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چکیده

رشد و گسترش انفجارگونه جمعيت شهرنشين شهرها مشكالت اقتصادي ،اجتماعي و زیستمحیطی فراوان ر ی اا پديددد میییآورد .در
نت جي ه اين مشكالت ،تحليلگران مسائل شهري و م طن قهای ،توجه خود را به توسعه شهرهاي كوچك و متوسططط ،به اونع  نن ننن راه حل ل
ل
مقابله با عدم تعادل ناشي از توسعه شهرهاي بزرگ ،معطوف کردهاند .به عقیده برنامه ریزان راهبرد توسعه روستا -شهرها و شهرهای
کوچک از جمله راهبردهایی است که قادر است ضمن ایجاد تعادل در نظام اس ارقت ررر س اگتنوک هههها ا و فعالیتتتهاییی اقتص دا ییی نق ششش
مهمی را در تحرک بخشی نواحی روستایی ایجاد و اشتغالزایی و متنوعسازی فعالیتها داشته باشد .هدف ای رثا نییبت هلاقم ن ات     
تبدیل روستاها به شهر در نظام پایداری ناحیهای شهرستان ری و روستاهای پیرامون است .سؤال اصلی مقاله هک تسا نیا 

لیدبت      

روستاها به شهر در نظام پایداری ناحیهای شهرستان ری و روستاهای پیرامون چه تأثیراتی را به همراه داشته است؟ پژوهش حاضر با
روش توصیفی -تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و دادههای میدانی(مش دها هه ،مص بحا ههه ،پرسش اجنا )همان مم ممم ش و تسا هد

یارب    

تحلیل دادهها از مدل تحلیلی سوآت استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که تب هاتسور لید ا ش هب  ه اتخاس داعبا ر رررررر ررررررر
جغرافیایی ،ساختار اجتماعی ،ساختار اقتصادی و ساختار کالبدی نظام پایداری ناحیهههای را در شهرس ات ننن ری و روس اهات ییی پیرام نو
تحت تأثیر قرار داده است.
کلمات کلیدی :گسترش شهری ،پایداری نظام ناحیهای ،شهرستان ری ،روستاهای پیرامون.

( -1نویسنده مسئول) ali_estelaji@yahoo.com
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مقدمه
اگرچه شهرنشینی از حدود هفت هزار سال پیش از میالد وجود داشته است اما معنای جدید و توس دنیازف هع هه هههی آن
متعلق به دوران نوین است گسترش شهرنشینی بهویژه در دوران معاصر موجب بسیاری از مسائل و مشکالت پیچیده
شده است که نظر صاحبنظران را به خود جلب کرده است(مهاجرانی و همکاران ) 94 31 ،با ظهور انقالب ص تعن ييي و
با گسترش شتابان شهرها ،مخصوصًاًا مترو پلها ،جوامع انساني ساكن در آنها ،با مشکالت عدیدهای روبهرو شدهانددد
يكي از بارزترين اين مشكالت ،تمركزگرا يي شديد در كي

يا چند شهر و گسیختگی نظام سلسله مراتب ييي ش ره ييي در

اكثر كشورها میباشد .امروزه مشكالت فزاينده شهرهاي بزرگ و روند رو به افزايش شهرنشيني در جهان ،به ويژه در
كشورهاي روبه توسعه ،از عوامل بازدارنده استراتژیهای توسعه به شمار میرود(بیگلو و همکاران .) 97 31 ،در چنين
ت چارههناپ یذ ررر اقتصاد ييي ،
كشورها يي  ،رشد جمعيت شهرنشين و گسترش لگام گسيخته ش هره اا ،پيام هد اا و مش الك ت ت
ل ش ره ييي و منطقهههای ،توجههه
اجتماعي و زیستمحیطی پديد آورده است در نتيجه اين مشكالت ،تحليل گران مسائل ل
خود را به توسعه شهرهاي كوچك و متوسط ،به عنوان استراتژی الزم براي مقابلههه باا عدممم تعادللل ناش ييي از توسعههه
شهرهاي بزرگ ،معطوف کردهاند چرا که تا هنگامي كه رشد شهري صرفًاًا به چند شهر بزرگ محدود باشددد ،گ يار ششش
کتررر
بيشتري به تشديد و تمديد روند رشد در اين مراكز خواهد بود تا انتقال تدريجي آنها به مراكززز ش ره ييي کوچک ک
انجام شود .در كشور ما نيز اين رشد شتابان جمعيت شهرنشين به وضوح قابل مشاهده است(سمیعی پوررر .) 91 31 ،از
نها رطا ی ا زا ف    درجهههی اهمیت
اینرو در ایران مسئله تصرف فضای پیرامون شهرها و گسترش شهر بهسوی زم ممی 
باالیی برخوردار است(عربی ) 1389 ،با توجه به مسئلهی مذکور به عقیده برنامه ریزان مذکور راهبردد توس تسور هع ا   
شهرها و شهرهای کوچک از جمله راهبردهایی است که با رویکرد فضایی قادر است ضمن تعا ماظن رد یشخب لد    
استقرار سکونتگاه و فعالیتهای اقتصادی نقش مهمی را در تحرک بخشی نواحی روستایی ایجاد و اش عونتم و لاغت   
سازی فعالیتها داشته باشد(خلیفه .) 95 31 ،در این میان مطالعات اولیه مجموعه شهري تهران خصوصًاًا شهرستان ری
نشان دهنده آن بوده است که نابسامانیهای موجود بیش از هر چیز ناشی از فقدان نگرش یکپارچه در نظام کنترللل و
هدایت مجموعه و به عبارتی در مدیریت مجموعه شهري است؛ که در ادامه در این پ نآ رب یعس شهوژ هب هدش

   

شها و راهبردهای موجود در این زمینه پرداخته شود.
چال 
ن باررر با اك  رر ررر
ت علم ييي  ،شايددد اولين ن
ايده و موضوع مطالعه و بررسي شهرها يا نقاط شهري كوچك در دنياي تحقيقات ت
ن موضوععع در کار
ح گرديددد كههه جد يرتدي ن ن
جانسون(  ) 1970و بحث مركز توسعه روستا يي فانل( ) 976 1آغاز و مطرح ح
برنامهریزی توسعه فضا يي و منطقهای بود .بدون شك ،از مصرترين طرفداران اين ديدگاه ،دنيس راندينلي است .كاررر

او با همكاري رودل(  ) 1978و نوشتهاش تحت عنوان "شهرهاي درجه دوم در كش اهرو ييي در حا عسوت ل هه ههه" ،بحث ث
ث

ش و جايگاهه
ت ،نقش ش
عميق و پرتواني راجع به موضوع فراهم آورد .در سالهای اخير تحقيقات فراواني در زمينه اهميت ت
ط باا
شهرهاي كوچك و روستا شهرها در برنامههای توسعه به ويژه در توسعه منطقهههای و روس يات ييي و نيززز در ارتباط ط
ی كارشناس ييي ارشددد و
فرآيند تبديل روستا به شهر نقش آن در سطوح م ّلّلي ،منطقهای و مح ّلّلي؛ در قالب پایاننامههههای ی

ت پذيرفتههه استتت-
رسالههای دكتراي دانشگاههای مختلف كشور و نيز مقاالت و طرحهای تحقيقاتي مختلف؛ ص رو ت ت

(عزیزی.) 97 31 ،

تبیین اثرات تبدیل روستاها به شهر751 ...

به طور کلی تحقيقات صورت پذيرفته در اين حوزه را میتوان به سه دسته ك ّلّلي تقسیمبندی نمود د :ال ففف -تحقيقات ييي
كه راجع به نقش و اهميت شهرهاي كوچك در ساماندهي فضا يي و توسعه م ّلّلي ،منطقهای و محلی (روستا يي ) انجاممم
ت روستاا ش هره اا در توسعههه روس يات ييي و ناحیهههای ص رو ت ت
ت
پذيرفته است .ب -تحقيقاتي كه راجع به نقش و اهميت ت
ت پذیرفتههه
پذيرفته است ج -تحقيقاتي كه راجع به پديده تبديل روستا به شهر و تأثيرات مختلف ناش ييي از آن ص رو ت ت
ی ح یر ممم و پیراموننن
است(سمیعی پور )2931 ،در این زمینه در پژوهشی با موضوع بررسی مسائل و مشکالت حق قو ی ی
ی ته ار ننن -دانش دک هه معمارییی و
کالنشهر تهران .این پژوهش توسط دکتر مهدی عربی استادیار دانشگاه شهید رجایی ی
ل پیراموننن ح یر ممم ش هره اا و تعددد و
شهرسازی صورت گرفته و قوانین و مقررات جاری کشور را در رابطه با مسائل ل
تکثر قوانین در مقولهی حریم و همچنین تحوالت و تغییرات را مورد بحث قرار داده است .و همچن ننین در مطالعا یت
دیگر با عنوان برنامهریزی شهرها و شهرکهای جدید با تأکید بر منطقه کالنشهری تهران نوشته دکتر پروانههه زیویاررر
عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری ،در کتاب فوق رویکردهای شهرنشینی و رشد
ق ق ار ررر گرفتههه اس .ت
شتابان آن در دهههای اخیر با محوریت حریم کالنشهر تهران مورد مطالعههه و تحقیق ق

پ شهوژ
و

حاضر به روش تحقيقات توصيفي -تحليلي میباشد .دادهها و اطالعات موجود در این پژوهش به صورت اس یدان

کتابخانهای و همچنین مشاهده و شناخت از منطقه انجام شده است لذا پس از آنکه اطالعات در کنا رارق رگیدکی ر    
گرفت برای بررسی موضوعات مورد نظر و شناخت نقاط و قوت و ضعف منطقهههی م یلحت شور زا هعلاطم درو لی    
 swotاستفاده شده است.
رویکرد نظری
شهر و روستا دارای تاریخچهای بسیار قدیمی است و بیش از پنجهزار سال قدمت دارد .تا سال  ۱۹۰۰میالدی از هررر
ی از جمعیتتت جهاننن
 ۸نفر ،فقط یکی در مناطق شهری زندگی میکرد و بقیه در روستاها؛ اماا در حاللل حاضررر نیمی ی
شهرنشین (  ۵۴درصد) میباشند و  46درصد جمعیت جهان در روستاها زندگی میکنند(هوشیار و کوروشی.) 98 31 ،
ت
در سطح جهانی تا سال  ۲۰۵۰از هر  ۱۰نفر  ۷نفر ساکن شهرها خواهند شد؛ یعنی از مجموععع  9/5میلیاردد جمعیت ت
جهان در سال  ۲۰۵۰میالدی ،بیش از  6/3میلیارد نفر ساکن شهرها خواهند شد .در حالی که اکنون جمعیتتت ش هره اا
ل
ی آنهاا قابل ل
ش جمعیتتت ش اهره ی ی
بیش از  3/9میلیارد نفر است .به علت توسعهی صنعت در کشورهای غربی اف یاز ش ش
ی موجودد ایننن کش هرو اا
شهای ی
توجیه است اما مهاجرت از روستا به شهر در کشورهای در حال توسعه یکی از چالش ش
محسوب م 
یشود(شیخی و الهیاری.) 98 31 ،
ی
بر اساس مطالعهای که توسط یکی از مراکز پژوهشی فرانسه انجام شد تأکید شد که گرایش به س نوک تتت در ش اهره ی ی
ی جهاننن از آن آسیاا و
ن ش اهره ی ی
گت یر ن ن
قارههای آفریقا و آسیا روز به روز در حال افزایش است و تا سال  ۲۰۳۰ب رز گ گ
آفریقا خواهد بود(فتحی .) 94 31 ،بر اساس مطالعات جهانی ،تعریف روستا در کشورهای مختلف دارای تفاوتهاایی
یشود که بیا ون رگن ا راد یح ا مک تیعمج یلاگچ ی
میباشد مث ًالًال در امریکا بیشتر بر مفهوم مناطق روستایی تأکید م 
است در حالی که در بعضی کشورهای دیگر همچون ایران نیز روستا بر اساس میزان جمعی فیرعت ت
عنوان مثال مال هسنارف روشک رد اتسور تیعمج ک

 2000نفر ،در بلژیک  5000نفر ،در هلند

   

یش هب دو   
م مم 

 20000نفررر و در ژاپن
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 0000 3نفر در نظر گرفته شده است و همچنین در آمر كي ا بيشتر بر مفهوم مناطق روستا يي تأکید ميش رگنايب هك دو    
نواحي داراي چگالي جمعيتي كم است.
تعریف روستا در عرف
ب از تع داد ییی
ی مرکب ب
ی ک کچو ی ی
ی استتت کههه واحددد اجتماعی ی
در عرف روستا عبارت از محدودهای از فضای جغرافیایی ی
ییابنددد و
ع می ی
خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی ،عواطف و عالئق مشترک هستند ،در آن تجمع ع
نو
بیشتر فعالیتهایی که برای تأمین نیازمندیهای زندگی خود انجام میدهند ،از طریق استفاده و بهرهگیرییی از زمین ن
در درون محیط مسکونیشان صورت میگیرد ،این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند
یشود(کیوانی نژاد و همکاران.) 98 31 ،
در عرف محل ده نامیده م 
مالک جمعیتی و تشخیص روستا و شهر در ایران
در کشور ما معمو ًالًال جمعیت  5000نفر را از قدیم مالک شهر بودن محلی اطالق میکنند اما این تعریف در گذر زمان
ی
تغییراتی کرد که طی سرشماریهای  1335الی  1375متفاوت بوده است .در سرشماری سال  ، 1335شهررر بههه جایی ی
ق
اطالق شده که جمعیت آن معادل  5/ 000نفر بوده است .در سرشماری سالهای  1345و  1355شهر به جایی اطالق ق
شده که  5/ 000نفر جمعیت داشته باشد ،عالوه بر این کلیه مراکز شهرستانها(بدون در نظررر گ تفر ن ن
ت آنهاا)
ن جمعیت ت
ت  5/ 000نفررر از
ی ساللل  1365دارا ب دو ننن جمعیت ت
شهر محسوب شدهاند(علیزاده و همکاران .) 98 31 ،اما در سرش رام ی ی
تعریف حذف شده است و شهر به جایی اطالق شده است که در زمان سرشماری دارای شهرداری باشد .این تغییر با
ی در زماننن
ط دارای ش رادره ی ی
توجه به تعریف شهر در قانون جدید تقسیمات کشوری ایجاد شد کههه در آن کلیههه نقاط ط
ل  10 / 000نفررر
ن ح قاد ل ل
تصویب قانون را شهر دانسته و ایجاد شهرداری در نقطهای دیگر را در آینده موکول به داشتن ن
ی دارا
ن تعری ففف  ،یعنی ی
جمعیت کرده است(رضائی زاده مهابادی و همکاران .) 98 31 ،در سرشماری سال  1375نیز این ن
بودن شهرداری ،مالک تفکیک شهر از روستا شده است؛ اما در مقابل تعریف ده یاا روستاا را داریممم در ای ار ننن ،ده از
ی ب ار ی ی
ی
قدیمیترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیالتی و جایی بوده است که در آن گروههاایی از م در ممم روس یات ی ی
همکاری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافتهاند( .سیاهویی و همکاران.) 93 31 ،
نسبت شهرنشینی
طی  55سال گذشته ،نسبت شهرنشینی در ایران از  31درصد در ساللل  1335بههه  17درصد در ساللل  90 31اف یاز ش ش
ش
ی بههه
یافت و این روند همچنان ادامه دارد .افزایش نسبت شهرنشینی ناشی از دو عامل تبدیل سکونتگاههاای روس یات ی ی
شهر از یک سوء و مهاجرت روستائیان به شهرها از سوی دیگر است.
لهای ۱۳۳۵ - ۹۵
روند شهرنشینی کشور در سا 
ی یاا روستانش نی ییی)
ت (شهرنش نی ی ی
یکی از جنبههای توزیع جغرافیایی جمعیت ،تفکیک جمعیت برحسب وضع س نوک ت ت
است .در حال حاضر میزان شهرنشینی در کشورهای مختلف جهان روزبهروز رو به افزایش بوده ،به صورتی که رشد
ی اجتماعییی
جمعیت شهری سریعتر از رشد کل جمعیت جهانی است؛ بنابراین شهرنشینی یکی از مهمترین پدیدههای ی
ی
و جمعیتی عصر حاضر محسوب میشود(بابایی و رمضانی گورابی .) 98 31 ،بر اساس گزارش ساللل  2014دورنمای ی
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ت
ی از جمعیت ت
ش از نیمی ی
شهرنشینی جهان بخش جمعیت اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد امروزه بیش ش
ی در
جهان در شهرها زندگی میکنند و انتظار میرود این میزان تا ساللل  2050بههه رقممم  66درصددد برسددد .شهرنش نی ی ی
سرزمین ایران با کشف منابع نفت و استخراج آن از قرن سیزدهم ه.ش به بعد شتاب گرفت .این منابع درآمددد جدیددد
ش حاش ششیهای بخشیددد .کشوررر
ی نقش ش
زمینه فروپاشی اقتصاد و جامعه سنتی را فراهم کرد و به کشاورزی در اقتصاد ملی ی
ت،
ی برخ ادرو ررر ب دو هه است ت
ایران تا پیش از شروع شهر گرایی و شهرنشینی دوره معاصر تقریبًاًا از نظام شهری همگ نو ی ی
ت خودد
یعنی شبکه شهری کشور کهکشانی بوده و تحت تأثیر توسعه درونزا و روابط سنتی شهر و روستاا بههه حیات ت
ی معمو ًالًالًالًال بههه اف یاز ششش
ادامه میداده است .شهرنشینی به صورت عام به معنای زندگی یک جمعیت در شهرهاست ولی ی
شمار ساکنان شهرها نسبت به ساکنان روستایی یک کشور یا منطقه اشاره دارد .شهرنشینی و افزایش آن ،بر اقتصادد و
محیط زیست یک منطقه و یا کشور تأثیر زیادی دارد .همچنین روحیات و شیوه زندگی مردم شهرنشین باا گس رت ش ش
ش
شهرنشینی دستخوش دگرگونیهای نسبتًاًا زیادی میشود .شهرنشینی و رشد شهری معلول عوامل چندی است(زیاری
یگیرنددد -1 :رشددد
و همکاران .) 98 31 ،عمومًاًا  4مورد را به عنوان عوامل مؤثر در رشد جمعیت شهرنشین در نظررر می ی
طبیعی جمعیت شهری -2مهاجرت به شهرها  -3طبقه بندی مجدد شهرها (تبدیل نقاط روستایی به شهر)  -4الحاق و
ی
یباشددد .شهرنش نی ی ی
ضمیمه کردن قلمروهای جدید به شهرهای موجود که اغلب نقاط روستایی حاشیهههی ش هره اا می ی
ی همچوننن
ی کش هرو اا باعثثث ب دوجو ه    آمدننن پدیدهههایی ی
ی در بس رای ی ی
بیرویه و گسترش پرشتاب پدیده شهرنش نی ی ی
تو
ی و مش الک ت ت
ی و بزهکاری ی
ش بیکاری ی
ی ،اف یاز ش ش
ی خوابگاهی ی
ل ش اهره ی ی
حاشیهنشینی ،زاغهنشینی ،تکدیگری ،تش یک ل ل
ت ،ای ار ننن
ی است ت
ناسازگاریهای فرهنگی میشود .بررسی وضعیت شهرنشینی طی شش دهه گذشته در کشور ما حاکی ی
به عنوان کشوری در حال توسعه طی دهههای گذشته به شدت متأثر از روند شهرنشینی ب دو هه است((بنا و همکا ار ننن،
.) 98 31

شکل  :1تغییرات نسبت شهرنشینی و روستانشینی طی  60سال اخیر
منبع)/https://old.moi.ir( :

بررسی روند شهرنشینی بر مبنای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن  1335 - 95 31بیانگر رشد شتابان شهرنشینی
در کشور است ،همانطور که در نمودار نیز به وضوح مشخص است در دوره شصت ساله مورد بررسی بههه ص رو ت ت
ت
مداوم ،شهرنشینی در حال افزایش و در مقابل از سهم روستانشینی کشور کاسته شده استتت ،چنانکههه سهممم جمعیتتت
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ت کشوررر در ساللل 95 31
شهرنشین کشور طی روندی مستمر از  31.4درصد در سال  1335به  74درصد کل جمعیت ت
رسیده است به نظر میرسد رشد سریع شهرنشینی در ایران بیش از هر چیز متأثر از رشد و افزایش جمعیت کشوررر و
نیز جریان مداوم مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری است(فتحی.) 97 31 ،
معرفی منطقه مورد مطالعه
ل شهرس ات نننهاای کن نو ييي ته ار ننن ،ري،
ع شامل ل
ت تقريب ييي  918 5کيلومترمربع ع
حريم پايتخت عرصهههای استتت بههه وسعت ت
ن کههه
شميرانات ،اسالمشهر و رباطکریم و بخشهای قدس و مرکزي از شهرستان شهريار به استثناي دهس ات ننن ج يقو ن ن
در محدوده شمالي از منتهیالیه شمال شرق به سمت شمال غرب ،منطبق است بر حد شمالي شهرستان شميرانات ،از
منتهیالیه شمال غرب به جنوب غرب ،به ترتيب منطبق است بر حد غربي شهرستان شميرانات ،حددد ش ام للل غرب ييي و
ن
غربي شهرستان تهران ،حد شمال غربي و غربي بخش قدس ،حد غربي بخش مرکزي و حد شرقي دهس ات ننن ج يقو ن ن
یالیههه
از شهرستان شهريار ،حد شمال غربي و جنوب غربي شهرستان رباط کريم و حد غربي شهرس ات ننن ري ،از منتهی ی
جنوب غرب به جنوب شرق ،منطبق است بر حد جنوبي شهرستان ري و باالخره از منتهیالیه جنوب شرق به ش ام للل
شرق به ترتيب منطبق است بر حد شرقي شهرستان ري ،حد جنوب شرقي و شرقي شهرس ات ننن ته ار ننن و حددد ش قر ييي
شهرستان شميرانات.

نقشه  :1حریم شهر تهران
منبع( :یافتههای پژوهش) 98 31 ،

شهرستان ری
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) یکی از شهرستانهای استان تهران است .منطقه ( 20شهرری) جنوبیترین منطقههه
شهری شهرداری تهران با  378445نفر جمعيت و وسعت  32کیلومترمربع داخل محدوده شهری و  153کيلومترمربععع
ج مح دود هه و  22محلههه م ممیباشددد.
حريم بوده همچنين اين منطقه دارای پنج ناحيه داخل محدوده و دو ناحيههه خارج ج
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شهرستان ری دارای  5شهر مجزا به نامهای کهریزک ،باقر شهر ،قلعهنو ،قیام دشت و حسنآباد میباشد کههه در ادامههه
ض
چ و عرض ض
به معرفی اختصار هریک میپردازیم طول شرقي شهرستان ری 51 ،درجههه و  25دقيقههه بههه مبدأأ گرين يو چ چ
شمالي آن 35 ،درجه و  38دقيقه است.
یهای اراضي و عدم التزام به اجـراي طرحهای
وابستگي منابع درآمد شهرداریها به فروش تراكم و تغ يي ر کاربر 
یربط از مهمترین داليل ناكارآمدي نظام برنامهریزی شهري است و با عنايت به
مصـوب شهري توسط نهادهاي ذ 
هزینههای جاري تأمین منابع الزم براي توسعه زیرساختهای شهري از جمله حمل و نقل عمومي با موانع جدي
روبروست .راهبري و نظارت بر كليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معمـاري شهرسـتان ري در قالـب طـرح
یشود.
حهای تفصيلي شهرهاي مذكور انجام م 
جـامع شـهرهاي شهرستان و طر 

نقشه  :2موقعیت شهرستان ری

منبع)https://www.ostan-th.ir( :

ن
-1اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري(مصوبات ش رو اای عالللی شهرساز ييي و معمار ييي ا اري ننن) ق يناوـ ن ن
حهای شهري
حهای شهرسازي و معماري ،عمران شهري و طر 
مربوطـه و طر 
-2اجراي آئیننامههای مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهای توسعه عم ارـ ننن محلـ ييي و ناحیهههای ،منطقهههای و
ج از
ت در خـارج ج
ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور و همچنين اسـتفاده از اراض يـ و احـداث بنـا و تأسيسـات ت
محدوده قانوني و حريم شهرها
حهای توسعه و عمران (جامع) ناحيه ،مجموعههای شهري و جامع شهري ،طرحهای تفص يـ لي،
-3تهيه و اجراي طر 
کها و شهرهاي جديد.
حهای ويژه ،شهر 
حهای معماري و طراحي شهري ،طر 
 -4طر 
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حهای مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه معماري بومي استان
-5انجام طر 
حهای مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي
 -6راهبري و نظارت بر طر 
-7انجام امور مربوط به دبیرخانههای کمیسیونهای تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده  5در استان
-8ترويج ،تقويت و ارتقاء اصول و ارزشهای معماري و شهرسازي اسالمي – ايراني (بومي)
-9تش يك ل کمیتهای به منظور بررسي نيازها و كمبودهاي موجود در قوانين و مقررات و اتخاذ تصميم ب ار ييي اق اماد ت ت
ت
الزم در جهت ارتقاء معماري و شهرسازي استان
- 10تش يك ل منظم جلسات كميته سيما و منظر و ارائه گزارش به دفتر معماري و طراحي شهري معاونتتت شهرسـا يز
و معماري حوزه ستادي
- 11شركت در کمیسیونها ،کمیتهها ،شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئیننامههای موضوعه(سند توسعه شهرس نات
ری .) 96 31- 1400
معرفی شهر کهریزک
موقعیت ریاضی شهر کهریزک به عنوان مرکز بخش کهریزک در شهرستان ری استان تهران و در مختصات جغرافیایی
ی و  35درجههه و  03دقیقههه تاا  35درجههه و  23دقیقههه
 51درجه و  20دقیقه تا  51درجه و  24دقیقه طول جغرافیایی ی
یباشد.
عرض جغرافیایی قرارگرفته است .ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا برابر با  995متر م 
ب
ی ،چاپارخانههه در قسمتتت جنوب ب
هستههای اولیه شکلگیری کهریزک عبارتاند از قسمت کاروانسرا در شمال غربی ی
ق کههه عملکردد کا اور نننس ار و چاپارخانههه بههه عن او ننن
ک در شرق ق
غربی ،قلعه کهریزک در غرب و کارخانه قند کهریزک ک
ت .رونددد توسعههه
بخشهای تجاری و حمل و نقل و داد و ستد بوده و قلعه نیز منطقه مسکونی محسوب میشده است ت
ن بعددد از پی زور ی ی
ی
ت .ل کی ن ن
کهریزک نیز در تبعیت از شکلگیری هستههای اولیه و در پیرامون آنها صورت گرفته است ت
ی از اقشاررر
ی بههه بخشی ی
توساز و واگ راذ ی ی
ت ساخت ت
ک جهت ت
ی حاشیههه کهریزک ک
انقالب اسالمی تفکیک بخشی از اراضی ی
ینماید.
مستضعف جامعه ،توسعه آن را وارد مرحله جدیدی م 
ی
ی آسایش اگ هههای ی
ت بخشی ی
ارتباط مستقیم سه روستای قلعه سنگی ،تبایین و کریمآباد موقوفه با مرکز کهریزک و هویت ت
ت
سالمندان و معلولین به کل مجموعۀ کهریزک ،منجر به ایجاد مجموعهای با بافت کالبدی گسسته و شهری با محالت ت
ل اف یاز ششش جمعیت ت
جدا از هم در سالهای اخیر شده است .از اين رو به دلیل ل
ح ان کد ی ی
ی
ق طرح ح
ک در افق ق
ت شهررر کهریزک ک
تغییرات در شکل و فرم این محدوده اجتنابناپذیر خواهد بود.
لهای  1355الی ( 1395کهریزک)
جدول  :1سیر تحوالت جمعیتی از سا 
سال
تعداد/نفر

1355

1365

1375

15 23

299 31

19764

1385
29108

95 31
37527

منبع( :یافتههای پژوهش)

نآباد
معرفی شهر حس 
حوزه شهري حسنآباد از حوزههای جنوبی مجموعه شهري تهران میباشد بر مبناي تعاریف مجموعه ش ره ييي ته ار ننن
این حوزه که در بخش فشاپویه از شهرستان ري واقع شده است از شمال به چرمشهر و از جنوب به رودخانههه شوررر،

از غرب به بزرگراه تهران – قم و در قسمتی بر روي جاده قدیم تهران قم و از شرق بررر روي مح دود هه ح یر ممم شهررر
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حسن آباد و اراضی شورهزار منطبق میباشد .قم و از شرق بر روي محدوده حریم شهر حسنآباد و اراضی ش رو ههزار
منطبق میباشد .ورامین -پیشوا همجوار میباشد .کل وسعت محدوده حوزه شهري حسنآباد (محدوده پیش داهن ييي در
نآبا  د ( (مح دود هه پیش داهن ييي در مح هدود
ورامین  -پیشوا همجوار میباشد .کل وسعت محدوده ح زو هه ش ره ييي حسن ن
مصوب شهر حسنآباد با وسعت  3/ 1145هکتار اشاره کرد که تقریبًاًا  503هکتار آن بایر میباشد پهنه قالب دیگررر در
محدوده حوزه شهري حسنآباد ،شهرك صنعتی شمسآباد با وسعتی در حدود  866هکتار م ممیباشددد .ح زو هه ش ره ييي
نآبا  د ( (در طرح ح
ح
ل وسعتتت مح رهش هدود ييييي حسن ن
حسنآباد ،در قسمت جنوبی مجموعه شهري تهران قرار دارد .کل ل

مجموعه شهري تهران)  6239هکتار میباشد .این حوزه ،از سمت غرب با حوزه شهري رباطکریم – اسالمشهررر و از
یباشد.
سمت شرق با حوزه شهري ورامین  -پیشوا همجوار م 
لهای  1355الی 1395
جدول  :2سیر تحوالت جمعیتی از سا 
سال

1355

1365

1375

1385

95 31

تعداد/نفر

7895

178 11

0471 2

38311

24655

منبع( :یافتههای پژوهش)

معرفی باقرشهر
هسته اوليه باقرشهر قلعهاي بود در شمال كارخانه چرم كه هماكنون اثري از آن بر جاي نمانده است .موقعيت آن بر
اساس بافت موجود شهر مكاني است مابین خيابان وحدت از شمال ،خيابان پيروزي از جنوب ،جادهه ته ار ننن -قممم از
ت
غرب و خيابان شهيد اصغر رشيد پور از شرق .اين قلعه محل سكونت بهائيان بود كه از ابتدا در اين منطقههه س نوك ت ت
يكردند.
داشتند و تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي نيز در اين منطقه به صورت پراكنده زندگي م 
لهای  1355الی 1395
جدول  :3سیر تحوالت جمعیتی از سا 
سال

1355

1365

1375

1385

95 31

تعداد/نفر

985

5206

79 18

59091

388 56

منبع( :یافتههای پژوهش)

معرفی شهر قلعهنو
قلعهنو یکی از روستاهایی بوده است که پتانسیل شهر شدن را از سال  97 31با جمعیتی بالغبر باالی  10000هزار نفر
یرسد هستهههی اولیه
داشته است و توانسته یدک شهر شدن را بر دوش خود بکشد قدمت شهر قلعه نوبه صدسال م 
در مرکز بافت شکل گرفته است موقعیتت قرارگیری قلعهنو که از شهر به سمت شهر ورامین و از غرب ب تیزکرم ه   
یرسد جمعیت روستای قلعهنو در سرش لاس یرام   
ری شمال خوارشهر و جنوبا به اراضی دشت قم م 

 1345معادللل

 1809نفر بوده است که این جمعیت با پیشرفت چشمگیری در سرشماری سال  95 31به رقم  8009 3رسیده است
لهای  1355الی 1395
جدول  :4سیر تحوالت جمعیتی از سا 
سال

1355

1365

1375

1385

95 31

تعداد /نفر

2379

989 3

4993

5337

8009 3

منبع( :یافتههای پژوهش)

معرفی شهر قیام دشت
شهر قیام دشت در  ۱۵کیلومتری جاده خاوران واقع گردیده است .در حال حاضر مساحت این شهررر  ۱۷۹ه از ررر متررر
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ی از سا انک ننن
مربع است و  ۴خیابان اصلی را شامل میشود .خیابان ولیعصر قدیمیترین خیابان و محل زندگی بس رای ی ی
قدیمی است .قیام دشت از نظر ساختار فیزیکی و شاکله شهری یکی از زیباترین شهرهای ایران است .سا اتخ ررر م ظن ممم
ی منحصررر بههه
هندسی و سرراست بودن کوچهها و خیابانها و دسترسی آسان همه معابر آن به یکدیگر از ویژگیهای ی
ت
ی بههه پایتختتت مح ّلّلّلّل س نوک ت ت
فرد این شهر و بلکه بخشی از جاذبههای پرقدرت آن است .این شهر به خاطر نزدیکی ی
ت .در ش ام للل
مناسبی برای مهاجرا ِنِن جویای کار از اقصی نقاط کشور و همچنین برخی از پایتختنشینان بوده و هست ت
این شهر
روستای چهل قز و ارتفاعات موسوم به توچال واقع شده و از سمت شرق به شهرستان پاکدشت وصل می گ در دد .در
جنوب این شهر بزرگراه امام رضا قرار دارد و روستای توتک و شهرک صنعتی خاوران در غرب شهر واقع شدهاند.
لهای  1355الی 1395
جدول  :4سیر تحوالت جمعیتی از سا 
سال

1355

1365

1375

1385

95 31

تعداد /نفر

2379

989 3

4993

5337

7419

منبع( :یافتههای پژوهش)

چ اهداا
قدمت قیامدشت به بیش از  ۴۵سال میرسد ،این شهر اوایل زمین خاکی بود که رضاشاه به تیمساررر باتما یلقن چ چ
ت بههه
ی س نوک ت ت
ک ب ار ی ی
کرد و پس از تفکیک زمینها توسط تیمسار باتمانقلیچ به فروش رسید و خریداران یک بههه یک ک
محله آمدند .در زمان بنی صدر اهدای وام ساخت و ساز زیاد شد و این شهر گسترش یافت .طبق اسنادی که وجودد
دارد شهر قیامدشت قب ًالًال به نام شاهین دشت و شهرسازی شناخته شده بود اما بعد از قیامهای داخلی نامش تغییر کرد
ی بههه شهررر
و بعد از انقالب به نام قیامدشت ثبت شد و ماندگار گشت .قیامدشت در سال  ۹۶بعد از سالها بالتکلیفی ی
تبدیل شد
یافتههای
مواد و روش تحقیق
ف و راهبردهاای توسعههه،
ی بههه اه اد ف ف
نقاط قوت :به منظور تحلیل و تشخیص وضعیت کنونی حوزه شهري و دس بایت ی ی
استفاده شده است .در این روش نقاط قوت ،نقاط ضع ففف  ،فرصتتتها و مح ود د دیتهای ی
ی ح زو هه( )SWOTاز روش
مشخص شده است.
ی که
ی و م تیرید ی ی
ی ،اقتصاد ييي  ،اجتماعی ی
نقاط ضعف :آن گروه از منابع و ویژگیهای کالبدي ،فضایی ،محیطی ،طبیعی ی
امکان بهتري براي استفاده از فرصتهای بیرونی و رویارویی با محدودیتهای بیرونی را بدهد ،نقطه ق بایزرا تو یی یی
ی
یشود.
م
تهدیدها :آن گروه از منابع و ویژگیهایی که موقعیت رقابت حوزه را در مقایسه با سایر حوزهها به خط دنا ر ا دز    یاا
یر و د .
تهای بیرونی حوزه گردد ،نقطهضعف به شمار م 
منابع استفاده از فرص 
ی آ ور د .
تها :آن گروه از منابع یا شرایط بیرونی که امکان گسترش تقاضاي بالقوه را در حوزه فراهم م 
فرص 
محدودیتها :آن گروه از نابسامانیها و ناسازگاریهایی که موقعیت رقابتی حوزه را در سطح منطقه به خطر ان زاد د د،
ب ما سیرت
محدودیت تلقی میشود .تحلیل متقابل این شاخصها در چا وچر ب ب

س تآو

ف کالننن و
ن اه اد ف ف
بههه ت یود ن ن

یکند.
موضوعی و تشخیص مقدماتی راهبردهاي توسعه و تعیین اولویت اقدامات کمک م 

تبیین اثرات تبدیل روستاها به شهر561 ...
جدول  :5تحلیل سوات موضوع مورد مطالعه
عوام دروم ل       

ساختار جغرافیایی

ساختار اقتصادی

سا خ تا ر ا ج تم ا ع ی

سا خ تا ر کا ل ب دی

بررسی
نقاط قوت

""S
Strengths

 -موقعیت نسبی شهر در جن رهش بو   

 -تمایز شهرستان ری در شهر تهران به دلیل

 -نقش خیرات ی یییی ییی -ترانزیت و ی

 -وجود اراضی بایر در حد فاصل

تهران

استقرار خدمات اجتماعی فرهنگی مذهبی

عملکردی -ارتباطاتی و تأثیر آن در

محالت که امکان جب دوبمک نار   

 -همجواری با حرم مطهر عبدالعظیم ع

اقتصاد شهر

یکند
سطوح خدماتی را فراهم م 

حهاای توس هع
حضرت امام(ره) و طرح ح

 -عملک در    دروازهای برای    ش ره   

 -تراکم ساختمانی بالنسبه پایین

مربوط به آن

ل و
تهران و گسترش خدمات حمل ل

در شهر و پتانسیل اف نآ شیاز در

 -استقرار در پهنه دشتی نسبتًاًا هموار با

لونقل
نقل بهویژه بنگاههای حم 

توسعههای آتی

 -ارائه خدمات به روستاهای واقع

ج،
 -دسترسی آسان به تهران ،کرج ج

لدهی شبکه معابر
عامل مثبت در شک 

در حوزه نفوذ ،مراجعین روزمره به

قم ،جاده امام رضا

 -جهت وزش مناسب باد در ارتباط با

کانونهای باربری ،انبارها ،کارگاهها

منابع آلودهکننده

و...

شیب غالب

نقاط ضعف

""W
Weaknesses

 1تا  3درص ناونع هب د    

 -شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک

 -عدم یکنواختی باف هب رهش یعامتجا ت    

 -نامناس  ب ب دو نننن نن س دمآرد حط     

 -گسترده بودن شهر در س و حط

یمت ر
با میانگین بارش  180میل 

ی ،فرهنگ گگی و زباننی م مدر
دلیل تن موق عو یی یی

خانوارها و  کراشم مدع تتتتتت تتهااای

عدم وجود تقسیمات کالبدی

 -اراضی وسیع با شیب زیر یک درصد

ساکن درنتیجه مهاجرت از داخللل و خارج ج
ج

عم و م ی

 -پا  هنارس ندوب نیئ ا بلغ       

بهاای
به عنوان عامل منف آ عفد رد ی بب بب

کشور(افاغنه) به این شهر

تها اای
 -کا عف شقن شه ا لللللل لی ییی 

کاربریها

سط حی

 -تداخل گروهای جمعیتی مختلف مش لمت

کشا رگید هب تبسن یزرو             

 -عدم رعایت سلسلهههمرات رد ب

بر ساکنین ،جمعیت شاغل ساکن و جمعیت

شهای اقتصادی
بخ 

الگ  و و ت هوحن و مدخ عیز ات        

 -باحطس ندوب ال

به اای
ییاتسیا          آ 

زیرزمین ب رهش رد ی ه تکرح لیلد     

      

فاض نارهت رهش بال هب دورو و

          

شاغل غیر ساکن

شهری در سطح محالت

 -کمبود فضاهای اجتماعی فرهنگی

 -نامناسب بودن ع ضر

سفرههای زیرزمینی محدوده مطالعاتی

 -فقدان امنیت اجتماعی در برخی از مناطق

تن و گ

 -مواجه با اراضی کشاورزی در برخی

شهر

یت ر
محالت قدیم 

نوا یح    و مح ود دددیت توس هع    در آن

 -ترا ب هبسنلاب مک ا تیعمج یال    

اراضی

        

در

محدودههای شهری

دوب کیراب

معا و رب

نننننن نن آنهااا در

 سیما و منظر عمومی نامناسبدر سطح ش یتمرم تلع هب ره     
 ییالاب از           

 -مح و یحطس بآ عبانم تیدود        

ب دصرد ندو

آلودگی منابع آب زیرزمینی

ساختمانهای شهر

  

 کمبود فضاهای با ع ز مم مممومی وتوزیع نامناسب آنها
منبع( :یافتههای پژوهش)

با گسترش شتابان و رشد بیرویه شهرهای کشور در ط  دنچ ی د  هه ا یخ رررر ررررر ،روس و رواجم یاهات

نیا کیدزن ای

    

سکونتگاهها به تدریج به شهرها ملحق شدند؛ بدین ترتیب روستاهای الحاقی که بدون برنامه¬ریزی و خودجوش به
محدوده قانونی شهرها محلق شدند ،زمینه را برای حضور و گسترش ه کسا رتشیب هچ ر ا هیشاح رد یمسرریغ ن       
شهرها فراهم ساختند .طبق قانون ،روستاهای شهرستان ری ،با رسیدن به شرایط تبدیل به شهررر ،بای یرهش ۀقطنم د    
شناخته شوند و تحت مدیریت شهرداریها قرار گیرند ،حال آن که الحاق روستاها به شهر گرچه از سویی ،به واسطۀ
بهای
دسترسی به امکانات بیشتر و ارزش افزودهی اراضی ،برای روستانشینان خوشایند است اما در بلندم یسآ تد بب بب
جبرانناپذیری هم به زندگی روستائیان و هم به زندگی شهرنشینان وارد میآورد .تغییراتی که در پی این فرآیند شکل
گرفته در زمینه اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی تأثیرگذار بوده که از جمله مهمترین پیامدهای ادغام روستاها بههه ش هره اا
را میتوان در تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی مورد واکاوی قرار داد که محل برخورد فرهنگها بوده و به دلیل متنوع
بودن خرده فرهنگها با عقاید و برخوردهای متفاوت در محیط و نا آش رهش یگدنز طیارش اب ندوب ان ی مدع و
احساس تعلقات شهروندی در روستاها جلوهی بیشتری پیدا کرده اس ار یتوافتم تاضراعت و ت

    

هب د لابند ا  .در از      
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دیگر پیامدهای ادغام روستاها تغییر در وضعیت اقتصادی است به این علت که در گذش  رثکا هت ر ییاتسو ا زرواشک ن     
یر و د و در
ت و سا  ز مم ممم 
بودند سپس با تبدیل شدن روستاها به شهر ،اراضی زراعی زیادی از بین رفته و ب  ه زززیرساخت ت
یگیرد.
بیانی سادهتر باید عنوان داشت بافت اصیل روستاها در ورطه نابودی قرار م 
سیاست تبدیل روستاها و مراکز بخشها به شهر که به دلیل پایین ب رد یگدنز حطس ندو

اب هک ییاتسور یحاون        

معیارهایی مانند مسکن ،آموزش ،کار و درآمد ،نظام ارتباطات و اطالعات ،تفریح و اوقا  تغارف ت

وو ووو ...ان زاد ه هگیرییی

میشود ،در سالهای اخیر موردتوجه سیاستمداران کشور قرار گرفته است تا بدین طری ناوتب ق ن  اب د ا قل ا وهفم ی م      
شهرنشینی به روستائیان گوشهای از مشکالت عدیده آنان و همچنین کالنشهرهایی که روستائیان ب ترجاهم اجنآ ه    
مینمایند را مرتفع سازند .روند شتابان ارتقای روستاها به شهر در ایران با تقاضا  مدرم هدرتسگ ی در دوبهب تهج      
نرو الزم ب رب ه ر هک تسا یس
وضع زندگی و برخورداری از امکانات و خدمات بهتر شکل گرفته است ،ازاین ن

نیا     

ن،
انتظارات پس از گذشت زمانی معین تا چه اندازه برآورده میشود .در برخی کشورهای در حال توس یچ ریظن هع ننن ننن
مصر ،مالزی و برخی دیگر به منظور جلوگیری از تمرکز شدید شهری و کا ییاتسور ترجاهم شه ا هب ن یاهرهش      
بزرگتر به امر توسعه توجه گردیده است.
جدول  :6تحلیل سوات موضوع مورد مطالعه
ساختار اقتصادی

سا خ تا ر کا ل ب دی

عوام دروم ل         

ساختار جغرافیایی

سا خ تا ر ا ج تما ع ی

 -خ ونع هب یعامتجا تامد ان تپ ا لیسن          

ش و گس شرت    
 -امکا  ن ا زف ای شششششش ش

فرصتها

 -موقعیت ویژه شهر در ارتباط با حرم

وج  موق دو ا یبهذم تیرثک

عملکردهای فرا منطقهای با توجه به

عبدالعظیم و مطهر حضرت امام ،ش ره

تمامی قشرها

اقتصادی شهر در جذب شاغلین متخصص

آفتاب- ،

 -درصد باالی جمعیت جوان

ب نی یور
و غیرمتخصص به ویژه در جذب ب

همجواریها موجود و نزدیک ککی به

کا ر

کانونهای جمعیتی کالن

بررسی
""O
Opportunities

رد      

  

 -تقویت خدمات پایانهای در بخش حمل

-

ونقل کاال به واسطه استقرار در کنار شاهراه

 -امکا مرس ن اا اا ا اا ایهگذا رررر ری در

ترانزیتی جنوب کشور قم و مشهد کرج

بخشهای گذران اوقات فرا و تغ
مراکز تفریحی
 امکارا ن ا و یرهش تامدخ هئ       فراش عونت هب هجوت اب یره           
کاربریهای با عملکرد منطقهای

تهدیدها

""T
Threats

 -قرارگیری بخشششهاایی از ش رب ره   

 -نابساما راتخاس رد یلامتحا ین       

 -ع یموب نیصصختم بذج مد     

        در

-وجود میزان باالی باف هدوسرف ت   

روی خط گسل و نتیجتًاًا ق نتفرگ رار   

اجتماعی شهر به دلیل رشد نسببتًاًا

فعالیتهای مولد اقتصادی به دلیل نزدیکی

در محدودهای سکونتی همجوار با

بخش وسیعی از مح رد هعلاطم هدود   

باالی جمعیت وتوان مهاجرپذیری

به شهر تهران و استفاده از نیروی متخصص

گسل

منطقه با خطر باال به لحاظ وقوع زلزله

شهر

آن شهر

شهااای
 -ناهما نایم یگنه      بخ شش 

آسسس یبهاای اجتما یع   

 -ارزان ب نکسم و نیمز تمیق ندو

 -مس لیلد هب کاخ تیموم             

 -افزا شی   

به اای زیرزمین رد ی   
یه اای آ 
آل دو گگ گ 

(بزهکاری) در نتیجه تداخل بیشتر

مقایسه با شهر تهران ،درنتیجه توان ج بذ

وجود ابزار مدیریت شهری جهت

بهای تهران به این
نتیجه تخلیه فاضال 

گروههاای اجتما رد هژیو هب یع   

جمعیت جویا راک ی    و کا ارگر ننن سا و هد

نظارت به نحوه تخصیص کاربری

منطقه و کاهش قابلیت اراضی زراعی

اراضی پیرامون حرم عبدالعظیم

تبدیل شدن شهر به سکوی پرتاب آنها به

یهاای
 -سرویسدهی اغلب کاربر 

 -کم توجهی به مسائل فرهنگی و

تهران

خدماتی در سطوح فرا منطقهای در

آموزشی

       در

مختلف

در هدااایت ش مدعو ره     

صورت کمبود خدمات محلی
منبع( :یافتههای پژوهش)

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
شها و 
دادههای آماری نشان میدهد نظام برنامهریزی ،تصمیمسا یمصت و یز مممممگی ریا رد یر ا ب ن ههه ههههر الت همه مغ ششش ششش
دستاوردهای قابل تقدیر ،نتوانسته آن تعادل مدنظر برنامههای آمایش سرزمین را به اجرا بگذارد .یکی از آثار ملم سو
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ت،
سلسلهههمرات سا روشک رد یرهش ب تتتت تتتت

این عدم موفقیت ،توزیع نابرابر جمعیت در سرزمین ایران و ع تیاعر مد   

یدهد جمعیت شهر تهران (بر اساس آمارهای سا ریدم نامز ی و ت
بهطوری که بررسیها نشان م 

مانرب ههه ههههری تسا یز ان   

تهران) در حالی تا پایان سال  97 31به حدود هشت میلیون و  935هزار نفر رسیده که کل جمعیت  484شهر کوچک
کشور (شهرهایی با جمعیت کمتر از پنج هزار نفر) در حال حاضر فقط یکمیلیون و  229هزار نفر اس ب .ت هه هههعبا تر
دیگر ،فقط شهر تهران بدون در نظر گرفتن مناطق اقماری ،حومهها و سکونتگاههای رسمی و غیررسمیاش ،بهتنهایی
ی از اه فاد
در سال  97حدود  7.3برابر این  484شهر کوچک یا روستاا ش تسا هتشاد تیعمج اهره  ..... ....یکی ی
ﺎﮕﺘﻧﻮﻜﺳ ه ﺎﻫ ی رو ﻲﻳﺎﺘﺳ

ﻪﺑ

ﺮﻬﺷ در ایرا ننن ن ،ﻦﺘﺳﺎﻛ از ﺎﻳﺮﺟ ن ﺎﻫ ی مها یترج    

ﻪﺑ

ﻞﻳﺪﺒﺗ

ﻮﺳ ی ﺎﻫﺮﻬﺷ ی ﺰﺑ رگ ب .تسا هدو       

بررسیها نشان میدهد در ایران طی دهههای قبل ،معیار جمعیت و در یک دهه اخیر جمعیت و مرکزیت بهعنوان دو
یدهد تا لاس    
یها نشان م 
مؤلفه و معیار اصلی برای تبدیل روستا به شهر بوده است .در این زمینه بررس 

 1335معیار

ی
ت ،مجموعهههای از مالکککهای ی
جمعیتی خاصی برای تبدیل روستا به شهر وجود نداشته است و بهجای مؤلفه جمعیت ت
کمی ،کیفی ،تاریخی ،اداری و سیاسی برای تبدیل روستا به شهر مدنظر قرار میگرفت .از سال  1335تا  1355ب ار ییی
تبدیل روستا به شهر معیار جمعیت باالی پنج هزار نفر به تصویب مجلس رسید و سازمان تقسیمات کشوری موظف
شد شرایط تبدیل روستاهای دارای جمعیت بیش از پنج هزار نفر جمعیت را به شهر فراهم کند .بین سالهای

1355

تا  2 136روستاهایی با جمعیت بیش از پنج هزار نفر و همچنین تمامی مراکز شهرستان (بدون در ن رایعم نتفرگ رظ    
جمعیتی) میتوانستند تبدیل به شهر شوند .از سال  2 136تا  1371معیار جمعیت از پنج ه هب رفن راز    

 10ه رفن راز   

ی ،اداری و اس کیژتارت ییی ،ب رایعم نود   
تغییر کرده و همچنین وزارت کشور موظف شد در صورت وجود دالیل امنیتی ی
جمعیتی برخی نقاط را شخصیت شهری قائل شود .از سال  1371تا  1389عالوه ب رایعم ر   

ت،
 10ه یعمج رفن راز تتت تتت

یتوانستند درخواست تبدیل به شهر را بدهن اما ؛د   
روستاهای مرکز بخش نیز با جمعیت بین چهار تا  6هزار نفر نیز م 
کهایی
در آخرین تغییرات قوانین تقسیمات کشوری ،از سال  1389معیار  10هزار نفر بهن الم و هدش فذح یعو کککک کککک
همچون روستاهای واجد شرایط و مرکز بخش برای تبدیل نقاط روستایی به شهر مدنظر دولت قرار گرفت.
در ا ﺐﻠﻏ

ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ی در ﺎﺣ ل ﻪﻌﺳﻮﺗ  ،ﻲﻜﻳ از مهمترررین را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ﺮﺑ ای ﺶﻫﺎﻛ

ﺮﻬﺷ و ﺖﻳﻮﻘﺗ

آنها ﻮﺑ ده ا ﺖﺳ  .با این حا هد زا ل ه   

ﺮﺑﺎﻧ ا ﺮﺑ ی ﺎﻫ ی ﻪﻘﻄﻨﻣ ای ،ﻞﻳﺪﺒﺗ رو ﺎﻫﺎﺘﺳ ﻪﺑ

 1940ﻼﻴﻣ دی ﻮﻨﻛﺎﺗ ن ﻦﻳﺪﻨﭼ ا ﻮﮕﻟ در زمینه ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺎﺑ تأکید ﺮﺑ

توسعه ا ﺎﺼﺘﻗ دی ارائهشده ﻪﻛ ﺎﺑ ز ﺎﺗ ب ﻲﻳﺎﻀﻓ آن ،ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺶﻴﺑ

از ﺪﺣ

ﺖﻴﻌﻤﺟ

و ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ

در ﺎﻫﺮﻬﺷ ی ﺰﺑ رگ ﻮﺑ ده ا ﺖﺳ .

بهکارگیری روشهای نوین در طرحهای توسعه شهری و تجارب دیگر کالنشهرهای دنیا در تدوین طرحهای توسعه
شهری خصوصًاًا شهرستان ری که با هدف بهرهگیری از دستاوردهای دیگر شهرهای موفق جهان م ظند ررر ق ار ررر گرفتههه
ل
است نکاتی خاص در مرحله اجرایی برای صیانت از کلیت طرح برای مسئوالن مختلف در امررر ه یاد تتت شهررر قابل ل
یتوان موارد زیر را در نظر گرفت.
توجه ویژه است که م 
تعداد سکونتگاههای شهری ایران که بر اساس سرشماریهای سالهای

 1355 ، 1345 ، 1335و  1365ب  بیترت ه با    

یهای سالللهای
 372 ، 272 ، 199و  496نقطه شهری از روند افزایشی تقریبًاًا یکسانی برخوردار بود ،در طی سرشمار 
 1375و  1385و  95 31به طور چشمگیری افزایش داشت و به ترتیب به  612و  1013و  1245نقطه ش .دیسر یره   
در حالی که در سال  ، 1335جمعیت روستایی ایران بیش  2برابر جمعیت شهری بوده است 6 ،دهه بعد یعنی در سال
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 ، 95 31جمعیت شهری ایران به  4برابر جمعیت روستایی رسیده است .این امر نشان دهن لداعت ندروخ مه رب هد      
سرزمینی در زمینه تعداد و تراکم جمعیت روستایی از یک طرف و از طرف دیگررر ،ب  ندش هدنار هیشاح ه ا یوگل      
نها مهمتررر ،ب  ماظن دوجوم یگراوقد ا رقتس ا لسلس ر ههههه هههههه
زندگی و معیشت روستایی از سوی دیگر است؛ اما از همه ای 
مراتبی سکونتگاههای روستایی و تحدید روستاهای کشور ،مهمترین خروجی این وضعیت ب اظن یار مم ممم روستانش ینی
کشور بوده است .بدین معنا که این کاهش جمعیت روستایی ای ار ننن ،به  3دلی اد خر هدمع ل د :تسا ه      .1مها ترج
روستا به شهر .2.تبدیل روستا به شهر .3 .ادغام روستا در شهر .یقینًاًا تعریف روستا و معیارهای در ن هدش هتفرگ رظ    
ی و محدوده روستاها موجب شده است که دو دلیل آخر یعنی تبدیل روستا به شهر و ادغام روس ات
برای شهرستان ر 
ی را ف و هدروآ مهار
در شهر به راحتی امکانپذیر گردد و موجبات به حاشیه رانده شدن روستاها در نظام برنامهههریزی ی
نهایتًاًا منجر به افزایش انگیزه و میل به مهاجرت از روستاها به سمت مناطق شهری گردد.
شکلگیری تعداد زیادی شهرهای کوچک اندام و فاقد توان خدمترسانی به انب تسور زا یهو اها هدنکارپ و درخ ی     
لگیری قطبهای ناحیهای باشیم که بیش از آن که در پی تثبیت و تقویت جایگاه خ دو
سبب شده است که شاهد شک 
به عنوان مرکز یک ناحیه روستایی باشند ،در اندیشه توسعه بازار کاالهای غیرمنقولی مانند زمین و مسکن ب رد و هدو
پی آن هستند که در جهت خالف مأموریت واقعی و اصیل خود به عنوان مرک مدخ هئارا ز ا یاهاتسور هب رترب ت       
پیرامونی ،به حیاط خلوت دالالن و بورس بازان زمین تبدیل شده و عالوه بر از دست داده ت کراک و ناو ر دیلوت د ی    
خود ،درگیر معضالت زیستمحیطی فراوان شوند و البته در انتهای صف طویل و رو به فزونی شهرهای کشور یا به
عبارتی در حاشیه نظام برنامهریزی شهری کشور قرار گیرند .حال آن که در صورت وجود قوانین پش ابیت ننن ،حا و ظف
یت هب هب ناو ب تیفیک دو     
حامی هویت و کارکرد روستاهای بزرگ و دارای قابلیتهای توسعهای فراوان ،همزما م ن یی یی
زندگی و ارتقای توان تولیدی روستاها در بخش کشاورزی و توسعه تنوع اقتصادی و معیشتی در آنها دست یافت.
در واقع تبدیل روستا به شهر بدون ایجاد بسترهای مناسب در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیربنایی ،عالوه بر
افزایش هزینههای بخش عمومی به دلیل عدم توانایی ساکنان در کمک و تأمین هزینهها ،نه تنها باع فیک دوبهب ث یت    
زندگی ساکنان نمیشود ،بلکه سبب افزایش سطح انتظار ساکنان این سکونتگاهها لیدبت رد شالت رواب تیوقت و       
تهای مالی و اعتباری جهت توسعه و عمران روس وش ات دد ددد .ع لیدبت قیفوت مد    
روستا به شهر به منظور جذب حمای 
روستا به شهر در دستیابی به اهداف موردنظر ،نافی سیاست تبدیل روستا به شهر نیست ،زیرا افزایش جمعیت برخی
از روستاها و دستیابی آنها به شرایط نقاط شهری ،تبدیل آنها را به شهر اجتنابناپذیر میسا ب هک تسا مزال .دز ه    
سکونتگاه انسانی به عنوان پدیدهای چندبعدی و پویا نگریسته شود و تبدیل سکونتگاه با توجه به مجموع و لماوع ه
ی،
ت ،باف تیعمج ت یی یی
تحول آنها در بستر زمان و مکان صورت گیرد .استفاده از متغیرهایی  نوچ  ن  خر ر یعمج دش تتتتت تتتتت
ساختار جمعیتی ،گروههای سنی تشکیل دهنده جمعیت ،ویژگیهای قومی  -فرهنگی ،جمعیت سکونتگاههای شهری
و روستایی مجاور و فاصله با آنها ،بافت فیزیکی روستا ،میزان تراکم خالص و ناخالص در روستاا ،الگ براک یو ری   
اراضی در روستا ،وضعیت اشتغال و بیکاری ،قیمت زمین ،وجود سیمای شهری ،الگوی ساخت خانهها و مانند اینها
کها و معیارهای تبدیل روستا به شهر مدنظر قرار گیرد.
یتواند در تدوین مال 
م
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منابع
ت محیطییی .فص مانل ههه
ب پای راد ییی زیست ت
ت در چا وچر ب ب
بابایی ،ماریا ،رمضانی گورابی ،بهمن( ،) 98 31ارزیابی توسعه گردشگری شهررر رشت ت
جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای). 448 -534 ،)1-1( 10 ،

بنا ،مرتضی ،سرور ،رحیم ،قربانی نژاد ،ریباز( ،) 98 31چالشها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران .فصلنامه جغرافیا
(برنامهریزی منطقه ای).312- 195 ،)4(9 ،

یهای جدید در حریم کالنشهر تهران(نمونهی موردی باقرشهر) پایاننامه برای دریافت
توکلی کجانی ،حسین( ،) 94 31نقش ایجاد شهردار 
درجه كارشناسی ارشد دانشگاه یادگار امام ره استاد راهنما علیرضا استعالجی
ی پای اد ررر و هوش نم ددد در ای ار ننن .م رو دد
رضائی زاده مهابادی ،کامران ،محمدی ،حسین ،سرور ،رحیم( ،) 98 31امکان سنجی ایجادد ش اهره ی ی
مطالعه :منطقه جنوب شرق ایران .فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای). 658 - 643 ،)2-1( 10 ،

ی ش اهره ی ی
ی
تپ ریذ ی ی
زیاری ،کرامت اله ،حاتمی ،احمد ،مصباحی ،سحر ،عاشوری ،حسن( ،) 98 31ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفههای زیست ت
کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم) ،فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای). 586 - 569 ،)4(9 ،

ی،
سمیعی ،داود( ،)2931تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقهای و تحوالت نظام شهری مطالعه موردی :استان خراسان رضوی ی
پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،استاد راهنما :دکتر یعقوب زنگنه
سیاهویی ،حمیدرضا ،احمدی ،مهدیه( ،) 93 31کتاب معماری روستا ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،صفحات 71-61
شیخ بیگلو ،رعنا و سعید رضا رونیزی( ،) 97 31خزش شهری ،الحاق روستا به شهر و تحلیل اثرات و پیام هد اا از دی اگد هه سا هعلاطم نانک   
موردی :روستاهای الحاقی به کالنشهر شیراز 97 31 ،پژوهشهای جغرافیای انسانی دوره  50شماره 3
شیخی ،حجت ،الهیاری ،گودرز( ،) 98 31بررسی و تحلیل نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری (مورد مطالعه :محله
جلیلی شهر کرمانشاه) ،فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای). 545 - 531 ،)2-1( 10 ،

طاهری ،علی( ،) 91 31بررسي و تحليل اثرات روستا_ شهرها در توسعه روستا يي  ،نمونه موردي :شهرستان نيشابور ،رسالهی دكتري گ ور هه
جغرافیا ،استاد راهنما دكتر خديجه بوزرجمهري
طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کهریزک 386 1
عربی ،مهدی(  ،) 1389مسائل و مشکالت حقوقی حریم و پیرامون کالنشهرها ،مجموعه مقاالت چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسالم
2010
ی اس نات
عزیزی ،محمدمهدی و اسفندیار زبردست و مهدی برنافر( ،) 97 31تحلیلی بر عوامل و اثرات تبدیل روستا به شهر بر نظاممم ش ره ی ی
 1335 - 95 31گیالن 97 31 ،رساله دکتری آقای مهدی برنافر است که در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
ی توسعههه
علیزاده ،محمد ،رحیمی ،محمد ،فراگردی ،زهره ،افراسیابی ،فاطمه( ،) 98 31ارزیابی ژئوسایتهای شهرس ات ننن خلخاللل در راس ات ی ی
پایدار گردشگری .فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای). 433 - 421 ،)1-1( 10 ،

فتحی ،الهام( ،) 97 31روند شهرنشینی کشور در سالهای  ، ۱۳۳۵ - ۹۵نقش کلیکhttp://naghshclick.org ،
کیوانی نژاد ،ملیکا ،تاج ،شهره ،صالحی ،هما( ،) 98 31انطباق زبان الگو با معماری بومی روستایی ایران در راستای پایداری محیط (مطالعههه
موردی ،دهستان لفور) ،فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای). 944 - 925 ،)2-1( 10 ،

مهاجرانی ،علیاصغر و منصور حقیقتیان و مهدی یوسف نیا( ،) 94 31بررسی تأثیر شهرنشینی بر سبک زندگی ساکنان روستاهای تبدیلشده
ی-
ت توسعهههی اجتماعی ی
به شهر در استان خراسان رضوی نمونهی موردی :شهرستانهای خواف و رش وخ ت ا رر ررر ،فص مانل هههی مطالعات ت
فرهنگی ،دورهی چهارم ،شمارهی  ،2پاییز  ، 94صفحات 321 - 301
ی.
ی محلههه ی اس ات دد مجدی ی
هوشیار ،حسن ،کوروشی ،ابراهیم( ،) 98 31رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در شهر مهاباد مطالعههه ی م درو ی ی
فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای). 846 -5 83 ،)2-1( 10 ،
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