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  1383، تابستان 48 شماره -های جغرافیایی پژوهش
  103-121 صص

  
   روند رشد و توسعۀ کالن شهرهای کشور

  )شهر مشهد( :مطالعه موردی
  

  ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم  دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه-ور اصغر پیله علی
  ران دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه ته- دکتر احمد پوراحمد

  26/8/82: پذیرش مقاله

  
  هچکید

 – کالنـشهرها در جهـان و مـشکالت و مـسائل سیاسـی     ۀتحقیق و پژوهش در چگونگی رشـد و توسـع      
ـ              ـ      ۀاجتماعی و اکولوژیکی اغلب آنها در کشورهای در حال توسعۀ از چندین ده ـ أت ه و  قبـل مـورد توجّ ل مّ

 آنهـا وبرخـی     ۀرشـد و توسـع     قاله رونـد  در این م  . صاحبنظران علوم اجتماعی و علوم شهری  بوده و هست         
 حاضر بررسی عوامل پیـدائی کالنـشهرهای        ۀهدف مقال . ها مورد کند و کاو قرار گرفته است        مسائل و چالش  

عنوان دومین کالنشهر کـشور     ه   ناپایدار کالنشهر مذهبی شهر مشهد ب      ۀایران و ارزیابی راهبردها و روند توسع      
به روش تحلیلی و با اسـتفاده از        ،   شهری و محیط   ۀادل بخشی میان توسع   کید بر تع  أپس از تهران است که با ت      

  .آمارهای منتشره به انجام رسیده است
ـ    کـه از  چـالش       کالنشهرهای ایران از جمله شهر مشهد      ۀنتایج پژوهش با ارزیابی توسع     م نظـام   هـای مهّ

  .ه شده استئارا باشد، شهری کشور می
   . مشهد،تعادل محیطی،  شهریۀ توسع،ار ناپایدۀتوسع، ایران:  کلیدی گان واژ
  

  مهقدّم
 ههمگام با پیدایش و تکامل نظام سرمایه داری ، انباشت سرمایه ، تمرکز فضایی ابزار تولید و نیاز به نیـروی کـار بـ                        

 مطلـوب   ۀنشینی شیو  داری معاصر و شهر     منجر شد و شهرها مکان مناسب نظام سرمایه        1گسترش شهرنشینی و شهر گرایی    
 نظـام شـهری، افـزایش       ۀ رشـد و توسـع     ، صنعت و تکنولوژی   ۀ از پیامدهای توسع   .)64 ص   1369پیران  (مار آمدند   آن بش 

هـای   ط قهرآمیـز پدیـده    ه به محیط زیـست و تـسلّ       عدم توجّ . د مادر شهرها و کالنشهرها بوده است      میزان شهرنشینی و تولّ   
  روستاها با پرتوافشانی صـنعت و تکنولـوژی  پدیـد           های زیستی در عرصه شهرها و      انسان ساخت بر محیط طبیعی، بحران     

 ۀضـمن ابـراز نگرانـی از وضـع موجـود بـه ارائـ               ریزان شهری را بر آن داشـت تـا         ها، مدیران و برنامه    یستلو اکولوژ آمد  
های زیست محیطی را تا حد ممکن در دسـتور کـار             راهکارهایی جهت بهبود این وضع پرداخته و جلوگیری از آلودگی         

   یأس و دلزدگی ناشی از تداوم توسعۀ نیافتگی و مشکالت شهرنشینی شتابان در1970و اوایل  1960 ۀطی ده. ددهن قرار

                                                                                                                                                                                   
 

1-Urbanization  and  Urbanism. 
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 اجتمـاعی و اکولـوژیکی      –هـای سیاسـی    همچنین با رشد کالنـشهرها در جنـوب تـنش         . میان کشورهای جنوب رواج یافت    
رسانی، ناهنجاری اجتماعی، کمبـود مـسکن و       دماتی در اغلب آنها بروز کرده است که فقر و بیکاری، نارسائی در خ             حادّ

 لذا احساس نارضایتی امـروز      ؛)35 ص   1377افی  صرّ(ترین معضالت کالنشهرها بوده است       تهدید محیط زیست از شاخص    
 را مـورد بـازنگری      ۀهای رشد و توسـع     ها و سیاست    ما را بر آن داشته است تا امروز استراتژی         ، جهانی ۀاز روند رشد و توسع    

  .کید ورزیمأ شهری و محیط تۀرداده و برتعادل بین توسعقرا
ت رشد کالنشهری کید بر وضعیّأ کالنشهرها در جهان با تۀ تحقیقی پیرامون روند رشد و توسع     -این مقاله بحثی علمی   

 آنهـا    در ایران وجود داشـته کـه از میـان          1 کالنشهر پنج ،   1375سال   بر اساس آمار رسمی      .های آنها در ایران است     و چالش 
ـ   ای و بـه تبـع آن چـالش        منطقـه  -یای در رشد و توسعۀ ملّ      و مشهد نقش ویژه   ) پایتخت(تهران   ی در فـضای شـهری   هـای ملّ

در مـذکور  ... نشینی و  رسانی، ناهنجاری اجتماعی، کمبود مسکن و رشد حاشیه همچون فقر و بیکاری، نارسائی در خدمات    
ـ  ه سی روند توسعۀ ناپایدار کالنشهر مذهبی مشهد بـ محور بحث در این مقاله برر   . دارندفوق  سطور   ین کالنـشهر  عنـوان دومّ

های غیـر رسـمی      ت مسکن و سکونتگاه    و دومین کالنشهر ایران خواهد بود که در ادامه ضمن ارزیابی وضعیّ            2مذهبی جهان 
  .گذاریم یدر مشهد، پایداری یا ناپایداری این کالنشهر را به قضاوت م

بخشی دیگر از   . های آماری صورت پذیرفته است     های تحلیلی است که با استفاده از داده        شروش تحقیق بر مبنای رو    
هـای   ای از پـژوهش    تـوان آن را شـیوه      ات عینـی بـوده کـه مـی        کید بر مشاهدات و واقعیّ    أروش تحقیق و پژوهش این مقاله ت      

  .هرمونوتیکی نامید
  

  )شمال( یند رشد کالنشهرهای کشورهای توسعۀ یافته آفر
کـاء  د رشد و توسعۀ کالنشهرهای کشورهای توسعۀ یافته بدین گونه تداوم یافت که تولیـد انبـوه و متمرکـز بـه اتّ                      رون

 سازمان فضایی جدیدی ایجاب کرد کـه آشـکارترین          ،جهان لیبرالیسم اقتصادی به همراه سهولت ارتباط بین شهر، منطقه و         
طرفـی دیگـر شـهرها بـه عنـوان مرکـز جـوش و خـروش و                 از  ) 34، ص   1377افی  صرّ(ی شهرها بود    شکل آن گسترش کمّ   

عنـوان جهـانی    ه  هـال بـ    مطالعـات پیتـر   . ت متمرکز شناخته شدند   افزایش سریع تولیدات صنعتی و خدمات گسترده با مدیریّ        
ـ مؤ ،المللی کالنشهرها که در  کتاب شهرهای فردا به خوبی تبیـین شـده              شدن برخی شهرها و کارکردهای بین      د ایـن ادعـا     یّ

 در تکامل و توسعۀ شـهری خـود نـسبت    ،اند د بودهاز آنجا که مناطق شهری و کالنشهری کشورهای شمال مولّ        .)1998هال،  ( .است

                                                                                                                                                                                      
 

   .)79 ص 1371زنجانی (شهرهای باالی یک میلیون نفر را کالنشهر گویند ، المللی شهرهای بزرگ در ملبورن استرالیا  بینۀ بر اساس اعالم کنگر–1
  .ه در عربستان سعودی استنظر تعداد زائرین مکّلین شهر مذهبی جهان از  اوّ- 2
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ا در ناپایداری توسـعۀ شـهری   امّ. اند زا روبرو بوده به شهرنشینی و توسعۀ آن در کشورهای جنوب، کمتر با چالش توسعۀ شهری بحران            
تولید گـاز کربنیـک جهـان بـه کـشورهای      % 98به طور مثال حدود  .انـد  ای داشته هم قابل توجّسه) عمدتاً در کالنشهرها(جهانی  

 لکن این تنها یک نمونه از نقش کـشورهای شـمال            ؛توان به موارد دیگر اشاره کرد       در این زمینه می    .شمال مربوط می شود   
  .  استهادر روند توسعۀ آن) زن اۀتخریب الی(به ویژه محیط اتمسفری و محیط ). 1993کومار (در ناپایداری 

  
  )جنوب(کالنشهرهای کشورهای در حال توسعۀ 

داری یک نوع    ابتدا نفوذ نظام سرمایه   . توسعۀ کالنشهری در کشورهای در حال توسعۀ به شکل دیگری پیکربندی شد           
ها و تالش در رشد و  استقالل برخی کشور،از طرف دیگر. بینی ارزشی در قالب رشد و توسعۀ در باورها وجود آورد  جهان

، )به پیروی از روند رشد کشورهای شـمال       (م  ی به همراه خوش بینی نسبت به رشد شهرها بعد از جنگ جهانی دوّ             توسعۀ ملّ 
 –بنـابراین بـا رویکـرد سیاسـی         . شمار آورد بـ  هرا موتور توسع  ) عمدتاً شهری (گرایی در مناطق مستعد      تمرکزگرایی و قطب  

 اًعمـدت (  به نفع بخش صـنعت و خـدمات در منـاطق مـستعد             ههای توسع  خاذ استراتژی ها و اتّ   یارذگ  بیشتر سیاست  ،اقتصادی
های مرکز اسکان بشر سازمان ملل به خوبی به رویکردهای           پژوهش. ی انجام شد  ریزیهای کالن ملّ   و در غالب برنامه   ) شهری

  ).15، ص 1985آنچز ( . اشاره کرده استهفوق در کشورهای درحال توسع
ت و پیروی از رونـد توسـعۀ کـشورهای شـمال صـورت گرفـت و                 به طور عمده بر مبنای فقر و ازدیاد جمعیّ        ند  رواین  

بعد از جنگ جهانی    ( پیروی از طرح نوسازی      .)41 ص   ،1375افی  صرّ. (موجب پیدایش  ناپایداری توسعۀ این کشورها شد       
ه به زعـم  که در این نظریّ  پیرامون شد–ه مرکزویت نظریّبه پیرامون و تق ) به ویژه کالنشهرها  (منجر به وابستگی شهرها     ) دوم

 بـه   هآفرینـی داشـته و تـراوش اثـرات توسـع           هنقش توسع ) به فرض کالنشهرها  ( مرکز)  پیرامون –ه مرکز  نظریّ عواض(فریدمن  
ار ای کـه مـورد اسـتقبال برخـی کـشورهای آمریکـا التـین قـر                 هنظریّ) (47 ص   ،  1373اجاللی(پیرامون ملموس خواهد بود     

تی سنّ(ه به مراکز رشد نتوانست به پیرامون کمک نماید و این روند باعث پیدایش دوگانگی اقتصادی      بنابراین توجّ  .)گرفت
ـ  ) فقیر و غنی  ( اجتماعی   ،)و مدرن  ـ            ی فرهنگـی، تـنش    و حتّ ی شـد و فقـر وبیکـاری،    هـای سیاسـی و اجتمـاعی در فـضای ملّ
در کشورهای  ... های غیررسمی و      تهدید محیط زیست، افزایش سکونتگاه     های اجتماعی،  های زیربنایی، ناهنجاری   نارسایی

  .شمار آمدبفرض ناپایداری توسعۀ کالنشهری   پیشهدرحال توسع
  

  کالنشهرها و ناپایداری
های گیاهی و جانوری، آلـودگی        محافظ ازن، انقراض گونه    ۀها، نازک شدن الی    ها، گسترش بیابان   بین رفتن جنگل   از

 دو قرن اخیـر بـود    طیّهانعکاس رفتار انسانی نسبت به محیط در روند رشد و توسع       ... افزایش مصرف فسیل و   هوای شهرها،   
 بـا درک شـرایط حـساس        .)7، ص   1379 افیصـرّ ( به شـمار آورد،      تی برای ناپایداری حیا   توان آن را تهدیدی جدّ     که می 

المللـی همچـون     انی بـا برگـزاری کنفرانـسهای بـین        هـای رشـد و توسـعۀ جهـ         های بازنگری در شیوه    ناپایداری محیط، زمینه  
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 در استانبول ترکیه    2هبیتات) هدر مورد محیط و توسع     (1992 ریود و ژانیرو     ،)در مورد محیط زیست انسانی     (1972استکهلم  
در ایـن   ) 1 ص   ،1379و نیکوسرشـت     8 ص   ،1379افی  صـرّ (فـراهم شـد     ) هـای انـسانی پایـدار در جهـان         سکونتگاه (1996
، ضـرورت نگـرش اکولـوژیکی بـه توسـعۀ           ه کنـونی رشـد و توسـع       ۀشـیو  کید بر روند ناپایداری محیط با     أا ضمن ت  ه نشست

5دهد که    مطالعات نشان می  . ید قرار گرفت  أکمتداول شهرها مورد ت   
سـطح زمـین را     % 2 کـه تنهـا      -منابع جهانی در شهرها    4

ـ               لذا    و رسد  به مصرف می   –اشغال کرده اند   ه روند رشد و توسعۀ شهرها به ویژه کالنشهرها در مسیر توسعۀ جهانی قابل توجّ
% 60 به 2000ت شهرنشین جهان در سال    جمعیّ% 47دهد رقم     چرا که روند شهرنشینی فعلی جهان نیز نشان می         ؛و تأمل است  

با روند فعلی، در آینده     بنابراین  . دافزای ت مطالعات شهری می   یّاین امر بر اهمّ   ). 2001یوسنکو  ( خواهد رسید    2030در سال   
هـایی را    نیز چالش ) 1تبدیل متروپلیس به ابرشهر   (شاهد شهری شدن جهان خواهیم بود، از طرف دیگر، جهانی شدن شهرها             

فراروی روند توسعۀ جهانی قرار داده به طوری که گسترش میزان شهرنـشینی و شـهرگرایی در کـشورهای درحـال توسـعۀ               
 عدم تـوازن در سلـسله       آن   اجتماعی میان مناطق شهری و روستایی شده و به تبع            –ت آشکار اقتصادی  باعث شکاف و تفاو   

ـ     )  ماکروسـفال  ۀپدید(مراتب شهری، برتری شهری       لـذا  .)62، ص   1996دکیلبـرت    (ی بوجـود آورده اسـت     را در سـطح ملّ
هـای   ها و سیاسـت    المللی استراتژی  ی و بین   کارکردهای ملّ  ۀت و ارائ   رشد و افزایش سریع جمعیّ     ۀپیدایش ابر شهرها در نتیج    

صان علوم اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی و شـهری در  طلبد که متخصّ  می ،مناسب و کارا با مالحظات اکولوژیکی     
در کشورهای در حال توسعۀ تا      . نظر داشته باشند  تعیین راهبرد های رشد و توسعۀ شهری، روند پایداری توسعۀ محیط را مدّ            

ت و رشـد   ابرشهر وجود داشته که معموالً فقر شهری به دلیل عدم هماهنگی و تعادل الزم بین رشد جمعیّهفده ، 2000ل  سا
 این بدان معنی است که اصـول  .)32ص  ،1379امینی (شرایط اقتصادی به عنوان مشکل اصلی آنها محسوب می شده است           

پیـدایش فقـر شـهری، ضـعف      .ی این کشورها شده است توسعۀ ملّ  های غلط  ها و برنامه   توسعۀ پایدار شهری مغلوب سیاست    
بازتـاب رونـد ناپایـداری در فـضای       ... های غیررسمی، بی عدالتی ، ویرانی محیط زیـست و          رسانی، رشد سکونتگاه   خدمات
کـه شـاهد شـکاف عمیقـی در  زنـدگی             بـه طـوری    ،ویژه کالنشهرها بوده که با پایداری جهانی در تقابـل اسـت           ه  شهری ب 

کر نمـود  های فـوق الـذّ    چالش،که از بطن آن)134 ص ،1381 / 1996چاووشی / شورت(روتمندان و قوای شهری هستیم    ث
 باید رویکرد جدید ،المللی ی و بین اجتماعی کالنشهرها در رشد و توسعۀ ملّ  –بنابراین ضمن حفظ جایگاه اقتصادی     .یابد می

ـ     2منابع از طریق مشارکت و توانمند سازی اجتمـاعی        با بسیج   را  ت و ساماندهی محیط آن       مدیریّ ۀدر نحو  ی و  در سـطح محلّ
توان گفت سهم مهمی     ای اتخاذ کرد تا روند توسعۀ کالنشهرها به پایداری محیط و گسترش عدالت اجتماعی که می                منطقه

  . دارد، بیانجامدهدر پایداری توسع
  

                                                                                                                                                                                      
 

1- Megacity. 
2- Social Enablement. 
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  الت شهرنشینی در ایران تحوّ  وهتوسع
المللـی   المللی و شرکت در تقسیم بـین       های بین   رویکرد ایران به عرصه    1340 ۀو در اوایل ده   م  بعد از جنگ جهانی دوّ    

ی محسوب شد کـه     گرایی و صنعتی شدن استراتژی مناسب جهت رشد و توسعۀ ملّ           کاء تولید نفت، تمایل به مدرن     کار به اتّ  
مـشکالت  ... های برونـزا و    ص، سیاست دن متخصّ ، نبو  ن مدوّ ۀی همچون فقدان برنام   بدلیل فقدان بسترهای الزم در فضای ملّ      

افزایش شکاف بین شـهر و  (اجتماعی ...)  و1342هایی نظیر قیام  ی، پیدایش جنبشگسستگی در پیوند و وحدت ملّ  (سیاسی  
و مسائل اکولوژیکی همچون آلودگی آبهـا        ...)نشینی پیرامون کالنشهرها و      رشد ناهنجاریها، پیدایش و رشد حاشیه      روستا،

اراضی کشاورزی پیرامون شهرهای بزرگ مثل شمال و شمالشرق مشهد به هم خوردن تعادل محیطی مثل ساخت و سـاز                    و  
ریـزی کـالن    بنـابراین برنامـه  . تـی در دسـتور کـار قـرار داد    آدر سـالهای   ... اراضی کشاورزی، قطـع درختـان و        در  رویه   بی

ـ    تحـوّ ۀو زمینـ   1شـد گرایی شروع       اقتصادی و فرآیند صنعت    –اجتماعی از . گردیـد ی فـراهم  الت در سـاختار و کـارکرد ملّ
 اقتـصاد ایـران را      –الت عظیم در ساختار اجتمـاعی      تحوّ ۀم مقدّ 1340 ۀ انجام اصالحات ارضی نیز در اوایل ده       ،طرف دیگر 

  ههـای توسـع   گرایـی زیرسـاخت   فراهم کرد و نیروی کار ارزان، بازار فروش محصوالت، گرایش بـه شهرنـشینی و مـصرف         
 آن مناسـبات تولیـدی دگرگـون و          شروع شـد و طـیّ      1341اصالحات ارضی در قالب انقالب سفید در سال          .شمار آمدند ب

 به طـوری کـه رشـد        ؛ی کاهش یافت   بخش کشاورزی به دلیل تقسیم اراضی و به حاشیه رفتن این بخش در اقتصاد ملّ               ۀبازد
در عـوض بخـش      .)354 ص   ،1379کاتوزیـان   (  اسـت    صفر یـا منفـی بـوده        1342 – 57 ۀبازدهی زمین کشاورزی در دور    
و  %7/12ط بخـش صـنعت      رشد متوسّ که  دهد    نشان می  1340 ۀبررسی اقتصاد ایران در ده    . صنعت و خدمات تقویت شدند    

  . )1352برنامه و بودجه  (بوده است   % 8/2رشد بخش کشاورزی فقط 
 گـسترش سـریع شـهرهای       ،) اقتـصادی دولـت    –اسـی هـای سی   ناشی از سیاسـت   (الت ساختاری   ه این تحوّ  یّلانعکاس اوّ 

مصرف در شهر، زوال کشاورزی، روستانـشینی  به های شهری بوده و افزایش  درآمد های نفتی  تالیّکوچک و بزرگ و فعّ   
ـ  هـای بـی    بـه دنبـال مهـاجرت   .)322 ص 1379کاتوزیـان  (و مهاجرت جمعی روستاییان به شهرها منجر شد    ه، گـسترش  رویّ

مـشهد بـه وضـوح آشـکار و ملمـوس       هـران و تویـژه  ه  سکان غیررسمی در گوشه و کنار شهرهای بزرگ بـ         نشینی و ا   حاشیه
 کـاال و سـرمایه در       ۀمـصرفی در کنـار گـردش سـوداگران        ۀ  گیـری جامعـ     با شکل  1340 ۀ در ده  ،به دنبال این روند    و   گشت

آشـکار شـد و شهرنـشینی سـریع و     شهرها دگرگونی محتوایی و روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی نظـام شـهری ایـران              
 آن رویکـرد بـه   ۀوجـود آمـد کـه نتیجـ    باز سوی دیگر تغییرات چشمگیری در روابط بین شـهر و روسـتا        . فاق افتاد شتابان اتّ 

 رکود کـشاورزی و رونـق       ۀبا ادام )  146 ص   ،1374نظریان  ( اجتماعی ایران بود     -شهرنشینی غربی وتهدید حیات اقتصادی    
، مـشکالت سیـستمی     1350 ۀدر دهـ  ) ه به حمایت دولت از افزایش میزان شهرنشینی کشور        ا توجّ ب(بخش صنعت و خدمات     

از طـرف دیگـر تـصویب       . در مادر شـهرها نمـود یافـت       ...  اسکان غیررسمی و     د،لهمچون اقشار کم درآمد، اشتغال غیر موّ      

                                                                                                                                                                                      
 

1- W.G.E 1995. 
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ی شـهری و عمـومی، بـستر مناسـبی          ف زمین و فروش آن از سوی شهرداری به منظور پاسخگویی به نیازهـا              تصرّ قانون حقّ 
تـداوم  ). 193 -194 صـص    ،1378حبیبـی   ( دوردست شـهر فـراهم کـرد         ۀبرای پرتاب اقشار کم درآمد و تهیدست به حاشی        

، افزایش میـزان    پ1350 و   1340گرایی، تمرکزگرایی و شهرنشینی در دهه         بر محور تسریع در صنعت     ه توسع یها استراتژی
، 1354هـای کـشاورزی در سـال         همچنین تصویب قانون گـسترش شهرسـازی در قطـب          ،یتقاضا برای مسکن و زمین شهر     

از طرف دیگر توسعۀ  . نشینی اراضی مساعد و غیر مساعد پیرامون شهرها شد         سازی و توسعۀ  حاشیه     باعث گسترش ساختمان  
 شـد تـا دولـت آئـین         ، موجب ) شهرهای بزرگ  ۀعمدتاً در حاشی  (های غیر رسمی     ساخت و سازهای غیرقانونی و سکونتگاه     

تـوان   مـی ). 196، ص 1378حبیبـی  ( تـصویب نمایـد    1355 حریم شهرها را درسال      ۀمحدود نامه استفاده از اراضی خارج از     
الت اصالحاتی در ایران بوده کـه عمـدتاً در فـضای شـهری              ها و تحوّ    انعکاس سیاست  ۀ دور 1355–65 ۀ ده ابراز داشت که  

در این دوره موجب بهـم خـوردن سلـسله مراتـب شـهری و رشـد                % 26/5ه  د قابل توجّ  بازتاب داشته و شهرنشینی با نرخ رش      
  .ت مادر شهرها و به دنبال آن پیدایش بحران شهر و مسکن در ایران شدچشمگیر جمعیّ

  1335 - 80ت و شهرنشینی ایران  جمعیّۀ  درصد رشد ساالن-1نمودار 
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ی شده که دم تعادل در شبکه و نظام شهری کشور موجب گسست و تباین در فضای ملّ ضمن ایجاد ع،به عبارت دیگر

-103، صص1372نظریان  (ی اثرات نامطلوبی را گذاشته است ای و ملّ های منطقه ریزی خود در توسعۀ فضایی و برنامه
  . ه استت و شهرنشینی قابل توجّ رشد جمعیّ،شود مشاهده می) 1( ۀطور که در جدول شمار  همان.)102
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  )1335 - 80(ت و شهرنشینی ایران   جمعیّ-1جدول 
درصد رشد   تمیزان جمعیّ  سال

  ساالنه 
 ۀرشد سالیان  ت شهری جمعیّ

  شهر نشینی
درصد 
  شهرنشینی

  تعداد شهر 

1335  18955000  1  5954000  -  4/ 31  199  
1345  25789000  2  9794000  1 / 5  38  271  
1355  33709000  7 /  2  15855000  9 / 4  47  373  
1365  49445000  9 / 3  26845000  26 / 5  3 / 54  498  
1375  60055000  9 / 2  36800000  6 / 4  3 / 61  612  
1380  65360000  9 / 2  41777000  6 / 4  63  ×852  

   کل کشور1335 – 45 – 55 – 65 – 75مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی سالهای : منبع 
  28 ، شماره 1380ماهنامه شهرداریها ، × 

  
ت شهری و توسعۀ فیزیکی و کالبدی شهرها بـر اراضـی پیرامـون، بـه افـزایش                  افزایش جمعیّ ) 1355 – 65(در این دهه  

دم بـه دنبـال عـ     . شـد  منجـر ...  توسعۀ ساخت و سـازها، تأسیـسات و          ،ها  راه ۀهایی همچون شبک   تقاضا برای ایجاد زیرساخت   
ت شهری و تداوم گـسترش فـضایی شـهرها، عـدم تعـادل اکولـوژیکی آنهـا           پاسخ به نیاز روزافزون جمعیّ     توانایی دولت در  

ـ        ۀهای ناسالم مـسکونی در حاشـی       بدین ترتیب محیط  . ملموس گشت  ت بـسیار زیـاد و سـطح پـایین           شـهرها بـا تـراکم جمعیّ
ت شهرها چهار برابر نرخ رشد      افزایش میزان نرخ رشد جمعیّ     .)184، ص   1377مجتهدزاده  (بهداشت و ایمنی بوجود آمدند      

از طـرف  .  باعث تداوم روند افزایش سطح تقاضا در بخش مسکن و زمین شهری شد          1355 -65 ۀت روستاییان در ده   جمعیّ
ـ          دیگر  تداوم مهاجرت    بـر رواج   ) 1 ۀدول شـمار  جـ ( در ایـن دهـه     % 9/3ت ایـران تـا حـدود        ها و افـزایش نـرخ رشـد جمعیّ

 ناپایـداری محـیط زیـست در        ،)با افزایش سهم خدمات در اقتـصاد کـشور        (تمرکز پول و سرمایه در شهرها        زدگی، رفمص
ــ نــواحی شــهری و روســتایی، رشــد غیرمنطقــی و بــی   شــهرها، گــسترش شــتابان شهرنــشینی و شــهرگرایی و پیــدایش  ۀرویّ

  .ثر گذاشت همچون تهران و مشهد ایهای غیررسمی در اطراف شهرهای بزرگ سکونتگاه
ـ            برنامهواقعیت این است که      ی در ایـران باعـث شـده تـا امـروز نتـوانیم              ریزی مقطعی، بخشی و فقـدان طـرح جـامع ملّ

های عمرانی، صنعتی و شهرسازی همگام با اصول توسعۀ پایدار،           اندازی روشن از روند رشد و توسعۀ کشور در بخش          چشم
 از دیـدگاه اجتمـاعی، اقتـصادی و اکولـوژیکی،           ،د توسعۀ شهری برخورد شود    ای انتقادی بر رون    اگر با شیوه   .ترسیم نمائیم 

هـای سـوداگرانه،     تالیّهای کاذب خدماتی در بخش غیر رسمی، تقلیل بازده سرانه و بسط فعّ             تالیّافزایش بیکاری، رشد فعّ   
 حمـل و نقـل عمـومی،    ۀهـای شـبک   یئدرآمد و فقیر شهری، تقلیل کیفی زیست از طریق نارسـا  های کم افزایش سریع گروه  

هایی هستند کـه     ترین شاخص  های محیط زیست شهری مهم     های آن و آلودگی    تتقلیل بهداشت عمومی، افزایش محدودیّ    
  . نماید ویژه در محیط کالنشهری القاء میه ی را بهای غیررسمی مشهود است و روند ناپایدار توسعۀ ملّ در سکونتگاه
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  گاهی در ایران های سکونت توسعۀ کالنشهری و چالش
های تمرکزگرا بـر برتـری تهـران و          رفت و اعمال سیاست    تنها کالنشهر ایران بشمار می    ) پایتخت( تهران   1355تا سال   

 به طوری کـه در   ،از سوی دیگر ضریب کشش مهاجران به این شهر را افزایش داده           . ت اثر گذاشت  شدّه   آن ب  ۀرویّ رشد بی 
هـا و تنگناهـای    زودی در دامـان چـالش  ه بنـابراین بـ  . )45 ص 1368 پیـران ( است مهاجرپذیری داشته% 38، 1335–45 ۀده

 1355طور مثال در سـال  ه ب. در فرایند توسعۀ شهری گرفتار آمد  ) های غیررسمی  یعنی شکل گیری سکونتگاه   (سکونتگاهی  
) 1380سمپوزیوم،  . (ه است افتافزایش ی % 15 به   1375م در سال    قبوده و این ر   % 3های غیررسمی تهران تنها       سکونتگاه تعداد

% 72، 1365و در سـال  % 63 حـدود  1355در سـال  کـه  دهـد   ساله از وضع  مساکن تهـران نـشان مـی        بیست  همچنین بررسی   
 نیز هـر خـانوار تهرانـی بـا تـوان مناسـب، توانـایی                1375 در سال .  مترمربع مساحت داشتند   120واحدهای مسکونی کمتر از     

، باعـث    ها به شـهرهای بـزرگ      تداوم مهاجرت ). 49 ص   1375زاده   مشهدی( .ستا  را داشته  متر   102ک مساحتی حدود    تملّ
ایـن کالنـشهرها    . افزایش یابـد  ) تهران، مشهد، تبریز و اصفهان    ( شهر   چهار تعداد کالنشهرهای ایران به      1365شد تا در سال     

  .ت شهری ایران را در خود جای دادندجمعیّاز % 20 حدود 1365در سال 
رسـید کـه    % 24/20 کـشور بـه رقـم        ت آنها از کـلّ    افزایش یافته و میزان جمعیّ    پنج   تعداد کالنشهرها به     1375 در سال 

جـدول و نمـودار     (باالترین نرخ رشـد را داشـته اسـت          ) 1355 - 75(ساله  بیست   ۀ یک دور  کالنشهر مشهد در بین آنها طیّ     
  .)2ۀشمار

  1355 – 75ی ایران  ت کالنشهرها درصد نرخ رشد جمعیّ -2جدول و نمودار 
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با نگرش اجتماعی،  کنیل ،اند ی ایران داشتهی در توسعۀ شهرنشینی و افزایش تولید ملّهرچند این کالنشهرها نقش مهمّ
در ویژه ه های محیطی در فضای کالنشهری ب اقتصادی و اکولوژیکی و اذعان حقایق شهرنشینی در این کالنشهرها، چالش

اند که از آن جمله فقر و بیکاری،  های غیررسمی آنها بیشتر نمود یافته و به سوی ناپایداری سکونتگاهی ره سپرده سکونتگاه
های اجتماعی، کمبود و گرانی مسکن، تهدید محیط زیست شهری و حاشیه نشینی  نارسائی در خدمات شهری، ناهنجاری
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 دینامیک و ، به قول کلود شالین .توان بشمار آورد ویژه کالنشهرها میه ی در فضای شهری بهای ملّ عنوان چالشه را ب

بنابراین باید  . ق نیافته است و رشد متوازن شهرها بیانجامد که در ایران این امر تحقّهبایست به توسع پویایی شهری می
، 1374شالین (ا داشته باشد ویژه کالنشهرها اثربخشی الزم ره هایی تدوین شود که در یک فضای جغرافیایی ب برنامه
ماعی در تهای ناهنجاری اج اندازهای شهری و پیدایش زمینه  خود بر آلودگی چشمۀبدون شک این امر نیز به نوب) 41ص

 لذا شاهد  و کالنشهرهای ایران مشهود استۀ این وضع به خوبی در حاشی.)79 ص ،1380نژاد حاتمی( .کند آنها کمک می
 . های سکونتگاهی در تمام کالنشهرهای ایران هستیم شبحران مسکن و گسترش چال

  1335 – 80در صد شهرنشینی ایران  -3نمودار 
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  1335، 1345 ، 1355 ، 1365 ، 1375مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی کل کشور سالهای ، : منبع 

  
 ابراز داشت کهتوان   لذا می وشینی در اطراف کالنشهرهاستن های غیررسمی و حاشیه  بارز آن گسترش سکونتگاهۀنمون

عنوان سطحی از ه  و محیط بهم ناپایداری در توسع عامل مهّن،نشین در اطراف کالنشهرهای ایرا گسترش مناطق حاشیه
های توسعۀ درونزا و   ساختاری و تعیین  استراتژی-های راهبردی ناپایداری جهانی است که ناشی از ضعف سیاست

  .تأثیرپذیری از توسعۀ برونزا بوده است
  

   پایداری یا ناپایداری1کالنشهر مذهبی مشهد
ت این شهر به دلیل موقعیّ. تی شرق و شمالشرق ایران استبزرگترین کانون جمعیّ) مرکز استان خراسان(شهر مشهد 
آسیای مرکزی و افغانستان نیز ی مذهب چین،  بزرگترین شهر شیعه نشین آسیای غربی و مسلمانان سنّ،ژئوپلیتیکی خود

                                                                                                                                                                                      
 

  .)1376زاده ،  منشی( کالنشهر مذهبی جهان شناخته شده است یّنعنوان دومه  این شهر از سوی سازمان جهانی متروپلیس ب– 1
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 میلیون کیلومتر مربع 5/6ای با بیش از  های فرهنگی برای منطقه تالیّدهنده و هدایتگر فعّ بایست سامان  لذا می،رود بشمار می
  .)6ص ، 1376پاپلی ( میلیون نفر باشد65تی بیش از و با جمعیّ

 بوده و به دلیل همجواری با کشورهای مسلمان المللی  نفوذ بینۀبنابراین کالنشهر مذهبی مشهد دارای حوز
بزرگترین مرکز جذب توریسم مذهبی و مهاجران در نیمه شرقی  و شمالشرقی ایران ) افغانستان، پاکستان، ترکمنستان(

ین کالنشهر مذهبی جهان از سوی مرکز متروپلیس جهانی، عنوان دومّه از طرف دیگر به دلیل شناخته شدن مشهد ب. است
زای جغرافیایی، سیاسی،  ثیر مجموعه عوامل بحرانأت. ی در گوشه و کنار جهان استسنّ ه مسلمانان شیعه وتوجّکانون 

ی بر وضع مساکن کالنشهر مشهد به نگرش ما نسبت به ی و فراملّای، ملّ ی، منطقهاجتماعی، اقتصادی در سطح محلّ
ت در این زمینه اثبات پیش فرض روند ناپایدار این کالنشهر العا آمار و اطّۀناپایداری توسعۀ شهری آن کمک نموده و ارائ

های طبیعی، ژئوپلیتیکی، اجتماعی و   دالیل توسعۀ ناپایدار مشهد در برخی ویژگی، به عبارت دیگر؛کند را تقویت می
را القاء اقتصادی نهفته است که با عنایت به حقایق شهرنشینی در کالنشهر مذهبی مشهد، بدون اینکه کالنشهر ستیزی 

  .میپرداز الذکر به طور مختصر می یم به تحلیل و ارزیابی عوامل فوقئنما
  
  یژگی طبیعیو

از . رود بشمار میشهر  و گسترش ه بستر مناسبی برای توسع،یابی شهر در آن وجود دشت حاصلخیز مشهد و مکان
ها  و فاضالب شهری در مناطق  ر مکانی کم شیب استقرار یافته، فقدان شیب کافی باعث رکود پسابآنجا که شهر مشهد د

های افغانی در این مناطق  دلیل ارزانی قیمت اراضی، بیشتر مهاجران تازه وارد و گروهه ب. شمال و شمالشرقی شهر شده است
ت نازل مسکن بر روی اراضی پست و دگی، وضعیّت بسیار پایین سطح زنکیفیّ. اند به صورت غیررسمی اسکان یافته

هایی است که  الذکر از مهمترین ویژگی ت مساکن غیرقانونی و غیررسمی مشهد در مناطق فوقنامطلوب و استقرار اکثریّ
  . شرقی، شمالشرقی و شمالی شهر تداوم بخشیده استۀهای غیر استاندارد را در حاشی گسترش سکونتگاه

  
  الحظات ژئوپلیتیکیم

 اقتصادی وط طالبان بر آن، روابط فرهنگی  و سپس تسل1987ّط شوروی سابق در سال به دنبال اشغال افغانستان توسّ
ویژه شهر ه ب) استان شرقی ایران(ها به استان خراسان  موجود بین ایران و افغانستان باعث مهاجرت تعداد کثیری از افغانی

 از .)6-13، صص 1 368پاپلی، (در این شهر ساکن شدند % 39یک به نزد)1987(که در همان سال   به طوری،مشهد شد
ثیرپذیری أو افغانستان در ت) ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان(طرف دیگر نزدیکی به کشورهای آسیای میانه 

دهای خدمات شهری و ظهور برخی نواقص و کمبو..) از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و (ای  الت منطقهاین شهر از تحوّ
دلیل دوری شهر ه ب) 1981-88(همچنین در زمان جنگ ایران و عراق . تأثیر نبوده است از جمله سطح تقاضای مسکن بی

. دار بوده است گذاری و ورود مهاجران سرمایه ت نسبی، این شهر مکان مناسبی جهت سرمایه جنگی و امنیّۀمشهد از منطق
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  113     1383، تابستان 48های جغرافیائی، شماره  پژوهش
 

ر از این بازی زمین شهری اثر گذاشت که بخشی از توسعۀ شهر مشهد متأثّ ازی و بورسس تقویت بخش ساختماندر این امر 
  .رویکرد بوده است

  
   اقتصادی –مالحظات اجتماعی 

در مالحظات عامل  مهمترین ،ت و شهرنشینی در کالنشهر مشهدافزایش میزان رشد جمعیّاظهار نمود که شاید بتوان 
 به 1375سال  نفر بوده و در 989/241د ت شهر مشه جمعی1335ّری عمومی سال بر اساس سرشما. اجتماعی این شهر است

 1355–75 ۀ سالبیست ۀت مشهد در یک دورت نرخ رشد جمعیّبررسی وضعیّ.  نفر افزایش یافته است405/887/1رقم 
. ر(داشته است % 7/8ت ایران، مشهد نیز نرخ رشد ه جمعیّدلیل رشد عمومی و قابل توجّه  ب55–65 ۀدر دهکه دهد  نشان می

نقش  )به صورت افقی( شهری مشهد ۀاین میزان رشد در پیدایش و گسترش بافت گسترد) 2 ۀجدول و نمودار شمار. ک
دلیل ه  ب65 -75در دهه . ای ایفا کرده و از طرف دیگر به سطح تقاضای مسکن و زمین شهری افزوده است تعیین کننده

م ا آنچه مسلّامّ. ت و شهرنشینی مشهد نیز کاهش یافتشور، میزان رشد جمعیّت در سطح ککاهش نرخ رشد عمومی جمعیّ
های غیررسمی در  گیری و تقویت سکونتگاه است در بعد مسکن فقدان پاسخ مناسب به نیازهای سکونتی، باعث شکل

دون نظارت درون شهر ب های غیررسمی را واحدهای مسکونی که در اطراف و اگر سکونتگاه. کالنشهر مشهد شده است
که منظور ما از ( در نظر بگیریم ،قانونی تمرکز فضایی داشته و از ایمنی، استاندارد و مصالح با دوام برخوردار نیستند

شهرداری مشهد (ت شهر مشهد در این واحدها اسکان دارند   درصد جمعی25ّ تا 20، حدود )مساکن غیر رسمی همین است
ت دهد که جمعیّ  نشان می1355ت شهر مشهد در سال ن غیر رسمی با جمعیّ ساکناۀ مقایس،به عبارت دیگر ؛)1380

 است 1355در سال )  نفر000/660حدود (ت شهر مشهد کل جمعیّبا  برابر اًهای غیررسمی فعلی شهر مشهد تقریب سکونتگاه
 قابل ۀنکت .شهد استاین برابری بیانگر وجه قالب ناپایداری سکونتگاهی در روند توسعۀ شهری م). 11 ص 1380پاپلی (

و گسترش سریع شهرنشینی موجب افزایش ) 1355-65 ۀویژه در دهه ب(ت شهر مشهد  جمعیّۀرویّ ه اینکه رشد بیتوجّ
باعث باال رفتن تنش و برخوردهای اجتماعی و انواع )  نفر4/5( نفرات در واحد مسکونی مسکن ناسالم، تراکم  بیش از حدّ

  . آن شده استۀ شهر و حاشیهای زیست محیطی در این آلودگی
  

  الت سکونتگاهی کالنشهر مشهد  ها در روند تحوّ یافته
همگام با افزایش میزان رشد که دهد  سال گذشته نشان میسی الت واحدهای مسکونی شهر مشهد طی بررسی تحوّ

 یعنی واحدهای ؛ده استه بو، میزان توسعۀ شهر نیز بر روی اراضی پیرامون آن قابل توجّ)ها ویژه مهاجرته ب(ت جمعیّ
 که در آن 1355-65 ۀی از این میزان افزایش به دهبخش مهمّ. ت برابر شده اسهفت فوق نزدیک به ۀ دورمسکونی طیّ

برابر و دو ت شهر مشهد بیش از در این دهه جمعیّ. ه اتفاق افتاد، مربوط استرویّ های بی شهرنشینی سریع و مهاجرت
  .)3 ۀجدول شمار. (بر افزایش یافته است برا5/2واحدهای مسکونی نزدیک 
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  )1345 -1375(ت واحدهای مسکونی در مشهد وضعیّ -3جدول 
جمعیت 
  در واحد

وسعت 
  خانوار

ط خانوار در متوسّ
  واحد

تعداد واحد 
  مسکونی

  سال  تجمعیّ  تعداد خانوار

1/8  6/4  74/1  50128  87240  409616  1345  
7/6  6/4  45/1  99215  144568  667770  1355  
8/5  8/4  2/1  249327  300275  1463508  1365  
4/5  4/5  18/1  34914  412781  1886484  1375  

  
 فوق بر تعداد، ۀ ده طی% 7/8کالنشهر مشهد تا ) ها رشد طبیعی و مهاجرت(ت همچنین افزایش میزان نرخ رشد جمعیّ

ک جدول . ر(ه گذاشته است  توجّهای سکونتی مشهد اثر قابل گزینی آنان و دیگر شاخص  سکونتۀوسعت خانوار، و نحو
  . مثبت داشته باشدۀگیری مساکن غیر استاندارد و غیرقانونی در شهر رابط تواند با شکل این امر می). 3شماره 

ت در واحد مسکونی و کاهش سطح زیربنا، منجر به ساخت و ساز غیرمجاز و  تراکم جمعیّ،از طرف دیگر
ت و مساحت بناها در ارزیابی تراکم جمعیّ. انونی و خدماتی شهر شده است قۀنشینی در اراضی خارج از محدود آلونک

یعنی در این مناطق . شاخص فوق وجود دارد  معکوسی بین دوۀای شهر رابط در مناطق حاشیهکه هد د این شهر نشان می
تواند  یژگی میاین و. )نفری 5-6 ۀمتر برای خانوادیکصد کمتر از (  ولی مساحت بنا کم است،ت زیادتراکم جمعیّ

  .محسوب شودی در ناپایداری محیط سکونتگاهی و بحران مسکن در این کالنشهر  جدّیتهدید
ویژه در مناطق ه ت مناسب مسکن ب دیگر در ناپایداری مساکن شهر مشهد، فقدان کیفیّهای مهمّ یکی از شاخص

های شهر از چوب،  مصالح ساختماناز د درص 10 در صد آجر و آهن، حدود 5/87از نظر مقاومت بنا . نشین است حاشیه
سازی شهر مشهد بتن  مصالح ساختمانی بکار گرفته شده در ساختماناز  درصد 7/2 فقط  وشکل گرفته... خشت، حصیر و 

ه به قرارگیری ایران بر روی کمربند زلزله و وجود اراضی آهکی تحت نفوذ شهر، محیط و توسعۀ ح است که با توجّمسلّ
و سهولت  ) 1375سال ( تجن -همچنین گشایش راه آهن مشهد. این کالنشهر بسوی ناپایداری استسکونتگاهی در 

های  تالیّ شمالی آن، بستر مناسبی جهت گسترش فعّۀوکشورهای همسای) استان شرقی ایران(ارتباطی میان خراسان 
ت و های درازمدّ در واقع فقدان برنامه .تثیر نبوده اسأت  و رشد مشهد بیهرود که این امر نیز در توسع اقتصادی بشمار می

های اقماری مشهد باعث  های متراکم در شهر و شهرک تالیّت و استقرار فعّت توزیع نابسامان اسکان جمعیّنگر و کیفیّ کل
با این وصف  .ه در فرایند توسعۀ شهری آن شده استهای قابل توجّ محیطی و افزایش هزینه عوارض نامطلوب زیست

  .توان در چندین مورد مطرح کرد اکولوژیکی و پاتولوژیکی مشهد را میهای  چالش
 فقدان یکپارچگی، تخریب باغات و اراضی  مرغوب کشاورزی به ویژه در نیمه شرق و شمالشرق شهر   -1
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 هکتار در 900 به 1355 هکتار در سال 1950توا ن به کاهش قابل توجه سطح باغات شهر از  در این زمینه می
  ؛)1380شهرداری مشهد(شاره کرد  ا1379سال 

 محیطی  های زیست گسترش انواع آلودگی -2

دلیل کاهش شیب نسبی و فقدان سیستم آگو، آلودگی ناشی ه  در بخش شمال و شمالشرقی شهر مشهد بمثالٌ
گیرد که خود تبعاتی همچون   های شهر مشهد  در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می از فاضالب

   .دارددر پی را ... آلودگی خاک و 
 ۀدلیل قرار گرفتن بخشی از شهر مشهد در دامنه  افزایش آسیب پذیری در برابر سوانح طبیعی همچون سیل ب -3

  ؛) نودره که منجر به تلفات جانی و خسارات قابل توجه در شهر شد1379مثل سیل (ارتفاعات در ضلع جنوبغربی 
پروژه قطار شهری مشهد (شهری مشهد  یربنایی و خدمات درون راهها و تأسیسات زۀافزایش مداوم فشار بر شبک -4

ت  همچنین کاهش مداوم کیفیّ.)با رقم بیش از هزار میلیارد ریال در همین راستا شروع و در حال اتمام است
  .محیط کالبدی و اجتماعی در این شهر بویژه در حاشیه آن

زائر ۀ ها و حضور ساالن ه به تداوم مهاجرتتوجّ کمبود شدید خدمات، تأسیسات، تجهیزات و امکانات شهری با  -5
  ؛) نفر000/000/12به طور متوسط (و مسافر 

  . ع و پویایی اقتصادی شهر به دلیل فقدان تنوّۀوری اقتصادی مراکز اسکان حاشی کاهش کارآیی و بهره -6
کالبدی و ت پایین محیط سیسات و تجهیزات شهری و کیفیّأت نازل مسکن، تقاضای شدید خدمات و توضعیّ -7

های مهاجر و عمدتاً روستایی را به تصویر   گروه،اجتماعی در اغلب مراکز مسکونی شهر که بافت قومی آن
  ؛)در شمال و شمالشرق.... بخشی از گلشهر، شهرک سیدی، التیمورو (کشد  می

و تمرکز فقر ) دشو نشین برآورد می  هزار حاشیه600نزدیک به (درآمد  های کم گزینی گروه افزایش میزان جدایی -8
عوامل . های وسیعی از اراضی حاشیه شهر مشهد در شهرک های پیرامونی عمدتاً در شمال و شمالشرقی در بخش

های   چالش کارکردی کشور از اهمّ– مشکالت ناشی از موانع ساختاریدۀکر در کنار موارد تشدید کننالذّ فوق
  . آن قابل مشاهده استۀ اطراف و حاشیموجود در فضای کالنشهر مذهبی مشهد بوده که بیشتر در

رآمد و مهاجران د های کم ت و افزایش قیمت اراضی شهری و مسکن باعث لغزش گروهنتیجه این که تراکم جمعیّ
ی شرایط حاکم بر روند رشد و توسعۀ طور کلّه ب .ویژه در نیمه شرقی و شمالی شده استه  شهر بۀتازه وارد به حاشی

  .شود که مستلزم تدارک تخصصی، بسیج  منابع و مشارکت شهروندان است دار ارزیابی میشهر مشهد روندی ناپای
  

  گیری نتیجهو خالصه 
های   گذشته به طور عمده  در شهرها انعکاس یافته و سیاستۀ چند ده اقتصادی ایران طیّ–الت اجتماعیبتحو
های  این گرایش به توسعۀ شهرنشینی یکی از استراتژیبنابر. ی بر محور شهرنشینی و شهر گرایی، تداوم یافته استتوسعۀ ملّ
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تعداد شهرها از که دهد   سال گذشته نشان می45 بررسی روند شهرنشینی و شهرگرایی طیّ.  بوده استر در توسعۀ ملیّمؤثّ
ایش  افز1380در سال % 63 به 1335 درصد در سال 4/31 و میزان درصد شهرنشینی از 1380 شهر در سال 852 شهر به 199

 شهرنشینی در ایران رشد چشمگیر 1355–65 ۀ در دور)1( ۀه به جدول شمار با توجّ.)1ۀجدول شمار. ک. ر. (یافته است
ت از بنابراین  به تبعیّ.  شهری و افزایش رشد طبیعی شهرها بوده است–داشته که عمدتاً ناشی از مهاجرت روستا

 در این دوره ها،پیرامون آندر ها و هزینه کردن منابع مالی در شهرها و ها در شهر تالیّهای دولت مبنی بر تمرکز فعّ سیاست
ت ل است،  رشد جمعیّ قابل تأمّ)2(ۀ آنچه در جدول و نمودار شمار. شاهد رشد عمومی شهرنشینی در تمام ایران هستیم

% 3/5ط ساالنه د متوسّدهد کالنشهر مذهبی مشهد با نرخ رش نشان میبوده که  1355–75 ۀلبیست سا ۀکالنشهرها در دور
ه و رشد رویّ های بی هاجرتم . )2ک  جدول و نمودار شماره .ر (.داردرا باالترین میزان رشد در میان کالنشهرهای ایران 

ت کاهش دهی امور شهر به شدّ ریزی  و سامان  مدیران شهری را در برنامهانعطاف قدرت ،گرایی ه شهرنشینی و شهررویّ بی
نشینی و  گسترش حاشیهدر  روند اینتداوم  .ریزی بخشی و موضعی سوق داده است  سوی برنامهداده و آنان را به

  . استداشتهای غیر رسمی اثر قابل توجه ه سکونتگاه
وب اهداف اقتصادی، رچاز طرف دیگر روند رو به رشد شهرنشینی و شهرگرایی، گرایش به توسعۀ شهری را در چا

ثیر منفی أتی در کالنشهرها، تها به شهر و تراکم جمعیّ همچنین افزایش مهاجرت. اجتماعی و سیاسی سرعت بخشیده است
که دهد   نشان می1375آمار رسمی سال . ریزی محیطی ایران داشته است ریزی شهری و برنامه در ضوابط شهرسازی، برنامه

 میزان بدون شک در بازار مسکن و  این.بوده است% 59/46و از شهر به شهر  %  68/21میزان مهاجرت از روستاها به شهر 
الت  اقتصادی و تحوّ-در واقع از روند اوضاع اجتماعی. افزاید زمین شهری اثر گذاشته و هر ساله بر سطح تقاضای آن می

های کالنشهری  گیری کرد که چالش توان چنین ارزیابی و نتیجه تی آن که عمدتاً در نواحی کالنشهری نمود یافته میجمعیّ
  :  منتج از دو عامل مهم بوده استدر ایران

  
   کارکردی -های ساختاری چالش -1

کشور داری و گسترش روابط آن در جهت توسعۀ مدرنیسم در  ها ریشه در رویکرد ایران به نظام سرمایه این چالش
زایش صورت گرفت و بر اف) 1341(و اصالحات ارضی )  سالههفت تا پنج(ی های توسعۀ ملّ  آن برنامهدارد که طیّ

ه به توسعۀ که توجّ  نتیجه این. ای گذاشت ویژه در اطراف کالنشهرها اثر فزایندهه نشینی ب ها و گسترش حاشیه مهاجرت
در ) شبکه شهری( خدماتی و گسیختگی روابط شهر و روستا -های صنعتی تالیّشهری و به تبع آن  کالنشهرها، به  رونق فعّ

های   شهری، تخریب و تهدید محیط زیست شهری، رشد سکونتگاهایران کمک کرده و ضمن نقصان در خدمات
  .روند توسعۀ ناپایدار را القاء نموده است... غیررسمی و 
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   کالبدی-های فضایی چالش  -2
 ۀت افزایش یافت که نتیج کارکردی ایران میزان شهرنشینی و شهرگرایی در آن به شدّ-الت ساختاری تحوّۀدر نتیج

ین آثار  اولّ.)195 - 198 صص ،1378حبیبی (  آنها بوده است ۀرویّ فضایی شهرها و گسترش بی –آن دگرگونی کالبدی
.. آباد، گودنشینی و  صورت زاغه، حلبیه  شهرهای بزرگ همچون تهران، مشهد، تبریز و اصفهان بیۀاین روند در حاش

یی فراروی مدیران شهری و مسئوالن ها  چالش،ویژه در بخش مسکنه تبلور یافت و مشکالت سیستمی در فضای شهرها ب
بازی زمین از یک طرف و پیدایش قشر جدید اجتماعی به نام کم درآمدها  رم بخش ساختمان و بورس یعنی توّ؛قرار دارد

نشینی تقویت کرد  نشینی را به جای آلونک های غیررسمی را معنی و مفهوم بخشید و حاشیه از طرف دیگر سکونتگاه
 اجتماعی و اقتصادی کالنشهرهای ۀی در حوزهای جدّ نجارها، و آسیبه  اکنون شاهد زایش نابه.)84 ص ،1375بسکی (

 عشایری به همراه خشکسالی و تنگناهای اقتصادی منجر به – روستاییۀرویّ های بی در واقع روند مهاجرت. هستیمکشور 
گیری قشر  درحال حاضر شکل .)11 ص ،1380پاپلی . (ویژه کالنشهرها شده استه نشینی شهرها ب ت حاشیهافزایش جمعیّ

به جای ( کالنشهرهای ایران و فقدان برخورد اصالحی  ۀت و دلزدگی در حاشیوسیعی از اقشار جامعه شهری با بحران هویّ
ه به آمار رو توجّ .ی در مدیریت شهری وجود آمده استهای مهمّ  چالش،نشینی های غیررسمی و حاشیه با سکونتگاه) دفعی
 1355به طور مثال در سال . نماید تر می ایش اسکان غیررسمی در برخی کالنشهرهای ایران عمق ناپایداری را ملموسبه افز

 ساله بیست ۀ یک دورافزایش یافته و طیّ% 15 به 1375م در سال قمساکن غیر رسمی بوده است که این ر% 3در تهران تنها 
غمامی (اند   شهر تهران ساکن شدهۀت تهران به طور غیررسمی در حاشی نفر اضافه جمعیّپنج میلیوناز % 40) 1355 – 75(

کنند، همانند بسیاری از  در ایران که روند توسعۀ ناپایدار را تداعی می) ویژه کالنشهرها هب(مسائل شهری  .)52 ص ،1379
های   به سوی کانونت روستایی به طوری که درآمدهای نفتی به کمک رانش جمعیّ؛شهرهای جهان ریشه اقتصادی دارند

محیطی،  های زیست  را تقویت کرده و پایداری توسعۀ را آبستن چالشیّۀرو گرایی بی شهری، شهرنشینی و شهر
گرانی . عنوان سطحی از توسعۀ پایدار جهانی نموده استه گستری ب  اقتصادی و فقدان عدالت-های اجتماعی نابسامانی
گرانی مسکن، تراکم ترافیکی، (ت زیست شهری کاهش کیفیّ ... )مستمر و م بیکاری، تورّۀ نرخ فزایند(شهری   زیست

 کالنشهرها از ۀدر حاشی) های غیررسمی عمدتاً گسترش سکونتگاه(و مسائل سکونتی ..) و  ت خدمات شهریفیّکاهش کی
ی موجود در نظام ها  برداشتی خاص از چالش،با این وصف .روند های ناپایداری شهری در ایران بشمار می مهمترین چالش

 چرا که ارزیابی روند ؛ط ناپایداری رشد و توسعۀ کالنشهرهای ایران است داریم و آن روند مسلّکشورت شهری مدیریّ
های توسعۀ  ت شاخص کاهش کیفیّ،)ویژه منابع تجدید ناپذیر مثل نفته ب( از محیط هرویّ برداری بی  و میزان بهرهۀتوسع

لذا این روند را به سوی ناپایداری توسعۀ جهانی به طور عام و . کند شت را القاء میاین  بردا) در حال حاضر(شهری 
برداشت نگارنده از روند توسعۀ ناپایدار کالنشهر مذهبی  .کنیم ناپایداری توسعۀ شهری ایران به طور خاص ارزیابی می

سازی، عدم رعایت  الزم در ساختمان قانونی شهر، فقدان استانداردهای دۀمشهد نیز به افزایش مساکن خارج از محدو
هایی همچون  الً باید در اجرای سیاست اوّ،بنابراین. قوانین شهرسازی و فقدان مشارکت بهبود محیط شهر مربوط است
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ی که در توسعۀ پایدار شهری کاهش تولید زباله در سطح محلّو ها  حفظ فضای سبز، پاکیزگی آب، جلوگیری از آلودگی
د درون شهری، افزایش فشردگی کالبدی در توسعۀ  ثانیاً به راهکارهایی مثل کاهش تردّ،تأکید نمائیم ،ط دارندنقش مسلّ

 امور ۀشهری از طریق جلب مشارکت شهروندان در ادار  بهبود زیست،د شهریئشهری، کاهش مصرف منابع و مواد زا
ی در ایجاد و بسترسازی مدنی و اجتماعات محلّ ۀکاء جامعی، تقویت اقتصاد شهری و به تبع آن کاهش فقر شهری به اتّمحلّ

 ثالثاً  نباید رویکرد حکومت ؛المللی ایمان راسخ داشته باشیم و در این راستا بکوشیم و بینلّی پایداری محیط در سطح م
عنی  ی؛ت زندگی شهری را فراموش کردحاد کالنشهرهای جهانی در بهبود کیفیّانسانی در شهرها با نگرش اکولوژیکی و اتّ

با (بینی برای توسعۀ پایدار شهری  این واقع محیط زیست بدست آوریم و بر اساس  وه بین توسعۀدرک صحیح از رابط
ه  ب، و محیطهبدون شک چنین رویکردی در پایداری توسع. گذاری نمائیم ریزی و سیاست برنامه) ات اکولوژیکیظمالح

ر  مؤثّ،المللی باشد ای اکولوژیک که مقبول نظام بین وسعۀ جامعهویژه محیط زیست انسانی در گسترش عدالت اجتماعی و ت
  .واقع خواهد شد
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  خذ Ĥمنابع و م
 پرویز ۀترجم) شهرنشینی در جهان سوم(شهرها فقر و توسعۀ ) 1996(الن گیلبرت و ژوزف گاگلر  -1

  .  1375ناصری، نشر شهرداری تهران،  کریمی
 -ی اطالعات سیاسۀ اجتماعی در ایران، ماهنام-عۀ اقتصادیت و توسرشد جمعیّ ،)1376 (امیر احمدی هوشنگ -2

  .تهران. 40 ۀاقتصادی، شمار
  . 2 ۀشمار ،5 اسکان بشر، سال ۀنقش کالنشهرها در توسعۀ  قرن آینده، فصلنام ،)1379( امینی مرسده  -3
   .ودجهها، نشر سازمان برنامه و ب ای در سطح بندی سکونتگاه ، تحلیل  منطقه)1373 ( اجاللی  پرویز -4
  . 23 ۀ، شمار6 آبادی، سال ۀ، مسکن غیر رسمی، تهران، فصلنام)1375(بسکی سهیال  -5
 تحقیقات ۀ، اثرات سیاسی حضور پناهندگان افغانی در خراسان، فصلنام)1368( پاپلی یزدی محمدحسین  -6

   .15 ۀشمار جغرافیایی،
   .44 ۀ، شمار12قات جغرافیایی، سال  تحقیۀفصلنام)  مقسمت دوّ(، ژئوپلتیک )1376( پاپلی یزدی محمدحسین  -7
  . 61 ۀ شماری، تحقیقات جغرافیایۀ مشکالت شهری ایران، فصلنامت حلّ، اولویّ)1380 ( پاپلی یزدی محمدحسین -8
 ۀ  شمار،موّ اقتصادی، سال د- اطالعات سیاسیۀ، ماهنام)4(، شهر نشینی شتابان و ناهمگون )1366( پیران پرویز  -9

40 .  
 ۀشناسی شهر و شهرنشینی، مکتب اکولوژیک، فصلنام های نظری در جامعه ، دیدگاه)1369( پیران پرویز  -10

  . 40 ۀ، شمار  اقتصادی–اطالعات سیاسی
  . ل اقتصادی، شماره اوّ–العات سیاسی اطّۀلج، توسعۀ برونزا و شهر، مورد ایران ، م)1368(پیران پرویز  -11
  . 6 ۀت شهری، شمار مدیریّۀپایدار شهری، فصلنام، عدالت اجتماعی، رکن اساسی توسعۀ )1380 (حاتمی نژاد -12
  . موّ، نشر دانشگاه تهران، چاپ د، از شار تا شهر)1378(ن د محسحبیبی سیّ -13
  . )1341 -1345 (عهم توس سوّۀ، سنجش عملکرد برنام)1352 (سازمان برنامه و بودجه -14
اسماعیل چاووشی، نشر  ۀ نظم شهری درآمدی بر شهرها، فرهنگ و قدرت، ترجم،)1996(شورت جان رنه  -15

  .1381م تهران، زمستانت معلّدانشگاه تربیّ
  . ای ریزی منطقه  آمایش سرزمین جمهوری اسالمی ایران، دفتر برنامهۀ، طرح پای)1362 (سازمان برنامه و بودجه -16
  . ، مشهد)1380مهر ( صی شناخت و بررسی اسکان غیررسمی در ایرانسمپوزیوم تخصّ -17
ان، ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس  اصغر نظریّۀمیک شهری یا پویایی شهرها، ترجم، دینا)1372 (کلود شالین -18

  . رضوی
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   . شهر، واحد آمارۀت طرح ساماندهی حاشی، مدیریّ)1380 (شهرداری مشهد -19
  . ، با شهر و منطقه در ایران، نشر دانشگاه علم و صنعت)1378 ( اسماعیلۀشیع -20
  . کید بر ایران، نشر دانشگاه پیام نورأهر روستا با ت، روابط متقابل ش)1374 (اصغر رضوانی علی -21
  .  مقاالت، نشر شهرداری تهرانۀی شهر سالم، مجموع، سمپوزیوم ملّ)1371 (اهللا زنجانی  حبیب -22
  . 49 و 48 ۀه معماری و شهرسازی، شمار، تمرکز زدایی کالنشهرهای جنوب، مجلّ)1377 (فرافی مظّصرّ -23
  .4 ۀت شهری، شمار مدیریّۀدار چیست؟ فصلنام، توسعۀ پای)1379 (فرافی مظّصرّ -24
 کالنشهرهای ایران با استفاده از تجارب جهانی، ۀهای بازنگری در نظام ادار ، ضرورت)1379(فر افی مظّرّص -25

  .32 ۀ آبادی، شمارۀفصلنام
   .35 ۀ معماری و شهرسازی شمارۀریزان شهری، فصلنام ، توسعۀ پایدار و مسئولیت برنامه)1375(فر افی مظّصرّ -26
 آبادی ۀونه باید حل شود؟ فصلنامگ شهری تهران چیست و چۀت مجموعمشکل مدیریّ ،)1379(غمامی مجید   -27

  . 32 ۀشمار
  . درضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر پاپیروس محمّمۀ، اقتصاد سیاسی ایران، ترج)1372 (کاتوزیان  همایون -28
  .، نشر دانشگاه پیام نورریزی شهری در ایران برنامه ،)1377(ن مجتهدزاده غالمحسی -29
 معماری و شهرسازی ۀریزی رسمی شهری ایران، مجلّ ، حذف کم درآمد ها از برنامه)1375 (زاده ناصر مشهدی -30

  .35شماره 
مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس مسکن شهرستانهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز،  -31

  .1335، 1345، 1355، 1365، 1375شیراز، سالهای 
، 1355، 1365، 1375مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور سالهای  -32

1345 ،1335 .  
  . 28 ۀ شهرداریها، شمارۀرای شهرهای کوچک، ماهنامبریزی  ، برنامه)1380 (معصوم جالل -33
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