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چکﯿده
شهﺮنشﯿنی پدیدة پﯿچﯿده و پویﺎیی است که شﺎمل تﻐﯿﯿﺮات بزرگمقﯿﺎس در کﺎربﺮي اراضی در سطح محلی است.
منطقۀ  22بزرگتﺮین منطقۀ شهﺮ تهﺮان است و در سﺎلﻫﺎي اخﯿﺮ شﺎﻫد اﻓزایﺶ سﺎختوسﺎز در این منطقه
ﻫستﯿم .ﻫدف از انجﺎم این پژوﻫﺶ ،بﺮرسی و تحلﯿل رشد پﺮاکندة شهﺮي در منطقۀ  22تهﺮان بود .بدین منظور،
شﺎخصﻫﺎي کﻤی مورداستفﺎده در این پژوﻫﺶ شﺎمل آنتﺮوپی نسبی ،شﺎخص موران ،ضﺮیب ﺟﯿنی ،مدل و شﺎخص
نسبت رشد عﻤودي به اﻓقی بودند .روش تحقﯿق کنونی تحلﯿلی-تطبﯿقی و از نظﺮ نوع ،کﺎربﺮدي–توسعهاي بود.
مقدار آنتﺮوپی ﺟﻤعﯿت در سﺎل  0/96 ،1397بوده و نسبت به سﺎل  1390اﻓزایﺶ یﺎﻓته و به یک نزدیکتﺮ شده
است؛ بنﺎبﺮاین مقﺎیسۀ آنتﺮوپی سﺎل  1397نسبت به سﺎل  1390نشﺎندﻫندة پﺮاکندگی بﯿشتﺮ ﺟﻤعﯿت در سﺎل
 1397بود .ضﺮیب موران منطقۀ موردمطﺎلعه در دو مقطع زمﺎنی  1390و  1397نشﺎنگﺮ الگوي تجﻤع خوشهاي
است .بﺎ توﺟه به مجﻤوع ضﺮایب محﺎسبهشده میتوان گفت منطقۀ  22شهﺮ تهﺮان داراي الگوي پﺮاکنده است و
الگوي پﺮاکندگی آن تکقطبی کﺎمل نﯿست .مﯿزان تﺮاکم در نﺎحﯿۀ یک بﯿشتﺮ از سﺎیﺮ نواحی و در سﺎیﺮ نواحی (3 ،2
و  )4الگوي پﺮاکندگی غﺎلبتﺮ است .مطﺎبق نتﺎیج مدل ﻫلدرن ،در منطقۀ موردمطﺎلعه بهﺟز نﺎحﯿۀ  ،4رشد شهﺮي
بﯿشتﺮ در ارتبﺎط بﺎ رشد ﺟﻤعﯿت بوده است .نتﺎیج شﺎخص  ،VHGنشﺎندﻫندة غﺎلببودن رشد عﻤودي در منطقۀ
موردمطﺎلعه است .بهمنظور کنتﺮل مؤثﺮ پﺮاکندگی شهﺮي ،بﺎید بﺮنﺎمۀ یکپﺎرچه بﺮاي استفﺎده از اراضی شهﺮي
تدوین و استﺮاتژيﻫﺎي توسعۀ ﻓشﺮده تدوین شود.
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مقدمه
زمین مانند هوا و آب برای زندگی بشر ضروری است ،اما حفاظت از آن بهوسیلۀ بشر نادیده گرفته میشود .در جوامع
ابتدایی ،منابع فراوانی وجود داشت و مهندسی زمین میتوانست بهآسانی چالشهای زمین از جمله تقاضای غذا و فضای
زندگی را برای زندگی بشر حل کند .با رشد اقتصادی-اجتماعی و افزایش جمعیت ،تقاضا بهشدت افزایش یافته است؛
درحالیکه منابع زمین بسیار محدود شده است (.)Zhao and Zhou, 2012: 294
طی قرون گذشته ،شهرها دستخوش تحوالت اساسی شدهاند .یکی از پدیدههای ناشی از شهرنشینی ،گسترش شهرها
بوده است که بهعنوان گسترش کنترلنشدۀ شهرها در مناطق توسعهنیافته تعریف میشود (.)Mendonça et al., 2020: 2
رشد سریع شهرنشینی به تغییرات گستردهای در زمینۀ مالکیت زمین در سیستم خاص حقوقی ،روابطی و نهادی منجر
شده است که با ماهیت زمین بهعنوان یک کاالی محدود و ضروری مغایرت دارد .این تغییرات ،بهطور پیوسته ،پتانسیلی
را برای مناقشات مالکیت اراضی در مناطق پیرامون شهر ایجاد کرده است که اغلب پیچیده است و به اختالفات
خشونتآمیز ،ناامن و ناپایدار منجر میشود .درحالیکه تالشهای فراوانی برای توصیف درگیریهای مرتبط با مالکیت
اراضی انجام شده است و محققان آن را از جنبههای مختلف بررسی کردهاند ،هنوز شکاف عمیقی برای درک مناقشات
مرتبط با مالکیت اراضی بهویژه در مناطق حاشیۀ شهر وجود دارد ()Dadashpoor and Somayeh, 2019: 218؛ بنابراین
با توجه به قدرت اقتصادی ،تأمین مواد غذایی ،حفاظت از زمین و توسعۀ منطقهای ،پایداری استفاده از زمین یکی از
مسائل کلیدی در فرایند صنعتیشدن و شهرنشینی است ( .)Mertz and Merens, 2017: 523درنتیجۀ رشد جمعیت و
توسعۀ اقتصادی ،شهرها بهسرعت گسترش مییابند .برای جوامع فعلی و آینده از اهمیت عمدهای برخوردار است که رشد
شهری به شکلی بهینه اتفاق بیفتد تا حداکثر مزایا را برای جمعیت شهری داشته باشد و درعینحال هزینۀ اقتصادی و
زیستمحیطی نیز به حداقل برسد ( .)Mandelas et al., 2007: 2رشد و توسعۀ شهرها به شکل گسترش افقی یا رشد
عمودی اتفاق میافتد .رشد افقی شهر به شکل افزایش محدوده از پیرامون شهر و توسعۀ پراکنده نمایان میشود .رشد
عمودی نیز به شکل درونریزی جمعیت و افزایش تراکم و فشردگی در شهرها مشخص میشود (پورمحمدی و همکاران،
 .)45 :1387جنبۀ منفی شهر و شهرنشینی از روند ناموزون و برونزای شهری ناشی میشود .در سالهای اخیر ،توجه به
آثار و پیامدهای رشد ناموزون و بیرویۀ شهرها و عوامل مؤثر در این رشد پراکنده ،در حال افزایش است (پریزادی و
صالحی .)102 :1396 ،با افزایش جمعیت مراکز شهری ،نیاز آن به زیرساختهایی مانند حملونقل ،سیستم آبرسانی،
فاضالب ،مدارس ،امکان تفریحی و اماکن تجاری افزایش مییابد که اغلب به پدیدۀ پراکندهرویی شهری منجر میشود
( .)Tanveer et al., 2019: 9پراکندهرویی شهری یکی از پیامدهای اصلی دگرگونی ناشی از تجمع جمعیت در مراکز
شهری است (.)Xu et al., 2019: 803
در دهههای اخیر در ایران ،رشد و گسترش شهرها بهصورت نوعی معضل یا مسئله درآمده و لزوم توجه به مسائل
شهری و بهویژه مسائل کالبدی آن در قالب چارچوبی علمی ،اهمیت و ضرورت یافته است .در کنار مکانیسمهای
تصمیمگیری و تصمیمسازی در کشور ،طی دهههای اخیر ،روندی را در پی گرفته است که به نابودی بخش عظیمی از
منابع طبیعی اطراف شهرها و اتالف هزینهها در راستای توسعۀ زیرساختهای موردنیاز منجر شده است (مشکینی و
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همکاران .)45 :1395 ،منطقۀ  22تهران طی سالیان اخیر بهدلیل موقعیت خاص اقلیمی ،توپوگرافیکی و دسترسی ،جمعیت
زیادی را به خود جلب و همزمان با افزایش جمعیت ،توسعۀ ناموزون شهری را نیز تجربه کرده است .چنانچه بهمنظور
مدیریت و برنامهریزی شهری و اتخاذ تصمیمات کلیدی در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار شهری در منطقۀ  22تهران،
نیاز به اطالع از وضعیت پراکندهرویی و تغییرات فضایی منطقۀ موردمطالعه است تا اینکه مسیر مدیریت اصولی فضاهای
شهری در منطقۀ موردمطالعه هموار شود .به همین منظور ،هدف از انجام این پژوهش ،بررسی الگوی پراکنش و
شکلگیری فضاهای شهری در منطقۀ  22تهران است.

مبﺎنی نظﺮي
عوامل مؤثﺮ در رشد شهﺮي
مفاهیم رشد شهری ،گسترش شهری ،پراکندهرویی شهری و توسعۀ شهری با هم متفاوت هستند ،رشد شهری یک
مفهوم عام و به معنی حاصل جمع افزایش زمین تحت اشغال شهری است .درحالیکه گسترش شهری به میزان ،جهت
(افقی و عمودی) و شکل یا الگو رشد شهری اطالق میشود .پراکندهرویی ،یکی از اشکال یا یکی از ویژگیهای گسترش
شهری و عموماً دارای بار منفی است .توسعۀ شهری نیز به معنی بهبود وضعیت یک ،چند یا همۀ ابعاد حیات شهری از
جمله رشد و گسترش آن است (کمانرودی و همکاران .)4 :1392 ،ویلسون و همکارانش ( )2003سه نوع رشد شهری را
شناسایی کردهاند؛ رشد مبتنی بر توسعۀ مناطق درونی یا میانافزا ،رشد گسترش و رشد دور از مرکز یا پیراشهری.
گسترش افقی دور از مرکز شهری ،بیشتر به گسترش منزوی یا منفصل ،خطی و خوشهای منتهی میشود (

Wilson et

 .)al., 2003: 275گسترش سریع و پراکندۀ شهری به ورود اصطالحات و دیدگاههای جدیدی به فرهنگ شهرسازی منجر
شده است که از جملۀ آنها میتوان به پراکندهرویی شهری ،شهر پراکنده ،توسعۀ پایدار ،شهرنشینی جدید ،شهرهای
فشرده ،متراکمسازی شهری و اخیراً نیز رشد هوشمند اشاره کرد ( .)Deep and Saklani, 2014: 181برخی از مهمترین
عوامل در پراکندهرویی در ادامه توضیح داده میشوند.
عوامل طبیعی :تمدن واقعی بشر فقط در بخشهایی از نواحی جغرافیایی که آبوهوای مساعد و خاک حاصلخیز دارد
ظاهر شده است (شکویی .)141 :1387 ،امروزه شهرسازی ما بهتبع از الگوی کالسیک توسعه و پیروی کورکورانه از
مدلهای کلیشهای توسعۀ شهری که نسبت به شرایط و خصوصیات بومی بیاعتنا است ،نهفقط شرایط ناپایداری را در
شهرها پدید آورده است ،بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز بهدنبال داشته است (بحرینی .)156 :1377 ،توسعۀ فیزیکی
شهرها در مناطق کوهستانی محدود است که این محدودیتها ،توسعۀ اینگونه شهرها را از نظر کمی و کیفی تحت تأثیر
قرار میدهند .در این مورد میتوان به توسعۀ اقماری شهرها و بهخصوص به توسعۀ خطی آنها در درهها اشاره کرد
(عزیزپور.)24 :1375 ،
عوامل اقتصادی :عملکرد اقتصادی حاکم بر توسعۀ شهر مؤثر خواهد بود .از جملۀ اینگونه عملکردها میتوان به
عملکرد مرکزیت مکانی ،نقش اقتصادی غالب از جمله حملونقل ،صنعتی و کارخانهای ،خدماتی ،توریستی ،عمدهفروشی،
معدنی ،نظامی ،فرهنگی و درمانی اشاره کرد .مطالعۀ پایۀ اقتصادی ،پایۀ اصلی مطالعات شهرسازی و طراحی شهری است
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که با توجه به آن ،اشتغال ،جمعیت ،درآمد و درنهایت میزان نیاز به فضا مشخص میشود (شیعه .)195 :1371 ،در ایران
توزیع ناموزون درآمد و منابع مالی در مکانهای مختلف ،مراکز معیشتی را به نواحی غنیتر پیرامونی کشور از نظر
اقتصادی و منابع معدنی و صنعتی سوق داده و مکانگزینی مراکز حکومتی نیز چه در قدیم و چه در قرنهای اخیر از این
قانون تبعیت کرده است (رضوانی.)126 :1374 ،
عوامل سیاسی :سیاست دولتها از جنبههای مختلف از جمله توسعۀ شهرهای اداری ،سیاسی ،وابستگی اقتصادی
شهرهای جهان سوم ،روابط تولیدی حاکم بر جامعه و بهوجودآمدن زاغهنشینی ،حومهنشینی ،فرسودگی شهر مرکزی،
تشکیل حومهنشینی در رابطه با سرمایهداری منافع طبقۀ سرمایهدار ،سیاست دولتها در رابطه با اقدامات رفاهی (توجه به
بخش خصوصی یا طرفداری از منافع عامۀ مردم و سرمایهگذاری در بخشهای مربوط به رفاه عمومی در شهرها ،نظیر
سیاستهای مربوط به مسکن ،خدمات رفاهی ،آموزشی و نظایر آن) و استفادۀ بهینه از زمینهای شهری در توسعۀ شهرها
مؤثر هستند (عزیزپور .)15 :1375 ،مهمترین نظریاتی که جغرافیدانان در تحلیلهای جغرافیایی از نقش دولتها بهکار
میگیرند (شکویی1387 ،؛ )29عبارتاند از :الف) دولتها بهعنوان تأمینکنندۀ خدمات و کاالها :تهیۀ کاال و خدمات برای
بیشتر مردم از اهداف اصلی دولتها بهشمار میآید؛ ب) دولتها بهعنوان مکانیسم تنظیمکننده :دولتها با مداخلۀ خود در
بخش بازار خصوصی ،نظام آن را تضمین میکنند تا بهترین امکانات برای تخصیص منابع به این بازار فراهم شود؛ ج)
دولتها بهعنوان مهندسان اجتماعی :دولتها وظیفه دارند معیارهای ویژۀ زندگی را برای اکثریت مردم ،معلوالن،
سالمندان ،خانوادههای بیسرپرست و خانوادههای فقیر تأمین کنند؛ د) دولتها بهعنوان قضاوت :در این نظریه دولتها در
رقابت بین گروههای ذینفع جامعه بهعنوان قاضی وارد عمل میشوند؛ ه) دولتها بهعنوان حامی تجارتهای بزرگ :در
این نگرش ،برخی از دولتها همۀ تصمیمات سطح باال و قوانین قضایی را در جهت حفظ منافع تجارتهای بزرگ و
سرمایههای عمده بهکار میگیرند؛ و) نگرش ساختگرا به نقش دولتها :در این نظریه کارکرد دولتها بهوسیلۀ ساخت
اجتماعی و سیستم حکومتی تعیین میشود؛ نه بهوسیلۀ عدۀ کمی از افراد به نام دولت.
عوامل اجتماعی :هدف بررسی منزلتهای اجتماعی محلههای مختلف شهر است که هریک بهتناسب امکانات و
چشماندازها ،ساختمانهای فضایی معینی را در محیط بهوجود آوردند (رهنمایی.)26 :1369 ،
بهمنظور مقابله با مشکل پراکندهرویی بیرویۀ شهری میتوان از رویکردها و نظریههای توسعۀ پایدار ،نوشهرگرایی،
توسعۀ میانافزا و مرزهای رشد شهری استفاده کرد .از اوایل دهۀ  1390و بهطور مشخص در کنفرانس ریو ،ضرورت
بازنگری روال توسعۀ جهانی با نگرش توسعۀ پایدار پذیرفته شد .توسعهای که نیازهای کنونی را بدون کاهش توانایی
نسلهای آتی در برآوردن نیازشان برآورده میکند (صرافی .)1379 ،رویکرد دیگر ،نوشهرگرایی است .اهداف نوشهرگرایی
برای ایجاد رشد شهر متعادل شامل قابلیت طی مسافت بهصورت پیاده ،ارتباطات ،کاربری مختلط ،کیفیت باالی طراحی
شهری و معماری ،ساختار سنتی محله ،تراکم باال ،حملونقل هوشمند ،پایداری ،کیفیت زندگی است (فرشچین.)1389 ،
همچنین در نظریۀ توسعۀ درونزای شهری :این گسترش شهر بهصورت عمودی و درونزا در بافت موجود است .در این
رویکرد ،بافتهای قدیمی و فرسوده احیا میشوند و اراضی بایر و رهاشدۀ شهری کاربری مییابند (آیینی و اردستانی،
 .)48 :1388رویکرد دیگر ،مرزهای رشد شهری به معنی محدودسازی رشد است .مرز رشد شهری خطی است که در
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نقشه برای نشاندادن محدودۀ بین زمینهای دارای توسعۀ متمرکز و زمینها با توسعۀ کمتراکم ترسیم میشود

( Woo,

.)2007
پﺮاکندهرویی شهﺮي
الگوی رشد و توسعۀ کالبدی یا شکل شهر ،بهعنوان الگوی فضایی فعالیتهای انسان در برهۀ خاصی از زمان تعریف
میشود و به دو دستۀ اصلی گسترش افقی یا پراکندگی شهر و الگوی شهر فشرده تقسیم میشود .شناخت الگوی توسعۀ
کالبدی شهر بهمنظور هدایت آن در راستای توسعۀ پایدار شهری امری اساسی است (فرخلو و زنگنه .)19 :1388 ،تعریف
پراکندهرویی شهری قابلبحث است .با وجود این ،یک اجماع عمومی این است که پراکندهرویی شهری به توسعۀ کم
تراکم شهری اشاره دارد که با الگوی ناموزون رشد بین مناطق شهری و جمعیت شهری مشخص و به استفادۀ ناکارآمد از
منابع زمین منجر میشود ( .)Bhatta et al., 2010: 733پراکندهرویی شهری با یکسری مسائل زیستمحیطی ،اقتصادی و
اجتماعی از جمله ازبینرفتن فضاهای باز شهری ،ازدسترفتن اراضی کشاورزی ،کاهش ذخایر کربن جنگلهای شهری،
ازبینرفتن تنوع زیستی ،رشد مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای ،تغییرات آبوهوایی محلی ،تکهتکهشدن
چشمانداز ،افزایش آلودگی آب و جابهجایی بین خانه و محل کار همراه است ( .)Li and Li, 2019: 268پراکندهرویی
شهری ،موضوعی گسترده ،چندرشتهای و چندبعدی است که از دیدگاههای مختلف بررسی و چندین تعریف درمورد آن
ارائه شده است .بااینحال ،هیچ تعریف جهانی موردتوافقی برای پراکندهرویی شهری وجود ندارد .روشهای مختلفی برای
سنجش پراکندهرویی شهری وجود دارد .برخی از این رویکردها توسط اقتصاددانان شهری استفاده شده که یکی از این
روشها میانگین تراکم جمعیت است ( .)Ismael., 2020: 10همچنین شاخصهای مختلفی برای بررسی پراکندهرویی
شهری بهکار رفته است که میتوان به میانگین تراکم ( ،)Ismael, 2020: 10آنتروپی شانون ،ضریب جینی و شاخص
موران ( )Yulianto et al., 2019: 385اشاره کرد .از طرف دیگر ،میتوان از سنجههای سیمای سرزمین مانند شاخص بعد
فراکتال ،شاخص شکل ،شاخص بزرگترین لکه و مساحت لکه استفاده کرد ( .)Dewan et al., 2012: 320هدف برنامه
ریزان شهری در ایاالت متحده آمریکا ،کاهش پراکندهرویی شهری با استفاده از کاهش هزینههای حملونقل عمومی
است .همچنین رشد هوشمند شهری یکی از تئوریهای پیشنهادشده برای کاهش پراکندهرویی شهری است (

Ismael.,

.)2020: 8
درنهایت به برخی پیشینۀ مرتبط با تحقیق پرداخته میشود .زامبون 1و همکاران ( )2019در مطالعهای که در کشور
یونان انجام دادند ،رشد افقی شهر را بررسی کردند .بهمنظور تمایز رشد افقی از رشد عمودی ،شاخص جدید رشد شهری
(نسبت رشد عمودی به افقی )VHG ،پیشنهاد شد .نتایج این مطالعه بیانگر گسترش عمودی شدید همزمان با رشد
جمعیت در مناطق شهری بزرگ و گسترش افقی متعادل در شهرهای متوسط است .حسینی و حاجیلو )2018( 2در
تحقیقی به بررسی نیرومحرکهای گسترش شهری ایران پرداختند و هشت عامل اصلی رشد جمعیت ،ارزش زمین،
1. Zambon
2. Hosseini & Hajilou
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تقسیمبندی سیاسی ،سوداگری زمین ،سیاستهای حملونقل ،فشار خارجی ،سیستم مدیریت و کاربری زمین را بهعنوان
مهمترین عوامل گسترش شهری در ایران معرفی کردند .نتایج مطالعهای که ژانگ 1و همکاران ( )2018روی شهرهای
بزرگ پکن ،سئول و توکیو انجام دادند ،نشان داد در برخی از شهرهای توسعهیافته ،رشد افقی وجود ندارد و تنها شاهد
رشد عمودی شهرها هستیم .همچنین ،در ابتدا رشد شهرها بهصورت افقی است .سپس در مناطق توسعهیافته رشد شهرها
بهطور عمودی خواهد شد.
همچنین در ادبیات داخلی به این موضوع پرداخته شده است که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
کارزانی و همکاران ( )1399در مطالعۀ موردی خود روی محلۀ ایثارگران مشهد و براساس اطالعات و مقادیر بهدستآمده
از نتایج مدل آنتروپی شانون استنباط کردند که در سالهای  1395-1390رشد فیزیکی محله بهصورت افقی (اسپرال)
صورت گرفته است .حسینی و همکاران ( )1398در بررسی و تحلیل پراکندهرویی شهری با تأکید بر تحوالت تقسیمات
سیاسی شهر قم با مدلهای مختلف نشان دادند بعد از ارتقای شهر قم به مرکز استان در سال  ،1375روند پراکندهرویی
شهری بسیار تشدید شده است .نتایج مطالعۀ قربانی و طاهونی ( )1397با استفاده از مدلهای کمی آنتروپی نسبی،
ضریب گری ،موران و ضریب جینی ،نشاندهندۀ سمتوسوی الگوی پراکندگی شهر سردرود با ازبینرفتن زمینهای
کشاورزی و باغات بود .در تحقیق علوی و همکاران ( ،)1396گسترش شهر بابل در مدل آنتروپی شانون پراکنده و
غیرمتراکم بود .مدل هلدرن نیز نشان داد از سال  1390-1335حدود  75درصد از رشد شهر بهخاطر رشد جمعیت و 25
درصد دیگر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است که به کاهش تراکم ناخالص و الحاق مناطق پیرامونی به شهر
بابل منجر شده است .مدیری و همکاران ( )1395الگوی توسعۀ فضایی شهر مشهد را بررسی کردند .در این مطالعه از
روشهای کمی تراکم جمعیت ،اندازۀ متروپل ،مدل آنتروپی و مدل هلدرن استفاده کردند .نتایج بیانگر آن است که از رشد
پراکندۀ شهر کاسته شده و بهسمت فشردهشدن در حال حرکت است .نتایج مدل هلدرن نشان داد که یکدهم رشد
کالبدی شهر نه بر اثر رشد و افزایش جمعیت ،بلکه بر اثر عوامل جدای از رشد جمعیت صورت گرفته است که هلدرن آن
را پراکنش افقی مینامد .مشکینی و همکاران ( )1395روند پراکندهرویی شهری را در منطقۀ  22شهر تهران با استفاده از
شاخص موران ،ضریب جینی و شاخصهای تراکمی بررسی کردند .نتایج نشاندهندۀ الگوی گسترش پراکندهرویی در
منطقه بود .ایالقیحسینی و همکاران ( )1394در بررسی روند گسترش کالبدی-فضایی شهر کرمان با استفاده از
مدلهای آنتروپی شانون و هلدرن بیان کردند الگوی گسترش شهر پراکنده و براساس مدل هلدرن 52 ،درصد از رشد
فیزیکی شهر در فاصلۀ سالهای  1390-1335مربوط به رشد جمعیت بوده و  48درصد مربوط به رشد افقی و اسپرال
شهر است .شمس و همکاران ( )1392گسترش کالبدی-فضایی شهر صالحآباد را با استفاده از مدلهای کمی ضریب
جینی و مدل هلدرن بررسی کردند .نتایج مطالعۀ آنها بیانگر آن است که این شهر طی دهههای گذشته بهصورت
پراکنده رشد کرده و به پراکندگی شهر منجر شده است؛ بنابراین باید الگوی گسترش متمرکز درونبافتی فشرده و
درعینحال الگوی پیوستۀ قطاعی استفاده شود .بهطورکلی ،بررسی پیشینۀ تحقیق نشان داد الگوی رشد شهری دارای
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ابعاد متعددی است و برای بررسی هریک ،شاخصها و روشهای مختلفی وجود دارد .این پژوهش ضمن ادامۀ روند
پژوهشهای گذشته سعی کرده است وضعیت پراکندهرویی را در منطقۀ  22شهر تهران بررسی کند.

منطقۀ مورد مطﺎلعه
منطقۀ  22شهرداری تهران بین طولهای شرقی  51° 5′ 10″تا  51° 20′ 40″و عرضهای شمالی  35° 32′ 16″تا
 35° 57′ 19″در قسمت شمال غربی شهر تهران و در پاییندست حوضۀ آبریز رودخانۀ کن و وردیج واقع شده است .این
منطقه در شمال با کوهستان البرز مرکزی ،در شرق با حریم رودخانۀ کن ،در جنوب با آزادراه تهران-کرج و در غرب با
محدودۀ جنگلهای دستکاشت وردآورد محدود میشود و با مناطق  5و  21شهرداری تهران همجوار است .مقایسۀ
سطح منطقۀ  22با سطح مناطق 22گانۀ تهران ( 70،750هکتار) بیانگر تعلق حدود  8/4درصد از مساحت محدودۀ
خدماتی شهر تهران به منطقۀ  22و گویای وسعت چشمگیر و جایگاه مهم این منطقه در ساختار کالبدی تهران آینده
بهویژه در حوزۀ غربی آن است .موقعیت منطقۀ موردمطالعه در شکل  1ارائه شده است.
طبق سرشماری  ،1365جمعیت منطقۀ  22تهران  37،520نفر بود که در سالهای  1385 ،1375و  1395افزایش
چشمگیری داشته و در سال  1395به  176،347نفر رسیده است .در بازۀ زمانی دهۀ  1375تا  1385بیش از  17هزار نفر
مهاجر غالباً از دیگر مناطق شهر تهران و البته حدود  13درصد نیز از سایر شهرهای استانهای تهران و البرز وارد منطقۀ
 22شدند و این منطقه را بهعنوان سکونتگاه دائمی خود برگزیدند .در سرشماری سال  1385نفوس و مسکن ،تعداد
 10،515نفر مهاجر مرد و  6620نفر مهاجر زن وارد منطقۀ  22شدند و نسبت نشان از غلبۀ ورود مردان مجرد برای
اشتغال در کارگاههای ساختمانی منطقه دارد ،اما در سرشماری سال  ،1390درصد مهاجران واردشده به منطقۀ  22کاهش
چشمگیری داشته و به  6094نفر رسیده است که از این تعداد  3322نفر مرد و  2772نفر زن بودند و این تعادل ناشی از
تکمیل پروژههای ساختمانی و نقلمکان خانوارهای هستهای از سایر نقاط به این منطقه است (مهندسین مشاور آمایش و
توسعۀ البرز.)1396 ،

شکل  .1موقعﯿت منطقۀ  22شهﺮ تهﺮان
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روش تحقﯿق
روش تحقیق کنونی تحلیلی تطبیقی و از نظر نوع کاربردی–توسعهای است .اطالعات مربوط به مساحت و جمعیت از
مطالعات طرح توسعۀ گردشگری (تهیهشده بهوسیلۀ مهندسین مشاور آمایش و توسعۀ البرز) و دیگر منابع مربوطه تهیه
شد .در ادامه ،شاخصهای آماری موردنظر براساس روابط آماری از دادههای مذکور استخراج شد .بهمنظور تجزیه و
تحلیل دادهها از مدلهای کمی آنتروپی نسبی ،ضریب جینی ،موران و هلدرن استفاده شد.
مدل آنتﺮوپی :از این مدل برای تحلیل و تعیین پدیدۀ رشد بیقوارۀ شهری استفاده میشود .مدل آنتروپی براساس
فرمول زیر بهدست میآید:
𝑛

رابطۀ ()1

آنتروپی مطلق

رابطۀ ()2

آنتروپی نسبی

))𝑖𝑃(𝑛𝐿 × 𝑖𝑃 ∑ 𝐻 = −
𝑖−1

در اینجا

G

مقدار آنتروپی،

H

𝐻
=𝐺
𝑘𝑛𝐿

مجموع فراوانی در لگاریتم نپری فراوانی،

Pi

نسبت مساحت ساختهشدۀ (تراکم

ساختمانی) منطقۀ  iبه کل مساحت ساختهشدۀ مجموع مناطق و  nمجموع مناطق است .ارزش مقدار آنتروپی شانون ()H
از صفر تا

)Ln(n

است که در آن مقدار صفر بیانگر توسعۀ فیزیکی خیلی متراکم (فشرده) است؛ درحالیکه مقدار

)Ln(nبیانگر توسعۀ فیزیکی پراکندۀ شهری است .به عبارت دیگر ،افزایش آنتروپی به معنای ازهمگسیختگی و رشد
نامتناسب است (حکمتنیا و موسوی1385 ،؛ )129؛ بنابراین ارزش مقدار ضریب آنتروپی ( )Gنیز بین صفر و یک است
که صفر به معنای تمرکز و یک به معنای پخشایش است (سرایی و پورمحمد)61 :1387 ،؛ بنابراین اگر آنتروپی بهطرف
صفر میل کند ،بیانگر تمرکز و تراکم بیشتر و اگر بهطرف عدد یک میل کند ،نشانگر پراکندگی در ناحیه یا منطقه است.
درواقع زمانی که مجموع فراوانی آنتروپی ( )Hاز مقدار

)Ln(n

بیشتر باشد ،رشد بیقوارۀ شهری (اسپرال) اتفاق افتاده

است؛ از اینرو ابتدا مساحت نواحی و سپس میزان تراکم یا پراکندگی جمعیت در سطح نواحی در دورههای  1390و
 1397محاسبه شده است.
ضﺮیب ﺟﯿنی :بهمنظور اندازهگیری توزیع نابرابر جمعیت و اشتغال در نواحی مختلف شهر ،از ضریب جینی استفاده
میشود .دامنۀ این ضریب بین صفر تا یک است که صفر و یک بهترتیب توزیع کامالً عادالنه و کامالً ناعادالنه را نشان
میدهد .ضریب جینی نزدیک به یک به معنی توزیع نامتعادل جمعیت و مساحت یا بهعبارتیدیگر پراکندگی شهری است.
از طرف دیگر ،مقدار نزدیک به صفر نشاندهندۀ فشردگی شهری است .ضریب جینی بهصورت زیر محاسبه میشود:
𝑁

رابطۀ ()3

| 𝑖𝑦 𝐺𝑖𝑛𝑖 = 0.5 ∑|𝑋𝑖 −
𝑖=1

در اینجا،

N

تعداد مناطق مختلف شهری،

Xi

جمعیت یا اشتغال منطقۀ  Iبه جمعیت کل مناطق

نسبت وسعت منطقۀ  iبه کل وسعت مناطق مختلف و

مختلف است (.)Tsai, 2005

ضﺮیب موران :ضریب موران براساس رابطۀ  4تعیین میشود:

Yi

نسبت
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𝑁
𝑁∑ 𝑁
)𝑥 𝑖=1 ∑𝑖=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑥𝑖 −

رابطۀ ()4

𝑁
2
𝑁∑
]) ) 𝑥 𝑖=1[∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 −

= 𝑛𝑎𝑟𝑜𝑀

 Nتعداد مناطق Xi ،جمعیت یا اشتغال منطقۀ  Xj ،iجمعیت یا اشتغال منطقۀ  X ،jمتوسط جمعیت یا اشتغال و

Wij

وزن بین مناطق  iو  jرا مشخص میکند .در محاسبۀ مقدار وزنی ،بین دو منطقهای که ارتباط مستقیم یا مرز مشترک
داشته باشند ،ضریب وزنی یک و در مناطقی که با یکدیگر مرز مشترک نداشته باشند ،ضریب وزنی صفر قرار میگیرد.
ضریب موران بین  +1و  -1قرار دارد .مقدار  +1بیانگر الگوی کامالً تکقطبی ،مقدار صفر و  -1بهترتیب نشاندهندۀ
الگوی تجمع تصادفی یا چندقطبی و الگوی شطرنجی توسعه هستند (.)Tsai, 2005
مدل ﻫلدرن :این مدل را جان هلدرن در سال  1991معرفی کرد و درواقع یکی از روشهای اساسی برای
مشخصکردن رشد بیقوارۀ شهری است .با این روش میتوان مشخص کرد که چه میزان از رشد شهر ناشی از رشد
جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بیقوارۀ شهری بوده است (حکمتنیا و موسوی.)1385 ،
بر همین اساس و طبق فرمول زیر میتوان سهم جمعیت و سهم پراکندهرویی (اسپرال) را در گسترش افقی شهر
تعیین کرد:
)

وسعت منطقه در پایان دوره
وسعت منطقه در آغاز دوره

( ) = ln

سرانۀ ناخالص پایان دوره
سرانۀ ناخالص آغاز دوره

( ) + ln

جمعیت پایان دوره
جمعیت آغاز دوره

شﺎخص نسبت رشد عﻤودي به اﻓقی :شاخص نسبت رشد عمودی به افقی (

( ln

Vertical-to-Horizontal

 )Growth ratioیا  VHGمدل جدیدی بهمنظور برآورد رشد شهری است .این شاخص توصیفکنندۀ شدت ،نوع (افقی در
مقابل عمودی) و جهت مکانی رشد با توجه به ساختمانها با استفاده از محاسبۀ زمانی است .چهار طبقه (یا بیشتر)
بهعنوان بیان گسترش عمودی شهری و ساختمانهایی با سه طبقه (یا کمتر) که نشاندهندۀ رشد افقی است

( Salvati et

.)al., 2013; Colantoni et al., 2016; Pili et al., 2017; Zambon et al., 2019
) (𝐵4+

𝑡) − (𝐵3−
𝑡

(𝐵4+ )𝑡+1
(𝐵3− )𝑡+1

=VHG

که در آنها ( )B4+و ( ،)B3-تعداد کل ساختمانهای جدید را بهترتیب دارای چهار طبقه (یا بیشتر) یا سه طبقه (یا کمتر) در
دورههای زمانی  tو ( t+1سال جدیدتر) نشان میدهد .شاخص  VHGیک توزیع آماری و متمرکز بر مقادیر صفر با نمرات
مثبت و منفی است و نمرات مثبت بیانگر آن است که گسترش شهرک بهطور فزایندهای از طریق رشد عمودی
جهتگیری و عکس این امر برای رشد افقی اعمال میشود .نمرۀ صفر نشاندهندۀ گسترش پایدار شهری است .عالوه بر
این ،نمرات باالتر

VHG

در مقیاس شهری نشانگر گسترش شدیدتر (عمودی یا افقی) شهری در طول زمان است

( .)Zambon et al., 2019در تحقیق حاضر بهمنظور برآورد دقیقتر از شدت رشد ،مقادیر حاصل از فرمول مذکور در 0/1
ضرب و نتایج ،بین  -1و  +1تفسیر میشوند.
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866

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ
رشد و گسترش فضایی شهر از یک سو پیامد افزایش طبیعی جمعیت و از سوی دیگر نشاندهندۀ مهاجرت و جابهجایی
آن است .در این میان چگونگی رشد و توسعۀ کالبدی شهرها از ارزش بسیار فراوانی برخوردار است .شهرها به گونههایی
از جمله در شکل توسعۀ میانافزا ،توسعۀ شهری پیوسته و توسعۀ شهری گسسته رشد کردهاند .توسعۀ شهری پراکنده یا
به اصطالح پراکندهرویی شهری ،نمودی از توسعۀ شهری گسسته و ناپیوسته و در مواردی بسیار بیرون از ضوابط و
مقررات شهری و بهگونهای خودرو و برنامهریزینشده است .این پدیده دشواریها و پیامدهایی منفی برای شهر و
ناپایداری شهری را بهدنبال دارد .در جدول  ،1متغیرهای جمعیت ،مساحت و تراکم نواحی چهارگانۀ منطقۀ  22شهر تهران
ارائه شده است .ناحیۀ  4بیشترین مساحت و جمعیت را به خود اختصاص داده است .روند افزایشی جمعیت در دورۀ
موردمطالعه در ناحیۀ  3چشمگیر بوده و از  2999نفر در سال  1390به  29،336نفر در سال  1397رسیده است (جدول
.)1
ﺟدول  .1متﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤعﯿت ،مسﺎحت و تﺮاکم نواحی منطقۀ  22شهﺮ تهﺮان
نﺎحﯿه

ﺟﻤعﯿت سﺎل

مسﺎحت (ﻫکتﺎر)

سﺮانۀ نﺎخﺎلص زمﯿن (متﺮمﺮبع)

1390
36،575

1397
54،747

614/5

2

32،610

43،268

1754/1

537/9

3
4

2999
56،774

29،336
75،652

1507/3
2005/2

5026
353/2

1

1390
168

1397
112/2
405/4
513/7
276

با توجه به دادههای مرکز آمار ایران و نیز مطالعات طرح تفصیلی منطقۀ  22شهر تهران ،توسعۀ فضایی منطقۀ 22
شهر تهران در سالهای  1397و  1390به شرح زیر بود .محاسبات مربوط به آنتروپی مساحت و جمعیت بهترتیب در
جدولهای  2و  3ارائه شده است .مقدار آنتروپی مساحت در سال  1390برابر  0/95بود .نزدیک بودن مقدار آنتروپی به
مقدار یک ،نشاندهندۀ الگوی پراکندۀ منطقۀ  22است .همچنین نزدیکبودن مقدار فراوانی آنتروپی ( )1/32به مقدار
حداکثر

)Ln(n

( )1/38بیانگر رشد پراکنده است .مقدار آنتروپی جمعیت ( )0/83نسبت به مساحت از تمرکز بیشتری

برخوردار بوده ،بااینحال به حداکثر پراکندگی نزدیک است .مقدار آنتروپی مساحت در سال  1397برابر  0/98بوده است
که نسبت به سال  1390به مقدار اندکی افزایش یافته و تمرکز کمتری را نشان میدهد .همچنین مقدار فراوانی آنتروپی
( )1/36نسبت به مقدار حداکثر ) )1/38( Ln(nبیانگر رشد پراکنده است .مقدار آنتروپی جمعیت در این دورۀ زمانی 0/96
بوده و نسبت به سال  1390افزایش یافته و به یک نزدیکتر شده است؛ بنابراین مقایسۀ آنتروپی سال  1397نسبت به
سال  1390نشاندهندۀ پراکندگی بیشتر جمعیت در سال  1397بود.
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ﺟدول  .2ارزش آنتﺮوپی مسﺎحت نواحی سﺎختهشدة منطقۀ  22شهﺮ تهﺮان
سﺎل 1390

نﺎحﯿه

سﺎل 1397

مسﺎحت سﺎختهشده

Pi

Ln Pi

175/9
108/2
121/6
64/7

0/37
0/23
0/26
0/14

-0/36
-0/98
-0/33
-1/4
-0/34
-1/3
-0/27
-1/9
 H=1/36سال 1397
G=0/98

1
2
3
4

مسﺎحت

Pi×Ln Pi

Pi

0/24
209/8
0/17
155/2
0/29
265/7
0/297
262/9
 H=1/32سال 1390
G=0/95

Ln Pi

Pi×Ln Pi

-1/4
-1/7
-1/2
-1/2

0/34
0/31
0/35
0/36

Ln(n)=1/38

ﺟدول  .3ارزش آنتﺮوپی ﺟﻤعﯿت نواحی چهﺎرگﺎنۀ منطقۀ  22شهﺮ تهﺮان
نﺎحﯿه
1
2
3
4

سﺎل 1390
ﺟﻤعﯿت
36،575
32،610
2999
56،774

Pi
0/28
0/25
0/02
0/44

سﺎل 1397
ﺟﻤعﯿت
Pi
0/27
54،747
0/21
43،268
0/14
29،336
0/36
72،651
 H=1/15سال 1390
G=0/83

Pi×Ln Pi
Ln Pi
-0/35
-1/26
-0/34
-1/37
-0/08
-3/7
-0/36
-0/82
 H=1/33سال 1397
G=0/96

Ln Pi
-1/29
-1/53
-1/9
-1/01

Pi×Ln Pi
-0/35
-0/33
-0/28
-0/36

Ln(n)=1/38

پراکنش جمعیت با استفاده از ضریب جینی بررسی شد (جدول  .)4اعداد بهدستآمده برای سالهای  1390و 1397
بهترتیب  0/27و  0/19است که فاصلۀ آن با عدد یک زیاد است و بیانگر آن است که از توزیع متعادل جمعیت در نواحی
چهارگانۀ منطقۀ  22شهر تهران دارد.
ﺟدول  .4ضﺮیب ﺟﯿنی سﺎلﻫﺎي  1390و  1397منطقۀ  22شهﺮ تهﺮان
نﺎحﯿه

Xi

1
2
3
4

0/11
0/29
0/25
0/34

Yi
1390
0/28
0/25
0/02
0/44
ضریب جینی

1390
0/17
0/04
0/23
0/09
0/27

1397
0/27
0/21
0/14
0/36

Xi×Yi
1397
0/16
0/08
0/11
0/02
0/19

نتایج مربوط به ضریب موران در جدول  5و شکلهای  2و  3نشان داده شده است .ضریب موران منطقۀ موردمطالعه
در دو مقطع زمانی  )0/16( 1390و  )0/069( 1397نشانگر الگوی تجمع خوشهای است.
ﺟدول  .5شﺎخص موران بﺎ توﺟه به عﺎمل تﺮاکم سﺎختﻤﺎنی
سﺎل
1390
1397

شﺎخص موران
0/16
0/069

ضﺮیب مورد انتظﺎر
-0/007
-0/002

واریﺎنس
0/0009
0/0002

ارزش z
5/27
4/8
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شکل  .2پﺮاکندهرویی در منطقۀ  22شهﺮ تهﺮان در سﺎل 1397

شکل  .3پﺮاکندهرویی در منطقۀ  22شهﺮ تهﺮان در سﺎل 1390

نتایج مدل هلدرن در منطقۀ موردمطالعه در جدول  6نشان داده شده است.
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نتایج تحلیل مدل هلدرن در دوره مطالعاتی نشاندهندۀ آن است که فقط در ناحیۀ  4حدود  79درصد از رشد شهر
مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر و  21درصد در ارتباط با رشد جمعیت بوده است و در ناحیۀ  2دقیقاً عکس این حالت
صدق میکند .در ناحیههای  1و  3نیز رشد جمعیت افزایش یافته است ،اما به نسبت این افزایش جمعیت ،رشد و توسعۀ
فیزیکی به منفی رسیده است.
ﺟدول  .6تحلﯿل پﺮاکندهرویی شهﺮي بﺎ مدل ﻫلدرن در منطقۀ  22تهﺮان
نﺎحﯿه
1
2
3
4

رابطۀ ﻫلدرن
)Ln (1.497)+ ln (0.797)=Ln (1.193
)Ln (1.327)+ ln (1.081)=Ln (1.435
)Ln (9.781)+ ln (0.223)=Ln (2.185
)Ln (1.332)+ ln (3.049)=Ln (4.063

تحلیل وضعیت رشد شهری با شاخص

VHG

معﺎدلۀ نهﺎیی
0/403-0/227 =0/176
0/283+0/078 =0/361
2/281-1/499 =0/782
0/287+1/115 =1/402

نتﯿجه
2/29-1/29=1
0/79+0/21=1
2/92-1/92=1
0/21+0/79=1

در منطقۀ  22تهران در جدول  7مشاهده میشود .مطابق نتایج ،در

منطقۀ موردمطالعه در مقطع زمانی مورد مطالعه رشد عمودی گسترش یافته است .همچنین مطابق اولویتبندی ،در ناحیۀ
 ،1رشد عمودی شدیدتری با مقدار  0/6از حداکثر مقدار  1وجود دارد و کمترین شدت رشد عمودی نسبت به افقی ،به
ناحیۀ  1با حدود  0/3اختصاص دارد (جدول .)7
ﺟدول  .7تحلﯿل وضعﯿت رشد شهﺮي بﺎ شﺎخص  VHGدر منطقۀ  22تهﺮان
نﺎحﯿه
1
2
3
4

سﺎل 1390
0/27
0/26
0/31
0/29

سﺎل 1397
0/55
0/86
0/67
0/80

مقدار نهﺎیی
0/28
0/60
0/36
0/51

اولویت
4
1
3
2

در شکل  4روند توسعۀ مناطق مسکونی ،منطقۀ  22شهر تهران در سالهای  1390 ،1383و  1397ارائه شده است.
روند توسعۀ مناطق مسکونی طی سالهای  1390تا  1397روند افزایشی شدیدتری داشته است و این گسترش در سال
 1397به مقدار مشخصی واضحتر بهنظر میرسد .این روند نشاندهندۀ توسعۀ مناطق مسکونی با گذر زمان در منطقۀ 22
تهران است .همانطور که مشاهده میشود ،روند توسعه در بخش شمال شرقی منطقۀ  22بیشتر از سایر بخشهای این
منطقه بوده است.
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شکل  .4روند توسعۀ شهﺮي منطقۀ  22تهﺮان

بحث
از دهۀ  1340عمران این منطقه مورد توجه دستاندرکاران و سازندگان شهر تهران قرار داشته است .مالکان اولیۀ این
اراضی خانوادۀ فرمانفرمایان و فیروزگر بودهاند .پس از تصویب طرح جامع شهر تهران ،این منطقه به نام یک شهر جدید
تعریف و حوزۀ آن در دهۀ  1350به نام شهر جدید کن بهوسیلۀ مهندسین مشاور فرمانفرمایان و همکاران طراحی شده
است .در طول سالهای  1349تا  1358حدود  20درصد از اراضی این منطقه تفکیک شد و مالکان جزئی پیدا کرد و بقیۀ
اراضی به قطعات بزرگ ( 1000مترمربع به باال) تقسیم شد .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،اراضی فرمانفرمایان و
فیروزگر ملی اعالم و تعدادی از آنها به سازمان زمین شهری واگذار شد و حدود  500هکتار از این زمینها بهوسیلۀ
آیتاهلل مالعلی کنی که از زمان قاجار مالک این زمینها بودند ،بهصورت موقوفه درآمد .در طول جنگ تحمیلی ایران و
عراق ،به علت دردسترسبودن اراضی این منطقه 25 ،درصد از اراضی توسط نیروهای مسلح بهمنظور ساختوساز
پادگانهای نظامی استفاده شد و در قسمتی از این اراضی نیز تعاونیهای مسکن شروع به شهرکسازی کردند .پس از
مواجهشدن مسئولین با مشکالت شهر تهران و دستیابی به این نتیجه که میتوان این منطقه از شهر را به منطقهای
مطابق با الگوهای شهرنشینی تبدیل کرد و با توجه به امکان گسترش شهر تهران در منطقۀ  22که در طرح جامع تهران
نیز پیشبینیشده بود ،شهرداری تهران بر آن شد تا اراضی شمال غرب تهران را به محدودۀ خدماتی شهر تهران الحاق
کند .بر این اساس تهیۀ طرح تفصیلی منطقۀ  22بنا به توصیۀ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1370
باهدف احیای مفاهیم ازدسترفته شهرسازی مانند هویت ،خوانابودن محیط جهتیابی و مکانیابی فضاهای مناسب
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شهری در دستور کار مهندسین مشاور باوند قرار گرفت .در سال  1373مطالعات تهیهشده توسط مشاور باوند ،با عنوان
طرح تفصیلی منطقۀ  22تصویب شد .پس از تصویب طرح تفصیلی ،زمینۀ اجرای آن با مسائل مختلفی همراه شد که بنا
به ضرورتهای موجود ،مجدداً بهوسیلۀ مهندسین مشاور باوند و آرمانشهر بازنگری و طرح تفصیلی جدید در سال ،1378
به تصویب کمیسیون مادۀ  5رسید .سرانجام ،پس از سالها تالش و مطالعات ،طرح تفصیلی منطقۀ  22تهران ،در تاریخ
 1379/6/8بهوسیلۀ کمیسیون مادۀ  5ابالغ و شهرداری منطقۀ  22فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .منطقۀ  22در سطح
تهران و فراشهری قابلیت دسترسی بینظیری دارد .دسترسیهای مهم منطقه ،آزادراه تهران-کرج و بزرگراه تهران-شمال
است که آزادراه در حال احداث تهران-شمال بهعنوان شریان اصلی شمال به جنوب کشور ،مسیر اصلی رفتوآمد است.
منطقۀ  22آخرین امید شهر تهران برای ایجاد الگوی مناسب و بهینۀ زندگی شهری است .این منطقه که بنا بر ضوابط
طرح جامع جزء گسترش پیوستۀ شهر است ،هماکنون بهجز شهرکهای پراکنده و تأسیسات و ساختمانهای ورزشگاه
آزادی و جنگل چیتگر ،خالی از ساختوساز شهری است .طرح توسعۀ منطقۀ  22با ابالغ طرح جامع تهران (مصوب
 )1370به شهرداری تهران رسمیت کامل یافته است و براساس سیاستگذاری شورای نظارت بر گسترش شهر تهران و
کلیات طرح جامع (حفظ و ساماندهی) منطقۀ  22باید تمامی کمبودهای خدماتی در مقیاس حوزۀ غرب تهران را در خود
جای دهد.
منطقۀ  ،22بهعنوان پهنۀ ویژهای در کرانۀ شهری تهران با کاربری تفرج و گردشگری و البته خدماتی در نظر گرفته
شده است ،اما آنچه امروز شاهد هستیم ،شکلگیری منطقهای با تراکم باالی جمعیتی است که با حداکثر تراکم
درنظرگرفتهشده برای آن ،هیچ تطابقی ندارد .خالی و بکربودن اراضی ،شیب مالیم ،طبیعت و چشمانداز مناسب،
زمینهسازی ساماندهی منطقۀگذار  22بهمثابۀ منطقۀ مسکونی با الگوی قطب گردشگری تهران شد تا بخشی از نیازهای
رفاهی شهر را با پروژههای تفریحی برطرف کند (فرهودی و همکاران .)358 :1398 ،این منطقه از نظر جغرافیایی،
بزرگترین منطقۀ تهران محسوب میشود .یکی از مشکالت موجود در منطقۀ  ،22ساختوسازهای بیرویه و خارج از حد
مجاز در این منطقه و سیاستهای مدیریتی ناموزون است .با ساخت برجهای مرتفع در این منطقه که بهنوعی تصفیهخانۀ
هوای شهر تهران محسوب میشود ،در برابر باد غرب به شرق تهران مانع ایجاد کرده و آلودگی شهر تهران افزایش یافته
است .مطالعات انجامشده این موضوع را تأیید کردهاند .صالحی و همکاران ( )2016مطالعهای را برای ارزیابی تأثیرات
ساختمانهای بلند بر الگوی جریان باد غالب در منطقۀ  22انجام دادند و اظهار داشتند که الگوی طبیعی جریان باد
بهدلیل موقعیت نادرست و غیرعادی ساختمانهای بلند تغییر کرده است؛ بنابراین این مسئله به بروز تأثیرات ثانویه ناشی
از ایستایی یا تشدید جریان باد منجر شده و نظم ورودی باد از طرف غرب و تخلیۀ دود از طرف جنوب شرق تهران را بر
هم زده است.
یکی از نقشهای متصور از احداث دریاچۀ شهدای خلیجفارس برای تصفیۀ هوای منطقۀ  22و شهر تهران است ،اما
ساختوساز برجهای در اطراف دریاچه ،عمالً این کارکرد دریاچه را کمرنگتر کرده است .همچنین موفقنشدن
سیاستهای زمین و مسکن و طرحهای تفصیلی در منطقۀ موردمطالعه ،شکلگیری صحیح فضاهای شهری را با چالش
جدی مواجه ساخته است .منطقهای که بارگذاری ساختمانی در آن بیش از بارگذاری تعیینشده در طرح تفصیلی است و
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جمعیت چند برابر جمعیت پیشبینیشده در این منطقه در آینده نیز ساکن خواهد شد که با مشکالت مختلفی از جمله
نبود مراکز آموزشی دولتی و بهداشتی و همچنین حملونقل عمومی و ارزان دستوپنجه نرم خواهد کرد .از طرفی دیگر،
 25درصد زمینهای این منطقه در اختیار پادگانهای نظامی و در آنها شهرکسازی انجام شده است که بهنوبۀ خود بر
توسعۀ نامتوازن این منطقه مؤثر بوده است .بهطورکلی از مهمترین مشکالت منطقۀ  22میتوان به ایجاد ترافیک در ایام
تعطیالت در اطراف دریاچۀ شهدای خلیجفارس ،کمبود سرانههای فرهنگی ،آموزشی و ورزشی ،قطع درختان پارک چیتگر،
ازبینرفتن فضای سبز در بوستانهای منطقه ،عدم آبرسانی بهموقع بوستان جنگلی چیتگر که سرمایۀ ملی است،
برخوردارنبودن آب شرب منطقه از استانداردهای الزم ،نبود درمانگاه ،یکطرفهبودن زیرگذر اتوبان تهران–کرج ،ترافیک
ناشی از سهشنبهبازار ،بوی بد فاضالب بلوار کاشان ،تاریکی بوستان مسافر ،وجود سگهای ولگرد و وجود ساختمانهای
ناایمن منطقه اشاره کرد.
با توجه به طرح تفصیلی منطقۀ  22تهران ،برای منطقۀ  22کارکرد فراغتی در مقیاس شهر تهران تعریف شده است.
در حقیقت  35درصد فعالیتهای منطقه چه در بارگذاریها و چه در حوزۀ سرمایهگذاری به بخش فراغتی اختصاص پیدا
کرده است .نکتۀ دیگر در طرح تفصیلی منطقۀ  ،22هدف قراردادن این منطقه بهعنوان قطب امداد و نجات شهر تهران و
در اصول طرح تفصیلی منطقۀ  22تبدیل این منطقه به مرکز مدنظر قرار گرفته است .قرارگیری مراکز علمی ،دانشگاهی
و پژوهشی البته در طرح جامع این موضوع مورد تأکید واقع شده است.

نتﯿجهگﯿﺮي
در سالیان اخیر ،بسته به افزایش جمعیت ،مهاجرت و مسائل اقتصادی-اجتماعی ،شهرها به شکلی بیبرنامه و خارج از
چارچوب توسعۀ پایدار شهری رشد کردهاند که این رشد بهصورت گسترش بیقاعده و با عنوان الگوی گسترش افقی یا
پراکندگی شهری یا در قالب بلندمرتبهسازیهای خارج از حد استاندارد و تغییر ساختار شهری بوده که هردوی این نوع
گسترش منشأ مشکالت فراوانی در حوزۀ مدیریت شهری شده است .منطقۀ  22نیز بهعنوان بزرگترین منطقۀ تهران از
نظر جغرافیایی ،از مشکالت و الگوهای ناموزون رشد شهری مذکور تأثیر پذیرفته و یکی از مشکالت منطقۀ ،22
ساختوسازهای بیرویه و بیش از حد مجاز در این منطقه است.
مطابق نتایج این تحقیق ،مقدار آنتروپی مساحت در سال  1397برابر  0/98بوده و نسبت به سال  1390به مقدار
اندکی افزایش یافته است و تمرکز کمتری را نشان میدهد .آنتروپی جمعیت در این دورۀ زمانی  0/96بوده و نسبت به
سال  1390افزایش یافته و به یک نزدیکتر شده است؛ بنابراین مقایسۀ آنتروپی سال  1397نسبت به سال ،1390
نشاندهندۀ پراکندگی بیشتر جمعیت در سال  1397بود .نتایج ضریب جینی ،بیانگر توزیع متعادل جمعیت در نواحی
چهارگانۀ منطقۀ  22شهر تهران دارد .ضریب موران منطقۀ موردمطالعه در دو مقطع زمانی  )0/16( 1390و 1397
( )0/069نشانگر الگوی تجمع خوشهای است .مطابق نتایج مدل هلدرن ،در منطقۀ موردمطالعه بهجز ناحیۀ  ،4رشد شهری
بیشتر در ارتباط با رشد جمعیت و رشد جمعیت نسبت به رشد افقی و اسپرال شهری دارای نسبت چشمگیری بوده است.
نتایج شاخص  ،VHGنشاندهندۀ غالبت رشد عمودی در منطقۀ موردمطالعه و شدیدترین رشد عمودی با مقدار  0/6از
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حداکثر مقدار  1در ناحیۀ  1مشاهده شده است .این موضوع نشاندهندۀ تمایل به بلندمرتبهسازی در سالهای اخیر در
منطقۀ موردمطالعه دارد که با توجه به افزایش جمعیت ،شرایط اقتصادی و همچنین جذابیتهای منطقۀ  22تهران از
لحاظ شرایط محیطی و اقلیمی ،صرفۀ اقتصادی زیادی را برای فعاالن ساختوساز در این منطقه بههمراه داشته است .با
توجه به مجموع ضرایب محاسبهشده میتوان گفت که از پراکندهرویی منطقۀ  22کاسته شده است ،اما تا حدودی الگوی
پراکنده در منطقۀ موردمطالعه مشاهده شده است و الگوی پراکندگی آن تکقطبی کامل نیست .میزان تراکم در ناحیۀ 1
بیشتر از سایر نواحی بوده و در سایر نواحی ( 3 ،2و  )4الگوی پراکندگی غالبتر است .از جمله مهمترین دالیل پراکنش
منطقۀ موردمطالعه میتوان به مهاجرتهای وسیع به منطقه ،سیاستهای واگذاری زمین و مسکن پس از انقالب ،ابهام
در قوانین و مقررات شهری و تغییرات سیستم مدیریتی و غیره اشاره کرد.
درنهایت با استناد به یافتههای تحقیق در منطقۀ  22تهران ،پیشنهاد میشود از پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در
بافت منطقۀ موردمطالعه ،بهینهترین استفاده در جهت تحقق توسعۀ پایدار شهری صورت گیرد .همچنین سیاستگذاری
مناسب توزیع تراکم ساختمانی متناسب با ساختار و سازمان فضایی منطقه ،استفاده از نظرات و کارکردهای شورای محلی
و مشارکت مردمی ،حفظ و ارتقای فرصتهای توسعۀ صنعتی در چارچوب توسعۀ پایدار ،ساماندهی بافتهای فرسوده و
نظاممندکردن ساختوسازها نیز در بهبود ساختار و الگوی شهری در منطقۀ موردمطالعه پیشنهاد میشود.
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