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      چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
ي اوليه، بشر در تكامل فرهنگي خود در هر عصر، سكونتگاه مخصوصي را شكل داده است. ابتدايي ترين شكل سكونت انسان هاي شكارچ

غار سنگي حفر شده بوده است. فعاليت  بعدي بشر اوليه، تغيير چهره جنگلها و ايجاد كلبه هاي ساخته شده از ني وچادر بود ودر نهايت 

ترجيح داد تا به صورت گروهي در دهكده وروستاهاسكونت گزيند. با افزايش جمعيت، روستاها نيز گسترش يافتند وبتدريج در طي 

اهاي بزرگ تر تغيير شكل دادند وبه شهرها وشهرك ها تبديل شدند. در نهايت نيز شهرهايي به مادرشهرهاي پرجمعيت فرايندي روست

بدل گرديدند. شهر به دنبال رشد فيزيكي خود در طول زمان، منجر به گسترش به سوي محدوده هاي روستايي شد و اولين تاثير آن 

ه دنبال ان كاهش وسعت اراضي زراعي و باغ ها بود. در واقع مي توان گفت كه توسعه تهديد فعاليت هاي زراعي و كاهش توليد و ب

شهرها چه از لحاظ مكاني و چه اجتماعي، تحولي منفي وشگرف در اقتصاد روستايي را فراهم اورد و زمينه ساز بسياري از كاستي ها و 

در واقع  هر حوزه شهري  و از جمله ايران قابل مشاهده است.مهاجرت هاي روستايي گرديدكه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه 

اقتصادي و در بستر شرايط طبيعي و محيطي شكل مي گيرد. به  -يا منطقه اي ساخت فضايي خاصي دارد،كه بنا به شرايط اجتماعي 

تارها براثر فرايندهاي به خصوص كه اين ساخ.علت پيچيدگي اين روابط شناخت تشكيالت و ساختارهاي فضايي چندان آسان نيست

فضايي سكونتگاه هاي زيستي پيرامون تهران به ويژه  -در اين راستا  تحوالت كالبدي . فضايي همواره در حال تغيير و تحول ميباشند

 ) مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. از آنجا كه اين روابط و مناسبات در شكل1375- 1385روند تبديل روستا به شهر از طي دهه(

گيري وتكوين سازمان فضايي سكونتگاه هاي پيراموني موثر مي باشد و نقش و رفتار فضايي شهر تهران مستقيماً بر سازمان فضايي 

 حائز اهميت خاصي است.وپيرامون تأثير دارد

  روستا، شهر، توسعه فيزيكي،كالن شهر تهران        كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:

        

        

        

        

        

        

        

                                                 

 اد���ت و � ���
 راز� . ا���د��ر دا�����م ا����� دا�


������Email:M.akbarpour@razi.ac.ir  
� ���� �	
�� ������� ����� ������ 
 ������ ���� �	������.Email:Morteza_ramezany@yahoo.com   
! . �"� #��$ ������� ����� ������ 
 ������ ���� �	������Email:Setayesh.zeyani@gmail.com 



 

        

        

        

         مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
ني آنها با تمام اجزا وعناصر دروني آن به صورت يك سيستم فضايي يكپارچه و منسجم عمل مي كنند، كالنشهر تهران و نواحي پيرامو

بطوري كه روابط و مناسبات در درون اين سيستم تمامي اشكال و نمودهاي به هم پيوسته، و وابستگي هاي كاركردي و عوامل پديد آورنده 

قاتبل ، مكمل و دوسويه يا يك جانبه انسانها ، مواد خام ، اطالعات و سرمايه ، بين آنها را در برمي گيرد. در واقع پيوند و جريان مت

سكونتگاههاي انساني در سيستم فضايي ميان كالنشهرها و مناطق پيراموني خود وجود دارد. تحميل نقش ها و كاركردهاي جديد از سوي 

ساماني در عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي و سازمان فضايي مناطق كالنشهر تهران به فضاهاي پيراموني منجر به شكل گيري و بروز ناب

پيراموني شده است . اين عدم تعادل در ساختار فضايي در زمينه مرتبه و اندازه سكونتگاهها ، شهري شدن چشم انداز روستايي ، تغيير در 

  يت ، به مثابه مهمترين جلوه هاي تغيير مي باشند. اقتصاد پايه اي روستا ها، تغيير كاربري اراضي و تغييير در تركيب جمعيت و فعال

اقتصادي و نظام  - البته شايان ذكر است،كالن شهر تهران از يك سو،متأثر از تحوالت دروني جامعه خود است كه بر مبناي تحوالت اجتماعي

سترش نظام اقتصاد جهاني وضعيت آن اقتصادي حاكم بركشور در دوران مديد شكل گرفته است.از سوي ديگر ،تحوالت جهاني و گ  - سياسي

ولت را متأثر ساخته است. عالوه براين رويكرهاي برنامه هاي ملي ( در قبل و بعد از انقالب )، با توجه به خواست و اراده حاكميت سياسي و د

ه تمركزگرايي شديد و هجوم اكولوژيكي بوده، كه منجر ب» باال به پايين» برنامه اي وتوسعه گرا، الهام گرفته از تئوري قطب رشدو اقدامات از 

به  1345ميليون نفر در سال  5/3جمعيت از اقصي نقاط كشور به متروپل تهران شده است.بطوري كه جمعيت كالن شهر تهران از حدود 

اين ، مناطق  رسيده است. بنابر 1390در سال  نفر 12183391و 1385ميليون نفر در سال  4/13و  1375ميليون نفر در سال  3/10حدود 

تاكنون با تحوالت فضايي فزاينده اي روبرو بوده است.روند  1350پيراموني متروپل تهران متأثر از سياستها و رويكردهاي برنامه اي، از دهه 

مواجه   اجتماعي و فضايي متعدد  -نابسامان، پراكنده و بي برنامه توسعه شهري تهران موجب شده، مناطق پيراموني آن با مسائل اقتصادي

گردد و فرآيند تبديل روستا به شهر ادامه يابد. كالنشهر تهران با كانونهاي جمعيتي ، اقتصادي و خدماتي اطراف داراي اجزا و عنصري 

  هستند كه ارتباط روزمره با يكديگر دارند. از اينرو اثرات متروپل تهران برنواحي پيراموني خود بسيار شديد است.

        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق                    
تحليلي است. در مرحله اول از طريق بررسي متون ومقاالت  - كاربردي و روش بررسي ان     توصيفي-ن مقاله از نوع تحقيقات نظرياي    

منابع اينترنتي و كتابخانه اي، آرشيو ادارات وسازمان هاي دخليل در موضوع تحقيق، اطالعات الزمه فراهم گرديده و سپس به تدوين 

ش روستاهاي واقع در محدوده ي شهري و تاثير آن در توسعه فيزيكي شهر تهران در مقطع زماني بين سالهاي چارچوب نظري و تحليل نق

  پرداخته شده است.  1335-1385

        

        توسعه شهري وتوسعه روستاييتوسعه شهري وتوسعه روستاييتوسعه شهري وتوسعه روستاييتوسعه شهري وتوسعه روستايي

الخره ضوابطي كه توسعه ي فرايندي از تغيير ودگرگوني است كه نه تنها در زمينه اقتصادي بلكه در زمينه اجتماعي، سازمان سياسي و با

رفتارهاي انساني را در جامعه رهبري مي كند، نيز اثر مي گذارد. بعبارت ديگر توسعه به معناي ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام 

اجتماعي به سوي زندگي بهتر ويا انساني تر است. توسعه شهري فرايندي است متاثر از عوامل اقتصادي، زيست محيطي، سياسي و 

  طول تاريخ مراحل مختلفي را طي كرده است. فرايند رشد شهرهاف خود به دو شكل صورت مي پذيرد: جمعيتي كه در



 

اين نوع شهرها نتيجه تكامل ذاتي خود هستند و اغلب بطور اتفاقي گسترش مي يابند، نظير  -شهرهايي با رشد طبيعي -1

دماتي، اقتصادي و صنايع، اين نوع رشد را عواملي نظير اب، خاك حاصل خيز، آسايش و راحتي افراد و وجود امكانات خ

 دامن مي زند.

اين نوع شهرها در چارچوب برنامه اي كه نهادهاي برنامه ريزي شهري از قبل تعيين  - شهرهايي از پيش برنامه ريزي شده -2

ايش مي كنند، گسترش مي يابند. در اين شهرها دو نكته اهميت دارد: انتخاب مكان شهر با توجه اهداف برنامه آم

سرزمين و تعيين منابع درآمد براي شهر و هزينه هاي باالسري براي دولت(نشريه مركز مطالعات برنامه ريزي 

 ).106: 1380شهري،

توسعه روستايي را بايد نوعي هسته چند بخشي يك فرايند توسعه يروستايي صرفا به معني معكوس كردن روند توسعه، برنامه ريزي 

). 35: 1386روستاها و تخصيص منابع مالي و فني بيشتر به مناطق روستايي نيست(پاپلي يزدي،و اجرا از مناطق شهري به 

فرايندهاي توسعه روستايي تاكنون نه تنها نتيجه مثبت و اساسي نداشته استف بلكه بدون انطباق يافتن با شرايط زماني با نوعي 

  سردرگمي و اعتشاش عملكردي نيز مواجه گرديده است.

        استقرار جمعيت و فعاليت دراستان تهران استقرار جمعيت و فعاليت دراستان تهران استقرار جمعيت و فعاليت دراستان تهران استقرار جمعيت و فعاليت دراستان تهران     عوامل موثرعوامل موثرعوامل موثرعوامل موثر

نحوه و چگونگي استقرار استان تهران در پهنه سرزمين يعني واقع شدن آن در جنوب البرز مركزي و بخش شمالي كشور، دارا 

 وجود ناهمواري هاي نسبتا شديد در بخش شمالي و دشت نسبتاً هموار در جنوب آن ،همگي ،بودن ظرفيت هاي بالقوه وبالفعل

اقتصادي ، نظير واقع بودن مركزيت سياسي  -موقعيت جغرافيايي آن را به طرق گوناگون بيان مي كند. همچنين ، عوامل اجتماعي

كشور در اين استان ، وجود كالن منظومه شهري تهران ، چند نقشي بودن شهر تهران ، قرار گيري در محل تالقي راههاي 

        رشد  و توسعه فزاينده اي را به اين استان در مقايسه با ساير نقاط كشور داده است.، روند  …ارتباطي اصلي و مهم كشور  و 

و   طبيعي  هاي و پديده  عوامل  بر اساس  آبادي  بارز پخشايش  الگوي  ، سه استان  ها بر پهنة آبادي  استقرار فضايي  كالن  در مقياس

  :باشد كه به شرح زير مي  يافته  و تكوين  گرفته  شكل  انساني

, آبادي هايي هستند كه به صورت پراكنده و كم تراكم بر پهنه كوهستاني و كوهپايه اي شمال استان (شهرستانهاي الگوي نخستالگوي نخستالگوي نخستالگوي نخست

) شكل  گرفته اند, دليل تراكم اندك در اين قلمرو  بخش طالقان  -ساوجبالغ  - بخش آسارا -كرج ،فيروزكوه، دماوند ،شميرانات

البرز مركزي و دشواري هاي كوهستاني جهت اسكان جمعيت بوده است. تعداد آباديهاي اين قلمرو وجود ناهمواريهاي طبيعي 

ي بادآ,استقرارالگوي دومالگوي دومالگوي دومالگوي دومنسبتاَ كم است, اما با نزديك شدن به كالن شهر تهران به تعداد اين گونه آبادي ها نيز افزوده مي گردد. 

شهرستانهاي شهريار, رباط كريم ، ري و ورامين) نيز به دليل نامساعد  پهنه كويري جنوب استان (مطابق با منتهي اليه جنوبي بر

، آبادي ها با فاصله بسيار زياد از هم در بنابراين ،بودن شرايط بهره برداري از خاك و آب جهت استقرار آبادي ها نامناسب بوده

تهران, آبادي هايي است كه با  نوبي و غربي ج استقرار آبادي بر پهنه ،،،،الگوي سومالگوي سومالگوي سومالگوي سوم    .قلمرو جنوبي استان تهران شكل گرفته اند

اين آبادي ها بر روي رسوبات رودخانه اي و  ،تراكم بسيار زياد بر پهنه دشتهاي تهران, (قلمرو مركزي و غربي استان) شكل بوده

ستان آبرفتي دشت تهران شكل گرفته اند كه شرايط بسيار ايده آلي جهت اسكان را بوجود آورده است. پهنه دشت هاي ا

تراكم و تعداد   و بخشي از شهرستانهاي كرج و ساوجبالغ را دربر مي گيرد. پاكدشت ،ري ،شهريار ،ورامين ،شهرستانهاي تهران

دراين ميان عالوه برروستاهاي قديمي   ). 29:  1376،  مهندسين مشاور هامون يك(آبادي در اين قلمرو بسيار زياد مي باشد

ديد نيز در سه دهه اخير در پيرامون شهرهاي استان تهران پديد آمده اند كه قبالوجود خارجي تعدادزيادي سكونتگاه زيستي ج

نداشته اندو از آنها به عنوان روستاهاي جديد نامبرده مي شود .همچنين عالوه بر شهر ك هاي مصوب تعداي شهرك غيررسمي 



 

اه هاي زيستي اعم از رسمي وغيررسمي درسطح استان نيزدرعرصه استان تهران پديده آمده اندو حاكي ازاين است كه سكونتگ

نيز نقش و عملكرد منطقه اي كالن شهر تهران نيز )1385-1375(در دهه اخير  .تهران در سه دهه اخير روند صعودي داشته است

نهاي روستايي به عنوان مهمترين مركز مبادله و تجهيز شده ترين فضاي ملي و منطقه اي باعث شكل گيري و انبوهي بيشتر كانو

الگوي  ،در اطراف شهر تهران شده است. وجود مركز ثقل و مكان مركزي مادرشهر تهران در منطقه و وجود حوزه نفوذ وسيع آن

نظام استقرار در اين الگو به صورت پراكندگي آبادي ها در  بطوري كه،ديگري در زمينه پراكندگي آباديها به وجود آورده است. 

 ،تجسم فضايي اين نظام. رگ به صورت متراكم و منظم در فضاي پيرامون كالن شهر تهران بوده استكانونهاي كوچك و بز

از جمعيت  ،چنانكه هرچه شعاع دسترسي از مركز (نقاط شهري) دورتر مي شود ،گسترش نقاط جمعيتي از مركز به پيرامون است

جمعيتي پيرامون تهران عمدتاً در پهنه دشت هاي جنوب  رشد و توسعه مراكزدر واقع  .ها نيز كاسته مي شود و مقياس آبادي

ارتفاعات البرز صورت گرفته و تمركز و پراكندگي اين مراكز تابع عواملي چون فاصله، راههاي ارتباطي ،كانونها ومراكز صنعتي و 

يرامون تهران نه به خدماتي و مركز جمعيتي با توان باالي جذب جمعيت بوده است و به همين لحاظ توسعه مراكز جمعيتي پ

وزارت مسكن بر آنها نهاد رخ داده است ( » حوزه هاي شهري «صورت يكنواخت بلكه درقالب مجموعه مراكزي كه ميتوان نام 

به تأثير از اعمال  1345 -1385). طي دوره سي وپنج ساله  100- 15:  1379تهران  ، يطرح مجموعه شهروشهرسازي ،

وده خدماتي و قانوني شهر تهران ، انتقال و يا استقرار كانون هاي فعاليت ( به ويژه كارگاه ها محدوديت هاي جدي بر توسعه محد

كه و امكانات حمل ونقل ، عرصه استقرار جمعيت بوكارخانه ها ) و مراكز خدمات در خارج از محدوده و حريم آن و نيز توسعه ش

در داخل محدوده گران شهر رانداشتند) و فعاليت به منطقه وسيعي به  (بويژه گروه هاي كم درآمد و ميان درآمد كه توانايي اسكان

كيلومتري تهران گسترش پيداكرد و منطقه كالن شهر ي تهران و پيرامون  30 - 40وسعت چندين هزار كيلومتر مربع،در شعاع 

  .شكل گرفت

  

 عوامل موثر بر شكل گيري سكونتگاههاي پيرامون كالنشهر تهران عوامل موثر بر شكل گيري سكونتگاههاي پيرامون كالنشهر تهران عوامل موثر بر شكل گيري سكونتگاههاي پيرامون كالنشهر تهران عوامل موثر بر شكل گيري سكونتگاههاي پيرامون كالنشهر تهران 
هر تهران به دليل كمبود شديد زمين در محدوده قانوني شهرو محدوديت هاي فراوان دستيابي اقشاركم در پيرامون كالنش

درآمدشهري به زمين ومسكن اراضي پيرامون كه معموالًكاربري و قابليت كشاورزي داشتند ، به صورت غير قانوني توسط مالكين 

ا روستائيان تازه وارد كالنشهر قرار مي گرفت كه آنها هم به سرعت بزرگ تفكيك شده و در اختيار مهاجرين از كالنشهر تهران وي

درآن سرپناهي ايجاد كردندكه در مراحل اوليه خدمات خود را به صورت غير رسمي تأمين مي كنند ودر مدتي نه چندان طوالني با 

البدي در اين مجموعه هاي سكونتي فشاربر مسئولين خدمات مورد نياز به صورتي رسمي تأمين شده وبه تدريج نوعي از پيوند ك

ايجاد مي شود و سكونتگاه شكل مي گيرد. در اين زمينه پيران ضمن تحليل فرايند و چگونگي شكل گيري سكونتگاه  هاي  

پيراموني  كالنشهرها آنرا بيش از هر چيز در قالب بازار غير رسمي زمين ومسكن قابل تبيين دانسته و دو دليل عمده ؛ يكي تبديل 

ه كاال شدن زمين و مسكن ( اين دو نياز اوليه و حياتي ) و تحت شرايط توسعه برونزا و ديگري نياز اوليه مهاجرين وارد شده به ب

حبيبي و ديگران در گزارشي در رابطه با فرآيند و چگونگي شكل  ). 125 -126:  1374كالنشهر به سرپناه قائل است( پيران ؛ 

بر اثر پديده قطب گرايي و تمركز گرايي « هرهاي بزرگ نكات زير را مورد اشاره قرار مي دهد: گيري سكونتگاههاي پيراموني ش

سوداگري بر زمين و ساختمان شتاب گرفته و كانون هاي زيستي حاشيه اي وبويژه روستاهاي پيرامون كالنشهرها بستر مناسب 

) ، قانون نظارت بر گسترش شهرتهران  1350سازي ( چنين سوداگري است و با تصويب ضوابط و مقرراتي چون؛  قانون شهرك 

) بستر مناسبي جهت بورس بازي 1355)، آئين نامه استفاده از اراضي در خارج از محدوده و حريم  استحفاظي شهر ها ( 1352(



 

غير قانوني  زمين در خارج از محدوده شهر ها وبه خصوص تهران فراهم مي شود كه تحت تأثير آن اراضي زارعي بزرگ به صورتي

تفكيك و در طول محور هاي عمده منشعب از تهران بستر شكل گيري شهركهاي منفصل با كاركردي خوابگاهي و مسكن را فرهم 

).  در واقع  رشد و گسترش روستاهاي پيراموني نه ناشي از استعداد هاي طبيعي آنها 406:  1371مي گردد( حبيبي و ديگران ،

از موقعيت ارتباطي روستا نسبت به شهر مركزي و محورهاي فعاليت شهر است.آنها مكان خوابگاهي  بلكه در بسياري موارد ناشي

نيروي كارصنايع شهر  تهران و محورهاي فعال اقتصادي محسوب مي شوند. در اين ميان  اعظم خاتم نيزدر مقاله خود تحت 

فقدان زمين ارزان درداخل « اين نكته اشاره مي كند كه: به » برنامه ريزي مسكن و قشر بندي اجتماعي در منطقه تهران «عنوان

شهر تهران از عوامل مهم رانده شدن كم در آمد ها به حاشيه شهر بوده است. اين روند از اوايل دهه پنجاه آغاز شده ودر دهه 

  ). 105: 1374خاتم ، »(شصت شدت بي سابقه اي يافته است

  

        النشهر تهران النشهر تهران النشهر تهران النشهر تهران فرايند تبديل روستا به شهر در پيرامون كفرايند تبديل روستا به شهر در پيرامون كفرايند تبديل روستا به شهر در پيرامون كفرايند تبديل روستا به شهر در پيرامون ك

از دوره گسترش خود ، شهرها و روستاهاي پيرامون را تحت تأثير قرار داد.كرج و تجريش اولين شهرهايي غشهر تهران از همان آ

شكل گرفتند.با وجود اين ، توسعه تهران تا  1330و  1320بودند كه به طور مستقيم تحت تأثير توسعه تهران در طي دو دهه 

ر عمده به صورت پيوسته و متصل بود. اما از آن به بعد بنا به علل مختلف از جمله شتاب گرفتن شهر به طو 1350حدود سال 

،توسعه ناپيوسته و  ...نشيني، اشباع بستر جغرافيايي، بورس بازي زمين ، رشد صنايع و خدمات ، هجوم وسيع مهاجران جديد و

عه ناپيوسته در پيرامون تهران به صور مختلف مانند بزرگ شدن پيراموني در اطراف تهران با شتاب رو به گسترش نهاد. توس

شهرهاي اطراف ، تبديل روستاها به شهر ، بزرگ شدن روستاها ، ايجاد شهرك ها و شهر هاي جديد به ظهور رسيد. بانگاهي به 

در نخستين سر شماري « :آيددست مي  تبديل روستا به شهرروند شكل گيري شهر هادراطراف تهران تصوير روشن تري از پديده 

منظومه شهري پيرامون شهر تهران به تبعيت از قدرت يافتن محورهاي جانبي ديگر شكل  1335عمومي نفوس و مسكن در سال 

جغرافيايي قديم خود را كه در نقشه اشتال منعكس بود، از دست داد . به طوري كه ري در اين دوره به عنوان يك شهر اعتبار خود 

ميليون نفر جمعيت بزرگترين شهر منطقه و   5/1شهر تهران با بيش از  1335و ورامين نيز منزوي شد .در سال  را از دست داد

( »نفر با فاصله اي بسيار زياد در مراتب بعدي شهر هاي ديگر منطقه را تشكيل مي دادند 5205نفر و ورامين با  14526كرج با  

تغييراتي درتقسيمات كشوري ازجمله تبديل روستا به 1345 - 1355دوره  در استان تهران درطي). 31:   1369رهنمايي ، 

شهريار، پيشوا و اشتهارد به دليل دارا  ازجمله سه روستاي پيرامون تهرا ن 1345دهه  درشهرصورت پذيرفته است، بطوري كه : 

رسيد.   8وتعداد شهر هاي استان به بودن بيش از پنج هزار نفر جمعيت به شهر تبديل شدند و به منظومه شهري تهران پيوستند 

چهار روستاي ديگر يعني اسالم شهر ( از به هم پيوستن روستاهاي قاسم آباد شاهي و محمد آبادبه وجود  1355در دهه  همچنين 

ستان قرچك ، نظرآباد وهشتگرد با تبديل شدن به شهربه  منظومه شهري تهران پيوستند و به اين ترتيب تعداد شهرهاي ا  ،  آمد)

   شهر افزايش يافت.12به 

در اوايل انقالب اسالمي ايران، با تغيير ساختار اداري و سياسي كشور موضوع توسعه پيرامون شهر تهران با عوامل و مسائل 

(   اسالمي فضايي پيرامون تهران درسال هاي نخست انقالب -جديدي روبرو شد.از مهمترين عوامل موثردر توسعه كالبدي

  قبالً به عوامل آن اشاره شد ) عبارتند از:  همانطوري كه

  كاهش شديد مهاجرت به داخل  شهر تهران و افزايش مهاجرت به نواحي اطراف  -                

  رشد سريع شهر ها ، شهرك ها و روستاها در حومه تهران ( توسعه ناپيوسته )  -                



 

برتوسعه تهران عمالً بي اعتبار شد و رشد بي رويه در تمامي جهات شهر رو به در اين دوره تمامي ضوابط و مقررات نظارت 

ساله در غرب تهران آزاد اعالم شد وزيرساخت  25قسمتي از محدوده  1358گسترش نهاد. به دنبال اين نابساماني ها در سال 

وايجاد شهرك هاي مسكوني جديد به يك در ادامه اين روند، واگذاري زمين به تعاوني ها مسكن .وساز هاي جديد قرار گرفت 

شيوه رايج توسعه شهري بدل شد. در همين دوره گسترش و استقرار صنايع غير مجاز در اطراف تهران و رشد حومه نشيني و 

حاشيه نشيني به تشديد روند هاي منفي توسعه شهري كمك كرد. درسال هاي پس از انقالب به دنبال اشغال كامل ظرفيت 

فضايي شهر تهران به حد اشباع وبن بست رسيد وضرورتاً گرايش به توسعه  -تهران ، روند توسعه پيوسته كالبدي طبيعي بستر 

فضايي تهران و   - ناپيوسته وپيراموني به شكل غالب توسعه فضايي تهران تبديل گرديد.پديده اي كه به تغيير ساختار كالبدي

باعث تسري وانتقال مسائل و مشكالت شهري تهران به سراسر منطقه پيدايش منطقه شهري تهران يا مجموعه منجر شد و 

ديگر در اطراف تهران به عنوان شهراعالم گرديد:  پاكدشت ،  روستايشش  ، 1375دردهه  .پيراموني در ابعاد وسيع تر گرديد

 -1385  طي دهه اينكه خرهوباال. شهر رسيد 22جوادآباد ، طالقان ، حسن آباد ، قدس و ماهدشت كه تعداد شهرهاي استان به 

شهر رسيدواين شهرها عبارتند:اكبرآباد، سلطان آباد  52روستا به شهر تعداد شهرهاي استان جمعاً به  30با تبديل 1375

شهر، شاهد شهر،صفادشت، فردوسيه،مشكين دشت،محمد شهر،كمال شهر، باقرشهر،كهريزك،آبسرد، صبا نسيم شهر ،وحيديه،،

پايه آخرين  چهار باغ، انديشه ،شاهد شهر ،فردوسيه ،كيالن،گلستان ،مالرد،پرديس. به اين ترتيب بر ، ردانگهچها، بومهن،شريف آباد

 باط كريمر ،دماوند،تهران  ،پاكدشت ،اسالمشهر (شهرستان 13استان تهران داراي ، 1385سال   تغييرات و مصوبه هيئت وزيران تا

سكنه  داراي آبادي 1358شهرو 51دهستان، 77بخش ، 35،)ورامين ،نظرآباد ،كرج ،فيروزكوه ،شهريار،شميرانات ،ساوجبالغ  ير،

 - اجراي سياست تبديل روستا به شهر در سال هاي اخير باعث تحوالت مكاني  درواقع    .) 1385سال ،استانداري تهران (بوده است

مي يابد بطوري   شدت بيشتري 80ر در دههروند تبديل روستا به شه بطوري كه، تهران شده كالن شهر   فضايي مناطق پيراموني

كه شريف آباد نيز جزء اين  مي شوند  تبديل مركزبخش به شهر  يكصدروستاي دكهتصويب نمو 20/2/1378كه هيئت دولت مورخ

يكصد روستاي مركز بخش به شرح زير به شهر تبديل و با عنوان شهر شناخته مي شوند . محدوده اين  :يكصد شهر مي باشد 

ك مورخ  21265/ث 9912تصويب نامه شماره» ( ) قانون مذكور تعيين خواهند شد4بر اساس تبصره يك ماده (  شهرها

با دگرگوني وسيعي روبرو بوده و توسعه   1350زدهه ا تهران و پيرامون به اين ترتيب كالنشهرهيئت دولت ).  12/3/1379

پيدايي شهرها، در اراضي كشاورزي جنوب منطقه  روند رشد و ناپيوسته آن در مناطق پيراموني شروع مي شود. به طوري كه

يافته ويا بيشتر در شرق، در دشت ورامين كه با جاجرود آبياري مي شود، سريع بوده  تهران كه در امتداد رودخانه كرج گسترش

پاكدشت با نفر   مانند  ،شده اند روستا ها اغلب چند هزار نفر جمعيت داشته و برخي از آنها تبديل به شهر هاي بزرگي .است

  بخصوص اسالم نفر و  85 000، اكبرآباد با 1375نفر جمعيت در سال  14 000قرچك با ،   1375جمعيت در سال  49000

تأثير   تهران منطقه   شهري  فضايي  بر ساختار نفر جمعيت 218991و ورامين  1385جمعيت در سال   نفر 265 000با   شهر

كوچك و محدوده هاي  توسعه سريع حومه ها از اين پس در شهرهايبه نظر مي رسد اين چند شهر،  غير ازه ب.مي گذارند

مهاجران  ، و...) گلستان، صالح آباد( چون شريف آباد، بهتر ه بواسطة مسكن ارزان تر و شرايط زندگيكروستايي صورت مي پذيرد

كه داراي شرايط زيست محيطي ممتازي اند (چون لواسان)  روستايي جديد را به خود جلب مي كند. برخي از اين مناطق نيمه

  را جذب خود مي كند. جمعيت مرفهي

  

  1390تا  1335روند تحوالت جمعيتي شهر هاي پيرامون تهران و روند تبديل روستا به شهر از سال 1 ولجد



 

                1390139013901390        1381381381385555        1375137513751375        1365136513651365        1355135513551355        نام شهرنام شهرنام شهرنام شهر        1335133513351335

  جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت        نام شهرنام شهرنام شهرنام شهر        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيتنام شهرنام شهرنام شهرنام شهر        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت        نام شهرنام شهرنام شهرنام شهر  جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت        نام شهرنام شهرنام شهرنام شهريتيتيتيتجمعجمعجمعجمع        نام شهرنام شهرنام شهرنام شهرجمعيتجمعيتجمعيتجمعيتنام شهرنام شهرنام شهرنام شهر        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

8154051  تهران6750000  تهران6042584  تهران7400000  تهران4530223  تهران3980041  تهران  1560932

  53451'  بومهن'  940000  كرج589954  كرج1150000  كرج197370  كرج44243  كرج  14526

  37257'  پرديس'  107000ورامين  58311  ورامين156000  ورامين25759  ورامين11183نورامي  5205

  37315'  دماوند'  40000شهريار  22433  شهريار312000  شهريار11697  شهريار  6226شهريار  

  2981'  كيالن  23000  پيشوا  17283  پيشوا540000  پيشوا  9934  پيشوا  6332  پيشوا  

  9202'  آبسرد'  10000اشتهارد  8095  اشتهارد  15000  اشتهارد  5074  هارداشت  5149اشتهارد  

  21477'  رودهن'  143000  قرچك  77957  قرچك185000  قرچك14925  قرچك          شهرشهرشهرشهر6666  

  2522'  آبعلي'  265000اسالمشهر215129اسالمشهر320000اسالمشهر50292اسالمشهر      

  27859'  حسن آباد  69000نظر آباد  21660  نظر آباد  95000  نظر آباد  9889  نظر آباد      

  59091'  باقرشهر'  33000هشتگرد  16761  هشتگرد  48000  هشتگرد  5682  هشتگرد      

        13095130951309513095'        كهريزككهريزككهريزككهريزك'        10500105001050010500        لواسانلواسانلواسانلواسان  6003  لواسان        16000160001600016000        لواسانلواسانلواسانلواسان          شهرشهرشهرشهر    10101010      

  7994'  فشم'  7000اوشان ،فشم  5377فشماوشان ،  9500اوشان ،فشم          

  15706'  لواسان'  12000رودهن  6650  رودهن  16600  رودهن          

  4903'  جوادآباد'  36000رباط كريم  17903ريمكرباط   52000رباط كريم          

  218991'  ورامين'    بومهن          شهرشهرشهرشهر14141414    بومهن          

  191588'  قرچك'  49000پاكدشت      64000  پاكدشت          

  47123'  صباشهر'  4000جواد آباد      6700جواد آباد          

  28405'  وحيديه'  6100طالقان      7200  طالقان          

  20865'  شاهدشهر'  11000حسن آباد      17000حسن آباد          

  24508'  فردوسيه'  13800  قدس    156000  قدس          

  71861'  باغستان'  28000ماهدشت      35000ماهدشت          

  96807'  انديشه'  22000  دماوند      34000  دماوند          

  249473  شهريار  17000فيروز كوه      23000فيروز كوه          

  46299'  چهاردانگه'  7300  گيالن      12000  گيالن          

  389102  اسالم شهر  8800  مالرد      14000  مالرد          

  78097'  كريم رباط'  8500اكبر آباد      12500  اكبر آباد          

  26935'  نصيرآباد'  7500سلطان آباد      13000سلطان آباد          

  12332'  شريف آباد  شهرشهرشهرشهر27272727      15200محمد شهر          

  206490'  پاكدشت'          27200  كمالشهر          
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  ) 1335 -1385: (مركز آمار ايران، سر شماري عمومي نفوس ومسكن  سالهاي 

    

        روابط و مناسبات تهران وپيرامون روابط و مناسبات تهران وپيرامون روابط و مناسبات تهران وپيرامون روابط و مناسبات تهران وپيرامون 

ني و سازمان فضايي كالنشهري آن به ويژه هنگامي كه سكونتگاه روستايي  ارتباط متقابل سازمان فضايي سكونتگاه هاي پيرامو

دستخوش تحوالت ماهوي شده وبه شهر تبديل مي شود، حائز اهميت بيشتري است، زيراكه ارتباطات ويژه اي با كانون هاي 

 اخير   يان  شهر تهران در چند دههزيستي منطقه برقرار كرده و مسائل توسعه شهري را نيز از  جهتي توجيه مي نمايد. در اين  م

بدل گرديده » مادر شهر«وبه عبارتي » كالن شهر «درپي رشدي شتابان و نا هماهنگ دچار تغيير ماهيت شده و به  يك  

درپيوند مستقيم ويا غير مستقيم با ديگر سكونتگاه هاي  است.تغييروتوسعه پيوسته وگسسته شهر به سوي نواحي پيراموني و

 عملكردي، شكل گيري محدوده هايي خاص ازفعاليت هاي صنعتي ، خدماتي ،تأسيساتي و منطقه،تغيير ساختارموجود در 

گرايشات و رشد سازمان فضايي منطقه  ، جمله عواملي است كه به تغييرساختارمنطقه شده وبه تبع آن برسير تحوالت از ، مسكوني

  پيراموني  فضاهاي  به  شهر تهران  كالن  جديد از سوي  ها و كاركردهاي نقش  تحميلشهري  نيز تأثير گذار بوده است. همچنين 

  تعادل  عدم  . اين است  شده  پيراموني  مناطق  فضايي  و سازمان  ، اجتماعي اقتصادي  هاي در عرصه  وبروز نابساماني  گيري شكل  منجربه

 ، روستاها  اي اقتصاد پايه ، تغييردر انداز روستايي چشم  شدن  سكونتگاهها، شهري  واندازة  مرتبه  درزمينة  درساختار فضايي

  باشند.  تغيير مي  هاي جلوه  مهمترين  مثابة ، به و فعاليت  جمعيت  ، تغيير در تركيب اراضي  تغييركاربري

  فضايي  با تحوالت  تاكنون 1350  ، از دهة اي برنامه  ها و رويكردهاي متأثر از سياست  تهران  كالنشهر  پيراموني  ، مناطق بنابراين

  با مسائل  آن  پيراموني  ، مناطق شده  موجب  تهران  شهري  توسعة  برنامة و بي  ، پراكنده . روند نابسامان است  روبرو بوده  اي فزاينده

،  جمعيتي  با كانونهاي  هر تهرانش  يابد. كالن  شهر ادامه  روستا به  گردد و فرآيند تبديل  متعدد مواجه  و فضايي  اجتماعي - ياقتصاد



 

بر   تهران كالنشهر   رو اثرات از اين ،با يكديگر دارند  روزمره  ارتباط  هستند كه  اجزاء و عناصري  داراي  اطراف  و خدماتي  اقتصادي

با   تهران  فضايي  ملكردهايتأثير ع   تحت  پيراموني  مناطق   راستا، زيستگاههاي  . در اين خود بسيار شديد است پيراموني   نواحي

  اند.  روبرو شده  اي پيچيده  و كاركردي  ساختاري  تحوالت

  

  ساختار مديريتي و برنامه ريزي پيرامون تهرانساختار مديريتي و برنامه ريزي پيرامون تهرانساختار مديريتي و برنامه ريزي پيرامون تهرانساختار مديريتي و برنامه ريزي پيرامون تهران

به عنوان يك سيستم واحد، متشكل ازمجموعه عناصرسكونتگاه هاي شهري و روستايي، فعاليت هاي متعدد  كالن شهر تهران وپيرامون

به تأسي از نظام برنامه ريزي بخشي حاكم بربرنامه ريزي كالن كشوربا پديده  هحيط طبيعي و روابط ميان اين اجزاءاست كانساني در بستر م

داراي طرح  مناطق پيراموني  مواجه است وهر يك ازسكونتگاه هاي شهري و روستايي به صورت مجزا رشدوتوسعه خود انگيخته بويژه در

نگرش سيستمي كالنشهر تهران و پيرامون  به عنوان يك سيستم باز مورد توجه قراردارد ودر اين سيستم درواقع در توسعه اي هستند.  هاي

عناصر شهري اجزاي آن را تشكيل مي دهندوكاركرد هر يك از عناصر شهري بر كل كاركرد شهرتأثير دارد و نحوه عملكرد و كارآيي هر يك 

 و است كه ازاجزاء كاركردي منطقه كالنشهري تهران يك مجموعه واحد و يكپارچهترتيب  از اجزا به يكديگر مرتبط و وابسته است. به اين

از جمله شهرها،آباديها،مركز كار و فعاليت و... شكل گرفته و با يكديگر به لحاظ كار وسكونت در ارتباط متقابل  متعدد عناصر

ه اخير شكل گيري دهها شهر و آبادي پرجمعيت در منطقه بطوري كه درطي سه ده،هستندوسرنوشت هيچ يك ازآنها ازديگري جدا نيست

خارج  از حريم « جدا و بدون ارتباط با » حريم شهر«و »شهر« در ارتباط با رشد و توسعه تهران قابل تبيين است. در چارچوب فوق چون 

ضعيتي كه ممكن است در مورد شهرهاي تلقي مي شود، مديريت هاي آنها نيز مستقل و بدون ارتباط با يكديگر عمل مي كنند كه و» شهر 

خارج از حريم « بلكه آنچه » حريم شهر «نه تنها  كوچك وبا فاصله بسيار از يكديگر چندان مشكل نداشته باشد، درمجموعه شهري تهران

به بيان ديگردر شناخته مي شود نيز به شدت تحت تأثير تحوالت رشد و توسعه عناصر مجموعه و روابط متقابل آنها قرار دارد.» شهر 

،يعني فضاي واقع دراطراف و بين شهر هاي مجموعه ، كه نحوه استفاده اززمين در آن به شدت » خارج از حريم شهر»مجموعه شهري ، 

 نيست ، بلكه مرتبه و درجه اي از» خارج از  شهر « تحت نأثير شهر هاي قرار دارد و متقابالً شهر ها را تحت تأثير قرار مي دهد ، ديگر 

فضاي شهري بشمار مي آيد . بنابراين ، هم مديريت مجموعه بايد واحدو يكپارچه و هماهنگ باشد و هم طرحها ، برنامه ها، قوانين و 

ضوابطي كه مبنا و ابزار مديريت هستند بايد با توجه به يكپارچگي مجموعه شهري و ارتباط متقابل اجزا وعناصر آن تهيه و تدوين 

از حريم مصوب تهران انتزاع وبه شهر هاي پيراموني ازجمله  هزار هكتار 500جاد شهر در پيرامون تهران نزديك به شوند.بطوري كه با اي

، شهري مديريت نظام اجزاحال حاضر در  .الحاق شده است ،باقر شهر،وشهر قدسشهريار ، اسالمشهر، چهاردانگه و پاكدشت ،لواسان ، كرج

ير شهر هاي مجموعه ، فرمانداريها و بخش هاي اجرائي به طور مجزا وبدون ارتباط با هم وهماهنگي يعني شهرداري تهران ،شهرداريهاي سا

   .كافي بايكديگر وبدون تبعيت ازسياستها وبرنامه ها وراهبردهائي كه براي هدايت وتوسعه كل مجموعه به ترتيب ايفاي نقش مي كنند

  

  

    

            پيرامونيپيرامونيپيرامونيپيراموني    سكونتگاه هاي سكونتگاه هاي سكونتگاه هاي سكونتگاه هاي         جمعيتيجمعيتيجمعيتيجمعيتي        در دگرگونيدر دگرگونيدر دگرگونيدر دگرگوني        تهرانتهرانتهرانتهران    كالنشهركالنشهركالنشهركالنشهراثرات اثرات اثرات اثرات         پيامدهايپيامدهايپيامدهايپيامدهاي

متأثر از   شدت  ، به آن  شهري  منظومة  و كالن  تهران  در استان  و روستايي  شهري  در تحوالت  حاكم  اخير مكانيسم  هاي در دهه

  و تحول  ، شاهد دگرگوني پيراموني  غير شهري  و فضاهاي  روستايي  نواحي  كه  طوري . به است  بوده  تهران  چند نقشي  متروپل  توسعة

 -  سياسي  نظام  هاي و نگرش  زماني  از دگرگونيهاي  بازتابي  توان را مي  تحوالت  . اين است  خود بوده  فضايي -  در ساختار مكاني



 

  (سياسي  يابي سازمان ، اكولوژيك  در سيستم  گوني و گونه  تنوع  همراه  به  نظام  . عملكرد اين دانست  سرزمين  در سطح  حاكم  اقتصادي

درروندگسترش ناپيوسته دراطراف  . است  شده  ، متمركز و ناهنجار رهنمون شده   قطبي  اي گونه ) فضا را به اجتماعي -  اقتصادي -

تهران،تغييرات عميقي درتغييركاربري اراضي،ساخت و كاركرد سكونتگاه ها ونوع فعاليت هادر سطح منطقه پديدآمد.دراين 

زير نفوذ مناسبات جديد شهري قرار گرفتند و كاركرد هاي پيشين خود را از دست  ياري اززمين هاي روستايي و كشاورزيراستابس

دادند. يكي از شاخص هاي بارز توسعه كالن شهري ،كاهش رشد جمعيت در محدوده شهرداري ، شهرتهران  و افزايش جمعيت در 

نرخ رشد ساالنه  بطوري كهدر تهران و اطراف آن به ظهور رسيد.  1360در دهه نقاط پيراموني است. اين پديده به نحو بازري 

استان  بسيار باالتر از حد  مناطقاين نرخ رشد در برخي  در حالي كه درصد بوده است. 57/8حدود  1365در  شهر تهران  جمعيت

  ) 6/11) و نظرآباد (  6/22) ، مالرد ( 22/22( )،حسن آباد 23/18( ،اكبرآباد ) 3/12بزرگ (  كرجازجمله ؛ميانگين ياد شده است 

درهمين دوره روند شهرك سازي و شهرك نشيني چه به صورت با برنامه وچه به صورت بي برنامه  به يك پديده  بوده اند. درصد

هرك ودر ش 70تعداد شهرك  هاي پيراموني تهران به حدود  1360در دهه  بطوري كهفراگير در سطح استان تهران تبديل شد،

اند. رشد اين  اغلب به صورت خودرو و بي برنامه به وجود آمده . اين سكونتگاههاشهرك رسيد 200به حدود  1370اواسط دهه 

وسيع همراه بوده است.در جهت كاهش اين  فضايي به صورت حاشيه نشيني -اجتماعي وكالبدي  -پديده با عوارض مهم اقتصادي 

ه ايجاد شهر هاي جديدبه عنوان راه حل نويني براي اسكان جمعيت و ساماندهي سكونتگاه ها برنام 1360مشكالت در اواخردهه 

،اين دراطراف تهران دردستور كار قرارگرفت.درنتيجه ساخت چهار شهرجديد درپيرامون تهران به مرحله اجراگذاشته شد

همچنين با وقوع انقالب اسالمي ايران و جنگ : شهر هاي جديد هشتگرد ، پرديس ، پرند ، زاويه و اشتهارد. شهرهاعبارتنداز

تحميلي ،روند توسعه مناطق پيراموني تهران تحت تأثير برخي عوامل جديد تشديد شد.لزوم اسقرار نهادهاي جديد انقالبي در 

ي روستاها، تهران ، هجوم انبوه مهاجران جنگي ، كمبود و گراني شديد زمين ومسكن و...در تهران باعث هجوم تازه واردان به سو

شهرهاو شهرك هاي پيرامون تهران شد.دراين دوره جمعيت شهر هايي مثل قرچك ، اسالم شهر،رباط كريم، هشتگرد، ورامين، 

رودهن،كرج ، شهريار، پيشوا، اشتهارد، دماوند ، لواسان و غيره  به  نحو  بي سابقه و شگفت انگيزي افزايش يافت. به اين ترتيب 

ه عنوان منطقه جمعيتي تهران در سطح استان بسط پيدا كرد و مفهوم و شكل تازه اي را درنحوه توزيع توسعه جمعيتي تهران ب

فضايي آن پديد آورد. اين پديده به صورت رشد سريع جمعيت شهر هاي استان تهران ، تبديل  - جمعيت تهران و سازمان كالبدي

هر هاي جديد و شكل گيري انبوه كانون هاي خوابگاهي ، كارگاهي تعداد زيادي از روستاها به شهر و شهرك، ايجاد شهرك ها و ش

گر كشور و يگسترش روابط تهران با مناطق د. درواقع و حاشيه نشيني تمامي سطح استان تهران را تحت تأثير جدي خود قرار داد

ت هاي يمحدودبرده وي را باالدرون شهر  ييفضا  ازهايين  جهتيش داده ودر نيشهر هاي بزرگ و كوچك عملكرد شهري آن را افزا

ساخته ن مرحله به شهرها وروستاهاي مجاور تهران منتقل يفشارهاي ناشي ازآن را در نخستوي موجود در درون شهر يفضا

 ه است.بر جاي گذارد اجتماعي وكالبدي -اقتصادياز نظر  پيراموني زيستگاه هاي سمي اثرات متفاوتي برين مكانيدچنيتشدو

ن شهر يك به ايو نزد ي مواجه مي شوند ، روستاهاي واقع در فواصل دورياي اطراف به نوبه خود با بحران فضاهنگامي كه شهر ه

ري روستاهاي مجاور را تحت يد توسعه تهران وكرج به طور چشمگيروند تشد 1345رند.از سال يا تهران مورد توجه قرار مي گيها 

 اجتماعي  -اين تحوالت اقتصاديت از يي سابق به تبعياري از نقاط روستايبس  سازمان فضايين فاصله ير قرار داده است.در ايتاث

افته، بلكه تعدادي آبادي يش يت آبادي هاي موجود افزايراستا نه فقط جمع يندر ا كه بطوريدا كرده است.يعي پيدگرگوني وس

تهران بزرگ از يك طرف با توسعه ل شده اند.يبدامروزه به شهرك ت دزبه وجود آمده اندكه برخي ازآنها در روند تكاملي خويد نديج

شهري تغييرات وسيعي در كاربري فضابه وجود مي آورد واز طرف ديگر موجب تورم جمعيتي نقاط پيراموني  واقع در شعاع 



 

اين موضوع از دو جهت شايان توجه است . نخست اين كه رشد باالي جمعيت نشانگر شدت . به اين ترتيب نزديك خود مي شود

روند مهاجرت به كل مناطق روستايي پيرامون تهران است و در اين فاصله نه تنها نقاط شهري بلكه نقاط روستايي اطراف تهران 

پر جمعيت حاكي از كشش تهران  نيز به شدت تحت تاثير فرآيند مهاجرت بوده است.ديگر اين كه توزيع جغرافيايي روستاهاي 

روستا  1430نفر جمعيت روستايي كه در  1070097از مجموع 1375در سال  : «كهبه طوري  ،برروي روستاهاي نزديك است

مركزآمار »( درصد روستاهاي  منطقه  ساكن هستند 2/14روستا  يا  203درصد  در  4/68نفر يعني 732511زندگي مي كنند،

 ومه شهري بزرگ تهران واقع شده اند.روستاهايي هستندكه درنواحي پيراموني  منظ تاًعمد،اين روستاها ). 1375ايران، سرشماري 

  . به است  ساخته  مواجه  را با مشكل  اي و منطقه  شهري  مديريت  نيز اعمال  قوانين  كانونها و نارسايي  جمعيت  رشد و گسترش  سرعت

  و اختالالت  عوارض  كماكان  شهر نيستند ولي  كه  وجود داشته  در استان  و پرجمعيت  مقياس  بزرگ  از كانونهاي  بسياري  كه طوري

  و فعاليت  جمعيت  از اندازه  بيش  تراكم  فوق موجب  .  عوامل است  مانده  باقي  مركز جمعيتي  در اين  قاعده بي  از رشد و توسعه  ناشي

  در استقرار جمعيت  نظمي يو ب  ساماني از بي  ، ناشي محيطي  و زيست  ، اقتصادي اجتماعي  هاي و خسارت  شده  استان  مياني  در فضاي

 در   نشيني  حاشيه  گسترش  باعث  جمعيت  سريع  از افزايش  ناشي  مسائل  كه  معني  اين  به . است  شده  ها را باعث و كاربري  و فعاليت

  شدت  به  ستاهاي(رو  تهران  در استانحاشيه نشين مراكز 1355 -  65  سالهاي  در فاصله «، بطوري كه:  است  شده  تهران  استان

درصد آنها را  5/37حدود  1365 -75  ، و در دوره مهاجران  درصد كل 5/29  ) معادل و يا احتماالً جديدالتأسيس  يافته  گسترش

  تازه  درصد مهاجران 25و   داخلي  هاي درصد جابجايي 50حدود  1365 - 75  از سكونتگاهها در دوره  دسته  اين و است  داده  اسكان

،  1365، 1355( مركز آمار ايرا ن ، سرشماري نقاط روستايي شهرستانهاي استان تهران در سال هاي »اند  رد را در خود پذيرفتهوا

1375 .( 

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري
در نواحي روستايي تهران به دليل فاصله نزديك شهر وروستا وقرار داشتن كالن شهر ملي تهـران در يـك طـرف رابطـه، روابـط شـهر       

ترده ومتنوع وداراي پيامدهاي عميق است. امروزه اكثر نواحي روستايي كالنشهر تهران نقش حومه شهر تهـران وشـهرهاي   وروستا گس

اقماري مجاور ان را ايفا مي كنند وبعنوان عرصه اي تكميلي براي كاركردهاي شهري ويا در واقع بصورت حيـاط خلـوت شـهر تهـران     

بط شهر وروستا ومتفاوت با ساير نواحي كشور در اطراف تهران در جريان است كه منجر بـه  عمل مي كنند. بنابراين گونه خاصي از روا

پيدايش نوع ويژه اي از روستا وزندگي روستايي شده است. همچنين تنوع وگستردگي روابط، موجب يكپـارچگي عملكـردي وفضـايي    

شدن مرزهاي تفكيك شهر وروستا شده است. نواحي  شهر وروستا، تبديل نواحي روستايي به نواحي روستايي وشهري مختلط وكمرنگ

روستايي جنوب شرق، جنوب وغرب تهران اگر چه با پذيرش بخشي از جريان مهاجرت به تهران، فشار مستقيم بر اين شهر را كـاهش  

تقرار تاسيسـات  داده ودر واقع بعنوان ضربه گير اين شهر عمل كرده اند، ولي گسترش كاركردهاي خوابگاهي، كارگاهي، صـنعتي واسـ  

 -وتجهيزات در اين نواحي ويا بعبارتي بهره برداري گسترده تهران از اين نواحي، موجب بروز دگرگوني هاي عميق اقتصادي، اجتماعي

كالبدي در آنها شده است. اگر با نگرش مسئله اي به اين دگرگوني ها توجه كنيم، پيامـدهاي منفـي متعـددي در     -فرهنگي و فضايي

ب محيط زيست، تخريب چشم انداز، تبديل وتغيير كاربري اراضي كشـاورزي، ركـود فعاليتهـاي كشـاورزي ودامـي، بـروز       زمينه تخري

ناهنجاريهاي اجتماعي وفرهنگي وايجاد تباينات كالبدي در اين نواحي خواهيم يافـت. در نـواحي روسـتايي شـمال تهـران، نيـز ايـن        

ده است. در مجموع، از آن جا كه بـروز تحـوالت اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي      مشكالت كم وبيش ولي به شيوه ي متفاوت ايجاد ش

كالبدي وشكل گيري كاركردهاي جديد در نواحي روستايي اطراف تهران بصورت خودجوش وفاقد هر گونـه حركـت برنامـه     -وفضايي



 

بر جاي گذاشته است كه به همـين دليـل   ريزي شده بوده است, آثار وپيامدهاي نامطلوبي هم بر شهر تهران وهم بر نواحي اطراف آن 

كنترل وهدايت تحوالت در نواحي اطراف تهران در راستاي توسعه ي يكپارچه وپايدار نواحي شهري وروستايي از طريق تهيه واجـراي  

 طرح هاي ساماندهي ضروري مي باشد.  همچنين سياست ملي شهرنشيني بايد يك سيستم متشكل  سكونتگاهي در شبكه جغرافيايي

ايجاد كند تا منافع توسعه اجتماعي واقتصادي از مراكز شهري به حوزه هـاي روسـتايي واز حـوزه هـاي روسـتايي ناحيـه بـه شـهرها         

اقتصادي منطقـي كوشـش شـود.     -وشهرهاي بزرگ جريان يابد. سپس بايد براي استحكام روابط شهر وروستا در يك تعامل اجتماعي

اين زمينه منوط به بازنگري نقش وكاركرد تهران در سطح ملي وتمركززدايـي از آن در راسـتاي   البته بايد توجه داشت كه موفقيت در 

اداري در كشـور مـي    -آمايش سرزمين وتوازن  منطقه اي و همچنين منوط به انجام اصالحات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي

هران مطرح اسـت سياسـتهاي منطقـي و شـالوده شـكني در      باشد.پس مي توان نتيجه گرفت كه آن چه كه براي پايداري كالن شهر ت

تغيير شيوه زندگي ساكنين آن است. همچنين چاره جويي پايداري كالن شهر تهران پيش از آن كه راه حلي مهندسي ، فنĤورانه و بـا  

پايـداري برگزيـده باشـند؛    تزريق پولهاي بيشتر باشد، راه حلي اجتماعي و فرهنگي و با ايجاد اجتماعاتي محلي است كه شيوه زندگي 

  هـاي  در دهـه  -پيامد كالبدي و اقتصادي اين اجتماعات ، كالن شهري پايدار است كه پيشتاز پايداري منطقه و كشور نيز مـي باشـد.   

چند   كالنشهر  متأثر از توسعة  شدت  ، به آن  شهري  منظومة  و كالن  تهران  در استان  و روستايي  شهري  در تحوالت  حاكم  اخير مكانيسم

  . ايـن  اسـت   خـود بـوده    فضـايي  -  در سـاختار مكـاني    و تحول  ، شاهد دگرگوني پيراموني  نواحي  كه  طوري . به است  بوده  تهران  نقشي

  ملكـرد ايـن  . ع دانسـت   سرزمين  در سطح  حاكم  اقتصادي - سياسي  نظام  هاي و نگرش  زماني  از دگرگونيهاي  بازتابي  توان را مي  تحوالت

،  شـده   قطبـي   اي گونـه  ) فضـا را بـه   اجتمـاعي  و اقتصادي ،  (سياسي  يابي ، سازمان اكولوژيك  در سيستم  گوني و گونه  تنوع  همراه  به  نظام

ن ها و از ي آيايك طرف با مكان جغرافي از تهران رامون يدر پ سكونتگاه ها  ييايع جغرافيتوز - . است  شده  متمركز و ناهنجار رهنمون

ع برخـي از آن هـا قابـل    يالزاماً با رشد سـر  سكونتگاه ها ن يروي كشش ناشي از تهران در ارتباط است. علت وجودي ايگر با نيطرف د

و تهـران    ان آن هـا يد روابط ميجه تشديدر نت ن هاو يي آايت جغرافعيبا موق سكونتگاه ها ن يشتابان برخي از ا ست. اما رشديه نجيتو

قـي  يرات عمييتغ سياست تبديل روستا به شهرر يي در منظومه شهري تهران تحت تاثيايچشم انداز جغراف -ق و توجه است. قابل تعم

ر ييـ تغشـهر   -شهرهاي كوچك يا روستاي به يماي ظاهري وابعاد فضايعي از روستاهاي بزرگ از نظر سيده است وشبكه وسيبه خود د

و ديگـر    شـهر تهـران    در كالن  و مسكن  زمين  گراني - ي رادارند.يل روستايات اصيخصوص ونه ندينه شهر به شمار مي آ هشكل داده ك

  كشور را به  مهاجر از ساير نقاط  شهرها ناگزير جمعيت  به  پيراموني   نقاط  نسبتاً آسان  و دسترسي  تهران  شهري  منظومه  كالن  شهرهاي

تغييـر    شـهر تهـران    كـالن  - و باعث افزايش جمعيت ايـن منـاطق شـده اسـت.       داشته  گسيل  شهر تهران  كالن  پيرامون  نواحي  سمت

 اسـت   وجـود آورده   بـه   پيرامـوني   در سكونتگاههاي  جمعيتي  توزيع  ونظام  اجتماعي -اقتصاديو كاركرد   درساخت  شديدي  ودگرگوني

چشـمگير    بر افزايش  عالوه  كه طوري  . به است  ايجاد شده  مونيپيرا  غيرشهري  و فضاي  روستايي  جمعيت  و بافت  در ساخت  دگرگونيو

و  نواحي پيرامـوني   اقتصاد كشاورزي  منابع  تقليل  طور كلي  به  شهر تهران  كالن  اثرات  از مهمترين  نيز يكي  اقتصادي  لحاظ ،از  جمعيت

درطـول سـه دهـه     - باشـد.  مي  و كارگر صنعتي  خدمات  بخش  سمت  به  اي اقتصاد پايه  و دگرگوني  تغيير كاركرد اقتصادي  آن  متعاقب

فضايي و كاركردهاي شهري آن به طور كلي عوض شـده اسـت.    -اخير، به دنبال غلبه شكل توسعه ناپيوسته در تهران، ساختاركالبدي

تمـاعي يـك پارچـه و همگـون     اج -معرف يك شهر متعارف به عنوان يك كـانون زيسـتي   » تهران « در حال حاضر، ديگر ، به عنوان 

نيست ، بلكه مجموعه اي ازكانون هاي جمعيتي وفعاليتي پراكنده ، گسسته و متنوع است كه در شـبكه پيچيـده اي از روابـط جديـد     

باتوجه به غلبه نيروهاي گريـز از مركـز و بـه تبـع آن رانـش       -فضايي به هم وابسته شده اند.   -اجتماعي و روابط كالبدي -اقتصادي 



 

اليت و سكونت به سمت نواحي پيراموني شهر، گسترش پراكنده و پراكنده رويي شكل غالب گسترش فضايي خواهد بود. بـا هجـوم   فع

  نواحي پيراموني شهر تهران متحمل فشار بااليي بر محيط طبيعي خود مي شوند. -به خصوص پراكنده رويي  -امواج فضايي گسترش

ترش فضايي شهر تهران بر مي آيد غلبه سياستگذاري هاي نظام تصميم گيري بر ساير عوامل آنچه كه از بررسي عوامل موثر بر گس -

بوده است، به گونه اي كه در هر دوره با توجه به نوع تصميم گيري، گسترش فضايي به شدت و ضعفي معين رسيده است. روند تاثير عوامل، 

از مرزهاي قانوني شده است كه پيامدها و مشكالت عديده اي را در  سبب كاهش گسترش در محدوده خدماتي و افزايش گسترش در خارج

  نواحي پيراموني سبب گرديده است.

  

  

  

  منابع  وماخذمنابع  وماخذمنابع  وماخذمنابع  وماخذ  

، مركز مطالعات و  حاشيه نشيني در ايران، علل وراه حلها، تبيين نظري و تجربي اسكانحاشيه نشيني در ايران، علل وراه حلها، تبيين نظري و تجربي اسكانحاشيه نشيني در ايران، علل وراه حلها، تبيين نظري و تجربي اسكانحاشيه نشيني در ايران، علل وراه حلها، تبيين نظري و تجربي اسكان) ؛1374اطهاري،كمال وديگران(  -١

  مسكن وشهرسازي ، تهران. تحقيقات شهر سازي و معماري ايران ، وزارت

  كشوري استانداري تهران . )؛ دفتر امور اجتماعي و تقسيمات1385استانداري تهران (  -٢

  . 87-88، ماهنامه اطالعات سياسي اقتصادي، شمارهاي  آلونك نشيني درايرانآلونك نشيني درايرانآلونك نشيني درايرانآلونك نشيني درايرانپيران ، پرويز؛ -٣

بزرگ و نقش آنهادرنظام اسكان بزرگ و نقش آنهادرنظام اسكان بزرگ و نقش آنهادرنظام اسكان بزرگ و نقش آنهادرنظام اسكان طرح پژوهشي دگرگوني روستاهاي مجاورشهر هاي طرح پژوهشي دگرگوني روستاهاي مجاورشهر هاي طرح پژوهشي دگرگوني روستاهاي مجاورشهر هاي طرح پژوهشي دگرگوني روستاهاي مجاورشهر هاي )؛ 1371حبيبي،سيد محسن وديگران ( -"

 ،موسسه مطالعات محيط زيست،دانشگاه تهران.كشور، مطالعه موردي اسالمشهركشور، مطالعه موردي اسالمشهركشور، مطالعه موردي اسالمشهركشور، مطالعه موردي اسالمشهر

، مجموعه مقاالت سمينار سياستهاي توسعه  برنامه ريزي مسكن وقشربندي اجتماعي در منطقه تهرانبرنامه ريزي مسكن وقشربندي اجتماعي در منطقه تهرانبرنامه ريزي مسكن وقشربندي اجتماعي در منطقه تهرانبرنامه ريزي مسكن وقشربندي اجتماعي در منطقه تهران) ؛1374خاتم، اعظم(  -#

  مسكن ، تهران. مسكن در ايران ، وزارت مسكن وشهر سازي ،سازمان ملي زمين و

 ، جغرافيايي  تحقيقات  فصلنامه ،توسعه تهران و دگرگوني در ساختارهاي نواحي روستايي اطرافتوسعه تهران و دگرگوني در ساختارهاي نواحي روستايي اطرافتوسعه تهران و دگرگوني در ساختارهاي نواحي روستايي اطرافتوسعه تهران و دگرگوني در ساختارهاي نواحي روستايي اطراف) ، 1369( ، محمد تقي رهنمايي -٦

  و انتشارات آستان قدس ، مشهد. 1369بهار  16سال پنجم، شماره 

ه اول، مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهر ، گزارش مرحل حاشيه نشيني ، علل و پيامدهاحاشيه نشيني ، علل و پيامدهاحاشيه نشيني ، علل و پيامدهاحاشيه نشيني ، علل و پيامدها)، 1372رفيعي ، مينوو ديگران ( -٧

  سازي ايران، وزات مسكن وشهر سازي.

  ، انتشارات سمت .مهاجرتمهاجرتمهاجرتمهاجرت)؛ 1368زنجاني ، حبيب اله ( -٨

،  43-44، فصلنامه آبادي، سال چهارم ، شماره ساختار فضايي ، نظام يك پارچه سازي كالنشهر تهرانساختار فضايي ، نظام يك پارچه سازي كالنشهر تهرانساختار فضايي ، نظام يك پارچه سازي كالنشهر تهرانساختار فضايي ، نظام يك پارچه سازي كالنشهر تهران)،  1383سعيد نيا، احمد ( -٩

  ديد. شماره هشتم ونهم ج

  ، ترجمه حميد زرآزوند ، انتشارات پردازش و برنامه ريزي شهري ، تهران.    تهران،ظهور يك كالنشهرتهران،ظهور يك كالنشهرتهران،ظهور يك كالنشهرتهران،ظهور يك كالنشهر) ؛ 1381مدني پور، علي (     -١٠

  1385- 1335مركز آمار ايران ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  -١١

   1375،1385 ،1365، 1355؛سرشماري نقاط روستايي استان تهران در سال هاي ، مركز آمار ايران -١٢

دفتر برنامه برنامه ريزي و مديريت شهري ، مسائل نظري و چالش هاي تجربي ،برنامه ريزي و مديريت شهري ، مسائل نظري و چالش هاي تجربي ،برنامه ريزي و مديريت شهري ، مسائل نظري و چالش هاي تجربي ،برنامه ريزي و مديريت شهري ، مسائل نظري و چالش هاي تجربي ،) ؛1380مركز مطالعات برنامه ريزي شهري(  -١٣

     ريزي عمراني وزارت كشور.

        )،طرح ساماندهي روستاهاي استان تهران. 376مهندسين مشاورهامون يك( -"١



 

، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ، سال  ايش شهركهاي اقماريايش شهركهاي اقماريايش شهركهاي اقماريايش شهركهاي اقماريگسترش فضاي شهر تهران و پيدگسترش فضاي شهر تهران و پيدگسترش فضاي شهر تهران و پيدگسترش فضاي شهر تهران و پيد) ؛1370نظريان ، اصغر (  -#١

 ، انتشارات آستان قدس رضوي ، مشهد.  1370بهار 20ششم شماره 

  ) وزارت مسكن وشهرسازي، تهران.1380( ،يشهر يزيمركز مطالعات برنامه ر هينشر -(١

  . رشد تهران وشهركهاي اقماريرشد تهران وشهركهاي اقماريرشد تهران وشهركهاي اقماريرشد تهران وشهركهاي اقماري) ؛ 1365وزارت مسكن وشهر سازي(  -١٧

؛ خالصه گزارش، مركز طرح مجموعه شهري تهران وشهر هاي اطراف آنطرح مجموعه شهري تهران وشهر هاي اطراف آنطرح مجموعه شهري تهران وشهر هاي اطراف آنطرح مجموعه شهري تهران وشهر هاي اطراف آن)؛ 1379سازي (وزارت مسكن وشهر  -١٨

  مطالعات وتحقيقات معماري و شهر سازي، تهران. 

شهر در روستاهاي مناطق مختلف  100در خصوص ايجاد وتشكيل  12/3/1379) ؛ تصويب نامه مورخ 1379هيئت دولت(  -١٩

  كشور.   

        

  


