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Abstract 

City Development Strategy (CDS), which aims at reducing poverty, bringing about sustainable 

development, enhancing participation, and creating good urban governance, has attracted the attention of 

many Iranian scientific circles. This approach can replace the previous inflexible plans for the removal 

of the future crises in all cities of Iran. It is clear that in case the novel city development strategies are not 

used and the old methods and policies are exercised, the problems of Iran cannot be solved. The main 

purpose of this study was to investigate the current status of Malard city using Meta SWOT model and 

to propose effective strategies to achieve sustainable development of this city. This study was 

descriptive-analytical in terms of research method, applied in terms of purpose, and mixed-methods in 

terms of approach. The statistical population was comprised of 50 managers of Malard city. Based on 

the obtained results, the reduction of water resources, excessive migration (especially the increase in the 

share of Afghans in city population composition), and social harms are the main obstacles to the 

sustainable development of Malard city that need to be taken into account in the strategic development 

planning process of this city. Moreover, among the factors effective on the sustainable development of 

Malard city, the suitable grounds for agricultural activities and   conversion and complementary 

industries as well as ethnic and cultural diversity have strategic fitness.  
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از با استفاده شهر مالرد راهبردیِ  ةتوسعکاربست  ندیفرا یبررس

 Meta SWOTمدل 

 2پور فرزانه ساسان ،1مصطفی خزایی

 ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پژوهشگر پسادکتری و مدرس گروه جغرافیا و برنامه. 1

 رزمی، تهران، ایرانریزی شهری در دانشگاه خوا دانشیار گروه جغرافیا و برنامه. 2

 (11/11/1011ـ تاریخ پذیرش:  18/11/1011)تاریخ دریافت: 

 چکیده

شـد  و در   مشارکت و ایجاد حکمروایی خوب شـهری مرـر    یارتقاپایدار و  ةتوسع و با هدف کاهش فقر ( CDS) ی توسعة شهرراهبرد 
هـای   توانـد جـاییزیی برنامـه    ل علمی ایران را نیز به خود معرـوف کـرد  اسـتی ایـی رویکـرد مـی      چند سال اخیر توجه بسیاری از محاف

ایران شودی روشی است که در صورت عدم استفاد  از راهبردهـای نـویی   ی شهرها ةهمهای پیش رو در  د بحرانغیرمنعرف قبلی در بهبو
 اصـلی  هـدف  یشهرهای کشورمان را حل کـرد  شکالتِمسائل و م توان های قدیمی نمی ها و سیاست گیری از روش ی و بهر توسعة شهر
ایی پایدار  ةتوسع جهت مؤثرراهبردهای  ةارائو  Meta SWOTبا استفاد  از مدل شهر مالرد موجود  وضع تحلیلبررسی و  ایی پژوهش

ـ ا یآمـار  ةجامع یاست یفیو ک یکمّ یها بر روش یمبتن یو از نظر هدف کاربرد یلتحلی ـ یفیتوص روش تحقیقی استشهر   پـژوهش  یی
رویـه و   مهـاجرت بـی   و کاهش منابع آب مدلایی در قالب  آمد  دست بهبر اساس نتایج ی استو مدیران شهری مالرد  نمسئوالنفر از  51

ه کـ  هستندمالرد  یشهر پایدار ةتوسعموانع  ییتر مهم یاجتماع یها بیآسشهر و  تیجمع بیدر ترک ها افغان تیجمع شیافزاخصوص  هب
 مـالرد شـهر  پایـدار   ةتوسـع بـر   مـؤثر عوامل  ییدر ب ییهمچنی دنریقرار گ توجه موردشهر  ییا ةتوسعراهبردی  یِزیر برنامه ندیدر فرا دیبا

 هستندی یتناسب راهبرد یدارا یو فرهنی یتنوع قوم و یلیو تکم یلیتبد عیصنا و یکشاورز یها تیفعالمناسب  یبسترها

 گاندواژیکل
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 مقدمه

و مس ال    ینیشهرنش   ةی  رو یب  با رشد  ران،یجمله ا از ،توسعه  حال در یکشورها یامروزه شهرها

 ان د   مواج ه  یداری  ناپا تی  نها و در ،یتیریم د  ،یط  یمح ستیز ،یکالبد ،یاقتصاد ،یمتعدد اجتماع

در  ش تر یاز کش ورها و ب  یاریکنون در بس آنچه تا دهد ین م. مطالعات نشا(149 : 9911پور  گرجی)

در  تی  جمع شیاست ک ه ب ا دو عام   ا   ا     یاست رشد شهر داده رخ توسعه حال در یکشورها

. در (Benites & Sim˜oes 2021: 2) اس ت  ا ت ه یشهرها نم ود   یو گسترش کالبد یشهر هایِ حومه

 یمرک  مطالعات ش هر  باوربه  ،. زیراقال  شدتفاوت  یتوسعة شهررشد و  نیب دیباچارچوب،  نیا

توس عة   چ ون اس ت.   یاز رشد ش هر  تر را ی یآن چ یدر مفهوم واقع یتوسعة شهرسازمان مل ، 

 یاقتص اد  و یاجتماع ییایاز منابع و امکانات و پو یدر برخوردار یو دالم داریها در جهش پاشهر

. ام ا رش د   انجام د  یدر ش هرها م    داری  پا ی یر برنامهو  تیریو به مد شود یم یمعنشهر  یِطیو مح

از مظ اهر ب ارز آن    یک  یک ه   باش د  داش ته  یدر پ   یجوانب منف واندت یمبرخالف توسعه،  ،یشهر

باش د   یراص ول ینش ده و    ی ی  ر برنام ه ص ورت   شهرهاست که اگر به پرتراکمو  یگسترش کالبد

 .(11: 9911کاران پور و هم خواهد داشت )امان یشهرها در پ یبرا یناگوار یها چالش

 ب ا  یس نت  یه ا  روش و ه ا  طرحی و ناکارآمد یشهر یها ستمیس یدگیچیپ د،موار نیا عالوه بر

موج ود   یو مشکالت چندبعد ازهایبه ن ییگو ها در پاسخ روش نیا یو ناتوان یبعد تک یها ح  راه

جانب ه، در   و هم ه  حیصح ةبرنامتوسعه، بدون داشتن   حال در یاز شهرها یاریباعث شده است بس

 ین امعلوم مواج ه باش ند. ب را     یا ن ده یو آ ناپای داری و ب ا گس ترش    گیرند قرار یسامان هناب طیشرا

و  مدار هندیآ ی یر برنامه و مناسب یراهبرد یها طرحاز  یریگ بهرهنیاز به  ها چالش نیبا ا ییارویرو

م دیران و  ن د  ی را نی  در ا توان د  یاست که م یا برنامه (CDS) 9یتوسعة شهر. راهبرد استآگاهانه 

ب ا   یتوس عة ش هر  ی اس تراتژ  (.5 :9911)احدنژاد و همک اران  کند  یاریرا  یتوسعة شهرمتولیان 

 ةی  پاآن ب ر   نیو ت دو  کن د  یم   دی  س ند تکک  کی   یو اج را  هی  که توأم ان ب ر ته   یراهبرد تیماه

از  یری  گ ره( ب ا به   9   :9910  رج ی ن ژاد و   ی)ح اتم  ردیپ    یصورت م   یمشارکت یاندازساز چشم

 ،یتص  اداق ،یاجتم  اع ،یتیریاز مس  ال  م  د یعیوس   ةدامن   کیاس  تراتژ ی ی  ر برنام  ه یه  ا م  دل

                                                                                                                                       
1. city development strategy 
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 ییاجرا یها به برنامه ها یاستراتژ نیا تینها در و ردیگ یبر م شهرها را در یو کالبد ،یطیمح ستیز

 ش ود  یب مابعاد محسو همةدر  توسعة شهرسند  یتوسعة شهر یاستراتژ ،واقع در .ندشو یم  یتبد

 (.1 : 9919 یو عرب اری)تل

 عدم پای داری  که ییجا یعنیتوسعه،   حال در یاز کشورها یاریدر بس توسعة شهری استراتژامروزه 

من ابع وج ود دارد، در ح ال     صیو عدم تع ادل در تصص    یاجتماع ینابرابر و یشهر تیریمد ضعف و

هم ه هم راه ب ا     یب را  یقاب  زندگ طیحم جادیا کیاستراتژ ةتوسعهدف کالن  ،گریاز طرف د .اجراست

 .(91: 9911)شیصی و همکاران است  یطیمح ستیز یداریو پا یاقتصاد ییکارا و یعدالت اجتماع

توس عه   ح ال  در یواقع در کشورها یشهرها مؤثر برای راهبردیِ ری ی الگوی برنامه استفاده از

 ،یک ار  دوب اره  دچ ار کش ورها   نی  ا در یتوسعة شهر تیریو مد ی یر نظام برنامه نکهیا توجه بهبا 

کمبود من ابع   ،یشهر های و برنامه ها  به نقش مردم در طرح یتوجه یب ،یی، ناکاراحد از  شیتمرک  ب

 .دداردوچندان ی تیاهم ستایپو یتیهو یبرا ستایا یحاطر تینها در و ،یو انسان یمال

ای ن امک ان را    یتوس عة ش هر  ت ولی  و نهاده ای م  ه ا  ری ی راهبردی به س ازمان  برنامهکلی،   طور  به

گونه سرنوشت خود را رق م ب نن د و آین ده را     خالق و نوآورانه عم  کنند و بدین یا وهیکه با ش دهد یم

ان دام در قلمروی ی    و کوچک میانیتحت کنترل درآورند. در حقیقت، ایجاد پایداری و ثبات در شهرهای 

 (.111: 9911آذرگون و همکاران ) استعملیاتی    ردیراهب ی یر شهرها نیازمند برنامه  راتر از کالن

 بیان مسئله
در  یو عم وم  یوران خصوص ابتکارات بهره خلقاست که منجر به  یندی را کیاستراتژ ی یر برنامه

 تیاحساس مسئول کیاستراتژ ةتوسع ةجوهر(. Issahaku 2021: 164) شود یمها توسعة شهر جهت

 Zhao & Shi) اس ت  ش ده  نی ی تع دافجامعه و تحق ق اه    ةندیآحال و  یازهایبه ن ییدر پاسصگو

 واق ع  در. دشو یمجامعه محقق  یدر تحوالت ساختار یدر پرتو توازن و هماهنگ  قطکه  (2 :2021

 ییکارا و یهمه همراه عدالت اجتماع یبرا یقاب  زندگ طیمح جادیا کیاستراتژ ةتوسعهدف کالن 

 (.411: 9911سبحان و همکاران  می)سلی است یطیمح ستیز یداریو پا یاقتصاد

و  یاس ت ک ه توس ط بان ک جه ان      کیاستراتژ یها طرحاز  یکی( CDS) یتوسعة شهر یاستراتژ

مط ابق نظ ر   . س ت در ح ال اجرا  ای  در دن یادی  ز یاو در ش هره  ش ده  هیتوصسازمان التالف شهرها 
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 یلیج امع و تفص    یه ا  ط رح ک ه در قال ب    ران،ی  در ا یتوسعة ش هر موجود  یها برنامهکارشناسان، 

و  یاقتص اد  و یابع اد اجتم اع   ه ا  آن نیو در ت دو  هس تند  یو س نت  س تا یا و یکالبد شتریند، با مطرح

 یاج را  تی  قابل تینها درو  اند تمد یطوالن ناپ یر و و چون در عم  انعطافشود  نمیلحاظ  یتیریمد

 یه ا  برنام ه  یگ  ار از الگ و   ،است  یناچ ها آندر  شده ینیب شیپتحقق اهداف   انیندارند و م یچندان

و  نب ود  ریپ    انعط اف  و یب  یترک تیبا توجه به خاص   کیاستراتژ ی یر برنامهبه سمت  یجامع شهر

 .رسد یمبه نظر  یضرور ندهیبا تحوالت آ یآن در جهت ح  مسال  و مشکالت و سازگار ییایپو

مالرد، وضعیت این ی توسعة شهری ها برنامهطرح و  دربارةمطابق اطالعات و آمارهای موجود 

 جوان ان(، جمعیت ی   ژهی  و بهکاری و  قر گسترده در خانوارها و  )بی شهر در ابعاد مصتلف اقتصادی

و ب دون   هی  رو یب  ی وسازها ساخت) درصد جمعیت این شهر مهاجر هستند(، کالبدی 11)بیش از 

ی ه  ا یبررس  ش  هری ب  دون  ةمنطق  )اس  تقرار ان  واا ص  نایع در ش  هر و  یط  یمح س  تیزمج  وز(، 

و خ دمات ش هری در    ه ا  رس اخت یز)توزی ع ن ابرابر    م دیریتی    نهادی تینها درو  ،(انهکارشناس

ی بس یار خ وب ای ن ش هر     ها تیظر وجود  ر م بهی مصتلف شهر( چندان مناسب نیست و ها پهنه

 است. این مهم صورت نگر تهپایدار  ةتوسعبرای 

ند ک ه  ا بوهی از مسال  و مشکالت مواجهشهر مالرد با انن مسئوالامروزه شهروندان و  جهینت در

شناس ایی   جهتدقیق و سنجیده  راهبردیِ ةبرنام هم درست و منطقی این موضوعات منوط به یک 

ی از ا مجموعهواقع این شهر با  ست. درها آناز  یک بندی اولویت و نسبت هر این معضالت و طبقه

 ناپایدار در حرکت اس ت  ةتوسعیک  یسو  بهی موضعی و موضوعی  یرمسنجم ها برنامهقوانین و 

؛ نص  رتی و 9911؛ پیرس رایی و همک  اران  9911؛ نص رتی و همک  اران  9911)عباس ی و ک  اروانی  

؛ 9919گ ل و و علی  اده    ؛ ق ره 9400؛ مرک  آمار ای ران  9911  کارانگودرزی و هم ؛9911همکاران 

 (.9919ر مالرد شه تفصیلیطرح  ؛9910؛ طرح جامع شهر مالرد 9910 ؛ عاملی9919برزگر 

راهب ردی و   ةتوس ع شده گویای این واقعیت است که تا کنون در شهر مالرد  موضوعات مطرح

نظ ر ق رار نگر ت ه     های درونی و بیرون ی ش هر م د    مدت در قالب شناساییِ کمبودها و ظر یت بلند

 درش هر م الرد و   حی اتیِ  شناس ایی مس ال  و مش کالت     اصلی این پژوهش هدفبنابراین،  .است

 است. شهراین پایدار  ةتوسع جهتمؤثر  یِهاراهبرد ةارال نهایت
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 تحقیق ةپیشین

ش هرهای   ری  ی راهب ردی  ض اییِ    برنامه»ی با عنوان ا مقاله( در 9914) شو همکاران ییمحمدرضا رضا

بار  نینصست یبرا «(مطالعة موردی: شهر تفت در استان ی د)  Meta-SWOT با استفاده از مدل اندام کوچک

به این نتیجه رس یدند   ها آن. کردند یمعر  یا و منطقه یرا در مطالعات شهر Meta-SWOT یراهبرد مدل

ت ورم   ةو مس ئل  ه ا  میبودجه و ر  ع تح ر   عیتوز  شهر تفت توجه مقامات و مسئوالن به ةتوسع یبراکه 

توس عة  اهب رد  نق ش ر »ی با عنوان ا مقاله( در 9911) شکریمی و همکاران. قرار دارد تیدر اولو یاقتصاد

 CDS یها شاخص یبررس به («رازیش یشهردار 9 ةمنطق: یمورد ةمطالع)ی پایدار شهر ةتوسعدر  یشهر

 یش هر  داری  پا ةتوس ع ب ه   یابیوض ع موج ود و نق ش آن در دس ت     بهبود جهت رازیشهر ش 9 ةمنطقدر 

 یدارا یب ش هر خ و  ییو حکمروا یریپ  رقابت و یزندگ تیقابل یارهایمعکردند که  اعالمپرداختند و 

را در  ریت کث  نیشتریب بودن ریپ  بانک اریمع رهیچندمتغ ونیآزمون رگرس ةجینتو با توجه به  نددارامعن ةرابط

ی ب ا عن وان   ا مقال ه ( در 9911) شاح دنژاد و همک اران   منطق ه دارد. این در  CDS کردیرو یارتقاجهت 

 ةمطالع  ) کیاس تراتژ  ی ی  ر برنام ه  ک رد یبا رو (CDSی )توسعة شهر یاستراتژ یها بر شاخص یلیتحل»

و تمرک   آن در ش هرها ب ه هم راه      تی  جمع عیرشد سربه این نتیجه رسیدند که  «(: شهر زنجانیمورد

 یکرده ا یمشکالت ضرورت توج ه ب ه رو   نیا ح  جهت یشهر یلیجامع و تفص یها طرح یناکارآمد

  ی  تحل»ب ا عن وان    یا مقال ه ت. اس   س اخته ی ضرور توسعه  حال در یکشورها را در نهیزم نیدر ا نینو

اکب ری   اهلل نعمتتوسط  «توسعة شهر یبر استراتژ دیشهر اصفهان با تکک ة رسود نواحیدر  یزندگ تیقابل

در  رسوده  نواحی یریپ  ستیز یابیمطالعه ارز نیهدف از اشده است که  نگاشته( 1091) شو همکاران

و  ینوس از  ک رد یاس تفاده از رو  با ه دف  یعة شهرتوس یاز عناصر استراتژ یکی عنوان  بهشهر اصفهان 

 باشهر  ة رسود نواحی یریپ  تسیز تیبه وضع یدگیدر رس این تحقیق ینوآور واقع در است. یساز به

: از ش دید  ی ی گرا قط ب ب ه  تمرک   ازگ ار »پژوهشی با عنوان  است. یتوسعة شهر یاستراتژ ةبرنام ةارال

توس ط ص دیقه آص فی و     («PDS) 9روستایی   یتوسعة شهر ی( به استراتژCDS) توسعة شهر یاستراتژ

عملک رد   یابی  ارز یب را  کند اراله می کپارچهی یمقاله چارچوب نیااست.  شده  نوشته( 1010) شهمکاران

عملک رد   یس از  نهیبهو  تیریکه به مد یا توسعه یها یاستراتژ زمینة در ییروستا   یشهر یها ستمیاکوس

                                                                                                                                       
1. peri-urban development strategy 
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 ةتوس ع  و ستیز  طیمح)حفاظت از  یداریپا یها شاخصاز  یا مجموعه قیقتحاین  .کند یمکمک  ها آن

اس تصرا  و   CDSاز  را توس عه  یه ا  یاستراتژ( و اقدامات مرتبط با اهداف یو عدالت اجتماع یاقتصاد

گژگ وش   .ه اس ت ک رد  بررس ی  پرتغال 9رویآو ییروستا    یشهر ةطقمندر  PDS در قالبرا  ها آنسپس 

 دی  جد یه ا  استیشهر هوشمند و س یها یاستراتژ»ای با عنوان  ( در مقاله1019) شو همکاران 1ماسیک

و  س ت یز  طیبهب ود مح    و یور ب ا به ره   یرش د اقتص اد   بی  ترک به منظ ور  «در لهستان یتوسعة شهر

ای ن   جینتا ( استقبال کردند.SC) 9شهر هوشمند یها یلهستان از استراتژ یشهرهادر تر  مثبت یها تیذهن

 یدگیخدمات، رس ةارالشدن  یتالیجی، دیمشارکت حکمروایینظر  از ینهاد اترییتغ دهد یمنشان  تحقیق

صورت گر ت ه   یتوسعة شهرتر  شهر هوشمند به اهداف گستردهی ها برنامه وندیو پ ،یاجتماع یازهایبه ن

 ؛ق ا ی راهوش مند در   یتوسعة ش هر  یها یاستراتژ»( در پژوهشی با عنوان 1019) 4ایساها کیوکورا است.

 دالی   ک ه   ک رد مط رح   «()پایتص ت  ن ا   5آک را  توسعة شهر ةپروژ در راستایچندگانه  تیعقالن  یتحل

 تصاحب، پ یری زیست، ها رساختیز نیمنظم و کارآمد، تکم یی ضا ةتوسعبه  یابیجمله دست ، ازیمتعدد

ب ا  پ روژه  این  .کنند یآکرا را  راهم م توسعة شهر ةپروژایجاد  ةنیزم ری راگ یتوسعة شهرو  ،نیارزش زم

 یاس تراتژ  یابی  ارز»ی با عن وان  ا مقاله. شهر تدوین شدی اجتماع پوششو  یشهر یداریپا یارتقا هدف

آن دره  و  1تسی  بن نیآنا جتوسط  «خدمات شهر هوشمند یداریپا یبند : کاربرد طبقهیشهر داریپا ةتوسع

 یه ا  چ الش  ا  ق هوش مند را در   یشهرها میاراداپ( به چاپ رسید. این تحقیق 1019) مالوسیس پهیلی 

 یآور ت اب ی ه ا  استیبه استفاده از س ازیو ن داریپا ةتوسعبه دنبال  چشمگیریطور   معاصر، که به یشهر

 .کند یمبررسی  ،(ییوهوا آب راتییتغ ریعمدتاً در پاسخ به تکث) هستند یشهر

 یچارچوب نظر
 یونق  ، س المت    حم   اعتب ار،  م ن، یا یحق تصد ،یمسکن کا  یبرا ییهانظام راهبرد توسعه شهری؛

 ی  ی ر برنام ه آن  ه دف  ک ه  کند یم تنظیم شهر ةآیند برای یانداز چشم ،توسعة شهر استراتژیآموزش 

                                                                                                                                       
1. Aveiro 
2. Grzegorz Masik 
3. smart city 
4. issahaku korah 
5. Accra 
6. Ana Jane Benites 



 Meta SWOT 499از مدل با استفاده شهر مالرد راهبردیِ  ةتوسعکاربست  ندیفرا یبررس

 شهری اس ت   قر ةجانب همه کاهش همچنین و،  اشتغال و خدمات وضعیت شهری، مدیریت بهبود برای

(Benites & Sim˜oes 2021: 2 .)و حفاظ ت از  یعموم یمنیا و یطیمح ستیز یها یبه کاست نیهمچن 

 مجم وا  در (.Issahaku 2021: 163) دکن   م ی توجه   یساکنان ن همةدر جهت منفعت  ی رهنگ راثیم

دی  روم   ب رای پاس خ ب ه تغیی رات ج      ش ده  یطراحیک اب ار ی توسعة شهراستراتژی  کردن اذعا دبای

ای ن  (. The world bank 2006: 9) اقتص اد محل ی اس ت    ةتوسعر شهری و  ق راگیر جهانی و تسکین 

 مدیریت برای وران بهره سازی یتظر و به  استمتمرک   ها  رصتپویایی اقتصادی و  و بر تغییر برنامه

س ازی   نهایت اً ی ک تص میم     CDS .(Cities Alliance 2012) کن د  یم  کارآم دتر ش هر کم ک     و مؤثرتر

و اعمال  شار بر پای داری   ،ینی، ا  ایش رقابتشهرنششهرهایی که با بحران  قر مشارکتی است برای 

چ ارچوبی ب رای رش د     واق ع  و در. (Akbari et al. 2018: 39)هس تند   رو روب ه محیط ی و اقتص ادی   

 UMP cityآورد ) یم  ه ا   راهم    یاس تراتژ س ری اعم ال و    پایداری و برابری آن ب ا ی ک   و اقتصادی

development strategy 2002: 8 سند .)CDS       برای رشد منطبق ب ا ع دالت اجتم اعی ش هر از طری ق

 ،ی ژه اقش ار  قی ر   و به ،شهروندان جامعه در جهت ارتقای کیفیت زندگی ةگستردهمکاری و مشارکت 

های اجتماعی ب رای   یتظر پایدار شهری از طریق ایجاد  ةتوسعو هدف اصلی آن تکمین د شو یمتهیه 

بر تقویت  یتوسعة شهرتمرک  راهبرد  .(91: 9911)شیصی و همکاران  ی استایجاد مشارکت همگان

ه ا، س اختار    یرس اخت زمحیط ی، م الی،    یس ت زی ه ا  جنبهحال   ینع دراما  .یر استپ  رقابت اقتصادِ

ای ن   اص لی  ه دف (. CDS in China a manual 2006: 1) ده د  یم و کاهش  قر را نی  پوشش ،شهری

 است مشارکتی یاندازساز چشم برای اجتماعی ظر یت طریق ایجاد از شهری دارپای ةتوسع تکمین برنامه

((Zhao & Shi 2021: 4 .ةگس ترد اس تراتژی   ی ک  عن وان   بهاست که  این رویکرد این اهمیت بیشترین 

رش د   ر ک اهش  ق ر،  ب تکثیر مستقیماین نگاه گیرد و  یماقتصادی در نظر  ةتوسع شهری شهر را موتور

مجم وا راهب رد    در. (Sasanpour & Mehrnia 2012: 192) ی داردو بهبود حکمروای   ،اقتصادی محلی

رش د اقتص ادی و ک اهش  ق ر ش هری       و مدیریت شهری بر سه محورِاهداف خود را  یتوسعة شهر

 گیرند. است که در ادامه به شک  تفصیلی مورد بحث قرار می متمرک  کرده

 مدیریت شهری

 یه ا  بص ش از  وس یعی  ةدامن   یریگ هدفپایدار شهری با  ةعتوسهدف مدیریت شهری رسیدن به 
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 م دیریت  بن ابراین  است. سازمانی متفاوت ابعاد با و ،محیطی  رهنگی، اجتماعی، اقتصادی،  ی یکی،

ب ا   ،9. استرن(Wong et al. 2006: 64) نظر بگیریم در یچندبعد و پیچیده موضوا یک شهری را باید

 ی ک  از ،س ازمان مل     (UMP)مدیریت ش هری   ةبرنامتوسط  شده ر تهیپ انتقاد از رویکرد بصشی 

)خ ایی و اج اق  داد  تغییر را شهری مدیریت مفهومی مفهوم طور  به و کرد د اا بصشی درون رویکرد

ب ا ه دف   است و شفاف و پاسصگو  ،نوین شهری تیریبه عنوان مد ،خوب ییحکمروا (.1: 9911

 تیق درت و مش روع   کمنش .شده است فیتعر داریو پا عادالنه یو اجتماع یاقتصاد ةتوسع به  ین

 ةجامع  ه ا و ارک ان    ص حنه  ةهمها در  و حضور آن شهروندان همةمشارکت  یشهر ییدر حکمروا

 .(Masika et al. 2021: 7) استی مدن

 رشد اقتصادی

: 9911  )ع اقلی یش ان وابس ته اس ت    اقتصاده ای   ی ت م  و ها ییتوانا به  ینده  ا طور  به شهرها ةآیند

 یو خ ارج  یعوام  داخل   عیسر راتییبا بروز تغ ژهیو مروز، بهادشوار و نامطمئن  طیدر شرا. (915

 یِموجود شهرها پاسصگو یاقتصاد یساختارها ،(توسعه  حال در یخصوص در کشورها هشهرها )ب

و  ری  یخ ود را تغ  ییروند عملکرد و ک ارآ  جیتدر بهکه  اند آن ازمندیو ن نیستندمشکالت و کمبودها 

به دنبال آن است تا عملکرد  توسعة شهر یاستراتژ ان،یم نی. در ا(Zhao & Shi 2021: 3) دهند اارتق

 داری  پا یرش د اقتص اد   ری  نظ یعوامل یبهبود بصشد و آن را بر مبنا داریپا یو اساس هیشهر را بر پا

 ،یداشت عم وم و به یطیمح طیشرا یکاهش  قر، ارتقا ،یزندگ یها  رصت ةتوسعتوأم با بهبود و 

 و سنجش ق رار ده د   یبررس مورد، درآمد کمو اقشار  قیر و  یررسمی  یها سکونتگاه یبرا ژهیو به

(Cities Alliance 2012.) 

 یا کاهش فقر ییفقرزدا

تواند پایدار باشد که ایجاد برابری  یمدر شرایطی   قطاست که شهر  بر آنی توسعة شهراستراتژی 

 ای ن  باشند. در داشته شهر در ران باید صدا و  ضای کا ی را برای زندگیو عدالت کند. بنابراین  قی

 من ابع  تصص یص براب ر   خدمات اساسی، دسترسی به تصرف، اشتغال، مانند امنیت موضوعاتی زمینه

 واق ع  در. City Development Hyderabad 2004)) اس ت  بحث  قاب  خدمات مناسب قیمت و، شهر

                                                                                                                                       
1. Stern 



 Meta SWOT 024از مدل با استفاده شهر مالرد راهبردیِ  ةتوسعکاربست  ندیفرا یبررس

س تم ش هری در ش رایط    نصست وارد آوردن یک شوک ب ه سی  ةلوهی در توسعة شهرنقش راهبرد 

درگی ر در ام ر    یه ا  (. محقق ان و س ازمان  915: 9911 و همک اران  یاکب ر  یعل  ) شده است کنترل

متص ورند ک ه برخ ی از    برای ای ن رویک رد   را کارکرد و اهدا ی  و اصول یتوسعة شهرژی استرات

تدوین طور مج ا   بههر شهر  یها یژگیبر اساس و ایدبرنامه باین  کهایناز  ندا ها عبارت آن نیتر مهم

را ب ه  سازگار باید عملکرد و رون د کن ونی    ةبرنامبر اساس یک واقع  در و (Kostik 2007: 8) شود

چون مش ارکت  ع ال    ییها سمیاز طریق مکان و (Jiaping 2008: 15) تغییر دهد  سمت شرایط بهینه

 یس و  شرایط اقتصادی و اجتماعی و کالب دی ش هر را ب ه    دیبا ی توسعة شهریند ا رشهروندان در 

با توجه به شرایط همچنین  و (Kellet 2007: 5د )نپایدار شهری هدایت و مدیریت ک ةتوسعشرایط 

در  .(Leng 2005: 11باش د ) را داش ته  الزم  یریپ  انعطاف دیبا شهرهای جهان سوم پ یرنا ینیب شیپ

 ش  وند یاق  ع وک  الی حق  وق ش  هروندان محس  وب م  و ری   ان ش  هری در ای  ن رهیا   ت، برنام  ه

از طری ق س ازوکارهای   ی توس عة ش هر  راهب رد   رویک رد  .(499 : 9911سبحان و همکاران  سلیمی)

 نف ع  یمصتلف و ذ یها ها و گروه قادر به برقراری ارتباط منطقی بین بصش  ی یکی و اجتماعی باید

هدف اص لی   توان یم زمینهدر همین (. Mcclamroch 2001: 25باشد ) ی یر برنامهیند ا رشهری در 

اجتم اعی ب رای    یه ا  تی  پایدار شهری از طریق ایج اد ظر   ةتوسعی را تکمین توسعة شهرراهبرد 

 .(19: 9911ایجاد مشارکت همگانی برشمرد )اشر ی 

 
 (منبع: نگارنده) یتوسعة شهردر سند راهبرد  یاتلعاطم ةعمد یمحورها. 1نمودار 
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 مطالعه مورد ةمحدود

در  یمک ان  تی  شد که از لح اظ موقع   یبه شهر تبد 9914در سال  ،مرک  شهرستان مالرد ،شهر مالرد

ع ر    ةق  یدق 94درج ه و   95و  یط ول ش رق   ةقیدق 55درجه و  50  جنوب  رب استان تهران و در

با  ت   و م الرد  مق دی  یروس تا  یمج  ا  ةهس ت شهر از رشد سه  نیساختار ا .واقع شده است یشمال

 سی  رد  ةمنطق  و جن وب   اریدر   رب ش هر   کیمارل ةشد یساز و با ت آماده ابیسرآس نینش هیحاش

در س ال  هکتار و  1/9191شهر در حدود  ةمحدودوسعت  یلیاساس طرح تفص بر. شک  گر ته است

 .(9400 مرک  آمار ایران ؛9919شهر مالرد  )طرح تفصیلی دبونفر  995.410آن  تیجمع 9400

 
 موقعیت شهر مالرد در کشور ایران و استان تهران ةقشن .1شکل 

 تحقیق شناسی روش
 ةواس ط  ب ه مو  ق   یو روستاها ،شهرها مناطق، ،ها سازمان کهاست  نی ر  بر ا ؛متاسواتمدل در 

اق دام   نی ی تع یبرا سازمان کیمنابع  جهینت در .اند آمده دیخود پد  یمتما یها یستگیو شا ها تیقابل

 ج اد یاساس کار خود را بر ا دگاهید نیهستند. ا تر یاتیآن ح یرونیب طیبا مح سهیقادر م کیاستراتژ

 یج ا   را ب ه  )س ازمان(  ش هر و  دهد یقرار م یرامونیپ طیبر مح یرگ اریهدف تکث منابع با ةتوسعو 

 .کند یم قیبر آن تشو یرگ اریبه تکث یخارج طیانفعال در مقاب  مح



 Meta SWOT 022از مدل با استفاده شهر مالرد راهبردیِ  ةتوسعکاربست  ندیفرا یبررس

 ع دم و  یریتقلیدناپ    ،یابی  م، کب ودن  ب ا ارزش  منط قِ بر اساس  که شد یپژوهش سعاین در 

 ،خ ود  ی ب رقش هرهای  ب ا   س ه یدر مقا مالرد شهر ،(V) RIO یداخل یها تیمنابع و قابل یِنیگ یجا

 ای  ف ض ع  یع امل  چیه  مطابق این مدل  راموش کرد که  دینکته را نبا نی. اقرار گیرد یابیارزمورد 

ارزش  رابط ه ب ا   در توانند ینم  انیر واقع برنامه در .ج  در رابطه با رقابت شود یمحسوب نم قوت

 ةدی  ا ج ه ینت . درن د کنقض اوت   یخ ارج  طیمح یابیاز ارز یموجود جدا یها تیقابل ایبودن منابع 

 ةرا   ار ب ر اس اس نم      ن رم  نی  محاسبات در ا همةاست  گفتنی. دشو یمطرح م کیتناسب استراتژ

 .ردیپ  یها صورت م داده نیانگیم

ب ر   یمبتن  و  9یکاربرد تحلیلی و از نظر هدف   از نظر نوا توصیفیپژوهش حاضر مجموا،  در

 ةتوس ع مؤثر و اختصاصاً در چارچوب  یهاراهبرد ةارالمنظور  که به است یفیو ک یکمّ یها روش

نظ ری ای ن تحقی ق از روش     آوری اطالع ات  جم ع  به منظ ور  .گیرد صورت میمالرد  شهر پایدارِ

میدانی نی  از روش مصاحبه و پرسشنامه به ره گر ت ه    ةحوزای استفاده شد و در  اسنادی و کتابصانه

ک ه ب ا    بودن د ن مدیریت شهری م الرد  نفر از مدیران و مسئوال 50 پژوهشاین  یآمار ةجامعشد. 

 سپس ب ا تکنی ک تحلیل یِ    و شد یآور جمعو اطالعات این پژوهش  ها دادهاستفاده از روش دلفی 

Meta-SWOT  به دست آمدپایدار شهر مالرد  ةتوسع جهتدر  یمؤثرراهبردهای. 

 معرفی مدل

Meta-SWOT یوترعل وم ک امپ   یاراستاد، 1متشک  از آگاروال رهنف سه یمیبار توسط ت یننصست یبرا 

هم ان دانش گاه در    یبازرگ ان  یریتدر دپارتمان مد یو دو تن از همکاران و ،یکامرانوربرت کالج 

ب ا دو   ه ا  س ازمان و  نهاده ا . ام روزه  دش یبر منابع معر  یمبتن یبا الهام گر تن از تئور 1091سال 

ب ه   یبند میتقسند. این هست رو روبهراهبردی خار  به داخ  و داخ  به خار   ی یر برنامهرهیا ت 

گر ت ه   یطی در آ  از ب ه ک ار   و همچنین عوام  خرد و کالن مح ها تیقابلاین عام  که آیا منابع و 

 د.شوند یا خیر بستگی دار

 گر ت ه   ش ک  بر اساس رهیا ت داخ  به خار  و دیدگاه مبتن ی ب ر من ابع     Meta-SWOT مدل

                                                                                                                                       
1. applied research 

2. Agarwal 
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تش صیص ده د    توان د  یم  چگونه یک ش رکت   اینکه هم  آنو  ماند یماست. البته یک چالش باقی 

 ت رقابتی پایدارند؟قادر به ایجاد م ی ها تیقابلاز این منابع و  کی کدام

ب ه   تی  قابل ای  منب ع   کی   نکهیا ی. براکند یم انیرا ب اریمسئله چهار مع نیح  ا یبرا (9119) یارنب

، رو  نی  اباش د. از   4نیگ یو ب دون ج ا   ،9ینشدندی، تقل1، نادر9باارزش دیبااثربصش باشد  یلحاظ راهبرد

کنن د. از نظ ر    نی ی راهب رد مو  ق تع   کیخلق  یبرا را ها تیقابلمنابع و  ةبالقوتوان  توانند یم اریچهار مع

 .هستندمشاهده قاب   9 جدولکه در  شوندشناخته می VRIO طیبه شرا اریچهار مع نیمنابع، ا

 (179: 1931رضایی و همکاران ) (VRIO) بر منابع یمبتن دگاهید زراهبرد موفق ا کی جادیا ةچهارگان یارهایمع .1 جدول

 ؟سازد یم اثر یبرا  یطیمح دیتهد ای دکن یم یطی رصت مح کیاز  یبردار بهرهشرکت را قادر به  تیقابل ایمنابع  ایآ (V) رزشباا

 کننده قرار دارد؟ رقابت یها شرکتاز  یدر حال حاضر تحت کنترل تنها تعداد اندک تیا قابلیمنبع  نیا ایآ (R) ادرن

 ؟شوند یمه مواجه ه یننامساعد  طیآن با شرا ةتوسع ای یابیدر دست تیا قابلیمنبع  نیبدون ا ها شرکت ایآ (I) ریدناپ یتقل

 (Oسازماندهی )
ها و  استیس د،یدر برابر تقل نهیو پره  ابینا و ارزشمند یها تیقابلاز منابع و  یبردار بهرهو  یبانیپشت یبرا ایآ

 ؟اند ا تهی  سازمانشرکت  یها هیرو

 تحقیق یها افتهی و لیوتحل هیتجز
 منابع و رقبا یابیاول: ارز ةمرحل

اسناد  رادست و  ةمطالع گام با هم پژوهش حاضر، دردر این مرحله باید منابع و رقبا ارزیابی شوند. 

گی ران و   تصمیم و نفعان ذی میدانی از شهر مالرد با ةمطالع، توسعة شهر انداز چشمسند  باآن  قیتطب

 ارال ه  1در ج دول   ش د ک ه  احصا  توسعة شهراهداف  ر ت وای آن صورت گ توسعه یها  یپتانس

 .اند شده 

ش دند   یبن د  تیاولوپایین و متوسط  و توسط گروه خبرگان این اهداف در سه سطح باالسپس 

ه ک   دشتعیین  AHPمدل ی مالرد نی  بر اساس توسعة شهریک از اهداف در استراتژی  و وزن هر

 .دشو یممشاهده  9 در جدول

 

                                                                                                                                       
1. valuable 

2. rare 
3. inimitable 
4. non-substitutable 
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 (منبع: نگارندگان) مالرد توسعة شهراهداف راهبردی  .2جدول 

 ردیف هدف

مبتنی  یها برنامهو  یگ ار هیسرما یها بستهتقویت نقش اقتصادی شهر و ا  ایش سهم درآمدهای پایدار در سبد درآمدی شهرداری از طریق طراحی 
 تهران و کر  یشهرها کالنناشی از همجواری با  یها  رصتاز  یریگ بهرهگردشگری موجود و  یها تیظر بر 

 9هدف 

و کنترل دقیق عملکرد  ،، اجرای حقوق شهروندییساز شفافی از طریق مبارزه با  ساد اداری، شهر یریتمدنظام  سازی و چابک یساالر ستهیشا
 مدیران و کارشناسان

 1هدف 

 ةارالدر  روزآمدمدرن و  ایه هیواستفاده از ششهری و  ساتیتکسخدمات و  ةعادالنترسی مطلوب شهروندان به عناصر با ت کالبدی و توزیع دس نیتکم
 خدمات

 9هدف 

 یرسان اطالاو  ،ها آب پسو پسماندها  یساماندهمحیطی،  از منابعبهینه  ةاستفاداوقات  را ت،  یساز ی ناز طریق  یبهداشت و سالمت عموم یارتقا

 و آموزش
 4هدف 

مدیریت بحران و پدا ند  یها شاخصو ارتقای امنیت با لحاظ  ،، ا  ایش ایمنی و پایداری بناها رسوده های تو با  یررسمی  یها سکونتگاه یسامانده
  یرعام 

 5هدف 

 1هدف  ت عمومیو ارتقای رضای ،یتوانمندسازبهبود جایگاه مشارکت عمومی در مدیریت و  رایندهای توسعه، 

 1هدف  و جلوگیری از تغییرات  یرمجاز ها یکاربرایجاد وحدت و یکپارچگی در منظر و مبلمان شهری، کنترل سازگاری 

 1هدف   یرمجاز یوسازها ساختو جلوگیری از  ،موجود در سطح شهر ةاستفادحفظ با ات و  ضاهای سب  موجود، ساماندهی بناهای بدون 

 1هدف  معابر ةشبکی و عموم  ونق حم  ةشبک ةتوسع

 90هدف  عمومی یها یکاربرا  ایش توان شهرداری در تملک اراضی مورد نیاز 

 (منبع: نگارندگان) اهداف یبند تیاولو .9جدول 

 ردیف هدف وزن اولویت

 0.91 باال

 یها بستهتقویت نقش اقتصادی شهر و ا  ایش سهم درآمدهای پایدار در سبد درآمدی شهرداری از طریق طراحی 
جواری با  ناشی از هم یها  رصتاز  یریگ بهرهو  گردشگری موجود یها تیظر مبتنی بر  یها برنامهو  یگ ار هیسرما

 تهران و کر  یشهرها کالن

 هدف اول

 0.99 باال
موجود در سطح شهر و جلوگیری از  ةاستفادحفظ با ات و  ضاهای سب  موجود، ساماندهی بناهای بدون 

  یرمجاز یوسازها ساخت
 هدف دوم

 هدف سوم معابر ةشبکی و عموم ونق  حم  ةشبک ةتوسع 0.99 باال

 هدف چهارم عمومی یها یکاربر ازین موردا  ایش توان شهرداری در تملک اراضی  0.01 متوسط

 0.99 متوسط
پسماندها  یساماندهمحیطی،  از منابعبهینه  ةاستفاداوقات  را ت،  یساز ی ناز طریق  یبهداشت و سالمت عموم یارتقا

 و آموزش یرسان اطالاو  ،ها آب پسو 
 هدف پنجم

 0.90 سطمتو
و ارتقای امنیت با لحاظ  ،، ا  ایش ایمنی و پایداری بناها رسوده های تو با  یررسمی  یها سکونتگاه یسامانده

 مدیریت بحران و پدا ند  یرعام  یها شاخص
 هدف ششم

 0.90 متوسط
استفاده از  شهری و ساتیتکسخدمات و  ةعادالندسترسی مطلوب شهروندان به عناصر با ت کالبدی و توزیع  نیتکم

 خدمات ةارالدر  روزآمدمدرن و  های هیوش
 هدف هفتم

 هدف هشتم و جلوگیری از تغییرات  یرمجاز ،ها یکاربرایجاد وحدت و یکپارچگی در منظر و مبلمان شهری، کنترل سازگاری  0.05 پایین

 0.05 پایین
و ارتقای رضایتمندی  یتوانمندساز، هرتوسعة شعمومی در نظام مدیریتی و  رایندهای  یها مشارکتبهبود جایگاه 

 عمومی
 هدف نهم

 0.05 پایین
، اجرای حقوق یساز شفافی از طریق مبارزه با  ساد اداری، شهر یریتمدنظام  سازی و چابک یساالر ستهیشا

 و کنترل دقیق عملکرد مدیران و کارشناسان ،شهروندی
 هدف دهم
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 عمن اب  یگر،شوند. به عبارت د ییسازمان شناسا تیمو ق برثر ؤم یدیکل  عوام یددر گام بعد، با

 عمن اب  ی ن ا که آنجا ازاند.  یضرور سیستم یتمو ق یاند که در جرنشو ییشناسا یدبا ییها ییتوانا و

ت وان   یمی بند وزن یکرد. برا یبند وزننی  ها را  آن یدندارند، با یکسانی تیو اهموزن  ها ییتواناو 

و مانن د آن به ره    ،ی، مدل آنتروپ  AHPمدل  ی،همچون روش دلف یگوناگون یها ها و مدل از روش

 است. شده  استفاده AHP مراتبی سلسله وهش، از مدلژپ ینگر ت. در ا

 (منبع: نگارندگان) شده میترسیت سیستم در دستیابی به اهداف بر موفقثر ؤم یها تیقابلمنابع و  .1جدول 

 وزن ها تیقابلمنابع و  ردیف

 1 تبدیلی و تکمیلی عیو صناکشاورزی  یها تی عال بسترهای مناسب 9

 9 اجتماعی ةتوسع یها مؤلفهتنوا قومی و  رهنگی به عنوان یکی از  1

 4 شهر کالبدی ةتوسعمناسب برای  وجود بستر 9

 9 شهر یمحر ةمحدودو در سطح شهر  یبا  یها پهنه وجود 4

 1 مشارکت اجتماعی یها نهیزموجود  5

 1 متصصص و ماهر و نیروی جوان از برخورداری 1

 5 مطلوبیت اقلیمی 1

 4 کیفیت تمرک  و تراکم جمعیت 1

 9 سهم روابط همسایگی و همبستگی اجتماعی 1

 1 ی رهنگی و دانشگاه و یاز مراک  آموزش برخورداری 90

 90 ی منطقهون شهرکان دومینبه عنوان  تهران به عنوان پایتصت کشور و کر  یشهرها کالنکیفیت دسترسی به  99

 1 تولیدی و صنعتی یها رساختیزو  ها تیظر  91

 1 خدماتی یها رساختیزو  ها تیظر  99

 5 امنیت 94

 5 شاخص گردشگری یها جاذبهدسترسی به  95

 4 ونق  حم  ةشبکها و  سهولت دسترسی 91

 9 اگروتوریسم و درآمدزایی پایدار ةتوسع یها تیظر برخورداری از  91

 4 بلمان و منظر شهریم 91

 4 محیطی و سیمای زیست ستیز  طیمحکیفیت  91

 1 کیفیت حکمروایی و اداره شهر 10
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 یریگ اندازهواحد  یینو تع یابعاد رقابت ییدوم: شناسا ةمرحل

 یج اد که باع ث ا را  یعدبُیا  مؤلفهدو  یدبا ینجادر ا .شوند شناسایی باید رقابتی ابعاد مرحله این در

واح د   تعی ین و ی ک   ش ود  یم  م ا   ةمطالع  م ورد  س ازمان   در ها یتوانمند و عتفاوت منابو  ی تما

ب ه لح اظ دو ش اخص     ی م ا کرد ک ه رقب ا   یینتع یدکرد. در ادامه، با مشصصبرای آن  یریگ اندازه

بنابراین این مرحله منج ر ب ه    قرار دارند. یتیتحت مطالعه در چه وضع سازماننسبت به  شده مطرح

 قابتی خواهد شد.ر ةنقشترسیم 

ابع  اد  عن  وان  ب  هاقتص  ادی    اجتم  اعی ةتوس  ع ض  ایی و    کالب  دی ةتوس  عدر اینج  ا دو بع  د 

م الک جه ت    یه ا  ش اخص ذی  به عنوان  یها شاخصو  اند شده نییتعسطح توسعه  ة کنندیمتما

 .اند شده  نییتع یادشدهبررسی دو بعد 

 (: نگارندگان)منبع مالرد یشهرتوسعة  انداز چشم ةدهند لیتشک یها شاخص و معیارها یبند رتبه .5جدول 

 معیار شاخص

 درآمد پایدار
 اقتصاد شهری

 اقتصاد شهری یها رساختیز

 یشهر یعادالنه به  ضاها یدسترس
 ساماندهی  ضایی

 های  رسوده با ت ساماندهی

 مشارکت
 حکمروایی خوب شهر

 مداری قانون

 ستیز  طیمحوضعیت  مصرف انرژی یساز نهیبه

 شهر الکترونیک
 به خدماتدسترسی وضعیت 

 عمومی ونق  حم  یارتقا

 

نسبت به مجموعه و ش هر تح ت    شده مطرحبه لحاظ دو شاخص  ی ماکرد که رقبا یینتع یددر ادامه، با

به عنوان رقبای شهر مالرد م ورد ارزی ابی    ریزدر این پژوهش، شهرهای  قرار دارند. یتیمطالعه در چه وضع

 گیرد. یم بر درمورد مطالعه را  ةناحیه ار نفر جمعیت صدشهرهای باالی  همگیکه  اند گر ته قرار

 .اس تفاده ش د   ت ر  نییپاو  ،نبسیار  راتر،  راتر، تقریباً برابر، پایی ةگانپنجبرای مقایسه از سطوح 

 است. 1جدول مالرد با رقبای خود به شرح  ةمقایسنتایج 
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 (منبع: نگارندگان) جمعیت شهرهای رقیب .6جدول 

 جمعیت شهرستان شهر ردیف

 500.150 قدس سقد 9
 901.101 شهریار شهریار 1
 191.551 بهارستان صالحیه 9
 100.919 بهارستان گلستان 4
 991.011 شهریار اندیشه 5
 905.919 کریم رباط کریم رباط 1

 نظر جوارِ مد های شهرهای هم منابع و قابلیت ةمقایس .7جدول 

 اندیشه کریم رباط گلستان صالحیه شهریار قدس ها تیقابلمنابع و 

برابر باًتقری تبدیلی و تکمیلی عیو صناکشاورزی  یها تی عالبسترهای مناسب   برابر تقریباً  راتر  راتر تر نییپا 
خیلی 

  راتر

 برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً اجتماعی ةتوسع یها مؤلفهتنوا قومی و  رهنگی به عنوان یکی از 

  راتر برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً تر نییپا برابر تقریباً شهر کالبدی ةتوسعمناسب برای  وجود بستر

  راتر  راتر  راتر تر نییپا  راتر شهر یمحر ةمحدودو در سطح شهر  یبا  یها پهنه وجود
خیلی 

  راتر

  راتر برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً مشارکت اجتماعی یها نهیزموجود 

 برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً متصصص و ماهر و از نیروی جوان رخورداریب

  راتر برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً مطلوبیت اقلیمی

  راتر برابر تقریباً برابر تقریباً  راتر برابر قریباًت برابر تقریباً کیفیت تمرک  و تراکم جمعیت

 برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً سهم روابط همسایگی و همبستگی اجتماعی

  راترخیلی   راتر  راتر تر نییپا تر نییپا ی رهنگی و دانشگاه و یاز مراک  آموزش برخورداری
خیلی 

  راتر

 تهران به عنوان پایتصت کشور و کر  یشهرها کالنکیفیت دسترسی به 

 ی منطقهکانون شهر دومینبه عنوان 
 برابر تقریباً  راتر  راتر  راتر تر نییپا تر نییپا

 برابر تقریباً  راتر  راتر برابر تقریباً تر نییپا تر نییپا شهر ةادارو کیفیت حکمروایی 

  راتر  راتر تولیدی و صنعتی یها رساختیزو  ها تیظر 
خیلی 

  راتر
 خیلی  راتر  راتر

خیلی 

  راتر

  راتر  راتر  راتر برابر تقریباً تر نییپا تر نییپا خدماتی یها رساختیزو  ها تیظر 

 برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً امنیت

 برابر تقریباً  راتر  راتر برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً شاخص گردشگری یها جاذبهترسی به دس

 برابر تقریباً  راتر  راتر  راتر تر نییپا تر نییپا ونق  حم  ةها و شبک سهولت دسترسی

  راتر  راتر  راتر تر نییپا  راتر اگروتوریسم و درآمدزایی پایدار ةتوسع یها تیظر برخورداری از 
خیلی 

  راتر

 برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً  راتر تر نییپا تر نییپاخیلی  مبلمان و منظر شهری

 برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً برابر تقریباً تر نییپا تر نییپا محیطی و سیمای زیست ستیز  طیمحکیفیت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%87_(%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%87_(%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1


 Meta SWOT 029از مدل با استفاده شهر مالرد راهبردیِ  ةتوسعکاربست  ندیفرا یبررس

بر ثر ؤم یها تیقابلمنابع و شهر مالرد با شهرهای رقیب خود از نظر  که مالحظه شد گونه همان

ه ب   ت وان  یم  . حاص  ای ن مقایس ه را   دشمقایسه  شده میترسبه اهداف  یابیدر دست یستمس یتمو ق

 رقابتی ترسیم کرد. ةنقشصورت 

 
 رقابتی شهر مالرد با رقبای خود ةنقش .2شکل 

از  ت ر  نییپ ا اجتم اعی و اقتص ادی    ةتوس ع از منظ ر   شهر م الرد  شود یمطور که مالحظه  همان

اس ت.   گر ته قرارو اندیشه  ،کریم شهریار و شهر قدس و باالتر از شهرهای صالحیه، گلستان، رباط

با شهرهای شهریار و ق دس در ی ک س طح     مالرد تقریباً شهر  ین ضایی  کالبدی و ةتوسعمنظر از 

شهرهای قدس و ش هریار   توان یمشهر مالرد را  یا هیناح رقبای نیتر مهمبنابراین  است. گر ته قرار

 پردازیم. ی میکمّ صورت بهیک از شهرها  دانست. در ادامه به تعیین م یت رقابتی هر

 (منبع: نگارندگان) مزیت رقابتی رقبای شهر مالرد .8جدول 

 
 امتیاز مجموع اجتماعی ـ اقتصادی ةتوسع فضایی ـ کالبدی ةتوسع

هشد نرمال مطلق شده نرمال مطلق  شده نرمال مطلق  شده نرمال مطلق   

 5 5 1.451111 1.115 9.191111 9.915 9.110991 9.5 قدس
 1 1 1.511159 1.11011 9.111911 9.15 9.900551 9.190111 شهریار
 4 4 9.199515 4.111105 0.159415 1.491111 0.151909 1.419591 صالحیه
 1 9 9.119191 4.1915 0.191911 1.9915 0.119501 1.5 گلستان
کریم رباط  1.5 0.119501 1.945199 0.141515 4.145199 9.191014 1 1 

 9 9 9.150195 4.411514 0.111109 9.151999 0.111199 1.591199 اندیشه
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 ها ییتوانا یابیسوم: ارز ةمرحل

چگ ونگی  »ب ه چ الش    ییگوپاسصبرای به عبارتی،  .میپرداز یم ها ییتوانا یابیارزدر این مرحله به 

از دی دگاه مبتن ی ب ر من ابع      «ه ا  تی  قابلو  منابع نیاتشصیص ایجاد م یت رقابتی پایدار هر یک از 

. برای اینکه یک منبع کند یمح  این مسئله چهار معیار را بیان ( برای 9119) . بارنیشود یماستفاده 

و بدون جایگ ین باش د.   ،ر، تقلیدنشدنیباارزش، ناد دبای لیت به لحاظ راهبردی اثربصش باشدیا قاب

ت وان   توانن د  یم   (یِنیگ یج ا  عدمو  یریتقلیدناپ  ،یابیم، کبودن با ارزش)چهار معیار این رو،  از

نظر منابع، این چهار معیار ب ه   خلق یک راهبرد مو ق تعیین کنند. از برای را ها تیقابلمنابع و  ةبالقو

 .هستند  مرسوم VRIO شرایط

 (PESTEL) پستل یلچهارم: تحل ةمرحل

را  یعواملدر این مرحله  .ردیگ یم قرار بررسی مورد مؤثر کالن محیطی عوام  تشریح برای مدل این

 ی ب رای و از طر    یس ت ن یمتحت مطالعه قادر به کنترل آن به صورت مس تق  ةکه سازمان و محدود

 ،باید وزن، تکثیر، احتمال ا   ایش این بنابر .میکن یم ییناست تع یاتیو ح یمجموعه ضرور یتمو ق

 .بررسی شود عوام اضطرار  ةدرجو 

 (منبع: نگارندگان) مل خارج از کنترل شهرداری مالرداعو .3جدول 

 تاثیر وزن عوامل خارج از کنترل سازمان ردیف
احتمال 

 افزایش

 ةدرج

 اضطرار

 خیلی زیاد یادخیلی ز قوی بسیار مهم ا  ایش جمعیت ا غان در ترکیب جمعیت شهر 9

 زیاد خیلی زیاد متوسط مهم های سکونتگاهی و گسترش نامتعادل با ت رشد 1

 زیاد زیاد قوی مهم ینینش هیحاش 9

 خیلی زیاد زیاد خیلی قوی بسیار مهم و ...( ،سرقت ،)اعتیاد، کودکان کار اجتماعی های بآسی 4

 زیاد متوسط قوی متوسط کاری  قر و بی 5

 متوسط متوسط خیلی قوی مهم ها میتحر 1

 متوسط کم متوسط متوسط مهاجرپ یری 1

 خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی قوی بسیار مهم سالی کاهش منابع آب و خشک 1

 متوسط خیلی زیاد قوی بسیار مهم عدم ثبات مدیریتی 1

 زیاد زیاد متوسط متوسط یشهر یریتمد عدم یکپارچگی در 90

 



 Meta SWOT 044از مدل با استفاده شهر مالرد راهبردیِ  ةتوسعکاربست  ندیفرا یبررس

 یبردپنجم: سنجش تناسب راه ةمرحل

 از عوام  محیط ی ی ا   ها ییتوانابه ارزیابی می ان تکثیر پشتیبانی و تکثیرپ یری منابع و در این مرحله 

سنجش تناسب . در واقع شود یممشاهده  9شک  که در  خواهد شدهمان تناسب راهبردی پرداخته 

 .است SWOTبر مدل  Meta SWOTی همان برتری اصلی راهبرد

 

 
 بر منابع یمبتن دگاهیها بر اساس د ییابع و توانامن یابیارز .9شکل 
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 یراهبرد ةنقش یمششم: ترس ةمرحل

 من ابع و  دش و  یم  ور که در این نقشه مالحظ ه  ط همانراهبردی را ترسیم کرد.  ةنقشباید  اکنون هم

است. عواملی که  شده  دادهو عوام  کالن محیطی با رنگ نارنجی نشان  یا روزهی با رنگ  ها تیقابل

ند و از تناسب راهب ردی  ا و  یرقاب  جایگ ین ،راست متمای  هستند باارزش، تقلیدنشدنی ه سمتب

ب االیی از تناس ب راهب ردی     ةدرج  . عواملی که به سمت باال متمای  هستند نی  دارای دبرخوردارن

اب حب   ةان داز ب ا اه داف و    ه ا  آنتناس ب   ةدرجبیانگر  ها تیقابل منابع و یها حباب ةانداز. هستند

ک ه   ،ه ا  حبابدسته از  مجموا برای هر دو در .هاست اضطرار آن ةدرجحیطی بیانگر عوام  کالن م

موقعیت باال و سمت  و همچنین عوام  کالن محیطی هستند، قرارگیری در ها تیقابلبیانگر منابع و 

 .استراست بیانگر باالترین می ان امتیاز و نمره 

 
  Meta SWOT تنی بر مدلراهبردی شهر مالرد مب ةنقش. 1شکل 



 Meta SWOT 042از مدل با استفاده شهر مالرد راهبردیِ  ةتوسعکاربست  ندیفرا یبررس

 بی  در ترک ها ا غانا  ایش جمعیت  و کاهش منابع آب شود یممالحظه  4 در شک که  گونه همان

که باید  هستندی مالرد توسعة شهرموانع کالن محیطی  نیتر مهماجتماعی  یها بیآسجمعیت شهر و 

توس عة  ب ر   مؤثردر بین عوام   د. همچنیننقرار گیر توجه مورداین شهر  ةتوسع ی یر برنامه ندیدر  را

و  یق وم  یل ی، تن وا  و تکم یلیتبد عیو صنا یکشاورز یها تی عالمناسب  یبسترهای مالرد نی  شهر

و در س طح ش هر    یب ا   یه ا  پهن ه  ، وج ود ش هر  یکالب د  ةتوسع یبستر مناسب برا ی، وجود رهنگ

 بردی هستند.دارای تناسب راه مشارکت اجتماعی یها نهیزم و وجود ،شهر یمحر ةمحدود

 با منابع یهفتم: قضاوت منابع راهبرد ةمرحل

و  عب ا من اب   یط ی مه م مح   عوام   یبترک ةدربار نهایی یراهکارها ینتدو یبراباید  این مرحلهدر 

 یندر ت دو  دیگ ر  ی ک با   عوام ینا یبترک یاآ روشن شود یدبا ،یعبارتقضاوت شود. به  ها ییتوانا

 هستند؟ یتیچه اولو دارای  عوام یناست، ا مفیدو اگر  خیر؟نهایی مفید خواهد بود یا راهبرد 

 
 Meta-SWOTمالرد مبتنی بر  توسعة شهربندی راهبردهای   اولویت .5شکل 
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 و پیشنهاد جهینت

و  ی ی  ر برنام ه با  یول .موجود شهرهاست طیبهبود شرا یراهبرد برا نیتر مهم یشهر داریپا ةتوسع

 یه ا  ی ی  ر برنام ه و  ها طرحنصواهد شد و الزم است  سریهدف م نیبه ا یابیدست یکنون یها طرح

ه ا  توس عة ش هر  راهب ردی   ةبرنام   ةی  ته دیشا نیب نیدر ا .رندیقرار گ یاساس یموجود مورد بازنگر

در  ینق ش  ع ال   دیامروزه شهرها بابه دلی  اینکه  ؛باشد تیوضع نیاز ا ییرها یراهکار برا نیبهتر

 ا ت ه ی توسعه یکشورها ةتجربساکنان داشته باشند.  ةهم یزندگ تیفیو بهبود ک یاقتصاد محل جادیا

 ةلیوس    خواهد ب ود ک ه ب ه    شتریب یشهر زمان یاجتماع ةتوسعو  یاقتصاد یها تالش دهد ینشان م

 د.نشو تیهدا راهبردی ندیا ر

 ةتوس ع  جهتمؤثر در  یراهبردها ةارالموجود شهر مالرد و  تیوضع  یپژوهش تحل نیا یهدف اصل

مت ا س وات ی ک    واق ع   استفاده شده اس ت. در  Meta SWOTاز مدل  زمینهو در این  استشهر  نیا داریاپ

 نی  انگ اه  . رود یکار م به SWOTمدل  ن واقص عدر ر   ینوع  مدرن است که به یراهبرد ی یر مدل برنامه

 رود. به شمار می عبر مناب یمبتن دگاهید یو نوع است به خار   داخ ا تیمدل بر اساس ره

از  ت ر  نییپ ا اجتم اعی و اقتص ادی    ةتوس ع شهر مالرد از منظ ر  های مدلِ متا سوات،  مطابق خروجی

اس ت. از   گر ت ه  ق رار و اندیش ه   ،کریم شهریار و شهر قدس و باالتر از شهرهای صالحیه، گلستان، رباط

 ق رار ک س طح  با ش هرهای ش هریار و ق دس در ی      مالرد تقریباً شهر  ین ضایی  کالبدی و ةتوسعمنظر 

 شهرهای قدس و شهریار دانست. توان یمشهر مالرد را  یا هیناحرقبای  نیتر مهمبنابراین  است. گر ته

و  ،جمعی ت ش هر   بی  در ترک ه ا  ا غ ان کاهش منابع آب، ا  ایش جمعیت های  لفهؤمهمچنین 

 ن د ی رادر ک ه بای د    هس تند ی مالرد توسعة شهرموانع کالن محیطی  نیتر مهماجتماعی  یها بیآس

ی توسعة ش هر بر  مؤثربین عوام   است گفتنید. نقرار گیر توجه مورداین شهر  ةتوسع ی یر برنامه

ی، و  رهنگ   یق وم  یلی، تنواو تکم یلیتبد عیو صنا یکشاورز یها تی عالمناسب  یبسترها مالرد

 یمحر ةمحدودو در سطح شهر  یبا  یها پهنه ، وجودشهر یکالبد ةتوسع یبستر مناسب برا وجود

  ب ه همچن ین ب ا توج ه     دارای تناسب راهبردی هستند. مشارکت اجتماعی یها نهیزم و وجود ،شهر

نی  به عنوان عوام  کالن خ ار  از کنت رل س ازمان بای د      یریپ  مهاجرتتحریم و  ،ها حباب ةانداز

 ری ان و مدیران شهری قرار گیرد. مورد توجه برنامه



 Meta SWOT 041از مدل با استفاده شهر مالرد راهبردیِ  ةتوسعکاربست  ندیفرا یبررس

 شود: اراله میپایدار شهر مالرد  ةتوسع با هدف زیر راهبردی هایپیشنهادبا توجه به نتایج  وق، 

 همچن ین  ته ران و ک ر    یش هرها  ب ا ک الن   یجوار هماز  یناش یها از  رصت یریگ بهره ،

 یه ا  تی  ب ر ظر   یمبتن   داری  پا یس هم درآم دها   شیش هر و ا   ا   ینقش اقتصاد تیتقو

 ؛و کارآمد مؤثر یارگ  هیسرما یها بسته یطراح قیاز طر شهر مالردموجود  یگردشگر

 موجود در سطح شهر ةاستفادبدون  یبناها یسب  موجود، سامانده یحفظ با ات و  ضاها، 

 ؛مجازری  یوسازها از ساخت یریو جلوگ

 ؛یعموم یها یکاربر نیتکمبرای  ازین مورد یدر تملک اراض یتوان شهردار شیا  ا 

 ج ایی   هوضعیت ت ردد و جاب   بهبود  با هدف معابر ةشبکو  یونق  عموم حم  ةشبک ةتوسع

 ؛شهروندان و کاالها

 یو ارتق ا  ،بناه ا  یداریو پا یمنیا شی رسوده، ا  ا یها و با ت یررسمی  یها سکونتگاه یسامانده 

ا  ایش کیفی ت زن دگی    جهتدر  رعام یبحران و پدا ند   تیریمد یها شاخص ةمالحظبا  تیامن

 ؛دارندکیفیت زیست کمتری  محالت و مناطقی که ژهیو بهدر محالت مصتلف شهر، 

 و  ،ه ا  یک اربر  یکنت رل س ازگار   ،یدر منظ ر و مبلم ان ش هر    یکپارچگیوحدت و  جادیا

 ؛مجازری  راتییاز تغ یریجلوگ

 ةارال  مدرن و روزآم د در   یها وهیو استفاده از ش یشهر ساتیخدمات و تکس ةعادالن عیتوز 

 ؛ا  ایش سطح کیفیت زندگی جهتدر  خدمات

 از منابع  نهیبه ةاستفاداوقات  را ت،  یساز ی ن قیاز طر یو سالمت عمومبهداشت  یارتقا

 ؛و آموزش رسانی اطالا و ،ها آبپسماندها و پس یسامانده ،یطیمح

 توس  عة ش  هر ین  دهایو  را یتیریدر نظ  ام م  د یعم  وم یه  ا مش  ارکت گ  اهیبهب  ود جا ،

و تقوی ت نظ ام    ،ا   ایش توانمن دی   جهتدر  یعموم یتمندیرضا یو ارتقا یتوانمندساز

 ؛مالردمدیریت شهری 

 یمبارزه با  ساد ادار قیاز طر یشهر تیرینظام مد یساز و چابک یساالر ستهیشا، 

در  و کارشناسان رانیعملکرد مد قیو کنترل دق ،یحقوق شهروند یاجرا ،یساز شفاف

 بهبود حکمروایی خوب شهری در مالرد. جهت
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 منابع
ب  ر  یل  یتحل» .(9911ی )طهماس  ب نیحس   ؛یم  وریت غراص   ؛یدری  ح یمحم  دتق ؛محس  ن ،اح  دنژاد

: ش هر  یم ورد  ةمطالع  ) کیاس تراتژ  ی ی  ر برنام ه  کردیبا رو یشهر ةتوسع یاستراتژ یها شاخص

 .19   4 ، ص5، ش 1، د یمطالعات عمران شهر، «(زنجان

 ةتوس ع  یابی  س نجش و ارز  یِاهشاخص ةارال» .(9911) یناصر برات ؛یمنصور ریام دیس ؛نادر ،آذرگون

، «متع ادل  ازیکارت امت مدلاستفاده از  با( CDS) یشهر یراهبرد ةتوسعی ها در طرح یشهر داریپا

 .119   115 ، ص19، ش 99د ، شهر آرمان

 تیریم د ، «تحلیلی کردیدر رو یری ی شهر در برنامه دیجد یکردیرو ،CDS» .(9911) وسفی ،یاشر 

 .904   11 ، ص19، ش 1س  ،یشهر

 یری  گ روند ش ک    یو تحل یبررس» .(9911ی )اهلل تراب حیذب ؛منفرد سجاد ؛یاحمد رضا ؛دیسع ،پور امان

 ،یو اقتص اد  یاجتماع خیتار، «9910    9995 یها سال یدر سطح استان خوزستان ط یشهر نصست
 .50   91 ، ص9ش  ،1 س

، «ش هر م الرد(   :یم ورد  ةنمون  ) یتوسعة شهر ندیو تحول در  را رییتغ یبررس» .(9919) یبرزگر، عل

واح د   ،یدانش گاه آزاد اس الم   ،یش هر  ی ی  ر و برنام ه  ای  جغرا  ةرش ت ارش د   یکارشناس   ةنام انیپا

 .مرک  تهران

اجتماعی با پیشگیری از  ةسرمای ةرابط» .(9911زادگان ) علی مؤذن حسن ؛شیری پیرسرالی، آرش؛ عباس

 .41   15 ص، 9، ش 5د  ،اجتماعی ةسرمایمدیریت ، «مطالعه: شهرستان مالرد( جرم )مورد

 تیریم د  ن د یدر  رای راهب رد  یک رد یروی توس عة ش هر   یاستراتژ» .(9911) یعرب اسری ؛میمر ار،یتل

 .یاسالم یشهر یها بر مؤلفه دیتکک بای شهر تیریو مد ی یر برنامه یکنفرانس مل نیششم ،«یشهر

ی توسعة شهری استراتژ یها طرح یاجرا یسنج امکان» .(9910) ییمال ی رج نیام ؛نینژاد، حس یحاتم

 .11   55 ص، 1، ش 1د  ،یا منطقه یشهر یها و پژوهش العاتمط ،«رانیا در

 نیاول  ، «رانی  کارآمد در ح  مسال  ش هری ا  کردییرو ،CDS(. »9911) اجاق عقی  ؛خ ایی، مصطفی

 .اسالمی   یرانیا ،یشهر قاتیهنر و تحق ،یمعمار یالملل نیب ةکنگر

 یش هرها  یی ض ا  یراهبرد ی یر برنامه» .(9914رامین چرا ی ) ؛خاوریانیررضا ام ؛رضایی، محمدرضا

، (« دی  : ش هر تف ت در اس تان    یم ورد  ةع  مطال) SWOT-Meta ان دام ب ا اس تفاده از م دل     کوچک



 Meta SWOT 041از مدل با استفاده شهر مالرد راهبردیِ  ةتوسعکاربست  ندیفرا یبررس

 .411   411 ، ص4، ش 9، د ری ی شهری های جغرا یای برنامه پژوهش

 یها شاخص  یو تحل یبررس» .(9911) ینصورم نکامرا ؛زاده میابراه یسیع ؛محمدرضا ،بحانس یمیسل

انس انی   یه ا  ری ی سکونتگاه مطالعات برنامه، «: شهر کازرون(یمورد ةمطالع) یتوسعة شهرراهبرد 
 .440   411 ، ص1، ش 94، د انداز جغرا یایی( )چشم

 تیوض ع   یتحل» .(9911) اقدم زاده فیشر میابراه ؛نژاد یحاتم نیحس ؛پوراحمد احمد ؛عبداهلل ،یصیش

 یش هر  یها مطالعات و پژوهش، «(CDS) یتوسعة شهر یاستراتژ یها شهر بر اساس شاخصناریپ

 .51   95 ، ص15، ش 1 س ،یا و منطقه

 .باوندمشاور  نیمهندس .(9919شهر مالرد ) تفصیلیطرح 

 .باوندمشاور  نیمهندس .(9910) راهبردی(   )ساختاری طرح جامع شهر مالرد

 ةرش ت ارش د   کارشناس ی  ةنام   پای ان ، «کن ارک  (CDS) یتوسعة شهر یاستراتژ» .(9911) مهراب ،یعاقل

 .رهنما میمحمدرح :ی، استاد راهنماشهر یو نوساز یساز به شیگرا ،یری ی شهر برنامه

 ،«ننش ی هی رهن گ  ق ر و ج رم در من اطق حاش       نیب ةرابط» .(9911) یکاروان فیمراد؛ عبدالط ،یعباس

 .50   99 ص ،9 ش ،95 د ،یجنای و اطالعاتی هایپژوهش

( CDS) یتوس عة ش هر   یاس تراتژ  یها شاخص یابیارز» .(9911ی )کماس نیحس ؛ یاسماع ،یاکبر یعل

 .190   919 ، ص9، ش 5 س ،یشهر ی ضا ةتوسعو  ایجغرا ، «شهر کرمانشاه در کالن

 روش ب ه  ص نایع  راس تقرا  ب رای  اراضی تناسب ارزیابی» .(9919) زاده علی معصومه رضا؛ علی ،گ لو قره

  س نجش ، «موردی: شهرستان مالرد( ةمطالع) Fuzzy-AHP  ازی منطق   مراتبی سلسله تحلی  یندا ر

در علوم من ابع  GIS دور و  از  اطالعات جغرا یایی در منابع طبیعی )کاربرد سنجش ةساماندور و  از
 .14   9 ، ص4، ش 9، د طبیعی(

 ةتوس ع در  یتوس عة ش هر  نقش راهب رد  » .(9911) شکور یعل ؛د ر زاده عبداهلل رضا یعل ؛ ریده ،یکریم

، 1 س، یش هر ی شناس   بوم یها پژوهش، («رازیش یشهردار 9 ةمنطق: یمورد ةمطالع)ی پایدار شهر

 .904   19 ، ص9ش 

 ش هر ( CDS) یتوس عة ش هر   راهب رد   رایند در مشارکتی اندازسازی چشم» .(9911)پور،  اطمه  یگرج

 .149   199 ، ص1، ش یبازرگان تیریدر مد یا تیره، «9401 سال تا گچساران

 یریپ    بیآس   تیوض ع   یتحل» .(9911) یناصر شهاب ؛یوسفی یمجتب ؛یگانگی حسن ه؛یسا ،یگودرز
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شهرستان مالرد در برابر بحران زل له بعد از  عال شدن گس   ماهدش ت اش تهارد و وق وا      یبناها

 .سازه یمهندس یالملل نیب شیهما نیچهارم ،«ریاخ یها زل له

 .9400مرک  آمار ایران 

آب ش  رب شهرس تان    تیفیک یبند و طبقه  یتحل» .(9911) یادیص یمجتب ؛یرجب یکاظم؛ عل ،ینصرت

 919 ص، 95، ش 5د  ،یدرومو ولوژی  ه ،«رهیچندمتغ یآمار یها کیتکناز تهران با استفاده    مالرد

  910. 

 ین  یرزمیآب ز یف  یک راتیی  رون د تغ  یبررس  » .(9911)پور رضارجب  ؛یادیص یکاظم؛ مجتب ،ینصرت

 .ستیز طیمح تیریو مد ی یر برنامه یالملل نیکنفرانس ب نی، چهارم«شهرستان مالرد
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