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Role of Oil-based Economic Components in Spatial 
Transformations of Tehran and Tabriz Metropolises
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Aims Today, due to a large change in economic, political, and other relations, the spatial 
structure of cities, especially metropolises, is subject to rapid changes. Regarding the influence 
of structural components, especially the component of politics (power), on space, on 
one hand, and the existence of oil revenues and structural features of Iran on the other hand, 
consideration of the spatial transformations of metropolises is necessary in terms of politics 
and power. The aim of this study was to investigate the pattern of spatial transformations of 
Tehran and Tabriz metropolises in the context of Iranian oil economy.
Instruments & Methods In this analytical-descriptive study, the required data, information, 
and concepts related to the indices explaining the spatial transformations of Tehran and Tabriz 
metropolises were collected directly with access to some information sources, including the 
Central Bank site and the Statistical Center. In the theoretical foundation, the most part of the 
study was done in library. Pearson correlation coefficient and Simultaneous regression test 
were used to determine the relationship between oil revenues of the country and building 
approval certificates issued by the municipality of Tehran and Tabriz.
Findings The oil revenues had a direct correlation with the number of building approval 
certificates issued in Tabriz (r=0.5663; p=0.0025) and Tehran (r=0.7440; p=0.0005). The 
oil revenues could explain 56.63% of the building approval certificates issued in Tabriz and 
74.44% of the building approval certificates issued in Tehran.
Conclusion Production, spatial transformations, and construction activities in Tehran and 
Tabriz metropolises are directly affected by oil revenues.
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  چکيده
دنبال تغییر وسیع در مناسبات اقتصادی، سیاسی و غیره، امروزه به اهداف:

شهرها در معرض تحوالت سریعی قرار دارند. با ویژه کالنساختار فضایی شهرها به
ویژه مولفه سیاست (قدرت) های ساختاری و بهتوجه به تاثیرپذیری فضا از مولفه

ری خاص ایران از سوی های ساختاسو و وجود درآمدهای نفتی و ویژگیاز یک
شهرها از منظر سیاست و قدرت ضرورت دیگر، توجه به تحوالت فضایی کالن

شهرهای تهران یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی تحوالت فضایی کالنمی
 و تبریز در بستر اقتصاد نفتی ایران بود.

مفاهیم ها، اطالعات و توصیفی، داده - پژوهش تحلیلیاین ها: در ابزار و روش
شهرهای کننده تحوالت فضایی کالنهای تبیینمورد نیاز در ارتباط با شاخص
صورت مستقیم با دسترسی به برخی منابع آوری بهتهران و تبریز عالوه بر جمع

آوری شد. در بخش اطالعاتی از جمله سایت بانک مرکزی و مرکز آمار نیز جمع
وجود  یینتع یبراای انجام شد. هصورت کتابخانمبانی نظری، عمده مطالعات به

صادرشده توسط  یساختمان یهاپروانهو  کشور ینفت یدرآمدهابین رابطه 
 و سپس از ضریب همبستگی پیرسون شهر تهران و تبریز،ی دو کالنشهردار

  آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد.
 در های ساختمانی صادرشدهمیزان درآمدهای نفتی با تعداد پروانه ها:یافته
های تعداد پروانهو همچنین با ) p=۰۰۲۵/۰؛ r=۵۶۶۳/۰(شهر تبریز کالن

همبستگی )، p=۰۰۰۵/۰؛ r=۷۴۴۰/۰تهران (شهر در کالن ساختمانی صادرشده
های تعداد پروانه %۶۳/۵۶ . میزان درآمدهای نفتی توانستمستقیم داشت

های ساختمانی تعداد پروانه %۴۰/۷۴شهر تبریز و ساختمانی صادرشده در کالن
  شهر تهران را تبیین نماید.صادر شده در کالن

 شهرهایکالن در ساختمانی هایفعالیت و فضا تحوالت تولید، گیری:نتیجه
  .دارد قرار نفتی درآمدهای مستقیم تاثیر تحت تبریز و تهران
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  مقدمه
ویژه حوزه جغرافیا، با توجه به مفاهیم مطرح در علوم مختلف به

فضا موجودیتی مستقل نیست، بلکه در ارتباط تنگاتنگ با مفاهیم 
انتزاعی و تجربی بوده و با آن عجین شده است. ورود عوامل تجربی 
و اجتماعی در معادالت پیچیده فضایی، ابعاد فلسفی جدیدی به 

پردازی و ت. فرآیندهای تعاملی نظریهمطالعات فضایی بخشیده اس
ریزی های بین علم و عمل برنامهاندوزی پیچیدگی و چالشتجربه

ساز تحول را هر چه بیشتر روشن ساخته که در ادامه این عامل بستر
ریزی و لزوم حرکت در جهت انتقال از کالبد به در مفاهیم برنامه

، آشکار و لزوم روان، شکل به محتوی، قطعیت به احتمال و غیره
ریزی و به دهی و برنامهاجتماعی در سازمان - درک عوامل انسانی

تبع آن در کالبد و فضا گریزناپذیر شده است. در چنین بستری 
مفاهیمی مانند مسایل اجتماعی، قدرت و غیره در عرصه 

گیری کند و موجب شکلریزی موضوعیت پیدا میبرنامه
شود که نوعی ارتباط ی فضا میرویکردهایی مانند اقتصاد سیاس

تنگاتنگ و ناگسستنی میان فرآیندهای سیاسی و فرآیندهای 

فرض قرار داده و نقش شیوه تولید و روابط اقتصادی را پیش
اجتماعی را در تحوالت فضایی شهرها دخیل دانسته و مورد بررسی 

  دهد.قرار می
دگاه روابط های قدرتمند که تحوالت فضایی را از دییکی از دیدگاه

کند اقتصاد سیاسی فضا است که با سیاسی و قدرت مطالعه می
 گیری فضاها و تحوالت آنها را درداری، شکلانتقاد از روابط سرمایه

 داند. به بیان دیگرداری میراستای تسهیل روابط سرمایه
 های نئولیبرالی که امروزه در روح و روان شهرها ریشهاستراتژی

 داریهای نظام سرمایهاتفاق شهرها با مکانیزمهبدوانده و قریب
 صورت تنگاتنگاند، موجب بازتولید فضاهای شهری بهآمیخته شده

 تحت تاثیر نیروهای سیاسی و اقتصادی شده تا محملی برای
 ایداری ایجاد شود. بنابراین تولید فضا پدیدهتسهیل روابط سرمایه

عنوان ود و غیره بهدر راستای تحکیم روابط انباشت، گردش، س
توان شده میداری است. از مفاهیم مطرحهای اصلی سرمایهمولفه

 های اقتصادی،چنین استنباط کرد که تولید فضا تحت تاثیر مولفه
 اجتماعی، محیطی و غیره است که به فراخور شرایط هر یک از

دهند. تجربیات ها تحت قالب این شرایط تغییر وضعیت میمولفه
 ملی حاکی از آن است که فرآیند تولید فضا با توجه بهنظری و ع
 کشورهای نفتی متفاوت از سایر کشورها اتفاق های مختلفویژگی
ها و روابط موجود در جریان تولید فضا و افتد. بنابراین مکانیزممی

 ساختار آن تحت تاثیر نیروهای اقتصادی و سیاسی نفتی نقطه
 شهرها درالگوی فضایی کالن عبارتیمورد تاکید خواهد بود. به

های مختلف سیاسی اقتصاد نفتی که تحت تاثیر نیروها و گروه
کنند که (قدرت) و اقتصادی هستند الگوی فضایی را متبلور می

 کننده جریان گردش سرمایه و سود اضافی به نفع طبقاتتسهیل
دار باشد که تبعات مختلف عدم تعادل در توسعه و سرمایه
شهرهاست. چالش پیش دن سازمان فضایی این کالنمحوربوقدرت

های اقتصادی و شهرها در بستر مولفهرو پیچیدگی فضایی کالن
  سیاسی کشورهای نفتی است.

 ریزی تابعی ازنظریه برنامه ریزی فضا و مفهوم قدرت:تعامل برنامه
 اش باجامعه و دولت وریزی، انواع آن و رابطهتعریف برنامه
 مل دیگر است. با ورود به این مباحث، برحسببسیاری از عوا

  .[1]رو خواهیم شددیدگاهی انتخابی با تعاریف متفاوت روبه
 کنندریزی را چنین تعریف مینظریه برنامه فاینشتاینو  بلکمپ

 هایریزی، موضوعی پرابهام متکی بر رشتهکه "نظریه برنامه
 مشخص موردگوناگون دانش بشری و بدون هیچ محور یا کانون 

 در این راستا آرای مختلفی از اندیشمندان این حوزه .[2]وفاق است
 ریزی وجود داردعلل تشتت و دشواری تعریف برنامه در باب
  .[1]) ۱(جدول 

 داد فرآیندعنوان بروناز آنجاکه موضوع فضا و فضای شهری به
 یابی آن نیزشود، فضا و چگونگی سازمانریزی محسوب میبرنامه

 مسایل پرچالشی است که موضوع اختصاصی و کانون توجه علوماز 
 جغرافیایی و شهری و مکاتب مختلف فکری آن از دیرباز تاکنون
 بوده و همواره مفهوم آن در طول تاریخ تفکر اجتماعی و در قالب

 . بنابراین از نظر[3]مکاتب کالسیک و نو مورد چالش بوده است
 با فضا شامل موضع مطلق یافلسفی سه دیدگاه عمده در ارتباط 

 شناختی ارایه شدهجوهری، موضع ربطی یا نسبی و موضع معرفت
 شدن ضعف قدرتاست. آنچه مسّلم است با گذشت زمان و آشکار

 اجتماعی - رویکردهای عینی در تبیین فضا توجه به عوامل انسانی
های شود و فضا داللتدهی کالبد و فضا گریزناپذیر میدر سازمان

  یابد.شناسانه بیشتری میاعی و جامعهاجتم
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	ریزی از دیدگاه متفکرانعلل تشتت در تعیین حوزه نظریه برنامه) ۱جدول 
ریزی هنوز باز و طبیعتًا مورد اختالف است، نوعی تصور موضوع برنامهفریدمن: 

های ها و نظامریزی در همه فرهنگبودن نظریه برنامهافالطونی مبنی بر صادق
های متفاوت از نقش نظریه از قبیل نقش هنجاری، تبیینی یا برداشتسیاسی، 

ریزی در مورد قدرت وجود اقتصاد سیاسی، خودستیزی و ابهام در نظریه برنامه
  دارد.
های ریزی با حوزهارتباط سئواالت مرتبط با نظریه برنامهبل و فاینشتاین: کمپ

مندان ریزان و سایر حرفهمختلفی از علوم اجتماعی و غیره، مرز میان برنامه
ریزی ریزی به دو دسته که یک گروه برنامهکامًال مشخص نیست، تقسیم برنامه

های ، روشکنندبه روش آن تعریف می باتوجهبا موضوع و گروه دیگر  باتوجهرا 
ریزی و عدم تشخیص آن های مختلف در عرصه برنامهمتنوع برگرفته از رشته

  وجود دارد.
شان بدون نیاز به علت قدرتاند و بهریزی بودهها حامی برنامهولتآلمندینگر: د

تا یات فنی توجه دارند ریزان به جزیزدند، بیشتر برنامهنظریه دست به اقدام می
  خود نظریه.

  
های مفهوم فضا، از این عنوان یکی از زیرمجموعهفضای شهری به

 واسطه آنکه عرصه ایفای نقش بازیگرانیمقوله مستثنا نبوده و به
 عنوان کنشگرانی از جامعه خود محسوباست که هر یک به

ای پویا بین ابعاد اجتماعی و موجد برقراری رابطه. [4]شوندمی
 که فضای شهری مشتمل بر دو معنی شود؛ بدینفیزیکی شهر می

 ها ودر همین راستا نظریه. [5]شودفضای اجتماعی و فیزیکی می
 نظرانشده است و هر یک از صاحبهای مختلفی مطرح دیدگاه

 اند کههای مختلفی را ارایه کردهبندیبسته به زاویه دیدشان، دسته
 د. اینتوان به رویکرد اقتصاد سیاسی فضا اشاره کراز آن جمله می

 رویکرد با توجه به زاویه دید این پژوهش که در پی تبیین تحوالت
 فضایی شهرها با درنظرگرفتن متغیر قدرت (سیاست) است،

 شود. در ادامه باعنوان پشتیبان نظری این مطالعه محسوب میبه
 گیری آن، پشتوانه نظری الزمتحلیل این رویکرد و اساس شکل

  شده است. برد مطالعه ارایهبرای پیش
 نظریه ریزی:رویکرد انتقادی و تحلیل هنجاری فضا و برنامه

 انتقادی، معنایی وسیع در فلسفه و تاریخ علوم اجتماعی دارد و در
 معنای متداولش، نام مکتب فکری است که چندین نسل از

 پردازان مارکسیست اروپای غربی مشهورفیلسوفان آلمانی و نظریه
آن بودند. سه ویژگی که نظریه انتقادی  به مکتب فرانکفورت پیرو
بودن است. مراد گرایی و هنجاریگری، عملباید داشته باشد تبیین

های واقعیت آن است که نظریه انتقادی باید مشکالت و نادرستی
اجتماعی موجود را تبیین کند، بازیگرانی را که قادر به تغییر آن 

 نقد و همچنینهستند معرفی نماید و هنجارهای روشنی برای 
 .[6]یافتنی برای تغییر اجتماعی در اختیار نهداهداف عملی و دست

 هااز جمله نکات مورد تاکید نظریات انتقادی این است که واقعیت
 ها دانست. روشنفکران نباید درتوان جدا از ارزشرا نمی
 تحقیقاتی واقعیت را از قضاوت ارزشی جدا - های علمیگیریجهت

 ها واز آنجاکه اصالت و اعتبار واقعیت در گرو ارزش کنند، همچنین
 هنجارهاست، بنابراین روشنفکران باید نسبت به جامعه مورد بررسی
 موضعی انتقادی داشته باشند، موضعی که هدف اساسی آن

 توانساختن افراد و ایجاد تحول اجتماعی باشد. در نهایت میآگاه
 تقاد از جامعه و نیزعنوان کرد مکتب انتقادى دربرگیرنده ان

 ترهاى گوناگون معرفتی است و هدف نهایى آن افشاى دقیقنظام
 هدف و گرفته " الهاممارکس" از نظریه این .[7]ماهیت جامعه است

 چارچوب در قدرت روابط دادننشان انتقادی نظریه اصلی
 است. بنابراین ظهور چنین رویکردی، مقدمه فرهنگی هایپدیده

 های اجتماعی و به تبع آن درارزشی در تحلیل هایورود مولفه
 عنوانعبارتی مفهوم قدرت بهریزی و مفهوم فضا است. بهبرنامه

یک ابزار تبیینی مناسب در تحلیل واقعیات در عرصه نظریات شهر و 
گذار نظریاتی با این مضمون شده است. لذا فضا رخنه کرده و پایه

مسایل اجتماعی و از آن های محتوایی نظیر قدرت در عرصه بحث
مثابه توان قدرت را بهریزی شهری دارد. در واقع میجمله در برنامه

 یک نهاد متشکل جامعه درنظر گرفت که خود را در قالب ساختار
  .[8]سازدقدرت و سیاست متجلی می

 در واقع فضا یکسره محصول تمایل یک طبقه نیست، بلکه محصول
 عبارتی تعارض قدرت کنشگرانبهمبارزه و کشمکش طبقات و 

 است. در این راستا نظریه کنشگر شبکه نیز دریافتی از قدرت و بازی
 زمان کنشگران مختلف بر پیدایشقدرت است و تاثیر هم

 دهد. پس تناقضات وها را تشکیل میها و تصمیمسیاست
 تمایزات فضایی حاصل تناقضات و تمایزات منافع کنشگران

 . از طرفی با توجه به تعدد[9]جامعه استمختلف موجود در 
 طور نامتوازنی منابع قدرتنیروهای موجود، هر یک از این نیروها به

 را در اختیار دارند که موجب تاثیرگذاری بیشتر نیروهای متشکل
 مراتب قدرت را تحت سلطه قرار دادهشود و طبقات پایین سلسلهمی

 هایرانی نیز از کانالدرتو تاثیر بیشتری بر امور جامعه دارند. ق
های نظام شود و بدون توجه و درک عمیق مولفهمختلف اعمال می

 سازی و توزیع آن را ناممکنقدرت، استخراج شیوه متعادل
ریزی شهری از اواسط نماید. این مفاهیم در عرصه فضا و برنامهمی

 قرن بیستم با تحوالت عمیقی که در مفاهیم رخ داده و با توجه به
 ای پیدا کرده است، وارد شده و تحتمفاهیم محتوایی جایگاه ویژه

 تاثیر مفاهیمی نظیر تعامل و ارتباط جامعه و فضا مطرح شد و
 شدن نظراتی در باب شهر و فضای شهری شد که بهزمینه مطرح

  .[10] )۲پردازند (جدول در آن میموضوع سیاست (قدرت) 
  

   ریزیدر زمینه فضا و برنامهرای اندیشمندان حوزه قدرت آ )۲جدول 
کند. ازنظر وی منافع کید میریزی تابر رابطه سیاست و برنامه :داویدوف

  .استعمومی از موضوعات سیاست 
ریزی انتقاد کردند و بر توجهی قدرت در برنامهبر بی ۷۰از اوایل دهه  :هاروی

 چگونگی .کید داردهای فضایی و فرآیندهای اجتماعی تاوابستگی بین فرم
عنوان بخشی ها بهفروشگاهو  هازهای کالبدی، مورفولوژی، خانهانداخلق چشم

  کند.یند تولید فضا را تشریح میآاز فر
  کند.ریزی انتقاد میتوجهی قدرت در برنامهبر بی :کاستلز
قدرت لزومًا چیزی منفی نیست، بلکه حقیقت همان قدرت است که برای  :فوکو

ها و غیره قابل درک است و قدرت به تولید مشغول است، تثبیت منافع، ارزش
کند و از طریق سازوکارهایی نظیر انضباط برای انقیاد، قدرت واقعیت تولید می

  شود.استفاده و تغییر و اصالح اعمال می
ارد تولید فضا، سیاسی است و تنها عینیتی علمی نیست و اعتقاد د :لوفور
  عبارتی تولیدی اجتماعی است.به

یاسی و کنش عملی برقرار کند که خواهد پیوندی بین بینش سمی :فورستر
ریزی است. یعنی در هر های دخیل در عمل برنامهید وجود قدرتمو

  شود.گیری رابطه سیاسی نیز بازتولید میتصمیم
  

اقتصاد سیاسی فضا و تعمیم به کشورهای نفتی: این دیدگاه فضا را 
کوشد تا سازوکارهای حاکم داند، سپس میای تولید شده میپدیده

گیری آن است بر تولید فضا را کشف کند. در این رهگذر اولین نتیجه
که تولید فضا، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، انعکاس روابط 

در این دیدگاه طبقه . [11]کشی استتر بهرهطبقاتی یا به بیان کلی
کند و اندازی میحاکم از طریق محیط مصنوع به کل جامعه دست

پردازد. بر این اساس هدف اقتصاد به اعمال کنترل دست می
سیاسی فضا، کشف الگوهای فضایی فرآیند تولید، توزیع و مصرف 

این ها و طبقات اجتماعی در شکل بخشی به و نقش دولت، گروه
هایی در این رویکرد، شهر مرکز مبارزه میان گروه. [12]الگوهاست
و کسانی که  های شهریدنبال سودآوری از زمیناست که به
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ها زندگی کنند. در این دیدگاه توسعه خواهند روی این زمینمی
تاریخی فرم شهری ناشی از این مناقشات و نیاز به ایجاد زمینه و 

داری است. شرایط الزم و بازتولید سرمایه شرایط الزم برای تولید
های شهری را در راستای برای پاسخ به این نیازها است که سیاست

  .[13]دهددار شکل میمنافع طبقه سرمایه
در شهرهای مربوط به کشورهای نفتی با توجه به شرایط کامًال 

 های اقتصادی و اجتماعی و افزایش درآمد حاصل ازمتفاوت مولفه
 های میانی قرن بیستم، موجب تمرکز سرمایه وفت در دههکشف ن

ها، رونق دنبال آن افزایش زیرساخترشد روزافزون آنها و به
گیری قوانین مدون، این شهرها وارد مرحله وسازها و شکلساخت

با ورود درآمدهای کالن نفتی در سیستم . [14]اندجدیدی شده
داری سرمایهاقتصادی کشور، سیستم جهانی و سیستم 

عبارتی این کند. بهازپیش در مناسبات این کشور رسوخ میبیش
های لیبرالیستی در سیستم شود نقش سیاستعنصر موجب می

حال با توجه به اینکه . [15]سیاسی و اقتصادی این کشور نفوذ کند
داری بر پایه انباشت سرمایه، گردش آن و سود استوار است سرمایه

اشت سرمایه در کشورهای نفتی بر پایه سرمایه این فرآیند و انب
 به حجم نقدینگی حاصل از با توجهتر است، چراکه ثابت پررنگ

های نفتی موجود در جامعه، میزان تورم در عرصه زمین و سرمایه
مستغالت باالست و بنابراین در درجه اول با توجه به گرایش جامعه 

نیز برای کسب سود برای حفظ ارزش دارایی خود و در درجه دوم 
وساز افزایش روزافزونی دارد. بیشتر، میزان فعالیت در عرصه ساخت

 های بازارگونه اقتصادها، سوداگری از پیامدهای فعالیتدر این
 های صاحبزمین و مسکن است که در این اقدامات نیز گروه

 ای از اینسمت اصلی قضیه هستند و بخش عمدهسرمایه یک
 هایی قرار دارد که اصوًال با توجه بهره چنین گروهها در سیطفعالیت

 های مرغوب شهری نیز متمرکزسود باالی مورد انتظار در قسمت
 شدن هر چه بیشتر گروهترشود و درنهایت موجب فربهمی

تر جامعه و درنهایت گرفتن آنها از طبقات پاییندار و فاصلهسرمایه
بازی در بازار زمین و انتعبارتی رشود. بهشکاف فضایی ایجاد می

دار بوده که پیامد های سرمایهصورت عمده در انحصار گروهمسکن به
آن فاصله طبقاتی است و شکاف فضایی در سطح شهر نیز ترجمان 
این وضعیت است. این همان مفهومی است که در گرایش 

شدگی فضا و گرایی از اقتصاد سیاسی فضا با عنوان شیساخت
ای به فضا، شود که با دادن ارزش مبادلهیاد مین آن شدمصرفی

 های فضایی را یکسره درگرفته در فعالیتهای صورتتمامی کنش
 آنچه قابلبنابراین . [16]شودراستای تسهیل روابط سرمایه اعمال می

 استنباط است وجود دو محور "افزایش فعالیت و انباشت سرمایه در
 سوداگرانه و به تبع آن "شکافقالب سرمایه ثابت" با اهداف 

 طبقاتی و فضایی" در شهرهای مربوط به کشورهای نفتی در راستای
 های نفتی در قالب فضاهای شهری است. با توجهانباشت سرمایه
 نوعی پیامد وجودتوان بهشده، محور دوم را میبه مسایل مطرح
  شمار آورد.محور اول نیز به

گوی تحوالت فضایی هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ال
 شهرهای تهران و تبریز در بستر اقتصاد نفتی ایران بود.کالن

  
 هاابزار و روش

توصیفی است و از این روش برای  -پژوهش حاضر از نوع تحلیلی
  استفاده شد.سنجش و تبیین موضوع 

شهرها در بخش نظری پژوهش به بررسی تحوالت فضایی کالن
مشخصًا تبریز و تهران در اقتصاد مبتنی بر نفت از منظر اقتصاد 

های شده مولفهسیاسی فضا پرداخته شد و با استناد بر مبانی مطرح
های متناسب شهرها استخراج و شاخصاساسی در این نوع از کالن

عبارتی با استناد بر ادبیات نظری دو برای سنجش آنها ارایه شد، به
محور "انباشت سرمایه در قالب سرمایه ثابت" و "شکاف طبقاتی و 

عنوان خروجی نظری تحوالت فضایی در کشورهای نفتی فضایی" به
 کننده هر یک ازهای تبییناساس قرار گرفته و با توجه به شاخص

 ا اینهگام بعدی در بخش تحلیل یافته ) در۳محورها (جدول
 شهرهای تهران و تبریز از طریقها در تحوالت فضایی کالنشاخص

 ترتیب که برای سنجشاین تحلیل رگرسیونی سنجیده شدند. به 
 های ساختمانی از شاخص تعداد پروانه ساختمانیمیزان فعالیت

 صادرشده، استفاده شد که رابطه آن با درآمد نفتی گویای تاثیر
  وساز خواهد بود.ساخت درآمدهای نفتی بر میزان

  
	های مورد مطالعهتبیین مولفه و شاخص )۳ جدول

	تعریف عملکردی
  قالب سرمایه ثابتانباشت سرمایه در 

وساز میزان ساخت ،های ساختمانیپروانه های ساختمانی صادرشده:تعداد پروانه
	.واقع انباشت سرمایه در قالب سرمایه ثابت (تولید فضا) است و در

  واگرایی و شکاف فضایی
که دسترسی به مسکن مطلوب برای تمامی  آنجا از قیمت زمین مسکونی:

تر به مساکنی دسترسی دارند که در لساکنین شهر یکسان نیست، ساکنین متموّ 
تر باقیمت باالتر قرار گرفته است، یعنی ساختار فضایی شهر با مناطق مرغوب

	کند.تخصیص مسکن ارتباط پیدا میم سازمان اجتماعی شهر از طریق نظا
های مختلف یک محله از قبیل معموًال قیمت زمین شاخصی است که ویژگی

طور غیرمستقیم نمود پیدا اجتماعی در آن به –های زیستی، اقتصادیارزش
رو قیمت مترمربع مستغالت زمین یا مسکن گویاترین و کند. ازاینمی
مختصات اقتصادی، اجتماعی و  ترین شاخص تلفیقی است کهدسترسقابل

  .]17[دهدفضا را در یک ناحیه نشان می کیفیت زیستی
را دارها بخش عمده سرمایه سرمایه های ساختمانی صادرشده:پراکنش پروانه

رود میزان باالتری از رانت را عاید خود کنند، اینکه انتظار میدارند و باتوجه به 
 ،ستا هاباارزش شهر که محل این سرمایههای بنابراین انباشت سرمایه در بخش

	این موضوع است. تاییدکننده
  

برای سنجش میزان شکاف فضایی در گذر چند دهه گذشته میان 
اقتصادی (در شهر تهران شمال و مناطق شمال اقتصادی و جنوب 

 جنوب اقتصادی منطبق بر شمال و جنوب جغرافیایی است ولی در
 اقتصادی بیشتر در مفهوم مرکز و حومهشهر تبریز شمال و جنوب 

 کند)، از شاخص "قیمت زمین مسکونی" و "پراکنشنمود پیدا می
 شد، به این معنی که های ساختمانی صادرشده" استفادهپروانه

میزان شیب تغییرات قیمت زمین مسکونی در جنوب و شمال 
شهر محاسبه و براساس آن به قضاوت در باب اقتصادی هر دو کالن

های عدیل یا تعمیق شکاف پرداخته شد. همچنین پراکنش پروانهت
ساختمانی در مناطق شهری بیانگر میزان انباشت سرمایه در مناطق 
مرغوب و با مرغوبیت کمتر شهری است که در صورت تمرکز این 

توان به جریان سود و سوداگری جریان در مناطق مرغوب شهری می
  دار است، پی برد.های سرمایهدر این مناطق که در اختیار گروه

ها، اطالعات و مفاهیم مورد نیاز پژوهش نیز از منابع مختلف داده
های آوری شد، به این ترتیب که در ارتباط با شاخصجمع
 شهر تهران و تبریز عالوه برکننده تحوالت فضایی کالنتبیین
صورت مستقیم با دسترسی به برخی منابع اطالعاتی آوری بهجمع
 های ثانویه نیزز جمله سایت بانک مرکزی و مرکز آمار، از دادها

استفاده شد. در بخش مبانی نظری پژوهش نیز عمده مطالعات 
  ای انجام شد.صورت کتابخانهبه

 هایبرای تعیین وجود رابطه بین درآمدهای نفتی کشور و پروانه
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 از تبریز، و تهران شهرکالن دو شهرداری توسط صادرشده ساختمانی
 و سپس آزمون رگرسیون همزمان همبستگی پیرسونآزمون 

  استفاده شد.
  

  هایافته
درآمدهای نفتی تبریز تغییرات لگاریتمی بسیار نزدیک  شهردر کالن

کننده همبستگی بیان، های ساختمانی صادرشدهبا تعداد پروانه
  ).۱؛ نمودار p=۰۰۲۵/۰؛ r=۵۶۶۳/۰مورد قبول این دو متغیر بود (

  

  
های ساختمانی صادرشده شهر رابطه درآمدهای نفتی با تعداد پروانه )۱نمودار 
  تبریز

  
های ساختمانی رابطه میان درآمدهای نفتی کشور و پروانه

با سطح  ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۷های صادرشده توسط شهرداری طی سال
قابلیت تعمیم داشت و میزان درآمدهای نفتی  %۵/۹۹اطمینان 
 های ساختمانی صادرشده درتعداد پروانه %۶۳/۵۶ توانست
برای بررسی  همچنین). p=۰۰۲۵/۰شهر تبریز را تبیین کند (کالن

زمان استفاده شد زمان دو متغیر از نمودار تغییرات همتغییرات هم
  ).۲(نمودار 

  

 
های ساختمانی زمان درآمدهای نفتی و تعداد پروانهتغییرات هم )۲نمودار 

  تبریزصادرشده شهر 
  

های ساختمانی صادرشده توسط شهر تهران، تعداد پروانهدر کالن
 شهرداری تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار داشت و باهم رابطه

  ).۳؛ نمودار p=۰۰۰۵/۰؛ r=۷۴۴۰/۰مستقیم نشان دادند (
  

  
های ساختمانی صادرشده شهر رابطه درآمدهای نفتی با تعداد پروانه )۳نمودار 
  تهران

  
قابل تعمیم بود و میزان  %۹/۹۹رابطه نیز با سطح اطمینان این 

های ساختمانی تعداد پروانه %۴۰/۷۴درآمدهای نفتی توانست 
  ).p=۰۰۰۵/۰شهر تهران را تبیین کند (صادر شده در کالن

های ساختمانی صادرشده در سال شهر تبریز تعداد پروانهدر کالن
رونی شهر (شمال عنوان مناطق بیبه ۲و  ۱در مناطق  ۱۳۹۰

عنوان مناطق به ۱۰و  ۸بود. این مقدار برای مناطق  ۱۰۹۷اقتصادی) 
بود که نشان داد میزان  ۴۶۱مرکزی شهر (جنوب اقتصادی) 

از بافت مرکزی بوده های بیرونی شهر بیشتر وساز در بافتساخت
های ساختمانی صادرشده در بافت بیرونی است. زیربنای پروانه

  . 18][ )۱؛ نقشه ۴مرکزی بود (جدول بافت  بسیار بیشتر از
  

های ساختمانی صادرشده در مناطق شمال و جنوب مقایسه پروانه )۴جدول 
  اقتصادی شهر تبریز

  هایمتغیرهای مربوط به پروانه
  ساختمانی صادرشده

  ۲و ۱مناطق 
  (مناطق بیرونی)

  ۱۰و  ۸مناطق 
  (مناطق مرکزی)

  ۱۴۶۹  ۳۶۷۵  (هکتار)مساحت 
  ۴۶۱  ۱۰۹۷  پروانه ساختمانی صادرشدهتعداد 

  هایمساحت زیربنای پروانه
  ۳۰۵۳۵۱  ۱۰۹۷۵۳۶  (متر مربع)ساختمانی صادرشده 

  نسبت مساحت مناطق بیرونی
  به مناطق مرکزی

۵/۲  

های نسبت مساحت زیربنای پروانه
  ساختمانی صادرشده در

  مناطق بیرونی به مناطق مرکزی
۶/۳  

  
های ساختمانی صادرشده در منطقه شهر تهران تعداد پروانهدر کالن
دهنده دست آمد که نشانبه ۴۳۴و در منطقه جنوبی  ۷۳۵شمالی 

وساز در مناطق شمالی شهر نسبت به بیشتربودن میزان ساخت
های ساختمانی مناطق جنوبی بود. همچنین زیربنای پروانه

بود (جدول از بافت مرکزی  صادرشده در بافت بیرونی بسیار بیشتر
  .[19] )۲؛ نقشه ۵

شیب نمودار قیمت  ۱۳۹۰تا  ۱۳۶۵ هایشهر تبریز طی سالدر کالن
، بودتر از منطقه فقیر مرکز شهر ای بیشزمین در منطقه متمّول حومه

y=	0.0034x	+	2695.1
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التر، شکاف قیمت بین باهای حرکت به سمت سالبا که طوریبه
و حاکی از آن است که ارزش  کرداین دو محدوده افزایش پیدا 

تنها به اندازه سال اخیر نه ۲۵کیفی منطقه فقیر مرکز شهر در طول 
صورت منطقه متمول ارتقا نیافته بلکه این امر با گذشت زمان به

یک شکاف چشمگیر که امروزه کامًال ملموس است، بروز کرده است 
  ).۴(نمودار 

 
ده در مناطق شمال و جنوب های ساختمانی صادرشمقایسه پروانه) ۵جدول 

	اقتصادی شهر تهران
های متغیرهای مربوط به پروانه

  ساختمانی صادرشده
  مناطق شمالی

  )۸تا  ۱(
  مناطق جنوبی

	)۲۰تا  ۹(
  ۲۰۴۶۹۰	۲۹۵۶۲۰  (هکتار)مساحت 

  ۴۳۴  ۷۳۵  تعداد پروانه ساختمانی صادرشده
های مساحت زیربنای پروانه
  (متر مربع) ساختمانی صادرشده

۲۲۰۴۹۴۱  ۴۱۱۶۸۴  

نسبت مساحت مناطق شمالی به 
  ۴۴/۱  مناطق جنوبی

های نسبت مساحت زیربنای پروانه
ساختمانی صادرشده در مناطق 

  شمالی به مناطق جنوبی
۳۵/۵  

  

  
های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری تبریز در مناطق مقایسه پروانه )١نقشه 

  مرکزی و بیرونی شهر

  

  
در  تهرانهای ساختمانی صادرشده توسط شهرداری مقایسه پروانه )۲نقشه 

	)۵مناطق شمالی و جنوبی شهر (حک در نقشه اساس جدول 

  
دوره بین مناطق شمالی و جنوبی قیمت زمین مسکونی طی این 

 طی مسکونی زمین قیمت تهران شهردر کالنمتفاوت بود. 
تفاوت نشان بین مناطق شمالی و جنوبی  ۱۳۹۱تا  ۱۳۷۰ هایسال
های اولیه پژوهش سبب نبود اطالعات قیمت زمین در سالبهداد (

 ، این دو منطقه از این بخش پژوهش کنار۲۲و  ۲۱برای مناطق 
در این پژوهش  ۲۲شده است. الزم به ذکر است منطقه گذاشته 

 نظر مناطق جنوبی تهران در ءجز ۲۱مناطق شمالی و منطقه  ءجز
 گذشت زمان فاصله قیمت محدوده ). با۵نمودار شده است (گرفته 

 شمالی و جنوبی شهر تهران از یکدیگر فاصله بیشتری گرفت و
 این فاصله به حالت شکاف عمیقی بروز ۱۳۹۱درنهایت و در سال 

 زاویه یا شیب ). ضریب۶کرد که بیانگر شکاف فضایی بود (نمودار 
 ه کل مناطقباالتر از متوسط ضریب زاویتغییرات مناطق شمالی 

 داشتند (نمودارتر از آن قرار قرار داشت و مناطق جنوبی نیز پایین
۷.(  

  

	
زمان متوسط قیمت زمین مسکونی در مناطق شمال و تغییرات هم )۴نمودار

  جنوب اقتصادی تبریز

  

  
  متوسط قیمت زمین مسکونی در مناطق شمالی و جنوبی تهران  )۵نمودار 

)۹۱-۱۳۷۰(  

  

	
زمان متوسط قیمت زمین مسکونی در مناطق شمالی و تغییرات هم )۶نمودار 

  جنوبی تهران

y	=	243x	‐ 483103

y	=	819.26x	‐ 2E+06
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  در مناطق تهران ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۰ضریب زاویه معادله تغییر قیمت از سال  )۷نمودار 

  
  بحث

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی الگوی تحوالت فضایی 
نتایج تبریز در بستر اقتصاد نفتی ایران بود. شهرهای تهران و کالن

های ساختمانی حاکی از آن است که تولید تحوالت فضا و فعالیت
شهرهای تهران و تبریز تحت تأثیر مستقیم درآمدهای نفتی در کالن

جویانه است و ها عمدتًا دارای اهداف رانتقرار دارد که این فعالیت
 شهر طی چند دهه اخیردر نهایت شکاف فضایی در این دو کالن

تولید فضا تحت  این گرایشات، قابل تشخیص است. عنوان پیامدبه
های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و غیره است که به تاثیر مولفه

 ها تحت قالب شرایط تغییرفراخور شرایط هر یک از این مولفه
عنوان یک شیوه دهند. در این راستا اقتصاد نفتی نیز بهوضعیت می

ظیر خود را تولید تولید اقتصادی، روابط اجتماعی و سیاسی ن
شود. در کشورهای کند که آثار آن در تحوالت فضایی متبلور میمی

صادرکننده نفت شاهد ظهور شهرهای مسلط و همه عوارض 
نشینی، کمبود مسکن، تراکم شدید شهرگرایی ناسالم از قبیل آلونک

گزینی های هوا، آلودگی صوتی و جداییترافیک شهری، آلودگی
اقشار مختلف جامعه شهری هستیم.  شدید اجتماعی بین

وساز، صنایع وابسته، شهرگرایی و طورکلی درآمد نفتی به ساختبه
هایی مانند بخشد و فعالیتها رونق میگذاری در زیرساختسرمایه

های دولتی احتکار و سوداگری که مستقیمًا تحت تاثیر سیاست
  .[20]شوندتر میهستند پررنگ

با  های ساختمانی صادرشده در شهر تهران،پروانهدر رابطه با تعداد 
توجه به دالیلی که در بخش نظری اشاره شد (مانند حفظ ارزش 

واسطه تورم موجود در بازار زمین مسکن دارایی و کسب سود به
توان چنین عنوان کرد عنوان پیامد افزایش درآمدهای نفتی) میبه

تحت تاثیر درآمدهای های ساختمانی صادرشده در تهران که پروانه
نفتی قرار دارد که با تزریق در بدنه اقتصادی کشور فعالیت عمرانی را 

زمان ه مبنی بر تغییرات همدهد؛ این یافتنیز تحت تاثیر قرار می
های ساختمانی صادرشده شهر تهران درآمدهای نفتی و تعداد پروانه

  .[21]راستا استهای مشابه پیشین همبا یافته پژوهش
 شهرای در کالنب نمودار قیمت زمین در منطقه متمّول حومهشی

که با حرکت به طوریتبریز بیشتر از منطقه فقیر مرکز شهر است، به
 های باالتر، شکاف قیمت بین این دو محدوده افزایشسمت سال
 کند و حاکی از آن است که ارزش کیفی منطقه فقیر مرکزپیدا می

 تنها به اندازه منطقه متمول ارتقانهسال اخیر  ۲۵شهر در طول 
صورت یک شکاف نیافته است بلکه این امر با گذشت زمان به

 چشمگیر که امروزه کامًال ملموس بوده، بروز کرده است.

 طورهای ساختمانی صادرشده در تهران، همانتعداد پروانهپیرامون 
 واسطه اقتصاد نفتی و افزایش درآمدهایشود بهکه مالحظه می

 وسازتبع وارد عرصه ساختحاصل از آن که در جامعه تزریق و به
 کهطوریتر شهری دارند. بهشود میل به تمرکز در مناطق مرغوبمی

 ارتقای فزآینده کیفیت زندگی در مناطق مرغوب و متمول شهر از
 تر از سوی دیگرارزشهای کمسو و افول روزافزون کیفیت بافتیک

 در پی تمایالت سوداگرانه در تولید فضاهایشود. لذا مشاهده می
 هایشهری و از سوی دیگر با توجه به تمرکز سرمایه در اختیار گروه

 هایدار، بخش عمده رانت ناشی از فعالیتخاص و سرمایه
 شوددار جذب میگرفته در فضاهای شهری توسط قشر سرمایهانجام

 مان فضاییو درنتیجه شکاف طبقاتی و برگردان آن در شهر ترج
  یابد.می

 توان چنین استنباط کرد که محصول و اثراتاز مباحث مذکور می
 های شهری، در عرصهشدن کنشفضایی ناشی از شدت رانتی

 کند که توالی پیامد شکاف منتجفضایی به شکل شکاف رسوب می
 از روابط رانتی شهرها در کشور نفتی (که در این پژوهش تحت

 تبیین شد) در بسامدهای فضایی را طیرویکرد اقتصاد سیاسی 
 توانتوان مشاهده کنیم. درنهایت میخوبی میچند دهه اخیر به
 شدن حاصل از سود ناشی از شدت انباشتگفت که قطبی

 های نفتی در سطح شهر تهران و تبریز مدام در حالسرمایه
  ترشدن است. پررنگ

 تحت از آن 22]‐[25توان با آنچهمیشهر را این پدیده موجود در کالن
 نامندعنوان سلب مالکیت از اقشار فقیر و انباشت سرمایه می

 دار در نواحیتطبیق داد که انباشت سرمایه توسط اقشار سرمایه
 گیرد که سود مورد انتظار در آن وجود دارد ومختلف شهر صورت می

 در واقع این مختصات فضایی شهر مولد سود برای سیستم
 که جایی برای اقشار با سطوح پایین قدرت در داری استسرمایه

 شدگان از سیستم گردش سرمایه وخود نخواهد داشت و اینها رانده
 سود هستند که این چرخه موجب بازترشدن شکاف بین این دو
 گروه خواهد شد از طریق انباشت روزافزون سود در نواحی با قابلیت

 ط به محالترانت باالتر؛ همان موضوعی که در مفاهیم مربو
  نیز قابل پیگیری است. ایدروازه
 توان چنین نتیجه گرفت که امروزهبندی موارد یادشده میبا جمع
   هایترین واحدهای فضایی فعالیتشهرها مهمکالن

 سو و مظهر بالفصل این مناسباتاجتماعی از یک -اقتصادی
 هستند که در پیوندهای فضایی نوینی، قلمروهای پیوسته و

 های گردش توسعه بهوجود آورده و به محورای بهگسسته، گسترده
 شهرهااند. بنابراین ساختار و سازمان فضایی کالندور خود بدل شده

 عنوان مورد مطالعاتی این پژوهش، مدام درو به تبع آن تهران به
 حال تحول هستند و تحت تاثیر جریان و مناسباتی قرار دارد که

 کند. دراین فرآیند چندوجهی را آشکار میضرورت پرداختن به 
 تبیین تحوالت فضایی رویکردهای مختلفی وجود دارد که با نظر به
 نقش اساسی مولفه قدرت (سیاست)، دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا

 عنوان عدسی تحلیلی برای پایش این تحوالت اتخاذ شد که بابه
 ولیدشده تحتهای منبعث از این دیدگاه در فضای تاستخراج مولفه
 های لیبرالی مرتبط با درآمدهای نفتیداری و سیاستنظام سرمایه

 وساز وشهر تهران، بیانگر این بود که ساختو در آزمون آن در کالن
 های عمرانی با درآمد نفتی در ارتباط است. از سویی بافعالیت

 افزایش درآمدهای نفتی، در اثر افزایش نقدینگی، تورم در بخش
 دلیلشود و بهعلت عرضه محدودشان پدیدار میمسکن به زمین و

 جویانه در جامعه و فقدان سیستم مالیاتیوجود روحیه رانت
 کارآمد، سرمایه موجود در جامعه عمدتًا با اهداف سوداگرانه و حفظ
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مناطق شهری

1391تا 1370از سال  20تا 1ضریب زاویه معادله تغییرات قیمت زمین در مناطق 

متوسط ضریب زاویه تغییرات قیمت زمین مسکونی در کل شهر تهران
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توان چنین شود. بنابراین میوساز میارزش دارایی وارد بازار ساخت
های وساز و فعالیتنه در بخش ساختعنوان کرد که روابط سوداگرا

های سوداگرانه و عمرانی تهران و تبریز وجود دارد. این فعالیت
داران متمول جامعه قرار دارد که با رانتی عمدتًا در سیطره سرمایه

تر شهر، کشش توجه به وجود سود باال در مناطق باارزش
سبب های عمرانی به مناطق باارزش شهری بیشتر است و فعالیت

انباشت سرمایه در این مناطق شده و افزایش روزافزون حجم ثروت 
دار از تبعات بعدی آن است که های سرمایهو سرمایه در اختیار گروه

 زند و فضا نیزمرور به شکاف اجتماعی و طبقاتی دامن میبه
عنوان آینه تمام نمای روابط اجتماعی این شکاف را در خود به

گزینی ر به شکاف فضایی و نهایتًا جداییکند و منجمتبلور می
شود و درنهایت این مستندات طبقاتی بین قشر فقیر و غنی می

تواند تاییدی باشد بر این نکته که ساختار و سازمان فضایی می
تهران باید براساس ادبیات متفاوتی همچون اقتصاد سیاسی فضا 

تبیین این تنهایی قابلیت وجهی، بهمطالعه شود و رویکردهای تک
  وضعیت را نخواهند داشت.

های توان به تمرکز پژوهشمی پژوهش این پیشنهادات جمله از
که تسلط بر تولید فضا و  اشاره کردآتی بر این نکته محوری 
شهر نفت محور تهران و تبریز توسط سودهای موجود در کالن

های گیرد، به این معنا که کنشها صورت میکدامین گروه
. به استها تحت تاثیر کدام گروه ،در حوزه تولید فضاییشده انجام

گیری شکاف واسطه شکلعبارت دیگر شکاف فضایی شکل گرفته به
گیرد اما ها و از چه مجاری صورت میطبقاتی توسط چه گروه

های زیرین قدرت که ارتباط تنگاتگ پیشنهاد اخیر با الیه دلیلبه
ای آن چیزی است که در ظاهر اتفاق عمدتًا ناملموس بوده و ور

های پشت پرده دشوار بوده و جزء افتد، دستیابی به مکانیزممی
 شود.های زمینه پژوهشی حاضر محسوب میمحدودیت

  
  گیرینتیجه

 شهرهایهای ساختمانی در کالنتولید، تحوالت فضا و فعالیت
  تهران و تبریز تحت تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی قرار دارد.

  
 نظر به اینکه پژوهش حاضر بخشی از رساله تشکر و قدردانی:

 دکتری شهرسازی است که در دانشکده هنر و معماری و به
 راهنمایی دکتر مجتبی رفیعیان است، نگارندگان بر خود الزم

 دانند فرصت را غنیمت شمرده و از معاونت پژوهشی دانشگاهمی
 انجام پژوهش درهای مادی و معنوی حمایت برایتربیت مدرس 

  حاضر تشکر و قدردانی نمایند.
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