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 مـيي علهـاروشس دنبال آن است تا با يک نگاه دقيق تر و بر اسـاه اين مقاله ب

اين . سطح توسعه و عدم تعادل در استان تهران را مورد بررسي و تحليل قرار دهد

اتكـاء ايـن تحقيـق در . تحقيق از نوع كاربردي و روش آن توصيفي تحليلي است
اطالعـات و ، پس از گـردآوري آمـار، ي اطالعات بر روش اسنادي استگردآور

كـه  اندهتدا گروهي از متغيرهـا انتخـاب شـداب، اسناد موجود در ارتبا  با موضوع
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و منعكس كننده سطح توسعه منطقـه يـا اسـتان  هاشهرستانو زير بنايي نواحي يا 

تخاب متغييرها در دسترس بودن اطالعات و وزن و اعتبار متغييرها در ندر ا. باشند
ي آمـاري هامـدلسپس با اسـتفاده از . ستا هيين موضوع مالک عمل قرار گرفتتب

براي تحليل وضعيت نواحي از نظر سطح توسعه و تعـادل شـاخص سـازي شـده 
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از ، ي آمـار اسـتنباطيهـاروشو ضرايب بدست آمده به كمـک  ها. شاخصاست

روش ضـريب همبسـتگي و ضـريب اخـتالف ، عـددي ميجمله تكنيک تاكسونو
يامسون مورد تحليل قرار گرفته و نتايج حاصل از شـاخص سـازي و اسـتنبا  ويل

. به نقشه تبديل و مورد تحليل فضايي قرار گرفتـه اسـت  GISآماري با استفاده از

ي از نواحي گوناگوني هاگروهنتايج حاصل از تحليل آماري و فضايي نشان دهنده 
دهـد ميي تحقيق نشان هاافتهي. با سطوح متفاوت توسعه و نابرابري فزاينده است

بلكه روند عدم تعادل در جهـت ، كه توسعه در سطح استان نه تنها نامتعادل است
تواند اين ميكند و تنها توجه به شهرهاي مياني و كوچک مينابرابري بيشتر عمل 

روند را متوقف سازد و به بهبود برابري و تعادل توسـعه در سـطح منـاطق كمـک 
اي و عمـل در ي منطقـهريزبرنامـهنيازمنـد نيـز ي بـه ايـن مهـم كه دستياب ،نمايد

 . چارچوب آن است

 ايتعادل منطقه، تراكم، تمركز، سطح توسعه، شهر كوچک و مياني: كليدي هايهواژ

 

 مقدمه
توجه به ابعاد فضايي توسعه يكي از الزامات در رسيدن به يک توسعه پايدار و مستمر 

ن موضوع را روشن ساخته است كه نه تنها براي رسيدن توسعه اي هتجربه چند ده. است

ي توزيعي هاشاخصبلكه ، ي اقتصادي و اجتماعي بايد بهبود يابدهاشاخصبه توسعه 

گيري و شكل ايمنطقهمطالعات . نيز بايد در جهت كاهش نابرابري حركت نمايد

نيافتگي از طريق  در همين راستا و براي برون رفت از مدار توسعه ايمنطقهي ريزبرنامه

الگويي كه نه تنها رسيدن به توزيع . باشدميرسيدن به يک الگوي توزيع فضايي مناسب 

ي سرزمين و توسعه متناسب با هاقابليتدهد بلكه استفاده از ميمتعادل را مد نظر قرار 

بديهي است كه براي رسيدن به اين . رودمييكي از اهداف اصلي آن به شمار  هاقابليت

داف شناخت الگوي برابري و نابرابري در سطح فضاي جغرافيايي و تاثير آن بر اه

اين امر . رودمياقتصادي  و روند توسعه يک ضرورت به شمار ، جريانات اجتماعي
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و ميي علهاشاخصدر سطح مناطق بر اساس مينيازمند يک بررسي دقيق و عل

تعادل در سطح منطقه را روشن اي است تا به نحو روشن الگوي تعادل يا عدم مقايسه

ي هاطرحو  هاريزان كمک كند تا پروژهتواند به برنامهميپرورش چنين شناختي . نمايد

 مطلوب هماهنگ و سازماندهي كنند "كل"مجزا و جدا افتاده را براي ساختن يک 

(wheelers, 2004: 34). ي ريزبرنامهدر ، يک عنصر مهم و اساسي ايمنطقهي ريزبرنامه

به شمار  ايمنطقهآيد كه يكي از الزامات رسيدن به تعادل ميغير ممتركز به شمار 

 ( 12: 1991 ،آوروم. )رودمي

اين مقاله كه حاصل انجام يک طرح  پژوهشي در زمينه سطح توسعه و عدم تعادل 

، ميي علهاروشتر و بر اساس  بدنبال آن است تا با يک نگاه دقيق، 1است ايمنطقه

شدن نواحي پيرامون مادر شهر در  ايحاشيهعه و عدم تعادل فضايي و روند سطح توس

با ي كشور هااستاناستان تهران به عنوان يكي از . استان تهران را مورد بررسي قرار دهد

اقتصادي و سياسي كشور را در خود جاي داده ، مهمترين قطب اجتماعي اين كه وجود

در گستره ، از سطح باالي توسعه برخوردار باشدرسد كه مياست و در نگاه اول به نظر

در سطح اين استان از نواحي به شدت . اختالف زيادي برخوردار است خود از دامنه

برخوردار و از نواحي دست نخورده تا نواحي به شدت دگرگون  محروم تا نواحي كامالً

رفته يا فراموش توان يافت كه در سايه تهران و مسائل آن مورد غفلت قرار گميشده را 

از سوي ديگر حل معضالت تهران در آينده در درجه اول مستلزم شناخت . اندهشد

ي حوزه پيراموني ويژه هامحدوديتو  هاقابليتنواحي پيرامون بالفصل آن و شناسايي 

بيشترين تاثير را در درجه اول بر نواحي پيرامون بالفصل خود  همچنان كه، آن است

 . خواهد گذاشت

 

 
                                                 

در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه  1389ر سال اين مقاله برگرفته از پژوهشي با همين نام است كه د  -1

 طباطبائي انجام شده است. 
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 ح مسئلهطر

ناپذيري فرايند پايان، هاملتخواه براي نواحي و خواه براي ، توسعه خواه براي مردم

پديد آمده است تا كيفيت زندگي را  هااست كه از طريق يادگيري و به كار بستن آموخته

ي كه هدف آن ايجاد برابري و تعادل ريزبرنامهبر اين مبنا  .(61: 1991 ،آوروم) بهتر كند

يادگيري ، يک فرايند مداوم شناخت يا اجتماعي باشد ضرورتاً ايمنطقه، ملي در سطوح

ي هانابرابري فضايي وضعيتي است كه واحد. و نيز بكار بستن موارد فرا گرفته شده است

در سطوح متفاوتي قرار  ايمقايسهي هاشاخصاز نظر ، ي همسانهاقابليتفضايي با 

بر اين تجربه مبتني است كه  ايمنطقهد توسعه فراين .(Venables. T, 2005) بگيرند

داراي مكان خاصي  پس ،ي خود به فضا احتياج دارندهافعاليتبراي اجراي  هاانسان

 مي شوديي هافعاليتشامل  دست كمداشته و  گوناگوني هاماهيت هافعاليتاين . هستند

ابط ناشي از اين رو. تفريحي و اجتماعي دارند، سياسي، اقتصادي، كه خصوصيات اداري

عد فضايي است و مستلزم حمل و نقل و يا ارتبا  بين لزوماً داراي يک بُ هافعاليت

: 1370 ،هيلهورست. )كنندميي است كه محل آنها را از يكديگر جدا گوناگونفواصل 

ي هااز طريق گرايش به تمركززدايي فضايي و كاهش نابرابري ايمنطقهتعادل ( 20

ان ريزبرنامهي اخير منجر به اتخاذ راهبردهاي متفاوتي از سوي اهدر دهه ايمنطقه

تقويت نقش شهرهاي مياني و حمايت از آنها يكي از اين راهبردها . شده است ايمنطقه

در فرايند  هااست كه بر اين فرض كلي مبتني است كه شهرهاي مياني و روستا شهر

امون و ايجاد تعادل بين نواحي نقش توانند در نشت آثار توسعه به نواحي پيرميتوسعه 

خود اتكايي فضايي حتي در شكل خود منظور رسيدن به نوعي . كليدي بازي كنند

به اين نكته اشاره دارد كه روابط مبادله  به طور ضمني خود اتكايي. است اتكايي انتخابي

تمام اين كنترل شامل . توان به نفع مناطق پيراموني كنترل كردميرا  ايمنطقهبين 

مفهوم خود . توانند به مناطق پيراموني زيان وارد كنندميگردد كه ميي فعاليتي هاحوزه

اين . لقوه داخلي براي توسعه وجود دارداگوياي اين است كه نيروي ب، اتكايي انتخابي
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و ايجاد پيوندهاي درون  ايمنطقهامر در بخش اقتصادي به معناي وجود مدارهاي درون 

  .(35: 1982 ،بروگر) است ايمنطقه

اين پژوهش با پذيرش نقش شهرهاي مياني و كوچک در ايجاد تعادل در سطوح 

بدنبال نشان دادن عدم ها، فعاليتمنابع و ، و توزيع متعادل جمعيت هاسكونتگاه، مناطق

تعديل تمركزگرايي فضايي از طريق تقويت . مشخص است ايمنطقهتعادل در سطح 

رود كه اولين گام در ميبه شمار  ايمنطقهنطقي در جهت توسعه مميشهرهاي مياني اقدا

ي هاجهت رسيدن به آن شناسايي سطح و شدت عدم تعادل و شناسايي عوامل و مولفه

د ريشه در نتوانميعواملي كه . ي اين عدم تعادل احتمالي بين نواحي استگيرشكل

به  مينگاه سيست، اين مطالعهدر . دني بيروني داشته باشهاي دروني و يا عاملهاعامل

تواند به ما در ميواقعيت منطقه به عنوان يک كل ارگانيک و واقعيت غير قابل تقسيم 

ي هاقابليت تعميم قانونمندي، اين شيوه نگرش. تحليل وضعيت كمک نمايد

اقتصادي در سطح منطقه بر مبناي  و ي اجتماعيهاجريانهمچون تعادل و تبيين ميسيست

اهم و بستري مناسب براي ارزيابي درجه تناسب و تعادل توسعه منطقه عرضه آن را فر

از طرف  گوناگوني هاصورتمنطقه و كليت موضوع به ميماهيت سيست. داردمي

فريدمن و ويور در تعريفي كه چنانكه . مورد تاكيد قرار گرفته است ايمنطقهصاحبنظران 

سياسي و ، هميت يكسان فضاي اقتصاديبر ا، دهندمياز تماميت ارضي در فضا ارائه 

فريدمن به استدالل   .(Friedmann and Weaver, 1979: 196) ورزندمي تأكيدفرهنگي 

و جامعه سياسي  1از قبيل فضاي زيستي ميپردازد كه در آن مفاهيميدرباره نوعي توسعه 

و فني تشكيل  بوم شناختي، مبناي استدالل او را موازين سياسي. اندهبه هم پيوند خورد

بنابراين در هر گونه بررسي از منطقه به ماهيت  .(Friedmann, 1982:163) دهندمي

. دنتجزيه و تحليل قرار گيرآن بايد توجه شود و مسائل در اين چارچوب مورد ميسيست

اجتماعي و ، ي اكولوژيكيهاكنيم كه از جنبهمياز آنجا كه ما امروزه در محيطي زندگي 

                                                 
1. Life space 
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اي از كار و وظيفه توسعه پايدار شامل قسمت عمده، ر آسيب ديده استفرهنگي بسيا

تواند به معناي كمک به بازسازي و مياين رويكرد . ي خاص استهامكانبهبود و ترميم 

يي براي اصالح و التيام هاراهتواند به معناي يافتن . ميي شهري باشدهااحياي اكوسيستم

روميتي باشد كه به تحليل و ناتوان كردن نواحي پيرامون يا واكنش در برابر مح هانابرابري

تواند به معناي تالش براي بازسازي و ايجاد يک اقتصاد محلي و از . ميمنجر شده است

تواند به معناي مييا  ،ي خاصي باشدهاشهرستاننظر اجتماعي مسئول در شهرها و 

 ي خاص باشدهامكانتر در استفاده از هزاران فرصت موجود ديگر براي ساختن آينده به

(Wheelers, 2004: 38).   

بررسي و تحليل عدم تعادل در سطح توسعه ، هدف كلي اين پژوهش

رهاي اي شدن نواحي پيرامون و ارائه راهكاروند حاشيه، ي استان تهرانهاشهرستان

ش با تاكيد بر تقويت نقش شهرهاي مياني و كوچک و كاه، مناسب براي تعديل آن

ل اهداف جزئي زير دنبا يادشدهدر راستاي هدف كلي . ر سطح استان استتمركز د

 :اندهشد

ي هاشاخصي استان تهران بر اساس هاشهرستانسنجش سطح توسعه  -1

 ر سطحداقتصادي و فضايي به منظور شناسايي سطوح نابرابري و عدم تعادل ، اجتماعي

 استان 

شدن  ايحاشيهن و روند و تنگناهاي توسعه در سطح استا هاقابليتشناسايي  -2

 نواحي پيرامون در جهت رسيدن به الگوي فضايي مناسب توسعه پايدار  

 . راهكارهاي مناسب در جهت تعديل نابرابري و تمركز در سطح منطقه -3

 

 روش شناسي تحقيق

كند و مبتني بر شيوه اسنادي است كه ميتحليلي استفاده  -اين تحقيق از رويكرد توصيفي

سپس با . آمارها و اسناد موجود اطالعات الزم را گردآوري نموده است با استفاده از

، ايمنطقهي ريزبرنامهي هامدلو  ميي كهاروش، Arc-GISاستفاده از نرم افزار 
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م مورد تجزيه و تحليل قرار أاطالعات فضايي و توصيفي بصورت جداگانه و تو

ي اجتماعي و اقتصادي هاشاخصاين تحقيق در صدد تحليل نحوه توزيع . اندهگرفت

ي سرزميني و موقعيتي آن است و هاقابليتدر ارتبا  با ، در سطح استان تهران

اقتصادي با ، ميزان تعادل و سازگاري كاركردهاي اجتماعي، شاخص توزيع بهينه

ي هاپژوهش اين كهبا توجه به . نمايدميي موقعيتي و سرزميني را بررسي هاقابليت

اكتشافي و بدنبال توصيف و تبيين وضع موجود ، از نوع شناختي عمدتاً ايمنطقه

در فرآيند پژوهش ابتدا سعي شده است تا اسناد آماري و اطالعاتي و ، هستند

منابع داده اي اصلي در اين تحقيق . ي جغرافيايي منطقه جمع آوري شودهانقشه

آماري استان  و سالنامه 1385عمومي منتشر شده در قالب سرشماري ميآمارهاي رس

در ، با توجه به ارائه آمار در قالب تقسيمات سياسي و اداري. بوده است 1388تهران 

معادل زير منطقه در نظر گرفته  هاشهرستاناين تحقيق استان تهران معادل منطقه و 

گروهي از متغييرهاي ، بر اساس اطالعات و آمار موجود و در دسترس. اندهشد

زيربنايي و اكولوژيكي انتخاب و براي توصيف و ، نگيفره، اقتصادي، اجتماعي

ابتدا با هدف ، پس از شاخص سازي. اندهبه شاخص تبديل شد ايمقايسهتحليل 

ي منطقه با استفاده از سيستم اطالعات هاويژگي ايمقايسهدقيق و ، توصيف عيني

در سطح منطقه و  هاشاخصجغرافيايي به توصيف و تحليل توزيع فضايي 

پس از توصيف فضايي . ي استان به عنوان زير نواحي پرداخته شده استهاتانشهرس

ي آماري هامدلاز  ايمنطقهبراي تبيين سطح توسعه و تعادل ها، شاخص ايمنطقهو 

به تحليل يافته و تبيين ، استفاده شده است و  با توجه به نتايج بدست آمده از مدل

ي توصيف و تحليل هابا اتكاء به يافته سرانجام. فضايي موضوع پرداخته شده است

 مبتني بر بكارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي و مدل رياضي بكار ميفضايي عل

ي در مورد موضوع پرداخته شده گيرنتيجهبه  ،گرفته شده در زمينه تبيين فضايي

 . است
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 توصيف منطقه مورد مطالعه

 داراي، از نظر تقسيمات اداري 1388 به عنوان منطقه مورد پژوهش در سال 1استان تهران

اين استان با در بر داشتن . باشدآبادي مي 1552دهستان و  79، شهر 53، شهرستان 13

درصد واحدهاي صنعتي كشور را در خود  40حدود ، درصد جمعيت كشور 20حدود 

ي استان تهران به عنوان يک منطقه اجتماعي هاويژگيدر توصيف . جاي داده است

تأكيد  تمركز و تعادل، توان بر سه مفهوم اساسي تنوعميكي و تحليل فضايي آن اكولوژي

  كرد.

قابليتي كه . رودميي هر منطقه به شمار هاقابليتاصل تنوع يكي از  تنوع:  -1

دم يط عتواند به عنوان يک فرصت اساسي براي توسعه منطقه به شمار آيد و در شرامي

از  گوناگوني هااستان تهران در زمينه. بديل شودبرخورد مناسب با آن به يک تهديد ت

 از جمله: ، درجه تنوع بااليي برخوردار است

  وچک كتوان ايران در مقياس مياز نظر بستر جغرافيايي استان تهران را

شم ن به چتنوع سرزمين پهناور ايران در ناحيه كوچک استان تهرا مچرا كه تما ؛خواند

واحي ت و نک و فيزيوگرافي اين پهنه از بلندترين ارتفاعابه لحاظ توپوگرافي. خوردمي

م هنار ي كويري را در كهاي بسته و چالههاي كوهپايه اي و حوزههاكوهستاني تا دشت

از اقيلم  هااز انواع اقليم ايمجموعهاين منطقه ميبه لحاظ اقلي. در خود جاي داده است

ا تاال ب ي با بارندگي نسبتاًهاحدودهم، سرد كوهستاني تا اقليم بسيار خشک و كويري

 . نواحي به شدت خشک را در خود جاي داده است

 ي اجتماعي و اقتصادي متنوعي هامحيط، به پيروي از محيط طبيعي متنوع

ي مبتني بر هابطور سنتي در اين محدوده انواع معيشت. در استان شكل گرفته است

، دستي و انواع اجتماعات عشايري جنگلداري و صنايع، باغداري، دامداري، زراعت

                                                 

اين پژوهش بر اساس آمار قبل از جدايي كرج از استان تهران  انجام شده و به همين دليل كرج جزء  -1

 شهرستانهاي استان لحاظ شده است. 
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اين استان در حال حاضر نيز در بر دارنده . اندهروستايي و شهري در كنار هم وجود داشت

ي باالي روستانشيني هاالترين نسبت شهر نشيني و همچنين نسبتبا يي باهاشهرستان

ان اقوام اي در سطح تهران وجود دارد و در طول زمگسترده ميتنوع فرهنگي و قو. است

 . اندهزيستميدر كنار هم  گوناگوني هاگروهو 

 هرچند وجود اين تنوع در سطح منطقه در سايه رشد بي رويه و غلبه 

گي ي اجتماعي و فرهنهافرهنگي شهر تهران تحت تاثير يكسان سازي و همسان سازي

 شمار ي توسعه منطقه بههاولي همچنان اين تنوع يكي از پتانسيل، قرار گرفته است

 . رودمي

توان آن را حد ميحدي از تمركز كه  ايمنطقهي ريزبرنامهاز ديدگاه  تمركز:  -2

ه كحدي . كندميفراهم  ايمنطقهمناسب ترين شرايط را براي توسعه ، بهينه تمركز ناميد

كه  ن استبا وجود اين روش. تعيين آن كار چندان آساني نيست ،مانند حد بهينه جمعيت

. دابعاد منجر شو متواند به بهبود شرايط منطقه در تمامياين حد نيز نزديک شدن به 

 بردميام نركز مفهوم پايه اي كه ميسرا از آن به عنوان تمركز نامتمركز يا حد اعتدال تم

  .(10: 1353 ،به نقل از ميسرا 113: 1384 ،جمعه پور)

د داشته است در منطقه مورد بررسي در شرايط طبيعي حدي از تمركز مطلوب وجو

همجواري مناسب كوه و . ي اكولوژيک سرزمين بوده استهاقابليتكه در ارتبا  با 

ي حاصلخيزي را در محدوده شكل داده است كه با توجه به موقعيت هادشت، دشت

اين ، ي طبيعيهاقابليتمناسب جغرافيايي در پهنه سرزمين به عنوان عامل مكمل 

. ي مهم جمعيتي معرفي كرده استهاكانونيكي از  محدوده را در طول زمان به عنوان

ي اخير كه هابا دخالت عوامل انساني در طي دهه ،اين تعادل اكولوژيک در تمركز

كه اكنون  ايهبه گون. سرچشمه آن مركزيت سياسي تهران است بر هم خورده است

روبرو  هانهزمي متوان گفت كه در سطح استان تهران به شدت با پديده تمركز در تمامي

، توليد، سرمايه، منابع انساني، فرهنگي، ي جمعيتيهادر اين استان باالترين تمركز. هستيم

، زمين، آب، آلودگي هوا :مصرف و باالترين انباشت در مشكالت زيست محيطي مانند
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ي اجتماعي از هانابودي منابع طبيعي و انباشت فزاينده در مسائل و معضالت و آسيب

را در كنار  ...ترافيک و، فرهنگي، بي خانماني، اعتياد، بيكاري، نشينيجمله حاشيه 

 . همديگر و بصورت يكجا در اختيار داريم

 به خود ايهامروزه معناي گسترد، مفهوم تعادل ايمنطقهي ريزبرنامهدر  تعادل:  -3

ست ط زيي طبيعي و تعادل در رابطه انسان با محيهاگرفته است و از تعادل اكوسيستم

ي در اقتصادي و زيست محيط، ي اجتماعيهاسطوح و جنبه ميرامون به تعادل در تماپ

نوع و تواند اثر بخشي دو مفهوم تميتعادل . سطوح عمودي و افقي گسترش يافته است

 ،در صورت عدم وجود تعادل همچنان كه ،تمركز را در صورت وجود افزايش دهد

 . خود را بر منطقه بيشتر نشان دهدتواند تاثير منفي ميمسئله تمركز و تنوع 

با . رودمي برابري دور از دسترس ترين مفهوم در ارتبا  با توسعه پايدار به شمار

عالين از ف توان گفت براي مدت طوالني مسئله برابري در كانون توجه بسياريمياطمينان 

 ر عيند. تو سازمان دهندگان عدالت اجتماعي بوده اس، ي كارگريهااتحاديه، اجتماعي

اسي ي و مباحث سيريزبرنامههاي آخر موضوعات مربو  به برابري در اولويت حال غالباً

 ،(1994) در سطح جهاني گروه متنوعي از نويسندگان شامل دورين مسي. اندهقرار گرفت

. ال، خور مارتين، وندانا شيوا ،(1992) ادوارد گلد اسميت ،(1973، 1990) رويهاديويد

در قدرت  هابه رشد نابرابري ،(1995) و آرتور اسكوبار( 1981) انوساس استاوري

ماعات بطور فضايي براي اجت هايي كه اين نابرابريهاروشتوزيع منابع و ، اقتصادي

 .(Khor, peng, 1992) اندهگيرند توجه كردميدر سطح جهان بكار  گوناگونانساني 

در دهه  و ديگران( 1969) گوندر فرانک ي آندرهابحث در مورد اثرات نابرابري با بحث

ان سوم براي جه، فرايندهاي جهاني شدن اقتصاد اندهكه معتقد بود، شودميشروع  1960

 ي توسعهكه مزايا اندهو منجر به وضعيتي شد اندهدر برابر جهان اول وابستگي ايجاد كرد

قه به طب تاًعمدبه نفع كشورهاي شمال مصادره شده است يا سود آن در جهان سوم 

ر شار دبيش از سودي كه نصيب فقير ترين و نيازمندترين اق، برگزيده داده شده است

  .(Wheeler, 2004: 55) كشورهاي جنوب شود
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، جمعيتي، اكولوژيكي گوناگوني هادر سطح استان تهران عدم تعادل در جنبه

جوه از و نوان يكياين عدم تعادل به ع. ي بارز آن استهاويژگياجتماعي و اقتصادي از 

سبي نهاي حاصل از عدم توسعه را آشكارتر و درجه نارسايي، اساسي توسعه نيافتگي

ي قتصادا، با توصيف برخي از متغييرهاي اجتماعي. سازدميفقر و محروميت را عميق تر 

ادل تمركز و تع، هاي استان تهران وضعيت سه مفهوم تنوعو رفاهي در سطح شهرستان

، تعادل) اجتماعي -با در نظر داشتن اصول اكولوژيكي . شودميتبيين  يامقايسهبطور 

 ايهيژشكل و كه در سايه نوع رابطه انسان با محيط پيرامون در سطح منطقه( تنوع، تمركز

 اين. ندبه تهديد و مانع تبديل شده ا هافرصتو  هاقابليت متما، به خود گرفته است

سوي  اكوسيستم منطقه افزوده است و روند را بهبر شدت آنتروپي در ميروند بي نظ

مدهاي ه پياشرايطي كه بدليل تراكم انساني باال در منطق. شرايط بحراني سوق داده است

 . اساسي اجتماعي و اقتصادي به همراه خواهد داشت

 

 مباني نظري

تالش براي ايجاد شرايطي است كه نواحي محروم تر از ، عد فضايي توسعهتوجه به بُ

شوند و فاصله بين نواحي توسعه يافته و توسعه نيافته كاهش  مندبهرهافع توسعه بيشتر من

ي با هاسكونتگاهدر واقع . اين امر نيازمند ايجاد تشكيالت فضايي مناسب است. يابد

ي ارتباطي بين هاكاركردهاي آنها و روابط متقابلي كه از طريق شبكه، گوناگوني هااندازه

يک  .(10 :1353 ،ميسرا) شودميهم تشكيالت مكاني ناميده  ود بر رويشميآنها برقرار 

اجتماعي و ، تشكيالت و ساخت فضايي مطلوب باعث كاهش عدم تعادل اقتصادي

 هافعاليتوري منابع و  سطح بهره ،گرددميجامعه و نواحي  گوناگونفضايي بين سطوح 

. انديشدمي ويژه ايهاي دهد و به ويژه براي مناطق محروم راهكارميرا افزايش 

ي فضايي بدنبال يک نظم فضايي ارگانيک است كه در آن هر جامعه و سرزمين ريزبرنامه

و كاركردها نقش داشته  هافعاليت، اي كه دارد در فرايند توسعهمرتبه بر اساس جايگاه و
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اختن مسئله س. مند گرددباشد و در حد جايگاه خود از منابع و دستاوردهاي توسعه بهره

اقتصادي و ، كاركردهاي اجتماعي) تواند از طريق پراتيک انسانمياز فضا تنها  ميمفهو

   .(15: 1376 ،هاروي) و در ارتبا  با آن تعريف شود( سياسي

بر  مبتني اين كهبراساس ، ايمنطقه رسد كه روش دستيابي به توسعهميبه نظر 

تفاوت مراتبي گيري ساختار سلسله مر شكلد، يا  پايين به باال باشد، باال به پايين روش

بر اين  ،وسعهترهيافت باال به پايين به عنوان يک روش تغيير يا . نقش زيادي داشته باشد

به  تيابيبهترين مكان براي دس هاسكونتگاهاصل استوار است كه باال ترين سطح مراتب 

ق ز طرياباالتر رشد اين نرخ . نرخ باالتري از رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي است

اين . آيديمبدست ، استفاده از مزاياي انباشت و تمركز كه در مراكز بزرگتر وجود دارد

در  نگرش باال به پايين همچنين. ي اقتصادي نئوكالسيک داردهامدلروش ريشه در 

و  هامدل. شودمياقتصادي خاصي را شامل ، هاي سياسيديدگاه، ارتبا  با روند توسعه

( 1958) هيرشمن ،(1957) ي كليدي در قالب اين رهيافت شامل ميردالهاتئوري

ي منطقه هاتئوري ،(1970دهه ) مكتب وابستگي آمريكاي التين، ي عليت انباشتيهامدل

و  لوش، ي قطب/ مركز رشدهاتئوريو ( 1931) غالب و مكان مركزي والتر كريستالر

ي هاتئوريو  هامدل .(114: 1384 ،جمعه پور) است( 1966) و بودويل( 1955) پرو

تفاقي اتواند بطور ميگيرند كه توسعه نميمبتني بر راهبرد باال به پايين از اين نظريه الهام 

اين اصل  ايمنطقهي ريزبرنامهبر اساس اين نظريه در . در سطح يک منطقه شكل گيرد

م تر تراكزرگتر و مشود كه توسعه گرايش به استقرار در واحدهاي اقتصادي بميپذيرفته 

ي هابه وضعيت هامدلدر اين . نسبت به واحدهاي پراكنده و نواحي كم تراكم دارد

يک روند كامال يک  شود وميتوجهي ني خاص مناطق هاويژگيو  هاتفاوت، محلي

رفه ي و صبر اساس معيارهاي اقتصادطرفه از باال به پايين كه الزمه آن تمركز شديد 

    .(Okali and et. Al, 2001:2) گيردميقرار  تأكيدمورد مقياس باالتر است 

استراتژي تغيير از پايين به باال عكس روش ، توسعه يهاروشدر سوي ديگر 

اين رهيافت در توسعه فضايي و . گيردميتوسعه باال به پايين و در مقابل آن قرار 



 

 

 

 

 

 

 

 61فصلنامه علوم اجتماعي شماره      124  

جمعيت و فعاليت با ، هاسكونتگاهسرزميني بدنبال اصالح وضعيت اجتماعي و اقتصادي 

تمركز در سطوح پايين سلسله مراتب سكونتگاهي و پس از آن انتقال به سطوح باالتر 

پايين به باال و باال به  كه روشكند مي تأكيداين رهيافت در عين حال بر اين نكته . است

بلكه بحث بر سر اين است كه مراكز شهري و  ،با هم در تناقض نيستند پايين ضرورتاً

شان به  در فرايند توسعه و تغييرات اجتماعي و اقتصادي بايد بر نهادهاي پيرامونيي نواح

ر اين روش مراكز د .(Nelson, 1993) كنترل داشته باشند، نسبت جايگاهي كه دارند

كوچک و ديگر مراكز در سطوح پايين سلسله مياني و شهري بر مبناي توسعه شهرهاي 

بنابر اين مراكز سطوح پايين سلسله مراتب . دنگيرمي قرار تأكيدمراتب سكونتگاهي مورد 

اين . يابندميروستا شهرها به نحو چشمگيري توسعه  و كوچک، ميانييعني شهرهاي 

و روش نيازهاي اساسي جايگزين روش باال به ، روش در الگوهاي توسعه جايگزين

 (. George, O. 2003: 3) شودميپايين 

   

 ايوچك در توسعه منطقهنقش مراكز شهري مياني و ك

نسبت زيادي از جمعيت شهري در بيشتر كشورها در مراكز شهري مياني و كوچک 

از جمعيت شهري در مراكز  ميبيش از ني، هم در شمال و هم در جنوب. كنندميزندگي 

ي در شهرهاي بازاري و گيراندازهي قابل هاشهري با كمتر از نيم ميليون سكنه با نسبت

اين الگوي توزيع همانطور . سكنه دارند 000/100تا  5000ي هستند كه بين مراكز ادار

و برآورد شده كه جمعيت مراكز كوچک در كشورهاي در ، رفت تداوم يافتهميكه انتظار 

تا  2000درصد رشد كل جمعيت شهري جهان بين  40با احتساب بيش از ، حال توسعه

درصد جمعيت  27بيش از  2015كه در  شودميبرآورد ، در نتيجه. افزايش يابد 2015

 .(United Nations, 2002) نفر سكونت داشته باشند 500000جهان در مراكز كمتر از 

اين ارقام نشان خوبي از اهميت جمعيت شناختي مراكز شهري مياني و كوچک بدست 

 توانند عامل اصلي تنوع گسترده در تعريف مراكز شهريمياين گروه از شهرها . دهدمي
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سازي  هاي مسئلهپذيرياين به نوبه خود عدم تعميم. دنباش گوناگوندر سطح كشورهاي 

ي سياسي در تعريف اندازه هاتواند حاصل شكست ابتكار عملميآورد و ميرا بوجود 

اي معمواًل بيانگر نقش بالقوه مراكز شهري مياني و كوچک در توسعه منطقه. شهر باشد

كنند كه مراكز مياي فرض ي منطقهريزبرنامههاي اريآن است كه اهداف سياست گذ

  :كنندميكمک زير اي و روستايي به چهار روش شهري مياني و كوچک به توسعه منطقه

 اورزيبا اجراي نقش به عنوان مراكز تقاضاي بازار براي توليد محصوالت كش 

زارهاي با تبا  بااز منطقه روستايي و از سوي ديگر براي مشتريان محلي يا برقراري ار

تايي دسترسي به بازارها پيش شر  افزايش درآمدهاي كشاورزي روس. ملي و صادراتي

ته گرف است و همجواري مراكز مياني و كوچک محلي با نواحي توليد عامل مهم در نظر

 . شده است

 در  با اجراي نقش به عنوان مراكزي براي توليد و توزيع كاالها و خدمات

و ميها و بهبود دسترسي به تنوع خدمات بخش عموعي كاهش هزينهچنين تجم، منطقه

 يناز ا( 1382 ،فني. )خصوصي و براي خانوارها و مؤسسات در نظر گرفته شده است

( و دسترسي به ساير خدمات دولت) بهداشت و آموزش، رو گسترش خدمات كشاورزي

 پايين وو حسابداران اي همچون قانونگذاران پست و خدمات حرفه، به عالوه بانكداري

 روشانفو خرده  انها و عمده فروشترين سطوح خدمات از قبيل دكه داران و رستوران

 . كاالهاي توليدي در منطقه يا بيرون از منطقه را در بر گرفته است

  ايي روست، ي غيركشاورزيهافعاليتبا اجراي نقش مراكزي براي رشد و تثبيت

ابي ت كوچک و متوسط اندازه يا از طريق مكان ياز طريق توسعه مؤسسا، و اشتغال

 . هاي مؤسسات خصوصي بزرگمجدد شعبه

  اي پوشش از طريق تقاضا بر زيربا جلب توجه مهاجرين روستايي از منطقه

  نيروي كار غيركشاورزي و بدين وسيله كاهش فشار بر مراكز شهري بزرگتر

(Tacoli, 2004: 5).  
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ي و ي نوظهور درباره نقش مراكز شهري ميانهاتعديل و تمركز زدايي:  نظريه

ني و براي مراكز شهري ميا هاسياستكوچک در بستر جهاني شدن با شكست بسياري از 

ات و و با اجراي سياست اصالح( و در جو اقتصاد جهاني) در بسياري كشورها، كوچک

 . اندهمجددا مورد توجه قرار گرفت  1980از دهه ، تعديل اقتصادي

   ي ريزبرنامهروستا و  –ن دليل براي عالقمندي جديد در ارتبا  شهر نخستي

 وليدمربو  به افزايش رواج راهبردهاي توسعه بازار محور و تاكيد بر ت ايمنطقه

 اين سياست متكي به برقراري ارتبا  اقتصاد. محصوالت كشاورزي صادراتي است

ذر از گ، ييي به چنين بازارهادسترس. كارآمد و توليد كنندگان به بازارهاي خارجي است

و  رغيبتتقاضاي بالقوه به تقاضاي اثر بخش فرض شده و به نوبه خود توليد محلي را 

و  افزايش تقاضا براي خدمات، كسب درآمدها در بخش كشاورزي. تشويق خواهد كرد

، چکي و كواز اين ديدگاه مراكز شهري ميان. داشتخواهد  ه همراهرا ب يكاالهاي توليد

ن تامي در برقراري ارتبا  مناطق روستايي با بازارهاي داخلي و خارجي و ميمه نقش

 گسترش بنابراين پايه اقتصاد محلي را. كنندميي اشتغال غير كشاورزي ايفا هافرصت

 . دهندمي

 چک دومين دليل مهم براي عالقمندي جديد در نقش مراكز شهري مياني و كو

ي ززدايدولت مركزي و تمرك يهابه كاهش هزينه ايهاولويت فزايند ايمنطقهدر توسعه 

 تي آنهابا توجه به نقش سن، رو از اين. با مسئوليت پذيري در سطح محلي است هانقش

يت مقامات محلي نيز مسئوليت حما، به عنوان زير ساخت و تامين كنندگان خدمات

يت ياس مسئولهمچنين حوزه و مق. اندهرشد اقتصادي و كاهش فقر را به عهده گرفت

 نابع يايش مافزا اگرچه الزاماً، ها براي پيش بيني خدمات اغلب افزايش يافته استپذيري

  .(Gaile, GL, 1992) دهدميقدرت صعودي درآمد به آنها اجازه انجام اين كار را 
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تمركز زدايي و نقش نهادهاي محلي: ابتكارات مولد جديد در چارچوب توسعه 

توسعه بازار محور و تمركز زدايي  با ر مواردبيشتاست و در  1(LED) اقتصادي محلي

ي اجتماع محور و بخش هاسازمان، فرآيند مشاركت بين جوامع محلي. اندمرتبط دقيقاً

اشتغال زايي تعريف شده و باعث رونق اقتصاد در ، خصوصي در مديريت منابع موجود

ي محلي از طريق گفتمان هاشامل نهادهاي جديد در حال توسعه و سيستم، قلمرو منطقه

تجزيه و تحليل تمركز زدايي با برجسته كردن روابط  معموالً. شودميو عمل راهبردي 

ي اداري و مديريتي در ساخت هااز يک سو و واقعيت ايمنطقهي ريزبرنامهموجود بين 

 ي غيرمتمركز از سوي ديگر در ارتبا  استگيرتصميمملي در خصوص پشتيباني از 

  .(104: 1991 ،آوروم)

 اينطقهم؛ نقش مراكز شهري مياني و كوچک در توسعه متعادل اين كهنتيجه نهايي 

ابل نقش بالقوه ق، بسياري از تحقيقات در اين زمينه. است ميو كاهش فقر نقش مه

. دندهميو محلي را نشان  ايمنطقهتوجه مراكز شهري مياني و كوچک در توسعه 

ي همه مندبهرهشده و با  ايمنطقهآنها موجب توسعه متعادل  ظرفيت .(1381 ،محمدزاده)

ين اتوسعه متعادل در . آيدميبه حالت تعادل در  گوناگونتوسعه مناطق  ،هاگروه

 ،(اختتراكم جمعيت و زير س، شامل منابع طبيعي) ي دروني منطقههاويژگيوضعيت با 

 ملي، صادي در سطوح محلياجتماعي و اقت، الگوهاي مالكيت زمين و تبادالت فرهنگي

ياني و هري محتي مراكز ش، با وجود اين. و بين المللي بيشتر تحت تاثير قرار گرفته است

ه توجه خاص ب اين كهمگر ، در كاهش فقر ايفا نكنند مينقش مه، كوچک ممكن است

 ،ساگالدفريدمن و ) ي فقير و آسيب پذير مدنظر قرار گيردهاگروهي هانيازها و الويت

1975 .) 
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 هاروش توصيف و تحليل داده

از  پس، تحليلي مبتني بر روش اسنادي در اين پژوهش -با توجه به رويكرد توصيفي

العات ر و اطبر مبناي آما، اطالعات و اسناد موجود در ارتبا  با موضوع، گردآوري آمار

رايط شكه بتوانند توصيف گر  اندهابتدا گروهي از متغييرها انتخاب شد، در دسترس

و  هارستانشهتوليدي و زير بنايي نواحي يا ، رفاهي، فرهنگي، اقتصادي، موجود اجتماعي

حقيق موضوع ت اين كهبا توجه به . منعكس كننده سطح توسعه منطقه يا استان باشند

بايد متغييرهاي انتخاب شده تبديل به شاخص ، است ايمقايسهموضوعي تحليلي 

، سازدميرا فراهم  ايمقايسهامكان بررسي  اين كه شاخص سازي عالوه بر، شدندمي

 فراهمهم ي نسبتي كمتر را هاشاخصمتغيرهاي بيشتر در قالب ، امكان بكارگيري

براي توصيف وضعيت و سطح  1ي مندرج در جدول هاشاخصبر اين مبنا . سازدمي

هميت و اتدا در ابها، شاخصدر انتخاب . اندهي استان بكار گرفته شدهاشهرستانتوسعه 

 هاي وزن شاخص و در مراحل بعدي ميزان ضريب تعيين آن در ارتبا  با شاخص

 . اندهتوسعه مالک بود

 انتخاب شده در سطح نواحي يهاشاخصاندازه و توزيع فضايي هر كدام از 

طح در س ،عدي و سپس تهيه نقشه پراكنش شاخصبا تشكيل جداول دو بُ( هاشهرستان)

عيت دا وضبه اين ترتيب كه ابت. مورد بررسي قرار گرفته است ،احيمنطقه به تفكيک نو

ا شاخص توصيف شده است و سپس ب ايمنطقهموجود بر اساس اندازه و نحوه توزيع 

 سعي شده است تا الگوي Gisي توليد شده براي هر شاخص به كمک هاتحليل نقشه

رد ي نواحي موهاقابليت در ارتبا  با، فضايي توزيع شاخص از نظر تعادل و عدم تعادل

 . تحليل قرار گيرد
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 اقتصادي و اكولوژيكي انتخاب شده در سطح منطقه، ي اجتماعيهاشاخص -1جدول 

 هاشاخص هاشاخصگروه 

ي هاشاخص

 ( جمعيتي) اجتماعي

 ( شاخص7) 

تـراكم ، نرخ اشتغال بـه درصـد، درصد روستانشيني، درصد شهر نشيني 

، تـراكم بيولوژيـک در كيلـومتر مربـع، بـعنسبي جمعيت در كيلـومتر مر

 نرخ بيكاري به درصد، معكوس بارتكفلي شغلي

ي هاشاخص

، توليدي) اقتصادي

 ( ايهسرماي، زيربنايي

 ( شاخص 14) 

ار د هكتنسبت تراكتور به هر ص، عملكرد گندم آبي به كيلوگرم در هكتار

ي صنعتي هاتعداد كارگاه، سرانه توليد شير به كيلو، زمين كشاورزي

، يالرزار هي صنعتي به هاسرانه سرمايه تعاوني، باالي ده نفر به هزار نفر

رف سرانه مص، هاي صنعتي باالي ده نفر به درصدنسبت شاغلين كارگاه

رانه س، ها به هكتاريبرداربهرهمتوسط اندازه ، برق صنعتي به مگاوات

، ردر هكتاسرانه مصرف كود شيميايي كيلو ، به هكتار زمين كشاورزي

سل عسرانه توليد ، سرانه واحد دامي، سرانه مصرف سم كيلو در هكتار

 سرانه مصرف برق كشاورزي به مگاوات ، كيلوبه 

ي هاشاخص

 ( آموزشي) فرهنگي

 ( شاخص 5) 

نسبت كاركنان آموزشي به دانـش ، نسبت كالس به دانش آموز به درصد

درصـد ، درصـدنسبت دانـش آمـوزان بـه جمعيـت بـه ، آموز به درصد

 ، نسبت كتاب در هر هزار نفر، باسوادي

 ي رفاهيهاشاخص

 ( بهداشتي)

 ( شاخص4) 

نسبت پزشک به هـر هـزار ، نسبت تخت بيمارستان به هزار نفر جمعيت

نسبت ، نسبت پزشک متخصص به هر ده هزار نفر جمعيت، نفر جمعيت

 خانه بهداشت فعال به هزار نفر جمعيت روستايي

 هيي رفاهاشاخص

 5( )منابع، خدماتي)

 ( شاخص

ــرانه در ــهرداريآس ــد ش ــا م ــال) ه ــافتي  ،(هزارري ــات دري ــرانه مالي  س

سـرانه مصـرف  ، معكوس تراكم خانوار درواحد مسـكوني  ،(هزارريال)

نسـبت خانوارهـاي روسـتايي داراي گـاز لولـه ، برق خانگي به مگاوات

  كشي

 ي تحقيقهامنبع: يافته
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براي تركيب ها، شاخصطقه و تحليل فضايي با توصيف وضعيت موجود من

ا به اين منظور ابتدا ب. ي رياضي و آماري استفاده شده استهامدلاز  هاشاخص

 نان ازبراي اطمي. محاسبه شده است هاشهرستاندرجه توسعه  ميبكارگيري مدل تاكسونو

اين مدل چند بار و با حذف تعدادي از ، ضريب توسعه بدست آمده براي نواحي

ي هاشاخصي مهمتر و حذف هاشاخصبراي تعيين . استشده بكار گرفته  هاشاخص

حله ر مراز ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است به اين معني كه در ه ،كم اثرتر

 يي كه ضريب همبستگي آنها با درجه توسعه محاسبه شده در سطح آلفا هاشاخص

در . اندهحذف شد ، اندهداشت 05/0ز بوده يا ضريب تعيين كمتر ا 2/0كمتر از  05/0

ه روي نقش، نهايت توزيع شاخص توسعه بدست آمده بر اساس اجراي مدل تاكسونومي

نشان داده شده است و اندازه و الگوي فضايي توزيع شاخص توسعه بر اساس 

ژوهش اقتصادي و رفاهي در چارچوب مفاهيم اصلي پ، اجتماعي، ي اكولوژيکهاقابليت

 . بررسي شده است ايمنطقهتراكم و تنوع ، يعني تعادل

و  هاشاخصپس از توصيف تعيين سطح و درجه توسعه نواحي در منطقه: 

وزيع تدر  بررسي توزيع فضايي آنها كه تا حد زيادي بيانگر وضعيت تعادل و عدم تعادل

طح سكه نشان دهنده  هاشاخصبه منظور نشان دادن وضعيت توزيع تركيبي اين ، است

 توان استفاده كرد: ميتواند باشد از دو روش مينيز  هاشهرستانه توسع

، هاي اطالعات فضايي و تركيب آنهااز طريق روي هم گزاري اليه اين كهاول 

 قه رااجتماعي و اقتصادي در سطح منط، توان شكل نهايي توزيع عوامل اكولوژيكيمي

عه ر توسدتعادل يا عدم تعادل بدست آورده و با تحليل فضايي توزيع به تبيين وضعيت 

 زمين ي نقشه يا اطالعات فضاييهادر اين روش به اليه. ي استان پرداختهاشهرستان

ستم مرجع و همچنين اطالعات توصيفي مربو  به آن نياز است تا بتوان به كمک سي

 . اطالعات جغرافيايي به تحليل فضايي پرداخت

ي توصيف هاشاخصماري براي تركيب ي آهاروشو ميي كهامدلدوم استفاده از 

گر وضعيت توسعه و تحليل وضعيت تعادل يا عدم تعادل در سطح نواحي مورد بررسي 
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ي فضايي به هاتحليلاستفاده از روش اول يعني انجام . به عنوان شاخص توسعه است

به دليل در دسترس نبودن اطالعات فضايي زمين ، كمک سيستم اطالعات جغرافيايي

. در اين سطح از تحقيق امكان پذير نبوده است، دم امكان توليد اين اطالعاتمرجع و ع

ي هامدلي آماري و هاتحليلبنابر اين در اين مرحله بر اساس روش دوم يعني به كمک 

يا نواحي استان پرداخته  هاشهرستانبه تحليل موضوع عدم تعادل توسعه در سطح  ميك

به كمک اين مدل . استفاده شده است مياكسونوبراي اين منظور از مدل ت. شده است

، اجتماعي، ي اكولوژيكيهاشاخصي استان با بكارگيري هاشهرستانابتدا سطح توسعه 

براي بدست آوردن درجه توسعه . فرهنگي و رفاهي محاسبه شده است، اقتصادي

شده است  چند بار و با تعداد متفاوتي از متغييرها محاسبه ميمدل تاكسونو، هاشهرستان

 . آمده است 2كه نتايج بدست آمده در جدول 

ي استان هاشهرستاننتيجه محاسبه درجه توسعه و توسعه نيافتگي براي  2جدول 

ضي كه مدلي است رياميمدل تاكسونو. دهدميرا نشان  ميتهران بر اساس مدل تاكسونو

دهد كه درجه مي را بدست( di) ضريبي، از طريق سنجش رابطه دروني و تركيب متغيرها

 يضريب di (220: 1384 ،جمعه پور. )دهدمييا رتبه عناصر در ارتبا  با موضوع را نشان 

كه هر چه كوچكتر و به صفر نزديكتر باشد بيانگر درجه ، است بين صفر و يک

شان برخورداري و توسعه باالتر و برعكس هرچه بزرگتر و به يک نزديک تر باشد ن

 مده بركه ضريب توسعه بدست آ چنان. رخورداري پايين تر استدهنده درجه توسعه و ب

 0.8باالتر از  هاشهرستان ماندازه بدست آمده براي تما، دهدميشاخص نشان  35اساس 

 شود گفت كهمي، براي اين وضعيت در نظر بگيريم ميبوده است كه چنانچه بخواهيم نا

ن از اي شايد بخشي. گيرندميه قرار توسعه نيافت نواحي استان در وضعيت نسبتاً متما

م ولي بطور كلي تمركز شديد و عد، ي انتخاب شده مربو  باشدهاشاخصوضعيت به 

وجه تبا . شدتواند توجيه گر چنين وضعيتي باميامكانات و نيازها ها، قابليتتعادل بين 

 توان اين نتايج را گرفت: ميبه ضرايب بدست آمده 
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و  27، 35با ميي استان تهران بر اساس مدل تاكسونوهاهرستانشدرجه توسعه   -2جدول 

 شاخص 20

 شهرستان

درجه توسعه 

محاسبه شده  بر 

 35اساس 

 ( Di) شاخص

 رتبه

درجه توسعه 

محاسبه شده  بر 

 27اساس 

 ( Di) شاخص

 رتبه

درجه توسعه 

محاسبه شده  بر 

 20اساس

 ( Di) شاخص

 رتبه

 5 854782. 0 7 886249. 0 7 881997. 0 اسالمشهر

 12 942561. 0 10 917836. 0 10 915913. 0 پاكدشت

 1 766106. 0 2 827946. 0 2 819431. 0 تهران

 2 773542. 0 1 822621. 0 1 81291. 0 دماوند

 13 972103. 0 13 995902. 0 13 993736. 0 رباط كريم

 8 880689. 0 3 870654. 0 3 861834. 0 ري

 7 875393. 0 6 882219. 0 6 87685. 0 ساوجبالغ

 3 801716. 0 5 881739. 0 4 87509. 0 شميرانات

 11 93489. 0 12 968678. 0 12 966696. 0 شهريار

 4 830024. 0 4 880553. 0 5 872649. 0 فيرواكوه

 6 872853. 0 9 916768. 0 9 91365. 0 كرج

 9 887864. 0 8 901509. 0 8 897843. 0 نظرآباد

 10 926571. 0 11 947237. 0 11 945113 .0 ورامين

 ي تحقيقهامنبع: يافته
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دهد ميضريب توسعه نيافتگي بدست آمده توزيع فضايي قابل تاملي را نشان  -1

ور متناوب و بط 8تا رتبه  1از رتبه . دهدميآن را بازتاب  هاشهرستانكه توجه به رتبه 

و  گروه اول شهرستان تهران. شوندميديده  هاشهرستانيكي در ميان دو گروه از 

ن رتبه باالتر اي. دهندمييي كه مجموعه كالن شهر تهران را تشكيل هاشهرستان

بو  ان مرتوان به استفاده بيشتر از رانت و مزاياي مركزيت شهر تهرميرا  هاشهرستان

، ندمحلي هست عمدتاًيي كوچک و مياني با كاركردهاي هاشهرستانگروه دوم . دانست

وع از طريق تركيب كاركردهاي خدماتي و كشاورزي از تن هاشهرستانگروه از اين 

جبالغ ساو، هفيروزكو، مانند: دماوند هاشهرستاناين . اندهكاركردي باالتري برخوردار شد

با  ارت وو نظرآباد مصداق شهرهاي مياني و كوچكي هستند كه از طريق برقراري تعامل 

به  متكي وتا حدودي به توسعه درون زا ، ه پيرامون خودبا منطق ايهمتقابل درون ناحي

ر عه دي باالي توسهاقرار گرفتن شهرهاي كوچک و مياني در رتبه. اندهخود دست يافت

وچک كي استان تاييدي بر فرضيه اصلي اين تحقيق يعني نقش شهرهاي هاشهرستانبين 

ر دعادل تمنطقه و ايجاد  از طريق باز پخش تمركز در سطح ايمنطقهو مياني در توسعه 

 . است ايمنطقهتوسعه 

توان ميو  اندهبه باال را اشغال كرد 9يي هستند كه رتبه هاشهرستانگروه سوم  -2

هر شكه حاشيه كالن  هاشهرستاناين گروه از . ي محروم استان ناميدهاشهرستانآنها را 

هران در ت شت شكل گرفتهدهند بيش از آنكه از مزاياي تمركز و انباميتهران را تشكيل 

 . نمايندميپيامدهاي نامطلوب اين تمركز شديد و عدم تعادل را تحمل ، برخوردار شوند

، از نظر كاركردي كامال وابسته به شهر تهران هستند هاشهرستانگروه سوم  -3

ي اكولوژيكي و موقعيتي به دليل نزديكي به شهر هاقابليتاين گروه با وجود داشتن 

ي گيرشكلعدم . اندهنقش خوابگاهي و سرريز جمعيت تهران را پيدا كرد تهران بيشتر

بيشتر به آنها نقش انگلي  هاشهرستاندر سطح اين  ايههويت مستقل و ارتبا  درون ناحي

همين فرايند باعث شده است كه آنها نتوانند از . و وابستگي كامل به مركز را داده است

و  ايحاشيهفاده كنند و تنها با ارائه كاركردهاي ي محلي و دروني خود استهاقابليت
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توسعه نيافتگي و محروميت اين گروه . خدماتي از آسيب پذيري باالتري برخوردار باشند

تاييدي است بر ، از آن ناشي از تراكم باالي جمعيت است ميكه بخش مه هاشهرستاناز 

صورت عدم تعادل در توسعه اثرات نامطلوب تمركز بيش از حد بر نواحي پيرامون كه به 

 . نمايدميعمل  ايمنطقهي هاقابليتنواحي و از بين رفتن 

ي هاشاخصتعدادي از ، در اين مرحله براي اطمينان از درجه توسعه بدست آمده

تا  ؛حذف گرديد، دادندمييي كه تغيير كمتري را در نواحي نشان هاشاخصكشاورزي و 

 ي كشاورزي ياهاشاخصدر نتيجه تاثير  هاشهرستاندر صورتي كه رتبه باالي برخي از 

شامل: نرخ ، شاخص 8ي حذف شده در اين مرحله ها. شاخصخاصي است تعديل شود

، رزيسرانه زمين كشاو، هاي كشاورزي به هكتاريبرداربهرهمتوسط اندازه ، بيكاري

، ميداسرانه واحد ، سرانه مصرف سم كشاورزي، سرانه مصرف كود شيميايي در هكتار

سپس مدل . سرانه توليد عسل و سرانه مصرف برق كشاورزي به مگاوات بوده است

مده آ 2اجرا شده است كه نتايج آن در جدول  دوبارهشاخص  27بر اساس  ميتاكسونو

 . است

دهد كه با وجود تغيير جزئي در اندازه ميضريب توسعه بدست آمده نشان 

با اين . شود هاشهرستانباعث تغيير رتبه اين تغيير در حدي نبوده است كه  ،ضريب

 بارتيمقداري بزرگتر شده است و به ع هاشهرستان موجود اندازه ضريب در مورد تما

 نقشه. )شاخص بيشتر شده است 27بر اساس سنجش  هاشهرستانسطح توسعه نيافتگي 

 واسبه حماز سويي تاييدي بر دقت ، نتايج بدست آمده در اين مرحله از اجراي مدل( 1

ي كشاورزي هاشاخصدهد كه مياز سوي ديگر نشان  و درجه توسعه بدست آمده است

طح سند در بهبود نتواميي اكولوژيكي هاقابليتي وابسته به هاشاخصو توليدي يا 

از  ودارد  مانند استان تهران كه كاركردهاي شهري غلبه ايمنطقهحتي در ، توسعه منطقه

ن ر نشااين تغيي. دنتاثير گذار باش، تصادي برخوردار استتمركز شديد اجتماعي و اق

راي بعاملي است  ايهي متنوع ناحيهاقابليتدهد كه تنوع كاركردي و استفاده از مي

 . ايمنطقهبهبود سطح توسعه و ايجاد تعادل در توسعه 
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با  هاشاخصهمبستگي بين ، در مرحله بعد با توجه به درجه توسعه بدست آمده

و  در تعريف سطح توسعه هاشاخصمحاسبه شده است تا سهم هر يک از ، سعهدرجه تو

 كه  همبستگي پايين يا هاشاخصسپس تعدادي از . تاثير شاخص بر آن مشخص شود

ذف ح اندهدر تعريف سطح توسعه داشت ميو تاثير ك اندهمنفي با درجه توسعه نشان داد

ه بنرخ اشتغال ، R=0/02وستانشيني شاخص شامل : درصد ر 8در اين مرحله . اندهشد

  ، 2/0–نسبت تراكتور به زمين كشاورزي ، 41/0 – عملكرد گندم آبي ،R=-0/21درصد

رانه سرمايه س، 06/0 –هاي صنعتي باالي ده نفر تعداد كارگاه، 43/0 –سرانه توليد شير  

حذف  04/0كشي و نسبت خانوارهاي روستايي داراي گاز لوله 04/0ي صنعتي هاتعاوني

 20براي محاسبه درجه توسعه بر اساس ميدر اين مرحله مدل تاكسونو. اندهگرديد

 . منعكس شده است 2شاخص اجرا شده است كه نتايج آن در جدول 

دهد كه هرچند اندازه ميشاخص نشان  20درجه توسعه بدست آمده بر اساس 

 نشان تغيير جزئي را هاشهرستانضريب به ميزان ناچيزي كوچكتر شده و رتبه توسعه 

داده نبر  اساس توسعه رخ  هاشهرستانولي در مجموع تغييري در گروه بندي  ،دهدمي

دهنده  و گروه تشكيل 5تا  1ي تشكيل دهنده رتبه هاشهرستانبه طوري كه گروه  ؛است

 ايي دروندر اين دو گروه تنها جابج. ي قبلي هستندهاشهرستانبه باال همان  10رتبه 

 . جابجا شده است 2و  1كه براي مثال جاي رتبه  چنان ؛انجام شده استگروهي 

از سوي ديگر ضريب بدست آمده به شرايط موجود و واقعي منطقه ( 2 جدول)

ه يي كه از درجهاشهرستانباالتر رفتن درجه و رتبه توسعه . تر شده استنزديک

از مزاياي  هاشهرستاندهد كه گروهي از مينشان ، مركزيت باالتري برخوردار هستند

 ت درو دسترسي بيشتري به امكانات و خدما اندهحاصل از تمركز بهره بيشتري برد

 . نتيجه مركزيت باالتر دارند
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  ي استان تهران هاشهرستانرتبه توسعه يافتگي : -1نقشه 
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شاخص  20ي استان تهران بر اساس هاشهرستانرتبه توسعه يافتگي   -2نقشه   

 

 
 

مركز و تعدم تعادل در  مزاياي حاصل ازكه تعدادي از نواحي بيشتر از  حالي در

، يي كشاورزهاشاخصبه عبارت ديگر با  حذف اغلب . اندهتوزيع نامتعادل تاثير پذيرفت

ي و اجتماع، ي رفاهيهاشاخصدرجه برخورداري و دسترسي به  ، توليدي و زير بنايي

ي در نتيجه رانت حاصل از تمركز يا نابرابر در هاشهرستانفرهنگي در تعدادي از 

( 2ره )شمانقشه در . ي حاصل از آن افزايش يافته استهافرصتدسترسي به امكانات و 

نشان  اجراي مدلنهايي ي استان بر اساس مرحله هاشهرستانتوزيع فضايي درجه توسعه 

 . داده شده است
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 يگيرنتيجه
و  "فضايي"آميختگي آن با دو مقوله ، ايمنطقهي ريزبرنامهي مهم هاخصلتيكي از 

ار ي مردم سروكهاو سليقه ها، ارزشي با نيازهاريزبرنامه، سواز يک . است "غيرفضايي"

ي هاراهها را به صورت فضايي تبيين كند و بايد اين خواست، ديگر سوياز  و دارد

، يساخت زير، يكيي اكولوژهاقابليتتأمين آنها در فضاي سرزميني با توجه به مجموعه 

 ان بيشتر به فكرريزبرنامه، ايمنطقهي ريزبرنامهدر . دهدنشان را اقتصادي و اجتماعي 

ي هادلتعاي ناحيه و همچنين برطرف نمودن عدم هاقابليتاستفاده بهينه از منابع و 

 هاليتقاببا  برنامه خود را متناسب، انريزبرنامهدراين صورت الزم است . هستند ايهناحي

  .(10: 1380، حسين زاده دلير) ي ناحيه طراحي نمايندهاو توانايي

ي هابليتقابه توسعه با  نگاه آمايشي به سرزمين و در نظر گرفتن  ايمنطقهنگرش 

منجر  ايمنطقهي يک روند توسعه پايدار و كاهش نابرابري توسعه گيرشكلفضايي به 

ين اتوسعه متناسب سرزميني است كه  حاصل چنين نگرشي دستيابي به الگوي. شودمي

 حليلنتيجه ت. تناسب و تعادل به پويايي جريان توسعه و تداوم آن كمک خواهد كرد

تعادل عه متوسعه در سطح استان تهران با تاكيد بر نقش شهرهاي مياني در توس ايمنطقه

 توان در موارد زير خالصه كرد: ميپژوهش را اين منطقه در 

ژيک به ي باالي اكولوهاقابليتاستان تهران از   اين كه دبا وجوبطور كلي  -1

يک ي اكولوژهاولي به هيچ عنوان بين پتانسيل، نسبت پهنه سرزمين ملي برخوردار است

ل تعاد ي شديد اجتماعي و اقتصادي آن تناسب وهابا تمركز و تراكم، و طبيعي منطقه

 و بين در مقياس ملي اينطقهماين عدم تناسب در تمركز و تراكم درون . وجود ندارد

 نباشت واوند نيز ميان تهران با ساير مناطق سرزميني وجود دارد كه به تشديد ر ايمنطقه

 . انجامدميتمركز در استان 

ي اكولوژيک منطقه باعث هاقابليتبا ، عدم تناسب بين تمركز و تراكم موجود -2

اقتصادي شده است كه  اجتماعي و، تشديد روند نابرابري و عدم تعادل اكولوژيک
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پيرامون با كاركردهاي انگلي و وابسته به كالنشهر  ايحاشيهي نواحي محروم و گيرشكل

 . تهران بازتاب اين روند است

ري ابرابعدم تعادل و ن، اين روند نامطلوب و دور باطل تراكم و تمركز شديد -3

 و راه سياسي استاقتصادي و ، نتيجه عمل نيروهاي اجتماعي عمدتاًاجتماعي و فضايي 

تمركز . است ايمنطقهي ريزبرنامهحل آن نيز بازنگري در اين كاركردها از طريق 

 ريشتب، در ايران. جمعيت با تمركز فعاليت و خدمات و امكانات همگرايي نسبي دارد

ز سوي امده در اختيار دولت است و ايجاد هر فعاليتي به طور ع ايهمنابع مالي و سرماي

، وريا مناطق كش هافعاليتي هابخشتوجه نامتعادل دولت به . يابدمي دولت سازمان

ز آورد كه تمركميتمركز سرمايه و فعاليت را در بخش يا منطقه خاصي به وجود 

از  جمعيتي كه متقاضي تأمين خدمات بيشتري. جمعيت پيامد ناگزير آن خواهد بود

كز تمر، همراه با يكديگر ،فعاليت و جمعيت، عرضه متمركز خدمات. سوي دولت است

 ي و دورو در زنجيره علت و معلول. آورندميكنند و فوق تمركز را پديد ميرا تشديد 

گر فضايي و نابرابري جايگزين همدي، عدم تعادل اجتماعي، نامطلوب تمركز شديد

 . شوندمي

و  اقدامات بعدي دولت براي تأمين تقاضاهاي روز افزون در بخش اشتغال -4

يت و ينه رتبه بندي مناطق را از ديدگاه تنگناها و امكانات يا محرومزم، خدمات

روند  به عبارتي دولت خود نيز در دام اين دور باطل و. آوردميبرخورداري فراهم 

 ي توزيع جغرافياييها، شاخصبر اين اساس. شودمينامطلوب عدم تعادل گرفتار 

ر ي كالبدي آثاهاشاخصاير بيش از س، جمعيت و خدمات در پهنه سرزمين، فعاليت

دل و تشديد عدم تعا ين ترتيب اصالح روند نامطلوبابه . دنكنميتمركز را معرفي 

 براي اصالح ايمنطقهي ريزبرنامهنيازمند دخالت دولت از طريق توجه به  ،نابرابري

يع ي الگوي توزگيرشكلفعاليت و سكونتگاهها و هدايت روند ، الگوي توزيع جمعيت

 . ها در آينده استفعاليت و سكونتگاه، جمعيت
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اقتصادي و اكولوژيک در سطح منطقه ، ي اجتماعيهاشاخصبررسي وضعيت  -5

نطقه ولي سطح توسعه مها، شاخصدهد كه با وجود باال بودن نسبي ميو نواحي نشان 

، هابه طور كلي و در برخي نواحي به صورت ويژه بدليل عدم تناسب بين تراكم

بين  تناسب تراكم باال و عدم، در مجموعه شهري تهران. مكانات پايين استو ا هاقابليت

ست ي اكولوژيک باعث كاهش كيفيت زندگي و سطح توسعه شده اهاقابليتو  هاتراكم

در  و امكانات هاعدم تناسب ميان تراكم، كه در نواحي حاشيه كالن شهر تهران در حالي

بيعي طي و حي و  از بين رفتن كاركردهاي محلكنار كاركردهاي وابسته و انگلي اين نوا

 . آنها باعث تنزل كيفيت زندگي در اين نواحي شده است

، دماوند مانند:) شهرهايي، در همين استان و با وجود مركزيت شديد -6

حلي و مكه از طريق حفظ تنوع كاركردهاي  اندهبود( ساوجبالغ و نظرآباد، فيروزكوه

 فيتشرايط و كي اندهشهرهاي كوچک و مياني توانست به منزله ايهرابطه درون ناحي

 . مناسبي از زندگي و سطح توسعه را فراهم نمايند

 شود كه:ميي تحقيق پيشنهاد هابا توجه به يافته

 ايهتقويت نقش شهرهاي كوچک و مياني با تاكيد بر حفظ روابط درون ناحي 

ز تمرك، هاباز توزيع تراكم تواند درمي ايهو تقويت خود اتكايي و هويت درون ناحي

ز بايد ا اين بنابر. زدايي و ايجاد توسعه متعادل و پايدار منطقه نقش موثري ايفا نمايد

 . ديري كرجديد تهران جلوگ ايحاشيهروند حاشيه گرايي و تبديل اين نواحي به مناطق  

  ( ...ت وپاكدش، ورامين، ربا  كريم، شهريار، : كرجمانند) ايحاشيهدر نواحي 

ع د تنوي اجتماعي و اقتصادي و ايجاهاشاخصبا افزايش دسترسي به امكانات و بهبود 

 روابط درون، كاركردي در اين نواحي از طريق احياء و تقويت كاركردهاي محلي

 وتوان در جهت كاهش عدم تعادل ميو دادن هويت مستقل به اين نواحي  ايهناحي

 . بهبود سطح توسعه عمل كرد

 اقتصادي و اكولوژيكي در ، ي اجتماعيهاتعادلبا وجود عدم  در مجموع

در جهت توقف اين  ايمنطقهي ريزبرنامه، روند فزاينده عدم تعادل كنوني، سطح منطقه
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فعاليت و سكونت در سطح منطقه ، روند عدم تعادل و  اصالح الگوي توزيع جمعيت

آگاهانه  ايمنطقهايي و ي فضريزبرنامهضرورتي اجتناب ناپذير است و تنها با يک 

 . توان به توسعه متعادل و پايدار در سطح منطقه دست يافتمي
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