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فضاهای پیراشهری، 

 ساختار جمعیتی، 

 انگیزشی و 

کارکردی، روندهای 

 حذف اجتماعی، 

 پیامدهای فضایی.

 

مختلف پیراشهری  رسی کرده است. آنگاه، الگوهایهای مختلف براین مقاله نخست، مفهوم پیراشهر را از دیدگاه

سترش پیراشهر از نظر ساختار جمعیتی، انگیزشی و کارکردی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، عوامل ایجاد و گ

جمعیت، رشد  افزایشدهد که ها نشان میو نیز پیامدهای گسترش فضاهای پیراشهری مطالعه شده است. یافته

فضاهای  تولید فضاهای پیراشهری است. اما شکل و گوناگونی ش شهری عامل آشکارشتابان شهرنشینی و خز

تصادی نابرابر پیراشهری وابسته به روندهای اجتماعی، اقتصادی رایج در کشورها است. روندهای اجتماعی، اق

با تکنولوژی راه ای همساز و حذف اجتماعی نقش اصلی در تنوع اشکال پیراشهری به عهده دارد. در اقتصاد شبکه

ی که به وسیله توان انتظار بهبودی در وضع موجود داشت، چیزاطالعات، در مرهم نئولیبرالیسم اقتصادی نمی

اده شده است. تا دریزی مرکزی، به وضوح نشان های با برنامهاروپای شمالی و نیز کشورهای پشت کرده به نظام

ثر گذار بر امبتنی بر رویکرد تفکیک عناصر و عوامل ریزی شهر و پیرامون آن ، تحلیل و برنامه1990دهه 

ریزی ه برنامهدهد کساخت. این نشان میدگرگونی بود که مدیریت یکپارچه شهر و محیط پیرامون را دشوار می

ها یی و پوزیتیویستی متکی باشد. ترکیب مناسب روشتواند تنها بر رویکرد تحلیل فضاای نمیمنطقه-جامع شهری

د موجب بهبودی توانریزی است که میدر برنامه اقتصادیندهای سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فتن روو در نظرگر

هد تا در عین حال ای سامان دساختار نهادی را به گونه سیستم اداره و نظارت امور باید در وضعیت موجود شود.

ها در مسیر راد و سازمانای افههای فردی سد نکند، تالشکه راه را برای ابتکارات شخصی و انگیزش

 حداکثرسازی منافع، با منافع بلند مدت و مصالح توسعه ملّی هم راستا باشد.
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 ...)افراخته(: الگوها، عوامل ویراشهریپ یفضاها

 مقدمه
نعتی برنواحی روابط شهر و روستا از قرن نوزدهم، موضوع تأمالتی بسیار، بوده است. شهرها بعد از انقالب ص

و شهرنشینی و یا  صنایعتعدیات ناشی از نفوذ و تسلط  وضع تدافعی روستاها در برابراند. پیرامونی خود فشار آورده

ره بلعندگان فضا به شود که به نوبه خود از زماز مناسبات شهر و روستا تلقی می های ارتباطی، وجهی دیگرگسترش راه

ر بدان سبب آید. درگیری و تخاصم به ویژه در فضاهای حاشیه شهری بیشتر محسوس است. این وضعیت بیشتحساب می

یستی و تفریحی نماید که فضاهای روستایی، به موازات نقش سنتی خود در تولیدات کشاورزی، فضاهای ززیان بار می

شهر و روستا در مقابل  به همین دلیل، از نیمه اول قرن بیستم طرفداران(. 243:1373آیند) برنارشاریه، نیز به شمار می

داودی، ) ندردکرا تقویت می "هواداران روستا"و  "داران شهرطرف"یکدیگر قرار داشتند و دو مکتب متضاد فکری 

2008 :1-11.) 

تسلط نظام اقتصادی، اساس  "داری اعتقاد دارد که ص سازماندهی فضا در جامعه سرمایهمانوئل کاستلز در خصو

(. 1377دارند) افروغ ، اند که سازماندهی فضا را به عهده های اقتصادیکند و این فعالیتسازماندهی فضایی را تعیین می

هایش مستلزم درک و شناخت فرآیندهای اجتماعی است و درک و شناخت درک فضا با تمام پیچیدگی "از نظر هاروی

فرآیندهای اجتماعی با تمام پیچیدگی هایش مستلزم درک اشکال فضایی است. شهرنشینی را می توان شکل یا الگوی 

 اینهر به عنوان محیطی محسوس و مصنوع، محصولی اجتماعی است. بنابرخاصی از پویش اجتماعی به شمار آورد. ش

فرآیندهای اجتماعی و اشکال فضایی حاصل از آن، واقعیات الینفک از یکدیگرند و سیمای فضایی مکان در واقع 

 شده که در ادبیات مطالعات ببس این مسئله (.1377) شبلینگ، "منعکس کننده روابط اجتماعی حاکم بر آن است

 (.13-23: 2013، 1چین، شهر نشینی اغلب به عنوان روندی از  تحول فضا و روابط اجتماعی تلقی شود) کلفشهری 

نیمه دوم قرن بیستم شاهد تجدید ساختار شکل شهری بوده که حاصل ظهور مناطق شهری چند مرکزی بوده است 

ن ی. در هم5سازیو باز 4ضد شهر نشینی ،3نی، حومه نشی2و طی چهار مرحله توسعه شهری صورت گرفته است: شهرنشینی

اند که نخست به توسعه را تجربه کرده 6دوره، بسیاری شهرهای اروپای غربی و آمریکا، الگوی توسعه گریز از مرکز

 .(244 -219: 2017)دمبسکی،حومه کمک کرده، آنگاه به مرحله ضد شهرنشینی انجامیده است

ین نماید. در ضایی پیراشهر در سطح جهانی، عوامل و عواقب آن را تبیهدف اصلی این مقاله آن است که تنوع ف

. عوامل ایجاد و شودالگوهای مختلف پیراشهری تحلیل میگذرد، آنگاه، وم پیراشهر از نظر میههمین راستا، نخست مف

گیری شهری و نتیجهقب فضایی گسترش پیرادهد که از پسِ آن،  ارائه عوااشهر گام بعدی مقاله را تشکیل میگسترش پیر

 نهایی پایان بخش مقاله خواهد بود. 
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 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

 ـ مفهوم پیراشهر1
فت و آمد  یک ربخشی در منطقه "(، تحت عنوان حومه، پیراشهر را 604: 1994نامه جغرافیای انسانی) در فرهنگ

اشکال مختلف  حشریاین واژه در ت. "اسی متمایزی از شهر قرار داردناحیه شهری تعریف کرده که اغلب در قلمرو سی

 ست. اهایی به کار می رود که برخی تنوع آن، منعکس کننده مراحل مختلف توسعه حومه جوامع و چشم انداز

رواج های روستایی قرار افراد در کوموندر پاسخ به است 1960، در دهه 1کاربرد واژه جدید روستانشینی شهری

(، اما در کشورهای در حال توسعه 1373:19ربی است) شاریه، یافته غن پدیده بیشتر خاص کشورهای توسعهیافت. ای

که زیرساخت های اجتماعی و اقتصادِی نابسامان دارند، یا جمعیت شهری آن ها از امکانات زیستی کافی برخوردار 

: 1377شود که شکل، ابعاد و عواقب آن متفاوت است) سعیدی، ن پدیده به گونه دیگری مشاهده مینیستند، نیز ای

125.) 

میالدی، در  80در دهه  "پیراشهر "، واژه ی2007، در سال 2های اقتصادیی همکاریبنا به تعریف سازمان توسعه

مناطق "ح اروپا وارد عرصه عمومی شده و مورد کاربرد وسیع قرار گرفته است. این سازمان برای این مناطق، اصطال

 (. 378 -361: 1397برد)کاظمی و همکاران، را به کار می "خاکستری

روابط کاربری زمین ای با عنوان )شهری در پروژه-پدیده پیراشهری در اروپا و مفهوم جدیدی از پیوندهای روستا 

 شودو همراهی دانشگاه کپنهاک مطرح میکشور اروپایی، چین  14با همکاری  2011تا  2007،  از سال 3(پیراشهری

رورتاً به توسعه کالبدی با کند. توسعه پیراشهری ضراشهری تبیین میاندازی بلند مدت برای توسعه نواحی پیکه چشم

های شهری در نواحی روستایی مانند خانه دوم ویالیی نیز ود نیست بلکه از طریق ظهور ویژگیهای شهری محدویژگی

کنند. میراشهرنشینی تعریف دهد را پیختار شهری که بیرون از شهر رخ میگردد. این چنین دگرگونی سامشخص می

 شود.مطرح می 4شهری-این، در اینجا، ایده پیوستگی روستابنابر

ر واجد شرایط خاصی است که آن را از مناطق (، پیراشه378-361: 1397به اعتقاد کاظمیان و همکاران ایشان) 

و کاهش هری های مسکونی و تجاری ششهری و روستایی متمایز می سازد، از جمله این شرایط، شتاب گسترش کاربری

آمد کم و متوسط رسانی زیرساختی ناکافی، ساکنانی با دررشد سریع ولی بدون برنامه، خدماتهای روستایی، فعالیت

 رشد بازارهای دادو ستد است.

به روستانشینی شهری، فضایی است که  ( نوعی فضای پیراشهری موسوم به90-71: 1384طبق تعریف سعیدی ) 

ها، ن تفاوتتایی برخورداراست بلکه ضمهای اصیل روسشهری دارد و نه از ویژگی معنای سنتی نه مشخصات کامالً 

 دو عرصه را داراست. های اغلب منفی هرویژگی برخی

گیرد، از یابد و شهر نشینی شتاب می(، وقتی جمعیت افزایش می1385شان)بنا به اظهار دانشپور و همکاران ای

شود که به شدت ها، فضاهای جدید سکونتی ایجاد میپیرامونی شهر ، در محیط"طبیعت -روستا -شهر"رویارویی 

                                                           
1 Rurban 

2 OECD 

3 Peri-urban land use relationships 

4 urban–rural continuum 
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، مکانِ 2شود. کناره و لبه شهرینامیده می 1فضاهای سکونتی، پیراشهر های شهری قرار دارد. این گونهتحت تأثیر فعالیت

 3رآیند پیراشهرنشینیها، مناظر شهری و روستایی و نیز گذار از نواحی روستایی به شهری، فها، سازماندخالت فعالیت

 (.1395دهد)دانشپور و دیگران، را شکل می

پیوستار پیشروی شهرتا جایی که از میزان اثرگذاری شهر بر روستا و طبیعت کاسته شده و اثرات شهریِ دیگری 

 -روستا -آورد که حاصل در هم آمیختن رویارویی سیستم های شهرادامه یافته و محیطی به وجود می پدیدار شود،

روستا است. پدیده پیراشهر نشینی با اثراتی چون افت شتابان محیطی، دگرگونی بدون  طبیعت و یا برخوردگاه شهر و

های که از ویژگی کندرا ایجاد می "روستا شهر نشینی"ه برنامه کاربری زمین وکمبود شدید خدمات، فضایی موسوم ب

1:2005-) 4توماس .(1385هری را نیز در بر ندارد )دانشپور، اصیل روستایی برخوردار نیست و شاخص های استاندارد ش

 کند.گسترش روستا نشینی شهری کمک میست که بحران شهرها به شکل گیری و (، معتقد ا7

کالبدی، ویژگی ز نظر ساختار اقتصادی، اجتماعی ونشینی سبب شده که روستاهای پیرامونی ادر شرق آسیا، پیراشهر

های مختلط تغییر یابد؛ و ارزش زمین افزایش یابد) اها از کشاورزی به صنعت و کاربریروستشهری پیدا کند؛ اقتصاد 

 (.  2002 5وبستر،

ی کشاورزی و هانشهر است که با هم زیستی فعالیتای درون منطقه گسترش یافته کالدر اندونزی، پیراشهر ناحیه

صنعتی میسر  وهای کشاورزی و نقل، تلفیق فعالیت حملشود، در آنجا با استفاده از وسایل غیر کشاورزی مشخص می

 (.33-5: 1395)دانشپور و همکاران، شده است در نتیجه جمعیت به شدت سیّال است 

ی جمعیتی، هابنابر تعاریف قوق می توان چنین استنباط کرد که پیراشهر فضایی پیرامون شهرهاست که ویژگی

 تفاوت است.مهای اقتصادی اجتماعی و سطح توسعه ناظر بر شهرها تمآن بر حسب سیس کارکردیاقتصادی، کالبدی و 

 

 ـ الگوهای مختلف فضاهای پیراشهری2

های حاکم اجتماعی ه شهرهاست و توسعه شهرها از نظامالگوهای مختلف فضاهای پیراشهری تابعی از الگوی توسع

تصادی و اجتماعی های اقا را برحسب سیستمره، جغرافیدان مشهور فرانسوی، شه6"پیر ژرژ"و اقتصادی تبعیت می کند. 

 بندی کرده است:به شرح زیر طبقه

 داری که خود به سه گروه قابل تفکیک است:، شهرهای کشورهای پیشرفته سرمایهنخست

شی از رشد اقتصاد های متعدد ناسیار، سابقه تاریخی غنی و فعالیتالف، شهرهای اروپای غربی و ژاپن، با گوناگونی ب

 داری؛هسرمای

ی و شهرسازی که در آن عظمت معمار داری و نوسازب، شهرهای آمریکای شمالی و استرالیا در محدوده رشد سرمایه

 و  آمریکا بسیار زیاد است ولی استرالیا و نیوزیلند بر تمدن شهرسازی انگلستان وفادار مانده اند؛

                                                           
1 Peri-Urban- Urban peripheral Area 

2 Urban Fringe & Urban Edge 

3 Peri-Urbanization Process 
4 Tomas 
5 Webster 
6 George. P 
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ود و در ها نقش بازرگانی کم رونق بدر آن های متحد، کهتحاد جماهیر شوروی سابق و جمهوریج،  شهرهای ا

تن شغل افراد واگذار ر نظر گرفها با دشد اما آپارتمانختالف و تمایزات طبقاتی دیده نمیجغرافیای محله های شهری، ا

 شد. می

 شود:به رشد که به چند گروه تقسیم می دوم، شهرهای کشورهای رو

 هن؛الف، شهرهای خاورمیانه و نزدیک با آثاری ک

 ب، شهرهای آفریقای سیاه با شهرگرایی ضعیف و آثاری از نفوذ اروپاییان؛ و

و تضاد عمیق  ج، برخی شهرهای آمریکای التین در فالت آند، و نیز شهرهای نوساز با سبک معماری آمریکای شمالی

 (.536-532: 1368اجتماعی) فرید، 

یراشهری را ارائه وهای متفاوت پای پیروی کرده و الگوسعهت های شهری مزبور، از روندبدیهی است که هریک از نظام

 یرد:گدی در سه بعد مورد بررسی قرار میهای اجتماعی اقتصاهای هریک بر حسب نظامماید که ویژگینمی

 

 داری پیشرفتههای سرمایهدر نظام پیراشهر -2-1
 گیرد: بررسی قرار مید هایی است که در اینجا از سه بعد مورنشینی دارای مشخصهپیراشهر

 نخست، جمعیت شناسی:

ن رو، حاشیه نشینی شهری جریان برون ریزی طبقه باالی ساکن مرکز شهری به سوی لبه شهری است. از ایحومه 

 شهری کشورهای توسعه یافته غربی اغلب ثروتمند است.

شود و با زندگی در تشویق میی دوم، انگیزشی، حومه نشینی غربی به وسیله آرزوی فرار از ناآسایشی مراکز شهر

از زندگی در  1آورند و به روش دوستی خانوادگی؛ زندگی با کیفیت باال به دست میهای شهری امنیت می یابندحومه

 شوند.برخوردار می 2های خصوصی و انحصاریمناظر درختی، محل

های اند، حومها با مرکز شهر مرتبطچرسوم، عملکردی، یعنی این که اشکال مختلف پیراشهری چه عملکردی دارند و 

) اندبه مرکز شهری وابستهبرای اشتغال و تأمین برخی خدمات  غربی مرکب از منطقه رفت و آمدی سکونتی است که

خوانده  " 4نشینی حومهشهر "داری تحت عنوان (. پیراشهر، در کشورهای سرمایه288-992: 2007: 3هیرت، اسکارپاسی

 شود.می

 

 ارسلونا و بازسازی آنبی پیراشهری الگو -2-1-1

، جمعیت شهر بارسلونا سه برابر رشد کرد و وسعت شهر گسترش یافت. موج مهاجران 1960تا  1880طی دوره 

شد، کردن کار که در شهر یافت می برای پیدا 1960و  1940های احی فقیر اسپانیا به ویژه در دههرانده شده از بسیاری نو

ن ها محدود بود و خودشان به  تدریج و شبانگاهان در فضایی پیرامواما فضای زندگی برای آن وارد بارسلونا شدند.

، امنیت و خدمات زیستی را بنا کردند که از نظر استحکام های خودها کلبهروی تپهشهر، بین مراکز صنعتی و دریا، 

                                                           
1 family friendly 
2 exclusive 
3 Hirt.S., Scarpaci.J.L. 
4 suburbanization 



 
 

 6 
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ها، در شهر بارسلونا کرد. ساکنان این کلبهیم ج سهمگین دریا آن ها را تخریبابسیار فقیر بودند و هراز چندگاهی امو

 کردند و زندگی پر رنج و مرارتی داشتند.ای، ساختمانی و خدمات کار میو در بخش کارخانه

ها شروع به ساماندهی "  1شانتی تاون"نواحی موسوم به   ، ساکنان1970و مخصوصاً دهه 1960از واسط دهه 

د، ها و در برخورد با پلیس، برخی از مطالبات خوها در خیابانکردند؛ آنخودشان در راستای مطالبه حقوق شهروندی 

ها کوشش آن را است آپارتمان کردند و بعد از سالرا به دست آوردند؛ آنگاه درخوشامل برق، آب و بهداشت اولیه 

 نیز به دست آوردند.

ا فراهم آورد. ارسلونا ریرات مهم شهری در بریزی و تغیهای اجتماعی و مالی برنامهالمللی زمینهسه رویداد مهم بین

در  1992لمپیک اهای ، سوم و از همه مهمتر بازی1829ی ، دوم نمایشگاه بین الملل1888المللی نخست نمایشگاه بین

 (. 7-1:2016های شانتی تاون در بارسلونا شد)کانایسر،بارسلونا که مسبب ختم مسکن

 

 هری استرالیاالگوی پیراش -2-1-2

یر دگرگونی کاربری نشینی پویا در ناحیه پیرامون کالنشهر است که درگنشینی، فرآیند شهرالیا، پیراشهراستردر 

-5: 1395کاران، )دانشپور و هماراضی نواحی روستایی پیشین است و ماهیتی نه روستایی اصیل و نه شهری کامل دارد 

33.) 

 هری در اروپای شمالیالگوی پیراش -2-1-3

پیرامون این  هد کهب این قلم در شهرهای برلین و هانوور در آلمان و استکهلم در سوئد نشان می دبازدید صاح

، به طور خودکار طبقه دیده می شود که چون شرایط اجاره در آنجا مناسب است 10های بزرگی، گاه تا شهرها ساختمان

ها از پله های آن وای زیبا نبود؛ آسانسورها  ها دارای فضای باغچهدر اجاره پناه جویان درآمده است. این ساختمان

راس آویزان ر تهایی که  جهت خشک شدن روی بندهایی دنبود؛ و از بیرونِ ساختمان، لباسنظافت کافی برخوردار 

و طبقه، با تجمل دکرد در حالی که با کمی فاصله از همین ساختمان، ساختمان های مسکونی یک یا بود، خود نمایی می

 های زیبا وجود داشت.  چهو باغ

وکراسی خواهی نظام کاستی و اشرافیت در سوئد در اثر جنبش مردمی، کارگری، دم 1860از نظر تاریخی، در سال 

ایی در جامعه در دوران اصالحات و دموکراسی، تقسیم جغرافیدوران اصالحات بود. 1980ید و تا و حق رأی  فروپاش

ه شکل مناطق وسیع بخورد. این تقسیم در سوئد تر به چشم میجوامع طبقاتی کم یگرطبقاتی سوئد نسبت به بسیاری از د

دیک ترین معادل ها و محالت بزرگ که در سوئد کمون نامیده می شود و نزا ثروتمند نبود بلکه به شکل شهرکفقیر ی

 (.141: 2019فارسی آن ناحیه است، دیده می شد) تربورن، 

رز وحشتناکی طسوئد قدرت گرفت و نابرابری در سوئد به سرعت و به حات  در ، تاریخ ضد اصال1980سال  اما از

 اند.فکیکرگ هستند و به دو نوع قابل تهایی در شهرهای بزها، محلهدر حال رشد است. در این کشور، حاشیه

                                                           
1 Shanty towns 
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نشین. این ندوتمها) کمون( های سیاستمداران بوژوا و ثرنشین؛ و دیگر، حاشیهها) کمون(های فقیرنخست، حاشیه

اند) گذاری کردهسرمایه 1های بهشت مالیاتی مالتکسانی است که پول خودرا در شرکت نوع حاشیه، محل سکونت

 (.142: 2019تربورن، 

 

 داریاشهر در نظام های پیرامون سرمایهپیر -2-2
 داری عبارت است از: های مختلف پیراشهر نشینی در کشورهای پیرامون سرمایهویژگی

ب ت که موجنشینی روستایی که در کشورهای در حال توسعه رایج است، روندی اس، جمعیت شناسی، شهرنخست

کانیزاسیون مشود؛ اغلب این افراد آواره شدگانی هستند که در اثر به حاشیه شهرها میحرکت سکنه فقیر نواحی 

وع شهرها ظر اقتصادی متناز ن محصوالت صادراتی به عنوان نیروی مازاد به حاشیه هایکشاورزی و گسترش کشت 

 شوند؛روانه می

ها حاشیه د، آنکنناند، روستاها را ترک میهای بزرگای که در جستجوی کار در شهردوم، انگیزشی، مهاجران ناحیه

 برند؛ و ورداری از سکونت دائمی به کار میشهری را به عنوان سنگ زیر پا در برخ

داری، اشکال مختلفی دارد؛ یه شهری کشور های پیرامون سرمایهز شهری در حاشسوم، عملکردی، پیوند پیراشهر با مرک

ها را با  ها گاه متکی به کشاورزی هستند که پیوند آنها  با شهر مرکزی به مراتب پیچیده است؛  آنپیوند اقتصادی آن

) ان در حال رفت و آمد هستندروستاها برقرار کرده و زمانی برای اشتغال و نیز خدمات به شهر مرکزی وابسته و بد

نامیده  " 2نشینی روستاییشهر "داری راشهرهای کشورهای پیرامون سرمایه(. پی299-288: 2007هیرت، اسکارپاسی: 

 شود.می

 

 نی در آمریکای التینپیراشهر نشی -1-2-2
از شهرهای کوچک به  است  به این معنی که ابتدا 3ایالگوهای مهاجرت اغلب، مهاجرت پلهدر آمریکای التین،  

شهرهای بزرگ ایالتی، آنگاه به شهرهای پایتختی مهاجرت می کنند، یا ممکن است مهاجر به طور مستقیم، خود را از 

کنند؛ میدهکده روستایی به شهرهای پایتختی برسانند. این روندهای آمریکای التین غالباً به طور مکرر مهاجر را درگیر 

شود زیرا مکان زیست آنان نامیده می 4شوند که اغلب فقر پنهانای در مرکز شهر میای اجارههآنان،  ابتدا وارد خانه

ها ها پنهان و در مقابل،  ظواهر خوب آنپشت دیوارها و یا درون ساختارهای با اعتبار قرار گرفته که چهره واقعی آن

که دهند یه داری را فقرایی تشکیل میسرما های شهری کشورهای پیرامون-دنمایی می کند. به این جهت حاشیهخو

 (.299-288: 2007) هیرت، اسکارپاسی: هستند 5های نا امیدیساکن محله هایی موسوم به زاغه

 

                                                           
کنند  و درصد مالیات بر سود پرداخت می 5 یترانه و جنوب ایتالیا قرار دارد که در آن کسب و کارهای خارجی تنهاای در دریای مدمالت کشور جزیره 1

 های جهانی است. ه همین دلیل یکی از مقاصد سرمایهب
2 Rural urbanization 
3 stair-step migration 
4 disguised poverty 
5 Slums of despair 
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 نی در شرق آسیاپیراشهر نشی -2-2-2
شرق آسیا و در  یافته(، در کشورهای کمتر توسعه1995:103-327و همکاران ایشان) 1"جان برودر"از نظر  

یر بانکوک، جاکارتا و سانتیاگو، هجوم جمعیت از طریق سه جریان مهاجرتی مستقیم از روستا به نواحی شهرهایی نظ

پیراشهری، مهاجرت گام به گام از شهر برای رسیدن به شهری دیگر و مهاجرت درون منطقه کالنشهری که اغلب از 

پیراشهری تنها مهاجران تازه وارد روستایی  گیرد. بنابر این، ساکنان نواحیصورت می کالنشهر به سوی پیراشهر است،

با درآمد کم نیستند بلکه بیشتر شهر نشینان با درآمد متوسط هستند که پیراشهر را به عنوان یک مرحله از فرآیند تکوینی 

کنند. در عین حال در این منطقه، اغلب ساکنان را روستاییان هری و فضای گذار اجتماعی تلقی میش -مهاجرت روستا

 دهد. با فعالیت های غیر رسمی تشکیل میم درآمد ک

)دانشپور و شودبی سامان و چندعملکردی شناخته مییافته منطقه، پیراشهر با نقشه آشفته، ندر کشورهای توسعه

 (.33-5: 1395همکاران، 

 

 پیراشهرنشینی در ترکیه -3-2-2

شهر نشینی  د، در آن زمان، به صنعتی شدن وکرمی، مدل توسعه اقتصادی لیبرال را تجربه 1950ترکیه در دهه 

شد. در این دوره میزان باالیی از مهاجرت روستا به شهر، در اثر مکانیزاسیون کشاورزی و میدرترکیه اولویت داده 

صنعتی شدن مشاهده شد و به دلیل شهرنشینی سریع، نیاز عمومی به مسکن همراه با تولید ناکارای مسکن، نیازبه مسکن 

بیشتر جمعیت یافت در نتیجه، به دلیل کسری زیاد بین تقاضای سالیانه مسکن و عرضه مسکن، مهاجرانی که  افزایش

  ساکن شدند.های عمومی یا خارج از مرزهای شهری در زمین در پیرامون شهر 2ایهای زاغهجوان بودند، در مسکن

ر وضعیت ای زاغه ای صورت گرفت تا دهسکنهایی در راستای به رسمیت شناختن م، کوشش1960در واخر دهه 

های مسکونی حلهای به مهای زاغهتأمین زیرساخت ها و خدمات بهبودی حاصل شود که در نتیجه آن، بسیاری سکونتگاه

 کم تراکم  با زیر ساخت و برخی خدمات تبدیل شد. 

کز زدایی و اقتصاد آزاد و مرهای نئولیبرالی، خصوصی سازی، تاقتصاد ترکیه با گرایش به سیاست ،1980از دهه 

ارزش مصرفی به ارزش  از ایادی به تحول برخی مساکن زاغهرا در پیش گرفت. تحول سیستم اقتص3زداییمقررات

هایی برای قانونی حلراه و قوانینی تصویب شد که مبادله ای منجر شد؛ ارزش زمین همراه با توسعه شهری افزایش یافت

د تا آنجایی های موجودر این قوانین آمده بود که  خانهها باز کرد. مجاز از جمله زاغه ی غیرکردن تمام ساختمان ها

هایی که یک طبقه بودند به سه تا چهار ها  افزایش  یابد؛ در نتیجه خانهشود اما تراکم آن که ممکن است، حفظ می

های جدید در پیرامون ها آپارتمانه جای آنای تخریب شد و بهای زاغهه این ترتیب، اکثر خانهطبقه ارتقاء یافتند. ب

 شهرها ساخته شد. 

شهرها  بندی فضاییور منجر به تغییرات بزرگی در شکلگذاری مستقیم خارجی در کشباز شدن اقتصاد به سرمایه

، های اداریعت برای تقاضاهای جدید نظیر بلوکمرکز شهر جابجا شد، زمین به سرمخصوصاً در استانبول شد؛ 

های بزرگ مسکن در پیرامون های ساختمانی که در پروژهکمپانیهای پنج ستاره، های بزرگ و هتلگاهفروش

                                                           
1 Broder.J.O 
2 Squatters Houses 
3 deregulated 
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به دلیل کیفیت پایین نواحی درون  های پردرآمد، مرکز شهر راگروه این،کردند، باز شد. بنابره گذاری میشهرسرمای

-تاندارد باالی ساختمانی، زیرساختحصاری با اسها متمایل به زندگی در پیراشهر، در فضای انشهری ترک کردند. آن

اکثر آرامش را برایشان فراهم دروازه شدند تا حد 1های اوقات فراغت و دارایهای محیطی با کیفیت، تنوع فعالیت

 (.  427 -415: 2015آورد)اکسویلو، 

 

 ریزی مرکزیهای دارای الگوی برنامهدر نظام پیراشهر -2-3
 ریزی مرکزی عبارت بود از: ی در کشورهای دارای الگوی برنامهرنشینهای مختلف پیراشهویژگی

پیراشهر نشینی در این کشورها، محصول جریان خروجی مرکز شهری نبود؛ نتیجه انتحاب نخست،جمعیت شناسی، 

در های طبقه باالی اجتماعی نبود بلکه مسکن طبقه متوسط سوسیالیست بود. نتی صورت گرفته به وسیله خانوادهسکو

های نظیر کلبه حی تبدیل شده به کلبه تابستانی،وجود داشت: نخست نوا "های سوسیالیستیحومه "این کشورها، دو تیپ 

های نطقه نخست)خانهو دوم، روستاهای پیرامون شهرهای بزرگ. مهای بلغاری؛ ن خانه دوم و دهکدهبه عنوا 2روسی

-نبودند و به همین جهت سبب جمعیت های زندگی دائمیلهود که مح( مخصوص نخبگان سوسیالیست بدوم و ویالها

 زدایی مرکز شهر نشدند.  

 سازی دولتی بود.ین نوع پیراشهر نشینی حاصل تصمیمدوم، انگیزشی، ا

دی در پیوند با مراکز های دوم نبودند، از نظر اقتصارها، در مواردی که به عنوان خانهسوم، کارکردی، این نوع پیراشه

-ای پیراشهری را به اجمال نشان میدول شماره ا، تنوع فضاهج(. 299-288: 2007) هیرت، اسکارپاسی: شهری بودند

 دهد.

 

 . تنوع فضاهای پیراشهری1جدول

 شرح عوامل عوامل مؤثر نوع نظام

 رفتهداری پیشنظام سرمایه

 )شهر نشینی حومه(

 از مرکز شهر ترباال طبقه با درآمد شناسیجمعیت

 سی زندگی با کیفیت باال همرا با آسایشدستر انگیزشی

 وابسته به مرکز شهر برای اشتغال و خدمات عملکردی

داری ههای سرماینظام

 یی(پیرامونی)شهر نشینی روستا

 مهاجران فقیر روستایی، مهاجرت مستقیم یا پله ای شناسیجمعیت

 مکانیزاسیون و گسترش محصوالت صادراتی انگیزشی

 ، وابسته به شهر و نیز روستا و کشاورزیپیچیده عملکردی

 

 ریزی متمرکزنظام های با برنامه

یرامون شهر روستاهای پنه جریان خروجی طبقه باالی شهری، بلکه  نه مهاجران روستایی و شناسیجمعیت

 تهای سوسیالیسو کلبه های تابستانی  برای نخبه برای طبقه متوسط های بزرگ

 خواست دولت انگیزشی

 از نظر اشتغال گاهی به شهر وابسته بودند های بزرگروستاهای پیرامون شهر ارکردیک

 

 
 

                                                           
1 gated communities 
2 dachas 
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 یراشهری پست سوسیالیستیپ -2-4
ت شهر نشینی گزینند تحوالهای اقتصادی و اجتماعی که برمیوک شرق روی داده، برحسب نوع نظامتحوالتی که در بل

لعه تطبیقی مطا (، با299 -288: 2007هیرت و اسکارپاسی )  بود. ها متفاوت خواهدو در نتیجه الگوهای پیراشهری آن

، کشورهای سوسیالیست 1990اند: کوبا و بلغارستان تا ر بلغارستان چنین اظهار نظر کردهکوبا و صوفیه ددو شهر هاوانا در 

ساکن به وسیله مهمه اند، جایی که واقعًا داری مستغالت بودهدر دارایی خصوصی و توسعه سرمایه با محدودیت شدید

هنوزیک وبا کاند. ی متفاوتی قرار گرفتهولی امروز، دو کشور در مسیرهای  اقتصادی و سیاسشد. دولت حمایت می

جی صورت ت دولتی با سرمایه خاردولت به نسبت سوسیالیستی است که در آن توسعه خصوصی تنها از طریق مشارک

سبت به ن ، 1990ال ستا حاشیه شهری هر دو شهر زار آزاد را پذیرفته است. گیرد، بلغارستان به طور کامل، سیستم بامی

صوفیه با پیرامون ون های کشاورزی محدود شده بودند. هیچ یک ازپیرامون هاوانا و پیرامبه وسیله کمر بند سبز و زمین

، 1990از  شد.یا دیده نمدر آنجسبک غربی توسعه پیراشهری مجلل، داری اشتراکات زیادی نداشتند. کشورهای سرمایه

ازهای جدید بسیار سازد. در مقابل، هنوز در هاوانا ساخت و سپ حومه مشابه کشورهای غربی را میصوفیه به آرامی تی

 محدود است. 

 حتمل زیرین باشد:متواند یکی از سه سناریوی ها  میها،  برحسب نوع توسعه آنینده توسعه پیراشهری در این نظامآ

 .3؛  و ج، شهر نشینی روستایی2"استراتژی بقای خانوار"؛ ب، روستا نشینی شهری به عنوان 1سازیغربی حومهتیپ الف، 

 

 ـ عوامل مؤثر در ایجاد فضاهای پیراشهری3

عامل اصلی مؤثر در ایجاد و گسترش فضاهای پیراشهری، افزایش جمعیت، رشد شتابان شهری و در نتیجه خزش 

خست، تغییرات فضایی است: ن -سوی فضای پیرامونی حاصل دو فرآیند اجتماعی شهری است. پیشروی شهرها به

شدن  های اجتماعی شامل شهریفرآیندهای شهری؛ و دوم، پیشروی فعالیتای و زدایی منطقهاقتصادی شامل تمرکز

بزرگ به ، که به مفهوم جابجایی جمعیت از شهرهای 4های شهری و پاد شهرنشینیحومه و تمایل سکونت در حومه

ی موجب (. به عبارت دیگر، خزش شهر1385گزینی است) دانشپور ، ی کوچک و روستاها به منظور سکونتشهرها

شود اما چرا نوع فضاهای پیراشهری بسیار متفاوت است؟ واضح است که نابرابری اجتماعی ایجاد و بسط پیراشهرها می

توان به  روندهای حذف اجتماعی به عنوان ز این رو میری دارد. انقش اصلی را در گسترش و تنوع اشکال پیراشه

 عوامل اثرگذار در گسترش و تنوع اشکال پیراشهری اشاره کرد. از جمله:

 

 دن اقتصادو جهانی شای جامعه شبکه -1-3

 روند حذف اجتماعی در ایاالت متحده آمریکا، معلول چهارعامل ادامه داشته است:

                                                           
1 Western type suburbanization 
2 Urban ruralization as a “household survival strategy 
3 Rural urbanization 
4 Counter urbanization 
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ه سایر نقاط جهان سبب شده که ایی تولید صنعت و انتقال بخشی از روند تولید بزدایی، تغییر جغرافیالف، صنعت

های داد، حذف شود. در نتیجه اتحادیهقرات کارگران آمریکا را تشکیل میهای کارگران نیمه ماهر که ستون فشغل

 اند؛ان از ابزار جمعی دفاع محروم شدهکارگری تضعیف و کارگر

ایط کاری قرار اطالعاتی در شر فرآیند کار، کارگران به عنوان یک گروه، در اقتصاد ای شدنکهب، فردی شدن و شب

رد به دست فوان یک ها منحصر به فرد است و بدین ترتیب هریک از آنان را به عنگیرند که برای هریک از آنمی

عجاب انگیز پراکندگی ازنی برای کارفرمایان و کارگران به سپارد. از سوی دیگر، فرآیند چانهسرنوشت خود می

دهد ای مینندهکفردی هستند، امتیاز تعیین  شود و به کارگرانی که دارای مهارت منحصر بهتشکیالت کاری منجر می

رفته نیست، کارگر ولی در عین حال جایگزینی بسیاری از کارگران را میسر می سازد. چون الگوی کار مادام العمر پذی

ردار باشد. دا کارگر اخراج شده باشد حتی اگر از مهارت و تحصیالت باالیی برخوموفق امروزی هم ممکن است فر

ل درآمدها دتعایعنی مهارت و تحصیالت عالی شرط الزم موفقیت است اما شرط کافی نیست. این نابرابری، توزیع نام

 ها را درپی دارد؛و دارایی

اد با هزینه قتصن در اقتصاد اطالعاتی سبب شده که اج، جذب زنان در بازار کاراقتصاد اطالعاتی، جذب گسترده زنا

ما هنوز حقوق گیری داشته اای کارآمدترعمل کند.گرچه حقوق زنان تحصیل کرده افزایش چشمبسیار کمتری به گونه

دها در کل هاست. این سبب شده که سهم کلی دستمزمترازآنکدرصد حقوق کارگران مرد  66زنان به طور میانگین 

 الص داخلی کاهش یافته است؛ و  تولید ناخ

شود، نان مربوط میاقتصادی روزافزون ز بحران خانواده پدرساالر که تاحدی به استقالل د، بحران خانواده پدرساالر،

کنند، از ه زندگی نمیر افرادی که درخانوادبر زندگی اکثر مردم، بویژه زنان و مادران اثر منفی داشته است. میزان فق

درصد( رسیده  یک و نیمدرصد) بیست و  5/21ایش یافته و بهدرصد) دو و دو دهم درصد( افز 2/2، 1994 تا 1989سال 

ولیت آنان برعهده هایی که مسئدهد. میزان فقر خانوادهیم درصد( از کل فقرا را تشکیل میدرصد) چهارده و ن 5/14که

 ودرصد) سی  6/38به  1994ایش داشته و در سال درصد) دو و دو دهم درصد(  افز 2/2زنان بود، نیز در همین دوره 

وستی که در پن سفید ، تعداد کودکا1993تا  1973هشت و شش دهم درصد( کل این خانوارها رسید. در نتیجه از سال 

درصد و  116، درصد) پنجاه و دو و ششدهم درصد(، تعداد کودکان فقیراسپانیایی تبار  6/52کنند، فقر زندگی می

-158:  1389درصد افزایش یافته است)کاستلز،9/26ن فقیر سیاه پوست) بیست و شش و نه دهم درصد(تعداد کودکا

بی شدن جامعه (. عوامل مزبور سبب شده که در ایاالت متحده آمریکا طی دو دهه اخیر نابرابری اجتماعی و قط160

 افزایش یافته است.
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-ی جهانی میدارای آمریکا، در سایر نقاط سرمایهعه شبکهگیری جامه روند حذف اجتماعی در دوران شکلتجرب

-ازی بازار، و انعطافداری بر آزادسسیاست مسلط بیشتر کشورهای سرمایهتواند گسترش یابد. زیرا اوالً،  ایدئولوژی و 

، ری از راهبردهاکند که دقیقاً بازتاب بسیاتأکید می "داریداری کردن دوباره سرمایهسرمایه"پذیری مدیریت در 

ازارها و بوز افزون سرمایه، آمریکاست؛ و دوماً، جذب ر 1990و  1980های ها و تصمیمات مدیریتی دههسیاست

اطق دیگر را بیش از پیش الن اقتصادی منک-ها در اقتصاد جهانی مشترک، قطع ناگهانی ارتباط با محیط نهادیشرکت

هانی باشد. برای جدر اقتصاد رگی و اهمیت ایاالت متحده به بز "مناطق دیگر"سازد، بویژه اگر یکی از این دشوار می

-ولید بیشتر از شرکتتهای دن تحت قوانین متفاوت و با هزینهها، سرمایه و بازارهای کار اروپایی و ژاپنی، کارکرشرکت

ارهای له بازها، از جمن دو شرط است. بازارهای این کشورهای مستقر در آمریکا منوط به برآورده شدن یکی از ای

ای مستقر در آمریکا هها باید بیشتر از شرکتوری آنمورد حمایت قرار گیرند و یا بهرهها، باید سرمایه و خدمات آن

اخیر عقب مانده  وری در دو دههوری نیروی کار آمریکا با وجود این که از نظر رشد بهرهباشد. در صورتی که بهره

 (.152: 1389ترین میزان بهره وری در سطح جهان است)کاستلز،است، هنوز در مقایسه با سایر کشورها باال

 

 د کشاورزیوری در  تولیتفاوت بهره -3-2

داری که اصل سودآوری سرمایه برآن حاکم است و تقریباً به طور انحصاری درآمریکای شمالی، کشاورزی سرمایه

شود که دیگر دار را شامل میچند ده میلیون مزرعهو تنها  اروپا، مخروط جنوبی آمریکای التین و استرالیا متمرکز است،

ها که ناشی از مکانیزاسیون  و وسعت زمینی است که اتالق کرد اما قابلیت تولیدی آن هاتوان کلمه دهقان را به آننمی

به ازای هر ل آن غله یا معاد 1هزار کنتال 20هزار تا  10ها در اختیار دارند، منجر به برداشت محصولی بین هریک از آن

 شود.کارگر در سال می

شغول به کارند، مسان های دهقانی که در آن نزدیک به نیمی از نفوس بشر، یعنی سه میلیارد اندر مقابل کشاورزی

ود، سموم دفع آفات شوند: یکی از آن ها که از انقالب سبز )کخود به دو گروه تقسیم میها هم به نوبه این کشاورزی

ها به ازای ی آنت مکانیزه هستند و کار تولیداما هنوز به ندر اندشده و مرغوب( بهره مند شدهو بذر های اصالح 

بز قرار دارند و س هایی که قبل از انقالبدهد و دیگر آنکنتال محصول در سال به دست می 500تا  100هرکارگر بین 

 دهد.به دست می ول در سالکنتال محص10ها به ازای هرکارگر تنها حدود کار تولیدی آن

ها یرانه دهقانی و فاصله بین آنترین تجهیزات با کشاورزی فقولیدی درکشاورزی مجهز به پیشرفتهتفاوت بازده ت

ده به یک  1940اکنون در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر شده است و نسبت بین حجم محصول این دو که پیش از سال 

ی تولیدی در کشاورزی، با اختالف بسیار از ای رشد بازدهت دیگر نرخ است. به عبار بود، امروز دو هزار به یک

                                                           
  .هرکنتال  برابر یک صد کیلو گرم است 1
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شده است)امین،  1به  5های واقعی از ست تا آنجا که منجر به کاهش قیمتها باالتر بوده اهای رشد سایر فعالیتنرخ

1386 :37-38.) 

 

 وندهای سلب مالکیتر -3-3

گیرد ای صورت میهای گستردهمالکیت سلب(، 34-28: 1387های انباشت سرمایه) هاروی، در چرخه اول چرخه

عبارت است  که  تواند صورت گیرد:  تعدیمالکیت از دو طریق می سلبتواند به روند حذف اجتاعی بیانجامد. که می

برداری اقلیت بهرهیعنی  کشیهره؛ و بیمت محرومیت اکثریت نابرخوردارقبری اقلیت برخوردار به از افزایش سهم

  .برخوردار مستقیماً از دسترنج اکثریت نابرخوردار

 شود، عبارتند از:واملی که سبب سلب مالکیت وسیع میها و عروش

 الف، تورم
نی که کسا زیرا. (18-16: 1392پردازند)ابریشمی و همکاران، می به اغنیاکه فقرا مالیاتی است در حقیقت  رمتو

بلکه  ،دهندشان را از دست نمیتنها قدرت خریداد تورم نهدر فرایند ایج، ارندهای غیرنقدی منقول یا غیرمنقول ددارایی

و  بگیر و دستمزدبگیرکسانی که حقوقیرد. برعکس، گهاشان فزونی میکم ارزش اسمی داشتهبه اعتبار این تورم دست

باعث انتقال منابع از  رمی تویعندهند. در اثر تورم عماًل قدرت خریدشان را از دست می ،صاحبان دارایی نقدی هستند

 شود. می اقلیتی) اغنیا(به  اکثریتی) فقرا( 

 های بهداشتیسازی آموزش عالی و مراقبتب، کاالیی

حق  ،شودها سلب میچیزی که از توده (،252-243: 1394)لوی دو، سازی آموزش عالیدر روند کاالیی

از دانشجویان  آن دسته بینند:این روند، دو گروه آسیب میر اثر د است. برخورداری از خدمات آموزش عالی رایگان

دید شعلت سد انی که بهآن دسته از جوان؛ و کنند، پول می پردازندکه دریافت میازای خدمتی  شان که بهیهاو خانواده

ن توانایی پرداخت یم که به سپارندمیواسته به کسانی ند و جای خود را ناخوشمیها اصال وارد جرگه دانشجویان نشهریه

  (.1393) مالجو، اندشهریه وارد دانشگاه شده

های یرساختزز سوی دیگر در اماکنی که های بهداشتی که مستلزم هزینه بر حسب سرانه افراد است و امراقبت

 د شود.شود که روند فقیر شدن فقرا تشدیسبب می کند،دارند، هزینه بیشتری را تحمیل میزیستی مناسبی ن

 ساد اقتصادیفج، 
هایی نابع اقتصادی یا فرصتمفاسدان اقتصادی مستقیماً به  ،پیونددبه وقوع می یوقتی فساد اقتصادی در بدنه دولت 

یابد، رابطه قدرت بین شهر و . وقتی فساد اقتصادی گسترش میبینند، در مقابل اکثریتی زیان میکننددسترسی پیدا می

فساد آمیز به ثروتی دست یابند  زیرا اکثریت روستاییان کسانی نیستند که از طریق روابط یابد.روستا به نفع شهر تغییر می

 (.1393مالجو،  شوند، اغلب ساکن مراکز شهری هستند)سل به روابط فساد، صاحب ثروتی میهایی که با توبلکه گروه
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 ستیزیکلد، تش
حامی منافع هویت جمعی  ( که 28-25: 1394، لِوی، های نولیبرالی است)دو منیلهای نظامستیزی از ویژگیشکلت

 و از مالکیت شدهزوکار دچار سلبنیروهای کار با این سادر این سیستم،  شناسد.را به رسمیت نمیکارگران  صنوف و

 (.1393لجو، دهند) مازنی خود را از دست میقدرت چانه شوند ومیمحروم  شانحق برخورداری از تشکل مستقل

 سازی قراردادهای کارییموقته، 

ای مستخدم را از هگروهیبرال فقدان تضمین کار دائم و ناامنی شغلی از جمله ترفندهایی است که های نولدر نظام

  (.1393مالجو،  دارد)در احقاق حقوق خود اجحاف روا می هاکند و به آنزنی و قدرت اجتماعی محروم میتوان چانه

 سازی خصوصیو، 
از چکی نها بخشــی و در مواردی بخش کوها تســازی در جهان، انتقال مالکیت داراییند خصــوصــیر اســاس روب

شدند، رو میها با کسری بودجه روبر گذشته، اغلب در مواردی که دولتدهد. دسازی را تشکیل میفرآیند خصوصی

ســازی به صــیده از واژه خصــواما اســتفاکردند وختند و از طریق آن کســب درآمد میفربخشــی از اموال دولت را می

به  اوایل دهه ی آن چیزی که امروز از آن یاد میمعنا ـــود،  ظه کار در و روی کار آمدن دولت های محاف 1980ش

: 1397فراخته، گردد) ادر کشــورهای در حال توســعه باز می های تعدیل ســاختارینگلســتان و امریکا و اجرای برنامها

29 .) 

(  108 -99:1396اغلب کشورها موجب افزایش کارایی در اقتصاد نشد)گالب، سازیِوصیاجرای سیاست خص 

ــا ــده بود)دنیای اقتص ــورها را با پدیده بیکاری مداومی مواجه کرده که هرگز قبالً دیده نش د، پانزده فروردین بلکه کش

 ند.کک میجتماعی کمگذاری سبب بیکاری قشرهای زیادی از مردم  شده و به روند حذف ااین سیاست (.196ا

 

 ـ پیامدهای گسترش فضاهای پیراشهری 4

شد جمعیت شهرها ردر همه دنیا شهرها به فضاهای پیرامونی هجوم آورده اند و رشد مصرف فضا به مراتب بیشتر از 

مدهای بی در بر دارد که گاهی به عنوان مسائل و پیاطبیعت، عواق -روستا -رویایی شهر(. 245:1373است) برنارشاریه، 

 شود. ازجمله:انی به عنوان پتانسیل نگریسته میکند و زمی بروز میمنف

 

 پیامدهای منفی -4-1

 نارسایی های خدماتی -4-1-1

 زیر بنایی؛ای نامناسب مثل ضعف خدمات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و هدسترسی -

 رسمی؛های غیرفضای ساخته شده، فعالیت سوداگری زمین و -

 و جامد شهری در فضاهای پیراشهری؛ مزاحمت تخلیه پسماندهای مایع -

 های مزاحم شهری در فضاهای پیراشهری؛مزاحمت گسترش فعالیت -

 استفاده غیر رسمی/غیر قانونی از منابع طبیعی در تولید مواد ساختمانی؛ -

 های تولیدی؛ اجر قانونی/غیر قانونی در فعالیتبه کار گیری نیروی کار مه -
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 ر کاربری رمینتغییر ساختا -4-1-2

 تمان به قهقراکشاورزی به نفع ساخهای تولیدی که ن و کاهش، یا از بین رفتن فعالیتتغییرساختارکاربری زمی

-یال نشینی توسعهوشورهای غربی که (. در ک245:1373بلعد) برنارشاریه، فرودگاه ها فضای پیرامونی را می رود ومی

یه، برنارشار کند)حد مسکونی آپارتمانی فضا مصرف میاشش تا هفت برابر یک وافته، یک واحد ساختمانی ویالیی، ی

وجود دارد  قانونی  های اروپای شمالیگیرد. در کشورهای مولد در معرض تهدید قرار می(. در نتیجه، فعالیت245:1373

هم  ازنند اما بدهد تا در آن کشاورزی کبا قیمت مساوی در اولویت قرار میهای حومه را به جامعه محلی که زمین

تمشک آنجا را  کنند تا بوتهشود. مثالً زمین را کشت نمیهای خدماتی سبب بروز تخلف میبرتری سودآوری فعالیت

 (؛265:1373اریه، رسانند) برنارشآن را با تغییر کاربری بفروش می فرا گیرد و همسایگان در دردسر باشند، آنگاه،

 

 های سازمانیـ نارسایی3-1-4

رکرد بخشی،  انی) شامل یکپارچه نبودن ساختار سازمانی، تالقی نهادهای همپوش دارای کامشکل نارسایی سازم

را دارند که با  یکپارچه و هماهنگی محیطی ی درون و بین سازمانی، وجود نهادهایی که بندرت توان مدیریتناهماهنگ

ها و ده از فرصتکل و میزان استفار شافزایش تضاد بین رفاه منافع فردی/گروهی، چون مالکان و سوداگران و جمع، ب

 (؛ 1385تملک منابع محیطی اثر گذارند)دانشپور، 

 

 تخریب منابع طبیعی -4-1-4

این اند. ب در اراضی حساس مکان گرفتهدار(، در ترکیه اغلپیراشهر نشینی) اجتماعات دروازه اثرات پدیده جدید

 شوند. در نتیجه، سبب خزششهرها طراحی می 1جامعهای امههای محلی مستقل از برنهنواحی مسکونی، به عنوان برنام

های های آبی، زمینکه منابع طبیعی نظیر جنگل، حوضهی به وجود آورده اشهری شده و یک ساختار تفکیک شده

کند؛ و مسئله جدیدی در پیرامون شهرهای کالنشهری ایجاد شده که موجب نگرانی کشاورزی و غیره را تهدید می

 (.427 -415: 2015یلو، است)اکسو

 پیامدهای مثبت -4-2

تواند بر کیفیت ورد که میآبه وجود میتری اقتصادی متنوع -های تعامل جمعیتیروستا نشینی شهری فرصت

 "نچه به عنوان آانبوه جمعیت نبودند، نین نبود، فضاهای پیراشهری شاهد زندگی فقرا اثر مثبت داشته باشد. اگر چ

 فقرا قرار دارد.  دهد که شهر نشینی روستایی بهترین انتخابی است که در اختیاراره شد، نشان میاش "استراتژی بقا

ش را حق طبیعی رامش و آسایهای مجلل و استفاده از هوای پاک و میحط با آز سوی دیگر اغنیا، زندگی در حومها

ها و برخوردار راهگند آنان که با وجود بزرکنای با شکوه را امری مثبت تلقی میدانند و زندگی در پیراشهرهخود می

 تأمین نیازهای خدماتی خود ندارند.سی به مکان کار و از سیستم حمل و نقل شخصی مشکلی در دستر
 

                                                           
1 Master plan 
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 گیرینتیجه
تولید فضاهای پیراشهری است. اما همانگونه  افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی و خزش شهری عامل آشکار

 شود،ای نسبت داده میگازهای گلخانه به طور ساده به ات اقلیمی به عنوان معضلی جهانی،تغییرار که عامل اصلی و آشک

 شکل و گوناگونی فضاهای پیراشهریپشت این معضل، روندهای اجتماعی، اقتصادی زیادی نهفته است، درصورتی که 

تماعی، اقتصادی نابرابر ساز و حذف کشورها است. روندهای اجهم  وابسته به روندهای اجتماعی، اقتصادی ناظر بر

ر ای همراه با تکنولوژی اطالعات، دری به عهده دارد. در اقتصاد شبکهاجتماعی نقش اصلی در تنوع اشکال پیراشه

های اروپای شمالی و نیز ر وضع موجود داشت، چیزی که نمونهتوان انتظار بهبودی دمرهم نئولیبرالیسم اقتصادی نمی

، که 1990تا دهه  دهد. با این همه،یزی مرکزی آن را به وضوح نشان میربرنامه های بابه نظام شت کردهکشورهای پ

ریزی شهر و پیرامون مبتنی بر رویکرد جداسازی عناصر و عوامل اثر گذار بر دگرگونی آن محیط بود، تحلیل و برنامه

 ریزی جامع شهریدهد که برنامهنشان می امری کهمدیریت یکپارچه شهر و محیط پیرامون با دشواری مواجه بود. 

ها و ابزار موجود د، بلکه با  ترکیب مناسبی از روشای که تنها بر رویکرد تحلیل فضایی و پوزیتیویستی متکی نباشمنطقه

تواند موجب بهبودی اقتصادی تدوین و اجرا شود، می وندهای سیاسی، تاریخی، اجتماعی ودر آن  و در نظرگرفتن ر

تحوالت شهرنشینی است، اما  های غیر رسمی، گرچه حاصل شود. رواج سوداگری زمین و فعالیتیت موجود در وضع

فردریک "ای داشته باشد زیرا همانگونه که تواند نقش سازندهی، اجتماعی و نحوه نظارت آنها میهای اقتصادسیستم

طبیعت تاجر است حتی اگر اعمال او کامالً در جهت دارد، دفاع از تجارت آزاد نا محدود برخواسته از بیان می 1"لیست

آسیبی که به بنیه تولیدی مخالف منافع تجارت کشورش باشد، هیچ وقت نباید به تاجر خرده گفت. زیرا او نسبت به 

(. 190: 1395)شاکری، "خواندکه پول درآوردکبک تاجر وقتی خروس می"ه اصطالح زند، اعتنایی ندارد. بکشور می

در عین حال که راه را برای د تا سامان دهای را به گونهساختار نهادی  تواندم اداره و نظارت امور است که میتاین سیس

 بلندبا منافع ، ها در مسیر حداکثرسازی منافعافراد و سازمانهای د، تالشهای فردی سد نکنابتکارات شخصی و انگیزش

 د.و مصالح توسعه ملّی هم راستا باشمدت 

 

 منابع

 سمنان، انتشارات حبله رود.. (دی)نظام تولرانیا روستایی اقتصاد .1397 حسن . افراخته، -
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و  یزیبرنامه ر افتیکوشش در استفاده از ره ،شهریرایپ طیدر مح ییفضا ینابرابر لیتحل. 1385. دانشپور، زهره -

 .14-5 :28شماره  با،یز یهنرها هی، نشردر تهران یراهبرد تیریمد
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