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نظريه عمومي براي شهر هاي قرن بيست و يكم و انطباق آن با 
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تاريخ پذيرش نهايي:   1389/3/8

                                                        

 چكيده 
در دهه هاي اخير رويكردهاي جديدي در رابطه با مسائل شهري مطرح گرديده است. از اين رو براى ارائه واقع بينانه تر نظريات 
مربوط به توسعه شهر، بررسي تحوالت چند دهه اخير شهرهاي مختلف الزم است.و با شناخت سير تكاملي آنها مى توان الگوهاي 
ــعه شهرها مورد  ــهرها با توجه به عوامل مختلف موجب گرديده اثر اين عوامل در توس ــير تحول ش واقع گرايانه تري ارائه نمود. س

بازنگرى قرار گيرد.
پيترهال در اواخر قرن بيستم به بررسي تعدادي از شهرهاي دنيا پرداخت تا با شناخت و مقايسه آنها، به الگوهاي مناسبي دست يابد. 
ــپس نتايج اين تغييرات را در سيستم شهري مورد بررسي قرار مي دهد. در اين  ــتجوي ماهيت و اثر نيروها مي پردازد و س وى به جس
رابطه ابتدا با رويكردى به بحث در مورد نظريه پيترهال پرداخته و سپس عوامل موثر بر گسترش شهرهاي بزرگ و مياني1 ايران بررسى 

شده و با نتايج حاصل از نظريه پيترهال مقايسه مي گردند.

 واژه هاي كليدي
سيستم شهر ، نيروهاي تاثيرگذار ، پيترهال ، شهرهاي ايران ، نظريه عمومى ، قرن بيست و يكم  

Email: zdavoudpour@gmail.com(مسئول مكاتبات) دكتراى شهرسازى،  استاديار گروه كارشناسى ارشد شهرسازى دانشگاه آزاد اسالمى ،  قزوين *
Email: daryoush_ardalan21@yahoo.com                                               كارشناس ارشد شهرسازى ،   دانشگاه آزاد اسالمي، قزوين **
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مقدمه

توسعه شهرى در قالب شهرسازى بعنوان اقدامى از پيش انديشيده شده 
ــم زاده،1374 ،91)  ــابقه اى بس طوالنى دارد. (هاش ــكونت انسان س براى س
اكنون مسئله اين است كه شهرهاى آينده را به ترتيبى بسازيم كه هم از 
مزاياى تمركز شهرى برخوردار باشد و  در خدمت آدمى موثر افتد و هم 
ــرايط نامناسب آن به حداقل تقليل يابد. (مزينى، 1381 ،28) در اين  آنكه ش
ــش هاى فراوانى توسط صاحب نظران و موسسات مختلف  زمينه، كوش

در طول قرن بيستم بخصوص در دهه آخر آن صورت پذيرفته است.
ــاالت متحده  به همراهى  ــه 1990 آژانس حفاظت از محيط اي در ده
ــبكه اى  به نام  ــكيل ش ــازمانهاى حكومتى يا غير ذينفع تش تعدادى س
شبكه رشد هوشمند دادند. در واقع  اين شبكه براى پاسخى به افزايش 
نگرانى جامعه درباره يافتن راهى به رسيدن به اقتصاد ، محيط زيست و 

( www.epa.gov) .جامعه پايدار تشكيل شد
ــمند عبارتند از: ايجاد گزينه هاى مختلفى از مسكن  ــد هوش اصول رش
ــويق همكارى  ــايگى هاى قابل پياده روى، تش براى مردم، ايجاد همس
ــهام داران، كاربرى مختلط، طراحى منازل مسكونى متراكم،  جامعه و س
نگهدارى از فضاهاى باز ، زمين هاى كشاورزى ، زيبايى هاى طبيعى و 

(www.nrdc.org) .نواحى طبيعى حساس و حياتى و غيره
ــهرهاي كشورهاي مختلف  ــال 1995 پس از مطالعه ش پيترهال2 به س
ــوي يك نظريه عمومى براي شهرهاي  نظريه اى تحت عنوان " به س
ــهر را به عنوان يك  ــود. اين نظريه، ش ــت و يكم" 3  ارائه نم ــرن بيس ق
ــي تاثير عوامل مختلف بر نحوه  ــتم در نظر مي گيرد و به چگونگ سيس
گسترش شهرها مي پردازد. بررسي نحوه گسترش شهرها در كشورهاى 
ــخص مي كند كشورهاي  ــعه يافته مش ــورهاي توس مختلفبه ويژه كش
ــاوت تجربيات گوناگوني  به لحاظ چگونگي  مختلف در زمان هاي متف
تاثيرگذاري عوامل مختلف بر توسعه شهر را تجربه كرده اند. اين عوامل 

تاثيرات مثبت و منفي بر زندگي شهري داشته اند.
از آنجا كه ايران نيز افزايش جمعيت توام با افزايش نرخ شهرنشيني را 
ــكالت بسياري روبروست،  ــائل و مش تجربه مي كند و در اين راه با مس
به نظر مي رسد بررسي تجربيات كشورهاي توسعه يافته و نظريه هاي 
ــتفاده از آنها در تحليل مسائل مربوطه بتواند در حل برخي  موجود و اس

مشكالت در زمينه توسعه شهرى كمك موثرى باشد.

 روش مطالعه
ــتفاده از منابع معتبر و مرتبط با موضوع ( طرح هاي جامع موجود   با اس
ــازي) اطالعات مربوط به  ــوراي عالي معماري و شهرس در دبيرخانه ش
ــير تكاملي آنها  بررسي شد. همچنين از  ــترش شهرهاي ايران و س گس

ــايت دانشگاه نيويورك اياالت متحده امريكا نظرات ارائه شده  طريق س
ــه نحوه گسترش شهرهاي  ــوي پيترهال مطالعه گردد ، و با مقايس از س
ــعه شهرهاي ايران  ايران با نظريه هاي جديد ، به تحليل چگونگى توس

پرداخته شود.

 يك نظريه عمومي براي شهر هاي قرن بيست و يكم
ــاي (اقتصادي _ فني  ــاد دارد مجموعه اي از نيروه ــال اعتق پيتره
ــت كه تاثير  ــر كار مي كنند و مجموع آنهاس ــي) با يكديگ _ اجتماع
زيادي بر   شكل گيرى سيستم كلي شهرها دارد . به همين دليل به 
ــى عوامل موثر بر توسعه شهرهاى مختلف جهان در دهه هاى  بررس
ــازد عوامل  ــن مى س ــى هاى وى روش اخير مى پردازد. نتايج بررس
موثر و تغييرات آنها نه تنها در رابطه شهرها با يكديگر -  سيستم كلي 
ــمتى از آن مى باشد – بلكه در ساختار داخلي  ــهرها كه هر شهر قس ش

شهرها نيز اثر خود را نمايان مي سازند.
ــپس نتايج  ــتجوي ماهيت و اثر نيروها مي پردازد و س هال ابتدا به جس
اين تغييرات را در سيستم شهري بررسي مى كند. آنچه در ارائه گرديده 

چگونگي شناخت و تبيين اين نيروها از نگاه پيتر هال است :

 عواملــى كه پيتر هال در نظريه خــود به عنوان عوامل 
موثــر4  نام مى برد را مى توان به شــرح زير دســته بندى 

نمود:
• جهاني شدن5

ــئله كه ملت ها و مناطق از نظر اقتصادي و هم چنين سياسي به   اين مس
طور روز افزوني به صورت مشاركتي يا رقابتي با يكديگر نزديك مي شوند 
مورد پذيرش عام است. البته بسياري از نتايج اين نوع توسعه ، در شهرهاي 

بزرگتر متمركز خواهد بود. 

• اقتصاد اطالعاتي6 ( دانش پايه )
 دومين ويژگي مورد نظر هال موضوع تغيير اقتصاد مبتني بر توليد و توزيع 
كاال به اقتصاد دانش پايه است كه بر پردازش اطالعات تكيه مي كند ، به 
عبارتى همان گونه كه توليدات صنعتى در سراسر جهان توزيع شده اند و 
نقش هر يك از شهرها حتى كشورها در هر زمينه روشن است، خدمات نيز 
به طور روز افزوني در مناطق مختلف و مشخصى از جهان تمركز مى يابند، 
ــت.  ــتقرار آنها متفاوت از محل توليدات صنعتى و قديمى اس اما محل اس
آنها در معدودي از شهرهاي با نقش بازرگانى و تجارى به طور مشخص 
ــهر هاي جهاني7" استقرار يافته اند. پيتر هال حدود 20  تحت عنوان " ش
شهر ديگر را در درجه بعدي  بالفاصله بعد از شهرهاى جهانى  تشخيص 
ــي8 " نام مى برد. ــهرهاي " زير جهان ــت كه از آنها به عنوان ش داده اس

دكتر زهره داوود پور ، مهندس داريوش اردالن 
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صفحات     5-15
نظريه عمومي براي شهر هاي قرن بيست و يكم و انطباق آن با شرايط ايران

• تغيير صنعتي 9
ــت اثرات تغييرات فناورى بر سيستم شهري از دو طريق  وى معتقد اس
ــاق مي افتد: يكي از طريق ايجاد صنايع بنيادين نوين ، و ديگرى از  اتف

طريق تغييرات زير ساخت هاي حمل و نقل و سيستم ارتباطات .
* تغييرات از طريق ايجاد صنايع نوين10

ــل هايي جدا از صنايع  ــاي صنعتي جديد تمايل دارند در مح مجتمع ه
ــند . البته داليل آن پيچيده است. برخى از  ــعه داشته باش قديمي تر توس
ــده به صورت  ــاي تاچ 11 " ناميده ش ــران صنايعي را كه  "ه ــب نظ صاح
ــامل خدمات "هاي تاچ" از  ــترده ترى تعريف مي كنند ، و آنها را ش گس
قبيل تحصيل ، مراقبت هاي پزشكي ، موزه ها ، تاالر ها ، كتابخانه ها  و 
رسانه به عنوان يك منبع اصلي رشد اقتصادي شهر ، و شايد منبع اصلي، 
در دوره اخير و براي آينده نزديك مى دانند. پيتر هال اين گونه صنايع را 
صنايعى مى داند كه با دسترسى به اطالعات پردازش نشده، در هسته هاى 
ــمي ديگرى به غير از  مراكز فعاليت گرد هم مى آيند، البته هيچ نظريه رس
ــده است.  آنچه هال مطرح مى كند براي مكان گيرى اين صنايع ارائه نش
ــت كه آنها قوياً تمايل دارند به طور مجموعه اي در كالن  ــن اس اما روش
شهرهاي اصلي استقرار يابند . يكى از  قوي ترين اصول در برنامه ريزي 
شهري كه تا كنون مورد عمل بوده، تمركز شديد صنايع در شهرهاي قديمي 
ــت كه مشكالت عديده اي ايجاد مي كند از آن جمله تراكم ترافيك و  اس
ــت نهايتاً افزايش قيمت يا سهميه بندي ها و  ــت ، و ممكن اس آلودگي اس

مقررات مربوط به آنها را موجب گردد.
* تغييـرات حاصل از توسـعه زير سـاخت هاى حمـل و نقل و 

ارتباطات 12
ــه عنوان نموده حمل و نقل در عين حال كه  ــن كالرك (1975) ب كالي
ــتند، باعث نابودى آنها نيز مى گردند. قرن ها  ــهرها هس ايجادكننده ش
تاثير عميق حمل و نقل به دو طريق بر توسعه شهرها نمايان شده : اول 
ــردم، كاال و اطالعات در مقياس هاي ملي و بين  ــق جابجايي م از طري
المللي به طريقي كه روي ثروت شهرها اثر گذارد و دوم از طريق ايجاد 

دسترسي بين شهرها.
همان طور كه مشهود است ، پايانه ها در مراكز فعاليت به عنوان يك 
ــهرها) نقش ايفا  ــوى جهت جذب فعاليت هاي جديد (در ش آهنرباي ق
ــايي ترين اثرات به علت رشد اتومبيل و آمد و شد  مي كنند . البته تماش
ــت . اين مسئله نه تنها  ــايل نقليه سنگين در شهرها ايجاد شده اس وس
ــهرهايي انجاميد كه دسترسي به آنها مبتني  به گسترش حومه هاي ش
ــتفاده از  اتوموبيل و سيستم هاي حمل و نقل همگاني - ابتدا در  بر اس
ــپس بطور روز افزون در اروپاي غربي – مي باشد ، بلكه به  امريكا و س
ــهرى نيز منجرشد ، و اخيراً  ــد فعاليت مراكز جديد در حومه هاي ش رش

نيز بيشتر بر مشاغل متكي بر فعاليت هاي خدماتي اثر گذاشته است. 

• مهاجرت13
امروزه هدف اصلي مهاجرين؛ مهاجرت به كشورهاى امريكاي شمالي 
است . اتحاديه اروپا ، قبل از 1970 مقصد مهمي نبود ، بعدها شروع به 
پذيرش سريع تعداد زيادي از افراد كرد و در اواخر دهه 1980 به سطح 
ــياري از مهاجرت ها  ــت يافت . انگيزه بس ــي نظيري از مهاجرت دس ب
ــائل اقتصادي بوده است. فشارهاي ناشي از مهاجرت در كشورهاي  مس

توسعه يافته در آينده قطعًا غير منتظره خواهد بود.
• محيط زيست 14

ــتم مورد توجه قرار گرفتند  مالحظات جديدى در آخرين دهه قرن بيس
كه به سال 1992 در كنفرانس ريو15 به اوج خود رسيدند : نگراني براي 
پايداري محيط زيست در سطوح ملي و بين المللي. اثرات اين نگراني ها 
ــان دادند. كه به  ــت هاي ملي و محلي  خود را نش در ابتكارات و سياس
توجهات عميقي در رابطه با دورنماي اقدامات و عملكردهاي شهرها در 

بلند مدت منجر گرديد.
• سياست هاي محيطي16

ــت است . در  ــائل مربوط به محيط زيس اين موضوع كامًال جدا از  مس
ــكوفايي سال هاي دهه 1980 سياست هاي كنترل كننده رشد   طول ش
ــهري در كشورهاي غربي تاثير گذاشت. نظير آنچه در  مناطق كالن ش
ــرقي انگلستان و يا منطقه باي سان فرانسيسكو 17 اتفاق افتاد،  جنوب ش
ــبت به نظريات قبلى در رابطه با  ــديدي را نس ــئله تضاد ش كه اين مس

مسئله رشد شهري در بر داشت.
• خصوصي سازي خارج از نظارت دولت18 

ــدت بيشترى  ــازى طى دو دهه 1980 و 1990 ش ــئله خصوصى س مس
گرفت. تقريباً همه كشورهاى صنعتي پيشرفته به سمت خصوصي سازي 
ــى از خدمات شهري از آموزش  ــدن از نظارت دولت در بخش يا خارج ش
ــت و از حمل و نقل عمومي گرفته تا جمع آوري زباله،  گرفته تا بهداش
ــده يا  ــتاندارد ش ــت تا روش هاي اس ــت كرده اند. لذا ضروري اس حرك
منظمي را به منظور كنترل اجراي اين خدمات و پيگيرى ضمانت حسن 
ــتانداردهاي  ــام كار بخش خصوصى مورد توجه قرار گيرد تا آنها اس انج

اجباري خاصي را براى ارائه خدمات لحاظ نمايند.
• رقابت بين مكان ها 19

در رابطه با نياز به گسترش بازارها طى دهه هاى 1980 و 1990 رقابت 
بين مكان ها در اثر تمايل به داشتن بازارهاى فرا محلى بشدت كاهش 
ــدند با وجود نياز به بازاريابى  ــهرها متوجه ش ــئولين ش يافته بود. اما مس
ــترده مجبورند عالوه بر قوانين بازاريابى و رقابت هاى حاصل از آن  گس
بعضي ويژگي هاي منحصر به فرد را براي شهرشان ايجاد كنند ، بعضي 
از ويژگي هاي منحصر به فرد كه در هيچ شهر ديگري  عينًا نمي تواند 

وجود داشته باشد.
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 سيستم شهري20
ــى تاثير تغييرات گفته شده بر سيستم شهري، يك  پيترهال براي بررس
ــخص حداقل دو  ــهرى را ارائه مى كند. وى به طور مش طبقه بندي ش
ــخيص مي دهد. اگر چه به اعتقاد وى  ــطح مهم سلسله مراتب را تش س
ــا وجود دارد، هم در  ــيم بندي ه ــك و ترديد زيادي در اين نوع تقس ش
تقسيم بندي پيشنهادى وى در رابطه با سلسله مراتب دو سطحى و هم 
ــته و ارتباطات  در برخى از طبقه بندي هاي ديگر كه از قبل وجود داش

معنى دارى با نظريه وى دارند. 
• شهرهاي جهاني

ــهرهاى جهانى را چنين تعريف مى كند، شهرهاى جهانى  پيتر هال ش
ــا - در يك مقياس  ــتند كه مبادالت تجاري عمده آنه ــهرهايي هس ش
ــر و از طرف ديگر  ــهرهاي جهاني ديگ ــك طرف با ش ــي -  از ي جهان
ــد. اساسًا اين تجارت  ــهرهاي مرحله پائين تر منطقه خود مي باش با ش
جهاني شامل انجام خدمات اختصاصي : همچون  سرويس هاي مالي ، 
ــرويس هاي ارتباطات جمعي ، خدمات بهداشت و آموزش و توريسم  س
(از جمله تجارت توريسم ) است . اين شهرها هميشه مراكز بانك هاي 
مركزي ، گروه هاي مهمي از نقل و انتقاالت بانكي ،(از جمله نمايندگى 
ــركت هاي بيمه ،  ــك هاي مهم خارجي) ، بورس اوراق بها دار ، ش بان
ــتگاه  ــم ( از جمله نقل و انتقاالت ملي ) ، ايس ــركت هاي مه مراكز ش
ــگاه هاي مهم،  ــران، دانش هاي تلويزيوني ، مجله ها و روزنامه ها، ناش

بيمارستان ها و فرودگاههاي بين المللي اصلي هستند. 
ــتالر21 ، هم چنين نقش هايي  ــن ، به پيروي از طرح كريس ــا وجود اي ب
ــتر مناطق ايفا مي كنند. مهمترين اين  ــطوح پائين تري در بيش براي س
سطوح، سطح ملي است، لندن به طور مشخص نمونه يك شهر جهاني 
ــتردام، ميالن مي خواهند جز شهرهاي  ــت. پاريس، بروكسل، آمس اس
ــرايط باشند،  ــت واجد ش ــند و در بعضي جنبه ها ممكن اس جهاني باش
ــخص خود را با نقش ملي  در حالي كه پايتخت هاي ديگر به طور مش
محدود كردند و در نتيجه گاهي اوقات موقعيت هاي متناقضي را در طى 
ــنتي و ساير بخش ها تجربه كرده اند، از  دهه 1980 بين بخش هاي س
ــنتي از قبيل (  ــغلي در بخش هاي س جمله كاهش زياد فرصت هاي ش
ــد، خريد و فروش كاال ، خدمات روزمره ) و همزمان منافع زياد در  تولي

ساير بخش ها كه با اقتصاد جهانى سر و كار داشته اند. 
• شهرهاى منطقه اى و ملى22

ــت پديده  ــطح بعدى  ضرورى اس ــهرها، در س  در ادامه طبقه بندي ش
ــه  پايتخت  ــا در نظر گرفت  چرا ك ــدي آنه ــطح بن ــى را در س پيچيدگ
ــهرهاي جهاني قرار  ــورهاي اروپايي كه در مرحله اي پايين تر از ش كش
ــتكهلم–  ــتردام – مادريد – رم – كپنهاك – اس گرفته اند ( بن – آمس
ــلو – وين ) را  مى توان با شهرهاى اصلى مهم در اياالت متحده و  اس

ژاپن و شايد بعضى از قسمت هاى اروپا نظير آلمان مقايسه نمود. 
ــاختار ايالتى يا با سابقه اتحاديه يا هر دو  ــورهايي  با س به ويژه در كش
ــا - امريكا – مكزيك – برزيل ) گرايش به  ــپانيا – آلمان – ايتالي ( اس
ــت كه نه تنها با  ــهرهاى ايالتى خيلى مهم اس ــمت تعداد اندكي از ش س
ــه نقش ها را با آنها  ــان رقابت مى كنند، بلك پايتخت هاي ملى خودش
ــت هاى منطقه اى براى  ــرده و به طور موثر به عنوان پايتخ ــيم ك تقس
ــهرى با  ــوند. اين گروه از مناطق ش ــيعى به كار برده مي ش مناطق وس
اندازه متوسط ( به عنوان مثال ميانگين جمعيت در حدود پانصد هزار تا 
دو و نيم ميليون ) به عنوان مراكز خدمات ادارى و سطح باال براى يك 
ــد ملى بزرگتر يا به عنوان  ــتايى پر رونق در داخل يك واح منطقه روس

مركز  يك ايالت نيمه صنعتى كوچك به كار مى روند.
حد نهايى اين گروه به ويژه در اروپا و در بعضى از ايالت هاى شهر هاى 
آسياى شرقى ( هنگ كنگ – سنگاپور )  شهرهاى بالقوه جهانى هستند. 
ــتند در بهترين  گر چه در اروپا حتى بعضى از آنها پايتخت هاى ملى نيس

حالت شايد بتوان آنها را به عنوان شهرهاى زير جهانى معرفى كرد.

 الگوي تغييرات داخلي در شهرهاي جهاني و زير جهاني 23
شكوفايي دهه 1980 با گرايش هاي روز افزون  به سمت جهاني شدن 
ــهري را براي تمام  ــعه مراكز اداري ش ــد، به گونه اي كه توس همراه ش
ــياري از  ــتند، به ارمغان آورد. اما بس ــهرهايي كه موقعيت جهاني داش ش
شهرهاي زير جهاني نيز به طور مشابه رشد كرده و مشكالت مشابه اي 

از تراكم و تمركز را  بوجود آوردند. 
ــهري، كه مي توان در بسياري از بزرگترين  مرحله اوليه تمركززدايي ش
ــور عمده از انتقال  ــا از اواخر دهه قرن نوزدهم ديد به ط ــهرهاي دني ش
ــروع شد كه نتيجه  ــهرهاي مركزي به حومه هايشان ش ــكان از ش اس
ــي،  راه آهن هاي  ــن آورى حمل و تقل عمومي و خصوص ــترش ف گس
ــافربري و سيستم هاي مترو از اواخر قرن نوزدهم بود. به  الكتريكي مس
ــروع مرحله جديد، بعد از جنگ جهاني دوم، مستلزم  ــخص ش طور مش
ــنتي حمل و نقل عمومي و يا  تمركز زدايي خارج از محدوديت هاي س
ــتفاده از اتوموبيل شخصي براي اكثر سفرها از  ــته به اس به عبارتى وابس
ــل كار بود. الگوي تمركززدايي از دهه 1950 به بعد  جمله رفتن به مح
در اياالت متحده قابل مشاهده است. اين الگو در اروپا به طور تدريجي 
از انگلستان24 شروع و تا اوائل دهه 1980 شامل تمام كشورهاي جامعه 
اروپايي شد. اين وضعيت در اياالت متحده بعد از جنگ جهاني در اواخر 
دهه 1950 و 1960 گسترش يافت و با دستيابي به صلح، تمركز زدايي 

اشتغال به طور چشم گير و محسوسى ادامه يافت. 
در اين زمينه سه نوع فعاليت به عنوان فعاليت هاى مستعد براي مكان يابي 

مجدد، مورد توجه قرار گرفتند :

دكتر زهره داوود پور ، مهندس داريوش اردالن 
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صفحات     5-15
نظريه عمومي براي شهر هاي قرن بيست و يكم و انطباق آن با شرايط ايران

ــهر -  به دليل  1 – مكان هاى مربوط به توليد و انبار كاال به حومه ش
ــي به محدوده  بزرگ و مناسبي از زمين جهت توليد كارآمد كه  دسترس

نزديك به شبكه هاي آزاد راه ملي جديد بودند – انتقال يافت. 
2 - تحقيق و توسعه 25 و توليد با فن آورى باال ، به مناطق بسيار مناسب 

نزديك حاشيه روستا جذب شدند .
3 - ادارات بزرگ همچون بيمه يا صدور كارت اعتباري، كه از فن آورى 
پردازش الكترونيكي اطالعات بهره برده اند، به دليل اجاره پايين محل 
ــب گرايش به استقرار در گره هاي موجود  كار و وجود نيروى كار مناس

در حومه شهرها-كه داراي دسترسي آسان بودند-داشتند؛ 
ــوال كليدى وجود دارد و آن اينكه فرآيند (مكان يابى  در اينجا يك س
مجدد به سمت بيرون مراكز شهرى) در نهايت در كجا و يا در چه زمانى 

به پايان مى رسد ؟
ــيار باال باشد اين فرآيند ممكن  • جايي كه اجاره در مناطق مركزي بس

است به طور وسيعي گسترش يابد .
• به نظر مي رسد اين فرآيند به واسطه نياز به ارتباط رو در روي سريع 

بين شعبات اصلي و فرعي ادارات محدود شده اند .
ــز زدايي موجود گرايش به  ــواهد، معموال الگوي هاي تمرك • بنا به ش

توسعه فقط در داخل محيط و فضاي اصلي شهر دارند.
ــته هاي مركز شهري جذابيتشان را براي خدمات در  در عين حال هس
ــديدي بر فضاي مركز شهر  ــطح باال حفظ مي كردند . فشارهاي ش س
جهت انجام فعاليت هاي متراكم سنتي ، هم در شهرهاي جهاني و هم 
در بزرگترين شهرهاي زير جهاني وجود داشت ، كه اين موضوع برنامه 
ــزي و جديدي را براي  ــزان را راهنمايي مى كند تا مناطق غير مرك ري

فعاليت هاي متمركز مهم در داخل فضاي كالنشهري كشف كنند .
ــتيه26  ــهرى نظر ژان باس البته در نظريه هاى مربوط به آينده مراكز ش
ــا ورود فن آورى هاى  ــتيه ب ــت. به اعتقاد باس با پيتر هال متناقض اس
ــهرها در هم شكسته و انسان ها ديگر نيازى  ــاختار ش جديد ارتباطى س
ــهرها و مناطق مركزى آنها جهت انجام فعاليت هاى تجارى خود  به ش
ندارند (باستيه ،1382، 114)، ليكن مطالعات پيترهال نشان مى دهد در آينده 
نيز فرآيند تمركز زدايي تنها در داخل محيط و فضاي اصلي شهرها رخ 

مى دهد.
ــخيص داد كه مى توانند  ــهري را مي توان تش حداقل 4 نوع فضاي ش

نقش جايگزين را ايفا كنند :
ــامل گسترش مراكز  1. مراكز تجاري فرعي جديد ، كه گاهي اوقات ش
شهري در پايانه هاى احيا شده يا دوباره توسعه يافته و يا مناطق مبادله 
ــگ كنگ، توكيو،  ــتردام، نيويورك، تورنتو، هن ــت ( لندن، آمس كاال اس

اساكا - كوب ).
ــته به ميزان مبادالت حمل  ــهرها ( كه وابس ــيه كالن ش 2. مراكز حاش

ــهر هستند ) گاهي  ــمت مياني يا داخلي حومه ش و نقل عمومي در قس
اوقات از آنها به عنوان مراكز شهري جديد نام برده مى شود.( كاردون، 
ــترفرونت، روسلين،  الديفنر، الي پارت ديو، ليل، هره ليل، نيوارك، واس

بالستون، شينجوكو، شين - اساكا، پااليستا )27.
ــيه كه تقريبًا در اطراف مكان هاي قابل دسترس به  ــهرهاي حاش 3. ش
ــي به حمل و نقل عمومي گسترش يافتند. (نيو  ــاهراه و فاقد دسترس ش
ــي زيپ استيريپ ، تيسونز كورنر ، آاورورا بين دنور و فورت ورث،  جرس
مسا بيرون فونيكس، سن رامون - دوبلين - پليسانتون  در  منطقه باي 

سان فرانسيسكو)28. 
4. شهرهاي  حاشيه اي كه در اطراف پايانه هاي حمل و نقل عمومي يا 
به طور كلي در مراكز قديمي دوباره گسترش يافته در شهرهاي مستقل 

سابق توسعه مى يابند، كه اين موارد نادر هستند.

 فرآيند تمركززدايي
فرآيند تمركززدايي در مناطق پايتختي ناشى از آن است كه اين مناطق 
ــام داده بودند تا  ــا اوائل دهه 1990 انج ــي تالش هاي جدي را ت بعض
ــده كنترل ويا به  ــل محدوده هاى برنامه ريزي ش ــد خود را در داخ رش

محورهاى مذكور هدايت نمايند. 
دو سوال مطرح است:

1) آيا اين فرآيند پيچيده تمركز زدايى در نهايت منجر به تعادل و توازن 
مي شود ؟

2) اثر اين امر بر روي الگوهاي سفر چيست ؟
بر اساس نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده:

ــت كه هر چند گسترش قابل  ــده، آنس آنچه كه در واقعيت  پديدار ش
ــهر ايجاد شده، اما محدوده هاي مسكوني  ــتغال در حاشيه ش توجه اش
ــهر تمايل دارند. عده  ــمت بيرون ش ــتر از آن به س ــيار بيش جديد بس
ــز باقي بمانند،  ــا در مركز به صورت متمرك ــغل ه اي معتقدند اگر ش
ــد اما ميانگين  ــه ها افزايش مي ياب ــافرت به حوم ــن طول مس ميانگي
ــيرهاي سريعتر يا راه  ــت زيرا مردم به مس ــافرت ثابت تر اس زمان مس
ــوند كه البته بعضي هم با استناد به مصاديق  هاي تندتر منتقل مي ش
ــالف آن را بيان مي  ــاير مناطق دنيا وجود دارد، خ ــرى كه در س ديگ
ــي كه در بعضي از بزرگترين مناطق  ــد . فرم خاصي از تمركز زداي كنن
ــد محوري يا  ــورد توجه قرار گرفت رش ــى دهه 1980 م ــي ط پايتخت
ــده و گاهي اوقات  ــات برنامه ريزي ش ــه گاهي اوق ــدوري بود ك كري
ــد نظريات پيترهال در مورد عوامل نوين  اتفاقي بودند .آنچه عنوان ش
ــله مراتب سيستم شهرى با  ــهرها ، چگونگى سلس ــعه ش موثر بر توس
ــهرها  ــدن، اثرات آن براى تغييرات داخلى ش توجه به فرآيند جهانى ش
ــهرى بود.  ــنهادى براى تمركز زدايى از مراكز ش ــا فرآيند پيش و نهايت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
        88

       
      

139
ن 0

ستا
 زم

يز و
 پاي

م/
پنج

ال 
/ س

هم
ره ن

شما
     

ر   
شه

ت 
هوي

ــترش  ــى وضعيت ايران و نحوه گس ــمت از مقاله به بررس در اين قس
ــود.  ــهرهاى ايران و عوامل موثر بر آن پرداخته مى ش ش

 نحوه گسترش شهرهاي ايران و عوامل موثر بر آنها
ــته و آنرا به شهر امروزى تبديل كرده است،  ــار ايرانى گذش  آنچه بر ش
تحت هر عنوانى مطرح گردد و با هر فلسفه اى كه توجيه شود تاكيدى 

است بر رشد ناموزون و خود بخودى شهر. (فخراحمد ، 1387 ، 58 )
ــت ارزيابى نظريه پيترهال و انطباق آن با چگونگى عوامل موثر در   جه
ــد تا نمونه هايي از شهرهاى ايران  ــترش شهرهاى ايران ، سعي ش گس
انتخاب شوند كه به لحاظ اندازه ، نه آنقدر كوچك بوده كه عوامل موثر 

ــند و نه آنقدر بزرگ كه روابط پيچيده حاكم بر  بر آنها محدود و كم باش
ــادگي قابل شناسايي نباشند . لذا شهرهايي انتخاب شد كه از  آنها به س
ــطح مياني و  ــده در طرح كالبد ملى در س لحاظ اندازه كالبدي تعريف ش

بزرگ باشند . شهر هاي منتخب در جدول شماره 1 ارائه شده است.
 با مطالعه گزارشات طرح هاي جامع اين شهرها و ويژگى هاى موجود 
ــى قرار گرفت،  ــهرها مورد بررس ــعه ش در آنها عوامل تاثير گذار بر توس

نتايج بررسى هاى انجام شده در جدول شماره 2 ارائه شده است:
ــويق كننده  ــهرهاى ايران، عوامل طبيعي به دو صورت تش  در اكثر ش
ــهرهايي مانند اراك  ــرده اند ، در ش ــده نقش مهمي بازي ك ــاز دارن و ب
ــبب گرديدند تا  ــيب زياد يا كوير س و كرمان عوامل طبيعي همچون ش

جدول 1. جمعيت شهرهاي ايران بر اساس سرشماري آبان 1385 و اندازه كالبدي هر يك  ماخذ: مركز آمار ايران

اندازه كالبديجمعيتشهراندازه كالبديجمعيتشهر
مياني بزرگ423006اراكبزرگ577307اروميه
مياني بزرگ412669اردبيلبزرگ552706زاهدان
مياني بزرگ367508بندرعباسبزرگ551161رشت
مياني بزرگ357171اسالمشهرمياني بزرگ496684كرمان
مياني بزرگ349821قزوينمياني بزرگ473149همدان

جدول 2. عوامل خاص در گسترش شهرهاي منتخب   ماخذ: مطالعات نگارندگان

عوامل موثر در گسترششهر
كوهستان در جنوب شهر – تمايالت و گرايشات مردماراك 29 و 30

كوه و درياچه در جنوب و غرب شهر - تمايالت و گرايشات مردماردبيل 31 و 32
ارزش افزوده باال زمين -  نقش بسيار تاثيرگذار مادر شهر تهران - محورهاي ارتباطي اسالمشهر33

تمايالت و گرايشات مردم – جدايي گزيني اجتماعياروميه34
بافت پراكنده در شرق شهر و مركز آن -  قيمت زمين -  كنار گذر شمالي شهر- تاسيسات و تجهيزات حمل و نقل - تاسيسات و تجهيزات نظامي – قيمت بندرعباس 35

زمين
باغات و مزارع در جنوب و غرب شهر – تمايالت و گرايشات مردم -  احداث مجموعه هاي مسكوني در شمال شهر -  جاده هاي بين شهري و كارخانجات و رشت 36 و 37 

مراكز خدماتي جهت رشد به شرق و مجدداً غرب و شمال شهر
سياست تمركزگرايي و تشويق به مالكيت زمين شهري زاهدان 38
وجود طرح برنامه ريزي شده در جهت شمال - ايستگاه راه آهن در جنوب شهر -  تاسيسات ارتش و باغات و اراضي كشاورزي در ساير جهات – قيمت زمينقزوين 39 
توپوگرافي زمين - محور ارتباطي كرمان 40 

ارتفاعات الوند و باغات مسكوني و چشم اندازه در جنوب شهر -  سوداگري و بورس بازي زمين شهري -  اعمال نفوذ ها در تعيين محدوده شهر - قيمت همدان 41 و 42 و 43
زمين در شمال شهر - تمايالت و گرايشات مردم
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صفحات     5-15
نظريه عمومي براي شهر هاي قرن بيست و يكم و انطباق آن با شرايط ايران

ــهر از يك جهت متوقف گردد در حالي كه در شهر هايي  ــترش ش گس
ــي همگني بر منطقه حاكم  ــت و اروميه كه وضعيت طبيع همچون رش
بود، گسترش در تمامي جهات اتفاق افتاد ، از سوي ديگر در شهرهايي 
چون اردبيل و همدان عوامل طبيعي همانند كوه و آب و هواي مناسب 
ــده گرديد . در  ــهر به سمت عوامل ياد ش ــبب تمايل به گسترش ش س
ــه اقتصادي  ــل اقتصادي يعني جاذب ــهر عام ــهري همچون اسالمش ش
ــهر تهران سبب گرديد تا گسترش در تمامي سطح منطقه به سرعت  ش
اتفاق افتد ، هرچند گرايشاتي به سمت راه هاي اصلي منطقه و مناطق 
ــت، اما عامل اقتصادي به صورت رانت بازي  صنعتي اطراف وجود داش
ــوداگري امالك در شهري مانند همدان موجب گرديد تا حدود 50  و س

سال گسترش شهر تنها به سمت جنوب شهر باشد.
 در قزوين و بندر عباس نقش تاسيسات و تجهيزات شهري بر گسترش 
ــهر چشم گير بوده است. در قزوين خط آهن جنوب شهر اگرچه ابتدا  ش
سبب رشد شهر به اين سمت گرديد ليكن خود مانعي براي توسعه آينده 
ــد . در بندر عباس وضعيت به گونه اي ديگر است تجهيزات و  ــهر ش ش
ــات اطراف سبب اسكان در مناطق اطراف آنها شد به نحوي كه  تاسيس

يك حركت رفت و برگشتي بين محدوده اصلي شهر و تاسيسات اطراف 
طي دوره گسترش شهر ديده مي شود.

ــترش سريع خود را  ــهر زاهدان نيز مهمترين عامل تاثير گذار برگس  ش
ــت هاي تشويقي تملك زمين توسط  وراي همه عوامل مذكور در سياس

مردم بوده است. (داودپور و اردالن ،1387، 71)

نتيجه گيري

عوامل تاثير گذار بر گسترش شهرهاي ايران و مقايسه آن با شاخص هاى 
پيشنهادى پيتر هال در نظريه به سوى يك تئورى عمومى براى شهرهاى 

قرن 21 :
ــده ، عوامل دخيل در  ــا كنون گفته ش ــع بندي از آنچه ت ــك جم  در ي
ــته بندى شده مى توان در  ــهرهاي ايران را به صورت دس ــترش ش گس
ــاهده نمود، همچنين عوامل مورد نظر در ديدگاه  جدول شماره (3) مش

پيترهال را مي توان به صورت جدول شماره (4) ارائه نمود:
ــياري از  ــخص مي گردد بس ــه بين جداول 3 و 4  مش  در يك مقايس

شكل 1. جهات گسترش شهرهاى همدان و اردبيل     ماخذ : مطالعات نگارندگان

جدول 3. عوامل موثر در گسترش شهرهاي منتخب  -  ماخذ : داودپور و اردالن ، 1387

تمايالت و گرايشات مردم – جدايي گزيني اجتماعي - مهاجرتاجتماعى و فرهنگى
قيمت زمين – صنايع و كارگاه ها اقتصادى

طرح هاي شهرك سازي – تعيين محدوده شهر برنامه ريزي
زمين ها كشاورزي و باغات – آب هاي زير سطحي – شيب تند  و كوه هاي اطراف – جهت باد جغرافيايى طبيعى

واگذاري زمين به مردمسياسى
خطوط راه آهن  - جاده هاي بين شهري – كمربندي ها و كنار گذر ها – بافت پراكنده موجودكالبدى فضايى
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مهاجرتاجتماعى و فرهنگى
جهاني شدن  _ اقتصاد اطالعاتي _ صنايع جديد_ خصوصي سازي _ رقابت هاي اقتصادياقتصادى

سياست هاي محيطي (برنامه ريزي منطقه اي)برنامه ريزي
سياست هاي حفاظت محيطزيست محيطي
انتقال و ارتباطكالبدى فضايى

جدول 4. عوامل موثر بر گسترش شهرها از ديدگاه پيترهال   ماخذ: مطالعات نگارندگان

ــي شهرهاي مهم دنيا ، به ويژه شهرهاي كشورهاي  عواملي كه در بررس
توسعه يافته ، از ديدگاه پيترهال مطرح بوده اند نظير جهانى شدن، اقتصاد 
ــره، در ايران نقش تعيين كننده اي را  ــازى و غي اطالعاتى ، خصوصى س
بازي نكرده اند . از طرف ديگر ، عوامل موثر بر گسترش كالبدي شهرهاي 
ــه مردم و غيره، در  ــون عوامل جغرافيايى ، واگذارى زمين ب ــران همچ اي

نظريه پيتر هال جايى ندارند.
 با توجه به مسائل فوق از آنجايى كه ايران با يك تغيير اساسي در ساختار 
ــد و عوامل جديدي شهرهايش را تحت  ــهرهاي خود روبرو خواهد ش ش
تاثير قرار خواهد داد. همچون بسياري از  شهرهاي دنيا ، شهر هاي ايران 
ــوند،  ــاختار داخلي خود مي ش نيز تحت تاثير آن عوامل دچار تغيير در س
اين مسئله در كنار افزايش ميزان شهر نشيني و گسترش اندازه شهرها ، 
موضوع توسعه شهري را به مشكل پيچيده تري تبديل خواهد كرد ؛ زيرا 
شهر هاي ايران  هم از درون (ساختار داخلى) و هم از بيرون (محدوده هاي 

ــوند. عدم توجه به اين مسئله سبب  ــهر ) دچار دگرگوني مي ش اطراف ش
بروز مشكالت بزرگي در برنامه ريزي شهري مي شود.

حال با شناختي كه از عوامل تاثير گذار جديد به دست آمد، بايد در صدد 
دست يابي به راه حل هايي بود كه بتوان برنامه ريزي شهري را به صورت 
ــت تاثير عوامل نو ظهور در  موفقيت آميز به پيش برد. پس ابتدا الزم اس

ايران بر ساختار داخلي شهرها شناخته شود.
ــه طريق مشاهده  همان طور كه بيان گرديد، تغييرات را مي توان از س

نمود :
1. گرايش به سمت حومه شهرها جهت فعاليت هاي توليدي و انبار كاال

ــت فعاليت هاي  ــتاهاي اطراف جه ــيه روس ــمت حاش 2. گرايش به س
تحقيقاتي و توليدي با فن آورى هاي باال

ــتقرار  ــهرها جهت اس 3. گرايش به مراكز (گره ها ) موجود در حومه ش
ادارات و دفاتر تجاري

جدول 5. مراكز جديد جهت گسترش شهرها    ماخذ: مطالعات نگارندگان

فعاليت پيشنهاديموقعيت نسبت به مركز شهرتوضيحاتمراكز جديد
گاهي اوقات بصورت گسترش مراكز شهري مراكز تجاري فرعي جديد

بر روي بندرهاي احيا شده يا دوباره توسعه 
يافته و يا مناطق مبادله كاال است

ادارات و دفاتر تجاريدر حاشيه محدوده اصلي

وابسته به ميزان مبادالت حمل و نقل مراكز حاشيه كالنشهرى
عمومي در قسمت مياني يا داخلي حومه شهر 

هستند. گاهي اوقات آنها به عنوان مراكز 
شهري جديد به كار مي روند

ادارات و دفاتر تجاريدر حاشيه محدوده اصلي

آنها تقريبًا در اطراف مكانهاي قابل دسترس شهرهاي حاشيه اي
به شاهراه و فاقد دسترسي به حمل و نقل 

عمومي گسترش يافتند.

فعاليت هاي توليدي و انبار كاالخارج از محدوده اصلي
 فعاليت هاي تحقيقاتي و توليدي با فن آورى 

هاي باال
اطراف پايانه هاي حمل و نقل 

عمومي
به طور كلي در مراكز قديمي دوباره 
گسترش يافته در شهرهاي مستقل سابق

فعاليت هاي توليدي و انبار كاالخارج از محدوده اصلي
فعاليت هاي تحقيقاتي و توليدي با فن آورى 

هاي باال
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صفحات     5-15
20. The urban system
21. Christaller
22. National and regional cities
23. Patterns of internal shift in global and sub-global 
cities
24. UK
25. Research and development (R&D)
26. Jean Bastie
27. (Croydon, La Defense, Lyon-Part Dieu, Lille-
Euralille, Newark Waterfront, Rosslyn, Ballston, 
Shinjuku, Shin-Osaka, Paulista)
28. (the New Jersey Zip Strip, Tysons Corner, Aurora 
between Denver and Fort Worth, Mesa outside Phoenix, 
San Ramon-Dublin-Pleasanton in the San Francisco Bay 
Area)

29 . م.م. زيستا ،1378 : 9- 31 
30 . م.م. زيستا ،1379 : 1-427 الي 427-2

31 . م.م.توسعه و عمران ، 1359 ، فصل 1 : 69 الي73 
32 . م.م.توسعه و عمران ، 1359 ،، فصل 12  : 9 الي13

33 . م.م.هم سو، 1365 ،بخش سوم : 10الي 22
34 . م.م. عرصه ،1366 : 58  الي 62

35 . م.م شارستان ، 1363 ، جلد اول ، فصل 2
36 . م.م. ايران آمايش ، 1369 : 8-2 الي 2-10 

37 . م.م. ايران آمايش ، 1369 :6-180
38 . م.م.شهر و خانه ، 1384 ، فصل 5 : 9 الي 11

39 . م.م.شارمند ، 1369 : 8 الي 14
40 . م.م. شارستان ، 1363 ، فصل 5 : 2 الي 18
41 . م.م. مرجان ، 1345، فصل 6  : 49 الي 54
42 . م.م. مرجان ، 1345، فصل 9  : 84 الي 85

43 . م.م. موژدا و همكاران : 25 الي 169

فهرست مراجع

1. باستيه ، زان و همكاران، (1382)،"شهر"، مترجم : على اشرفى، دانشگاه 
هنر، جلد 2. 

2. داودپور ،زهره ، و داريوش اردالن، (1388)، "بررسـي تطبيقى عوامل 
موثر بر گسـترش شـهرهاى بزرگ و مياني (10 شـهر ايران - 

دوره معاصر)"، دوفصلنامه هويت شهر ، شماره 3.
3. زبردست ، اسفنديار، (1383)، "اندازه شهر"، مركز مطالعاتي و تحقيقاتي 

شهرسازي و معماري _ وزارت مسكن و شهرسازي ، جلد 1.
ــر تقوايى، (1387)،  ــيدمهدى، محمدرضا پورجعفر، على اكب ــد، س 5. فخراحم
"برنامه ريزى توسـعه درون شـهرى، روشـها و ضـرورت ها"، 

دوفصلنامه هويت شهر، شماره2.
6. مزيني ، منوچهر، (1381)، "مقاالتي در باب شهرسـازي"، انتشارات 

دانشگاه تهران ، جلد 4.

ــاس يافته هاى پيترهال، فشار هاي شديد بر روي مراكز  همچنين بر اس
ــدوده، برنامه ريزان  ــبب تراكم باالي فعاليت ها در آن مح ــهرها به س ش
شهري را بر آن داشت تا مناطق غير مركزي و جديدي را براي فعاليت هاي 
ــش اصلي شهر پيدا كنند. با بررسي هاى انجام  متمركز مهم در داخل پوش

شده حداقل 4 محدوده زير را مى توان مورد توجه قرار داد :
پس در داخل محدوده شهرها و هم چنين در نقاط پيراموني آنها فضاهاي 
بالقوه مهمي وجود دارند كه اگر چه امروزه چندان به چشم نمي آيند ليكن 
در آينده مي توانند به عنوان مراكز مهم شهري ايفاي نقش كنند ،كه بايد 

در تهيه طرح هاي شهري به آنها توجه بيشتري مبذول گردد.
در پايان ، آنچه كه الزم است همواره مورد توجه قرار گيرد، اين واقعيت 
ــتم پويا واجد تغييرات ساختاري  ــت كه شهر ها به عنوان يك سيس اس
ــترش كالبدي شهرها  ــتند . يعني هم زمان با گس داخلي و خارجي هس
ــبب افزايش جمعيت آنها ، اين سيستم از دورن هم دچار تغييرات  به س
ــنهادي به اين تحوالت داخلي  ــود ، اگر در طرح هاي پيش جدي مي ش
توجه نگردد و تنها به محدوده هاي الحاقي جديد پرداخته شود ، مسلمًا 

طرح تهيه شده با مشكالت عديده اي روبرو خواهد شد.

پى نوشت ها

ــه اول 1374 ) طبقه بندي  ــرزمين (مرحل ــش س ــرح آماي ــات ط 1. در مطالع
ــرح زير ارائه شده است :شهركوچك  ــهرهاي كوچك و مياني و بزرگ به ش ش
ــك (50،000   تا 100،000    ــط كوچ ــهر متوس (كمتر از 50،000  نفر ) -  ش
نفر) - شهر متوسط بزرگ (100،000 تا 250،000  نفر ) - شهر بزرگ مياني               
(250،000 تا 500،000 نفر ) - شهرهاي بزرگ و بسيار بزرگ ( 500،000 تا 

2،000،000 نفر ) . زبردست ،1383 : 10
2. Peter Hall
3. Towards a General Urban Theory
4. The contributing forces
5 . Globalisation
6. The informational economy
7. Global cities
8. Sub- global
9. Technical change
10. New industries
11. High-touch
12. Transportation and Communication
13. Migration
14. Environment
15. Rio
16. Environmental politics
17. The San Francisco Bay Area
18. Privatisation and deregulation
19. Competition among places
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