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 هه و تيان مسألقدمم
دّی ػیبػی فوب دس جْبى اهرشٍص اّویرت صیربدی ایرذا کرشدُ اػرتط دس ػرٌ          ػبصهبى

دیرَاًی ٍ   تقؼیوبت کـَسی ٍ تفَین اختیربس ثرِ هٌربًه ثرِ دایرض ااتوربابت اداسی،      
تش ثب تَجِ ثِ ؿشایي خَد  جذیذتش ٍ جذی  دّی ػبصهبى ّب ًبچبس ؿذًذ ػیبػی، حکَهت

تذسیج ػبختبسّبی جذیذی ثشای هذیشیت فورب   ی ایي تحَالت ثِ كَست دٌّذط دسًتیجِ
ّرذ    گشفرتط ثرش ایري اػربع ثرب     ی ؿرکض  چِ دس ػٌ  هحلری ٍ چرِ دس ػرٌ  هلّر    

ّب تـکیض ؿذًذ کرِ ؿربهض کـرَسّبی     ًیف هتٌَٓی اص دٍات دّی ػیبػی فوب، ػبصهبى
گًَرِ کرِ    ؿَدط ّوبى ی تب کـَسّبی هتوشکض ثؼیي هیی هحلّ فذسال ثب اختیبسات گؼتشدُ

ّرربی هتٌررَٓی هبًٌررذ  ؿرربهض ًیررف ،ّرربی ریشهتوشکررض اصًِررش ٍػررٔت ٓولکررشد دٍاررت
َ   ّبی خَدهختبس دس ػبختبس هتوشکض( یب دٍات )ایباتای  ّبی ًبحیِ حکَهت  ّربی فرذساتی

ًیرض   «هتوشکض»ّبی  جغشافیبیی ٍ یب اَهی ّؼتٌذ، حکَهت ثٌذی ااتلبدی، ثب هجبًی تقؼین
ی تبسیخی، ًِبم دیرَاًی ٍ کبسمهرذی    کِ ثؼتِ ثِ تجشثِ ثٌذی هتٌَٓی ّؼتٌذ داسای ًیف

اػرت ًبؿری اص    هختلفی کرِ هوکري   کـَسّب تحت تأثیش َٓاهض ّب هتفبٍت اػتط دٍات
گرزاسی   تربسیخی ٍ یرب ااضاهربت جغشافیربیی ثبؿرذ ثرِ ػیبػرت        ّربی   ایذاَاَطی، تجشثِ

اشداصًذط ازا تجشثِ ٍ صیشثٌبی تفکش ّش کـرَس   ػبهبًذّی فوبی جغشافیبیی هی یِ دسصهیٌ
ِ  دس ایي خلَف ثب ػبیش دٍات ِ    ّب هتفبٍت اػت اهب هٌبأر ٍیرظُ دس   ی ایري تجربسة ثر

 ثبؿذط تَاًذ هفیذ ّبی هـبثِ اصًِش توشکض یب ٓذم توشکض هی دٍاتًیف 
ِ   کِ دس یک ػرذُ  ّبی هتوشکضی اػت تشکیِ اصجولِ حکَهت  ّربی  ی گزؿرتِ تجشثر

هتفبٍتی اص ااگَی هتوشکض ثِ ًوبیؾ گزاؿتِ اػتط ػشؿت ًْبد دٍات دس تشکیِ ثشاػبع 
خرَسدُ اػرت کرِ     یک گرشُ ّبی ایرذاَاَط  هإافِ ٍابًَى اػبػی  دس اكَل ریشابثض تغییش

ِ ثٌبثشایي ّوِ ػٌَح هذیشیت هحلّر  اكض دٍات هتوشکض یکی اص مًْبػت؛ ای ٍ  ی ٍ ًبحیر
 ر  اكرض تلقری ٍاحرذ اص دٍارت    »تفَین اختیبس ثِ ًْبدّبی ٓوَهی ریشدٍاتری دس اشترَ   

ّبی اداسی اكض  تحلیض اػت ٍ دس كَست تٔبسم ثیي اختیبسات ٍ كالحیت ابثض «هلت
حبل دس ّوریي    ایي ذ داؿتط ثبٌَم ثش ػبیش اكَل حکَهت خَاّػ ػَم ٍ كذٍثیؼت ٍ

چبسچَة ثشخی اص ػرٌَح هرذیشیت هحلری دس تشکیرِ ؿرکض گشفترِ اػرت کرِ داسای         
ّربی ثرضس     ّبی ایباتی ٍ ؿرْشداسی  ای ثَدُ ٍ ؿبهض اًجوي ایچیذُ ثؼیبس ّبی ثٌذی الیِ

سٍد ٍ اًتخبثبت هشثرَى ثرِ مى    ؿوبس هی ثِ «ؿْشّب ؿْشداسی کالى»تشیي مى  اػت کِ هْن
ّب گشچِ دػرتخَؽ هٌبصٓربت ٍ    ًقؾ هْوی دس ػپْش ػیبػی داسدط ایي ًَّ اص هذیشیت

ِ     سابثت ِ     ّبی ػیبػری ّؼرتٌذ ٍاری داسای دسجر ی  ای اص کبسمهرذی ًیرض ّؼرتٌذ ٍ صهیٌر
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ّربی هحلری دس تشکیرِ ترذاٍم اختیربسات ٍ       اًذط هذیشیت ی ؿْشی سا اذیذُ مٍسدُ تَػِٔ
ػبصی ؿذُ ٍ ثرِ   ؿَد کِ اؼوتی اص مى خلَكی ّبی اَُ هجشیِ هحؼَة هی حیتكال
ّربی ثرضس  ٍاگرزاس     ّبی اػتبًی ٍ ؿْشداسی ّبی ٓوَهی ریشدٍاتی هبًٌذ اًجوي ثخـی

ّبی تشکیرِ ًیرض ثرب داؿرتي ًقرؾ ٍ هبّیرت دٍگبًرِ         ؿذُ اػتط دس ٓیي حبل اػتبًذاسی
اِ اكلی أؿًَذط هؼ هحؼَة هی ثشاػبع ابًَى اػبػی ثخـی اص ػبختبس هذیشیت هحلی

اداسی تشکیِ، دسک مى ٍ ًؼرجت ػرٌجی ثریي     ر  توشکض ثش ػبختبس ػیبػی اظٍّؾ حبهش
هذیشیت ػٌ  هلی ٍ ػٌ  هحلی اػتط ایي ارظٍّؾ ٓرالٍُ ثرش ًرَمٍسی دس ثشسػری      

ی  ی تجشثِ ی اص هٌِش هٌبأِسٍاثي ػٌ  هحلی ٍ هلّثشسػی ی تشکیِ، دسخلَف  تجشثِ
بی دیگش حباض اّویت اػت ٍ ًقبى اَت ٍ هٔف ایي تجبسة سا گزاسی کـَسّ ػیبػت

 کٌذط گیشاى ایشاًی مؿکبس هی گزاساى ٍ تلوین ثشای ػیبػت
 

 موجود ادتيات
دسخلَف هَهَّ تقؼیوبت کـَسی تشکیِ ٍ هبّیت دٍات هتوشکض دس ایري کـرَس ٍ   

 ی ارظٍّؾ هؼرتقلی دس حرَصُ جغشافیربی ػیبػری ایرشاى      ّبی هحلّ ًؼجت مى ثب هذیشیت
ّبی اظٍّؾ اخیش فقذاى تحقیقبت کربفی   ثٌبثشایي یکی اص دؿَاسی كَست ًگشفتِ اػت؛

دس ایي ساثٌِ اػت ٍ ازا اظٍّـگشاى ثبیذ اص هٌبثْ اكلی دس تشکیِ اػتفبدُ کٌٌذط دس ایري  
ؿرذُ دس تشکیرِ اص هٌِرش حقرَو ٓورَهی اػرت ترب         خلَف ًیض ثیـتش هقبالت هٌتـرش 

ّبی هَجَد حقَای ثب ًِشیبت  اظٍّؾ تٌجیه یبفتِجغشافیبی ػیبػی؛ ازا دؿَاسی دیگش 
 ّبی جغشافیبیی خَاّذ ثَدط ٍ ایذُ

 
 پصوهص روش

ی مى چگرًَگی هرذیشیت    اِأایي اظٍّؾ اص ًَّ تحقیقبت ًِشی ٍ ثٌیبدیي ثرَدُ ٍ هؼر  
ّبی هحلی اػرت   ّبی هتوشکض اصجولِ تشکیِ اص هٌِش هذیشیت فوبی جغشافیبیی دس دٍات
ؿذت هتوشکض ایي کـرَس   ی دس ػبختبس ثِدّذ کِ ًْبدّبی هحلّ هیٍ ثِ ایي اشػؾ ابػخ 
کٌٌذ ٍ سٍاثي ػبختبس ػٌ  هلّی ثب مًْرب ثرش چرِ اكرَای، ابیرذاس       چگًَِ ایفبی ًقؾ هی

ؿرذُ ٍ سٍؽ گرشدمٍسی    تحلیلی اسصیبثی ر ّبی ایي تحقیه ثب سٍؽ تَكیفی اػت؟ دادُ
 ای اػتط ّب اػٌبدی ٍ کتبثخبًِ یبفتِ
 

 ادتيات نظری
ّربی جغشافیربیی ٍ    هذیشیت ػیبػی ػشصهیي یٌٔی اداسُ ػیبػی مى ثب تَجِ ثرِ ٍیظگری  
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ًحَُ هذیشیت ػیبػری فورب دس    (58: 1991 ٓجذی ٍ هقلَدی،) دس یک کـَس ًِبم حبکن
ٌری اػرت اهرب اص ااگرَی ثربثتی      ّربی هٔی   ّبی ثؼیي یب تک ػبخت داسای ٍیظگی ػیؼتن

ًِبم حکَهرت ٍ توشکرض ارذست ػیبػری دس      کٌذط ثِ ایي هٌٔب کِ ثؼیي ثَدى ایشٍی ًوی
یک کبًَى ثب توشکض اداسی ٍ اجشایی هالصهِ ًذاسد ٍ حکَهرت ثؼریي اص ایري حیر  دس     
ًیف هتٌَٓی اص ٍهٔیت، یٌٔی اص فقذاى کبهض توشکض گشفتِ تب توشکضگشایی ؿذیذ، ارشاس  

ٓذم ّب هَهَّ  گًَِ حکَهت ؿذُ دس ایي  گیشدط ثِ ّویي دایض یکی اص هجبح  هٌشح هی
ِ    توشکض ٍ اكض تفَین اختیبس ثِ هٌربًه جغشافیربیی ٍ ػربصهبى    ای  ّربی هحلری ٍ هٌٌقر

ّربی   فرشم  اػتط ّش دٍات تک ػبختی ثشاػبع هقتویبت، ؿشایي، تلرَسات ٍ اریؾ  
کٌرذ ٍ ؿرکض خبكری اص     تش ٍاگزاس هی خَد ػٌ  هـخلی اص اذست سا ثِ ػٌَح ابییي

ؿٌبػذ ٍای  ػیبػی ثِ سػویت هی حکَهت هحلی سا دس ػبختبس کلی حکَهت ٍ یب ًِبم
فشایٌذ اًتقبل ٍ تَصیْ فوبیی اذست اص کبًَى ثِ ایشاهَى ٍ ًیرض هیرضاى مى دس کـرَسّبی    

 ط(166: 1991 ًیب، )حبفَهختلف هتفبٍت اػت 
ؿرَد   ػبهبًذّی فوب ثِ کٌؾ اًذیـیذُ، اًتِبم یبفتِ ٍ ابیذاسِ اًؼبى دس فوب اًالو هی

ثشداسی ٍ اػتفبدُ ابیذاس اص هحیٌی جغشافیبیی  مى ثْشُ کِ ثش هجٌبی مگبّی اػتط ّذ  اص
دّی ػیبػی فوب هتٔذدًرذ ٍ   َٓاهض هإثش ثش ػبصهبى ط(6: 1997 ًیب ٍ ّوکبساى، حبفَ) اػت
تَاى ثِ ٌٓبكشی چرَى جؤیرت، تجربًغ ارَهی ٍ هرزّجی، ایَػرتگی جغشافیربیی         هی

گرضیٌؾ ًرَّ ٍ فرشم ػربختبس     ط (74-75: 1991،ارَس  ،سٍهیٌب، احوذیًیب حبفَ) ٍطططاؿبسُ کشد
ّربی تربسیخی ًیرض ّؼرتط ثشخری دیگرش ثشاػربع         ػیبػی فوب هٔوَالً هحلَل تجشثِ

اًرذ هبًٌرذ    ّبی هذسى ٍ یب اػتٔوبسی ثِ ػوت ااگَی ثشداسی ِهتوشکض حشکت کشدُ تجشثِ
اًرذ دس اهشیکربی التریي ًیرض      هؼتٔوشات ایـیي فشاًؼِ کِ ٓوذتبً ًِبم هتوشکض سا ثشگضیذُ

 ط(141: 1999)هیشحیذس ٍ ّوکبساى، فشاٍاًی ثیـتشی داسد  ،ًِبم هتوشکض کـَس، جض چٌذ ثِ
ّب ثشای اجشای ٍُبیف خَد ًبچبس اص تقؼین فوب ّؼتٌذ ٍ ّیچ  اهشٍصُ توبم حکَهت

سا ثِ ٍاحذ خشدتش تقؼین ًکشدُ ثبؿذ، ثذیْی  حکَهتی ًیؼت کِ فوبی داخلی ػشصهیي
اهرب   ی ًیض تٔییي ؿذُ اػت؛ّبی هحلّ هذیشیت اػت کِ ثشای ّش یک اص ایي ٍاحذّب، ًِبم

ّبی تک ػبخت،  ّبی هحلی اػتط دس حکَهت اِ اكلی دس هیضاى اختیبسات هذیشیتأهؼ
ّبی هحلی سا تحت ًِبست خَد داسد ٍ هیرضاى   حکَهت هشکضی کلیِ اختیبسات هذیشیت

توشکرض  ّربی ریشه  اهرب دس ًِربم   ؛(199: 1999 هیشحیرذس ٍ ّوکربساى،  ) کٌرذ  مى سا تٔییي هی
 ؿَدط ّب ٍاگزاس هی اختیبسات هحلی ثیـتشی ثِ اػتبى

ّربی هتوشکرض ثرب مى سٍثرشٍ      تشیي چباـی کِ اهشٍصُ حکَهرت  سػذ ثضس  ثِ ًِش هی
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ّؼتٌذ، هَهَٓبت هحلی ًبؿی اص تٌَٓبت جغشافیبیی اػت کِ ّوِ مًْرب ثرشای هشکرض ٍ    
ت؛ ٍای خرَد هرشدم   دسک ًیؼ گیشاًی کِ دس ًِبم اداسیِ هشکضی حوَس داسًذ ابثض تلوین
ی ّبی مى داسًذط ثؼیبسی اص هـکالت هحلّر  حض ی دسک ثْتشی اص ایي هـکالت ٍ ساُهحلّ

صیؼرت، ٍسصؽ ٍ   هبًٌذ اَاًیي ٍ هقشسات هشثرَى ثرِ کـربٍسصی، ثجرت اهرالک، هحریي      
ٍ جَاًبى، مهَصؽ ٍ ػبیش هَهَٓبت اجتوبٓی کِ اكَالً فبارذ خلرلت ػیبػری      ثرَدُ 

گرزاسی ٍ   ثٌبثشایي ػیبػت دسک ّؼتٌذط جغشافیبیی ًَاحی ابثض ّبی فقي ثشاػبع ٍیظگی
ِ  تلوین كرَست یکپبسچرِ، کلری ٍ ًرَٓی ثبؿرذ، هَجرت        گیشی دسخلَف مًْب اگش ثر

ؿذط  ًبکبسمهذی اَاًیي ٍ کبسکشد اَای اجشایی ٍ ًْبیتبً اخالل دس سًٍذ حکوشاًی خَاّذ
ااضاهربت   هرذیشیت هحلری ثرب    ّبی هتوشکض ثبیذ ثتَاًٌذ ثِ تٔبدای ثیي ًیبصّربی  ازا دٍات
ی دس دٍارت هتوشکرض   ت هحلّر سٍ ػٌ  ٍ هیضاى اختیبسات هرذیشی   ایي تی ثشػٌذط اصحبکوی 

ای حقَو اػبػی ٍ جغشافیبی ػیبػری   سؿتِ ّبی ثیي اّویت ثبالیی داسد کِ ثبیذ دس حَصُ
تٔبدل هیبى حکوشاًری هلّری ٍ هرذیشیت    ) تَجِ اشاس گیشدط ًباض ؿذى ثِ ایي ّذ  هَسد
ثرذٍى   ٍ ی اػرت ّبی حقَای ٍ دیَاًی ایچیرذُ ٍ جرذ    ی( ًیبصهٌذ صیشػبختهحلّ ػٌ 
 ػربصی مى ٍجرَد ًرذاسدط    ًیشٍهٌذ اهکبى ٓولیربتی  ٍ حقَو ٓوَهیِ کبسمهذػبالسی  دیَاى

صیشا ًحَُ سٍاثي ثیي حکَهت هشکضی ٍ ػبصهبى هحلی تب حذ صیبدی تَػي ابًَى تٔییي 
 ط(00: 1995)سٍهیٌب، ؿَد  ٍ تٌِین هی

 
 ها یافته

 تركيه: تأثير تحوالت خارجی تر سياستِ مدیریت فضا
کٌٔبى اٍسى ٍ تحَیض دٍات ثِ ٌٓبكرش ریشًِربهی    1984حکَهت تشکیِ اغ اص کَدتبی 

تَسگرَت اٍصال ٍ  )کِ ثب ایـتبصی حرضة هربم هریْي ٍ کبدسّربی ػیبػری مى       1989دس 
ثش اكَل اربًَى اػبػری جذیرذ سا      سًٍذ توشکضصدایی ثب تکیِّوشاُ ثَد،  (ػلیوبى دهیشل

ثرب سٍی   1441اص ػبل  ٍ ّبی هحلی گؼتشؽ ایذا کشدًذ هذیشیتمى مربص کشد ٍ دسًتیجِ 
تشکیِ  ط(947: 1415)مابى،  کبس مهذى حضة ٓذاات ٍ تَػِٔ تغییشات ثیـتشی ثِ خَد دیذ

 گبهی هْن ثشای دهَکشاتیضاػریَى ثشداؿرتط گربهی    1440دس ػبل   ثب اجَل اكَل کپٌْب
اجتوربٓی جْرت کؼرت اػرتبًذاسدّبی      ر ای اص اكالحبت ػیبػی کِ هؼتلضم اًجبم ابسُ

ٍسٍد ثِ اتحبدیِ اسٍاب ثَدط ثیؼت هَسد اص اكَل فَو هشثَى ثِ اَاًیي هُلکی یب هقشسات 
دسًتیجرِ ثرشای ًیرض ثرِ ثشخری اص اّرذا  کرالى         ط(949: 1415ى، ماب) ٍصاست کـَس ثَد

ای اكرالحبت ٍ   اصجولِ ٓوَیت دس اتحبدیِ اسٍاب کِ سًٍذ ّوبٌّگی ثب مى هؼتلضم ابسُ
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گشایی ثَد، توشکضصدایی اداسی تقَیت ؿذط اربًَى    یتقَیت ػٌَح هذیشیت هحلی ٍ ثَه
دس هجلغ تشکیِ هتوروي ّرش دٍ هفْرَم تأکیرذ ؿرذُ       1411هلَة  6964هْن ؿوبسُ 

 سًٍرذ ٓورَیت دس   اص دیگرش ترأثیشات   طگشایی ثَد گشایی ٍ ثَم اكَل کپٌْب  یٌٔی ًبحیِ
اتحبدیررِ اسٍاررب ثررش اررَاًیي ٍ هقررشسات تقؼرریوبت کـررَسی تشکیررِ، تَػررِٔ اختیرربسات  

)ماربى،   ؿْشّب ثَد کِ هَجت اّویت ّش چِ ثیـتش ایي ًْربد گشدیرذ   ّبی کالى ؿْشداسی
دٍاتی هتوشکض داًؼت کِ هیرضاى   ٌَص ثبیذ تشکیِ ساایي اكالحبت ّ ٍجَد ثب ط(081: 1415

ّبی حکَهت هشکرضی چرِ دس    ی دس مى تبثْ ػیبػتّبی هحلّ ٍ ػٌ  اختیبسات هذیشیت
ثب تٔلیره   ثِ ٍیظُ کِ ػتطا ّب تی هذیشیت االی  ّبی اذست ٍ چِ دس حَصُ ی ثبصی حَصُ

سًٍذ ٓوَیت تشکیِ دس اتحبدیِ اسٍاب ٍ ًباهیذی ایي کـَس اص ازیشؽ دسخَاػت خرَد،  
ؿرذط اص مى   اختاللتی دچبس ّبی اهٌی  سًٍذّبی توشکضصدایی ًیض ثشاػبع ًیبصّب ٍ ػیبػت

تَاى ثِ ٓضل ؿْشداساى ثشخی ؿْشّبی کشدًـیي ٍ تٔییي ػشاشػت ثرشای مًْرب    جولِ هی
 یب تفَین اختیبسات مى ثِ ًْبدّبی دیگش دٍاتی اؿبسُ ًوَدط اص ػَی حکَهت هشکضی

ِ    اص هْن (1417)تغییش ًِبم سیبػتی دس تشکیِ  رر  ػربص اداسی  ترشیي سًٍرذّبی یکپبسچر
جوْرَس هتوشکرض ًورَدط ثرب      ػیبػی دس کـَس ثرَد کرِ ارذست سا دس كرالحیت ساریغ     

تغییرش ًِربم   هحؼَع دس  ًخؼتیي گبم ریش 1447اشػی  اكالحبت ابًَى اػبػی ًی ّوِ
جوْرَس ًرِ اص ًرش      ًِبم سیبػتی ثشداؿتِ اػتط ثشاػبع ایي تغییشات سایغ ابساوبًی ثِ

اٍایي اًتخبثبت سیبػرت   1410ؿذط دس  هجلغ ثلکِ اص ًشیه اًتخبثبت هؼتقین، تٔییي هی
تغییش ًِربم ابساوربًی ثرِ سیبػرتی، ثرِ       1415جوَْسی ثشگضاس ؿذ ٍ دس اًتخبثبت طٍاي 

ِ      هحَس اكلی سابثت  1417اشػری مٍسیرض    ّب ٍ تجلیغربت تجرذیض ؿرذط دسًْبیرت دس ّور
ٍصیرشی ثرِ    ِ اختیربسات ًخؼرت  تغییشات هْوی دس ابًَى اػبػی كَست گشفرت ٍ کلی ر  

جوْرَس تفرَین    ای ثِ ؿخق ساریغ  ّبی گؼتشدُ تسیبػت جوَْسی هٌتقض ٍ كالحی 
اأربدُ   اجشایی فَو، حتی ثب كذٍس دػتَس دّذ هیجوَْس اجبصُ  ؿذط ایي تغییش، ثِ سایغ

تی خبكی ٍهْ کرشدُ ٍ  اهٌی  ر فشاتش اص ابًَى اػبػی ٍ حقَو هَهَِٓ تشتیجبت ػیبػی
جذیرذ ارذست،    دس ػربختبس  ط(19ٍ  10، 19: 1418)یرَسدم،  دس اهَس هختلف هذاخلِ کٌرذ  
ّب ثرشای   جب گزاؿت ٍ ثؼیبسی اص ؿْشداسی ّبی هحلی ًیض ثِ تأثیشات خَد سا ثش هذیشیت

ت الصم ّفتلرذ  کِ داسای ؿشى جؤی  ایي ٍجَد ی احضاة سایت ثب ػلٌِ خبسج ؿذى اص
ؿرْش تجرذیض ؿرذًذ ٍ     ؿْش ًجَدًذ ثب اَاًیي فشٓی ثِ کرالى  ّضاس ًفش ثشای تجذیض ثِ کالى

 اأربدُ ثرب   ّبی کشدًـیي ثب آالم ٍهرٔیت فرَو   هذیشیت هحلی ثشخی اص ؿْشّب یب اػتبى
سا داؿتٌذ، تحت هذیشیت دٍاتی ثبای هبًذًرذ ٍ یرب   ؿْش ؿذى ثِ کالى  کِ اهکبى تجذیض ایي
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ثٌربثشایي ّشچٌرذ ثشًبهرِ ٍ     مًْب اص ػَی ٍصاست کـرَس ٓرضل ؿرذًذط   ؿْشداساى هٌتخت 
ّربی هحلری    هَجت تقَیت هرذیشیت  1444سٍیکشد ااتذاس ػیبػی حبکن دس اٍاػي دِّ 

بسات ٍ ؿذ؛ اهب تغییش سٍیکشدّب ٍ اّذا  مى دس دُ ػبل دٍم هَجت توشکض ثیـرتش اختیر  
 ّب دس هشکض گشدیذط كالحیت

 
 مثانی حقوقی دولت متمركس: ساختار محلی و ملّی

اداسی فوب دس تشکیِ ؿبهض چْبس ػٌ  اكلی: اداسُ، استؾ ٍ ًیشٍّربی   ر  ػبختبس ػیبػی
هؼل ، ػبختبس اوبیی ٍ داًـگبّی اػتط حَصُ ًِبهی صیش ًِش فشهبًذّی ػتبد هـرتشک  

 ّرب ٍ اوربت   یش ًْبدی ثِ ًبم ؿَسای ٓربای دادػرتبى  ؿَدط حَصُ اوبیی ص ػبهبًذّی هی
اداسُ ٍ حَصُ داًـگبّی صیش ًِش ػبصهبى مهرَصؽ ٓربای ارشاس داسدط ػربصهبى دٍاتری دس      

ّبی صیش اػت: دٍات هلّری، دٍارت هتوشکرض،     تشکیِ ثِ اػتٌبد ابًَى اػبػی ؿبهض ٍیظگی
ٍ  117، 116، 9 اكرَل  ت ابًَى یب دٍات حقَای ٍ دٍات الایکط دس ایي ػبختبسحبکوی 
 ی سا تٔیریي کرشدُ اػرت   ّبی هحلّ تابًَى اػبػی خٌَى کلی ًِبم اداسی ٍ هذیشی  119

اداسی دس اكض ػَم اربًَى اػبػری    ر ػشؿت فلؼفیِ توشکض ػیبػی ٍ ط(1: 1416)ػبیبى، 
ت تشکیرِ ٍاحرذی   کـرَس ٍ هلّر  »ثشاػربع ایري اكرض     هَسد تأکیرذ ارشاس گشفترِ اػرتط    

بسم ّویي ابًَى احکبم اكض ػَم سا تغییشًبازیش آالم کشدُ اكض چْ«ط ًبازیش اػت تجضیِ
اص ًِش حقَاذاًبى اػبػی، حکن اكرض ػرَم،    (1981)ابًَى اػبػی جوَْسی تشکیِ،  طاػت

حبل ثشخی اص اكَل  دسٓیي ط(115: 1444)گَصاش،  دالات ثش تأػیغ حکَهت هتوشکض داسد
ی سا دس ًَاحی تجَیض کشدُ ّبی هحل تأػیغ هذیشیت 117ٍ  116ابًَى اػبػی دس هَاد 

، «1اداسُ اص هشکرض »دّری ٍ تقؼرین ٍُربیف ثشاػربع ًِربم       اػتط ثش ایي اػبع ػربصهبى 
ی تقؼرین  ّربی هحلّر   یب هذیشیت 9«اداسُ اص هحض»ٍ « 1تـکیالت ٍاػٌِ حکَهت هشکضی»

ِ  »ؿذُ اػتط حکَهت هشکضی خذهبت ٍ ااذاهبت خَد سا اص ًشیره   « تـرکیالت ٍاػرٌ
چٌریي   ّبی دٍاتی دس ًَاحی اػرت؛ ّرن   ّب ٍ ٍصاستخبًِ اهتذاد ػبصهبى ثشد کِ دس ایؾ هی

تـکیالت اداسُ اص هحض تشکیجی ًیرض اص ًْبدّربی ٍاػرٌِ دٍاتری ٍ ًْبدّربی ریشدٍاتری       
ّب ّؼتٌذط دس ایي ًِربم ّرش دٍ ػربختبس اداسُ اص هحرض ٍ اداسُ اص      ٓوَهی هبًٌذ ؿْشداسی

 ط(19: 1418م، )یَسد ؿًَذ هشکض ثبصٍّبی اَُ هجشیِ هحؼَة هی

                                                           
1. Merkez`den yönetim      3. Yerin`den yönetim 

2. Merkezi idarenin taşra teşkilâtı 
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 مراتة مثتنی تر سلسله ركسیک( اداره از م
 سیبػت جوَْسی -1

 سایغ ًْبد سیبػت جوَْسی -1

 ؿَسای ًِبست دٍاتی -9

 ٍصیشاى  ّیئت -0

 ّب ٍصاستخبًِ -5

ثیي هشکض ٍ هحض اػت کِ ثش اداسات اػتبًی ٍ  تـکیالتی دو( تطكيالت واسطه استانی:
ّبی هشکضی ٍاثؼتِ ثِ دٍات هجتٌی اػتط ایي تـکیالت ثشاػبع اساارِ خرذهبت    ػبصهبى

ّرربی جغشافیرربیی  ّررب ثشاػرربع ٍیظگرری ٓورَهی، ااضاهرربت ااتلرربدی ٍ اجتورربٓی اػررتبى 
اًذط ایي ًْبد ثخـری اص ػربختبس یکپبسچرِ دٍارت دس تشکیرِ هحؼرَة        دّی ؿذُ ػبصهبى
 اًذ ٍ ػبختبس مى ٓجبست اػت اص: ابًَى اػبػی تـکیض ؿذُ 116ؿًَذ ٍ ثشاػبع هبدُ  هی

 الف( اداره دولتی ایل )استانداری(

 ٍاای -1
 سٍػبی ؿٔجِ اداسُ ایض -1
 ػبصهبى اداسی ایض -9

 اداره ایلچه یا فرمانداریب( 

 )فشهبًذاس( هقبم ابان -1
 ػبی ؿٔجِ اداسُ ایلچِؤس -1
 ایلچِ ػبصهبى اداسی -9

 ج( توجاک یا ضهرستان

 هذیش ثَجبک -1
 ثَجبک اًجوي -1
 کویؼیَى ثَجبک -9
 

 های محلی یا اداره از محل سه( مدیریت
ّبی هحلی ثشای اسااِ خذهبت ٓوَهی ٍ  ى ػبصهب تشکیِ، ابًَى اػبػی 117ثشاػبع اكض 

دّری   ػربصهبى ًَسکلی ثٌیبدّبی حقرَایِ   اًذط ثِ ریض ًِبم هتوشکض ثِ سػوت ؿٌبختِ ؿذُ
ّرب ٍ   ابًَى اػبػی هتکی اػتط ثرش ایري اػربع اداسُ ػربصهبى     119ػیبػی فوب ثش اكض 

 دّذط سا تـکیض هی« کلیتی ٍاحذ»ٍُبیف مى 
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 ایل الف( سازمان غيردولتی

 )ؿَسای ایض( هجلغ ایض -1

 اًجوي ایض -1
 ٍاای -9

 ها ب( ضهرداری

 ؿْشداس -1
 ؿَسای هـَستی ؿْش -1
 اًجوي ؿْشداسی -9

 ضهرها ضهرداری كالن ج(
 ج( اداره كوی یا روستا

 کذخذا -1
 ػفیذاى سیؾ -1
 اًجوي سٍػتب -9
 

 تقسيمات كطوری

تشیي ثخؾ تقؼیوبت کـَس تشکیِ ثش هجٌبی تقؼیوبت اػرتبًی ّـرتبدٍیک گبًرِ ثرش      هْن
 سٍػتب( اػتط) کَی ؿْشػتبى(؛ ثَجبک )ثخؾ(،)هجٌبی: ایض )اػتبى(؛ ایلچِ 

 الف( ایل یا استان
تشیي ػٌ  تقؼیوبت کـَسی ٍ هتـکض اص یک هشکض ٍ چٌذ ؿْشػتبى اػرتط   ثضس  ایض

ؿَد کِ ًوبیٌذُ کض حبکویت دس ٍاحرذ ػیبػری اػرتط هقربم      اداسُ هی« ٍاای»ایض تَػي 
ؿَدط ّرش ایرض هتـرکض اص     جوَْسی هٌلَة هی ٍاای ثب تَكیِ ٍصیش کـَس تَػي سایغ

شکرض ایرض ّرن یرک ایلچرِ هحؼرَة       یٌٔی ؿْشػتبى یب فشهبًذاسی اػتط ه« ایلچِ»چٌذ 
 99تشیي اػتبى تشکیِ اػرتبًجَل ثرب    ؿَدط ثضس  گفتِ هی« ایلچِ هشکضی» ؿَد کِ ثِ مى هی

تشیي مى ثبیجَست ثب ػرِ ایلچرِ اػرتط تشکیرِ دسهجورَّ ٍ ثرب مخرشیي         ایلچِ ٍ کَچک
ط دس ًِبم تقؼیوبت ػیبػی تشکیِ ایض، ّرن  ٍاحذ اػتبًی داسد تغییشات داسای ّـتبدٍیک

ی، ثٌربثشایي داسای دٍ ٍجرِ   ػٌِ حکَهت هشکضی اػت ٍ ّن هشجرْ حکَهرت هحلّر   ٍا
ٍ   سٍ  اص ایيهتفبٍت اػتط  اص یرک ًرش  ًوبیٌرذُ     ،گبًرِ اػرت   ٍااری ًیرض داسای ًقرؾ د

 ت اػت ٍ اص یک ًش  دس سأع حکَهت هحلی اشاس داسدطحبکوی 
ؿَدط ثٌربثش   هیاداسُ  5001ثِ ؿوبسُ  1909ّش ایض ثشاػبع ابًَى هذیشیت ایلی ػبل 

حلری یٌٔری تفرَین اختیربس     ه« كالحیت گؼتشدُ»ابًَى اػبػی، اداسُ ّش ایض هجتٌی ثش 
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كالحیت اداسُ ایض اص ػَی هشکض ثِ هذیشاى هحلی تفَین ؿذُ اػتط ٍاای خَاّذ ثَدط 
ِ   ٓبای اػرتنٌب  هشاجرْ ًِربهی ٍ اوربیی،      تشیي هشجْ اداسی ٍ فشهبًذّی ایض اػرت ٍ ثر

ِ     ًوبیٌذُ دٍات ٍ حکَه كرَست   ت دس هٌٌقِ اػتط هقربم ٍااری دس ثشاثرش توربم ٍصسا  ثر
ٍایت ٍصاستری خرَد   إّرب دس حرَصُ هؼر    تَاًٌذ ثِ ٍااری  ٍل اػت ٍ مًْب هیإجذاگبًِ هؼ

اوبیی ٍ ثَسٍکشاػی ًِبهی صیرش   ریشاص دػتگبُ دػتَساأوض ثذٌّذط ّوِ هذیشاى اػتبى ثِ
هحؼرَة   «هأهَس اػتنٌبیی»ٍاای  ،کٌٌذط ثشاػبع ابًَى ٍ اًجبم ٍُیفِ هی ًِش ٍاای تٔییي

اػتخذاهی ًیؼرت ٍ ثخـری اص اختیربسات     ر  اًتلبة مى تبثْ اَاًیي اداسی ؿَد یٌٔی هی
 ط(11: 1418)یَسدم، حکَهت اػت 

 
 ب( ایلچه یا ضهر

یرب  « هقربم  اربان »ٍای ثرِ ًربم   إدٍهیي ٍاحذ اداسی اغ اص ایض اػت ٍ صیش ًِش هؼ 1ایلچِ
ٍل إّربی اجشایری هؼر    هقبم دس ثشاثش ّیئت دٍات ٍ دػرتگبُ ؿَدط ایي  فشهبًذاس اداسُ هی

ًفش ثبؿرٌذ، ایلچرِ    5444هٌبًه هؼکًَی کِ جؤیت مًْب ثیؾ اص  ،اػتط ثشاػبع ابًَى
هحؼَة خَاٌّذ ؿذط دس هشکض ّش ایلچِ ثذٍى تَجِ ثِ جؤیت ثبیذ ػبصهبى ؿرْشداسی  

 یب ثلذیِ تأػیغ ؿَدط
فقي ًوبیٌذُ حکَهت یب کبثیٌِ اػت ًرِ ًوبیٌرذُ    یب فشهبًذاسهقبم  ثشخال  ٍاای، ابان
 تَاًذ کِ هی  هشاتت صیش ًِش ٍاای اشاسداسدط ثشخال  ٍاای ًِش ػلؼلِ حبکویت یب دٍات ٍ اص

هقربم ثبیرذ اص کبسهٌرذاى اداسی ٍصاست     ّبی ػیبػی اًتخبة ؿرَد، اربان   اص ثیي ؿخلیت
ثٌربثشایي اًتخربة،    ُ اػرت؛ ی سا ًی کشدمهَصؿی ٍ تشثیت هلّ کـَس ثبؿذ کِ ػٌَح اداسی،

   ِ هقربم   ًرَسکلی اربان   تشتیت ٍ مهَصؽ ٍ هحض خذهت مى تبثْ اَاًیي خربف اػرتط ثر
 کبسهٌذ سػوی دٍات اػت ٍ ثشخال  ٍاای ؿخلیت اٍ فباذ ٍجِ ػیبػی اػتط ایري هقربم  

 یذ ٍصیش کـَسأیٍ ػپغ ت« ّیئت اداسی ٍصاست کـَس»ای هـتشک یٌٔی اًتخبة  هلَثِ ًی
ؿَدط ّوبًٌذ ایض دس ایلچِ ًیرض ؿرَسای اداسی    جوَْس تٔییي هی ٍ دسًْبیت اهوبی سایغ

ؿَد کِ هتـکض اص اضؿک هٔتوذ دٍات، هذیشکض مهَصؽ  ثب سیبػت ابان هقبم تـکیض هی
 ط(0: 1416)ػبیبى،  هذیشکض اداسُ کـبٍسصی ٍ سٍػتبیی ٍ هذیشکض داسایی اػت ٓبای،
 

 ج( توجاک یا ضهرستان
ثَجربک چٌریي تٔشیرف ؿرذُ اػرت:      « ابًَى اداسُ ایلی»هَػَم ثِ  5001بًَى ثشاػبع ا

                                                           
1. Districts 
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چٌذ سٍػتب ٍ الجِ کِ ثِ احبٍ جغشافیبیی، خذهبت ٓوَهی، ااتلبدی ٍ اهٌیتری ّوگري   
 ؿَدط ٍ تحت اداسُ یک ػیؼتن اداسی ثَدُ ٍ صیش ًِش هذیش ثَجبک اداسُ هی

 
 ج( كوی یا روستا

 ًفش اػتط 1444اای  154ّب ثب جؤیت  اًؼبىثشاػبع ّوبى ابًَى سٍػتب هحض ػکًَت 
 

 های محلی یا اداره از محل مدیریت
ِ   داسای دٍ جٌجِ هلّی ٍ هحلی اػتط اص یرک « ایض»ثشاػبع ًِبم اداسی تشکیِ  ی  ػرَ حلقر

ّربی   ٍاػي ٍ کبسگضاس حکَهت هشکضی اػت ٍ اص ػَی دیگش دس هقربم آوربل ػیبػرت   
ِ هشثَى ثِ هذیشیت هحلی اػتط دسًتیجِ  اسد یٌٔری  ای د ٍاای یب اػتبًذاس ًیض ًقؾ دٍگبًر

اربًَى اػبػری،    ًجره ط اػرت  یت هحلٍّ ّن ًوبیٌذُ هذیشی ّن ًوبیٌذُ حکَهت هشکضی 
دّری هرذیشیت هحلری اػرت ٍ ًْبدّربی حکَهرت هشکرضی         هشکض اػتبى کبًَى ػبصهبى

 ط(6: 1416)ػبیبى،  ای دس ّش یک اص ایالت داؿتِ ثبؿٌذ تَاًٌذ اداسات هٌٌقِ هی
  ِ ِ    اربًَى اػبػری   117اكرض   ثب تَجرِ ثر ّربی هحلری    هرذیشیت  ًْبدّربی هتلرض ثر

ّبی ٓوَهی ّؼتٌذ کِ دس اػتبى، ؿْش ٍ یب سٍػتب ثشای ثرشمٍسدُ کرشدى ًیبصّربی     ػبصهبى
کٌٌرذ؛ ثٌربثشایي داسای ؿخلریت     هـتشک ثشاػبع اًتخبثبت تأػریغ ؿرذُ ٍ ٓورض هری    

 ّرب اساارِ خرذهبت    ی ایي ػربصهبى ی اكل حقَای اص ًَّ ٓوَهیِ ریشدٍاتی ّؼتٌذط ٍُیفِ
داسای هبّیت ػیبػری   ی هحلّیّب کِ میب ایي ػبصهبى اػتط اخیشاً دسخلَف ایي ٓوَهی

، اختال  ًِشّربیی  ًًَِٓی اص خَدهذیشیتی سا داسًذ یب  ثَدُ ٍ دسًتیجِ اػتٔذاد تفؼیش ثِ
اربًَى  بدیي کِ دس اكرَل ثٌیر  « دٍات هتوشکض»ثب تَجِ ثِ اكض  ط ٍایثِ ٍجَد مهذُ اػت

سػذ ابثلیت تفؼریش ایري    ، ثِ ًِش هیدٍات تٔشیف ؿذُ تهبّی  ی ٍی هجٌ هٌضاِ اػبػی ثِ
ّربی هحلری    ًْبدّبی خَدهختبس هٌتفی اػتط دس ایي هٌٔب هذیشیت ػبختبسّب دس ساػتبی

ابًَى اػبػی کِ دس مى تلرشی  ؿرذُ    119ؿذُ دس اكض  ٓوَهی دسج حکنثبیذ دس اشتَ 
ٍ اكرض ػرَم اربًَى    « تری یکپبسچرِ اػرت   ٍُبیف مًْرب کلی  ّبی اداسی ٍ  ػبصهبى»اػت 

ی ٍ ّب چِ دس ػرٌ  هلّر   تفبٍت هبَّی ثیي ٍُبیف ایي ػبصهبى ازااػبػی تفؼیش ؿًَذط 
ی هٌتفی ثَدُ ٍ اكض دٍات هتوشکرض ثرش ػربیش اكرَل حکَهرت داسد      چِ دس ػٌ  هحلّ

 ط(8: 1416)ػبیبى، 
تط ًخؼت ػبصهبى ریشدٍاتی تقؼین ثِ ػِ الیِ اػ ؿٔجبت اكلی هذیشیت هحلی ابثض

تشکیِ ثشاػبع حکرن اربًَى    ّبی اػتبىؿْشّب ٍ ػَم اػتبًذاسیط  دٍم ؿْشداسی کالى ،اػتبى
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ی ٍ هحلی داسای دٍ جٌجِ هلّ« تفَین اختیبسات گؼتشدُ ثِ هأهَساى هحلی»اػبػی یٌٔی 
 ط(17 :1416)ػبیبى، ی دٍاتی ٍ ریشدٍاتی ایض اشاس داسد دس سأع اداسُ اػتبًذاسّؼتٌذ ٍ 

اػرتط ایري ًْربد    « ػبصهبى ریشدٍاتری اػرتبى  »اٍایي الیِ اص هذیشیت هحلی دس تشکیِ 
ت مى هجلغ ثبصتٔشیف ؿذُ ٍ حرَصُ كرالحی    1445هلَة ػبل  5941ثشاػبع ابًَى 

کِ تٔذاد ٍ اػبهی مى ثشاػربع   «ؿْشّب کالى»حیٌِ ػشاػش اػتبى اػتط ااجتِ ایي ًْبد دس 
 ّب تفَین ؿذُ اػتط هلغی ٍ ٍُبیف مى ثِ ؿْشداسی ؿذُ، ثبت ّیئت دٍات تٔییيهلَ 

تشیي ػبصهبى اداسیِ هحلی اػتط ایـیٌِ ایي اداسُ ثب ًربم   ػبصهبى ریشدٍاتی اػتبى هْن
ًربم مى ثشاػربع    1987سػرذط دس ػربل    هی 1919ثِ ػبل « اداسُ ٓوَهی ٍالیبت»اذیوی 
غَ ٍ اربًًَی جذیرذ   ا 1445ثِ ؿکض اهشٍصی تغییش کشدط ایي ابًَى دس ػبل  9964ابًَى 

جبیگضیي مى ؿذط ثشاػبع ؿشح ٍُبیف ٍصاست کـَس حرذٍد كرالحیت ایري ًْربد دس     
ی ّوبى اػتبى ثَدُ ٍ هؼبالی چَى کـبٍسصی، ٍسصؽ، هؼباض هحلی مة، ؿرکبس،   حَصُ

ٍ هبًٌرذ مى سا دس   اشٍسؽ مثضی ٍ تَسیؼن، خشیذٍفشٍؽ، تٔییي حذٍد ٍ اػرٌبد اهرالک  
گرزاسی   ًْبد اجشایری ٍ اربًَى  « هجلغ ایض» (1419تشکیِ،  )ػبیت ٍصاست کـَ گیشدط ثشهی

ایري ػربصهبى    1410دس سأع مى ارشاس داسدط دس هربسع    اػرتبًذاس ایي تـکیالت اػت ٍ 
ؿْشّبی کـَس تشکیِ اغَ ؿذ ٍ تٌْرب دس ؿرْشّبی ثرب جؤیرت کوترش اص       اداسی دس کالى

ػربختبس   (1414ػریَاع،   )ػبیت اداسُ ریشدٍاتی اػتبى طّفتلذ ٍ اٌجبُ ّضاس ًفش ثبای هبًذ
ػبی هجلغ ایلی کِ ٍاای دس سأع مى اػت، آوربی  ؤس :ایي تـکیالت ٓجبست اػت اص

ؿرْش ٍ سٍػرتب دس اًتخبثربت هحلری تٔیریي       ایي هجلغ هبًٌذ آوبی ؿَسای ؿْش کالى
ؿرَد اص   هحؼَة هی« اداسُ ریشدٍاتی ایض»گزاسی  کِ اسگبى ابًَى« هجلغ ایض»ؿًَذط  هی

ؿرًَذط هلرَثبت    ض یٌٔی ػبکٌبى ّش ایلچِ )ؿْشػرتبى( اًتخربة هری   ػَی اّبای یک ای
ؿَد ٍ اگش هغربیش ثرب    دس ٓشم اٌج سٍص ثِ اًالّ ٍاای سػبًذُ هی )اػتبًی( هجلغ ایلی

هقشسات ثَد ٍاای ثبیذ ُش  ّفت سٍص هالحِبت خَد سا ثِ هجلغ ایض اسػربل ًوبیرذط   
هجلرغ ایرض    ط(14: 1418)یَسدم،  هلَثبتی کِ ثِ ٍاای اثالٕ ًـًَذ ابثلیت اجشایی ًذاسد

تلرویوبت  »اهرب اهکربى اتخربر    گیرشدط   ی اداسُ ایض ًیض تلروین هری   ی ػبالًِ ثشای ثَدجِ
تٔیریي   ؿْشػرتبًْب ثِ ًؼجت جؤیرت   سا ًذاسدط تٔذاد ًوبیٌذگبى هجلغ اػتبًی «ػیبػی
 ط(1414)ػبیت ٍصاست کـَس تشکیِ،  ؿَد هی
هحلی تشکیِ ثَدُ ٍ ًْبدی اٌج ًفشُ اػت  اص دیگش ػبختبسّبی هذیشیت« اًجوي ایض»  

ؿرَدط   کِ چْبس تي اص آوبی مى تَػي هجلغ ایض ٍ یکی اص مًْب تَػي ٍاای تٔییي هی
    ِ ِ     ٍُبیف آوبی ایي ًْربد ٓجربست اػرت اص: ثشًبهر ی  سیرضی ساّجرشدی ٍ تٔیریي ّضیٌر
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هٌقرَل  ی ػبالًِ ایض ٍ هحض ّضیٌِ کشد مًْب، اجشای هلَثبت هشثَى ثِ اهرَال ریش  ثَدجِ
ّربی کـربٍسصی، تٔیریي ػربٓبت کربسی اهربکي ٓورَهی دس         ٍ هؼباض هشثَى ثرِ صهریي  

)ػربیت  ّبی خبسج اص حَصُ كالحیت ؿْشداسی ٍ اًجبم ٍُربیف اربًًَی دیگرشط     هحض
 1984ارغ اص اكرالحبت اربًَى اػبػری دس      (1414اداسُ ریشدٍاتی ؿْشػتبى اٍؿربک،  

ؿذُ ٍ ثخـی اص اختیبسات مى ثرِ   حذٍدّبی ریشدٍاتی اػتبى ه ی اختیبسات ػبصهبى دایشُ
ًْبد  ًْبیت ثِ یک ّبی هحلی هحَل ؿذُ ٍ دس دػتگبُ اوبیی ٍ ثخـی دیگش ثِ هذیشیت

 ط(611: 1416؛ ثَصاتبی، 17: 1418)یَسدم،  ًوبدیي تجذیض ؿذ
 

 ها ضهرداری
 1410ؿرًَذط دس   گیشی ػٌ  هحلی هحؼرَة هری   ّب اسگبًی هْن ثشای تلوین ؿْشداسی

ّب هحرَل ؿرذ    ؿْش اغَ ٍ ٍُبیف مًْب ثِ ؿْشداسی ػی اداسُ ریشدٍاتی ایض دس ػی کالى
ّب دس ػبختبس هرذیشیت هحلری تشکیرِ اّویرت      سٍ ؿْشداسی اص ّویي ط(16: 1418)یَسدم، 

ترشیي   ی هْن هٌضاِ ؿْشداسی ثِ تشیي سکي مى ؿذًذط اكلیصیبدی کؼت کشدًذ ٍ تجذیض ثِ 
هحلری تأػریغ ٍ     ػبع اكض ٓرذم هشکضیرت ٍ هختبسی رت   ثشا ًَاحی، ًْبدّبی هذیشیتی

ًْبدّبی صیشهجوَِٓ ؿْشداسی ثشاػبع ابًَى  ط(11: 1418)یَسدم،  گزاسی ؿذُ اػت ابیِ
 ْشداسطاًجوي ثلذیِ ٍ ؿ اًذ اص: هجلغ ؿْشداسی، ٓجبست 1445هلَة  5999

ؿَد کِ جؤیت مًْب ثیؾ اص  ؿْش ثِ ٍاحذّبیی اًالو هی کالى 6964ثشاػبع ابًَى 
« اًجوري ؿرْش  »ٍ « ؿرْش  هجلرغ کرالى  »ی ایي ًْبدّب ُ  ّفتلذّضاس ًفش ثبؿذط اسگبى اداس

گیرشی دس   کٌٌذ ٍ كشفبً كالحیت تلوین تٔییي ؿذُ اػت کِ صیش ًِش ؿْشداس فٔبایت هی
ت هٌربثه ثرب ُشفیرت اربًَى     ایي ًرَّ هرذیشی    سػذ ِ ًِش هیث هَهَٓبت کالى سا داسًذط

اهکربى  » 1980اربًَى اػبػری    117ثیٌی اكض  ایؾ اػبػی كَست گشفتِ اػتط ثشاػبع
ی  «ثلذیررِ»دس ایرري ًِرربم، ؿررْشداسی یررب «ط ؿررْشّب ٍجررَد داسد اداسُ اص هحررض دس کررالى

ِ   ثیٌری   ّب هتفبٍت ثَدُ ٍ جذاگبًِ ایؾ ؿْشّب ثب ػبیش ؿْشػتبى کالى   ؿرذُ ٍ فبارذ ساثٌر
 ط(611: 1416کبالی ٍ ثَصاتبی، یَسدم،  )کیضیض ػلؼلِ هشاتجی اػت
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اًررذ اص:  ّرربی تشکیررِ اص ثرربال ثررِ ارربییي ٓجرربست ثٌرربثشایي تقؼرریوبت اداسی ؿررْشداسی
 9«ؿْشداسی ثخرؾ »ٍ  1«ؿْشداسی ؿْشػتبى» ،1«ؿْشداسی هٌٌقِ»، «ؿْش کالى ؿْشداسی»
(https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx.( 

ِ   اَاًیي هشثَى ثِ ؿْشداسی ٍیرظُ دس چٌرذ ػربل گزؿرتِ دػرتخَؽ       ّب دس تشکیرِ ثر
ّبی ػیبػی ؿذُ اػرتط ارغ    یب سابثت ی ٍهحلّ -اَهیتغییشات هکشس ًبؿی اص هٌبصٓبت 
ّرضاس ًفرش، اربًَى     744ؿْشّب ثشاػبع هٔیربس جؤیرت    اص تلَیت ابًَى ؿٌبػبیی کالى

دادط ایي ااذام دس ُربّش   ّضاس ًفش کبّؾ هی 944دیگشی تلَیت ؿذ کِ ایي هیضاى سا ثِ 
سػبًی ثْترش ؿرْشی اًجربم ؿرذ؛ اهرب دس ٓورض ثرشای خربسج کرشدى           دس ساػتبی خذهبت

ّبی تحت اداسُ حضة ٓرذاات ٍ تَػرِٔ اص كرالحیت اداسی احرضاة سایرت       سیؿْشدا
 1416اص ػبل  ّبی کشدًـیي ی اػتبى اأبدُ کبسکشد ایذا کشدط دس هنبای دیگش ٍهٔیت فَو

ّضاس ًفرش، دس ًبحیرِ جٌرَة ؿرشو ًرِ ثرِ        744ؿْشّبی ثبالی  اداهِ داسد؛ ثٌبثشایي کالى
دٍاتی ایض کِ اػرتبًذاس دس ساع مى ارشاس داسد   ٍػیلِ ؿْشداسیْب ثلکِ اص ػَی اًجوي ریش

ی هَجرَد اص هخربًشات   ثِ ایي تشتیت سًٍذ توشکضصدایی تحت تبثیش تلقّر ط اداسُ هی ؿًَذ
 اَهی دػتخَؽ اًقجبم ؿذُ اػتط

 
 اداری قيموميت یا سرپرستی

 اًرالو  هحلری  ی اداسُ ثرش  هشکرضی  ی اداسُ ًِربست  ٍ ثبصسػری  حره  ثِ 0اداسی ػشاشػتی
ِ  اػرت  هکبًیؼروی  هتوشکض کـَسّبی دس اداسی ػشاشػتیط ؿَد هی  ثریي  یکپربسچگی  کر

 دس کٌٌرذُ  کٌترشل  هکبًیؼرن  هفْرَم  ایري ط کٌرذ  هری  ترأهیي  سا هحلری  ٍ هشکرضی  حکَهت
 ٓورض  اداسی یکپربسچگی  اكرض  ثشاػبع ٍ اػت ایشاهَى ر هشکض ثیي اداسی هشاتت ػلؼلِ
 اػتط ؿذُ یبد مى اص تشکیِ اػبػی ابًَى دس «ٍاحذ کلیت» ٌَٓاى ثب اجالً کٌذ کِ هی

اػتقالل ًَاحی ٍ ٍاحذّبی ریشهتوشکض هٌله ًیؼت ثلکِ دٍات هشکرضی ًؼرجت ثرِ    
اختیبسات ٍ مصادی مًْب ًِبست داسد ٍ ایي ًِبست ثِ ایري دایرض اػرت کرِ مصادی کبهرض      

ٍ  کبهض ٍاحذّبی ریشهتوشکض ارلت هَجت ّشج ٍ هشج ٍ تـتت هی اگرش ًِربستی    ؿرَد 
ؿرَد صیرشا آوربی     ثؼب هٌبفْ هلّی فذای هٌبفْ هحلی ٍ خلَكی هری دس ثیي ًجبؿذ چِ 
ػؼبت ریشهتوشکض ثشای حفَ هَأیت خَد ثِ ّشگًَِ ااذام ثرِ ٓرَام   إؿَسای ؿْش ٍ ه
صًٌرذط ارزا جلرَگیشی اص افرشاى ٍ      کِ هٌبفی هلبا  ٓوَهی ثبؿذ دػت هی فشیجی ٍاَ ایي

                                                           
1. İl Belediyesi       3. Belde Belediyesi 

2. Büyükşehir İlçe Belediyesi   4. İdari Vesayet/ Yönetsel Vesayet 
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کـرَس ثرشای دٍارت اهرشی     تفشیي ٍاحذّبی ریشهتوشکض ٍ ایجبد ٍحرذت ًِرش دس اداسُ   
ٌَٓاى یک ٍثیقِ ٍ تبهیٌی اػرت کرِ دٍارت     هشٍسی ٍ حیبتی اػت ٍ ًِبست هشثًَِ ثِ

دس هقبثررض آٌرربی مصادی ثررِ ٍاحررذّبی ریشهتوشکررض دػررت داسدط ااجتررِ دس کـررَسّبی  
ریشهتوشکض مصادی ٍ اكض ٍ ًِبست اَُ هشکرضی اػرتنٌب  اػرت ٍ فقري دس هرَاسدی کرِ       

گشددط فشو ٓوذُ ایوَهرت اداسی دس ًِربم ریشهتوشکرض     وبل هیکٌذ آ ثیٌی هی ابًَى ایؾ
ثب ًِبست هَجَد دس ًِبم هتوشکض دس ایي اػت کِ توشکض دس اٍای هـرشٍى ٍ دس دٍهری   

 ط(79: 1997 هَتوٌی، )ًجبًجبییهٌله اػت 
هفَْم ػشاشػتی یب ایوَهیت، ایؾ اص ّش چیض سیـِ دس حقَو خلَكری داسد ٍ دس  

هجٌَى ٍ كغیش کِ داسای اّلیت ٍ اَُ توییرض ٍ ادساک ًیؼرتٌذ    ریشسؿیذ،افشاد  استجبى ثب
اهب هقلرَد اص ایري هفْرَم دس حقرَو ٓورَهی کٌترشل کرشدى اختیربسات ٍ          کبسثشد داسد؛
ّب، جلَگیشی اص رلت اختیبسات ٍ یب ػبیش اّذا  هغبیش ثرب كرالحیت اداسی    كالحیت

ّربی   اص ایي هٌِرش تفربٍت   ط(118 :1416)اًٍي ٍ اکیي،  ّبی هحلی اػت اص ػَی هذیشیت
کِ ایري   ت دس حقَو خلَكی ٍ ٓوَهی ٍجَد داسدط دسحبایاػبػی ثیي هفَْم ایوَهی 

هفَْم دس حقَو خلَكی ًبُش ثِ حوبیت اص ؿرخق فبارذ اّلیرت اػرت دس حقرَو      
ّربی حبکویرت هلّری دس ثشاثرش      ٓوَهی ًبُش ثِ حوبیت اص اَاًیي ٍ هقشسات ٍ چبسچَة

سثرري اػررتط هفْررَم اخیررش دس استجرربى ثررب هَهررَّ   ی ریتٔررشم اؿررخبف ٍ ًْبدّررب
حه ًِبست حکَهت هشکضی ًؼجت ثِ تلویوبت هذیشیت هحلی  ّبی هحلی، ثِ هذیشیت
ی کـرَسّب  ّب کرِ دس حقرَو ٓورَهی ثشخری     ی ایي اختیبس دٍات ؿَدط سیـِ اًالو هی
کویرت  هبًٌذ تشکیِ ثبصتبة هٔیٌی ایذا کشدُ اػت، دس دسجِ اٍل ًبؿی اص اكض حب هتوشکض

ِ   ٍ دس دسجِ دٍم تشتیجبت هشثَى ثِ ایي اكض دس ابًَى اػبػی اػرتط  اكرض   اص مًجرب کر
ازا ّورِ  ّبی اداسی سا کلیتی یکپبسچِ تلقی کشدُ اػت  ابًَى اػبػی تشکیِ ػبصهبى 117

 اص اداسی ایوَهیرت  اَآذ حبکن ثش اكرض  دس ّوبٌّگی ثب یکذیگش حشکت کٌٌذط اَا ثبیذ
 :اػت اشاس ایي
 تَهی  سا هحض اص اداسُ ٍ هشکض اص اداسُ ّبی ػبصهبى ثیي ی ساثٌِ اداسی ایوَهیت -1
ّربی اداسی ٍ   ػربصهبى »داسد  دّذ؛ ثشاػبع ًق كشی  ابًَى اػبػری کرِ هقرشس هری     هی

دٍات هشکضی ػشاشػت ٍ هقبم ٓبای حکَهت هحلی « ٍُبیف مًْب کلیتی یکپبسچِ اػت
حلری سا داسدط ّشچٌرذ چٌبًچرِ    اػت ٍ حه ّش ًرَّ دخرض ٍ تلرش  دس تلرویوبت ه    

 گیشی دس اهَس ػیبػی ّؼتٌذط ایي ًْبدّب فباذ اّلیت تلوین گزؿت،

اػت؛ ایي هَهَّ دس اشتَ اكرض دیگرش اربًَى     اػتنٌبیی اهش یک اداسی ایوَهیت -1
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اػبػی کِ تفَین اختیبس گؼتشدُ ثِ ًْبدّبی هحلی سا تجَیض کشدُ اػت ٍ دس ساػرتبی  
 تحلیض اػتط ابثضتٔذیض اكض ایوَهیت 

 اػتط ابًَى حکن ثشاػبع اداسی ایوَهیت -9

 ًیؼتط تٔوین ابثض اػتنٌبیی هبّیت دایض ثِ ٍ اػت هویه تفؼیش تبثْ اداسی ایوَهیت -0

 اهرشی  هحلری  یرب  اػتبًی اداسات تلویوبت ثش هشکض اؿشا  ٍ ثِ احبٍ حقَای کٌتشل
 :هَسد ّفت ؿبهض ٍ اػت اػتنٌبیی
 هلَثبت تفَین -1

 هلَثبت سد -1

 هلَثبت ٍ تلویوبت اجشای تٔلیه -9

 اجلی هلَثبت اثٌبل -0

 اجشا اص هوبًٔت -5

 (111-194: 1416)اًٍي ٍ اکیي،  طدادگبُ دس اابهِ دَٓی -6
 

 مقایسه ایران و تركيه وتحليل تجسیه
ؿذُ اػت کرِ    دّی ػیبػی فوب دس تشکیِ ثِ ؿکلی ًشاحی تقؼیوبت کـَسی ٍ ػبصهبى

ٍ كررشفبً هٌٔررَ  ثررِ ًیبصّرربی  َدُی داسای هرربّیتی ریشػیبػرری ثررّرربی هحلّرر تهررذیشی 
دادى  ٍاگرزاسی ًیرض ثشاػربع هجٌرب ارشاس      ایري ط ّؼتٌذجغشافیبیی ٍ اجتوبٓی هشدم هحض 

ِ   ّب ٍ ػبصهبى اداسُ ِ  ّبی اػرتبًی ثر ی، ٓورالً دس کٌترشل   ت هحلّر ی ثخـری اص هرذیشی    هٌضار
حکَهرت  « ایوَهیت اداسی»ثِ ًبم ای دیگش  اًذ ٍ ػپغ ثب الیِ هبًذُ حبکویت هشکضی ثبای

ّبی هحلری تٔیریي ؿرذُ اػرتط دسًْبیرت       ًبُش ٍ ػشاشػت تلویوبتِ هذیشیت هشکضی
جوْرَس ثشاػربع اكرالحبت جذیرذ اربًَى اػبػری ٍ اهکربى         گؼتشؽ اختیبسات سایغ

ی جذیذی اص توشکض اذست ػیبػی ثرِ   ی خَد الیِ ًَثِ هذاخلِ دس تلویوبت هختلف، ثِ
« آوربای »ّربی   دس هٌبًه ًبّوگَى، ػیبػرت  ،ضٍى ثش ایي هکبًیؼنٍجَد مٍسدُ اػتط اف

ِ    ای ایؾ ایچیذُ ی جغشافیربیی ٍ   ثیٌی ؿذُ اػت کِ فْن مى هؼتلضم خرَاًؾ دایره ًقـر
ی ػیبػی ٍ تقؼریوبت   ًَسکلی ثب ثشسػی ًقـِ تَجِ ثِ ًقبى اػتشاتظیک تشکیِ اػتط ثِ

دط ارزا  ٍجَد داساستجبى ى فوب سػذ ثیي افضایؾ ػٌ  تْذیذ ٍ خُشدؿذ فوبیی ثِ ًِش هی
ِ   یبثذ تقؼیوبت داخلی ًیرض ثیـرتش هری    ّش چِ ػٌ  تْذیذ افضایؾ  ًرَسی کرِ    ؿرَدط ثر
ثیـتش اص هٌبًه هشکضی ٍ رشثی ثرب ثبفرت جؤیرت    « کشدػتبى»خُشدؿذگی فوب دس ًبحیِ 

   ِ ای کرِ   یک دػت اػتط جغشافیبی ػیبػی تشکیِ دس ؿشو ٍ جٌَة ؿرشو یٌٔری هٌٌقر
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ؿذت تقؼرین ؿرذُ    ای ثِ هٌٌقِاسًذ ٓلَی ٍ ٓشة اػتقشاس د صاصا، کُشد، ّبی اَهی االیت
ثٌبثشایي دٍارت تشکیرِ دس ساػرتبی     اهٌیتی ثشاشاس اػتطر  یاػت ٍ تشتیجبت خبف ػیبػ

 ّبی هتٔذد کشدُ اػتط هذیشیت فوبی ػیبػی ایي ًبحیِ ااذام ثِ تأػیغ اػتبى
ّبی داسداًض ٍ ثؼفش دس دسیبی هشهشُ ٍ اطُ ثرِ دایرض    چٌیي ًَاحی هـش  ثِ تٌگِ ّن

ػٌ  تْذیذات خبسجی کِ ػبثقِ تبسیخی داسد، اٌج اػتبى اص ّـتبدٍیک اػتبى تشکیرِ سا  
ؿرشای( فقري ػرِ    کِ هؼبحت ایي هٌٌقرِ )ترشاع    ثِ خَد اختلبف دادُ اػت دسحبای

ثٌبثشایي دس ایي ًبحیِ ًیض ثب یک فوبی  (99: 1974 )اًلبسی، خبک تشکیِ اػت کضّ دسكذ
سػذ، ًِبم ػیبػی دس تشکیِ ثش ایي ثبٍس اػت کرِ ثرب    خُشد ؿذُ سٍثشٍ ّؼتینط ثِ ًِش هی
تش ابدس ثِ هذیشیت هٌبًه اػتشاتظیک خَاّرذ   مػبى تقؼیوبت ثیـتش دس فوبی ػشصهیٌی،

بی هٌٌقرِ ثیـرتش اػرتط    کـَسّ ّب دس تشکیِ دس ًؼجت ثب ػبیش سٍ تٔذاد اػتبى ایي ثَد؛ اص
اارذام ثرِ توشکضصدایری کرشدُ اػرت ٍ       «ریشػیبػی» ّبی هتٌَّ چٌیي تشکیِ دس حَصُ ّن

ٍ  ی سا ثِ ًْبدّربیی چرَى ؿرْشداسی   هشکض ثخـی اص ٍُبیف حکَهت ّربی   اًجوري  ّرب 
اربًَى  »ی ؿرجبّت صیربدی ثرِ    ی ٍ ٍاگزاس ًوَدُ اػتط ایي ؿیَُ اص هرذیشیت هحلّر  هحلّ

 ّبی اداسی ّبی ػیبػی ثَد اهب جٌجِ داسد کِ فباذ جٌجِ« ٍالیتی ایشاىّبی ایباتی ٍ  اًجوي
 هلرَة  ایرباتی  ّبی اًجوي ابًَى 140 تب 87 هَاد اجتوبٓی ًیشٍهٌذی داؿتط ثشاػبع ر

 هربدُ ط ثَدًرذ  ؿرذُ  هٌْ ػیبػی اهَس دس هذاخلِ ٍ ابًَى ٍهْ اص ّب اًجوي ایيط و 1915
 دس «اػت خبسج ایباتی ّبی اًجوي ٍُیفِ اص ابًَى ایجبد: »داؿت اؿٔبس هی ابًَى ایي 88
 سا خرَد  سأی تَاًرذ  هری  ایرباتی  اًجوري  اداسُ هٔبؿری  اهَس کلیِ دس: »ثَد مهذُ 149 اكض
ّربی   سػرذ دٍارت   ثرِ ًِرش هری    ط«ًرذاسد  هرزاکشُ  حره  ػیبػی اهَس دس ایکي کٌذ، اُْبس
ثرب تَجرِ ثرِ     هبیرض اًرذ   اهَس ریشػیبػری ّؼرتٌذ   خَاػتبس توشکضصدایی دس کِ یهتوشکض
،ثجرت  ثجرت اهالک  هبًٌذ کـربٍسصی، ٍسصؽ،  ًَاحی خَدّبی فشٌّگی ٍ اجتوبٓی  جٌجِ
 طکٌٌذّبی هحلی  ٍططط ااذام ثِ تأػیغ هذیشیت هبایبت ٍ داسایی احَال،

ّرب آوربل    ؿْشّب ٍ اختیبساتی کِ تَػري ؿرْشداسی   ّشچٌذ ایي سٍؽ دس ػٌ  کالى
ّبی هحلری   ّشحبل اختیبسات هذیشیت اهب ثِؿَد ثؼیبس ثیـتش اص ؿْشّبی دیگش اػت؛  هی
 فشٌّگی کالى سا داؿتِ ثبؿٌذط ر ػیبػیر  ای ًیؼت کِ اهکبى تغییش دس ًِن اجتوبٓی گًَِ ثِ

تشیي ػبختبسّبی دٍاتی ابیذاس دس هٌٌقِ رشة مػیب ّؼتٌذ ٍ  ایشاى ٍ تشکیِ اص اذیوی
اًذط ّرش دٍ کـرَس ارغ اص ابیربى      ااگَّبی هتٔذدی اص تقؼیوبت کـَسی سا تجشثِ کشدُ

مّي ٍ هؼیشّبی  ّبی دػتشػی ثِ هٌبًه اصجولِ ساُ مٍسی جٌگ جْبًی دٍم ٍ تَػِٔ في
دػتَسکبس اشاس دادًرذط ثرِ احربٍ تقؼریوبت کـرَسی      صهیٌی ااگَی دٍات هتوشکض سا دس 
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ّبیی دس ّش دٍ ٍجَد داسدط ّرش   یٌٔی ػلؼلِ هشاتجی اص ٍاحذ ؿْشی ٍ سٍػتبیی هـبثْت
ِ   س اص ٍاحذ اػرتبًی تـرکیض ؿرذُ   دٍ کـَ تحرت ترأثیش ااگرَی ػلؼرلِ هشاتجری       اًرذ کر
ػربصهبى اداسی ٍ  « اػرتبى »دس ایي ًِربم   ط(995: 1999 ّبگت،) ّبی فشاًؼِ ثَدًذ دابستوبى

ػیبػری ػرٌ  هلّری     رر  ًِبم ٍاثؼتِ ثِ تـرکیالت اداسی  ػیبػی اػت کِ دس ابات خشدُ
ّبی تبسیخی  ّش دٍ کـَس ثب تَجِ ثِ ػَاثه ٍ ػٌت ط(979: 1991 ًیرب،  )حبفَکٌذ  هی ٓوض 

اص دیشثبص « ػتبىا»فوبیی کشدًذط هفَْم  ر گزاسی ایي ٍاحذ ػیبػی کْي خَد ااذام ثِ ًبم
« ػرتبى »دس ٍاحذّبی هتٔذد ایرشاى سٍاج داؿرت ٍ ًرَاحی هختلرف ایشاًری ثرب اؼرًَذ        

تربسیخی چبدسًـریٌی ٍ کرَچشٍی هفْرَم      ؿذًذط دس تشکیِ ثِ دایض ػرٌت  گزاسی هی ًبم
 تب اًذاصُ صیبدی ًْبدیٌِ ؿذُ ثَد دسًتیجرِ اص ّوریي هفربّین، دس دٍساى هرذسى، دس    « ایض»
اداسی دس  رر  ؿْشػتبى اػتفبدُ ؿذط اگشچِ تَصیرْ اختیربسات ػیبػری   گزاسی اػتبى ٍ  ًبم

کٌذ؛ اهب ایي ًِربم،   ایشاى هبًٌذ ثیـتش کـَسّبی جْبى اص ااگَی دٍات هتوشکض تجٔیت هی
ّبی هحلی هتٔذدی اػت کِ اهکربى اتخربر اختیربسات هحلری سا دس ػرٌ        داسای ٍیظگی
مصاد ٍ ؿَساّبی ؿْش ٍ سٍػتب اؿربسُ   تَاى ثِ هٌبًه کٌذط اص مى جولِ هی اػتبى فشاّن هی
چٌریي دس   ؿرَدط ّرن   ّبی توشکضصدایی تفَیوی هحؼَة هری  تشیي تجشثِ کشدُ کِ اص هْن

ّبی هحلی  ّب یب ػبصهبى گیشی هحلی ثِ اػتبًذاسی ساػتبی توشکضصدایی ثؼیبسی اص تلوین
حیِ جْرت  ای ثیي هشکض ٍ ًب ّب ًَٓبً ٍاػٌِ ّبی ٍاگزاس ؿذُ اػت ٍ ّویي ػبصهبى اػتبى

ؿرًَذط دس ًِربم اداسی ایرشاى، ّوبًٌرذ تشکیرِ       ّبی هحلری هحؼرَة هری    آوبل ػیبػت
ؿَد ثب  ّذایت هی ؿْشداسی ًْبد ٓوَهی ریشدٍاتی اػت کِ تَػي ؿَسای هٌتخت هشدم
( اختیربسات  1418ایي تفبٍت کرِ ارغ اص مخرشیي تغییرشات اربًَى اػبػری دس تشکیرِ )       

 اأربدُ دس هٌربًه اص ًشیره    ٔیریي حبارت فرَو   جوَْس ثشای ٓضل ؿْشداساى ٍ یرب ت  سایغ
ِ   دػتَس اجشایی افضایؾ ی ثیـرتشی ثرِ حکَهرت هشکرضی      یبفتِ اػت کِ اهکربى هذاخلر

ًْبدّبی ریشدٍاتری هبًٌرذ   ّب حذاالی اػتط  ت دٍات ثش ؿْشداسیدّذط دس ایشاى ًِبس هی
ِ  ّب ٍ ػبصهبى ّب، ؿْشداسی ؿَساّب، ؿَسایبسی یی ثرب  ّرب  ّرب ؿرجبّت   ّبی هحلی ٍصاستخبًر

ایرشاى دس ٓولکرشد ٍ    یػبختبسّبی تشکیِ داسد ثب ایي تفبٍت کِ هذاخلِ ػبختبس ػٌ  هلّ
کرِ   ّب کوترش اػرت دسحربای    هلَثبت ًْبدّبی هذیشیتی هحلی هبًٌذ ؿَساّب ٍ ؿْشداسی

تشکیِ ثب اػتفبدُ اص ػبصٍکبسّبی حقَای ٍ تٌجیه مى ثب ًیبصّبی هَجَد، احبًِ کالًی ثرش  
 کشدُ اػتطایي ًْبدّب ثشاشاس 

تَاًذ هلَثبت ؿْشداسی یب ؿرَسای   ػٌ  هلّی هیدس ایشاى ًیض ػبختبسوبًٌذ تشکیِ، ّ
دس  1961ابًَى تـکیالت ؿَسای اػالهی کـرَس هلرَ ة    16هبدُ ؿْش سا اثٌبل ًوبیذط 
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خلَف سًٍرذ اثٌربل ایري تلرویوبت اص ػرَی اػرتبًذاساى،فشهبًذاساى ٍ ثخـرذاساى،        
 ط(81: 1997 هَتوٌی، )ًجبًجبیی كشاحت داسد

 
 گيری نتيجه

ت هحلی، دس دٍساى هتأخش، ثرِ  دّی ػیبػی فوب ٍ اػتقشاس هذیشی  تجشثِ تشکیِ دس ػبصهبى
ٍُبیفی ثش ْٓذُ دٍارت دس ایري صهیٌرِ     1989گشددط ابًَى اػبػی  ثبصهی 1984مربص دِّ 

ٍ  1441گشایی ایجبد کٌذط اص ػبل  تٔبدای ثیي هشکضگشایی ٍ هحلی اشاس دادُ ٍ تالؽ کشد
ای اص  ی تربصُ  تالؽ تشکیِ ثشای ٓوَیت دس اتحبدیِ اسٍاب ٍ ازیشؽ اكَل کپٌْب  دٍسُ

مررربص ؿررذط اص ػررَی دیگررش ثررب سًٍررذ    ّرربی هحلرری توشکضصدایرری ٍ اّویررت ػرربصهبى 
تَجْی اص  ِ هیضاى ابثضدهَکشاتیضاػیَى دس تشکیِ ٍ ازیشؽ حوَس احضاة هختلف کُشد ک

ّبی جذی دس ساػتبی ایجبد تٔربدل ثریي هیرضاى     کشدًذ، درذرِ سا تجَیض هی توشکضصدایی
ٍ ًباهیذی تشکیرِ اص   1415ی اذیذ مهذط ٍای اغ اص ی ٍ هحلّاختیبسات دٍات دس ػٌ  هلّ

ِ  ٓوَیت دس ایي اتحبدیِ هیضاى اختیبسات دٍات هنبثرِ   هشکضی افضایؾ ایذا کشدط تشکیِ ثر
هذیشیت هحلی فوبی ػشصهیٌی سا ثِ دٍ ثخؾ ٓوَهی دٍاتی ٍ ٓورَهی   ٍاتی هتوشکض،د

ّب ٍ  ای ٍ اػتبًی ػبصهبى ریشدٍاتی تقؼین کشدُ اػتط دس ثخؾ ًخؼت، اهتذادّبی ًبحیِ
سػبًی ٍ آوربل ػیبػرت هحلری ثرِ ًیبثرت اص       ّبی دٍاتی ٍاػٌِ ثیي خذهبت ٍصاستخبًِ

ؿرْشّبی   ٌَٓاى ػربصهبى ریشدٍاتری دس کرالى    ثِّب  هشکض ّؼتٌذط دس ثخؾ دٍم ؿْشداسی
ّربی   کٌٌرذط ػربصهبى   ّرب سا آوربل هری    ّضاس ًفش ایي ػیبػت 944ّضاس ٍ گبُ  744ثبالی 

سفتِ اّویت خَد سا اص دػت دادُ ٍ اختیبسات مى ثِ ػبیش  ریشدٍاتی اداسُ اػتبًی ًیض سفتِ
 اًرذط  یي ایرذا کرشدُ  ؿرذُ ٍ دسًتیجرِ جبیگربُ ًوربد     ّرب ٍاگرزاس   ًْبدّب اصجولِ ؿْشداسی

ت اص کٌرین، ًخؼرت هرذیشی     ی ثِ دٍ ًَّ ػربصٍکبس ثشخرَسد هری   ت هحلّهذیشی  یِ دسصهیٌ
ّربط   اػتبى ٍ دٍم هذیشیت هحلی اص ًشیه ؿْشداسی ّب ٍ اداسُ ریشدٍاتی ًذاسیًشیه اػتب

هجلغ تشکیِ دسخلرَف تفرَین    6964ثِ دالیض هتٔذد ػیبػی ٍ اهٌیتی ابًَى ؿوبسُ 
ّرضاس   744ؿرْشّبی ثربالی    هذیشیت هحلی اص اػتبًذاسی ثِ ؿْشداسی دس کالىاختیبسات 

ّبی هتٔذدی ثِ خَد دیذُ اػتط تخلریق ًخؼرت دسخلرَف کربّؾ      ًفش تخلیق
ّربی ػیبػری ثرشای کٌترشل      ایي هیضاى ثِ ػیلذ ّضاس ًفرش اػرت کرِ ثرِ دالیرض سابثرت      

ـریي  ّب تَػي حضة حربکن ثرَد ٍ تخلریق دٍم دسخلرَف هٌربًه کُشدً      ؿْشداسی
 ّربی  ت ػربصهبى ّوچٌربى دس كرالحی   « ؿرْشّب  کرالى »دس ایري هٌربًه اختیربسات     اػت،

ریشدٍاتی اػتبى ٍاثؼتِ ثِ اػتبًذاسی ثبای هبًذُ اػتط ایري ػیبػرت ًیرض دس چربسچَة     
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ارغ اص کَدتربی ًبفشجربم     (OHAL) اأربدُ  دس ٍهٔیت فَو هٌبًه کشدًـیي ثبای هبًذى
ذت ؿرذ  هر  جبت اهٌشاسیِ اهٌیتی دس ًَالًیاػت کِ هَجت ثشاشاسی تشتی 1416جَالی 

 اداهِ داسدطکِ مثبس مى ٌَّص دس ایي هٌبًه 
ٍ ًیرض تغییرش    1416دس تشکیِ ثٔذ اص سخرذادّبی جرَالی    حکَهت هشکضیدس ًْبیت 

ًَس هَات ًقؾ هذیشیت هحلری سا   ًِبم ابساوبًی ثِ سیبػتی ٓوالً دس ثشخی اص هٌبًه ثِ
ٍ تٔیریي  ی اختیبسات دٍارت   ػبثقِ گشفتِ اػت کِ ایي اهش ًبؿی اص افضایؾ ثی ًیض ثشْٓذُ

ّربی هحلری اػرتط دس اربًَى      ت ثشای مى دس ًؼجت ثب هذیشیتًقؾ ػشاشػتی ٍ ایوَه
ثرِ ًرَاحی   « تفرَین اختیربس گؼرتشدُ   »دس کٌبس حکَهت هتوشکض، ثش اػبػی ایي کـَس، 

ثیٌری   تأکیذ ؿذُ اػت ٍ دس ایي چبسچَة دٍ ًِبم اداسُ اص هشکرض ٍ اداسُ اص هحرض اریؾ   
هَجت ابًَى اػبػی ًِربم   ثِ اهب ثشاػبع اكض یکپبسچگی ػبصهبى اداسی کـَس، اًذ؛ ؿذُ
كض ّش ًَّ ٍاگشایی ػیبػی هْربس  اػت کِ دس اشتَ ایي ا« کلیتی ٍاحذ»ػیبػی ر   اداسی

سا ًیرض   سًٍرذ توشکضصدایری  سػذ ایي اكض ٓالٍُ ثرش ٍاگشایری،    ؿذُ اػت؛ اهب ثِ ًِش هی
ای دیگش تشکیِ اصًِرش حقرَو اػبػری ثرب اػرتفبدُ اص       الیِ دادُ اػتط دس  تحت تأثیش اشاس

 ّربی هحلری ثشارشاس    ثرش هرذیشیت  هشکض هفَْم ػشاشػتی اداسی ًَٓی ایوَهیت اص ػَی 
ّبی هحلری سا دس یرک    شدُ اػتط گؼتشؽ دایشُ آوبل ایي ػشاشػتی اػتقالل هذیشیتک

ی كالحیت اًجوي  هشحلِ دیگش هحذٍد کشدُ اػتط ابًَى هذیشیت ایلی تشکیِ ًیض حَصُ
   ٍ ثرِ   ٍ هجلغ هحلی سا دس اهَس کـبٍسصی، اهَس اجتوبٓی هبًٌرذ ٍسصؽ، ثجرت اهرالک 

تشتیرت دٍارت دس تشکیرِ هروي       ایي  ثِ ؿئَى ریشػیبػی هحذٍد کشدُ اػتط ًَسم کض
کِ ااذام ثِ توشکضصدایی اداسی اص ؿئَى ریشػیبػی دس هحض کشدُ اػرت ٍاری دػرت     ایي

ّبی هْن ریشػیبػی ثبص گزاؿتِ ٍ دسًتیجِ اص ایبهذّبی  اّبای هحض سا دسخلَف حَصُ
 اهٌیتی توشکضصدایی ًیض جلَگیشی کشدُ اػتط ر احتوبای ػیبػی
هحلری ٓجربست اػرت اص ٍاگرزاسی      تشکیِ دس تأػریغ هإػؼربت   ی  تجشثِثٌَسکلی 

ّبی جغشافیبیی ًَاحی ثِ هٌبًه ثرب ًِربست    ثشخی اختیبسات ریشػیبػی هجتٌی ثش ٍیظگی
« ًِبم کٌتشل دٍات هشکرضی »ثٌبثشایي  ثی ٍ تشکیجی اص ػبصٍکبسّبی حقَایطؿذیذ اػتلَا
ب ًْبدّبی هلّری ثرِ ًرشو    ّبی هحلی هبّیت چٌذالیِ داسد ٍ ًْبدّبی هحلی ث ثش هذیشیت

 ؿًَذط هختلف هحذٍد ٍ کٌتشل هی
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