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چکیده
تمرکزگرایی و فقدان رویکرد کارآمد آمایشی در ایران از دهه  1951 م به بعد موجب قطبش فضایی توسعه در این پهنه  سرزمينی 
کارکردی، از قطبش بیشتری برخوردار  کم  شده است. شهر تهران در این فرآیند به  دليل جایگاه پایتختی و تنوع، تمرکز و ترا
کز، به  ویژه منطقه و شهر تهران را در  پی داشته  گردیده است. این روند، فاصله  روزافزون توسعه  مناطق و مهاجرت  به مرا
کنده رویی و شکل گيری سکونتگاه های غيررسمی  است. این روند اغلب به  واسطه  حومه و حاشيه نشينی فقر، موجب پرا
که از سازمان دهی مدیریت و برنامه ریزی ملی،  در این منطقه و این شهر شده است. این روند به گونه ای به وقوع پیوست 
منطقه ای و محلی پیشی گرفت و بر آن استيال یافت. یکی از محدوده های مکانی شکل گيری این نوع سکونتگاه ها در این 
ک،  منطقه ، محدوده  شهری اسالم شهر_رباط کریم در حاشيه  جنوب غربی شهر تهران است. منابع زیستی سرشار آب  و خا
قيمت پایین زمين و مسکن، سهولت خرید و فروش زمين، سهولت ساخت  وسازهای مسکونی غيرمجاز، وجود جاده ساوه 
که این روند را در این محدوده در قياس با  کم و سهولت دسترسی به شهر تهران از جمله  علل و عوامل محلی بودند  و فاصله 
کانون های شهری  کشور و سایر مناطق، تشدید و متمایز نموده است. هدف این تحقيق، آشکار سازی تغيیرات فضایی  کل 
کتابخانه ای ،  از جمله  تصاویر  این محدوده از سال 1976 تا 2015 است. داده های مورد نياز این تحقيق به روش مطالعات 
 ماهواره ای  لندست به  دست  آمده و با استفاده از  نرم افزارهای ENVI,ARCGIS,QGIS پردازش و تحليل  شده اند. جامعه 
کانون های شهری واقع در این محدوده بوده است. از این  رو این تحقيق از نظر هدف؛ شناختی، از  آماری این پژوهش، 
کيفی )ترکيبی( و از نظر روش؛ توصيفی_تحليلی است. طبق یافته های این تحقيق،  کمی و  نظر زمان؛ مقطعی، از نظر داده؛ 
گلستان، نسيم شهر،  کانون ها در طول این دوره، به  ترتيب در اسالم شهر،   کمترین ميزان توسعه فضایی این  بیشترین و 
کانون ها در این دوره، اراضی کشاورزی  را  رباط کریم،  صالح آباد  و  نصيرشهر به  وقوع پیوسته است. توسعه فضایی  شتابان این  

به  شدت بلعيده و به شهرها ادغام و الحاق نموده است. 

گان کلیدی: توسعه فضایی، کالنشهر تهران، اسالم شهر، رباط کریم. واژ
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ــکــم ــت وی ــس ــی ب

 )Department of Housing and Urban منطقه ای و محلی نياز دارند
.Development,2003:1(

ــن رونـــد و رویـــدادهـــا، »تفرق  ای از دالیـــل ســاخــتــاری اصــلــی  یکی 
و  و سازمان های مدیریتی متعدد  نهادها  یعنی وجود  سياسی4«، 
نارسایی  این  است.  محلی  و  منطقه ای  ملی،  گستره   در  مستقل 
ــا چالش  ســاخــتــاری و عــمــلــکــردی را مــی تــوان مــهــم تــریــن مــانــع ی
)بـــه  ویــژه  منطقه ای  حــکــمــروایــی  و  یکپارچه  مــدیــریــت  فــــراروی 
و  فضایی  تفرق  موجب  ویژگی  این  برشمرد.  کالنشهری(  مناطق 
سکونتگاه های  شکل گيری  جمله  از  سکونتگاه ها،  کنده رویی5  پرا
ــد مناطق  خـــودرو در ایــن مناطق مــی گــردد. بــر ایــن اســـاس، »رش
کالنشهری آنها را فراسوی مرزهای تقسيمات سياسی سنتی توسعه 
و  شهرک ها  شهرها،  کالنشهری،  مناطق  بیشتر  کنون  ا می دهد. 
این  به  تلویحًا  امر  این  می گيرند.  بر  در  را  بسياری  شهرستان های 
که قلمروها و واحدهای حکومتی متعدد و مستقلی  معنی است 
اتخاذ  بــرای  مانعی  که  دارنــد  کالنشهری وجــود  گستره مناطق  در 
گستره  کل  تصميمات و انجام اقدامات سياستی مؤثر و یکپارچه در 
مورد بحث به شمار می آیند. وجود واحدهای حکومتی همچون 
گستردگی  شهرداری های متعدد و مستقل از هم حاصل مقياس و 
گرچه تحقق مشارکت  فضایی این شکل از سازمان فضایی است. ا
و  تغيیرات  سرعت  پاسخگویی،  منطقه ای،  هویت  حس  ایجاد  و 
اثربخشی نيز از جمله چالش های اصلی فراروی حکومت کالنشهری 

.)asadi,2004, Quoted from,Henton200( »عنوان شده است
کنون       در ارتباط با موضوع این پژوهش، تحقيقات متعددی تا
به  انجام رسيده است. از جمله، خوش گفتار و همکاران )2010( در 
پژوهشی با عنوان »مدل سازی زمانی_مکانی رشد شهری، روشی 
تغيیرات  مارکوف«،  زنجيره  و   cellular automata تلفيق  بر  مبتنی 
از شهر تهران براساس تصاویر  کاربری زمين در بخشی  پوششی و 
ماهواره ای Aster و نقشه توپوگرافی برای دوره زمانی 2001 تا 2009 
کاهش مناطق  بیانگر  این پژوهش  یافته های  پایش نموده اند.  را 
است   بـــوده  مــحــدوده  آن  در  شــهــری  مناطق  افــزایــش  و  جنگلی 
)Khoshgoftar M & et al,2010:17(. احدنژاد و همکاران )2011( در 
شهرها  فضایی  گسترش  پیش بینی  و  »ارزیابی  عنوان  با  پژوهشی 
اطالعات  سيستم  و  چندزمانه  مــاهــواره ای  تصاویر  از  استفاده  با 
جغرافيایی در شهر اردبیل در سال های 1984 تا 2011« به آشکارسازی 
در  پرداخته اند.  محدوده  آن  در  داده  خ   ر تغيیرات  ميزان  و  نــوع 
 ،1984 ســال هــای   TM لندست  سنجنده  تصاویر  از  پژوهش  آن 
1991، 2000 و 2011 استفاده شد و تحوالت جمعيتی این شهر بین 
سال های 1984 تا 2011 نيز مورد تجزیه  و تحليل قرارگرفت. در آن 
کشف و ارزیابی تغيیرات  پژوهش پس از عمليات آشکارسازی، برای 
انــطــبــاق )Fuzzy Art map( و  بر شدت  فــازی مبتنی  ــای  از روش ه
اســت.  ــاده  شــده  ــفـ ــتـ طبقه بندی )Crosstab( اسـ از  بعد  مقایسه 
همچنين برای پیش بینی روند تغيیرات تا سال 2011 از روش ترکيبی 
گردیده است.  زنجيره های مارکوف و سلول های خودکار استفاده 
که جمعيت این منطقه در حدود یک و  نتایج آن تحقيق نشان داد 

4 Political Fragmentation
5 Sprawl

1. مقدمه
کشورهای  فضایی_فضایی  و  اقتصادی_ اجتماعی  توسعه  شالوده 
بر  عمومًا   ،)1950-1960( بیستم  قــرن  اواســط  در  درحــال  توسعه 
»راهــبــرد  و  صنعتی2«  رشــد  »رویــکــرد  نــوســازی1«،  »نظریه  اســاس 
توسعه قطبی3« شکل گرفته بود. این رویکرد در دهه 1960 به  عنوان 
منطقه ای  برنامه ریزی  و  سرزمين  آمایش  در  سياست گذاری  ابــزار 
با حمایت و  کشورهای مختلف، غالبًا  گرفت و در  مورد توجه قرار 
کار  به  بین المللی  و  فراملی  مؤسسات  و  دولت ها  مالی  تسهيالت 
برخالف  ســوم  جهان  کشورهای  در  جهت گيری  ایــن  شــد.  گرفته 
کم  ترا و  تمرکز  قطب ها،  شکل یابی  موجب  اول،  جهان  کشورهای 
و  ملی  رشــد  کز  مرا و  قطب ها  در  توسعه  زیرساخت های  و  منابع 
کار صنعتی، مهاجرت بی سابقه  نيروی  تأمين  به  نياز  منطقه ای، 
شهری  گسترش  و  حياتی  جدید  فضاهای  به  نياز  روستا_شهری، 
در اراضی پیرامون شده است. در طی این روند، روستاها به تأثير 
کارکردهای شهری به  تدریج از مکانی توليدی با محتوای غالبًا  از 
کانونی بی هویت و مصرف کننده تبدیل  شده اند. این  کشاورزی، به 
جهت گيری ها در ایران در سده  معاصر به اجرا درآمد و از سال 1956 
گرفت. راهبرد قطب رشد در طول سال های  به بعد شدت بیشتری 
پنجم  و   )1967-1972( چــهــارم  برنامه  قالب  در   1977 تــا   1968
و  ملی  فضایی  برنامه ریزی های  مبنای  عمرانی،   )1973-1977(
کم  منطقه ای کشور قرار گرفت. این جهت گيری ها موجب تمرکز و ترا
کز رشد، شکاف سطوح توسعه مناطق و  منابع و زیرساخت ها در مرا
کنده رویی، شکل گيری سکونتگاه های  سکونتگاه ها، مهاجرت، پرا
)ازجمله  گير  فرا و  گسترده  ساختاری_کارکردی  تغيیرات  و  خــودرو 

.)kamanrood & et al,2014:42( شده است )کاربری اراضی
و  فوق  عوامل  از  تأثيرپذیری  با  نيز  اسالم شهر_رباط کریم  حــوزه       
)به ویژه  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  ناشی  اقتصادی_اجتماعی  آثار 
عازم  که  سرپناه  و  کــار  جویای  مهاجران  سيل  تحميلی(،  جنگ 
در  مهاجران  این  است.  جا  داده  خود  در  را  بودند  تهران  کال نشهر 
ــودرو و بی برنامه  تــهــران_ســاوه به  صــورت خ ارتباطی  حــول جــاده 
را  مــوجــود  ده هــاهــزارنــفــری  شهری  اجتماعات  و  گزیدند  اســکــان 
این گونه   .)consultant engineers aban,2011:3( داده انــد  تشکيل 
سکونتگاه ها هرچند از جلوه های بارز فقر برشمرده می شوند، اما در 
بازار  کاستی ها و نارسایی های سياست های دولتی و  بازتاب   واقع 
رسمی هستند. این سکونتگاه ها ضمن احترام به ساحت انسانی 
مستمر  بازتوليد  ویژگی  دليل  به   آنها،  کنان  سا عمومی  حقوق  و 
توسعه  پایداری  بــرای  جدی  تهدیدی  رهاشدگی،  حالت  در  خود 
)به ویژه توسعه فضایی( محسوب می شوند. از این  رو ساماندهی 
گسترش آنها در  کنونی این سکونتگاه ها و پیشگيری از  عاجل وضع 
که  آینده در اولویت قرار دارد و نيازمند تدابیر ویژه می باشد. از آنجا
شکل گيری این اجتماعات هم از حيث جاذبه در مبدأ و هم از حيث 
ناشی  آنها  از  ج  خــار نزدیک  و  دور  مکان های  به  مقصد  در  دافعه 
می شود، به سياست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات یکپارچه ملی، 

1 Modernization Theory
2 Industrial Growth Approach
3 Polarized Development Strategy
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شــــــــــــمــــــــــــاره 
بــیــســت ویــکــم

2. روش  تحقیق   
محدوده مکانی این پژوهش، محدوده شهری اسالمشهر_رباط کریم 
با  با مساحتی حدود 36 هزار هکتار  این محدوده مکانی،  است. 
یک ميليون و 205 هزار و 241 نفر جمعيت، در جنوب غرب کالنشهر 
پژوهش،  ایــن  ــاری  آم جامعه   .)1 )تصویر  اســت  شــده  واقــع   تهران 
کانون های شهری واقع در این محدوده یعنی شهرهای اسالم شهر، 
می باشد.  نصيرشهر  و  نسيم شهر  رباط کریم،  صالح آباد،  گلستان، 
ــا 2015 اســت.  مــحــدوده زمــانــی ایــن پــژوهــش، ســال هــای 1976 تـ
براساس تقسيمات سياسی سال 2011، شهرستان های اسالم شهر، 
گلستان، بخش بوستان و شهر صالح آباد(  بهارستان )بخش های 
واقع   محدوده  این  در  رباط کریم(  و  نصيرشهر  )شامل  رباط کریم  و 
منفصل  روستایی  نقاط  و  نسيم شهر  که  توضيح  این  با  شده اند. 
نيز  پرند  جدید  شهر  اســت.  نام گرفته  بوستان  بخش  عنوان  با  آن 
ماهيت  این که  دليل  به   امــا  می باشد،  رباط کریم  شهرستان  جــزو 
جزو  است،  متفاوت  سکونتگاه ها  سایر  با  آن  شکل گيری  فرآیند  و 

سکونتگاه های مورد مطالعه در این پژوهش قرار نگرفته است.
این پژوهش از نظر هدف؛ شناختی، از نظر زمان؛ مقطعی، از نظر 
داده؛ کيفی و از نظر روش؛ توصيفی_ تحليلی است. برای جمع آوری 
کتابخانه ای_اسنادی  مطالعات  از  پژوهش  این  اطالعات  و  داده 
)منابع کتابخانه ای، اسنادی، مجازی، تصاویر ماهواره ای( استفاده 
فضایی  تغيیرات1  آشکارسازی  بــرای  پژوهش  این  در  اســت.  شده 
محدوده مورد مطالعه، از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده شده 
 )USGS( است. این تصاویر از سایت سازمان زمين شناسی آمریکا
 QGIS  ،ENVI،ARC GIS نــرم افــزارهــای  از  استفاده  با  و  دریافت 
کانون های شهری مورد مطالعه  تحليل شده و روند توسعه فضایی 
گرفت. این تصاویر به دليل  از سال 1976 تا 2015 مورد بررسی قرار 
این که در سال های مختلف تهيه  شده اند، نوع سنجنده و قدرت 
تفکيک مکانی آنها متفاوت بوده است. مشخصات هریک از این 

نيم برابر در طی 27 سال افزایش  یافته و در حدود 34 درصد تغيیر 
تغيیرات  این  یافته ها،  این  اساس  بر  است.  گرفته  صورت  کاربری 
و  سکونتگاه ها  گسترش  جمله  از  انسانی،  فعاليت های  از  اغلب 
کشاورزی در پیرامون ناشی شده  اراضی ساخته  شده بر روی اراضی 
است )Ahadnejhad & et al,2011:15-24(. بابایی اقدم و همکاران 
کاربری اراضی  )2012( نيز در تحقيقی با عنوان »مدل سازی تغيیرات 
زراعی و بایر و تبدیل آنها به  سطوح ساخته  شده در منطقه شهری 
تبدیل  فرایند  بررسی  به   »CLUE-S مــدل  از  استفاده  با  اردبیل 
کاربری های زراعی و بایر به  سطوح ساخته  شده شهری، فراشهری 
کی از وقوع تغيیرات  و صنعتی پرداخته اند. نتایج این تحقيق حا
کاربری در مکان هایی با باالترین درجه مطلوبیت مکانی برای نوع 
که در قالب دو سناریوی تغيیرات  کاربری اراضی می باشد  خاصی از 

.)Babayi Aghdam,2012:21( کم  و زیاد ارائه  شده است
فضایی  تغيیر  فــرآیــنــد  تحليل  و  شــنــاســایــی  مــقــالــه،  ایـــن  هـــدف 
کانون های شهری واقع در محدوده شهری اسالم شهر_رباط کریم از 
کانون ها شامل شهرهای اسالم شهر،  سال1976  تا 2015 است. این 
می باشد.  نصيرشهر  و  صالح آباد  نسيم شهر،  گلستان،  رباط کریم، 
کلی توسعه فضایی شهری  با انجام این پژوهش، جهات و الگوی 
نظام  بــازنــگــری  ــرورت  ضــ و  شـــده  یـــاد  سکونتگاه های  تــک تــک  و 
مدیریت و سياست گذاری های توسعه فضایی آنها بازنمایی شده 
است. در واقع این پژوهش در پاسخ به این سئوال اساسی انجام 
محدوده  سکونتگاه های  فضایی  ساخت یابی  فرآیند  که  پذیرفت 
شهری اسالم شهر_رباط کریم طی دوره 1976 تا 2015 چگونه بوده 
که به   است؟ همچنين این پژوهش با این فرضيه انجام پذیرفت 
از بیرون و تفرق سياسی در درون، موجب  نظر می رسد مهاجرت 
مورد  محدوده  در  متفرق  و  پیرامونی  فضایی  ساختار  شکل گيری 

مطالعه شده است.

تصویر 1: نقشه موقعیت کانون های شهری محدوده اسالم شهر_رباط کریم

1 change detection
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گرفت  مابین سال های سرشماری نيز مورد محاسبه و مقایسه قرار 
و تصاویر ماهواره ای به  صورت دوره هــای پنج ساله دوبــه دو با هم 
عنوان  به   سال 1976  انتخاب  علت  آن،  بر  عــالوه  شدند.  مقایسه 
بررسی  بررسی تحوالت فضایی محدوده مورد مطالعه،  پایه  سال 
تحوالت این سکونتگاه ها از ابتدای شکل گيری آنها بوده است. از 
سوی دیگر، سکونتگاه های مورد بررسی در این تاریخ و قبل از آن به  
کنده( بوده و برخی  صورت نقاط کوچک روستایی )با چند خانوار پرا
که قدرت تفکيک مکانی  گفتنی است  وجود خارجی نداشته اند. 
ماهواره لندست MSS در این دوره 60 متر بوده و سکونتگاه های 
پایین تر از60 متر را مورد شناسایی قرار نمی دهد. بنابراین در این 
کنونی در روی نقشه وجود ندارند، ولی با  کانون های شهری  سال، 
کانون ها تا  مقایسه تصویر ماهواره ای این سال با سال 1986، این 

گسترش یافته اند. سال 1986 به وجود آمده و 

3. یافته های پژوهش
3.1. تغییرات فضایی سال 1976 تا 1986

توسعه  آغـــاز  و  شهری  کــانــون هــای  شکل گیری  مرحله   .3.1.1
فضایی سکونتگاه های اولیه 

تغيیرات فضایی این دوره در تصویر شماره 2 نشان داده  شده است. 
رباط کریم،  اسالم شهر،  شهری  کانون های  شکل،  ایــن  بــراســاس 
گسترش  یافته اند، درحالی که در  گلستان تا سال1986   نسيم شهر و 
کوچک و  از آن فقط به صورت نقاط مسکونی  سال 1976 و قبل 
کنده وجود داشته اند. سکونتگاه های مورد مطالعه در این دهه  پرا
غ  و حتی در سال های بعد نيز در مراحل شکل گيری قرار دارند و فار

از یک نظم منسجم و به  هم  پیوسته بوده اند.

ج  شده است. در فرآیند سنجش این  تصاویر در جدول شماره 1 در
 Layer( ترکيب  شده اند باندهای مورد نظر تصاویر  ابتدا  تغيیرات، 
 )Region of interest-ROI( دلخواه  مناطق  سپس  و   )stacking
کشاورزی و سایر مناطق مشخص  شده اند.  یعنی مناطق شهری، 
 )Supervised classification( گام بعدی طبقه بندی سوپروایزد در 
با تابع Maximum likelihood )بیشترین شباهت( برای هر هشت 
محاسبه PCA )مقایسه  بــرای  بعدی  گــام  در  انجام  شــد.  تصویر 
تغيیرات دوبه دوی دوره ها(، ابتدا دو تصویر مورد نظر در سال های 
 PCA شــاخــص  از  اســتــفــاده  بــا  و  شــدنــد   )Stack( ترکيب  مختلف 
تغيیرات در طی دو دوره نشان داده شد و  به سه صورت مناطق 
گذشته(، مناطق اضافه   بدون تغيیر )مناطق اضافه  شده در دوره 
شده )مناطق افزوده  شده به پیکره شهر در هر یک از دوره های مورد 
بررسی( و سایر مناطق )زمين های بایر، رهاشده و ...( طبقه بندی 
 ،1986 با   1976 سال های   ،PCA شاخص  محاسبه  بــرای  شدند. 
1986 با 1991، 1991 با 1996، 1996 با 2001، 2001 با 2006، 2006 با 
گویاترشدن تغيیرات و تحوالت فضایی  2011 و 2011 با 2015  برای 
مقایسه شده اند. برای محاسبه ميزان توسعه فضایی و سنجش 
 )NDVI( گياهی  شاخص های  ابتدا  شهری،  کانون های  مساحت 
گياهی  کم کردن شاخص  و ساختمانی )NDBI( محاسبه شد و با 
از شاخص ساختمانی، مساحت ساخته  شده ها و مناطق اضافه 

 شده به شهر )BUILD UP( مشخص شدند.
    دليل انتخاب سال های فوق برای نمایش تحوالت فضایی، ابتدا 
انطباق دادن آن با سال های )دوره های( سرشماری برای تحليل با 
داده های آماری بوده است، اما به سبب مشاهده تغيیرات فضایی 
مطالعه،  مــورد  محدوده  شهری  کانون های  توجه  قابل   و  سریع 

جدول 1: مشخصات تصاویر ماهواره ای مورداستفاده در پژوهش
تاریخ دریافت تصاویرقدرت تفکيک مکانینام سنجنده

 MSS 601976/09/19 مترلندست
 TM 601986/09/02 مترلندست
 TM 301991/09/16 مترلندست
 TM 301996/01/10 مترلندست

 ETM 302001/09/03 مترلندست
 ETM 302006/10/19 مترلندست
 ETM 302011/06/19 مترلندست

 OLI-TIRS 302015/09/02 مترلندست

تصویر 2: آشکارسازی تغییرات از 1976 تا 1986
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3.2. تغییرات فضایی سال 1986 تا 1991
3.2.1. توسعه فضایی گسترده گلستان و شکل گیری صالح آباد

بــه توسعه فضایی  ــن مــربــوط  در تصویر شــمــاره 3، رنــگ هــای روش
کانون های شهری در دوره قبل و رنگ های تيره نشان  دهنده مناطق 
روند  شماره 3،  جــدول  براساس  اســت.  دهه 1991  در  شده  اضافه  
گلستان نيز  توسعه فضایی سریع، نسيم شهر را هم در می نوردد و 
کشانده می شود و بعد از اسالم شهر، بیشترین  به روند توسعه سریع 
ميزان رشد را نسبت به سایر سکونتگاه ها و نسيم شهر تجربه می کند. 
در این دوره با گسترش فضایی گلستان، صالح آباد نيز در همجواری و 

با جذب سرریز جمعيتی آن، توسعه فضایی خود را آغاز می کند.

3.1.2. ورود نسیم شهر به روند توسعه فضایی سریع
در سال 1986 افزایش توسعه فضایی اسالم شهر، نسيم شهر را نيز 
به  دليل نزدیکی به خود و به شهر تهران و جذب سرریز جمعيتی 
طــوری کــه  بــه  اســـت.  داده  ــوق  س ســریــع  توسعه  مسير  بــه  آن دو، 
سکونتگاهی  نقاط  مساحت  بیشترین  شماره 2،  جدول  براساس 
واقع در محدوده این پژوهش در این دهه، به ترتيب به اسالم شهر، 
گلستان و رباط کریم اختصاص داشته است. صالح آباد  نسيم شهر، 
کنده آشکار شده اند و  و نصيرشهر در سال 1986 به صورت نقاط پرا
در این مقطع نمی توان مساحت آنها را مورد محاسبه قرارداد. در 
این سال فقط اسالم شهر و رباط کریم جزو نقاط شهری محسوب 

می شوند.

کانون های شهری محدوده مورد مطالعه در سال 1986 )کیلومترمربع( جدول 2: مساحت 

نصیر شهر صالح آباد گلستان نسیم شهر رباط کریم اسالم شهر نام شهرها

کنده کوچک و پرا نقاط  کنده کوچک و پرا نقاط  125.67 440.45 247.78 6004.76 مساحت

تصویر 3: آشکارسازی تغییرات از 1986 تا 1991

کانون های شهری محدوده مورد مطالعه در سال 1991 )کیلومترمربع( جدول 3: مساحت 

نصیر شهر صالح آباد گلستان نسیم شهر رباط کریم اسالم شهر نام شهرها
کنده کوچک و پرا نقاط  152.10 856.75 987.56 945.79 7245.68 مساحت

- - 46.79 17.52 30.72 3.82 درصد رشد نسبت به سال قبل

گسترش  و  نصیرشهر  فضایی  توسعه  و  شکل گیری   .3.3.2
صالح آباد

و  گلستان  گسترده  فضایی  توسعه  با   ،4 شماره  تصویر  براساس 
به   نصيرشهر  دهــه،  ایــن  در  همچنين  و  قبل  دهــه  در  ربــاط کــریــم 
کرده و  کوچک روستایی، توسعه فضایی خود را آغاز  عنوان نقطه 
در سال 1996 )طبق جدول شماره 4( ميزان رشد باالیی را تجربه 
کرده است. همچنين صالح آباد بیشترین ميزان رشد را در این دهه 
داشته است. در این دهه عالوه بر اسالم شهر و رباط کریم، نسيم شهر 
نيز به نقاط شهری اضافه شده است. بر اساس تصویر شماره 4، 
جهات توسعه سکونتگاه ها در این دوره مشخص  شده است، به 
طوری که نسيم شهر در جهت شمالی، اسالم شهر به سمت جنوب 
رباط کریم  سمت  بــه  و  غــرب  جهت  در  گلستان  غــربــی،  جنوب  و 

3.2.2. توسعه فضایی گسترده شهر رباط کریم
گلستان،  از  بعد   1991 دهــه  در   ،3 شماره  جــدول  و  تصویر  طبق 
کشانده  شده و بیشترین ميزان رشد  رباط کریم نيز به مسير توسعه 
کنده  را تجربه می کند، ولی نصيرشهر همچنان شامل چند نقطه پرا

مسکونی است.
3.3. تغییرات فضایی سال 1991 تا 1996

3.3.1. دوره انتقال و تغییر بافت سکونتگاه ها 
کانون های  گرایش به ُپرشدگی بافت در  در این دوره و دوره بعد، 
شــهــری مــشــاهــده مـــی شـــود و ســکــونــتــگــاه هــا تــوســعــه مــتــفــرق و 
گذاشته اند. از همين  رو می توان این دوره  کنده رویی را پشت سر  پرا
گذار سکونتگاه ها به سمت پیوستگی و پرشدگی  را دوره انتقال و 

بافت ناميد.
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تا  نيز  سکونتگاه  ایــن  جمعيت  ــت.  اس یافته  گسترش   شــدت  بــه  
گلستان و  کرد و با جذب سرریز جمعيت  دهه 1380 افزایش پیدا 
کرده است.  را تجربه  رباط کریم، بیشترین ميزان رشد سریع خود 
بیشترین  می شود،  مشاهده   5 شماره  جــدول  در  که  طــور  همان  

ميزان رشد فضایی در این دوره مربوط به این شهر است.
رباط کریم،  اسالم شهر،  سریع  فضایی  توسعه  توقف   .3.4.3
نسیم شهر و گلستان و آغاز توسعه فضایی صالح آباد و نصیرشهر

طبق نقشه و جدول شماره 5، با توقف نسبی توسعه فضایی سریع 
که تا این دهه با رشد  گلستان  اسالم شهر، رباط کریم، نسيم شهر و 
سریع روبه رو بوده اند، سکونتگاه های صالح آباد که بیشترین توسعه 

و  رباط کریم  کرده اند.  پیدا گسترش  جنوب  طــرف  به   نصيرشهر  و 
جهات  این  کرده اند.  پیدا  گسترش  خود  اطــراف  در  نيز  صالح آباد 

توسعه در نقشه های بعدی به صورت عينی تری آشکار شده اند.
3.4. تغییرات فضایی سال 1996 تا 2001

3.4.1. آغاز دوره انسجام و پیوستگی سکونتگاه ها
که در تصویر شماره 5 مشاهده می شود، در این دوره،  همان گونه 
گذاشته و  پیوستگی و پر شدن  گذار را پشت سر  سکونتگاه ها دوران 

کانون های شهری بیش  از پیش قابل  تشخيص است. بافت 
3.4.2. توسعه فضایی گسترده نصیرشهر

 2001 تا   1996 سال های  طی  نصيرشهر   ،5 شماره  تصویر  براساس 

تصویر 4: آشکارسازی تغییرات از 1991 تا 1996

کانون های شهری محدوده مورد مطالعه در سال 1996 )کیلومترمربع( جدول 4: مساحت 

نصیر شهر صالح آباد گلستان نسیم شهر رباط کریم اسالم شهر نام شهرها
31.11 772.08 1986.70 2181 1870 8240 مساحت

- 36.54 18.31 17.7 14.6 2.6 درصد رشد نسبت به سال قبل

تصویر 5: آشکارسازی تغییرات از 1996 تا 2001
کانون های شهری محدوده مورد مطالعه در سال2001  )کیلومترمربع( جدول 5: مساحت 

نصیر شهر صالح آباد گلستان نسیم شهر رباط کریم اسالم شهر نام شهرها
378.55 1422.57 3385.45 3149.48 2803.54 9579.03 مساحت
64.82 13 11.24 7.62 8.43 3.05 درصد رشد نسبت به سال قبل
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گرفته است. پیشی 
کانون های شهری  3.5.2. پیوستگی کامل و پرشدگی بافت 

از  انــدک، بیش  با وجــود توسعه فضایی  از آن،  در این دوره و بعد 
کنند، بافت آنها پرشده و به  گسترش پیدا  آن که شهرها در لبه ها 
کامل می رسند. در دوره های بعدی این پرشدگی بافت  پیوستگی 
گلستان، صالح آباد و نصيرشهر  کاماًل محسوس است. در این سال، 

نيز به  عنوان نقاط شهری تلقی می شوند. 
3.5.3. گسترش شهرک ها و مجتمع های صنعتی

صنعتی  مجتمع های  و  شهرک ها  دهــه،  این  در  تصویر 6  براساس 
صنعتی  شهرک  ازجمله  هستند.  گسترش  حــال  در  و  شکل گرفته 
نصيرشهر در غرب آن، آغاز شکل گيری شهر صنعتی پرند، پهنه ها و 
گلستان و رباط کریم، هرکدام به  نوبه خود  کانون های صنعتی حوالی 
در جمعيت پذیری و توسعه فضایی سکونتگاه ها نقش مهمی دارند. 

را  گسترده خود  بوده و نصيرشهر توسعه فضایی  آن در دوره قبل 
کرده اند. این سکونتگاه ها جزو نقاط ثانویه رشد در حوزه مورد  آغاز 

مطالعه این پژوهش هستند.
3.5. تغییرات فضایی سال 2001 تا 2006

3.5.1. گسترش نصیرشهر و شهر گلستان
نيز   6 شماره  تصویر  در  که  دوره  ایــن  فضایی  تغيیرات  مهمترین 
آشکار است، شکل گيری شهرک صنعتی در غرب نصيرشهر می باشد 
که  ایــن مجموعه صنعتی  که به رنــگ تيره مشخص  شــده اســت. 
در  کرده،  پیدا توسعه  و  شکل گرفته   2006 تا   2001 سال های  طی 
جمعيت پذیری و به  تبع آن توسعه فضایی این شهر نقش مهمی 
داشته است. به طوری که طبق جدول شماره 6 در این سال نيز 
همچنين  اســت.  نصيرشهر  آن  از  فضایی  توسعه  مقدار  بیشترین 
گلستان از نظر ميزان مساحت و رشد، بر نسيم شهر  در این دهه، 

تصویر 6: آشکارسازی تغییرات از 2001 تا 2006

کانون های شهری محدوده مورد مطالعه در سال2006  )کیلومترمربع( جدول 6: مساحت 

نصیر شهر صالح آباد گلستان نسیم شهر رباط کریم اسالم شهر نام شهرها
632.34 2210 5346.80 4087.45 3879 10123 مساحت

10.80 9.22 9.57 5.35 6.7 1.11 درصد رشد نسبت به سال قبل

3.7. تغییرات فضایی سال 2011 تا 2015
بافت سکونتگاه ها و  و پیوستگی  انسجام  3.7.1. دوره نهایی 

متصل  شدن کانون های شهری به یکدیگر
طبق تصویر شماره 8، این دوره را می توان دوره نهایی انسجام و 
پیوستگی بافت سکونتگاه های محدوده مکانی این پژوهش تلقی 
کانون های شهری در این دوره، هم با پرشدگی بافت و هم با  کرد. 
متصل شدن به هم مواجه شده اند. طبق جدول شماره 8، در این 
دوره نيز بیشترین ميزان توسعه فضایی از آن نصيرشهر و صالح آباد 

بوده است.

3.6. تغییرات فضایی سال 2006 تا 2011
3.6.1. آرام شدن روند توسعه فضایی سریع

طبق تصویر شماره 7 و جدول شماره 7، ميزان توسعه فضایی از سال 
2006 تا 2011  و بعد از آن به حداقل رسيده و بیشترین ميزان توسعه 

فضایی از آن نقاط سکونتی ثانویه )نصيرشهر و صالح آباد( است.
3.6.2. گسترش نقاط و پهنه های صنعتی

گسترش فعاليت های صنعتی در سطح محدوده مورد مطالعه،  با 
گلستان  به  خصوص در غرب رباط  کریم و شهر جدید پرند، حوالی 
و غرب نصيرشهر، جمعيت زیادی جذب این سکونتگاه ها شده و 

کرده است. توسعه فضایی آنها را تشدید 
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تصویر 7: آشکارسازی تغییرات از 2006 تا 2011
کانون های شهری حوزه در سال 2011 )کیلومترمربع( جدول 7: مساحت 

نصیر شهر صالح آباد گلستان نسیم شهر رباط کریم اسالم شهر نام شهرها
914.89 2994.78 6985.30 4749.34 4687.64 12111.46 مساحت

7.66 6.26 5.49 3.04 3.85 3.65 درصد رشد نسبت به سال قبل

تصویر 8: آشکارسازی تغییرات از 2011 تا 2015

کانون های شهری حوزه در سال 2015 )کیلومترمربع( جدول 8: مساحت 

نصیر شهر صالح آباد گلستان نسیم شهر رباط کریم اسالم شهر نام شهرها
1552.01 3788.43 8459.87 5622.56 5249.24 15177 مساحت

11.14 4.81 3.90 3.43 2.28 4.61 درصد رشد نسبت به سال قبل

کل و سهم فعاليت های خدماتی برابر با یک هزار و 500  مساحت 
کل مساحت محدوده مورد مطالعه  و معادل چهار درصد  هکتار 
فعاليت ها سهم بسزایی در جمعيت پذیری  این  بر می گيرد.  را در 
داشته اند.  مطالعه  مــورد  محدوده  شهری  کانون های  اشتغال  و 
کاربری های مسکونی در این محدوده برابر با سه  همچنين سهم 
کل محدوده را  که حدود 10 درصد مساحت  هزار و 550 هکتار است 
کانون های  کنونی  در بر می گيرد. تصویر و جدول شماره 8، وضعيت 
شهری حوزه مورد مطالعه را از حيث توسعه فضایی نشان می دهد.

و  تأثیر عوامل عام  3.7.2. آخرین میزان توسعه فضایی تحت 
منطقه ای

آخرین تغيیرات فضایی و جمعيتی در این دوره تحت تأثير پدیده 
کارگاه ها و مجتمع های صنعتی مستقر  مهاجرت )از عوامل عام(، 
)از  تهران  کالنشهر  اقتصادی_اجتماعی  مسائل  سایر  و  حــوزه  در 
کاربری  گرفته است. براساس وضع موجود  عوامل خاص( صورت 
اراضــی، سهم فعاليت های صنعتی در حــدود دو هــزار و 40 هکتار 
کل )حــدود 36 هزار هکتار(، سهم  و معادل 5.5 درصد مساحت 
فعاليت های کشاورزی برابر با 14 هزار و 400 هکتار و معادل 40درصد 
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تجربه کرده اند.
کانون های شهری در ذیل  گرفتن درصد رشد مساحت   با در نظر 
نقشه های تغيیرات فضایی و جمعيت )درصد رشد آن در جدول 
افزایش تصاعدی درصد  بین  پیوند  و  ارتباط  بررسی  به  شماره 9( 
مورد  سکونتگاه های  فضایی  توسعه  و  افزایش  ميزان  و  جمعيت 

بررسی می پردازیم)جدول شماره 10(. 
و  بیشترین   1975-1986 دوره  در   ،10 شــمــاره  جـــدول  بــراســاس 
کمترین مساحت به ترتيب برای اسالم شهر، نسيم شهر، رباط کریم و 
کریم و نسيم شهر جابه جا  گلستان است و در ترتيب جمعيت، رباط 
رشد  ميزان  کمترین  و  بیشترین   1986-1991 سال  در   . می شوند 
مساحت به ترتيب برای گلستان، رباط کریم، نسيم شهر و اسالم شهر 
است )رشد مساحت صالح آباد در دوره بعدی محاسبه می شود (. 
در دوره 1996-1991 بیشترین وکمترین رشد مساحت برای صالح 
ترتيب  اســت.  اسالم شهر  و  رباط کریم  شهر،  نسيم  گلستان،  آبــاد، 
رشد جمعيت نيز به همان ترتيب است )رشد مساحت صالح آباد 
در دوره بعدی محاسبه می شود (. در دوره 2001-1996 بیشترین 
گلستان، رباط  کمترین رشد مساحت برای نصيرشهر، صالح آباد،  و 
کریم، نسيم شهر و اسالم شهر است، در دوره 2006-2001 بیشترین 
آبــاد،  صالح  گلستان،  نصيرشهر،  بــرای  مساحت  رشــد  کمترین  و 
رباط کریم، نسيم شهر و اسالم شهر است، ترتيب بیشترین و کمترین 
گلستان، نصيرشهر، رباط کریم،  رشد جمعيت نيز برای صالح آباد، 
بیشترین   2006-2011 دوره  در  اســـت.  اســالم شــهــر  و  شهر  نسيم 
گلستان،  آبــاد،  صالح  نصيرشهر،  بــرای،  مساحت  رشد  کمترین  و 

فضایی  گسترش  با  آن  انطباق  و  جمعیتی  تحوالت  تحلیل   .4
کانون های شهری مورد مطالعه

کشور ایران به طور  کشورهای در حال توسعه به طور عام و در  در 
خاص مرکزکشور با توسعه و گسترش فراوان و بی برنامه روبه رو است 
از سراسر  آن سرمایه،  و متعاقب  فــراوان جمعيت  و مهاجرت های 
و  فعاليت ها  از  بزرگی  سهم  و  گرفته  صــورت  مرکزی  شهر  به  کشور 
که در منطقه  کشور در این شهر انباشته می شود. در حالی  سکنه 
کم  مرکزی انبوهی از سرمایه، فعاليت و جمعيت گرد آمده، همين ترا
باعث رواج توسعه های خودجوش مناطق مسکونی در  ازدحام  و 

شهر مرکزی و اطراف آن شده است.
کالنشهر تهران عارض شده  گذشته برای  این پدیده در دهه های 
و بعد از اشباع شهر تهران سيل جمعيت به حاشيه ها و هاله های 
کوچك اطراف  اطراف آن منتقل شده است. روستاها و شهرهای 
در نتيجه هجوم جمعيت، رشد انفجاری و توسعه فضایی سریع و 
گسترده ای را در خأل سازوکارهای مدیریتی تجربه کرده اند که نتيجه 
پیرامون  در  خـــودرو  و  غيررسمی  سکونتگاه های  شکل گيری  آن 
کالنشهر تهران و در محدوده مورد مطالعه بوده است. در جدول 
کانون های شهری مورد  شماره 9 تحوالت جمعيتی و درصد رشد 
از جدول مشخص است،  که  مطالعه ذکر شده است. همان طور 
سکونتگاه های مورد مطالعه بعد از شکل گيری شان رشد انفجاری 
ربــاط  و  اسالم شهر  جمعيت  مثال  عــنــوان  بــه  ــد.  ــرده ان ک تجربه  را 
از دهه  1976 تا 1986 رشد 15 درصــدی را داشته اند و بقيه  کریم 
را  فوق العاده ای  جمعيت  رشد  صورت  همين  به  نيز  سکونتگاه ها 

کانون های  شهری حوزه از سال 1966 تا 2011 جدول :9جدول تحوالت جمعیتی 

نرخ 19661976نام شهر
نرخ 1986رشد

نرخ 1996رشد
نرخ 2006رشد

نرخ 2011رشد
رشد

27695380934.5423674915.692654501.153573893.013891021.71اسالم شهر
کریم 1790314.15364887.37630695.62780974.36-4763-رباط 
1375052.508512419.991358464.781574742.99-202-نسيم شهر

1071752.458724223.3223190510.272594802.27-158-گلستان
1495227.465422813.75563560.77-1321---صالح آباد
11476.89949023.52238029.63269352.50-589-نصير آباد

کانون های شهری جدول 10: انطباق میزان رشد مساحت و جمعیت 

مساحت )ک.م( و 
جمعيت در دوره 
های مورد بررسی

1975-19861986-19911991-19961996-20012001-20062006-20112011-2015

6004.763.822.63.051.113.654.61مساحت اسالم شهر
-3.011.71-1.15-236749جمعيت اسالم شهر
440.4517.5217.77.625.353.043.43مساحت نسيم شهر
-4.782.99-19.99-13750جمعيت نسيم شهر
247.7830.7214.68.436.73.852.28مساحت رباط کریم
-5.624.36-7.37-17903جمعيت  رباط کریم
125.6746.7918.3111.249.575.493.90مساحت گلستان
-10.272.27-23.32-10717جمعيت گلستان

152.1036.54139.216.264.81-مساحت صالح آباد
-13.750.77-27.46-1321جمعيت صالح آباد
31.1164.8210.807.6611.14--مساحت نصيرشهر
-9.632.50-23.52-1147جمعيت نصير شهر
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تا  و  گرفته  کریم شکل  آنها، سکونتگاه های حوزه اسالمشهر_رباط 
دهه 1991، سکونتگاه ها با رشد سریع و به صورت خودرو و متفرق 
گسترش یافته اند )یعنی در سال های اوج مهاجرت مهاجران جویای 
کریم به عنوان  که اسالم شهر و رباط  کار و سرپناه(. بعد از این دهه 
 آن تفرق سياسی این بار بین 

ً
مرکز شهرستان قلمداد شدند، مجددا

تهران، رباط کریم و اسالم شهر تکرار می شود  و سکونتگاه های نسيم 
که بین این دو شهرستان  آباد و نصير شهر  گلستان، صالح  شهر، 
واقع شده اند، به سرنوشت اسالم شهر و رباط کریم دچار می شوند  و 
به صورت خودرو تا دهه 2011 توسعه سریع خود را ادامه می دهند. 
و  منطقه ای  تعادل های  عدم  و  تمرکزگرایی  شهرنشينی،  گسترش 

کرده اند.  پدیده مهاجرت نيز این امر را تشدید 
به وجود  نظام مدیریتی حوزه  بهبود نسبی در  در سال 2011 یک 
در  شهرها  قانونی  محدوده  از  ج  خــار در  کنترل  و  نظارت  و  می آید 
کار قرار می گيرد. به نظر می رسد این بهبود ناشی از کم شدن  دستور 
که در این  ميزان رشد جمعيت و مهاجرت باشد. تغيیر مهم دیگری 
دهه در تقسيمات سياسی محدوده اتفاق افتاده است، شکل گيری 
گلستان )بخش  کانون های شهری  که  شهرستان بهارستان است 
که در واقع  گلستان( و نسيم شهر)بخش بوستان( را در بر می گيرد 

کرده است. کریم جدا  این دو شهر را از شهرستان رباط 
که باز تقسيم مستمر تقسيمات  نکته حائز اهميت دیگر این است 
ميان  در  فضایی  و  سياسی  تفرق  تکرار  و  تشدید  باعث  سياسی 

سکونتگاه های این محدوده در دهه های مختلف شده است. 
آمده  عمل  به  مطالعات  و  بررسی ها  طبق  مهاجرت:  پدیده  ب( 
که پدیده مهاجرت مهمترین عامل در شکل گيری  به نظر می رسد 
سکونتگاه های خودرو در محدوده مورد مطالعه است و آن تحت 
ذکر  است.  بوده  تهران  کالنشهر  اقتصادی_اجتماعی  مسائل  تأثير 
از  تا 1981 مهاجرت  از دهه های 1961  که  این نکته ضــروری است 
شهرستان های سایر استان ها )برون استانی( به این حوزه بیشتر 
از سایر شهرستان های استان تهران به این محدوده است و این 
که در پی اجرای اصالحات ارضی در دهه 1961 و  بدان معناست 
تضعيف اقتصاد روستایی و بعد از آن انقالب اسالمی در سال 1978 
و جنگ تحميلی از سال 1980 تا 1989 ، سيل مهاجران با مقصد 
گزیدند و جمعيت ده ها هزار نفری را  تهران در این نواحی سکنی 
تشکيل دادند )جابه جایی های بین استانی(. اما در دهه 1991 و در 
ُکند شدن مهاجرت های  که با  سرشماری 1996 مشاهده می کنيم 
از سایر  و جابه جایی های جمعيتی  تعداد مهاجران  استانی،  بین 
از مهاجرت های  این حوزه بیش  به  تهران  استان  شهرستان های 
 10 طی  شــده  وارد  )مهاجران  ســال 2006  آمــار  اســت.  استانی  بین 
کل مهاجران  که از  گفته است، به طوری  گذشته( مؤید این  سال 
وارد شده به اسالم شهر یعنی  112 هزار و 279 نفر، 66 هزار و 198 
آبادی های  و  شهری  نقاط  به  تهران  استان  شهرستان های  از  نفر 
از شهرستان های سایر  که  کرده اند؛ در حالی  این حوزه مهاجرت 
گفتنی  گزیده اند.  استان ها 40 هزار و 430 نفر در این حوزه سکنی 
است مهاجرانی که از سایر استان ها به آبادی های اسالم شهر و رباط 
کریم آمده اند، بیش از مهاجران درون استانی به این آبادی هاست. 
درون  به  استانی  بین  مهاجران  فزونی  علت  کریم  ربــاط  در  حتی 

رباط کریم، اسالمشهر و نسيم شهر است، بیشترین و کمترین ميزان 
گلستان،  رشد جمعيت نيز برای، رباط کریم، نسيم شهر، نصيرشهر، 
اسالمشهر و صالح آباد است. در نهایت در دوره 2015-2011 بیشترین 
اسالم شهر،  صالح آباد،  نصيرشهر،  بــرای  مساحت  رشد  کمترین  و 

گلستان، نسيم شهر و رباط کریم است. 
که در جدول شماره 10مشاهده می شود، به سبب رشد  همان طور 
در هر دهه  کانون های شهری مورد مطالعه،  و خــودرو  برنامه  بی 
کانون های شهری وارد مرحله رشد سریع شده و متناسب  یکی از 
با افزایش جمعيت، مساحت آنها نيز افزایش یافته است. به  عنوان 
تا  و  کریم  رباط  مانند اسالم شهر،  اوليه رشد  مثال سکونتگاه های 
گلستان تا دهه 1986 بیشترین مقدار توسعه فضایی را  حدودی 
و سکونتگاه های ثانویه رشد مانند شهرهای صالح آباد و نصير شهر 
در دهه 1996 و 2006 بیشترین درصد رشد مساحت و جمعيت را به 

نسبت سایر سکونتگاه ها تجربه کرده اند.

کانون های  گسترش  و  شکل گیری  در  مؤثر  عوامل  تحلیل   .5
شهری محدوده مورد مطالعه

این عوامل را می توان به دو قسمت عوامل بیرونی و درونی تقسيم 
کرد. از عوامل بیرونی می توان به ساختار سياسی_نهادی و پدیده 
منطقه ای  فرا  ــداد  روی واقــع  به  عوامل  این  نمود.  اشــاره  مهاجرت 
کنش  پرا باعث  می توانند  کشور  کــل  در  کــه  می شوند  محسوب 
نامتعادل سکونتگاه های انسانی شوند. از عوامل درونی می توان به 
محور ارتباطی تهران ساوه، ساختار اشتغال و فعاليت و قيمت ارزان 
که همه آمار و ارقام در این  گفتنی است  کرد.  زمين و مسکن اشاره 
بخش به سبب وحدت تقریبی همه سکونتگاه های این محدوده 
ارائه  شهرستان  سطح  در  گسترش شان،  و  شکل  گيری  عوامل  در 

می شود.
5.1. عوامل بیرونی   

الف( ساختار سیاسی- نهادی: در اینجا تفرق سياسی و فضایی 
مورد  بررسی،  مورد  منظقه  رخدادهای  با  تناسب  دليل  به  قدرت 
خــودرو  یا  غيررسمی  سکونتگاه های  معمواًل  می گيرد.  قــرار  بحث 
و  مدیریتی  ســازوکــارهــای  آن  در  کــه  می گيرند  شکل  مناطقی  در 
به صورت  یا  و  باشند)خأل سياسی قدرت(  نداشته  نظارتی حضور 
شکل گيری  ابتدای  در  که  بزرگی  مالکان  باشند)مانند  غيررسمی  
کرده  تفکيک  را  زمينشان  خودشان  بررسی،  مورد  سکونتگاه های 
عدم  از  ناشی  قــدرت  سياسی  خأل  این  می رساندند(.  فــروش  به  و 
است.  منطقه ای  و  محلی  مدیریت  سطوح  یکپارچگی  و  انسجام 
کنده  که سکونتگاه ها به صورت متفرق و پرا در این شرایط است 
و برنامه ریزی نشده، رشد می کنند. این مسائل معمواًل در حواشی 
مرزهای اداری شهرها اتفاق می افتد. بدین معنا که هر چقدر از مرکز 
شهرها به سمت حواشی آن حرکت کنيم، از الزامات شهری)ضوابط 
و  مطالعه  مــورد  مــحــدوده  در  مــی شــود.  کاسته  و...(  شهرسازی 
شهرستان  جزو  اسالم شهر  که  زمانی  و  آن  شکل گيری  ابتدای  در 
بــوده اســت، به علت عدم  کــرج  کریم جــزو شهرستان  ری و ربــاط 
تهران،  کالنشهر  مدیریتی)تفرق سياسی(  سطوح  بین  یکپارچکی 
کرج و شهرستان ری، دقيقًا در حواشی مرزهای اداری  شهرستان 
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شــــــــــــمــــــــــــاره 
بــیــســت ویــکــم

کالنشهر  کردن نقش خوابگاهی این سکونتگاه ها برای  معنی ایفا 
مانند  نيز  بهارستان  و  کریم  رباط  درشهرستان های  است.  تهران 
دستيابی  درصد  عوامل،  سایر  درصدهای  مشابهت  با  اسالم شهر 
به مسکن مناسب به ترتيب به 15 و 18درصد رسيده است. فزونی 
کار در  درصد دستيابی به مسکن مناسب از درصد جست وجوی 
این سکونتگاه ها به معنای خوابگاهی شدن آنها از دهه 2001 به بعد 

است.
5.2. عوامل درونی

از عوامل درونی می توان به محور تهران_ساوه و ساختار اشتغال و 
کرد. فعاليت در این محدوده اشاره 

شکل پذیری  عامل  مهمترین  تهران_ساوه:  ارتباطی  محور  الف( 
تهران_ محور  محدوده  مطالعه  مورد  حوزه  در  شهری  کانون های 

کز  مرا جذب  عنوان  به  محور  این  است.  سعيدی(  اله  )آیت  ساوه 
ترانزیتی عامل اصلی شکل دهنده  و  توليدی  کارگاهی،  خدماتی، 

کانون های شهری در اطراف خود به شمار می آید.
و مشاغل خدماتی  وکارگاه ها  با جذب صنایع  تهران_ ساوه  محور 
نزدیک  فاصله  داشتن  دليل  به  همچنين  و  خــود  محور  حــول  در 
سرعت  به  آن  جمعيت پذیری  تهران،  شهر  به  آســان  دسترسی  و 
است  گذاشته  افــزایــش  بــه  رو  کنون  تــا  ســال هــای 1966  طــول  در 
شکل  آن  هــمــجــواری  در  گــســتــرده ای  سکونتی  مجموعه های  و 
از  منشعب  اصلی  محور  به  عنوان  تــهــران_ســاوه  محور  گرفته اند. 
کریم  گلستان و رباط  شهر مادر از ميان سکونتگاه های اسالم شهر، 
ع مجموعه های سکونتی  می گذرد و به عنوان محور اصلی و بالمناز
کنندگی و نيز اتصال زیر مجموعه های  محسوب شده و نقش تغذیه 
گلستان  این سکونتگاه ها را ایفا می کند. صالح آباد در همجواری با 
کریم نيز به تأثير از این محور شکل  و نصير آباد در همجواری با رباط 
گرفته اند. اما  نسيم شهر با فاصله ای از بزرگراه تهران_ساوه قرار دارد 
از این محور جدا  و به صورت عمود بر آن با خيابان امام خمينی 
می شود. این خيابان به عنوان ستون فقرات این شهر، اصلی ترین 
که در واقع در اتصال با همين محور و نيز  محور ارتباطی آن است 
نقش  تهران_ساوه  جدید  راه  آزاد  با  غيرمستقيم  اتصال  در  اخيراً 
کبرآباد و وجه آباد  اساسی در اتصال سه سکونتگاه اسماعيل آباد، ا
داشته است. به خاطر همين محور این سه سکونتگاه با الحاق به 

همدیگر شهر نسيم شهر را تشکيل داده اند.
که  کرد       در بحث نظام ارتباطات در این حوزه باید خاطر نشان 
حــوزه؛  فرعی  جهت  چهار  در  جمعيت  جــاذب  کانون های   وجــود 
در  شهریار  و  کــرج  شهری  حــوزه  شرقی،  شمال  در  تهران  کالنشهر 
امام  فرودگاه  و  امام خمينی در جنوب شرقی  مرقد  غربی،  شمال 
که مسيرهای  خمينی در جنوب غربی حوزه باعث آن شده است 
کند و همين مسيرها در  رفت و آمد به این نقاط از داخل حوزه عبور 
ارتباط با آزاد راه تهران_ساوه، بزرگراه تهران_ساوه و آزاد راه و راه آهن 
بررسی  مورد  سکونتگاه های  گسترش  و  شکل گيری  در  تهران_قم 

مؤثر واقع شوند.
کنون  تا   1966 ســال هــای  طی  فعالیت:  و  اشتغال  ساختار  ب( 
دگرگونی زیادی در ساختار فعاليت و اشتغال در مجموعه شهری 
محور  وضعيت  طــرح  ایــن  مبنای  بر  اســت.  گرفته  صــورت  تهران 

استانی به خاطر تفاوت در مهاجرت زیاد به آبادی های رباط کریم 
است. مابقی جمعيت مهاجران را مهاجران خارجی و اظهار نشده 
مهاجران  کل  از  نيز  رباط کریم  در  می دهند.  اختصاص  خــود  به 
کریم یعنی 216 هــزار و 210 نفر، 100 هــزار و 58  ربــاط  وارد شده به 
آبادی های  و  شهری  نقاط  به  تهران  استان  شهرستان های  از  نفر 
از شهرستان های سایر  که  کرده اند؛ در حالی  این حوزه مهاجرت 
گزیده اند و مابقی  استان ها 107 هزار و 645 نفر در این حوزه سکنی 
خود  بــه  نشده  اظــهــار  و  خــارجــی  مهاجران  را  مهاجران  جمعيت 

اختصاص می دهند.
کانون های   یا  و  ــادی  درآبـ اسکان  به  گرایش  نيز  ســال 2011  در       
که  شهری حوزه مانند سال های 1996 تا 2006 است، ولی تفاوتی 
قابل مالحظه ای  به طور  روند مهاجرت  که  این است  وجود دارد 
کندتر شده و به دليل ازدیاد جمعيت حاصل از دهه های پیشين 
در نتيجه مهاجرت، شهرستان بهارستان نيز به تقسيمات سياسی 
گلستان و نسيم شهر)بخش  که شهرهای  حوزه اضافه شده است 
بوستان( را در بر می گيرد )قبل از این سال این شهرها تحت مدیریت 
کل مهاجران وارد شده به اسالم شهر  کریم بودند(.  شهرستان رباط 
که از این مقدار 17 هزار و 37 نفر  برابر با 32 هزار و 350 نفر است 
از سایر شهرستان های تهران و 12 هزار و 409 نفر از شهرستان های 
ایـــن شــهــر وارد شــده انــد و مــابــقــی جمعيت  ــه  ب ســایــر اســتــان هــا 
اختصاص  خــود  به  نشده  اظهار  و  خارجی  مهاجران  را  مهاجران 
به  مهاجران  کل  از  بهارستان  شهرستان  در  همچنين  می دهند. 
کانون شهری یعنی43 هزار و 170 نفر، 19 هزار و 42 نفر از سایر  این 
شهرستان های تهران و 20 هزار و 373 نفر از شهرستان های سایر 
استان ها به این محدوده وارد شده اند و مابقی جمعيت مهاجران 
را مهاجران خارجی و اظهار نشده به خود اختصاص می دهند. در 
شهرستان رباط کریم که در این سال شامل بخش مرکزی آن و کانون 
کل مهاجران برابر با 30 هزار و 464  شهری نصير شهر است، مقدار 
نفر است و از این مقدار 14 هزار و 882 نفر از سایر شهرستان های 
تهران و 12 هزار و 931 نفر از شهرستان های سایر استان ها به این 
کرده اند و مابقی جمعيت مهاجران را مهاجران  محدوده مهاجرت 

خارجی و اظهار نشده به خود اختصاص می دهند.
گفتنی است که در سال 1996 حدود 65 درصد جمعيت، در سال       
2006، 60 درصد جمعيت و در سال 2011 حدود 30 درصد جمعيت، 

حاصل مهاجرت های درون و برون استانی بوده است.
ــرآورد علت  ــ ب اســالم شــهــر،  عــوامــل جمعيت پذیری  بــررســی  در       
در  کـــه 14درصـــــد  مـــی دهـــد  ــشــان  ن مــهــاجــرت هــا در ســـال 2006 
کار بهتر، سه درصد انتقال شغلی، یک درصد  کار و  جست وجوی 
برای تحصيل، چهار درصد برای خدمت سربازی، 60 درصد پیروی 
کریم  از خانوار و 20 درصد سایر و اظهار نشده اشتغال دارند. در رباط 
نيز 17درصد در جست وجوی کار و کار بهتر و مابقی مانند اسالم شهر 
گرفته و  است. در سال 2011 نيز مهاجرت ها با همين منطق انجام 
پایین  فــوق  عــوامــل  ــد  درص مهاجرت،  شــدن  کند  خاطر  بــه  فقط 
کار  آمده است) به عنوان مثال فقط 10 درصد برای جست وجوی 
کرده اند(. در این سال با اضافه شدن سئوال  کار بهتر مهاجرت  و 
دستيابی به مسکن مناسبتر، درصد آن به 20 رسيده است. این به 
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کریم توليد صنعتی 27 درصد و بخش ساختمان 13 درصد و سایر 
فعاليت ها مانند اسالم شهر است. در شهرستان بهارستان با یک 
کشاوررزی، توليد صنعتی به 34 درصد و ساختمان به 14  درصد 

درصد افزایش یافته و حمل و نقل و انبارداری هشت درصد است.
ج( قیمت ارزان زمین و مسکن: یکی دیگر از عوامل درونی برای 
بــرای  زمين  ارزان  قيمت  سکونت،  ــرای  ب مــحــدوده  ایــن  انتخاب 
اقتصادی  احوال  و  اوضاع  با  مناسب  مسکونی  واحدهای  احداث 
مهاجران است. مهاجران با سرمایه اندک توانایی سکونت در شهر 
که هم قيمت زمين و مسکن در حد باالیی قرار  تهران را ندارند. چرا
دلخواه  و  آسان  ساخت  از  مانع  مدیریتی  سازوکارهای  هم  و  دارد 
مسکن می شود. ولی در محدوده مورد بررسی به دليل ارزانی زمين 
اوایل  )در  ساخت وساز  بر  نطارت  و  مدیریتی  سازمان های  خأل  و 
که در بحث تفرق سياسی و فضایی  شکل گيری این سکونتگاه ها( 
نيازهای  کنان به راحتی می توانند مسکن و  به آن اشــاره شد، سا
سکونتگاه های  )شکل گيری  بسازند  دلخواه  شکل  به  را  آن  تابعه 

خودرو و غيررسمی(. 
     تجلی فضایی این نکته )قيمت ارزان زمين( به وجود آمدن نقاط 
کانون های شهری نسيم شهر، نصير شهر و  که  ثانویه رشد1 است 
به  نقاط  این  واقع جمعيت پذیری  بر می گيرد. در  را در  آباد  صالح 

ميزان بیشتری حاصل عامل یاد شده است. 

6. نتیجه گیری
گلستان،  نقاط شهری مورد مطالعه در این پژوهش )اسالم شهر،  
رشد  پرشتاب  روند  صالح آباد،  نصيرشهر(،  رباط کریم،   نسيم شهر، 
کرده اند.  فضایی_فضایی و جمعيتی را از سال 1976 تا 2015 طی 
کشاورزی و شکل گيری  اراضــی  بلعيدن و هضم  رونــد موجب  این 
گسترش شهرها شده است. به  طوری که تعداد روستاهای واقع  و 
در  واحد   125 از  )اسالم شهر_رباط کریم(  مطالعه  مورد  محدوده  در 
کاهش داشته است.  سال 1996 به 72 واحد در سال 2006 و 2011 
همچنين تعداد شهرهای این محدوده از یک شهر در سال 1976 
به 10 شهر در سال 2011 افزایش یافته است. به عبارتی دیگر، حدود 
53 روستا از سال 1996 تا 2011 دچار فرایند ادغام و الحاق شده یا به 
نقاط شهری جدید تبدیل شده اند. از این  رو این محدوده در طی 
کشاورزی و تبدیل آ نها  کاربری  دوره 1355 تا 1394 با تغيیر شدید 
کنده  روبه رو  به عرصه های فعاليت و سکونت شهری و روستایی پرا
بوده است. این نتيجه با نتایج پژوهش  های خوش گفتار و همکاران 
)2010( در تهران، احدنژاد و همکاران )2011( در شهر اردبیل و بابایی 

اقدم و همکاران )2012( در منطقه شهری اردبیل انطباق دارد. 
     در شکل گيری این روند، علل و عوامل بیرونی و درونی متعددی 
دخالت داشته اند. از جمله این موارد می توان به وجود منابع آب 
ارزان زمين، وجود محور  کشاورزی، قيمت  برای  ک مناسب  و خا
ارتباطی تهران_ساوه، مجاورت با شهر تهران، گسترش فعاليت های 
کارخانه ای، مهاجرت و نيروی انسانی فراوان  کارگاهی و  صنعتی، 
اما  برد.  نام  کميت منطقه ای و محلی  تفرق و ضعف حا و  ارزان  و 
دوره،  این  در  محدوده  این  در  رونــد  این  بیرونی  عامل  مهمترین 

گلستان است. کریم و  1 نقاط اوليه رشد، شهری اسالمشهر، رباط 

تهران_ ساوه و شهرستان اسالم شهر به قرار زیر بوده است:
نظر  از  محور  دومين  تهران_کرج  محور  از  پس  ســاوه  تهران_  محور 
سهم اشتغال و فعاليت در مجموعه شهری تهران بوده اما به تدریج 
در این محور فعاليت خدمات تبعی و ناپایه استقرار یافته و در دهه 
اخير محور ورامين و خاوران در فعاليت و اشتغال صنعتی جایگزین 
این محور در صنایع چوب و محصوالت  محور ساوه شده است. 
اما  داشته  نسبی  اولویت  اساسی  فلزات  و  فلزی  غير  کانی  چوبی، 
بسيار  فاصله  تهران  شهر  با  هنوز  اشتغال  و  کارگاه ها  کل  جمع  در 
 43,Quoted from-Tehran urban complex plan,1999,19( دارد

.)sheykhi mohammad
گرچه در اسالمشهر در شرایط شکل گيری )با توجه به رشد صنعتی  ا
نسبت  کنون  تا و  ســاوه(  تهران  محور  در  جدید  صنایع  استقرار  و 
کارگران صنعتی باالست و مبنای شکل گيری سکونتگاه نيز همين 
را به مشاغل  امــا به تدریج شغل صنعتی جــای خــود  بــوده اســت 
و  داده  اجتماعی  و  شخصی  خدمات  و  فروشندگی  چون  ناپایه ای 
در عين حال با توجه به شکل گيری نسبی سازمان اداری سياسی 
سکونتگاه، نسبت مشاغل اداری و دفتری)کارمندی( در آن نسبت 
کشاورزی و امثال  به سایر سکونتگاه ها باالتر است. وجود مشاغل 

کی از به هم خوردن یکنواختی و ایجاد تنوع شغلی است.  آن حا
     ویژگی ترکيب شغلی در گلستان حکایت از یکنواختی نسبی شغلی 
نسبت  که  معنی  بدین  دارد؛  آن  انتقالی  و  سریع  رشد  وضعيت  و 
کارگر صنعنی آن به نسبت باالست و از طرفی نسبت مشاغل ناپایه 
که این مطلب با  خدماتی و فروشندگی نيز در سطح باالیی قرار دارد 
وجود انبارها و کارگاه ها و کارخانجات در محدوده بالفصل سکونتگاه 

گسترده آن با تهران بزرگ قابل توجيه می باشد. و نيز ارتباط 
شهر  نسيم  گلستان،  و  اسالم شهر  شهری  کــانــون هــای   خــالف  بر 
مناسب  موقعيت  بلکه  نگرفته،  شکل  صنعتی  اشتغال  پایه  بــر 
وجود  دسترس،  در  مناسب  اراضــی  بــزرگ،  تهران  پایانه  ارتباطی، 
کشاورزی و امثال آن موجب رشد سریع شده و نسبت باالی  اراضی 
شاغالن ناپایه خدماتی و فروشندگی در آن نيز تأییدی دیگر بر این 
کارمندی در  مطلب می باشد. در این سکونتگاه همچنين مشاغل 

سطح باالیی قرار دارند.
سال  در  اسالم شهر  فعالیت  عمده  گروه های  شاغالن  بررسی 

 2006
گروه های عمده فعاليت در شهرستان اسالمشهر  درصد اشتغال در 
شامل 34 درصد در بخش صنعت و ساخت، 16 درصد در بخش 
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمير وسایل نقليه موتورى وکاالهاى 
و  انــبــارداری  حمل ونقل،  بخش  در  درصــد  و خانگی، 13  شخصی 
بخش  در  درصد  ساختمان،10  زمينه  در  درصد  هشت  ارتباطات، 
اداره امورعمومی، دفاع وتأمين اجتماعی اجبارى  و فقط سه درصد 
بهداشت،  فعاليت ها )آمــوزش،  سایر  و  است  کشاورزی  بخش  در 
به  را  )زیر سه درصد(  پایینی  کدام درصدهای  و...( هر  مستغالت 
نيز درصدهای  رباط کریم  خود اختصاص می دهند. در شهرستان 
گروه های عمده فعاليت تقریبًا به همين منوال است. در سال 2011 
سایر  درصــد(  )دو  کشاورزی  فعاليت های  کاهش  با  اسالم شهر  در 
رباط  در  ) ســال2006( هستند.  تقریبًا در همان درصــد  فعاليت ها 
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thesis	Geography	 and	Urban	Planning,	 kharazmi	
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29.

•	 Fatemi	 nasrabadi	 S(2006),	 ENVI	 software	
training(Satellite	 image	 processing	 software),	
National	 mapping	 agency,	 Research	 Center	
surveys,	Tehran.	[in	Persian]

•	 Hester,	 D.B.	 (2008),	 Land	 Cover	 mapping	 and	
change	 detection	 in	 urban	 watersheds	 using	
Quickbird	 high	 spatial	 resolution	 satellite	
imagery»,	Ph.	D.	dissertation,	North	Carolina	State	
University.	North	Carolina.

•	 H.	 Emre	 Bagce	 (2002)	 THE	 Role	 of	 Political	
Institutionc	 in	 Tacking	 Political	 Fragmentation	
and	Polarization:	Presidentialism	VERSUS,	C.	Ü.	
İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Dergisi.

•	 Hung,	C.C.,	Coleman,	T.L.	and	Long,	O.	(2004),	
«Supervised	 and	 unsupervised	 neural	 models	
for	 multispectral	 image	 classification.	 »ISPRS	

از 65 درصــد جمعيت  که بیش  بــوده اســت. به طــوری  مهاجرت 
سکونتگاه های مورد مطالعه در این پژوهش در سال 1996، بیش 
سال  در  آن  درصــد   30 از  بیش  و   2006 ســال  در  آن  درصــد   60 از 
تأثير  کرده اند. این روند تحت  2011 به این سکونتگاه ها مهاجرت 
تمرکزگرایی و قطبش توسعه شهر تهران و مجاورت این نقاط با آن 
قرار داشته است. عالوه بر مهاجرت به عنوان عامل بیرونی، تفرق 
فضایی_ تغيیر  رونــد  ــی  درون عامل  مهمترین  می توان  را  سياسی 
فضایی محدوده مورد مطالعه آن قلمداد نمود. این تفرق یا عدم 
انسجام ساختاری و عملکردی بین سطوح مدیریتی استان تهران، 
شهرستان کرج، شهرستان ری، شهرستان های تهران و شهر تهران 
که اسالم شهر جزو شهرستان ری  در دهه 1961 تا 1991، یعنی زمانی 
کرج بود و اراضی آنها از ارزش معامالتی  و رباط کریم جزو شهرستان 
برخوردار  بیشتری  شدت  از  نبود،  برخوردار  چندانی  بورس بازی  و 
کميت  که به دليل ضعف قدرت و اعمال حا بوده است. به گونه ای 
سياسی_اداری محلی در این دوره، موجبات مناسبات غيررسمی 
گير زمين در این محدوده فراهم آمده بود. اما بعد از دهه 1991  فرا
با شهرستان شدن اسالم شهر و رباط کریم، قيمت زمين و مسکن 
نيز در آنها افزایش یافت. این  بار به سبب تفرق سياسی بین تهران، 
از  دور  مکان های  یافتن  درپــی  مهاجران  رباط کریم،  و  اسالم شهر 
کنترلی این دو شهرستان و زمين های ارزان واقع در  سياست های 
بیرون از محدوده قانونی و حد فاصل آنها برآمدند و سکونتگاه های 
ثانویه یعنی نسيم شهر،گلستان، صالح آباد و نصيرشهر را به  وجود 

آوردند.
بنابراین فرضيه تحقيق با عنوان نقش مهاجرت از بیرون )مهاجرت( 
گسترش سکونتگاه های  و تفرق سياسی از درون در شکل گيری و 
کالنشهر تهران در محدوده اسالم شهر_رباط کریم، تأیید  پیراشهری 

می شود.
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