
Geographical Engineering of Territory 

P-ISSN: 2538-1490 

E-ISSN: 2538-3922 

www.jget.ir 

 

Vol. 6 Issue 1 (No. 11), 2022, Pp. 197-212 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381490.1401.6.11.7.4  

Research Article 

Assessing Spatial Developments of hinderlands in the 

Southwest of Tehran (Case Study: Eslamshahr)  
 

Siamak Khazli Vijnani 1, Esmail Ali Akbari 2,*, Fatemeh Adibi Saadinejad 3, Hamidreza Jodki 4 and 

Jamlieh Tavaklinia 5  
 
1. PhD student of geography and urban planning, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran 
2. Professor of Department of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran 
3. Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Islamshahr 

Branch, Tehran, Iran 
4. Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Unit, 

Tehran, Iran 
5. Associate Professor, Department of Human Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

* Corresponding author, Email: aliakbariesmaeil@yahoo.com  
 

Receive Date: 25 April 2021 

Accept Date: 06 September 2021 

 
 

ABSTRACT 

Introduction: Over time, various components in the city are changing as its population is increasing. 

Therefore, spatial and physical growth and development are inevitable. consequently, management of the 

expantions of these areas are crucial in order to reduce the cost and optimizing the benefits to society in 

the future. In other words, balanced spatial developments in urban residential areas are necessary. 

Objectives: This study aims to measure the spatial developments of the southwest of the metropolis of 

Tehran (Eslamshahr city) from 1996 to 2020. 

Methodology: This research is descriptive-analytical in terms of goal and method. Data collection 

method was field study and satellite images. The images were extracted from Landsat 5, Landsat 7 and 

Landsat 8 and then were analyzed for the spatial changes (land use) by the cross-tab model, kappa 

coefficient using Arc GIS and Goole Map software.  

Geographical Context: The scope of this research is the three cities of Eslamshahr, Ahmad Abad 

Mostofi and Chahardangeh based on the political divisions of 2016. 

Result and Discussion: The results of the study by examining the spatial changes in the cities of 

Eslamshahr, Chahardangeh and Ahmadabad Mostofi showed that the highest urban growth was because 

of the land use for the period of 1996-2001 with the amount of %27/51. The reason for this urban growth 

is the increase in the population of the study area, which in this period has reached 50,000. On the other 

hand, the lowest growth is the period of 2016-2020 with an increase of 1.35 percent. 

Conclusion: The results of the study of spatial changes in the cities located in hinderlands, southwest of 

Tehran metropolis, show that %46.7 of illegal construction has been created in these areas during 17 

years, which has resulted in the expansion of suburbanization and informal settlements (Miyanabad 

town).  
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    چكیده
هوا در آن یو کالبود ییفضوا رشد و تحووتت. است شیدر حال افزا زیآن ن تیو جمع مواجهند رییمختلف در شهر با تغ یهابا گذشت زمان مؤلفه مقدمه:

 در آینوده مترتو  بور جامعوه یو سودها کاهش هانهیاست که هز یتحوتت در جهت نیا تیریمد یچگونگ است، آنچه مد نظر یاست ول ریناپذاجتناب زین

 ناپذیر است.های سکونتگاهی شهری ضرورتی اجتنابفضایی در پهنهتحوتت متعادل  بیندر این باشد.   نهیبه

ی و بررسوموورد  1399-75هوای تهران )شهرستان اسالمشوهر( یوی سوال شهرکالن غربتحوتت فضایی پسکرانه جنوباین مقاله کوشیده است  :هدف

 سنجش قرار دهد.

 از یریوگبهوره بوا و یدانیم صورت به هاداده یور. روش گردآاست تحلیلی-آن توصیفی روش و یدکاربر گذاریلحاظ هدفاز  پژوهش نیا :يشناسروش

و بورای بررسوی تغییورات و تحووتت  8 لندست و 7 لندست ،5 لندست یاماهواره ریتصاو از حاضر مطالعه در. باشدیم یاماهواره ریمرجع تصاو یهاتیسا

 استفاده گردید. Goole Map و Arc/Gisافزارهای فضایی )کاربری اراضی( ایجاد شده از مدل کراس ت ، ضری  کاپا از نرم

 است. 1395قلمرو این پژوهش سه شهر اسالمشهر، احمدآبد مستوفی و چهاردانگه براساس تقسیمات سیاسی سال قلمرو جغرافیايي: 

نتایج پژوهش با بررسی تغییرات فضایی ایجاد شده در شهرهای اسالمشهر، چهاردانگه و احمدآباد مستوفی نشانگر این بوود کوه بیشوترین رشود و : هاافتهي

باشود. دلیوا ایون درصود موی 27/51با افوزایش  1375-1380تحوتت گسترش شهری ایجاد شده برای کاربری اراضی ساخته شده برای بازه زمانی سال 

هزار نفر بور جمعیوت منطقوه موورد مطالعوه افوزایش یافتوه اسوت و  50باشد که در این دوره بالغ بر د شهری افزایش جمعیت منطقه مورد مطالعه میرش

 درصدی است. 35/1با افزایش  1399-95کمترین رشد مربوط به بازه زمانی سال 

درصود  7/46سوال  17دهود کوه در یوی غرب کالنشهر تهوران نشوان مویجنوب نتیجه بررسی تغییرات فضایی شهرهای واقع در پسکرانه :یریگجهینت

 آباد( است.نشینی و سکونتگاههای غیررسمی )شهرک میانآورد آن گسترش حاشیهکه ره استایجاد شده ساخت و ساز غیرقانونی در این نواحی 

ژه  سالمشهرتهران، شهرستان اشهر تحوتت فضایی، کاربری اراضی، کالن فضا، ها:كلیدوا

                                                 
ی: نمونه مورد) پژوهی تحوتت فضایی پسکرانه جنوب غرب کالنشهر تهرانآینده»ی دکتری نویسنده اول تحت عنوان . این مقاله مستخرج از رساله1 

 باشد.به راهنمایی نویسندگان دوم و سوم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر می(« اسالمشهر
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 مقدمه

سعه روند تحوالت جهان در نیم قرن اخیر  ترینپیچیدهکی از مهمترین و ی شتابان سریع تو شد  ست. ر شینی ا شهرن

شته و با آسیبشهرنشینی و ظهور مناطق کالن های شهری متعددی شهری؛ عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دا

ی، اقتصادی، زیست محیطی و باالخره توسعه ناپایدار فضایی از های کالبدی، اجتماعهمراه شده است. از جمله نارسایی

روند توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه این  .(3: 2020، 1)ژانگ و یانگ رودپیامدهای شهرنشینی شتابان به شمار می

 به مهاجرت، و جمعیت رویه بی درش از ها، متأثرشهری در این کشور جامعه روزافزون توسعهبه عبارت دیگر ؛ به شدت صعودی بوده است

 ها بوجود آورده استفضایی آن ساخت در زیادی تغییرات و شده منجر نشدنی شهرها مهار گسترش و ریزیبرنامه بدون و سازهای ساخت

 شیافزادر حال  زیآن ن تیو جمع مواجهند رییمختلف در شتتتهر با تغ یهاکه با گذشتتتت زمان مهلفه نینظر به ا (.298: 2033، 2دو)بار

 یگچگون است، آنچه مد نظر یاست ول ریاجتناب ناپذ زیها ندر آن یو کالبد ییفضا رشد و تحوالت (.2: 2018و همکاران،  3)جنگ است

و همکاران،  4)خیرالدین باشتتد نهیبه در آینده مترتب بر جامعه یو ستتودها کاهش هانهیاستتت که هز یتحوالت در جهت نیا تیریمد

و  یاجتماع ،یاقتصاد یهامولفه لیاز قب هستند لیدخو تحوالت آن فضا  دیدر مبحث تول یمتعدد یهامولفهبین در این  (.18: 2013

ن تبلور را یا .(62: 2012و همکاران،  5)ویدمن ابندییم تبلوری شهر یدر قالب مورفولوژ نهایتدر  یهمگ عوامل نیکه ا غیرهو  یطیمح

سان به تغمی ست. با گذر زمان مولفهتوان محصول نهایی تالش ان ضا دان سکونتگاهی خود برای چیرگی بر ف ای هییر و تحوالت در پهنه 

هی شهری های سکونتگاکالبدی در پهنه -فضاییتحوالت متعادل  بیندر این  شوند ویاد شده در ارتباط با شهر دچار تغییرات زیادی می

فضتتایی روندی متحول برای پاستتخگویی به نیازها و خواستتت های  -ی ی کالبدتوستتعهناپذیر استتت. به عبارتی دیگر ضتترورتی اجتناب

 (.151: 1395)محمدی و همکاران،  باشتتدهای نوین میشتتهروندان استتت که در برگیرنده فضتتاهای کالبدی جهت کارکردها و فعالیت

ای هی چندی به دنبال دارد: فضاهای منفباشد که پیامدهای پیرامونی میخواستگاه این تحوالت فضایی سریع و گسترش آن در زمین

شم شاورزی(، چ ضی ک شامل باغات و ارا شهر ،ای گیاهیهای طبیعی، گونهاندازسبز ) یکی پس از دیگری مورد  و امنیت منابع طبیعی 

 های ملیعالوه بر آن با گسترش شهر به این سو و آن سو، شهر دچار هزینه (.173: 2001، 6است )جانسون مخاطره و نابودی قرار گرفته

های ناکارآمدی اقتصتتادی در ارا ه خدمات عمومی، آستتیب به ستتیستتتم .(25: 2002، 7)وانگ ات زیربنایی، تامین و تدارکاز نظر امنیتی

 (.142: 2018، 8)پل و سن گرددو بسیاری از مشکالت دیگر می گرددبستر شهر می محیطی و اکولوژیکی

ها و معیارهای علمی جهت بویژه بعد از انقالب استالمی، عد  توجه به شتاخ  ایران رترین مستا ل کشتویکی از مهم امتداددر این  

. در ایمگیری واقعی واحدهای سیاسی از جمله شهر بودهبوده است که در اثر آن شاهد عد  شکلو تحوالت آن  سازماندهی سیاسی فضا

مطابقت نداشته و فضاهای معلقی بین شهر و روستا هستند  واقع شهرهای جدید شکل گرفته با فلسفه وجودی شهر در معنای واقعی آن

سرعتی که نمی شهرها در ایران از چنان  شده تا روند و میل به ایجاد  صاص داد. این عامل باعث  صی را اخت سم خا ضاها ا توان به این ف

ی کشور شاهد باشیم. در این میان درصد رشد در تعداد شهرها 530( بیش از 1398-1335ساله ) 63برخوردار گردد که در برهه زمانی 

درصدی  140تا کنون بوده است که حاکی از رشد  1370های بیشترین رشد تعداد شهرها مربوط به بعد از انقالب اسالمی و بین سال

ایران های را برای امنیت ملی جمهوری اسالمی رویه و نسنجیده شهرها در کشور چالشساله است. چنین افزایش بی 22در این برهه 

مهمترین قطب جمعیتی شهر تهران در این بین کالن  .و توسعه آن در بر داشته و خواهد داشتهای کالنشهرها( خصوص در پسکرانه)به

دچار تغییر و تحوالت  دهه اخیر، 4و با توجه به رشد سریع و سزارین شده شهرنشینی و مهاجرت گسترده به آن در طی  کشور ما است

ضایی گسترده ست. یکی از حوزهای ف سکرانه غربی و جنوبی دیده ا شدت متاثر در پ شهر تهران به  ضایی کالن های که از نفود تحوالت ف
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شده است، حوزه یا محدوده اسالمشهر در جنوب غرب آن است. افزایش رشد شهرنشینی و همچنین جذب جمعیت عموماً مهاجر از 

های در سال احمدآباد مستوفی شهر، چهاردانگه شهردهد که سه شهر اسالمشهر، های غربی کشور در این منطقه شواهد نشان میاستان

، 1395 این شهرستان در سال 1395بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ای را تجربه کرده است.اخیر تحوالت گسترده

که این روند افزایش جمعیتی در سال  شوداستان تهران محسوب می ستانشهرترین اسالمشهر پرجمعیت. داردنفر جمعیت  548620

درصد افزایش جمعیت در شهرستان  12سال  2در مدت زمان  1397تا  1395درصد رسیده است یعنی از سال  12به حدود  1397

ست شهر رخ داده ا سالم ضایی و روندتا  ن و بدون برنامه باعث گردیدهواین گسترش ناموز (.1395ایران، )مرکز آمار  ا افزایش  تحوالت ف

ستانبه  مهاجرت شهر شیه این  سترش حا ستباعث گ شده ا شهروندی مهاجران  شینی و نقض حقوق  بنابراین لزو  مطالعه دقیق و . ن

منظور  ها بهنگرانه توسعه آنریزی و هدایت آیندهن جهت برنامهشناخت همه جانبه تحوالت فضایی پسکرانه جنوب غرب کالنشهر تهرا

ریزی برای آینده، گیری از تجارب گذشتتته و برنامهها، با بهرههای آنها و کاستتتن از معضتتالت و نارستتاییجلوگیری از گستتترش چالش

 هرانت شهرکالن غربپسکرانه جنوب تحوالت فضایی و سنجش یبررسهمسویی با چنین هدف و ضرورتی، این مقاله  در .ضروری است

 پرسش اصلی ردیابی و مطالعه علمی شده است؛ یکاست. این هدف با طرح و تبیین 

 ؟چگونه است 1399-75 هایطی سال )شهرستان اسالمشهر( تحوالت فضایی پسکرانه جنوب غرب کالنشهر تهرانوضعیت  -1 

ضا  ضای مطلق و ف صورت ف ضا به دو  سبی بکار برده میدر جغرافیا مفهو  ف ضای مطلق دارای کیفیت عینی، مشخ  و ی ن شود. ف

از دیدگاه علم  ابد.یطبیعی است در صورتیکه فضای نسبی بطور مداو  در اثر نیازهای اجتماعی و اقتصادی و شرایط تکنولوژیک تغییر می

ردی در ماعی، فضای ساخته شده و فضای عملکبدین ترتیب فضای فعالیت، فضای اجت کنند.فضایی، مرد  در فضاهای نسبی زندگی می

سبی جای می ضای ن ضا را نوع (،1991) 1لفبور (.286:1375، شکوییگیرند )محدودة ف ساببه دیتول وةیش یف در  آورد،یم ح

ستبه 2یاجتماع روابط تیها که صورت موجودپرسش نیپاسخ به ا  یعیطب روابط جوهری هستند؟ نیا ایآ ست؟یچ یرا

 ییاکه بطور فض افتیخواهند  یاجتماع تیموجود یهنگام تنها دیتولیِ اجتماع : روابطسدینویلق هستند؟ ماصوال مط ای

. از رندیپذیتحقق م کنند،یم دیآن را تول خود که فضا کیدر یعنی ابند،ییم یشکل فضا تجل روابط به نیا ند؛ینما بروز

 :بحث عبارتند از نیحاصل از ا ۀگانسه مینظر لفبور مفاه

 و از کیهر  ییبستتتر فضتتا یژگیخاص و و استتتقراری هایتیو موقع دیو بازتول دیکه شتتامل تول یی؛عمل فضتتا -الف

 هاست؛بندیتصور

 است؛ وندیدر پ سازند،یم روابط جاری نیکه ا یو نظم دیکه با روابط تول ؛3فضا اتیتجل -ب

 (.129: 1991، 5)لفبور آشکار و پنهان دةیچیشامل نمادهای پ ؛4یفضاهای متجل -ج

به طور مداو  در حال رشد و توسعه هستند و ی شهر سکونتگاههای انسانی بخصوص فضاهای فضاهای ،با گذر زمان

ضایی آن ضایی و چیدمان ف صر نظم ف شهرها ؛ دهدها نیز رخ میاین تحول در ماهیت عنا ضای  به عبارت دیگر تحوالت ف

 (.108: 1390)ذکاوت،  مل موجود درونی و بیرونی در شتتهر بستتتگی داردبه روابط مختلف و متقابل تمامی نیروها و عوا

ساختتواند دربرگیرنده نیروی بازار، فعالیتاین عوامل می شد که همواره ارتباطی ها، زیر شهری و خدمات متعدد با های 

ستپیچیده و متقابل  شته ا ضاها . ایندا شرایط طبیعی و ف صادی ونیروها اقلیمی، تحت تاثیر عواملی چون  الی م ی اقت

گردند. نیروهای اجتماعی و فرهنگی فرهنگی دچار تحول وتطور می نیروهای ستتیاستتی و مدیریتی ونیروهای اجتماعی و

ها از قدرت و نیروی الز  برای به هنجارکردن مجموعه موازین و هنجار های نهادین جامعه استتتت که به واستتتطه ارزش

(، لیستتت فرایندهای عمومی شتتهری تاثیرگذار بر 1جدول شتتماره ) (.63: 1396نژاد ابراهیمی، استتت )مرد  بر خوردار 

ساختار کالبدی شان می -تغییرات  شهری را با مقیاس زمانی ن ضایی و فر   سته مربوط به ف دهد، فرایندهای تدریجی آه

                                                                 
1. Lefebvre 

2. Mode of Existence of Social Relations 

3. Representations of Space 

4. Representational Spaces 

5. Lefebvre 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C
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ای هتکنولوژی اقتصتتادی از جمله تغییرات ستتاختاری در اقتصتتاد جهانی، تغییرات جمعیتی و معرفی-های فنیپارادایم

 (.30: 1396)منتظری و همکاران،  جدید است
 

 1جدول 

 فرایندهای فضایی شهری و مقیاس زمانی

 تر(فرایندهای سریع )روزانه یا سریع سال( 10فرایندهای متوسط )كمتر از  ها(ها یا قرنفرایندهای آهسته )طی دهه

 تغییرات ساختاری اقتصادی جهانی -

 تغییرات عمده جمعیتی -

 اقتصادی-یر پارادایم فنیتغی -

ها و صنایع، اراضی یابی کارخانهمکان -

 مسکونی و ...

 های توسعه شهریچرخه -

 های تجاریچرخه -

های ارتباطی )الکترونیک جریان -

 بسیار سریع(

 الگوهای سفر -

 30: 1396منتظری و همکاران،  برگرفته از:

 

ح و در رو (کشورهای نفتیرهای در حال توسعه )بویژه در کشوهای نئولیبرالی تحوالت فضای شهری امروزه استراتژی

اند و موجب شده است داری آمیخته شدههای نظا  سرمایهاتفاق شهرها با مکانیسم روان شهرها ریشه دوانده و قریب به

شهری به ضاهای  سهیل روابط تا ف شوند که محملی برای ت صادی بازتولید  سی و اقت سیا صورت تنگاتنگ تحت نیروهای 

سود، بهمایهسر شت، گردش،  ستای تحکیم روابط انبا ست در را ضا پدیدهای ا شد؛ لذا تولید ف ای هعنوان مهلفهداری با

داری. از طرفی برای اعمال موارد مذکور در فضای شهر نیاز به قدرت و هژمونی است که قدرت نیز جریان اصلی سرمایه

ضا را به سرمایه تولید ف سرمایه و  شینی در غرب و شکل می -رفه جامعهطبقات م -دار نفع  شهرن دهد. چنانچه تاریخ 

ست که نابرابری و فقر به ضوع ا شته و همواره در جریان ایران نیز بیانگر این مو شکاف بین فقیر و غنی وجود دا صورت 

ش این رتولید فضای شهری تبلور فیزیکی یافته است، در جهان امروز نیز سلطه نگرش نئولیبرالیستی بر تعمیق و گست

کارگیری تولید اضافی است، ارتباط از آنجا که توسعه شهری وابسته به به. (2033، 1یبرتو و ملپز) شکاف دامن زده است

 داری و توستتعه شتتهری وجود دارد و به گفته دیوید هاروی و هنری لوفور، تولید فضتتاتنگاتنگی بین توستتعه ستترمایه

ویژه هدهد( بالشتتعاع قرار میهای اجتماعی را تحتابد و تمامی جنبهیداری گستتترش میای که ستتازمان ستترمایه)شتتیوه

سرمایه صرف  سرمایه، گردش و م شت  شرط الز  تولید فرآیند انبا شهر،  صنوع  شدمی تولید محیط م  انجمن منظر .با

 همس ایبر محیطیزیست و شهری منابع انتظار از بیش فصرم منع برای است عاملی شهری، فضای تحوّل ،آینده جهانی

 ربرد بایستی را فضایی متغیّر واحدهای و درآید به اجرا باید که شهری مناطق در انسانی هایارث از آتی هاینسل بردن

سی به 2سیلپ شد، بیان آنچه به توجّه با. گیرد سئله و مختلف ابعاد برر ضوع م ضاهای سطح در تحوّل مو  به شهری ف

 ولوژیکتکن ریزیبرنامه و طبیعی گا  رابینسون، سه الگوی و است ختهپردا بشر دست هساخت فضاهای مهمترین عنوان

 .(145: 2011و همکاران،  3)ایک نموده است مطرح پایدار شهری فر  به دستیابی برای را

ضوع پژوهش پژوهش  ست که در این بخش به چند مورد در رابطه با مو صورت گرفته ا های متعددی و نزدیک به آن 

 ییتحوّالت فضتتا لیتحل»(، در پژوهشتتی به 1395شتتود که عبارتند از: حیدری و همکاران )اشتتاره میها از مهمترین آن

ستفاده از الگودر کالن یشهر ستیز طیمح وهش این پژ نتایجاند. پرداخته« یعیگا  طب یپژوه ندهیآ یشهر مشهد با ا

ست شاخ  مدیریت یکپارچۀ زی شان داد که  شهرین ستقیم ، دارا188با امتیاز  محیط  شترین اثرگذاری م ست. ی بی ا

ساختار کالبدی»(، در پژوهش 1396منتظری و همکاران ) شهر یزد و عوامل موثر بر آن-تحوالت  ضایی  ، عوامل موثر «ف

ساختار کالبدی سایی کرده و نتیجه می -بر  شنا شهر یزد را  ضایی  شراگیرند در ابتدا عوامل طبیعی بهف صوص  یط خ

                                                                 
1. Bertaud and Melpezzi 
2. Sylp 
3. Eek 
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(، در پژوهش 1396ترین عوامل بر نحوه رشتتد و توستتعه شتتهر یزد استتت. مدیری و همکاران )اقلیمی ازجمله تأثیرگذار

شهد» شهر م ضایی کالن سعه ف سی الگوی تو شهد به این « تحلیل و برر شهر م ضایی کالن سعه ف سی الکوی تو ضمن برر

 نبوده و در این شهر ریزی شهری پاسخگوی تحوالت و پیامدهای حاصلهطرح ها و پروژه های برنامه رسند کهنتیجه می

تحلیلی بر ای تحت عنوان (، در مقاله1398زینی و همکاران ) .نوعی شهرسازی نااندیشیده و ناموزون در حال وقوع است

ضایی سعه ف ست -تو شهر زی صول  شهر( 6مناطق  :پذیر )مطالعه موردیکالبدی برمبنای ا سالم نتایج  اند. پرداخته گانه ا

شان داد  ضاییکه بهتاین پژوهش ن سعه ف ست-رین منطقه در تمامی ابعاد تو شهر زی و  3طقه منپذیر، کالبدی بر مبنای 

سعه منطقه  شد. می 6بدترین منطقه در تمامی، ابعاد تو س(، در پژوهی به 1398علی آبادی و محمدی )با تحوالت  یبرر

ضا شهر زنجانی. نمونه موردیخیادوار تار یشهر ط یدر مورفولوژ ییساختار ف شان د قیدو تحق جینتااند. تهپرداخ :  اد ن

 هاییگژیو طوری کهبه .بوده است بافت جدید شهر به گونه متفاوت از نیا ی )قدیم(در بافت مرکز ییکه معضالت فضا

 خواهد بود.نقاط شهری  ریبه سا میقابل تعم منحصر بفرد بوده و الزاماً هر بافت در هر زنجان یساختار

شی تحت عنوان (، در2003) 1باردو و دمیچلی شد عوامل پژوه ستخراج  مهثر بر ر شهر الگوس را ا ضایی  و تحوالت ف

شبکهکردند. آن شد جمعیت،  شرایط اجتماعی ها عالوه بر ر صاد،  ست راهها، عوامل مختلفی همچون اقت محیطی را و زی

تواند به جلوگیری یات زمین میآیا مال»ای تحت عنوان (، در مقاله2010) 2بنزهاف و الوریاند. در رشد شهر مهثر دانسته

ن های جمعیتی و اطالعات کاربری زمیبا استفاده از داده« از پراکندگی کمک نماید؟ مستنداتی از الگوی رشد پنسیلوانیا

و  3الگرسا .به این نتیجه رسیدند که تخصی  مالیات به تقسیم زمین ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از پراکندگی است

سکونت2011همکاران ) سی  ضمن برر شهری های تک خانواره کاتانیای ایتالیا نتیجه میگاه(،  شد پراکنده  گیرند که ر

ضاباعث نا سعت ف ستکافی بودن و شده و این عامل با اثرات قابل توجه زی سبز  شیهای  ست.  و  4محیطی همراه بوده ا

سال2012همکاران ) صله  شهری را در فا شد  شش الگوی ر ستفاده از قابلیت 2008تا  2000های (،  ستم با ا سی های 

و  ای داردگیرند که الگوی رشتتد شتتهری چین گرایش به توستتعه حاشتتیهاطالعات جغرافیایی تحلیل نموده و نتیجه می

سته پیروی می س صورت گ شهر از یک روند افزایش و کاهش تمرکز به  شار  (، در 2015) 5زاده و هلبیچشفیع .کندانت

ضایی  شی تغییرات ف شهری با چشم –پژوه شد  سی زمانی عوامل ر شهر بزرگ بمبئی مورد برر انداز جهانی و محلی در 

شده، قرار داده ساخته  صله از جاده، تراکم مناطق  شهر، فا سیدند که مهمترین عوامل پیشران رشد  اند و به این نتیجه ر

 رتفاع دانستند.بایر و قابل کشت و ا هایفاصله از مناطق ساخته شده، تراکم و دسترسی به زمین

  

 شناسی روش
 اب و یدانیم صورت به هاداده یور. روش گردآاست تحلیلی -آن توصیفی  روش و یدکاربر پژوهشاز نوع  پژوهش نیا

 و 7 لندست ،5 لندست یاماهواره ریتصاو از حاضر مطالعه در. باشدیم یاماهواره ریمرجع تصاو یهاتیسا از یریگبهره

 تفادهاسو ضریب کاپا سی تغییرات و تحوالت فضایی )کاربری اراضی( ایجاد شده از مدل کراس تب و برای برر 8 لندست

استفاده  Goole Map و Arc/Gisافزارهای دست آمده از نر در این راستا جهت تجزیه و تحلیل اطالعات به. است شده

صاوگردید.  صو ستمیس در و شده مرجع نیزم ریت  یابیارز منظور به نیهمچن. دارند رقرا N 39 هیاحدر ن UTM ریت

استفاده شده  یبردار نقشه سازمان توسط شده هیته 1:25000 یتوپوگراف یهانقشهحاضر از  یهانقشه یهندس صحت

 .است شده داده نشان 2 جدولمورد استفاده در پژوهش در  یهادادهاست 
 

                                                                 
1. Barredo & Demicheli 
2. Banzhaf and Lavery 
3. La Greca 
4. Shi 
5. Shafizadeh & Helbich.  
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 2 جدول

 در پژوهش استفاده مورد یتوپوگراف یهانقشه و یاماهواره ریتصاو

 خیتار اسیمق/کیتفك قدرت (سنجنده) ماهواره داده نوع

 15/06/1996 متر 30 (TM) 5لندست  یاماهواره ریتصو

 29/07/2001 متر 30 (TM) 5لندست  یاماهواره ریتصو

 19/08/2006 متر 30 (TM) 5لندست  یاماهواره ریتصو

 01/08/2011 متر 30 (TM) 5لندست  یاماهواره ریتصو

 19/08/2016 متر 30 8لندست  یاماهواره ریصوت

 23/08/2020 متر 30 8لندست  یاماهواره ریتصو

 هابرای همه سال 1:25000 --- ینقشه توپوگراف

 

ای اعمال شتتد. در مرحله بعد با استتتفاده از روش پردازش بر روی تصتتاویر ماهوارهر این پژوهش ابتدا مراحل پیشد

 های مختلف استخراج گردید. برای بررسیشین بردار پشتیبان نقشه کاربری اراضی برای سالبندی نظارت شده ماطبقه

 1شکل  صورت به پژوهش انجا  یاصل مراحلتغییرات کاربری اراضی ایجاد شده از مدل کراس تب استفاده شده است. 

 نشان داده شده است.

 
 تحقیق انجا  فلوچارت روش .1شکل 

 

 پژوهشجغرافیایی  قلمرو
سالمشهر شهرستان ستان هایشهرستان از یکی کبلومتر مربع 203با مساحتی بالغ بر  ا ستان جنوب در که تهران ا  ا

ست شده واقع سالمشهر شهر آن مرکز و ا ست ا ست بخش 3 شهرستان دارای این. (2شکل ) ا  6 و شهر 3 شامل که ا

 548620دارای  1395نفوس و مسکن سال  این شهرستان بر اساس سرشماری .است سکنه دارای آبادی 25 و دهستان

 6/6درصد در نفاط شهری و  4/93. از این تعداد عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان بعد از تهران استه بهزار نفر 

های زیستتتی در پستتکرانه . شتتهرستتتان استتالمشتتهر از جمله مجتمعانددرصتتد در نقاط روستتتایی ستتکونت داشتتته بوده

ست کجنوب سته بدلیل نزدیکی به آن در طی دههغرب تهران ا ضایی زیادی بوده ا شاهد تغییر و تحوالت ف  های اخیر 

 .(1395)مرکز آمار ایران، 
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 3 جدول

 جمعیت شهرستان اسالمشهر به تفکیک شهر

 1395مرکز آمار ایران،  برگرفته از:

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان اسالمشهر در کشور و استان تهران .2شکل 

 

 ها و بحثیافته
 بندی تصاویرارزیابی دقت و طبقه

 بندیماتریس خطا و ارزیابی دقت نتایج طبقه .است شده داده نشان 5 جدول در یبندطبقه دقت یابیزار از حاصل جینتا

شده به دست آمده است. در این مطالعه برای بررسی تحوالت فضایی  بندیهای طبقهبا استفاده از نقاط کنترل برای نقشه

بندی استفاده شده است. دقت کلی برای تایج طبقهاسالمشهر از دو شاخ  دقت کلی و ضریب کاپا برای ارزیابی دقت ن

، 92/91، 47/89، 51/88، 03/86به ترتیب برابر  1399و  1395، 1390، 1385، 1380، 1375نقشه کاربری اراضی 

به ترتیب برابر  1399و  1395، 1390، 1385، 1380، 1375های است. همچنین ضریب کاپا برای سال 36/93و  12/93

دهد که نقشه تغییرات درصد به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشان می 94/0و  94/0، 93/0، 91/0، 89/0، 87/0

 های مختلف با دقت قابل قبولی تهیه شده است.فضایی برای سال

 

 

 

 جمعیت )نفر(
 سال

1395 1390 1385 1375 

 285873 357171 389102 448129 اسالمشهر

 10018 11272 11278 14077 احمد آباد مستوفی

 36804 42238 46299 49950 چهاردانگه

 364928 448864 485688 548620 شهرستان اسالمشهر
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 4 جدول

 شده هیته یاراض یکاربر یهانقشه دقت یابیارزنتایج  

 سال
 یاراض یكاربر نقشه

1399 1395 1390 1385 1380 1375 

 کاپا بیضر 87/0 89/0 91/0 93/0 94/0 94/0

 یکل صحت 03/86 51/88 47/89 92/91 12/93 36/93

 

 1399-75های بررسی تحوالت فضایی شهرستان اسالمشهر طی سال
 1380تا  1375تحوالت فضایی در بازه زمانی 

(، مساحت 6ه شده است. در جدول شماره )نشان داد 3در شکل  1375-1380نتایج بررسی تغییرات فضایی بازه زمانی 

دهد که در همه شهرهای مورد نشان داده شده است. نتایج نشان می 1380و  1375اراضی ساخته شده در سال های 

مطالعه افزایش رشد وجود داشته است به این صورت که این میزان رشد و گسترش برای شهرهای احمدآباد مستوفی، 

 بوده است. 89/307و  45/17، 93/41ترتیب برابر با  چهاردانگه و اسالمشهر به
 

 5جدول 

 مساحت مناطق مورد مطالعه )هکتار(

 سال
 نام شهرها

 احمدآباد مستوفی چهاردانگه اسالمشهر

1375 35/928  89/307  51/57  

1380 14/1282  34/425  44/100  

 

 1385تا  1380تحوالت فضایی در بازه زمانی 
، مساحت اراضی ساخته 6نشان داده شده است. در جدول  4در شکل  1380-1385زه زمانی تغییرات فضایی در با

دهد که در همه شهرهای مورد مطالعه نشان داده شده است. نتایج نشان می 1385تا  1380های شده در بازه زمانی سال

زمانی شهر چهاردانگه بیشترین افزایش مساحت افزایش رشد و گسترش شهری وجود داشته است. در این سال در بازه 

 هکتار داشته است. 48/285با 
 

 6جدول 

 مساحت مناطق مورد مطالعه )هکتار(

 سال
 نام شهرها

 احمدآباد مستوفی چهاردانگه اسالمشهر

1380 14/1282  34/425  44/100  

1385 63/1557  82/710  17/145  

 

 1390تا  1385تحوالت فضایی در بازه زمانی 
 7نشان داده شده است. در جدول  5در شکل  1385-1390تغییرات فضایی محدوده مورد مطالعه در بازه زمانی 

دهد که در همه شهرهای نشان داده شده است. نتایج نشان می 1390و  1385مساحت اراضی ساخته شده طی سال های 
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زایش رشد وجود داشته است به این صورت که برای شهرهای احمدآباد مستوفی، چهاردانگه و اسالمشهر مورد مطالعه اف

 بوده است. 5/1813و  04/311، 35/109به ترتیب برابر با 
 

 7جدول 

 مساحت مناطق مورد مطالعه )هکتار(

 سال
 نام شهرها

 احمدآباد مستوفی چهاردانگه اسالمشهر

1385 63/1557  82/710  17/145  

1390 5/1813  86/1021  52/254  

 

 1395تا  1390تحوالت فضایی در بازه زمانی 
 (6) شماره در شکل 1390-1395 یبازه زمان یی شهرهای اسالمشهر، چهاردانگه و احمدآباد مستوفی درفضا راتییتغ

نشان داده شده است.  1395و  1390 یساخته شده در سال ها یمساحت اراض ،8 نشان داده شده است. در جدول

این  صورت که نیوجود داشته است به اشهری رشد  شیمورد مطالعه افزا یدهد که در همه شهرهاینشان م جینتا

و  62/145، 48/51برابر با  بیو اسالمشهر به ترت چهاردانگه ،یاحمدآباد مستوف یشهرها یبرا میزان رشد شهری

 بوده است. 27/90

 
 8جدول 

 د مطالعه )هکتار(مساحت مناطق مور

 سال
 نام شهرها

 احمدآباد مستوفی چهاردانگه اسالمشهر

1390 5/1813  86/1021  52/254  

1395 27/90  62/145  48/51  

 

  
 1385-80 ییفضا راتیینقشه تغ .4شکل  1380-75سال  ییفضا راتیینقشه تغ .3شکل 
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 1395-90 ییفضا راتییتغنقشه  .6شکل  1390-85سال  ییفضا راتیینقشه تغ .5شکل 

 

 1399تا  1395تحوالت فضایی در بازه زمانی 
 9 جدول درنشان داده شده است.  7 در شکل 1395-1399 یبازه زمان های مورد مطالعه دریی محدودهفضا راتییتغ

که در همه  از آن است حاکی جینشان داده شده است. نتا 1399و  1395 یساخته شده در سال ها یمساحت اراض

اد احمدآب یشهرها یصورت که برا نیداشته است به ادر این بازه زمانی وجود رشد  شیافزاکمترین مورد مطالعه  یشهرها

 بوده است.هکتار  79/38و  66/51، 54/45برابر با  بیو اسالمشهر به ترت چهاردانگه ،یمستوف

 9جدول 
مساحت مناطق مورد مطالعه )هکتار(   

 سال
 نام شهرها

 احمدآباد مستوفی چهاردانگه اسالمشهر

1395 27/90  62/145  48/51  

1399 79/38  66/51  54/45  

 
 1399تا  1395فضایی سال  تحوالتنقشه  .7شکل 
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ماتریس خطا و ارزیابی دقت نتایج  .است شده داده نشان 10 جدول در یبندطبقه دقت یابیارز از حاصل جینتا

شده به دست آمده است. در این مطالعه از دو شاخ   بندیهای طبقهستفاده از نقاط کنترل برای نقشهبندی با اطبقه

بندی استفاده شده است. دقت کلی برای نقشه کاربری اراضی دقت کلی و ضریب کاپا برای ارزیابی دقت نتایج طبقه

است.  36/93و  12/93، 92/91، 47/89 ،51/88، 03/86به ترتیب برابر  1399و  1395، 1390، 1385، 1380، 1375

، 91/0، 89/0، 87/0به ترتیب برابر  1399و  1395، 1390، 1385، 1380، 1375های همچنین ضریب کاپا برای سال

ای هدهد که نقشه تغییرات فضایی برای سالدرصد به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشان می 94/0و  94/0، 93/0

 قبولی تهیه شده است.مختلف با دقت قابل 

 10 جدول

 شده هیته یاراض یکاربر یهانقشه دقت یابیارزنتایج 

 سال
 یاراض یكاربر نقشه

1399 1395 1390 1385 1380 1375 

 كاپا بیضر 87/0 89/0 91/0 93/0 94/0 94/0

 یكل صحت 03/86 51/88 47/89 92/91 12/93 36/93

اراضی ساخته شده، اراضی بایر و  کاربری عمده 3منطقه مورد مطالعه به  بندی نظارت شده،با استفاده از روش طبقه

بندی شده، اطالعات آماری مربوط به هر بندی در اشکال زیر شده است. با استفاده از تصاویر طبقهپوشش گیاهی طبقه

 کالس استخراج شد.

  
 1380در سال  ییفضا راتیینقشه تغ. 9شکل  1375در سال  ییفضا راتیینقشه تغ. 8شکل 
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 1390در سال  ییفضا راتیینقشه تغ .11 شکل 1385در سال  ییفضا راتیینقشه تغ .10شکل

  
 1399در سال  ییفضا راتیینقشه تغ .13شکل  1395در سال  ییفضا راتیینقشه تغ .12شکل 

 نشان( 1)نمودار شماره در  1399 تا 1375 یهاسال یزمان دوره در ی شهرهای مورد مطالعهاراض یهایکاربر مساحت

 شیافزا شاهد 1375-1399 هایسال سال یعنی از 24بازه زمانی  یط (،13تا  3های شماره )گراف طبق .استداده شده 

به طوری که مساحت کاربری اراضی ساخته شده  .میهستپوشش گیاهی  کاهش و شده ساخته یاراض یکاربر مساحت

 35/5716مساحت این کاربری به  1399باشد که در سال از مساحت کل منطقه میهکتار  73/1745برابر  1375در سال 

درصدی داشته است. مساحت کاربری  44/227هکتار افزایش یافته است. به عبارتی در این بازه زمانی افزایش مساحت 

به عبارتی  رسیده است. 1399هکتار در سال  17/7615به  1375هکتار در سال  1/10790پوشش گیاهی از مساحت 

درصدی داشته است. کاربری اراضی بایر با توجه به اینکه اراضی کشاورزی منطقه مورد مطالعه  42/29کاهش مساحت 

 1380 باشد. به طوری که در سالاند دارای مساحت سینوسی میاند و در بعضی کشت نشدهدر بعضی از سال کشت شده

رو با روند کاهشی با شیب پایین روبه 1399و  1395، 1390، 1385های با افزایش مساحت روبه رو بوده است و در سال

 بوده است.
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 مورد مطالعه محدودههای کاربریتغییرات مساحت  .14کل ش

 

 بررسی تغییرات فضایی ایجاد شده در شهرهای مورد مطالعه
های ه و احمدآباد مستوفی برای بازهمساحت و درصد تغییرات ایجاده شده در شهرهای اسالمشهر، چهاردانگ، 12در جدول 

 نشان داده شده است. 1399-1395و  1395-1390، 1385-1390، 1380-1385، 1375-1380زمانی 

 1375-1380بیشترین رشد و تحوالت گسترش شهری ایجاد شده برای کاربری اراضی ساخته شده برای بازه زمانی سال 

باشد که در این دوره شهری افزایش جمعیت منطقه مورد مطالعه می باشد. دلیل این رشددرصد می 27/51با افزایش 

-1399مورد مطالعه افزایش یافته است و کمترین رشد مربوط به بازه زمانی سال  محدودههزار نفر بر جمعیت  50بر بالغ 

دارای به ترتیب  1390-1395و  1385-1390، 1380-1385های درصدی است. همچنین بازه 35/1با افزایش  1395

 اند.درصدی همراه بوده 86/10و  79/43، 95/33رشدی برابر با 

دارای رشد منفی  1395-1399های زمانی بجز سال کاربری پوشش گیاهی برعکس کاربری ساخته شده در تما  بازه

عیت دلیل آن افزایش جم ؛ کهدرصد بوده است 52/136با  1375-1380بوده است. بیشترین رشد منفی در بازه زمانی 

که اراضی ساخته شده کمی همراه بوده است  1395-1399باشد. در بازه زمانی و رشد اراضی ساخته شده در این بازه می

 درصدی همراه بوده است. 95/3کاربری پوشش گیاهی با رشد مثبت 

رو بوده است. وبهها با رشد منفی رتنها دارای رشد می و در بقیه سال 1375-1380کاربری اراضی بایر در بازه زمانی 

 85/33درصد و بیشترین رشد منفی برای بازه زمانی سو  با رشد  25/85بیشترین رشد مثبت برای بازه زمانی اول با رشد 

 درصد بوده است.

 11جدول 

 مساحت و درصد تغییرات ایجاده شده

 كاربری
1375-1380 1380-1385 1385-1390 1390-1395 1395-1399 

 درصد هكتار درصد هكتار درصد هكتار رصدد هكتار درصد هكتار

ساخته 

 شده
14/895 27/51 76/896 95/33 44/1549 79/43 96/552 86/10 32/76 35/1 

پوشش 

 گیاهی
38/2383- 52/136- 5/625- 68/23- 9/351- 94/9- 44/37- 73/0- 29/223 95/3 

اراضی 

 بایر
24/1488 25/85 26/271- 27/10- 54/1197- 85/33- 52/515- 13/10- 61/299 31/5- 

 

اراضی ساخته شده پوشش گیاهی اراضی بایر

1375 1745.73 10790.1 8244

1380 2640.87 8406.72 9732.24

1385 3537.63 7781.22 9460.98

1390 5087.07 7429.32 8263.44

1395 5640.03 7391.88 7747.92

1399 5716.35 7615.17 7448.31

0
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-75غرب کالنشهر تهران در بازه زمانی دست آمده از بررس تغییرات فضایی شهرهای واقع در پسکرانه جنوبنتایج به

سال  17طی آمارها نشان از آن دارند که نشان داد که این پسکرانه تهران بیشتر دچار تغییرات فضایی شده است.  1399

درصد ساخت و ساز  7/46اند که نشان دهنده هران در اطراف و خارج آن ساکن شدهگذشته معادل جمعیت شهر ت

 است. آباد(نشینی و سکونتگاههای غیررسمی )شهرک میانآورد آن گسترش حاشیهره ؛ کهغیرقانونی در این نواحی است
 

 گیرینتیجه
توجه به ابعاد گستردة آن، از  ، بتااز آنکالبدی ناشی  -و تحوالت فضایی توسعۀ شهری، مطالعه و تحقیق در مورد شهر

اثربخشی مطالعه باید مدنظر قرارگیرند  ای وجود دارند، کته بترایزیرا روابط متعدد و پیچیده موضتوعات دشتوار استت؛

و پایش  شهری بررستی شتود. توستعه سیستتمبویژه از منظر امنیت شهری ی مختلتف هااز جنبته و بایتد موضتوع

 تایهدیگر کنترل روند آیندة آن نیتاز بته برنامته ریزی در هر کشور یک امر اتفتاقی نیستت و از ستوی ایی آنتحوالت فض

شهر تهران با توجه به رشد سریع و سزارین شده شهرنشینی و مهاجرت گسترده به آن در در این بین کالندقیق دارد. 

 تاناین شهرس غربی )اسالمشهر( دیده است.در پسکرانه جنوب ایدچار تغییر و تحوالت فضایی گسترده دهه اخیر، 4طی 

حمل و  های، دسترسی به شبکهو نقش خوابگاهی تهران ترین فاصله با کالنشهرنزدیکهایی چون با برخورداری از مزیت

، نتهرا هرهای محیطی آنان در رفع نیازهای مختلف کالنش، موقعیت بین شهری به انضما  توانای و ربلیهای جادهنقل

عنوان نقاطی در جهت جذب سرریز جمعیتی هپذیری و عملکرد این شهرها بمیزان تحوالت مکانی ت فضایی و جمعیت

های استان تهران کمربند امنیتی پایتخت هستند و اگر این کمربند شهرستان ناگفته نماند .باشدشهر، متفاوت میکالن

بررسی تحوالت فضایی اسالمشهر در بازه با هدف مقاله  این ،ن امتداددر ای. شودمحکم نباشد، کشور دچار مشکل می

 و Arc/Gisافزارهای در این راستا جهت تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از نر  .پرداخته شد 1399-75زمانی 

Goole Map  هر، ی اسالمشهای پژوهش برای بررسی تغییرات فضایی ایجاد شده در شهرهاگردید. نتایج یافتهاستفاده

چهاردانگه و احمدآباد مستوفی نشانگر این بود که بیشترین رشد و تحوالت گسترش شهری ایجاد شده برای کاربری 

باشد. دلیل این رشد شهری افزایش درصد می 27/51با افزایش  1375-1380اراضی ساخته شده برای بازه زمانی سال 

هزار نفر بر جمعیت منطقه مورد مطالعه افزایش یافته  50وره بالغ بر باشد که در این دجمعیت منطقه مورد مطالعه می

-1385های درصدی است. همچنین بازه 35/1با افزایش  1395-1399است و کمترین رشد مربوط به بازه زمانی سال 

اند. درصدی همراه بوده 86/10و  79/43، 95/33به ترتیب دارای رشدی برابر با  1390-1395و  1390-1385، 1380

ی بجز های زمانهمچنین نتایج دیگر حاکی از آن بود که کاربری پوشش گیاهی برعکس کاربری ساخته شده در تما  بازه

درصد بوده  52/136با  1375-1380ر بازه زمانی ددارای رشد منفی بوده است. بیشترین رشد منفی  1395-1399سال 

که اراضی  1395-1399باشد. در بازه زمانی شده در این بازه می دلیل آن افزایش جمعیت و رشد اراضی ساخته ؛ کهاست

 درصدی همراه بوده است. 95/3ساخته شده کمی همراه بوده است کاربری پوشش گیاهی با رشد مثبت 

هر تهران شمطالعات حاکی از آن است که شهرستان اسالمشهر به دلیل فاصله نزدیک و روابط گسترده و متنوع با کالن

-اسالمشهر پر جمعیتها و تحوالت فضایی عمیق و گسترده شده است. آمارهای جمعیتی نشان از آن دارد پیامدمتحمل 

درصد رسیده  12به حدود  1397که این روند افزایش جمعیتی در سال  شوداستان تهران محسوب می ستانترین شهر

شهرستان رخ داده است. این  این جمعیت دردرصد افزایش  12سال  2در مدت زمان  1397تا  1395است یعنی از سال 

ایی هم از نظر تغییرات فضشهر تهران به سمت ناپایدار گسترش ناموزن و بدون برنامه باعث گردیده است این پهنه کالن

 - فضایی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،های فضایی در بخش تحوالت بروز که آنجا از مجموع، درحرکت کند. و امنیتی 

 فاقد و خودجوش صورتهتهران ب اطراف )اسالمشهر( پسکرانه جنوب غرب در جدید گیری کارکردهایشکل و کالبدی

 ایج بر آن اطراف نواحی بر هم و شهر تهران بر هم نامطلوبی پیامدهای و آثار است، بوده شده ریزیبرنامه حرکت هرگونه
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 هرانت نواحی اطراف در پایدار شهری توسعه با رویکرد تحوالت هدایت و کنترل پیشنهاد دلیل همین به است که گذاشته

 نهمچنی. باشدمی ضروری های ساماندهی طرح اجرای و تهیه طریق از پیراموننواحی  پایدار و یکپارچه توسعه راستای در

 اجتماعی وسعهت منافع تا کند ایجاد جغرافیایی در شبکه سکونتگاهی متشکل سیستم یک باید ملی شهرنشینی سیاست

. یابد جریان بزرگ شهرهای و شهرها به ناحیه روستایی هایاز حوزه واطراف  هایحوزه به شهری مراکز از و اقتصادی

 وششمنطقی ک اقتصادی - اجتماعی تعامل یک در های خودشهر تهران با پسکرانهکالن روابط استحکا  برای باید سپس

 مرکززداییت و ملی در سطح تهران کارکرد و نقش بازنگری به منوط زمینه در این موفقیت که داشت توجه باید البته. شود

 و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، انجا  اصالحات به منوط همچنین و ایمنطقه توازن و آمایش سرزمین راستای در آن از

 .باشدمی کشور در اداری- سیاسی
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