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پویش جمعیتی و الگوهای پوشش زمین در منطقۀ کالنشهری تهران
حسین منصوریان  - استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله 1395/4/7 :تأیید مقاله1395/9/30 :

چکیده
رشد شتابان جمعیت شهری و تمرکز فزایندۀ آن در منطقۀ کالنشهری تهیران ،بیارزترین تحیول جمعیتیی اییران
معاصر محسوخ می شود .تمرکز جمعیت و پویش فضایی  -زمانی آن ،آثار معناداری بر الگوهای پوشیش زمیین در
منطقۀ کالنشهری تهران گذاشته است .این مقاله تحوالت فضایی  -زمانی جمعییت شیهری و الگوهیای پوشیش
زمین ناشی از آن را در چند دهۀ اخیر در منطقۀ کالنشهری تهران بررسی میکند .برای دستیابی به اهداف تحقییق
از داده های حاصل از سرشماری و تصاویر ماهوارۀ لندست استفاده شده است .نتایج نشیان مییدهید کیه پیویش
فضایی  -زمانی جمعیت شهری در منطقۀ کالنشهری تهران دربرگیرندۀ مراحیل اصیلی تمرکیز جمعییت در شیهر
تهران ،برگشت تمرکز و تمرکززدایی جمعیت در پیرامون کالنشهر تهران و شکلگیری منطقۀ کالنشهری تهیران
است .متناسب با پویش فضایی  -زمانی جمعیت شهری و تغییرات پوشش زمین ،الگوهای فضایی متفیاوت شیامل
الگوی متمرکز و تیهستهای ،الگوی نیمهمتمرکز و الگوی منظومهای ،مهمتیرین الگوهیای رشید شیهری ناشیی از
تحوالت جمعیتی در منطقۀ کالنشهری تهراناند.

کلیدواژهها الگوی کاربری زمین ،پویش جمعیتی ،منطقۀ کالنشهری تهران
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E- mail: H.Mansourian59@ut.ac.ir
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مقدمه
با وقوع انقالب صنعتی در اواخر قرن  18میالدی ،جهان وارد یکی از پرشتابتـرین دوران تغییـر و تحـول شـد .جمعیـت
جهان به طور نمایی و با سرعت حیر انگیزی از یک میلیارد نفر در سال  1830به حدود هفت میلیارد نفر در سـال 2010
افزایش یافت .فرایند شهرنشینی و رشد شهری در مقیاسی وسیع ،همۀ کشورهای دنیا را تحت تأثیر قرار داد بهطوری که
جمعیت شهری جهان از  14درصد در سال  1900به  50درصد در سال  2007افزایش یافت و پیشبینیهای اخیر نشـان
میدهد که در سال  2030حدود  60درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کـرد ).(United Nations, 2010
با وجود فراگیر بودن پدیدۀ شهرنشینی و رشد شهری ،شد تأثیرگذاری این پدیـده در کشـورهای درحـالتوسـعه بسـیار
چشمگیرتر از کشورهای توسعهیافته بوده است .سازمان ملل تخمین زده که جمعیت شهری جهان درحالتوسعه از 2/048
میلیارد در سال  2000به  3/991میلیارد در سال  2030خواهد رسید ،در حالی که انتظار مـیرود جمعیـت شـهری جهـان
توسعهیافته با اندک افزایشی از  870میلیون به  1/01میلیارد نفر برسد ( .)Wu, 2008: 41رشد جمعیت روستایی متوقـ
شده و انتظار میرود که همۀ رشد آتی جمعیت در نواحی شهری و مخصوصاً نواحی شهری کشورهای درحالتوسـعه رخ
دهد ( .)Wu et al., 2011: 2در واقع فرایند شهرنشینی پدیدهای اسـت کـه در دهـههـای اخیـر بـهطـور فزاینـدهای در
کشورهای درحالتوسعه متمرکز شده است .اگرچه آهنگ تغییر بهطور شایان توجهی میان کشورها و مناطق متفاو بوده،
اما همۀ کشورهای درحالتوسعه به شد در حال شهری شدناند .شواهد مربوط به کاهش نرخ رشد برخی از بزرگتـرین
شهرها و برگشت تمرکز یا تمرکززدایی فضایی به فرمهای کالنشهری چندهستهای ،خدشهای در این مسئله کـه جهـان
درحالتوسعه بهطور فزایندهای در حال شهری شدن است ،وارد نمیکند (.)Pacione, 2011: 4
رشد شهری بهمثابۀ فرایندی جمعیتی و فضایی دو وجه متضاد دارد از یک طرف شهرهای بزرگ بهمثابـۀ موتورهـای
رشد اقتصادی و اجتماعی عمل میکنند و از طرف دیگر اغلب این شهرها با مشـکال و مسـائل اجتمـاعی ،اقتصـادی و
محیطی نظیر فقر ،دستاندازی به زمین های باارزش کشاورزی ،افزایش استفاده از اتومبیل شخصـی و مصـرف سـوخت،
زوال شهر مرکزی و بهرهبرداری پایین از نواحی ساختهشدۀ فعلی مواجهاند .بنابراین بسیار واض اسـت کـه رشـد شـهرها
نکتۀ کلیدی در بسیاری از چالشهایی است که ما در تعاملهای خود با محیط با آنها مواجهایم .در واقع شهرنشینی و رشد
شهری چشمگیرترین شکل تبدیل برگشتناپذیر زمین است که هم چشمانداز و هم مردم ساکن شهرها و اطراف شـهرها
را تحت تأثیر قرار میدهد .با در نظر گرفتن این موضوع که شهرنشینی با رشد شتابان خود ،در آیندهای نزدیک به یکی از
تغییرا محیطی عمده در جهان تبدیل خواهد شد ،تشخیص و درک الگوهای درحالتغییر رشـد شـهری بسـیار حیـاتی و
ضروری است .با این حال ،الگوهای رشد شهری و فرایند اجتماعی  -اقتصادی مسـتتر در آنهـا کـه سـبب شـکلگیـری
الگوهای فضایی خاص میشود ،هنوز در ابتدای راه بوده و به شد

تحت مطالعه و تحقیق است ( Seto and Fragkias,

.)2005: 872
اگرچه شهرنشینی پدیدهای جهانی است ،اما این پدیده بهطور چشمگیری در ایران پویاست بهطوری که رشد شـهری
بیسابقهای در پنج دهۀ اخیر در ایران روی داده است .طی  55سال گذشته ،نسبت شهرنشینی در ایـران ،از  31درصـد در
سال  ،1335به بیش از  71درصد در سال  1390افزایش یافته است .شهرنشینی در ایران طی چند دهۀ اخیر ،همانند دیگر
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کشورهای جهان سوم رو به افزایش است و مرکز ثقل جمعیت کشور بهطور کنترلناپذیری از روستاها بـه شـهرها انتقـال
یافته است (منصوریان .)2 :1393 ،از آغاز قرن معاصر و مخصوصاً از اوایل دهـۀ  1330بـا تثبیـت نظـام سـرمایهداری در
ایران ،پویش های شهرنشینی و توسعۀ شهری در ایران و مخصوصاً تهران وارد مرحلۀ کیفی نوینی شد .با انجام اصالحا
ارضی و درهمریختن مناسبا سنتی شهر و روستا ،هجوم انبوه مهاجران روستایی به شهرها ،افـزایش سـریع درآمـدهای
نفت ،رشد سریع نیازهای خدماتی ،توسعۀ زیرساختهای اقتصادی و ارتباطی ،افزایش سریع صنایع اصـلی و مونتـاژ و بـه
دنبال اینها رشد وسیع دستگاه اداری و دولتی ،باعث شد که نقش و کارکردهای شهر تهران بهمثابۀ پایتخت و مرکـز ایـن
تحوال جدید به نحو بیسابقهای گستردهتر و پیچیدهتر شود .با این حال ،رشد شهر تهران تا دهۀ  1350بـهطـور عمـده
بهصور پیوسته و متصل بوده است ،اما از آن به بعد و مخصوصاً در سالهای پس از انقالب ،بنا به علـل مختلـ مثـل
شتاب گرفتن پویش شهرنشینی ،اشباع بستر جغرافیایی ،گرانی زمین ،رشد سریع صنایع و خدما و هجوم مهاجران جدید،
روند رشد پیوستۀ کالبدی  -فضایی شهر تهران به حد اشباع و بن بسـت رسـید و ضـرورت ًا گـرایش بـه رشـد ناپیوسـته و
پیرامونی به شکل غالب رشد فضایی تهران تبدیل گردید و توسعۀ ناپیوسته و پیرامونی در اطراف تهران بـا شـتاب ،رو بـه
گسترش نهاد .پویش رشد ناپیوسته در پیرامون تهران به صور مختل  ،مثل بزرگ شدن شهرهای اطراف ،تبدیل روسـتاها
به شهر ،بزرگ شدن روستاها ،ایجاد شهرکها و شهرهای جدید به ظهور رسید .در نتیجۀ این تحوال  ،اوالً کـانونهـای
شهری در پیرامون تهران به شد گسترش پیدا کرد و ثانیاً بـا توسـعۀ وسـیع شـبکۀ ارتبـاطی بـرونشـهری ،مناسـبا
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی  -فضایی میان تهران و شهرهای همجوار وارد مرحله نوینی شد که سرانجام به شکلگیری
پدیدۀ منطقۀ کالنشهری تهران منجر گردید .پدیدهای که باعث تسری و انتقال مسائل و مشـکال شـهری تهـران بـه
سراسر منطقۀ پیرامونی در ابعاد وسیع تر گردید .در روند گسترش ناپیوسته در اطـراف تهـران ،تغییـرا عمیقـی در وضـع
اراضی ،سکونتگاهها و نوع فعالیت ها در سط منطقه پدید آمد .حاصل چنـین جریـانی گسـترش فیزیکـی شـهر و ایجـاد
حومههای جدید شهری در این دوران است .در این راستا بسیاری از زمینهای روستایی و کشاورزی زیـر نفـوذ مناسـبا
جدید شهری قرار گرفتند و کارکردهای پیشین خود را از دست دادند (مهدیزاده.)35 :1382 ،
انتقال رشد شهری و شهرنشینی از شهر تهران به منطقۀ کالنشهری تهران بـدون هرگونـه طـر و برنامـۀ جـامعی
انجام گرفت .در فاصلۀ سالهای  ،1345 - 1375به جز تهران و تا حدودی هم کرج که طر جامع داشتند ،توسعۀ منطقۀ
کالنشهری تهران تابع هیچ نوع سیاست ،راهبرد و برنامهای جامع با هدف هدایت و کنترل توسعۀ هماهنگ کل منطقـه
نبوده و عمدتاً حاصل اسکان غیررسمی گروههای کمدرآمد در اراضی حاشیه و اطراف آبادیها ،شـهرها و راههـای اصـلی
منطقه بوده است بهطوری که ،بزرگترین شهرهای منطقه پس از تهـران و کـرج ،یعنـی اسالمشـهر ،قـدس و قرچـک
حاشیهنشینهایی بودهاند که بهصور غیررسمی شکل گرفته و بعداً به شهر تبدیل شدهاند یا اینکه در فاصـلۀ سـالهـای
 1370 - 1375از  9شهر جدید 4 ،شهر عمدۀ آن ،یعنی اکبرآباد ،مالرد ،پاکدشت و حسنآباد بـا مجمـوع جمعیـت حـدود
 230هزار نفر ،جز مراکز حاشیهنشین بودهاند .گسترش حاشیهنشـینی و اسـکان غیررسـمی و شـکلگیـری کـانونهـای
جمعیتی خودرو ،رشد بیقاعدۀ شهرها و آبادیها و استقرار بیرویۀ مراکز فعالیت در اطراف شهر تهران ،از یک سو به دلیل
از میان بردن اراضی کشاورزی و چشماندازهای زیبای طبیعی ،افزایش حملونقل موتوری ،مصرف انـرژی ،آلـوده کـردن
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محیط زیست ،آلودگی هوا ،آب و صو  ،کاهش تنوع بیولوژیکی و ایجاد اختالل در نظام حملونقـل و رفـتوآمـد ،منشـأ
خسار ها و صدمههای متعددی در منطقه بوده است و از سوی دیگـر تمرکـز فقـر در حاشـیههـا ،مشـکال اقتصـادی،
اجتماعی و فقدان یا کمبود شدید بعضی خدما  ،تسهیال و تجهیزا شهری موجب گسترش نارضایتی عمومی در میان
ساکنان منطقۀ کالنشهری تهران ،که عموماً از مهاجران و گروههای محروم جامعهاند ،شده است (غمامی .)4 :1383 ،بـا
این حال این روند در سالهای بعد نیز با شتاب فراوان به حرکت خود ادامه داد و در نتیجه زمینهای کشاورزی و اراضـی
جنگلی بیشتری در طول چند دهۀ گذشته به نواحی شهری و سکونتگاههای انسانی تبدیل شدهاند و روز به روز بـر دامنـۀ
مشکال اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و محیطی منطقه افزوده شده است.
حل مسائل و مشکال موجود و جلوگیری از تشدید آنها و ایجاد محیطی قابلزندگی در آینده مستلزم گسترش دامنۀ
هدایت ،کنترل و مداخلۀ برنامهریزیشدۀ توسعه به عرصۀ کل منطقۀ کالنشهری تهران است .از این رو ،گام نخسـت در
مدیریت ،کنترل و مداخلۀ علمی در منطقۀ کالن شهری تهـران مسـتلزم فـراهم آوردن دیـدی جـامع دربـارۀ فراینـدها و
الگوهای فضایی  -زمانی رشد شهری در منطقۀ کالن شهری تهـران ،تحلیـل عوامـل محـرک و سـازوکارهای مـؤثر بـر
شهرنشینی و رشد شهری در منطقه است .بر این اساس اکتشاف فرایندها و الگوهای رشد شهری و شناخت عوامل اصلی
شکل دهندۀ الگوها برای فراهم آوردن بستری در جهت بهبود کیفیت زندگی ساکنان بـیش از پـیش احسـاس مـیشـود.
مطالعۀ الگوهای رشد شهری در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با توجه بـه شـرایط خـاص اجتمـاعی و
اقتصادی آن کشورها نشان میدهد که مدیریت و برنامهریزی علمی باید بر پایـۀ درک مناسـبی از فراینـدها و الگوهـای
فضایی  -زمانی رشد شهری استوار باشد .بر این اساس ،هدف مطالعـۀ حاضـر ،شناسـایی تحـوال جمعیتـی و تغییـرا
فضایی  -زمانی پوشش زمین در منطقۀ کالنشهری تهران در فاصلۀ سالهای  1335تا  1390است.

مبانی نظری
از اوایل دهۀ  ،1950شهرنشینی به پدیدهای جهانگستر تبدیل شد .اگرچه آهنگ تغییر بهطور شایان توجهی میان کشورها
و مناطق متفاو بوده است ،اما در واقع همۀ کشورهای درحالتوسعه به شد در حال شهری شدناند .شواهد مربوط بـه
کاهش نرخ رشد برخی از بزرگ ترین شـهرها و برگشـت تمرکـز یـا تمرکززدایـی فضـایی بـه فـرمهـای کـالنشـهری
چندهستهای ،خدشهای در این مسئله که جهان درحالتوسعه بهطور فزایندهای در حال شهری شدن است ،وارد نمیکنـد ،امـا
نکتۀ مهم این است که شهرنشینی فرایندی یکسان و یکنواخت نیست که همۀ کشورها از طریق آن وارد مسیر توسعه شوند.
بهطور معنادار شهرنشینی در کشورهای درحالتوسعه ،تضادهای بنیـادین و مهمـی را بـا فراینـدهای آغـازین شهرنشـینی در
کشورهای توسعهیافته نشان میدهد ( .)Pacione, 2011: 4اگرچه میان فرایندهای شهرنشینی در کشورهای توسعهیافتـه و
درحالتوسعه ،شباهتهایی در سط کالن وجود دارد ،اما فرایند شهرنشینی در بخشهای مختلـ جهـان برآینـد انـدرکنش
پیچیدۀ فاکتورهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فناوری ،جغرافیایی و فرهنگی جهانی و محلی است .در واقـع مـا بـا چنـدین
فرایند اساساً متفاو روبرو هستیم که از درون فرهنگهای مختل برخاستهاند (.)Pacione, 2011: 4, 5
یکی از وجوه کالن شباهت در فرایند شهرنشینی جهان توسعهیافته و درحالتوسعه ،گذار از دو مرحلۀ اصلی تمرکـز و
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پراکنش جمعیت است که در هر کدام از این مراحل فراخور شرایط و ویژگیهای جامعۀ میزبان ،الگوهای خـاص شـهری
پدیدار شده است .مرحلۀ تمرکز ،همزمان با مراحل آغازین رشد شهری رخ میدهد و آن زمانی است که رشـد شـهری در
یک کشور یا یک منطقه به دنبال تحوال درونی و بیرونی دچار تغییر میشود و به یکباره روند صعودی متمـایزی پیـدا
میکند .در این مرحله ،رشد مراکز بزرگ شهری ،جمعیت ،منابع و سرمایهها را از فضای ملی یا منطقهای بـه سـوی خـود
زهکشی میکند .فرایند تمرکزگرایی به پیوستگی و همگرایی جمعیت و فعالیت در درون محدودههای شهری مـیانجامـد
که بازتاب فضایی آن شکلگیری کالنشهر و انبوهههای شهری متمرکز است .به عبار دیگـر بازتـاب فضـایی فراینـد
تمرکزگرایی ،شکلگیری کالنشهرها و الگوی نخستشهری در نظام شهری کشورهای مختل است .در این مرحله یک
یا چند مکان شهری به سرعت رشد میکنند و در نظام سلسلهمراتب شهری ،خود را از دیگر شهرهای کشور جدا میکنند.
فرایند تمرکزگرایی بهمثابۀ زیربخشی از فرایند کالنتر شهرنشینی و رشد شهری ،تحت تأثیر مجموعهای از عوامل درونی
و بیرونی در برههای از زمان دچار ضع میشود و آرام آرام جای خود را به فرایند دیگری به نـام تمرکززدایـی مـیدهـد.
فقدان صرفههای ناشی از تجمع در کالنشهرها از قبیل ازدحام ترافیک ،شلوغی ،هزینههـای سرسـامآور زمـین ،آلـودگی
زیاد و ...و نیز وجود فرصتهای سرمایهگذاری جدید در دیگر نواحی همراه با سیاستگذاریهای حکومـت بـرای هـدایت
دوبارۀ رشد اقتصادی به دور از نواحی بهشد توسعهیافته ،بر تأثیرا قطبیشدن پیشی مـیگیـرد و موجـب آغـاز فراینـد
تمرکززدایی در آن میگردد .در این مرحله ،فرایند تمرکززدایی به واگرایی بخشهایی از جمعیت و عملکردهای مرتبط در
گسترهای وسیعتر میانجامد و از نظر فضایی موجب دگرگونی کالنشهرها و انبوهههـای شـهری متمرکـز مـیشـود .در
نتیجه کالنشهرهای گسترده و چندهستهای شکل میگیرند .ریچاردسون این گرایش را تحت عنـوان مفهـوم «برگشـت
تمرکز» تبیین می کند .به اعتقاد وی در این فرایند شهرهای ثانویه در یک منطقـه در مقایسـه بـا شـهر اصـلی بـه رشـد
سریعتری دست مییابند .به عبار دیگر در روند جدید گسترش کـالنشـهری ،اکثریـت رشـد بـه تعـدادی از شـهرها و
شهرکهای داخل یک منطقۀ کالنشهری وسیعتر اما در فاصلههای متفاو از مرکز شهر اصلی انتقال یافته اسـت .ایـن
روند رفتهرفته به فرایند بیتمرکزی متمرکز میانجامد (زبردست و حاجی پور .)115 :1388 ،زمانی که شهرهای کوچک و
میانی در حال رشدند ،نظام شهری ،تحت تسلط نیروهای مرکزگریز است یا در مرحلۀ تمرکززدایی قـرار دارد و بـرعکس،
زمانی که بزرگترین شهرها در حال تجربه کردن رشد نسبیاند ،نظام شهری از طریق نیروهایی برای تمرکز یا شهرنشینی
مجدد به جلو رانده میشود (.)Andersen, Moller-Jensen, Engelstoft, 2011: 596
بر اساس مدل مرکز  -پیرامـون فریـدمن ( )1966و اضـافه کـردن فاکتورهـایی از قبیـل محـدودیتهـای مکـانی و
صرفههای ناشی از تجمع ،مطابق نظر ریچاردسون ( )1973فضایی اقتصادی که در آن نظام شهری ظاهر شده ،در سه فاز
توسعه گام برمیدارد .در ابتدا نظام شهری دستخوش فاز همگرایی است .فرایند شهری  -صنعتی توسعۀ ملـی بـه سـبب
کمبود منابع سرمایهگذاری ،با تنها یک یا دو منطقه آغاز می شود .این شـروع اولیـه ،تبـدیل بـه فراینـد انباشـت تجمعـی
می شود که با بازدۀ فزاینده نسبت به مقیاس و قطبی شدن متوالی نیروی کار و مازاد سرمایۀ دیگـر منـاطق تبیـین شـده
است .بنابراین در مرحلۀ بعد ،رابطۀ مرکز  -پیرامون تثبیت می شود ،جـایی کـه منطقـۀ مرکـزی شـامل شـهر نخسـت و
پسکرانهاش بر دیگر فضای اقتصادی که بهمثابۀ پیرامون شناخته میشود ،تسلط مییابـد .پیرامـون ،تحـت تسـلط مرکـز
است ،وابسته به آن است و نرخ توسعۀ آن بر حسب منافع اقتصادی ،مرکز کنترل میشود ) .(Geyer, 2002: 8در مرحلۀ
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پیشرفتهتر توسعه ،تحولی فضایی شروع به رخ دادن در منطقۀ مرکزی میکند .جمعیت و صرفههـای ناشـی از تجمـع در
شهر نخست به حدی زیاد میشود که ساختار فضایی تکهستهای ،ناکارآمد و پرهزینـه مـیشـود .هزینـههـای ازدحـام و
افزایش ارزش زمین ،برخی فعالیتهای اقتصادی را مجبور به بیتمرکزی و حرکـت بـه سـمت مراکـز اقمـاری در درون
منطقۀ مرکزی میکند .این مراکز میتوانند به سبب فرصتهای شغلی درحالتوسعه ،با نرخی سریعتـر از شـهر نخسـت،
مهاجران جدید را به سمت خود جذب کنند ( .)Richardson, 1980: 67متعاقباً نیروهای قطبی شدن شروع به از دسـت
دادن توان خود به نفع نیروهای تمرکززدا میکنند و واگرایی اقتصادی شروع میشود .ریچاردسـون اظهـار مـیکنـد :ایـن
شرایط محتمالً در ارتباط با ایجاد صرفههای ناشی از تجمع و دیگر صرفههای ناشی از مقیاس در مکانهـای منتخـب در
پیرامون است و اینها بازتاب پخشایش و انتشار دانش فنی از مرکز ،افزایش جمعیت و درآمد ،گسترش بازارها ،بهرهبرداری
از منابع محلی ،هزینۀ کمتر مواد اولیه ،بهبود ارتباطا  ،توسعۀ زیرساختها و دیگر فاکتورهایی است که توسعۀ اقتصـادی
را در این مکانها مناسب میسازند .فرایند پخشایش میتواند از طریق تقویت مـوانعی بـرای گسـترش شـتابان ممتـد در
منطقۀ مرکزی از قبیل قیمت رو به افزایش زمین و هزینههای نیروی کار ،ازدحام فزاینده ،فشار بر مسکن و زیرساختهـا
و نرخ باالتر از میانگین افزایش هزینه های زندگی تسـریع شـود .بـا ایـن حـال پخشـایش بسـیار نـامتوازن و بـهصـور
غیریکنواخت ،با بیشترین رشد در بیرون منطقۀ مرکزی ،اما در مجموعۀ محـدودی از مراکـز شـهری نسـبتاً بـزرگ روی
میدهد .در واقع تمرکز ملی در منطقۀ مرکزی با تمرکز منطقهای در مراکز مهم منطقـهای جـایگزین مـیشـود .در ایـن
مرحله اقتصاد بهطور فضایی با مراکز ثانویۀ خاص و مراکز کوچک که سریعتر از شهرهای نخست در حـال رشـدند ،گـره
میخورد .اندرکنش میان نزدیکترین مراکز ثانویه و مراکز کوچک و شهر نخست میتوانـد منجـر بـه ظهـور محورهـای
توسعه شود (.)Geyer, 2002: 9
از نظر گییر و کانتولی ( )2011 ،1993فرایند تکامل شهری از الگوی مشابهی با فازهای مختل تبعیت میکنـد .فـاز
نخست ایجاد و تثبیت سکونتگاه شهری است .فاز دوم میتواند بهمثابۀ فاز تمایز شهری نامیده شود کـه در آن بـه سـبب
بهبود تحرک ،جابجایی ،گسترش و تخصصی شدن فعالیتهای شـهری ،سـکونتگاههـای شـهری بـزرگتـر بـه هزینـۀ
سکونتگاههای کوچکتر شکل میگیرند .مراحل اولیۀ این فاز غالبـاً در ارتبـاط بـا مسـئلۀ شهرنشـینی نابـالغ و زودرس و
شهرنشینی مفرط است .نهایتاً یک نظام شهری وارد فاز تثبیت یا تعادل شهری میشود که نیروهای تمرکزگرا شروع به از
دست دادن نیروی خود به نفع نیروهای تمرکززدا میکنند .این فاز مرتبط با مفهوم بازگشت تمرکز و همچنـین در نهایـت
شهرگریزی است .در حالی که شهرنشینی عمدتاً مرتبط با کشورهای درحالتوسعه است ،برگشت تمرکز عمدتاً مـرتبط بـا
کشورهای درحالتوسعۀ پیشرفتهتر و شهرگریزی ،مرتبط با جوامع توسعهیافته است .نکتۀ قابل ذکر دیگر اینکه در جریـان
فاز شهرنشینی ،مهاجر تولیدمحور (مهاجر با هدف بهبود توانایی افراد برای یـافتن کـار) غالـب اسـت ،در حـالی کـه
محیطگرایی یعنی شرایط زندگی خوشایند در دورۀ شهرگریزی مهـمتـر اسـت ( ;Geyer and Kontuly, 1993, 2008

 .)Geyer, 1996, 2006کیوبیرز ) (2011با مدلسازی فرایند تمرکزگرایـی و تمرکززدایـی تحـت عنـوان رشـد شـهری
مت والی ،بر این باور است که بیشترین میزان رشد و توسعه در آغاز مربوط به شهرهای بزرگ است و بـا گـذر زمـان رشـد
بهصور موجی به شهرهای کوچکتر منتقل میشود .این بدان معناست که شهرها در یک نظم متوالی رشـد مـیکننـد،
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پس از اینکه بزرگترین شهر تنها در چند دوره رشد کرد ،دومین شهر بزرگ این مسیر را طی میکند ،سپس شهر سوم و تا
به آخر .بنابراین پیشبینی میشود که رتبۀ شهرهایی که سریع تـرین نـرخ رشـد را دارنـد ،در طـول زمـان افـزایش یابـد
).(Cuberes, 2011: 231
بنابراین بر اساس مبانی نظری تحقیق میتوان گفت که فراینـد شهرنشـینی و رشـد شـهری تحـت تـأثیر عوامـل و
محرک های درونی و بیرونی شامل دو مرحلۀ تمرکزگرایی و تمرکززدایی است که با توجه به کیفیـت و شـد اثرگـذاری
این عوامل در هر دورۀ زمانی و در هر مکان خاص ،بازتاب فضایی متفاوتی دارد و خود را به شکل خاصی رهنمون خواهد
ساخت .در مرحلۀ اول یعنی تمرکزگرایی ،الگوی نخستشهری ،الگوی غالب رشد شهری است و به مـرور در اثـر ظهـور
مشکال خاص نخستشهری ،مرحلۀ دوم یعنـی تمرکززدایـی آغـاز مـیشـود کـه خـود را بـهصـور الگـوی منـاطق
کالنشهری نشان خواهد داد.

روش پژوهش
دادهها برای بررسی تحوال جمعیتی در منطقۀ کالنشهری تهران ،دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایراناند
که از سال  1335تا  1385بهصور دهساله و بعد از آن بهصور پنجساله جمعآوری شده است .بـرای تحلیـل تحـوال
فضایی  -زمانی رشد جمعیت شهری در منطقۀ کالنشـهری تهـران از نـرمافـزار  ArcGIS 10.2اسـتفاده شـده اسـت.
نقشههای پوشش اراضی با استفاده از تصاویر مـاهوارهای  TM ،MSSو  ETM+در چهـار مقطـع زمـانی ،1364 ،1352
 1379و  1392تولید شده اسـت .بـرای تولیـد نقشـههـای پوشـش اراضـی از روش طبقـهبنـدی شـی گـرا و نـرمافـزار
 eCognitionاستفاده شده است .در این روش تنها به بازتاب طیفی پدیدههای روی زمین اکتفا نمیشـود ،بلکـه شـکل،
الگوها و مساحت پدیدهها نیز استفاده میشود.
در طبقهبندی تصاویر استفادهشده پس از پیشپردازش تصاویر ،مراحل اصلی کار این گونه است :قطعهبندی تصویر به
روش  ،Multi-resolutionطبقهبندی تصاویر با تلفیق دو روش دانش  -مبنـا و نظـار شـده و ارزیـابی صـحت نتـایج.
قطعهبندی ،اولین مرحله در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در روش شی گراست .در این مقاله قطعهبندی تصاویر بـا روش
 Multi-resolutionانجام گرفته است .دادههای ورودی برای قطعهبندی تصاویر  MSSشامل باندهای 3 ،2 ،1و  4و در
تصاویر  TMو  ETM+شامل باندهای  6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  7است .وزن مربـوط بـه پارامترهـای شـکل ،رنـگ ،نرمـی و
فشردگی با امتحان ارزش های مختل برای دستیابی به بهتـرین ارزش بـرای پارامترهـا انتخـاب شـده اسـت .مجموعـه
پارامترهای نهایی پس از آزمون و خطاهای مختل برای باندها برابر  ،1برای مقیاس  ،5برای شکل  ،0/2برای رنگ 0/8
و برای نرمی و فشردگی نیز  0/5است .طبقهبندی ،گام اساسی دیگر برای استخراج عوارض از تصاویر ماهوارهای با روش
شی گراست .بر این اساس ابتدا شاخصهای گوناگونی برای هر کدام از قطعا تصویر تعری شد و سپس بـا اسـتفاده از
روش نظار شده با لحاظ کردن دادههای تعلیمی ،طبقهبندی تصـاویر انجـام گرفـت .شـاخصهـای اسـتفادهشـده بـرای
طبقهبندی تصاویر شامل  MNDWI ،SVI ،R ،NDBaI ،UI ،SI ،BRBA ،NBI ،NDBI ،NDVIو  EBBIمیشود.
پس از طبقهبندی تصاویر در چهار کالس اصلی شامل اراضی ساختهشده ،اراضی بایر ،پوشش گیاهی و آب ،بـرای بهبـود
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نتایج طبقهبندی از روش بصری استفاده شد .در این روش سعی شد تا با مروری بر نتایج طبقـهبنـدی و انطبـاق آنهـا بـا
تصاویر ،خطاهای احتمالی اصال شود .برای ارزیابی دقت نتایج طبقهبندی تصـاویر مـاهوارهای ،از عکـسهـای هـوایی،
تصاویر با کیفیت باالی آیکونوس و نرمافزار  Google Earthاستفاده شد .نتایج نشان داد که دقت کلی نتایج طبقهبنـدی
تصاویر ماهوارهای در سالهای  1379 ،1364 ،1352و  1392به ترتیب  %95/6 ،%92/4 ،%88/3و  %97/8است.

یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل
پویش جمعیتی در منطقۀ کالنشهری تهران
منطقۀ کالنشهری تهران در پنج دهۀ اخیر تحوال جمعیتی شتابانی را تجربه کرده است .نتایج اولین سرشماری عمومی
نفوس و مسکن ایران نشان میدهد که در سال  ،1335شهر تهران جمعیتی حدود  1/56میلیون نفر داشته است در حالی
که تنها دو شهر دیگر در پیرامون شهر تهران جمعیتی باالی پنجهزار نفر داشتهاند :شهر کرج با  14256و شهر ورامین بـا
 5205هزار نفر جمعیت .در واقع منطقۀ کالنشهری تهران تا آن زمان کامالً تحت تأثیر رشد شهر تهـران بـوده اسـت و
دیگر سکونتگاههای منطقه رشد قابلمالحظهای نداشتهاند .نتایج قاعدۀ مرتبه  -اندازه نشان میدهـد کـه در سـال 1335
نظام شهری در این منطقه ساختار بسیار نامتعادلی داشته است .شیب خط در منطقۀ کـالنشـهری در سـال  1335برابـر
 -2/01بوده که در مقایسه با شیب خط در نظام شهری ایران با ارزش  -0/99فاصلۀ زیادی را نشان میدهد (شکل .)1
جمعیت شهر تهران در سال  1345با نرخ رشد ساالنه  %5/7به حدود  2/71میلیون نفر و جمعیت دیگر سکونتگاههای
مهم منطقۀ کالنشهری تهران نیز با نرخ رشد ساالنه  %7/7به حدود  130هزار نفر میرسد (جدول  .)1با اینکه نرخ رشد
ساالنۀ جمعیت دیگر سکونتگاههای مهم منطقه در دورۀ زمانی  1335تا  1345بیشتر از نرخ رشـد سـاالنۀ جمعیـت شـهر
تهران است ،اما توجه صرف به نرخ رشد ،گمراهکننده خواهد بود ،زیرا افزایش مطلق جمعیـت شـهر تهـران در ایـن دوره
حدود  1/15میلیون نفر بوده ،در حالی که افزایش مطلق جمعیت دیگر سکونتگاههای مهم منطقه تنها حدود  68هزار نفـر
بوده است .در این دورۀ زمانی پس از شهر تهران بیشترین میزان افزایش مطلـق جمعیـت مربـوط بـه شـهرهای کـرج و
ورامین است و جمعیت این دو شهر در سال  1345به ترتیب  44243و  11183نفر بوده است.

جدول  .1جمعیت منطقۀ کالنشهری تهران ،کالنشهر تهران و دیگر سکونتگاههای شهری منطقه ()1390 - 1335

1335

1345

1355

1365

1375

1385

1390

جمعیت منطقۀ کالنشهری تهران (هزار نفر)

1622

2849

4895

7091

9346

12132

13434

جمعیت شهر تهران (هزار نفر)

1560

2719

4530

6042

6758

7705

8154

129

365

1049

2587

4427

5280

جمعیت دیگر سکونتگاههای شهری در منطقۀ کالنشـهری 61
تهران (هزار نفر)
سهم نسبی شهر تهران از جمعیت منطقۀ کالنشهری (درصد)

96/2
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95/4

92/5

85/2

72/3

63/5

60/7
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جمعیت شهر تهـران در سـال  1355بـا نـرخ رشـد سـاالنه  %5/2بـه بـیش از  4/53میلیـون نفـر و جمعیـت دیگـر
سکونتگاههای مهم منطقه نیز با نرخ رشد ساالنه  %10/9به حدود  365هزار نفر میرسـد .جمعیـت شـهر کـرج بـهمثابـۀ
دومین شهر مهم در منطقۀ کالنشهری تهران به بیش از  137هزار نفر افزایش مییابد ،اما نکتۀ شایان توجه ،ظهور شهر
اسالمشهر و رشد شایان توجه آن در دورۀ زمانی  1345تا  1355اسـت .ایـن شـهر کـه در سـال  1345تنهـا  1006نفـر
جمعیت داشته است ،در سال  1355جمعیت آن به بیش از  50هزار نفر میرسد .بر ایـن اسـاس ،تـا سـال  1355منطقـۀ
کالنشهری تهران تنها سه شهر (تهران ،کرج و اسالمشهر) را با جمعیت بیش از  50هزار نفر داشته است .در سال 1355
سهم شهر تهران از جمعیت منطقۀ کالنشهری با کاهش اندکی به  %92/5نزول پیدا میکند در حالی کـه سـهم دیگـر
سکونتگاههای مهم منطقه با رشد محسوسی به  %7/5افزایش مییابد .با وجود تفـاو فـاحش میـان نـرخ رشـد سـاالنۀ
جمعیت شهر تهران و سکونتگاههای پیرامونی ،افزایش مطلق جمعیت شهر تهران در این دوره حدود  1/81میلیون نفـر و
دیگر سکونتگاههای منطقه حدود  235هزار نفر بوده است .بر این اساس ،سهم شهر تهران از کل رشد مطلق جمعیـت در
منطقۀ کالنشهری معادل  %88/5و بقیۀ سکونتگاههای مهم منطقه  %11/5است .با این حال به سبب شکلگیری و رشد
سکونتگاههای پیرامونی از قبیل کرج ،اسالمشهر ،ورامین ،شهریار و قرچک میتوان سالهای پایـانی دهـۀ  1350را دورۀ
شکلگیری نطفههای رشد منفصل و توسعۀ گسسته در منطقۀ کالنشهری تهران قلمداد کرد .بـه ایـن ترتیـب در سـال
 ،1355با رشد شهرهایی نظیر کرج ،اسالمشهر و ورامین ،نظام شهری در منطقۀ کالنشهری متعادلتر شده و شیب خـط
به  -1/85افزایش مییابد (شکل .)1
در سال  1365جمعیت شهر تهران به مثابۀ مرکز ثقل منطقۀ کالن شهری به بیش از شش میلیون و جمعیت دیگـر
سکونتگاه های مهم منطقه به بیش از یک میلیون نفر افزایش می یابد .در این دوره تعداد شهرهای با جمعیت بـاالتر از
 50هزار نفر در منطقۀ کالن شهری تهران به  6شهر می رسد .نرخ رشد سـاالنۀ جمعیـت شـهر تهـران در دورۀ زمـانی
 1355تا  1365با کاهش شایان توجهی به  %2/92نزول می یابد در مقابل نرخ رشد ساالنۀ جمعیـت شـهرهای کـرج،
اسالمشهر ،ورامین ،قدس و قرچک به ترتیب  24/43 ،8/5 ،15/64 ،7/15و  17/98درصد است .با وجود برتـری نـرخ
رشد جمعیت سکونتگاه های پیرامونی بر نرخ رشد جمعیت شهر تهران ،بررسی میزان افزایش مطلق جمعیـت در شـهر
تهران و دیگر شهرهای منطقه نشان می دهد که در دورۀ زمانی  1355تا  1365بیش از  1/5میلیون نفـر بـر جمعیـت
شهر تهران افزوده شده است در حالی که دیگر سکونتگاه های مهم منطقه علی رغم باال بودن نرخ رشد سـاالنه تنهـا
 684هزار نفر افزایش جمعیت داشته اند .نکتۀ شایان توجه در این دوره این است که سـهم شـهر تهـران از کـل رشـد
رخ داده در منطقه با کاهش شایان توجهی به  %68/8می رسد و در مقابل سهم دیگـر سـکونتگاه هـا در رشـد جمعیـت
منطقۀ کالن شهری با افزایش شایان توجهی به  %31/2می رسد .بنابراین از اواسط دهۀ  1360سکونتگاه های پیرامونی
در منطقۀ کالن شهری تهران در مسیر رشد قرار گرفته اند و منطقۀ کالن شهری از وضعیت رشد متمرکز به سمت رشد
نیمه متمرکز سوق داده میشود.
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جدول  .2تغییرات جمعیتی در منطقۀ کالنشهری تهران ()1390 - 1335

90-1385 85-1375 75-1365 65-1355 55-1345 45-1335
نرخ رشد ساالنۀ جمعیت در منطقۀ کالنشهری
تهران (درصد)
نرخ رشد ساالنۀ جمعیت در شهر تهران (درصد)
نرخ رشد ساالنۀ جمعیت در دیگر شهرهای
منطقۀ کالنشهری تهران (درصد)
افزایش مطلق جمعیت در منطقۀ کالنشهری
تهران (هزار نفر)
افزایش مطلق جمعیت در شهر تهران (هزار نفر)
افزایش مطلق جمعیت در دیگر شهرهای
منطقۀ کالنشهری تهران (هزار نفر)
سهم نسبی شهر تهران از افزایش مطلق
جمعیت در منطقه (درصد)

5/79

5/56

3/78

2/8

2/64

1/02

5/71

5/23

2/92

1/13

1/32

1/14

7/73

10/89

11/13

9/45

5/52

1/78

1226

2045

2196

2254

2786

1302

1158

1810

1512

716

946

449

68

235

684

1538

1840

853

94/4

88/5

68/9

31/8

34/0

34/5
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جمعیت شهر تهران در سال  1375با نرخ رشد ساالنه  %1/1به حدود  6/75میلیون نفـر افـزایش مـییابـد .در سـال
 ،1375سهم شهر تهران از کل جمعیت منطقۀ کالنشهری به حدود  %72و سهم دیگر سکونتگاههـای مهـم منطقـه بـه
 %28میرسد .در این سال تعداد شهرهای با جمعیت بیش از  50هـزار نفـر در منطقـۀ کـالنشـهری عـدد  10را نشـان
میدهد .در واقع شهرهای نظرآباد ،مالرد ،گلستان و نسیمشهر با ارتقای جمعیت خود به جمع شـهرهای بـاالی  50هـزار
نفر در منطقه افزوده میشوند .باالترین نرخ رشد ساالنۀ جمعیت در میان شهرهای باالی  50هزار نفر در این دوره متعلق
به شهرهای گلستان با  ،%27/4مالرد با  %25/4و نسیمشهر با  %20است .در این دوره بـرای اولـین بـار میـزان افـزایش
مطلق جمعیت در شهر تهران کمتر از میزان افزایش در دیگر سکونتگاههای مهم منطقه میشود بـهطـوری کـه در دورۀ
زمانی  1365تا  1375میزان افزایش مطلق جمعیت شهر تهران برابر  716هزار نفـر و میـزان افـزایش جمعیـت در دیگـر
سکونتگاههای مهم منطقه برابر  1/53میلیون نفر است (جدول  .)2در واقع سهم شـهر تهـران در رشـد جمعیـت منطقـۀ
کالنشهری تهران در این دوره به  31/7درصد و سهم دیگر سکونتگاههای مهم منطقه به  68/3درصد میرسد .بنابراین
از اوایل دهۀ  1370کفۀ ترازوی رشد جمعیت شهری در منطقۀ کالنشهری تهران به سود دیگر سکونتگاههای منطقـه و
به ضرر شهر تهران سنگینتر میشود .نتایج قاعدۀ مرتبه  -اندازه در منطقۀ کالنشهری تهران نشان میدهد که در سال
 1375شیب خط همچنان در ارزش  -1/8باقی مانده است .در واقع علیرغم رشد شـهرهایی از قبیـل کـرج ،اسالمشـهر،
قرچک ،قدس و ورامین ،شهر تهران به رشد شتابان و فاصلهدار خود در مقایسه بـا دیگـر شـهرهای منطقـه ادامـه داده و
عامل اصلی بیتعادلی در نظام شهری منطقۀ کالنشهری تهران است (شکل .)1
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در سال  ،1385جمعیت شهر تهران با نرخ رشد ساالنه  %1/3به حدود  7/7میلیون نفر میرسد .دیگر سـکونتگاههـای
مهم منطقۀ کالنشهری تهران نیز تغییرا قابل مالحظهای را تجربه میکنند .تعداد شـهرهای بـاالی  50هـزار نفـر در
منطقه به  19شهر افزایش مییابد .باالترین نرخ رشد ساالنه در میان شهرهای باالی  50هزار نفر به پاکدشت بـا %10/6
اختصاص دارد .در فاصلۀ زمانی  1375تا  1385میزان افزایش مطلق جمعیت شهر تهران  946هزار نفر و میـزان افـزیش
مطلق در دیگر سکونتگاههای مهم منطقه  1/84میلیون نفر بوده است .بر این اساس سبقت گرفتن بارگذاری جمعیـت در
دیگر شهرهای منطقه در مقایسه با شهر تهران که از اوایل دهۀ  1370آغاز شده بود در این دوره نیـز ادامـه مـییابـد .در
واقع در این دوره سهم شهر تهران از کل رشد حادثشده در منطقۀ کالنشهری به حدود  %34و سهم دیگر سکونتگاهها
به رقم  %66میرسد.

شکل  .1نمودار رتبه – اندازه در شهرها در منطقۀ کالنشهری تهران

منبع :نگارندۀ تحقیق

در سال  1390جمعیت شهر تهران با نرخ رشد ساالنه  %1/1به  8/15میلیون نفر افزایش مـییابـد .تعـداد شـهرهای
باالی  50هزار نفر در منطقه به  20شهر میرسد .در میان شهرهای باالی  50هزار نفر بیشترین نرخ رشد ساالنه به شهر
پاکدشت با نرخ رشد ساالنه  7/1درصد اختصاص دارد .سهم جمعیتی شهر تهران از کل جمعیت منطقۀ کالنشـهری بـه
 60/6درصد و سهم دیگر سکونتگاهها به  39/4درصد میرسد .در این دورۀ پنجساله میزان افزایش مطلق جمعیـت شـهر
تهران برابر  449هزار و میزان افزایش مطلق جمعیت دیگر سکونتگاههای مهم منطقه  853هزار نفر است .در واقع سـهم

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،4زمستان 1395

624

شهر تهران از رشد جمعیت منطقۀ کالنشهری در این دوره به  %34و سهم دیگر سکونتگاههای مهم به  %66میرسد .در
سال  1390با رشد شتابان شهر کرج و شکلگیری دومین شهر میلیونی در منطقۀ کالنشهری تهـران ،نظـام شـهری در
منطقۀ کالنشهری متعادلتر شده و شیب خط قاعدۀ مرتبه  -اندازه به  -1/6افزایش یافته است .بهطور کلی نتایج توزیع
مرتبه – اندازه در شهرهای واقع در منطقۀ کالنشهری تهران نشان میدهد که نامتعادلتـرین توزیـع ،مربـوط بـه سـال
 1335و متعادلترین توزیع مربوط به سال  1390است .در واقع با گذر زمان توزیع شهرها به سـمت تعـادل بیشـتر میـل
کرده است با این حال هنوز توزیع شهرها با وضعیت نرمال فاصلۀ زیادی دارد.
بررسی همزمان تحوال جمعیتی در منطقۀ کالنشهری تهران ،شهر تهران و دیگر سکونتگاههـای شـهری منطقـه
نشان میدهد که میتوان مراحل رشد جمعیت در منطقۀ کالنشهری تهران را به سه دورۀ اصلی تقسیمبندی کرد:
ال ) دورۀ رشد شتابان شهر تهران و رشد اندک دیگر سکونتگاههای منطقۀ کالنشـهری :در ایـن دوره کـه از اوایـل
دهۀ  1330آغاز شده و تا اوایل دهۀ  1360ادامه دارد ،میزان افزایش ساالنۀ جمعیـت شـهر تهـران در مقایسـه بـا دیگـر
سکونتگاههای منطقه به وضو در سط باالتری قرار دارد.
ب) دورۀ همسنگ شدن رشد شهر تهران و دیگر سکونتگاههای منطقۀ کالنشهری تهران :در این دوره که از اواسط
دهۀ  1360تا اواسط دهۀ  1370ادامه دارد ،میزان افزایش ساالنۀ جمعیت شهر تهران با میزان افـزایش سـاالنۀ جمعیـت
دیگر سکونتگاههای منطقه برابری میکند.
ج) دورۀ برتری یافتن رشد دیگر سکونتگاههای منطقۀ کالنشهری تهران بر رشد شـهر تهـران :در ایـن دوره کـه از
اواسط دهۀ  1370آغاز و تا زمان حال ادامه دارد ،میزان افزایش ساالنۀ جمعیـت در دیگـر سـکونتگاههـای مهـم منطقـۀ
کالنشهری تهران به مراتب از میزان افزایش ساالنۀ جمعیت در شهر تهران بیشتر میشود (شکل .)2

شکل  .2پویش جمعیتی در منطقۀ کالنشهری تهران ()1390 - 1335
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بررسی تحوال جمعیتی در منطقۀ کالنشهری تهران ،شناختی کلی دربارۀ تغییـرا شهرنشـینی و رشـد شـهری در
منطقه ارائه می دهد .فرایندهای تمرکزگرایی ،برگشت تمرکـز و تمرکززدایـی در بـازۀ زمـانی تحـت مطالعـه را مـیتـوان
تشخیص داد .با این حال ،بررسی و تحلیل فضایی رشد جمعیت شهری در منطقه ،درک ما را نسبت به چگونگی بازتوزیع
جمعیت شهری در منطقۀ کالنشهری تهران کاملتر میکند .شکل  3تغییرا فضـایی  -زمـانی رشـد سـاالنۀ جمعیـت
شهری در منطقۀ کالنشهری تهران را در فواصل مختل از مرکز شهر تهران نمایش میدهد .همانگونـه کـه نقشـههـا
نشان میدهند در دورۀ زمانی  1335 - 1345تنها شهر تهران است که ساالنه بیش از  50هزار نفر افزایش جمعیـت دارد
و دیگر سکونتگاههای مهم منطقه افزایش ساالنه کمتر از  5هزار نفر دارند .این روند در دورۀ زمانی  1345 - 1355ادامه
مییابد با این تفاو که شهر کرج خود را از دیگر سکونتگاههای منطقه جدا کرده و ساالنه بین  5تا  10هزار نفر افزایش
جمعیت دارد.

شکل  .3پویش فضایی  -زمانی جمعیت در منطقۀ کالنشهری تهران ()1390 - 1335

منبع :نگارندۀ تحقیق
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در دورۀ زمانی  1355 - 1365تهران به همان روند قبلی خود ادامه میدهد ،کرج افزایش ساالنۀ جمعیت خـود را بـه
بین  10تا  20هزار نفر در سال افزایش داده و دو شهر قدس و قرچک نیز ساالنه رشدی بین  5تا  10هزار نفر را بهدست
میآورند .بنابراین ،میتوان گفت که در دورۀ زمانی  1335تا  1365رشد ساالنۀ جمعیت شهری بهطور عمـدهای در شـهر
تهران متمرکز است .با این حال از اوایل دهۀ  1350نخستین نطفههای شکلگیری منطقۀ کالنشهری تهـران مشـاهده
میشود .در واقع در اواخر این دوره کرج بهمثابۀ نخستین شهری است که بهطور مستقیم در رابطه با گسترش شهر تهران
قرار میگیرد و خود را از دیگر شهرهای منطقۀ کالنشهری جدا میکند .سپس در اوایل دهـۀ  1360شـهرهای قـدس و
قرچک با رشد شایان توجه خود ،نخستین جرقههای شکلگیری منطقۀ کالنشهری تهران را پررنگتـر مـیکننـد .دهـۀ
 ،1365 – 1375دوران تکوین منطقۀ کالنشهری تهران است .همانطور که نقشهها نشان میدهند ،هـمزمـان بـا رشـد
شهر تهران ،تعداد زیادی از شهرهای پیرامونی ،نرخ رشد باال دارند و منطقۀ کالنشهری تهران به لحـاظ فضـایی شـکل
میگیرد .از اوایل دهۀ  1370دامنۀ رشد شتابان جمعیت شهری به دیگر سکونتگاههای منطقه کشیده میشـود و بـا گـذر
زمان شهرهای واقع در فاصلۀ بیش از  60کیلومتر از شهر تهران نیز رشد شتابانی پیدا میکنند و منطقۀ کالنشـهری بـه
لحاظ فضایی تثبیت میشود (شکل .)3

الگوهای فضایی  -زمانی پوشش زمین در منطقۀ کالنشهری تهران
منطقۀ کالنشهری تهران در چند دهۀ اخیر تحوال جمعیتی بیسابقهای را تجربه کرده اسـت .ایـن تحـوال جمعیتـی
بیشترین تأثیر را بر الگوی کاربری و پوشش زمین در منطقۀ کالنشهری تهران داشتهانـد .بررسـی الگوهـای فضـایی -
زمانی پوشش زمین در منطقۀ کالنشهری تهران نشان میدهد که در سال  ،1352اراضی ساختهشده بـا مسـاحت حـدود
 26هزار هکتار %2/3 ،از مساحت منطقه را دربر گرفتهاند .تمرکز اصلی اراضی ساختهشده در سـال  1352در کـالنشـهر
تهران بوده است .در این سال ،مساحت پوشش گیـاهی  108هـزار هکتـار بـوده اسـت کـه حـدود  %9/4از کـل منطقـۀ
کالنشهری تهران را شامل میشود .در سال  1364با گذشت  12سال ،تغییرا قابلمالحظهای در منطقۀ کـالنشـهری
تهران روی میدهد .مساحت نواحی ساختهشده به بیش از  73هزار هکتار افزایش مییابد که این میـزان  %6/4از منطقـۀ
کالنشهری تهران را شامل میشود .میزان افزایش مطلق اراضی ساختهشـده در ایـن دوره 46749 ،هکتـار و نـرخ رشـد
ساالنۀ اراضی شهری در این دورۀ زمانی معادل  %8/77بوده است .بیشترین میزان تغییرا در کالنشـهر تهـران و غالبـاً
به صور رشد پیرامونی ،پیوسته و در شهرهای کرج ،اسالمشهر ،رباطکریم ،قرچک و ورامـین رخ داده اسـت .همـۀ ایـن
شهرها در امتداد محورهای عمدۀ ارتباطی کالنشهر تهران با دیگر استانها و شهرهای اصـلی مجـاور قـرار گرفتـهانـد.
عالوه بر کالنشهر تهران ،شهر کرج در امتداد محور تهران  -قزوین ،شهرهای اسالمشهر و رباطکریم در امتـداد محـور
تهران  -ساوه ،شهرهای قرچـک و ورامـین در امتـداد محـور تهـران – ورامـین ،مهـمتـرین مراکـز رشـد را در منطقـۀ
کالنشهری تهران در این دوره شکل دادهاند .در سال  1364مساحت پوشش گیاهی به حدود  140هزار هکتار مـیرسـد
که دربرگیرندۀ  %12/2از مساحت منطقه است.
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جدول  .3پوشش اراضی در منطقۀ کالنشهری تهران به هکتار ()1392 - 1352

1352

1364

1379

1392

کالس پوشش اراضی

1013238

933144

920778

836821

اراضی ساختهشده

26819

73568

112504

155726

پوشش گیاهی

108579

140424

113556

154550

پهنههای آبی

351

1,851

2,149

1,890

مجموع اراضی

1148987

1148987

1148987

1148987

اراضی بایر
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مساحت اراضی ساختهشده در منطقۀ کالنشهری تهران در سال  1379به بیش از  112هـزار هکتـار افـزایش یافتـه
است .افزایش مطلق اراضی ساختهشده در دورۀ زمانی  1364 - 1379برابر  38936هکتـار و نـرخ رشـد سـاالنۀ اراضـی
ساختهشده در این دورۀ زمانی 2/287 ،بوده است که کاهش قابلمالحظهای را در مقایسه با دورۀ قبـل نشـان مـیدهـد.
بیشترین میزان تغییرا در محور اسالمشهر – رباطکریم مشاهده میشود .این محور شاهد شکلگیـری سـکونتگاههـای
شهری جدید و غالباً غیررسمی همچون نسیمشهر ،گلستان ،صال آباد و نصیرآباد بـوده اسـت .در جنـوب شـهر کـرج نیـز
تغییرا شایان توجهی در دشت شهریار با توسعۀ شهر شهریار و ظهور شهرهایی از قبیـل شـهر جدیـد اندیشـه مشـاهده
میشود .در انتهای محور کرج و در اشتهارد نیز اراضی شهری رشد ملموسی داشتهانـد .در محـور رودهـن  -بـومهن نیـز
نخستین جرقههای رشد شهری مشاهده میشود .در سال  ،1379مساحت پوشش گیاهی با کاهش محسوسی به  %9/8از
مساحت منطقه رسیده است .این اراضی عمدتاً در جنوب شرقی ،جنوب غربی و غرب منطقۀ کـالنشـهری تهـران واقـع
شدهاند.
در سال  1392میزان اراضی ساختهشده با افزایش شایان توجهی به بیش از  155هـزار هکتـار افـزایش یافتـه اسـت.
میزان افزایش مطلق اراضی ساختهشده در این دورۀ سیزدهساله 43222 ،هکتار و نرخ رشد ساالنۀ اراضی سـاختهشـده در
این دورۀ زمانی معادل  %2/53است .بیشترین میزان تغییرا با فاصله گرفتن از کالنشهر تهران در انتهای محور کرج در
شهر جدید هشتگرد ،اراضی جنوب کرج در اندیشه و شـهریار ،محـور اسالمشـهر – ربـاطکـریم در شـهرهای گلسـتان و
نسیمشهر ،محور پاکدشت و محور رودهن  -بومهن رخ داده است .در ایـن دوره بـا پـر شـدن فضـای موجـود در امتـداد
محورهای اصلی منطقه ،رشد در پیرامون محورهای فرعی و بارگذاری در فضای میان محورهای اصلی آغاز مـیشـود .در
سال  ،1392از مجموع  1148987هکتار محدودۀ تحت مطالعه ،بیش از  %72اراضی بایر %13/4 ،پوشش گیاهی%13/5 ،
اراضی ساختهشده ،و  %0/19اراضی پوشیده از آب است .تغییرا فضایی  -زمانی پوشش زمین در منطقـۀ کـالنشـهری
تهران در شکل  4و جداول  3و 4ارائه شده است.
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شکل  .4الگوهای فضایی  -زمانی پوشش زمین در منطقۀ کالنشهری تهران ()1392 - 1352
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تولید نقشههای پوشش زمین در سالهای مختل با استفاده از تصاویر ماهوارهای امکان کمیسازی و پایش تغییرا
را در منطقۀ کالنشهری تهران فراهم میآورد .نتایج بهطور واض نشان میدهـد کـه الگـوی کلـی تغییـرا در منطقـۀ
کالنشهری تهران در جهت افزایش مداوم اراضی ساختهشده شامل کـاربریهـای شـهری و صـنعتی اسـت در مقابـل،
اراضی بایر به سبب زیر کشت رفتن و تبدیل شدن به اراضی شهری و صنعتی روند کاهش داشته است .مسـاحت اراضـی
بایر در محدودۀ تحت مطالعه در سال  1352بیش از یک میلیون هکتار بوده است که با روند کاهشی به  836هزار هکتـار
در سال  1392رسیده است .مهم ترین دالیل کـاهش اراضـی بـایر ،زیـر کشـت رفـتن بخشـی از ایـن اراضـی و تبـدیل
بخشهایی از آن به اراضی ساختهشده شامل کاربریهای شهری و صنعتی اسـت .اراضـی سـاختهشـده شـامل شـهرها،
روستاها ،راهها و دیگر زیرساختها با روند رو به رشد خود ،بیشـترین میـزان افـزایش را در میـان کـالسهـای کـاربری
داشتهاند .مساحت اراضی ساختهشده از حدود  26هزار هکتار در سال  1352به بیش از  155هـزار هکتـار در سـال 1392
افزایش یافته است .پوشش گیاهی در منطقۀ کالنشهری تهران روند پرنوسانی داشته است ،امـا تغییـرا کلـی پوشـش
گیاهی در منطقه مثبت بوده و مساحت کلی آن از حدود  108هزار هکتار در سال  1352به بیش از  154هـزار هکتـار در
سال  1392رسیده است .مهمترین دالیل تغییرا نوسانی و غالباً مثبت پوشش گیاهی در منطقۀ کالنشهری تهران ،زیر
کشت رفتن اراضی بایر ،افزایش فضاهای سبز درون و پیرامون شهری ،آیشگذاری زمینهـا در سـالهـای مختلـ و از
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طرف دیگر تبدیل مقادیر زیادی از اراضی کشاورزی پیرامون شهرها به کاربریهای شهری است .مساحت پهنههای آبـی
نیز روند رو به افزایشی را نشان میدهد هرچند که در برخی از سالهای تحت مطالعه با کـاهش مسـاحت ایـن کـاربری
تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل خشکسالی و فصل تصویربرداری مواجه بودهایم .مساحت پهنههای آبی از  351هکتـار
در سال  1352به حدود  1800هکتار در سال  1392رسیده است.
جدول  .4تغییرات پوشش اراضی در منطقۀ کالنشهری تهران به هکتار ()1392 - 1352

کالس پوشش اراضی

64-1352

79-1364

92-1379

92-1352

اراضی بایر

-80094

-12366

-83957

-176417

اراضی ساختهشده

+46749

+38936

+43222

+128907

پوشش گیاهی

+31845

-26868

+40994

+45971

آب

+1500

+298

-259

+1539
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بحث و نتیجهگیری
شهرنشینی و رشد شهری بهمثابۀ پدیده ای جهانی ،همۀ کشورهای دنیا را تحت تأثیر قرار داده است .شد تـأثیرا ایـن
پدیده در ایران بهمثابۀ کشوری درحالتوسعه در چند دهۀ اخیر به اوج خود رسیده است .اندرکنش نیروها و عوامل محرک
گوناگون درونی و بیرونی و تحوال ناشی از آنها ،موتور محرک شهرنشینی در ایران بوده است ،اما فراینـد شهرنشـینی و
رشد شهری در ایران با توجه به شد و ضع عوامل محرک و تحـوال جامعـه ،در هـر دورۀ زمـانی خـود را در قالـب
الگوهای خاصی بازنمایی کرده است .این الگوها در آغاز ،نتیجۀ فرایند تمرکزگرایی بهمثابۀ مرحلۀ آغازین رشد شـهری در
یک کشور درحالتوسعه بوده اند .با تغییر عوامل تأثیرگذار بر شهرنشینی و رشد شهری ،فرایند تمرکزگرایـی دچـار ضـع
شده و به مرور مرحلۀ دوم رشد شهری یعنی تمرکززدایی آغاز شده اسـت .مهـمتـرین جلـوۀ فضـایی ایـن تمرکززدایـی،
شکلگیری مناطق کالنشهری و بهطور بارز منطقۀ کالنشهری تهران است.
شهرنشینی و رشد شهری در ایران تحت تأثیر عملکرد ساختار متمرکز کشـور در راسـتای بسـط روابـط سـرمایهداری
پیرامونی از سال  1300گام در مسیر تمرکزگرایی میگذارد .این فرایند تمرکزگرایی خود را در قالب الگوی نخستشـهری
نشان میدهد .در این الگو ،شهر تهران به سبب وجود صرفههای ناشی از تجمع تا سال  1355بیش از یکچهارم جمعیت
شهری ایران را به خود اختصاص میدهد .با کاهش صرفههای ناشی از تجمع و اوج گـرفتن مشـکال ناشـی از الگـوی
نخستشهری ،سیاستهای الزم برای مقابله با رشد شتابان و فزایندۀ نخستشهری در ایران اتخاذ شد .بنابراین از اواسط
دهۀ  1350به بعد ،شهرنشینی و رشد شهری ایران گام در مسیر تمرکززدایی گذاشت ،امـا فراینـد تمرکززدایـی در ایـران
همانند دیگر کشورهای درحالتوسعه ،خود را بهصور پراکنش متمرکز نشان میدهد .در این حالت فرایند تمرکززدایی در
فاصلۀ زیادی از کالنشهر اصلی کشور یا منطقه رخ نمیدهد بلکه جریان مهاجر ها به شـهرهای میـانی و کوچـک در
فاصلۀ اندکی از کالنشهر اصلی منتقل میشود .بر این اساس شکلگیری منطقۀ کالنشهری تهران ،نتیجۀ تمرکززدایـی
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از کالنشهر اصلی ایران بود .بررسی تغییرا فضایی  -زمانی رشد جمعیت شهری در منطقۀ کالنشهری تهران ،گـذر از
الگوهای متمرکز و نیمه متمرکز و ورود به الگوی غیرمتمرکز را در قالب فرایند تمرکزگرایی ،برگشت تمرکز و تمرکززدایی
نشان میدهد .نتایج تحلیل فضایی بر اساس بیضوی انحراف استاندارد برای جمعیت شهری و نرخ رشد جمعیـت شـهری
در منطقۀ کالنشهری تهران در بازۀ زمانی  1335تا  1390دال بر شکلگیری الگوهای جمعیتی متمرکز ،نیمـهمتمرکـز و
غیرمتمرکز اسـت .نتـایج نشـان مـیدهـد کـه در سـال  ،1335حـدود  68درصـد جمعیـت منطقـه در شـعاع محـدودی
( )X=14778M and Y=5837Mاز مرکز جغرافیایی منطقۀ کالنشهری تهران متمرکز بودهاند .با گذشت زمان ،شـعاع
تمرکز جمعیت در منطقۀ کالنشهری تهران افزایش چشمگیری داشته است بـهطـوری کـه در سـال  ،1390حـدود 68
درصد جمعیت منطقه در شعاع وسیعتری ( )X=31890M and Y=14077Mپیرامون مرکز جغرافیایی منطقـه پراکنـده
شده اند .این وضعیت ،گذار از الگوی متمرکز به الگوی غیرمتمرکـز را در توزیـع فضـایی جمعیـت شـهری منطقـه نشـان
میدهد .تحوال فضایی  -زمانی نرخ رشد جمعیت شهری نیز وضعیت مشابهی را با تغییرا مطلق جمعیت منطقه نشان
میدهد .با این تفاو که سرعت و شتاب گذار از الگوی متمرکز به الگوی غیرمتمرکز در این شـاخص بیشـتر از شـاخص
جمعیت مطلق است (شکل .)4

شکل  .5بیضوی انحراف استاندارد برای جمعیت شهری و نرخ رشد جمعیت شهری در منطقۀ کالنشهری تهران

منبع :نگارندۀ تحقیق

همزمان با تحوال اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ایران معاصر ،منطقۀ کالنشـهری تهـران بـهمثابـۀ پیچیـدهتـرین
سازمان فضایی کشور ،تغییرا شایان توجهی را تجربه کـرده اسـت .در  40سـال گذشـته اراضـی سـاختهشـده افـزایش
بیسابقهای در منطقۀ کالنشهری تهران داشته است بهطوری که میزان اراضی ساختهشده از  26هـزار هکتـار در سـال
 1352به بیش از  155هزار هکتار در سال  1392افزایش یافته است .میزان افزایش مطلق اراضی ساختهشده در این دورۀ
 40ساله معادل  128907هکتار و نرخ رشد ساالنۀ اراضی شهری %4/49 ،بوده است .در کل میتوان تغییر از یک الگـوی
متمرکز شهری به سمت الگوی پراکندۀ رشد را در منطقۀ کالنشهری تهران مشاهده کرد .در الگوی متمرکـز ،محوریـت
رشد ،کالنشهر تهران است در حالی که با شکلگیری هسته های جدیـد رشـد در سراسـر منطقـه بـه اسـتثنای منـاطق
کوهستانی شمال شاهد تکوین و تثبیت الگوی غیرمتمرکز هستیم.
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تا اوایل دهۀ  1350الگوی رشد شهری در منطقۀ کالنشهری تهران ،بهصور متمرکـز بـوده و بـیش از  90درصـد
اراضی ساختهشدۀ منطقه متعلق به کالنشهر تهران بوده است .عوامل اصلی شکلدهنـدۀ ایـن الگـوی فضـایی متمرکـز
شهری را باید در مکانگزینی صنایع و خدما و همچنین توسعهنیافتگی در شبکۀ راههای ارتباطی منطقه خالصه کرد .با
توجه به این نکته که عامل اصلی رشد در این مرحله مهاجر هایی بوده که با هدف جستجوی شرایط اقتصادی بهتـر رخ
دادهاند ،مکانگزینی صنایع و خدما منجر به تمرکز این مهاجر ها در کالنشهر تهران و شکلگیـری الگـوی متمرکـز
رشد شهری در منطقۀ کالنشهری تهران شده است .از اواخر دهۀ  ،1350الگـوی رشـد شـهری در منطقـه ،متمایـل بـه
الگوی نیمهمتمرکز میشود .مهمترین عوامل شکلدهندۀ الگوی رشد نیمهمتمرکز در منطقۀ کالنشهری تهـران ،توسـعۀ
راههای ارتباطی در منطقه ،مکانگزینی صنایع و به تبع آن مکانگزینـی خـدما در شـهرهای میـانی بـا فاصـلۀ کـم از
کالنشهر تهران بوده است .در دورۀ زمانی  1352تا  1364بیش از  36درصد اراضـی سـاختهشـدۀ جدیـد در محـدودۀ 3
کیلومتری راههای اصلی منطقه شکل گرفتهاند و این میزان در دورۀ بعدی یعنی در فاصلۀ سالهـای  1365تـا  1379بـه
حدود  88درصد افزایش مییابد (منصوریان .)174 :1393 ،این نتایج به وضو نشان میدهد که توسعۀ راههـای ارتبـاطی
در منطقۀ کالنشهری تهران یکی از مهمترین عوامل شکلدهندۀ الگوهای رشد شهری در منطقـه بـوده اسـت .در ایـن
دوره دامنۀ صنایع به محدودۀ  100کیلومتری شهر تهران کشیده میشود .با این حال ،نباید از نقش برنامهریزیها در قالب
سیاستهایی از قبیل منع ایجاد صنایع در محدودۀ  120کیلومتری شهر تهران غفلت کرد.

شکل  .6الگوهای رشد شهری در منطقۀ کالنشهری تهران ()1392 - 1352
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از اوایل دهۀ  ،1380الگوی رشد نیمهمتمرکز بـا گـذر زمـان و شـد گـرفتن فراینـد تمرکززدایـی بـه الگـوی رشـد
غیرمتمرکز و بهطور خاص منظومهای متمایل میشود .بازتاب فضایی این الگو ،شکلگیری قطبهای سکونتی است کـه
از به هم پیوستن چندین سکونتگاه منفرد در منطقه شکل گرفتهاند .بهترین نمونه این قطبها کرج و شـهرهای پیرامـون
آن و همچنین قطب اسالمشهر – رباطکریم است که در حد فاصل آنها شهرهای بزرگی چون نسیمشهر و گلستان پیونـد
فضایی میان دو سر این قطب یعنی اسالمشهر و رباط کریم را مهیا سـاختهانـد .در دورۀ زمـانی  1379تـا  1392راههـای
ارتباطی همچنان نقش بسیار مهمی را در شکلدهی الگوی رشد در منطقه بازی میکنند بهطوری که بیش از  80درصـد
اراضی ساختهشدۀ جدید در محدودۀ  3کیلومتری محورهای اصلی منطقه شکل گرفتهاند .در ایـن دوره ،میـانگین فاصـلۀ
صنایع از شهر تهران همچنان بیشتر شده و به حدود  57کیلومتر میرسد ،اما برای دیگر سکونتگاههای منطقـه میـانگین
فاصلۀ صنایع جدید حدود  11کیلومتر است (منصوریان.)170 :1393 ،
در کل میتوان گفت که فرایند فضایی  -زمانی رشد شهری در منطقۀ کالنشهری تهـران محصـول پـویش مـداوم
نیروهای تمرکزگرا و تمرکززدا بوده و بنابر شد و ضع عوامل اثرگذار ،ساختارها و الگوهای فضایی خاصی در دورههای
زمانی مختل تولیـد و بازتولیـد شـده اسـت .ایـن نیروهـا و عوامـل اثرگـذار در هـر دورۀ زمـانی یـا ناشـی از اصـول و
قانونمندیهای عام و کلی از قبیل اصل صرفههای ناشی از مقیاس و تجمع بوده یا ناشی از محرکها و مشوقهایی است
که در قالب سیاستها ،طر ها و برنامهها ،فرایند رشد شهری را در منطقۀ کالنشهری تهران تحت تأثیر قرار داده اسـت.
بنابراین برآیند پویش مداوم نیروهای تمرکزگرا و تمرکززدا با توجه بـه شـد و ضـع هـر کـدام از عوامـل اثرگـذار در
دورههای زمانی مختل  ،به همراه اندرکنشهای پیچیده میان ویژگیهای اجتماعی و بیوفیزیکی منطقه ،نشان میدهد که
شکلگیری منطقۀ کالنشهری تهران در فرایندی تکاملی بوده است.
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