
1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار 
136- 165صص 

ی از کارکردهاي شهر تهرانگذاري جابجایی برختأثیربررسی میزان 
در ساماندهی وضعیت پایتخت در ایران

شهري، دانشگاه سیستان و بلوچستانریزيبرنامهجغرافیا و استاد-زادهعیسی ابراهیمدکتر 
ارومیهشهري، دانشگاه ریزيبرنامهدانشیار جغرافیا و -میرنجف موسويدکتر 

شهري، دانشگاه اصفهانریزيبرنامهو دانشجوي دکتري جغرافیا -علی باقري کشکولی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28/10/1394: تاریخ پذیرش14/11/1392: تاریخ دریافت
چکیده

مسائل اجتماعی، لحاظ بهز باالي عملکردها، تمرکدلیل بهشهرهاي پایتختی در کشورهاي در حال توسعه 
بسیار مهمی در حیات هاي نقشو اي هستندفرهنگی، اقتصادي، زیست محیطی و کالبدي دچار مشکالت عدیده

جابجایی برخی از کارکردهاي شهر تهران در تأثیربررسی میزان حاضر هدف پژوهش . این کشورها دارند
اسنادي، جامعه آماري کارشناسان مسائل اقتصادي و - پژوهش تحلیلیروش . راستاي ساماندهی پایتخت است

مصاحبه و پرسشنامه ها آوري دادهعابزار جم. اي استگیري خوشهنفر بر مبناي نمونه36اجتماعی و حجم نمونه 
. ماري استنباطی استفاده شده استآهاي از مدل تحلیل مسیر و آزمونها جهت تجزیه و تحلیل داده. است

آموزشی و دانشگاهی، –جابجایی مرکزیت علمی ،دهدمیتحقیق بر اساس مدل تحلیل مسیر نشانهاي فتهیا
داراي 741/0و 743/0، 769/0، 827/0مرکزیت صنعتی، مرکزیت جمعیتی و گردشگري به ترتیب با میزان 

به گام، جابجایی همچنین بر اساس ضرایب همبستگی گام. باشندمیدر ساماندهی پایتختتأثیربیشترین 
اجتماعی، هاي مؤلفهرا در ساماندهی تأثیردر گام اول بیشترین 902/0آموزشی با مقدار -کارکردهاي علمی
آموزشی که شامل - اي که جابجایی مرکزیت علمیگونهبه.اداري و فرهنگی پایتخت دارد-اقتصادي، سیاسی

درصد از واریانس ساماندهی 63تنهایی اي بهخانهپژوهشی، مراکز کتاب- علمیهاي مراکز دانشگاهی، قطب
پایتخت را تبیین کرده است و در نتیجه ارتباط بین جابجایی این کارکردها از پایتخت و ساماندهی پایتخت در 

ازاي یک واحد افزایش در جابجایی کارکردهاي علمی و دیگر بهعبارت به. باشدمیدرصد معنادار99سطح 
بنابراین همزمان با انتقال این . گرددمیواحد دگرگونی حاصل864/0ی پایتخت به میزان آموزشی در سامانده

دار مکاتبات         نویسنده عهدهE-mail: iazh@gep.usb.ac.ir
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هاي يگذارسرمایهبه تهران، افزایش ها دقیقی بر روي کنترل شدید مهاجرتهاي ریزيبرنامهکارکردها باید 
وهاي متخصص صورت زیرساختی در سایر شهرها، افزایش امکانات آموزشی و ایجاد جاذبه براي ماندگاري نیر

.نکندخنثیانتقال چنین کارکردهایی را تأثیرگیرد تا 
.تمرکزگرایی، پایتخت، ساماندهی، جابجایی کارکردها، شهر تهران:کلیديهايواژه

مقدمه-1
اول،نگـاه در.کننـد مـی بـازي ملـت یـک روحوزنـدگی درحیـاتی نقشایتختی،پشهرهاي 

دولـت مقـر عنوان بهاقتصادي و همچنینوسیاسیقدرترکزيمنبع میکعنوان بهها پایتخت
شهر آن کشور همواره بزرگترینها پایتختکشورها،ازبسیاريچرا که در.کنندمیایفاي نقش
تـا کوشـند مـی اغلـب هـا  پایتخـت این باشد کهمهمترین موضوعشایدحالاینبانیز هستند،

درمهمـی نقـش نتیجـه درومت را منعکس کننـد حکوهاي آرمانوفردبهمنحصرهاي ویژگی
هـایی  چنین پایتخـت برايمحلبا این شرایط، تعیین.کنندایفاحکومتبهبخشیدنمشروعیت

مـدرن ومـدرن ماقبـل حکـومتی نظـام دوهـر بطـن درجغرافیاییقدیمیمشکلیکهمیشه
ازتـاریخی ورهنگـی فمعـانی بـه آکادمیـک مطالعـات ازکمـی تعدادرسدمینظربه.باشدمی

فکر مرکزيمکانهایی مانندتئوريبنیادینکاربردهايازفراترخود،پایتختیشهرهايعملکرد
جهت ارائه خدمات بهتـر توسـط   کوچکو همبزرگکشورهايهمگذشته،در قرون. اندکرده

دهـاي  جدید و یـا انتقـال برخـی از کارکر   هاي شهرهاي پایتختی خود، اقدام به ساخت پایتخت
هـا،  رسـد دلیـل اصـلی جابجـایی مکـان پایتخـت      مینظر به).Rawat, 2005: 1(اندخود کرده

نگـاه کنـیم ماننـد    هـا  جابجـایی پایتخـت  متنوعهاي نمونهبهواقع، اگردر. ساماندهی آنها باشد
دهلـی بـه کلکتهازهند، در1703درپترزبورگسنتبهمسکوازروسیهجابجایی پایتخت در

تـداخل  هاي توان آسیبمی1997سالدرآستانهبهآلماتیازقزاقستان،درو1911سالدرنو
,Schatz(وضـوح دیـد  عملکردهاي مختلف را در چنین شهرهایی قبل از انتقـال پایتخـت بـه   

موجود در حوزه عملکردهاي مختلف در شهرهاي پایتختی، هاي عالوه بر آسیب). 127 :2003
نقـش رغـم بـه کهاستطوالنیپایتختی مدتشهرهايهویتودهاعملکرها،همچنین پدیده

غفلت قرار گرفته است و این موردعلمیادبیاتملت دردولت وزندگیدرپایتختمحوري
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. ..عامل به تداخل بیشتر عملکردها و ایجاد مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصـادي، کالبـدي و   
اقتصـادي، گذشـته، جغرافیـاي  هرچنـد در .)Campbell, 2003: 121(آنها کمک کرده است 

اي منطقـه اقتصـادي توسـعه درشـهرهاي پـایتختی  سهمتوصیفمرکزي را برايمکانتئوري
عنـوان  بهآن،متعددنظريهاي کاستیعلتبهزیاديحدتاچارچوبکار برد، اما امروزه اینبه

اقتصادي،سیاسی،اجتماعی،عواملشکستوجغرافیاییجبرگراییبراز حدبیشتأکیدمثال،
و ) Wolfel, 2002: 486(تاریخی تا حد زیادي کارایی خود را از دست داده است وفرهنگی

تمرکـز بـاالي   دلیـل  بـه باعث شده است شهرهاي پایتختی و همچنین سـایر شـهرهاي منطقـه    
مسائل اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي، زیسـت محیطـی و کالبـدي دچـار        لحاظ بهعملکردها، 

گیرنـد تـا  مـی تصـمیم کشـورها کلیـدي، متعـدد چنـین مـوارد  در. اي شـوند شکالت عدیدهم
جدیـدي جابجـا   هـاي  بـه مکـان  نخست شهرها یا قطب شهرهاازدوربهراخودهاي پایتخت

در این شرایط و در صورت انتقال پایتخت به شهرهاي جدیـد،  ). Dascher, 2000: 378(کنند
عدم تعلق به یـک  (، اجتماعی )ه اطراف شهر جدید و امثال آنارزش افزود(اقتصادي هاي جنبه

هـاي  تخریب بخش قابل توجهی از امکانات موجود و با توجه بـه جنبـه  (، فنی )گروه اجتماعی
تهـران یکـی از   . قابل توجه خواهـد بـود  ) شهرسازانه ایجاد هسته مناسب براي یک جهان شهر
اخیـر کـه عامـل    هـاي  در سالبویژه یت آن شهرهاي پایتختی است که با توجه به افزایش جمع

روستایی بوده است و با گسترش مسـائل زیسـت محیطـی و    هاي اصلی این افزایش، مهاجرت
عمرانی متعدد، دچار مسائل مختلـف زیسـت محیطـی، اجتمـاعی، اقتصـادي،      هاي اجراي طرح

و حـل مسـائل   همین دلیل از اواخر دهه هفتاد بحـث سـاماندهی   به. گردیده است.. .کالبدي و 
سو و از یک...) مسائل ناشی از اندازه جمعیت و فعالیت از قبیل آلودگی هوا، ترافیک و (تهران 

وسـیع ناشـی از زلزلـه و سـایر     هـاي  حفاظت از ارکان حکومت و امنیت ملی در برابـر آسـیب  
اخیـر بـا   هاي اما در دهه). Ghamami, 2004: 37(خطرات احتمالی از سوي دیگر مطرح شد

هـاي انتقـال   زیست محیطی و ترافیک همراه با جمعیت رو به رشد، طرحهاي رش آلودگیگست
پایتخت از تهران و انتقال برخی از کارکردهاي پایتخت مانند کارکرد اداري جهت کـاهش ایـن   

هـدف از ایـن پـژوهش بررسـی مسـائل و      . جدي مورد بررسی قـرار گرفـت  طور بهمشکالت 
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پـذیري  در راستاي تحقـق ،رکردهاي اداري، اقتصادي، فرهنگیمشکالت شهر تهران در انواع کا
بـا  حاضـر در پـژوهش . ساماندهی شهر با انتخاب کارکردهاي مطلوب بـراي جابجـایی اسـت   

هـر یـک از آنهـا اقـدام بـه انتخـاب       هـاي  مطالعه کارکردهاي مختلـف شـهر تهـران و آسـیب    
ود ایـن شـهر در قالـب    کارکرد جهت جابجایی و کاهش مسائل و مشکالت موجـ ترین مناسب

: نمایدمیاالت زیرؤس
بـه چـه میـزان مسـائل و     . ..جابجایی هر یک از کارکردهاي اداري، اقتصـادي، فرهنگـی و   -1

کند؟میمشکالت نظام شهري را در کشور حل
کارکرد جهت جابجایی از تهران بدون اینکه نیازي بـه انتقـال پایتخـت باشـد،     ترین مناسبت-2

کدام است؟

وش تحقیقر-2
هاي مورد بررسی نوع تحقیق کـاربردي و روش بررسـی آن   با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه

بررسـی  ابزار گـردآوري اطالعـات  .باشدمیشهر تهرانجامعه آماري . تحلیلی است-توصیفی
اسناد و مدارك و همچنین پرسشنامه و مصاحبه است که به تعداد مشخص در بین کارشناسـان  

کارکردهـاي اقتصـادي،   مؤلفـه 10مـورد بررسـی   هـاي  شـاخص . توزیع شده اسـت و خبرگان 
ازگویه است کـه  36در قالب ... آموزشی و –کارکردهاي سیاسی و اداري، کارکردهاي علمی 

جهـت هـا  در تجزیـه و تحلیـل داده  . )1شمارهنمودار(آوري شده است طریق پرسشنامه جمع
از در ساماندهی شهر تهران ... ادي، اجتماعی و سیاسی و جابجایی کارکردهاي اقتصتأثیرمیزان 

هـاي آمـار   آزمـون ،همچنین بـراي ارتبـاط بـین متغیرهـا    . مدل تحلیل مسیر استفاده شده است
.کار برده شده استچندمتغیره و گام به گام بهاستنباطی مانند ضریب همبستگی، رگرسیون 
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)   The Authors(1394ها مؤلفهوابط بین متغیرها و بررسی ر: 1شماره نمودار 

محدوده مورد مطالعه
5/68میلیون نفر بوده کـه از ایـن میـزان    75149669، بالغ بر 1390جمعیت کل کشور در سال 

یشترین سهم استانی از ب. درصد آن در روستاهاي کشور ساکن هستند5/31درصد در شهرها و 
درصد و کمترین آن متعلق بـه اسـتان ایـالم بـا     21/16تهران با جمعیت کشور متعلق به استان 

هـزار کیلـومتر مربـع   1628هاي کشـور در حـدود   مساحت استانهمچنین . درصد است74/0
180و 181هاي سیستان و بلوچستان و کرمان بـا  استانمساحت متعلق بهبیشترینباشد کهمی

هـزار  11هـزار و  5هاي البـرز و قـم بـا    ستاناکمترین مساحت نیز برايهزار کیلومتر مربع و 

انتقال پایتخت

جابجایی کارکردها

تمرکزگرایی مجدد

ساماندهی و تعادل 
بخشی نظام شهري

مرکزیت اقتصادي

- مرکزیت علمی 
-مرکزیت سیاسیو نمایشگاهیدانشگاهی

اداري

تمرکزگرایی

مرکزیت جمعیتیمرکزیت فرهنگی

کارکرد فرهنگیدانشگاهی-کارکرد علمی کارکرد اقتصاديکارکرد سیاسی اداري
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واستان تهرانو مرکزپایتخت ایرانزرگترین شهر ودر این میان، تهران ب. باشدمیکیلومتر مربع
730نیـز مسـاحت ایـن شـهر   . باشـد مـی نفـر 8،244،535جمعیت آن واستتهرانشهرستان

در هـر  نفـر 11000تـا بـیش از   10700بـین  پایتخـت تراکم جمعیت در بوده وکیلومتر مربع 
توان گفت این می.بیستمین شهر پرتراکم جهان است،شود که بنابر آمارکیلومتر مربع برآورد می

گونـه اي کـه صـادرات بـین اسـتانی و      باشـد بـه  میاقتصادي نیزهاي ر محل تمرکز فعالیتشه
تن صـادرات انـواع محصـوالت    8299416با 1390دهد، این شهر در سال المللی نشان میبین

ل بختیاري و اردبیل به ترتیب با اچهارمحهاي و استاندارد کشاورزي، صنعتی در رتبه اول قرار 
:Statistical Center of Iran, 2011(آخر قـرار دارنـد  هاي تن در رتبه344194و 311671

30-45 .(

موقعیت جغرافیایی پایتخت در کشور: 1شماره نقشه 
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مبانی نظري -3
تمرکز فضایی عبارت است از توزیع جغرافیایی درآمدهاي دولتی، صنایع، تجارت، جمعیت در «

اي در همه شـرایط زنـدگی   وجود آمدن نابرابرهاي ناحیهعین که نتیجه آن بهیک یا چند مکان م
و توسـعه شهرنشـینی و   گیـري  شـکل نقش تمرکز فضایی منابع و امکانات بر روند . خواهد بود

تر بسیار حائز اهمیت توجه به نقش این شهرها در فرآیند توسعه مناطق جغرافیایی سطوح پایین
پیرامون، نظریه مراکز رشد، توسعه از -قطب رشد، مرکز هاي نظریهگیري شکلبوده و منجر به 

در هـا  جایی که تمـام ایـن نظریـه   از آن. باال به پایین، نظریه سوداگري و نظریه وابستگی گردید
و هـا  کشورهاي پیشرفته همگام با روند زندگی و تکنولوژي در کنترل نظام شهري داراي برنامه

اي نگردید، اما در اغلب کشـورهاي  ناحیههاي دند، منجر به نابرابريتنظیم یافته بوهاي سیاست
ظاهري چهره شهرها بدون توجه به زیربناي تاریخی، صـنعتی و  هاي در حال توسعه، دگرگونی
,Qalibaf et al(» مراکـز رشـد و تمرکزگرایـی گردیـد    گیـري  شکلزندگی اجتماعی منجر به 

کـه داردداللـت نظامیبروبودهبرخوردارسیاسیهوجازتمرکزگرایی عمدتاً«). 154 :2010
تمرکـز  مبینراتمرکزگراییرابرتسون،دیوید. استاستوارسیاسیتمرکزویژبتمرکزمبنايبر

میـان مسـئولیتها وقـدرت توزیـع برابردرپایتختدرسیاسیاقتدارمنابعوحکومتینهادهاي
سیاسیوجهدرتوان گفت تمرکزگراییمیابراینبن.استدانستهمحلیوايملی، منطقهمراجع

نیـروي نظیـر تولیـد عوامـل تمرکـز بـر اقتصاديوجهدروداردقدرت داللتمنابعتمرکزبر
درتمرکزگرایـی عبـارتی  بـه . داردتأکیـد فعالیـت وتولیـد، کـار  عواملسایروسرمایهانسانی،
بـر کهشودمیمنجر»فضاییزگراییتمرک«بهنوبه خودبهکشوریکاقتصاديسیاسیساختار
داللـت معینمکانچندیادریکو جمعیتتجارتصنایع،دولتی،درآمدهايتراکموانباشت

این موارد باعث شده است تمرکززدایی بـه یـک رونـد جهـانی     ). Karami, 2013: 12(» دارد
توزیـع در کشـورهاي   تمرکززدایی بر رشد و تأثیرتبدیل شود، با این وجود، ارزیابی تجربی از 

ــت   ــود اس ــدایی خ ــل ابت ــوز در مراح ــعه هن ــال توس ). Bardhan, 2002: 185-205(در ح
کاالهـا و  مـؤثر کلی فکري مناسب براي بهبود تدارك طور بهاختیارات دولت، و تمرکززدایی از 

تر از شـرایط  خدمات عمومی محلی است، چرا که مقامات و مسئولین محلی دانش بهتر و دقیق
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,Dethier(خود را تحت نظارت داشته باشـند  هاي توانند حوزهمیمحلی دارند و بهترموجود 

درون سازمانی، هاي تیبویت معتقد است که بر اساس تمرکززدایی مالی و رقابت). 111 :1999
عملکردي خود مناسـب بـا   هاي جهت پیدا کردن نقشها توانند آزادانه در سراسر مکانمیافراد
کنـد کـه اطمینـان حاصـل شـود کـه خـدمات        میکنند که این عمل کمکق خود حرکتیسال

یکـی از  ). Tiebout, 1956: 420(عمومی محلی به نحو احسن و مطلوب فراهم شـده اسـت   
در تمرکززدایی از شهرها، شاخص شهر مسلط است که در شـرایط خاصـی،   مؤثرهاي شاخص

نقش شهر مسـلط را بـر عهـده   شهر یا چند شهر بزرگ در داخل یک سیستم شهري،ترین بزرگ
ایـن  تـأثیر نحـوي تحـت   اي و شهرهاي یک کشور بهسان که مادرشهرهاي ناحیهبدین. گیردمی

:Shakoie, 2006(گیرندمیشهرها هستند، قرارترین شهرها که قطب اصلی رشد و پرجمعیت

حی ماندگی دیگر نـوا هاي رشد در یک کشور باعث عقباگرچه نفس وجود قطب). 487-485
ولی نحوه . بخشداي تحکیم میشود، بلکه رشد و توسعه اقتصادي را در سطح ملی و منطقهنمی

عنـوان  بـه هاي رشد در مراکز شهري بزرگ کشور نگرش به توسعه اقتصادي بر پایه ایجاد قطب
ابزار رشد اقتصادي نه تنها اثرات مفیدي بر رونق نواحی پیرامونی نگذاشت، بلکـه باعـث عـدم    

در توسعه بین نواحی، تمرکز شـدید جمعیتـی، اقتصـادي، اجتمـاعی، سیاسـی و اداري و      تعادل 
ایـن فراینـد در نهایـت موجـب     . عدم توزیع بهینه امکانات و خدمات در پهنه سرزمین گردیـد 

مراکز شهري گردید هاي اقتصادي و انباشت سرمایه و تمرکز جمعیتی درتمرکز فرآینده فعالیت
-تهران با بیش از دو قـرن سـابقه مرکزیـت اداري    . حی را بیشتر نمودو شکاف توسعه بین نوا

قطـب رشـد   عنـوان  بهسیاسی کشور و بیش از نیم قرن سابقه به حالت کالن شهر بزرگ کشور 
تمرکز اقتصـادي، سیاسـی،   . هاي مختلف حفظ کرده استبرتر تفوق و برتري خود را در زمینه
ان زمینه اشتغال وسیعی فراهم کرده و همزمان بـا آن، تهرفرهنگی، نظامی، اداري و خدماتی در

در نقاط دیگر کشور و برخورداري بیش از پیش تهران از امکانـات بهتـر   ها رکود نسبی فعالیت
در تهران بزرگ سودهاي کالن اقتصادي بـه  . خدماتی به این توسعه شتابی خاص بخشیده است

این شهر برگشـت  در. آیددست میسوم بهسبب تمرکز تولید، با شرایط خاص مادر شهر جهان 
تهـران سـرازیر   سـوي  بهنتیجه بیشترین سرمایه پذیر است و درسرمایه با سودهاي کالن امکان
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سایر نواحی جغرافیایی ایران را موجـب شـده   ماندگیعقبحاکمیت این جریان، سیر. شودمی
مرکزگرایـی آثـار سـوء   تـوان گفـت ت  مـی .شودرو، یک شهر انگلی محسوب میاست و از این

اقتصادي، اجتماعی فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی داشته و موجب تمرکـز جمعیـت در نـواحی    
خاصی از کشور شـده اسـت و از پراکنـدگی توزیـع بهینـه منـابع و امکانـات در پهنـه کشـور          

از نظـر اقتصـادي،   چنـین شـهرهایی   ). Mousavi, 2003: 149-147(جلوگیري کـرده اسـت   
تـأثیر یک حوزه تسلط کامل داشـته و در نقـاط مختلـف آن    سیاسی برهاي عالیتاجتماعی و ف
در نتیجـه ادامـه تسـلط شـهرهاي مسـلط،     «). Asiabi, 2008: 395(گـذارد مـی منفی بر جاي

اجتمـاعی، اقتصـادي، مختلـف ابعاددرجمعیتفضـاییتوزیـعنامتعـادلونـامتوازنالگـوي
وجمعیتـی خـالء کـه شـود مـی باعـث ایــن الگـو  .شودمیبه روشنی مطرحاداريوسیاسی

عوامـل ازنیـز امـر ایـن کهوجود آید،شـهري بههـايکانونپایینومیانیسطحدرکارکردي
ايناحیـه هـاي عـدم تعـادل  و گسترششهريسلسله مراتبنظامدرعدم تعادلبروزدرمؤثر
توسـعه، حـال درکشورهايدربویژه واقعی،دنیايدر«). Ahmadi et al., 2013: 32(» است

پایتخــت، شــهر معمـوالً وسیاسـی بـزرگ شهرچندیایکازها دولتحمایتیهايسیاست
شـهرها، ایـن دربنـایی زیـر هايگذاريسرمایهگسترش. شودمیحـدازبـیشتمرکـزسـبب
کـه  شودمیآنهابهزیاديافرادوها بنگاهجذبسببوشدهآنهااسـتقرار درجـذابیتموجب

انباشت سـرمایه،  .)Farahmand et al., 2009: 121(» گرددمینهایتا به انباشت سرمایه منجر
عبارت دیگر هنگامی که تولیـد در هـر روابـط    به. محصول تبدیل ارزش اضافی به سرمایه است

یـد کنـد و   بتواند ارزش اضافی تول) چه اقتصاد بازار و چه اقتصاد تحت فرمان برنامه(اقتصادي
گسترش آن به کار گیـرد،  منظوربهکل این اضافه ارزش یا بخشی از آن را در چرخه بازتولید و 

در واقع با انباشت سرمایه، شیوه تولید خـاص  . در آن صورت انباشت سرمایه تحقق یافته است
، عیاجتمـا ، از طریق تمرکز جغرافیـایی شهر تهران. کندداري و انباشت سرمایه رشد میسرمایه

اي که به تمرکـز  مؤلفهنخستین در این رابطه، . پیدا کرده استتولید اضافی گسترش اقتصادي و
و ) هـا جـویی داخلـی بنگـاه   صـرفه (هاي مقیـاس  جوییکند، صرفهجغرافیایی سرمایه کمک می

ها بـا  جویی داخلی، بنگاهدر صرفه. است) هاجویی خارجی بنگاهصرفه(هاي تجمع جوییصرفه
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مقیاس تولید یعنی افزایش سرمایه ثابت، امکان سودمندي تولید و کارآمـدي سـرمایه را   افزایش
هایی که ها از مواهب همجواري با دیگر بنگاههاي تجمع، بنگاهجوییدر صرفه. دهندافزایش می

عالوه بـر ایـن   . اي بده بستان اقتصادي دارند، سود بیشتري نصیب بنگاه خود کنندگونهبا آنها به
درکشوراقتصادي–سیاسیساختاروپیرامونیداريسرمایهبامرتبطسازوکارهايوها ریانج«

فعالیـت وکـار مراکزتراکموجمعیتافزایشوتهراننخست شهريرشدزمینهحاضر،سده
قدرتمنـد اقشـار وو نهادهـا تهـراننفعبهسرمایهانباشتبا. استآوردهفراهمراشهرایندر

. انــد یافتـهتمرکزفرودستوکارگريمتوسط،اقشارنخبگان،ازگوناگونیهايالیهشهر،این
تعمیـق سـبب آنکـه بـر عـالوه شـده، ایجـاد افزودهارزشبـه مواهبدسترسـیدرنـابرابري
شـده، کشـور مناطقو سایرتهرانشهريمجموعهبیناجتماعی-اقتصاديشکافونابرابري

» اسـت داشـته آنشـهري مجموعـه وتهـران شهردروندرها ابرابرينافزایشدرزیادينقش
)Karami, 2011: 48(.   بدین ترتیب نظام فضاي ملی و توزیع اندازه شهرها طی فرآینـد رشـد

جابجایی سرمایه و نیـروي کـار و   هاي اقتصادي و جریانهاي و توسعه اقتصادي، در اثر پویش
گـردد کـه پیامـد    میز و پیرامون دستخوش تحوالتیسیاسی بین مرکهاي ثر از تنشأهمچنین مت

برتـر در نظـام شـهري اسـت کـه منجـر بـه تمرکـز         هـاي  آن گسترش و تسلط شهرها و قطب
Sharbat Oughali and(شـود  مـی کاردکردهاي اقتصادي، اجتماعی، اداري و سیاسی در آنها

Javanmard, 2011: 95 .(   نابرابریهـاي وطقمنــا توســعه بنـابراین، همـواره نـاهمــاهنگی
کـشورسیاسـیواجتمـاعی–اقتصاديبـر ساختارحاکمهاي مکانیسماثردرموجودايناحیه

درو کوچـک بـــزرگ شــهرهــايتوســعهنــاهمــاهنگیوشــتابانشـهرنــشینینیـزو
موجـــب شــهرتهـــران درخـــدماتی تــسهیالت واقتــصادي هـاي  فعالیــت تمرکــز اثر

شــهر شـده  ایـنازشـهرينظـامدیگرشهرهايآشکارخــالء کارکرديوکامــلجــدایی
عظیم در هاي يگذارسرمایهاي که گونهبه). Taghvai and Mousavi, 2011: 42-32(اسـت 

-شهر تهران منجر به گسترش انواع مختلف مشاغل شده است و از طـرف دیگـر مرکـز اداري   
تواننـد شـهر تهـران را بـا     مـی شهر متمرکز شده است و ایـن عوامـل  سیاسی کشور نیز در این 

... مشکالت و مسائلی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیـک، افـزایش تـراکم جمعیـت و     
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باشد، هرگونه بحـران  میهمچنین با توجه به اینکه قلب اقتصادي کشور در تهران. مواجه سازد
گفتـه  نا. راسر کشور را دچـار بحـران کنـد   صادي در ستواند توسعه اقتمیاقتصادي در این شهر

کند تا از میپیداست که مقامات شهر تهران با تمام قدرت، براي تمرکززدایی از این شهر تالش
در ایـن  . اقتصادي و اجتماعی جلـوگیري کننـد  هاي سنگین اقتصادي ناشی از بحرانهاي هزینه

گـزینش واقـع در«. شـود میکارکردها مطرحراستا، مباحثی چون انتقال پایتخت و یا جابجایی
کردکارفاقدرافعلیپایتختدالیلیبهها دولتکهآیدمیپدیدزمانیپایتختتغییربرايمکان
هايدشواريدنبال بهاستممکنچنین ضرورتی. نمایندآنتركبهملزمراخودودانستهالزم

وجـود بـه آنسیاسـی جغرافیـاي انـداز  چشمدر هاییضعفنتیجۀدریاوکشورآنژئوپلیتیک
شـهر اینبههاییویژگیتهران،ژئوپلتیکیموقعیت). Ahmadpour et al., 2009: 127(»آید
.اسـت دادهقـرار خودتأثیرتحتکارکردهاي اقتصادي و اجتماعی را در کشورهموارهکهداده

بـه یـا شهرهاي بـزرگ نفعبهراياقتصادموازنهخوبیبهتواندمیشهراینژئوپلتیکیلحاظاز
گذشـته هـاي دورانطـی خـود ویژهژئوپلتیکاهمیتدلیل بهشهر تهران .زندبرهمآنهاضرر

واسـتراتژیکی موقعیـت واسـطه بـه شـهر ایـن امـروزه . اسـت داشتهقرارتوجهکانونهمواره
سـفانه  أاما مت.گرددمیمحسوبگذارتأثیرمهمعنصرآنبرحاکموضعیت سیاسیوژئوپلتیکی

، بـیش از انـدازه   ...سیاسـی، افـزایش شـدید جمعیـت و     -تمرکز مراکز اداريدلیل بهشهر این
هـاي  متراکم شده و منجر به گستردگی دامنه مسائل و مشکالت اقتصـادي، اجتمـاعی و بحـران   

بر همین اساس و با توجه به گستردگی مسائل و مشکالت تهران، بحـث  . محیطی گردیده است
. قرار گرفته استتأکیدال پایتخت و یا جابجایی کارکردهاي آن مورد توجه و انتق

هاي تحقیقیافته-4

شهر تهرانتحوالت جمعیتی و اقتصادي -1-4
28/1بـا نـرخ رشـد    1385سـال  در میلیـون نفـر   70از ایرانجمعیت دهند مینشانها بررسی
از ایـن رقـم   افزایش یافته است که1390نفر در سال 669هزار و 149میلیون و 75به درصد 

درصـد شـهري تشـکیل    4/71درصد روستایی و 5/28درصد زن و 6/49درصد مرد و 4/50
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نفر در سـال  11345375از 4/1با نرخ رشد تهراندر این رابطه، میزان جمعیت استان . دهندمی
درصـد، بعـد از   8/92این استان با . افزایش یافته است1390نفر در سال 12183391به 1385

32/0بـا نـرخ رشـد    ایـالم  در مقابل، استان . باشدمیاستان قم داراي بیشترین میزان شهرنشینی
6/1داراي رشـدي معـادل   1385نفر جمعیت است که نسبت بـه سـال   557599درصد داراي 

ان بر اساس میزان مساحت است. شناخته شده استترین استانجمعیتکمعنوان بهدرصد بوده و 
تـوان گفـت ایـن    مـی کیلومتر مربـع اسـت  5122و 13692تهران و البرز که به ترتیب برابر با 

471و 890باشند که به ترتیب برابـر بـا   میداراي باالترین میزان تراکم نسبی جمعیتها استان
). 2شمارهنقشه(باشند مینفر در کیلومتر مربع

کشورهاي جمعیت در استانتراکم نسبی : 2شماره نقشه 
شهر تهران به نسبت سایر شهرهاي کشور بیشترین تعداد جمعیت کشور را در خـود جـاي   

درصد جمعیت شهري کشور را به خود 16شهر به تنهایی 1330این شهر در مقابل . داده است
میلیون نفر جمعیت ساکن دارد، بزرگترین شهر غـرب آسـیا و  5/8تهران . اختصاص داده است
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میلیون نفـر جمعیـت شـناور درون و    12روزانه حداقل .شهر بزرگ جهان استچهل و دومین
همجواري خاطر بهشان را برون شهري دارد و با شهرهاي مجاور خود که رشد شتابان و بزرگی

یـک مگـاالپلیس بـزرگ درآمـده و ایـن شـهر بـا خاصـیت         صورت بهاند، با تهران پذیرا گشته
تراکم بسـیار زیـاد   . را بر تمام شبکه سکونتگاهی کشور گسترانده استماکروسفالی تسلط خود

هاي تحمل و پـذیرش شـهر   اي آن از آستانهجمعیت در واحد سطح و افزایش لحظه و به لحظه
ررسـی  ب.فراتر رفته و شهر را به یک توده عظیم جمعیتی در فضاي کشـور تبـدیل کـرده اسـت    

ت که استان تهران بیشترین سهم را در جذب مهاجران بیانگر این اسدر کشورها مهاجرتروند
ساکنان سایر مناطق کشـور و حتـی   ،سطح باالي توسعه تهرانتوان گفت می.داردها سایر استان

تمرکـز  دلیـل  بـه همچنـین  . کنـد میسایر کالنشهرهاي کشور را براي مهاجرت به تهران ترغیب
مقصد نهـایی مهـاجران و   عنوان بهپیرامونی، درصد زیادي از امکانات در این کالنشهر و مناطق 

یک شهر آرمانی براي بسیاري از افراد از روستاها و شـهرهاي کوچـک و بـزرگ تبـدیل شـده      
.)3شمارهنقشه(است

میزان مهاجرت استانی به تهران): 3(نقشه 
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بـین  هـاي  توان گفت صنعتی شدن و نوسازي کشورهاي جهان سوم، موجـب نـابرابري  می«
-مرکـز گیـري  شکلشهرها و روستاها و انتقال ثروت و مازاد به مرکز و رشد و توسعه مرکز و 

پیرامونی که در اصل بر مبنـاي نظریـه   -رابطه مرکز«). Karami, 2013: 23(» شودمیپیرامون
ریزي شده بود، امروزه با همان ماهیت اما با موتور بخـش  خدماتی پی-رشد صنعتیهاي قطب

ومرکـز عنـوان  بهتهران«). Palizban et.al, 2013: 22(» دهدمیبه رشد خود ادامهاقتصادي
هـاي  زمینـه درکشـور خـرد وکـالن سیاسـتهاي وتصـمیمات تماماتخاذو کانوناصلیشهر

تمرکـز سـبب سیاسـی تمرکـز ایـن .اسـت بودهاجتماعیواقتصادي-سیاسیاداري،مختلف
ایجـاد متعـدد ومتنـوع شـغلی هـاي فرصتکهشد... وموزشیاجتماعی، آاقتصادي،فعالیتهاي

بنـابراین .نمـود جذبسراسر کشوراززیاديجمعیتزیادشغلیهايفرصتوجودوگردید
بـازار بـه ایـران ورودبـا . شدکشوراقتصاديفعالیتاشکالکلیهتمرکزمحلبزرگترینتهران

بـه فزاینـده اتکـاي . کـرد میایفاءراارجخجهانوکشوربینپلوواسطهتهران نقشجهانی،
محـدودي افـراد دسـتان دررااقتصـاد بخـش مـورد مهمتـرین  درگیريتصمیمکهنفتدرآمد

عرصـه دردولتنقش حساسویافتنداستقرارتهراندرافزونروزطور بهکهساختمتمرکز
» اسـت کـرده کشور بـدل بازاربزرگترینواقتصاديفعالیتتمرکزمحلبهراپایتختاقتصاد،

)Rezaie and Pourahmad, 2009: 49(. امکانـات  مرکـز  ،استان تهران از نظر بازار مصـرف
درصـد  36درصد صنایع، 30این استان با . آیدمیشمار بهبازاري و بازاریابی قلب تجاري ایران 

درصـد  40درصد صنایع غذایی، 40درصد بازار مصرف کل کشور، 40کارخانجات بزرگ، از
درصد تولید گوشـت قرمـز، در   31درصد از تولید گل و گیاه و 44هاي سراسر کشور، تعاونی

خود بهرااي در بخش اقتصادي و صنایعهاي ویژهمجموع با قدرت اقتصادي کل کشور قابلیت
تمرکـز  حـاکی از  1390در کشـور در سـال   تهـران بررسی جایگاه استان. داده استاختصاص

درصـد از  نـیم استان تهـران از نظـر مسـاحت    . باشدمیاقتصادي و اجتماعیاي هشدید فعالیت
درصد از جمعیـت کشـور را داراسـت،   20مساحت کشور را دارد در حالی که از نظر جمعیت 

25، درصد از اعضـاء هیـأت علمـی کشـور    3/34از تولید ناخالص داخلی کشور، درصد2/27
را استان تهـران  زش افزوده بخش حمل و نقلدرصد ار31درصد ارزش افزوده بخش صنعت، 
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بخـش افـزوده ارزشسـهم از بیشـترین درصد،25باتهراناستان. خود اختصاص داده استبه
).1شمارهشکل(است داشتهراکشورصنعت

)Karami, 2013: 29(ي صنعتی در کشور گذارسرمایهناموزونی در : 1شماره شکل 

شود که شهر تهران از نظر اقتصـادي، سیاسـی و اداري تقریبـاً تمـام     اعث میاین امکانات ب
عبارت دیگر حوزه نفـوذ کالنشـهر تهـران از نظـر اقتصـادي،      به. قرار دهدتأثیرکشور را تحت 

تمام تصمیمات کالن اقتصادي، سیاسی و اداري در شهر . سیاسی و اداري شامل کل کشوراست
... هـا و  هـا، شهرسـتان  به مراکـز اسـتان  ... نامه وبخشنامه، آیینصورتبهشود و تهران اتخاذ می

هـا، از نظـر تولیـد    هـاي اقتصـادي و نیـز سـرمایه    تراکم فعالیتدلیل بهاستان این .شودابالغ می
.استاولناخالص داخلی داراي رتبه 
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وضعیت جمعیتی، اقتصادي و بازرگانی استان تهران: 1شماره جدول 
12505000جمعیت کل44تعداد شهر14نتعداد شهرستا

4168000جمعیت فعال11417065جمعیت شهري
اشتغال در بخش 

اشتغال در بخش درصد1/3کشاورزي
اشتغال در بخش درصد6/34صنعت

درصد3/62خدمات

درون شهري و برون هاي طول راه
شهري

کیلومتر 9146
طعه در ساعتق66000با ظرفیت 21تعداد کشتارگاهمربع

تعداد 
هاي فروشگاه
بزرگ

21
تعداد 
هاي فروشگاه
ايزنجیره

تعداد سردخانه 391
32عمومی

ظرفیت انبارهاي 
مساحت میادین تن420000ظرفیت سیلوهاتن6503000عمومی

و بازهاي میوه
324240
مترمربع

امع امور جتعداد م
16صنفی

هاي تعداد اتحادیه
تولیدي و خدمات 

فنی
197

تعداد 
هاي اتحادیه

توزیعی و 
خدماتی

226

)Organization of Industries and Business of Tehran Province, 2009(
هـا  و کارخانـه هـا  بازارهاي بـزرگ و تولیـدي  دهد مینشان1نتایج حاصل از جدل شماره 

ولـت و  همراه تقسیم شدن بودجه کشور در تهران باعث شده است کـه جایگـاه مجلـس و د   به
.پردازي و تقسیم آن در کشور، تهران را در مرکز تقسیم ثـروت قـرار دهـد   نقش آنها در بودجه

قدرت اقتصادي و مالی نیز همچـون قـدرت سیاسـی در تهـران متمرکـز شـده اسـت؛ تمرکـز         
هـا،  بزرگ بانکی مادر، پول و ارز و عملیات مربـوط بـه آنهـا، بیمـه، بـازار، کمپـانی      هاي شبکه

المللی در تهران سـبب شـده   و کارخانجات کشور و تجار بزرگ ملی و بینها تدفترهاي شرک
-است رهبري اقتصاد ملی در تهران متمرکز شود و تمرکز اقتصادي و پولی بـا تمرکـز سیاسـی   

قدرت علمی، فنـی  همچنین .اداري و تمرکز جمعیتی و خدمات اجتماعی همنوا و همراه گردد
،هـا، امکانـات علمـی   هاي عمده، مراکز تحقیقاتی، کتابخانـه اهو تکنولوژیک نیز در قالب دانشگ

وسـیع این مقیاس.دانشمندان، فناوران و کادرهاي عالی متخصص در تهران استقرار یافته است
در تهـران تمرکـز تشـدید ومنطقهاینبهمهاجرینجذباصلیعللجملهازتهراندراقتصادي

هـاي  سـال در فاصـله  یـک پدیـده اجتمـاعی    عنـوان  بهمهاجرت به شهر تهران. رودمیشماربه
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.درصد رشد یافته و تعداد مهاجران حدود دو برابر شده اسـت 5، سالیانه بیش از 1389-1385
هاي درصد بیشترین سهم را در بین استان7/17با استان تهران1390سرشمارينتایجاساسبر

دهـد کـه از   مـی نتـایج نشـان  . ده اسـت خود اختصـاص دا مهاجران وارد شده بهلحاظ بهکشور 
و کمترین مهـاجران  15و 5، 4اند، بیشترین مهاجران در مناطق مهاجرانی که به شهر تهران آمده

108مهاجرپذیرترین منطقه،عنوان به4منطقه در مجموع.اندساکن شده9و 21، 22در مناطق 
نفر مهـاجر  838هزار و 17هاجرپذیر آخرین منطقه معنوان به22نفر و در منطقه 946هزار و 

11درصد از مهاجران براي یافتن کار اولیه و یـا کـاري بهتـر،    20تقریبی طور به. اندساکن شده
4درصد به علـت انتقـال شـغلی،    7شان، تحصیل و یا پایان تحصیلخاطر بهدرصد از مهاجران 

ز ایشـان بـه پیـروي از    درصـد ا 42انجـام خـدمت وظیفـه و یـا اتمـام آن و      خـاطر  بـه درصد 
تـراکم و تنـوع اجتمـاعی و    .انـد هایشان مجبور و یا داوطلب اقامت در این شـهر شـده  خانواده

اي کوتاه مدت گرفته است، خـود منجـر بـه ایجـاد     که در دورهمهاجرتچگونگی این افزایش
دي سایر مشکالت از جمله افزایش جرم، جنایت و سایر مسائل اجتماعی، زیست محیطی اقتصا

دهـد  مـی نشانها یافته. پس اولین مشکل تهران جمعیت و تراکم زیاد آن است. شودمیمربوطه
اقتصادي مانند میزان صادرات، واردات، تعداد شاغلین بخـش  هاي شاخصلحاظ بهاستان تهران 

صنعت، تعداد شاغلین بخش خدمات، نرخ مشارکت اقتصادي زنـان و مـردان، میـزان تبـادالت     
در چنین شرایطی تمرکـز  . دیگر قرار داردهاي ه اول و با فاصله بسیار زیاد از استانمالی در رتب

اقتصادي در بزرگترین شهر نـه تنهـا باعـث جـذب بخـش وسـیعی از       هاي بیش از حد فعالیت
یک قطب برتر عنوان بهاي کشور به این شهر شده است بلکه خود این شهر توسعههاي پتانسیل

در ایـن رابطـه،   . اي روبـرو گردیـده اسـت   با مسائل و مشکالت عدیدهها با تمرکز زیاد فعالیت
خـوبی  اقتصـادي در کشـور بـه   هاي بررسی مرکز میانگین و بیضی انحراف معیار تمرکز فعالیت

اقتصادي هاي هر چند تمرکز فعالیت. دهندمیاقتصادي را در پایتخت نشانهاي تمرکز شاخص
شمال غربی و جنوب شرقی بیضـی انحـراف معیـار بیـانگر     باشد ولی جهت میبیشتر در تهران

-نوعی بیانگر رابطـه مرکـز  باشد که بهمیروابط متقابل این شهر با شهرهاي اطراف و پیرامونی
مندي از کشور در بهرههاي پیرامونی و تبعات نزدیکی به پایتخت و روند توسعه اقتصادي استان
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).3هشمارنقشه(کند میاین پتانسیل را تشریح

اقتصادي در کشورهاي میانگین متوسط، انحراف معیار و توزیع میزان تمرکز فعالیت: 3شماره نقشه 
)The Authors(

هـاي  بحـران گیـري  شکلو نقش آن در ) 3شمارهنقشه(اقتصادي هاي این شرایط تمرکز فعالیت
مکـان  دنبـال  بهین شهر باعث گردیده است تا مسئولین گسترده به اهاي یده مهاجرتاجتماعی که زای

از طرف دیگر اگر شهري جدید ساخته بشود و پایتخت بـه  . مطلوبتري براي جابجایی پایتخت باشند
هویـت،  تـاریخ، بـی  بنیان، بیهویتی شهر مواجه خواهیم شد؛ شهري بیآنجا منتقل بشود با مشکل بی

ر ژنریک شهري است که نـه تنهـا در وجـه سـابقه تـاریخی و      در حالی که شه...وریزيبرنامهفاقد 
. رودمـی بافت شهري بلکه از نظر شخصیت اجتماعی، فرهنگـی و اخالقـی، سـاکنانش نیـز تحلیـل     
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مختلف به پایتخـت جدیـد  هاي گروهشود تغییر پایتخت باعث مهاجرت افراد و اقوام ومیبینیپیش
ا از گسترش افقی به سـمت رشـد عمـودي پـیش    شود و این خود حرکت رشد پایتخت جدید رمی
نمونه کامل این نوع گسـترش خواهنـد بـود همـه چیزهـاي      که که ظاهراًها برد و آسمان خراشمی

اگر پایتخـت بـه شـهر جدیـدي منتقـل      . وجود آیدتواند بهمیبلعد و در همه جا احتماالًمیدیگر را
آن شـهر اذعـان کـرد و بـا شـروع سـاخت و       در ریـزي برنامـه توان به مرگ قطعی مینوعیشود به

توان به جنگ بازار رفت و این باعث رشد خودسرانه شهر خواهـد  فراوان به هیج وجه نمیهاي ساز
شغل کافی یا مسکن یا مدرسـه و مشـکالت بـراي نسـل     تأمیندشواري افزایش زیرساختار یا .شد

کـه وضـعیت و رشـد شـهر مقصـد      و البته درست است. کندمیجوان به تمام مالحظات دیگر غلبه
کند اما در بلندمدت گسترش بخش غیررسمی اقتصاد مهـاجرت افـراد جویـاي کـار     افزایش پیدا می

.خارج از توان بخش رسمی براي جذب موجب گسترش بخـش غیررسـمی در شـهر خواهـد شـد     
ـ مـی و میزان خالفکـاري و خشـونت افـزایش   دکنمیشهر بدون شالوده رسمی اقتصادي رشد . دیاب

هـویتی و  اگر شهري جدیدي ساخته شود و یا به شهرهاي جدید منتقـل شـود بـا مشـکل بـی     ویژه ب
ساکن در آن احسـاس امنیـت ذهنـی، و    هاي خالی بودن شهر از معنا مواجه خواهیم شد که که انسان

پایتخت ایـران و مطـرح شـدن    عنوان بهسامان تهران با توجه به وضعیت نابه. روحی نخواهند داشت
. توان گفت که بین کارکردهـاي مختلـف در کشـور تفکیکـی وجـود نـدارد      میث انتقال پایتختبح

توان به چند دسـته تفکیـک کـرد، ماننـد مرکزیـت سیاسـی،       میکارکردهاي مورد انتظار یک شهر را
مرکزیت علمی و آموزشی یا دانشگاهی و تحقیقـاتی، مرکزیـت فرهنگـی و گردشـگري، مرکزیـت      

امـروزه در بسـیاري از کشـورهاي    . مرکزیت صنعتی و مرکزیت مـالی و بـانکی  تجاري و بازرگانی، 
هاي نزدیک آن کشور ترکیه با شـهرهاي  پیشرفته دنیا این تفکیک مورد توجه قرار گرفته است؛ نمونه

آنکارا، استانبول و ازمیر و کشور پاکستان با شهرهاي اسالم آباد، کراچی و الهور هستند، هـر یـک از   
کـه آنکـارا و   در حـالی . عهـده دارنـد  برخی از کارکردهاي اصلی مورد انتظار را برمدتاًاین شهرها ع

کـارکرد مرکزیـت بازرگـانی و تجـاري و     اسالم آباد مرکز سیاسی هستند، استانبول و کراچی عمدتاً
. مالی دارند، ازمیر داراي مرکزیت صنعتی و نمایشگاهی است و الهور بیشتر کارکردي فرهنگـی دارد 

. گیـرد اي تقسیم وظایف و کارکردها بین چند شهر عمده یک کشور صورت مـی این ترتیب، گونهبه 
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این تقسیم وظایف بر اساس پیشینه فرهنگـی، نزدیکـی یـا دوري از مراکـز جمعیتـی، دسترسـی بـه        
هاي ارتبـاطی و شـرایط اقلیمـی صـورت    هاي قابل کشتیرانی، نزدیکی به راههاي آزاد و رودخانهآب
. مشکل اصلی تهران این است که این شهر همه کارکردهـاي کشـور را در خـود دارا اسـت    . گیردمی

این شهر هم مرکزیت سیاسی دارد، هم مرکزیت اقتصادي و تجاري و مالی و تـا حـدودي صـنعتی،    
طـور  بهها در تهران، همچنین تجمع مرکزیت. هم مرکزیت دانشگاهی و نمایشگاهی و حتی فرهنگی

همه این تمرکزهـا  . است که این شهر مرکزیت جمعیتی کشور را هم داشته باشدطبیعی موجب شده 
نه تنها منجر به رشد نامتوازن تهران و مشکالت ناشی از آن براي ساکنان این شهر، شده است، بلکـه  

توجهی به آمایش سرزمین در پهنه جغرافیایی کشور و رشـد نـامتوازن منـاطق گونـاگون، نگرانـی      بی
نتیجه چنین رویکردي، تفاوت شـدید سـطح درآمـد و    . وجود آورده استن زمینه بهتري در ایجدي

طوري که تفاوت سطح درآمد و دسترسی بـه امکانـات و   رفاه بین اکثر مناطق کشور و تهران است به
همچنـین بـا   . گیـر اسـت  خدمات رفاهی، آموزشی و درمانی بین تهران و دیگر مناطق کشـور چشـم  

ات شـهري در تهـران صـورت گرفتـه اسـت،      تأسیسـ سنگینی که براي ایجاد يگذارسرمایهتوجه به 
مرکزیت اقتصادي، تجاري، مالی و تا حدودي صـنعتی  عنوان بهسرنوشت این شهر چیزي جز ماندن 

امـا بـراي دیگـر    . ها را هـم نداشـته باشـد   هاي الزم براي استقرار این مرکزیتنیست، اگرچه ویژگی
. ري کـرد رکزیت سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی آن بایـد فکـري ضـرو   کارکردهاي این شهر، مانند م

زدایی در تصمیمات، باید براي دیگر مناطق و شهرهاي کشـور کـه داراي   همچنین، با رویکرد تمرکز
هاي جغرافیایی هستند، مانند بنادر جنوب کشـور و شـهرهاي بـزرگ شـمال غربـی و شـرق       مزیت

ازرگانی و مـالی را فـراهم آورد تـا زمینـه سـاماندهی      هاي اقتصادي، بکشور، فرصت توسعه فعالیت
.پایتخت فراهم شود

مدل تحلیل مسیر جابجایی کارکردها شهر تهران جهت ساماندهی پایتخت-2-4
تکنیکی براي توضیح یک سیستم ارتباطی بین متغیرهاست، به این ترتیب که عنوان بهاین روش 

با متغیر وابسـته بـر اثـر مسـتقیم آن متغیـر      در تحلیل مسیر ضریب همبستگی هر متغیر مستقل
بـور از طریـق متغیرهـاي مسـتقل دیگـر روي      زمستقل روي متغیر وابسته و اثرات غیرمستقیم م
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در پژوهش حاضـر از ده  ). Kouhi  and Taghavi, 2003: 105(شود میمتغیر وابسته تقسیم
ی، مرکزیت بازرگانی، تآموزشی، مرکزیت صنع-اداري، مرکزیت علمی-مرکزیت سیاسیمؤلفه

بانکی، مرکزیت فرهنگی، مرکزیت جمعیتی، مرکزیـت خـدمات حمـل و نقـل     -مرکزیت مالی
، حمل و نقل هوایی، حمل و نقـل ریلـی، مرکزیـت بهداشـت و     )درون شهري و برون شهري(

تحلیـل  2شـماره  درمان و مرکزیت گردشگري در ساماندهی پایتخت استفاده شده است، شکل 
:به شرح زیر استها مرکزیتعنوان بهرایی کارکردهاي مختلف شهر تهران مسیر تمرکزگ

در پایتختها مرکزیتعنوانبهنمودار تمرکزگرایی کارکردهاي مختلف شهر تهران : 2شماره شکل 
)The Authors(

521/0

مرکزیت خدمات
حمل و نقل

مرکزیت بهداشت
و درمان

308/0

741/0

551/0

827/0

743/0

769/0

672/0

562/0

387/0

ساماندهی پایتخت

مرکزیت فرهنگی 

بانکی-مرکزیت مالی

مرکزیت بازرگانی

مرکزیت صنعتی

مرکزیت جمعیتی

مرکزیت گردشگريآموزشی- مرکزیت علمی

اداري-مرکزیت سیاسی
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زیـت  آموزشی و دانشگاهی، مرک–، جابجایی مرکزیت علمی 1شماره بر اساس نتایج شکل 
741/0و 743/0، 769/0، 827/0صنعتی، مرکزیت جمعیتی و گردشگري به ترتیـب بـا میـزان    

مسـیر تحلیـل متغیرهـاي جـایی کـه  از آن. باشندمیدر ساماندهی پایتختتأثیرداراي بیشترین 
مسـیر تحلیـل درجهـت همینبهکنند،میتبیینراوابستهمتغیرواریانسازبخشیتنهاهمیشه

یا همان کمیت خطا نشان داده) e(وسیله بهماندمیباقیناشناختهعواملیااثرعنوان بهکهآنچه
واریــانس متغیــري اســت کــه  ــی ــودم ــدار . ش ــزان  ) e(مق ــانگر می بی

، واریـانس تبیـین   )e(با مجذور کـردن  . اندمتغیرهاي مستقل قبلی نمودار قادر به تبیین آن نبوده
بـه  ) R2(مقدار واریانس تبیین شده ،کم شود1از عدد e2ر چنانچه مقدا. آیدمیدستنشده به

. آیدمیدست
نظردرمستقلمتغیرهايکلیهغیرمستقیمومستقیماتتأثیربررسیازکلیگیرينتیجهدر

حاصلزیرنتیجهآنها،بهمربوطمسیرضرایبمحاسبهوپژوهشنظريمدلدرگرفته شده
:   باشدمیزیرشرحبهمتغیرها،اینتوسطشدهتبیینمیزان واریانسودهگردی

216/0 =784/0–12e–1 =R2

بنـابراین در  . باشـد میات مستقیم و غیرمستقیم هر متغیرتأثیرمجموع 784/0در این رابطه، 
دهی تهـران، روابـط   در راسـتاي سـامان  ها تحلیل مسیر جابجایی کارکردها و کم کردن مرکزیت

درصـد از  4/78کنـد و  درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمـی 216/0دست آمده علّی به
مالی، (گفت مرکزیت اقتصادي تواندر واقع می. واریانس نیز متغیر وابسته را تبیین نموده است

. دي داشـته استزیابسـتگیشهرنشینیوجمعیتتمرکزوتراکمبه)بانکی، بازرگانی، صنعتی
بزرگـی شـهر چنـین عملکـردي وجمعیتیبرتريونخسـت شهريالگويشرایطیچنیندر

و منجر به مرکزیت سایر کارکردهاي شودمیشهرایـنطرفبهاقتصاديمنابعزهکشیباعث
.گرددمیآموزشی، فرهنگی، گردشگري در این شهر-علمی 

دها و ساماندهی پایتختتحلیلی بر رابطه بین جابجایی کارکر-3-4
اجتنابِ مرکزیت تهران از لحظات نتیجه غیرقابلتهران .. تمرکز اقتصادي، اجتماعی، بازرگانی و 
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حال حاضر بزرگتـرین مرکـز   ین شهر درا. درمانی است-سیاسی، صنعتی، آموزشی و خدماتی
ي در ایـن شـهر   بسیارهاي باعث آلودگیها اقتصادي و صنعتی کشور است، اما ازدحام کارخانه

و امکانـات و  هـا  تمرکزگرایی و متمرکز شدن بـیش از حـد فعالیـت   چنیندر واقع .شده است
وشـده اسـت  شهر منجر این اي است که به ناپایدار شدن هرچه بیشتر مسالهتهرانجمعیت در 

تمرکز سـرمایه و صـنعت و تمرکـز خـدماتی باعـث بـروز سـاختارهاي شـغلی کـاذب و          این
سـالم شـده اسـت کـه از پیامـدهاي بعـدي تمرکزگرایـی بـوده و چنـین رونـد           ناهـاي  فعالیت

شـده  جمعیتی و اقتصادي در سطح کشـور  هاي عدم تعادل در زمینهباعثتمرکزگرایی شدیدي 
و سـاختمان مجلـس و   ها المللی در تهران و وزراتخانههاي بینا وجود فرودگاهبنابراین ب. است

سـیس در تهـران امکـان انتقـال     أتالجدیـد اداري هـاي  ساختو همچنین زیر... کتابخانه ملی و 
را بـه  شـود مـی که باعث مهاجرت بـه تهـران  کارکردها بعضیباید پایتخت ممکن نیست بلکه 

رسـد بـا جابجـایی برخـی از کارکردهـا     مینظر به. شهرستانها و مرکز استانهاي دیگر انتقال داد
بررسی رابطه بین متغیرها بر اساس ضرایب . کردساماندهی پایتخت را فراهم هاي توان زمینهمی

تأییـد همبستگی گام به گام و تحلیل واریانس ساماندهی تهران را با انتقال برخی از کارکردهـا  
اداري و -اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی   (کلـی  هـاي  این بررسی، بـر اسـاس شـاخص   . کندمی

موزشـی، اقتصـادي و   آ-تلفیقـی تحـت عنـوان سـه مرکزیـت علمـی      هاي و شاخص) فرهنگی
.اداري انجام شده است-سیاسی
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توصیفی و همبستگی درونی بین متغیرهاي تحقیقهاي شاخص: 2شماره جدول 

انحراف میانگبنمتغیرهاي تحقیق
-سیاسیاقتصادياجتماعیمعیار

مرکزیت فرهنگیاداري
علمی

مرکزیت 
اقتصادي

مرکزیت 
سیاسی

- 081/41763/7اجتماعی
- 154/21867/3571/0اقتصادي

- 847/17167/3675/0538/0اداري- سیاسی
- 521/34197/6714/0611/0591/0فرهنگی

- مرکزیت علمی 
- 350/31981/5671/0705/0811/0902/0آموزشی

- 361/18529/4211/0108/0093/0124/0133/0مرکزیت اقتصادي
-کزیت سیاسیمر

- 861/19861/4071/0085/0068/0079/0147/0093/0اداري

اجتمـاعی، اقتصـادي،   هـاي  تـوان گفـت شـاخص   مـی 2شـماره  جدول هاي بر اساس یافته
، 705/0، 671/0آموزشی به ترتیـب بـا ضـریب    –اداري و فرهنگی با مرکزیت علمی -سیاسی

با مرکزیت اقتصادي به ترتیب ها ولی این شاخصداراي رابطه معناداري است 902/0و 811/0
اداري به ترتیب با ضـرایب  -و با مرکزیت سیاسی124/0و 093/0، 108/0، 211/0رایب ضبا 

توان گفت جابجایی میبنابراین. داراي رابطه معناداري نیست079/0و 068/0، 085/0، 071/0
اجتمـاعی،  هـاي  مؤلفـه ا در ساماندهی رتأثیرآموزشی در گام اول بیشترین -کارکردهاي علمی
.اداري و فرهنگی پایتخت و همچنین سایر شهرهاي کشور دارد-اقتصادي، سیاسی

ضریب همبستگی چندگانه پیش بینی جابجایی کارکردها پایتخت جهت ساماندهی آن: 3شماره جدول 
شاخصهاي آماريمتغیر مالك

بینمتغیر پیش

ضریب 
همبستگی 
چندگانه

یب مجذور ضر
همبستگی 
چندجانبه

مجذور ضریب 
همبستگی تعدیل 

شده

F
سطح 

معناداري

ساماندهی 
پایتخت

861/0638/0631/081/97001/0مرکزیت علمی آموزشی
371/0198/0190/071/12108/0مرکزیت اقتصادي

297/0160/0156/053/7167/0اداري-مرکزیت سیاسی
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بـین ازگـام بهگامرگرسیونازاستفادهبا،شودمیمشاهده3جدول شمارهدرکهطورهمان
-یی شـده اسـت، جابجـایی مرکزیـت علمـی     پایتخت که منجر به تمرکزگراهاي انواع مرکزیت

دلیل به... پژوهشی، مراکز کتابخانه اي و -علمیهاي آموزشی که شامل مراکز دانشگاهی، قطب
63غیر وابسته وارد معادله رگرسیون شده و به تنهایی دارا بودن باالترین ضریب همبستگی با مت

81/97مشاهده شده Fدرصد از واریانس ساماندهی پایتخت را تبیین کرده است که با توجه به 
این میزان واریانس تبیین شده و در نتیجه ارتباط بـین جابجـایی ایـن کارکردهـا از پایتخـت و      

-اما جابجایی مراکز اقتصادي و سیاسی. باشدیمدرصد معنادار99ساماندهی پایتخت در سطح 
پایین بودن میزان ضریب همبستگی با متغیر وابسته با ساماندهی پایتخت معنـادار  دلیل بهاداري 

.باشندنمی
ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد جهت پیش بینی ساماندهی پایتخت): 4(جدول 

شاخصهاي آماريمتغیر مالك

بینمتغیر پیش

آماره ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد
T

سطح 
معناداري

B
خطاي 
استاندارد

ضرایب بتا

ساماندهی 
پایتخت

395/91604/753/15000/0ضریب ثابت
مرکزیت علمی 

آموزشی
672/8487/0864/058/31000/0

253/2197/0229/060/7084/0مرکزیت اقتصادي
-سیاسیمرکزیت 

اداري
108/2159/0138/014/5097/0

ازاي یـک واحـد افـزایش در جابجـایی کارکردهـاي      به4شماره جدول هاي بر اساس یافته
واحد و به ازاي یک واحد افـزایش در  864/0علمی و آموزشی در ساماندهی پایتخت به میزان 

واحـد  138/0و 229/0ن ترتیـب بـه میـزا   اداري بـه -جابجایی کارکردهاي اقتصادي و سیاسی
:ازند بینی ساماندهی پایتخت عبارتمعادله استخراج شده براي پیش. شودمیدگرگونی ایجاد

جابجـایی کارکردهـاي علمـی آموزشــی    ) + 39/91(ضـریب ثابـت   = سـاماندهی پایتخـت ایـران    
).108/2(اداري - جابجایی کارکردهاي سیاسی+ )253/2(بجایی کارکردهاي اقتصادي جا)+ 67/8(
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گیريبحث و نتیجه-5
لحـاظ  بـه هـم دورهایندر. استشدهزیاديساختاريتحولدستخوشاخیرهاي ایران در دهه

ضـرورت وداريسـرمایه روابـط بسـط ازناشـی شـرایط هموسرزمینیوامنیتیهايضرورت
تنگـرف پـیش درومدرنیسـتی شـبه اقتصـاد بـه سـنتی اقتصـاد ازگـذار جریانو کنترلهدایت

عنـوان  بـه تهران شهر. استشدهمتمرکزشدتبهکشورسیاسیقطبی، ساختارتوسعهراهبردهاي
. اسـت فرهنگـی واجتمـاعی، اقتصادي،سیاسی،تمرکز کارکردهاي مختلفمراکزپایتخت ایران

ومتنوعشغلیهايفرصتایجادومذکورهايحوزهدرها فعالیتسبب تمرکزتمرکزگراییاین
نتیجـۀ . استکردهجذبشهرکالناینبهکشورسراسرازرازیاديجمعیتوه استشدمتعدد
چهـارم یـک کشـور، جمعیـت قطب رشـد عنوان بهکهاستشهريگیريشکلرویداديچنین

یکی از مهمترین دالیلی که منجر به افزایش رشد . استدادهجايخوددرراشهرنشینجمعیت
بـه  هـا  یکی از دالیـل اصـلی مهـاجرت   . استها مهاجرتجمعیت این شهر شده است، افزایش

تهران کمبود امکانات آموزشی، رفاهی، خدماتی در سایر شهرها و تمرکز بیش از اندازه آنها در 
اي از این تمرکز کارکردها در پایتخت، تمرکز مراکز دانشگاهی معتبر مانند نمونه. پایتخت است

رکبیر، خواجه نصیر، تربیـت مـدرس، بهشـتی، علـوم     دانشگاه تهران، شریف، علم و صنعت، امی
در حالی که در . کشاندمیباشد که سالیانه افراد زیادي را جهت تحصیل به این شهرمیپزشکی

یافته جهان مراکز معتبر دانشگاهی در اکثر شهرهاي آنها وجود دارد مانند سایر کشورهاي توسعه
اند بـه  مناسبی توزیع شدهطور بهآن چنین مراکزي هايدر تمامی ایالتایاالت متحده آمریکا که 

غـرب  در، بوسـتون و نیوجرسـی،  MITهـارواد،  دانشـگاه شـرق اي که در این کشور، درگونه
در شـمال  وجنوب دانشگاه تگـزاس در کالیفرنیا، هاي استنفورد، برکلی و دانشگاههاي دانشگاه

براي برخـورداري از  ها روند میزان مهاجرتواقع شده است و با این مینسوتا، شیکاگو و ایلیون 
یافته امکانات و منـابع مـالی   در کشورهاي کمتر توسعهاما .باشدمیامکانات آموزشی بسیار کم

یافتـه  ، در حـالی کـه در کشـورهاي توسـعه    شوندمیيگذارسرمایهبزرگ آنهاهاي تنها در شهر
یرد مانند کشور آلمان که صنایع بزرگـی  گمیدر تمام شهرهاي آنها صورتتوزیع صنایع تقریباً

کشـور  در . انـد در تمام آلمان توزیع شدهدیگر زیمنس، بنز، بی ام دابلیو و صدها کارخانه مانند 
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اند و از تمرکـز کارکردهـا در یـک    صنایع به همین شکل در تمام شهرهاي آن توزیع شدهژاپن 
اداريسیاسیمرکزعنوان بههرانتدر این رابطه شهر. شدت جلوگیري شده استشهر بزرگ به

وداشتهکشوراجراییوادارينظاماي درکنندهتعیینومهمبسیارنقشطبیعیصورت بهکشور
شـهر امااست،ها پایتختمختصات اغلبازممتازيموقعیتچنیندرگرفتنقرارهرچند. دارد

درکشـورهاي از خصوصیاتموالًمعکهکشوراجراییادارينظاممتمرکزساختاردلیل بهتهران
دومشـهر اززیاد جمعیتفاصلهباشهرينخستگیريشکلوپذیرفتهتأثیراست،توسعهحال

کشـور تصمیمات اداريتمرکزجریانگفت،توانمیاجمالبه. استهمین تمرکزمعلولکشور
هادهـاي اقتصـادي  نحتـی واداريطویلوعریضهايتمرکز دستگاهاینکهبرعالوهتهران،در

هـاي  بنگـاه ونهادهاگیريشکلموجباتناپذیر ساخته،اجتنابتهرانشهردررادولتبهوابسته
تمرکـز  گیـري  شـکل اسـت و باعـث   کـرده فـراهم شـهر ایندرراگوناگونخصوصیاقتصادي

اي کـه ایـن   گونـه دانشگاهی، صـنعتی و بازرگـانی شـده اسـت بـه     -جمعیتی، اقتصادي، علمی
اجتمـاعی، زیسـت محیطـی، بهداشـتی،     هاي و آسیبها بحرانگیري شکلگرایی منجر به تمرکز

در ها و بحرانها که با شدت یافتن این آسیبطوريبه. اي در این شهر شده استروانی گسترده
هایی چون انتقال پایتخت و جابجـایی برخـی از کارکردهـاي آن بـه سـایر      اخیر، طرحهاي دهه

انتقـال پایتخـت بـه    ،تحقیقهاي توان گفت بر اساس یافتهمی.شده استشهرهاي کشور مطرح 
در صـورت انتقـال   . نخواهـد داشـت  دنبـال  بهمکان دیگر، به هیچ وجه نتایج و پیامدهاي مثبت 

تمرکز اقتصادي در مکان جدید صورت خواهد گرفت، تمرکززدایـی سیاسـی محقـق    ،پایتخت
شـدت  پـذیري سیاسـی بـه   تیکی تهران، تفکیک نقشموقعیت ژئوپلیدلیل بهنخواهد شد چرا که 

اینکه تمـام  لحاظ بهخواهد شد انتقال پایتخت، رشد جمعیتی تشدیدزا است، در صورت بحران
توسـعه در  (زیست محیطـی در مکـان جدیـد    هاي امکانات در تهران متمرکز شده است، بحران

ا خواهـد کـرد، مسـائل    شـدت پیـد  ) اراضی مرغوب کشاورزي، آلودگی منابع آب، خاك و هوا
کنند اما بعد از یک روند کاهشی، دوباره شدت پیـدا خواهـد   میترافیکی تا حدودي بهبود پیدا

اگـر انتقـال پایتخـت بـا     کیفیت زندگی بهبـود پیـدا نخواهنـد کـرد و نهایتـاً     هاي کرد، شاخص
کززدایـی از  فوق بهبود یابنـد، یـک تمر  هاي مؤلفهمطلوب تحقق پیدا کند و طی آن ریزيبرنامه
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در مقابـل،  . محیطی را در آینده کاهش دهدهاي تواند خطر بحرانمیگیرد کهمیتهران صورت
دهد انتقال کارکردهاي علمـی و  میانتقال برخی از کارکردهاي پایتخت به شهرهاي دیگر نشان

یم و ات مسـتق تـأثیر ) ...وهـا  مراکز آموزشی، مراکز برگزاري رویدادها و کنفـرانس (دانشگاهی 
اي که انتقال این کارکردها از یـک  گونهبه. غیرمستقیم زیادي بر روي ساماندهی شهر تهران دارد

شـود و از طـرف   میدر تهران... طرف باعث کاهش تمرکز جمعیتی، ترافیکی، تمرکز سرمایه و 
ل الزم بـراي انتقـا  هاي تري در زمینه ایجاد زیرساختمقرون به صرفههاي دیگر با صرف هزینه

یافتگی آنهـا فـراهم  آنها و روند توسعههاي این کارکردها به شهرهاي دیگر زمینه افزایش جاذبه
آموزشی پایتخت رابطه نزدیکی با سـاماندهی  -توان گفت انتقال کارکردهاي علمیمی.شودمی

ی بـر  دقیقـ هـاي  ریـزي برنامهاي که همزمان با انتقال این کارکردها باید گونهبه،شهر تهران دارد
زیرساختی در سایر شـهرها،  هاي يگذارسرمایهبه تهران، افزایش ها روي کنترل شدید مهاجرت

افزایش امکانات آموزشی و ایجاد جاذبه براي ماندگاري نیروهاي متخصص صـورت گیـرد تـا    
.نکندخنثیانتقال چنین کارکردهایی را تأثیر

قدردانی-6
ارشناسـان و متخصصـین اجتمـاعی؛ اقتصـادي؛     از نظـرات ارزنـده ک  پژوهش حاضردر تدوین 

و ادارات دولتی استفاده شده اسـت کـه از زحمـات آنهـا تشـکر و      ها سیاسی؛ فرهنگی دانشگاه
.شودقدردانی می
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