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  51كاربري اراضي منطقه  وسعه فيزيكي شهر تهران بر تغييرتاثر 
  2بيكي واحديان ليال

  دانشگاه تهران ،ريزي شهري دانشكده جغرافيا ناس ارشد جغرافيا و برنامهكارش
  احمد پوراحمد

  دانشگاه تهران دانشكده جغرافيا،ريزي شهري  جغرافيا و برنامهاستاد 
  الديني فرانك سيف

  دانشگاه تهران ،سازي دانشكده جغرافيادانشيار شهر
  15/10/1390تاريخ پذيرش مقاله:   12/8/1390مقاله:تاريخ دريافت 

  چكيده
گيرند. اين نفوذ سبب تغيير در نقش و كاركردها و همچنين  مناطق پيرامون شهرها تحت تاثير و نفوذ رشد شهري قرار مي   

اما در طي است شده  هران زماني جزء اراضي پيراموني شهر محسوب ميشهر ت5منطقهگردد.  هاي زيستي مي فرم اين مجتمع
اند، به  هاي مختلف با افزايش جمعيت و مهاجرت به اين شهر، اين اراضي به واسطه رشد شهري توسط شهر بلعيده شده دوره

هاي شهري،  غي به كاربرياراضي باو تغيير  شوند و شهر تهران اثراتي را همچون: تخريب طوري كه امروزه جزء شهر تلقي مي
كاربري اراضي  ه فيزيكي شهر تهران بر تغييراثر توسعپژوهش بررسي زيست منطقه و... گذاشته است. اين  تغيير در محيط

داده را مورد بررسي قرار هايي كه نقش مهمي در حفظ و سالمت منطقه و شهر دارند  با هدف شناخت و تحليل كاربري5منطقه
ابزار مورد استفاده روش اسنادي و روش ميداني، آوري اطالعات  تحليلي، روش جمع–توصيفي روش تحقيق روش است.
دهنده  نتايج تحقيق نشانباشد.  ميهاي كاربري اراضي منطقه  و نقشه تهراناي شهر  و تصاوير ماهوارهGISوENVIافزارهاي نرم

با توجه به  هاي شهري در منطقه بوده است. لذا كاربري و تبديل آنها به سبز هاي كاربرياثرگذاري عامل توسعه شهر بر تغيير 
  ها ارائه گرديده است.  ها پيشنهادتي براي حفاظت از اين كاربري كاربرياين اهميت 

  
  .5منطقه ،شهر تهران ،تغيير كاربري اراضي ،توسعه فيزيكي شهرواژگان كليدي: 

  
  
  
  

                                                            
به »5بررسي اثرات رشد فيزيكي شهر تهران بر اراضي منطقه «اه تهران به عنوان ارشد در دانشگ نامه ليال واحديان بيكي در مقطع كارشناسي مقاله برگرفته از پايان - 1

  باشد. مي1389الديني در سال راهنمايي دكتر احمد پوراحمد و مشاوره دكتر فرانك سيف
  lvahedian@gmail.com                                                09127361921                               ليال واحديان بيكي(نويسنده مسئول)-2
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  مقدمه
اين 2030كنند و تا سال يت جهان در شهرها زندگي ميدرصد جمع45دهد كه بيش از برآوردهاي جديد نشان مي

). شهرها همواره تحت تاثير نيروها و عوامل Christopher,1999رسد( درصد مي60نرخ جمعيت به بيش از
هاي جمعيتي، تغييرات اقتصادي و  جايي با تحوالت اجتماعي، جابهيابند.  وني شكل گرفته و گسترش ميگوناگ

يابد و  گذاري به شدت توسعه مي شوند. با افزايش جمعيت نيز فعاليت و سرمايه گرگون ميشناختي، د هاي فن نوآوري
درصد 4 گرچه مناطق شهري).19ص،1378شود(سعيدنيا، نظام و سازمان كالبدي شهرها دستخوش تغييرات اساسي مي

اي در شرايط محيطي  تواند سبب تغييرات گسترده دهند ولي توسعه نامنظم شهري مي ها را تشكيل مي از سطح خشكي
گسترش افقي شهر يك مشكل جهاني در ،1960بعد از دهه).82ص،1386هاي ديگر زمين شود(جرجاني، كاربري

غربي و ژاپن، بلكه در بعضي از شهرهاي بزرگ  ارتباط با رشد مادرشهر شد و نه تنها در آمريكاي شمالي، اروپاي
هاي افزايش جمعيت و شهرنشيني  ترين اثر پديده مهم).Zhao,2011,p96(وجود آمد يافته به كشورهاي توسعه

 بين رفتن اراضي كشاورزي، انداز است كه اين تغييرات ناشي از يكسري مشكالت محيطي از قبيل از تغييرات چشم

  ).Han,2009,p133شود( هاي زيستي مي هاي هيدرولوژي و كاهش گونه جزيره حرارتي، تناوبي از ويژگي
هاي اخير  و در دهه  ر ي جغرافيايي جمعيت و رشد شهري دارد. از اين مشي توسعه خط شهرنشيني نقش اساسي در

و به ويژه  - در ايران رشد و گسترش شهرها به صورت نوعي معضل يا مسئله درآمده و لزوم توجه به مسائل شهري
ته رشد روزافزون ).الب9ص،1381،، اهميت و ضرورت يافته است(ربانيدر قالب چارچوبي علمي -مسائل كالبدي آن

هاي شهري همچون افزايش بهاي زمين،  تر از آن تنش شود بلكه مهم شهرها به تخريب اراضي كشاورزي محدود نمي
باشد. به سخن  ها نيز داراي تبعات مخربي در اين زمينه مي ايجاد تفرجگاه و كارگاه و به طور كلي تبديل كاربري

ها  هاي كشاورزي بيش از مساحتي است كه مستقيماً به وسيله آن ديگر خطر رشد حساب نشده شهرها براي زمين
ها و اراضي  تواند در تحقق قانون حفظ باغ شود لذا شناخت كاربري پيرامون شهرها نقش موثري مي اشغال مي

اكثر شهرهاي ايران در مرحله ).269و268ص،1387كشاورزي و هدايت اصولي رشد و توسعه آتي شهر باشد(سرور،
هاي مرغوب براي زراعت و كشاورزي در كنار و يا در ميان اراضي مرغوب  يري، با هدف استفاده از خاكگ اول شكل

مشكالتي چون تخريب و تغيير  ).اما با رشد و گسترش شهرها،19ص،1371اند(بهرام سلطاني، كشاورزي استقرار يافته
ها، ادغام روستاهاي پيرامون شهري  ودگيهاي شهري، مسائل زيست محيطي، انواع آل اراضي پيرامون شهر به كاربري

  به محالت شهري و... به وجود آمده است.
يابد. بررسي روند رشد و توسعه فيزيكي  چون تهران اهميت بيشتري مي اين مسأله در شهرهاي بزرگ كشور هم

و وسعت اين هاي مختلف بيانگر اين مساله است كه عليرغم باالبودن نرخ رشد جمعيت، مساحت  اين شهر در دوره
برابر 27جمعيت اين شهر1365تا1302يها كه تنها در فاصله سال به طوري شهر رشد سريعتري از جمعيت آن داشته

).و عدم تعادل بين رشد 422ص،1381زاده دهاقاني، برابر گرديده است(مشهدي86شده اما مساحت آن در همين دوره
ه است كه الگوي توسعه فيزيكي و كالبدي اين شهر مساحت و جمعيت در هر دوره از رشد وتوسعه شهر باعث شد

رسد اين الگوي  به نظر مي.)5ص،1386زنگنه شهركي،(باشد)Sprawlرويه( بيشتر از نوع الگوي پراكنش افقي بي
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 31 ...اناثر توسعه فيزيكي شهر تهر

. در اين راستا بار آورده است  به را بر اراضي پيرامون شهريتوسعه شهر، پيامدهاي نامطلوب زيست محيطي 
شده در اثر پراكنش شهر تهران اراضي اين منطقه  زماني جزء اراضي پيراموني شهر محسوب ميشهر تهران كه 5منطقه

هاي شهري، ادغام  به شهر متصل شده و شهر تهران اثراتي را همچون: تخريب اراضي باغي، تغيير اراضي به كاربري
اله اثر توسعه فيزيكي شهر تهران در اين مقاست.  روستاها به محالت شهري، تغيير در محيط زيست منطقه و...گذاشته

 توسعه فيزيكي شهرگرفته است تا به سواالت آيا  مورد بررسي قرار1388تا1352ازسال5تغيير كاربري اراضي منطقه بر
داشته است؟  رشدها بيشترين تغيير را در اثر  شده است؟ كدام يك از كاربري5منطقهموجب تغيير كاربري اراضي در 

  ي را به دنبال داشته است؟پاسخ داده شود.تغيير كاربري چه آثار
  تحقيق روش

اي و  باشد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از مطالعات كتابخانه تحليلي مي –روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي 
هاي كمي و  آوري شده سپس براي تجزيه و تحليل اين اطالعات از روش مطالعات ميداني اطالعات مورد نظر جمع

اي  و تصاوير ماهوارهGIS Arcو ENVIافزارهاي تفاده شده است. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش نرمكيفي اس
  باشد. مي1388و1345،1365هاي هاي كاربري اراضي منطقه در سال و نقشه52،59،69،79،88هاي شهر تهران در سال

و تصوير 1980و1973هاي سالدر MSSاي ماهواره تصوير دو از اراضي، كاربري تغييرات و بررسي منظور به
گيري شد. پس از برش منطقه مورد نظر از روي تصاوير، با  بهره2009و1990،2000هاي در سالTMاي ماهواره

ها را در مرحله پيش از  هاي موجود و از راه بازديد زميني و تفسير ديداري و اسناد موجود كاربري گيري از نقشه بهره
بندي  پذيري باندها، باندهاي مناسب براي طبقه داشت شد. با در نظر گرفتن تفكيكبندي بر بندي و بعد از طبقه طبقه

بندي پيكسل پايه بر پايه ماتريس واريانس و كوواريانس عمل  هاي طبقه منظور شد. با توجه به اين كه الگوريتم
گيري در  ندهاي مورد بهرهبه معناي شمار با nباشد( ميn+1هاي مورد نياز براي هر كالس كنند، لذا كمترين پيكسل مي

 ،(قرباني باشد n100تاn10هاي آموزشي بين بايست شمار نمونه باشد). اما در بهترين حالت مي بندي مي عمليات طبقه
گيري شد. بعد از ارزيابي احتماالت در هر  بهره 3بندي بيشترين احتمال ).در اين تحقيق از روش طبقه79ص،1389

تر از حد  يابند و اگر مقادير احتمال پايين كه بيشترين شباهت را دارند، اختصاص ميهايي  ها به كالس كالس، پيكسل
هاي مورد  نقشه ).312ص،1382پناه، شوند(علوي بندي نشده معرفي مي عنوان پيكسل طبقه آستانه معرفي شده باشند، به

بندي تصاوير  ن احتمال، طبقهبندي نظارت شده از نوع بيشتري و روش طبقهENVI 4.7افزار نظر با استفاده از نرم
 Geodatabaseبندي از حالت رستري به برداري و در نهايت تبديل به شكل  بدست آمد. پس از تبديل نقشه طبقه

هاي مورد نظر درآمده سپس با استفاده از نقشه و جداول  شده و به صورت نقشه ARC GIS 9.3وارد محيط
ها محاسبه گرديده است كه در پايان نشان  براي هر يك از كاربرياعداد بدست آمده  ،ها اطالعاتي مربوط به آن

هاي كاربري  است. همچنين، نقشه هاي مورد مطالعه كرده ها چه مقدار تغيير در دوره دهد كه هر يك از كاربري مي
ل اراضي ها مورد بررسي قرار گرفته تا ميزان تبدي با تمام انواع كاربري1388و1345،1365دوره3اراضي منطقه در طي

  هاي شهري مشخص گردد. منطقه به كاربري

                                                            
3 Maximum likelihood 
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   نظري مباني
  توسعه فيزيكي شهر 

ها و فضاهاي كالبدي يك شهر در ابعاد افقي و عمودي كه در طول زمان انجام  به افزايش كمي و كيفي كاربري
برنامه باشد به  ).و اگر اين روند سريع و بي38ص،1372توان توسعه فيزيكي اطالق نمود(زنگي آبادي، گيرد مي مي

هاي شهري را بامشكالتي مواجه  تنسيق فيزيكي متعادل و موزون فضاهاي شهري نخواهد انجاميدو در نتيجه سامانه
تواند بد باشدو  نمي ).توسعه فيزيكي يا توسعه كالبدي يك شهر به خودي خود18ص،1384خواهد ساخت(فردوسي،

آورد چراكه شهر نيز همچون موجودات  عمل سعه شهرها ممانعت بهتوان از تو نقص باشد. نمي تواند خوب و بي نه مي
اي نظير رشد جمعيت و مهاجرت به شهر، اين  شود، عوامل عديده كندو بزرگ مي آيد، رشد مي زنده، بوجود مي

).طي نيم قرن اخير، شهرنشيني و توسعه شهرها در جهان و 106ص،1387،كند(بمانيان يزيكي را تسريع ميتوسعه ف
دهد كه تا  هاي جمعيتي مبتني بر روند و نرخ رشد جمعيت نشان مي بيني رشدي شتابان داشته است و پيش ايران
بخش اعظم جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد. ايران نيز دقيقا اين روند شتابان 2000هاي پس از سال

خير داشته است(مهندسان مشاور شهرنشيني و توسعه شهرها را از جهت توسعه فيزيكي و جمعيتي طي چند دهه ا
   ).50،ص1383هامونپاد،

  
  : عوامل موثر بر توسعه فيزيكي شهرها، 1شماره شكل

  گانطراحي و ترسيم: نگارند

  هاي مصرف فضا در حواشي شهرها شيوه
  تهاجم به فضاي باز( تهاجم كمي)

ها امري  شهر بويژه كالنرامون كه پيشروي به سوي فضاهاي پيتوان دريافت  با نگاهي به شهرهاي بزرگ جهان مي
اند. بر اثر  نشيني را متحمل شده ي شهر هاي ناشي از توسعه معمول بوده است. چه بسا روستاهايي كه به ناگزير تعدي

است. هر ساله به  شدگي در پيرامون اغلب شهرهاي جهان تحقق يافته ي شهر پيشروي شهر به سوي پيرامون، پديده
گردد. بر اثر اين توسعه روزافزون سطوح  مربع در فضاي شهري سائوپولو افزوده مي كيلومتر60طور منظم حدود

 100آنجلس بيش از كند، بعنوان مثال طول فضاي شهري در شهرهايي چون پاريس، لس شهرها انبساط پيدا مي
تهاجم به فضاي  نمايد. مصرف فضا و كيلومتر تجاوز مي90كيلومتر و در كلكته از70كيلومتر، در جهان سوم كين شازا

شهرهاي  كه در پيرامون كالن است، بطوري با روند رشد سريع تداوم داشته  يزن   باز در پيرامون شهرهاي بزرگ ايران
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 1385تا1335هاي  تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، قم و كرج شاهد آن هستيم. بعنوان مثال در تهران در فاصله سال
  ).55ص ،1387(عربي، است  تر مربع تحت تصرف فضاي شهر درآمدهكيلوم14ساالنه به طور ميانگين حدود

  تهاجم به اراضي تحت كاربري( تهاجم كيفي)
افزايد و اين شرايط مناسبي براي حفظ  آور بر بهاي اراضي مي تقاضاي زمين براي ايجاد بنا، گاه به نحوي سرسام

لندن به بهاي هر هكتار از اراضي كشاورزي، كه »كمربند سبز«آيد. در هاي كشاورزي به شمار نمي فعاليت و كاربري
نشيني  ).روستا248،ص1373شود(شاريه، بتوان براي آن مجوز ساختمان بدست آورد، يك شبه صد برابر افزوده مي

 ها رزي و ديگر فعاليتو همزيستي دشوار ميان كشاو »ها در روستاها گاه ي تعدد سكونت پديده«شهري چه بسا به
ترين اراضي كشاورزي تمام  ). توسعه شهري در غالب موارد به زيان مرغوب208-216،ص1377استيه،انجامد(ب مي
كه در  طوري خورد به ميي شهرهاي، اصفهان، كرج و اهواز بيشتر به چشم  شود. اين تهاجم در ايران نيز در حاشيه مي

ها تخريب و تحت  ورزي پيرامون آنكيلومتر از اراضي كشا4و3كيلومتر و در اصفهان و اهواز به ترتيب 5كرج ساالنه 
  ). 249ص،1373آيند(شاريه، ميتصرف كاربري شهري در 
  ي پيراموني شهرهاي بزرگ ها تهاجم به خارج از محيط

پس از رسيدن كالن شهر به حدي از توسعه و گسترش خود به منظور تامين نيازهاي جمعيت ساكن در آن الزم 
نبوده و با  كه امكان تامين منابع در جوار كالن شهرها غالباً ممكن است منابع جديدي تعريف شود؛ از آنجايي

كند تا احتياج  شهر به ناچار به دست يازي به فضاي دوردست مي هاي غيرقابل حذف روبروست، كالن محدوديت
مثالًٌ  گردد. در اين شرايط شهر و روستا خود را برآورده سازد اين امر موجب وارد آمدن زيان بر نواحي دوردست مي

ساكنان شهرهاي بزرگ براي رفع خيزند.  مي ا يكديگر به مقابله برب و يا آب صنعتي، بي تامين آب شر در زمينه
ي لي را به تامين نيازهاي خود  دهي رودخانه از آب% 60روند. لندن تر مي نيازهاي خود هربار سراغ نواحي دوردست
 شاريه،( برد هاي گچي نيز بهره مي هاي آبدار واقع در سنگ سفرهي تايمز و  اختصاص و عالوه بر آن از آب رودخانه

ي جمعيت  شهر تهران از گذشته تا كنون، مطرح بوده است. رشد فزاينده ).مسئله تامين آب براي كالن291ص،1373
 هاي دوردست را مطرح ساخته شهر ابتدا انتقال آب از پشت سدهاي نزديك و سپس انتقال از مسافت در اين كالن

گردد. در  است. در غالب شهرهاي مركزي و كويري ايران اين محدوديت و استفاده از منابع دوردست تشديد مي 
  ).57ص،1387است(عربي، مشهد، قم و كرج محدوديت منابع آب سبب تهاجم به فضاهاي دوردست گرديده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390 زمستان، اول، شماره چهارمسال  –هاي نو در جغرافياي انساني  پژوهشي نگرش - فصلنامه علمي 34

  هاي توسعه شهري : نظريه1جدول شماره
  نتايج  نظريه پرداز  نظريه

ي آنها براي  از خطوط عمدهتا ي تكامل اجتماعي انسان را به دقت مطالعه كرده الزم است تا پروسه Stuart Chipin  ر انسانيرفتا
(اديبي، گردند، مدد بگيريم هاي شهري عرضه مي ريزي تعيين آينده كه به صورت برنامه

  .)120ص،1356
آرتل، گريسن،    اقتصادي

ايرالوري، آلفرد وبر، 
  نگوايزارد و وي

ي شباني به كشاورزي هستند. با تكامل كشاورزي و  شهرها محصول تكامل اقتصادي جوامع از مرحله
  .همان)(ظهور صنعتگران، بر توسعه كالبدي آنها افزوده شد

تأثير وسائط 
نقليه و خطوط 

  ارتباطي

البرت گوتنبرگ، والتر 
  هنسن، ولن و وركيز

كننده  چه بسا در موارد زيادي تعيين اي را ايفا كرده و وسايل ارتباطي نقش ويژه
  .)30،ص1388(جعفري،اند بوده

شهرهاي 
  متمركز نا

Kevin Lynch كند و با  بر پراكندگي موزون و هماهنگ جمعيت در محدوده جغرافيايي شهر و ناحيه تاكيد مي
  .)598ص،1381(لينچ،غلضت تمركز جمعيت در شهرها موافقتي ندارد

كنش متقابل 
  ها انسان

ها،  داند. اين پويايي، نتيجه و اثر وابستگي و ارتباطات گروه مي"نظام متحرك در عمل "شهر را يك  ن وبرملوي
ها و موسسات گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و افراد و اعضاي جوامع با  ها، سازمان شركت

  .)98و99،ص1382،(پاپلي يزدييكديگر است
  ).160،ص 1384فريد،  (ون شهر براي جمعيت اضافي شهر و مهاجراناستفاده از اراضي پيرام  فريد  رشد پيوندي

توسعه پايدار 
  شهري

Brundt land هاي آينده براي  سازد بدون اين كه به توانايي نسل اي كه نيازهاي نسل كنوني را برآورده مي توسعه
  .)4،ص1387(كهيل،مين نيازهاي خود آسيبي وارد سازدتا

 ،مل افزايش نرخ رشد طبيعي جمعيت چه در شهر و چه در روستا، مهاجرت از روستا به شهردو عا Castells  شهري كاستلز
كه باعث گسترش ناموزون بافت كالبدي و ايجاد  هاي روستايي شهرنشيني وابسته، فروپاشي ساخت

  (Castells,1975,p44).بر توسعه شهر موثر است گردد استاندارد مي رمساكن غي
گسترش كالبد 

شهري در 
   ورميانهخا

وينسنت فرانسيس 
  كاستللو

اند و محالت  ريزي بنا شده هاي ثروتمند شهري كه بعضاً براساس ضوابط برنامه راكز قديمي، حومهم
ي  رويه هاي بي هاي زمين و گسترش ي فقيرنشين مهاجران كه بدون برنامه و در اثر بورس بازي حومه

  .) 168،ص1383(كاستللو، اند كالبدي شكل گرفته
داري  مايهسر

  بري بهره
Hans Bobek, 

  
هاي  كند كه در حوزه هايي تغذيه مي بنيان اقتصادي شهرهاي مشرق زمين، از درآمدها و ثروت

ها  هاي شهري چيزي جز روساخت نبوده و موجوديت آن نقش .شود ها توليد مي روستايي پيرامون آن
  .) 21،ص1355(اهلرز،ها است ساً ناشي از حوزه نفوذ آناسا

ولت و د
  شهرنشيني

طرفه، هم توسعه اقتصادي و هم توسعه كالبدي منطقه را  نهادهاي دولتي تقريباً به صورت يك  محمد تقي رهنمايي
هاي مردم نيز تنها در چارچوب پذيرش  كنند و به مطالبات و خواست ريزي و هدايت مي برنامه

  )32،ص1380( عظيمي،دشو اند، توجه مي قواعدي كه نهادها خود وضع كرده
  38- 45،ص1389بيكي، واحديان:منبع         

  قتحقي هاي يافته
كيلومتر مربع در دامنه جنوبي البرز قرار گرفته است. ارتفاعات البرز از طرف 800شهر تهران با مساحتي حدود

تاً بسته اند. در نتيجه محيط جغرافيايي تهران از نظر اقليمي يك محيط نسب شمال و شمال شرقي آن را محاصره كرده
هكتار در شمال غربي شهر واقع گرديده است. 5413.6شهر تهران با مساحت5).منطقه23،ص1369باشد(محمودي، مي

و از غرب در مجاورت 9منطقهاز جنوب ،2همسايه منطقهمنطقه از قسمت شمالي به ارتفاعات شمال تهران، از شرق 
  ).4،ص5،1388(شهرداري منطقهباشد مي22و21مناطق
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  در شهر تهران 5: موقعيت منطقه1هنقشه شمار

  1385شهر تهران، شهرداري تهرانبر اساس نقشه مناطق  گان:نگارندمنبع

اجتماعي و افزايش جمعيت و  -اي تحت تاثير امواج توسعه اقتصادي سابقه نواحي اطراف شهر تهران، به طور بي
سر گذاشته و در وهله  لي خود را پشتاي كه مرزهاي اص گونه هجوم و گسترش فضايي شهر تهران قرار گرفته، به

اي و در مرحله دوم روستاهاي نزديك را يكي پس از ديگري در خود حل كرده و سپس  اول نواحي مزروعي حاشيه
ها،  به علت نياز روزافزون به واحدهاي مسكوني جديد، به علت افزايش جمعيت و نيازهاي مراكز توليدي، كوي

  ).99،ص1370اند(نظريان، ريزي در حواشي به وجود آمده بدون برنامه يا با برنامهها و مناطق مسكوني جديدي  شهرك
  1335-85هاي : تغييرات جمعيت و مساحت شهر تهران طي سال2جدول شماره

  تغييرات در تراكم جمعيت  تغييرات مساحت  تغييرات جمعيت  شهر تهران
  متر مربع)(كيلو مساحت تغييرات  متوسط نرخ رشد ساليانه  جمعيت تعداد  سال
1335  1512083    100  151  
1345  2719730  6.05  181  150  
1355  4530223  5.23  370  122  
1365  6042584  2.1  620  97  
1375  6758845  1.12  760  88.9  
1385  7738000  1.3  800  100  

  ايران، سالنامه آماري شهر تهرانمركز آمار  :منبع                    
  و شهر تهران5شد متوسط ساليانه جمعيت منطقه:جمعيت و ر3جدول شماره

  رشد متوسط ساليانه جمعيت(درصد)  جمعيت(نفر)  محدوده
  1375- 85  1365- 75  1385سال   1375سال   1365سال 

  4.5  5. 8  677085  428226  243824  5منطقه
  1385سالنامه آماري شهر تهران، :منبع                                       

  .باشد مي5ي نسبت گوياي مهاجرپذير بودن شديد منطقه دهنده نشان منطقه نسبت به شهر تهران، رشد جمعيت
  توسعه فيزيكي شهر تهران و تغييرات كاربري اراضي 

هاي كشاورزي و باغي و باير  شواهد حاكي از آن است كه شهر تهران رشد و پراكنش افقي سريعي داشته، زمين
بردن به  است. به منظور پي تبديل شده سازهاي شهر  و  از بين رفته و به زيرساختزيادي در هر دوره از رشد شهر 
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هاي شهري  هاي باغي و تبديل اراضي منطقه به كاربري اين مساله كه پراكنش افقي شهر تهران چه تاثيري بر زمين
هاي زير از تصاوير  شهاي و در كدام جهات از بين رفته است نق داشته است يا چه ميزان زمين باغي، در چه دوره

   بدست آمده است.1388و1352،1359،1369،1379اي شهر تهران در مقاطع زماني ماهواره
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  1359در سال5هاي شهر تهران و منطقه كاربري 3نقشه شماره                  1352در سال5هاي شهر تهران و منطقه :كاربري2نقشه شماره                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1379در سال5:كاربريهاي شهر تهران و منطقه5نقشه شماره            1369در سال5:كاربري شهر تهران و منطقه4شه شمارهنق                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5ه تلفيقي رشد شهر تهران و منطقه:نقش7نقشه شماره               1388در سال5هاي شهر تهران و منطقه :كاربري6نقشه شماره                         
  اي شهر تهران، سازمان فضايي كشور). تصاوير ماهواره بر اساس گاننگارند:(ها نقشهمنبع                     
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در نقشه اول  اند. ها تفكيك گرديده شود سه كاربري مورد مطالعه در اين نقشه كه در پنج نقشه باال مشاهده مي چنان
و  ويژه در جهت جنوب و غرب شهر هاي كشاورزي زيادي در همه جهات شهر به )زمين3و2و دوم(نقشه شماره

گردد، در اين  )مشاهده مي4كه در نقشه سوم(نقشه شماره چنان اند. اما جود داشته5ها در سمت شمالي شهر و منطقه باغ
ساخت و ساز برده است ها شمالي را به زير  است و بخشي از باغ  دوره شهر به سمت غرب و شمال گسترش يافته

گيرد و بخشي  ميساز قرار  و مورد ساخت5همچنين در اين دوره با رشد شهر به سمت غرب بخشي از اراضي منطقه
 جزء محدوده شهر واقع شده است. نقشه چهارم و پنجم5شود. در واقع در اين دوره منطقه ميي آن تخريب ها از باغ

ي اين قسمت به طور كامل به زير ساخت و ساز ها مال تقريبا باغ)در اين دوره با گسترش شهر به سمت ش6و5(
بست رسيدن شهر در جهت شمال، شمال شرق و شرق و برخورد با موانع طبيعي رشد  شهري رفته است و با به بن

(به سمت كرج)كه شهر به سمت جنوب، شمال غرب و غربمحدود گرديده است و توسعه  ها شهر دراين قسمت
خيز كشاورزي زيادي در اين قسمت از شهر وجود داشته هدايت گرديده است. در نقشه چهارم  ي حاصلها زمين

بخش بيشتري از اراضي منطقه به زير ساخت و ساز شهري رفته است و در نقشه پنجم گسترش شهر در اين منطقه 
در ارتفاعات باالتر و و به دليل عدم امكان ساخت و ساز  شود ميبست ارتفاعات شمالي  ه بنموجب رسيدن منطقه ب

 اند. همچنين با استفاده از روي ساز قرار داده و ي باغي را تخريب و مورد ساختها اراضي با كاربري ،عدم رشد منطقه
ها به  دست آمده كه اين نقشه تلفيقي به خوبي موقعيت و ميزان تغييرات در كاربري هنقشه ديگري ب ها گذاري اليه هم 

  دهد. ميرا نشان  ها ي شهري رفتن كاربري كشاورزي و باغها شاورزي به زير پوشش كاربريويژه تغييرات كاربري ك
  اي و تغيير كاربري دست آمده از تصاوير ماهواره ه:محاسبات ب4جدول شماره

  5منطقه   شهر تهران  سال
نام 

  كاربري
مساحت

H  
ميزان   درصد

 Hتغييرات

نام   درصد
  كاربري

مساحت 
H  

ميزان   درصد
  Hتغييرات

  درصد

  -   -   7.24  392  شهري  -   -   9.66  13007  شهري  1352
  -   -   32.55  1762  سبز  -   -   32.65  43943  سبز
  -   -   60.20  3259  باير  -   -   57.67  77612  باير

  +13.83  +749  17.14  927  شهري  +11.9  +16008  21.56  29015  شهري  1359
  -7.51  - 407  23.46  1355  سبز  -3.71  -4991  28.94  38952  سبز
  -2.36  - 128  57.84  3131  باير  -8.18  - 11017  49.49  66595  يربا

  +15.05  +815  32.18  1742  شهري  +8.53  +11482  30.09  40497  شهري  1369
  -5.87  - 318  19.15  1037  سبز  -3.95  -5315  24.99  33637  سبز
  -9.18  - 497  48.66  2634  باير  -4.59  -6167  44.90  60428  باير

  +34.54  +1870  66.72  3612  شهري  +17.25  +23218  47.34  63715  شهري  1379
  -2.43  - 132  16.71  905  سبز  -6.09  -8203  18.90  25434  سبز
  - 32.10  -1738  16.55  896  باير  - 11.16  - 15015  33.74  45413  رباي

  +10.46  +566  77.18  4178  شهري  +6.3  +8476  53.65  72191  شهري  1388
  -2.42  - 131  14.29  774  سبز  -4.45  -5984  14.45  19450  سبز
  -8.03  - 435  8.51  461  باير  -1.85  -2492  31.89  42921  باير

   ي تحقيقها : يافتهمنبع                 
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ي شهري افزوده ها آن، به كاربري5ي زماني در شهر تهران و منطقهها شود كه در تمام دوره ميبا بررسي مشاهده 
توجه   اند. در واقع افزايش قابل بز و كاربري باير دچار كاهش شدهي كشاورزي، باغي و فضاي سها شده و كاربري

كاربري شهري منجر به كاهش دو كاربري ديگر شده است. علت اصلي اين ميزان تغيير كاربري و از دست رفتن 
 باشد. به ديگر ميپراكنش افقي شهر تهران و رشد و توسعه فيزيكي شديد اين شهر  ،ها هاي كشاورزي و باغ زمين

هاي  (يعني به زير ساخت و ساز رفتن زميندر اثر تاثير مستقيم توسعه شهري ي كشاورزي از بين رفتهها سخن زمين
ي كشاورزي به علت ها عدم استفاده از زمينمستقيم توسعه شهري( يا تاثير غير )لبدي شهركشاورزي در اثر توسعه كا

باشد. در نتيجه با گسترش افقي شهر اراضي  ميوده شهر)سوداگري زمين و افزايش قيمت و اضافه كردن آنها به محد
ساز قرار گرفتند و تغييراتي در وضعيت اين اراضي به وجود آمد.  و كه در پيرامون شهر قرار گرفته بودند مورد ساخت

شده اما بر اثر رشد  ميجزء اراضي پيراموني شهر محسوب 1354شهر تهران از جمله مناطقي است كه تا سال5منطقه
خيز كشاورزي و  ساز رفته و اراضي خوب و حاصل و توسعه فيزيكي شهر تهران، اراضي اين منطقه به زير ساخت و

در 1352اند. در سال ي شهري تبديل شدهها اند و به كاربري باغي منطقه تخريب و اراضي باير آن تغيير كاربري داده
درصد آن 60.20كاربري كشاورزي، باغي و درصد32.55درصد از اراضي آن ساخته شده،7.24شهر تهران5منطقه

ي كشاورزي، باغي ها درصد كاربري14.29ي شهري،ها درصد كاربري1388،77.18متعلق به اراضي باير بود اما در سال
  درصد كاربري باير وجود دارد. 8.51و فضاي سبز و
  5منطقهاراضي  تغيير كاربري

ساز قرار دارند؛ يكي در  و گذاران در بخش ساخت مايهبه دو دليل در مركز توجه سر ها اراضي كشاورزي و باغ
را تحريك به  ها ساز موجود نباشد، ارزش افزوده اراضي كشاورزي مالكين آن و زماني كه زمين باير مناسب ساخت

نمايد. دوم به دليل كيفيت زيست محيطي اين اراضي و قرارگيري در شرايط مطلوب آب و  ميفروش و تغيير كاربري 
ي مسكوني ها ساز به صورت وياليي و يا مجتمع و گذاران براي ساخت هر، اين اراضي مورد توجه سرمايههوايي ش

بر توليد مواد غذايي  ها و توازن آن ها خيزي خاك آن گيرند. استفاده كشاورزي در اين اراضي حاكي از حاصل ميقرار 
و از سوي ديگر محروم نمودن  ها مغاير با توان آنساز يعني تحميل كردن كاربري  و به ساخت ها باشد و تبديل آن مي

محيط شهري از اين توانايي. متاسفانه توسعه اين شهرها به از دست رفتن اين منابع كمياب زيست محيطي؛ يعني از 
 ساله، 36توسعه شهر تهران در دوره).در اثر 98،ص1383گردد(سوزنچي، ميخيز منتهي  ي حاصلها دست دادن خاك

اند و بر اساس نقشه وضعيت مقاومت خاك، منطقه داراي  ي كشاورزي و باغي منطقه از بين رفتهها يندرصد از زم19
قبول است. همچنين با توجه به محدود شدن رشد منطقه به علت برخورد  ي عالي، خيلي خوب، خوب و قابلها خاك
مانده و اراضي باير منطقه  اغي باقيهاي كشاورزي و ب ي شهري در منطقه به سمت زمينها ها، افزايش كاربري با كوه

كند به همان نسبت كاربري باير و  ميي شهري منطقه افزايش پيدا ها خواهد بود. بنابراين به همان نسبت كه كاربري
  برد. ميدرصد در منطقه هستند را از بين 14كشاورزي و باغي كه
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  1365در سال5:كاربري اراضي منطقه9نقشه شماره                                        1345در سال5ي منطقه:كاربري اراض8نقشه شماره                   

  
  1388در سال5):كاربري اراضي منطقه10نقشه شماره(

  ).1388برداري كشور، اطالعات سازمان نقشه ،1369طرح جامع شهر تهران 5بر اساس طرح تفضيلي منطقه گان:(نگارندها نقشه منبع
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  1385و1345،1365،يها ): وضعيت كاربري اراضي منطقه در سال5جدول شماره(
 كاربري

 

 1345وضع موجود در سال 1365وضع موجود در سال 1388وضع موجود سال

 درصد مساحت(هكتار) درصد مساحت(هكتار) درصد مساحت(هكتار)

 2.75 148.8 23.03 1246 26.4 1429 مسكوني

 33.27 1801 23.46 1270 14.29 774 سبز فضايكشاورزي،باغ و 

 63.26 3424 22.81 1234 8.51 461 باير

 0.40 22 0.66 35.95 0.89 48.6 تاسيسات و تجهيزات شهري

 0.43 23.57 5.36 290.6 3.5 191 صنايع

  -   -   0.19  10.49  0.22  12  بهداشتي و درماني
 -  -  2.9 157 4.08 221 آموزشي

 -  -  0.55 30 4.26 231 آموزش عالي

 -  -  1.8 97.43 12.86 696 تجاري

 -  -  0.01 0.93 0.65 35.5 اداري

 -  -  0.04 2.21 0.09 5 مذهبي

 -  -  0.14 7.7 0.43 23.56 ورزشي و تفريحي

 -  -  0.02 1.46 0.009 0.51 نظامي و انتظامي

 -  -  2.73 148.3 3.11 168.42 حمل و نقل و انبار

 -  -  16.30 882 20.7 1120 شبكه ارتباطي

 100 5413 100 5413 100 5413 جمع كل

  1388، 5سند راهبردي توسعه منطقه،1369و1347:طرح جامع شهر تهران،منبع                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1365-88(5:تغييرات كاربري اراضي منطقه12نقشه شماره                              )1345-65(5:تغييرات كاربري منطقه11نقشه شماره                   
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  1345- 88يها بين سال5): تغييرات كاربري منطقه13نقشه شماره(

  1388برداري، و اطالعات سازمان نقشه1369در سالو نقشه كاربري اراضي و طرح جامع شهر تهران 5منطقه در طرح تفضيلي منطقه ساس تصويربر ا گاننگارند :منبع
  1388تا1345يها صد تغييرات كاربري اراضي منطقه بين سال: در6جدول شماره

  1388تا1345تفاوت  1388تا1365تفاوت  1365تا1345تفاوت  كاربري
  مساحت(هكتار)  مساحت(هكتار)  مساحت(هكتار)

  1280.2  183  1097.2 مسكوني
  -1027  - 496  - 531 كشاورزي،باغ و فضاي سبز

  -2963  - 773  -2190 باير
  26.6  12.56  13.95 شهريتاسيسات و تجهيزات 

  167.43  -99.6  267.03 صنايع
  12  1.51  10.49  بهداشتي و درماني

  221  64  157 آموزشي
  231  201  30 آموزش عالي

  696  598.57  97.43 تجاري
  35.5  34.57  0.93 اداري
  5  2.79  2.21 مذهبي

  23.56  15.86  7.7 ورزشي و تفريحي
  0.51  -0.95  1.46 نظامي و انتظامي

  168.42  20.12  148.3 نقل و انبار و ملح
  1120  238  882 شبكه ارتباطي

  ي تحقيقها يافته :منبع                           
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  1388تا1345از سال5:تغيير كاربري اراضي منطقه1نمودار شماره

ي مسكوني كاربر ،ها شود كه در بين كاربري ميي مختف مشخص ها ي منطقه در طي سالها با بررسي كاربري
باشد  ميدهد همچنين بيشترين تغييرات كاربري مربوط به كاربري مسكوني  مي بيشترين فراواني را به خود اختصاص

ي خدماتي منطقه درصد بسيار كمي را دارند. اين ها كه درصد بيشتري را دارد. در مقابل كاربري مسكوني، كاربري
شود و در روز كاهش  ميي جمعيت منطقه در شب بيشتر شرايط منجر به نقش خوابگاهي منطقه شده و از طرف

توان نياز به مسكن براي افراد مهاجري دانست كه امكان  ميگيري اين منطقه را  واقع يكي از علل شكل يابد. در مي
تهيه مسكن در مراكز شهر را نداشته و به خاطر پايين بودن قيمت زمين و مسكن در اين بخش از شهر ساكن شدند، 

مسكوني در سطح زياد و حتي تخريب اراضي باغي و كشاورزي   يها گيري كاربري دامه اين روند منجر به شكلاما ا
نياز به ساير  ،منطقه و به زير ساخت و ساز رفتن اراضي باير گرديده است و با توجه به افزايش كاربري مسكوني

  شود. ميي خدماتي احساس ها به ويژه كاربري ها كاربري
ي شهري در آن محدود بوده ها كاربري1345شود كه اراضي منطقه در سال ميو جداول مشخص  ها قشهبا بررسي ن
بيشتر جنبه خدماتي دارند. اما در كاربري  ها ي جديدي اضافه شده است كه اين كاربريها كاربري1365اما در سال

هش يافته است؛ از جمله اين كا هدر سطح منطق1365نسبت به سال ها برخي از كاربري1388اراضي منطقه در سال
توان در سياست خروج  ميتوان به كاربري صنعتي و نظامي اشاره كرد. علت كاهش اراضي صنعتي را  مي ها كاربري

دانست به همين خاطر درصد اين  ها و ناسازگاري با ساير كاربري ها صنايع از داخل شهر به دليل ايجاد آلودگي
باشد كه  مييي ها دهد. كاربري نظامي هم از جمله كاربري ميكاهش را نشان 1365نسبت به سال1388كاربري در سال

ي حكومتي ها ارتباط مستقيم با زندگي شهري ندارد. اين كاربري كه به دليل پايتخت بودن شهر و احساس نياز نظام
ي ها ي به خارج از محدودهو اماكن نظامها زدايي انتقال پادگان ويژه بعد از انقالب افزايش داشته در پي طرح تمركز به

و الگوهاي متعددي در شهرهاي مختلف جهان  ها روشي بعد گرديده است. ها قانوني شهر، منجر به كاهش در دوره
اشاره  ها اند كه به طور مختصر به آن و فضاي سبز ابداع و به كار گرفته شده، باغي براي حفاظت از اراضي كشاورزي

  شود: مي
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  شهري راهبردهاي فرا
يي پيرامون بافت قديمي يا موجود شهر ها در اين شيوه فضاهاي سبز به صورت حلقه يا حلقه :4مربندهاي سبزك-1

 "توان به مواردي چون: مينمايند. از اهداف اين الگو  ميساز در پيرامون شهر را محدود  و را احاطه نموده و ساخت
به سوي  ها رويه شهرها و هدايت آن د كردن رشد بيي كشاورزي پيرامون شهرها، محدوها جلوگيري از نابودي زمين

ي انجام شده ها گذاري برداري اقتصادي با بازدهي مناسب از سرمايه ي اقماري و بهرهها نظر از جمله شهرك نقاط مورد
 ).42،ص1374اشاره نمود(مجنونيان،

رف بيرون گسترش يافته و ي سبز از نزديكي مراكز شهر شروع و به طها : در اين الگو شعاع5ي سبزها مانك-2
ي مورد ها در جهت ها رويه شهرها و هدايت آن ي سبز براي مهار رشد بيها نمايد. از كمان ميپيرامون شهر را احاطه 

 ).140،ص1385،صدر موسويشود( مياستفاده  ها نظر و جدا كردن فضاهاي اصلي شهر از حومه

ن الگو برخورد تجديد ساختار سيستم حركتي بر پايه تغيير : بر اساس اي6نقل مبنا در منطقه شهري و توسعه حمل-3
 وسايط نقليه، عدم تشويق نياز به سفر و محدود كردن استفاده از اتومبيل استوار است و رشد شهر به سوي محورها و

 در چارچوب ها سازي و اختالط كاربري ي معين و مجهز به مسيرهاي ترانزيت هدايت شده و از طريق متراكمها گره
  پذير است(همان). ي زيست محيطي امكانها نقل و سياست و ريزي حمل برنامه

  و باغي راهبردهاي درون شهري حفاظت از اراضي كشاورزي
بازده به توسعه مسكوني  اي: در اين روش با اختصاص بخشي از اراضي كشاورزي كم بندي خوشه روش حوزه-1
 ).140،ص1385شوند(صدر موسوي، ميز حفظ و تجهيز ببه عنوان فضاي س ها تراكم، بخش وسيعي از باغ پر

ي خودبسندگي مناطق شهري در  برداري اقتصادي از اراضي كشاورزي: در اين روش با اتكا بر ايده تقويت بهره-2
ي اراضي موجود در داخل و حاشيه شهرها  ي محصوالت مورد نياز كشاورزي، تامين بخشي از نيازها بر عهده تهيه

باغي  -دهند كه قسمتي از نيازهاي زراعي ميو بخشي از ساكنان شهر را كشاورزاني تشكيل  شود ميگذاشته 
 ).126،ص1371كنند(بهرام سلطاني، ميتوليد شهروندان را 

و اراضي كشاورزي ممنوع بوده و  ها ي قابل انتقال: بر مبناي اين روش توسعه شهر به سمت باغ حقوق توسعه-3
ي شهر،   هعي مورد نظر براي توسها شود، ولي برابر ارزش آن در جهت ميمذكور گفته  حقوق توسعه از مالكان اراضي

 ي كشاورزي حفظ شوندها ي شهري تداوم يابد و هم زمين شود تا هم توسعه ميزمين در اختيار مالكان قرار داده 
  .)160،ص1389(واحديان بيكي،

ي  و اراضي كشاورزي بر تعديل درجه ها ثير مطلوب باغي مالياتي: در اين شيوه تاها منافع اكولوژيكي و حمايت-4
ي مصرف انرژي، ها ي مربوط(مانند هزينهها جويي در هزينه حرارت، آلودگي هوا، كنترل سيالب و در نتيجه صرفه

ي مالياتي برخوردار ها و تخفيف ها ) مورد توجه قرار گرفته و صاحبان امالك مذبور از حمايتها ساخت درمان و زير
 .(همان)وندش مي

                                                            
4 Green belts 
5 Green wedge 
6 Transit-Oriented Development 
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و اراضي كشاورزي است. با اعمال  ها ترين روش برخورد با باغ : اين شيوه رايجها استفاده از تراكم ويژه باغ-5
شوند تا منطقه سرسبزي خودش را حفظ  ميبه قطعات بزرگتر با نسبت اشغال كمتر تفكيك  ها ي ويژه باغها تراكم

تواند مانع  ميي مسكوني بيانجامد و نها تواند به كاهش تراكم توسعه ميبندي فقط  نمايد، با وجود اين مقررات، منطقه
 (همان).حقوق توسعه شود

ساز اضافه نباشد؛ مثالً اعطاي مجوز  و كالبدي به نحوي كه از نوع ساخت ي گوناگون غيرها برقراري تشويق-6
  (همان).خدماتي و... -ي ورزشيي پذيرايي، فضاهاها ثات كم، باغ ساخت جهت: رستوران و سالن پذيرايي با مستحد

  گيري نتيجه
هاي مرغوب براي زراعت در كنار و يا  گيري، با هدف استفاده از خاك اكثر شهرهاي ايران در مراحل اوليه شكل
اند و به مرور زمان همراه با گسترش روستاها و تبديل آنها به شهر و  در ميان اراضي مرغوب زراعي استقرار يافته

هاي زراعي ناگزير به سمت اراضي  ا، اراضي مرغوب زير پيكر شهرها مدفون شده و فعاليتسپس توسعه شهره
هاي البرز، داراي  گيري در پاي كوه نامرغوب عقب نشسته است. شهر تهران نيزبا توجه به موقعيت آن يعني قرار

ال بودن نرخ مهاجرت به اين باشد. اين شهر به عللي مانند با ميدر همه جهات  ها هاي مرغوب كشاورزي و باغ زمين
ها رشد و توسعه فيزيكي بسيار شديدي  شهر، سكونت مهاجران در اطراف شهر و همچنين ادغام روستاها و آبادي

رويه شهر نام برد.  توان از اين نوع رشد و توسعه به پديده گسترش يا پراكنش افقي بي ميكه  داشته است به طوري
ترين  دي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي داشته است. يكي از مهماين پديده پيامدهاي نامطلوب زيا

پيامدهاي منفي اين پديده در شهر تهران از بين رفتن يا تغيير كاربري اراضي مرغوب كشاورزي اراضي پيرامون شهر 
تهران بر اراضي باشد كه در اين بخش از پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسي اثرات رشد فيزيكي شهر  مي

ي منطقه در طي اين دوره از ها شويم. باغ ميساله 36اين شهر متوجه تغييرات كاربري اراضي آن طي دوره5منطقه
درصد رسيده است و 8.51درصد به60.20و اراضي باير آن از1388درصد در سال14.29به1352درصد در سال32.5

 1388درصد در سال77.18به1352درصد در سال7.24از ي شهري منطقهها ، كاربريها در مقابل كاهش اين كاربري
شوند،  ميمحسوب در شهر  ي باغها جزء پهنه ها ي منطقه كه اين باغها افزايش يافته است. با توجه به اهميت باغ

ي سبز در منطقه به ها وجود كاربري باشد. ميي تنفسي شهر داراي اهميت ها به عنوان ريه ها حفظ و نگهداري آن
توانند نقش موثري در تقويت جايگاه منطقه به عنوان مركز تفريحي و گردشگري غرب تهران، استفاده  مي ها ويژه باغ

دهي و  ي گردشگري موجود ايفا كند و نقش خوابگاهي آن را از بين ببرد. همچنين سامانها و قابليت ها بهينه از جاذبه
  باشد. ميي گردشگري موثر ها براي ترويج و ايجاد مجتمع ها دره -و رود ها استفاده از ارتفاعات شمال منطقه و دره
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