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 چکیده

و در حال حاضر دچار  شتابان و نامتوازنی را تجربه کرده ناطق پیرامونی کالنشهرها بویژه پایتخت در دهه های اخیر رشد فیزیکیم 

باشند بطوریکه در محدوده حریم کالنشهرتهران به مرز بحران رسیده است در جهت برونرفت ازوضعیت موجود  میچالشهای فروان 

ساختار مدیریتی موجود که ازمشخصات اصلی آن تفرق مدیریتی بوده به سیستم مدیریتی جدید با  رسد تغییرات مبناییبه نظر می

باشد.تاکنون قوانین واقدامتی که انجام شده نه تنها به یکپارچگی  مییکپارچه ضروری  رویکرد حکمروایی خوب منطقه شهری و

، اقتصادی)بلکه مشکالت ونابسامانی های فضایی ، دهمدیریت وساماندهی فضایی مطلوب حریم پایتخت وکالنشهر ها کمک نکر

تحقق  که الیحه قانونی مدیریت شهری اقدام نموده نسبت به تهیه 09از اوایل دهه  دولت .را تشدید کرده است (کالبدی، یاجتماع

در این پژوهش .درحریم کالنشهرها وپایتخت یکی از اهداف مهم واستراتژیک این الیحه می باشد مدیریت یکپارچه وهماهنگ

تجزیه  تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مد یریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کالنشهرها مورد

وخبرگان در دانشگاه ودستگاهای مرتبط در قالب پرسشنامه ومصاحبه  وتحلیل قرار گرفته است.در این پژوهش نظرات متخصصین

ایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق به کمک ی پای اخذ گردید.برای محاسبه

 نظرات بندی ورتبه استیودنت– Tبرای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک ، اسمیرنوف –آزمون کولموگروف 

یش پتیجه این پژوهش وحکایت ازاین موضوع داردکه ن.است شده استفاده فریدمن واریانس تحلیل ازآزمون پیشنهادی های وگزینه

 در پیرامون ای منطقه حکمروایی وتحقق فضایی ساماندهی در تواند می انجام اصالحات شهری با مدیریت الیحه نویس اول

  باشد. موثر پایتخت حریم خصوصا کالنشهرها

 نهادی مدیریت شهریقانون پیش، حکمروایی منطقه ایی، حریم کالنشهرها، حریم کلیدی: واژگان

                                                           
 شهری مدیریت الیحه اجرای اثرات ارزیابی عنوان تحت تهران وتحقیقان علوم دانشگاه در پور علی حسین آقای دکتری رساله از منتج لهمقا این" -7
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 مقدمه

شده است  ی ایرانکالنشهرهاشهرها وخصوصاً  گریبانگیر، تقریباً از نیم قرن گذشته که مهمی یکی از موضوعات

می باشد. این موضوع از یکسو با جریانات پیراشهری و در واقع پدیده خزش شهری  رشد وگسترش بی رویه

های توسعه شهری و از سوی دیگر با مدیریت شهری  شهری و طرحریزی  برنامه، اقتصادی درون شهری وفراشهری

در اثنای توسعه شهری از یك سو بدلیل تحوالت اجتماعی ایران و ضعف منابع و امکانات ، در واقع .مرتبط است

توسعه فضایی شهر به صورت گسسته و نامنظم و ، شهری و از سوی دیگر عدم توانایی مجموعه مدیریت شهری

شده است. مسایلی که خود شاید شکل گیری آنها  پیدایش مسائل عمده شهری مانند حاشیه نشینی همچنین باعث

در  ضعف نظام مدیریت شهری خصوصاًعدم یکپارچگی مدیریت شهر وپیرامون آن علت های مختلفی داشته ولی

صورت خاص و های توسعه شهری به  تشدید آن نقش موثری داشته است.هنگامی که بحث از عدم توفیق برنامه

، شود ریزی شهری به صورت عام در حل مسائل و مشکالت شهری و هدایت منطقی شهر مطرح می ناتوانی برنامه

تواند در تحقق  نقش و جایگاهی است که عناصر مدیریت شهری می، شود یکی از دالئلی که کمتر به آن توجه می

( چرا که نظارت و کنترل بر امر گسترش شهری 92، 7987، )طاهرخانی باشد. می ریزی توسعه شهری ایفا کند. برنامه

های مصوب  باید بر اساس طرح، وپیرا شهری از وظایف مدیریت شهری است و این نظارت و کنترل بر نظارت شهر

، شود. تقابل منافع اجتماعی در غیر این صورت گسترش شهر دچار نابسامانی می، ریزی صورت گیرد و نظام برنامه

ریزی شهری و مدیریت آن محسوب  ی و منافع سرمایه گزاران ساختمانی یکی از معضالت برنامهمنافع شهردار

باشند بیش از پیش ضرورت  میمشکالتی که شهرها وبویژه کالنشهرهابا آ ن روبرو  (52 :7985، )سعیدنیا. شود می

بودن مدیریت شهری در قبال ن پذیری مردم در اداره امور شهرها و از طرفی دیگر پاسخگو توجه به مشارکت و نقش

در « حکمروایی خوب شهری»کند از سویی دیگر با مطرح شدن رویکرد دو چندان می، ها در شهرها رانیازهای آن

با تمام سازو کارهایی که به ، اثرگذاری همه ارکان تأثیرگذار شهری بر مدیریت شهر، مدیریت شهری طی دهه اخیر

 (.20ص، 7980، به طور جدی مورد تأکید قرار گرفته است )شهیدی، کنندسوی تعالی شهر و شهروندان حرکت 

نظام شهری تقریباً متعادل کشور ایران تا قبل از آغاز عصر حاضر پس از تغییرات انجام شده و مدرن گرایی دوران 

حات ( و خصوصاً اصال7951گرا )ای غربریزی شهری و منطقه( ورود تفکر برنامه7956تا  7962پهلوی اول )

نابرابری امکانات و ، وجهی به تولید و اشتغال روستاهابی ت، شکل گیری صنایع بزرگ کاربر، (7927-7927اراضی )

زیر ساختاهای مستقر در شهرها و روستاها منجر به مهاجرت روستائیان به شهرها شده و نظام شهری ایران را دچار 

بدیهی است که اثرات نامطلوب آنچه در پیرامون تهران  (7987، عدم تعادل و ناهماهنگی کرده است. )مجتهد زاده

شود. وخامت روزافزون  میگذرد به طور مستمر باعث کاهش سطح کارآیی و کارکرد کیفیت محیطی پایتخت  می

، دلیل معطل ماندن این مسالهبه، عنوان پایتختبه، وضعیت حریم تهران و نزول مستمر کیفیت محیط کالنشهر تهران

وول و ذیربط هرچه زودتر به رفع این مشکل از طریق اخذ تصمیم و ئها و مراجع مسکند که دستگاهایجاب می

حریم  مدیریت یکپارچه لذا بر اساس ضرورت موضوع ودر جهت رفع تنگناهای اصالح قوانین موجود اقدام نمایند

رنامه نسبت به تهیه برنامه جامع قانون برنامه پنجم در طول ب 719کالنشهر ها دولت مکلف گردید تا براساس ماده
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، مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختارمناسب ومدیریت همامنگ ویکپارچه شهری در محدوده وحریم شهرها

 وضرورت رفع چالش های موجود دام نماید. براساس تکلیف این برنامهق.... ا.با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهر ها

تدوین الیحه مدیریت یکپارچه شهری در دستور کار  موجب آن شد کهکالنشهر ها بویژه  مدیریت شهرهای ایران

محسوب می ها دولت قرار گیرد.تدوین چنین قانونی که یك بازنگری وبه روز رسانی اساسی در قانون شهرداری

سی سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور برر، در راستای مدیریت وهدایت صحیح وقانونی چنین روندی .شود

مبتنی بر انجام پژوهش عمیق وگسترده با انجام  ش نویس الیحه قانونی مدیریت شهریکارشناسی وتخصصی پی

را با اخذ نظر خبرگان در حوزه مدیریت شهری وآسیب شناسی قانون موجود  کشور 78بیقی در مطالعات تط

مرکز ، ستگاهای مختلف دولتینمایندگان د، شهرداری در قالب یك شورای راهبری متشکل از خبرگان دانشگاهی

ته های استانی متشکل از بخش خصوصی وگروهای مردم نهاد ومشارکت کمی، مطالعات برنامه ریزی شهر تهران

در  7935استانداری های سراسر کشور از آذر ماه سال مدیران وکارشناسان ، شهردارن وشورای اسالمی شهر های

با دستور ، 7939ودر نهایت پیش نویس الیحه مذکور در سال  (2 :7939، دستور کار خود قرار داده است )فضلی

مبحث میباشد  20فصل و55، بخش77این الیحه قانونی مشتمل بر .وزیر کشور در مسیر بررسی قانونی قرار گرفت

که بخش پنجم آن در مورد حریم شهر بوده که شامل دوفصل حریم ومدیریت یکپارچه بر حریم کالنشهرها واحکام 

یش نویس الیحه مدیریت شهری ایران مجدداً در کمیسیون خاص امور میباشد.  حریم پایتخت وکالن شهر ها اجرایی

پس از بررسی مجدد در این کمیته ها  های فرعی آن مورد بررسی قرار گرفت وکمیسیون های کالنشهر های دولت

پیش نویس الیحه  ماده 539به طوری که  ادغام شدندباهم حذف و یا  تعداد قابل توجهی از مواد از پیش نویس اولیه

پیش نویس که در مورد حریم شهرها بود و چندین ماده را به خود  فصل پنجمداده شده وماده کاهش  727به 

هدف از انجام این تحقیق بررسی وارزیابی اثرات اجرای الیحه  اختصاص داده بود فقط به شش ماده کاهش یافت

حریم پایتخت و کالنشهرها  آن بر ساماندهی ومدیریتر پیش نویس اول د مدیریت شهری خصوصاً بخش پنجم

فضایی پیرا شهر  مدیدیت وسازمانبدنبال شناسایی تاثیر گذاری اجرای این الیحه بر پژوهش در واقع این . باشد می

اهداف باشد در واقع یکی از  کالبدی ومحیط زیست می، اجتماعی، تهران با رویکرد اقتصادی ها خصوصاًکالن شهر

رایط اجرای الیحه مذکور در محدوده حریم پایتخت با توجه شآیامهم این رساله پاسخگویی این پرسش است 

تواند در جهت توسعه  می که در ساختار فضایی این محدوده نقش دارند اقتصاد سیاسی فضا وبازیگران وکنشگرانی

کارشناسی دقیق قوانینی که در مجلس مطرح  بررسی پایدار پیرامون کالنشهرها نقش مثبت وکارآمد داشته باشد.

باشند اگر قبل از تصویب در محافل کارشناسی وعلمی مورد بررسی قرار گیرد خروجی آن قانونی خواهد بود  می

اگر این ارزیابی در خصوص قانون کارآمدی باالتر خواهد شد برای مثال  و تعارض کمتر، ی پختگی بیشتردارا

صورت میگرفت اکنون اسالمی مجلس شورای  7982مصوب  روستا وشهرک، حریم ،تعیین محدوده شهر تعاریف و

نبودیم البته عوامل مختلفی را شاهد اثرات بسیار منفی آن بر تفرق مدیریتی ونابسامانی شرایط موجود حریم پایتخت 

النشهر ولی بدون شك تصویب قانون مذکور در تشدید آسیب ها ی فضایی پیرامون کداشتند دراین خصوص نقش 

کنون تا دهد که بررسی های کارشناسی گذشته ونتایچ این پژوهش نشان می.تهران نقش مهمی را داشته است

قوانین واقدامتی که انجام شده نه تنها به یکپارچگی مدیریت وساماندهی فضایی حریم پایتخت کالنشهر ها کمك 
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را تشدید نموده ونتیجه آن  (البدی وفیزیکیک، اجتماعی، اقتصادی)نکرده بلکه مشکالت ونابسامانی های فضایی 

هجوم وجمعیت بیشتر به ، گسترش سکونتگاهای غیر رسمی، تخریب محیط زیست، ازبین رفتن اراضی کشاورزی

افزایش ، تمرکز گرایی شدید جمعیتی واقتصادی منطقه شهری تهران، سمت پیرا مون کالنشهر ها خصوصاً تهران

، اقتصادی، م جمعیت فعال اقتصادی به پایتخت وافزایش مشکالت اجتماعیجمعیت روزشهر تهران در اثر هجو

آنچه مسلم است  را به همراه داشته است.حمل ونقل وترافیگ ودرنهایت آلودگی هوای تهران ، زیرساختی، فرهنکی

 آزمون خطا نمانده است اشتباه اجرایبرای مشکالت وچالش های پیرا شهر تهران به حدی است که دیگرفرصت 

تحقیق حاضر از  لذا... هزینه های جبران ناپذیری را برای مملکت به همراه داشته است.قوانینی مانند قانون تعاریف

بل از تبدیل به قانون شهری برساماندهی حریم کالنشهرها قجهت بررسی و شناسایی اثرات اجرای الیحه مدیریت 

شاید برای  یابد میئله از آن جهت نمود بیشتری شدن آن بسیارمهم و ضروری می باشد.اهمیت این مس ییواجرا

در برخورد با مسائل پیراشهری در اطراف  اقدامات با رویکرد آزمون و خطا این ارزیابی مانع از انجاماولین بار

 کالنشهر تهران و شهرهای مشابه در سطح کشور خواهد شد. 

 مفاهیم ودیدگاه های نظری

 مفاهیم اصلی

نیروهای اصلی سازمان فضایی در پهنه سرزمین واستقرار شهرهای بزرگ با محیط  حاصل تعامل کالن شهرها

سابقه تاریخی و عوامل طبیعی در هرکدام از مناطق جهان منجر ، مدیریت سیاسی، هستند. برآیند اقتصاد پیرامون خود

هرها پدیده ای قرن در قرن بیستم گردیده است. بدین ترتیب کالن ش، به پیدایش پدیده جدیدی به نام کالن شهر

آیند؛ گرچه قبل از آن نیز در برخی از کشورهای جهان شاهد وجود شهرهای بزرگی مشابه آنها  میبیستمی به شمار 

های کالن شهرها را نداشته و فقط دارای برخی از  اما باید اذعان داشت که آن شهرها همه مشخصه، هستیم

رده ای از خصوصیات کالن شهر ها و تأثیرجغرافیایی و منطقه ای های کالن شهر کنونی بوده اند.ابعاد گست مشخصه

شهری به منطقه کالن در شکل گیری آنها منجر به شکل گیری طیف وسیعی از آنها در سراسر جهان گردیده است.

برخی دیگر در پیرامون آن ، شهرکند که برخی در نواحی مرکزی کالنمجموعۀ قلمروهای به هم وابسته اشاره می

  .(Hutchison, 2010: 509-510)ار دارند قر

ترکیبی از عوامل فضایی و کارکردی و ، تواند به لحاظ فضایی و بر حسب فرم و ساختار فضایی می شهریناحیه پیرا

ناحیه پیرانشهری به زمین های مجاور لبه ناحیه ، به صورت ساده .تعریف شود یا در ارتباط با نواحی کالن شهری

ناحیه پیراشهری الگوی  .شود میشود تلقی  میکه از لبه شهر به سوی پسکرانه روستایی گسترده شهری و ناحیه ای 

توان به آن نام برخوردگاه و زون در حال گذار  میسکونت گاهی متمایزی دارد که نه شهری است و نه روستایی اما 

از نظر کارکردی  .شود میمشخص فرم و ساختار کالبدی نواحی پیراشهری با کاربری های نامتجانس  .اطالق کرد

ی ناحیه شهری یا حوزه  تواند به عنوان زون در حال گذاری که حد آن توسط منطقه ای با سفرهای آونگی از لبه می

، مرزهای اداری، سایر عوامل شامل تدارک زیرساخت .شود میهای روستایی تحت نفوذ بازارهای شهری تعریف 
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و ، چشم اندازهای کشاورزی و طبیعی، های روستایی نظیر خاک حاصلخیزفقدان ویژگی، فعالیت اقتصادی غالب

  ( Buxton et al , 2 – 4: 2006 )خدمات و زیرساخت است ، ر دسترسیفقدان ویژگیهای شهری نظی

 مفهوم در خصوص حریم قابل دسته بندی میباشد.دوکه بررسی مفاهیم مرتبط با حریم نشان دهنده  حریم شهرها 

رود و دیگری محدوده  میکه در بریتانیا و چند کشور اروپایی به کار  "کمربند سبز"عبارتند از مفهوم  این دو مفهوم

 7321شهری و روستایی  ریزی برنامهکمربند سبز که بعد از قانون ، مرزی شهرهای آمریکایی -اعمال قدرت فرا

محدوده ای است که پیرامون بالفصل  .شد بریتانیا در تمامی شهرهایی بریتانیایی به خصوص شهرهای بزرگ الزامی

محدوده ای برای ، کمربند سبز .شود میجازه هیچ گونه توسعه ای در آن داده نا شهرها تعیین شده و پس از تصویب

سیاست  .جلوگیری از توسعه پیوسته و افقی شهر و ادغام شدن شهرهای کوچك و بزرگ پیرامون شهر مرکزی است

و ، یکی از سیاست های ثابتی است که در چند دهه اخیر پیگیری شده، ن شهرهای بریتانیاایجاد کمربند سبز پیرامو

سیاست کمربند سبز . دهد میدرصد خاک این کشور را کمربند های سبز اطراف شهرها تشکیل  0715اکنون بیش از 

ای همجوار و برای برای جلوگیری از رشد فیزیکی نواحی شهری بزرگ و نیز جلوگیری از ادغام شهرها و شهرک ه

تعریف محدوده هایی پیرامون ، دیگر مفهوم .( Caves , 2005 ) گیهای منحصر به فرد شهر تدوین شدحفاظت از ویژ

در این  .شود میمرزی در تعدادی از ایاالت امریکا شناخته -شهرهاست که با عنوان محدوده های اعمال قدرت فرا

محدوده ای را در نواحی ، شهرداری شهر مرکزی، شهرهای ایرانی دارد که شباهت زیادی به وضع امروزی، نوع اقدام

مقررات منطقه بندی خاصی برای کاربری زمین از سوی ، کند که در آن نواحی میبالفصل شهرداری تعریف 

وظیفه ای برای خدمات رسانی در ، بر اساس قانون، شهرداری شهر مرکزی .شهرداری شهر مرکزی اعمال خواهد شد

تواند در ابعاد مقررات منطقه بندی کاربری زمین اعمال نظر کرده وتوسعه در آن نواحی  میاما ، ها ندارد دودهاین مح

این  در واقع .رابطه مستقیمی با حوزه نفوذ شهر مرکزی و جمعیت آن دارد، محدوده این حریم .را کنترل نماید

شود  میرا با آنچه در ایران حریم شهری نامیده  است و بیشترین مشابهت ریزی برنامهیك مفهوم رسمی و ، محدوده

لمرو ست که قیك خط معین وقراردادی  ایراندر شهر  حریم (73: 7937، وبصیرت، اسدی، )برک پور .دارد

تعیین  شهر در طرح های توسعه شهری مصوبحریم شهر متناسب با سطح محدوده  مشخصی را احاطه می کند.

و با رعایت  برای توسعه در از مدت شهر می باشد از اراضی پیرامون شهرهامیگردد وهدف از تعیین آن حفاظت 

، وطنخواه واقوامی مقدم.)گردند میشاخص های مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران بشرح ذیل تعیین 

ورود ب( پرهیز از  الف( قرار گیری نقاط سکونتی مستعد توسعه های برنامه ریزی نشده در داخل حریم(002: 7937

های صنعتی موجود و  قابلیت کنترل و نظارت دارند ج( توجه به موقعیت شهرک، اراضی که بنا بر قوانین خاص خود

د( سطح (محدودیت قرار گیری شهرک های مذکور وشهرک های مسکونی مصوب در داخل حریم شهر)مصوب 

 برابر سطح محدوده شهر باشد. 2تا  9حریم شهر حدوداً 

 شهریکالنمنطقه دیریت های نظری میدگاهد

گرایی اوایل قرن بیستم در واکنش به مسایلی بود که در اداره این های منطقهظهور جنبش: منطقه گرایی کالن شهری

در واقع اصطالح ، شدندهای جدید شهرنشینی آن زمان محسوب میشهری پدیدهمناطق بروز نمود. مناطق کالن
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رودکه شامل حداقل یك شهر بزرگ و چندین شهر کوچکتر و به کار می های شهریشهری برای تعیین مجموعهکالن

به تدریج با بزرگ ( Hamilton,1999:5 )که به لحاظ جغرافیایی و اقتصادی به هم پیوسته هستند.، باشندشهرک می

ه مسایل متعددی از جمله مشکل خدمات رسانی ب، های جدای از همای و تشکیل شهرها و شهرکشدن مراکز حومه

نواحی رشد یافته اطراف بروز کرد. نواحی مذکور به دلیل فاصله از شهر مرکزی حداقل امکانات و خدمات را 

-می د یاباید به شهر مرکزی ملحقکردند. با وخیم شدن این وضع دو گزینه پیش روی چنین مرکزی بودریافت می

 یل نهادهای مستقل )شهرداری( از طریقبرای تشک شدند و یاخدماتی با آن یکی می –شدند و به لحاظ اداری 

را انتخاب نمودند و به  7برخی مناطق شهری گزینه  ( Hamilton, 1999:47) کردندسطوح باالتر دولتی تالش می

اما در صورت انتخاب گزینه دوم به تدریج ساختار نهادی شکل گرفت که مستقل ، ساختار شهر مرکزی ملحق شدند

ود در واقع تشکیل ساختار تفکیکی در این مناطق در نتیجه ناتوانی یا عدم تمایل شهر از یکدیگر و تفکیك یافته ب

از جنگ دوم جهانی و خصوصاً  پس (Bourne,1999a:2)باشد. مرکزی به الحاق نواحی رشد یافته پیرامون خود می

شهری و خدمات های مالی بسیاری در امور به بعد بدلیل شرایط پس از جنگ دولت فدرال کمك 7326از دهه 

تم و بسیار متفاوت از اوایل قرن بیس شودخوانده می )شهری در این دوره از شهرنشینی که با نام دوره گذار شهری 

شهری باعث دگرگونی ساختار فضایی این مناطق شد و گرایی در مناطق کالنبود. شتاب روند شهرنشینی و حومه

در چنین  (Brenner, 2002)تبدیل شدند  ایشهری چند هستهنهای کالجموعهبه ممرکزی  شهری تكمناطق کالن

شهری ظهور یافتند. از بین مکاتب مختلف این شرایطی مکاتب نظری مختلفی در رابطه با نحوه اداره مناطق کالن

هدف جریان ، مکتب گزینشی عمومی و دیدگاه اصالح طلب ترند که عبارتند از:دو مکتب از همه برجسته، دوره

هدایت رشد به خارج از شهر مرکزی و ، گرایی اوایل قرن بیستمبر عکس منطقه، طلب پس از جنگ دوم اصالح

، تنظیم و هدایت الگوهای سکونتگاهی، ها و نواحی روستایی اطراف نبود. بلکه هدف عمده آنمکانیابی در حومه

ای در درون ای و منطقهو حومه گذاریهای زیرساختی در موزاییك بهم وابسته شهریهای صنعتی و سرمایهخوشه

نابرابری مالی بین ، یکی از مسایل مورد توجه این مکتب (Brenner, 2002:7)یك منطقه کالن شهری بود 

عدالتی و نابرابری تقسیم شده که انعکاسی از از نظر آنها خدمات عمومی محلی با بی، شهرداریهای موجود بود

های مختلف یك منطقه کالن شهری است بطوری که شهرداریهای ریتفاوتهای اقتصادی موجود در بین شهردا

هایی کم درآمد و دارای منابع کنند در حالی که شهرداریهای با خانوادهثروتمند سطوح باالی خدمات را عرضه می

بندیهای به مرور زمان این تفاوتها افزایش یافته و باعث قطب، کنندسطح نسبتاً پایینی از خدمات را عرضه می، اندک

ایزوله شدن ناشی از فقر و مضرات آن در جوامع با ، شود. فقرا حق انتخاب اندکی خواهند داشتاجتماعی می

ای که شیوه (Bourne, 1999;4-5) تر شدن سطح مدیریت و انزوای آنها خواهد شدباعث عمیق، خدمات ضعیف

 ;Lefever, 1998)ست اروش دو الیه ، طلبان قرار گرفتشهری مورد توجه اصالحبرای اجرای مدل کالن

Hamilton, 1999)  .های شهرداری استقالل سیاسی خود را که یك مفهومی فدراسیونی است بصورتی که دولتبود

ترین شکل آن یك جامع ای واگذاری کنند وولت سراسر منطقهاما برخی اختیارات خود را به یك د، کنندحفظ می

بنابراین دراین دولت الیه ای نهادهای محلی  (Hamilton. 1999:88) شودمی شهری فداریته خواندهدولت کالن

گیرد. در این حالت الیه دوم یعنی دولت نوعی تقسیم عملکردی بین دو سطح صورت می شوند بلکهحذف نمی
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رایه کند چه سطحی چه نوع خدماتی را باید ا، کندشهری دارای استقالل و اختیارات به حدی است که تعیین میکالن

باشد و یا مسایلی که به تنهایی قادر سازی آنها در سطح محلی به صرفه نمیای که فراهممعموالً خدمات سطح منطقه

-آماده، ایریزیِ کاربری زمینِ منطقهشود. که عمدتاً شامل برنامهبه نهاد سطح دوم واگذار می، باشندبه حل آن نمی

، هاپارک، هاهایی از قبیل روشنایی خیاباناست فعالیت، حیطی و دفع زبالههای زیست ممقوله، هاسازی زیر ساخت

ترند: شود که به مردم نزدیكتر )شهرداریهای محلی( انجام میآوری زباله توسط سطح پایینهای بازی و جمعزمین

(Hamilton, 1999:99)ظهور  7326دهه  شهری که از اواخردومین دیدگاه عمده درباره نحوه مدیریت مناطق کالن

باشد. دیدگاه این مکتب درست نقطه مقابل دیدگاه اصالح طلب یعنی حمایت از یافت مکتب گزینش عمومی می

بر  این دیدگاهطرفداران  ساختار نهادی تفکیکی )وضع موجود( و مخالفت با ایجاد ساختارهای بزرگ دولتی است.

ك شرکت هستند که در این بازار برای سکونت و اشتغال به های محلی )هر کدام( به مثابه یاین باورند که دولت

 (Hamilton, 1999:195) . شودبهتر می ها( باعث رقابتهای محلی بیشتر )شرکتپردازند. وجود دولترقابت می

طلب و گزینش عمومی( عدم توافق بر سر تعیین حد و مرز یکی از مهمترین موارد مورد اختالف دو مکتب )اصالح

های محلی( با حوزه عملکردی شهری بود در حالی که اصالح طلبان در پی انطباق حوزه نهادی )مدیریتکالنمنطقه 

دانستند و معتقد بودند که اصوالً طلبان را یهوده میطرفداران گزینش عمومی تالش اصالح، )منطقه شهری( بودند

که بر اساس نوع کاال و خدماتی که در نظر بل، یك حوزه عملکردی واحد و پایه برای تعیین منطقه وجود ندارد

توان حوزه عملکردی واحد کند و هر کاال حوزه عملکرد و نفوذ خاص خود را دارد و نمیشود تغییر میگرفته می

رهیافت گزینش عمومی مورد استقبال و  7386در دهه  (Lefever, 1998:11)برای تمام کاالها و خدمات تعیین نمود 

در واقع  (Hamilton, 1999)و جانشین جنبش اصالح طلب شد که نیرویش را از دست داده بود پذیرش قرار گرفت 

طلبان به سوی سراشیبی حرکت کرد. به لحاظ افکار عمومی نیز رأی های اصالحبه بعد تالش 7316از نیمه دوم دهه 

شهر را رد مرکز گرا در منطقه کالنای تطلبان برای آشنایی با ساختارهای منطقههای اصالحدهندگان بطور کلی تالش

دهه افول جریان های منطقه گرایی سنتی ، 7386و  7316دهه در نشینی کردند. گرایان عقبکردند و در نتیجه منطقه

جریان احیای منطقه گرایی  اما .و اوج رویکرد انتخاب عمومی در بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی است

دیوید راک و اثر وی  :الش ها و آثار فکری و نظری چند نظریه پرداز مهم قابل ردیابی استدر ت، 7336بعد از دهه 

آثار ساویج و فوگل به عنوان واضع وشارح اصلی منطقه گرایی ، 7339در سال  "شهرها بدون حومه ها  "با عنوان 

به  7336ی کالن شهری بعد از دهه از جمله آثار مرتبط با منطقه گرای 7330 نوین و اثر آلنتولر و همکارانش در سال

وابستگی متقابل شهر و ، زمانی مطرح شد که اندیشمندان شهری 7336منطقه گرایی نوین در دهه  .آیند میحساب 

جمعیت به طور مداوم به سمت پیرامون و به سوی ، در این دوره .ای را دوباره مورد تاکید قرار دادند نواحی حومه

واحد مناسبی ، به این حقیقت رسیدند که شهرمنطقه در مقابل شهر، نطقه گرایان نوینم .یافت میگسترش  ها حومه

اقتصادی ، بحران شهری نتیجه وجود تفاوت های نژادی، گرایان نوین برای منطقه .برای رقابت در اقتصاد جهانی است

 ,Savitch and Vogel )است  (های جدیدتر بیرونی ای و حومه حلقه درونی نواحی حومه)و اجتماعی بین شهرها 

ای در توسعه اقتصاد ملی بر عهده دارند و از آنها به عنوان موتورهای نقش عمده در واقع این مناطق ( 13, 2009
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شهری از اوایل دهه گرایی نو و مدیریت یکپارچه کالنمنجر به احیاء تفکر منطقه شودقدرتمند رشد اقتصادی یاد می

 باشد. ی های آن بشرح ذیل میکه ویژگ تا کنون شده است 7336

وبه سمت  ایبدنبال حکمروایی منطقهبلکه ای بر پهنه سرزمینی نیستند. رهای حکومت منطقهادر پی تحمیل ساخت -

های کند. حتی تشریك مساعی بخش میتکثرگرایی که بتواند همه بازیگران حکمروایی را در بر گیردحرکت 

های انتفاعی و غیر انتفاعی و پذیرد وبرهمکاری بخش میرا ی و محلی های حکومتفاعی با واحدخصوصی و غیر انت

های منحصر بفرد هر یك هدف بسط و توسعه ترتیباتی است که ظرفیت همکاری آنها با بخشهای دولتی تاکید دارد.

اقع در پردازند.در وای با همکاری میها در راستای تشریك مساعی و انجام وظایف ویژه در قلمرو منطقهاز بخش

هایی تمایل دارند هسته کند در چنین شبکهای عمل میشبکه یابیگرایی از طریق سازمان و سازماناین رویکرد منطقه

 ثابتی از سهامداران داشته باشند و دارای منافع ارزشمندی از حیطه راهبردی باشند.

برای بسیج وشبکه ای  ارهای غیر رسمیها و ساختتغییر ماهیت از تمرکز بر ترتیبات ساختاری رسمی به فرایند -

ریزی بخش عمومی و بجای بهبود هماهنگی عمل در برنامه گیری وفاق میان سهام داران اصلی وو به شکلمنابع 

 تکیه دارد.و به مداخله میان بخشی در مقابل مداخله تك بخشی  به تشریك مساعی و همکاری، ایمنطقه

یکپارچه سازی به و نهایتاً  تواند از توافقات و همکاری غیر رسمی شروع شودای میدر حکمروایی نوین منطقه -

شهر )قلمرو مدیریتی( وروستا )قلمرو ، شهرستان )قلمرو حکومتی(، وظایف و کارکردها گسترش یابد.در این دیدگاه

 مدیریت روستایی( میباشد.

نفوذ در اداره و مدیریت منطقه نفع و ذیذی انداز مشترک از سوی کلیه عناصر و عواملتدوین و توافق یك چشم -

انداز های پراکنده منطقه در جهت تحقق چشماست و از این طریق این امکان فراهم خواهد شد که نیروها و توان

  واحد جریان یابد.

 جغرافیایی پژوهش قلمرو

مورد بررسی قرار لی بصورت کرا مدیریتی حریم کالنشهرها فضایی و چالش های  براینکهاین پژوهش عالوه 

دهد. که  میرا بصورت دقیق تر مورد بررسی قرار تهران  رمشکالت حریم کالنشه مسائل و ها و دهد ویژگی می

 خالصه ای از این مطالعات در این مقاله بیان شده است 

 کالنشهر تهرانفیزیکی  تحوالت -

 26ورود دالرهای نفتی درنیمه اول دهه و 26تغییرات اجتماعی دهه انباشت وتمرکزگرایی شدید تهران حاصل 

اداری کشوردراین شهر  –وتغییرات اقتصادی وبی رقیب بودن به لحاظ قطب های سیاسی 7929خصوصاً سال 

بدنبال خود تغییرات کالبدی ، سیاسی واداری، باشد.تحوالت اقتصادی ، میوهمچنین وجود کم رقیب صنعتی کشور

بتدریچ شاهد شکل گیری توسعه فیزیکی شهر در پیرامون  26است. دردهه  وگسترش شدید تهران را بهمراه داشته

سکونتگاه های نابهنجار دردرون محدوده شهر تهران تبدیل به سکونتکاه  06در اوایل دهه  مادر شهر تهران هستیم اما

ت یا اجاره ساخ، اسکان غیررسمی در منطقه شهری تهران عمدتا با خرید های غیر رسمی پیرامون پایتخت گردید.

مسکن در بازار غیررسمی در خارج از محدوده قانونی شهر شکل گرفته و سهم آلونك نشینی داخل شهر کاهش 
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حاکی از گسترش  7982تا  7922نحوه پراکندگی سکونت گاه های غیررسمی منطقه تهران در مقاطع  .یافته است

کونت گاه ها ابتدا در ناحیه جنوب غرب تهران و در این س .شعاع استقرار آنها در پیرامون تهران طی این دوره است

طی دهه بعد با گسترش شمار حاشیه  .مجاورت محدوده استحفاظی و نزدیك به صنایع محور کرج شکل گرفتند

ابعاد بازار غیررسمی زمین در ناحیه جنوب غربی منطقه رشد کرد و بر شمار سکونت گاه های غیررسمی ، نشینان

. و همزمان در محورهای ارتباطی جنوب شرق نیز رشد برخی شهرک های غیررسمی آغاز شد این ناحیه افزوده شد

های  گاه ضمن باقی ماندن تمرکز اصلی سکونت، 7982-7932 های طی سالو در نهایت  7912تا  7902های  طی سال

خاوران و ) رشد این سکونت گاهها در شرق و در دو محور جنوب شرقی، غیررسمی در ناحیه جنوب غربی تهران

طرح راهبردی .)و غرب در حاشیه اتوبان کرج و در شعاع دورتر در فاصله کرج تا آبیك ادامه یافته است(، ورامین

 (7932-7937، حریم پایتخت

 حریم پایتخت محدوده تحوالت  -

کیلومتر مربع  5210حریم شهر تهران به مساحت با تصویب طرح جامع تهران نخستین گستره  7921درسال  

غرب با کرج و از جنوب با شهرستان  زسمتکه از شمال و شرق به شهرستان فشم و لواسان وا مشخص گردید.

 سال56ری قرار گرفته و پس از طرح ساماندهی تهران مبنای عمل شهردا 7917. در سال شده بودکهریزک محدود 

کیلومترمربع کاهش  5792 آن بهحذف شده و مساحت  7921بخشهایی از حوزه شمال و جنوب غربی حریم سال 

ولحاظ نمودن مرز تفسیمات ها قانون شهرداری 33با تصویب قانون الحاق یك بند و سه تبصره به ماده  .یافت

محدوده حریم پایتخت کاهش شمیرانات ، های تابعه ریورامین و شهریار و بخش، کرج کشوری شهرسستان های

ه مصوب حریم تهران )به عنوان حریم نوشهرهای جدید( و هایی از محدودمتنزع شدن قسمت چشم گیری یافت.

ری و شمیرانات قرار ، محدود شدن حریم تهران به بخشی از قلمرو محدوده استحفاظی که در شهرستانهای تهران

های جنوبی و در عرصه، عمالً شهر تهران را، شهرداریها( 33دارد )طبق قانون الحاق یك بند و سه تبصره به ماده 

 از حریم تهران رامدیریت داده و ارهای متعدد قرحت مدیریتمحدوده حریم تهران را تگردیدواقد حریم غربی ف

تغییراتی در حریم  7989تا  7917براساس مصوبات حدفاصل سالهای  ته است.کنترل واحد و منسجم خارج ساخ

در )گزینه منتخب طرح جامع  است کیلومتر مربع تقلیل یافته 7866مصوب پیشین اعمال شده و وسعت آن به حدود 

برای حریم پایتخت در ارتباط با مجموعه شهری تهران و ساختار فضایی پیراشهری تهران و ناحیه بندی (7980سال

برابر وسعت محدوده  0تقریبا  کیلومتر مربع 2373 مساحت محدوده حریم در این پیشنهاد با .استان تهران است

وسعت حریم پیشنهادی طرح جامع  .ه جانبه از شهر پیشنهاد شده استقانونی شهر تهران و در جهت حفاظت هم

 ای وسیع به منظور رگرفته و گسترهتر است و حریم پیشین را درب های پیشین گسترده در مقایسه با حریم تهران

اجتماعی وکالبدی حریم ، ارزیابی وضعیت اقتصادی (.7982، بوم سازگان)هران است حفاظت همه جانبه از شهر ت

ونظارت مستقیم شهرداری 7921شهر تهران از سال علیرغم تعیین حریم برای کالنشهر پایتخب نشان میدهد که

 همواره ادامه داشتهشکل گیری سکونت گاههای پراکنده و بی برنامه در محدوده حریم  بر پیرامون خودپایتخت 

مناسب و نبود ضوابط مشخص تنها در  به دلیل عدم مدیریت برای این کالنشهراز سالها پیش تعیین حریمو است 

بسیاری از  وحد تعیین خط حریم بوده و تاثیری در روند سکونت گاه ها به ویژه سکونت گاه های خودرو نداشته 
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محدوده های مصوب به عنوان حریم  بنابراین .به مرور زمان تغییر کاربری یافته اند این محدودهاراضی کشاورزی در

روند توسعه تهران و اتصال سکونت گاههای خودرو به آن تاثیرگذار نبوده اند بلکه شهر تهران نه تنها در 

 شامل تهرانشهرکالنمحدوده حریم مصوب  .موثر نبوده اند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و طبیعی نیز جلوگیریدر

 بهارستان و ،پردیس، قدسشمیرانات و ، ری، رباط کریم، اسالم شهر، های تهران شهرستان شامل، ستانشهر 3

از جنوب به مرز استان تهران ، از شمال به مرز استان تهران با استان مازندران و بودههایی از شهرستان شهریار  بخش

، و از شرق به شهرستان های دماوند (استان البرز)از غرب به شهرستان های کرج و مالرد ، با استان قم و مرکزی

شهر دیگر شامل  50، م تهران تعیین شده عالوه بر شهر تهرانمحدوده حری .پاکدشت و ورامین محدود است

، قدس، صالح آباد، نصیرآباد، گلستان، نسیم شهر، شاهدشهر، صبا شهر، باغستان، فردوسیه، شهریار، شهرهای اندیشه

را  واخیراً قیام دشت پردیس و بومهن، لواسان، تجریش، ری، چهاردانگه، باقرشهر، کهریزک، اسالم شهر، حسن آباد

  .دربرگرفته است

 
قابلیت اعمال مدیریت رادارد  در حال حاضر که توسط شهرداری تهران واقعی حریم کالنشهرتهرانمحدوده  

مطابق با نظر مشاورین تهیه کننده طرح (شهرها ریم آنح و شهر پیرامون ومرز تقسیمات کشوری 50بارعایت حریم )

ساکن در محدوده جمعیت  باشد. کیلومتر مربع می 7966تا7566 بین فعالیت ساماندهی کار و راهبردی و ،راهبردی

متوسط  با نرخ رشد 7932نفردر سال  77126806به  7902نفردر سال  0229609از  حریم مطابق با طرح جامع

 درصد 5/7 ساالنه جمعیت شهرتهران بانرخ رشد متوسطلی در همین فاصله زمانی و.رسیده است درصد 5ساالنه 
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با آهنگ رشد بسیار  (محدوده حریم منهای پایتخت)جمعیت پیراشهر تهران  بدین ترتیب .ستا افزایش یافته

 82-12و 12-02در دهه های افزایش یافته است.طی این سه ده درصد  5/0با نرخ رشدمتوسط ساالنه شدیدتر

عیت را درصد افزایش شدید جم 2/8درصد و 5/76به ترتیب با نرخ رشد متوسط ساالنه  جمعیت این محدوده

بویژه  به علت مهاجرت فزاینده جمعیتشهرتهران طی سه دهه اخیر  در واقع جمعیت پیرامون.تجربه کرده است

درصد در  0/1وسهم آن  افزایش چشم گیری داشته استجمعیت فعال از سایر نفاط کشور به سمت تهران 

خصوصاً اجاره خانه وسایر زندگی  به علت هزینه باالی .افزایش یافته است 7932درصد درسال  50به  7902سال

ویا در حریم پایتخت یا روستایی موجود  ودر نقاط شهری ن پایتختوپیرامجمعیت به هجوم ، شهر تهرانها در هزینه

وموجب گسترش لجام گسیخته شهرها اند. ساکن شدهاند  که در این محدوده شکل گرفتهدر سکونتگاهای خودرو 

شده کالنشهر تهران ر پیرامون کالنشهر تهران خصوصاً در حوزه جنوبی حریم وروستاهای موجود وتخریب اراضی د

طی سال های پردیس وشهریار ، شهرستان های بهارستان، در میان شهرستانهای داخل حریم کالنشهر تهراناند.

رابه خود  رشد درصد بیشترین نرخ 9/3و 8/3، 8/75به ترتیب با نرخ رشد متوسط ساالنه  (7932تا  7902)

ورباط کریم به ترتیب با نرخ رشد متوسط ساالنه ، اختصاص داده اند اما در پنج سال گذشته شهرستان های پردیس

 شهرستان های پیرامون کالنشهرتهران داشته اند.با سا با  اوتیدرصد وضعیت متف 5/8و 2/76
 7932تا 7902ی ها های واقع درحریم کالنشهر تهران طی سال تغییرات جمعیت در شهرستان -(7جدول )

 نشهر تهرانومطالعات راهبردی حریم کال ومسکنسرشماری نفوس -: مرکز آمار ایرانمنبع

نسبت به سال  7982دهد که در سال  های مختلف نشان می شهرهای حریم پایتخت در دهه مقایسه تطبیقی تعداد

با  (7930در سال )شهر رسیده است. ودر حال حاضر  55شهر به  75بیش از دوبرا بر افزایش یافته واز  7912

 یافته شهر افزایش 50واقع در حریم به ی رهاتعدادشه، به جز شهرتهران تاسیس شهرداری درروستای قیام دشت

مبنی برعدم تاسیس شهرداری جدید در  7937شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در سال است وعلیرغم مصوبه

وروند تبدیل روستای قیام دشت به شهرتبدیل شده وشهرداری درآن تاسیس گردید. 7930این محدوده در سال 

 شهرستان جمعیت نرخ رشد جمعیت

 کل دوره

(02-32) 
32-36 

7912 - 

7982 

7902 - 

7912 
 سال 7902 7912 7982 7936 7932

 اسالمشهر 529292 900152 221280 287315 056/228 2، 5 5، 6 0/5 1/5

 بهارستان 72971 522756 205085 259072 290953 99، 9 0، 5 2/6 8/75

 پردیس 76902 97151 89222 769975 703606 77، 8 76، 5 2/76 8/3

 تهران 0622238 0188526 1127311 8783106 276/191/8 7، 5 7، 9 9/7 5/7

 رباط کریم 50227 761996 720798 732371 270/537 72، 6 9، 7 5/8 9/8

 ری 25555 725325 516203 532090 166/923 79، 6 0، 0 2/9 9/1

 شمیرانات 57528 96261 91873 22675 21513 9 ،0 5، 5 2/7 1/5

 شهریار 26096 572838 285115 052226 122576 72، 0 8، 2 0/9 9/3

 قدس 13868 729787 591865 536029 970090 0، 6 2، 5 15/7 1/2

 جمع پیراشهر 266213 7956192 5775206 5232502 722/621/9 76، 5 2، 8 9/9 5/0

 جمع حریم 0229609 8613286 3363386 76123970 806/126/77 5، 7 5، 7 8/7 6/5

 شهر تهران 0625282 0128822 1131256 8722627 160/039/8 7، 7 7، 2 9/7 5/7

- - -- -- 6/50 7/52 9/57 9/70 0/1 

سهم جمعیت پیرا 

شهراز حمعیت 

  حریم
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در اثر فشار های سیاسی واجتماعی وغلبه عقالنیت مصلحت اندیشی بر عقالنیت  روستا به شهر در حریم پایتخت

، معیت روستایی استان تهرانج7932تا7982در دهه  همچنان ادامه دارد.ای  حکمروایی منطقه مدریت یکپارچه و

 ن تهرانشهرستاخلیه ساکنین روستاهای واقع در وحریم شهر تهران روند نزولی داشته است اما روند مهاجرت وت

راتجربه کرده است که حکایت از نابسامانی  (درصد -2/70 )نرخ رشد متوسط ساالنهتر باآهنگ رشد بسیار شدید

ناکارآمدی شدید بخش کشاورزی در تامین ، شدید وضعیت اقتصادی در این روستاها افزایش نرخ رشد بیکاری

 معیشت مردم دارد.

 دسازمان فضایی کالنشهر تهران در شرایط موجو

کیلومتر  2356گستره ای است به وسعت ، حریم پایتختهمانطوری که توضیح داده شد مطابق با طرح جامع مصوب 

ازنظر پهنه  گیرد.نفر دربر می 766آبادی با جمعیت کمتر از  32روستا و  591 (به غیر از تهران)شهر  50که، مربع

کشاورزی ودامداری وسکونت به ترتیب با ، وطبیعیدر محدوده حریم پایتخت پهنه های باز  بندی کاربری اراضی

 (5مطابق با جدول شماره ).درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند 09/70درصد و 39/70، درصد 05
 نحوه پهنه بندی اراضی واقع در حریم کالنشهر تهران در محدوده طرح جامع(:5جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7932: مطالعات راهبردی حریم پایتخت مصوب منبع

کار و فعالیت حریم تهران طیف  ی هعرص(، کیلومترمربع 7966حدود) همچنین در محدوده واقعی حریم تهران

این فعالیت ها در  ی هعمد .فعالیت قابل دسته بندی شده است 27وسیعی از انواع عملکردها را در برمی گیرد که در 

مراکز کار و ، نسبت به سایر مناطق 56و  78، 72عرصه جنوبی حریم تهران استقرار یافته اند به طوری که مناطق 

.. به ترتیب .تفریحی و گردشگری و، زراعی، صنعتی، پارک جنگلی، فعالیت های نظامی .فعالیت بیشتری را دربردارند

گاه روستایی با مساحت سکونت 15اکز کار و فعالیت تعداد عالوه بر مر .بیشترین فضای حریم تهران را دربرمیگیرند

، هکتار مسکونی های پراکنده در حریم تهران 20775موجود است که با احتساب  تار در سطح حریمهک 77822

 . مسکونی در حریم شهر تهران شکل گرفته است ی ههکتار عرص 70222

 در صد اشغال زمین (مساحت پهنه ها)کیلومتر مربع پهنه بندی

 39/70 5/7665 دامداری-پهنه کشاورزی

 66/05 1/9003 طبیعی -پهنه باز

 09/70 1/382 پهنه سکونت

 76/7 3/02 پهنه نظامی

 82/7 763 پهنه صنعتی

 26/7 6/83 پهنه تأسیسات و خدمات

 766 2/2373 جمع کل
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 هاکالنشهرپایتخت وهای حریم  چالش

تشدید پدیده خزش شهری -5د.باش مینشهرها که عمدتاً ناشی از مهاجرت افزایش جمعیت فزاینده در پیرامون کال-7

وتخریب اراضی کشاورزی ونواحی ارزشمند  های ارگانیك پیرامون شهرها وروستاها رش لجام گسیخته بافتتگس و

تمرکز -2 ی واقع در حریم کالنشهرهاروستاها والحاق روستاها به شهرها تلفیق مرز شهرها و-9پیرامون کالنشهرها

.. در پیرامون .انبارهای بزرگ و (های کالن مانند تجاری)دماتی خ، های صنعت های اقتصادی در بخش کانون

بورس بازی زمین -0 حریم کالنشهرها فعالیتی در پیرامون و عدم توزیع متوازن وتعادل فضایی و-2 کالنشهرها

شکل گیری سکونتگاهای -1(اضی شخصیرتجاوز به عرصه دولتی وتبدلیل آنها به ا)خواری  وگسترش پدیده زمین

گسترش شدید -8(نهادهای عمومی ودولتی، مجلس)حکومتیذ کدآبادی بااستفاده از رانت های غیرمجاز واخ

سکونتگاهای غیر رسمی وبافت های مساله دار دارای مشکالت شدید اجتماعی وفرهنگی مانند فقر وبزه کاری 

نی ه خوش نشگسترش شدید پدید-3و افزایش دوگانگی وجدایی گزینی اجتماعی در پیرامون کالنشهرها اجتماعی

-76(بصورت رشدفیزیکی روستاها ی موجود ویا ایجاد روستاهای جدید)در مناطق کوهستانی وخوش آب وهوا

احداث ساختمانهای ویالیی یا )روستاهاوتبدیل آن ها به شهر تقویت وریشه دار شدن پدیده چرخش شکل گیری 

گسترش بافت ، اقتصادی بصورت خرد ویا کالن شکل گیری کانونهای فعالیت، آپارتمانی بصورت پراکنده یا متمرکز

ساخت های شهری مانند زیرایجاد ، افزایش تنش های اجتماعی وجلوگیری از اعمال قانون، غیر رسمی وارگانیك

بلیعده شدن در کالنشهرها ویا شهرهای واقع در حریم با تهیه طرح های توسعه شهری ویا ، گاز وتلفن، برق، آب

گسترش سکونتگاهای ایجاد شده ، تایی جدید با استفاده از رانت های دولتی وغیر دولتیایجاد سکونتگاه های روس

اکولوژیکی  (تاب آوری)ه نامناسب از سرزمین وناهماهنگ با توان وظرفیت استفاد-77(وتبدیل به شهرهای جدید
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، بحران آب ه سرزمین مانندیر اصولی وعلمی در پهنگسترش بحران های زیست محیطی ناشی از مداخله غ-75

ها ومنابع آبی  آلودگی شدید رودخانه، افزایش شدید آالینده ها، ازبین رفتی منابع آب زیر زمینی، فرونشست دشت ها

حوزه ای مانند  منطقه شهری و ریزی برنامهعملکردی درعدم مطابقت تعاریف تقسیمات کشوری بامفاهیم -79و.....

عدم مطابقت -72منطقه ناحیه و، منظومه عمرانی روستایی، ی همیارمجموعه عمرانی روستای، عمرانی روستایی همیار

واداری ناشی های سیاسی  وجود تفرق-72نظام تعیین مرز تفسیمات کشوری با سایر قوانین مرتبط با شهرها وروستاها

عدم وچود مدیریت یکپارچه وبا معیار های )حقوقی وعملکردی ومدیریتی ، از مرزهای تقسیمات کشوری

عدم وچود چشم انداز مشترک وتالش شهرداری ها ودهیاری ها جهت سهم بری بیشتر از -70(منطقه ای حکمروایی

، تصویب قوانین-78 عدم توزیع متوازن درآمد ومنافع اقتصادی در مناطق پیرامونی کالنشهرها-71منافع ودرآمد

 تشدید، ش تفرق مدیریتیموجب افزایکه  مصوبات هیئت وزیرا وخصوصاً شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران

تخریب اراضی کشاورزی  وگسترش سکونتگاه های غیر رسمی ، گسترش شهر ها وروستاها، ساخت وساز غیر مجاز

 (7930مانند تصویب دستورالعمل تعیین محدوده حریم برای روستاها در اواخر ) در حریم کالنشهرها شده است

 ساختار الیحه پیشنهادی قانون مدیریت شهری ایران در خصوص حریم کالنشهرها

تقسیمات کشوری مصرح در قانون تعاریف  از ممنوعیت ومحدودیت مرزهای شهر تهران وسایر کالنشهرها حریم-7

ریم کمیسیون حریم مسئول هماهنگی وتصمیمات یکپارچه در محدوده ح-5 (مستثنی شده اند. )پیشنویس اول ودوم

 "سندحریم وضوابط مربوط به ان را " شهرداری ها مکلفند-9(در پیشنویس دوم حذف شده است)باشد  کالنشهر می

تهیه به عنوان یکی از اسناد ضمیمه طرح توسعه شهری برای تصویب به شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران اریه 

یسیون حریم کالنشهرها مرجع نهایی تصمیم کم-2(درپیشنویس دوم در کمیسیبون حریم حذف شده است)نمایند. 

-2(در پیشنویس دوم حذف شده است)سازی وتصویب طرح ها ومصوبات مربوط به حریم کالنشهر ها میباشد. 

قسمتی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی مطابق با قانون حفظ کاربری زراعی وباغات به کمیسیون حریم واگذار 

قسمتی از وظایف وزارت راه وشهرسازی خصوصاً شورای عالی -0(تدر پیشنویس دوم حذف شده اس.)گردید

شهرداری تهران -1(در پیشنویس دوم حذف شده است)شهرسازی ومعماری ایران به کمیسیون حریم واگذار گردید. 

روستاهای -8(در پیشنویس دوم حذف شده است)مسئول دبیر خانه وشهردار تهران رئیس کمیسیون حریم میباشد.

شهرها صرفا ً دارای محدوده بوده وتهیه طرح هادی وتعیین محدوده آنها در چهارچوب سند حریم داخل حریم 

نظارت وکنترل ساخت وساز ورسیدگی به تخلفات مربروط به انها در -3(در پیشنویس اول ودوم)انجام میگردد.

ستخراج از الیجه مدیریت )ا (در پیشنویس اول ودوم)ی واقع در حریم شهرها به عهده شهرداری میباشد.روستاها

 (7930و7939شهری ایران 

 شناسی روش

درمحدوده حریك کالنشهرها تالشی برای پاسخ دادن به یك معضل و مشکل  با رویکردکاربردیپژوهش حاضر 

بررسی شرایط موجود مدیریت حریم حریم کالنشهره وبویژه حریم دنبال وبوژه کالنشهر تهران میباشد.این تحقیق به 

وقوانین ومقررات پیشنهادی جهت مدیریت حوزه پیراشهری ودر نهایت ارائه الگوهای مدیریتی برای پایتخت 
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اجتماعی ، اقتصادی، شهری ریزی برنامهکه موضوع بسیار مهم روز کشور در حوزه های باشد میمدیریت مطلوبتر 

و سطح توصیفی و استنباطی به دردExcel وSPSS با استفاده از نرم افزار در این پژوهش باشد. میوزیست محیطی 

در بخش استنباطی جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای .شده است های به دست آمده پرداخته  تجزیه و تحلیل داده

وجهت تایید نرمال وغیرنرمال بودن  از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، مستقل و متغیر وابسته

 استفاده گردید. کلمرونف-داده ها از آزمون اسمیرنف

 تجزیه وتحلیل داده ها

دانشگاه کسانی که در این خصوص مطالعه داشته وپژوهش انجام داده خبرگان حوزه  ازجامعه آماری این پژوهش 

استانداری ، وزارت راه وشهرسازی، مسئولین اجرایی وکارشناسان دستگاههای دولتی مانند وزارت کشور، اندومدیران

گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام ، ی ومعماری واداره کل حریم شهرداری تهرانمعاونت شهرساز، تهران

فعالیت داشته ویاهم اکنون مهندسین مشاورکه در حوزه مجموعه شهری حریم کالنشهر تهران ، مهندسی تهران

شده واز همه  نفر انتخاب766از روش نمونه گیری هدفمند و با رویکرد اشباع نظری با استفاده  و.... دارندفعالیت 

به ، ها و در تجزیه و تحلیل داده .انجام شده است هساعت5پرسشنامه پرشده واز اندیشمندان صاحبنظرتر مصاحبه جدود

های جمعیت بررسی سؤال)پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی منظور بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل

و در بخش آمار  (محاسبه فراوانی و درصد استفاده از آنها، ارانحراف معی، هایی نظیر میانگینشناختی از تکنیك

ها  آوری داده ساخته جهت جمع  نامه محققدر پژوهش حاضر از پرسشزمون فرضیه ها( استفاده شده است.استنباطی)آ

شهرسازی  راهنما و مشاور و چند تن از اساتید رشتهتیدنامه مورد تأیید اسااستفاده گردیده است. این پرسش

ر رفع . همچنین قبل از توزیع پرسشنامه بین افراد نمونه به منظواعتبار محتوایی()است  قرار گرفته شهری ریزی رنامهبو

ها در  یع شد و سپس نظرات آنواحد از واحدهای جامعه آماری توز 72نامه اولیه بین شپرس، های احتمالی آن اشکال

الزم  7نامه حاضر حداقل از اعتبار ظاهری )صوری(ه پرسشتوان گفت ک د. بنابراین مینامه نهایی اعمال شپرسش

 5از روش آلفای کرونباخپرسشنامه ی پایایی  مچنین برای محاسبهه باشد باشد یا به عبارتی روا می برخوردار می

نامه یا آزمون هایی که ابزار اندازه گیری از جمله پرسش استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی

آلفای کرونباخ با استفاده از نرم ، رود. برای پژوهش حاضر به کار می، کند میصیصه های مختلف را اندازه گیری خ

 گردید و سپس آزمون پیش پرسشنامهنسخه از  72 شامل اولیه نمونه یك منظور بدین .محاسبه گردید SPSS21افزار 

 روش میزان ضریب پایایی با SPSS21آماری  افزار نرم کمك به و ها پرسشنامه این از آمده دست به های داده از استفادهبا

 شد که پرسشنامه از نظر پایایی نیز قابل قبول است. محاسبه ها و بصورت کلی کرونباخ برای تك تك متغیر آلفای

  محاسبه شده برای سؤاالت هر یك از متغیرها αمقدار  (2)جدول 

 متغیر

 اقتصادی و اجتماعی پارچهحکمروایی و مدیریت یک حقوقی و قانونی

حفظ اراضی 

کشاورزی و محیط 

 زیست

 

 کل

 α 102/6 192/6 111/6 102/6 808/6مقدار ضریب 

 های پژوهش منبع: یافته

                                                           
1
. Face Validity 

2
. Cronbach's Alpha 
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با ماهه  سهپرسشنامه های تحقیق در یك بازه زمانی تقریبا ، نفره نمونه آماری موردبررسی 766با توجه به حجم 

پرسشنامه های مذکور پیگیری زیاد بین اعضای نمونه توزیع وپس از عه آماری توجه به گستردگی محل فعالیت جام

 درصد29 از جامعه آماری این تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. های مذکور پرسشنامه شده سپستکمیل 

درصد دکتری  71درصد فوق لیسانیس و 16، درصد لیسانس79واز نظر مدرک تحصیلی از درصد مرد 21زن و 

بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق به کمك آزمون در این پژوهش جهت است. شدهصی تشکیل تخص

این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های استفاده شده است  اسمیرنوف –کولموگروف 

است؟ بنابراین در این تحقیق نیز  می گیرد؛ مثال آیا توزیع متغیر مورد بررسی نرمالیر کمی مورد استفاده قراریك متغ

ادعای نرمال بودن توزیع هر کدام ازمتغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. که فرضیه آماری تحقیق به صورت 

 شود. میزیر نوشته 

 :H0  کنند میداده ها از توزیع نرمال پیروی H1  : کنند میپیروی ن داده ها از توزیع نرمال 

به ، نشان داده شده است sig(که به اختصار با significanceداری ) و مقدار معنی SPSSافزار  بر اساس خروجی نرم 

 نیز معروف است. هر چقدر مقدار P-valueبه  Sigپردازیم.  بررسی ادعای نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق می

sig رد فرضیه صفر ساده می شود.آلفا ، کمتر باشد(α)ر نظر می گیرد)که معموال سطح خطایی است که محقق د

 درصد است(. به طور کلی می توان گفت:2

IF Asymp. Sig. (2-tailed) <   H0: Reject 

IF Asymp. Sig. (2-tailed) ≥   H0: Not Reject 

 .آمده است(2اسمیرنوف برای هر کدام از متغیر های تحقیق در جدول) –نتیجه آزمون کولموگروف 

ری بزرگتر از مقدار خطا )آلفا( باشد فرض صفر را نتیجه می گیریم و در صورتی که مقدار اگر مقدار سطح معنی دا

مقدار سطح معنی داری ، گیریم. با توجه به جداول باال داری کوچکتر از خطا باشد فرض یك را نتیجه می سطح معنی

نرمال  همه متغیرهای تحقیق گیریم توزیع باشد؛ لذا نتیجه می می 6762متغیرهای تحقیق بزرگتر از مقدار خطا 

 و تحقیق ارائه گردیده استداری متغیرهای معیارهای  مقدار سطح معنی، باشد.در ادامه با توجه به جداول باال می

  باشد. میشود توزیع همه متغیرهای تحقیق نرمال  میهمانطور که مشاهده 
 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها (2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهش منبع: یافته

  سواالت تحقیقپاسخ به 

نظام مدیریت سوال مبتالبه  سهاین مقاله مطرح گردیدتحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به همانطور که در مقدمه 

 باشد که عبارتند از: میکالنشهرها 

05.0 
05.0 

 آزمون نتیجه )مقدار خطا(α (ی)سطح معنی دارSig متغیر

 نرمال 6/ 62 12/6 حقوقی و قانونی

 نرمال 6/ 62 63/6 حکمروایی و مدیریت یکپارچه

 نرمال 6/ 62 710/6 اقتصادی و اجتماعی

 نرمال 6/ 62 719/6 حفظ اراضی کشاورزی و محیط زیست
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 حوزه فضایی های وآسیب مشکالت حل جهت در تهران خصوصاً ها کالنشهر حریم مدیریت موجود الگوهایآیا  -7

  است؟ هبودموفق وشکل گیری حکمروایی منطقه ایی آن پیرامونی

 شهر پیرا ای منطقه حکمروایی وتحقق فضایی ساماندهی در تواند می تکمیلی راهبردهای با شهری مدیریت الیحه آیا-5

 ؟باشد موثر تهران شهر حریم خصوصا کالنشهرها

بویژه  راهبرد های پیشنهادی جهت تحقق پذیری مدیریت یکپارچه وحکمروایی منطقه ای در پیرا شهر کالنشهرها-9

 )در قسمت پیشنهادات پاسخ داده شد(نشهر تهران کدامند ؟کال

 مشکالت حل جهت در برای کالنشهر تهران خصوصاً ها کالنشهر حریم مدیریت موجود الگوهای آیا :اولسوال  

 است؟ بوده موفق شکل گیری حکمروایی منطقه ایی و آن پیرامونی حوزه فضایی های وآسیب

 ( کمتر استα( از مقدار خطا )p-valueچون مقدار سطح معنی داری ) د کهده نشان میاول  سوال tنتیجه آزمون 

باشد. در واقع الگوی فعلی  منفی میمذکور دهد که پاسخ مخاطبین به سوال  باشد نشان می ودارای اعتبار آماری می

 حاکم بر مدیریت حریم کالنشهرها به علت چالشهای پیش گفته موفق نبوده است
 اول سوال t( نتیجه آزمون 0جدول)

 

 

 

 های پژوهش منبع: یافته

 ای منطقه حکمروایی تحققو فضایی ساماندهی در تواند می تکمیلی راهبردهای با شهری مدیریت الیحه آیا: دومسوال 

 ؟باشد موثر تهران کالنشهر حریم خصوصا کالنشهرها شهر پیرا

 ( کمتر استα( از مقدار خطا )p-valueچون مقدار سطح معنی داری ) دهد که نشان میدوم سوال  tنتیجه آزمون 

 الیحهوباشد.  می مثبت مورد تایید فوقدهد که پاسخ مخاطبین به سوال  باشد نشان می ودارای اعتبار آماری می

 شهر پیرا ای منطقه حکمروایی وتحقق فضایی ساماندهی در تواند می تکمیلی راهبردهای با شهری مدیریت

 .باشد موثر تهرانکالنشهر  حریم خصوصا کالنشهرها
 دومسوال  t( نتیجه آزمون 1جدول)

 های پژوهش منبع: یافته

 وپیشنهادیهای تکمیلی راهبرد

ائل تجزیه وتحلیل فرضیه ها حکایت از آن دارد ساختارمدیریت وضعیت موجود وادامه رویه جاری پاسخگوی مس

باشد.وراهبرد های ارائه شده در پیش نویس اول الیحه مدیریت  میوچالشهای روبه بحران منطقه پیراشهری پایتخت ن

وضرورد داردموار تکمیلی به آن اضافه گردد.وهمانطوری در شهری نمیتواند بطور کامل برمشکالت منطقه فائق آمده 

ی الیحه پیشنهادی عدم توجه کامل به موضوعات بصورت خالصه توضیح داده شد. ازضعف های اصل (8)ولجد

عدم توجه به فرایند تصمیم سازی ، نهادهای مدنی ومردم نهاد، تشریك مساعی بخش خصوصی، تکثر گرایی

( راهبردهای تکمیلی 3در جدول شماره ) باشد. میمیانجی گری عملکردی ، شبکه سازی مدیریتی، وتصمیم گیری

 تفسیر p-value میانگین تعداد پاسخ متغیرهای مرتبط

 عدم تاِیید وپاسخ منفی به سوال 66/6 18/9 766 نهرانالگوی فعلی مدیریت حریم کالنشهر عدم موفقیت 

 تفسیر p-value میانگین تعداد پاسخ متغیرهای مرتبط

  تایید وپاسخ مثبت به سوال 66/6 35/9 766 در ساماندهی فضایی وتحقق حکمروایی منطقه ای تکمیلی راهبردهای با شهری مدیریت الیحهتاثیر گذاری مثبت 
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ت شهری جهت تحقق عقالنیت حکمروایی نوین منطقه ای در پیرامون حریم واصالحات قانون پیشنهادی مدیری

 . پایتخت به تفصیل بیان شده است
 قانون پیشنهادی مدیریت شهریویژگی های با ها مناطق کالنشهر نوین واییحکمرمقایسه ویژگیهای (:8)جدول 

 منطقه ای ویژگیهای ردیف
 امکان تحقق پذیری در قانون مدیریت شهری

 خیلی خوب خوب فضعی

   * تقدم فرایند به ساختار 7

   * تقدم تکثیر گرایی به تمرکز گرایی 5

   * تغییر ماهیت ساختار کامالً رسمی به ساختار غیر رسمی 9

  *  مداخله میان بخشی در مقابل مداخله تك بخشی 2

   * تقویت همکاری بخشهای انتفاعی و غیر انتفاعی با بخشهای دولتی 2

  *  مساعی و همکاری بجای هماهنگی عمل تقویت تشریك 0

  *  وفاق میان کلیه بازیگران یك در مدیریت حریم کالن شهر نقش دارند 1

  *  تدوین و توافق چشم انداز مشترک 8

   * نهادهای مدنی و مردم نهاد و کاهش نقش دستگاههای دولتی، تقویت نقش نهادهای عمومی بخش خصوصی 3

  *  منطقه کالن مدیریتی بجای شکل گیری مناطق جزیره ای مدیریتیتحقق  76

  *  تقویت منافع مشترک و اقتصادی بجای منافع هر شهر یا روستا 77

  *  جایگزینی شبکه سازی بهای ساختار رسمی  75

  *  جایگزینی میانجی گری عملکردی بجای میانجی گری قلمروی 79

 های پژوهش منبع: یافته

 مقایسه ویژگی های حکمروایی نوین منطقه ایی با راهبرد های پیشنهادی قانون مدیریت شهری ایران وارایه راهبرد های تکمیلی(:3ماره )جدول ش
 راهبرد تکمیلی راهبرد پیشنهادی قانون مدیریت شهری ایران ویژگیهای حکمروایی نوین منطقه ای

ته وجود یك هس)ساختار شبکه ای در مقابل ساختار رسمی 

، پایدار و متشکل از سهامداران مختلف مانند شهرداری ها

  موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی –بنگاه های اقتصادی ، دهیاریها

پیشنهاد کمیسیون حریم با محوریت شهرداری تهران 

بنگاه های ، بدون مشارکت سایر شهرداری ها دهیاریها

 های اقتصادی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

 تشکیل اتحادیه دهیاران-5یل اتحادیه شهرداران حریم تشک-7

 -2 تشکیل شورای هما هنگی فرعی -2تشکیل شورای اصلی هماهنگی پایتخت  -9

 تشکیل شورای مشورتی بخش خصوصی ونهاد های مردم نهاد

 توافق و هماهنگی بین سهامداران-

 همیاری و مشارکت در مقابل هماهنگی-

مشارکت دستگاههای فقط در حد کمیسیون حریم و 

 دولتی و شهرداری تهران

شورای ، سندیکاها، تشکیل شورای مشورتی هماهنگی پایتخت با مشارکت اتحادیه ها

 اصناف ونهاد های مردم نهاد

ایجاد و یك چارچوب قانونی و پذیرش نظام سازمانی جهت ارایه 

 وبسیج منابع و توسعه پایدار، عادالنه، خدمات هماهنگی کارا

سازمانی مشخص برای مدیریت و حکمروایی *نظام 

منطقه ای کالن شهر ها بویژه پایتخت در این قانون 

  شده استنپیشنهادی پیش بینی 

 *ادامه وضعیت موجود

 *تشکیل کمیسیون حریم در شهرداری تهران

تحت عنوان معادن ، در شهرداری تهران تشکیل معاونت اختصاصی حریم پایتخت

 حریم کالنشهر تهران ریزی برنامهمدیریت و ، حفاظت

 یا تشکیل سازمان هماهنگی حفاظت و توسعه حریم کالنشهر تهران

پدافند غیر عامل سالمت و ، همکاری در جهت رفع بحران ها

 ایمنی عمومی

 *در قالب کمیسیون حریم کمیسیون حریم 

 *مرجع دستوری و اداری

با عضویت ومشورتی هماهنگی حریم کالنشهر ها  *تشکیل شوراهای فرعی

  مردم نهاد و داوطلب، دستگاههای دولتی و سازمان های غیر دلتی

 *فقط در حد کمیسیون حریم  افزایش ارتباطات و همکاری بین شهردار ها داخل حریم-

 *بدون همکاری وحتی هماهنگی

 *فقط در حد اداری و دستوری

 *مشارکت شهرداریها ی واقع در حریم کالنشهر ها 

 داریها واقع در حریم کالنشهر تهران*هماهنگی با شهر

واریزی خزانه دولت ، ارزش افزوده، مالیاتی ایجاد اشتراک پا یه

بابت ساخت و در حریم کالن شهر و توزیع عادالنه این درآمدها 

به سهامدارن محلی و با انجام برنامه های مشارکت برای کالن 

 شهر 

 باشد  می*از وظایف کمیسیون حریم کالنشهرها 

 ازکار اجرایی برای آن پیش بینی نکرده است*س

مدیر کل دفتر ، دهیاران، *تشکیل کمیته هاهنگی درآمدی با حضوراتحادیه شهردارن

  روستایی و دفتر شهری استانداری

 *تشکیل کمیته های برنامه مشترک و اجرای آن

انرژی و کنترل آلودگی ، همکاری جهت مدیریت زمین منابع آب

 دفع زباله، هوا

منابع ، تصمیم گیری در خصوص نحوه استفاده زمین*

 .شود میآب مطابق با طرح راهبردی حریم انجام 

 از زمین ومنابع اب *نظارت برهرگونه بهره برداری

 *ساز وکارهای قانونی نظارت و پیش بینی شده است

استان جهت بررسی کارشناسی و هماهنگی در خصوص  تشکیل شورای منابع آب-7

تشکیل شورای حفاظت از اراضی ومحیط زیست  -5سعه منابع اب مصرف آب و تو

 حریم پایتخت

همکاری جهت مدیریت زیر ساخت ها خدمات عمومی و 

 اجتماعی

*گسترش و توسعه زیر ساخت ها بر اساس طرح 

مصوب راهبردی و ساختاری )اجرای طرح های 

 (موضوعی وموضعی درطرح راهبردی

انجام عملیات هماهنگ )واراضی حریم  *تشکیل شورای حفاظت از محیط زیست

 ..(.رفع آلودگی هوا و، بین دستگاهی جهت حفاظت از اراضی

 *کمیته هماهنگی توسعه زیر ساخت ها

 هماهنگی چشم انداز-

 هماهنگی اهداف-

 توافق همگانی و اجماع -

*تصمیم گیری در کیسیون حریم برای اجرای طرح 

  نشهر هاهای راهبردی و ساختاری مصوب حریم کاال

نهاد  –تشکیل شورای هماهنگی مشورتی با مشارکت نهادهای عمومی غیر دولتی  -

  نهاد و بخش خصوصی نهادهای مردم –مدنی 



 319 ...تحلیل تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مدیریت شهری

 های پژوهش منبع: یافته

 )پاسخ سوال پنجم( پایتختمدیریت حریم حکمروایی نوین منطقه ای برای ساختار پیشنهادی 

موعه های معاونت شهرسازی کی از زیر مجدر حال حاضر مدیریت حریم شهر تهران از طریق اداره کل حریم که ی

محدوده  شهرهای مختلف در و ها بخش، شهرستانها باوجود و گردد باشدانجام می شهرداری تهران میمعماری  و

باشندوهمچنین با تصویب  میکه هرکدام دارای حریم مصوب (کیلومتر مربع 0666حدود )حریم مصوب طرح جامع 

ن تعیین محدوده حریم برای روستاها به اندازه مساحت محدوده طرح شورای عالی شهرسازی معماری ایران که امکا

هادی روستاها فراهم شده است.عمالًمحدوده عملکردی ومدیریتی اداره کل حریم شهرداری تهران به شدت کاهش 

اگرمستثنی شدن حریم کالنشهر ها در قالب قانون جدید مدیریت شهری ویا بصورت ماده واحده قانون .یافته است

کان مدیریت یکپارچه برحریم کالنشهر واماریف به تصویب مجلس شورای اسالمی وتایید شورای نگهبان برسد.تع

پیرامون( شهر )کارشناسان وپژوهشگران با فرض مستثنی شدن حریم ، تهران فراهم گردد.درهمین راستااز متخصصین

 دام الگوی مدیریتی ذیل برای محدوده حریمیك حریم برای پایتخت وکالنشهرها( ک) قانون تعاریف 5تهران از ماده 

 سوال شده استاجتماعی و حفظ محیط زیست در اولویت باید قرار گیرد؟ ، اقتصادی، از نظر توسعه متوازن کالبدی

  از نظر منابع  (اداره کل حریم تهران)ادامه وضعیت موجود وتقویت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

  امکاناتانسانی و 

 (جدید حریم پایتخت در شهرداری تهران )زیر نظر شورای هماهنگی پایتخت یجاد معاونتا 

  (شورای هماهنگی پایتخت زیر نظر)ایجاد سازمان عمومی غیر دولتی حریم پایتخت 

 (ایجاد سازمان دولتی مدیریت حریم پایتخت )زیر نظر شورای هماهنگی منطقه شهری تهران 

 سازمان غیر دولتی( زیر نظر شورای اسالمی استان تهران)تخت ایجاد سازمان مدیریت حریم پای 

 (زیر نظر وزارت کشور) پایتخت ایجاد سازمان مدیریت حریم 

( درحد میزان خطا 62/6دار محاسبه شده ) چون سطح معنی، های آزمون فریدمن ومشخص گردیدکه توجه به داده

اختالف نظر در خصوص تعیین گزینه برای تعیین مبنی بر برابری نظرات وعدم وجود  H0 فرضیه، ( است67/6)

مبنی بروجود اختالف نظر در خصوص  H1گوی مدیریت محدوده حریم پایتخت وکالنشهر هارد شده و فرض لا

 .مطلوب تایید شده است تعیین گزینه

، شکل گیری تشکیالت منطقه ای مانند شواراهای منطقه ای-

 سازمان های همکاری منطقه ای

 نهادهای محلی در مدیریت حریم کالن شهر -

یم جهت هماهنگی تحقق *پیش بینی کمیسیون حر

 مدیریت یکپارچه حریم کالن شهرها

  فرعی ومشورتی پایتخت، تشکیل شوراهای هماهنگی اصلی-

 

کاهش تفاوت های مالی اقتصادی اجتماعی بین شهرهای مرکزی 

 و نواحی پیرامونی

 تنظیم نظام توزیع عادالنه درآمدها-

توزیع فعالیتهای و کانونهای اقتصادی در سطح  -

 هرکالنش

 شکل گیری صندوق توسعه مشترک -

 تشکیل کمیته اقتصادی و توزیع منابع -

 تشکیل شورای هماهنگی مشورتی پایتخت-

کاهش جدا گزینی اجتماعی ایجاد مسکن مناسب و قابل 

 استطاعت

 *جلوگیری از گسترش بی رویه کالنشهر تهران

 در حریم کالنشهر *جلوگیری از گسترش

فت های فرسوده وغیر *جلوگیری از شکل گیری با

 رسمی

 افراد کم درآمد *شکل گیری مسکن مناسب برای

واقع در حریم کالن  *پیش بینی پهنه های مشخص در محدوده شهرها و روستاهای

 افراد کم درآمد و ساخت مسکن ارزان شهر جهت استقرار

جلوگیری از )رفع عدم انطباق فضایی مکان اشتغال سکونت 

 حرکت آونگی(

 ح راهبردی و ساختاری حریم کالن شهرها *اجرای طر

*شکل گیری سازمان فضایی و پیش بینی شده در 

طرح راهبردی درمحورهای مختلف مواصالتی به 

 محدوده کالنشهر تهران

گیری  *پیش بینی یسته های سرمایه گذاران با سازکارهای تشویقی جهت شکل

 حریم قاط مختلفکانون های رقیب فعالیت تجاری وخدماتی بزرگ مقیاس در ن

مطابق با طرح راهبردی مصوب در کالن شهر تهران جهت ، درمحورها خصوصاً

 جلوگیری از 
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H0 : با هم برابر هستند. راهکارها هامیانگین هر یك از  ی رتبهH1 : تفاوت  ها با همحداقل یك زوج از رتبه راهکار

 معناداری با هم دارند.
 نتیجه آزمون میزان خطا (sig)سطح معنی دار (df)درجه آزادی کای دو محاسبه شده

  H0 رد 67/6 62/6 2 32/9

ایجاد گزینه های ، تحلیل آماری نظرات متخصصین نشان میدهد که در میان شش گزینه مدیریتی پیشنهاد شده

ایجاد سازمان مدیریت حریم ، (شهرداری تهران)زیر نظر شورای هماهنگی پایتخت معاونت جدید حریم پایتخت در

 ایجاد سازمان عمومی غیر دولتی حریم پایتخت زیر نظر شورای هماهنگی پایتخت، زیر نظر وزارت کشور پایتخت

ر نظر معاونت اداره کل حریم زی)را به خود اختصاص داداند وادامه شرایط موجود به ترتیب رتبه های اول تا سوم

  الویت آخر را به خود اختصاص داده اند.(شهر سازی ومعماری
 .. .قانون تعاریف و 5اولویت بندی تعیین الگوی مدیریتی برای مدیریت حریم کالنشهر تهران با فرض مستثنی شدن از ماده  :(76جدول )

 در صورت وجود یك حریم برای پایتخت

رت

 به

 نماد ینوع الگوی مدیریت رتبه میانگین

 Q2 (ایجاد معاونت جدید حریم پایتخت در شهرداری تهران)زیر نظر شورای هماهنگی پایتخت 229/2 7

 Q6 ایجاد سازمان مدیریت حریم تهران زیر نظر وزارت کشور  72/2 5

 Q3 ایجاد سازمان عمومی غیر دولتی حریم پایتخت زیر نظر شورای هماهنگی پایتخت 68/2 9

 Q4 مان عمومی حریم تهران زیر نظر شورای هماهنگی منطقه شهری تهرانایجاد ساز 10/9 2

 Q5 ایجاد سازمان مدیریت حریم پایتخت زیر نظر شورای اسالمی استان 75/9 2

 Q1 ادامه وضعیت موجود و تقویت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 75/5 0

 های پژوهش منبع: یافته

وتوسعه حریم  ریزی ، برنامهدید وپیشنهادی حریم پایتخت تحت عنوان معاونت حفاظتپیشنهادی معاونت ج ساختار

که شامل پنج اداره کل بشرح چارت سازمانی زیر میباشد این اداره کل ها باگروهای کارشناسی کالنشهر تهران 

مشکالت حریم  توانند بر میوعملیاتی زیرمجموعه خود بصورت چابك تر وقوی تر وبا اختیارت وامکانات بیشتر 

، نهادهای مردم نهاد وبخش خصوص، نهادهای دولتی وعمومی، پایتخت فائق آمده ونیازهای منطقی کلیه عوامل

فعاالن اقتصادی ومردم رادر چهارچوب طرح راهبردی حریم پایتخت را مرتفع نمایند شایان ذکر است که این 

اره شده ولی مکلف است سیاست ها وبرنامه های شورای معاونت از نظر اداری وپشتیبانی زیر نظر شهردار تهران اد

 .داده شد(گی پایتخت در صفحه های بعد توضیح ساختارواجزای شورای هماهن)هماهنگی پایتخت را اجرایی نماید.
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محدویت رعایت مرزهای تقسیمات کشوری بخش وشهرستان درتعیین حریم پیرامون اگر در قانون پیشنهادی 

فراهم گرددزمانی مدیریت وساماندهی فضایی  پایتختبرای حریم یك امکان شکل گیری شود وکالنشهرها برداشته 

پایه اصول الگوی حکمروایی نوین منطقه ایی استوار بر  مدیریت در این محدوده موفقیت آمیز خواهد بود که این

شورای عالی از باشد.از ارگان اصلی این الگو شکل گیری شورای اصلی هماهنگی پایتخت در سطحی باالتر

شورای فرعی هماهنگی پایتخت وشورای مشورتی هماهنگی پایتخت که ارکان ان به ، شهرسازی ومعماری ایران

دومین فرد قوه مجریه بعد از پایتخت هماهنگی  اصلی درواقع در شورای تفصیل بشرح ذیل مشخص شده است

دستگاه  سازمان های نمایندگان، کالن کشوروسازمان های مهم در سطح مدیریت  وزرا(، )معاون اولرئیس جمهور

شورای  عضویت دارندودرواقع ساختار فرا قوه ای دارد.، نماینده مجلس شورای اسالمی، قضایی ونیروی انتظامی

وبه نمایندگان شهرداری ها ودهیاریهاوبنگاه های اقتصادی (استانی)فرعی هماهنگی پایتخت که ازمسئولین محلی 

، میگردد. در این الگو شورای فرعی مشورتی متشکل ازبنگاههای اقتصادی بزرگ وکوچك لریاست استاندار تشکی

تشکیل شده تصمیمات کمیته های فرعی ومشورتی در شورای اصلی ، اساتید دانشگاه، سازمان های مردم نهاد

 شود. تصمیم گیری می هماهنگی پایتخت

 اصلی هماهنگی پایتخت ساختار شورای-1

 –حریم کالنشهر تهران  توسعهریزی،  ، برنامهشهردار تهران )معاون حفاظت، رئیس شورا()هورمعاون اول رئیس جم 

 (دبیرخانه

، وزیرجهاد کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر دفاع، وزیر صنعت و معدن و تجارت، وزیر راه و شهر سازی، وزیر کشور 

، رئیس سازمان میراث فرهنگی، ررئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

، فرماندهی نیروی انتظامی تهران، استاندار تهران، دادستان تهران، رئیس بنیاد مسکن کشور، صنایع دستی و گردشگری

رئیس شورای عالی ، کشاورزی و خدمات، معدن، صنعت، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور

 منتخب مجمع نمایندگان استان( )استان تهران در مجلس شورای اسالمی بعنوان ناظر یکی از نمایندگان ، استان ها

 شورای فرعی هماهنگی پایتخت-2

رئیس ، دبیر شورا()عمران و توسعه حریم کالنشهرشهرداری تهران ریزی،  برنامهمعاون ، رئیس شورا()استاندار تهران

 کل دادگستری استان تهران 

امنیتی واجتماعی ، معاون سیاسی، معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران، ستانفرماندهی نیروی انتظامی ا

استان  ریزی برنامهرئیس سازمان مدیریت و ، معاون اقتصادی و توسعه منابع استانی استانداری تهران، استاندری تهران

، یس دانشگاه علوم پزشکی استانرئ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل راه و شهرسازی استان، تهران

 مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان، مدیر کل منابع طبیعی استان

مدیر کل حفاظت محیط ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان تهران

مدیر کل ثبت اسناد و ، صنعت و کشاورزی استان ،رئیس اتاق بازرگانی، مدیر کل بنیاد مسکن استان، زیست استان

مدیرعامل ، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری، امالک استان
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رئیس شورای ، مدیر عامل شرکت گاز استان، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، شرکت توزیع برق استان

رئیس ، ت ومعدن وتجارت استان ورئیس شورای مشورتی هماهنگی پایتخترئیس سازمان صنع، اسالمی استان

 (یکی از دهیاران)رئیس اتحادیه دهیاران حریم پایتخت (، اتحادیه شهرداران حریم پایتخت )یکی از شهرداران

 شورای مشورتی هماهنگی پایتخت -9

دبیر )انی صنایع کشاورزی استان رئیس اتاق بازرگ(، معدن وتجارت استان )رئیس شورا، رئیس سازمان صنعت 

رئیس سازمان نظام ، دامپزشکی استاننظام رئیس سازمان ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان(، شورا

(، نفر شاغل 26های اقتصادی صنایع بزرگ )باالی  رئیس سندیکای بنگاه، مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان

)زراعت و  رئیس سندیکای کشاورزان(، نفر شاغل 26یع کوچك )زیر صنا رئیس سندیکای بنگاههای اقتصادی

، وآبزی پروری( )شیالت رئیس سندیکای کشاورزان، )دامپروری دام و طیور( کشاورزان رئیس سندیکای، باغداری(

صاد اقت)اساتید دانشگاه در رشته های ، سازمانهای مردم نهاد حفاظت ازمحیط زیست، رئیس انجمن انبوه سازان استان

پیشنهاد دبیرخانه به منابع آب( که  –ومنابع طبیعی محیط زیست -شهری ومنطقه ایی ریزی برنامه –جامعه شناسی  –

درتصویر زیر سلسله مراتب  و سازمان داوطلبانه سالمت و نجات، اصناف استان رئیس، وتائید شورا تعیین میشوند

، شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران، ملی سرزمین ونحوه ارتباط شورای هماهنگی پایتخت با شوراهای آمایش

تصمیم گیری در سطوج ، ونحوه تصمیم سازی شورای فرعی هماهنگی پایتخت وشورای مشورتی هماهنگی پایتخت

وتوسعه  ریزی ، برنامهحفاظتمشخص شده وبازوهای اجرایی آن معاونت پیشنهادی  (ملی ومحلی)کالن وخرد 

وسایر نهادهای (در خارج از محدوده شهر وروستاهای داخل حریم پایتخت)مشخص بصورت  حریم کالنشهر تهران

 باشند. بخش خصوصی و..... می، مانند شهرداری ها ودهیاری هایعمومی 

 
 دستاوردها ونتایج پژوهش

 و حاکمیت مدیریت بخشی، بررسی و ارزیابی وضعیت موجود حریم پایتخت نشان دهنده وجود تفرق مدیریتی

مدیریت کنونی  در واقع باشد. میار مدیریت دوگانه دولتی و بخش عمومی مانند شهرداریها و دهیاریها وجود ساخت

پهنه اقدامات غیرقانونی و رویدادهای ناخواسته در پهنه های متنوع مانند ، محورتقاضا، مدیریت آنی، حریم پایتخت

محدوده  و....در شبکه های حمل و نقل، نه هاحاشیه رودخا، اراضی زراعی و باغی، منابع طبیعی، محیط زیستی های
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این نوع مدیریت اگرچه در سیستم درونی خود به  باشد. می ی واقع در پیرامون کالنشهرهاو حریم شهرها و روستاها

مدیریت  باشند اما به دلیل میای در داخل شهرها و روستاهای واجد ضوابط و مقررات صورت مدیریت جزیره

اثربخشی الزم برای مدیریت مطلوب حریم پایتخت را نداشته و امکان ، ای قانونی متعارفهرویهمبتنی بربخشی 

تواندتصویر جامعی از وضعیت حریم و رویکرد  مین تسری به تمام پهنه های واقع در حریم پایتخت ندارد و اساساً

سند طرح جامع حریم پایتخت را به تصویر بکشاند وآنچه در  ی ههماهنگ و یکپارچه در مدیریت محدود

حریم شهر تهران جزء مکمل سازمان فضایی و "که .برای حریم پایتخت بعنوان چشم انداز تعریف شده است تهران

ساختار کالبدی تهران و تداوم بخشی آن در پیوند با سازمان فضایی مجموعه شهری تهران است. حریم در این 

به کوهستان های شمال و شرق را به عهده خواهد  جنوببین تهران با کویر  زیست محیطی سازمان نقشه فیلترینگ

شهر تهران و شهرهای مجاور است در عین حال فضای مناسب  کالبدی-داشت و تامین کننده هویت مستقل فضایی

ساکنان فعلی آن و براورده کننده فضاهای الزم برای این گونه الگوی زیست در تهران  جهت زندگی حومه ای

درشرایط  های بخشیو تعارض حقوقی و قوانین دستگاه قلمروی، سیاسی و اداری د تفرقبا وجواما  "باشد می

چشم انداز سند طرح  امکان شکل گیری و تحقق وعدم وجود حکمروایی منطقه ای موجود محدوده حریم پایتخت

 محدوده حریم پایتختمطلوب در یکپارچه  جهت تحقق مدیریت در.لذا باشد میجامع تهران فرضی محال 

برای همچنین ووجود دارد  کالنشهر تهرانچالش های موجودونابسامانی های که در منطقه پیرامونی وبرونرفت از

مصوب ) مدیریت حریم پایتخت تحقق سازمان فضایی پیشنهادی طرح راهبردیدستیابی به چشم انداز اشاره شده و

طرح  آنوضوعی وموضعی که در واجرای طرح های م (7932در سال  شورای عالی شهرسازی معماری ایران

ویژه حریم پایتخت که مبتنی بر ب که نظام مدیریتی حاکم بر پیرامون کالنشهرهاضروری است  مشخص شده است

نظام  یك حریم برای پایتخت مبتنی برباشد.به  ریت جزیره ای چند حریم در پیرامون کالنشهر تهران میمدی

یر یابد واکنون که فرصت جدید با تصویب قانون جدید مدیریت تغی این پژوهشحکمروایی منطقه ایی پیشنهادی 

بایست قانونی در مجلس به تصویب نهایی برسد که  میفراهم شده است. میشهری ایران در مجلس شورای اسال

بویژه کالنشهرهاو ، وتوسعه پایدار درشهرهال گیری مدیریت یکپارچه کمشکالت قوانین گذشته رانداشته وموجب ش

مورد بازبینی قرار نگیرد  یشنویس های تهیه شده قانون مذکورکه اگر پ نشان دادهاین پژوهش  نتایجنها گردد.پیرامون آ

ضرورت دارد که  لذا کالنشهرها تحقق پیدا نخواهد کرد یمبرحر ویکپارچه واصالح نشودامکان مدیریت مطلوب

که هم اکنون بصورت طرح قانونی  نویس آخر فصل پنجم قانون پیشنهادهای مدیریت شهری ایران بویژه پیش

نظام وقیق مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.باشد مطابق با یافته های این تح میپیشنهادی در مجلس در دست بررسی 

مدیریتی  مشکالت در غیر اینصورت قانون پیشنهادی دیده شود. پیشنهادی مدیریتی منتج از این پژوهش درساختار و

که به مرز بحران های زیست محیطی واجتماعی واقتصادی  پایتخت وبویژهنشهرهای کشورکالونابسامانی های عظیم 

ومیراث مطلوبی ، نشود در این شرایط حساس از فرصت های ایجاد شده استفاده اگروحل نخواهد شد.  رسیده است

و هزینه سران خ نشودهت تحقق توسعه پایدار توسط دولت ومجلس برداشته رای نسل های آینده وگامی مبنایی جب

مطابق با  الگوی پیشنهادی در .اگر دیر شود قابلیت جبران ندارد و خواهد داشت در پیبرای کشورهای زیادی را 

  توجه به موارد ذیل بسیار مهم وبا اهمیت میباشد. نتایج این پژوهش
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محدوده شهرها در خارج از ، ها ریزی ، برنامهتصمیم سازی ها، هماهنگی ها، لیه اقداماتکضروری است -7

که چارت تشکیالتی وفرایند تصمیم سازی وتصمیم گیری آن وروستاها برمبنای مصوبات شورای هماهنگی پایتخت 

 شود.انجام .مشخص شده است

شورای اصلی  جامع برای حریم پایتخت تصویب نهایی طرح ها وبرنامه های، سیاستگزاری های اصلی مرجع -5

ی که جزو سیاستگزاریهای اصلی مدیریت وسازماندهی فضایی مواردرا میتواند این شووباشد  می پایتخت هماهنگی

 تفویض نماید.شورای فرعی هماهنگی پایتخت  حریم پایتخت نباشد به

موضوعی وعملیاتی در شورای هماهنگی اصلی وفرعی پایتخت ، طرح های موضعی، برنامه های عملیاتی کلیه -9

  اخذ گردد. مشورتی ات شوراینظر تصویب میشود ضروری است که قبالً

در حال )دراین نظام حکمروایی دستیابی به چشم انداز مشترک براساس طرح های راهبردی مصوب وساختاری  -2

مبنایی مهم جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری ، برای شورای هماهنگی پایتخت وشوراهای فرعی ومشورتی(تهیه

 باشد. میها 

انجمن اصناف ، موسئسات پژوهشی وتحقیقاتی، دانشگاها، هادهای مردم نهادن، بنگاه های اقتصادی خصوصی -2

و...وسایربخش های خصوی پیشنهادهاوبرنامه های خود را در شورای مشورتی هماهنگی پایتخت مطرح نموده 

 تصمیم گیری نهایی در خصوص آن انجام خواهد شد. هماهنگی پایتختیا فرعی سپس در جلسه شورای اصلی 

وتوسعه حریم پایتخت بعنوان معاونت مستقل از معاونت شهرسازی ومعماری از  ریزی برنامه-ت حفاظتمعاون -0

حفاظت وپایش محیط ، پنج اداره کل تشکیل شده که مسئولیت دبیرخانه وهماهنگی تصمیم سازی شورای پایتخت

 د.ایتخت رابعهده داروهماهنگی منطقه ای حریم پفضایی  ریزی ، برنامهعمران وتوسعه حریم پایتخت، زیست

بااستفاده از امکانات وحمایت همه جانبه شهرداری تهران در ، اشاره شده در بند باال معاونت ضروری است که-1

ومصوبات ساختاری حریم پایتخت  –طرح راهبردی  مصوب هایها وبرنامه جهت تحقق واجرایی کردن طرح 

  شورای هماهنگی پایتخت گام بردارد.
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