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است .شاخصها و ضرايب بدست آمده به كمـک روشهـاي آمـار اسـتنباطي ،از
جمله تكنيک تاكسونومي عـددي ،روش ضـريب همبسـتگي و ضـريب اخـتالف
ويليامسون مورد تحليل قرار گرفته و نتايج حاصل از شـاخص سـازي و اسـتنبا
آماري با استفاده از  GISبه نقشه تبديل و مورد تحليل فضايي قرار گرفتـه اسـت.
نتايج حاصل از تحليل آماري و فضايي نشان دهنده گروههاي گوناگوني از نواحي
با سطوح متفاوت توسعه و نابرابري فزاينده است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهـد
كه توسعه در سطح استان نه تنها نامتعادل است ،بلكه روند عدم تعادل در جهـت
نابرابري بيشتر عمل ميكند و تنها توجه به شهرهاي مياني و كوچک ميتواند اين
روند را متوقف سازد و به بهبود برابري و تعادل توسـعه در سـطح منـاطق كمـک
نمايد ،كه دستيابي بـه ايـن مهـم نيـز نيازمنـد برنامـهريزي منطقـهاي و عمـل در
چارچوب آن است.
واژههاي كليدي :شهر كوچک و مياني ،سطح توسعه ،تمركز ،تراكم ،تعادل منطقهاي

مقدمه
توجه به ابعاد فضايي توسعه يكي از الزامات در رسيدن به يک توسعه پايدار و مستمر
است .تجربه چند دهه توسعه اين موضوع را روشن ساخته است كه نه تنها براي رسيدن
به توسعه شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي بايد بهبود يابد ،بلكه شاخصهاي توزيعي
نيز بايد در جهت كاهش نابرابري حركت نمايد .مطالعات منطقهاي و شكلگيري
برنامهريزي منطقهاي در همين راستا و براي برون رفت از مدار توسعه نيافتگي از طريق
رسيدن به يک الگوي توزيع فضايي مناسب ميباشد .الگويي كه نه تنها رسيدن به توزيع
متعادل را مد نظر قرار ميدهد بلكه استفاده از قابليتهاي سرزمين و توسعه متناسب با
قابليتها يكي از اهداف اصلي آن به شمار ميرود .بديهي است كه براي رسيدن به اين
اه داف شناخت الگوي برابري و نابرابري در سطح فضاي جغرافيايي و تاثير آن بر
جريانات اجتماعي ،اقتصادي و روند توسعه يک ضرورت به شمار ميرود .اين امر
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نيازمند يک بررسي دقيق و علميدر سطح مناطق بر اساس شاخصهاي علميو
مقايسهاي است تا به نحو روشن الگوي تعادل يا عدم تعادل در سطح منطقه را روشن
نمايد .پرورش چنين شناختي ميتواند به برنامهريزان كمک كند تا پروژهها و طرحهاي
مجزا و جدا افتاده را براي ساختن يک "كل" مطلوب هماهنگ و سازماندهي كنند
( .)wheelers, 2004: 34برنامهريزي منطقهاي يک عنصر مهم و اساسي ،در برنامهريزي
غير ممتركز به شمار ميآيد كه يكي از الزامات رسيدن به تعادل منطقهاي به شمار
ميرود( .آوروم)12 :1991 ،
اين مقاله كه حاصل انجام يک طرح پژوهشي در زمينه سطح توسعه و عدم تعادل
منطقهاي است ،1بدنبال آن است تا با يک نگاه دقيق تر و بر اساس روشهاي علمي،
سطح توسعه و عدم تعادل فضايي و روند حاشيهاي شدن نواحي پيرامون مادر شهر در
استان تهران را مورد بررسي قرار دهد .استان تهران به عنوان يكي از استانهاي كشور با
وجود اين كه مهمترين قطب اجتماعي ،اقتصادي و سياسي كشور را در خود جاي داده
است و در نگاه اول به نظرميرسد كه از سطح باالي توسعه برخوردار باشد ،در گستره
خود از دامنه اختالف زيادي برخوردار است .در سطح اين استان از نواحي به شدت
محروم تا نواحي كامالً برخوردار و از نواحي دست نخورده تا نواحي به شدت دگرگون
شده را مي توان يافت كه در سايه تهران و مسائل آن مورد غفلت قرار گرفته يا فراموش
شدهاند .از سوي ديگر حل معضالت تهران در آينده در درجه اول مستلزم شناخت
نواحي پيرامون بالفصل آن و شناسايي قابليتها و محدوديتهاي حوزه پيراموني ويژه
آن است ،همچنان كه بيشترين تاثير را در درجه اول بر نواحي پيرامون بالفصل خود
خواهد گذاشت.

 -1اين مقاله برگرفته از پژوهشي با همين نام است كه در سال  1389در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه
طباطبائي انجام شده است.
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طرح مسئله
توسعه خواه براي مردم ،خواه براي نواحي و خواه براي ملتها ،فرايند پايانناپذيري
است كه از طريق يادگيري و به كار بستن آموختهها پديد آمده است تا كيفيت زندگي را
بهتر كند (آوروم .)61: 1991 ،بر اين مبنا برنامهريزي كه هدف آن ايجاد برابري و تعادل
در سطوح ملي ،منطقهاي يا اجتماعي باشد ضرورتاً يک فرايند مداوم شناخت ،يادگيري
و نيز بكار بستن موارد فرا گرفته شده است .نابرابري فضايي وضعيتي است كه واحدهاي
فضايي با قابليتهاي همسان ،از نظر شاخصهاي مقايسهاي در سطوح متفاوتي قرار
بگيرند ( .)Venables. T, 2005فرايند توسعه منطقهاي بر اين تجربه مبتني است كه
انسانها براي اجراي فعاليتهاي خود به فضا احتياج دارند ،پس داراي مكان خاصي
هستند .اين فعاليتها ماهيتهاي گوناگون داشته و دست كم شامل فعاليتهايي مي شود
كه خصوصيات اداري ،اقتصادي ،سياسي ،تفريحي و اجتماعي دارند .روابط ناشي از اين
فعاليتها لزوماً داراي يک بُ عد فضايي است و مستلزم حمل و نقل و يا ارتبا

بين

فواصل گوناگوني است كه محل آنها را از يكديگر جدا ميكنند( .هيلهورست:1370 ،
 )20تعادل منطقهاي از طريق گرايش به تمركززدايي فضايي و كاهش نابرابريهاي
منطقهاي در دهههاي اخير منجر به اتخاذ راهبردهاي متفاوتي از سوي برنامهريزان
منطقهاي شده است .تقويت نقش شهرهاي مياني و حمايت از آنها يكي از اين راهبردها
است كه بر اين فرض كلي مبتني است كه شهرهاي مياني و روستا شهرها در فرايند
توسعه ميتوانند در نشت آثار توسعه به نواحي پيرامون و ايجاد تعادل بين نواحي نقش
كليدي بازي كنند .منظور رسيدن به نوعي خود اتكايي فضايي حتي در شكل خود
اتكايي انتخابي است .خود اتكايي به طور ضمني به اين نكته اشاره دارد كه روابط مبادله
بين منطقهاي را ميتوان به نفع مناطق پيراموني كنترل كرد .اين كنترل شامل تمام
حوزههاي فعاليتي ميگردد كه ميتوانند به مناطق پيراموني زيان وارد كنند .مفهوم خود
اتكايي انتخابي ،گوياي اين است كه نيروي بالقوه داخلي براي توسعه وجود دارد .اين
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امر در بخش اقتصادي به معناي وجود مدارهاي درون منطقهاي و ايجاد پيوندهاي درون
منطقهاي است (بروگر.)35 :1982 ،
اين پژوهش با پذيرش نقش شهرهاي مياني و كوچک در ايجاد تعادل در سطوح
مناطق ،سكونتگاهها و توزيع متعادل جمعيت ،منابع و فعاليتها ،بدنبال نشان دادن عدم
تعادل در سطح منطقهاي مشخص است .تعديل تمركزگرايي فضايي از طريق تقويت
شهرهاي مياني اقداميمنطقي در جهت توسعه منطقهاي به شمار ميرود كه اولين گام در
جهت رسيدن به آن شناسايي سطح و شدت عدم تعادل و شناسايي عوامل و مولفههاي
شكلگيري اين عدم تعادل احتمالي بين نواحي است .عواملي كه ميتوانند ريشه در
عاملهاي دروني و يا عاملهاي بيروني داشته باشند .در اين مطالعه ،نگاه سيستمي به
واقعيت منطقه به عنوان يک كل ارگانيک و واقعيت غير قابل تقسيم ميتواند به ما در
تحليل وضعيت كمک نمايد .اين شيوه نگرش ،قابليت تعميم قانونمنديهاي
سيستميهمچون تعادل و تبيين جريانهاي اجتماعي و اقتصادي در سطح منطقه بر مبناي
آن را فر اهم و بستري مناسب براي ارزيابي درجه تناسب و تعادل توسعه منطقه عرضه
ميدارد .ماهيت سيستميمنطقه و كليت موضوع به صورتهاي گوناگون از طرف
صاحبنظران منطقهاي مورد تاكيد قرار گرفته است .چنانكه فريدمن و ويور در تعريفي كه
از تماميت ارضي در فضا ارائه ميدهند ،بر اهميت يكسان فضاي اقتصادي ،سياسي و
فرهنگي تأكيد ميورزند ( .)Friedmann and Weaver, 1979: 196فريدمن به استدالل
درباره نوعي توسعه ميپردازد كه در آن مفاهيمي از قبيل فضاي زيستي 1و جامعه سياسي
به هم پيوند خوردهاند .مبناي استدالل او را موازين سياسي ،بوم شناختي و فني تشكيل
ميدهند ( .)Friedmann, 1982:163بنابراين در هر گونه بررسي از منطقه به ماهيت
سيستميآن بايد توجه شود و مسائل در اين چارچوب مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.
از آنجا كه ما امروزه در محيطي زندگي ميكنيم كه از جنبههاي اكولوژيكي ،اجتماعي و

1. Life space
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فرهنگي بسيار آسيب ديده است ،قسمت عمدهاي از كار و وظيفه توسعه پايدار شامل
بهبود و ترميم مكانهاي خاص است .اين رويكرد ميتواند به معناي كمک به بازسازي و
احياي اكوسيستمهاي شهري باشد .ميتواند به معناي يافتن راههايي براي اصالح و التيام
نابرابريها يا واكنش در برابر محروميتي باشد كه به تحليل و ناتوان كردن نواحي پيرامون
منجر شده است .مي تواند به معناي تالش براي بازسازي و ايجاد يک اقتصاد محلي و از
نظر اجتماعي مسئول در شهرها و شهرستانهاي خاصي باشد ،يا ميتواند به معناي
استفاده از هزاران فرصت موجود ديگر براي ساختن آينده بهتر در مكانهاي خاص باشد

(.)Wheelers, 2004: 38
هدف كلي اين پژوهش ،بررسي و تحليل عدم تعادل در سطح توسعه
شهرستانهاي استان تهران ،روند حاشيهاي شدن نواحي پيرامون و ارائه راهكارهاي
مناسب براي تعديل آن ،با تاكيد بر تقويت نقش شهرهاي مياني و كوچک و كاهش
تمركز در سطح استان است .در راستاي هدف كلي يادشده اهداف جزئي زير دنبال
شدهاند:
 -1سنجش سطح توسعه شهرستانهاي استان تهران بر اساس شاخصهاي
اجتماعي ،اقتصادي و فضايي به منظور شناسايي سطوح نابرابري و عدم تعادل در سطح
استان
 -2شناسايي قابليتها و تنگناهاي توسعه در سطح استان و روند حاشيهاي شدن
نواحي پيرامون در جهت رسيدن به الگوي فضايي مناسب توسعه پايدار
 -3راهكارهاي مناسب در جهت تعديل نابرابري و تمركز در سطح منطقه.

روش شناسي تحقيق
اين تحقيق از رويكرد توصيفي -تحليلي استفاده ميكند و مبتني بر شيوه اسنادي است كه
با استفاده از آمارها و اسناد موجود اطالعات الزم را گردآوري نموده است .سپس با
استفاده از نرم افزار  ،Arc-GISروشهاي كمي و مدلهاي برنامهريزي منطقهاي،
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اطالعات فضايي و توصيفي بصورت جداگانه و توأم مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفته اند .اين تحقيق در صدد تحليل نحوه توزيع شاخصها ي اجتماعي و اقتصادي
در سطح استان تهران ،در ارتبا

با قابليت ها ي سرزميني و موقعيتي آن است و

شاخص توزيع بهينه ،ميزان تعادل و سازگاري كاركردهاي اجتماعي ،اقتصادي با
قابليت ها ي موقعيتي و سرزميني را بررسي مينمايد .با توجه به اين كه پژوهش هاي
منطقه اي عمدتاً از نوع شناختي ،اكتشافي و بدنبال توصيف و تبيين وضع موجود
هستند ،در فرآيند پژوهش ابتدا سعي شده است تا اسناد آماري و اطالعاتي و
نقشه ها ي جغرافيايي منطقه جمع آوري شود .منابع داده اي اصلي در اين تحقيق
آمارهاي رسمي منتشر شده در قالب سرشماري عمومي  1385و سالنامه آماري استان
تهران  1388بوده است .با توجه به ارائه آمار در قالب تقسيمات سياسي و اداري ،در
اين تحقيق استان تهران معادل منطقه و شهرستان ها معادل زير منطقه در نظر گرفته
شده اند .بر اساس اطالعات و آمار موجود و در دسترس ،گروهي از متغييرهاي
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،زيربنايي و اكولوژيكي انتخاب و براي توصيف و
تحليل مقايسه اي به شاخص تبديل شده اند .پس از شاخص سازي ،ابتدا با هدف
توصيف عيني ،دقيق و مقايسه اي ويژگي ها ي منطقه با استفاده از سيستم اطالعات
جغرافيايي به توصيف و تحليل توزيع فضايي شاخص ها در سطح منطقه و
شهرستان ها ي استان به عنوان زير نواحي پرداخته شده است .پس از توصيف فضايي
و منطقه اي شاخص ها ،براي تبيين سطح توسعه و تعادل منطقه اي از مدل هاي آماري
استفاده شده است و با توجه به نتايج بدست آمده از مدل ،به تحليل يافته و تبيين
فضايي موضوع پرداخته شده است .سرانجام با اتكاء به يافته ها ي توصيف و تحليل
فضايي علمي مبتني بر بكارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي و مدل رياضي بكار
گرفته شده در زمينه تبيين فضايي ،به نتيجه گير ي در مورد موضوع پرداخته شده
است.
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توصيف منطقه مورد مطالعه
استان تهران 1به عنوان منطقه مورد پژوهش در سال  1388از نظر تقسيمات اداري ،داراي
 13شهرستان 53 ،شهر 79 ،دهستان و  1552آبادي ميباشد .اين استان با در بر داشتن
حدود  20درصد جمعيت كشور ،حدود  40درصد واحدهاي صنعتي كشور را در خود
جاي داده است .در توصيف ويژگيهاي استان تهران به عنوان يک منطقه اجتماعي
اكولوژيكي و تحليل فضايي آن ميتوان بر سه مفهوم اساسي تنوع ،تمركز و تعادل تأكيد
كرد.
 -1تنوع :اصل تنوع يكي از قابليتهاي هر منطقه به شمار ميرود .قابليتي كه
مي تواند به عنوان يک فرصت اساسي براي توسعه منطقه به شمار آيد و در شرايط عدم
برخورد مناسب با آن به يک تهديد تبديل شود .استان تهران در زمينههاي گوناگون از
درجه تنوع بااليي برخوردار است ،از جمله:


از نظر بستر جغرافيايي استان تهران را ميتوان ايران در مقياس كوچک

خواند؛ چرا كه تمام تنوع سرزمين پهناور ايران در ناحيه كوچک استان تهران به چشم
ميخورد .به لحاظ توپوگرافيک و فيزيوگرافي اين پهنه از بلندترين ارتفاعات و نواحي
كوهستاني تا دشتهاي كوهپايه اي و حوزههاي بسته و چالههاي كويري را در كنار هم
در خود جاي داده است .به لحاظ اقليمياين منطقه مجموعهاي از انواع اقليمها از اقيلم
سرد كوهستاني تا اقليم بسيار خشک و كويري ،محدودههاي با بارندگي نسبتاً باال تا
نواحي به شدت خشک را در خود جاي داده است.


به پيروي از محيط طبيعي متنوع ،محيطهاي اجتماعي و اقتصادي متنوعي

در استان شكل گرفته است .بطور سنتي در اين محدوده انواع معيشتهاي مبتني بر
زراعت ،دامداري ،باغداري ،جنگلداري و صنايع دستي و انواع اجتماعات عشايري،
 -1اين پژوهش بر اساس آمار قبل از جدايي كرج از استان تهران انجام شده و به همين دليل كرج جزء
شهرستانهاي استان لحاظ شده است.
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روستايي و شهري در كنار هم وجود داشتهاند .اين استان در حال حاضر نيز در بر دارنده
شهرستانهايي با باالترين نسبت شهر نشيني و همچنين نسبتهاي باالي روستانشيني
است .تنوع فرهنگي و قومي گستردهاي در سطح تهران وجود دارد و در طول زمان اقوام
و گروههاي گوناگون در كنار هم ميزيستهاند.


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

فرهنگي شهر تهران تحت تاثير يكسان سازي و همسان سازيهاي اجتماعي و فرهنگي
قرار گرفته است ،ولي همچنان اين تنوع يكي از پتانسيلهاي توسعه منطقه به شمار
ميرود.
 -2تمركز :از ديدگاه برنامهريزي منطقهاي حدي از تمركز كه ميتوان آن را حد
بهينه تمركز ناميد ،مناسب ترين شرايط را براي توسعه منطقهاي فراهم ميكند .حدي كه
مانند حد بهينه جمعيت ،تعيين آن كار چندان آساني نيست .با وجود اين روشن است كه
نزديک شدن به اين حد نيز ميتواند به بهبود شرايط منطقه در تمام ابعاد منجر شود.
مفهوم پايه اي كه ميسرا از آن به عنوان تمركز نامتمركز يا حد اعتدال تمركز نام ميبرد
(جمعه پور 113 :1384 ،به نقل از ميسرا.)10 :1353 ،
در منطقه مورد بررسي در شرايط طبيعي حدي از تمركز مطلوب وجود داشته است
كه در ارتبا

با قابليتهاي اكولوژيک سرزمين بوده است .همجواري مناسب كوه و

دشت ،دشتهاي حاصلخيزي را در محدوده شكل داده است كه با توجه به موقعيت
مناسب جغرافيايي در پهنه سرزمين به عنوان عامل مكمل قابليتهاي طبيعي ،اين
محدوده را در طول زمان به عنوان يكي از كانونهاي مهم جمعيتي معرفي كرده است.
اين تعادل اكولوژيک در تمركز ،با دخالت عوامل انساني در طي دهههاي اخير كه
سرچشمه آن مركزيت سياسي تهران است بر هم خورده است .به گونهاي كه اكنون
مي توان گفت كه در سطح استان تهران به شدت با پديده تمركز در تمام زمينهها روبرو
هستيم .در اين استان باالترين تمركزهاي جمعيتي ،فرهنگي ،منابع انساني ،سرمايه ،توليد،
مصرف و باالترين انباشت در مشكالت زيست محيطي مانند :آلودگي هوا ،آب ،زمين،
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نابودي منابع طبيعي و انباشت فزاينده در مسائل و معضالت و آسيبهاي اجتماعي از
جمله حاشيه نشيني ،بيكاري ،اعتياد ،بي خانماني ،فرهنگي ،ترافيک و ...را در كنار
همديگر و بصورت يكجا در اختيار داريم.
 -3تعادل :در برنامهريزي منطقهاي مفهوم تعادل ،امروزه معناي گستردهاي به خود
گرفته است و از تعادل اكوسيستمهاي طبيعي و تعادل در رابطه انسان با محيط زيست
پيرامون به تعادل در تمام سطوح و جنبههاي اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي در
سطوح عمودي و افقي گسترش يافته است .تعادل ميتواند اثر بخشي دو مفهوم تنوع و
تمركز را در صورت وجود افزايش دهد ،همچنان كه در صورت عدم وجود تعادل،
مسئله تمركز و تنوع ميتواند تاثير منفي خود را بر منطقه بيشتر نشان دهد.
برابري دور از دسترس ترين مفهوم در ارتبا با توسعه پايدار به شمار ميرود .با
اطمينان ميتوان گفت براي مدت طوالني مسئله برابري در كانون توجه بسياري از فعالين
اجتماعي ،اتحاديههاي كارگري ،و سازمان دهندگان عدالت اجتماعي بوده است .در عين
حال غالباً موضوعات مربو به برابري در اولويتهاي آخر برنامهريزي و مباحث سياسي
قرار گرفتهاند .در سطح جهاني گروه متنوعي از نويسندگان شامل دورين مسي (،)1994
ديويدهاروي ( ،)1973 ،1990ادوارد گلد اسميت ( ،)1992وندانا شيوا ،مارتين خور ،ال.
اس استاوريانوس ( )1981و آرتور اسكوبار ( ،)1995به رشد نابرابريها در قدرت
اقتصادي ،توزيع منابع و روشهايي كه اين نابرابريها بطور فضايي براي اجتماعات
انساني گوناگون در سطح جهان بكار ميگيرند توجه كردهاند (.)Khor, peng, 1992
بحث در مورد اثرات نابرابري با بحثهاي آندر گوندر فرانک ( )1969و ديگران در دهه
 1960شروع ميشود ،كه معتقد بودهاند فرايندهاي جهاني شدن اقتصاد ،براي جهان سوم
در برابر جهان اول وابستگي ايجاد كردهاند و منجر به وضعيتي شدهاند كه مزاياي توسعه
به نفع كشورهاي شمال مصادره شده است يا سود آن در جهان سوم عمدتاً به طبقه
برگزيده داده شده است ،بيش از سودي كه نصيب فقير ترين و نيازمندترين اقشار در
كشورهاي جنوب شود (.)Wheeler, 2004: 55
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در سطح استان تهران عدم تعادل در جنبههاي گوناگون اكولوژيكي ،جمعيتي،
اجتماعي و اقتصادي از ويژگيهاي بارز آن است .اين عدم تعادل به عنوان يكي از وجوه
اساسي توسعه نيافتگي ،نارساييهاي حاصل از عدم توسعه را آشكارتر و درجه نسبي
فقر و محروميت را عميق تر ميسازد .با توصيف برخي از متغييرهاي اجتماعي ،اقتصادي
و رفاهي در سطح شهرستانهاي استان تهران وضعيت سه مفهوم تنوع ،تمركز و تعادل
بطور مقايسهاي تبيين ميشود .با در نظر داشتن اصول اكولوژيكي  -اجتماعي (تعادل،
تمركز ،تنوع) كه در سايه نوع رابطه انسان با محيط پيرامون در سطح منطقه شكل ويژهاي
به خود گرفته است ،تمام قابليتها و فرصتها به تهديد و مانع تبديل شده اند .اين
روند بي نظميبر شدت آنتروپي در اكوسيستم منطقه افزوده است و روند را به سوي
شرايط بحراني سوق داده است .شرايطي كه بدليل تراكم انساني باال در منطقه پيامدهاي
اساسي اجتماعي و اقتصادي به همراه خواهد داشت.

مباني نظري
توجه به بُعد فضايي توسعه ،تالش براي ايجاد شرايطي است كه نواحي محروم تر از
منافع توسعه بيشتر بهرهمند شوند و فاصله بين نواحي توسعه يافته و توسعه نيافته كاهش
يابد .اين امر نيازمند ايجاد تشكيالت فضايي مناسب است .در واقع سكونتگاههاي با
اندازههاي گوناگون ،كاركردهاي آنها و روابط متقابلي كه از طريق شبكههاي ارتباطي بين
آنها برقرار ميشود بر روي هم تشكيالت مكاني ناميده ميشود (ميسرا .)10 :1353 ،يک
تشكيالت و ساخت فضايي مطلوب باعث كاهش عدم تعادل اقتصادي ،اجتماعي و
فضايي بين سطوح گوناگون جامعه و نواحي ميگردد ،سطح بهره وري منابع و فعاليتها
را افزايش ميدهد و به ويژه براي مناطق محروم راهكارهاي ويژه اي ميانديشد.
برنامهريز ي فضايي بدنبال يک نظم فضايي ارگانيک است كه در آن هر جامعه و سرزمين
بر اساس جايگاه و مرتبهاي كه دارد در فرايند توسعه ،فعاليتها و كاركردها نقش داشته
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باشد و در حد جايگاه خود از منابع و دستاوردهاي توسعه بهرهمند گردد .مسئله ساختن
مفهومي از فضا تنها ميتواند از طريق پراتيک انسان (كاركردهاي اجتماعي ،اقتصادي و
سياسي) و در ارتبا با آن تعريف شود (هاروي.)15 :1376 ،
به نظر ميرسد كه روش دستيابي به توسعه منطقهاي ،براساس اين كه مبتني بر
روش باال به پايين ،يا پايين به باال باشد ،در شكلگيري ساختار سلسله مراتبي متفاوت
نقش زيادي داشته باشد .رهيافت باال به پايين به عنوان يک روش تغيير يا توسعه ،بر اين
اصل استوار است كه باال ترين سطح مراتب سكونتگاهها بهترين مكان براي دستيابي به
نرخ باالتري از رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي است .اين نرخ باالتر رشد از طريق
استفاده از مزاياي انباشت و تمركز كه در مراكز بزرگتر وجود دارد ،بدست ميآيد .اين
روش ريشه در مدلهاي اقتصادي نئوكالسيک دارد .نگرش باال به پايين همچنين در
ارتبا با روند توسعه ،ديدگاههاي سياسي ،اقتصادي خاصي را شامل ميشود .مدلها و
تئوريهاي كليدي در قالب اين رهيافت شامل ميردال ( ،)1957هيرشمن ()1958
مدلهاي عليت انباشتي ،مكتب وابستگي آمريكاي التين (دهه  ،)1970تئوريهاي منطقه
غالب و مكان مركزي والتر كريستالر ( )1931و تئوريهاي قطب /مركز رشد ،لوش و
پرو ( )1955و بودويل ( )1966است (جمعه پور .)114 :1384 ،مدلها و تئوريهاي
مبتني بر راهبرد باال به پايين از اين نظريه الهام ميگيرند كه توسعه نميتواند بطور اتفاقي
در سطح يک منطقه شكل گيرد .بر اساس اين نظريه در برنامهريزي منطقهاي اين اصل
پذيرفته ميشود كه توسعه گرايش به استقرار در واحدهاي اقتصادي بزرگتر و متراكم تر
نسبت به واحدهاي پراكنده و نواحي كم تراكم دارد .در اين مدلها به وضعيتهاي
محلي ،تفاوتها و ويژگيهاي خاص مناطق توجهي نميشود و يک روند كامال يک
طرفه از باال به پايين كه الزمه آن تمركز شديد بر اساس معيارهاي اقتصادي و صرفه
مقياس باالتر است مورد تأكيد قرار ميگيرد (.)Okali and et. Al, 2001:2
در سوي ديگر روشهاي توسعه ،استراتژي تغيير از پايين به باال عكس روش
توسعه باال به پايين و در مقابل آن قرار ميگيرد .اين رهيافت در توسعه فضايي و
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سرزميني بدنبال اصالح وضعيت اجتماعي و اقتصادي سكونتگاهها ،جمعيت و فعاليت با
تمركز در سطوح پايين سلسله مراتب سكونتگاهي و پس از آن انتقال به سطوح باالتر
است .اين رهيافت در عين حال بر اين نكته تأكيد ميكند كه روش پايين به باال و باال به
پايين ضرورتاً با هم در تناقض نيستند ،بلكه بحث بر سر اين است كه مراكز شهري و
نواحي پيراموني در فرايند توسعه و تغييرات اجتماعي و اقتصادي بايد بر نهادهاي شان به
نسبت جايگاهي كه دارند ،كنترل داشته باشند ( .)Nelson, 1993در اين روش مراكز
شهري بر مبناي توسعه شهرهاي مياني و كوچک و ديگر مراكز در سطوح پايين سلسله
مراتب سكونتگاهي مورد تأكيد قرار ميگيرند .بنابر اين مراكز سطوح پايين سلسله مراتب
يعني شهرهاي مياني ،كوچک و روستا شهرها به نحو چشمگيري توسعه مييابند .اين
روش در الگوهاي توسعه جايگزين ،و روش نيازهاي اساسي جايگزين روش باال به
پايين ميشود (.)George, O. 2003: 3

نقش مراكز شهري مياني و كوچك در توسعه منطقهاي
نسبت زيادي از جمعيت شهري در بيشتر كشورها در مراكز شهري مياني و كوچک
زندگي ميكنند .هم در شمال و هم در جنوب ،بيش از نيمي از جمعيت شهري در مراكز
شهري با كمتر از نيم ميليون سكنه با نسبتهاي قابل اندازهگيري در شهرهاي بازاري و
مراكز اداري هستند كه بين  5000تا  100/000سكنه دارند .اين الگوي توزيع همانطور
كه انتظار ميرفت تداوم يافته ،و برآورد شده كه جمعيت مراكز كوچک در كشورهاي در
حال توسعه ،با احتساب بيش از  40درصد رشد كل جمعيت شهري جهان بين  2000تا
 2015افزايش يابد .در نتيجه ،برآورد ميشود كه در  2015بيش از  27درصد جمعيت
جهان در مراكز كمتر از  500000نفر سكونت داشته باشند (.)United Nations, 2002
اين ارقام نشان خوبي از اهميت جمعيت شناختي مراكز شهري مياني و كوچک بدست
ميدهد .اين گروه از شهرها ميتوانند عامل اصلي تنوع گسترده در تعريف مراكز شهري
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در سطح كشورهاي گوناگون باشند .اين به نوبه خود عدم تعميمپذيريهاي مسئله سازي
را بوجود ميآورد و ميتواند حاصل شكست ابتكار عملهاي سياسي در تعريف اندازه
شهر باشد .نقش بالقوه مراكز شهري مياني و كوچک در توسعه منطقهاي معمو ًال بيانگر
آن است كه اهداف سياست گذاريهاي برنامهريزي منطقهاي فرض ميكنند كه مراكز
شهري مياني و كوچک به توسعه منطقهاي و روستايي به چهار روش زير كمک ميكنند:
 با اجراي نقش به عنوان مراكز تقاضاي بازار براي توليد محصوالت كشاورزي
از منطقه روستايي و از سوي ديگر براي مشتريان محلي يا برقراري ارتبا با بازارهاي
ملي و صادراتي .دسترسي به بازارها پيش شر افزايش درآمدهاي كشاورزي روستايي
است و همجواري مراكز مياني و كوچک محلي با نواحي توليد عامل مهم در نظر گرفته
شده است.
 با اجراي نقش به عنوان مراكزي براي توليد و توزيع كاالها و خدمات در
منطقه ،چنين تجمعي كاهش هزينهها و بهبود دسترسي به تنوع خدمات بخش عموميو
خصوصي و براي خانوارها و مؤسسات در نظر گرفته شده است( .فني )1382 ،از اين
رو گسترش خدمات كشاورزي ،بهداشت و آموزش (و دسترسي به ساير خدمات دولت)
به عالوه بانكداري ،پست و خدمات حرفهاي همچون قانونگذاران و حسابداران و پايين
ترين سطوح خدمات از قبيل دكه داران و رستورانها و عمده فروشان و خرده فروشان
كاالهاي توليدي در منطقه يا بيرون از منطقه را در بر گرفته است.
 با اجراي نقش مراكزي براي رشد و تثبيت فعاليتهاي غيركشاورزي ،روستايي
و اشتغال ،از طريق توسعه مؤسسات كوچک و متوسط اندازه يا از طريق مكان يابي
مجدد شعبههاي مؤسسات خصوصي بزرگ.
 با جلب توجه مهاجرين روستايي از منطقه زير پوشش از طريق تقاضا براي
نيروي كار غيركشاورزي و بدين وسيله كاهش فشار بر مراكز شهري بزرگتر
(.)Tacoli, 2004: 5
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تعديل و تمركز زدايي :نظريههاي نوظهور درباره نقش مراكز شهري مياني و
كوچک در بستر جهاني شدن با شكست بسياري از سياستها براي مراكز شهري مياني و
كوچک ،در بسياري كشورها (و در جو اقتصاد جهاني) و با اجراي سياست اصالحات و
تعديل اقتصادي ،از دهه  1980مجددا مورد توجه قرار گرفتهاند.
 نخستين دليل براي عالقمندي جديد در ارتبا
منطقهاي مربو

شهر – روستا و برنامهريزي

به افزايش رواج راهبردهاي توسعه بازار محور و تاكيد بر توليد

محصوالت كشاورزي صادراتي است .اين سياست متكي به برقراري ارتبا

اقتصاد

كارآمد و توليد كنندگان به بازارهاي خارجي است .دسترسي به چنين بازارهايي ،گذر از
تقاضاي بالقوه به تقاضاي اثر بخش فرض شده و به نوبه خود توليد محلي را ترغيب و
تشويق خواهد كرد .كسب درآمدها در بخش كشاورزي ،افزايش تقاضا براي خدمات و
كاالهاي توليدي را به همراه خواهد داشت .از اين ديدگاه مراكز شهري مياني و كوچک،
نقش مهمي در برقراري ارتبا مناطق روستايي با بازارهاي داخلي و خارجي و تامين
فرصتهاي اشتغال غير كشاورزي ايفا ميكنند .بنابراين پايه اقتصاد محلي را گسترش
ميدهند.
 دومين دليل مهم براي عالقمندي جديد در نقش مراكز شهري مياني و كوچک
در توسعه منطقهاي اولويت فزايندهاي به كاهش هزينههاي دولت مركزي و تمركززدايي
نقشها با مسئوليت پذيري در سطح محلي است .از اين رو ،با توجه به نقش سنتي آنها
به عنوان زير ساخت و تامين كنندگان خدمات ،مقامات محلي نيز مسئوليت حمايت
رشد اقتصادي و كاهش فقر را به عهده گرفتهاند .همچنين حوزه و مقياس مسئوليت
پذيريها براي پيش بيني خدمات اغلب افزايش يافته است ،اگرچه الزاماً افزايش منابع يا
قدرت صعودي درآمد به آنها اجازه انجام اين كار را ميدهد

(.)Gaile, GL, 1992
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تمركز زدايي و نقش نهادهاي محلي :ابتكارات مولد جديد در چارچوب توسعه
اقتصادي محلي ( 1)LEDاست و در بيشتر موارد با توسعه بازار محور و تمركز زدايي
دقيقاً مرتبطاند .فرآيند مشاركت بين جوامع محلي ،سازمانهاي اجتماع محور و بخش
خصوصي در مديريت منابع موجود ،اشتغال زايي تعريف شده و باعث رونق اقتصاد در
قلمرو منطقه ،شامل نهادهاي جديد در حال توسعه و سيستمهاي محلي از طريق گفتمان
و عمل راهبردي ميشود .معموالً تجزيه و تحليل تمركز زدايي با برجسته كردن روابط
موجود بين برنامهريزي منطقهاي از يک سو و واقعيتهاي اداري و مديريتي در ساخت
ملي در خصوص پشتيباني از تصميمگيري غيرمتمركز از سوي ديگر در ارتبا

است

(آوروم.)104 :1991 ،
نتيجه نهايي اين كه؛ نقش مراكز شهري مياني و كوچک در توسعه متعادل منطقهاي
و كاهش فقر نقش مهمي است .بسياري از تحقيقات در اين زمينه ،نقش بالقوه قابل
توجه مراكز شهري مياني و كوچک در توسعه منطقهاي و محلي را نشان ميدهند.
(محمدزاده .)1381 ،ظرفيت آنها موجب توسعه متعادل منطقهاي شده و با بهرهمندي همه
گروهها ،توسعه مناطق گوناگون به حالت تعادل در ميآيد .توسعه متعادل در اين
وضعيت با ويژگيهاي دروني منطقه (شامل منابع طبيعي ،تراكم جمعيت و زير ساخت)،
الگوهاي مالكيت زمين و تبادالت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي در سطوح محلي ،ملي
و بين المللي بيشتر تحت تاثير قرار گرفته است .با وجود اين ،حتي مراكز شهري مياني و
كوچک ممكن است ،نقش مهمي در كاهش فقر ايفا نكنند ،مگر اين كه توجه خاص به
نيازها و الويتهاي گروههاي فقير و آسيب پذير مدنظر قرار گيرد (فريدمن و داگالس،
.)1975

1. Local Econmic Development
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روش توصيف و تحليل دادهها
با توجه به رويكرد توصيفي -تحليلي مبتني بر روش اسنادي در اين پژوهش ،پس از
گردآوري آمار ،اطالعات و اسناد موجود در ارتبا با موضوع ،بر مبناي آمار و اطالعات
در دسترس ،ابتدا گروهي از متغييرها انتخاب شدهاند كه بتوانند توصيف گر شرايط
موجود اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،رفاهي ،توليدي و زير بنايي نواحي يا شهرستانها و
منعكس كننده سطح توسعه منطقه يا استان باشند .با توجه به اين كه موضوع تحقيق
موضوعي تحليلي مقايسهاي است ،بايد متغييرهاي انتخاب شده تبديل به شاخص
ميشدند ،شاخص سازي عالوه بر اين كه امكان بررسي مقايسهاي را فراهم ميسازد،
امكان بكارگيري ،متغيرهاي بيشتر در قالب شاخصهاي نسبتي كمتر را هم فراهم
ميسازد .بر اين مبنا شاخصهاي مندرج در جدول  1براي توصيف وضعيت و سطح
توسعه شهرستانهاي استان بكار گرفته شدهاند .در انتخاب شاخصها ،در ابتدا اهميت و
وزن شاخص و در مراحل بعدي ميزان ضريب تعيين آن در ارتبا

با شاخص هاي

توسعه مالک بودهاند.
اندازه و توزيع فضايي هر كدام از شاخصهاي انتخاب شده در سطح نواحي
(شهرستانها) با تشكيل جداول دو بُعدي و سپس تهيه نقشه پراكنش شاخص ،در سطح
منطقه به تفكيک نواحي ،مورد بررسي قرار گرفته است .به اين ترتيب كه ابتدا وضعيت
موجود بر اساس اندازه و نحوه توزيع منطقهاي شاخص توصيف شده است و سپس با
تحليل نقشههاي توليد شده براي هر شاخص به كمک  Gisسعي شده است تا الگوي
فضايي توزيع شاخص از نظر تعادل و عدم تعادل ،در ارتبا با قابليتهاي نواحي مورد
تحليل قرار گيرد.
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جدول  -1شاخصهاي اجتماعي ،اقتصادي و اكولوژيكي انتخاب شده در سطح منطقه
گروه شاخصها

شاخصها

شاخصهاي

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

اجتماعي (جمعيتي)

نسبي جمعيت در كيلـومتر مربـع ،تـراكم بيولوژيـک در كيلـومتر مربـع،

(7شاخص)

معكوس بارتكفلي شغلي ،نرخ بيكاري به درصد

شاخصهاي

عملكرد گندم آبي به كيلوگرم در هكتار ،نسبت تراكتور به هر صد هكتار

اقتصادي (توليدي،

زمين كشاورزي ،سرانه توليد شير به كيلو ،تعداد كارگاههاي صنعتي

زيربنايي ،سرمايهاي) باالي ده نفر به هزار نفر ،سرانه سرمايه تعاونيهاي صنعتي به هزار ريال،
( 14شاخص)

نسبت شاغلين كارگاههاي صنعتي باالي ده نفر به درصد ،سرانه مصرف
برق صنعتي به مگاوات ،متوسط اندازه بهرهبرداريها به هكتار ،سرانه
زمين كشاورزي به هكتار ،سرانه مصرف كود شيميايي كيلو در هكتار،
سرانه مصرف سم كيلو در هكتار ،سرانه واحد دامي ،سرانه توليد عسل
به كيلو ،سرانه مصرف برق كشاورزي به مگاوات

شاخصهاي

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

فرهنگي (آموزشي)

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

( 5شاخص)

باسوادي ،نسبت كتاب در هر هزار نفر،

شاخصهاي رفاهي

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

(بهداشتي)

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

(4شاخص)

خانه بهداشت فعال به هزار نفر جمعيت روستايي

شاخصهاي رفاهي

ســرانه درآمــد شــهرداري هــا (هزارريــال) ،ســرانه ماليــات دريــافتي

(خدماتي ،منابع) (5

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

شاخص)

برق خانگي به مگاوات ،نسـبت خانوارهـاي روسـتايي داراي گـاز لولـه
كشي

منبع :يافتههاي تحقيق
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با توصيف وضعيت موجود منطقه و تحليل فضايي شاخصها ،براي تركيب
شاخصها از مدلهاي رياضي و آماري استفاده شده است .به اين منظور ابتدا با
بكارگيري مدل تاكسونومي درجه توسعه شهرستانها محاسبه شده است .براي اطمينان از
ضريب توسعه بدست آمده براي نواحي ،اين مدل چند بار و با حذف تعدادي از
شاخصها بكار گرفته شده است .براي تعيين شاخصهاي مهمتر و حذف شاخصهاي
كم اثرتر ،از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است به اين معني كه در هر مرحله
شاخصها يي كه ضريب همبستگي آنها با درجه توسعه محاسبه شده در سطح آلفا
 0/05كمتر از  0/2بوده يا ضريب تعيين كمتر از  0/05داشتهاند ،حذف شدهاند .در
نهايت توزيع شاخص توسعه بدست آمده بر اساس اجراي مدل تاكسونومي ،روي نقشه
نشان داده شده است و اندازه و الگوي فضايي توزيع شاخص توسعه بر اساس
قابليتهاي اكولوژيک ،اجتماعي ،اقتصادي و رفاهي در چارچوب مفاهيم اصلي پژوهش
يعني تعادل ،تراكم و تنوع منطقهاي بررسي شده است.
تعيين سطح و درجه توسعه نواحي در منطقه :پس از توصيف شاخصها و
بررسي توزيع فضايي آنها كه تا حد زيادي بيانگر وضعيت تعادل و عدم تعادل در توزيع
است ،به منظور نشان دادن وضعيت توزيع تركيبي اين شاخصها كه نشان دهنده سطح
توسعه شهرستانها نيز ميتواند باشد از دو روش ميتوان استفاده كرد:
اول اين كه از طريق روي هم گزاري اليههاي اطالعات فضايي و تركيب آنها،
ميتوان شكل نهايي توزيع عوامل اكولوژيكي ،اجتماعي و اقتصادي در سطح منطقه را
بدست آورده و با تحليل فضايي توزيع به تبيين وضعيت تعادل يا عدم تعادل در توسعه
شهرستانهاي استان پرداخت .در اين روش به اليههاي نقشه يا اطالعات فضايي زمين
مرجع و همچنين اطالعات توصيفي مربو به آن نياز است تا بتوان به كمک سيستم
اطالعات جغرافيايي به تحليل فضايي پرداخت.
دوم استفاده از مدلهاي كميو روشهاي آماري براي تركيب شاخصهاي توصيف
گر وضعيت توسعه و تحليل وضعيت تعادل يا عدم تعادل در سطح نواحي مورد بررسي
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به عنوان شاخص توسعه است .استفاده از روش اول يعني انجام تحليلهاي فضايي به
كمک سيستم اطالعات جغرافيايي ،به دليل در دسترس نبودن اطالعات فضايي زمين
مرجع و عدم امكان توليد اين اطالعات ،در اين سطح از تحقيق امكان پذير نبوده است.
بنابر اين در اين مرحله بر اساس روش دوم يعني به كمک تحليلهاي آماري و مدلهاي
كمي به تحليل موضوع عدم تعادل توسعه در سطح شهرستانها يا نواحي استان پرداخته
شده است .براي اين منظور از مدل تاكسونومي استفاده شده است .به كمک اين مدل
ابتدا سطح توسعه شهرستانهاي استان با بكارگيري شاخصهاي اكولوژيكي ،اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي و رفاهي محاسبه شده است .براي بدست آوردن درجه توسعه
شهرستانها ،مدل تاكسونومي چند بار و با تعداد متفاوتي از متغييرها محاسبه شده است
كه نتايج بدست آمده در جدول  2آمده است.
جدول  2نتيجه محاسبه درجه توسعه و توسعه نيافتگي براي شهرستانهاي استان
تهران بر اساس مدل تاكسونومي را نشان ميدهد .مدل تاكسونوميمدلي است رياضي كه
از طريق سنجش رابطه دروني و تركيب متغيرها ،ضريبي ( )diرا بدست ميدهد كه درجه
يا رتبه عناصر در ارتبا با موضوع را نشان ميدهد( .جمعه پور di )220 :1384 ،ضريبي
است بين صفر و يک ،كه هر چه كوچكتر و به صفر نزديكتر باشد بيانگر درجه
برخورداري و توسعه باالتر و برعكس هرچه بزرگتر و به يک نزديک تر باشد نشان
دهنده درجه توسعه و برخورداري پايين تر است .چنان كه ضريب توسعه بدست آمده بر
اساس  35شاخص نشان ميدهد ،اندازه بدست آمده براي تمام شهرستانها باالتر از 0.8
بوده است كه چنانچه بخواهيم نامي براي اين وضعيت در نظر بگيريم ،ميشود گفت كه
تمام نواحي استان در وضعيت نسبتاً توسعه نيافته قرار ميگيرند .شايد بخشي از اين
وضعيت به شاخصهاي انتخاب شده مربو باشد ،ولي بطور كلي تمركز شديد و عدم
تعادل بين قابليتها ،امكانات و نيازها ميتواند توجيه گر چنين وضعيتي باشد .با توجه
به ضرايب بدست آمده ميتوان اين نتايج را گرفت:
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جدول  -2درجه توسعه شهرستانهاي استان تهران بر اساس مدل تاكسونوميبا  27 ،35و
 20شاخص
درجه توسعه
شهرستان

محاسبه شده بر
اساس 35

درجه توسعه
رتبه

شاخص ()Di

محاسبه شده بر
اساس 27

درجه توسعه
رتبه

شاخص ()Di

محاسبه شده بر
اساس20

رتبه

شاخص ()Di

اسالمشهر

881997 .0

7

886249 .0

7

854782 .0

5

پاكدشت

915913 .0

10

917836 .0

10

942561 .0

12

تهران

819431 .0

2

827946 .0

2

766106 .0

1

دماوند

81291 .0

1

822621 .0

1

773542 .0

2

رباط كريم

993736 .0

13

995902 .0

13

972103 .0

13

ري

861834 .0

3

870654 .0

3

880689 .0

8

ساوجبالغ

87685 .0

6

882219 .0

6

875393 .0

7

شميرانات

87509 .0

4

881739 .0

5

801716 .0

3

شهريار

966696 .0

12

968678 .0

12

93489 .0

11

فيرواكوه

872649 .0

5

880553 .0

4

830024 .0

4

كرج

91365 .0

9

916768 .0

9

872853 .0

6

نظرآباد

897843 .0

8

901509 .0

8

887864 .0

9

ورامين

945113 .0

11

947237 .0

11

926571 .0

10

منبع :يافتههاي تحقيق
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 -1ضريب توسعه نيافتگي بدست آمده توزيع فضايي قابل تاملي را نشان ميدهد
كه توجه به رتبه شهرستانها آن را بازتاب ميدهد .از رتبه  1تا رتبه  8بطور متناوب و
يكي در ميان دو گروه از شهرستانها ديده ميشوند .گروه اول شهرستان تهران و
شهرستانهايي كه مجموعه كالن شهر تهران را تشكيل ميدهند .رتبه باالتر اين
شهرستانها را ميتوان به استفاده بيشتر از رانت و مزاياي مركزيت شهر تهران مربو
دانست .گروه دوم شهرستانهايي كوچک و مياني با كاركردهاي عمدتاً محلي هستند،
اين گروه از شهرستانها از طريق تركيب كاركردهاي خدماتي و كشاورزي از تنوع
كاركردي باالتري برخوردار شدهاند .اين شهرستانها مانند :دماوند ،فيروزكوه ،ساوجبالغ
و نظرآباد مصداق شهرهاي مياني و كوچكي هستند كه از طريق برقراري تعامل و ارتبا
متقابل درون ناحيهاي با منطقه پيرامون خود ،تا حدودي به توسعه درون زا و متكي به
خود دست يافتهاند .قرار گرفتن شهرهاي كوچک و مياني در رتبههاي باالي توسعه در
بين شهرستانها ي استان تاييدي بر فرضيه اصلي اين تحقيق يعني نقش شهرهاي كوچک
و مياني در توسعه منطقهاي از طريق باز پخش تمركز در سطح منطقه و ايجاد تعادل در
توسعه منطقهاي است.
 -2گروه سوم شهرستانهايي هستند كه رتبه  9به باال را اشغال كردهاند و ميتوان
آنها را شهرستانهاي محروم استان ناميد .اين گروه از شهرستانها كه حاشيه كالن شهر
تهران را تشكيل ميدهند بيش از آنكه از مزاياي تمركز و انباشت شكل گرفته در تهران
برخوردار شوند ،پيامدهاي نامطلوب اين تمركز شديد و عدم تعادل را تحمل مينمايند.
 -3گروه سوم شهرستانها از نظر كاركردي كامال وابسته به شهر تهران هستند،
اين گروه با وجود داشتن قابليتهاي اكولوژيكي و موقعيتي به دليل نزديكي به شهر
تهران بيشتر نقش خوابگاهي و سرريز جمعيت تهران را پيدا كردهاند .عدم شكلگيري
هويت مستقل و ارتبا درون ناحيهاي در سطح اين شهرستانها بيشتر به آنها نقش انگلي
و وابستگي كامل به مركز را داده است .همين فرايند باعث شده است كه آنها نتوانند از
قابليتهاي محلي و دروني خود استفاده كنند و تنها با ارائه كاركردهاي حاشيهاي و
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خدماتي از آسيب پذيري باالتري برخوردار باشند .توسعه نيافتگي و محروميت اين گروه
از شهرستانها كه بخش مهمي از آن ناشي از تراكم باالي جمعيت است ،تاييدي است بر
اثرات نامطلوب تمركز بيش از حد بر نواحي پيرامون كه به صورت عدم تعادل در توسعه
نواحي و از بين رفتن قابليتهاي منطقهاي عمل مينمايد.
در اين مرحله براي اطمينان از درجه توسعه بدست آمده ،تعدادي از شاخصهاي
كشاورزي و شاخصهايي كه تغيير كمتري را در نواحي نشان ميدادند ،حذف گرديد؛ تا
در صورتي كه رتبه باالي برخي از شهرستانها در نتيجه تاثير شاخصهاي كشاورزي يا
خاصي است تعديل شود .شاخصهاي حذف شده در اين مرحله  8شاخص ،شامل :نرخ
بيكاري ،متوسط اندازه بهرهبرداريهاي كشاورزي به هكتار ،سرانه زمين كشاورزي،
سرانه مصرف كود شيميايي در هكتار ،سرانه مصرف سم كشاورزي ،سرانه واحد دامي،
سرانه توليد عسل و سرانه مصرف برق كشاورزي به مگاوات بوده است .سپس مدل
تاكسونومي بر اساس  27شاخص دوباره اجرا شده است كه نتايج آن در جدول  2آمده
است.
ضريب توسعه بدست آمده نشان ميدهد كه با وجود تغيير جزئي در اندازه
ضريب ،اين تغيير در حدي نبوده است كه باعث تغيير رتبه شهرستانها شود .با اين
وجود اندازه ضريب در مورد تمام شهرستانها مقداري بزرگتر شده است و به عبارتي
سطح توسعه نيافتگي شهرستانها بر اساس سنجش  27شاخص بيشتر شده است( .نقشه
 )1نتايج بدست آمده در اين مرحله از اجراي مدل ،از سويي تاييدي بر دقت محاسبه و
درجه توسعه بدست آمده است و از سوي ديگر نشان ميدهد كه شاخصهاي كشاورزي
و توليدي يا شاخصهاي وابسته به قابليتهاي اكولوژيكي ميتوانند در بهبود سطح
توسعه منطقه ،حتي در منطقهاي مانند استان تهران كه كاركردهاي شهري غلبه دارد و از
تمركز شديد اجتماعي و اقتصادي برخوردار است ،تاثير گذار باشند .اين تغيير نشان
ميدهد كه تنوع كاركردي و استفاده از قابليتهاي متنوع ناحيهاي عاملي است براي
بهبود سطح توسعه و ايجاد تعادل در توسعه منطقهاي.
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در مرحله بعد با توجه به درجه توسعه بدست آمده ،همبستگي بين شاخصها با
درجه توسعه ،محاسبه شده است تا سهم هر يک از شاخصها در تعريف سطح توسعه و
تاثير شاخص بر آن مشخص شود .سپس تعدادي از شاخصها كه همبستگي پايين يا
منفي با درجه توسعه نشان دادهاند و تاثير كمي در تعريف سطح توسعه داشتهاند حذف
شدهاند .در اين مرحله  8شاخص شامل  :درصد روستانشيني  ،R=0/02نرخ اشتغال به
درصد ،R=-0/21عملكرد گندم آبي –  ،0/41نسبت تراكتور به زمين كشاورزي –،0/2
سرانه توليد شير –  ،0/43تعداد كارگاههاي صنعتي باالي ده نفر –  ،0/06سرانه سرمايه
تعاونيهاي صنعتي  0/04و نسبت خانوارهاي روستايي داراي گاز لولهكشي  0/04حذف
گرديدهاند .در اين مرحله مدل تاكسونوميبراي محاسبه درجه توسعه بر اساس 20
شاخص اجرا شده است كه نتايج آن در جدول  2منعكس شده است.
درجه توسعه بدست آمده بر اساس  20شاخص نشان ميدهد كه هرچند اندازه
ضريب به ميزان ناچيزي كوچكتر شده و رتبه توسعه شهرستانها تغيير جزئي را نشان
ميدهد ،ولي در مجموع تغييري در گروه بندي شهرستانها بر اساس توسعه رخ نداده
است؛ به طوري كه گروه شهرستانهاي تشكيل دهنده رتبه  1تا  5و گروه تشكيل دهنده
رتبه  10به باال همان شهرستانهاي قبلي هستند .در اين دو گروه تنها جابجايي درون
گروهي انجام شده است؛ چنان كه براي مثال جاي رتبه  1و  2جابجا شده است.
(جدول  )2از سوي ديگر ضريب بدست آمده به شرايط موجود و واقعي منطقه
نزديکتر شده است .باالتر رفتن درجه و رتبه توسعه شهرستانهايي كه از درجه
مركزيت باالتري برخوردار هستند ،نشان مي دهد كه گروهي از شهرستانها از مزاياي
حاصل از تمركز بهره بيشتري بردهاند و دسترسي بيشتري به امكانات و خدمات در
نتيجه مركزيت باالتر دارند.
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نقشه : -1رتبه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان تهران
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نقشه  -2رتبه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان تهران بر اساس  20شاخص

در حالي كه تعدادي از نواحي بيشتر از مزاياي حاصل از عدم تعادل در تمركز و
توزيع نامتعادل تاثير پذيرفتهاند .به عبارت ديگر با حذف اغلب شاخصهاي كشاورزي،
توليدي و زير بنايي ،درجه برخورداري و دسترسي به شاخصهاي رفاهي ،اجتماعي و
فرهنگي در تعدادي از شهرستانها در نتيجه رانت حاصل از تمركز يا نابرابري در
دسترسي به امكانات و فرصتهاي حاصل از آن افزايش يافته است .در نقشه (شماره )2
توزيع فضايي درجه توسعه شهرستانهاي استان بر اساس مرحله نهايي اجراي مدل نشان
داده شده است.
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نتيجهگيري
يكي از خصلتهاي مهم برنامهريزي منطقهاي ،آميختگي آن با دو مقوله "فضايي" و
"غيرفضايي" است .از يک سو ،برنامهريزي با نيازها ،ارزشها و سليقههاي مردم سروكار
دارد و از سوي ديگر ،بايد اين خواستها را به صورت فضايي تبيين كند و راههاي
تأمين آنها در فضاي سرزميني با توجه به مجموعه قابليتهاي اكولوژيكي ،زير ساختي،
اقتصادي و اجتماعي را نشان دهد .در برنامهريزي منطقهاي ،برنامهريزان بيشتر به فكر
استفاده بهينه از منابع و قابليتهاي ناحيه و همچنين برطرف نمودن عدم تعادلهاي
ناحيهاي هستند .دراين صورت الزم است برنامهريزان ،برنامه خود را متناسب با قابليتها
و تواناييهاي ناحيه طراحي نمايند (حسين زاده دلير.)10: 1380 ،
نگرش منطقهاي به توسعه با نگاه آمايشي به سرزمين و در نظر گرفتن قابليتهاي
فضايي به شكلگير ي يک روند توسعه پايدار و كاهش نابرابري توسعه منطقهاي منجر
ميشود .حاصل چنين نگرشي دستيابي به الگوي توسعه متناسب سرزميني است كه اين
تناسب و تعادل به پويايي جريان توسعه و تداوم آن كمک خواهد كرد .نتيجه تحليل
منطقهاي توسعه در سطح استان تهران با تاكيد بر نقش شهرهاي مياني در توسعه متعادل
منطقه در اين پژوهش را ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
 -1بطور كلي با وجود اين كه استان تهران از قابليتهاي باالي اكولوژيک به
نسبت پهنه سرزمين ملي برخوردار است ،ولي به هيچ عنوان بين پتانسيلهاي اكولوژيک
و طبيعي منطقه ،با تمركز و تراكمهاي شديد اجتماعي و اقتصادي آن تناسب و تعادل
وجود ندارد .اين عدم تناسب در تمركز و تراكم درون منطقهاي در مقياس ملي و بين
منطقهاي نيز ميان تهران با ساير مناطق سرزميني وجود دارد كه به تشديد روند انباشت و
تمركز در استان ميانجامد.
 -2عدم تناسب بين تمركز و تراكم موجود ،با قابليتهاي اكولوژيک منطقه باعث
تشديد روند نابرابري و عدم تعادل اكولوژيک ،اجتماعي و اقتصادي شده است كه
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شكلگيري نواحي محروم و حاشيهاي پيرامون با كاركردهاي انگلي و وابسته به كالنشهر
تهران بازتاب اين روند است.
 -3اين روند نامطلوب و دور باطل تراكم و تمركز شديد ،عدم تعادل و نابرابري
اجتماعي و فضايي عمدتاً نتيجه عمل نيروهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي است و راه
حل آن نيز بازنگري در اين كاركردها از طريق برنامهريزي منطقهاي است .تمركز
جمعيت با تمركز فعاليت و خدمات و امكانات همگرايي نسبي دارد .در ايران ،بيشتر
منابع مالي و سرمايهاي در اختيار دولت است و ايجاد هر فعاليتي به طور عمده از سوي
دولت سازمان مييابد .توجه نامتعادل دولت به بخشهاي فعاليتها يا مناطق كشور،
تمركز سرمايه و فعاليت را در بخش يا منطقه خاصي به وجود ميآورد كه تمركز
جمعيت پيامد ناگزير آن خواهد بود .جمعيتي كه متقاضي تأمين خدمات بيشتري از
سوي دولت است .عرضه متمركز خدمات ،فعاليت و جمعيت ،همراه با يكديگر ،تمركز
را تشديد ميكنند و فوق تمركز را پديد ميآورند .و در زنجيره علت و معلولي و دور
نامطلوب تمركز شديد ،عدم تعادل اجتماعي ،فضايي و نابرابري جايگزين همديگر
ميشوند.
 -4اقدامات بعدي دولت براي تأمين تقاضاهاي روز افزون در بخش اشتغال و
خدمات ،زم ينه رتبه بندي مناطق را از ديدگاه تنگناها و امكانات يا محروميت و
برخورداري فراهم ميآورد .به عبارتي دولت خود نيز در دام اين دور باطل و روند
نامطلوب عدم تعادل گرفتار ميشود .بر اين اساس ،شاخصهاي توزيع جغرافيايي
فعاليت ،جمعيت و خدمات در پهنه سرزمين ،بيش از ساير شاخصهاي كالبدي آثار
تمركز را معرفي ميكنند .به اين ترتيب اصالح روند نامطلوب تشديد عدم تعادل و
نابرابري ،نيازمند دخالت دولت از طريق توجه به برنامهريزي منطقهاي براي اصالح
الگوي توزيع جمعيت ،فعاليت و سكونتگاهها و هدايت روند شكلگيري الگوي توزيع
جمعيت ،فعاليت و سكونتگاهها در آينده است.
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 -5بررسي وضعيت شاخصهاي اجتماعي ،اقتصادي و اكولوژيک در سطح منطقه
و نواحي نشان ميدهد كه با وجود باال بودن نسبي شاخصها ،ولي سطح توسعه منطقه
به طور كلي و در برخي نواحي به صورت ويژه بدليل عدم تناسب بين تراكمها،
قابليتها و امكانات پايين است .در مجموعه شهري تهران ،تراكم باال و عدم تناسب بين
تراكمها و قابليتها ي اكولوژيک باعث كاهش كيفيت زندگي و سطح توسعه شده است
در حالي كه در نواحي حاشيه كالن شهر تهران ،عدم تناسب ميان تراكمها و امكانات در
كنار كاركردهاي وابسته و انگلي اين نواحي و از بين رفتن كاركردهاي محلي و طبيعي
آنها باعث تنزل كيفيت زندگي در اين نواحي شده است.
 -6در همين استان و با وجود مركزيت شديد ،شهرهايي (مانند :دماوند،
فيروزكوه ،ساوجبالغ و نظرآباد) بودهاند كه از طريق حفظ تنوع كاركردهاي محلي و
رابطه درون ناحيهاي به منزله شهرهاي كوچک و مياني توانستهاند شرايط و كيفيت
مناسبي از زندگي و سطح توسعه را فراهم نمايند.
با توجه به يافتههاي تحقيق پيشنهاد ميشود كه:


تقويت نقش شهرهاي كوچک و مياني با تاكيد بر حفظ روابط درون ناحيهاي

و تقويت خود اتكايي و هويت درون ناحيهاي ميتواند در باز توزيع تراكمها ،تمركز
زدايي و ايجاد توسعه متعادل و پايدار منطقه نقش موثري ايفا نمايد .بنابر اين بايد از
روند حاشيه گرايي و تبديل اين نواحي به مناطق حاشيهاي جديد تهران جلوگيري كرد.


در نواحي حاشيهاي (مانند :كرج ،شهريار ،ربا كريم ،ورامين ،پاكدشت و) ...

با افزايش دسترسي به امكانات و بهبود شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي و ايجاد تنوع
كاركردي در اين نواحي از طريق احياء و تقويت كاركردهاي محلي ،روابط درون
ناحيهاي و دادن هويت مستقل به اين نواحي ميتوان در جهت كاهش عدم تعادل و
بهبود سطح توسعه عمل كرد.


در مجموع با وجود عدم تعادلهاي اجتماعي ،اقتصادي و اكولوژيكي در

سطح منطقه ،روند فزاينده عدم تعادل كنوني ،برنامهريزي منطقهاي در جهت توقف اين
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روند عدم تعادل و اصالح الگوي توزيع جمعيت ،فعاليت و سكونت در سطح منطقه
ضرورتي اجتناب ناپذير است و تنها با يک برنامهريزي فضايي و منطقهاي آگاهانه
ميتوان به توسعه متعادل و پايدار در سطح منطقه دست يافت.
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