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  چكيده

سريع  توسعه فيزيكي شتابان شهرها در نتيجه رشد مسئله شهري، ريزي برنامهكي از موضوعات مهم دري
ي طبيعي، ها اي از جمله از بين رفتن زيستگاه جمعيت ساكن در آنها است كه منجر به بروز مشكالت عديده

گسترش روزافزون شهرها، كاهش منابع . شده است ..رشد پراكنده شهرها، وابستگي بيش از حد به اتومبيل و
رويه جمعيت و پراكندگي  شد بيطبيعي، انبوهي و ازدحام ترافيك تنها برخي از اثرات مخربي است كه ر

رشد و توسعه كالبدي شهر . گذارد ميي طبيعي و فرهنگي جوامع برجاي ها نامعقول آن بر روي محيط
طور   و ساختارهاي شهري بهها پذيري از ساختارهاي موجود، در تمام نظامتأثيري است كه علي رغم فرايند

 جريان درستي را طي نكند، اثرات فرايند چنانچه اين به همين دليل. گذارد مي تأثيرمستقيم مستقيم و غير
 شهرداري تهران 18يزيكي منطقه روند توسعه ف. گذارد مينامطلوب بسياري براجزاي مختلف شهر بر جاي 

 عنوان به وجود جاده ساوه ، اهواز- تبريز و تهران- ي مهم از جمله خطوط راه آهن تهرانها دليل دسترسي به
ي اخير دچار تغيير و ها در سال... ي جنوب غرب تهران وها  جنوبي تهران و شهرستانپل ارتباطي با مناطق
و مدل آنتروپي شانون و هلدرن نحوه  GISافزار  ده ازنرمستفا ابا ن هستيمآبردراين مقاله . تحوالتي شده است

ررسي و تحليل نتايج ب.  را مورد بررسي قرار دهيم1390 تا 1365 از سال 18الگوي توسعه فيزيكي منطقه 
 روند شتابان و كنترل فرايند شهرداري تهران، گوياي اين واقعيت است كه منطقه با 18 توسعه منطقه فرايند

ن فضاهاي سبز و زراعي منطقه،  باعث از بين رفتمسئلهنشده توسعه فيزيكي همراه بوده است كه اين 
 گيري توسعه پراكنده  شكلگيري كاربري صنعتي غير مجازدر مناطق شهري و حركت به سمت شكل

)sprawl( شهري شده كه كنترل تمامي تبعات منفي ياد شده كار مشكلي خواهد بود.  
  

  .شهرداري تهران18 و هلدرن، منطقه توسعه فيزيكي، مدل آنتروپي: هاي كليدي واژه
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