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  چكيده

خود را افزايش  شهري محدوده هايزمين تا دهدمي اجازه هاشهرداري به كه است قانوني روند الحاق يا ادغام

با . ريزان قرار گرفته، سنجش پيامدهاي زيست محيطي استبرنامهاغلب، آنچه در اين فرايند مورد غفلت . دهند

را،  ريزان به آنناپذيرهمراه بوده است، توجه برنامه بازگشت محيطي با آثار تخريبيتوجه به اينكه، پيامدهاي زيست

اري شهرد 18محيطي الحاق روستاها در منطقه هدف اين مقاله، تحليل پيامدهاي زيست .سازدامري ضروري مي

 آماري جامعه. است تحليلي - روش؛ توصيفي  و كاربردي – بنيادي بر اساس هدف اين پژوهش، .تهران است

 400كركران  فرمول حجم نمونه براساس .هستند 18منطقه  گانه 5 نواحي مسئوالن و شهروندان مورد مطالعه،

 جمعيت و رشد صنعت، رشد كاربري، تغيير دهد مي نشان پژوهش نتايج. برآورد شد) از شهروندان( خانوار

 ،)ترافيك بيماري و فرونشست، هوا، آب، نظيرآلودگي(محيطي زيست سبب بروز پيامدهاي سوداگري زمين

 اجتماعي ،)كاذب هاي اشتغال مبلمان و صنايع و ها كارخانه افزايش كشاورزي، هاي فعاليت نظير كاهش( اقتصادي

 و صنعتي هاي كاربري نظير تداخل(و كالبدي  )مردان در سواد نرخ كاهش مكان، نظير مهاجرپذيري، كاهش حس(

اين پيامدها، توازن و تعادل محيطي را كه . اند شده )مسكوني واحدهاي افزايش كشاورزي، اراضي كاهش مسكوني،

ي رو توسعه محدوده را با ناپايدار كه، طوري به. شناختي شكل گرفته بود، برهم زده استهاي بوممبتني بر ظرفيت

  .برو ساخته است

ناپايداري توسعه،  پيامدهاي زيست محيطي، الحاق شهري، سكونتگاههاي روستايي پيراموني،: كليدواژگان

  .شهر تهران 18منطقه 

                                                 
پيامدهاي زيست محيطي ادغام روستاها در كالنشهر تهران «نامه طيبه انصاري در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان مقاله برگرفته از پايان. 1

  .است 1394نيا، دكتر عباس سعيدي و مشاور دكتر فرهاد عزيزپور در سال به راهنمايي دكتر جميله توكلي» )18مورد منطقه (اسالمي  س از انقالبپ

  J_Tavakolinia@sbu.ac.ir، دانشگاه شهيد بهشتي، ريزي شهريرشته جغرافيا و برنامه استاديار .2

 ريزي روستايي، دانشگاه خوارزمياستاديار رشته جغرافيا و برنامه. 3

 ي بهشت ديدانشگاه شه ي،شهر يزيرو برنامه ايرشته جغرافدانشجوي كارشناسي ارشد . 4
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  مقدمه و طرح مساله

هاي هاي پاياني آن، با شهرنشيني شتابان، بويژه در سرزميننيمه دوم سده بيستم ميالدي، بويژه دهه
در مقابل، اين انفجار جمعيتي، شهرهاي بزرگ . غيرصنعتي، همراه بوده استتوسعه نيافته 

كشورهاي در حال توسعه، با مصائبي نظير تأمين مسكن و خدمات شهري، حفاظت از محيط 
  ). 1379،104سعيدي، : نك به(اند شده زيست و مديريت اقتصاد محلي روبرو

ياسي و راهبردهاي توسعه قطبي، سبب در ايران نيز با رشد و توسعه شهرنشيني، ساختار س
تمركز فضايي درآمدهاي دولتي، صنايع، تجارت و جمعيت كشور در تهران و چند شهر بزرگ 

 پايتخت فقط آغاز قرن بيستم، تهران در ).233- 244، 1382 ،رئيس دانا: نك به(شده است 

 از درصد 40شد؛ نيز جديد ايران فرهنگي و اقتصادي پايتخت به سرعت بود؛ ولي، سياسي

 گيري تصميم مراكز از درصد 90 صنعت، افزودة ارزش از درصد 70صنعتي، بزرگ مؤسسات

 دهه اواسط از). 30 ،1،1355ج ستيران،( است تمركزيافته شهر اين در خصوصي و عمومي

 و چونبي سيطره ويژه، جايگاه از برخورداري با شمسي اين روند باعث شده تا تهران 1340
  ). 242- 246، 1380،اهلرس(گسترش دهد  بيشتر چه هر روستاها و شهرها بر را خود چراي

اقتصادي با پديده الحاق روستايي روبرو شد  ـ در پويشي فضايي، تهران متاثر از عوامل اجتماعي
ويژه بعد از هشهري ب - هاي روستا مهاجرت. و از اين طريق، بر گستره فيزيكي خود افزود

بود؛ 1359كيلومترمربع مساحت در سال  283ميليون نفرجمعيت و  4,5ي انقالب، تهراني كه دارا
 20، 1386،مشاورآبان(رسانيد 1390كيلومتري در سال  570ميليوني و مساحت  5,4به جمعيت 

در اين تحول، مناطق جديدي در شهر تهران شكل ). 60، 1390 ،و مركز مطالعات شهر تهران
- با برچيده شدن مرز غربي محدوده پنج. اشاره نمود 18 توان به منطقهگرفت كه از آن جمله مي

 ،مركز مطالعات شهر تهران( آباد، اين منطقه شكل گرفتساله و با الحاق هسته روستايي يافت
1390 ،60.(  

) kelly,2004,79؛ Edward,2004,79؛ landis,1992,491( مرزهاي قانوني گسترش اين روند الحاق شهري يا

محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي بر پيامدهاي مختلفي در ابعاد زيست كالن شهر تهران،
؛ سليماني و 1389سعيدي و حسيني، ( هاي روستايي الحاقي برجاي گذاشته استسكونتگاه
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تهران در روند الحاق روستايي  18در اين ميان، منطقه ). 1392؛ سعيدي و همكاران، 1392همكاران، 
  . ه پيامدهاي نامطلوبي را براي محيط زيست آن بدنبال داشته استبا تحوالتي رو به رو شد ك

بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف آشكارسازي پيامدهاي زيست محيطي حاصل از الحاق 
  :در اين راستا، سواالت زير مطرح شد. نواحي روستايي در منطقه مزبور انجام شده است

  شهر تهران از چه روند زماني و مكاني برخوردار بوده است؟  18الحاق روستايي در منطقه  �

شهر تهران بدنبال داشته  18پديده الحاق روستايي چه پيامدهاي زيست محيطي را در منطقه  �
  است؟

  

  الگوي كلي روش پژوهش 

. ميداني بوده است اي وكاربردي و متكي بر شيوه كتابخانه –اين پژوهش بر اساس هدف بنيادي 

برداري و در روش ميداني از فنون مشاهده، مصاحبه استفاده اي از فن فيشدر روش كتابخانه
تعداد حجم . هستند 18گانه منطقه  5جامعه آماري شهروندان و مسئوالن نواحي . شده است

خاب  براي انت. برآورد شده است) از شهروندان(خانوار  400نمونه بر اساس فرمول كوكران 
ها در پايان داده. اي فضايي مورد استفاده قرار گرفتگيري احتمالي خوشهنمونه، روش نمونه

هاي توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل گيري از روشواطالعات گردآوري شده با بهره
  .اندقرار گرفته

 و درجه 51جغرافيايي طول در كه است تهران شهر 18 منطقه پژوهش اين مطالعه مورد محدوده
 38,9 با منطقه اين. قراردارد دقيقه 50 و درجه 35 عرض و دقيقه 35 و درجه 51 تا دقيقه 15

 در محله 18 و حريم در ناحيه 2و محدوده در ناحيه 5 با حاضر حال در مساحت، هكتار

 آن ارتفاع ميانگين). 12: 1389 ،مشاورآبان( است يافته استقرار 21 ،17 ،9 نواحي مجاورت

 البرز جنوبي ي دامنه در 18 منطقه). 4: 1384 تهران، جامع طرح( است دريا سطح از متر 1119,2

 ؛7 ،1371 همكاران، بربريان( است بناشده كواترنري آبرفتي هاي نهشته روي بر و مركزي كوه
 1392 ايران، هاي گسل دانشنامه( است ري شمال گسل تأثير تحت و) 237: 1380 درويش،

 توسعه مشاور مهندسين(  است آن سطحي  آب منابع ترين مهم از كن رودخانه همچنين ؛)301:

  ).20: 1384 پايدار، سازگان بوم
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   طي انسان فعلي

 بلكه علت، تنها

 نوعي به بشر 

 قرار تنگاتنگي

 و كشورها در 

  آن  محيطيپيامدهاي زيست

 از ايعمده بخش

 افزايش حال در

 كه داده، نشان

 صوتي، آلودگي

 صنعتي، اقتصاد

- 401( است بوده

 تغييرات بروز 

2000, (Antrop .

المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا             

  1392، 18شهرداري منطقه : مأخذ، 18منطقه  جغرافيايي قلمرو

  مرتبط هاي

فعلي هايفعاليت پيامدهاي محور؛ انسان عصر و آنتروپوسن

تنها نه جامعه افراد كه، طوريبه .داشت خواهند ادامه

 نوع و طبيعت روند؛مي شماربه خويش طبيعي محيط 

تنگاتنگي بسيار وابستگي و پيوند در يكديگر وبا شده وارد بغرنج

 پژوهشگران از بسياري بنياد اين بر .)1394،2 وسعيدي،

پيامدهاي زيست مسايل توسعه و به مختلف ديدگاههاي

بخش و طبيعي منابع موثر، مديريت بدون تركيه و شتابان در

در شديداً آنها محيطيزيست مسايل و كرده مواجه خطر

نشان آدانا شهر جمله از و تركيه بزرگ شهر شش مطالعات صورت گرفته در

آلودگي خاك، آب و آلودگي: نظير اي،عمده مسايل با آن هاي

اقتصاد سريع توسعه. است روبرو كشاورزي نواحي حاصلخيزي

بوده محيطي مسايل غلبه اصلي داليل برنامه بدون شدن

 شدن در اروپاي غربي موجب شهري همچنين، پديده

2000, 257-270(ساختاري گرديده است  تغييرات و زمين اكولوژي

62                 

قلمرو .1شكل

  

هايديدگاه و پژوهش سابقة

آنتروپوسن فرضيه به توجه با

ادامه تريطوالني هايدوره

 در خود دخالت قربانيان

بغرنج بسيار متقابل رابطه

وسعيدي، نك به اهلرس(اند گرفته

ديدگاههاي با گيتي مناطق

شتابان در شهرنشيني. اندپرداخته

خطر با را شهري جمعيت

مطالعات صورت گرفته در. است

هايحومه و بزرگ شهر اين

حاصلخيزي كاهش و آب اتالف

شدن شهري و جمعيت رشد

391 ,2004 , Doygun .(همچنين، پديده

اكولوژي عملكرد در عميق
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 باعث شهر كالن براي ايمنطقه مديريت نبود غربي اروپاي و كانادا امريكا، متحده اياالت در

محيطي آن در تغييرات كاربري اراضي نمود است و اثرات زيست شده شهري رويهبي گسترش
روند  آمريكا اوهايو غربي جنوب در). ,285,1999Hamilton-288( بيشتري يافته است

 1984 و 1934 هوايي هايعكس كه شده اندازهاي شهريچشم تغييرات باعث اييتوسعه

 است گرفته صورت كشاورزي اراضي بخش تغييرات در ميزان اين بيشترين دهدمي نشان

)176  -161,1995Medley, & et al,.( رشد شانگهاي شهر چين، در اقتصادي اصالحات از پس 

 ترينمدرن و ترين بزرگ از يكي سال 30 طي در و است نموده تجربه را شهرنشيني سريع

 باعث نقليه وسايل و جمعيت افزايش؛ سبب به اي توسعه روند اين. است گشته چين شهرهاي

  ).,  3,2006zhao el at( است گرديده زيستي تنوع و هوا گياهي، پوشش زمين، كيفيت كاهش

 و رشد و شهرگرايي رويةبي روند تداوم دهد،نيز مطالعات صورت گرفته نشان مي ايران در
 ارمغان به را شهري) الحاق( ادغام و خورندگي خزش، هايپديده ناچار به شهرها، افقي گسترش

 هايحوزه در بويژه زمين، كاربريهاي نامتناسب تغيير و نابودي ساززمينه خود كه است آورده

 تزلزل طبيعي؛ كمياب منابع و به دنبال آن پيامدهاي زيستي همچون؛ نابودي شده پيراموني،

 شهرها؛ نامتعادل و رويهبي زراعي؛ رشد توليد محدوديت و روستايي اقتصاد و فعاليت بنيادهاي

 اصطالح به و ايحاشيه غيرتوليدي، فعاليتهاي نشيني؛ گسترشحاشيه رشد به رو پديدة بروز

 و خشونت گسترش كالنشهري؛ هايعرصه برون و درون در فضايي گزينيجدايي غيررسمي؛
- 147، 1390،شفيعي و سعيدي( در فضا نمايان شده است فرهنگي - اجتماعي مختلف هايناهنجاري

، 1393؛ سعيدي و همكاران 42 - 1392،7؛ سعيدي و همكاران، 143- 1390،130 حاصل،حسيني و سعيدي ؛165

مطالعات صورت گرفته با توجه به ادبيات موجود در ) 115- 149، 1392؛ سليماني و همكاران، 16- 3
  .اندفضايي تأكيد داشته –اين حوزه بيشتر بر پيامدهاي ادغام و تحوالت كالبدي 
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  18فرايند زماني و مكاني الحاق منطقه 

 يا تثبيت و الحاق، :ايجاد نمايند تغيير توانندخود مي طريق در مرزهاي از سه شهرداري ها اساساً

   اجازه هاشهرداري به كه است قانوني روند الحاق يا ادغام. )Dorsey,2015،1( شدن جدا

). ,2001،60palmer & Lindsey( را افزايش دهند شهري خود محدوده هايزمين تا دهدمي

 هايعرصه سوي به معين شهري حوزه يك مرزهاي كه گرددمي پديدار هنگامي الحاق بنابراين،

؛ Caves 2005, 60(سازد مي محلق خود به را فضايي پيراموني گسترش يافته، اجزاي
Frug,2010,28 .(به شهري هايكانون وگسترش رشد در پديده ترينرايج توانمي را پديده اين 

 حتي و وبزرگ كوچك از اعم شهرها، تمام كرد، ادعا توانمي ديگر، سخن به آورد؛ شمار

 البته، .اندبوده پديده اين مديون بيشتر را خود فعلي گسترش و رشد جهان، سرتاسر كالنشهرهاي

 به سنجيده، هاي برنامه از برخورداري بدون ـ مختلف داليل به ـ شهرها گسترش و رشد كه آنجا

 گردد مي محقق تر كوتاه هاي زمان در و بيشتر پديده اين افتد، مي اتفاق نامتوازن و رويه بي نحوي

  ). 1390،130سعيدي،(

 نوروزآباد و آباد شمس آباد، اسماعيل شادآباد، آباد، يافت تاريخي روستاهاي گسترة ، بر18منطقه 

آن را  اوليه هسته آباد  روستاي يافت ).1389،14 تهران، شهر محالت رخ نيم( است آمده پديد
 25 محدوده منطقه در اين .است يافته و توسعه رشد روزافزون، مهاجرت با تشكيل مي دهد كه

 يك صورت به تهران شهر كالن كالبدي توسعه اثر در 1359 سال در است و داشته قرار ساله

: به نك( يافت است موجوديت و گرديد الحاق تهران شهر مركزي مناطق به مستقل منطقه

   ).7- 1 ،1382 مشاورآبان، مهندسين

آباد يكي از  روستاي يافت: )1300- 1335( روستايي تاريخي هاي هسته اول؛ مرحله. الف
اي است كه در جنوب  ترين محله هاي حاصلخيز تهران بوده است و قديمي روستاهاي كه در زمين

 سقوط با و قاجار محمدخان آقا دست به شيراز فتح از اين روستا؛ پس. شده است غربي تهران واقع

 از جلوگيري براي تا شدند منتقل تهران در آباد يافت روستاي به زند سلطنتي خانواده زنديه، حكومت

، 402 ،1381 معتمدي،: به نك(يابد گيرند؛ موجوديت مي قرار مراقبت تحت آشوب هرگونه و كودتا
 محدوده روستاهاي شادآباد، ؛ پس از آن نيز با افزايش جمعيت در)18بانك اطالعات منطقه 

  ).1389،14 تهران، شهر محالت رخ نيم( است آمده پديد نوروزآباد و آباد شمس آباد، اسماعيل
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 و جديد هاي شهرك ها، محله ايجاد روستايي هاي هسته تقسيم و گسترش :دوم مرحله. ب

 آباد، يافت روستاهاي جمعيت 1357 تا 1335 سال از: )1335- 1357( ها كارخانه استقرار

 وجود تهران، به نزديكي دامپروري، و كشاورزي رونق عوامل؛ از متأثر آباد اسماعيل نوروزآباد،

 تهران ريزي برنامه در تحوالت و تغيير درماني، و بهداشتي مراكز وجود ها، كارخانه و صنايع

 ارتباطي، مسيرهاي آهن، راه خطوط وجود وقف، ،)صنايع و خدمات تمركز ارضي، اصالحات(

 نزديكي در مسكن يافتن مهاجران اصلي اهداف از يكي كه، طوري به. نمايد مي چشمگيري رشد

. نمايددر اين برهه زماني، روستاي يافت آباد رشدي صد برابري را تجربه مي. است اشتغال محل

 آن از سعيدآباد، آباد، ابراهيم چون روستاهاي و تقسيم آباد يافت بزرگ روستاي سرعت  لذا، به

 افزوده آمارشان بر هرروز و يافته روزافزون گسترش گرفته شكل ها كارخانه .يابد مي شكل

در كنار . نمايد مي تشويق استقرار براي را داران كارخانه پيش از  بيش منطقه طبيعي منابع .شود مي
 نزديكي به توجه با ارزان مناسب زمين مناسب، كار نيروي به راحت دسترسي دليل اين عامل، به

 افراد .يابد مي افزايش جمعيت 1350 هاي سال در ماسه و شن معدني ذخاير و تهران شهر به

 نداشتند،  را روستايي هاي هسته در توان حضور پايين، اقتصاد وضعيت به توجه با جديدالورود

هايي  شهرك گيريبستر شكل كشاورزي اراضي تقسيم ها و بنابراين با حركت به سمت حاشيه
 الحاق هاي زمينه بعدي، مراحل در تغييرات اين. را فراهم نمودند زاهدي، وليعصر و چون

  ).49 و 1389،41 تهران، شهر محالت رخ نيم( ها را تسريع نمود سكونتگاه شهري

 انقالب از پس تهران شهر كالن در 18 منطقه روستايي هاي هسته الحاق سوم؛ مرحله. ج

 در وساز ساخت ممنوعيت لغو و 1357 سال در ايران اسالمي انقالب با :)1357- 1375(

 مالكيت لغو قانون تصويب امكان انقالب، از بعد حاكم سازندگي هاي ديدگاه ساله، 25 محدوده

 بازخوردهاي با غيراستاندارد وسازهاي ساخت و زمين قيمت كاهش آن دنبال به و زمين

و در  ).25 ،1389 تهران، شهر هاي محله رخ نيم( گردد مي نمايان فضا در منفي محيطي زيست
 دوره اين. يابدموجوديت مي 18روستاهاي مذكور در كالنشهر تهران ادغام و منطقه  1359سال 

 سكونتگاهي مراكز رشد جمعيت، شتابان توسعه روستايي، هاي بافت استحاله توان مي را زماني

 با منطقه زيستي مشكالت كه است بعد هب دوره اين از. نهاد نام جذب تكميل دوره و منطقه

 بيش تراكم سازي، ساختمان اصول رعايت بدون هاي خانه باريك، و تنگ كوچه ها، خيابان ايجاد
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 جوار در كه هاي

 هواي در را 

 استحاله دوره دوره،

 براثر است محيطي

 هاي خانه دوره

 معضالت از يكي

 محدوده بر را

 نابساماني كه 
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هاي كارخانه امكانات، حداقل با هاي خيابان محالت، برخي

 نامطبوع بوي كه هاي فاضالب و داده افزايش توليداتشان

  .شود مي نمايان 18 منطقه فضاي در

دوره، اين: )تاكنون 1375 از(18 منطقه تكوين و توسعه

محيطي زيست پيامدهاي و نادرست هاي فعاليت بازخورد با 

دوره اين در است مانده باقي روستاها اين از نامي فقط شهري؛

يكي ماسه و شن معادن از برداري بهره رفته؛ تحليل جديد

را بسياري مشكالت صنعتي هاي بافت تداخل است؛ گرديده

 يابد مي شكل محدوده در سريع اي گونه به تحوالت اين

  .نمايد مي ايجاد منطقه سطح در

  

  18 منطقه الحاق مكاني و زماني روند. 2شكل

    

66                 

برخي در مساكن ظرفيت از

توليداتشان مسكوني واحدهاي

در نمودن متصاعد محدوده

توسعه رشد، چهارم؛ مرحله. د

 روستايي هاي هسته كامل

شهري؛ خزش و گسترش

جديد بافتي با روستايي قديمي

گرديده منطقه مهم بسيار

اين. است نموده متحمل

در را بسياري محيطي زيست
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  18منطقه  الحاق محيطيزيست پيامدهاي

البته، . است 18محيطي الحاق شهري منطقه هاي پژوهش حاكي از بروز پيامدهاي زيستيافته
 در محيطي زيست تغييرات همگامي ولي. است نداشته فضا در منفي اثر خود خودي به الحاق

  .است داشته پي در محيط در را منفي پيامدهاي فرايند اين دنبال به روستايي هاي سكونتگاه

  

  اكولوژيك ـ طبيعي پيامدهاي �

  زارهاي وسيع با گندم ،آباد افتي خوش روستاهاي يوهوا آبدر روزگار نه چندان دور 

هاي الوان، آب گواراي رودخانه كن؛  باعث هاي مملو از انگور و ميوههاي طاليي، باغخوشه
و  انباريدرگيري تفرجگاه براي جذب افراد روستاهاي همچون مهرآباد، رونق اقتصاد و شكل

اما، پس از  ).142، 1389محالت شهر تهران،  رخ مين ؛399، 1381معتمدي، (شاهزادگان بوده است 
 كامالً، افزايش توليدات صنعتي و تخريب باغات، آب و هواي محدوده عياستقرار صناالحاق با 

اندازه از منابع و معادن شن وماسه، محالت برداري بيطوري كه، با بهرهبه. دگرگون  شده است
، سنگ )آسم(هاي تنفسي ؛ بيماري1نمايدفارس هر روزه با ريزگردها دست و پنجه نرم ميخليج

  هاي شايع منطقه محسوب از بيماري) هاي صنعتيدر محدوده(هاي چشمي كليه و بيماري

 علتبه( ها كارخانه فرسوده ابزارآالت وجود همچنين و نقليه وسايل تعداد همچنين رشد. گرددمي

مانند هاي فسيلي سوخت و استفاده از )نوين هايبا انرژي مطابق ها دستگاه باالي هاي هزينه
  .ها افزوده استگازوئيل،  بنزين و حمل ونقل وسايل نقليه سنگين بر اين آلودگي

هاي منطقه خشك شده و با فرونشست آبهاي زيرزميني، فاضالب بسياري از چاهها و قنات
2منطقه سياه«محدوده  ها وارد آبهاي زير زميني  شده و به علت آلودگي باال،صنايع و بيمارستان

 «

خصوص در نوروزآباد به علت وجود به(مشكالت آلودگي آب و وجود امالح  .اعالم شد
به حدي افزايش يافته است كه اكثريت  افراد ساكن در محدوده از  )ماسه هاي شن وكارخانه

                                                 
 شده بيتصوقانون شهرداري  55ماده  20هاي شن و ماسه با استناد بند با توجه با اين امر كه حكم تعطيلي  كارخانه. 1

 .است ولي هنوز اجرايي نشده است

  .مراجعه شود 126950به كد خبر  29/4/1389براي مطالعه بيشتر به روزنامه عصر ايران به تاريخ . 2

 http://www.asriran.com/fa/news/12695 
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عالوه بر افت شديد كيفيت آب با احداث . نمايندهاي معدني يا تصفيه كن استفاده ميآب
اكثر واحدهاي . كميت آب نيز تحت تأثير قرار گرفته است واحدهاي آپارتماني چندين واحدي

  .ساختماني از موتورهاي پمپ استفاده مي نمايند

 ،خشك شدن و خالي شدن آبهاي زير زميني براثري نيرزميزي ها سفرهپيامدهاي تبعي ديگر؛ 
ي متريسانت 25موجب فرونشست واحدهاي ساختماني شده است؛ به طوري كه، فرونشست 

 پس از الحاق الگوي توزيع جمعيت بر اساس. دينما يمتهديد هرساله ي منطقه را ها سكونتگاه
حال حاضر از  در .اند دادهي درگير با پديده نشست را تشكيل ها عرصهي پرتراكم، ها عرصه

هكتار از اين مساحت در سه  150برآورد شده كه  هكتار 380مساحت كلي محدوده در حدود 
 ساله كدر طي دوره ي كه ينحو به. سانتيمتر است 25- 1ي به نرخ نيفرونشدر حال  3و  2- 1ناحيه 

ي است كه هر چه به ا گونه بهروند  نيا .است داده رخسانتيمتري  25فرونشستي با نرخ  89 تا 88
نيز افزايش  فرونشستميزان  ميشو يمنزديك  آباد لياسماعو  آباد افتسمت هسته روستاي ي

سانتيمتر  2شمالي نزديك به  آباد افتداشت، وليعصر شمالي، مسلمين، يهاي به محلهدر  .ابدي يم
 2با نرخ  آباد لياسماع، صادقيه، شهيد رجايي و آباد افتي وليعصر جنوبي، يها محلهدر  است ولي

 كه رسد يمسانتيمتر نيز  6 تا 4و صادقيه  آباد لياسماعاما اين رقم در محله ؛ سانتيمتر است
شدگي تأسيسات و ايجاد چاله شده است در دهاي ساختماني كجموجب ترك خوردن واح

ي ساختماني ها نخاله و دفن يآجرپزي ها كورهاين پديده در اثر مسدود شدن  هيصادقمحدوده 
 كريمي و: نك به(است سانتيمتري گرديده  25ي سبب فرونشست با رقم آجرپزي ها كورهدر 

  ).46- 45، 1392همكاران، 

هاي غيراستاندارد  هاي ناشي از فعاليت پس از الحاق به دليل آلودگي همچنين تحول عملكردي
توليدي و تعميرگاهي موجب تسريع در نابودي پوشش گياهي و از بين رفتن باغات در محدوده 

سبب جايگزين شدن پوشش طبيعي با  همچنين تغيير كاربري اراضي كشاورزي شده است؛
ي سطوح كنندگ خنكي شهري اثرات وسازها اختسسنگفرش، ساختمان، بتون، آسفالت و ساير 

ي باريك جريان ها ابانيخو  ها كارخانهو  ها ساختماني كه ا گونه به. طبيعي را از بين برده است
و سبب ناراحتي و عدم آسايش افراد ساكن در  هوا را كاهش داده و هواي پيرامون را گرم نموده
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1محدوده گرديده است
از مقدار  1389تا  1365ي ها سالمايي از اين مقدار شاخص جزيره گر. 

2است افتهي شيافزا% 15به % 11شاخص 
؛  با توجه به بحث تغيير كاربري )2، 1392صادقي نيا، (

سطح (، شادآباد آباد لياسماع، نوروزآبادي روستايي ها هستهافزايش دما در سطح  نيا اراضي
  .دهد يمسطح باالتري را نشان ) شمالي و جنوب، صادقيه، شادآباد فارس جيخلمحالت 

و پرندگاني مهاجري بود كه  ها پروانهبا توجه به اثرپذيري حيات جانوري از تغييرات آب وهواي 
نيز تغيير يافته  نمود يم نينش دلي بسيار زيبا اندازها چشمي، فضا را با جا جا بهبا تغيير فصول و 

حيوانات مزاحم  ،هاي زيستي و ازدحام صنايع و جمعيتتوجه آلودگي و در گذر زمان با
  .اندهمچون گربه و موش جاي آنان را درسطح منطقه گرفته

هاي منطقه شده است اندازههاي نادرست و تحوالت محدوده باعث افول چشمبرداريبهره
ي از كارخانه ا رانهيودي سعي اهللا تيآورودي منطقه در بزرگراه  انداز چشمامروزه،  كه  ينحو به
ي وابسته به مبلمان و صنايع خيابان اصلي محدوده را ها تيفعالي مملو از ها ابانيخ، راليم ريش

همچنين . است شده ليتبدي ساز مبلي ها كارگاهمحالت صادقيه كامالً به . پوشش داده است
 -  ناخواناي صنعتيانداز مشوش و محدوده به علت تداخل بافت صنعتي فضا را با چشم

شهريور و  17ي ها ابانيخاي كه مصداق پر واضح آن در هگون به. مسكوني تبديل نموده است
ي رنگ يآبي اگر از روي نقشه نيز به فضاي محدوده بنگريم، گودال حت. صادق است دآباديسع

  .ديد نتوا يمي راحت بهرا  و ماسهاز منابع ذخاير شن  3ازاندازه شيبي بردار بهرهناشي از 

                                                 
زماني ساختار  –تحليلي فضايي ”براي اطالعات بيشتر به رساله دكتري عليرضا صادقي نيا، به راهنمايي دكتر بهلول عليجاني با عنوان . 1

 .نگاه شود 1391در دانشگاه خوارزمي، “ و سيستم اطالعات جغرافيايي دور از  سنجشجزيره حرارتي تهران با استفاده از 

كارگاهي  –صنعتي . ونقل حملي پوشش گياهي، ها يكاربرارتباط نزديك با  رهيجززماني  –مقايسه پراكندگي دماي  تغييرات فضايي . 2

به سمت ) فرودگاه مهرآباد(جزيره حرارتي تهران از كانون اصلي خود  1389تا 1365از سال  ها يكاربربا تغيير  كه يطور به. داشته است

    . است افتهي گسترش) 18، 19،  ،21، 22اطقمن(جنوب و جنوب غرب 

 سبزرنگآبي  متري، 150متر فعاليت ادامه دارد نتيجه گودالي به عمق بيش از  100اكنون در عمق  آغازشدهمتري  30 برداشت از عمق. 3

در سايت شهرداري  آنچهبا توجه به  .شود يمبر آن مصنوعات بتوني نيز توليد  و عالوهدارد  هنوز ادامهي ها تيفعال اما را ايجاد نموده،

با  و ماسهزيرا اين معادن شن ؛ است تداوم برداشت از اين معدن حتي يك تهديد بالقوه براي شهر تهران است شده گزارش 18منطقه 

 گردد يمارد آالينده تهران و ذرات صورت وزش باد، ؛ و دراست و طوفانيك زمين بدون دفاع در برابر باد  عنوان بهي هكتار 400فضاي 

نيز  ها آني متر 150همچنين همجواري اين معادن در برابر رودخانه كن و عمق . است گردهازيري پديده ريگ شكلو يكي از داليل 

  .ديآ يمشمار تهديد ديگر به



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  70

 

با توجه به سرعت شكل گيري محالت و تحوالت الحاق و عدم امكان طراحي و اجراي سيستم 
در گذرگاه  فارس جيخلو فاضالب مناسب در برخي از محالت به خصوص؛   آبيكپارچه دفع 

گردد كه مانعي در ورودي و خروجي در هنگام نزول باران هاي شديد، منجر به بروز سيل مي
  .افراد ساكن محدوده شده استرفت و آمد 

 يافته چشمگيري به بعد رشد1370از دهه  الحاق از پس كه پذير آسيب صنايع از همچنين يكي

 احتراق كه وسايل چسب چوب، پارچه، از استفاده دليل به صنعت اين. است مبلمان صنعت

 دليل به امر اين. نمايد مي گزارش را حريق از صعودي نرخ سرما، هاي فصل در داشته بااليي

 از ناشي خسارات ريزدانگي، و مسكوني واحدهاي در ها كارگاه اين از بسياري تعداد گيري شكل

 ابراهيم فردوس، آباد، يافت همانند؛ محالت در سوزي آتش كه طوري به. دهد مي افزايش را احتراق

  .است آورده بار به را بسياري خسارات آباد

  

    اقتصادي - پيامدهاي اجتماعي  �

 ،تاكنون است 1335نشانگر روند افزايش جمعيت آن از سالهاي  18جمعيتي منطقه  آمار بررسي
رسيده است  1390نفر در سال  391368به  1335نفر در سال  2102به طوريكه جمعيت آن از 

  ).1جدول شماره (

  18 شهري وپس از الحاق شهري منطقه الحاق از قبل جمعيت رشد روند: 1جدول

 پس از الحاق قبل از الحاق

 1390 1385 1375 1365 1359 1355 1345 1335 سكونتگاه روستايي

آباد يافت  1922 4115 -   

211606  

  

  

  

310815  

  

  

  

  

  

296243  

  

  

  

  

  

  

  

  

317188  

  

  

  

  

  

  

  

391368  

 249 56 - آباد|نوروز 

 - 2161 7 آباد اسماعيل

 -  -  173 آباد نعمت

 60 - - سعيدآباد

 -  -  -  آباد ابراهيم

 10902 12 - شادآباد

  1390، 1385، 1375، 1365، 1359، 1355 ،1345 ،1335 هاي سال آمار مركز سرشماري: مأخذ
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روند رشد جمعيتي را آغاز نموده و با الحاق شهري  1345سكونتگاههاي روستايي از سالهاي 
اين منطقه  شكل گرفته است؛ كه با توجه به هاي دوم در به كالنشهر تهران، موجي از مهاجرت

عدم توانايي اقتصادي مهاجرين به سكونت در كالنشهر تهران و همچنين  واپسگراي شهري به 
هاي گوناگون سبب اند؛ اين مهاجرين تازه وارد با خرده فرهنگناچار به حاشيه شهري رانده شده

اند كه هر آنچه از سطح ايين گرديدههاي جديد با منزلت اجتماعي پگيري محله و شهركشكل
شود اين ، مقصد اصلي مهاجرين كم درآمد طي مي5ناحيه يك فاصله گرفته و به سمت ناحيه 

يابد؛ البته عدم و يا كمبود خدمات شهري تر در فضا نمود ميموزاييك فرهنگي نامتجانس
را دو  )دآبادفارس و شاآباد، خليجشمس( كاهش كيفيت زيستي در سطح محالت مطلوب،

  .چندان نموده است

بايد افزوده كه رونق صنعت مبلمان و موقعيت جغرافيايي باعث شده كه ساكنان ناحيه يك به 
طور كلي براساس اما به. تري قرار گيرندلحاظ اقتصادي از نواحي ديگر در موقعيت مطلوب

لت اجتماعي يكي از بودن منزمطالعات اجتماعي كه شهرداري تهران انجام داده است؛ پايين
1مهمترين عوامل عدم تمايل سكونت افراد مناطق شهري تهران براي سكونت در منطقه است

.  

همتراز كاهش و عدم تعادل فضايي، حس مكان  نيز كم رنگ  ،پويش زماني پس از الحاق در
خورندگي گيري مبادالت نابرابر ناشي از افزايش تقاضا زمين و اي كه با شكلشده است؛ به گونه

اين عامل منجر به . اراضي؛ معامالتي با اهداف كسب منفعت و سوادگري زمين شكل يافته است
تر جايي درون شهري افراد بومي به جهت كسب رانت زمين و استقرار در مناطق مطلوبجابه

افراد مهاجر، در واحدهاي  يجايگرديده است؛ بدنبال اين جابه 21، 22، 5شهري همچون 
سان حس مكان اند؛ بديني ريزدانه، حاصل از فروش و ساخت و ساز باغات ساكن شدهآپارتمان

تري قرار در سطح بسيار پايين) آباديافت(و حفاظت از محيط در اين افراد نسبت به افراد بومي 
  .دارد

هاي اكثر مهاجرين وارد شده با توجه به موقعيت صنعتي منطقه با قصد يافتن كاردر بخش
 باسوادي درصد آمده پس از الحاق دست به آمار با اند؛ مطابقصنعتي وارد منطقه شدهكارگري و 

                                                 
 .مراجعه شود 1391هاي اجرايي و اعتبارات محالت شهر تهران به تفكيك محالت، براي اطالع بيشتر به  برنامه.  1
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 بودن پايين .است يافته تنزل درصد 52,70 به درصد 71,9 سطح از مردان متأثر از اين روند

 مهارت و بادانش افراد كه است شده باعث و است داده كاهش را كار ايمني مردان، سودان سطح

 با را محيطي و فردي سالمت امر اين لذا،. گيرند قرار شرايط حداقل با هاي فعاليت در ناكافي

  .نمايد مي مواجه بيشتري خطرات

 و زراعي توليدات زماني كه روستايي هاي سكونتگاه فعاليت تهران، شهر به محدوده الحاق با
 يافته افزايش ها آن در صنعتي هاي فعاليت و رنگ كم بود داده رونق را تهران بازارهاي شان باغي

اشتغال كاذب (يافته است  كاهش كشاورزي فعاليت مبلمان، صنعت و آهن بازار ورود با. است
 مشغول صنعتي فعاليت به غيرقانوني صورت به كشاورزي اراضي از بسياري ؛ و)افزايش يافته

بيشترين سطح ( است داشته چشمگيري بسيار نقش مزارع و باغات تخريب در امر اين. اند شده
امري پيش پا افتاده  باغي مسكوني واحدهاي فعاليت در  مبلمان با رشد صنايع البته. )4در ناحيه 

  .ومرسوم تلقي مي شود

  

  فضايي – كالبدي پيامدهاي �

 يافته تغيير حادث شده است، زمان طي در كه فيزيكي تحوالت اساس بر محدوده الحاق از پس

 دسترسي هاي شبكه از متأثر محالت فضايي بندي تقسيم اين ولي است يافته مجدد بندي تقسيم و

 همچنين ساختار .است بوده تاريخي و هويتي قومي، هاي ويژگي به توجه بدون و ارتباطي و

 در مقياس كه، طوري به .تبعت ننموده است مشخصي شاخص و معيار از منطقه فضايي گسترش

 و ترين بزرگ عنوان به هكتار 1174 بالغ مساحتي با 5 ناحيه .فاحشي است تفاوت داراي ناحيه
 امر اين كه رود؛ مي شماربه ناحيه ترين كوچك عنوان به هكتار 435,8 مساحتي با يك ناحيه

  .است گذاشته تأثير نيز آن كنترل و خدمات كيفيت بر بالطبع

، اين روند اگرچه. است افتهي  شيافزاالحاق، با توجه به رشد جمعيت، تقاضا براي زمين  روند در
ها طي تحولي كه در زمينه نظام كاربري. ي نيز در جريان بود تر آرامقبل از الحاق نيز با سرعت 

  نفع باغي به ـ هاي زراعيهاي پس از الحاق رخ داده است، كاهش سطح كاربريسال

  .كارگاهي است –هاي مسكوني و صنعتي كاربري
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  18روند زماني و مكاني تغييرات كاربري اراضي در منطقه  :2جدول

سه
ال

 ك
وع

ن
  

  1364سال 

  )هزارمترمربع(

صد
در

  

  1374سال 

  )هزارمترمربع(

صد
در

  

  1384سال 

  )هزارمترمربع(

صد
در

  

  1394سال 

  )هزارمترمربع(

صد
در

  

ي
رز

او
ش

 ك
ي

ض
را

ا
  

14،169،600,0  36  11،936،700,0  31  10،557،900,0  28  
10،570،500,0  

  
18  

ي 
ض

را
ا

ته
خ
سا

 
ده

ش
  

16،340،400,0  42  17،948،700,0  46  19،631،700,0000  52  21،854،700,0000  55  

ير
 با

ي
ض

را
ا

  

8،834،400,00  22  8،795،700,00  23  7،725،600,00  20  7،367،400,00  27  

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

  

متأثر  .است 18در منطقه  هيرويبر اثر توسعه ب يكشاورز ياراض عيسر بيتخر انگريروند ب اين
 يبه نحو .استقرار گرفته  ريمنطقه تحت تأث يكيتعادل اكولوژ) 2جدول شماره( بيتخر نياز ا
 يهارشد محدوده تحت تأثيروجود داشته  يكشاورز ياراض نيها و نهرها كه در بقنات ،كه

سنتي اراضي  داريپا يبا خشك شدن قنات ها و نهرها الگوها .اندشده بيانسان ساخت تخر
پيرو اين فرايند از اهميت محصوالت زراعي يافت آباد كه به علت  .ديگرد بيتخر زينكشاورزي 

كيفيت مرغوب توان ورود به بازار تهران را يافته بود و موجبات رونق اقتصادي منطقه را فراهم 
، عدم كنترل و مديريت ناصحيح فضا مهمترين )زمين( سوداگري. استنموده بود، كاسته شده 

 الحاق، سوداگري زمين باروندولي . عواملي هستند كه بر شدت و دامنه اين تحوالت موثراند
عامل مهمي در تسريع و تخريب باغات محدوده عمل نموده است و فعاليت شهرداري  عنوان به

به محصور شدن باغات  آباد افتو دگرگوني در محدوده ي نيز آن را تشديد نموده است اين تغيير
ي نزديك نيز در صورت عدم توجه، تغيير كاربري ا ندهيآدر  ؛ كهمحدوده منجر شده است

  .خواهند يافت
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به  . ه استدرآمد

ي مسكوني و ساير 

بر  سوخ نموده است ؛

 –هكتار  كاربري صنعتي 

ي، محور آذرشهريور، 

منطقه  هكتار از سطح

گيري به بعد باعث شكل

كارگاه مبلمان در منطقه شده است؛ رونق اين صنعت اگر چه باعث رونق اقتصادي منطقه 

درصد  40 بر بالغ

بيش از ديگر صنايع، در دل 

ي را  تشديد ط

المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  18روند زماني و مكاني تغييرات كاربري اراضي منطقه . 3شكل

  2015، 2005، 1995، 1985 يها سال يا ماهواره ريشده از تصاو اطالعات استخراج

درآمدي كشاورزي به اشغال صنايع بزرگ و كوچك ها نيزم

ي مسكوني و ساير ها بافتصنعت و خدمات صنعتي در اكثر اراضي منطقه و حتي در 

سوخ نموده است ؛ي نيز ردرماني آموزشي و ها بافتمراكز حساس مرتبط با صنايع، نظير 

هكتار  كاربري صنعتي  395,3معادل  ي تهران،شهردار 18طرح تفضيلي منطقه 

شهريور،  17ي فتح، محورهااين محدوده بين . كارگاهي در سطح منطقه وجود دارد

هكتار از سطح 144ي تجاري معادل ها يكاربرعالوه براين . اند

به بعد باعث شكل 1370در  بين صنايع، رشد صنايع چوب از سال 

كارگاه مبلمان در منطقه شده است؛ رونق اين صنعت اگر چه باعث رونق اقتصادي منطقه 

بالغطوري كه به .ي فراواني ايجاد نموده استطيمح ستيزشده است ولي معضالت 

بيش از ديگر صنايع، در دل  ،يساز مبل جمله ازچوب و توليدات مصنوعات چوبي 

طيمح ستيزاين امر مشكالت . نواحي مسكوني و تجاري در دل منطقه رخنه نمايد

74                 

  

  

شكل

اطالعات استخراج: مأخذ

  

زماي از توجه قابلسطوح 

صنعت و خدمات صنعتي در اكثر اراضي منطقه و حتي در  كه ينحو

مراكز حساس مرتبط با صنايع، نظير 

طرح تفضيلي منطقه  اساس

كارگاهي در سطح منطقه وجود دارد

اندجاده ساوه  استقرار يافته

در  بين صنايع، رشد صنايع چوب از سال . را پوشش داده است

كارگاه مبلمان در منطقه شده است؛ رونق اين صنعت اگر چه باعث رونق اقتصادي منطقه  1700

شده است ولي معضالت 

چوب و توليدات مصنوعات چوبي  صنايع

نواحي مسكوني و تجاري در دل منطقه رخنه نمايد

  . نموده است
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 در مسكوني كاربري سرانه الحاق از پس صنعتي هاي كاربري استقرار و مهاجر افراد ورود با

 3,5 برابر مترمربع 0,5 مسكوني سرانه كه طوري به. است يافته كاهش محالت و منطقه سطح

 نيز ساماندهي طرح به نسبت 1381 سال در رقم اين است يافته  كاهش 75 سال به نسبت درصد

سطح  به دستيابي براي گيري هدف صورت در كه دهد؛ مي نشان را كمبود مترمربع 6,76
 فشار كشاورزي اراضي به نياز اين با مطابق كه است؛ نياز زمين مترمربع 2172833 استاندارد

 باغات همراه به كه روستايي مقياس بزرگ هاي طي اين فرايند خانه .شود مي وارد بيشتري

 يك منطقه سطح در كه است داده شكل را مهاجر افراد هاي خانه و شده تكه تكه بود گرفته شكل

  .است نموده ايجاد را هويتي بي

 20000 از بيش تا مترمربع 50 از كمتر تغيير دامنه با مساحت ازنظر منطقه مسكوني واحدهاي

- 75( قطعات به مسكوني بندي دانه قطعات تعداد درصد بيشترين. است داشته وسعت مترمربع

 مساحت كل از درصد 76,13 مجموع در كه است مترمربع) 150-250( و) 100- 150( ،)100

 كه است؛ داده تشكيل را قطعات كل تعداد از درصد 86,16 هم تعداد نظر زا و مسكوني قطعات

- 150( تعداد بيشترين و قطعه 3388 با 2 ناحيه در مترمربع) 75- 100( قطعات تعداد بيشترين

 ناحيه به مترمربع) 150- 250( قطعه تعداد بيشترين باز و قطعه 4598 با 1ناحيه در مترمربع )100

 آن از ناشي خسارات و مخاطرات مساكن ريزدانگي به توجه با كه است؛ قطعه 1113 با 1

  .سازد مي رو روبه مشكل با نيز را خدمات ارائه و زيست كيفيت همچنين و يابد مي افزايش

اضالع  )آذري –جاده ساوه و جاده قديم كرج (ورودي و خروجي شهر تهران  كيپرترافدو محور 
بر عملكرد شرياني محالت و  ها جادهاين . دهند يمشمالي، شرقي و جنوبي منطقه را تشكيل 

اين در . ارتباطات محالت به جهت خطوط ارتباطي شهر تهران داراي اهميت بسياري بوده است
منطقه به  دري وسيع ها توقفگاهحالي است كه پس از الحاق به دليل وجود تعداد زيادي پايانه و 

ا به اين معابر و بخشي از معابر داخلي ي صنعتي، بار مضاعفي رها تيفعالهمراه حجم وسيعي از 
 .تحميل نموده است و محدوده را با ترافيك بااليي در اين خطوط ارتباطي مواجه نموده است

اند؛ فقط به دليل بار ترافيكي اصلي پس از الحاق معبر اصلي شكل گرفته عالوه براين برخي معابر
كه اين امر مشكالت ترافيكي محدوده را افزايش داده  نه عرض زياد. اندمعابر اصلي ناميده شده

هاي پاركينگ و همچنين تغيير كاربري، پاركينگ و نبودي باريك ها كوچهعالوه براين  .است
  .واحدهاي مسكوني به كارگاههاي صنايع چوبي  به اين مشكل دامن زده است
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  گيرينتيجه و بنديجمع

 از 18 منطقه روستايي هاي سكونتگاه محيطي زيست تحوالت ،دهدهاي پژوهش نشان مييافته

 مراكز به نزديكي واسطه به زمين ارزشمندي فاكتورهاي؛ اساس بر تاكنون، گيريشكل زمان

 .است بوده سرمايه صاحبان و كار جوياي افراد جاذب ماسه، و شن معادن و تهران خدماتي

 تغييرات و تحوالت سبب محدوده، در بزرگ مهاجرتي بسيار موج دو با روند اين كه، طوري به

 تشديد الحاق فرايند از متأثر 1394 تا 1359 در پويش زماني روند اين گرديده فضا در زيستي

 ها، بيماري زباله، و فاضالب افزايش آب، آلودگي هوا، آلودگي نظير زيستي پيامدهاي و يافته

 و مسكوني و عتيصن هاي بافت تداخل كشاورزي، اراضي تخريب محيطي، تعلق حس كاهش
 به محدوده الحاق از پس روندهاي موثر، .است شده باعث منطقه سطح در را فضايي تعادل عدم

 از نامي جز كه است نموده زيستي تحوالت دچار را روستايي هاي هسته چنان تهران شهر كالن

  .است نگذاشته برجاي محدوده اين در روستا

نمود يابد اما به علت  18ي منطقه فضابا پيامدهاي مثبت در  توانست يمالحاق  اگرچهبنابراين، 
پيامدهاي  ستيز طيمححفظ  در جهتي ناهماهنگ شهري و روستايي زير برنامهعدم كنترل و  

رشد و توليد  جهينت درگرديده است؛  در فضامنفي باعث كمرنگ شدن پيامدهاي مثبت آن 
الحاقي در برابر نتايج منفي  ها كونتگاهسي اشتغال، خدمات بيشتر براي ها فرصتاقتصادي، 

  .اند شدهي با تأكيد بر رويكرد توسعه پايدار ناديده انگاشته طيمح ستيز

 و ، سعيدي)2006(، ژوا و همكاران )2004(انتروپ  ،)2005( ، ديگون)1999(هميلتون 
منفي زيست  پيامدهاي بر خود پژوهش در )1392(سليماني و همكاران  ،)1386( همكاران

  .داشتند تأكيد و گسترش كالبدي   توسعه فضايي  محيطي ناشي از

    

  

   



  77               ...محيطي الحاق كالنشهري سكونتگاههاي روستايي پيراموني  پيامدهاي زيست

 

  كتابشناسي

 مقاالت سعيدي مجموعه عباس ترجمه جغرافيا، دانش براي تازه فرصتي: آنتروپوسن ،)1394(اركارت ، اهلرس .1

 تهران؛ بهشتي، شهيد دانشگاه، پايدار توسعه و جغرافيا انجمن قطب

 تهران؛ منشي، نشر سعيدي، عباس ترجمه عشاير، - روستا - شهر :، ايران)1380(اهلرس، اكارت  .2

- لرزه زمين خطر و ساخت زمين لرزه ساخت، زمين نو ژرف بررسي و ، پژوهش)1364(ديگران  و بربريان، امانوئل .3

  تهران؛ شناسي، زمين سازمان فلزات، و معادن وزارت پنجم، بخش پيرامون، و تهران گستره در گسلش

  تهران؛، كشور برداري نقشه سازمان ،)1392( ايران هاي گسل دانشنامه .4

  تهران؛ دوم، چاپ اميركبير، انتشارات ايران، شناسيزمين ،)1380( علي زاده،درويش .5

 ،  اقتصاد سياسي توسعه، انتشارات نگاه، تهران؛)1373( رئيس دانا، فريبرز .6

  ؛18 منطقه ،تهران هوايي هاي عكس، )1334( ارتش جغرافيايي سازمان .7

 تعارض و الحاق، شهري كالن خزش ،)1393( كيناز، محمودي، فرهاد، عزيزپور، حسن، افراخته ،عباس، سعيدي .8

 سال، جديد دوره، جغرافيا فصلنامه، )تهران شمال( كاشانك – دربند محور:  مورد فضايي – كالبدي بافت

  ؛1393 تابستان، 41 شماره، دوازدهم

 روستايي، - شهري مديريت دانشنامة ،)علمي سرپرست( عباس سعيدي، شهري، ، بحران)1387( عباس سعيدي، .9

   تهران؛ فارسي، بزرگ دانشنامه مركز

 كالنشهر به نگاهي با روستايي سكونتگاههاي كالنشهري ادغام ،)1390( حاصل حسيني صديقه و عباس سعيدي، .10

 تهران؛ مهرمينو، نشر ايران، در شهري - روستايي پيوندهاي و روابط عباس، سعيدي،: در پيرامون، و تهران

 ،كشاورزي هاي زمين كاربري دگرگوني و انداز چشم خورندگي ،)1390( ناصر شفيعي ثابت و عباس سعيدي، .11

  تهران؛ مهرمينو، نشر ايران، در شهري -روستايي پيوندهاي و روابط عباس، سعيدي،: در، روستايي پيوندهاي

 شهر پيرامون روستايي هاي سكونتگاه شهري الحاق، منيژه، احمدي ؛عبدالرضا، فضلي رحماني ؛عباس سعيدي، .12

  ؛1393 سال، 3 شماره روستا محيط و مسكن، گاوازنگ و سايان روستاهاي :مورد زنجان

فضايي ادغام  –، تحليلي پيامدهاي كالبدي )1392(سليماني، محمد، حسن افراخته، احمد سعدنيا و رباب چگيني  .13

، بهار 1شهر تهران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، سال دوم شماره هاي روستايي در منطقه يك هسته

 ؛1392

 تهران؛، 18 منطقه شهرداري ،1389، 18 منطقه محالت ساله 8 راهبردي توسعه سند .14

 و ازدور سنجش از استفاده با تهران حرارتي جزيره ساختار زماني – فضايي تحليل ،)1391( عليرضا نيا، صادقي .15

  ؛)دكتري رساله( خوارزمي دانشگاه، عليجاني بهلول دكتر راهنمايي به جغرافيايي اطالعات سيستم

 - فرهنگي توسعه ضد و توسعه موازين ، بنيادهاي توسعه پايدار كالنشهر تهران، همايش)1380( صرافي، مظفر .16

 ؛تهران شهر اجتماعي

 ؛تهران شهر مطالعات مركز، تهران شهر عمران و توسعه ساختاري – راهبردي طرح ،)1386( تهران جامع طرح .17

 تهران؛ ، پيامدهاي زيست محيطي توسعه، انتشارات امير كبير،)1359( فرمانفرمائيان، فاطمه .18



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  78

 

  ؛تهران، ايران آمار مركز، تهران ،)1345( كشور هاي آبادي فرهنگ .19

  ؛تهران، ايران آمار مركز، تهران، )1335( كشور هاي آبادي فرهنگ .20

  ؛تهران، ايران آمار مركز، تهران ،1355 كشور، هاي آبادي فرهنگ .21

 پديده از شهري هاي سكونتگاه خطرپذيري سنجش ،)1392( شهرام اميري،، اصغر علي قنبري،، مرتضي، كريمي .22

 شماره سوم سال فضايي ريزي برنامه پژوهشي –علمي مجله، تهران شهر 18 منطقه موردي مطالعه زمين فرونشست

  ؛1392 بهار، اول

 ؛تهران18،  شهرداري منطقه 18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(توصيفي محله امام خمينيگزارش  .23

 تهران؛18شهرداري منطقه   ،18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389( گزارش توصيفي محله بهداشت .24

 .تهران18منطقه  ،  شهرداري18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389( گزارش توصيفي محله توليدارو .25

 تهران؛ 18، شهرداري منطقه 18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(جنوبي،  فارس جيخلگزارش توصيفي محله  .26

 .تهران 18، شهرداري منطقه 18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(شمالي  فارس جيخلگزارش توصيفي محله  .27

 تهران؛18شهرداري منطقه ، 18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389( گزارش توصيفي محله شادآباد .28

 ؛تهران18، شهرداري منطقه 18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389( آباد شمسگزارش توصيفي محله  .29

 تهران؛ 18، شهرداري منطقه 18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(گزارش توصيفي محله شهرك وليعصر جنوبي  .30

 تهران؛18شهرداري منطقه ، 18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(گزارش توصيفي محله شهرك وليعصر شمالي .31

 تهران؛18شهرداري منطقه ، 18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(گزارش توصيفي محله شهيد رجايي  .32

 ؛تهران18، شهرداري منطقه 18منطقه ، معاونت اجتماعي و فرهنگي )1389( الزمان صاحبگزارش توصيفي محله  .33

 تهران؛18طقه ،شهرداري من18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(گزارش توصيفي محله كوي فردوس  .34

 تهران؛18شهرداري منطقه   ،18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(گزارش توصيفي محله وليعصر جنوبي  .35

 تهران؛18شهرداري منطقه ،18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(گزارش توصيفي محله وليعصر شمالي  .36

 تهران؛18،  شهرداري منطقه 18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(گزارش توصيفي محله هفده شهريور  .37

 تهران؛18شهرداري منطقه ،18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1389(جنوبيآباد افتگزارش توصيفي محله ي .38

 تهران؛18شهرداري منطقه  ، 18اجتماعي و فرهنگي منطقه ، معاونت)1389(شمالي آباد افتگزارش توصيفي محله ي .39

  ؛تهران، ايران آمار مركز، 18 منطقه 59 تهران آمارگيري نتايج ،)1359( ايران آمار مركز .40

  ؛تهران، ايران آمار مركز تهران، ج، مسكن و نفوس سرشماري ،)1365( ايران آمار مركز .41

 ؛تهران، ايران آمار مركز تهران، ج، مسكن و نفوس سرشماري ،)1375( ايران آمار مركز .42

  ؛تهران، ايران آمار مركز تهران، ج، مسكن و نفوس سرشماري ،)1385( ايران آمار مركز .43

  ؛تهران ؛ ايران آمار مركز، مسكن و نفوس سرشماري سامانه ،)1390( ايران آمار مركز .44

 ؛تهران، دانشگاهي نشر مركز تهران، تاريخي ،جغرافياي)1381( محسن، معتمدي .45

 تهران؛ ، شهرداري تهران،18توسعه شهري منطقه  مسائل، )1378(مهندسين مشاور آبان  .46

 تهران؛ ، شهرداري تهران،18، الگوي توسعه منطقه )1384(مهندسين مشاور آبان  .47



  79               ...محيطي الحاق كالنشهري سكونتگاههاي روستايي پيراموني  پيامدهاي زيست

 

  تهران؛ شهرداري تهران،، 18، گزارش طرح تفضيلي منطقه )1384(مهندسين مشاور آبان  .48

 تهران؛ ، شهرداري تهران،18، گزارش طرح تفضيلي منطقه )1387(مهندسين مشاور آبان  .49

  ؛تهران، تهران شهرداري ،18 منطقه انداز چشم توسعه الگوي ،)1383( آبان مشاورين مهندسين .50

 راد،حسن باستاني: طرح ،  مدير علمي18، معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه )1388(شهر تهران  محالت رخ مين .51

 تهران؛ 18شهرداري منطقه 

52. Antrop, M.(2000), “Changing patterns in the urbanized country side of western 
Europe”, in: Landscape Economy Journal, vol 15,No 3,pp.257-270; 

53. Caves, R. W., (2005), Encyclopedia of the City, Routledge Publ., London-New 
York;  

54. Doyğun, H., (2005), “Urban development in Adana,Tourkey, and its environmental 
consequences”, in: International Journal of Environmental studies, Routledge, Vol 
62, No.4; 

55. Earth explorer. Usgs. Gov; 
56. Edward, mary( 1999),.Annexation: A" winner – Take –All" process? ,staste and 

local Government Review ,vol.31,No.3(fall): 221-231; 
57. Hamilton,D.k.,(1999) Governing Metropolitan Areas,Response ton Growth and 

Change ,NewYork , taylor & francis Group; 
58. Jackson, Kenneth. 1985. Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United 

States New York: Oxford University Press; 
59. Kelly, Eric D. (2004), Managing Community Growth. Westport, CT: Praeger 

Publishers; 
60. Landis, John D. (1992), “Do Growth Controls Work?: A New Assessment.” 

Journal of the American Planning Association 58, no. 4 (Autumn): 489-508; 
61.  Zha, Huang, J., Rozelle, S. and Uchida, E. (2000), “Growth, Population and 

Industrialization, and Urban Land Expansion of China”, in: Journal of Urban 
Economics, No 6, pp. 128-119. 

  

 
 
 
 


