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 کید بر نظریه رشد هوشمندأتحلیل الگوهای رشد شهری با ت
 شهر تهرانکالن 22منطقه مطالعه موردی،  

 

 

 3مهدی علیانو  2زهرا یوسفی، 1امین فرجی

 

 

 

های پایداری شهرها باشد، یکي از که همسو با آموزه، فضا در شهر توسعه و رشد چگونگي یـا، شکل و له فرمویکم مسأبیست سدهدر : چکیده

یک  عنواندر بسیاری از شهرها به رشد پراکنده شهری  این دغدغه در قالبرود. های اساسي متخصصان و دانشمندان شهری به شمار ميدغدغه

ماهیت، علل و پیامدهای هر  شناختمشکل اساسي بروز و نمود یافته است و شهر تهران نیز از این مشکل در امان نمانده است. از آنجایي که 

شهر  22ي الگوی رشد منطقه بررس بر آن شد تا باپژوهش حاضر،  ،دهدله یاری ميدر مسیر صحیحي از شناخت و حل مسأ راپدیده، محقق 

، الت تحقیقموضوع، اهداف و سوأماهیت روش تحقیق با توجه به  بپردازد. در دوره ده سالهپذیر تأثیرگذار و تأثیربندی نیروهای اولویت تهران، به

مدل آنتروپي شانون  با استفاده از شناسایي الگوی رشد منطقه. است و پیمایشي، با استفاده از ابزارهای مشاهده، پرسشنامه ایصورت کتابخانه به

مدل تحلیل  ای وفرآیند تحلیل شبکه با استفاده از نیز پذیرتأثیرگذار و تأثیربندی و شناسایي نیروهای اولویتهای داده؛ شده انجامو هلدرن 

 الگوی رشد پراکندهسال،  10 ، طي22منطقه  ،شانون آنتروپي مدل دست آمده مبنای نتایج به بر. استوتحلیل قرار گرفته مورد تجزیه ساختاری

ها نتایج نهایي برتری اولویت همچنین توسعه فیزیکي رشد منطقه بیش از افزایش جمعیت آن بوده است. داشته و بر اساس مدل هلدرن، تأثیر

از اهمیت « ینبازی و سوداگری زمبورس»و « گیری )دولتي/ خصوصي(استقالل در تصمیم»و « افزایش قیمت زمین»ترتیب  دهد، بهنشان مي

کاهش فعالیت » تهران عبارت از 22منطقه  پذیر از رشد پراکندهتأثیرعوامل در همین راستا . است سایر پارامترها برخوردار بودهبیشتری نسبت به 

تم و وسیساز بین رفتن اک»، «های کشاورزیاز بین رفتن زمین» ،«آلودگي هوا»، «ف سوخت و انرژیافزایش مصر» ، «تخریب خاک»، «بدني

  است.« افزایش دما»، «حیات وحش

 

 شهر تهران.پراکندگي شهر، کالن ،توسعه پایدار، فرم شهری، شهر فشرده، رشد هوشمند: واژگان کلیدی
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 یران.باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ا یقات،واحد علوم و تحق ي،دانشگاه آزاد اسالم دانشجوی دکتری، 3
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 مقدمه  -1
رشد سریع جمعیت و مهاجرت به شهرها که معضل 

پراکنش شهری  پدیده ، موجدکنوني جامعه جهاني است

 و توسعه (UN-HABITAT, 2013: 3) گشته است

 و جمعیت رویهبي رشد از رمتأث شهری، جامعه روزافزون

 و ریزیبرنامه بدون وسازهایساخت به مهاجرت،

 زیادی تغییرات و شده منجر شهرها مهارنشدني گسترش

 ,Barton) ها به وجود آورده استفضایي آن ساخت در

در حال حاضر یک چهارم جمعیت شهری  .(8 :2003

طبق گزارش و  کنندزندگي مي شهرها جهان در حومه

 2012های در سالملل متحد سازمان مرکز اسکان بشر 

در حال  مناطقهای تعداد افرادی که در حومه ،2013 و

نفر بوده، که  میلیون 863کنند، جهان زندگي مي توسعه

، 1990میلیون و در سال  760، 2000این تعداد در سال 

درصد  30 میلیون نفر بوده است. از این تعداد، 650

و این در  ، ساکن حومه هستندجمعیت شهرنشین آسیا

 نیمي از جمعیت شهری جهانحالي است که قاره آسیا 

 (UN-HABITAT, 2013: 3)است  را در خود جای داده

 سدهدر حیاتي دانشمندان شهری  هاینگرانيیکي از 

در مورد پایداری شهر، فرم و شکل یـا یکم وبیست

 شهر در فضاست. شکل شهر به هچگونگي رشد و توسع

 ههدر بر ،های انسانفضایي فعالیت همنزل الگوی توسع

. (Anderson, 1996: 484) شودمي خاصي از زمان تعریف

زدایي  یا آنچه که در اینجا با تمرکز« پراکندگي شهری»

شود، موضوع مجادله انگیزی در میان شهری مشخص مي

ریزان شهری و عموم مردم است. این دانشگاهیان، برنامه

است که به طور  اصطالحياصطالح در حال حاضر 

تا عامل پیامدهای نامطلوب در شود، متداول استفاده مي

نقل وافزایش ازدحام و حملمانند شهری را مناطق کالن

هوا، از وآلودگي آب، ، کمبود فضاهای عموميخودرو با

های مربوط به های کشاورزی، مالیاتبین رفتن زمین

ها، فقدان دسترسي به مشاغل، و تفکیک زیرساخت

 :Ewing et al, 2013)پوشش دهد اقتصادی و نژادی 

ریع و گسترده مناطق رشد س ،پراکنش شهری؛ اما (119

)اغلب کنترل نشده( حومه که از توسعه  شهری استکالن

شود و عموما یه شهر و اساسا کم تراکم، ناشي ميدر حاش

منجر به از بین رفتن مناظر طبیعي و افزایش مصرف 

های اخیر، (. طي دههEEA, 2006: 16) شودسوخت مي

های راه در پيگذاران ریزان و سرمایه، برنامهپژوهشگران

های عمومي تا مصرف زمیناند، مقابله با پراکندگي بوده

که  1987و سوخت را به حداقل برسانند. از سال 

، توجه جهاني را به مفهوم توسعه 1کمیسیون برانتلند

 بسیاری پژوهشگرانپایدار معطوف کرد، متخصصان و 

شهرها در متن شهرها و کالنکارگیری آن هسعي در ب

 شناخت الگوی رشد فضایي شهرها، برای تدوینو  نمودند

امری  ،پایدار هیابي به توسعب و دستهای مناسسیاست

 .(Goldman and Gorham, 2006: 262)شد اساسي 

 که است ایمسأله، شهرها فضایي گسترش و الگوی رشد

 رشه رشد الگوی .شود گرفته نادیده فرآیند این نباید در

 ،نانسا دسترس در منابع محدودترین از یکي با که از آنجا

در  مهم اتموضوع از دارد، وکاررس، زمین یعني

 در توسعه اساسي معیارهای از یکي و شهری یزیربرنامه

 کالبدی و توسعه رشد مراحل بررسي .است شهری پایدار

 دهدمي نشان به امروز تا دور گذشته از جهان شهرهای

-لحم فناوری ویژه به ،اخیر سده فناوری تغییرات که

 الگوی در تغییر و شهرها فیزیکي سریع رشد باعث نقل،و

 .(22: 1388 ،يشهرک زنگنه و قرخلو)است  شده آنها رشد

 هاینگراني دلیل به بیستم، سده پایاني هایدهه در

 ریزان، برنامهمدرن شهرسازی از ناشي محیطيزیست

 در پایدار توسعه نوین هایپارادایم در پي شهری

 زیرا گردند،مي شهر پایدار برای آليهاید فرم جستجوی

 مسایل بروز سبب شهرها افقي گسترش و پراکنده توسعه

 شهرها پیکره در کالبدی و اقتصادی، اجتماعي گوناگون

 مختلف هایفرم اخیر هایدهه طي بنابراینت. اس شده

، که گیردمي قرار ریزانيبرنامه توجه کانون شهری در

 .نظر دارند اتفاق ر،پایدا توسعه سمت به حرکت در همگي

 شهر یا شهری تراکم فرم شهری، مختلف هایفرم ازجمله

 اجتماعي فضای تعامل ایجاد سبب که است، فشرده

 شودمي شهروندان برای کمتر انرژی مصرف و مناسب

اما رشد هوشمند شهری با استفاده  (.28: 1390زیاری، )

مناسب از منابع موجود، افزایش خدمات شهری، توسعه 

ونقل ،ایجاد امکانات حمل های مختلطمحالت با کاربری

روش و طراحي یکپارچه در مقیاس انساني، عمومي 

)قرباني و  کندپایداری را برای توسعه شهری پیشنهاد مي
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توان ارتباط رشد هوشمند . پس مي(164: 1387نوشاد، 

که ، صورت تنگاتنگ دانستشهری و مبحث پایداری را به

وسعه درواقع رشد هوشمند شهری الگویي که برای ت

 های پایداری استکند، واجد ویژگيميشهری پیشنهاد 

 را الگویي پایدار خواند. توان آنو مي

های بررسي روند رشد کالبدی شهرهای ایران در دهه

های کشاورزی، زمین گذشته، حاکي از تخریب گسترده

بر اثر رشد افقي بدون هدایت بهینه در راستای حفاظت 

 توسعه بهینه عیین جهیتهای کشاورزی است. تزمین

منطقه پشتیبان  برای حفاظت ازشهری تالشي است، 

مین کننده اکوسیستم شهری است شهر که به نحوی تأ

 از رانیا در .(63: 1390)قنواتي، عظیمي، فرجي مالئي، 

 رشد علت به هم شهرها تیجمع که بعد به 1340 دهه

 شهر به روستاییان هایمهاجرت اثر بر هم و باال طبیعي

-ساخت و شهر کالبد رشد یافت، رشد باالیي سرعت با

 بازیبورس پایه بر بلکه نیاز، مبنای بر نه ،شهر وسازهای

 نابساماني باعث امر این .گرفت صورت زمین سوداگری و

بخش  ماندن بالاستفاده به ویژهو شهری زمین بازار

عرضه  و شهری هایمحدوده داخل هایزمین از وسیعي

 )اطهاری، شد شهرها افقي و پراکنده گسترش منفي

1379 :36 .) 
ویژه  شهر تهران، بهبرنامه  رشد و گسترش سریع و بي

باعث بروز مشکالت و الزامات پس از انقالب اسالمي، 

باقي مانده است. حل نشده جدیدی شد که همچنان 

ها و اقدامات موجب تشدید ورود سیاست مجموعه

 بي این مهاجرت، توسعه مهاجران به تهران شد. به تبع

ای به سمت شمال، غرب و جنوب تهران نیز افزایش برنامه

 وجود معضالت حل نشده برخالف 22 یافت. منطقه

در کنار آن پا گرفت و رشد  ،شهر تهرانشمار در کالنبي

برنامه، شهر و ساکنین آن را با یافت. رشد و توسعه بي

رفتن محیط سازد. از بین مشکالت جدی روبرو مي

های جانوری، آلودگي های کشاورزی، گونهزیست، زمین

هوا، شیوع بیماری، از بین رفتن توان اکولوژیک وآب

از جمله پیامدهای ک، تغییر اقلیم، افزایش دمای هوا، خا

که  ای؛ این عوامل طي چرخهاستمنفي توسعه فیزیکي 

 و وضعیت مي گذارند کنند مدام بر یکدیگر اثرایجاد مي

 برهمین اساس پژوهش حاضر کنند.موجود را تشدید مي

 است ت زیرالیافتن پاسخ سوأ به دنبال

 پایدار و شهر تهرانکالن 22آیا الگوی رشد منطقه  (1)

 بهینه است؟

-کالن 22رشد منطقه  پذیرتأثیرو گذار تأثیرنیروهای ( 2)

 ؟تهران کدام استشهر 
 

 مبانی نظری -1-1

 برای ویکمبیست سده حیاتي موضوعات از یکي

 فرم نوع شهر، پایداری با ارتباط در شهری دانشمندان

 یا نشینيو حومه (پراکندگي شهری یا فشردگي)شهر 

 به ماشیني شهر از حرکتي واقع در. است نوشهرنشیني

 آگاهي لذا .است شهری مجدد احیاء و آینده شهر سمت

 میزان در مهمي نقش واندتمي شهر شکل و فضایي فرم از

 بهبود به و باشد داشته شهری ریزانبرنامه موفقیت

 ،يمبارک)بنماید  شایاني کمک شهری هایمحیط

 تأثیرشهرها همواره تحت  .(78: 1392 محمدی و ضرابي

نیروها و عوامل گوناگوني شکل گرفته و گسترش 

قتصادی ا -ای اجتماعيیابند. شهر در اساس پدیدهمي

ای و ارتباطات، در پهنه ها برای کار و زندگياست، انسان

کم شهر آیند و کمابیش متراکم گرد هم ميمحدود و کم

-ابهجشهرها با تحوالت اجتماعي،  آورند.را پدید مي

های های جمعیتي، تغییرات اقتصادی و نوآوریيجای

شوند. با افزایش جمعیت نیز شناختي، دگرگون ميفن

و نظام و  یابدگذاری به شدت توسعه ميفعالیت و سرمایه

خوش تغییرات اساسي سازمان کالبدی شهرها دست

 (. 19 :1387 شود )سعیدنیا،مي

 

 توسعه پایدار  -1-1-1

نیا در مناطق شهری امروزه بیش از نیمي از جمعیت د

 شهرنشیني است بشر قطعا و آینده کنندزندگي مي

(Mclaren, Agyeman, 2015).  مناطق شهری، مراکز

بسیار  زمینهر این پایداری د بحث و است توسعه اقتصادی

مین فرایندی است که تأتوسعه پایدار، حائز اهمیت است. 

ر دادن نیازهای کنوني مردم را بدون در معرض خطر قرا

. این مفهوم کندمین ميهای بعد تأظرفیت برای نسل

 به نام آینده 1987در سال  2لندنتتحت عنوان گزارش برا

جهاني محیط زیست و  ، ارائه و در کمیسیون3مشترک ما

انتشار یافت، که امروزه به طور  4(WCEDتوسعه )
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اولین هدف در توسعه شهر گسترده شناخته شده است. 

ها و پایدار شهرها و اکوسیستم آن نمودن پایدار، سالم

محیطي، اقتصادی دنشان در گذر زمان در ابعاد زیستنمو

اهیم از این رو مف(. Smith, 2015: 18) و اجتماعي است

نیز « های شهری پایداراکوسیستم»و « شهرهای پایدار»

 :Yigitcanlar, 2010) گذارندوجود ميعرصه پا به 

هدایت و تعیین جهت رشد در همین راستا، (. 14678

ترین مسائل مرتبط با مباحث کالبدی شهر یکي از اصولي

سازی رشد شهر است پایدار با هدف بهینه توسعه

  (.1390 رجي مالئي،)قنواتي، عظیمي، ف
 

 

 شهر فشرده 2-1-1-

پایدار شهر را به  توسعهبزرگي و سرعت رشد شهری، 

انداز بلند مدت کند که بر چشمعاملي مهم تبدیل مي

با تراکم نسبتا  شهری ،گذارد. شهر فشردهبشری اثر مي

ست که بر اساس ابعاد و سیستم باال و کاربری مختلط ا

و  رویکه پیادهنقل عمومي کارآمد است، وحمل

شهر فشرده به عنوان کند. سواری را تشویق ميدوچرخه

 شودپایدار پیشنهاد مي فرم شهری برای توسعه

(Westerinka, Haaseb, Bauerb, 2013: 475 .) دو مزیت

محیطي از شهر فشرده وابستگي کمتر به عمده زیست

زمین قابل  ی سبز وهای شخصي وحفظ فضاتومبیلا

الگوی  موفقیت (.Chen, Jia, 2008: 93)کشت است 

گذاران سیاست ،یافتهدر ملل توسعه« شکل فشرده»

شهرهای در حال توسعه را ترغیب نموده است تا 

« شهر فشرده»هایي را به کمک سیاست طرح

کنند. تصویر زیر سه نوع تراکم مسکوني را  سازیریتصو

 دهد.در یک هکتار زمین نشان مي
 

 رویی شهری پراکنده3-1-1-

فضایي است و  -ای کالبدیرویي شهری پدیده پراکنده

نوعي گسترش افقي پراکنده، کم تراکم، جسته و گریخته 

و به دور از مراکز شهری که عموما با عدم اختالط کاربری 

تواند مبین اتالف منابع و سرمایه، تهدید همراه است و مي

اني به محیط زیست و رسسالمت ساکنان شهر، آسیب

های شهر و تبدیل مراکز شهری تمایل توسعه در حاشیه

های فرسوده باشد. البته در این خصوص همه به بافت

نظران در مطالعاتشان در خصوص علل، الگو، صاحب

 Hess and)اند تبعات و سازوکار، یکسان عمل ننموده

Lathrop, 2003: 161 Dieleman and Wegener , 

2004: 311; Su et al, 2010: 63; Yue, 2013: 561.)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 آرایش فضایی تراکم در یک هکتار -1شکل 
Fig. 1- Spatial arrangement density in one 

hectare 
 (ra Fernández Per 2006Javier Mozas, Auroخذ: مأ)

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

های توسعه شهر به سمت خارج و تشکیل لکه -2شکل 

 ناپیوسته
Fig. 2- Developing the city outward and 

creating discontinuous spots 
  )Thomson, 2013: 37:خذمأ(

 پیامدهای رشد پراکنده4-1-1-

شهر اثرات منفي بسیاری دارد که به صورت  پراکنده رشد

 و عناوین 3شکل  یک چرخه در حال تکرار است.

 دهد که با استفاده ازی این چرخه را نشان ميمتغیرها

رات بین آنها نیز نشان داده شده و تأثّ تأثیري، روابط عل

ترین پیامدهای پراکندگي شهری در ادامه نیز عمدهاست. 

 خالصه شده است.  3شکل در قالب 
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 رشد هوشمند -2-1-1

 و شهری(ریزی برنامه نظریه یک ،5هوشمند رشد نظریه

 گسترش از بر جلوگیری که است نقلوحمل و ای(منطقه

 زمرک در رشد بر منظور، بدین. دارد تأکید شهر پراکنده

 فشرده طور به کاربری تخصیص از کند ومي تأکید شهر

 رویپیاده قابلیت شهر و ونقل عموميحمل به گرایش با

 کاربری با توسعه شامل سواری، دوچرخه برای و مناسب

 حمایت های مسکن،گزینه از مختلفي انواع و مختلط

 و لندمدتب مالحظات به نظریه این کند. همچنین،مي

 مدت کوتاه در متمرکز به طور پایداری، هنظری ایمنطقه

 حسي به یابيدست نظریه، این اهداف کند،مي توجه

 افزایش زندگي، محل و از جامعه فرد منحصر به

 مسکن، و اشتغال نقل،وحمل مختلف برای هایگزینه

 نکرد حفظ و عواید توسعه، هاهزینه هکردن عادالن پخش

 و ارتقای فرهنگي، و طبیعي منابع به بهبود بخشیدن و

زادگان و رستم عباس (است جامعه عمومي سالمت

  .(38 :1387 یزدی،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق -2
بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی و از  این پژوهش

تبییني -های توصیفيو روش، از نوع پژوهش نظر ماهیت

الت طرح توجه به اهداف و سوأ باآید و به حساب مي

و توصیفي  شده، این تحقیق در دسته مطالعات اکتشافي

به منظور بررسي و روند تحوالت توسعه گیرد. قرار مي

های شهر تهران و الگوی آن در دوره 22فیزیکي منطقه 

استفاده شده است.  نیز از روش تحقیق تاریخي ،تاریخي

دو مدل  ،22به منظور شناسایي الگوی رشد منطقه 

استفاده قرار گرفته و  دمور 7و هلدرن 6آنتروپي شانون

بندی نیروها و بررسي نیروهای برای اولویتهمچنین 

های تحلیل ساختاری و از روش پذیرتأثیرگذار و تأثیر

  ای بهره گرفته شده است.تحلیل شبکه

 

 دل آنتروپی شانون م -1-2

برای تجزیه و تحلیل مقدار پدیده مدل آنتروپي شانون از 

گردد. ساختار کلي مدل قواره شهری استفاده ميرشد بي

 . (129:1385 نیا و موسوی،زیر است )حکمت به شرح

 

 

 
 اثرات و پیامدهای رشد پراکنده شهری -3شکل 

Fig. 3- The effects and consequences of urban dispersal 
 ) ,.2012Proust, Newell, Brown, Capon, Burtun, et al :2136: ذمأخ (
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 اثرات و پیامدهای گسترش افقی -1جدول 
Tab.1 - Effects and consequences of orizontal expansion  

 )Bhatta, 2010: ذمأخ (

 پژوهشگران های عمده پیامدهانمونه پیامدها

های افزایش هزینه

زیرساختي و خدمات 

 همگاني

های اقتصادی، خدمات همگاني، های محیط زیست، هزینههزینه

 نشاني،های آتشایستگاههای شهری، نگهداری و ارتقای زیرساخت

ب، های آها، لولهها، جادههای پلیس، مدارس، بیمارستانایستگاه

 .ونقلحملآوری زباله و بازیافت، پُست، نظافت خیابان، فاضالب، جمع

Harvey & Clark, 1965; HCPC, 1967; 
Stone, 1973; Rerc, 1974; Priest et al, 

1977; Frank,1989; Buiton, 1994; 

Pedersen et al., 1999; Wasserman, 2000; 
Barnes et. 2001; Brueckner, 2000; 

Heilmlich & Anderson, 2001 

 Newman & Kenworthy, 1988 نقل.وحملنقل، مصرف سوخت، تراکم ووسایل حمل مصرف انرژی

نابرابری ثروت بین شهر و 

 حومه

ه از اقتصادی مربوط بنابرابری فضایي در ثروت، مسایل اجتماعي و 

 بین رفتن جوامع و کیفیت زندگي در حومه

Kunstler, 1993;Benfield et al. 1999; 
Mitchell, 2001; Stoel, 1999; Wilson et 

al. 2003 

اثر بر حیات وحش و 

 اکوسیستم

ارع، تغییر فرایندها و الگوهای اکوسیستم، کاهش مناطق جنگلي، مز

از مناطق  هاکشيها، خطوط برق و لولهجادهزارها، و فضاهای باز. بیشه

کنند و زیستگاه حیات وحش را به قطعات کوچک طبیعي عبور مي

ها را نهد و زاد و ولد گودهو الگوهای آن را تغییر ميکند ميتقسیم 

 .نمایدمختل مي

MacArthur & Wilson, 1967; Macie & 
Moll 1989; O’Connor et al, 1990 ; 

Lassila, 1999; Grimm et al. 2000; 

MacDonald & Rudel, 2005; Harvey & 
Clark; Hedbolm & Soderstrom, 2008; 

های رفتن زمین از میان

 کشاورزی

ها و یستگاهاز بین رفتن منابع غذایي تازه و محلي، از بین رفتن تنوع ز

های حیواني و گیاهي، مناظر، فضای سبز، اقتصاد پایدار گونه

 سبک زندگي سنتي روستایي. روستایي،

Berry & Plaut, 1978; Fiscal, 1982; 

Nelson, 1990; ; Frumkin, 2002;  Wang et 
al. 2003; Burchell et al., 2005Weng et al. 

2007; Zhang et al., 2007 

 افزایش دما

ام، و باثر جزیره حرارتي )به دو دلیل؛ سطوح تیره مثل جاده و پشت 

تغیر  )تولید دی اکسید کربن،ونقل حملجلوگیری از زندگي گیاهي(، 

 ای.اقلیم در سطح جهاني(، تولید گازهای گلخانه

Frumkin, 2002 

 آلودگي هوا

بن، ای )مونوکسید کربن، دی اکسید کرآلودگي هوا، گازهای گلخانه

سیار های ارگانیک فرار، و ذرات بمیزان اوزون در سطح زمین، کربن

رمای گهای اسیدی، ریز، جلوگیری از رشد گیاهان، ایجاد دود و باران

کننده ها، افزایش نیاز به انرژی برای خنکجهاني، بیماری در انسان

های تهای تولید برق و مصرف سوخهایي مانند کولر، افزایش کارخانه

 هابه تبع افزایش آالینده فسیلي و

Stoel, 1999; Frumkin, 2002;  Stone, 
2008; Kahn & Schwatz, 2008 

 کمیت آبکیفیت و 

سازی آب، خطر سیل، آب گرفتگي و کاهش نفوذپذیری و ذخیره

ها، نهها و کرانه رودخافرسایش خاک در نتیجه از بین رفتن زیستگاه

واد به م های آلودهآبحاصل از روانها با مواد شیمیایي آلوده شدن آب

نتقال اهای حیواني و و آلوده شدن گونهشیمیایي و فاضالب و نفت... 

 به انسان از طریق خوردن

Lassila, 1999; Wasserman, 2000; Wisner 
et al. 2004; Jacquin et al. 2008; 

 سالمت همگاني و اجتماعي

وا، ه؛ آلودگي ونقلحملدسترسي به طبیعت، استفاده زیاد از وسایل 

افیک، ..، افزایش تر.های پوستي وریتصادفات، مشکالت تنفسي، بیما

روی و های پیادهکاهش تعامالت اجتماعي، از بین رفتن فرصت

وا و سواری، استرس، تلفات رانندگي، افزایش درجه حرارت ه دوچرخه

 تبعات آن مانند گرمازدگي

Ewing, 1997; Pederson et al. 1999; 
Pederson et al., 1999; Rathbone & 

Huckabee, 1999; Putnam, 2000; 

Wasserman, 2000; Frumkin, 2002; 
Savitch, 2003; Wilson et al., 2003; 

Sturm & Cohen 2004; Yanos, 2007; 

 اثرات دیگر

انند متغییرات در مسائل مربوط به اقتصاد روستایي، کاربری اراضي 

و زراعت، مناطق ساحلي و گردشگری، اثرات  داری، معدنجنگل

 شناختي مانند مناظرزیبایي

Crawford, 2007 
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(1) 𝐻 = − ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 ×ln(𝑃𝑖) 

 در این رابطه:

H: ،مقدار آنتروپي شانون 

iP:  )نسبت مساحت ساخته شده )تراکم کلي مسکوني

 به کل مساحت ساخته شده مجموعه مناطق،  iمنطقه 

n :.مجموع مناطق 

ای بین صفر و یک دارد و هرچه ضریب آنتروپي دامنه

و  ترمقدار آن به یک نزدیک باشد، بیانگر توزیع عادالنه

هرچه به صفر نزدیکتر باشد، بیانگر درجه توزیع 

یع یگر، مقداریک بیانگر تورنامتعادلتر است. به عبارت د

ادل نامتع و مقدار صفر بیانگر توزیع کامال عادالنه کامال

 (.Tsai, 2005, 145)است 

 

 مدل هلدرن  -2-2

های اساسي برای مشخص نمودن رشد یکي از روش

قواره شهری استفاده از روش هلدرن است. با استفاده بي

توان مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر از این روش مي

قواره از رشد بي ناشيناشي از رشد جمعیت و چه مقدار 

 شود. صورت رابطه زیر محاسبه ميشهری بوده است و به
(2)  

 

                     

 به عبارت دیگر نسبت الگوریتم طبیعي جمعیت پایه دوره

به آغاز دوره به عالوه نسبت الگوریتم طبیعي سرانه 

بیعي با نسبت لگاریتم ط ،ناخالص پایان دوره به آغاز دوره

ود وسعت شهر در پایان دوره به آغاز دوره برابر خواهد ب

 (. 1392، نیا و موسوی)حکمت

 

 ایمدل تحلیل شبکه -3-2

، محقق را 9مراتبيو سلسله 8ایفرآیندهای تحلیل شبکه

های سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و در تحلیل انواع پدیده

کارگیری تمامي هو با باست حتي تکنولوژی یاری نموده 

ارهای محسوس و نامحسوس، قالب و عوامل و معی

 ارچوب فراگیری را برای تحلیل این مسائل در حوزهچ

نماید. منطق اصلي این تکنیک علوم انساني فراهم مي

علوم انساني، ه های مختلف در حوزبرای تحلیل پدیده

هایي است که تحلیل رفتار کنشگران بر اساس قضاوت

از میان  ،ه انجام کنش و یا اتخاذ تصمیمي خاصآنها را ب

 های مختلف پیش روی هدایت نموده است.گزینه

متدولوژی  حالت تعمیم داده شده ایمدل تحلیل شبکه

افزار نرمتوسط که است،  سلسله مراتبي گیریتصمیم

عناصر  و با تعامل وابستگي پشتیباني 10سوپردسیژن

گونه که  ین و روابطي شبکهسطح باال به عناصر سطح پای

مدل شود. حاوی ساختارهای کنشي باشند، کامل مي

کلي است که در آن همه  یک شیوه ایتحلیل شبکه

ای ساز از قبل در یک سیستم شبکهلهعوامل مسأ

تفکر سیستمي نسبت  د و در زمینهشودهي ميسازمان

ق در عملیات انعطاف بیشتری های سنتي تحقیبه روش

های دشوار و پیچیده از گیریتواند در تصمیمو ميدارد 

 این مدل. کار گرفته شوده ها بجمله تعامالت و نیازمندی

به تولید یک ساختار سیستماتیک )منظم( کلي 

که رند هایي از عناصها یا دستهپردازد که دارای خوشهمي

در  ANP د. از روشی که الزم باشد، متصلنبه هر مسیر

که سیستم پیچیده همراه با  شودهایي استفاده ميتحلیل

داشته باشد  بازخوردهای مبتني بر پویایي سیستم

همین دلیل در پژوهش   ( و به1394)شماعي و موحد،

 گرفته شده است. حاضر نیز از آن بهره
 

 روش تحلیل ساختاری -4-2

بر  تأثیرروش تحلیل اثر متقابل یا روش تحلیل 
 که کارا و مفید است روش و مدلیک ، 11گذر)متقاطع(

که طوریبه رود؛به کار ميبرای تشخیص روابط متقابل 
به  .شودبندی ميهر روند بر روندهای دیگر درجه تأثیر

کمي است که در یک روش نیمه این روش، عبارت دیگر
 بین متقابل روابط ساده، معلولي -آن، به جای روابط علت

. شودمي تحلیل ماتریس در مختلف، هایسیستم خرده
تصویری از اثر متقابل بین روندها و  این روش در نهایت

دهد که بر مبنای ر را ارائه ميمتأثپیشران و ی متغیرها
ارتباط قوی با سیستم ، میزان تعداد و شدت ارتباطات

د. شوشناخته ميمتغیرهای کلیدی نامیده تعیین شده و 
 تحلیل انجام سهولت منظور به 12مکمیکافزار نرم

فرانسوی  مخفف که است شده طراحي ساختاری
 طبقه منظور به متقاطع اثر تحلیل ضرایب ماتریس»

 و برای انجام (,Godet 2006 :185)است  «13بندی
به کار  متقاطع اثر تحلیل ماتریس پیچده محاسبات

 سه تا صفر بین با اعداد متغیرها ارتباط میزان. رودمي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnYSpmLTJAhXIDxoKHchQBps4ChAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.lifesciencesite.com%2Flsj%2Flife1006s%2F053_17462life1006s_350_355.pdf&usg=AFQjCNFQApnjUm3vusrmoqCP9Cf9M97AVQ&sig2=Z-9pBnLDbL0aq1O-awiG0w&bvm=bv.108194040,d.d2s
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 عدد ،«تأثیر عدم»منزله به صفر عدد. شودمي سنجیده
 تأثیر»منزله  دو به عدد ،«ضعیف تأثیر»منزله  به یک

 نهایت در و «زیاد تأثیر»منزله  به سه ، عدد«متوسط
ست. وجود رابطه بالقوه بین متغیرها ( به منزلهPحرف )

متغیر  nبنابراین اگر تعداد متغیرهای شناسایي شده 
دست هاز روابط متغیرها ب N×Nباشد، یک ماتریس 

که پس از اجرای مدل، نتیجه پراکنش متغیرها  آیدمي
  (.Asan, 2007: 628) شودنشان داده مي 4شکل در قالب 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پذیریتأثیرگذاری و تأثیرنمودار  -4شکل 

Fig. 4 - Effective and Affective Forces 
  )Godet,2006,189خذ:مأ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محدوده مورد مطالعه -5-2

دار افزون جمعیت و تحوالت گسترده و دامنهرشد روز

ه بازتابي گسترد جغرافیایيسیاسي، اجتماعي،  اقتصادی و

که  است، کالبدی شهر تهران ایجاد نموده در تحوالت

 22 گیری منطقهیکي از پیامدهای آن نحوه شکل

بزرگترین و  بدون تردید وشهرداری تهران است 

. این استشهری متصل به تهران  ترین توسعهوسیع

هکتار آن  6000 )بیش از هکتار 10000منطقه با مساحت 

سال گذشته  30در که  استوده خدماتي است( جزء محد

ای از جهت های عمراني ویژهتحت پوشش فعالیت

عمران این  ،1340است و از دهه  ریزی و اجرا بودهطرح

منطقه مورد توجه دست اندرکاران و سازندگان شهر 

شهر   22طرح تفصیلي منطقه  .تهران قرار داشته است

  5 هکمیسیون مادتوسط  08/06/1379 تهران در تاریخ

فعالیت رسمي خود را آغاز  22ابالغ و شهرداری منطقه 

 (. 1382)مهندسین مشاور شارستان،  نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در طرح جامع قدیم تهران 22 جایگاه منطقه -5شکل 

Fig. 5 – Position of region 22 in Tehran's old master plan 
 (1382شارستان،  )مأخذ: مهندسان مشاور
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 شد اسبازنگری طرح تفصیلي تهران احس 1376ل ادر س

و  شد تصویب 1378در سال  22 همنطق تفصیلي طرح که

 .سیس گردیدأت 22 شهرداری منطقه 1379در سال 

 5’ 10”های شرقي بین طول تهران هرداریش 22 منطقه

 19”تا  35 32’16”های شمالي و عرض 51 20’ 40” تا 51

 6 دحدو عتين با وستهرا غرب شمال در واقع ،35 57’

 هرهکتار حریم ش 18،000هزار هکتار محدوده شهری و

 دهد.مي کیلن را تشتهرا شهر مساحت هفتم یک است و

در شرق  ،این منطقه در شمال با کوهستان البرز مرکزی

 وکرج -در جنوب با آزاد راه تهران ،با حریم رودخانه کن

کاشت وردآورد های دستغرب با محدوده جنگلدر 

شهرداری تهران  21و  5گردد و با مناطق محدود مي

 22همجوار است به این ترتیب مرز شمالي منطقه 

ا های جنوبي البرز تلیه دامنهاشهرداری تهران تا منتهي

  متری توسعه یافته است. 1800ارتفاع 

نفر بود  31،162 معادل 1359در سال  22 جمعیت منطقه

 1375 نفر بالغ گردید در سال 42،674 به 1370 و تا سال

 نفر گزارش شده 56،020 برابر 22 حجم جمعیت منطقه

 و با توجه به آخرین سرشماری رسمي در سالاست 

 71920 نفر، شامل 144784 جمعیت این منطقه به ،1395

خانوار رسیده است  44575 زن در قالب 72864 ومرد 

 (.34: 1395 ری تهران،)شهردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نتایج و بحث -3
 شهر تهران 22 بررسی الگوی رشد کالبدی منطقه -1-3

با توجه به رویکرد تحقیق که مبتني بر رویکرد اکتشافي 

لذا ابتدا  ،است 22 در تحلیل الگوی رشد شهری در منطقه

تالش بر آن بوده تا الگوی نامتوازن در توسعه فیزیکي 

تا در ادامه علل و ، مطالعه نشان داده شودحدوده مورد م

 نیز فرایندهای آن تحلیل گردد. 

دو مدل بیش از همه استفاده شده که عبارتند از مدل 

های مدل شانون و شانون و هلدرن. در ادامه ابتدا یافته

با توجه به ادبیات  .نیز سپس مدل هلدرن ارائه شده است

عمده مطالعات صورت  که نمود ادعاتوان تحقیق مي

مقدار آنتروپي گرفته در حوزه الگوهای رشد شهری از 

طور کل کم است، اما به دلیل  بهپراکندگي شانون در 

ی پراکندگي مانند آلودگي هوا، بیماری، تبعات گسترده

های رفتن زمین میانافزایش قیمت سوخت، از 

کشاورزی، اکوسیستم، حیات وحش، جداگزیني 

ای کوچک از چنین مقداری برای منطقه اجتماعي و ...،

اندازی که از این شهر بزرگ و به ویژه با چشمیک کالن

زماني  منطقه متصور است و سرعت رشد آن در یک بازه

های آتي ریزیکوتاه، قابل توجه بوده و باید در برنامه

 مل قرار گیرد.منطقه مورد تأ یران و مسئولینمد
 

 محاسبه شده است. 2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  شهر تهران 22 مناطق ساخته شده منطقه -6شکل 
Fig. 6 – The built areas of the 22nd region of Tehran 
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 1390 و در سال 2348/0 برابر با 1380 در سال این مقدار

رسیده است. این رقم پراکندگي بیشتری  2650/0به رقم 

 دهد. سال نشان مي 10و در طي  1380را نسبت به سال 

پراکندگي به طور کل کم است، اما به دلیل تبعات 

ی پراکندگي مانند آلودگي هوا، بیماری، افزایش گسترده

های کشاورزی، رفتن زمین میانقیمت سوخت، از 

 اکوسیستم، حیات وحش، جداگزیني اجتماعي و ...،

شهر ای کوچک از یک کالنچنین مقداری برای منطقه

اندازی که از این منطقه متصور بزرگ و به ویژه با چشم

زماني کوتاه، قابل  است و سرعت رشد آن در یک بازه

یران و های آتي مدریزیتوجه بوده و باید در برنامه

 مل قرار گیرد.منطقه مورد تأ مسئولین
 

 22 ارزش آنتروپی منطقه محاسبه -2جدول 
Tab. 2- Calculating the value of entropy in region 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دست آمده از مدل هلدرن؛  نتیجه

) = Ln ( 
6030

6051 
 )  ) + Ln (

0/046

0/074
 

128958

81020
  Ln = 

(1=6/155+6/154- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 درصد رشد فیزیکي منطقه -154 از طبق نتایج بیش

ناشي از رشد  ،1390 تا سال 1380 شهر تهران از سال

درصد رشد شهر مربوط به رشد  155 جمعیت و بیش از

 دهدله نشان مي؛ این مسأافقي و اسپرال شهر بوده است

نسبت به افزایش  در رشد منطقه فیزیکي توسعهنقش 

 5/1 حدود منطقه تر بوده است و رشدپررنگ جمعیت

است که است. این امر حاکي از این  یافته افزایش برابر

به صورت بهینه نبوده است و  روند توسعه منطقه

های موجود و نقش فرم شهر نادیده گرفته شده حلراه

 است. 

 

شهر  22 منطقه دری پیشران بندی نیروهااولویت  -2-3

 تهران

از مطالعات  منطقهگذار بر رشد تأثیرترین نیروهای مهم

از آن تعیین  و هدف هآوری شدجمعپژوهش پیشینه 

شهر  22ی گذار بر رشد منطقهتأثیرترین نیروهای مهم

، 14نیرو توسط سه شاخص شدت 15. این استتهران 

ن افزار سوپردسیژگذاری در نرمتأثیر 16و مدت 15حوزه

این تحلیل قرار گرفتند. وبندی شدند و مورد تجزیهاولویت

  .استقابل مالحظه  7شکل سلسله مراتب در 

 15 ات انجام شده در این پژوهش و از میانطبق مطالع

معیار شدت،  3 نیروی برگزیده در این بخش، با توجه به

با استفاده  ANPاثرگذاری، مدل مدت و حوزه یا وسعت 

 طراحي شد. Superdecisionsافزار از نرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 iPi×Ln(P )iLn(P iP( سال

مساحت 

کل 

منطقه 

 )هکتار(

مساحت 

ساخته 

شده 

 )هکتار(
1380 2348/0- 2672/2

- 

1036/
0 

6051 627 

1390 2650/0- 0417/2

- 

1298/
0 

6030 783 

 

 
 پراکندگیساختار سلسله مراتبی نیروهای اثرگذار بر  -7شکل 

Fig. 7– The hierarchical structure of forces affecting dispersion 
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ها، مقایسات زوجي میان سپس با تشکیل ماتریس

خ شد. با اتمام مقایسه زوجي نرها و معیارها انجامخوشه

 .استبه دست آمد که قابل قبول  1/0( CR)ناسازگاری 

ی گروه به صورت عدد 15 ها دراولویتنتایج نهایي برتری 

افزایش قیمت »دهد که به ترتیب و گرافیکي نشان مي

استقالل در »و  14/0با امتیاز نرمال شده « نزمی

 با امتیاز نرمال شده« گیری دولتي و خصوصيتصمیم

با امتیاز نرمال « بازی و سوداگری زمینبورس»و  12/0

ایر پارامترها از اهمیت بیشتری نسبت به س 11/0 شده

 برخوردار هستند.

 

تحلیل ساختاری نیروهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر  -3-3

 شهر تهران 22 در رشد منطقه

 اثرگذاراز انجام تحلیل ساختاری نیروهای  نتایج حاصله

دهد که این نشان مي 22 و اثرپذیر در رشد منطقه

پایدار و متمایل به ناپایدار است. سیستم، سیستمي نیمه

کننده یا عامل در نزدیکي متغیرهای تعیینچند 

شوند که حاکي از توان گذار نشان داده ميتأثیر

 .تم استها بر کل سیسگذاری کالن آنتأثیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های اجتماعي، این متغیرها عبارتند از: کاهش سرمایه

ای، افزایش دما، کاهش قابلیت نقل جادهوافزایش حمل

کاهش فعالیت بدني، از بین رفتن نقل عمومي، وحمل

 شمال غربي. ای و حس مکان در محدودههویت محله

متغیرهای دو وجهي در ناحیه شمال شرقي نمودار دارای 

پذیری باال تأثیرگذاری باال و تأثیردو ویژگي مشترک 

هستند و هر عملي بر روی این متغیرها بر روی سایر 

 خواهدکرد. اینمتغیرها نیز واکنش و تغییری را ایجاد 

، گزیني اجتماعي و اقتصادیمتغیرها عبارتند از: جدایي

های کشاورزی در محدوده شمال رفتن زمینمیان از 

 شرقي.

پذیر در قسمت جنوب شرقي نمودار قرار تأثیرمتغیرهای 

توان آنها را متغیرهای نتیجه نامید. این دارند و مي

ذاری گتأثیرو  پذیری بسیار باال از سیستمتأثیرمتغیرها از 

ز بسیار پایین در سیستم برخوردار هستند، این موارد نی

 عبارتند از: تخریب خاک، آلودگي هوا، سالمت همگاني و

اجتماعي، از بین رفتن حیات وحش و اکوسیستم، کاهش 

 تعامل اجتماعي از جمله این متغیرها هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 گذارتأثیرترین نیروی ها در ارزیابی و بررسی انتخاب مهماولویت خوشه -8شکل 
Fig. 8- The priority of clusters in evaluating and selecting the most important influential force 
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پذیری تأثیرگذاری و تأثیرمتغیرهای مستقل دارای 

پاییني هستند و در محدوده جنوب غربي قابل شناسایي 

هستند؛ افزایش مصرف سوخت، کمیت و کیفیت آب، 

  تغییر اقلیم، مخاطرات طبیعي، نابرابری ثروت بین شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و حومه، تصادفات وسایل نقلیه، افزایش هزینه و کاهش 

ها از جمله این متغیرها دسترسي به خدمات و زیرساخت

 شود.محسوب مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پذیرییرتأث -گذاریتأثیرپراکندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور نتایج تحلیل ساختاری و  -9شکل 

Fig. 9- Structural analysis and dispersion of variables and their position in impact-influencing axis 
 

 
 ات بسیار ضعیف تا بسیار قوی(تأثیرنقشه روابط مستقیم بین متغیرها )-10شکل 

Fig. 10- Map of direct relationships between variables (very weak to very strong effects) 
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 استفاده شد که از اینتر و برای بررسي دقیقنیر 20 از

ز اپذیر تأثیرعنوان نیروهای ه عامل را ب 14 سیستم، میان

کاهش -1پراکندگي شناسایي کرده است که عبارتند از: 

تن از بین رف-3کاهش سرمایه اجتماعي، -2فعالیت بدني، 

-5ک، تخریب خا-4ای و حس مکان، هویت محله

 افزایش مصرف -6تصادی، گزیني اجتماعي و اقجدایي

عامل کاهش ت-8آلودگي هوا، -7سوخت و انرژی، 

 میاناز -10سالمت همگاني و اجتماعي، -9اجتماعي، 

سایل نقلیه، تصادفات و-11های کشاورزی، رفتن زمین

افزایش -13از بین رفتن اکوسیستم و حیات وحش، -12

  کمیت و کیفیت آب.-14دما، 
 

 گیرینتیجه -4
اغلب شهرهای جهان را تحت امروزه پراکندگي شهری 

روی های بسیاری را پیشخود قرار داده و چالش تأثیر

ین رشد چه است. ا گذاشتهیران شهری ریزان و مدبرنامه

 به سمت خارج باشد و چه در درون آن اتفاق بیفتد نیاز

ریزی و مدیریت دارد. رشد بیروني دهي، برنامهبه سازمان

به دنبال دارد و یا پراکندگي شهری تبعات بسیاری 

 را در مهميمدیران شهر را بر آن داشته است تا تدابیر 

وم دبعد از جنگ جهاني این امر این زمینه اعمال نمایند. 

 و به موضوعي گریزناپذیر برای مدیران شهرییافته شدت 

 تبدیل شده است. 

 یهاز آنجا که بین شکل یک شهر و پایداری آن رابط

ریزان لیان، مسئوالن و برنامهتنگاتنگي وجود دارد، متو

شهری بایستي از شکل و الگوی توسعه شهرها آگاهي 

 کامل داشته باشند تا بتوانند آن را در جهت پایداری

 .بیشتر سوق دهند

ل رشد و توسعه شهر تهران به عنوان پایتخت کشور مراح

تر از آهنگ طبیعي طي نموده است، خود را بسیار سریع

رشد سریع جمعیتي، مساحت و وسعت  برخالفکه چنان

های اخیر برخوردار این شهر نیز از رشد سریعي در دهه

ها به ویژه از شهر تهران در اکثر دوره .بوده است

دارای رشد سریع جمعیت و مساحت بوده و  1335دهه

های ای داشته است. اندازه شهر در دورهرشد پراکنده

مرزهای از رشد به سمت مختلف زماني نیز حاکي 

شهر تهران به  22 در این میان، منطقهخارجي است. 

گیری جدی آن در ای جدید که شروع شکلعنوان منطقه

بوده است، در ابتدا جزو  1380-1375بین سال های 

انداز شد. این منطقه در چشمتهران محسوب مي 5 منطقه

هران بلندمدت شهر تهران به عنوان قطب گردشگری ت

-شدت در حال ساخت ال حاضر بهمعرفي شده و در ح

های کالني بر روی آن انجام گذاریساز است و سرمایهو

برای  را رو، این منطقه پتانسیل باالیيشده است. از این

جذب جمعیت بیشتر داراست و نقش مدیران شهر بسیار 

های مناسب از ایجاد حلراه حائز اهمیت است تا با ارائه

 لوگیری کنند. های مربوطه جبحران و چالش

افزایش  ،در این تحقیق های انجام شدهطبق بررسي

ترین علل توسعه و روی قیمت زمین و مسکن از مهم

. افزایش قیمت زمین و مسکن استآوردن به این منطقه 

رویي شهری اثر مي گذارد: اول، به سه شکل بر پراکنده

 با راندن اقشار درآمدی متوسط رو به پایین، به نواحي

ای شهر و به عبارت دیگر مهاجرت از مرکز شهر هحاشی

به پیرامون، که توسعه اراضي دوردست را در پي دارد. 

درآمد روستایي در دوم، باعث اسکان مهاجران کم

شود که خود گسترش روستاها و مناطق اطراف مي

شود. سوم، ها را منجر ميکالبدی و در نتیجه ادغام آن

رای عرضه زمین دولتي ب باعث مداخله مستقیم دولت در

ر مین نیازهای ساکنان شهتعدیل بازار زمین و مسکن و تأ

 شود. مي

در خصوص بررسي پیامدهای ناشي از رشد پراکنده شهر 

توان به طور های این پژوهش ميو نتایج حاصل از تحلیل

در این خالصه اشاره کرد که طبق مطالعات صورت گرفته 

وابستگي به  نتیجه در« کاهش فعالیت بدني»پژوهش 

مستقیمي با بسیاری از  خوردو و کاهش تحرک رابطه

های قلبي جمله چاقي، سرطان، بیماریاز ها بیماری

عروقي، دیابت، فشار خون باال و و شاخص توده بدني 

 ؛«کاهش سرمایه اجتماعي»دارند.  (BMI<30)باالتری 

حسن نیت، دوستي، حس همبستگي، مشارکت، 

مراودات اجتماعي بین گروهي از افراد یا همدردی و 

نیز  دهندها که یک واحد اجتماعي را تشکیل ميخانواده

از بین رفتن هویت ». استاز پیامدهای منفي دیگر 

گزیني اجتماعي و جدایي»، «ای و حس مکانمحله
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به خطر افتادن »، «کاهش تعامل اجتماعي»، «اقتصادی

مصرف سوخت و  افزایش»، «سالمت همگاني و اجتماعي

های از بین رفتن زمین»، «آلودگي هوا»، «انرژی

از بین رفتن »، «، تصادفات وسایل نقلیه«کشاورزی

کمیت و »، «افزایش دما»، «اکوسیستم و حیات وحش

از دیگر پیامدهای منفي « تخریب خاک»، «کیفیت آب

 شهر تهران هستند.  22 رشد پراکنده منطقه

 حدود ،1404 ا افق سالت 22 پذیری منطقهنرخ جمعیت

 اما هم اکنون با اسکان ،هزار نفر تعیین شده است 500

جمعیت در واحدهایي که در این منطقه ساخته شده یا 

در حال ساخت است، سقف جمعیتي تعریف شده، عمال 

های یک دهه زودتر تکمیل شده است. گزارش پروانه

های کشور در ساختماني صادر شده توسط شهرداری

که توسط مرکز آمار ایران منتشر  1392 ییز سالفصل پا

درصد زیربنای پیش بیني  22 شده نشان مي دهد: بیش از

 در 22 های ساختماني تهران، برای منطقهشده در پروانه

در  .الیه غربي پایتخت در نظر گرفته شده استمنتهي

متر مربع  335 میلیون و 8 دوره مورد بررسي، از مجموع

زیربنای پیش بیني شده برای ساخت و ساز مسکوني در 

با زیربنای یک میلیون  22 گانه تهران، منطقه22 مناطق

درصدی در صدر قرار  7/22 هزار متر مربع و سهم 896 و

هزار متر مربع و سهم  960 با زیربنای 2 نطقهم داشته،

 درصدی در رده دوم بوده و منطقه یک با زیربنای 5/11

درصدی جایگاه سوم را به  9 هزار متر مربع و سهم 746

خود اختصاص داده است. این در حالي است که از لحاظ 

های ساختماني صادرشده در مناطق پروانه« تعداد»

 71با  22 مختلف شهر تهران در همین بازه زماني، منطقه

های درصدی از تعداد پروانه 6/1 پروانه، سهمي تنها

 ود اختصاص داده است؛ موضوعي کهساختماني را به خ

های مسکوني ساخته شده در نشان مي دهد ساختمان

ق سایر مناطتر از ر بلندمرتبه و پرتراکماین منطقه بسیا

تهران هستند و از هر هفت واحد یک واحد کاربری 

 تجاری دارد. 

توان نتیجه گرفت که گرچه درصد رشد به طور کلي مي

است اما همین مقدار  بزرگي نبودهدر منطقه رقم پراکنده 

ای در مقیاسي کوچک که خود بخشي از نیز برای منطقه

این منطقه  .استگیر شهر تهران است چشمکالن

های فراواني برای رشد بیش از پیش را داراست؛ پتانسیل

تمرکز بر محوریت گردشگری منطقه، پتانسیل جمعیت

عیت کنوني و سازهای فراوان در وض پذیری باال، ساخت

ریدور. این های عبوری در این کو قرارگرفتن شاهراه

منطقه و  احتمال دور نیست که خیلي زود رشد پراکنده

بهتر است . بنابراین آن به سمت خارج باشد توسعه

های ریزیریزان و مسئولین مرتبط برنامهمدیران، برنامه

های مدبرانه برای جلوگیری از الزم جهت تدوین سیاست

تا از اتالف را در اولویت کاری خود قرار دهند، ین امر ا

ناپذیر آن های اضافي و پیامدهای گزاف و جبرانهزینه

ساز در ود و با در اولویت قرار دادن ساختجلوگیری کنن

 درون منطقه از رشد به سمت خارج آن جلوگیری نمایند. 
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