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  )ي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايرانفصلنامه علم(جغرافيا 

  1392 تابستان، 37سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

 
 

  نقش تقسيمات شهر در مديريت يكپارچه شهرينقش تقسيمات شهر در مديريت يكپارچه شهري

  شهر تهرانشهر تهران: : مطالعه مورديمطالعه موردي  

  

دكتر محمدباقر قاليباف
1

نيا، دكتر محمدرضا حافظ
2
و علي محمدپور 

3
  

  

  چكيده

هاي شهري، آنها �شده به حكومتهاي واگذار نين افزايش مسئوليتبه دنبال افزايش جمعيت و وسعت شهرها و همچ

در . تر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، شهر تحت نظر خود را به چندين منطقه تقسيم كردند�براي مديريت بهينه

ن تدوي. تر و بهتر است�تر جهت مديريت مناسبواقع تقسيمات شهري ابزاري براي تقسيم شهر به واحدهاي كوچك

در آن نقش  »مديريت شهري«و » شهروند«، »شهر«گانه ريزي است و عوامل سهتقسيمات شهر معاصر مبتني بر برنامه

گانه، يگانگي و پايداري شهر را رقم زده و گرداندن شهر در تقسيمات شهري منتج از تعامل اين عوامل سه. دارند

بندي اداري يك شهر به عنوان ابزاري مهم در ين راستا منطقهدر ا. گرداندلواي مديريتي واحد و يكپارچه را ميسر مي

شدن بر و بايد اذعان نمود كه يكي از ابزارهاي چيره. شود ريزي شهرها، به ويژه شهرهاي بزرگ شناخته مي برنامه

ش هدف از اين مقاله تبيين نق. اي كه اصالتاً همزاد شهر بوده استشهر، تقسيمات شهري است؛ پديده پيچيدگي

تقسيمات شهر در مديريت يكپارچه شهري در شهر تهران بوده است كه با روش تحقيقي توصيفي و تحليلي و با 

براساس نتايج . مطالعات تاريخي در زمينه سير تقسيمات شهري تهران سعي در رسيدن به اين مهم را داشته است

رساني هماهنگ و يكپارچه به فضاي شهري در  آمده دستيابي به توسعه يكپارچه و پايدار شهري و نيز خدماتبدست

گرو مديريت يكپارچه فضاي شهري و مديريت يكپارچه فضاي شهري خود در گرو رعايت اصل تقسيم 

بنابراين بايد گفت كه تقسيم  فضاي . مراتبي فضاي شهري است؛ امري كه در كالنشهر تهران تحقيق نيافته است سلسله

گيري مديريت يكپارچه عمل كرد كه اين امر به نوبه  واند به عنوان بسترساز شكلت مراتبي مي شهري به صورت سلسله

نفعان، يكپارچگي فضايي، يكپارچگي سياستگذاري و يكپارچگي عملكردي را به دنبال  تواند يكپارچگي ذي خود مي

  .داشته باشد

  .ديكالن شهر تهران، تقسيمات شهري، مديريت يكپارچه، يكپارچگي عملكر: كليدواژگان

                                                 
 دانشيار جغرافياي سياسي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران. 1

 ياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرساستاد جغراف. 2

 )نويسنده مسئول(دانشگاه تهران  -دوره دكتري جغرافياي سياسي دانشكده جغرافيا آموخته دانش. 3
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  مقدمه

 - شهر به عنوان سيستمي متشكل از اجزاء و عناصر مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، كالبدي

شهر . شكل داده استتمدن ترين فضايي است كه انسان در روند تكامل  فضايي و محيطي، پيچيده

صادي ، اطالعات، قدرت اقت)انساني، مواد، كاربري زمين، آب و انرژي(محل تمركز جمعيت، منابع 

ها از تراكم ترافيك گرفته تا جرم و  ها و به همان نسبت محل تمركز آلودگي و كژكاري و فرصت

. گردد پيشينه شهرها به اجتماعات كوچك بشري برمي. (Bugliarello, 2006: 21)جنايت است 

كه  نياز انسان به يكديگر و داشتن مشكالت مشترك، آنها را كنار هم گردآورد و براي آنكه افرادي

آميز  كردند بتوانند با هم و در كنار هم به صورت مسالمت در يك مكان و دور هم زندگي مي

هاي خود را برآورده سازند، نياز به قوانين و  زندگي كرده و همزمان با آن نيازها و خواسته

م و تشكيالتي بود كه بتواند روابط افراد ساكن در شهر را سامان دهد و در اين راستا بود كه نظا

تر شدند وظايف و  اما به تدريج كه شهرها بزرگ و بزرگ. تشكيالت اداره شهرها شكل گرفت

اختيارات بيشتري يافتند و امكانات بيشتري را براي ساكنان خود فراهم آوردند و به همان نسبت 

و هاي مختلف برقرار شد و به تبع آن مشكالت  تري ميان افراد و گروه ه مناسبات و روابط پيچيد

در اين راستا ساختارهايي براي ). 9: 1384برآبادي، (تري نيز به وجود آمد  تر و بزرگ مسائل كالن

ها و نيازهاي شهرنشينان، حل مشكالت و مسائل خرد و كالن  نظم دادن به شهرها، تأمين خواسته

ي شهري و نيز هدايت توسعه شهري شكل گرفت و در واقع با سربرآوردن شهر، ساختارهاي نهاد

چنين ). 2: 2005ايوانس و همكاران، (دادند، نيز شكل گرفتند  و سياسي كه به آن زندگي و نظم مي

  . ساختارهايي عموماً در قالب نظام مديريت و حكومت شهري  شكل گرفتند

شده به به دنبال افزايش جمعيت و وسعت شهرها و همچنين افزايش مسئوليتهاي واگذار

تر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، شهر �مديريت بهينه هاي شهري، آنها براي�حكومت

در واقع تقسيمات شهري ابزاري براي تقسيم . نظر خود را به چندين منطقه تقسيم كردند تحت

تدوين تقسيمات شهر . تر و بهتر است�تر جهت مديريت مناسبشهر به واحدهاي كوچك

در آن » مديريت شهري«و » شهروند«، »شهر«گانه ريزي است و عوامل سهمعاصر مبتني بر برنامه

گانه، يگانگي و پايداري شهر را رقم تقسيمات شهري منتج از تعامل اين عوامل سه. نقش دارند

در اين راستا . گرداندزده و گرداندن شهر در لواي مديريتي واحد و يكپارچه را ميسر مي

ريزي شهرها، به ويژه شهرهاي بزرگ بندي اداري يك شهر به عنوان ابزاري مهم در برنامه منطقه
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شود چرا كه شهرهاي بزرگ با توجه به اينكه در برگيرنده حجم باالي جمعيت  شناخته مي

هستند، عالوه بر مسائل مشكالت معمول مديريت ساير شهرها، داراي مسائل فراوان و خاص 

بنابراين . سازدريزي را براي ارائه خدمات و توسعه شهري مشكل ميخود هستند كه برنامه

  . كندبندي شهر به اداره بهتر آن كمك ميمنطقه

عالوه بر اصالح تدريجي قوانين مربوط به شهرداريها  1357تا  1323در شهرهاي ايران از سال 

و انجمن شهرها، عناصر و نهادهاي رسمي جديد براساس تصميمات دولت هاي وقت به چرخه 

. وعي همگي در مديريت شهري ايران دخالت دارندمديريت شهري ايران وارد شدند كه به ن

اند و ها و نهادهاي مذكور جهت سهولت در اداره شهر، آن را به چند منطقه تقسيم كرده�سازمان

هاي هر يك با ديگري متفاوت است كه بعضي از مشكالت شهري نيز از همين منطقه

ها، شهرداري، شركت �سازمان از جمله اين. هاي متفاوت شهري به وجود آمده است�بندي�تقسيم

آب و فاضالب، شركت برق، شركت مخابرات، آموزش و پرورش، شركت گاز، اداره تأمين 

  . هستند... اجتماعي، اداره اقتصاد و دارائي ، كميته امداد و 

شهر، تقسيمات شهري است؛  شدن بر پيچيدگيبه طور كلي بايد گفت كه يكي از ابزارهاي چيره

از تقسيماتي شامل ارگ حكومتي، بازار، اصناف بازار . التاً همزاد شهر بوده استاي كه اصپديده

هايشان كه مصداق تقسيمات شهري قديم ايران و البته تهران بوده و بازتابي از پيچيدگي و محله

و يگانگي شهر داشته تا تقسيمات مديريتي كنوني شهر تهران كه امروزه با آن مواجه هستيم و 

هاي تحول تقسيمات شهري شود، تمامي مصداق�از يگانگي در آن مشاهده نمي چندان نشاني

با اين نگاه، اين مقاله به . شوندتهران در فرآيند تغيير و تحول تاريخي اين شهر محسوب مي

  : دنبال پاسخگويي به اين سوال اساسي است كه

چه چگونه بايد ساختار فضايي تقسيمات شهر تهران در چارچوب معيارهاي مديريت يكپار

 باشد؟ 

در چارچوب اين . براي پاسخگويي به اين سواالت از روش توصيفي ـ تحليلي استفاده شده است

روش در ارتباط با شهر تهران از روش كيفي براي بررسي وضعيت اين شهر از نظر تقسيمات 

  . گردد�ده ميهاي درگير در اداره اين شهر استفا�ها و ارگان�اداري آن بر حسب سازمانـ  سياسي
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  چارچوب نظري

 در تكنولوژي پيشرفت از ناشي هاي پديده و بازرگاني صنعت مراكز گسترش اقتصادي، تحوالت

 و) 10: 1377طاهري، (وجود آورد  به شهري زندگي براي متعددي مشكالت و مسايل شهرها

 مسئوليت قبول و خدمات و كاال توليد براي را هايي سازمان گيري ساختارها و همين امر شكل

چنين ساختارهايي امروزه ). 114: 1379گالبي، (ساخت  ضروري شهروندان زندگي امور ي اداره

. شود شناخته مي با عنوان نظام مديريت شهري و در نظريات مؤخرتر به عنوان حكومت شهري
ن پيچيدگي نظام شهر و روابط و تعامالت اجزا و عناصر آن و نيز پيچيدگي مشكالت و مسائل آ

اي داشته باشد و از  باعث شده كه به تبع آن نظام مديريت شهري نيز پيچيدگي گسترده
هاي مختلفي نيز به آن نگريسته شود؛ دجيك و پِيتر مديريت شهري را تالش براي  ديدگاه

هماهنگ كردن اقدامات دولتي و خصوصي براي غلبه بر مسائل و مسكالتي كه ساكنان شهر با 
كنند كه مديريت شهري  آنها به الهام از فان كلينك و برامستا اشاره مي. نددان آن مواجهند، مي

هاي يكپارچه به كمك  مدرن عبارت است از فرايند ايجاد، اجرا، هماهنگي و ارزيابي استراتژي
مقامات شهري و با در نظر گرفتن اهداف عملياتي بخش خصوصي و منافع شهروندان در 

 :Dijk and Pieter, 2006)شود تر حكومت تدوين ميچارچوب سياستي كه در سطوح باال

داند كه  بيند و آن را نظامي مي تر مديريت مي چاكرابارتي مديريت شهري را در قالب كالن .(53
گيرد  ريزي، سازماندهي، هدايت، رهبري و كنترل شهر را بر عهده مي وظيفه برنامه

(Chakrabarty, 2001: 333). اي از روابط يكپارچه  لب مجموعهوي مديريت شهري را در قا
و آن را در ارتباط با ابعاد مختلف تكنولوژيكي، حقوقي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و نيز در 

  ). 1شكل شماره (بيند محتواي منابع و منافع ملي مي
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  مديريت شهري؛ ساختار مفهومي، وظايف و عملكردها: 1شكل

  (Chakrabarty, 2001: 333) كرابارتينگارندگان با تغييراتي در الگوي چا: منبع

  

ايوينگ و همكاران نيز رويكرد مشابهي به مديريت شهري دارند با اين تفاوت كه آنها به 

دهند و معتقدند كه در زمان معاصر  مديريت شهري با نام و عنوان حكومت محلي ارجاع مي

توان عملكردهاي تاكيد اصلي بر شكل دادن ساختارهاي حكمروايي است تا از اين طريق ب

ها، تأسيسات عمومي، خدمات اجتماعي، حمل و  هاي زيرساخت مختلف شهري را در حوزه

ريزي و مهندسي شهري  بهبود بخشيد  نقل، خدمات عمومي شهري و خدمات برنامه

(AuYeung et al, 2010: 41). اي را نسبت به مديريت شهري در  آنها چنين رويكرد گسترده

اند و اعتقاد دارند از آنجائيكه شهر نظام و ماهيتي پيچيده  يدار مطرح نمودهارتباط با توسعه پا

تواند ساده باشد بلكه، تنها رويكردي  دارد، به تبع آن مديريت شهري و نظام اداره شهر نيز نمي

  . تواند ماهيت نظام مديريت شهري را در ارتباط با نظام شهري مرتبط سازد يكپارچه به آن مي
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  يف و عملكردهاي مديريت شهري از ديدگاه ايوينگ و همكارانوظا: 1جدول

  كاركردهاي فرعي  كاركردهاي كليدي

  تاسيسات عمومي

  تأمين منابع آب - 

  ايجاد سيستم فاضالب - 

  زهكشي شهري - 

  تأمين برق - 

  خدمات اجتماعي

  آموزش اجتماعي - 

  ارائه تسهيالت پزشكي - 

  تأمين رفاه اجتماعي - 

  يتدارك مسكن اجتماع - 

  حمل و نقل

  ها ايجاد بزرگراه - 

  ها ايجاد دسترسي براي حومه - 

  ها تدارك روشنايي خيابان - 

  توسعه و گسترش حمل و نقل عمومي - 

  خدمات عمومي شهري

  آوري زباله جمع - 

  هاي تفريحي ها و مكان تدارك پارك - 

  نظارات بر بازارها - 

  تدارك گورستانها - 

  فراهم آوردن خدمات ايمني - 

  اي قوانين محلياجر - 

  ريزي و مهندسي خدمات برنامه

  

  ارزيابي توسعه - 

  ساخت زيرساختها - 

  ارائه جوازهاي تجاري - 

  هاي كاربري زمين اجراي طرح - 

  AuYeung et al, 2010: 41: منبع                 

  

چنين تنوع . طور كلي بايد گفت وظايف و عملكردهاي مديريت شهري گسترده و متنوع است به

و گستردگي قبل از هر چيز نشات گرفته از تنوع عملكردهاي شهري و گستردگي نيازها و 

اين . اند هاي شهروندان و نيز پيچيدگي مسائل و مشكالتي است كه شهرها با آن مواجه خواسته

شكل . رت بارزتري نمود داردامر به ويژه در ارتباط با شهرهاي بزرگ و كالنشهرها به صو

و عملكردهاي مديريت شهري را بر اساس مجموعه مباحث فوق و در  وظايف )2(شماره 
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   .گذارد ارتباط با موضوع تحقيق به نمايش مي

  

  
  

  وظايف و عملكردهاي كالن مديريت شهري: 2شكل

  نگارندگان: منبع

  

در ارتباط با نظام مديريت و اداره شهر بايد گفت كه در عرصه عملكردهاي شهري، بازيگران، 

كنند،  هاي خاصي عمل مي هاي مختلفي كه هر كدام به عنوان نماينده بخش ازمانها و س گروه

اين در حالي است كه از ديدگاه رويكردهاي جديد مديريت شهري، براي حل . ايفاي نقش دارند

اي در سطح نظام مديريت  هاي يكپارچه مشكالت  شهري و هدايت درست توسعه شهر، فعاليت

ريزان تالش  ريزي شهري، برنامه هاي مرسوم برنامه روش در. شهري الزم و ضروري است

اين در . هايشان به صورت يكپارچه بازگو كنند كردند كه مشكالت كليدي شهر را در طرح مي

حالي بود كه اين مسأله بدون توجه به كاركردهاي مديريتي و چگونگي اداره شهر صورت 

اي،  ت و اداره شهر، چنين پديدهدر عرصه مديري .(Chakrabarty, 2001: 332)گرفت  مي

در واقع . تفرق، چندگانگي و يا چندپارچگي را در عرصه مديريت شهري پديد آورده است

وجود الگوهاي غيريكپارچه و بخشي نظام اداره شهر، تفرق و چندگانگي را هم در ماهيت 
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ت مرتبط مرور ادبيا. سيستم شهر و هم در ماهيت سيستم مديريت شهري به وجود آورده است

گونه مشخص  5دهد كه وجود چنين الگويي،  ريزي و مديريت شهري نشان مي با تفرق در برنامه

/ سياستي، سياسي/ ريزي از تفرق و چندپارچگي را در زمينه هاي نظري، عملكردي، برنامه

ريزي شهري به نوبه  وجود تفرق درحوزه مديريت و برنامه. آورد حكومتي و منافع به وجود مي

- 117: 1388پور و اسدي،  برك(آورد  تفرق و چندپارچگي را در نظام شهري به وجود ميخود 

ريزي شهري و به تبع آن تفرق در ماهيت  وجود انواعي از تفرق در نظام مديريت و برنامه). 109

سيستم شهري، الگوهاي خاصي از عملكردهاي مديريتي و فضاي شهري را به وجود آورده 

ها  اده ناتوان از حل مشكالت شهري بوده و توانايي پاسخگويي به خواستهاست كه تجربه نشان د

هاي عملكردي  گزيني بخشي در حوزه در واقع جدايي. و نيازهاي روزافزون شهروندان را ندارد

نظام اداره شهر كه خود باعث تفرق و چندپارچگي در ماهيت سيستم شهري گشته است عمالً 

هاي اصلي مديريت متفرق شهري،  از ويژگي. دست يابدنتوانسته است به اهداف توسعه 

هاي عمومي، ايجاد تشكيالت عريض و  كاري و بعضاً از بين رفتن سرمايه كاري، موازي دوباره

طويل ديواني، ايجاد اصطكاك و برخورد ادارات و ناهماهنگي در انجام وظايف و عدم 

  ).41: 1382كاميار،(پذيري است  مسوليت

ريزي شهري كه خود تفرق و چندپارچگي را در  ي در نظام مديريت و برنامهتفرق و چندپارچگ

ريزي و مديريت شهري به  پردازان حوزه برنامه نظام شهري به دنبال داشته است باعث شد كه نظريه

ها و الگوهاي نويني برگردند كه بتواند بر چنين الگوي متفرقي غلبه يافته و توسعه  دنبال روش

ها و رويكردهاي جديد مديريتي و ابزارها و  در واقع روش. يداري قرار دهدشهري در مسير پا

ريزان، سياستگذاران و مديران شهري را به اتخاذ رويكردهاي  هاي اطالعاتي برنامه تكنولوژي

كند  گيل اشاره مي مك .(Chakrabarty, 2001: 332)مديريت يكپارچه شهري قادر ساخته است 

از ديدگاه . مطرح كرد 1970ديريت را نخستين بار ويليامز در دهه سازي م كه مفهوم يكپارچه

با اين نگاه، مديريت . ويليامز مديريت شهري به معناي توزيع منابع از طريق دستكاري قدرت بود

شهري در واقع واسطه بين دستگاه اداري دولت و جامعه بود؛ چرا كه دستگاه اداري منابع را در 

گيل  مك. ها نياز دارد به اين منابع براي تأمين خدمات و توسعه زيرساخت اختيار دارد و جامعه نيز

ها و  كند كه در فرايند توزيع و اختصاص منابع بايد گروه با ارجاع به نظريات ويليامز اشاره مي

نفعان مختلفي شركت داشته باشد با اين حال به عقيده وي حكومت محلي و يا حكومت  ذي
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ترين سطح حكومت به شهروندان بايد به عنوان نيروي اصلي  ن و اجراييشهري به عنوان نزديكتري

هاي  آب، شبكه(ها  گيل به ويژه در ارتباط با تدارك زيرساخت مك. در مديريت شهري عمل كند

كند  اشاره مي) ارتباطي، مسكن، شبكه دفع فاضالب و ساير خدمات موردنياز براي توسعه شهري

هايي را   تأمين و تدارك كارآمد و پايدار چنين خدمات و زيرساختگرا توان  كه رويكردهاي تفرق

گيرد كه رويكرد  هاي بانك جهاني و برنامه توسعه ملل متحد نتيجه مي ندارند و با ارجاع به برنامه

هاي شهري توانايي پاسخگويي به نيازهاي  مديريت يكپارچه تأمين و تدارك خدمات و زيرساخت

گيل همزمان با پيشنهاد رويكرد  مك .افزون شهرها را دارد الن هردم روزافزون شهروندان و مشك

ريزي و نيز يكپارچه شدن نهادها و  يكپارچه براي تدارك و تأمين خدمات، يكپارچگي در برنامه

هاي مقابله با تفرق و دستيابي به الگوي  را به عنوان راه هاي مختلف درگير در امور شهري سازمان

به طور كلي بايد گفت كه  .(McGill, 1998: 464-467)دهد  پيشنهاد ميپايدار توسعه شهري 

شهرها به عنوان نظامي كه داراي ابعاد و عناصر پيچيده و پوياي كالبدي، اقتصادي، سياسي، 

هاي  اي با مشكالت و دشواري اجتماعي و فرهنگي هستند، كنترل و هدايت چنين سيستم پيچيده

ريز و مديريت براي دستيابي  پردازان و كارگزاران برنامه طر نظريهبه همين خا. اي روبروست عديده

اند سيستم مديريتي و اداره متناظر با پيچيدگي و پويايي شهرها  به كارايي و اثربخشي، تالش كرده

به وجود آورند تا از طريق آن بتوان هدايت توسعه يكپارچه و منسجم و نيز رفع مسائل بغرنج 

در همين راستا راهبردهاي مديريت يكپارچه و يا . يايي اقدام كننداينگونه فضاهاي جغراف

سازي نظام مديريت شهري  يكپارچه. اند سازي و منسجم نمودن نظام اداره شهر مطرح شده يكپارچه

نشان  )3( سازي ماهيت شهر را در ابعاد مختلف به دنبال دارد كه در شكل شماره خود يكپارچه

  .داده است
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  ريزي شهري و ماهيت سيستم شهر چگي در نظام مديريت و برنامهيكپار: 3شكل 

  نگارندگان: منبع

  

بر اساس شكل فوق، برخالف الگوهاي متفرق، در الگوهاي يكپارچه در نظام مديريت و 

 - ريزي ريزي شهري، يكپارچگي در سطوح و موضوعات مختلف نظري، عملكردي، برنامه برنامه

. گيرد نفعان مختلف صورت مي ها و ذي پارچكي منافع گروهحكومتي و يك/سياستگذاري، سياسي

ريزي شهري در عمل يكپارچگي  يكپارچگي در انواعي از سطوح و موضوعات مديريت و برنامه

فضايي، يكپارچگي اجتماعي، يكپارچگي عملكردي، مورفولوژيكي و اكولوژيكي را به /كالبدي

الش براي به حداكثر رساندن اقدامات سان مديريت يكپارچه شهري در ت بدين. دنبال دارد

هاي  اي از نهادها و ارگان كارگيري منابع از طريق هماهنگي و مشاركت مجموعه مديريتي و به

هاي متعددي  تواند از روش ايجاد مديريت يكپارچه شهري مي. درگير در نظام اداره شهر است

يريت شهري را در سه سطح توان يكپارچگي در مد با اين حال به طور كلي مي. صورت پذيرد

  ):4شكل شماره (خالصه كرد 

سطح يكپـارچگي عملكـردي كـه در واقـع اشـاره بـه مـديريت يكپارچـه و هماهنـگ           •

  عملكردهاي اصلي شهر دارد؛

هـا،   هاي مـديريتي كـه در واقـع اشـاره بـه همـاهنگي در سياسـتگذاري        يكپارچگي اليه •

  ها و اجراي آنها دارد؛ و  ريزي برنامه

 كه اشاره به مديريت يكپارچه فضاي شهري دارد؛ ) فضايي(چگي قلمروي سطح يكپار •
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گانه يكپارچگي در مديريت شهري و روابط آنها را با هم به نمايش  سطوح سه )4(شكل شماره 

  . گذارد مي

 

  
  گانه يكپارچگي مديريت شهري سطوح سه: 4شكل

  نگارندگان: منبع

  

توان انتظار  اي با هم دارند به طوريكه نمي ندگانهسه سطح فوق از يكپارچگي ارتباط مستقيم و چ

هاي مديريتي  داشت يكپارچگي عملكردي در مديريت شهري صورت گيرد بدون اينكه در اليه

به ويژه بايد اشاره كرد . يكپارچگي وجود داشته باشد و يا يكپارچگي قلمروي عملي نشده باشد

شهري ارتباط ) فضايي(مروي كه يكپارچگي عملكردي مديريت شهري و يكپارچگي قل

تقسيمات شهري . گيري ديگري ممكن نيست تنگاتنگي با هم دارند كه بدون يكي از آنها شكل

اجتماعي است كه از يك اصالت هويت حكايت دارد و در فرآيندي تاريخي به  يك مفهوم كامالً

تقسيمات  .ستتبديل به دغدغه محافل علمي و اجرايي شده ااي به نام تقسيمات شهري  پديده

شهري يك ساختار و نظم بين اجزاي يك پديده و تفاوت بين الگوهاي اعتباري و تدبيري با 

مراتبي به تقسيم فضاي شهري  كارآيي آن صرفاً از طريق نگاهي سلسلهالگوهاي ذاتي است كه 

آنچه واضح است اين است كه بحث تقسيمات شهري و مديريت يكپارچه . حاصل خواهد شد

د ابعاد جغرافيايي تأثيرگذار است زيرا با عناصري چون ساختار فضاي نظام اداره شهري واج

هايي است كه  حل از اين رو، تفرق سياسي نيازمند راه. شهر و اثربخشي فضايي در ارتباط است

به عبارت ديگر، تالش  .(Barlow, 1991: 1)مستلزم تجديد سازمان موجود حكومت است 

سياسي و عملكردي در عرصه مديريت شهري، معطوف به جستجوي اصلي در مقابله با تفرق 
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اين . است) نظام مديريت شهري(با قلمرو سازماني ) فضاي شهري(انطباق قلمرو عملكردي 

اي در زمينه اندازه، تركيب، هيئت و ساختار نواحي  هاي گسترده مساله خود سرآغاز بحث

اي را براي خلق اشكال  ي گستردههاي محلي و حدود و مرزهاي آن گشته و تقاضا حكومت

هاي صورت گرفته در مقابله با تفرق سياسي �تالش. فضايي جديد حكومت مطرح ساخته است

و عملكردي در عرصه مديريت شهري به اشكال جديدي از حكومت و حكمروايي مناطق 

  ).1383اسدي، (شهري و بسط و گسترش آن انجاميده است 

نهادهاي مختلف درگير در اداره شهر با هـم دارنـد راهـي مـوثر     تكيه بر فضا و روابط فضايي كه 

. هاي سياستي، فرهنگي، محيطـي، اقتصـادي و اجتمـاعي اسـت     سازي دستورالعمل براي يكپارچه

اي بـراي تشـويق سـطوح مختلـف      هاي مختلف بر حسب فضاي عملكرد آنهـا، پايـه   پيوند ارگان

ــا ديگــرا  ــا يكــديگر و در شــراكت ب ــراي كــار ب هــاي متنــوع اســت  ن در موقعيــتحكــومتي ب

(Friedmann, 2004: 52). سازي ابعاد عملكـردي و   كند كه عالوه بر يكپارچه فريدمن اشاره مي

سـازي دسـتوركارهاي سياسـتي     ريـزان مجبـور بـه يكپارچـه     اقتصادي و اجتماعي، اكنـون برنامـه  

امـا  . ي هسـتند قلمرويي و فضايي به منظور تحقق اهداف پايداري زيست ميحطي و هويت فرهنگ

نفعان متعـدد   ها و با وجود ذي منطقه - اي چون شهر و شهر اين امر در قلمروهاي سياسي چندگانه

رسد چـرا كـه همچنانكـه هـاروي در      بخش بخش شده در فضاي شهري امري دشوار به نظر مي

ـ    دارد مرزهاي حكومت اين زمينه اظهار مي ر هاي محلي ضرورتاً با مرزهاي سيال منـاطق منطبـق ب

بازارهاي كار و كاالهاي شهري و يا تشكيالت زيرساختي انطباق ندارد و تـالش بـراي تنظـيم و    

انطباق آن از طريق الحاق، تجديد سازمان حكومت محلي و همكـاري در گسـتره شـهري بسـيار     

هـاي   حكـومتي بـا قلمـرو   /عدم انطبـاق قلمـرو سـازماني   . (Brenner, 2003: 299)دشوار است

بسياري بر ايـن باورنـد كـه    . ترين چالش در اداره شهرها دانست توان عمده عملكردي شهر را مي

حكومتي يك شهر با كليت ارگانيك و قلمرو عملكردي آن بايد مطابقي /بين نوع سيستم سازماني

هـايي چـون    وجود داشته باشد زيرا در نبود اين انطبـاق بسـياري از مسـائل محتـوايي در عرصـه     

ريـزي اسـتراتژيك و    حمل و نقـل شـهري، خـزش شـهري، برنامـه     رساني به شهروندان،  خدمات

بدون وجود نيـروي فرمانـدهي و   . حفاظت زيست محيطي و مانند اينها غير قابل حل خواهد بود

اي ديگـر   اي به نقطـه  بدون ديدگاه يكپارچه شهري، بسياري از مسائل به جاي حل و رفع در نقطه

تواند عرصه تفرق و اخالف عناصـر   شهري هم ميبه طور كلي فضاي . از شهر منتقل خواهند شد
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متعدد درگير در اداره شهر باشد و هم عرصه يكپارچه شدن آنهـا؛ در واقـع در مـديريت شـهري     

تواننـد حضـور داشـته باشـند و بـه مـديريت        يكپارچه عناصر متعدد و مستقل از هم در شهر مي

امري كه از طريق تقسيمات سياسـي  بپردازند اما اصل بر يكپارچگي و هماهنگي در بين آنهاست؛ 

  . پذير و عملي است مراتبي امكان اداري بهينه شهر به صورت سلسله - 

به طور كلي بايد گفت كه امروزه در چارچوب رويكردهاي نوين مديريت شهري، بر پارادايم 

شود و مديريت شهري يكپارچه به عنوان الگوي مناسب  مديريت شهري يكپارچه تاكيد مي

اند،  خگويي به نيازهاي روزافزون شهروندان و نيز مشكالتي كه شهرها با آن مواجهجهت پاس

هنده شهر نيازمند الگوي مديريتي است كه  در واقع تعدد نيروها و عوامل شكل. شود ديده مي

اين در حالي است كه مديريت . بتواند همزمان مجموعه عوامل را تحت پوشش قرار دهد

هاي عملكرد كارآمد آن است و در نبود  هم نمودن بسترها و زمينهيكپارچه شهري مستلزم فرا

در اين ارتباط . توان انتظار داشت كه مديريت يكپارچه شهري شكل بگيرد بسترهاي مناسب، نمي

گيري مديريت يكپارچه شهري، پيوند دادن مباحث مديريتي با  يكي از بسترهاي اصلي شكل

ل قابل تبيين است كه مديريت شهري در واقع از طريق اين امر با اين استدال. فضاي شهري است

دهد و در  فضاي شهري است كه به نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي شهر پاسخ مي

گيرد و  واقع از طريق فضاي شهري است كه شهر تحت نظر و پوشش مديريت شهري قرار مي

ن شهر به تحت فرمان مديران شود كه از طريق آ تقسيمات شهري به عنوان ابزاري ديده مي

در واقع . تر مديريت شهري را اعمال كنند شهري درآمده تا با تقسيم شهر و واحدهاي كوچك

فضاي شهري بستر اصلي ايفاي نقش مديريت شهري جهت پاسخگويي به نيازهاي شهروندان و 

توان  مياينگونه روابط را . حل مشكالت مختلف اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي شهري است

  .نشان داد )5(به صورت شكل شماره 

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                            60

 

  
  فضاي شهري به عنوان بستر ايفاي نقش مديريت شهري: 5شكل

  نگارندگان: منبع

  

با اين حال عليرغم اهميت فضاي شهري در مديريت يكپارچه، يكي از مشكالت اصلي در اين 

به طوريكه عدم زمينه عدم انطباق قلمرو فضاي شهري با حوزه عملكردي مديريت شهري است 

ترين چالش در  توان عمده هاي عملكردي شهر را مي حكومتي با قلمرو/انطباق قلمرو سازماني

حكومتي /بسياري بر اين باورند كه بين نوع سيستم سازماني. اداره و حكمروايي شهرها دانست

نبود  يك شهر با كليت ارگانيك و قلمرو عملكردي آن بايد مطابقي وجود داشته باشد زيرا در

رساني به شهروندان، حمل و  هايي چون خدمات اين انطباق بسياري از مسائل محتوايي در عرصه

ريزي استراتژيك و حفاظت زيست محيطي و مانند اينها  نقل شهري، خزش شهري، برنامه

بدون وجود نيروي فرماندهي و بدون ديدگاه يكپارچه شهري، بسياري . غيرقابل حل خواهد بود

بدين سان . اي ديگر از شهر منتقل خواهند شد اي به نقطه ه جاي حل و رفع در نقطهاز مسائل ب

جهت وجود سطحي از ارتباط بين فضاي شهري و نظام اداره آن، بايد فضاي شهري را به 

تا از ) 6شكل شماره (مراتبي از فضاي كالن تا فضاي خرد شهري در نظر گرفت  صورت سلسله

ند كل نظام فضاي شهري به تحت پوشش خود در آورده و در اين طريق مديريت شهري بتوا
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ريزي، سياستگذاري  رساني، برنامه هاي مختلف خدمات كنار آن از چندپارچگي و تفرق در حوزه

  . و غيره جلوگيري نمود

  

  
   مراتب تقسيمات فضاي شهري بر اساس رويكرد مديريت يكپارچه سلسله: 6شكل

  نگارندگان: منبع
  

وجه به مجموعه روابط و تعامالت مديريت شهري با فضاي شهري و با فرايندهاي سان با ت بدين

دهنده فضاي شهري، و با توجه به اينكه هدف پوشش سطح فضايي شهر به صورتي  شكل

توان  هاي مختلف درگير در نظام اداره شهر است مي هماهنگ، منسجم و به دور از تفرق ارگان

رسيم نمود كه در باالترين سطح آن تعامالت عوامل و الگوي يكپارچه تقسيمات شهري را ت

دهنده فضاي شهري از طريق فضاي شهري با مديريت يكپارچه شهري به  فرايندهاي شكل

با توجه به اينكه چنين تعامالتي از سطح كالن فضاي شهري تا سطح خرد آن . گذارد نمايش مي

ري است كه به صورت منسجم و مراتبي فضاي شه وجود دارد، بنابراين تنها تقسيم سلسله

الگوي نظري اين تحقيق را  )7(شكل شماره . دادن چنين تعامالتي است  يكپارچه قادر به شكل

 .الذكر در آن به نمايش گذاشته است گذارد كه مجموعه مباحث فوق به نمايش مي
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  هري، سازمان فضاي شهريروابط و تعامالت نظام شهري، يكپارچگي مديريت ش: 7شكل

  و سلسله مراتب تقسيمات شهري
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  هاي تحقيقيافته

و متنوعي  تحوالت گسترده) ش تاكنون.ه 932از سال (قرن اخير  5/4شهر تهران طي بازه زماني 

را در ساختار تقسيمات شهري خود، هم از بعد شكلي و هم از بعد محتوايي پشت سر گذاشته 

اين دو .  ر اين زمينه، افزايش جمعيت و گسترش سطح شهر استيكي از عوامل مؤثر د. است

هاي ناگهاني رشد جمعيت ويژه در شهري چون تهران كه در مقاطعي از تاريخ با خيزشعامل به

اي معين در تعريف تقسيمات شهري مواجه  و افزايش سطح روبرو بوده و همچنين با فقدان رويه

اين مدعا نيز افزايش جمعيت و سطح شهر تهران در شاهد . است، ابعادي انكارناپذير دارد

بررسي تحوالت و تغييرات تقسيمات  .هاي كوتاه مدت به ميزان دو تا چهار برابر است دوره

دهد كه اگرچه در گذشته عناصر و عوامل مشخصي به عنوان معيارهاي �شهري تهران نشان مي

ال در دوران مدرن و به ويژه از زمان اند با اين ح تقسيمات داخلي اين شهر در نظر گرفته شده

گيري سازوكارهاي مشخص مديريت شهري در كشور، اين شهر فاقد رويه و نظامي �شكل

مشخص در تعريف تقسيمات شهري خود بوده است و همين عامل نيز سبب شده تا در 

ا در هاي مختلف معيارهاي متفاوتي در نظر گرفته شود؛ اين امر به نوبه خود مشكالتي ر�دوره

زمينه نظام بهنيه اداره اين شهر به ويژه در حال حاضر كه به عنوان يك كالنشهر مهم در نظام 

تقسيمات شهري تهران را در ) 2(جدول شماره . سكونتگاهي كشور خود را نمايان ساخته است

  . دهد�هاي مختلف تاريخي نشان مي�دوره

ه عموماً عناصر هويتي و همچنانكه از جدول فوق مشخص است اگرچه در دوران گذشت

اند اما در دوارن كنوني �شهري تهران به كار برده شده شاخص شهر به عنوان معيار تقسيمات

خاطر شهر تهران فاقد نظام و همينبوده و به شهري اين كالنشهر متغيرمعيارهاي تقسيمات

هاي �ها و ارگان�شده كه سازمانامر باعثاين. شهري استاي مشخص در زمينه تقسيمات�رويه

جدول . كار ببرندعملكردي خود به مختلفي را در تقسيماتدرگير در اداره شهر نيز معيارهاي

درگير در اداره  هايها و ارگان�حسب سازمانتهران را بر شهريمعيارهاي تقسيمات) 3(شماره 

  .دهد�ميكالنشهر نشان اين 
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  لف تاريخيهاي مخت تقسيمات شهري تهران در دوره: 2جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 استفاده از مطاللب پيشين: منبع          
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 هاي مختلف درگير در اداره آن معيارهاي تقسيمات شهري تهران بر اساس سازمان: 3جدول

 معيار عمده تقسيمات  اصطالح تقسيماتي  سازمان/نام اداره  رديف

  سطح محدوده  كالنتري  نيروي انتظامي  1

  جمعيت و وسعت  منطقه  شهرداري  2

  تقسيمات شهرداري  منطقه  مدريت و برنامه ريزي  3

  )هاي مالياتيپرونده(تراكم امور   )اداره كل(حوزه مالياتي  اداره امور اقتصادي و دارائي  4

  اشتراك  مركز  مخابرات  5

  تعداد مشتركين  امور  شركت برق  6

  زانتعداد دانش آمو  منطقه و ناحيه  آموزش وپرورش  7

  تعداد پروندهاي گاراگاهي  شعبه  تأمين اجتماعي  8

  دسترسي به محل حادثه  منطقه  آتش نشاني  9

  جمعيت، وسعت مناطق، حجم مراسالت و مكاتبات  ناحيه  پست  10

  پرونده قضائي  شعبه  دادگستري  11

  تعداد مشتركين  امور  آب وفاضالب  12

  تراكم پوشش  منطقه  كميته امداد  13

  تعداد خطوط  منطقه  ياتوبوس ران  14

  تعداد مشتركين  ناحيه  شركت گاز  15

  پالكهاي ثبتي  ناحيه  سازمان ثبت واسناد 16

  جمعيت  مركز  بهداشت و درمان  17

  مرز خيابان ها  حوزه  سازمان آمار  18

  شبكه خيابان و ميزان ترافيك  منطقه  ترافيك 19

  تعداد بيمه شدگان  )شعبه(منطقه  سازمان تأمين اجتماعي  20

  محدوده جغرافيايي  اداره  تربيت بدني  21

  

اي مشخص براي تقسيم �هاي درگير در اداره كالنشهر تهران و فقدان نظام و رويه�تنوع سازمان

اند � كردههاي مختلف برحسب معيارهايي كه تقسيم �هماهنگ اين كالنشهر، باعث شده كه سازمان

هاي مختلف در اداره تهران باعث زمانتقسيمات شهري سا. كار ببرندتقسيمات متفاوتي را به

شده كه چنين تقسيماتي بر هم منطبق نباشند؛ چنين امري به نوبه خود تفرق و چندپارچگي را 

  . دنبال داشته استدر نظام اداره شهر تهران به
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  گيري  بحث و نتيجه

اداره شهر تهران هاي مختلفي در  هاي تحقيق حاكي از آن است كه با توجه به اينكه سازمان�يافته

ها  نقش دارند به تبع آن تقسيمات متعدد و تنوع و گاه متضادي نيز توسط اين ادارات و سازمان

ها و  در تهران سازمان. اي را به بار آورده است صورت گرفته است كه مشكالت عديده

ده هاي گاز، آب و فاضالب به علت داشتن تنها يك مركز عم هاي مختلف از جمله شركت ارگان

اند كه ساكنان شهر در صورت بروز  جهت كارهاي ستادي عمدتاً مشكل دسترسي را ايجاد كرده

ها نيز با  تعدادي از سازمان. بايست از گوشه و كنار شهر به اين مراكز مراجعه نمايند مشكلي مي

ش يا اند كه با افزايبندي خود را انجام دادهدر نظر گرفتن تعداد مشترك، تعداد پرونده منطقه

كاهش جمعيت در هر يك از مناطق كه ممكن است ناشي از ازدياد تراكم باشد باعث درهم 

ها مثل از جمله مشكالتي كه براي تعدادي از سازمان. ريختن و كاهش يا افزايش مناطق شود

مخابرات يا گاز وجود دارد، مشكالت فني يا اجرايي است كه شركت گاز مبنا را براساس 

داده يا مخابرات تقسيمات را براساس تعداد مشتركين لحاظ كرده است و با مصرف گاز قرار 

نظام . كند بندي آن نيز تغيير مي تعداد منطقه ازدياد مصرف يا افزايش فاصله از مركز در مخابرات

بندي نهادهاي مختلف، مشكالتي را  بندي قراردادي تهران به علت عدم هماهنگي منطقه�منطقه

كاري، دخالت در �ارائه خدمات، هرز رفتن هزينه و نيروي انساني، دوباره چون عدم تعادل در

  .  مديريت يكديگر و نارضايتي عمومي را به دنبال داشته است

دهـد كـه تفـرق و    �تبيين وضعيت شهر تهران بر اساس چارچوب و الگوي نظري كـار نشـان مـي   

همـين عامـل باعـث شـده      هاي بارز نظام مديريت شهري تهران است كه�چندپارچگي از ويژگي

است نظام مديريت و اداره اين كالنشهر نتواند فضايي شهري و به تبع آن فراينـدهاي اجتمـاعي،   

. سياسي، كالبدي، زيست محيطي و اقتصادي را به صورت سيستماتيك تحت پوشش قـرار دهـد  

بـين سلسـله   گيرد كه در كالنشـهر تهـران ارتبـاط    �اين امر قبل از هر چيز از اين مسأله نشأت مي

مراتب تقسيمات فضايي شـهري برقـرار    �مراتب وظايف و عملكردهاي مديريت شهري با سلسله�

گيـري تفـرق و چنـدپارچگي در    �نشده كه همين عامل خود تبديل به يكي از داليل اصلي شـكل 

  . نظام مديريت شهري اين كالنشهر شده است

فرق و چندپارچگي در نظام مديريت گيري ت�اگرچه تعدد نهادهاي كاركردي يكي از داليل شكل

شهري كالنشهر تهران است با اين حال فقدان رويه و نظامي مشخص و نيز به كار بردن معيارها و 
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هاي متعدد در زمينه تقسيمات شهري سبب تشديد اين تفرق و چندپارچگي شده است؛ �شاخص

در اين زمينه اين موضوع  مسأله مهمتر. اي گشته است�امري كه به نوبه خود باعث مشكالت عديده

مراتب فضاهاي �ها مختلف در تقسيمات شهري تهران اصلي سلسله �هاي و ارگان�است كه سازمان

اند و اگرچه در اين زمينه شهرداري به عنوان نظام متولي اصلي اداره اين �شهري را رعايت نكرده

ت با اين حال ساير مراتبي به صورت منطقه، ناحيه و محله را رعايت نموده اس�شهر سلسله

ضمن اينكه در . اند�هاي درگير در اداره شهر تهران كمتر به اين موضوع مهم توجه كرده�سازمان

تقسيمات شهرداري نيز سطح محله صرفاً به صورت صوري مورد توجه قرار گرفته است و كمتر 

اهاي شهر از مراتب فض فقدان و يا كم توجهي به اصل سلسله. جنبه عملياتي به خود گرفته است

سطح كالن فضاي شهري تا سطح خرد آن از داليل اصلي تفرق، چندپارچگي و ناهماهنگي 

توان اينگونه مورد بحث  اين امر را مي. هاي درگير در اداره اين كالنشهر است هاي و ارگان سازمان

نظام  اي مشخص در زمينه تقسيمات شهري تهران، باعث شده كه قرار داد كه فقدان نظام و رويه

دهي، هدايت و كنترل توسعه شهري و  ريزي، سازمان مديريت شهري نتواند وظايف برنامه

؛ اين امر به نوبه خود باعث شده 1رساني به شهروندان را به صورت بهينه به انجام برساند خدمات

است كه عوامل و عناصر اجتماعي، كالبدي، اكولوژيكي، سياسي و اقتصادي سيستم شهري به 

مند مورد توجه قرار نگيرد؛ چرا كه نظام مديريت و اداره كالنشهر تهران نتوانسته است  ظامصورت ن

چنين امري از . به صورت هماهنگ و يكپارچه فضاي شهر را تحت پوشش خود قرار دهد

  .  همگسيختگي عملكردهاي شهري را از ابعاد مختلف به دنبال داشته است

رساني هماهنگ و  يكپارچه و پايدار شهري و نيز خدمات بايد اشاره كرد كه دستيابي به توسعه

يكپارچه به فضاي شهري در گرو مديريت يكپارچه فضاي شهري و مديريت يكپارچه فضاي 

مراتبي فضاي شهري است؛ امري كه در كالنشهر  شهري خود در گرو رعايت اصل تقسيم سلسله

مراتبي  فضاي شهري به صورت سلسلهبنابراين بايد گفت كه تقسيم  . تهران تحقيق نيافته است

تواند  گيري مديريت يكپارچه عمل كرد كه اين امر به نوبه خود مي تواند به عنوان بسترساز شكل مي

                                                 
هايي است كه هر روزه در زمينه انجام عملكردهاي زيربنايي همچون ساخت خطوط لوله گاز  شاهد اين ادعا ناهماهنگي. 1

شود در حالي كه شهرداري به آسفالت  شود؛ اغلب مشاهده مي شهري مشاهده ميهاي  و يا فاضالب و آسفالت خيابان

كند هنوز خدمات زيربنايي همچون خطوط گاز، آب و فاضالب تعبيه نشده است كه چنين امري از بين  ها اقدام مي خيابان

 . ها را به دنبال دارد رفتن هزينه
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نفعان، يكپارچگي فضايي، يكپارچگي سياستگذاري و يكپارچگي عملكردي را به  يكپارچگي ذي

هايي اين تحقيق بايد گفت كه رعايت در اين راستا، به عنوان نتيجه اصلي و ن. دنبال داشته باشد

گيري و  تواند شكل مراتب فضاهاي شهري در تقسيمات سياسي ـ اداري شهر تهران مي اصل سلسله

با اين نگاه، الگوي پيشنهادي اين . تقويت مديريت يكپارچه شهري در اين كالنشهر كمك كند

صورت حوزه، منطقه، ناحيه و  تحقيق براي تقسيمات سياسي ـ اداري كالنشهر تهران تقسيم آن به

  . به صورت شماتيك نشان داده شده است )8(محله است كه در شكل شماره 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اداري كالنشهر تهران با توجه به اصول  - الگوي پيشنهادي تقسيمات سياسي: 8شكل

 و معيارهاي مديريت يكپارچه شهري

اي پيشنهاد شده  نشهر تهران به گونهاداري كال - بر اساس الگوي پيشنهادي، تقسيمات سياسي

است كه بتواند با پوشش كامل فضاي شهر تهران، عملكردهايي يكپارچه و هماهنگ را به دنبال 

رساني بهينه به فضاي شهري، باعث ايجاد  تواند ضمن خدمات بندي مي چنين تقسيم. داشته باشد

شهر تهران شده و از اين طريق از هاي متعدد درگير در اداره  ها و ارگان هماهنگي بين سازمان

ها جلوگيري كند؛ نتيجه نهايي اين امر ايجاد بستر  كاري و هدررفت هزينه كاري، موازي دوباره

گيري مديريت يكپارچه شهري خواهد بود كه اين امر به نوبه خود يكپارچگي  الزم براي شكل

  .دنبال خواهد داشت هاي مديريتي را به عملكردي، يكپارچگي قلمروي و يكپارچگي اليه
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