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مقدمه           
 

 - شھری طرحھای جامع قالبدر – اين زمينهدررواج برنامه ريزی ازاغازرا  ماانچه برنامه ريزی شھری 

 در ع*وه برعلل ساختاری متنوعی که ميتوان  – نموده علتومزيد بربويژه مسئله سازو کارامدنا  کنون تا

وجه ت ھمطرازبا ، جرياندر شھرنشينی »کيفيت«به جانبهھمه  توجه که بوده یروال - دنمو مطرحين زمينه ا

مربوط به  ماریآ ھایه کميتوارھم. است چندان جدی نگرفتهو ضروری دانستهيرانرا، گوئی غ » کميت «به

ھای گيويژ ءھمه جانبه نيصد، بدون خصلت يابی وتبيبصورت اين يا ان در ، شھری وشھرنشينی جامعه

دون پشتوانه چنان ب انھا ن سبب دراين زمينه ، سياست گزاريبھمي. ند ا بودهکار ءمبنی،  شان ختاریسا

 ءتوسل به کليشه : که شدند وضع موجود پژوھشھای ھمه جانبه ولحاظ ويژگيھای متنوعمنتج ازء نظری

. شد تلقی امری طبيعی ، بجای استفاده منطقی ازتجربيات انھا ، الگوھای وارداتی  

 ھا بررفتن اين بيراھه  ، مشک*ت عظيمی استکه يمنآصدد برجسته نمودن دراين سايت درھمواره انچه     

شھروندان روزمره اکثريت  زندگی وضعيتبه ، روند توسعه اقتصادی اجتماعی کشوربه ،  شھری جامعه

 به ھمه جانبه ای توجه ومشاورانشان مسئوليناکثر انق*بچه پيش وچه پس از: معتقديم  .نمايدتحميل می 

نظری پشتوانه ، درواقع برنامه ريزيھا دراين زمينه بدون ،  نداشتهقرارداشته وداريم  انمختصاتی که در

.    منتج ازپژوھش ونظريه پردازی ھائی که وضع موجود را ازھمه جھات خصلت يابی نمايد ، بوده است 

  

 

.امع توسعه نيافته در جو متمرکز فرضھای نظری ء شھرنشينیپيش          

 شھرھای بزرگ ويايع ويا سريع ترسر" نسبتا ، گسترش باازسالھای بعد ازجنگ دوم جھانی " عمدتا      

 ک*ن مقايسه بادر ، اين ک*ن شھرھا گسترشوبه تدريج توسعه نيافته  ءجوامع سرمايه داری شھری مراکز

بطئی انجام پذيرفته بود ، باروندی ای اخيرطی سده ھ"شھرھای جوامع توسعه يافته که گسترش انھا عم*



اين شھرھا » تمرکز« ،  » رشد سريع «،  »بزرگی«"انھا معموHکه در موجب  ارائه نظريه ھائی شد

 وسفالیرماک " ،" شھری باد کردگی: " ھای مختلفی تحت عناوينی چوندرنتيجه نظريه   .برجسته شدند

وبسياری ازنظريه ھا "  جمعيت شھری شتابانرشد " ، "  تاریساخ گیدوگان"،  " یوزوننام"    ،"  اوربان

ھای شصت  نظريات رايج درادبيات اکادميک معمول دردھه درواقع .مطرح شدند  وبرداشت ھای ديگر

ازان جمله . ند ه اجھان توسعه يافته بودھای برپايه مقايسه اين شھرھا با شھر هھموار، ھفتاد مي*دی و

ُ  ، ارائه شده توسط ميتوان ، مجموعه مقاHت امپرياليزم «عنوان تحت  اوايل دھه ھفتاد ،در ،لزوئل کاستِ نما

  . را نام برد » امريکای Hتين وشھرنشينی در

 ھنوز سرمايه داریجوامع پيرامون رباره شھرنشينی درباھمه اينھا کوشش جھت ارائه يک نظريه کلی د    

.   رد داع ومقبول فاصله جامھم ، تا رسيدن به نتيجه   

انچه دردھه ھای بعد ازدھه ھفتاد تاکنون قابل  ، برداشت ھامبنی نظری ھرکدام ازاين  صرف نظراز     

مقايسه با حال توسعه درتردرجھان درمتمرکزسريع و ء به مراتبوم شھرنشينیاتد ، بوده تائيد مشاھده و

 تا اينده نه چندان نزديکی ادامه خواھدد ناين رو "، يقيناانھم بگونه ای که  .بوده استجوامع توسعه يافته 

ه ھائی نظريحال توسعه ، ، دررابطه با شھرنشينی درجھان در بھمين سبب اکثرصاحب نظرانی که  . داشت

.شھرنشينی ميباشند م اين روند متمرکزوبه تدا معتقد نيز نموده اند مطرح  را  

وفقط ھفت شھر  هتعلق داشت اول جھان بهشھر 42 ، جھانبزرگ ترشھر 49مجموع از1890درسال      

 50از  2000سال رحالی که درد. حال توسعه معروف است ، قرار داشتند جھانی که توسعه نيافته ويادردر

 گرايش. حال توسعه بوده اندق به جھان دروبقيه شھرھای متعل شھردرجھان اول11رگترجھان ، فقط شھربز

 جمعيت ده شھربا حداقلدارای  سياآ"فرضا 2025سال پيش بينی ميشود در.  است شدت يافتن حالدرمذکور

 مجموعه ھایاَبر انھا بصورتبا توجه به اينکه برخی از البته) 2006يويس د.( ليون نفرباشديم 20از بيش 

   .  قرار خواھند داشت  ، درچين وھند ،  یليون نفريم 90و تا  50، 40شھری باجمعيت  

ميابد ، ولی جمعيت کاھش " فقرنسبتا  ، با تداوم شھرنشينیجود و شواھد موھا خصاساس شاد برھرچن     

در به مراتب بيش از ھمواره درصد افزايش اش –شھرنشينی متمرکز –اين روند شھرنشينی حاشيه نشين در



 رئيس شورای شھر"عنوان مثال فرضاب. ) 2010اسکان سازمان ملل  ( .خواھد بود مربوطهصد افزايش جمعيت شھر 

 . عنوان نمود ، !صد در 12ت حاشيه نشين حول تھران را صد رشد جمعيدر )رده اسفند نود خبرگزاری مھر چھا(  تھران

! ست ا رشد جعيت حول ک*نشھردرجوامع درحال توسعه ھای يکی ازباHترين درصد"صد احتم*اين در

برای جلوگيری  ، درمنطقه ک*نشھری تھران ، نتيجه محدوديت ھائی است کهزياد اين درصد بسياربخشی از

 يت ھائی که محدود.  امدهدربه اجرا  جاری ، الگوی شھرسازی مصوباتازطريق  ، تھرانشھر از گسترش

 کاھشدرمحدوديت ھائی که . طرد اجتماعی ويا يا به حاشيه راندن Hيه ھای کم درامد را باعث شده است 

ابتياع وناتوانائی متقاضيان درسکونی افزايش سريع بھای واحد م بقيمتالبته  – تھران  شتاب رشد جمعيت

شھرچند  رشد جمعيت حاشيه صددرمقابل ، در ولی ھمانگونه که م*حظه ميشود .تاثير داشته است  -انھا 

 کان اسکان شان درين ام تازه واردبه علت محدوديت ھای پيش گفته ، يک سوچون ازچرا ؟  . شدهبرابر

 به سبب مشک*تی که وضعيت جديدامد تريه ھای کم درکاھش يافته ،  ازسوی ديگربسياری ازH شھر

نتيجه با درصد باHی رشد جمعيت حول در. به حاشيه رانده شده اند  بوجود اورده ، ازشھرطرد شده و

تاسف  عواقبتوجه به  چنين وضعيتی ، مسئولين بدوندر حال ،. مواجه ايم   ان شھرويا منطقه ک*ن شھری

 رشد "مھار"خود در به حساب موفقيت ء قابل تاملیبا ساده انگاریا ررمذکو شکاھ ، نآوبسيارمسئله سازبار

   ؟!ارند ذميگشھرجمعيت  

 

  .نظريه ھای مربوط به علل متمرکزشدن فعاليت ھا اقتصادی درمقابل پراکندگی انھا       

ازھر  حال توسعه ، بيشدرکشورھای دره بويژ جامعهء اصلی ھرمراکز شھریردپديده تمرکزظھور     

مجموع ، شرايط وفرصت ھای به ساکنين خود در ، تجمع ھای شھری: اين واقعيت استکه چيزبه سبب 

موجب  ، علی رقم عوارض اش ، شھریدرعمل تمرکز: ترتيب ميتوان گفت  نبدي .د نارائه ميدھ را بھتری

.جذاب مينمايد رميشود که درنھايت شھررا برای جمعيت مھاج یعفراھم امدن سھولت ھا وامکانات متنو   

که ، موجب توسعه وتثبيت اه نبوده انبه ای ھمرماھم گسترش شھری ، انچنان باتوسعه ھمه جکشوردر     

وتسھي*ت کاستی امکانات ونتيجه ضعف در. شود ) انتگره(بگونه ای يگانه ی کشورشبکه وسيستم شھرھا



نيافته تحقق انچنان که بايد ،  ،شھرھا  قوام وتثبيت شبکه نھايتدر ، توزيع گسترده  شھرنشينی  ،مربوطه 

    . است

، ء کشورشھری اصلیجمعيت درمراکزج وشش دھه شھرنشينی سريعتروتمرکزپنواقعيت اين استکه پس از  

حدء قابل قبول گسترش شھری را نا خواسته وبيش ازوچنين تمرکز:  کهمطرح گرديد برداشت  بتدريج اين

  . بدانند

 

.  انی که طی سده گذشته در اين زمينه نظريه ھائی رامطرح نموده اند نظريات صاحب نظر        

:ايناسيو ِد ُموراِلسس  و ماوريسيو ِسرا در : ازان جمله . مختلف برگرفته وازمتون ومقاHت        

ايا  حد مطلوبی برای تمرکز شھری وجود دارد؟:  کيفيت زندگی وپيچيد گی  ک*ن شھری           

 

 

در متمرکز درمقابل عدم تمرکزويا استقرا رمربوط به مزيت ويا عوارض تمرکز نظريات" .  .  .       

پژوھش ، . سابقه طوHنی دارد شکل گيری چنين وضعيت ھا ئی متمرکز ، علل وعوامل موثردر غيربرابر

ھری ومنطقه ای وتحليل ھای مربوط به مقوHت ش تحقيقوتوجه به اين مقوHت ھم زمان با اغازمطالعات 

ون يوھان فُ  :نظريه پردازانی چون   یھنگآ پيش طرح اين مقوHت با: ه ميتوان گفت کچنان. شکل گرفت 

در رابطه بامقوHت مربوط به جغرافيا واقتصاد شھری ومنطقه ای  ، ساير نظريه پردازانن وھمينطورونِ تُ 

   کنندهتجمع مرابطه با عوامل  ای را درفضائی فعاليت ھ استقرار نظريه ھائی که ھمواره .ادامه يافت 

و تبيين Nonaglomerative  م̂^^^^^^^^^^ورد اکندهدرمقابل عوامل غيرمتجمع کننده ويا پر   Aglomerative  

. تحليل قرار داده اند   

متوجه فعاليت ھای کشاورزی به فعاليت صنعتی پرداخته نميشود واين مدل   نوِن ون تُ ھرچند درمدل  فُ       

 وف به حلقه ھای متحداودررابطه با کاربرد زمين ونظريه معراما مدل . کز شھری است مستقردرجوارمرا

.است با بازارمصرف شھری کشاورزی فاصله استقرارھا ھميت تعيين کننده  متوجه االمرکز بيشتر  



ر بِ وِ . است 1929آلِفرد  ِوبِر   ، فعاليت ھاررابطه با مکانيابی واستقرار، د نظريه پردازمھم ديگر      

اين زمينه ثردراوعوامل مو.  بيشتر به تبيين وتعريف انتخاب مکان برای فعاليت ھای صنعتی توجه داشت

که مزيت مکان استقرارصنعتی رادر مناطق مختلف   عوامل منطقه ای) الف .    را به دوگروه تقسيم نمود

. يھای منطقه را شامل ميگردد حمل ونقل ، دستمزد نيروی کارو ساير ويژگ: که عواملی . مينمايد  تعيين

. عواملی که به صرفه ھای ناشی از تجمع  ويا غير متجمع بودن مربوط ميگردد) ب  

پيگيری شده  1937وِور جونيور توسط  ھُ  فعاليت ھارکز بودن استقرارمتمه متمرکزويا غيربعدھا مسئل      

اقدام به طبقه بندی اين  او ازان جمله. به تعميق بيشتر شناسائی عوامل تعيين کننده در اين زمينه پرداخت 

صرفه ھای مربوط به مقياس توليد ، که به عوامل داخل ھر ) الف :   عوامل براساس مزيت  ھايشان نمود

که بستگی به عوامل خارج از ) لُوِکيِشن ( بوط به مکان استقرار صرفه ھای مر) ب .  بنگاه مربوط ميشدند 

صرفه ھای ناشی ازشھرنشينی ويا نزديکی به تجمع ھای شھری ، که انھا ھم به عوامل ) پ.  بنگاه داشتند 

. خارج ازبنگاه مربوط ميشدند    

مدل اورا ميتوان در واقع  . توجه اش بيشتر به صرفه ھای ناشی از شھرنشينی بود1956 والِتر ايزارد      

صرفه ) الف . معطوف به سه نکته مھم بود" اتوجه اش عمدت. بصورت تداوم وتکامل نظريه  ِوِبردانست 

صرفه ھای ناشی از کاربرد حداکثر زيرساخت ھای شھری )    ب.  ھای مکانی ، ويژه يک منطقه معين 

      . گاھا از طريق وبخاطر استقرار در شھروھمچنين امکان وجود روابط متقابل تسھيل شده تر ميان بن

. عدم صرفه ھای ناشی از افزايش مخارج زندگی )  پ   

: براين پايه است کهنظريه او  .است 1954نظريه ديگر در مورد مکان يابی متعلق به   آگوست لُوش      

نه  کمترين  بنگاه باشدکسب حداکثر سود برای  متوجه "اساسا ده باي انتخاب مکان يک بنگا ھدف اصلی در

با استناد به نظريه  لُوش  پراکندگی کامل فعاليت ھای اقتصادی . ھزينه چنانکه  ِوِبر بران تاکيد داشت 

بھمين . ن باعث کاھش ھزينه ھا ميشود ، نيستشد سرشکن بعلت صرفه ھای مقياس ،  که در اثر "الزاما

ی نه حمل نقل می شود، نميتواندعامل اصلی براصورت  تمرکز کامل نيز که موجب به حداقل رسيدن ھزي

صرفه ھای ناشی ازمقياس توليد و کاسته شدن از  -ايند و نيرو  ،بدين ترتيب  .باشدنيل به ھدف موردبحث 



 ديگری  به  نسبت بصورت دونيروی متضاد عمل نموده، که در واقع سنگينی يکی -ھزينه حمل ونقل  

.تعيين نمايد  ، مفروض ھایفعاليت برای ،اء تمرکز ويا پراکندگی ر لوبيادی ميزانء مطا ز ميتواند کمی وي  

: اين مسئله رامطرح نمود که  1982  اما Hزم به ياد اوری است که در اين زمينه ،  مارشال         

مارشال صرفه ھای مقياس را  به  .صرفه ھای مقياس عامل مھمی جھت تخصصی شدن مراکز شھری اند 

صرفه ھای داخلی ،  که به امکانات انفرادی ھر بنگاه مربوط است  و صرفه ھای :  مينمايد  دوگروه تقسيم

در . خارجی که نتيجه مقياس توليد صنايعی استکه از نظر جغرا فيائی  بصورت متجمع  استقرار يافته اند 

فضائی فعاليت صرفه ھای خارجی که مارشال  به ان اشاره دارد صرفه ھائی ھستند که موجب تمرکز ع واق

       بازار)  الف : مارشال اين صرفه ھا را ناشی از عملکرد سه  گروه عوامل ميداند   . ھا ميشوند 

Spillover  تکنولوژيکی  وراُ  لاشپي  )پ     Linkages .   بسط واتصال زنجيره ای) متراکم  ب   

ی خارجی که  مارشال به ان اشاره ھرچند صرفه ھا   2002ناِبلس  وِ  ن ، بنظر  فوجيتا  ، کُروگمَ       

اين صرفه ھا  دارد ميتوانند از بسياری جھات  تمرکز فضائیء فعاليت ھای اقتصادی را تبيين نمايند ، ولی 

بسياری جھت تدوين الگوی  ت*مشکع*وه بر ان  .قادر نبوده اند تبيين کاملی را در اين زمينه ارائه دھند 

 2002-1991َن در سالھای در جھت رفع اين تاکيد بود که کروگمَ " دقيقا  .را پيش رو دارند   قابل کاربرد

فعاليت راستقرا  به مسئلهء پيشتا اينکه درعلم اقتصاد بيش از *حظه ای انجام داد ،کوشش پژوھشی قابل م

تحليلی  ای بر اساس صرفه ھای  ء ب*خره حاصل اين کوشش طرح الگوی. ھای اقتصادی پرداخته شود 

.  .  .  .  .  .  .  "   توسط  مارشال مطرح گرديد ، بود" خارجی ،  که قب* اقتصادی  

   

.جمع بندی وتوجه به برخی نکات مھم          

 برخی نظرياتشد با طرح خ*صه بسيارکلی از اين بخش کوششھمانگونه که مشاھده گرديد در      

، سابقه  ھای مختلفی را مطرح نموده اندنظريه زمينه گرايش ھای استقرار فضائی صاحب نظرانی که در

.  تاريخی ، شکل گيری وطرح اين نظريات حال ھرچند بسيار خ*صه  وکلی مورد توجه قرار گيرند 

: اين راستا قابل توجه اند ، اشاره ای داشته باشيمدرمھمی که به نکات بسياراکنون ميتوان   



پردازی ھا ميتوان مشاھده نمود ، اين است ن نظريه اي زمينهتحوHت طوHنی ايکه در جرياندر انچه --   

وضعيتھای درز راکتمرکز ويا عدم تمرکه  شناسائی عوامل وياعللی استنظريه پردازی ھا،  ھدف : که 

را پراکنده  واستقرارعدم تمرکز"ک* ، به فرض چنانکه برخی ميپندارند ، نه اينکه.  ميدھند شکل  مختلف

!   ، بدانيم  را مسئله سازارھا استقر تمرکزمطلوب دانسته و  

 ازان جوامع صنعتی غربی ارائه شدهقريب به اتفاق شان توسط نظريه پرد ءکه اکثريتاين نظريات  --      

جھت ھا نظرياتی ھستند که درکليه ان .باشند   مارکت لوژيکال  "کام* مبتنی برنگرشی طبيعی است که ،

جھت پاسخگوئی به  در که  نظريه ھائی ھستند يا. ئه شده اند ی بازاراراشدن عملکرد فعاليت ھا  بھتر

 -  داری مرکزیايه جوامع سرمبازاردراقتصاد مبتنی بر مراحل مختلف انکشافاستقرارفضائی درھای نياز

 سوداوری بازار باھدف درواقع پيش روی( جوامع روی اين به مشک*ت پيش گوئپاسخ ھدف با واقعدر

واقع پاسخ گوئی به نيازھا وودر. ارائه شده اند  -توسعه وتحول شان حله ازمرھرھرمقطع ويا در )بيشتر

»  دارانه  سرمايه « القاعده بصورتان سرمايه داری علی ی که درجريانروند در نمودنبھبود وکارامد تر

ن چنين وضعيت ھائی ھمادر ينا بر اين ، .فعاليت بوده است در)  مبتنی برسازکارھای بازار " کام* يعنی(

 مشارکت سياسی شھروندان درسياست گزاری ھا وچگونگی  ، امد ، کارتقسيم اجتماعی در شرايطی که بر

تقسيم :  ، جوانب ديگر زندگی جامعه ھمچون  حاکم است وسياسی اجتماعی اقتصادی ،امورب*خره ساير

که  یا برنابر ھا نهاين زمي کليهھرچند که در .حق شھروند به شھررا نيز شامل  ميشود » فضا « اجتماعی 

 تا  پيشرفته  در جوامع سرمايه داری" فرضا .ھمواره وجود داشته ودارد ذاتی نظام سرمايه داری است 

حق به شھر وامکان سکنی ، ضا تقسيم فعدالت نسبی در،  جامعه رفاه برقرار بود قواعد مربوط به ھنگامی

صاحبان قدرت ، سردمداران  ، که  اواخراين در. وجودداشت  کم وبيشنيزء حد اقل مطلوب درشھرحددر

،  حال برچيدن تدريجی بساط جامعه رفاه ھستنددر - یدرقالب سياست ھای نئوليبرال - در اين جوامع  امور

حباب سازی ھای وسيع . درحال تشديد شدن است  نيز نابرابريھای اجتماعی بويژه در بخش شھریيم  شاھد

 ک*ن شھرھای بزرگدرفقيرنشين وبنوعی جدانشينی " محله ھای عم*ردر بخش مسکن شھری و ظھو



ناشی ،  عوارض اجتماعی يا اينکهحال شکل گيری اند  ، ، ھرچند بتدريج در جوامع پيشرفته سرمايه داری

. مشاھده نمود بوضوح  ميتوانرا  ، که درجامعه رفاه ازان بھره مند ميشدند حقوق اجتماعیازکاسته  شدن   

 

در تدوين الگوھای ھدايت توسعه شھری ويژگيھای ساختاری لحاظ  ضرورت تمرکز و            

داری مرکزی تفاوت ه که نظام اقتصاد بازارشان با جوامع سرماي درحال توسعه ای در جوامع اما ،       

بصورت انکشاف سرمايه داری در يک  انرا بفرض ، ئی که ميتوان تفاوتھا ؛تاريخی دارد  –ھا ساختاری 

 تفاوت ھائی که بعلت وجود وضعيت ھای اضطراری در ابعاد مختلف  ؛ تعريف نمود عه نيافه وضعيت توس

 .متفاوت با جوامع سرمايه داری مرکزی مينمايد  اين جوامع راعملکرد بازاردر ،اقتصادی  اجتماعی زندگی

اقتصادی اجتماعی " وجود اين ويژگيھای ساختاری تاريخی ، يا به بيانی ديگربقای توسعه نيافته گيھای عمدتا

. ھرزمان بيشتر در قلمروجغرافيائی کشور ميشود  ء، موجب تدوام گرايش به تمرکز   

با کافی  دتاھنگامی که توسعه بح: توجه به اين مھم استکه  گيردمورد تائيد قرار" نچه بايد واقعااکنون ا     

که بامحدويت وممانعت ھای  ندنآی پسلبی که در"، سياست گزاريھای اکثرا روندی بدون وقفه تحقق نيابد

ھم بلکه درنھايت برد ،  ندد ، نه تنھا به ھيج وجه راه بجائی نخواھنبه اصط*ح تمرکز زدائی نمايمختلف 

ياست گزاريھا ع*وه اين س،  ع*وه بران. وھند افزود وھم موجب تشديد تمرکزخواھند شدبرمشک*ت خ

ه را بيش ازپيش نشيب جامعروند توسعه پرفراز ، ی جاریاجتماع –تصادی قبرتقابل شان با روند ھای ا

   . اخت*ل خواھند نموددچار

بکرات به ان اشاره  در اين سايت قبلیھای  اثر وجود ويژگيھای ساختاری مورد بحث که دربخشدر       

، رضحا رابطه با بحثدرو ھابرنا مه ريزيوسياست گزاری در "الزاما کهيد بوجود ميانموده ايم ، وضعيتی 

 را ميبايد ھمه اين تفاوت ھای ساختاریبطورکلی ھدايت سازمان يابی فضا ،  ويادربرنامه ريزی شھری 

 الگوئیبرمبتنی  ، که باشد توفيقی را ھمراه داشته يااينکه ھرھدايت واقدامی ھنگامی ميتواند . لحاظ نمود 

 غير اينصورت راھکاردر. ده باشد ی مورد بحث ، تدوين شی ساختار ويژگيھا لحاظکه با  انجام شود ،

 –اين زمينه  در ه ريزی ھائی کهمارائه شده باروندھا  جاری در تقابل  قرارگرفته وھمانند اغلب برنا  ھای



ھمانگونه که ، انجام شدهبويژه در اين شصت ھفتاد سال گذشته درکشور  –ھدايت توسعه وگسترش شھری 

. امدی مواجه خواھند شد نا کار " شاھديم بامشک*ت فروان ونھايتا  
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