
علم صنعت ایراندانشگاه 
دانشکده معماری و شهرسازی

برنامه ریزی منطقه ایگروه 

پژوهشعنوان 

منطقه تهران-به کارگیری برنامه ریزی منطقه ای برای هدایت و کنترل رشد فیزیکی شهر

منطقه تهران-شهر: بررسی موردی

: استاد راهنما
دکترمحمد حسین شریف زادگان

:نگارش
فاطمه جلیل زاده

1393دی 





کلیات پژوهش 1بخش  

رشد فیزیکی

مبانی نظری 2بخش  

برنامه ریزی منطقه ای

منطقه-شهر

د تجارب پژوهش در رابطه با رش
فیزیکی 3بخش 

فنون و روش هاو ارائه مدل 
مفهومی

4بخش 

منطقه-شناسایی محدوده شهر

شناخت الگوی رشد

تولید راهبردها

5بخش 
شناخت محدوده

مطالعه موردی و تعین محدوده
هرانمنطقه ت-تعیین محدوده فضایی شهر

تحلیل و ارائه راهبردها 6بخش 

تحلیل شبکه شهری

پیش بینی و آینده نگری

ارائه راهبردها
مهبررسی دستاوردهای پایان نا 7بخش 



5بخش 

6بخش 

هپایان نام

1بخش 

4بخش 

3بخش 

2بخش 

7بخش 

طرح مساله

رشد فیزیکی کالنشهر تهران و 
شهرهای پیرامونش

نگاهی فراتر از محدودیت های اداری 
نشهر و سیاسی به این مساله برای کال
تهران و شهرهای پیرامونش

ی شناسایی محدوده که رشد فیزیک
شهرها را در مقیاس مطلوب فرا 

شهری مورد توجه قرار دهد

چگونگی کنترل و هدایت رشد 
فیزیکی شهرها

هرهاکنترل و هدایت رشد فیزیکی ش

برنامه ریزی منطقه ای

منطقه تهران-در چارچوب شهر



5بخش 

6بخش 

هپایان نام

1بخش 

4بخش 

3بخش 

2بخش 

زیکی چگونه می توان از برنامه ریزی منطقه ای برای هدایت و کنترل رشد فی
منطقه تهران استفاده کرد؟-شهر

معرفی و بیان پرسش پایان نامه

-ی شهربه کار گیری برنامه ریزی منطقه ای برای هدایت و کنترل رشد فیزیک
منطقه تهران

تشریح هدف پایان نامه

. ره می بردپژوهش حاضر، از نگرش سیستمی در دو سطح توصیفی و تحلیلی به

روش تحقیق پایان نامه

بررسی روند •
رشد فیزیکی 

منطقه-شهر

گردآوری •
اطالعات

تعریف الگوی •
-فضایی شهر

منطقه

تجزیه و تحلیل•
اطالعات

روش کمی و 
کیفی

روش تحلیل 
محتوا

رویکرد 
تاریخی

روش اصلی 
-کتابخانه ای
اسنادی 

7بخش 



فصل سومفصل دومفصل اول

برنامه ریزی منطقه ای

تعریف برنامه ریزی 
منطقه ای

ماهیت برنامه ریزی 
منطقه ای

فرایند برنامه ریزی منطقه 
ای

منطقه و مفاهیم -شهر
مربوط به آن

رشد فیزیکی شهرها

منطقه در -اهمیت شهر
نظام برنامه ریزی منطقه 

ای

نظریه های پایهپیشینه 
منطقه-در مفهوم شهر

منطقه-تعاریف شهر

شاخص های مورد توجه 
منطقه-در تعریف شهر

-مفاهیم نزدیک به شهر
منطقه

فعل و انفعاالت و ساختار 
منطقه-فضایی شهر

پایه های نظری پژوهش: بخش دوم

پراکنده رویی

رشد فیزیکی

تعاریف و عوامل موثر بر 
شکل گیری پراکنده 

رویی

تعاریف و عوامل موثر در 
رشد فیزیکی شهرها

بررسی و تحلیل شاخص 
های رشد فیزیکی

5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

1بخش 



برنامه ریزی

منطقه ای

اقتصاد

جغرافیا

نظریه های 
مکان

برنامه ریزی 
شهری

5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

1بخش 

گذشته و حال مورد 
مطالعه قرار می گیرد

وضعیت کنونی چرا و
چگونه به وجود آمده 

است 

این اطالعات به کارگیری 
برای پیش بینی و آینده 

نگری

فضا و نیروهای موثر در تغییرات فضایی
.  موضوع برنامه ریزی منطقه ای می باشد

در برنامه ریزی منطقه ای

فصل اول



قهمنط-پیشینه شهر

منطقه-اهمیت شهر

5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

منطقه در ایران-دالیل کم توجهی به مفهوم شهر1بخش 

باال به برنامه ریزی از 
پایین 

برنامه ریزی در بستر 
سیاسی و تقسیمات 

( استان ها)اداری

توجه بیش از اندازه 
چالش های درون به 

شهرها

1909یلاوامثالً.نمودمیجلوهگوناگونهایشکلدرمفهومایننیزریزیبرنامهپیشینهایفعالیتدر•
ادارییمرزهاازفراترمناطقیسویبهبودگرفتهصورتشهرازفراترمطالعاتبرپایهکهشیکاگوطرح

.بردکاربهشهرهارشدباالیسرعتبرایراconurbationواژه1915درگدسهمچنین.شدکشیده

.به کار گرفته شد1947در نخستین بار توسط دیکنسون به نظر می رسد اصطالحی که•

منطقه در دو عرصه -در واقع مفهوم شهر. منطقه مورد توجه قرار گرفت-نگاهی به سوی شهر1990در •
.تجدید حیات یافتدانشگاهی و سیاسی 

پیدایش 
دیدگاه

به کار گیری
مفهوم و 
اصطالح

تجدید حیات
در دانشگاه و 

سیاست

فصل دوم



شکل گیری مفهوم
منطقه-شهر

تقویت مزیت 
های نسبی

ینومنطقه گرای

پایین آمدن 
اهمیت مرزهای 

اداری شهرها

تمرکز زدایی

گرایش های جدید

مدل اقتصاد 
زمین ون تونن

چارچوب 
رای کریستالر ب

مکان های 
مرکزی

تئوری های مکان

همنطق-نظریه های پایه در مفهوم شهر

5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

1بخش 

فصل دوم



منطقه-تعاریف شهر

5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

1بخش 

جان پار

ایوان 
توروک

بطپدیده ای متشکل از دو بخش با عناصر مرت

ونشو سرزمین پیرام( یک یا چند کالنشهر)هسته

ر یک یا گروهی از شهرها، همراه سرزمینی گسترده ت

ان هاتعامل از طریق رفت و برگشتی روزانه و سایر جری

وداین مفهوم به صورت کالنی در فضای جریان ها تعریف می ش

فصل دوم

لپیتر ها

شهر را ارائه می دهد"دسترسی”منطقه معموالً -شهر

با هندسه ای متاثر از نوع جریان ها، عملکردها، روابط یا خدمات

هاردینگ



منطقه-تحلیل جریان ها در شهر

5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

1بخش 

فصل دوم

منطقه ای یک شبکه پیچیده ای از جریان های -روابط شهر
چند جهتی مرئی و نامرئی را تشکیل می دهد

نامرئی

مرئی

هنجارهای اجتماعیدانشزیست محیطیخدمات

کاالهامردم



رمنطقه در پژوهش حاض-تعریف شهر

لباً غا)مرکزبخشدوازکهباشدمیهاسرزمینعملکردیپایردنتیجهمنطقه-شهر"
دولتعامدرکه(تاثیرتحتشهرینواحی)پیرامونیسرزمینو(کالنشهرچندیایک

".استشدهتشکیلهستند،باهمطرفه

5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

1بخش 

طقه من-پس به تعداد سرزمین ها می توان تعریفی از مفهوم شهر
.  ارائه داد

ر منطقه امری گریز ناپذی-وجود تعاریف متعددی از مفهوم شهر
. می باشد

ن و متناسب با ویژگی های اقتصادی، مدیریتی، مقیاس سرزمی
(ساختار فضایی سرزمین ها)جمعیت 

فصل دوم



5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

1بخش 

رشد فیزیکی پراکنده رویییتوسعه فیزیک

توسعه فیزیکی شهر، 
فرآیندی پویا و مداوم 
است که محدوده های 
فیزیکی شهر و فضاهای

کالبدی آن در جهت های 
عمودی و افقی از حیث 

ی افزایش مکمی و کیفی 
یابند 

شهرها تمایل به گسترش
تا زمانی که بین . دارند

م گسترش شهر و ارگانیس
برقرارتناسبهای شهری 

باشد، رشد شهر برنامه 
ریزی شده است و توازن 

حفظ خواهد شد 

عه، توستوزیع کنترل نشده 
ه ک. بر روی زمین بکر است

معموالً نشان دهنده تراکم 
ز ااستفاده ناکارآمد پایین، 

زمین، تبدیل زودرس زمین
ه های روستایی و جنگلی ب

کاربرد های شهری و توزیع 
.توسعه به خارج از شهر است

هرهامفاهیم مرتبط با رشد فیزیکی ش

فصل سوم



اضرجمع بندی و ارائه تعریف قابل قبول از رشد شهر در پژوهش ح

:شودمیمطرحشهرهافیزیکیرشدعنوانبهپژوهشایندرکهآنچه

جمعیتافزایشبامتناسبکهباشدمیمعینزمانیدورهیکدرشهرکالبدیگسترش”
“.شودمیمطرحشهریمحدودهافزایشبهنیازشهر،
آنیتجمعافزایشولیباشدداشتهوجودمعینیدورهدرفیزیکیگسترشایناگرحال
رشدربشهرفیزیکیشدر)نباشدمتناسبشهریمحدودهافزایشبابایدکهایگونه

.شویممیمواجهروییپراکندهبا(گیردپیشیشهرجمعیت
درپس.باشدمیشهرفیزیکیرشدهایگونهازیکیروییپراکندهنوشتتوانمیپس
.بگیردنظردرراجوانبهمهتاشودمیاستفادهشهرفیزیکیرشدازپژوهشاین

5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

1بخش 

فصل سوم



جمع بندی

لشکرامناطقکههستندشهرهاامروزدادند،میشکلراشهرهامناطق،گذشتهدراگر
دهندمی

5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

7بخش 

2بخش 

1بخش 

عنوانتحتیفضایپدیدهتحلیلوکاربستبرایشایسته،فرایندیایمنطقهریزیبرنامه
.باشدمیمنطقه-شهر

درویامنطقهفنونازاستفادهبامنطقه-شهرفیزیکیرشدالگویشناختوتحلیل
.گیردمیقراربررسیموردایمنطقهریزیبرنامهفرایند

کنترل و هدایت رشدهمنطق-شناسایی شهربرنامه ریزی منطقه ای



تجارب جهانی پژوهش: بخش سوم

فصل اول

تجارب جهانی در زمینه 
کنترل رشد فیزیکی 

شهرها

راه حل های پیشنهادی 
رویارویی با گسترش افقی 
شهرها در تجربیات جهانی

هندااسپانی

سایر هدایتکنترل
روشها

ایاالت 
متحده

4بخش 

3بخش 

هپایان نام

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

5بخش 



هنداسپانیاایاالت متحده آمریکا

ونه با بررسی تجارب جهانی در نگرش به پرسش، چگ
می توان رشد فیزیکی را کنترل و هدایت کرد؟

راهبرد هدایتراهبرد کنترل

فصل اول

4بخش 

3بخش 

هپایان نام

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

5بخش 



بیرون از مرز توسعه 
وجود ندارد

محدوده شهر

UGB

بیرون از مرز خدمات 
عمومی وجود ندارد

محدوده شهر

USA

در داخل کمربند 
توسعه وجود ندارد

محدوده شهر

کمربند سبز

کنترل

جزیره های کالنشهری و فضاهای باز میان آن ها

کمربند سبز مرز رشد شهری ناحیه خدمات شهری

فصل اول

4بخش 

3بخش 

هپایان نام

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

5بخش 



4بخش 

3بخش 

هدایت

رشد هوشمند نوشهرسازی

توسعه خوشه 
بندی شده

توسعه راهبردهای
مدیریت رشد 

هر تقویت مراکز ش
و روستا

همکاری های 
منطقه ای

اصالح روند 
جمعیت شناختی

فصل اول

هپایان نام

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

5بخش 



فصل سومفصل دومفصل اول

فنون و روش های به کار 
گرفته شده برای تعیین

منطقه-محدوده شهر

فنون و روش های تعیین 
-الگوی رشد فیزیکی شهر

منطقه

د تکنیک سوات در تولی
راهبرد برنامه ریزی

و روش های به کار گرفته شده در پژوهشفنون: بخش چهارم

هپایان نام

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

4بخش 

5بخش 



یمنطقه با استفاده از شاخص ها و مدل های کم-تعیین محدوده شهر

روش اندازه گیری جریان ها 
(پایین به باال) 

-روش تخمین زمان
(باال به پایین)فاصله  

همپوشانی گرفته و Arcmapدر گام آخر از نتایج دو روش در نرم افزار 
.منطقه را نشان می دهیم-محدوده قابل قبول شهر

هجریان سفر روزان

معکوس فاصله

جریان بار روزانه

فاصله مطلوب از 
مرکز

تحلیل شاخص 
های بار و سفر

فصل اول

هپایان نام

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

4بخش 

5بخش 



کمیهایمدلوهاشاخصطریقازهاآنرشدالگویوشهرهاشکلسنجش

درجه تجمع درجه توزیع متعادلتراکماندازه شهر

مدل تاسی

ضریب موران

ضریب گری 

ضریب جینی

آنتروپی نسبی

تحلیل روند رشد

نرخ رشد مساحتنرخ رشد جمعیت

فصل دوم

هپایان نام

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

4بخش 

5بخش 



راهبردتولیدبرایSWOTماتریسگیریکاربه

(I)عوامل داخلی 

نقاط ضعف (S)نقاط قوت 
(W)

عوامل خارجی 
(E)

استراتژیهای (O)فرصت ها 
(SO)

1-
2-

استراتژیهای 
(WO)

1-
2-

استراتژیهای (T)تهدیدات 
(ST)

1-
2-

استراتژیهای 
(WT)

1-
2-

ترسیم جدول
 SWOTماتریس

تدوین نقاط قوت و ضعف
در محیط داخلی و فرصت

ها و تهدیدات

برای تولید استراتژیها از
جدول سوات استفاده می 

گردد

، استراتژی SOاستراتژی 
گرتهاجمی و کنش

، WOاستراتژی 
استراتژی انطباقی

، استراتژی WTاستراتژی 
دفاعی و واکنشی

، استراتژی STاستراتژی 
اقتضائی 

فصل سوم

هپایان نام

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

4بخش 

5بخش 



فصل دومفصل اول

شناخت موقعیت استان 
تهران

-تعیین محدوده شهر
منطقه تهران

معرفی و تعیین محدوده: بخش پنجم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 



پژوهشموردمحدودهشناخت

کیلومتر مربع 129۸1
درصد جمعیت 17.5

کل کشور 

نفرهزار400ومیلیون12

فصل اول

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

۳4

۳6.5

50 5۳



پژوهشموردمحدودهشناخت

انشکل گیری نظام شهری در استان تهر

:عامل سیاسی-1

یمرکزیت اداری سیاسی در سطح مل

:عامل جغرافیایی-2

یسازمان فضایی شعاعی چند مرکز

:عامل اقتصادی-3

فعالیت های صنعتی و خدماتی

:عامل اجتماعی-4

مهاجرت پذیری

:تاثیر مرکز بر پیرامون-5

تمرکززدایی و سرریز جمعیت و 
فعالیت

فصل اول

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 



فصل دوم

منطقه تهران-تعیین محدوده شهر

یجریان سفر بین نقاط گره ا

ایجریان کاالها بین نقاط گره

یفاصله بین نقاط شهر

امونشپیرسرزمینشهرهایوتهرانبینعملکردیتحلیلبرایسازیشاخص

جریان ساالنه بار جابجا شده بین تهران و شهرهای
.پیرامونش به کار گرفته شده است

در این پژوهش از مفهوم مسافت جاده ای بین دو شهر
.  برای تحلیل عملکردی استفاده شده است

ده فاصله جابجایی دو شهر با مسافت طی ش
. بین آن ها تفاوت دارد

سفرهای رفت و برگشت 
روزانه در بریتانیا و آلمان 

مورد توجه بوده است

در کشور ما این شاخص در 
آمار و ارقام به کار گرفته 

.نشده است

تعداد سفرها به تفکیک
(  مقصد-مبداء)نقاط شهری

می باشد

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 

مختص حمل و نقل عمومی 
وس از قبیل اتوبوس، مینی ب

و تاکسی



ل جمعیت جابجا شده بین تهران و سایر شهر ها نسبت به ک
جمعیت هر شهر



ل جمعیت جابجا شده بین تهران و سایر شهر ها نسبت به ک
جمعیت هر شهر



بار جابجا شده بین تهران و سایر شهر ها



منطقه تهران-تعیین محدوده شهر

امتیازهای به دست آمده در روش اول

فصل دوم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 



نمره نهایی  شهرها در روش اول



منطقه تهران-تعیین محدوده شهر

فاصله-زمانتخمین:دومروش

واند با حفظ فاصله ای مناسبی را تعریف کنیم تا حداکثر مسافتی را که تهران می ت
.  نیممنطقه ای خود بر نقاط شهری اش تاثیر گذار باشد، مشخص ک-ماهیت شهر

فصل دوم

تاکید کرد که راحت ترین مدت زمان برای حرکت از در کالنشهر مدرن بلومنفیلد
ین تاکید گدس برای زمان راحت ا. دقیقه بیشتر شود40پیرامون به مرکز نباید از 

.سفر یک ساعت بود
.  دقیقه را پیشنهاد می کند45برای اروپا 2006ESPONدر سال 

x v t 

vt

سه مایل برای حرکت انسان و حیوان های چهار پا 19قرن 
. مناسب و راحت در نظر گرفته شد

زمان قابل قبولمتوسط سرعت 

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 



منطقه تهران-تعیین محدوده شهر

فاصله-زمانتخمین:دومروش

فصل دوم

تعریف حداکثر مسافت از 
تهران برای شهرهای پیرامون

100در این پژوهش راحت ترین و قابل قبول ترین زمان برای پیمودن مسافت تا تهران 
90)ان پس با ضرب سرعت متوسط جاده های منتهی به تهر. دقیقه در نظر گرفته می شود

.  کیلومتر می رسیم150به فاصله ( دقیقه100)در راحت ترین زمان ( کیلومتر بر ساعت

میانگین سرعت متوسط جاده ای 

بیشتر مسیرهای منتهی به تهران، آزاد راه 
کیلومتر در 70هستند و حداقل سرعت آزاد راه 

. ساعت است

90در استان تهران 
کیلومتر بر ساعت 

84در کشور 
کیلومتر بر ساعت

مدت زمان قابل پذیرش برای پیمودن
مسیر تا رسیدن به تهران 

تاین شاخص در کشور ما تعریف نشده اس

الزم است به صورت قراردادی در این 
.پژوهش تعیین شود 5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 



منطقه تهران-تعیین محدوده شهر

فاصله-زمانتخمین:دومروش

فصل دوم

هاشاخصکارگیریبه
بهدارد،قرارتهرانکالنشهرپیراموندرایجادهکیلومتری150فاصلهبهکهایمحدوده

.کنیممیانتخاباولیهمحدودهعنوان
Bو5باالیامتیازباC/PهایشاخصمحدودهایندرArcmapافزارنرمازاستفادهبا

فقطکهشهرینقاطسپس.دهیممیقراراولسطحدروکنیممیانتخابرا20000باالی
C/Pیشهرنقاطبعدگامدر.دهیممیقراردومسطحدروکنیممیانتخابرادارند5باالی

کهشهرینقاط.دهیممیقرار۳سطحدروکنیممیانتخابرادارند20000باالیBکه
هریشنقاطنهایتدر.گیرندمیقرارچهارمسطحدرباشندنداشتهراشاخصدوازیکهیچ

.کندمیمشخصراتهرانمنطقه-شهرپیرامونمحدودهاولسطحسهدر

i2=B C/Pi1= شاخص
سطح

20000باالی  5باالی سطح یک

- 5باالی سطح دو

20000باالی  - سطح سه

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 





سطح بندی نقاط شهری برای تعیین محدوده



منطقه تهران-شهرنهاییتعیین محدوده

فصل دوم

روش دوم روش اول روش
محدوده

1 1 سطح یک

- 1 سطح دوم

1 - سطح دوم

منطقه تهران-محدوده شهر استان

همه شهرهای این استان در محدوده قرار گرفتند تهران

فقط طالقان در محدوده نیست البرز

گرمسار و ایوانکیآرادان، سمنان

بوئین زهرا، آبیک قزوین

مامونیه، زاویه و ساوه مرکزی

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 



منطقه تهران-شهرنهاییتعیین محدوده

فصل دوم

منطقه می باشد و سایر شهرها به عنوان-به عنوان هسته یا مرکز شهر
. سرزمین پیرامونی در نظر گرفته می شوند تهران

پیشیهاشهرسایرازداریمعنیاختالفباهاشاخصهمهدرکالنشهر
دارنیمعاختالفوتهرانکناردرگرفتنقرارعلتبههمچنیناستگرفته

ینسرزمازجزئیکرجکهنوشتقطعیتباتواننمیشهرها،سایرباآن
بدونکرجهمچنینوکرجبدونتهراندیگرطرفاز.باشدمیپیرامون

باتهرانابارتباطبرقرایبرایکرجتواناییواقعدر.یابندنمیمعنیتهران
ملکردیعهمبستگیدرپسباشدنمیمقایسهقابلپیرامونشهرهایسایر

.استگرفتهقرارباالتری

کرج 

ه منطقه تهران را نشان می دهد یا ب-این واقعیت تا حدودی دو هسته ای بودن شهر
رزمین و س( شبه هسته)منطقه تهران از سه بخش هسته، کرج-عبارتی روشن تر شهر

.  پیرامون تشکیل شده است

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 



منطقه تهران-شهرنهاییتعیین محدوده

کهمنطقه شناسایی شده است -گونه ای از شهرمی توان نوشت، 
که عالوه بر هسته و سرزمین پیرامون، عنصر سومی به نام کرج دارد

ر عهده نقش تسهیل گری جریان ها بین تهران و سرزمین پیرامون را ب
رین گرفته است و خود نیز جریان های عملکردی با تهران را در باال ت

سته منطقه با دو ه-در ارائه الگوی فضایی، نگاه به شهر. حد دارا است
طقه من-می باشد تا بر این واقعیت که کرج از ناحیه پیرامونی شهر

.  تهران نمی باشد، تاکید شود

فصل دوم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 



5بخش 

منطقه تهران-شهرنهاییتعیین محدوده

فصل دوم

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

7بخش 

6بخش 



شهر

کرج 33.59 783057 0.017857 0.599944

گرمدره 22.64 105472 0.025641 0.580563

فردوسیه 20.34 52958 0.023256 0.473193

اندیشه 20.73 80647 0.019608 0.40651

رودهن 24.04 330732 0.016393 0.394217

صباشهر 15.97 32737 0.02381 0.380418

اسالم شهر 10.48 1715293 0.035714 0.374367

شاهدشهر 16.91 28049 0.021739 0.367776

اکبر آباد 12.44 81005 0.029412 0.366154

پیشوا 18.74 139919 0.016949 0.317784

گرمسار 30.30 501459 0.009009 0.273013

وحیدیه 12.37 73947 0.020833 0.257742

پرند 17.69 342682 0.014085 0.249209

صفادشت 21.54 52748 0.011364 0.24486

ایوانکی 19.00 894051 0.012658 0.240597

پردیس 11.33 43008 0.020833 0.236129

قدس 7.15 538053 0.03125 0.223677

کمالشهر 15.57 180047 0.013889 0.216362

لواسان 7.88 59540 0.027027 0.213009

مشکین دشت 12.81 148001 0.016393 0.210005

فشم 9.13 73989 0.022222 0.203075

پاکدشت 7.29 335865 0.02439 0.178033

1i 2i 3i 4i کیالن 15.512 78655 0.011111 0.172366

آرادان 21.41 44015 0.007874 0.168615

محمد شهر 10.092 284415 0.015873 0.160193

ماهدشت 12.42 118393 0.0125 0.155309

رباط کریم 7.126 142289 0.020833 0.14847

هشتگرد 13.40 239840 0.010989 0.147356

قرچک 5.711 258332 0.025 0.142781

حسن آباد 7.370 5480 0.018519 0.136487

ورامین 7.076 440951 0.019231 0.136091

باغستان 4.729 80756 0.028571 0.135131

شهریار 7.09 249225 0.018868 0.133928

دماوند 9.496 581584 0.013158 0.124958

فیروز کوه 17.98 520216 0.006757 0.121506

جوادیه 7.14 47263 0.015385 0.109848

نظرآباد 7.04 348166 0.012658 0.0892

مالرد 4.797 134620 0.018182 0.087229

اشتهارد 9.53 181860 0.008696 0.082876

زاویه 7.15 10005 0.011111 0.079476

مامونیه 7.24 89097 0.009804 0.071037

بوئین زهرا 7.402 255972 0.006993 0.051767

آبیک 4.52 263815 0.009524 0.043133

ساوه 3.647 987955 0.006944 0.025332



فصل سومفصل دومفصل اول

تحلیل شبکه شهری
منطقه تهران-شهر

پیش بینی و آینده 
-نگری پیرامون شهر

منطقه تهران

ارائه راهبردها

منطقه تهران-ارائه راهبردها برای کنترل و هدایت رشد فیزیکی شهر: بخش ششم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



133513451355136513751385سال
61019273743شهرهاتعداد

تغییرات تعداد شهرهای محدوده

فصل اول

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



نمودار تخمین تعداد شهرها

0.74: رشد متوسط
سال50برای 

1۳
۳5

1۳
45

1۳
55

1۳
65

1۳
75

1۳
۸5

5

10

15

20

25

۳0

۳5

40

45

50

1۳
95

14
05

سال

تعداد شهر

فصل اول

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 

سال به طور 10هر 
شهر به 7متوسط 

محدوده افزوده می شود



فصل اول

شهر (نفر)جمعیت  (هکتار)مساحت  نرخ رشد 
جمعیت

نرخ رشد 
1390مساحت 1385 1380 1375 1370 1390 1380 1370

تهران 860045

0

771123

0

719521

0

675884

5

647552

7

65821.

86

56753.

61

41106.

25

1.328147 1.601262

کرج 137745

0

137745

0

996583 940968 799999 17494.

43

6243.7

5

5329 1.721815 3.282873

اسالم 
شهر

389102 357171 317329 265450 230183 3275.2

74

1193.7

5

1066.7

5

1.690403 3.07033

مالرد 290817 228673 179356 88118 32364 1171.2

04

75.75 52.5 8.985818 22.30865

قدس 283518 229354 185904 138278 89680 2584.9

26

748.89 260.5 3.161441 9.92294

شهریار 249473 189120 115783 40058 32459 2202.1

84

368.25 195.25 7.685788 11.27879

ورامین 218991 260569 195074 107233 77624 1340.9

35

822.75 689.25 2.821176 1.945499

پاکدشت 206490 126281 91578 49220 33273 1034.9

41

258 162 6.205933 6.388525

ساوه 200481 179009 145897 111245 87621 1793.2

4

1531 1280.2

5

2.288047 1.400695

قرچك 191588 250456 171509 142690 98202 671.00

43

390.25 211.25 1.950958 3.176352

بوئین 
زهرا

164723 113742 60830 9980 7294 315.88

22

171 86.25 22.58336 3.662402

اندیشه 96807 75596 47329 21074 - 1444.8

03

208.75 140 4.59367 10.32002

آبیك 93844 47233 36324 32843 25630 819.85

01

- - 3.66149 -

اداکبر آب 85124 135375 116034 85124 49945 102.67

82

199.75 81.5 1.704355 1.259855

محمد 
شهر

83126 83126 69471 57280 - 875.38

07

107.25 79.5 1.451222 11.01108

رکمالشه 80435 68435 41580 20948 - 108.92

25

77.5 50 3.839746 2.17845

پرند 80000 69341 40743 29560 - 2551.0

1

- - 2.70636 -

رباط 
کریم

78097 62937 50941 36488 26656 684.99

2

253.5 191.5 2.929809 3.576982

هشتگرد 76462 45332 38246 33568 24627 2008.1

75

471.5 210.75 3.104804 9.528707

نباغستا 71861 52330 40054 23630 - 5.8567

79

- - 3.041092 -

نظرآباد 69342 87684 74908 69342 28600 3986.1

22

425.5 208 2.424545 19.16405

تغییرات مساحت و جمعیت 
شهرها

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



فصل اول

تغییرات مساحت و جمعیت 
شهرها

شهر (نفر)جمعیت  (هکتار)مساحت  نرخ رشد 
جمعیت

نرخ رشد 
1390مساحت 1385 1380 1375 1370 1390 1380 1370

پیشوا 47253 41480 35894 29884 19850 979.840

3

291.5 162.75 2.380504 6.020524

صباشهر 47123 18132 12673 7066 - 535.654

3

70 61.75 6.668978 8.674564

مشکین 
دشت

43696 43696 39475 33965 - 530.218

4

103.75 85.75 1.286501 6.183305

ماهدشت 43100 43100 35724 28976 24844 2786.80

3

250.25 236.25 1.734825 11.79599

گرمسار 40985 38891 32945 29706 21281 1154.58

8

985 864 1.925896 1.336329

دماوند 37315 36433 29429 22337 18932 394.550

4

67.5 61.25 1.971001 6.41639

پردیس 37257 25360 11853 - - 1024.62 84.75 - 3.143255 12.08991

وحیدیه 28405 24871 19024 13159 - 314.622

1

59 53.5 2.158599 5.880787

فردوسیه 24058 29854 22843 17346 - 233.767

6

97 80.5 1.386948 2.903945

رودهن 21477 19535 13726 11866 9002 89.6909 54.75 27.25 2.385803 3.26859

شاهدشهر 20865 18855 11467 6864 - 217.662

1

74.5 49.25 3.039773 4.419535

فیروز کوه 20371 15807 16065 17310 10513 414.514 130 109.75 1.937696 3.776893

صفادشت 19233 15855 11531 6091 - 297.289

1

32.25 19.5 3.15761 15.24559

مامونیه 19005 17033 14864 13735 12496 1632.16

6

1276 1186 1.520887 1.376194

اشتهارد 16988 14723 12740 10284 9144 769.606 - - 1.85783 -

لواسان 15706 15448 11894 10587 7815 2054.59

9

93.5 44.25 2.009725 4.643162

گرمدره 12738 8630 5764 3095 - 274.881

2

41.75 29.5 4.11567 9.318007

ایوانکی 11995 10396 9752 8492 8106 499.900

3

379.5 295 1.479768 1.694577

فشم 7994 6895 7004 6862 6353 142.391

5

22 14.25 1.258303 9.92386

زاویه 5877 6141 5803 5404 5124 257.208

6

106 68.75 1.146956 3.741216

آرادان 5626 4959 4631 4295 4031 1051.79

2

855 714 1.395683 1.473098

جوادیه 4903 4718 4280 3836 3452 325.047

7

55.25 43.25 1.420336 7.515554

حسن آباد 4267 20451 16304 11178 8162 525.988

9

92.75 71.75 0.522789 7.330856

کیالن 2981 3038 2571 2303 2405 1254.00

6

25.75 - 1.239501 48.69926

میانگین 3.15 7.22

میانه 1.97 4.41

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



میزان رشد فیزیکی شهرها

فصل اول

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



رروند تغیی1۳701۳۸01۳90دوره
افزایشی0.150.170.21ضریب جینی

کاهشی0.۸90.۸70.۸2ضریب آنتروپی
کاهشی0.190.140.11ضریب موران
افزایشی1.061.11.12ضریب گری

0

0/2

0/4

0/6

0/8

1

1/2

1370 1380 1390

ضریب جینی

ضریب آنتروپی

ضریب موران

ضریب گری

به کارگیری مدل تاسی

فصل اول

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



به ادامه رشد فیزیکی و روند روواضح است که ضرایب مدل تاسی 
.منطقه تهران تصدیق می کند-را در شهرتخریب اراضی

فصل اول

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 

ضریب جینی
رسید که تعادل در توزیع جمعیت شهرها و مساحت 0.21به 0.15از 

.شهرها برقرار نیست

ضریب آنتروپی
ش رسیده که معرف عدم تعادل در توزیع جمعیت بین بخ0.82به 0.89از 

.منطقه می باشد-های شهر

ضریب موران
پایینگرنشانکاهشیروندباضریباین.استرسیده0.11به0.19از

ترشگسدهندهنشان.باشدمیپراکندگیرفتنباالوتجمعقدرتآمدن
.باشدمیپیرامونسرزمیننواحیدرمنطقه-شهرفیزیکی

ضریب گری
رشددرپراکنشرفتنباالگرنشان1.12به1.06ازخودمقدارافزایشبا

.باشدمیتهرانمنطقه-شهرفیزیکی



منطقه تهران-پیامدهای منفی رشد فیزیکی شهرها در شهر
فضاییزیست محیطیاقتصادیاجتماعی

جدایی گزینی .1
-اجتماعی 
اقتصادی

کاهش سرمایه .2
های اجتماعی

کاهش فعالیت .۳
های بدنی

کاهش تعامل .4
اجتماعی

افزایش جمعیت .5
و مهاجرت به سوی 

مرکز کشور

هزینه باالی .1
زیرساخت ها

افزایش حمل و .2
نقل شخصی

مصرف باالی .۳
انرژی

ادامه روند رو به .1
تخریب اراضی و 
منابع کشاورزی

آلودگی هوا و .2
ایجاد جزیره های 

گرمایی
تغییر اقلیم.۳
نابودی منابع .4

آب های زیر 
زمینی

د تخریب کمربن.5
سبز شهرها

تغییر کاربری.6
اراضی با ارزش

ن دسترسی پایی.1
به خدمات و 
زیرساخت ها

ناپایداری در .2
ه ساختار فضایی ب

سوی مرکز کشور
اجرا نشدن .۳

برنامه های 
فرادست پیرامون

تهران
ناتوانی در .4

مدیریت فضا

منطقه تهران-پیامدهای مثبت رشد فیزیکی شهرها در شهر
فضاییزیست محیطیاقتصادیاجتماعی

تراکم پایین . 1
جمعیتی و 
ساختمانی

انتخاب آزادانه .2
برای سکونت

شگل کیری .۳
خانه های ویالیی

شکل گیری .1
خوشه های 
اقتصادی در 
راستای توسعه

افزایش مالیات.2
تقاضا برای .۳

ایجاد فضاهای 
جدید سکونتی

کشاورزی و .1
باغداری درون 

شهر
انتقال کاربری.2

های ناسازگار به 
نواحی غیر 

سکونتی

برنامه ریزی .1
فضایی و از پیش
اندیشیده شده

تغییر الگوی .2
سکونتی در 

راستای پایداری

روند رو به تخریب اراضی پیرامون
رشد . شهرها مشهود می باشد

فیزیکی شهرها به صورت 
د بیش از دو برابر رش( 7.22)متوسط

.  می باشد( 3.15)جمعیت شهرها
ی پس واضح است که تراکم جمعیت

منطقه -در شهرهای محدوده شهر
تهران در طول این دوره روند 

ن ای. کاهشی را در پیش داشته است
مساله پیشی عوامل به درستی 

شد گرفتن رشد فیزیکی شهر بر ر
ی آن را تصدیق مجمعیتی و توسعه 

.نماید

پیامدهای رشد فیزیکی 
منطقه تهران-شهر

فصل اول

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



تعدادسطح

منطقه تهران-شهر

کرج تهران

فاقد شهر

بوئین قرچكساوهورامینشهریارقدسمالرد
زهرا

اسالم
شهر

2

صفر

8

10

9

10

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

سطح چهارم

سطح پنجم

سطح ششم

منطقه تهران-سلسله مراتب شبکه شهری شهر

پاکدشت

ونبیش از یك میلی

هزار500 میلیون1

هزار100هزار500

هزار50هزار100

هزار25هزار50

هزار10 هزار25



نطقبه م-در کل با توجه به تحلیل های صورت گرفته در این بخش، نکات زیر در باره شببکه شبهری شبهر
:تهران و فرایند رشد فیزیکی آن به دست می آید

ه اند تهران و کرج دوره های بحرانی رشد فیزیکی را پشت سر گذاشت
و در حال حاضر موجب ایجاد شهرهای جدید در سرزمین پیرامون خود می 

.باشند

سطح اول

در حال سپری هزار نفر و یا تفرجگاهی 100هزار و 500شهرهای بین 
ی را در و روند رو به تخریبکردن دوره های بحرانی رشد فیزیکی هستند

. پیش گرفته اند

سطح دوم

آستانه هزار نفر می باشند، در 25هزار و 100شهرهایی که بیشتر بین 
.خواهند بودتحولی بزرگ از رشد فیزیکی

سطح سوم

نه آستاروستاها و سکونتاه های غیر رسمی بین تهران، کرج و شهریار در 
.نفر هستندهزار 25تبدیل شدن به شهرهایی با جمعیت کم تر از 

سطح چهارم

فصل اول

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



ی نواحی که در آستانه دوره های بحران
رشد فیزیکی قرار گرفته اند

نواحی که در آستانه دوره های بحرانی
رشد فیزیکی قرار گرفته اند

سکونتگاه های غیر رسمی و 
ن روستاهای در آستانه تبدیل شد

به شهر

نواحی که در حال سپری کردن دوره 
بحرانی رشد فیزیکی هستند

نواحی که در حال سپری کردن دوره 
بحرانی رشد فیزیکی هستند

نواحی که دوره های بحرانی رشد 
فیزیکی را سپری کرده اند



ویژگی ها و پیشنهادات مرتبطمرجع تهیهسال تصویبنام برنامهردیف
پیشنهاد ایجاد نهاد واحد هماهنگی و نظارت بر توسعه مجموعه شهری تهرانوزارت مسکن و شهرسازی1382تهرانطرح مجموعه شهری 1

ای ارائه پیش نویس مصوبه قانونی ایجاد مدیریت یکپارچه برای هماهنگی و نظارت بر مجموعه ه
شهری

طرح توسعه استان2
تهران

سازمان مدیریت و برنامه 1382
ریزی استان

ارائه راهبرد اختصاص نقش مرکزیت بین المللی کشور به کالن شهر تهران
ارائه راهبرد تقویت و ایجاد نهادهای توسعه ای در استان تهران

وسعهتاکید بر تهران بزرگ و ضرورت توجه به منطقه شهری تهران جهت تسهیل سامان بخشی به تسازمان برنامه و بودجه1361طرح پایه آمایش سرزمین3
از شهر تهران در کنار سیاست انتخاب و تجهیز تعدادی از شهرهای بزرگتمرکز زدایی 

هبه منظور تعادل بخشیدن به رشد و توسعتصور تهران در کوتاه مدت به صورت منطقه شهری 
شهری

جاناز استانهای تهران ، سمنان ، قم ، مرکزی ، قزوین و زنپیش بینی منطقه کالن تهران متشکلوزارت مسکن و شهرسازی1375طرح کالبدی ملی4

سند چشم انداز بلند مدت5
جمهوری اسالمی ایران

سازمان مدیریت و برنامه 1383
ریزی

تمرکز زداییتوجه به ضرورت 
کشور براساس موازین آمایش سرزمینتعادل و توازن منطقه ای 

اجتماعی و محیطی در شهرها و-تاکیداتی در زمینه رعایت موازین تعادل و توازن اقتصادی
و ضرورت تمرکز زدایی( به ویژه تهران)کالنشهرها 

ضوابط ملی آمایش 6
سرزمین

سازمان مدیریت و برنامه 1383
ریزی

به به تهراننگاه ویژه 

می پردازد و دارایانتقال مرکز سیاسی و اداری کشور این طرح به انجام مطالعات پایه برای وزارت مسکن و شهرسازی1368طرح انتقال پایتخت7
ماهیت امکان سنجی و ارزیابی اولیه برای انتقال پایتخت کشور از تهران به نقطه ای دیگر

.است

طرح آمایش 8
(ستیران)سرزمین

این طرح به عنوان مهمترین اقدام برای برنامه ریزی فضایی کشور در دوران پیش از انقالب،سازمان برنامه و بودجه1356
ضرورت متوقف کردن رشدضمن تدوین برنامه آمایش سرزمین، در ارتباط با تهران به 

.اشاره می کندآن 

سازگاری بین توان اکولوژیك با نوع و روشهای استفاده از اراضیحداکثر سازی استانداری تهران1388آمایش استان تهران9
جلوگیری از روند رو به تخریب اراضی 

ایفای نقش تعادل بخشی منطقه ای برای تامین زیرساخت ها و نیازها مراکز سکونتی
ز طرح کالبدی منطقه البر10

جنوبی
محیط زیستحفاظت از وزارت مسکن و شهرسازی1387

تمرکز زدایی
توسعة شبکة سکونتگاه ها به نحوی طراحی شود که از انباشتگی بیش از حد جمعیت در یك

.مرکز به ویژه کالنشهر مرکز کشور یعنی تهران خودداری شود

فصل دوم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



فصل دوم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



فصل دوم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



منطقه تهران-رشد فیزیکی شهر
رشد بیرونیرشد درونی

کمبارارشدحداقلکرجوتهرانشهرکالندو
داشتخواهندشتابترین

ظیرنشهراسالمپیرامونهاییگاهسکونتتبدیل
جمعیتبا"آبادصالحوگلدستهگرد،مرتضی"

نفریهزار50تا25هایشهربهنفرهزار20حدود
بین)تهراناستانغربیجنوبشهرهایفیزیکیرشد
باالشتاببا(شهریاروکرج

درنفرهزار500بیشجمعیتباجدیدپایتخت
دربنیادیتغییرموجبتهرانمنطقه-شهرمحدوده

شودمیتهرانمنطقه-شهرفضاییالگوی

لشماسمتبهتهرانمنطقه-شهرفیزیکیرشد
غرب
مونپیرادرجمعیتحداقلباشهرهاییگیریشکل
شمال–تهرانراهآزاد

نمنطقه تهرا-آینده نگری در باره رشد فیزیکی شهر

فصل دوم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



منطقه تهران-راهبردهای هدایت و کنترل رشد فیزیکی شهر

Wنقاط ضعف Sنقاط قوت 

تاکید بر تمرکززدایی از تهران در همه اسناد فرا دست-1
تهران، کرج، )توقف روند رشد در شهرهای بزرگ-2

(اسالمشهر و شهریار

توزیع نامتناسب جمعیت در نظام شبکه شهری-1
منطقه-تهران پذیرنده همه نقش ها در سطح شهر-2
منطقه-نبود مدیریت یکپارچه شهر-۳
جاذبه باال در شهر هایی تهران و کرج-4
وجود سکونتگاه های غیر رسمی نظیر مرتضی گرد با جمعیت و تراکم باال-5
هزار نفر هستند500تا 100روند شدید رشد فیزیکی در شهرهایی که بین -6
محمد شهر، فشم، نظرآباد، ماهدشت، )روند بحرانی رشد فیزیکی در شهرهای تفرجگاهی -7

(صفادشت و باغستان

WOراهبردهایSOراهبردهای Oفرصت  ها 

نطقه م-قابلیت تعادل بخشیدن به ساختار فضایی شهر-1
منطقه-قابلیت ارائه نقش های پشتیبان در شهر-2
احتمال انتقال پایتخت-۳
مالحظه روند رشد فیزیکی شهرها در مقیاس فرا شهری-4

: s1o1 منطقه-تصور تهران در بلند مدت به عنوان ابر شهر
: s2o1,s1o2, s2o2 بازتعریف نقش پذیری و جمعیت پذیری در

هزار نفر500شهرهای زیر 
: s1o4, s2o4تی منطقه تهران به عنوان کلی-تقویت نگاه به شهر

فضایی تا کلیتی صرفاً کالبدی-عملکردی
: s2o3, s1o3 

تثبیت مرزهای فیزیکی شهرهای بزرگ در راستای طرح انتقال
پایتخت

:w6o4,w1o1 

منطقه-جمعیت پذیری با توجه به نقش پذیری هر شهر در ساختار شهر

,w1o2,w2o1,w2o2, w2o4,w4o1   ,w4o2 :w6o2 

ارائه نقش های پشتیبان به شهرهای پیرامون متناسب با ظرفیت رشد
:w1o3 به کارگیری پایتخت جدید برای تعادل بخشی به سلسله مراتب سکونتگاهی

,w1o4 :w6o1 مرزبندی رشد فیزیکی شهرها برای کنترل ادامه روند رو به تخریب

,w2o3,w3o3 ,w6o3 :w7o3 

منطقه تهران-استفاده از انتقال پایتخت برای تقسیم بهینه نقش عملکردی شهر

,w3o1 :w3o2,w3o4

منطقه-برقراری مدیریت یکپارچه برای کنترل و هدایت رشد شهر

:w4o3 

:w4o4  منطقه -هزار نفر در شهر100تاکید بر نقش عملکردی شهرهای زیر

,w5o1 ,w5o2 ,w5o3 :w5o4 

جلوگیری از تبدیل سکونتگاه های غیر رسمی به شهر های کم جمعیت

,w7o1 :w7o4,w7o2 

تعریف مرز رشد فیزیکی برای شهرهای تفرجگاهی با توجه به روابط عملکردی 

WTراهبردهای STراهبردهای Tتهدیدها 

ادامه روند رو به تخریب و رشد ناموزون شهرها-1
به تبدیل نقاط روستایی و سکونت گاه های غیر رسمی-2

شهرهای کم جمعیت
منطقه-از بین رفتن توان های اکواوژیکی شهر-۳
منطقه-پایین آمدن کارایی شهر-4
هزار در آستانه 100هزار تا 25قرار گرفتن شهرهای  بین -5

رشد فیزیکی شدید

:S1T1 ,S1T4

منطقه ای در ساختار فضایی-تاکید بر نگاه شهر
:S1T2به کارگیری سه اصل نقش پذیری، جمعیت پذیری و رشد پذیری

شهرها با توجه به توان ها و محدودیت های طبیعی مناطق 
:S2T1:S1T3

تمرکز زدایی از در راستای جلوگیری از روند رو به تخریب
:S1T5,S2T5 هزار نفر100مرز بندی رشد شهرهای زیر

:S2T2جلوگیری از اتصال سکونتگاه های غیر رسمی به شهرهای بزرگ
:S2T3,S2T4

ارتقای کیفیت زیست محیطی پیرامون شهرهای بزرگ

:W1T1,W1T4,W2T1,W4T1,W4T2,W4T3 توزیع متناسب جمعیت در شهرها در راستای تعادل نظام
سکونتگاهی و عملکردی فضایی

,W1T2 ,W6T2

:W5T1,W2T2,W5T3,W5T2

جلوگیری از تبدیل سکونتگاه های غیر رسمی و روستاها به شهرهای کم جمعیت
:W1T3,W2T3,W5T4,W6T5

رشد شهرها متناسب با ظرفیت زیست محیطی
:W1T5,W2T5,W4T5,W5T5

هزار100جلوگیری از روند رو به تخریب در شهرهای زیر 
,W4T4,W6T4

,W3T5,W3T1,W3T2,W3T4,W3T3

:W2T4منطقه -منطقه برای هدایت و کنترل پراکنده رویی و ارتقای کارایی شهر-کاربست نظام مدیریتی شهر
تهران

,W6T1 :W7T5,W6T3

هزار متناسب با ظرفیت و توان زیست محیطی500تا 100مرزبندی رشد فیزیکی شهرهای با جمعیت
:W7T1کنترل رشد فیزیکی شهرهای تفرجگاهی

:W7T3,W7T2,W7T4

جلوگیری از تخریب اراضی ارزشمند

فصل سوم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



ارائه الگوی فضایی پیشنهادی

فصل سوم

5بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

1بخش 

6بخش 

7بخش 



جلوگیری از تبدیل روستاها و 
ر سکونتگاه های غیر رسمی به شه

هدایت رشد از طریق ارائه نقش
منطقه-در چارچوب شهر

هزار100هدایت رشد شهرهای زیر 
در راستای حفظ اراضی کشاورزی

نواحی نیازمند هدایت رشد

کنترل رشد شهرها از طریق 
مرز بندی رشد شهر در حوزه 

تفرجگاهی

کنترل رشد شهر ها از طریق مرز 
بندی رشد شهر در راستای 

دجلوگیری از تخریب اراضی ارزشمن

د کنترل رشد شهرها با مرز بندی رش
شهری

نواحی نیازمند کنترل رشد

ه تقویت نگاه به تهران و نواحی پیرامونش ب
یتی فضایی تا  کل-عنوان کلیتی عملکردی

(منطقه-شهر)صرفاً کالبدی 

ا کاربست تغییرات احتمالی در آرایش شهره
در راستای بهینه سازی ( انتقال پایتخت)

هرانمنطقه ت-سلسله مراتب شبکه شهری شهر



5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

بررسی دستاوردهای پایان نامه

7بخش

1بخش 

منطقه برای کالنشهر-تعیین محدوده فضایی شهر
تهران و شهرهای پیرامونش

-تعریف الگوی فضایی دو هسته ای برای شهر
منطقه

منطقه تهران از -طبقه بندی شبکه شهری شهر
نظر روند رشد فیزیکی و ارائه راهبردهای منطقه ای



5بخش 

6بخش 

هپایان نام

4بخش 

3بخش 

2بخش 

پاسخ به پرسش پایان نامه

7بخش

1بخش 

ه تهبران منطق-چگونه می توان از برنامه ریزی منطقه ای برای هدایت و کنترل رشد فیزیکی شهر
استفاده کرد؟

:در چهار مرحله این کار انجام می پذیرد

منطقه-تعیین محدوده شهر• مرحله اول 

منطقه-تحلیل روندرشد فیزیکی شهرهای شهر• مرحله دوم 

منطقه -پیش بینی و آینده نگری درباره رشد فیزیکی شهر• مرحله سوم

ت منطقه و در نهای-ارائه راهبردها برای کنترل و هدایت رشد فیزیکی شهر•
منطقه-ارائه الگوی فضایی بهینه برای رشد فیزیکی شهر

مرحله چهارم




