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چکیده

در دهههای اخیر شهرها به شکلی بیبرنامه رشد کرده و محدودههای شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیة خود رسیدهاند؛
این معضل به عارضة منفی پراکندگی شهری منجر شده و منش ًا بسیاری از مشکالت در کشورهای در حال توسعه شده است ،بنابراین
بررسی الگوی گسترش شهرها یکی از مسایلی است که میتواند استراتژیهای توسعه را در افق دوردست جهت توانمندسازی مدیریت
شهری فراهم سازد.
هدف از این پژوهش تعیین الگوی گسترش فضایی منطقه  13شهر تهران طی سالهای  1384-89و ارایة راهکارهایی به منظور
دستیابی به الگوی بهینه و پایدار رشد شهری است .روش پژوهش توصیفیـ تحلیلی ،به صورت مطالعات اسنادیـ کتابخانهای،
برداشتهای میدانی با در نظر گرفتن شاخصهای مساحت ،جمعیت و تراکم کلی مسکونی و بهرهگیری از مدلهای آنتروپی شانون و
هلدرن به عنوان روشهایی کاربردی برای تحلیل سیستماتیک الگوهای رشد شهری است .نتایج پژوهش براساس مطالعات صورت
گرفته نشان میدهد که منطقة مورد مطالعه طی سالهای اخیر به صورت پراکنده رشد کرده و منجر به عارضة منفی پراکندگی شهری
شده است ،بر این اساس میتوان از الگوی گسترش متمرکز درونبافتی (فشرده و عمودی) و در عین حال تغییر کاربری زمینهای متعلق
به پادگان نیروی هوایی و مهماتسازی بهره گرفت تا توسعة کالبدی منطقه روند معقوالنهتری را طی کند.
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مقدمه

در ایران ابتدا شهرها به علت رشد ارگانیک ،از توسعة کالبدی
آرامی برخوردار بودند ،اما از زمانی که گسترش شهرها ماهیتی
برونزا به خود گرفت و به ویژه در دورة شهرنشینی سریع ،یعنی
از دهة 40به بعد که جمعیت شهرها هم به علت رشد طبیعی باال
و هم بر اثر مهاجرتهای روستاییان به شهر ،با سرعت باالیی
رشد کرد ،رشد کالبد شهر و ساخت و سازهای شهری نه بر مبنای
نیاز ،بلکه بر پایة بورسبازی و سوداگری زمین صورت گرفت ،که
این امر باعث نابسامانی بازار زمین شهری و خصوص ًا بالاستفاده
ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدودة شهر و عارضة منفی
گسترش افقی یا پراکندگی شهری شده است (اطهاری.)1379:36 ،
با رشد صنعت و تکنولوژی بر گسترة شهرها در این رهگذر،
رشد و توسعة کالبد شهرها ،نه تنها از عوامل طبیعی بلکه از
عوامل انسانی نیز تأثیر پذیرفت ،در واقع بر اثر تحوالت اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی سدة حاضر در ایران ،جمعیت شهرنشین کشور
همواره روند افزایشی را در این سالها طی کرده ،تا جایی که
درصد شهرنشینان کشور از حدود  31درصد در سال  1335به حدود
 70درصد در سال 1385رسیده است (مرکز آمار ایران.)1385 ،
بدیهی است که این تغییرات و فعل و انفعاالت جمعیتی ،در بعد
کالبدی شهرها تأثیری تعیینکننده و نمایان داشته است ،بنابراین
در دورة پهلوی برای اولین بار در تاریخ شهرگرایی و شهرنشینی
کشور ،دولت بر آن میشود که چهره و سازمان شهر را نه بر
مبنای تفکر و تحول درونی ،بلکه بر اندیشه و تغییری برونی
دگرگون سازد (حبیبی ،)157 -155 :1386 ،اینگونه بود که در
این دوره گسترش بیرویة شهرهای ایران ،بدون برنامهای از
پیش اندیشیده شده و بدون نظارت و کنترلی صحیح انجام گرفت
و معابر و خیابانها با همان اندازههای قبلی ایجاد شدند.
ایجاد بافتهای جدید به خاطر متحدالمرکز بودن توسعة شهر،
باعث فشار جمعیت ،ترافیک و مانند اینها بر بخش مرکزی شهرها
شد ،بهطوریکه دهههای اخیر در ایران ،رشد و گسترش شهرها
به صورت نوعی معضل یا مسئله درآمده و لزوم توجه به مسایل
شهری ،به ویژه مسایل کالبدی آن در غالب چارچوبی علمی ،اهمیت
و ضرورت یافته است (مشهدیزاده دهاقانی.)442-462 :1381 ،
شهر تهران به عنوان پایتخت کشور ایران ،مراحل رشد و توسعة
خود را بسیار سریعتر از آهنگ طبیعی طی کرده ،چنانکه
علیرغم رشد سریع جمعیتی ،مساحت و وسعت این شهر نیز
از رشد سریعی در دهههای اخیر برخوردار بوده است؛ لذا در این
پژوهش با در نظر گرفتن شاخصهای کاربردی و بهرهگیری از
مدلهای هلدرن و آنتروپی شانون به عنوان روشهایی کاربردی
برای تحلیل سیستماتیک الگوهای رشد شهری به تعیین الگوی
گسترش فضایی منطقه  13شهر تهران (که به نظر میرسد
طی سالهای 1384-1389متأثر از رشد نابسامان کالنشهر
تهران به صورت پراکنده و بیرویه توسعه یافته) و نهایت ًا ارایة
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راهکارهایی به منظور دستیابی به الگوی توسعة بهینه و پایدار
منطقه و شهر پرداخته شده است .این امر لزوم برنامهریزی و
هدایت آگاهانه ،سازماندهی اساسی و طراحی مناسب شهری را به
منظور جلوگیری از ساخت و ساز در زمینهای کشاورزی و توسعة
ناموزون و پراکندة شهری افزایش داده است ،بنابراین مطالعة
دقیق و شناخت همهجانبۀ الگوهای گسترش کالبدیـ فضایی
شهر ،عوامل مؤثر بر آنها و نهایت ًا ارایة الگویی بهینه و پایدار ،بیش
از پیش ضروری به نظر میرسد.
این پژوهش درصدد یافتن پاسخی به این امر مهم بوده و
رهیافتهای آن میتواند استراتژیهای توسعه را در افق
دوردست ،در غالب چارچوبی علمی جهت توانمندسازی مدیریت
شهری برای برنامهریزیهای آتی و گسترش کالبدیـ فضایی
بهینه و پایدار شهر قرار دهد.
پیشینه تحقیق

پژوهشهای بسیاری در زمینة رشد و توسعة کالبدیـ فضایی
شهر ،به ویژه الگوی گسترش افقی شهر یا پراکندگی شهری در
داخل و خارج از کشور انجام شده است.
در یکی از این پژوهشها با عنوان "نیروهای بازار زمین و نقش
حکومت در پراکندگی" توسط «تینگ وی ژانگ» بر روی
شهرهای چین انجام شده ( )Zhang, 2000که حاصل آن 5/8
میلیون هکتار زمین کشاورزی از بین رفته یا تغییر کاربری داده
شده بین سالهای  1365تا  1375بوده که یک پنجم آن بر اثر
الگوی گسترش افقی و پراکندگی ،تحت ساختارهای شهری در
آمده است (زنگنه شهرکی.)7 :1386 ،
در پژوهشی دیگر تحت عنوان " 25سال سابقة پراکندگی در
منطقه سیاتل  :واکنشهای مدیریت رشد و مفاهیم حفاظت"
توسط «لین رابینسون» ( )Robinson, L., 2002انجام شده با
این نتیجه که الگوی پراکندگی شهری در سیاتل سبب قطعه قطعه
شدن زیستگاهها شده و حیاتوحش و محیط را در معرض خطر
قرار داده است .در پژوهشی «محمدحسین سرایی» و «اسماعیل
پورمحمد» ( )1387به تحلیل سازمان فضایی استان آذربایجان
شرقی در سطوح شهری و ناحیهای با استفاده از مدل آنتروپی
پرداخته و ضمن معرفی این مدل به عنوان شاخص بینظمی ،از
آن در دو سطح شهری و ناحیهای جهت توزیع جمعیت و فعالیتها
در پهنة سرزمین در استان آذربایجان شرقی استفاده کرده است.
در پژوهشی نیز «محمدرضا پورمحمدی» و همکاران ( ،)1387به
"ارزیابی گسترش کالبدیـ فضایی شهر زنجان با تأکید بر تغییر
کاربری زمین" با استفاده از دو مدل رگرسیون خطی و کراس تب
پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که کاربریهای اراضی دیم،
بایر ،باغ و اراضی کشت آبی پیرامون ،تحت گسترش کالبدیـ
فضایی شهر قرار گرفتهاند.
«عیسی ابراهیمزاده» و «قاسم رفیعی» ( )1388نیز به تحلیل

Vol.11/No.29/Summer 2014/Spatial Extension Pattern of District 13 of Tehran City.../25-36

الگوی گسترش کالبدیـ فضایی شهر مرودشت با استفاده از
مدلهای آنتروپی شانون و هلدرن پرداخته و با توجه به گسترش
شکاف ارزش آنتروپی ناشی از گسترش افقی و اسپرال شهر که
خود متأثر از الگوی رشد خطی آن است ،الگوی قطاعیـ متمرکز
را به عنوان الگوی مطلوب گسترش آتی شهر تشخیص داده است.
روش تحقیق

از آنجا که پژوهش حاضر به توصیف و تفسیر شرایط موجود پرداخته
و وضعیت محدوده را مطالعه و تحلیل میکند ،بر روش تحقیق
توصیفیـ تحلیلی منطبق است ،لذا در راستای دستیابی به هدف
پژوهش ،با رجوع به اطالعات اسنادیـ کتابخانهای همچون کتب
اصول ،مبانی و مدلهای سنجش فرم شهری ،دستیابی به شکل
پایدار شهری و غیره و همچنین مجالت و مقاالت علمیـ پژوهشی،
سازمانها و ارگانهای دولتی نظیر شهرداری ،مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،دفتر آمار و اطالعات استانداری تهران و
تحلیل تطبیقی طرح تفصیلی منطقه  13شهر تهران ،طرح راهبردی
هدایت و کنترل تحوالت کالبدی شهر تهران ،سالنامة آماری استان
تهران و برداشتهای میدانی ،اطالعات مورد نیاز جمعآوری و با
توصیف آنها مبانی اولیة پژوهش تنظیم شده است.
به منظور تحلیل پژوهش نیز با بهرهگیری از مدلهای آنتروپی
شانون و هلدرن به روشهایی کاربردی برای تحلیل سیستماتیک
الگوهای رشد شهری ،به صورت ترکیبی و مقایسهای به تعیین
الگوی گسترش فضایی منطقه  13شهر تهران ،به منظور دستیابی
به الگوی بهینه و پایدار رشد شهری پرداخته شده است.
مبانی نظری تحقیق
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شهر از دیدگاه کالبدی ،مکانی است که از یک نظم در طراحی و
کالبد تبعیت میکند .این نظم را در شکل عمومی و راهها و سازمان
کالبدی شهر میتوان مشاهده کرد (شیعه .)5 :1389 ،توسعة شهری
به عنوان مفهوم فضایی ،تغییرات در کاربری زمین و سطوح متراکم
برای رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینة مسکن ،حمل و نقل ،اوقات
فراغت و غذا را در بر میگیرد (.)Rahmani, et al., 2013
شهر زمانی دارای توسعة پایدار خواهد بود که در طول زمان از نظر
زیستمحیطی قابل سکونت و زندگی ،از نظر اقتصادی بادوام و از
نظر اجتماعی همبسته و پایدار باشد و شهروندان بتوانند درآمدی
عادالنه ،مسکنی مناسب و زندگی سالم و راحتی داشته باشند
(شکویی .)125 :1378 ،میتوان گفت الگوی سنتی طرحهای توسعة
شهری در ایران،به دلیل نداشتن نگرش سیستمی و بیتوجهی به
نقاط قوت و ضعف پتانسیلهای طبیعی و انسانی شهر ناموفق بوده
( ،)Ibidبنابراین گسترش کالبدی شهری در اغلب شهرهای کشور،
ناشی از بیبرنامگی در بهرهبرداری اصولی (بر مبنای علمی) از
زمین شهری است (حبیبی .)27 :1387،در بررسی فرایند توسعة
کالبدیـ فضایی شهر تقسیمات مختلفی از انواع توسعة شهری ارایه

شده است ،در این میان دو نوع تقسیمبندی از توسعة شهر بیشتر
مورد قبول صاحبنظران است  :اول ،رشد شهر مطابق منشأ؛ دوم،
رشد شهر مطابق جهت.
رشد شهرها مطابق منشأ در دو طبقة زیر قابل تقسیم است  :رشد
طبیعی و رشد برنامهریزی شده (شمس و حجی مالیری.)27 :1388 ،
بیشتر شهرها در گذشته به صورت طبیعی رشد کردهاند ،یعنی رشد
شهر بدون برنامهریزی آتی و به صورت اتفاقی انجام شده است.
در رشد طبیعی شهر سیستم جادهای ،پارکها ،مدارس ،واحدهای
صنعتی ،مراکز تجاری ،بیمارستانها و زمینهای بازی و غیره بدون
نظم و مالحظات توسعة آتی شهر ایجاد میشوند .رشد شهر براساس
جهت و مسیر گسترش نیز به دو صورت زیر انجام میگیرد :افقی و
عمودی (زیاری.)3 :1389،
هر کدام از این دو رشد ،کالبد متفاوتی ایجاد میکند .رشد کالبدی
به شکل افزایش محدودة شهر یا به اصطالح رشد افقی شهر و رشد
عمودی به صورت درونریزی جمعیت شهری و رشد فشردۀ شهری
نمایان میشود (رهنما و عباسزادگان .)1387 ،رشد افقی الگوی
نسبت ًا جدیدی در سکونتگاههای انسانی است که از گرد هم آمدن
اتفاقی مساکن با تراکم کم و توسعههای نواریشکل تجاری ایجاد
شده و معلول کاربرد وسیع اتومبیل است (.)Ewing,1997:107
نوزی کلیة تعاریف رشد افقی شهری را خالصه کرده تا به تعریف
واحدی برسد  :توسعة بدون برنامهریزی و کنترل ،ناهماهنگ و
تککاربری ،که یک نقش ترکیبی از کاربری فراهم نمیکند ،از
نظر عملکردی هیچ رابطهای با کاربریهای اطراف شهر ندارد و
به عنوان یک توسعة کمتراکم ،خطی یا نواری ،متفرق ،جسته و
گریخته و توسعة جدا افتاده به نظر میرسد (.)Nozzi, 2003
شهر عمودی یا فشرده نیز طبق تعریف الکین و همکاران باید فرم
و مقیاسی داشته باشد که برای پیادهروی ،دوچرخهسواری و حمل و
نقل عمومی ،همراه با تراکمی که باعث تشویق تعامالت اجتماعی
میشود ،مناسب باشد ( )Elkin, et al.,1991و جمعیت و تراکم
افزایشیافته در حومههای شهرها همراه با سرمایهگذاری در حمل
و نقل عمومی صورت گیرد (کاتی ،برتون و جنکز.)79 :1383 ،
برتون شهر فشرده را شهری تعریف کرده که تراکم آن باال و
کاربریها ترکیبی است و سیستم حمل و نقل عمومی خوبی دارد و
پیادهروی و دوچرخهسواری را تشویق میکند (.)Burton, 2000:197
اخیراً روشهای کمی به عنوان وسیلهای برای طبقهبندی و تجزیه
و تحلیل سیستماتیک الگوهای رشد شهری ضروری شده است؛ به
همین منظور روشها و مدلهای مختلفی توسط دانشمندان ارایه
شده است (.)Glaster et al., 2001
در این راستا از مدلهایی نظیر آنتروپی شانون و هلدرن برای
تجزیه و تحلیل و تعیین پدیدة رشد بیقوارگی (اسپرال) یا
پراکندگی شهری استفاده شود ،به عبارتی با استفاده از این مدلها
میتوان مشخص کرد که چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد
جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بیقوارة شهری بوده است

49
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(حکمتنیا و موسوی.)131 :1385 ،
معرفی محدودة مورد مطالعه

منطقـه  13شهر تهران در آغاز شکلگیری جزو شرقیتریـن
مناطق شهر بوده که به مناطـق  7و  8و ( 14از شمال به خیابان
دماوند ،حد فاصل میدان امام حسین(ع) تا تقاطع شهید بابایی و
دماوند از جنوب به منطقه  14خیابان پیروزی حد فاصل میدان
شهدا تا میدان کالهدوز ،از غرب به منطقه  12خیابان  17شهریور،
حد فاصل میدان شهدا تا میدان امام حسین(ع) و از شرق به میدان
شهید کالهدوز تا سهراه تهرانپارس و محدودة اراضی سرخه حصار)
محدود میشود(مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.)1385 ،
یافتههای تحقیق

...........................................................

براساس تقسیمات اداری ،شهرداری منطقه  13تهران در سال
1385شامل  4ناحیه و  12محله است .در این تقسیمبندی فضای
پادگان نیروی هوایی مستثنی شده و نواحی و محالت به صورت
گسسته از هم قرار گرفتهاند .از کل نواحی ،ناحیه  4دارای نقش
غیرمسکونی بوده و عمدت ًا به کاربریهای کارگاهی و صنعتی

تخصیص یافته است ،بدین ترتیب بیشترین سهم و عرصه به ترتیب
مربوط به نواحی  2 ،3و  1است ،در حالیکه تراکم جمعیتی به ترتیب
در نواحی  2 ،3و  1بیشتر و در ناحیه  4بسیار کم است(مرکز مطالعات
و برنامهریزی شهر تهران.)1385 ،مساحت ساخته شده(تراکم کلی
مسکونی) منطقه  13شهر تهران در سال  1384حدود  432.5هکتار
با جمعیت  239686بوده که این مقدار در سال  1389به 489.5
هکتار با جمعیت  241482رسیده است(طرح راهبردی هدایت و
کنترل تحوالت کالبدی شهر تهران.)1389 ،
بررسی کلی سیر پیدایش و روند گسـترش بخشهای مختـلف
منطقه 13شهر تهران نشـان میدهد که این منطقه به لحاظ قدمت
و تاریخ تکوین ،به سه بخش مجزا قابل تفکیک است .این سه
بخش به قرار زیر است:
 بخش اول در غربیترین قسمت منطقه شامل بافت و کالبدیعمدت ًا فرسوده و قدیمی است.این بخش که بین خیابان  17شهریور
و خیابان مهام واقع شـده ،بین سالهای1300تا  1330شکل گرفته
است ،از مهمترین ابنیه در این محدوده ،شرکت برق منطقهای در
مجاورت میـدان شهدا و کارخانة مهماتسازی در مجاورت محور
پیروزی ،همگی از ابنیه و فضاهای متقدم و تاریخی این بخش است

تصویر  .1سازمان فضایی شهر تهران و موقعیت منطقه  13در آن .مأخذ :مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.1385 ،

Fig.1. Spatial organization of Tehran and the location of district 13. Source: Tehran Urban Planning & Research Center, 2006.
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تحلیل یافتههای تحقیق

همانطورکه پیشتر اشاره شد در این پژوهش پس از گردآوری و
پردازش اطالعات و دادههای مورد نیاز با بهرهگیری از مدلهای
آنتروپی شانون و هلدرن به صورت ترکیبی به تحلیل الگوی
گسترش کالبدی -فضایی منطقه  13شهر تهران طی سالهای
 ،1384-89با هدف ارایة الگوی بهینه و پایدار رشد شهری پرداخته
شده است.
مدل هلدرن

به طور تقریبی دو عامل به عنوان متهمان اصلی در گسترش
پراکندة زمینهای شهری پیشنهاد شده است :الف -رشد جمعیت؛
ب -بقیة فاکتورهایی که با عنوان رشد مصرف زمین در نظر
گرفته شدهاند)Leankolankiewicz, Roy beck, 2001: 17( .
برای پی بردن به اینکه کدامیک از عوامل فوق نقش مهمتری
در نحوة گسترش کالبدی -فضایی شهر ایفا میکنند ،میتوان از
جایگذاری دادههای مربوط به هر یک از عوامل در مدل نسبت ًا
پیچیده هلدرن که به طور متداول از آن استفاده میشود ،استفاده
کرد (حکمتنیاوموسوی.)129 :1385،
با استفاده از این روش میتوان مشخص کرد که چه مقدار از رشد
شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بیقوارة شهری
بوده است (رفیعی.)102 :1387 ،ساختار کلی مدل هلدرن به شرح
زیر است(حکمتنیا و موسوی: )133 :1385،
بر این اساس طی دورة  1384-89در منطقه  13شهر تهران

............................................................

که بین سنوات  1305تا  1320به وجود آمدهاند.
 بخش دوم که به لحاظ موقعیت قرارگیری بین خیابان مهامدر غرب پادگان نیروی هوایی و خیابان خاقانی در شرق تهـران
نو گسترده شده ،عمدت ًا طی سـالهای  1335تا  1355شـکل
گرفته است .این بخـش به علت قرارگیری پادگان نیروی هوایی در
مرکزیت آن دچار ساختار گسسته و ناهمگن ،خصـوص ًا در قسـمت
غربی است.
برخالف قسمت غربی که شریانها قطـع شده و بافت مسکونی به
صورت باریکه در حاشیة معابر اصلی قرار گرفته و از سلسله مراتب
صحیحی برخوردار نیست ،در بخش شرقی وجود محـالت طراحی
شده تهران نو و نیروی هوایی که در سالهای  1325تا  1345و
سالهای  1335تا  1355شکل گرفته ،از ساختاری نسبت ًا منسجم و
کالبدی مناسب برخوردارند.
 بخش سوم که متأخرترین بافت منطقه است از سال  1355بهبعد شکل گرفته است؛محرک اصلی توسعة این بخش که شامل
باریکهای در سمت جنوب محور دماوند است ،واقع شـدن در جوار
مهمترین محـور ورودی شرق تهـران (محور دماوند) است که در
غالب استـقرار واحـدهای ریز و درشت کارگاهی و صنعتی و به
تدریج گسـترش یافته است .وجود پایانة شرق و قـرارگیری آن
در حاشـیة شـمالی جنـگل سرخه حصـار از دیگر عوامل محرک
توسعه و گسترش این بخش بوده است .در دورة پهلوی دوم
بیشترین توسعة کالبدی شهر تهران در جهت شمال اتفاق افتاد.
توسعة ارتباطات شهری و خیابانکشیهای جدید نیز به همراه رواج
استفاده از وسایط موتوری این روند را سرعت بخشید .در این میان
بیشترین توسعة کالبدی ،پیرامون دروازة شمیران (میدان بوعلی) رخ
میدهد و این نقطه کانون اصلی گسترش تهران به سمت شـمال
شرق و شرق میشـود.
دروازة دوشان تپه (میـدان شهدا) بعدها این نقـش را به میـدان
فوزیـه (میـدان امام حسین(ع) فعلی) میبخشد .رشد به سوی جادة
مازندران و خیابانهای دوشان تپه و عشرت آباد ،دروازة شمیران
را به یک مرکز توسعة شمالی در این بخش از شهر تبدیل میکند.
روند تغییر و تحوالت تهران که از شروع حکومت پهلوی آغاز شده
بود ،در این دوره نیز ادامه یافت .در گامهای اولیة رشد شهر از
سالهای 1322به بعد ،ابتدا باغات درون شهر به زیرساخت و ساز رفت.
با ادامة رشد شهر در اراضی پیرامون محدودة قبلی شهر ،برخی
از کاربریها که در حاشیۀ شهر و خارج آن قرار داشتند ،مثل
کاربریهای نظامی و صنعتی جزو اراضی شهر شده و با کاربریهای
مسکونی احاطه شدند.
از دهة 40به بعد ،تحت تأثیر دگرگونی نظام اقتصادی و اجتماعی،
پویش شهرنشینی نیز تند و ناموزون شد .همگام با تحول بنیادی
در نظام اقتصادی شهر و ایجاد فعالیتهای گوناگون شهری،
جذب جمعیت و افزایش مهاجـرتها به تهـران آغاز شـد،
بنابراین ضرورت تأمین مسـکن ،شکلگیری و توسعة محلههای

مسکونی جدید را در نواحی مختلف شهر به دنبال آورد .مهمترین
دگرگونیهای منطقه 13در این مقطـع زمانی در پی ایجاد محالت
مسکونی تهران نو و نیروی هوایی شکل میگیرد که مصادف است
با به وجود آمدن محالت مسکونی در سایر نقاط شهر که از آن
جمله میتوان به قاسم آباد ،نارمک ،تهرانپارس ،شهرآرا ،دولت آباد،
شهرزیبا ،اختیاریه ،دروس ،فرمانیه ،نیاوران ،سعادت آباد ،االهیه و
لویزان اشاره کرد.
از دیگر عواملی که در رشد و توسعة منطقه13در این مقطع زمانی
مؤثرمیافتد ،اشغال فضـاهای خالی مابین نواحـی کوهسـتانی
شـمال و شرق شـهر و در نهایت ساخت و ساز تپههای دوشان
تپه و قصر فیروزه در شرق است (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران.)1385 ،
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متغیرها به شرح زیر در مدل فوق جایگذاری میشوند :

بیشتر متأثر از رشد فیزیکی آن است).
مدل آنتروپی شانون

...........................................................

نتایج حاصل از تحلیل مدل هلدرن در فاصلة سالهای 1384-89
نشان میدهد که حدود  6درصد از رشد شهر مربوط به رشد
جمعیت و  94درصد از رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال
شهر بوده که خود منجر به کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش
سرانة ناخالص زمین شهری گشته است ،به عبارت دیگر گسترش
کالبدی -فضایی شهر از رشد جمعیت پیشی گرفته و منجر به رشد
افقی ،بیقواره و پراکندگی شهر شده است (رشد و توسعة منطقه

از این مدل برای تجزیه و تحلیل و تعیین مقدار پدیدة رشد
بیقوارگی یا پراکندگی شهری استفاده میشود .آنتروپی شانون
برای تبدیل مقادیر به دامنة بین صفر تا یک از بقیه بهتر است
(شمس و همکاران ،)91 :1391 ،زیرا تحت تأثیر و تعداد خرده
ناحیهها قرار نمیگیرد(رهنما و عباسزادگان .)1387 ،ساختار کلی
مدل به شرح زیر است(حکمتنیا و موسوی )129 ،1385 ،که در
آن  Hمقدار آنتروپی شانون و  Piنسبت مساحت ساخته شده
(تراکم کلی مسکونی) منطقة  iبه کل مساحت ساخته شدة مجموع
مناطق و  nمجموع مناطق است .ارزش مقدار آنتروپی شانون از
صفر تا ( Ln(nاست که در آن مقدار صفر بیانگر توسعة فیزیکی
خیلی متراکم(فشرده) و مقدار ( Ln(nبیانگر توسعة فیزیکی پراکندة
شهری است.
به منظور تحلیل یافتههای پژوهش ،منطقه  13شهر تهران به سه

تصویر  .2روند گسترش کالبدی -فضایی منطقه  13شهر تهران .مأخذ :مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.1385 ،

Fig.2. Spatial-physical expansion process of district 13 of Tehran. Source: Tehran Urban Planning & Research Center, 2006.
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ناحیه تقسیمبندی و در غالب جداول زیر بیان شده است ،ناحیه : 1
خیابان حجت و فجر تا  17شهریور؛ ناحیه 30 : 2متری نیروی
هوایی تا خیابان حجت؛ ناحیه  : 3رودخانه جاجرود تا 30متری
نیروی هوایی.
نتایج حاصل از تحلیل مدل آنتروپی شانون در فاصلة سالهای
 1384-89نشان میدهد که مقدار آنتروپی منطقه  13شهر تهران
در سال  1384برابر( )1.0649و در سال  1389برابر()1.0778
جدول  .1محاسبه ارزش آنتروپی منطقه  13شهر تهران در سال .1384

مأخذ  :محاسبات نگارندگان(1.0649H= (Table 1.Entropy value Calculation of
.district 13 of Tehran in 2005.Source: Authors

است ،در حالیکه حداکثر ارزش  Ln(3(=1.0986است؛ لذا
نزدیک بودن مقادیر آنتروپی به دست آمده به مقدار حداکثر ،بیانگر
گسترش افقی ،پراکنده ،پدیدة رشد بیقوارگی و پراکنش منطقه
طی سالهای گذشته است .از طرف دیگر از آنجایی که مقدار
آنتروپی طی سالهای اخیر افزایش یافته و به حداکثر ارزش (Ln(3
نزدیکتر شده است ،گسترش کالبدی منطقه پراکندهتر شده است.
جدول  .2محاسبه ارزش آنتروپی منطقه  13شهر تهران در سال .1389

مأخذ :محاسبات نگارندگانH= (Table 2. Entropy value Calculation 1.0778) .
.of district 13 of Tehran in 2010.Source: Authors
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مساحت

-0.3375

-1.4740

0.2290
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1

-0.3614

-0.8228

0.4392

189.95

2

-0.3661

-0.3660
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0.3318

143.51

3

-0.3675

432.5

مجموع

-1.0778
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(هکتار)

Ln pi

Pi

مساحت

-0.3442

-1.4102

0.2441

119.5

1

-0.9051

0.4045

198

2

-1.0458

0.3514

172

3

489.5

مجموع

ناحیه

(هکتار)

ناحیه

نتیجهگیری و ارایة پیشنهادها

............................................................

بهرغم اینکه مفهوم راهبردهای توسعة شهری حدود دو دهه است که وارد ادبیات مدیریت شهری شده ،اما رویکرد غالب توسعه در سیستمهای
مدیریت شهری در کشور ما به گونهای است که تنها در حد هدایت و راهبری طرحهای هادی یا جامع شهری ،تغییرات کاربری و گسترش
سرمایههای فیزیکی محدود مانده است ،به عبارت دیگر ،پارادایمهای غالب در فرایند توسعة شهری در ایران ،طوری شکل گرفته که بیشتر
به بعد اقتصادی توسعه توجه دارد ،این در حالی است که در دنیای امروز ،استراتژیهای توسعة اقتصادی بدون در نظر داشتن ابعاد انسانی،
اجتماعی و زیست محیطی آن ،پویاییهایی را ایجاد میکند که به موجب آن ،عوامل اصلی توسعهیافتگی ،به جای آنکه به عنوان پیشران
برای فرآیند توسعه عمل کنند ،با تأخیرهای زمانی ،در مقابل توسعه قرار میگیرند ،در این حالت ،اینگونه توسعهها را ناپایدار تلقی میکنند.
در دهههای اخیر شهرها به شکلی بیبرنامه رشد کرده و محدودههای شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیة خود رسیدند؛ این
معضل به الگوی گسترش افقی یا پراکندگی شهری معروف شده و منشأ بسیاری از مشکالت در شهرهای کشورهای در حال توسعه شده
است ،لذا از آنجا که الگوی توسعة کالبدی هر شهر تأثیر اساسی بر پایداری یا ناپایداری توسعة آن دارد ،مدیران ،متولیان و برنامهریزان شهری
میبایست به منظور هدایت این الگو برای توسعة پایدار شهری ،از الگوی توسعة کالبدی و رشد کالبدی موجود شهرها شناخت کافی داشته
باشند .منطقه  13شهر تهران نیز از این قاعده مستثنا نبوده ،بهطوریکه نتایج حاصل از تحلیل پژوهش براساس مدلهای مورد استفاده نشان
داد که طی سالهای گذشته منطقه فوق دارای الگوی گسترش افقی ،پراکنده ،غیرمتراکم و پدیدة رشد بیقوارگی(اسپرال) بوده و گسترش
کالبدی آن پراکندهتر شده است .شهر تهران در طول دوران حیات خود هم به صورت طبیعی و خودرو و هم به صورت از پیش اندیشیده،
در بطن خود از الگوهای مختلف گسترش پیروی کرده و در این فراز و نشیب ،گاه با مشکالت عدیدهای رو به رو شده که هماکنون گریبان
شهروندان و مدیریت شهر را گرفته است؛ لذا از آنجا که طی سالهای آتی نیز روند گسترش کالبدی شهر و منطقه مورد مطالعه ادامه خواهد
داشت ،بیتردید باید قسمتی از فضاهای باز به زیر ساخت و ساز برود ،از این رو چنانچه از هماکنون برنامهریزی برای چگونگی گسترش
آتی آن صورت نپذیرد ،منطقه در آیندهای نه چندان دور دچار مسایل و معضالت فراوانی میشود که به از بین رفتن رفاه شهروندی و عدم
دستیابی به شهری سالم خواهد انجامید؛ بنابراین با اتخاذ برنامههایی نظیر هماهنگ کردن رشد سایر کاربریها با رشد کاربری مسکونی
میتوان به رشد متعادل شهر و منطقه مورد مطالعه کمک کرد ،از طرفی با در نظر گرفتن الگوی گسترش متمرکز درونبافتی(فشرده و
عمودی) و در عین حال تغییر کاربری بخشی از زمینهای متعلق به پادگان نیروی هوایی و مهماتسازی ،گسترش کالبدی منطقه میتواند
روند معقوالنهتری را در جهت نیل به هدف پژوهش طی کند.
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در این راستا نقشة الگوی توسعة پیشنهادی منطقه و راهکارهای زیر در راستای دستیابی به الگوی گسترش فضایی بهینه و پایدار منطقه 13
شهر تهران ارایه شده است که میتواند رهیافتی برای پژوهشهای بعدی و همچنین سازمانهای اجرایی کشور نظیر استانداری ،فرمانداری،
شهرداری و غیره باشد:
 توسعة عمودی ،فشرده و متمرکز درونبافتی منطقه با در نظر گرفتن زیرساختهای مناسب میتواند از توسعة منطقه به صورت افقی،پراکنده و نامتراکم جلوگیری کند و در نهایت منجر به گسترش بهینه و پایدار شهر شود.
 تجمیع اراضی مسکونی ریزدانه و احداث آپارتمانهای مسکونی با معافیتهای عوارض و اعطای وامهای بلندمدت. هدایت و کنترل شکلگیری عناصر و عملکردهای شهری در غالب سطحبندی مراکز و محورهای توسعه شامل بهرهگیری از اراضی پادگانو تسلیحات و تغییر کاربری با نقش و عملکرد تعریف شدة منطقهای و فرا منطقهای.
 بهرهگیری از مشارکت مردمی در ارتقای کیفیت محیط زیست نظیر حفاظت از پارک سرخهحصار و توسعة آن در حوزههای جنوبی وکنترل تحوالت کالبدی آن.
 احداث فضای سبز در نواحی مختلف منطقه به خصوص بهرهگیری از فضای پادگان. توسعة حمل و نقل عمومی و اصالح ساختار و سلسله مراتب شبکههای ارتباطی و افزایش سطوح شبکه در ردة شریانی به منظور تکمیلشبکة ارتباطی درون منطقهای.
 سیاستگذاری مناسب توزیع تراکم ساختمانی ،متناسب با ساختار و سازمان فضایی منطقه شامل :متعادل کردن ضوابط ساختمانی در سطحمنطقه ،اعمال ضوابط خاص و ویژه در خصوص تجمیع اراضی کوچک تجاری-خدماتی جهت ساخت مکانهای بزرگ تجاری-خدماتی،
تجمیع اراضی مسکونی ریزدانه و احداث آپارتمانهای مسکونی با معافیتهای عوارض و اعطای وامهای بلندمدت و مشارکت شوراهای

تصویر  .3الگوی توسعة پیشنهادی منطقه  13شهر تهران .مأخذ :مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.1385 ،
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Table 2. Entropy value Calculation of district 13 of Tehran in 2010.Source: Authors.
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محلی در نظام مدیریت شهری.
 ساماندهی و تقویت عناصر ،مراکز و راستهها و پهنههای خدماتی ،رفاهی ،فرهنگی و اجتماعی با عملکرد منطقهای و فرا منطقهای و حفظو ارتقای فرصتهای توسعة صنعتی در چارچوب توسعة پایدار.
 ساماندهی بافتهای فرسوده و نظاممند کردن ساخت و سازها در غالب ضوابط و معیارهای کمی و کیفی مطلوب. -مشارکت شوراهای محلی در نظام مدیریت شهری و کنترل بهینه آن و غیره.
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Spatial Extension Pattern of District 13 of Tehran City
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Abstract
In recent decades, cities have grown with no plan and urban boundaries have reached to extend several times bigger
than its original ones during a short period of time. This problematic issue caused to negative phenomenon of urban
dispersion. Also it is the source of many problems in cities in developing countries. Thus, studying the urban extension
pattern is one of the issues which can provide the development strategy in order to empower the urban management
in long-term. Tehran as the capital city of Iran in terms of physical growth and development had a slow growth and
low compaction in the past. However, by the onset of rapid urbanization and uncontrolled rural to urban migration
growth, its area has grown rapidly. It can be expected the horizontal growth pattern and urban dispersion, although
the tendency to concentration and compression in recent years is observed. Regarding the major impact of the physical development pattern of each city on the stability or instability of its development, managers, administrators and
urban planners must have sufficient knowledge about available physical development and physical growth of cities in
order to guide this pattern to urban sustainable development. The aim of the present study is to determine the pattern
of spatial extension of district 13 of Tehran city during 2006 to 2011, as well as providing solutions to achieve an optimized and sustainable city growth pattern. The research is through descriptive and analytical method as documents
studies, library studies and fieldwork surveys, with considering the area, population and residential density indicates
by using Holdren and Shannon Entropy as an applied method to systematic analysis of urban growth pattern in recent
years. The results based on the present studies show that in the case study, the area has grown dispersal and it has
caused negative occurrence of urban dispersion. Since the trend of physical expansion of city and region will continue
in the case study, undoubtedly, it will be necessary to allocate some parts of open areas for construction. If its future
expansion is not considered to be planned, indeed not in a long future, the region will face a lot of problems and issues
which may cause loss of citizens’ welfare and failure to achieve a healthy city. Therefore, by coordinating the growth
of other land uses along with residential land use growth, we can help the balanced urban growth. Accordingly, we
must use the pattern of concentrated development within the inner texture (intensive and vertical) and also changing
the land use of some parts of air force military land belongings in order to have a logical trend for physical development of the region.
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