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چکیده
کالنشهر تهران در دو قرن اخیر به سرعت رشد کرده و این رشد سبب گسترش آن به سمت محیط پیرامونی شده است .پژوهش
حاضر با هدف بررسی سیر تغییرات شهر تهران و اثرات آن بر تغییر کا پ یاهاتسور یضارا یربر ی طم هب نومار ا یدروم هعل رییغت

      

کاربری اراضی کشاورزی و باغات شهرستان اسالمشهر پرداخته است .نمونه مورد بررسی در این پژوهش  370نف و هدوب ر باختنا    
آنها به روش نمونهگیری تصادفی خوشهبندی شده صورت گرفته است .ابزارهای پژوهش شامل نقشههای تاریخی ،هوایی و زمینی
محدوده شهری تهران و شهرستان اسالمشهر و دو فقره پرسشنامه سنجش عوامل تغییر کاربری اراضی و آثار تغییر کاربری اراضی بر
کیفیت زندگی هستند .ارزیابی فرضیات در پرسشنامهها با استفاده از روشهای تجزیهوتحلیل همبستگی و برابری میانگینها صورت
گرفت .در نهایت فرضیههای اثرگذاری توسعه فیزیکی شهر تهران بر تمایل و فعلیت تغییر کاربری اراض تسرهش رد ی ا رهشمالسا ن    
شهاییی م هعلاطم درو   
تأیید گردید .همچنین فرضیه تأثیر معنادار تغییر کاربری اراضی ب یک زا تیاضر ر فف فففی مه رد یگدنز ت ه     بخش ش
لتر نیز تأیید گردید.
بهصورت کاهش سطح رضایت نسبت به نقطه زمانی ده سال قب 

واژگان کلیدی :نمونهگیری تصادفی ،تجزیهوتحلیل همبستگی

1این مقاله برگرفته از رساله دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی خانم میترا خراسانیان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به راهنمایی آقای دکتر
یباشد.
علی اصغر نظریان م 

 -2میترا خراسانیان (نویسنده مسئول) m.khorasaniyan@gmail.com
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مقدمه
روستاهای واقع در حریم شهرها به دلیل نزدیکی مکانی وابستگی فضایی-کالبدی با شهر از امکانات ،مح ود ددیتهاا،
فرصتها و چالشهای متعددی برخوردار هستند .استقرار در پیرامون شهر و بهرههمندددی از ش ابترا هکب ططططط ی مناسب
استفاده از زیرساختها و خدمات شهری بهویژه در زمینههههاای اقتصاددی و فرهنگ گگی-اجتماعععی براای ای یینگونههه از
ی ص عن تتی و ی ییا مش لغا
ینماید .روستاییان روزها در شهر به کارگری ساختمانی و کارگاههای ی
روستاها را امکانپذیر م 
یبرند .در این میان عامل مهاجرت از روستا به ،رهش    
خدماتی اشتغال دارند و شبها در روستاهای پیرامونی به سر م 
بهویژه در مورد روستاهای خوابگاهی که در پیرامون کالنشهرها و شهرهای صنعتی قرار دارند ،نقش تعییینکنندههای
دارد.
گسترش تدریجی کالبد شهر به پیرامون و دستاندازی شهر به اراضی روستاهای اطراف ،محدودیتهاا و زی ییانهاای
ینمای یید .تغیی تخاس ر ا رییغت ،اهاتسور تشیعم ر      
کالبدی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی خاص خود را نیز تحمیل م مم 
ساختار اقتصادی روستاها و تغییر ساختار اجتماعی-فرهنگی روستاها از جمله یغت  ی هم تار م رد 

نیا رثا شرتسگ       

یشود ،به تدریج طبقهههای از ص نابحا
هستند .افزون بر اینکه بافت و کالبد روستا دستخوش تغییر کارکرد و ماهیت م 
ت.
یگیرد که خود عام شت ل دد دددید و رونق زاب ا ز ر مم م ممممین در روس ات است ت
درآمدهای هنگفت (در مقیاس روستا) شکل م 
یضابطه و ب 
افزایش تقاضا برای مسکن از جمله عوامل دیگر برای ساختوسازهای ب 
یروی ییه اس قن دوخ هک ت ششش ش شششششی
ینماید.
اساسی در آشفتگی ساخت و بافت کالبدی روستا ایفا م 
امروزه شهرنشینی بهعنوان شیوه غالب زن هم شقن یگد م رد ی

زفا ا راد اهرهش هب ترجاهم و تیعمج شی ددددد د دد ددددددددد .در

کشورهای در حال توسعه شهرنشینی آهنگ شتابانی به خود گرفته است.
یگیرنددد .این
منا قط پیرامون شهرها شامل روستاها ،روستا شهرها و شهرکها ،تحت تأثیر و نفوذ رشد شهری قرار م مم 
عهای زیستی است.
نفوذ دلیل تغییر درنقش و کارکردها و همچنین فرم این مجتم 
در کشور ما از گذشته بسیار دور ،نسبت جمعیت ساکن در نقاط شهری در مقایسه با شهرهای ممالک در حال توسعه
و منطقه همواره باال بوده است .درحالیکه از سال  1369جمعیت شهرنشین کشورهای در ح عسوت لا ه زا رتمک    

35

درصد گزارش شده ،این نسبت در کشور ما از  60درصد نیز تجاوز کرده است (.)Mohammadzadeh,2007:98
عدم تعادل بین رشد مساحت و جمعیت در هر دوره از رشد و توسعه شه ک تسا هدش ثعاب ر ه هعسوت یوگلا 

      

فیزیکی و کالبدی این شهر بیشتر از نوع الگوی پراکنش افقی ب 
یرسد این الگوی توسعه شه ،ر
یرویه 1باشد .به نظر م 
آسیبهای اجتماعی اقتصادی و بهویژه پیامدهای نامطلوب زیستمحیطی مانند تغییر کاربری زم ممینهاای کش ،یزروا

آلودگی هوا ،آب ،خاک ،تأثیرات منفی بر فضای سبز شهری و غیره را به بار آورده است (.)Zangishahraki,2007:5
توسعه فیزیکی شهرها فرآیندی پویا و مداوم است که طی آن محدودههای فیزیکی شهر و فض یاها

کالب نآ ید

یبرنامههه باش نآ هجیتنرد د   
درجهات عمودی وافقی از حیث کمی و کیفی افزایش مییابد و اگر این روند سریع و ب 
سیستمهای شهری را با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد ساخت (.)Zangiabadi,1992:5
1Spraw
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از جمله هدمع یاهدمایپ         شهرنش شش ینی ش بات ان  ، ،،گس رت شش ش فض یا ییی شهره اا ا و خورن گد یی ی روس هات ااا و اراض ضض ی
پیرامونی آنهاست که در مادر شهرهای منطقهای نمود گستردهای داشته است .این پدیده در ایران طی نیمقرن اخیر با
برجستگی زیادی همراه بوده است.
بعالوه ،روابط متقابل و پیوند میان شهرها و نواحی روستایی به روط

گس درت ههای بهههعن او ننن عام ف رد یلصا ل رر رررآیند

تغییرات اجتماعی و فرهنگی مطرح است.
پیوندهای روستایی-شهری در تنظیم و بیان سیاستهای توسعه با هدف کاهش فقر و حمایت از نق زکارم تبثم ش    
شهری در توسعه نواحی روستایی پیرامونی مورد تأکید کارشناسان توسعه قرار دارد.

شکل  -1نقشه تهران )Source: Shirazian,2014:105( 1237

منطقه مورد مطالعه
با بررسی منا قط

یتوان دریافت که در ابت زا یدادعت اهنت اد
 22گانه شهر تهران م 

زکرم رد هک یقطانم رارق رهش         

یشدند ،اما در طی دورههای مختلف با افزایش جمعیت و مهاجرت به این شهر ،اراضی
داشتند ،جزء شهر محسوب م 
یش نو ددد .از جمله قطانم نیا    
یکه امروزه جزء شهر تلقی م مم 
بهواسطه رشد شهری توسط شهر بلعیده شدهاند ،بهطور 
یتوان به باغات و اراضی محدوده اسالمشهر اشاره کرد .براثر پراکنش شهر تهران اراضی این منطقه به رهش    
شهری م 
متصل شده و شهر تهران اثراتی همچون تخریب اراضی باغی ،تغییر اراضی به کاربریهای شهری ،و ادغ هاتسور ما ا   
یدهد ،تهران شهری متمرکز
به محالت شهری بر روی این منطقه داشته است .نخستین نقشه نوین شهر تهران نشان م 
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و محدود بوده است .اگرچه در این نقشه فقط محدوده شهری مشخص شده است ،اما با نگ بونج هیشاح هب یها     
یتوان تأکید کرد ،اراضی این منطقه را باغات تش هداد لیک
غرب نقشه ،که اسالمشهر کنونی در آن قرار گرفته است ،م 
بودهاند.
با بررسی ،مطالعه و مقایسه نقشههای تهران ،از ابتدا ت لاس لیاوا ا    

یت او ننن مش زا هک درک هدها و تاغاب   
 ، 1342م مم 

ت.
زمینهای کشاورزی که یک قرن پیش در جنوب غرب تهران قرار داشتهاند تقریبًاًا هیچ اثری ب سا هدنامن یاج ر تتتت تتتت
همچنین جابجایی تهران از محدوده اولیه خود به محیط پیرامون مشهود است .همچنین با بررس لاس هشقن ی    

1351

یتوان سیر تدریجی گسترش شهر به سمت جنوب را دریافت.
تهران م 
یدهد که نقاط کمی در شهرس هدنامیقاب نارهت نات    
بررسی پهنهبندی شهر تهران در سال  5 38 1این نتیجه را بدست م 
است که بتوان به آنها لفظ کشاورزی یا بایر را اطالق نمود.
در مطالعه شهرستان اسالمشهر ذکر این نکته ضروری است که این منطقه فاقد منا قط چهارگانه محیطزیست ،و فاقد
شهرک صنعتی مصوب هیئت دولت است اما از لحاظ صنعتی یکی از شهرهای تولیدی ،صنعتی و مع دودح اب یند    
 0006کارگاه صنعتی و صنفی است.
این شهرستان به علت واقع شدن در بافت کشاورزی جنوب غربی شهر تهران و مجاورت با اراضی کشاورزی منطقه
شهریار ،اطراف و مزارع آن ،طی سالهای اخیر با گسترش فیزیکی شهرکهای مسکونی ،این فض عیبط زبس یا ی رد 

  

یکه دهها هکتار از این عرصههای کشاورزی با کمب هدش هجاوم بآ دو    
معرض تخریب و نابودی قرار گرفته بهطور 
است.
نسبتهای بدست آمده درباره وضعیت تغییر کاربری در شهرستان اسالمشهر نش یغت زا نا ی زا رهشمالسا تیعضو ر

  

منطقهای کشاورزی و دارای فضای سبز گسترده به یک منطقه شهری در حال گسترش است.
همچنین در بحث شرایط اقلیمی شهرستان اسالمشهر ،پس از مطالعه پارامترهای مختلف از جمله شاخص بارندگی و
موقعیت جغرافیایی ،و براساس طبقهبندی اقلیمی روش کوپن ،اقلیم شهرستان بیابانی با پراکنش بارندگگگی نامش صخ
است.
یگردد.
شهرستان اسالمشهر به سه بخش اصلی ،چهاردانگه ،احمدآباد مستوفی ،و بخش مرکزی تقسیم م 
یتوان به این نکته اشاره کرد که اراضی پیرامون شهرها از نظر توسعه پایدار به تلع    
در ضرورت انجام این تحقیق م 
یتوان در قانون برنامه چه مرا
فراهم کردن محیطزیست شهری مناسب دارای اهمیت هستند .اهمیت این موضوع را م 
توسعه حفظ محیطزیست و قوانین موجود در شهر و شهرداری مشاهده کرد .گسترش فیزیکی شهرها بدون برنامه و 
بدون نظارت و کنترل جدی از طرف سازمانهای دولت وئسم و ی لل للل ،ا فالتخ

نایم دایز     می یلگنج یضارا نیگنا    

ی ب یضارا و تاغاب و یرهش قطانم نی      
تمحیطی ی
کشورهای جهان و کشور ما و در نتیجه از بین رفتن تعادل زیست ت
یکنند.
کشاورزی از دیگر موارد مهمی هستند که ضرورت انجام چنین تحقیقی را تشریح م 
مروری بر تحقیقات انجام شده
با رشد و گسترش شهرها که در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت صورت گرفته است ،مش و بیرخت نوچ یتالک
یهاا ،ادغ هاتسور ما ا نوماریپ ی    
تغییر اراضی پیرامون شهر به کاربردهای شهری ،مسائل زیستمحیطی ،انواع آل دو گگگ 
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شهری به محالت شهری و غیره ،به وجود آمده است .در ذیل به اختصار به چند مقاله مرتبط در باب توسعه شه یر
و تأثیر آن بر اراضی کشاورزی اشاره شده است.
در پژوهش انجام شده توسط افراخته ( (  ) 1380در منطقه رهشناریا     دادههاای جمعععآوری ش سا رب هد اس لیلحت      
یدهددد در ناحیه هعلاطم دروم      زن گد ی ی
ی
"ارتباطات فضایی" مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند که نتایج آن نش نا م مم 
ل موقعیت
روستایی مبتنی بر تولید کشاورزی ،قدمت و پویایی الزم را ندارد ،درآمد حاصله از صادرات نفت به یلد  لل لل
حاشیهای ناحیه ،در آنجا سرمایهگذاری نشده است.
ت.
رضوانی (  ) 1381به تحلیل الگوهای روابط و مناسبات شهر و روستا در نواحی روستایی اطراف تهران پرداخته است ت
ی–کالب و ید شکلللگیرییی
ی -فرهنگ یاضف و ی یی یی
نتایج تحقیق نشان داد که به دلیل بروز تحوالت اقتص عامتجا ،یدا یی یی
کارکردهای جدید در نواحی روستایی اطراف تهران بهصورت خودجوش بوده است ،آثار و پیامدهای ن مه یبولطما   
بر شهر تهران و هم بر نواحی اطراف آن بر جای گذاشته است.
در تحقیق انجام شده توسط تقوایی و سرایی ( )5 38 1با مطالعه موردی شهر یزد ،بعد از اثب رهش یقفا شرتسگ تا     
یزد ،بر استفاده از پتانسیلهای موجود زمین یا اراضی بایر داخل محدوده شهر بهعنوان راهکاری جهت جل زا یریگو
گسترش افقی شهر تأکید شده است.
صدرموسوی و قربانی ( )5 38 1در مطالعه موردی دره اکوچای به این نتایج دست یافتند که اف شیاز

توساززز و
س خا ت ت

ی منجر
کاهش وسعت اراضی کشاورزی به نفع اراضی مسکونی و کاربردهای غیر کشاورزی ،به بحران زیستمحیطی ی
یشود.
م
محمد زاده (  ) 1386در مطالعه موردی شهرهای تهران و تبریز این نتیجه رسید که ب کیدزن ا   

نم ادها ندو ففففف حفظ

یتوان میزان آسیبپذیری محیط را نی هب ز   
محیطزیست با برنامهریزی و طراحی ،عالوه بر حفظ اراضی کشاورزی ،م 
حداقل رساند.

یهاا ت  یدایز دح ا در   
ژائو ) 2011 (1در بررسی توسعه شهری شهر پکن ،به این نتیجه رسید که نگه داشتن اس تارت ژژژ 
اجرای خوب تمرکز رشد شهر در برنامه فضاهای شهری و باال بردن توسعه متراکم نقش دارد و بیشتر گسترش افقی
در سطح محلی بهوسیله روندهای جدید به سوی استقالل محلی و ضمانت مالیاتی در جریان روند تبدیل مورد توجه
است.
مراحل انجام تحقیق
ت .از جمله شهوژپ نیا تایضرف      
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ،اکتشافی ،توص سا یلیلحت و یفی تتت تتت
یتوان به این مهم اشاره کرد که تخری یغت و ب ی ش ینوکسمریغ و یزرواشک ،یعارز یضارا یربراک ر ه ناتسر         
م
اسالمشهر با الگوی رشد فیزیکی شهر تهران از گذشته تا به حال ارتباط معناداری دارد.
همچنین تغییر کاربری اراضی در همه منا قط اسالمشهر تحت تأثیر الگوی توسعه فیزیکی شهر تهران بوده است.

1. Zhao
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جمعیت شهرستان اسالمشهر در آخرین سرش لاس رد روشک یرام      435401 ،0931نف رد ر ح زو هههاای شه و یر
 50278در حوزههای روستایی بوده است .از آنجا که  بلاغ  ب غا ا غت یضارا و ت ی طاقن رد هدشن هداد یربراک ری         
روستایی واقع شدهاند .در این پژوهش روستاییان گروه سنی  20سال و باالتر روستایی بهعنوان جامعه هدف انتخ با
حجم
ت .بن  نیاربا ح ح
شده است .برابر آخرین سرشماری رسمی ( )0931حجم این جامعه حدود  00501نفر ب سا هدو تت تت
نمونهای که برای توزیع پرسشنامههای پژوهش در نظر گرفته شده است ،بر اساس فرمول کوکران و در سطح اطمینان
 95درصد برابر  370نفر تعیین گردیده است .این تعداد نمونه بهصورت تصادفی از میان سکنه روس ناتسرهش یاهات   
اسالمشهر انتخاب و در بین آنها توزیع گردیده است.
عآوری ش سپس ،هد   
در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی اطالعات موردنظر جمع ع
شهای کیفی و نرمافزاری استفاده شده است.
شهای کمی و آماری و رو 
برای تجزیهوتحلیل این اطالعات از رو 
عآوری اطالعات از منابع و م خأ ذ موج رد دو کتابخانههههاای دانش و هاگ
شبرداری و جم 
مطالعات کتابخانهای شامل فی 
یربط در وزارتخانهها و سازمانها و ادارات مختلف انجام گرفته است .همچنین ،جهت
مراکز پژوهشی و مؤسسات ذ 
نهای کشاورزی ،باغات و غیره از روشهاای می یناد
بررسی بعضی از امور مانند اثرات پراکندگی شهری از قبیل زمی 
و مراجعات مکرر به منطقه مورد مطالعه و مشاهده شهر استفاده شده است.
یشود .پرسشنامه اول مش لمت
برای ارزیابی دو فرضیه از مجموع چهار فرضیه پژوهش از دو فقره پرسشنامه استفاده م 
بر  30سؤال با طیف پنج بعدی لیکرت است .پرسشششهاا ب دش ءاصحا یلصا هجنس جنپ ساسا ر ه تاعلاطم رد          
کتابخانهای طراحی و در پرسشنامه گنجانده شدهاند .این پرسشنامه بهمنظور ارزیابی نق رد هناگشش لماوع ش رییغت     
کاربری اراضی باغی و زراعی مورد استفاده قرار گرفته است .پرسشنامه دوم شامل بیست سؤال است .این پرسش همان
نیز طیف پنج بعدی لیکرت دارد و مانند پرسشنامه قبل ارزشگ اذ ررری آن از  5تا  1استتت .از ای یارب همانشسرپ ن    
شناخت اثرات تغییر کاربری اراضی در شهرستان اسالمشهر بر زندگی روستاییان استفاده شده است.
یگیرد .به روظنم نیا     
فرضیه اصلی پژوهش و فرضیه فرعی اول به روش تحلیل محتوا مورد آزمون و بررسی قرار م 
سری زمانی  50ساله تغییر ابع رهش یکیزیف دا ه براک رد تارییغت و رهشمالسا و نارهت یا ر هش یضارا ی ر ناتس

        

یشوند.
اسالمشهر مطالعه و با هم تطبیق داده م 
یگیرد .این فرضیه دالیل تغییر کاربری اراضی در منطقه
فرضیه دوم توسط پرسشنامه شماره یک مورد ارزیابی قرار م 
مورد مطالعه را به آزمون گذاشته است .گویههای مربوط به متغیرهای توض ضضیحدهندهه ای یضرف ود ن ه  لماش  م لئاس   
اقتصادی ،امکانات رفاهی و اداری ،سیاستگذاری دولتی ،جوانب اجتماعی ،ابعاد فضایی روستا ،و محرکهای روانی
و فیزیکی ناشی از توسعه فیزیکی تهران است.
فرضیه سوم پژوهش توسط پرسشنامه شماره  2به آزمون گذاشته شد .گویههای مربوط به ای یضرف ن ه رهاظ لماش      
روستا ،امکانات زیرساختی و ارتباطی ،امکانات عمومی ،آموزشی و تج و تشادهب ،یرا

هافر و تینما و ،تمالس      

اجتماعی هستند.
یپردازد .با اس همانشسرپ نیا زا هدافت    
این پرسشنامه به اثرات مت خأ ر توسعه فیزیکی شهر تهران به سمت اسالمشهر م 
صهای معرفی شده را نیز دریافت.
یتوان ارتباط میان شهرنشینی و تغییر در شاخ 
م
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جهت بررسی میزان پراکنش شهر تهران و شناخت الگوی توسعه فیزیکی این شهر از روشهای آم و یرا مدلللهاای
کمی استفاده شده است .شایان ذکر است که پرسشنامهها با استفاده از تحلیل رگرس بایزرا دروم یگتسبمه و نوی ی     
قرار گرفتند.
جنبه روایی سؤاالت به تأیید جمعی از اساتید حوزه جغرافیا رسیده است .برای ارزیابی پایایی پرسشها ،تع یس داد   
یگردد.
پرسشنامه به طور آزمایشی در میان نمونه هدف توزیع م 

سپس قابلیت اعتماد سؤاالت بهوسیله نرمافزار و با ارزیابی آلفای کرونباخ 1مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز

یگردد.
پرسشنامه اصالح م 
شهای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است .برای محاسبه ضریب آلفاای کرونب خا
یکی دیگر از رو 
ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیرمجموعه از پرسشنامه (یا زیر آزم )نو

واری ییانس ک ککل را محاس هب ک ککرد .س اب سپ   

استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.
2

2

)
2

𝑗𝑆 ∑
2

𝑆
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𝑗
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ت.
که در آن 𝑗:تعداد زیرمجموعه سؤالهای پرسشنامه 𝑆𝑗 ،واریانس زیرمجموعههه 𝑗 ُاُام،و 𝑆 واری سا نومزآ لک سنا تتتت تتتت

مقدار صفر این ضریب نشاندهنده عدم قابلیت اعتماد و  +1نشاندهنده قابلیت اعتماد کامل است.

  

در این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه نخست  0/ 821و آلفای کرونباخ پرسشنامه دوم  0/467بدست آم ،تسا هد
یآیند.
که با توجه به محقق ساخت بودن پرسشنامهها مقادیر مناسبی به شمار م 
یافتههای تحقیق
یدهددد .دوره اول از س لا
شکل شماره  ،2نرخ رشد جمعیت شهری ایران در سه دوره مختلف را نمایش م مم 

 1300تا

حدود  1330که همراه با اوجگیری مهاجرت از روستاها به شهرها بوده است؛ دوره دوم از سال  1330تا  1370را در
یگیرد .به جهت رشد پیوسته و باال در این دوره که طول آن تقریبًاًا نیمقرن است ،به آن دوره رشد ش یرهش نابات   
برم 
یشود که در آن همواره ن رد یرهش دشر خر
یشود؛ و دوره سوم رشد سال  1367تاکنون را شامل م 
اطالق م 

لاح     

نزول بوده است.

شکل  -2نمودار نرخ رشد جمعیت شهری کشور ()Source: Authors

1
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یدهد ،نرخ نخست شهری از کمتر  0/1در سال  5 30 1به نزدیک به  0/3در سال  1360رسیده
چنانکه شکل  3نشان م 
است .از سال  1308این نرخ روند کاهشی به خود گرفته ،به گونهای که در سال  0931به حدود  0/51ک هتفای شها   
است.

شکل  -3روند نرخ نخست شهری در ایران از سال  5331تا )Source: Authors( 90 31

یتوان با چشمپوشی از استان بوشهر بهعن او ننن ی دومن دییأت ،ءانثتسا ک     
با مطالعه دوره نزدیک به یک قرن گذشته م 
تهران بهعنوان یک شهر کانونی سبب افزایش جمعیت شهرهای پیرامونی و تمرکز جمعیت ودحم رد ی د هب کیدزن ه

   

یشود نیاز به فضاهای جدید برای ساختوساززز و
پایتخت شده است .بدیهی است وجود یک کانون جمعیتی سبب م 
تغییر کاربری اراضی از بایر و کشاورزی به مسکونی و تجاری و صنعتی وجود داشته باشد.
جانمایی سایه روشن خوشههای شهری در دورههای مختلف زمانی:
یتوان از تکنیک سایه روشن نیز استفاده نمود .ب نیا یار   
برای بررسی روند و میزان رشد جمعیت شهری در تهران م 
کار سه نقطه زمانی  1002 ، 1992و  2010انتخاب شدهاند.
گترین خوشه شه و ناتسزوخ ناتسا رد یر
در سال  1992تعداد خوشههای شهری ایران ،ده خوشه بوده است .بزر 
کوچکترین آن در استانهای آذربایجان شرقی و هرمزگان قرار گرفته است .کاهش تراکم و جایگ یرهش هشوخ ها    
خوزستان و شکلگیری خوشههای جدید در غرب مازندران و غرب گیالن و نیز پررنگ ش ند

خوشههههاای شه یر

اصفهان و فارس از مهمترین خصوصیات نقطه زمانی  1002است .آخرین نقطه زمانی م رب درو ر لاس یس    

 2010یا

 1389هجری شمسی است .در این نقطه زمانی خوشه شهری تهران گسترش بیشتری یافته و شکل کنونی شهر تهران
در آن متباین گشته است.
روند تغییرات جمعیت در استان تهران
در منطقه کالنشهری تهران طی دوره زمانی  5 33 1تا  0931سه فاز مجزا بر اس  درکلمع سا د رب زکرمت ر شیازفا      
یشود -1 .فاز تمرکزگرایی محض در دوره زمانی  5 33 1تا  -2 ، 1357فاز برگشت تمرکز در
مطلق جمعیت مشاهده م 
فاصله زمانی  1357تا  1372و  -3فاز تمرکز زدایی (دوره مت خأ ر افزایش جمعیت) از سال  1372تاکنون.
درنتیجه سیاست تمرکززدایی پیش گرفته شده ،برای کنترل افزایش جمعیت ناشی از عوام و یعیبط ل

تخاس ا رد یر

یشود که این خود عاملی برای توسعه فیزیکی شهر
پایتخت ،نیاز به اراضی جدید در محدوده تهران کام ًالًال احساس م 
به اطراف آن است.
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تراکم جمعیت از مرکز به بیرون
یتواند رشد جمعیت تبعی نقاط
سری زمانی نقشههای تراکم جمعیت از کانون تهران به بیرون از سال  5 33 1تاکنون م 
جمعیتی اطراف تهران را در دوره  50ساله مذکور نشان دهد.
چنانکه روشن است تا سال  5 34 1اگرچه تراکم سکونت در غرب تهران چش ما ،تسا ریگم ا ه یتیعمج هطقن چی       
قابلتوجهی در حومه تهران وجود نداشته است .این روند تا سال  5 35 1نیز ادامه داشته است.
تا سال  5 36 1ضمن افزایش جمعیت در تمامی شهرهای محدوده کانونی و اف ادعت شیاز د ج طاقن  ممم ممممعیت رهش ود ،ی   
جدید و در حال رشد شهرری و کرج با جمعیتی قابلتوجه در این محدوده ایج دا شدههانددد .در ای ینامز عطاقم ن    
یرسددد دلی نآ ل
شمال ،شرق و جنوب شرق تهران تراکم جمعیتی کمتری نسبت به غرب تهران دارند که به رظن     م مم 
وجود موانع فیزیکی در شمال و نبود نقطه جمعیتی مهم در فاصلهای نزدیک به آن بوده است.
توسعه شهرهای کوچک و شکل گرفتن ساختارهای مناسب شهری از خصوصیات دوره بین سالهای  5 36 1تا 5 38 1
یهاای ای هرود ن
است .افزایش جمعیت شهرهای شهریار ،شهرری ،ورامین ،رباطکریم ،مالرد و اسالمشه زا ر ویژگ گگ 
یشود مقداری از اراضی و باغات بهویژه در غرب ته فراصم تهج نار   
یرود .این رخداد سبب م 
زمانی به شمار م 
مسکونی ،خدماتی و تفریحی تخریب و تغییر کاربری داده شوند.
با ایجاد شهرهای پرجمعیتتر و توزیع امکانات در آنها تمایل سکنه به ترک شهر و نزدیک شدن به شهاک نارهت     
نها و نی هک ینیرجاهم بذج ز
یتواند زمینه را برای ترک تهران از سوی تهراننشی 
مییابد .از سوی دیگر ،م 

شالت     

دارند نزدیک تهران سکنی بگزینند ،فراهم آورد.
فاصله زمانی  5 38 1تا  0931نیز در ادامه دوره  20ساله پیش از آن همراه ب و ینوماریپ یاهرهش تیعمج شیازفا ا    
شکل گرفتن یک کالنشهر جدید در غرب تهران بوده است.
سفرهای روزانه به محدوده کالنشهری تهران و منطقه فراگیر آن
استان تهران با رقمی حدود  048هزار نفر جمعیت در حال آمد و شد اولین استان کشور بوده اس  مهس هک ؛ت ااا اااای یین
استان حدود  22درصد از جمعیت این جامعه در کشور است .شهرستان اسالمشهر با روزانه بین  50تا  001هزار نفر
تها را به مقصد یا از مبدأ تهران دارد.
روز سفر بیشترین مسافر 
جریانهای مهاجرتی در منطقه کالنشهری تهران بر اساس شاخص اثربخشی مهاجرت:
یگردد.
شاخص اثربخشی که بین  0تا  001نوسان دارد از طریق فرمول محاسباتی ذیل محاسبه م 
| �𝑂 ∑�|𝐷� −
)
) �𝑂 ∑�(𝐷� +

( 𝐸𝐼∗ = 001

هر چه قدر مطلق این شاخص باالتر باشد نشاندهنده تأثیر بیشتر مهاجرت در توزیع مجدد جمعیت است .ج لود
مربوط به این شاخص در ذیل به نمایش درآمده است.

،1

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره اول ،زمستان 5931
 261فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول  -1خالص مهاجرت در تهران و حومه
شهرستان
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38 /0

نظرآباد

9665

Source: Research Finindgs

ت .ب ترجاهم نازیم نیرتالا    
بر اساس جدول مذکور مهاجرت خالص شهر تهران برای دوره مورد بررسی منفی است ت
خالص نیز مربوط به شهرهای کرج و شهریار است .شمیرانات ،فیروزک و اوشیپ ،هو ترجاهم نیرتمک زین دنوامد       
خالص را در این بررسی داشتهاند .بیشترین میزان اثربخشی مه رت هب ترجا ت رد بی

ی ق ،درالم ،سد   
   شهرس ات نننهای ی

پاکدشت ،فیروزکوه ،پیشوا مشاهده شده است .کمترین میزان این شاخص نیز در شهرستانهای اسالمشهر ،ورامیننن و
کرج مشاهده شده است.
مناطق روستایی با بیشترین جمعیت در حال آمد و شد بر اساس متد لکههای داغ:
یگیرد .شمال غرب ورامین ،غ بر
بیشترین سطح آمد و شد از نقاط روستایی از شمال شرق شهرستان ری صورت م 
طکریم و شرق شهریار پس از شهرری بیشترین تعامالت روستایی را با تهران داشتهاند.
پاکدشت ،شهرستان ربا 
سیر تکوینی الگوی تغییر کاربری اراضی تهران
یتواند به خوبی تغییرات کاربری اراضی را در محدوده ته نار
نقشههای کاربری اراضی تهران از سال  1352تاکنون م 
نشان دهد.
ت .همچن طاقن نی   
تا سال  1352ورود شهر به اراضی کشاورزی محدود به اراضی باغی واقع در شمال شهر بوده است ت
صنعتی نیز بیشتر در جنوب غرب تهران متمرکز شده بودهاند .سایر نق نج و برغ لامش رد یتعنص طا و رش ب قققققق قققققق
ق
تهران قابل مشاهدهاند .پیوستهای شهر و درواقع حاشیهها ،در محدوده جنوبی شهر قرار دارند و من قطا

یزرواشک   

نیز در همین ناحیه واقع شدهاند.
یدهد نفوذ بناهای مسکونی شهر و کاربریهای صنعتی به اراضی
نقشه سال  ، 1364دوازده سال پس از آن را نشان م 
ت .در س لا
کشاورزی بهخصوص از سمت شمال و جن سا ریگمشچ نامز نیا رد بو تتتتت تتتتت

 1379در تم یحاون یما   
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شدههانددد .بررس هشقن ی   

پیرامونی تهران ،معدود اراضی کشاورزی باقیمانده نیز تخریب و تبدیل به اراضی مس ینوک

کاربری اراضی در سال  2931نمایانگر آن است که در حال حاضر از بافت کشاورزی که کاربری مسکونی و ص یتعن
به آن وارد شده بود ،چیز زیادی باقی نمانده است .همچنین شهر با اشباع ظرفیت ساختوساز از ناحیه شمال احتما ًالًال
به سمت جنوب سا جنوب شرق توسعه خواهد یافت.
شکل گرفتن خوشههای شهری جدید ،در نزدیکی تهران ،احتمال پیوس هب قطانم نیا نت

هش قطانم ری ته نار

  

ار     

یدهد .از سوی دیگر ورود محدودههای مسکونی به منا قط ص یضارا رد یتعنص قطانم ثادحا و یتعن      
افزایش م 
ینماید.
کشاورزی ،اسباب نگرانی برنامهریزان را فراهم م 
یتوان دریافت که بیشترین توسعه فیزیکی مربوط به
در بررسی شکلگیری اراضی شهری را از سال  1352تا  2931م 
یس قبا ههه در
یتوان پی برد توسعه فیزیکی شهر در سال  2931نش یگدنکارپ زا نا    ب بب 
سال  1364است .از سوی دیگر م 
ساختوسازها دارد .مطالعات نهادهای نقشهبرداری و محققین برنامهریزی شهری نقشه منطقه کالنشهررری ته رد نار
سال  ، 1404وصل کامل محدوده مسکونی به محدوده صنعتی ،گسترش خطی شهر تهران از غرب به سمت شهر کرج
و از جنوب به سمت اسالمشهر و نیز پراکندگی سکونتگاههاای حاش ششیهای در جن زا ار ،نارهت قرش بونج و بو   
خصوصیات این منطقه شهری در  1404برشمردهاند.
خصوصیات ویژگیهای نمونه مورد مطالعه
ت .بخش
شهاا دریاف دیدرگ ت ه سا  تتت تتت
بر اساس جمعیت روستایی هرکدام از بخشها حجم نمونه  370نفری از بخش ش
ن نم دو ه هانددد .از مجم عو
مرکزی  ، 58 /9بخش چهاردانگه  29 /2و بخش احمدآباد  11 /9درصد از حجم نمونه را ت یمأ ن ن
 370نفر نمونه مورد پرسش 87 /6 ،درصد (  324نفر) مرد و مابقی ( 12 /4درصد) زن بودهاند .برای توزی همانشسرپ ع   
در این مورد نیز تالش شده است ارتباط مناسبی میان جامعه هدف واقع  یباختنا هنومن و ی ب وش رارقر ددددد دددددد .بیش نیرت
حجم نمونه را گروه سنی  30تا  40سال با فراوانی  117نفر به خود اختصاص داده است .پس از آن گروه سنی  50تا
 60سال با  86نفر 20 ،تا  30سال با  76نفر و  40تا  50سال با  27نف زا یرتشیب مهس ،ر

دوخ هب ار هنومن مجح   

    

اختصاص دادهاند.
ینفعاننن م ،دنریگ رارق رظن د     
از آنجا که حسب عنوان تحقیق الزم است که جامعه کشاورزان بهعنوان گروه زا ی ذ 
حجم نمونه بر اساس میزان ارتباط با کشاورزی و روستا متأثر گردیددد .از  370نف یباختنا هنومن مجح ر     
کشاورز و  50نفر دامدار بودهاند که در مجموع  49 /4درصد از حجم نمونه را به خود اختص صا

 133نفر

دادهانددد 92 .نف زا ر

حجم یا به عبارتی  24 /9درصد آن کارگر یا دارای شغل آزاد بوده و  55نفر نیز کارمند هستند.
از نظر مدت سکونت در روستا  52 /4درصد از حجم نمونه سابقه سکونت بین  10تا  20ساله در روستا داشتهههانددد و
یکردهاند ،همچنین کمتر از  5درصد نمونه
 41 /4درصد نیز بین  20تا  40سال در روستای محل سکونتشان زندگی م 
مورد سؤال سابقه سکونتی کمتر از  10سال در روستای مورد مطالعه داشتهاند.
از مجموع  370پرسششونده این پژوهش تعداد  178نفر آنها تحصیالت بین اول دبیرستان تا دیپلم 110 ،نفر مدرک
ششوندگان مدرک تحصیلی دوره اول تحص ،یلاع تالی   
تحصیلی سوم راهنمایی و پایینتر ،حدود  51درصد از پرس 
 14نفر با مدارج علمی فوق لیسانس و باالتر ،و  13نفر فاقد سواد خواندن و نوشتن بودهاند.
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دالیل تغییر کاربری اراضی در شهرستان اسالمشهر:
بررسی ضرایب همبستگی میان تغییر کاربری اراضی و متغیرهای مستقل پژوهش ،ارتباط تمام این متغیرها را با متغیر
ینماید .جدول  ،2ضرایب همبستگی متغیرهای مؤثر بر تغییر کاربری اراض ار ی
وابسته (تغییر کاربری اراضی) تأیید م 
یدهد.
نمایش م 
برای بررسی فرض برابری میانگینها و نیز بررسی میزان تفاوت آنهاا از ح م یبایزرا طسو د ی هک نیگنا

     m=3از

نها به رد یرادانعم روط 
یدهد که همه میانگی 
آزمون  tمیان نمونهای برای متغیرها استفاده شد .نتیجه نشان م 

حطس     

اطمینان  95درصد از  3متفاوت هستند .بررسی حدود باال و پایین فاصله اطمینان برای همه متغیرهای م رب درو ر یس   
یتوان نتیجهگیری کرد که همه لماع اهریغتم      ب وقلا ه های
یدهد ،همه میانگینها از سه بیشتر هستند .بنابراین م 
نشان م 
برای تغییر کاربری اراضی هستند.
جدول  -2ضرایب همبستگی متغیرهای مؤثر بر تغییر کاربری اراضی در شهرستان اسالمشهر
مش تالک        اامکان و یهافر تا     
اقتصادی
تغییر کاربری اراضی

ض بیر   

همبس یگت   

اداری شهرها

تها
تهای دول 
سیاس 

مس لئا و داعبا     
ا ج تم ا ع ی

ابعاد فضایی روستا

که ااا ای ناش زا ی
محر ککک 
توسعه فیزیکی تهران

0/ 750

0/ 823

0/948

0/ 675

0/ 799

0/ 799

)0/000 Sig. (2-tailed

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پیرسون
N

370

370

370

Source: Research Finindgs

370

370

  

370

اثرات تغییر کاربری اراضی بر زندگی روستاییان در شهرستان اسالمشهر
بررسی ارتباط میان رضایت از سکونتگاه با رضایت سکنه از متغیرهای پنجگانه مورد بررسی در این رابطه ارتب نآ طا
یدهد .جدول شماره  5ضرایب همبستگی متغیرهای م  رب رثؤ ر زا هنکس تیاض
را با همه متغیرها مورد تأیید قرار م 

  

یدهد .به جز میانگین متغیر رضایت از بهداشت و سالمت که برای آن عدد  3/ 23بدست
محل سکونتشان را نمایش م 
آمده است ،سایر متغیرها میانگینی کمتر از  3داشتهاند .ازاینرو ،از نظر روستاییان به جز شاخص بهداشت و س تمال
بقیه ابعاد ،با تغییرات ایجاد شده در کاربری اراضی نهتنها بهتر نشدهاند ،بلکه وضعیت بدتری پیدا کردهاند.
یکند.
نها نیز فرضیه برابری میانگین رضایت از سکونتگاه و ابعاد آن را با عدد مرکزی سه رد م 
آزمون برابری میانگی 
بررسی موردی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی بخشهای شهرستان اسالمشهر و همچن زا یشان تارثا نی ا نی     
یشود.
یدهد که در ذیل به اختصار به آنها پرداخته م 
تغییرات بر زندگی روستاییان ،نتایج مهمی را در اختیار قرار م 
نها برای مجموعه شهرستان
جدول  -3نتایج آزمون برابری میانگی 
مقدار آزمون=3
T

تفاوت از میانگین

Df

)Sig. (2-tailed

مشکالت اقتصادی

12 / 794

963

0/ 000

0/ 63 4 40

امکانات رفاهی و اداری شهرها

72/ 254

963

0/ 000

0/ 88559

سیاستهای دولتها

33 / 029

963

0/ 000

0/ 62252

مسائل و ابعاد اجتماعی

17 / 727

963

0/ 000

10 / 853

963

0/ 000

0/ 92 8 51

کهای ناشی از توسعه فیزیکی تهران
م حر 

72 / 115

963

0/ 000

0/ 86595

تغییر کاربری اراضی

26 /442

963

0/ 000

0/ 64960

ابعاد فضایی روستا

Source: Research Finindgs

/ 00006

فاصله اطمینان  95درصد از تفاوتها
حد پایین

حد باال

0/ 3424

0/ 8664

0/ 8217

0/ 9495

0/ 5855

0/6 59 6

0/ 5334

0/ 6666

0/ 4249

0/ 6129

0/ 8040

0/ 8729

0/ 9006

0/ 6983
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نها برای مجموعه شهرستان
جدول  -4نتایج آزمون برابری میانگی 
نمای ظاهری روستا
رض زا تیا        
سکونتگاه

  

ضریب همبستگی پیرسون
)Sig. (2-tailed

امکانات زیرساختی

امکانات عمومی

0/ 475

0/566

0/148

0/ 170

0/967

0/000

0/000

0/000

0/100

0/000

370

N

370

Source: Research Finindgs

بهداشت و سالمت

370

امنیت و رفاه

370

370

جدول  -5ضرایب همبستگی متغیرهای مؤثر بر رضایت سکنه از محل سکونتشان
انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

N

میانگین

مشکالت اقتصادی

370

3/ 4046

0/ 35 8 60

0/ 03163

امکانات رفاهی و اداری شهرها

370

3/ 8856

0/ 62503

0/ 03249

سیاستهای دولتها

370

3/ 6225

0/ 36255

0/ 85 8 01

مسائل و ابعاد اجتماعی

370

3/0006

0/6 510 6

0/ 03385

ابعاد فضایی روستا

370

3/ 5189

0/ 91974

0/ 04782

کهای ناشی از توسعه فیزیکی تهران
مح ر 

370

3/ 8659

0/6 054 6

0/ 03148

تغییر کاربری اراضی

370

3/6 49 6

0/ 11 6 47

0/57420

Source: Research Finindgs

نها در خصوص رضایت از سکونتگاه
جدول  -6نتایج آزمون برابری میانگی 
N

میانگین

انحراف معیار

370

2/2727

0/68384

0/ 02515

امکانات زیرساختی

370

2/ 9419

0/ 00 0 39

0/ 28 0 02

امکانات عمومی

370

2/ 6453

0/ 51305

0/ 67 6 02

بهداشت و سالمت

370

3/ 2369

0/ 21 6 34

0 /0 0 8 1 0

امنیت و رفاه

370

2/ 7905

0/ 34385

0/ 01788

رضایت از سکونتگاه

370

2/ 8685

0/ 72 8 24

0/ 01293

نمای ظاهری روستا

خطای استاندارد میانگین

Source: Research Finindgs

یدهد تغییر کاربری اراضی در ای شخب ن   
در بخش مرکزی این شهرستان ،نظرات سکنه روستاها نشان م 

یتوانددد
نم مم 

ارتباطی با مشکالت اقتصادی ساکنین داشته باشد .در می نا س ریا متغیرهاا ،متغی بیرض اب اتسور ییاضف داعبا ر

     

همبستگی  0/ 776و در سطح اطمینان  99درصد با تغییر کاربری اراضی مرتبط تشخیص داده شده است.
در بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر زندگی روستاییان این بخش ،نمای ظاهری روستا ب هاگتنوکس زا تیاضر ا    
در سطح اطمینان  95درصد و با ضریب همبستگی –0/51ارتباط عکس دارد .به عبارت دیگر نارضایتی س ببس هنک   
یشان شده است.
کاهش رضایت آنها از محل زندگ 
در بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر ،و در بررسی عوامل مؤثر بر تغییر ک ،یضارا یربرا    در س نانیمطا حط   

99

درصد ،بیشترین همبستگی مربوط به سیاستهای محرک دولت با  0/909و کمترین همبستگی مربوط به ابعاد فضایی
کهای ناش عسوت زا ی ه زیف  یکی    
روستا با  0/ 795است .این در حالی است که همبستگی تغییر کاربری اراضی با محر 
یرود .در بحث اثرات تغییر کاربری اراضی ب یگدنز ر   
تهران نیز  0/288بدست آمده که مقدار قابلتوجهی به شمار م 
یشان با متغیر بهداشت
روستاییان ،در بخش چهاردانگه ارتباط معناداری میان رضایت سکنه از کیفیت وضعیت زندگ 
و سالمت تأیید نشد .اما تأثیر سایر متغیرها با ضرایب همبستگی مثبت با متغیر وابسته تأیید شد.
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مطالعه بخش احمدآباد مستوفی ،این نتایج را در موضوع عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی به دست

یدهددد که
م مم 

بیشترین همبستگی میان تغییر کاربری اراضی با  0/ 927با سیاستهای محرک دولت و کمت عبا اب یگتسبمه نیر اد     
ت .همچن س نیمه رد نی ططط ططططح
فضایی روستا با  0/227وجود داشته است .درصد اطمینان از این نتایج  99درصد است ت
کهای ناشی از توسعه فیزیکی شهر تهران با تغییر کاربری اراضی  0/788بدست آم هد
اطمینان ضریب همبستگی محر 
است .در مطالعه اثرات تغییر کاربری اراضی بر زندگی روستاییان ،بررسی ضرایب همبستگی میان متغیرهای مستقل با
یدهد متغیر بهداشت و سالمت در ای  تیاضر اب شخب ن ا تیفیک زا یلاه       
رضایت آنها از کیفیت زندگی نشان م 
یشان ارتباط معناداری ندارد .در مورد بقیه متغیرها ارتباط و همبستگی همه آنهاا ب ار هاگتنوکس زا تیاضر ا   
زندگ 
یتوان تأیید نمود.
م
نتیجهگیری
یس لا ههه
یدهد الگوی توسعه فیزیکی شهر تهران به طور خاص در هرود لوط س سس 
نتایج بدست آمده از پژوهش نشان م 
گذشته تأثیر زیادی را بر تغییر کاربری اراضی در شهرستان اسالمشهر گذاشته است .با توجه به یگتسبمه بیارض     
یتوان پی برد میزان اثرات در سه بخش شهرستان متفاوت است .منطقه ک ما  ًالًال
بدست آمده برای بخشهای مختلف ،م 
شهری اسالمشهر و نزدیکی روستاهای این بخش به این شهر سبب شده است ،توسعه فیزیکی شهر تهران برای اهالی
کهاای ناش وت زا ی سس سسسعه
این روستاها تأثیر کمتری داشته باشد .این در حالی است که بیشتری همبستگی می نا محرک ک
یشود.
فیزیکی شهر تهران و تغییر کاربری اراضی در روستاهای بخش احمدآباد مستوفی دیده م 
یتوان عدم رضایت روستاییان از متغیرهای اص رد یگدنز تیفیک یل
مهمترین یافته این پژوهش را م 

ناونع اتسور      

نمود .با توجه به آنکه تغییرات کاربری اراضی شهرستان اسالمشهر در سه دهه گذشته روند سریعتری به خود گرفته
است ،در پرسشنامه مربوطه از روستاییان خواسته شده بود وضعیت روستایشان را با ده سال قبل از توزیع پرسش همان
صهای رضایت از کیفی یگدنز ت    نهههتنهاا
مقایسه کنند .نتایج این پرسشنامه نشان داد روستاییان معتقدند که در شاخ 
یدهد توسعه شه داجیا ییاتسور و یر    
بهبودی حاصل نشده است بلکه وضعیت بدتر شده است .این نتیجه نشان م 
شده در منطقه مورد مطالعه ناهمگون و بدون تناسب با امکانات در دسترس است.
از سوی دیگر بررسی فرضیات نمایانگر این است که تغییر کاربری اراضی آنگونه که در ی هد ک ه خر هتشذگ 

هداد    

یشان نداشته است.
است ،تأثیرات مثبتی بر رضایت سکنه از کیفیت زندگ 
پیشنهادها
یتوان به موارد ذیل اشاره نمود-1 :
یشوند ،م 
از جمله مهمترین پیشنهادهایی که پس از انجام پژوهش پیشرو مطرح م 
انجام مطالعات جدید درباره طرح هادی روستاها شهرستان اسالمشهر-2 ،جلوگیری از تخریب اراضی طبیع ریاب و ی   
ت-4 ،تعی نی
توسط صنایع مستقر در منطقه -3 ،حمایت از کشاورزان بهههمنظوررر حف اضف ظ ها سنا زبس ی ان س  اخ تتتتت تتتتت
محدوده توسعه بافت شهری و جلوگیری از گسترش غیرقانونی ساختوسازها به خارج از این حوزه -5 ،باز توزی ییع
امکانات و منابع مالی با توجه به جمعیت جدید مستقر شده در اراضی روستایی -6 ،صنعتی نم و تشک ندو

و راک

ایجاد صرفه اقتصادی در تولید کشاورزی -7 ،تفکیک اراضی بایر تح دا رایتخا ت ا لج و یعیبط عبانم هر و زا یریگ   

  

761 ...بررسی سیر تغییرات شهر تهران و

 ایجاد کانونهای توسعه روستایی و جلوگیری ترک روستا توسط روستاییان بهمنظور بر زا یرادروخ-8 ،زمینخواری
      ظ یاضف ا یره

 ساماندهی به ساختوسازهای درون روستاها و ایج  مظن دا م رد بسان-9 ،فضا و امکانات شهری

- 11 ، توجه ویژه به همگونی بافت فرهنگی و جلوگیری از ایج هاتسور رد یگنهرف قابطنا مدع دا ااا اااااااا- 10 ،روستاها
    مح ندرک دود-12 ،افزایش متناسب فعالیتهای انتظامی و انجام اقدامات مناسب بهمنظور بهبود شاخصهای امنیتی
    روند گسترش و توسعه فیزیکی تهران در محدوده مجاور بزرگراه با برنامهریزی برای ایجاد ت طاقن رد بسانم مکار
.ساخته شده است
نها در خصوص رضایت از سکونتگاه
  نتایج آزمون برابری میانگی-7 جدول
3=مقدار آزمون
 درصد از تفاوتها95 فاصله اطمینان
حد باال

حد پایین

تفاوت از میانگین

Sig. (2-tailed)

Df

T

-0/ 2226

-0/ 3215

-0/7 720 2

0/000

963

-0/ 0182

-0/0 98 0

-0/11850

0/400

963

-2/668

امکانات زیرساختی

-0/ 3023

-0/ 4072

-0/ 73 4 35

0/000

963

- 13 /003

امکانات عمومی

13 /461

بهداشت و سالمت

0/3272

0/ 2015

0/49632

- 10 / 816

0/000

963

-0/ 1743

-0/6442

-0/ 20946

0/000

963

- 11 / 717

-0/ 1061

-0/ 1569

-0/ 13149

0/000

963

- 10 /961

Source: Research Finindgs

نمای ظاهری روستا

امنیت و رفاه
رضایت از سکونتگاه

References
Aliyani, Hamideh. (2011). Investigation of Land Use Changes and effect of Physiographic Factors on
Distribution Changes Using Remote Sensing and GIS, Natural Resources Research Magazine,
Second Year, Third Issue, Fall. [In Persian]
Doyğun, H. (2005). Urban Development in Adana, Turkey, and its Environmental Consequences,
International Journal of Environmental studies, Rutledge, Volume 62, Number 4.
Edwards, Puljiz. (2011). Accession city: whether in government policy is important, Research Paper,
Number 5, September.
Ferdosi, Bahram. (2005). the Study of Feasibility and Application of Decision Support Systems in
Physical Development of Sanandaj, Ph. D. Thesis. Tarbiat Modarres University. [In Persian]
Ghadirimasoum, Mojtaba. (2007). Analysis of Noshahr Gulbahar Relationship with the Surrounding
Villages, Journal of Geography and Development, Volume 5, Number 10. [In Persian]
Gunt, Robert. (2011). Land-use Change in the Edge Lands: Policies and Pressures in London's Rural–
urban Fringe, www.elsevier.com/locate/landusepo.
Hara, Y., Takeuchi, K. and Okubo, S. (2005). Urbanization Linked with Past Agricultural Land-use
Patterns in the Urban Fringe of a Deltaic Asian Mega-city: a Case Study in Bangkok, Landscape
and Urban Planning, Number 73, pages 16-28.
Hesam, Mahdi. (2010). Environmental Effects of Horizontal Expansion of Gorgan, Ph. D. Thesis.
University of Tehran. [In Persian]
Jaeger, J. (2010). Suitability Criteria for Measures of Urban Sprawl Ecological in Dictators to 2010.
Pages 397–406
Kalamimoghaddam, Jaleh. (2014). Study of the Effective Factors on Agricultural Land Use Change
(Case Study: Rural Regions of Rasht), Journal of Research and Rural Planning, 4th Year, Number
1, spring. [In Persian]
Karimi, Mahdi. (2009). Evaluation of the Effects of Physical Development of Tehran on Shemiran
Lands in 2009, Ph. D. Thesis. University of Tehran. [In Persian]
Kaya, S. & Curan, P.j. (2006). Monitoring Urban Growth on the European Side of the Istanbul
Metropolitan Area. Pages 18-25

5931  زمستان، شماره اول،شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم
  پژوهشی نگر-  فصلنامه علمي861
Lungo, M. (2001). Urban Sprawl and Land Regulation in Latin America, Land Lines, Volume 13,
Number 2, Pages: 28-39.
Mashhadizadehdahaghani, Naser. (2002). Analysis of Features of Urban Planning in Iran, Science and
Industry University. [In Persian]
Mohammadzadeh, Rahmat. (2007). Review of Environmental Effects of Urban Development of
Tehran's 5th District, Department of Planning and Architecture, Volume 2, Pages 1-21. [In Persian]
Rezvani, Ali Asghar. (2003). the Relationship between Town and Village, Makan Publication. [In
Persian]
Servati, Mohammadreza & Khezri, Saeid & Rahmani, Tofigh. (2009). Study of Natural Restrictions of
Physical Development of Sanandaj, Natural Geography Researches, Number 67, Pages 13 to 29.
[In Persian]
Tacoli, C. (2004). Rural-urban Linkages and Pro-Poor Agricultural Growth; An Overview, Helsinki
workshop 18-17 June.
Zanganehshahraki, Saeid. (2007). Investigation on Horizontal Distribution of Tehran and the Effects
of Surrounding Farms, Ph. D. Thesis. University of Tehran. [In Persian]
Zhao, Xunchu. (2011). City Growth Management in Transforming China: Samples Beijing, Urban
Planning Forum journal, http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-CXGH200403006.htm.

