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  چکیده

شهرها با  ،بعد از انقالب صنعتی .داري ناشی از انقالب صنعتی پدیدار گردیددنبال ظهور نظام سرمایهشهرگرایی عمدتاً به

اي از منابع، در خدمت تولید ارزش و ارزش ید و مصرف و نیز به عنوان مجموعههاي فیزیکی مادي براي تولایجاد زیرساخت

گذاري بر روي عوامل از شیوه قبلی خود به سمت سرمایه گذاريسرمایه مازاد به شهرها سرمایه وداضافی قرار گرفتند و با ور

بررسی تأثیر مقاله، هدف اصلی . تغییر جهت داد که این خود مقدمه ایجاد سرمایه بیشتر در شهرها شد) زمین(ثابت تولید 

طقه پنج شهرداري منطقه انتخاب شده، من. شهري استدر فضاهاي  آنجریان سرمایه بر عدم تعادل فضایی و شناخت مکانیزم 

-ه کرده و از جمله این تأثیرات میتأثیر زیادي را تجرب ،واسطه تغییر و تحوالت شهر تهران در این چند دههتهران است که به

  . و تمایزات فضایی منطقه اشاره نمود جار منطقه، رشد و توسعه جمعیتتوان به رشد سریع و ناهن

ي مطالعاتی تحقیق مشخص شده و از اسناد و مدارك نظیر ها ابتدا با استفاده از روش اسنادي شاخص ،وهشدر این پژ

هاي مختلف دولتی، همچنین مشاهده روابط و رویدادهاي جاري در منطقه، ي تهیه شده در دستگاهها و گزارش ها نقشه

تحلیل نتایج استفاده  يبرا ز روش مطالعات میدانیین آمارهاي سري زمانی مشخص و مصاحبه با مطلعین و تکمیل پرسشنامه و

ي تحقیق بیانگر آن است که، زمین در این منطقه به منزله شرایط تولید فضا عمل کرده و با تأثیر گرفتن از ها یافته. شده است

یی در این منطقه براي حذف موانع فضا ،موجب تغییر در ساختارهاي اقتصادي در منطقه شده و از سوي دیگر ،جریان سرمایه

ولی . و نیز براي تداوم حرکت سرمایه، با ایجاد تغییرات در ساختارهاي کالبدي، موجب تسهیل روند حرکتی خود شده است

یی که با سایر مناطق شهر تهران ها دلیل تفاوت، همسو با هم نبوده و نیز بهدلیل اینکه ساختارهاي اقتصادي و کالبدي منطقهبه

  .عدم تعادل فضایی هم در سطح منطقه و هم در سطح شهر تهران شده استدارد، موجب بروز 

 

  ، منطقه پنج شهرداري تهرانییتعادل فضا ،هیان سرمایجر ،یارزش اضاف :کلیدي واژگان
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  مقدمه

یت در پایان قرن هجدهم با پیشرفت و گسترش تکنولوژي و نیز بهبود شرایط تولید، سرمایه مازاد هم به شکل ظرف

شهرها با ایجاد  ،بعد از انقالب صنعتی. گذاري سود آور شکل گرفتهاي سرمایه تولیدي بالاستفاده یا سرمایه پولی فاقد فرصت

اي از منابع، در خدمت تولید ارزش و ارزش اضافی ید و مصرف و نیز به عنوان مجموعهي فیزیکی مادي براي تولها زیرساخت

گذاري بر روي عوامل ثابت از شیوه قبلی خود به سمت سرمایه گذاري، سرمایهازاد به شهرهاقرار گرفتند و با ورود سرمایه م

فضاهاي نتیجه این فرآیند، تبدیل . ها شدمقدمه ایجاد سرمایه بیشتر در شهر ،تغییر جهت داد که این خود) زمین(تولید 

و سریعتر از سایر کاالهاست، ارزش  زمین باالتر دهارزش افزونرخ رشد که از آنجایی. شهري به کاالیی اقتصادي بوده است

یی و اغییر فضا، عدم تعادل فضایی منطقهتجلی فضایی ت. عامل اساسی تغییر فضاهاي شهري بوده است ،اضافی حاصل از آن

زش شود، گردش جریان سرمایه است، زیرا برخی نواحی با ارآنچه که موجب عدم تعادل فضایی می. دنبال داردهمحلی را ب

ل در روند گردش جریان سرمایه موجب اختال ،در مرحله بعد عدم تعادل فضایی ایجاد شده. افزوده فزاینده مواجه هستند

کرده، و  منطقه پنج شهرداري تهران که به واسطه تغییر و تحوالت شهر تهران در این چند دهه تأثیر زیادي را تجربه. شود می

سریع و ناهنجار منطقه، رشد و توسعه جمعیت منطقه و تمایزات فضایی منطقه اشاره  توان به رشداز جمله این تأثیرات می

داراي شدت و سرعت زیادي است و شود مایه که موجب عدم تعادل فضایی میدر منطقه پنج تهران حرکت جریان سر. نمود

  .نظر می رسد مصادیق مناسبی را جهت آزمون این پدیده در خود داشته باشد به

  ري تحقیقمبانی نظ

گذاري از محل انداز و سرمایهعطوف به سه عامل گسترش بازار، پساقتصاددانان، رشد اقتصادي در یک جامعه را م

تر چنانکه پیش ،از دیدگاه مارکس. دانندان به انباشت هرچه بیشتر ثروت میدارحاصله یا همان میل دایمی سرمایه سودهاي

هنگامی که تولید در هر روابط  ،یا به عبارت دیگر. اضافه ارزش به سرمایه استانباشت سرمایه محصول تبدیل  ،گفته شد

منظور گسترش آن به ی از آن را در چرخه باز تولید بهاقتصادي بتواند اضافه ارزشی تولید کند و کل این اضافه ارزش و یا بخش

نوان کانون انباشت سرمایه نام که از شهر به ع هنگامی ،رواز این. ته استفانباشت سرمایه تحقق یا ،کار گیرد، در آن صورت

اي است که از تمرکز جغرافیایی سرمایه ثابت یا همان اموال غیر منقولی که به دقیقاً منظور ما محیط ساخته شده بریم می

در  ترین تغییرات در جهان اقتصادصورت کالبدي و اشکال ساخته شده شهري تجلی یافته، تشکیل شده است و یکی از مهم

  .دهه گذشته، افزایش در تحرك سرمایه در اطراف جهان بوده است

ساختار . برداري بهینه از تلفیق سه عامل انسان، فضا و فعالیت استفضایی، به مفهوم هدفمندي در بهرهریزي برنامه

شور نقش ایی کدر چگونگی سازمان فض ،ي اقتصادي شکل گرفته استها گیريو جهت ها اقتصادي کشور که براساس سیاست

در ... ل تولید و برداري از منابع و عوامترکیب و شیوه تولید، چگونگی بهره، نوع تکنولوژي، ها گذاريسرمایه. ایفا نموده است

-ي مختلف و سرمایهها ي توسعه در مقیاسها به ایجاد قطب و کانون ها رویکرد دولت. ثر واقع گردیده استسازمان فضایی مؤ

ي زمینی، خطوط انتقال نیرو و انرژي و احداث مراکز بزرگ صنعتی ها ي راهها ي توسعه از قبیل توسعه شبکهها گذاري در محور

ي اقتصادي را فراهم ها ي استقرار جمعیت و انواع فعالیتها و توجه خاص به امور زیربنایی برخی از مناطق، در بستر زمان زمینه

ها و مناطق، به نحوي که  ت تعیین و تخصیص منابع به بخش مکانریزي فضایی تالشی است در جه برنامه. آورده است

هاي تولیدي و امکانات منطقه در دسترس تمام افراد  گذاري بخشی، بیشترین منافع اجتماعی را داشته باشد، فعالیت سرمایه

هاي  یاراي تحقق برنامه نیازمند آنها قرار گیرد و تفاوت سطوح درآمد را کاهش دهد و نوعی ساختار فضایی را ایجاد کند که

ریزي فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم  اجتماعی باید به همراه برنامه - هاي اقتصادي ریزي ن برنامهیبنابرا. اي باشد توسعه منطقه

زمانی بروز می نماید  ،ریزي به شمار می آید و این مشکل، عدم تعادل فضایی یک مشکل برنامهتعادل فضایی بروز نکند چرا که

یی ها ي بارز و آشکار باشند، تفاوتها داراي تفاوت ،نواحی مختلف یک شهر...) اجتماعی، اقتصادي، کالبدي،(ساختار فضایی  که

ی گوي هدف واالي ایجاد تعادل فضایریزي متفاوتی در مورد نواحی مختلف داشته و جوابي برنامهها که نیاز به تدوین راه حل

  .در یک شهر باشد
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  روش تحقیق

. به جایی جغرافیایی در زمان است نوعی جا ،کند که گردش سرمایهدر کتاب شهري شدن سرمایه بیان میروي ها  دیوید

و جدایی  مستلزم هماهنگی اکید زمانی و فضایی در ضمن پراکنش ،سرمایه براي اینکه جریان داشته باشد ،از سوي دیگر

وانع فضایی و حذف فضا رقابت، سرمایه را به سوي رفع م ؛پول استکه حرکت در فضا مستلزم زمان و از آنجایی. فزاینده است

  . راندبا زمان می

مبانی نظري تأثیر  ،اسنادي یعنی بررسی کتب، مقاالت و منابع اینترنتیتحقیق ابتدا با استفاده از روش  ،ن پژوهشیدر ا

ي ها بندي نتایج حاصل از آن، شاخصجمع جهانی آن تدوین شد و سپس با يها جریان سرمایه بر عدم تعادل فضایی و تجربه

از روش  ،همچنین. گیرد، مورد بررسی قرار میها مطالعاتی تحقیق مشخص شده و نمونه مورد مطالعه در راستاي این شاخص

  منظور تحلیل بهتر نتایج به دست آمده در این پژوهش استفاده شده استات میدانی در کنار روش اسنادي بهمطالع

  مورد مطالعه منطقه یمعرف

به  ،از شمال -هکتار از جنوب به جاده مخصوص کرج 1/5287شهرداري در شمال غرب پایتخت به مساحت  5منطقه 

ی جناح و اشرفی اصفهانی محدود و از شرق به بزرگراه محمد عل 22به رودخانه کن و منطقه  ،از غرب -دامنه کوههاي البرز

      .شود می

  

  موقعیت منطقه - 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طرح تفصیلی منطقه: منبع                               

  

شاهد  ،منطقه در این دوره. باشدی، م1343ـ  58هايدر فاصله سال ،ي ساخت و سازهاي گسترده منطقهها اولین نشانه

در . دانست 1366 تا 1358ي ها توان مربوط به فاصله سالات بنیادي را میدومین دوره تغییر. توسعه بطئی و آرام بوده است

محدوده مورد  بافت مسکونی در محدوده منطقه به صورت چشمگیري گسترش یافته و تقریباً تمامی نیمه جنوبی ،این دوره

ادارات و نهادهاي مختلف و گستردگی اراضی  ،ي مسکنها ل شدن تعاونیابا فع ،از سوي دیگر. گیردساخت و ساز قرار می

هاي یاد شده و اعالم تهیه طرح تفصیلی در سال ،عالوه بر این. یابددر تمامی منطقه گسترش میو سازها منطقه، این ساخت 

سومین  .نمایددان تهرانی را به منطقه معطوف میکاربري زمین و محدودیت توسعه در دیگر نقاط شهر تهران، توجه شهرون

توسعه کالبدي منطقه که پس از  ،در این مقطع زمانی. دانست 73و  1366هاي وان در فاصله سالتمی دوره تغییرات فضایی را

مروز با توجه به رشد تا به ا 1373هاي فاصله سالدر . است پیروزي انقالب اسالمی آغاز شده بود، با شدت بیشتري ادامه یافته

و نیز استفاده  هاي پیش ساخته شده بودندبازي و اقتصاد زمین شاهد تخریب و نوسازي بناهایی که در سالچشمگیر بورس

  .ي مسکونی هستیمها و مجتمع ها هرچه بیشتر از اراضی بایر و خالی در سطح منطقه پنج به صورت مجموعه
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  1385تا سال  1343روند تحوالت منطقه پنج از سال  -2شکل 

                                                       

  طرح تفصیلی منطقه: منبع

  

  ها هتبحث و یاف

جریان سرمایه موجب تغییر  ،ر جریان سرمایه بر عدم تعادل فضایی است و از سوي دیگریهدف اصلی تأث ،در این پژوهش

منجر به ایجاد  ،نهایتالبدي نیز دچار تغییرات شده و دردر ساختارهاي اقتصادي شده و به تبع آن ساختارهاي اجتماعی و ک

دسته در سه  که ي مورد نظر استخراج شده استها شاخص ،ظر گرفتن این اهدافشود، بنابراین با درنادل فضایی میعدم تع

ي کالبد يو دسته آخر شامل ساختارها یاجتماع يو دسته دوم ساختارها ياقتصاد يدسته اول شامل ساختارها. اندقرار گرفته

   .هستند یتیـ فعال
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  .1نمودار 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان :ماخذ

  

  

  ياقتصاد يساختارها

روي در کتاب شهري شدن سرمایه اشاره دارد که در نظام سرمایه داري زمین به مجرایی براي جریان سرمایه ها  دیوید

مین قرار می و واحدهاي مسکونی بر روي ز ها زمانی که کارخانه. تبدیل می شود و به نوعی سرمایه ثابت را به وجود می آورد

تواند از جریان سرمایه تأثیر پذیرفته یی که میها بنابراین یکی از شاخص. کندگیرند، زمین به منزله شرایط تولید فضا عمل می

و موجب تغییر در ساختارهاي اقتصادي یک شهر شود، شاخص قیمت زمین و ساختمان است که در این خصوص و با توجه به 

 .ساله در منطقه پنج بررسی شده است ین و نیز ساختمان در یک دوره دهموضوع این پژوهش، قیمت زم

  

  مقایسه قیمت زمین در تهران و منطقه پنج -2نمودار                                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

 
  مرکز آمار ایران: مأخذ

 ي اجتماعیها ساختار

 پژوهش يها شاخص

 ي کالبدي ـ فعالیتیها ساختار اقتصادي يساختارها

 اشتغالنرخ 

 ساختمان قیمت زمین و

  تراکم فضایی

ي ها حجم سرمایه گذاري

 منطقه

 درآمدهاي منطقه

 تیجمعاندازه 

 مهاجرت

 کاربري مسکونی

 کاربري تجاري

 تعداد مراکز مالی

در این نمودار متوسط قیمت زمین در شهر تهران و 

قیمت زمین در . ان داده شده استمنطقه پنج تهران نش

منطقه پنج تهران از متوسط قیمت زمین شهر تهران 

هایی کمتر که این اختالف در سال. بیشتر بوده است

به بعد این اختالف بیشتر شده  1379بوده ولی از سال 

  .است

 



6 
 

  در تهران و منطقه پنج مقایسه قیمت ساختمان -3نمودار                                                                                                
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

هاي فیزیکی در یک شهر موجب تسهیل در حمل و نقل و مبادله شده و بدنبال آن بهبود ساختارهاي وجود زیرساخت

شود؛ و در واقع آنچه که موجب تأثیر در هاي مناسب موجب تسریع جریان سرمایه میر ساختاقتصادي را و نیز وجود زی

ساختارهاي اقتصادي خواهد بود حرکت آزادانه جریان سرمایه در فضا و یا آنچه که دیوید هاروي در کتاب شهري شدن سرمایه 

دهنده بهبود حرکت جریان هایی که نشانخش شاخصبنابراین در این ب. برد، استاز آن به عنوان حذف موانع فضایی نام می

گذاري هاي عمرانی در منطقه پنج این شاخص ها شامل نرخ سرمایه. سرمایه در منطقه هستند را مورد بررسی قرار خواهیم داد

  .باشد که مورد بررسی قرار گرفته اندو نیز درآمدهاي منطقه می

  

 درآمد مناطق شهر تهران - 4نمودار                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  اعتبارات عمرانی مناطق - 5نمودار                                                                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همانطور که در نمودار روبرو نشان داده شده است، 

و منطقه پنج  متوسط قیمت ساختمان در شهر تهران

هایی داراي اختالف بوده و حتی در سال در سال

قیمت ساختمان در منطقه پنج از متوسط آن  1380

در شهر تهران هم کمتر بوده است ولی از سال 

 .به بعد این اختالف روبه افزایش بوده است 1381

 مرکز آمار ایران: مأخذ

 شهرداري تهران: مأخذ

بر اساس این نمودار منطقه پنج تهران از لحاظ 

گانه شهر  22مناطق درآمدي رتبه چهار را دربین 

در صورتی که از نظر اختصاص  ،باشدتهران دارا می

اعتبارات عمرانی در جایگاه دوم در میان مناطق قرار 

از انجاییکه منطقه پنج در حال . تگرفته اس

باشد و با تغییرات کالبدي مواجه است گسترش می

هاي اقتصادي و ها و جریانبنابراین براي بهبود شبکه

اجتماعی خود، نیازمند بهبود شرایط فیزیکی و زیر 

 .هاي خود استساخت

 

 

 شهرداري تهران: مأخذ
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  ساختارهاي کالبدي ـ فعالیتی

باشد که به نوعی موجب بهبود و تسهیل گذارد تغییر در کالبد شهر مییکی از تأثیراتی که ورود سرمایه بر شهر می

شود و از طرف دیگر گردش سرمایه باعث تحرك اقتصادي در شهر شده و از این طریق، گردش سرمایه جریان سرمایه می

هاي ساختمانی شود، فعالیتهایی که مولد سرمایه بوده و موجب به جریان افتادن سرمایه مییکی از فعالیت. یابدمداومت می

بدین منظور در این بخش تعداد . باشد که این امر در طول چند دهه گذشته در منطقه پنج تهران نمود بارزي داشته استمی

  . مورد بررسی قرار گرفته است 75 – 85هاي ساختمانی صادر شده در بازه زمانی پروانه

  

  پروانه هاي ساختمانی صادر شده -6نمودار                                                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

اند که روند ساختمان سازي تابع قیمت اعالم داشتهاي که با متصدیان دفاتر امالك واقع در منطقه انجام شده، و در مصاحبه

سازي در باوجود رکود در بازار مسکن، ساختمان 90هاي منتهی به سال زمین و ساختمان نبوده است به این دلیل که، در سال

ي گذشته بعد از هااند این بوده است که با توجه به روندهاي مشابه در سالدلیلی که بیان داشته. منطقه جرایان داشته است

نمایند ولی درجهت فروش آنها اقدامی هر دوره رکود با یک دوره رونق مواجه خواهیم بود و به همین دلیل اقدام به ساخت می

  .دهند که خواب سرمایه داشته باشندصورت نداده و به اصطالح ترجیح می

گیرد شاخص تعداد واحد هاي تجاري بررسی قرار می فعالیتی مورد -هاي کالن کالبديیکی دیگر از مواردي که در ساختارهاي

بدین منظور از اطالعات دو دوره سرشماري کارگاهی استفاده شده است که در نمودار زیر نشان داده . در منطقه خواهد بود

  .شده است

  

  میزان رشد واحدهاي تجاري - 8 نمودار                                              منطقه تجاري هاي واحد تعداد -7نمودار     

  

  

  

  

  

  

       

  

  مرکز آمار ایران: مأخذ                                                  ار ایران                 مرکز آم: مأخذ    

  

نشان داده شده 

است تعداد پروانه هاي ساختمانی صادر 

شده در منطقه پنج همواره از میانگین آن در 

همانطور که در 

نمودار هم قابل مشاهده است، صدور پروانه 

هاي ساختمانی در شهر تهران از یک روند 

نشان داده شده است تعداد  6همانطور که در نمودار 

هاي ساختمانی صادر شده در منطقه پنج پروانه

. ن آن در هر سال باالتر بوده استهمواره از میانگی

همانطور که در نمودار هم قابل مشاهده است، صدور 

هاي ساختمانی در شهر تهران از یک روند پروانه

 .کندثابتی تبعیت نمی



8 
 

بدین . دباشافزایش تعداد مراکز تجاري و نیز رونق ساخت و ساز در منطقه، نشان دهنده حجم زیاد سرمایه در گردش می

منظور تعداد مراکز مالی منطقه پنج مورد بررسی قرار گرفت تا میزان تأثیرگذاري جریان سرمایه در منطقه و نیز تأثیر آن بر 

ي ها در بررسی تعداد مراکز مالی منطقه از اطالعات سرشماري کارگاهی سال. ساختارهاي اقتصادي منطقه مشخص شود

  .تاستفاده شده اس 1387و  1381

  

  میزان رشد مراکز مالی: 10نمودار                                            تعداد مراکز مالی مناطق                  : 9نمودار                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مار ایرانمرکز آ: مأخذ                                                                           مرکز آمار ایران: مأخذ

  

همانطور که در باال نشان داده شده است منطقه شش تهران، داراي بیشترین مراکز مالی در میان سایر مناطق است و در 

بانک  63بر اساس سرشماري کارگاهی در حدود  1381در سال . مرحله بعد منطقه هفت و سپس منطقه پنج تهران قرار دارند

بانک رسیده است و باوجود آنکه منطقه پنج تهران از  146به عدد  1387اد در سال در این منطقه وجود داشت که این تعد

تعداد مراکز مالی در جایگاه سوم قرار گرفته است ولی از نظر میزان رشد این مراکز بعد از منطقه بیست و دو تهران در جایگاه 

  .دوم قرار گرفته است که در نمودار باال این نتایج قابل مشاهده است

  یاجتماع يختارهاسا

درصد است که  1.14دهد نرخ رشد جمعیت تهران بر اساس برآوردهاي مرکز آمار ایران همانطور که نمودار زیر نشان می

- جمعیت در منطقه پنج تهران را می یکی از دالیل عمده افزایش. درصد است 1.58التر و در حدود  این نرخ در منطقه پنج با

  .وارد شده به منطقه دانست توان در ارتباط با مهاجران

  

 نرخ رشد جمعیت شهر تهران بر حسب مناطق: 11نمودار

  

  

  

  

  

  

  

   مرکز آمار ایران: مأخذ                             



9 
 

درصد بوده که این  1.76برابر با  بر مبناي آمار مرکز آمار ایران نرخ مهاجرت به شهر تهران در طول یک دهه گذشته

درصد است که نشاندهنده میزان باالي مهاجر پذیري منطقه در مقایسه با مناطق دیگر به  2.47پنج برابر با میزان براي منطقه 

به دلیل همسایگی منطقه پنج با منطقه بیست و دو می توان یکی از دالیل افزایش میزان . استثناي منطقه بیست و دو است

  .پنج و سرریز این جمعیت به منطقه بیست و دو دانستمهاجرپذیري منطقه بیست و دو را در اشباع جمعیت منطقه 

  

  85و  75جمعیت مهاجر شهر تهران در سال هاي : 12نمودار                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

     میزان رشد مهاجرت در تهران بر حسب مناطق:  13نمودار                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  گیري  نتیجه

  :شود که ج حاصل مییاین نتاي انجام گرفته از اطالعات و آمارهاي موجود منطقه ها بررسیبا توجه به 

 ا با ورود سرمایه به این منطقه عواملی چون زمین نقش اساسی در چرخه اقتصادي منطقه ایفا کرده و در نتیجه فضاه

تبدیل به کاالیی ارزشمند شده و از این طریق هم باعث تغییردر ساختارهاي اقتصادي شده و هم موجب تغییر در ساختار 

 .  کالبدي در سطح منطقه شده اند

  جریان سرمایه در این منطقه براي حذف موانع فضایی موجود و نیز براي تداوم حرکت خود با ایجاد تغییرات در

 .     نطقه پنج، موجب تسهیل روند حرکتی خود شده استساختارهاي کالبدي م

 ي ها ي مالی در سطح منطقه در حقیقت در جهت حذف موانع فضایی و بهبود حرکت جریانها افزایش تعداد شبکه

 .و از سوي دیگر به همراه خود تغییرات اقتصادي و کالبدي را در سطح منطقه موجب شده است. مالی بوده است

به شهر، آنچه که در فضاهاي شهري قابل مشاهده است، تغییرات کالبدي صورت گرفته می باشد که در  با ورود سرمایه

این . شهر ایجاد شده است و از سوي دیگر آنچه که قابل مشاهده نمی باشد تغییر در ساختارهاي اقتصادي شهر می باشد

اکز مالی و تجاري  و نیز افزایش سرمایه گذاري و تغییرات را می توان در شاخص قیمت زمین و ساختمان و یا در تعدد مر

ولی به دلیل اینکه ساختارهاي . ي عمرانی مشاهده کرد مانند آنچه که در منطقه پنج تهران اتفاق افتاده استها فعالیت

در نمودار روبرو رشد مهاجرت در تهران و نیز در 

بر این اساس منطقه . مناطق آن نشان داده شده است

طقه از لحاظ جذب مهاجر بوده بیست و دو باالترین من

ي ها در جریان. است و پس از آن منطقه پنج تهران است

اشتغال، : باشدعامل بیش از همه مؤثر می 3مهاجرتی 

از سوي دیگر آقاي  .)دهاقانی( درآمد و رشد سریع جمعیت

دهاقانی در مورد تهران، به عنوان بزرگترین قطب 

و اجتماعی را در مهاجرپذیر کشور، عوامل جاذبه اقتصادي 

 .داندپذیرش مهاجرین مؤثر می
 مرکز آمار ایران: مأخذ

 مرکز آمار ایران: مأخذ
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بروز عدم  یی که با سایر مناطق شهر تهران دارد، موجبها اقتصادي و کالبدي منطقه همسو با هم نبوده و نیز به دلیل تفاوت

  .تعادل فضایی هم در سطح منطقه و هم در سطح شهر تهران شده است

  پیشنهادها

 جریان نای شدت و چگونگی است الزم است، شهرها فضایی ساختار در تحوالت جادای به سرمایه جریان توان به توجه با -1

  .گیرد قرار استفاده مورد شهري ریزي مهبرنا اهداف سوي به شهري توسعۀ هدایت براي و محاسبه شهري توسعۀ مطالعات در

 به مالکین براي شهري توسعۀ يها طرح اجراي اثر بر که سرمایه جریان از حاصل افزوده ارزش که نای به توجه با -2

 مجري عنوان به شهرداري توسط آن مالیات است الزم است، شهري توسعۀ يها طرح محصول حقیقت، در آید، می دست

  .شود هزینه شهري توسعۀ يها طرح اجراي براي و دریافت مالکین از يشهر توسعه يها طرح

 توسعۀ اهداف سمت در تا دهند قرار شناسایی و مطالعه را شهري مناطق در سرمایه جریان است الزم ،ها شهرداري -3

  .کنند هدایت شهري

 تا شود هدایت اي گونه به واندت می مالکین و شهرداري میان همکاري پویا، و تعاملی شهري مدیریت نظام یک در -4

 افزایش و سرمایه جریان از حاصل افزوده ارزش از شده ریزي برنامه طور به عمدتاً شهري توسعۀ يها طرح اجراي يها هزینه

  .شود تأمین زمین، قیمت

 لیما يها برنامه اجراي و تدوین طریق از را آن روي پیش موانع حذف است الزم سرمایه جریان تسهیل براي -5

  .گیرد صورت هوشمند اي سرمایه

 مناطق تمام در را سرمایه جریان تا دهند انجام و طراحی هوشمند اي گونه به شهري توسعۀ ریزي برنامه ،ها شهرداري - 6

  . شود شهري توسعۀ باعث و کرده تسهیل الزم يها زیرساخت جادای طریق از
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