رحيم سرور

«عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري»
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مقدمه ای برآينده نگري
گسترش سکونتگاه های
غيررسمي در منطقه
شهري تهران
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چكيده:
به استناد کلیه اسناد توسعه ای برای منطقه شهری تهران از حدود پنجاه سال اخیر ،حاشیه نشینی همواره
یکی از چالش های اصلی در مسیر رشد و توسعه پایدار آن محسوب می شود .براساس بررسي هاي صورت
گرفته و نتايج سرشماري سال 1385از كل جمعيت استان تهران حدود  20الي 30درصد در سكونتگاههاي
غيررسمي زندگيميكنند ،كه اين مسئله مشكالت متعددي را از فشار بر عرصه هاي زيست محيطي گرفته تا
مسائل امنيت اجتماعي ببار آوردهاست .ضرورت حصول به چشماندازي روشن از تحوالت جمعيت ،مهاجرت و
رشد سكونتگاههاي غيررسمي با هدف كاربست راهبردها و به تبع آن راهكارهاي اجرايي حل مسئله ،از جمله
مسائل مهم در مديريت منطقه كالنشهري تهران (مجموعه شهري تهران) محسوب ميشود.
روش بررسي حاضر از نوع كتابخانهاي و تحليلي بوده و در آن تالش ميشود با مرور منابع عمده و تحليل
روندها و نظرات ،جمعبندي روشني از چشمانداز بلندمدت اسكان غيررسمي همراه با راهبردهاي متناسب با
واقعيات منطقه كالنشهري تهران ارائه شود.
تداوم رشد جمعيت شهري (حدود  5ميليون نفر تا سال ،)1404تداوم رشد سكونتگاههاي غيررسمي به تبع
تداوم رشد جمعيت و مهاجرت ،بطئي بودن ماهيت اصالحات ساختاري از مولفههاي موثر در گسترش ابعاد
اسكان غيررسمي در منطقه كالنشهري تهران تا سال  1404ميباشد ،لذا اجرايي ساختن سند مهاجرت معكوس،
سند توانمندسازي ،مديريت يكپارچه و واحد مجموعه شهري و رويكرد به عدالت در فضا و سياست باز توزيع
ثروت به موازات رشد اقتصادي ،از جمله راهبردهاي موثر در برون رفت از وضعيت و حل مسئله ميباشد.
كليد واژه ها:
سكونتگاههاي غيررسمي ،منطقه كالنشهري تهران،مهاجرت،شهرنشینی،

 .1مقدمه
سکونتگاههای خودرو که با واژگانی چون اسکان غیررسمی  ،حاشیه نشینی و نظایر آن تعریف شدهاند
درسالهای اخیر در کلیه شهرهای کشور و به ویژه در منطقه کالنشهرتهران به شدت روبه گسترش بوده است،
به حدی که حدود 20الي  30درصد از کل جمعیت استان تهران در این قبیل سکونتگاهها زندگی میکنند و این
نسبت با توجه به وضعیت ساختارها و روند رشد جمعیت و مهاجرت قطع ًا افزایش چشمگیری نیز خواهد یافت.4
مسائل متعدد در سطوح ملی ،منطقه ای و شهری (به ترتیب کالن ،میانه و خرد) زمینه ساز بروز معضالت
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دراین سكونتگاهها شده است که مشكالت مسكن ،رفتارهای خالف قانون،
آلودگيهاي محيطي ،باال بودن آسیبپذیری اجتماعی و اقتصادي و باالخره شهري شدن فقر تنها بخشی از
معضالت دراین فضاها میباشد که در صورت عدم توجه یا رهاسازی آن به مشکالت پیچیده تری بدل خواهند
شد. 5
سازمان تقسیمات کشوری استان تهران به مرکزیت شهر تهران شامل  13شهرستان 35 ،بخش 79 ،دهستان
و  51نقطه شهری با  13413302نفر جمعیت و  18814كيلومترمربع وسعت( در سرشماری  ) 1385می باشد.
(مركز آمار ايران)12 :1386 ،
استان تهران مهمترین و پرجمعیتترین استان کشور است که در سرزمینی به مساحت  1/2درصد وسعت
جغرافیایی کشور ،بیش از  19درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است به همین لحاظ پرتراکمترین منطقه
کشور محسوب می گردد.
1

2

3

مأخذ :مرکز آمار ایران (نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن)

 .4تکامل نیافتن نظام سرمایه داری در ایران به دلیل موانع متعدد ساختاری ،افزایش بهاي نفت در دهه پنجاه و اصالحات
ارضی که خود حاصل پایان همنشینی نظام سرمایه داری با نظام های کهن پیشین بود ،تأثیرات دامنهداری برالگوی شهر و
شهرنشینی درایران داشته است.
 .5استقرارصنایع درمجاورت کالنشهرها ،بی نیاز شدن شهرها از مازاد تولید روستاها ،تقویت نقش و جایگاه شهرها و تخریب
بنیا ن های زیستی و معیشتی روستاها موج وسیعی از مهاجرتها را به مناطق شهری سبب شد .مهاجران جذب شده به شهرها
در راستای رفع نیاز مسکن و به دلیل آنکه نمیتوانستند در بازار رسمی زمین و مسکن نیاز خود را برآورده سازند در بازار غیر
رسمی گونه های متفاوتی از سرپناه را جستجو می کردند که در دهه پنجاه و شصت با عناوین مختلفی از آنها یاد شده است.
این شکل اسکان بعداز انقالب اسالمی نیز گسترش یافت و اخیرا ً به سکونتگاههای مستقلی تبدیل شده و حتی در رقابت
با کالنشهرها قرارگرفته و تغییر فرهنگ شهری ،گسترش فقر ،تولید ناامنی های اجتماعی تنها بخش کوچکی از تأثیرات آن
می باشد.
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جدول شماره : 2تحوالت جمعیت استان تهران
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افزایش جمعیت و مهاجرت زیاد به تهران زمینه پیدایش چند حوزه شهری وسیع در این استان را فراهم كرد ه
است .یک مادرشهر (تهران) و مجموعه هایی از کالنشهرها ،شهر های کوچک و شهركهاي اقماری که با تهران
در ارتباط تنگاتنگ کارکردی روزانه هستند ،به طوری که جمعیت شهر تهران را در روز و شب با تغییر وسیع
مواجه می نمایند.
جمعیت استان تهران معادل جمعیت  13استان شامل :خراسان جنوبی ،ایالم ،سمنان ،کهکیلویه و بویراحمد،
خراسان شمالی ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،یزد ،زنجان ،قم ،اردبیل و هرمزگان میباشد( .استانداری تهران
) 5-12 :1385
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 .2تحوالت مهاجرت و شهرنشيني کشور
بررسی های آماری نشان می دهد که طی یک دوره  80ساله میزان شهرنشینی در کشور قریب به  3برابر
افزایش پیدا کرده و از  28درصد در سال  1300به  68/37درصد در سال  1385رسیده است و تعداد شهرهای
کشور نیز از  199شهر در سال  1335به  1016شهر در سال  1385افزایش یافته است ،درنتیجه ترکیب جمعیت
کشور از یک وضعیت غالب ًا روستایی ـ عشایری به یک ترکیب «اکثریت شهرنشین» مبدل شده است .هرچند
آهنگ تغییر و رشد شهرنشینی میان مناطق و استانهای کشور متفاوت است ولي تقریب ًا همه مناطق کشور به
سرعت در حال شهری شدن بوده و بروز مسائل کالبدی ،حاشیه نشینی و معضالت اقتصادی ،اجتماعی ناشي از
آن امري طبيعي جلوه می کند.
براساس نتايج سرشماری  ،1385بیشترین جمعیت شهرنشین کشور مربوط به استانهای قم ،تهران و اصفهان
می باشد که در این میان  93/9درصد جمعیت استان قم 90/83 ،درصد جمعیت استان تهران و  81/92درصد
جمعیت استان اصفهان شهرنشین هستند.
جدول شماره : 1تحوالت جمعیت و روند شهرنشیني کشور از1335تا1385

مأخذ :مرکز آمارایران 1385ـ نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 .3تحوالت جمعیت و شهرنشینی منطقه شهري تهران
استان تهران در سرشماری سال  1385دارای  13.413.302نفر جمعیت بوده که  12.252.517نفر آن (93/7
درصد ) در نقاط شهری و  1.160.785نفر آن ( 6/3درصد) در نقاط روستائی ساكن بوده اند .توزیع جمعیت این
استان به تفکیک شهری و روستايی در شهرستانهای تشکیل دهنده آن به شرح جدول ذيل بوده است( :مركز
آمار ايران)1385 ،

جدول شماره  : 3جمعیت سال  1385استان تهران و شهرستانهای آن
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مأخذ :مركز آمار ايران ،نتايج سرشماری سال 1385
جمعیت شهری این استان که در سرشماری سال  1385برابر با  12252517نفر بوده جمع ًا در  51شهر
( به شرطی که شهر های ری و تجریش در تهران ادغام شده محسوب شوند ،که عم ً
ال چنین بوده است)
اسکان داشته است.
جدول شماره  ،4توزیع عددی و نسبی تعداد شهرهاي سال  1385استان تهران و جمعیت آنها را برحسب
گروه بندیهای جمعیتی فوق الذکر نشان می دهد:

جدول شماره : 4توزیع عددی و نسبی تعداد شهرهای استان تهران و جمعیت آنها
برحسب طبقات جمعیتی در سال 1385
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مأخذ :زنجاني44 : 1386
جمعیت مجموعه نقاط شهری و روستایی استان تهران در فاصله سالهای  85ـ  1375با میزان رشد
ساالنه ای معادل  2/63درصد افزوده شده است که در مقایسه با دوره  10ساله قبل یعنی دوره 75ـ2/61( 1365
درصد در سال) ،آن هم در شرایطی که جمعیت در آغاز آن دوره ،از سطح باروری باالتری برخوردار بوده است،
تفاوت چندانی ندارد این امر به معنای آن است که تقریب ًا به اندازه کاهش میزان رشد طبیعی جمعیت در دوره
دهساله  1385 -1375از رهگذر افزايش ميزان مهاجرت ،بر رشد جمعیت افزوده شده است .
جدول شماره  : 5بازسازی جمعیت سال  1375شهرستانهای استان در محدوده سال  1385آنها
به تفکیک شهری و روستايی و مقایسه آنها با جمعیت سال 1385

مأخذ :سرور 72 :1386

 .4روند مهاجرت  ،چشمانداز و اثرات آن
بررسی جریانهای مهاجرتی بین استانهای کشور نشان می دهد که استان تهران بیشترین مهاجرپذیری را
در بین استانها دارد .برای مثال طی سالهای  1365-85جمعیت کشور از حدود  49میلیون نفر به  70میلیون
نفر افزایش یافته است .رقم کل افزایش جمعیت در این دوره حدود  21میلیون نفر بوده است .در این میان
استان تهران با حدود  5/5میلیون نفر بیشترین تعداد تغییرات جمعیت در فاصله دو سرشماری را داشته است.
از سویی بیشترین سرمایه گذاری دولتی در این استان تمركز دارد .خالص مهاجرت در فاصله این دوره حدود
 3میلیون نفر بوده است .و به تنهایی بیش از مجموع پنج استان اصفهان ،خوزستان ،قم ،سمنان و یزد خالص
مهاجرتی مثبت داشته است .همین مسئله مجموعه شهری تهران را با چالش های مختلفی از قبیل رشد سریع،
پراکندگی نامتوازن فعالیت ها ،روند رشد سریع کالبدی کانونهای جمعیتی ،نابرابری توزیع امکانات ،آلودگی های
زیست محیطی ،تراکم باالی جمعیت فراتر از ظرفیت های زیر ساختی و زیست محیطی مواجه ساخته است .این
در شرایطی است که مدلسازی وضعیت تهران با نظریه های مهاجرت در سه سطح کالن ،میانه و خرد بیانگر
تداوم مهاجرت طی سالیان آتی به تهران میباشد البته منظور از اين گفتار اين نيست كه مهاجرت پديدهاي
نارواست و تمام مشكالت شهري تحت تأثير پديده مهاجرت و مهاجران به وجود ميآيد ،بلکه این است که در
عین پذیرش آن به عنوان جریانی اجتناب ناپذیر ،سیاستگذاریهای پیش نگرانه ،سازنده و یکپارچهای اندیشیده
شود( .كارگر)1385: 165 ،
براساس مطالعات به عمل آمده مهاجرت در کشور تابع عوامل اقتصادی و اجتماعی دارای گرایش به مرکز و
به سوی استانهای صنعتی و مراکز سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور میباشد.
در دوره  1365_1385استان تهران بیشترین حجم مهاجر را پذیرفته است و استانهای قم ،اصفهان ،خوزستان،
یزد و سمنان در رتبه های بعدی قرار دارند .بقیه استانهای کشور مهاجر فرست محسوب می شوند( .نقش کلیک
.) 36: 1385
استانهایی که بیشترین میزان مهاجران خود را به استان تهران می فرستند به ترتیب استانهای اردبیل،
آذربایجان شرقی ،همدان ،زنجان ،کرمانشاه و لرستان می باشند .روند تحوالت آتی جمعیتی حکایت از این
واقعیت دارد که با تداوم روند کنونی رشد جمعیت و مهاجرت ،کل جمعیت استان ،در سال  1405به حدود
19ميليون نفر (با حدود  16.5ميليون نفر شهری و  2.5ميليون نفر) خواهد رسید. 6
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در محدوده  18.814کیلومتر مربعی سال  ،1385جمع ًا  13.413میلیون نفر سکونت داشته اند که به طور
متوسط ،تراکمی معادل  714/5نفر در کیلومتر مربع را به دست می دهد .با توجه به آن که ،این استان در سال
 1385دارای  51نقطه شهری و  1211نقطه روستايی بوده است ،پس می توان گفت که به طور متوسط در هر
 369کیلومتر مربع استان ،یک شهر و در هر  15/5کیلومتر مربع آن ،یک آبادی دارای سکنه وجود داشته است،
درمقایسه با ارقام سطح ملی که در هر  1607کیلومتر مربع آن یک شهر و در هر  25/5کیلومتر مربع آن یک
آبادی وجود دارد ،نشانه تمرکز بیشتر سکونتگاههای جمعیتی در این استان است.
بررسی روند تراکم در استان تهران و شهرستانهای تشکیل دهنده آن نشان می دهد که :
 -1در فاصله سالهای  1385ـ  1355تراکم جمعیت در استان تهران  2/52برابر و در نقاط شهری آن 2/61
برابر شده است و این در حالی است که تراکم جمعیت کشور در این دوره تنها  2/09برابر شده است..
 -2تراکم جمعیت در شهرستان تهران بیش از هر شهرستان کشور و حدود سه برابر تراکم جمعیت استان
تهران و  11/6برابر تراکم جمعیت درکل کشور است.
 -3تراکم جمعیت در حوزه اسالمشهر ،کرج ،رباط کریم ،شهریار که حوزه بالفصل غربی شهرستان تهران
را تشکیل می دهند بسیار باال و در شهرستانهای فیروزکوه ،شمیرانات ،پاکدشت و دماوند که نواحی شمالی و
شمال شرقی استان را می پوشانند بسیار کمتر است.
 -4عدم توازن در نظام توزیع جمعیت وفعالیت به صورت تنوع نسبت های تراکمی در سطح استان خود را
نشان می دهد؛

61

 .6تبیین نظری دالیل
مهاجرت را می توان در
سه سطح تحقیق كالن
(ساختاري) ،ميانه (برنامهاي)
و خرد (محلي) دستهبندي
كرد.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیری جهت کنترل و هدایت روند مهاجرت به مركز و رویکرد به تمرکز زدایی
در کلیـه زمینهها و ایجاد زمینه مهاجرت معکوس (ازتهران به شهرستانها) جزء اولویت برنامه های راهبردی
میباشد(.همان)42 :
 .5روند آتي رشد جمعیت و اثرات آن
براساس مطالعات صورت گرفته در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران به سال1386
و ملحوظ داشتن روند رشد چهل ساله اخیر ،پیش بینی های طرح مجموعه شهری ،طرح البرز جنوبی و نتایج
سرشماری  1385و روندهای مهاجرتی ،جدول شماره  6استخراج شده است.
7

جدول شماره  : 6پيشبيني جمعيت مجموعه شهري تهران براي سال  1405و ميزان رشد آن
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 .7در ه�ر ح�ال در کلی�ه
س�طوح گفته شده هیچ نظریه
جهانش�مول و جامع�ی وجود
ن�دارد که ب�ه توجی�ه کامل و
انحصاری مهاجرت نايل ش�ود.
ام�ا به نظر می رس�د ب�ا توجه
ب�ه ویژگی ه�ای کش�ورهای
«جن�وب» نظری�ه پ�ردازی و
انجام مطالعات در س�طح میانه
به نتایجی برتر نسبت به دیگر
سطوح بیانجامد.
 .8ته�ران ام�روز ب�ه لح�اظ
مس�احت تقریب ًا دو برابر سال
 1355اس�ت .ای�ن ش�هر 33
براب�ر ته�ران روزگار رضاخان
شده اس�ت و  53برابر شهری
ک�ه ناص�ر الدی�ن ش�اه در آن
حکومت میک�رد و دارالخالفه
مینامی�د و  227برابر ش�هری
ک�ه ش�اه طهماس�ب صف�وی
دور آن حص�ار کش�ید و 943
برابر قصب�هاي که مردم در آن
زندگی میکردند.

براین اساس تا بیست سـال آینده ( 1385تا  ،)1405نزدیک به  5/3میلیون نفر بر جمعیت استان تهران افزوده
میشود که کمی از  4/2میلیون نفر آن را افزایش جمعیت شهرهای کنونی منطقه ( 51نقطه شهری) تشکیل
میدهد این رقم معادل  80/5درصد افزایش جمعیت دوره بیست ساله مورد بحث خواهد بود 18/5 .درصد دیگر
را افزایش بیست ساله جمعیت نقاط روستايی تشکیل خواهد داد و رقم جمعیت این نقاط را از  1161هزار نفر
از سال  1385به  2188هزار نفر خواهد رسانید .البته این در شرایطی است که از سال  1385به بعد هیچ نقطه
روستايی دیگری در این استان به شهر تبدیل نشود و هیچ روستايی نیز در بافت پیوسته شهرها ادغام نگردد.
حال آنکه مطالعات نشان میدهد كه در حال حاضر بیش از  50نقطه روستايی جمعیتهايی بین  5تا  61هزار
نفر دارند که  47/7درصد جمعیت روستايی منطقه را تشکیل میدهند .این آبادیها به احتمال زیاد تا سال 1405
به شهر تبدیل خواهند شد و چه بسا غیر از آنها نیز نقاط دیگری چنین وضعی پیدا كنند .تجربه گذشته نشان داده
است که همراه با تبدیل نقاط پرجمعیت روستايی به شهر ،آبادیهای پیرامونی آنها نیز به ضمیمه آبادی اصلی در
محدوده شهرهای نوپا قرار می گیرند .گرچه نمیتوان رقم دقیقی در این مورد عرضه داشت ولی در هر حال باید
بیش از نصفی از جمعیت روستايی پیش بینی شده برای سال  1405این استان را بخشی از جمعیت های شهری
نوپای افزوده شده بر جمعیت شهری دانست و در آن سال حدود  17/7میلیون نفر از جمعیت منطقه (94/8
درصد کل جمعیت ) را ساکن در نقاط شهری و حدود  5/2درصد آن را که نزدیک به یک میلیون نفر خواهد بود،
ساکن در نقاط روستایی استان محسوب داشت .این وضع به معني گسترش وسیع دامنه حاشیه نشینی و افزایش
بیش از حد تراکم در پسکرانههای جمعیتی شهر تهران و بروز مسائل اجتماعی ـ اقتصادی و امنیتی ناشی از آن
ميباشد و ایجاب میکند از همین حاال تدابیر خاصی اتخاذ گردد تا ضمن ممانعت از تبدیل روستاها به شهرهای
نوپا با هدايت صحيح آن ،حیات روستا نشینی در کنار پذیرش الگوهای نوین زندگی تداوم یابد و تحت شرایط
جدید به شکوفایی اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی خود ادامه دهد( .زنجاني)51:1386،
 .6روند جمعیت پذیری مراکز جمعیتی و رشد سكونتگاههاي غيررسمي
آمار نشان می دهد که طی چهار دهۀ  45تا  85جمعیت محدودۀ قانونی شهر تهران حدود  2/5برابر شده و از
 2/72به  7/5میلیون نفر رسیده است ،در حالی که در همین مدت ،جمعیت بقیۀ استان تهران حدود  7/5برابر
شده و از حدود  736هزار نفر به بیش از  5میلیون نفر افزایش یافته است .8پس میتوان گفت سهم تهران از

جمعیت استان از حدود  79درصد در سال  1345به کمتر از  60درصد در سال  1385کاهش پیدا کرده است.
جدول شماره : 7تحول سهم جمعیت محدوده شهر تهران نسبت به جمعیت کل استان 1345-85
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تعداد شهرهای استان تهران از  4شهر در سال  1335به  15شهر در سال  1355و  25شهر در سال 1375
رسید .با تبدیل  11مرکز مسکونی پرجمعیت دیگر به شهر در سال  1376تعداد مراکز شهری به  36شهر و این
تعداد در سرشماری سال  1385به  51نقطه شهری رسید.
طي سالهاي  1345تا  1365ـ به جز تهران که طرح جامع داشت و تا حدودی هم کرج ـ حوزه اسالمشهر-
رباط كريم تابع هیچ نوع سیاست و راهبرد و برنامۀ جامعی ،با هدف هدایت و کنترل توسعۀ هماهنگ نبوده و
عمدت ًا حاصل اسکان غیررسمی گروه های کم درآمد در اراضی حاشیه و اطراف آبادی ها و شهرها و راههای
اصلی منطقه بوده است .درفاصلۀ  30سالۀ  1355-85حدود  40درصد از  8میلیون نفر اضافه جمعیت مجموعه
به طور غیررسمی اسکان یافته اند.
بزرگترین شهرهای منطقه پس از تهران و کرج ،یعنی اسالمشهر ،قدس ،قرچک و ...حاشیه نشین هایی بودند
که به طور غیررسمی شکل گرفته و بعداً به شهر تبدیل شده اند .تنها طی ده سالۀ  1370-80چهار شهر عمده از

63

نه شهر جدید آن یعنی اکبرآباد ،مالرد ،پاکدشت و حسن آباد با مجموع جمعیت بیش از  350هزار نفر جزء مراکز
حاشیهنشین بوده اند .طی یک سال گذشته از نه آبادی تبدیل شده به شهر ،هشت آبادی ( باقر آباد ،سلطان آباد
و )...در زمره مراکز حاشیهنشین بوده اند .در حال حاضر  17مرکزحاشیه نشین ،که هر یک بیش از ده هزار نفر
جمعیت دارند .در انتظار نوبت شهر شدن هستند( .سرور .)3-8 :1386
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 .6-1تصوير و روند عمومي رشد سكونتگاههاي غير رسمي
• بررسيها نشان می دهد که طی  30سال ،یعنی  ،1385 – 1355حدود  42درصد از حدود  6/5میلیون نفر
اضافه جمعیت مجموعه به صورت غیررسمی اسکان یافته اند( .زنجاني)22:1386 ،
• بزرگترین شهرهای مجموعه پس ازتهران و کرج ،یعنی اسالمشهر ،قدس ،قرچک و غیره حاشیه نشین هایی
غیررسمی بوده اند که بعداً به شهر تبدیل شده اند.
• از  9شهر جدید التأسیس مجموعه در فاصله سال های  4 ،1375 – 1370شهر عمده آن ،یعنی اکبرآباد،
مالرد ،پاکدشت و حسن آباد با مجموع  230هزار نفر جمعیت جزء کانون های اسکان غیررسمی بوده اند.
(وزارت مسكن و شهرسازي)61:1386 ،
• از حدود  16آبادی که در فاصله  1375تا  1386به شهر تبدیل شده اند  22آبادی در زمره کانون های اسکان
غیررسمی بوده اند ( مانند باقر آباد ،سلطان آباد و غیره).
• طی این مدت برنامه های رسمی بخش مسکن ،مانند واگذاری زمین و حمایت های مالی و نیز طرح های
شهرسازی به دلیل بيتوجهي به توانایی ها و امکانات کم درآمدها به جلوگیری از روند رو به افزایش اسکان
غیررسمی قادر نبوده اند؛ به عنوان مثال ،درحالی که طبق نتایج سرشماری های رسمی درفاصله دهساله – 1375
 1385مجموعه شهری تهران با بیش از  2میلیون و  400هزار نفر افزایش جمعیت روبه رو بوده است و جمعیت
آن از حدود  7میلیون و  930هزار نفر به  13میلیون و  400هزار نفر افزایش یافته است ،مجموع شهرهای
جدید در دست احداث مجموعه ،یعنی پردیس ،پرند ،اندیشه و هشتگرد تاکنون نتوانسته اند بیش از  50هزار نفر
جمعیت جذب کنند.
• گستردگی ابعاد اسکان غیر رسمی ،مجموعه را با عوارض سیاسی و اجتماعی ناشی از شکلگیری تمرکزهای
جمعیتی فقیر و محروم و مسائل و مشکالت کارکردی و زیست محیطی متعددی روبه رو کرده است.
نمودار شماره« 1شمای کلی عوامل مؤثر در شکل گیری سكونتگاههاي غيررسمي
در مجموعه شهری تهران»
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 .6-2چشم اندازبلند مدت گسترش سکونتگاههای غیررسمی
براساس بررسیهای صورت گرفته حداقل تا بيست سال آتي ()1405دشاهد رشد سكونتگاههاي غيررسمي
خواهيم بود ،بخشي از مولفه هاي موثر در اين روند عبارتند از :
• تداوم رشد جمعیت مناطق شهري استان تهران (حدود  5میلیون نفر تا سال )1405؛
• تداوم روند مهاجرت به شهرها و مراكز جمعيتي رو به رشد و روستاهاي بزرگ؛
• روند افزایشی هزینههای زندگی در شهر تهران واجتناب ناپذیر بودن رانش بخشی از جمعیت به
سکونتگاههای حاشیه ای؛
• تداوم تفاوت قیمت چشمگیر بین مرکز و حاشیه؛
• تداوم سیاست تمرکز زدایی از تهران(در کنار آن ناکارآمدی شیوه های مدیریت نظام استقرار جمعیت
وفعالیت؛
• حرکت بطئی درحل مسائل و معضالت منطقه شهری تهران (بویژه ضعف شهر های جدید در جذب
جمعیت)؛
• وجود مراکز جمعیتی که به سرعت جمعیتپذیر میشوند (اجتنابناپذيري تبديل  50نقطه روستایی به شهر
تا سال .)1405
• گسیختگی و ناتوانی در پوشش فضایی ـ عملکردی متناسب و کامل برای مقابله با حاشیهنشینی
• رشد مراکز اشتغالزا در منطقه جنوب و جنوب غرب مجموعه شهری تهران.
• ظرفیت های نسبتا باال درجذب جمعیت توسط شهرکها وروستاهای پیرامونی به صورت خودرو(بویژه در
حوزه اسالمشهر -رباط کریم)از رهگذر خالءهای قانونی وناهماهنگی سازمانی؛
مجموعه عوامل فوق در کنار نهادینه نشدن روشهاي عملياتي موثر در تمرکز زدایی از تهران گوياي
تشديد معضالت ناشي از رشد اسكان غيررسمي – يا در خوشبينانهترين وضعيت– عدم تقليل مسائل كنوني
خواهيمبود.
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.7پیشنهادات
در راستای تصویر ارائه شده از اصليترين مسائل توسعه در سند توسعه استان تهران 9و در تبعيت از چشم انداز
استان در افق  1404و نيز تحوالت جمعيتي و چشمانداز رشد سكونتگاههاي غيررسمي ،راهبردهاي زير توصيه
ميگردد:
• دستیابی به تعادل فضایی و مهار و کنترل رشد جمعیتی و کالبدی منطقه شهری تهران؛
• رویکرد به تمرکز زدایی از نظام مدیریت و تصمیم گیری در سطح ملی ومنطقه ای تهران؛
• تقويت روز افزون زمینه های الزم برای افزایش حكمروايي شايسته در امر مدیریت توسعه منطقهاي و
شهری؛
• تقویت سازمانهای مردم نهاد و تقویت مؤلفه های مشارکت مردم؛
• تهیه برنامه های اجرایی جهت آینده نگری تحوالت سکونت وفعالیت در منطقه شهری تهران؛
• ایجاد شرایط ویژه در منطقه شهری تهران برای معکوس نمودن مهاجرت (مطابق سند ساماندهي
مهاجرت)؛
• عملیاتی نمودن اصول مصوب سند توانمند سازی اسکان غیررسمی کشور وطرح های تهیه شده برای
شهرهای واقع در پیرامون تهران؛
• رويكرد به عدالت فضايي و بازتوزيع ثروت به موازات رشد و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی
و اجتماعی؛

 .9س�ند توسعه اس�تان سندی
اس�ت راهب�ردی ک�ه ب�ا توجه
ب�ه قابلیته�ا ،محدودیتها و
تنگناهای توس�عه ،اصلی ترین
جه�ت گیریه�ا در زمین�ه
جمعیت و نیروی انسانی ،منابع
طبیعی ،زیربناها و فعالیتهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
و هدفهای کم�ی و کیفی بلند
مدت و میان مدت توسعه استان
را در چارچ�وب راهبرده�ای
کالن برنامه و سند ملی آمایش
س�رزمین و طرحه�ای توس�عه
عم�ران و اس�ناد ملی توس�عه
بخشی تبیین مینماید.

• توجه به چالش های موجود در زمینه گسترش ساخت وساز در اراضی واقع در حریم تهران مطابق
راهبردهای مشخص شده در طرح جامع تهران وطرح جامع حریم؛
• باز اندیشی در ضوابط و مقررات موجود در زمینه کنترل و نظارت ساخت وساز در روستاها و شهرک های
وشهرهای پیرامون تهران؛
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