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چکيده
مناطق کالنشهری اشکال جدیدی از توسعه سکونتگاهی هستند ،که به دنبال گسترش کالبدی
کالنشهرها در خارج از محدوده های رسمی و رشد و توسعه کانونها و مراکز سکونتی در پيرامون این
مراکز شکل گرفتهاند .این مناطق ،پهنههای عملکردی واحدی از سکونت و فعاليت را در حال و آینده
تشکيل میدهند .از این رو ،برنامهریزی و مدیریت توسعه فضایی این مجموعهها نيز مستلزم
ساختارهای نهادی-سازمانی واحد و یکپارچهای است .از این رویکرد مقاله حاضر نظام مدیریت منطقه-
کالنشهری تهران و تأثيرات آن بر سازمانيابی فضایی جمعيت منطقه را بين سالهای  5638-58مورد
بررسی قرار داده است .بدین ترتيب که ،ابتدا نظام مدیریت منطقه کالنشهری تهران با توجه به دو
مؤ لفۀ الگوی تحول قلمروهای مدیریت محلی و منطقه ای و دوم ،سازمانها و نهادهایی که در تصميم-
گيری ساخت عناصر کالبدی-فضایی منطقه مؤثرند مورد بررسی قرار گرفته است .در مرحله دوم،
سازمانيابی فضایی جمعيت منطقه از طریق الگوی جمعيتپذیری در سکونتگاههای شهری و شهرهای
جدید بررسی گردید .نتایج حاصل از تحقيق حاکی از افزایش قلمروهای مدیریتی و تعدد نهادها و
سازمانهای دخيل در مدیریت توسعه فضایی منطقه کالنشهری تهران و لزوم ایجاد هماهنگی بين
قلمروها و دستگاههای مزبور است .بررسی وضعيت سازمانيابی فضایی جمعيت منطقه نيز حاکی از
ضعف شهرهای جدید در جذب اضافه جمعيت منطقه و نقش ضعيف آنها در سازماندهی فضایی
جمعيت میباشد .در عوض به دليل ناهماهنگیهای فضایی در مدیریت توسعه فضایی منطقه و نبود
سياست و برنامه منسجم فضایی جهت هدایت جمعيت ،نقاط روستایی و شهرهای کوچک پذیرای
اضافه جمعيت منطقه در طول این مدت بوده اند .این امر ،منجر به توسعه خودبخودی و بیبرنامه
شبکه سکونتگاههای شهری منطقه کالنشهری تهران شده است .بنابراین به دليل ضعف های ساختاری
مدیریت و برنامه ریزی ،نظام رسمی برنامه ریزی نقش چندانی در ارتقاء نظام اسکان جمعيت منطقه
کالنشهری تهران نداشته است.
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شماره  / 01تابستان  / 0931ص 46 - 19

(مطالعه موردي :منطقه کالنشهري تهران)

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال سوم)
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مقدمه
افزایش جمعيت شهرهای بزرگ و شکل گيری مناطق کالنشهری یکی از ویژگيهای تحوالت جمعيتی و شهرنشينی ایران است .شکل گيری
این مناطق در حقيقت منعکس کننده ابعاد جغرافياییِ تحوالت جمعيتی و اقتصادی کشور می باشد .هجوم مراکز صنعتی و خدماتی به شهرها و
به تبع آن جمعيت ،باعث توسعه فيزیکی سریع شهرها به اطراف گردید تا آنجا که فاصله بين سکونتگاههای قبلی از ميان رفت .اکنون ساکنان
مناطق کالنشهری برخی در شهر مرکزی و برخی در شهرهای پيرامون و بالفصل شهر مرکزی سکونت دارند .در این ميان منطقه کالنشهری
تهران به سبب موقعيت جغرافيایی منحصر به فرد یعنی مرکزیت سياسی و بالتبع مرکزیت اقتصادی و اجتماعی کشور نسبت به دیگر مناطق
کالنشهری واکنش سریعی به تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور نشان داده است ،بطوریکه از دهه  85آمار و ارقام ،گسترش کالبدی و فضایی
آنرا به پيرامون بخوبی نشان می دهد .رشد جمعيت منطقه و رشد فيزیکی آن همراه با افزایش مسایل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی و نارسایی
در خدمات و امکانات شهری و توزیع نابرابر آنها ،مسائل مربوط به تخریب محيط زیست طبيعی به عالوه روندهای جهانی شدن الزاماتی را در
مورد نحوه توانایی سازمانهای موجود منطقه برای مقابله با این مسائل و مشکالت بوجود آوردهاند .آنچه مسلم است این است ،که نهادهای قدیمی
و موجود پاسخ گوی تحوالت شهرنشينی مناطق کالنشهری نيستند و حل مسائل روبه افزایش آن نيازمند پيدایش نهادهای مدیریت و برنامه
ریزی متناسب و جدید میباشد .با این وجود ،در طول چند دههای که از شکلگيری منطقه کالنشهری تهران میگذرد؛ مدیریت و برنامه ریزی
تحوالت کالبدی -فضایی آن همچنان با روشهای سنتی و متداول برنامه ریزی و مدیریت شهری و روستایی ایران صورت گرفته است .در این ميان
با توجه به اقداماتی که نهادهای متولی بخش زمين و مسکن در جهت هدایت تحوالت جمعيتی منطقه در چارچوب طرحهایی نظير طرح ایجاد
شهرهای جدید انجام داده اند ،زمينه ای فراهم شده تا نقش نظام مدیریت و برنامه ریزی رسمی رایج و جاری کشور در سازماندهی به استقرار
جمعيت منطقه مورد ارزیابی قرار گيرد .با توجه به اهميت روزافزون این موضوع ،مطالعه حاضر چگونگی شکل گيری و تحول سکونتگاههای
شهری منطقه کالنشهری تهران را در ارتباط با نقش نظام مدیریت و برنامه ریزی رسمی مورد بررسی و تحليل قرار داده است .تحقيق به شيوه
توصيفی -تحليلی و با تکيه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و نيز داده های آماری اخذ شده از سالنامه های آماری و نيز سازمانهای دولتی
مرتبط انجام گرفته است .محورهای مورد بحث در این پژوهش شامل موارد زیر میباشد:
 -5چارچوب نظری شامل؛ مفهوم و روند شکلگيری کالنشهرها و مناطق کالنشهری و رویکردهای مدیریت و برنامه ریزی توسعه فضایی
آنها
 -2شناخت نظام مدیریت و برنامه ریزی فضایی منطقه کالنشهری تهران
 -6بررسی تحول سکونتگاهای شهری منطقه کالنشهری تهران در ارتباط با نقش جمعيت پذیری شهرهای جدید
 -4تبيين رابطۀ نظام مدیریت و برنامه ریزی منطقه کالنشهری تهران با الگوی سازمانيابی فضایی جمعيت
 -8نتيجهگيری

 -1چارچوب نظري
-1-2مفهوم و روند شکلگيري کالنشهرها و مناطق کالنشهري
«صنعت» و «خدمات» اصوالً فعاليتهایی هستند تمرکز طلب ،نيازمند تراکم و مرکزگرا« ،شهر» محصول فرایندهای مذکور و متراکمسازی
جمعيت و فعاليتهای اقتصادی در یک محدودة کالبدی نسبتاً کوچک است .تشدید کمی و کيفی فرایندهای تمرکزگرایی مذکور در پی انقالب
صنعتی و انقالب شهری ،شرایط و بستر الزم برای شکلگيری و رشد شهرهای بزرگتر و نهایتاً کالنشهرها را به منظور حداکثر صرفهجوییهای
ناشی از تجمع فراهم آورد .اما قانون بازدهی نزولی مقياس (هزینههای تراکم) نيز متقابالً شرایطی را فراهم میآورد که اصوالً نيروها و فرایندهای
مرکزگریز را به یکی از مؤلفههای ذاتی کالنشهرها تبدیل کرده است .به همين دليل است که کالنشهری شدن و منطقهگرایی دو فرایند همزاد
و همراه در متون برنامهریزی فضایی تلقی میشوند .کالنشهر شهری است که از نظر مرکزیت دولتی و فعاليت اقتصادی یا فرهنگی بر دیگر
سکونتگاهها برتری دارد .این شهر ممکن است شهر اصلی یک ناحيه ،یک استان ،یک کشور و گاهی پایتخت آن باشد .منطقۀ کالنشهری ،منطقهای
متمرکز و متراکم از سکونتگاههای انسانی ،مشتمل بر یک شهر مرکزی به همراه سکونتگاههای حومهای است .این سکونتگاهها و شهر مرکزی به
لحاظ اجتماعی و اقتصادی وابستگی متقابل به یکدیگر دارند( .)Michale Pacione,2005:638منطقه کالنشهری ،پهنه ای جغرافيایی است
متشکل از شهر مرکزی(کالنشهر) و مراکز جمعيتی ،توليدی ،خدماتی و گردشگری پيرامون آن ،که در تعامل محيطی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فضایی با یکدیگر قرار دارند و نظام واحدی از سکونت و فعاليت و خدمات را در حال و آینده تشکيل می دهند .برنامه ریزی و مدیریت این مجموعه
باید در قالب سازمان واحد فضایی و یکپارچه ای انجام گيرد.

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 01تابستان  ،0931ص 46 -19
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

 -2-2رویکردهاي مدیریت و برنامه ریزي فضایی مناطق کالنشهري
مناطق کالنشهری دارای مسائل و مشکالت متعددی هستند و ابعاد فيزیکی و غير فيزیکی مانند حمل و نقل ،آلودگی و توسعه کالبدی
بی رویه مراکز سکونتی و پهنههای فعاليتی را در بر میگيرد .الگوی گسترش و کيفيت فيزیکی این مناطق تحتتأثير مجموعه ای از عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،محيطی ،سياستهای مدیران شهری ،زیرساخت ها و حمل و نقل و ارتباطات ،نظام برنامه ریزی و سياست زمين قرار دارد.
توسعه مناطق شهری اساسا باید کنترل شده باشد تا از توسعه بی رویه و نامحدود و افزایش بيش از اندازه تراکم جمعيت جلوگيری کرده و از
توسعه در اراضی کشاورزی اطراف جلوگيری نماید .شدت و پيچيدگی مسائل در مناطق کالنشهری و نيز تعدد و پيچيدگی در عوامل تأثيرگذار
در این مناطق ،پاسخ های ابتکاری نوینی را می طلبد تا به استراتژیهای جامع و هماهنگی از کاربری زمين در این نواحی دستیابيم.
حضور همزمان قلمروهای جداگانه مدیریتی(شهرداری های متعدد) در مناطق کالنشهری منجر به رقابت در جذب جمعيت و فعاليت در
سطح منطقه میگردد ،که این امر ایجاد همکاری بين قلمروهای مدیریتی محلی و به تبع آن سياستگذاری و برنامهریزی فضایی یکپارچه منطقه
کالنشهری را با مشکل مواجه میسازد .پاسخ عملی کالنشهرها به این مسأله می تواند با ایجاد ترتيبات سازمانی نوینی همراه شود .هماهنگی
محور اصلی در چشم انداز نهادی متفرق مناطق کالنشهری است .به این ترتيب با آگاهی از چالشهای توسعه فضایی کالنشهرها ،سوال بنيادی این
است که چطور عملکرد نهادهای متعدد مدیریتی در زمينه ای از تفرق نهادی و گسيختگی فضایی مداوم می تواند هماهنگ شود؟ در این زمينه
دو رویکرد مدیریتی مطرح شده است ،رویکرد منطقه گرایی کالسيک که ،راه حل مساله را در ایجاد سطح جدیدی از حکومت منطقه کالنشهری
پيشنهاد می کند .اما با توجه به اینکه استراتژیهای تجدید سازمان حکومتی و ایجاد شکل جدیدی از حکومت معموال به سختی امکانپذیر است؛
رویکرد منطقهگرایی جدید ایدة حاکميت منطقهکالنشهری را پيشنهاد می کند( .)William Salet and etal,2003:p10-19منطقهگرایی
نوین در مدیریت فضایی مناطقکالنشهری تکيه بر ساختارهای حکومتی موجود و سازماندهی و یا مشارکت در عملکردهای این نهادهای آشنا را
پيشنهاد میکند .از این رویکرد ،با توجه به اینکه منطقه کالنشهری مملو از بازیگران متعدد بخش خصوصی و عمومی در سطوح چند الیه مقياس
فضایی است که در کليه سطوح سياستگذاری شهری فعال و موثرند ،چالش اصلی یافتن نقاطی راهگشا برای سازماندهی «ارتباط و پيوند» ميان
حوزههای مختلف عملکردی است .ویليام سلت()2556از این چالش به عنوان"هماهنگی کالنشهر به مثابه چالش ارتباطپذیری سازمانی"یاد
میکند. .چشم اندار استراتژیک فضایی کالنشهر و دستیابی به این سياست استراتژیک جامع نيازمند هماهنگيهای گسترده در سطوح مختلف
حاکميتی کالنشهر و بين عامالن مختلف و بخش های متعد فعاليتی است .بدین ترتيب ترتيبات و ساختار تصميمگيری منطقه کالنشهری ارتباط
مستقيمی با هماهنگی در سياست های فضایی دارد .تحقق این هماهنگیها مستلزم ایجاد ساختارهای سازمانی و نهادی ویژهای است .ساختار
حاکميت متفرق(حظور قلمروهای مدیریتی متعدد و مجزا از هم در منطقه کالنشهری) از قابليت الزم برای اتخاذ سياست واحد فضایی کالنشهر
برخوردارنيست وانطباق محدوده عملکردی بامحدوده سازمانی شرط دستیابی به سياست فضایی هماهنگ برای کل منطقه کالنشهری
است(.)William Salet and etal,2003 ,p: 210
در این راستا ،در نگرشهای نوین مدیریت توسعه فضایی شهرها ،برنامه ریزی شهری نيز در یک رویکرد کل نگر از برنامه ریزی کالبدی به
سمت برنامهریزی فضایی یکپارچه گرایش یافته است« .پتسی هيلی»5در این زمينه مینویسد« :برنامه ریزی شهری به جای درگير ساختن خود
با تنظيم کاربری زمين ،باید به توسعه استراتژیهای مکانی بپردازد .در این مفهوم ،برنامه ریزی فضایی وظيفه هماهنگیِ سياستی عرصهها و سطوح
مختلف مدیریتی را بر عهده دارد»( .)2553،42Healey,از این رویکرد طرحهای کالبدی محلی و منطقهای در زمينهای از ناهماهنگیهای
مدیریتی ،نمیتوانند به اهداف سازماندهی مؤثر فضایی جمعيت و فعاليت دستیابند .سازماندهی مؤثر فضا ،مستلزم تصميمگيری و عمل هماهنگ
و یکپارچه هم در عرصههای موضوعی و هم سطوح جغرافيایی است(شکل شماره .)5
با توجه به این چشم انداز نظری ،مقاله حاضر ابتدا نظام مدیریت فضایی منطقه کالنشهری تهران و الگوی سازمانيابی جمعيت در این
منطقه را مورد بررسی قرار داده و نهایتاً ،به تبيين رابطه آنها میپردازد.

- Patsy healey
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شکل  :1فرایند برنامهریزي فضایی یکپارچه

عرصهها
سطوح

اقتصادی/مالی

کالبدی/زیست محيطی

سازمانی/اداری

اجتماعی/فرهنگی

ملی ایالتی
منطقهای کالن شهری
محلی/شهری محلهای

 -2بررسی ساختار مدیریت و برنامه ریزي فضایی منطقه کالنشهري تهران
رشد و توسعه کالنشهرها در خارج از محدودههای رسمی و رشد و توسعه کانونها و مراکز سکونتی در پيرامون این مراکز منجر به شکل
گيری تعداد زیادی از قلمروهای حکومتی و مدیریتی مستقل درون یک منطقه عملکردی واحد شده که هر قلمرو حکومتی یا مدیریت محلی
دارای حق ،اختيار و صالحيت اظهار نظر در بخشی از قلمرو منطقه است و هيچ مرجع حکومتی واحدی برای تصميمگيری و عمل در گستره کل
منطقه کالنشهری وجود ندارد( 5995Barlow,به نقل از برك پور و اسدی .)558 :5655،در این ارتباط بررسی تقسيمات اداری -سياسی استان
تهران نشان میدهد که طی دهههای اخير همچنان بر تعداد تقسيمات اداری و سياسی استان تهران افزوده شده است(جدول - )6بدون احتساب
نقاط روستایی.- 2
جدول  : 1تغيير قلمروهاي مدیریتی منطقه کالنشهري تهران بين سالهاي .1438-58

قلمروهای مدیریتی

نهاد مدیریت منطقه ای و محلی

5648

5688

5638

5638

5658

شهرستان

فرماندار

8

4

3

9

56

بخش

بخشدار

56

54

55

25

68

دهستان

دهدار

66

68

63

36

39

شهر

شهردار

5

53

53

24

85

مجموع قلمروها

-

89

35

35

553

535

مأخذ :مرکز آمار ایران :سرشماري عمومی نفوس و مسکن 58 ،58 ، 88 ،1438و 58

مسأله اینست که علیرغم تشدید تعدد قلمروها و نهادهای مدیریتی ،نهاد یا سازمانی با اختيارات کافی در راستای یکپارچگی و هماهنگی
مدیریتی در سطح قلمرو منطقه کالنشهری تهران شکل نگرفته است .هریک از قلمروهای مدیریتی چه در محدوده قانونی و حریم شهرها و
روستاها و چه خارج از این محدودهها؛ تابع برنامهها ،سازمانها و مدیران مجزا و مستقل بوده و هماهنگی بين آنها چه به لحاظ قانونی و چه ضمانت
اجرایی در حداقل ممکن قرار دارد.
با افزایش تقسيمات اداری-سياسی استان به عنوان قلمروهای مدیریتی منطقهای و محلی ،بر تعداد ادارات دولتی مستقر در شهرها و
شهرستانهای منطقه نيز افزوده شده است .تأکيد بر این نکته ناشی از این مسئله است ،که در ساختار مدیریتی ایران عالوه بر شورای شهر و
شهرداری  28دستگاه اداری دولتی مستقل شهر و شهرستان در مدیریت توسعه فضایی شهرها دخالت دارند .در وضعيت موجود سازمانهای زیر
در توسعه کالبدی-فضایی منطقه کالنشهری تهران نقش دارند:
تصویب طرح هادی :وزارت کشورتصویب طرح جامع :شورای عالی معماری و شهرسازیواگذاری زمين :وزارت مسکن و شهرسازیایجاد مسکن اجتماعی(نظير مسکن مهر) :وزارت مسکن و شهرسازیایجاد شهرهای جدید :شرکت عمران شهرهای جدید در وزارت مسکن و شهرسازی - 2طبق قانون  5654مجلس ،در روستاها به عنوان آخرین مرتبه از تقسيمات سياسی کشوری ،نهاد دهياری متولی اداره روستا است.روشن است که در شرایط موجود ،این
مصوبه نيز بر عمق تفرق مدیریتی در مطقه کالنشهری تهران خواهد افزود
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ایجاد شهرکهای صنعتی :شرکت شهرکهای صنعتی در وزارت صنایع صدور پروانه ساختوساز :شهرداریها در شهرها ،دهياریها در روستاها و فرمانداریها و بخشداریها در خارج از حریم شهرهاطرحهای عمران شهری :وزارت کشورکميسيون ماده  :8استانداریایجاد شبکه آب و برق :وزارت نيروشبکه گاز و انرژی :وزارت نفتشبکههای ارتباطی بين شهری و حریم شهرها :وزارت راه و ترابری.و چندین سازمان بخشی اجرایی که این وضعيت نشان دهنده تفرق در مدیریت توسعه فضایی منطقه کالنشهری تهران است.تشدید تعددِ قلمروهای اداری -سياسی و نهادها و سازمانهای دخيل در مدیریت توسعه فضایی منطقه کالنشهری تهران حاکی از تفرق
مدیریتی در هدایت و کنترل توسعه کالبدی-فضایی منطقه و لزوم ایجاد هماهنگی بين قلمروها و دستگاههای مزبور است .چراکه این مسئله؛
تفرق در رویکردها ،سياستها و برنامههای کالبدی-فضایی را در عرصه توسعه کالبدی منطقه به دنبال دارد که ،نتيجه آن پراکندهرویی و گسيختگی
کالبدی-فضایی منطقه کالنشهری تهران خواهد بود.

 -4بررسی تحوالت شهري منطقه کالنشهري تهران در ارتباط با جایگاه جمعيتپذیري شهرهاي جدید
بررسی برنامههای مصوب و اجرا شده جهت سازماندهی منطقهای اسکان "جمعيت" در سطح منطقه کالنشهری تهران نشان میدهد که،
این موضوع در قالب طرح منطقه ای ایجاد شهرهای جدید عملی شده است .برنامه ریزی برای سازماندهی به اسکان جمعيت پس از گذشت دو
دهه( 5648تا  )5638از آغاز شکلگيری منطقه کالنشهری تهران و در سال  5634با تصویب طرح ایجاد  8شهر جدید در اطراف تهران و تصویب
اساسنامه "شرکت عمران شهرهای جدید" برای احداث شهرهای مصوب عملی گردید .ميزان جمعيت ،مساحت و موقعيت شهرهای جدید اطراف
تهران در جدول شماره  2منعکس شده است.
جدول شماره  :2مشخصات شهرهاي جدید منطقه کالنشهري تهران

نام شهر جدید

ظرفيت جمعيتی(نفر)

مساحت(هکتار)

موقعيت

هشتگرد

855/555

4555

 38کيلومتری تهران 28،کيلومتری غرب کرج

پرند

55/555

6455

 48کيلومتری جنوب غربی تهران(منطقه رباط کریم)

پردیس

585/555

6555

 68کيلومتری شرق تهران ،جاده آبعلی

اندیشه

555/555

5555

 65کيلومتری جنوب غرب تهران،جنوب کرج،نزدیک شهریار

اشتهارد

655/555

6555

 85کيلومتری جنوب غرب کرج

در جدول شماره  6نيز وضعيت موجود شهرهای جدید احداث شده در جذب جمعيت و درصد تحقق جمعيت پيشبينی شده آنها ارائه
شده است.
جدول شماره  : 4وضعيت جمعيتپذیري شهرهاي جدید تا سال 1458

شهرهای جدید

هشتگرد

پرند

پردیس

اندیشه

جمع

جمعيت ساکن تا سال 5658

58359

2955

28635

38893

559836

جمعيت پيشبينی شده تا سال 5658

56555

68555

95555

98555

656555

درصد تحقق جمعيت

55/5

5/8

25/2

39/3

69/4

جمعيت پيش بينی شده نهایی شهر

855555

585555

255555

562555

952555

جز شهر جدید اشتهارد که ایجاد آن اخيراً در برنامه قرار گرفته است ،عمليات اجرایی بقيه شهرهای جدید از سال  5635همزمان و به
موازات تهيه طرحهای جامع آنها آغاز گردیده است .در این ارتباط بررسی آمارها حاکی از ضعف شهرهای جدید در جذب جمعيت منطقه است.
در فاصله  58ساله  5635تا  5658جمعيت منطقه شهری تهران ،از  9/225/333نفر به  56/422/555نفر رسيده است ،که حدود 4255624
نفر افزایش جمعيت را نشان میدهد .طی همين سالها شهرهای جدید منطقه تنها  559836نفر از اضافه جمعيت منطقه را به خود جذب کردهاند.
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همانطوریکه جدول شماره  6نشان می دهد ،جز شهر جدید اندیشه در منطقه شهریار ،درصد تحقق جمعيت در بقيه شهرهای جدید منطقه بسيار
پایين بوده است .نگاهی به ارقام فوق نشان میدهد که شهرهای جدید نتوانستهاند در پاسخگویی به مسکن اضافه جمعيت و نيز ساماندهی توسعه
کالبدی منطقه حتی در حد اهداف تعيين شده سهمی داشته باشند.
بررسی آمار مربوط به تعداد سکونتگاههای شهری منطقه کالنشهری تهران حاکی از ،افزایش تعداد شهرهای منطقه از  5شهر در سال
 5648به  86شهر در سال  5658است .در جدول شماره  4نقاط سکونتی که با جمعيت پذیری باالیی در طول دو دهه گذشته مواجه بوده اند
نشان داده شده است .این بررسی حاکی از جمعيت پذیری باالی سکونتگاههای روستایی و شهرهای کوچک منطقه در طول این مدت و تبدیل
آنها به نقاط شهری است(جدول شماره .)4
جدول  :3نقاط سکونتگاهی جمعيت پذیر بين سالهاي  58-58و . 58-58

نرخ رشد جمعيت

5638-38

5638-58

شهریار

3

53/5

مالرد

59

55

صفادشت

3/24

5/5

سلطان آباد

28/3

55/2

باقرآباد

56/3

2/8

صالح آباد

-

55/8

نصيرآباد

-

55/5

اکبرآباد

25/5

4/5

خيرآباد

-

9/9

مشکين دشت

5/5

55/4

کمال شهر

9/8

55/8

محمدشهر

9/3

55/8

گرمدره

-

54/2

شریف آباد

9

5/5

بومهن

-

3/8

رودهن

3/5

8/2

طالقان

4/2

3/6

دماوند

-

8

ملک آباد

-

58/2

مهدی آباد

-

55/4

نام شهر

جدول فوق نشان می دهد که شهرهایی که در دهه  38-38نرخ رشد جمعيتی باالیی داشته اند در دهه  38-58از نرخ رشد جمعيتی آنها
کاسته شده و در عوض به نرخ رشد جمعيتی سایر نقاط سکونتگاهی افزوده شده است .سلطان آباد(گلستان) ،باقر آباد ،نصير آباد ،اکبرآباد(نسيم
شهر) ،مشکين دشت ،کمال شهر ،صالح آباد و چند شهر دیگر ه مگی نقاط روستایی بودند که به دليل همجواری با راههای اصلی ارتباطی و
دسترسی به مراکز صنعتی و فعاليتی موجود در منطقه و شهر تهران در پيرامون کالنشهر تهران شکل گرفتهاند .روند شکلگيری شهرهای منطقه
به این ترتيب بوده است که نقاط روستایی منطقه با افزایش جمعيت و ضرورت پاسخدهی به نيازهای خدماتی آن ،توسط دولت تبدیل به نقاط
شهری شده اند .گلستان با  262هزار نفر ،شهر قدس(سلطان آباد) با  265هزار نفر ،مالرد با  229هزار نفر ،ورامين با  259هزار نفر ،شهریار با
 595هزار نفر ،قرچک با  534هزار نفر ،نسيم شهر با  563هزار نفر ،پاکدشت با  523هزار نفر ،نقاط جمعيتپذیر منطقه در سال  5658هستند.
بررسی وضعيت جمعيت پذیری شهرهای جدید و تحول سکونتگاهای شهری منطقه کالنشهری تهران نشان میدهد ،که طی دو دهه اخير ،اضافه
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جمعيت منطقه نه در شهرهای جدید بلکه در شهرهای کوچک و روستاهای منطقه ساکن شدهاند .اکثر این نقاط آبادیهایی هستند که در فقدان
ضوابط برنامهریزی و به دليل موقعيت مناسب در جذب جمعيت و رشد باالی جمعيتی تبدیل به شهر شدهاند.

-3تبيين رابطۀ ساختار مدیریت منطقه کالنشهري تهران با سازمانيابی فضایی جمعيت
در شرایط جمعيت پذیری باالی مناطق کالنشهری ،سازماندهی فضایی برنامه ریزی شده جمعيت مستلزم نظام مدیریت فضایی هماهنگ
و یکپارچه و نيز سياست فضایی منسجمی است که تمامی سازمانها و نهادهای موجود در منطقه را در زیر چتر سياستی خود گرد آورد .در این
ارتباط ،نکات اصلی قابل استنتاج از تحليل نظام مدیریت و برنامه ریزی منطقه کالنشهری تهران و سازمانيابی فضایی جمعيت در این منطقه
شامل موارد زیر است:
-3-1تعدد قلمروهاي مدیریت محلی و منطقهاي در منطقه کالنشهري تهران،
تعداد نهادها وسازمانهای ذیربط در مدیریت منطقه کالنشهری تهران از  89واحد در سال  5648به 535واحد در سال 5658رسيده است.
صدور مجور ساخت و ساز توسط شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها تابع طرحهای هادی و جامع و مصوبات کميسيون ماده  8استانداری
و ماده  555شهرداری است و در این ميان شهرداریها هيچ التزام و تعهد و حتی اختيارات الزمه جهت تحدید و مقابله با سکونت ساکنان جدید
در محدوده خود ندارند و قانون و برنامه ای هم شهرداریهای منطقه را نسبت به هدایت اضافه جمعيت در شهرهای جدید منطقه ملزم نمیسازد.
در روال تهيه و اجرای طرح جامع نيز عمدتاً بعد از افزایش جمعيت در نقاط شهری منطقه ،وزارت مسکنوشهرسازی با همکاری شهرداری و
مهندس مشاور اقدام به تهيۀ طرح جامع می کند .روشن است که در این روال اهداف جذب مازاد جمعيت منطقه در شهرهای جدید نيز نمیتواند
عملی شود .واگذاری زمين به تعاونيها یا احداث مسکن اجتماعی نظير مسکن  99ساله یا مسکن مهر توسط وزارت مسکنوشهرسازی که در خارج
از شهرهای جدید صورت گرفته نيز در راستای هدف هدایت مازاد جمعيت منطقه در شهرهای جدید نبوده است.
در نقاط روستایی هم اگر از طرح هادی روستایی برخوردار نباشند ،یعنی خارج از حيطه برنامهریزی کالبدی رسمی بوده و نظارتی بر
ساختوسازهای جدید صورت نمی گيرد .اگر هم از طرح هادی روستایی برخوردار باشند نيز از حوزه شهرداری موجود مجوز ساختوساز اخذ
میشود .که البته با ایجاد دهياریها طبق قانون  5654مجلس-که نهاد دهياری را متولی اداره روستا دانسته است ،-مجوز ساخت و ساز در
روستاها هم توسط دهياری مربوطه صادر میشود .در این شرایط نقاط روستایی منطقه نيز تعهدی به تحدید سکونت اضافه جمعيت در محدوده
خود و سرریز مازاد جمعيت به شهرهای جدید منطقه نداشته اند .مسائل فوق ناشی از فقدان ساختار سازمانی یکپارچه و جهتگيریها و سياست-
های مشخص اجتماعی در زمينه اسکان جمعيت در منطقه کالنشهری است .نتيجه این روند این بوده است که به عنوان مثال ،جمعيت آبادیهایی
نظير سلطان آباد(شهر قدس) یا اکبر آباد(نسيم شهر) در حوزه شهر جدید پرند ،به ترتيب از 5هزار نفر و 56هزار نفر به  262هزار نفر و  563هزار
نفر در یک دهه اخير( )5638-58رسيده است؛ اما شهر جدید پرند تنها توانسته نزدیک 6هزار نفر جمعيت را تا سال  5658به خود جذب کند.
بدین ترتيب با قطعه بندی و فروش بی ضابطه زمين به متقاضيان در آبادیهای موجود در منطقه کالنشهری تهران ،عمالً به پيدایش
حاشيهنشينی در منطقه و گسترش شبکه سکونتگاهی بیبرنامه و خودبخودی دامن زده میشود .بخشداریها و فرمانداریها هم که طبق کميسيون
ماده  ، 56اقدام به صدور مجوز در خارج از حریم شهرها و جهت استقرار واحدهای فعاليتی میکنند ،نيز طی این مدت از سياست و برنامه فضایی
واحدی پيروی نکردهاند .روشن است که استقرار بیبرنامه و بیروی ه واحدهای فعاليتی منجر به جذب جمعيت به آبادیهای نزدیک این مناطق و
گسيختگی و پراکندگی هر چه بيشتر شبکه سکونتگاهی منطقه میشود.
 -3-2تعدد سازمانهاي دخيل در ایجاد زیر ساختهایی نظير شبکه هاي ارتباطی ،شبکههاي آب ،برق و گاز در منطقه
کالنشهري
تعدد سازمانهای دخيل در مدیریت توسعه زیرساختها از جمله شـبکه های آب وبرق وگاز و راه مـوجب
موجب توسعه ناهماهنگ و پرهزینه در منطقه را فراهم آورده است .مثال در حاليکه مسئوليت احداث شبکه های ارتباطی شهرها بر عهده
شهرداریهاست ،که طبق قانون توسعه معابر میتوانند پيشنهادهای طرح جامع و تفصيلی را از بزرگراهها تا کوچه های دسترسی به اجرا درآورند.
مسئوليت احداث شبکه های ارتباطی برون شهری بر عهده وزارت راه و ترابری است .این وزارتخانه در احداث راهها به طرح جامع شهرها یا طرح
شهرهای جدید و جهات توسعه پيش بينی شده شهر در ای ن طرحها توجهی نداشته و بر مبنای برنامه های ملی و منطقه ای خود عمل می کند.
این درحاليست که احداث این راهها در منطقه جهات توسعه شبکه سکونتگاهی را تحت تأثير خود قرار می دهند.
اسالمشهر ،باقرآباد ،گلستان ،نسيم شهر و سایر نقاط سکونتی غيررسمی منطقه در جوار شبکه های اصلی ارتباطی منطقه شکل گرفته اند.
مسئوليت تأمين تأسيسات زیربنایی شامل آب ،برق و گاز و تلفن و سایر تأسيسات وابسته به آنها بر عهده سازمان ها و وزارتخانه های نيرو ،نفت
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و ارتباطات است ،که هر یک طبق برنامه های بخشی سازمانی خود در شهرها و خارج از شهرها عمل می کنند .در شرایط نبود ساختار سازمانی
و برنامه و سياست یکپارچه برای منطقه کالنشهری تهران؛ تأمين و تخصيص این امکانات به بخشهای مختلف منطقه کالنشهری تهران به گونهای
است که تسهيل کننده اسکان غيررسمی و فعاليت غيرقانونی بوده است .تبعيت ایجاد تأسيسات زیربنایی از توسعههای غيرقانونی ،باعث تسهيل
سکونت در سکونتگاههای غيررسمی بوده و این در حاليست که توسعه این قبيل تأسيسات در شهرهای جدید ابتدا منوط به سکونت جمعيت در
این نقاط است ،در این شرایط مازاد جمعيت منطقه ترجيح می دهند که در آبادیها و شهرهای کوچک که به حداقل تأسيسات نيز دسترسی دارند
ساکن شوند تا در شهرهای جدید تازه تأسيس.
-3-4تعدد سازمانهاي بخشی دولتی در عرصه ارائه خدمات عمومی و ناهماهنگی و بیبرنامهگی در تصميمگيري و عمل در
توسعه فضاهاي عمومی منطقه
ایجاد فضاهای خدماتی چه در نقاط روستایی و چه در شهرها بر عهده چندین سازمان بخشی دولتی است .وزارت آموزش و پرورش،
بهداشت و درمان ،سازمانهاو نهادهایی نظير تربيت بدنی ،فرهنگ و ارشاد ،تأمين اجتماعی ،کميته امداد و چندین سازمان و نهاد دولتی دیگر
وظيفه ارائه خدمات آموزشی ،بهداشتی ،ورزشی،فرهنگی و اجتماعی را در شهرها و روستاها بر عهده دارند .به دليل حضور سازمانهای مختلف
بخشی در عرصه تأمين خدمات عمومی ،عمالً هيچ سازمان واحدی با هدف و برنامه منسجم سازمانی مسئول تأمين خدمات عمومی در شهرها و
روستاهای منطقه کالنشهری تهران نيست .با افزایش بی رویه جمعيت در آبادیها و شهرهای کوچک منطقه کالنشهری تهران ،توسعه فضاهای
آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و تفرجگاهی بدون داشتن سياست و برنامه مشخص برای توسعه منسجم خدمات عمومی در سطح منطقه کالنشهری
و عمدتاً در واکنش به نيازها و تقاضاهای گریزناپذیر شهروندان بوده است .این در حاليست که در شهرهای جدید به دليل تبعيت از سياست
خودکفایی ،یعنی تامين زیرساختها و خدمات از منابع مالی شرکتهای عمران و بدون کمک دولتی ،ایجاد فضاهای خدماتی مستلزم جذب
جمعيت و فروش قطعات زمين به متقاضيان در شهر جدید است .در چنين شرایطی مازاد جمعيت منطقه به جای شهرهای جدید ترجيح میدهند
که در آبادیها و سایر شهرهای کوچک منطقه که به حداقل خدمات هم دسترسی دارند ساکن شوند .از سوی دیگر توسعه خدمات عمومی در
شهرهای جدید میتوانست به عنوان عنصر جذب مازاد جمعيت در آنها عمل کرده و مانع از اسکان بیبرنامه و خودبخودی جمعيت در منطقه
کالنشهری تهران گردد.
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نتيجه گيري
در این مقاله ساختار مدیریت منطقه کالنشهری تهران و تأثير آن در الگوی اسکان جمعيت منطقه مورد بررسی قرار گرفت .در آغاز مفهوم
و روند شکل گيری و تحول مناطق کالنشهری و رویکردهای نظری مطرح در مدیریت و برنامه ریزی فضایی آنها بررسی گردید .سپس نظام
مدیریت منطقه کالنشهری تهران و نقش آن در تحول نظام سکونتگاههای شهری و شهرهای جدید منطقه مورد بررسی و تبيين قرار گرفت.
نگاهی گذرا به یافتههای تحقيق نشان می دهد که ساختار مدیریت منطقه کالنشهری تهران در عرصه سازماندهی به اسکان جمعيت منطقه از
هماهنگی و انسجام الزم برخوردار نمیباشد.
برنامه های اسکان جمعيت در منطقه کالنشهری تهران که در قالب طرح شهرهای جدید عملی شده است ،در یک فضای انتزاعی و بدون
توجه به سياستگذاری و برنامه ریزی یکپارچه برای توسعه سایر عناصر کالبدی ،نظير مراکز فعاليت ،شبکه های ارتباطی و تأسيسات و خدمات
عمومی منطقه کالنشهری عمل کرده است .در شرایط نبود یک ساختار سازمانی یکپارچه و سياست و برنامه فضایی مشخص و قابل اجرا برای
منطقه کالنشهری تهران که تصميم گيری و عمل در توسعه تمام عناصر کالبدی منطقه را تحت مدیریت واحد قرار دهد؛ شکل گيری شبکه
سکونتگاههای شهری منطقه کالنشهری نيز به صورت خودبخودی و بیبرنامه اتفاق افتاده است .همچنانکه بررسی سازمانيابی فضایی جمعيت از
دو دهۀ پيش نشان می دهد ،مازاد جمعيت منطقه در طول این مدت نه در شهرهای جدید بلکه در آبادیها و شهرهای کوچک منطقه ،واقع در
جوار شبکه های اصلی ارتباطی و مراکز فعاليت و سکونتی با توان باالی جذب جمعيتی ساکن شدهاند .همه این موارد اشاره به ضعفهای نظام
مدیریت و برنامه ریزی فضایی منطقه کالنشهری تهران در سازماندهی فضایی جمعيت دارد .بر این اساس می توان پذیرفت که یکی از شروط و
الزامات ارتقا ء نظام اسکان جمعيت در منطقه کالنشهری تهران ایجاد سازمان یکپارچه منطقه کالنشهری برای مدیریت و برنامهریزی هماهنگ
توسعه مراکز فعاليت ،سکونت ،شبکه های ارتباطی و تأسيسات و خدمات عمومی منطقه می باشد.
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