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 تهران کالن شهر ه نشینان و گسترش فضایییحاش

 چکیده

نیاز بشر دیگر تنهاا در دو دهه گذشته نگرش به مکان زیست انسانها تغییرات چشمگیری داشته است،مسکن به عنوان 

 و تعالی فرد و مأمنی برای ارضای نیازهای مختلف وی شمرده می شود.سر پناه نیست بلکه مکانی برای رشد 

مسکن در درون یک چهار دیواری خانواده و هم در سطح وسیعتر درمحیط پیرامونش باید ساالمت سسام و روا افاراد 

 ساکن را مهیا نماید،به همین دلیل محیط مسکونی دو سزء سدا نشدنی از یک کل واحد هستند.

رش شهرک های حاشیه ای اطراف کالن شهر تهران پاسخگویی به نیاز انبوه مسکن باه ویا ه بارای شکل گیری و گست

ای هستند کاه پیامادهای مانده اثرات اند،فاز قبل اندیشیده شده شکل گرفته خانوارهای کم درآمد که از طرا های نا کارآمد

 مخربی را به سای گذاشته اند.

مورد تحلیال قارار وسود حاشیه نشینیان بوده گسترش فضایی کالن شهر تهران  یکی از دالئلدر این مقاله سعی شده 

 .گرفته است

 کالن شهرها -شهر نشنی های حومه -شهرنشینی -ساختار فضایی گان کلیدی:ژوا

 

 

 

 

 

 

 

 دمهقم

گستر ش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در چند دهه گذشته در تمامی شهرهای سهان به وی ه کشورهای سهاان 

وم مشاهده می شود.در کشورهای غربی حاشیه نشینان با کشورهای سهان سوم متفاوت اسات.این شاکل اشاغام زماین و س
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سکونت در زمینی که مالک ندارد در کشورهای در حام توسعه ناشی از مهاسرت روساتاییان باه شاهرها باوده اسات کاه در 

  .د می آورده شهرها به وسوی،زاغه ای در مناطق حاشنتیجه تیپ های مسکونی

بخش عمده ای از سمعیت کشورهای سهان سوم به صورت ساکنان شهری خواهند باود.در حاام حاضار  0202تا سام 

درصاد از  53میلباون نفاری کشاورهای عربای،  072درصد از سمعیت  31میلیون نفری افریقا،  166درصد از سمعیت  53

میلیاون نفاری  596درصاد از سمعیات  73اقیاانو  آرام و  میلیون نفری قاره ی آسیا و حاوزه ی 363میلیارد  5سمعیت 

امریکای التین و حوزه ی کارائیب در شهرها زندگی می کنند. با توسه به نرخ رشد کنونی پایش بینای مای شاود سمعیات 

درصاد در آسایا و حاوزه ی  61درصد در کشاورهای عربای،  11درصد در افریقا،  61به  0202شهری این کشورها در سام 

 . ]06[.ددرصد در امریکای التین و حوزه ی کارائیب افزایش یاب 16و  آرام، اقیان

مهاسرت روستایی و رشد شهری در آینده موسب باروز انباوهی از مشاکالت باه صاورت سیساتمی گردیاده و تماامی 

زایش اسات و ساختارهای کشورهای در حام توسعه و عملکردهای آن را در بر خواهد گرفت.این مشکالت روزبروز در حام اف

با نظام مدیریتی و اقتصاد حاکم بر کشورهای سهان سوم و بدون طرا و برنامه و توساه ویا ه نمای تاوان مشاکالت را حال 

نمود.بنابر این اگر روند بروز مشکالت شهری و روستایی در دههُ آینده نیز مانند دههُ گذشته باشاد و اگار مقاماات شاهری و 

هند با افزایش سمعیت شهرها مسائل امنیتی و سرم و سنایت شهری افزایش می یاباد و کشوری به روش های کنونی ادامه د

 .]66[شهرها با تنش ها و آشوب ها و درگیری های گسترده ای روبرو خواهد گشت

 

 ثر در شکل گیری و تکوین مناطق کالن شهرؤعلل و عوامل م

رد که به پیشرفت هاای مشخصای دررفااه ماادی انگوتی رشدکالن شهری را یک پدیده درحام تکوین تاریخی می پندا

کالن شهر به لحاظ کیفی، شاکل معینای از اساکان اسات کاه روش هاای کیفای  بشر همراه و همزمان شده است. باروری ،

معینی از برنامه ریزی را نیز طلب می کند.کالن شهر و مسائل کالن شهری به واحد تحلیل مسائل شهری در ساان اماروزی 

به گونه ای که در قرن بیستم موضوع نابرابری های بین شهر و روستا به تدریج سای خود را به نابرابری های مبدم شده اند، 

 .] 61[درون و میان مناطق کالن شهری داده است و از آنها به عنوان مسائل شهری عصر مدرن یاد می شود.

ظ کیفی شکل سدیدی از ساکونتگاه انساانی به باور وی کالن شهر قرن بیستم صرفاً یک شهر بزرگ نیست بلکه به لحا

 بدون پرداختن به ارزش و اهمیت کالن شهر مدرن به طور کامل درک نخواهد شد.است.تاریخ استماعی قرن بیستم 
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به اعتقاد دوکیاد  در آغاز قرن بیستم است که شهر تغییراتی را آغاز می کند که موسب دگرگونی آن از یک پاولی  

د می گردد که تحت عنوان مترو پولی  خوانده می شود.از همین ساست که انسان باه علات عادم به سوی ارگانیسمی سدی

گسترش یافته و ایستای پولی  نیست بلکه در مقابل یاک  ل سکونتگاهی سدید صرفاًامش توسه به این واقعیت است که این

 .] 61[و کامالً گمراه می گردد نوع شهر رشد یابنده و پویاست که تا قبل از این بشر آن را تجربه نکرده است

هرچند که شهرها دارای تاریخی طوالنی هستند اما رشد شهرهای بسیار بزرگ و گذار به یک سامعه شهری سهانی باه 

 ظهور شهر گرایی صنعتی در اوایل قرن بیستم بر می گردد.

به صراحت موضوع صانعتی  "سومشهرها، فقر و توسعه؛ شهرنشینی در سهان "گیلبرت و گاگلر در کتاب خود با عنوان 

شدن و توسعه صنعتی یکی از دالیل شکل گیری کالن شهرها و ابر شهرها در کشورهای در حام توسعه می دانند به اعتقااد 

صنعتی شدن پیامد های مکانی و بازتاب های فضایی آشکاری داشته است کاه در سراسار سهاان سوم،توساعه صانعتی  اآنه

 .] [6یشتری برخوردا بوده و تأکید بر رشد کالن شهرو ابر شهرها در اولویت قرار داردبزرگترین شهرها از سرعت ب

ثر بوده است مای تواناد عاواملی چاون پیوناد صانعتی ؤدر شکل گیری و تکوین مناطق کالن شهرها مدر واقع آن چه 

ده پراکناده روی، تفار  شدن و شهرنشینی، فرایند باز ساخت و شکل گیری مناطق کالن شهر، فرایناد سهاانی شادن، پدیا

سیاسی،نقش فناوری در شکل گیری و دگرگونی مناطق کالن شهری، حومه شهرنشینی و فرایند تغییر شهرنشینی در ظهور 

 مناطق کالن شهری می توان ذکر نمود .

 

 حومه شهر نشینی،فرایند تغییر شهرنشینی و ظهور مناطق کالن شهری

ت که شکل های سدیدی از سازمان استماعی و تجربه های فرهنگی را به فرایندی استماعی و ساختاری اسشهرنشینی 

و این تفاوت ها صارفاً در نحاوهُ زنادگی و چگاونگی  بار می آورد.تفاوت زندگی شهری با حیات روستایی غالباً چشمگیر است

 .]5[ی کندفرصت ها نیست.سکونت در شهر اغلب رابطه ای نزدیک تر با نهادهای سیاسی و حکومت ملی برقرار م

رشد و گسترش فضایی کالن شهرها در کشورهای در حام توسعه به شکل گیری پدیده اساکان غیار رسامی و ظهاور 

مجموعه ای از سکونتگاه های خودرو در حاشیه کالن شهرها انجامیده است که با حوماه شهرنشاینی در کشاورهای توساعه 

نشانگر آن است که سکونتگاه هاای خاودرونقش مهمای در شاکل  یافته کامالً متفاوت است.مشاهدات و تجربیات سهانی نیز

 .] 9[گیری مجموعه های شهری و توسعه منفصل شهرهای بزرگ دارند
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و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان الگوهای توسعه در هاله کالن شهری موضوع فرایند گسترش کالن شاهری برودر 

نشهر بانکوک، ساکارتا و سانتیاگو مورد بررسای قارارداده اند.باه اعتقااد در کشورهای در حام توسعه را با شواهدی از سه کال

یاک گوناه  آنها تنوع بسیار زیاد سکونتگاه های واقع در هاله کالن شهری )به لحاظ ماهیت روستا/شهری( تالش بارای ارایاه

 شناسی عام از آنها دشوار کرده است.

کشاورزی و روستای حاشیه کالنشهر شده اما کارکرد اصلی در مواردی رشد کالن شهری موسب بلعیده شدن اراضی -6

 سکونتگاه های حاشیه کالنشهر همچنان روستایی است.

در مواردی دیگر، مهاسرین سکونتگاه های واقع در هاله کالن شاهری را باه عناوان یاک مرحلاه از فرایناد تکاوینی -0

رای مهاسران تاازه واردی محساوب ی یا مکان موقت بشهری تلقی کرده و به عنوان یک فضای گذار استماع-مهاسرت روستا

 تا سذب کامل، در مراکز کالنشهری در آن اقامت دارند. هک شودمی

در مواردی نیز، سکونتگاه های واقع در هاله کالنشهر بازتاب فرایند حومه نشینی تلقی می شود که طی آن سااکنان -5

های شهر نقل مکان می کنندتا از مزایای قیمت کام زماین یاا سارمایه با سابقه سکونت باال در مراکز کالن شهری به حومه 

گذاری در موقعیت های سدید و زمین بر، و فعالیت های غیر رسمی بهره ببرند.چرا که بر خالف اساره قیمت بااالی زماین و 

مساکونی ارزان تار،  فعالیت های اقتصادی کامالً مدرنیزه در مرکز کالنشهری، مناطق واقاع در هالاه کالنشاهری، واحادهای

     . ]  67 [سیار انعطاف پذیری را عرضه دارندمقررات و ضوابط ب

 

 و حومه ها کالن شهر تهرانجمعیتی روند گسترش 

 6950میالدی( برای نخستین بار در فارسنامه نام برده می شاود، باه ساام  662ه.ش ) 612تهران که از آن در حدود 

گسترش تهران را مای تاوان باه چهاار مقطاع زماانی  ]7 [مورد توسه قرار گرفتم(در عهد شاه طهماسب اوم  6335ه.ش)

 تقسیم نمود:

گسترش در دوران صفویه و قاساریه. اولین نقطه ی شکل گیری شهر تهران و تبدیل آن از یک روساتا باه -6

ر و کیلاومت 3/5شهر در زمان شاه طهماسب صفوی صورت گرفت.وسعت تهران در زمان آغاا محماد خاان قاساار 

 ه. (. 6099رسید) نفر 92222هزار نفر بود و در زمان ناصرالدین شاه به  63سمعیت آن 

 گسترش در دوران پهلوی اوم. در این دوره خیابان های سدید ایجاد شدند و گسترش پیدا کردند.-0
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 نگسترش در دوران پهلوی دوم.به دلیل تمرکز بیش از حد امکانات در تهران،به یاک شاهر چناد میلیاو-5

 کیلومتر مربع در پایان سلسله پهلوی رسید.032کیلومترمربع به  5/66تبدیل شده و وسعت آن از 

 722باه  33کیلاومتر در ساام  032گسترش در دوران پ  از پیروزی انقاالب اسالمی.وساعت تهاران از -6

این دوره  رسیده است.سیمای مشخص گسترش در 6573 کیلومتر مربع در سام 1312 و 6572 کیلومتردر سام 

  ] 6 [را می توان گسترش روستاها ،روستاشهرها و شهرک های حاشیه ای در این دوران دانست

در حالی که . ]63 [نفر می رسد 7766052به  6513سام، در سام  022نفری تهران طی  52222سمعیت 

شده است.نرخ رشاد  برابر 003برابر شده، سمعیت تهران در همین دوره  1سمعیت کل کشور در دوره مورد بحث 

کشوری بوده اسات.مطابق مصاوبه قاانونی  7/0در مقابل  6/6، 6533تا  6563سمعیت شهر تهران طی سام های 

شهرستان)تهران، دماوند، ری، شمیرانات،  9، محدوده شهری تهران در سطح استان در آن زمان شامل 6576سام 

آباادی تعیاین  6571شاهر و  03کیلومتر مربع  61222 کرج، ورامین، اسالم شهر، ساوسبالغ و شهریار( با وسعتی

میلیون نفر بوده است.اما در سریان تهیه و تصاویب  62سمعیت این محدوده در حدود  6573شد.مطابق آمار سام 

طرا مجموعاه شاهری تهاران بار تعاداد شهرساتان و شاهرهای اساتان افازوده شاده از سملاه ساه شهرساتان 

نقطاه شاهری در سرشاماری  322نقطه شهری به  03ز کوه(اضافه گردیده و از سدید)پاکدشت، رباط کریم و فیرو

 رسیده است)منبع پیشین(. 6513عمومی نفو  و مسکن در سام 

تاا  6522مروری بر سابقه تحوالت ساختار و استخوان بندی مجموعه شاهری تهاران در فاصاله ساام هاای 

میلیاون نفار رسید.رشاد و  7/0ار نفاری  حادود هز 022برابر شده است.سمعیت حدود  65)ه.ش( بیش از 6563

 ]62 [اف هسته تاریخی شهربوده و ادامه نیز خواهد داشترتوسعه تهران در اط

ن وسود داشته اناد کاه ایان دو شاهر نیاز یدر اطراف تهران دو شهر ری و ورام 6522از سوی دیگر در سام 

بعد به علت هجوم سمعیت باه تهاران و اشاباع آن بار  موسودیت خود را از تهران نگرفته بودند اما از این تاریخ به

تعداد شهرهای خودرو برای اسکان غیر رسمی مهاسران افزوده گشت.روند پیدایش این شهرها و منطقه شاهری در 

 سدوم ذیل ارائه می گردد.

 به هزار 6522-6513تغییرات سمعیتی در منطقه شهری تهران در دوره 

 6566566536516576513 سمعیت
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 مأخذ:نگارنده

 

 ساختار فضایی کالن شهر تهران

ن شاهر تهاران و مجموعاه آن وساود دارد بسایار متعادد دوازده میلیونی کاال-مسائلی که امروزه برای شهرومنطقه ده

است.مشکل ترافیک،تراکم،آلودگی از هم گسیختگی فضایی و مهم تر از همه مسأله اسکان ازشالوده اصلی شاهر یاا سااختار 

 فضایی آن ناشی می شود.

قیمت زمین و ساختمان، سمعیت هاو فعالیت ها به تدریج به بیارون شاهر  درکالن شهر تهران بر اثر افزایش

رانده شده اند و کهکشانی از محله ها و محیط های پراکنده و گسیخته در پهنه وسیع حوزه شهری تهاران ظهاور 

کرده است.این فرایند سداگزینی استمااعی و اقتصاادی را در منطقاه شاهری فزونای بخشایده و مراکاز پراکناده 

تشکیل ثر ه فزونی نهاده است.عامل بسیار مؤونتی و شغلی در منطقه شهری شکل گرفته که سدایی گزینی رو بسک

تهران نمی باشد بلکه سایر کالن شهرهای دیگر را  رفضاهای سکونتی هستند.این پراکندگی فقط مختص کالن شه

می یابدو هم فضاهای پراکناده شاهری  مادر شهر گسترش ه از دو سو رخ می نماید:هم پیکرةنیز در بر می گیرد ک

 ] 66[به داخل یکدیگر یورش می برند

از آثار این سریان ادغام عناصر ناسازگار شهری دریکدیگر است،مانند تأسیسات راه آهن، انبارها، فرودگاه هاا، 

یوندد.در پادگان ها، گورستان ها، کوره های آسرپزی و... حتی عرصه های طبیعی)زیست محیطی( به یکدیگر می پ

اثر ادغام این عناصر ناسازگار با یکدیگر و همجواری و اتصام بافت های ناهمگون با همدیگر، ساختار فضاایی شاهر 
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 که نام بردیم مانند مسأله آلودگی،مساأله ترافیاک و مساأله شده ومسائلیتهران پیچیده تر،ناسازگارتر و ناکارآمدتر

 اسکان تشدید شده است)منبع پیشین(.

ساختار فضایی استثنایی است که دارای تراکم باال و سااختار چناد  العات حاصل شده تهران دارایمطابق مط

مرکزی و فاقد یک مرکزیت قوی و پراکندگی فضایی اشتغام است.سامان دهی این ساختار فضاایی شاهر مساتلزم 

یر هادایت و کنتارم رویکردی است که در یک فرایند پیوسته و در چارچوب راهبردها و سیاست های انعطااف پاذ

 شود.

 زمینه شکل گیری حاشیه نشینی تهران 

پدیده حاشیه نشینی به مفهوم امروزین آن، در کشورهای پیشرفته سهان پدیدار شده و با صدور برنامه هاای اقتصاادی 

تی این گونه کشورها تحت عنوان برنامه های رشد و توسعه خصوصاً کشورهای سهان سوم گساترش یافت.پیاماد رشاد صانع

کشورهای غربی، بروز مسائل و مشکالت فراوانی بود که یکی از آنها حاشیه نشینی است.مناطق صنعتی فعام به عنوان قطاب 

های ساذب سمعیت، به فراخوانی نیروی کار از نقاط مختلف کشور خویش و یا دیگرکشورهای سهان پرداخته و مازاد ساذب 

ب و یا سرپناه هایی سرهم بندی شده و در نقاطی خاص از شهر گرد هم آماده نشده اند این نیروها در سکونتگاه های نامناس

 ]60 [ اند، در این راستا حاشیه نشینی پدید آمد

افتادن توسعه و مختل شدن آن می گردد، برنامه ریزی ضعیف  حکومت داری و نظارت نامناسب شهری باعث به تعویق

می توانند منابع را از دستر  قشر فقیر و نیازمند سامعه خاارج کارده  و خدمات رسانی نامناسب از سمله عواملی هستند که

 ]02[و در اختیار افراد ثروتمند قرار دهند 

روستاییان به شهرهای بزرگ به وی ه، تهران بوده ایم.این  در سه دهه گذشته شاهد رشد شهرنشینی و مهاسرت فزایندهُ

 از انقالب نیز آهنگ آن شتابان تر شده است.شتاب بیشتری یافته و بعد  32روند از اوایل دههُ 

سمعیتی که به دنبام کار، رفاه و... به تهران آمده اند اغلب با مشکل بزرگی مواسه شده اند و آن یافتن مکاانی مناساب 

عدم برابری نسبت به تقاضای روزافزون آن و هزینه باالی اقامت در مساکن نسبتاً مناسب و غیاره سابب  ،برای سکونت است

ن امکانات مکمال مساکن در شارایط سسامی و دگسترش زندگی در محله های فرسوده و غیر بهداشتی  در حداقل فضا، بو

 ] 5[روانی نا بهنجاری شده است
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پنااه  شهر را نمی یابد، به حاشیه شاهرهااین گروه به دلیل درخواست تقاضا برای مسکن که امکان سوابگویی در کالبد 

 موانع اداری و سیاسی موسود از سر راه توسعه حاشیه ها ، فرو پاشی خط محدوده آغاز می شود. می برند.به دلیل برداشتن

و  6539فرو پاشی خط محدوده با آغاز انقالب اسالمی و به زیر سئوام رفتن طرا های ساامع شاهری در ساام هاای، 

شاهرک ساازی هاای بای رویاه و اغلاب  به وسود آمد تا در فاصلهُ بسیار کوتاهی در بسیاری از مناطق حاشیه شاهر، 6512

 ]6[فتخودبخودی رواج یا

خانوارهای کم درآمد درتأمین نیازهای سکونتی خود در محدوده شهرموسب شده که اسکان خانوارهای نبود توان مالی 

الن نیازمند مسکن در زمین های کشاورزی حاشیه ای شهر و پیرامون روستاهای اطراف، پدیده حاشیه نشینی که در اکثر کا

 ]1[ه پیرامونی شهر تهران به وسود آوردلشهرهای دنیا مشاهده می شود، در ابعادی گسترده در ها

 مناطق حاشیه نشین در ده سام اخیر تهران این چنین معرفی می گردد:

 شهرداری 61شهرک مطهری:منطقه  -

 سنوب بزرگراه بعثت:سنب صابون پزی و کوره های آسرپزی -

 انبار مترو رسالت. خیابان هفتاد، واقع در اتوبان گلبرگ، حلب شهر تهرانپار : -

 1/6کارگاه  الونک های خیابان سوانمرد قصاب: -

 پل مدیریت -

 شهرک خیابان زنجان -

 محله سمشید که االن به فضای سبز تبدیل شده است -

 مهران دره و... - 

 نتیجه

می سام هاست به عنوان یک مسئله مطرا بوده ودر عرصۀ عموزمین های بازی، مبلمان شهری، و سایر عناصر یب تخر

ی از لبسیاری از سوامع منجر به پایین آمدن کیفیت محیط شده است.مجتمع های مسکونی که قلمروهاایی بارای گاروه اصا

نظارت بر خیابان و زیبایی نمادی مثبتی را ممکن است، برای تصویر  هستند مردم اختصاص یافته و دارای مرز بندی روشنی

 ]3[نماید ایفاءنی ساکنان ذه



تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی   
www.shahrsazionline.com 

تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی   
www.shahrsazionline.com 

 

9 

، باه ایان ترتیاب فرصات بارای رفتارهاای مردم مسئولیت مناطقی را که در آن زندگی  می کنند بر عهده مای گیرناد

ناهنجار کاهش می یابد .کاهش انگیزه های ارتکاب به رفتار ناشایست، و یا استفاده از سیستم خاردار بر روی دیوار و درهاای 

ر و پنجره های مغازه ها در شب را می گیرد ازسذابیت شهری می کاهاد.بنابر ایان باه دلیال عادم کرکره ای که در سلوی د

استفاده از این نوع حفاظت ها در سهت سلوگیری از توسعه فضایی باعث می شود که زمین های بازی ایستگاه های اتوباو  

 و مبلمان شهری و... در شهر آسیب ببیند.

فرزندان خود با محیط بیرون باعث می شود که در گسترش فضایی کالن  ه ها از ارتباطنگرانی خانواد همچنین به دلیل

خود را در محدوده ی مورد نظر فراهم مای نماید.گساترش تمام امکانات و نیازهای فرزندان  شهر تهران در بلند مرتبه سازی

 پذیرای آن نیستند به شهر داده شود.حومه های شهر باعث می شود که فرهنگ ها و آمیزه های اشتباهی که خانواده ها 

 :وداطراف کالن شهر تهران را به چند دسته می توان تقسیم نم یاه به طور خالصه حاشیه

سااله واقاع شاده اناد اماا از  03حاشیه نشینانی که ریشه روستایی ندارند و در اراضی بایر و یا داخل محدوده طرا -6

 خدمات شهرداری تهران محروم هستند.

ه نشینانی که ریشه روستایی دارند و هم اکنون نیز چهره روستایی آنها در سنبه های مختلف شاهر گساترش حاشی-0

 یافته اند و در مناطق مختلف شهر گسترش دارند.

و گسترش آن چهره سدیادی در ساذب حاشیه نشینانی که ریشه روستایی دارند ولی با دگرگونی بافت های قدیمی -5

 کالن شهر شده ودر گسترش فضایی تهران بسیار تأثیرگذار بوده است. مهاسرین کارگر در اطراف
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 روند افزایش کالن شهر تهران در دوره های متفاوت

 استان 6533 6513 بر اسا  آستانه سمعیتی برنامه ریزی شده 6573 آستانه سمعیتی برنامه ریزی شده 6513 آستانه سمعیتی برنامه ریزی شده

 تهران - - 69 - 53 61 6 3 62 3

 مأخذ:نگارنده

به دنبام تحوالت سمعیتی در کالنشهرتهران و پ  از اصالحات ارضی، مهاسرت بی رویه روستاییان به شهرها خصوصااً 

تهران اشباع سمعیت به وسود آمد.به دنبام این روند رشد شهرهای خودرو در اطراف تهران شکل گرفتند به نحوی که افاراد 

ها سکنی گزیدند و به علت خارج بودن از خدمات شهری تهران، زمین و مسکن آسان بدون های  کم درآمد در این محدوده 

 6572گونه ضوابط شهری به دست آوردند.این روند در گسترش ناهنجاری کالن شهر تهران بدون ضوابط شهرسازی از دهه 

 رشد بیشتری داشته است.

 هادراهبر

 گروه های خاص در زمینه های شهریتدوین تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و -6

 ارزیابی توان خرید و احداث خانه های موقت-0

 تقویت تعاونی های مسکن-5

 عرضه زمین باقیمت های ترسیحی در اطراف شهر-6

 ایجاد صندو  های اعتبار ملی و محلی در تهران و شهرهای اطراف-3

 تشویق و سذب سرمایه ها در شهرهای اطراف تهران-1
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