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 چکیده
 در  عمده هاي ها همواره مالزم با دگرگونی شهر مهاجرپذيري و رشد کالن

هاي اخیر با رشد  در دهه ملی تهران شهر . کالناست  ها آن نواحی پیرامونی
باالي خود موجب افزايش جمعیت و گسترش فیزيكی شهرها و روستاهاي 

امل موثر و تحلیل عو هدف اصلی اين تحقیق، بررسی .است  پیرامونش شده
هاي  عنوان يكی از سكونتگاه بر تحوالت جمعیتی و کالبدي شهر قرچک به

 روشپژوهش  روش. است آمدهاي آن تهران و پی شهر پیرامون کالن
مبتنی بر مطالعات اسنادي و  آوري اطالعات جمع روش تحلیلی و -توصیفی

ت پرسشنامه خانوار به صور 300میدانی )مشاهده، مصاحبه عمیق و تكمیل 
اي،  تک نمونه T  ها از آزمون . براي تجزيه و تحلیل دادهاست تصادفی(

 1366هاي  شهر قرچک )سال اي ماهواره رگرسیون چندگانه، تفسیر تصاوير
 است . نتايج تحقیق گواه بر ايناست  فاده شدهاست ( و مدل هلدرن1390و 

ن، ورامی -که، شهر قرچک به داليلی همچون قرارگرفتن در محور تهران
تهران و خدمات آن، و  شهر مسافت کوتاه و دسترسی آسان به کالن

همچنین ارزانی زمین و مسكن، مهاجرپذيري و در نتیجه، رشد جمعیتی و 
اي تكمیلی براي  عنوان عرصه اي که به گونه ؛ بهاست  کالبدي بااليی داشته

خوابگاهی ايفاء نقش  -تهران، در زمینه سكونتی شهر کارکردهاي کالن
از رشد فیزيكی شهر  درصد 68تحلیل مدل هلدرن،  بر اساس. است مودهن

درصد آن مربوط به رشد افقی و  32قرچک مربوط به رشد جمعیت و 
در ابعاد ، که اين رشد سريع سبب ايجاد تغییرات گسترده است اسپرال بوده

  .است اقتصادي، اجتماعی و اکولوژيكی شهر شده

 های کلیدیواژه

ـكالبدي شهر، رگرسیون چندگانه، مدل  گسترش فیزيكیمهاجرپذيري،  
 .تهران، قرچک شهر هلدرن، کالن

 
 

Abstract  
Immigration and the growth of metropolitan areas are 

always associated with major changes in the areas 

around them. National Tehran metropolis with its rapid 

growth in recent decades has caused population increase 

and physical development of the surrounding towns and 

villages. The aim of this study is to investigate the 

factors affecting demographic and physical changes in 

Garachak city as a settlement around Tehran metropolis. 

The research method is descriptive-analytic and data 

collection was based on library documents, observation, 

in-depth interviews and 300 household questionnaires 

completed randomly. The data were analyzed by using 

single T- test, multi-variable regression, interpretation of 

satellite images (in years 1987 and 2011), and Holdern 

model. The results showed that due to reasons such as 

locating on Tehran-Varamin road, short distance and the 

rapid access to metropolis Tehran and its facilities, and 

also due to the low costs of land and housing in that 

area, Garachak city has had high population growth so 

that the city as a complementary area for Tehran has an 

additional role in residency and settlement. According 

to Holdern model analysis, approximately %68 of 

physical growth and nearly %32 of growth in Garachak 

city is respectively associated with population growth 

and horizontal-sprawl growth which have caused huge 

changes in economic, social, and ecological aspects of 

the city. 
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 مقدمه
به  انقالب صنعتی بود، که محصولدر طول قرن بیستم شهرنشینی 
اي فزاينده به کشورهاي در  گونه بهفرآيندي جهانی تبديل شد و 

 ،(Guidens, 2005: 603)حال توسعه نیز سرايت کرد
 مشكل يک هاشهر افقی گسترشاز چند دهه گذشته  که طوري به

 آمريكاي در تنها نه و شد هامادرشهر رشد با ارتباط در جهانی

 بزرگ شهرهاي از بعضی در بلكه ژاپن، و غربی اروپاي شمالی،
 هاي پديده اثرين تر مهم عنوان به کشورهاي در حال توسعه نیز

 :Zhao, 2011)نمايان گرديد یشهرنشین و جمعیت افزايش

به و روند رو  ها شهر کالنبازتاب اکولوژيكی شهرهاي بزرگ و . (96
در درجه اول گسترش فضايی يا توسعه کالبدي ها  آنرشد جمعیت 

 پیرامون هاي کشاورزي و منابع طبیعی اندازي به زمین شهرها و دست
ند براي توان نمی ها شهر کالن زيرا ،(Nazarian, 2002: 367)است

فضاي حیاتی مناسبی فراهم کنند و به  ،همه جمعیت افزوده شده
به پیرامون  ،شهر کالنهمین دلیل بخشی از جمعیت اضافه شده به 

 جمعیت تزايد از برخورداري جهت به هاشهر کالن شوند. آن رانده می

 و ها دگرگونی همواره روابط عملكردي، و فضايی متقابل تأثیرات نیز و
 اين کنند، و می تحمیل خود پیرامونی نواحی بر را اي مدهع تغییرات

 جمله آن از و توسعه حال در و پیشرفته کشورهاي که است موضوعی

  (.Zaheri, 2008: 184کنند) تجربه می را آن ايران
 که دريافت توان می جهان بزرگ شهرهاي به نگاهی با   

 بر .تاس  هبود معمول امري پیرامون فضاهاي سوي به پیشروي

 پیرامون در شهرشدگی  پديده پیرامون، سوي به شهر پیشروي اثر

 به که روستاهايی بسا چه .است  هيافت تحقق جهان شهرهاي اغلب

به و  اند شده متحمل را نشینیرشه  توسعه از ناشی هاي تعدي ناگزير
 سطوح ،روزافزون توسعه اين اثر بر .اند تبديل شدهجزئی از شهر 

 در شهري فضاي طول مثال  عنوان به کند، می داپی انبساط شهرها

 در و کیلومتر 100از  بیش آنجلس لس و پاريس چون شهرهايی

 60 حدود ساله هر د.نماي می تجاوز کیلومتر 90 از هندوستان کلكته

 ,Arabi)دشو می افزوده سائوپولو شهري فضايبه  مربع کیلومتر

 پیرامون در باز فضاي به تهاجم و فضا مصرف .(55 :2008

. است هداشت تداوم سريع رشد روند با نیز ايران بزرگ شهرهاي
 اصفهان، تبريز، تهران، يهاشهر کالن پیرامون در که طوري هب

 در تهران در مثال عنوان  به .هستیم آن شاهد کرج و قم شیراز،

 حدود میانگین طور به ساالنه 1385 تا 1335 هاي لاس فاصله

 .(Ibid: 55)است هآمد در شهر فضاي تصرف تحت مربع کیلومتر14
 دگرگونی تهران شهر کالن  گسیخته لجام گسترش ،میان اين  در   

هاي سكونتگاه گوناگون هاي عرصه در را اي دامنه پر تحوالت و

 تبع به و تهران شهر جمعیت شتابان رشد .باشد داشته خود پیرامون 
 گسترش از يک سو بیشتر، سازهاي و ساخت و به مسكن نیاز آن

 و از سوي ديگر، داشته دنبال مختلف به جوانب در را شهر کالبدي
 روستاهاي و هاشهر اطراف اراضی مزروعی کاربري تغییر طريق از

 در قالب رشد گسسته  مسكونی، کاربري به ها آن تبديل و مجاور
  توسعه دهد می نشان شواهد ،است ذکر شايان .است هپذيرفت انجام

 چه و شهر در اطراف چه اراضی، کاربري تغییر آن تبع  به و کالبدي
 انديشیده صورت نا و برنامه بدون اغلب، نفوذ ي حوزه هايروستا در

 البته شدت اثرات .Rahnamaie, 1990: 41))است هگرفت
هاي محیط  پیرامونی با توجه به قابلیت نواحیتهران در  شهر کالن

 . است متفاوت ها سكونتگاهطبیعی، اجتماعی و اقتصادي 
 –تهران افته در محور جاده ارتباطیقرار ياست هاي سكونتگاه 

دسترسی آسان به نزديكی به تهران و  نظیرورامین به داليلی 
مورد توجه مهاجرين قرار گرفته و طی چند  آنهاي ارتباطی  راه

کامل نقش و کارکردهاي سابق خود را از دست  طور بهدهه اخیر 
 30که در  است شهر قرچک ها تگاهسكوناين اند. يكی از  داده

 طی شهر. اين است  شدهتهران واقع جنوب شرقی کیلومتري 
و اي را پشت سر گذارده  تحوالت گسترده تغییر واخیر  هاي دهه

 شدهمبدل  خوابگاهی - کارکرد خدماتی اکنون به سكونتگاهی با
و بررسی تحوالت مطالعه  ر بهتحقیق حاض ،رو از اين. است

با بهره گیري از  اين شهر و جمعیتی ايیضف –کالبدي
پذيري و تحوالت ها، مهاجر سرانه کاربري همچونهايی  شاخص

، ساخت و سازها، تقاضاي زمین و  اراضی  کاربريجمعیتی، 
هاي اين تحقیق، عالوه  نتايج و يافته .است ه... پرداخت مسكن، و

ن هاي پیرامو سكونتگاهفضايی  -بر تبیین علمی تحوالت کالبدي
هاي علمی مؤثر جهت کاهش راهكارتواند  تهران، می شهر کالن
 رامون تهران ارايه نمايد.پی  در حاصل از تحوالت ياد شده تبعات

گسترش فضايی  تحلیل روند و بررسی ،تحقیق اين هدف اصلی 
شهر قرچک،  هايها و سرانهو وضعیت کاربريجمعیتی  تغییراتو 

از نظر همچنین،  .است هبود اين تغییرات آمدهاي علل و پی
تواند در موارد مشابه تعمیم داده  کاربردي بررسی اين نمونه می

ريزي و مديريت شهري  مطالعات پايه براي برنامه عنوان بهشود و 
هاي  با توجه به مطالب فوق پرسش گیرد.  فاده قراراست مورد

 :است هبودبنیادين زير مطرح 
با  البدي شهر قرچکـ ک اي بین گسترش فضايی آيا رابطه -

 وجود دارد؟آن مهاجرپذيري 
در شهر  به وقوع پیوسته فضايیِ ـ  کالبديجمعیتی و تحوالت  -

 ؟است هداشت پی درمدهايی آ و پی آثارچه  قرچک
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 مبانی نظری

 و فضايی متقابل تأثیرات نیز و هاشهر کالنرشد جمعیتی 

 بر را اي عمده تغییرات و ها دگرگونی همواره ها آنعملكردي 

 در خصوص و زمینه. در اين نمايد می تحمیل خود پیرامونی نواحی
 صورت کشور از و خارج داخل در تحقیقاتین آمسايل مربوطه 

 .است شده ارائه ها آن از برخی، 1 جدول در که است هگرفت

 

  شهرها در اثر مهاجرپذيريفضايی  -کالبديگسترش  پیشینه گزيده. 1 جدول

ف
دي

ر
 

 نمحقق/ محققی
سال 

 تحقیق
 های تحقیق يافته

 2000 1ژانگ 1
 کاربري رامون شهرها و نقش آن در تغییرپی درزمین  فقراي بی اسكان پی در چین، شهري شهرهاي گسترش و خزش 

 .شهري( پیامد گسترش و کشاورزي اراضی )تخريب

 .اکوادور يیالقی در مناطق کشاورزي هاي زمین تغییرات فضايی و کاربري بر جمعیتی تغییرات اثر شدن مشخص 2002 2جوکیش 2

 امريكا. اراضی کاربري نقش آن در تغییر و امريكا به مكزيک از مهاجرت 2006 3لوپز و همکاران 3

 2007 4مارتینوزی و همکاران 4
و در نتیجه  جزيره پرتريكو سطح از درصد 40 در شهري خزش ايجاد و شهري محدوده از در بیرون شهري گسترش

  منطقه. خیزهاي بسیار حاصلرفتن زمین و ساز ختسازير 

 1369 رهنمايی 5

  اطراف روستاهاي و نابودي نفوذ ي حوزه روستاهاي در تهران شهر انسانی نیروي و فیزيكی فضاي گسترش تأثیر

 1370 نظريان 6

 1377 نظری 7
 زراعی اراضی بلعیدن و شهرها گسترش فیزيكی ويژه به آن مختلف آمدهاي پی و شهرنشینی شتابان روند اهمیت

 ملی. کالن سطح در هاي روستايی مهاجرت پديده به عنايت با پیرامون

 تهران تحت تاثیر تمرکز سرمايه. شهر کالنپیدايش، تحول و عملكردهاي شهري در منظومه  1381 نوری کرمانی 8

 1385 حسینی حاصل 9
هاي دوم و مكان  طرف پیرامون، و تبديل شدن شمال تهران به خانه گسترش تهران به پی درنابودي اراضی و تغییر کاربري 

 توريستی و جنوب تهران به محل مسكونی با تراکم باال )خوابگاهی(.

 1386 شفیعی ثابت 10

هاي  تهران به فضاهاي پیرامونی و بروز نابسامانی در عرصه شهر کالنها و کارکردهاي جديد از سوي  تحمیل نقش
اي روستاها،  انداز روستايی، تغییر در اقتصاد پايه شدن چشم ی و سازمان فضايی مناطق پیرامونی، شهرياقتصادي، اجتماع

 تغییر کاربري اراضی، تغییر در ترکیب جمعیت و فعالیت. 

 1387 ظاهری 11
 التتحو عبارتی به و خدمات و صنعت کشاورزي به بخش از اقتصادي هاي ديدگاه تغییر و تبريز شهر کالن توسعه 

 گیري شكل در يكديگر با مرتبط اي مجموعه صورت به روستا و شهر تغییرات مناسبات از منبعث اجتماعی و اقتصادي
 .تبريز شهر کالن نفوذ حوزه روستاهاي اراضی تغییرات کاربري

 .طالقان باال منطقه کشاورزي اراضی کاربري تغییر بر جمعیت تغییر اثر 1389 قربانی و همکاران 12

 1390 ظاهری 13
گیري مهاجرت معكوس، متاثر از تامین زمین و  تبريز و روستاهاي خوابگاهی پیرامون و شكل شهر کالنرابطه تنگاتنگ بین 

 مسكن در اين روستاها و نزديكی به محل کار و فعالیت.

 1390 پوراحمد و همکاران 14
مسكن( و تغییرات کاربري حاصله از آن )تغییر گسترده  تهران )گرانی زمین و  مهاجرپذيري اسالمشهر به دلیل عوامل دافعه
 هاي شهري(. از کاربري کشاورزي و فضاي سبز به کاربري

 اقتصادي آن. -کالبدي و اجتماعی -و پیامدهاي فضايی شهر کالنهاي روستايی شمال تهران در اين  ادغام هسته 1391 سلیمانی و همکاران 15

                                                 
1. Zhang 

2. Jokish 

3. Lopez& et all 

4. Martinuzzi & et all 
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مسائل که  است هين نكتابیانگر مرور تحقیقات پیشین، 
هاي کلی، حداقل در  در قالب ها شهر کالنکالبدي  -فیزيكی
و تحت تاثیر عوامل  است هدر حال توسعه تقريبا مشابدنیاي 

رشد و بیان ديگر، به  قرار دارد.و مديريتی جامعه جمعیتی 
پذيري و رشد  تحت تاثیر مهاجر ها شهر کالنگسترش فیزيكی 

سمت اراضی پیرامون   خزش شهري به  هددرونی جمعیت، بروز پدي
آن ادغام روستاهاي پیرامونی در فضاي کالبدي شهر،   و در نتیجه

از کشاورزي به پیرامونی   اراضی  یرات وسیع کاربريتغی
  .دارد پی  دررا هاي شهري  کاربري
تهران و همچنین تعامل آن با  شهر کالنحاضر، اثر  پژوهشدر 

سكونتگاه اقماري مورد بررسی  نوانع  بهشهر پیرامونی قرچک 
مشابه  انجام شده . بنابراين، روش و نتايج تحقیقاتدهدقرار می

گاه حاکم بر آن دتواند به فرآيند تحقیق و ديمی پیشین، مرتبطيا 
تواند به میاز سوي ديگر، نتايج اين تحقیق نیز  کمک نمايد.

 . غناي ادبیات موضوع بیفزايد
که طی آن هم کالبد  است شهر، فرآيندي فضايی -توسعه کالبدي 

هاي شهري متحول  ها و کاربري کند و هم فعالیت شهر رشد می
يعنی هم در  .شود شوند و در محیط اطراف نیز تغییراتی ايجاد می می

ها و  کالبدي شهر و هم تغییر و رشد کاربري-بر گیرنده رشد فیزيكی
. است رافهاي شهري و هم مصرف فضاهاي غیر شهري اط سرانه
 تواند نمی خود خودي به شهر يک کالبدي توسعه يا فیزيكی توسعه

 توسعه از توان نمی. باشد نقص بی و خوب تواندمی نه و باشد بد
 موجودات همچون نیز شهر چراکه آورد عمل به ممانعت شهرها

 يمتعدد عوامل .شود می بزرگ و کند می رشد آيد، می وجود هب زنده،
 تسريع را فیزيكی توسعه اين شهر، به مهاجرت و جمعیت رشد نظیر
  .(Bemanian, 2008: 106)کند می

قانونی،  دستهتوان به سه  کلی عوامل گسترش شهر را می طور به
عامل ها  آنين تر توان گفت مهم می نمود.جمعیتی و اقتصادي تقسیم 

ا مهاجرت و رشد است . در همین راست خصوص مهاجرته جمعیتی ب
دو مولفه اصلی جمعیت در خصوص توسعه شهر و  طبیعی جمعیت

 چنین هايی مهاجرت شک بدون .شود تغییر کاربري محسوب می
 -اديصاقت فضايی و -کالبدي گسترده هاي با بازتاب همراه ،گسترده

 .(Singh & Asgher, 2005: 1-2)خواهد بود اجتماعی
 شتابان رشد از نشان ايران در جمعیت نسبی هاي دگرگونی 

 تر نامتعادل روند روستاگريزي، روستا، شهرشدگی ینی،شهرنش
 که رسد نظر می به .دارد اينها نظاير و جمعیت فضايی توزيع شدن

 حرکت -1 :اند بوده آفرين نقش جريان اين در عمده عامل چهار
 به روستاها از تبديل برخی -2 شهرها؛ به روستاها از مردم انبوه

 فیزيكی گسترش -4 و شهرها جمعیت عییطب رشد -3 شهر؛
 شهر فضاي در روستاهاي مجاور ادغام آن تبع به و شهرها

(Ghadermarzi & Afshari, 2008: 3.)  
 با پیوند در يا و تنهايی به يک هر شده، ياد چهارگانه عوامل
 جاذبه و نیروهاي روستاها درون دافعه نیروهاي از متأثر و يكديگر
 -اقتصادي و سیاسی اوضاع معلول خود و اند بوده اثرگذار شهرها

 سه شده، ياد عامل چهار از اما. هستند کشور بر حاکم اجتماعی
 گسترش به منجر غیرمستقیم و مستقیم طور به نخست عاملِ

در . شوند می پیرامون در فضاي شهر ناپیوسته و پیوسته فیزيكی
 رو روند و بزرگ شهرهاي ويژه به و شهرها اکولوژيكی بازتاب واقع

 توسعه يا فضايی گسترش اول در درجه ها آن معیتج رشد به
 منابع و کشاورزي هاي زمین به اندازي دست و شهرها کالبدي
  .(Nazarian, 2002: 367)است پیرامون طبیعی

 و توسعه از حدي به شهر کالن رسیدن از پس به عبارتی ديگر
 الزم آن در ساکن جمعیت نیازهاي تامین منظور به خود گسترش

 منابع تامین امكان که آنجايی از شود؛ تعريف جديدي عمناب است
 غیر هاي محدوديت با و نبوده ممكن غالبا شهرها کالن جوار در

 به ازيدر  دست  بهاقدام  ناچار به شهر کالن روبروست، حذف قابل
 سازد برآورده را خود احتیاج تا کند می دست دور فضاي

(Charrier, 1994: 291). خزش »توان  را می اندازي  اين دست
 شتابان گسترش مدهايآ پی ازشهري  . خزشنام نهاد «5شهري
 موجب گسترش که باشد، اخیر می قرن نیم طی ويژه به ها شهر کالن

منفی  بار آن کاربرد اغلب بوده و پیرامون روستايی نواحی در شهرها
 اجزاي نامنظم گسترش و پراکندگی شهري در واقع شخز .دارد
 بر چنین توان می را آن هاي ويژگی که ،است آن پیرامون در شهر

 روستايی؛ هاي زمین روي بر شهر رشد  هنشد کنترل پراکنش شمرد:

 و کشاورزي هاي زمین هنگام زود کاربري جمعیتی؛ تغییر تراکم
 امتداد در شهر پیرامون؛ پراکنش به شهر رويه بی روستايی؛ گسترش

 بدون تفاقی،ا هاي مادرشهر؛ گسترش به منتهی هاي جاده
 پیوستن هم  به موارد بیشتر و در نامنظم و ريزي برنامه

 .(Audrey, 1985: 454)هم از مجزا سابقا هاي سكونتگاه
 شناخته هاي ويژگی از شهري خزش که است معتقد ماريو النگو 
 اين در، است هتوسع  حال در کشورهاي شهرهاي بیشتر هشد

 آن، جريان در و گرفته صورت با تأخیر شهرنشینی فرايند کشورها
 کامال الگوي با داري سرمايه و تر بزرگ شهرهاي قوي و سنتی نفوذ

 گسترش موجب و ناديده گرفته را شهري مقررات ظاهرا متمرکز،

 از (.Mario, 2001: 32- 37)است شده شهرها حد از بیش افقی

 شهر پیرامون در اراضی کاربري تغییر که گفت توان می ،يرو  اين

                                                 
5. Urban Creep 
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 فاقد و باشد تر بزرگ شهر چه و هر دارد شهر اندازة با ستقیمم نسبت
 بیشتر پیرامونی اراضی کاربري تغییر در آن تأثیر دقیق، ريزي برنامه
 است با توسعه شهر، ممكن .(Ghadermarzi, 2004: 37)است

هاي زير کشت و يا داري قابلیت کشاورزي در مجاور  بسیاري از زمین
و واحدهاي خدماتی و صنعتی قرار  ها آنشهرها تحت پوشش ساختم

  (.Taherkhani & Eftekhari, 2004: 94)گیرد
 توسعه  حال در کشورهاي در ،است معتقد ،آرچر ،پديده توجیه در 

 دو سكونتگاه بر خود کالبدي آثار لحاظ  به شهري ـروستا مهاجرت
  به آن از نتوان چه اگر باشد. می قانونمندي تقريبا روند داراي مذکور
 اغلب در ،آرچر از ديدگاه .نمود ياد یکل قانون يک عنوان

 اکثريت پذيرد می صورت ها شهر کالنطرف  که به هايی مهاجرت
به  ورود بدو در خاص اکولوژيكی فرايند يک طبق مهاجران

 شان اقتصادي ضعیف عموما پايگاه به توجه با شهري هاي سكونتگاه
 اش نتیجه که يروند يابند. می قراراست شهري حواشی در

           دباش می شهر کالندر حاشیه  هاي جديد سكونتگاه گیري شكل
(Archer, 1991: 13), (Qiong & et all., And 2006: 2). 

 کاربريدر  تغییراتی ،هارش فضايی سكونتگاهاين گست پی  در
 .گیردصورت می ها آن  اراضی 

فاده از زمین، که است ، يعنی تغییر در نوع اراضی  کاربريتغییر  
تغییر در سطح زمین نبوده، بلكه تغییر در تراکم و مديريت  الزوم

نتیجه فعل و انفعاالت پیچیده عوامل متعددي  باشد، مینیز زمین 
، مديريت، اقتصاد، فرهنگ، رفتار انسانی و محیط سیاستنظیر 

عبارتی ديگر ه ب (.Khakpour & et all, 2007: 47)باشد می
  نحوه در تغییر و ها کاربري نوع تغییر شامل زمین کاربري تغییر

 باشد می ها کاربري و ها فعالیت فضايی الگوهاي و پراکنش
.(Briassoulis, 2000: 12) 

 حال در و يافته توسعه کشورهاي در زمین کاربري تغییر علل

 کاربري تغییر يافته توسعه کشورهاي در ؛است متفاوت توسعه

 مقیاس، بزرگ کشاورزي مانند صادياقت داليل در ريشه زمین

 زيست کیفیت محیط نگهداري به نیاز افزايش و شهري توسعه

 حال در کشورهاي در امّا ،دارد آتی هاي نسل و فعلی نسل براي

 اصلی عوامل اقتصادي و موقعیت فقر جمعیت، سريع رشد توسعه
 (.Pour Ahmad & et all, 2011: 134)است

داشتن همه عوامل موثر در  نظر در بر  حاضر، عالوه پژوهشدر  
 باشد. عامل مهاجرت می ويژه بهتاکید بر عامل جمعیتی اين فرآيند، 
7برياسولیس ، هلن(1966) 6چاپین عاملی که

8، المبین(2000) 6
7 

                                                 
6. Chappin 

7. Helen Bryasvlys 

8. Lambyn 

9، اکسو و تان(2002)
10هنري و همكاران، (2002) 8

در  (2003) 9
به   اراضی  کاربريها و تغییر  خصوص گسترش و توسعه سكونتگاه

 (.Ghorbani& et. al, 2010: 76-77)اند آن تاکید داشته

  روش تحقیق

گیرد  در زمره تحقیقات کاربردي قرار می فهد لحاظ تحقیق حاضر، از
. گردآوري اطالعات به دو شیوه است تحلیلی -و روش آن توصیفی

که در شیوه  است واراست ي و مطالعات میدانیا هانمطالعات کتابخ
مسئوالن شهر مصاحبه عمیق )با ز ابزار مشاهده مستقیم، یدانی ام

 شدهفاده است (از سرپرستان خانوار شهر قرچکو پرسشنامه )قرچک( 
)سرپرستان خانوارهاي  حاضر مطالعه آماري  میان جامعهاز . است

 دست  بهنمونه بر اساس فرمول کوکران  300ساکن شهر قرچک( 
ساده پرسشنامه تكمیل گرديد.  احتمالی  ها به شیوه و پرسشنامهآمد 

پايايی آن نیز از روايی پرسشنامه از مطالعات مشابه و نظرات اساتید و 
نفري تامین گرديد و با توجه به  30آزمونی از جامعه طريق پیش

فاده است نباخورک ت )طیف لیكرت(، از آزمون آلفايطیفی بودن سواال
هاي اصلی  اخصش آمد. دست  به 84/0ريب همبستگی آلفا ضشد که 

رشد جمعیت، تراکم جمعیت شهري، اشتغال، سطح ساخته  پژوهش،
اين  متغیرهاي، 2جدول باشند. ها می شده شهر، نوع و سرانه کاربري

 .دهد را نشان میتحقیق 
شامل کیفی و کمی  هاي روش از اطالعات تحلیل و تجزيه براي 

 نهاگهلدرن و رگرسیون چند  اي، تحلیل مدل تک نمونه tآزمون 
شد. عوامل مورد بررسی در رگرسیون چندگانه عبارت  فادهاست

هاي دولت،  سیاستگذاري، ساخت و سازها،  بودند از: سرمايه
ارزانی زمین و مسكن، دسترسی به تهران، دسترسی به درآمد و 

و ارتباط با اقوام. همچنین براي بررسی تغییرات  شغل مطلوب
( از 2011و  1987اي ه فضايی در طی ادوار مورد نظر )سال

 اي بهره گرفته شد. تصاوير ماهواره

  مطالعهمورد محدوده 

و سابقه تاسیس  است ان تهراناست شهر قرچک يكی از شهرهاي 
 1390گردد. اين شهر در سال  باز می 1355شهرداري در آن به سال 

 2332.4نفر بوده و وسعتی برابر با  191588داراي جمعیتی بالغ بر 
و ضمنا مساحت بافت پر  است هوده قانونی شهر( داشتهكتار )محد

 .(Iran Cencus Center, 2011)باشد هكتار می 1065شهر 
دقیقه طول شرقی و  35درجه و  51موقعیت جغرافیايی آن بین 

 . است دقیقه عرض شمالی 24درجه و  35

                                                 
9. Aksu Vatan 

10. Henry et all 
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دهد. اين  ان تهران نشان میاست ، موقعیت قرچک را در1شكل
 .جزء بخش قرچک از شهرستان ورامین بود 1391شهر تا سال 

 خود مرکز شهرستان قرچک شد. 1391اما اواخر سال 
 

 متغیرهاي تحقیق .2جدول 

 نوع تحلیل گیری / نوع اندازه نوع متغیر نام متغیر

 درصد قطعات ريز، متوسط و درشت دانه وابسته مساحت واحدهاي مسكونی

 اساس قدمت درصدگیري بر وابسته قدمت واحدهاي مسكونی

 درصد تعداد با طبقات مختلف وابسته هاي ساختمانی تعداد پروانه

 رگرسیون گزارشهاي آماري و پرسشگري میدانی/ وابسته مستقل / مهاجرپذيري

 اسناد و مدارک شهرداري / رگرسیون وابسته مستقل / ساخت و ساز

 و رگرسیون Tنظرسنجی/ آزمون  وابسته مستقل / اشتغال و درآمد

 و رگرسیون Tبررسی اسناد، مشاهده و نظرسنجی/ آزمون  وابسته مستقل / قیمت زمین و مسكن

 رگرسیون بررسی اسناد / مستقل گذاري سرمايه

 رگرسیون بررسی اسناد / مستقل هاي دولت سیاست

 و رگرسیون Tمشاهده و نظرسنجی/ آزمون  مستقل دسترسی به تهران

 و رگرسیون Tنظرسنجی/ آزمون  مستقل ارتباط با خويشاوندان و اقوام

 Tآزمون  نظرسنجی/ وابسته  اراضی کاربريتغییر 

 Tآزمون  نظرسنجی/ وابسته ها آلودگی

 Tآزمون  نظرسنجی/ وابسته ها هزينه

 Tآزمون  نظرسنجی/ وابسته تخلفات

 Tآزمون  نظرسنجی/ وابسته تخريب چشم انداز

 Tآزمون  نظرسنجی/ وابسته تقاضاي زمین و مسكن

 Tآزمون  نظرسنجی/ وابسته انداز پس

 
 ان تهراناست در موقعیت شهر قرچک. 1شکل 

قرچک يک منطقه  شهر شدن و تاسیس شهرداري،قبل از 
انقالب  پس از هاي کشاورزي با سكنه روستايی بود که در سال

هاي قانونی بر ساخت و ساز  اسالمی به علت فقدان نظارت
هاي اطراف ورامین  کارکنان کارگاه توسطت هاي ارزان قیم خانه

ي مديريت شهري ساخته ها انبدور از چشم شهرداري و ساير ارگ
به همین علت نیز  .گرديد و با اسناد موقت خريد و فروش می شد می

 ههاي نخست انقالب با رشد شتابان و انفجاري روبه رو بود در سال
تا سال  1335سال )از  ساله پنجاه و پنجو در طول يک دوره  است

فر به ن 167برابر شده و از  1147سكنه قرچک  شمار( 1390
با مهیا شدن بستر قانونی در طرح . است هنفر بالغ گرديد 191588

عدم امكان توسعه فیزيكی شهر به با توجه به هادي شهر قرچک 
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در مجموعه شهري  روستاهاي مجاوردلیل محدوديت اراضی، ادغام 
از سال  که طوري  به ،نظر گرفته شدبدي در ه بافت کالجهت توسع

بخشی از منطقه شهري قرچک  عنوان  بهروستاي پوئینک،  1371
در چند سال اخیر نیز دو روستاي حاشیه اين شهر به شهر  وآمد  در

به نام  75که قبل از سرشماري  است شدهپیوسته و در آن ادغام 
 توان گفت می ترتیب، اين  به د.دنش آباد نامیده می باقرآباد و مافی

  از چند هسته روستايی و همچنین سكنی قرچک گیري شهر شكل
 هبودکشور در سطح شهر  از سراسرگزيدن مهاجرين 

 ,Pazhohesh and Omran Consulting Engineers)است

ن تا آف گسترش جمعیتی شهر و روستاهاي اطرا و اين (145 :2011
قرچک به  محدوده بخش 1391جايی پیشرفت که در سال 

 .ارتقاء يافتاين شهر به مرکز شهرستان شهرستان قرچک و 

  جمعیتی تحوالت روند 

 است هقرچک در گذشته نه چندان دور روستايی کوچک بود 
ه که اين میزان جمعیت داشتنفر  167 فقط 1335در سال  که طوري به

. تا اين دهه قرچک يک است  هنفر رسید 2001به  1345در سال 
اطراف جاده اصلی تهران به یتی کوچكی بوده که در کانون جمع

به بعد به تبعیت از  1345دهه  . اما ازاست هشكل گرفت ورامین
در کشور، موقعیت جمعیت رکات مكانی روندهاي حاکم بر ساختار ح

که اين  است شدهگیري قرچک در ارتباط با شهر تهران باعث قرار
 تی براي جذب جمعیتجمعی هاي کانونيكی از  عنوان به سكونتگاه

جمعیت  که طوري به عمل نمايد.ي تهران شهر کالنمهاجر در منطقه 
 . است شدهو به شهر تبديل نفر رسیده  14999به  1355در سال  آن

 25ساالنه بالغ بر  1345-55هاي  شهر قرچک در فاصله سال
. اين میزان در کلیه شهرهاي است هدرصد افزايش جمعیت داشت

اين وضعیت باز  1355-65در طی همانندي ندارد. کشور مشابه و 
ی از نظر کالبدي براي شهر وضعیتمد چنین آ . پیاست  هادامه داشت
نتايج همچنین . است هشتابان شهر بود گسترشقرچک، 

سازد که  اين واقعیت را آشكار می 1390و  1385سرشماري 
و با نظارت و  محدود شدهعرضه زمین و مسكن در اين شهر 

هاي اخیر شكل قانونی يافته و  ساخت و سازها که در سال کنترل
ه استشود روند رشد ساالنه جمعیت در اين شهر بسیار ک دنبال می

فرستی از شهر قرچک  مهاجرکه نشانه ظهور پديده  است شده
تا  1345تحوالت جمعیت قرچک را از سال ، 3جدولباشد.  می

  .دهد نشان می 1390
که روندهاي  است نه نیز حاکی از اينبررسی روندهاي رشد ساال

رو  به رشد در اين شهر همواره روبه افزايش بوده و با ارقام بااليی رو
 به توان میترين علت اين افزايش جمعیت را  . مهماست بوده

، آمار مهاجران واردشده 4نسبت داد. جدول  پذيري شهر قرچکمهاجر
دهد. همچنان  میهاي اخیر نشان  به شهرستان ورامین را طی دوره

هاي  ، مهاجرپذيري در اين شهرستان تحت تاثیر جاذبهاست که پید
پیرامون آن  هاي اشتغال و سكونت در تهران و زمینه شهر کالن

  11.10دهد همچنان روند صعودي را نشان می

                                                 
تانی تهیه ها در سطح شهرسشود آمار رسمی مهاجرتيادآوري می. 1011
 توان شهر يا بخش را از آن جدا نمود. شود و نمیمی

 سیر تحوالت جمعیتی شهر قرچک .3 جدول
 جمعیت )نفر( سال

 )درصد( رشد جمعیت
 نسبت جنسیتی تعداد خانوار

1345 2001 - - 

52 

1355 14999 - - 

7/16 

1365 80039 15663 3/109 

3/7 

1375 166465 34323 5/108 

4/0 

1385 174006 42514 1/107 

5/0 
1390 191588 52769 2/106 
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هاي سرشماري جمعیتی نشان  آمارهاي مهاجرتی تمامی دوره 
ي ها نااست ري را در میانان تهران رتبه اول مهاجرپذياست دهد می

. در مورد شهر قرچک، در تمام ادوار سرشماري، است هکشور دارا بود
. اما اين نسبت يک روند است هنسبت جنسی به سود مردان بود

کند که نشانگر کاهش روند مهاجرپذيري شهر  کاهشی را سپري می
 باشد. هاي اخیر می قرچک و تثبیت جمعیت شهري آن در سال

 )نفر( سال اخیر 15مار مهاجران واردشده به ورامین طی آ. 4جدول 
نقاط  جمع دوره

 شهری

نقاط 

 روستايی

اظهار 

 نشده

85 - 1375 150776 29251 12960 - 

90 - 1385 53433 20986 4497 241 
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 روند تحوالت مسکن 

مورد ارزيابی در تحوالت فضايی و هاي مهم  يكی از شاخص
ها، بررسی وضعیت مسكن يعنی مساحت  جمعیتی سكونتگاه

. در سرشماري است ها آنزيربناي واحدهاي مسكونی و کیفیت 
درصد واحدهاي  30هاي شهري کشور تنها  کانوندر  1385

از  ها آندرصد  70زيربنا داشته و  مربع متر 75مسكونی کمتر از 
ور اند)مهندسین مشا مترمربع برخوردار بوده 75زيربناي بیش از 

ه شهر قرچک در اين ک حالی(. در161: 1390پژوهش و عمران 
زيربنا( داشته  مربع متر 75درصد )کمتر از  48خصوص سهمی برابر 

و اين ويژگی خود ريزدانگی بافت مسكونی در شهر قرچک را 
ر شهر همچنین بررسی وضعیت تراکم د (.5نمايد)جدول  تداعی می

نفر در  470که تراکم خالص مسكونی است قرچک حاکی از اين
باشد. تراکم  نفر در هكتار می 239هكتار و تراکم ناخالص مسكونی 

کلی جمعیت بر اساس آمار جمعیت سرشماري عمومی نفوس و 
باشد.  نفر در هكتار می 6/74، در اين شهر برابر با 85مسكن در سال

 هاي مسكونی بسیار باال کم در بخششود ترا بنابراين مالحظه می
، در حالی که تراکم کلی جمعیت رقم متناسبی را نشان است
هاي خالی و باير اراضی کشاورزي  دهد. دلیل اين امر وجود زمین می

باشد. بررسی ابعاد قطعات مسكونی در  در داخل محدوده شهر می
هاي شهري  شهر قرچک و همچنین پراکندگی جمعیت در بلوک

 کند.  ضعیت را تايید میاين و
وضعیت فوق يا به عبارتی خصوصیات و نحوه ساخت مسكن در    

فرهنگی حاکم بر خانوارهاي  -اين شهر بیانگر ساختار اجتماعی
. در واقع اکثر خانوارهاي ساکن در اين شهر جزء است ساکن در آن

طبقات درآمدي پايین و متوسط هستند. باالبودن تراکم نفر در واحد 
نفر( و  1/4نفر( و تراکم نفر در خانوار يا بعد خانوار ) 1/4ونی )مسك

به تبع آن تراکم نفر در اتاق در اين شهر اين وضعیت را تايید 
 (.6کند)جدول می

 در شهر قرچک توزيع واحدهاي مسكونی بر حسب مساحت زيربنا. 5جدول 

 رشت دانهقطعات د قطعات متوسط دانه )مترمربع( قطعات ريز دانه قرچک شهر

 151-200 150-101 81-100 76-80 51-75 50کمتر از 
300-
201 

 متر و بیشتر 300

 2/0 8/0 1/5 7/17 18 2/10 8/28 2/19 درصد قطعات 
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 1355 - 90هاي مسكن شهر قرچک طی دوره  تحوالت شاخص. 6 جدول

 تعداد واحد مسکونی بعد خانوار سال
افزايش واحد 

 مسکونی

تراکم خانوار در واحد 

 مسکونی

تراکم نفر در واحد 

 مسکونی

1355 - 2106 
10043 

- - 

1365 
12/5 

 
12149 21/1 58/6 

10925 

1375 
85/4 

 
23074 25/1 21/7 

19428 

1385 
09/4 

 
42502 99/0 09/4 

9165 
1390 02/4 51667 86/0 24/3 

135 - 90مرکز آمار ايران، خذ: أم                                                                                                                                  



 41                        1395 بهار و تابستان، 13، پیاپی 1، شماره هفتمسال شهري، شناسیهاي بومدو فصلنامه پژوهش              

 

نباط کرد که با افزايش ساخت و ساز است هگون توان اين می    
يک کمتر از  رقمبه فته و )مسكن(، قیمت زمین و مسكن باال ر

در واحد  و بدون سرپرست خانوار( هاي مجرد )خانواده خانوار
که اين خود نشان از کوچک شدن ابعاد  است همسكونی رسید

باعث  موضوع. اين است شدهنوارهاي تازه تشكیل خانوار و خا
افزايش تقاضاي مسكن شده و اين تقاضا در شهر قرچک به دلیل 

 یاز فشردگی باالي ،روستايی قشر مهاجر کم درآمد و با مبداُ
تراکم خانوار در دهد که  نشان می، 6. جدولاست برخودار

ونی واحدهاي مسكونی به دلیل افزايش رشد تعداد واحدهاي مسك

يعنی ؛ است شدهروند کاهشی داشته و به شرايط مطلوب نزديک 
با افزايش تعداد خانوار، تعداد واحدهاي مسكونی نیز افزايش يافته 

ي ا بهبود قابل توجه ،و تراکم خانوار در واحد مسكونی از نظر کمی
 .است هداشت
بررسی میزان قدمت واحدهاي مسكونی در شهر همچنین  

دارد که نسبت عمر واحدهاي مسكونی با قرچک نشان از اين 
 شهرمیزان قدمت و پیشینه تاريخی شهر، جمعیت و مهاجرپذيري 

نزديک به نیمی از اين بناها کمتر از  که طوري به ،است  هدر رابط
 .(7)جدول سال عمر دارند 15

 

 قدمت واحدهاي مسكونی شهر قرچک. 7 جدول

 جمع نا مشخص 45قبل از  55-1345 65-1355 75-1365 85-1375

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

19428 7/45 9261 8/21 11706 5/27 1644 9/3 212 5/0 251 6/0 42502 100 
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يكی )تعداد طبقات ساختمان  هاي ساخت و ساز و تعداد پروانه  
هاي  طی سال تحقیق( نهاي مورد بررسی در اي ديگر از شاخص

در شهر قرچک نشان از گرايشات  1390و  1385و  1379، 1377

دارد و بیانگر افزايش ساخت و ساز به سوي توسعه عمودي 
جمعیت و همچنین افزايش ساخت و سازها و کمبود فضا در اين 

 .(8)جدول است شهر
 

 هاي ساختمانی صادره بر حسب تعداد طبقات ساختمان در شهر قرچک تعداد پروانه .8جدول 
 جمع سه طبقه و بیشتر دو طبقه يک طبقه سال

 صددر تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1377 275 35/62 109 7/24 57 9/12 441 100 

1379 317 4/62 147 9/28 205 85/20 983 100 

1385 161 7/33 153 32 164 3/43 478 100 

1390 127 24 120 24 425 2/52 672 100 

1390مهندسین مشاور پژوهش و عمران، خذ: آم                                                   

 والت اشتغال تح
خیز ورامین قرار گرفته  که شهر قرچک در دشت حاصل علیرغم آن

 دهد. ولی میزان اشتغال در بخش کشاورزي سهم ناچیزي را نشان می
بخش  درصد در 2/45برابر با  1390شاغل در سال  جمعیت از کل
 صنعتی هاي فعالیت در نیز درصد 6/52اداري،  -خدماتی هاي فعالیت
 دارند کشاورزي، اشتغال هاي فعالیت بخش در ددرص2/2 و تنها

(Iran Cencus Center, 2011.)  دو دلیل عمده براي اين
از اي ابل مالحظهقتعداد : يكی اين که است وضعیت قابل ذکر

 را خوابگاهی نقش داشته و قرچک اشتغال قرچک در تهران ساکنین 
بخش  در شهراين  شاغلین بسیار باالي سهم .کندمی ايفا ها آن براي

 ساختار بر نخست شهر ايران واضح تأثیر بیانگر صنعت و خدمات،

به دلیل رشد و گسترش شهر ؛ ديگر اين که، است شهر اين اقتصادي
اراضی  آن تقاضاي باالي زمین، پی  درت و مهاجر در اثرقرچک 

را به تبديل اراضی  ها آنکشاورزي مورد تهديد قرار گرفته و مالكان 
و   اراضی  کاربريتغییر  ساز زمینهخود مساله . اين است هتشويق نمود

 .است شدهکاهش سطح اشتغال در بخش کشاورزي شهر 
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 و تحوالت کالبدی سترش روند گ
 پذيري باالي آن از نظر کالبدي، شهر قرچک با توجه به جمعیت 

باعث ادغام روستاهاي  گسترشی که ،است هداشت زيادي گسترش
 . است شدهدر شهر قرچک .( .اد، پوئینک و.)مافی آباد، باقر آب

در شهر  1345 -65مهاجرت گسترده و شتابان طی دوره 
از برنامه قرچک باعث شده تا بسیاري از ساخت و سازها خارج 

د. در اين بین اقداماتی نیز براي رسمی شهرسازي شكل بگیر
مهاجران و جمعیت صورت گرفت)احداث  نیازپاسخگويی به 
له پاسخگوي نیازها نبوده أفرديس(، اما اين مس شهرک طالئیه و

صورت خودرو و ه اي از شهر ب هاي عمده و در نتیجه بخش
. حريم شهر قرچک در وضعیت موجود است هشتابزده شكل گرفت
  صالح روستاهايباشد و  هكتار می 6503بر  داراي مساحتی بالغ

ودآباد، آباد، داو آباد، امین آباد، ولی آباد، قشالق جیتو، محمد
 Pazhohesh)دارند حريم قرارپايین در اين  باال و قشالق قشالق

and Omran Consulting Engineers, 2011: 15.)  

شهر تغییراتی  و گسترشچگونگی  براي درک بهتر، 2شكل  
 شهر، جمعیت شديد افزايش موازات به  .است  ارائه شدهقرچک 

 مساحت میزان اي که ونهگ  به ؛است هبود سريع نیز آن کالبدي  توسعه
 1365 سال در بود هكتار 9/24 برابر 1355 سال در که بافت پر شهر

به  1390سال در و  4/873 به 1380 سال در و هكتار 439 به
 بین وسعت شهر که است اين گوياي ارقام .است هرسید هكتار1065
و  است  هيافت افزايش برابر 7/42 به نزديک 1390تا  1355هاي سال

 4/2332برابر با  1391 سالانتهاي محدوده قانونی شهر در  کاين
 .است هكتار

 

 
1390تا  1355روند تغییرات و گسترش فضايی شهر قرچک از . 2شکل
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 تا 1355هاي  قرچک بین سال ايماهواره تصاوير  مقايسه و بررسی
پیرامونی  هاي شهر در بخشاين که  است اکی از آنح 1390

 توان با اندکی مسامحه می که است هيافتگسترش قابل توجهی 
شهر را گسترش فعلی الگوي گسترش  پراکنش شهر را افقی و

 اين در ورامین دانست. -خطی در امتداد محور ارتباطی تهران
 هاي بنگاه نیز و دولتی و مؤسسات ها ناسازم نقش نبايد تغییرات

 است ذکر شايان . گرفت ناديده را زمین بازان بورس و معامالتی
 باغی و زراعی اراضی کاربري تغییر  نتیجه در قرچک کالبدي  توسعه

 متعلق هاي زمین اشغال نیز و )کاربري شهري( ديگر هاي به کاربري
 ادغام براي را شرايط ،قرچک شهر فاصل حد در واقع يهاروستا به

 یپیرامون روستاهاي تا رود می و  نموده فراهم شهر با روستاها اين
  .شهر ادغام شونداين  رد نیز ديگري

 ها ها و سرانه کاربری
تواند بیانگر تحوالت تكنولوژيكی  هاي جديد می تقاضا براي کاربري

يا تغییرات در ساخت و نیازهاي يک جامعه باشد. برخی از اين 
حالی که برخی ديگر نمايانگر يک  تحوالت کم دوام هستند، در

 بههاي انسان  یتهاي اخیر فعال تقاضاي دايمی هستند. طی سال
 شدهين عامل تغییرات الگوي کاربري زمین شناخته تر مهم عنوان 

. در شناخت چنین تحوالت و عوامل موثر در ايجاد آن، از است
در سطوح   اراضی  کاربريلحاظ تحلیل، الگوسازي و مديريت الگوي 

             است اي و جهانی کار بسیار مشكلی محلی، منطقه
Singh & AsgherT, 2005: 1-2) .) 

کلی اين عوامل را به سه گروه قانونی، جمعیتی و  طور  به
توان تقسیم کرد که در اين تحقیق تاکید بر عامل  اقتصادي می
 مهاجرپذيري جمعیتی، عوامل مجموعه میان باشد. از جمعیتی می

 .است زمین کاربري تغییر بر اثرگذار عامل ينتر مهم
فاده از اراضی در شهر است هن و نحوبررسی کاربري عمومی زمی   

که شهر در وضعیت موجود داراي  است قرچک حاکی از اين
 13/51باشد. اين میزان حدود  هكتار می 4/2332مساحتی بالغ بر 

 8/1139درصد آن ) 87/48هكتار( ساخته شده و  5/1192درصد )
هكتار آن  7/369باشد. از کل شهر حدود  هكتار( ساخته نشده می

مترمربع به کاربري مسكونی اختصاص دارد، اين  25/21انه با سر
درصد از سطح  31درصد از مساحت شهر و  85/15میزان حدود 

. مقايسه کاربري مسكونی درطرح است هساخته شده را در بر گرفت
که اين  است هادي قبلی قرچک، با وضعیت موجود حاکی از اين

ر سطح مسكونی هكتا 231شهر در هنگام تهیه طرح هادي داراي 
رسد. در  هكتار می 7/369، اين میزان در حال حاضر به است هبود

هكتار به سطح  7/138حدود  72-87واقع در فاصله زمانی 
 . است شدههاي مسكونی شهر اضافه  کاربري

هاي خدماتی )پارک و فضاي سبز، آموزشی،  بررسی کاربري   
ريحی، ورزشی، تف -درمانی و بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، پذيرايی

دهد که از کل  تاسیسات و تجهیزات( در شهر قرچک نشان می
هاي خدماتی  هكتار به کاربري 4/120محدوده شهر حدود 

از  09/10درصد از سطح شهر و  16/5اختصاص دارد. اين میزان 
گیرد. مقايسه سطوح خدماتی در  سطح ساخته شده را در بر می

که در  است ی از اينطرح هادي قبلی و در وضعیت فعلی حاک
هكتار به سطوح خدماتی  4/11حدود  1372-87فاصله زمانی 
. در واقع سطوح خدماتی شهر )خدمات است شدهشهر اضافه 

هكتار در سال  4/120به  1372هكتار در سال  109مذکور( از 
. وضعیت فوق عدم تناسب رشد خدمات با ساير است هرسید 1387

هاي  ونی و در مجموع ضعف سرانهکاربري مسك ويژه بهها  کاربري
دهد. سرانه خدمات هفتگانه شهر  خدماتی در شهر را نشان می

بر   باشد. در داخل محدوده شهر قرچک عالوه می مربع متر 92/6
درصد از سطح شهر جزء اراضی  87/48شده   سطوح ساخته

درصد و  42/37که از اين میزان، اراضی باير  است  شدهته نخسا
 است  هدرصد را به خود اختصاص داد56/10زي اراضی کشاور

 (. 9)جدول 
 و تحوالت سیر و شهر قرچک به مهاجرتی روندهاي بررسی

 چنین کند که می مشخص شهر اين اراضی کاربري تغییرات

 شهر موجود وضع بر اثرگذار و دهنده شكل  ترديد بدون مكانیزمی

هاي  نهسرا شهر قرچک با هاي کاربري سرانه  مقايسه باشد. می
تهران، نشان  کشور و سرانه استان شهري هاي طرح استاندارد

اين  گوياي اين امر باشد. می ها آن میان فراوان اختالف  دهنده 
ها  سرانه لحاظ به شهر قرچک، اراضی کاربري که مطلب است

هاي  کاربري ها، میان کاربري از غیر استاندارد دارد وضعیت
اداري، صنعتی، نظامی، نگی، بهداشتی، فرهآموزشی،  مسكونی،

و کاربري  نقل و حمل شهري، تجهیزات و تأسیسات سبز، فضاي
اما  دارند، استاندارد هاي سرانه با را اختالف ترين بیش ورزشی
استاندارد  هاي سرانه به حدودي و تجاري تا مذهبی هاي کاربري
میانگین  شهر قرچک با هاي سرانه  باشند. مقايسه می  نزديک

سرانه  مقايسه .ها است آن فراوان اختالف  دهنده نشان نیزکشوري 
را  مهمی نكات تهران  شهر با قرچک شهر هاي مختلف کاربري

ها  کاربري از برخی در قرچک شهر دهد از جمله اين که می نشان
هاي  سرانه تجاري و صنعتی آموزشی، هاي قبیل کاربري از

متري کاربري  17.1شايان ذکر است که از سرانه دارد ) باالتري
متر صنايع  4هاي آجرپزي، متر آن مربوط به کوره 8صنعتی، 
متر هم مربوط به انبارداري و  2متر صنايع سنگین و  3سبک، 

بهداشتی، فرهنگی،  هاي در کاربري اام باشد(.دامداري صنعتی می
شهري،  و تجهیزات تاسیسات نظامی، فضاي سبز، اداري، ورزشی،



 

 

 شهرها و پیامدهاي آن هاي پیرامون کالن عوامل موثر در تحوالت جمعیتی و کالبدي سكونتگاه حمید جاللیان و همكاران: *               44

هاي  شود و تنها در کاربري می مشاهده راوانف هم اختالفات باز
حمل و نقل تفاوت آنچنانی بین میانگین ساير مسكونی، مذهبی، 

با کمی تامل   شهرهاي استان تهران با شهر قرچک وجود ندارد.
 مسكونی بیشترين ها، کاربري کاربري بین توان گفت که در می

 مسكونی، کاربري مقابل در دهد. اختصاص می خود به را فراوانی

 دارند. اين شرايط را کمی بسیار خدماتی درصد هايکاربري

 در شهر جمعیت طرفی از است و شهر نقش خوابگاهی نشانگر

 از علل يكی واقع در يابد. کاهش می روز در و شود می شب بیشتر
 براي افراد مسكن به نیاز توان می را شهر اين گیري كلش

 را هرانت شهر کالن رد مسكن امكان تهیه که دانست مهاجري
 شهر اين در و مسكن زمین قیمت بودن پايین خاطر به و نداشته
 نیاز مسكونی، کاربري افزايش به با توجه شدند. بنابراين، ساکن

 .شود می احساس خدماتی هاي کاربري ويژه ها به ساير کاربري به

 ان تهرانها ست آنکشور و سر شهري هاي طرح اردانداست هاي با سرانه شهر قرچک يهاکاربري مقايسه سرانه. 9جدول 

 هاکاربری

های شهر قرچک در وضعیت کاربری

 1387سال 
 هایسرانه

اندارد در است

های شهری طرح

 )به متر( ايران

میانگین سرانه 

های کاربری

مختلف در کل 

 کشور )به متر(

میانگین سرانه 

ها در کاربری

شهر تهران 

 )به متر(
 سطح

 (مربع متر)

سرانه 

 مربع()متر

درصد به 

 سطح کل

 96/22 53/44 50 85/15 25/21 3697986 مسکونی

 - - - /05 /04 11888 مسکونی( -تجاری -مختلط )اداری

 /86 57/4 4 09/1 45/1 252298 آموزشی

 /53 36/1 /6 -5/1 /12 /17 28825 بهداشتی/ درمانی

 /2 – /3 /22 /29 51303 مذهبی
68/1 

29/ 

 /37 /75 -5/1 /32 /15 26627 فرهنگی

 44/1 48/4 2 /37 /50 86515 اداری

 31/1 24/2 4-2 24/1 67/1 290167 تجاری

 84/2 32/4 2 -5/3 59/12 1/17 2408924 صنعتی

 25/2 /62 /84 145731 ورزشی
06/8 

25/1 

 64/8 5/9 95/2 96/3 688374 فضای سبز

 - - - /13 /17 30232 پذيرايی

 16/4 43/4 6 /06 /08 14420 نظامی

 - 66/23 30 15.53 8/20 3624694 حمل و نقل

 6 /15 /20 34994 تجهیزات شهری
95/3 86/1 

 6 /03 /04 6253 تاسیسات شهری

 - - - 33/51 54/68 11925597 جمع کل ساخته شده

 - - - 35/9 - 2180643 اراضی کشاورزی

 - - - 22/1 - 283395 باغداری

 - - - 42/37 - 8728865 اراضی باير

 - - - /88 - 205800 رودخانه ها و نهرها

 - - - 87/48 - 11398703 جمع کل ساخته نشده

 - - - 00/100 - 23324300 جمع کل مساحت شهر

 145: 1390و پوراحمد،  1390ن مشاور پژوهش و عمران، مهندسیماخذ:                                                                                                  
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 ها یافته

 1211مدل هلدرن
 از فادهاست ،شهري قوارة بی رشد تعیین براي اساسی هاي روش از يكی

 .(Pourmohammadi & Jamkasra, 2011)است هلدرن روش
 رشد از مقدار چه که ساخت مشخص توان می اين روش از فادهاست با

  هشهري بود بدقوارة رشد از ناشی مقدار  چه و جمعیت رشد از ناشی شهر
 مدل هلدرن (.Hekmatnia & Mousavie, 2011: 130)است

 .(1رابطه )به شكل زير می باشد

(1)   

 
 
 

 

در فرمول هلدرن نسبت لگاريتم طبیعی جمعیت پايان دوره 
لگاريتم طبیعی به عالوه نسبت  )آغازين( به آغاز دوره)پايانی( 

سرانه ناخالص پايان دوره به آغاز دوره با نسبت لگاريتم طبیعی 
 وسعت شهر در پايان دوره به آغاز دوره برابر خواهد بود.

به صورت را رابطه  1390تا  1355در مورد شهر قرچک از سال   
 .توان نوشت زير می

 

 (771/42 )Ln ( =384/3 )Ln( +773/12)  =Ln 

7558/3  =2083/1  +5473/2 

سپس سهم درصدي رشد جمعیت و درصد رشد سرانه ناخالص  
 :آيد بدست می 7558/3زمین شهري با تقسیم هر طرف به 

 

 بنابراين نتیجه خواهد بود:

1  =32 + %68% 

                                                 
12. Holdern Model 

 دهد می نشان قرچک شهر مورد در هلدرن مدل از حاصل نتايج

 درش از درصد 68حدود  ،1355 -1390 هاي سال فاصلة در که
 شهر رشد درصد 32 حدود و جمعیت رشد به مربوط فیزيكی،

 کاهش به اين امر .است  هبود شهر اسپرال و افقی رشد به مربوط
 شهري زمین ناخالص سرانة افزايش و جمعیت ناخالص تراکم
هاي  در بین سال ترتیب، شهر قرچک اين به. است  هگشت منجر
برابري  7/42و رشد  برابري جمعیت 7/12 رشد 1390تا  1355
 . است  هرا تجربه نمود شهر و فضاي کالبد

 

 پذيری شهر قرچک علل مهاجر

 پذيري اجرهم به نتايج مدل هلدرن الزم بود که عواملتوجه با 
 به .شهر بررسی گردد ين عامل گسترش شهر قرچک( اينتر مهم)
طی بازديد میدانی و مصاحبه با چند تن از اين منظور ابتدا  

 .شناسايی شدمربوطه قرچک عوامل مهم  داريرشه کارشناسان
، در شهرهاي مربوط  گذاري و سرمايهساخت و ساز  هايمتغیر

هاي دولت براي  سیاستدسترسی به شغل و درآمد مطلوب، 
پراکندگی جمعیت از تهران به حاشیه، ارزانی زمین و مسكن 

مكانات آن، و نسبت به تهران و دسترسی راحت به تهران و ا
پذيري شهر  مهاجرعوامل ين تر مهم ازيكی يشاوندي رابطه خو

 .باشد میقرچک 

براي  شد وفاده است  هگیري اين عوامل، از پرسشنام براي اندازه
از آزمون رگرسیون  نیز پرسشنامه  هآوري شد هاي جمع تحلیل داده

متغیره روشی رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد.چندگانه يا چند
  هبینی متغیر وابست شپی  درمتغیر مستقل  براي مطالعه سهم چند

ين متغیرهاي تاثیرگذار بر تر مهمبراي مشخص کردن  لذا. است
 متغیريرپذيري شهر قرچک( از رگرسیون چندمتغیر وابسته )مهاج

 از وابسته و مستقل متغیرهاي تحلیل . براياست  شدهفاده است
 اين روشدر گرديد.  فادهاست توام روش به متغیره چند رگرسیون

زمان وارد تحلیل شده و اثرات  کلیه متغیرهاي مستقل مربوطه هم
 شود کلیه متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته بررسی می

 . (10)جدول
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 قرچک علل مهاجرپذيريمتغیرهاي وارد شده به معادله رگرسیون براي تبیین . 10جدول 

ف
دي

ر
 

واريانس  متغیر

 آزمون

B Beta  مقدار

 Tآماره

sig 

(Constant) 

00
0

/ 
  

S
ig

 =
 

78
7

/
22

 F
 =

 

941/0  730/1 091/0 

 019/0 591/1 -/127 -/110 ساخت و ساز 1

 001/0 405/3 312/0 356/0 دسترسی به اشتغال و درآمد مطلوب 2

 223/0 -236/1 118/0 -/149 ارزانی زمین و مسکن 3

 243/0  184/1 124/0 124/0 سرمايه گذاری ها 4

 /558 -/590 -/049 -/052 های دولت سیاست 5

 000/0 497/9 802/0 711/0 دسترسی مناسب به تهران 6

 053/0 -/628 -/051 048/0 ارتباط با خويشاوندان و اقوام 7

R   =/792  متغیر وابسته: میزان مهاجرپذيري
2 792/ =   R 

 
دار  نیاطالعات مربوط به آزمون واريانس معدر همین رابطه،  
 دهد؛ مینشان بین متغیرها را  دن رگرسیون و رابطه خطیبو

 داري معنی ،787/22برابر با  Fو  /000برابر با  sigمقدار چراکه 
 اين F میزانيعنی کند.  درصد تايید می 99بودن آن را در سطح 

معادله  و بوده معنادار درصد 99 اطمینان سطح در معادله
 . است قبول قابل و برمعت آماري نظر از رگرسیون تحقیق حاضر

تک  داري تک مقدار سطح معنی، 10در جدولهمچنین 
متغیرهاي مستقل ارائه شده که تنها اثرات دو متغیر دسترسی به 

 است  شدهدار  تهران و دسترسی به اشتغال و درآمد مطلوب معنی
ضعیفی تاثیر بسیار ها  آنو  دار نیست و اثرات ساير متغیرها معنی

دارند. اما در مورد اهمیت و نقش  ،یر وابستهشگويی متغپی  در
 شگويی رگرسیون بايد از مقادير بتاپی  درمتغیرهاي مستقل 

باشد بنابراين از  اندارد میاست فاده کرد. از آنجا که مقادير بتااست
اهمیت نسبی متغیرها قضاوت کرد.  توان در مورد طريق آن می

  درآن  بزرگ بودن بتا نشان دهنده اهمیت نسبی و نقش
توان قضاوت کرد که  بنابراين می .است  هشگويی متغیر وابستپی

به مراتب سهم بیشتري در مقايسه با  متغیر دسترسی به تهران
زيرا يک واحد  .شگويی متغیر وابسته داردپی  درساير متغیرها 

شود تا تا انحراف معیار متغیر ن باعث میآر در انحراف معیار یتغی
 802/0پذيري قرچک( به اندازه  ضعیت مهاجر)میزان و و وابسته

 ر در انحراف معیاریکه يک واحد تغی تغییر کند. در حالی
شود تا انحراف معیار متغیر وابسته باعث می هاي دولتیسیاست
  تغییر نمايد. -049/0 به اندازه

علل رصد از د 2/79دهد که  رگرسیون نشان می ،که در نهايت اين
  بینی نمود. متغیر مذکور پیش 7توان با  میرا  مهاجرپذيري قرچک

 شهر قرچک گسترش فضايی و جمعیتی اثرات
 ين اثراتتر مهماز که  است لبمط هاي تحقیق گوياي اين يافته

افزايش قیمت زمین و مسكن  گسترش فضايی و جمعیتی شهر قرچک
بازي زمین و مسكن  افزايش قیمت و بورسکه  طوري به. است  هبود

اضی پیرامونی، باعث عدم انجام کشاورزي بر روي بخصوص در ار
جه رکود و سكون نسبی بخش زمین از طرف مالكان شده و در نتی

 کشاورزي  اراضی کاربريبراي تغییر زمینه را  و داشته پی درکشاورزي را 
نه   در آينده ادامه اين وضعیت .است  هودو سود حاصل از آن فراهم نم

ورزي و تخريب اراضی و تغییر چندان دور کاهش تولیدات کشا
براي  .(11خواهد داشت)جدول پی دررا منطقه  طبیعی اندازهاي چشم

، در اين فاده شداست ايتک نمونه tاثرات از آزمون اين بررسی میزان 
اي( گزينه 5گیري از طیف لیكرت )با توجه به بهره  3آزمون عدد

ذيل با  يهامولفهمیانه نظري در نظر گرفته شده و میانگین  عنوان به
 .است  شدهمقايسه ، 3عدد 
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 (اي تک نمونه Tآزمون )اثرات گسترش فضايی و جمعیتی شهر قرچک از ديدگاه مردم . 11 جدول

 میانگین متغیر
 3=  (میانه نظری)ارزش تست 

 سطح معناداری t sigمقدار آماره 

 درصد 99 000/0 -454/5 32/2 افزايش درآمد

 درصد 99 000/0 -041/4 40/2 اشتغالافزايش سطح 

 درصد 99 003/0 -082/3 18/2 افزايش پس انداز

 درصد 99 000/0 791/8 02/4 گذاریافزايش سرمايه

 درصد 99 000/0 750/8 16/4 افزايش قیمت زمین و مسکن

 درصد 99 000/0 071/7 07/4 افزايش تقاضای زمین و مسکن

 درصد 99 033/0 110/3 52/3 شهر قرچک بهبود ديد دولت و افزايش توجه به

 درصد 99 000/0 284/6 94/3 افزايش هزينه های زندگی

 درصد 99 000/0 928/7 96/3 افزايش مصرف گرايی

 عدم معناداري 564/0 -/581 90/2 افزايش تخلفات

 درصد 99 000/0 168/5 84/3 افزايش ساخت و ساز

 صددر 99 000/0 053/4 58/3 هابهبود دسترسی

 درصد 99 000/0 597/7 73/3 افزايش تردد و ترافیک

 عدم معناداري 685/0 -/409 98/2 افزايش امکانات و خدمات

 درصد 99 000/0 088/5 24/4  اراضی کاربریتغیر 

 درصد 99 000/0 061/6 78/3 تخريب چشم اندازها

 درصد 95 028/0 265/2 34/3 افزايش آلودگی ها

 
از نظر ساکنین شهر قرچک، گسترش  دهد که نشان می، 11جدول

 در درآمد و سطح اشتغال افزايش موجب يجمعیت و فضاي شهر
گذاري در بخش مسكن، افزايش  سرمايه افزايشبخش خدماتی، 

و در نهايت  قیمت زمین و حتی ساخت و ساز ناشی از افزايش تقاضا
یرات تغی ضمنا اين .است  شده تغییر کاربري از کشاورزي به مسكونی

امر موجب  اين که طوري بهشده دولت به اين شهر  توجه ساز زمینه
 .است  شدهافزايش نسبی برخی از خدمات و امكانات به شهر قرچک 

تايید درصد  99معناداريدر سطح نتايج را  اي اين نمونه تک tآزمون
آوري شده از سرپرستان خانوار  هاي جمع همچنین داده کند. می

 حوالتت که است ه نشان دهنده اين مطلبمحدوده مورد مطالع
ايجاد  ها آندر زندگی  راتغییرات آنچنانی  ،فضايی و جمعیتی شهر

 رضايت چندانی از زندگی در اين شهر ندارند، اما بهمردم ننموده و 
 شهر کالنسترسی مناسب به دلیل مشكالت اقتصادي خانوار و د

در اين سكونتگاه  ادامه زندگی در شهر قرچک و ماندگاريتهران، به 
 اند.  تمايل نشان داده

 گیرییجهنتبحث و 

تحت تاثیر تهران،  شهر کالندر حوزه نفوذ  واقع شهر قرچک،
 جمعیتشديد  افزايشاخیر، با   مهاجرپذيري شديد طی چهار دهه

که  طوري به، است  هکالبدي روبرو بود گسترشبه تبع آن  و
ه کنونی شهر قرچک آيند پیدايش و نحوه توسعتوان گفت فر می

عوامل درونی آن باشد، با توجه به موقعیت   قبل از اين که نتیجه
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ي تهران و تحت تاثیر عوامل و روندهاي  شهر کالنآن در منطقه 
. آمار جمعیت و مهاجرت مرکز آمار ايران در است  هبیرونی بود

( و 4و  3هاي  مورد شهرستان ورامین و شهر قرچک )جدول
ي اين تحقیق گوياي نقش اصلی مكانیسم ها يافته همچنین

تهران در  شهر کالنهاي  مهاجرپذيري قرچک و در واقع، جاذبه
( در 2002) هاي جكیش . يافتهاست رشد و توسعه اين شهر

(، شفیعی ثابت 1369( در چین، رهنمايی )2000اکوادر، زهانگ )
 تهران شهر کالن( در مورد 1390( و پور احمد و همكاران )1386)

( 1387هاي پیرامونی آن و همچنین، تحقیقات ظاهري ) ونتگاهسك
کند و گوياي  تبريز هم اين يافته را تايید می شهر کالندر مورد 

هاي پیرامون  الگوهاي مشابه در مهاجرپذيري و رشد سكونتگاه
 .است ها شهر کالن

تهران در جذب جمعیت و  شهر کالناشباع نسبی ظرفیت  
آسان بودن رفت و آمد با توجه به  نزديكی قرچک به تهران و

ورامین، به همراه ساير داليل،  -قرارگیري در محور ارتباطی تهران
  سكونتی شدن شهر قرچک فراهم آورده  -شرايط را براي خدماتی

اي تكمیلی براي  . در واقع، اين شهر به منزله عرصهاست
خوابگاهی شهر  -، بخشی از نقش سكونتیکارکردهاي شهر تهران

اي که اکثر شاغالن ساکن  گونه  به، است  هران را پذيرا گشتته
هاي  قرچک در شهر تهران و مراکز فعالیتی پیرامون آن در بخش

 که گفت توان از اين روي، يخدمات و صنعت اشتغال دارند. 

اراضی  کاربري تغییر آن تبع به و سطح گسترش جمعیت، افزايش
 گسترش و یتجمع افزايش از بخشی واقع در شهر قرچک،

 صورت شهري به خزش فرايند طی که است نتهرا شهر کالن

  هافتاد )به ويژه قرچک( اتفاق آن پیرامون هاي در سكونتگاه منفصل
 خواهند متصل شهر تهران به زمان مرور به ها سكونتگاه اين و است

( در پرتريكو و نوري 2007هاي مارتینوزي و همكاران ) . يافتهشد
 کند. ر مورد تهران، اين يافته را پیشتیبانی می( د1381کرمانی )

شهر میانی قد علم کرده و تغییرات  عنوان  بهقرچک امروزه  
اساسی بافت کالبدي آن شامل: افزايش کاربري مسكونی در قبال 
کاهش اراضی مرغوب کشاورزي، افزايش قیمت زمین و مسكن، 

عمودي  ريزدانگی بافت مسكونی، گرايشات ساخت و ساز به توسعه
شهر و آپارتمان نشینی، تخريب چشم انداز، عدم توازن و تعادل در 

هاي کیفیت  ها و در کاهش سرانه تغییر در فعالیت نسبت جنسیتی،
. اين قبیل مسايل باعث شده تا در گذر زمان هر است  هزندگی بود

ريزي براي توسعه  ساله مشكالت شهر تشديد شده که نیازمند برنامه
ريزي براي  د که آن هم در چهارچوب برنامهباش ايدار يكپارچه و پ

اي آمايش سرزمین در استآمايش کالن منطقه شهري تهران در ر
( در مورد فضاهاي 1386هاي شفیعی ثابت ) يافته باشد. کشور می
 کند. تهران اين يافته را پشتیبانی می شهر کالنپیرامونی 

 کاربرييی که در ها در نهايت، با توجه به تغییرات و دگرگونی 
توان گفت که مهاجرپذيري  وجود آمده می  منطقه به  اراضی 

ين عامل موثر بر تغییرات کاربري و گسترش تر مهمقرچک 
 -رشدي که بیشتر در مسیر محور تهران .باشد فضايی قرچک می
رود تا کريدور شهري جنوب شرق تهران در  ورامین، بوده و می

 محور ورامین شكل بگیرد.
توجه به وضعیت موجود قرچک و روند پیشِ روي در منطقه  با  

و ارتقاء دهی به وضعیت خدماتی قرچک  تهران، براي سامان شهر کالن
 شود. ريزي به شرح زير ارائه می براي برنامه کیفیت زندگی، راهكارهايی

 راهکارها

  تبیین سازو کارهايی براي کاهش مهاجرت و هدفمند
 آمايش سرزمین؛ نمودن آن در چارچوب اهداف

  هاي  هاي توسعه شهري مبتنی بر واقعیت طرحتهیه و اجراء
فاده از زمین و ساخت و سازهاي است مند کردن با هدف ضابطهو منطقه 
با نیاز شهروندان و مهاجرين به زمین و مسكن در شهر منطبق  شهري
  و ساير شهرها براي جلوگیري از اسراف منابع زمین؛ قرچک
 کشاورزي پیرامون به صورت قانونی مدون  حفاظت از اراضی

از تبديل تا شهر حريم سبز در محدوده  ايجاد کمربندو جامع با 
 جلوگیري به عمل آيد؛ و تخريب منابع طبیعیاراضی  ضابطه بی

 سبز( و دسترسی  ها )بخصوص سرانه فضاي افزايش سرانه
اي کاهش مشكالت و است عادالنه به امكانات و خدمات، در ر

  ؛هاي ناشی از افزايش جمعیتی و رشد فضايی شهر يینارسا
 با در براي توسعه عمودي شهر هوشمند برنامه  تهیه و اجرا

اي است در ر نظر گرفتن شرايط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی شهر
 .و تخريب اراضیدن گسترش افقی شهر نمو کاهش و محدود
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