نشریۀ علمی باغ نظر / 50-29 ،)92(17 ،بهمن 1399
DOI: 10.22034/bagh.2020.194075.4215

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

The Explanation of the Peri-Urban Concept and the Factors
Affecting Its Creation and Development

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.
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چکیده

بیان مسئله :پیراشهری ،که گاهی به آن حاشیۀ شهری هم اطالق میشود ،میتواند بر فرم شهری و چالشهای
برنامهریزی فضایی قرن بیست و یکم غالب شود .در کشورهای صنعتی یا پساصنعتی ،پیراشهر قلمرو تغییرات
اقتصادی ،اجتماعی و دگرگونی ساختار فضایی است ،در حالی که در کشورهای بهتازگی صنعتیشده و بیشتر
کشورهای در حال توسعه ،غالباً منطقۀ شهری پرهرجومرجی است که سببساز پراکندگی و توسعۀ ناهماهنگ
میشود .در هر دو مورد پیراشهر عالوه بر یک حاشیۀ بینشهری و حومۀ شهر میتوان د یک منطقۀ گذار نیز در نظر
گرفته شود و بیشتر بهعنوان یک قلمرو عملکردی نقش ایفا کند .تعریف روشن و سادهای برای این مناطق نمیتوان
یافت ،اما ویژگیهای عمومیای برای این مناطق وجود دارد که عموماً با آنها شناسایی و تعریف میشوند .از طرفی
بسیاری از چالشهای جهانی از شیوهای که شهرها رش د و یا تغییر میکنن د نشئت میگیرد ،مخصوصاً پیدایش
ابرشهرها در کشورهای در حال توسعهای مانند ایران که در حوزۀ شهری یا پسکرانههای پیراشهری آنها مشکالت
کالن زیستمحیطی و اجتماعی فراوان وجود دارد.
هدف پژوهش :از آنجا که این مناطق با استانداردهای شهری تراکم جمعیتی پایینتری دارن د و وجو د سکونتگاههای
پراکنده و وابستگی به وسایل نقلیه برای آمدوشد ،جوامع چندپاره و فقدان نظارت فضایی را برای این مناطق در پی
داشته است .تبیین مفهوم پیراشهری و عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعۀ این مناطق از اهداف این تحقیق در نظر گرفته
شده است.
روش پژوهش :در این تحقیق با رویکر د تحلیلی-توصیفی مروری کلی بر پدیدۀ پیراشهرنشینی در مفهوم اروپایی و
جهانیاش انجام شده است .همچنین با روش تحلیل محتوای مقولهای به بررسی مضمون مطالعات داخلی انجامشده
در رابطه با پیراشهری پرداخته شده است و در نهایت با معرفی یک چارچوب پنجبعدی ،که از یک مطالعۀ گسترده
و یکپارچۀ جهانی درمورد پیراشهری اقتباس شده ،به بررسی کلی مبانی نظری یا ادبیات موضوع پرداخته میشود
تا یک روایت کلی از چگونگی رخدا د پیراشهرنشینی در عصر حاضر با توجه به تمام ابعاد آن مورد بررسی و تببین
قرار گیرد.
یدهد که نیروهای محرکۀ سیاسی ،اجتماعی-اقتصادی و کالبدی چگونه
نتیجهگیری :ماحصل این بررسی نشان م 
در این مناطق تأثیرگذار هستند و بهعنوان نتیجۀ تحقیق ،چارچوبی برای تشخیص تفاوت درجات تغییر در سیستم
پیراشهری از منظر انواع پیوند ،مقیاس ،توسعه ،تحول ،تابآوری و حکمروایی فضایی و سیاسی ترسیم میشود.
واژگان کلیدی :پیراشهری ،حومۀ شهرها ،شهرنشینی پیرامونی ،گسترش شهری ،حاشيۀ شهري ،روستا-شهر-منطقه.
* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري «مهران رفیعی» با عنوان « تحليل نظريات
و تدوين الگوي بهينه شكلگيري مناطق حائل بين كالنشهرها و حوزههاي
پيراشهري بر مبناي مدل تجزيه و تحليل هوشمن د كاربري اراضي» است که به

راهنمايي دکتر «سيدمحمدرضا خطيبي» و مشاورۀ دکتر «زهره داودپور» در
سال  1399در دانشگاه آزا د اسالمي واح د قزوين ارائه شده است.
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مقدمه و بیان مسئله

منطقۀ پیراشهری میتواند یکی از متداولترین انواع رایج
موقعیت شغلی و زندگی در جهان قرن بیست و یکم شود.
در بخشهایی از دنیا با مصرف زیا د و چشمگیرش شناسایی
میشود و در بخشهایی دیگر که فقر و جابه جایی اجتماعی
متداولتر است خط رویارویی میان مشکالت شهر و حومه
است و در واقع این طبیعت تغییر شهر توسط خودش است.
به عالوه در کنار توسعۀ کالبدی شهری یا شکل حومۀ
شهری ،محل دگرگونی تغییرات گستردۀ فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی است.
بنابراین الزم است نگاهی فراتر از تقسیمات مرسوم شهر
1
و روستا به قلمرو جدیدی داشته باشیم که پیراشهری
نامیده شده است و ویژگی اصلی آن این است که نسبت
به تغییرات مداوم و تحوالت ثابت نیست ،بلکه در جریان
شتاب و گذار است .پیراشهر محل تحوالت ساختار شهری
به منظر و چشمانداز روستایی است و بر این اساس میتواند
در مجموعۀ اصطالحات شهري عامل مهمي براي محكزدن
قلمرو شهري يا منطقۀ شهري-روستايي باش د که باید در متن
2
تحوالت گستردهتر هستههای متراکم شهری و پسکرانههای
روستایی در نظر گرفته شود .پیراشهر بهمانند محکی است
برای تغییر و تحول ،نه فقط بهطور محلی در خط اتصال شهر
به روستا ،بلکه در شکل سرتاسری شهر-منطقه و در بیان
بهتر در سطح «روستا-شهر-منطقه».3
یکی از چالشهای سیستم شهری جهانی تحتالشعاع
قرارگرفتن دستور کار پیراشهری است .در یکی از مطالعات
بانک جهانی در سال  ،2015تراکم جمعیتی شهرها در
کشورهای در حال توسعه سه برابر بیشتر از کشورهای
صنعتی است ( ،)Angel, Sheppard & Civco, 2015البته
روند فعلی برای کاهش تراکم به میزان  %1/7در هر سال
است و اگر این رون د تا سال  2030ادامه داشته باشد ،نواحی
ساختمانسازیشدۀ این شهرها سه برابر شده و به بیش از
 600000کیلومتر مربع خواه د رسید ،در حالی که جمعیت
آنها دو برابر خواه د شد .یک مطالعۀ پایش از راه دور جهانی
نشان دا د که توسعۀ شهری به چهار نوع اصلی تقسیم میشود:
 شهرهای با رش د کم و نرخ میانافزایی 4نسبتاً کم و متعادل؛ شهرهای با رشد باال و توسعۀ متفرق و سریع؛ شهرهای با رشد گستر ده و پراکندگی باال در تراکمجمعیتی پایین؛
 شهرهای با رش د افسارگسیخته و نرخ تغییر کاربری باال وتراکم جمعیتی زیاد (معموالً در کشورهای در حال توسعه)
(.)Schneider & Woodcock, 2008, 92
هرکدام از اینها هم ،بسته به پراکنده یا متمرکزبودن یا
توسعۀ متفرق یا هماهنگ ،الگوهای فضایی متفاوتی دارند.
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البته به اینها میشود یک نوع پنجمی را هم اضافه کرد که
رشد منفی دارند و از آنها معموالً بهعنوان شهرهای در حال
انقباض 5نام میبریم.
معمو الً این تعاریف شهری شامل چیزی است که ما در
اینجا اصطالح پیراشهری داخلی یا حاشیۀ شهری 6را برای
آنها بهکار میبریم و بهطور مستقیم همجوار یا در سایۀ
محدودههای متراکم شهری قرار میگیرند .معموالً فرایند
گسترش شهری 7نهتنها نباید بهعنوان یک تغییر منفی در
نظر گرفته شود ،که حتی یکی از منافع و نقاط مثبت نیز
باید محسوب شو د .مخصوصاً زمانی که اکثریت جمعیت
جهان متوسط فضای  3 /5مترمربع برای هر نفر را اشغال
کردهاند (.)Ravetz, Fertner & Nielsen, 2013, 13-44
با این حال ،این مفهوم به این معنی است که شهرها در هر
دو نوع کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه برای توسعۀ
فیزیکی و کالبدی در مقیاس کالن بای د ملزم باشن د طرحهای
واقعگرایانه تهیه کنند و ظرفیتسازی برای حکمروایی،
سرمایهگذاری در زیرساختهای اساسی و مدیریت این
محدو دههای حساس یا پرخطر را انجام دهند .هرکدام از این
اقدامات بهطور اخص برای نواحی پیراشهری که دارای تغییر
سریع در مرزهای گسترش شهری هستن د بهکار میرود.

پیشینۀ تحقیق

مطالعات مربوط به نواحی پیراشهری در ایران تا اندازهای
نوپاست و مراحل آغازین خود را از سر میگذراند .در ادامه به
برخی از این مطالعات اشاره شده تا نگاه حاکم و موارد مورد
توجه قرارگرفته را از لحاظ مضمون و تأکی د آشکار کند.
شاید بتوان نخستین مطالعه و توجه رسمی درمورد نواحی
پیراشهری را مربوط به تصویب طرح مجموعۀ شهری تهران
مربوط به سال  1374دانست که وزارت مسکن و شهرسازی
وقت ،بهمنظور امکان و ایجا د برنامهریزی یکپارچه برای شهر
تهران و سایر کالنشهرهای کشور ،چارچوب «طرحریزی و
مدیریت مجموعۀ شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور
و شهرهای اطراف آنها» را تصویب کرد (غمامی ،خاتم و
اطهاری .)6 ،1386 ،در این طرح بهصورت مستقیم و علنی
به مفهوم پیراشهر و نواحی پیراشهری توجه و اشاره نشده
است ،ولی مواردی مانند پراکندهرویی جمعیت و فعالیتها
بهویژه در منطقۀ کالنشهری تهران ،تأثیر قوانین منطقهبندی
و طرحهای شهری بر فرافکنی گروههای کمدرآم د به نواحی
پیرامونی و شکلگیری اسکان غیررسمی بررسی شده است.
در تحقیق دیگری با عنوان «تحلیل نابرابری فضایی در
محیطهای پیراشهری :کوششی در استفا ده از رهیافت
برنامهریزی و مدیریت راهبردی در تهران» ،دانشپور ()1385
بر ضرورت توجه به محیط پیراشهری از منظر برنامهریزی
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شهری ،همچون سیستمی یکپارچه که خود همچون شهرها
دارای نابرابر فضایی بوده و نیازمن د تحلیل ،تفسیر و تبیین
ساختار ویژۀ خو د است ،تأکید کرده است.
در تحقیق دیگری که خواجهشاهکوهی ،خراسانی و
طورانی ( )1392تحت عنوان «واکاوی پویایی فضایی
جمعیت در نواحی پیراشهری ،یک بررسی ادراکی» انجام
دادهاند ،رشد جمعیت پیراشهری را حاصل از چهار فرایند
رشد شامل حومهنشینی ،شهرگریزی ،بقای جمعیت و
مهاجرت مرکزگرا دانستهاند همچنین پژوهش ایشان بیانگر
تأکید بر مضمون جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق
پیراشهری با نگاه مهاجرتی و الگوهای رفتاری در انتخاب
محل سکونت در این مناطق است.
آشنایی ( )1392در پایاننامۀ خود با عنوان «تحلیل پیامد
سیاستهای هدایت و کنترل رشد بر روند پیراشهرنشینی
در هالۀ کالنشهر تهران» به بررسی این فرضیه پر داخته
است که افزایش مراکز سکونتگاهی شهری با نظام هدایت
و کنترل رشد فضایی در نواحی پیرامون کالنشهر تهران
موجب تشدید تحوالت پیراشهرنشینی در هالۀ کالنشهری
میشود.
در کنار این تحقیقات که نام بر ده شد ،تنها دو کتاب
در خصوص حومۀ شهری و پیراشهری تألیف شده است.
نخست ،کتابی از جان سی .تیفورد ( )1388با عنوان «مبانی
حومههای شهری» که بیشتر تأکید و مضمون آن بر تاریخچه
و نحوۀ شکلگیری حومههای شهری شهرهای آمریکا در
قالب هفت فصل به شرح «ایجاد و پیدایش حومه»« ،تنوع
حومههای شهری»« ،فعالیتهای تجاری حومه»« ،حکومت
حومه»« ،مسکن حومه»« ،برنامهریزی برای حومه» و «اصول
بنیادی» است.
کتاب دوم «توسعۀ پایدار پیراشهری» نوشتۀ محمدکاظم
شمس پویا ،جمیله توکلینیا و مظفر صرافی ( )1397است
و از بقیۀ موار د ذکرشده بهطور جدیتر و جدیدتر به مقولۀ
پیراشهری با تأکید بر نظام برنامهریزی و مدیریت شهری
پر داخته است .این کتاب در سه فصل یعنی «توسعه»،
«توسعۀ پایدار شهری» و «توسعۀ پایدار و پیراشهر» به
بررسی سازمان فضایی منطقۀ کالنشهری تهران و ضعف
برنامهریزی منطقهای و نارسایی نظام مدیریت موجود برای
منطقۀ کالنشهری تهران پرداخته است.
مطالعات دیگری که تحت عنوان پیراشهری در سالهای اخیر
توسط محققان و متخصصان داخلی صورت گرفته است در
مضمون مور د توجه قابل
قالب جدول  1با بیان نوع تأکی د و
ِ
تأمل است .مضمونهای مور د تأکی د در جدول  2دستهبندی
ش د ه و در قالب تصویر  1بهنمایش درآم د ه است.
همانطور که مالحظه میشود غالب پرداختنها به مقولۀ

پیراشهر و پیراشهرنشینی در زمرۀ توجه به مناطق روستایی
و یا از منظرهای دیگری همچون اقتصا د ،گر دشگری،
کاربری اراضی ،محیط زیست ،جمعیت ،کارآفرینی و موارد
دیگری است که به غیر از یک مورد ،بقیۀ موارد کمتر با
دید برنامهریزی شهری و مدیریت این مناطق و توجه خاص
به خو د پیراشهر در اهمیتداشتن این مناطق در نظام
برنامهریزی و شهرسازی کشور پرداخته شده است.
از سویی دیگر از منظر مطالعات خارجی ،در قارۀ اروپا بیش
از بقیۀ سرزمینها بر روی کرۀ خاکی به این موضوع پرداخته
شده است .اروپا یک قارۀ بسیار شهریشده است که امروزه
بیش از  %75جمعیت آن در نواحی شهری زندگی میکنند
و پیشبینی میشود که تا سال  2020این رقم به %80
برسد (  .)EEA, 2016شبکۀ شهری متراکم شامل تقریباً
 1000شهر با جمعیت باالی  50.000نفر است (البته فقط
در تعدا د کمی از شهرهای خیلی بزرگ).
در اتحادیۀ اروپا تنها  %7جمعیت در شهرهایی که باالی
 5میلیون جمعیت دارند زندگی میکنند .در حالی که در
آمریکا  %25جمعیت در این نوع شهرها زندگی میکنند
(  .)CEC, 2008در دهههای اخیر ،شاخصترین نتایج
شهرنشینی متداوم و در حال پیشرفت در اروپا ،توسعۀ
مناطق شهری عملکردی بوده است (.)Nordregio, 2015
این فرایند حتی شامل پیوستن نواحی نسبتاً پیرامونی به
سیستم شهری ،اتصال شهرهای مجاور برای شکلگیری
شبکههای چندهستهای و تشکیل مناطق ما درشهری
بزرگمقیاس میشود.
نواحی نزدیک به شهرها بهلحاظ تاریخی در معرض فشارهای
توسعۀ زیاد بو دهاند و با افزایش میزان سرانههای کاربریهای
شهری بهشدت در ارتباط هستند .از سال  1950تا حدود
 ،1990نواحی شهری مساحتشان تا  %87افزایش یافت،
در حالی که در طول همین دوره ،جمعیت فقط %33
افزایش پیدا کرد ( .)EEA, 2016این روند تا سال 2000
ادامه پیدا کرد ،جایی که جمعیت  25کشور عضو اتحادیۀ
اروپا  %2رشد داشت ،نواحی شهری  %5اضافه شدند
که عمدتاً بهدلیل افزایش تعداد خانوارها و کاهش حجم
یا بعد خانوار بود (  .)Jansson et al., 2009درجۀ پایین
رشد جمعیت در دهههای اخیر در اروپا نشان دا د که توسعۀ
نواحی شهری در اروپا از مناطق دیگر جهان آهستهتر است.
با این حال آهنگ تغییرات رشد شهری و افزایش جمعیت
آن با دیگر مناطق جهان مثل آمریکا و چین قابل مقایسه
بوده و ایجادکنندۀ یک رویکر د ادامهدار بهسوی تمرکززدایی
و انبساط شهری است .پراکندگی و گسترش شهری در شکل
تراکم پایین ،توسعۀ شهری ناپیوسته و پراکنده ،در حال
حاضر پدیدهای شایع در سراسر اروپاست (.)EEA, 2016

..............................................................................
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جدول  .1مضمون مطالعات با عنوان پیراشهری در ایران .مأخذ :نگارندگان.
پدیدآوران

سال

عنوان

منبع

مضمون و موضوع
مور د توجه

حوزۀ تخصصی
مرتبط

1

مرتضی توکلی
نازنین نعیم آبادی

1398

خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی
فضاهای پیراشهری نیشابور

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
165-151 ،)2(1

 تغییر کاربری اراضی مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش شهری

2

مجید سعیدی راد
مسلم نامدارزاده

1397

تحلیل راهبردی ارتقای سطح ایمنی
عرصههای پیراشهری با تأکید بر پدافن د
غیرعامل ،ناحیۀ پیراشهری رودبار قصران،
کالنشهر تهران

پژوهشنامۀ جغرافیای
انتظامی
134-115 ،)21(6

 ایمنی و پدافندغیرعامل
 پیراشهری در حدنامگذاری یک منطقه

جغرافیای
انتظامی

3

حسن افراخته
محمد حجیپور

1396

اقتصاد زبالهای در روستاهای پیراشهری
جنوب تهران

اقتصاد فضا و توسعۀ
روستایی
72-47 ،)4(6

 توسعۀ اقتصادی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
اقتصادی

4

حوریه مرادی

1398

تحلیل زمینههای کارآفرینی در توسعۀ
فضاهای پیراشهری ،مورد :شهرستان
کرمانشاه

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
150-137 ،)۲(1

 توسعۀ کارآفرینی مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش شهری

5

حسین علیپور
معصومه براری
نوبخت سبحانی

1398

بازتاب گسترش خانههای دوم در فضاهای
پیراشهری استان مازندران

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
58-47 ،)۲(1

 تغییر کاربری اراضی مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش شهری

6

مریم کیایی
یوسف درویشی

1398

تحلیل پایداری اقتصادی اجتماعی نواحی
روستایی پیراشهری ،مورد :شهرستان
گمیشان

اقتصاد فضا و توسعۀ
روستایی
250-227 ،)3(8

 توسعۀ اقتصادی واجتماعی
 مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
روستایی

7

موسی کمانرودی
کجوری
طاهر پریزادی
مهدی کرمی

فرایند شکلگیری اجتماعات غیررسمی در
1398
محدودۀ پیراشهری مشگین شهر

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
14-1 ،)۲(1

 سکونتگاههایغیررسمی
 مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش شهری

8

حمداهلل سجاسی
قیداری
آیدا صدرالسادات

1394

شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری
اراضی روستاهای پیراشهری کالنشهر
مشهد

پژوهشهای روستایی
856-831 ،)۴(6

 تغییر کاربری اراضی مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش روستایی

9

حسن افراخته
بهرامعلی خدائی

1390

ساماندهی گردشکری در تفرجگاههای
پیراشهری هماهنگ با ظرفیت تحمل
محیطی

تحقیقات کاربردی علوم
جغرافیایی
88-69 ،)۲۰(11

 صنعت گردشگری پیراشهری در حدنامگذاری یک منطقه

جغرافیای
اقتصادی

10

حسن اسماعیلزاده
شمسی صالحپور
زری قاسمیان
ابوذر مظاهری

1397

عوامل مؤثر بر تولید فضا در نواحی
پیراشهری ،مطالعۀ موردی :شهر ارومیه

پژوهشهای جغرافیایی
برنامهریزی شهری
54-23 ،)۱(6

 تغییر کاربری اراضی پیراشهری در ح دنامگذاری یک منطقه

آمایش شهری

11

محمدحسن ضیا توانا
حامد قادرمزی

1388

تغییرات کاربری اراضی روستاهای
پیراشهری در فرایند خزش شهر
روستاهای نایسر و حسنآباد سنندج

پژوهشهای جغرافیای
انسانی
(135-119 ،)۶۸

 تغییر کاربری اراضی مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش شهری

12

فضیله دادور (خانی)
منصور غنیان

1397

تبیین راهبردهای توسعۀ گردشگری
پیراشهری جامعهمحور ،مطالعۀ موردی
منطقۀ کن-سولقان

گردشگری شهری
135-121 ،)۴(5

 صنعت گردشگری پیراشهری در حدنامگذاری یک منطقه

جغرافیای
اقتصادی

13

مجتبی قدیری معصوم
بهمن طهماسبی
عباس شکریانی
معصومه کارخانه

1398

نقش ظرفیتهای کارآفرینی در توسعۀ
فضاهای پیراشهری ،مورد :شهرستان
اسالمشهر

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
46-35 ،)۲(1

 توسعۀ کارآفرینی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
اقتصادی

..............................................................................
32

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

نشریۀ علمی باغ نظر / 50-29 ،)92(17 ،بهمن 1399

ادامۀ جدول .1

14

محبوب بابایی
مرتضی بصیری توچایی
ایوب بدراقنژاد

1397

تحلیل جمعیتپذیری و روند تحوالت
اقتصادی-اجتماعی روستاهای پیراشهری
ارومیه

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
150-139 ،)۱(1

 توسعۀ اقتصادی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
اقتصادی

15

رضا منافی آذر
محم د والیی

1397

تحلیل تطبیقی نابرابریهای فضای شهری
و فضای پیراشهری ،مورد :شهر میاندوآب

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
128-111 ،)۱(1

 سکونتگاههایغیررسمی
 پیراشهری در ح دنامگذاری یک منطقه

آمایش شهری

16

حامد قادرمزی
عاطفه احمدی

1396

تحلیل سطوح توسعۀ اقتصاد فضا و
تأثیرات فضایی آن درسطح ناحیۀ
پیراشهری سنندج

پژوهش و برنامهریزی
شهری
122-105 ،)۳۱(8

 توسعۀ اقتصادی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
اقتصادی

17

احمدعلی خرمبخت

1396

تعیین راهبردهای توسعۀ کارآفرینی در
روستاهای پیراشهری ،مطالعۀ موردی
روستاهای پیرامون شهر الر

روستا و توسعۀ
83-65 ،)۳(20

 توسعۀ کارآفرینی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
اقتصادی

18

غالمرضا کاظمیان
شیروان
محمود ضیایی
مقصو د امیری
حسین مرادی

1396

بررسی استقرار خر دهنظام مدیریت مناطق
پیراشهری ،مطالعۀ موردی :منطقۀ 22
کالنشهر تهران

اقتصاد و مدیریت
شهری
56-41 ،)۱۸(5

 برنامهریزی شهری مدیریت مناطقپیراشهری

برنامهریزی
شهری

19

احم د رومیانی
افشین بهمنی
معصومه نظری شیخی
سمیه حق نظری

1398

پیوندهای مکانی و سبک زندگی زنان در
سکونتگاههای پیراشهری ،مورد :شهرستان
سلسله

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
94-85 ،)۲(1

 توسعۀ اجتماعی مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش روستایی

20

مهدی پورطاهری
عبدالرضا رکنالدین
افتخاری
لیال مهدیپور روشن
الهه انزایی

1393

ارزیابی الگوی روابط ارگانیک و
غیرارگانیک روستایی-شهری در
روستاهای پیراشهری ،مطالعة موردی:
روستاهای پیرامون شهر بابل

پژوهش و برنامهریزی
روستایی
36-25 ،)۸(3

 توسعۀ اقتصادی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
روستایی

21

سماء امینی
بیژن رحمانی
بتول مجیدی خامنه

1396

پیامدهای اقتصادی تغییرات کاربری
اراضی روستاهای پیراشهری ،مورد:
روستاهای دهستان جی در شهرستان
اصفهان

اقتصاد فضا و توسعۀ
روستایی
40-17 ،)۲(6

 تغییر کاربری اراضی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
روستایی

22

چیا صالحی بابامیری
نصراهلل موالیی هشجین
اکبر معتمدی مهر
تیمور آمار

پژوهش و برنامهریزی
روستایی
76-61 ،)۱۶(5

 توسعۀ اجتماعی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
روستایی

23

مریم قاسمی
نشاط امیدوار
الهام عاشوری
زهرا نسیمی

1396

بررسی تطبیقی کیفیت زندگی روستاییان
مهاجر به روستاهای پیراشهری ،مطالعۀ
موردی :دهستان تبادکان شهرستان
مشهد

جغرافیا و توسعۀ
ناحیهای
149-123 ،)۱(15

 توسعۀ اجتماعی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
روستایی

24

حامد قادرمرزی

1397

سنجش رضایت گردشگران از کیفیت
خدمات تفرجگاههای پیراشهری ،مطالعۀ
موردی :پارک آبیدر سنندج

گردشگری شهری
82-69 ،)۱(5

 صنعت گردشگری پیراشهری در حدنامگذاری یک منطقه

جغرافیای
اقتصادی

25

علیرضا شاهحسینی

1397

دانش بومی در چنبرۀ تحوالت روستاهای
پیراشهری ،مورد :روستاهای کرن د و فرور
در شمال شهر گرمسار

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
32-17 ،)۱(1

 تغییر کاربری اراضی مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش شهری

تحلیل روند تح ّوالت ساختار
 1395اجتماعی-فرهنگی روستاهای پیراشهری،
مطالعۀ موردی :شهر سقز استان کردستان

...................................................................

پدیدآوران

سال

عنوان

منبع

مضمون و موضوع
مورد توجه

حوزۀ تخصصی
مرتبط
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ادامۀ جدول .1
پدیدآوران

سال

عنوان

منبع

مضمون و موضوع
مورد توجه

حوزۀ تخصصی
مرتبط

26

حبیباهلل فصیحی

1397

تحلیل نقش کالنشهرها در ساختار
اقتصادی روستاهای پیراشهری ،مورد:
روستای گلحصار در شهرستان ری

اقتصاد فضا و توسعۀ
روستایی
126-107 ،)۲(7

 توسعۀ اقتصادی مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
روستایی

27

علیاکبر عنابستانی
زهرا مظفری
علی پیوند

نگرش جامعۀ محلی نسبت به همجواری با
 1398مجموعههای گردشگاهی پیراشهری ،مورد:
مجموعۀ گردشگری باغرو د نیشابور

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
136-121 ،)۲(1

 صنعت گردشگری پیراشهری در حدنامگذاری یک منطقه

جغرافیای
اقتصادی

28

ناصح عبدی
سعی د زنگنه شهرکی
نفیسه مرصوصی
شاه بختی رستمی

تأثیر مؤلفههای انسانی بر پراکنش افقی
شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی
و روستاهای پیراشهری

پژوهشهای روستایی
580-564 ،)۳(7

 سکونتگاههایغیررسمی
 مناطق روستاییپیرامون شهر

جغرافیای
روستایی

29

مظهر احمدی
شیرین عزیزی
نیکو فایقی

توسعۀ فضاهای
پیراشهری
105-95 ،)۲(1

 تغییر کاربری اراضی مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش شهری

30

احمدعلی خرمبخت

1397

بررسی روند ادغام و هضم روستاهای
پیراشهری در فرایند توسعۀ کالنشهر
تهران با استفاده از نرمافزار GIS

پژوهش و برنامهریزی
شهری
228-217 ،)34(9

 تغییر کاربری اراضی مناطق روستاییپیرامون شهر

آمایش شهری

31

مائده هدایتی فرد
رضا خیرالدین

1396

توسعۀ چارچوب انگاشتی از فضاهای
انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری:
کرانۀ جنوبی دریای کاسپین از شهرستان
ساری تا محمودآباد

آمایش سرزمین
332-303 ،)2(9

 جغرافیای سیاسی پیراشهری در حدنامگذاری یک منطقه

آمایش شهری

32

فرخ مشیری
آسیه نیکبین

1397

مقابله با تخریبهای زیستمحیطی ناشی
از پراکندهرویی شهری با استفاده از
رویکر د نوین کد هوشمند ،شهر قزوین و
محیط پیراشهری

جغرافیا و توسعۀ
ناحیهای
49-27 ،)2(16

 محیط زیست پیراشهری در حدنامگذاری یک منطقه

آمایش شهری

1395

تأثیرات پیوندهای روستایی-شهری بر
تحوالت کالبدی-فضایی نواحی پیراشهری،
1398
سکونتگاههای محمودآباد و آتشگاه
پیرامون شهر کرج

....................................................................

جدول  .2دستهبندی دهگانۀ مضمونهای مطالعات پیراشهری در ایران .مأخذ :نگارندگان.
مضمون

فراوانی

مضمون

فراوانی

مضمون

فراوانی

مضمون

فراوانی

مضمون

فراوانی

تغییرکاربری اراضی

9

توسعۀ اقتصادی

6

گردشگری

4

توسعۀ اجتماعی

3

سکونتگاه غیررسمی

3

توسعۀ کارآفرینی

3

برنامهریزی
شهری

1

محیط
زیست

1

جغرافیای سیاسی

1

ایمنی و پدافند
غیرعامل

1

مبانی نظری

•ماهیت پیراشهری
پیراشهر و پیراشهرنشینی عموماً تعاریف قطعی ندارند .آنها
را اغلب ،و بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه ،مناطق
بهتازگی شهرینشینشدۀ واقع در حاشیههای شهرها ،که
محل اتصال حومه به شهر تلقی میشوند ،توصیف میکنن د
(.)McGregor, Simon & Thompson, 2006

..............................................................................
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از یک چشمانداز اروپایی ،نواحی پیراشهری غالباً
بهعنوان نواحی مختلط تحت نفوذ شهر ،اما با مورفولوژی
و ریختشناسی روستایی ،در نظر گرفته میشون د
( .)Caruso, 2015شورای اروپا ( )CEMAT, 2007پیراشهر
را یک ناحیۀ در حال گذار از محیطِ بهشدت روستایی به
محیطی کام ً
ال شهری توصیف میکند که تحت فشار فراوان
برای توسعۀ شهری است (.)Bertrand, 2007, 1-35
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از سوی دیگر ،ناحیۀ پیراشهری میتواند صر فنظر از
ناپایداریاش ،گونۀ جدیدی از شکلگیری یک منظر دائمی
شهری باشد .افزون بر این ،توسعه ضرورتاً محدو د به توسعۀ
کالبدی و صرفاً با ویژگیهای شهری نیست ،بلکه اغلب با
ظهور فعالیتهای شهری در مناطق روستایی مثل مزرع هداری
از سر سرگرمی و خانههای دوم تشخیص داده میشوند
(.)Briquel & Collicard, 2015, 19-40; Caruso, 2015
در واقع ساکنان حتی اگر در الگوی فضایی بهشدت شهری
هم زندگی نکنند ،بهخاطر شیوۀ زندگی و تمرکز اجتماعی بر
روی شهریشدن ،برای مثال تأکی د بر یگانگی و ویژگی خاص
منطقۀ خود ،میتوانن د شهری در نظر گرفته شوند .این تحوالت
یدهن د میتوانن د
شهری که جایی خارج از هستۀ شهری رخ م 
بهطور خالصه با اصطالح «پیراشهرنشینی» تعریف شوند.
در همین راستا ،شورت ،هانلون و ویسینو (Short, Hanlon
 )& Vicino, 2007سیر تحول تاریخی حومههای آمریکا را
در چهار مرحله ترسیم کردهاند که عبارت است از :آرمانشهر
حومهای ،همگونی حومهای ،تنوع حومهای و دوگانگی
حومهای که در قالب جدول  3ارائه شده است.

پیراشهر جایی است که نه شهر محسوب میشو د و نه
روستا .دوگانگی تاریخی میان فضای شهری و روستایی
در اروپا ،با شکلگیری دولتهای ملی ،صنعتیشدن و
اقتصا د آزا د در قرن نوز دهم ،شروع به محوشدن کر د
( .)Bengs & Schmidt-Thome, 2006با این حال در ابتدا
با پیادهسازی سیستمهای حملونقل رفتوآمد جمعی ،مانند
خطوط ریلی حومه و برونشهری و نهایتاً با افزایش دسترسی
به خو درو ،حومۀ شهری نز دیک به شهرها مکانی بالقوه
برای زندگی ،تفریح و گاهی کار برای شهرنشینان سابق
شد .این توسعۀ منجر به گسترش شهرها ،نهتنها در شکل
کالبدی به مسکن کمتراکم منجر شد ،که موجب شد در
شکل روابط عملکردی یک منطقۀ نفوذ اطراف شهرها شکل
بگیرد که به آن پهنۀ شهری اطالق میشود (Friedmann
 .)& Miller, 1965, 312-320در این پهنۀ شهری ،انواع
مکا نهای توسعهیافته با خصوصیات شهری و روستایی
درهمآمیخته طبقهبندی میشوند.
عواملی که منجر به این خصوصیت چندوجهی میشوند
بسیارند .مفاهیم متعدد و متفاوتی در تالش برای تدقیق

تغییر کاربری اراضی
توسعه اقتصادی

برنامه ریزی شهری
3%

گردشگری
توسعه اجتماعی

توسعه
کارآفرینی
9%

محیط زیست
3%

سکونتگاه غیررسمی
توسعه کارآفرینی

سایر موضوعات
12%

جغرافیای سیاسی
3%

برنامه ریزی شهری
محیط زیست

پدافند غیرعامل
3%

جغرافیای سیاسی
پدافند غیرعامل

سکونتگاه
توسعه اجتماعی
غیررسمی
10%
9%

گردشگری
13%

توسعه اقتصادی
19%

تغییر کاربری اراضی
28%

تصویر  .1مضمونهای مور د تأکید در مقولۀ پیراشهری .مأخذ :نگارندگان.

مرحله

مشخصات

دوره زمانی

1

آرمانشهر حومهای

تصویری ایدئال از حومه بهعنوان مکانی امن و بیخطر

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

2

همگونی حومهای

حومههای همگن ،خانههای یکشکل و چسبیده به هم

 1960تا 1945

3

تنوع حومهای

اختالفات و تمایزهای نژادی ،طبقاتی و قومی در حومهها

 1980تا 1960

4

دوگانگی حومهای

زوال و ازبینرفتن حومههای قدیمی و توسعۀ حومههای جدید

 1980به بعد

...................................................................

جدول  .3مراحل توسعۀ حومهنشینی در ایاالت متحده .مأخذ.Short, Hanlon & Vicino, 2007, 644 :

..............................................................................
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در آنها مور د استفاده قرار گرفته است .یکی از این مفاهیم
محبوب برونشهرنشینی 8است که معموالً توسط یک حلقۀ
اجتماعی روستایی متمول اطراف شهر با داشتن مشاغل
شهری ،که برای کار به هستۀ شهری آمدوشد دارند،
شناسایی و توصیف میشوند .امروزه بسیاری از این نواحی
میتوانند حومۀ شهری نامیده شوند .ع دهای از صاحبنظران
معتقدند که برونشهرنشینی با حومهنشینی 9تفاوتی ندارد.
برو نشهرها امروزه به شکلهای مختلفی در مکا نهایی
شبیه جنوب اسپانیا ،جایی که در آن ،بهخصوص برای افرا د
بازنشسته اهل اروپای شمالی امالکی ساخته شدهاند ،شکل
گرفته و متجلی میشون د (.)Zasada et al., 2010, 125-141
هالۀ روستایی-شهری ،پهنۀ در حال تغییر بین شهر مرکزی
و پسکرانه است که با تغییر شتابان کاربری زمین مشخص
میشود .در حقیقت پهنهای است که در آن تبدیل اراضی
کشاورزی روستایی به شهری به شیوهای اتفاقی صورت
میگیرد ،بهگونهای که اراضی زراعی قطعهقطعه شده و در
معرض فشارهای زیادی برای تغییر آن به کاربریهای شهری
و حتی تفریحی قرار میگیرند .این ویژگی از محیطی به
محیط دیگر میتوان د تفاوت داشته باشد .هالۀ روستایی-شهری
جنبههای مثبت و منفی بسیاری دار د که برخی از این موارد
در هالۀ روستایی-شهری لندن در جدول  4ارائه شده است.
مفهوم دیگری که بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد
شکلی از پویایی روستا-شهری را توصیف میکند که به
آن شهرنشینی معکوس  10اطالق میشو د .شهرنشینی
معکوس (یا ضدشهرنشینی) روند منفی شهرنشینی است.
بهطور مثال در دهههای  1960و  1970در آمریکا و اروپای

غربی یک روند روبهرشد مهاجرت از شهر به حومه دیده
میشود .بهعالوه تغییر مکان و جابهجایی خدمات و صنعت
به نواحی روستایی ،توسعۀ کشاورزی پارهوقت ،خانههای دوم
و مهاجرت بهدلیل بازنشستگی نقش مهمی را در این فرایند
بازی میکنند.
البته پیراشهرنشینی شامل اشکال دیگر تحوالت نیز میشود
و ضرورتاً وابسته به مهاجرت افراد نیست .همچنین شامل
تحرکات آمدوشد یا بازآفرینی سایر تحوالت رفتاری توسط
ساکنان قدیمی و جدید روستا نیز میشود که ناشی از ادغام
بیشتر نواحی روستایی در سیستم یک منطقۀ شهری است.
همینطور وجود رابطه بین تعامالت انسانی و اکوسیستم در
ارتباط با نوع کاربری منطقۀ پیراشهری تعیینکننده است
که در ادامه مورد بحث قرار میگیرد .تأثیرات و اهمیت
این فرایندها و چگونگی تغییر جهت آنها بهسوی «توسعۀ
پایدار» 11موضوع و مسئلۀ اصلی در پروژۀ «پلورل» 12است.
از این بررسی اجمالی روشن میشود که یکی از چالشهای
اصلی پروژۀ «پلورل» چگونگی بسط یک رویکرد پژوهشی
برای فهم و درک متقابل روابط میان نیروهای چندگانه و این
الگوهای پیچیده است.
•تعاریف جغرافیایی پیراشهری بهعنوان مبنایی برای
این پژوهش
13
پروژۀ «پلورل» از مفهوم ناحیۀ «روستا-شهر-منطقه»
بهعنوان واحد اصلی تجزیه و تحلیل به همراه طیف وسیعی
از مناطق گوناگون استفاده میکند که در تصویر  2بهصورت
دوایر تودرتو و براساس مرور کامل ادبیات موضوع نشان داده
شده است.

....................................................................

جدول  .4ویژگیهای مناطق هالۀ روستایی-شهری لندن .مأخذ.www.geocasesl.co.uk :
کاربری زمین

جنبههای مثبت

جنبههای منفی

1

کشاورزی

مزارع کوچکمقیاس با مدیریت خوب

دستاندازی به مزارع ،ترک زمینهای متروکه به امید مجوز

2

توسعۀ اقتصادی

طراحی دقیق برخی مکانهای برنامهریزیشده مانند پارکهای
علمی و فناوری و کسبوکار

ایجا د ترافیک بهخاطر برخی کاربریها مانن د مراکز خرید خارج
از شهر و ایجاد مشاغل بیبرنامه مانند کسبوکار تجمع آهن
قراضه و ضایعات

3

خدمات شهری

وجو د انبارها و گورستانها با ایجا د حتی برخی جذابیتها

عواقب آالیندگی کارهای معدنی ،فاضالب ،سایتهای دفن و
امحای زباله

4

حمل و نقل

امکان دسترسی به نواحی پیرامون شهری و روستایی با
ایجاد مسیرهای مناسب برای دوچرخهسواری و پیادهروی و
حملونقل پاک

گسترش شبکۀ بزرگراهی و نابودی محیط زیست نواحی
پیرامونی و ایجا د کاربریهای جدید مخصوصاً در نقاط تالقی
مناطق مجاور

5

گردشگری

فراهمشدن حفظ منابع طبیعی یا ایجاد تفرجگاههای پیرامونی
مانند پارکهای جنگلی و زمینهای ورزشی

عواقب تخریبی بعضی فعالیتها و کاربریها مانند مسابقات
اتومبیلرانی برای اکوسیستم و آلودگیهای محیطی و زبالههای
محلی

6

محیط زیست

ایجاد بسیاری از مکانهای مناسب با حفظ کامل محیط زیست
برای فعالیتهای مناسب زیستمحیطی در مناطق خوشمنظر

تخریب زمین در پی تخلیه و تجمع غیرقانونی زباله در این
مناطق

..............................................................................
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مشخص شده است که معنای هریک از این موضوعات در
کشورها و زبانهای مختلف میتواند متفاوت نیز باشد .انواع
کالبد فضایی بنیا دین که روستا-شهر-منطقه را توصیف
میکند به شرح زیر است:
 هستۀ شهری  : 14شامل محدودۀ تجاری مرکزی و محلرویدا د بسیاری از عملکردهای فرهنگی و مدنی و تعدادی از
فضاهای عمومی وابسته به آنها؛
 ناحیۀ درونشهری : 15عموماً با تراکم باالی توسعۀ ساختمانی(نواحی ساختهشده یا دایر) شامل انواع کاربریهای مسکونی،
تجاری و صنعتی و برخی فضاهای باز عمومی و فضای سبز؛
 ناحیۀ برونشهری : 16معموالً با نواحی ساختهشده همجوارو پیوسته با تراکم کم که به نواحی درون شهری متصل
هستند و خانهها بیش از  200متر از هم فاصله ندارند ،همراه
با بازارها و خدمات محلی ،پارکها و باغستانها؛
 حاشیۀ شهری : 17منطقهای در امتداد لبه و حاشیۀ نواحیساختهشده که شامل الگوی پراکندۀ نواحی سکونتگاهی
کمتراکم ،تمرکز شهری اطراف قطبهای حملونقل،
با فضاهای سبز باز وسیع مثل جنگلهای شهری (پارک
جنگلی) ،مزارع ،زمینهای کشاورزی و ذخایر طبیعی است؛
 -پیرامون شهری : 18منطقهای احاطهشده با نواحی ساختهشدۀ

اصلی و تراکم جمعیتی پایین ،اما متعلق به ناحیۀ عملکردی
شهری که میتواند دربرگیرندۀ سکونتگا ههای کوچکتر،
نواحی صنعتی و دیگر کاربریهای شهری در یک منطقۀ
زایندۀ کشاورزی به شکلی کاربردی باشد؛
 پسکرانۀ روستایی : 19نواحی روستایی اطراف ناحیۀ پیراشهر،اما داخل روستا-شهر-منطقه با قابلیت مناسب دسترسی در
زمان آمدوشد که خصوصیات روستاییاش تحت تأثیر درآمد
و شیوۀ زندگی شهری ساکنانش قرار میگیرد.
از این رو ناحیۀ پیراشهری که هم شامل حاشیۀ شهری و
هم شامل بخشهای پیرامونی پیشگفته است به این شکل
تعریف میشود :برای پروژۀ «پلورل» بهعنوان یک توسعۀ
شهری ناپیوسته ،شامل سکونتگاههای با جمعیت کمتر از
 20000نفر و تراکم متوسط حداقل  40نفر در کیلومتر مربع،
هریک از این نواحی بخشی از یک سیستم شهری بزرگتر
هستند .در سیستمهای شهری مفاهیم گوناگونی با
تقسیمبندیهای مختلف مور د استفاده قرار میگیرند .برخی
از آنها انعطافپذیر و برخی مشخص و خاص هستند .پروژۀ
«پلورل» بر دو سطح اصلی تمرکز دارد:
 ناحیۀ عملکردی شهری  : 20یک هستۀ شهری و نواحیاطراف آن که از لحاظ اقتصادی با مرکز یکپارچهاند .برای

...................................................................

تصویر  .2مفاهیم پیراشهر و روستا-شهر-منطقه در مدل «پلورل» .مأخذ.Ravetz, Fertner & Nielsen, 2013 :
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مثال بازار کار محلی دارند .نواحی عملکردی شهری نمایندۀ
بازارهای مسکن و کار محلی وابسته به ناحیۀ تحت پوشش
مسافران هستند (  .)Nordregio, 2015این همپوشانی
با واحدهای آماری تحت عنوان پهنۀ شهری بزرگتر در
حسابرسی شهری اروپا مور د استفاده قرار میگیرند.
 روستا-شهر-منطقه : 21خوشههای فضایی سه زیرسیستممنطقهای مرتبط به هستۀ شهری ،محیطهای اطراف
پیراشهر و مناطق پسکرانۀ روستایی .نواحی کاربری
گردشگری ،تأمین مواد غذایی و حفاظت از محیط زیست
در نواحی عمدتاً روستایی نیز بخشی از روستا-شهر-منطقه
هستند .روستا-شهر-منطقه واحد ارزیابی سراسری اراضی
این پروژه است که هم شامل ناحیۀ عملکردی شهری (پهنۀ
آمدوشد روزانه) و هم محیط اطراف پسکرانۀ روستایی بودند.
برای مدلسازی و تجزیه و تحلیل در این مدل محدو دۀ
روستا-شهر-منطقه را در محاسبات آماری باید تعریف کرد.
اما در خط مشی (و البته همینطور در عمل) تقسیمبندی
و مرزبندیها بر حسب ضرورت در واکنش به تغییرات
انعطافپذیری بیشتری دارند.
تصویر  2دو تفسیر از این طرح را نشان میدهد .تصویر
باالتر مدل آموزشی الگوی سکونتگا ههای تکهستهای
احاطهشده توسط دوایر متداخل و تودرتو را نشان میدهد
و تصویر پایینتر تفسیر کمی واقعگرایانهتری به ما میدهد:
یک سکونتگاه تجمعی چندهستهای با اندازهها و الگوهای
گوناگون که با یک مرز درهمتنیده توسط یک پسکرانۀ
روستایی احاطه شده است .در مدل چندهستهای ،نواحی
پیراشهری فقط در اطراف شهر نیستند ،بلکه یک گونۀ
جغرافیایی و قلمرو مخصوص به خودشان را دارند و ماهیت
آنها در زمین اغلب پیچیده و بهسرعت در حال تغییر
است .نواحی عملکر دی شهری همپوشانی دارند و برای
تشکیل تجمعات شهری در هم ادغام میشوند .در نواحی
عملکردی بزرگتر شهری ،ناحیههای زیادی با ترکیب در
زیرساختها ،مسکن ،صنعت ،فضای باز و زمینهای در
حال تحول وجود دارند که برای ارائۀ هر تعریفی یک چالش
بزرگ محسوب میشوند.
حال در هرکدام از این نمونهها ،پرسشهای مشابهی مطرح
میشود ،بهخصوص که معیارهای شعاعی مرسوم آمدوشد،
فقط بخشی از طیف وسیع عواملی است که در روابط
روستا-شهر و زمینههای تأثیرش دخیل هستند و این همان
چرایی بااهمیت و مور د بحثبو دن روستا-شهر-منطقه و
همچنین چالشی برای هر نوع تعریفی از آن است.
شاید مهمترین توصیف این است که گسترش و پراکندگی
شهری معموالً بهعنوان یک الگوی کاربری با تراکم پایینتر،
کاربری ناکارآمد یا بههدررفته ،وابسته به وسیلۀ نقلیه و
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مانند اینها دیده میشود .این مسئله پرسشهای بسیاری
مطرح میکند :چه مقیاس یا واحد فضاییای باید محاسبه
شو د؟ یک فرو دگاه یا مجتمع صنعتی میتواند بهعنوان
شکلی از هرزرویی یا پراکندهرویی شهری معرفی شو د
یا آن را توسعۀ اقتصادی در نظر میگیریم؟ و یا هردو؟
البته تعریف فنیتری هم هست که در آن هشت معیار
در نظر گرفته شده است :تراکم ،تداوم ،تمرکز ،خوشهای
بودن ،مرکزیت ،هستهای بودن ،کاربری مختلط و مجاورت
(.)Galster et al., 2001, 681-717
در بیان ساده ما دو تعریف میتوانیم برای پراکندهرویی
استفاده کنیم :توسعۀ شهری فزایندۀ برنامهریزینشده با
ویژگیهایی همچون تراکم پایین کاربریهای مختلط در
حاشیۀ شهری ( )EEA, 2016و همچنین تراکم کم ،توسعۀ
شهری پراکنده و متفرق ،بدون برنامهریزی کاربری عمومی
سیستماتیک بزرگمقیاس یا منطقهای (Bruegmann, 2008,
 .)18; Reckien & Karecha, 2007چنین تعاریفی میتواند
با نگاهی دقیقتر بهعنوان عوامل کلیدی هرزرویی شهری،
همانگونه که در باال بحث شد ،مور د بررسی قرار بگیرند.
•ابرشهرها 22و کالنشهرهای 23پیراشهری
مفهوم روستا-شهر-منطقه تصویر گستردهتری از رش د و تغییر
در سکونتگاههای انسانی است .این فرایند با گسترش مستقل
شهرها در درون پسکرانۀ روستاییشان آغاز میشود ،یعنی
در واقع جذب روستاها در بافت شهری .در برخی موارد ،اگر
این شهرهای مستقل به اندازۀ قابل توجهی نزدیک همدیگر
باشند ،یک فرایند تجمع منطقهای رخ میدهد .اگر فرایند
تجمع افزایش مقیاس بدهد ،میتواند منتج به ایجا د «منطقۀ
کالنشهری گسترشیافته» یا «ابرشهری» با جمعیت باالی
 10میلیون نفر شود که در خود انواع مختلفی از نواحی
پیراشهری ،نواحی روستایی یا کل روستا-شهر-منطقهها را
جای خواه د داد.
«ممفورد» یک «ابرشهری» را (که به آن «کالنشهر» ،یا
«منطقۀ شهری کالن» نیز میگفت) تجمعی از نواحی
کالنشهری همجوار توصیف میکند« .گاتمن» این اصطالح
را برای توصیف شهرنشینی پیوستۀ شمال شرقی کرانۀ
ساحلی آمریکا بهکار میبر د .چنین تفکراتی برای بیان
«شهرپروری» 24یعنی علم سکونتگاههای انسانی یک سری
مقیا سهای سلسلهمراتبی شامل کالنشهری با  4میلیون
نفر جمعیت ،یک ابرشهر کوچک با  25میلیون نفر جمعیت
و ابرشهری با  150میلیون نفر جمعیت استفا ده میشد
(.)cited in Lacqiuan, 2015
نقش پیراشهر و پسکرانۀ روستایی در این موارد ممکن است
از وضعیت و شرایط معمول اروپایی متفاوت باشند .در الگوی
کالنشهر آسیایی ،تمرکز روی انتقال سریع از کشاورزی
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دهقانی به الگوی توسعۀ اقتصا دی جهانی قرار دار د .در
مقابل ،در الگوی آمریکای شمالی ،تمرکز روی «شهر-لبه»
25
بهعنوان یک نوع جدید از «محدو دۀ مرکزی تجاری»
و روستا بهعنوان یک پهنۀ سرمایهگذاری و فرصت است.
پیراشهر و پسکرانۀ روستایی در اینجا بهصورت یک چیز ثابت
غیرمتداول نیستند ،اما به نواحی شهری بسیار وابسته و با آن
درهمآمیختهان د (.)Jones & Douglass, 2008

روش تحقیق

روش مور د استفاده در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی و
بهلحاظ هدف از نوع کاربردی-توسعهای است .این مقاله با
تأکید بر پیراشهری و ساختار مدیریتی آن در مقیاس فضایی،
با رویکرد کیفی از نوع توسعهای است و از سویی دیگر هدف
آن آزمون یک نظریه و بنابراین اثبات یا ر د فرضیه نیست،
بلکه بهدنبال توسعۀ یک نظریه با تأکی د بر بستر آن است.
در این رویکرد با استناد به پژوهشهای انجامشده تالش
میشو د تا در رویهای توصیفی نوع و سازوکارهای بررسی و
مداخله در مناطق پیراشهری و ساختار مدیریتی و مسائل
مربوط به آن با توجه به تجربیات مؤثر جهانی مور د شناخت
و ارزیابی قرار گیرد.
در این روش با تحلیل و ارزیابی نتایج بهدستآمده ،ضمن
تحلیل محتوای مطالعات انجامشدۀ داخلی و خارجی ،تالش
خواهد شد به بررسی دیدگاههای نظری در ارتباط با مناطق
پیراشهری پرداخته و سپس رویکرد پیشنهادی در ساختار
مدیریتی و فضایی آن مطرح شود.

مراحل اجرایی تحقیق

یافتههای تحقیق

•عوامل مستقیم ًا مؤثر بر توسعۀ شهری و ایجا د پیراشهری
به بیان ساده ،تغییرات پیراشهری نتیجۀ مستقیم گسترش
شهر است و ناحیۀ پیراشهر بهسمت نواحی روستایی گسترش
پیدا میکند .این نخست در نتیجۀ رشد اقتصادی و افزایش
جمعیت است که منجر به تقاضایی برای مسکن و نواحی
تجاری میشود .موقعیت مسکن در بخشهایی با توجه به
وضعیت دسترسی به حملونقل برای اشتغال و خدمات و
در بخشهای دیگر با توجه به جاذبههای زیستمحیطی و
همچنین با توجه به ارزش زمین تعیین میشود .معموالً برای
توسعه ،برخی محدودیتهای کالبدی و سیاسی وجود دارد
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در دهههای اخیر مطالعات مربوط به پیراشهر و پیراشهرنشینی
شتاب بیشتری گرفته است« .پلورل» در زمرۀ پروژههایی
است که بررسی جامعی دربارۀ پیراشهر و مفاهیم مرتبط با
آن انجام داده است« .پلورل» پروژهای است که با مشارکت
 35نهاد از  14کشور اروپایی و چین از سال  2007الی
 2013و با همکاری دانشگاه کپنهاگ صورت گرفته است .در
واقع این پروژه بخشی از پروژۀ یکپارچهای است که با حمایت
مالی اتحادیۀ اروپا با عنوان «توسعۀ پایدار ،تغییر جهانی و
اکوسیستم» و در چارچوب یک برنامۀ اجرایی متمرکز تهیه
شده است .در گزارش «پیراشهرنشینی در اروپا :بهسوی
سیاستهای یکپارچه برای پایداری آیندۀ شهری-روستایی»
مربوط به پروژۀ مذکور برای تشریح سازوکار پیراشهرنشینی
از چارچوب یک سناریوی پنجبعدی استفاده شده است که
در این تحقیق به آن پرداخته شده است .این سناریوها برای
سالهای  2050-2025طراحی و در نظر گرفته شده است
(.)Nilsson et al., 2013

برای بررسی پویایی تغییرات پیراشهر و فراین د پیراشهرنشینی،
باید نهفقط در مقیاس کالبدی ،که برای فهم پیچیدگی
سیستم ،به وجوه بیشتری توجه کنیم .این نهتنها یک موضوع
آکادمیک ،که یک مسئلۀ کاربردی برای تصمیمسازان و
سیاستگذاران است و چون کارشان با پیراشهر در ارتباط
است نیاز به فهم بهتر آن دارند .روش تحقیق یک چارچوب
پنجبعدی است که برای پژوهشهای پلورل بسط داده شده
است و بررسی کلی مبانی نظری یا ادبیات این موضوع را
نیز در بر گرفته است .با اتخاذ این روش ،یافتن روشهای
کاربر دی برای شناخت یک وضعیت پیچیده و شناسایی
فرایندهای اصلیای که در درجات مختلف بر این موضوع
تأثیرگذار هستند قابل دستیابی خواهد بود.
این پنج وجه همچنین یک روایت کلی از چگونگی رخداد
پیراشهرنشینی را نشان میدهد .اولین وجه جایی است
که توسعۀ شهری بهعنوان نتیجۀ مستقیم رشد جمعیت
و تقاضای فضا و تقاضاهای اقتصا دی رخ میدهد؛ وجه
دوم ،وقتی شهرها گسترش بیشتر پیدا میکنند ،تجمعات
منطقهای را شکل میدهند و تغییرات پلکانی صرفهجویی
به مقیاس رخ داده و نوع جدیدی از توسعۀ قلمرو پیراشهری
اتفاق میافتد؛ سوم ،در پس این توسعهها ،تأثیرات عمیقتر
نیروهای مختلف سیاسی و فرهنگیای هستند که قلمرو
پیراشهری را شکل میدهند؛ چهارم ،جایی که کل سیستم
شهری میتواند تحوالت را با بازسازی و تغییرات رادیکال
و ریشهای بهسرعت پشت سر بگذارد؛ و آخرین وجه به
واکنشهای سیاسی در برابر این تحوالت و دگرگونیها
مربوط است که اغلب بهصورت مختلط بازخورد میگیرد و
خودشان عامل محرکه میشوند.
در عمل ،وضعیت بهندرت روشن یا ساده است و هر وجه
با دیگر وجوه همپوشانی یا ارتباط متقابل دارد .در ذیل
ویژگیهای اصلی هریک از این پنج وجه را بهعنوان یافتههای
تحقیق مور د بررسی قرار میدهیم.
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و هریک از اینها با بقیه و هر پرسشی که بعدا ً بهوجو د بیای د
در تعامل هستند؛ پرسشهایی مثل اینکه محدودیتهای
کالبدی و سیاسی چگونه تأثیر میگذارند؟ چه محرکهایی
موجب رشد تقاضا برای زمین و ساختمان میشود و امکان
توسعه را ممکن میکند؟ (تصویر  .)3در ادامه تعدادی از این
محرکها مشخص میشود:
پویاییهای جمعیتی ،شناختی و اجتماعی با عوامل تغییر
جمعیت ناشی از نرخهای باروری و مرگومیر و مهاجرت
هدایت میشوند .از آنجا که مرگومیر و باروری نسبتاً کن د
تغییر میکنند ،در بیش از چند دهه تعدادی از نمایههای
بسیار متنوع جمعیتشناختی توانستهاند ظاهر شوند.
جریانهای مهاجرت درونمنطقهای و بینالمللی ،به عوامل
سیاسی و نوسانات جهانی اقتصا د از میان بقیۀ عوامل،
متأثرتر و وابستهتر است (.)Zasada et al., 2010, 125-141
همچنین کاهش مداوم در اندازۀ متوسط خانوار (برای
مثال ،پیرشدن جمعیت) بر تقاضاهای مسکن تأثیر خواه د
گذاشت .مهاجرت روستا-شهری (به خارج یا داخل) وابسته
به سیاستهای فضایی ،جاذبههای نسبی شهرها یا نواحی

تصویر  .3پویایی پیراشهری :گسترش شهری .مأخذ.Ravetz et al., 2013 :
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روستایی برای کار ،کیفیت زندگی و همینطور حملونقل و
ارتباطات است (.)Loibl & Bell, 2011, 50-55
رشد اقتصادی و اشتغال ،نرخ شهرنشینی را باال میبرد .نرخ
سپردهگذاری و سرمایهگذاری ،بهعنوان عوامل فشار بر سمت
عرضۀ تولید و کشش از سمت تقاضای مصر فکنندگان،
توسعۀ بورس ساختمان و تغییر کاربری را تغذیه میکند.
همچنین ساختارهای اقتصا دی و الگوهای اشتغال بر
گرایشهای پیراشهرنشینی تأثیرگذارند ،برای مثال اگر
دورکاری برای بخش خدمات متداو لتر شو د ،تکنولوژی
کسبوکار بهوجودآمده نهتنها روی اشتغال ،بلکه بر تدارکات
زنجیرۀ تأمین ،توزیع کاال و خدمات و مصرف نیز تأثیر خواهد
گذاشت (.)Korcelli, Kozubek & Piorr, 2011
عوامل مستقیماً مؤثر در توسعۀ شهری که بهطور معمول
در مدلسازی شهری و منطقهای استفاده میشود بههمراه
واکنشها و تأثیرات متقابل در نواحی روستایی و پیراشهری
در تصویر  3نشان داده شده است.
محدودیتها و پویاییهای محیطی شامل ویژگیهای ثابت
جغرافیایی مانند رودخانهها ،سواحل ،تاالبها یا کوههاست

نشریۀ علمی باغ نظر / 50-29 ،)92(17 ،بهمن 1399

یدهند .از آن گذشته ،طیف
که الگوی توسعۀ شهر را شکل م 
گستردهای از عوامل متغیر نیز وجود دارند که پیچیدهتر
از آن هستند که قابل تجزیه و تحلیل باشند .عوامل اقلیم
شهری محلی ،همچون تأثیر جزایر گرمایی شهری ،26ممکن
است در تابستان شرایط زیست در محیطهای شهری را
دشوارتر کنند و احتمال دارد برای مثال بر روی سطح دریا
یا وقوع سیل تأثیرگذار باشند .از این رو ممکن است تعدادی
از محیطهای شهری پرخطرتر و برای زندگی نامناسبتر
از بقیه باشند که این موضوع موجب تشویق مهاجرت
افراد به بیرون میشود .در ضمن افزایش سطوح بسته در
قلمروهای شهری بزر گتر ،بر سیستمهای هیدرولوژیکی
محلی و الزامیکردن مدیریت بهتر سیالب و منابع آب که
خود احتماالً از عوامل تحت فشار گذاشتن توسعۀ پیراشهر
(مثل نگهداری از نواحی ذخیرۀ سیالبهای باز در حاشیۀ
رودخانهها) هستند ،تأثیر خواهد گذاشت .همچنین ممکن
است فشاری بر روی کاربری پیراشهر ،برای تولی د زیستتوده
و سایر اشکال انرژ یهای تجدیدپذیر وجو د داشته باش د
(.)Zasada & Berges, 2011, 72-75
زیرساختها و ساختار ساختوساز شهری اجزای کالبدی
شهر هستند .فضای مورد نیاز برای زندگی و کار بهازای
هر نفر و سطح اشغال استفاده از زمین در فضای طبقات،
تعیینکنندههای اولیه هستند ،مخصوصاً وقتی که اندازۀ
خانوار در نظر گرفته میشود .پس از آن ،الگوی سرمایهگذاری
مسکن ،فرم مسکن ،خدمات اجتماعی ،تراکم مسکونی و
مورفولوژی (ریختشناسی) هرکدام برای رشد و الگوی
توسعۀ پیراشهری الزم هستند .حملونقل و ارتباطات دیگر
عوامل کلیدی هستند که بهعنوان زیرساختها میتوانن د
مهاجرت روستا-شهری ،شهرنشینی معکوس یا شهرنشینی
مجدد را تشویق یا مهار کنند .حملونقل نهتنها یک عامل
مستقیم گسترش شهری است ،بلکه تغییری سیستماتیک
از الگوی شعاعی حملونقلعمومیمحور به الگوی شبکۀ
بزرگراهی اتومبیلمحور است (.)Ristimaki, 2011, 61-64

تحلیل یافتهها

...................................................................

•تجمع منطقهای و پیوندهای روستا-شهری
طرح کلی گسترش شهری که در باال توصیف شد نهتنها یک
فرایند یکسویۀ ساده نیست ،بلکه واکنشها و تغییرات در
اطراف پیراشهر و نواحی روستایی را نیز بهوجود میآورد .این
فقط واکنشی در مقیاس محلی نیست ،بلکه شامل مقیاس
منطقهای و درونشهری بیشتر برای شکلدهی مجد د روابط
فضایی نیز میشود .این واکنشهای روستایی و پیراشهری،
حلقههای مهم بازخوردی هستند که در تمام مدت میتوانند
به تغییرات اساسی پیراشهر منجر شوند.

از آنجا که بازارهای شهری و سایههای شهر گسترش
مییابند ،در نهایت نقطهای بهوجو د میآید که نتیجۀ
تأثیر تجمع شرایط مالی-اقتصادی ،بازارهای کار ،بازارهای
فروش و گزینههای مکا نیابی مسکن است .فرایندهای
بازآفرینی اقتصادی روستایی ،تغییرات بازار زمین و همچنین
مدرنیز هشدن کشاورزی میتواند به تغییر پرشتا بتری
بهسمت شهر کسازی منجر شو د .بهمنظور دستیابی به
دسترسی به بازارهای مصرف بزرگتر و همچنین بازار کار،
انگیزههای مشخصی برای ایجا د پارکهای فناوری کسبوکار،
مراکز خری د و مناطق فرودگاهی برای یافتن مکانهای جدی د
خدماترسانی به افراد بیشتر (البته نه در داخل ،بلکه بین
شهرهای اصلی) وجو د دارد.
نتیجه اینکه نواحی پیراشهری که سابقاً منفصل بو دهاند
میتوانند فضاهای رابط و فر مدهندۀ پهنههای کمتراکم
عملکردی پیوستهای باشن د که بیشترین نیازهای خرید ،کار
و زندگی را برای اکثریت ساکنان وابسته به اتومبیل حومه و
برونشهر تأمین کنند.
در واقع ،این تجمع بین شهری یا منطقهای ،یک فضای
همگن نیست ،بلکه بیشتر شبیه یک قلمرو متنوع است که با
بسیاری از انواع روابط کاربری زمین شکل گرفته است:
 پیوندهای شهر به پیراشهر :تقاضاهای شهری و فشار رویحومهها و محیط پیرامونی شهر برای فضاهایی برای مسکن،
کسبوکار و زیرساخت .به عبارت دیگر ،پیراشهرها نیاز به
بازارهای شهر ،خدمات و نوآوری دارند؛
 پیوند پیراشهر به روستا :ارتباط مردم با چشماندازها یامنظر شهری ،تحت شرایط تأثیرگذار اقتصادی-عملکردی
مانن د آب ،غذا ،مواد معدنی یا گردشگری و همچنین خدماتی
که اغلب فرهنگی-اجتماعی هستند ،مثل زیباییشناسی،
سازگاری ،رفاه و هویت فرهنگی .به عبارت دیگر ،تحث تأثیر
روابط اشتغال ،سرمایهگذاری و دسترسی به خدمات هستند؛
 بین جوامع پیراشهری :نیز روابطی وجود دارد .پتانسیلبرای توسعۀ اجتماعی-اقتصادی در داخل سکونتگاهها و در
بین مناطق پیراشهری.
این دیدگاه« ،خدمات اکوسیستمی» را بهسوی مشاهدۀ
کلیتری از «خدمات ،ارتباطات ،عملکر دها و ارز شها»
برای سیاست توسعۀ یکپارچه در روستا-شهر-منطقه
( )Ravetz et al., 2013, 13-44بسط میدهد:
مدیریت چنین روابطی هستۀ اصلی سیاست برنامۀ «توسعۀ
یکپارچه برای انسجام ارضی در روستا-شهر-منطقه» است
( .)ibid.این یک برنامۀ گسترده و جامع توسعۀ پایدار است
که هدف آن شناسایی عملکردهای زیستمحیطی ،خدمات
اقتصا دی-اجتماعی بین نواحی مختلف برای شناسایی
ارزشهای آنها از جنبۀ مالی یا به روشهای دیگر است و
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بهدنبال آن ایجا د سیاستهای مبتنی بر فضامحو ربو دن
(آمایشمحور) برای دستیابی به بهترین توازن میان ارزشها
و خدمات است .یعنی هرزرویی بینظم و پراکندۀ شهری و
تجمعات برنامهریزینشده را ،با هدف ارتقای انسجام اراضی
در داخل و فیمابین مناطق روستایی-شهری ،میتوان با ایجاد
چنین روابطی بهبو د دا د (تصویر  4و جدول .)CEC, 2008( )5

•جهانیبودن یا محلیبودن و ساختار پویایی هریک
در پس فرایندهای کالبدی توسعه و تجمع ،دخالت نیروهای
قدرتمند سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی پنهان است .اولین
آنها ،جهانیسازی  27است ،یعنی بهکارگیری تأثیرات
اقتصادی در ساختار مالی و کسبوکار ،تأثیرات سیاسی
بر سلسلهمراتب شهری و تأثیرات فرهنگی از طریق رسانه

تصویر  .4پویایی پیراشهری :پیوندها و تجمعات .مأخذ.Ravetz et al., 2013 :

....................................................................

جدول  .5عوامل تجمع منطقهای و پیوندهای شهری-روستایی .مأخذ :نگارندگان.
علل روابط منطقۀ شهری
به پیراشهری

علل روابط پیراشهری
به منطقۀ شهری

علل روابط پیراشهری
به پیراشهری

 توسعۀ مسکن توسعۀ تجاری امکانات آموزشی و بهداشتی حملونقل و زیرساخت -اوقات فراغت و گردشگری

 دسترسی به خدمات دسترسی به اشتغالو بازار

ن
 چندمنظوره و متنوع شد ِچشم اندازها و سکونتگاهها،
کسبوکار ،خدمات فرهنگی،
اوقات فراغت،
باغبانی و دامداری و
زیستگاههای محیط زیستی

..............................................................................
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علل روابط پیراشهری
به روستاها

علل روابط روستاها
به پیراشهری

 خدمات اکوسیستمی ازطریق
ِ
تأمین کشاورزی و
 اوقات فراغت و گردشگریجنگلداری،
 اشتغال مبتنی بر زمینمواد معدنی ،انرژی و آب
 خدمات اکوسیستمیی چون
 خدمات زیستمحیط  خدمات اجتماعی و فرهنگیکنترل سیل و سیالبها،
پایداری خاک و
تعدیل آبوهوایی

نشریۀ علمی باغ نظر / 50-29 ،)92(17 ،بهمن 1399

جدول  .6عوامل ساختاری که توزیع مکانها و فعالیتها را شکل میدهند.
مأخذ :نگارندگان.
در سطح محلی

در سطح جهانی

جنبشهای بومیسازی

جنبشهای جهانیشدن

تمرکز بر بخش خصوصی

تمرکز بر بخش عمومی

...................................................................

و فناوری اطالعات و ارتباطات .همچنین یک روند معکوس
بومیسازی وجود دارد که در آن هویتهای فرهنگی مردم
و فضا از نو و به شیوههای جدید بازآفرینی میشود .فرایند
آزادسازی شامل خصوصیسازی حق بیمه و بازپرداخت هزینه
است که تأثیرات گسترده بر حکمروایی شهری و خدمات
عمومی دارد .ضمن اینکه فرهنگ مصرف بر هویت و درک
مکان پیراشهر از طریق اوقات فراغت ،گردشگری و تصمیمات
مکانی دیگر اثر میگذارد ،کشمکش میان خطر و امنیت یک
شکلدهندۀ قدرتمند فضا و مکان است .برای امنیتداشتن،
یک شخص متمول حتی ممکن است بهدنبال مکانهای
تجمع محصور دور از مراکز شهری در یک مجمعالجزایر
پیراشهری برو د (.)Borsdorf & Salet, 2007, 1-12
اینها همه با پرسشهای بسیار موضعی آغاز میشوند:
چشمانداز پیراشهری برای چیست و چه کسی برای آن
تصمیم میگیرد؟ چه کسی مسئولیت منافع یا بار هزینۀ
سرمایهگذاری یا بازآفرینی را بر عهده میگیرد؟ زمین مال
چه کسی است و چرا؟
بخش اعظمی از پیراشهری بر روی طیف گستردهای از
کاربریهای ممکن گشوده شده است :گردشگری ،مسکن
گرانقیمت ،مکانهای کسبوکار ،کشاورزی ،حفظ محیط
زیست طبیعی ،کاهش سیل یا تولی د و توزیع کاال و انرژی.
وجوه سکونتگاهی (مسکونی) ،تاریخی ،اکولوژیکال و اقتصادی
بسیاری در رقابت با یکدیگر وجو د دارن د و بسیاری از منتقدان
پراکندهرویی ،ساکنان متمولتر پیراشهرها هستند که از
کیفیت زندگی خو د با محدو دکر دن توسعۀ بیشتر (که
میتوان د بر محیط زندگیشان تأثیر منفی بگذارد) ،محافظت
میکنن د (جدول .)6
همچنین میتوانیم پیراشهری را بهعنوان مکانی برای وابستگی
و استعمار دید :در کنار ایستگاههای برق و مکانهای دفن
زباله ،پهنههای خدمات مسکن اقشار ک مدرآم د برای کارگران
و محرومان و یا مسکن عمومی در امالک پیرامونی وجود
دارند (  .)Davis, 2015همچنین مبحثی دربارۀ پیراشهر
بهعنوان مرز سرمایهداری وجود دارد :ارتقا و ترویج این
مناطق توسط سرمایهگذاران پارکهای علمی و تجاری با
پیشزمینهای از زمینهای سبز و مواصالت جادهای تندرو

بهسمت فرودگاهها .از سوی دیگر بسیاری از فعالیتهای
گوناگون غیرقانونی یا غیررسمی مثل تجارت ماشینآالت
اوراق توسط کشاورزان یا ریختن زبالههای غیرمجاز در
جنگل یا برگزاری جشنوارههای رایگان در این مناطق شکل
میگیرد (.)Farley & Roberts, 2011
مفهوم مجمعالجزایر شهری این موضوع را همچون دستهجزای ِر
بهطور فزایندهای منفصل از جمعیتهای فقیر و ثروتمند
میبیند و آن را مرحلۀ بعد ِ بهاصطالح انشعاب یا تقسیم
شهرها منظور میکند (.)Borsdorf & Salet, 2007, 1-12
در مقابل ،دیدگاه اکولوژی و محیطزیستی فضایی ،قلمرو
پیراشهری را با ارتباطات و روابط بسیار گوناگون آن میبیند
(گرچه همۀ آنها مثبت نیستند) .بسیاری از مکانها و کاربریهای
پیراشهری معمول در تصویر  5بهعنوان یک اکولوژی فضایی
نشان داده شدهاند ( .)Ravetz, 2011a, 114-123نیروهای
متداول محلیساز یای نیز وجو د دارند ،مانند وقتی که
مسافرانی که بهطور منظم سفرهای کاری یا روازنه دارند
دنبال «زمینهای ته باغ» میگردند یا شهروندانی که در
اشکال جدیدی از سرمایهگذاری محلی شرکت میکنند.
نتیجه میتواند باعث تنوع کاربری زمین و سرمایهگذاری
باشد یا میتواند بهخاطر نفع شخصی کسانی باش د که اکنون
آنجا زندگی میکنند.
•درهمتنیدگی ،تحول و تابآوری شهری
هرکدام از عوامل ذکرشدۀ گسترش شهری ،تجمع منطقهای
و تأثیرات ساختاری میتوانند بهصورت ترکیبی با هم کار
کنند و فرایندهای تغییر را تقویت کنند .نتیجه همیشه
قابل پیشبینی و ساده نیست ،اما ممکن است یک دگرگونی
سریع ،یک انقطاع و در بعضی موارد یک شکست فاجعهبار
باشد .تحوالت و گذار ،سیستم گسترۀ تغییراتی هستند
که میتوانند شامل سیستمهای اقتصا دی ،ساختارهای
اجتماعی ،سیستمهای سیاسی ،الگوهای فضایی ،تکنولوژی
و سیستمهای زیرساخت باشند (  .)Geels, 2005اغلب
تحوالت موازی در خصوص بسیاری از شهرها که پس
از مدتی عملکر د اصلیشان ،یعنی صنعتی ،اقتصا دی یا
سیاسیبودن ،را حفظ نمیکنند ،وجود دارد .تحول فقط
عملکر دی یا کالبدی نیست ،بلکه یکی از نقشهای کلی
و هویتی برای نواحیای است که از یک نقش معین حومۀ
آمدوشدی بیرون میآیند و به یک سیستم شهری کام ً
ال
عملکر دی کمتراکم ،یعنی به یک پساما درشهر  28یا شهر
در تحرک بدل میشوند (  .)Kraffczyk, 2004برخی از
تحوالت معمول به شرح زیر هستند:
 تحول و دگرگونی روستا :دور از محصول کشاورزی اصلی وبهسمت یک الگوی سکونتگاهی و چشمانداز چندعملکردی
متنوع؛
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تصویر  .5پویایی پیراشهری :جهانی-محلیبودن و ساختار آن در فرایند پیراشهری .مأخذ.Ravetz et al., 2013 :

 تحول و دگرگونی پیراشهر :تجدید ساختار و بازآفرینیبهسوی سیستمهای تولید و مصرف جهانیشده؛
 تحول و دگرگونی شهر :تجدید ساختار و بازآفرینی برایدستیابی به یک اقتصا د شبکها یشده با الگوهای متنوع
زیرساختی.
تأثیرات هرکدام از این تحوالت میتواند در سطوح بسیار
کوچک ،متوسط یا عظیم رخ دهند ،اعم از طیفی از مکانهای
فردی تا کل سیستمهای شهری (.)De Roo & Silva, 2010
سپس هرکدام نوعی از سیستمی را که تحت تأثیر آن
هستند بهوجود میآورند .گاهی برای ایجاد تابآوری در برابر
شوکها ،یا نوآوری خالقانه برای نقشهای جدید در یک
محیط جدید یک واکنش منفی و مقاومت ایجاد میشود،
در حالی که در بقیه واکنش مثبت وجو د دار د .چنین
واکنشهایی ممکن است بهعنوان یک هدف یا سیاست
صورت گیرد .برای مثال ،یک واکنش متداول به دگرگونی
و تحول اقتصادی در روستاها را میتوان در اهداف سیاست
توسعۀ روستایی برای انواع مهارتها و مدلهای کسبوکار

..............................................................................
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جدید مشاهده کرد .طیف وسیعی از واکنشهای متمرکز
بر برنامهریزی اقتصادی ،حکمروایی اجتماعی یا فضایی در
دیاگرام مربوطه به شکل دایرههایی نشان داده شده است
که همپوشانی منافع سیاسی بین اهداف چندگانه را منعکس
میکن د (جدول .)7
در بطن چنین شهرهای درهمتنیدهای ،الگوهای خودسازماندۀ
افرا د ،خانوارها ،شرکتها و دیگر واحدهای اقتصا دی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی نیز وجود دارند .در مجموع،
یک سیستم انطباق پیچیدۀ انسانی (برخالف نوع بیولوژیکی)
قصد دارد برای خرد جمعی و آموزش اجتماعی با تمرکز بر
هوش مشترک ،که تفکر راهبردی و نوآوری خالق را بهارمغان
میآورد ،ظرفیت ایجاد کند (.)Ravetz, 2011b, 85-94
•حکمروایی فضایی و واکنشهای سیاسی
آخرین بخش این چارچوب مربوط به واکنشهای سیاسی،
برنامهریزی فضایی و سیستم حکمروایی شهری است .زیرا اینها
گرچه برای حل مشکالت میآین د اما خودشان هم میتوانند
بخشی از مشکلی باشن د که قص د دارن د آن را حل کنند .در
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برای واحد مسکونی یا اداری .این عامل میتواند بیشتر به
شدت اقتصادی (از لحاظ ارزش یا تولید) و یا شدت اجتماعی
(با توجه به معیارهای رفاه) ،مور د تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
توجه به شدت کاربری محیطی همچنین در جایی که سیستم
شهری برای خدمات اکوسیستم ،موار د مادی ،مدیریت مواد
زائد ،اوقات فراغت و وسایل رفاهی تقاضای زمین دار د ضروری
است .بهطور معمول فرض میشود که شدت کاربریهای
زمین در یک مسیر پیشرفت و رشد قرار دارند و شبیه به
تولی د ناخالص داخلی 29در اقتصا د است .در مدلسازی سناریوی
مربوطه ،فرض بر این است که شدت استفاده از زمین (شدت
کاربری) با رش د اقتصادی و سرمایهگذاری همبستگی دارد؛
 حکمروایی فضایی ضعیف یا قوی :این متغیر از برنامهریزی،حکمروایی فضایی فعال و هماهنگشده در جهت منافع
عمومی بهمنظور هدایت برای سرمایهگذاری کوتاهمدت و
منافع خصوصی را در بر میگیرد.
همچنين مجموعهای از تجزیه و تحلیلها وجود دارد که
تأثیرات گوناگون رشد جمعیت و رشد استفا ده از زمین

زیر سطح سیاست ،اغلب تالشی برای تبدیل «مشکالت»
ایجا د تحول و بازآفرینی به «فرصتها» جریان دارد .واکنش
سیستماتیک به ایجا د و انتقال تابآوری ،ظرفیت سازگاری،
آگاهی اشتراکی و غیره به اهداف سیاسی تبدیل خواه د شد
که مج د دا ً بخشی از سیستم مور د نظر میشوند .برای مثال،
سیاست کمربن د سبز بریتانیا ،در هدفش (یعنی پیشگیری از
پراکن دهرویی) توسط مهار شهری موفق ظاهر شده است ،اما در
لدهی یا تغییر مسیر بازار زمین و ملک معضالت دیگری
شک 
را بهوجو د آورده است .در مواردی این مشکالت کماهمیتتر،
یعنی زمینهای خالی یا نادی دهگرفتهشده ،تبدیل به اهداف
الیههای بعدی سیاست و نظیر آن میشوند.
دربارۀ دامنۀ کلی و تأثیرات حکمروایی فضایی (سیستم
دولتی اراضی ،برنامهریزی فضایی و سیستم سیاسی)
پرسشهایی وجود دارد .عوامل اصلی در گسترش مستقیم
شهر با شیوههای جایگزینی حکمروایی فضایی (جدول  )8به
این شرح هستند:
 شدت کاربری کم یا زیاد :برای مثال میزان زمین مور د نیازجدول  .7عوامل توسعه ،درهمتنیدگی ،تحول و تابآوری شهرها .مأخذ :نگارندگان.
جمعیت

مسکن

اقتصاد

زیرساخت

خدمات

امور کاریابی

 رشد جمعیت مهاجرت -خانواده و ساختار آن

 اندازۀ مسکن تقاضای تراکم الگوی سکونتیپراکنده
 -انتخاب محل

 رش د اقتصادی سطح رفاه باالیخانواده
 -پویایی بازار امالک

 رشد تحرک شهری فناوری خودرو زیرساختهای شهری گستردگی انتخابمحل

 تجمع زیا د خدمات عمومی کاربریهای تجاری -خدمات تخصصیشده

 رشد و توسعۀ بازار کار تخصصگرایی -گستردگی انتخاب محل

جدول  .8ترکیبی از تأثیرات حکمروایی ،رشد و گسترش بر شهرها .مأخذ :نگارندگان.

د و گسترش شهر
رش 
(جمعیت و فضا برای
هر فرد)

رشد باالی چندمرکزی
مدل «منطقۀ اجتماعی شهر»
(تراکم پایین)

تراکم برنامهریزیشده با اعمال محصوریت

رش د پراکندگی شهری باال
(تراکم پایین)

رشد شهری
(جمعیت)

چندمرکزی
مدل منطقۀ اجتماعی شهر
(تراکم باالتر)

محصوریتهای تراکم باالتر برنامهریزیشده

پراکندگی شهری
(تراکم باالتر)

گسترش شهری
(فضا برای هر فرد)

چندمرکزی
مدل منطقۀ اجتماعی شهر
(تراکم پایین)

محصوریتهای تراکم پایینتر برنامهریزیشده

پراکندگی شهری
(تراکم پایینتر)

ثبات شهری

شهر فشرده و مهار توسعۀ شهری

تجدید ساختار شهری از منظر پوشش مکانی

رشد کم بهطور خاص یا رکود و کسادی

انقباض شهری

انتقال برنامهریزیشده
با تمرکز بر زیرساختهای سبز

رشد در مناطق انتخابشده
با اعمال محصوریتها و کاهش محوطهها

کاهش نابسامانی شهری
با ساختمانها و زمینهای خالی و
رهاشده

...................................................................

حکمروایی مکانی قوی

حکمروایی مکانی جزئی

حکمروایی مکانی ضعیف

..............................................................................
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مهران رفیعی و همکاران

در حالتهای حکمروایی ضعیف یا قوی را نشان میدهد.
همینطور یک دستهبندی سوم ،یعنی حکمروایی بخشی
برای توصیف حکمروایی که متفرق ،تکهتکه یا برای
گروههای اجتماعی قویتر /ضعیفتر است را نمایش میدهد
و همینطور شامل انقباض شهری میشود که در بسیاری از
شهرهای قدیمی یک رویکرد و روند غالب است.
تجزیه و تحلیلهای پیشین ،پرسشهایی در خصوص
اهداف کلی سیاستگذاری و بهطور کلی بهعنوان توسعۀ
پایدار مطرح میکند .در اصل توسعۀ پایدار ،اهداف یا ارکان
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی را برای دستیابی به
اهداف بلندمدت و کوتاهمدت در سطح جهانی و محلی با
هم ترکیب میکند .یک دیدگاه این است که نگاهی به
سیاست اروپایی انسجام اراضی و پیامدهای سیاستهای
شهری /روستایی و برنامهریزی ملی /منطقهای /محلی
بیندازیم (  .)Duhr, Colomb & Nadin, 2009دیدگاه
دیگر این است که بهدنبال کشف «تنش پایداری» میان
رقابت بین روستا /شهر و برنامههای حفاظت /توسعه باشیم
(:)Ravetz, 2000; CURE, 2003
 توسعۀ شهری :دیدگاه رش د و نوسازی شهری؛ حفاظت شهری :دیدگاه مهار و بازسازی شهری؛ توسعه روستایی :سرمایهگذاری روستامحور و محلیتر؛ حفاظت روستایی :دیدگاه حفاظت از محیط زیست.با شرایطی و ویژگیهایی که برشمرده شد ،شهر و حریم
شهر ،روستا و حریم آن به صورت مجزا از یکدیگر تلقی
میشوند و نهادهای دخلیل در مدیریت پیراشهر از تفرق
حاکم بر سیستم تبعیت نمو ده و برآشفتگیهای موجو د
میافزایند .تأثیر پایتخت بر عملکرد نقاط پیراشهری ،نیز
تعیین نقش و عملکر د نواحی پیراشهری در طر حهای
باالدستی از جمله مهمترین مولفههایی است که در رشد
و گسترش نواحی پیراشهری اهمیت دار د .برای مثال
سرمایهگذار یهای صنعتی در اطراف پایتخت تهران و
گسترش کارخانجات و فرافکنی فعالیتها به نواحی پیرامونی
در عملکرد نواحی پیراشهری از جمله اسالمشهر تأثیرگذار
بوده است .اسالمشهر تا پیش از سال  1355و تبدیلشدن
آن به شهر ،نقش کشاورزی داشت ،اما از این زمان به بعد
نقش و عملکر د این شهر به کلی تغییر یافت و جمعیت
فعال این شهر بیشتر در صنایع و کارگاههای احداث شده
در پیرامون تهران مشغول به فعالیت شدند .عالوه بر این
با تبدیلشدن این منطقه به شهر؛ نیازهای جدیدی شکل
گرفت که به سهم خود باعث ایجاد مشاغل خدماتی جدی د
شد (عبداللهی.)72 ،1386 ،
در مجموع میتوان موقعیت مکانی ،مشخصات و ویژگیهای
مرتبط با فرایندهای ایجاد ،رشد و توسعه مناطق پیراشهری

..............................................................................
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را چه در کنار کالنشهرها و چه در کنار مناطق روستایی را
از منظر شهرسازی و برنامهریزی شهری به شرح (جدول )9
دستهبندی کرد.
بنابراین میتوان دریافت نواحی پیراشهری از کالنشهرها
تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر میگذارند .سیاستهای دولت
و حکومتهای محلی ،افزایش حضور برخی شرکتهای
سرمایهگذاری بزرگ داخلی و خارجی ،مقررات مربوط به
زمین و مسکن ،بنگاههای خصوصی ،بازیگران عرصۀ قدرت و
مانن د آن برخی از عوامل و عناصری هستند که پیراشهرنشینی
و زندگی ساکنان نواحی پیراشهری به آنها گره خورده است.
نگاهی به وضعیت نواحی پیراشهری در سراسر جهان نشان
میده د که اغلب نواحی پیراشهری چشمانداز پراکندهای را
از خود بهنمایش میگذارند که این پراکندگی در کاربری
اراضی و ناهمگونی اجتماعی-اقتصادی نیز آشکار شده است.
به عبارت دیگر ،نواحی پیراشهری گاه نه ویژگیهای شهری
و نه ویژگی روستایی به خو د میگیرند و نام عرصههای «نه
شهر-نه روستا» را با خود یدک میکشند که این مورد با
نواحی پیراشهری ایران و مناطق کالنشهری آن سنخیت و
تطابق بیشتری دار د که حائز توجه ویژه هستند.

نتیجهگیری

پیراشهری میتواند در کنش و واکنش بین این وجوه رقابتی
در نظر گرفته شود .در یک روستا-شهر-منطقۀ پویا هریک
از این وجوه تکامل مییابد و میتوانند ازطریق فرایندهای
حکمروایی فضایی ،شکل پیدا کنند که نتیجۀ آن میتواند
پیچیده بوده و نتیجه و مقدمات وابسته به یکدیگر باشند.
درمورد اینکه در چه درجهای یک سیستم شهری ،که به
خارج قلمروش اعتماد کامل پیدا کرده
منابع واردشده از
ِ
است ،به پایداری میرسد ،سؤاالت اساسی وجود دارد .یعنی
اینکه ،مشکل بتوان یک منطقۀ شهری را بهتنهایی بهعنوان
یک واح د پایداری در نظر گرفت و این حقیقتی است که باید
مورد توجه و شناسایی تمام برنامهریزان و مسئوالن شهری
قرار گیرد.
این مقاله نشان داده است که پیراشهر در تعریف ،چیزی
بینابینی است ،ماهیت آن کام ً
ال مشخص نیست و نتیجه نیز
ترکیبی از نیروهای مختلف در مقیاسهای متفاوت است و
اغلب بهعنوان یک پهنۀ گذار ،در گسترهای از روستا به شهر
و نتیجۀ مستقیم توسعه و گسترش شهری توصیف میشود.
اگرچه سطوح دیگری از درک پویایی تغییرات ،مثل فرایند
تجمع منطقهای ،تأثیرات ساختاری جهانیشدن و انباشت
سرمایه ،تحوالت و تأثیرات درهمتنیدگی و بازخوردها و خرد
جمعی از سیاست و حکمروایی کشورها در این زمینه وجود
دارد .در مجموع ،این تحوالت شهرمحور که در یک نوع
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جدول  .9مفاهیم مرتبط با فرایندهای رش د و اشکال سکونتی در مناطق پیراشهری .مأخذ :نگارندگان.
مشخصات و ویژگیها

توصیف موقعیت مکانی

نیروهای جمعیتی و اجتماعی ،رشد اقتصادی و اشتغال ،محرکهای محیط زیستی ،جریان سرمایهگذاری و ...
انباشتگیهای منطقهای و پیوندهای شهری-روستایی
نیروهای ساختاری و جهانی-محلی
 زمینهای مجاور لبۀ ناحیۀ شهریو ناحیهای که از لبۀ شهر بهسوی
پسکرانۀ روستایی گسترده میشود.
 قرارگیری در محدودۀ سفرهایآونگی برای دستیابی به مراکز
اشتغال
 پهنۀ در حال گذار بین شهر ونواحی پیرامونی آن

فشار بر منابع طبیعی و تخریب محیط زیست
تغییر الگوی کاربری زمین ،احتکار زمین
موزاییکی ناهمگن از سیستمهای کشاورزی ،شهری و روستایی
تغییر ساختار اقتصادی ،تغییر از اقتصا د مبتنی بر کشاورزی به اقتصا د کارخانه و کارگاهی و تغییر ساختار اشتغال از
کشاورزی به تولیدی صنعتی
گونهای از قلمرو چند عملکردی
تغییرات شتابان اجتماعی و اقتصادی
الگوی سکونتگاهی شهری-روستایی و گاهی نه شهری و نه روستایی
تلقی از پیراشهر بهمثابۀ لبه و پیرامون شهری بهمنزلۀ سیستم اجتماعی-اقتصادی و تعامل جریانهای روستایی-شهری و
از منظر نهادی

پینوشت

rates .4 rural-urban-region .3 hinterland .2 peri-urbanization .1
urban expansion .7 urban fringe .6 shrinking cities .5 of infilling
sustainable .11 counter-urbanisation .10 suburbanisation .9 ex-urban .8
peri-urban land use relationships/ PLUREL .12 development
inner urban area .15 urban core .14 rural-urban-region/ RUR .13
rural hinter .19 urban periphery .18 urban fringe .17 suburban area .16
rural-urban-region/ RUR .21 functional urban area/ FUA .20 land
central business district/ .25 ekistics .24 metropolis .23 megalopolis .22
post-metropolis.28 globalization .27 urban heat island .26 CBD
gross domestic product/ GDP .29

فهرست منابع

•آشنایی ،تکتم .)1392( .تحلیل پیام د سیاستهای هدایت و کنترل رشد

...................................................................

جدید از قلمرو بین و خارج از هستههای شهری رخ میدهند
میتواند به واژۀ پیراشهرنشینی خالصه شود.
برای بررسی این تحوالت در بخش تحلیل یافتهها ،پیراشهری از
چهار منظر بررسی و تحلیل شد .1 :بررسی تجمعهای منطقهای
و پیوندهای شهری-روستایی؛  .2تأثیرات جهانی-محلیبودن
و ساختار پویایی هریک از آنها؛  .3عوامل مؤثر در توسعه،
درهمتنیدگی ،تحول و تابآوری شهری؛  .4حکمروایی فضایی
و واکنشهای سیاسی بر مناطق پیراشهری.
بنابراین آنگونه که در باال ذکر شد ،کام ً
ال واضح است که
پیراشهری یک موضوع روز و چالشبرانگیز در بسیاری
جهات ،بهخصوص چالشی در پژوهشهای علمی برنامهریزی
شهری است .تعامالت و فرایندهای انسانی و کالبدی بسیاری
برای تجزیه و تحلیل و مدلسازی وجود دارد و در واقعیت با
وابستگی متقابل ،عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه میشود.
ابزارهای تجزیه و تحلیل و مدلسازی برای توصیف آن بهطور
کامل هنوز وجود ندارد ،بنابراین ما نیاز داریم بهدنبال شواهد
و نشانههای مفید برای روشهای ایجاد آن باشیم .هدف
از این تحقیق تعیین چشماندازی برای کل موضوع مور د
بررسی بوده است .موارد مطرحشده بهعنوان پایهای برای
موضوع توسعۀ شهری میتوان د بهعنوان وسیلهای برای بسط
و آزمودن تفکر راهبردی برنامهریزان و سیاستگذاران در هر
منطقۀ شهری مورد استفاده قرار گیرد .در این پژوهش بر
روی محیط پیراشهری بر بستر منطقه-شهر-روستا تمرکز

ش د و اینکه چطور میتوان توسعه در چنین مناطقی را مور د
توجه قرار داد که میتواند گام ضروری بعدی تحقیق بیشتر
در این زمینه را فراهم آورد.
در نهایت بهعنوان سخن پایانی و دستاور د نهایی این تحقیق
باید در نظر گرفت که امروزه بیش از هر زمان دیگری
سرنوشت توسعۀ پایدار شهرها و کالنشهرها ،که بحث محافل
برنامهریزی و شهرسازی کشور است ،به نواحی پیراشهری
وابسته است .هماکنون نواحی پیراشهری واقعیت هزارۀ
حاضر محسوب میشون د و پایداری و ناپایداری این عرصهها
با روند مدیریت و تصمیمگیریها ،الگویهای ادارۀ امور و
چگونگی تعامل بازیگران این عرصه گره خورده است.
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