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آشکارسازی دگرگونی کاربرد زمین :تحلیل ویژگیهای
گسترش برنامهریزینشده در منطقه کالنشهری تهران*
زهره عبدی دانشپور ،1مسعود تارانتاش
 1استاد گروه برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکترای برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
**2

(تاریخ دریافت مقاله ،95/12/21 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/5 :

چکیده
گســترش کالنشــهرها (یــا بزرگشــهرها) بهســوی محیطهــای پیرامونــی در دو وضعیــت اصلــی و انواع
وضعیتهای میانی این دو وضعیت اصلی روی میدهد .وضعیت نخست ،گسترش برنامهریزینشده
و رهاشدگی و وضعیت دوم ،وضعیتی مهار و هدایتشده است .انواع نامعلومیهایی که در مسیر و در
فرآیند آشکارسازی و تحلیل دگرگونی ساختار فضایی و کاربرد زمین در منطقه کالنشهری تهران وجود
دارد؛ نشان از نبود استقرار و یا نا کارآمدی سازوکار برنامهریزی در این منطقه کالنشهری دارد .بر پایۀ
ی ساختار فضایی و کاربرد زمین در منطقه کالنشهری تهران ،میتوان به
آشکارسازی و تحلیل دگرگون 
تولید پیشنهادهایی درخور شرایط موجود ،بهمنظور استقرار سازوکاری برای پایش ،بازبینی ،و فرابینی
ایــن دگرگونیها پرداخت و نتایج آن را همچون سیســتمهای پشــتیبان تصمیمگیــری دربرنامهریزی و
مدیریــت چنیــن منطقههایی بهکار ُبرد .در این مقاله ،با رویکرد توصیفی -تحلیلی ،برای آشکارســازی
دگرگونی ساختار فضایی و کاربرد زمین ،بعنوان هدف اصلی مقاله ،با استفاده از روشهای اندازهگیری
انــدازۀ محیط ساختهشــده در برابر فضای باز ،که با تحلیل محتــوای پژوهشهای مرتبط و با توجه به
قیــود دادههــای در دســترس انتخاب شدهاســت ،دگرگونی از دهــه  1350تا  1390اندازهگیــری گردیده.
تحلیل نتایج دگرگونی ،و تحلیل الگووارههای اصلی و فرعی گســترش منطقه کالنشــهری تهران نشــان
میدهد گرایش چگونگی گسترش این منطقه کالنشهری به گسترش برنامهریزینشده است.

واژههای کلیدی
کالنشهر ،منطقه کالنشهری (منطقه بزرگشهری) ،گسترش برنامهریزینشده ،آشکارسازی دگرگونی
کاربرد زمین ،روشهای تشخیص و پیش تشخیص ،منطقه کالنشهری (منطقه بزرگشهری) تهران.
* این مقاله برگرفته از رســالۀ دکتری جاری نگارنده دوم با عنوان" :سیاســتگذاری بازدارندگی شــهری برای مهار گســترش برنامهریزینشــده در
منطقه بزرگشهری تهران" میباشد که با راهنمایی نگارنده اول در دست انجام است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09122415014 :نمابر.E-mail: m_tarantash@sbu.ac.ir ،021-22431640 :
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مقدمه
کالنشــهرها (یا بزرگشهرها) با شــکلدادن پیوندهای فضایی،
شــامل پیوندهــای فعالیتــی ،کالبــدی و ســازمانی ،و گســترش بــه
ســوی محیطهــای پیرامونــی خــود ،منطقههــای کالنشــهری (یــا
منطقههــای بزرگشــهری) را ایجاد میکنند .چنیــن منطقههایی،
از ترکیب و کنارهم قرارگیری یک یا چند شــهر اصلی و یا ســکونتگاه،
در اندازههای گونا گون؛ و سایر «فضاهای سازوارشده» و «فضاهای
ساختهشــده»( ۱چون فضاهایی با کارکردهــای صنعتی) و فضاهای
طبیعی ،شــکل میگیرند و پیوندهای روزانــهای (چون تبادل کاال و
نیروی کار) با یکدیگر برقرار میکنند .گسترش کالنشهرها به سوی
محیطهای پیرامونی در حالت دو وضعیت اصلی و انواع حالتهای
ممکــن در پیوســتار بینابین ایــن دو وضعیت اصلــی روی میدهد.
وضعیــت اصلی نخســت ،گســترش برنامهریزینشــده اســت که در
آن هیچگونــه تفکر پیشــاپیش دربارۀ چگونگی گســترش کالنشــهر
و شــکلگیری منطقۀکالنشــهری وجود ندارد و گسترش کالنشهر
در وضعیت رهاشــدگی و با پیدایش پیامدهای از پیش تدبیرنشــده
و ناخواســته همــراه اســت .وضعیــت دوم ،نشــاندهنده وجــود و
کارآمــدی سیســتم و ســازوکار برنامهریزی اســت که در آن گســترش
کالنشــهرها در وضعیــت مهارشــده و بــا هدایــت بــه ســوی اهــداف
از پیــش تعیینشــده روی میدهــد .در جوامــع مختلــف جهــان،
نمونههــای کامل وضعیتهــای دوگانه باال کمتر یافت میشــوند و
در بیشــتر مــوارد ،گســترش کالنشــهرها و شــکلگیری منطقههای
کالنشــهری در انــواع حالتهــای میانــی روی میدهــد .در انــواع
حالتهــای میانــی ،بررســی و تحلیــل چگونگــی رشــد و پرا کندگــی
جمعیت و فضاهایی که برای جایدادن انواع فعالیتهای جمعیت
شکلیافته ،دگرگون و سازوار شدهاند؛ ترکیبی از دو شکل گسترش،
۲
یعنــی گســترشهای پیوســته (یــا متصل) و گسســته (یــا منفصل)
را آشکار میکند :گاه گسترش کالنشهرها با افزایش ترا کم و انباشت
فعالیت و جمعیت در شهر اصلی ،و یا در دو سوی راههای اصلی ارتباط
۳
شهر با محیط پیرامون و بهصورت خطی (یا نواری)؛ و گاه پرا کنده
و جهنده ،۴اســت (برای اطالعات بیشــتر نک .به جــدول  .)1یکی از
ویژگیهای گســترش برنامهریزینشــده منطقههای کالنشــهری،
ســازوکار کارآمــد پایش ،بازبینی ،و فرابینی ایــن دگرگونیها ،به
نبود
ِ
منظــور بهدس ـتآوردن درونــداد الزم بــرای برنامهریــزی و مدیریــت
این فضاها و رویارویی با گســترش برنامهریزینشــده ،اســت .کامل
و یکپارچــه نبــودن و در نتیجــه گسســتگی نــه فقــط سیســتمهای
اطالعاتــی ،بلکــه سیســتم و ســازوکار برنامهریــزی و مدیریت شــهر و
منطقــه کالنشــهری و انــواع نامعلومیهایــی کــه در مســیر و فرایند
تحلیــل بــرای آشکارســازی دگرگونــی ســاختار فضایــی و دگرگونــی
کاربــرد زمیــن در منطقــه کالنشــهری تهــران وجــود دارد؛ نشــان از
نبــود اســتقرار ،و یــا نا کارآمــدی سیســتم و ســازوکار برنامهریــزی در
پایــش ،بازبینــی ،و فرابینــی چنیــن دگرگونیهایی اســت .گســترش
برنامهریزیشــده کالنشــهرها همتــای فضاییبــودن (بــه معنــای

چنــد ُبعــدی بــودن) ،متناســب بــودن (بــه معنــای هماهنــگ
بــودن ابعــاد) و پیوســته بــودن (بــه معنــای پیاپیبــودن زمانــی
و مکانــی)؛ و مبتنیبــودن گســترش بــر سیاســتگذاری و اجــرای
درســت سیاســتهای از پیــش اندیشیدهشــده ،اســت .برهــم
۵
خــوردن هــر یــك از این شــرایط ،منجــر به توســعه ناموزون شــهری
و گسترش برنامهریزینشده و مهارنشدۀ کالنشهرها میشود .این
پدیده موجب پیدایش ناخواسته محیطهای برنامهریزینشده در
پیرامون شهرها  -که محیطهای پیرا -شهری (و یا روستا -شهری)۶
نیز نامیده می شوند  -و مشکلهای ناشی از آن در برخوردگاه شهر
و محیط پیرامونی آن (یعنی برخوردگاه پیرا-شهری )۷میشود .این
پدیــده ،فضاهــا ،فعالیتهــا ،و دورنمایــی را بهوجود م ـیآورد كه نه
خصوصیات شهری و نه روستایی دارند ،بلكه تركیبی از آنها هستند.
در ایــن برخوردگاههــا ،که كاربردهای زمین شــهری و غیرشــهری در
هم آمیختهشده ،تضادها و ناسازگاریهایی پیش میآید( (�Hutchi
.)son, 2010, 833; Adell, 1999, 7
در کشــور ایــران ،گســترش شــتابان شــهرها و تبدیــل برخــی بــه
کالنشهرها و منطقههای کالنشهری در دهه  1960( 1340میالدی)
آغــاز و شــدت یافــت .۸ایــن گســترش شــتابان ،و در بیشــتر مــوارد
برنامهریزینشده شهرها و محیطهای پیرا -شهری ،نتیجه افزایش
رشــد طبیعی جمعیت ،مهاجرت گسترده افراد ســا کن در روستاها و
شــهرهای کوچــک به شــهرهای میانــی و کالنشــهرها ۹بوده اســت.
با گســترش افقی بســیاری از شهرها ،ناحیههای روستایی ،فضاهای
باز و طبیعی ،و زمینهای کشاورزی به شهرها پیوستهاند .با تثبیت
گسترش شــتابنده کالنشهرها در کشــور ایران ،مشکلهای فضایی
ناشی از گسترش برنامهریزینشده آنها در کالنشهرها ،و محیطهای
پیرامونــی آنهــا (کــه منطقههــای کالنشــهری بیشــماری را در کشــور
ایران بوجود آوردهاند) یکی پس از دیگری آشکار و انباشته شدهاست
(Seifolddini et al., 2014, 70-71; Mohajeri et al., 2015; Arasteh,
 .)1964, 5; Maghsoodi Tilaki, et al., 2011, 160-161نخســتین
نشانههای شكلگیری کالنشهر در ایران به اواخر دهه 1340و به شهر
تهران باز میگردد و چگونگی گســترش کالنشهر تهران و شکلگیری
منطقه کالنشــهری تهران با توجه به برنامهریزی شــدگی یا نشدگی
در دورههــای مختلــف قابــل ردیابی و تعریف اســت .بررســی دگرگونی
ســاختار فضایی کالنشــهر تهران از دهه  1300تا دهه  ،1390نشــان از
متغیربودن چگونگی گسترش فضایی آن در دورههای گونا گون است
که سه دورۀ اصلی ردیابی شدهاست :دوره نخست) گسترش پیوسته
(یا متصل) با سرعت دگرگونی کم :از دهه  1300تا دهه  1320گسترش
شــهر تهران پیوســته (یا متصــل) با ســرعت دگرگونی کــم ،و بهصورت
الیههایــی در پیرامون هســته مركز ،دوره دوم) گســترش پیوســته (یا
متصل) با سرعت دگرگونی زیاد :از دهه  1330تا از اواخر دهه  1350شهر
تهران دارای گسترشی پیوسته (یا متصل) با سرعت دگرگونی زیاد (به
معنای شدتگرفتن مهاجرت به تهران و درپی آن سرعتگرفتن ایجاد
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فضاهــای شــهری) و در امتــداد شــبکۀ اصلــی ارتباطــات درون و بین
شهری ،و دوره سوم) گسترش گسسته (یا منفصل) با سرعت دگرگونی
زیــاد :از دهه  1360تا  1390گســترش شــهر تهران ،متفاوت بــا دو دورۀ
پیش ،گسسته (به معنای نبود انسجام فعالیتی و کالبدی فضاهای
شهری ایجادشده) و با شتاب بیشتر از پیش (مهدوی وفا ،رضویان و
مومنی10 ،1388 ،؛ حائری.)70-72 ،1378 ،
گسترش شتابان و گسستۀ کالنشهر تهران با پیشروی به سوی
محیط طبیعی پیرامون و در نتیجه شکلگیری منطقه کالنشهری
تهــران ادامهیافتــه اســت .پدیــده گســترش برنامهریزینشــدۀ ایــن
کالنشــهر و بــروز مشــکلهایی در همــۀ ابعــاد فضایــی و عرصههای
تصمیمگیــری پس از دهه  ،1350متاثر از تشــدید تمرکز فعالیتهای
اقتصــادی و اداری-سیاســی در تهــران ،بــه عنــوان پایتخت کشــور،
قابــل ردیابــی اســت .این پدیده از یک ســو از چگونگــی برنامهریزی
در ســطوح فرادســت چــون ســطح ملــی و ســطح فرامنطقــهای و از
دیگر ســو ،از نا کارآمدی ســازوکار برنامهریزی در کالنشــهر و منطقه
کالنشــهری تهــران ،متاثــر بودهاســت .پیدایــش و تشــدید پدیــده
گســترش برنامهریزینشــده در منطقــه کالنشــهری تهــران دارای
اثــرات دگرگونکننــده و برنامهریزینشــدهای بــر ســاختارجمعیت،
سیســتمهای فعالیــت ،و فضاهــای دربرگیرنــدۀ انــواع فعالیتها (یا
فضاهــای سازوارشــده) در کالنشــهر اصلــی و محیطهــای پیرامون
آن ،شدهاســت .بــرای مهــار این مشــکالت کوش ـشهایی در بخش
عمومــی انجــام شدهاســت ،و در ســاختار سیاس ـتگذاری منطقــه
کالنشــهری تهران ،عوامــل سیاســتگذاری و ابزارهایی نیــز برای آن
ایجاد شــدهاند .تشــکیل «کمیســیون خــاص امور کالنشــهر تهران و
ســایر کالنشــهرها در هیــات دولــت»« ،شــورای نظــارت بر گســترش

شــهر تهران» ،و تشــکیل «کمیســیون هماهنگی و نظارت بر توســعۀ
مجموعه شهری تهران» به کمک ابزارهایی که در قوانین و مقررات
و برنامههــای توســعه شــهری و منطقهای بــر آنها تا کید شــدهاند،
برای کاهش گرایش گســترش منطقه بزرگشــهری تهران به ســوی
گســترش برنامهریزینشــده اســت .ابزارهایــی چــون «الیحــۀ نظــام
جامــع مدیریت مجموعههای شــهری کشــور»« ،ضوابــط جلوگیری
از افزایــش محــدوده شــهرها»« ،طــرح مجموعــه شــهری تهــران»،
«تصویب نامه راجع به کلیات ،مشــخصات و شــروط تحقق اهداف
طــرح مجموعــه شــهری تهــران»« ،اصالحیــه تصویبنامــه راجع به
کلیات ،مشــخصات و شــروط تحقق اهداف طرح مجموعه شــهری
تهــران« ،و «برنامــه راهبردی-ســاختاری (جامــع) تهــران» بصــورت
مســتقیم یا غیرمســتقیم با وا کنش دربرابر مشــکالت انباشــت شده
ناشــی از گسترش برنامهریزینشده منطقه کالنشهری تهران ایجاد
شدهاند و هدف اصلی یا فرعی آنها مهار گسترش برنامهریزینشده
این منطقه کالنشهری و گشودن مشکالت ناشی از آن است.
با توجه به هدف مقاله ،تعیین گسترش برنامهریزیشده یا نشده
منطقه کالنشهری تهران و پیامدهای هریک از وضعیتهای دوگانه
و انــواع وضعیتهای میانی آن ،در دســتورکار مقاله قرار ندارد ،بلکه
به کمک روشکار طراحی و معرفی شــده دگرگونی ساختار فضایی و
کاربرد زمین در منطقه کالنشــهری تهران از دهه  1350تا دهه 1390
اندازهگیری گردیده است و به کمک یافتههای بدست آمده و تحلیل
دگرگونــی و تخریــب فضاهــای بــاز و طبیعــی ،و تحلیــل الگووارههای
اصلــی و فرعــی گســترش این منطقه کالنشــهری ،گرایش گســترش
منطقه کالنشــهری تهران به وضعیتهای دوگانه برنامهریزیشده
یا نشده تعیین و تغییرات الگووراههای گسترش معرفی شدهاست.

 -1معرفی هدف و روش کار مقاله
پرســش پایــه و شــکلدهنده بــه هــدف ایــن مقالــه بــا توجه به
پیشینه موضوع و مشکلهای ناشی از گسترش برنامهریزینشده
منطقــه کالنشــهری تهــران ،تحلیل بــرای آشکارســازی اثرات این
پدیــده بــر دگرگونی کاربرد زمین در کالنشــهر تهــران و محیطهای
پیرامون آن،اســت .ســطح تحلیل این مقاله منطقه کالنشــهری
تهــران  -کــه بهعنــوان یــک تمامیــت یــا یــک مجموعــه فضایــی
کارکردی بررســی میشــود – ،شامل فضاهای شــهری و غیرشهری
موجــود در کالنشــهر اصلــی و محیــط پیرامــون آن اســت .ایــن
مجموعــه دربردارنــدۀ انــواع فعالیتهایــی کــه شــکلدهنده
مجموع ـهای ازجریانهای مبادله روزانه (شــامل نیــروی کار ،کاال،
و انــرژی) در ایــن محیــط ،میباشــد؛ و مــرز اداری -سیاســی آن در
زمــان انجــام پژوهشهای پایه مقاله (یعنی از ســال  1393تا ســال
 ،)1395بــر اســتانهای تهــران و البــرز منطبق اســت .بــا رویکردی
توصیفــی -تحلیلــی ،در ایــن مقاله و بــر پایۀ آشکارســازی و تحلیل
دگرگون ـی ســاختار فضایــی و کاربــرد زمیــن در منطقه کالنشــهری
تهــران میتــوان بــه تولیــد پیشــنهادهایی بــرای اســتقرار سیســتم

و ســازوکاری درخــور چنیــن شــرایطی بــرای پایــش ،بازبینــی ،و
فرابینــی ایــن دگرگونیهــا پرداخــت تــا بتــوان نتایــج آن را همچون
سیســتمهای پشــتیبان تصمیمگیــری دربرنامهریــزی و مدیریــت
چنیــن منطقههایی بهکار ُبرد .به منظور یافتن پاســخ و دســتیابی
بــه هــدف این مقالــه ،یــک روش کار ســه مرحلهای طراحــی ،و در
تصویر 1نمایش داده شدهاست:
مرحله نخســت -بازبینــی پایههای نظری مرتبط بــا ویژ گیها
و چگونگــی گســترش منطقههــای کالنشــهری :در ایــن مرحلــه،
بــه منظــور دســتیابی بــه اصــول راهنمــای چگونگــی آشکارســازی
دگرگونــی کاربرد زمین در منطقههای کالنشــهری ،پس از توصیف و
بررســی دالیل شــکلگیری کالنشــهرها و منطقههای کالنشهری،
انــواع الگووارههــای گســترش ،و مشــکلهای ناشــی از گســترش
برنامهریزینشــده منطقههــای کالنشــهری ،و سیاســتهای
بازدارندگــی شــهری بــرای رویارویــی بــا مشــکلهای ناشــی از ایــن
پدیده ،بازبینی شــدهاند .برای یافتن روش کار مناســب تحلیل برای
آشکارسازی دگرگونی کاربرد زمین ناشی از گسترش برنامهریزینشده
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منطقههای کالنشهری،انواعروشهایتشخیص،پیشتشخیص،
و مداخله  -که توســط انواع سیاستهای بازدارندگی شهری تولید و
اختیار شدهاند  -بازبینیشده و گونهبندی میشوند.
مرحلــه دوم -معرفــی روش کار تحلیــل چگونگــی گســترش
برنامهریزیشده یا برنامهریزینشده منطقههای کالنشهری:
در ایــن مرحلــه اصــول راهنمایی کــه برآمــد تحلیل انجامشــده در
مرحلــه نخســت اســت ،بــا توجه بــه قیــود احتمالــی و اطالعات در
دســترس ،بــرای بهکارگیــری در منطقه کالنشــهری تهــران تنظیم
و پــس از بررســی چگونگــی ایجــاد و گــردش چرخــه انتقــال ســرریز
جمعیــت میــان قلمروهــای سیاســی و مدیریتــی و شــکلگیری
گســترش برنامهریزینشــده منطقههــای کالنشــهری ،روش کار
مناســب برای بررســی پدیــده گســترش برنامهریزینشــده منطقه
کالنشــهری تهران ،معرفی میشوند .این روش کار شامل مراحل
و زیرمراحلــی اســت کــه یکــی از آن زیرمراحــل  -بــا توجــه به هدف
اصلــی مقالــه  -بــه روش قابل بهکارگیــری در آشکارســازی دگرگونی
کاربرد زمین در منطقه کالنشهری تهران میپردازد.
مرحلــه ســوم -تحلیــل بــرای آشکارســازی دگرگونــی کار بــرد
زمیــن ناشــی از گســترش برنامهریزینشــده کالنشــهر تهــران
بــه ســوی محیــط پیرامــون و شــکلگیری منطقــه کالنشــهری
تهــران :در ایــن مرحلــه به کمــک روش کار بهدس ـتآمده و درخور
شرایط شهر و منطقه کالنشهری تهران در مرحله دوم ،و با توجه
بــه قیــود احتمالــی و اطالعــات در دســترس ،بــا تولیــد نقش ـههای
پیاپــی زمانی ،دگرگونی کاربرد زمین در منطقه کالنشــهری تهران
شناســایی ،گونههــای کاربردهــای اصلــی گروهبنــدی ،و مقادیــر
دگرگونی آنها محاســبه ،مقایســه ،و تحلیل شدهاند .بروندادهای
اصلی مورد انتظار از انجام این تحلیل ،تشــخیص دگرگونی نســبت
فضاهــای ساختهشــده ،بــه فضاهــای ساختهنشــده و فضاهــای
غیرقابلســاخت؛ ردیابی دگرگونی الگووارههای چگونگی گسترش
فضایی منطقه کالنشــهری تهران؛ و در آخر تعیین ویژگیهای آن
گســترش از نظــر چگونگی و میــزان دخالت ســازوکار برنامهریزی در
دگرگونی شهری ،است.

تصویر -1روش کار و روابط میان فعالیتهای اصلی اختیارشده در مقاله.

 -2بررســی پایههای نظری مرتبط با ویژ گیها
و چگونگی گسترش منطقههای کالنشهری
از دالیــل مهم شــکلگیری کالنشــهرها ،اســتفاده از صرفههای
ناشــی از مقیــاس 10یــا کاهــش هزینــۀ ناشــی از افزایــش اندازههــا،
بروندادها و کارکردها اســت .با این حال ،همواره رابطه مســتقیمی
میان افزایش تمرکز و تشــدید فعالیتها (مســکونی و غیرمســکونی)
و افزایــش صرفههای ناشــی از مقیاس در کالنشــهرها برقرارنیســت
( .)Tiebout, 1960, 442; Grove, 1967, 4-6گســترش کالنشــهرها
و افزایــش بیــش از اندازه تمركز  -چه در اثرنبود ســازوکاربرنامهریزی،
چــه در اثــر تولیــد سیاســتها و برنامههــای نادرســت ،و نیــز اجرای
سیاستها و برنامههایی که به پیامدهای منفی گسترش بیرویه و
برنامهریزینشدۀ کالنشهرها توجهنکردهاند  -پس از گذر از آستانه
جمعیتــی( 11یعنــی انــدازهای از جمعیــت کــه فراتــر از آن ،گونههــای
زیســتی ممکن اســت بهناچار دگرگونیهای نا گهانی و ناخواستهای
را تجربهکننــد) و آســتانه ا كولوژیكــی( 12یعنی ســطحی که فراتــر از آن
دگرگونیهــای انــدک در محیــط موجــب دگرگونیهــای شــتابان و
گســترده ا کوسیستم میشــود) ،هزینههای اجتماعی ،اقتصادی ،و
محیطــی در مقابل منافع اجتماعی ،اقتصــادی ،و محیطی افزایش
مییابد .تداوم گسترش کالنشهرها در چنین شرایطی ،اثراتی وارونه
بــر صرفههای ناشــی از مقیــاس دارد که به نبود صرفههای ناشــی از
مقیاس 13تبدیل ،و موجب پدیداری انواع مشكالت فضایی میشود
(.)Groffman et al., 2006, 3-4; Scheffer & Carpenter, 2003
 -1-2ردیابــی و گونهبنــدی مشــکلهای ناشــی از گســترش
برنامهریزینشده منطقههای کالنشهری
مشــکلهای ناشی از گسترش کالنشهرها ،بهویژه در وضعیت
برنامهریزینشــده ،بــا اتالف منابع زیســت جوامع و ســرمایههایی
چــون ســرمایههای اقتصــادی ،اجتماعــی ،کالبــدی ،و محیطــی،
در کالنشــهرها و منطقههــای کالنشــهری ،همــراه اســت .ایــن
مشكالت در عرصههای دوگانۀ محیطهای طبیعی و ساختهشده
و در زیرعرصههایی مهم چون اندازه شــهر و اندازه جمعیت شــهر؛
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ســاختار خدمــات رفاهــی و خدمــات زیربنایــی شــهری ،ســاختار
ارتباطهــای درون-شــهری و بین-شــهری؛ بــازار زمیــن و مســكن
شــهری؛ بهتدریــج نمایــان میشــوند و موجب شــکلگیری فضاها
و فعالیتهایــی ناخواســته در چنیــن محیطهــای پیــرا -شــهری
میشـ�ود ( .)Allen et al., 1999, 12-16پیامدهــای گســترش
برنامهریزی نشــده کالنشهرها در هر یک از عرصههای پیشگفته
را میتوان چنین دستهبندی نمود:
نخســت -دگرگونیهای از پیش تدبیرنشده کاربردهای فضا
و ســاختار فعالیت:دگرگونیکاربرد فضاهای شــهری و محیطهای
پیرا-شــهری ،و در زمینهــای ذخیــره برای گســترش شــهری؛ برای
ایجــاد انــواع فعالیتهــا (مســکونی و غیرمســکونی) و دسترســی بــه
آنهــا ،به افزایش شــبکه راههــا و حملونقل درون -شــهری و برون-
شهری میانجامد ،که حرکت و دسترسی را تسهیل کرده اما موجب
شکلگیری انواع مشکلهای جدید میشوند (.)Brody, 2013, 2
14
دوم -شــکلگیری جوامعــی بــا خودمختــاری شــهری :
بهوجودآمــدن جوامعی پرا کنده ،که کمترین نیاز به ارتباط با شــهر
اصلی و استفاده از خدمات آن (چون آب ،فاضالب ،و نیرو) را دارند،
و پیوندهای ادارای -سیاسی ُسستی با محیطهای پیرامونی برقرار
میکننـ�د ( .)Zasada et al., 2011, 60; Cowan, 2005, 415ایــن
جوامع ،آنسوی مرزهای مقرر خدمات شهری شکل میگیرند و به
شــکلی مســتقل و یا توسط فشــارهای اجتماعی و سیاسی خدمات
رفاهی و خدمات زیربنایی ش��هری را فراهم میکنن��د (Staley et al.,
.)2000; Staley et al., 1999, 6-7; Woo, 2007, 26-27
ســوم -شــکلگیری و گســترش ســکونتگاههای غیررسمی:15
تشکیل سکونتگاههای غیررسمی پیرا -شهری در محیطهایی که
به دالیل ماهوی ،برنامهریزینشــده بهشمار میآیند ،ویژگیهای
روســتایی و شــهری را توامــان داشــته و از یکســو محــل تمرکز فقر
شــهری و از دیگرســو تامینکننــده نیــروی کار بخــش غیررســمی
اشتغال هستند (.)Fazal, 2012, 7
چهارم -کاهش کارآمدی سیاس ـتهای مدیریت گســترش
شــهر :16گســترش کالنشــهر اصلــی و محیطهــای پیرامونــی آن
خــارج از مقــررات تعیینشــده ،و در نتیجــه ،فروکاســت کارآمــدی
دســتورکارها و سیاس ـتهای مدیریــت گســترش در منطقههــای

کالنشهری (.)Hutchison, 2010, 333 & 833
ُ
ُ
پنجــم -افــت کیفیــت زندگــی 17و افــت مرتبــه شــهری :
کاهــش انــدازه شــاخصهای تعیینکننــده کیفیــت زندگــی (یعنــی
شاخصهایی چون قدرت خرید ،امنیت ،بهداشت ،هزینه زندگی،
نســبت ارزش دارایــی به درآمــد ،زمان رفت و آمــد ،آلودگی ،و آب و
هوا )19در کالنشـ�هر اصلی و محیطهـ�ای پیرامون آن (Hutchison,
.)2010, 333 & 833
18

 -2-2ردیابــی و گونهبنــدی انــواع الگووارههــای گســترش
منطقههای کالنشهری
بــا توجه بــه کارکردهای متفــاوت عوامل گســترش منطقههای
کالنشــهری؛ نوع گســترش ایــن منطقهها و فضاهای شــکلیافته
ناشــی از آن نیــز تفاوتهایــی دارنــد .ردیابــی و مقایســه انــواع
الگووارههای گســترش منطقههای کالنشــهری و پیامدهای آن،
نشــاندهنده تمایزهایــی در فضاهــای حاصــل از ایــن پدیــده (در
زمینههایی چون تركیب اجتماعی -اقتصادی جمعیت و فعالیت،
تا تمایزهای ســاختار کالبدی چون شــکل شــبکه ارتباطی واندازه
بلوكه��ای مس��كونی) ،اس��ت (;Glaster et al., 2001, 682-685
 .)Brody, 2013, 2بــرای ردیابــی این تمایزهــا در پژوهش پایۀ این
مقالــه ،از روش تحلیــل محتــوا 20درمــورد تعــدادی از پژوهشهای
انتخابشــده اســتفاده شــده و نتایــج در جــدول  1نشــان داده
شدهاســت .هــدف از انجــام این تحلیــل ،جســتجوی برهمنهادن
یــک یــا ترکیبی از انــواع الگووارههای شناســایی شــده بــا چگونگی
دگرگونــی کاربرد زمین در منطقه کالنشــهری تهران ،و شناســایی
دگرگونی الگووارههای اصلی و فرعی ،در دیگر بخشها است.
 -3-2ردیابــی انــواع سیاســتهای بازدارندگــی بــرای مهــار
گسترش برنامهریزینشده منطقههای کالنشهری
بــرای مهــار مشــکلهای ناشــی از گســترش برنامهریزینشــده
کالنشــهرها و منطقههــای کالنشــهری ،سیاســتهایی بــا هدف
رویارویــی بــا ایــن پدیــده ،تولیــد و اجــرا میشــوند کــه بــا عنــوان
سیاس ـتهای بازدارندگــی شــهری 28شــناخته میشــوند .ایــن
سیاس ـتها نوعی ابزار برزنبندی (یا زونبندی) 29هســتند و انواع

جدول  -1ردیابی و قیاس انواع الگوارههای گسترش منطقههای کالنشهری و پیامدهای آن ،در کشورهای بیشتر و کمتر توسعهیافته جهان.

انواع الگووارههای
گسترش کالنشهر
گسترشگردنده
پیرامون هسته
کالنشهر اصل*

منابع مورد
«تحلیل محتوا»
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الف

·نامعلومی مرز بین ناحیههای شهری و روستایی ناشی از اختالط فعالیتها و
فضاهای دربرگیرندۀ آنها.
·دگرگونیهای ناخواستۀ محیط طبیعی ،فضاهای باز و زمینهای کشاورزی
پیرامون شهرها.

در جوامع کمتر
توسعهیافته

ب

·گسترش پرا كنده و كاربردهای تك -منظوره زمین (با چیرگی فعالیت مسکونی).
·تشدید مصرف زمین و افزایش هزینههای بخش عمومی ،برای تامین خدمات
رفاهی و زیربنایی.
·نا کارآمدی خدمات حمل و نقل عمومی ،کاهش قابلیت پیادهروی و
دوچرخهسواری ،و استفاده سا كنین از خودروی شخصی.

در جوامع بیشتر و
کمتر توسعهیافته

22

گسترش جهنده

**۲۳

پیامدهای ردیابیشده در الگووارههای گسترش کالنشهر:
نمونههای برجسته

ردیابی تجربهها و
بازنمودهای فضایی
برحسب مکان

20
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پیامدهای ردیابیشده در الگووارههای گسترش کالنشهر:
نمونههای برجسته

ردیابی تجربهها و
بازنمودهای فضایی
برحسب مکان

گسترش باریکهای
***۲۴
یا نواری

پ

·نا کارآمدی شبکه راههای حمل نقل برون شهری؛ و کاهش ایمنی آن ،به دلیل
تمرکز فعالیتهای گونا گون پیرامون شبکۀ راهها.
·کمبود و نارسایی شبکه راههای جدید وهجوم مجدد فعالیتها برای استفاده
از مزیت راههای دسترسی ایجادشده و نیاز فزاینده به افزایش شبکه راهها.
·گسترش نامحدود منطقه کالنشهری در امتداد راههای دسترسی ایجادشده.

در جوامع بیشتر و
کمتر توسعهیافته

گسترش کم-ترا کم و
****۲۵
تك خانواره

ت

·تخصیص سهم بیشتر زمین مسکونی به زیربنای مسکونی ،نسبت به کالنشهر
اصلی و سایر شهرهای منطقه کالنشهری ،و در نتیجه تشدید مصرف
زمینهای دارای ارزش ا کولوژیک و فضاهای طبیعی.
·نامعلومی مرز ناحیههای شهری ،روستایی ،و محیطهای طبیعی در
منطقههای کالنشهری.
·خوشهشدن فضاهای مسکونی گروههای مختلف اجتماعی -اقتصادی در
محیطهای پیرامون شهرها.

در جوامع بیشتر
توسعهیافته

* گســترش شــتابان و مهارنشــده که از زمینهای حاشــیه 26هســته اصلی با ترا کم بیشتر آغازشــده و بهتدریج به پیرامون پرا کنده میشود **درگسترش جهشی یا پرا کندهگون 27قطعات
منفصلــی در زمینهــای خالــی حاشــیه شــهرها بوجــود میآید و هــر کجا به موانع طبیعی یا انسانســاخت برخوردکند ،به فراســوی آن جهش میکند *** .در گســترش نواری فعالیتهای
مسکونی و غیرمسکونی در طول شبکه راههای حمل نقل در محیطهای پیرا -شهری متمرکز میشوند **** .در گسترش تکخانواره واحدهای همسایگی گسسته (منفصل) ،کم ترا کم،
و بصورت جوامع گزیدهشده و بسته ،که بیشترتوسط سازوکار بخش خصوصی راهاندازی و اداره میشوند ،شکل میگیرند.

کاربــرد زمیــن در داخــل مرزهای شــهری و بیــرون از آن (روســتاها،
زمینهــای کشــاورزی ،جنگلها ،و زمینهای طبیعــی) را تفکیک
میکنند .سیاستهای بازدارندگی شهری بدنبال محدود نمودن
گســترش شــهری به کمک ممنوعیت برخی شــکلهای توسعه در
پیرامون شــهرها و خارج از ناحیههای برنامهریزی شــده ،هســتند
و با هدف نگهداشــت زمینهای کشــاورزی ،فضاهــای باز طبیعی
و ناحیههــای حســاس محیطــی ،الگوهــای گســترش جغرافیایــی
شـ�هرها را بازبینـ�ی و دسـ�تکاری میکننـ�د (;Mayere, 2006, 1
 .)Nelson et al., 2004, 1-2; Woo, 2007, 11سیاس ـتهای
بازدارندگــی شــهری کــه از سیاس ـتهای عمومــی در ســطحهای
شــهری و منطق ـهای هســتند ،کوشــش میکننــد مــكان و زمــان
گســترش شــهر را برای پشــتیبانی از اهدافی چون توســعه فشــرده،
نگهداشــت فضاهــای بــاز ،ارتقــای برابــری اجتماعــی ،و اســتفاده
كارآم��د از زیرس��اختها؛ مدیری��ت كنند ( .)Aytur et al., 2007ســه
دســته -هــدف کــه اهــداف کالن انــواع سیاس ـتهای بازدارندگــی
شهری ب هشــمار میروند ،همچون سایر گونههای سیاستگذاری
شهری و منطقهای ،قابل ردیابی و دستهبندی هستند (Nelson,
:)et al., 2004: 2
نخســت -ارتقای کارآمــدی اقتصادی :به معنای نگهداشــت
منعفت عمومی 30و کاهش هزینههای بخش عمومی.
دوم -ارتقــای پایــداری محیطــی :بــه معنــای بیشــینهنمودن
مطلوبیــت کاربردهای مختلف زمینهای شــهری و پیرا-شــهری،
و در نتیجــه افزایــش متناســب کارآمــدی اقتصــادی ضمــن حفــظ
پایداری محیطی.
ســوم -ارتقــای برابــری اجتماعی :بــه معنای توزیع متناســب
منافع و هزینههای ناشی از رشد و دگرگونی ،در بین افراد سا کن در
شــهرها ،کالنشهرها و منطقههای کالنشهری؛ و بیشینه نمودن

کیفیت زندگی برای آنها.
به منظور دســتیابی به این ســه دســته -هدف ،فعالیتهای
اصلــی انــواع سیاس ـتهای بازدارندگــی شــهری بــه دو دســته-
فعالیـ�ت قابل دسـ�تهبندی هسـ�تند (�Nelson et al., 1995; Nel
 :)son et al., 2004, 2نخســت) افزایــش فشــردگی و پیوســتگی،
بــه معنــای ترویــج و حمایــت از الگووارههــای توســعه فشــرده
و پیوســته 31کــه توزیــع کارآمــد و متناســب خدمــات عمومــی و
تسهیالت رفاهی را امکانپذیر مینمایند ،و دوم) کاهش مصرف
زمیــن و ســایر منابــع طبیعی ،بــه معنای مراقبــت از فضاهای باز،
زمینهــای کشــاورزی ،و ناحیههــای حســاس محیطی کــه برای
توســعۀ شــهری و جــایدادن انــواع کاربردهــای شــهری مناســب
نیســتند .انــواع سیاســتهای بازدارندگــی شــهری بــه منظــور
رویارویــی بــا مشــکلهای ناشــی از گســترش برنامهریــزی نشــده
کالنشــهرها و منطقههــای کالنشــهری ،در بیشــتر مــوارد دو
دســته-روش را تولیــد و اختیــار میکننــد :نخســت) روشهــای
تشــخیص و پیشتشــخیص32؛ و دوم) روشهــای مداخلــه33؛
یعنــی این سیاس ـتها پیــش از تدبیرهرگونــه اقدامی در خصوص
مهار گسترش کالنشهرها و محیطهای پیرامونی آنها به بررسی،
تشــخیص ،و یــا فرابینــی محــل ســکونت و فعالیــت جمعیــت ،و
دگرگونــی کاربــرد زمیــن در منطقههــای کالنشــهری میپردازنــد
تا آشــکار شــود کــه الگووارههای اصلــی و فرعی دگرگونی چیســت،
و چــه انــدازه از دگرگونــی بــه تبعیــت از ســازوکارهای برنامهریــزی
و از پیــش تدبیرشــده ،و چــه انــدازه برنامهریزینشــده اســت و با
بروز پیامدهای ناخواســته همراه اســت .با توجــه به هدف اصلی
مقاله که آشکارسازی دگرگونی کاربرد زمین در منطقه کالنشهری
تهــران اســت) ،در ادامــه روشهــای تشــخیص و پیشتشــخیص
سیاس ـتهای بازدارندگی شهری معرفی شدهاند.
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آشکارسازی دگرگونی کاربرد زمین :تحلیل ویژگیهای گسترش برنامهریزینشده
در منطقه کالنشهری تهران

-1-3-2ردیابیوگونهبندیروشهایتشخیصوپیشتشخیص
سیاستهای بازدارندگی شهری
این روشها به تشخیص شدت و اندازه ابعاد مختلف گسترش
شــهرها ،کالنشــهرها ،و منطقههــای کالنشــهری میپردازند و با
مدلســازی فرایندهای دگرگونی ،در مورد آینده گســترش شهرها،
کالنشــهرها ،و منطقههــای کالنشــهری ،اطالعات الزمــی را برای
تحلیلهــای شــهری تولید میکننــد .با توجه بــه ماهیت فضایی و
پیچیدگی ابعاد گسترش شهرها ،این روشها را میتوان به صورت
زیر گونهبندی نمود:
ُ
نخســت -روشهــای تک-بعــدی در برابــر روشهــای
ُ
تک-بعدی ،ابعادی چون ترا کم جمعیت،
پیوندی :34روشهای
شــدت فعالیــت ،انــدازه پرا کندگــی را مجــزا بررســی و محاســبه
میکننــد .در برابــر ،روشهــای پیونــدی دو یــا چند ُبعــد را بصورت
ترکیبی و با در نظر گرفتن میانکنشهای ابعاد مختلف ،بررســی و
محاسبه میکنند (.)Banai et al., 2014
شهــای مــکان -محــور 35در برابــر روشهای صفت
دوم -رو 
محــور :36روشهــای مکان-محور شــدت و اندازه ابعــاد مختلفگســترش شــهرها ،کالنشــهرها ،و منطقههــای کالنشــهری را
مســتقیم انــدازه میگیرنــد و ســنجههایی را ب ـهکار میگیرنــد که در
ســطح مشــخصی از فضــای جغرافیایــی (مــکان) قابــل مشــاهده،
برداشــت و اندازهگیــری هســتند .در برابــر آنهــا ،روشهای صفت-
محور ،شدت و اندازه ابعاد مختلف گسترش شهرها ،کالنشهرها،
و منطقههــای کالنشــهری را بهکمک مقایســه آنها بــا ناحیههای
جغرافیایی مجاور اندازهگیری و یا پیشبینی کرده و سنجههایی را
بهکار میگیرند که در ســطح مشــخصی از فضای جغرافیایی (یعنی
مــکان) قابــل مشــاهده ،برداشــت و اندازهگیــری نیســتند ،بلکه به
مجاورتهــای فضــای مــورد بررســی و ابعــاد نافضایــی آن ،مربوط
هستند (.)Aertsen et al., 2012, 539-540
ایــن روشها در مقیاسهای شــهری تا منطقهای و فرامنطقهای
قابلیتبهکارگیریرادارند،بااینوجودبهکارگیریآنهابهمنظور ترسیم
تصویری فضایی و بزرگ مقیاس (یعنی منطقهای و فرا-منطقهای)،

در تشــخیص و پیشتشخیص گســترش کالنشهرها ،و منطقههای
کالنشـ�هری کارآمدتـ�ر اسـ�ت (Hayden et al., 2004; Torrens et al.,
 .)2000, 4-5برای ردیابی انواع روشهای تشخیص و پیشتشخیص
گسترش کالنشهرها و منطقههای کالنشهری در پژوهش پایۀ این
37
ش انتخابشده
مقاله ،از روش تحلیل محتوا در مورد تعدادی پژوه 
اســتفاده و روشهــای ردیابیشــده بر اســاس بهکاربــردن یک یا چند
38
معیار تحلیــل به «تحلیل تک-متغیره» و «تحلیــل چند-متغیره»
ُ
(تک-بعدی یا پیوندی بودن) و مکان -محور یا صفت -محور بودن
گونهبندی و نتایج در جدول 2نشان داده شدهاست.

 -3معرفـ ـ ـ ـ ــی روشکار تحلیـ ـ ـ ـ ــل گسـ ـ ـ ـ ــترش
منطقههای کالنشهری
ردیابی چگونگی گســــــــترش برنامهریزیشده در برابر گسترش
برنامهریزینشــــــــده منطقههای کالنشــــــــهری در این مقاله ،در
فرآیندی چهار مرحلهای طراحی شدهاســــــــت .این مراحل نشان
از آن دارنـ ــــــد که چگونه برقرارنبودن یا نا کارآمدی ســــــــازوکارهای
منطقهگرایی ۵۷موجــــــــب «نبود یکپارچگی (یا تفرق) سیاســــــــی
و مدیریتـ ــــــی» در برابــــــــر «یکپارچگــــــــی سیاســــــــی و مدیریتی»۵۸
و یا به بیانی دیگر موجب سیاســــــــتگذاری بخشــــــــی ،پارهپاره و
غیریکپارچه» در برابر «سیاستگذاری یکپارچه» میشود (نک به:
دانشپور ،ابراهیم نیا و محمودپور1393 ،؛ و آخوندی و همکاران،
 )1387میشــــــــود .در این وضعیت برقراری سیستمهای کنترل
رشـ ـ ـ ــد در ســــــــطح محلی ،و زیرمنطقهای ،موجب انتقال سرریز
جمعیت به سایر زیرمنطقهها میشود .این فرآیند تحلیلی شامل
مراحل زیر است (Byun et al., 2005؛ اسدی و زبردست:)1392 ،
نخست -ردیابی و تحلیل قلمروهای سیاسی و مدیریتی در
منطقههای کالنشهری :هریک از قلمروهای سیاسی و مدیریتی
درون قلمــرو خویــش ،قــدرت تدویــن و اجــرای مقــررات مرتبــط با
چگونگــی اداره زمیــن و فضــای ساختهشــده بــر آن را دارنــد ،که در
وضعیت عدمبرقراری یا نا کارآمدی سازوکارهای منطقهگرایی ،این

جدول  -2انواع روشهای تشخیص و پیشتشخیص گسترش کالنشهرها و منطقههای کالنشهری.

گونهبندی انواع
روشها

روشهای مکان -محور

روشهای
َ
تک-بعدی

·روشهای اندازهگیری «ترا کم»39
·روشهای اندازهگیری «تمرکز»40
·روشهای اندازهگیری اندازۀ
«محیط ساختهشده»

·روشهای اندازهگیری «پیاپیبودن»41
·روشهای اندازهگیری «مرکزیت»42
·روشهای اندازهگیری «تنوع»43
·روشهای اندازهگیری «نزدیکی (مجاورت)» 44
·روشهای اندازهگیری «پرا کندگی»45
·روشهای اندازهگیری دسترسی

روشهای
پیوندی

·روشهای اندازهگیری «فشردگی»56
·روشهای اندازهگیری نسبت میان
«محیط ساختهشده» و «فضای
باز»

·روشهای اندازهگیری «پیاپیبودن در برابر
پرا کندگی»
·روشهای اندازهگیری «مجاورت و دسترسی»
·روشهای اندازهگیری «پیوستگی و دسترسی»

روشهای صفت  -محور

فنون و ابزارهای قابل بهکارگیری در هر دسته
روش
·فنون محاسبه «تحرک ترا کم»46
·«فنون هندسی و مبتنی بر سطح »
·فنون محاسبه «ابعاد فرکتالی»48
·«فنون فتوگرامتری»49
·فنون «سنجش ترکیببندی دورنما و
پیکربندی فضا»50
·ابزارهای «سنجش از دور و سیستم
اطالعات جغرافیایی»51
·ابزارهای «ردهبندی کاربردزمین /پوشش
زمین»52
·ابزارهای «تفسیر تصاویر ماهوارهای و
هوایی»53
54
·ابزارهای «ارزیابی زمین و سنجش مکان »
·ابزارهای ارزیابی «خودکار سلولی»55
47
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تصمیمهــا بــدون وجــود مرجع فرادســت (که در ســطح منطقهای
اســت) و نقــش یکپارچهکننــده دارنــد ،تولیــد و اختیــار میشــوند.
قلمروهای سیاســی و مدیریتی با اســتفاده از این قدرت و با هدف
تثبیت و یا رســیدن به اندازه بهینه رشــد ،به یاری سیاس ـتهایی
در زمینههــای مهمــی چــون برزنبنــدی (یــا زونبنــدی) ،تعییــن
انــواع کاربــرد زمین ،مقررات ســاختمانی ،اندازه و جهت گســترش
قلمروهــای فضایــی ،فرآینــد خــود -کنترلــی را میپیماینــد.
دوم -ردیابــی و تحلیــل چگونگــی انتقــال ســرریز جمعیــت
در میــان قلمروهــای سیاســی و مدیریتــی در منطقههــای
کالنشــهری :در وضعیت عدمبرقراری یا نا کارآمدی ســازوکارهای
منطقهگرایــی ،قلمروهــای سیاســی و مدیریتــی محلــی و
زیرمنطق ـهای نه فقط اثــرات تصمیمهای خویــش را بر قلمروهای
فضایــی همجــوار در نظر نمیگیرند ،بلکــه چارچوبهای همکاری
و هماهنــگ کننــده تصمیمهــای موثر بر اندازه و جهت گســترش،
میــان ایــن قلمروهــا شــکل نایافته اســت .در ایــن وضعیت ممکن
است تدبیر و اجرای سیاستهای بازدارندگی شهری در یک قلمرو
محلــی و یــا زیرمنطقهای ،به انتقال ســرریز جمعیت به قلمروهای
مجــاور منجرشــود ،کــه در صــورت نبــود یــا ُسســتی سیســتمهای
کنتــرل رشــد ،موجــب گســترش برنامهریزینشــدۀ آنهــا میشــود.
در چنیــن وضعیتــی خانوارهــای در جســتجوی فضــای ســکونت،
بهدلیــل باالرفتــن هزینههای تملک زمین و فضای ســاخته شــده
بــر آن  -کــه ناشــی از برقــراری سیاس ـتهای بازدارندگــی شــهری و
محدودیتهــای رشــد اســت  -به جســتجو در قلمروهــای فضایی
مجــاور میپردازنــد ،و بــازار زمین و مســکن نیز قســمتی از ســرمایه
خــود را بــه قلمروهایــی منتقــل میکنــد کــه در آنهــا سیســتمهای
کنترل رشد برقرارنشده و یا ضعیف هستند.
ســوم -ردیابــی و تحلیــل چگونگــی پاســخ قلمروهــای
سیاســی و مدیریتــی بــه انتقال ســرریز جمعیت بــه قلمروهای
آنهــا در منطقههــای کالنشــهری :در وضعیــت عدمبرقــراری یا
نا کارآمدی ســازوکارهای منطقهگرایی ،منطقههای کالنشــهری
بصــورت قلمروهــای سیاســی و مدیریتــی مجزایــی کــه در آنهــا
ســازوکارهای مختلفی از سیســتمهای کنترل رشــد برقرار اســت،
در نظــر گرفتــه میشــوند و پاس ـخهای سیاس ـتگذاران هــر قلمرو
بــه انتقال ســرریز جمعیــت از قلمروهای دیگر ،موجــب جابجایی
دائمی جمعیت میشــود .این فرایند ،موجب دائمیشدن محل

هجــوم و تمرکز جمعیت و شــدت دگرگونــی کاربرد زمین ،از مکانی
بــه مکانــی دیگر منتقل میشــود (این چرخــه در تصویر  2نمایش
داده شدهاست) .این چرخه یا با از بین رفتن علت ُرخدادن این
وضعیــت متوقف میشــود ،یــا با مقاومــت دربرابر آن تغییر شــکل
میدهــد ،یــا بــا برگشــت بــه مکانی کــه از آن آغــاز شدهاســت یا در
سایر مکانها ادامه مییابد.
چهارم -ردیابی و تحلیل چگونگی دائمیشدن انتقال سرریز
جمعیت و شــکلگیری گســترش برنامهریزینشده منطقههای
کالنشــهری :ا گــر علــت راندهشــدن خانوارهــا در منطقههــای
کالنشــهری متوقــف نشــود و یــا بهدلیــل مقاومــت در برابــر آن (در
بیشــتر مــوارد برنامهریزیشــده) تغییرشــکل پیــدا نکنــد ،چرخش
دائمــی ســرریز جمعیت رویمیدهــد .در این مرحلــه ،قلمروهای
سیاســی و مدیریتــی محلــی و زیرمنطقــهای سیســتمهای کنتــرل
رشــد را با شــدت بیشــتری برقرار میکنند و این فرآیند در سرتاســر
منطقههــای کالنشــهری و در طــول زمــان ادامــه پیــدا میکنــد.
بنابراین خانوارها به قلمروهای دوردســت غیرشــهری ،قلمروهای
دارای زمینهــای نامناســب برای کاربردهای شــهری زمین (یعنی
زمینهــای دارای ارزش کشــاورزی ،فضاهــای بــاز و طبیعــی ،و
زمینهــای در معــرض مخاطــرات طبیعــی و انسانســاخت) رانده
میشوند .در این مرحله ،بازار زمین و مسکن به نیازهای مسکونی
و فعالیــت پیرا-شــهری پاســخی شــتابان میدهــد و ادامــه انتقال
ســرریز جمعیــت به انتقال ســرریز فضــای ساختهشــده میانجامد
(این چهار مرحله در تصویر  3نمایش داده شدهاست).
در ایــن فرآینــد تحلیلــی چهــار مرحلــهای بــا تحلیــل چگونگــی
رشــد و پرا کندگی جمعیت ،تحلیل و آشکارسازی دگرگونی ساختار
فضایی و کاربرد زمین ،تحلیل اثرات برقراری سیســتمهای کنترل
رشــد جمعیــت ،و تحلیــل میانکنشهای آنها ،گرایش گســترش
منطقههای کالنشهری به وضعیتهای گسترش برنامهریزیشده
یا نشده تعیین میگردد .با توجه به هدف تعیین شده مقاله ،تنها
تحلیــل و آشکارســازی دگرگونی ســاختار فضایی و کاربــرد زمین در
دستورکار قرار دارد.
بــرای آشکارســازی دگرگونــی ســاختار فضایــی و کاربــرد زمیــن،
اســتفاده از هــر یــک از انواع روشهای تشــخیص و پیشتشــخیص
گســترش کالنشــهرها و منطقههای کالنشــهری (نــک .به جدول
 ،)2نیازمنــد گــردآوری دادههــای از پیــش موجــود و در صــورت نیــاز

سرریز جمعیت
به و رانده شدن
جمعیت از مکان
دوم

رانده شدن
جمعیت از
مکان نخست

سرریز جمعیت به
و رانده شدن
جمعیت از مکان
سوم

سرریز جمعیت به
و رانده شدن
جمعیت از مکان
nام

تصویر -2چگونگی راندهشدن و جابجایی سرریز جمعیت در منطقههای کالنشهری.
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آشکارسازی دگرگونی کاربرد زمین :تحلیل ویژگیهای گسترش برنامهریزینشده
در منطقه کالنشهری تهران

فــرآوری آنهــا اســت .اما بــا توجه بــه عدم اســتقرار ســازوکاری کارآمد
برای پایش ،بازبینی ،و فرابینی دگرگونیها ســاختار فضایی و کاربرد
زمیــن در منطقــه کالنشــهری تهــران ،و عدم اســتقرار سیســتمهای
پشــتیبان تصمیم که دادههای حاصل از پایش ،بازبینی ،و فرابینی
دائمی این منطقه کالنشهری در آن گردآوری و تحلیل میشود ،در
زمــان انجــام پژوهش پایه مقاله ( 1393تا  )1395تنها تصاویر ســری
زمانــی ماهــوارهای در دســترس بودهانــد کــه به کمک آنهــا میتوان
پیشنیازهــای اســتفاده از روشهــای اندازهگیــری انــدازۀ محیــط
ساختهشــده در برابر فضای باز را تامین نمــود .در این روشها که از
ُ
تک-بعدی) و مکان -محور
روشهای تشــخیص پیوندی (در برابر
(در برابر صفت -محور) اســت ،با توجه به دادههای در دسترس (در
منطقــه کالنشــهری تهــران) ،از ابزارهایــی چون «ســنجش از دور و
سیستم اطالعات جغرافیایی« ،»۵۹ردهبندی کاربردزمین /پوشش
زمین ،»۶۰و «تفســیر تصاویر ماهــوارهای و هوایی ،»۶۱در تحلیل برای
آشکارســازی دگرگونــی ســاختار فضایــی و کاربــرد زمیــن در منطقــه
کالنشــهری تهران اســتفاده شدهاســت .تحلیل برای آشكارســازی
دگرگونیها بوسیله مشاهده یک شئ یا عارضه در زمانهای مختلف
انجام میگیرد و هدف آن تعیین تفاوتها و اختالفهای ایجادشده
در آن زمانها است .به كمك آشكارسازی دگرگونیها دریك محیط،
میتــوان روابــط بیــن انســان و محیطزیســت وی و اثــرات هریــك بر
دیگری را بررسی ،و چگونگی دگرگونیهای محیطهای ساختهشده
در برابــر محیطهــای طبیعی و فضاهای باز را تحلیــل نمود (Singh,
.)1989, 989; Lillesand et al., 2000
بــرای آشکارســازی دگرگونــی ســاختار فضایــی و کاربــرد زمین در
منطقــه کالنشــهری تهــران ،از تصویرهــای در دســترس ماهــواره
لندســت ۶۲ ۵اســتفاده شده اســت .در ســال  1976(1355میالدی)
از نخســتین تصویرهــای ســنجنده چنــد -طیفــی 6۳لندســت 5و
در ســالهای بعــد( ،یعنــی در ســالهای  1365تــا  1986(1395تــا
 2016میــادی) از تصویرهــای ســنجنده تولیدکننــده نقش ـههای
موضوعــی 6۴لندســت 5اســتفاده شدهاســت .این تصاویــر به کمک
ابزارهــای رایانــهای ،کــه بــه کنارهــم نهــادن (موزائیــک) و پــردازش
تصاویــر ماهــوارهای میپردازنــد ،65مطابــق بــا مرز محــدوده منطقه
کالنشــهری تهــران (که بــر مرز اداری-سیاســی اســتانهای تهران و

البــرز در ســال  1395انطباق دارد) فــرآوری ،و انواع کاربردهای زمین
بــر روی تصاویــر هــر دوره گروهبنــدی شــدند .ســپس تصاویــر بــرای
شــناخت گروههــای همســان (یعنــی کاربردهــای هماننــد زمین) و
تشخیص نوع عوارض زمین (چون فضاهای ساختهشده ،فضاهای
طبیعــی ،و ارتفاعــات) در واحــد زمینی انتخابشــده (یعنی منطقه
کالنشــهری تهران) گروهبندی شــدند .برای کاهش خطای ناشــی
از انتخــاب و گروهبنــدی کاربردهــای زمین بهصورت خــودکار (روش
گروهبنــدی نظارتنشــده )66برخی از کاربردهای تثبیتشــده زمین
در منطقــه کالنشــهری تهــران (چــون رشــته کــوه البــرز ،و راههــای
بــرون شــهری) توســط نویســندگان این مقالــه ،بعنــوان کاربردهای
ازپیــش شناســایی شــده معرفــی میشــود ،تــا گروهبنــدی خــودکار
بــا اســتفاده از ایــن مرجعها بتوانــد کاربردهــای مختلــف را دقیقتر
جســتجو و گروهبندی نمایــد (یعنی گروهبندی نظارتشــده .)۶7در
این نوع گروهبندی تحلیلگر میتواند تصاویر تولیدشده را ارزیابی و
با پسخوراند۶8هایی (در صورت بروز خطا در گروهبندی خودکار ،با
معرفی مرجعهای بیشتر) ،نتایج را اصالح کند.

-4تحلیلآشکارسازیدگرگونیساختار فضایی
نشــهری تهــران
و کاربــرد زمیــن در منطقــه کال 
بــرونداد تحلیل برای آشکارســازی دگرگونی ســاختار فضایی و
کاربرد زمین ناشــی از گســترش برنامهریزینشــده کالنشهر تهران
به سوی محیط پیرامونی ،و شکلگیری منطقه کالنشهری تهران
(بوســیله انجام گروهبندی نظارتشده) ،تولید تصاویری است که
در آن کاربردهــای اصلــی زمیــن ،در دورههــای مختلــف زمانــی (از
دهــه  1350تــا دهــه  )1390مشــخص و گروهبنــدی و در تصاویر  4تا
 ،9نشان دادهشدهاند.
پــس از تولیــد نقشــههای نشــاندهندۀ دگرگونــی ســاختار
فضایــی و کاربــرد زمین که برای تحلیل چگونگی گســترش منطقه
کالنشــهری تهران الزم اســت ،بروندادهای تولیدشــده به کمک
ابــزار «سیســتم اطالعات جغرافیایی» مســاحت و نســبت هریک از
گروههای کاربرد زمین در هر سال محاسبه شده تا با مقایسه آن با
ســالهای دیگر ،اندازه دگرگونی هر دوره با دورههای دیگر مقایسه

تصویر -3چگونگی دائمیشدن انتقال سرریز جمعیت و شکلگیری گسترش برنامهریزی نشده منطقههای کالنشهری.
ماخذ( :بر اساس )Byun & Esparza, 2005, 252-264
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و اندازه انباشــتی (تجمعی) آن در طول دوره تحلیل (دهه  1350تا
دهه  )1390محاســبه گردد ،مســاحت و نسبت هریک از گروههای
اصلــی کاربردهای زمیــن در دهه  1350تا دهه  1390در پینوشــت
و اندازه دگرگونیها نســبت به ســال پایه (سال  )1355در جدول 3
نشان داده شدهاست.
نرخ متوسط رشــد سالیانه جمعیت سکونتگاههای شکلگرفته
و پرا كندهشــده در محیطهــای پیراشــهری منطقــه کالنشــهری

تهــران ،پــس از دهــه  ،1350بیشــتر از نــرخ متوســط رشــد ســالیانه
جمعیــت کالنشــهر تهران بــوده و این پدیــده همراه با و بــه موازات
دگرگونیهــای مهــار نشــده کاربــرد زمیــن و محیــط طبیعــی در ایــن
منطقه کالنشهری بودهاست .69فضاهای ساختهشده در هر دوره
ده ســاله با افزایش  50الی  100درصدی نســبت به ســال پایه()1355
رشــد کــرده و در مجمــوع رشــد  500درصــدی ایــن فضاهــا ،آهنــگ
شــتابان دگرگونیهــای کاربردهای غیرشــهری زمین بــه کاربردهای

تصویر-4کاربردهای گروهبندی شده زمین
در منطقه کالنشهری تهران  -سال .1355

تصویر -5کاربردهای گروهبندی شده زمین
در منطقه کالنشهری تهران  -سال .1365

تصویر -6کاربردهای گروهبندی شده زمین
در منطقه کالنشهری تهران  -سال .1375

تصویر-7کاربردهای گروهبندی شده زمین
در منطقه کالنشهری تهران  -سال .1385

تصویر -8کاربردهای گروهبندی شده زمین
در منطقه کالنشهری تهران  -سال .1390

تصویر-9کاربردهای گروهبندی شده زمین
در منطقه کالنشهری تهران  -سال .1395
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در منطقه کالنشهری تهران

(یعنی روستاهای در مرحله گذار) ،تخریب محیططبیعی ،و کاهش
زمینهایی با کاربرد کشــاورزی (یا مســتعد کاربرد کشاورزی) همراه
بودهاســت (نک به :دانشپور ،صرافی ،و آشنایی2 ،1393 ،؛ دانشپور
و تارانتاش53-54 ،1395 ،؛ داوودپور.)1384 ،

شــهری را آشــکار میکنــد .در مقابل ،کاهش فضاهای بــاز و طبیعی
(یعنی فضاهای باز سازوارنشدنی ،فضاهای باز سازوارشدنی و قابل
ســاخت ،و فضاهــای غیرقابــل ســاخت) بــا از بین رفتــن فضاهای با
ارزش از نظــر نگهداشــت طبیعــت و فضاهای باز سزاوارشــده (چون
زمینهــای دارای پوشــش درخــت و باغهــای خصوصــی ،فضاهای
سبز عمومی ،و زمینهای کشاورزی) ،بهویژه در دشتهای جنوب،
و جنوب غرب منطقه کالنشهری تهران ،همراه است .آشکارسازی
کاهش  230درصدی اندازه فضاهای باز و طبیعی ،نشان از آن دارد
کــه دگرگونــی کاربردهای غیرشــهری زمین به کاربردهای شــهری در
ایــن منطقه ،با دگرگونی کاربردهای زمینهای مســتعد کشــاورزی،
مراتع ،و باغها رویدادهاست .ارتفاعات شمالی منطقه کالنشهری
تهران به دلیل دارابودن عوامل بازدارندگی طبیعی (یعنی زمینهای
بــا شــیب بــاالی  %15و تــراز بــاالی 1800متــر) دس ـتخوش دگرگونی
کمتــری شــده ،بهصورتی کــه همواره در ســالهای  1355تــا ،1395
حــدود  60درصد مســاحت کل منطقــه فضاهای باز سازوارنشــدنی
برای گســترش انواع کاربردهای شــهری زمین بوده اســت .از ســوی
دیگــر بــه دلیــل نبــود مدیریــت کارآمــد منابــع آبــی و مصــرف فراتر از
تــوان و ظرفیــت ا کولوژیکی انــواع منابــع تجدیدناپذیــر ۷0زمینهای
کویــری و شــورهزارها حــدود یکصد کیلومتــر مربع افزایــش یافته (به
ویــژه در دشــتهای جنــوب و جنــوب شــرق) ،و انــدازه فضاهای باز
سازوارنشدنی در این منطقه کالنشهری را به  65درصد از مساحت
کل منطقــه افزایــش داده اســت .برونافکنــی و ســرریز جمعیــت ،و
همچنین تغییر مکان سکونت و فعالیت از کالنشهر تهران به خارج
از مرزهــای آن ،گســترش فضایــی بیرویــه ،نامنظــم ،و گسســته (یا
منفصل) در منطقه کالنشــهری تهران بهوجود آوردهاســت .فرآیند
پیرا-شهرنشــینی در ایــن منطقــه کالنشــهری با پیشــروی شــهرها
بــه ســوی فضاهای زیســتی موجود ،شــکلگیری و دگرگونی شــهرها
در اندازههــای گونا گــون ،دگرگونــی از ماهیــت روســتایی به شــهری

 -5بحث :تحلیل الگووارههای اصلی و فرعی
گسترش منطقه کالنشهری تهران
بــرای یافتــن الگووارههــای اصلــی و فرعــی گســترش منطقــه
کالنشــهری تهران ،نتایج حاصل از آشکارســازی دگرگونی ساختار
فضایــی و کاربــرد زمیــن ،بــا چگونگــی توزیــع جمعیــت در منطقــه
کالنشــهری تهــران (کــه از مراجعــه بــه دادههــای سرشــماریهای
عمومــی نفــوس و مســکن ،از ســال  1335تــا  1395گــردآوری
شدهاست) از یک سو ،و نتایج یافتههای پژوهشهای مشابه (مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران1384 ،؛ آخوندی ،و همکاران،
1387؛ مرکــز آمــار ایــران1395 ،؛ مهــدوی وفا ،رضویــان ،و مومنی،
1388؛ نهــاد مطالعــات و تهیــه طــرح های توســعه شــهری تهران،
1386؛ داوودپــور1384 ،؛ غمامــی و همــکاران )1386 ،از ســوی
دیگر تحلیل قیاســی شدهاست .مقایســه نحوه گسترش فضاهای
ساخته شده در هر دوره نسبت به دوره قبل و دستهبندی شکلی
آن از منظــر متصــل یا منفصل بودن از یک ســو و گردنده ،جهنده،
یــا باریکهای بودن از ســوی دیگر ،و مقایســه نتایــج تحلیل تصاویر
تولید شــده با اندازه جمعیت و تعداد ســکونتگاههای شــکلگرفته
در منطقه کالنشهری تهران در هر دوره سرشماری عمومی نفوس
و مســکن ،و همچنیــن ســنجش درســتی یافتهها بــا تطبیق نتایج
بــا یافتههــای پژوهشهــای مشــابه ،الگووارههــای اصلــی و فرعــی
گســترش این منطقه کالنشــهری را آشکارسازی نموده ،و نتایج در
جدول  4نشان داده شدهاست.

جدول -3اندازه دگرگونی ساختار فضایی و کاربرد زمین در منطقه کالنشهری تهران ،از سال  1355تا .1395

گروهبندی کاربرد زمین

اندازه دگرگونی ()%
۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

۱۳۹۰

۱۳۹۵

زمینهای دارای درخت
و یا باغها

*

-6.10

-13.30

-69.36

-74.79

-93.84

زمینهای کشاورزی

*

-11.98

-20.37

-23.26

-34.55

-40.44

مرتعها

*

-23.08

-87.55

-99.61

-119.27

-147.94

زمینهای بایر و خالی از
فعالیتهای انسان

*

+18.90

+42.90

+60.24

+61.21

+53.97

زمینهای کویر و شوره زار

فضاهای
ساختهنشده زمینهای با شیب باالی
 %15و تراز باالی 1800متر

*

+1.96

+4.90

+7.60

+9.56

+10.05

*

**

**

**

**

**

کل زمینها  /فضاهای ساختهشده

*

+63.70

+356.85

+484.25

فضاهای باز
و طبیعی

+302.74 +239.04

اندازه انباشتی دگرگونی
هر گروه-کاربرد نسبت به
سال پایه ()%

-228.25

10.05
+484.25

* اندازه دگرگونی در هر سال به نسبت سال پایه ( )1355محاسبه شده است ،بنابراین سهم دگرگونی در سال پایه نسبت به همان سال صفر است ** .عارضههای زمین-شناختی منطقه
کالنشهری تهران (زمینهای با شیب باالی  %15و تراز باالی  1800متر) از سال  1355تا  1395تغییری نکردهاند ،و اندازه دگرگونی آن نسبت به سال پایه ( )1355صفر است.
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دهــه  -1350گســترش گردنده در پیرامون کالنشــهر تهران:
در دهه  1350با انباشــت جمعیت در شــهرهای اصلی این منطقه
کالنشــهری (یعنی تهران و سپس کرج) گسترش گردنده پیرامون
هسته کالنشهر اصلی ،الگوواره اصلی بودهاست .تمرکز سهم بزرگی
از جمعیتمنطقه،در کالنشهرتهران(در حدود%85از کلجمعیت
منطقــه کالنشــهری تهــران) درســتی این یافتــه را تاییــد میکند.
دهه  -1360گســترش جهنده در منطقه کالنشــهری تهران:
در دهــه  1360گســترش جهنــده در جنــوب غــرب و جنــوب شــرق
منطقه کالنشهری تهران ،الگوواره اصلی است .نرخ متوسط رشد

ســالیانه جمعیــت دو شــهر قرچــک و اسالمشــهر (بــه ترتیب حدود
 %18و  )%16درســتی ایــن یافتــه را تاییــد میکنــد .در نتیجــه ایــن
جهش ،گســترش باریکهای یا نواری در جنوب (در مســیر ارتباطی
تهــران بــه قــم) بــه الگووارههــای گســترش در منطقــه کالنشــهری
تهران افزوده شدهاست.
دهه  -1370گسترش گردنده در پیرامون شهر کر ج :انباشت
و مترا کــم شــدن جمعیــت در دهــه  1370بــه جای کالنشــهر تهران
بــه ســکونتگاههایی در غــرب آن (یعنــی کــرج ،و نظرآبــاد) منتقــل
گردید .گســترش باریکهای یا نواری محــور غرب ،به مرکزیت کرج و

جدول  -4منتسبکردن الگووارههای اصلی و فرعی گسترش منطقه کالنشهری تهران به کمک نتایج تحلیل آشکارسازی دگرگونی ساختار فضایی و کاربرد زمین ،دورۀ زمانی دهه  1350تا .1390

زمان

الگووارههای گسترش
در هر دورۀ زمانی

سکونتگاههای شکلگرفته و محل تمرکز فعالیتها در هر دوره زمانی
سکونتگاههای شکلگرفته
در منطقه کالنشهری تهران

محل تمرکز فعالیتها
در منطقه کالنشهری تهران

دهه 1350

گسترش گردنده
در پیرامون هسته
کالنشهر تهران و
*
سپس شهر کرج

گسترش گردنده در
پیرامون شهر کرج

اسالمشهر()1355؛ قرچک()1355؛ لواسان()1349؛
**
نظرآباد()1358؛ هشتگرد()1358

·کالنشهر تهران و شهر کرج.
·فعالیتها و فضاهای صنعتی در غرب و
جنوبغرب منطقه کالنشهری تهران و
راههای ارتباطی برونشهری کالنشهر
تهران به این فضاها.

دهه 1360

گسترش جهنده

گسترش باریکهای=
یا نواری

رباطکریم ()1361؛ حسن آباد ()1369

·کالنشهر تهران و شهر کرج.
·فعالیتها و فضاهای صنعتی جنوبغرب؛
فعالیتها و فضاهای کشاورزی
جنوبشرق منطقه کالنشهری تهران؛
و راههای ارتباطی برونشهری کالنشهر
تهران به این فضاها.

دهه 1370

گسترش گردنده
در پیرامون هسته
کالنشهر کرج و
سپس کالنشهر
تهران

گسترش باریکهای=
یا نواری
گسترش جهنده

آبسرد ()1375؛ باقرشه ()1375؛ بومهن ()1375؛
پا کدشت ()1369؛ جوادآباد ()1375؛ باشهر ()1375؛
قدس ()1368؛ مالرد ()1374؛ نسیمشهر ()1374؛
وحیدیه ()1375؛ طالقان ()1373؛ کمالشهر
()1375؛ ماهدشت ()1370؛ محمدشهر ()1375؛
مشکیندشت ()1375؛ چهاردانگه()1379؛ شریفآباد
()1379؛ شاهدشهر()1376؛ کهریزک()1379؛
ستان()1377؛ فردوسیه ()1379؛ صفادشت ()1377

·کالنشهرهای تهران و کرج.
·شهرهای واقع درغرب و جنوبغرب
منطقه کالنشهری تهران.
·راههای ارتباطی برونشهری ،به فضاهای
صنعتی جنوبغرب منطقه کالنشهری
تهران.
·راههای ارتباطی برونشهری ،به فضاهای
صنعتی و کشاورزی جنوب منطقه
کالنشهری تهران.

دهه 1380

گسترش باریکهای=
یا نواری

آبعلی()1384؛ ارجمند ()1384؛ اندیشه ()1382؛
باغستان ()1383؛ پردیس ()1382؛ ؛ صالحیه
گسترش گردنده
()1384؛ نصیرآباد ()1384؛ چهارباغ ()1384؛
در پیرامون هسته
شهرهای شکلگرفته شهرجدید هشتگرد ()1382؛ کوهسار ()1383؛ گرمدره
در دهه  1360و )1383( 1370؛ )؛ آسارا ()1387؛ تنکمان ()1387؛ فردیس
()1392؛ گلسار ()1387

·کالنشهرهای تهران و کرج.
·شهرهای واقع در غرب و جنوبشرق
منطقه کالنشهری تهران.
·راههای ارتباطی برونشهری ،به فضاهای
صنعتی و کشاورزی جنوبغرب منطقه
کالنشهری تهران.

دهه 1390

گسترش گردنده
در پیرامون هسته
شهرهای شکلگرفته
در دهههای 1370
و 1380

اصلی

فرعی

گسترش باریکهای =
یا نواری

احمدآباد مستوفی ()1391؛ شمشک ()1391؛ پرند
()1391؛ فرونآباد ()1389

·کالنشهرهای تهران و کرج.
·شهرهای واقع در غرب و جنوبشرق
منطقه کالنشهری تهران.
·راههای ارتباطی برونشهری ،به فضاهای
صنعتی و کشاورزی منطقه کالنشهری
تهران

ماخذ( :تنظیم بر اساس مرکز آمار ایران1395 ،؛ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور1394 ،؛ آخوندی ،و همکاران1387 ،؛ عسگری ،و همکاران)1378 ،
* جمعیت شهر کرج در فاصله سالهای  1375تا  1385به بیش از یکمیلیون نفر افزایش یافته و تبدیل به کالنشهر شدهاست ،بنابراین در این مقاله در تحوالت پیش از دهه  1375پسوند
** ســکونتگاههای شــکل گرفتــه پیــش از دهــه  1350شــهرهای تهــران()1304؛ فیروزکــوه()1304؛ دماونــد()1314؛
شهر ،و پس از آن از کالنشهر برای کرج استفاده شدهاست.
ورامین()1320؛ شهریار()1331؛ پیشوا()1332؛ کیالن()1332؛ اشتهارد()1330؛ کرج()1313؛ اوشان فشم میگون()1337؛ رودهن()1344؛ و محل اصلی تمرکز فعالیت کالنشهر تهران بودهاست.
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در منطقه کالنشهری تهران

فعالیتهای صنعتی و فضاهای صنعتی بهوجودآمده در پیرامون
آن ،الگــوواره اصلــی گســترش در منطقــه کالنشــهری تهــران ،در
ایــن دهــه بودهاســت .افزایــش  3.5برابــری جمعیت کــرج در این
دهه و ســرریز جمعیت در پیرامون آن (که شــهرهایی چون قدس،
مــارد ،وحیدیــه ،طالقان ،کمالشــهر ،ماهدشــت ،محمدشــهر ،و
مشکیندشــت را بهوجود آوردهاست)؛ درســتی این یافته را تایید
میکنــد .در ایــن دوره ،گســترش باریک ـهای یا نــواری محور جنوب
غــرب (مســیر ارتباطــی تهــران بــه ســاوه ،بهویــژه در پیرامون شــهر
رباطکریم) و فعالیتهای صنعتی و فضاهای صنعتی بهوجودآمده
در پیرامون آن بهعنوان الگوواره فرعی گسترش منطقه کالنشهری
تهــران قابــل شناســایی اســت .در نتیجــه این گســترش ،و ســرریز
جمعیت دو شهر اصلی شکلگرفته در جنوب و جنوبغرب (یعنی
دو شــهر اسالمشهر و رباطکریم) ،ســکونتگاههای غیررسمی (چون
ا کبرآباد و ســلطان آباد با نامهای نسیمشــهر و گلســتان) ،در سال
 1395بهوجود آمدهاست.
دهه  -1380گسترش باریکهای در منطقه کالنشهری تهران:
گســترش باریک ـهای یــا نواری در جنــوب غرب منطقه کالنشــهری
تهــران (در شــهرهای شــهریار و مــارد) و ســپس در غــرب منطقــه
کالنشــهری تهران (یعنی در شــهرهای کمالشــهر و محمدشهر) در
دهه  ،1380الگوواره اصلی بودهاســت .نرخ متوســط رشــد سالیانه
جمعیت در دســته شــهرهای نخســت (یعنی در شــهرهای شهریار
و مالرد با حدود  %17و  )%10و نرخ متوســط رشــد سالیانه جمعیت
در دسته شهرهای دوم (یعنی در شهرهای کمالشهر و محمدشهر
بــا حدود  ،)%12درســتی این یافتــه را تایید میکنــد .در این دوره،
ســرریز دوبــاره جمعیــت در پیرامــون شــهرهایی کــه خود پیشــینۀ
شکلگیری غیررسمی دارند ،دیده میشود (که مهمترین آنها را در
دو شهر گلستان و باقرشهر ،میتوان ردیابی کرد).
دهــه  -1390گســترش گردنــده در پیرامــون شــهرهای شــکل
گرفتــه در دهههای پیشــین :گســترش گردنده در پیرامون هســته
شــهرهای شــکلگرفته در دهههــای  1370و  1380الگــوواره اصلــی و
سپس گسترش باریکهای یا نواری در شرق منطقه کالنشهری تهران
(یعنــی در مســیر ارتباطــی تهران به گرمســار ،بویژه در پیرامون شــهر
پا کدشت) در دهه  ،1390الگوواره فرعی گسترش منطقه کالنشهری
تهــران در دهــه  1390اســت .نــرخ متوســط رشــد ســالیانه جمعیت
در شــهر پا کدشــت (حدود  )%10درســتی این یافته را تایید میکند.
گسترش برنامهریزی نشده منطقه کالنشهری تهران و دگرگونی
ســاختار فضایــی و کاربرد زمین در طــول دورۀ زمانی مورد بررســی،
یعنی از دهه  1350تا دهه  ،1390موجب بهوجودآمدن سکونتگاهها
و فعالیتهــای برنامهریزینشــده و ناخواســته شدهاســت .برخــی
از ایــن فضاهــا با پیوســتن به کالنشــهر تهران و شــهر کرج ،موجب
کاهــش پیوســته کیفیــت زندگــی در درون و محیطهــای پیرامونی
شــهرهای این منطقه شــدهاند .از ســوی دیگر فضاهای مســکونی
۷۱
و غیرمســکونی در ناحیههای در معرض انــواع مخاطرات طبیعی
(چــون ناحیههــای گس ـلهای ،7۲زمینهــای پرشــیب و در معرض
زمینلغــزش ،۷۳حریــم و بســترهای رودخانههــا و ســیالبها) و
مخاطــرات انسانســاخت( ۷۴چــون ساختوســاز در حریم خطوط

انتقــال نیــرو ،حریم راههای دسترســی درون و برون شــهری ،حریم
کاربردهــای ناســازگار بــا کاربردهــای مســکونی چــون فرودگاههــا،
کارخانههــا ،زمینهــای دفــن و بازیافــت زبالههــا ،تصفیهخانههای
شــهری و برونشــهری) نیــز شــکلگرفتهاند (مرکــز مطالعــات و
برنامهریــزی شــهر تهــران1391 ،؛ نهــاد مطالعات و تهیــه طر حهای
توسعه شهری تهران1386 ،؛ داوودپور .)1384 ،تامین فضای مورد
نیاز برای فعالیتهای مسکونی و غیرمسکونی منطقه کالنشهری
تهران به ناچار با افزایش ترا کم و ارتفاع ســاختمانها ،و نیز مصرف
بیــش از انــدازه فضاهــای بــا ارزش از نظــر نگهداشــت طبیعــت و
فضاهای باز سازوارشده (چون پوشش درخت و باغهای خصوصی،
فضاهــای ســبز عمومــی ،و زمینهــای کشــاورزی) ،همــراه بــوده و
موجــب پیدایش برخی مشــکلهای جدید و تشــدید مشــکلهای
از پیــش موجــود شدهاســت (مشــکلهایی چــون کاهــش فضــای
بــاز در درون و پیرامــون کالنشــهر تهــران با تبدیل فضاهــای باز به
فضاهای ساختهشده و پیوستن شتابان حریم شهرها به محدوده
قانونــی و خدماتــی شــهرها) (دانشــپور و تارانتــاش.)53 ،1395 ،
گســترش برنامهریزینشده منطقه کالنشــهری تهران ،موجب
پیدایش فضاها و فعالیتهای برنامهریزی نشده ،افزایش نابرابری،
و کاهــش کارآمــدی سیســتم برنامهریــزی و مدیریــت شــهری،
کالنشــهری و فراشــهری شدهاســت .در نبود یک ســازوکار کارآمد و
یکپارچــۀ مهار گســترش کالنشــهر تهــران ،و بــدون دســتورکارهای
مدیریــت منطقه کالنشــهری تهران (مرکز مطالعــات و برنامه ریزی
شــهر تهــران)1384 ،؛ محیط طبیعی پیرامون این کالنشــهر محل
بروز انواع مشکلهای ناشی از تخریبمحیطزیست ،تغییر گسترده
کاربــرد زمینهای کشــاورزی و محیط طبیعی ،و شــدتگرفتن انواع
دخالتهــای ســودا گرانه و ساختوســازهای كنترلنشــده ،و رشــد
بیش از پیش سکونتگاههای غیررسمی با افراد و خانوارهای سا کن
متعلق به گروههای درآمدی پایین ،شدهاست (دانشپور و تارانتاش،
1395؛ خالوباقری66 ،1391 ،؛ دانشــپور ،45-43 ،1378 ،غمامی و
همکاران1386 ،؛ ساسانپور .)1389 ،انتقال مداوم سرریز جمعیت
در میــان قلمروهــای غیریکپارچــه سیاســی و مدیریتــی در منطقــه
کالنشــهری تهــران موجــب بهوجودآمــدن محیطهــای پرا کنــده و
گســیختهای شده اســت که جدایی و شــکاف اجتماعی-اقتصادی
در فضاهای مسکونی و غیرمسکونی پرا کنده را تشدید نمودهاست.
در ایــن فراینــد فضاهــای پرا کنده شــهری بــه درون یکدیگــر و نیز به
محیطهــای بالتکلیــف شــهری کــه فاقــد برنامــه مشــخصی جهــت
نگهداشت و یا توسعه شهری یا غیرشهری هستند ،هجوم میآورند.
همچنیــن کاربردهــای ناســازگار بــا فعالیــت مســکونی در درون
ناحیههای مسکونی درهمآمیخته ،و حاشیه فضاهای غیرمسکونی
چــون زیرســاختهای حملونقل (شــامل شــبکههای حملونقل
ریلــی و جادهــای و نیــز فــرودگاه) ،فضاهــای صنعتــی ،پادگانهــای
نظامی و گورســتانها توسط فعالیتها و کاربردهای شهری تصرف
میشــوند .به دلیــل درهمآمیختگی عناصر و کاربردهای ناســازگار و
ناهمگــون ،ســاختارهای فضایــی کالنشــهر تهــران و محیطهــای
پیرامونی آن پیچیدهتر ،ناسازگارتر ،و نا کارآمدتر شده است (اسدی و
زبردست96 ،1392 ،؛ صالحی امیری و همکاران.)73-72 ،1389 ،
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نتیجه
بــا توجه به هدف اصلی مقاله که آشکارســازی دگرگونی ســاختار
فضایی و کاربرد زمین در منطقه کالنشهری تهران و تحلیل چگونگی
گسترش برنامهریزیشده یا نشده آن است؛ پایههای نظری مرتبط
بــا منطقههــای کالنشــهری ،گســترش منطقههای کالنشــهری،
سیاســتهای بازدارندگــی شــهری و روشهــای آن (شــامل انــواع
روشهای تشــخیص ،پیشتشــخیص ،و انــواع روشهای مداخله)
شناســایی شدهاســت ،و این فرآیند به تولید و اختیار روش مناسب
آشکارسازی دگرگونی ساختار فضایی و کاربرد زمین برای استفاده در
منطقه کالنشــهری تهران منجرگردیدهاســت .به کمک این روش،
دگرگونــی انــدازه فضاهــای بــاز و طبیعــی ،فضاهــای ساختهنشــده،
و فضاهــای ساختهشــده در منطقــه کالنشــهری تهــران ،ردیابــی و
تحلیل گردید .نتایج و دستاوردهای مسیر پیمودهشده در مقاله در
زیر خالصهشدهاست:
نخست -گسترش منطقههای کالنشهری در جوامع مختلف
در انــواع وضعیتهــای میــان دو وضعیــت ،وجــود و فعالبــودن
برنامهریزی یا وضعیت رهاشــدگی ُر خ میدهد .شکلگیری فضاها
و فعالیتهــای از پیــش تدبیرشــده یــا نشــده ،از پیامدهــای ایــن
وضعیتها است؛ و با تحلیل ابعاد مختلف این فضاها و فعالیتها
میتــوان در مورد چگونگی گســترش منطقههای کالنشــهری (به
لحاظ برنامهریزیشدگی یا نشدگی) داوری نمود .در وضعیتهای
چیرگــی گســترش برنامهریزینشــده مشــکلهای بســیاری در
زمینههــای مرتبــط بــا محیطهــای طبیعــی و انسانســاخت؛
شکلگیری فضاها و فعالیتهای برنامهریزینشده؛ و مشکلهای
مرتبــط با جنبههــای رونــدکاری و محتوایی برنامهریزی شــهری و
فرا-شهری؛ قابل مشاهده ،ردیابی ،شناسایی ،و تحلیل است.
دوم -تحلیل همه-سویه و داوری نهایی در خصوص گسترش
برنامهریــزی شــده یــا نشــده منطقههــای کالنشــهری ،بــا تحلیل
چگونگی رشد و پرا کندگی جمعیت ،تحلیل و آشکارسازی دگرگونی
ساختار فضایی و کاربرد زمین ،تحلیل اثرات برقراری سیستمهای
کنترل رشــد جمعیــت ،و تحلیــل میانکنشهای آنهــا ،امکانپذیر
اســت (نــک .بــه :بنــد  )4کــه فقــط تحلیــل آشکارســازی دگرگونــی
ساختار فضایی و کاربرد زمین در دستورکار این مقاله قراردارد.
ســوم -تحلیــل نتایــج آشکارســازی دگرگونــی ســاختار فضایــی
و کاربــرد زمیــن در منطقههــای کالنشــهری نشــان میدهــد

رابطــه دوســویه میــان محیــط طبیعــی و محیط انسانســاخت در
طــول زمــان ،چگونــه دگرگونشــده؛ گرایشهــای اصلــی گســترش
در منطقههــای کالنشــهری چگونــه اســت؛ و اینکــه گســترش
کالنشــهرها در درون و بــه ســوی محیطهــای پیرامونــی با هجوم
و تخریــب فضاهــای بــاز و طبیعــی  --کــه از مهمتریــن پیامدهــای
گســترش برنامهریزینشــده اســت  --همــراه بودهاســت و یــا
دستورکارهایی چون نگهداشت و بهرهبرداری پایدار از فضاهای باز
و طبیعــی ،بر گســترش منطقههای کالنشــهری محدودیتهایی
وارد کردهاست.
چهــارم -بــا اختیــار پیشفــرض تفــرق سیاســی ،اداری،
برنامهریــزی و مدیریتــی در منطقــه کالنشــهری تهــران در ایــن
مقاله (که البته بررســی درســتی این فرضیه در دستورکار این مقاله
قــرار نــدارد و بــا اســتناد بــه یافتههــای پژوهشهــای دیگــر اختیــار
شدهاســت) و به کمک یکی از زیر-مراحل روش تشریحشــده برای
تحلیل چگونگی گسترش (برنامهریزیشده یا نشده) منطقههای
کالنشــهری ،یعنی اســتفاده از روشهای تشــخیصی برای ردیابی
و آشکارســازی دگرگونــی ســاختار فضایــی و کاربرد زمیــن؛ دگرگونی
الگووارههــای اصلــی و فرعــی دورههــای مختلف گســترش منطقه
کالنشهری تهران ردیابی ،و تحلیل مقایسهای شدهاست.
پنجــم -تحلیــل نتایــج آشکارســازی دگرگونــی ســاختار فضایــی
و کاربــرد زمیــن در منطقه کالنشــهری تهران و مقایســه نتایج آن با
دادههای مرکز آمار ایران (نحوه رشد و پرا کندگی جمعیت در منطقه
کالنشــهری تهــران) و مقایســه آن بــا نتایــج پژوهشهــای مشــابه،
نشــان میدهد گسترش منطقه کالنشــهری تهران از دهه  1350تا
دهه  1390با دگرگونی شدید نسبت فضاهای باز و طبیعی ،فضاهای
غیرقابلســاخت ،و فضاهــای ساختهشــده ،همــراه بودهاســت.
در منطقــه کالنشــهری تهــران افزایــش فضاهــای ساختهشــده بــا
تغییــر الگووارههــای اصلــی و فرعــی از گردنــده و متصل ،بــه جهنده
ً
و منفصــل ،و ســپس بــه باریکــهای ،و مجددا بــه گردنــده (پیرامون
ســکونتگاههایی کــه خــود ناشــی از گســترش جهنــده شــکل گرفته
بودند) ُر خ داده اســت .گســترش منطقه بزرگشهری تهران همواره
با هجوم و تخریب پیوسته فضاهای باز و طبیعی همراه بودهاست،
و گســترش این منطقه کالنشهری در وضعیت گرایش به وضعیت
«برنامهریزینشده» قراردارد.

پینوشتها
« 1فضاهــای سازوارشــده» (یــا فضاهــای حر جوتعدیــل یافتــه) (adapted
 )spacesیعنی فضاهایی که با مداخلۀ اندک ،متوسط ،و زیاد برای کاربردهای
مختلفــی ســازوار و یــا جــرح و تعدیــل یافتهاند ،که ایــن کاربردهــا میتوانند با
ماهیت اولیه فضاهای ســازاوار شــده ســازگار باشــند (که ســازوار نمودن آن در
بیشــتر مــوارد با مداخالت اندکی انجام میگیرد) و یــا با ماهیت اولیه فضاهای

سازاوار شده ناسازگار باشند (که سازوار نمودن آن در بیشتر موارد با مداخالت
زیــادی انجــام میگیــرد)« .فضاهــای ساختهشــده» ( )built spacesنوعــی از
فضاهــای سازاوارشــده هســتند کــه در آن جــرح و تعدیــل بوســیله ســاختن و
بهرهبرداری از زیرســاختها ( )infrastructure and structureو روســاختهایی
( )structureانجام شدهاســت ،و در بیشــتر موارد فرآیند ســازاوار نمودن فضا با
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مداخالت متوسط ،و یا زیاد همراه است.
 2گســترش گسســته (یــا منفصل)شــهری ( )attached urban growthیعنی
گسترشی که در آن توسعههای جدید بصورت الیههایی در زمینهای پیرامونی
و متصل به شهر و یا با تغییر (و در بیشتر موارد افزایش) ترا کمهای ساختمانی
در درون شهرها ُر خ میدهد .در برابر آن گسترش منفصل (یا گسسته) شهری
( )detached urban growthیعنــی گسترشــی کــه در آن توســعههای جدیــد
بصورت نقاطی جداشده از شهر رخ میدهد.
3 Scatter Growth.
4 Leapfrogging Growth.
 5توســعه نامــوزون شــهری ( )uneven urban developmentبــرای توصیــف
یــا تحلیل وضعیت عمومی جامعهای بهکار گرفته میشــود کــه در آن تغییر در
الگوی توســعه (ناشــی از رشد و هجوم جمعیت یا ســایر علتها) در یک نقطه
با اتفاقات سریع و از پیشتدبیر نشده و در بیشتر موارد با نابرابریهای شدید
همراه است (برای اطالعات بیشتر نک .به.)Hutchison, 2010, 833 :
 6محیطهای روســتا -شــهری ( )rurban environmentsاز درهمآمیختگی
کاربردهــای شــهری و روســتایی زمیــن بوجــود میآینــد ،ایــن محیطهــا
خصوصیتهــا و فعالیتهای فضاهای شــهری و روســتایی را بصــورت توامان
دارنــد و ایــن درهمآمیختگــی در بیشــتر مــوارد با ناســازگاری و تضــاد نیز همراه
است .برای اطالعات بیشتر نک .به.Cowan, 2005, 336 :
 7محیطهای پیراشــهری ( )peri- urban environmentsیعنی محیطهای
شــکل گرفتــه در اثــر میانکنش شــهر و محیط پیرامــون آن .ایــن محیطها در
برخــوردگاه پیرا -شــهری ( )peri-urban interfaceیعنــی محلی که کاربردهای
شهری و غیرشهری زمین در یکدیگر آمیخته میشوند بوجود میآیند و همواره
با تناقضهایی میان محیط ساخته شده و محیط طبیعی همراه است .برای
اطالعات بیشتر نک به :دانشپور.1385 ،
 8نسبت شهرنشینی در آغاز دهه  1960میالدی در کشور ایران برابر با %30
و در سال  2010میالدی  -پس از گذشت نیمقرن  -به باالتر از  %70رسید.
 9یعنی تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،اهواز ،کرج ،قم ،و کرمانشاه.
 10صرفههــای ناشــی از مقیــاس ( ،)economies of scaleدر ناحیههــای
شــهری ،کســب مزیتهای ناشــی از افزایش تجمع ،تولید ،و فعالیت در شهر،
کالنشــهر ،و منطقه کالنشهری تعریف شدهاست .برای کسب اطالعات بیشتر
نک .به.Tiebout, 1960 :
11 Population Threshold.
12 Ecologic Threshold.
 13نبود صرفههای ناشی از مقیاس ( ،)diseconomies of scaleدر ناحیههای
شــهری ،بیشــتر شــدن مشــکالت ناشــی از افزایــش تجمــع ،تولیــد ،و فعالیــت
در شــهر ،کالنشــهر ،و منطقه کالنشــهری  ،نســبت به مزیتهای کسبشده،
تعری��ف شدهاس��ت .برای کس��ب اطالع��ات بیش��تر ن��ک .ب��ه.Tiebout, 1960 :
 14خودمختــاری شــهری ( )urban autonomyیعنــی جدایــی یــک شــهر یــا
منطقــه شــهری از منطقههــای اطــراف خــود ،و تشــکیل یــک واحــد سیاســی
مستقل .این جدایی معموال بعنوان زیر-تقسیمهایی از کل سرزمین است و
میتواند بصورت اختیاری باشد که توسط دولت مرکزی اعطا شده باشد؛ و در
برابر آن میتواند به معنای اســتقالل کامل از دولت مرکزی باشــد که در بیشتر
مــوارد بــا فشــارها و تقابلهای سیاســی-اجتماعی همراه اســت .برای کســب
اطالعات بیشتر نک .به.Zasada, et al., 2011, 60; Cowan, 2005: 415 :
 15آنچه با عنوان سکونتگاههای پیرا -شهری ()peri-urban settlements
که میتوانند رسمی ( ،)formalیعنی دارای اسناد مالکیت قانونی و به تبعیت
از برنامههــای رســمی توســعه ،یــا غیررســمی یعنــی ( ،)informalیعنــی بــدون
اســناد مالکیــت قانونــی و بدون تبعیت از برنامههای رســمی توســعه باشــند،
پس از دهه  1950میالدی (در بیشــتر موارد در کشــورهای کمتر توســعه یافته)
پدیدار شدهاند .این سکونتگاهها نتیجه رشد شتابان شهرها ،و ناتوانی بخش
عمومــی در تامیــن ســرپناه کافــی و قابــل اســتطاعت بــرای طبقــات کمدرآمد
جامعه اســت و با دو ویژگی شناســایی میشــوند :نخســت) این ســکونتگاهها
زمینهــای اطــراف شــهرها را بصــورت غیرقانونــی تصاحــب کردهانــد و در این
زمینها برپا شدهاند که سکونتگاههای غیررسمی ( )informal settlementsبه
شمار میروند ،و دوم) این سکونتگاهها در بیشتر موارد ،از برنامهها و مقررات
ساختمانی جاری شهرها تبعیت نمیکنند .برای کسب اطالعات بیشتر نک.

به.Allen, da Silva, & Corubolo, 1999 :
16 Urban Growth Management.
 17کیفیت زندگی ( )quality of lifeبعنوان وضعیت عمومی رفاه و ســامت
افراد و جوامع تعریف میشود ،که بر ابعاد مثبت و منفی اشکال مختلف زندگی
داللت میکند .کیفیت زندگی با اندازهگیری سنجههای موثر بر زندگی ،شامل
مجموعــه وســیعی از ســنجهها چــون ســامت جســمانی فــردی و خانوادگی،
تحصیــات ،اشــتغال ،رفــاه ،اعتقــادات و باورهــا ،رضایتمنــدی ،اقتصــاد ،و
محیــط زیســت بــه داوری در خصوص مطلوبیــت و یا عدم مطلوبیت شــرایط
زندگی انســانها در محیطهای شــهری و غیرشــهری میپردازد .برای کســب
اطالعات بیشتر نک .به.McNally, 2009, 317 :
ُ
 18افت مرتبه شهری ( )urban degradationهم به معنای کاهش مطلوبیت
و کارآمدی شــهرها برای ســکونت و فعالیت اســت ،و هم شــامل مجموعهای
از رویدادهــا و تغییــرات (در بیشــتر موارد برنامهریزی نشــده) اســت که موجب
کاهش مطلوبیت شهرها میشود .برای کسب اطالعات بیشتر نک .به Cow�:
.an, 2005, 415
19 Purchasing Power Index; Safety Index; Health Care Index; Cost of
Living Index; Property Price to Income Ratio; Traffic Commute Time
Index; Pollution Index; Climate Index.
 20روش تحلیــل محتــوا ( )content analysisیــا تحلیــل متنــی(textual
 )analysisکه در پژوهش پایههای نظری و تجربی این مقاله به کار گرفته شده
است ،روشی برای مطالعه ارتباطات ثبت شده انسانها ،چون متون تالیفی،
اســناد و معانــی و جز آن ،بــه منظور یافتن محتوای زمینهای ،اعتبار ســنجی،
تاویل و تفســیر آن اســت .برای کســب اطالعات بیشــتر در مورد روش تحلیل
محتوا نک .به( :هولستی)1380 ،؛(. )Neuman, 1997
21پژوهشهایــی کــه در این قســمت بــا اســتفاده از روش «تحلیل محتوا»
توسط نگارندگان بررسی و تحلیل شدهاند به شرح زیر است:
الــفBrody, 2013; Torrens & Alberti, 2000; Glaster et al., 2001;-
 Heimlich & Anderson, 2001بBrody, 2013; Torrens & Alberti, 2000 -
پ Tsai, 2005; Brody, 2013; Heimlich & Anderson, 2001-تSong &-
.Knaap, 2004; Heimlich & Anderson, 2001
22 Spiraling.
23 Leapfrogging.
24 Strip or Ribbon.
25 Low-Density, Single Family Dwellings.
26 Fringe.
 27گسترش پرا کندهگون ( )dispersalو در برخی پژوهشها ،پرا کندهرویی
( )sprawlنیز ترجمه شدهاست.
28 Urban Containment Policies (UCPs).
29 Zoning.
 30نگهداشــت منفعــت عمومــی ( )preserving public goodبــه معنــای
نگهداشــت کاالها و خدماتی است که ســود( )benefitو بهروزی()well-being
همــه افــراد جامعــه را تامیــن میکننــد .ایــن کاالهــا و خدمــات انحصارناپذیــر
( )non-excludableو رقابتناپذیر( )non-rivalrousهســتند ،و استفاده از آنها
توسط افراد یا گروههای خاصی از جامعه نباید دسترسی به آنها را برای افراد یا
گروههای دیگر جامعه کاهش دهد.
31 Compact & Contiguous Development Patterns.
32 Diagnosis and Prognosis Methods.
33 Intervention Methods.
34 Hybrid Methods.
35 Location-Based.
36 Attribute-Based.
37پژوهشهایــی کــه در این قســمت با اســتفاده از روش «تحلیل محتوا»
توسط نگارندگان بررسی و تحلیل شدهاند به شرح زیر است:
;Batty & Sik Kim, 1992; Ewing, 1997; Handy & Niemeier, 1997
;Gordon & Richardson, 1997; Glaster, et al., 2001; Tan, et al., 2010
Lopez & Hynes, 2003; Nasser & Overberg, 2001; Wu, 1998; Lin, et al.,
& 1997; Banai, 2005; Barnett, 2007; Torrens & Alberti., 2000; Banai
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DePriest, 2014.
)38 Multi Criteria Analysis (MCA) &Single Criteria Analysis (SCA
 39فنــون اندازهگیــری ترا کــم ( ،)densityدر بیشــتر مــوارد بــرای ســنجش
فشــردگی جمعیــت و فضاهــای ســاخته شــده در واحــد مشــخصی از ســطح
جغرافیایی (مکان) استفاده میشوند.
 40فنون اندازهگیری تمرکز ( ،)concentrationدر بیشتر موارد برای سنجش
فشــردگی فعالیــت در واحــد مشــخصی از ســطح جغرافیایی (مکان) اســتفاده
میشوند.
 41فنون اندازهگیری پیاپی بودن ( ،)continuityبرای ســنجش پیوســتگی
فعالیتهــا و گســترش (متصــل یــا منفصــل) فضاهــای ســاخته شــده در
محیطهای پیرامونی استفاده میشوند.
 42فنــون اندازهگیــری مرکزیــت ( ،)centralityبــرای ســنجش وابســتگی
واحدهــای مشــخصی از ســطوح جغرافیایــی (مکانهــا) بــه یکدیگر اســتفاده
میشوند.
 43فنون اندازهگیری تنوع ( ،)diversityبرای سنجش مقایسهای فشردگی
فعالیتها در واحدهای مشــخصی از ســطوح جغرافیایی (مکانها) اســتفاده
میشوند.
 44فنــون اندازهگیــری نزدیکــی ( ،)proximityبــرای ســنجش همجواری و
ارتباط فعالیتها و فضاهای ســاخته شــده در واحدهای مشخصی از سطوح
جغرافیایی (مکانها) استفاده میشوند.
 45فنــون اندازهگیــری پرا کندگــی ( ،)scatterبــرای ســنجش جدایــی و
پرا کندگــی فعالیتهــا و فضاهــای ســاخته شــده در واحد مشــخصی از ســطح
جغرافیایی (مکان) استفاده میشوند.
46 Density Gradient.
47 Geometrical & Surface Based Methods.
 48روشهــای محاســبه ابعــاد فرکتالــی ( )fractal dimensionنســبتهای
آماری را محاسبه میکنند که در آن اندازه فشردگی یا پرا کندگی جزئیات مورد
بررســی (مانند نوعی از کاربرد زمین ،یا نوعی از فعالیت) در واحد مشــخصی از
سطح جغرافیایی (مکان) آشکار میشود.
 49روشهای فتوگرامتری ( )photogrammetric methodsبرای اندازهگیری
ســنجههایی چــون مســاحت فضاهــای ســاخته شــده ،فاصلــه فضاهــای
ساختهشــده با یکدیگر ،از روی تصاویر بهکار گرفته میشــوند .این اندازهگیری
توسط مقایسه سطوح ،و فواصل ،با سطوح ،و فواصل مرجع (سطوح یا فواصلی
که اندازه آن در مقیاس واقعی برای تحلیلگر مشــخص است) انجام میشود.
50 Measurement of Landscape Composition and Spatial Configuration.
51 Remote Sensing (RS) & Geographical Information System (GIS).
 52ابزارهــای ردهبنــدی کاربــرد زمیــن /پوشــش زمیــن (Land Use/Land
 ))Cover Classification (LULCCبرای اندازهگیری تغییرات قابل مشاهده بر
روی ســطح (پوســته) زمین ناشی از فعالیتهای انســانی استفاده میشوند.
ایــن ابــزار عالوه بــر کاربردهای مقطعی برای اندازهگیری مقایســهای ســرعت و
شدت تغییرات نیز ،بصورت سری زمانی ،قابل بهکارگیری هستند.
 53ابزارهای تفسیر تصاویر ماهوارهای و هوایی (aerial photographic and
 )satellite image interpretationبرای شناسایی ،آزمون ،و تفسیر موضوع مورد
پژوهش در واحد مشــخصی از ســطح جغرافیایی (مکان) اســتفاده میشــود و
امکانقضاوتدر مورد کیفیتویاتغییراتدر آنرابرایپژوهشگرفراهممیکند.
 54ابزارهــای ارزیابــی زمین و ســنجش مــکان (Land Evaluation and Site
 )Assessment(LESAبــرای اندازهگیــری و ارزیابــی مجموعــهای از ســنجهها
(چون ترا کم ،تمرکز ،پیوستگی و جز آن) در واحد مشخصی از سطح جغرافیایی
(مــکان) اســتفاده میشــوند .نتایــج ارزیابــی میتوانــد بصــورت مســتقیم یــا
مقایســهای برای قضــاوت در مورد کیفیتهای مورد بررســی و تغییرات آن در
واحد مشخصی از سطح جغرافیایی (مکان) بهکار گرفته شود.
 55ابزارهای خودکار سلولی (( )Cellular Automata (CAبرای اندازهگیری و
پیشبینی جهتهای گسترش فضایی در واحد مشخصی از سطح جغرافیایی
(مکان) بهکار گرفته میشــوند .این ابزارها با اعمال قانونمندیهای گسترش
فضــا در گذشــته (چــون تمایــل یا عــدم تمایل گســترش در دو ســوی راههای
دسترسی ،موانع طبیعی و انسان ساخت موجود در مسیر گسترش ،و جز آن)

جهت و شکل گسترش در آینده را پیشبینی میکنند.
 56فنون اندازهگیری فشــردگی ( )compactnessبرای ســنجش فشــردگی
جمعیت و فعالیت در واحد مشــخصی از ســطح جغرافیایی (مکان) استفاده
میشوند.
 57منطقهگرایــی ( )regionalismاز درک و شــناخت ایــن حقیقــت ریشــه
میگیــرد کــه قلمروهــای منفــرد شــهرداریها فاقــد توانایــی و ظرفیــت الزم
بــرای چیرگی بر مشــکالتی هســتند که برخورد بــا آنها فراتــر از مرزهای هریک
از شــهرداریها میرود .این مشــکالت نیازمند اتخاذ تدابیر مشترک و فرا گیر
در ســطح منطقه هســتند .رویکرد همکارانــه و منطقهگرایــی در برنامهریزی
کالنشــهرها و محیطهــای پیرامونــی آن متعقــد اســت برخــورد با مشــکالتی
چــون گســترش برنامهریــزی نشــده و پرا کندگــی جمعیــت در منطقههــای
کالنشــهری ،اســتفاده نا کارآمــد از زمیــن ،تخریــب منابــع طبیعــی و تهدیــد
کیفیت محیط زیست ،افزایش فقر شهری و شکاف مرکز -پیرامون ،گسترش
ســکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشــینی ،بدون هماهنگی تمامی عناصر
و نیروهــای موثــر در منطقههــای کالنشــهری ممکــن نیســت (آخونــدی و
همکاران25 ،1387 ،؛ عسگری و همکاران.)1378 ،
58 “Political-Managerial Fragmentation” in Opposition to “Political-Managerial Integration”.
59 Remote Sensing (RS) & Geographical Information System (GIS).
60 Land Use/Land Cover Classification (LULCC).
61 Aerial Photographic and Satellite Image Interpretation
62 LANDSAT 5
)63 Multi-Spectral Scanner (MSS
)64 Thematic Mapper (TM
 65بــرای انجــام ایــن مرحله از نرمافــزار  ERDAS IMAGINEنســخه 2014
استفاده شده است .این نرمافزار مجموعهای از ابزارهای مختلف را در اختیار
کاربــران قرار میدهد که به کمــک آن میتواند پردازش و فرآوریهای الزم را بر
روی انواع تصاویر ماهوارهای و سایر دادههای مکانی انجام دهد.
 66روش گروهبنــدی نظارت نشــده ( )unsupervised classificationsیعنی
تولیــد بروندادهــای مبتنــی بر تحلیل نرمافــزاری که بدون معرفــی کاربردهای
شــاخص توسط کاربران انجام گرفته اســت .در این روش الگوریتمهای نحوه
گروهبنــدی ،تعــداد و مبنــای گروهبنــدی ،و پیشفرضهای احتمالی توســط
کاربران تعیین میشــود و ســپس گروهبنــدی بصورت خودکار انجــام میگیرد.
برای کسب اطالعات بیشتر نک .به .Lang et al., 2008, 1878
 67روش گروهبندی نظارتشده ( )supervised classificationsیعنی تولید
بروندادهــای مبتنــی بر تحلیل نرمافزاری به کمک برخــی گروههای مرجع که
توســط کاربــران پیش یا حین انجــام تحلیل معرفی ،و یا اصالح میشــوند .در
این روش دانش کاربران نسبت به مکان (یا هر چیزی که گروهبندی میشود)
بــه بازبینــی و اصــاح دائمــی فراینــد گروهبنــدی کمــک میکنــد .برای کســب
اطالعات بیشتر نک .به .Lang et al., 2008, 1878
68 Feedback.
 69برای اطالعات بیشتر نک .به :مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران،
1391؛ و نهاد مطالعات و تهیه طر حهای توسعه شهری تهران.1386 ،
 70برای اطالعات بیشــتر بیشــتر نک به :ترازنامههای ســاالنه انرژی؛ وزارت
نیرو 1370 ،تا  .1393طرح پژوهشــی آمارگیری از مصرف انرژی در شــهر تهران،
مرکــز آمــار ایــران .1390 ،آمارگیری از مقدار مصرف انــرژی در بخش خانوار؛ مرکز
آمــار ایــران .1390 ،آمارگیــری از مقدار مصــرف انرژی کارگاههــای صنعتی ،مرکز
آمار ایران1391 ،؛ مدنی شاهرودی و نصیری1386 ،؛ ترابیان و بغوری1376 ،؛
ساسانپور1389،؛ دانشپور ،و تارانتاش.1395 ،
71 Natural Hazards.
72 Fault Zones
73 Landslide.
74 Man-Made Hazards.
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( ،)1386حا کمیت شــهر -منطقه تهران :چالش ها و روندها ،نشریه هنرهای
زیبا ،شماره  ،29صص .5-16
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P

roblem under study: Metropolitan growth
toward their peripheral environments and
shaping the metropolitan regions occur in two major situations and various states amidst. One major
form is unplanned and uncontrolled with unintended consequences. In the second situation, metropolitan growth is planned and directed towards
pre-set goals, with an indication of the existence of
a current and effective planning system. Ideal type
of mentioned situations can be rarely found, while
most metropolitan areas experience their growth in
situations that are in-between these two major situation. Absence of effective mechanism for survey,
review, and monitoring of land-use transformation
is one the characteristics of unplanned metropolitan growth. Lack of complete and integrated information system, and constraints on revealing and
analysing spatial structure and land-use transformation, implies the absence or ineffectiveness of
planning mechanism in the metropolitan region of
Tehran, which is the geographical-administrative
space under study in this article. Purpose: The
purpose of this article is to make an attempt to revealing land-use transformation in the metropolitan
regions and by reviewing and analysing relevant
methods, to select an appropriate method for analysing the metropolitan region of Tehran. Reviewing
and analysing the metropolitan region of Tehran in
this article is restricted to planning and policy-making spheres. Based on the analysis for revealing
land-use transformation in the metropolitan region
of Tehran, some suggestions emerged to initiate
suitable mechanism to survey, review, and monitor such transformations. A suggested mechanism
could be used as a decision support system in the
planning and management of metropolitan regions.
Methodology: A descriptive-analytical approach, as

an overall method that has been applied in this article, has conceived and adopted a three staged
process of diagnosis and prognosis methods: First
stage deals with the theoretical foundations and
the technical aspects of the subject under study
so that to find the appropriate guiding principles
for the analysis bound for revealing land-use transformation in metropolitan regions. Second stage
is concerned with formulating guiding principles
that emerged in the first stage, and was with due
consideration to the constraints related to access
to the required information and the existence of
accessible databases in order to find an appropriate method for the intended analysis of the metropolitan region of Tehran. Third stage is allocated
to the application of the method that emerged in
the second stage, in order to reveal land-use transformation along with analysing specifications of
unplanned growth in the metropolitan region of
Tehran. Achievement: Devising and applying an
approach for analysing and revealing land-use
transformation, due to the unplanned growth of
Tehran towards its peripheral natural environment,
is the main outcome and achievement of this article. Also, an emphasis has been put upon designing and establishing a planning and policy-making
mechanism in the metropolitan regions, especially
in the metropolitan region of Tehran, which would
enable reducing, solving, or preventing the formation of problems related to the invasion of the natural environment by the metropolitan growth.
Keywords: Metropolis, Metropolitan Region,
Unplanned Growth, Revealing Land-Use
Transformation, Diagnosis and Prognosis
Methods, the Metropolitan Region of Tehran.
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