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  ﴾ي اقتصاد شهرو يپراکندگ﴿

  

  
  

  مقدمه

 يت زندگيفيدر ک بزرگ يهاچالش از يکي شهرها يپراکندگ

ک ي تراف،صورت پراكنده شهرها به با توسعه. است شهروندان

در . رديگيد قرار ميمورد تهدست يط زيافته و محيش يافزا

 صورت ين پراکندگيار ا مهي براييها کشورها تالشيبعض

 ي پراکندگ، تأثيرSELMA١ يقاتيتحقپروژه در  . استگرفته

 مردم يت زندگيفي شهر اروپا بر ک١٤ در ي و تجاريمراکز کار

ت توسعه يري مديک مدل را براين پروژه ي ا.استبررسي شده 

تا بتواند نتايج  کرده يسازهيشب ي شهر اصلسهدر  يشهر

   .حاصله را در مورد چگونگي اداره ديگر شهرها تعميم دهد
 

ک ي اروپا به يدر حومه شهرها يها و مراکز صنعتيفروشهخرد

ا يدام باشد خواه آن شهر آمستر ل شده است؛يتبدروزمره ده يپد

زان اشتغال در مرکز شهرها رو به کاهش ي م.ستوليا بريد يمادر

-يجاد شغل مي که اييهاتيفعالدر حومه شهر كه بوده در حالي

 ييزدا تمرکزعنوانند به ين فرايا .ش هستنديکنند رو به افزا

. شوديشناخته م )ي و اقتصادير مسکوني غييزداژه تمرکزيبو(

 باعث يل کرده ويريها جلوگن عمل از گسترش خانهيرا ايز

  . شوديمزا  اشتغالي تجاريهاتيگسترش فعال
 

 وندان شهريت زندگيفي بر کيري چه تاثيپراکندگن نوع يا

 يت شود که برايري مديااند به گونهتوين طرح ميا ايآدارد؟ 

ر يتاث  سال۳ در مدت SELMAپروژه باشد؟ د يفشهروندان م

. نمود يبررسرا  يت زندگيفي کي بر روي اقتصادييتمرکززدا

ن موضوع ي دولت و طراحان در درک ان پروژه قصد دارد بهيا

 ي با توسعه شهر مرتبط مختلفيهااستيسکمک کند که 

 و يکيزي، في اجتماعيهاطيرات محييق تغيچگونه از طر

.  مردم داشته باشدي بر زندگيدير شديتاثتواند ي مياقتصاد

                                      
1 Spatial Deconcentration of Economic Land Use and 
Quality of Life in European Metropolitan Areas 

ک کتاب يبر اساس آن افت و يان ي پا۲۰۰۶پروژه در مارس 

 کنترل ي مختلف براياسي سير ابزارهايراهنما در مورد تاث

 با ي موفقيوترين مدل کامپي همچن. نوشته شدي شهريپراکندگ

ست را در سه يط زيجاد شده است که محي اUrbanSimنام 

  .کندي ميسازهيشهر اروپا شب کالن

 
  توجه به مرکز شهر

هفت کشور مختلف در پروژه از  يقاتيتحق موسسه ۱۰

SELMAتوسعه يبر روسسات ن مؤياغلب ا.  نمودند شرکت 

ک ي( شهر دوسسات مزبور مؤ. داشتند تمرکز ي شهريو طراح

تا  را مطالعه کردنداز هر کشور  )ک شهر کوچکيشهر بزرگ و 

  .دي شهر بدست آ۱۴ از ياطالعاتبدينوسيله 
 

 را با استفاده از ي پراکندگيق در مرحله اول الگوهاين تحقيا

  : مشخص کرديدي کليژگيو چهار

 ييطه عمل تمرکززدايح •

 کنديا پراکنده ميدهد ين عمل تمرکز مي ان کهيا •

 )يوشفرا خردهي ي، خدماتيصنعت(نوع توسعه  •

 )ا برنامه محوري بازار محور  (استينوع س •

به .  شدميترسات ين خصوصي بر طبق ايمودارن هر شهر يبرا

توسط مراکز د ي و مادر٢ستول، ساتهمپتونيمثال برعنوان 

را  يي تمرکززدا ازيميحجم عظ چندگانه و پراکنده، ياتوسعه

 هان شهري اديتوسعه جدن مشخص شد که يهمچن. نشان دادند

 مراحل که عموماًبوده  در بخش خدمات ياطور گستردهبه 

 سال ۱۵ ي در ط.دهدينشان مرا  ييند تمرکززداي فرايانيپا

 ي برابر نرخ جهان۵به س ي انگليه شهرهاياشتغال در حاش ر،ياخ

  .ده استيرس
 

                                      
2 Southampton 

  آشنايي با مديريت شهري

  )تجارب جهاني (
  

)٥٦(  
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 يدر جمهور ٥برنوو  ٤پراگا و يتالي در ا٣مقابل، پسكاراچيتدر 

 مناطق يها بر روآن. دهندي م را نشاني اندکييچک تمرکززدا

است يها و سرساختير زي از تاثياند که ناش تمرکز کردهيخاص

 يشتر از بخش خدماتي بيعموماً بخش تجار.  استيزيربرنامه

 شهرها توسط يدر اغلب کشورها، پراکندگ. ابدييتوسعه م

 دانمارک ي، به استثنا)بازار محور(شود ي بازار کنترل ميتقاضا

 را بر ي کنترل اصل،يزيربرنامهمقررات ها هلند که در آن و

برنامه  ( دارديالمللني و بياهي، ناحي محليهااسيتوسعه در مق

ک نقطه شروع ي ،ي شهرييتمرکززدادر  بنديدستهن يا ).محور

-ير مي تاثي است که بر توسعه شهرييندهاي در درک فراياتيح

  .گذارد
 

مرتبط با " يت زندگيفيک "يهاف شاخصيتعرمرحله بعد 

 شاخص انتخاب شدند تا ۱۷ . بودي شهرييرات تمرکززدايتاث

 را در هر شهر مورد مطالعه نشان ي شهريجوانب مختلف زندگ

ن يانگيسرعت مها به طور مثال شامل ن شاخصيا. دهند

 که در معرض يک ساعت، درصد ساکنانيک در يتراف

جاد ي که به اييهانيسهم زمرند، يگي قرار ميادي زيسروصدا

   .استو ميزان اشتغال ص داده شده يمسکن تخص

  

  ين خط مشيهترب

-استيکند که چگونه سي ميبررسپروژه طبق توضيحات فوق، 

 و يي تمرکززداي مختلف بر الگويخاص در کشورها يها

 که از ک موردي. ر گذاشته استي تاثي زندگيهات شاخصيفيک

 ي توسعه شهريدک بر رو همراه با کنترل انروش بازار محور

 شتر به سمتي بآمريكا .کا استيکند، دولت آمرياستفاده م

  دموکرات‐الي سوسيش دارد تا روش نظارتي گراييتمرکززدا

ن پروژه يا .گردد مي به شدت کنترلي شهريکه در آن پراکندگ

 از ي شهري کنترل پراکندگي را برايار عملي بسيکردهايرو

ه ي بر پايزيرز در شهر و برنامهک کمربند سبيجاد يل ايقب

  .ف کرده استي، تعريونقل عموم به حمليدسترس

  

  

  

  
 

                                      
3 Pescara-Chiet 
4Prague  
5 Brno 

 يسازهي شامل توسعه شبSELMAن مرحله پروژه يآخر

-شاخص يراتش بر روي و تاثي اقتصاديي تمرکززدا،يوتريکامپ

 ي مختلف بررسيهاگزينه بود که در آن يت زندگيفيک يها

ام ـــکه با نرا  يــيکايرــ مدل آم،پروژهمجريان . گرديد

UrbanSimافزار در ن نرميا. دندي برگز،شودي شناخته م

نترنت ي در اي شده و به صورت مجانيدانشگاه واشنگتن طراح

  .ار همگان استيدر اخت
 

ق آن با ين نرم افزار تطبي اگان بهي آسان و رايرغم دسترسيعل

 مدل ميظ و تنرييتغ. ستي نيا کار ساده مختلفيهاط شهريشرا

 يها برنامهرايز بر است زمانيدسترس کار  دريها دادهيبرا

م ي هر شهر تنظيازمند آن هستند تا مدل را براي نيوتريکامپ

حصول  به منظور را  فوقن پروژه، مدليان حال، يبا ا. کنند

 شهر سهدر  يت زندگيفي کيها از شاخصياري بسي براجهينت

-ي محسوب ميار کارامدير بسها ابزان مدليا . کردياندازراه

خود و  توسعه يبرا دهند تاين اجازه را ميبه هر شهر او شوند 

-اندردست . کنديزير برنامهش شهروندانيبهبود زندگبا هدف 

 به يم که کارمان الهاميدواريما ام"که ند يگويکاران پروژه م

  ".گر کشورها باشديد
 

 و Utrecht دانشگاه، ي هلندي، شرکاSELMA ت پروژهيريمد

 کشور هلند در حال حاضر در يطيمحستي زيابيآژانس ارز

 UrbanSimباشند تا بتواند مدل يم حال کمک به کشور پرتغال

 .ش به کار ببردي از شهرهاي بعضيرا برا

  

  هاي شوراي اسالمي شهر مشهدمركز پژوهش

)۲۶/۳/۸۶(  

  

هاي مجموعه دستاوردهاي بشري در     كليه شماره 

در سـايت   ) تجارب جهاني (امر مديريت شهري    

هد المي شـهر مـش    هاي شوراي اس  مركز پژوهش 

 .باشد در دسترس ميir.rcmc.wwwبه آدرس 


