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 چکیده
. است یدر سطح محل یاراض يدر کاربر یاسمق بزرگ ییراتکه شامل تغ است ییپویا و پیچیده پدیدة شهرنشینی

منطقه  یندر ا وساز ساخت یششاهد افزا یراخ هاي سالو در  استتهران  شهر منطقۀ ترین بزرگ 22 منطقۀ

منظور،  ینتهران بود. بد 22 منطقۀ در شهري پراکندة رشد تحلیل و بررسی پژوهش، این انجام از هدف. یمهست

شاخص  ومدل  ،ینیج یبشاخص موران، ضر ی،نسب آنتروپیپژوهش شامل  یندر ا مورداستفاده یکم هاي شاخص

. بود اي توسعه–کاربردي ،نوع نظر از و تطبیقی-تحلیلی کنونی تحقیق روش .ندبود یبه افق ينسبت رشد عمود

 شده تر نزدیک یک به و یافته افزایش 1390 سال به نسبت و بوده 96/0، 1397 سال در جمعیت آنتروپی مقدار

در سال  یتجمع یشترب یپراکندگ ةدهند نشان 1390نسبت به سال  1397سال  آنتروپی مقایسۀ بنابراین ؛است

 اي خوشه تجمع ينشانگر الگو 1397و  1390 یدر دو مقطع زمان موردمطالعه منطقۀموران  ضریببود.  1397

 و استپراکنده  يالگو يشهر تهران دارا 22 ۀمنطقگفت  توان می شده محاسبه یب. با توجه به مجموع ضرااست

 3، 2) ینواح یردر سا و نواحی سایر از بیشتر یک ناحیۀتراکم در  یزان. میستنکامل  قطبی تکآن  یپراکندگ يالگو

 ي، رشد شهر4 ناحیۀ جز به موردمطالعه منطقۀمدل هلدرن، در  یجنتا مطابق .است تر غالب یپراکندگ ي( الگو4و 

 منطقۀدر  يرشد عمود بودن غالب ةدهند نشان ،VHGشاخص  یج. نتااستبوده  یتدر ارتباط با رشد جمع بیشتر

 يشهر یاستفاده از اراض يبرا یکپارچه برنامۀ دیبا ي،شهر یکنترل مؤثر پراکندگ منظور به. است موردمطالعه

 .شود تدوین فشرده توسعۀ هاي ياستراتژ و ینتدو

 

 .تهرانشهر  22 منطقۀ، تغییرات فضاییشهري،  ییرو پراکنده: کلیدي هاي واژه
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 مقدمه

 جوامع در. شود می گرفته نادیده بشر وسیلۀ بهاما حفاظت از آن  است، یبشر ضرور یزندگ یهوا و آب برا مانند زمین

 یغذا و فضا یاز جمله تقاضا ینزم یها چالش یآسان به توانست یم ینزم یو مهندس شتدا وجود فراوانی منابع ابتدایی،

 ؛است یافته یششدت افزا تقاضا به یت،جمع یشو افزا یاجتماع-یبشر حل کند. با رشد اقتصاد یزندگ یرا برا یزندگ

 (.Zhao and Zhou, 2012: 294) است شده محدود بسیار زمین منابع که درحالی

 هرهاگسترش ش ینی،از شهرنش یناش های پدیدهاز  یکی. اند شده یقرون گذشته، شهرها دستخوش تحوالت اساس طی

(. Mendonça et al., 2020: 2) شود می یفتعر یافتهن در مناطق توسعه شهرها نشدۀ کنترلگسترش  عنوان بهاست که  بوده

 منجر نهادی و روابطی حقوقی، خاص سیستم در زمین مالکیت زمینۀدر  یا گسترده ییراتبه تغ ینیشهرنش یعسر رشد

 یلیپتانس ،یوستهطور پ به ،ییراتتغ یندارد. ا یرتمغا یمحدود و ضرور یکاال یکعنوان  به ینزم یتکه با ماه است شده

 اختالفات به و است یچیدهکه اغلب پ است کرده یجادشهر ا یراموندر مناطق پ یاراض یتمناقشات مالک یرا برا

 یتمرتبط با مالک های یریدرگ یفتوص یبرا یفراوان یها تالش که ی. درحالشود می منجر ناپایدار و ناامن آمیز، خشونت

درک مناقشات  یبرا یقیهنوز شکاف عم ،اند دهکر بررسیمختلف  یها انجام شده است و محققان آن را از جنبه یاراض

 بنابراین(؛ Dadashpoor and Somayeh, 2019: 218) دارد وجود شهر حاشیۀدر مناطق  یژهو به یاراض یتمرتبط با مالک

 از یکی زمین از استفاده پایداری ای، منطقه توسعۀو  ینحفاظت از زم یی،مواد غذا تأمین ی،با توجه به قدرت اقتصاد

و  یترشد جمع ۀیجدرنت(. Mertz and Merens, 2017: 523) است ینیو شهرنش شدنصنعتی فرایند در کلیدی مسائل

 رشد که است برخوردار ای عمده اهمیت از آینده و فعلی جوامع برای. یابند یگسترش م سرعت بهشهرها  اقتصادی، توسعۀ

 و اقتصادی هزینۀ حال یندرع و ه باشدداشت شهری جمعیت برای را مزایا حداکثر تا فتدبی اتفاق بهینه شکلی به شهری

 رشد یا افقی گسترش شکل به شهرها توسعۀ و رشد (.Mandelas et al., 2007: 2) برسد حداقل به نیز محیطی زیست

 رشد. شود می نمایان پراکنده توسعۀ و شهر پیرامون از محدوده افزایش شکل به شهر افقی رشد. افتد می اتفاق عمودی

 همکاران، و پورمحمدی)د شو می مشخص شهرها در فشردگی و تراکم افزایش و جمعیت ریزی درون شکل به نیز عمودی

توجه به  ،یراخ های سال. در شود می یناش یشهر زای بروناز روند ناموزون و  ینیشهر و شهرنش منفی جنبۀ (.45: 1387

و  زادی یپراست ) یشدر حال افزا ،پراکنده درش یندر ا مؤثرو عوامل  شهرها رویۀ بیرشد ناموزون و  یامدهایآثار و پ

 ،رسانی آب یستمس ،ونقل حملمانند  هایی یرساختزآن به  یازن ی،مراکز شهر یتجمع یشافزا با(. 102 :1396 ی،صالح

 شود یم منجرشهری  ییرو پراکنده ۀپدید بهکه اغلب  یابد یم یشافزا یو اماکن تجار یحیفاضالب، مدارس، امکان تفر

(Tanveer et al., 2019: 9 .)شهری یکی از پیامدهای اصلی دگرگونی ناشی از تجمع جمعیت در مراکز  ییرو پراکنده

 (.Xu et al., 2019: 803) استشهری 

مسئله درآمده و لزوم توجه به مسائل  یامعضل  ینوع صورت بهرشد و گسترش شهرها  یران،در ا یراخ های دههدر  

 های یسممکاناست. در کنار  یافتهو ضرورت  یتاهم ی،علم یآن در قالب چارچوب یمسائل کالبد ویژه بهو  یشهر

از  یمیبخش عظ یگرفته است که به نابود یرا در پ یروند یر،اخ های دهه یدر کشور، ط سازییمو تصم گیری تصمیم

و  ینیمنجر شده است )مشک یازموردن های زیرساخت توسعۀ یدر راستا ها هزینهاطراف شهرها و اتالف  یعیمنابع طب



 859   شهر تهران 22 ۀمنطق ییرو پراکنده ییفضا يروند و الگو لیتحلگودرزي و همکاران: 

 یتجمع ی،و دسترس یکیتوپوگراف یمی،خاص اقل یتموقع دلیل به یراخ یانسال طیتهران  22 ۀمنطق (.45: 1395همکاران، 

 منظور بهتجربه کرده است. چنانچه  یزرا ن یشهر ناموزون توسعۀ یت،جمع یشبا افزا زمان هم ورا به خود جلب  یادیز

 تهران، 22 منطقۀدر  یشهر یدارپا ۀبه توسع یابیدست یدر راستا یدیکل یماتو اتخاذ تصم یشهر یزیر برنامهو  مدیریت

 یفضاها یاصول یریتمد یرمس ینکهتا ا است موردمطالعه منطقۀو تغییرات فضایی  ییرو پراکندهوضعیت  از اطالع به نیاز

پراکنش و  یالگو یپژوهش، بررس یناز انجام ا هدف ،منظور ینبه هم .شودهموار  موردمطالعه منطقۀدر  یشهر

 .استتهران  22 ۀدر منطق یشهر یفضاها یریگ شکل

 

 نظري مبانی

 شهري رشد در مؤثر عوامل

 یک یرشد شهر ،هستندبا هم متفاوت  شهری توسعۀشهری و  ییرو پراکنده ی،گسترش شهر ی،رشد شهر مفاهیم

جهت  یزان،به م یگسترش شهر که یدرحالاست.  یتحت اشغال شهر ینزم یشحاصل جمع افزا یمفهوم عام و به معن

گسترش  های یژگیو، یکی از اشکال یا یکی از ییرو پراکنده. شود یماطالق  یالگو رشد شهر یا( و شکل یو عمود ی)افق

از  یشهر یاتح ابعاد همۀ یاچند  یک، یتبهبود وضع معنی به نیز شهری توسعۀ. است یبار منف یدارا عموماً و یشهر

را  ی( سه نوع رشد شهر2003و همکارانش ) یلسون(. و4: 1392و همکاران،  ی)کمانرود استجمله رشد و گسترش آن 

. راشهرییپ یا مرکز از دور رشد و گسترشرشد  ،افزا یانم یا یدرون مناطق توسعۀبر  یرشد مبتن ؛اند کرده ییشناسا

 Wilson et) شود یم یمنته یا خوشهو  یمنفصل، خط یا یبه گسترش منزو یشترب ی،دور از مرکز شهر یگسترش افق

al., 2003: 275.) منجر یبه فرهنگ شهرساز یدیجد های یدگاهدبه ورود اصطالحات و  شهری پراکندۀو  یعسر گسترش 

 یشهرها ید،جد ینیشهرنش پایدار، توسعۀ ،هشهر پراکند ی،شهر ییرو پراکندهبه  توان یم ها آن ۀجمل از که است شده

 ینتر مهماز  برخی (.Deep and Saklani, 2014: 181) کردرشد هوشمند اشاره  یزن یراًاخو  یشهر سازی متراکمفشرده، 

 .شوند توضیح داده می در ادامه روییپراکنده درعوامل 

 دارد یزحاصلخ کخا و مساعد یوهوا آب که جغرافیایی نواحی از هایی بخش در فقط بشر واقعی تمدن: طبیعی عوامل

 از کورکورانه پیروی و توسعه کالسیک الگوی از تبع به ما شهرسازی(. امروزه 141: 1387 ،ییشکو) است شده ظاهر

 در را ناپایداری شرایط فقط نه است، اعتنا بی بومی خصوصیات و شرایط به نسبت که شهری توسعۀ ای کلیشه های مدل

 فیزیکی توسعۀ(. 156: 1377 ینی،است )بحر داشته دنبالبه نیز را اطراف مناطق ناپایداری بلکه است، آورده پدید شهرها

 یرتحت تأث کیفی و کمی نظر از را شهرها گونه ینا  توسعۀ ،ها یتمحدود ینکه ا است محدود کوهستانی مناطق در شهرها

 کرد اشاره ها دره در ها آن خطی توسعۀ به خصوص به و شهرها اقماری توسعۀ به توان می مورد این در. دهند یمقرار 

 (.24: 1375 ،پوریزعز)

به  توان یعملکردها م گونه ینا جملۀ از. بود خواهد مؤثر شهر توسعۀ بر حاکم اقتصادی: عملکرد اقتصادی عوامل

 فروشی، عمده توریستی، خدماتی، ای، کارخانه و صنعتی ونقل، حمل جمله از غالب اقتصادی نقش مکانی، مرکزیت عملکرد

 است شهری طراحی و شهرسازی مطالعات اصلی پایۀ اقتصادی، پایۀ مطالعۀاشاره کرد.  درمانی و یفرهنگ نظامی، معدنی،
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 ایران در(. 195: 1371 یعه،)ش شود می مشخص فضا به نیاز میزان یتدرنها و درآمد جمعیت، اشتغال، ،آن به توجه با که

 نظر از کشور پیرامونی تر غنی نواحی به را معیشتی مراکزمختلف،  یها مکاندر  یناموزون درآمد و منابع مال یعتوز

 این از اخیر های قرن در چه و قدیم در چه نیز حکومتی مراکز گزینی مکان و سوق داده صنعتی و معدنی منابع و اقتصادی

 (.126: 1374 ی،)رضوان است کرده تبعیت قانون

 اقتصادی یوابستگ سیاسی، اداری، شهرهای توسعۀ جمله از مختلف های جنبه از ها دولت یاست: سسیاسی عوامل

 مرکزی، شهر فرسودگی نشینی، حومه نشینی، زاغه وجودآمدن بهو  جامعه بر حاکم تولیدی روابط سوم، جهان شهرهای

 به توجه) یرفاه اقدامات با رابطه در ها دولت سیاست دار، سرمایه طبقۀ منافع داری سرمایه با رابطه در نشینی حومه تشکیل

 نظیر شهرها، در عمومی رفاه به مربوط های بخش در گذاری سرمایه و مردم عامۀ منافع از طرفداری یا خصوصی بخش

 شهرها توسعۀ در شهری های زمین از بهینه استفادۀ و( آن نظایر و آموزشی رفاهی، خدمات مسکن، به مربوط های سیاست

 کار به ها دولت نقش از جغرافیایی های تحلیل در جغرافیدانان که نظریاتی ترین مهم(. 15: 1375 یزپور،)عز هستند مؤثر

 برای خدمات و کاال تهیۀ: کاالها و خدمات کنندۀ تأمین عنوان به ها دولت( الف اند از: عبارت (29؛1387 یی،)شکو گیرند می

 در خود مداخلۀ با ها دولت: کننده تنظیم یسممکان عنوان به ها دولت( ب ؛آید می شمار به ها دولت اصلی اهداف از مردم بیشتر

 (ج ؛شود فراهم بازار این به منابع تخصیص برای امکانات بهترین تا کنند می تضمین را آن نظام خصوصی، بازار بخش

 ،معلوالن مردم، اکثریت برای را زندگی ویژۀ معیارهای دارند وظیفه ها دولت: اجتماعی مهندسان عنوان به ها دولت

 در ها دولت نظریه این در: قضاوت عنوان به ها دولت( د ؛کنند تأمین فقیر های خانواده و سرپرست بی های خانواده سالمندان،

 در: بزرگ های تجارت حامی عنوان به ها ( دولته ؛شوند می عمل وارد قاضی عنوان به جامعه ذینفع های گروه بین رقابت

 و بزرگ های تجارت منافع حفظ جهت در را قضایی قوانین و باال سطح تصمیمات همۀ ها دولت از برخی ،نگرش این

 ساخت وسیلۀ به ها دولت کارکرد نظریه این در: ها دولت نقش به گرا ساخت نگرش (و ؛گیرند می کار هب عمده های سرمایه

 .دولت نام به افراد از کمی عدۀ وسیلۀ به نه ؛شود می تعیین حکومتی سیستم و اجتماعی

 و امکانات تناسب به هریک که است شهر مختلف های محله اجتماعی های منزلت بررسی هدف: اجتماعی عوامل

 (.26: 1369 یی،)رهنما آوردند وجودبه محیط در را معینی فضایی های ساختمان اندازها، چشم

 نوشهرگرایی، پایدار، توسعۀ های یهو نظر یکردهااز رو توان یم شهری رویۀ بی ییرو پراکندهمقابله با مشکل  منظور به

ضرورت  یو،مشخص در کنفرانس ر طور بهو  1390 دهۀ یلاستفاده کرد. از اوا یرشد شهر یو مرزها افزامیان توسعۀ

 توانایی کاهش بدون را کنونی نیازهای که ای توسعه. شد پذیرفته پایدار توسعۀبا نگرش  جهانی توسعۀروال  یبازنگر

 یینوشهرگرااهداف  است. یینوشهرگرا ،یگرد یکردرو (.1379 ی،)صراف کند می برآورده نیازشان برآوردن در آتی های نسل

 یطراح یباال یفیتمختلط، ک یارتباطات، کاربر یاده،صورت پ مسافت به یط یترشد شهر متعادل شامل قابل یجادا یبرا

 (.1389 ین،)فرشچ است یزندگ یفیتک یداری،هوشمند، پا ونقل حملمحله، تراکم باال،  یساختار سنت ی،و معمار یشهر

 ین. در ااستموجود  بافتزا در  و درون یصورت عمود گسترش شهر به ین: ایشهر یزا درون ۀتوسع نظریۀدر  ینهمچن

 ی،و اردستان یینی)آ یابند یم یکاربر یشهر ۀرهاشدو  یربا یاراض و شوند می یاو فرسوده اح یمیقد یها بافت یکرد،رو

 در که است یخط ی. مرز رشد شهراسترشد  یمحدودساز یمعن به شهری رشد مرزهای ،یگرد یکردرو (.48: 1388
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 ,Woo) شود می ترسیم تراکم کم توسعۀبا  ها ینو زم متمرکز توسعۀ یدارا های ینزم بین محدودۀ دادن نشان برای نقشه

2007.) 

 

 يشهر ییرو پراکنده

ف یاز زمان تعر یخاص ۀبرهانسان در  های یتفعال ییفضا یالگو عنوان به ،ا شکل شهری یکالبد ۀتوسعرشد و  یالگو

 ۀتوسع ی. شناخت الگودشو یمم یتقس فشرده شهر یالگو و شهر یا پراکندگی یگسترش افق یاصل ۀدست و به دو شود یم

 تعریف (.19: 1388 زنگنه، و فرخلواست ) یاساس یامر یدار شهریپا ۀتوسع یت آن در راستایهدا منظور بهشهر  یکالبد

کم توسعۀبه  یشهر یروی پراکندهاست که  ینا یاجماع عموم یک ،ینا وجوداست. با  بحث قابل یشهر ییرو پراکنده

 از ناکارآمد استفادۀبه  ومشخص  یشهر یتو جمع یمناطق شهر ینناموزون رشد ب یکه با الگو رددا اشاره شهری تراکم

و  یاقتصاد محیطی، یستمسائل ز یکسریبا  یشهر یروی پراکنده (.Bhatta et al., 2010: 733) شود می منجر زمین منابع

 شهری، های جنگلکربن  یرکاهش ذخا ی،کشاورز یاراض نرفتازدست شهری، باز فضاهای رفتنازبین جمله از یاجتماع

 شدنتکه تکه محلی، وهواییآب تغییرات ای، گلخانه گازهای انتشار و انرژی مصرف رشد زیستی، تنوع رفتنازبین

 ییرو پراکنده (.Li and Li, 2019: 268) همراه است کار محل و خانه بین جایی هجاب و آب آلودگی افزایش انداز، چشم

آن  مورددر یفتعر ینو چند بررسیمختلف  های یدگاهداز  که است یو چندبعد یا چندرشتهگسترده،  یموضوع ی،شهر

 یبرا یمختلف یها روش. وجود ندارد یشهر ییرو پراکنده یبرا یموردتوافق یجهان یفتعر یچه ،حال ینبااارائه شده است. 

 یناز ا یکی که شده  استفاده یتوسط اقتصاددانان شهر یکردهارو یناز ا ی. برخوجود دارد یشهر ییرو پراکندهسنجش 

 ییرو پراکنده یبررس یبرا یمختلف یها شاخصهمچنین (. Ismael., 2020: 10) است یتتراکم جمع یانگینم ها روش

 شاخص و جینی ضریب ،شانون ی(، آنتروپIsmael, 2020: 10تراکم ) یانگینبه م توان یمکه  است رفته کار به یشهر

مانند شاخص بعد  ینسرزم یمایس یها سنجهاز  توان یم یگر،( اشاره کرد. از طرف دYulianto et al., 2019: 385) موران

برنامه  هدف(. Dewan et al., 2012: 320لکه و مساحت لکه استفاده کرد ) ینتر بزرگفراکتال، شاخص شکل، شاخص 

 یعموم ونقل حمل های ینههزبا استفاده از کاهش  یشهر ییرو پراکندهکاهش  یکا،متحده آمر یاالتدر ا یشهر یزانر

 ,.Ismael) است یشهر ییرو پراکندهکاهش  یبرا یشنهادشدهپ های یتئوراز  یکی یرشد هوشمند شهر ین. همچناست

2020: 8.) 

که در کشور  ای مطالعه( در 2019همکاران ) و 1زامبون .شود یمپرداخته  یقبا تحق مرتبط ۀپیشین یبه برخ یتدرنها

 یرشد شهر یدشاخص جد ی،از رشد عمود یرشد افق یزتما منظور به. کردند بررسیشهر را  یانجام دادند، رشد افق یونان

با رشد  زمان هم یدشد یگسترش عمود بیانگرمطالعه  ینا یجشد. نتا یشنهاد( پVHG ی،به افق ی)نسبت رشد عمود

( در 2018) 2حاجیلو و حسینی متوسط است. یمتعادل در شهرها یبزرگ و گسترش افق یدر مناطق شهر یتجمع

 زمین، ارزش جمعیت، رشد یپرداختند و هشت عامل اصل یرانا یگسترش شهر های یرومحرکن یبه بررس یقیتحق

                                                                                                                                                                          
1. Zambon 
2. Hosseini & Hajilou 
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 عنوان بهرا  زمین کاربری و مدیریت سیستم خارجی، فشار ،ونقل حمل های یاستس زمین، سوداگری سیاسی، بندی یمتقس

 یشهرها روی( 2018همکاران ) و 1ژانگکه  ای همطالع نتایج کردند. یمعرف یراندر ا یعوامل گسترش شهر ینتر مهم

و تنها شاهد  ردندا وجود افقی رشد ،یافته توسعه یاز شهرها یبرخ درداد  نشانانجام دادند،  یوبزرگ پکن، سئول و توک

 هارشد شهر یافته توسعهسپس در مناطق  .است یافق صورت بهدر ابتدا رشد شهرها  ین،. همچنیمشهرها هست یرشد عمود

 .شد خواهد عمودی طور به

. شود یماشاره  ها آن ینتر مهماز  یموضوع پرداخته شده است که در ادامه به برخ ینبه ا یداخل یاتدر ادب ینهمچن

 آمده دست به یرراساس اطالعات و مقادب و مشهد ایثارگران محلۀ رویخود  موردی مطالعۀ( در 1399و همکاران ) زانیرکا

)اسپرال(  یافق صورت بهمحله  یزیکیرشد ف 1395-1390 یها که در سال کردنداستنباط  انونش یمدل آنتروپ یجاز نتا

رویی شهری با تأکید بر تحوالت تقسیمات پراکنده یلو تحل یبررس( در 1398) همکاران و حسینیصورت گرفته است. 

 ییرو پراکنده، روند 1375شهر قم به مرکز استان در سال  ینشان دادند بعد از ارتقا مختلف یها مدلشهر قم با  سیاسی

 نسبی، آنتروپی کمی های مدل از استفاده با( 1397) یو طاهون قربانی مطالعۀنتایج شهری بسیار تشدید شده است. 

 های زمین رفتنبیناز شهر سردرود با یپراکندگ یالگو یوسو سمت ۀدهند نشان ینی،ج یبموران و ضر ،یگر یبضر

پراکنده و شانون  یمدل آنتروپ درگسترش شهر بابل  ،(1396) همکاران و علوی یقتحق در .بودو باغات  یکشاورز

 25و  یترشد جمع خاطر بهدرصد از رشد شهر  75حدود  1390-1335از سال داد نشان  یز. مدل هلدرن نبودمتراکم یرغ

به شهر  یرامونیو اسپرال شهر بوده است که به کاهش تراکم ناخالص و الحاق مناطق پ یمربوط به رشد افق یگردرصد د

مطالعه از  ینکردند. در ا یشهر مشهد را بررس فضایی توسعۀ ی( الگو1395و همکاران ) مدیریشده است.  منجربابل 

که از رشد  است آن بیانگر یجو مدل هلدرن استفاده کردند. نتا آنتروپیمدل  متروپل، اندازۀ یت،تراکم جمع یکم های روش

رشد  دهم یکمدل هلدرن نشان داد که  یجدر حال حرکت است. نتا شدن فشرده سمت بهکاسته شده و  شهر پراکندۀ

هلدرن آن  کهگرفته است  صورت یتاز رشد جمع یبلکه بر اثر عوامل جدا ،یتجمع یششهر نه بر اثر رشد و افزا یکالبد

با استفاده از  تهران شهر 22 منطقۀرا در  یشهر ییرو پراکنده( روند 1395و همکاران ) ینیمشک .نامد می یرا پراکنش افق

در  ییرو پراکندهگسترش  یالگو ۀدهند نشان یجکردند. نتا یبررس یتراکم یها و شاخص ینیج یبشاخص موران، ضر

شهر کرمان با استفاده از  ییفضا-بررسی روند گسترش کالبدی( در 1394و همکاران ) حسینی یالقیامنطقه بود. 

درصد از رشد  52 ،گسترش شهر پراکنده و براساس مدل هلدرن یکردند الگو یانشانون و هلدرن ب یآنتروپ یها مدل

و اسپرال  یرشد افقبوط به درصد مر 48بوده و  یتمربوط به رشد جمع 1390-1335 یها سال ۀفاصلشهر در  یزیکیف

 یبضر یکم های مدلرا با استفاده از  آباد صالحشهر  ییفضا-ی( گسترش کالبد1392و همکاران ) شمس. استشهر 

 صورت بهگذشته  های دهه یشهر ط ینکه ا است آن بیانگر ها آن ۀمطالع یجکردند. نتا یو مدل هلدرن بررس ینیج

فشرده و  بافتیگسترش متمرکز درون یالگو دبای بنابراین ؛است شده منجرشهر  یپراکندگ بهو  دهکرپراکنده رشد 

 یدارا یرشد شهر الگوینشان داد  تحقیق پیشینۀ یبررس ،طورکلی به .شود استفاده قطاعی پیوستۀ یالگو حال یندرع

                                                                                                                                                                          
1. Zhang 

http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2398_26fef3498dacae11cbf4f08c8c9d4e97.pdf
http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2398_26fef3498dacae11cbf4f08c8c9d4e97.pdf
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 روند ادامۀپژوهش ضمن  ینوجود دارد. ا یمختلف یها روشو  ها شاخص یک،هر یبررس یبرا و است یابعاد متعدد

 .کند بررسی تهران شهر 22 منطقۀرا در  ییرو پراکنده یتوضع است کرده یگذشته سع یها پژوهش

 

 مطالعه مورد منطقۀ

 تا 35° 32′ 16″ یشمال یها عرضو  51° 20′ 40″ تا 51° 5′ 10″ یشرق یها طول ینتهران ب یشهردار 22 ۀنطقم

 ینواقع شده است. ا یجکن و ورد ۀرودخان یزآبر ۀحوض دست یینپاشهر تهران و در  یدر قسمت شمال غرب °35 ′57 ″19

کرج و در غرب با -تهران آزادراهدر جنوب با  ،کن ۀرودخان یمدر شرق با حر ،یمنطقه در شمال با کوهستان البرز مرکز

 یسۀمقا .است همجوارتهران  یشهردار 21و  5و با مناطق د شو یمکاشت وردآورد محدود دست یها جنگل ۀمحدود

 ۀمحدوددرصد از مساحت  4/8تعلق حدود  بیانگر (تارکه 70،750)تهران  ۀگان22با سطح مناطق  22 ۀمنطقسطح 

 یندهآتهران  یالبدکمنطقه در ساختار  ینمهم ا یگاهو جا یروسعت چشمگ یایو گو 22 ۀمنطقشهر تهران به  یخدمات

 ارائه شده است. 1در شکل  موردمطالعه منطقۀ موقعیت آن است. یغرب ۀحوزدر  یژهو به

 یشافزا 1395و  1385، 1375 یها سالنفر بود که در  37،520 تهران 22 منطقۀ یت، جمع1365 یسرشمار طبق

هزار نفر  17از  یشب 1385تا  1375 دهۀ زمانی بازۀ دراست.  یدهنفر رس 176،347 به 1395 سال در وداشته  چشمگیری

 منطقۀتهران و البرز وارد  یها استان یشهرها یراز سا یزدرصد ن 13مناطق شهر تهران و البته حدود  یگراز د غالباًمهاجر 

نفوس و مسکن، تعداد  1385سال  ی. در سرشماریدندخود برگز یدائم گاه سکونت عنوان بهمنطقه را  ینو ا ندشد 22

 یمردان مجرد برا ورود غلبۀشدند و نسبت نشان از  22 منطقۀنفر مهاجر زن وارد  6620نفر مهاجر مرد و  10،515

کاهش  22 منطقۀبه  واردشده، درصد مهاجران 1390سال  یاما در سرشمار ،منطقه دارد یساختمان یها کارگاهاشتغال در 

از  یتعادل ناش یننفر زن بودند و ا 2772نفر مرد و  3322تعداد  یناست که از ا یدهنفر رس 6094داشته و به  یریچشمگ

و  یشمشاور آما ین)مهندس استمنطقه  یننقاط به ا یراز سا یا هسته یخانوارها مکان نقلو  یساختمان یها پروژه یلتکم

 (.1396 البرز، توسعۀ

 

  
 تهران شهر 22 منطقۀ موقعیت. 1 شکل
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 تحقیق روش

از  یتو جمع است. اطالعات مربوط به مساحت ای توسعه–کاربردی نوع نظر از و تطبیقی تحلیلی کنونی تحقیق روش

 یهمنابع مربوطه ته یگر( و دالبرز توسعۀو  آمایشمشاور  ینمهندس ۀیلوس به شده یهته) گردشگری توسعۀمطالعات طرح 

 و یهتجز منظور بهمذکور استخراج شد.  های دادهاز  آماریروابط  اساسبر موردنظر آماری های شاخصشد. در ادامه، 

 .موران و هلدرن استفاده شد ینی،ج یبضر ی،نسب آنتروپی یکم های مدلاز  ها داده تحلیل

 اساسبر آنتروپی. مدل شود میاستفاده  شهری قوارۀ بی رشد پدیدۀ یینو تع یلتحل یمدل برا ینا زا: آنتروپی مدل

 :آید می دست به یرفرمول ز

𝐻 = − ∑ 𝑃𝑖 × 𝐿𝑛(𝑃𝑖))

𝑛

𝑖−1

 (1) رابطۀ مطلق آنتروپی 

𝐺 =
𝐻

𝐿𝑛𝑘
 (2) رابطۀ ینسب آنتروپی 

)تراکم  ۀشد ساختهنسبت مساحت  Pi ی،فراوان ینپر یتمدر لگار یمجموع فراوان H ،آنتروپیمقدار  G ینجاا در

( Hشانون ) آنتروپیمجموع مناطق است. ارزش مقدار  nمجموع مناطق و  ۀشد ساختهبه کل مساحت  i منطقۀ( یساختمان

 مقدار  که یدرحالمتراکم )فشرده( است؛  یلیخ فیزیکی توسعۀ یانگراست که در آن مقدار صفر ب Ln(n)از صفر تا 

Ln(n)و رشد  یختگیگس ازهم یبه معنا آنتروپی یشافزا یگر،به عبارت د .است شهری پراکندۀ یزیکیف ۀتوسع بیانگر

 است یکصفر و  ینب یز( نG) آنتروپی یبارزش مقدار ضر ینبنابرا ؛(129 ؛1385 موسوی، و نیا حکمتنامتناسب است )

 طرف به آنتروپیاگر  ینبنابرا ؛(61: 1387و پورمحمد،  یی)سرا است یشپخشا معنای به یکو  تمرکز یمعنا بهکه صفر 

. استمنطقه  یا یهدر ناح ینشانگر پراکندگ ،کند میل یک عدد طرف به اگر و یشترتمرکز و تراکم ب بیانگر ،کند یلصفر م

)اسپرال( اتفاق افتاده  یشهر رۀقوایباشد، رشد ب یشترب Ln(n)( از مقدار H) آنتروپی یکه مجموع فراوان یزمان درواقع

و  1390 یها دورهدر  یدر سطح نواح یتجمع یپراکندگ یاتراکم  یزانسپس م و یمساحت نواح ابتدا رو ینا از ؛است

 محاسبه شده است. 1397

استفاده  ینیج یباز ضر ،مختلف شهر یو اشتغال در نواح یتنابرابر جمع یعتوز گیری اندازه منظور به: جینی ضریب

 نشان راناعادالنه  کامالًعادالنه و  کامالً توزیع ترتیب به یکصفر و  که است یکصفر تا  ینب یبضر این دامنۀ. شود می

است.  یشهر یپراکندگ دیگر عبارتی به یاو مساحت  یتنامتعادل جمع یعتوز یبه معن یکبه  یکنزد ینیج یب. ضردهد می

 :شود میمحاسبه  یرز صورت به ینیج یب. ضراست یشهر یفشردگ ۀدهند نشانبه صفر  یکمقدار نزد ،یگراز طرف د

  (3) رابطۀ
𝐺𝑖𝑛𝑖 = 0.5 ∑|𝑋𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑁

𝑖=1

 

نسبت  Yiکل وسعت مناطق مختلف و  به i منطقۀنسبت وسعت  Xi ی،تعداد مناطق مختلف شهر N ینجا،ا در

 .(Tsai, 2005)کل مناطق مختلف است  یتبه جمع I منطقۀ شتغالا یا یتجمع

 :شود می یینتع 4 رابطۀ براساس موران ضریب: موران ضریب
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  (4) رابطۀ
𝑀𝑜𝑟𝑎𝑛 =

𝑁 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑥𝑖 − 𝑥)𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

∑ [∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥𝑁
𝑗=1 )2)]𝑁

𝑖=1

 

N  ،تعداد مناطقXi منطقۀاشتغال  یا یتجمع i، Xj منطقۀاشتغال  یا یتجمع j، X اشتغال و  یا یتمتوسط جمعWij 

مرز مشترک  یا یمکه ارتباط مستق ای منطقهدو  ینب ی،وزن مقدار محاسبۀ. در کند میرا مشخص  jو  iمناطق  ینوزن ب

. گیرد میصفر قرار  یوزن یبمرز مشترک نداشته باشند، ضر یکدیگرکه با  یو در مناطق یک یوزن یبداشته باشند، ضر

 ۀدهند نشان ترتیب به -1مقدار صفر و  ،قطبی تک کامالً یالگو یانگر+ ب1 مقدار .ردقرار دا -1و  +1 بین موران ضریب

 (.Tsai, 2005) هستندتوسعه  یشطرنج یو الگو یچندقطب یا یتجمع تصادف یالگو

 یبرا اساسی یها روش از یکی و درواقع ردک معرفی 1991 سال درجان هلدرن  را مدل این: هلدرن مدل

 رشد از ناشی شهر رشد از میزان چه که کرد مشخص توان یم روش این با .است یشهر ۀقوار یب رشد کردن مشخص

 (.1385 ،یموسو و یان حکمت) است بوده یشهر قوارۀ یب رشد از ناشی مقدار چه و جمعیت

)اسپرال( را در گسترش افقی شهر  رویی پراکنده سهم و جمعیت سهم توان می زیر فرمول طبق و اساس همین بر

 تعیین کرد:

ln (
جمعیت پایان دوره

جمعیت آغاز دوره
) + ln (

سرانۀ ناخالص پایان دوره

سرانۀ ناخالص آغاز دوره
) = ln (

وسعت منطقه در پایان دوره

وسعت منطقه در آغاز دوره
) 

 Vertical-to-Horizontal) افقی به عمودی رشد نسبت شاخص: افقی به عمودي رشد نسبت شاخص

Growth ratio )یا VHG در افقی) نوع شدت، ۀکنند توصیف شاخص این. است شهری رشد برآورد منظور به جدیدی مدل 

( بیشتر یا) طبقه چهار. است زمانی محاسبۀ از استفاده با ها ساختمان به توجه با رشد مکانی جهت و( عمودی مقابل

 Salvati et) است افقی رشد ۀدهند نشان که( کمتر یا) طبقه سه با هایی ساختمان و شهری عمودی گسترش بیان عنوان به

al., 2013; Colantoni et al., 2016; Pili et al., 2017; Zambon et al., 2019). 

VHG=
(𝐵4+)

𝑡+1

(𝐵3−)𝑡+1
−

(𝐵4+)
𝑡

(𝐵3−)𝑡
  

B) ها آن در که
B) و( +4

 در( کمتر یا) طبقه سه یا( بیشتر یا) طبقه چهار دارای ترتیببه را جدید های ساختمان کل تعداد ،(-3

 نمرات با صفر مقادیر بر متمرکز و آماری توزیع یک VHG شاخص .دهد می نشان (جدیدتر سال) t+1 و t زمانی های دوره

 عمودی رشد طریق از ای فزاینده طور به شهرک گسترش که است آن بیانگر مثبت نمرات و است منفی و مثبت

 بر عالوه. است شهری پایدار گسترش ۀدهند نشان صفر نمرۀ. شود می اعمال افقی رشد برای امر این عکس و گیری جهت

 است زمان طول در شهری( افقی یا عمودی) شدیدتر گسترش نشانگر شهری مقیاس در VHG باالتر نمرات این،

(Zambon et al., 2019.) 1/0 در مذکور فرمول از حاصل مقادیر رشد، شدت از تر دقیق برآورد منظور به حاضر تحقیق در 

 .شوند می تفسیر+ 1 و -1 بین ،نتایج و ضرب
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 پژوهش هاي یافته

 ییجا همهاجرت و جاب ۀدهند نشان یگرد یسو ازو  یتجمع یعیطب یشافزا یامدپسو  یک ازشهر  ییرشد و گسترش فضا

 ییها گونهبرخوردار است. شهرها به  یفراوان یارشهرها از ارزش بس یکالبد ۀتوسعرشد و  یچگونگ یانم یندر ا. آن است

 یاپراکنده  یشهر ۀتوسع. اند کردهگسسته رشد  یشهر ۀتوسعو  یوستهپ یشهر ۀتوسعافزا، یانم ۀتوسعاز جمله در شکل 

از ضوابط و  یرونب یاربس یو در موارد یوستهگسسته و ناپ یشهر ۀتوسعشهری، نمودی از  ییرو پراکندهبه اصطالح 

شهر و  یبرا یمنف یامدهاییو پ ها یدشوار یدهپد یننشده است. ایزیر برنامهخودرو و  یا گونه بهو  یمقررات شهر

 تهران شهر 22 منطقۀ ۀگانچهار یمساحت و تراکم نواح یت،جمع یرهای، متغ1 جدول دردنبال دارد. را به یشهر یداریناپا

 دورۀدر  یتجمع یشیرا به خود اختصاص داده است. روند افزا یتمساحت و جمع یشترینب 4 ناحیۀ. است شده ارائه

)جدول  است رسیده 1397 سال در نفر 29،336 به 1390 سال در نفر 2999 از وبوده  چشمگیر 3 ناحیۀدر  موردمطالعه

1.) 

 تهران شهر 22 منطقۀ یمساحت و تراکم نواح یت،جمع متغیرهاي. 1 جدول

 ناحیه
 سال جمعیت

 )هکتار( مساحت
 )مترمربع( زمین ناخالص سرانۀ

1390 1397 1390 1397 
1 36،575 54،747 5/614 168 2/112 

2 32،610 43،268 1/1754 9/537 4/405 

3 2999 29،336 3/1507 5026 7/513 
4 56،774 75،652 2/2005 2/353 276 

 

 22 منطقۀ فضایی توسعۀشهر تهران،  22 ۀمنطق یلیمطالعات طرح تفص یزو ن یرانمرکز آمار ا های دادهتوجه به  با

در  یبترت به یتمساحت و جمع آنتروپیبود. محاسبات مربوط به  یرشرح ز به 1390 و 1397 های سالشهر تهران در 

به  آنتروپیبودن مقدار  یکبود. نزد 95/0برابر  1390مساحت در سال  آنتروپیارائه شده است. مقدار  3و  2 های جدول

( به مقدار 32/1) آنتروپی یمقدار فراوان بودنیکنزد یناست. همچن 22 منطقۀ پراکندۀ یالگو ۀدهند نشان یک،مقدار 

 یشتری( نسبت به مساحت از تمرکز ب83/0) یتجمع آنتروپی مقدار. استرشد پراکنده  بیانگر Ln(n) (38/1)حداکثر 

است  بوده 98/0برابر  1397مساحت در سال  آنتروپی. مقدار است یکنزد یبه حداکثر پراکندگ حال ینباابرخوردار بوده، 

 آنتروپی یمقدار فراوان ین. همچندهد میرا نشان  یو تمرکز کمتر یافته یشافزا یبه مقدار اندک 1390نسبت به سال  که

 96/0 زمانی دورۀ یندر ا یتجمع آنتروپیمقدار  .استرشد پراکنده  یانگر( ب38/1) Ln(n)مقدار حداکثر  به نسبت( 36/1)

نسبت به  1397سال  آنتروپی مقایسۀ ینبنابرا ؛شده است تر نزدیک یکو به  یافته یشافزا 1390بوده و نسبت به سال 

 بود. 1397در سال  یتجمع یشترب یپراکندگ ۀدهند نشان 1390سال 

 

 

 

 



 867   شهر تهران 22 ۀمنطق ییرو پراکنده ییفضا يروند و الگو لیتحلگودرزي و همکاران: 

 تهران شهر 22 منطقۀ ةشد ساخته ینواح مساحت آنتروپی ارزش. 2 جدول

 ناحیه
 1397 سال 1390 سال

 Pi Ln Pi Pi×Ln Pi مساحت Pi Ln Pi Pi×Ln Pi شده ساخته مساحت

1 9/175 37/0 98/0- 36/0- 8/209 24/0 4/1- 34/0 
2 2/108 23/0 4/1- 33/0- 2/155 17/0 7/1- 31/0 
3 6/121 26/0 3/1- 34/0- 7/265 29/0 2/1- 35/0 
4 7/64 14/0 9/1- 27/0- 9/262 297/0 2/1- 36/0 

   
36/1=H  1397سال 

98/0=G 
32/1=H  1390سال 

95/0=G 
38/1=Ln(n) 

 

 تهران شهر 22 منطقۀ ۀگانچهار ینواح یتجمع آنتروپی ارزش. 3 جدول

 ناحیه
 1397 سال 1390 سال

 Pi Ln Pi Pi×Ln Pi جمعیت Pi Ln Pi Pi×Ln Pi جمعیت

1 36،575 28/0 26/1- 35/0- 54،747 27/0 29/1- 35/0- 
2 32،610 25/0 37/1- 34/0- 43،268 21/0 53/1- 33/0- 
3 2999 02/0 7/3- 08/0- 29،336 14/0 9/1- 28/0- 
4 56،774 44/0 82/0- 36/0- 72،651 36/0 01/1- 36/0- 

   
33/1=H  1397سال 

96/0=G 
15/1=H  1390سال 

83/0=G 
38/1=Ln(n) 

  

 1397و  1390 های سال یبرا آمده دست به(. اعداد 4 )جدول شد بررسی ینیج یببا استفاده از ضر یتجمع پراکنش

 یدر نواح یتمتعادل جمع یعتوز ازآن است که  بیانگرو  است زیاد یک عدد با آن فاصلۀ که است 19/0و  27/0 ترتیب به

 .دارد تهران شهر 22 منطقۀ ۀگانچهار
 

 تهران شهر 22 منطقۀ 1397و  1390 هاي سال ینیج ضریب. 4 جدول

 Xi ناحیه
Yi Xi×Yi 

1390 1397 1390 1397 
1 11/0 28/0 27/0 17/0 16/0 
2 29/0 25/0 21/0 04/0 08/0 
3 25/0 02/0 14/0 23/0 11/0 
4 34/0 44/0 36/0 09/0 02/0 

 19/0 27/0 جینی ضریب
 

 موردمطالعه منطقۀموران  یبنشان داده شده است. ضر 3و  2 یها و شکل 5موران در جدول  یبمربوط به ضر نتایج 

 .است ای خوشه تجمع ی( نشانگر الگو069/0) 1397( و 16/0) 1390 یدر دو مقطع زمان

 

 ساختمانی تراکم عامل به توجه با موران شاخص. 5 جدول

 z ارزش واریانس انتظار مورد ضریب موران شاخص سال
1390 16/0 007/0- 0009/0 27/5 
1397 069/0 002/0- 0002/0 8/4 
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 1397 سال در تهران شهر 22 منطقۀدر  ییرو پراکنده. 2 شکل

  

 
 1390 سال در تهران شهر 22 منطقۀدر  ییرو پراکنده. 3 شکل

 

 نشان داده شده است. 6در جدول  موردمطالعه منطقۀمدل هلدرن در  نتایج
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درصد از رشد شهر  79حدود  4 ناحیۀدر  فقطکه  است آن دهندۀ نشان مطالعاتی دورهمدل هلدرن در  یلتحل یجنتا

حالت  ینعکس ا یقاًدق 2 ناحیۀو در  استبوده  یتدرصد در ارتباط با رشد جمع 21 و و اسپرال شهر یمربوط به رشد افق

 ۀتوسعرشد و  یت،جمع یشافزا یناست، اما به نسبت ا یافته یشافزا یترشد جمع یزن 3 و 1 های یهناح. در کند یمصدق 

 است. یدهرس منفی به یزیکیف

 

 تهران 22 منطقۀبا مدل هلدرن در  يشهر ییرو پراکنده تحلیل. 6 جدول

 نتیجه نهایی معادلۀ هلدرن رابطۀ ناحیه
1 Ln (1.497)+ ln (0.797)=Ln (1.193) 176/0 =227/0-403/0 1=29/1-29/2 
2 Ln (1.327)+ ln (1.081)=Ln (1.435) 361/0 =078/0+283/0 1=21/0+79/0 
3 Ln (9.781)+ ln (0.223)=Ln (2.185) 782/0 =499/1-281/2 1=92/1-92/2 
4 Ln (1.332)+ ln (3.049)=Ln (4.063) 402/1 =115/1+287/0 1=79/0+21/0 

 

در  یج،مطابق نتا شود. مشاهده می 7تهران در جدول  22 منطقۀ در VHGبا شاخص  یرشد شهر یتوضع تحلیل

 ناحیۀدر  ،بندی یتاولومطابق  یافته است. همچنین گسترش یرشد عمود مطالعه مورد یدر مقطع زمان موردمطالعه منطقۀ

به  ،ینسبت به افق یشدت رشد عمود ینکمتر و رددا وجود 1 مقدار حداکثر از 6/0با مقدار  یدتریشد ی، رشد عمود1

 (.7)جدول  رددا اختصاص 3/0 حدود با 1 ناحیۀ

 

 تهران 22 منطقۀ در VHGبا شاخص  يرشد شهر یتوضع تحلیل. 7 جدول

 اولویت نهایی مقدار 1397 سال 1390 سال ناحیه
1 27/0 55/0 28/0 4 
2 26/0 86/0 60/0 1 
3 31/0 67/0 36/0 3 
4 29/0 80/0 51/0 2 

 

 ارائه شده است. 1397و  1390، 1383 یها سالشهر تهران در  22 منطقۀ ی،مسکون قمناط توسعۀ روند 4 شکل در

گسترش در سال  ینداشته است و ا یدتریشد یشیروند افزا 1397تا  1390 یها سال طی یمسکون مناطق توسعۀ روند

 22 منطقۀبا گذر زمان در  یمسکون مناطق توسعۀ ۀدهند نشانروند  ین. ارسد یمنظر  به تر واضح یبه مقدار مشخص 1397

 ینا یها بخش یراز سا یشترب 22 منطقۀ یبخش شمال شرق درروند توسعه  ،شود یمکه مشاهده  طور همان است. تهران

 .استمنطقه بوده 
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 تهران 22 منطقۀ شهري توسعۀ روند. 4 شکل

 

 بحث

 این اولیۀ مالکانو سازندگان شهر تهران قرار داشته است.  اندرکاران دستمنطقه مورد توجه  ینعمران ا 1340 دهۀ از

 یدشهر جد کیمنطقه به نام  ینا ،تهران شهر جامع طرح تصویب از پس .اند بوده یروزگرو ف فرمانفرمایان خانوادۀ یاراض

شده  یطراح ارانکهم و فرمانفرمایان مشاور ینمهندس ۀیلوس به نک یدبه نام شهر جد 1350 دهۀدر  آن حوزۀو  یفتعر

 بقیۀو  ردک یداپ یجزئ ناکشد و مال کیکتف منطقه این اراضی از درصد 20 حدود 1358 تا 1349 یها سالاست. در طول 

و  یانفرمانفرما یاراض ی،انقالب اسالم یروزیشد. پس از پ یممترمربع به باال( تقس 1000به قطعات بزرگ ) اراضی

 لۀوسی هب ها ینزم یناز ا تارکه 500 حدود و شدواگذار  یشهر ینبه سازمان زم ها آناز  یتعداد واعالم  یمل یروزگرف

و  یرانا یلیموقوفه درآمد. در طول جنگ تحم صورت به ،بودند ها ینزم ینا کمال قاجار زمان از هک نیک مالعلی هللا آیت

 وساز ساخت منظور بهمسلح  یروهایتوسط ن یاراض ازدرصد  25 منطقه، این اراضی بودندسترسبه علت در ،عراق

پس از  .ردندک یساز شهرکشروع به  نکمس های یتعاون یزن یاراض یناز ا یو در قسمت شد استفاده ینظام یها پادگان

 یا منطقهمنطقه از شهر را به  ینا توان یم هک یجهنت ینبه ا یابیشهر تهران و دست التکبا مش ینمسئول شدن مواجه

در طرح جامع تهران  هک 22 منطقۀگسترش شهر تهران در  انکام به توجه با و کرد یلتبد ینیشهرنش یمطابق با الگوها

شهر تهران الحاق  خدماتی محدودۀشمال غرب تهران را به  یتهران بر آن شد تا اراض یبود، شهردار شده بینی یشپ یزن

 1370در سال  یرانا یو معمار یشهرساز یعال شورای توصیۀبنا به  22 منطقۀ یلیتفص طرح تهیۀاساس  ینا بر. کند

مناسب  یفضاها یابی مکانو  یابی جهت یطمح خوانابودن هویت، مانند یشهرساز رفته ازدست یممفاه یایاح باهدف
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با عنوان  ،توسط مشاور باوند شده یهتهمطالعات  1373مشاور باوند قرار گرفت. در سال  مهندسین ارکدر دستور  یشهر

بنا  هک شدهمراه  یآن با مسائل مختلف اجرای زمینۀ یلی،طرح تفص یبشد. پس از تصو یبتصو 22 منطقۀ یلیطرح تفص

، 1378در سال  یدجد یلیو طرح تفص یبازنگر شهر آرمانباوند و  مشاور مهندسین وسیلۀ بهمجدداً  ،موجود یها ضرورتبه 

 یخدر تار ،تهران 22 منطقۀ یلیتالش و مطالعات، طرح تفص ها سالپس از  ،سرانجام. رسید 5 مادۀ میسیونک یببه تصو

در سطح  22 ۀمنطق .کردخود را آغاز  یرسم یتفعال 22 منطقۀ یابالغ و شهردار 5 مادۀ میسیونک وسیلۀ به 8/6/1379

شمال -و بزرگراه تهران رجک-تهران آزادراهمهم منطقه،  های یدسترسدارد.  نظیری یب یدسترس یتقابل شهریتهران و فرا

است.  وآمد رفت یاصل یرمس شور،کشمال به جنوب  یاصل یانشر عنوان بهشمال -در حال احداث تهران آزادراه هک است

ضوابط  بنا بر هکمنطقه  یناست. ا یشهر زندگی بهینۀمناسب و  یالگو یجادا یشهر تهران برا یدام ینآخر 22 منطقۀ

ورزشگاه  یها ساختمانو  یساتو تأس ندهکپرا یها شهرک جز به اکنون هم ،است شهر پیوستۀ گسترش جزءطرح جامع 

با ابالغ طرح جامع تهران )مصوب  22 منطقۀ توسعۀ طرح است. یشهر وساز ساختاز  یخال ،یتگرو جنگل چ یآزاد

نظارت بر گسترش شهر تهران و  یشورا گذاری یاستس براساس و است یافته املک یتتهران رسم ی( به شهردار1370

 خود در را تهران غرب حوزۀ یاسدر مق یخدمات مبودهایک یتمام یدبا 22 منطقۀ( یده طرح جامع )حفظ و سامان لیاتک

 .دهد جای

در نظر گرفته  یو البته خدمات یتفرج و گردشگر یتهران با کاربر یشهر ۀکراندر  ای یژهو ۀپهنعنوان  ، به22 منطقۀ

حداکثر تراکم  باکه  است یتیجمع یبا تراکم باال یا منطقه یریگ شکل یم،اما آنچه امروز شاهد هست است، شده

مناسب،  انداز چشمو  یعتطب یم،مال یبش ی،اراض بکربودن و خالی ندارد. یتطابق یچه ،آن برای شدهدرنظرگرفته

 یازهایاز ن یتهران شد تا بخش یقطب گردشگر یبا الگو مسکونی منطقۀ مثابۀ به 22 گذارۀمنطق یده سامان سازی زمینه

 جغرافیایی، نظر از منطقه ینا (.358: 1398و همکاران،  یبرطرف کند )فرهود یحیتفر یها پروژهشهر را با  یرفاه

 حد از خارج و رویه بی وسازهای ساخت، 22 منطقۀاز مشکالت موجود در  یکی. شود یمحسوب م تهران منطقۀ ترین بزرگ

 خانۀ تصفیه ینوع به که منطقه این در مرتفع های برج ساخت با. استناموزون  یریتیمد های یاستسو  منطقه این در مجاز

 یافته افزایش تهران شهر آلودگی و کرده ایجاد مانع تهران شرق به غرب باد برابر در شود، می محسوب تهران شهر هوای

 تأثیرات یابیارز یرا برا یا مطالعه( 2016و همکاران ) ی. صالحاند کرده تأییدموضوع را  ینا شده انجام مطالعات. است

باد  یانجر یعیطب یو اظهار داشتند که الگو ندداد انجام 22 منطقۀباد غالب در  یانجر یبلند بر الگو یها ساختمان

 یناش یهثانو تأثیراتبروز  بهمسئله  ینا ینبنابرا ؛کرده است ییربلند تغ های ساختمان یرعادینادرست و غ یتموقع دلیل به

دود از طرف جنوب شرق تهران را بر  یۀتخلباد از طرف غرب و  ینظم ورود وشده  منجر باد یانجر یدتشد یا یستاییاز ا

 هم زده است.

 اما است،و شهر تهران  22 منطقۀ هوای تصفیۀ یبرا فارس یجخل یشهدا یاچۀدرمتصور از احداث  یها نقشاز  یکی

 نشدن موفق همچنینکرده است.  تر رنگ کمرا  یاچهکارکرد در ینا عمالً یاچه،در اطراف در های برج وساز ساخت

را با چالش  یشهر یفضاها یحصح گیری شکل موردمطالعه، منطقۀدر  یلیتفص یها طرحو مسکن و  ینزم های یاستس

و است  یلیدر طرح تفص شده یینتع یاز بارگذار یشدر آن ب یساختمان یکه بارگذار یا منطقه .مواجه ساخته است یجد
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از جمله  یبا مشکالت مختلف کهساکن خواهد شد  زین یندهمنطقه در آ یندر ا شده بینی یشپ یتچند برابر جمع یتجمع

 دیگر، طرفی از نرم خواهد کرد. وپنجه دستو ارزان  یعموم ونقل حمل ینو همچن یو بهداشت یدولت ینبود مراکز آموزش

بر  خود ۀنوب به که است انجام شده یساز شهرک ها آندر  و ینظام یها پادگان یارمنطقه در اخت ینا های یندرصد زم 25

 یامدر ا یکتراف یجادا به توان یم 22 ۀمنطقمشکالت  ینتر مهماز  طورکلی به بوده است. مؤثرمنطقه  یننامتوازن ا ۀتوسع

 یتگر،قطع درختان پارک چ ی،و ورزش یآموزش ی،فرهنگ یها ، کمبود سرانهفارس یجخل یشهدا یاچۀدردر اطراف  یالتتعط

 است، یمل یۀسرماکه  یتگرچ یبوستان جنگل موقع به یرسان آبمنطقه، عدم  یها سبز در بوستان یرفتن فضاینباز

 ترافیک کرج،–اتوبان تهران یرگذربودن زطرفه یکالزم، نبود درمانگاه،  یآب شرب منطقه از استانداردها نبودنبرخوردار

 یها وجود ساختمان ولگرد و یها بوستان مسافر، وجود سگ یکیبد فاضالب بلوار کاشان، تار ی، بوبازار شنبه سهاز  یناش

 .کرد اشاره منطقه یمنناا

 است. شده تعریف تهران شهر مقیاس در فراغتی کارکرد 22 منطقۀ برای تهران، 22 منطقۀ یلیتوجه به طرح تفص با

 پیدا اختصاص فراغتی بخش به گذاری یهسرما حوزۀ در چه و ها بارگذاری در چه منطقه های فعالیت درصد 35 حقیقت در

 و تهران شهر نجات و امداد قطب عنوان به منطقه این قراردادن هدف ،22 منطقۀ تفصیلی طرح در دیگر نکتۀ. است کرده

 دانشگاهی علمی، مراکز قرارگیری. است گرفته قرار مدنظر مرکز به منطقه این تبدیل 22 منطقۀ تفصیلی طرح اصول در

 .است شده واقع یدتأک مورد موضوع این جامع طرح در البته پژوهشی و

 

 گیري نتیجه

و خارج از  برنامه یب یشهرها به شکل ی،اجتماع-یمهاجرت و مسائل اقتصاد یت،جمع یشبسته به افزا ،اخیر سالیان در

 یا یگسترش افق یالگو عنوان باو  قاعده یبگسترش  صورت بهرشد  ینکه ا اند کردهرشد  یشهر پایدار توسعۀچارچوب 

نوع  ینا یهردوکه  بوده یساختار شهر ییرخارج از حد استاندارد و تغ های یساز بلندمرتبهدر قالب  یا یشهر یپراکندگ

 از تهران منطقۀ ترین بزرگ عنوان به نیز 22 منطقۀ. است شده یشهر مدیریت حوزۀدر  یمشکالت فراوان منشأگسترش 

، 22 منطقۀاز مشکالت  یکی و یرفتهپذ یرتأث مذکور یناموزون رشد شهر یمشکالت و الگوها از جغرافیایی، نظر

 .است منطقه این در مجاز حد از بیش و رویه بی وسازهای ساخت

به مقدار  1390نسبت به سال  و بوده 98/0 برابر 1397 سال در مساحت آنتروپی مقدار تحقیق، این نتایج مطابق

 به نسبت و بوده 96/0 زمانی دورۀ یندر ا یتجمع ی. آنتروپدهد یرا نشان م یو تمرکز کمتر است یافته یشافزا یاندک

 ،1390 سال به نسبت 1397 سال آنتروپی مقایسۀ ینبنابرا ؛است شده تر نزدیک یک به و یافته افزایش 1390 سال

 یدر نواح یتمتعادل جمع یعتوز بیانگر ینی،ج یبضر نتایج. بود 1397در سال  یتجمع یشترب یپراکندگ ۀدهند نشان

 1397( و 16/0) 1390 یدر دو مقطع زمان موردمطالعه منطقۀموران  یبشهر تهران دارد. ضر 22 منطقۀ چهارگانۀ

 ی، رشد شهر4 ناحیۀ جز به موردمطالعه منطقۀمدل هلدرن، در  یجنتا مطابق .است ای خوشه تجمع ی( نشانگر الگو069/0)

 بوده است. چشمگیرینسبت  یدارا یشهر رالو اسپ ینسبت به رشد افق یترشد جمع و یتدر ارتباط با رشد جمع بیشتر

از  6/0با مقدار  یرشد عمود یدترینشد و موردمطالعه منطقۀدر  یرشد عمود غالبت ۀدهند نشان ،VHGشاخص  نتایج
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در  یراخ یها سالدر  یساز بلندمرتبه به تمایل ۀدهند نشانموضوع  ینا .است شده مشاهده 1 ناحیۀدر  1حداکثر مقدار 

تهران از  22 منطقۀ های یتجذاب ینو همچن یاقتصاد یطشرا یت،جمع یشدارد که با توجه به افزا موردمطالعه ۀمنطق

 باداشته است.  همراه بهمنطقه  یندر ا وساز ساختفعاالن  یرا برا یادیز اقتصادی صرفۀ یمی،و اقل یطیمح یطلحاظ شرا

 یالگو یتا حدوداما  ،است شده کاسته 22 منطقۀ ییرو پراکندهگفت که از  توان یم شده محاسبه یبتوجه به مجموع ضرا

 1 ناحیۀتراکم در  یزان. میستنکامل  یقطب آن تک یپراکندگ یو الگو است مشاهده شده موردمطالعه منطقۀپراکنده در 

پراکنش  یلدال ینتر مهم. از جمله استتر  غالب یپراکندگ ی( الگو4و  3، 2) ینواح یربوده و در سا ینواح یراز سا بیشتر

ابهام  ،از انقالب پسن کن و مسیزم یواگذار های یاستسبه منطقه،  یعوس یها مهاجرتبه  توان یم موردمطالعه منطقۀ

 .کرد اشاره غیرهو  یریتیمد یستمس تغییراتو  ین و مقررات شهریدر قوان

موجود در  های یتظرفو  ها یلپتانساز  شود یم پیشنهادتهران،  22 منطقۀدر  یقتحق های یافتهاستناد به  با یتدرنها

 گذاری یاستس ین. همچنگیرد صورت یشهر رپایدا توسعۀ تحقق جهت دراستفاده  ترین ینهبه ،موردمطالعه منطقۀبافت 

 یمحل یشورا یاستفاده از نظرات و کارکردها ،منطقه ییمتناسب با ساختار و سازمان فضا یتراکم ساختمان یعمناسب توز

فرسوده و  یها بافت یده سامان ،یدارپا ۀتوسعدر چارچوب  یصنعت ۀتوسع یها فرصت یحفظ و ارتقا ی،و مشارکت مردم

 .شود یم یشنهادپ موردمطالعه منطقۀدر  یشهر یدر بهبود ساختار و الگو نیز وسازها ساخت مندکردن نظام
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 منابع

شهر کرمان با استفاده از  ییفضا-یروند گسترش کالبد ی(. بررس1394) امیرمهیم مهیمی،و  رامین نوحی، محسن، حسینی، یالقیا

 .52-35 ،(23)7 ،زاگرس انداز چشم یشهر یزیر و برنامه جغرافیا فصلنامۀ .شانون و هلدرن یآنتروپ یها مدل

. یشهر یزا درون ۀتوسع یها برنامه یابیارز یارو مشارکت مردم، مع ینی(. هرم بازآفر1391زهرا السادات ) ی،محمد و اردستان یینی،آ

 .61-47 ،(5)3 ،شهر یتهو

 ،: شهر بانه(موردی مطالعۀ) شهری توسعۀ یالگو یداریعوامل مؤثر بر ناپا ییفضا یل(. تحل1396) عبداهلل صالحی،و  طاهر پریزادی،

 .114-101 ،(26)7 ،فضا جغرافیایی آمایش مجلۀ

بر  یدشهر زنجان با تأک یو کالبد ییگسترش فضا یابی(. ارز1378) اکبر ی زمانی،و اصغر فیروز جمالی، محمدرضا، پورمحمدی،

 .46-29 ،63 ،یاییجغراف یها پژوهش مجلۀ. 1384 تا 1355 دورۀ یط ینزم یکاربر ییرتغ

 یماتبر تحوالت تقس یدبا تأک یشهر ییرو پراکنده یلو تحل ی(. بررس1398) سیدمحمد حسینی،و  محمد ای، یرهم سیدعلی، حسینی،

 .159-137 ،(21)6 ،شهری کارکرد و ساختار مطالعات فصلنامۀ(. قم شهر: مطالعاتی نمونۀ) یاسیس

 .نوین علم . تهران:ای یهناح و شهری یزیر برنامه بر تأکید با جغرافیا در مدل کاربرد(. 1385) میرنجف ی،و موسو حسن یا،ن حکمت

 .نور پیامدانشگاه  . تهران:ایران بر تأکید با روستا و شهر متقابلروابط (. 1374) اصغر یعل رضوانی،

و  یدنیس یشهرها در کالن ی/فشردگپراکنش درجۀسنجش  تطبیقی مطالعۀ(. 1385) غالمرضا ،زاده و عباس یممحمدرح رهنما،

 .128-101 ،(6)3 ،ای یهناح توسعۀو  جغرافیا .مشهد

 .شهرسازی و مسکنوزارت  . تهران:شهرسازی های روش و مباحث مجموعۀ(. 1369) یمحمدتق رهنمایی،

مرکز پژوهش  یپژوهش-علمی فصلنامۀ .تهران شهر 13 منطقۀ ییگسترش فضا ی(. الگو1393) امیر رحمانی،و  حسن سجادزاده،

 .58-47 ،(11)29. نظر یو شهرساز یهنر معمار

 با ای یهناح و شهری سطوح در شرقی آذربایجان استان فضایی سازمان یل(. تحل1378) اسماعیل پورمحمد، و محمدحسین سرایی،

 .71-57 ،(22)8 ،جغرافیایی فضای مجلۀ آنتروپی. مدل از استفاده

 سمت. تهران: اول. هفتم. جلد چاپ .شهری جغرافیای در نو های دیدگاه(. 1387) ینحس شکویی،

رشد  یدارو پا ینهبه یالگو یینشهر و تع ییفضا-یبر گسترش کالبد یلی(. تحل1392) امیر رحمانی،و  یژنب ی،رحمان مجید، شمس،

 .56-47 ،(1)3 ،حصار هفت ی.کم یها از مدل یریگ آباد با بهره شهر صالح یکالبد

 .ایران صنعت و علم تهران: دانشگاه .یشهر یزیر برنامه یبر مبان یا مقدمه(. 1389) اسماعیل شیعه،

 .13-6، 4 ،شهری مدیریت فصلنامۀ چیست. پایدار شهر(. 1379) مظفر صرافی،

استان اصفهان  یمراتب شهر و سلسله یتجمع ییفضا یعتوز ی(. سنجش الگو1393) فاطمه ی،دهاقان  یانو احمد مسعود پور، ییصفا

 .112-91 ،(21)6 ،زاگرس انداز چشم یشهر یزیر و برنامه جغرافیا فصلنامۀ .1390-1375 یها سال یط
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