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 چکیده

 اهمیت از شهرها توسعه کنترل و هدایت ي،زیر برنامه در شهري يها محدوده و میحر
ی پیرامون شهرها و اراض ضابطه یبرشد سریع شهرنشینی، گسترش  .برخوردارند يا ژهیو

 شهرها کالني براي زیر برنامه، موجب شده تا امر توسعه درحالویژه در کشورهاي  ها به آن
در تهران  شهر کالني براي حریم زیر برنامهمدیریت و  .گردد رو روبهي زیادي ها چالشبا 

مختلفی است که هرکدام سهمی از فضاي  نفعان يذچالش میان  ساز نهیزم ،هاي اخیر دهه
شناسایی مسائل مدیریت  هدف اصلی این تحقیق،. خواهند یمونی شهر را براي خود پیرام

ي کمی و کیفی ها روشروش این تحقیق ترکیبی از . تهران استشهر  کالن حریم یکپارچه
و  ها طرحي، ا کتابخانه - از تحلیل ثانویه اطالعات اسنادي ها دادهبراي گردآوري . است
همچنین جهت . شده است  ضعیت موجود حریم استفادهي مربوطه براي تحلیل وها نقشه

شهري  نظران صاحببا  افتهی ساخت مهیني ها مصاحبهارائه راهکارها و اعتبارسنجی، 
  یبررسو اسناد  ها مصاحبهتحلیل محتواي  2ودایک مکس افزار نرمصورت گرفته و از طریق 

سائل قانونی، مدیریتی، که م دهد یمنشان  ي این تحقیقها افتهی. صورت گرفته است شده
تهران، مدیریت یکپارچه در این پهنه  شهر کالنفضایی موجود در حریم  - نهادي و کالبدي

تعدد قوانین، تفرق مدیریتی و نهادي و  که طوري به. کرده است زیبرانگ چالشرا پیچیده و 
ه تهران توسط شهرهاي واقع در این پهنه از مسائل عمد شهر کالننیز تعرض به حریم 

  .رود یمي تهران به شمار شهر کالنمنطقه 
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  مقدمه و بیان مسئله
ي برخوردار ا ژهیواز پیچیدگی و حساسیت  شهرها کالنمدیریت شهرها و خصوصاً 

یریت شهري در واقع مد. ي مدیریت وجود داردها ستمیساین پیچیدگی در اکثر . است
رشد سریع شهرنشینی، گسترش . پیچیده و سیستمی شهر استة دیپدتالش براي اداره 

، موجب توسعه درحالویژه در کشورهاي  ها به شهرها و اراضی پیرامون آن ضابطه یب
. ي زیادي همراه باشدها چالشبا  شهرها کالني براي زیر برنامهشده است تا امر 

ها به  آنة ي براي این مناطق، تعیین، حفاظت و کنترل محدودزیر هبرنامي که ا گونه به
زیرا تا مقطع . ي اصلی مدیریت شهري در قرن حاضر بدل شده استها چالشیکی از 

 کیتفک قابلی روشن بهها  ي آنها حومهقرن بیستم میالدي همواره حدود بین شهرها و 
صنعتی، نظامی یا سیاسی و حتی بود اما از اوایل این قرن به دالیل مختلف اقتصادي، 

در . نیست کیتفک قابلی گذشته روشن بهي آن ها حومهي، تفاوت بین شهر و آور فن
ي سنتی خود را به دلیل پراکندگی و گسترش ها يمرزبندوضعیت کنونی، شهرها 

اغلب مبتنی بر  شهرها کالنو فرآیند شهري شدن اراضی حریم  داده  ازدست برنامه یب
که اراضی کشاورزي و بایر را به بدنه اصلی شهر  باشد یم تکرارشوندهاي تعدادي الگوه

 ادامه براي شهرها که دهد یم نشان مختلف کشورهاي تجربه بررسی. کند یممتصل 
  .هستند خود اطراف اراضی نیازمند خود حیات

 است،شده  ساماندهی و مدیریت مطلوب نحو به افتهی توسعه کشورهاي در نیاز این
 برايشهرها  کالنپیرامون  در موجود امکانات و ها لیپتانساز  کشورها آن در که طوري به

و  شود یمشماري از عملکردهاي متناسب با ظرفیت محیط استفاده  و توریست جذب
 منجر ي پیراشهريها محدوده ساختاري تغییرات و روستاها اقتصاد به بهبود خود این

 اراضی به نگاه نوع ما، کشور ازجمله در و توسعه درحال در کشورهاي اما است؛شده 
 کاربري تغییر علت به نواحی این و نبوده کننده تیهداواقعی و  نگاهی پیرامون شهرها،

ي وسازها ساخت جمعیت، تراکم افزایش شهر، افقی گسترش اراضی کشاورزي،
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نوري (اند  شده  شهر تبدیل براي ي بحرانیها کانون به ...و ستیز طیمح تخریب ،هیرو یب
ویژه در تهران،  به شهرها کالني حریم زیر برنامهمدیریت و ). 218: 1397و دریاباري، 

کالبدي در  - موضوعی است که به دالیل مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فضایی
این . است زیبرانگ چالشو  زا تنشي و حکومتی، زیر برنامهروابط بین سطوح مختلف 

ي است که به دلیل شهر کالني موجود در مناطق ها يرشهرداروابط بین : روابط شامل
ازحد رویکرد کاالیی و اقتصادي به حریم، هر یک سهم بیشتري از فضاي  غلبه بیش
  . خواهند یمي را براي خود شهر نیبسرزمینی 

مانند (در سطح فراشهري  رسان خدماتو دیگر نهادهاي  ها يشهردارروابط بین 
دیگر در سطح  نفوذ يذین این دو دسته نهاد و نهادهاي که عدم همکاري ب) وزارت نیرو

. ي را ناکام گذاشته و دچار بحران کندا منطقههدایت توسعه شهري و  تواند یمي، ا منطقه
، ها ياستانداري مانند ا منطقهو سطوح حکومتی فراشهري و  ها يشهردارروابط بین 

در (بین این دو نوع نهاد  که به دالیل وظایف همپوشان ها يبخشدارو  ها يفرماندار
و شکل تداخلی نظارت بر گستره حریم، ظرفیت کنترل ) کنترل و نظارت بر حریم

اثربخش این پهنه سرزمینی را که با بیشترین تقاضا براي توسعه مواجه است، کاهش 
زیرا نظارت بر ضوابط حریم و . ي زیادي شده استها تنشبروز  ساز نهیزمداده و 

ویژه در مورد پایتخت، موضوع  تدوین راهکارهاي مناسب براي آن به ي برايزیر برنامه
 نفعان يذعنوان  در نهایت مردم به. ي استا فرا منطقهي و ا منطقه - و چالشی شهري

اصلی که نقشی مؤثر در فرآیند توسعه و تحوالت صورت گرفته در حریم دارند، باید 
این هشدار و . با شفافیت بیان شوددرستی و  با نهادهاي دولتی و عمومی، به روابطشان

باهدف حمایت از هاله ( ضرورت افزایش حریم تهران فراتر از محدوده شهرستان تهران
تهران  يشهر و منطقه کالن تنفسی تهران و تقویت انسجام ساختار فضایی شهر - شهري

د نیاز به تعیین مجد )و فراملی تهران يا ملی و منطقه يها و در جهت حسن انجام نقش
را به چالش  نفع يذي ها سازمانتهران را نمایان ساخته است و تمام  شهر کالنحریم 

  . کشد یم
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ي متعددي روبرو ها چالشتهران در رابطه با مسائل یاد شده در حریم، با  شهر کالن
. دهد یمي تهران، قلمرو ملی را نیز تحت تأثیر قرار شهر کالناست که عالوه بر منطقه 

ي گذار استیس، ابزار رسمی و قانونی شهرها کالنریم براي شهرها و تعریف و تعیین ح
در پیرامون  وسازها ساختي براي هدایت و کنترل توسعه و نظارت بر زیر برنامهو 

انکار فضاي  ، ادامه منطقی و غیرقابلشهرها کالنزیرا حریم . است شهرها کالنشهرها و 
ز داخل محدوده شهري به حریم بر اساس منطق کارشناسی باید نگاه ا. شهري است

شهر تغییر یابد و یک نگاه جدید به آن الزم است که حریم را تحت قوانین و 
 - 40: 1391توفیق، (ي کند زیر برنامهراهکارهاي منسجم و یکپارچه ببیند و براي آن 

این مقاله ابتدا با مروري بر ادبیات نظري مدیریت حریم و مدیریت یکپارچه به ). 39
و  نظران صاحبی باشد، پرداخته و سپس از دیدگاه ستیبا یمجهت آنچه  چارچوبی

د، پرداخته نبررسی اسناد مربوطه در خصوص مسائلی که سبب شده بایدها محقق نشو
ي و میدانی تشکیل داده است تا به سوأل ا کتابخانهفرآیند این مقاله را دو بخش . است

  :محوري زیر پاسخ مناسب و صحیحی بدهد
  اند؟ تهران کدمشهر  کالن حریم کپارچۀی مدیریت و مسائل ها بیآس نیتر مهم

  
 مبانی نظري و مروري بر مطالعات پیشین

که حمایت و دفاع از آن  شود یمبه مکانی گفته  1در فرهنگ لغت فارسی معین، حریم
ی تعریف طیمح ستیزاز منظر اکولوژیکی و ). 1387فرهنگ فارسی معین، (واجب باشد 

ي، شهر کالني ها محدودهبه این صورت که در . وت از تعاریف پیشین استحریم متفا
اگر از این . کند یمکننده سالمت شهر را بازي  حریم، بیشتر نقش اکولوژیک و تأمین

در قالب  شهر کالن، در ندیگو یم 2زاویه نگاه شود، همان چیزي که به آن هاله شهري
در حال حاضر از مفهوم حریم،  ).6: 1391کاظمیان، ( دهد یممعنی » شهر کالنحریم «

                                                
1. Buffer Zone or Peri-Urban  
2. Urban Fringe  
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که به دلیل مترادف قراردادن حریم با کمربند سبز  شود یمی ستیز طیمحبیشتر استنباط 
که  درصورتی ،تعریفی که در ایران از حریم وجود دارد صددرصد حفاظتی است. است

وحش،  د؛ همچون باغنیی را که منافاتی با ماهیت حریم ندارها يکاربربرخی  توان یم
ي گردشگري ها يکاربري کم تراکم با فضاي سبز گسترده و ها فروشگاهرستوران و 

شهرهاي  درفلسفه و ماهیت حریم ). 7: 1391توفیق، (در حریم ایجاد کرد را انتفاعی 
، مختصات و کارکردها ها یژگیویکی است اما به لحاظ  شهرها کالنکوچک یا در 

چک، شهر به دلیل وسعت کم، حریم حفاظتی و در شهرهاي کو. متفاوت باشد تواند یم
و انفعاالت شهرها بر روي یکدیگر در  بنابراین فعل . حریم زندگی کمتري الزم دارد

ي همراه با تعداد زیادي شهر کالني ها محدودهاما . گذارد ینممرتبه بینابینی خیلی تأثیر 
  . شهر در یک منطقه به نسبت محدود و مشخص قرار دارند

مثل شهرهاي کوچک فقط حریم حفاظتی  شود یمنجا حریمی که تعیین پس در ای
نیست بلکه حریمی است که بتوان از آن براي توسعه آینده درازمدت شهر استفاده کرد 

حریم معادل . ي غیرمرتبط و مزاحم شهر را به آن منتقل نمودها يکاربریا بعضی از 
حفاظت از طبیعت آن اصل است و که  شهر کالني پیرامون ا گستره 1مفهوم کمربند سبز
ضرورت  ها يکاربرشدن کاربري اراضی طبیعی واقع در آن به سایر  جلوگیري از تبدیل

بسا  یی که با رسالت حفاظت از طبیعت منافات ندارند و چهها يکاربرتام دارد مگر 
 مند نظاماین تعریف منافاتی با ادامه حیات و افزایش . هم هستند موجب تقویت آن

  در حریم واقع اکنون همیی که ها گاه سکونتت درون محدوده قانونی کنونی جمعی
) وساز ساخت(واسطه آن شهر هم ازلحاظ مادي  حریم فضایی است که به. اند ندارد شده

بنابراین، زمین بخشی از . ابدی یمو هم ازنظر الگوسازي حیات ذهنی و اجتماعی امتداد 
 نفعان يذچالش در میان  ساز نهیزمزمین است که چیز حول محور  آن است و اساساً همه

  ). Friedmann, 2016: 164( شود یممختلف، از مالکیت تا استفاده از زمین 

                                                
1. Green Belt 
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شده در   و اشکال سکونتی تعریف ها محدودهکلیه مفاهیمی که در ارتباط با انواع 
ي بند میقست، ازلحاظ شکل در دو گروه قابل اند فهرست شده شهرها کالنپیرامون شهرها و 

ي یا ا نقطهي ها محدودهي خطی و حلقوي و مفاهیم و ها محدودهاست که شامل مفاهیم و 
اي هستند که محدوده پیرامونی شهر  گونه ي خطی بهها محدودهمفاهیم و . شود یم ها پهنه

ي به ا نقطهاما مفاهیم . دهند یمرا تحت پوشش قرار ) هاله شهري یا ناحیه پیراشهري(
یا  ها لکهاند و بیشتر  نیافته ي توسعها حلقهصورت  سکونتی اشاره دارند که بهي ها محدوده

و نواحی  ها لبه - شهر(یی هستند که در فواصل کم یا زیاد از شهر مرکزي ها پهنه
ي بند دستهعالوه بر این، ). 26: 1391و همکاران،  پور برك(اند  یافته توسعه) فراشهري

. اعمال است د در بین این مفاهیم و قلمروها قابلدیگري نیز از حیث ماهیت و کارکر
برخی از این مفاهیم، مفاهیم علمی هستند که در متون جغرافیایی و فضایی مرتبط با 

مدنظر هستند؛ مانند  زانهیر برنامهي فارغ از هرگونه بار معنایی شهر کالنمطالعات شهري و 
یگر برخی از این دسته مفاهیم از سوي د. شهري -روستایی و یا نواحی پیرا - هاله شهري

مرزي نوعی قلمرو و مفهوم فضایی هستند  - مانند کمربند سبز یا ناحیه اعمال کنترل فرا
که  دنشو یمي تعریف ا هیناحعنوان  ي بهزیر برنامهداشته و در متون  زانهیر برنامهکه معنایی 

ها تنها تحت  در آني حاکم بوده و توسعه زیر برنامهها ضوابط و مقررات خاصی از  بر آن
  ).همان(است  ریپذ امکانشرایط خاصی 

  
  شهرها کالنها و ابزارهاي مدیریت حریم  یاستسرویکردها، 

یزي ر برنامهگذاري و  یاستستعریف و تعیین حریم براي شهرها، ابزار رسمی و قانونی 
حساب  در پیرامون شهرها به وسازها ساختبراي هدایت، کنترل توسعه و نظارت بر 

در ارتباط با موضوع حریم، رویکردهایی همچون رویکرد مدیریت رشد شهري، . آید یم
یزي و مدیریت راهبردي و رویکرد ر برنامهرویکرد محدودسازي شهري، رویکرد 

. اند شده  نگرش یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته و هرکدام در ارتباط با حریم مطرح
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ي از طریق ا حومهي ها گسترشت بر بر اعمال محدودی رویکرد مدیریت رشد شهري
 راستا این در. تعریف خطوط محدودکننده و یا احداث کمربندهاي سبز تأکید دارد

 و حفاظت توسعه میان توازن که کند را تبیین ییها برنامه است تالش در رشد مدیریت
 ک،تفکی ي، نظامبند پهنه به توان یها م برنامه این اهم از. سازد برقرار را اراضی از

 یا شهري رشد حدود محیط، تحمل ظرفیت به توجه زمین، از مقررات استفاده
یزي و ر برنامهرویکرد ). 32: 1393میالدي و فرهادي، (اشاره داشت  شهري يها حلقه

بخشی و تدبیر  یانمدر پی ایجاد تعادل بین راهبردهاي بلندمدت و  مدیریت راهبردي
گونه از رویکردها بیشتر  ینا. اشهري استدر نواحی پیر مدت کوتاههاي دخالت  یوهش

یزي استراتژیک را در خود منعکس نموده و در تالش هستند که ر برنامهي ها جنبه
رویکرد . ي را با نگرشی هدفمند مدیریت کرده و کنترل نمایندا حومهنواحی 

اغلب در این زمینه به . به دنبال مدیریت رشد پراکنده شهري است محدودسازي شهري
  :یاست مشخص اشاره شده استسه س

  .حریم به معناي مرزهاي توسعه شهري: الف
  .حریم به معناي مرزهاي خدمات شهري: ب
  .حریم به معناي کمربند سبز: ج

میان محدوده شهري و منطقه  حدفاصلعنوان  مرز توسعه شهري خطی است که به
هاي  يکاربرراي ي نواحی داخل خط ببند پهنه. شده است  روستایی پیرامون آن، ترسیم

وجه تمایز مرزهاي توسعه . هاي روستایی است يکاربرشهري و بیرون خط براي 
شهري و کمربند سبز در این است که اولی قرار نیست دائمی باشد و محدوده برحسب 

رهنما و (شود  یمگاهی محدوده گسترش آینده نیز مشخص . یابد یمنیاز گسترش 
شهري سیاست دیگري براي مهار توسعه شهري مرز خدمات ). 364: 1394همکاران، 

به این صورت که این . باشد یم تر منعطفاست که از سیاست مرزهاي توسعه شهري 
ي است که فراتر از آن برخی از خدمات شهري زیرساختی همچون ا محدودهمرز شامل 
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ه هاي خارج از این محدود ینزمشود اما  ینمها عرضه  یناآب، فاضالب و برق و مشابه 
 زمین کاربري یزير برنامه در مشهور مفهوم یک سبز کمربند. هستند وساز ساختقابل 
 توسعه به راجع بیستم قرن اوایل در هاوارد هاي ابنزر یدها به را آن مبدأ عموماً. است

ین شکل از تر محدودکنندهکمربندهاي سبز . دهند یم نسبت لندن اطراف در باغشهرها
 الگوي به توان می سبز کمربند کمک به. شهري هستندهاي محدودسازي رشد  یاستس

 حفاظت به ها طرح این. داد اي شکل زیرمنطقه و اي منطقه مقیاس در شهري توسعه
 کمک مصارف دیگر خواه جنگل و خواه کشاورزي، هاي زمین خواه روستایی مناطق

اً نگرش و نهایت .شوند می تلقی مهمی گام شهري پایدار توسعۀ راستاي در و کنند می
سازي  مدیریت یکپارچه برگرفته از مفهوم توسعه پایدار سعی در تلفیق و یکپارچه

و همکاران،  پور داداش(ي مختلف که در ارتباط با موضوع حریم هستند، دارد ها نگرش
1393 :295.(  

در این تحقیق رویکرد مدیریت یکپارچه به دلیل نگرش چندبعدي مورد تأکید قرار 
یت یکپارچه از ضروریاتی است که در پیگیري و اداره امور شهري مدیر .گرفته است

تمام نهادها موظف هستند در  در چارچوباین در واقع . رسد یثیرگذار به نظر مأبسیار ت
در ادامه . یک ساماندهی اصولی و مدون به سامانه مدیریت شهري پاسخگو باشند قالب

در اجراي سیاست مدیریت و مهار باید این نکته را خاطرنشان کرد که حریم شهرها 
وجود، این  بااین. اند ها ایجاد شده توسعه شهرها و جلوگیري از گسترش ناموزون آن

ی شناس گونهبررسی مفهوم و . جا محتواي یکسانی نداشته است سیاست همیشه و همه
ي پیرامون شهرها و ا منطقهي ها ستمیسدهنده مفاهیم مختلف ناظر بر  حریم نشان

حال در رابطه با مفاهیم مرتبط و تعاریف حریم بیان شد،  آنچه تابه. رهاستشه کالن
ي بند میتقساین مفاهیم و . است شهر کالني پیرامون شهر و ا منطقهبیانگر مقیاس 

ي در ا منطقهي و مدیریت زیر برنامهي نیازمند شهر کالني حریم شهري و ها گونه
 شهرها کالني فضایی در مورد حریم زیر امهبرنترتیب،  این به .ي استا منطقهي ها ستمیس
شهري و  - يا منطقهي، چه در سطح ا منطقهي ناشی از آن، تقویت رویکرد ها بیآسو 
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در مناطق وسیعی  شهرها کالنچرا که حریم . کند یمي را طلب ا منطقه - چه در سطح ملی
مرو و و به دلیل وسعت قل اند گرفتهي قرار شهر کالنهمچون مناطق شهري و مناطق 

در ادامه . رندیگ یبرم، قلمروهاي حکومتی و مدیریتی متعددي را در شان ییفضاگسترش 
شده مرتبط با حریم شهري   ي خارجی انجامها پژوهشي داخلی و سپس ها پژوهشابتدا 

اند که هرکدام بر محور  شده  آمده، تحلیل دست شده و ازلحاظ روش و نتایج به  گردآوري
ي ا هیزاوبر این اساس، نگارندگان این مقاله از . اند کردهتأکید خاصی از حریم شهرها 

خألهاي موجود در این  کنند یممتفاوت به موضوع مدیریت حریم پرداخته و تالش 
  .ي داخلی پر کنندها پژوهشحوزه را بخصوص در میان 

  
  مطالعات پیشین

  مطالعات داخلی) الف
 توسعه و صیانت نهادي سنجی ظرفیت" ي با عنوانا مقالهدر ) 1397(بنا و همکاران  - 

 نهادهاي تحلیلی، ظرفیت - با روش توصیفی "تهران شهر 19منطقه  حریم پایدار
 ظرفیت چهار مؤلفه اساس بر را 19منطقه  میحر داریپا توسعه و در صیانت تأثیرگذار

 قانونی و ترتیبات نهادها دانش ظرفیت نهادها، بودن یکپارچه ظرفیت نهادها، توانایی
 از کدام چیه داد که نشان تحلیلی این مطالعه يها افتهی. بررسی قرار دادند مورد مناسب

  .ندارند قرار باالیی و مطلوب سطح درشده  اشاره يها مؤلفه يها تیظرف
 محدوده تعاریف قانون تأثیر بررسی"ي به ا مطالعهدر ) 1394(رهنما و همکاران  - 

در این مطالعه که با استفاده . پرداختند "شهرها آینده فضایی - کالبدي ساختار بر حریم و
و قوانین مربوط به فرم  ها استیستحلیلی و باهدف شناخت اثرات  - از روش توصیفی

قرار  موردمطالعهعنوان نمونه،  مشهد به شهر کالني ایران، شهرها کالنکالبدي  - فضایی
ریم شهر، روستا و تعاریف محدوده و ح«نتایج بیانگر آن است که قانون . گرفته است

ي شهري بوده ها محدودهقانون در زمینه تعیین  نیتر مهم» ها شهرك و نحوه تعیین آن
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ي پیرامون مناطق ها يآبادي آن، سبب شده ها ضعفاست که با توجه به برخی از 
صورت  صورت نواحی منفصل شهري درآمده و توسعه شهري را به ي بهشهر کالن

براي جلوگیري از توسعه پراکنده  تاکنونی این قوانین رکلطو به. رقم زند ختهیوگر جسته
  .اند نداشتهشهرها در ایران کارآیی الزم را 

ي به ا شبکهرویکرد "در پژوهشی با عنوان ) 1392(شیخی و همکاران  - 
با استفاده از  "منطقه شهري کرج: ؛ نمونه مورديشهرها کالنحکمروایی اراضی پیرامون 

ي مؤثر بر مدیریت ها گروهو  ها ارگان، ها سازمانه بررسی ي با شبکهتکنیک تحلیل 
عنوان بخشی از منطقه شهري کرج، بر اساس دو نوع روابط رسمی  حریم شهر کرج به

را شناسایی کردند تا از  ها شبکه نیا درها پرداخته و مسائل و مشکالت موجود  میان آن
ثر را بر مدیریت اراضی یک از این کنشگران بیشترین ا این طریق مشخص شود کدام

سوي همکاري و  روابط میان این کنشگران را به توان یمحریم داشته و چگونه 
که تمرکز قدرت در مدیریت  دهد یمنتایج این پژوهش نشان . هماهنگی سوق داد

اراضی حریم شهر همچنان در دست شهرداري، جهاد کشاورزي و اداره مسکن و 
. و مالکین در مداخله بسیار ناچیز و اندك است شهرسازي بوده و مشارکت شهروندان

همچنین نهادهاي تولیدکننده دانش چه در شبکه مراجعه و چه در شبکه حکمرانی، 
ي یاد شده ها شبکهطورکلی عدم تقارن در  به. جایگاه چندان مهمی در مداخله ندارند

  .دشده دار  ي ساختاري در شبکه روابط مشخصها شکافنشان از تمرکز قدرت و 
ي روند تحوالت و راهبردهاي نگر ندهیآ"ي با عنوان ا مطالعهدر ) 1392(سرور  - 

آفرینی حریم  به نقش "ي غیررسمی در حریم پایتختها گاه سکونتمدیریت رشد 
هدف اصلی این . ي تهران پرداخته استشهر کالنپایتخت در فرآیند توسعۀ منطقه 

ي غیررسمی در حریم ها اسکانوالت ي روند تحنگر ندهیآمطالعه، ورود مقدماتی به 
تحلیلی بوده و براي  - تهران و ارائه راهبردهاي مدیریتی است و نوع تحقیق، اسنادي

که  دهد یمنشان  ها افتهی. شده است  تدوین آن از انواع منابع و مستندات رسمی استفاده
م برخی تبع آن تداو نیز شاهد تداوم روند رشد جمعیت و به نانهیب خوشدر سناریوي 
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 و  ي غیرقانونی زمین، ساختها کیتفکو  ها تصرفیی همچون ها نهیزممعضالت در 
بنابراین جدیت اراده . ي خودرو خواهیم بودها گاه سکونتسازهاي غیرمجاز و گسترش 

کارگیري ساختار مدیریتی فراگیر  ي، بهریگ میتصمملی به ارتقاي موضوع حریم در نظام 
و میانه در کنار بازبینی قوانین و مقررات شناسایی و مختص حریم در سطوح کالن 

یی ها استیسعملکردي و ارائه ساختار مدیریتی یکپارچه ازجمله  - ي فضاییخألها
به تعدیل وضعیت و کاهش اثرات منفی در کنار توانمندسازي  تواند یماست که 

  .امکانات مادي و انسانی موجود در این حوزه بپردازد
ریزي  ریزي حریم پایتخت و برنامه دي مدیریت و برنامهطرح برنامه راهبر" - 

ریزي توسعه  از سوي نهاد برنامه 1388در اسفندماه سال  "حریم شمال بزرگراه بابایی
شهري تهران به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید و پس از انحالل نهاد، در 

نتایج این طرح نشان . پیگیري شد) 1391( ریزي شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه
تهران ضروري ) پایتخت( شهر دهد که استقرار مدیریت یکپارچه براي حریم کالن می

ابعاد  - هاي گوناگون حریم شود که به جنبه است و این ضرورت در صورتی آشکار می
تخریب گسترده، نظام اسکان در محدوده و حریم، مفهوم حریم و ابهام در قوانین و 

در بحث قوانین و مقررات، تشتت و عدم . یکجا نگریسته شود - نمقررات مربوط به آ
خورد و در بحث جمعیتی نیز در  وفور به چشم می نظارت بر اجراي آن در حریم به

درصدي در حریم تهران رخ  5/3تحول و رشد جمعیت  1385 - 1390ساله  5دوره 
اتفاق افتاده  درصد رشد جمعیت 1داده است که در همین دوره در محدوده شهر تهران 

  .است
 گستره در فعالیت و جمعیت تحوالت بررسی"ي به ا مطالعهدر ) 1391(زیاري  - 
 "تهران شهر کالن :موردي آن؛ مطالعه الزامات مدیریتی و ایران يشهرها کالن حریم

 حریم گستره در فعالیت و جمعیت رشد که دهد یم نشان پژوهش نتایج این .پرداخت
 در ها کارگاه و ها سکونتگاه تعداد کاهش و دارد آن ادامه مونپیرا و تهران شهر کالن

 تعطیلی و ها سکونتگاهتخلیه  و مهاجرفرستی معناي به سرشماري يها دوره بعضی
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شهري شدن  پدیده و تهران مادرشهر محدوده گسترش دلیل به بلکه نیست، ها کارخانه
. هاست يسرشمار در آماري يها محدوده تغییر و ها آن ادغام و روستایی نقاط زودهنگام

 يها ياستراتژ پژوهش يها افتهی بر اساس و SWOTروش  از استفاده با نهایت در
  .گردید استخراج تهران شهر کالن حریم در فعالیت و جمعیت مدیریت منظور به مناسب
  

  مطالعات خارجی) ب
حریم شهري، نهادینه کردن مکان؛ "در پژوهشی با عنوان ) 2016( 1سورنسن - 

عنوان فرآیندي پویا و  ، نشان داد که فرآیند حریم شهري بایستی به"مطالعه موردي ژاپن
ي مکان در نظر گرفته شود و تمرکز تحقیقات بایستی بر ساز نهینهادمحتمل جهت 

. ها باشد آن دهنده شکلنهادي حریم شهري و عوامل  کننده دگرگوني مولد و ها جنبه
 شوند یم جا جابهدي و زمانی که کاربري زمین و نهادها این فرآیندها در زمان آزادي نها

و طی آن بازیگران از هر قسمی بر سر فضا و استقرار نهادها، روابط قدرت  دهد یمرخ 
که حریم شهري را صرفاً  شود یمپیشنهاد . کنند یمبا یکدیگر مبارزه  ها رساختیزو 

هادساز و بسترساز تلقی کنیم توسعه زمین در نظر نگیریم بلکه آن را بایستی فرآیندي ن
. شوند یمپایدار ایجاد  اثرات با ي انبوه نهادهاي جدید اغلبها سیماترکه طی آن 

ي مختلف بسیار ها تیموقعي موجود در ها مکانپوشش ساختارهاي جدید نهادي در 
و توزیع نابرابر هزینه و منافع حریم شهري  ها فرصتمتغیر است و مجموعه محتملی از 

  .برداردی براي توسعه شهرنشینی آینده در مدت یطوالنکه عواقب  کند یمم را فراه
به ابعاد  "تحقیقات حریم شهري ندةیآ"ي با عنوان ا مطالعهدر ) 2016( 2فریدمن - 

ي شهري شدن با تأکید ویژه بر ها جنبهوي به . پردازد یمنظري و تجربی حریم شهري 
ي حکمروایی در این ها چالشخته و به مناطق حریم شهري در شهرهاي بزرگ آسیا پردا

 نشاءتي حکمروایی که از این پدیده ها چالشیکی از . دهد یمدرستی پاسخ  مناطق به

                                                
1. Sorensen  
2. Friedmann 
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که مناطق حریم شهري دو یا  دهد یماست و زمانی رخ  "شهري پیوند مناطق"، ردیگ یم
چند شهر مرکزي مجاور هم، ادغام شوند و شهر مهم مرکزي جدید یا ازنظر فضایی 

زمین تنها بخشی از سطح متنوع سیاره ما . یستم یکپارچه شهري را تشکیل دهندس
ي از نهادهاي سیاسی، حقوقی و متعارفی است که ما گاهی اوقات ا مجموعهنیست بلکه 

در حول این نهادهاست که تضاد و . میکن یمتحت مفهوم کلی حکومت از آن یاد 
  .فتدا یمي حریم شهري اتفاق ها نیزماختالف بر سر 

مدیریت توسعه فیزیکی "اي با عنوان  در مقاله) 2013(و همکاران  1آمواتنگ - 
به بررسی ماهیت و  "آبواکوا: مطالعه موردي: مناطق حریم شهري کوماسی کشور غنا

میزان توسعه فیزیکی مناطق حریم شهري پرداخته و عوامل مؤثر بر توسعه سریع مناطق 
وه بر این، در این تحقیق تأثیرات رشد فزآینده عال. حریم شهري را شناسایی کردند

براي مطالعه موردي . فیزیکی بر توسعه حریم شهري آبواکوا مورد بررسی قرار گرفت
شهر  هاي اولیه و ثانویه از نهادهاي دولتی غیرمتمرکز انجمن کالن این تحقیق، داده

استفاده قرار  کوماسی و انجمن بخش آتویما نوابیاگیا و ساکن شهري آبواکوما مورد
اي براي اهداف  ها نشان داد که رانش به سمت بیرون در تالش فزاینده یافته. گرفتند

همچنین، نتایج . تجاري و مسکونی در مناطق حریم شهري آشکار و نمایان شده است
توجهی ریخت  طور قابل رویه فیزیکی در حاشیه شهر بود که به حاکی از توسعه بی

شود که با تشکیل انجمن ساماندهی زمین  در پایان توصیه می. دشهري را تغییر داده بو
توان میزان تخصیص زمین و اجراي رویکردهاي مدیریت رشد سکونت از ایجاد  می

  .مناطق حریم شهري سرزنده و کاربردي اطمینان حاصل کرد
، "مین شهري هوچی نظارت بر حریم شهري در منطقه کالن"اي با عنوان  در مقاله - 
با تلفیق اطالعات سرشماري در سطح کمون ویتنام و با ) 2014(و همکاران  2سکونتگی

گیري  هاي ماهواره لندست و چندین ابزار اندازه استفاده از مجموعه زمان تراکم داده

                                                
1. Amoateng 
2. Kontgis  
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هاي  شهر هو چی مین طی سال فضایی به سنجش کمیت حریم شهر و شهرنشینی کالن
کی از رشد سریع و بدون برنامه حریم ها حا نتایج تحلیل. پرداختند 2012تا  1990

بدین شکل که تقریباً یک سوم گسترش شهرهاي جدید در مناطقی با بیش : شهري بود
درصد گسترش جمعیت در مناطق  50کیلومتر فاصله با مرکز شهر بود و تقریباً  40از 

هاي مربوط به جذب  این الگوي رشد احتماالً به سیاست. افتاد حریم شهري اتفاق می
هاي  گذاري رود که این مناطق بتوانند سرمایه شود و انتظار می سرمایه مستقیم مربوط می

ها و مؤسسات بزرگ تولیدي  مستقیم خارجی را جذب کنند زیرا بسیاري از شرکت
  .اند شده  اکنون در مناطق حریم شهري واقع

  
  چارچوب نظري پژوهش

شده   رویکردهایی پرداختهها و  در بخش مالحظات نظري پژوهش حاضر، به دیدگاه
شهرها بوده و در کنار هم به  است که هرکدام به نحوي معطوف به مدیریت حریم کالن

بدین منظور، با . بخشند شهري آن معنا می شهر در قالب منطقه کالن کارکرد حریم کالن
شهر  استفاده از رویکرد حکمروایی شهري چارچوب مدیریت و نظارت بر حریم کالن

از رویکردهاي . ریزي شده است هاي حکمروایی شایسته پی اساس مؤلفه تهران بر
دو دیدگاه  شده است که برگرفته از  مدیریت رشد شهري و محدودسازي شهري استفاده

دیدگاه نخست، مدیریت رشد شهر را از طریق . کالن در این زمینه در جهان است
دنبال ) کمربند سبزاي از طریق  اعمال محدودیت گسترش حومه(حدود رشد شهر 

عنوان یک سیاست براي محدود کردن رشد شهري عمل  کمربند سبز نیز به. نماید می
  . کند می

 ها آن ایجاد از هدف و شود می تعیین ساختاري هاي طرح در سبز کمربند محدودة
 طبیعی و )حریم(شهر  بیرون هاي زمین به شهري رشد و گسترش از جلوگیري

مفاهیمی چون حد خدمات . است) سبز کمربند( مشمول هاي زمین دائمی داشتن نگاه
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هاي شهري شده و  گذاري شده توسعه، حلقه شهر، خط حدود شهر، عرصه سیاست
این پارادایم عالوه بر . شده، برآمده از این دیدگاه است  هاي رشد طراحی عرصه

وردار خاستگاه خود از مقبولیت نسبی در سایر کشورهاي جهان و ازجمله ایران برخ
هاي  سازي نگرش در نهایت نگرش مدیریت یکپارچه سعی در تلفیق و یکپارچه. است

در این تحقیق رویکرد مدیریت . مختلف که در ارتباط با موضوع حریم هستند، دارد
 چارچوب در واقع. یکپارچه به دلیل نگرش چندبعدي مورد تأکید قرار گرفته است

 و ادراك مورد منظر، آن از موردنظر پدیده که است رویکردي و انداز چشم مفهومی،
 بین تفاهم اصل است،شده  توجه بدان تحقیق این در که اصلی. گیرد می قرار تعریف

مدیریت " هاي مؤلفه حول) نظران صاحب توافق و اجماع) (Intersubjectivity( ذهنی
  .است بوده موردمطالعه حوزه در "حریم

ها و اهداف و در  شده و نظر به سؤال  یها و رویکردهاي بررس بر مبناي نظریه
نهایت چارچوب نظري پژوهش، مدل مفهومی زیر مبناي نظري پژوهش قرار گرفته 

حقوقی و  - مدیریتی، نهادي، قانونی: چهار بعد یا مؤلفه در این مدل شامل. است
شهر با  فضایی نیز به دلیل ارتباط حریم کالن - کالبدي هستند که بعد کالبدي - فضایی

هاي ابعاد  همچنین زیرمؤلفه. شده است  شهري و ارتباط مؤثر با آن مطرح طقه کالنمن
در واقع این مدل، عالوه بر . اصلی با توجه به موارد یاد شده مدنظر قرار گرفته است

شهري را در یک رابطه  ها، مدیریت و نظارت بر حریم کالن نشان دادن ابعاد و آسیب
  .دهد مدل مفهومی این پژوهش را نشان می 1نمودار  .دهد سیستمی و پایدار نشان می
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  مدل مفهومی پژوهش -1نمودار 

  
  

 روش پژوهش
که  باشد یمبه این صورت  ها دادهشیوه گردآوري . باشد یمروش پژوهش حاضر ترکیبی 

شده   ي موجود استفادهها برنامهو  ها طرحاسناد، کتب، مقاالت، : از اطالعات ثانویه شامل
اداره کل حریم شهرداري : ي دولتی و عمومی مانندها سازماني نهادها و ها ادهداز . است

ي شهر تهران و مرکز آمار ایران زیر برنامهتهران، استانداري تهران، مرکز مطالعات و 
با توجه به ماهیت کار و ترکیبی بودن روش تحقیق، از ابزار مصاحبه . شده است  استفاده

شده   ، استفادهها افتهي تکمیلی و اعتبارسنجی یها دادهري براي گردآو افتهی ساختنیمه 
ی تصاویر سنج همشده به مقایسه و   ي گردآوريها دادهوتحلیل  براي تجزیه. است
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  و تشخیص حدود گسترش و تغییرات محدوده موردمطالعه پرداخته ها نقشههوایی، 
فضایی،  - یرات کالبديو تصاویر در شناخت فرآیندها در روند تغی ها نقشهاز . شده است

اجتماعی و سایر مسائل از این قبیل، در محدوده مورد بررسی استفاده شد و با استفاده 
  . ي الزم صورت گرفته استها لیتحلها،  از آن

شده، سپس   و نمودارها استفاده ها شکلجهت تحلیل  1اکسل افزار نرمهمچنین از 
با  نظران صاحببا کارشناسان و  شده و مصاحبه  به تحلیل محتواي اسناد گردآوري

تحلیل  افزار نرمیک  ودایک مکس. شده شده است  پرداخته 2ودایک مکس افزار نرماستفاده از 
ي متمرکز، تحلیل ها گروهي مصاحبه ها دادهبه تحلیل  تواند یممحتواي کیفی است که 
. بپردازد ي بصري مانند عکس و فیلمها دادهو تحلیل  وگو گفتاسناد و مدارك، تحلیل 

یا تحلیل محتواي  ها کلمهاین است که امکان تحلیل فراوانی  افزار نرماز نقاط قوت این 
بر این اساس در ). 391: 1387، 3فلیک(ي کمی و کیفی را دارد ها دادهکیفی و نیز تلفیق 

شده و راهکارهاي پیشنهادي   پژوهش تقلیل داده هاي سؤالبه  ها مقولهگام بعدي، 
  .شده است  راجمتناسب استخ

  

  ها و اسناد تحلیل محتواي مصاحبه
نظران  هاي حاصل از اسناد و مصاحبه با صاحب در این بخش از تحقیق به بررسی یافته
شده از نوع نیمه   هاي انجام مصاحبه. شده است  و کارشناسان مرتبط با حریم پرداخته

شهر تهران داراي  م کالنهاي حری ها نشان داد که آسیب بررسی یافته. ساختاریافته است
فضایی  - ها که شامل قانونی، مدیریتی، نهادي و کالبدي ابعاد مختلفی است و این آسیب

اند و مجموعه این عوامل تمام وجوه  شده  درستی انتخاب هستند از ابتداي تحقیق به
توسعه را اعم از اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و سایر این ابعاد را تحت تأثیر قرار 

جهت رسیدن به اهداف و سنجش اعتبار تحقیق این عوامل در چند دسته کلی . هدد می

                                                
1. Excel  
2. Maxqda  
3. Flick  
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هاي  جهت سنجش تمام ابعاد و اشراف کامل به موضوع از دیدگاه. اند بندي شده طبقه
نظران و کارشناسان در سه حوزه مختلف انتخاب  شوندگان از صاحب مختلف، مصاحبه

 5نفر از استادان دانشگاه،  5عمل آمد که  نفر مصاحبه به 15به این صورت که از . شدند
نفر از کارشناسان داراي تجربه و پژوهش در عرصه محدوده  5نفر از مسئوالن شهري و 

بر  ها از این تعداد بیشتر نشد این بود که بنا که مصاحبه دلیل این. و حریم شهري، بودند
ا غناي مباحث دیده ه تشخیص محقق با این تعداد به اشباع نظري رسیده و در مصاحبه

شده با استفاده   هاي مکتوب شده و اسناد بررسی در ادامه به تحلیل مصاحبه. شد
به این صورت که  .شده است  کیودا پرداخته افزار تحلیل محتواي کیفی مکس نرم

هاي اصلی تقلیل  قول شده به نقل  ها و اسناد استخراج محورهاي اصلی که از مصاحبه
هاي قوانین و مقررات حریم و خارج  ها و چالش آسیب 1شماره  در جدول. اند یافته

استخراج و  شده  ها و اسناد بررسی شهرها برمبناي نتایج تحلیل محتواي مصاحبه
  .شده است  بندي دسته

  هاي قوانین و مقررات حریم و خارج شهرها ها و چالش آسیب -1جدول 
  ها ها و چالش آسیب  ردیف

  دیریت حریم و تعدد قوانینفقدان قانون یکپارچه م  1
  هاي مختلف عنوان متولی در قانون هاي متعدد به مورد خطاب قرار گرفتن دستگاه  2
  تناقض و ابهامات فراوان در قانون  3
  ها و انعطاف در قانون عدم قطعیت در ماهیت قوانین به دلیل تعدد تبصره  4
  مانع در برخی تعاریف قانونی و  عدم تعریف جامع  5
  ها در قانون گرش بخشی به دستگاهن  6
  هاي متولی به دلیل عدم تعریف منابع درآمدي کاهش نقش نظارتی دستگاه  7
  هاي مؤثر هاي متولی شهري در برخی کمیسیون عدم حضور دستگاه  8
  کاهش قدرت اجرایی قانون به دلیل وجود قوانین موازي یا متناقض  9
  بازدارندگی قانون عدم تناسب بین جرم و مجازات و کاهش  10
 عدم توجه به نقش مردم  11

  1397هاي تحقیق،  یافته: منبع
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  ها و اسناد آمده از تحلیل محتواي مصاحبه دست هاي به ها و زیرمقوله مقوله -2جدول 
  زیرمقوله  مقوله

  حقوقی -اصالح قانونی
  ایجاد انسجام و نظم حقوقی در قوانین

  کاهش حجم مقررات و قوانین
  هایی براي اجرایی قوانین ضمانت ایجاد

  اصالح مدیریتی
  اي و فرابخشی مدیریت منطقه

  مدیریت یکپارچه

  اصالح نهادي
  ایجاد روابط افقی و بین نهادي داوطلبانه

  ایجاد شوراي هماهنگی و نظارتی
  نفوذان حریم نفعان، کنشگران و ذي مجمع عمومی ذي

  فضایی -اصالح کالبدي
هاي حریم با  ها و برنامه ط و جایگاه طرحمشخص کردن ارتبا

  هاي فرادست طرح
 گذاري دائمی حریم ریزي و سیاست گیري نهاد برنامه شکل

  1397هاي تحقیق،  یافته: منبع

  
مرتبط با حریم براي ة شد ها و اسناد بررسی ها در مصاحبه فراوانی و نسبت مقوله

افزار  ه بر اساس خروجی از نرمک 3ها در جدول  هر گروه و نیز کل مجموعه مصاحبه
  .شده است  مکس کیودا است، قرار داده
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شده مرتبط با حریم در   ها و اسناد بررسی ها در مصاحبه فراوانی و نسبت مقوله -3جدول 
  کیودا مکس

 )مقوله و زیرمقوله(کدها 
فراوانی در متن 

 درصد  ها و اسناد مصاحبه

 وانینایجاد انسجام و نظم حقوقی در ق\قانونی

  هایی براي اجراي قوانین ایجاد ضمانت\قانونی

 کاهش حجم مقررات و قوانین\قانونی

  2138/40  جمع
 اي و فرابخشی مدیریت منطقه\مدیریتی

 مدیریت یکپارچه\مدیریتی

1954/36  جمع

 ایجاد روابط افقی و بین نهادي داوطلبانه\نهادي

   ایجاد شوراي هماهنگی و نظارتی\نهادي

 نفوذان حریم نفعان، کنشگران و ذي مجمع عمومی ذي\نهادي

746/13  جمع

ها و  مشخص کردن ارتباط و جایگاه طرح\فضایی -کالبدي
 هاي فرادستی هاي حریم با طرح برنامه



گذاري  و سیاستریزي  گیري نهاد برنامه شکل\فضایی -کالبدي
 دائمی حریم



562/9  جمع
52100  جمع کل

  .1397هاي تحقیق،  یافته: منبع
  

شده   هاي قانونی در منابع بررسی دهد که آسیب نشان می 3هاي جدول  داده
تعدد و تکثر قوانین . اند بیشترین تکرار را داشته و رتبه نخست را به خود اختصاص داده

رو،  ازاین. شهر تهران شده است بر فضاي پیرامونی کالنموجب تضعیف مدیریت 
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هاي قانونی قرار  پس از آسیب هاي بعدي هاي مدیریتی و نهادي به ترتیب در رتبه آسیب
هاي قانونی و مدیریتی بر روي هم، سبب تضعیف  شدت اثرگذاري آسیب. اند گرفته

هر تهران شده است و ش گسیختگی فضاي کالبدي پیرامون کالن ترتیبات نهادي و ازهم
شهر  هاي موجود در حریم کالن شهري تهران نیز تحت تأثیر آسیب تبع آن، منطقه کالن به

  .تهران قرار گرفته است
  

  ها و اسناد مرتبط با حریم ها در مصاحبه فراوانی مقوله -2نمودار 

  
  1397هاي تحقیق،  یافته: منبع

  

 هاي پژوهش یافته
 36 تا دقیقه 53 و درجه 34بین  لومترمربعیک هزار 14 حدود وسعتی با تهران استان
 طول دقیقه 9 و درجه 53 تا دقیقه 20 و درجه 50 شمالی و عرض دقیقه 7 و درجه

 استان به شرقی از جنوب مازندران، استان به شمال از استان این. است شده  واقعشرقی 
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سمنان  استان به شرق از و استان البرز به غرب از استان مرکزي، به غربی جنوب از قم،
 غربی و حاشیه مرکزي ی البرزخوردگ نیچ الرأس خط بین تهران استان. است محدود
 ارتفاع عامل متأثر از عمدتاً استان يوهوا آب ترتیب این به و شده  واقع کویر دشت

 چند به شهرستان هر و شهرستان چند به تقسیمات اداري، ازنظر تهران، استان. باشد یم
 16 داراي استان تهران کشوري، تقسیمات آخرین اساس بر. شود یم تقسیمدهستان 

 1395طبق سرشماري سال  .باشد یمآبادي  1026 و دهستان 71 شهر، 44 شهرستان،
شهر تهران در  حریم کالن .بوده است 13267637ي تهران شهر کالنجمعیت منطقه 

ناهماهنگ در  يها ستایاخیر با عدم کنترل، تداخل تصمیمات و اعمال س يها سال
، تغییر کاربري و یطیمح ستیز يها بیشدید، آماج تخر يها مدیریت سرزمین، با لطمه

 شیازپ شیاراضی کشاورزي و گسترش ب ضابطه یوساز با فروش ب انواع ساخت
  . درآمد شده است غیررسمی افراد کم يها اسکان

شهرك و نحوه تعیین تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و « با استناد به قانون
، حریم شهر، بخشی از اراضی بالفصل پیرامون، شامل 1384 ماه يمصوب د» ها آن

و خارج از ضابطه براي توسعه  هیرو یوساز ب اراضی مشمول حفاظت از هرگونه ساخت
شهر و همچنین اراضی، مستحدثات یا نقاط روستایی  شده  يزیر بلندمدت و برنامه

شهر است که تنظیم رابطه کالبدي، اقتصادي و اجتماعی بین  داراي هر نوع وابستگی به
و شهرهاي  ها ينگاهی به نقشه موقعیت و جمعیت آباد. شهر، ضروري است ها و آن

با جمعیت  ییها يها آباد اتفاق آن که اکثریت قریب به دهد یپیرامونی شهر تهران نشان م
با جمعیت دو تا پنج هزار  ییها يو آباد) نامزد بالقوه شهر شدن( بیش از پنج هزار نفر

  نفر هستند که در دشت حاصلخیز جنوب و جنوب غرب تهران و غرب کرج واقع
و ازجمله  ها تیعمده جمعیتی، عرصه اصلی استقرار فعال يها عالوه بر کانون. اند شده

  . ها است کلیه محورهاي صنعتی نیز گستره همین دشت
اصلی توسعه و استقرار جمعیت و فعالیت  ها در آینده نیز کماکان عرصه این دشت

بود و نواحی کوهستانی و ارتفاعات که همچون دیواري سرتاسر  در مجموعه خواهند
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مساحت بالفصل ). 1395تهران،  شهر کالناطلس (اند  گرفتهدربر  را تهراننیمه شمالی 
 ، بر اساس تغییراتباشد یم 1371تهران که حریم طرح ساماندهی  شهر کالنحریم 

البته در طی زمان تاکنون . کیلومترمربع است 1200حدود  1383صورت گرفته در سال 
 1500پس از تدقیق به حدود  1392بازهم تغییراتی جزئی داشته است، که در سال 

در طرح جامع تهران مورد بررسی و  1386این حریم در سال . کیلومترمربع رسیده است
کیلومترمربع  6000هبردي پایتخت با مساحت تدقیق قرار گرفت و قرار شد که طرح را

 شهر کالنجانشین حریم موجود شود؛ چرا که حریم تهران یا همان پایتخت، حریم یک 
بنام تهران نیست بلکه حریم تمام شهرها و روستاهاي کوچک و بزرگی است که در این 

 1371ده وضع موجود حریم باقیمان 1شکل . اند شده  کیلومترمربعی واقع 6000محدوده 
  .تهران را نشان داده است شهر کالن

  
  تهران 1371باقیمانده از حریم ساماندهی سال ) 1397(حریم وضع موجود  -1شکل 

  
  .1397اداره کل حریم تهران، : منبع

  

شهر تهران،  ها بر حریم کالن هاي باالدستی از جهت تأثیر آن پس از بررسی طرح
هاي  بر یافته شده است؛ بنا  ه تاکنون پرداختهک 1347به تغییرات حریم تهران از سال 
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هاي توسعه شهري، این  شهر در طرح آمده بر اساس سیر تحول حریم کالن  دست به
حریم دائماً در حال کاهش است که به دالیل مختلف اعم از ابهام در قوانین و ایجاد 

) 1347(ان در طرح جامع تهر. باشد شهرهاي جدید و بدون برنامه در پیرامون آن می
این حریم با . شود شده و تعیین می  حریم در نظر گرفته براي نخستین بار براي تهران

کیلومترمربعی از شامل فشم و لواسان از شمال شرق، از غرب به کرج و  2476وسعت 
شده و مقداري   اصالح 1349این حریم در سال . شود از جنوب به کهریزك محدود می

) 1371(در طرح ساماندهی تهران . رسد کیلومترمربع می 2135ه شود و ب از آن کاسته می
در فاصله ) 2145(این مقدار حریم . کیلومترمربع است 2145شهر تهران  حریم کالن

در قالب طرح جامع تهران . یابد کیلومترمربع کاهش می 1800به  83تا  71هاي  سال
کیلومترمربعی در  6000کیلومترمربع یا همان  5918حریم پایتخت به وسعت ) 1386(

 1200شهر تهران به  تاکنون حریم کالن 1383هاي  در فاصله سال. شده است  نظر گرفته
کیلومترمربع رسیده است که در صورت عدم اقدام عملی در قالب طرح یکپارچه حریم 

اولین حریم تعیین  2شکل . شود نیز نابود می) کیلومترمربع 1200(پایتخت، حریم فعلی 
  .دهد تهران را نشان می براي شهر

  
  .شهر تهران 1347حریم مصوب در طرح جامع  -2شکل 

  
  .1397ریزي شهر تهران،  مرکز مطالعات و برنامه: منبع
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و  1347شهر تهران از زمان تعیین اولین حریم؛ یعنی حریم طرح جامع  حریم کالن
هر . است فضایی و جمعیتی فراوانی شده - دچار تحوالت کالبدي) 1349(اصالحی آن 

شوند و با  تر می شویم، شهرهاي واقع در حریم بزرگ چه به زمان حال نزدیک می
تا جایی که در . دیابن می ریختگی فراوان در اطراف پایتخت گسترش  نظمی و درهم بی

. ایم اندازي این شهرها به حریم و محدوده قانونی تهران بوده دو دهه گذشته شاهد دست
گیري  که کاهش بسیار چشم 1349جز باقیمانده حریم سال حریم کنونی چیزي نیست 

طرح  ،تهران 1386تا جایی که در ادامه این روند در طرح جامع مصوب . داشته است
. راهبردي حریم براي جلوگیري از نابودي حریم و صیانت از پایتخت پیشنهاد شد

شهر  کالن هاي فوق و انضمام قوانینی که همگی پشتیبان محدود کردن حریم تداخل
شهر را در آستانه  تهران به محدوده شهرستان تهران است، وضعیت حریم این کالن

تبع آن تصویب طرح راهبردي پایتخت، در شرایط  تهران و به 1386تصویب طرح جامع 
حال باگذشت یک دهه از تصویب این طرح، کماکان  بسیار بحرانی قرار داده بود که تابه

بر این اساس باید گفت که . پایتخت با ابهاماتی مواجه استکیلومترمربعی  6000حریم 
. حال محسوس بوده است تابه 1347شهر تهران از سال  روند مداخالت در حریم کالن

شهر تهران به حداقل خود رسیده  حریم کالن 1383حالی است که در سال  این در
 6000سعت براي جلوگیري از روند مداخالت در حریم تهران، حریمی به و. است

این حریم . شده است  نشان داده 3شده که در شکل   بینی کیلومترمربع براي تهران پیش
اندازي شهرهاي اطراف تهران به  تواند از روند دست در صورت اجرایی شدن می

  .محدوده قانونی این شهر جلوگیري کند
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  کیلومترمربعی پایتخت 6000حریم  -3شکل 

  
  .1391یتخت، طرح راهبردي حریم پا: منبع

  

  گیري بحث و نتیجه
ها و کنشگران متعدد رنج  شهرهاي ایران از تعدد سازمان نظام مدیریتی شهرها و کالن

. یابد واسطه آن شهر به بیرون از محدوده گسترش می حریم، فضایی است که به. برد می
 نفعان مختلفی است که هرکدام سهمی از فضاي ساز چالش میان ذي بنابراین، زمینه

ها باید گفت در حال حاضر  بر اساس یافته. خواهند پیرامونی شهر را براي خود می
حریم بالفصل باقیمانده از طرح (کنشگران متفاوت و متعددي بر حریم وضع موجود 

البته حریم . کیلومترمربع است، کنترل و نظارت دارند 1200که ) تهران 1349جامع 
شهر تهران است که با  1386ساس طرح جامع کیلومترمربع بر ا 6000قانونی پایتخت 

توجه به تصویب طرح راهبردي مدیریت حریم پایتخت، هنوز هم مسائل و مشکالت 
کیلومتري مصوب  6000بر اساس حریم . ها اشاره شد تر به آن فراوانی دارد که پیش

مرکز  28مرکز بخش و  14شهر،  23شهرستان و  8طرح جامع تهران، شامل  1386
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کشور را در خود  کل درصد از جمعیت 14 درصد وسعت و بیش از 4حدود دهستان 
   .است داده جاي

رسد، بیانگر این است که با یک  مورد می 73ها که به  این تعداد از مراکز و سازمان
بدین . توان این تعداد از کنشگران را ساماندهی و یکپارچه کرد مدیریت متفرق نمی

هایی از  طور کامل یا بخش ضر شهرستان تهران و بهحال حا معنی که حریم تهران در
نکته . گیرد شهري تهران را در برمی شهرستان واقع در منطقه کالن 16هفت شهرستان از 

که حتی بخشی از محدوده قانونی شهر تهران در شمال و جنوب با  مهم این
مستقیم دو بحث وجود دارد که یکی حریم . هاي شمیرانات و ري تداخل دارد شهرستان

و مرتبط در شهرستان تهران است و دیگري حریم فراتر از شهرستان تهران و 
. ها و ادارات استانی در مدیریت آن نقش داشته باشند غیرمستقیم که باید سایر شهرستان

توانند به حریم مستقیم جواب  اداره کل حریم، فرمانداري و ادارات شهرستان تهران می
ها باید  اما در حریم غیرمستقیم ادارات استانی و سایر شهرستاندهند و آن را اداره کنند 

تواند به این وسعت حریم  تنهایی نمی حضورداشته باشند چون شهرستان تهران به
  .گو باشد پاسخ

 وجود توان نمی نظارتی - مدیریتی لحاظ موجود، به قانونیهاي  در تحلیل آسیب
 قوانین، گاهی تعدد. دانست مطلوب یجه،نت رسیدن به براي و آل ایده را متعدد قوانین

 دار خدشه عمل در را شفافیت و پاسخگویی که انسجام است رفتن بین از عامل خود
 و گیرند می قرار مخاطب بسیاري هاي دستگاه آن، موجب به که قوانین متعددي. کند می

 مندي قانون و نظم ایجاد عامل تنها نه شود ارائه نمی ها آن مابین هماهنگی براي مکانیزمی
ي این بخش از ها افتهی. سردرگمی کند ایجاد تواند می قانون خود بلکه شوند نمی

تعاریف محدوده «همپوشانی دارد که قانون ) 1394(پژوهش با تحقیق رهنما و همکاران 
قانون در زمینه تعیین  نیتر مهم» ها و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن

طورکلی  همچنین به. و داراي ابهام و شبهاتی است ه استي شهري بودها محدوده
ي شهري تاکنون براي جلوگیري از توسعه ها محدودهقوانین متعدد در زمینه حریم و 
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و  هیرو یبي ها توسعهپراکنده شهرها در ایران کارآیی الزم را نداشته و منجر به 
  .گردیده است شهرها کالنی بخصوص در اطراف نینش هیحاش

 گیري هاي تصمیم سازمان تعدد: مواردي همچون مدیریتیهاي  یل آسیبدر تحل
 هاي بخش بین هماهنگی و عدم ها دستگاه بین یکپارچه مدیریت مؤثر بر حریم، فقدان

 روابط نهادها، وجود و ها دستگاه نگري نظارت بر حریم، بخشی و مجري گذار، سیاست
کار در سطوح  باال و عدم تقسیم به نپایی از مؤثر روابط ها، فقدان دستگاه بین موازي

فقط در تهران بلکه  هاي موجود مدیریت حریم نه ترین مسائل و آسیب محلی که اساسی
برداران  سه نهاد بسیار مؤثر بر حریم مدیریت دارند که بهره. شهرها است براي همه کالن

است که  یک مورد وزارت کشور. باشند اصلی از تفرق مدیریتی و تعارضات قانونی می
کند و دو مورد دیگر وزارت  ها اعمال قدرت می ها و فرمانداري در چارچوب بخشداري

 کاربري حفظ قانون(وزارت جهاد کشاورزي . ها هستند جهاد کشاورزي و شهرداري
بر تمام اراضی ) 31/03/1374مصوب ) 1385 سال اصالحیه و( ها باغ و زراعی اراضی

  . دخل و تصرف داردزراعی خارج از محدوده شهرها حق 
ها نیز در  ها حق نظارت و صدور جواز در حریم را دارند، بخشداري شهرداري

هایی که خارج از تعاریف  ها و تمامی محدوده چارچوب نظارت بر امور دهیاري
این سه نهاد بخش اعظم حریم را مدیریت . مدیریتی وجود دارد کنترل و نظارت دارند

ه عدم توافق این سه نهاد بر سر مدیریت حریم حاصل کنند و آسیب جدي از ناحی می
همپوشانی ) 1392(هاي این بخش از پژوهش با تحقیق شیخی و همکاران  یافته. شود می

که تمرکز قدرت در مدیریت اراضی حریم شهر همچنان در دست شهرداري، جهاد دارد 
در مداخله  کشاورزي و اداره مسکن و شهرسازي بوده و مشارکت شهروندان و مالکین

بسیار ناچیز و اندك است و همچنین نهادهاي تولیدکننده دانش چه در شبکه مراجعه و 
  .چه در شبکه حکمرانی، جایگاه چندان مهمی در مداخله ندارند
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باید گفت که عدم ایجاد ترتیبات نهادي منسجم و  نهاديهاي  در تحلیل آسیب
پذیري  ب تفرق و عدم مشارکتشهر تهران موج متناسب با ساختارها در حریم کالن

 صرف مجدداً ها، سرمایه و ها هزینه ساختار این در. نفوذان شده است نفعان و ذي ذي
 اتالف بر که عالوه است شده  پرداخته آن به دیگري دستگاه در اموري خواهد شد که

 پاسخگویی عدم بودن وضعیت، غیرشفاف به منجر جریان این سرمایه، و زمان
در . شود می یکدیگر عرض در ها دستگاه نمودن عمل متناقض و گریزي انونق ها، دستگاه

 سایر هاي و برنامه ها طرح و عملکرد به توجه بدون دستگاهی این شرایط هر
 و متفرق مدیریتی گیري شکل روندي چنین نتیجه .کند می اقدام رأساً دخیل، هاي دستگاه

 هاي آسیب از موارد این همه. کند می عمل متناقض و موازي که است گسیخته ازهم
این بخش از مطالعه حاضر با نتایج مطالعه . است از فقدان ترتیبات نهادي منسجم ناشی

 نهادهاي به این صورت که، با بررسی ظرفیت. همسو بوده است) 1397(بنا و همکاران 
 ظرفیت چهار مؤلفه اساس بر 19منطقه  پایدار حریم توسعه و در صیانت تأثیرگذار

قانونی،  و ترتیبات نهادها دانش ظرفیت نهادها، بودن یکپارچه ظرفیت نهادها، اناییتو
 و مطلوب سطح درشده  اشاره هاي مؤلفه هاي از ظرفیت کدام هیچ داد که ها نشان یافته

  .ندارند قرار باالیی
  

  تهران شهر کالن حریم براي پیشنهادهایی و راهکارها
  حقوقی -قانونی

بخشی ضوابط مقررات و همچنین توجه به  و انسجام کاهش تعدد قوانین - 
هایی  هاي قوانین، ضوابط و مقررات در اجرا که مورد اختالف سازمان پوشانی هم

همچون شهرداري، وزارت جهاد کشاورزي و سایر نهادهاي درگیر در مدیریت و 
  .گذاري حریم است سیاست
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شخص کردن نهاد سازي و تدقیق قوانین مربوط به حریم و م ضرورت شفاف - 
ومرج در این عرصه از طریق تعریف و  اصلی تعیین حریم و رفع نابسامانی و هرج

هاي مطالعاتی و با توجه به تغییر و  هاي الزم بر مبناي طرح تدوین مجدد یا اصالحیه
  .تحوالت سالیان اخیر

  مدیریتی
اي اي و فرابخشی براي کنترل و نظارت بر حریم شهره تدارك مدیریت منطقه - 

اي تعیین گردد که با حریم شهرهاي  گونه اي، حریم شهرهاي بزرگ به در مقیاس منطقه
مجاور تداخل نداشته و در حداکثر رشد خود در طول زمان، بر حوزه شهري منطبق 

ساختار مدیریتی دوالیه باید در دو . بوده و نیاز به اصالح و تجدیدنظر نداشته باشد
) ها و ادارات استانی سایر شهرستان(منطقه  و فرا )شهرستان تهران(سطح زیرمنطقه 

  .تعریف و عملیاتی شود
به : مدیریت یکپارچه براي حریم شهرهاي بزرگ و شهرهاي کوچک همجوار - 

ها و روستاهاي  نفعان کلیدي، یعنی همان ساکنان شهرها، شهرك این صورت که تمام ذي
ریزي و  و مشارکت در امر برنامهواقع در حریم با توجه به توانایی خود حق اظهارنظر 

ها و  ها، فرمانداري ها، شهرداري مدیریت این پهنه را داشته باشند و از توانایی تمام ارگان
این . هاي مصوب در خصوص حریم استفاده شود ربط براي نظارت بر برنامه ادارات ذي

یم که در آن به بررسی حر) 2016(راهکار پیشنهادي پژوهش با مطالعه فریدمن 
هاي حکمروایی موجود در این مناطق پرداخته، همسو  شهرهاي بزرگ آسیا و چالش

گیرد، پیوند  هاي حکمروایی که از این پدیده نشاءت می در نتیجه یکی از چالش. است
 يدهد که مناطق حریم شهري دو یا چند شهر مرکز شهري است و زمانی رخ می مناطق

زي جدید یا ازنظر فضایی، سیستم یکپارچه مجاور هم، ادغام شوند و شهر مهم مرک
 .شهري را تشکیل دهند
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  نهادي
ایجاد ساختار و ترتیبات نهادي منسجم بین تمام کنشگران حریم جهت  - 

هاي آتی این پهنه  ها و طرح مساعی بیشتر یکی از مواردي است که به برنامه تشریک
  .کند کمک می

ریزان از طریق ایجاد مجمع  هسازي مناسب براي برنام ایجاد شرایط تصمیم - 
حریم براي  مسئوالننفعان در اداره کل حریم تهران متشکل از مردم و  عمومی ذي

  .مسئوالنمشارکت مردم و پاسخگویی 
 فضایی - کالبدي

 هاي طرح با حریم هاي برنامه و ها طرح جایگاه و مشخص نمودن ایجاد ارتباط - 
هاي مجموعه  اجرا و عدم تطبیق طرحفرادست و فرودست با توجه به آنکه در صورت 

با نقشه و اندازه حریم، ) فرودست(هاي موضعی و موضوعی  و طرح) فرادست(شهري 
هاي موجود  هاي جدي مواجه شده و عمالً تناقض توسعه آتی شهر و حریم آن با چالش

  .را بیشتر خواهد کرد
  .هرانشهري ت سازي در رابطه مدیریت حریم پایتخت و منطقه کالن شفاف - 
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