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 ساماندهيکشور براي نیافته  زا در مناطق توسعهگذاري اشتغالسرمایهرویکرد 
 مشکلات تهران 

 

 چکیده
پایتخت یا مرکز سیاسی محل تمرکز اقتدار سیاسی در هر کشور است و شهرهای پایتختی با توجه به جایگاه 

های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آفرینی زیادی در عرصهای که در سازمان سیاسی فضا دارند، از توانایی نقشویژه
باشد ولی با توجه به تسهیلاتی که در شهرهای ت سیاسی، میآفرینی شهر پایتختی عمدتاً از جهابرخوردارند. اگرچه نقش

پذیر است و این شهرها را از این نظر نیز پایتختی وجود دارد، معمولاً انجام بسیاری از کارهای اقتصادی نیز توجیه
ز آنجا رقم باشد و عمدتاً اداره امور کشور اکند. با توجه به اینکه پایتخت هسته سیاسی اداری کشور میبرجسته می

روان صورت  به صورتخورد، لازم است این شهرها از پویایی و کارایی قابل قبولی برخوردار باشند تا انجام امور می
تواند کارایی ای دست به گریبان است که میپذیرد. شهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی کشور، خود با مشکلات عدیده

با مشکل مواجه کند. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از مشکلات شهر  این شهر را به عنوان هسته سیاسی کشور
رسد تا زمانی که مشکلات های شغلی در آن است، لذا به نظر میتهران ناشی از مهاجرت به این شهر و جستجوی فرصت

ز قضا هر تلاشی که توان امید چندانی به حل مشکلات پایتخت داشت و اهای کشور حل نشود، نمیاشتغال در پسکرانه
های کشور صورت پذیرد، علاوه براینکه توسط برای ساماندهی مشکلات پایتخت بدون توجه به حل مشکلات پسکرانه

ای بیشتر پایتخت با مناطق دیگر کشور شده و خود شود، بلکه موجب عدم توازن توسعههجوم تازه واردان خنثی می
یابد. با توجه به آورد و این دور باطل مشکلات ادامه میهران بوجود میانگیزه بیشتری برای مهاجرت و زندگی در ت
ای و سیستماتیک برخی از مشکلات تحلیلی به دنبال بررسی حل ریشه -مطالب بالا، مقاله حاضر با روش توصیفی 

اشتغال در  دهد که عدم وجود فرصتهایپایتخت به منظور افزایش پویایی و کارایی آن است. نتایج تحقیق نشان می
نیافته کشور، موجب مهاجرت به شهر تهران و انتقال مشکلات این مناطق به شهر تهران و گره خوردن مناطق توسعه

شود و هرگونه تلاشی برای ساماندهی شهر تهران بدون توجه به حل مشکلات بیشتر مشکلات در این شهر می
ود. در این میان علاوه بر دولت، حتی شهرداری تهران با تواند با توفیق چندانی مواجه شهای کشور، نمیپسکرانه

ای و پذیری بالا در برخی از مناطق حاشیههایی با توجیهگذاریتواند اقدام به سرمایهای خود میمدیریت منابع بودجه
ساماندهی  ای که در تهران برایرسد این امر در مقایسه با حجم مشابه سرمایهمهاجرفرست کشور نماید و به نظر می

شود، به مراتب اثرات بیشتری در ساماندهی مشکلات این شهر داشته باشد. چرا که هرگونه مشکلات این شهر هزینه می
ای این شهر با نقاط شود، خود در عمل منجر به افزایش شکاف توسعهای که در تهران و برای ساماندهی آن میهزینه

دهد و این دور باطل هرگز به نتیجه اجرت به این شهر را افزایش میهای مهدیگر کشور شده و در نتیجه انگیزه
صورت ه ب هاآنجای برخورد انفعالی با مشکلات این شهر، با شناخت منشاء ه رسد. دولت و شهرداری تهران باید بنمی
 ای برخورد نمایند. ریشه

 تهران.نیافته،  گذاری، اشتغال، مناطق توسعهپایتخت، سرمایه کلیدي:گان واژ
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 مقدمه
ای همیشگی و زخمی قدیمی تبدیل گشته است. وضعیت این کلان شهر تهران و مشکلاتش سالهاست که به دغدغه

ای است که هرکدام به تنهایی قابل درمان ماند که دچار عوارض گوناگون وامراض آزار دهندهشهر به بیماری رنجور می
های دیگر شده و بیمار شود باعث شدت بیماریها تجویز مین بیمارینیست و هر دارویی که برای معالجه یکی از ای

کند. نتیجه طبیعی و عملی این روش آن است که از یک سو شهرداری تهران بزرگ و یا سایر تر میحالبیچاره را بی
اصل از ساخت وساز شهرهایی که با آن تعامل روزانه دارند، برای تامین منابع مالی خود اتکای بسیار زیادی به درآمد ح

و افزایش تراکم ساختمانی دارند و از این طریق در حال بارگذاری مداوم جمعیتی و همزمان به بارگذاری فعالیتی و 
زمان برای توسعه گذاری همایجاد مراکز تجاری و اداری و خدماتی هستند و از سوی دیگر، این بارگذاری با سرمایه

از طرف دیگر با توجه به توسعه امکانات رفاهی در شهر تهران و عدم توازنی که های شهری همراه نبوده است. ساخت
ها رویه مهاجرتای کشور وجود دارد، شاهد افزایش بیدر برخورداری از امکانات که در این شهرنسبت به مناطق حاشیه

 باشیم.به این شهر می
هرها، در درجه اول به سوی شهرهای پایتختی غالبا در کشورهای در حال توسعه جهان، مهاجرت روستائیان به ش

گیرد. بعد از شهرهای پایتختی، شهرهای مهم و جستجوی یک زندگی بهتر و به دست آوردن شغل صورت میبوده و در 
گیرند. در واقع مهمترین نوع مهاجرت، مهاجرت درون مرزی های دیگر کشور، مورد توجه مهاجران قرار میمراکز استان
(. 922:9284باشد)بهفروز،های اقتصادی میهای روستائیان به شهرها بوده که پاسخی به علل و انگیزهمهاجرتداوطلبانه، 

های بهتر به مناطق شهری مهاجرت ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردیده تا روستائیان برای بدست آوردن فرصت
به عنوان فرار مغزهای روستایی تعبیر شده است، لذا کنند. گریزناپذیری مهاجرت بویژه در میان اقشار دانش آموخته 

مهاجرت برای کسب موفقیت نتیجه منطقی این شعار است )شما بازنده خواهید بود اگر روستا را ترك نکنید(. بدین ترتیب 
پیرایگی در مقایسه با فرهنگ شهری های سنتی اجتماعات کوچک روستایی با منطق سادگی و بیرسد ارزشبه نظر می
یابد. در کشور ایران نیز مهاجرت یکی از عوامل اساسی بازد و مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای آن تظاهر میرنگ می

اند و مهم در تحولات فضایی کشور محسوب شده و به عنوان تاثیرگذارترین عامل تحولات شهری ایران از آن نام برده
 (.29:9275)طاهرخانی،

ن برای توسعه شهر تهران و اجرای طرحهای ساماندهی باز هم مسئولان شهر به موفقیت با توجه به صرف هزینه کلا
رویه و روز افزون به کلانشهر تهران( به عدم توجه مسئولان به اند و این معضل )مهاجرت بیقابل توجهی دست نیافته

م است واین عدم توازن، یعنی امکانات گذاریها در مقایسه با تهران کگردد که میزان سرمایهای کشور برمیمناطق حاشیه
ای باعث جذب مهاجران به شهر تهران و افزایش جمعیت و در نتیجه زیاد در تهران وکمبود امکانات در مناطق حاشیه

 های مسئولین و افزایش مشکلات در این شهرخواهد بود. سازی سیاستخنثی
های مهاجرت مهاجران ترین انگیزهار، یکی از مهمهای شغلی و کسب و کدهد دستیابی به فرصتشواهد نشان می

شود )مرکز آمار های به تهران به صورت مستقیم به مباحث شغلی مربوط میدرصد مهاجرت 20به تهران است و حدود 
های شغلی در پایتخت و مرکز اصلی توان به تمرکز امکانات و فرصت(، که دلیل اصلی این امر را می9295ایران، 
..، کشور ایران نسبت داد. لذا، با توجه به مطالب عنوان شده، پژوهش . ای اداری، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی وهفعالیت

نیافته در کاهش و ساماندهیبخشی از مشکلات ای و توسعهدنبال بررسی نقش و اهمیت اشتغال در مناطق حاشیهحاضر به
 تواند انجام شود.نیافته میزا در مناطق توسعهاشتغالهای گذاریباشد که این امر از طریق سرمایهپایتخت می

 مباحث نظري
 مناطق هسته 

گرایانه و یا شود که به دلیل سلطه سیاسی، احساسات ملیهایی از سرزمین یک دولت اطلاق میمناطق هسته به بخش
(. این مفهوم توسط 924:9279،نقش و رهبری اقتصادی ]ویا برتری فرهنگی[ بر سایر مناطق برتری داشته باشند)میرحیدر
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ای که کشور کند: ناحیهدورنت ویتلسی جغرافیدان آمریکایی ابداع شده است. ویتلسی منطقه هسته را چنین تعریف می
(. در این زمینه دبلیو. جی. ایست جغرافیدان انگلیسی تز 9،290:9289آید)مویردر درون یا پیرامون آن به وجود می

داند که پایتخت در آن قرار دارد و با توجه به جمعیت، منابع و نیروی ای میهسته را منطقهدیدگاه ویتلسی، منطقه 
 (. 9990، 2سیاسی آن برای کشور از ارزش زیادی برخوردار است)دیکشیت

 مدل مرکز پیرامون
آن  دهد که ناحیه پیرامون روستایی بهای مدرنیزه شدنمدل مرکز پیرامون یک مادر شهر صنعتی را نشان می

دهد.در نظریه فریدمن تسلط هسته بر پیرامون ای را نشان میهای ناحیهاست؛مانند قطبی شدن توسعه که افزایش تفاوت
 کند.چند جانبه است و برتری خود را از راههای دیگر نیز بر آن اعمال می

 شود؛هسته تضعیف میاثر سلطه: منطقه پیرامون به دلیل انتقال دائم منابع انسانی، طبیعی و سرمایه به -9
 است؛ ترای قویهای بالقوه در مناطق هستهاثر اطلاعاتی: کنشهای متقابل و تماس-2
 اثر روانی: موفقیت در نوآوری؛-2
 یابد؛ای سریعتر با نوآوری تطبیق میهای اجتماعی و تغییرات رفتاری در منطقه هستهاثر مدرنیزاسیون: ارزش -4
 ها به وسیله نوآوری؛یاثر پیوند: با خلق نوآور -0
 های اقتصادی مقیاس.ها، از جمله تخصص و رشد ویژگیاثر تولیدی: ایجاد یک نظام تشویقی مجذوب کننده برای نوآوری-2

های معلولی برقرار است؛ برای مثال، کنش -روابط علت  هاآناین آثار با یکدیگر روابط تنگاتنگی دارند و بین 
 تواند منجر به نوآوری شود و نوآوری نیز مدرنیزاسیون را به دنبال داردای میدر مناطق هستههای بالقوه متقابل و تماس

 (.992:9295یزدی و ابراهیمی، )پاپلی

 نقش و کارکرد پایتخت 
پایتخت شهری است که دارای معمولاً بیشترین تعداد جمعیت و بزرگترین مراکز اقتصادی و فرهنگی است 

رود و معمولاً مرکز استقرار سران سه تر از همه پایتخت مرکز اقتدار سیاسی کشور به شمار می(. مهم998:9275)بهفروز،
های خارجی است ها، ادارات دولتی و سفارتخانه، کلیه وزارتخانههاآنمقننه(، اعضای  )مجریه، قضائیه، قوه

یک فضای جغرافیایی است که از  رد(. در واقع این مکان مرکزیت جغرافیایی، هندسی و یا کارک929: 9279)میرحیدر،
ها را به سوی خود سو نیروهای انگیزشی مستقر در آن، عناصر و عوامل انسانی و کالبدی فضا و جریانات و شبکه یک

ها، فرمانها و اعمال اراده سیاسی در اقصی نقاط فضای کند و از طرف دیگر نقطه مرکز برای پخش پدیدهجذب می
 -(. پایتخت مهمترین عنصر ساختار سیاسی فضا با کارکرد و هویت سیاسی272،9279)حافظ نیارود مربوط به شمار می

سیاسی صرفنظر از فلسفه وجودی،  –باشد، این واحد فضاییفرهنگی می -تجاری -های اقتصادیاداری و نیز کارکرد
ینکه کانون اقتدار و حاکمیت تجاری فرهنگی آن، با توجه به ا -اداری و نیز اقتصادی -ماهیت و کارکردهای سیاسی
آید و نسبت به عناصر سازمان سیاسی فضا از موقعیت گاه اصلی دولت مرکزی به حساب میسیاسی حکومت و نیز تکیه

 (.22:9278زاده،قلی)ولی ترجیهی برخوردار است، مورد توجه خاص جغرافیای سیاسی است
های سیاسی و مرکز نمادین یک کشور به گیریی تصمیمپایتخت قبل از هر چیز مرکز کنترل سرزمین و مکانی برا

(. این مکان در بر گیرنده تشکیلات اجرایی مرکزی یک واحد سیاسی و معمولاً شامل 948: 9979، 2رود )تیلورشمار می
ان ( ونیز محل ملاقات نمایندگ942: 9908و دیگران،  4های فضایی، قانونی، آموزشی و فرهنگی است )ویگرتدیگر سازمان

یابند. نمایندگی های دوست در پایتخت استقرار میهای دولتهاست. معمولاً هیأتدولت با نمایندگان دیگر دولت
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ای به خاطر تماس مستقیم با حکومت، دفاتر خود را در شهر پایتخت برپا های بازرگانی، تا اندازههای خارجی و اتاقبانک
و کارکرد ذاتی متفاوت برخوردار است: الف( کارکرد جذبی و کششی. ب( (. پایتخت از د978: 9922، 9کنند )پاندزمی

ها، فرمان ، هاکند و پدیدهکارکرد دفعی و پراکنشی، یعنی انسانها، جریانها، مواد و شبکه را به سوی خود جذب می
فضا را به حوزه نفوذ و کند و ها، عملیات کنترل و نظارتی، تولیدات و غیره را در سطح فضای مربوط پخش میدستورالعمل

(، ایجاد اتحاد و برقراری انسجام دولت، کاکرد اصلی 272:9279نیا، کند )حافظقلمرو اعمال اراده سیاسی خود تبدیل می
سازی یک پایتخت ملی است. در واقع، پایتخت مرکزی است برای اشاعه نفوذ واقتدار سیاسی و فرهنگی که از تأثیرات ملی

ها تمرکز دهنده احساسات ]و عواطف گروههای مختلف[ بوده و پیوندهای (. پایتخت927: 9924 ،2برخوردارند )کوهن
کند، پایتخت انعکاس (. بنابراین همان طور که ویتلسی اشاره می992: 9922کنند )پاندز، ها را تقویت میموجود میان ملت

ها تجسم مناطق مرکزی است. پایتخت دهنده هستی قدرت و تشکیلات سیاسی دولت است که دارای سیستم مدیریت
(. با وجود اهمیت پایتخت در توسعه و 929: 9924اند)کوهن، گرایی ظاهر شدههای ملیاند که به عنوان کانونمرکزی

گیری تراکم شدید جمعیت در این ها، سبب شکلشکوفایی کشورها، تمرکز بیش از حد امکانات و به طور کلی فرصت
ها و راهبردها ترین سیاسته تراکم بالای جمعیت، مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد. یکی از مهممراکز شده و در نتیج

 .شودصورت خلاصه تشریح میمطرح شده در این زمینه، سیاست تمرکززدایی است که در ادامه به

 زدایيهاي تمرکززدایي و تراکمسیاست
های مختلف فضایی در ریزیآفریقای و آمریکای لاتین برنامه در برخی از کشورهای آسیایی، 9985و9925های در دهه

 توان در چند گروه اصلی طبقه بندی کرد:های فضایی را میای انجام گرفت. این سیاستهای ناحیهجهت تمرکززدایی و تعادل
ن، گسترش هایی که در جهت دگرگونی اقتصاد روستایی انجام گرفت تا در نتیجه آها وسیاستریزیالف: برنامه

 شهرها به آرامی انجام گیرد؛
 ها بود؛هایی که هدف آن محدود کردن رشد شهرهای بزرگ از طریق کنترل مهاجرتریزیها و برنامهب: سیاست
هایی که هدف اصلی آن آهسته کردن رشد بزرگترین شهرها از طریق فراهم کردن امکانات لازم برای ج: سیاست

 (.452: 9274مراکز جدید شهری بود )شکویی،رشد شهرهای میانی، با ایجاد 
 توان در موارد زیر بیان کرد: به طور خلاصه لزوم استقرار نظام عدم تمرکز را می

وسعت و پراکندگی بیش از حد مناطق جمعیتی و لزوم سرعت عمل در  و زبانی؛تنوع و تکثر قومی، نژادی، جغرافیایی
ترجیح رشد کیفی )توسعه( بر رشد کمی اقتصادی؛  محلی برحکومت مرکزی؛ -فشار بیش ازحد مطالبات ملی اداره امور؛

 (.9279 :22مردمی)نگهبان مروی، -های محلیهای مشارکت مردم و توسعه از پایین با احیای قابلیتافزایش ظرفیت

 روش تحقیق
هدای هدا از روشدادهگردآوری  برایباشد، تحلیلی می -توصیفیاز نظر روش، و ،کاربردی به لحاظ هدف پژوهش حاضر
یلدی شدامل نسدبت و آمدار تحل ،درصدد ،های آمار توصیفی شامل میانگینها از روشای و برای تحلیل دادهاسنادی و کتابخانه

 استفاده شده است.  (95نسخه ) سامانه اطلاعات جغرافیایی ها از نرم افزاآزمون همبستگی پیرسون و جهت نمایش فضایی داده

  هاي تحقیقیافته

 به استان تهران مهاجرت
گیرد یا تحرك مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می مهاجرت شکلی از تحرك جغرافیایی

(. 48:9282باشد )زنجانی، این تحرك جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود می
 9که در جدول شماره شمسی شتاب گرفته است. همچنان 9225از دهه  های دیگر به استان تهرانمهاجرت از استان

                                                      
3. Pounds 

2. Cohen 
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شَد، دس سِ دِّ گزشتِ ّوَاسُ ايي استاى هْاجشپزيشتشيي استاى کشَس بَدُ است کِ ايي اهش استباط صيادي با  هالحظِ هي
 ّاي اشتغال سسوي ٍ غيشسسوي دس ايي استاى داسد.  ٍجَد فشصت

  خارج شده،خالص مهاجرت در استان تهران مهاجران وارد شده، مهاجران -1جدول 
 1311-1331سالهاي  

 خالص هْاجشت هْاجشاى خاسج شذُ هْاجشاى ٍاسد شذُ دٍسُ
1365-1355 741940 265944 475966 
1375-1365 837370 486987 350383 
1385-1375 1438406 935473 502933 

 مار ایزانآ: مزکش مىبع

ّاي هشتبط با اشتغال کِ شاهل هجوَع  ستاًْا بِ استاى تْشاى ٍ ّوچٌيي هْاجشتهْاجشت اص ّشکذام اص ا، 2جذٍل 
ّاي هشتبط با اشتغال ّشيک اص  باشذ ٍ ًيض دسصذ هْاجشت ّا بشاي جستجَي کاس، جستجَي کاس بْتش ٍ اًتقال شغلي هي هْاجشت

ّاي استاى کشدستاى بِ استاى تْشاى بِ  هْاجشت دسصذ 56/35شَد،  دّذ. ّوچٌاًکِ هالحظِ هي استاًْا بِ استاى تْشاى سا ًشاى هي
 باشذ ٍ ايي استاى اص ايي ًظش دس ستبِ اٍل قشاس داسد. ػلت اشتغال هي

 

 1331سال منتهي به سرشماري  1کل مهاجرت و مهاجرتهاي صورت گرفته مرتبط با اشتغال به استان تهران در  -2جدول 
جٌس ٍ استاى هحل اقاهت 

 قبلي
 ل هْاجشييجوغ ک ًشخ بيکاسي

هْاجشت دساستباط 
1با اشتغال

 

دسصذ هْاجشت هشتبط با اشتغال 
 ّا ًسبت بِ کل هْاجشت

 96/16 165998 978811 3/12 هشدٍصى

 71/26 6649 24889 8/8 آرسبايجاى ششقي

 79/28 2592 9002 13 آرسبايجاى غشبي

 71/27 4527 16337 7/12 اسدبيل

 06/22 4383 19865 2/13 اصفْاى

 22/15 6334 41616 3/19 صالبش

 13/31 1397 4487 7/15 ايالم

 83/24 614 2473 11 بَشْش

2تْشاى
 3/11 491911 34478 01/7 

 86/20 317 1520 3/13 چْاسهحال ٍ بختياسي

 75/25 418 1623 4/8 خشاساى جٌَبي

 01/29 8345 28761 1/9 خشاساى سضَي

 04/35 2601 7422 1/12 خشاساى شوالي

 55/21 3087 14326 5/10 اىخَصست

 81/27 2409 8661 4/8 صًجاى

 09/24 1375 5708 3/10 سوٌاى

 89/22 1090 4761 9/9 سيستاى ٍ بلَچستاى

 56/21 2321 10766 5/18 فاسس

 48/23 2635 11220 4/12 قضٍيي

 69/19 2071 10518 8/9 قن

 56/35 4059 11414 14 کشدستاى

 48/17 825 4721 1/12 کشهاى

 33/30 6682 22029 7/15 کشهاًشاُ

 74/12 124 973 1/14 کْگيلَيِ ٍ بَيشاحوذ

 03/33 3160 9567 7/8 گلستاى

 86/32 6358 19349 6/16 گيالى

 70/30 5835 19008 2/19 لشستاى

 03/24 3736 15549 2/10 هاصًذساى

 12/26 4701 17998 11 هشکضي

 59/25 1183 4622 11 ّشهضگاى

 76/29 7605 25552 4/12 ّوذاى

 26/27 1205 4421 6 يضد

 1330َای خام: سزشماری وفًس ي مسکه  دادٌ مىبع

 

                                                      
 باشد. ایه ستًن حاصل مجمًع ارقام جستجًی کار، جستجًی کار بُتز ي اوتقال شغلي مي -1
 َای صًرت گزفتٍ در داخل استان تُزان مُاجزت -2
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سا  1390تا  1385ّاي  ّا بِ استاى تْشاى دس بيي سال ّاي هشتبط با اشتغال ّشيک اص استاى دسطذ هْاجشت 1ّوچٌيي شکل 
تاى، ايالم، کشهاًشاُ، لشستاى، خشاساى شوالي، گلستاى ٍ استاى کشدس 7شَد  دّذ کِ ّوچٌاًکِ هالحظِ هي سطح ًوايش هي 4دس 

استاى آرسبايجاى ششقي، آرسبايجاى غشبي، اسدبيل، صًجاى، هشکضي، ّوذاى، خشاساى سضَي،  10گيالى دس سطح اٍل قشاس داسًذ. 
حال ٍ بختياسي، استاى هاصًذساى، قضٍيي، سوٌاى، قن، اطفْاى، چْاسه 10خشاساى جٌَبي، يضد ٍ ّشهضگاى دس سطح دٍم ٍ 

استاى البشص، کْگيلَيِ ٍ بَيشاحوذ ٍ کشهاى دس سطح  3خَصستاى، بَشْش، فاسس ٍ سيستاى ٍ بلَچستاى دس سطح سَم ّوچٌيي 
                                                     چْاسم قشاس داسًذ.

 
 درصد مهاجزتهاي مزتبط با اشتغال به استان تهزان =1کل ش

هايافگياستانهايمرتبطبااشتغالباسطحتوسعههايمهاجرتورابطهمهاجرتانگيزه
گيضُ اطلي حذٍد ِ ب 1390تا  1385، دس فاطلِ سالْاي 1390ًتايج سششواسي  ّاي بش اساس دادُ دسطذ اص  25طَس هياًگيي ًا

تَاى  . بٌابشايي، با تَجِ ِب هستٌذات هشکض آهاس هيّاي شغلي بَدُ استهْاجشيي ِب استاى تْشاى دس استباط با هسائل اشتغال ٍ فشطت
گيضُچٌيي ًتيجِ گشفت کِ هسائل شغلي اص جولِ هْن  (.3ّاي هْاجشت ِب شْش تْشاى ّستٌذ )جذٍل تشيي عَاهل ٍ ًا

 1331تا  1335هاي مهاجزت به استان تهزان در طي سالهاي  انگيزه -3جدول 

ّاي  اًگيضُ
 هْاجشت

 جوع
جستجَي 

 کاس

ي جستجَ
 کاس بْتش

اًتقال 
 شغلي

 تحظيل
پاياى 
 تحظيل

خذهت 
 ٍظيفِ

 دستيابي
بِ هسکي 

 تش  هٌاسب

پيشٍي 
 اص خاًَاس

 سايش
 اظْاس
 ًشذُ

 25505 63392 505006 147964 14297 3120 53529 32653 39396 93949 978811 هشد ٍ صى

 61/2 48/6 59/51 12/15 46/1 32/0 47/5 34/3 02/4 60/9 100 دسطذ

 3531مرکز آمار ایران، سرشماري وفًس ي مسکه،  :مىبع

ّاي تَسعِ اص جولِ اشتغال، سطح يافتگي دس شاخض يافتگي )تَسعِ دّذ استاى تْشاى بِ لحاظ تَسعًِشاى هي 4ًتايج جذٍل 
، ستبِ اٍل سا 6004/0ّاي کشَس با ضشيب ..( دس بيي سايش استاى. سَاد، بشخَسداسي اص اهکاًات صيشساختي، بْذاشتي، استباطي ٍ

 ّاي با هيضاى هْاجشپزيشي صياد قشاس داسد.  بِ خَد اختظاص دادُ است. استاى تْشاى دس گشٍُ استاى
 يافتگي و درصد مهاجزپذيزي استانها ميزان توسعه -4جدول 

 دسطذ هْاجشپزيشي استاى يافتگي استاىدسجِ تَسعِ استاى
 --- /.4417 آرسبايجاى ششقي
 صياد /.3731 آرسبايجاى غشبي

 --- /.3951 اسدبيل
 خيلي صياد /.4674 اطفْاى

 کن /.3848 ايالم
 --- /.3753 بَشْش

 خيلي صياد /.6004 تْشاى*
 --- /.4021 چْاسهحال بختياسي

 --- /.4036 خشاساى جٌَبي
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 يافتگي و درصد مهاجزپذيزي استاوها ميشان توسعه -4جدول ادامه 

یافتگي درجٍ تًسعٍ استان
 استان

 درصد مُاجزپذیزی استان

 کم /.4298 خزاسان رضًی
 --- /.3755 خزاسان شمالي

 خیلي سیاد /.4640 خًسستان
 --- /.4293 سوجان
 متًسط /.4647 سمىان

 --- /.3028 سیستان يبلًچستان
 --- /.3799 فارس
 --- /.4337 قشيیه

 سیاد /.4825 قم
 متًسط /.3749 کزدستان

 کم /.3701 کزمان
 --- /.4003 زماوشاٌک

 --- /.3685 بًیزاحمد ي کُگیلًیٍ
 --- /.3986 گلستان
 --- /.4367 گیالن

 --- /.3635 لزستان
 متًسط /.4365 ماسودران
 خیلي سیاد /.4333 مزکشی

 کم /.3821 َزمشگان
 --- /.4302 َمدان

 کم /.4447 یشد
  استان البرز جسو تهران منظور شده است.*

 0936و قرخلو و حبيبي،  66-56: 0930؛ اسالمي، 0931آمار ايران،  منبع: مرکس

َاي مرتبط با اشتغال بٍ استان تُران  مىظًر مشخص شذن يجًد يا عذم يجًد رابطٍ معىادار بيه درصذ مُاجرت  َمچىيه بٍ
ستفادٌ شذ کٍ سطح ، از آزمًن آماري َمبستگي پيرسًن ا1830تا  :183يافتگي استاوُا در بيه سالُاي  با سطح تًسعٍ

َاي  دَذ کٍ رابطٍ معىادار معکًس بيه مُاجرت (وشان مي-933/0سطح معىاداري( ي مقذار َمبستگي )= 000/0معىاداري)
باشذ،  َا کمتر مي يافتگي استان يافتگي استاوُا برقراراست، بذيه معىي کٍ َرچٍ سطح تًسعٍ مرتبط با اشتغال با سطح تًسعٍ

 (.:شًد ي برعکس)جذيل  مًر اشتغال بٍ استان تُران بيشتر ميبراي ا َا آنمُاجرت از 
 وتايج آسمون همبستگي بيه درصد مهاجزتهاي مزتبط با اشتغال استاوها به استان تهزان با سطح -5جدول

 ها آنتوسعه يافتگي  

 َمبستگي

 درصد مهاجرتهاي مرتبط با اشتغال يافتگي سطح توسعه 

 يافتگي سطح توسعه

**-499/0 1 ونهمبستگي پيرس
 

 004/0  سطح معناداري

 31 31 تعداد

 .قابل توجه است1.10سطحستگي در همب  **
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 مسائل و مشکلات عمده تهران 
طور کلی مهاجرت به سمت کلان شهر تهران مسائل و مشکلات متعددی را به روانه شدن سیل عظیم جمعیت و به

 ین این مشکلات پرداخته خواهد شد.وجود آورده که در ادامه به چند مورد از مهمتر

 عمومي وخدماتيتراکم جمعیت و کمبود سرانه فضاهاي 
امروزه تراکم جمعیت یکی از مشکلاتی است که کلانشهرها با آن مواجه هستند.از اوایل قرن بیستم به بعد، شرایط 

ه است. با بهم خوردن مناسبات یافته بوجود آمدجدیدی در توزیع و پراکندگی جمعیت بویژه در کشورهای کمتر توسعه
نشینی را پدید آورده است. تولیدی در این کشورها، مهاجرت از روستا به شهرها بویژه شهرهای بزرگ، معضل حاشیه

های شتابان و تمرکز جمعیت در اطراف بخش قابل توجهی از تغییرات کاربری اراضی کشاورزی براثر مهاجرت
 955تنها  9220که در سال  از این نظر وضعیت بسیار حادّی دارد،این شهرران تهشهرهای بزرگ اتفاق افتاده است. 

محدوده خدماتی خود را  9209که باعث شد شهرداری در سال رشد کرد کیلومترمربع مساحت داشت چنان برق آسا 
 ایش یابدکیلومتر مربع افز 025منطقه و مساحت شهر نیز به   25منطقه به  92گسترش دهد و مناطق شهرداری از 

کیلومتر مربع رسید و براساس سرشماری رسمی  805شهر به این مساحت  9285(. درسال 28: 9277)قرخلو وشهرکی، 
برابر  7سال  05که به این معنی است که وسعت آن در طول  کیلومتر مربع است 755مساحت شهر تهران  9270سال 

)رهنمایی و پورموسوی، است داده جای درخود را نشینشهر جمعیت چهارم یکهمچنین تهران  (.27)همان:  شده است
شورای عالی شهرسازی ومعماری کشور در خصوص ضوابط مربوط به  2/95/9229اگرچه مصوبه مورخ (. 987: 9270

مین فضای عمومی وخدماتی شهرها به صراحت اعلام نموده که: صاحبان اراضی اعم ازدولتی و غیردولتی برای استفاده أت
بندی و تفکیک اراضی باید درشهرهای با جمعیت کمتر از  رود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهازمزایای و

 هزار درصد زمین خود را نسبت به مازاد بر 85درصد و درتهران  00شهرها  درصد و درسایر 05نفرجمعیت  هزار 255
ها قانون شهرداری 959همچنین طبق ماده  مترمربع برای تجهیزات و خدمات عمومی به شهرداری واگذار نمایند، و

توانند اقدام به تفکیک و فروش باشد تنها زمانی میمالکین اراضی که ملکشان در محدوده پیشنهادی توسعه شهری می
 معماری )شورای عالی شهرسازی و املاك خود نمایند که طرح تفکیکی اراضی خود را تهیه و به شهرداری ارائه نمایند

باعث شده در موارد قابل توجهی  تهران و شهرهای بزرگ دیگردهد توسعه شتابان ها نشان میامّا بررسی، (22:9272
مین خدمات عمومی پیش أتفکیک و فروش اراضی با اسناد عادی و بدون طرح تفکیکی انجام شود و فضای لازم برای ت

بالا بودن سهم کاربری مسکونی  ، زیادجمعیتهای گسیخته و ناهمگون شهری افزایش یابد. تراکم بینی نگردد و بافت
های دیگر، ساخت وسازهای غیرمجاز برروی اراضی با کاربری غیر مسکونی و تغییر کاربری اراضی نسبت به کاربری

دهد در ها نشان میکلانشهرباشند. به عنوان مثال بررسی تراکم جمعیت خدماتی به مسکونی برخی از تبعات موضوع می
 باشد.یابد، افزایش تراکم جمعیت سریع و قابل توجه میخدمات شهری به کندی افزایش می که سطوححالی

 آلودگي هوا

ای ناپایدار را در اند که شیوهبسیاری از شهرهای بزرگ درکشورهای حال توسعه دارای نوعی از ساختار شهری
های تجاری و کن، محل کار، فعالیتکند. جدایی شدید مسخصوص مدیریت آب، تنوع زیستی و کیفیت هوا تقویت می

کند، که در اصل در سطوح بالای آلودگی هوای تفریحی وابستگی به حملو نقل جاده محور را در این شهرها ایجاد می
های حمل و نقل از پیرامون به مرکز شهر یکی از منابع اصلی ای دارد. فعالیتای سهم عمدهشهری و تشعشعات گلخانه

ت. تعداد زیاد وسایل نقلیه سبب تولید مونو اکسید کربن، دی اکسید کربن، ذرات معلق، اکسید آلوده کننده هواس
های ثانویه ( که درصد زیادی از آلودگی کنندهPM25 & PM10شود ذرات معلق)ها در هوا مینیتروژن و هیدروکربن
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هایی از رای سلامت انسانها هستند. آلایندهدهند، دارای تاثیرات بسیار مضری بها را تشکیل میاز قبیل نیترات وسولفات
های حساس ها هستند بافت( و ازن که دراصل نتیجه انتشار اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربنPM10قبیل ذرات معلق)

رسانند.مطالعات اخیر رابطه علی بین برند و به عملکردهای تنفسی اسیب میرا در انسان، حیوانات و گیاهان را از بین می
o3 (.حیدرزاده 2552دهد)مک کونل و همکاران، های بدنی رانشان میو میزان بروز آسم در کودکان دارای فعالیت

)از سال گذشته که شمار قربانیان آلودگی هوای تهران در هشتمعتقد است رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران 
ر است. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس ساله با عراق بیشتشدگان جنگ هشتاز تعداد کشته( 9277تا  9275

، ماهانه 72تا  74نیز آمار رسمی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران را از سال  9278ماه شورای اسلامی در بهمن
 .(20292کد خبر9277اردیبهشت  27سایت فرارو،  )وب هزار نفر اعلام کرده بود 92نفر و سالانه  9455به طور مستقیم 

اند کم تهران دارای وضعیت هوای ناسالم بوده ویژهب ونشهرها لاکدهد تعداد روزهایی که شهروندان ها نشان مییبررس
بالاتربوده است.همچنین  استاندارد حد روز از 222هوا درتهران در شاخص آلودگی 9272درسال نیست.به عنوان مثال 

 بالاتر از حد روز 222، 9278سال  در و روز297، 9272لسا در و روز229شاخص آلودگی هوای تهران در  9270درسال 
 (.29-49 :9295استاندارد بوده است)بازگل وجنیدی جعفری،

 ترافیک
دهد و سطح رفاه اجتماعی تراکم نه تنها سرانه برخورداری افراد از مجموعه امکانات و خدمات عمومی را کاهش می

انسان رابه سرعت اشباع کرده و از این طریق زمینه مناسبی را برای پذیری کند، بلکه ظرفیت تحملجامعه را تهدید می
آورد. زمانی که فشارها و تنگناههای زیستی موجود در فضای بروز رفتار ناهنجار و ارتکاب جرم و تخلف فراهم می

هد که بسیاری از دها عبور کند. انسان به طور اجتناب ناپذیری، رفتار و واکنشی از خود بروز میشهری در این آستانه
آیند، اگرچه سرعت، شدت و نوع رفتارهای افراد مختلف آنها امروزه ازجمله تخلفات، جرایم و یا ناهنجاریها به شمار می

تواند همه را متفاوت است، ولی اثرگذاری آن در بلندمدت می هارها متناسب با منزلت فرهنگی آنبه این فشا
های رفتار ترافیکی در گونه رفتارها مقررات راهنمایی و رانندگی یا ناهنجاریینالشعاع قرار دهد. نمونه بارز اتحت

حجم بالای خودروهای عمومی و دولتی و افزایش ضریب مالکیت (. 29:9270اکبری،هاست)علیشهرها بویژه کلان شهر
یل کرده و علاوه بر را در طول روز به پارکینگ نسبتاً متحرك خودروها تبدتهران معابر شهر ، خودروهای خصوصی

شود.اما مهمترین تأثیر ترافیک سنگین افزایش نسبی مصرف سوخت، باعث تشدید آلودگی هوا و آلودگی صوتی می
گیرد، اتلاف وقت شهروندان و ایجاد خستگی و بروز اختلالات روحی و رفتاری تهران که معمولاً مورد غفلت قرار می

ن و شناور، سرانه متوسط اتلاف وقت شهروندان تهران در ترافیک را یک شهروندان است. اگر به تناسب جمعیت ساک
بالغ  شود که ماهیانهتلف میدر ترافیک ها در پایتخت میلیون ساعت وقت انسان 92ساعت در نظر بگیریم، روزانه 

 (.9292شود)قادرمرزی، را شامل میساعت  میلیون 225بر

 گراني زمین و مسکن و حاشیه نشیني
و افزایش روز افزون جمعیت شهری و مهاجرت روستاییان به شهرها، محصول مدرنیته، رشد باسوادی،  شهرنشینی

 درایران، پدیده حاشیه نشینی بعد از وقوع اصلاحات ارضی بیشتر نمایان شد. های اقتصادی، رشد جمعیت و... است.سیاست
جران، بیکار، فاقد مهارت و دارای سطح سواد پایین مهاجرت از روستا که در کشور ما عمدتأ به تهران است و بیشتر مها

در  در تهران(. 9270باشند )حبیب زاده،هستند،که به دلیل پایین بودن سطح دستمزد فاقد امکانات مناسب سکونتی می
هزارنفربوده است امّا درسال  95حدود  هاآندرمجموع چهار منطقه حاشیه نشین وجودداشت که جمعیت  9209سال

خانوار وبه  92209به  9280کردند که درسال نشین زندگی میهزار خانوار شهری درمناطق حاشیه 7555د حدو 9220
شماری دلایل بی حاشیه نشینی درایران براساس .(05:9272اکبری،درصد جمعیت شهر رسیده است)علی 98عبارتی به 

که به یک فاجعه ملّی منجرگردد. ابعاد معضلاتی تواندشود، که با ادامه روند فعلی میاکنون یک معضل ملّی محسوب می
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 نشیناناست، بسیار فراتراز عدم هماهنگی دربافت فیزیکی شهرها است. حاشیه شده هاآننشینی باعث نشو و نمای حاشیه
 های اجتماعیاند، عمدتاً حامل خصلتآورده از روستا به شهر روی که اغلب متشکّل از مهاجران روستایی هستندکه

اجتماعی و سهم محسوسی از وقوع جرم و جرائم  هایی شهری سنخیتی ندارد، آسیبهستندکه با خصایص جامعه
رواج مشاغل کاذب  ، افراددرکشور به حاشیه نشینان اختصاص یافته است. همچنین برسطح نازل معیشیت اقتصادی این 

 و غیررسمی را باید افزود. 

 بحران آب و فاضلاب
منابع رود.های آینده به شمار میران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دههکمبود آب در ای

رشد در رویه همواره در معرض آلودگی و یا کاهش کیفیت بوده است. مصرف روبه برداری و استفاده بیآب در اثر بهره
پیامدهای تغییر و کاهش کیفیت را به دنبال دارند. در های مصرف اعم از شرب، صنعت، خدمات و کشاورزی تمامی عرصه

وجود دارد که خطر در کشور ی کنترل نشده تهای کشاورزی، شهری و صنعمیلیاردمترمکعب از پساب 29حال حاضر حدود 
 برسد میلیارد مترمکعب 45به حدود  9455شود این روند در سال بینی میای برای کاهش کیفیت منابع آب است و پیشبالقوه

کند. عدم های انتقال آب، نشت میدرصد آب تهران به دلیل فرسوده بودن لوله 25ها حدود (. طبق گزارش9272، احمدزاده)
می شود و برای جبران این وضعیت دولت مجبور  مدیریت صحیح منابع آب در دسترس موجب تشدید کمبود آب در تهران

منتقل کند و حتی آب سدهایی را که به منظورهای دیگری احداث شدند را  است آب را از صدها کیلومتر دورتر به تهران
ان بازدید از سد لار در جمع یجردر  9292اواخر شهریور وزیر نیرو در  برای تأمین آب شهر تهران اختصاص دهد. همچنانکه 

ن کند به علت کمبود منابع میأخبرنگاران گفت: سد ماملو که قرار بود پیش از این آب کشاورزی ورامین و پاکدشت را ت
مشکل دیگر عدم وجود سیستم فاضلاب کارآمد در شهر تهران است  گیرد.آب تهران برای آب شرب مورد استفاده قرار می

حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران در های زیرزمینی محدوده  این شهر است. که نتیجه آن آلوده شدن سفره
شهر آلوده شده است. او از منابع زیرزمینی آب تهران به علت نبود شبکه فاضلاب شهری در این کلان: معتقد استاین باره 

ها به عنوان چالشی های زیرزمینی به منظور تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز تهرانیآلودگی آب تهران و استفاده ناگزیر از آب
با اشاره به این که . وی کنندز مدیران از پرداختن به آن پرهیز میجدی و واقعی برای پایتخت نام برد که به گفته او برخی ا

شهرهای دنیا، جزو ده شهر تهران شبکه فاضلاب شهری ندارد، گفت: تهران در زمینه مدیریت شبکه فاضلاب در میان کلان
شود که به گفته رئیس ستاد های زیرزمینی آب در تهران در حالی اعلام میبودن سفره آید. خبر آلودهآخر جهان به شمار می

ین با توجه به چنهای اخیر و همزیست شهرداری تهران به دلیل کاهش میزان بارندگی و نیز بروز خشکسالی در سالمحیط
ناپذیر های زیرزمینی اجتنابافزایش جمعیت و به تبع آن نیاز روزافزون به آب آشامیدنی در پایتخت، برداشت آب از سفره

ولان وزارت نیرو خواسته با توجه به احتمال آلودگی آب آشامیدنی تهران به موادی از جنس واده از مسشده است. حیدرز
های کشور با مقایسه استان .(20292کد خبر9277اردیبهشت  27، وب سایت فرارو) نیترات، در این باره رسماً اظهارنظر کنند

داری استان از منابع آب تجدید شونده کل کشور، ملاحظه از نظر درصد جمعیت استان از جمعیت کل کشور و درصد برخور
استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین، قم،  99شود که در می

ی فشار بر مرکزی و همدان درصد جمعیت از درصد برخورداری از منابع آب تجدیدشونده کشور بالاتر است و این به معنا
درصد  4/99شود، استان تهران با دارا ملاحظه می 2(. همچنان که در جدول شماره 22: 9292باشد)مختاری هشی، منابع آبی می

 928درصد از منابع آب تجدید شونده کشور برخوردار است. و هم اکنون نیز سرانه آب این استان 2/9جمعیت کشور، تنها از 
متر مکعب کاهش خواهد یافت. همچنین درصد تخلیه منابع  955شمسی به 9454در سال مترمکعب است که این میزان 

درصد است که از میانگین کشوری  0/27آبهای زیرزمینی استان تهران با استفاده از چاههای عمیق نسبت به کل تخلیه، 
 درصد بسیار بالاتر است. 7/47یعنی 
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 استان تهران محاسبه شده است. باماری استان البرز اطلاعات آ 
 (40)همان: : منبع

برابر و میزان مصرف سالانه  2سال بیش از  25شود، مصرف سرانه آب تهران طی ملاحظه می، 8که در جدولهمچنان
ن در این دوره، درصدی جمعیت شهر تهرا 0/2برابر شده است. نکته قابل توجه این است که برخلاف رشد حدود  4تقریباً 

 درصد همراه بوده است.  2الی  0مصرف آب با رشد سالانه تقریباً 
 0925تا  0940جمعیت تهران و مصرف سرانه آب طی سالهای  -2جدول 

 3175 3175 3165 3153 3155 3125 سال
 6753 6275 6522 5252 2515 2725 نفر( 3555جمعیت )

 38 126 221 522 683 875 (MCM)مصرف سالانه آب 
 152 288 222 222 253 33 3مصرف سرانه )لیتر در روز(

 (30-0: 0300مالکی، )؛ (0303صدر، ) ( ؛30-0: 0300علوی، ) منبع:

 

 گیرينتیجه
شهر تهران به عنوان پایتخت، پرجمعیت ترین شهر کشور است. این شهر که به دلیل مرکزیت سیاسی کشور همه 

های عمرانی کشور را به خود اختصاص داده است. ولی با وجود بیشترین درصد بودجه نوع امکاناتی را در خود جای داده و
ای است و دست اندرکاران این گیرد دارای مشکلات عدیدهاین همه توجهی که ازطرف مسئولین کشور به آن صورت می

ها در صدد حل سعه زیرساختهای کلان جهت تواند و فقط با اختصاص بودجهشهر به نوعی از حل مشکلات آن عاجز مانده
هایی را که به صورت مقطعی و برای توسعه باشند و اگر مسئولین امر بتوانند آن بودجهمشکلات به صورت مقطعی می
توان برخی مشکلات پایتخت را به صورت نیافته کشور هزینه شود میدهند در مناطق توسعهامکانات در تهران اختصاص می

ای رویههای بیتوان ازطریق مهاجرتنیافته کشور را میط بین مشکلات شهر تهران و مناطق توسعهای حل کرد. ارتباریشه
توجهی به این مناطق و توجه زیاد به دلیل کمکه از این مناطق به تهران صورت گرفته است درك کرد که عمدتًا نیز به

دلیل عدم وجود اشتغال اقدام به مهاجرت به ای، بهباشد. ساکنان دیگر مناطق کشور بویژه مناطق حاشیهشهر تهران می
افزایند و در حقیقت مشکلات سایر نقاط کشور که شمار آن میپایتخت نموده و با افزایش جمعیت این شهر بر مشکلات بی

 آورد.در همان محل آسانتر است به تهران منتقل شده و کوهی از مشکلات لاینحل را بوجود می هاآنحل 
ه تحقیقات انجام گرفته توسط محققین مختلف در مورد میزان سطح توسعه یافتگی استانها و میزان توجه ب با

چند دوره سرشماری که در کشور اجرا شده  مهاجرپذیری؛  استان تهران همواره در رتبه نخست قرار دارد و آمارهای

                                                      
 غیر از مصرف فضای سبز عمومی -3

 



 323 ، شماره پیایی3135، تابستان دوم ، شماره13فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 15

اند و این انها و شهرستانهای کشور بودهاست، حاکی از آن است که استان تهران و شهر تهران از مهاجرپذیرترین است
باشد که در این شهر واقع شده است. این آمارها به خوبی موضوع عمدتاً با توجه به جود مشاغل خدماتی و صنعتی می

های دیگر نیز به باشد و انگیزههای مربوط به شغل میهای مهاجران انگیزهدرصد از انگیزه 20دهد که حدود نشان می
باشد که باشند، که این موضوع به دلیل مرکزیت سیاسی کشور میمستقیم در ارتباط با مسائل شغلی می طور غیر

باشد که در این استان گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و نیز درآمدهای ناشی از نفت میبیشترین میزان سرمایه
های دیگر کشور نیافتگی استان ط به توسعههای دیگر بیشتر بوده است و از طرف دیگر مسائل مربونسبت به استان

ها اختصاص داده است. لذا باشد که دولت میزان کمتری از بودجه عمرانی کشور را در مقایسه با تهران به این استانمی
رسد چنانچه گذاری و رونق کسب و کار و ایجاد شتغال، به نظر میبا توجه به وجود رابطه مستقیم بین میزان سرمایه

ای گذاری در مناطق حاشیهصورت هدفمند و مطالعه شده روند سرمایهریزی کند که بهای برنامههگونت بتواند بهدول
تواند نه تنها به کاهش مهاجرت از این مناطق به تهران شده و کمکی به ساماندهی کشور را افزایش دهد، این امر می

تواند در میان مدت موجب معکوس شدن روند ر تهران، حتی میشهر تهران نماید، با توجه به انبوه مشکلات زندگی د
مهاجرت از تهران شده و فرایند ساماندهی مشکلات پایتخت را تسهیل نماید. در این میان شهرداری تهران با مدیریت 

ای و شیهپذیری بالا در برخی از مناطق حاهایی با توجیهگذاریتواند حتی اقدام به سرمایهای خود میمنابع بودجه
ای که در تهران برای ساماندهی رسد این امر در مقایسه با حجم مشابه سرمایهمهاجرفرست کشور نماید و به نظر می

شود، به مراتب اثرات بیشتری در ساماندهی مشکلات این شهر داشته باشد. چرا که هرگونه مشکلات این شهر هزینه می
ای این شهر با نقاط شود، خود در عمل منجر به افزایش شکاف توسعهمی ای که در تهران و برای ساماندهی آنهزینه

دهد و این دور باطل هرگز به نتیجه های مهاجرت به این شهر را افزایش میدیگر کشور شده و در نتیجه انگیزه
صورت به هانآرسد.دولت و شهرداری تهران باید به جای برخورد انفعالی با مشکلات این شهر، با شناخت منشاء نمی
میلیون نفر  2الی 2اکولوژیک تهران حدود حداکثر ظرفیت دهند که ای برخورد نمایند. برخی مطالعات نشان میریشه

درواقع مشکل تهران این است که  کنند.زندگی میتر از این رقمها در آن جمعیت بسیار بالااست در حالی که امروزه 
شده است، این روند تهران در آن قرار گرفته است، اقدام به گسترش آن هر ش بدون توجه به ملاحظات بوم شناختی که

 باید روزی متوقف شود. 
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