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  چكيده
، نقـش  هـا  يكـي از ايـن نقـش   . كننـد  مـي  ي بسيار مهمي در تمام كشورهاي جهان ايفاها شهرهاي پايتختي نقش

تمركـز گسـترده   . ي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي همراه اسـت ها اداري است كه اغلب با تمركز فعاليت -سياسي
اقتصـادي   -ي اخير با پيامـدهاي اجتمـاعي  ها هرهاي پايتختي در ساليكي از ش عنوان بهدر تهران  ها انواع فعاليت

رو بوده است و منجر به پديد آمدن طرح جابجايي كاركردهاي پايتخت جهت كاهش  همثبت و منفي گسترده روب
اقتصـادي جابجـايي    -هدف از اين پـژوهش تحليـل جغرافيـايي پيامـدهاي اجتمـاعي      .اين مشكالت شده است

تحليلـي، جامعـه آمـاري كارشناسـان     -روش پژوهش توصـيفي . ت و مديريت يكپارچه استكاردكردهاي پايتخ
 هـا  آوري داده ابزار جمـع . استاي  هگيري خوش نفر بر مبناي نمونه 40مسائل اقتصادي و اجتماعي و حجم نمونه 

ســازي معــادالت  از مــدل هــا جهــت تجزيــه و تحليــل داده. اســنادي و همچنــين مصــاحبه و پرسشــنامه اســت
دهـد در   مـي  سازي معادالت ساختاري انتقال پايتخت نشـان  نتايج مدل. استفاده شده است) LISREL(اختاريس

كنـد،   نمـي  انباشت سرمايه در تهران، در مكان جديد تحقق پيـدا  دليل بهصورت انتقال پايتخت، تمركز اقتصادي 
ر مقابـل، انتقـال برخـي از    د. ي زيست محيطي نيـز تشـديد خواهـد شـد    ها همچنين روند رشد جمعيتي، بحران

اي كـه   گونه به. زيادي بر روي ساماندهي شهر تهران دارد) 40/0(و غيرمستقيم ) 73/0(ات مستقيم تأثيركاركردها 
  .شود مي در تهران... انتقال اين كاركردها باعث كاهش تمركز جمعيتي، ترافيكي، سرمايه و 

   

  .ت، تهرانتحليل جغرافيايي، انتقال پايتخ :كليدي هاي واژه
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  مقدمه -1
 كمابيش فضايي با وسعت و جمعيت -كره زمين ميان بيش از دويست واحد سياسي خشكي

كمتر كشوري وجود دارد كه از منظر سرزميني و فرهنگي همگون . ناهمگون تقسيم شده است
. فرهنگي بخشي از سرشت كشورهاي امروزي است –، ناهمگوني جغرافياييرو اينباشد از 

اند كه نيروهاي همگرايِ علت ي سياسي به مفهوم مدرن از زمان پيدايش تاكنون كوشيدههانظام
هاي  نظام. فضايي را تقويت و نيروهاي واگراي آن را تضعيف كنند -وجوديِ واحد سياسي

سياسي براي مديريت سياسي فضا در برخورد با اين ناهمگوني به طيفي از فدرال تا يكپارچه 
هاي سياسي يكپارچه از همگوني بيشتري از منظر سرزميني و فرهنگي منظا. شوندتقسيم مي

شود و مديريت سياسي فضا بر عهده ، كليت كشور همگون تلقي ميرو ايناز . برخوردار هستند
هاي يكپارچه كمابيش با عناصر ناهمگون و با اين حال، همه حكومت. حكومت مركزي است

ستند كه گاه مقبوليت نظام سياسي و گاه دولت را به چالش رو ه به گرا روتبع نيروهاي ناحيه به
هاي جغرافياي سياسي در ايران در حوزه ادبيات تنوع فرهنگي كشور عمده پژوهش. كشندمي

. شناسي و علوم سياسي قرار داردبر گرفته از واژه قوميت است كه ادبيات آن در پيوند با جامعه
اسي بر اين فرض استوار است كه مفاهيم ناحيه و سي -حاضر با رويكردي جغرافيايي قالهم

فرهنگي كشورها دارد و از  -گرايي توان تبيين بااليي در بازنمايي پديده تنوع فضاييناحيه
  . استگرايي در نظام سياسي يكپارچه پرداختهچنين منظري به تشريح ادبيات ناحيه و ناحيه

نگاه، آنها در نقش خودشان  ولينا در و دارد ها ملت زندگي در اساسي نقشي پايتخت
اقتصادي دولت عمل  و سياسي قدرت تجمع مركز عنوان به مقر دولت عنوان به

همچنين در اغلب كشورها، شهرهاي پايتختي، ).  & Rahimi, 2009: 5Nobari( كنند مي
 Ahmadipour(داراي بيشترين تعداد جمعيت و همچنين بزرگترين مراكز اقتصادي و فرهنگي

and Gholizadeh, 2007: 7( كنند منعكس كننده  مي شوند، آنها تالش مي محسوب
ي حكومت باشند و نقش مهمي در مشروعيت بخشيدن ها ي منحصر به فرد و آرمانها ويژگي

اداري  -اغلب اين شهرها، عالوه بر ايفاي نقش سياسي). Rawat, 2005: 5(به دولت ايفا كنند
شمار  فرهنگي كشور نيز به يها فعاليت تماعي واج اقتصادي، يها قطب و مقر حكومتي،
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 روند تحوالت روند«در اغلب كشورهاي در حال توسعه، ). Gilliland, 2013: 25(روند مي
منجر به  اجتمـاعي در چنين شهرهايي، - اقتـصادي و اداري -سياسـي تمركـز صـعودي

) محلي و ملي( عمومي امور كليه زمينه در تصميمات آن در كه شيوهايي شده است تمركـز
 دارد قرار) مركز( مملكت پايتخت در كـه معموالً واحـدي اداري و سياسـي مركـز توسط
 از كوچكترين اداري مراتـب سلـسله نظـام، اين در. شود مي گذاشته اجرا موقع به و اتخاذ
سوي ديگر  از. شود مي منتهي مركزي حكومت به طرف هر از و رعايت محلي سازمان واحد

ي اقتصادي، اجتماعي، ها منجر به تمركز انواع فعاليت خـود سياسـي -اداري مركـز عوامـلت
اقتصادي، اغلب چنين شهرهايي  –شود و با توجه به تمركز اجتماعي  مي آموزشي و فرهنگي

 تشكيل را پيراموني نواحي ها سرزمين باقي و بوده سرمايه انباشت مركز
تمركز همه امور در بنابراين ). Rahmemaei & Pourmousavi, 2006: 183-184(»دهند مي

. سازدمواجه  ي عمدهها را با چالش چنين كشورهاييتواند از زواياي مختلفي  مي يك نقطه
ر يك نقطه، د... تجمع همه امور فرهنگي، سياسي، اقتصادي، تفريحي، دانشگاهي، پزشكي، و

ت كشورها، گسترش مسائل محيطي پذير بودن امني ، آسيبها منجر به گسترش روند مهاجرت
چنين تمركزي از انواع ). Zavari, 2014: 25(شود  مي )، بحران كمبود آبها انوع آلودگي(

ي گذشته با ورود ها ر سالاز شهرهاي پايتختي داي  هنمون عنوان بهدر تهران  ها مختلف فعاليت
افزايش شديد  ،ازي بخش عظيم خدمات شهرياند هتكنولوژي مونتاژ، گسترش تجارت و را

اين موج بزرگ شهري، مشكالتي چون نياز به اشتغال . ه استآمد وجود بهجمعيت و مهاجرت 
 همراه بهترافيك و غيره را با خود  فاصله طبقاتي، فقر، تورم، همراه بهو مسكن، آموزش و تفريح 

و  ندشد و مراكز توليدي و صنعتي در اطراف شهر تهران احداث ها بسياري از كارخانه. داشت
همچنين  .ندو دواير بزرگ دولتي و خصوصي در اين شهر متمركز گرديد ها بسياري از شركت

، سينماها، ها تسهيالت رفاهي، بهداشتي و تفريحي در تهران نظير پارك وجود انواع امكانات،
ي فراغتي ديگر، سيل جمعيت را از مناطق مختلف كشور ها و انواع سرگرمي ها ، حوزهها باشگاه

رويه و بروز فاصله طبقاتي، كمربند فقر  دان سرازير كرد و با گسترش و حجيم شدن بيب
و  ها برج همراه بهو اطراف تهران  ها متشكل از مهاجرين و طبقات پايين دست جامعه در حومه
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رساني وسيعي الزم داشت  ي مسكوني طبقات متوسط و باال شكل گرفت كه خدماتها مجموعه
 ,Aghapour( مواجه ساختاي  هو مديريت شهري را با مشكالت عديد ها و هر نوع سياست

ي اخير باعث ها پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي چنين وضعيتي در تهران در سال). 64 :2013
مسائل ناشي از اندازه جمعيت و فعاليت از (گرديد تا بحث انتقال پايتخت و حل مسائل تهران 

و حفاظت از اركان حكومت و امنيت ملي در برابر  سو يكاز ...) قبيل آلودگي هوا، ترافيك و 
جدي مطرح  طور بهي وسيع ناشي از زلزله و ساير خطرات احتمالي از سوي ديگر ها آسيب
با توجه به گسترش مسائل اجتماعي و زيست محيطي شهر ). Ghamami, 1999: 47(شود 

فته است كه شامل داخل تهران چهار گزينه براي محل جديد پايتخت مورد بررسي قرار گر
محدوده كالن شهري تهران، داخل منطقه شهري ساير شهرهاي ميليوني كشور، خارج از منطقه 

كيلومتري  200كيلومتري آن و در نهايت خارج از شعاع  200كالن شهري تهران اما در شعاع 
جمعيت آن سال برآورد شد و ميزان  25تا  15زمان انتقال پايتخت بين . تهران انتخاب گرديد

 Consulting Engineers(ريزي با سه فرض نيز برآورد گرديد در پايان دوره برنامه

Sharestan, 1989: 58 .( هزار ميليارد  30سال زمان و  25انتقال پايتخت  اينكهبنابراين با
اتالف سرمايه ملي  چيزي جزصرف هزينه مالي براي انتقال پايتخت د، آيا تومان هزينه نياز دار

از سازماندهي و تمركززاديي از تهران  دنبال بهي انتقال پايتخت، جا بهت؟ آيا بهتر نيست نيس
ي جابجايي برخي از عبارت بهو يا  ها، مراكز نظامي و مراكز صنعتي طريق خروج برخي دانشگاه

گذاري تأثيردر اين راستا هدف از اين مقاله بررسي ميزان  باشيم؟ كاركردها از پايتخت
نتقال پايتخت، انتقال كاركردهاي پايتخت و مديريت يكپارچه در تعديل وضعيت ي اها شاخص

  : شود مي در اين راستا سواالت زير مطرح. اجتماعي و اقتصادي پايتخت است
ازه باعث تعديل وضعيت اند ه گذار آن تا چتأثيري ها مؤلفهدر صورت انتقال پايتخت،  -1

  شود؟ مي اجتماعي پايتخت -اقتصادي
گذار آن تا چه اندازه باعث تعديل تأثيري ها مؤلفهصورت انتقال كاركردهاي پايتخت، در  -2

  شود؟ مي اجتماعي پايتخت -وضعيت اقتصادي
گذار آن تا چه اندازه باعث تعديل تأثيري ها مؤلفهدر صورت مديريت يكپارچه پايتخت،  -3
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  شود؟ مي اجتماعي پايتخت -وضعيت اقتصادي

  روش تحقيق -2

تحليلي  -نوع تحقيق كاربردي و روش بررسي آن توصيفي، هاي مورد بررسي ؤلفهم بر اساس
 ابزار گردآوري اطالعات .باشد ميكارشناسان و متخصصين دانشگاهي جامعه آماري . است

بررسي اسناد و مدارك و همچنين پرسشنامه و مصاحبه است كه به تعداد مشخص در بين 
ي مورد بررسي كاركردهاي اقتصادي، ها اخصش. كارشناسان و خبرگان توزيع شده است

گويه است كه با استفاده از  40كاركردهاي سياسي و اداري، كاركردهاي اجتماعي در قالب 
نظرات كارشناسان و با توجه به هدف تحقيق كه بررسي پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي 

تجزيه و تحليل در . )1 شماره نمودار(آوري شده است  جابجايي پايتخت بوده است، جمع
سازي  مدلاز تحليل جغرافيايي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي تغيير پايتخت  جهتها  داده

 ،همچنين براي ارتباط بين متغيرها. استفاده شده است) تحليل ليزرل(معادالت ساختاري 
  .ستچندمتغيره به كار برده شده اهاي آمار استنباطي مانند ضريب همبستگي، رگرسيون  آزمون
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  ها مؤلفهبررسي روابط بين متغيرها و : 1شماره  نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نگارندگان: ترسيم

  محدوده مورد مطالعه -1-2

جمعيت . است تهران شهرستان و استان تهران و مركز پايتخت ايران ترين شهر و زرگتهران ب
شهر تهران، در شمال . كيلومتر مربع است 730مساحت اين شهر . نفر است 8،244،535آن 

تهران مركز جذب  1340 از دهه. است واقع شدهرشته كوه البرز  كشور ايران و جنوب دامنه
تراكم جمعيت در تهران بين ده هزار و هفتصد تا  .است سرتاسر ايران بودهمهاجران زيادي از 

بيستمين شهر پرتراكم  ،شود كه بنابر آمار بيش از يازده هزار تن در هر كيلومتر مربع برآورد مي
كوه البرز در حد فاصل  هاي جنوبي رشته شهر تهران در شمال ايران، در كوهپايه. جهان است

 50شرقي، به طول تقريبي  دقيقه 36درجه و  51شرقي تا  دقيقه 2درجه و  51طول جغرافيايي 
شمالي به  دقيقه 50درجه و  35شمالي تا  دقيقه 34درجه و  35كيلومتر و عرض جغرافيايي 

متر  2000ارتفاع شهر در بلندترين نقاط شمال به . است كيلومتر گسترده شده 30عرض تقريبي 
ساختار اداري ايران در تهران . رسد متر از سطح دريا مي 1050ترين نقاط به  و در جنوبي
مركز آمار ( است محلّه تقسيم شده 370ناحيه و  134منطقه،  22به  اين شهر .است متمركز شده

كاركردهاي 
 اجتماعي

كاركردهاي 
 اقتصادي

 كاركردهاي
 سياسي -اداري

 تغيير كاركردها انتقال پايتخت تمركزگرايي

 

 تمركززدايي تمركزگرايي

 ساماندهي
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  .)1 شماره نقشه) (1390ايران، 

  
  موقعيت جغرافيايي استان، شهر و مناطق شهري تهران در كشور: 1شماره نقشه 

  يق مباني نظري تحق -3

شهرها  از حدود دو قرن پيش وقتي شهرهاي صنعتي رو به رشد نهادند و سـيل مهـاجرت بـه
گرفتند،  سـوي مراكـز فعاليـت و صـنعتي شـكل شكل گرفت و ارتباطات حمل ونقل به

پيرامون آن به  پردازان بسياري در مورد تعيـين جايگـاه و توسـعه شـهر و انديشمندان و نظريه
-مكاتب شهرسازي و ها ، ايـدئولوژيها ار نظر پرداختند و بسياري از اين نظريهمطالعه و اظه

 ,Razaghi et al(كردند  حمـل ونقـل و اقتصـاد شـهري را هـدايت -شـهري ريزي برنامه

ي توسـعه ها موارد، برنامه شتريكه در ب ها ساخت سكونتگاه نيتر ياز علم يكي). 75 :2011
مكـان مركـزي  هياده است، نظردقرار  تأثيررا تحت  ينواح و كشورها اقتصادي -ياجتمـاع

 يي مركزي در بخش جنوبها در كتاب خود به نام مكان 1933سال  كه در است سـتالريكر
قـرار اي  هيناح -از آن زمان به بعد، اساس مطالعات شهري هينظر نيا. ساخت آلمان منتشـر
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به اي  هزماني كه جامعمعتقدند يوت و پري ال«). Saraie & Esmailpour, 2012: 64( گرفـت
 رسد، تحوالت نظام اسكان را در آن از دو طريـق مي مرحله پيشرفتة فرايند كالن شهري شدن

متوالي در نواحي كالن شهري  طور بهنخست، مسيري كه در آن جمعيت : توان رديابي كرد مي
دوم وضعيتي كه پراكندگي  الگوهاي سنتي تجمعات شهري است؛ و متمركز شـده و منطـق بـا

با توجه . افتد مي در پهنه سرزمين اتفاق تـري جمعيت كالن شهري در مراكز متعدد و كوچـك
 تـوان مي داراي اهميت بيشتري است و به موضوع ظهور مناطق كالنشـهري، حالـت نخـستين

ي كريستالر كه خاستگاه آن نظريه سنتي مكان مركز بررسي كرد فرضيه تمركز عنوان به آن را
شهري اي  هكالنشهري با تمركز جمعيت در هست شـود كـه توسـعه مي اسـت، چنـين فـرض

چنين  ،تمركز جمعيت در ايـن فراينـد. يابـد مي شود و به نواحي پيرامـوني گـسترش مي آغاز
 ي ناشي از تجمـع، بازرگـاني و سـوداگريها وجود مزايا و صرفه علت بهفرض شده است كه 

ي اشتغال بيشتر و دسترسي آسانتر به كاالها و خدمات ها يابد و فرصت مي رونـق كزدر مر
پيشرفت در فناوري و تنوع تقسيم كار و همچنين  بـا. شـود مي متنوعتر بـراي جمعيـت فـراهم

تجمع، جمعيت و فعاليت  ي ناشـي ازها ونقل و كـمرنـگ شـدن صـرفه ي حملها كاهش هزينه
يابد و اين خـود بـه يكپـارچگي اقتـصادي  مي كالن شهر گسترشدر نواحي پيراموني 

حال، ظهور شهرها در . شود مي ي جمعيتي پيرامون با شهر اصلي منجرها هسته اجتمـاعي
 گيري سلسله و گسترش متفاوت، منجر به شكل ي زماني مختلف و تجربيات تمركزها دوره

 ,Zebardast & Hajepour( شـهري خواهـد شـد مراتب شهري و ظهور پديدة نخست

ي رشد ها ترين نرخ سريع بزرگتـرين شـهرها،"طـي ايـن رونـد معمـوال  .)109-110 :2009
 بروز و ظهور تسلط جمعيتي، اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي كنند كه اين امر موجب مي را پيدا

 يك كشور يا منطقه ي ديگـر در داخـل نظـام شـهريها يك شهر بر تمامي شهر
در ادبيات جغرافيايي، مارك جفرسن از آن ). Taghvaei & Mousavi, 2011: 26( گـردد يم

كه شهر ). Hekmatnia & Mousavi, 2013: 197(برد مي پديده نخست شهري نام عنوان به
كنــد و موجــب  مي پيــدا ي ديگر كشور برتـري و تـسلط خاصـيها ول نسبت به شهرا

اقتـــصادي و نهادهـــاي اجتمـــاعي و سياســـي در آن  يها تمركــز جمعيــت و فعاليــت
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آميز خواهد بود كه  لبته نخست شهري زماني فاجعها). Bairoch, 1968: 61(گردد مي شـــهر
امكانات اقتصادي، اجتماعي و سياســي  اجتماعي، -ســادة اقتصادي يها در كشوري با ساختار

 به شكل غيرقابل تحملياي  هاين صورت، چنين نقطدر . شهري متمركز شــوند در يك نقطة
 وجود اي كشور به كند و موانع زيادي را در توسعة ناحيه بر شبكة شهري سنگيني مي

در كشورهاي در حال نخست شهر معموالً توان گفت  مي .)Inalou, 2011: 27(آورد مي
ابلترين استعدادها و است كه بهترين تسهيالت، نادرترين كاالها و ق يك شهر پايتختيتوسعه 

كشورهاي جهان سوم بيش از  ويژه دربو اين شهرها  اند هماهرترين كاركنان در آنجا استقرار يافت
 موجب تبعيضات اقتصادي، اجتماعي نيز تبعيض سياسي عالوه بر حد بزرگ است و

 ازاي  ههوزليتز، در نظري. اف. بياز همين رو ). Nazmfar & Khodaei, 2012: 23(شود مي
 يها فعاليت شهر انگلي بر كليه او معتقد است. كند مي شهرهاي انگلي ياد عنوان بهاين شهرها 

 منفي اقتصادي، اجتماعي و سياسي يك منطقه تسلط كامل داشته و در نقاط مختلف آن تأثير
شهري  گذارد و سبب به هم خوردن تعادل توزيع فضايي ناحيه و سسلسه مراتب مي
 عـدالت ي،نواح نيشكاف توسعه ب شيبا افزا). Ziyari & Mousavi, 2005: 166( گردد مي

 ةنيبه عينابرابري و نبود تعادل در توز. اقتصادي مفهوم خود را از دست داده است -ياجتماع
و روند  يو خدمات يي صنعتها يابي گذشته در مكان ياصول ريي غها استياثر س در امكانـات
و اي  همنطقـي، سطوح مل نيب ييو عدم تعادل فضا تختينخست و پاي شهرهاي در يـيتمركزگرا

سـاز و كارهـاي  تأثيرتحت  ،بوده كه در اثر عوامل گوناگون يمهم لياز مسـا يكـي يمحلـ
ناهنجاري و عدم  نيا. آمده است ديپد ياسيو س ياجتماع، حـاكم بـر سـاختارهاي اقتصـادي

آن  ييگرا و بخش ييتمركزگرا تيبه ماه توجه اقتصـاد بـا نقش دولـت در شيتعادل با افزا
 تيكل كيو كوچك در  بزرگي امر از مشاركت مردم كاسته و نواح نيافزوده شده و ا

 نيو ثروت و از ب رفاه ،امكانات و خدمات ةنيبه عيآن عدم توز ةجينت ،نشده دهيد كپارچهي
  ). Nastaran et al, 2010: 158( بوده اسـت يرفتن عدالت اقتصادي و اجتماع
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  يك قطب رشد برتر عنوان بهتمركز كاركردهاي سياسي، اقتصادي در تهران  -1-3

تهران با بيش از دو قرن سابقه مركزيت اداري ـ سياسي كشور و بيش از نيم قرن سابقه به 
ي ها قطب رشد برتر تفوق و برتري خود را در زمينه عنوان بهحالت كالن شهر بزرگ كشور 

تهران  مركز اقتصادي، سياسي، فرهنگي، نظامي، اداري و خدماتي درت. مختلف حفظ كرده است
در نقاط ديگر كشور و  ها ركود نسبي فعاليت  زمينه اشتغال وسيعي فراهم كرده و همزمان با آن،

برخورداري بيش از پيش تهران از امكانات بهتر خدماتي به اين توسعه شتابي خاص بخشيده 
ن اقتصادي به سبب تمركز توليد، با شرايط خاص مادر تهران بزرگ سودهاي كال در. است

پذير است  دراين شهر برگشت سرمايه با سودهاي كالن امكان. آيد مي دست بهشهر جهان سوم 
 حاكميت اين جريان، سير. شود مي سوي تهران سرازير نتيجه بيشترين سرمايه به در و

رو، يك شهر انگلي  ست و از اينماندگي ساير نواحي جغرافيايي ايران را موجب شده ا عقب
  تمركزگرايي آثار سوء. ايران از نظر اداري تمركز گراترين كشور دنياست. شود مي محسوب

اقتصادي، اجتماعي فرهنگي، سياسي و جغرافيايي داشته و موجب تمركز جمعيت در نواحي 
ه كشور خاصي از كشور شده است و از پراكندگي توزيع بهينه منابع و امكانات در پهن

از نظر اقتصادي، چنين شهرهايي ). Mousavi, 2003: 147-149(جلوگيري كرده است 
 تأثيريك حوزه تسلط كامل داشته و در نقاط مختلف آن  ي سياسي برها اجتماعي و فعاليت

 در نتيجه ادامه تسلط شهرهاي مسلط،). Asiyabi, 2008: 395( گذارد مي منفي بر جاي
 اجتماعي، اقتصادي، مختلف ابعاد در فضـايي جمعيت توزيـع تعـادلنام و نـامتوازن الگـوي
 و جمعيتي خأل كه شود مي باعث ايـن الگو .شود مي به روشني مطرح اداري و سياسي

 مؤثر عوامل از نيز امر اين كه آيد، وجود بهشـهري  يها كانون پايين و مياني سطح در كاركردي
اي  هناحي يها عدم تعادل و گسترش شهري تبسلسله مرا نظام در عدم تعادل بروز در

 توسعه، حال در كشورهاي در بويژه واقعي، دنياي در). Ahmadi et al, 2013: 32( است
 پايتخـت، شـهر معموالً و سياسي بزرگ شهر چند يا يك از ها دولت حمايتي يها سياست
 شهرها، اين در زيربنايي يها گذاري سرمايه گسترش. شود مي حـد از بـيش تمركـز سـبب
شود كه  مي آنها به زيادي افراد و ها بنگاه جذب سبب و شده آنها اسـتقرار در جـذابيت موجب
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در واقع با انباشت  .)Farahmand et al, 2009: 121(گردد  مي به انباشت سرمايه منجر نهايتاً
از طريق  انشهر تهر. كند داري و انباشت سرمايه رشد مي سرمايه، شيوه توليد خاص سرمايه

در اين رابطه، . پيدا كرده استتوليد اضافي گسترش  ، اقتصادي واجتماعي، تمركز جغرافيايي
هاي مقياس  جويي كند، صرفه اي كه به تمركز جغرافيايي سرمايه كمك مي مؤلفهنخستين 

در . است) ها جويي خارجي بنگاه صرفه(هاي تجمع  جويي و صرفه) ها جويي داخلي بنگاه صرفه(
ها با افزايش مقياس توليد يعني افزايش سرمايه ثابت، امكان  جويي داخلي، بنگاه فهصر

ها از  هاي تجمع، بنگاه جويي در صرفه. دهند سودمندي توليد و كارآمدي سرمايه را افزايش مي
اي بده بستان اقتصادي دارند، سود  گونه بهآنها  هايي كه با مواهب همجواري با ديگر بنگاه

 سرمايه داري با مرتبط سازوكارهاي و ها جريان«عالوه بر اين . ب بنگاه خود كنندبيشتري نصي
 و تهران نخست شهري رشد زمينه حاضر، سده در كشور اقتصادي –سياسي ساختار و پيراموني
 انباشت با. است آورده فراهم را شهر اين در فعاليت و كار مراكز تراكم و جمعيت افزايش
 اقشار نخبگان، از گوناگوني يها اليه شهر، اين قدرتمند اقشار و و نهادها تهـران نفع به سرمايه

 از درصـد 20 حدود در تهران مجموعـه شهري. اند هيافتـ تمركز فرودست و كارگري متوسط،
 در افـزوده ارزش توليـد در تهـران عـالوه، هب. اسـت داده جـايي خـود در را كـشور جمعيـت

 سـهم بيـشترين) معدن و ماهيگيري كشاورزي، استثناي به( كشور ياقتصاد يها رشته فعاليت
 تعميق سبب برآنكه عالوه شده، ايجاد افزوده ارزش بـه مواهب دسترسـي در نـابرابري. دارد را

 شده، كشور مناطق و ساير تهران شهري مجموعه بين اجتماعي – اقتصادي شكاف و نابرابري
است  داشته آن شهري مجموعه و تهران شهر درون در ها نابرابري افزايش در زيادي نقش

)Karami, 2011: 48(.  بدين ترتيب نظام فضاي ملي و توزيع اندازه شهرها طي فرآيند رشد
ي جابجايي سرمايه و نيروي كار و ها ي اقتصادي و جريانها و توسعه اقتصادي، در اثر پويش

گردد كه پيامد  مي دستخوش تحوالتيي سياسي بين مركز و پيرامون ها از تنش متأثرهمچنين 
ي برتر در نظام شهري است كه منجر به تمركز ها آن گسترش و تسلط شهرها و قطب

 & Sharbatoghli(شود كاردكردهاي اقتصادي، اجتماعي، اداري و سياسي در آنها مي

Javanmard, 2011: 95 .(نابرابريهاي و منـاطق توسـعه همـاهنگي بنابراين، همواره نـا 
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 كـشور سياسـي و اجتمـاعي – اقتصادي بـر ساختار حاكم يها مكانيسم اثر در موجوداي  هناحي
 در و كوچك بــزرگ شــهرهــاي توســعه همــاهنگي نــا و شــتابان نــشيني شـهر نيـز و

 موجــب تهــران شــهر در خــدماتي تـسهيالت و اقتـصادي يها فعاليـت تمركـز اثر
 شـهر شده ايـن از شـهري نظـام ديگر شهرهاي آشكار خــالء كاركردي و كامــل جــدايي
، چه مؤثر طور بهدرك اينكه  منظور به). Taghvaei & Mousavi, 2011: 32-42(اسـت 

چگونه كاركردهاي اقتصادي، شود و  مي چيزي منجر به رشد بيش از اندازه شهر تهران
افزايش تراكم جمعيتي با يكديگر تعامل دارند  سياسي و رشد شهرنشيني و -اجتماعي و اداري

ي علت ها كه توسط جي فورستر ابداع شد با استفاده از حلقه 1به بررسي روش پويايي سيستم
پرداخته  رايج در نخست شهر تهراناي  هو معلولي براي نشان دادن مسائل ملي و منطق

يستمي از نيروها كه ايجاد روش پويايي سيستم با درك س). Forrester, 1961: 217( شود مي
بر اساس اين مدل در شرايط . شود مي كند، شروع مي شده و در ادامه به تداوم يك مسئله كمك

آمدن مباحث انتقال پايتخت، شهر تهران در حال حاضر بزرگترين حلقه  وجود بهفعلي و با 
قه كوچك يك حل عنوان بههر شهر كوچكتر ديگري . در نظام شهري است) نخست شهر مطلق(

عواملي كه از طريق آن  2شماره  در سمت چپ نمودار. به يك سرحلقه بزرگتر متصل است
شهر برتر و مسلط درآورده است، نتيجه  عنوان بهتهران را به اين موقعيت در نظام شهري كشور 

  . اداري است -طبيعي تمركز كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي
  
  
  
  
  
  

                                                           
1- System Dynamics (SD) approach 
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  ي علت و معلولي نشان دهنده تغيير پايتختها حلقه: 2شماره نمودار 

 

توانيم استنباط كنيم كه شهر تهران هدف اصلي مهاجرين است،  مي بر اساس نمودار فوق، ما
ي عظيم در گسترش انواع مختلف مشاغل نمود پيدا كرده و از ها گذاري سرمايهزيرا بازتاب 

 كز شده است و اين عواملسياسي كشور نيز در اين شهر متمر -طرف ديگر مركز اداري
توانند شهر تهران را با مشكالت و مسائلي چون آلودگي هوا، آلودگي صوتي، ترافيك،  مي

همچنين با توجه به اينكه قلب اقتصادي كشور در . مواجه سازد... افزايش تراكم جمعيت و
سراسر كشور  تواند توسعه اقتصادي در مي ، هر گونه بحران اقتصادي در اين شهرباشد ميتهران 

ناگفته پيداست كه مقامات شهر تهران با تمام قدرت، براي تمركززدايي از . را دچار بحران كند
ي اقتصادي و ها ي سنگين اقتصادي ناشي از بحرانها كند تا از هزينه مي اين شهر تالش

 عنوان بهدهد كه اگر تهران  مي نشان 2شماره  سمت راست نمودار. اجتماعي جلوگيري كنند
كامل جابجا شود، بعد از  طور بهپايتخت به هر يك از مناطق پيشنهاد شده توسط كارشناسان 

يافتن  شدت بهي خود منجر خود بهو مشكل، اين امر  مسألهيك دوره آرامش ناشي از حل 
ي زيادي را براي كشور ها در آن مكان خواهد شد و هزينه ها گذاري سرمايهو همچنين  ها جاذبه



    __________________________   1394فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال يازدهم، شماره اول، بهار       208

  .يك پايتخت جديد موفق نخواهد بود عنوان بههد داشت و هرگز اين منطقه خوا دنبال به

  ي تحقيقها يافته -4

  تحوالت اقتصادي و اجتماعي تهران -1-4

ريزي  خدماتي پي - ي رشد صنعتيها پيراموني كه در اصل بر مبناي نظريه قطب -رابطه مركز
 به رشد خود ادامهشده بود، امروزه با همان ماهيت اما با موتور بخش اقتصادي 

و  اصلي شهر و مركز عنوان به در اين رابطه، تهران). Palizban and et al, 2013: 22( دهد مي
 اداري، ي مختلفها زمينه در كشور خرد و كالن يها سياست و تصميمات تمام اتخاذ كانون

 صادي،اقت يها فعاليت تمركز سبب سياسي تمركز اين .است بوده اجتماعي و اقتصادي- سياسي
. گرديده است متعدد و متنوع شغلي يها فرصت شده و باعث ايجاد... و اجتماعي، آموزشي

كرده  جذب سراسر كشور از زيادي را جمعيت زياد، شغلي يها فرصت وجود اي كه گونه به
شده  كشور اقتصادي فعاليت اشكال كليه تمركز محل بزرگترين تهران بنابراين .است
  .)Rezaei & Pourahmad, 2009: 49( است

ترين استان ايران از نظر بازار مصرفي  نفر، بزرگ 12147543استان تهران، با جمعيتي بالغ بر 
اين . آيد مي شمار بهبوده و نيز با وجود تمامي امكانات بازاري و بازاريابي قلب تجاري ايران 

 درصد از 36 درصد صنايع، 30درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده است و با  20استان 
درصد  40درصد صنايع غذايي،  40درصد بازار مصرف كل كشور،  40كارخانجات بزرگ، 

درصد توليد گوشت قرمز، در  31درصد از توليد گل و گياه و  44هاي سراسر كشور،  تعاوني
 خود بهاي در بخش اقتصادي و صنايع  هاي ويژه مجموع با قدرت اقتصادي كل كشور قابليت

 :International Forum of Nanotechnology Economy, 2014(ت اسداده  اختصاص

45.(  
ي ها تمركز شديد فعاليتحاكي از  1390در كشور در سال  تهران بررسي جايگاه استان

درصد از مساحت كشور را  8/0استان تهران از نظر مساحت . باشد مي اقتصادي و اجتماعي
از  درصد 2/27 ز جمعيت كشور را داراست،درصد ا 2/16دارد در حالي كه از نظر جمعيت 
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درصد ارزش  25، درصد از اعضاء هيأت علمي كشور 3/34توليد ناخالص داخلي كشور، 
 خود بهرا استان تهران  درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل 31افزوده بخش صنعت، 

اين امكانات باعث ). Statistical Center of Iran, 2011: 14-27(ت اختصاص داده اس
قتصادي، سياسي و اداري تقريباً تمام كشور را تحت تأثير قرار شود كه شهر تهران از نظر ا مي

ديگر حوزه نفوذ كالنشهر تهران از نظر اقتصادي، سياسي و اداري شامل كل  عبارت به. دهد
شود و  تمام تصميمات كالن اقتصادي، سياسي و اداري در شهر تهران اتخاذ مي. كشوراست

استان تهران  .شود ابالغ مي... ها و  ها، شهرستان ز استانبه مراك... نامه و بخشنامه، آيين صورت به
ها، از نظر توليد ناخالص داخلي داراي رتبه  هاي اقتصادي و نيز سرمايه تراكم فعاليت دليل به

جنوبي از نظر توليد ناخالص داخلي داراي رتبه بيست و  يكم است در حالي كه استان خراسان
  ).Rezaei, 2007: 43(است هشتم 
 داشته را كشور صنعت بخش افزوده ارزش سهم از بيشترين درصد، 25 با تهران اناست

. اند هگرفت تهران جاي استان از پس درصد 12 با و خوزستان درصد 16 با اصفهان استان. است
 Ministry of( اند هتوليد كرد را كشور صنعت بخش افزوده درصد ارزش 53 استان سه اين

Industry, Mine and Trade in Tehran, 2011: 137.(  
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  وضعيت جمعيتي، اقتصادي و بازرگاني استان تهران: 1شماره  جدول
  12505000  جمعيت كل  44  تعداد شهر  14  تعداد شهرستان
      4168000  جمعيت فعال  11417065  جمعيت شهري

اشتغال در بخش 
اشتغال در بخش   درصد 1/3  كشاورزي

  صنعت
6/34 

  درصد
اشتغال در 

  درصد 3/62  خش خدماتب

ي درون شهري و ها طول راه
  برون شهري

كيلومتر  9146
  مربع

تعداد 
  كشتارگاه

قطعه در  66000با ظرفيت  21
  ساعت

ي ها تعداد فروشگاه
ي ها تعداد فروشگاه  21  بزرگ

تعداد سردخانه   391  زنجيره اي
  32  عمومي

ظرفيت انبارهاي 
  عمومي

6503000 
 420000  ظرفيت سيلوها  تن

  تن
مساحت ميادين و 

  بازهاي ميوه
324240 
  مترمربع

 امعجمتعداد 
ي ها تعداد اتحاديه  16  امور صنفي

ي ها تعداد اتحاديه  197  توليدي و خدمات فني
  226  توزيعي و خدماتي

Source: Ministry of Industry, Mine and Trade in Tehran, 2011: 108-152  
  

 ها و كارخانه ها بازارهاي بزرگ و توليديد ده مي نشان 1ل شماره ونتايج حاصل از جد
تقسيم شدن بودجه كشور در تهران باعث شده است كه جايگاه مجلس و دولت و  همراه به

 .پردازي و تقسيم آن در كشور، تهران را در مركز تقسيم ثروت قرار دهد نقش آنها در بودجه
شده است؛ تمركز  قدرت اقتصادي و مالي نيز همچون قدرت سياسي در تهران متمركز

، ها ي بزرگ بانكي مادر، پول و ارز و عمليات مربوط به آنها، بيمه، بازار، كمپانيها شبكه
المللي در تهران سبب شده  و كارخانجات كشور و تجار بزرگ ملي و بين ها دفترهاي شركت

 -ياست رهبري اقتصاد ملي در تهران متمركز شود و تمركز اقتصادي و پولي با تمركز سياس
 ,Ministry of Industry( اداري و تمركز جمعيتي و خدمات اجتماعي همنوا و همراه گردد

Mine and Trade in Tehran, 2011: 143(. استان تهران 1390 سرشماري نتايج اساس بر 
 خود بهمهاجران وارد شده  لحاظ بهي كشور ها درصد بيشترين سهم را در بين استان 7/17با 

، بيشترين اند هدهد كه از مهاجراني كه به شهر تهران آمد مي نتايج نشان .اختصاص داده است
در  .اند هساكن شد 9و  21، 22و كمترين مهاجران در مناطق 15و  5، 4مهاجران در مناطق 

 عنوان به 22نفر و در منطقه  946هزار و  108 مهاجرپذيرترين منطقه، عنوان به 4منطقه  مجموع
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درصد از  20تقريبي  طور به. اند هنفر مهاجر ساكن شد 838هزار و  17 آخرين منطقه مهاجرپذير
تحصيل و يا  ريزي برنامهدرصد از مهاجران  11مهاجران براي يافتن كار اوليه و يا كاري بهتر، 

خاطر انجام خدمت وظيفه و يا  درصد به 4انتقال شغلي،  علت بهدرصد  7پايان تحصيل شان، 
يشان مجبور و يا داوطلب اقامت در اين ها شان به پيروي از خانوادهدرصد از اي 42اتمام آن و 

اي كوتاه  كه در دوره مهاجرت تراكم و تنوع اجتماعي و چگونگي اين افزايش .اند هشهر شد
مدت گرفته است، خود منجر به ايجاد ساير مشكالت از جمله افزايش جرم، جنايت و ساير 

پس اولين مشكل تهران جمعيت و . شود مي ربوطهمسائل اجتماعي، زيست محيطي اقتصادي م
  ).Centre for Social and Cultural Studies in Tehran, 2014: 95(ت تراكم زياد آن اس

  ي اقتصادي در كشورها مراكز تمركز فعاليت: 2شماره  نقشه

  1390مركز آمار ايران، : منبع

برابر با  90لي تهران در سال وليد ناخالص داخت(ي اقتصادي ها اين شرايط تمركز فعاليت
زار ميليارد تومان بوده است اين در حالي است كه در همان سال توليد ناخالص داخلي ه 144

كه نشانگر آن است كه رقمي در . زار ميليارد تومان بوده استه 623كل كشور رقمي در حدود 
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هاي مركز آمار  هبراساس داد. شود رصد توليد ناخالص كشور در تهران توليد ميد 23حدود 
زار ريال و همين ه 82843سرانه توليد ناخالص داخلي كشور رقمي برابر  90ايران در سال 

دهنده آن است كه توليد سرانه تهران  كه نشان. زار ريال بوده استه 117901رقم براي تهران 
و ) 2 شماره نقشه) (Statistical Center of Iran, 2011: 51( برابر كل كشور است 1.4

به تهران، اسكان  ها افزايش شديد مهاجرت(اجتماعي ي ها گيري بحران نقش آن در شكل
، افزايش فقر، جرم و ها ي اجتماعي چون افزايش كارتون خوابها غيررسمي، ناهنجاري

هدف  عنوان بهي اقتصادي در اين شهر ها كه زائيده تمركزهاي گسترده فعاليت) جنايت، بيكاري
ي زيست محيطي و ها بحراناصلي مهاجرين جوياي كار است باعث گرديده تا در كنار 

ژئوفيزيكي تهران، داليل مهمي براي جابجايي پايتخت جهت ساماندهي وضعيت موجود تهران 
از طرف ديگر اگر شهري جديد ساخته بشود و پايتخت به آنجا منتقل بشود با مشكل . باشند

و  ها اول از همه به فكر برجدر اين پايتخت جديد ر اگ( هويتي شهر مواجه خواهيم شد بي
و قطارها  ها به فكر حقوق ماشين اگر ؟و مراكز خريد باشيم ها ي تخيلي براي تجارتخانهها طرح

حرمت انسان در باغ و بازار و مسجد و مدرسه و  و از نگهداشتنو آزادي ترددشان باشيم 
كه  باشيمخوابگاهي  ساخت دنبال به اگر صرفاً؟ غافل شويمايراني  -اسالميدانشگاه 
يي ها با محله كهشهري  و از ساختنرا خيره كند  ها ي دولتي آن چشمها و كاخ ها وزارتخانه

، غافل متفاوت و متنوع كه مردمش حق زندگي و تنفس در هوايي فرهنگي را داشته باشند
كه نه تنها در  ي مواجه خواهيم شدشهر ژنريك اين صورت ما در پايتخت جديد با ؛ در)شويم

ساكنان آن بلكه  خواهد شداي  هخود دچار مشكالت عديد شهريوجه سابقه تاريخي و بافت 
شود  مي بيني پيش. خواهند شد دچار مشكلاز نظر شخصيت اجتماعي، فرهنگي و اخالقي نيز 

 دشو مي ي مختلف به پايتخت جديدها گروه تغيير پايتخت باعث مهاجرت افراد و اقوام و
پايتخت بيانگر روند رشد  عنوان بهشدن تجربه روند رشد جمعيت در تهران بعد از انتخاب (

 Statistical Center(سريع جمعيت از مناطق پيراموني به پايتخت جديد در آينده خواهد بود 

of Iran, 1956-2011: 1-60 ( و اين خود حركت رشد پايتخت جديد را از گسترش افقي به
نمونه كامل اين نوع گسترش  كه كه ظاهراً ها برد و آسمان خراش مي سمت رشد عمودي پيش
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اگر . آيد وجود بهتواند  مي بلعد و در همه جا احتماالً مي مه چيزهاي ديگر راخواهند بود ه
ريزي در آن شهر  توان به مرگ قطعي برنامه مي نوعي پايتخت به شهر جديدي منتقل شود به

غيرقانوني در شهر  گسترده قانوني و گاهاًي ها با شروع ساخت و ساز ي كهطور بهاذعان كرد 
ساخت و سازهاي افزايش  كرد و مسائلي چونرشد خواهد اي  هقوار بي صورت بهجديد، شهر 
مناسب،  مسكن تأميننارسايي در  ،شغل كافي ، عدم وجود)تخلفات ساختماني(غيرقانوني 

البته درست است . خواهد آمد وجود بهاي  هگسترد صورت بهنيز  كمبود مراكز خدمات آموزشي
اقتصاد گسترش بخش  ،اما در بلندمدت ،ندك مي افزايش پيدا جديدكه وضعيت و رشد شهر 

 .موجب گسترش بخش غيررسمي در شهر خواهد شد ،مهاجرت افراد جوياي كار ،غيررسمي
. يابد مي كند و ميزان خالفكاري و خشونت افزايش مي شهر بدون شالوده رسمي اقتصادي رشد

ساخته  جديدشهر جديدي ساخته شود و يا به شهرهاي  جهت جابجايي پايتخت، اگر بويژه
 دهويتي و خالي بودن شهر از معنا مواجه خواهي با مشكل بي ، پايتخت جديدمنتقل شود شده

 ,Nemati( ي ساكن در آن احساس امنيت ذهني و روحي نخواهند داشتها شد كه كه انسان

2013: 68( .  

  تجربه كشورهاي جهان در زمينه انتقال پايتخت -2-4

بعضي . ، سوئيس، آلمان و استراليا تجربه انتقال پايتخت دارندكشورهاي برزيل، پاكستان، تركيه
) كانبرا(و استراليا ) بن(، آلمان )برن(كارشناسان طرحهاي انتقال پايتخت در كشورهاي سوئيس 

 .اين كشورها صنعتي و پيشرفته هستند و با ايران قابل قياس نيستند. دانند مي را موفق و مطلوب
يلومتري شمال شرقي راولپندي در ك 14اين شهر در . آباد است پايتخت پاكستان شهر اسالم

پايتخت جديد  عنوان بهجاي كراچي  به 1959اين شهر در اكتبر . شمال پاكستان قرار دارد
بناي اين شهر از . تمامي ساختمانهاي اصلي دولت در اين شهر قرار دارد. پاكستان انتخاب شد

راولپندي، مركز ستادهاي ارتش،  پايتخت موقتاً روع شد و قبل از تكميل نهايي آنش 1961
 380ه ب 1995زار نفر و در سال ه 204دود ح 1981جمعيت اسالم آباد در سال . منتقل شد

، ها اين شهر كم جمعيت و خوش آب و هوا محل اجتماع وزارتخانه. زار نفر رسيده
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يليون م 4از حدود ) پايتخت قبلي(جمعيت كراچي . و مركز ديپلمات نشين است ها سفارتخانه
جمعيت الهور نيز طي . سيده استر 1995يليون نفر در سال م 10به حدود 1975نفر در سال 

شود انتقال پايتخت مانع از رشد  مي مالحظه. يليون نفر رسيده استم 5به  4/2اين مدت از 
 Institute for Political and International Studies of the(سريع جمعيت كراچي نشد

Ministry of Foreign Affairs, 1996: 67(.  تركيه نيز پايتخت خود را از بندر مهم و پر
ميليون نفر  8/7ميليون نفر به  7/1جمعيت آنكارا از . جمعيت استانبول به آنكارا منتقل نمود

ميليون نفر  4/2ال حدود س 20شود جمعيت استانبول ظرف  مي مالحظه. افزايش يافته است
در كشور برزيل نيز شهرهاي . كه ديگر پايتخت نبوده است فته است در حاليافزايش يا

 1995ميليون نفر طبق آمار سال  16/4يليون نفر و سائوپولو با م 10ريودوژانيرو با حدود 
هزار نفر بوده اما گسترش  500جمعيت برازيليا طبق برنامه . اند هوضعيت مشابهي داشت

   .افزايش جمعيت نسبت به برنامه شده است نشيني اطراف پايتخت موجب حاشيه
  

  اي  هي منطقها عدم تعادل جايگاه و نقش تهران در ايجاد تعادل و -3-4

 جديداي  هپديد هيچ وجه به شهر يك مختلف مناطق در تعادل فضايي عدم و نابرابري وجود

 ودنفاحش ب دليل به توسعه درحال كشورهاي در اما جهان نيست، شهرهاي از يك هيچ در

 فضايي تفاوت و امكانات، خدمات در عدم تعادل و نابرابري و اقتصادي - اجتماعي يها تفاوت

 مكان پايتخت كشورها، اغلب در). Zakerian et al, 2010: 62(شهرها تشديد شده است 
 تشكيل را پيراموني يااي  هحاشي نواحي سرزمين، باقي و بوده و سرمايه صنعت تمركز اصلي

 حمل و شبكه اصلي گره گاههاي خدمات، جمعيت، صنايع، عمده سهم معموالً زمراك. دهد مي
 خطر به را ملي جهات و اينكه تعادل ضمن مسئله اين. دارند اختيار در را حكومتي مقرر و نقل
 و پيدايش گشته موجب نيز را شهرها كالن پيراموني نواحي به اندازي دست اندازد، مي

 در. آورد مي فراهم نيز را پيراموني يها كوي و ها شهرك و هرهاش مركزي، شهر از ييها مجموعه
 اطراف فضاهاي و سرزميني پيراموني يها بخش امكانات ثقل، مركز مكنده اثر اين شرايط، پي
 اقتصادي رشد براي بستري كه ييها قابليت مجموعه از را و پيرامون نموده جذب خود به را
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اي  هاي منطقه نابرابري مطالعات). Nazarian, 2009: 197(سازد  مي محروم شوند، مي تلقي
 ترين استان توسعه يافته عنوان بهاستان تهران دهد  مي نشان ايرانپيراموني ميان مناطق مركزي و 

بيانگر باال  بوده است كه بسيار زياد ها ساير استان شكاف توسعه بين استان تهران و .باشند مي
اي و  هاي منطقه نابرابري دليل اصلي. اختار فضايي ايران استاي در س هاي منطقه نابرابري بودن

 است كه اي در ايران تمركز اقتصادي، سياسي، فرهنگي، نظامي و اداري در تهران درون منطقه
هاي انساني  زمينه اشتغال وسيعي را فراهم نموده و موجب گرديده امكانات و منابع و پتانسيل

نيافتگي و عدم رشد  ه حاكميت اين جريان موجب توسعهالبت. سوي تهران سرازير گردند به
اي دامن زده  اي و درون منطقه هاي عميق منطقه هاي ديگر شده است و به نابرابري استان
اي در مناطق  هاي درون منطقه ينابرابر .)Ebrahimzade et al., 2012: 224-225( است

هاي  شاخص لحاظ بهان است كه دليل اصلي آن وجود استان تهر. است بسيار چشمگيرمركزي 
كه با حذف تهران . داردپيراموني هاي مناطق مركزي و  فاصله بسيار زيادي با استان ،توسعه

يابد و تجانس و  كاهش ميتا حدود زيادي اي مناطق مركزي  هاي درون منطقه نابرابري
گسترش توسعه و توان گفت  مي در نتيجه .شود همگرايي نسبي بر مناطق مركزي حاكم مي

 عنوان بهساماندهي تهران تواند نقش اساسي در  مي مناطق پيراموني كشورامكانات و منابع در 
تواند آهنگ توسعه را در سطح ملي تسريع  مي داشته باشد و هم پايتخت و قطب اصلي رشد

امكان  و همچنين ها مهاجرت با كنترلي از تهران و ايجاد توزان در شهرها يمركززدات. كند
ترويج ، توزيع مناسب بهداشت و درمان در ساير شهرهاي كشور، مدآل و ايجاد دراشتغا

توانند به اين  مي عوامل مهمي هستند كه موزش غير حضوريآموزش عالي در تمام ايران يا آ
ال و بهداشت در غشدت مهاجرپذير كرده عدم اشت هنچه شهرهاي بزرگ را بآ. امر كمك كنند

خواهد  مي ميليارد دالر براي انتقال تهران چندين هزاردولت اگر  .باشد ميشهرهاي كوچك 
 شهرهاي وزيع عدالت در همهتدر بودجه ريزي اين مبلغ را به ايجاد شرايط و  هزينه كند،

در اين صورت بدون اينكه نياز به تغيير پايتخت باشد، ساماندهي . كشور تخصيص دهد
قطعا ايجاد مركزيت جديد بدون . كند مي اقتصادي و اجتماعي و تعادل بخشي كشور تحقق پيدا

  .الت موجود اضافه خواهد كردضلي به معضاين امر خود مع



__________________________    

مفهوم انتقال پايتخت، انتقال  سه
ه شهري جهت تعديل وضعيت اقتصادي و 

 ). 3 شماره نمودار

  ي مدل مفهومي معادله ساختاري ساماندهي تهران

 از بعد ،كه مفهوم اين به. است
 كارهاي مختلف ساماندهي شهر تهران و نقاط قوت و ضعف هر يك از راه كارهاي

 توانستند مي كه متغيرهايي ترين
 عناوين تحت دروني مكنون 

 -ايتخت، انتقال برخي از كاركردهاي پايتخت و مديريت يكپارچه اقتصادي
عنوان ساماندهي شهر تهران  با

__________________________   1394فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال يازدهم، شماره اول، بهار     

  ساختاري ساماندهي تهران معادالت مدلسازي -

سه مجموع در كه است پذير مشاهده متغير 19 داراي پژوهش
ه شهري جهت تعديل وضعيت اقتصادي و برخي از كاركردهاي پايتخت و مديريت يكپارچ

نمودار(اجتماعي موجود شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است 

ي مدل مفهومي معادله ساختاري ساماندهي تهرانها مؤلفه: 3شماره نمودار 

است شده استفاده ليزرل افزار نرم از آزمون اين انجام براي
كارهاي مختلف ساماندهي شهر تهران و نقاط قوت و ضعف هر يك از راه كارهاي

ترين عمده تحليل همبستگي، ضرايب نتايج به استناد با پيشنهادي
 متغير سه شوند در مجموع واقع مفيد ليزرل الگوسازي

ايتخت، انتقال برخي از كاركردهاي پايتخت و مديريت يكپارچه اقتصاديانتقال پ عوامل
با بيروني مكنون متغير يك تأثير اجتماعي شرايط موجود تحت

216      

4-4-

پژوهش اين
برخي از كاركردهاي پايتخت و مديريت يكپارچ

اجتماعي موجود شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  
براي

كارهاي مختلف ساماندهي شهر تهران و نقاط قوت و ضعف هر يك از راه كارهاي راه
پيشنهادي

الگوسازي براي
عوامل

اجتماعي شرايط موجود تحت
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برابر  برازش نيكويي شاخص ، معيارهاي2 شماره جدول اطالعات با مطابق كه شدند مشخص
 . است برخوردار خوبي برازش از مربوط مدل است، دهيك بو كمتر از چون بوده است كه 96/0

  ي برآزش براي مدل ساختاري ساماندهي شهر تهرانها شاخص): 2(جدول 

اصالح  مدل  نام شاخص  ها شاخص
  برازش قابل قبول  شده

  برازش مطلق
  سطح تحت پوشش كاي اسكور

  نيكويي برازش
  نيكويي برازش اصالح شده

09/0  
96/0  
91/0  

  درصد 05/0بزرگتر از 
90 > GFI  
90 > AGFI  

  برازش تطبيقي

  برازش نرمال نشده
  برازش نرمال شده

  برازش تطبيقي
  برازش افزايش

89/0  
86/0  
81/0  
84/0  

90 > NNFI  
90 > NFI  
90 > GFI  
90 > IFI  

برازش تقليل 
  يافته

  تقليل يافتهشاخص برازش نرمال 
  ريشه ميانگين مربعات خطاي براورد

  كاي اسكور نرمال شده به درجه آزادي

73/0  
063/0  
08/2  

  درصد 50باالتر از 
RMSEA  درصد 10كمتر از  

  3تا 1

  محاسبات نگارندگان: منبع

) = 0038/0(معناداري  سطح و تحقيق ساختاري مدل شده استاندارد ضرايب برآورد اساس بر
 ضريب با ساماندهي شهر تهران انتقال پايتخت بر روي اتتأثير، 4شماره  در نمودار آمده دست به

 ضريب با ي ديگرها ، انتقال برخي از كاركردهاي پايتخت به استان- 81/0منفي  معكوس و
و مديريت يكپارچه شهر تهران جهت ساماندهي وضعيت اقتصادي،  56/0مثبت  و مستقيم

بايد در  دهد اوالً مي است كه نشان 61/0مثبت  ضريب با ...و  ، كالبدي، محيطياجتماعي
ي شهر تهران يك ساماندهي منظم در چارچوب مديريت يكپارچه شهري صورت ها ريزي برنامه

دانشگاهي  - جهت تمركززدايي مطلوب برخي از كاركردها چون كاركردهاي علمي گيرد و ثانياً
 .ي ديگر انتقال پيدا كنندها ، كاركردهاي اداري به استان.)..آموزشي و  ، مراكزها برگزاري همايش(

توان چنين نتيجه گرفت كه انتقال كامل پايتخت منجر به انتقال مسائل و مشكالت به  مي
 دنبال به ها ي ديگر خواهد شد و پيامدهاي مثبتي نه براي تهران و نه براي ساير استانها استان

 نظر از ايران در سازماندهي مباني از منظر سياسي نيز پايتخت نتقالهمچنين ا. نخواهد داشت



    __________________________   1394فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال يازدهم، شماره اول، بهار       218

 يها جنبه تمامي به توجه از فارغ بندي را تقسيم اين توان نمي و بوده ترديد مورد مطلوبيت ايجاد
 نيرو، صرف يجا بهو . داد كنندگي انجام تأمين قابليت و قدرت منابع حكومت، نوع و سازماني

 نقاط تمامي توانمندسازي براي الزم هاي زيرساخت پايتخت سياسي، نتقالا براي زمان و انرژي
 كشور نقاط تمام در شده سازي شبيه يها شبكه مركزي، حفظ اقتدار با همراه و آيد فراهم كشور

 - در اين ارتباط جابحايي كاركردهاي علمي .شود اجرايي ايجاد فرايندهاي تسهيل منظور به
 مدل آوردن با بدست بعد مرحله در. تواند راهگشا باشد مي گري ديها دانشگاهي به استان

 روابط بهتر هرچه شناخت منظور به Tآزمون  از استفاده و βو  γضرايب  از استفاده با گيري اندازه
گذاري انتقال پايتخت، انتقال كاركردها و همچنين مديريت يكپارچه بدون انتقال   تأثير نحوه و علي

 و نتايج 5و  4شماره  هاينمودار. معادالت ساختاري استفاده گرديدسازي  پايتخت از مدل

 .دهند مي نشان را پژوهش يها فرضيه به مربوط ساختاري مدل تحليل در از حاصل يها يافته

  مسير تحليل غيراستاندارد تخمين از افزار نرم خروجي: 4شماره نمودار 
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تاري انتقال پايتخت به مكان ديگري بر اساس سازي معادالت ساخ بر اساس نتايج مدل
نخواهد  دنبال بهي مورد بررسي در اين تحقيق، به هيچ وجه نتايج و پيامدهاي مثبت ها مؤلفه

دهند در صورت انتقال پايتخت تمركز اقتصادي در مكان جديد صورت  مي نتايج نشان. داشت
موقعيت  دليل بهشد چرا كه ، تمركززدايي سياسي به محقق نخواهد )- 51/0(خواهد گرفت 

، رشد جمعيتي )- 34/0(زا است  بحران شدت بهپذيري سياسي  ژئوپليتيكي تهران تفكيك نقش
، )- 32/0(اينكه تمام امكانات در تهران متمركز شده است  لحاظ بهتشديدتر خواهد شد 

بع توسعه در اراضي مرغوب كشاورزي، آلودگي منا(ي زيست محيطي در مكان جديد ها بحران
كنند  مي ، مسائل ترافيكي تا حدودي بهبود پيدا)- 45/0(شدت پيدا خواهد كرد ) آب، خاك و هوا

ي كيفيت زندگي ها ، شاخص)- 62/0(اما بعد از يك روند كاهشي، دوباره شدت پيدا خواهد كرد 
يدا كند ريزي مطلوب تحقق پ اگر انتقال پايتخت با برنامه و نهايتاً) - 83/0(بهبود پيدا نخواهند كرد 

تواند خطر  مي گيرد كه مي ي فوق بهبود يابند، يك تمركززدايي از تهران صورتها مؤلفهو طي آن 
ي انتقال ها مؤلفهبا اين حال، نتايج بررسي ). 58/0(ي محيطي را در آينده كاهش دهد ها بحران

در . ندارد بين انتقال پايتخت و ساماندهي شهر تهران وجوداي  هدهد هيچ رابط مي پايتخت نشان
  .كنيم مشكالت را به يك مكان جديد منتقل مي، با انتقال پايتخت از تهران به شهر ديگريواقع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



    __________________________   1394فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال يازدهم، شماره اول، بهار       220

 مسير تحليل در داري معني اعداد از افزار نرم روجيخ: 5شماره نمودار 
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  نتايج مدل ساختاري ساماندهي تهران: 3شماره جدول 

  اثرات غيرمستقيم  رات مستقيماث  ها مؤلفه  
انتقال 

كاركردهاي 
پايتخت به 

شهرهاي ديگر 
  كشور

  40/0  73/0  كاركردهاي علمي و دانشگاهي
  34/0  61/0  سياسي -انتقال كاركردهاي اداري

  30/0  54/0  انتقال سرمايه و جذب سرمايه جديد
  26/0  47/0  ي كمتر براي ايجاد زيرساختها نياز به هزينه

  23/0  42/0  سيرهاي ارتباطي الزموجود م

مديريت 
يكپارچه شهري 

و ساماندهي 
پايتخت بدون 
  انتقال پايتخت

  50/0  83/0  ها كنترل شديد مهاجرت
  31/0  51/0  ي وسايل نقليه شخصيها افزايش هزينه

  35/0  59/0  بهبود حمل و نقل عمومي
  39/0  65/0  ايجاد اشتغال در ساير شهرها

  25/0  42/0  نيآمايش مجدد سرزمي
  39/0  64/0  تعيين نقش كاركردي به هر منطقه

  43/0  71/0  ي دولتيها كنترل ساخت و سازهاي ارگان
  محاسبات نگارندگان: منبع

دهد  مي نتايج مدل ساختاري انتقال برخي از كاركردهاي پايتخت به شهرهاي ديگر نشان
و  ها كز برگزاري رويدادها و كنفرانسمراكز آموزشي، مرا(انتقال كاركردهاي علمي و دانشگاهي 

. زيادي بر روي ساماندهي شهر تهران دارد) 40/0(و غيرمستقيم ) 73/0(ات مستقيم تأثير...) 
اي كه انتقال اين كاركردها از يك طرف باعث كاهش تمركز جمعيتي، ترافيكي، تمركز  گونه به

تري در زمينه  ي مقرون به صرفهها هشود و از طرف ديگر با صرف هزين مي در تهران... سرمايه و 
ي ها ي الزم براي انتقال اين كاركردها به شهرهاي ديگر زمينه افزايش جاذبهها ايجاد زيرساخت

توان گفت انتقال برخي كاركردهاي پايتخت  مي .كنيم مي يافتگي آنها را فراهم آنها و روند توسعه
اي كه همزمان با انتقال كاركردها بايد  گونه رابطه نزديكي با ساماندهي شهر تهران دارد به

نقل  و ي حملها به تهران، افزايش هزينه ها ي دقيقي بر روي كنترل شديد مهاجرتها ريزي برنامه
ي دولتي ها نقل عمومي و كنترل ساخت و سازهاي ارگان و وسايل نقليه شهري، بهبود حمل

  . اثر نكند يانتقال برخي از كاركردها پايتخت را ب تأثيرصورت گيرد تا 
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  گيريبحث و نتيجه - 5 

 الزم، بسياري ساختارهاي زير وجود و سياسي موقعيت خاطر به تهران كالنشهر بويژه تهران استان

 اقتصادي، باالي تمركز رو، وجود است از اين شده متمركز آن در وخدماتي صنعتي فعاليتهاي از

يكي . گردد مي افزايش مهاجرت موجب دخو نوبه به كه شود مي زياد شغلي يها فرصت ايجاد سبب
آلودگي هوا، آلودگي (از مهمترين داليلي كه منجر به افزايش مسائل و مشكالت زيست محيطي 

تراكم جمعيت، ترافيك، بيكاري، پايين بودن (، اجتماعي )صوتي، آلودگي منابع آب، خطر زلزله
آمدن  وجود بهاست كه باعث  ها تشده، روند رو به افزايش مهاجر...) كيفيت زندگي، بزهكاري و 

اجتماعي  - اين پژوهش به بررسي پيامدهاي اقتصادي. جايي پايتخت شده است مباحث جابه
جابجايي پايتخت، انتقال برخي از كاركردهاي پايتخت و مديريت يكپارچه وضعيت موجود 

كي تهران، انتقال دهد با توجه به موقعيت ژئوپليتي مي ي تحقيق نشانها يافته. پردازد مي پايتخت
تهران خودش هر چند بسياري از متخصصان معتقدند  .رسد نمي نظر بهترين راهكار  پايتخت منطقي

اما اگر . شود مشكالت زيادي دارد و اگر پايتخت باقي بماند، مشكالت ديگري هم بر آن اضافه مي
برخي  اًمنقل شود، قطعي انتقال كامل پايتخت، اگر برخي از كاركردهاي آن به شهرهاي ديگر جا به

ولي تا زماني كه . كنند مي و افراد كمتري به تهران مراجعه كمتر خواهد شد آن هاي جاذبهاز 
 مهاجرتهاي شغلي و رفاهي و موارد ديگري از اين دست وجود داشته باشد، مردم به تهران  جاذبه

سمت خود  معيت را بههايي شوند تا ج ، شهرهاي ديگر هم داراي جاذبهشودبايد سعي . كنند مي
شهرهاي ديگر  بهرا  و مراكز علمي و دانشگاهي هاي صنعتي براي اين كار الزم است قطب. بكشند

در غير اين صورت، بسياري از مناطق اطراف شهر تهران در آينده نزديك جزء مناطق . منتقل كنيم
 آزادگان كمربندي جنوب ماننده ريهش نقاط از برخي در. شهري آن محسوب خواهند شد

 به را خود و شد دهخوا رانهت رهشء جز قطعاً اهبعد و است افزايش حال در غيررسمي سكونتگاه

كه در اين  شود مي اهآن به ريهش خدمات هئارا به مجبور دولت و كرد دهخوا تحميل رانهت بافت
 بررسي مسائل و مشكالت شهري تهران نشان. صورت مشكالت پايتخت چندين برابر خواهد شد

دهد كه تنها راهكار حل مسائل و مشكالت، انتقال برخي از كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي و  يم
در اين راستا، . علمي به شهرهاي ديگر كشور و ساماندهي و مديريت مطلوب شهر تهران است
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 تي چونمشكال حل براي. است پايتخت مشكالت اساسي حل راه رانهت به اجرتمه از جلوگيري

 زيست ايهاستاندارد ارتقاي با رانهت وايه آلودگي زيرا د،دا انتقال را پايتخت بايدن واه آلودگي

 اهرهش ساير و انهاصف جمله از پايتخت انتقال براي مدنظر يها گزينه و است حل قابل محيطي
 نگران رانهت ماننده نيز اراك و دهمش ان،هاصف وايه آلودگي وضعيت كه چرا نيست كارساز اصالً

ات مستقيم تأثيردهد انتقال پايتخت  مي ي تحقيق بر اساس مدل ساختاري نشانها يافته. است كننده
و غيرمستقيمي بر روي ساماندهي پايتخت ندارد در صورتي كه انتقال برخي از كاركردهاي پايتخت 

در اين راستا انتقال . ترين راهكار ساماندهي پايتخت است مديريت يكپارچه شهري اصولي همراه به
سازي، قطب برق و الكترونيك، شعب  خودروسازي، لوازم خانگي مانند ها ي صنايع و سازمانبرخ

اين تورم متراكم مخرب تهران كه هم به تواند  مي ، قطب دانشگاهي به استاني ديگرها مركزي بانك
كند تا هم به ساماندهي شهر تهران در كل كشور توزيع  ،ضرر تهران است و هم به ضرر كشور

در اين راستا . ي ديگر كشور گرددها يافتگي شهرها و استان و هم منجر به توسعه كمك كند
  :پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي انتقال پايتخت با توجه به نتايج تحقيق شامل موارد زير است

ي پايتخت جديد ها گزينه عنوان بهتنها با بحث جابجايي پايتخت و پيشنهاد شدن شهرهايي  -
. قرار گرفته است تأثيرتحت  شدت بههرها وضعيت قيمت زمين و مسكن در برخي از اين ش

خيلي اين شهرها به احتمال زياد، اين موضوع بيانگر اين است كه در صورت انتقال پايتخت 
  .د شدنزود به بسياري از مشكالت تهران دچار خواه

رايطي انتقال پايتخت با هدف تمركززدايي مطرح شده است، ولي در عمل تحت هيچ ش -
  .تمركززدايي با انتقال كامل پايتخت به يك مكان ديگر محقق نخواهد شد

ي ديگر ها انتقال پايتخت بارمالي زيادي دارد و منجر به ايجاد وقفه در توسعه نامطلوب استان -
وجود مشكالتي كه  ووضعيت فعلي بنابراين بحث انتقال پايتخت با توجه به . خواهد شد

  .دارد، قابل توجيه نيستكشور در تنظيم بودجه 
ي كالن شهرها به مناطق ديگر ها دهد انتقال پايتخت باعث كشيدن بحران مي تجربيات جهاني نشان - 

برازيليا مانند ساير شهرهاي برزيل . ي اجتماعي و محيطي جديد خواهد شدها و يا شكل گيري بحران
دي در فصول سرد سال مواجه با سرماي شدي در قزاقستان آستانهشهر دچار شكاف طبقاتي شد و 
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  .است
و حمل و نقل عمومي  تجميع گردند اماكن دولتي در يك منطقه، بايد انتقال پايتخت يجا به -

ي وسايل نقليه شخصي افزايش يابند، ها كنترل شوند، هزينه ها گردد، مهاجرتساماندهي 
  .هبود يابندي كيفيت زندگي بها دولتي كنترل شوند، شاخصهاي ي سازمانساخت و سازها

در شهر تهران، بايد با انتقال برخي از كاركردها از  ها و نكته آخر اينكه در كنار اين ساماندهي -
ي اقتصادي و ها ي مورد نياز براي اين كاركردها، جاذبهها در زيرساخت گذاري سرمايهتهران و 

شهرها فراهم گردد و زمينه اشتغال در اين  سو يكاجتماعي را در آن شهرها افزايش دهيم تا از 
  .ي كيفيت زندگي بهبود يابدها شاخص

  قدرداني -6

 ،سياسي ،اقتصادي ،كارشناسان و متخصصين اجتماعيدانند از نگارندگان بر خود الزم مي
كه با همكاري و نظرات ارزشمندشان موجبات انجام و و ادارات دولتي  هاهدانشگا ،فرهنگي

  . رداني نمايندغناي اين پژوهش را فراهم آوردند، قد
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