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  چکیده

های فعلی شهرها موضوع مدیریت حریم و صیانت آن می باشد به طوری که رشد و شکل گیری بی ضابطه این ترین چالشاز مهم 

های حریم با محدوده  ثباتی معنی دار پهنه و تفاوت نامتجانس و بیهای شهری، مغشوش وکانون مشکالت عدیده بوده  پسکرانه

های گذشته با چالشهای اساسی روبرو  تهران نیز در نظام توسعه پایدار طی دهه 4شهرها محسوس می باشند. حریم شهرداری منطقه 

 یمناطق کالنشهرها میتهران با حر 4منطقه  میدارحریبرتوسعه پا انتیص تیریمد یراهبردها قیتطببوده و هدف کلی این تحقیق، 

 .و شناسایی چالشهای محدوده مورد مطالعه و ارائه راهبردهایی متناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار می باشد افتهیتوسعه موفق و 

شد از نوع )محیط پژوهش( می با نوع پژوهش)کمی و کیفی( با استناد به اینکه دارای محدوده مورد مطالعه از لحاظتحقیق پیش رو 

کار، تحقیقی روش مبنای ماهیت و  و برتوسعه ای  و کاربردىتحقیقی  پیمایشی واثبات گرایانه بوده و همچنین از لحاظ هدف، ،کمی

روجی خ . نتایج این تطبیق منجر بهای( می باشد اسنادی )کتابخانه صورت به اطالعات آوری جمعوتکنیک  و تحلیلی تطبیقی از نوع

حدوده م ب: وکشورهای اروپایی راهبردهای اصلی کمربند سبز   شهرها، الف: برنامه ریزی حریمدر رویکرد اصلی  دوهای  و یافته

ایج های پژوهش، دست آوردها و نتو درپایان با استناد به یافتهایالت متحده آمریکا گردید  راهبردهای اصلیمرزی  فرا قدرت اعمال

                                                           
 4یم منطقه حر موردي مطالعهچالش ها و راهبرد هاي مدیریت صیانت برتوسعه پایدارحریم تهران )"علیرضا خاني اوشاني با عنوان له دكتري رسااز مقاله برگرفته  نیا -1

انساني،  دبیات و علومو برنامه ریزي شهري، دانشکده ا ایگروه جغرافبه راهنمایي دكتر ناصر اقبالي و دكتر پروانه زیویار و مشاوره دكترحمید رضا جودكي در "تهران ( 

 واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ایران مي باشد.

 yahoo.com  @eghbali)نویسنده مسئول(  -2
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 4قه منطباط با حریم کلیه شهرها و همچنین خاص و خرد در ارتباط با حریم شهرداری علمی و پژوهشی عام و در سطح کالن درارت

 جهت رفع چالشهای موجود و دستیابی به توسعه پایدار ارائه می گردد. تهران

 

تهران و  6، توسعه پایدار، حریم کالنشهر تهران، حریم منطقه صیانت مدیریت راهبرد، حریم،: کلمات کلیدی

 ی توسعه یافته.حریم کالنشهرها

 

 مقدمه

از گذشته تا كنون در بسیاري از كشورها تدابیري براي حفظ و تحت كنترل در آوردن مصرف فضا، هدایت و مدیریت  

بر پیرامون شهرها را به طور جدي در نظر گرفته اند، به عنوان مثال در شهر لندن با استنفاده از كمربند سبز و اعمال 

رشد و گسترش شهر در فضاي پیراموني كنترل و ضابطه مند گردید و این الگو در برخي قدرت و مقررات حاكم برآن 

از شهرهاي از جمله مسکو، پاریس، توكیو و آمستردام و برخي از شهرهاي صنعتي آمریکا، ضمن انطباق با شرایط و 

 تقریباً از نیم قرن گذشته كه مهمي ضوعاتاز مویکي . (1317،قوانین حاكم بر كشورهاي مرتبط، به اجرا درآمد. )انوري

واقع پدیده خزش شهري پیراشهري  و در گسترش بي رویه رشد وگردید  گریبانگیرشهرها وخصوصاً كالنشهرهاي ایران

ه ي توسعهاشهري و طرح برنامه ریزي فراشهري، این موضوع از یکسو با جریانات اقتصادي درون شهري و د،مي باش

در طول چهل سال گذشته  .( 1318)علي پور و دیگران،  مي باشد.ر با مدیریت شهري مرتبط شهري و از سوي دیگ

جمعیت شهر تهران نزدیک به هفت برابر ولي جمعیت پیرامون آن متاسفانه سیزده برابر افزایش یافته و به این ترتیب 

هاي شهري ساكن و در  پسکرانه بخش عمده اي از سرریز و اضافه جمعیت كالنشهر تهران در خارج از محدوده و در

، كرج، اسالمشهر، باقرشهر، قرچک رینظادامه این روند روستاهاي واقع در پیرامون به شهرهاي بزرگي تبدیل گردیدند، 

 37بخش،  22شهرستان،  1استقرار كالنشهر تهران عرصه حریم در حال حاضر ...پاكدشت، شهریار، رباط كریم و

ي فراوان اجتماعي، اقتصادي، ها با آسیبها  مکاناین مکان جمعیتي بوده و  456 "جمعا و  هرش 24دهستان و 

كه  ستروبروچالشهاي عدیده اي ي مدیریتي و نظارتي با ها خالءبا وجود زیست محیطي و همچنین ، فرهنگي

 ریتمدی در پایدار را غیر ممکن مي نماید. این مسالهصیانت از حریم كالنشهر تهران در جهت تحقق توسعه  مدیریت

احي متناسب، مدیریت، طربا راهبردهاي بوده و دركالنشهرهاي كشورهاي مختلف  دنیا مسبوق به سابقه هايشهردیگر 

 گردیدند. برنامه ریزيو 

 امه ریزيبرنتجربیات مـدیریت و خصوص  ي بین المللي درها پژوهش موفقهاي  نمونهبه استناد در این تحقیق با  

 تفاوت لیلتح و قیدق قیبا تطبنمونه كشورهاي توسعه یافته. در این راستا كالنشهرهاي خي مناطق برراهبردي حریم 

 و لیبه شرح جدول ذحریم كالنشهرهاي توسعه یافته  برنامه ریزيشش نمونه موفق مدیریت و  هاي، و شباهت ها

 یيراهبردها و همچنیني ریگ جهینتي، ، اقدام به جمع بنديرونیب و يروابط درون يبررس و ها سنجش نسبت زین

 يم شنهادیپدرجهت تحقق توسعه پایدار ارائه و  كالنشهر تهرانو  4منطقه حریم موجود  يجهت رفع چالشها متناسب

)كمي و كیفي( با استناد به اینکه داراي محدوده مورد مطالعه نوع پژوهش از لحاظ، بنابراین تحقیق پیش رو گردد
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و  كاربردىهمچنین از لحاظ هدف، تحقیقي  پیمایشي واثبات گرایانه بوده وي، كم)محیط پژوهش( مي باشد، از نوع 

با مقایسه  روش تحقیق تطبیقيمي باشد. در و تحلیلي  تطبیقي كار، تحقیقي از نوعروش مبناي ماهیت و  و برتوسعه اي 

 ه و اینپرداختگیري  نتیجه بیروني به تحلیل و بررسي روابط دروني و و هاسنجش نسبت ها وو شباهت هاتفاوت

تطبیق دو یا چند پدیده نظري یا عیني، به بررسي وضعیت  یي است كه با مقایسه وهاروش از جمله مهمترین روش

ي هاکتکنیمي گردد. همچنین نتیجه گیري  ، اقدام به جمع بندي وهاو شباهت هاآنها پرداخته و ضمن تحلیل تفاوت

هاي بهره برداري از نظرات و دیدگاه هاي میداني واي(، بررسي تابخانهاسنادي )ك صورت جمع آوري اطالعات به

و تجربیات و اطالعات در ارتباط با فیلد  4مدیران ارشد معاونت شهرسازي و معماري و اداره حریم شهرداري منطقه 

 .كاري و شغلي شخص محقق مي باشد
ها کشورهای توسعه یافته جهت تطبیق با راهبردهای مدیریت صیانت برتوسعه پایدارحریم های انتخابی مدیریت حریم مناطق کالنشهر: نمونه1جدول شماره 

 تهران. 4منطقه 

 كشور حریم منطقه كالنشهري نمونه تطبیق

 آلمان طرح كمربند سبز فرانکفورت 1

 لمانآ (رگ )رشد هوشمندوبراندنب، نیحوزه برل يمنطقه ا هايپارک 2

 اتریش وین حوزه سبز 3

 هلند ()قلب سبز ستاددحفاظت شده سبز رن حوزه 4

 كانادا رشد شهري هوشمند ()كمر بند سبز اونتاریو و منطقه نعل طالیي  6

 آمریکا محدوده اعمال قدرت فرا مرزي داالس 5

 1311هاي پژوهش، منبع: یافته

ه و در راستـــاي افي نبودهاي شخصي براي دستیابي به یک نتیجه مطلوب به تنهایي در یک پژوهش كتکیه به تجربه 

اتخاذ تصمیمات صحیح ضرورت بهره گیري نتایج تجربه و تحقیقات دیگران، پژوهش را بیش از پیش بر معیارهاي 

هاي شخصي را تا حدودي تعدیل و تحقیق را جامعتر، علمي و عملي استوار نموده و گرایشات، معیارها و دیدگاه

تون هاي شخصي )استنتاج از نظریه( و استفاده از من دالیل با بهره گیري از تجربهكاملتر و پرمحتواتر مي نماید، به همی

منابع و تحقیقات موازي مربوط به موضوع پژوهش از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد. همچنین عدم تکیه بر 

ل زمینه مناسبي براي تحلیها و مفاهیم نظري و تجربیات دیگران، یعني گردآوري غیر منظم و ناهماهنگ اطالعات و داده

ها، مقاالت، مطالب و موضوعات داخلي و و نتیجه گیري فراهم نمي نماید، بنابراین نتیجه قسمتي از بررسي رساله

 خارجي مرتبطي كه در این تحقیق مورد بهره برداري قرار گرفته به شرح ذیل مي باشند:

 چیه شکل بدون يخط هايحومه بود و کیتفک و زیتمپست اطراف قابل  هاينیاز سرزم يدر گذشته شهر به آسان 

وسعت  با جیبه تدرو  كامالً منفک هاتیمناظر و فعال انیبودند و حد م يروستاها اساساً دهقانیي و قابل شناسا يدشوار

كم مجموعه شهر و  و كم به حومه شهرها فراهم یيو راه آهن امکان جابه جا ينقل جمع و حمل لیگرفتن وسا

جهت كاهش مشکالت  نگتونیار(. 1373 ه،یبرنارشارند، )متمركز در آمد يتیكانون جمع کیآن به صورت  هايحومه

لستان بزرگ در انگ يشهرها ژهیمجاور شهرها و به و یيروستاق مناط در تیو انفجار جمع ختهیگس از توسعه لجام يناش

به این جاناتان (. ,Errington 2010) كند ياشاره م يمحل هايحکومت نقش شیبه افزا یياروپا يكشورها ياریو بس

اي ههاي عمومي جهت بهره برداري تمامي گروهكه ضرورت دارد مدیران شهري در راستاي سرمایه گذارينتیجه رسید 
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 ، به این نتیجه رسیدندداكریل و تورتزاكر. Jonathan) (2017 ,شهروندي در حریم كالنشهرها مدیریت و اقدام نمایند

ها و مدیریت شهري، محدوده شهرها فشرده نگردیده و رشد شهر موجب عبور و گذار از حریم شهرها يكه در طراح

كه تعامل الزم بین محدوده  به این نتیجه رسیدند وانگو  تیان .(Dockerill andSturzaker, 2019) به ماوراي آن نگردد،

دي، اجتماعي، فضایي و اكولوژیکي شهري بین و حریم شهرها مورد توجه قرار نگرفته و ضرورت دارد روابط اقتصا

پیشینه تحقیقات مطالعات و بررسي  بخشي از در. (Tian and Wang, 2020)محدوده و حریم شهرها برقرار گردد

( در پژوهش:)بررسي وتطبیق راهبرهاي مدیریت پایدار حریم كالنشهرها تهران 1316) داخلي: امیني، زیاري و فرجي،

كانادا و رانسه ف، تجربیات جهاني كمربند سبز برگرفته از تجربه بریتانیاكه  (، به این نتیجه رسیدندو كالنشهرهاي جهاني

ها و راهبردهاي نهادي مدیریت و (: )چالش1318بناء، سرور و قرباني نژاد، )همچنین در تحقیقي دیگر:  ؛ ومي باشد

به  ها با دولتتعامل دو سویه جدي بین شهرداري برقرارى وتوسعه پایدار حریم تهران(، به این نتیجه رسیدند كه 

 .منظور ایجاد و ساماندهي كمربند سبز در حریم شهرها ضروري مي باشد

عضا بهاي معنا دار و نوآوري در این تحقیق، با پیشینه مورد مطالعه در این است كه در تحقیقات قبلي بنابراین تفاوت 

ه و به صورت فضایي به موضوع حریم شهرها پرداخته ولي در این به صورت كل نگري و با محیط پژوهش گسترد

تحقیق به صورت مکمل تحقیقات قبلي و یک گام پیش تر و رو به جلو با تعریف محیط پژوهش محدود و قابل 

هاي محیطي ( و مطالعات میداني عمیق و كامل تر و عملي گردیدن عمق بررسيتهران 4حریم شهرداري منطقه )پیمایش

كالنشهر تهران با حریم كالنشهرهاي كشورهاي توسعه یافته، به نظر مي  4تطبیق وضعیت حریم منطقه  نیمچنه و

 باشند.محسوس، كاراتر و قابل اجرا مي دست آوردها و نتایج علمي و پژوهشيرسد 

 رویکرد مفهومی و نظری

یرامون شهرها و كالنشهرها تعریف مي ها و اشکال سکونتي در پمفاهیم مرتبط با حریم كه در شکل انواع محدوده 

در پیرامون شهرها تقسیم شده و بر  لکه ايهاي و محدودهنواري هاي شوند بر اساس مورفولوژي به دو دسته محدوده

هاي جغرافیایي و فضایي اشاره كه دسته اول به محدوده اساس ماهیت و هدف تعریف در دو گروه دسته بندي شده اند

 و برنامه ریزيک بهتر فضاهاي پیراموني شهرها طرح شده اند و دسته دوم نیز به برخي مفاهیم دارند و در جهت در

و كنترل نواحي پیرامون شهرها در جهت اهداف  برنامه ریزيهاي محلي از آنها براي نظارتي اشاره دارند كه حکومت

از مفاهیم به گونه بندي آنها پرداخته مي  مختلف بهره برداري مي نمایند، در ادامه با پرداختن به این دو گروه اصلي

 گردد:

 خطی ( و حلقوی) های نواریمحدوده

 کمربند سبز -1

هاي بین جنگ، رشد و توسعه حمل و  سال سیاست كمربند سبز ابتدا در اروپا و به صورت محدود پیشنهاد شد. در 

 محلي لندن تعیین و تعریف كمربندنقل باعث گسترش شهر در فراسوي محدوده شهرها شد. از این رو پاسخ حکومت 

تمامي  1147شهري و روستایي سال  برنامه ریزيكیلومتر در پیرامون شهر بود با تصویب قانون  33سبز به عرض 

 سبز پیرامون خود شدند كه نتیجه آن میزان بسیار اندک تغییرات كاربري شهرهاي بزرگ انگلیس ملزم به تعیین كمربند
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ي در این كشور است. ارزیابي عملکرد كمربند نشان مي دهد كه این سیاست در تحدید هاي روستایي به شهرزمین

ها بسیار موثر بوده و با تغییر جهت موج توسعه از نواحي حومه اي پراكنده رویي و جلوگیري از ادغام شهر و شهرک

 (.Caves, 2005به درون شهرها در توسعه و نوسازي محالت درون شهري بسیار موفق بوده است )

 
 .کمربند سبز لندن :1تصویر شماره 

 ( Caves, 2005منبع: )

 نواحی حومه ای -2

هاي حکومتي به لحاط سیاسي مجزایي هستند و اگرچه معموال پیوستگي كالبدي با سکونتگاههاي حومه اي، واحد 

ها معموال داراي د. حومهشهر مركزي دارند ولي در برخي موارد بیرون شهر مركزي یا كالن شهر اصلي نیز قرار دارن

هاي اقتصادي و اجتماعي با شهر مركزي و در همراهي با شهر مركزي، ناحیه كالنشهري را شکل تعلقات و وابستگي

توسعه حومه اي در حقیقت نشانگر تبدیل زمین در یک دوره چند ساله از روستایي به شهري  (.Caves,2005مي دهند)

احي مسکوني در فاصله سفرهاي آونگي روزانه به مقاصد اشتغال، خرید و سرگرمي ها اساساً به عنوان نواست. حومه

هاي حمل و نقل شکل مي گیرند. موج اصلي رشد حومه اي بعد از جنگ جهاني دوم شکل گرفت و وجود سیستم

ي ر مركزهاله شهري زندگي كنند و دسترسي مناسبي به محل كار در شه اجازه داد تا در مناسب به ساكنان حومه اي

ها نیز كسب و كار خود را نزدیک مشتریان جدید مستقر كرده و صنایع ها، خرده فروشيداشته باشند. با توسعه حومه

تر هاي گسترش فعالیت بیشهاي كمتري دارد و فرصتها مي كنند جایي كه زمین هزینهنیز شروع به استقرار در حومه

 (.Pitzl, 2004است. )

 نواحی پیرا شهری -3

 1156در كشورهاي آفریقایي انگلیسي زبان و هند و استرالیا بییشتر مورد استفاده قرار مي گیرد. در سال  ین واژها 

اي همرتیمر و ویلسون نواحي پیرامون شهر كانو در نیجریه را به عنوان نواحي پیرا شهري تعریف كردند زیرا ویژگي

م تراكم و باقت متراكم شهري تفکیک مي كند. در تعریف این تراكمي این ناحیه آن را از نواحي پسکرانه روستایي ك
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ي خانوار، هاها بر موزاییک الگوهاي كاربري زمین، قابلیت دسترسي این ناحیه به شهر، تنوع بخشي درآمددو محقق آن

 Marshalهمجواري با بازارها و در دسترس بودن نیروي كار كشاورزي و امکانات اشتغال غیر كشاورزي تاكید دارند )

et al, 2009.) 

 هاله شهری-4

هاله شهري  براي نخستین بار مفهوم 1137در سال  "آن جمعیت لوئیزیانا: تركیب و تغییرات "تي. ال. اسمیت در مقاله  

را مطرح كرده است. منطور از این مفهوم در آن مقاله، ناحیه ساخته شده اي است كه بیرون از مرزهاي بالفصل محدوده 

 هاي شهري، حومه اي و روستایي با ویژگي(. این ناحیه تركیبي از كاربريPryor, 1968ل گرفته است )شهرداري شک

هاي روستایي مدام  هاله شهري در شرایط تغییر مداوم قرار دارد زیرا زمین اجتماعي مربوطه است. -هاي اقتصادي

اي ه همجوار با بازار، به نواحي و كاربري هاي باز وها و محوطهتحت تاثیر تقاضاي صاحبان كسب و كار براي زمین

هاله جدید ظاهر مي شود و دوباره فرآیند  هاله اي كامال شهري شد، شهري تغییر كاربري مي دهند و زماني كه ناحیه

 (.Pitzl, 2004هاله جدید از سر گرفته مي شود) توسعه

 محدوده اعمال قدرت فرامرزی -5

است و بیشترین مشابهت را با مفهوم حریم دارد. بررسي نظام حکومت  ریزي برنامهاین محدوده یک مفهوم رسمي و  

اي ه هاي این كشور داراي قوانیني هستند كه به حکومت محلي در كشور آمریکا نشان مي دهد كه بسیاري از ایالت

ت نماید. در ایاال شهري اجازه مي دهد تا بر قلمروهاي بالفصل پیرامون شهر در زمینه قوانین منطقه بندي اعمال قدرت

ت مرتبط مانند طرح جامع تعریف متحده مرزها و حدود شهر معموال به طور رسمي و در قوانین ایالتي یا مقررا

شوند. بر اساس قانون شهرداري وظیفه اي در قبال خدمات رساني عمومي به این حوزه را ندارد ولي مي تواند در مي

مات هاي خدات ساخت و ساز در این حوزه كه اثرات مستقیمي بر محدودهزمینه منطقه بندي و تعیین ضوابط و مقرر

 رساني شهرداري دارد اعمال نظر نموده و كنترل توسعه در آن نواحي را در دست بگیرد.

 لکه ای و پهنه ای های محدوده

 اگزوپلیس -1

به  كه از سوي یونانیان قدیمبه معني شهر، یکي از اسامي متعددي است  " سیپل"به معني برون و  "اگزو "تركیب  

هاي شهر آتن قرار داشت. اگزوپلیس در متون مختلف به  الهه شهر آتن اطالق مي شد، زیرا جایگاه آن خارج از دیوار

 (.Hutchinson, 2009هاي قدیمي طرح شده است ) عنوان انفجار حومه

 های فراشهری سکونتگاه -2

هاله سفرهاي آونگي كالنشهر مركزي است كه محل  حومه اي و درون یک ناحیه پیرامون ناحیه كالنشهري و فراسوي 

 هاي شبه شهري و هاي فراشهري نوع خاصي از سکونتگاه تالقي چشم اندازهاي شهري و رستایي است. سکونتگاه

 راكندهها و حاشیه پ متشکل از اجزاي منفصل شهري هستند كه محصور در نواحي روستایي اند. نواحي فراشهري در لبه

 ,cavesرویي شهري مدرن قرار دارند و ممکن است در نوار حومه اي بیروني كالنشهري در حال رشد تعریف شوند.)

2005;Pitzl, 2004 .) 
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 شهر لبه -3

شهر لبه، واژه اي است كه براي ارجاع به لبه یک ناحیه شهري و متراكم از كسب و كار، سرگرمي، خرید و تفریح  

د. برخي استدالل مي كنند كه شهر لبه به شکل اصلي رشد شهري در جهان بدل شده است مورد استفاده قرار مي گیر

هاي شهري دور مي كنند. شهر لبه موج سوم تاریخ شهري است كه  هاي مسکوني را هرچه بیشتر از هسته كه حومه

 (.Hutchinson, 2009شهرنشینان را به جبهه جدیدي در لبه و حاشیه كالنشهرها هدایت مي كنند. )

 شهرهای اقماری -4

 شهرهاي اقماري، شهرهاي كوچک یا متوسط نزدیک كالنشهرهاي بزرگ هستند كه جمعیت رو به بیرون براي توسعه 

هاي حومه اي را در خود جذب مي كنند. این شهرها از شهر مركزي خود مستقل و یا نیمه مستقل و با نواحي روستایي 

یري و ساخت شهرهاي اقماري در پیرامون كالنشهرها براي جذب سرریزهاي از شهر مركزي جدا گشته اند. برنامه ر

ها و سوابق فراوان بوده و امري شناخته شده در  جمعیتي كالنشهرها و همچنین مهاجران در كشور ما داراي نمونه

 توسعه شهري مي باشد. برنامه ریزينطالم 

 ها و فراسوی مناطق شهری سکرانهپبا دسته بندی و گونه شناسی مفاهیم و مبانی نظری مرتبط 

 هاي مرتبط با حریم شهرها نشان دهنده دو دسته مفاهیم: نگاهي به مفاهیم و محدوده 

 شهرها. هاي واقع در حریم الف: فضایي و جغرافیایي به منظور توصیف و تبیین سکونتگاه

 ، نظارت و كنترل حریم شهرها.برنامه ریزيبه منظور  برنامه ریزيب: رسمي و 
 ها و فراسوی مناطق شهری. : مورفولوژی وگونه شناسی پسکرانه2جدول شماره 

 ورفولوژيم ها و سکونت گاهها محدوده گونه شناسي مفهوم

 

 برنامه ریزيرسمي و 

 نواري كمربند سبز

 نواري هاي اعمال قدرت فرامرزي¬محدوده

 نواري حریم

 

 

 جغرافیایي و فضایي

 يپهنه ا هاي فراشهري¬سکونتگاه

 نواري هاي حومه اي¬سکونتگاه

 نواري نواحي پیراشهري

 پهنه اي اگزوپلیس

 پهنه اي شهرلبه

 نواري هاله شهري

 پهنه اي شهرهاي اقماري

 ( 1314اسمعیل نژاد، )منبع: 

 ها و فراسوی مناطق شهری. های اصلی پسکرانه : ویژگی3جدول شماره 
 مفاهیم و ویژگیها

 اه محدوده

 خطي

 و حلقوي

 نقطه اي

 و لکه اي 

ماهیت مفهوم و 

 محدوده

 ویژگي اصلي

برنامه رسمي و   * كمربند سبز

 ریزي

 نوعي از حریم براي ایجاد ممانعت كامل از توسعه پیوسته و افقي در محدوده بالفصل شهر.

 احي روستایي در دورترین نقطه ممکن حوزه سفرهاي آونگي شهر مركزينواحي سکونتي شبه شهري محصور در نو جغرافیایي و فضایي *  هاي فرا شهري سکونتگاه

 نواحي سکونتي به لحاظ سیاسي مستقل و داراي شهرداري و داراي پیوستگي كالبدي یا شهر مركزي جغرافیایي و فضایي  * هاي حومه اي سکونتگاه

 روستایي شهري با كاربرد بیشتر در كشورهاي آفریقایي انگلیسي زبان، هند و استرالیا هاله مشابه با " مفهومي نقریبا جغرافیایي و فضایي  * نواحي پیرا شهري

نواحي شهري با كاربریهاي متراكم از كسب و كار، سرگرمي، خرید و تفریح و عدم غلبه فعلیت سکونتي و موج سوم  جغرافیایي و فضایي *  شهر لبه

 شهرنشیني و فاقد شورا و شهرداري.

له ها هاله شهري و

 روستایي شهري

اله ه شهري و پس كرانه روستایي و تقسیم به دو محدوده " رایج ترین مفهوم و محدوده براي ناحیه اي مابین پهنه كامال جغرافیایي و فضایي  *

 هاله بیروني ()هاله روستایي  هاله دروني ( و)شهري 
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 شهري محدود به قلمرو بالفصل ناحیه شهري –ي هاله روستای نوع فشرده جغرافیایي و فضایي  * حاشیه و جداره شهري

 حریم شهري

 

* 

 

برنامه رسمي و  

 ریزي

محدوده اي كه به شکل نواري در گرداگرد ناحیه شهر شده تعریف مي شود و شهر مركزي براي توسعه در آن مقررات 

 ده مي شودمنطقه بندي خاصي وضع كرده و بیشتر به عنوان ذخیره اي براي توسعه آینده از آن استفا

شهرهاي كوچک و متوسط در فاصله نزدیک به شهر مركزي ولي به لحاظ كالبدي مجزا از آن و نیمه مستقل اتز شهر مركزي  جغرافیایي و فضایي *  شهرهاي اقماري

 به لحاظ اقتصادي و اشتغال.

محدوده اعمال قدرت 

 فرامرزي

برنامه رسمي و   *

 ریزي

ایران است و قلمرو بالفصل پیرامون ناحیه ساخته شده شهري است كه شهرداري بر اساس بسیار شبیه مفهوم حریم در كشور 

 قانون مي تواند ضوابط منطقه بندي در آنجا را تدوین و توسعه را براساس آن كنترل نماید.

 ( 1313و دیگران،  برک پور)منبع: 

 محدوده مورد مطالعه و محیط پژوهش

ترده گسالبرز مركزي هاي جنوبي در دامنه كویر و كوههاي جغرافیاي و زمین چهرهاي بزرگ  پدیده اي بیندر پهنه تهرانشهر  

از شمال به جنوب  آن ارتفاعو متري از سطح دریا امتداد  1833تا  133 ارتفاع كیلومتر مربع در 733 با مساحت محدوده حدود و

مربوط به این ملي درصد تولید ناخالص  26معیت كشور، حدود درصد ج11و با جمعیت بیش از ده میلیون نفر و یابدكاهش مي

 1383، 1371، 1341ي ها سپس در سالو تعیین  1341طرح جامع  براي نخستین بار در شهراین  حریممي باشد و شهر 

سه ضرورت: هدایت و كنترل تحوالت كالبدي شهر و حفظ هویت و 1385جامع در طرح " تاینهاو مورد بازنگري 1385و

ي زیست محیطي پیرامون شهر تهران و سامان بخشي به اسکان و هایص فضایي كالبدي كالنشهر تهران، حفاظت از گسترهتشخ

بر اساس  1385 سال حریم مصوبگردید. تدقیق  كیلومتر مربع تعیین و 6118و با مساحت  استقرار بي رویه جمعیت و فعالیت

جمعا شهر و  24دهستان، 37بخش، 22،شهرستان 1كیلومتر مربع شامل  6118ت محدوده اي به وسع، طرح جامع تهرانآخرین 

تهران كمربند حریم براي  1385سال طرح جامع  شهر و روستا و آبادي و نقطه جمعیتي را در بر مي گیرد كه بر اساس 456 "

ل حاضر در اختیار مدیریت كیلومتر مربعي در حا 6118كیلومتر مربع از این مساحت  1233 "صرفا كه متاسفانه فقط سبز تعریف 

 (1385. )طرح جامع تهران شهري شهرداري تهران مي باشد

 
 .شهر تهران: گسترش کالبدی 1 نقشه شماره

 (1385طرح جامع شهر تهران مصوب سال ) منبع:

 پاسداران،محالت: شاملمحله شهري  23ناحیه و  1واقع و با تهران در شمال شرق كالنشهر  تهران 4 نطقهمحدوده م 

 آباد،نیسضرابخانه، نگارستان، ح ن،ده نارمک، گلستان، بوستا ان،یش زان،یلو يپارک جنگل زان،یلو د،یآباد، شهرک امقاسم

بارز و  هايبا ویژگي و ... هیدینو، مج رانیآباد، تهران پارس، قنات كوثر، قلعه سردار، شمآباد، كاظمآباد، شمسمبارک
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هري جدایي گزیني اكولوژیک، ناهمگني بافت ش، تضاد طبقاتي، ساختاري كالبدي،، اجتماعي، اقتصاديعدیده مشکالت 

ح منطقه و در سط ها، حاشیه نشیني، عدم تعادل بین كاربريناپدار، فرسوده يها و نابرابري در بین نواحي منطقه، بافت

نه تمام آییالت و معضالت و مشکتداعي كننده  منطقهها، این سایر ویژگي و باال در بین نواحي، روند جمعیت پذیري

طوح سبز و س يالبرز مركز يي جنوبهادید دامنه نیبهتر يبا گستردگمي باشد و این منطقه  نماي كل كالنشهر تهران

ین ، پرساخت و ساز ترین، دارنده بزرگترین حریم و همچنپذیرترینترین، مهاجر گسترده یکي از پرجمعیت ترین، وسیع

اقتصادي شدید، جوان بودن میانگین سني جمعیت، وجود اقشار آسیب پذیر در  ،ري اجتماعينابرابنظیر هایي با ویژگي

 يردارشه)باشد يیي همچون خاک سفید، شمیران نو، شیان و ... از سایر مناطق تهران قابل تمایز و تفکیک مهامحله

درصد شهر  11كیلومتر مربع، معادل  66/51 مساحت شهرداري تهران با 4، محدوده منطقه ( میتهران، اداره حر 4منطقه 

تهران و ورودي اصلي شرقي پایتخت و كالنشهر  شرقي شمال كیلومتر مربع، در قسمت 83تهران و مساحت حریم 

مرد و 465،314خانوار( شامل  333،733نفر ) 117،251آخرین سرشماري جمعیت این منطقه براساس واقع و  تهران

 (.1317نامه شهر تهران، آمار )مي باشد. زن 453،857
 .1335درسال  تفکیک به تهران شهر 4خانوار منطقه  و آمار وضعیت جمعیت :4شماره  جدول

 بعد خانوار خانوار ينسبت جنس زن مرد تیكل جمع منطقه

4 917,261 465،314 460,867 11 303,730 3 

 تهران، اداره حریم ( 4شهرداري منطقه )منبع: 

 
 عیت منطقه چهار در شهر تهران: موق2تصویر شماره 

 ( 1385)طرح جامع شهر تهران مصوب سال منبع: 

 بلوار از شمال به ایمتر از سطح در 1763گستره ارتفاعي میانگین  وكیلومتر مربع  83با وسعت  تهران 4حریم منطقه 

از جنوب به و  جاجرود د و رودخانهمحور تهران دماوناز شرق به  ان،یسد لت اچهیلواسانات و در)ره(  نيیامام خم

 ناطقم يهایکي از بزرگترین حریمگرگ وگردنه قوچک محدود گردیده و و از غرب به جاده لش يیبابا دیبزرگراه شه

ي البرز و هاگستره دید دامنه زیادي است كه از این میان مي توان بهي هااستعدادها و ظرفیتو داراي  شهر تهران
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ي سد اهزیباترین عناصر طبیعي اطراف تهران از جمله درهو دسترسي نزدیک به چشم اندازها  وسطوح سبز گسترده 

شاره نمود او مناطق تفریحي دربند سر، شمشک و آبعلي اوشان فشم ي سرسبز هاالر، لتیان، لواسانات و لشگرک و دره

 هايهرکش ن و طالدر وتلو باال، تلو وسط و تلو پایی ها و مراكز جمعیتي مختلفي از جمله روستاهايو سکونت گاه

 و موجود يالهایو باغو  نصرت آبادو  ينیبهمن، كوثر و امام خم ردم،یش ن،یدانشگاه امام حس يرسم ریغ يمسکون

وجود  هاي مسکوني كوثر، بهمن، شیردم، مجتمع امام خمیني )ره(، دانشگاه امام حسین )ع(، نصرت آباد ومجتمع

با تهران  4در حال حاضر حریم منطقه  و بي ضابطه را در برمي گیرد. ، ناسازگارمختلطهاي سطوح وسیع كاربري

نوع مالکیت اراضي حریم توسط مي باشد از جمله وضعیت تصرفات اراضي و  بسیاري مواجهاساسي ي هاچالش

ولتي هاي داشخاص حقیقي و حقوقي و ساخت و سازهاي غیر قانوني و بي ضابطه توسط اشخاص حقیقي و دستگاه

هادي روستایي و تغییر بافت و كاربري امالک در روستاهاي حریم و عدم اختیارات  هايو عدم ابالغ طرح و نظامي

اجتماعي، اقتصادي و زیست اقلیمي، چنین وضعیتي فقدان پایداري كه تهران در این محدوده  4الزم شهرداري منطقه 

. از آنجا كه مشکالت جدي مواجه نموده است ها و با چالشرا تهران  4منطقه امکان توسعه پایدار حریم  ،محیطي

، ي باشدمپیراموني( با آن  -مناطق كالنشهري بخش بالفصل شهر بوده و در ارتباط مستقیم و دوسویه )مركزحریم 

 4 شهرداري منطقه).ممکن نخواهد بودتهران  مناطق شهرداري توسعه پایدار كالنشهر تهران بدون توسعه پایدار حریم

 حریم (تهران، اداره 

 
 تهران، اداره حریم ( 4)منبع: شهرداري منطقه شهرداری تهران.   4: موقعیت حریم منطقه 3تصویر 

 کالنشهرهای کشورهای توسعه یافته حریم برنامه ریزی و مدیریت های¬روش

 طرح کمربند سبز فرانکفورت، آلمان

هرها ایجاد كمربند سبز در اطراف شهرهاي بزرگ هاي دنیاي مدرن در جلوگیري از رشد بي رویه شیکي از راه حل 

مي باشد، از لحاظ ماهیت كمربند سبز یک خط نامرئي است كه در اطراف ناحیه اي ویژه، لبه اي را مشخص و از 
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نست آ توسعه آن ناحیه جلوگیري مي كند و كمر بند سبز براي تعریف لبه شهر بوده و معایب ایجاد كمر بند سبز نیز

هاي پرشي یا توسعه خارج از كمر بند سبز را تشویق نماید و در هنگام افزایش جمعیت كالنشهر گسترشكه مي تواند 

بز هاي موفق ایجاد كمر بند س و شهر اصلي، شهرهاي اقماري را تشکیل دهد و كمر بند سبز فرانکفورت یکي از نمونه

این طرح براي كمر بند سبز فرانکفورت  معمار منظر فرانسوي طراحي شده و در "برنارد السوس"است كه توسط 

فضایي چند عملکردي در بستري طبیعي طراحي و فضایي كه عالوه بر ارتقاي سطح اكولوژي حریم شهر، این مکان 

تامین مي نماید. كمر بند سبز فرانکفورت ریه  را تبدیل به محلي براي تفریح، سرگرمي و آموزش كل جامعه شهري

كیلومتري  73عمق  " بایتقرهکتاري آن حدود یک سوم از مساحت شهر و كمربند  8333تنفسي شهر بوده و پوشش 

كیلومتر شبکه جاده اي و  363جاذبه گردشکري و تفریحي، 233پارک،  43اطراف شهر را شکل مي دهد كه شامل 

نبول به عنوان ( دراستا2در اجالس )هبیات  1115تعداد زیادي برنامه آموزشي مي گردد، این كمر بند سبز در سال 

 (. 1316محسني مقدم، )نمونه مثبتي از توسعه شهري پایدار به رسمیت شناخت شد. 

 
 کمربند سبز فرانکفورت. :4تصویر 

 تهران، اداره حریم ( 4شهرداري منطقه )منبع: 

 (رگ )رشد هوشمندونب براند، نیحوزه برل یمنطقه ا هایپارک

 نقشي برلینو در ایالت براندنبورگ آلمان داراي اطراف شهر در مربع كیلومتر 2833 رب بالغ مساحتي با هشت پارک 

 و باز پیوند دهنده فضاهاي دیگر و ازسوي روستایي و شهري بافت سازي دو منفک براي حایل سو یک از دوگانه،

در جهت بهره برداري شهروندان مي  و سبز سالم جهت بستري شهر خارج از سبز و وسیع فضاهاي با شهري عمومي

 ناسبم هايرساختیز جادیا، دیگرد هاحوزه نیا ياجتماعي و فیبعد ك يكه سبب ارتقا هایيتیمجموعه فعال باشند.

 تا عالوه بر كنترل گردید يسبز مجهز شهر يبه شکل فضاها نخورده و دست يصرفا جنگل ياز مناطق هاحوزه نیا
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 با توجه شهري محدوده از خارج به وتفرجي تفریحي فضاهاي د و انتقالگرد زیشهر ن سالمت يارتقا سبب ،رشد شهر

 :از عبارتند پیامدهاي مثبت آن از تشویق كه برخي برلین شهري مدیریت نظام در شهري هوشمند رشد به مقوله

 منفي. نظر نقطه از نشیني حاشیه پدیده وجود الف: عدم

 منطقه و هاي پارک تفکیک و توسعه با ارتباط در برقراري قوانین با كه رامونيپی فضاهاي بودن آزاد و باز ب: ماهیت

 ایجاد گردید. مركزي شهري حوزه

كوچک.  سکونتي مراكز و اطراف هاي كالنشهري و روستاهاي سکونتگاه تراكم بین شدید تضادي ایجاد در ج: موفق

 (. 1316محسني مقدم، )

 
 تهران، اداره حریم ( 4شهرداري منطقه )منبع: .  آلمان ن،یرامون شهر برلیپ یمنطقه ا های پارک: 5تصویر 

 اتریش ،وین سبز حوزه

ا ر آن كه باشد مي سبز منفک حوزه 6 شامل امروزه وین اجرا و شهر پیرامون در پیش سال 163 حدود آن اولیه احداث 

 عنوان به دوم جنگ جهاني از بعدو داراست را مساحت شهر از نیمي حدود نامند مي "وین چمنزار و جنگل سبز"نوار 

 تفرجي تفریحي، يها فعالیت اصلي محل امروزه و بود زده جنگ مردمان براي ... و آب چوب، غذا، تهیه اصلي منبع

كالن  کردیمحدود نشده و سه رو يدر چارچوب مرز شهر گرید يشهرساز يامروز کردیرو، مي باشد شهروندان

 يتسیز تنوع شیافزا وحفاظت شده با هدف يمل هاياحداث پارک نرویا . ازردیگ يدر برم وتوسعه را اءیحفاظت، اح

 اروپایي شهرهاي سایر در الگو این .گردید حفاظتي اكولوژیکي انجام مدل كارگیري به با وي عیحفاظت از منابع طب و

 به زیست طبیعي و محیط منابع زا رویکرد حفاظت اخیر سال 133 طي شد و در گرفته كار به موفق الگویي عنوان به
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 سبب شکل گیري وضعیت حاضر سیاست كلي سه است و بوده مطرح اي وبرنامه طرح هرگونه اصلي هدف عنوان

 گردید:

 حفاظت شده. هاي حوزه سازي یکپارچه :الف 

 هایي. حوزه چنین از محافظت بهتر و گسترش منظور به جدید اراضي ب: خریداري 

 (1316محسني مقدم، ) مجهز. و كیفیت باال با تفرجي فضاهاي تفریحي، به ها زمین این تبدیل و محیط كیفي ج: ارتقاي 

 
 وین. حریم شهر چمنزار، و جنگل سبز : نوار6 تصویر شماره

 تهران، اداره حریم ( 4شهرداري منطقه )منبع: 

 (هلند )قلب سبز، ستاددحوزه حفاظت شده سبز رن

 عیوس، ازب يمتشکل از فضاها یيسازمان فضا و يمنطقه ا اسیبا مق يحوزه اشهر قلب سبز( كالنشهر رندستاد )كالن 

منطقه  يخود را در سطح يحوزه نقش كنترل نیكه ا يانیگرداگرد حوزه سبز م يفرم نعل اسبقطبي  چند يكالنشهرو 

وزه ح ر در مركز مي باشند.هاي شهري مانند كمربندي پیرامون فضاي سبز مستق و حوزه دینما يم فایدر مركز ا يا

 گردد و اراضي يم يمجموعه شهر نیا يدارد كه مانع اتصال شهرها مربعلومتریك 1633حدود  يمساحت يسبز مركز

 حوزه این در مستقر هاي وتفریحي، كاربري تفرجي فضاهاي و ها ودریاچه طبیعي زارهاي درخت مراتع، كشاورزي،

عه توس هاي يورود كاربر نهیدر زم رانهیشگیپ هاي استیدر جهت اخذ س يقو يتیریعدم وجود نظام مد مي باشند.

 يتوسعه طلبانه شهرها هاي استیفراوان و س يوحمل ونقل يمختلف، ورود خطوط ارتباط ينهادهاي طلبانه از سو

 يا هموجود منجر شده تا رستالند به عنوان حوز يدر عملکردها يچندگانگ جادیو ا ياقتصاد مراكز شیدایهمجوارو پ

 (. 1316محسني مقدم، ) .مستقل و كارآمد عمل نکند



 9911ای(، سال یازدهم، شماره اول، زمستان ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  444

 
 .د، هلنداستندحوزه حفاظت شده ر: 7 تصویر شماره

 تهران، اداره حریم ( 4شهرداري منطقه )منبع: 

 رشد شهری هوشمند ()کمر بند سبز اونتاریو و منطقه نعل طالیی 

 ایالتترین ترین و قوياز لحاظ جمعیت و فعالیت اقتصادي بزرگو  است ایالتهاي مهم كشوركانادا یکي ازاونتاریو  

واقع و كمربند سبز اونتاریو در محدوده اي نعلي شکل نیز در آن  پایتخت كاناداتورنتو مي باشد، اتاوا مركز آن و كانادا 

هرهاي ایالت اونتاریو را از شمال، شرق و غرب در برگرفته و با توجه به وجود دریاچه اونتاریو در جنوب به نوعي ش

نیان ب هاي قابل طرح در زمینه كمربند سبز اونتاریو عبارتند از: توسعه شهري را محدود نموده است و مهم ترین ویژگي

رح متولي تهیه ط بر اسـاس ایـن قـانون حکومـت ایالتي انتاریو و دیدگربنا  2336سال كه  قانوني كمربند سبز اونتاریو

و اقدامات توسعه اي خـود را در چارچوپ این طرح و منطبق بر آن  ها باید كلیه طرح ها كمربند سبز و شهرداري

 با موزاییک كردن سطح سرزمین و حركت به سوي الحاق وادغامو جهت گیري نمایند و در این تجربه  هدایت

ي منطقه اي و از جمله تشکیل شهر جدید تورنتو از تركیب ها ي محلي در قالـب شهرداريها قلمروهاي شهرداري

. موضوعي كه در ارتباط با مفهوم مي گیردمحدوده سـرزمیني تحـت اداره و برنامه ریزي قرار كل شش شهر پیشین، 

ازمانهاي س ائتالف كمربند سبز اونتاریومي باشد و سبزمفهـوم كمربند ، عام حریم در تجربه تورنتو اهمیـت مـي یابـد

غیردولتي و غیرانتفاعي موثر در كمربند سبز تورنتـو در قالـب یـک ائتالف به فعالیت مي پردازند كه نقش نظارتي بر 

بز س ي تداوم حیات اقتصادي و اجتماعي در كمربندها یکي از مهمترین زمینهند و شرایط كمربند سبز را بر عهده دار

ي كشاورزي و گردشگري است. این امر از یـک سـو بـا ها اونتاریو، حمایت نهادهـاي مـوثر در توسعه آن از فعالیت

ي مـالي گسترده پژوهشي و مطالعاتي براي موسسـات فعـال در ایـن امـر همـراه و از سـوي دیگـر ها اعطـاي كمـک

، مشوق فعاالن بخش كشاورزي و گردشگري است. به تـدریج ي حمایتي مالي و فني گستردهها بـا اجـراي برنامه

ي فـروش مسـتقیم محصـوالت هاي توریسم غذایي، بازارچههاتـالش مي شود از طریق تبلیغات، برگزاري جشنواره

ورزي گنجانـده شود و اي آنالین و غیره در اذهان شهروندان كیفیت مواد غـذایي و كشـهاكشاورزي، ایجاد فروشگاه
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این طریق با ایجاد بازار اقتصادي مناسب بـراي تولیـدات بخـش كشـاورزي، كشـاورزان و سـرمایه گذاران این از 

بخش به حفاظت از اراضي كشاورزي واقع در كمربند سبز و عرضه محصوالت خـود بـه بـازاري بسیار نزدیک و 

 ( 1313)برک پور و دیگران،  .گردندجذاب تشویق 

 
 مربند سبز اونتاریو.: ک8تصویر شماره 

 ( 1313برک پور، ناصر و دیگران، )منبع: 

 محدوده اعمال قدرت فرا مرزی داالس

داالس شهري است در ایالت تگزاس كشور ایالت متحده آمریکا و این شهر نهمین شهر بزرگ آمریکا از لحاظ جمعیت  

هر ز هفت میلیون نفر جمعیت بزرگترین كالنشفورت وورث با بیش ا –مناطق پیراموني، كالنشهر داالس  و با احتساب

فورت وورث اموري چون  –ایالت تگزاس و چهارمین كالنشهر بزرگ ایالت متحده مي باشد و شوراي منطقه داالس 

و توسعه متوازن منطقه را مورد توجه قرار داده است و بر اساس قلمرویي، حفاظت زیست محیطي منطقه  برنامه ریزي

هر از این مجموعه كالنشهري بر پایه اندازه جمعیتي اش برخوردار مي باشد و با این منطق كلي مقررات مزبور هر ش

بیشتر باشد از محدوده اعمال قدرت فرامرزي وسیع تري برخوردار خواهد بود و ساز و كار  هر چه جمعیت آن شهر

دیت كامل براي ممانعت از توسعه محدو " فوق محدوده اي به عنوان ذخیره توسعه آینده شهر فراهم مي كند و اساسا

هاي قدرت فرامرزي متعددي در كنار هم وجود ایجاد نمي گردد و این نکته قابل ذكر است كه اگر قرار باشد محدوده

ها با یکدیگر پدید خواهد آمد، ضمن آنکه تجربه داشته باشند، چالش جدید بر سرراه مدیریت و ارتباط این محدوده

هدف این ساز و كار بیش از آنکه محدودیت شدید بر توسعه در  " نشان مي دهد كه اساسامحدوده قدرت فرامرزي 

خارج از مرزهاي اصلي شهر باشد، موضوع كنترل و هدایت آن را مد نظر قرار مي دهد و از این رو بیشتر مشابه با 

 ( 1313)برک پور و دیگران، مفهوم حریم شهرها دركشور ما ایران مي باشند
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 : محدوده اعمال قدرت فرامرزی شهر داالس.3شماره  تصویر

 تهران، اداره حریم ( 4شهرداري منطقه )منبع: 

 های پژوهشیافته

 الف: نتیجه گیری تجارب حریم کالنشهرهای کشورهای توسعه یافته

طقي نحریم شهرها مبه  امروزه اكثر متخصصین و كارشناسان شهري معتقدند كه نگاهي منحصراً تک بعدي و سبز 

شهرها  صیانتي و حفاظتي براي حریم هاي تركیبي و چند عملکردي از مقبولیت باالتري برخوردار و ماهیتنبوده و ایده

را مناسب تر فراهم مي آورند و به عنوان عاملي محدود كننده، نیازمند ارتباط مستمر و فراگیر بین مركز شهر و 

هت حفظ فرم فشرده و دستیابي به ساختار یکپارچه و هوشمند شهري، بنابراین ج؛ هاي پیراموني آنها مي باشند¬حوزه

ها در مواجهه با انواع خطراتي كه آنها را تهدید مي ریزانه قاطعانه اي در جهت حفظ حدود این حوزه¬ابزارهاي برنامه

ظر باید در ن كند، همچون ممنوعیت ساخت و ساز، كنترل تملک برخي اراضي حاشیه اي و... نیاز مي باشد و همچنین

ي و گسترش ب نمودمحافظت  هاشهرحریم مي توان از  هاي نرم و صرفا فرمایشي به ندرتداشت از طریق استراتژي

ها و فراسوي محدوده در بین مفاهیم مرتبط با حریم و پسکرانهكنترل نمود، لذا در پیرامون شهرها را  حاشیهرویه 

 متمایز نمود: شهري مي توان دو دسته مفاهیم اصلي را از هم

 .برنامه ریزيهاي رسمي و مفاهیم و محدوده - 1 

 هاي جغرافیایي و فضایي.مفاهیم و محدوده - 2 

تعاریف، حریم شهري )ایران( و كمربند سبز )كشورهاي اروپایي( و محدوده اعمال قدرت  بنابر نتایج فوق الذكر: 

محسوب مي گردند كه براي كنترل و هدایت  برنامه ریزيهاي رسمي و فرامرزي )آمریکا( از جمله مفاهیم و محدوده

 هاي جغرافیایي وتوسعه حریم شهرها وكالنشهرها تعریف مي گردند. سایر موارد تشریح شده نیز مفاهیم و محدوده

هاي علمي براي تشخیص و تمایز فضاهاي مختلف پیرامون شهرها فضایي هستند كه به عنوان دستاورد نظریه پردازي

اما نکته مهم و قابل تامل در این تقسیم ؛ هاي منحصر به فردي دارند تعریف مي گردندشهرها كه هر یک ویژگيو كالن

ه عبارت ب؛ ها در این است كه با وجود این تقسیم بندي نوعي همپوشاني نیز مابین این دو گروه مشاهده مي گرددبندي

هاي فضایي و جغرافیایي پیرامون ا حریم شامل محدودهمثل كمربند سبز ی برنامه ریزيهاي رسمي و دیگر محدوده

 ها وهاي جغرافیاي و فضایي و آگاهي از ویژگيشهرها و كالنشهرها مي شوند. در همین راستا شناخت بهتر محدوده
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مثل حریم و در  برنامه ریزيهاي رسمي و هاي اجتماعي، اقتصادي و محیطي آنها مي تواند در تعیین محدوده¬مولفه

 ها بسیار موثر واقع گردند.و كنترل هرچه بهتر این محدوده برنامه ریزيیت نها

 حریم کالنشهرهای کشورهای توسعه یافته تجربیات ب: جمع بندی

ر د شهرها يشرویپ به منجرر گرفته و قرا يشهر محدوده توسعه معرض شهر در میحر ،هاشهر تیجمع شیافزا با - 1 

ر د سبز كمربند جادیا شهرها هیرويب رشد از يریجلوگجهت  در مدرن يایدن يهاحل راه از يکیگردد، يم آنهاحریم 

 هگسترد انداز چشم و عتیطب و ي بودهاریبس يطیمح ستیز يهاارزش يدارا راهکار نیاپیرامون كالنشهرها مي باشد، 

 .دهديم قرار شهروندان س تماميدستر در را

 از مدلي هیچ جهان، زیرا مختلف در شهرهاي حریم شهرها اداره براي عام افقتو مورد الگوي یا راهکار یک فقدان -2

 در كه وجود ندارد منطقه اي، در جهت حکمروایي عام به طور و خاص به طور حریم شهرها برنامه ریزي و مدیریت

 باشند. تناسب یکساني كارایي و داراي كالنشهري همه مناطق

هاي  محدوده در واقع اراضي مالکین حقوق و مالکیت هاي مقوله بر آمدن فائق به منظور هایي راه حل ارائه عدم -3

 مدیریت هاي چالش برانگیزترین بخش از یکي به عنوان سبز كمربند یا حریم مانند كالنشهرها حفاظتي پیرامون خاص

 ها مي باشد. محدوده این برنامه ریزي و

 ( و ...قدرت فرامرزي و اعمال محدوده سبز، كمربند) هانيج تجارب در مدیریت حریم شهرها ساز وكارهاي تنوع -4

 در محدوده و حریم شهرها به منظور بهره برداري یکپارچه حکمروایي عرصه در جهاني موفق "نسبتا  وجود تجارب

 حریم مناطق كالنشهر تهران. مدیریت نظام طراحي

هاي تركیبي و چند عملکردي گردشگري و  ایده ایجاد جهاني به سمت و سوي روزافزون و گرایش تجارب جدید -6

از حریم  حفاظت كامل به جاي صرف فضاهاي سبز و كمربند سبز حفاظت شده به منظور در حریم كالنشهرها تفریحي

 در این نواحي. و پراكندرویي بي ضابطه توسعه از جلوگیري و شهرها

له ها مناسب در يلیي حمل و نقل رها آمریکایي، توسعه زیرساخت يكالنشهرها میحومه نشیني درحر لیدال -5

ي ي مباز و باغشهر یيالیو يي مالي گسترده براي ساخت و ساز بناهاهاوجود مشوق لیبه دل نیكالنشهرها وهمچن

 .دگرد يفدرال ارائه م يه از سوي دولتهاك باشد

در محدوده بالفصل  كهدارند سیاست تعریف محدوده اعمال قدرت فرامرزي براي شهرهایي اثر بخشي باالیي  - 7

است كه براساس قانون،  يد. یادآوري این نکته ضرورندیگري وجود نداشته باشجمعیتي ي هامحدوده یا آن، شهر

 .مي باشدهشت كیلومتر حدود بیشترین وسعت مجاز این محدوده براي شهرهاي امریکایي به عرض 

قه منطشهرداری  حریم برنامه ریزیو  مدیریت زمینه درکشورهای موفق  منتج از تجربیاتهای ج: درسها وآموزه

 وکالنشهر تهران4

ت كه با ریزانه اسبرنامهرسمي و دو مفهوم ، حاكي از وجود مفاهیم مختلفهاي تحلیلي بر اساس روش تطبیقي یافته 

حیه نا "و  "سبز كمربند "عبارتند از  این دو مفهوم مفهوم حریم شهرها در كشورمان ایران كم و بیش انطباق دارند،
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ده در شناخته شكشورهاي توسعه یافته و كالنشهر  شش، تجربیات پژوهش. در این "اعمال قدرت و كنترل فرا مرزي 

 شان مينها و نتایج تطبیقي یافته. و مدیریت آنها بررسي گردید برنامه ریزيهاي زمینه تعریف این دو محدوده و شیوه

و نسخه اي واحد و یکپارچه و عملي  از یک چارچوب نظريي شهري هاو مدیریت پسکرانه برنامه ریزيدهد كه 

ها و ساز وكارهاي ممکن در این زمینه، تالقي، تركیب و دستیابي به روشنمایند، از این رو براي پیروي نمي واحد 

ده اعمال وتحقیق با تطبیق و بررسي محد. در این تطبیق تجارب موفق جهاني موجود، مي تواند مفید و موثر واقع گردد

حکمروایي منطقه اي و مدیریت محدوده پیرا  سازوكار بخشدر دو قدرت فرا مرزي كالنشهر داالس در ایالت متحده 

در این زمینه براي كشورمان پیشنهاد مي گردد  یيهاهاي آن با حریم شهرهاي ایران، آموزهشهري، با توجه به شباهت

ط با شاخص در ارتباي هاجهاني از نمونهموفق تجربیات  مرور جهت بي درانتخادیگر تطبیقي نمونه  و همچنین پنج

 محسوب مي گردند.حریم مناطق كالنشهرهاي كشورهاي توسعه یافته مدیریت 

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پزوهشی

زندگي  براي مناسبي محیط و عنوان ذخیره توسعه ضابطه مند و قانونمند شهري، سرمایه به پیرامون كالنشهرها اراضي

 بدون هاي طبیعيسرمایه این كه پایدار مي باشند، زماني تحقق توسعه اصلي عنوان بستر به و شهري جمعیت آینده

 به ننمایند، حریم كالنشهرها را كنترل ها و مجموعه مدیریت شهري، حریم كالنشهرهادولت و مي گردند رها برنامه

 این نتیجه از گسیخته، در هم شهري از و بافت پایدار كردهبي ضابطه، ناهمگون، ناپایدار و فرسوده رشد  صورت

برنامه  و هاي شهريسرانه اولویت نیازها و تشخیص لذا .نمي گردد طبیعي براي توسعه آتي استفاده مطلوب هايسرمایه

ر توسط با مطالعه و دقت نظ باید كه پیرامون كالنشهرها موضوع اصلي و بسیار حساس بوده اراضي در مدیریت و ریزي

 گردند. هاي بلند مدت، مطالعه، ساماندهيبرنامه ریزيهاي مشاور ذیصالح طي شركت

به  توجه عدم و محوري شهر ناموزون حریم مناطق كالنشهرهاي ایران، نگرش داخل توسعه نابساماني و دلیل مهمترین

كالنشهرهاي كشور  ت حریم مناطقمشکال از عمده اي بخش بنابراین و به عنوان حیاط خلوت مي باشد، مناطق پیرامون

 راستا این و در دولت و مجموعه مدیریت شهري راهبرد و سیاستگذاري متناسب توسط فقدان دلیل به تهران جمله از و

واحد  مدیریت نبود و قانوني جایگاه اطراف كالنشهرها فقدان اراضي در شهري توسعه نابساماني پارامترهاي مهمترین

ایجاد  اساسي ازعوامل برنامه ریزي و مدیریت ضعف كه این به توجه پاسخگو مي باشد، با مشخص و متولي و شهري

 این مشکالت برآن، نظارت و مدیریت براي خاص راهبردي وجود بدون و حریم مي باشند اراضي در مشکالت كننده

واحد مقتدر و كنترل و  یتمدیر تحت شهرها پیرامون اراضي است الزم بنابراین تر مي گردند، بحراني روز هر مناطق

 گیرند. قرار هاي نظارتيدقیق توسط دستگاه نظارت

تهاي كه این الگو و سیاس و اجرا مي باشدپي گیري  حالدردر اغلب حریم شهرها سیاست تعریف كمربند سبز اكنون 

وجهي نمي وضوع مهم تراهبردي آن به مورفولوژي، شرایط اقلیمي و محیط جغرافیایي مرتبط بوده كه متاسفانه به این م

 گردد.

ي ها¬سیاست ممانعت كامل از توسعه كه در نمونهشهرها در حال اجرا مي باشد،  حریم درباره متضاد كامال سیاست دو

 و سیاست آزادي كامل براي توسعه این گردداروپایي با ایجاد قلمروهاي فیزیکي )هاله یا كمربند سبز( دنبال مي 
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جا این . البته مقصود از ممانعت از توسعه درمي توان در نظر گرفتالت میانه اي را طیف ح دو . در بین ایننواحي

در مورد حالت میانه، این محدوده عرضي بیش از هشت كیلومتر نخواهد داشت كه البته به عنوان  توسعه مسکوني است

را مي  هانه این سیاستهر دو نمو و، نه محدوده ممانعت توسعه مي گرددتوسعه آینده شهر مطرح ه محدوده ذخیر

 .و اجرا نمود هتوجی ،اساس فرهنگ سیاسي و مقتضیات و شرایط محیطي و سرزمیني هر كشور تفسیر متناسب و توان

تشکیالت حاكمیتي،  و هافرمانداري و هابخشداري حتي و هادهیاري ها،شهرداري با توجه به وضعیت موجود اكثر

نابراین ب هاي ناپایدار مي باشند،و به عنوان منبع درآمددیده شده  در آمد زا سیلبه عنوان یک بستر و پتان شهرهاحریم 

نگردیده و در حال حاضر در اكثر شهرهاي حفظ  هاي بي ضابطهاز هجوم ساخت و ساز حریم شهرها آسیب پذیر و

 متاسفانه مدیریت ؛ وهناپایدار رسیدكل درآمدهاي از  میزان باالیياز ساخت و ساز به  ها¬سهم درآمد شهرداريكشور، 

شهري در ایران تجارت پیشه بوده و مامورت اصلي خود را سازش با سوداگران امالک مي بیند و بر این اساس 

 هاي جدیدي هر روز در این روش مدیریت شهري رخ مي نماید.¬بحران

رح مجموعه مي توان گفت كه ط بر اساس طرح جامع و طرح حریم تهران طرح مجموعه شهري رابطهدر خصوص 

در زمینه رابطه این دو قلمرو، آنچه كه اهمیت بیشتري دارد رابطه گردیده و طرح فرادست طرح حریم محسوب  شهري

وفقي كار م و كالنشهر تهران بتواند سازمدیریت  . اگرمي باشد "نظام مدیریت مجموعه شهري و نظام مدیریت حریم "

ي واقعي طرح مجموعه ها¬بخش عمده اي از دغدغه، تدارک ببیند یمرا براي برنامه ریزي و كترل توسعه فضایي حر

 .تهران برآورده خواهد گردید شهري

بزرگ هرهاي ش محدوه فیزیکي از رشد جلوگیري براي ابزاري عنوان به خود سنتي كاركرد بر عالوه سبز كمربند مفهوم

به  اركردهایي چون توسعه كشاورزي شهريزمینه ك و نیز جلوگیري از ادغام شهرها و شهركهاي همجوار، اكنون در

گسترش گردشگري و توریسم محلي و فرامحلي و ایجاد و گلخانه اي هیدروپونیک وكشاورزي ارگانیک ه ویژ

مند نیاز رهاایجاد، حفاظت و توسعه كمربند سبز كالنشهمي گردد و ي ویژه حفظ حیات وحش پیگیري ها¬محیط

لي ي حمایتي محلي، مهاي آموزشي، پژوهشي و بودجههااختصاص برنامهحمایت سیاسي و  تدوین و تصویب قوانین

 .مي باشد و منطقه اي

هاي محلي و مدیریت هاشهرداريدر محدوده قانوني شهرها روبرو بوده و  متعددي هايچالش با شهري كالن مناطق

 حریم مي باشند.بدون همراهي و كمکهاي ملي به تنهایي فاقد توانایي و ظرفیت الزم در حل مشکالت 

اي در گرو ایجاد سازوكارهایي برشهرها به عنوان سازوكار مدیریت و برنامه ریزي حریم گزینه تحقق و توفیق هرگونه 

تجارب  آن گونه كهمي باشد و حکمروایي یکپارچه منطقه اي و یا پذیرش نقشه راهي براي استقرار چنین سازوكارهایي

منطقه گرایي  در جهتكارهاي رسمي یا داوطلبانه  و در نبود یا ضعف سازكشورهاي توسعه یافته نشان مي دهد، 

بتوانند در حل مسائل موجود موثر واقع محلي و ملي كالنشهري نمي توان انتظار داشت اقدامات پراكنده نهادهاي 

 شوند.
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ید زمینه بامي پیش از هر اقدا و دارد ویژه ضرورتي كالنشهرها خصوص حریم در هاي علمي و تخصصيپژوهش

محلي، منطقه اي و ملي و كلیه عناصر موثر در ارتباط با چشم انداز آینده سطوح ادراک شهروندان، متخصصان، مدیران 

 گردد.فراهم كالنشهرها حریم 

پي ك)و در نظر گرفتن نسخه اي واحد براي حریم كالنشهرها به صورت یکسان  محض فضایي - كالبدي هايطرح

هاي الزم درجهت كنترل و هدایت فتن ذائقه، نیازها و تقاضاي شهروندان هر شهر، فاقد توانایيكاري ( بدون در نظر گر

 توسعه پایدار حریم كالنشهرها مي باشند.

 "لزوما حریم شهرها،  ریزي برنامه و مدیریت براي مي دهد جهاني كشورهاي پیشرو و توسعه یافته نشان تجارب

. بلکه مي توان از سازوكارهاي نبوده محلي ضروري هايدر حکومت رسمي و جدید سطحي یا و سازمان ایجاد

. سازمانهاي مردم نهاد، اري نمودبهره بردكشورهاي موفق در این زمینه غیررسمي همانند تجربه  نوآورانه، داوطلبانه و

 ي نهادهايهاامهي سازماني، شوراهاي رسمي و داوطلبانه و غیره، نقش مهم نظارتي و حمایت از پیشبرد برنهاائتالف

 .مي نمایند ایفادر جهت تحقق توسعه پایدار حریم شهرها مسئول 

 عام طور به و خاص طور شهرها، به حریم ریزي برنامه و ها و تئوریهاي مدیریتبرنامه از مدل و مفهومي هیچ

 اني باشند.یکس داراي كارایي و تناسبها كالنشهرحریم ندارد كه در همه مناطق  وجود اي منطقه حکمروایي

 از یکي كالنشهرها، پیرامون حفاظتي خاص هايمحدوده در واقع اراضي مالکین حقوق و مالکیت مانند هایيمقوله

ي مصوب پیراشهري هاممنوعیت توسعه در محدوده و بودهشهري چالش برانگیزترین موضوعات پیش روي مدیران 

خواهد شد و موجب ایجاد بستر ن توسعه این اراضي مواجه )مانند كمربند سبز( همواره با اعتراض مالکین و ذینفعا

 مشکالت مضاعف مي گردند.

مند نیاز ،( حریم عام مفهوم) پیراشهري حفاظت خاص هايمحدوده با مرتبط هايطرح و هابرنامه ها،سیاست در توفیق

یي چون ایجاد ها. در طرحدمي باشنو محلي  منطقه اي، شکل گیري سطح قابل اعتمادي از اراده ملي )دولت مركزي (

ح منطقه اي با حکومت و همچنین وو توسعه كمربند سبز به دلیل مواجه بودن شهرها )سطح محلي ( و نیز سط

 ي فني و مالي، بدون حمایت گسترده دولت، نتایج و توفیقات كافي حاصل نخواهد شد.هامحدودیت

زیست محیطي، تفریحي،  ،ي آتي كالبديازهایرفع نت جه ریناپذ دیتجد هايیهبه عنوان سرما هاشهر میحر ياراض

حریم  يداریحفاظت و پا تیضمن رعاشهروندان در شرایط خاص و بحراني طراحي گردیده و  يورزش ي وفرهنگ

و  شیآما قیو از طرهاي هدفمند هایي از فعالیتمجموعه قیاز طر شهروندان يبرا شیعدالت و آسا تیو رعا شهرها

برنامه  ،ينیسرزم شیراستا آما نیدر ا، دنریقرار گ نهیمورد استفاده به، ضرورت دارد، شهر رامونیپ يفضاها يسامانده

 .گردند اقدام یيو روستا يشهر هايانواع طرحدر قالب  يو محل يا هو منطق يمل يكالبدهاي طرح ،یيفضا ریزي

ن مستقر ینه و سابقه تاریخي از گذشته تا كنوبا توجه به اینکه در قالب اكثر حریم كالنشهرها، روستاهاي زیادي با پیش

 هادي هايو فعال مي باشند، ضرورت دارد با حفظ و حراست اینگونه مکانهاي جغرافیایي و تسریع در تهیه طرح

روستایي كارآمد نسبت به اعمال كاركردهاي مناسب روستایي درجهت رشد و هدایت صحیح بافت روستاها و نسبت 
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گونه روستاها در جهت پرهیز از گسترش و تبدیل به شهرهاي جدید در داخل حریم كالنشهرها به استقرار و حفظ این

 اقدام نمود.

درخصوص روستاهاي واقع درحریم شهرها ضرورت دارد، به كاركردهاي ویژه اینگونه مکانها نظیر توسعه گردشگري، 

ار در روستاهاي واقع در حریم شهرها كشاورزي، تولیدي، صنایع و محصوالت فرهنگي در جهت ایجاد اشتغال پاید

 اهتمام جدي نمود.

هاي غیررسمي فعال واقع درحریم شهرداري تدقین دقیق و اجراي مرزهاي محدوده روستاها، شهركها و سکونتگاه

تهران و جلوگیري جدي از توسعه بي ضابطه اینگونه مکانها و همچنین شناسایي ذي نفعان اداره امورحریم و  4منطقه 

ي ساز و كارهاي الزم به منظور ارتقاي سطح مشاركت شهروندان حریم در راستاي تحقق مدیریت یکپارچه طراح

حریم مناطق كالنشهر تهران و اجراي دقیق و یکپارچه طرح جامع حریم پایتخت و تحقق عملي واجرایي مدیریت 

 محدوده و حریم كالنشهرها ضرورتي اجتناب ناپذر مي باشد. واحد یکپارچه
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