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جایگاه تحوالت جمعیت و حریم در شهر اسالمی 
و الزامات مدیریتی آن

نمونه مطالعاتی: کالنشهر تهران

سمیه زیاری1،کرامت اله زیاری2،  محمدرضا عبدلی3

چكیده 
كــه در كشــورهای جنــوب باعــث ایجــاد مادرشــهرهای چنــد میلیــون نفــری مــی شــود، نشــان دهنــده ی ژرفــای  فــرا شهرنشــینی 
ناخوشــی ســاخت هــای اجتماعــی اقتصــادی اســت. یکــی از مســایلی كــه در رابطــه بــا ســازمان یابــی كالبــدی- فضایــی مادرشــهرهای 
ــهر  ــا ش ــد ب ــا، در پیون ــم آنه ــع در حری ــهری واق ــز ش ك ــتایی و مرا ــای روس ــون ه ــی كان ــد، دگرگون ــی باش ــه م ــورد توج ــالمی م ــی - اس ایران
ــهر  ــا در ش ــت ه ــوع فعالی ــا ن ــاط ب ــدودی در ارتب ــا ح ــی ت ــده جمعیت ــک پدی ــوان ی ــه عن ــینی ب ــد شهرنش ــه رش ك ــا  ــت. از آنج ــزی اس مرك
ــا توجــه بــه انباشــت جمعیــت در آن¬ صــورت مــی گیــرد، بایســتی ســاماندهی و صیانــت از  اســت و توســعه مرزهــای كالبــدی شــهر ب
گــردد. پژوهــش  حریــم مادرشــهرها براســاس مطالعــه روابــط متقابــل میــان اســکان جمعیــت و اشــتغال در چارچــوب حریــم تبییــن 
حاضــر از الگــوی پــس رویــدادی و تکوینــی بهــره گرفتــه و از نظــر روش شناســی، از روش كیفــی بــا رویکــرد متکــی بــه توصیفــی- تحلیلــی 
كــرده اســت. ایــن پژوهــش، نخســت بــه بررســی وضعیــت موجــود فعالیــت و جمعیــت در حریــم مادرشــهر تهــران پرداختــه و  اســتفاده 
ســپس بــا اســتفاده از مــدل هــای پیش¬بینــی جمعیــت و روش هــای بــرآورد فعالیــت، تحــوالت آتــی آن هــا را تشــریح نمــوده اســت. 
ــه صــورت مســمتر ادامــه دارد و  ــم مادرشــهر تهــران ب ــه رشــد جمعیــت و فعالیــت در گســتره حری ك نتایــج پژوهــش نشــان مــی دهــد 
كــز فعالیــت در برخــی از دوره هــای زمانــی، بــه معنــای مهاجــر فرســتی، زوال كانــون هــای جمعیــت و  كاهــش تعــداد ســکونتگاه هــا و مرا
كــز فعالیــت نیســت؛ بلکــه بــه دلیــل گســترش محــدوده مادرشــهر تهــران، پدیــده شهرشــدگی زودهنــگام نقــاط روســتایی،  ایســتایی مرا
ــا مشــکالتی  ــد ب ادغــام آنهــا و تغییــر محــدوده هــای آمــاری در سرشــماری هاســت. بدیــن ترتیــب تکویــن نواحــی شــهر- بنیــاد جدی
مشــابه مادرشــهر تهــران، در ســایر شــهرهای بــزرگ واقــع در پیرامــون تهــران، در آینــده¬ای نزدیــک، دور از انتظــار نیســت؛ در پایــان نیــز 
بــا اســتفاده از روش SWOT و بــر اســاس یافتــه هــای پژوهــش، راهبردهــای مناســب بــه منظــور مدیریــت جمعیــت و فعالیــت در حریــم 

مادرشــهر تهــران اســتخراج گردیــد.
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1. مقدمه
گی هــاى عمومــی نظــام شــهرى  رشــد، پویایــی و تحــول از ویژ
گرچــه ســرعت رشــد شهرنشــینی در كشــورهاى توســعه  اســت. ا
یافتــه در وضعیــت مناســب و كنتــرل شــده اى قــرار دارد، لیکــن 
كشــورهاى در حــال توســعه )از  ادامــه رشــد شــتابان آن در 
كامــاًل مشــهود اســت. ایــن امــر موجــب رشــد  جملــه ایــران( 
مناطــق كالنشــهرى در اینگونه كشــورها شــده اســت كــه تبعات 
ــه در  ــدى و چ ــام كالب ــهر و نظ ــه در درون ش ــانه هاى آن چ و نش
بــرون آن و عناصــر پیرامونــی ظاهر گردیده اســت ]1[. این¬گونه 
كــز سیاســی، اداری و تجــاری هســتند  كالن شــهرها غالبــا مرا
گونــه آنهــا مشــکالت و معضــالت پــر شــماری را  و رشــد بیمــار 
بــه¬ وجــود آورده است.گســترش و توســعه شــهر تهــران در 
گذشــته ناشــی از پیدایــش و توســعه مجموعــه¬ای از  ادوار 
ــی  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــا و فراینده ــل، نیروه عوام
كالبــدى در فضــاى جغرافیایــی شــهر )درون و پیرامــون آن(  و 
كــه از ایــن رو تحــول و ســازمان¬یابی ســاختار  بــوده اســت 
كالبــدى- فضایــی تهــران نیــز دســتخوش حــوادث، شــرایط 
گردیــده اســت. متعاقــب آن رشــد و  گی هــاى آن دوره  و ویژ
گســترش شــهر تهــران و جهت¬یابــی آن در فضــاى پیرامونــی 
ــك از  ــده و ایــن تحــوالت در هــر ی ــور گردی ــع تحــوالت مزب ــز تاب نی
دوره هــاى تاریخــی شــهر، منجــر بــه خلــق آثــار و عناصــر كالبــدى 
جدیــد در فضــاى درون )محــدوده شــهر( و پیرامــون )حریــم 

شــهر( گردیــده اســت.

رویــش عناصــر كالبــدى در ســطح » منطقــه شــهرى تهــران « و 
افزایــش كمــی آن، مناســبات فضایــی منطقــه شــهرى را تحــت 
تأثیــر خــود قــرار داده و بــه نوعــی در برخــی از مقاطــع زمانــی، 
گیــران شــهرى را وادار بــه اتخــاذ سیاســت  مدیــران و تصمیــم 
هــاى كنترلــی و مســّکن بــه منظــور بــه تأخیــر انداختــن تبعــات 
و عــوارض ناشــی از مشــکالت بــه وجــود آمــده نمــوده اســت، در  
نتیجــه بــه جــاى اتخــاذ تدابیــر بلنــد مــدت و جامــع الشــرایط 
گرانــه و  بــه منظــور تقویــت نقــش و جایــگاه فرماندهــی، هدایــت 
گیــر شــرایط روزمرگــی نمــوده،  راهبــردى پایتخــت، آن را گریبــان 
كــه در شــرایط ســرگردان، تابــع متغیرهــاى تحــوالت  بــه نحــوی 
اســت.  گردیــده  خــود  فضایی-كالبــدى  ســازمان  ادوارى 
كــه خــود ناشــی از التهــاب صنعتــی شــدن و الگــو  جریــان مذكــور 
ــز صنعتــی  ــود ســبب تمرك ــی ب ــی كشــورهای غرب ــرداری از برخ ب
كــه در  بــه شــکلی آشــفته در تهــران و مجــاور آن شــد بــه نحــوی 
ــور در فضــای پیرامــون از  ســال هــای اولیــه اســتقرار عناصــر مزب

ــرد. ك هیــچ برنامــه روشــنی تبعیــت نمــی 

بــه دنبــال افزایــش قیمــت نفــت و درآمدهــای حاصــل از آن 
توســعه شــهری  رونــد  و  هــا  عمــده¬ای در سیاســت  تغییــر 
ــن  ــی ای ــای مال ــدن نیازه ــن ش ــا تأمی ــه ب ــاد. در نتیج ــاق افت اتف

ــگاه  توســعه بــه وســیله درآمدهــای ناشــی از نفــت، ضــرورت و ن
اقتصــادی شــهر بــر پیرامــون بــه منظــور اســتقرار صنایــع و كارگاه 
ح گردیــد؛ از ایــن زمــان بــا تزریــق دالرهــای  هــای صنعتــی مطــر
نفتــی بــه شــهرها به-ویــژه شــهرهای بــزرگ، دامنــه وســیعی 
از نیازهــای خدماتــی، اجــرای زیــر ســاخت هــای اقتصــادی، 
بارگــذاری گســتره صنایــع مونتــاژ و بــه دنبــال آنها رشــد گســترده 
در  پیوســت]2[.  وقــوع  بــه  كشــور  اداری  بوروكراســی  نظــام 
بــه  را  آن  و  پیچیــده  را  تهــران  كاركردهــای  و  نقــش  نتیجــه 
و  درآمــد  كار،  ســرمایه،  جمعیــت،  جــذب  كانــون  بزرگتریــن 
خدمــات تبدیــل نمــود. از ایــن پــس، ضــرورت حفــظ و كنتــرل 
ــه طــور جــدی  ــت راهبــردی آن ب محــدوده شــهر تهــران و هدای
كــه تهیــه شــده بــود بــر قامــت  ح جامعــی  ح و بــر اســاس طــر مطــر
آن چارچوبــی تحــت عنــوان محــدودۀ شــهری و حریــم ترســیم و 

بــا اجــرای تدریجــی آن رنــگ و نقــش آن برجســته تر شــد. 

كالبــدی¬ فضایــی  كــه در رابطــه بــا اثــرات  یکــی از مســائلی 
مادرشــهر تهــران مــورد توجــه بــوده و بازشناســی آن در اولویــت 
شــهرهای  و  هــا  دهســتان  روســتاها،  دگرگونــی  باشــد،  مــی 
موجــود در حریــم شــهر در پیونــد بــا تحــوالت فضایــی تهــران 
ح جامــع و تعییــن حریــم ایــن شــهر در حــوزه  اســت. تدویــن طــر
هــای پیرامونــی آن یکــی از نقــاط عطــف مهم در تحــوالت تهران 
ــازماندهی  ــهر در س ــمی ش ــت رس ــرآغاز دخال ــه س ك ــرا  ــت. چ اس
اجتماعــی¬ اقتصــادی و بویــژه كالبــدی روســتاهای پیرامــون 
كــه بــه رغــم  كــی از آن اســت  تهــران اســت. اســناد موجــود حا
اهمیتــی كــه علــی الصــول حریم مــی توانســته اســت در تحوالت 
تهــران داشــته باشــد، برنامــه ریــزان بــه آن توجــه الزم نداشــته 
كــه مــی تــوان از حریــم پایتخــت بــه تاریکخانــه  انــد؛ تــا جایــی 
كــه دگرگونــی هــای ناشــی از  كــرد  هــای ســطوح پیرامــون یــاد 
همجــواری آنهــا بــا تهــران، بــه صورتــی ناخواســته در دهــه هــای 
50، 60 و 70 خورشــیدی ظاهــر شــده و در دهــه 80 بــه اوج خــود 

رســیده اســت.

نظــر بــه اینکــه تعییــن حریــم بــه حکــم ضــرورت كنتــرل و هدایت 
موجــود  شــرایط  و  نیازهــا  خاطــر  بــه  نــه  و  تهــران  مادرشــهر 
نشــده  تعریــف  فراینــدی  طــی  حریــم،  در  واقــع  روســتاهای 
و خــودرو، ایــن نقــاط را در مجــاورت بــا تهــران بــه اســتحاله 
كانــون هــای جمعیتــی در شــرایط انقیــاد و حصــر  كشــانده و 
فضایــی ناشــی از حریــم تهــران، تحــوالت جمعیتــی خــود را 
ســپری نمــوده و دگرگونــی هــای فضایــی بــی ســابقه ای در 
عرصــۀ حریــم تهــران پدیــد آمــده، از ایــن رو نگارنــدگان ســعی 
كــز فعالیــت و كانــون  دارنــد ضمــن تشــریح وضعیــت موجــود مرا
هــای ســکونت، تحــوالت آتــی جمعیــت و فعالیــت در حریــم 
مادرشــهر تهــران را بررســی نماینــد تــا بــر اســاس آن الزامــات 
مدیریتــی الزم بــرای مدیــرت مطلــوب حریــم تدویــن شــود.
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2-مبانی نظری 

2-1. نواحی شهر- بنیاد
تــا پیــش از آغــاز قــرن بیســتم، اســتفاده از دو مفهــوم شــهر و 
روســتا مــی توانســت بــرای تشــریح اشــکال توســعه فضایــی و 
ســکونتی موجــود آن زمــان كافــی باشــد. امــا توســعه و گســترش 
شهرنشــینی قــرن بیســتمی در دو مقیــاس خــرد و كالن موجــب 
شــکل گیــری پدیــده هــای نوینــی در ســازمان فضایــی ســرزمین 
شــد؛ بــه دنبال تکویــن این پدیده هــای فضایی، اندیشــمندان 
علــوم مرتبــط نیــز شــروع بــه مفهــوم ســازی هایــی بــرای پدیــده 
كردنــد. بازتــاب تحــوالت فضایــی در مقیــاس  هــای نوظهــور 
خــرد را مــی تــوان در ســاخت مفاهیمــی چــون شــهرهای جدیــد 
كنــده  رویــی شــهری  و شــهرهای اقمــاری، حومــه نشــینی و پرا
ــا2 و  ــن ه ــهر ف ــهری1، ش ــای فراش ــکونتگاه ه ــر س و در دوران اخی
ــه همگــی در طــول قــرن بیســتم  ك شــهر  لبــه هــا3 ســراغ گرفــت 
كشــورهای توســعه یافتــه یــا در  و در هالــه شهری-روســتایی 
گرفتنــد. بازتــاب دســته دوم تحــوالت  حــال توســعه شــکل 
ــاخت  ــوان در س ــی ت ــاس كالن( را م ــای مقی ــده ه فضایــی )پدی
ــه  ك ــت  ــط دریاف ــم مرتب ــری از مفاهی ــه دیگ ــت مجموع و پرداخ
بــه نوعــی از گســترش شــهر یــا مادرشــهر اولیــه، بــه هــم پیوســتن 
شــهرها و نواحــی شــهری مســتقل همجــوار و یــا در تعامــل 
كاركــردی نواحــی شــهری و روســتایی بــه لحــاظ كالبــدی مجــزا 
از هــم شــکل گرفتنــد. مفاهیمــی ماننــد مادرشــهر4، منظومــه 
شــهری5، ناحیــه مادرشــهری6، شــهر¬منطقه7، زنجیــره شــهری 
یــا مگالوپلیــس8، ابرشــهر9، ابــر شــهر¬ منطقــه10، منطقــه شــهری 
عملکــردی11، تجمــع شــهری12، منطقــه مادرشــهری13، منطقــه 
شــهری چنــد هســته ای14 و ... از جملــه پدیــده هــای فضایــی 

مقیــاس كالن و مفاهیــم مبیــن آنهــا اســت]3[. 

شــاید بتــوان نوعــی رابطــه تولیــدی بیــن ایــن دو دســته پدیــده 
و مفاهیــم خــرد و كالن نشــان داد. تحــوالت فضایــی مقیــاس 
خــرد موجــد و مولــد شــکل¬گیری پدیــده هــا و مفاهیــم مقیاس 
بــه عبــارت دیگــر رهــا شــدن شــهر ســنتی از  كالن هســتند. 
حصــار شــهر مركــزی و ســرریز توســعه در شــکل نقــاط ســکونتی، 
خریــد، كار و تفریــح زمینــه ســاز تکویــن پدیــده هــای جدیــدی 
ــل تعریــف  ــه پیشــتر قاب ك در ســازمان فضایــی ســرزمین گشــت 
نبــود. در حــال حاضــر بــه ســبب ظهــور یکبــاره و فرازمانــی 
نواحــی شــهر- بنیــاد مختلــف، یــک نــوع اغتشــاش ذهنــی در 
بیــن مخاطبــان ایــن مفاهیــم )حتــی كارگــزاران فرادســت نظــام 
ــود دارد.  ــم وج ــن مفاهی ــق ای ــن مصادی ــزی( در یافت ــه ری برنام
كنــون  مفاهیــم مادرشــهر تهــران و مجموعــه شــهری تهــران كــه ا
كشــور اســت، در  ریــزی  مفاهیمــی رســمی در نظــام برنامــه 
ــا ســاماندهی اســکان جمعیــت و فعالیــت،  مطالعــات مرتبــط ب
معــادل مفاهیــم دیگــری انگاشــته مــی شــود كــه از ایــن رو اثــرات 

ایــن نــوع مفهوم¬شناســی تنهــا در عرصــه نظــری محــدود 
كــه نتیجــه آن  نگشــته و بــه حیطــه عمــل نیــز وارد شــده اســت 
عــدم اتخــاذ راهبــرد و الزامــات مطلــوب مدیریــت و حکمروایــی 

است]3[

2-2. منطقه شهری

ــه از  ك ــا پیرامــون آن اســت  منطقــه شــهری، حــوزه نفــوذ شــهر ی
گونــی بــه شــهر دارد. منطقــه  نظــر كاركــرد، وابســتگی هــای گونا
كــه بســیاری از نهادهــا و موسســات  شــهری ناحیــه¬ای اســت 
واقــع در شــهر مركــزی، نیــروی انســانی غیرماهــر و خدمــات مورد 
نیــاز خــود را از آن منطقــه دریافــت مــی كننــد. ناحیــه تابــع یــا 
ناحیــه بــازاری نقــش مــکان مركــزی شــهر را دارد و یــا ناحیــه¬ای 
اســت كــه در متــن منطقــه¬ای یــا محلــی، بــه وســیله شــهر اداره 
مــی شــود]4[. منطقــه شــهری مــی توانــد بــه عنــوان یــک حــوزه 
كــه از درجــه قابــل مالحظــه ای از پیوســتگی در زمینــه هــای 
كاربــری اراضــی، نیــروی انســانی، كشــاورزی، صنعــت و تجــارت 
برخــوردار اســت، تعییــن و مشــخص شــود. لوئیــس مامفــورد 
چنیــن تعبیــری از منطقــه شــهری دارد، در ایجــاد یــک منطقــه 
ــزرگ  ــدازه¬ای ب ــه ان شــهری از یــک طــرف الزم اســت منطقــه ب
كــه تــا حــوزه وســیعی از مناطــق را در برگیــرد  در نظــر گرفتــه شــود 
كــه  گرفتــه شــود  كوچــک در نظــر  و از طــرف دیگــر تــا حــدی 
بتوانــد منافــع حاصــل را در مركزیــت خــود نگــه دارد. مناطقــی 
گــرد هــم مــی آینــد،  گــی هــای مشــترک  كــه بــه دلیــل منافــع و ویژ
ــهرها و  ــزی ش ــی مرك ــت نواح ــد جمعی ــر رش ــر اث ــب ب ــور غال ــه ط ب
ــا شــهر مهــم مركــزی پدیــد مــی آینــد،  از جملــه آنهــا شــهرهای  ی
گونــه  دوران صنعتــی انگلســتان مــی باشــند. مشــکالت ایــن 
كــز  كــز شــهری شــامل افزایــش فشــار بــر فضــای نزدیــک مرا مرا
كــم  كــم، شــرایط نامســاعد كار و زندگــی، ترا شــهری، افزایــش ترا
كــه بــا تــداوم آهنــگ رشــد جمعیــت و حومــه هــا  وســایل نقلیــه 
ــز اشــتغال  ك ــا جدایــی مســکن از مرا گســترده¬تر مــی شــوند و ب
افزایــش مــی یابــد. منطقــه شــهری هنگامــی مــی توانــد در عمــل 
ــه طــور  ــز متعــدد ب ك كــه فضاهــای مــا بیــن مرا نیــز موفــق باشــد 
ع، پــارک  ــاز نــگاه داشــته و حفــظ شــوند)به صــورت مــزار آزاد و ب
كــه توســعه  هــای جنگلــی و مناطــق روســتایی( و مهــم تــر آن 

شــهر مهــم مركــزی نیــز مهــار شــود ]4[.

ــه  ــد رو ب ــه رون ــا توجــه ب ــزرگ ب امــروزه در بســیاری از شــهرهای ب
گســترش توســعه شــهرها، مصــرف فضــای روســتایی واقــع در 
پیرامــون و به¬ویــژه مجــاور مادرشــهرها اجتنــاب ناپذیر اســت. 
ــر آن قســمت از فضــای پیرامــون  برایــن اســاس فشــار شــهری ب
ــهر را  ــوذ ش ــش نف ــا پی ــب از مدته ــه اغل ك ــد  ــی كن ــدا م ــان پی جری
كــرده اســت؛ هــر قــدر شــهر بزرگتــر و منطقــه نفــوذش  تحمــل 
ــد. نیــاز  ــر مــی شــود، ایــن فشــار هــم افزایــش مــی یاب نزدیــك¬ ت
بــه فضــا، تنهــا بــرای گســترش اقامتــگاه هــای انفــرادی و جمعــی 
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كــه بــه دلیــل نبــود جــا نمــی  نیســت، شــهر همیشــه آنچــه را 
گیــر و زشــت بــه نظــر  توانســته در خــود بپذیــرد یــا برایــش جا
مــی آمــد و اســتفاده از آنهــا بــرای محیطــش زیــان آور بــود، بــه 

ــده اســت]5[. پیرامــون خــود ران

2-3. حریم شهر
بــی  ،گســترش  انحطــاط  آشــفتگی،  دورۀ  یــک  طــی  از  پــس 
برنامــه و بــه وجودآمــدن تنگناهــا و موانــع فیزیکــی، در توســعۀ 
شــهرها و زوال ارزش هــای شــهری، ضــرورت حریــم و مالحظات 
كاركــردی آن، بــار دیگــر برنامــه ریــزان و مدیــران شــهری را بــه 
كــم و ازدحــام  كــه ترا ســوی تحدیــد مجــدد شــهرها كشــاند؛ چــرا 
كــه هزینــه هــای آن در  شــهری بــه حــدی افزایــش مــی یابــد 
ممانعــت از فعالیــت هــای اقتصــادی ناحیــۀ مادرشــهر عمــل 
گــر از نظــر انســانی تحمــل پذیــر  مــی كنــد. ایــن هزینــه هــا حتــی ا
كــه در  ــا آن دســته از معیارهــای عقالنــی- اقتصــادی  باشــند،  ب
شــکل دادن بــه افســانه مادرشــهر، نقــش مؤثــری ایفــا كــرده انــد، 
گیــرد. محدودیــت هــای فیزیکــی، شــهرهای  در تضــاد قــرار مــی 
اعمــال  و  ایجــاد  بــه  مجبــور  را  مادرشــهرها  ویــژه  بــه  بــزرگ 
محدودیــت هــای جدیــد در مرزهــای پیرامــون خــود نمــوده 
ــت هــای فیزیکــی محــض در  اســت. از نظــر مامفــورد، محدودی

ــوند: ــی ش ــرار م ــرط برق ــه ش ــه س ــهر ب ــترش مادرش ــر گس براب

ــی  ــرار م ــرداری ق ــورد بهره¬ب ــردم م ــط م ــه توس ك ــی  ــزان آب 1.می
گیــرد، بــدون اینکــه بــه همســایه رقیــب تجــاوز شــود.

2.میــزان زمیــن آمــاده، پیــش از آنکــه یــک مادرشــهر بــه دیگــری 
بپیونــدد و درهــم ادغــام شــوند.

3.هزینــه هــای حمــل و نقــل هــم از نظــر زمانــی و هــم مالــی، زیــرا 
بــا افزایــش فاصلــه از مركــز بــه نقطــه¬ای مــی رســیم كــه در آنجــا، 
كــم مــی شــود و حمــل و نقــل بــه  كشــش جاذبــه¬ای مادرشــهر 
كــز قابــل دسترســی را مطلوب¬تــر مــی ســازد، مشــروط  ســایر مرا
كــز مزایــای اقتصــادی قابــل مقایســه¬ای را  بــر اینکــه ایــن مرا

ارایــه دهنــد]4[.

كشــورهای  كــم و ازدحــام در غالــب مادرشــهرهای  شــرایط ترا
كــه در حــال حاضــر از محدودیــت  جنــوب تــا جایــی پیــش رفــت 
هــای فیزیکــی بــه عنــوان خطر توســعه و گســترش یاد می شــود. 
در تهــران نیــز آن دســته از تنگناهــای كالبــدی كه مامفــورد از آن 
یــاد مــی كنــد، بــه اشــکال متفــاوت خــود را نشــان داده اســت. بــه 
ح  طوری¬كــه محدودیــت ناشــی از آب تــا جایــی جــدی مطــر
ح جامــع   شــده اســت كــه حتــی پیــش بینــی هــای نخســتین طــر
تهــران بــه منظــور اســتقرار جمعیتــی بیــن 12 تــا 16 میلیــون نفــر 
بــرای مادرشــهر تهــران را بــه چالــش كشــانید و مدیــران شــهر 
را بــر آن داشــت تــا ســقف جمعیــت 5/5 میلیــون نفــر را بــرای 

افــق تهــران در ســال 137٠ در نظــر بگیرنــد. همچنیــن تجــاوز 
بــه حریــم دیگــر شــهرها در منطقــه شــهری تهــران در بخــش 
هایــی از جنــوب و جنــوب غــرب همچنــان مشــهود اســت. 
اینگونــه عوامــل دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا مســئله تعییــن 
كنتــرل آن  ح و  حریــم بــرای مادرشــهرها بــه طــور جــدی مطــر
كــه عوامــل و نشــانه هــای  گیــرد تــا جایــی  كار قــرار  در دســتور 
ناشــی از محدودیــت هــا و موانــع فیزیکــی در پیرامــون بســیاری 

ــه روز بیشــتر آشــکار مــی شــود. از مادرشــهرهای كشــور، روز ب

3. روش پژوهش 
پژوهــش پیــش رو از الگــوی پــس رویــدادی و تکوینــی بهــره 
رویکــرد  بــا  كیفــی  روش  از  شناســی،  روش  نظــر  از  و  گرفتــه 
كــرده اســت. داده هــا و اطالعــات  توصیفــی- تحلیلــی اســتفاده 
گــردآوری شــده اســت : الــف(داده  مــورد نیــاز بــه دو صــورت 
هــا  نقشــه  و  تصاویــر  اســنادمکتوب،  بــه صــورت  كــه  هایــی 
هــای  بررســی  و  مطالعــات  طریــق  از  و  بــوده  موجــود  و... 
كســب شــده¬اند. ب( داده هایــی  كتابخانه¬ای-اســنادی 
ــون  گ ــای گونا ــماری ه ــج سرش ــا و نتای ــه ه ــب آمارنام ــه در قال ك
ــش  ــتی آمای ــوده و بایس ــار ب ــی و ...( در اختی ــی، كارگاه )جمعیت
ــا  ــز ب ــت نی ــدند. در نهای ــری( می-ش ــاری و تصوی ــردازش )آم و پ
اســتفاده از الگــوی تحلیــل اســتراتژیک SWOT راهبردهــا و 

الزامــات مدیریتــی اســتخراج شــده اســت.

4. ناحیه مورد مطالعه 

4-1. پیشینه تحوالت حریم تهران 
اولیــن سرشــماری  از  آمارهــای مدونــی  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
در دســترس اســت، در نتیجــه بررســی تحــوالت جمعیــت و 
فعالیــت حریــم مادرشــهر تهــران از ایــن دوره بــه بعــد مــورد 
گرفتــه اســت. بررســی توزیــع جمعیــت در ســطح  مداقــه قــرار 
دهســتان هــای واقــع در حریــم شــهر تهــران نشــان مــی دهــد 
كــه در ســال 1335 چهــار دهســتان پرجمعیــت در محــدوده 
كــه عبارتنــد از : دهســتان  حریــم تهــران وجــود داشــته اســت، 
آبــاد  غنــی  دهســتان  نــو،  قلعــه  دهســتان  قصــران،  رودبــار 

شكل1: ماتریس  SWOTو نحوه تعیین استراتژي ها]6[
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ومحــدوده فعلــی شــهر تهــران )دهســتان مركــزی(. موضــوع 
توزیــع جغرافیایــی جمعیــت در پیرامــون شــهر تهــران، بــا توجــه 
كــه بعــد  بــه جهــات گســترش شــهر قابــل توجیــه اســت؛ چــرا 
از گســترش شــهر از هســته مركــزی بــه شــمال، گســترش شــهر 
بــه جنــوب نیــز توجیــه مــی یابــد]7[. نقــاط پــر جمعیتــی چــون 
یافــت آبــاد، وصــف نــارد، علــی آبــاد و قلعــه دولــت آبــاد در جنــوب 
هســته مركــزی تهــران، بــاغ فیــض، ونــک، داوودیــه، دروس، 
قلهــک و زرگنــده در شــمال هســته مركــزی، همگــی در آن دوره 
بــه عنــوان ســکونتگاه هــای پــر اهمیــت، زمینــه هــای گســترش 
قطاعــی تهــران را در جهــات مذكــور در دوره هــای بعدفراهــم 
كــه  ــر آن هســتند  ــه ایــن لحــاظ برخــی محققــان ب ــد. ب مــی آورن
ایــن نقــاط هســته هــای اولیــه رشــد كالبــدی  فضایــی در مجــاور 

ــوده انــد]8[.  ــم ب تهــران قدی

پــس از یــک دوره ده ســاله 45-1335 جمعیــت دهســتان هــا و 
روســتاهای  واقــع در محــدوده حریــم دچــار تغییــرات فضایــی 
كــه بــا توجــه بــه میــزان رشــد وتحــوالت  قابــل مالحظــه ای شــد 
ح دســته بنــدی شــدند،  فضایــی جمعیــت در آنهــا بــه ایــن شــر
ــه درمجــاورت شــمال، جنــوب  ك آن دســته از دهســتان هایــی 
وجنــوب شــرق محــدوده شــهر تهــران قرارگرفتــه بودنــد، بــه 
دلیــل رشــد و گســترش تهــران بــه ســوی جهــات مذكــور،  برخــی 
شــهری  محــدوده  در  محــدوده،  آن  در  واقــع  روســتاهای  از 
ادغــام گردیــده و از ایــن رو در دوره بعــد جمعیــت آنهــا بصــورت 
تهــران  شــهر  جمعیــت  در  و  نشــده  سرشــماری  گانــه  جدا
لحــاظ گردیــد. برایــن اســاس كاهــش جمعیــت در دهســتان 
ــه ســبب گســترش  ــه دلیــل مهاجــرت، بلکــه ب ــه ب ــور ن هــای مزب
محــدوده شــهر تهــران در فضــای پیرامــون آن بــوده اســت. 
ــاد و  ــار قصــران، غنی¬آب ــه عنــوان مثــال دهســتان هــای رودب ب
محــدوده مركــزی تهــران چنیــن وضعــی داشــته انــد. بــه عبــارت 
دیگــر، هــم تعــداد نقــاط جمعیتــی و هــم جمعیــت دهســتان 

ــد. ــته ان ــی داش ــد منف ــده رش ــر ش ــای ذك ه

محــدوده  داخــل  هــای  دهســتان  در   1345  -55 دورۀ  در   
ــار تغییــرات  ــا دچ ــتان ه ــاط و جمعیــت دهس ــم، تعــداد نق حری
كــه  كــه بــر خــالف دوره پیــش  عمــده مــی گــردد؛ بــه طــوری 
غالــب دهســتان هــا بــا افزایــش تعــداد نقــاط جمعیتــی مواجــه 
كاهــش تعــداد نقــاط جمعیتــی در  شــده انــد، در ایــن دوره 
اغلــب دهســتان هــا مشــاهده مــی شــود و ایــن رونــد تبدیــل بــه 
ــم  یــک پدیــده عمومــی در غالــب دهســتان هــای واقــع در حری
گردیــده اســت. در دوره مزبــور بــه جــز دهســتان هــای حصــار 
كــدام فقــط یــک نقطــه  كــه در هــر  امیــر، مویــزو لواســان بــزرگ 
روســتایی دارای جمعیــت در داخــل محــدوده حریــم مشــاهده 
مــی گــردد، ســایر دهســتان هــا بــا كاهــش تعــداد نقــاط جمعیتی 
مواجــه هســتند. رونــد اســتقرار جمعیــت در دهســتان هــای 

واقــع در حریــم شــهر دارای جهــت جنوبــی اســت. دهســتان 
كــن، در ایــن  هــای واقــع در شــمال شــهر بــه جــز دهســتان 
دوره از نظــر تعــداد جمعیــت دارای رشــد قابــل مالحظــه ای 
بــوده و  بیشــتر بــه خاطــر افزایــش جمعیــت در نقــاط روســتایی 
موجــود در آن دهســتان بــوده اســت و در ســایر دهســتان هــا 
رشــد قابــل مالحظــه جمعیــت دیــده نمــی شــود. در غالــب 
كامــال  دهســتان هــای واقــع در جنــوب شــهر رشــد جمعیــت 
مشــهود اســت بــه عنــوان مثــال دهســتان هــای احمد¬آبــاد 
مســتوفی، دانــش، ده عبــاس، ســعیدآباد، فیــروز بهــرام و قلعــه نــو 
دارای رشــد جمعیــت محسوســی هســتند. درســایر دهســتان 
هــای واقــع در جنــوب، بویــژه آن گــروه از دهســتان هایــی كــه بــه 
مرزهــای محــدوده شــهر تهــران اتصــال دارنــد و دارای جمعیــت 
قابــل مالحظــه¬ای بــوده انــد، بــه دلیــل ادغــام برخــی از نقــاط 
ــا كاهــش جمعیــت  ــهر تهــران ب ــدوده ش ــه مح ــا ب ــتایی آنه روس

مواجــه شــده انــد.

در دوره 65-1355 نظــام اســتقرار جمعیــت در دهســتان هــای 
واقــع در حریــم شــهر تهــران نســبت بــه دوره هــای پیشــین 
كامــال متفــاوت داشــته اســت : دهســتان هــای ده  وضعیتــی 
عبــاس، فــرون آبــاد و غنــی آبــاد بــا بیــش از 1387%، دهســتان 
گرمــدره بــا بیــش از 655% ، دهســتان هــای  هــای آفتــاب و 
احمــد آبــاد مســتوفی و ســعید آبــاد بــا بیــش از 245% ، دهســتان 
هــای عظیمیــه بــا 143% ، كهریــزک بــا 119% ، فیــروز بهــرام با %110 
، خالزیــر بــا 104% ، دانــش بــا 96% ، مویــز 68% ، قلعــه نــو 86%  و 
رزكان 61% ، دارای بیشــترین رشــد جمعیــت و دهســتان هــای 
ــزرگ  ــان ب ــا 100% - ، لواس ــر ب ــار امی ــا 98% - ، حص ــه ب ــار دانگ چه
ــا 100%- ، محــدوده شــهر تهــران 100% - ، كــن 34%- ، لواســان  ب
كوچــک 9%- و ســیاهرود 19%-  دارای كاهــش  جمعیــت بــوده 
انــد. در ایــن دوره دهســتان هــای چهاردانگــه و محــدوده شــهر 
تهــران نیــز بــا كاهــش جمعیــت مواجــه شــده انــد؛ ایــن كاهــش 
نــه بــه دلیــل مهاجــرت یــا رونــد تخلیــه جمعیــت در نقــاط 
روســتایی، بلکــه بیشــتر بــه دلیــل ادغــام نقــاط روســتایی آن در 
محــدوده شــهری و لحــاظ نمــودن جمعیــت نقــاط روســتایی 
واقــع در محــدوده ایــن دهســتان در جمعیــت شــهر تهــران 
بــوده اســت ؛ لیکــن در دهســتان هــای ســیاهرود، كــن ، لواســان 
كاهــش جمعیــت در  كوچــک و حصــار امیــر  بــزرگ، لواســان 
نقــاط روســتایی بیشــتر بــه خاطــر رونــد تخلیــه جمعیتــی بــوده 

اســت.

4-2. حریم کنونی و مسائل آن

محــدوده كنونــی حریــم شــهر تهــران كمابیــش همــان محدوده 
تهــران درســال 1347   ح جامــع  اســتحفاظی نخســتین طــر
ــا تغییــر كاربــری هــا و پیدایــش كانــون  كــه وضعیــت آن ب اســت 
هــای شــهری جدیــد، بــه ویــژه در قلمــرو جنوبــی و غربــی، بســیار 
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نقشه 1: حریم شهر تهران در سال 1385]9[

نقشه 2: نحوه پهنه¬بندي عملكردي حریم مادرشهر تهران ]9[

ع شــدن قســمت هایی از  نابســامان و مغشــوش اســت. منتــز
محــدوده مصــوب حریــم تهــران )بــه عنــوان حریــم شــهرهای 
نوبنیــاد( و محــدود شــدن حریــم تهــران بــه بخشــی از قلمــرو 
كــه در شهرســتان هــای تهــران، ری  محــدوده اســتحفاظی 
و شــمیرانات قــرار دارد )طبــق قانــون الحــاق یــک بنــد و ســه 
تبصــره بــه مــاده 99 شــهرداری هــا(، در عمــل شــهر تهــران را، در 
كــرده اســت. قانــون  عرصه-هــای جنوبــی و غربــی فاقــد حریــم 
الحــاق یــک بنــد و ســه تبصــره بــه مــاده 99 قانــون شــهرداری 
در خصــوص اصــالح حریــم شــهر تهــران، عمــاًل محــدوده حریــم 
تهــران را تحــت مدیریــت هــای متعــدد قــرار داده و از حیطــه 
ــا  ج ســاخته اســت. ب مدیریــت و كنتــرل واحــد و منســجم خــار
ایجــاد چنــد شــهر در حریــم شــهر تهــران، طبــق ابالغیــه هــای 
ــر  ــر500 كیلومت ــغ ب وزارت كشــور در ســال 1382، در مجمــوع بال

گردیــده و بدیــن ترتیــب،  ع  مربــع از حریــم شــهر تهــران منتــز
قلمــرو جنوبــی حریــم تهــران بهــم ریختــه و از هــم پاشــیده 
ج،  كــر اسالمشــهر،  لواســان،  چهاردانگــه،  شــهرهای  اســت. 
كدشــت، باقرشــهر و قدس بــه همراه حریم شــهرهای  شــهریار، پا
ع  كــه از حریــم شــهر تهــران منتــز مزبــور محــدوده¬ای اســت 

شــده اســت.

كــه در بســیاری از شــهرهای كشــور میانگیــن نســبت  در حالــی 
وســعت حریــم بــه محــدوده¬ شــهر، بیــش از ده برابــر اســت، ایــن 
نســبت در شــهر تهــران بــه كمتــر از3 برابــر كاهــش یافتــه اســت؛ 
ــده  ــم ش ــد حری ــز،  فاق ــهر نی ــی از ش ــدوده های ــه مح ك ــن آن  ضم
گــر حریــم تهــران بــه  اســت. بــا توجــه بــه قانــون مصــوب اخیــر، ا
قلمــرو شهرســتان محــدود شــود، شــهر تهــران، نــه فقــط حریــم، 

تابستان 1395
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بلکــه بخشــی از محــدوده قانونــی خــود را نیــز، از دســت مــی 
دهــد. تقســیمات اداری سیاســی اســتان تهــران، امــروزه بیــش 
كالبــدی موجــود منطقــه  از پیــش، بی¬تناســب بــا ســاختار 
شــهری تهــران اســت. شــهر تهــران بــا توجــه بــه حــوزه نفــوذ 
مســتقیم خــود، نیازمنــد حریــم یــا محــدوده اســتحفاظی بســیار 
بزرگتــری نســبت بــه حــوزه اســتحفاظی خــود در نخســتین 
ــا توجــه بــه موقعیــت تهــران، وجــود یــک  ح جامــع اســت. ب طــر

حریــم مناســب بــرای شــهر، ضرورتــی انکارناپذیــر اســت.

4-3. پهنه بندی حریم از نظر کاربری اراضی
گســتره  حریــم شــهر تهــران، )بــدون احتســاب وســعت شــهر( 
كــه حــوزه  ای بــه وســعت بیــش از 5 هزاركیلومترمربــع اســت، 
آبخیــز شــمالی شــهر و ســد لتیــان، ارتفاعــات شــرقی تــا رودخانــه 
ــی اســتان  ــا مــرز جنوب ــی ت جاجــرود و پهنــه هــای همــوار جنوب
كاربــری اصلــی آن بــه ویــژه در قلمــرو  تهــران را در برگرفتــه و 

ــه وجــود مناطــق حفاظــت  ــا توجــه ب شــمالی و شــرقی حریــم، ب
شــده، پــارک هــای ملــی و ســایر پهنــه هــای نیازمنــد حفاظــت، 
در  اســت.  محیطــی(  حفاظتی)زیســت  عمــده  طــور  بــه 
محــدوده حریــم شــهر تهــران هــر گونــه فعــل و انفعــال كالبــدی 
و ســاخت و ســاز، كاربــری اراضــی و اســتقرار عملکردهــای مجــاز 
ــع ضوابــط و مقــررات  ــم و تاب طبــق راهبردهــای صیانــت از حری
ح جامــع تهــران بــوده و نظــارت بــر تحقــق آن نیــز بــا اعمــال  طــر
سیاســت¬گذاری و مدیریــت یکپارچــه، بــه عهــده شــهرداری 
تهــران اســت. پهنــه هــای اصلــی حریــم شــهر تهــران عبارتنــد 

از   ]9[ :

هــای  پــارک  و  شــده  حفاظــت  حفاظت:)مناطــق  -پهنــه 
ملــی، كمربنــد ســبز، گردشــگری ویــژه، حفاظــت كوهســاران و 

تاریخــی( حفاظــت 

-پهنه كشاورزی: )زراعت آبی، زراعت و باغداری و مرتع(

مرار دساح  زنیآپ    مرار دساح  پ   آاالي

5/5 29285 د اطقآحفاظ آشر آوآپارک ايآدلي

19/6 104006 حفاظ 

9/3 49625 حفاظ آکوهساراف

3/6 19032 کزیج رآی ز

1 5504 ثیمش ريآونژ 

0/1 560 حفاظ آتا  خيآ)ميآميآش یآجاآو(

12/2 64975 زراع آرمي

42/9 227884 4کشاو زي 21618 زراع آوآجاغرا ي

26/6 141292 دیتع

0/1 641 ا ا عآمزرگآوآد فیم

2/1 11275 ا  سي
1/3 7144 دجسزعآهايآا  سي

0/6 3401 دحضرهايآکارثاهي

0 89 د امفآشیآوآدای 

0/5 2689 تایسساتآوآتج سزاتآقرداتآعزودي
1/2 6599 قردات

0/7 3909 تایسساتآآظادي،اد سسيآوآا ز ي

0/8 4169 ش یآر ساب

7/4 39317 2/4ونژ  12787  رومثا آادامآقزس ي

4/2 22361 کشاو زيآ)حر مآش یآر ساب( ی زآوآجامآعزوديآوآ

0/7 3706 یکوآ آش ري
0/7 3706 یکوآ 

- - یکوآ آ ویساني

6/3 33290 جانی
26 137907 جانیآوآشضر

19-7 104617 شضر

جدول1: نحوه پهنه¬بندي عملکردي حریم مادرشهر تهران]9[
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هــای  مجتمــع  منفــرد،  و  بــزرگ  صنعتی:)صنایــع  -پهنــه 
ماســه( و  شــن  معــادن  و  كارگاهــی  محورهــای  صنعتــی، 

ــی،  ــات عموم ــزات خدم ــات و تجهی ــات: )تاسیس ــه خدم -پهن
تاسیســات نظامی،امنیتــی و ایمنــی(

-پهنه ویژه: )شهر آفتاب و فرودگاه امام خمینی(

-پهنه سکونت: )سکونت شهری و روستایی(

-پهنه بایر: )اراضی بایر و شور(

5. بحث و یافته ها

5-1. بررســی وضــع موجــود جمعیــت در حریــم کالنشــهر 
تهــران

بررســی رونــد تحــوالت جمعیــت نقــاط ســکونتگاهی در حریــم 
كــه ایــن ســکونتگاه هــا  كــی از ایــن اســت  كالنشــهر تهــران حا
عــالوه بــر اینکــه در طــی دوره هــای مختلــف، روندهــای رشــد 
متفاوتی را پشــت ســر گذاشــته¬اند، میزان رشــد آنها در گســتره 
حریــم كالنشــهر تهــران یکســان نبــوده اســت. بــه طوری¬كــه تــا 
ســال 1355 در آمارهــای رســمی یــك رونــد رشــد منفــی را پشــت 
كــه ایــن نــه بــه دلیــل مهاجرفرســتی بلکــه  ســر گذاشــته¬اند، 
به¬خاطــر الحــاق جمعیــت روســتاها و دهســتان هــای مجــاور 
گســترش محــدوده مادرشــهر و بــه تبــع آن تغییــر  بــه دلیــل 
حــوزه هــای آمــاری در سرشــماری هــا بــوده اســت. در ایــن دوره 
شــعاع تاثیرگــذاری بیشــتر درمحــدوده هــای مجــاور و نزدیــك 

بــه شــهر تهــران بــوده اســت.

كالنشــهر تهــران از  گســتره حریــم  رشــد شــتابان جمعیــت در 
كــه در طــی  ســال 1355 بــه بعــد شــروع مــی شــود، بــه طــوری 
گســترش محــدوده شــهر تهــران و  دوره 65-1355 علیرغــم 
ادغــام و الحــاق نقــاط روســتایی و همچنیــن تغییــر حــوزه هــای 

آمــاری، ایــن ســکونتگاه هــا رشــدی معــادل 11 درصــد را تجربــه 
كاهــش  نموده¬انــد. ایــن میــزان در طــی دوره 75-1365 بــا 
كــه بیشــتر  چشــمگیری نســبت بــه دوره قبــل مواجــه مــی شــود 
بــه دلیــل گســترش فضایــی محــدوده شــهر تهــران بــوده اســت؛ 
امــا در طــی دوره  85-1375 میــزان رشــد جمعیــت تقریبــا 
دو برابــر دوره قبــل) 6/2 درصــد( افزایــش مــی یابــد. از نظــر 
گانــه جنوب¬مركــزی، جنوب¬غربــی  فضایــی محورهــای ســه 
و جنوب¬شــرقی تهــران، بزرگتریــن قطــب اســتقرار جمعیــت 
كــه براســاس  در حریــم كالنشــهر تهــران مــی باشــند، بــه طــوری 
سرشــماری ســال 1385 ایــن ســه قطــب حــدود 83 درصــد از 
كالنشــهر تهــران را در خــود ســکنی  جمعیــت واقــع در حریــم 

داده¬اند)جــدول شــماره دو(.

کالنشــهر  5-2. بررســی وضــع موجــود فعالیــت در حریــم 
تهــران

بررســی وضعیــت فعالیــت در حــوزه كالنشــهر تهــران و حریــم آن 
تغییــرات قابــل مالحظــه¬ای را نشــان مــی دهــد. بــر اســاس 
حریــم  گســتره  در  اشــتغال  میــزان   1385 ســالر  سرشــماری 
 10/06 بیــکاری  درصــد  و  درصــد  تهــران89/94  مادرشــهر 
ــه  ــن مقایس ــه(. همچنی ــماره س ــت)جدول ش ــوده اس ــد ب درص
تعــداد كارگاه هــا در طــی دوره سرشــماری كارگاهــی ســال های 
كارگاه هــا  تعــداد  كاهــش  از  حکایــت  ظاهــر  در   1372-81
درحــوزه كالنشــهر تهــران و حریــم آن دارد؛ امــا بررســی هــا نشــان 
كــز فعالیــت نبوده  مــی دهــد كــه ایــن امــر بــه معنــای تعطیلــی مرا
اســت، بلکــه بــه دلیــل تغییــرات در حــوزه سرشــماری هــا و انتزاع 
كــه توزیــع كارگاه هــا در  نقــاط شــهری بــوده اســت. بــه گونــه ای 
كــم جمعیــت رابطــه  حریــم كالنشــهر تهــران و پیرامــون آن بــا ترا
مســتقیم دارد. انتــزاع نقــاط شــهری و پدیــده شــهری شــدن در 
مناطــق جنوبــی تهــران و در حقیقــت  جابجایــی حــوزه هــای 

133513451355136513751385شیح

1694358898853656152218212975388077بز س 

247319152130121120ت رامآآخاطآبز سسي

4/93113/46/2-6/23--دسزافآرشر)مرار(

کالنشهر تهران در طي دوره 1335-85]10[ جدول 2: روند تحوالت جمعیتي سکونتگاه¬هاي واقع در حریم 
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آمــاری را بایســتی دلیــل كاهــش آمــار كارگاه هــا در ایــن گســتره و 
پیرامــون آن قلمــداد نمــود.

طورعمــده  بــه  هــا  كارگاه  كــه  دهــد  مــی  نشــان  هــا  بررســی 
همجــوار بــا نقــاط ســکونتی و محورهــای منشــعب از مــادر 
ج و...(.  كــر شــهر اســتقرار یافتــه انــد) محورهــای ســاوه، قــم، 
كارگاه هــا  كارگاه هــای صنعتــی متناســب بــا نــوع  امــا توزیــع 
گســترده حریــم و پیرامــون آن متفــاوت بــوده اســت. بــه  در 
كارگاه هــای خدماتــی بیشــتر همجــوار بــا نقــاط  كــه  گونــه  ای 
ســکونتی اســتقرار یافته¬انــد. كارگاه هــای بهداشــتی بــا فاصلــه 
گرایــش بــه  كاهــش می گــذارد و  گرفتــن از شــهر تهــران رو بــه 
كــز  اســتقرار در شــهرها دارنــد و واســطه گری مالــی بیشــتر در مرا
ثقــل جمعیتــی شــکل گرفته انــد. بــه طوركلــی بررســی هــا نشــان 
كــه شــهرگرایی و بــه تبــع آن تمركــز فعالیــت هــای  می دهــد 
صنعتــی بــه رغــم وجــود شــرایط و اســباب بازدارنــده و ممانعــت 

كننــده در حریــم تهــران همچنــان تــداوم دارد.

گســتره حریــم  5-3. آینــده نگــری جمعیــت و فعالیــت در 
تهــران کالنشــهر 

بررســی رونــد رشــد جمعیــت و فعالیــت در حریم كالنشــهر تهران 
و پیرامــون آن در طــی دوره هــای مختلــف1335 تــا 1385رونــد 
روبــه رشــدی را بــه نمایــش مــی گــذارد، كاهــش میــزان جمعیــت 
و تعــداد ســکونتگاه هــا و كارگاه هــا در برخــی دوره هــا بــه دلیــل 
ســکونتگاه های  شــدن  ســکنه  از  خالــی  و  مهاجرفرســتی 
ــه دلیــل  ــز فعالیــت نبــوده اســت، بلکــه ب ك ــم و تعطیلــی مرا حری
شهرشــدگی زودهنــگام نقــاط روســتایی در حریــم و گســترش 
محــدوده شــهر تهــران و تغییــر در حــوزه هــای آمــاری اتفــاق 
فعالیت هــای  تمركــز  و  شــهرگرایی  بنابرایــن  اســت.  افتــاده 
صنعتــی بــه رغــم وجــود شــرایط و اســباب بازدارنــده و ممانعــت 
كننــده درحریــم تهــران همچنــان تــداوم دارد و حضــور متــداوم 
بــه  تهــران  كالنشــهر  حریــم  در  شــهرگرایی  و  صنعت گرایــی 

معنــای ابطــال هــر گونــه تنظیــم فضایــی ناشــی از اعمــال حریــم 
ــوده اســت. افزایــش تعــداد  كنــون ب در پیرامــون شــهر تهــران تا
كارگاه هــا در طــی دوره  جمعیــت و رونــد رو بــه رشــد تعــداد 
هــای مختلــف، صحــت ایــن ادعــا را تاییــد مــی كنــد. بنابرایــن 
اعمــال حریــم نتوانســته اســت در توزیــع فضایــی متناســب 
كالنشــهر تهــران و پیرامــون آن  جمعیــت و فعالیــت در حریــم 
ــن  ــداوم ای ــورت ت ــن رو در ص ــد. از ای ــته باش ــری داش ــش موث نق
رونــد و از بیــن رفتــن هالــه تهــران، زمینــه هــای بهــم ریختگــی 
ــم  ــانی فراه ــه آس ــت را ب ــی پایتخ ــت اراض ــیدگی غای ــم پاش و از ه

كــرد. خواهــد 

حریــم  گفــت  تــوان  مــی  گرفتــه  صــورت  مطالعــات  بــه  نظــر 
شــهر امتــداد فضایــی آن اســت و مدیریــت مادرشــهرها)بویژه 
ــان نمــی پذیــرد  ــی و اداری آنهــا پای پایتخــت( در مرزهــای قانون
و الزم اســت حریمــی در پیرامــون آنهــا تحــت كنتــرل و نظــارت 
كــه شــهر بــر حریــم  كــه همچنــان  گیــرد. چــرا  برنامه¬ریزانــه قــرار 
گــذارد، از وقایــع و تحــوالت آن تاثیــر  پیرامــون خــود تاثیــر مــی 
پذیرمــی پذیــرد. در حــال حاضــر بخــش عمده¬ای از مشــکالت 
كالنشــهرها عــالوه بــر مســائل داخلــی، ریشــه در حریــم دارد. 
كــه حتــی در صــورت كاهــش رشــد  بررســی هــا نشــان مــی دهــد 
بــه 4 درصــد در  از6/2 درصــد در وضــع موجــود،  جمعیــت 
ــد  ــر خواه ــه 1038962 نف ــم ب ــع در حری ــت واق ــق 1410 جمعی اف
افزایــش  معنــای  بــه  امــر  ایــن  پنــج(؛  رســید)جدول شــماره 
جمعیتــی در حــدود514710 نفــر در بیســت ســال آینــده اســت. 
ــا فــرض ســرانه ناخالــص 200 متــر مربــع  ایــن میــزان جمعیــت ب
بــه 10294/2 هکتــار فضــای فیزیکــی نیــاز خواهــد داشــت. ایــن 
امــر بــه معنــای از بیــن رفتــن ارزش هــای فضایــی حریــم، بــه 
زیرســاخت و ســاز رفتــن زمیــن هــای كشــاورزی، آلودگــی هــای 
كالم بــه مخاطــره افتــادن حیــات  زیســت محیطی و در یــك 
پایتخــت و حریــم آن خواهــد بــود. بنابرایــن مدیریــت مســنجم 
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کالنشهر تهران و پیرامون]12[ گروه هاي عمده شغلي در دهستان هاي حوزه  جدول 4: تعدادکارگاه¬ها به تفکیك 
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كالنشــهر تهــران و بازنگــری در توزیــع  و یکپارچــه در ســطح 
جمعیــت و فعالیــت ضرورتــی  اجتنــاب ناپذیــر اســت.

5-4. راهبردهــای مدیریــت جمعیــت و فعالیــت در حریــم 
مادرشــهر تهــران

گونــه¬ای از برنامه¬ریــزی اســت  برنامه¬ریــزی اســتراتژیک 
كــه درآن هــدف، تعریــف و تدویــن اســتراتژی هــا اســت. مــدل 
تجزیــه و تحلیــل SWOT از جملــه مــدل هــای برنامه¬ریــزی 
اســتراتژیک و ارزیابــی اســت كــه حاصل كار مســتقیم دانشــکده 
تجــاری هــاروارد اســت]13[، و یــک ابــزار مدیریتــی در تدویــن 
برنامــه هــای عملکــردی اســتراتژیک محســوب مــی شــود]14[. 
از  اختصــاری  اســت  اصطالحــی   SWOT تحلیــل  و  تجزیــه 
 Threats و   Strengths، Weaknesses، Opportunities

و  داخلــی  ضعــف  و  قــوت  نقــاط  شناســایی  بــرای  كــه   ]15[

كــه یــک سیســتم بــا آن  فرصــت هــا و تهدیــد هــای خارجــی 
روبروســت، بــه كار بــرده مــی شــود. منطــق رویکــرد مذكــور ایــن 
كــه راهبــرد اثــر بخــش بایــد قــوت¬ هــا و فرصــت  هــای  اســت 
كثــر برســاند و ضعــف هــا و تهدیدهــا را بــه  سیســتم را بــه حدا

برســاند]14[.  حداقــل 

در ایــن پژوهــش نیــز بــا توجــه بــه یافتــه هــای پیشــین ســعی 
گردیــده اســت تــا بــر اســاس الگــوی تحلیــل SWOT راهبردهــای 
مناســب بــرای مدیریــت تحــوالت آینــده جمعیــت و فعالیــت 
ــروری  ــه ض ــن نکت ــر ای ــردد. ذك گ ــتخراج  ــران اس ــهر ته در مادرش
كــه محیــط بیرونــی در پژوهــش حاضــر شــامل محــدوده  اســت 
ج از حریــم مادرشــهر تهــران مــی  شــهر تهــران و فضــای خــار
باشــد و اســتخراج راهبردهــای بــر اســاس ایــن مــوارد صــورت 

گرفتــه اســت.

نتیجه گیری
زنــده )ســازه ای  اندامــواره  یــك  تهــران در جایــگاه  مادرشــهر 
كــه از عملکــرد آن متاثــر  كالبــدی  از عملکردهــای مشــخص و 
اســت( پیوســته نیــاز بــه بازتولیــد و به¬هنگام¬ســازی پیکــره و 
اجــزای تشــکیل دهنــده خــود دارد. فراینــد بازســازی و پیشــبرد 
كالبــد در ســطح اجــزای تشــکیل دهنــده می توانــد  عملکــرد و 
پشــتیبان پایــداری و بهبــود یــك مجموعــه شــهری پویــا باشــد. 
مادرشــهر  می توانــد  ســاده  نکتــه  همیــن  بــه  نکــردن  توجــه 
تهــران را در رونــد توســعه و گســترش تــا مرحلــه »مــرده شــهری 
كاركردهــای بنیادیــن شــهر را  یــا نکروپلیس«15پیــش بــرده و 
مختــل  كنــد و نبــض زندگــی را در پیکــره و حریــم آن از جریــان 
ــتر  ــهر تهــران، بیش ــده امــروز مادر ش ــدازد. تنگناهــای پیچی بیان
ناشــی از بی توجهــی بــه رشــد و بهبــود اجــزای تشــکیل دهنــده 
كــه كم كــم  شــهر در فراینــد گشــترش شــهری بــوده، بــه  گونــه ای 
نقــش حریــم شــهر بــه دلیــل ناتوانــی در رویارویــی بــا شــرایط 
جدیــد و گســتردگی بیــش از حــد رو بــه كاســتی نهــاده و كارایــی 

خــود را از دســت خواهــد داد.

مادرشــهر  حریــم  در  تحــوالت  كــه  دهــد  مــی  نشــان  نتایــج 
تهــران در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، و فرهنگــی در 
حــال وقــوع اســت. در پرداختــن بــه حریــم پایتخــت، در نظــر 
گرفتــن شــرایط، مــکان و زمــان تصویــب قوانیــن، مراجــع صــدور، 
كــه  مجریــان و تحــوالت اجتماعــی وقــت ضــروری اســت؛ چــرا 
عــدم درک  شــرایط مزبــور، ارزیابی های ناشــی از تاثیرات قوانین 
بــر تحــوالت حریــم را دچــار اشــکال خواهــد كــرد. رونــد جمعیــت 
پذیــری شــدید روســتاها و كاهــش تعــداد نقــاط روســتایی در 
ج،  كــر پیرامــون شــهرهای بزرگــی چــون اسالمشــهر، ورامیــن، 
ــد  ــا رون ــادی ب شــهریار و قلعــه حســن خان)قــدس( شــباهت زی
جمعیــت پذیــری شــدید روســتاهای واقــع در حریــم تهــران 
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های واقع در حریم کالنشهر تهران )پردازش نگارندگان(نگری جمعیت فعال اقتصادی سکونتگاه: آینده0نمودار 

فعالیت در4-4 و راهبردهای مدیریت جمعیت .
تهرانمادرشهرحریم

گونهبرنامه برنامهریزی استراتژیک کهاستریزیای از
استراتژی تدوین تعریف و هدف، مدل تجزیه.ها استدرآن

مدلSWOTو تحلیل ریزی استراتژیکهای برنامهاز جمله
دانشکده تجاری مستقیم کار ارزیابی است که حاصل و

,ziyariهاروارد است) 3114, در342 مدیریتی ابزار و یک ،)
شتدوین برنامه می محسوب د وهای عملکردی استراتژیک

(Amin et al, و تحلیل220 :3100 SWOT(. تجزیه

است اختصاری از ، Strengths ،Weaknessesاصطالحی
Opportunities وThreats(Halla, ( که برای029 :3119

فرصت و داخلی ضعف و قوت نقاط و تهدیدشناسایی هایها
می روبروست، به کار برده آن ود.شخارجی که یک سیستم با

روی بایدمنطق راهبرد اثر بخش که مذکور این است کرد
فرصتقوت و ضعفهای ها و برساند را به حداکثر -سیستم

را به حداقل برساند) و تهدیدها  :Amin et al,3100ها
؛(. 220

یافته با توجه به های پیشین سعیدر این پژوهش نیز
تحلیل الگوی بر اساس تا راهبردهایSWOTگردیده است

در فعالیت و آینده جمعیت مدیریت تحوالت مناسب برای
ذکر این نکته ضروری استمادرشهر گردد. تهران استخراج

محدوده شهر حاضر شامل پژوهش در محیط بیرونی که
حریم از خارج فضای میمادرشهرتهران و وتهران باشد

گرفته موارد صورت بر اساس این راهبردهای استخراج
.است

تهران )پردازش نگارندگان(مادرشهر: راهبردهای مدیریت جمعیت و فعالیت در حریم 1جدول 

قوت،  ماتریس تجزیه و تحلیل نقاط ضعف،
و فرصت مدیریتمادرشهرتهدید تهران در

فعالیت و جمعیت آینده تحوالت

Wنقاط ضعفSنقاط قوت

و بهحفظ عمومی توسعه فضاهای
شاخص کیفیت زندگیمنظور ارتقا های

ازکاربریها صیانت تعهدبه
سیاست انبوهاستفاده از سازی و های

مرتبه سازیبلند
تهران شهری حریم تدقیق
جهت کنترل کاربری فناوری از استفاده

(افزارهاهاونرمماهواره)اراضی
توسط تفصیلی هماهنگی طرحهای

مشاورتهیه طرحهامهندسان
تحمیلمقرراتعمومیبرشرایطخاص
ای هقوانین کنترل میزان تراکم ساختمان

مسکونی

قانون به منظور پاسخ در انعطاف
های جدید گویی به نیازهای پدیده

شهری
و جمعیت در فعالیت تقاضای استقرار

حریم مادرشهرفضاهای پیرامون
تهران

درصیانت عدم مشارکت مردم
و سرانهازتغییرکاربری هاها

بخشی برمدیریت حاکمیت نگاه
جمعیت و فعالیت

در جدید وفنی کمبود نیروی متخصص
شهری امر مدیریت
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داتر سآتجز  آوآتحلسلآآخاطآض ف،آ
نوت،آت ر رآوآ یا آدامرش یآت یافآ
مرآدرنر  آتحوالتآر  ر آبز س آوآ

  اميت

SآخاطآنوتآWآخاطآض فآ

کسفس آ حفظآوآتوی  آ واهاي عزوديآج آد ظضرآارتخاآشاقص اشآ
مآرثل

ت  رج  اساآ  امکارمرن ا
ایسفام آامآیسایس اي اآ وهسازيآوآجل ردیت  آیازي

ترنسقآحر مآش رشآت یاف
کارمري اراضي  ک سرفآ ایسفام آامآ  او شآب  آ

)داهواره اوآیدا زارها(
هزاه  ي طیح اي تفصسليآتویطآد  ریافآدشاورت س آطیح ا

تحزسلزخررات زودس یشیا طخاص
کمآیاقسزاآ اي دسکوآي ک سرفآدسزافآتیا نواآسیآ

ک آ ثیمش ريآ توی  آض سفآادکاآاتآ یه  يآ،آه ري،آو مشيآوآ
ک سرفآدس زا ر. بذبآبز س آمیشسیآراآتاآحرومشآ

کارمري اراضي جاغيآوآزراعي دز وعس  تغسیی 
حزا  آامآشضراهاآوآآ امهاي دیمدي میايآامار آادضرآدحلي

کو کآجاآ یآرو يآجاالآج آباي  با  ز  ي تر  جي ا ا عآدسویطآوآ
ا ا عآمزرگ

ایسفام آامآ وآقآ  امسس ا میاي تادسی هز    اي اما نوآتادسیآ
قرداتآیکوآس اه اشآدوبومآمرآحر مآدامرش یآت یاف

 وآرآتزیکزممانيآمرآیطحآایسافآت یاف
قروجآ  امسس اي ا  سي مدسیآامآحر مآدامرش یآت یاف
ا زا ی نسز  مدسیآوآدسکیآمرآحر مآدامرش یآت یاف

ثضنيآج آآسامهاي  اآ طافآمرآناآضفآج آد ظضرآپایخآ
پر ره اي بر ر ش ري

تخاضايآایسخیارآ  امس آوآبز س آمرآ واهاي 
پییادضف حر م دامرش یآت یاف

عرمآدشارک آدیممآمراساآ  امتغسییکارمرن اآوآ
ییاآ  ا

کزس آآ ا آجخشي میدرنر   بز س آوآ  امس  حا
کز ومآآسرويآدسخصصآو  ي بر رآمرآادیآدرنر   

ش ري
کوتا آمومفآمور آدسئومس  درنیاف ش ري

آ ومآ کآآظامآدرنر سيآقاصآب  آترمییآشیا طآ
تزلک

ک سرفآمنسقآمیآحر م ش ري عرمآ
آاهزاه  ي دساف نواآسیآوضعآشر آمریامداآ اي 

ذنیجط
ت رمآوآت وعآنواآسی ش ريآوآدرنر   ش ري

تضز ع آادس ایبآوآدس امفآبز س 
عرمآتفکسک پ    ايآیکوآ آوآ  امس آمرآش ی
کاهیآت رامآشاغلوفآجخیآا   آوآقردات

مالميآمدسی
تزیکزآجااليآقرداتآوآتس سوتآمرآش یآت یاف

دحروم  آد اجعآرمي
بز س آپذنريآجااليآش یت یاف
کز وماقسساراتآدرنر  آدحلي

Oیا آهاآ SOایسیاتژيآهايآWOایسیاتژيآهايآ

عرمآوبومآوکز ومآت وعآعزلکیمهاي 
ش ريآمرآقارجآامآحر م دامرش یآت یاف
هرا  آیز آتوی  آش یآمرآب اتي غسیآ

کشاو زي امآمدس  اي 
تجیج آجااليآدرنر  آش رشآمرآحر مآ

دامرش یآت یاف
کاهیآرشرآبز س آش یآت یاف

کاهیآ وآرآد ابرپذنريآش یآت یاف
کزتجا يآ ادکاآاتآانسصاميآدامکافآدیا

ب  آتغسییکارمري  اااوحآرف
شروعآ یا  رآحود آآشس ي وقروج امت یاف
ا زا یآت رامآشاغلسیآا   آوآقرداتآ

مرآقارجآامآحر مآش یآت یاف
ابیايآطیحآدسکیآد ی

ا جامآش یهاآوآش یک ايآبر ر
ثسسیم آوآپیشی س  ش ک آراه ايآ

 وآرآتزیکزممانيآمرآیطحآایسافآت یاف
ایسفام آامآمدسی هاي جانیآوآقاميآم وفآ

دحروم آش یآت یاف

کمآیاقسزاآ اي دسکوآيآمرآدحروم آوآحر مآ ک سرفآدسزافآتیا
کاهیآ دامرش یآجاآ وآقآجخشيآج آش یهاآوآش یک اي بر رآوآ

تخاضاي بز س  میايآدسکی
کسرآمیآهرا   بز س آج آ کارمرن اي جاغيآوآزراعيآجاآتا حفظآ
کیآطیحآدسکیآد یآمرآرایسايآاهرافآ ش یهاي بر رآوآدسا

توی  آپا رار
کزآش ريآمیقضرمارآامآت وعآ اآسخافآبز س آد ابیآامآش یآت یافآج آدیا
کاهیآ شارآبز س آمیاشآ واهاشآ عزلکیمي ش ريآج آد ظضرآ

میشسیآمیاشآ  امس 
کارمرن اي اما ي غسی  توی  آ واهاي عزوديآامآطرنقآاآسخافآ

ضرو يآج آقارجآآامآدحروم آش یآت یاف
ایسفام آام  او ش هاي آضنیآداآ رآیسسسمآاطوعاتآبغیا سان آ
کارمري اراضيآوآهرا    یا  رآحود آآسش يآد ط قآجاآ ک سرفآ ب  آ

ااضفآتوی  آپا رار
کزآش ريآج آد ظضرآتشضنق میشسی  تخض  آت وعآعزلکیميآدیا

بزس  آامآش یآت یافآج آش یهاي پییادوآي
ایسفام آامآمدس  اشآجانیآوآقاملآمرآدحرو آش یآت یافآج آد ظضرآ
بلوثسرشآامآاشغافآاراضلآوانعآمرآحر مآدامرش یآت یافآج آد ظضرآآ

  امس آوآیکوآ 

ک سرفآمالمي  ا جامآگ اتآمرآجامارآمدسیآوآدسکیآوآ
مدسیآامآطرنق تخض   ش یهاي بر رآوآطیحآدسکیآ

وآش یک اي دسکوآي
هرا   جخشيآامآبز س آد ابیآ وماآ آ)ش اور(آج آ
ش یک اي ا  سي پییادضفآامآطرنقآم  ومآمیسییس اآ

وآتوی  آش ک آراه ا
کسفس  مآرثيآجاآتشضنقآج آ کاهیآرمومثيآهواآوآارتخاآ
ک آبزس  آمرآییاییآد طخ آ حود آآشس يآج آآحضيآ

ثیمم. تاآحرآادکافآج آطضرآدس امفآتضز عآ
اآسخافآبز س  میکارآش یآت یافآج آحود  اي ش ريآ
امآطرنق تخض  آت وعآعزلکیمآش یهاي پییادضفآوآ
م  ومآمیسییي دساف ش یهايآدذکضرآوآش یک اي 

ا  سي
کارادرآج آد ظضرآحیک آ وافآ ثسسیشآش ک آارت اطي 
ک آ کارآج آآحضيآ کیآمرآش یآت یافآمیايآ بزس  آیا

کاهیآآساجر. توافآانسصاميآش یآ
ک سرفآ وآرآرشرآبز س آ  للآمرآدحروم آش یآ

ت یافآج آد ظضرآدرنر  آد اجعآرم 
ک سرفآ کاهیآرشرآبز س آش یآت یاف،آ جاآتوب آج آ

ثسیم. درمهاشآدحروم آبر سیآاضرتآ

جدول 6: راهبردهای مدیریت جمعیت و فعالیت در حریم مادرشهر تهران )پردازش نگارندگان(
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کا يآدس امفآیامداآ اي دسومي  دوامآ آ
درنر  آش ی

ترنسقآدحروم آش ريآت یافآوک سرفآ
دسسزی

ا مشآا زوم آاآرکآمدسیآوآادوکآمرآ
 واهايآپییادضفآحر مآدامرش یآت یاف

کز ومقردات عزوديآمرآش یهايآاطیافآ
ت یاف

ثسريآمرآادید طخ  ت رمآ امهاي تصزسم 
ک آداآعآامآ وبومکارمرن ايآآایامثارآ
ثسسیشآاحسحآش یآت یافآدس یمم.
ثرش مدسیآمرآش یهايآ ثسسیشآیوما

اطیافآت یاف
ثسسیشآش یک ايآاطیاف

عرمآهزکا ي ا خي میی یامداآي
وبومیامداآ اي قصواي 
داآ رد  ریافآدشاور

یاداآرهيآج آایکافآهاي غسی ریزيآوآ
حاشس  آشس ي

کزآش یآاطیاف کیجآوآدیا ا زا ی بز س آ
کیجآامآایسافآت یافآوآتشکسلآ تفکسکآ

ایسافآام رم
 اال آاآرکآش یهايآمزرگآایسافآت یافآ

تاآش یآت یاف
ا زا ی بز س   ویساهاي اطیفآش یآ

ت یاف
تغسییآمرآتخسسزات یسایيآایسافآت یاف
هزکا ي دساف درنر  آش یآت یافآوآ

ش یهاي پییادضف
شروعآ یا  رآحود آآشس ي وقروج امت یاف
آ ومآدرنر    کپار  آد اطقآدامرش ري
کاهیآیطحآ واهاشآجامآمرآدحروم آ

ش یآت یاف

اآسخافآتجیج آدرنر  آجامارآمدسیآمرآدحروم آدامرش یآت یافآج آ
 واهاي پییادضف دامرش یآت یافآمرآقصوصآعزلکیمآجامارآمدسی
کاهیآحیکاتآبز س   ویساهايآقارجآامآحر مآج آش یآت یافآجاآ

کارثاه اآوآا ا عآمزرگآوانعآمرآحر مآش یآت یاف اآسخافآ
بلوثسريآامآقروجآییدان  ايآاآساآيآوانعآمرآحر مآدامرش یآت یافآ
ثیمش ريآوآ امآطرنقآتوی  آادکاآاتآ یه  ي،آه ري،آو مشيآوآ

م  ومآباذم  اي ش ري
ک سرفآدسسزیآرفآجاآایسفام آامآ  او شآ ترنسق حر مآش یآت یافآوآ
آضنیآجاآد ظضرآبلوثسريآامآاتصافآآخاطآش ريآوآ ویساني پییادضفآ

ج آدامرش یآت یاف
تخض  آشضراهاآوآآ امهاي دیمديآمرآاساآ آامآحر م دامرش یآ

ثرشآمدسی کاهیآرگارآیوما ت یافآوآ
ا زا ی هزاه  يآمرآت س  طیح اي تفصسلي ش یهايآایسافآت یافآ
کاهیآریس  اي آاشيآامآآ ومآدرنر    کپار   ش ري ج آد ظضرآ
م یه سرشآامآیسسسمآاطوعاتآبغیا سان آمرآادیآتصزسز سرشآوآ

هزاه  لآآ امهاشآتصزسز سی

تحیکآد اجعآاآساآيآوآ وحس آدشارک آش روآريآمرآ
کارمرن اشآجاآا مشآش رش اساآ آامآ

ا جام درنر    کپار   ش ريآجاآپیهسزآامآآ یشآ
جخشيآج آدسائلآش ري

ک سرفآبزس  آآخاطآیکوآس اهيآاطیافآش یآت یافآ
کاهیآ شارآج آد اجعآز س  دحسطيآداآ رآ ج آد ظضرآ

ربآدضرمآآسام دامرش یآت یافآمرآر  ر 
کارمرن ايآآایامثارآمرآ واهاي پییادضف حر مآ اآسخافآ
ش یآت یافآجاآتوب آجاآادیآتوی  آپا رارآوآارتخاآشاقصآ
ک آامآ ز س  دحسطيآ)رمومثيآهوا(آمرآش یآت یافآ

کارمرن ايآ ضقآتاگسی دسپذنر  ر.
ارتخاآقرداتآعزودي ش یهايآوانعآمرآدجزوع آ
کاهیآاآ سز آا یامآج آد ظضرآ ش ريآج آد ظضرآ

یکوآ آمرآ واالآآزم کآج آدامرش یآت یافآ)حر مآ
کاهیآ شارآج آقرداتآدوبومآ دامرش یآت یاف(،آ
کسفس  مآرثي مرآدامرش یآت یافآوآمرآآسسج آارتخاآ

دطام  آمنسق پیادرهاي تغسیی تخسسزات یسایيآمیآ
درنر   بز س آوآ  امس  دامرش یآت یافآمرآر  ر 
ک آد اجعآ ثوآ آايآ هرا  آ یا  رآحود آآشس يآج آ
مرردريآوآتوافآانسصاميآیکوآس اه اشآم وفآ

کسفس   حر مآآدامرش یآراآمرآادیآتادسیآقرداتآوآارتخاآ
کاهیآآرهر. مآرثيآ

حیک آج آیز آدرنر    کپار   ش ريآج آ
د ظضرآبلوثسريآامآریس  اي آاشيآامآت رمآآ امهاي 

تصزسز سريآوآعرمآهزاه  ي ا خيآوآعزومي 
یامداآ ايآدیموط 

كاهــش تعــداد نقــاط روســتایی در دوره هــای 55-1345 و  و 
65-1355 دارد. از ایــن رو مــی تــوان گفــت كــه شــهرهای بــزرگ 
اطــراف تهــران و پیرامــون آنهــا، همــان رونــدی را تجربــه مــی 
كــه تهــران و حریــم آن در چهــار دهــه قبــل تجربــه نمــوده  كننــد 
ــپری  ــود را س ــی خ ــا دوران تکامل ــه آنه ك ــاوت  ــن تف ــا ای ــت. ب اس
نمــی كننــد، بدیــن ترتیــب وقــوع پدیــد مادرشــهری جدیــد 
شــهرهای  ســایر  در  تهــران،  مادرشــهر  مشــابه  مشــکالتی  بــا 
بــزرگ واقــع در پیرامــون تهــران، در آینــده¬ای نزدیــک، دور 
شــود بــه جــای  از انتظــار نیســت. از ایــن رو پیشــنهاد مــی 
توســعه محــدوده حریــم مادرشــهر تهــران تــا آن ســوی مرزهــای 
كریــم و شــهریار زنجیــره عملکــردی  شهرســتان هــای ربــاط 
شــهرهای هــم پیونــد بــا مادرشــهر تهــران، شناســایی و در حریــم 
گــردد. گــذاری شــهر تهــران و شــهرهای پیرامــون، تجدیــد نظــر 

پی نوشت ها
1 .Exurbia

2 .Technoburbs

3 .Edge city

4 .Metropolis

5 .Conurbation

6 .Metropolitan area

7 .City-region

8 .Megalopolis

9 .Mega city

10 .Mega city-region

11 .)Functional Urban Region)FUR

12 .Urban agglomeration

13 .Metropolitan region

14 .Polycentric Urban Regions

15 .Necropolis
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