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بررسی مدیریت شهری-زیست محیطی تهران 
در طی 3 دوره ی تاریخی قاجار،پهلوی،انقالب اسالمی

شیما سادات طباطبائی
 کارشناس جغرافیای انسانی

چکیده
رشد و توسعه ی شهرنشینی همگام با گسترش و توسعه ی صنعت در سرتاسر 
دنیا مسؤولین شهری را در جوامع صنعتی برآن داشته است که تغییری اساسی در 

نگرش های مدیریت شهری خود داشته باشند. 
هدف این تحقیق بررسی توصیفی- تحلیلی شرایط زیست محیطی و نحوه ی 
مدیریت شهری تهران در سه دوره ی تاریخی اخیر است؛ و این مهم با توجه به 
نقاط قوت و ضعف های شناسایی شده در چارچوب روشSWOT انجام گرفته 
است. نتایج پژوهش نشان می دهد، سیاست های اجتماعی شهر تهران در راستای 
سیاست های زیست محیطی به طور کامل قرار نگرفته است و همین امر پایداری 

زیست محیطی تهران را به تعویق می اندازد.
واژه هاي کلیدی: مدیریت شهری، توسعه ی پایدار،تنوع زیستی شهر، فضای 

زیست محیطی

مقدمه
جریان توسعه ی شهرنشینی در ایران با تأخیر یک قرن نسبت به جوامع 
مبانی مدیریت شهری  صنعتی رخ داده است. زمانی که در جوامع صنعتی 
با ورود جمعیتی مازاد بر  تدوین و در آستانه ی اجرا می بود، تهران مواجه 
توان خویش و اسکان غیرمنظم آنها در خود بوده است)سعیدنیا،31،1374(. 
در نتیجه ی استقرار غیراصولی و فقدان مدیریتی منسجم با گذشت دو قرن 
از قدمت آن، تهران شاهد تقلیل توان خویش جهت ادامه ی حیات می باشد. 
به علت  اندیشه و عمل  ماندگی  ایران گویای عقب  در  بررسی شهرسازی 
دوری از واقعیت ها بوده است. علی رغم اینکه ایران وارث شهرهای بزرگ 
و موفقی از گذشته تا به امروز بوده است، شکل گیری پایتخت جدید ایران، 
تهران، حاکی از عدم وجود شهری مطابق با اصول شهرسازی می باشد. یکی 
رشد  اصول  بر  منطبق  شهری  داشتن  شهری،  طراحان  مهم  چالش های  از 
یعنی اصولی که در عین  انسانی است،  ابعاد شهری در مقیاس  هوشمند و 
احترام به محیط طبیعی و حفاظت از آن از منابع محدود به طور بهینه استفاده 
کرده و محیطی را برای زندگی انسان در کنار سایر اجزای یک اکوسیستم 
فراهم می آورد. اصول مذکور به بهترین شکل در چارچوب توسعه ی پایدار 
 .)cliff،8،2005(زمان است به  وابسته  و  نسبی  پایدار  توسعه ی  است.  نهفته 

اهمیت توسعه ی پایدار از آن روست که با موقعیت مکانی موردنظر مرتبط 
مي باشد. یکی از جنبه های کارایی در هر توسعه ی شهری، پایدار بودن آن 
است. یعنی توسعه ای که به محیط زیست زیان وارد نکند و به قابلیت شهر 

 .)cahill،2،2006( در تداوم ساختارهای اجتماعی و اقتصادی یاری رساند
بر همین اساس برخی نویسندگان استفاده از تمام توانمندی های موجود 
و بهینه سازی بهره برداری های فضا را اصلی اساسی می دانند که در قالب 

توسعه ی درون زا مطرح می شود )برک پور،1،1390(.

نگاره1: نیمرخ ارتفاعی شهر تهران در دو مقطع شمالی - جنوبی 
)پايین( و شرقی - غربی )باال(

اطلس تهران1385-90

منطقه، داده ها و روش تحقیق
تهران از نظر ساختار طبیعی از سه بخش کوهستانی، کوهپایه و دشت 
و  متر  حدود900  پست  قسمت های  بین  ارتفاع  اختالف  می شود.  تشکیل 
قسمت های مرتفع 1800متر دیده می شود. وجود این اختالف باعث تعدیل 
تهران  شمال  ییالقی  مناطق  ایجاد  و  مناسب تر،  گیاهی  پوشش  هوا،  و  آب 
فیزیکی تهران عمدتًا در محدوده ی کوهپایه و دشت  شده است. توسعه ی 
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ارتفاعات شمالی و  البرز صورت گرفته است. وجود  دامنه های جنوبی  در 
شرقی و شرایط جغرافیایی خاص بیابانی جنوب و باال بودن سطح آب های 
زیرزمینی، سبب محدودیت توسعه در این منطقه شده است.از این رو بخش 
جغرافیایی  مساعد  نسبتًا  شرایط  از  برخورداری  واسطه ی  به  شهر  غربی 

مناسب ترین محدوده برای توسعه تلقی می شود )اطلس تهران،1385(.
در این مقاله سعی شده است رشد تاریخی تهران از منظر توسعه ی پایدار 
در سه دوره ی قاجار، پهلوی و انقالب بررسی شود و نقاط قوت وضعف دور 
سوم تاریخی شهر، یعنی دوره ی انقالب اسالمی، با نگاهی دقیق به یک دهه ی 
اخیر از روش  SWOT تحلیل و جهت ارائه ی وضعیت فعلی شهر تهران استفاده 
شود. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش ترکیبی )روش های توصیفی و 
تحلیلی( استفاده شده است؛ که در این مرحله با توجه به اطالعات موجود به 
بررسی تاریخی تهران، نحوه ی مدیریت شهری و مقایسه ی آن با مدیریت پایدار 

شهری پرداخته شده است.

نتایج و بحث 
نتایج بررسی صورت گرفته بر روی منابع موجود در سه دوره به تفکیک 

ارائه می گردد.

قاجار
نسبتًا  ساختاری  نظر  از  و  روستا  یک  صورت  به  تهران  دوره  این  در 
از  تهران  از  مرحله  این  ساختاری  هویت  است.  بوده  پنهان  و  ناشناخته 
موجودیت شهر، یک هویت روستایی متبلور در محوری ارگانیک می باشد. 
جمله  از  آن  اقماری  آبادی های  اولیه ی  رشد  برای  آغازی  ری  شهر  زوال 

قریه ی تهران به شمار می آید. 
آقا محمدخان قاجار پس از رسیدن به قدرت، تهران را به عنوان پایتخت 
ایران انتخاب کرد. نقش جدید شهر به عنوان پایتخت، شکل و سیمای شهر 
را تغییر داد. نکته ی قابل توجه در توسعه ی یک شهر آسیبی است که  به 
تنوع زیستی )Biodiversity( در نتیجه ی فعالیت های انسان وارد می شود و 
نهایت مقاومت اکوسیستم ها در تحمل تغییرات آب و هوایی و آسیب  در 
های ناشی از آلودگی را کاهش می دهد )cliff،2005(. تهران در زمان قاجار 
روستا – شهری مملو از باغ های  گوناگون با هوایی مرطوب و شهری عاری 
از آالینده های خارجی همراه با جمعیتی محدود بوده است. با گذشت زمان 
و افزایش جمعیت تعادل گذشته ی تهران از جهت ساختاری به سمت زوال 
بیشتر مردم مهاجر در  تهران  توپوگرافی ویژه ی  به  با توجه  حرکت کرد و 

جنوب ساکن و شمال شهر جمعیت اندکی را پذیرا بوده است. 
جمعیت  غیراصولی  افزایش  با  همراه  محیطی  زیست  مشکالت  وجود 
نسبت به بستر طبیعی شهر و وسعت آن از دوران قاجار شروع می شود. به 
طوری که در زمان قاجار مردم جنوب تهران عمدتًا از آب های چندبار استفاده 
شده که به صورت جوی در سطح شهر جریان داشته، استفاده می کردند و 
همین امر سبب بروز بیماری های فراوانی در بین اهالی این منطقه از تهران 
می شده است. در دوران آشوب پس از صفویه از باغ های تهران خبر خاصی 
در دست نیست اما مهمترین باغ های مشهور تهران )باغ شهرها( که در دوره 

فتحعلی شاه به بعد بر رونق تهران  افزود، بالغ بر 20 باغ می باشد که ذکر آن 
مجالی دیگر می خواهد.

 نگاره2: محدوده ی شهر تهران در دوره قاجار
-اطلس تهران 1390-85

از دوران ناصرالدین شاه بدین سو باغ ها و بستان هایی در تهران پدید 
شمال:  است:  قرار  بدین  تهران  شهر  جغرافیایی  موقعیت  طبق  که  آمدند 
 1 شرق:  باغ،   2 غربی:  جنوب  باغ،   3 جنوب:  باغ،   4 غرب:  19باغ،شمال 
باغ را دارا بوده اند )تکمیل همایون،26،1382(. متأسفانه در زمان قاجار هیچ 
)نگاره  نداشت  نابسامان شهری وجود  از  رشد  برنامه ای جهت جلوگیری 
و  بی برنامه  کاماًل  به صورت  تهران  شهر  در  مردم  رو سکونت  این  از   .)2
راحت  جهت  صرفًا  آن،  سازهای  و  ساخت  و  گرفت.  صورت  غیراصولی 
زندگی کردن و سهل الوصول بودن به سایر نقاط شهری بوده است. بر همین 
اساس می توان اینگونه نتیجه گرفت؛ که در زمان قاجار تهران با رشد خود 
پایدار  توسعه  استراتژی  با  مغایر  کاماًل  این  و  آن  توسعه ی  نه  بوده  مواجه 
و  نیازها  توسعه،  کلیدی:  ایده ی  سه  حاوی  پایدار  توسعه ی  زیرا  می باشد، 
نسل های آینده می باشد. طبق نظر Blowers، توسعه نباید با رشد اشتباه گرفته 
شود. رشد مفهومی کمی است، در حالی که توسعه مفهوم کیفی می باشد. 
 .)cliff،2005(توسعه با پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط است
ولی متأسفانه در تهران با افزایش جمعیت و کمبود زمین های مناسب جهت 
سیاستی  عنوان  به  طبیعی  محیط  تخریب  سیاست  گوناگون،  های  کاربری 
کارآمد در راستای رشد شهری در پیش گرفته شد. در نتیجه در دسترس ترین 
رکن از اکوسیستم طبیعی شهر  یعنی پوشش گیاهی مورد دستبرد قرار گرفت.

 
پهلوی)1304-1307(

با روی کار آمدن پهلوی )1304 خورشیدی( همچنان به  این سیاست 
قوت خود باقی ماند. در زمان پهلوی تالش بر این بود که تهران به شهری 
مدرن مبدل شود. علی رغم اینکه  شهرسازی در جهان در حال توسعه چند 
دهه ای با شهرهای توسعه یافته فاصله دارد، با بی توجهی به این مهم یعنی 
میالدی   1933 سال  در  ایران،  و  اروپا  در  روش ها  و  اندیشه ها  ناهمزمانی 
برابر 1313 هجری شمسی کفیل شهرداری تهران به روش )بارون هوسمن 
شهردار پاریس( 1853-1869 به نوسازی تهران پرداخت)سعیدنیا32،1374(. 
جغرافیایی  و  توپوگرافی  موقعیت  به  توجه  بدون  ناسنجیده  حرکت  این 
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آینده  یعنی:  پایدار  ی  توسعه  اصل  چهار  به  توجهی  بی  با  و  شهر  خاص 
نگری )futurity(، محیط زیست، عادالنه بودن )equity( و مشارکت، اجرا 
و  شد  شهر  محیطی  توان های  و  گیاهی  پوشش  بیشتر  نابودی  به  منجر  و 
رشدی مغایر با سیاست های زیست محیطی و توان های بالقوه ی تهران محقق 
گردید)Cliff،2005(. دراین زمان به دلیل ورود صنعت مونتاژ و سرریز پول 
نفت در تهران، پایتخت ایران با رشد جمعیت بی سابقه ای مواجه شد، همین 
امر سبب گردید با توجه به اشباع و اشغال گستره ی طبیعی شهر در واقع 
روند توسعه ی پیکره ی تهران به بن بست رسیده و ناگزیر توسعه ناپیوسته 

شتاب گرفت. 

جدول 1: جمعیت شهر تهران طی سال های 85-1335 )هزار نفر( 

133513451355136513751385

156027194530604267597798

اطلس تهران 1385

بر این اساس 3 بخش متفاوت در ساخت تهران به وجود آمد: 
1- جنوب شهر: از نظر بافت و کالبد و ساخت و سازها فرسوده و غیرقانونی 
است.  داشته  خود  جمعیت  فشردگی  به  نسبت  کمی  سبز  فضای  و،  بوده 
اکثر مردم آن مهاجرنشین و سطح بهداشتی متوسط و پایین را دارا بوده و 
همچنین علیرغم وجود جمعیت زیاد واحدهای مسکونی کمی را در بر می 

گرفته است. 
2- مرکز شهر: بیشتر همان محدوده ی تهران قدیم را شامل می شده است 
که در گذشته دارای سرانه ی باالی فضای سبز بوده است؛ همچنین  در این 
منطقه در کنار جمعیت زیاد و تراکم مشاغل و صنایع، امکانات بهداشتی قابل 

قبولی بوده و پذیرای تردد روزانه ی حجم زیادی از جمعیت بوده است. 
3- شمال شهر: فضای خارج از تهران قدیم را در بر می گرفته و مردمانی 
مرفه نسبت به 2 بخش قبلی شهر داشته است، ساختمان هایی نوساز با فضای 
فرهنگی متفاوت نسبت به دو بخش قبلی در این منطقه به چشم می خورده 

است. 
پهلوی  زمان  در  تهران  نوسازی  سیاست های   گفت  می توان  کلی  طور  به 
اصول زیر ساختی شهری را به طور کامل در برنمی گرفته و اقدامات انجام 

جوانب  سایر  داشتن  نظر  در  بدون  مدت  کوتاه  اقدامات  صورت  به  شده 
مدیریتی انجام شده است. 

تهران بعد از انقالب اسالمی با نگاهی دقیق به دهه ی اخیر )1380-1390(
مساحت فعلی شهر تهران بالغ بر km2 730 می باشد )Tehran.ir(. به 
دلیل موقعیت ممتاز شهر تهران، این شهر همچنان دارای فضای فلورستیک 
و پوشش گیاهی خاصی از گذشته تا به امروز بوده است. بادهای کویری و 
بادهای مرطوب نقش اساسی در آب و هوای تهران دارند. ارتفاعات البرز و 
قسمتی از بادهایی که از آن به سوی ناحیه ی دشتی می وزد در وضع هوا و 
موقعیت اقلیمی دامنه ها، دره ها و پای کوه اثر تعدیل کننده و مثبت دارد. در 
شمال تهران، آب و هوا معتدل و کوهستانی و در نقاط کم ارتفاع نیمه خشک 
است. مجموع این عوامل بر سیستم بارشی شهر اثر گذاشته وآب و هوا ی 
معتدل و کوهستانی و در نقاط کم ارتفاع نیمه خشک را ایجاد می کند. تمام 
این عوامل را باید جزء عوامل تقویت کننده ی پوشش گیاهی تهران برشمرد. 
به شرح  گیاهی  دارای 13 گونه ی  تهران  این شرایط، شهر  به  توجه  با 

زیر می باشد 
جدول2: تنوع زیستی گونه های گیاهی تهران، هرباریوم مرکزی دانشگاه 

تهران،1380
8.tanacetumpolycephalum  

subspjunesarens مینای فرحزادی
1.gallium tehranicumشیرپنیر

9.taraxacum darbanenseقاصد
 دربندی  

2.Buffoniahebecalyxچارچارتهرانی

10.convolulis gracillius3پیچک.stellaria scaturiginellaگندمک 
توچالی

11.astragalus latianicus4گون.centaureacarduiformissubsq 
iranicaگل گندم

12.hedysanum elburenseاسپرسی 
البرزی

5.astragaluspseudobrun sianus

13.hedysarumhgrcanumvar.

hyrcanum

6.hedysarum elbursese

 7.Viciasojakii

روند گسترش شهر تهران در طول دهه 70 و 80 حاکی از گسترش ساخت 
و سازها، رشد جمعیت و بهره برداری های بیشتر از اکوسیستم تهران می باشد. 

نگاره3:گسترش کالبدی شهر تهران از راست 1358،1353،1351 
 اطلس تهران1385
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نکته  این  به  انسانی،  و سکونتگاهی   )Bioregion( منطقه ی زیستی  بررسی  در 
بر  با زمینی که  پایدار، توسعه ای است که  توسعه ی  توجه شده است که یک 
روی آن قرار دارد در تعادل اکولوژیک باشد. در همین راستا تالش مسؤولین 
بالقوه ی تهران استفاده شود  تا به نوعی از ظرفیت های  شهری بر آن است 
و در بسیاری از کارکردهای آن تجدیدنظر صورت گیرد. سیاست هایی که 
دولت در طی چند سال اخیر بر آن تأکید دارد از جمله سیاست تمرکز زدایی 

 )Cliff،2005(.و بومی سازی از این قبیل می باشد
نابودی  راستای  در  تهران و  گیاهی  اکوسیستم و پوشش  احیای  جهت 
گیاهان در  از  تا  است  آلودگی های موجود در شهر تالش شده  و کاهش 
فضاهای سبز استفاده گردد و یا اگر گیاهان بومی قادر به ادامه ی حیات خود 

نیستند،از گونه های جایگزین استفاده گردد.
پژوهش در خصوص پوشش گیاهی شهر تهران نشان می دهد، علی رغم 
باالیی  فلورستیک  غنای  از  شهر  این  هم  هنوز  بی رویه  سازهای  و  ساخت 
برخوردار است. به طوری که %2/9گیاهان اندمیک ایران، در تهران می رویند.

ایران  از مجموع 1286واحد )شامل گونه، زیرگونه، واریته(کل رویش های 

،167واحد آن از اندمیک های ایران هستند که در تهران می رویند و از آن بین 
13گونه خاص تهران می باشد که پیشتر اشاره شد )جعفری،5،1387(.به طور 
کلی فضای سبز بر خالف فضایی که اغلب تداعی می کند، تنها محل دارای 
گیاه نیست، بلکه نماد و سمبل تفکرات یک جامعه است. توجه به فضای 
نوعی  به  شهری  زیست  محیط  حفظ  اهمیت  ساختن  آشکار  کنار  در  سبز 

بیانگر بینش و تفکر آن شهر می باشد.
آسفالت سراسری خیابان های شهری، وجود تعداد بسیاری وسایل نقلیه 
ی موتوری، رها شدن مواد سمی همچون سرب و کرم، اکسید کربن، حرارت 
ناشی از احتراق موتور این وسایل و ادامه ی ساخت و سازها همگی موانعی 
برای داشتن شهری پایدار می  باشد. بررسی ساختار شهری گذشته ی تهران 
نمایانگر بنای غیر اصولی این شهر می باشد؛ از این رو بهسازی شهر، زمان و 

برنامه ای فشرده می طلبد. 
ایران و تهران )جنگ  در دهه ی 60 به دلیل وجود موقعیت بحران در 
تحمیلی( به دلیل عدم مدیریت و بی توجهی به محیط زیست در مقابل رشد 
به سیستم طبیعی  شهرنشینی و توسعه صنعت در تهران، آسیب های جدی 

  SWOTجدول 3: بررسي نقاط قوت و ضعف مديريتي شهرتهران در طول دهه ي80-70 به روش تحلیل

تهديدهافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت

- موقعیت تهران به عنوان پایتخت 
- وجود یک نظام مدیریتی در شهر 
هماهنگ  مثابه ی  به  می تواند  که 
عمل  پایدار  توسعه  مدیریت  کننده 
راه حل های  است  قادر  و  نماید 

جامع نگر ارائه نماید.

- وجود نظام مدیریتی بخشی 
- وجود غالب سازمان ها و وزارت خانه های 
کشور در تهران و تقارن اهداف و برنامه ای 

ایشان با شهرداری تهران

- تقویت ظرفیت های مدیریتی شهرداری و 
کاربرد آن برای مدیریت یکپارچه ی شهر

که  و سازمان هایی  وزارت خانه ها  - خروج 
فقط بخش اداری و سازمانی آن در تهران 
است و کارکرد آن در سایر استان هاست. 

- کاهش تعداد مهاجرین به تهران

- افزایش نرخ بیکاری و بزهکاری به ویژه در 
میان جوانان 

وجود قوی ترین و گسترده  ترین مراکز 
علمی 

در  کشور  دانشگاهی  و  پژوهشی   –
تهران

از  استفاده  برای  مهاجر  جمعیت  افزایش   -
این مراکز

 - افزایش مشاغل خدماتی

و  کشور  علمی  مرکز  معتبرترین  وجود   -
منطقه در تهران 

بهینه ی  و  محلی  مدیریت  اداره ی  توان   -
تهران در صورت برقراری ارتباط مناسب 
و  اداری  نهادهای  و  علمی  نهادهای  بین 

خصوصی

و  کشور  در  تهران  علمی  قطب  بر  تأکید   -
شهرها  سایر  بالقوه ی  توان های  گرفتن  نادیده 

برای توسعه و رشد علم

نگاره 4: گسترش کالبدی شهر تهران از راست 1378، 1387 - اطلس تهران
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- وجود کاربری های عمده در تهران 
و  سبز  فضای  تجاری،  اداری،  شامل: 

مسکونی

- فزونی کاربری زمین برای سکونت نسبت 
کاربری های  قلت  و  کاربری ها  سایر  به 

خدماتی و فضای سبز

بین  تعادل  و  منطقی  نظام  -ایجاد   
کاربری های موجود در شهر و کاربری  های 

موردنیاز تهران

تفکیک  برای  دقیق  استراتژی  وجود  عدم   -
کاربری ها و گسترش آن در سطح کشور

حمل  شبکه ی  گسترده ترین  وجود   -
و نقل زیرزمینی )مترو( و فعالیت های 
سرتاسر  در  نقل  و  حمل  به  مربوط 

کشور

- عدم وجود تعداد کافی وسائط حمل و نقل 
اتومبیل  از  باال بودن نرخ استفاده  شهری و 

شخصی 
- ناقص بودن خطوط مترو

و  عمومی  نقل  و  حمل  شبکه ی  تقویت   -
کاهش ترافیک و آلودگی های ناشی از آن 

- مشکل حل نشده ی طراحی مناسب خیابان ها 
برای وسائط حمل و نقل عمومی

- عدم وجود طراحی مناسب و متعادل مابین 
محل های عبور عابر پیاده و اتومبیل ها 

- وجود گسترده ترین و پیشرفته ترین 
مراکز بهداشتی 
– درمانی کشور

- عدم یکسانی سطح کیفیت مراکز بهداشتی 
– درمانی دولتی و خصوصی 

- وجود تعداد محدود مراکز درمانی که در 
شبکه بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند.

- رشد علمی در زمینه پزشکی در سطح 
کشور و منطقه

- افزایش مشاغل کاذب و بازار سیاه در 
زمینه تولید و ترویج دارو و محصوالت 

پزشکی

- وجود گسترده ترین شبکه فاضالب 
و مدیریت منابع آبی شهر در سطح 

کشور

- ناقص بودن شبکه فاضالب سراسر شهری
با  آبی  منابع  از  مناسب  استفاده ی  عدم   -

کیفیت شهر همچون قنات ها 

سبب  آن  تقویت  و  فاضالب  وجود   -
جلوگیری از آلوده شدن فضای سبز شهری 

می شود. 
سبب  قنات ها،  از  مناسب  بهره برداری   -
از آب رودهای کشاورزی  استفاده  کاهش 

جهت شرب شهری می شود.

آب  منابع  کافی  شناسایی  وجود  عدم   -
زیرزمینی و نشت آن زیرپوسته ی شهر و بروز 

خطراتی همچون ریزش و نشست زمین 
کشت  در  آلوده  آب های  از  استفاده   -
دلیل  به  شهر  حاشیه  کشاورزی  محصوالت 
منابع  با  شهری  فاضالب  آب  شدن  مخلوط 

زیرزمینی

- مهمترین مرکز اقتصادی – تجاری 
کشور

- وجود برنامه ها با هدف همکاری با 
سازمان های غیردولتی

شدن  قطبی   و  سرمایه ها  تمامی  جذب   -
قطب صنعتی  وجود  دلیل  به  اقتصاد کشور 

اقتصادی تهران
مورد  در  نقیض  و  ضد  مقررات  وجود   -

فعالیت سازمان های غیردولتی

- مدیریت مناسب منابع و سرمایه ها جهت 
رشد اقتصادی متوازن سایر شهرها

سازمان های  توان  از  بهره گیری  امکان   -
غیردولتی و کوچک شدن مدیریت دولتی

- افزایش جمعیت مهاجر در تهران 
شهر  پیرامونی  نواحی  بی رویه ی  گسترش   -

برای اسکان افراد کم درآمد 
- عدم وجود پشتیبانی های الزم از سازمان های 
ریزی  برنامه  نظام  وجود  دلیل  به  غیردولتی 

بخشی 

و  باغات  سبز،  فضای  کاربری   -
پارک های جنگلی

با  مقایسه  در  سبز  فضای  کاربری  قلت   -
نیازهای شهری

- استفاده ناکارآمد از منابع طبیعی 
برنامه ی چندساله در جهت  فقدان یک   -

افزایش فضاهای سبز و کارآمد

- وجود رود 
و  عمومی  سبز  فضای  و  باغات  دره ها،   –
قوی  پتانسیل  وجود  از  حاکی  خصوصی 
تهران در زمینه فضاهای باز و سبز می باشد.

شهر،  حواشی  در  مهاجر  جمعیت  افزایش   -
سبب تخریب منابع طبیعی شهر می شود. 

ارزش  با  تاریخی  بافت های  وجود   -
در جنوب و مرکز شهر

- عدم وجود یک استراتژی مناسب جهت 
بهسازی بافت های شهری

مرکز  در  زندگی  کیفیت  سطح  کاهش   -
وجنوب شهر

دلیل  به  تاریخی  بافت های  رفتن  بین  از   -
استفاده ی بیش از توان آنها بعد از گذشت 

یک قرن

- شناسایی بافت های تاریخی و با ارزش از 
بافت های فرسوده 

با  شهری  گردشگری  صنعت  تقویت   –
وجود بافت های تاریخی و با ارزش شهر

مشخص  برنامه ی  وجود  عدم  صورت  در   -
بافت های  از  تاریخی  بافت های  تفکیک  جهت 
روز  شهر  کهنسال  و  اصلی  بخش  فرسوده، 
فقیر  افراد  زندگی  محل  و  فرسوده تر  روز  به 

می شود.

- موقعیت برتر تهران جهت بارندگی 
به میزان کافی

- نامناسب بودن فصل بارش و تغییرپذیری 
زیاد آن 

- پراکندگی بارش

- تقویت منابع طبیعی و بهبود کیفیت محیط 
زیست 

- کاهش آالیندگی های شهری

از  شهر  نقاط  تمام  یکسان  بهره وری  عدم   -
میزان بارندگی

و  تهران  خاک  مناسب  کیفیت   -
به  درشت  و  نرم  آبرفت های  وجود 

دلیل نوع مخروط افکنه بودن آن

- نفوذپذیری خیلی سریع و عدم ماندگاری 
آب در سطح

- استفاده ی مناسب از خاک تهران جهت 
بهره وری زیست محیطی و کشاورزی

و  ساخت  جهت  باال  اطمینان  عدم ضریب   -
ساز شهری

شهر  استقرار  مناسب  موقعیت   -
به  منتهی  کوه  دامنه ی  در  تهران 

دشت از نظر اکولوژیکی

لغزش  و  ریزش  قبیل  از  مشکالتی  بروز   -
به  منتهی  دامنه های  پایداری  دلیل عدم  به 

تهران

جنوب  به  شمال  از  شهر  شیب  وجود   -
جذب  زمینه  در  آن  بالقوه ی  توان  و 

فعالیت های مربوطه

- عدم وجود وضعیت یکسان آب و هوایی و 
ایجاد محیط اکولوژیکی متفاوت در این منطقه 
- ایجاد تضادهای سکونتی و فعالیتی به دلیل 

توان های موقعیتی برتر شمال شهر



74 / دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و هشتم

تهران وارد آمده است. آنچه موجب حذف گونه های طبیعی گیاهی در شهر 
تهران در طول چند دهه اخیر شده است را می توان عدم تناسب جمعیت 
شهر با فضای زیست محیطی آن قلمداد کرد. با بررسی مطالعات انجام شده، 

نقاط قوت و ضعف به شرح زیر می باشد: 
تحلیل SWOT: در کل، طبق برآورد اطالعات در 10 سال اخیر، 14نقطه 
قوت به همراه 19 فرصت را در تهران می توان برشمرد. در مقابل 22نقطه 
ضعف و 17 تهدید وجود دارد. بنابراین در صورت عدم توجه و رسیدگی 
برای تقلیل و از بین بردن ضعف ها و مشکالت، با گذشت زمان، نقاط قوت 
و فرصت ها تقلیل یافته و دست یابی به شهری پایدار به سختی میسر می شود. 
مهم ترین نقطه قوت که شکل گیری شهر تهران سبب ایجاد آن شده است، 
موقعیت سیاسی – اداری آن می باشد. همین موقعیت باعث شکل گیری سایر 
هسته های قوت و فرصت شده و به تبع آن به مرور زمان، جمعیت مهاجر را 

هم پذیرا گشته است.
 بنابراین تهران به دلیل وجود توان  های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی 
تهران  اساس  براین  می باشد،  توان خود  بر  مازاد  پذیرای جمعیتی  همچنان 
به  بی توجهی  می طلبد؛  را  جامعی  مدیریت  که  رشد  حال  در  است  شهری 
نه  آینده ای  در  و  می گردد  بیشتر شهر  ناپایداری  به  منجر  معضالت شهری 
چندان دور نقاط قوت ذکر شده خود به معضالت شهری تبدیل می گردد. 
علیرغم تأکید مدیریت پایدار به 3 بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
در مدیریت شهری، قطبی بودن تهران در زمینه اقتصادی و علمی در کشور 
و به تبع آن رشد نامتوازن برخی مناطق شهری، مدیریت پایدار شهری را با 
چالش اساسی مواجه می کند. به عنوان مثال از جمله مهم ترین اقداماتی که 
در رأس مدیریت شهری باید قرار گیرد خروج سازمان های دولتی غیر مرتبط 
با شهر تهران است. با در نظر گرفتن ظرفیت های بالقوه و بالفعل این شهر 
در اجرای سیاست های اجتماعی می توان از توان های محیطی و اجتماعی آن 

بهتر استفاده نمود.

نتیجه گیری
طبق تحلیل SWOT و بررسی سرگذشت تهران این نکته نمایان است که 
تهران شهری است با غنای فلورستیک باال، که از بدو تأسیس تا به امروز 
مازاد بر توان اکولوژیکی خود میزبان جمعیت انسانی و دستاوردهای آن بوده 
است. مهم ترین عامل تشدید کننده ی این امر رشد بی سابقه ی شهرنشینی و 
افزایش  تأسیسات صنعتی،  ایجاد  نفت،  پول  می باشد. سرریز  صنعتی شدن 
جمله  از  سبز  فضای  کاربری های  جای  به  اداری-تجاری  کاربری های 
عوامل ایجاد شهری ناپایدار می باشد. با بررسی روند توسعه ی پایتخت های 
که  می شود  نتیجه حاصل  این  سوم  کشورهای جهان  با  کشورهای صنعتی 
عامل موفقیت نسبی مادر شهرهای کشورهای توسعه یافته وجود برنامه ای 
بلند مدت و منسجم همراه با اجرای طرح های آمایش می باشد، که متأسفانه 
در تهران به دلیل حاکمیت نظام برنامه ریزی بخشی و ناهماهنگی در میان 
دستگاه های اجرایی، عمومًا برنامه ها به صورت سلیقه ای اجرا شده و یا بعضًا 
طرح ها به فراموشی سپرده می شوند. بنابراین با شناخت پتانسیل های زیست 
محیطی شهری، تغییر در سیستم مدیریتی شهر، تعیین اولویت های اجرایی 

پروژه های زیرساختی و توجه به اصل عدالت اجتماعی و اقتصادی می توان 
چشم انداز روشنی را برای رسیدن به شهری پایدار برای تهران ترسیم کرد.
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