
  
  

  ؟!!راکم داشتيم  يکی ھمين"واقعا: کاھش محدوده شھری تھران        

  

  بيدھندی مھدی کاظمی        

  

  مقدمه      

 محدوده  !کاھشباخبر )93ماه دي(اين ماه در، مربوط به بخش شھری کشورری اخبارضمن پيگي      

   ؛ ولی بھرحال واقعيت ميرسدبعيد بنظر وردنشآررا دبه اج البتهخبری که . ن مواجه شدم شھری تھرا

 "واقعاتھران :   گفت ميتوان که فقط . مسئله سازاست انچنان چنين تصميمی بدين جھت که ،  . دارد

      ؟!کم داشت  راھمين يکی 

چنين  افقين ومخالفينوبا ادله محد امکان در ھم پيگيری نمودم تاروزھای بعددر رامذکورخبر       

 ! ه ام مواجه نشد انتائيد چندانی نسبت به  رد ويا ،با اظھارنظر تاکنون ولی ؛شوم  اشنا میتصمي

   .انجام داده ام طريق اينترنت اين جستجورا فقط از: گفته نماند ان البته 

چنين  اصولی ارزيابیبحث درباره :  رمقصد مطرح نمودن انرا دانوشته حاضراما انچه در     

غيرمنطقی بودن  يا منطقی و :بتوان  ،ادله مذکور نباتوجه ومبنی قرارداد تا . است تصميماتی 

دربخش  دراين سالھامشابه ای که تصميمات ويا,,  !تھران کاھش محدوده شھر,, : تصميماتی نظير

  .قرارداد مورد ازمون  راشده اند شھری کشوربويژه درتھران اتخاذ 

افزايش تراکم توقف « خبر اظھارنظری دررابطه بافيس بوک درھمين زمينه چندی پيش در     

 . اين مسئله را به بحث گذارد  مختلف جوانببايد  ، يرسدبنظرم"      :  طرح نمودمماين چنين را » رتھرانساختمانی د

ويا طرح .  ت نميشوندمصوبات انچنان که بايد رعاي : اينکه مانند . شوندمطرح مي اغلبکه  نادرستی اظھارنظرھایاز با دوری جستن البته 

بدون  از برداشت ھای شخصیءميبايست  با معضل پيش رو صرف نظر.  ان ضعف مديريت ويا مشابه : مانندموضوعات انحرافی ديگری 

 : معتقدم ! نمود  قابل دفاع اظھار نظر ءطرح مسئله برمبنی " يعنی مشخصا.  مواجه شدبگونه ای اصولی  ، ھمه جانبهاستناد به پژوھشھای 

والگوی کليشه ای بکار گرفته شده ، تفاوت و تفصيلی ان که ، با طرح قديم ازنظراھداف پايه تھران واکنون طرح جامع جديد طرح جامع 

بويزه مطالباتی که در قالب حقوق  ،کشور یشھربخش  اتريبه ضرو که قبل ازانقGب بدون توجهاست  یطرحد ، نماھوی چندانی ندار



 بخش شھری وضعيت جريان وروند شھرنشينی در فاقد توجه کافی به – یا شهيکل یبصورت -  قابل طرح است يه شھروندانپا یاجتماع

 قرار» تقابل «در ھای غالب انوگرايش جرياندرشھرنشينی باروند  ،لحظه به اجرا در امدنش سبب از نيبھم. تھيه وباجرا در امد  کشور

 ! ھم اکنون ھم ھستمتاسفانه توھمات بود ، ومبتنی بردستوری و ميزان قابل مGحظه ایبه اھداف پايه طرح ازاغاز کارازانجائی ک. گرفت 

نظرھای  يددتجدر) . مدھيمورد توجه قرار با تامل بيشتر،  را تھرانجامع طرح  اھداف کنونی ، بفرض کافی است اثبات اين ادعا  جھت (

، ش وھمان کاسه آھمان  با ،نقGبدرواقع پيش وپس ازا: نکه ميتوان گفتچنا !نشد مھمی انجام  تجديد نظریاھداف پايه مذکوربعدی نيزدر

  منصفانهاگر . توليد شدندباز درپی پی ، علت قبلیومزيد بر کليشه ای ھایبرداشتعمل درانقGب ھم سالھای بعد از ، درنتيجه !مواجه ايم ؟

مذکور ، تاکنون جز مشکل افرينی ومزيد برعلت مسئله ساز اھدافعدم تجديد نظراساسی در : بايد اذعان نمود  ، ميباره ان قضاوت نمائدر

،  »صوری «اغلب انھم  ،ھرتجديد نظراز پس ، است کهبعلت  تقابل مذکور .نداشته است  ما شدن حاصل ديگری برای جامعه شھری

 وطرح تفضيلی کنونی   ,,ئیء رونما ,, داستان به اصطGح: بفرض کافی است. ( د نواجور ميشومصوبات طرح دچار اما واگرھای جور

 پيش روطرح جامع  :گوئيم دله خاصی نياز نيست اگرببه ا عGوه بر ان ، . )مورد توجه قرار دھيم  بيشتری دقتبا   راحاشيه سازی ھای ان

  اھداف دستوریسی دراسانيازبه تجديد نظرتداوم ان ، يعنی قبل از؟ !است » جامعيت« نداردوھم اکنون نيزنداشته کارش ازاغاز"انچه واقعا

،  نداشته کشور بخش شھری وروند شھرنشينی ساختاری طرح اول تاکنون توجه چندانی بويژگيھایاھدافی که ازاغاز . دارداش سلبی و

  .شده است تکم اورده ودچار انواع مشکG جاریھای  گرايشھایبا  »تقابل «بھمين سبب در

توزيع درامد ، بيکاری ، نابرابری در: انجمله معضGت شھری ما از،  ھرچند: اساس استکه م براين ه انقد ھايم مطرح نمودانچه در       

 که وغيره، محيط زيست حفظ ، شھری ترافيک ، امنيت معضل تسھيGت شھری ، ھا ی وسيع درکاستي مشکل ويا درواقع بحران مسکن ،

ھای ھدايت ولی سياست گذاري. ھستند کشور وسياسی جمعيتی -اجتماعیاقتصادی ،  ناشی ازعلل" تماما اند ؛  جامعه شھری رابه ستوه اورده

واقع  ويا در -به اجرا در امده پيش رو   ,, جامع ھایطرح ,, ھایگذشته در قالب مصوبات وھدف گيري چھارتا پنج دھهتوسعه شھری که در

! امدنددر وپيش ر معضGتجزئی ازبصورت  خودتصميمات ومصوبات مذکور .شدند  علتعمل مزيد بردر -ه گرديد تحميلبه جامعه شھر

سياست   - بويژه در کGنشھرھا  -در بخش شھری کشور جاری ھایگرايشبشدت در تقابل با ،ھایبموازات وبتوصيه اين سياست گذاريچون 

 120ج ازشعاع به خار  انتقال واحدھا ی صنعتی:  مانند) واقع ھمگی ارد يک کيسه اند درکه ( ديگری  زھای بسيار مسئله ساگذاري

روی  ، رقم ھمه کمک ھا وترفندھاعليکGنشھرھا که جديد بدوراز، ايجاد شھرھای  امدزخم دربصورت استخوان Wی اغازازکيلومتری که 

 تعبير" ويا تصميم به احداث حريم شھری با ھدف واھی تمرکز زدائی که واقعا. بوجود اورده اندبسياری را   مشکGت،  هنددست ماند

 وقابل دفاع بايد بگونه ای مستدل  ،اظھارنظریھردر ، بنابراين! ارائه داد  اننميتوان برای توجيه  را "بدنبال نخود سياه رفتن "ز ج یديگر

در جھت رفع ويادست " واقعا عرصه کنونی شھر ،محدود نگھداشتن  يا تراکم وايش افزتصميم به جلوگيری از بفرض ايا  : مشخص نمود

  ! " داد  بودن پاسخ ، ادله مستدل وقابل دفاع  ان را ارائه مثبت صورتدر ؟  استبحران رسيده شھر تعديل معضGت بهکم 

  

  دروضع موجود بخش شھری کشور دگی ويژگيھای ساختارینتوجه بميزان تعيين کن    

   



 سنجشیچارچوب يک ھا مبتنی برن وارزيابی تصميمات وسياست گذاريباشد ازموقراراگر اکنون    

مشی ای را چنين  ميتوان چه استدWل ومنطقیبرپايه بايد ديد ؛ د مشی قابل دفاع ومستدلی باش و يا

 :نظرشھرنشينی معاصرما از: نوشته ھای قبلی بکرات مطرح گرديدھمانگونه که در ؟نمود مشخص

 شگراي،  درون بخش شھری ءجابجائی، جابجائی جمعيت بين شھروروستا، جمعيت شھری ميزان 

 عمده است گرايش، داری سه  درقلمروملیوحتی نحوه سازمايابی فضا شھری  غالب دربخشھای 

شھرنشينی معاصرکشور ، يا را بصورت ويژگيھای دھه ھای اخيرگرايشھائی که ميتوان انھا.

  .درنظرداشت

یء انھا وتعيين کنندگ تاثيربميزان  باتوجه: ھدف عمده ازطرح مّجدد ويژگيھای مذکوراين استکه       

  وتصميمات درناکارامدی سياستگذاری ھمچنين ميزان تاثيرانھا را درشکل گيری روندھای جاری،

  .اتخاذ شده ارزيابی نمود 

  

  کل جمعيت کشورعيتءبخش شھری درمتداوم افزايش سھم ج  )الف        

افزايش سھم بخش شھری  »تداوم «بايط موجود شرادر: که استويژگی نخست بدينصورت        

کنونی اوايل سده خورشيدی يعنی اگردر. وستائی درکل جمعيت کشورمواجه ايمر نسبت به بخش

به ان بود ؛ اکنون صد کل در10ازانزمان کشورکمترنسبت به جمعيت  جمعيت بخش شھری سھم

    –عيتی جھان درحال توسعه باتوجه به تحوWت جم. ازھفتاد درصد جمعيت کشوررسيده است  بيش

ومشابھت تحوWت جمعيتی   -ازنظر افزايش جمعيت بخش شھری نسبت به کل جمعيت اين جوامع 

افزايش  : ميابيمدر، ضع موجود جابجائی جمعيتی درکشوربا اين جوامع وھمچنين و جامعه ايران

صد کل جمعيت در 90بيش ازبه شھری جمعيت  ءتارسيدن ، يندهآ، درچھاردھه  یجمعيت شھر

درکل افزايش سھم جمعيت بخش شھری  :البته Wزم به توضيح است که. ھد داشت اکشورادامه خو

تحت سالھای پيش، گياھی جمعيت کشوردر باافزايشرابطه ھائی که درنگرانيا ب ،جمعيت کشور

يشد ممطرح  –مالتوزين متاثرازبرداشتھای نو واقعدر انھم –جمعيت  ,, رويهبي ,, ايشزعنوان اف



بستگی ، را موجب ميشودافزايش مداوم کل جمعيت  کهچون رشد گياھی جمعيت کشور .يستن يکی

بخش  جمعيت مداوم» "فعG«صورتيکه افزايشدر .داردومير ومرگ ميزان زادولد تفاوت ميان به

به   بخش شھریدر ازمکانی بخش روستائی به بخش شھری وياازحاصل جابجائی جمعيت  شھری

مطلق بطورجمعيت حتی منفی شده و جمعيتگياھی صد رشد دريعنی اگر .است ان  مکان ديگر

جمعيت بخش شھری درکل  افزايش سھم تداوم شاھد ميتوانيممشخصی د درموار بازھم کاھش بيابد ،

ميتوان  ، مشخص بعنوان يک نمونه  ؟!باشيم  ، شھرھای عمده ان، بويژه درکGنکشوريک  جمعيت

 ھشتاد ميGدی تاسالھای اخير دھه درحالی که ازاواسط. اورد را شاھدروسيه تحوWت جمعيتی اخير

کاھش مطلق داشته ، ليون نفرمي 5 بيش -به سبب منفی شدن درصد رشد ان  – کل جمعيت روسيه

   ! ؟شده است ھمين مدت دوبرابردررمسکوشھ جمعيت اما

نگرانی از » ومنطقه ایگروه تحقيق مطالعات شھری « انقGب دراين سايت وحتی قبل ازمادر     

، باتوجه به کل جھان  بی پايه دانسته وھموارهانرا  افزايش خواندن,,  بی رويه ,,افزايش جمعيت و

ان صد رشد رمنفی شده ود بتدريج شتاب رشد جمعيتماھم کشوردر:  معتقد بوديم،  حال توسعهدر

  ! ؛ که چنين ھم شد بسرعت کاھش خواھد يافت نيز

  اين سايتدر"که کرارا استکه شیس، پر يين کننده ای که قابل طرح ميباشدوتع پرسش مھم اکنون    

 ميرسدتوھماتی که بنظربسياری از ، فاع ان ميتواندمطرح شده ، پرسشی که پاسخ مستدل وقابل د

ايا  :بدين صورت است پرسش مذکور .برمG نمايد ، ت راسياست گذاريھای شھری ما دچار ان اس

 برابر دو قريب به،  تاسه چھاردھه اينده، بخش شھری کشور کنونیجمعيت  اثرانکه درگرايشی 

دھه ھای اخير به شھرکه در ائی وسيع جمعيت روستاويا جابج، قابل اجتناب است ؟  خواھد شد

ميتوان ازطريق اين ياان برنامه وسياست گذاری  ياا ميتوانست قابل اجتناب باشد ؟  ،ه بوقوع پيوست

  ان شد ؟ تحققو خاصی مانع تداوم

ء وسياسی جمعيتی  -اقتصادی ، اجتماعی تعيين کننده عوامل ءھمهبه توجه ه شرط البته ب         

مذکور را  گرايش: استکه  يناگفت ، ميتوان با اطمينان قريب به يقين  انچه را داخلی وخارجی



راين بناب؟ !دادويا اينکه مسيرانرا تغيير نميتوان متوقف نمودهباھيچ سياست ، برنامه ريزی وترفتدی 

 مطرح ميگردد »قابل تحققغير«"توھم گونه وعمG رزوھایآبصو رت " اين رابطه معموWانچه در

نامه طريق برويا نظرياتی که ميپندارند از,,  مھاجرت معکوس,,  ،  ,,برگشت به روستا ,, : ، مانند

 نتيجه به گاهچرا متوقف نمود ؛ در واقع ھي یميتوان چنين گرايش» آمايش سرزمين « ھائی چون 

البته بايد  !د ننميروفراتر غيرقابل تحقق ھایرزويآچون ازسطح توھم و !رسيد  دننخواھمورد انتظار

دررابطه با ويژگيھای  نقش ان صورتيکهدر »مايش سرزمينآ « اھميت وکارائی : توجه داشت که

 بيشتر انتظاری که ، نميتوان دروضع موجود ماما ا  ؛بجای خود پيش رو تعيين شود ،   ءاختاریس

 از طريق طرح  : انتظار داشت" مثG !داشت » امايش سرزمين« ، از مطرح ميشوند اتتوھم برپايه

 جمعيت، نموده يری کGن شھرھا جلوگازتمرکز در» شرايط کنونی«امايش سرزمين انھم در 

   مستقر نمود   ,, ؟!! پيش تعيين شده,, را مطابق برنامه ای از  وامکانات

  

   درمناطق ک2نشھریامکانات جمعيت و» متمرکز«گرايش به استقرار) ب       

 ءمطرح گرديده است ؛ گرايش"مفص`دربخشھای قبلی اين سايت که گی عمده ديگرژوي       زتمرک

شبکه  که گرايشی. استکشور -کGنشھرھادر –شبکه شھرھاازنقاط خاصی رد امکاناتوجمعيت  

 ناھنجاریوضعيت را درشھرھای کشور ، درحال تکوين، انھم توام با نارسائی ھای بسيارء يستموس

 .ت اس داده قرار

   دربخشھای پيشين اين سايت " انچه تاکنون مشروحا يا ، نتجه گيريھاتکرار بحث ھدف ،اين در    

. نيست شده ، بحث گذارده  به اين گرايش عواقبوھمچنين ل بوجود امدن وعل درباره چگونگی

 درھمنوعی گی ساختاری ويختگس ، شبکه وسيستم شھرھا دچارناموزرونی: نتيجه گيری ھائی چون 

ميزان ناسائی ، قبل ازھرچيزکوشش درش پيشينبازھم مانند ويژگی  ، بلکه. شده اند  ريختگی

تکليف  عملميتواند درمذکور زکغيرقابل اجتناب بودن گرايش بتمرچون . ست بودن اناجتناب پذير



  اين يا ان محدويت دستوری ازطريق اعمال  رامذکورجلوگيری ازتمرکز" مرتبا ، که یئاشت ھادبر

  !روشن نمايد  ،توصيه مينمايند 

مختلف اقتصادی ابعاد در ويژگيھای ساختاریء عمده وضع موجود بخش شھریباتوجه ولحاذ       

، بGخره سايرمشروط کننده کشوريزفت وخو محدويت ھای روند توسعه پراُ ، اجتماعی وسياسی 

اين مسئله فقط " چون واقعا - ديگر، عGوه بر ان توجه به تحوWت بخش شھری جھان درحال توسعه

به  خواھيم يافت حتی تعديل نسبی گرايش به تمرکز مورد بحث ،در  - !نيست کشورما به مختص

روشن استکه " کامG اينصورت در. عاد پييش گفته بستگی خواھدداشت ھمه ابتحقق مداوم توسعه در

« ، ويا بواقع شرايط برای شود  تعديل تمرکزفراھم شرايط برای که پيش ازتحقق توسعه بميزانی: 

بصورت  ، انھممذکور گرايشبا »تقابل«طريق از ؟!!سرزمين انھم بتدريج ، فراھم شود » امايش

اختياردارد ، يا رردکاستن ازعرصه ای که شھ ، ، بفرض ھای دستوریجلوگيری ومحدوديت

ھمه ابعاد را در نه تنھا راه بجائی نخواھيم برد ، بلکه مشکGتکGنشھر،  گسترشاز جلوگيری

  .  نمود يمخواھ تشديد بازھم زندگی شھری

  

   ک2نشھری طقاافزايش جمعيت مراتب کوچک ومتوسط شھری، واقع درمحدوده من) پ       

  بويژه جوامعی که – شھری جوامع درحال توسعه اخيری که درسطح بخش "گرايش نسبتا      

پيشی : ، مشاھده ميشود معروف شده اند» نوظھور«ويا اقتصادھای »ستانه آ «ھایبه کشورامروزه 

 نفر، واقع درھزارتا پانصد چنينوھمرنفرازھمراتب شھری تا يکصد صد رشد جمعيتگرفتن در

را  بدينصورت که اين گرايش . جمعيت کGنشھرمربوطه است شھری ازدرصد رشدمنطقه کGن

    خاوردورين وجوامع ديگری درتآرژان ، برزيل ماننددرکشورھائی سالھای اخيرميتوان در ،بفرض

 .ده نمود را تجربه کرده اند ، مشاھ مداوم تری" روند توسعه نسبتاکه    

نحوه  وسپس تايش جمعيميزان افزازنظر ،چگونگی تحوWت بخش شھری که عواملی ،درواقع    

ھمانگونه که  .بسيار وسيع ومتنوع اند  ، جمعيت وامکانات را تعيين مينمايندرايش فضائی استقرارآ



توسعه ھم ناشی ازعوامل مذکور  .مشروحی مطرح شده انددربخشھای پيشين اين عوامل بطور

موجب ، مييابد تحققروھم توسعه ايکه کم وبيش درابعاد اقتصادی اجتماعی معاص؛  نيافتتگی ھستند

وضع  بر ھای جاریذاريسياست گناکارامدی به سبب  که ديگری عللھمچنين  . گرددتمرکز مي

ازانجمله تاثيرسلطه دھه  –حاکم براقتصاد جھانی که شرايطتاثيراتي ، بGخره. اثرميگذارند موجود

اجماع  ,,توسعه اقتصادیء  ان ، نظير نسخه ھای وتحميل سياست ھای نئوليبراليسم اخير ھای

 ميبايد بنابراين ،.  وغيره  - جوامع پيرامونی ه ب یويا توصيه ھای مشروط بانک جھان ,, اشنگتنو

براساس  ازسوی ديگرسياست گذاری ھا لحاذ شوند ودر تعيين کنندگی وتاثيرات اين عوامل ازيکسو

  !نمود  پيشنھاداين عوامل الگوھای مربوطه را تدوين و خصلت يابی

 سمت وسو و: ان گفتی سه گانه مطرح شده ، با اطمينان قريب به يقين ميتوباتوجه به ويژگيھا      

انرا بگونه ای  نميتوان ،در اين صورت  !مشخص است "تقريباگرايشھای اينده بخش شھری کشور

مذکوررا بصورت جزء Wينفک  ميبايست ويژگيھای : انھم بدين ترتيب که ! دستوری تعيين نمود 

» تقابل«ازدرنظرداشته و -گاه يک گام به پيش ودوگام به پسرچند ھحال  -کشور کنونی توسعه

ھای شھری ما که متاسفانه ، ھمواره ھدف اصلی برنامه ريزي تقابلی ! دستوری با ان برحذربود 

   .اين بخش ھنر ديگری نداشته است وتشديد معضGت در علت بودنمزيد برجز" بوده وتاکنون واقعا

رايش فضائی پيشگفته آت جمعيتی وويژگيھای تحوW" ، فرضاپيش روباتوجه به واقعيت ھای      

بصورت عمده خود راسياست گذاريھائی که ھدف : دريافت بدون کمترين شک وترديدی، ميتوان 

کاستن ازعرصه ,,  ھمچون جلوگيری ازگسترش شھرويا تصميم اخير ھای دستوری جلوگيریانواع 

ل درروند توسعهء ئی نبرده ، بلکه ازھمه جھات موجب اختGنه تنھا راه بجا ميدھند ،قرار,,  ؟!شھر

  . خواھند شدپرافت وخيزکشور

       Gھای مشخص وبسيار تعيين کننده درروند گرايشيکی از ، مطرح گرديد" ھمانگونه که قب

گرايش به : م شد يه خواھان مواجبتدريج دراينده با ظھور ، ماھم کهبخش شھری کشور تحوWت 

، که در نفرتا پانصد ھزار د رشد جمعيت مراتب شھری تا يکصد ھزار نفر وھمچنينصافزايش در



صد افزايش درنسبت به تھران ، قرارگرفته اند ، " شھرھای بزرگ ، فرضامنطقه کGنشھری 

    . جمعيت کGن شھرھای مربوطه خواھد بود 

در  مشخصیھای يشبرابر چنين گرادر:  قابل طرح اين استکه وکليدی اکنون پرسش اساسی    

زاتخاذ ھائی را بايد اتخاذ نمود ؟ واسياستيعنی چه   نمود ؟ چه سياستی را بايد اتخاذ بخش شھری ،

ھای سياستھای محدود کننده وجلوگيريايا بايد ، : بفرض   بود ؟برحذر "چه سياستھائی بايد جدا

را  در شرايط کنونی ، برای شھرھمچون ايجاد حريم  ، انواع موانعايجاد  گسترش شھر با مختلف

نموده اعمال  که ئی بعلت محدويت ھا وجلوگيری ھا،   گرايشھای پيشگفتهباادامه داد ؟ وبدينصورت 

ھمه جانبه روابط درون  يتوکمک به تق ، ؟  يا مشی اصولی وراھگشا گرفتقرار »تقابل «در ايم

کننده کGنشھردرمنطقه ) رهانتگ(نقش يگانه  یء شھراصلی ، جھت ايفای توانمند ترکGنشھرمنطقه 

طريق تقويت ھمه جانبه روابط متقابل درون منطقه از فقط ، که انھم کGن شھری ان است ؟ 

انتگره ( ھرچه بيشتر يگانه  اصلیباشھر  طقااين منشھری درون  کGنشھری تاحدی است که نقاط

دف اصلی اش که ھھای شھری تعيين اھدافی برای سياست گذاري.  ، قابل دسترسی است شوند ) 

,, بيش از ھرکه بزرگ شدن انرا کGنشنمودن نقاط شھری جديد ازجلوگيری ازگسترش شھرودور

دھه شاھد ھمانگونه که بيش ازچھار -مشکلی  نه تنھا موجب رفع ويا حتی تعديلميدانيم ، ,, ! ّحد

  .د شد نخواھھمه زمينه ھا تشديد ھم در ، بلکه مشکGتخواھيم شد ن  -انيم 

ميدانيم که دستگاه اجرائی : ميتوان اين واقعيت را شاھد اورد  ، صحت ادعای پيش گفته بارهدر     

 ؛ تصميم به احداثميباشد حد فGن کGنشھرکه بھانه شان بزرگی بيش ازرايج ی  برداشتھامتاثرازما 

زيادی رفتن امکانات رعمل باعث ھدتصميمی که در. Gن شھرھا گرفتند اين کازھای جديد بدورشھر

 روی دست ماندن انھاموجب درعمل که احداث اين شھرھا پس از ، اما ھمانگونه که شاھديم.  شد

صد اين تعداد ھنوزده در بفرض شھری که برای ظرفيت پانصد ھزار نفر احداث شده بود،. (شد 

  )   ؟!ان نيستند جمعيت ساکن



شھرھا ورھائی انھا از روی دست  شرط نجات اين : اغلب مسئولين دريافته اند کهاکنون اين اواخر

 تقويت ارتباطات و  - ؟!رقم کمبود وبحرانی که بربخش مسکن حاکم استی انھم عل –ماندن 

خوب اگر چنين نياز مبرمی . انھا باکGن شھر اصلی است » انتگراسيون«پيوستگی ويا درعمل 

  لی احداث نمودند ؟ وبGخره، مبتنی بر کدام ادله وبرداشتی انھارا دوراز شھر اص اکنون محرز شده

   ؟غير قابل انکاری استاشتباه چه کسی پاسخگوی چنين   

بدون ھيچ  راياداوری نمود ، اين استکه غرض اين نيست که توسعه شھرانچه بايد بارديگر     

برنامه ريزی اصلی  جلوگيری ومحدوديت ھا را ھدفبايد بلکه ! کنترل ومحدويتی رھا نمائيم 

به عنوان ی ديگرازکنترل ، ايجاد محدويت وبرخی جلوگيری ھا وجود قرارنداده ، وضع مشھری در

منطقه کGنشھری شان ھای بزرگ درشھر ويا وسيله ای برای تقويت ايفای نقش کGنشھری ابزار

نتگراسيون ھرزمان بيشتر ايفای نقش کGنشھری ودر نتيجه ايعنی ھدف بايد تقويت . استفاده نمود 

محدويت ھا بعنون وسيله ای برای نيل به ھدف مذکور باشد واز ان ه کGنشھریمنطقکGن شھردر

ا نيازھای ب گام ھم ی شھریاستقرارھا ضمن تقويت ارکان شبکه شھرھای کشور،تا !استفاده نمود 

 .شوند  تر ھماھنگ وکارامد، روند توسعه روزبه روز
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