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چکیده

توسعه روزافزون جمعیت شهری و کاهش کیفیت شرایط زیست در شهرها از ی  وس ک و جا فیک یاهدرکیور ینیزگی ی هب  جای     
توجه به استانداردهای کمی از سوی دیگر باعث طرح و رونق یافتن موضوعاتی نظیر زیست پذیری شهری شده است که در مقیاس
ها ،قلمروها و ابعاد مختلف قابل بررسی است .بر خالف روش معمول مطالعات در زمینه زیست پذیری ک و طیارش لصاح ار نآ ه
وضعیت کنونی یک مکان می داند ،ایده پژوهش حاضر بر اساس قبول زیست پذیری ب ونع ه ا یدپ ن د یا ه یعبت زا جتنم و

تیهام       

عواملی است که تحوالت شهر و شهرنشینی را شکل می دهند .از این رو نظر به مح قطنم هک هعلاطم دروم یناکم هدود هههههه ههههههه  12ش ره
تهران می باشد شناخت و درک زیست پذیری بخش مرکزی شهر تهران منوط به بازشناسی عوامل و فرایندهای تحول نظا یرهش م   
تهران در کلیت خود و دگرگونی های بخش مرکزی این شهر به طور خاص است .نتیجه تحقیق که بر پایه مطالعا تک ت ا ابخان و یا ه
میدانی (تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری گلوله برفی از اساتید برجسته دانشگاهی و کارشناسان متخصص و منتخب ش یرادره
منطقه  12شهر تهران) و آزمون فریدمن برای سنجش میزان اثرگذاری گویه ها انجام شده است نشان می دهد عوامل کالن همچ نو
بسط روابط سرمایه داری ،ورود ایران به تقسیم کار جهانی ،اق صت اد م تب نی بر نفت ،صنعتگرایی ،مدرنیزم ،ت وق ،تامیمص ا ین ن و 

حرط    

های شهری ،تحوالت جمعیتی و عوامل محیطی  ،برخی از مهم ترین عوامل شکل دهنده به تحوالت شهر و شهرنشینی تهران و بال عبت
وضعیت زیست پذیری بخش مرکزی و منطقه  12آن است .از این رو وضعیت زیست پذیری یک مکان را می توان به عواملی فراتر
از عوامل خرد محلی نسبت داد.

واژگان کلیدی :زیست پذیری ،عوامل خرد و کالن ،منطقه  ،21شهر تهران.

( -1نویسنده مسئول) Kh.foroogh@yahoo.com
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مقدمه
شهرنشینی معاصر ایران همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته بازتاب فضایی تحول در سازمان یابی تولید و به
طور مشخص بازتاب بسط سرمایه داری پیرامونی است .این جریان موجب بسط امکانات اشتغال و زندگی در برخی
نقاط (شهرها) و کاهش این امکانات در نقاط دیگر(روستاها) شد که زمینه مهاجرت های داخلی و شهری شدن
جامعه ایران و هجوم سیل آسای مهاجران روستایی ،اقشار شهری جویای کار و در جستجوی رفاه بیشتر را به سوی
شهرها سبب شد .در این میان شهر تهران به عنوان پایتخت بیش از سایر شهرها در معرض تغییر و تحول قرار
گرفت .نقطه عطف تحول این شهر و خروج از تعادل و توازن تاریخی آن ،مقارن حکومت پهلوی اول و دگرگونی
های بنیادی تر از دهه  40و در اثر اصالحات ارضی ،صنعتگرایی و حاکمیت بیش از پیش دولت و تمرکز درآمدهای
نفتی در دست آن و آغاز برنامه ریزی متمرکز برای مناطق و شهرهای مختلف و بویژه تهران بوقوع پیوست .یکی از
نتایج این فرایند ،شکل گیری شهری دو قطبی از لحاظ جغرافیایی و اقتصادی -اجتماعی بود که باعث شکاف بین
بخش مرکزی و سایر مناطق شهر تهران شد .جریان مذکور در دهه های پس از انقالب اسالمی نیز به دالیلی چون
ضعف سیاست های کنترل جمعیت ،جنگ تحمیلی و تشدید تمرکزگرایی سیاسی و حکومتی همچنان ادامه یافت و
فراتمرکزگرایی شهری را در منطقه تهران بوجود آورد که خود سبب پیدایش حاشیه نشینی ،فقدان و کمبود تاسیسات
و تجهیزات زیرساختی ،وخامت روز افزون حمل و نقل و ترافیک شهری ،کمبود مسکن و سوداگری زمین و مسکن
گردید(کرمی .) 241 :0931،در نتیجه شهر تهران که در آغاز رابطه ای متوازن و متعادل با نظام شهری ایران و در
درون ،میان محله های خود داشت و حیات یک شهر سنتی ایرانی -اسالمی که واجد صالحیت های زیست و
زندگی مناسب بود نمایندگی می کرد ،دچار تحوالت گسترده ای شد .از همین زمان بخش مرکزی شهر تهران رو به
افول گذاشت و بسیاری از ویژگی های مثبت و سازنده خود از جمله زیست پذیری را به تدریج از دست داد .نظر به
مباحث مطرح شده و با قبول ارتباط میان عوامل و فرایندهای کالن (اقتصادی ،زیست محیطی و مدیریتی) و زیست
پذیری به عنوان فرض کلی تحقیق "ایده بنیادی مقاله حاضر این است که زیست پذیری شهری ،پدیده ای است که
وضعیت مطلوب یا نامطلوب آن تحت تاثیر عوامل و فرایندهای کالنی است که تحوالت کلی شهر و شهرنشینی را
شکل دهد و هرچند زیست پذیری در بستر دنیای واقعی و مقیاس محله ها یا شهرها بروز می یابد و تحت تاثیر
عوامل خرد مکانی و محیطی قرار دارد و به عبارت بهتر امری نسبی و تابع زمان و مکان است اما ناشی از شرایط
کالن و گسترده تری است که در طی زمان وضعیت حال را بوجود آورده است.
بر این اساس مساله نوشتار حاضر شناخت و تحلیل عوامل کالن اقتصادی ،زیست محیطی و مدیریتی اثرگذار بر
شکل گیری شرایط حاضر زیست پذیری در بخش مرکزی شهر تهران است .از این رو پژوهش حاضر در تالش
است تا به این سئوال پاسخ دهد  :آیا عوامل و فرایندهای کالن اقتصادی ،زیست محیطی و مدیریتی بر زیست
پذیری بخش مرکزی شهر تهران اثرگذار بوده است یا خیر؟ بر این اساس فرضیه پژوهش مبتنی بر وجود رابطه میان
عوامل و فرایندهای کالن اقتصادی ،زیست محیطی و مدیریتی با وضعیت و شرایط حاضر زیست پذیری منطقه 12
شهر تهران است.
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مبانی نظری
واژه زیست پذیری که معادل  liveabilityدر التین می باشد ،واژه ای با معنایی آشنا  ،اما دشوار برای تعریفی دقیق
است .در ساده ترین تعریف ،زیست پذیری را مناسب برای زندگی بیان کرده اند .برخی پژوهشگران نیز به جنبه
های مختلف آن توجه کرده و با نگاهی جزئی تر به تعریف آن پرداخته اند .اگرچه می توان گفت قدمت اقدامات
برنامه ریزی برای شهر زیست پذیر یا زیست پذیر کردن شهرها ،با توجه به موضوعاتی چون مکان های سالم برای
استقرار سکونتگاه ها ،کنترل منابع آب و غذا ،مقابله با شرایط آب و هوایی ،دفاع در برابر دشمنان ،تامین هوای پاک
و بسیاری موارد مشابه دیگر به سکونتگاه های اولیه بشری می رسد ،اما ايده کنونی شهر زيست پذير از جهان غرب
و احتماال با نظريات جاکوبز( ) 1961در کتاب مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ امريکا شروع شد .اصطالح شهر زیست
پذیر اولین بار توسط بنیاد ملی هنر امریکا 1و برای برنامه های طراحی شهری مبتکرانه آنها به کار گرفته

شد( )Larice,2005:58و در اواسط دهه  970 1مقبولیتی عام یافت و در انتشارات ،دانشگاه ها و برخی سازمان های
دولتی مورد توجه قرار گرفت و از این زمان به بعد ،گسترشي جهاني يافت.

3ئت اغد

پیشینه تحقیق در مطالعه زیست پذیری شهری در ایران به رساله دکتری بندرآباد با عنوان تدوين اصول الگوي توسعه
فضا يي و شکل شهر زيست پذير ايراني(مطالعه موردي مناطق  15 ،1و  22تهران)(بندرآباد ) 1389 ،و در زمینه زیست
پذیری روستایی به رساله دکتری محمدامین خراسانی در خصوص زیست پذیری روستایی با رویکرد کیفیت زندگی
(خراسانی ،)1931 ،باز می گردد .در سال های پس از آن مطالعات متعددی در این زمینه انجام شد .اما آنچه پژوهش
حاضر را از تحقیقات انجام شده متمایز می سازد تاکید بر عوامل و فرایندهای کالن منتحب این پژوهش (اقتصادی،
مدیریتی و زیست محیطی) از نگاه متخ صص ین به جای توجه صرف به شاخص های کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی
در ارزیابی وضع موجود زیست پذیری یک مکان از دیدگاه ساکنان آن است.
روش شناسی تحقیق
از آن جا که بدون شناخت عوامل و مکانیسم های بوجود آورنده یک وضعیت ،امکان برخورد منطقی و کارامد با آن
وجود ندارد ،شناخت ساخت و کارهای بوجود آورنده و اثرگذار بر زیست پذیری نیز اجتناب ناپذیر است .بر این
اساس و با توجه به هدف پژوهش می توان تحقیق حاضر را از نوع بنیادی -توسعه ای دانست .روش گردآوری داده
در این مقاله مبتنی بر دو روش اسنادی و میدانی است .همچنین ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی مبتنی بر
داده های جمع آوری شده به روش اسنادی -کتابخانه ای و روش های آماری و کمی مبتنی بر داده های حاصل از
اطالعات گردآوری شده به روش میدانی (پرسشنامه خبرگان) استفاده شده است .جامعه آماری مورد مطالعه از یک
سو اساتید و پژوهشگرانی می باشند که یا در مورد شهر تهران فعالیت علمی و پژوهشی داشته یا دارند و یا زیست
پذیری زمینه مطالعاتی و پژوهش آنهاست و از سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظران شهرداری منطقه  12شهر تهران
هستند که نسبت به گذشته و حال منطقه مطلع بوده و دید جامعی نسبت به آن دارند .نظر به جامعه آماری مطرح
شده که خبرگان هستند انتخاب نمونه به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است .استفاده از این روش در
)National Endowment for the Arts (NEA
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مواردی است که اوال دسترسی به افرادی که دارای ویژگی های مورد نظر محقق باشند ،مشکل است (نادری فر و
همکاران ) 171 :6931 ،و ثانیا انتخاب مشارکت کنندگان با هدف دستیابی به بیشترین اطالعات درمورد موضوع مورد
بررسی انجام می شود(رنجبر و همکاران.) 38 2 :1931 ،
محدوده مورد مطالعه
از تهران می توان به عنوان نماد ملی یا خاطره مشترک همه مردم ایران یاد کرد .تهران نه تنها پایتخت اقتصادی و
سیاسی ایران که پایتخت فرهنگی و اجتماعی کشور نیز هست .نظر به این اهمیت مطالعه این شهر و منطقه های آن
همواره از اولویت های پژوهشی بوده و خواهد بود(افشانی .) 122 :7931،منطقه  12شهر تهران با مساحتی بالغ بر 61
کیلومتر مربع که معادل  3/2درصد از مساحت کل شهر است و شامل  6ناحيه و  13محله می باشد به عنوان محدوده
مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب گردیده است .این منطقه از شمال به خیابان انقالب ،جنوب به خيابان شوش،
شرق به خيابان  71شهريور و از غرب به خيابان وحدت اسالمي محدود مي شود .منطقه  12طبق آمار سال 0931
مرکز آمار ایران 0 24072 ،نفر جمعيت دارد .محله های منطقه  12شامل محله های فردوسی و بهارستان در ناحیه
یک ،محله امام زاده یحیی ،محله پامنار و بخشی از محله سنگلج در ناحیه دو ،محله بازار و سنگلج در ناحیه سه،
محله شهید هرندی و محله تختی در ناحیه چهار ،محله آبشار ،محله قیام و محله کوثر در ناحیه پنج و باالخره محله
ایران و دروازه شمیران در ناحیه شش می باشند.

نقشه  :1محدوده منطقه مورد مطالعه(منطقه  12و محله های آن)
منبع :نقشه پایه محله های منطقه  ، 12اصالح و تنظیم نگارنده
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تحلیل و بررسی
اگرچه مطالعات کتابخانه ای-اسنادی پژوهش که مبتنی بر آثار و تالیفات خارجی و داخلی زیست پذیری است نشان
می دهد تاکنون اجماع نظر در تعریف زیست پذیری به وجود نیامده است ،ا ّمّما در تعاریف ارائه شده مشترکاتی چون
تامین رفاه و رضایت ساکنین ،کیفیت زندگی ،تامین نیازهای گوناگون ،دستیابی به زندگی مطلوب و رضایت بخش و
 ...به چشم می خورد .بنابراین و اگر زیست پذیری را زيرمجموعه اي از پايداري بدانیم که مستقيما بر ابعاد فيزيکي،
اجتماعي-اقتصادی و رواني زندگي مردم تاثير می گذارد و دربرگيرنده مجموعه اي از و ژي گي هاي اکتسابي محيط
می باشد که آن را به مکاني مطلوب ،مناسب و جذاب براي زندگي ،کار و بازدید همه مردم تبديل مي کند و اين
و ژي گي ها به دو دسته عینی( دسترسي به زيرساخت هاي شهري ،امنيت ،گزينه هاي مختلف جابه جا يي و حمل و
نقل ،مسکن ،سالمت و امکانات بهداشتي ،تفريح ،فضاهاي عمومي جذاب و فرصت هاي اقتصادي) و ذهنی-روانی
(حس تعلق به مکان ،هويت محلي ،سرمايه اجتماعي ،همبستگي ،عدالت ،صميميت و راحتي) قابل طبقه بندی
است(سلیمانی و همکاران ،) 38 :5931،می توان عوامل و فرایندهای کالن موثر بر زیست پذیری را در سه بعد کلی
به شرح زیر دسته بندی و تحلیل کرد  .1 :بعد اقتصادی  .2بعد زیست محیطی  .3بعد مدیریتی .بنابراین و با توجه به
سوال تحقیق ،در این قسمت به بررسی و تحلیل سه بعد کالن اثرگذار بر زیست پذیری منطقه  12شهر تهران
خواهیم پرداخت .در همین راستا و برای تحلیل و درک بهتر هر بعد کالن ،ابتدا به بررسی و توضیح هر بعد پرداخته
و آنگاه میزان اثرگذاری عوامل و شاخص های هر بعد را با بهره گیری از نظرات خبرگان و متخ صص ان ارزش
گذاری و اولویت بندی می کنیم.
عوامل اقتصادی
تهران ،پایتخت ایران در بدو شکل گیری مجموعه ای از ده های متمرکز به مرکزیت یک هسته به نام شار بوده
است(زندی ) 119 :4931،که از چهار محله عودالجان ،چاله میدان ،بازار و سنگلج تشکیل شده بود (در محدوده
منطقه  12فعلی قرار دارند) .با گذشت زمان و توسعه تجارت و کشاورزی در تهران ،عناصر و عملکردهای شهری
آن گسترش پیدا کرد .از جمله ارگ دولتی در کنار بازار تهران شکل گرفت که در دوره های بعد به یکی از مراکز
اصلی شهر تبدیل شد .اگرچه این انتخاب نقطه عطفی در تاریخ توسعه شهر و شهرسازی بود ،اما الگوی ساخت و
ساز و توسعه شهری در این زمان همچنان ادامه شیوه ها و روش های پیشین بود و بازار همچنان ستون فقرات شهر
و تجارت شهر منحصرا در بازار متمرکز بود (دوپالنول .) 60 1 : 1358 ،الگوی ساختار کالبدی اصلی شهر در این زمان
خطی و عناصر مهم آن (ارگ و مسجد جامع) در مجاورت محور خطی اصلی بازار قرار گرفته بودند که نشان دهنده
نقش و اهمیت بازار تهران است(مدنی پور .) 47 - 50 :1 381 ،در این زمان مهمترین اقدامات عمرانی انجام شده در
زمینه اقتصاد مانند ایجاد صنایع جدید نظیر بلورسازی ،چینی سازی ،کاغذسازی(بیرون دروازه دولت) ،ریسمان
ریسی ،چلواربافی(در محل ضرابخانه) و اسلحه سازی(قورخانه) در داخل ارگ عمدتا بوسیله امیرکبیر انجام شده

بود .وی همچنین اقدام به تاسیس "مجمع الصنایع" در بازار کرد که انواع صنایع جدید در آن به فعالیت

پرداختند(داودپور .) 87 : 384 1،از این رو ،در این زمان صنایع ،مشاغل و تاسیسات محدود موجود ،عمدتا در داخل
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شهر و بویژه در مجاورت بازار قرار داشتند که منطبق با مرز منطقه  12شهر تهران در زمان حاضر است .با آغاز
حکومت پهلوی اول ،تحوالتی در شیوه های تولید پیش سرمایه داری و توسعه مناسبات سرمایه داری و در یک کالم
تحوالت اقتصادی معاصر ایران شروع شد که روند تحول و توسعه آن را به مسیری تازه کشانید .دولت رضا شاه بر
اثر ضعف تاریخی بورژوازی ایران ،تحقق بسیاری از اقدامات مربوط به سرمایه گذاری را خود راسا بر عهده گرفت
و اقدامات گسترده ای برای نوسازی کشور انجام داد(حسامیان و همکاران .) 25 - 26 : 387 1،از این رو ،مرحله اول
صنعتی شدن ایران در این زمان و با احداث کارخانه های سیمان ،چیت سازی ،هواپیماسازی و دخانیات در پیرامون
شهر تهران اتفاق افتاد .در زمان صنعتی شدن ،از یک سو به واسطه فراهم بودن برخی زیرساخت ها در شهرها و از
سوی دیگر ذات سرمایه داری که شهرها را به عنوان بستر اصلی رشد و توسعه در نظر می گرفت ،صنایع گرایش به
استقرار در شهرها و بویژه تهران را داشتند .عالوه بر این ،کاالیی شدن کشاورزی و ایجاد صنعت نفت ،مرکز اداری
کشور را به محل واسطه گری و پلی میان کشور و بقیه جهان تبدیل کرد ،به گونه ای که تهران مقر ساختار قدرت به
طور فزاینده متمرکزی شد که بر ویرانه های اقتصاد فئودالی مناطق پراکنده استقرار یافته است(مدنی پور.) 40 : 1381 ،
ارتباط ایران با کشورهای توسعه یافته افزایش و منجر به واردات گسترده کاالها گردید که به لحاظ اقتصادی به
معنای مصرف آنها ،پیش از تولید و ورود کاالهای صنعتی ،پیش از صنعتی شدن بود .از آنجایی که توان جامعه
تولیدکننده ایران در آن زمان ،تولید مشابه این کاالها در داخل نبود ،به تدریج زمینه های تغییر در الگوی تولید ،توزیع
و مصرف در جامعه فراهم شد .پدید آمدن نهادها و سازمان های جدید که الزمه توسعه اقتصاد مبتنی بر بازار است،
تاثیر قاطعی بر تحوالت شهرنشینی این دوره داشت(حسامیان ،)61 : 1388 ،به گونه ای که تحوالت عمیق و گسترده
اقتصادی چون از بین رفتن بسیاری عملکردها و مشاغل پیش سرمایه داری و یا کم اهمیت شدن آنها بوجود آمد و
در مقابل ،برخی مشاغل جدید بوجود آمده و رشد کردند .برای مثال می توان به از بین رفتن کارگاه های تولیدی
کوچک داخلی(ابریشم بافی ،پارچه بافی و  )...اشاره کرد(مدنی پور .) 23 : 1381 ،اما با گذشت زمان و افزایش بی
رویه واردات ،این کارگاه ها که عمدتا در بازار تهران و یا در مجاورت آن قرار داشتند به تدریج جای خود را به
انبارکاالهای وارداتی دادند .این امر باعث تغییرات کاربری از مسکونی به تجاری و انبار شده و زمینه غالب تجاری را
در منطقه  12بوجود آورد ،چنانکه در حال حاضر بخش عمده محله های شهید هرندی ،بازار و پامنار به انبار کاال
تبدیل شده است.
با اتخاذ سیاست صنایع به عنوان جانشین واردات در دهه های  340 1تا  ، 350 1سرمایه گذاری های گسترده ای برای
ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت های تولیدی در بخش صنعت انجام شد .شکل گیری مشاغل و صنایع جدید نیازمند
مکان و زیرساخت های متعدد و خاص بود و بالطبع جابه جایی هایی در این باره بوقوع پیوست که موجب تحقق
پدیده برون افکنی در مقیاس وسیع برای این شهر شد .از این رو برخالف گذشته (دوره قاجارها و قبل از آن) که
صنایع و مشاغل در مرکز و قلب تجاری شهر تهران مستقر بودند ،از این زمان جریان و جهتی جدید و رو به سوی
خارج شهر را در پیش گرفتند ،چنانکه سال  320 1را خاتمه دوران تمرکز در تهران می دانند(داودپور.) 95 : 384 1،
بوجود آمدن مراکز کار و سکونت در خارج از شهر از یک سو و جاذبه های اقتصادی و طبیعی چون چشم اندازهای
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زیبا و آب و هوای تمیز از سوی دیگر ،کم کم زمینه کاهش تمایل به کار و بویژه سکونت در بخش مرکزی شهر را
بوجود آورد.
در سال  1352با افزایش محسوس درآمدهای نفتی ،ناگهان همه چیز تغییر یافت و این رویداد ،ایران را در صدر
سرمایه گذاران کالنی قرار داد که امکان هزینه کردن مبالغ قابل توجهی را در طرح های بلندپروازانه و پر خرج در
اختیار داشتند .هجوم لجام گسیخته سرمایه ها ،اولویت ها را به کلی تغییر داد .افزایش درآمدهای نفتی به همراه نقش
سیاسی و حکومتی مهم تهران در این دوره ،موجب تمرکز درآمدهای نفتی در این شهر شد و زمینه را برای ورود
کاالهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه مشاغل خدماتی هموار کرد .این جریان از یک سو منجر به مصرف
گرایی و از سوی دیگر منجر به افت و کاهش تولیدات کارگاه ها و صنایع کوچک داخلی شد .مهمترین دلیل این
امر تمرکز درآمد نفت در دست دولت بود که منجر به مداخله دولت در امور تولید و توزیع و نیز پیدایش مشاغل
جدید سیاسی ،ارتش ،سازمان های امنیتی ،تلویزیون و منضمات آن و  ...گردید(حسامیان و همکاران. ) 135 : 387 1،
با توجه به مجموع مباحث مطرح شده در بعد اقتصادی باید گفت شرایط موجود اقتصادی و بالطبع زیست پذیری
منطقه  12بی تردید تحت تاثیر مجموعه شرایط اقتصادی کالن و فرامنطقه ای یاد شده بوده است .اطمینان از میزان
صحت و روایی مباحث مطرح شده با نتایج نظرخواهی از متخ صص ان و کارشناسان ذی ربط که در جدول  1آمده
است ،بررسی می شود:
جدول  :4عوامل اقتصادی کالن و میزان اثرگذاری آن ها بر شرایط زیست پذیری منطقه 12
گویه

میزان اثرگذاری

مرکزیت تجاری منطقه  12و نقش غالب تجاری آن

اثرگذاری زیاد

3/ 43

تغییر الگوی تولید ،توزیع و مصرف جامعه شهری.

اثرگذاری متوسط

3/ 18

صنعتی شدن و در نتیجه تمرکز و تراکم جمعیت در شهرها.

2/ 64

رشد بخش خدمات و رکود بخش تولید.

1/ 96

استقرار صنایع در اطراف شهر تهران.

وضعیت

اثرگذاری

گویه
5/ 07
4/17

نقش بازار تهران و عملکرد فرامنطقه ای آن

اثرگذاری کم

منبع :یافته های پژوهش6931،

همانطور که در نتایج حاصل از بررسی نظرات متخ صص ین آمده است ،مرکزیت تجاری و حضور پررنگ محله بازار
از ابتدای شکل گیری شهر تهران به عنوان یکی از اولین محله ها و باقی ماندن آن به عنوان ستون فقرات اقتصادی
فرامنطقه ای و حتی کشوری تا زمان حاضر اثرگذار ترین عامل کالن در زیست پذیری منطقه است .در این زمینه
همچنین باید به تغییر الگوی تولید و توزیع جامعه و شکل گیری صنایع جدید در زمان پهلوی اول و افزایش
درآمدهای نفتی و در نتیجه آن جایگزینی وارادات به جای تولید در زمان پهلوی دوم نیز به عنوان عوامل کالن خارج
از محدوده منطقه  12اشاره کرد که منجر به جابه جایی صنایع از مرکز شهر به سوی بیرون شهر شده و در نتیجه بی
تاثیر در وضعیت زیست پذیری و تمایل به زیست منطقه نبوده اند.
عوامل زیست محیطی
زیست پذیری یک سکونتگاه به نوعی می تواند بیانگر پایداری سکونتگاه باشد که با آثار و پیامدهای منفی محیطی
کاهش می یابد .از این رو عوامل محیطی ،یکی از عوامل موثر بر زیست پذیری است .اگرچه کالنشهر تهران دارای
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مشکالت متعدد زیست محیطی است اما وجه مشخص مشکالت زیست محیطی برای مردم ،آلودگی هواست
(افشانی .) 64 :7931 ،از این رو و با توجه به اهمیت محیط زندگی در مطالعه عوامل محیطی ،دو موضوع کلی
آلودگی ها و فضاهای عمومی مورد توجه قرار گرفت.
شهرهای بزرگ مصرف کننده های اصلی منابع طبیعی و تولیدکننده عمده آالینده ها هستند(سیف الدینی و
منصوریان ) 53 :0931،در حال حاضر یکی از بحران هایی که در اغلب شهرهای بزرگ و بویژه کالن شهرهای جهان
مشاهده می شود ،آلودگی هواست که در دهه های اخیر شهر تهران و زندگی در آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار
داده است ،به نحوی که گفته می شود این شهر یکی از آلوده ترین شهرهای جهان می باشد(عسگری.) 07 1 : 138 8،
بنابراین توجه به اهمیت شاخص آلودگی و بعد محیطی در زیست پذیری ،در قالب عوامل کالن اثر گذار در این
زمینه الزم و ضروری است .چراکه بدیهی به نظر می رسد که در آلودگی هوای بخش مرکزی شهر تهران ،عواملی
خارج از مرزهای منطقه و محله های آن ،اثرگذار باشد .به باور صاحبنظران ،مهمترین عوامل موثر بر آلودگی هوای
تهران عبارتند از  :توپوگرافی ،اقلیم ،جمعیت ،صنعت و شبکه حمل و نقل شهری(صفوی و همکار.) 98 : 1385 ،
بنابراین عوامل انسانی و طبیعی در کنار هم ،شرایط آلودگی موجود در تهران را بوجود آورده و آن را تشدید کرده
اند.

به باور متخ صص ان در "میان عوامل متعددی که در آلودگی هوای تهران دخالت دارند ،عوامل جغرافیایی از اهمیت
بیشتری برخوردارند(همان ،") 99 :به بیان دیگر شرایط طبیعی ،محیطی و جغرافیایی کالن تهران ،در شدت و دوام
آلودگی هوای آن و بویژه بخش مرکزی شهر تاثیر بسزایی داشته است .بنابراین بخشی از عوامل و شرایط موثر بر
آلودگی های شهر تهران خارج از کنترل و مدیریت شهری آن بوده و از این رو می توانند به عنوان عوامل کالن
محیطی مورد توجه قرار بگیرند .نگاهی به وضعیت شهر در گذشته نشان می دهد مسئله آلودگی در تهران ،گذشته
ای طوالنی دارد .هورکارد در این زمینه بیان می دارد که پیامدهای آب و هوایی خاص ناشی از ناهمواری ها ،نقش
مهمی در منطقه بندی و در نتیجه جدایی شهر تهران ایفا کرده است .تهران شهری است که بر روی کوهپایه ای با
شیب مالیم و در دامنه جنوبی البرز بنا نهاده شده است .با این وجود تفاوت میان مناطق جنوب و مرکز تا مناطق
شمالی آن قابل توجه است .به گونه ای که مناطق جنوب و مرکز شهر دارای بیشترین میانگین دمایی و مناطق شمالی
و باالخص منطقه یک دارای کمترین میانگین دمایی است(سیف الدینی و منصوریان .) 57 :0931،از این رو قشر مرفه
تهران ،اقامتگاه دایم خود را به محله های شمال شهر ،یعنی شمیران ،نیاوران و تجریش منتقل کرده اند .اما محله های
جنوب آب و هوای بسیار نامساعد دارند .در این باره می توان به گرمای طاقت فرسای تابستان ها و عفونت جوی ها
و تشدید آلودگی هوا در این مناطق در گذشته های نه چندان دور اشاره کرد(هورکارد.)252 : 1388 ،
عالوه براین توپوگرافی داخل شهر اغلب یک دست نیست و تپه ها و دره های متعددی در آن وجود دارد که
موقعیت های متفاوتی را ایجاد می کنند و این تفاوت ها ،تاثیرات چشمگیری در شرایط آلودگی هوای شهر
دارد(اسکانی کزازی و همکار .) 47 1 : 13 ،بنابراین به لحاظ توپوگرافی نیز شهر تهران تنوع قابل مالحظه ای دارد.
شیب عمومی شهر به طرف جنوب است ولی داخل شهر هم ناهمواری های بسیار وجود دارد(اطلس جامع
تهران .) 40 : 1385 ،عالوه بر این با توجه به تاثیر و اهمیت گسترده بادهای غربی در اقلیم تهران ،سدهای شمالی و
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شرقی (رتفاعات البرز و کوه های محدوده بی بی شهربانو) ،مانع خروج مواد زایدی می شوند که توسط بادهای
مذکور به داخل فضای شهر آورده شده و سبب می شوند که هوای شهر بویژه در نواحی مرکزی و شرقی آلوده شود
و همه آالینده ها در سطح شهر باقی بماند .از این رو هوای شهر اغلب اوقات آلوده است .شیب عمومی شمال به
جنوب تهران ،همچنین در وضعیت وارونگی دمایی تهران نیز اثر داشته است .شدت آلودگی زمانی زیاد می شود که
بادهای جنوبی هم بوزند .از سوی دیگر آرایش سدهای کوهستانی سبب شده است که بادهای محلی نیز در تهران
بوزند و در شب ،نسیم کوه آالینده ها را به طرف مرکز شهر آورده و شدت آلودگی را باال ببرد(صفوی و همکار،
.) 103 : 1385
از دیگر عوامل طبیعی موثر بر وضعیت و شرایط آلودگی هوای شهر تهران ،اقلیم می باشد که از طریق عناصر آن
مانند دما ،بارش ،فشار و باد ،شرایط آلودگی شهر را کنترل می کند .متوسط دمای تهران در مردادماه به  29 /8و در
دی ماه به  2/8درجه سلسیوس می رسد .با وجود این ،دمای هوا در مرکز تهران در طول سال بیشتر از حومه آن می
باشد که این امر سبب ایجاد جزیره حرارتی و در نتیجه تغییر جریان باد از اطراف به سمت شهر و در نتیجه هدایت
مواد آالینده از حومه به داخل شهر می شود .از این رو ،با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و آلودگی های تهران،
باید گفت باد بیشتر از باران در پاکسازی هوای شهر موثر است و در یک جمله؛ بادهای غربی اقلیم تهران را کنترل
می کنند .این در حالی است که بخش مهمی از صنایع در جریان خروج از بخش مرکزی و داخل شهری ،در غرب
تهران مکانیابی و احداث شده اند .از سوی دیگر و با توجه به اینکه در شرق تهران هم بادهای شرقی غالب هستند،
هر دو جریان (غربی و شرقی) مواد آالینده را به مرکز شهر می آورند و در نتیجه مرکز شهر پتانسیل آلودگی باالیی
دارد(همان.) 04 1 :
با این همه به نظر می رسد ،مهمترین عامل موثر بر آلودگی هوای تهران ،وارونگی های دمایی باشد که به دو صورت
تابشی و سینوپتیکی ایجاد می شوند .وارونگی های تابشی بر اثر سردشدن شدید زمین و وارونگی های سینوپتیک،
عمدتا بر اثر استقرار سیستم های پایدار جوی پرفشار و زبانه های آنها تشکیل می شوند .مطالعات نشان می دهد هر
دو نوع وارونگی ،ویژگی سرد سال هستند و همچنین بیش از  90درصد وارونگی های تهران ،در ارتفاع کمتر از 500
متر اتفاق می افتد .یعنی در اکثر موارد ،نیمه شمالی تهران باالی الیه وارونگی قرار می گیرد؛ در حالی که مرکز شهر
تهران (به خاطر ارتفاع آن) در زیر الیه وارونگی قرار دارد .بنابراین شرایط وارونگی فراوان ،استقرار مداوم سیستم
های پرفشار در طول سال ،شرایط دمایی ،جهت و سرعت وزش بادها و  ...جملگی از ویژگی های طبیعی منطقه
هستند که نمی توان آنها را تعدیل و یا از بین برد .از این رو آلودگی های هوای تهران در اکثر موارد طوالنی و شدید
می باشد و اغلب به مدت طوالنی (برای مثال  75روز) مشاهده می شود(صفوی و همکار.) 102 : 1385 ،
با توجه به مجموعه مباحث یاد شده و مصاحبه با اساتید و صاحبنظران باید گفت عالوه بر عوامل محیطی درونی
منطقه  ، 12عواملی فرامنطقه ای و کالن نیز در وضعیت کلی منطقه اثرگذار بوده و هستند که خالصه و میزان
اثرگذاری آنها در جدول  2آمده است.

 254فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

جدول : 5عوامل زیست محیطی کالن و میزان اثرگذاری آن ها بر شرایط زیست پذیری منطقه 12
وضعیت اثرگذاری گویه
3/ 99

گویه

میزان اثرگذاری

پدیده غالب وارونگی دمایی

اثرگذاری زیاد

در  052روز از سال.
2/ 96

وجود چشم انداز و آب و
هوای مطلوب و جذاب در

اثرگذاری متوسط و کم

شمال تهران.
2/ 79

جهت وزش بادهای غالب
شهر (غرب به شرق).

2/ 45

وجود ناهمواری ها مانند
کوهستان البرز و اتصال آن
به کوه های شمال شرقی
منبع :یافته های پژوهش6931،

نگاهی به عوامل کالن زیست محیطی اثرگذار بر زیست پذیری منطقه  12شهرتهران نشان می دهد پدیده غالب
وارونگی دمایی این شهر در  052روز از سال و موقعیت قرارگیری کوهای اطراف تهران و جهت وزش بادها در این
شهر منجر به شرایط خاص زیستی در منطقه  12شده است .بدیهی است اگرچه عوامل مذکور خارج از حیطه و
محدوده منطقه می باشند اما به شدت شرایط زیست آن را تحت تاثیر قرار داده اند.
عوامل مدیریتی
عوامل تصمیم گیری ،سیاسی و مدیریتی کالن و فرامحلی که زمینه بوجود آمدن شرایط موجود زیست منطقه  12را
فراهم کرده اند گسترده و متنوع می باشد که در ادامه به برخی از مهمترین طرح ها و برنامه های معاصر اثرگذار بر
زیست پذیری شهر تهران و منطقه  12به طور خاص پرداخته می شود.
سیاست ها و قوانین شهری
اگرچه سابقه تهیه طرح های توسعه شهری تهران نشان می دهد که تا سال  1345که طرح جامع تهران تهیه شد ،هیچ
طرح کالبدی مشخصی برای هدایت توسعه شهر وجود نداشته است و تنها محور برنامه ریزی شهر تهران ،قانون
توسعه معابر بود(کامروا ) 25 :6 38 1،اما می توان به طرح های جسته و گریخته ای اشاره کرد که کم و بیش ماهیت
شهر را تغییر می داد .در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می شود :
 تصویب قانون تعریض و توسعه معابر در سال  1311و به دنبال آن اجرای نقشه خیابان ها که از سال 1309در دستور کار قرار گرفته بود :با تصویب قوانین مذکور ،دولت برای مداخله در شکل دهی فضاهای شهری
اختیار به دست آورد و با احداث میادین و خیابان ها و ساختمان های اداری و تجاری ،سازمان فضایی و
کالبد شهرها چهره جدید به خود گرفت و سازمان و نظام های محله ای به تدریج از هم پاشید(رهنمایی و
همکار .) 56 : 1383 ،در نتیجه این اقدامات ،شالوده کهن ارتباطات از هم گسسته شد و سازمان محله ای دچار
آسیب جدی گردید .همچنین نقش بازار به عنوان ستون فقرات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهر ،در مقابل
حضور قدرتمند خیابان و انتقال بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی به حاشیه های آن ،به طور جدی
رنگ باخت(حبیبی.) 162 :0931،
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 تصویب اولین نقشه شهرسازی در سال  6 31 1برای گسترش و توسعه شهر تهران :طرح مذکور با ایجاد منطقهاداری-نظامی-اقتصادی در دل شهر کهن ،به تخریب کامل محله تاریخی ارگ و کاخ ها ،دروازه ها و
نمادهای دوران قاجار انجامید و به جای آنها عمارت ها وساختمان های جدید دولتی چون کاخ دادگستری،
وزارت دارایی ،بانک ملی ،وزارت خارجه و ...احداث شد .در این اقدام تنها کاخ گلستان ،شمس العماره و
تکیه دولت از تخریب مستثنی می گردند(زنگانه.) 241 :2931،
 تصویب قانون پیش آمدگی در گذرها در سال  1318و اصالحات قانونی معابر در سال  : 320 1اجرای اینطرح ها منجر به شکل گیری چهره نو در لبه خیابان ها و فراموش شدگی ،فرسودگی و رهاشدگی بافت های
داخلی محله ها شد .چنانکه به مرور بافت های فرسوده مجاور بازار محملی برای خدمات جانبی ،انبارداری
و عرضه کاالهای جدید شد(حبیبی.) 163 :0931،
-

اجرای طرح های شهری و ایجاد تاسیسات شهری و تجدید بنای محله های قدیمی :انجام این امور توسط
دولت و نیازمند زمین بود .بدین جهت دولت الیحه قانون تملک زمین را در سال  1339به تصویب رساند.
قانون مذکور در سال  1341به شکل جامع تر و تحت عنوان طرح های گذربندی و شبکه بندی شهرها مطرح
گردید که در این سال با امضای قراردادی میان هیات عمران بین المللی (گروه صلح) و وزارت کشور ،برای
اکثر شهرهای کشور ،طرح شبکه بندی و گذربندی تهیه گردید(مرادی مسیحی .) 142 : 384 1،بنابراین ،سیاست
رسمی دولت و مدیریت شهری ایران از دهه  300 1تاکنون بیشترین نقش را در شرایط موجود بخش مرکزی
شهر تهران داشته است.

 پس از انقالب اسالمی و پاشیدگی اوضاع اقتصادی و اجتماعی از یک سو و اثرات ناشی از جنگ تحمیلی ازسوی دیگر اختالالتی در برنامه ریزی و مدیریت شهر تهران بوجود آمد که موجب متوقف شدن فعالیت های
زیرساختی و سرمایه گذاری در آن و کاهش شدید مهاجرت به این شهر و افزایش مهاجرت به حومه ها شد.
این امر همچنین باعث شد مدیریت شهری نتواند سیاست ایجاد تجهیزات جمعی در شهر را به مرحله اجرا
درآورد(ر.ک :هورکارد .) 1388 ،عالوه بر این ،در این دوره تمامی ضوابط و آیین نامه های نظارت بر توسعه
تهران عمال بی اعتبار و رشد بی رویه در تمامی جهات رو به گسترش نهاد .نکته مهم دیگر در این زمان
اینکه؛ به رغم تغییر بنیادی نظام سیاسی کشور ،نظام شهرسازی و مدیریت شهری کشور همچنان متمرکز و
آمرانه ماند ،چنانکه هم اکنون نیز فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری ،فرایندی متمرکز  ،یکجانبه و از باال به
پایین است و ساختار مدیریت شهر تهران به رغم شکل گیری شوراهای اسالمی شهر ،فاقد ویژگی های
مدیریت محلی-مشارکتی مدرن و دموکراتیک است که در آن خواست و نقش شهروندان در طرح ها بسیار
کمرنگ بوده و نادیده گرفته می شود و ارتباطی بسامان بین شورا ،شهرداری و شهروندان وجود
ندارد(کمانرودی کجوری .) 60 : 384 1 ،بدین سان و از آنجایی که همه این تحوالت در یک دوره کوتاه مدت
 71ساله ( ) 340 1- 357 1اتفاق افتاد و ببسیار سریع ،ناموزون و غیرطبیعی بود ،شهر تهران را به کانون و مظهر
اصلی بحران اجتماعی-سیاسی ایران و نمونه ای از توسعه شهرنشینی بی رویه در مقیاس جهانی تبدیل کرد.
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طرح جامع تهران ( ) 1345
مهم ترین سند توسعه در شهر تهران پس از جنگ جهانی دوم ،عبارت بود از طرح جامع تهران؛ معروف به
فرمانفرمائیان .این طرح به منظور نظارت بر گسترش شهر تهران و برنامه ریزی رشد آتی آن در سال  1345آغاز و در
سال  347 1تصویب شد .طرح جامع با تقسیم شهر به ده منطقه ،شبکه ای از آزادراه ها و بزرگراه ها را پیشنهاد کرده
بود که حاصل آن توسعه کالبدی -فضایی تهران بود .همچنین با تقسیم فضای شهر تهران به محدوده و خارج
محدوده ،بنیان مسائل تازه ای در درون و بیرون شهر همچون گرانی زمین ،ساختمان سازی بدون مجوز و گسترش
اسکان غیر رسمی بوجود آورد .در این طرح مشکالتی چون تراکم باال در بخش مرکزی تهران ،افزایش آلودگی،
رواج بیکاری در مناطق پایین و مهاجرت گروه های کم درآمد به تهران شناسایی شدند و راه حل این معضالت،
اعمال تغییرات فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی در بافت های شهری عنوان شد .از این رو بافت های قدیمی شهر ،به
منظور نظم و توسعه و ایجاد راه های جدید ،مورد جراحی های عمیق و گسترده قرار گرفتند(مهدیزاده.) 40 : 1382 ،
این نوع راه حل ها نه تنها بار مشکالت شهر را کم نکرد بلکه در سال های بعد خود مشکالت تازه ای را ایجاد کرد.
همچنین در این طرح پیشنهاد ساماندهی مناطق جنوبی و جابه جایی طبقه کم درآمد از مناطق جنوبی به مناطق
شمالی و ساخت ساختمان های بلند مرتبه در جوار بزرگراه ها مطرح شد که موجبات خروج جمعیت از بخش های
داخلی و مرکزی شهر را فراهم کرد .احداث بزرگراه های شهری نیز زمینه این جابه جایی ها را فراهم و تسهیل
نمود .همچنین در این طرح جهت گسترش شهر به سمت غرب تعیین گردید .با استقرار صنایع در این سمت،
بهترین اراضی مناسب برای توسعه مسکونی در اشغال صنایع و شهرک های خودرو درآمد .شکل گیری منطقه
صنعتی در غرب تهران با توجه به جهت باد غالب تهران(بادهای غربی) شهر را در هجوم آلودگی های ناشی از
صنایع رو به گسترش قرار داد و از آنجایی که این طرح مبنای هدایت و توسعه شهر تا بعد از انقالب بود ،تاثیر
مهمی بر جهت گیری رشد شهر در دهه های بعدی نیز در این محور داشت .از دیگر اثرات این طرح می توان به
ضوابط منطقه بندی و تراکم های مورد نظر طرح اشاره کرد که در عمل موجب جدایی گزینی میان شمال و جنوب
شهر شده و بر اساس آن نابرابری فضایی ،خصلت رسمی و آشکار پیدا کرد(همان .) 43 :از این رو این طرح در
افزایش آلودگی های ناشی از وزش بادهای غربی(به علت مکان گزینی صنایع در جهت غرب طبق این طرح) و
افزایش خروج جمعیت از بخش مرکزی شهر بیشترین تاثیر را داشته است .عالوه بر این ،طرح جامع مرکز شهر
تهران را نادیده می گیرد و ساختار توسعه شهر تهران را با توجه به معضالت مرکز شهر به سمت غرب طراحی می
کند تا با ایجاد مراکز شهری جدید در غرب ،از تمرکز هسته مرکزی کاسته شود .اگرچه به دالیلی چون افزایش
درآمد حاصل از نفت و وقوع انقالب اسالمی طرح جامع به طور کامل اجرا نشد ،اما بخش ها و مفادی از آن بعد از
انقالب مجددا مطرح و اجرا شد که از جمله مهمترین آنها می توان تغییر جهت گسترش شهر از محور شمال-جنوب
به محور شرقی-غربی ،احداث بزرگراه ها ،مترو و مانند آن اشاره کرد .طرح جامع در ایجاد دسترسی سریع میان
مناطق با ایجاد شبکه ای از بزرگراه ها نیز تا حد زیادی موفق بود ،اما این اقدام در عمل با ارتباط میان شهر و
پیرامون ،موجب دست اندازی هرچه بیشتر شهر به زمین های اطراف شهر و ارتباط بیشتر پیرامون با شهر شد .به
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طور کلی اثرات طرح جامع برای مناطق درونی تهران مصیبت و فاجعه محسوب می شود و تاثیرات بلند مدت منفی
که ایجاد کرد ،منجر به اضمحالل تدریجی بخش بزرگ و قدیمی قلب تهران گشت(مدنی پور.) 345 : 1381 ،
طرح ترافیک( ) 1358
در دهه  ، 350 1تراکم زیاد فعالیت ها در مناطق مرکزی شهر به انسداد شدید ترافیک انجامید که منجر به اقدامی
بنیادی در بعد از انقالب شد(مدنی پور .) 212 : 1381 ،سازمان حمل و نقل ترافیک تهران از اسفندماه سال 357 1
بررسی هایی به منظور دستیابی به یک شبکه حمل و نقل متعادل در رابطه با سامانه اتوبوسرانی(تشویق به استفاده از
وسایل نقلیه عمومی) ،افزایش پیاده روی ،کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و احیای بافت تاریخی به خصوص
در مرکز شهر آغاز کرد .با توجه به اهمیت اقتصادی ،سیاسی و مرکزیت منطقه  12تهران ،از ابتدای شهریور سال
 1358و با هدف تامین اولویت حرکت وسایل نقلیه عمومی ،کاهش ترافیک ،آلودگی صوتی و هوای این منطقه،
طرح ترافیک به اجرا گذاشته شده است .مرز شمالی این محدوده خیابان طالقانی ،مرز غربی آن خیابان حافظ و
مرزهای جنوبی و شرقی طرح مورد نظر به ترتیب خیابان مولوی و مصطفی خمینی بودند .مرزهای محدوده ترافیک
بعدها و با توجه به شرایط و نیاز منطقه ،از سمت شمال به خیابان فاطمی و مطهری و از جهت غربی ،به خیابان
کارگر افزایش یافت .در سال  1381با تغییر مرز شرقی به خیابان مازندران و  71شهریور و مرز جنوبی به خیابان
شوش  ،محدوده طرح به  31کیلومتر مربع افزایش یافت .اجرای این طرح و توسعه آن در سال های بعد باعث شد
تمامی منطقه  12تحت پوشش طرح ترافیک قرار بگیرد(زنگانه .) 247 :2931،اگرچه نتایج این طرح در تسهیل رفت
و آمد در مرکز شهر و کاهش ترافیک و آلودگی هوا تا اندازه ای اثربخش بود ،اما اغلب با نارضایتی هایی ،بویژه از
سوی خانوارهای ساکن به دلیل عدم امکان تردد اتومبیل شخصی در ساعات مشخص و محدودیت های ترافیکی
مواجه گردید که باعث تمرکززدایی فعالیت و جمعیت از منطقه و در نتیجه فرسودگی و زوال آن شد(مدنی
پور .) 212 : 1381 ،از دیگر نتایج ناخواسته این طرح انتقال فعالیت های خاص مرکز شهر به حواشی مرز محدوده
ترافیک و تمرکز واحدهای اداری و تجاری در محدوده شمالی مجاور منطقه بازار بود .این موضوع به همراه کاهش
مطلوبیت دسترسی به منطقه باعث رونق فعالیت های تجاری در مناطق با دسترسی آزاد و مطلوب شده و در این
شرایط ،فعالیت های اقتصادی پر رونق منطقه با انبارها و کارگاه های تولیدی درجه دو و سه جایگزین شده که در
نهایت این شرایط منجر به افت قیمت زمین و مهاجر فرستی از منطقه شده است.
طرح آماده سازی( ) 1360
در سال های اول انقالب اسالمی و به دلیل از هم پاشیدگی نظام اقتصادی و سازمان مدیریت شهری کشور ،نوعی
ساخت و ساز بی رویه تحت لوای مسکن سازی انقالبی رواج یافت(کمانرودی کجوری .) 54 : 384 1 ،از جمله این
اقدامات که در سال  360 1و در زمینه توسعه شهری به اجرا درآمد ،طرح های آماده سازی بود .هدف از اجرای این
طرح ها ،حل مشکل مسکن از طریق واگذاری زمین به متقاضیان مسکن در شهرها بود .در این طرح ها دولت پس از
تهیه نقشه های تفکیکی ،زمین های مصادره شده و دولتی را که در حاشیه شهرها و خارج از محدوده قانونی طرح
های شهری قرار داشت ،از طریق سازمان زمین شهری ،در اختیار متقاضیان قرار می داد تا بر اساس ضوابط اقدام به
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احداث مسکن کنند .از تاثیرات مثبت محدود این طرح ها می توان به کاهش مقطعی بهای زمین در شهرها و تامین
مسکن بخشی از طبقه نیازمند جامعه در آن زمان بود .در مقابل ،اثرات منفی آنها گسترده و دارای اثرات طوالنی مدت
بود .عدم تدوین ضوابط اجرایی برای پروژه ها و فقدان پشتیبانی مالی دولتی از یک سو و ناتوانی مالی افراد برای
ساخت و ساز مناسب و مطابق با قوانین و مقررات زمین ها از سوی دیگر ،عمال طرح مذکور را با موانع و مشکالت
جدی مواجه ساخت .از دیگر نتایج منفی این طرح ها که در طول زمان نمایان شد؛ توسعه افقی و بدون برنامه شهر،
تخلیه محله های قدیمی و مرکزی تهران ،تشدید روند مهاجرت های روستا به شهری ،نارسایی در دسترسی به
خدمات و زیرساخت های مورد نیاز شهری ،تشدید تغییر کاربری اراضی در زمین های مجاور به محل طرح های
آماده سازی ،تشدید مشکالت مدیریتی شهرها و بسیاری موارد مشابه است(ر.ک :رهنمایی و همکار .) 1383 ،از این
رو دهه  60را می توان دوره آغاز جدی برون فکنی جمعیت و عملکردها در هاله پیرامونی تهران ،گرایش به توسعه
منفصل و شکل گیری منطقه کالنشهری دانست .تداوم این جریان در سال های بعد ،زمینه های سازمانیابی و تکوین
منطقه کالنشهری تهران را فراهم کرد .این جریان تاثیرات مهم و قابل توجهی در مرکز شهر و بخش های درونی
تهران داشت(زنگانه.)552 :2931،
شهرهای جدید و شهرک های اقماری
اگرچه تهران از همان آغاز دوره نوسازی خود ،شهرها و روستاهای پیرامون را تحت تاثیر قرار داد ،اما توسعه آن تا
حدود سال  ، 350 1عمدتا پیوسته و متصل بود .از آن زمان به بعد و بنا به علل مختلف مثل شتاب گرفتن پویش
شهرنشینی ،اشباع بستر جغرافیایی ،گرانی زمین ،رشد سریع صنایع و خدمات ،هجوم وسیع مهاجران جدید و ...
توسعه ناپیوسته و پیرامونی در اطراف تهران با شتاب رو به گسترش نهاد .پویش توسعه ناپیوسته و پیرامونی در
اطراف تهران به صور مختلف مثل بزرگ شدن شهرهای اطراف ،تبدیل روستاها به شهر ،بزرگ شدن روستاها و
ایجاد شهرها و شهرک های جدید به ظهور رسید(مهدیزاده .) 36 : 1382 ،بنابراین یکی از تحوالت مهم کالبدی-
فضایی تهران در دوره سال های  340 1- 57تسریع روند شهرک سازی و شهرک نشینی و گرایش به سمت حومه
های پیرامونی است .به دنبال ایجاد شهرک های جدید در نزدیکی تهران مثل تهران ویال( ،)6 34 1باغ فیض (،) 350 1
بهجت آباد (  ،) 1351اکباتان (  ،) 1355شهرک غرب (  ) 1355و  ...به تدریج پدیده شهرک سازی به حوالی شهرستان
های مجاور و محورهای اصلی برون شهری نظیر (کرج ،ری ،ورامین ،دماوند و  )...کشیده شد که زمینه را برای
توسعه های پیرامونی و حاشیه نشینی در سال های بعد از انقالب و ایجاد مجموعه و منظومه شهری در منطقه تهران
فراهم کرد .در طول این سال ها تمامی نواحی حاشیه ای و حومه ای شهر به ویژه در محور جاده های ارتباطی
(هشت محور اصلی) تا شعاع حدود  50کیلومتر به صورت کانون های جدید سکونت و فعالیت درآمد(مهدیزاده،
.) 40 : 1382
در نتیجه در اواسط دهه  350 1سازمان برنامه و بودجه ایران به منظور تهیه و تدارک طرح استراتژی فضایی برای
کاهش رشد سریع تهران و سازمان دادن و ارتقای توسعه منطقه ای ،ستیران(مشاور برنامه ریز فرانسوی) را به خدمت
گرفت که با وقوع انقالب اسالمی طرح متوقف شد .با این وجود ستیران برای اولین بار استراتژی شهرهای جدید را
برای تمرکززدایی از جمعیتی ،فعالیتی و اقتصادی از شهرهای بزرگ ارائه کرد .کانون توجه این طرح تهران و رشد
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نامنظم آن بود(خزاعی نژاد .) 86 : 387 1،این روند در سال های بعد با احداث شهرهای جدید توسط دولت و
واگذاری اراضی خارج از محدوده شهرها به تعاونی های کارمندی و ادارات تقویت شد و منجر به شکل گیری
کانون های جمعیتی متعدد و نوعی الگوی اسکان پراکنده در پیرامون تهران شد .از این رو سال های پس از انقالب تا
دهه  360 1تهران گسترده ترین تحوالت و دگرگونی های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را که بازتاب فضایی آن در
تغییرات شهر و پیرامون بود تجربه کرد .نکته مهم در این رابطه ،جمعیت پذیری این حومه های تازه از جانب
خانواده های محله های تهی دست جنوب شهر تهران به جای جذب مهاجران تازه وارد به تهران بود .برای مثال
کارگرانی که تا قبل از آن در گودها و محله های میدان شوش سکونت داشتند ،به امید دست یافتن به مساکنی
جادارتر ،ارزان بهاتر و با مصالحی مرغوبتر دور از قلب پایتخت ،سکنی گزیدند .جریان مذکور از یک سو و افزایش
سیل مهاجرت از تمام کشور به سمت تهران و ورود بخشی از آنها به مرکز شهر و باالخص منطقه  12به علت
گرایش باالی اقتصادی برای مهاجران جویای کار (اطلس جامع تهران ) 285 : 1385 ،از سوی دیگر ،باعث شکل گیری
موجودیتهای بی شمار در مرکز شهر و در نتیجه تضادها و تعارضات اجتماعی گردید؛ که در نهایت منجر به شکل
گیری جدایی اجتماعی جدیدی میان مرکز و پیرامون شد(هورکارد.) 90 : 1388 ،
طرح ساماندهی تهران( ) 1370
دوره طرح جامع تهران تا سال  1372در نظر گرفته شده بود .اما با توجه به مشکالت تهران و دشواری تهیه یک
طرح همه جانبه و درازمدت ،تهیه طرحی کوتاه مدت به منظور ارائه راه حل های سریع جهت حل نسبی مشکالت

حاد تهران ،به عنوان الگویی میانی انتخاب گردید که طرح "حفظ و ساماندهی شهر تهران" نام گرفت .در این طرح

ساختار چند هسته ای به جای ساختار تک مرکزی پیشنهاد و شهر به پنج حوزه شهری و  22منطقه به شرح زیر
تقسیم شد:
• حوزه شمالی :مناطق  6 ،3 ،2 ،1و  7با کارکرد غالب اداری ،دیپلماتیک و بازرگانی،
• حوزه شرقی :مناطق  13 ،8 ،4و  41با کارکرد غالب صنعتی ،کارگاهی و تجاری،
• حوزه جنوبی :مناطق  19 ، 18 ،71 ،61 ، 15و  02با کارکرد غالب مذهبی ،زیارتی و سیاحتی،
• حوزه مرکزی :مناطق  11 ،01و  12با کارکرد غالب فرهنگی ،تاریخی ،تجارتی و سیاحتی.
طرح ساماندهی تهران به دلیل وظایف کوتاه مدت ،نتوانست به برنامه ای راهبردی بدل گردد و در عمل جز در مورد
تعیین برخی ضوابط کالبدی و کاربری ،نقش تعیین کننده ای ایفا نکرده است(مهدیزاده .) 40 : 1382 ،از این رو ،به
رغم تعریف نقش غالب فرهنگی ،تاریخی و سیاحتی برای بخش مرکزی شهر تهران و منطقه  ، 12عمال این نقش به
نقش غالب تجاری محدود شد .مهمترین دلیل این امر را می توان در انتشار و خروج فعالیت های اقتصادی به خارج
از بازار تهران دانست .نخستین نطفه های شروع این جریان به زمان های بسیار دور و اواخر قرن نوزدهم می رسد.
پیش از آغاز جنگ جهانی ،مرکز جدید شهر در توپخانه یا میدان سپه بود(در کمتر از یک کیلومتری شمال ارگ) .در
این زمان خیابان الله زار که احداث آن به زمان ناصری می رسد مرکز عرضه کاالهای تجملی ،غربی و باب روز بود.
از جنگ جهانی دوم تا پایان دهه  ، 40میدان فردوسی (  500متری شمال توپخانه) مرکز شهری جدید شد .خیابان
های فردوسی و سلسبیل نیز در همین جریان با کارکرد تجاری شکل گرفتند .با این همه بازار همچنان فعال و به
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کارکردهای فرهنگی-تجاری خود ادامه می داد .با انقالب سفید محمدرضاشاه در سال  ، 1341مرکز جدید شهر 500
متر دیگر به سوی شمال تغییر مکان داد و کانون اصلی آن به خیابان تخت جمشید رسید .بنابراین بخش عمده
فعالیت های تجاری شهر به خارج از محدوده بازار سرایت کرد و در اماکن متعدد بسط یافت(هورکارد.) 07 1 : 1388 ،
فروش تراکم ( ) 1370
مهم ترین تحول مدیریت شهری در سال های پس از انقالب اسالمی ،حرکت به سمت خودکفایی مالی و استقالل
شهرداری ها از دولت پس از ابالغ بودجه سال  1362بود .افزایش سریع جمعیت شهری در این سال ها از یک سو
و کاهش جدی پرداخت های مالی دولت به شهرداری ها از سوی دیگر منجر به مصوبه شورایعالی شهرسازی و
معماری در سال  1369و گردید(افشانی .) 46 :7931،بر این اساس شهرداری ها و در راس آنها شهرداری تهران در
نیمه اول دهه  ، 70مبادرت به فروش تراکم مازاد ساختمانی و تغییر و تثبیت کاربری اراضی و امالک ،حذف پارکینگ
های مورد نیاز و  ...کردند و به درآمدهای قابل توجهی نیز دست یافتند .بنابراین شهرداری تهران در دهه  370 1به
اقدامات وسیعی در این شهر دست زد که تاثیر عمیقی بر ساختار فضای شهر تهران گذاشته است(کمانرودی
کجوری .) 52 : 384 1 ،در سال  6 37 1مصوبه  269شهرداری تصویب شد .بر اساس این مصوبه ،ساخت و سازهای
جدید به حداکثر هفت طبقه محدود می شد و هر قطعه زمین تنها با مساحت باالی  300متر و در عرض معبر بیش
از  12متر می توانست چهار طبقه اضافه تراکم بگیرد و زمین های کوچک تر از  300متر و با دسترسی کمتر از 12
متر حداکثر یک طبقه اضافه تراکم ساختمانی دریافت می کنند .بازخورد این مصوبه در مناطق مختلف شهر از دیدگاه
ضرورت نوسازی نواحی مسئله دار و نیازمند نوسازی برعکس بود ،چراکه اکثر قطعات زمین های مناطق مرکزی و
جنوب شهر تهران که اغلب مناطقی فقیرتر و فرسوده تر بودند ،دارای قطعات تفکیکی با مساحت کمتر از  300متر
مربع هستند(اصطالحا بافت ریزدانه) .از این رو ،ارزش افزوده ساخت و ساز مازاد در مناطق جنوبی و فقیرتر بمراتب
کمتر از اراضی شمال و مناطق مرفه شهر خواهد بود .چون معموال میانگین مساحت قطعات تفکیکی مناطق شمالی
بیشتر از  300متر مربع است .لذا مواهب جذب سرمایه گذاری ناشی از این مصوبه نیز مناطق شمالی و مرفه نشین را
هدف قرار داده است(خیرالدین ) 74 : 1389 ،و عمال بخش های جنوبی و مرکزی که دارای بیشترین سهم از بافت
فرسوده ،قدیمی و در نتیجه نیازمند نوسازی هستند ،بهره چندانی نبرده و وضعیت آنها تغییری نکرد.
با توجه به موارد مطرح شده ،به باور پژوهش حاضر عوامل زیر به عنوان مهمترین سیاست ها و تصمیمات کالنی
هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شرایط موجود منطقه  12اثرگذار بوده اند.
 .1عدم مشارکت مردم در طرح های توسعه شهری
 .2سیاست ها و قوانین شهری
 .3طرح جامع تهران و طرح ساماندهی تهران
 .4طرح ترافیک( ) 1358
 .5طرح آماده سازی() 360 1
 .6قانون شهرهای جدید و شهرک های اقماری( ) 1362
 .7فروش تراکم
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فروش تراکم
منبع :یافته های پژوهش6931،

نظر به مباحث مطرح شده در خصوص سیاست های کلی حاکم بر مدیریت شهری تهران از گذشته تا به امروز که
به برخی از مهمترین آن ها اشاره شد ،به جرات می توان گفت شرایط و اوضاع زیست پذیری منطقه  12شهر تهران
بیشترین تاثیر را از عوامل کالن مدیریتی گرفته است .چنانکه در جدول  3که نتایج حاصل از نظرخواهی از خبرگان
نیز آمده است ،عدم مشارکت مردم در فرایندهای تهیه ،تصویب و اجرای طرح های شهری به طور کلی و پس از آن
طرح های مختلف موردی که در زمینه های شهرهای جدید ،ترافیک ،زمین شهری و  ...به تصویب و اجرا رسیده
است ،جملگی نقش مهمی در کاهش شرایط مطلوب زیستی در این منطقه داشته است .بنابراین اگرچه بدیهی است
هر سیاستی برای کلیت شهر ،سلول های آن را تحت تاثیر قرار می دهد اما مدیریت شهر تهران باید در عین حال که
دارای راهبردهای مشخص در خصوص چگونگی مواجهه با کلیت شهر است ،اجزای حیاتی آن (محله ها و مناطق)
را نیز به طور مستقل و ویژه مورد توجه ویژه قرار دهد(افشانی.)4 :7931،
نتیجه گیری و دستاوردهای تحقیق
در این مقاله به برخی از عوامل اقتصادی ،زیست محیطی و مدیریتی در قالب سیاست ها ،طرح ها و تصمیمات کالن
و عامی پرداخته شد که به باور پژوهش حاضر ،اگرچه خارج از منطقه  12و گاه بسیار فراتر و در سطح کشور بودند،
اما به طور مستقیم و غیر مستقیم در شکل گیری و بوجود آمدن شرایط موجود این منطقه اثرگذار بوده اند .برای مثال
بسط روابط سرمایه داری در زمان رضاشاه ،مهمترین تحول اقتصادی بود که حیات شهری ایران و باالخص تهران را
به جهت نقش غالب سیاسی ،اقتصادی و حکومتی آن متاثر کرد .بدین سان صنایع جای کارگاه ها و مشاغل تولیدی
کوچک و پیشه وری را گرفت و با افزایش واردات کاالهای مصرفی و قبول نقش تولیدکننده مواد خام در تقسیم کار
جهانی ،الگوی تولید ،توزیع و مصرف جامعه دگرگون شد .همزمانی تحوالت یاد شده با مکان گزینی صنایع جدید
در خارج از محدوده شهر و بویژه در مسیرهای ارتباطی اطراف تهران و بویژه محور غرب ،نخستین زمینه های برون
گرایی فعالیت و جمعیت را فراهم کرد .از این رو بخش عمده ای از کارگران بازار تهران که از ابتدایی ترین حقوق
کار بی بهره بودند ،تمایل زیادی برای کار در کارخانه هایی داشتند که اگرچه خارج از بخش مرکزی و قلب تجاری
شهر بود ،اما کارکنانشان از مزایای بیمه ،مرخصی ،تعطیالت و ساعت کار مشخص بهره مند بودند .این جریان
گسترده ترین تاثیر را بر خروج جمعیت از بخش مرکزی داشت .چنانکه در سال های بعد نیز اثرات مهمی بر کالبد و
تغییرات کاربری در منطقه  12داشت .در کنار این مهم نباید از نقش قوانین و طرح های شهری تهران که به نحو
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بارزی زیست پذیری بخش مرکزی آن را متاثر کرده است ،چشم پوشید .یکی از مهمترین و قدیمی ترین این قوانین،
قانون توسعه معابر مصوبه سال  1309ه.ش است که در جهت بهبود حمل و نقل و تسهیل نظام حرکت سواره به
اجرا درآمد .قانون توسعه و گسترش شهر تهران در سال  6 31 1که به تخریب کامل محله تاریخی ارگ ،کاخ ها،
دروازه ها و نمادهای دوران قاجار انجامید نیز یکی دیگر از این قوانین است .اگرچه این قوانین ،شهر تهران را برای
عملکردها و امکانات مدرن همچون اتومبیل آماده می کرد ،اما در اساس و از جنبه مفاهیم و اصول زیست پذیری و
بویژه مفهوم انسجام اجتماعی و ساختار محله ای شهر ،آن را تضعیف کرد.
در همین زمینه باید به نقش طرح های مختلف از جمله طرح جامع تهران (که با تاکید بر گسترش شهر و صنایع در
جهت غربی ،احداث بزرگراه های شهری ،خروج جمعیت از بخش های جنوبی شهر و  ،)...طرح ترافیک (با هدف
کاهش ازدحام و ترافیک و بهبود وضعیت حمل و نقل و جابه جایی و کاهش آلودگی هوا) و طرح های آماده سازی
و شهرهای جدید اقماری (که با توجه به شرایط خاص تهران در دوران پس از انقالب ،جنگ تحمیلی و افزایش
جمعیت ،مراکز سکونتی جدیدی در پیرامون شهر تهران مکانیابی و احداث کردند) اشاره کرد .اگرچه طرح های
مذکور هر کدام نتایج مثبتی در زمینه مورد مطالعه شان داشتند ،اما به نوعی موجبات آغاز جدی برون فکنی فعالیت و
جمعیت از بخش مرکزی و به نوعی افت زیست پذیری آن شدند .این طرح ها و توسعه شهر در دوران پس از
انقالب ،موجب تخریب هسته قدیم شهر و رواج رویکرد مدرنیستی و سوداگرانه نسبت به بافت قدیمی شهر گردید.
به نحوی که اکنون بافت قدیمی تنها بخش بسیار کوچکی (نزدیک به چهار درصد) از کالن شهر در حال گسترش
تهران را در بر گرفته است و به طور جدی دچار زوال و عدم نگهداری است.
اما برای پاسخ به سئوال و مساله اصلی تحقیق مبنی بر نقش عوامل کالن در شکل گیری شرایط موجود زیست
پذیری تنها به تحلیل های انجام شده بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اکتفا نشد و از نتایج تکمیل پرسشنامه
خبرگان نیز استفاده شد .چنانکه در جداول نتایج آزمون فریدمن برای سنجش میزان اثرگذاری گویه ها (جداول 1تا
 )3آمده است مرکزیت تجاری و عملکرد فرا منطقه ای بازار تهران(با اثرگذاری  ، ) 5.07سیاست های کلی مدیریت
شهری و به عبارت دقیق تر عدم مشارکت مردم در تصمیم سازی(با اثرگذاری  ،)5 .2 5تصمیم گیری و اجرای طرح
های توسعه شهری(با اثرگذاری  ) 4.89و شرایط زیست محیطی کالن از جمله شرایط خاص آب و هوایی تهران و
پدیده غالب وارونگی دمایی در  052روز از سال (با اثرگذاری  ) 3.77به عنوان مهم ترین عوامل و فرایندهای کالن
اقتصادی ،مدیریتی و زیست محیطی هستند که بر زیست پذیری منطقه اثرگذار بوده اند .بر همین اساس ،ادعای
تحقیق مبنی بر نقش عوامل و فرایندهای کالن اثرگذار بر زیست پذیری و وجود رابطه میان آنها تایید می شود.
بنابراین در شناخت و فهم زیست پذیری نمی توان و نباید عوامل زمینه ساز بروز و بوجود آمدن آن را از نظر دور
داشت .از این رو ،اگرچه شناخت وضعیت موجود زیست پذیری به بوسیله مجموعه ای از ابعاد و شاخص ها
صورت می گیرد ،اما این شناخت ،چیزی جز درک شهروندان از شرایط موجود زیست آنها نیست و آنچه زمینه
شکل گیری شرایط کنونی را بوجود آورده است ،در حقیقت عوامل کالن به عنوان زمینه ساز شرایط خرد بوده است.
بنابراین پیشنهاد می شود به جای انجام مطالعات تکراری در ارزیابی و شناخت وضع موجود زیست پذیری محله ها،
مناطق ،شهرها و روستاهای کشور بر اساس معیارها و شاخص هایی که به شرایط و وضعیت کنونی تاکید دارد ،به
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بررسی علل و زمینه هایی پرداخته شود که بوجود آورنده شرایط موجود زیست پذیری است و می تواند سهم
بسزایی در جلوگیری از کاهش شرایط زیست آینده شهرها و روستاهای کشور داشته باشد.
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