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  ...بندي پايداري كالنشهر تهران  تحليل و رتبه

  
  
 1396تابستان   47جغرافيا و توسعه شماره 

  31/01/1395: وصول مقاله 
  04/08/1395: نهايي  تأييد

   51-68 :صفحات 
   

  ي جهاني ها پايداري كالنشهر تهران در بين  شهر  بندي رتبهتحليل  و 
  

  1هوشنگ سروردكتر 
  

 چكيده
امروزه . كنند ميكشورها  بويژه دركشورهاي در حال توسعه ايفا  ي در عصر جهاني شدن اقتصاد كالنشهرها  نقش مهمي در توسعه

هاي پيشرفته، گردشگري و تجارت دسترسي  شهرهاي جهاني  به بازارهاي  وسيع جهاني سرمايه، فناوري ي كالنشهرها با ورود به شبكه
دنبال اثبات اين نظريه است كه  ه اين تحقيق ب. دگرد ميپويايي اقتصادي و اجتماعي آنها فراهم  ي اين طريق زمينهپيدا نموده و از 

شهرها   ي شهرهاي جهاني گامي در راستاي توسعه ي هاي مديران شهرها به ويژه كالنشهرها براي اتصال  به شبكه و تالش ريزي برنامه
هاي توليد و تسهيل در تبادل و صدور كاالهاي  ي خارجي، فناوريها ه از جمله جريان سرمايهبه دليل مزاياي اين شبك. بوده است

 ي ر رابطهضدر اين ارتباط، تحقيق حا .هاي موجود را حل نمود اي  از مشكالت و چالش بخش عمده توان ميتوليدي  به بازارهاي جهاني، 
به منظور بررسي اين رابطه به نتايج تحقيقات تيلور و . بين رتبه شهر جهاني و ميزان پايداري آنها  را مورد بررسي قرار داده است

شهر از بين  شهرهاي جهاني از هر دو گروه از  16ابتدا  .  شهرهاي جهاني استناد شده است بندي رتبههمكارانش در مورد تعيين و 
ي اقتصادي، اجتماعي، زيست ها شاخصهمراه كالنشهر تهران انتخاب گرديد و سپس وضعيت ه يافته ب عه وتوسعهكشورهاي در حال توس

  . گرديد بندي رتبهمحيطي و كالبدي اين شهرها استخراج  و با استفاده از مدل تاپسيس وضعيت  پايداري آنها 
شهرهايي كه در  دهد مينتايج حاصله نشان .  شهر جهاني مورد مقايسه قرار گرفت ي پايداري آنها با رتبه ي نهايي رتبه ي در مرحله

در اين . پايداري باالتري هستند ي بااليي برخوردار هستند به همان ميزان داراي  رتبه ي شهرهاي جهاني  از جايگاه و رتبه بندي رتبه
كمتري از  ي و داراي كمترين شواهد از جهاني شدن بود، داراي رتبهتيلور از حداقل امتياز  بندي رتبهميان كالنشهر تهران هم كه در 

ي پايداري داراي ضريب معناداري ها شاخصي جهاني شدن و ها شاخصآزمون  همبستگي بين  ي همچنين نتيجه. باشد ميپايداري 
                                  .باشد ميشهري پايدار  ي مثبت بين جهاني شدن شهر و توسعه  ي بوده كه تا حدودي نشان از رابطه) 54/0(مثبت 
  .شهرهاي جهاني، كالنشهر تهران ،پايداري،بندي رتبه :ها واژهكليد

                                                     
  h.sarvar1351@ maragheh.ac.ir                                                                                                                   مراغهاستاديار جغرافيا، دانشگاه  - 1
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  قدمه م
جغرافيا يا فضا بازتاب فرايندهاي اقتصادي و 

 1980 ي از اواخر دهه. اجتماعي در طول زمان است
ميالدي فرايند اقتصادي و اجتماعي موسوم  به جهاني 
شدن موجب دگرگوني فضاهاي جغرافيايي كشورها 

طيف از شهرها  اين .بويژه مناطق كالنشهري شده است
يافته  دو گروه از ممالك در حال توسعه و توسعه در هر

هاي اصلي توسعه، از جايگاه مهمي در  عنوان كانون هب
اجتماعي  -شدن و تحوالت اقتصاديفرايند جهاني 

برآيند جهاني شدن . برخوردار بوده و هستند كشورها
سريع   اقتصاد عالوه بر تسهيل در جابجايي و انتقال

هاي اطالعات و ارتباطات،  ورياهاي خارجي، فن سرمايه
تبادل دانش، نيروي انساني در مرزهاي بين كشورها 

 ي بكهنام شه اي جديدي از شهرها ب موجد شبكه
در سلسله مراتب شهري جهان شده  1شهرهاي جهاني

هر كدام از اين شهرها با توجه به جايگاه خود . است
در اقتصاد جهاني كه تابعي از جايگاه كشورهاي 

جهاني بوده نقشي را ايفاء  در اقتصاد متبوعشان
با توجه به منافع اقتصادي و منزلت سياسي . كنند مي

 ي شهرهاي جهاني  كه در سايهاجتماعي موجود براي 
شود مديران و   ارتباط با اين شبكه حاصل مي

راهبردي   يها برنامهشهري با تهيه و اجراي   ريزان برنامه
سعي دارند موقعيت شهرهايشان را در شبكه  نسبت 

از اين جهت براي ورود و . به رقبا ارتقاء بخشند
  جهاني رقابت  شهرهاي ي شبكه آفريني در نقش

  . گاتنگي وجود داردتن
نتيجه چنين ساختاري تقسيم كشورها، مناطق و 

اقتصاد  ي شهرها به دو گروه، داخل و خارج از شبكه
جهاني و ايجاد شكاف عظيم در ابعاد اقتصادي و 

 و  به اين ترتيب مناطق. باشد مياجتماعي و فضايي 
هاي  و زيرساخت شبكه با امكانات درون شهرهاي

گذاري داخلي و  به جذب سرمايهپيشرفته كه قادر 
وري پيشرفته و مشاركت در توليد اقتصاد اخارجي، فن

                                                     
1-Network global cities  

جهاني بوده و از منافع  فراوان اقتصادي و اجتماعي  
در . كنند ميبراي شهروندان و كشورشان استفاده 

محروميت   شبكه خارج از مناطق و شهرهاي مقابل سهم
توليد، و انتقال  فناوري خارجي،  هاي از ورود سرمايه

ي ها       فعالي تداخلي به خارج از كشور و يا به  هاي سرمايه
كه مشكالت  باشد، غير توليدي در داخل كشور مي

اقتصادي و اجتماعي متعددي را در اقتصاد سياسي به 
اي كه در حال حاضر به عنوان يك  لهأمس. دنبال دارد

مداران و مديران شهري مناطق  واقعيت براي سياست
پيوند ناگسستني اقتصاد  ،هست  كالنشهري مطرح

جهاني و ضرورت اتخاذ  با اقتصاد شهري  كالن  مناطق
هاي  استفاده از ظرفيت منظور به هايي برنامه و ها سياست

ميان كالنشهر در اين . باشد ميموجود در كالنشهرها 
تهران هم از اين قاعده مستثني نيست و با توجه وزن 

ژئوپلتيكي و اقتصادي آن در كشور بايستي ي،      جمعي ت
شهرهاي   ي ورود اين كالنشهر به شبكه ي زمينه

آفريني اقتصادي و اجتماعي در  جهاني با هدف نقش
 المللي فراهم گردد اي و بين سطوح مختلف منطقه

در حال حاضر جايگاه  .)149: 1389 ،صرافي و عظيمي(
اقتصادي از جمله   مختلف هاي كالنشهر تهران در عرصه

 حجم تجارت كاال،  صادرات هاي خارجي، ميزان سرمايه
انساني و  هاي متناسب با ظرفيت  خارجي و گردشگري 

نتايج تحقيقاتي كه . باشد مياقتصادي موجود در آن ن
هاي اخير در  سال          المللي طي  در سطوح  ملي و بين

ي كالنشهر تهران        ّو فرامل  ي                      ّارتباط با كاركردهاي مل 
دهد كه كالنشهر تهران در  انجام گرفته، نشان مي

ي مهم اقتصادي ها شاخصكه از  تجارت خارجي
د، داراي پيوندهاي گرد ميشهرهاي جهاني محسوب 
از طرفي چنين . باشد ميضعيفي با اقتصاد جهاني 

صورت يك سويه يعني افزايش چند ه ب         ًاي غالبا  رابطه
  برابري واردات نسبت به صادرات بوده است

  . )30: 1389، ديگران سرور و(
پيامد چنين پيوندي نتايج منفي را در ابعاد مختلف     

 به گسترش توان ميبويژه به دنبال داشته كه از جمله 
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جاي ه بازي ب هاي رانتي و بورس       فعالي ت
ها  زا،انتقال سرمايه اشتغال كارآمد و توليدي  هاي       فعالي ت

فارس،  خليج ي خارج بويژه به شهرهاي حاشيه  به
وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي، وجود نرخ بيكاري 

فقدان اقتصاد شهري پويا و كارآمد . باال اشاره نمود
بررسي . ناپايدار شهري گرديده است ي موجب توسعه

كالبدي -محيطي ي اجتماعي، زيستها شاخصوضعيت 
نابرابري و شكاف اقتصادي،  و وجود مسائلي همچون

فضايي، خروج نخبگان به مقصد كشورهاي  اجتماعي و
هاي شهري در  يافته، كمبود و ضعف زيرساخت توسعه

هوا،  نقل و افزايش ترافيك و آلودگي بخش حمل و
 انتقال فاضالب شهري و ي عدم تجهيز و تكميل شبكه

هاي زيرزميني و آلودگي آن، حجم  افزايش آب
شهري در مناطق جنوب  ي هاي فرسوده گسترده بافت

ر و كيفيت پايين زندگي در اين مناطق، گسترش شه
افقي  ي ساخت و سازهاي غير مجاز در حريم و توسعه

و افسار گسيخته شهر و كاهش منابع زراعي وگياهي و 
دهد كه كالنشهر تهران و مناطق  غيره نشان مي

طرح جامع ( باشد ميپيرامون با بحران ناپايداري روبرو 
بديهي است كه برخي از البته . )1386مصوب  تهران،

اين مسائل ريشه در عملكرد ضعيف و عدم نظارت 
اما . داردول شهري ؤهاي مس كافي نهادها و سازمان

شهري براي  ي توسعه ي فقدان يك استراتژي و برنامه
اقتصاد جهاني  ي هدايت كالنشهر تهران در عرصه

موجب انزواي اقتصادي و عدم دسترسي به منابع 
ي پيشرفته و تجارب جديد مديريتي ها مالي، فناوري

و  اين مسائل به موازات عملكرد ضعيف. شده است
 ي شهري توسعه هاي مديريت ناكارآمد نهادها و سازمان

بنابراين واكاوي . ناپايدار شهري را ترسيم نموده است
مسائل و مشكالت ناشي از پيوندهاي ضعيف كالنشهر 

تصاد مستلزم شدن اق تهران در ارتباط با فرايند جهاني
 ي باشد، كه بتواند رابطه مي  انجام تحقيقاتي گسترده

پايدار  ي هاي توسعه را با جنبه ابعاد اقتصادي آن
به ويژه در موضوعي مانند جهاني . شهري روشن كند

هاي موافق و مخالف متعددي در  شدن كه ديدگاه
در اين . باشد مينتايج پيوستن به آن مطرح  ي زمينه

اقتصاد و  ي نظران حوزه شرايطي كه صاحبميان در 
الملل  با استناد به شواهد و قرائن موجود  تجارت بين

كشورها را به همگرايي با فرايند جهاني شدن به 
، اما به كنند ميمنافع بلندمدت آن تشويق  ي واسطه

هاي تعديل اقتصادي در شرايط تن  اي هزينه نظر عده
قابل كتمان بوده و دادن به الزامات جهاني شدن غير 

همواره با  گسترش فقر، شكاف طبقاتي در اثر توزيع 
هاي زيست محيطي بويژه در  نابرابر درآمدها، و آلودگي

هر چند كه . كالنشهرهاي پذيراي آن همراه بوده است
اي در ارتباط با  ادبيات نظري و تجربي قابل مالحظه

رد آو گذاري به عنوان ره آوري و سرمايه نقش مثبت فن
و ابزارهاي جهاني شدن اقتصاد در تقويت رشد 
اقتصادي كشورهاي همگرا با اقتصاد جهاني، وجود 

له در أاما اثبات اين مس. )89 :2004 ،جاگديش(دارد 
ي ها شاخصعد فضايي مستلزم بررسي اطالعات  ب 

 در مقايسه با  كالنشهرهاي پذيراي آن  پايداري
صورت   هكه هنوز ب كالنشهري همچون تهران هست،

به اين . مستقيم در اقتصاد جهاني ادغام نگرديده است
ال كليدي با اين ؤجهت تحقيق حاضر به طرح يك س

آيا بين ميزان جهاني شدن شهرها : عنوان نموده است
پايدار آنها ارتباطي وجود دارد؟ بديهي  ي و توسعه

بين ميزان  ي تواند رابطه ال ميؤاست پاسخ به اين س
ضاهاي جغرافيايي از جمله كشورها، ادغام و ورود ف

 -شهرها به فرايند جهاني شدن و آثار اقتصادي
بدين . محيطي آن را مشخص نمايد اجتماعي و زيست

ها و منافع پيوستن به  ترتيب با مشخص شدن هزينه
شهرهاي (تطبيقي  ي جهاني شدن از طريق مطالعه

رهنمودها و ) تحقيق  با تهران در اين جهاني
گير در اين  ضروري براي مديران تصميم هاي آگاهي

 . گرديد زمينه ايجاد خواهد
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  پيشينه تحقيق 
ات آن بر ساختار تأثيرموضوع جهاني شدن و 

فضايي و اقتصادي شهرها بويژه كالنشهرها از مباحث 
شناسي و  همچون جغرافيا، جامعه يهاي مطرح در رشته

  .اخير بوده است ي دو دهه              شهرسازي در طي 
هاي زيادي در ايران و جهان انجام گرديده  پژوهش

ً كه ذيال  شهري به  ريزي برنامهجغرافيا و  ي در حوزه      
در خارج از كشور . گردد مورد از آنها اشاره مي چند

اي و  تحقيقات بنيادي و گسترده در مقياس منطقه
                         ًاي از شهرهاي مهم و غالبا  جهاني بر روي مجموعه

شهرهاي  ي هكردن شبك  شهرها براي مشخص كالن
نتايج اين مطالعات   مهمترين. انجام گرفته است جهاني

برو  در سايت شبكه پژوهشي وابسته به دانشگاه الف
هاي جهاني شدن و  پژوهش ي انگلستان با عنوان شبكه
و قابل  بارگذاري GWACبه  1شهرهاي جهاني موسوم

جهاني شدن  ي حال در زمينه ره به. باشد ميدسترس 
هاي زيادي در ايران و جهان انجام  و شهرها پژوهش

  :دگرد ميمورد از آنها اشاره  به چند              ًگرديده كه ذيال 
از پژوهشگران بنام اين حوزه و از  2ساسكياساسن

نتايج تحقيقات  1991در سال ، GAWGاعضاي گروه 
نام جهانشهر منتشر نموده و در ه خود را در كتابي ب

هاي شهرهاي جهاني و گستره  ويژگيآن به تشريح 
. جغرافيايي آنها در مقياس جهاني پرداخته است

ليف اثر ديگري با أبا ت 2000ساسن همچنين در سال 
ها،  و زمينه ها يافتهعنوان جهانشهر مكان راهبردي، 

تري به كاركردها و توليدات خدمات  نگاه عميق
  .)2001،نساس(كرده است شهرهاي جهاني پيشرفته در

يكي ديگر از پژوهشگران ديگر اين  3پيتر تيلور
 يبخش و رونق      اهمي تبا توجه به   2001حوزه در سال 

خدمات ماليه در شهرهاي جهاني و تسهيل نمودن 
گذاري در اين شهرها، با  جريان سرمايه و سرمايه

شركت خدمات ماليه جهاني  100استفاده از اطالعات 
                                                     
1-Globalization and World Cities Research Network 
2-Saskia Sassen 
3-P.J.Taylor 

جهان، ميزان شهر مهم  316و توزيع مكاني آن در 
جهاني  ي ارتباط پذيري شهرهاي مورد نظر در شبكه

اين مطالعه در شهرهاي خاورميانه . را مشخص نمود
 ي رتبه. نيز به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است

 و 203پذيري كالنشهر تهران در اين مطالعه  ارتباط
نشان از فقدان حضور و يا حضور نامحسوس اين 

شهرهايي  ي كه رتبه درصورتي.شدبا ميخدمات درتهران 
دبي، قاهره، بيروت، منامه، جده، به  همچون استانبول،

  بوده است 91و  89، 64، 59 ،54، 35ترتيب 
(Taylor, 2001) .  

توان به تحقيق عليرضا  هاي داخلي مي در پژوهش
 :در قالب رساله دكتري با عنوان) 1390(محمدي 

با تأكيد بر تحليل فضايي خدمات پشتيبان توليد "
كه در آن . اشاره نمود "كاركرد فراملي كالنشهر تهران

 ي تهران را در حوزه كالنشهر فراملي كاركردهاي
خدمات پيشرفته بين شهرهاي جهاني ارزيابي نموده و  

 80به اين نتيجه رسيده كه كالنشهر تهران بيش از 
خود ه درصد از خدمات پيشرفته كل كشور را ب

اين نظر مركز فرماندهي و كنترل  اختصاص داده و از
نفوذ  ي اما حوزه. شود ميمحسوب  نوع خدمات ملي اين

اين خدمات محدود به مرزهاي ملي بوده و به دليل 
هاي اخير فاقد ارتباط  المللي سال هاي بين وجود تحريم

شهرهاي جهاني  ي الزم با خدمات مستقر در شبكه
  ).1390 محمدي ،( باشد مي

در تحقيقي با عنوان ) 2012(همكاران قورچي و 
ي تالش                                      ّجهاني شدن و نقش شهرها در فضاهاي فرامل 

كرده تا نقش شهرها به ويژه كالنشهرها را در اقتصاد 
پست فورديسم از طريق ابزارهاي ديپلماسي شهري 

به اين نتيجه رسيده كه در فضاي جديد . تشريح نمايد
ر جهاني شدن مديريت شهري كالنشهرها در عص

شدن عالقمند به ايجاد ارتباط با مديريت  جهاني
دست آوردن تجارب جديد ه شهرهاي جهاني براي ب

هاي جديد اقتصادي  مديريتي و نيز استفاده از فرصت
فضاي جديد جهاني شدن . براي شهروندانشان هستند
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اساس منطق اطالعات و اقتصاد دانش بنيان شكل  بر
شهرهاي . باشد ميها معروف  گرفته و به فضاي جريان

ها، نقش  هاي مكاني فضاي جريان جهاني به عنوان گره
گزيني نهادهاي  گذاري و مكان مهمي در جذب سرمايه

از اينرو شهرها .كنند ميهاي فرامليتي ايفا  مالي شركت
كالنشهرها براي ورود به اين شبكه با همديگر رقابت  و

 (Ghourchi,M.et al, 2012: 139). جدي دارند

ها در  بيشتر پژوهش شود ميهمانطور كه مالحظه 
ارتباط باجايگاه و نقش اقتصادي كالنشهرها از جمله 

اما اين . تهران در شبكه شهرهاي جهاني بوده است
ي ها شاخصتحقيق رابطه بين رتبه شهر جهاني و 

  . پايداري آنها را بررسي و مشخص نموده است
  

  مباحث نظري 
ها  بويژه ليبرال ي اقتصادانان توسعهاز منظر برخي از    

جهاني شدن محصول تكامل نظام سرمايه داري در 
مرزهاي جغرافيايي   تاريخ و گسترش آن به طول

با اين رويكرد جهاني شدن . باشد ميممالك جهان 
محصول فرايندهاي مختلفي همچون انقالب صنعتي و 

نتيجه اين . باشد ميهاي اطالعات  ورياانقالب در فن
بويژه در  جهان شهرنشيني در  تحول گسترش

  كشورهاي در حال توسعه بوده است
.(Taylor, P. J, et al, 2011: 254)  

هاي  سال ي شهرنشين جهان در فاصله      جمعي ت
ميليارد  4,94ميليارد نفر به 2,68از  2030تا  2000

بنا بر پيش بيني كارشناسان . نفر بالغ خواهد گرديد
ي به شهرهاي كشورهاي در      جمعي تبيشتر اين افزايش 

عالوه بر اين تمركز . حال توسعه افزوده خواهد شد
امكانات اقتصادي، اجتماعي در تعدادي از مناطق 

شهرنشيني  ي مهم توسعه هاي كالنشهري از ويژگي
، كه تداوم فرايند باشد ميكشورهاي در حال توسعه 

جهاني شدن اقتصاد هم در افزودن  تمركز در اين 
كه بسياري از شهرهاي جهاني  بطوري. ق  هستمناط

كنوني در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در 
. اند مناطق كالنشهري شكل گرفته و تكامل يافته

تحقيقات مشترك كاستلز با پيتر هال در مورد منطق 
جديد توليدات صنعتي عصر اطالعات نشان  فضايي

هاي نوآور صنايعي كه  دهد مراكز و محيط مي
اصلي را در آن ايفاء   نقش هاي پيشرفته وريانف

ناميده  "هاي تكنولوژي قطب"كنند و به عنوان   مي
شهري متعددي هستند،  ، هرچند داراي اشكالشوند مي

در اكثر كشورها بجز اياالت متحده و تا حدي           ًاما غالبا 
مناطق كالنشهري مهم در سرتاسر جهان  آلمان

 نوآوري را تجميع و در ي همچنان عوامل ايجادكننده
. گيرند ميكار  هپيشرفته ب  خدمات و هاي توليد بخش

بنابراين شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ محورهاي 
ادوار گذشته                همچنانكه در طي . اند جهاني تحول بوده

واقتصادي  سياسي  هاي عنوان اولين رابط بين سيستم هب
نيز از در فرايند جهاني شدن اقتصاد . اند جهان بوده

جهاني با جذب شعبات  شهرهاي ي شبكه طريق تشكيل
 سرمايه،( تي و جريان عوامل توليد          هاي چندملي  شركت

جهاني شدن سرمايه  به) ها ايده فناوري،نيروي انساني و
  .(Castells, 1999: 454) كنند ميو توليد كمك 

گيري شهرهاي جهاني و  ساسكياساسن شكل
را ناشي   اخير ي سه دههيابي اقتصادي آنها در  اهميت

تي و            هاي چند ملي  هاي شركت سرمايه از ظهور
سازماندهي توليدات آنها در مقياس جهاني به مدد 

اختراعات در فن آوري اطالعات عنوان كرده  ابداعات و
سازمان اقتصادي "او يك روند معطوف به . است

كند كه  ميرا شناسايي  "يكپارچه ولي پراكنده جهاني
  هنقش استراتژيك نوين براي مادرشهرها ب" پيامدش

العاده متمركز اقتصاد  هاي فرماندهي فوق عنوان پست
شهرهاي جهاني  ي همزمان با توسعه.بوده است "جهاني

گونه شهرها  هاي اخير تركيب اشتغال در اين سال   طي 
به نفع خدمات اطالعاتي و مشاغلي نظير مديريت و 

به . يافته است افزايشهاي اطالعاتي  عمليات شبكه
 - هاي اطالعاتي اعتقاد ساسن دسترسي به زيرساخت
نيروهاي  عنوان بهارتباطي،خدمات تخصصي،بازار وسيع 

ناپذير بازيگران عمده   در تمركز اجتناب قدرتمند
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

ثر بوده و هر ؤسياسي در شهرهاي جهاني م اقتصادي و
چه بيشتر به انباشتگي فزاينده كاركردهاي اصلي 

  .انجامد مياي اقتصادي در اين شهرها ه شركت
شش فرضيه را در مورد شهرهاي  1فريدمن جان

جهاني اين  ندارا سرمايه. جهاني مطرح كرده است
شهرها را به مثابه نقاط اساسي در سازمان فضايي و در 
پيوند توليدات و بازارها به كار گرفته و اين شهرها در 

. كنند حكم مراكزي براي انباشت سرمايه عمل مي
هاي اجتماعي است و  رشد جهانشهرها مستلزم هزينه

ها دشوار  ه با آن در مناسبات مالي براي دولتهمواج
شهرهاي جهاني زياد است اما موضوع       جمعي ت. است
  هاي بزرگ توليدات شهرها كانون كه اين  است  تر آن مهم

ارتباطات بوده  نقل و صنعتي، مالي، خدماتي، حمل و
ت                          متضمن توسعه و تداوم فعالي  و همين ظرفيت

 هر .غيردولتي است هاي سازمان ها فرامليتي و شركت
جهاني عمده چون نيويورك، بروكسل،   چند شهرهاي

 ميالن در كشورهاي توسعه پاريس، لندن، آمستردام، و
كنگ، بانكوك،  هنك يافته قرار دارند، اما سنگاپور، 

انيرو، ژمكزيكوسيتي،ريودو سئول، تايپه،مانيل،شانگهاي
و ژوهانسبورگ جملگي بخشي از يك  آيرس بوينوس

 آيند شمار مي شبكه در حال ظهور جهان شهرها به
   ).151 :1387 احمدي ترشيزي،(

گزارش مركز اسكان بشر سازمان ملل به كنفرانس 
در رابطه با پايداري  2(Habitat II)هبيتات دو استانبول

چالش تنها اين ": گويد شهرها در عصر حاضر مي
مهار شود بلكه  نيست كه چگونه رشد شهري هدايت و
فني را  مالي و اين مهم هست كه چگونه منابع انساني،

- زيست اقتصادي و -تا نيازهاي اجتماعي كنيم بسيج
سكونتگاههاي  مركز( "به كفايت برآورده شود محيطي 

همچنين  )102: 2001 ،ملل متحد  سازمان انساني
شده توسط كمسيون جهاني شهرنشيني  چارچوب ارائه

المللي برلين در  يكم در كنفرانس بين در قرن بيست و

                                                     
1-Friedman John 

 1996  ملل در كالنشهر استانبول در سال اسكان بشر سازمان نشست جهاني-2

ترين   با دبيري پيترهال از معروف 2000جوالي 
ريزان شهري جهان بنيادهاي شهر پايدار را در  برنامه

اقتصاد  -1: ستاشرح ذيل اعالم كرده ه هفت مورد ب
شهري  ي امعهج -2 كار و درآمد مناسب: شهري پايدار

سرپناه  ـ3 اجتماعي  پارچگيكهمبستگي و ي: پايدار
 همه  استطاعت سازي شايسته در خانه :شهري پايدار

 هاي باثبات اكوسيستم :شهري پايدار  محيط زيست -4
تحرك همراه حفاظت : دسترسي شهري پايدار -5

 پذير ايجاد شهر زيست: زندگي شهري پايدار -6 منابع
 شهروندي  سازي قدرتمند :پايدار  الري شهرياس مردم- 7
  .)10: 1380 صرافي،(

پايدار شهري و غلبه  ي بر اين اساس در بحث توسعه   
اجتماعي -محيطي،اقتصادي مختلف زيست هاي بر جنبه

بويژه در كالنشهرها كه به عناصر فضايي و زيرساختي 
پيشرفته نياز دارند، سرمايه و تكنولوژي مورد نياز 

هر  وجود آمده دسترسي بهه است، با توجه به شرايط ب
دو عامل از طريق بسترسازي در كالنشهرهاي امروزي 

پذير  امكان  هاي شهرهاي جهاني شبكه  و ورود به
بنابراين ورود به فرايند جهاني شدن عليرغم . باشد مي

شدن مبني بر پيامدهاي    جهاني مخالفان ادعاي
 ييآنجا شهر و بويژه كالنشهرها از نامطلوب فضايي در

تكنولوژي، افزايش اشتغال و  كه دسترسي به سرمايه،  
منافاتي با  نمايد، صادرات را تسهيل مي  افزايش
پايدار نداشته و در صورت تعديل به شرايط  ي توسعه

هاي آن در تحقق اهداف  توان از فرصت محلي مي
آور نيست  روي اين اصل تعجب. پايداري مدد جست

رشد  خارجي و ي دسترسي به سرمايه ي واسطهه كه ب
گردشگري كه كالنشهرها  درآمدهاي و مالي يها       فعالي ت

محل استقرار آنها هستند در تبديل به شهر جهاني و 
  كسب موقعيت برتر رقابت تنگاتنگي مابين كالنشهرها

جهان در حال توسعه وجود كالنشهرهاي  به ويژه در
منفي  جاي اينكه ديدگاه ضد شهري و هپس ب. دارد

يم بايد كالنشهر و منطقه كالنشهري را با ياتخاذ نما
همانطوركه  .)110: 1383 اطهاري،( نگريست ديد مثبت
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جاي آنكه شهر  هب اشاره بدين امر دارد، 1پرلمان جانيس
 فقر و مشكالت ضايعات زيست محيطي، أرا منش

رشد  نوآوري وأ را منش يم، بايد آنيبزهكاري تلقي نما
افزايش سطح  ها و مكاني جهت ايجاد فرصت اقتصادي،

جاي اينكه هدف  هب زندگي و درآمد مردم دانست و
شهرها باشد بايد  ي گذاري محدود كردن اندازه سياست

هدف اصلي  عنوان  بهبه بهبود كاركرد شهرها 
  .)209: 1387 سرور،( گذاري توجه كرد سياست

شهرهاي  ي از سوي ديگر ورود كالنشهرها به شبكه
 ي به واسطه آفريني در اين شبكه و نقش جهاني
پيشرفته،  هاي ورياهاي سرمايه،كاال، توليدات، فن جريان

و برآيندهاي مثبت ناشي ) گردشگري( نيروي انساني
هاي اقتصادي و اجتماعي آنها از نقش  از آن در نظام

پذيري  ارتباط اما اين شبكه و. برخوردار استحياتي 
انجام  جامع و ي يك برنامه ي با آن مستلزم تهيه

ساختاري در اقتصاد سياسي و ايجاد  اصالحات
، باشد ميدر كالنشهرها  پيشرفته هاي زيرساخت

ها و  حداكثري از فرصت ي كه بتواند با استفاده بطوري
تدوين و بديهي است . تقليل تهديدها همراه باشد

 ي نگر در درجه جامع كلي ي چنين برنامه اجراي يك
طلبد كه فراتر از  را مي سياسي ي اول خواست و اراده

مديريت  كشور يعني ريزي برنامههاي مياني  اليه
اين امر يعني داشتن يك . باشد ميشهري كالنشهرها 

آن بتوان براي  ي استراتژي جامع توسعه كه در سايه
و فضايي كشور از جمله مناطق  تمامي عناصر بخشي

زيرا كه . انداز تعريف نمود موريت و چشمأكالنشهري م
حال توسعه  اكنون در بسياري از كشورهاي در هم

اقدامات مهمي به منظور ارتقاء جايگاه كالنشهرها به 
شهرهاي جهاني انجام شده، كه تمامي آنها در  ي رتبه

ي صورت گرفته                               ّچارچوب يك برنامه و استراتژي مل 
جامعي  ي مالزي در برنامه  مثال دولت عنوان به. است

اي  كه با ابتكار ماهاتير محمد طراحي گرديده برنامه
مالزي تهيه نموده كه در  2020انداز  تحت عنوان چشم

                                                     
1-Janice Perleman 

كالنشهر كواالالمپور  ي راهبردي براي توسعه آن برنامه
و استفاده از ظرفيت اين شهر در عصر جهاني شدن 

موريت و كاركردهاي أچارچوب م كيدگرديده و در اينأت
جديدي براي كواالالمپور تعريف  و خدماتي  اقتصادي

   همچنين ).80: 1390، ديگران پور و الله( شده است
و اتخاذ سياست  1980 ي در كشور چين  بعد از دهه

كن و پ  مناطق كالنشهري درهاي باز اقتصادي،
مداران و  بااليي در نزد سياست      اهمي تشانگهاي از 

  . گيران كشور برخوردار بوده است تصميم
خلق چين  ي كنگره 1986اي كه در سال  گونه هب

شهر شانگهاي را تصويب و  ي كلي توسعه ي برنامه
 ي اساس اين برنامه بر. جهت اجراء به دولت اعالم نمود

گذاري  به منظور جذب سرمايه 2جديد پودنگ ي ناحيه
 هاي جهاني شدن اقتصاد و استفاده از فرصتخارجي 

 كالنشهري شانگهاي اجرا گرديده است ي در منطقه
)Andraw M. Marton, 2004: 7.( اي  همچنين مطالعه

براي  3كه پيتر تيلور و همكاران در دانشگاه الف برو
اند،  انجام داده 2000شهرهاي جهاني در سال  تعيين
توسعه از جمله  كالنشهرهاي كشورهاي در حالبيشتر 

 كواالالمپور  شانگهاي، در كنار شهرهاي استانبول،
پذيري از تأثيرسئول و غيره با بيشترين  جاكارتا،

شهرهاي جهاني  ي فرايند جهاني شدن اقتصاد در رتبه
كه كالنشهر تهران در همين  صورتي در. قرار دارند

شهرهاي جهاني و داراي  ي مطالعه در خارج از شبكه
هايي از پيوستن به فرايند جهاني شدن  نهحداقل نشا

ست كه روز بروز جايگاه ا اين در حالي. باشد مي
ي توسعه ها برنامهكالنشهرها در  4جغرافياي اقتصادي

و سرمايه گذاري در  در حال تقويت بودهكالن كشورها 
اينگونه شهرها براي توسعه اقتصادي و پاسخگويي به 

 باشد ميقتصادي مشكالت متعدد آنها داراي توجيه ا
(UN Habitat, 2011: 154).   

  

                                                     
2-Pudong  New Area 
3-Loughborough 
4-Geo Economic  
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  روش تحقيق 
ي ها داده. باشد ميتحليلي  -روش تحقيق توصيفي

صورت عيني و به روش اسنادي و ه مورد نياز ب
 ي براي اثبات فرضيه. آوري شده است اي جمع كتابخانه

شهرهاي جهاني و  ي تحقيق به دو نوع اطالعات رتبه
پايدار  ي ي توسعهها شاخصهاي  و نيز داده 1غيرجهاني
كالبدي و  اجتماعي، -چهارگانه اقتصادي در ابعاد
ي مربوط به رتبه و ها داده. محيطي نياز بود زيست

جايگاه شهرهاي جهاني و تهران با مراجعه به سوابق 
المللي به ويژه مطالعات تيلور  مطالعات و تحقيقات بين

 بندي هرتبشهرهاي جهاني و  ي و همكاران در زمينه
شهر  2از بين شهرهاي منتخب . آنها استخراج گرديد
شهرهاي جهاني داراي  بندي رتبهبنگلور و تهران در 

حداقل شواهد اندك از جهاني شدن بوده و امتياز يك 
- 2 مادريد - 1 :شهر شامل 14 ي اما بقيه. را داشتند

 استكهلم- 6سئول، -5سنگاپور -4كواالالمپور،-3توكيو 
سانتياگو  -11دهلي نو، -10بنگلور - 9ليما -8اوزاكا -7

بانكوك، داراي امتياز  -14مسكو  -13سائوپائولو -12
جدول (و از جايگاه بااليي برخوردار هستند  7الي  3
پايدار  ي ي توسعهها شاخصي ها دادهدر ارتباط با ). 1

هاي  سايت شهرهاي منتخب با دسترسي به منابع و
 ي اتي زيرمجموعهسسات تحقيقؤمختلف از جمله م

الي  1995 هاي ل ساسازمان ملل، اين اطالعات براي 
عد         ي چهار ب ها شاخص. آوري گرديد جمع 2002

ه كالبدي ب محيطي و اجتماعي و زيست -اقتصادي
طيف زيادي از . انتخاب شدند 2شرح جزئيات جدول 

ها و نهادهاي مختلف  توسط سازمان ها شاخص
پايدار در مناطق  ي المللي براي سنجش توسعه بين

كار گرفته شده است، اما در اين تحقيق ه كالنشهري ب
با توجه هدف تحقيق يعني سنجش ارتباط بين 

مورد از  15پايدار و جهاني بودن كالنشهرها،  ي توسعه
آسياي شرقي، اين شهرها از كشورهاي مختلف جهان،

                                                     
1-Global Cities  &  non Global city 

 اروپا و آمريكاي التين انتخاب گرديده است 
.(Bestcities, 2000)  هر چند دسترسي به اطالعات و

در كالنشهرهاي منتخب با  ها شاخص يها داده
اما در نهايت بعد از جستجوي . محدوديت روبرو بود

اي  اطالعات  زياد در منابع اينترنتي و اسناد كتابخانه
شاخص در ابعاد اقتصادي،  36 صورت بهمورد نظر 

 شرحه فضايي و زيست محيطي ب -اجتماعي، كالبدي
 ها شاخصاطالعات اين . آوري گرديد جمع 2جدول 

كه  باشد مي 2002الي  1995هاي  مربوط به سال
در  ها شاخصجزئيات مرجع زماني اطالعات هر يك از 

اين  (Un, 2005: 200). قيد گرديده است) 2جدول 
اي انتخاب شده كه عالوه بر نشان  گونه  هب ها شاخص

پايدار مناطق كالنشهري به  ي دادن وضعيت توسعه
صورت مستقيم و غير ه جهاني بودن اين مناطق نيز ب

مثال شاخص ميزان  عنوان به. مستقيم ارتباط دارد
تورم و يا  ،GDPتوليد ناخالص داخلي  رشد باالي

نوعي به وضعيت ثبات و امنيت ه ميزان بيكاري پايين ب
خود موجب  ي نوبهه اين امر ب. اقتصادي داللت دارد

و  بيشتر  هاي داخلي و خارجي گذاري تشويق سرمايه
دنبال   هافزايش حجم تجارت خارجي را ب ي در نتيجه

طور ميزان  شاخص ضريب جيني كه  يا همين. دارد
توزيع درآمد بين گروههاي  ي نحوه ي دهنده نشان

بحث و چالش  ي موردها شاخصاجتماعي بوده و از 
ژه مخالفين جهاني شدن  به دليل افزايش  برانگيز به وي

. باشد ميطبقاتي مابين گروههاي اجتماعي  شكاف
ي مشاركت سياسي و زيست محيطي، در ها شاخص

عد اجتماعي، شاخص حسابرسي مرتب درآمد و  ب 
گذاران  شهرداري معيار مناسبي براي سرمايه ي بودجه

 مشاركت  اقتصادي جهت  خارجي در ارزيابي شفافيت
 باشد ميها  هاي زيرساختي شهرداري پروژه مناقصات در
  ).225: 1387سرور، (
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  ...بندي پايداري كالنشهر تهران  تحليل و رتبه

  2000از لحاظ جهاني بودن توسط تيلور و همكاران  12تا  1فهرست شهرها بر اساس امتياز : 1جدول 
  نام شهر امتيازاتميزان  بندي شهرها طبقه

  شهرهاي جهاني آلفا
  لندن،پاريس،نيويورك،توكيو 12
  شيكاگو،فرانكفورت،هنك كنك،لس آنجلس،ميالن،سنگاپور 10

  شهرهاي جهاني بتا
  سانفرانسيسكو،سيدني،تورنتو،زوريخ 9
  بروكسل،مادريد،مكزيكوسيتي،سائوپولو 8
  مسكو،سئول 7

  شهرهاي جهاني گاما

 آمستردام،بوستون،كاراكاس،داالس،دوسلدروف،ژنو،هاستون،جاكارتا،ژوهانسبورگ،ملبورن،  6
  اوزكا،پراگ،تايپه، سانتياگو، واشنگتن،

  بانكوك،پكن،استكهلم،ورشو 5

آيرس،بوداپست،كپنهاگ، ،هامبورگ، استانبول،كواالالمپور، آتالنتا،بارسلون،برلين،بوينس  4
  مونترال، مونيخ، شانگهايمانيل،ميامي،مينه پوليس، 

شهرهاي داراي شواهد 
قوي تا كمترين       ًنسبتا 

شواهد از لحاظ جهاني 
  بودن

ًشواهد نسبتا           
  اوكلند،دوبلين،هلسينكي،لوگزامبورگ،ليون،بمبئي،دهلي نو،فيالدلفيا، ريودوژانيرو،تل آويو، وين )3(قوي

 شواهد نسبي
)2(  

ابوظبي،آلماآتي،آتن،بيرمنگام،بوگوتا،براتيسالوا،بريسبان،بوخارست،قاهره،كليولند،كولون،دترويت،دبي،شهر
هوشي مينه كيف،ليما، ليسبون، منچستر، مونته ويدئو، اوسلو، رتردام، رياض، سياتل، اشتوتگارت، الهه، 

  ونكوور

كمترين 
  )1(شواهد

آداليد،آنتورپ،آروس،بالتيمور،بنگلور،بولونا،بريليا،كالگري،كيپتاون،كلمبو،كلمبوس،درسدن، 
ادينبرگ،جنوا،گالسكو، گوتننبرگ،كوانگ زو، هانوي، كانزاسيتي، ليدز، ليل، مارسي، ريچموند، سن 

  پيتزبورگ، تاشكند، تهران،تيوانا، تورن ،اوترخت،ولينگتون

  2001اسكات : أخذم 
  

پايدار شهري از  ي ي توسعهها شاخصدهي  وزن
 نقطه نظر متخصصان مسائل شهري

-پايدار و جمع ي ي توسعهها شاخصبعد از انتخاب 
بايست  آوري اطالعات براي شهرهاي منتخب مي 

 .يدگرد ميگونه شهرها مشخص  پايداري اين بندي رتبه
پايداري  ي مشخص كردن رتبه بندي رتبههدف از 

آن با امتياز شهرهاي  ي شهرهاي موردمطالعه و مقايسه
اين كار  ي الزمه. باشد ميجهاني مندرج در جدول يك 

اجتماعي و -كدام از ابعاد اقتصادي تعيين وزن هر
ي ها شاخصزير ها و مؤلفهنيز  محيطي و زيست-كالبدي
كارشناسان مسائل نفر از  25دهي از  براي وزن. آنها بود

محيطي و كالبدي در  زيست اقتصادي، اجتماعي،
مسائل شهري استفاده شد و در نهايت پس از  ي زمينه
نظرات،ميانگين امتيازات به عنوان  آوري نقطه جمع

 پايداري لحاظ گرديد بندي رتبهضريب هر شاخص در 
  ). 2 جدول شماره(

  

بر اساس  بندي رتبهاستفاده از تكنيك تاپسيس، 
  TOPSIS(1( آل  تشابه به حل ايده

ي مختلف ها شاخصآوري اطالعات  بعد از جمع
بعد سنجش  منتخب مرحله پايداري براي كالنشهرهاي

ميزان پايداري آنها در ارتباط با فرايند جهاني شدن 
 بندي رتبهبايست از روش و مدل  به اين جهت مي. بود

با توجه به چند بعدي بودن  . شد مناسبي استفاده مي
ي متعدد  از تكنيك تصميم ها شاخصپايداري و 

استفاده شده، كه توانايي تركيب  2گيري چندمعياره
ي متعدد را داشته و به جاي استفاده از يك ها شاخص

معيار سنجش از چندين معيار سنجش استفاده 
همچنين تكنيك تاپسيس به عنوان يك روش . كند مي

       اولوي تي چند شاخصه، مدل مناسبي براي گير تصميم
 1992اين روش در سال . دگرد ميبندي محسوب 

 4كتاب هوانگ و يون با ارجاع به  3توسط چن و هوانگ

                                                     
1-Technique for Order Prefernce By Similarity to Ideal Solution  

2-Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 
3-Chen and Hwang 
4-Hwang and Yoon 
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مدل تاپسيس  ازنوع .مطرح شده است 1981در سال 
هاي  مدل  .باشد مي گيري جبراني هاي تصميم مدل

گيري چند شاخصه گفته  هايي از تصميم جبراني به مدل
 كه تغيير در يك شاخص توسط تغيير مخالف شود مي

تكنيك . شود مي ي ديگر جبرانها شاخصدر شاخص يا 
گيري چند شاخصه جبراني روش بسيار قوي  تصميم
طريق شبيه نمودن به  ها از بندي گزينه       اولوي تبراي 

دهي،  كه به نوع تكنيك وزن باشد ميآل  جواب ايده
 هاي حاصل از آن، ار كمي داشته و پاسخحساسيت بسي

شده  انتخاب ي روش،گزينه در اين.كند عميقي نمي تغيير

آل و دورترين  ترين فاصله را از جواب ايده بايد كوتاه مي 
طاهرخاني، ( باشد را از ناكارآمدترين جواب داشته فاصله
1386: 64 - 63(.  

بندي پايداري براي مشخص نمودن  بعد از رتبه - 1
از  )پايدار و جهاني شدن ي توسعه(ها      متغي ررابطه بين 

و نيز براي تعيين   1پيرسن  تحليل آماري  همبستگي
هاي  مجموعه شهرهاي منتخب از  ها و يا تفاوت شباهت

تحليلي  افزار نرمدر  2اي بندي خوشه روش تحليل پهنه
SPSS استفاده گرديد.  

  

  پايداري شهرهاي مورد مطالعه بندي رتبهپايدار شهري در  ي ي توسعهها شاخصها و  لفهؤابعاد، م: 2جدول 
  مراه امتيازبندي آنها بر اساس نظرات كارشناسانه به

از   امتياز  ابعاد
امتياز از  ها مؤلفه  100

امتيازشا  ها شاخص 100
  خص

  37  اقتصادي

  GDP،  6نرخ رشد   12  ثبات اقتصادي
  6  تورم

  25  رفاه اقتصادي

  5  ضريب جيني
  PPP  5) $(صورت بهميزان درآمد سرانه 

  5  $در آمد سرانه  قيمت مسكن نسبت به
  5  نرخ اشتغال

  5  زير خط فقر      جمعي تدرصد 

  34  اجتماعي

  2  درصد باسوادي مردان  4  منابع انساني
  2  زنان درصد باسوادي

هاي بهداشتي ومراقبت
  2  اميد به زندگي،  4 در ماني

  2  سال5درصد مرگ ومير كودكان زير 
دسترسي به اطالعات و

  ارتباطات
 

4,5  
  1,5  نفر1000تعداد افراد برخوردار از كامپيوتر در هر 

 1,5  نفر1000برخوردار از موبايل در تعداد افراد

 1,5  نفر1000تعداد كاربران ايتنرنت در 

  6,5  زيرساخت نهادي
  2,5  )طرح آمايش سرزمين(وجود استراتژي بلندمدت 

  2  )ها كد بندي ساختمان(مديريت بحران
  2  )وجود نقشه حوادث(مديريت بحران

  نهادگرايي
تمركززدايي (

و  قدرت،مشاركت
  )شفافيت 

15  

  2,5  ميزان استقالل دولت محلي در تنظيم ماليات بردرآمد
 2,5  ميزان استقالل دولت محلي در تنظيم هزينه خدمات عمومي

 2,5  هاي شهرداري مرتب حساب) مميزي(حسابرسي
 2,5  انتشار قراردادها و مناقصات شهرداري

 2,5  ها وشاهراه ها جاده مشاركت شهروندان در تعيين مسير جديد

 2,5  ي عمومي و اصلي شهرها بندي وپروژهتغيير منطقه
Source: journal Asia week,2000  2- GLOBAL REPORT ON HUMAN SETTLEMENTS 2003,2005 1  

                                                     
1- Pearson 
2-Hierachical Cluster Analysis 
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  2ادامه جدول 

  ابعاد
از   امتياز

100  
  ها مؤلفه

امتياز از 
100  

  ها شاخص
امتياز 
  شاخص

  
كالبدي 

  فضايي و
14  

هاي  كيفيت  زيرساخت
  مكاني
  

9  
  3  )سكونت مابين محل كار و( مدت زمان سفر به دقيقه

  3  )ليتر روزانه( سرانه مصرف آب
  3  فاضالب ي آوري شده از طريق شبكه درصد آب جمع

  5  كيفيت مسكن
  2,5  درصد خانوارهاي  برخوردار از شبكه فاضالب

  2,5  تلفن درصد خانوارهاي  برخوردار از

زيست 
  محيطي

15  

  بهداشت محيط
  )كيفيت هوا(

6  

  2  )1999گرم در متر مكعب ميلي( آلودگي ذرات معلق در هوا
  گرم در متر مكعب  ميلي( دي اكسيد سولفور

  )2001الي 1995از 
2  

   مكعب گرم در متر ميلي(دي اكسيد نيتروژن 
  )2001الي 1995

2  

 ي نحوه( بهداشت محيط
  )هاي شهري دفع زباله

9  

  1,5  خاكستر شده صورت بههاي  درصد زباله
 1,5  دفن بهداشتي صورت بههاي  درصد زباله

 1,5  روباز صورت بههاي  درصد زباله

 1,5  هاي بازيافت شده درصد زباله

 1,5  هاي سوزانده شده در فضاي باز درصد زباله

 1,5  هاي ديگر دفع زباله روش

Source: 1- journal Asia week,2000  2- GLOBAL REPORT ON HUMAN SETTLEMENTS 2003,2005  
  

  ها يافتهنتايج و 

                       پايداري شهرهاي جهاني       بندي      رتبه      نتايج   
               پايداري شهرهاي       بندي      رتبه            دست آمده از   ه        نتايج ب

          در مجموع  كه  دهد مينشان  3در جدول             مورد مطالعه 
                                                پايداري شهرها با رتبه يا امتيـاز جهـاني شـدن       ي      رتبه

                                                     آنها منطبق بوده و به عبارتي همانگونـه كـه شـهرهاي    
                                  ي جهاني شـدن از امتيـاز بـااليي      ها      شاخص         جهاني در 

          پايـداري    ي                                          برخوردار هستند، به موازات آن داراي رتبه
                    ال شـهرهاي جهـاني       مثـ          عنـوان     به  .                 باالتري نيز هستند

ــه ترتيــب در   ــا، اســتكهلم، ســئول و ســنگاپور ب                                                          اوزاك
                                             ي  اول  تا چهارم پايداري قرار دارند، در جدول   ها      رتبه
  5                                     شهرهاي جهاني نيز داراي امتيازات باالي       بندي      رتبه
          پايـداري     ي             ميان رتبـه                 البته در اين  .      باشند    مي    10    الي 

      شـهر     ي                            همچون جاكارتا كمتر از رتبه      شهرها         برخي از 
                  رسد يكي از داليـل                  ، كه به نظر مي    باشد    مي         جهاني آن 

    دوم    ي                                   هاي مـالي شـرق آسـيا در نيمـه           بحران      آثار   آن 
                     ، كـه موجـب كـاهش          باشـد     مي      ميالدي       1990   ي     دهه

                                         ، افزايش بيكاري، كاهش درآمـد سـرانه در   GDP    رشد 
       بـاالي           اهميـت              با توجه بـه    .           گرديده است   ،    2000    سال 
وزن ب      نظـر                      پايـدار شـهري از     ي                     عد اقتصادي در توسعه      

                                 پايداري اين شهر با نزول بيشـتري     ي        ، رتبه       متخصصان
                                     در مـابقي مـوارد شـهرهاي جهـاني،       .                 روبرو بوده اسـت 

              ضـمن اينكـه     .                        ممتاز پايداري نيز هستند   ي            داراي رتبه
       همانند       0,18                             پايداري مجموعه شهري تهران با    ي      رتبه
                                              جهاني شـدن آن در انتهـاي جـدول قـرار دارد        ي      رتبه

    ). 4 و 3   ول   جد (
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  پايداري شهرهاي مورد مطالعه بر اساس تكنيك تاپسيس بندي رتبهنتايج : 3جدول 
34.0*

1 C  
)6(  

40.0*
7 C  

)5(  
41.0*

3 C  
)4(  

42.0*
4 C)3(  043*

12 C)2(  
  

)1(  
  )(ضريب

  رتبه       اولوي ت

  نام شهر  اوزاكا  استكهلم  سئول  سنگاپور  كواالالمپور  توكيو

25.0*
8 C  

)12(  
26.0*

14 C  
)11(  

27.0*
13 C

)10(  
31.0*

10 C)9(  32.0*
6 C)8(  33.0*

11 C  
)7(  

  )(ضريب
  رتبه       اولوي ت

  نام كالنشهر  مادريد  بانكوك  مسكو  سائوپائولو  سانتياگو  دهلي نو

-   18.0*
16 C

)16(  
22.0*

5 C)15(  23.0*
15 C)14(  

25.0*
9 C  

)13(  
  )(ضريب

  رتبه       اولوي ت

  نام شهر  بنگلور  ليما  جاكارتا  تهران   -

  1387 ،ي تحقيقها يافته :مأخذ
  

  از نظر جهاني شدن و پايداري مقايسه امتيازات شهرهاي مورد مطالعه: 4جدول 

 امتياز جهاني شدن بندي شهرهاي جهاني طبقه
  امتياز پايداري

 )( ضريب
 نام شهر

 شهرهاي جهاني آلفا
 توكيو 0,35 12

 سنگاپور 0,41 10

 شهرهاي جهاني بتا

 مادريد 0,33 8

 سائوپالو 0,27 8

 مسكو 031 7

 سئول 0,42 7

 شهرهاي جهاني گاما

 اوزاكا 0,48 6

 سانتياگو 0,26 6

 جاكارتا 0,22 6

 استكهلم 0,43 5

 كواالالمپور 0,40 4

قوي تا                          ًشهرهاي داراي شواهد نسبتا 
 كمترين شواهد از لحاظ جهاني بودن

 نو دهلي 0,25 3قوي            ًشواهد نسبتا 

 ليما 0,23 2امتياز حداقل شواهد 

 بنگلور 0,25 1كمترين شواهد

 تهران 0,18 1كمترين شواهد

  1387،هاي تحقيق يافته :مأخذ         

48.0*
2 C*

iC

*
iC

*
iC

*
iC
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  ...بندي پايداري كالنشهر تهران  تحليل و رتبه

   ي                             شهرهاي مورد مطالعه  به شيوه      بندي      رتبه      نتايج 
    اي            بندي خوشه      پهنه

      هـاي                            هـا و تشـابهات ويژگـي                         براي شـناخت تفـاوت  
       بـردن                                             پايـدار شـهرهاي مـورد مطالعـه و بـاال        ي       توسعه

         هاي قبلي                  دست آمده از روش  ه                     ضريب اطمينان نتايج ب
                 اي نيز انجـام و             بندي خوشه      پهنه      صورت    به            نتايج حاصله 

                             بطور كلي نمودار شامل دو پهنه   .           حاصل گرديد 1       نمودار 
                  شـهر و در پهنـه       10       اولـي     ي                          اصلي بوده كـه در پهنـه  
                      با ايـن توضـيح كـه      .        فته است                   دومي شش شهر قرار گر

                                                         شــهرهاي پهنــه دوم شــامل توكيــو، اوزاكــا، اســتكهلم، 
                                                    سنگاپور و سئول داراي امتيـاز بـاالي شـاخص جهـاني     
                                                         شدن و شهر كواالالمپـور نيـز بـا وجـود امتيـاز پـايين       

                                                    نسبت به اين طيف از شهرها در اين پهنه قـرار گرفتـه   
                                                  دليل اين امر همـانطور كـه مباحـث بـاال عنـوان        .    است

       پايدار    ي                                            گرديد، باال بودن وزن ابعاد اقتصادي در توسعه
          مـداوم و                  همچنـين رشـد     و           متخصصـان               شهري از نظـر  

            نـرخ رشـد    (                       اقتصـادي ايـن شـهر      ي    هـا         شـاخص         باثبات
      الـي        2000 (      هـاي       سال        در طي  )                     اقتصادي، درآمد سرانه

                             پايداري اولي به دو زيرپهنـه     ي      پهنه  .         بوده است  )     2002
                 اولـي تهـران،     ي           زيرپهنـه     در  .                  بندي گرديده اسـت       طبقه

         دوم كـه     ي             در زير پهنه  .                                 جاكارتا، ليما و بنگلور قرار دارد
                                                     باز به دو زيرپهنه تقسيم گرديده، شش شـهر سـائاپالو،   
                                                     سانتياگو و دهلي نو در يك پهنه و بـانكوك، مادريـد و   

     ).  1       نمودار  (    اند                  ديگر قرار گرفته   ي              مسكو در پهنه
  

  
  اي بندي خوشه بندي پايداري شهرهاي منتخب با استفاده از تحليل طبقه پهنه: 1نمودار 

  1387،نگارنده  :تهيه و ترسيم 
  

نتايج آزمون تحليل همبستگي جهاني شدن و 
  پايدار ي توسعه

آزمون ضريب همبستگي، بين بر اساس نتايج 
معناداري  ي پايدار رابطه ي شدن شهرها با توسعه جهاني

  r=0/53وجود دارد و ميزان اين ضريب مثبت و برابر
همچنين نتايج آزمون همبستگي مابين . باشد مي

پايدار در شهرهاي  ي هاي توسعه     متغي رجهاني شدن و 
 اقتصادي، هاي     متغي ركه بين  دهد ميموردمطالعه نشان 

شاخص (استثناي  محيطي به اجتماعي،كالبدي و زيست
شدن شهرها رابطه  با جهاني) اكسيد نيتروژن دي

عد                  شدت معناداري در ب . مثبت و معناداري وجود دارد
تورم، نرخ رشد  ي كاهشها شاخصاقتصادي بويژه 

GDP  جمعي تو      طور ابعاد  زير خط فقر، همين
وري، شفافيت افني دسترسي به ها شاخصاجتماعي و 

 0,7الي  0,5و مشاركت سياسي باالتر بوده و بين 
  ).6 و 5جدول ( باشد مي
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 پايدار شهري ي آزمون همبستگي بين شاخص جهاني شدن و شاخص توسعه: 5جدول 

 Correlationsپايدار  ي جهاني شدن و توسعه      متغي رتحليل همبستگي بين 

 پايدار ي توسعه  جهاني شدن  

 (*)Pearson Correlation 1  0,531 جهاني شدن

 Sig. (2-tailed) . 034/0 

 16 16  تعداد 

 Pearson Correlation 0,531(*) 1  پايدار  ي توسعه

 Sig. (2-tailed) 034/0 . 

 16 16 تعداد 

  1387 ،مطالعات ميداني نگارنده: خذأم               
  

 پايدار در شهرهاي مورد مطالعه  ي ي توسعهها شاخصنتايج آزمون همبستگي مابين جهاني شدن و : 6جدول 

 rنتيجه  ها شاخص ابعاد رديف

 اقتصادي 1

 6/0 ميزان تورم

 GDP 5/0نرخ 

 3/0 ميزان بيكاري

 7/0 زير خط فقر      جمعي ت

2 

 

 اجتماعي

 5/0 اميد به زندگي

 6/0 دسترسي به اينترنت

 7/0 كامپيوتر

 اجتماعي نهادي

 4/0 )استراتژي بلندمدت(وجود برنامه آمايش سرزمين 

 4/0 استقالل حكومت محلي

 5/0 )حسابرسي ماليه شهرداري( شفافيت

 5/0 )انتشار قراردادهاي و مناقصات  شهرداري(شفافيت

 4/0 ريزي برنامهمشاركت مردم در 

3 
 ي توسعه(كالبدي 

 )ها زيرساخت

 4/0 سرانه مصرف آب

آوري  هاي  جمع درصد پسĤب(شبكه فاضالب آب 
 )شده

5/0 

 زيست محيطي 4

 4/0 ذرات معلق در هوا

 4/0 اكسيد سولفور در هوا دي

 -2/0 اكسيد نيتروژن در هوا دي

  1387 ،مطالعات ميداني نگارنده: خذأم                
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  ...بندي پايداري كالنشهر تهران  تحليل و رتبه

 نتيجه 

ي اخير ها دههفرايند جهاني شدن اقتصاد در 
-ات عميقي بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فضاييتأثير

 ي به عقيده. كالبدي كشورها بر جاي گذاشته است
شناسي  هاي اقتصاد،جامعه پردازان رشته ازنظريه بسياري

تكامل مراحل نظام  و جغرافيا اين فرايند بخشي از
سمت ه مرزهاي آن ب در نتيجه گسترش داري و سرمايه

ي منتهي ها دههدر . باشد ميداري  هاي غيرسرمايه نظام
سوم  بسياري از اقتصادهاي بزرگ جهان  ي به هزاره

 داري همچون چين، روسيه، اروپاي شرقي، غير سرمايه
آسياي شرقي، آمريكاي التين و حتي كشورهاي 

داري  لحاظ اقتصادي پذيراي نظام سرمايه اسالمي از
. اند شدهبوده و همگام با فرايند جهاني شدن اقتصاد 
ات تأثيراما با اين وجود هنوز هم نظرياتي در ارتباط با 

سياسي وجود  منفي اين فرايند در محافل علمي و
ادغام در                                    ًدارد، كه پذيرش، همگام شدن و نهايتا 

اقتصاد جهاني را براي برخي از كشورها با ترديد مواجه 
هاي  و سال ها دههاز طرفي آنچه كه در . ساخته است
آن هستيم، تداوم فرايند جهاني شدن  اخير شاهد

  .   باشد ميهاي سياسي  اقتصاد در كنار اختالفات و نزاع
با قبول اين واقعيت بسياري از كشورها از جمله 

هاي اخير سعي در  ر حال توسعه در سالكشورهاي د
هاي  آگاهانه و استفاده از فرصت براي پذيرش ريزي برنامه

يكي از نتايج جهاني شدن اقتصاد ايجاد  .اند آن برآمده
بنابراين راهبرد اين . باشد ميجهاني   شهرهاي  ي شبكه

كشورها براي ورود به فرايند جهاني شدن اقتصاد 
مهيا كردن شرايط فضايي و و  ، توسعهريزي برنامه

كالبدي شهرها بخصوص كالنشهرها براي پيوستن به 
در اين پژوهش . شهرهاي جهاني بوده است ي شبكه

ذهني  ي تالش گرديد كه به بخشي از چالش و دغدغه
شدن و  فرايند جهاني ي  محققين در ارتباط با رابطه

كيد بر كالنشهر أپايدار شهري كالنشهرها با ت ي توسعه
ي ها شاخصبه اين منظور . ران پاسخ داده شودته

شهر جهاني در  15پايدار شهري تهران با  ي توسعه
و با استفاده از  مطالعه 2000الي 1995 هاي سال   طي 

. گرديد بندي رتبهآنها  تكنيك تاپسيس ميزان پايداري
كالنشهر تهران در بين شهرهاي  بندي رتبهدر اين 

در . انزدهم قرار گرفتش ي منتخب در انتها و در رتبه
 ياي هم، تهران با شهرهاي بندي خوشه تحليل پهنه

همچون جاكارتا، بنگلور و ليما در يك پهنه قرار 
كه به استثناي شهر جهاني جاكارتا، شهرهاي . گرفت

شهرهاي جهاني داراي  بندي رتبهليما و بنگلور در 
 پايين و تا حدودي نزديك به تهران هستند ي رتبه

همچنين تحليل همبستگي بين دو ). 1جدول شماره (
پايدار  ي جهاني شدن اقتصاد و توسعه      متغي ر
رابطه تاحدودي  ي دهنده كه نشان باشد مي54/0ضريب

ي ها شاخص البته همبستگي تمام.مثبت بين آنها هست
پايدار با جهاني شدن يكسان نيست، برخي از  ي توسعه
همبستگي باال و  بويژه اقتصاد داراي ضريب ها شاخص

محيطي  ي زيستها شاخصبرخي از آنها همچون 
  ).  6جدول ( داراي همبستگي كمتري هستند

شهرهاي  بندي رتبهبا نتايج  بندي رتبهنتايج اين 
توسط تيلور و همكاران تهيه  2000جهاني كه در سال

نتايج حاصله   .مورد مقايسه قرار گرفت ،شده بود
باالتري در  ي داراي رتبهدهد شهرهايي كه  نشان مي

 ي شهرهاي جهاني هستند به نسبت از رتبه ي شبكه
پايداري باالتري برخوردار هستند و همچنين كالنشهر 

شهرهاي جهاني بوده و  ي تهران هم كه خارج از شبكه
بور كسب زحداقل امتياز از جهاني شدن را در سال م

پايداري  ي كمتري در توسعه ي نموده بود، داراي رتبه
اي كه به همراه شهر بنگلور در انتهاي  گونه هب. باشد مي
به عبارت ديگر . پايداري قرار گرفته است بندي رتبه

شهرهاي جهاني   ي و شبكه كالنشهرها كه در رتبه
مطلوب و پايداري برخوردار  ي هستند، از روند توسعه

  . هستند
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و آمده از اين تحقيق  به دستحال با توجه به نتايج 
 ي شهرها در شبكه حضور كالن      اهمي تروشن شدن 

جريانات مثبت اقتصادي  ي واسطهه شهرهاي جهاني ب
و تسري آن در ابعاد اجتماعي، كالبدي و زيست 

جامع براي ورود كالنشهر  ريزي برنامهمحيطي لزوم 
شهرهاي  ي تهران و ساير كالنشهرهاي كشور به شبكه

البته ورود . كند پيدا مي      اهمي تجهاني بيش از پيش 
ديگر مجموعه شهري  شهري تهران و ي مجموعه

بزرگ كشور همچون تبريز، اصفهان، شيراز و يا مشهد 
به فرايند جهاني شدن تا حدود زيادي به اقدامات 

هاي خارجي و  در سياست دولت و بازيگري فعال
هاي  هايي نظير پيمان داخلي  نظير عضويت در سازمان

هاي خارجي  تضمين سرمايه اي،سازمان منطقه اقتصادي
قوانيني  تدوين ضوابط و 2جهاني سازمان تجارت ،1ميگا

ي بخش خصوصي در توليد، ها       فعالي تشفاف در جهت 
آموزش  ارتقاء معنوي، ت                      رسميت شمردن حقوق مالكي  به
 وري روز، واانساني مطابق با نيازهاي فن مهارت نيروي و

واگذاري بخشي از شهري   مديريت ي يا در حوزه
هاي محلي به ويژه در مناطق  اختيارات به حكومت

كالنشهري براي تقويت جايگاه آنها به عنوان عامالن 
. جهاني بستگي دارد ي سياسي در صحنه اقتصادي و

هاي اوليه در اين زمينه نظير  در كشور ما نيز گام
عضويت ناظر در سازمان تجارت جهاني و اقدامات 

گري  سازي و كاهش تصدي خصوصي داخلي گرايش به
هاي اقتصادي و اجتماعي برداشته        فعالي تدولت در 

هاي شهري به  شده است و در مورد ارتقاء مجموعه
شهرهاي جهاني و  ي ويژه كالنشهر تهران به رتبه

پايدار شهري  ي هاي شايسته براي توسعه ايفاي نقش
 ساله و قانون 20انداز  در اسناد فرادستي همچون چشم

كه  اما اكنون زمان آن فرا رسيده. آن بازتاب يافته است
  . هاي عملي براي تحقق اين اهداف برداشته شود گام

                                                     
1-The Multilateral Investment Guarantee Agency 
2-World Trade Organization 

  منابع
  جهاني شدن و  .)1387(احمدي ترشيزي، ميترا

سسه تحقيقات و ؤم .تهران. پايداري شهري،چاپ اول
 .علوم انساني

 ي جهاني،ها منطقه - شهر). 2001( آلن ،اسكات 
. تهران .چاپ اول )1383(،لطفي كاظميآ  ترجمه پانته

 . ريزي شهري برنامه انتشارات مركز پردازش و

 ناگريزي انقالب : جهاني شدن .)1383(كمال،اطهاري
. 43پياپي در توليد نشريه مجلس و پژوهش، شماره 

 .90 - 132 صفحات .1383بهار 

   1386 (        تهـران                                   سازمان مسكن و شهرسـازي اسـتان    (  .  
   .               طرح جامع تهران

 ــاواتي  ج ــل بهاگ ــاتوار لع ــديش ن ــاع از    . )    2004 (                                     اگ           دف
  )     1384 (                                            جهــاني شــدن، ترجمــه مســعود كرباســيان 

  .                           شركت امتشارات علمي و فرهنگي  .      تهران

  ي گوناگون دربـاره    ها       نظريه   ).     2001  (              ساسن، ساسكيا                   
    چاپ    )    1389 (                      ترجمه مسعود كرباسيان   ،         جهاني شدن

  .                 انتشارات نشر چشمه  .      تهران   .    نخست

 ــاني شــدن اقتصــاد و   .  )    1387 (        هوشــنگ   ،       ســرور                          جه
                                          پايدار منـاطق كالنشـهري مطالعـه مـوردي        ي       توسعه

                            رســاله دكتــري جغرافيــا و   ،                        مجموعــه شــهري تهــران
                                اســتاد راهنمــا دكتــر مهــدي    .       شــهري        ريــزي          برنامــه

 .                  دانشگاه تربيت مدرس   .        پورطاهري

 ؛          پرهيزكـار        اكبـر               پورطـاهري؛         مهـدي    ،     هوشنگ  ،     سرور   
                 شـدن اقتصـاد و           جهـاني    .  )    1389 (        كاظميان        غالمرضا 

                     كالنشهري تهران، آمايش    ي                       چالش پايداري در منطقه
  .  23-  42     صفحات  .              شماره چهاردهم   .   فضا      ريزي        برنامه  و 

 بنيادهاي پايداري كالنشهر تهران،. صرافي، مظفر 
هاي راهبردي سازمان  پژوهش دفتر مطالعات و

  .1- 27صفحات  .فرهنگي هنري شهرداري تهران
 هاي  بايستگي .)1389(عظيمي  ؛ ناصر صرافي، مظفر

ي  نامه ،شهرهاي ايران احراز نقش فراملي براي كالن
. 10شماره  .سال پنجم .شناسي ايران      جمعي تانجمن 
 .148 - 187 صفحات
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  ...بندي پايداري كالنشهر تهران  تحليل و رتبه

 كاربرد تكنيك ).1386(مهدي  ،طاهرخاني TOPSIS 
تبديلي كشاورزي  مكاني استقرار صنايع بندي       اولوي تدر 

سال  .هاي اقتصادي پژوهشدر مناطق روستايي، مجله 
 .59- 73صفحات  . شماره سوم. هفتم

 اقتصاد، : عصر اطالعات). 1999( مانوئل ،كاستلز
) جلد يك ،اي ظهور جامعه شبكه(جامعه و فرهنگ 

وزارت  1385 .فشين خاكبازو ا ترجمه احد عليقليان
 .تهران .فرهنگ و ارشاد اسالمي

 1390( سرور  رحيم ؛سرورهوشنگ ؛ منيژه ،پور الله.( 
فضايي مناطق كالنشهري در  ريزي برنامهمديريت و 

 .فصلنامه آمايش محيط عصر جهاني شدن اقتصاد،
 .67- 89صفحات  .شماره سيزدهم

 ،تحليل فضايي خدمات . )1390( عليرضا محمدي
پشتيبان توليد با تأكيد بر كاركرد فراملي كالنشهر 

 ريزي برنامهنامه دكتراي جغرافيا و  پايان ،تهران
دانشگاه . شهري، استاد راهنما دكتر مظفر صرافي

 .بهشتي شهيد

 2001( مركزسكونتگاههاي انساني سازمان ملل متحد.( 
شهرها در فرايند . سكونتگاههاي انساني گزارش جهاني
 رضا پورخردمند و همكاران  ترجمه جهاني شدن،

 .ريزي شهري تهران مركز مطالعات برنامه .)1388(
 Andraw, M. M (2004). Spaces of globalisation : 

institutional reforms and spatial economic 
development in the Pudong New Area, 
Shanghai. Hong Kong : Centre for China Urban 
and Regional Studies, Hong Kong Baptist 
University 

 Bestcities(2000)www.cnn.com/asianow/asiaweek 
 . Ghourchi,M. et al  (2012). Globalization and 

the Role of Cities inTransnational Spaces, 
Journal International Humanities Vol.19(2): 
139-158 

 Taylor,P.J, et al (2001). West Asian/North 
African Cities in the World City Network:A 
Global Analysis of Dependence, Integration & 
Autonomy. 
www.lboro.ac.uk/gawc/gawcworlds.html.   

 Taylor, P. J,et al (2011). Global Urban Analysis: 
A Survey of Cities in Globalization. London: 
Earth scan. 

 UNCHS (2005). The Challenge of Slums Global 
Report on Human Settlements and Financing 
Urban Shelter Global Report on Human 
Settlements.  

 UN Habitat (2011). The Economic Role of 
Cities. Nairobi: UN Human Settlements 
Program.     
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