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 چکيده
امروزه شناخت روند تغييرات كاربری زمين و عوامل اثرگذار بر آن از مباحث مطرح و مهم در برنامه ریزی شهری می باشد. در این 
پژوهش به بررسی نحوۀ اثرگذاری عامل مهاجرت بر تغييرات كاربری اراضی شهر اسالمشهر پرداخته شده است. با این هدف كه 
شناخت و تحليل منطقی و روشنی از مسائل پویا و متغير شهر اسالمشهر به عنوان یکی از بزرگترین مهاجر شهرهای جهان ارائه شود. 
 ENVI روش تحقيق روش توصيفی - تحليلی، روش جمع آوری اطالعات روش اسنادی و ميدانی و ابزار مورد استفاده، نرم افزارهای
از عکس های  اراضی  و GIS و عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای شهر اسالمشهر می باشد. برای استخراج نقشه های كاربری 
از  از تصحيح هندسی2  نيز پس  ماهواره ای  تصاویر  از  و  رقومی سازی دستی  از روش  زمين مرجع كردن1  از عمليات  هوایی، پس 
روش حداكثر احتمال3 در محيط نرم افزار ENVI استفاده شده است و برای سنجش صحت نقشه های استخراجی، ضریب كاپا 
برای هر یك محاسبه گردید. نتایج تحقيق نشان دهندۀ اثرگذاری عامل مهاجرت بر تغيير كاربری كشاورزی و فضای سبز و تبدیل 
آنها به كاربری های شهری، به ویژه كاربری مسکونی و سپس كاربری حمل و نقل در اسالمشهر بوده است. لذا با توجه به اهميت 
كاربری های كشاورزی و فضای سبز از نظر اقتصادی، زیست محيطی و ... و همچنين مهاجرپذیر بودن این شهر و ادامۀ روندهای 
مهاجرتی، پيشنهاداتی برای حفاظت از این كاربری ها و اتخاذ تدابير مناسب جهت كاهش آثار منفی ناشی از ورود مهاجران جدید 

ارائه گردیده است. 

واژگان كليدی: كاربری زمين، مهاجرت، اسالمشهر.
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مقدمه 

تغييرات كاربری زمين، فرآیندهای پویای فضایی هستند كه در دهه های گذشته توجه برنامه ریزان، اقتصاددانان، اكولوژیست ها و 
دیگران را برای مدیریت منابع از طریق پيش بينی رشد آینده و ارزیابی برنامه های آینده و معرفی نواحی زیست محيطی در خطر 
به خود جلب كرده است )Dietzel & Clarke, 2005: 2(. تغييرات كاربری اراضی به طور عمده ای از عوامل بزرگ مقياسی مانند 
مباحث اقتصاد جهانی و اقليم تأثير می پذیرد و مسائلی مانند تغييرات جمعيتی و سياست های محلی در كنار عوامل یاد شده نقش 
تعيين كننده ای دارند )Geist & Lambion, 2002(. از ميان عوامل اثرگذار بر تغييرات كاربری اراضی، عوامل جمعيتی مهم ترین 
عوامل محسوب می شوند كه سایر عوامل را نيز تحت الشعاع خود قرار می دهد. در ميان عوامل جمعيتی، مهاجرت از اساسی ترین 
عوامل به ویژه در تغيير كاربری اراضی شهری است (Henry et al., 2003). رشد روز افزون شهرها و غلبۀ شيوۀ زندگی شهرنشينی 
در چند دهۀ اخير موجب شکل گيری روندهای مهاجرتی عظيمی به مناطق شهری در سراسر جهان شده است. این موضوع بيش 
از همه كشورهای در حال توسعه را با مشکالت فراوان مواجه ساخته است. مهاجرت های عظيم به شهرهای این كشورها، موجب 
ایجاد مشکالتی از قبيل ناسازگاری در كاربری ها، عدم تناسب كاربری ها با استانداردهای شهرسازی، آشفتگی محيط شهری، عدم 
ارائۀ خدمات شهری به جمعيت تازه وارد و شکل گيری حلبی آبادها و مناطق حاشيه نشين، از بين رفتن اراضی كشاورزی پيرامون 
در اثر توسعۀ فيزیکی شهرها و تغيير كاربری های آن به كاربری های شهری، دگرگونی روستاهای پيرامونی و واقع در حوزۀ نفوذ 
كالنشهرها و ... گردیده است. كشور ایران نيز همچون سایر كشورهای در حال توسعه، در چند دهۀ گذشته شاهد چنين روندی بوده 
است. تحوالت نظام اجتماعی – اقتصادی و سياسی ایران به خصوص از دهۀ 1340 به بعد و گسترش شتابان شهرنشينی و به تبع 
آن افزایش جمعيت شهرها در اثر روندهای مهاجرتی از روستا به شهر، مهم ترین عامل و منشأ تغييرات كاربری اراضی در بسياری 
شهرها و روستاهای كشور می باشد )نظریان، 1385: 85-84(. این روند به دو صورت در تغيير كاربری اراضی شهرها اثرگذار بوده است:

اراضی كشاورزی  اثر ورود مهاجران كه در اغلب موارد موجب تغيير كاربری  1( گسترش و توسعۀ فضایی شهرهای موجود در 
پيرامون آنها به كاربری های شهری، شکل گيری مناطق حاشيه نشين و فاقد نظام كاربری اراضی و نظارت بر آن در مقياس كالن، 

شکل گيری نظام كاربری اراضی ناسازگار و نامناسب با مشکالت و مسائل بسيار زیاد.
2( تورم جمعيتی نقاط روستایی پيرامون شهرهای بزرگ در اثر مهاجرت های گسترده و تبدیل آنها به نقاط شهری و دگرگونی در نظام 
كاربری زمين خاص و ویژۀ نواحی روستایی به یك نظام كاربری اراضی شهری بدون برنامه و طرح از پيش اندیشيده شده و غير استاندارد.

هر دو شکل این تغييرات كاربری اراضی مناطق شهری در شهر تهران، به عنوان بزرگ ترین شهر كشور و مركز كليۀ فعاليت های 
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و ... كشور دیده می شود. بعد از اصالحات اراضی، شهر تهران پذیرای بيشترین تعداد مهاجران روستایی 
و شهری بوده است. هدف از تهيۀ این مقاله نشان دادن مکانيزم و نحوۀ اثرگذاری عامل تغييرات جمعيتی و به طور خاص مهاجرت بر 
تغيير كاربری اراضی می باشد. در این راستا شهر اسالمشهر به عنوان محدودۀ مطالعاتی انتخاب گردیده است. علت اصلی انتخاب این 
شهر برای بررسی، مهاجرپذیر بودن آن و شکل گيری بر اثر روندهای مهاجرتی در طول دهه های 1350 و 1360 بوده است. به طور كلی 
محدودۀ شهر اسالمشهر به دليل فاصلۀ نزدیك با شهر تهران و سهولت دسترسی به آن و همچنين قابليت گسترش فيزیکی، طی چند 
دهۀ اخير عرصه ای برای گسترش كاركردهای سکونتی – خوابگاهی و كارگاهی و صنعتی شهر تهران بوده است )رضوانی، 1381(. به عبارت 
دیگر شهر اسالمشهر برخالف سایر شهرهای قدیمی كشور، در اثر استعدادهای بالقوۀ طبيعی و زیست محيطی خود به وجود نيامده است، 
بلکه به وجود آمدن این شهر به علت قرارگيری در حوزۀ نفوذ شهر تهران و تبدیل شدن به مقصد سکونت هزاران نفر مهاجری است كه 
در اثر عوامل دافعۀ تهران همچون گرانی زمين و مسکن، وارد این محدوده شدند )حبيبی، 1381؛ شيخی، 1381 و حبيبی و اهری، 1383(. این 
روند شکل گيری بدون تردید همراه با دگرگونی های عمدۀ كالبدی و فضایی به ویژه در كاربری اراضی بوده است. در این مقاله اثرگذاری 
مهاجرت ها بر تغيير كاربری زمين ازسال 1343، زمانی كه هنوز شهر اسالمشهر شکل نگرفته و مهاجرتی صورت نگرفته است، تا 1388 
مورد بررسی قرار گرفته است تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود. آیا مهاجرت موجب تغيير كاربری اراضی در شهر اسالمشهر شده 

است؟ كدام یك از كاربری ها بيشترین تغيير را در اثر ورود مهاجران داشته است؟ تغيير كاربری چه آثاری را به دنبال داشته است؟   
1. مبانی نظری تغيير كاربری زمين

می باشد  كاربری ها  و  فعاليت ها  فضایی  الگوهای  و  پراكنش  نحوۀ  در  تغيير  و  كاربری ها  نوع  تغيير  شامل  زمين  كاربری  تغيير 
)Briassoulis, 2000: 12(. به عبارت دیگر، تغيير كاربری اراضی یعنی تغيير در نوع استفاده از زمين كه لزوماً تغيير در سطح زمين نبوده، 
بلکه تغيير در تراكم و مدیریت زمين نيز می باشد )پرنون، 1389: 40(. امروزه در دنيا، توجه خاصی به كنترل تحوالت كاربری اراضی و 
پوشش سطح زمين شده كه بيشتر به خاطر تنظيم سياست های مربوط به كاربری اراضی بوده است كه نياز به اطالعات كافی و جدید در 
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مورد روند تحوالت كاربری اراضی دارد. برای پاسخ به سواالت به هم پيوسته ای نظير چرا؟ چه وقت؟ چگونه؟ كجا؟ تغيير كاربری اراضی 
روی می دهد به مدت دویست سال است كه نظریات و الگوهای متعددی مطرح و به عمل گرایيده است )خاكپور و دیگران، 1386: 48(. به 

طور كلی زمينه های پژوهش در تغييرات كاربری زمين را به صورت شکل1 می توان نشان داد. 
شکل1: زمينه های پژوهش در تغييرات كاربری و پوشش زمين

 
 Nunes & Auge, 1999: 17 :مأخذ

تركيبی  مدل  زمين،  كاربری  تغييرات  تحليل  در  چاپين 
"عقالنی – تطبيقی" را عنوان كرده است. براساس این مدل، برنامه ریزی 
بر پایۀ تحليل عقالنی استوار است. وی تکنيك های الزم برای انطباق 
مشاركت  می كند:  بيان  زیر  موارد  قالب  در  را  متغير  در شرایط  برنامه 
مردمی و نظارت برای حل مشکالت؛ ارزیابی اثرات مشکالت و كاهش 
آنها؛ ارزیابی برنامه. چاپين در نهایت مدیریت تغييرات كاربری زمين را به 

عنوان یك صندلی با سه پایۀ اصلی به شکل 2 تصویر می كند. 
به این ترتيب می توان این گونه نتيجه گيری كرد كه در دیدگاه او توسعۀ 
پایدار، مبنای ارزیابی تغييرات قرار دارد و بر این اساس سه پایۀ )بعد( كلی را 
برای تغييرات كاربری زمين مورد توجه قرار می دهد. هر یك از این پایه ها 
خود دارای زیر شاخه های بسيار بوده و از بسياری از مسائل تأثير پذیر بوده و 

متفاوت  توسعه  و در حال  یافته  توسعه  بين كشورهای  زمين  كاربری  تغيير  علل  )مهدیزادگان نمين، 1387(.  تأثير می گذارد  آنها  بر 
است. در كشورهای توسعه یافته، تغيير كاربری زمين ریشه در دالیل اقتصادی مانند كشاورزی بزرگ مقياس، توسعۀ شهری و 
افزایش نياز به نگهداری كيفيت محيط زیست برای نسل فعلی و نسل های آتی دارد. اما در كشورهای در حال توسعه، رشد سریع 
از دیدگاه مك الهين  از جرجانی، 1388(.  نقل  به   Nigal et al., 2008: 1( اصلی می باشد  اقتصادی عوامل  موقعيت  و  فقر  جمعيت، 
عوامل و عوارض طبيعی، پيشينۀ فعاليت قبلی، ارتباطات و حمل و نقل، بورس بازی زمين و ضوابط و مقررات از عوامل اثرگذار 

بر تغيير كاربری زمين می باشد )شکل3(. 
شکل3: عوامل مؤثر در استفاده از يك فضا

McLoughlin, 1973: 44-46 :مأخذ

شکل2 : مدل تركيبی "عقالنی – تطبيقی" از چاپين

  Chapin, 1966 :مأخذ
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چاپين سه گروه عوامل را در تغيير كاربری اراضی موثر می داند كه عبارتند از: دالیل اقتصادی، دالیل اجتماعی )مانند عالیق و 

خواست مردم به عنوان یك عامل مشخص شدن كاربری زمين( و رابطۀ بين عوامل )شکل4(.

شکل4: چرخۀ عوامل موثر در تغييرات كاربری زمين

  Chapin, 1966 :مأخذ

عالوه بر عوامل ذكر شده، برخی علل دیگر به صورت مطالعات موردی در مناطق مختلف شناسایی شده اند كه در اینجا به برخی 
از مهم ترین آنها اشاره می شود. دولت )در بيشتر كشورها دولت به طور مستقيم یا غير مستقيم در كاربری زمين دخالت می كند( 
)شکویی، 1380: 255(؛ زیرساخت ها و ارتباطات (Godchalk et al., 1995: 229-228)؛ توسعه های شهری )شکویی، 1380(؛ هسته های 
سکونتی )حبيبی، 1381( و... . شکل5 ابعاد تغييرات كاربری زمين در مقياس منطقه ای و محلی و ارتباط آن را با تعادل اكولوژیك نشان 

می دهد )حجازی، 1387 و مهدیزادگان نمين، 1387(. 
شکل5: ابعاد تغييرات كاربری زمين در مقياس منطقه ای و محلی

Chapin et al., 1995: 6 :مأخذ

در ارتباط با تغييرات كاربری اراضی و عوامل اثرگذار بر آن، تحقيقاتی هم در داخل و هم در خارج از كشور صورت گرفته است. در 
جدول1 به تعدادی از پژوهش های صورت گرفته در این ارتباط اشاره شده است.

 تعادل اكولوژیکی
 شاخصهای توسعۀ

پایدار
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جدول1: ادبيات مربوط به تغيير كاربری زمين

نتايجسالنويسنده 

به توضيح تغيير كاربری زمين، عوامل اثرگذار و تئوری ها و مدل های مرتبط با آن پرداخته و در آن 2000 م.هلن بریاسوليس4
تغييرات جمعيتی و به ویژه مهاجرت از عوامل مهم اثرگذار محسوب شده است.

 مشخص شدن اثر تغييرات جمعيتی بر تغييرات كاربری زمين های كشاورزی در مناطق یيالقی اكوادور2002 م.جکيش5
بررسی اثرات مهاجرت از مکزیك به آمریکا بر تغيير كاربری اراضی2006 م.لوپز6 و دیگران

مشخص شدن اثر تغيير جمعيتی و مهاجرت بر تغيير كاربری اراضی درۀ ليمات سوئيس از یك منطقۀ 2007 م.هرسپرگر و بورگی7
كشاورزی در سال 1930 به یك منطقۀ حومۀ شهری زوریخ در سال 2000

نشان دادن اثرات عوامل اقتصاد جهانی و عوامل محلی مانند مهاجرت در تغيير چشم اندازهای فرهنگی 2007 م.پنا8
در اسپانيا

ـ .ش.نظری نشان دادن اهميت روند شتابان شهرنشينی و پيامدهای مختلف آن، به ویژه گسترش فيزیکی شهرها 1377 ه
و بلعيدن اراضی زراعی پيرامون با عنایت به پدیده های مهاجرت های روستایی در سطح كالن ملی

ـ .ش.ظاهری 1387 ه
نشان دادن توسعۀ كالن شهر تبریز و تغيير دیدگاه های اقتصادی از بخش كشاورزی به صنعت و خدمات و به 
عبارتی تحوالت اقتصادی و اجتماعی، منبعث از تغييرات مناسبات شهر و روستا به صورت مجموعه ای مرتبط 

با یکدیگر در شکل گيری تغييرات كاربری اراضی روستاهای حوزۀ نفوذ كالنشهر تبریز

ـ .ش.ضياء توانا و قادرمندی پيرامون 1388 ه روستاهای  اراضی  كاربری  دگرگونی  در  پيراشهری  مناطق  به  مهاجرت  اثرات  مشخص شدن 
شهر سنندج

مشخص شدن اثر تغيير جمعيت بر تغيير كاربری اراضی كشاورزی منطقۀ باال طالقان1389 هـ .ش.قربانی
مأخذ: Briassoulis, 2000; Jokish, 2002; Lopez, 2006; Hersperger & Burgi, 2007; Pena, 2007; Koomen et al., 2007 و نظری، 1377؛  

ظاهری، 1387؛ ضياء توانا و قادرمندی، 1388؛ قربانی، 1389

2. روش تحقيق
روش تحقيق در این پژوهش روش توصيفی – تحليلی است. اطالعات مورد نياز از روش اسنادی )بررسی ادبيات تحقيق و آمار و اطالعات 
مورد نياز از دفاتر آماری مركز آمار، شهرداری و...( و روش ميدانی یا پيمایشی )بازدید از شهر اسالمشهر برای كسب پاره ای از اطالعات كه 
موجود نبوده است( جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحليل اطالعات از روش های كمی و كيفی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده 
شامل نرم افزارهای ENVI و GIS و  عکس های هوایی شهر اسالمشهر در سال 1343 و تصاویر ماهواره ای این شهر در سال های 1364، 
1377 و 1388 می باشد. در این مقاله در ابتدا مبانی نظری مربوط به تغيير كاربری اراضی بررسی گردیده است. در ادامه، روندهای مهاجرتی 
به شهر اسالمشهر در دوره های مختلف با جزئيات كامل شناسایی و همچنين نقشه های كاربری اراضی با روشی كه در ادامه توضيح داده 
 Arc GIS خواهد شد تهيه شده است. پس از استخراج نقشه های كاربری اراضی، مساحت مربوط به انواع كاربری ها با استفاده از نرم افزار
محاسبه و روند تغييرات كاربری اراضی مشخص گردید. سپس این تغييرات در ارتباط با روندهای مهاجرتی به شهر اسالمشهر مورد بررسی 

قرار گرفته و ارتباط ميان آنها مشخص گردید و در نهایت نيز به جمع بندی پرداخته شده است.  
 عکس های هوایی مربوطه پس از اینکه از طریق نقشۀ توپوگرافی سال 1351 زمين مرجع شدند، به روش رقومی سازی دستی 
TM نيز تصحيح  بایر و راه( از آنها استخراج گردید. سپس تصاویر ماهواره ای  انواع كاربری ها )شهری، كشاورزی و فضای سبز، 
هندسی گردیدند. ابتدا تصویر TM مربوط به سال 1388 )2009( از طریق نقشه های موجود در طرح ساختاری راهبردی 1386 
كه توسط مهندسين مشاور آبان تهيه شده بود تصحيح هندسی گردید. در این مرحله خطای تصحيح در حدود 0/4 پيکسل بود 
كه برای این عمل مناسب و مورد قبول است. سپس هر كدام از تصاویر TM 1364)1987( و 1377)1998( از روی همين تصویر 
1388 و با خطای كمتر از 0/2 پيکسل تصحيح هندسی گردید. به منظور انجام طبقه بندی تصاویر، پيکسل های آموزشی از خود 
تصاویر انتخاب شدند كه تا حد امکان سعی شد از پيکسل های خالص استفاده شود. تعداد پيکسل های هر كالس آموزشی با توجه 
به رابطۀ »n – 100 n 10«، كه در آن n تعداد باندهای مورد استفاده از یك تصویر برای طبقه بندی می باشد، به اندازۀ قابل قبول 
و با پراكنش مناسب تعيين شد. سپس با استفاده از روش حداكثر احتمال طبقه بندی انجام گرفت. در نهایت برای انجام ارزیابی 
طبقه بندی نمونه برداری )پيکسل های واقعيت زمينی( از نقشه های موجود استفاده شد. برای ارزیابی تصویر 1388 از نقشه های 
ارزیابی صحت طبقه بندی می باشد،  برای  طرح ساختاری راهبردی 1386 اسالمشهر – رباط كریم استفاده شد و ضریب كاپا، كه 
برای این تصویر در حدود 89 درصد بود. برای ارزیابی تصویر 1377 نيز از نقشۀ طرح تفصيلی شهر اسالمشهر نمونه برداری واقعيت 
زمينی انتخاب شده، ضریب كاپا برای این تصویر 87 درصد بود. در نهایت برای ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر 1364 از نقشۀ 
طرح جامع شهر اسالمشهر كه توسط مهندسين مشاور همسو تهيه شده بود استفاده شد و ضریب كاپا در حدود 87/5 درصد بود.
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3. يافته های تحقيق 

1-3- گسترش فيزيکی شهر اسالمشهر
در ارتباط با گسترش فيزیکی شهر اسالمشهر می توان سه مرحله را در نظر گرفت كه این مراحل به شرح زیر می باشد: 

1-1-3- مرحلۀ اول )شکل گيری اوليه(
حدوداً دهه های 1340 و 1350 را در بر می گيرد. در محدودۀ اسالمشهر فعلی، 7 روستای قاسم آباد، چهارطاقی، مظفریه، ضياء آباد، 
موسی آباد، سالور و محمدآباد وجود داشته اند. در ميان این روستاها قاسم آباد از جمله بزرگترین و پرجمعيت ترین نقاط به شمار 
می رفت و توسعۀ این روستاها تا سال های 1330 صرفاً در چهارچوب مرمت قلعه و یا بازسازی اماكن داخل قلعه و یا ایجاد قلعۀ دوم 
خالصه می شد )حبيبی و اهری، 1383: 87(. اما، بعد از اصالحات اراضی در دهۀ 1340 و شکل گيری روندهای مهاجرتی به سوی شهر 
تهران و نواحی پيرامون این شهر، نخستين جرقه های شکل گيری كانون زیستی اسالمشهر دیده می شود. در این مرحله ابتدا اراضی 
خارج از محدودۀ روستاهای اوليه )هسته های اوليه سکونت( به صورت غيرقانونی تفکيك و تبدیل شده و به صورت غيررسمی به 
متقاضيانی كه غالباً اقشار كم درآمد كالنشهر تهران بودند عرضه می شد. در این دوره عمده ترین گرایش به توسعه در جهات شمال 
و غرب قاسم آباد، خصوصاً در اطراف جاده ساوه وجود داشته است. بعد از قاسم آباد در شرق و غرب روستای مظفریه و در طرفين 
شرقی و جنوب غربی سالور، توسعۀ جزئی صورت گرفت. به طور كلی هر چه روستاهای اوليه و اراضی متعلق به آنها به راه ارتباطی 
تهران- ساوه نزدیك تر بوده، بيشتر زیر پوشش توسعۀ شهری قرار گرفته و هر چه روستاها و مکان های اوليۀ آنها دورتر از جاده ساوه 

و در نواحی جنوب و جنوب شرق بوده، كمترین توسعه را داشته است. 
2-1-3- مرحلۀ دوم )تغيير شکل، دگرگونی و گذار(

این دوره برابر با دهه های 1360 تا اواسط 1370 می باشد. در این مرحله با رشد و گسترش شهر، برخی از شهرک ها و نقاط روستایی 
اطراف در شهر ادغام شدند كه مهمترین آنها عبارتند از: روستاهای ميان آباد، صالح آباد، حصار چوپان و شهرک واوان. در این دوره 
پایين بودن سرانۀ خدماتی در این سکونتگاه و عدم توازن سرانه های زمين شهری، مسکونی، ارتباطات، در مقابل تراكم ناخالص و 

خالص بسيار باال، به روشنی مرحلۀ انتقال سکونتگاه و تداوم جوهرۀ رشد خودرو را انعکاس می دهد. 
3-1-3- مرحلۀ سوم )دورۀ پيوستگی، انسجام و ثبات نسبی(

این دوره از اواسط دهۀ 1370 تا به امروز را شامل می شود. در این دوره رشد خارج از رویه و انفجاری جمعيت كند می شود و 
سرانجام به دليل تأثير عوامل خارجی، چون طرح های شهری و ضوابط و مقررات مربوط به آن و عوامل داخلی، شامل شهرداری و 
دیگر دستگاه های عمرانی شهری كه همراه با به رسميت شناخته شدن و شناسنامه دار شدن شهر اسالمشهر به عنوان یك شهرستان 
در آنجا حضور مشهود یافته اند، متوقف و حتی در تداوم تحرک جمعيت، مهاجر فرستی سکونتگاه آغاز می شود. در این مرحله رشد 
انفجاری جمعيت متوقف و تکثير در سکونتگاه های رقيب پيرامونی چون گلستان )سلطان آباد(، نسيم شهر )اكبرآباد( و.... آغاز می شود 

)عبداللهی، 1386 و شيخی، 1380 و 1381(. 

2-3- روندهای مهاجرتی به شهر اسالمشهر
شهر اسالمشهر خود یکی از مناطق حاشيه ای اطراف تهران است كه در درجۀ اول زایيده و متأثر از بحران مسکن در شهر تهران 
می باشد. كمبود مسکن متوسط در شهر تهران، گرانی قيمت زمين و اعمال مقررات ساختمانی در محدودۀ 25 سالۀ تهران باعث 
گرایش به مسکن پایين تر از متوسط و ایجاد مناطق حاشيه ای چون اسالمشهر شده است. به طور كلی محدودۀ شهر اسالمشهر به 
دليل فاصلۀ نزدیك با شهر تهران و سهولت دسترسی به آن و همچنين قابليت گسترش فيزیکی، طی چند دهۀ اخير عرصه ای برای 
گسترش كاركردهای سکونتی – خوابگاهی، كارگاهی و صنعتی بوده است. این نقطه به شدت مهاجرپذیر بوده و به محل سکونت 
كارگران و كاركنانی تبدیل شده كه در تهران و حومه های آن مشغول كار هستند. به طور كلی روند مهاجرت به شهر اسالمشهر 
را می توان در شکل6 نشان داد. همان طور كه در شکل نشان داده شده، مهاجران روستایی به علت دافعه های مکان زندگی خود 
و جاذبه های شهر تهران، به شهر تهران مهاجرت كرده، اما به دالیلی از جمله عدم توانایی مالی در تهيۀ مسکن در این شهر و در 
دسترس بودن مسکن و زمين ارزان قيمت در اینجا، جذب مناطق پيرامونی چون اسالمشهر می شوند. اما، در سير جدید مهاجرت، 
روستایيان محروم و مهاجران افغانی كه حتی قدرت تهيۀ مسکن در اسالمشهر را نيز ندارند به روستاهای پيرامونی این شهر مهاجرت 
كرده به طوری كه سبب شده اند روستاهای متورمی ایجاد شود كه گاهی جمعيت آنها از بسياری از نقاط شهری كشور نيز بيشتر 
باشد، همانند روستای احمدآباد مستوفی با 11272 نفر جمعيت. در جدول2 روندهای مهاجرتی به شهر اسالمشهر، مبداء مهاجران، 

علل مهاجرت و تعداد مهاجران از سال 1342تا 1388 ارائه گردیده است. 
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جدول2: روندهای مهاجرتی به شهر اسالمشهر

علل مهاجرت مبدأ مهاجران
سهم مهاجران  
از كل جمعيت 
شهر به درصد

دوره

اصالحات اراضی؛ شکل گيری اقتصاد تك محصولی و تکيه بر درآمد 
نفت؛ در پيش گرفتن سياست قطبی كردن فعاليت ها در جریان 

برنامۀ دوم؛ اعالم سياست درهای باز

تهران؛ زنجان؛ 
آذربایجان شرقی؛ گيالن؛ 

مازندران و ...
80

از 1342 تا 1357
)از انقالب سفيد تا 

انقالب اسالمی(

ادامۀ اثرگذاری عوامل مربوط به دوره های قبل؛ وقوع جنگ تحميلی 
و جابه جایی گستردۀ مردم در پهنۀ سرزمين؛ تحوالت شهر و 

شهرنشينی در جریان وقوع انقالب

تهران؛ زنجان؛ 
آذربایجان شرقی؛ 

گيالن؛ كردستان و ...
55/9

از 1357 تا
1367 )از انقالب اسالمی 
تا پایان جنگ تحميلی(

كاهش كيفيت زندگی؛ افزایش بهای زمين و مسکن؛ سياست كنترل 
مواليد

اثرات طرح جامع

تهران؛ آذربایجان شرقی؛ 
گيالن؛ مازندران؛ اردبيل 

و ...
21/42

از 1368 تا 1378
)از تصویب طرح جامع تا 

پایان افق طرح(
گسترش حاشيه نشينی در اطراف و شکل گيری كانون های زیستی 

خودانگيختۀ جدید
بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی و ارائۀ خدمات؛ زاد و ولد طبيعی 

مهاجران دوره های قبل
37/3

از 1378 تا  1388 )از 
پایان دورۀ طرح جامع تا 

حال حاضر(

مأخذ: مركز آمار ایران، 1345تا1388؛ عرفانی، 1388؛ عبداللهی، 1387و كالیه، 1373

شکل6: روندهای مهاجرت به شهر اسالمشهر

 مأخذ: كالیه، 1373

در بين سال های 1378 تا 1388، شاهد افزایش رشد جمعيت در این شهر هستيم، به طوری كه نرخ رشد از 2/2% به 3% می رسد. 
این افزایش جمعيت باز هم به طور مستقيم )ورود 133260 نفر مهاجر جدید( و غيرمستقيم به مسألۀ مهاجرت به این شهر مربوط 
می شود. این عوامل عبارتند از:1( گسترش حاشيه نشينی در اطراف اسالمشهر و شکل گيری كانون های زیستی خودانگيختۀ جدید 
مانند ميان آباد در نتيجۀ ورود مهاجران تازه وارد. 2( ورود مهاجران جدید )133260 نفر( به شهر با توجه به بهبود اوضاع اقتصادی 
و اجتماعی اسالمشهر و تأمين خدمات اوليۀ مورد نياز )آب، برق، گاز، تلفن( در حد نسبتاً مطلوبی برای كل زیستگاه و كمتر بودن 
با تهران، این منطقه را از جاذبه های بيشتری برای طبقۀ متوسط و زوج های جوان مناطق جنوبی  قيمت زمين در مقام مقایسه 
تهران برخوردار كرد. در این ميان توجه به اقدامات دولت و سازمان های وابسته به آن در زمينۀ توليد مسکن در این منطقه و احداث 
شهرک هایی مانند مسکن جوانان، تأمين اجتماعی، جانبازان و واحدهای اجاره به شرط تمليك، بستر مناسبی را برای پذیرش گروه 
فوق فراهم آورد. 3( زاد و ولد طبيعی ساكنان شهر با توجه به اینکه كودكان و خردساالن دوران اوليه پيدایش اسالمشهر در این دوره  
به جوانان آمادۀ ازدواج تبدیل شده اند و درصدی از رشد مربوط به این دسته است و همان طور كه گفته شد به مهاجرت های چند 

دهۀ قبل به صورت غيرمستقيم مربوط می شود )عرفانی، 1388(.
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3-3- تغييرات كاربری اراضی

نقشه های كاربری اراضی به صورتی كه در ادامه مشاهده می شود استخراج شده است )نقشه های 1 تا 4(. مساحت كاربری های 
مختلف در طول دوره های مورد بررسی از روی نقشه های استخراج شده از عکس هوایی و تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار 
Arc GIS محاسبه شده و در جدول3 آورده شده است. همچنين در جدول 4 تغييرات به تفکيك كليۀ كاربری ها ارائه گردیده 

است. 

جدول3: مساحت كاربری های مختلف از سال 1343 تا 1388

نوع كاربری
مساحت در سال 

1343(M2)
مساحت در سال 

1364(M2)
مساحت در سال 

1377(M2)
مساحت در سال 

1388(M2)

213089/974820522/9910436452/4314717356/32شهری

10982710/714551885/412724714/182853441/68كشاورزی و فضای سبز

16133042/6516411594/1611927725/456497364/18باير

2083181/011752762/522447661/063468602/99جاده

جدول4: مساحت كاربری های مختلف در شهر اسالمشهر از سال 1343 تا 1388

سال 1388 سال 1377 سال1364 سال 1343 كاربری

11322700 3978800 4129209 213089 مسکونی
774700 207500 168330 - آموزشی
104700 99900 15343 - درمانی
155500 25800 19001 - بهداشتی
128500 37600 29913 - مذهبی
18500 6900 520 - فرهنگی
264700 19900 7393 - اداری
204000 62700 2662 - ورزشی
100700 55500 8529 - تجهيزات شهری
187300 55500 30497 - تأسيسات شهری
1813900 44900 18606 - حمل و نقل
156800 172700 18606 - نظامی و انتظامی
304100 288800 346807 - صنعتی
2110400 3211900 1439948 16133042 اراضی بایر
704100 255600 145178 - تجاری
5489900 2514400 2654975 208318 راه

2853441/68 2724714/18 4551885/41 10982710/71 كشاورزی و فضای سبز
مأخذ: مهندسين مشاور همسو، 1364؛ مهندسين مشاور همسو 1381؛ مهندسين مشاور آبان، 1388و پرنون، 1389 
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نقشه1و2: كاربری اراضی شهر اسالمشهر از چپ به راست در سال های 1343 و 1364 

نقشه3و4: كاربری اراضی شهر اسالمشهر از چپ به راست در سال های 1377 و 1388
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4. مهاجرت و تغيير كاربری اراضی در شهر اسالمشهر

بررسی مقایسه ای ميزان مهاجرت ها و تغييرات كاربری شهر اسالمشهر مشخص می كند كه از سال 1343 كه شهر اسالمشهر هنوز 
شکل نگرفته است و تنها نقاط روستایی كه نطفۀ اصلی شهر اسالمشهر بوده اند در این منطقه وجود داشتند، تا سال 1388 تغيير كلی 
به صورت تبدیل كاربری های خاص روستایِی روستاهای اوليه به كاربری های شهری می باشد. به این ترتيب كه كاربری كشاورزی 
كه اصلی ترین كاربری آن روستاها بوده دارای روند تغيير منفی، كاربری های بایر نيز دارای روند منفی و در عوض سایر كاربری ها 
دارای افزایش بوده اند. در سال 1343 ميزان كاربری كشاورزی و فضای سبز برابر 40/06 درصد بوده است. اما، با افزایش جمعيت 
در دهۀ 1350 تا سال 1365 و ورود 160490 نفر مهاجر به این شهر، می بينيم كه كاربری كشاورزی و فضای سبز در سال 1364 
به 16/53 درصد می رسد و به ميزان 23/54 درصد كاهش داشته است. اما، مساحت كاربری های بایر در این دوره بدون تغيير مانده 
است. می توان چنين نتيجه گرفت كه مهاجران برای اسکان خود بيشترین تعرض را به كاربری های كشاورزی داشته اند. چرا كه 

آنها در ابتدا در اطراف هسته های روستایی كه منطبق بر زمين های كشاورزی و فضای سبز بوده است ساكن شده اند )نقشۀ1و2(.
 نمودار1: جمعيت كل و جمعيت مهاجر به شهر اسالمشهر از سال 1345 الی 1385
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 نمودار2: تغييرات كاربری اراضی شهر اسالمشهر از سال 1343 الی 1388

این روند با ادامۀ مهاجرت به شهر اسالمشهر ادامه داشته است به طوری كه در سال 1377 مساحت كاربری كشاورزی باز هم 
كاهش می یابد و در مقابل باز هم كاربری های شهری روند رو به افزایشی داشته است. در دهه 1380، روند مهاجرت ها به شهر 
اسالمشهر ادامه دارد و درحدود 130 هزار نفر مهاجر وارد این شهر شدند. كاربری شهری به موازات این افزایش جمعيت افزایش 
یافته و درمقابل كاربری های بایر كاهش چشمگيری داشته و به ميزان زیادی به كاربری شهری تبدیل گردیده است. اما، نکتۀ مهم در 
این سال افزایش كاربری فضای سبز و كشاورزی است. این افزایش به این دليل نبوده است كه مهاجران دیگر به این شهر نيامده اند، 
بلکه به این علت می باشد كه اسکان مهاجران و نحوۀ استفاده از اراضی در این دهه، قانونمند شده و تحت نظارت نهادها و ارگان های 
شهری درآمده است. به عبارت دیگر در دوره های اوليۀ شکل گيری شهر اسالمشهر و ورود مهاجران هيچ طرح و برنامه ریزی برای 
كنترل و نظارت بر كاربری زمين وجود نداشته است، درنتيجه مهاجران به راحتی اراضی كشاورزی و فضای سبز را تصرف كرده و به 
كاربری های شهری تبدیل كردند. اما از اواسط دهۀ 1370 به بعد، با اجرای طرح جامع و تهيۀ طرح تفصيلی برای شهر و مستحکم 
شدن نهادهایی چون شهرداری، موجب شد كه مهاجران نتوانند به راحتی كاربری های كشاورزی و فضای سبز را تغيير كاربری دهند. 
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در نتيجه كاربری های كشاورزی و فضای سبز روند رو به افزایشی به خود گرفته كه عمدۀ آن مربوط به ایجاد پارک ها و فضاهای 
سبز شهری بوده است. 

نمودار2 به خوبی نشان می دهد از سال 1343 تا 1388، كاربری كه بيشترین افزایش را داشته است، كاربری مسکونی می باشد. 
كه این مسأله مربوط به مهاجرت هایی است كه با هدف تأمين مسکن به این شهر در طول این سال ها صورت گرفته است. مهاجرانی 
كه به قصد اقامت در شهر تهران اقدام به مهاجرت كردند، به دليل عدم توانایی تأمين مسکن در این شهر به نقاط پيرامون شهر 
تهران و به ویژه اسالمشهر كه هيچ كنترل و نظارتی بر استفاده از اراضی آن وجود نداشت جذب شدند و چنين تحول و تغييری 
را ایجاد كردند. نکتۀ مهم دیگر، افزایش قابل توجه كاربری راه و حمل و نقل در این شهر است. این موضوع نيز به نوعی به همان 
پدیدۀ مهاجرت مربوط می گردد. محل اشتغال و كسب درآمد مهاجرانی كه با هدف تأمين مسکن به این منطقه آمدند، شهر تهران 
و مناطق پيرامونی این شهر بوده، به طوری كه نياز به رفت و آمد به محل كار برای این مهاجران ایجاد می شود. نتيجۀ این مکانيزم 
افزایش قابل توجه كاربری مسکونی، راه و حمل و نقل بوده است. از سوی دیگر چون این مهاجرت ها از روی شرایط اضطرار و بدون 
برنامه ریزی برای اسکان مهاجران بوده، به سایر كاربری ها به ویژه كاربری هایی كه جزء نيازهای اساسی مهاجران نبوده مانند كاربری 
پارک، ورزشی، فرهنگی و... توجه زیادی نشده و ميزان افزایش آنها كمتر بوده است. البته توجه به این نکته ضروری است كه با وجود 
اینکه عامل مهاجرت اصلی ترین عامل در ایجاد تغييرات در كاربری اراضی بوده است، اما عوامل دیگری نظير نبود طرح و برنامۀ ناظر 
و كنترل كنندۀ زمين و همچنين بورس بازی زمين و مسکن نيز بی تأثير نبوده و به شدت اثرگذاری عامل مهاجرت را تشدید كرده 
است. مجموعۀ شرایط و برنامه های سياسی اقتصادی كشور در طی دهه های 1340 و 1350 ازجمله انجام اصالحات ارضی، سياست 
تمركز فعاليت های اقتصادی در شهر تهران و ... منجر به بروز روندهای مهاجرتی عظيمی به شهر تهران و بحران مسکن برای این 
جمعيت مهاجر گردید. این مسأله فرصت مناسبی برای بورس بازان زمين و مسکن فراهم كرد كه در محدوده های پيرامون شهر تهران 
از جمله محدودۀ فعلی شهر اسالمشهر، به دليل نبودن محدودیت و ضوابط در تفکيك اراضي كشاورزي و تبدیل آن به شهرک هاي 
مسکوني و اختصاص حقابۀ كشاورزي براي مصارف شهری، اقدام به تغيير كاربری آنها و عرضۀ آنها با قيمت ارزان تر نسبت به شهر 
تهران و در نتيجه جهت دهی جمعيت مهاجر و فاقد مسکن در شهر تهران به اراضی این محدوده نمایند. از سوي دیگر تصویب 
ضوابط و مقرراتي چون قانون شهرک سازي )1349(، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران )1352(، آیين نامۀ استفاده از اراضي در 
خارج از محدوده و حریم شهرها )1355( و امثال آن موجبات ایجاد شهرک ها و مجتمع هاي مسکوني را در منطقه و قبل از هرجا در 
اسالمشهر فراهم كرد. از این پس تفکيك زمين هاي بزرگ كشاورزي توسط مالکان و تبدیل آن به كاربري مسکوني شتاب بيشتري 
پيدا كرد و موجبات دگرگوني سازمان فضایي و سيماي كالبدي منطقه را فراهم آورد )وزارت مسکن و شهرسازي، 1378: 135(. اولين طرح 
تهيه شده برای اسالمشهر طرح جامع این شهر می باشد كه در سال 1364 تهيه گردید. زمان تهيۀ طرح هنگامی بوده كه هزاران 
نفر مهاجر به این محدوده وارد و بدون برنامه اسکان یافتند. در سال 1381 نيز طرح تفصيلی تهيه گردید. پس از اجرای این دو 
طرح در دهۀ 1380، تغييرات كاربری اراضی این شهر روند بهبود و قاعده مند شدن را در پيش گرفت، بطوری كه از شدت تخریب و 
تغيير كاربری كشاورزی و فضای سبز كاسته شد و همچنين به ميزان قابل توجهی به سایر كاربری های خدماتی مانند كاربری های 

آموزشی، بهداشتی، درمانی و ... افزوده شد. 
5. جمع بندی

دیگر  عبارت  به  و  مهاجرت  كه چگونه  گردید  روشنی مشخص  به  اسالمشهر  با شهر  ارتباط  در  گرفته  بررسی صورت  به  توجه  با 
جابه جایی های فضایی جمعيت می تواند منشاء و عامل تغييرات كاربری اراضی در مقياس های بزرگ باشد. این مسأله برنامه ریزان 
شهری را ملزم می سازد كه در تهيۀ طرح ها و برنامه های شهری به طور ویژه اثرگذاری عامل جمعيت را مورد توجه قرار داده و در 
پيش بينی های خود در مورد آیندۀ شهرها از اثرگذاری این عامل موثر و با اهميت غافل نشوند. اما، در ارتباط با شرایط اسالمشهر 
می توان چنين نتيجه گيری كرد كه تا زمانی كه شهر تهران مركز كليۀ فعاليت های اقتصادی، اجتماعی، سياسی، اداری و ... كشور 
باشد و به عبارت دیگر تا زمانی كه شهر تهران مركز وجود شغل و كسب درآمد باشد، مهاجرت به این شهر همچنان ادامه خواهد 
منتظر شکل گيری  باید  نيز  آینده  در  كرد.  خواهند  تجربه  را  اسالمشهر  مشابه  سرنوشتی  شهر  این  پيرامون  روستاهای  و  داشت؛ 
نابودی  نهایت  در  و  فضای سبز  و  كاربری های كشاورزی  ویژه  به  اراضی  كاربری  در  تغييرات گسترده تری  و  دیگر  اسالمشهرهای 
كامل این كاربری مهم و با ارزش و جایگرینی آن با كاربری های شهری به ویژه كاربری مسکونی و پيامدهای اقتصادی، اجتماعی، 
زیست محيطی و .... باشيم. به منظور كنترل و مهار چنين تغييرات گسترده ای در كاربری اراضی، چاره اندیشی های موضعی و مقطعی 
چندان اثرگذار نخواهد بود و این امر مستلزم برنامه ریزی های بلند مدت و در مقياس منطقه ای و ملی است. اصلی ترین اقدام در این 
راستا، در پيش گرفتن سياست های تمركززدایی از استان تهران و انتقال و یا ایجاد فرصت های شغلی و سکونت در سایر مراكز شهری 
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به ویژه شهرهای متوسط كشور می باشد. تا از این طریق مهاجرت ها كنترل و از شدت آنها كاسته شود. همچنين مسألۀ بسيار مهم 
در زمينۀ تغيير كاربری زمين، خألهای قانونی موجود در این زمينه در كشور می باشد. به این معنا كه مدیریت كاربری زمين و تغيير 
آن نياز به الزامات قانونی دارد. به ویژه در بحث مدیریت فضای سبز و حفظ و گسترش این فضاها در شهرها و جلوگيری از تخریب 
آنها، نياز به الزامات قانونی است تا بتوان در تعارض منابع عمومی و خصوصی به لحاظ ارزش افزوده ای كه تبدیل باغات و فضاهای 

سبز خصوصی به كاربری های دیگر دارد ممانعت به عمل آورد. 
در كنار این راهکار اساسی، برخی اقدمات محلی و موضعی نيز می تواند در كنترل و جهت دهی به نحوۀ اثرگذاری عامل جمعيت بر 
تغيير كاربری اراضی مؤثر باشد. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره كرد: كنترل بيشتر بر محدوده های شهری، به این معنا 
كه سازمان های شهری مانند شهرداری باید از رشد بدون برنامه و بدون جهت شهر كه اغلب توسط سوداگران و بورس بازان زمين انجام 
می شود جلوگيری نماید. توزیع متناسب و متعادل جمعيت و تراكم، مسأله ای است كه متأسفانه در هدایت و برنامه ریزی توسعۀ شهر 
اسالمشهر به هيچ وجه در نظر گرفته نشده است. جلوگيری از پراكنده سازی شهر و توسعۀ شهر كه صرفاً از طریق احداث كمربندهای 
سبز در پيرامون شهر صورت می گيرد. همچنين در زمينۀ تغييرات كاربری كشاورزی و فضای سبز، كنترل بيشتر بر محدوده های 
شهری، هدایت توسعۀ شهر در جهاتی غير از زمين های كشاورزی، مطالعات مربوط به استعداد زمين های كشاورزی و شناسایی مناطق 
حاصل خيز و حفاظت از آنها، در نظر گرفتن كمربندهای سبز9 به منظور محدود كردن رشد بی رویۀ شهر و هدایت آن به سوی نقاط مورد 
نظر از جمله شهرک های اقماری و بهره برداری اقتصادی با بازدهی مناسب می تواند مؤثر باشد. در تحقيقات اخير نيز راه حل هایی نظير 

ایجاد فضاهای سبز عمودی و ایجاد بام های سبز مطرح گردیده اند كه قابل بررسی و در مواردی نيز قابل اجرا خواهد بود. 

پی نوشت

1) Georeferencing
2) Geometric Correction
3) Maximum Likelihood 
4) Helen Briassoulis
5) Jokish
6) Lopez
7) A.M.Hersperger & M.Burgi
8) J.Pena
9) Green belts
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