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مقدمه
 اسکان، نظام شهرنشینی، از دگرگون و جدید الگویی که است بیستم قرن نوظهور های پدیده از یکی شهری کالن مناطق

 شهرنشینی غالب الگوی به بیستم قرن دوم ةنیم از پدیده این. است کرده مطرح را فضایی سازمان و ساختار شهر، ةانداز

 فرایند این در که ای مسئله. (Cohen, 2004: 24) است داشته بیشتری نمود جنوب کشورهای ةحوز در ویژه به و شده بدل

 محدودترین از یکی با که آنجا از شهر رشد الگوی. شهرهاست فرم یا کالبدی توسعة و رشد الگوی شود گرفته نادیده نباید

 و رشد مراحل بررسی. است شهری ریزی برنامه در مهم موضوعات از دارد، سروکار زمین یعنی انسان دسترس در منابع

 تکنولوژی خصوص به اخیر قرن تکنولوژیک تغییرات دهد می نشان امروز به تا گذشته از جهان شهرهای کالبدی توسعة

 میان این در که است هشد گسترده شهرهای به فشرده شهرهای تبدیل و شهرها این سریع فیزیکی رشد باعث ونقل حمل

 توسعة ةنحو و شهری زمین کاربری که کند می خلق را اکوسیستم یا جغرافیایی فضاهای از تنوعی زمین از استفاده ةنحو

 ،شهرها کالن (.87: 1012 رحیمی، و مشکینی) کرد خواهد ایجاد را جغرافیایی فضای الگوی ترین پیچیده آینده در ها آن

 ظاهر به هرچند که کنند می تولید جدیدی فضایی فرایندهای و اشکال ساختاری، های دگرگونی و درونی تحول همراه

 و «طرد» فرایندهای از ای زنجیره بر فضایی منطق این. است یکسان اساس در ها آن گیری شکل منطق اند، متفاوت

 توسعة اصلی سازوکار دوگانه یندافر این. است ساختاری های دگرگونی این کارکردهای حاصل که است استوار «ادغام»

 (.1: 1072 شالین،) شهرهاست کالن فضایی

 شهری خاص ةمسئل یک عنوان به را ،سکونت یعنی ،انسانی نیاز ترین اساسی 10۳3 ةده از شهرها سریع رشد ایران در

 1023 دهة از عمرانی های برنامه هرچند. کند اندیشی چاره آن برای نمود وادار را مجری و گذار سیاست دولت و کرد مطرح

 آرام فیزیکی توسعة و رشد با زمان هم( عمرانی سوم ةبرنام) 10۳3 ةده از نیاز این به تخصصی نگاه گرفته،  شکل ایران در

 بخش در غیرمستقیم و مستقیم صورت به بیشتر شدتی با دولت ،اسالمی انقالب از پس. گیرد می شکل شهرها مستمر اما

 اراضی قانون ،(1038) شهری اراضی مالکیت لغو قانون. شود می میدان وارد مجری و گذار سیاست عنوان به مسکن و زمین

 دوران در را دولت گذاری سیاست ترین مهم مربوط اجرایی های نامه آیین با( 1033) شهری زمین قانون و ،(1033) شهری

 عمدتاً اراضی این که بود دولت توسط وسیعی اراضی واگذاری و تملک فوق قوانین عدبُ ترین عمده. دهد می نشان مذکور

 از قبل دوران همانند دولت زمین، های سیاست بر عالوه. شد می شامل را شهرها ةحاشی در واقع شهری برون اراضی

 تهران شهر میان این در. کند می ایفا نیز مسکن بخش ریزی برنامه در را خود نقش عمرانی های برنامه تدوین با انقالب

 از زمین کاربری شدید تغییرات و گرفته انجام آن پیرامون های سکونتگاه در که تغییراتی و خود جغرافیایی موقعیت علت به

 با منطقه طبیعی های زیرساخت هماهنگی و انطباق عدم همراه مقررات و قوانین نارسایی. است برخوردار بیشتری اهمیت

 .است دهکر مخدوش را آن توسعة و رشد الگوهای شهری توسعة

 شهری زمین مستقیم های سیاست بر تأکید با تهران شهر کالن پیرامون شهرهای رشد الگوهای تبیین با مقاله این در

 و رشد روند که است این بر اعتقاد و شده پرداخته رودهن شهر و پردیس جدید شهر به تهران استان شرق ةمحدود در

 تفاوت قبلی اشکال با که بوده شهرنشینی فرایند از جدیدی شکل از حاکی پیرامون نواحی و تهران در شهری گسترش

 .داشت شهری رشد الگوهای بر کارا مدیریت توان می آن تحول و گیری شکل سازوکارهای شناخت با بنابراین،. دارد

نظریمبانی
 یا شکل(. Anderson, 1995: 34) شود می تعریف زمان از خاصی ةبره در انسان های فعالیت فضایی توزیع الگوی شهر فرم

 یندافر صورت به شهر رشد طورکلی به اما ؛است برخوردار زیادی تنوع از مختلف کشورهای در شهرها کالن و شهرها رشد الگوی



 102...شهرکالنپیراشهریرشدالگوهایبرشهریزمیندردولتمستقیمهایسیاستتبیین

 و متفاوت کالبد روش دو این از کیهر .است مجدد دهی سازمان و درونی رشد یا سریع فیزیکی رشد و بیرونی گسترش ةدوگان

 ظاهر 1رویه بی افقی گسترش اصطالح به یا شهر ةمحدود افزایش شکل به بیرونی گسترش. کنند  می ایجاد دیگری از ای جداگانه

2فشرده رشد الگوی و جمعیت ریزی درون صورت به درونی رشد و شود می
 و ها شکل توان می دیگر نگاهی از. شود می نمایان 

 توسعة ،نخست: گیرد می انجام شکل سه به خود کلی حالت در توسعه. دکر بندی تقسیم را شهر فیزیکی توسعة و رشد های گونه

 ،سوم باشد؛ محتمل شهر به مشخص زمانی محدودة در آن اتصال امکان که ای فاصله با منفصل توسعة ،دوم ؛شهر به متصل

 بنا اگر (.Listokin, 2002: 16) نباشد محتمل شهر به مشخص زمانی محدودة در آن اتصال امکان که ای فاصله با منفصل توسعة

 بندی دسته یک در ها آن در توان می ،دشون تبیین دارند تأثیر شهرها کالن و شهرها فیزیکی توسعة و رشد در که عواملی باشد

 .داد قرار را شهرها توسعة در ها دولت نقش و سیاسی عوامل درنهایت و اجتماعی عوامل و ،اقتصادی عوامل طبیعی، عوامل

 و است کننده تعیین عوامل از بود، شده  فراموش جغرافیایی مطالعات در قبالً که جغرافیایی، فضاسازی در ها دولت نقش امروزه،

 های گیری تصمیم بنابراین،. (01-21: 1070 شکویی،) شود می تأکید آن بر شهری، جغرافیای ویژه به جغرافیایی، های زمینه همة در

 همچنین و گذاری سرمایه برای که را وضعیتی تواند می و سازد جذابیت از عاری یا جاذب را شهر یک مجموعة تواند می سیاسی

  توسعة و رشد رد آن تأثیر و محدوده خطوط تعیین تصمیمات این ازجملة ؛دهد تغییر کامل طور به است مساعد دیگر های گزینی جای

 تصمیمات و ها دولت نقش. است مؤثر شهرها دینامیزم بر که شهرهاست به ارشادی و اداری های نقش انتقال همچنین و شهر

 برجای خود از متفاوتی خارجی هایاثر کشورها اجتماعی و سیاسی امور نبودن یا متمرکزبودن به بسته ها آن اقتصادی و سیاسی

 شده ریزی برنامه اقتصاد در ولی است، نبوده گیر چشم چندان شهرها  توسعة فرایند در ها دولت نقش داری، سرمایه نظام در .گذارد می

 کار به شده تعیین مسیرهای در را ها سرمایه و کنند می تعیین را اقتصادی های سیاست ها آن .دارند را نقش ترین مهم ها دولت

 به و پردازند می بیشتری دستمزد و حقوق نامساعد نواحی در .کنند می جلوگیری بزرگ بسیار شهرهای توسعة از درنتیجه، .گیرند می

 (.001: 1070 شکویی،) دهند می اولویت ها آن در گذاری سرمایه و کوچک و میانی شهرهای  توسعة

 ،«ارزش» ،«مالکیت» عدبُ سه در محلی و مرکزی دولت که است هایی سیاست مجموعه «شهری زمین» گذاری سیاست

 ،زمین مالکیت انواع تعیین. شود محقق اجتماعی کمیاب منبع این از بهینه برداری بهره تا کند می اتخاذ زمین «کاربری» و

 عرضه بین تعادل حفظ و ،زمین در سوداگری بروز از جلوگیری زمین، ارزش افزایش از جلوگیری استیجاری، و ملکی از اعم

 مانند و ها کاربری میزان و نوع تعیین ها، زمین بر مالیات انواع وضع مانند دولت ةمداخل مختلف ابزارهای طریق از تقاضا و

(. 18: 1080 درابکین،) دشون می بررسی و مطالعه زمین های سیاست مباحث ةحیط در که هستند مسائلی ،همگی ها، آن

 و قیمت مالکیت، ةنحو زمین، ریزی برنامه زمین، از استفاده بر اثرگذاری و کنترل ةشیو از است عبارت شهری زمین سیاست

 .شود می اعمال ها دولت توسط عموماً که توسعه فرایند در خصوصاً آن، از مختلف های استفاده

 شهری های زمین موضوع در دولت دخالت ةشیو در که است این شهری زمین بارةدر موجود های واقعیت از یکی

 از بتوان تا باشد داشته وجود باید[ مؤثر] مداخله این که دارد وجود عمومی نظر اتفاق یک اما .دارد وجود نظرهایی اختالف

 دارد وجود شهری زمین مدیریت در دولت دخالت باب در که رویکردهایی .کرد جلوگیری زمین قیمت ةروی بی افزایش

 :است بررسی و طرح قابل دسته سه در اصوالً

 مدیریت های سیاست در ها دولت «حداکثری ةمداخل رویکرد» رویکرد اولین :حداکثری ةمداخل ،اول نظری رویکرد

 زمین اصلی مالکان ها دولت رویکرد، این در. دارد وجود ایران در حاضر حال در که چیزی همان مشابه است؛ زمین

 اعمال جهت اراضی این از مندی بهره در کمتری سهم ها شهرداری همان یا محلی های حکومت و شوند می محسوب

                                                                                                                                                                   
1. sprawl 

2. compact city 
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 زمین مدیریت در قد تمام صورت به دیبا دولت که باورند این بر رویکرد این طرفداران .دارند مسکن توسعة های سیاست

 .است ضروری امری جامعه مصالح و عمومی منافع حفظ برای دخالت این و شود وارد

 است؛ شده گرفته  پیش در کشورها از دیگر برخی در دوم رویکرد :مداخله  عدم تا حداقلی ةمداخل ،دوم نظری رویکرد

 را «رهاسازی رویکرد» ها دولت این .است غیرمستقیم و حداقلی ةمداخل شکل به زمین مدیریت در ها دولت دخالت عمدتاً

 .اند کرده واگذار محلی های حکومت به را اراضی مدیریت ةعمد و کرده اتخاذ زمین مدیریت موضوع در

 باور نه دارد اعتقاد حداکثری ةمداخل به نه سوم رویکرد :خصوصی و غیردولتی های بخش توانمندسازی ،سوم رویکرد

 و ها دولت آن در که است «بینابینی رویکرد» سوم، رویکرد. باشد مفید جامعه مصالح برای تواند می دخالت عدم که دارد

 های بخش توانمندسازی بر ها آن ةتکی و دارند  عهده بر را زمین مدیریت موضوع مشترک صورت به محلی های حکومت

 این(. 213-181: 101۳ ،همکاران و مشکینی) است مسکن و زمین تأمین موضوع در( خصوصی) غیردولتی و دولتی

 شرق رشد الگوهای متفاوت دهی شکل در نآ نقش و حداکثری ةمداخل ةشیو ،رویکرد سه این به توجه با ،پژوهش

 .است داده قرار موردنظر را تهران شهر کالن

پژوهششناسیروش
 روش ،شود می یلو تحل مطالعهمحدوده  یتوضع و شدهموجود پرداخته  یطشرا یرو تفس یفحاضر به توص پژوهش درکه  آنجا از

 یکاربرد یقاتاز نوع تحق توان یپژوهش را م ینا یقبه لحاظ روش تحق ،ین. همچناست تحلیلی -  توصیفیپژوهش  این

 پژوهش این آماری ةجامع. گیرد می قرار اسنادی -ای کتابخانه ةاطالعات در حوز یافتدر ةیوش یق،تحق ین. در انمودمحسوب 

 های سال طی بوده، تحقیق این مدنظر شهر دو این رشد الگوی که  آنجا از. است پردیس و رودهن شهر های محدوده مجموعه

 یافتن دست مطالعه، این در. است هشد مطالعه مؤثر نیروهای تأثیر تحت آن بر حاکم الگوی و چگونگی و نحوه 1013 تا 1033

 ینا یریگ بر شکل یها و ضوابط دولت یاستس یررشد شهر و تأث یو متقاعدکننده ضرورت دارد تا بتوان الگو یعلم شواهد به

و  یروهان یرابتدا تأث توان یآن م یقکه از طر است یفیو مطالعات ک ها یتشواهد شامل کم ین. ادکر یالگوها را بررس

 یه از الگوهاپراکنش را با استفاد یندوم ا ةداد و در مرحل یصتشخ یرشد شهر یالگو یریگ را در شکل یدولت یها یاستس

شهرها در  ینا یریگ مؤثر بر شکل یرمستقیمو غ یممستق یدولت یها و سازوکارها یاستبر س یداد. در ابتدا مرور یشنما یشهر

مختلف  یها در سال یرشد شهر یها داده ی،رشد شهر یالگو تشخیص برای ،سپس. شود می بررسیموردنظر  یزمان ةمحدود

در  یرشد شهر یالگو یصو تشخ استمدنظر  یروند رشد شهر مطالعة یت،. درنهاشود یاستخراج م یا ماهواره یراز تصاو

 مدل این ورودیشده است.   خودکار استفاده های هدف از روش سلول ینبه ا یلن برای. شود یم یبررس نظرمورد یها سال

 یخروج یتاً( که نهایا ماهواره یرمختلف شهر است )مستخرج از پردازش تصاو یها  بخششهر در  ییرشد فضا یزانو م یتجمع

به  ییلحاظ فضا است که از 1گسسته پویای سیستمیکخودکارهایسلولمجتمع خواهد بود.  یابر رشد پراکنده  یمبتن

 (.Wolfarm, 1984)قابل تحقق است یمراحل مختلف زمان یط یلحاظ زمان و از شده  یمتقس ییمنظم فضا های سلول

هایافتهوبحث
 یدارپا توسعةبه  یدنرس یبرا ها در کشورها بوده و دولت یدارپا توسعة یشبردمهم پ های عرصه از شهری زمین مدیریت

 عمومی کاالیی شهری زمین. کننداتخاذ  یشهر ینزم ةخود در حوز ةجامع و کشور شرایط با متناسب هایی سیاست یرندناگز

 و زمین بازار نکردو جبران شکست بازار و توانمند یو خصوص یمنافع عموم کردنهمسو و آن پایدار مدیریت برای و است

 خاصی های سیاست ،نفتی اقتصاد با و توسعه درحال کشوری عنوان به ،نیز ایران دولت ضرورت دارد. در کشور ةمداخل مسکن

                                                                                                                                                                   
1. Discrete Dynamic System 
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 .شود تأمین مسکن و زمین به جامعه نیاز و شود کاسته آزاد بازار تعادل عدم از تا شده اتخاذ شهری زمین بازار در مداخله برای

 و شده نهاده دولت ةعهد بر مسکن تأمین ةوظیف و شده تأکید اساسی قانون ۳3 و ۳0 ،01 اصول در که ،نظام اهداف جمله از

 و( مستقیم) مداخله نوع سر بر بحث. است گرفته قرار دولت اختیار در نیز انفال از حاصل اراضی مالکیت وظیفه این ایفای برای

 آن به پژوهش این در که است 1013-1033 ةدور در شهرها فیزیکی رشد بر آن با مرتبط های سیاست و مداخله این تأثیر

 به اجرا در که بوده شهری زمین قوانین و مقررات تدوین صورت به شهری زمین رد دولت مستقیم ةمداخل. است شده  پرداخته

 بر عالوه. شود می منجر زمین سازی آماده قالب در آن تغییر یا مسکن یا زمین واگذاری و مستقیم صورت به زمین تحصیل

 .است مؤثر شهرها توسعة و رشد در نیز شهرسازی بخش در توسعه ةسال پنج های برنامه در ها حکومت اهداف ها، سیاست این

دولتمستقیمهایسیاستهاینمونهوها.مؤلفه9جدول
نمونهمؤلفهمداخلهنوع

 مستقیم

 شهری اراضی مالکیت لغو قانون - عمومی بخش توسط زمین مالکیت سلب -
 شهری زمین قانون 1 ةماد و 13 ةماد - (زمین مجدد اصالح و حاکم ةحوز شهری، زمین کردن ملی) زمین تحصیل -
 حقوقی و حقیقی صورت به زمین واگذاری و بندی قطعه - زمین تفکیک و زمین تجمیع -
 103۳ سال از زمین سازی آماده های طرح ةتهی - (زمین سازی آماده) زمین توسعة و رسانی خدمات و زیرساخت تأمین -
 مشارکتی و ،مهر مسکن تملیک، شرط به اجاره واحدهای احداث - مسکن تأمین -

نگارندگانمطالعات:منبع

توسعههایبرنامهدردولتهایسیاست.5جدول
هاسیاستتوسعههایبرنامه

 (1072-1038) اول ةبرنام

 شهر ةپیوست توسعة -
 متوسط شهرهای منفعل توسعة -
 بزرگ شهرهای اطراف در جدید شهرهای ایجاد -
 کشاورزی نامناسب های زمینه از استفاده -
 سازی آماده های طرح ةتهی -
 زیرساختی خدمات همراه زمین واگذاری -
 استیجاری مسکن برای خاص تسهیالت ایجاد -

 ( 1078-107۳) توسعه دوم ةبرنام

 زمین از بهینه ةاستفاد های روش به یابی دست
 (جدید شهرهای و اراضی سازی  آماده) زمین ةعرض -
 مالی توجیه دارای جدیدی شهرهای تکمیل اولویت -
 جدید شهرهای در زیربنایی ةهزین در دولت کمک -
 بطه  زمطین  واگطذاری  تقطدم  حطق  یطا  ،تعطاونی  خصوصطی،  بخطش  توسطط  منفصل و متصل صورت به شده سازی آماده زمین متناسب ةعرض استمرار -

 سازان انبوه
 زمین ةعرض در دولت سهم درصدی03 کاهش -

 (1080-1071) توسعه سوم ةبرنام
 بازار قیمت به دولتی زمین فروش -
 بایر اراضی بر مالیات افزایش حذف -

 (1088-108۳) توسعه چهارم ةبرنام

 روستاها و شهرها در زندگی محیط بهبود و پایدار توسعة به یابی دست -
 شهری نامناسب و فرسوده های بافت احیای -
 ها بافت این ناساکن دسازینتوانم رویکرد با کشور شهرهای در ای حاشیه های بافت دهی سامان و شهرها ةمحدود گسترش از ممانعت -
 درآمد کم اقشار توانمندسازی و ،اجتماعی عدالت پایدار، توسعة رویکرد با مسکن جامع طرح ةتهی -

 (101۳-1013) توسعه پنجم ةبرنام

 دولت مالکیت حفظ با رایگان صورت به مذهبی فضاهای تأمین 3 ةماد الف بند در -
 شهدا ةخانواد و جانبازان مسکن تأمین ۳۳ ةماد ل بند در -
 شهرها ةحاشی و داخل در واقع های باغ و کشاورزی اراضی از صیانت شهرها، درونی توسعة اولویت رویکرد با پایدار توسعة تحقق 173 ةماد -
 برنامه اجرای جهت الزم مالی منابع تأمین برای دولتی اراضی فروش 173 ةماد -
 تعاونی و خصوصی های بخش طریق از ماده این موضوع های طرح اجرای 173 ةماد ةتبصر -

 (1۳33-1013) توسعه ششم ةبرنام

 و شهرنشطینی  مزایطای  از هطا  آن برخطورداری  و نشین حاشیه مناطق ساکنان فراگیر و پایدار محیطی شرایط ارتقای منظور به است موظف دولت: 32 ةماد
 :دهد انجام را زیر اقدامات غیرمجاز های سکونتگاه ایجاد از گیری پیش و نگری پیش
 مبطادی  تقویطت  رویکطرد  بطا  نشطینی  حاشطیه  توسعة از ممانعت و کشور در مهاجرت و ،جمعیت فعالیت، متناسب توزیع و مدیریت برای ریزی برنامه( الف

 دهدرصد ساالنه میزان به آن جمعیت کاهش و نشین حاشیه مناطق دهی سامان با مهاجرت،
 حقطوقی،  سطازوکارهای  اجطرای  و تطدوین  طریطق  از ایطران  معماری و شهرسازی عالی شورای توسط شده تعیین نشین حاشیه مناطق بخشی سامان( ب

 و توانمندسطازی  ملطی  سطند » چطارچوب  در هطا  آن مشطارکت  بطا  شهری های محدوده داخل در واقع های بافت ساکنان توانمندسازی و فرهنگی و ،مالی
 مهاجر جمعیت اسکان برای اقماری های شهرک ایجاد و «غیرمجاز های سکونتگاه دهی سامان

 ها آن طبیعی رشد حد در مذکور روستاهای ةمحدود کنترل رویکرد با شهرها حریم در واقع روستاهای برای هادی  طرح اجرای و تهیه( پ
 سنواتی ةبودج قالب در دولت مشارکت با ها شهرداری توسط جمعیتی مراکز اطراف در سبز کمربند ایجاد و طراحی (ت

جاریمقرراتوقوانینازاقتباسبانگارندگانمطالعات:منبع



 9311پاییز،3ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش109

شهرسازیومسکندربخشنظامکلیهایسیاست.3جدول

سیاستبخش

 مسکن

 و توسعه های طرح و شهرسازی ضوابط و ها سیاست و اراضی استعداد چارچوب در روستا و شهر توسعة و مسکن تأمین برای زمین مدیریت
 .جدید شهرهای توسعة و ایجاد و کشور عمران

 .کارآمد های روش طریق از روستایی و شهری ةفرسود ها بافت احیای

 مردمطی  ابتکارهطای  و خیریطه  مؤسسات تقویت و ایجاد از حمایت و نیازمند و درآمد کم های گروه مسکن تأمین جهت در دولت ریزی برنامه
 .محروم اقشار مسکن تأمین برای

 .بومی های ویژگی با متناسب و طبیعی سوانح از پذیر آسیب مناطق اولویت با روستایی مسکن وضعیت بهبود برای جامع ریزی برنامه

 .مسکن و زمین اطالعاتی بانک ایجاد و ها مالیات نظام اصالح و ایجاد

 .مسکن صنعتی و ،انبوه ای، حرفه تولید از حمایت

 .انرژی جویی صرفه های طرح و ساختمان ملی مقررات وساز ساخت استانداردهای کردن اجباری

 .مسکن معماری در خانواده منزلت و حرمت حفظ و فرهنگی های ارزش رعایت

 .مسکن ةحوز در علمی دانش سطح ارتقای و پژوهش تقویت

 شهرسازی

 و محیططی  زیسطت  معیارهطای  رعایطت  بطا  و اقتصطادی  استعدادهای براساس و سرزمینی آمایش طرح چارچوب در شهرها توسعة یابی مکان
 .شهری ةشبک و ها زیرساخت از استفاده امکان و طبیعی سوانح مقابل در ایمنی و کشاورزی وخاک آب منابع از مراقبت

 اجتمطاعی،  فرهنگطی،  مالحظطات  رعایطت  بطا  و اسطالمی  -ایرانطی  هویت بر تأکید با عمودی و افقی گسترش در شهرها کالبدی ابعاد تعیین
 .اقلیمی و محیطی زیست الزامات و زیربنایی امکانات و همسایگی حقوق امنیتی، اقتصادی،

 .روستایی و شهری عمران و توسعه های طرح اجرای و ،تصویب تهیه، مدیریت نظام در هماهنگی ایجاد و مقررات سازی هماهنگ

 .مصوب های طرح چارچوب در و ای هزینه -درآمد نظام بر تأکید با روستایی و شهری مدیریت و عمران و توسعه برای پایدار منابع تأمین

 .قدیمی های بافت دیگر نوسازی یا سازی به و تاریخی های بافت احیای با روستا و شهر موزون توسعة در تاریخی هویت حفظ

 .موجود نامناسب و ای حاشیه های بافت دهی سامان و شهرها در نشینی حاشیه گسترش از جلوگیری

 .مهندسی نظام کارآمدکردن و تقویت

 .روستایی و شهری محیط سازی مقاوم و سازی ایمن

 .مشهد و قم قبیل از شهرهایی ویژه به شهری محیط سازی به و توسعه در شهرها معنوی و تاریخی هویت رعایت

 .شهر کالن ةروی بی گسترش و افزایش از جلوگیری و کشور شهرهای بندی سطح

 .عمومی اماکن و شهری فضای طراحی در معلوالن و جانبازان آسایش و نیاز رعایت

 جاریمقرراتوقوانینمجموعهازاقتباسبانگارندگانمطالعات:منبع

 را توجهی درخور تغییرات تهران شهری کالن ةمنطق معاصر ایران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تحوالت با زمان هم

 :کرد  تقسیم اصلی ةدور سه به توان می را تهران شهری کالن ةمنطق در جمعیت رشد ،اساس این بر. است کرده تجربه

 سال از که دوره این در: شهری کالن ةمنطق های سکونتگاه سایر اندک رشد و تهران شهر شتابان رشد ةدور: اول ةدور

 در وضوح به منطقه های سکونتگاه سایر با مقایسه در تهران شهر جمعیت ةساالن افزایش میزان دارد، ادامه 1033 تا 1003

 .دارد قرار باالتری سطح

 از که دوره این در: تهران شهری کالن ةمنطق های سکونتگاه سایر و تهران شهر رشد شدن همسنگ ةدور: دوم ةدور

 سایر جمعیت ةساالن افزایش میزان با تهران شهر جمعیت ةساالن افزایش میزان دارد، ادامه 1073 تا 1033 سال

 .کند می برابری منطقه های سکونتگاه

 که هدور این در: تهران شهر رشد بر تهران شهری کالن ةمنطق های سکونتگاه سایر رشد یافتن برتری ةدور: سوم ةدور

 ةمنطق مهم های سکونتگاه سایر در جمعیت ةساالن افزایش میزان دارد، ادامه حال زمان تا و آغاز 1073 سال از

  .شود می بیشتر تهران شهر در جمعیت ةساالن افزایش میزان از مراتب به تهران شهری کالن

 شهری کالن ةمنطق در ای سابقه بی افزایش شهری اراضی گذشته سال چهل در مذکور، جمعیتی تغییرات با زمان هم

 سال در هکتار هزار 102 از بیش به 1032 سال در هکتار هزار 2۳ از شهری اراضی میزان که طوری به ؛داشته تهران

 رشد نرخ و هکتار 138033 معادل ساله چهل ةدور این در شهری اراضی مطلق افزایش میزان. است یافته  افزایش 1012
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 براساس تهران شهری کالن ةمنطق در گفت توان می ،اساس این بر. است بوده درصد03/۳ با برابر شهری اراضی ةساالن

 :است شدنیتمایز  دوره سه شهری اراضی ةساالن رشد نرخ

 رشد این عمدتاً و است بوده درصد80/8 برابر شهری اراضی ةساالن رشد نرخ دوره این در(: 103۳ تا 1032) اول ةدور

 تکوین و گیری شکل دوره این بارز ةنکت. است بوده متمرکز کرج حدودی تا و پیوسته رشد صورت به تهران شهر کالن در

 .است تهران شهری کالن ةمنطق مرکز در متمرکز رشد الگوی

 در عمدتاً رشد و است بوده درصد82/2 با برابر شهری اراضی ةساالن رشد نرخ دوره این در(: 1071 تا 103۳) دوم ةدور

 ورامین -قرچک محور و شهریار و اندیشه شهرهای شامل کرج جنوب اراضی کریم؛ رباط -شهر اسالم کرج؛ -تهران محور

 ةمنطق در اصلی محورهای به شهری رشد انتقال با دوره این در. است بوده متمرکز تهران شهر کالن به نزدیک ةفاصل با

 .است بوده شعاعی صورت به متمرکز نیمه رشد الگوی ،تهران شهری کالن

 عمدتاً رشد و است بوده درصد10/2 با برابر شهری اراضی ةساالن رشد نرخ دوره این در(: 1012 تا 1071) سوم ةدور

 در کمتری حدود تا و ،بومهن -رودهن محور پاکدشت، -تهران محور کرج، جنوب اراضی کرج، -تهران محور انتهای در

 (13۳-131: 1010، منصوریان) .است بوده متمرکز کریم رباط -شهر اسالم محور

 و اخیر دهة دو به مربوط شهری رشد تغییرات بیشتر دهد می نشان پردیس - رودهن محور در اراضی تغییرات بررسی

 و دولتی مستقیم سیاست تأثیر تحت رودهن ةشد شهر به تبدیل روستای. است بعد به 1083 دهة اوایل از خصوص به

 بوده معروف فیروزکوه -تهران یا شرق محور به که محدوده این در دولت مستقیم سیاست از متأثر نیز پردیس جدید شهر

 محور پیرامون ةمحدود دهد می نشان تهران شهری کالن ةمنطق در شهری رشد زمانی -فضایی تغییرات. دارند قرار

 میانگین. است بوده شده ساخته اراضی افزایش هکتار 732 دارای فقط 103۳ تا 1032 زمانی ةدور در فیروزکوه -تهران

 میزان 1071 تا 103۳ زمانی ةباز در. است بوده سال رد هکتار 31 معادل زمانی ةدور این در شده ساخته اراضی افزایش

 در. است بوده افزایش هکتار 1721 شاهد هکتار، 113 برابر ای ساالنه میانگین با و یافته  افزایش محور این در شهری رشد

 2333 حدود فاصله این در و یافته ادامه محور پیرامون در شهری رشد افزایش به رو روند 1012 تا 1071 زمانی ةدور

 112 برابر شده ساخته اراضی ةساالن افزایش میانگین دوره این در. است شده  افزوده محور این شدة ساخته اراضی به هکتار

 ةده اوایل از فیروزکوه -تهران محور پیرامون در عمده تغییرات آغاز گفت توان می ،طورکلی به. است بوده سال در هکتار

. است گردیده شده ساخته اراضی به تبدیل محور این پیرامون اراضی هکتار ۳127 حدود گذشته ةده چهار در و بوده 1083

 ساله چهل ةدور این در. است تهران شهری کالن ةمنطق در رشد کل درصد3/۳ از بیش ساخته اراضی رشد از میزان این

 طرح) .است بوده سال در هکتار 120 معادل فیروزکوه -تهران محور پیرامون شده ساخته اراضی ةساالن افزایش میانگین

 (23 ،1010 تفصیلی، طرح و 0۳ ،1077تهران، شهری مجموعه

 با شده طراحی پیش از شهری پردیس جدید شهر دهد می نشان پردیس و رودهن شهر دو در اراضی تغییرات بررسی

 حاصل که ،شهر این. گذرد می دهه یک از بیش به آن در جمعیت اسکان و شهرنشینی شروع از که بوده مشخص اهدافی

 جمعیت سرریز جذب منظور به است، دولتی بخش حداکثری ةمداخل از ناشی شهری زمین مستقیم سیاست و تصمیمات

 و بخشی تعادل های سیاست براساس پردیس جدید شهر جمعیت .است آمده وجود به آن پیرامونی نواحی و تهران شهر

 عمران بخش در ساله پنج ةبرنام های سیاست و اهداف و بازسازی گذاری سیاست شورای 3/2/1038 مصوب تمرکززدایی

 پیشنهاد 1030 مصوب شهرسازی و مسکن وزارت به مسکن و آبادانی وزارت نام تغییر قانون 7 ةماد استناد به شهری

 سطح در آن تر متعادل توزیع و مرکزی تهران در جمعیت پیش از  بیش تراکم و تمرکز از جلوگیری منظور به گردد می

 شورای در آن از  پس .دهش تعیین نفر هزار 233 (انجیرک آب) پردیس جدید شهر خصوص هب جدید شهرهای و منطقه
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 نفر 133 333 جمعیت با پردیس جدید شهر جامع طرح 22/0/1072 مورخ ةجلس در ایران معماری و شهرسازی عالی

 تراکم و ای منطقه مقیاس در تحقیقاتی - آموزشی برای هکتار 833 ةاضاف به هکتار 1233 نهایی وسعت ،1013 سال برای

 جهت پردیس جدید شهر بهشت دره هکتاری ۳88 به موسوم اراضی. نمود تصویب هکتار در نفر 123 جمعیتی ناخالص

 زیر جدول. شد الحاق شهر ةمحدود به و شد مصوب معماری و شهرسازی عالی شورای ةجلس در مهر مسکن تأمین

 :دهد می نشان مختلف های دوره در را شهر مساحت

مختلفهایدردورهیس.مساحتشهرپرد9جدول

مصوبهایطرحبراساسنگارندگانمطالعات:خذأم

 :است شده کم یا اضافه شهر ةمحدود به مختلف های دوره طی زیر موارد ،همچنین

 مورخ دماوند -تهران ةجاد شمال در واقع پردیس جدید شهر قانونی ةمحدود غربی بخش به هکتار پانصد الحاق

  معماری و شهرسازی عالی شورای ةمصوب 13/3/1082

 و زمانی مختلف مقاطع در اینکه و پردیس جدید شهر جامع طرح در شده بینی پیش جمعیت تحقق عدم به توجه با

 داخل موجود اراضی از هکتار ۳33 بنابراین، شده،  اضافه محدوده به اراضی شهر، توسعة و مهر مسکن اجرای منظور به

 معماری و شهرسازی عالی شورای ةمصوب 03/11/1081 مورخ. شود خارج محدوده از ۳ فاز در معارض دارای و محدوده

 عالی شورای ةمصوب 2۳/11/1011 مورخ مهر مسکن تأمین جهت بهشت دره به موسوم هکتاری ۳88 اراضی

 معماری و شهرسازی

 در هکتار 702/۳20 از که ای  گونه به ؛است بوده شاهد فیزیکی گسترش لحاظ از را بسیاری تغییرات نیز رودهن شهر

 و کرده تجربه را دوبرابری افزایش که رسیده جامع طرح در 1088 سال در هکتار 800 به هادی طرح در 1073 سال

 زیر جدول. است رسیده هکتار 1813 به و اضافه محدوده به 1013 تا 1088 های سال ةفاصل در نیز هکتار 1333 حدود

 :دهد می نشان را تغییرات این

 مختلفهایشهررودهندردورهۀمحدود.2جدول

مساحتسالطرح

 هکتار 8/808 1073 هادی طرح
 هکتار 3/1881 1088 جامع  طرح
 هکتار 1/1137 1013 تفصیلی طرح

 مصوبهایطرحبراساسنگارندگانمطالعات:خذأم

 :است شده کم یا اضافه شهر به مختلف های دوره طی نیز زیر موارد

 رودهن منفصل های محدوده عنوان به مهرآباد روستای هادی طرح ةمحدود و مهر مسکن ةمحدود رودهن، جنوب در

 شهرسازی و مسکن تخصصی کارگروه ةمصوب 10/13/1088 مورخ شوند منصوب

مساحتسالطرح

 هکتار 21۳3 1072 راهبردی طرح

 هکتار در نفر 123 جمعیتی ناخالص تراکم و ملی و ای منطقه مقیاس در تحقیقاتی -آموزشی هکتار 833+1233 107۳ مصوب جامع طرح

 هکتار 37/28۳7 1080 تفصیلی طرح

 هکتار 038۳ 108۳ تفصیلی طرح

 هکتار 0337 108۳ شده بازنگری جامع طرح
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 مورخ شود اضافه شهر ةمحدود به موضوعی پارک ةپهن عنوان به جاده با مهرآباد نواحی حدفاصل اراضی

 شهرسازی و مسکن تخصصی کارگروه ةمصوب 11/11/1088

 سامان باغشهری صورت به رودهن جامع طرح ضوابط طبق شهر ةمحدود عنوان به دش مقرر آنا شهرک اراضی باب در

 شهرسازی و مسکن تخصصی کارگروه ةمصوب 11/11/1088 مورخ یابد

 روستای و مهر مسکن ةمحدود دو درنظرگرفتن نیز و شهر ةمحدود به 2 فرهنگیان تعاونی اراضی افزودن ضمن

 و گرفت قرار تأیید مورد هکتار 180۳ حدود وسعت با رودهن شهر :محدود شهر، با محدوده این حدفاصل و مهرآباد

 و مسکن تخصصی کارگروه ةمصوب 11/11/1088 مورخ شود اضافه باید نیز دانش راه پویندگان اراضی ةمحدود

 شهرسازی

 Landsat 8, Landsat ETM+ & Landsat ای ماهواره تصاویر از رودهن، و پردیس شهر دو رشد الگوی بررسی برای

TM 3 جدول در ها آن مشخصات که دهش استخراج شهر هر برای متفاوت بازة سه در تصاویر این. است شده  استفاده 

 توسط هندسی های تصحیح و باشدن اتمسفری های تصحیح به نیاز که اند شده  انتخاب طوری مذکور تصاویر. شود می آورده

 ؛بوده مدنظر نیز فصلی تغییرات هندسی، تصحیحات بر عالوه. است گرفته  انجام اند شده دانلود تصاویر که سروری

 مذکور تصاویر و مشخصات 3 جدول در. اند شده دانلود و انتخاب هم به نزدیک زمانی های بازه در تصاویر که طوری به

 .است شده  ارائه

 یاماهوارهیر.مشخصاتتصاو9جدول

تصویرگذرۀشمارمرجع
مکانیتفکیکقدرت

تصویر
تصویرنوعتصویرتاریخ

 TM 1033-3-3 03 13۳303 مریکاا شناسی زمین سازمان

 +ETM 1082-3-7 03 13۳303 مریکاا شناسی زمین سازمان

 Landsat 8 1013-3-11 03 13۳303 مریکاا شناسی زمین سازمان


زمانیۀدورسهدرپردیسشهرایماهوارهتصاویر.9تصویر


زمانیۀدورسهدررودهنشهرایماهوارهتصاویر.5تصویر
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 بر مبتنی های روش از یکی از استفاده با مقاله این در. است بوده مدنظر تصاویر بندی طبقه تصاویر، ترکیب از بعد

 مراحل ةکلی در هرچند بندی، طبقه هر در ،معموالً. است شده  داده تعمیم آموزشی های نمونه ،(Fuzzy ART Map) فازی

 باقی ناشناخته صورت به و ندریگ مین تعلق ها گروه از یک هیچ به ها پیکسل از تعدادی باشد، گرفته انجام کافی دقت

 روی بر مد فیلتر اجرای کند می برطرف را شده بندی طبقه تصاویر اشکاالت زیادی حدود تا که مواردی از یکی. مانند می

 و کوچک های ارزش به و انتخاب شده بندی طبقه های کالس فراوان مقادیر مد، پایین عبور فیلتر اعمال با. است تصویر

 به و دوش می رفع مجزا و نشده بندی طبقه های پیکسل ترتیب بدین و شود می داده نسبت شده بندی طبقه تصاویر پراکندة

. شود می آورده شده پردازش ای ماهواره تصاویر از آلبومی ادامه در(. 1073 مجد، و زبیری) گیرد می تعلق اطراف های کالس

 ابتدا که ترتیب بدین. است شده  استفاده کاپا ضریب از شده پردازش ای ماهواره تصاویر صحت میزان آوردن دست به برای

 شده برداشت های نمونه سپس و شده GPS دستگاه از استفاده با موردمطالعه منطقة از واقعی های نمونه برداشت به اقدام

 و است کاپا ضریب درصد13 از بیش دهندة نشان آمده دست به نتایج. است گردیده مقایسه شده ساخته اراضی های نقشه با

 .شود  می ارائه تولیدشده ةشد ساخته اراضی های نقشه از آلبومی ادامه در. هاست برداری نمونه نبودن تصادفی دهندة نشان

 موردمطالعهۀدردوریسپردۀشدساختهاراضی.3یرصوت

نگارندگان:خذأم

 که طوری به است؛ داشته 1033-1082 سال مابین و 1033 سال تا را ای آهسته فیزیکی گسترش پردیس شهر

 مسیر امتداد در کوچکی شهرک شبیه بیشتر منظر این از و بوده هکتار 70 حدود در 1033 سال در پردیس شهر مساحت

 این مساحت و داشته شهری رشد هکتار 110 حدود در 1033-1082 های سال مابین شهر این. است بوده تهران شهر

 برخی استقرار با زمان هم و شده  شروع 1082 سال از شهر این شدید فیزیکی رشد. است رسیده هکتار 233 حدود به شهر

 کرده سپری را شتابانی رشد ،108۳ سال در شهری جامع طرح اجرای و تدوین و جمعیت جذب برای زیربنایی تأسیسات از

 به 1013 سال در شهر این مساحت و است داشته رشد هکتار 1110 حدود در 1082-1013 زمانی بازة در شهر این. است

 از پردیس شهر ،1033 سال و شهری گسترش اولیه های سال در شهری، الگوی نظر از. است رسیده هکتار 1۳31 حدود

 ،بعدی های سال در. است بوده تهران ةجاد مسیر در گستردگی این. است بوده برخوردار ای فشرده و پارچه یک گسترش

 مسیر امتداد در نیز پراکندگی این کند؛ می پیدا پراکندگی حالت کم کم پردیس شهر ،1033-1082 زمانی بازة در یعنی

 جهت دو در شهری رشد از سوم ةمرحل. است بوده مؤثر شهر این ةپراکند رشد در تهران ةجاد نحوی به و بوده تهران

 در شهری رشد ولی ،بوده متمرکز حالت بیشتر جنوبی -شمالی رشد جهت. است بوده شرقی -غربی و جنوبی -شمالی

  بین را پردیس شهر شهری رشد ۳ تصویر. است داشته پراکنده حالت کامالً شرقی -غربی جهت

 را رشد بیشترین تهران به رو جهت در نیز پردیس شهر فیزیکی رشد. دهد می نشان 1013-1033-1082 های سال

 کشش انگربی تواند می مسئله این. است بوده برخوردار تر پراکنده حال درعین و کمتر رشد از شهر این دیگر جهات و داشته

 .باشد پایتخت سمت به شهر
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9319-9399-9395یهاسالینبیسشهرپردیشهررشد.9یرصوت

نگارندگان:خذأم

 مدل ابتدا نیز قسمت این در. است بوده مدنظر شهر آتی رشد پردیس شهر رشد الگوی بررسی از بعدی ةمرحل در

 قسمت این اعتبارسنجی مراحل. شود می سازی شبیه شهر آتی رشد مدل اعتبار آزمون از پس و دوش می اعتبارسنجی

 رشد افق و شود می تعریف مدل ورودی عنوان به 1082 و 1033 سال در شهری ةشد ساخته اراضی ةنقش که است گونه این

 خروجی و 1013 سال در شهر اراضی واقعیت بین همبستگی. شود می گرفته درنظر 1013 سال برای سازی شبیه

 آن کارگیری به و مدل تأیید موجب مسئله این که دهد می نشان همبستگی درصد83 حدود در سال همان برای سازی مدل

 .دهد می نشان را است آتی های سال برای شهری رشد بینی پیش برای

 
پردیسشهرواقعیرشدباشدهسازییهشبیرشدشهرةیسمقا.2یرصوت

نگارندگان:خذأم

 یبرا یشهر ةشد ساخته یاراض ةنقش یزن سازی یهشب ین. در اشود یم سازی یهشهر شب یرشد آت ی،بعد ةمرحل در

 3 یرصوت. شود یم یفتعر سازی یهعنوان افق شب به 1۳13و سال  گیرد یقرار م یعنوان ورود به 1013و  1033 یها سال

 شمالی جهت در شهری رشد دهد، ینقشه نشان م کهطور . هماندهد یرا نشان م1۳13 سال برای پردیس شهر سازی یهشب

؛ کند یرا تجربه م یکندتر یزیکیجهات رشد ف یررشد را داشته است. شهر در سا یشترینب تهران شهر سمت به و جنوبی و

و به سمت تهران ادامه دارد و شهر  یغرب ةنیم در شهر جنوبی -یرشد شمال یرازغ به یشهر یهمچنان پراکندگ اما

 کامالً مشخص است. 3 یرتصو مسئله در ین. ایستبرخوردار ن یا فرم منسجم و فشرده ازهمچنان 
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9990سالبرایپردیسشهرسازییه.شب9یرصوت

 نگارندگان:خذأم

 نوع این از مورد آخرین. دشو اضافه شهر ةمحدود به روستا چند تا شده باعث رودهن شهر توسعة گذشته های سال در

 بخش در و ازاین پیش نیز محله سادات و کریتون روستاهای ،همچنین. اند بوده مهرآباد و آهک گل روستاهای الحاقات

 طرح متعدد، معضالت ایجاد و شهر به روستایی های سکونتگاه اتصال به توجه با. بودند شده  اضافه محدوده به شهر شرقی

 عوامل فشار و بارگذاری شدت از که داند می منطقی طبق بر توسعه را ساز مشکل وضعیت این از رفت برون راه ساختاری

 و نقش پذیرش توانایی که جدیدی یا نهفته های پتانسیل و شده کاسته شهر یاجزا از یک هر عملکرد نقش با نامتناسب

 و است داشته کمتری رشد 1032 از قبل های سال در نیز رودهن شهر. ندشو فعال دارند را فشار  تحت های بخش عملکرد

 تهران ةجاد مسیر در که بوده هکتار 11 حدود 1033 سال در شهر این مساحت. بود پراکنده ةدهکد شکل به بیشتر

 شده  افزوده شهر این مساحت بر هکتار 213 حدود ،1033-1082 زمانی بازة طی. بود شده گسترده پراکنده صورت به

 1082-1013 زمانی بازة در رودهن شهر فیزیکی رشد اوج. است رسیده هکتار 087 حدود به شهر کل مساحت و است

 .است رسیده هکتار 130 به شهر مساحت و است شده  اضافه شهر این مساحت بر هکتار 333 حدود و افتاده اتفاق


موردمطالعهۀرودهندردورۀشدساختهاراضی.9یرصوت

نگارندگان:خذأم

 ططرف  دو در رودهطن  شهر شهری، رشد الگوی نظر از. است برخوردار کمتری رشد از پردیس شهر با مقایسه در شهر این

 برخطوردار  ای پراکنطده  الگطوی  از کامالً رشد این. جنوبی ةنیم و شمالی ةنیم در رشد یعنی است؛ شده گسترده تهران ةجاد
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 رودهطن  شطهر  شمالی ةنیم کلی حالت در. است رسیده حداقل به تهران ةجاد به چسبیده های موقعیت در پراکندگی و بوده

-1033-1082هطای  سال بین رودهن شهر شهری رشد 8 تصویر. است جنوبی ةنیم به نسبت شهری رشد بیشترین دارای

 .دهد می نشان 1013


9319-9399-9395هایسالبینرودهنشهرشهریرشد.9تصویر

نگارندگان:خذأم

 این در مدل اعتبارسنجی. است بوده مدنظر شهر فیزیکی رشد سازی شبیه جهت مدل اعتبارسنجی بعدی، ةمرحل در

شهر  یبا رشد واقع شده سازی یهشب یرشد شهر یسةمقا 1 تصویر. است بوده پردیس شهر برای اعتبارسنجی همانند مرحله

 سازی شبیه نتایج و واقعی شرایط بین درصد11 حدود دهد، می نشان 1 تصویر طورکه همان. دهد می نشان را رودهن

 قرار مورداستفاده رودهن شهر آتی سازی شبیه برای و است تأیید مورد مرحله این در مدل ،بنابراین دارد؛ وجود همبستگی

 .گیرد می


شهررودهنیبارشدواقعشدهسازییهشبیرشدشهریسةمقا.1تصویر

مأخذ:نگارندگان

 نیطز  سطازی  شطبیه  ایطن  در. اسطت  بطوده  مدنظر شهر آتی سازی شبیه رودهن شهر رشد الگوی بررسی از مرحله این در

 عنطوان  به 1۳13 سال و اند گرفته قرار ورودی عنوان به 1013 و 1033 های سال برای شهری ةشد ساخته اراضی های نقشه

 تصطویر  طورکطه  همان. دهد می نشان را 1۳13 سال برای رودهن شهر سازی شبیه 13 تصویر. است مدنظر سازی شبیه افق

 در شطهر  پراکنطدگی  همچنطین  و دهطد  مطی  رخ تهطران  ةجطاد  شطمالی  ةنیم در شهر ةآیند رشد بیشترین دهد، می نشان 13

 .دارد ادامه شهری مختلف های سمت
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9990سالبرایرودهنشهرسازیشبیه.90تصویر

نگارندگان:خذأم

گیرینتیجه
 حال در جهان در محیطی مکانی تغییرات اساسی عامل یک عنوان به دور چندان نه ای آینده در شهرنشینی شتابان رشد

 تغییر فیزیکی فرایند. بود خواهد ضروری مهم عامل عنوان به شهری رشد الگوهای تشخیص و گردد می تبدیل تغییر

 فضایی های آرایش سبب که  ،آن در مستتر اقتصادی -اجتماعی فرایند و شهری رشد همان یا شهری اراضی کاربری

 بسیاری در شهری رشد الگوهای مطالعة. است تحقیق و مطالعه تحت شدت به و بوده راه ابتدای در هنوز ،شود می خاص

 مدیریت که دهد می نشان کشورها اجتماعی -اقتصادی خاص شرایط به توجه با افتهی هتوسع و توسعه درحال کشورهای از

 عنوان به ،تهران شهر. باشد شهری رشد زمانی -فضایی فرایندهای از مناسبی درک براساس باید علمی ریزی برنامه و

 صورت به ها سکونتگاه این و داد قرار تأثیر تحت را خود پیرامون های سکونتگاه جدید ةدور شروع از ،کشور شهر ترین مهم

 1033 ةده از ویژه به پذیرفتند؛ تأثیر تهران در موجود اجتماعی و اقتصادی -فیزیکی تغییرات از غیرمستقیم و مستقیم

 و شهری رشد انتقال. داد پیرامون های سکونتگاه به اندازی دست و منفصل توسعة به را خود جای تهران ةپیوست توسعة

 ةفاصل در و گرفت انجام جامعی ةبرنام و طرح گونه هیچ بدون تهران شهری کالن ةمنطق به تهران شهر از شهرنشینی

 هیچ تابع تهران شهری کالن ةمنطق توسعة کرج حدودی تا و ،داشت جامع طرح که ،تهران جز به 1073-10۳3 های سال

 .است نبوده منطقه کل هماهنگ توسعة کنترل و هدایت هدف با جامع ای برنامه و راهبرد و سیاست نوع

 کشور شهری زمین کالن های سیاست تابع طورکلی به پردیس شهر گسترش و ایجاد و رودهن شهر توسعة و رشد

 یعنی حداکثری ةمداخل مراحل ةکلی و شد احداث پایتخت تمرکززدایی جهت کشور سیاست تابع پردیس شهر بودند؛

 در گر مداخله دولت عینیت نمود و داشته ظهور و بروز مشخص نحو به آن در ساخت و ،واگذاری سازی، مادهآ طراحی،

 بود کوچکی روستای نیز رودهن شهر. داد خواهد ادامه را روند این مالکیت دلیل به و شود می محسوب سرزمینی فضای

 را تهران در سکونت امکان که کسانی ،اول ؛نماید می تجربه را رشد گونه دو آن تأثیر تحت و تهران شهر مجاورت در که

 دو هر توسعة. یافت گسترش و رشد دومی خانه و ردرآمدپُ های گروه جذب برای منظر خوش و مستعد اراضی ،دوم ؛ندارند

 نظر از رودهن شهر و بوده تهران به نسبت شهرها قرارگیری جهت تابع شد، تأیید مطالعات در که گونه همان ،نیز شهر

 و بوده برخوردار ای پراکنده الگوی از کامالً رشد این .است شده گسترده تهران ةجاد طرف دو در شهری رشد الگوی

 دارای رودهن شهر شمالی ةنیم کلی حالت در. است رسیده حداقل به تهران ةجاد به چسبیده های موقعیت در پراکندگی

 نظر از. دهد می نشان را متفاوت ةدور سه پردیس شهری رشد اما است؛ جنوبی ةنیم به نسبت شهری رشد بیشترین

 برخوردار ای فشرده و پارچه یک گسترش از پردیس شهر ،1033 سال و شهری گسترش اولیه های سال در شهری، الگوی

 پردیس شهر ،1033-1082 زمانی بازة در یعنی ،بعدی های سال در. است بوده تهران ةجاد مسیر در گستردگی این و بوده
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 ةپراکند رشد در تهران ةجاد نحوی به و بوده تهران مسیر امتداد در نیز پراکندگی این کند؛ می پیدا پراکندگی حالت کم کم

 رشد جهت. است بوده شرقی -غربی و جنوبی-شمالی جهت دو در شهری رشد از سوم ةمرحل. است بوده مؤثر شهر این

 در. است داشته پراکنده حالت کامالً شرقی -غربی جهت در شهری رشد ولی ،بوده متمرکز حالت بیشتر جنوبی -شمالی

 و کمتر رشد از شهر این دیگر جهات و داشته را رشد بیشترین تهران به رو جهت نیز پردیس شهر فیزیکی رشد

 روند ،یطورکل به .باشد پایتخت سمت به شهر کشش انگربی تواند می مسئله این. است بوده برخوردار تر پراکنده حال درعین

 با تفاوت دارای که است شهرنشینی فرایند از جدیدی شکل از حاکی پیرامون نواحی و تهران در شهری گسترش و رشد

 شهری رشد الگوهای بر کارا مدیریت توان می آن تحول و گیری شکل سازوکارهای شناخت با بنابراین،. است قبلی اشکال

 ةمداخل سیاست از تغییر راستا این در. دکر جلوگیری ،بوده گسترش حال در سرعت به که ،رویی هدپراکن از و کرد تجربه را

 جای به نظارت افزایش ویژه به و نفع ذی های گروه توانمندسازی و حداقلی ةمداخل های سیاست سمت به مستقیم حداکثری

 .نمود راهبری را دخالت
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