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 چکیده
مهمی در راستای تقویت و بهبود ارتباط بین شهر و روستا و پیوند آن  به عنوان مهمترین ابزار توسعه در دردهه های اخیر تحوالت 

های ارتقاء در شاخص های مختلف و این ارتباط و پیوند یکی از عملی ترین سیاست نظام توسعه پایدار ناحیه ای رخ داده است.

، تغییرات کمی وکیفی در بافت شهر و روستا بوده است. اگرچه شهرستان محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سلسله مراتب سکونتگاهی

ری به عنوان یکی از شهرهای قدیمی، تاریخی، مذهبی، گردشگری و با شرایط خاص جغرافیایی می باشد و این خصوصیات، 

ن در ناحیه مورد نظر و حریم موجبات رشد پیرامونی  و تبدیل پنج روستا به شهر طی سه دهه اخیرگردیده و زمینه تحوالت گوناگو

تجزیه و  کالنشهر تهران شده است در این مقاله ضمن ارزیابی تغییرات و بررسی  مناسبات در ساختار ناحیه ای شهرستان ری و

تحلیل داده ها و برداشت های میدانی و استفاده از نتایج طرح ها و سندهای توسعه استان تهران و شهرستان ری و همچنین حریم 

ان می توان یافته های پژوهش را اینگونه مطرح نمود که تفاوت بین شاخص های اداری، سیاسی، طبیعی، اقتصادی، جمعیتی، تهر

رفتاری ساکنین در مطالبه نوع امکانات در روستاها تبدیل شده به شهر مشهود بوده و عدم وجود پیوند و  سبک زندگی و الگوهای

های پیرامونی  نمی توانیم زمینه تحقق طرح  یک نگاه و بدون شناخت دقیق از محیط که باارتباط یکسان بین شهر و روستا و این

های فرادست را فراهم آورد، لزوم وضع قوانین با رویکرد و اهداف جدید در ایجاد مدیریت یکپارچه در اینگونه نواحی که با 

 .یدن به توسعه پایدار ضروری به نظر می رسدشرایط خاص رشد نموده اند ، بویژه قرار گرفتن در کنار پایتخت جهت رس

 . پیوند، تبدیل، شهر و روستا، توسعه پایدار ناحیه اي، شهرستان ري، حوزه نفوذکلیدواژگان:  
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 مقدمه

 تیدرصد از کل جمع 13که  دینفر خواهد رس اردیلیم 23/1 یجهان به زود یشهر تیجمع هاینیبشیبر اساس پ

 یراشهریدر مناطق پ یشهر تیاز جمع یبخش بزرگ(. 2515خواهد داد)سازمان ملل،  لیتشک 2585جهان را در سال 

 ییفضا یزیدر برنامه ر یدیاز موضوعات کل یکیبه عنوان  ینینش راشهریپ تیریمد یچگونگ نیکنند، بنابرا یم یزندگ

 یشهرها یادید زتعدا یریشکل گ(. 13: 2518مطرح شده است) رائو  کمیو  ستیدر قرن ب یشهر داریو توسعه پا

 یریگخرد و پراکنده سبب شده است که شاهد شکل یاز روستاها یگروه یکوچک اندام و فاقد توان خدمت رسان

باشند،  ییروستا هیناح کیخود به عنوان مرکز  گاهیجا تیو تقو تیتثب یآن  که در پ از شیکه ب میباش یا هیقطب ناح

 تیآن هستند که در جهت خالف مأمور یو مسکن بوده و در پ نیمانند زم یمنقول ریغ یتوسعه بازار کاالها شهیدر اند

خلوت دالالن و بورس بازان  اطیبه ح ،یرامونیپ یخود به عنوان مرکز ارائه خدمات برتر به روستاها لیو اص یواقع

اوان شوند فر یطیمح ستیمعضالت ز ریخود درگ یدیشده و عالوه بر از دست دادن توان و کارکرد تول لیتبد نیزم

کشور قرار  یشهر یزینظام برنامه ر هیدر حاش یبه عبارت ایکشور  یشهرها یرو به فزون لیثبت طو یالبته در انتها

 (.1833)سرور، رندیگ

 یدر حال توسعه ط یبه عنوان کشور رانیاست، ا یشش دهه گذشته در کشور ما حاک یط ینیشهرنش تیوضع یبررس

 یها یسرشمار یبر مبنا ینیروند شهرنش یبوده است. بررس ینیگذشته به شدت متاثر از روند شهرنش یهادهه

به  یدر شش دهه مورد بررس ت،در کشور اس ینیرشد شتابان شهرنش انگریب 1880 -1830نفوس و مسکن  یعموم

شده است، چنانچه سهم کشور کاسته  ینیو در مقابل از سهم روستانش شیدر حال افزا ینیصورت مداوم، شهرنش

کشور در سال  تیدرصد کل جمع 12به  1880درصد در سال  2/81مستمر از  یروند یکشور ط نیشهر نش تیجمع

 تیجمع شیمتأثر از رشد و افزا زیاز هر چ شیب رانیدر ا ینینششهر عیرشته سر رسدیاست به نظر م دهیرس 1830

 (.1831 ک،یاست) نقش کل یبه مناطق شهر یشتریمداوم مهاجرت از مناطق ب انیجر زیکشور ن

کوچک از جمله  یمذکور راهبرد توسعه روستا شهرها و شهرها زانیربرنامه دهیتوجه به مساله مذکور به عق با

 یتهایدر نظام استقرار سکونتگاه ها و فعال یقادر است ضمن  تعادل بخش ییفضا کردیاست که با رو ییراهبردها

 فهیداشته باشند. )خل تهایفعال یو متنوع ساز الو اشتغ جادیا ییروستا ینواح یتحرک بخش را در ینقش مهم یاقتصاد

1830.) 

متقابل در جوار شهرها به  یوندهایدراز با حفظ روابط و پ انیسال یکه ط ییتوجه به الحاق روستاها به شهر، روستاها با

 ینداشتن همبستگ لیسکونتگاه ها به دل نیشده اند، اما ا لیاز شهر تبد ییخود ادامه دادند امروز به محله ها اتیح

ساکنان به  یرا برا یمتفاوت ستیز طیمح ،یکیزیف یهمبستگ نیدرعبا شهر،  یکالبد ،یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

و  دیرو به تزا تیداشتن جمع لیشهرها به دل گرید یدارند. از سو یمتفاوت یشهر طیمح تیفیو ک آورندیوجود م

 کنند یم لیخود تحم یرامونیپ یرا بر نواح یعمده ا راتییها و تغ یهمواره دگرگون ،یو روابط عملکرد ییتعامل فضا

زاده  میابراه 21، 1832و همکاران  یمسئله مواجه هستند) قادرمرز نیبا ا رانیدر حال توسعه از جمله ا یکه کشورها

 (.21: 1833و همکاران 

به سمت توسعه روستا،  یکل استیاز آن بعد از جنگ س یناش یبه رشد تبعات منف استیبا شکست س زین رانیا در

 یانسان یدر سکونتگاهها هایگذارهیراهبرد تمرکز سرما نیا یحرکت نمود. مبنا یو فرد یبه خصوص راهبرد یشهر

 سازدیاست که آنها را قادر م ییمردم روستا یبرا طیحداقل شرا نیو تام یتوسعه بر محور شهر یبر استراتژ دیبا تاک

سکونتگاه ها امروزه به (. 101ص1838 یادیبرسانند) ز یاقتصاد ،یخود را به توسعه اجتماع ییتا جوامع روستا
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روابط متنوع و گسترده که با هم  لیبه دل ییو روستا یشهر یسکونتگاه ها ژهیکنند بو یباز عمل م یهاصورت نظام

 (. 1838 یدارند )رضوان ازیو ن یو به هم وابستگ گریکدی ریتحت تأث شدتدارند به 

است که قادر به  یمهاجران شیشهر، تعداد رو به افزا نیتهران، گسترش سکونتگاه ها در هم یشهر یهایژگیاز و یکی

 نیبهتر به خارج از شهر تهران نقل مکان کردند. ا یزندگ طیشرا یکه در جستجو یکسان ستندیدر شهر تهران ن یزندگ

و  جادیبه ا زیموجود در حومه شهر ن یها شهرکدر روستاها و  یشهر دیجد یر به تمرکز ساخت و سازهاام

 (.135ص1831یمنتشر شده است)مدن دیجد یسکونتگاه ها

 یخیسابقه تار یو دارا یمذهب یشهرها ژهیکشور به و یاطراف کالنشهرها یروستاها یو کارکرد یساختار تحوالت

 ریشهرها رخ داده است و تاث رامونیبه پ ریروبرو بوده اند که عمده مهاجرت ها در چهار دهه اخ یکیزیبا گسترش ف

روستاها به شهر که بر اساس  لیتبد انیداشته است. در جر یشهرستان ر ژهیاطراف تهران به و یدر روستاها ییبسزا

پژوهش  نیساز رخ داده است که در اساخت و  یجیانجام و رشد تدر یرکاربرییتغ ،یتیرشد جمع ای نیقوان رییتغ

 یو حوزه نفوذ و روستاها یدر شهرستان ر یا هیناح داریشهر و روستا در توسعه پا یوندهایپ راتییتغ یابیحاضر ارز

 یو شهرساز یشهر ییروستا تیریدر عوامل مختلف مد لیتبد نیقرار گرفته که ا یشهر شده مورد  بررس هب لیتبد

را به  یراتییکالن شهر تهران و مناطق مذکور تغ یمذکور با مجموعه شهر هیناح نیبوده است و در ارتباط ب رگذاریتاث

 همراه داشته است. 

توسعه به  یهاکوچک و روستاها در برنامه یشهرها گاهینقش و جا یعموم نهیدر زم یفراوان قاتیتحق ریاخ یسالها در

منطقه   ،یروستا به شهر و نقش آن در سطوح مل لیتبد ندیدر ارتباط با فرا زیو ن ییو روستا یادر توسعه منطقه ژهیو

مقاالت و  زیمختلف کشور و ن یدانشگاه ها یدکتر یو رساله ها دارش یکارشناس ینامه ها انیدر قالب پا یو محل یا

 است.  رفتهیمختلف صورت پذ یقاتیتحق یطرح ها

 نمود:  یبند میتقس یبه سه دسته کل توانیزه را محو نیدر ا رفتهیصورت پذ قاتیتحق یطور کل به

( ییو )روستا یمنطقه ا یو توسعه مل ییفضا یکوچک و سامانده یشهرها تیکه راجع به نقش و اهم یقاتی( تحقالف

صورت  یاهیو ناح ییروستا شهرها در توسعه روستا تیکه راجع به نقش و اهم یقاتیاست. ب( تحق رفتهیانجام پذ

 رفتهیاز آن صورت پذ یمختلف ناش راتیو تاث هرروستا به ش لیتبد دهیکه راجع به پد یقاتیاست. ج( تحق رفتهیپذ

 (.1832پور،  یعیاست) سم

نسبت به افراد ساکن شهرها و راه  یجیتدر شیافزا ،یبه مناطق شهر ییاز مناطق روستا تیبه انتقال جمع ینیشهرنش

 یرا در ساخت فضا یراتییتغ انیجر نیشود. ا یدهد، گفته م یوفق م تراییتغ نیکه هر جامعه خود را با ا ییها

 داریتوسعه پا انیتعادل م جادیدر جهت ا داریتوسعه پا(. 1833 ،یانتخاب ریو ام ی) حمدآوردیشهرها به وجود م یداخل

در گزارش سازمان  داریبار نام توسعه پا نینخست یبرا 1335است. در سال  ستیزطیمح انهیتعادل م جادیا قتیدر حق

 یواژه را برا نیا یعیحفظ منابع طب یسازمان در گزارش خود با استراتژ نیآمد. ا یعیحفاظت از منابع طب یجهان

 ندیآ یآن هم م یاریبلکه به  ستیمضر ن عتیطب یبه کار برد که توسعه نه تنها برا یتیوضع فیتوص

(Absalyamove2015پا .)یاسیس یداریپا  ،یعیدر منابع طب یداریه باشد: پاتواند چهار جنبه داشت یم یداری، 

تمرکز ندارد بلکه به  یاتفاق یطیمح ستیزتنها بر جنبه  داریتوسعه پا قتی. در حقیاقتصاد یداریو پا یاجتماع یداریپا

است)  ستیز طیجامعه، اقتصاد و مح یمحل تالق داریو توسعه پا کندیآن هم توجه م یو اقتصاد یاجتماع یهاجنبه

 (.1833 یرضوان

 ییروستا داری. توسعه پاباشدیبرخوردار م یاریبس تیاز اهم یطیمح ستیتوجه به عوامل ز ییروستا داریتوسعه پا در

 کی داریاست. توسعه پا رانیکالن در همه کشورها و به خصوص در ا یها یگذار استیس یکه از اهداف اساس
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 یاست)رضوان رامونیپ طیابعاد با مح نیرابطه ا نیو همچن انییروستا یو در ارتباط با ابعاد مختلف زندگ یمفهوم کل

1838 ،211.) 

 ییبرپا ،یخزش شهر ،یطیمح یچشم انداز ها یخورندگ یهادهیپد سازنهیزم ،یکالنشهر هیرو یو گسترش ب رشد

در دو نکته ظاهراً متضاد اما  ،یشهر -ییروستا یهاعرصه نیمسئله مب نیو مانند آن است. ا یروستا، شهر یها طیمح

 شود:  یخالصه م وندیهم پ

 مناسب، خدمات، مقررات و مانند آن؛ یها رساختیکمبود ز ،یشهر التی( نبود ارزش و تسهالف

تجارت  ،یاریهم ز،یکمبود خاک حاصلخ ن،یزم ادیز متیمانند ق ،ییرو به افول روستا یارهای( ارزش و معب

 و مانند آن.  یاجتماع

مسئله  نیتعلق دارند. ا یشهر یبه فضاها گرید یو از سو ییروستا یسو به فضاها کیگونه عرصه ها از  نیا ساکنان

 (. 11، 1831حاصل ینیو حس یدی) سعکندیرا مطرح م یادوگانه ژهیو خرده فرهنگ و یزندگ وهیش

  ینظر کردیرو

، برنامه  شمندانیکه اند یبوده است به گونه ا راتییدوران معاصر همواره دچار تغ روستاها به شهر در لیتبد روند

که  داریدر توسعه پا یچالش جد کیمسئله مهم را به عنوان  نینخبگان و صاحب نظران ا ،ییو روستا یشهر زانیر

نقش روستاها چه خواهد  دیجد یشهر یفضا ندهیکه در آ یتیو جمع یفرهنگ ،یاقتصاد ،یبرگرفته از عوامل اجتماع

 .دیآ یشهر و روستا به وجود م نیب یشد و چه رابطه ا

نقش مکان  یباشند که دارا یم یشهر یحومه ها ایو  ییشده روستا ینقاط شهر ایبزرگ  ییشهر نقاط روستا -روستا

خود  یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ،یادار یاز کارکردها یبوده و برخ یرامونیپ ینسبت به روستاها یمرکز

و  یشهر نیاز مرحله گذار ب ییو روستا یشهر یاکنند و با داشتن ساختاره یم نیرا تام یرامونیپ یو روستاها

 (.121،1833 ییباشد )شکو یم یکشاورز-ینموده و معموال نقش غالب آنها خدمات ریس ییروستا

که سه اصل مهم کالبد،  افتهیسازمان  یاجتماع یتهایفعال یاست برا یسازمان ملل متحد کالبد دگاهی: شهر از دشهر

است  یتیبا اهم یتیکنند، شهر قانون جمع یم انیسه را با هم ب نیا نیو روابط ب یافتگیو سازمان  یاجتماع یتهایفعال

 (.18، 1832 احمدو پور یبیاست)حب افتهی شیآما یزندگ کیکه به هدف 

 ،یاسیس یساختار و کارکرد ها ،یخیاز نظر تار یانسان یسکونتگاه ها یکه شهر و روستا به عنوان دو نوع اصل هرچند

 ییایمتنوع و پو ،یداشته اند اما سرنوشت چند بعد گریکدیبا  یشخص یهمواره تفاوتها یو اجتماع یاقتصاد ،ییفضا

 (.13، 1813 ییاست)شکو شدهمتفاوت از شهر و روستا  فیآنها باعث بوجود آمدن تعار

 یاجتماع راتییتغ ندیدر فرآ یبه عنوان عامل اصل یبه طور گسترده ا ییروستا یشهر و نواح انیم وندیمقابل و پ روابط

و  تیجمع یبه دوگانگ ییاجرا یها هیتوسعه و رو یها هینظر شتریب تیواقع نیباشد. با وجود ا یسطوح م یو فرهنگ

 ییروابط شهر و روستا به منظور درک مسائل شهرگرا یو بررس هدارد. مطالع دیتاک ییو روستا یشهر ینواح یتهایفعال

 یبه نظر م یضرور ییو روستا یروند توسعه متعادل شهر کی یمناسب جهت برقرار یراه حل ها شیدایو پ

 (.22، 1832 یرسد)رضوان

 گریدآنها از هم یارهایدر شناخت مع رییو تغ ییو روستا یشهر یمختلف سکونتگاهها طیو با توجه به شرا یکل بطور

است که در آن  ییایواحد جغراف کی: روستا میکن فیتعر نینوع از سکونتگاهها را چن نیا میتوان یم ریاخ یدر سالها

 (.2، 1831 یاند)مهدو ختهیدرهم آم یریبطور چشم گ یعیو طب یاجتماع یها دهیپد
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 محیط مورد مطالعه 

شهرستان ری و با قدمت هفت هزار ساله یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین شهر های جهان است.شهرری 

تهران و متصل به پایتخت  کیلومتر مربع شهر ری را شامل می شود، در جنوب شهر 2515ای از با مساحت محدوده

در روستا ساکن هستند.  %31/20جمعیت در شهر و  %12/12هزار نفر است که  313213جمعیت شهرستان بالغ است 

 جمعیت این شهرستان از برخی استانهای کشور بیشتر است.

 
 منبع سند توسعه شهرستان ری

 (https://www.amar.org.ir، منبع: )9511: تقسیمات کشوري شهرستان  ري 9جدول 

نام 

 شهرستان

نام مرکز 

 شهرستان
 نام شهر نام مرکز دهستان دهستاننام  نام مرکز بخش نام بخش

 ري ري

 ري مرکزي
 اسالم آباد عظیمیه

 ري
 غني آباد غني آباد

 فشافویه

 
 حسن آباد

 حسن آباد

 کلین

 حسن آباد

 کلین

 حسن آباد

 

 کهریزک کهریزک کهریزک کهریزک
 باقرشهر

 کهریزک

 قیامدشت خاوران

 قیامدشت خاوران شرقي

 قیامدشت
 خاوران غربي

قاسم آباد 

 تهرانجي

 قلعه نو قلعه نو
 قلعه نو قلعه نو

 قلعه نو
 چال طرخان چال طرخان

 

است که جنوبی ترین منطقه شهری تحت مدیریت شهرداری تهران است که تهران  25مرکز شهرستان شهر ری منطقه 

بر اساس قوانین مصوب مجلس به صورت یکپارچه با تجریش مرکز شهرستان شمیرانات توسط شهرداری تهران 

ناحیه شهری است.  1کیلومتر مربع می باشد و دارای  28نفر و وسعت  813 220گردد و دارای جمعیت  مدیریت می
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کیلومتر مربع شامل شهرستان های کنونی تهران ری، شمیرانات و رباط  0313پایتخت عرصه به وسعت تقریبی حریم 

های قدس و مرکزی از شهرستان شهریار به استثنای دهستان جوقین می باشد. البته این حریم به دلیل کریم و بخش

العه نیز در این حوزه قرار دارد حوزه شهری مغایرت  قانونی تا حال حاضر اجرایی نگردیده است و ناحیه مورد مط

هایی چون حسن آباد این حوزه شهری متشکل از شهر حسن آباد به عنوان مرکز جمعیتی است که از الحاق آبادی

های پیرامون شمس آباد، کنارگرد باال، کلین، کنارگرد پایین، خانلق بخش فشافویه است باقرشهر یکی از سکونتگاه

تاکنون به دلیل همجواری با شهر تهران و تأثیر پذیری از تحوالت اجتماعی و  20دهه ی و از تهران و ری است 

اقتصادی نظام شهری ایران تحوالت جمعیتی شدیدی را پشت سر گذاشته است. شهر کهریزک از تلفیق چهار روستای 

یافته است  قیامدشت جز آباد موقوفه در قلعه شیخ با روستای کهریزک موجودیت قلعه سنگی، تبائین، کریم

بیشترین مهاجرت پذیری و توسعه  15و  15سکونتگاههای جنوب شرق تهران و شرق شهرستان ری که در دهه 

تبدیل به شهر  31کالبدی را شاهد بوده است، این روستا بر اساس قانون تبدیل روستاهای  مراکز بخش به شهرسال   

تبدیل به شهر گردیده قدمت قلعه نو به صد سال می  33نو که در سال گردید  قلعه نو یکی از روستاهای بخش قلعه 

 ای اولیه در مرکز بافت روستا شکل گرفته است.رسد هسته

 یافته هاي پژوهش

ارزیابی تبدیل روستا به شهر و پیوندهای آن در نظام توسعه ناحیه ای در پژوهش حاضر برای بررسی و  ارزیابی پیوند 

روستا تبدیل شده به شهر در شهرستان ری، حسن آباد، ، باقرشهر، کهریزک قیامدشت و قلعه  0های شهر و روستا و 

نو مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به قرار داشتن پنج شهر فوق در حریم کالنشهر تهران) پایتخت( تجزیه و 

ان و سند توسعه شهرستان ری و تحلیل داده ها به جهت کاربردی شدن از نتایج مطالعات  طرح حریم کالنشهر تهر

تلفیق آن با پرسشنامه های میدانی، تحقیق و تحلیل های انجام گرفته، روش دلفی و برداشت های  میدانی نتایج به 

 شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 هاي نمونه آماري به سؤال جنسیتتوزیع فراواني و درصد پاسخ :2جدول 

ها                                          نوع پاسخ                                          

 هاکمیت پاسخ
 جمع زن مرد

 105 85 125 فراوانی

 155 25 35 درصد

 هاي پژوهشمنبع: یافته

درصد از  35به عبارتی حدوداً نفر از پاسخگویان زن هستند.  85نفر از پاسخگویان مرد و  125با توجه به جدول باال، 

 باشد.درصد از نمونه آماری متعلق به زنان می 25نمونه آماری متعلق به مردان و 
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 : تقسیم جامعه آماري پژوهش بر اساس متغیر سن9نمودار 

 متغیر سن

  سال  15باالی  □سال  15-05 □سال  05-25 □ 25-85 □سال  85تا□ 
 

 باشد.( می8آوری شده، برای سؤال فوق به صورت جدول شماره)های جمعهای به دست آمده از پرسشنامهپاسخ

 : توزیع فراواني جامعه آماري پژوهش بر اساس متغیر سن5جدول 

نوع                    

 هاپاسخ

 هاکمیت پاسخ

 سال 15-05 سال 05-25 سال 25-85 سال 85تا 
 15باالی 

 سال
 جمع

 950 50 10 50 10 90 فراوانی

 900 20 7/21 20 7/21 7/1 درصد

 هاي پژوهش(منبع: )یافته

نفر پرسش شوندگان سنی بین  105نفر از  25سال سن داشتند و  85نفر از پاسخگویان تا  15بر اساس جدول باال 

نفر نیز باالی  85سال و  15-05نفر بین  25سال سن و در نهایت  05-25نفر بین  85سال و از همین تعداد نیز 85-25

باشد و کمترین سال می 15- 05و نیز  25-85سال سن داشتند. به عبارتی بیشتر پاسخگویان مربوط به گروه بین  15

باشد که نشان  دهنده در نظر گرفتن تجربه در کنار علم و دانش در انتخاب جامعه سال می 85ا ها مربوط به سنین تآن

 آماری پژوهش بوده است. 

 

 
 : توزیع سني جامعه آماري پژوهش2نمودار 

 

 

 نظر متغیر مدرک دانشگاهي تفکیک جامعه آماري از  
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 □دکتری تخصصی  □دانشجوی دکتری  □فوق لیسانس  □تر لیسانس و پایین

 است: 2های جمع آوری شده برای سؤال فوق به صورت جدول شماره های مندرج در پرسشنامهپاسخ

 هاي نمونه آماري به سؤال سطح تحصیالت: توزیع فراواني و درصد پاسخ1جدول 

نوع                 

 هاپاسخ

 هاکمیت پاسخ

لیسانس و 

 ترپایین

فوق 

 لیسانس
 دانشجوي دکتري

دکتري 

 تخصصي
 جمع

 950 50 10 50 50 فراوانی

 900 20 7/21 20 55/55 درصد

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

 
 هاي نمونه آماري به سؤال سطح تحصیالت: درصد پاسخ5نمودار 

نفر  25لیسانس، نفر از پاسخگویان را فوق 85نفر از پاسخگویان را لیسانس،  05الذکر، بر اساس جدول و نمودار فوق

 نه را دکتری تخصصی تشکیل داده است. نمو 85نمونه را دانشجوی دکتری و 

 مختصات سؤاالت 

ای تحوالت کالبدی و جدول زیر تفکیک آماری سؤاالت پرسشنامه با توجه به متغیرهای نظام توسعه پایدار ناحیه

جمعیتی حریم کالن شهر تهران و شهرستان ری ناشی از ارزیابی تغییرات پیوندها در روند تبدیل روستا به شهر بر 

 گردد:فراوانی و درصد مشاهده می اساس

 هاي پژوهشیافته :5جدول 

ت
عبار

 

 درست
تا حدي 

 درست
 نادرست نظرمبي

کامالً 

 نادرست
 بدون پاسخ

جم

فراوا ع

 ني

در

 صد

فراوا

 ني

در

 صد

فراوا

 ني

در

 صد

فراوا

 ني

در

 صد

فراوا

 ني

در

 صد

فراوا

 ني

در

 صد

1 05 8/88 05 8/88 15 1/1 25 8/18 15 1/1 15 1/1 105 

2 25 1/21 15 25 25 8/18 15 1/1 15 1/1 15 1/1 105 

8 05 8/88 15 1/21 15 1/1 0 8/8 15 1/1 0 8/8 105 

2 35 8/08 25 1/21 15 1/1 0 8/8 0 8/8 15 1/1 105 
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0 25 1/21 25 1/21 25 8/18 10 15 10 15 25 8/18 105 

1 85 1/21 05 8/88 85 25 25 8/18 15 1/1 15 1/1 105 

1 20 85 00 1/81 15 1/1 15 1/1 25 8/18 15 1/1 105 

3 15 1/21 85 25 10 15 15 1/1 10 15 15 1/1 105 

3 10 8/28 00 1/81 15 1/1 0 8/8 0 8/8 15 1/1 105 

 

ای شهرستان ری و حوزه نفوذو  در این مرحله با ارزیابی تغییرات پیوندهای شهر و روستا در نظام توسعه پایدار ناحیه

ها کرده تا مشخص گردد که کدامیک از بندی شاخصبررسی و رتبهسپس با معرفی معیارهای مورد مطالعه اقدام به 

تغییرات رتبه اول را دارند. در نهایت اینکه در این مرحله تعداد نه شاخص که در ناحیه مورد مطالعه به اذعان 

ای دار ناحیهها در نظام توسعه پایاند، بررسی شده تا در ادامه جایگاه هر یک از آنکارشناسان فراوانی بیشتری یافته

 مشخص خواهد شود.

 هاي مورد بررسي: شاخص1جدول 

 مهاجرت و تغییر توازن روستا نشینی به شهر نشینی

محیطی، درمانی، رفاهی، خدماتی شهری نسبت به موقعیت روستایی و بویژه تغییرات افزایش سرانه های آموزش، فرهنگی، زیست

 در میزان سطح سواد جامعه

 کالنشهر تهرانری و  نحوه ارتباط حمل و نقلی ساکنین روستاها تبدیل به شهر با مرکز شهرستان

تغییر سیما، کالبد، فرم و الگوی روستایی به شهری و نقش ان در میزان تعلق خاطر و امیدواری به پیشرفت ، ساکنین به شهر محل 

 سکونت

 یش تغییرات کاربری اراضی، زراعی و باغینشینی و سکونت غیررسمی با افزاارتباط رشد حاشیه

 تاثیر قیمت زمین و مسکن با افزایش درآمد و باال رفتن رشد اقتصادی شهری

 افزایش زمین های ساخته شده پیرامون شهرها و روستاها واقع شده در ناحیه مورد مطالعه 

 های مسکونی و کشاورزی ، خدماتی، کارگاهی و  صنعتیاختالط کاربری

 بهبود کیفیت امکانات و خدمات در رابطه آن با تغییر افزایش هزینه های زندگی و تغییرات در فرصتهای شغلی و نوع مشاغل

 یافته های تحلیل

نه گانه که برگرفته از مسائل مدیریت شهری، در ارزیابی تحوالت سکونتگاههای روستایی بر اساس شاخص های 

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوده و در بررسی در ناحیه مورد مطالعه با یکدیگر متفاوت بوده است به نحوی 

که هر چه میزان رشد جمعیت غیر بومی شبیه به مهاجرت باشد زمینه موضوعات شاخص ها از بعد منفی  مورد اشاره 

باشد. و همچنین  در روند تحوالت جمعیت مورد مطالعه نسبت به سایر مناطق استان تهران به ویژه  بیشتر مشهود می

بسیار کنترل شده است در رویکردهای  15در در غرب استان تهران بسیار کند گردیده است و بویژه نسبت به دهه 

 مورد بررسی جمعیتی به نحوی مدیریت شده می باشد .

که در بررسی های منطقه مورد مطالعه می توان اذعان کرد باال رفتن کیفیت زندگی و افزایش البته از عوامل متعدد 

سرانه های آموزشی، درمانی، بهداشتی و رفاهی، تغییر فعالیت هایی از تولیدی و محلی به صنعتی و خدماتی، افزایش 

ها پیرامون ،  شدت فقر ،  توسعه زمینهای زندگی شهری و کاهش های کاذب ،  درآمد ساکنین و باال رفتن هزینهشغل
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تنیده شدن کاربری های صنعتی کارگاهی ، گرفتن تغییر کاربری اراضی زراعی و با رشد قیمت زمین و مسکن

کشاورزی با مسکونی تجاری تحلیل رفت و آمد ساکن با مرکز شهرستان ری و تهران باالرفتن میزان تعلق خاطر 

و کاهش اشتیاق مهاجرت به تهران و شهرری درسه دهه اخیر، تقویت و بهبود  ساکنین به منطقه سکونتگاهی شهری

تعامل شهرهای بزرگ با شهرهای پیرامونی بوده است.در این راستا شهرستان ری در دهه اول انقالب اسالمی با یک 

و روستا  می باشیم. شد و پس از آن در دهه های مختلف با ایجاد شهرها ، شاهد ارتباط بین پیوند شهر شهر اداره می

تعداد بی شمار روستاهای بزرگ در کنار شهرهای مذکور لزوم رابطه بین شهر و روستا به عنوان یک اصل مدنظربرنامه 

ریزی مدیریت شهری و شهرسازی  قرار گیرد. باتوجه به بررسی ها و برای اینکه بتوانیم به یک نتیجه کلی از رتبه 

اهمیت شدن ارتباط رشد حاصل از آن منعکس کننده این مطلب است که بیشاخص مورد سنجش برسیم که نتیجه 

های نشینی و سکونت غیررسمی با افزایش تغییرات کاربری اراضی، زراعی و باغی رتبه اول را بین شاخصحاشیه

روستایی به مورد ارزیابی به دست آورد از مسائل دیگر که در رتبه دوم قرار دارد تغییر سیما، کالبد، فرم و الگوی 

شهری و نقش ان در میزان تعلق خاطر و امیدواری به پیشرفت ساکنین به شهر محل سکونت است اشاره کرد و در 

رتبه های بعدی مهاجرت و تغییر توازن روستا نشینی به شهر نشینی، افزایش سرانه های آموزش، فرهنگی، 

وستایی و بویژه تغییرات در میزان سطح سواد محیطی، درمانی، رفاهی، خدماتی شهری نسبت به موقعیت رزیست

جامعه، افزایش زمین های ساخته شده پیرامون شهرها و روستاها واقع شده در ناحیه مورد مطالعه، اختالط کاربری 

های مسکونی و کشاورزی ، خدماتی، کارگاهی و  صنعتی، بهبود کیفیت امکانات و خدمات در رابطه آن با تغییر 

ی زندگی و تغییرات در فرصتهای شغلی و نوع مشاغل، تاثیر قیمت زمین و مسکن با افزایش درآمد و افزایش هزینه ها

باال رفتن رشد اقتصادی شهری و نحوه ارتباط حمل و نقل ساکنین روستاها تبدیل به شهر با مرکز شهرستان ری و 

 های آخر قرار دارد اشاره کرد.کالنشهر تهران که در رتبه

 گیرينتیجه

تردید ارزیابی تحوالت و تبدیل روستاهای شهرستان ری به شهر منجر به تحوالت کمی و کیفی در ابعاد مختلف در بی

ای شده است و در این زمینه عالوه بر ارتقاء جایگاه شهرستان در ساختار وکارکرد نظام توسعه پایدار ناحیه

ی همچون تغییر در بافـت کالبـدی روسـتا، کـاربری توان به تغییرات کمـی و کیفی دیگرمراتب سکونتگاهی میسلسله

ها، تجهیزات، امکانات و خدمات رفاهی در سـاختار آن اشاره نمود. به اراضـی، سـاختار جمعیتی، درآمد، زیرساخت

یقین، تحوالت ساختاری ناشی از تبدیل روستاهای شهرستان ری به شـهر در ابعاد مختلف کارکرد نظام توسعه پایدار 

کارکردی متفاوت بـا قبـل شـده  -ای را نیز تحت تأثیر قـرار داده و نهایتاً منجـر بـه ایجـاد الگوی ساختارییهناح

 شهر مورد مطالعه نیز متفاوت می باشد. 0اسـت البته این تحوالت در 

ساختار انسانی همچون، تعداد، تراکم، توزیع فضایی جمعیت و  -های محیط اجتماعیکه در جهت شناخت ویژگی

های بالقوه و بالفعل جمعیتی و اقتصادی، اکولوژیکی یا به عبارتی بررسی توانمندی -اقتصادی، در کنار ساخت محیطی

لذا آگاهی از تغییرات  باشد.ریزی برای توسعه آن میبخش مهمی از فرایند شناخت فضاهای سکونتگاهی و برنامه

تر خطوط های اقتصادی، ضرورت  ترسیم هوشیارانهوه فعالیتحرکات و ترکیب جمعیتی فضاهای سکونتگاهی به عال

های ریزی در سکونتگاهای می باشد . بر این اساس، انجام هرگونه اقدامی در راستای برنامهنظام توسعه پایدار ناحیه

تصادی اق -های جمعیتیانسانی به طور اعم و فضای سکونتگاهی مورد مطالعه به طور اخص، مستلزم توجه به ویژگی

آن در گذشته، حال و آینده است، که نقش و اهمیت نیروها و عوامل شکل دهنده مدیریتی در روند تبدیل روستا به 

 .گذاردشهر را به نمایش می
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شرایط نسبتاً مناسب محیط طبیعی، موقعیت ارتباطی مناسب و تبدیل روستاهای شهرستان ری به شهر به ترتیب نقش 

بررسی وضعیت مهاجرت در  .کزیت مکانی و پویایی نسبی شهرستان ری داشته استمهمی در اسکان جمعیت، مر

سال قبل و بعد از شهر شدن  0شهرستان ری و مقایسه میزان مهاجرپذیری و مهاجر فرستی در طی دو دوره زمانی 

درصد  85روستاها سه شهر قدیمی  حاکی از این است که طی پنج سال بعد از شهر شدن مهاجر فرستی به میزان 

 درصد افزایش یافته است 05کاهش یافته و مهاجرپذیری به میزان 

که در   25تحلیل اطالعات نشان داد که میزان امیدواری ساکنین شهرها ی شهرستان ری به جز مرکز شهرستان منطقه 

در بررسی   است.این پژوهشمدنظر قرار نگرفته است  نسبت به پیشرفت، توسعه و آبادانی شهر در آینده متوسط به باال

و سیر تحول سواد برحسب ترکیب جنسی هر چند که همواره تعداد باسوادان مرد نسبت به زن در شهرستان ری 

درصدی تعداد باسوادان  3/82فزونی داشته است، ولی بعد از تبدیل روستاهای شهرستان ری به شهر ما شاهد افزایش 

 1ن در حالی است که طی همین دوره زمانی تعداد باسوادان مرد باشیم ایپذیری شهری میزن نسبت به قبل از نقش

توان به تبدیل روستاهای ترین عوامل مؤثر بر این افزایش باسوادی در بین زنان میدرصد افزایش یافته است. از مهم

نان در شهرستان ری به شهر و متعاقب آن افزایش کمی و کیفی امکانات آموزشی، و کاهش استفاده از نیروی کار ز

 های مختلف و تغییرات فرهنگی  اشاره نمود که در ارزیابی شاخص های مورد بررسی در رتبه باال قرار گرفت.فعالیت

های همچون پذیری شهری، دستخوش تغییراتی در زمینهروستاهای شهرستان ری طی دوره های  اخیر و متأثر از نقش

 ت به فرزندان دختر و ... شده است.کاهش بعد خانوار، افزایش خانوارها، افزایش اهمی

های در شهرستان ری نظام قشربندی اجتماعی به تبع دیگر تحوالت، دچار تغییر گردیده است. برخی از اقشار طی سال

اخیر از جامعه شهرستان ری حذف شده و با تبدیل روستا به شهر اقشار جدیدی به همراه داشته است.نظام مدیریت در 

های گذشته دچار تغییر و تحوالتی شده است و متأثر از سیاست تبدیل روستاهای شهرستان شهرستان ری طی سال

ری به شهر شاهد افزایش نقش شوراهای اسالمی شهر و مدیران باتجربه  در مدیریت شهرستان ری نسبت به قبل از 

های مختلف در بین گروه ایم. بعد از تبدیل روستاهای شهرستان ری به شهر گذراندن اوقات فراغتشهر شدن بوده

سنی در شهرستان ری دچار تغییر و تحول شده است و بنا به اصطالح خودشان شهری و دچار نگاه جدبد شده است. 

ها و نحوه آن در شهرستان ری حاکی از این است که با گذر زمان و متأثر از ورود تکنولوژی و بررسی روند همیاری

اند. با تبدیل روستاها به شهر نیازهای جدید تر شدههای سنتی کمرنگانواع همیارینهایتاً تبدیل شهرستان ری به شهر 

داشتن شهر و ...ایجاد احتیاج به همیاری، همچون حفظ و نگهداری میادین و فضاهای عمومی، پاکیزگی و تمیز نگه

 شده است. 

توان به موارد زیر در شهرستان ری می از تحوالت به وجود آمده در بخش اقتصاد آن پس از تبدیل روستا های به شهر

 اشاره کرد:

مشاغل اصلی سرپرست خانوار در شهرهای شهرستان ری به ترتیب  15دهد که در دهه نتایج مطالعات میدانی نشان می

کشاورزی، خدماتی، کارگری و صنعت بوده، الزم به ذکر است که سمت و سوی تحوالت بعد از تبدیل روستاها به 

های های خدماتی و کارگری و افزایش تعداد کارمندان بوده و از فعالیتتان ری به شهر به نفع فعالیتشهر در شهرس

 کشاورزی، دامداری، صنعت و شغلهای کاذب کاسته شده است.

های روستایی بیانگر شکل، فرم و الگوی حاصل از تأثیرگذاری عوامل گوناگون در عرصه بافت عمومی سکونتگاه

پذیری ها نمایانگر نحوه نظمرتباط و کنش متقابل این عناصر است. همچنین بافت کالبدی این سکونتگاهروستا و نحوه ا

ها، میادین و شبکه معابر در کنار یکدیگر براساس ها و استقرار اراضی زراعی و نیز چگونگی قرار گرفتن راهمسکن

ه تهران در ارتباط با امور اقتصادی بعد از اصول بوده  است. در مجموع مراجعات ساکنین شهرهای شهرستان ری ب
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شهر شدن بیشتر شده و در رابطه با امور اداری، آموزشی و بهداشتی کمتر شده است البته این در روستاهای پیرامون 

 شهرها نیز تاثیرگذار بوده است.

وزانه به شهر در ارتباط با های رپس از تبدیل روستاها به شهر در شهرستان ری، تعداد وسایل نقلیه و افزایش مسافرت

هایی همچون تهیه مایحتاج زندگی مانند خرید پوشاک، خرید لوازم منزل افزایش داشته است، الزم به ذکر است فعالیت

که تبدیل روستا به شهر باعث کاهش مراجعات ساکنین شهرها و روستاهای شهرستان ری برای گرفتن خدمات اداری، 

 کونتگاههای شهری به جنوب تهران و شهرری شده است.آموزشی و بهداشتی به دیگر س

ها عوامل انسانی مثل فضا و ابزار کار، توان اقتصادی یا قدرت خرید خانوار، عوامل اجتماعی و فرهنگی و تحوالت آن

های اخیر و مخصوصًا پس از تغییرات روستاها به شهر باعث تأثیراتی همچون کشیده شدن بافت جدید، تخلیه در سال

وسازهای مقاوم به سبک شهر و ... شده است. نزدیکی شهرری و شهرهای ایجاد افت قدیمی شهر، گسترش ساختب

های مختلفی همچون الگوی مساکن، نوع معماری مصالح شده به شهر تهران باعث شده که شهرستان ری در زمینه

 .از این شهر متأثر بشود ... ساختمانی، شیوه زندگی و

های ارزیابی تغییرات پیوندهای شهر و روستا در نظام توسعه بندی شاخصهای نهایی حاصل از تحلیل رتبهاز یافته

 توان نتیجه گرفت که؛ ای در شهرستان ری و حوزه نفوذ میپایدار ناحیه

سال  0مانی بررسی وضعیت مهاجرت در شهرستان ری و مقایسه میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی در طی دو دوره ز

درصد  85سال بعد از شهر شدن مهاجرفرستی به میزان  0قبل و بعد از شهر شدن روستاها حاکی از این است که طی 

 درصد افزایش یافته است 05کاهش یافته و مهاجرپذیری به میزان 

انی شهر در آینده تحلیل اطالعات نشان داد که میزان امیدواری ساکنین شهرستان ری نسبت به پیشرفت، توسعه و آباد

 متوسط به باال می باشد.

در این پژوهش  و باتوجه به مطالعات  مجموعه شهری تهران خصوصا درنظرات اراِیه شده در حوزه  شهرستان ری 

نشان دهنده آن بوده است که نابسامانی های موجود بیش از هر چیز ناشی از فقدان نگرش یکپارچه در نظام کنترل و 

به عبارتی در مدیریت مجموعه شهری است که درچالش ها و راهبردهای موجود نیز می بایست  هدایت مجموعه و 

 .در این زمینه پرداخته شود

تبدیل روستا به شهر در شهرستان ری و نقش آن در تعادل فضایی جمعیت و نیز تعدیل نظام سلسله مراتب شهری در 

ا با کارکردهای گوناگون نگاه مدیریتی توسعه ای داشت این شهرها متفاوت است و ضرورت دارد نسبت به این شهره

به شکلی که هدف گذاری و طرح ریزی کالبدی ناحیه ای شهری و براساس اصول توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه 

شهری باشد به نحوی که شهر حسن آباد به عنوان یک سکونتگاه شهری بزرگ در جنوب تهران باتوجه به موقعیت 

گیرد می تواند کارکرد خوبی به عنوان یک کانون شهری  جمعیتی که در تعادل بخشی نقش مهمی  مورد نظر قرار

 داشته باشند.

باقرشهر و کهریزک باتوجه به تبعیت و شکل گیری هسته های اولیه و وابستگی و پیوند به شهرری و تهران و توسعه 

اثیرپذیری از تحوالت اجتماعی مناسب، اقتصادی خطوط حمل و نقل مختلف  و کارکردهای پیوسته با شهر تهران و ت

را پوشش دهد.  ونکته دیگر در این دو نقطه شهری و  25و نظام شهری می تواند جمعیت مازاد شهر تهران ومنطقه 

باتوجه به عملکرد اقتصاد شهری در این شهرها می توانند این موضوع به عنوان  الگوی مناسبی باشد که این دیدگاه 

د پایدار در شهرها محقق گردد میزان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در پیرامون شهرها کاهش پیدا می هرچه درآم

 کند.
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شهر قیامدشت باتوجه به نوپا بودن کارکرد خوبی در رضایت عمومی نسبت به زمان مدیریت شهری تهران بر این 

های مورد اشاره را می بایست بعد از گذشت دو  منطقه را به دنبال داشته است اما تصمیم گیری و پژوهش در شاخص

 دوره مدیریت شهری ارزیابی نمود.

در پایان حریم کالن شهرها و روستاهای تبدیل شده به شهرها و ارتباط آن با پیوند شهرها و روستا در نقاط پیرامونی 

دیریت مناسب شهرداری بویژه کالن شهرها ، پایتخت و اطراف شهرهای مذهبی همچون شهرستان ری بدلیل عدم م

شهر از نقاط مورد مطالعه از  2تهران در زمان تصدی در ارایه خدمات به این نقاط و روستاها نیازمند  سبب جدایی 

مجموعه مدیریت شهری تهران شده است ودر حال حاضر عمده روستاهای بزرگ در ناحیه مورد نظر درخواست 

ه و اجرای طرحهای توسعه و عمران ناحیه ای با رویکرد افزایش بدنبال مدیریت مستقل می باشند که ضرورت تهی

مشارکت مردمی، تدوین و تغییر و تبیین سیاستهای فوری درخصوص کنترل جمعیت پیرامون شهرهای بزرگ ، زمینه 

سازی و ایجاد راهکارهای تقویت اقتصاد شهری در  مدیریت شهرها به منظور جلوگیری از  تغییر کاربری اراضی 

و فروش تراکم ساختمانی ، تدوین قوانین مدیریت یکپارچه شهری و شهرسازی و حذف قوانین زائد و ابالغ  شهری

 یک سیاست مشخص جهت اداره حریم پایتخت و ناحیه مورد مطالعه ضروری به نظر می رسد. 
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