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فضايي تغيير كاربري اراضي كشاورزي  –پيامدهاي كالبدي 
 كالن شهر تهران 18منطقه 

  اين يتوكل لهيجمدكتر 
 زپوريفرهاد عزدكتر 

  يانصار بهيط
  26/04/1395:تاريخ پذيرش    14/01/1395: تاريخ دريافت

  چكيده
ريزان را به اصول توسعه تخريب يا كاهش كاربري اراضي كشاورزي در مناطق شهري توجه برنامه

 باشد يمساختار اكولوژيك شهري  نيتر مهمكشاورزي از  اراضي  يكاربر. سازد يمپايدار شهري ضروري 
هاي تهران به سبب آلودگيدر و اين مسئله  گردد يمكه باعث استمرار فرايندهاي اكولوژيك در شهرها 

اين مطالعه با هدف سنجش تغييرات كاربري اراضي كشاورزي و . ابدي يماهميت بيشتري  زيست محيطي
با به كار گيري بدين منظور . شهر تهران صورت گرفته است 18فضايي در منطقه  –پيامدهاي كالبدي 

        تحليلي، روش جمع آوري اطالعات اسنادي و ميداني، فن مشاهده و از  - توصيفي روش تحقيق
ي اراضي كشاورزي ها يكاربرتغييرات  سان ابتدا بدين گرديده، تدوين ENVI ،GIS هاي نظيرنرم افزار
، در سه كالس اراضي استخراج شد و سپس بر اساس نقشه تغييرات حاصله 1394تا  1365از سال 

برآورد پويش زماني تحوالت، حاكي از  .مقايسه و تحليل شده استشاورزي، فضاي انسان ساخت و باير ك
ي در منطقه سبب كاهش كاربري اراضي كشاورزي در طي زمان انسانكردهاي كارآن است كه غلبه 

محصور شدن اراضي  فضايي همچون، تداخل كاربري هاي ناسازگار، –گرديده و پيامدهاي كالبدي
هاي انتظاري در محيط را در پي داشته است كشاورزي، گسترش نامطلوب صنايع و شكل گيري كاربري

  .شوددر اين راستا پيشنهادات حفاظتي، تقويتي و بهسازي كاربري اراضي كشاورزي ارائه مي
  18منطقه ي، تغيير كاربري اراضي، ناپايداري، طيمح ستيزپيامدهاي : هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1

ها، تقسيم ها و شاخه شدنشهرها در جريان رشد و پر جمعيت شدن خود به پيچيدگي
كاربري، تراكم ساختماني سنگين، ايجاد بناهاي بزرگ و شگفت انگيز، ايجاد بناهاي عمومي با 
كاربري سود محور، انباشت سرمايه و فن، توليد صنعتي و خدماتي،گسترش خدمات شهري و 

در اين جريان، ). 23: 1389رئيس دانا ، (يابند ي جهاني و پر شتاب دست ميرتباطات اقتصادا
يا الاقل . جايگزيني است چراكه، زمين منبع غيرقابل. زمين از اهميت شگرفي برخوردار است

هر گونه فعاليت ). 15: 1379اعتمادي، (هاي اقتصادي قابل بازيافت نيست آساني و باصرفه به
تأثيرات داز مدت دارد و بسياري از قطعات اطراف خود را و حتي  بخشي از زمين معموالًروي 

در نتيجه، يك تصميم نابجا در مورد . دهداي طوالني تحت تأثير قرار ميكل شهر را براي دوره
  ).33، 1389آئيني ، ( ي جبران ناپذيري را براي شهر و ساكنان آن بدنبال داردزمين هزينه

براي  ي مرغوبها خاكي، باهدف استفاده از ريگ شكلهاي ايران در مراحل اوليه اكثر شهر
) 19: 1371بهرام سلطاني، ( اند افتهياستقرارزراعت، در كنار و يا در ميان اراضي مرغوب زراعي 

ي فن شناختي، ها ينوآوريي جمعيتي، تغييرات اقتصادي و جا جابهو با تحوالت اجتماعي، 
توسعه صنايع و افزايش جمعيت سبب شده  كه ينحو به ).19: 1378يد نيا، سع( اند شده دگرگون

با . ي اخير دستخوش تغييرات كاربري گرددها سالي شهري در ها نيزماست تا بخش زيادي از 
كه  شود يمي ديده طيمح ستيزي از تغييرات ا گسترهافزايش اين تغييرات در مناطق شهري، 

كاهش مساحت . بيشتر در ارتباط با تغيير كاربري نواحي زراعي به مسكوني و صنعتي است
پيامدهاي منفي  عنوان بهي و تخريب پوشش گياهي در مناطق شهري ا حومهي زراعي ها نيزم

ي مخرب در درون شهرها ها تيفعالي و ساير كش ابانيخي، ساز ساختماني، شهر درونتوسعه 
  . (Goward&et al,1985:137)است  موردتوجه، ها آنمردم ساكن در  ستيز طيمح عنوان به

مشهدي دهاقاني، ( ابدي يمي بزرگ هم چون تهران اهميت بيشتري در شهرهااين مسئله 
محيطي و  به دليل ويژگي بارز زيست18در اين راستا اراضي كشاورزي منطقه ). 422: 1381

آمده  ايفاي نقش حياتي در معيشت ساكنين از گذشته، عناصر ساختاري مهم آن به شمار مي
ا و ه وسازهاي ناشي از استقرار كارخانه در پي هجوم ساخت 1365  اما تحوالتي كه از سال. است

. است قرار دادهشدت تحت فشار  هاي زراعي را به واحدهاي مسكوني صورت گرفته است؛ زمين
پيامد اين مسئله، فشار بيشتر بر زمينهاي كشاورزي موجود و فزوني گرفتن روند قهقرايي 

هاي شكل گرفته  البته، فعاليت). 180: 1392پور، جمعه(نابودي خاك و زمينهاي كشاورزي بود 
. داري نظير سوداگري در بغرنج شدن اين مسئله تأثير زيادي داشته استد شبه سرمايهاز اقتصا

تنها يك منبع اقتصادي را به نابودي كشانده  تحوالت رخ داده، بويژه خزش و خورندگي شهر نه
منطقه محيطي غير قابل جبراني را در لبه و حاشيه شهر تهران از جمله  بلكه پيامدهاي زيست

رو شناخت وتحليل روند تحولي نظام كاربري اراضي منطقه و از . اشته استبر جاي گذ 18
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تواند به سياستگذاران و برنامه ريزان براي مديريت فضاي شهر محيطي آن مي پيامدهاي زيست
  . كمك نمايد تا از اين طريق، زمينه هاي پايداري محيط فراهم شود

پيامدهاي فعاليتهاي فعلي انسان طي با توجه به فرضيه آنترو پوسن و عصر انسان محور؛ 
تري ادامه خواهند داشت به طوري كه افراد جامعه نه تنها علت، بلكه قربانيان هاي طوالنيدوره

روند؛ طبيعت و نوع بشر به نوعي رابطه متقابل دخالت خود در محيط طبيعي خويش بشمار مي
 اهلرس و( اندار تنگاتنگي قرار گرفتهبسيار بغرنج وارد شده وبا يكديگر در پيوند و وابستگي بسي

    بر اين بنياد بسياري از پژوهشگران در كشورها و مناطق گيتي با  ).2: 1394سعيدي، 
  دگرگوني و دگرديسي و همچنين نابودي كاركردهاي زيست  هاي مختلف به مسايلديدگاه

در اياالت متحده امريكا، كانادا . اندهاي انساني متأثر از تغيير الگوهاي كاربري زمين پرداختهبوم
اي براي كالن شهر باعث گسترش بي رويه شهري شده و اروپاي غربي نبود مديريت منطقه

در جنوب غربي اوهايو آمريكا تغييرات كاربري باعث ). Hamilton,1999: 285-288(است 
ترين نشان مي دهد بيش 1984و  1934تغييرات چشم اندازها شده اند كه عكسهاي هوايي 

-Medley, & et al., 1995: 161( ميزان تغييرات در بخش اراضي كشاورزي صورت گرفته است

 –در آدناي تركيه؛ رشد بي رويه واحدهاي صنعتي موجب بروز مسايل عديدة محيطي  ).176
فضايي، ازجمله آلودگي و از دست رفتن منابع كمياب آب و خاك،  –بوم شناختي و كالبدي 
در چين ). (Doygun,2004 :4 حاصلخيزي اراضي كشاورزي شده است كاهش ارزش كيفي و 

  ).zhao el at ,2006:3(اين تغييرات باعث افت كيفيت پوشش گياهي و هوا شده است 
اضي شهري شدت بيشتري يافته در ايران با تحوالت انقالب اسالمي تغييرات كاربري ار

رشد كالن شهري تهران مسايل دگرگوني ناهنجار و نامتعادل ساختار كشاورزي و بروز . است
سعيدي و ( مسايل زيست محيطي متأثر از تحوالت شديد و ناموزون جمعيت باعث شده است

خدماتي اين تغييرات در زمين شهر اروميه هزينه هاي اجتماعي و ). 145- 166: 1390شفيعي، 
در شهرهاي اردكان، تفت و ).189- 206: 1393روستايي و همكاران، (شهر را افزايش داده 

 مهريز نيز متأثر از تغيير كاربري پوشش گياهي مناطق رو به ضعف و تخريب گراييده است
ها و در شهر نورآباد ممسني، براي تعادل بخشي به كاربري). 1: 1385عبداللهي و همكاران، (

هاي مختلف مورد توجه ريزي متعادل سازي كاربريز و عمران شهري ضرورت برنامهساخت وسا
 ).1: 1388ضرابي و همكاران ، ( قرار گرفته است

بر اين اساس، مقاله حاضر بدنبال پاسخ اين سوال اساسي است كه؛ تغييرات كاربري اراضي، 
  ال داشته است؟شهر تهران بدنب 18هاي بروز چه پيامدهايي را براي منطقه زمينه
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  اهداف 
با توجه به مساله تغييرات سريع كاربري اراضي در درون، حومه، حاشيه شهرها و محدوده 

مقاله حاضر اهداف آرماني و شناختي زير را  مدهاي نامطلوب آن در ابعاد مختلفپيراشهري و پيا
  :نمايددر اين پژوهش دنبال مي

  
  اهداف آرماني) الف

 جغرافيا در مقوله تغييرات كاربري زمين؛توسعه ادبيات علمي  - 

ريزان و مديران شهري به پيامدهاي ايجاد و افزايش حساسيت در سياستگذاران، برنامه - 
  .  جبران ناپذير تغييرات كاربري زمين

  اهداف شناختي) ب
 يو فضا يكشاورز يدر سه كالسه كاربر 18منطقه  ياراض يكاربر رييتغشناخت وضعيت  - 

 ؛1394، 1384، 1374، 1364 يزمان شيدر پو ريبا يانسان ساخت و كاربر يسبز، كاربر

 . 18فضايي تغيير كاربري اراضي در فضاي شهري منطقه  –تحليل پيامدهاي كالبدي  - 

  
  چارچوب مفهومي 

. مطرح شد) 1987(» مشترك ما ةنديآ«د با عنوان نبار در گزارش برونتل نياول داريتوسعه پا
 يازهاين نيكه تأم ايعنوان توسعه و آن را به نموده فيتعر »داريتوسعه پا«گزارش از عبارت  نيا

 درواقع،. است بيان كرده در جهت تĤمين نيازها ندهيآ ييها نسل ييبدون كاستن از توانا يفعل
يعني رسيدن به . (Elliott,2006,p:6) دارد زمان ياشاره به حفظ توسعه در ط داريپا سعهتو

ها  درون نسل ريبراب ارتباط، نيدرا ندهيآ يها نسلمنافع  بدون به خطر انداختنيط مطلوب شرا
  ).71 :1393 ،يديسع(برخوردار است  ياساس تياز اهم و بين نسلي

فرايند محور است كه بر رفاه ) دنبرونتل تعريف(ترجيح بر استفاده از يك تعريف نسبتاً ساده 
هاي  اي است كه سالمتي بلندمدت نظام اساس، توسعة پايدار توسعه نيبرا. بلندمدت تأكيد كند

فرايند حركت  كند با تأكيد بر اين تعريف سعي مي. بخشد انساني و اكولوژيكي را بهبود مي
ثمر دربارة مفاهيمي چون  هاي بي تر از بحث پيوسته به سمت جوامع طبيعي و انساني سالم

  ).Wheeler, 2004,24( پايداري حذر كند ظرفيت تحمل، نيازها، يا وضعيت نهايي
و مسائل آن معطوف شده  داريمختلف به موضوع توسعه پا يها دگاهياز د يعيمجموعه وس

 ايو  ازهايعمدتاً از ن كرديرو نيها، ابزار و اهداف مختلف حصول به ا روش شتريب. است
 ؛(Ecolocentrisn) تعيو طب يبا تمركز بر اكولوژ ايبرخوردها . كند يبروز م يا حرفه يبرخوردها

ها  آن ياز هردو يمخلوط ايو   (Anthropocentrism) حول محور انسان بوده است ،با تمركز اي
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چهار ركن توسعه پايدار را چنين ) 2004( وهمكارانچاپين همچنين . )120 :1385رائو، (است 
  .طبيعت، اقتصاد، جامعه و آسايش: ندينما يمتبيين 
  :است نياديدو مفهوم بن يحاو ،يطوركل به داريپا توسعه

 ؛وفقرا يا هيپا يازهاين بر ژهيبه و ازها،يمفهوم ن  
 بر توان  يو سازمان اجتماع فناوري تيوضع ياز سو ندهيآ ياعمال يها تيمحدود ةديا

 ).Baker,2006,p: 20( ندهيموجود و آ يازهايبه ن ييدر پاسخگو يطيمح

 يهاتيفعال ةشامل هم داريپا ةتوسع دگاهياز د نيزم ياصطالح كاربردر اين ارتباط، 
در واقع، توسعه و . دهد يانجام م نيزم ياست كه انسان بر رو يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد

، ياجتماع يازهايو ن يماد يازهايباشد كه بتواند به ن داريتواند پايم يوقت نيعمران زم
و  نيزميكه به گونه ا) 52: 1381،  انيرضو( ديپاسخ گو ندهيمردم در حال و آ يو روان يفرهنگ

شود؛ كه يم يتلق »يثروت همگان«و با  »يعموم يكاال«، اتيح يمنبع عموم كيفضا به عنوان 
 يعموم طهيو در ح ابدييم ييرها يبخش خصوص فعاز سلطه اقتصاد بازار و منا شتريهرچه ب
  ).653: 1379زاده، يمهد( رديقرار گ

 :اي اصولي بنيادين به شرح زير استدار كاربري اراضي داريتوسعه پا

هاي گوناگون توسعة پايدار زمين در مقياس وسيع بايد تعادلي در كاربري: هاتنوع كاربري - 
تشخيص عملكردهاي گوناگون در كاربري اراضي توسعة شهري . زمين شهري به وجود آورد

ل در ارتباط فيزيكي و اجتماعي شود و به دليل تسهيباعث ارتقاي كيفيت محيط زيست مي
هاي محيطي ايجاد مي مورد نياز عمالً نقشي مهم در بهبود شرايط محيطي و كاهش آلودگي

 ).76: 1390مشيري و ملكي نظام آبادي، ( كند

زمينهاي كه در طرح هاي شهري به عنوان مناطق قابل توسعه پيش بيني : پذيريانعطاف - 
    از قبيل طرح هاي مربوط به مديريت آب و فاضالب،  شود؛ بايد در قالب پروژه ها يمي

اين . هاي آماده سازي زمين وغيره تعريف گردندهاي مربوط به توسعه مسكن از جمله طرحطرح
ها بايد از هماهنگي خاصي برخوردار بوده و در قالب كل طرح توسعه، قابليت تأثير گذاري پروژه

 .ندو تأثير پذيري از يكديگر را داشته باش

تواند شرط موفق باشد كه از حمايت اجتماعي قوي توسعه زماني مي: حمايت كافي - 
هاي آماده سازي زمين نشان داده تجربيات مربوط به شهرهاي جديد و طرح. برخوردار باشد

هر چه . است كه در فرآيند توسعه زمين تا چه حد مشاركت عمومي در موفقيت طرح موثر باشد
) ريزي و ساختين ، زراحي و برنامهاعم از انتخاب زم(هاي مختلف ينهكه مشاركت مردم در زم

جامعه را نيز با خود تواند حمايت هاي جامع و همه سونگر افزايش يابد، حاصل كار ميبا هدايت
 ).96: 1379زاده ، امين(داشته باشد 
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رشد سكونتگاههاي خودرو  شهري ايران در سالهاي اخير و نيزها توسعه طرح اين در صورتي كه
). 1379:16، نك به اعتمادي( هاي گذشته به اين اصول توجه كمتري مبذول شده استدر دهه

پايداري در حركت است كه نتيجتاً اي شهرها در جهت عكس جريان از اينرو حركت روند توسعه
 18منطقه اي روند تحوالت توسعه. ناپايداري زيستي بر محيط هاي شهري حاكم گرديده است

  . نيز همگام با تغييرات كاربري زمين در جهت ناپايداري در حال حركت است
  

  
 قيتحق يمفهوم مدل -1شمارهشكل 

  
  روش شناسي  -2

 يعنيبه هدف،  دنيمنظور رس به. است يلتحلي –يفي، توصقيپژوهش روش تحق نيدر ا
ي و ا روش كتابخانه از ازيها و اطالعات موردن داده ،ياراض يكاربر رييتغ يامدهايشناخت پ

شهر تهران است  18پژوهش منطقه  نيشد محدوده مورد مطالعه ا دهيگرد يآور جمعميداني 
     درجه و 35و عرض  قهيدق 35درجه و  51تا  قهيدق 15درجه و  51ييايكه در طول جغراف

   ر محدوده ود هيناح 5هكتار مساحت، در حال حاضر با  38.9منطقه با  نيا. قرارداد قهيدق 50
 يسند راهبرد( است افتهياستقرار  21، 17 ،9 يمحله در مجاورت نواح 18و  ميدر حر هيناح 2
متر از سطح  1119.1897ارتفاع آن  نيانگيم). 12: 1389، 18ساله توسعه محالت منطقه  5
و بر  يالبرز كوه مركز يجنوب ي در دامنه 18منطقه ). 4: 1384طرح جامع تهران، (است  ايدر
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: 1380 ش،ي؛ درو7، 1371 ران،همكا انيبربر( بناشده است يكواترنر يآبرفت يها نهشته يرو
؛ )301: 1392 ران،يا يها دانشنامه گسل( باشد يم يگسل شمال ر ريو تحت تأث) 237
مشاور توسعه  نيمهندس( آن است يسطح  منابع آب نيتر رودخانه كن از مهم نيهمچن

  ).20: 1384 دار،يسازگان پا بوم
 

  
  قلمرو جغرافيايي محدوده - 2شكل  شماره 

  1392، 18شهرداري منطقه : مأخذ
  
  ها يافته -3

 رييتوان روند تغيصورت گرفته م يهايبا بررس روند زماني و مكاني تغييرات كاربري اراضي
انسان  يسبز، كاربر يو فضا يكشاورز يرا در سه كالسه كاربر 18منطقه  ياراض يكاربر

 يبرا. نمود ليتحل 1394، 1384، 1374، 1364 يزمان شيدر پو ريبا يساخت و كاربر
به گذر و  15/6/1985 خيدر تار MSS از سنجنده 1985سال  بيبه ترت راتييتغ ي مطالعه

از  1995، در سال دهياستفاده گرد 60*60 كيبا قدرت تفك 4، تعداد باند 163- 035 فيرد
 كيقدرت تفك 7، تعداد باند 163- 035 فيبه گذر و رد 18/6/1995 خيدر تار  TM,سنجنده

به گذر و  7/7/2005 خيدر تار ETM از سنجنده 2005، در سال  دهياستفاده گرد 30*30
 سنجندهاز  2015و در سال  دهياستفاده گرد30*30 كيقدرت تفك 8تعداد 163- 035 فيرد

OIL  كيبا قدرت تفك 11، تعداد باند 163- 035 فيبه گذر و رد 20/7/2015 خيدر تار 
  : كالس 3در  18قه طمن ياراض ياستفاده شده است، در هر سال با توجه به نقشه كاربر 30*30
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 شده ساخته ياراض  
 سبز يو فضاها يمخلوط باغات و زراع ياراض  
 ريبا ياراض.  

با استفاده از  18 يشهر ي منطقه ي در محدوده ياراض يشده كاربر يبند كالس يخروج
از تحوالت را به  ريتالش شده تصو يكاذب رنگ ريتصاو جاديو ا Maximum likelihood تميالگور
  .بگذارد شينما
  

  ها يكاربر صيمشخصات منابع مورداستفاده در تشخ - 1جدول شماره 

  18شهرداري منطقه . 3سازمان جغرافيايي ارتش . 2، 18شهرداري منطقه . 1: مأخذ
  

  مورداستفادهي ا ماهوارهي ها دادهمشخصات  -2جدول شماره 

  Earth explorer. Usgs.Gov: مأخذ
  

در  18قه تغييرات كاربري در منط دهد؛ياستخراج شده نشان م يكاربر هاي كالس ليتحل
ي مطالعه، به طوري كه طي دوره ي مورد مطالعه، با روند منفي در حال حركت استطي دوره

باعث رشد كاربري انسان ساخت در منطقه افت شديد كابري اراضي كشاورزي را در برابر روند 
  . شده است

  
  
  
  
  

  سال تهيه نوع اطالعات رديف
  )18طرح تفضيلي منطقه (  1386 نقشه كاربري اراضي 1
  1334 هواييعكس 2
  1394، 1392، 1386، 1365،1371،1375،1385،1383 تصاوير گوگل ارث 3

  )پيكسل(قدرت تفكيك   سال اخذ نام ماهواره رديف
1 Land sat4 1985  60*60  
2 TM 1995  30*30  
3 TM+ 2005  30*30  
4 OIL 2015  30*30  
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  18كاربري اراضي در منطقه  روند زماني و مكاني تغييرات - 3جدول شماره 

  2015، 2005، 1995، 1985 يها سال يا ماهواره ريشده از تصاو اطالعات استخراج: مأخذ
  
 اراضي كشاورزي:  

كالس اراضي كشاورزي مخلوط از باغات و مزارع و فضاهاي سبز شهري با مساحت 
كه ميزان  كاهش يافته است 1394هكتار در سال  105705به  1364هكتار در سال  141696

  .باشددرصد مي50تغييرات ايجاده شده برابر است 
آباد را احاطه  افتيي يهسته روستا ،يبه صورت شعاعاراضي كشاورزي  1364در سال 

 ياراض نيوسعت اهمچنين . اين هسته پيوستگي و انسجام باغات را موجب شده بود. نموده بود
اين اراضي با  1394اما در سال . بودي شمال مهين ياز اراض شتريمنطقه ب يجنوب مهيدر ن

است كه عمدتاً در  مركزيت هسته روستايي يافت آباد به دوقسمت شرقي و غربي تقسيم شده
دهد بيشترين تخريب در متمركز شده است به گونه اي كه تصاوير نشان مي منطقه 3ناحيه 

  .نواحي شمالي منطقه صورت گرفته است
 اراضي باير:  

ر در سال هكتا 736740به  1364هكتار در سال  883440مساحت  كالس اراضي باير با
علت اصلي روند كند اين نوع كاربري، تخريب اراضي كشاورزي و باغي . تقليل يافته است 1394

طوري كه در نواحي جنوبي كه در و عدم استفاده از اين كاربري براي توسعه شهري است به
البته . اندبه اراضي باير تبديل شده 1394سال اراضي كشاورزي بوده است در  1368سالهاي 
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نار معادن شن وماسه در خليج در ك) 3با توجه به شكل شماره(ي باير بخشي عمده از اين اراض
  .، شهرك مسلمين، اسماعيل آباد، شادآباد و شهرك طالقاني واقع شده استفارس

 اراضي ساخته شده: 

 218547000، به 1364در سال هكتار 163404احت كالس اراضي ساخته شده با مس
هاي ساخته شده، نقش افزايش اين نوع درصد زمين. افزايش يافته است 1394هكتار در سال 

در حقيقت . سازدتر ميكاربري در روند توسعه منطقه در مقابل كاهش اراضي كشاورزي نمايان
  .فته استطي دوره سي ساله مساحت زمينهاي ساخته شده نزديك به دو برابر افزايش يا

  

  
  18روند زماني و مكاني تغييرات كاربري اراضي منطقه  - 3شكل شماره 

  2015، 2005، 1995، 1985 يها سال يا ماهواره رياز تصاوشده  استخراجاطالعات : مأخذ
  

براثر رشد و توسعه شهر  اما، ه؛شهربود يا هيحاش يجز روستاها 1359در سال  18منطقه 
خوب و  يو ساز رفته است و اراض رساختيمنطقه به ز نيا ياراضتهران پس از الحاق محدوده 
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 نيبد. را آغاز نموده است يكاربر رييو تغي بيمنطقه روند تخر يو باغ يكشاورز زيحاصلخ
ي كشاورز يو اراض ريبا يرا در مقابل اراض يشيافزا يساخته شده روند ياراض ي؛ كاربربيترت

در منطقه  هيرو يبر اثر توسعه ب يكشاورز ياراض عيسر بيتخر انگريروند ب نيكه ا آغاز نموده؛
به  استقرار گرفته  ريتحت تأث زيمنطقه ن يسنت يكيتعادل اكولوژ بيتخر نيمتأثر از ا .است 18
     رشد  تحت تأثيروجود داشته  يكشاورز ياراض نيها و نهرها كه در بكه قنات ينحو

سنتي داريپا يها و نهرها الگوهاشدن قناتاند با خشك شده بيانسان ساخت تخر يهامحدوده
پيرو اين فراينداز اهميت محصوالت زراعي يافت آباد كه به . ديگرد بيتخر زيناراضي كشاورزي 

علت كيفيت مرغوب توان ورود به بازار تهران را يافته بود و موجبات رونق اقتصادي منطقه را 
دم كنترل و مديريت ناصحيح فضا شكل ، ع)زمين( سوداگري. فراهم نموده بودكاسته شده است

  .اندمهمترين عواملي هستند كه بر شدت و دامنه اين تحوالت موثر
  
  بحث -4

  فضايي تغيير كاربري اراضي  -پيامدهاي كالبدي 
 تداخل كاربري هاي ناسازگار  

  ، 1394تا  1364هاي هايي ايجاد شده در سطح منطقه از سالهم زمان با دگرگوني
مختلف به ويژه ) صنفي(واحدهاي فعاليتي . اندجاي گرفتههاي غير متجانس در كنار هم كاربري

. صنعتي تبديل كرده است ا بيشتر به يك فضايمبل سازي، صنايع صنعتي، بازار آهن محدوده ر
با وجود اينكه، طي دهه اخير تعداد قابل توجهي از واحدهاي صنعتي آالينده از منطقه خارج؛ و 

      بويژه (اما هنوز تعدادي از واحدهاي صنعتي - ي صنعتي مستقر شده اندهادر شهرك
در وضعيت موجود، سطوح . اندهاي مسكوني باقي ماندهدر بين كاربري) هاي بزرگكارخانه

اند؛ اي در بخشهاي شمالي منطقه استقرار يافتهوسيعي از كاربري صنعتي و كارگاهي فرامنطقه
اي در استقرار بافتهاي مسكوني حاشيه. ترين سطح را دارا هستندبيش 4و 5كه در بين نواحي

بيشترين سطح واحد مسكوني را به خود  1كه ارتباطي موجوداست؛ كه ناحيه مجاورت شب
اختصاص داده است و سطوح وسيع تحت عنوان كمربند سبز حفاظتي كه عمدتاً اراضي 

آباد،  لياسماع( 2 هيدر ناح كه عمدتاً ريبا ياراض. قرار دارد 3باشند كه در ناحيه كشاورزي مي
 هار كلي اين نحوه چيدمان كاربريشكل گرفته است به طو) ني، شهرك مسلميشهرك طالقان

به اين ترتيب وضعيت  گردداي است كه در هيچيك از مناطق تهران مشاهده نميبه گونه
  .مواجه نموده استهاي صنعتي وضعيت زيست بوم منطقه را با تهديد بزرگ انواع آالينده

زماني ماهيت بحران زيست محيطي خود را ) هاي ناسازگارتداخل كاربري(اين وضعيت 
دهد كه با پهنه بندي كاربري اراضي منطقه در چارچوب طرح تفضيلي شهر تهران نشان مي

  .مقايسه شود
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  18نقشه كاربري اراضي وضعيت موجود منطقه  - 4شكل شماره 

  1392،  18شهرداري منطقه : مأخذ
  

نامتجانس در مجاورت  يها ياستقرار كاربر يچگونگ انيب يبرا يابزار مناسب يبند پهنه
و  يمعرف ها يكاربر يو ناسازگار يسازگار در درجه اول ،يبند پهنه استيدر س. است گريكدي

 ،و در درجه دوم دينما يم دايخود را با توجه به نوع عملكرد پ يمناسب و منطق گاهيجا
در چارچوب طرح ( 18منطقه  يليطرح تفض .دنشو يم مشخصمجاز در هر پهنه  يها يكاربر

با اهداف سامان دادن، ارتقاء كيفيت و كارائي محيط شهري چهار ) فرادست طرح جامع تهران
 :پهنه كاركردي زير را پيشنهاد نموده است

  ؛) (R )با عملكرد غالب سكونت( يپهنه مسكون - 
  ؛) (S) كار و خدمات( تيپهنه فعال - 
 ؛) M() فعاليتاز سكونت و  يقيتلف(پهنه مختلط  - 

  ).53، 1389مشاور آبان،  نيمهندس()G( )يسبز و باز عموم(پهنه حفاظت  - 
و چند زير پهنه  در چهار چوب به چهار پهنه مذكور 18ساختار فضايي پيشنهادي منطقه 

هكتاري  74/3720از كل مساحت . نداهاي مخصوص به خود تقسيم شدهبا مشخصات و ويژگي
درصد به پهنه  41/0درصد به پهنه فعاليت،  03/47درصد به پهنه سكونت،  67/27منطقه 

 . درصد مساحت به پهنه حفاظت اختصاص دارد 89/24مختلط و 
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   18نقشه پهنه بندي منطقه  - 5شكل شماره 

  18منطقه 1386بر اساس طرح تفضيلي : مأخذ
  

و تطبيق آن با ) در چارچوب نطام كاربري اراضي(ساختار فضايي موجود منطقه با توجه به 
  :ساختار فضايي پيشنهادي، مهمترين كاربري هاي ناسازگار در سطح منطقه به شرح زير است

بازار آهن شاد آباد ، نعمت آباد هستند كه  18در منطقه  يمركز تجار نيترعمده: بازار آهن - 
  .واقع شده است 4 هيطقه را به خود اختصاص داده است كه در ناحمن يهكتار از اراض 90

 و 4 هيناح(در شمال منطقه  ينوع كاربر نيا يتمركز اصل: يكارگاه يو نواحمجتمع صنعتي  - 
تهران و گروه  زهيپاستور ريش رينظ يمهم يها و كارخانه بوده است) همجوار با بزرگراه فتح

 رتبطم يها انهيبه همراه انبارها و پا عيصنا زين 5 هيدر ناح. اند در آن قسمت قرارگرفته يصنعت
  .ا استقرار يافته انده با آن

هست و به جاده ساوه  زين نيسنگ يها نيماش يها رگاهيكه شامل تعم: يكارگاه يحوزه تجار - 
  .اهوازمحدوده شده است–و خط آهن تهران 

  
 گسترش نامطلوب صنايع 

پس  مخصوصاًي كشاورزي در طي زمان ها نيزماي از توجه قابلسطوح  18سطح منطقه در 
صنعت و خدمات  كه ينحوبه  . درآمداز انقالب اسالمي به اشتغال صنايع بزرگ و كوچك 

ي مسكوني و ساير مراكز حساس مرتبط با ها بافتصنعتي در اكثر اراضي منطقه و حتي در 
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طرح تفضيلي منطقه  بر اساسي نيز رسوخ نموده است؛ درماني آموزشي و ها بافتصنايع، نظير 
كارگاهي در سطح منطقه وجود  –هكتاركاربري صنعتي 395.3ي تهران، معادل شهردار 18
. اندي، محور جاده ساوه  استقرار يافتهآذرشهريور،  17ي فتح، محورهااين محدوده بين . دارد

در كنار . هكتار از سطح منطقه را پوشش داده است 144دل ي تجاري معاها يكاربرعالوه براين 
كارگاه مبلمان در  1700به بعد باعث شكل گيري  1370صنايع رشد صنايع چوب از سال 

منطقه شده است؛ رونق اين صنعت اگر چه باعث رونق اقتصادي منطقه شده است ولي معضالت 
درصد صنايع چوب وتوليدات  40 بر بالغبه طوري كه .ي فراواني ايجاد نموده استطيمح ستيز

ي، بيش از ديگر صنايع، در دل نواحي مسكوني و تجاري در ساز مبل ازجملهمصنوعات چوبي 
  . تشديد نموده است اي رطيمح ستيزاين امر مشكالت . دل منطقه رخنه نمايد

  

  
  نقشه پراكنش كاربري هاي صنعتي - 6شكل شماره 

  18،1392شهرداري منطقه : مأخذ
 

  محصور شدن اراضي كشاورزي  
 نيزم يتقاضا برا ،يمل اسيدر مق) مهاجرت( مردم انيمتاثر از جر تيبا توجه به رشد جمع

 يالبته، سوداگر. محدوده فراهم نمود يزراع يباغات و اراض بيتخر يرا برا نهيو زم افتي شيافزا
در كنار عامل مذكور در  زين) يشهر تيرينظام مد يساختارها يهاييبا توجه به نارسا( نيزم
در سطح تقاضا بخصوص در محدوده  يو دگرگون رييتغ. اثرگذار بود بيتخر زانيم شيافزا
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معلم بوده، با كاهش  دانياز باغات منطقه كه گسترش شان تا م ياريسبب شده، بس آباد افتي
مانده  ياقباغات ب نياز ا يمحدود اريكه، امروزه تعداد بس يبه گونه ا. روبه رو شدند وسعت

 ليمحصور به دل ياراض نياز ا يبرخ. انسان ساخت محصور شدند يها ياربرك نياست؛ كه در ب
شده  يساختمان يهاها و نخالهدفع زباله يبرا يمحل ايمتروك مانده و  يكاربر رييبه تغ ليتما
 يو منظر همچون آلودگ يطيمح ستياز جنبه ز يمشكالت) محصور شدن( تيوضع نيا. اند

 يبرا زهيانگ شيافزا يهانهيخود زم نيداشته است كه ا يپ دررا ... درختان و دنيخاك، خشك
  ).6شكل شماره ( سازديم يآنها را حتم يكاربر رييتغ

  

  
  18نقشه و تصاوير باغات و اراضي كشاورزي منطقه  - 7شماره  شكل

  1392، 18، شهرداري منطقه 1394مطالعات ميداني: مأخذ
  

 يانتظاري ها يكاربري ريگ شكل  
به . داده است شيرا در منطقه افزا نيزم يسوداگر ت،يفعال يكاربر رييتغ تيممنوع بيتصو

 يصاحبان و مالكان اراض ،يكشاورز ياراض تيكه، امروزه به دنبال از دست رفتن مطلوب يطور
دارند، با  راشان  ها و مزارع باغ يكاربر رييآشنا هستند و قصد تغ يتر با سازوكار ادار كه كم

كه،  يزمان. دهند يركاربرييهر چه زودتر باغ و مزرعه خود را تغ تا شود يمحقق م النكمك دال
كارگاه  .شوند يم يانتظار يهايبه كاربر ليمزارع و باغات تبد نيشود، ايم يطوالن نديفرا نيا

. ها هستنديكاربر نياز جمله ا... ها و زباله، خوابگاه افغان كيكارگاه تفك ،يصافكار ،يمبل ساز
 نيا. است و زراعت ياز باغدار شتريآورند بيبدست م نيصاحبان زم كهي درآمد ق،يطر نياز ا

در . ابدي شيافزا يكاربر رييشان به تغ شيگرا ن،يشود تا صاحبان زميم يازهيخود انگ ،مساله
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 اي و يسازمبل يهاكه غالب آنها كارگاه يانتظار يهايگسترش كاربر ت،يوضع نيكنار ا
را  يصنعت ييايميمواد ش) عاتيرنگ و ضا استفاده از(ا توجه به كاركردشان ب هستند؛ي صنعت

نموده  ليرا تسه يكاربر رييروند تغ تًايو نها شدن درختان دهيوارد خاك نموده، سبب خشك
 يشهر يفضاها يسازمان بصر آباد ميو ابراه آباد افتي دآباد،يسع يهادر محله ده،يپد نيا. است
  ).7شكل شماره (قرار داده است ) يمنف( ريتحت تاث دايرا شد

  

  

  
  18شكل گيري كاربري هاي انتظاري منطقه  - 8شكل شماره 

  1394مطالعات ميداني : مأخذ
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  بندي جمع
و تحول  رزمان است؛ تغيي –از مكان  ريناپذ كيواحد تفك كي ستيز طيمح نكهيبا توجه به ا

در ابعاد گسترده داشته باشد؛  يستيز يامدهايتواند پيم داريآن در خارج از چارچوب توسعه پا
 ،دهد؛ لذاينم زانيراجازه خطا و اشتباه را به برنامه ستيز طيمح يهاتيحساس نيبنابرا
ها و گردد و خطا يريگيها پيزيرو تحوالت به طور مداوم در رأس برنامه ريياست كه تغ يضرور

  .گردد حيبه سرعت تصح اند؛اشتباهات كه در صورت غفلت رخ داده
منطقه  ياهمزمان با روند توسعه 1394تا  1364از سال  18منطقه  يكشاورز ياراض

و  ياجتماع ،ياقتصاد ،يعيرا در ابعاد مختلف طب يستيز يامدهايپ رييتغ نياست، ا افتهيرييتغ
متأثر از ظهور  يكشاورز ياراض يكاربر راتييالبته، تغ. به همراه داشته است فضايي–يكالبد

به . شده است طينامطلوب در مح يامدهايمنجر به پ ،ياجتماعات انسان فضاسازي كاركردها
از اصول  يكيخود با  نيرا در منطقه باعث شده است؛ كه ا يكه عدم تجانس كاربر ،ياگونه

از  يكشاورز ياراض. دارد رتياست؛ مغا نياز زم طيسازگار با مح استفاده دشيكه تأك يداريپا
روند  نيبر عكس، در ا. افتيتنزل  1394درصد درسال  18 هب 1364درصد در سال 36

درصد در سال  55به  1364درصد در سال  42از  يو خدمات يصنعت ،يسكونت يهايكاربر
طرف؛ منجر به تحول  كيمنطقه، از  يكشاورز يوساز در اراض ساخت. است افتهي شيافزا 1394
 يو كاركرد يساختار يهايژگيو هبدون توجه ب( يشهر ينو پا يها و ظهور بافت يكالبد
و  طيتحمل مح تيكاهش ظرف ،يطيمح ستيز يبه نابود قيطر نياز ا گر،يو از طرف د) منطقه

چندان دور به  نه يا ندهيروند، در حال حاضر و در آ نيا. شده است نيساكن يشتينظام مع رييتغ
  .شوديم ينسل نيو ب يدرون نسل يعدالت يب

در پژوهش خود ) 1385(و همكاران  يعبدالله و)1386(نو همكارا يدي، سع)2005(گونيد
 ياراض يكاربر راتييو تغ ياز روند گسترش كالبد يناش فضايي–يكالبد يمنف يامدهايبر پ

  .داشتند ديكأت يكشاورز
  

  پيشنهادات 
و  يحفاظت يهاسطح برنامه 2در  يشنهادهايحاصل از پژوهش حاضر، پ جيبر اساس نتا

  :شوديم هيارا ريبه شرح ز يو بهساز تيتقو
 هاي حفاظتي ريزيارايه برنامه 

            و يطيمح ستياثرات ز يها وگستردگتيحساس ،يعيمنابع طب تيمحدود
 نهياجازه خطا و اشتباه را در زم ياو منطقه يشهر يهايزيربرنامه ياجتماع - ياقتصاد
مهم در دست  يتواند به عنوان ابزاريم يحفاظت يزيبرنامه ر نيدهد بنا براينم يهايكاربر
  .مناسب در منطقه باشد كياكولوژ اختارس جاديا ايدر جهت حفظ و زانيربرنامه
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  برنامه ريزي تقويت و بهسازي 

 ندهيآال عيممكن است، صنا يصنعت يهايكاربر ييجااز منطقه كه توان جابه يدر قسمتها
دادن . از سطح منطقه خارج شوند يمسكون يدر مجاورت واحدها يصنعت يهاتيفعال ژهيبو

 يبرا يتواند بستريمي سنت يمهمانسراها رينظي فراغت يهايو توسعه كاربر جاديمجوز ا
   .منطقه شود ياقتصاد اتيح ديتجد نيهمچنو  يحفاظت از اراض
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