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نامۀ معماری و شهرسازی

رشد کالنشهر تهران در محیط پیرامونی ،تحوالت گستردهای را در نظام اسکان جمعیت و استقرار فعالیت
در نقاط روستایی و محیط طبیعی آن بههمراه دارد .با برونفکنی جمعیت و فعالیت به خارج از مرزهای
رسمی تهران ،روستاهای پیرامونی از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی بهتدریج ویژگیهای شهری کسب
مینمایند و از این روستاهای تبدیل شده به شهر با عنوان نقاط پیراشهری یاد میشود .بنابراین مسئله
اساسی ،روند سریع و بدون وجود زیرساختهای الزم در تبدیل شدن روستاها به شهر یا بهعبارتی رشد
پیراشهرنشینی در منطقه کالنشهری تهران است .از اینرو هدف مقاله ،سنجش تغییرات پیراشهرنشینی در
قلمرویی تحت عنوان هاله کالنشهری تهران است .با بهکارگیری مدل تاپسیس ،تغییرات پیراشهرنشینی در
روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در هاله کالنشهری تهران طی دوره  1385-1375امتیازبندی میشود.
سپس با روش تحلیل فضایی در  ،ArcMapامتیازهای نهایی میزان تغییرات در طیفی از کمترین تا بیشترین
یدهد که تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری با فاصله
پهنهبندی میگردد .یافتههای تحلیلی نشان م 
از تهران متفاوت است .در نواحی با فاصله  ۲۵-۱۵کیلومتری یعنی در گستره حریم مصوب  ،۱۳۸۵بیشترین
تغییرات پیراشهرنشینی ،رشد پراکنده و فزاینده نقاط پیراشهری مشاهده میشود .پیراشهرنشینی همچون
موجی به فواصل دورتر از کالنشهر درحال حرکت است .در نتیجه برای برنامهریزی توسعه پیراشهری،
سیاست کمربند سبز میتواند تهدید گسترش پراکنده پیراشهرنشینی را به فرصتی برای دستیابی به
مزایایی این الگوی نوین شهرنشینی روستایی و توسع ه سازنده منطقهای سوق دهد.

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در...

تاریخ دریافت مقاله1392/09/30 :
تاریخ پذیرش نهایی1393/02/07 :

5

دوفصلنامة دانشگاه هنر | شماره  | 16بهار و تابستان 95

نامۀ معماری و شهرسازی

6

مقدمه

با شهرنشینی شتابزده و افزایش جمعیت ،پدیدههای نوین اشکال سکونتی از رویارویی شهر-
روستا-طبیعت در محیط پیرامونی شهرها بهوجود میآید .چنین محیطهایی که بهشدت تحت
تأثیر فعالیتهای شهری قرار میگیرند ،اغلب بهعنوان پیراشهر 1شناخته میشوند (دانشپور،
 .)۱۳۸۵پیراشهر بهمعنای مکان ،مفهوم و فرایند مورد استفاده قرار میگیرد .بر این اساس به
کناره و لبه شهری بهعنوان مکان ،به دخالت بین فعالیتها ،سازمانها و مناظر شهری و روستایی
بهعنوان مفهوم و نیز گذار از نواحی روستایی به شهری بهعنوان فرایند پیراشهرنشینی 2اشاره
دارد (.)Allen, 2003; Narain and Nischal, 2007
از اوایل دهه  1350خورشیدی با گسترش نفوذ تهران در شهرها و روستاهای پیرامونی،
توسعه ناپیوسته و منفصل از کالنشهر شکل غالب توسعه فضایی منطقهای میشود .اعمال
ضوابط و استاندارهای شهرسازی براساس ضوابط طرح جامع تهران ( ،)1347باعث ظهور ابعاد
نوینی از توسعه در منطقه میشود (مهدیزاده .)1382 ،بهدنبال آن با افزایش قیمت زمین و مسکن
و هزینههای زندگی ،قدرت رقابت کالنشهر با نواحی پیرامونی کاهش مییابد که حاصل آن کند
شدن رشد کالنشهر ،اولویت اراضی بالفصل آن برای توسعه ناپیوسته و موازنه مهاجرتی به نفع
سکونتگاههای پیرامونی است (حاجیپور.)1387 ،
برونفکنی جمعیت و فعالیت به خارج از مرزهای رسمی کالنشهر تهران ،بههمراه مهاجرت
بیرونی از منطقه کالنشهری با هدف اسکان در تهران اما استقرار در نواحی پیرامونی آن ،منجر
به تحوالت گسترد ه منطقهای میشود .طی چهل دهه اخیر ،سهم کالنشهر تهران از جمعیت شهری
منطقه کالنشهری از حدود  %۹۰در سال  ۱۳۵۵به  %۶۰در سال  ۱۳۹۰کاهش ،اما سهم جمعیت
شهری نواحی پیرامونی تهران بهطور چشمگیری افزایش مییابد .در این دوره ،بیشترین میزان
تغییرات رشد جمعیت متعلق به روستاهایی است که تحت تأثیر مهاجرت و افزایش سریع جمعیت،
عنوان شهر به آنها اطالق میگردد.
هدف از این مقاله سنجش و تحلیل تغییرات پیراشهرنشینی یا بهعبارتی میزان شهریشدن
نقاط روستایی پیرامون کالنشهر تهران طی دوره  1385-1375خورشیدی ،براساس معیارهای
برگرفته از مبانی نظری است .در این مطالعه محدودهای که برای تحلیل فرایند پیراشهرنشینی
تعیین میشود ،قلمرویی تحت عنوان هاله کالنشهری تهران 3است.
پاسخگویی به پرسشهای ذیل برای دستیابی به هدف ضروری است .نخست آنکه چه
تعاریفی از پیراشهرنشینی در برنامهریزی نواحی پیرامونی در کشورهای کمتر توسعهیافته
( 4)LDCsو بیشتر توسعهیافته ( 5)MDCsمطرح است؟ معیارهای تحلیل تغییرات پیراشهرنشینی
چیست؟ شاخصهای ک ّمی برای سنجش و اندازهگیری میزان تغییرات پیراشهرنشینی در محدوده
مطالعاتی چیست؟ در نهایت آنکه از نظر فضایی ،تغییرات پیراشهرنشینی طی دوره 1385-1375
در چه نواحی از هاله کالنشهری تهران بیشترین و در چه نواحی کمترین مقدار بوده است؟
فرضیه مطرح در این ارتباط آن است که تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری با فاصله
از تهران متفاوت است و بهصورت پراکنده در حال گسترش است .با استفاده از روش تحلیل
ک ّمی میزان تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران سنجش و در طیفی از کم تا زیاد
امتیازبندی میشود و با روش تحلیل فضایی امتیازهای نهایی ،براساس ابزارهای تحلیل د ر �Arc
 Mapدر پهنههای همگن خوشهبندی میگردد تا بتواند براساس فاصله از کالنشهر تهران برای
اثبات یا رد فرضیه تحلیل شود.

پژوهشهای علمی براساس ماهیت انواع مختلفی دارند که از جمله میتوان به پژوهشهای تاریخی،
توصیفی ،همبستگی ،علّی و تجربی اشاره کرد .از این بین پژوهشهای توصیفی از نظر شیوه
نگارش و پرداختن به مسئله مشتمل بر توصیفی محض و توصیفی-تحلیلی است .در پژوهشهای
توصیفی-تحلیلی ابعاد مسئله عالوه بر تبیین ویژگیها و تشریح چگونگی بررسی میشود
(حافظنیا .)۱۳۸۹ ،این مقاله ،از نظر ماهیت و پرداختن به مسئله از نوع پژوهشهای توصیفی-
تحلیلی بهشمار میآید .تکیهگاه استداللی برای تبیین ویژگیها و شرح چگونگی مسئله از طریق
مبانی نظری پژوهش در قالب موضوع «شناخت و تفسیر پدیده پیراشهرنشینی» فراهم میگردد.
شیوه گردآوری اطالعات مبانی نظری بهصورت کتابخانهای و مطالعه کتب ،مقاالت و طرحهای
توسعه فضایی بهویژه التین است.

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

روششناسی
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شکل  .1فرایند دستیابی به هدف و یافتههای تحلیلی پژوهش
منبع :نگارندگان

برای دستیابی به هدف مقاله در گام نخست ویژگیها و ابعاد پیراشهرنشینی در بند
«مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری» تشریح میشود تا بتوان معیارهایی را برای تحلیل تحوالت
پیراشهرنشینی استنتاج کرد که با روش استدالل استقرایی صورت میگیرد .در این روش نخست،
همه واقعیتها مشاهده و ثبت میشود .دوم ،این واقعیتها بدون استفاده از فرضیهها تحلیل و
طبقهبندی میشوند .سوم ،برمبنای این تحلیل بهصورت استقرایی تعمیمهایی در مورد روابط بین
این واقعیتها استنتاج میشود .چهارم ،این تعمیمها در معرض آزمونهای بعدی قرار میگیرند
(بلیکی .)۱۳۸۴ ،بدینترتیب پس از آنکه واقعیتهای پیراشهرنشینی در مبانی نظری گردآوری شد،
این دادهها تحلیل و طبقهبندی میگردد و تعمیمهایی در مورد روابط بین دادههای طبقهبندیشده
بهروش استقرایی استنتاج میگردد و معیارهای تحلیل تحوالت پیراشهرنشینی تدوین میشود.
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در گام دوم ،بهمنظور بهکارگیری معیارهای تحلیلی و اندازهگیری آنها بهصورت ک ّمی در نمونه
مطالعاتی ،باید معیارها را با توجه به ویژگیهای منطقه کالنشهری تهران در قالب چندین شاخص
ک ّمی و بومی تبیین نمود .سپس برای انتخاب شاخص مناسب جهت سنجش تغییرات پیراشهرنشینی
از اجماع اهل خبره و نظر متخصصان و حرفهمندان در این زمینه پژوهشی استفاده میگردد.
در گام سوم ،بهمنظور پاسخ دادن به پرسش«تغییرات پیراشهرنشینی طی دوره 1385-1375
در چه نواحی از هاله کالنشهری تهران بیشترین مقدار و در چه نواحی کمترین است؟» از شیوه
تجزیه و تحلیل ک ّمی و فضایی استفاده میشود .در شیوه ک ّمی میتوان از مدلهایی بهره جست و
در این مقاله از مدل تاپسیس استفاده میشود .شیوه تحلیل فضایی نیز برای پدیدهها در فضای
جغرافیایی استفاده میشود و نهتنها به تبیین توصیفی و تصویری پدیده اقدام میکند بلکه روابط
همبستگی و علّی بین پدیدهها و نیز سطح همپوشانی بین الیههای اطالعات فضایی را مورد بررسی
یدهد.
قرار م 
6
در مدل تاپسیس بهعنوان یکی از م دلهای تصمیمگیری چندمعیاره  m ،گزینه (مکان) توسط n
شاخص ارزیابی میشود .منطق اصولی در این مدل تعریف راهحل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهآل
منفی است و گزینۀ بهینه کمترین فاصله از راهحل ایدهآل مثبت و در عین حال دورترین فاصله از
راهحل منفی را دارا است .بهعبارتی گزینههایی که بیشترین تشابه را با راهحل ایدهآل مثبت داشته
باشند ،امتیاز باالتری کسب میکنند .فرض بر آن است که مطلوبیت هر شاخص ،بهطور یکنواخت
افزایشی یا کاهشی است (زیاری و همکاران .)1391 ،در این مقاله ،ایدهآل مثبت نمایانگر بیشترین
تغییرات پیراشهرنشینی و ای دهآل منفی نشاندهنده کمترین تغییرات در گزینهها است.
هدف از بهکارگیری مدل تاپسیس سنجش بیشترین و کمترین میزان تغییرات پیراشهرنشینی
طی دوره  1385-1375است .بنابراین در مرحله نخست باید میزان تغییرات شاخصهای ک ّمی در
گزینهها محاسبه شود و در مرحله دوم از نتایج میزان تغییرات شاخصها برای امتیازیندی تغییرات
پیراشهرنشینی در مدل تاپسیس استفاده گردد .دهستانهای هاله کالنشهری تهران براساس
طیفی از بیشترین تا کمترین تغییرات پیراشهرنشینی امتیازبندی میشوند .با بهکارگیری روش
تجزیه و تحلیل فضایی ،امتیازهای نهایی بهدستآمده از مدل تاپسیس با ابزار تحلیل خوشهسازی
در  ArcMapبه پهنههای همگن تقسیم میشوند که برای ارزیابی فرضیه پژوهش ضروری است.
در نهایت برای آزمودن فرضیه ،تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری براساس فاصله از
تهران تحلیل میشود.

مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری

تکیهگاه استداللی برای تبیین ویژگیها و شرح چگونگی مسئله از طریق مبانی نظری موضوع در
قالب «شناخت و تفسیر پدیده پیراشهرنشینی» فراهم میگردد .مطالعۀ متون علمی درباره موضوع
مقاله نشان میدهد که در ویژگیهای پیراشهرنشینی بین کشورهای کمتر توسعهیافته و بیشتر
توسعهیافته تفاوتهای بسیاری وجود دارد .همچنین تفسیرها از این پدیده تحت تأثیر ویژگیها
و کنشگران محلی متفاوت است که این امر ضرورت بیان موقعیت جغرافیایی را برای آشنایی
با ویژگیهای مکانی آن پدیده مطرح میسازد .بدین منظور پیراشهرنشینی براساس تجاربی از
کشورهای کمتر توسعهیافته و بیشتر توسعهیافته بهتفکیک تشریح میشود.

تجاربی از پیراشهرنشینی در کشورهای کمتر توسعهیافته

نامۀ معماری و شهرسازی

وبستر ( 7)2002ویژگیهای پیراشهرنشینی را در آسیای شرقی مطالعه مینماید .بهباور وی
پیراشهرنشینی فرایند گذاری است که فراسوی لبه ساختهشده کالنشهرها روی میدهد و طی آن
نواحی روستایی پیرامونی از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی بهتدریج ویژگیهای شهری را
کسب مینمایند .این فرایند با تغییر اقتصاد محلی و ساختار اشتغال از کشاورزی به صنعتی ،رشد
سریع جمعیت و مهاجرت ،افزایش ارزش زمین و اختالط کاربریها مشخص میگردد .میزان باالی
مهاجرت نیروی محرکه مهمی در این فرایند است .بنابراین ایجاد شهر کمتر بهصورت تدریجی
رخ میدهد و اساس ًا بر روی منظر کشاورزی سنتی شکل میگیرد که میتواند هم فرصت و هم
تهدیدی برای منطقه بهشمار آید (.)Webster, 2002
مکگی ( 9)1991با مطالعاتی درباره روابط روستا-شهری در اندونزی ،پیراشهرنشینی را
دساکوتا ( desaبهمعنای روستا و  kotaبهمعنای شهر در زبان اندونزیایی) مینامد و برای نواحی
با همزیستی قوی فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی درون منطقه گسترشیافته کالنشهری
در آسیای جنوبشرقی بهکار میبرد .دساکوتا با ترکیب شهرهای متوسط با توسعههای روستایی
بهعنوان مدل شهرنشینی غیرمتمرکز شناخته میشود .این مدل مشتمل بر فضایی پیچیده در
ناحیهای با شهرهای مرکزی ،نواحی حایل ،شهرهای اقماری ،جمعیتی با گسترش وسیع اما
متمرکز و فعالیتهای کشاورزی زیاد است .دساکوتا یک فرایند تلفیقی از فعالیتهای کشاورزی
و غیرکشاورزی و اتصال روستاها و شهرهای کوچک است .این روند با امکانپذیری رفتوآمد
روزانه برای کار افزایش مییابد .شهرنشینی نامتمرکز و صنعتیسازی روستایی میتواند فاصله
بین روستا -شهر را کاهش دهد (.)McGee, 1991
در دساکوتا جمعیتی عظیم ،در صنایع کوچک کشت برنج مشغول بهکار هستند و در عینحال
فعالیتهای غیرکشاورزی در آن نیز بهسرعت در حال افزایش است .ترکیب فعالیتهای غیرکشاورزی
با سایر فعالیتها اغلب در اعضای یک خانوار نیز مشاهده میشود .دساکوتا از طریق سیالیت و
تحرک افراطی جمعیت مشخص میگردد .قابلیت دسترسی نسبت ًا ارزان به سیستم حمل و نقل چون
ن جابهجایی سریع در مسافتهای دور را تسهیل میکند (.)McGee, 2008
اتوبوس و کامیو 
10
جان برودر و همکاران ( )1995موضوع فرایند گسترش کالنشهری در کشورهای کمتر
توسعهیافته را با شواهدی از سه کالنشهر بانکوک ،جاکارتا و سانتیاگو در آسیای شرقی با
هدف تدوین استراتژیهای بدیعی جهت هدایت توسعه پیراشهری مطرح میکنند .پیراشهرنشینی
را بهعنوان مفهومی از توسعه هاله شهری 11توصیف میکنند .هجوم جمعیت در توسعه هاله
شهری را ترکیبی از سه جریان مهاجرتی عمده میپندارند :مهاجرت مستقیم از روستا به نواحی
8

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

هدف از بررسی تجارب کشورهای کمتر توسعهیافته از پدیده پیراشهرنشینی و همچنین
مطالعه طرحهای توسعه فضایی پیراشهری در کشورهای بیشتر توسعهیافته ،دستیابی به
معیارهایی است که براساس تفسیر آنها بتوان تغییرات پیراشهرنشینی را تحلیل نمود .بدین
معنیکه با بررسی تغییرات در معیارهای تحلیلی در طی یک دوره زمانی ،امکان تجزیه و تحلیل
تحوالت پیراشهرنشینی فراهم میگردد .با روش استدالل استقرایی از مبانی نظری ،معیارهای
تحلیل تحوالت پیراشهرنشینی استنتاج میشود.

9
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پیراشهری ،مهاجرت گام به گام از شهر برای رسیدن به شهری دیگر ،مهاجرت درون منطقه
کالنشهری که اغلب از کالنشهر به سوی پیراشهر است .اکثر ساکنان نواحی پیراشهری مورد
مطالعه ،مهاجران تازه وارد روستایی با درآمد کم نیستند ،بلکه بیشتر شهرنشینان با درآمد
متوسط هستند که سکونتگاههای پیراشهری را بهعنوان یک مرحله از فرایند تکوینی مهاجرت
روستا-شهری و فضای گذار اجتماعی تلقی میکنند (.)Browder et al., 1995
هاله کالنشهری بهعنوان ناحیه گذار بین نواحی شهری و روستایی ،بهطور عمده با ساکنان
کمدرآمدی توصیف میشود که از نواحی روستایی یا شهر مرکزی مهاجرت میکنند و درگیر
فعالیتهای اقتصادی غیررسمی هستند .کاربری اراضی کشاورزی ،اشتغال و ارتباطات روستایی
یدهد و فاصله از شهر مرکزی کاهش مییابد
بهتدریج جای خود را به فعالیتهای شهری م 
(.)Browder et al., 1995

پدیده پیراشهرنشینی در کشورهای بیشتر توسعهیافته

در کشورهای بیشتر توسعهیافته ،پیراشهر ناحیهای با تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و بازساخت
فضایی است درحالیکه در کشورهای کمتر توسعهیافته ،پیراشهر اغلب ناحیهای با شهرنشینی
آشفته و بیسامان است .در هر دو مورد پیراشهر نهتنها بهعنوان ناحیۀ گذار بین شهر و محیط
پیرامونی در نظرگرفته میشود ،بلکه نوع جدیدی از قلمروی چندعملکردی نیز بهشمار میآید.
پیراشهرنشینی به طور کلی تعریف مشخص و واحدی ندارد و اغلب برای توصیف نواحی
شهریشده در محیط پیرامون شهر بهکار میرود (.)Nielsen et al., 2012
13
بکستون 12و همکاران ( )2008به مطالعه نواحی پیراشهری در استرالیا میپردازند .آنها
فرایند شهرنشینی پویا در ناحیه پیرامون کالنشهر را تحت عنوان پیراشهرنشینی معرفی میکنند
که مستلزم سطوح باالیی از رشد غیرکالنشهری است و درگیر دگرگونی کاربری اراضی نواحی
روستایی پیشین است .بسیاری از مراکز پیراشهری 14در حوزه نفوذ و درون حوزه سفرهای
آونگی به مرکز کالنشهری قرار میگیرند .تعاریف مختلف از پیراشهر به ماهیت نه روستایی و نه
شهری بودن کامل آن اذعان دارند (.)Buxton et al., 2008
پدیده پیراشهرنشینی در اروپا و مفهوم جدیدی از پیوندهای روستا-شهری در پروژهای با
عنوان  15 PLURELاز سال  2007تا  2011با همکاری  14کشور اروپایی ،چین و همراهی دانشگاه
کپنهاگ مطرح میشود که چشماندازی بلندمدت برای توسعه نواحی پیراشهری تبیین میکند.
توسعه پیراشهری ضرورت ًا به توسعه کالبدی با ویژگیهای شهری محدود نیست بلکه از طریق
ظهور ویژگیهای شهری در نواحی روستایی مانند خانههای دوم ویالیی نیز مشخص میگردد .این
چنین دگرگونی ساختار شهری که بیرون از شهر رخ میدهد را پیراشهرنشینی تعریف مینمایند.
بروز ارتباطات دوسویه بین مراکز روستایی و شهری میتواند در طول زمان به تحوالت عمده
پیراشهری منجر گردد .بنابراین مبهم بودن مرز روستا -شهر تحقیقات را بهسوی ایده جدید از
پیوستگی روستا -شهری 16رهنمود میسازد .پیکرهبندی مفهوم منطقه روستا-شهری ،تصویر
گستردهتری از رشد در سکونتگاههای انسانی در نواحی پیرامونی کالنشهرها است که ساختار
فضایی آن شامل شهر مرکزی ،نواحی و سکونتگاههای پیراشهری و روستایی است .شکل  ۲دو
تفسیر شماتیک از منطقه روستا-شهری را در پروژه  PLURELنشان میدهد (.)Piorr et al., 2011

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

منبعPiorr et al., 2011 :

بدینترتیب پیراشهر عالوه بر توصیف لبه شهر بهصورت پیوسته ،به فضایی منفک و منفصل
از شهر اما تحت تأثیر روند شهرنشینی آن نیز اشاره دارد و بهعنوان ناحیه گذار بین شهر و
پسکرانه روستاییاش توصیف میشود .با افزایش فشار بر شهرها ،پیراشهرنشینی خود را بهعنوان
فرم فضایی نشان میدهد که شهرها و محیط پیرامونشان را متحول میسازد .پیراشهرنشینی
و توسعه نواحی پیراشهری پدی دهای است که تحت تأثیر نیروهای جهانی و ویژگیهای محلی
ساختار فضایی متفاوتی دارد .بنابراین باید با نگاهی فراتر از تقسیمبندیهای مرسوم بین شهر و
روستا به بررسی نوع جدیدی از فضا پرداخت .کشورهای بیشتر توسعهیافته اروپایی ،همزمان با
رشد شهرنشینی فراسوی مرزهای مشخص شهری ،بهسوی ایدههای نوین پیوستگی و انسجام
روستا-شهری در سطح منطقه پیش میروند .بنابراین توجه به شهرنشینی منطقهمحور به جای
شهرنشینی شهرمحور بهویژه در مناطق کالنشهری حائز اهمیت است.
در این مقاله «نواحی پیراشهری» توصیفکننده لبه و احاطهکننده شهر و «سکونتگاهها یا
نقاط پیراشهری» تبیینکننده نقاط روستای منفصل تبدیلشده به شهر هستند« .پیراشهرنشینی»
بهعنوان رشد شهرنشینی در نواحی پیرامونی ،در قالب توسعه روستاهای پیرامونی و فرایند گذار
نقاط سکونتی با ماهیت روستایی به شهری در منطقه تعریف میشود.

معیارهای تحلیل تحوالت پیراشهرنشینی در کشورهای کمتر توسعهیافته
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پیراشهرنشینی در محیط پیرامونی طیفی از نواحی روستایی تا شهریشده را در بر میگیرد که از
دو منظر مورد توجه است .از منظر ک ّمی نمایانگر افزایش مستمر جمعیت و گسترش زیرساختهای
شهری و از منظر کیفی به معنای رشد سبک زندگی شهری در نواحی روستایی است .بهروش
استدالل استقرایی معیارهایی بهمنظور تحلیل تحوالت پیراشهرنشینی در یک دوره زمانی با هدف
بهکارگیری در نمونه مطالعاتی مقاله بهدست میآید .بهدلیل محدودیت در گردآوری دادههای
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شکل  .2موقعیت فضایی ناحیه پیراشهری و منطقه روستا-شهری
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کیفی ،تنها به معیارهای ک ّمی بسنده میشود .شکل  3معیارهای تحلیل تحوالت پیراشهرنشینی در
کشورهای کمتر توسعهیافته را در قالب مؤلفههای جمعیتی-اجتماعی ،اقتصادی و محیطی نشان
میدهد .براساس تفاسیر از میزان تغییرات معیارها طی دوره زمانی مشخص میتوان تحوالت
پیراشهرنشینی را تجزیه و تحلیل کرد.
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شکل  .3معیارهای تحلیل تحوالت پیراشهرنشینی در کشورهای کمتر توسعهیافته
منبع :نگارندگان ،براساس مبانی نظری

معرفی محدوده مطالعاتی :هاله کالنشهری تهران و روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در آن
براساس مبانی نظری ،هاله کالنشهری تهران بهعنوان سطح کالن محدوده مطالعاتی ،قلمرویی
است که دارای ارتباطات عملکردی با تهران است .ساختار فضایی آن در ارتباط مستقیم با توسعه
تهران و با گسترش شبکه حمل و نقل دگرگون میشود .این محدوده براساس تقسیمات سیاسی-
اداری دربرگیرنده شهرستانهای استان تهران  1390بهغیر از فیروزکوه است.
بهمنظور سنجش تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران ،به دادههای ک ّمی نیاز است
که گردآوری این دادهها در سطح تقسیمات سیاسی-اداری دهستان 18امکانپذیر است .دادههای
آماری در سطح دهستان ،دربرگیرنده مجموع دادههای تمامی روستاهای مستقر در آن دهستان
در هر دوره سرشماری است .در سنجش تغییرات پیراشهرنشینی از دوره  ۱۳۷۵تا  ،۱۳۸۵نهتنها
میزان تغییرات رشد شهرنشینی نقاط روستایی در دهستانها بررسی و تحلیل میشود بلکه
روستاهایی که طی این مدت عنوان شهر به آنها اطالق میگردد نیز دارای اهمیت ویژهای هستند.
بنابراین ،روستاهایی که در سرشماری  ۱۳۷۵عنوان روستا را دارند ،اما در سرشماری ۱۳۸۵
بهتنهایی یا در ادغام با چند روستای دیگر عنوان شهر به آنها اطالق میشود ،در این مقاله تحت
عنوان «نقاط پیراشهری» بررسی میشوند .شکل  4محدوده هاله کالنشهری تهران ،تقسیمات
سیاسی-اداری دهستانها و روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در آن را نشان میدهد.

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

شکل  .4موقعیت هاله کالنشهری تهران و روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در آن
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منبع :تقسیمات سیاسی-اداری مرکز آمار ایران ۱۳۸۵ ،و تحلیل نگارندگان در GIS
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مطالعات و بررسیها

هدف ،مطالعه و بررسی ابعاد فرایند رشد شهرنشینی روستاهای پیرامونی تهران یا بهعبارتی
تغییرات پیراشهرنشینی است .بدین منظور ابتدا براساس معیارهای برگرفته از مبانی نظری
مطالعات ،نسبت به تحوالت پیراشهرنشینی در منطقه کالنشهری تهران شناخت حاصل میشود
که تشخیص گرایشهای توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در منطقه در بررسی این معیارها حائز
اهمیت است .سپس برای اندازهگیری و سنجش میزان تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری
تهران طی دوره  1385-1375و اثبات یا رد فرضیه مبنی بر وجود تفاوتهایی در این میزان
تغییرات براساس فاصله از کالنشهر تهران ،نیاز به تعیین سنجهها یا شاخصهایی است تا بتوان
معیارها را در قالب آنها تعریف و بهصورت ک ّمی اندازهگیری نمود .در نهایت با استفاده از
روش تجزیه و تحلیل ک ّمی و بهکارگیری مدل تاپسیس میزان تغییرات پیراشهرنشینی در هاله
کالنشهری تهران براساس شاخصهای ک ّمی امتیازبندی میشود تا پهنههای دهستانی (روستاها
و نقاط پیراشهری) در طیفی از بیشترین تا کمترین میزان تغییرات شناسایی گردند.

بررسی معیارهای تحلیل تغییرات پیراشهرنشینی در منطقه کالنشهری تهران

از اوایل دهه  ۱۳۵۰خورشیدی ،روند توسعه کالبدی تهران بهصورت گسسته در امتداد محورهای
ارتباطی اصلی آهنگی سریع پیدا میکند و کالنشهر تهران گسترش فضایی خود را در سطح منطقه
مطرح میکند ( .)Madanipour, 2011منطقه کالنشهری تهران فرایند شکلگیری چهار مرحلهای،
شکلگیری و تکوین تهران تاریخی ،شکلگیری و تکوین تهران جدید ،سازمانیابی و تکوین
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کالنشهر تهران و شکلگیری و پیکرهبندی منطقه کالنشهری تهران را طی مینماید .در دوره
شکلیابی منطقه کالنشهری تهران ،وجه غالب الگوی مکانگزینی جمعیت و فعالیت ،تمرکززدایی
جمعیت و فعالیت از تهران و رانش جمعیت و اشتغال به کانونهای پیرامونی آن است که نوعی
توسعه غیرمتمرکز و گسسته را در پیرامون شکل میدهد (حاجیپور.)۱۳۸۷ ،
طرح مجموعهشهری تهران دو گرایش جهت این توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در دهه ۱۳۷۰
ه.ش برای منطقه کالنشهری تهران مطرح میکند :نخست گرایش فعالیتها برای بیشترین استفاده از
صرفههای مقیاس و ادغام و در پی آن گرایش جمعیت به استفاده از حداکثر خدمات که موجب گرایش
پیوسته به نقاط مرکزی میشود .دوم ،رانش فعالیت و جمعیت در پی ازدحام که افزایش هزینه تولید،
گرانی زمین و مسکن را بههمراه دارد .دو الگوی اسکان حومهنشینی به معنای اسکان جمعیت در نقاط
تجهیزشده خارج شهر و حاشیهنشینی خارج از محدوده قانونی شهرها برای جابهجاییهای فضایی
جمعیت مطرح است (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.)1377 ،
در دهه  ۱۳۸۰ه.ش برای پاسخگویی به مسائل در نواحی پیرامونی کالنشهر ،طرح جامع تهران
( )۱۳۸۵محدودهای تحت عنوان «حریم» را برای تهران تعیین مینماید .یکی از اهداف تعیین حریم
تهران ،حل مسئله بحرانی حاصل از تقویت نیروها و گرایشهای مبتنی بر انگیزههای اقتصادی-
مالی در مقابل نیروها و گرایشهای تضعیفشونده مبنی بر انگیزههای حفظ منابع عمومی و
توسعه پایدار است (بومسازگان .)۱۳۸۵ ،یکی از این گرایشها در ابعاد فضایی و جمعیتی ،تحوالت
پیراشهرنشینی و رشد نقاط پیراشهری در منطقه کالنشهری است که براساس معیارهای جمعیت،
مهاجرت ،مشاغل و اراضی کشاورزی قابل شناخت و تحلیل است که شامل موارد زیر است:

 -معیار جمعیت

در منطقه کالنشهری تهران ،گرایش جمعیت روستایی با شدت بیشتری در مقایسه با کشور
بهسوی روستاهای بزرگتر در نواحی پیرامونی تهران است .این روستاها بهتدریج با از دست
دادن معیشت و اقتصاد روستایی خود ،ویژگیهای شهری کسب مینمایند .میتوان سه حالت برای
دگرگونی نقاط روستایی در منطقه بیان نمود :ادغام در شهر درپی گسترش بیرونی شهر ،ادغام
چند روستای مجاور با یکدیگر و تشکیل یک مرکز شهری ،تبدیل مراکز سکونتگاهی روستایی به
نقاط شهری؛ نقاط شهری منطقه کالنشهری از  18شهر در سال  1355به  53شهر در سال 1385
میرسد (آمایش و توسعه البرز.)1388 ،
نقاط روستایی در منطقه کالنشهری تهران با افزایش جمعیت بهسرعت درحال تبدیل شدن به
نقاط شهری هستند .سهم جمعیت نقاط پیراشهری (نقاط روستایی شهریشده) از جمعیت شهری
منطقه کالنشهری (کنونی) در سال  ۱۳۵۵از  %2به  %24در سال  1390میرسد ،درحالیکه
همزمان سهم کالنشهر تهران از جمعیت شهری منطقه با کاهش چشمگیری از  %94به %60
میرسد .این امر نمایانگر برونفکنی و سرریز توسعه به مراکز پیرامونی تهران گذار سریع نقاط
روستایی به شهری است.

 -معیار مهاجرت

در دوره  ،1365-1355برخی از اقدامات دولت منجر به تدوین مقرراتی گردید که مانعی در استقرار
بیقید و شرط مهاجران در تهران و هدایت آنها به نقاط پیرامونی بود .در دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۵
افزایش مهاجرتهای درون منطقه کالنشهری را میتوان عامل مهمی در تشدید یا تضعیف استقرار

 -معیار مشاغل بخش کشاورزی و غیرکشاورزی

 -معیار زمینهای کشاورزی

اثرگذاری فعالیتهای انسانی بر محیط زیست بهواسطه تغییر کاربری و پوشش اراضی قابل
ارزیابی است .بررسی تغییرات کالسهای پوشش گیاهی در تصاویر ماهواره لندست )1988( TM
یدهد که کالسهای باغات و جنگلهای با تراکم
و  )2006( IRSدر طرح آمایش استان تهران نشان م 
باال ( ،)%24.69اراضی زراعی آبی و دیم ( ،)%36.09مراتع خوب ( )%8.83کاهش و کالسهای مراتع
متوسط و ضعیف ( )%24.68و مناطق بدون پوشش گیاهی ( )%9.62افزایش مییابد (علیمحمدی،
 .)1388یکی از عوامل تأثیرگذار بر تغییر کاربری و کاهش سهم اراضی زراعی و مراتع ،گسترش
شهرنشینی در روستاها و تبدیل این زمینها به توسعههای غیرکشاورزی است.

تبیین شاخصهای ک ّمی سنجش تغییرات پیراشهرنشینی براساس معیارهای تحلیلی

پس از آنکه شناخت نسبت به معیارهای تحلیل تحوالت پیراشهرنشینی در منطقه کالنشهری
تهران حاصل گردید ،بهمنظور سنجش و اندازهگیری ک ّمی میزان تغییرات پیراشهرنشینی به تدوین
سنجهها و شاخصها نیاز است .بدین منظور برای هریک از معیارها چندین شاخص ک ّمی براساس
شناخت ویژگیهای بومی در منطقه کالنشهری تهران به روش استقرایی تدوین میشود .هدف
از تدوین شاخصهای ک ّمی ،سنجش میزان رشد شهرنشینی روستاهای پیرامون تهران و رشد
ویژگیهای شهری در نواحی روستایی است که در نهایت رشد فزاینده ویژگیهای شهری ،کمرنگ
یدهد.
شدن ویژگیهای روستایی و تشدید پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران را نشان م 
سپس براساس نظرسنجی از متخصصان و اهل فن یک شاخص انتخاب میشود .در جدول ۱
شاخصهای ک ّمی بهطور کامل شرح داده میشود.

نامۀ معماری و شهرسازی

در دوره  1385-1355سهم مشاغل بخش کشاورزی در منطقه کالنشهری تهران کاهش فزایندهای
دارد و در مقابل بخش خدمات روند افزایشی را طی مینماید .از سال  1355سهم مشاغل در بخش
کشاورزی از حدود  ۵%به  %۲.۳در سال  ۱۳۸۵کاهش ،بخش صنعت تقریب ًا با حدود %33.8
بدون تغییر و بخش خدمات به  %63.9افزایش یافته است (هادی زنوز .)1388 ،سهم مشاغل بخش
کشاورزی بهتدریج با گسترش پیراشهرنشینی نسبت به سهم مشاغل بخشهای غیرکشاورزی
کاهش مییابد و افزایش سهم مشاغل بخش صنعت و خدمات به کل مشاغل به معنای تحوالت در
ساختار اقتصادی نقاط روستایی است.

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

جمعیت در نقاط خاصی از منطقه پنداشت .استقرار مهاجران شهرنشین در روستاها بیش از پیش
افزایش مییابد .این امر درعین مختل کردن نظام اشتغال و بهرهوری روستایی ،به تغییر سیمای
جمعیتی روستاها و شهری شدن آنها میانجامد .در دوره 1385-1375در شهرستان تهران روند
مهاجرفرستی بیش از مهاجرپذیریاست .در مقابل ،موازنه مهاجرتی سایر شهرستانهای استان
حاکی از مهاجرپذیر شدن آنها است (زنجانی .)1388 ،رشد سکونتگاههای خودروی پیرامونی
تهران بیش از آنکه معلول مهاجران تازه وارد روستایی باشد ،نتیجه جابهجایی جمعیت شهرنشین
درون منطقه کالنشهری تهران است ( .)Zebardast, 2006بدینترتیب مهاجرانی که درون منطقه
کالنشهری جابهجا میشوند ،سهم عمدهای در افزایش جمعیت روستاهای پیرامونی دارند.

15
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جدول  .1شاخصهای سنجش تغییرات پیراشهرنشینی در روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در دهستانهای
هاله کالنشهری تهران

منبع :نگارندگان ،براساس مطالعات مبانی نظری و شناخت محدوده مطالعاتی

سنجش میزان تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران

در دهه  ۱۳۷۰و  ۱۳۸۰خورشیدی ،تحوالت گسترده و شدیدی در نواحی پیرامونی تهران رخ
یدهد ،بهطوریکه طرح مجموعه شهری نیز به این علت در دهه  ۱۳۷۰تدوین میگردد .به
م
علت دسترسی به اطالعات سرشماری  ۱۳۷۵و  ،۱۳۸۵این دوره برای بررسی میزان تغییرات
پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران انتخاب میشود .سنجش میزان تغییرات پیراشهرنشینی
با استفاده از شیوههای تجزیه و تحلیل ک ّمی و فضایی صورت میگیرد .در روش ک ّمی میتوان
از تکنیکها و م دلهایی بهره جست و در این مقاله برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل تاپسیس
استفاده میگردد .در روش تجزیه و تحلیل فضایی ،نتایج برآمده از مدل تاپسیس با شیوههای
تحلیل فضایی در نرم افزار  GISترکیب میشود و برای ارزیابی فرضیه بهکار میرود.
در مدل تصمیمگیری چندمتغیره تاپسیس m ،گزینه توسط  nشاخص ارزیابی میشود .با
تعریف راهحل ای دهآل مثبت و راهحل ای دهآل منفی ،گزینۀ بهینه دارای کمترین فاصله از راهحل ای دهآل
مثبت و در عین حال دورترین فاصله از راهحل ای دهآل منفی است .ای دهآل مثبت نمایانگر بیشترین
ندهنده کمترین تغییرات در گزینهها است .در این مدل
تغییرات پیراشهرنشینی و ای دهآل منفی نشا 
گزینهها ،روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در دهستانهای هاله کالنشهری تهران و شاخصها نیز
شاخصهای ک ّمی و بومیشده برای تهران است .از آنجا که هدف از بهکارگیری مدل تاپسیس سنجش
بیشترین و کمترین میزان تغییرات پیراشهرنشینی طی دوره  1385-1375است ،برای استفاده از
شاخصهای ک ّمی در مدل در مرحله نخست باید میزان تغییرات آنها محاسبه شود .در مرحله دوم از
نتایج تغییرات شاخصها در مدل تاپسیس استفاده و میزان تغییرات پیراشهرنشینی امتیازبندیشود.

مرحله نخست :محاسبه میزان تغییرات شاخصهای ک ّمی در گزینهها (روستاها و
نقاط پیراشهری)

به روش ک ّمی ،میانگین سالیانه تغییرات 19شاخصها در گزینهها یعنی روستاها و نقاط پیراشهری
مستقر در دهستانهای هاله کالنشهری تهران طی فاصله زمانی  1385-1375محاسبه و نتایج

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

آن در جدول  ۲آورده میشود .در برخی از شاخصها مثبت بودن میانگین تغییرات سالیانه
نمایانگر افزایش روند تحوالت پیراشهرنشینی است ،همچون شاخص نرخ رشد جمعیت .از
سویی دیگر در برخی از شاخصها ،منفی بودن میزان تغییرات حاکی از کاهش روند تحوالت
پیراشهرنشینی نیست مانند اینکه هرچه سهم اراضی کشاورزی از پهنه دهستان کاهش یابد
تغییرات پیراشهرنشینی بیشتر است .برای ادراک فضایی از میزان تغییرات هریک از شاخصها،
پهنههای دهستانی (روستاها و نقاط پیراشهری) در چهار طیف از کمترین تا بیشترین تغییرات
طبقهبندی و در شکلهای  5تا  9نشان داده میشود.
ندهنده افزایش جمعیت و
در جدول  ،۲مثبت بودن میزان تغییر «شاخص نرخ رشد جمعیت» نشا 
منفی بودن آن حاکی از کاهش جمعیت طی دوره ده ساله مذکور است .در شکل  ،5پهنههای با رنگ
تیرهتر به معنای روستاها و نقاط پیراشهری است که بیشترین میزان افزایش رشد جمعیت را دارا
هستند .این میزان افزایش سریع جمعیت در نقاط روستایی ،باعث تبدیل آنها به نقاط شهری میشود.

نامۀ معماری و شهرسازی
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شکل  .5تغییرات نرخ رشد جمعیت در پهنههای دهستانی (روستاها و نقاط پیراشهری)1385-1375 ،
منبع :نگارندگان براساس تحلیل دا دههای خام سرشماری  ۱۳۸۵ ،۱۳۷۵در GIS

«شاخص سهم مهاجران وارد شده طی  10سال گذشته از مراکز سکونتگاهی درون منطقه
کالنشهری به روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در دهستانهای هاله کالنشهری تهران»،
یدهد .در جدول  ۲منفی بودن میزان تغییر در این شاخص به
جریان مهاجرت درونی را نشان م 
معنای آن است که در این روستاها و نقاط پیراشهری سهم مهاجران وارد شده در سال ۱۳۸۵
کمتر از سال  ۱۳۷۵است .آنچه قابل توجه است ،میزان تغییرات مثبت و فزاینده سهم مهاجران وارد
شده به روستاها و نقاط پیراشهری دهستانهای شمالی همچون لواسان کوچک (پهنههایی با رنگ
تیرهتر) نسبت به دهستانهای جنوبی (پهنههایی با رنگ روشنتر) است.
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شکل  .6تغییرات سهم مهاجران وارد شده به روستاها و نقاط پیراشهری1385-1375 ،
منبع :نگارندگان براساس تحلیل دادههای خام سرشماری  ۱۳۸۵ ،۱۳۷۵در GIS

در جدول  ۲تغییرات منفی «شاخص نسبت مشاغل بخش کشاورزی و نسبت مشاغل بخش
صنعت و خدمات به کل مشاغل در روستاها و نقاط پیراشهری» نمایانگر کاهش نسبت مشاغل
بخش کشاورزی است که بیشتر در دهستانهای مستقر در جنوبغربی هاله کالنشهری تهران
در شکل  7مشاهده میشود .در مقابل این دهستانها با تغییرات مثبت و روندی افزایشی نسبت
مشاغل بخش صنعت و خدمات به کل مشاغل مواجه هستند .استقرار مراکز فعالیتی و شهرکهای
صنعتی در این دهستانها ،در این افزایش تأثیرگذار است.
در دهستانهای شمالی ،افزایش سهم مشاغل خدماتی با توجه به گسترش خانههای دوم قابل
توجهاست .در دهستانهای شرقی و جنوبشرقی که اراضی کشاورزی وسیعی مشاهده میشود،
یدهد؛ بدین معنی که
میزان تغییر نسبت مشاغل بخش کشاورزی روندی افزایشی و مثبت نشان م 
نسبت مشاغل بخش کشاورزی از کل مشاغل طی دوره افزایش مییابد.

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

شکل  .7تغییرات نسبت مشاغل بخش کشاورزی به کل مشاغل در روستاها و نقاط پیراشهری1385-1375 ،

نامۀ معماری و شهرسازی

منبع :نگارندگان براساس دادههای خام سرشماری  ۱۳۸۵ ،۱۳۷۵در GIS

19

شکل  .8تغییرات نسبت مشاغل بخش صنعت و خدمات به کل مشاغل در روستاها و نقاط پیراشهری1385-1375 ،
منبع :نگارندگان براساس دا دههای خام سرشماری  ۱۳۸۵ ،۱۳۷۵در GIS
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در جدول ۲تغییرات منفی «شاخص سهم مساحت زمینهای زراعی آبی ،دیم و مراتع خوب به
کل مساحت دهستان» نمایانگر کاهش سهم زمینهای زارعی و مراتع خوب است که شدیدترین
میزان کاهش این سهم ،متعلق به دهستانهای شمالی و شرقی هاله کالنشهری تهران است که در
شکل  9به صورت پهنههایی با رنگ تیرهتر مشاهده میشود .دهستانهای جنوبشرقی (پهنههای
با رنگ روشنتر) که دارای سهم باالیی از مساحت زمینهای زراعی هستند ،در طی این دوره
کمترین میزان تغییرات را نسبت به سایر دهستانها دارا هستند.
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شکل  .9تغییرات سهم اراضی کشاورزی و مراتع خوب از مساحت دهستان در هاله کالنشهری تهران1379-1385 ،
منبع :نگارندگان براساس دادههای خام از علیمحمدی ۱۳۸۸ ،در GIS

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

جدول  .2میانگین سالیانه تغییرات شاخصها در روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در دهستانهای هاله
کالنشهری تهران۱۳۷۵-۱۳۸۵ ،

نامۀ معماری و شهرسازی

21

منبع :نگارندگان براساس محاسبات با استفاده از دادههای خام سرشماری 1375 ،1385و علیمحمدی۱۳۸۸ ،
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مرحله دوم :امتیازبندی تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران با
بهکارگیری مدل تاپسیس

پس از محاسبه میزان تغییرات شاخصهای ک ّمی سنجش تحوالت پیراشهرنشینی ،در این مرحله از
مدل تاپسیس در ترکیب تمامی شاخصها برای محاسبه امتیاز نهایی تغییرات پیراشهرنشینی در
هاله کالنشهری تهران استفاده میگردد .مراحل بهکارگیری مدل شامل موارد زیر هستند:
• •مرحله اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری دادهها براساس  mگزینه و  nشاخص .گزینهها
یعنی دهستانها (روستاها و نقاط پیراشهری) سطرها و هر شاخصها ،ستونهای ماتریس
یدهند .در ستون ماتریس دادهها ،تغییرات محاسبهشده برای شاخصها
دادهها را تشکیل م 
مطابق جدول  ۲آورده میشود.
• •مرحله دوم :بیمقیاس کردن دا دهها و تشکیل ماتریس استاندارد .چون هریک از شاخصها
واحدهای مختلفی دارند باید ماتریس استانداردی تشکیل شود .برای این منظور از فرمول
نرمالیزه کردن 20استفاده میشود.
• •مرحله سوم :ماتریس نرمال وزندار .وزن نهایی 21هر یک از شاخصها محاسبه و ماتریس
نرمال وزندار به دست میآید .روشهای وزندهی برای شاخصها بسیار مختلف است.
در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان در این زمینه وزن نهایی برای
شاخصها تعیین میگردد (جدول  .)۳جدولی در پیوست ماتریس نرمال وزندار را نشان
میدهد.
جدول  .3وزن نهایی هر یک از شاخصها

ﺷﺎﺧﺺ
وزن

رﺷد

ﺟﻤﻌيت
٠,٢٨١٨٤

ﺳﻬﻢ

مﻬﺎﺟران

وارد ﺷده
٠,٢٥٩٠٤

ﻧﺴﺒت مﺸﺎﻏﻞ ﺑﺨﺶ
صنﻌت و ﺧدمﺎت ﺑه
كﻞ مﺸﺎﻏﻞ
٠,١٠٠٠٤

ﻧﺴﺒت مﺸﺎﻏﻞ

ﺳﻬﻢ اراضي

ﺑﺨﺶ كﺸﺎورزي

زراعي و مراتع ﺑه

ﺟﻤع

٠,١٦٨١٤

٠,١٩٠٩٤

١

ﺑه كﻞ مﺸﺎﻏﻞ

مﺴﺎحت دهﺴتﺎن

منبع :نگارندگان

• •مرحله چهارم و پنجم :تعیین ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی
• •مرحله ششم :محاسبه میزان فاصله هر شاخص از ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی  ،به تفکیک
برای هریک از گزینهها
24
• • مرحله هفتم :تعیین امتیاز نزدیکی نسبی هر گزینه به ایدهآل مثبت
• •مرحله هشتم :کسب امتیاز نهایی هر یک از گزینهها براساس امتیاز نزدیکی نسبی هر گزینه
امتیاز نهایی برای روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در دهستانهای هاله کالنشهری نمایانگر
میزان تغییرات پیراشهرنشینی در هر یک از آنها از سال  ۱۳۷۵تا  ۱۳۸۵است .در جدول  ۴باالتر
22

23

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

بودن این امتیاز به معنای بیشتر بودن میزان چنین تغییراتی طی دوره مذکور است .حال میتوان
به این پرسش پاسخ داد که از نظر فضایی ،میزان تغییرات پیراشهرنشینی طی دوره 1385-1375
در چه پهنههایی از هاله کالنشهری تهران بیشترین و در چه پهنههایی کمترین است .بدین منظور
براساس امتیازهای نهایی ،دهستانها با استفاده از ابزار تحلیل خوشهبندی 25در  ArcMapبه
پهنههای همگن طبقهبندی میشوند .شکل  10پهنهبندی دهستانهای مستقر در هاله کالنشهری
تهران را از لحاظ تغییرات پیراشهرنشینی نشان میدهد که با استفاده از دستور فاصلههای
همگن ،26امتیازهای نهایی براساس کمترین تا بیشترین تغییرات در چهار پهنه طبقهبندی میشوند.
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شکل  .10پهنهبندی تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران براساس امتیازهای نهایی با بهکارگیری
مدل تاپسیس
منبع :نگارندگان

بدین ترتیب پهنه همگن اول (تیرهترین رنگ) مشتمل بر دهستانهایی با باالترین امتیاز است.
بدین معنی که روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در این دهستانها بیشترین رشد پیراشهرنشینی
را طی دوره  1385-1375براساس شاخصهای تعریفشده تجربه مینمایند .پهنه همگن چهارم
(کمرنگترین رنگ) مختص به دهستانهایی است که کمترین امتیاز نهایی را در مدل تاپسیس کسب
مینمایند و کمترین تغییر و تحوالت پیراشهرنشینی را در دوره مذکور دارا هستند.
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پیراشهرنشینی در پهنههای همگن
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منبع :نگارندگان

آزمون فرضیه :تحلیل تحوالت پیراشهرنشینی براساس فاصله از کالنشهر تهران

براساس شاخصهای ک ّمی و بهکارگیری مدل تاپسیس میزان تغییرات پیراشهرنشینی یا
شهرنشینی روستاهای پیرامونی تهران سنجش و امتیازهای نهایی برای گزینهها (روستاها و

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

نقاط پیراشهری) محاسبه گردید .براساس ابزارهای تحلیلی در  GISتغییرات پیراشهرنشینی در
هاله کالنشهری تهران طی دوره  1385-1375در طیفی از کمترین تا بیشترین تغییرات از لحاظ
فضایی در پهنههایی همگن خوشهبندی میشود (شکل  .)10از این نتایج برای اثبات یا رد فرضیه
مبنی بر اینکه «میزان تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری با فاصله از تهران متفاوت و
بهصورت پراکنده در حال گسترش است» ،استفاده میشود .بنابراین نیاز به ترسیم فاصلههایی از
کالنشهر تهران است تا بتوان تغییرات پیراشهرنشینی را در این فواصل ارزیابی کرد .برای تعیین
حلقههایی با فاصله مشخص از کالنشهر ،محدوده حریم  ۱۳۷۱و  ۱۳۸۵تهران مبنا قرارمیگیرد
(شکل .)11
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شکل  .11محدوده حریمهای مصوب تهران
منبع :بومسازگان۱۳۸۵ ،

بدین ترتیب با استفاده از ابزار  Bufferدر نرمافزار  ArcMapو براساس موقعیت حریم ۱۳۷۱
و  ۱۳۸۵تهران ،حلقههایی به فاصله  ۲۵ ،۱۵و  ۳۵کیلومتری از لبه محدوده شهری تهران بر روی
پهنهبندی تغییرات پیراشهرنشینی ،در شکل  ۱۱ترسیم میشود .ترسیم حلقهها بر روی پهنهبندی
یدهد که در هریک از فواصل میزان تغییرات متفاوت و در فاصله
تغییرات پیراشهرنشینی نشان م 
دورتر از تهران تحوالت پیراشهرنشینی در حال گسترش است.
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شکل  .12حلقههای با فاصله  25 ،15و  35کیلومتری از اراضی شهری تهران بر روی پهنهبندی تغییرات
پیراشهرنشینی۱۳۷۵-۱۳۸۵ ،
منبع :نگارندگان

تغییرات پیراشهرنشینی با توجه به فاصله از کالنشهر تهران به صور گوناگون رخ میدهد.
محدو دهای با فاصله حداکثر  ۱۵کیلومتری از تهران تقریب ًا دربرگیرنده محدوده حریم  ۱۳۷۱و
محدودهای با فاصله  ۱۵تا  ۲۵کیلومتری از آن دربرگیرنده بخش گستردهای از محدوده حریم
مصوب  ۱۳۸۵تهران است .میتوان وجوه اشتراک و تمایزات چنین تغییراتی را براساس موقعیت
فضایی پهنههای همگن در حریم و حلقههای فاصله از تهران و با استناد به شناخت ویژگیها
و تحوالت پیراشهرنشینی در سطح منطقه تبیین نمود .تغییرات پیراشهرنشینی در این فواصل
براساس جمعیت تحلیل میگردد .بدینمنظور سهم جمعیت روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در
هریک از محدودهها از جمعیت هاله کالنشهری در سال  ۱۳۸۵محاسبه میشود که یافتههای آن
در بخش بعد تشریح میشود.

یافتههای تحلیل

تعیین مرزهای حریم  ۱۳۷۱در کنترل رشد در محدودهای با فاصله  ۱۵کیلومتری از تهران مؤثر
واقع میشود ،بهطوریکه در سرشماری  13۷5به تعداد بسیار اندکی از روستاهای مستقر
در حریم ،عنوان شهر اطالق میشود .تنها  ۳شهر چهاردانگه ،باقرشهر و کهریزک روستاهای
تبدیلشده به شهر (نقاط پیراشهری) در این محدوده هستند که پس از شهر شدن نیز از محدوده
حریم استحفاظی تهران خارج میشوند 27.درون این محدوده ،تغییرات پیراشهرنشینی به کمترین
میزان است .تنها در نواحی شرقی و همجوار با تهران این تغییرات نسبت ًا بیشتر میشود که این امر

تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در دروه...

بهواسطه جدا گشتن بخشی از محله  ۱۹شهر تهران بهعنوان دهستان عظیمیه در سرشماری 1385
و وجود روستاهای با جمعیت بیش از  20هزار نفر است .تحت ضوابط و مقررات حاکم بر حریم،
در این محدوده تبدیل نقاط روستایی به شهری و تبدیل اراضی زراعی به توسعههای شهری در
دهه  ۱۳۸۰با شدت کمتری صورت میگیرد .بهطوریکه براساس شکل  13باالترین سهم جمعیت
نقاط روستایی از جمعیت روستایی هاله کالنشهری با  %۳۴متعلق به این محدوده است .بررسی
روند شکلگیری منطقه کالنشهری تهران نشان میدهد که این محدوده در دورههای پیش از
دهه  ۱۳۷۰گسترش پیراشهرنشینی را تجرب ه نموده است .تبدیل روستاهای قاسمآباد شاهی به
اسالمشهر نمونهای از رشد نقاط پیراشهری پرجمعیت در دهه  ۱۳۶۰در این محدوده است.
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شکل  .13سهم جمعیت روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در محدو دههایی با فواصل مشخص از تهران از
جمعیت هاله کالنشهری در سال ۱۳۸۵
منبع :نگارندگان براساس دا دههای خام جمعیت مرکز آمار ایران۱۳۸۵ ،

بیشترین میزان تغییرات پیراشهرنشینی ،درون محدودهای با فاصله  ۱۵تا  ۲۵کیلومتری از
تهران رخ میدهد ،در نواحی که تجمع و رشد پراکنده نقاط پیراشهری مشاهده میشود .میزان
رشد پیراشهرنشینی در نواحی شرقی و جنوبغربی از این محدوده (نواحی با تیرهترین رنگ)
نسبت به سایر نواحی هاله کالنشهری بیشینه است .بهطوریکه بیشترین سهم جمعیت نقاط
روستایی و پیراشهری از کل جمعیت هاله کالنشهری با  %۴۸متعلق به این محدوده است (شکل
 .)13در این محدوده بیشترین تعداد نقاط روستایی طی دوره  1385-1375به شهر تبدیل میشوند
و رشد پیراشهرنشینی نیز بیشینه است .اعمال مقررات کنترل رشد در محدوده حریم  ۱۳۷۱تهران،
همچون جهش قورباغهای موجب رشد شهرنشینی در روستاهایی فراتر از مرزهای حریم میشود.
کمترین تحوالت پیراشهرنشینی در هاله کالنشهری تهران در نواحی جنوبشرقی محدو دهای با
یدهد .نقاط پیراشهری در این محدوده اندک هستند ،اما در
فاصله  ۲۵تا  35کیلومتری از تهران رخ م 
نواحی با نقاط پیراشهری پراکنده ،پهنههایی با تغییرات پیراشهرنشینی شدید مشاهده میشود .در
این محدوده سهم جمعیت نقاط روستایی بیشتر از سهم جمعیت نقاط پیراشهری است (شکل .)13
پیراشهرنشینی با رشد شهرنشینی ،مانند موجی به حلقههای دورتر از تهران در حال حرکت
است .با تداوم چنین روندی ،روستاهایی فراتر از فاصله  ۲۵کیلومتری در دوره ،۱۳۹۵-۱۳۸۵
پتانسیل تبدیل شدن به شهر و رشد پیراشهرنشینی را دارا هستند.
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نتیجهگیری

برونفکنی جمعیت و فعالیت به خارج از مرزهای رسمی کالنشهر تهران ،بههمراه مهاجرت
بیرونی از منطقه کالنشهری با هدف اسکان در تهران اما استقرار در نواحی پیرامونی آن ،منجر
به تحوالت گستردهای در منطقه کالنشهری تهران میشود .از آنجا که هدف سنجش و تحلیل
تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کالنشهر تهران طی دوره  1385-1375خورشیدی است ،به
معیارها و شاخصهای ک ّمی نیاز است که تحوالت پیراشهرنشینی از آن طریق قابل سنجش باشد.
به روش استدالل استقرایی و منطق علمی معیارهایی از مطالعات اسنادی و مبانی نظری استنتاج و
شاخصهای ک ّمی برای تهران تدوین میشود .با بهکارگیری شاخصها در مدل تاپسیس ،تحوالت
پیراشهرنشینی در طیفی از بیشترین تا کمترین میزان تغییرات امتیازبندی میشود .امتیازهای
نهایی با ابزارهای تحلیل در  GISبهصورت پهنههای همگن خوشهبندی میشود.
یدهد که با فاصله از کالنشهر تهران ،پدیده
تحلیل چنین تغییراتی به شیوه فضایی نشان م 
پیراشهرنشینی به صور گوناگون جلوهگر میشود و شدت میزان تغییرات با فاصله از تهران
یدهد که در نواحی با فاصله  ۱۵تا  ۲۵کیلومتری از تهران،
متفاوت است .یافتههای تحلیلی نشان م 
یدهد .در نواحی منطبق با محدوده حریم ۱۳۷۱
بیشترین میزان تغییرات پیراشهرنشینی رخ م 
(نواحی با فاصله  ۱۵کیلومتری) تغییرات پیراشهرنشینی و گذار نواحی روستایی به شهری تقریب ًا
کمترین و سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت روستایی هاله کالنشهری تهران بیشترین است.
در این محدوده ضوابط حاکم بر حریم مانع تبدیل روستاها به شهر میشود ،اما در حلقه بعد (-۱۵
 ۲۵کیلومتری) سهم نقاط روستایی تبدیلشده به شهر (نقاط پیراشهری) از جمعیت پیراشهرنشین
بیشینه است .یعنی سرریز توسعه از نواحی با کنترل رشد به نقاط روستایی فاقد ضوابط و
مقررات کنترلی روانه میشود .در محدوده حریم  ۱۳۸۵بیشترین تغییرات پیراشهرنشینی مشاهده
میشود و تداوم چنین روندی باعث رشد پیراشهرنشینی در نواحی فراتر از فاصله  ۳۵کیلومتری
از تهران و خارج از مرزهای حریم میشود .بدین ترتیب تحوالت پیراشهرنشینی بهسوی گسترشی
پراکنده در فواصل دورتر از تهران درحال رشد است که تداوم این روند تدوین تدابیری برای
حرکت بهسوی توسعهای سازنده را ضروری میسازد.
رشد فزاینده و بیبرنامه نقاط پیراشهری و تداوم روند رشد پیراشهرنشینی در فاصلههای
دورتر از تهران و گسترش آن در سطح منطقه ،ضرورت تدوین تدابیری برای حفاظت از
گسترههای محیطزیستی چون اراضی مستعد زراعی و سامان بخشیدن به استقرار جمعیت در
مراکز روستا-شهری در حریم را الزامی میسازد .از جمله سیاستهایی که برای مدیریت و
مهار توسعه شهری در نواحی روستایی مطرح میشود ،سیاست کمربند سبز 28است .بهکارگیری
سیاست کمربند سبز برای برنامهریزی توسعه پیراشهری در هاله کالنشهری تهران میتواند
تهدید رشد پیراشهرنشینی و گسترش آن در حریم را به فرصتی برای دستیابی به مزایایی این
الگوی نوین شهرنشینی روستایی و توسعه سازنده منطقهای سوق دهد.
کمربند سبز در برنامهریزی کاربری اراضی بهمنظور حفظ زمینهای بزرگ توسعهنیافته،
زمینهای مختص به حیات وحش و اراضی زراعی و نقاط روستایی مستقر در نواحی پیراشهری
ت کمربند سبز در هاله کالنشهری تهران ،میتوان از تبدیل روستاها به
استفاده میشود .با سیاس 
شهر جلوگیری و از دستاندازی به از روستاها و روستا-شهرها حفاظت کرد .میتوان محیط و
ویژگی خاص شهرهای تاریخی را حفظ نمود و حتی موجب باززن دهسازی شهری از طریق تشویق
بازیافت اراضی متروکه و دیگر اراضی شهرگردید .با توسعه کشاورزی شهری در نقاط پیراشهری
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مستقر در اراضی زراعی حریم تهران ،میتوان موجب ارتقای بهرهوری روستایی در این مراکز شد.
با توسعه گردشگری کشاورزی ،روستایی و طبیعتگردی میتوان از یکسو فشارهای وارد بر تهران
را در زمینه فراغت شهروندان کاست و از سویی دیگر رونق اقتصادی را به نقاط پیراشهری برگرداند.
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پیوستها

معرفی نقاط پیراشهری مستقر در هاله کالنشهری تهران طی سالهای 1385-1375
منبع :سامانه قوانین و مقررات ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمیhttp://www.rc.majlis.ir ،
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ماتریس نرمال وزندار تغییرات شاخصهای ک ّمی در روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در دهستانهای هاله
کالنشهری تهران۱۳۷۵-۱۳۸۵ ،
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