
   ١٢٠- ٩٥، صفحات ١٣٩٩ پاييز ٧٣، شماره ٢٤ريزي، سال علمي جغرافيا و برنامه نشريه

  
  ١٨/٠٣/١٣٩٨ تاريخ پذيرش نهايي:  ٠٩/٠٣/١٣٩٨تاريخ دريافت:

  

هاي شهر تهران با تأكيد بر سياستبررسي الگوي رشد شهرهاي پيرامون كلان

  شهر دماوند  نمونه موردي: دولت بر زمين شهري؛
 

 

  ١اكرم تفكري
  ٢حميدرضا وارثي

  چكيده

ظهور مناطق ، كه بعد از انقلاب صنعتي رخ داد يكي از تغييرات عمده در ساختار فضايي شهرها
كلانشهري بود كه داراي الگوي خاص خود از نظر رشد شهري، نظام اسكان، اندازه شهر، ساختار 

بويژه در حوزه كشورهاي جنوب فضايي بودند. امروزه اين مناطق به الگوي غالب شهرنشيني 
شوند. از ميان مسائل كليدي مرتبط با اين مناطق نحوه استفاده از زمين و رشد فيزيكي محسوب مي

عنوان يكي از شهرهاي موجود در آن است. هدف مقاله حاضر تبيين الگوي رشد شهر دماوند به
نه استفاده از زمين شهري است. هاي دولت در زميشهرهاي موجود در اين منطقه با تأكيد بر سياست

اقتصادي و اجتماعي متنوعي را بعد از دوره  - تغييرات فيزيكيعنوان مركز اين منطقه  تهران به
كه توسعه پيوسته تهران جاي خود را به  ١٣٥٠ويژه بعد از دهه مدرنيزاسيون در ايران تجربه كرد. به
ايي شهرهاي پيرامون تهران مانند شهر فض –انداز اجتماعيتوسعه منفصل و پراكنده داد، چشم

  طور معناداري تغيير كرده است. براين اساس، هدف مقاله حاضر اين است كه نخستدماوند نيز به
كند. سپس با استفاده از هاي دولت را در زمينه استفاده از زمين در شهر دماوند تبيين ميسياست
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-١٣٩٦  كند كه و روندهاي رشد فيزيكي شهر در دوره زماني كند. در نهايت، مقاله حاضر تلاش مي
زماني  -الگوهاي فضايي سازي نمايد. نتايج حاصل از اين مقاله نشان داد كه فرايندها و شبيه ١٤١٠

مانند شهر دماوند بازنمايي فضايي ساختارها و روابط رشد شهرها در مناطق كلانشهري شرق تهران 
روند رشد و گسترش شهري در  اقتصادي و سياسي خود كلانشهر تهران است. همچنين،- اجتماعي

- تهران و نواحي پيرامون در مقايسه دوره قبل از مدرنيزاسيون، از الگوهاي رشد متفاوتي پيروي مي

ريزان و مديران شهري اين امكان را لانشهري به برنامهكند. تبيين رشد فيزيكي شهرها در مناطق ك
 نحو كارآمدي مديريت كنند.دهد كه رشد فيزيكي شهر را بهمي

هاي خودكار، هاي دولت، زمين شهري، مدل سلول: الگوي رشد شهري، سياستوازگان كليدي
 شهر دماوند

 

  مقدمه

اشـكال و فراينـدهاي كلانشهرها همراه با تحول درونـي و دگرگـوني هـاي سـاختاري، 
كنند كه هر چند به ظاهر متفاوت اند، اما منطق شكل گيري آنهـا مي  فضايي جديدي توليد

» ادغـام«و» طـرد«در اساس يكسان است . اين منطق فضايي بر زنجيره اي از فراينـدهاي 
كه حاصل كاركردهاي اين دگرگوني هاي ساختاري است. اين فرآينـد دوگانـه، بوده  استوار 

از آنجـا كـه فعاليـت شـهر، انعكاسـي از باشـد. مـي وكار اصلي توسعة فضايي كلانشهرهاساز
مجموعه عوامل اجتماعي، اقتصادي يك جامعه بهم پيوسته در يك قلمرو جغرافيـايي اسـت، 
لزوماً تغييرات ظاهري بافت شـهري و رشـد آن در تبعيـت از مجموعـه عوامـل، بخصـوص 

شهري، رفاه اجتماعي و بهبود زندگي انسان، شكل ي هاتصميم گيري، سياستهاي مكانيزم
خواهد گرفت. در اين ميان چگونگي كاربري اراضي و حمل ونقل، در پيوستگي با روند تاريخ 
تحول شهر و تغييرات فضاي ساخته شده با كالبد شهر، از عواملي هستند كـه شـهر منظـر و 

). بنابراين الگوي ٩، ١٣٧٢رد(شالين،آومي سيماي خود را طي زمان در ارتباط با انها به دست
شهري و تكوين يك ساختار فضايي پايدار در شهر به شرايطي مانند تأمين حركـت ي توسعه

و دسترسي آسان به همراه توجيه پذيري حمل و نقل عمومي، توجيه پذيري اختلاط كـاربري 
ين مراكـز ها و ميزان انطباق و انعطاف پذيري، كيفيت زيست محيطـي و رعايـت فاصـله بـ
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در واقع الگوي توسعه و سـاختار  ) ٢٠١١Meijer et al، ٢٥دارد. (فعاليت و سكونت بستگي 
توان بـه عنـوان يـك نتيجـه از رابطـه بـين حمـل و نقـل و كـاربري زمـين مي شهري را

   (Chang,2006, 325)شناخت

بـرو در ايران كلانشهرهايي كه با مسئله رشد پيراموني شهرها و سـكونتگاههاي خـود رو
بعبارتي ، اين رشد را با تخريب و نابودي اراضي كشاورزي و باغات بهمراه داشته اند، بوده اند

بخش زيادي از اراضي مورد نياز توسعه فيزيكي خـود را از طريـق تغييـر و تخريـب اراضـي 
ملي و هاي سياست، تغيير سيستم حكومتي، مستعد بدست آورده اند و در نهايت وقوع انقلاب

تصويب و اعمال قوانين و ضوابط و واگذاري زمين بعنوان ، شهريهاي تهيه طرح، يمنطقه ا
گردند . رشد سريع جمعيت شهري و روند رو به مي مهم زمين شهري محسوبهاي سياست

     گسترش اسـتفاده از زمـين و مكـان گزينـي نـا متعـادل سـكونتگاهها نيـاز بـه مـديريت و 
سازد. امروزه تهران بعنوان يـك كلانشـهر مي يدار ضروريرا براي يك توسعه پاريزي برنامه

ملي با تعداد زيادي سكونتگاه و عمدتاٌ با منشاء اسكان غير رسمي پيرامون خود روبـرو بـوده 
كه با گذر زمان تبديل به سـكونتگاههاي رسـمي گرديـده و بـا هويـت مشـخص پيرامـون 

ه پايتخت و كلانشهر بوده، اما الگوهاي پايتخت به حيات خود ادامه و از ابعاد مختلف وابسته ب
نمايند. گاه سكونتگاههاي كوچـك بـه سـرعت و مي خاص رشد شهري را براي خود تجربه

حلقه وار رشد نموده (نظير نسيم شهر و گلستان ) گاه ادغام منفصل چند روستا شـكل يـك 
ذب شهر مركـزي نمايد. ( باغستان ) و گاه روستاهاي پيرامون جمي سكونتگاه شهري را پيدا

  هند. ( رباط كريم و رودهن) مي شده و سكونتگاه بزرگ تر را شكل

 به توانمي ،پراكنده رويي پرداخته اند در سياسي تصميمات تأثير به كه مطالعاتي جمله از

 عنـوان شـهري كنده رويـي پرا و دولت بين بر رابطه تمركز با وي .كرد اشاره ژانگ پژوهش
در پراكنـده  سـطوح كليه در آن عمومي سياستگذاري و دولت بدنه نيساختارسازما كه كندمي

 پرا شكل گيري در دولت نقش آمريكايي به محققين اگرچه، وي نظر به .هستند رويي سهيم

 پديـده اين آمدن وجود به در دولت نقش بين ماهوي اما تفاوت، داشته اند اذعان كنده رويي

 بيشتر چين پديده در اين وي، عقيده خورد. بهيم چشم به سوم جهان كشورهاي آمريكا و در

هـاي حومـه بـه قبلي اقتصادي هايخروج فعاليت و داخلي اقتصادي نيروهاي تغيير محصول
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پراكنـده رويـي بـوده  مسـئول بازار، جاي به دولت فرايند، اين در .بوده است شهرها پيرامون
 ايـن در چنـداني هـم نقـش بازار و نبوده اتفاقي كاربري تعيين سيستمي چنين در زيرا است،

 ;Zhang, 2000كند (مي مشخص را نوع توسعه اولويت حسب بر دولت بلكه، نداشته فرايند

بـا  رابطـه در بسـياري پژوهشـهاي نيز متحده ايالات ). در٨٥: ١٣٨٩به نقل از احمدي،  113
 طالعـاتم بـه تـوانمي زمينه اين در .است گرفته صورت كنده رويي پرا و سياسي تقسيمات

 را پراكنده رويي و سياسي تقسيمات مذكور، رابطه پژوهش در .كرد اشاره اولفارسن و كاروترز

 زمينهـاي شـهري ميزان تراكم، شامل، شهري توسعه گيري اندازه پيامد قابل چهار طريق از

 بـه، بعـد چهار .دادند قرار مورد بررسي ها زيرساخت عموميهاي هزينه و زمين ارزش، شده

 تـأثير چگـونگي درمـورد اساسـي مداركي تا شدند؛ مدلسازي چارچوب، يك در زمانهم طور

 نتـايج، نهايـت در .سـازند فراهم را شهر رشد الگوهاي بر برونزا عوامل و ديگر شدن تقسيم

 و كشـاندمـي شـهريهـاي سمت حاشيه به را رشد، سياسي تقسيمات كه داد نشان پژوهش
 بالـاتر ارزش و تـر پـايين تـراكم بـا شدن تقسيم چنينهم .گرددمي كنده رويي پرا به منجر

 بـه نيـز ١اسپرزا و ). بايونCarruthers and Ulfarsson, 2002; 312همراه است ( املاك

 توضـيح در سـعي مفهـومي، مـدلي تدوين با آنها .پرداخته اند موضوع اين به ديگري شكل

 كنترلهاي رشـد، كه معتقدند و دارند متحده ايالات در 1970 دهه از پراكنده رويي پس پديده

 دامن اصلي نيروهاي اين سرريز، و كندمي توليد را جمعيتي سرريز، سياسي تقسيمات از پس

 منـاطق شـدن تقسـيم بـا .اسـت اخيـر هـايدهه در، فراشهرنشيني و نشيني حومه به زدن

 متفـاوت نـرخ همچـون، زمـين كـاربري مقررات و رشد كنترل از عوامل ديگري متروپليتن،
 را سـرريزها اسـت ساختارها، ممكـن تأثير و عمومي خدمات سطوح و كيفيت املاك، ماليات

   ).Byun and Esparza,2005; 252كند ( ايجاد

هاي زمين شهري نقش نيروهاي تاثيرگذار در سياست  اين مطالعه بر آن است دريابد كه
به ، سخگويي به اين سوالو بالتبع رشد شهري دماوند چگونه  بوده است ؟  لذا در راستاي پا

تبيين الگوي رشد شهر فوق به عنوان شهري در شرق پيرامون كلانشهر تهران با تأكيـد بـر 
 هاي زمين شهري پرداخته  است . سياست

                                                           
1 Byun and Esparza 
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  مباني نظري

هاي نوظهور قرن بيستم بوده كه الگويي جديد و مناطق كلانشهري يكي از پديده
اند. اين يابي را مطرح كردهساختار و سازمان، زه شهراندا، نظام اسكان، دگرگون از شهرنشيني

ويژه در حوزه پديده از نيمه دوم قرن بيستم به الگوي غالب شهرنشيني بدل شده و به
اي كه روند فزاينده كلانشهر شدن در كشورهاي جنوب نمود بيشتري داشته است. به گونه

الشعاع كشورهاي پيشرفته را تحتكشورهاي جنوب چه به لحاظ تعداد و چه از جنبه مقياس، 
، انگاشته شوداي كه نبايد ناديده مسألهدر اين ميان  . )Cohen، ٢٠٠٤، ٢٤قرار داده است. ( 

  ي كالبدي يا فرم شهرهاست. الگوي رشد و توسعه

 برخوردار زيادي تنوع از مختلف كشورهاي در شهرهاشهرها و كلان الگوي رشد يا شكل

 فيزيكي رشد و بيروني گسترش دوگانه فرآيند يك صورتبه شهر شدر طوركليبه اما .است
 و متفاوت كالبد روش دو اين از هركدام .است مجدد دهيسازمان و دروني رشد يا سريع

 يا شهر محدوده افزايش شكل به بيروني گسترش .نمايندمي ايجاد از ديگري ايجداگانه

 جمعيت ريزيدرون صورتبه دروني رشد و گرددمي ظاهر ٢رويهبي افقي گسترش اصطلاحبه

هاي رشد و ها و گونهتوان شكلشود. از نگاهي ديگر ميمي نمايان ٣ فشرده  رشد الگوي و
 صورت شكل سه به خود، كلي حالت در بندي نمود. توسعهتوسعه فيزيكي شهر را تقسيم

 امكان كه ايبافاصله منفصل يدوم: توسعه؛ شهر به متصل يگيرد: نخست: توسعهمي

 منفصل يباشد؛ سوم: توسعه محتمل شهر به مشخص زماني يمحدوده در آن اتصال

محتمل نباشد.  شهر به مشخص زماني يمحدوده در آن اتصال امكان كه ايبافاصله
)Listokin,2002, 16.(  الگوي رشد شهر از آنجا كه با يكي از محدودترين منابع در

 باشد.مي شهريريزي برنامه از موضوعات مهم در، كار دارددسترس انسان يعني زمين سر و 
دهد كه تغييرات مي هرهاي جهان از گذشته تا به امروز نشانبررسي مراحل رشد ش

تكنولوژيك قرن اخير به خصوص تكنولوژي حمل و نقل، باعث رشد فيزيكي سريع اين 
استفاده ي ميان نحوهكه در اين شد  شهرها و تبديل شهرهاي فشرده به شهرهاي گسترده 

                                                           
2 sprawl 
3 compact city 
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كند كه كاربري زمين مي از زمين تنوعي از فضاهاي جغرافيايي و يا اكوسيستم را خلق
شهري و نحوه توسعه آنها در آينده، پيچيده ترين الگوي فضاي جغرافيايي را ايجاد كرده اند. 

گيز براي بنابراين تبيين فرايندهاي اثرگذار بر ايجاد و توسعه شهرها مسأله اي توجه بران
كساني بوده كه از منظر شهر به جهان نگريسته اند، به طور كلي شهرها از نظر كاركرد، 

توان دلايل آن را از مي الگوي فضايي، اندازه و موقعيت تفاوت ها و شباهت هايي دارند و
اقتصادي و سياسي توجيه و در سطوح مختلف فضايي تفسير  ابعاد مختلف فضايي، اجتماعي،

  ).٨٧: ١٣٩٢ني و رحيمي، كرد(مشكي

ها هاي مهم پيشبرد توسعه پايدار در كشورها بوده و دولتمديريت زمين شهري از عرصه
هايي متناسب با شرايط كشور و جامعه خود در براي رسيدن به توسعه پايدار ناگزيرند سياست

يدار آن حوزه زمين شهري اتخاذ نمايند. زمين شهري كالايي عمومي است و براي مديريت پا
و همسو نمودن منافع عمومي و خصوصي و جبران شكست بازار و توانمند نمودن بازار زمين 

اگر بنا باشد عواملي كه در رشد و توسعه فيزيكي  و مسكن مداخله دولت ضرورت دارد.
بندي ها را در يك دستهتوان آنشهرها تأثير دارند مورد تبيين قرار گيرد ميشهرها و كلان

 هانقش دولت عوامل سياسي ودرنهايت  و عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادي يعي،عوامل طب
  در توسعه شهرها قرارداد.

اساسي ترين نياز انساني يعني سكونت را به  ٤٠در ايران رشد سريع شهرها از دهه  
عنوان يك مسأله خاص شهري مطرح و دولت سياستگذار و مجري را وادار نمود كه براي 

اما ، در ايران شكل گرفته ٢٠ي عمراني از دهههاي يشي نمايد. هر چند برنامهآن چاره اند
نگاه تخصصي به اين نياز از دهه چهل(برنامه سوم عمراني)همزمان با رشد و توسعه فيزيكي 

  گيرد.مي آرام اما مستمر شهرها شكل

ر بخش بعد از انقلاب اسلامي دولت با شدتي بيشتر به صورت مستقيم و غير مستقيم د
شود. قانون لغو مالكيت اراضي مي زمين و مسكن به عنوان سياستگذار و مجري وارد ميدان

هاي ) با آيين نامه١٣٦٦)، قانون زمين شهري(١٣٦٠)، قانون اراضي شهري(١٣٥٨شهري(
دهد. عمده ترين مي اجرايي مربوط، مهمترين سياستگذاري دولت را در دوران مذكور نشان

تملك و واگذاري اراضي وسيعي توسط دولت بود كه اين اراضي عمدتًا بعد قوانين فوق، 



 
 
 
 

  ١٠١    …دولت هاياستيبر س ديشهر تهران با تأككلان رامونيپ يرشد شهرها يالگو يبررس
 

شدند. هر چند اين قوانين در جامعه مي اراضي برون شهري واقع در حاشيه شهرها را شامل
انقلابي ايران در محدود نمودن مالكيت زمين، نقش به سزايي بر عهده داشت اما رشد و 

مات مناسب دوچندان نمود كه در تحولات كالبدي فيزيكي شهرها را بدون ارائه خدي توسعه
رود. علاوه بر سياستهاي زمين، مي دوران خاصي به شمار، و كاركردي سكونتگاههاي ايران

ريزي عمراني نقش خود را در برنامههاي دولت همانند دوران قبل از انقلاب با تدوين برنامه
  نمايد. مي بخش مسكن نيز ايفا

 تأمين وظيفه و شده تأكيد اساسي قانون  31،43،45اصول در كه نظام اهداف جمله از

 در نيز انفال از حاصل اراضي مالكيت اين وظيفه ايفاي براي و نهاده دولت عهده بر مسكن

تورم لجام گسيخته در قيمت زمين ، بورس بازي زمين، احتكاراست.  گرفته قرار دولت اختيار
غيرقانوني هاي تفكيك، و مديريت شهرينقص مكرر قوانين و ضوابط شهري ، و مسكن

 نادرست در زمين شهريهاي زمين و ... از جمله اثرات منفي مديريت ناكارآمد و سياست
باشد. بنابراين مداخله دولت بر زمين شهري يا به صورت تدوين مقررات و قوانين زمين مي

ري زمين يا شهري بوده كه در اجرا منجر به تحصيل زمين به صورت مستقيم و واگذا
پذيرد. ويا ازطريق مصوبات قانوني مسكن يا تغيير آن در قالب آماده سازي زمين صورت مي

دهد.براي گيري الگو را شكل ميها وشوراهاي تخصصي روند شكلويا ازطريق كميسيون
مثال كليه تغييرات در بعد كالبدي در شهرها با مصوبات كارگروه زيربنايي يا كميسيون ماده 

بوده كه اكثريت بازيگران آن را نيروهاي وابسته به دولت تشكيل  ١٠٠كميسيون ماده  ويا ٥
 ارائه شده است:١در ادامه هركدام از اين موارد در جدول شماره دهند.مي

  

  

  

 

  

  هاي دولت در زمين شهريهاي سياستها و نمونه: مؤلفه١جدول 



 
 
 
 

١٠٢    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

  ماخذ:مطالعات نگارندگان با اقتباس از قوانين و مقررات شهرسازي 

  روش پژوهش

 تحليلي منطبق و از نوع تحقيقات كاربردي محسوب –پژوهش حاضر بر روش توصيفي 
 گيرد.اسنادي قرار مي -حوزه كتابخانه اي گردد. در اين تحقيق، شيوه دريافت اطلاعات درمي

باشد. از آنجايي كه نحوه رشد و الگوي ي شهر دماوند ميجامعه آماري اين پژوهش محدوده
هاي دولت در زمينه استفاده از نخست سياستمدنظر اين تحقيق بوده است . رشد اين شهر 

اي خودكار روند تغييرات در هزمين در شهر دماوند تبيين سپس با استفاده از مدل سلول
تحليل ودر نهايت، روندهاي رشد فيزيكي  ١٣٩٦-١٣٦٦ساختار شهر دماوند در فاصله زماني 

  سازي گرديده است. شبيه ١٤١٠-١٣٩٦شهر در دوره زماني 

  هابحث و يافته

دولت در بخش زمين هاي تغييرات كالبدي و جمعيتي شهر دماوند با تاكيد برسياست
  شهري 

ي باشـد و در دامنـهطور كلي جزو مناطق ييلاقي اطراف تهران ميماوند بهشهر د
هاي دماوند قرار دارد. به علت موقعيت جغرافيايي و ييلاقي بودن آن و همچنـين كوه

ويژه مازندران در چند سال اخير به - فيروزكوه - قرار گرفتن در مسير راه اصلي تهران

  ٥/٤/١٣٥٨وات شهري قانون لغو مالكيت اراضي م -
  به مدت پنج سال ٢٠/٧/١٣٦٠قانون اراضي شهري  -
  باشد.، در حال حاضر مورد عمل مي٢٢/٦/١٣٦٦قانون زمين شهري  -
  اصلاحي قانون ثبت ١٤٨و   ١٤٧ماده -
  مجموعه ضوابط و مقررات شوراي عالي شهرسازي و معماري -
  شهر و شهرسازي از جمله قانون تعاريفمجموعه قوانين مجلس شوراي اسلامي در مورد ضوابط  -
  مجموعه قوانين مالياتي مرتبط با زمين شهري -
  هاي هادي، تفضيلي، جامع براي شهرهاتهيه طرح -
  هاي ذيل آنها و كارگروهريزي و توسعه استانمصوبات معماري و شهرسازي در شوراي برنامه-
مصوبات كارگروه زيربنايي و شهرسازي و و  ٩٩، ماده ١٠٠، ماده ٥هاي ماده مصوبات كميسيون -

  ريزي و توسعه استانشوراي برنامه



 
 
 
 

  ١٠٣    …دولت هاياستيبر س ديشهر تهران با تأككلان رامونيپ يرشد شهرها يالگو يبررس
 

ي تقريبي اين شهر در  فاصله اي نموده است.ي قابل ملاحظهدر قسمت گيلاوند توسعه
) ايـن شـهر از سـه ناحيـه ١٣٨٧(طرح جامع دماوند، كيلومتر از  شهر تهران قرار دارد.٦٥

شهري تشكيل شده است . ناحيه يك در بخش شمالي شهر واقع شـده اسـت . ايـن ناحيـه 
كـا و محلـات  فرامه و چالـه، درويش، شامل محلات قديمي شهر دماوند يعني محلات قاضي

باشـد. اراضـي آمـاده مي روح افزا و احمد آباد، اوره، دشتمزار، دشتبان، باغشهري چشمه اعلاء
هكتـار در محلـه دو ايـن ناحيـه  ١٨٦سازي احمد آباد موسوم به شهرك آويشن به مساحت 

گردد. اين ناحيه مي بخش مركزي شهر دماوند را شامل، استقرار يافته است. ناحيه شماره دو
باشد . بـه گونـه اي كـه نيمـه مي امل دو بخش كلي با سيماي كالبدي و فيزيكي متفاوتش

شرقي آن با در برداشتن باغات و اراضـي كشـاورزي گسـترده و همچنـين محلـات قـديمي 
-وليران و شلمبه هويتي باغشهري دارد و در مقابل نيمه غربي آن دربرگيرنـده طـرح، جيلارد

و مسـكن )  ١٠و  ٩ اتهكتـار ( محلـ161/49اضـي محـك دماوند از جمله ارتفكيك هاي 
باشد. شايان ذكر است با توجـه بـه جمعيـت پـذيري و مي ) ١١( محله ٤هكتار  ٦٣/١٠٣مهر

متراكم تـرين محلـه شـهر  ٢٩/١٠٢اين محله با تراكم جمعيت ، مساحت اراضي مسكن مهر
گـردد. ايـن مـي ملبخش جنوبي شهر دماوند را شا ٣ناحيه شماره شود. مي دماوند محسوب

 آماده سازي جيلارد نو در غرب و آماده سازي كالدشت در شرق ناحيـههاي ناحيه شامل طرح
هكتار در محلـات چهـارده و ٥٨/١٦٨باشد. اراضي آماده سازي جيلارد نو با مساحت حدود مي

 هكتار در محله هفـده  قـرار دارنـد. ٥٠/٢٨٩پانزده و اراضي آماده سازي كالدشت با مساحت
  )٣٤،١٣٩٣شهر دماوند، يلي(طرح تفض

  

                                                           
مساحت اراضي مسكن مهر طبق مصوبات شورايعالي معماري و شهرسازي ايران و كارگروه تخصصي امور زيربنـايي  -٤

  هكتار رسيد. ١٠٣اشد كه در طرح تفصيلي به دليل تدقيق محدوده به هكتار مي ب ١٠٨و شهرسازي ، مجموعا 



 
 
 
 

١٠٤    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

  
  : نقشه تقسيمات شهري دماوند١شكل 

  ١٣٩٣، ماخذ : طرح تفصيلي

  مختلف  هاي مساحت و محدوده شهر در دوره

باشد در بخش دماوند مي شهر دماوند داراي دو هسته اصلي گيلاوند و دماوند اصلي
،  ٥توپوگرافيكهاي اصلي كه در قسمت شمالي شهر واقع گرديده به دليل محدوديت

ي رخ نداده است. اين قسمت  از شهر به صورت باغشهر بوده و تنها اراضي تغييرات زياد
ليكن قسمت جتوبي شهر  ، آماده سازي احمدآباد موسوم به آويشن  در اين قسمت قرار گرفته

گردد. همچنين موقعيت مي بيشترين مساحت آماده سازي و الحاق اراضي را شامل
حدود ، ين بلندترين و پست ترين نقاط شهرتوپوگرافيك شهر دماوند به صورتي است كه ب

متر اختلاف ارتفاع وجود دارد . شيب زياد ارتفاعات شرق و غرب شهر موجب بوجود  ٩٠٠

                                                           
 اين محدوده در درون دره ساخته شده و فضاي كافي براي گسترش وجود ندارد. ٥



 
 
 
 

  ١٠٥    …دولت هاياستيبر س ديشهر تهران با تأككلان رامونيپ يرشد شهرها يالگو يبررس
 

هاي لذا محدوديت، آمدن بافتي فشرده در اطراف رودخانه تا در حدود مياني شهر شده است
هاي متداد رودخانهارتفاعي و توپوگرافي موجب پديد آمدن شكل نواري با عرض كم و در ا

كند نيز مي فشم كه از بخش شمالي شهر عبور –شهر شده است . وجود گسل فعال مشاء 
  .)٦٥،١٣٩٣،يلي(طرح تفض محدوديت هايي را براي گسترش شهر فراهم آورده است

، براي شهر دماوند در نظر گرفته شده با ١٣٨٠اي كه در طرح هادي مصوب محدوده
، افزاروح، چشمه اعلا، اوره، دشتبان، رهكتار شامل محلات دشت مزا ١٨٨٠مساحتي معادل 

باشد. تصوير جيلارد و گيلاوند مي، وليران، شلمبه، كا،  فرامهچاله، قاضي، درويش، احمدآباد
  )١٣٨٣(براساس نقشه طرح جامعدهد.زير محدوده شهر دماوند را در هادي مصوب نشان مي

  
  نقشه محدوده طرح هادي شهر دماوند  :٢شكل 

  ١٣٨٠، ماخذ : طرح هادي

، اراضي مشا، ده پيشنهادي كه در طرح جامع تعيين شده بودمحدو ١٣٨٦در سال 
          سازي احمدآباد در بخش شمالي و دهكده گردشگري هوشمند و آماده، منظريه

جيلارد نو و محك در بخش جنوبي به محدوده طرح هادي اضافه ، كالدشتهاي سازيآماده



 
 
 
 

١٠٦    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

هاي وسازهاي جديد و طرحاختشدند. بدين ترتيب محدوده شهر دماوند با افزوده شدن س
شهر دماوند و  باشد.  نقشه زير محدودههكتار ش مي ٥/٣٧٥٣سازي با مساحت مصوب آماده

(طرح جامع  دهد.نشان مي ١٣٨٦محلات آن را در طرح جامع پيشنهادي در سال 
  )٢٣،١٣٨٦شهردماوند،

  
  شهر دماوند ١٣٨٦: نقشه محدوده طرح جامع مصوب  ٣شكل 

  ١٣٨٦، ماخذ : طرح جامع

رها مورد بازنگري قرار گرفته و محدوده شهر نيز مكررا تغييـر يافتـه طرح جامع دماوند با
شـورايعالي  ١٧/١٢/٨٨و  ١١/٣/٨٨به گونه اي كه طرح جامع شـهر طبـق مصـوبات مـورخ 

نفـر اراضـي  ٦٣٨٠٠با جمعيت پيش بيني شـده  ١٣٩٥شهرسازي و معماري ايران براي افق 



 
 
 
 

  ١٠٧    …دولت هاياستيبر س ديشهر تهران با تأككلان رامونيپ يرشد شهرها يالگو يبررس
 

و توسعه  اسـتان ) از ريزي و مراكز آموزش عالي ( علي رغم تصويب در شوراي برنامه ٦مشاء
جيلـاردنو و محـك كـه طبـق ، كالدشـت، احمد آبادهاي محدوده شهر خارج و   آماده سازي

و توسـعه ريـزي كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامـه ١٣٨٦مصوبه سال 
  ١٣٨٨تثبيت گرديدند . در بنـد دوم مصـوبه سـال ، ودنداستان به محدوده شهر اضافه شده ب

سياسـت حـاكم در بخـش  هكتار از اراضي موسوم به مسكن مهـر بـه دليـل ٢٠شورايعالي 
شورايعالي با  ٦/٢/٨٩مسكن به شهر الحاق شد.  شايان ذكر است مجددا طبق مصوبه مورخ 

هكتار )  ٩٢. ( مجموعا هكتار موافقت گرديد ٧٢الحاق مابقي اراضي مسكن مهر به مساحت 
(براساس مطالعـه مصـوبات كارگروه،برنامـه هكتار رسيد.  ٢٦٨٥,٧٥بنابراين مساحت شهر به

  )يعاليوشورا يزير

  
  ١٣٨٩:  نقشه محدوده طرح جامع شهر دماوند مصوب ٤شكل 

                                                           
هكتار ساخت و ساز ويلايي انجام گرفته است و عليرغم خروج از محدوده شهر بـه لحـاظ  ٧٠٠در اين محدوده حدود  ٦

 اوند است.خدماتي وابسته به شهر دم



 
 
 
 

١٠٨    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

  ١٣٨٩، ماخذ : طرح جامع

هكتار به  ١٦با در نظر گرفتن افزايش  ١٣٩٣طرح تفصيلي شهر دماوند نيز در سال 
ارگروه تخصصي امورزيربنايي و ك ٣٠/١/٩١مجموع اراضي مسكن مهر طبق مصوبه مورخ 

  هكتار افزايش يافت.  ٢٧٠١,١شهرسازي به 

دهـد. براسـاس جـدول مـي توسعه دماوند نشانهاي جدول زير مساحت شهر را در طرح
هكتار زمين به محـدوده شـهر افـزوده  ٨٠٨حدود  ١٣٨٩فوق با تصويب طرح جامع در سال 

باشد. همچنين افزايش مساحت مي ن مهركه عمدتاٌ اراضي آماده سازي دولتي و اراضي مسك
  دولت در بخش مسكن بوده است.                          هاي شهر در طرح تفصيلي نيز به دليل سياست

  هاي مختلف:محدوده شهر دماوند در طرح٢جدول

  

  

  

  
   هاي مصوب ماخذ : مطالعات نگارندگان مستخرج از طرح

جامع و تفصيلي بـه صـورت ، هاديهاي ند در طرحنيز محدوده شهر دماو ٥در شكل     
  مقايسه اي نشان داده شده است . 



 
 
 
 

  ١٠٩    …دولت هاياستيبر س ديشهر تهران با تأككلان رامونيپ يرشد شهرها يالگو يبررس
 

  
  :  نقشه مقايسه تطبيقي محدوده شهر دماوند در دو طرح هادي و جامع ٥شكل 

  ماخذ : نگارندگان

شـايان ، مشخص شـده اسـت ٦سازي شهر نيز در شكل موقعيت قرارگيري اراضي آماده
احمد آباد طبق مصوبات كارگروه و شوراي ، جيلاردنو، كالدشتاراضي آماده سازي ، ذكر است

و توسعه استان و همچنين مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايـران طـي ريزي برنامه
هادي و جامع  به محدوده شهر الحاق و اراضـي مسـكن مهـر در راسـتاي هاي فرايند طرح

  محدوده شهر اضافه شده است. دولت جهت تامين مسكن اقشار كم درآمد به هاي سياست
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  سازي شهر دماوند:  نقشه موقعيت اراضي آماده ٦شكل 

  )١٣٩٧استان تهران، ي( براساس اطلاعات اخذ شده ازاداره كل راه وشهرسازماخذ:  نگارندگان

طرح آماده سازي مصوب مسكن مهر دماوند موسوم به مسكن مهر امام رضا (ع) به 
 ٥٣٢٩تعداد ، باشد . طبق اين طرحمي پروژه در حال اجرا ٢٧هكتار در قالب  ١٠٣مساحت 
واحد نيز مراحل ساخت آن  ١٣٦١واحد افتتاح و ٣٩٦٨، باشد كه از اين تعدادمي ظرواحد مدن

واحد  ٧٦١، تا كنون به اتمام نرسيده است. همچنين در قالب اجراي طرح مسكن مهر
ساله در اين  ٥واحد نيز بوسيله اجاره داري  ٤٩٨مسكوني از طريق طرح خودمالكي و حدود 

  شهر افتتاح شده است . 
  : آمار مربوط به تعداد واحدهاي مسكن مهر در شهر دماوند ٣جدول  

  نشده تعداد واحد افتتاح  تعداد  واحد افتتاح شده  تعداد واحد  پروژه  تعداد  عنوان
  ١٣٦١  ٣٩٦٨  ٥٣٢٩  ٢٧  ساله ٩٩

  -  ٧٦١  ٧٦١  ١٨١  خود مالكي
  -  ٤٩٨  ٤٩٨  ٨  ساله ٥اجاره داري 

  ١٣٩٨، ماخذ : سازمان راه و شهرسازي



 
 
 
 

  ١١١    …دولت هاياستيبر س ديشهر تهران با تأككلان رامونيپ يرشد شهرها يالگو يبررس
 

  آماده سازي شهر دماوندهاي طرح : ٤جدول 

  ١٣٩٨، سازمان راه و شهرسازي:  ماخذ

  مصوب و سياست مسكن مهرهاي تغييرات جمعيتي شهر ناشي از طرح

طور مداوم در حـال افـزايش بـوده و بـه ، به١٣٣٥-٩٥ساله  ٦٠جمعيت شهر  طي دوره 
، رسيده است . افزايش جمعيت شهر دماوند به ويژه پس از انقلاب ١٣٩٥نفر در سال  ٤٨٣٨٠

ي جمعيتـي عمـومي كشـور مهـاجرت و د بيشتر نقاط شهري كشور در اثـر دو پديـدههمانن
انبساطي جمعيت  بوده است. جمعيـت پـيش بينـي شـده در افـق طـرح جـامع هاي سياست

 ٢٥١٠الحاقي احمد آبـاد هاي ) با در نظر گرفتن جمعيت پذيري آماده سازي ١٣٩٥مصوب ( 
نفر و مسكن  ٨١٠٠لاردنو و آماده سازي سپاه جي، نفر ٤٤٤٥كالدشت ، نفر ١٦٦٤٥محك ، نفر

نفر) و براساس نرخ رشـد طبيعـي جمعيـت و همچنـين  نـرخ رشـد حاصـل از  ١٠٦٠٠مهر 
باشد. مي نفر ٦٣٨٠٠مهاجرت و با توجه به سطح مسكن اختصاص يافته به هر محله معادل 

در زمـان به دليل آن است كه  ١٣٩٥عدم تحقق جمعيت پيش بيني شده براي شهر در سال 
شهر و همچنين اراضي مسـكن هاي هنوز مساحت بسياري از اراضي آماده سازي، سرشماري

) با در  ١٣٩٣مهر خالي از سكنه بوده است.  بر همين اساس جمعيت طرح تفصيلي مصوب ( 
نظر گرفتن جمعيت طرح جامع و همچنين افزايش جمعيت پذيري اراضي مسكن مهر (طبق 

گروه تخصصي مسكن و شهرسازي با توجه به  مساحت و تـراكم كار ١٣/٥/٨٩مصوبه مورخ 
خـانوار در نظـر گرفتـه شـد.) بـه  ٢١٠٠نفر با  ١٠٦٠٠ساختماني اين اراضي جمعيتي معادل 

           بنـابراين بـيش از نيمـي از جمعيـت افـق طـرح تفصـيلي نفر افزايش يافـت.  ٧٤٤٠٠
ي مصـوب و همچنـين اراضـي آماده سازهاي نفر) به دليل وجود طرح  ٣٨٠٦٠(حدود

  وجامع شهر دماوند) يليتفض ي(مطالعات براساس طرح هاباشد. مي مسكن مهر

  ٩٨ميزان تكميل تا سال   مساحت ( هكتار)  كارفرما  عنوان

  %١٠  ١٨٦  سازمان راه و شهرسازي   اراضي احمد آباد

  %٦٠  ٥٠/٢٨٩  خصوصي  اراضي  كالدشت   ( هشت بهشت)

  %٥  ٥٨/١٦٨  تعاوني مسكن سپاه  اراضي جيلارد نو

  %٨٠  ٤٩/٦١  سازمان راه و شهرسازي  اراضي  محك
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  الگوي رشد شهري شهر دماوند

 Landsat 8, Landsatجهت بررسي الگوي رشد شهر دماوند از تصاوير ماهواره اي 

ETM+ & Landsat TM متفاوت براي هر ي استفاده شده است. اين تصاوير در سه بازه
شود. تصاوير مذكور مي ول زير آوردهشهر استخراج گرديده است كه مشخصات آنها در جد

هاي هندسي توسط يحتصحهاي اتمسفري نبوده و يحتصحاند كه نياز به طوري انتخاب شده
اند، انجام گرفته است. علاوه بر تصحيحات هندسي، تغييرات سروري كه تصاوير دانلود شده

ي نزديك به هم زمانهاي فصلي نيز مدنظر گرفته شده است، به طوريكه تصاوير در بازه
 IdrisI Selvaو  ARCGIS 10.4.1 انتخاب و دانلود شده اند.در اين  مقاله از دو نرم افزار
ها استفاده شده است. اولين مرحله در جهت پردازش تصاوير و شبيه سازي و تحليل داده

هاي پردازش تصاوير ماهواره اي، تركيب رنگ تصاوير براي وضوح بيشتر و انتخاب نمونه
، را ١٣٩٦-١٣٨٢-١٣٦٦هاي در سال زشي براي طبقه بندي تصاوير ماهواره اي است. آمو

  دهد.مي نشان

  : تصاوير ماهواره اي شهر دماوند ٧شكل 

  https://earthexplorer.usgs.govماخذ : 

بندي تصاوير مدنظر بوده است. در اين پژوهش با اسـتفاده از تركيب تصاوير، طبقه بعد از
هـاي آموزشـي تعمـيم داده نمونه، (Fuzzy ART Map) هاي مبتني بر فازييكي از روش

، هر چند در كليه مراحل دقت كافي صورت گرفته باشـد، بنديشده است. معمولاً در هر طبقه
مانند. ها تعلق نگرفته و به صورت ناشناخته باقي مييك از گروهها به هيچ تعدادي از پيكسل

، كنـدبنـدي شـده را برطـرف مـياشكالات تصاوير طبقه، يكي از مواردي كه تا حدود زيادي
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هاي مقادير فراوان كلاس، اجراي فيلتر مد بر روي تصوير است. با اعمال فيلتر عبور پايين مد
بندي شده نسبت ي تصاوير طبقههاي كوچك و پراكندهانتخاب و به ارزش، طبقه بندي شده

هـاي بندي نشده و مجزا رفع شده و به كلـاسهاي طبقهيب پيكسلترت ينبدشود و داده مي
) بـراي بـه دسـت آوردن ميـزان صـحت ٤٢، ١٣٧٥، گيرند ( زبيري و مجـداطراف تعلق مي

بـدين ترتيـب كـه ابتـدا ، تصاوير ماهواره اي پردازش شده از ضريب كاپا استفاده شده است
شـده  GPSبا استفاده از دستگاه ، ي مورد مطالعههاي واقعي از منطقهاقدام به برداشت نمونه

اراضي ساخته شده مقايسه گرديده است. هاي برداشت شده با نقشههاي است و سپس نمونه
-نمونـهدرصد ضريب كاپا و تصادفي نبـودن  ٩٠ي بيش از نتايج به دست آمده نشان دهنده

فوق مورد مطالعه كه با روش هاي ها است. در ادامه نقشه اراضي ساخته شده در دورهبرداري
  آورده شده است .، تهيه گرديده

 ١٣٩٦-١٣٨٢-١٣٦٦هاي :  تصوير اراضي ساخته شده شهر دماوند در سال ٨شكل 

  ماخذ: نگارندگان

فرامه و چالكا بوده ، درويش، ي قاضيي اصلي دماوند در گذشته چهار محلههسته
هايي افزا، دشتمزار، جيلارد همگي به صورت آبادياست كه محلات اوره، احمدآباد، روح
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اند. وجود باغات فراوان و ي شهر دماوند قرار داشتهكوچك و بزرگ خارج از محدوده
ها را بيشتر كرده بود. تا پيش از پيروزي انقلاب طور طبيعي اين پراكندگيرودخانه به

ي بافت چهار محله فوق و باغات پيرامون آن توسعه يافته ر دماوند در محدودهشه
صورت شهر دماوند به، شمسي و به ويژه در اوايل انقلاب ١٣٥٠ي بود. از اواسط دهه

ي منشعب از آن به فيروزكوه با عنوان گيلاوند و جاده - ناپيوسته در حول محور تهران
، مراحل ١٣٦٦شهر دماوند در سال ارد توسعه يافت. سمت دماوند و پيرامون روستاي جيل

كرد. در اين سال مساحت اراضي شهري اين شهر حدود مي ابتدايي رشد شهري را سپري
-مي هكتار بوده است كه از اين لحاظ جزء شهرهاي كوچك پيرامون پايتخت به شمار ٣٤٧

عي را تجربه  كرده ، اين شهر دوره رشد نسبتاْ سري١٣٦٦-١٣٨٢مابين هاي رفت. در سال
هكتار بر مساحت اراضي ساخته شده شهري  ٢٥٠، حدود ١٣٨٢به طوريكه در سال ، است

هكتار  ١٨٨٠افزوده شده و مساحت كلي اين شهر  پس از تصويب طرح هادي به حدود 
اولين مطالعات طرح جامع اين شهر تهيه و دستوركار نهادهاي  ١٣٨٤رسيده است . در سال 

قرار گرفت. با افزودن برخي از امكانات زيربنايي و همچنين تحركات  شهري و شهرداري
به گونه اي كه در بازه ، رشد شهري دماوند از شدت بيشتري برخوردار شد، جمعيتي شديد

هكتار بر مساحت اراضي ساخته شده شهري افزوده و  ٨٧٤، حدود ١٣٨٢-١٣٩٦زماني 
توسعه و عمران هاي ابراين طبق طرحهكتار رسيد. بن ٢٧٠٢مساحت شهر دماوند به حدود 

هكتار  ٣٤٧مساحت شهر دماوند از ، آماده سازي و همچنين مسكن مهرهاي طرح، مصوب
هكتار رسيده است .  بدين ترتيب محدوده شهر دماوند طي دوره  ٢٧٠٢به  ١٣٦٦در سال 

بخش دولت در هاي ناشي از سياست "برابر شده است كه اين مسئله عمدتا ٧فوق بيش از 
ي زماني مورد زمين شهري دماوند بوده است.  جهت نمايش رشد شهري در اين بازه

 استفاده شده است همانطوريكه نشان Idrisiاز روش جداول متعامد در نرم افزار ، مطالعه
داراي الگوي نامنظم و پراكنده بوده ، )١٣٦٦اوليه رشد شهري (هاي شهر در سال، دهدمي

. ها را بيشتر كرده بودطور طبيعي اين پراكندگيان و رودخانه بهوجود باغات فراو است.
، نتوانسته در الگوي رشد شهري دماوند تغيير زيادي ايجاد ١٣٨٢ادامه رشد شهري تا سال 

هاي كند و رشد شهري همچنان حالت پراكنده روي و نامنظم دارد. اما رشد شهري در سال
به كرده است. رشد شهري در اين سال ها نه ، جنبه متفاوتي را به خود تجر١٣٨٢-١٣٩٦
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تر داشته است. بلكه در جهات مشخصي بوده و حالت منظم، تنها بسيار سريع اتفاق افتاده
سازي هشت بهشت) (آماده اراضي كالدشتسازي شامل مناطق داراي طرح آمادهزيرا اولاٌ 

-راضي گيلاوند( آمادها، هكتار ١٨٦اراضي احمدآباد با مساحت ، هكتار ٥٠/٢٨٩به مساحت 

هكتار به ٦٣/١٠٣اراضي مسكن مهر با مساحت ، هكتار ٥٨/١٦٨سازي جيلاردنو) با مساحت 
هاي مستقيم و شهر دماوند در اين بازه زماني افزوده شدند كه همگي در جهت سياست

در اند. ثانيا اين اراضي به غير از آماده سازي احمدآباد غيرمستقيم دولت در زمين شهري بوده
اخير هاي جنوب و جنوب شرقي و  غربي شهر واقع شده اند . در نتيجه شهر در سال

تهران و بالاخص در ضلع جنوب غربي گسترش  يافته  –در مجاورت محور دماوند 
دولت به سمت هاي است . به عبارتي رشد شهر در اين سال ها به دليل سياست

نمايش و  اين  .Error! Reference source not found پايتخت اتفاق افتاده است. 
   شود.مي مسئله به وضوح ديده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٩٦-١٣٨٢-١٣٦٦ هايسال نيشهر دماوند ب يرشد شهر ريتصو: ٩شكل 

                         )يومصوبات استان ياهواره ام ري(براساس اطلاعات اخذ شده ازتصاوماخذ : نگارندگان  
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شهر مدنظر بوده است.  از مدل تركيبي رشد آتي ، در مرحله بعدي از رشد شهري دماوند
ماركوف براي پيش بيني رشد شهري آتي شهر استفاده هاي خودكار و زنجيرههاي سلول

 شده است. جهت شبيه سازي رشد آتي شهر، ابتدا مدل در منطقه مورد مطالعه اعتبار سنجي
موجود هاي هباشد كه ابتدا رشد شهري با دادمي شود. اعتبار سنجي مدل به اين نحومي

شود و پس از شبيه سازي، گسترش واقعي شهر تا سال مي براي سال سال افق شبيه سازي
گردد و در صورت انطباق بيشتر، مدل براي مي افق با گسترش شبيه سازي شده مقايسه

گردد. جهت مقايسه رشد فيزيكي شبيه سازي شده با رشد فيزيكي مي آتي استفادههاي سال
كاربري اراضي هاي شود. در اعتبارسنجي مدل، نقشهمي همبستگي استفادهواقعي، از روش 
به  ١٣٩٦گردند و سال مي به عنوان ورودي تعريف ١٣٨٢و  ١٣٦٦هاي مربوط به سال

 Error! Reference source notگردد.  مي عنوان سال افق شبيه سازي تعريف

found. دهد. همانطوري كه در شكل مشخص است، رشد شبيه سازي شده با مي نشان را
درصد همبستگي دارد كه اين مسئله موجب اعتبار مدل  ٨٥رشد واقعي شهر دماوند در حدود 

  به كار گرفته و إعمال مدل سازي براي شبيه سازي آتي شهر است.

  

  

  

 

  

  
  رشد واقعي شهر دماوند :  تصوير مقايسه رشد شهري شبيه سازي شده با ١٠شكل 

 ماخذ : نگارندگان

كاربري استخراج شده هاي پس از اعتبار سنجي مدل، رشد آتي شهر با استفاده از نقشه
و  ١٣٦٦از تصاوير ماهواره اي، مدنظر است. در اين شبيه سازي، نقشه كاربري اراضي سال 
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ق شبيه سازي در به عنوان اف ١٤١٠گردد و سال مي به عنوان ورودي مدل تعريف ١٣٩٦
را نشان  ١٤١٠: تصوير شبيه سازي شهر دماوند براي سال ١١شكل شود. مي نظر گرفته

 دهد. مي

 

  

  

 

 

  

  
  ١٤١٠: تصوير شبيه سازي شهر دماوند براي سال ١١شكل 

 ماخذ : نگارندگان

ن حجـم گسـترش شـهري دماونـد در دهد، بيشتريمي همانطوري كه تصوير فوق نشان
ضلع جنوب غربي مسير تهران خواهد بود. يعني گستردگي شهري دماوند بـه سـمت تهـران 
اتفاق خواهد افتاد و پايتخت تأثيرات خود را بر گستردگي شـهري دماونـد خواهـد گذاشـت. 

گيرد، منتهاي ضلع جنوب شـرقي و مي دومين جهتي كه در معرض رشد شهري دماوند قرار
امتداد راه اصلي تهران است. ساير جهات شهر دماوند از حـداقل رشـد شـهري برخـوردار  در

  خواهند بود.

  گيرينتيجه

يافته با توسعه و توسعهمطالعه الگوهاي رشد شهري در بسياري از كشورهاي درحال
ريزي دهد كه مديريت و برنامهاجتماعي كشورها نشان مي -توجه به شرايط خاص اقتصادي

زماني رشد شهري باشد. شهر -بايد بر اساس درك مناسبي از فرايندهاي فضاييعلمي 
هاي پيرامون خود را ترين شهر كشور از شروع دوره جديد سكونتگاهتهران به عنوان مهم
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-ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم از تغييرات فيزيكيتحت تأثير قرار داد و اين سكونتگاه
توسعه پيوسته  ١٣٥٠تهران تأثير پذيرفتند؛ به ويزه از دهه اقتصادي و اجتماعي موجود در 

هاي پيرامون داد. انتقال اندازي به سكونتگاهتهران جاي خود را به توسعه منفصل و دست
شهري تهران بدون هيچگونه طرح و رشد شهري و شهرنشيني از شهر تهران به منطقه كلان

به جز تهران كه طرح جامع  ١٣٤٥-٧٥هاي برنامه جامعي انجام گرفت و در فاصله سال
شهري تهران تابع هيچ نوع سياست و راهبرد و داشت و تا حدودي كرج، توسعه منطقه كلان

اي جامع با هدف هدايت و كنترل توسعه هماهنگ كل منطقه نبوده است. نتايج برنامه
)، ١٣٦٦اوليه رشد شهري (هاي شهر دماوند در سال، دهد كهحاصل از بررسي نشان مي

، نتوانسته در ١٣٨٢داراي الگوي نامنظم و پراكنده بوده است. ادامه رشد شهري تا سال 
الگوي رشد شهري آن تغيير زيادي ايجاد كند و رشد شهري همچنان حالت پراكنده روي و 

، جنبه متفاوتي را به خود تجربه ١٣٨٢-١٣٩٦هاي نامنظم دارد. اما رشد شهري در سال
در اين سال ها نه تنها بسيار سريع اتفاق افتاده، بلكه در جهات  كرده است. رشد شهري

مشخصي بوده و حالت منظم تر داشته است. اين رشد بيشتر در ضلع شمال غربي و جنوب 
شرقي است و در امتداد جاده تهران بوده است. نكته جالب توجه تر در رشد شهري دماوند در 

جنوب غربي از رشد شهري سريعتر  اين است كه ضلع ١٣٨٢-١٣٩٦مابين هاي سال
برخوردار بوده است؛ كه در اين قسمت از شهر اراضي مسكن مهر واقع شده است  لذا تحت 

توان طور كلي ميهاي دولت رشد شهري به سمت پايتخت اتفاق افتاده است.بهتأثير سياست
شكل گيري  زمين شهري از مهم ترين عامل تاثير گذار درهاي سياست اين نتيجه را گرفت

به عبارتي نيروهاي دولتي از طريق تدوين ضوابط و ، الگوهاي رشد شهري دماوند بوده است
هاي واگذاري زمين و مسكن در قالب طرح، توسعه شهريهاي تهيه طرح، مقررات و قوانين

  دهند. مي آماده سازي نقش خود را در شكل گيري الگوهاي رشد شهري دماوند نشان
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