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 مقدمه

 در حریمذی  اسذت  الزم شذهرها  امذور  اداره بذرای . پذذیرد  نمی پایان ها آن اداری و قانونی مرزهای در شهرها مدیریت 

 تذثییر  خذود  پیرامذون  حذری   بذر  کذه  همچنذان  شذهر  زیرا گیرد؛ قرار ریزان مهبرنا نظارت و کنترل تحت ها آن پیرامون

 آن، حذری   و شذهر  میذان  ای رابطذه  چنذی   تبذع  بذه  هذا  شهرداری. پذیرد می تثییر نیز آن تحوالت و وقایع از گذارد، می

 نیذز  شذهرها  ی حر مدیریت در باید شوند می محسوب شهرها داخل مسائل با مواجه در نهاد تری  اصلی که گونه همان

 تهذران  شذهر  کذالن  حری  مدیریت عنوان به ها شهرداری مشکالت از ای عمده بخش اکنون اما کنند؛ ایفا را اصلی نقش

 هذای  سذکونتگاه  رشذد . دارد شذهر  حذری   در ریشذه  کذه  داخلی محدوده در نه جمعیتی و کالبدی تحوالت رهگذر در

 واحذدهای  اسذتقرار  کشاورزی، اراضی تفکیک و کاربری تغییر ضابطه، بی و غیر قانونی و سازهای ساخت  غیررسمی،

. هسذتند  درگیذر  آن بذا  شذهر  حذری   در هذا  شهرداری اغلب که است مشکالتی از بخشی تنها پراکنده صنفی و صنعتی

 بذوده  ای گونذه  بذه  تهران شهر پیرامون های سکونتگاه رشد و گسترش روند اخیر، دهه چند در شد اشاره که طور همان

 و هذا  بذا   طبیعذی،  پوشذش  بذا  اراضذی  و شذده  گسذترده  نابودی و اندازی دست دچار پایتخت، حری  گستره که است

 محیطذی  زیست معضالت یابی وسعت نشانگر مسئله ای  و است شده تخریب زیادی مقدار به آن کشاورزی های زمی 

 بذر  تثکیذد  با آتی تحوالت روند و کنونی وضعیت از تصویری دارد ضرورت لذا. باشد می آتی های سال در مدیریتی و

: 910  شذیعه، )گذردد   مشذخ   ایذرات  کنترل و مقابله جهت راهبردی پیشنهادات و ارائه کالبدی و جمعیتی تغییرات

91.) 

 کشذورها   در شهرنشذینى  رشذد  سذرعت  گرچذه  ا. شذهر  اسذت   نظام عمومى های ویژگی از تحول و پویایى رشد،

 توسذعه  حذال  در کشورها  در آن شتابان رشد ادامه لیک  دارد، قرار ای شده کنترل  و مناسب وضعیت در یافته توسعه

 کذه  اسذت  شذده  کشذورها  گونذه  ایذ   در شهری کالن مناطق رشد موجب امر ای . است مشهود کامالً (ایران جمله از)

 اسذت  گردیده ظاهر پیرامونى عناصر و آن برون گونه در چه و کالبد  نظام و شهر درون در آنچه های نشانه تبعات و

 معضذالت  و مشذکالت  هذا  آن بیمارگونذه  رشذد  و هسذتند  تجاری و اداری سیاسی، مراکز غالباً شهرها کالن ای  گونه

 توسذعه  و پیذدایش  از ناشى گذشته ادوار از ایهبره در تهران شهر توسعه و گسترش. است آورده وجود را پرشماری

 و درون) شذهر  جغرافیذایى  فضذا   در کالبذد   و سیاسذی  اعی،اجتمذ  اقتصادی، فرایندهای و نیروها عوامل، مجموعه

 حذواد،،  دسذتخوش  نیذز  تهذران  فضذایی  -کالبذد   سذازمان  و تحول رو ای  از که است بوده ساختاربى (آن پیرامون

 و تهذران  شذهر  گسذترش  پیرامونى فضا  در آن یابى و رشد آن متعاقب. است گردیده دوره آن های ویژگی و شرایط

 و آیذار  خلذق  بذه  منجذر  شذهر،  تاریخى های دوره از یک هر در تحوالت ای  و گردیده مزبور تحوالت تابع نیز جهت

: 911 و جعفذری،   سذرور )اسذت   گردیده شهر حری ( پیرامون و شهر محدوده)درون فضا  در جدید کالبد  عناصر

11.) 

. افتذاد  عمذده اتفذا    تغییر شهری توسعه روند و ها سیاست در آن از حاصل درآمدهای و نفت قیمت افزایش دنبال به

 بذر  شذهر  نگاه اقتصادی و ضرورت نفت، از ناشی درآمدهای وسیله به ای  توسعه مالی نیازهای شدن تثمی  با درنتیجه

بذه   شهرها به دالرهای نفتی تزریق با زمان ای  از گردید؛ مطرح صنعتی های کارگاه و صنایع استقرار منظور  به پیرامون

 صذنایع  گسذتره  اقتصذادی، بارگذذاری   های زیرساخت اجرای خدماتی، نیازهای وسیعی از دامنه رگ،بز شهرهای ویژه
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 کارکردهذای  و نقذش  در نتیجذه . پیوسذت  وقوع به کشور اداری بوروکراسی گسترده نظام رشد ها آن دنبال به و مونتاژ

 پذ   ای  از. نمود تبدیل و خدمات درآمد کار، سرمایه، جمعیت، جذب کانون تری  به بزرگ را آن و پیچیده را تهران

 کذه  جذامعی  طرح اساس بر و جدی مطرح طور به آن راهبردی هدایت و تهران شهر کنترل محدوده و حفظ ضرورت

 و رنذ   آن تذدریجی  اجذرای  و بذا  ترسذی   حری  و شهری محدودۀ عنوان تحت چارچوبی قامت آن بر بود شده تهیه

 (.41 :  93 ، سرشت و قربان فطرس)شد  تر برجسته آن نقش

اولویذت   در آن بازشناسذی  و بذوده  توجه مورد تهران شهر فضایی مادر –کالبدی ایرات با رابطه در که مسائلی از یکی

. تهذران اسذت   فضذایی  تحوالت با پیوند در شهر حری  در شهرهای موجود و ها دهستان روستاها، دگرگونی باشد، می

تهذران   تحذوالت  در مهذ   عطذ   نقذا   از یکذی  آن پیرامونی های وزهح در شهر ای  حری  تعیی  و جامع طرح تدوی 

پیرامذون   روسذتاهای  کالبذدی  ویژه به و اقتصادی –سازماندهی اجتماعی در شهر رسمی دخالت سرآغاز که چرا. است

تحذوالت   در اسذت  توانسذته  مذی  حری  اصول علی که رغ  اهمیتی به که است آن از حاکی موجود اسناد. است تهران

 هذای  خانذه  تاریک به پایتخت حری  از توان می که جایی تا اند؛ نداشته الزم توجه آن به ریزان برنامه باشد، داشته تهران

 و 12هذای   دهذه  در ناخواسذته  صورتی به تهران، با ها آن جواری از ه  ناشی های دگرگونی که کرد یاد پیرامون سطوح

 (.90 : 930 شاملو و دیگران،  ایمانی)است  هرسید 02خود، اوج به 12 دهه در و شده ظاهر شمسی 12

موجذود   شذرایط  و نیازهذا  خاطر به نه و تهران شهر هدایت مادر و کنترل ضرورت حک  به حری  تعیی  اینکه به نظر

 استحاله کشذانده  به تهران با مجاورت در را نقا  ای  خودرو، نشده و تعری  فرایندی طی حری ، در واقع روستاهای

 و نموده را سپری خود جمعیتی تحوالت تهران، حری  از ناشی حصر فضایی و انقیاد شرایط در جمعیتی های کانون و

 تشذری   ضذم   سعی دارنذد  نگارندگان رو ای  از آمده، پدید تهران حری  در عرصۀ ای سابقه بی فضایی های دگرگونی

 را تهذران  حذری  مادرشذهر   در لیذت فعا و جمعیت آتی تحوالت سکونت، های کانون و فعالیت مراکز موجود وضعیت

 سؤال اصلی ایذ  مقالذه  . شود تدوی  حری  مطلوب مدیرت برای الزم الزامات مدیریتی آن اساس بر تا نمایند بررسی

تهذران   مذادر شذهر   حذری   سذاماندهی  اشذتغال  و جمعیت اسکان میان متقابل روابط مطالعه چارچوب ای  است که در

ای بذه   م شود؟ برای بررسذی مسذئله پذژوهش از طریذق روش اسذنادی و کتابخانذه      بایستی بر اساس چه راهبردی انجا

 از اسذتفاده  بذا  و تحلیلذی  – توصذیفی  روش بذه  حاضذر  تحقیذق  هذای  آوری اطالعات پرداخته شده است و یافته جمع

اسذت،   آمذده  دسذت  به( پرسشنامه و مشاهده) میدانی پیمایش شیوه از گیری بهره و( دلفی روش) کارشناسانه قضاوت

 مسذائل  در مناسذب  اسذتراتژی  ارائذه  منظذور  بذه  معیاره چند گیری تصمی   برای تجزیه و تحلیل اطالعات ه  از روش

 .شده است استفاده تهران شهر حری  مدیریتی

 رویکرد نظری

 آن در کنتذرل شذهرداری   ونظذارت   کذه  شذهر  محدوده یرامونبالفصل پ اراضی از قسمتی از است عبارت شهر حری 

 از اسذت  محدوده شهر نیز عبذارت . ننماید تجاوز مربو  بخش و شهرستان کشوری تقسیمات مرز از و دارد ضرورت

 و ضذوابط  کذه  شذهر  در طرح هادی مذکور طرح تهیه تا و جامع طرح دوره در آتی توسعه و شهر موجود حد کالبدی

 مجزایی سیاسی لحاظ به حکومتی ایواحده ای، حومه های سکونتگاه .باشد یم الزم االجراء آن در شهرسازی مقررات

 شذهر  کذالن  یا مرکزی شهر بیرون موارد یدر برخ ولی دارند مرکزی شهر با پیوستگی کالبدی معموالً اگرچه و هستند
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 مرکذزی  شذهر  بذا  مشذترکی  اجتماعی و اقتصادی های یوابستگ و تعلقات دارای معموالًها  حومه .دارند قرار نیز اصلی

 تذوان  یم راحتی به را شهری پیرامون نواحی .دهند یم شکل را یشهر کالن ناحیه مرکزی، شهر با در همراهی و هستند

 یهذا  توسذعه  تمذامی . یابذد  یمذ  گسذترش  آن در شذهر  کرد که تعری  شهری نواحی لبه و شهر حاشیه نواحیعنوان  به

 یذا  ای حومذه  یوسذازها  سذاخت  قالب در خواه دهد یم روی پیرامون شهری نواحی دراساساً  شهری های ی زم بیرونی

 وجذود  شذهری  حاشذیه  مفهوم برای دقیقی تعری  .توسعه دیگر اشکال یا انواع و تراک  ک  روستایی مسکونی نواحی

 مذداوم  فشذار  تحت که شهری شده ساخته ناحیه ای فراسوی یهناح توصی  برای اغلب شهری هاله واژه اگرچه ندارد،

 اسذت،  روستا شذهری  هالهمفهوم  ز ا یگرید نسخه مفهوم ای  .گیرد یم قرار استفاده مورد است مسکونی توسعه برای

 بذا  و مخذتلط  کذاربری  نامشذخ ،  توسعه با شهری حاشیه از موه  عنوان توصیفی به 311  ل سا در ابتدا که یهواژ

در   زمذی  کذاربری  ریذزی  برنامه سیست  قصور نتیجه و شده مطرح شهری عوارض تمرکززدایی عنوان به که ک  تراک 

 (.912: 934 و دیگران،  رهنما)است  نشینی شهر هجوم از های کشاورزی ی زم ازحفاظت 

 فضذاهای مانذده  تذه   کذه  پاییذد  نخواهد نشود، دیری ایجاد حری  در ای یکپارچه یا جامع و منسج  مدیریت مؤیر، اگر

 وابسذته  غیردولتی عمومی ترجحاً معناست که سازمانی ای  به حری  در یکپارچه مدیریت. برود از بی  ه  آن باارزش

 آن، هذای  ی زمذ  های یکاربر و حری محدوده های  یتفعال همه بر حری ، مدیریت سازمان نام به ی تهران شهرداری به

 هذای  یریتمذد  اقذدامات  وهذا   برنامه بلکه .شود ینم بخشی مدیریت جانشی  لزوماً جامع مدیریت. فراگیر دارد نظارت

 باشذند،  داشذته  منافذات  حری  رسالت اصلی باها  اقدام وها  برنامه ای  اگر البته. سازد یم ن یکدیگر هماه با را بخشی

 (.912: 934 همان، )کند  یم ه  جلوگیری

مقتضذیات   رعایذت  بذا  همزماننه  است و بخش مقتضیات بر اساس تنها اجرا و ریزی برنامه مدیریت بخشی، از منظور

تذری   کوتاه انتخاب به دلیل تنها که آزادراهی شمار، آن از ؛ کهاست کشور در زیادی یها نمونه دارای دیگر هایبخش

کشذت و   در کودهذا  و آفذات  دفذع  سموم مصرف خجیر بگذرد، یاحصار  سرخه چون مهمی ملی میانه پارك از مسیر،

 کذه هذا   زباله و پسماندها دفع شود، ها آن یا یوتریفیکیش  کرج یا جاجرود مانند ییها رودخانه آلودگی موجب زرع که

در  کذه  جمعیتذی  هذای کانون بینجامد، حری  در آب زیرزمینی یها سفره آلودگی احیاناً و شیرابه استخرهای به تشکیل

 (.000: 913 نژاد،  و جمالی ضرابی)دیگر  بسیاری و شوند ایجاد با  و زراعی زمی 

 در کودهذا  یذا  سذموم  مصذرف  آزادراه، احدا، از جلوگیریحری   مدیریت سازمان تثسی  از هدف پیداست،چنانکه 

 بازداشذت   کلذی  طذور  بذه  و جمعیتذی  یهذا  کانون دیگر و شهرهاتوسعه  زباله، دفع برابر در مانع ایجاد با ، و زراعت

 کذاربری  ریذزی  برنامذه  بذا  سازمان ای  اصلی ی یفهوظ بلکه. نیست خود قانونی وظای  به عمل از مسئول های سازمان

 بذا  بخشذی  های یتفعال تزاح  و تداخل از ممانعت (نخست: از است عبارت آن، رعایت بر نظارت و حری  های ی زم

رسذالت   با که هایی یتفعال از جلوگیری( دوم نیفتد، خطر به شهرها تنفسیهاله  یا حری  رسالت که نحوی به یکدیگر

 و بذاز  سذبز،  فضذاهای  انذواع  ایجذاد  بذا  حذری   فضذاهای  ارتقذای  بذه  اقدام الزم، موارد در (سوم و دارد منافات حری 

 (.000: 913 همان، )گردشگری 

 جامعیذت  و یکپذارچگی . نیسذت  هذا  شذهرداری  به دولتی های تصدی واگذاری به نیازی حری  مدیریت یکپارچه برای

 و ریذزی  برنامذه  ازنظذر  صذرفاً  مذدیریت،  یذک  پوشش زیر محدوده شهری های حری  همه کردن جمع تنها نظر، مورد
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 ترکیذب  طریذق  از تذوان  مذی  را محلی و ملی های سازمان مشارکت موجبات مدیریت، ای  در .ستا نظارت و حفاظت

 یذا  امنذا  هیئذت  یذا ) شذورا  دست، ای  از های سازمان ارکان که شود می یادآوری. آورد فراه  سازمان، شورای اعضای

 بذه  وابسذته  سذازمان  ایذ   باشذد،  قذرار  اگذر  کنی ، تکرار. است حسابرس و مدیرعامل و مدیره هیئت ،(عمومی مجمع

 حذری   مذرز  محذدودیت  اصل شمول از پایتخت حری  شده اصالح تعاری  قانون 0 ماده باید گردد، تهران شهرداری

 (.1: 930 سرور، )شود  مستثنی مربو ، های شهرستان مرز به شهرها

 کذه  هستند پویایی و چیدهپی بسیار فرهنگی و اجتماعی، سیاسی اقتصادی، کالبدی های سیست ، شهری مناطق و شهرها

 شذناخته  ویژگذی  چنذی   بذه  توجذه  بذا  .است رو به رو بسیاری های دشواری با ها آن شده ریزی برنامه هدایت و کنترل

 تحقذق  در انتظار مورد بخشی ایر و کارایی به دستیابی برای و مدیریت ریزی برنامه کارگزاران و پردازان نظریه، ای شده

 همذان  بذا  متنذاظری  سیسذت   انذد  کذرده  تذالش  منطقذه  و شهر یعنی خود موضوع پیچیده ت سیس پای به پا و اهدافشان

 منسذج   و یکپارچه توسعه هدایت برای بتوانند طریق ای  از تا کنند ایجاد آن مدیریت و ریزی برنامه برای ها پیچیدگی

 یذا  پسوندها با اغلب که مفاهیمی تیبتر ای  به .نمایند مؤیرتری اقدام جغرافیایی های پهنه ای  بغرنج مسائل رفع نیز و

 هذایی تذالش  چنذی   گویذای  گردنذد  مذی  همذراه  ها ای  مانند و منسج ، سازی یکپارچه، یا یکپارچه چون پیشوندهایی

 (. 0 : 932 برك پور، )هستند

 را هریمناطق شذ  و شهرها ماهیت بود نخواهد قادر مدیریت و ریزی برنامه سیست  که است ای  گویای همه تعابیر ای 

 رسذد  مذی  نظذر  بذه  رو ای  از .کند هدایت مختل  عوامل های سیاست و ها تصمی  سازی یکپارچه و نگری جامع بدون

 در مذؤیر  گذذار سیاسذت  و گیر عوامل تصمی  و سو از یک شهری زندگی و شهر مختل  ابعاد و عناصر تنوع و تعدد

 و یکپارچذه  مذدیریت  و ریذزی  برنامذه  در برابذر  گذی بزر بالقوه دیگر تهدید سوی از آن توسعه هدایت و شهر ساخت

 .شود می محسوب پدیده ای  منسج 

 و بذی   بخشذی  بذی   همذاهنگی  سذازوکارهای  فقذدان  در آن توسعه هدایتگر عناصر و شهر در فو  های ویژگی وجود

 اطذال   چنذد پذارگی   و تفذر   آن بذه  کذه  انجامذد  می ای مسئله بروز به یکپارچگی وحدت نوعی تحقق برای سازمانی

منذاطق   و شذهرها  ماهیت بود نخواهد قادر مدیریت و ریزی برنامه سیست  که است ای  گویای همه تعابیر ای  .شود می

: 932  پذور،  بذرك )کنذد  هدایت مختل  عوامل های سیاست و ها تصمی  سازی یکپارچه و نگری جامع بدون را شهری

 0 ). 

 پراکنده با جمعیت مناطق و متراک  جمعیت با مناطق نیافته توسعه و هیافت توسعه مناطق بی  موجود تمایز ملی سط  در

 فقیذر  و یروتمنذد  هذای  بخش مشخ  طور به توان می که آنجا نیز شهری سط  در .شوند می محسوب تفر  مصادیق

 .اسذت  افزایش حال در و بوده تاریخی شهرها درون اجتماعی تفر . دارد وجود تفر  متمایز ساخت ه  از را شهری

 قذدرت یروتمنذدان   و صنعتی توسعه تاریخی بازتاب که ی ا بوده فقیر شهر و یروتمند های بخش تمایز شاهد همیشه ما

. اسذت  بذوده  هذوای بذاال   کیفیت و مدارس بهتر ونقل حمل خوب انداز چش  با زندیگی برای بهتر نواحی خرید برای

 کذه  رویذی شذهری   پراکنده و نشینی حومه تشدید و یمیالد 302  دهه از بعد شهرها در غنی و فقیر بی  شکاف روند
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 یافتذه  بیشذتری  شذهری تبلذور   درون فقیذر  نواحی و ای حومه یروتمند نواحی شکلبه . است فضایی تفر  از دیگر نوع

 (.932  پور، برك)است

 ریشذه  های عمده کاربری است کرده تالش مدرن شهرسازی .است شهرها کارکردی تفکیک از ناشی تفر  دیگر بعد

 طریق از تفکیک ای  .تفکیک نمایند ه  از کار، ونقل حمل. تفری ، سکونت یعنی شهر اصلی عملکردهای اساس بر را

 بذه  نتیجذه  در و تفذری   و فرهنذ   ، خریذد، خواب، کار مناطق گزینی جدایی به کارکردی بندی منطقه مقررات اعمال

 دو بذه  تذوان  مذی  تفر  مفهوم قالب در. (   : 932  پور، برك)انجامدمی مرده نواحی ایجاد و زاید سفرهای تولیدات

 بصذری  تفذر   انواع از یکی. شود می محسوب شهرسازی و معماری برای هشداری که کرد اشاره بصری آشفتگی نوع

 و اقتصذادی  هذای  ویژگی با که است معمارانی تنوع محصول تفر  نوعای  . است معماری در مدرنیس  پست ماحصل

 محصذولی  تذا  شوند می هدایت خودشان ناکام خالقیت یا و کارفرمایان سوی از ساز و ساخت خ مش استانداردهای

 آشذوبناك  غالذب  نیروهذای  و اجتمذاعی  و عملکردی تفر  که است جایی بصری تفر  بعد دومی . کنند تولید متمایز

 وقذوع  و شهرنشذینی  ترشگسذ  اکولوژیک نتیجذه  /تفریق فضایی. (   : 932  پور، برك)یافت کالبدی تبلور اقتصادی

 گسذترش  نوع ای  ایردر . است گذاشته افزایش به رو اغلب کشورها در اخیر دهه 0 در که است شهری رویی پراکنده

 اکوسیسذت   آن در کذه  ای گونذه  به رود می پایی  تراک  با ساز و شهرها زیرساخت پیرامون کشاورزی هایزمی  شهری

 و رابطذه  هذی   ها آن بی  گیرد کهمی شکل شهری مجزای ه  از قطعات و ودش گسیخته می ه  از شهر پیرامون طبیعی

 .(   : 932  پور، برك)ندارد وجودها  راه شبکه جز مستحکمی پیوند

 دیگذری  ای مقطع رویه پردازان نظریه غلبه یا سیستمی دیدگاه تسلط دوره افول از بعد ریزی برنامه پردازان نظریه زع  به

 یذا  ای رویذه  ریزی برنامه تسلط نظریه ریخت  ه  در شاهد تنها نه آن طول در که گیرد می شکل امهبرن پردازی نظریه در

 سذال  در .دهنذد می نشان خود از نقای  آشکاری نیز نظری مواضع دیگر بلکه هستی  ریزی برنامه در سیستمی دیدگاه

 گذیج  و نامتجذان   دوره بسیارای  . دادند هارائ نظری تکثرگرایی"عنوان تحت تئوری بحران با رابطه در ای مقاله 310 

 دوره یذا  تضذاد  در مداوم مشارکت به صورت ریزی عصر برنامههال  یترپ از دید آن برای نام بهتری  که است ای کننده

 .(9  : 932  پور، برك)است پارادای  بحران

 شهری یرتو مد اداره نظام در عملکردی تفرق

 ارائذه خذدمات   و ریذزی  برنامذه  خذا   حکذومتی  قلمرو یا شهر یک در که ونددپی یم وقوع به زمانی عملکردی تفر 

 .اسذت  شذده  دیگر تقسذی   هیئت و سازمان نهاد چندی  بی  دارند محلی ماهیتی که وظایفی کارکردها مورد در شهری

 :ازاند  ا عبارته سازمان جمله از .نامید نیز سازمانی و نهادی تفر  توان می را شهر گستره در عملکردی تفر  نوع ای 

 یشذهر  کذالن  و شذهری  ریزی برنامه ی بخشی، مراجعها ارگان و ی، مراجعرسان خدمات خا  یها سازمانشهرداری، 

 .(9  : 932  پور، برك) یشهر کالن حکومت

 سياستی -ریزی برنامه تفرق -1

 دهذد نتیجذه   یمذ  روی گذر دی جغرافیایی پهنه هر یا شهر یک قلمرو در که فضایی و اجتماعی-اقتصادی تحوالت کلیه

هذا   آن گذاری یاستسمختل   سطوح وها  بخش که است متعددی عمودی و افقی اقدامات و ها یاستس یروها،ن تعامل
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 بتوانذد  کذه  بذود  خواهذد  سیسذتمی  موفذق  ریذزی  برنامذه  سیست  ترتیب ای  به .آورند یم در اجرا به و نموده تدوی  را

 بذه  جغرافیذایی  فضذای  در ها آنو تثیر  تثییر نیز و مختل  های بخش و در سطوح ها یاستس ای  از صحیحی شناخت

 ابعاد بر ها آن تمرکز بیشتر که را سنتی جامع و کالبدی ریزی برنامه انواع توان ینم شرایطی دیگر چنی در . آورد دست

 در هسذتند  افذل غ فضایی تحوالت بر یرگذارتثی سیاسی و اجتماعی-اقتصادی های یاستس و از نیروها و است کالبدی

 .(4  : 932  پور، برك. )پنداشت موفق هدایت توسعه

 حکومتی و سياسی تفرق -2

 از تعذداد زیذادی   وجذود  معنی به یشهر کالن یها حکومت درباره بحث هرگونه عزیمت نقطه عنوان به سیاسی تفر 

 قلمذرو  هذر  اسذت کذه   ایذ   از حذاکی  عملکردی یشهر کالن منطقه یک درون مستقل مدیریتی و حکومتی قلمروهای

 مرجذع  ی و هذ  منطقه اسذت  قلمرو از بخشی در نظر اظهار صالحیت و اختیار حق دارای محلی مدیریت یا حکومتی

 .وجود ندارد یشهر کالن منطقه کل گستره در عمل و گیری ی تصم برای واحدی حکومتی

 بذا  منطقذه  -شهر یک حکومتی و زمانیسا سیست  نوع بی  باید که کنند یم استدالل یشهر کالن حکومت پردازان نظریه

 قلمذرو  با حکومت محلی سازمانی قلمرو انطبا عدم . باشد داشته وجود انطبا  آن عملکردی قلمرو و ارگانیک کلیت

 شذرایطی  چنذی  در . مناطق دانسذت  ای  حکمروایی و اداره در چالش ی تر عمده توان می را ها منطقه-شهر عملکردی

 سیسذت   و عملکذردی  کلیت که کالن شهری گستره منطقه درها  آن اجرای و یکپارچه تیسیاس تصمیمات اتخاذ امکان

 .(0  : 932  پور، برك. )بود نخواهد میسر، دهد یم تشکیل را یا روزانه شهری

 (نفوذ یذ و نفع یذ های بخش وها  ، گروهافراد قالب در)منافع  تکثر یا تفرق -3

 ایذ  اگرچذه  . گیرد یم بر در را ها آن کلیه لفافی همچون و دارد تفر  دیگر واعان با نزدیکی بسیار رابطه تفر  نوع ای 

 دلیذل  بذه  امذا  گیذرد  می قرار منطقه نیز و شهر در موجود یها تفر  یعنی اول گروه یها تفر  در توانست می تفر  نوع

 .است گرفته قرار هاشار بخش مورد ای  در ها آن بر شدن چیره یها حل راه و انواع دیگر تبیی  در آن اهمیت

 کذه  مذیالدی  312  دهه اواسط تا غالب نظریه. ندارد طوالنی تاریخی جامعه در تکثر و تفر  نوع ای  شناخت و درك

 نظذر  در کذل ارگانیذک   یذک  صذورت  بذه  را جامعه است مدیریت و ریزی برنامه در سیستمی رویکرد غلبه با همزمان

 را جامعذه  آن، مخالفذان  طذرف دیگذر  ، از دارنذد  وجود آن در که است ییها گروه و افراد مجموعه از بیش که گیرد یم

 بذرك . )اسذت  معروف جامعه از گرا یا ذره تکثرگرا دیدگاه به نظریه ای . دانند یها م گروه و افراد از یا صرفاً مجموعه

 .(1  : 932  پور،

 شناخت محدوده مطالعاتی

بذه یذک    910 تذا   900 طق شهر تهران در فاصذله زمذانی   منا یریپذ تیدهد که روند جمع اطالعات موجود نشان می

 -   :انذد از  شهر تهران طی سی سال گذشته عبذارت  پذیری مناطق شهری کالنجمعیتهای  ویژگی. میزان نبوده است

مناطق مرکزی شهر در طی ای  دوره عمدتاً جمعیت خود را از دست داده و مناطق حاشیه شهر جمعیذت بیشذتری را   

، 1طذوری کذه رشذد جمعیذت منذاطق      ای  امر موجب انتقال یقل جمعیت از مرکز به پیرامون شده بذه  .اندجذب کرده

منذاطق  -0. انذد باالتری  رشد جمعیت را داشذته  00باالتری  سه  جمعیت و منطقه  4منفی بوده و منطقه  4 و  9 ،02
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 و اشذباع  با 910  – 10، در دوره درصد رشد جمعیتی داشتند 1تا  9 بی  900  – 10های ای شهر که طی سالحاشیه

 طذی  مناطق ای  در زمی  قیمت شدید افزایش از متثیر امر ای . اندشده مواجه( درصد 0 تا   بی )جمعیت رشد کاهش

هذای قبذل از   ای طذی سذال  حاشیه مناطق در اراضی بودن قیمتارزان واقع در. بوده است اسالمی انقالب از بعد دوره

ها بود که در دوره بعد از پیروزی انقالب اسالمی و  آن یریپذ تیاصلی تفکیک امالك و جمعانقالب اسالمی، محرك 

های عمده در قیمت زمی  منذاطق در مقایسذه بذا    به دلیل ارائه امکانات خدماتی مورد نیاز و افزایش قیمت آن، تفاوت

، 0 ،   ، 2 ، 3منذاطق  )تهذران   روند خروج جمعیت از مناطق مرکزی شذهر -9. مناطق شهر تهران از میان رفت ریسا

-روند نوسذازی بافذت   -4. های بعدی تعدیل شده است، در دورهکه در دوره اول با شدت زیادی روی داده( 1 ، 1 

گونه مناطق از آن خارج نشده و رشذد منفذی جمعیذت در آن    های فرسوده در چند سال اخیر سبب شد تا ساکنان ای 

 (.910 مرکز آمار ایران، )متوق  شود
 برآورد جمعيت تهران به تفکيک شهری و روستایی -1جدول شماره 

 930  934  939  930   93  932  913  911  911  911  910  سال

 0121  0114  0003  0499  0921  19 0  2 02  193   110   021   940   کل

 302   100   139   019   494   921   00    2340  2114  2032  1 24  شهری

 109 119 111 112 114 111 111 131 321 1 3 301 روستایی

 (932  ایران، آمار مرکز: )منبع

ای  شاخ  جمعیتی که از . باشد یاست که در ای  زمینه قابل طرح و بررسی م ییها تراک  جمعیت از جمله شاخ 

های جمعیتذی در بععذد توزیذع     ژگیشود، وی رابطه میان تعداد جمعیت و مساحت محدوده تحت اشغال آن حاصذل می

دهذد کذه    مقدار تراک  محاسبه شده برای مناطق مختل  شهر تهران نشان مذی . گذارد فضایی را به خوبی به نمایش می

های زمانی گذشته تاکنون، تفاوت میان مناطق شمال و جنوب شهر همیشه در حد بسیار زیاد بوده اسذت بذه    طی دوره

نفذر   0 4با حداکثر تذراک   )، از مناطق با تراک  خیلی زیاد در نیمه جنوبی شهر 910 ای که طی سرشماری سال  گونه

نفذر در   32تذا   42با مقدار )تا محالت ک  تراک  شمال شهر ( 922و تراک  میانگی   1 و  4 ، 2 در هکتار در مناطق 

در بخذش غربذی و جنذوب     البته با در نظر گرفت  مناطق جدید و گسترش حوزه خذدماتی شذهر  . متغیّر است( هکتار

. باشذد  نیز قابل مشذاهده مذی  (  0از منطقه  1ناحیه )غربی، مقدار تراک  بسیار اندك حتی تا کمتر از یک نفر در هکتار 

پذذیری   نفر است که نشان از وجود قابلیت و ظرفیذت جمعیذت   9 های اخیر حدود  متوسط تراک  جمعیت در قسمت

به رغ  استمرار یافت  تفاوت موجود میان منذاطق شذمالی و جنذوبی شذهر     . باالتر در بخش گسترش جدید شهر دارد

تغییذر کذانون اصذلی تذراک  یذابی      . توان بر کاسته شدن از شدت ای  تفذاوت اذعذان نمذود    ، می910 تهران طی سال 

 .های ای  وضعیت است های شمالی و شرقی، از بارزتری  مشخصه جمعیت از مناطق جنوبی شهر به بخش

نفذر در هکتذار    494بذا   2 از منطقه  0، ناحیه 910 اسبات انجام شده بر روی اطالعات سرشماری سال بر اساس مح

. ردیذ گ ینفر در هکتار در مرتبه بعدی قرار م 420نیز با رق   0 از منطقه  0ناحیه . کند یباالتری  مقدار تراک  را ارائه م

نکته قابل توجه ای  . زو مناطق نسبتاً پرتراک  شهری هستندنفر در هکتار، ج 902نیز با متوسط تراک   1و  1،  مناطق 

در ایذ  بذی ،   . های شهر قرار دارند بخش  یتر ، مناطق جدید شهر ه  چنان در رده ک  تراک 910 است که طی سال 

ش نمذای . نفر در هکتار کمتری  تراک  شهر تهران را به خود اختصذا  داده اسذت    /9، با مقدار 00از منطقه  9ناحیه 

کریذدور اول از منتهذی   . بصری ای  شاخ  در شهر تهران، نشان دهنده وجود دو کریدور عمده تراک  جمعیتی است
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 یریذ گ دومذی  کریذدور نیذز بذا جهذت     . ابدی یالیه جنوب شرقی شهر آغاز و تا مناطق مرکزی، به سمت شر  امتداد م

هذای   شان از تمایل جمعیت به استقرار در محذدوده شمالی ولی با مقدار تراک  کمتر نسبت به کریدور اول، ن -جنوبی 

در  یگذزار  اسذت یاعمذال س  دیذ ترد یبذ . نزدیک دارد یا ندهیمحدوده پرتراک  در آ یریگ شمالی شهر و در نتیجه شکل

زمینه تعیی  و نحوه فروش تراک  ساختمان در سط  مناطق مختل  شهرداری تهران تذومم بذا تغییذرات ایجادشذده در     

مربذو  بذه کیفیذات درونذی جمعیذت و اوضذاع اقتصذادی خانوارهذا، در بذه وجذود آمذدن ایذ              های  برخی شاخ 

 (.910 مرکز آمار ایران، ) نبوده است ریتثی یکریدورهای جمعیتی ب

 های کالبدی شهر تهرانویژگی

 سذوخت،  ه،تغذی برای را خود نیاز مورد مواد بیشتر انسان تاریخ، طول در. شود محسوب می طبیعی منابع اساس زمی ،

 به او مرگ و زندگی تولد، پایگاه او، زندگی فضای و انسان بوم عنوان به زمی . است کرده تثمی  زمی  از مسک  و لباس

 و کند عمل می ها آن محیط و زنده موجودات از ای مجموعه یعنی اکوسیست ، یک صورت به همواره زمی . آید شمار می

 انسذانی،  هذای  فعالیت در زمی  کارگیری به. است وابسته زمی  کاربری کیفیت و نوع به اکوسیست  هر کارآیی رو ای  از

 که (غیره و جنگلداری کشاورزی،)روستا در زمی  کاربری. رساند نمی را زمی  کاربری مفهوم مادی، سود برای ضرورتاً

 (غیره و سازی خانه تجارت، صنعت،) شهر در زمی  کاربری با برند نام می کاربری کارکردی زمی  عنوان به آن از گاهی

 رفذع  بذرای  زمی  روی در را انسانی های فعالیت همه های فضایی جنبه زمی ، کاربری که نماید چنی  می. است متفاوت

 .دهد نشان می او فرهنگی و مادی نیازهای

 مطالعذه  ،فیزیکذی  های بررسی در شهری های فعالیت پراکندگی نحوه و شهر شناخت جهت در اساسی مطالعات از یکی

 و های زمذی   ویژگی درباره اساسی اطالعات تهیه زمی ، کاربری مطالعه از منظور. است شهری اراضی از استفاده نحوه

 زمذی   از استفاده نحوه تحلیل و تجزیه برای اطالعات ای  از. باشد پذیرد، می صورت می آن در که مختلفی های فعالیت

 کذاربری  آنکه ضم . شود استفاده می نماید، معی  را زمی  از استفاده نحوه دهآین در که ای نقشه تهیه و موجود وضع در

 غربذی  جنذوب  و غربذی  مناطق در مسکونی، کاربری شرقی، و شمال مناطق در اما است، مختلط شهر سراسر در اراضی

 شذهر  رکذزی م و هذای قذدیمی   محله در. دارند غالب وجه اداری و تجاری کاربری مرکزی مناطق در و صنعتی کاربری

 کذه  کذرده  نفذوذ  شذهری  قطعذات  مرکز سوی به تدریج به که است شده متمرکز ها کناره امتداد در غیرمسکونی کاربری

 در هذای اصذلی   خیابذان  پیرامذونی،  االحدا، های جدید محله در مقابل در. است غالب وجه ها آن در مسکونی کاربری

. اسذت  اخیذر  تحذوالت  و تغییر از قبل قدیمی محالت و شهرها ارساخت مشابه الگو ای  که اند شده احدا، محالت میانه

 از ناشذی  شذد،  اعمذال مذی   آن در بنذدی  منطقذه  نذوعی  بذه  که شهر سنتی ساختار مقابل در ها یکاربر آمیختگی پیدایش

 را هذای تجذاری   کذاربری  االحدا، جدید شبکه از حمایت و مرکزی بازار گسترش منظور به که است دولت حساسیت

 و فضذا  بر بازاریان انحصار برچیدن منظور به دولت های سیاسی انگیزه از ناشی عمده طور به اقدام ای . کرد یتشویق م

 مذانع  کذه  بذود  جدید کارهای و کسب به دادن جای در بازار محدود ظرفیت آن، دیگر علت. بود اقتصادی یها تیفعال

 (.42: 911 ، شهرکی و زنگنه قرخلو)شد  تجاری می هایمحل کسب سر بر رقابت

سرچشذمه   ریذزی  برنامذه  مؤیر نظام یا عمومی اجماع هرگونه غیاب در شهری بافت سریع توسعه از همچنی  پدیده ای 

 نذوع  نظذر  از شهری فضای بندی منطقه برای ییشنهادهایپ ارائه و ریزی برنامه نظام یک برقراری از پ  حتی. گرفت می
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 توسذعه  آن نتیجذه  کذه  شذد  مذی  شنهادهایپ ای  اجرای و ریزی برنامه کنترل مانع ها یشهردار محدود اختیارات کاربری،

 از دولذت  تشذویق  و حمایذت  و شذهر  قذدیمی  ساختار بر یکش ابانیخ جدید نظام تحمل. بود مختلط کاربری با مناطقی

 و ؤسساتم جانب از شهری های منطقه کناره اشغال اصلی دلیل قدیمی بازار با رقابت جهت در خیابانیی وکارها کسب

 بذاقی  مسذکونی  همچنذان  دسترسذی،  محذدودیت  دلیذل  بذه  شهری های بزرگ منطقه قلب. است کوچک یها فروشگاه

 تشذابه  بیذانگر  های قدیمی محله بازارهای و پیرامونی االحدا، های جدید محله های عریض خیابان بی  تشابه. اند مانده

 در یعنذی  مسذکونی  منذاطق  در محلی مرکز یک تدریجی دایشپی همانا تشابه ای . است دو ای  توسعههای  فرایند میان

 تحذت  تجذاری  وسذازهای  ساخت جانب از های پیرامونی محله. است سط  باالتری  در دسترسی میزان که است جایی

مدنی پور، ) هستی  مسکونی مناطق به تجاری های فعالیت اندازی دست شاهد مرکزی مناطق در آنکه حال نبودند، فشار

 91  :024.) 
 تهران شهر در اصلی و عمده های کاربری انواع نسبت و اشغال سطح -2جدول شماره 

 نسبت به کل سط  اشغال نوع کاربری اراضی

 1/01 11  مسکونی

 0/4 01 اداری -تجاری

 4/4 01 کارگاهی -صنعتی

 3/4 92 و نقل و انبارداری حمل 

 1 /1 4   شبکه معابر و دسترسی

 1/  02 خدمات شهری

   /4 12 فضای سبز

 1/0 90 (زراعی و باغی)کشاورزی 

 0/1 44 نظامی

 1/1  4 بایر و ساخته شده

 22  4 1 ها مجموع کاربری

 (932  ایران، آمار مرکز: )منبع

 گستره حریم شهر تهران

 ایذران  یمعمار و شهرسازی یعال یشورا مصوبه 1 بند مطابق .است تهران شهر پیرامون اراضی پایتخت، حری  گستره

 از پایتخذت،  حذری   گستره :تهران شهر( جامع) ساختاری-راهبردی طرح اصلی سند موضوع با 911 /20/23 تاریخ به

 گسذتره  ای  رسد، می تهران استان در ورامی  و پاکدشت یها شهرستان به شر  جنوب از و دماوند شهرستان به شر 

 از و البذرز  تثسذی   تذازه  اسذتان  و مالرد شهرستان با غرب زا مرکزی، استان با غرب جنوب از ق ، استان با جنوب از

 سذال  در کذه،  است کیلومترمربع 1222 از کمتر پایتخت، حری  گستره مساحت .است مرز ه  مازندران استان با شمال

 با ،911  سال در است؛ بوده اسالمشهر و کری  ربا  شهریار، ری، شمیرانات، تهران، یها شهرستان از متشکل ،911 

 ایذ   درون یها شهرستان فهرست به ه  قدس شهرستان غربی، جانب در کشوری تقسیمات شدنتر  کوچک و خُردتر

 در بهارسذتان  شهرستان نام با و شده منفک کری  ربا  شهرستان از بخشی ،913  سال در و است؛ شده اضافه گستره،

 (.01 :  93 و رحیمی،  نظریان)است  گرفته جای گستره ای 

 کذری ،  ربذا   آبذاد،  حس  چهاردانگه، پرند، پردی ، بومه ، باقرشهر، باغستان، اندیشه، اسالمشهر،) ه شهربیست و س

 نصذیرآباد،  شذهر،  نسذی   لواسذان،  گلسذتان،  کهریزك، قدس، فش ، فردوسیه، صباشهر، آباد، صال  شهریار، شاهدشهر،

 در جمعیتذی،  نقطذه   0 و سذکنه  از خذالی  دیآبذا  14 و نفر 22  از کمتر جمعیت با آبادی 34 روستا، 091 ،(وحیدیه
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 البذرز  شذده  حفاظذت  منطقذه  از بخشذی  و ورجذی   جذاجرود،  شده حفاظت مناطق .دارند قرار ،پایتخت حری  گستره

 کذویر  ملذی  پذارك  و ایذران  مرکذزی  کذویر  شذده  حفاظت منطقه به جنوب از گستره، ای . دارند قرار اینجا در مرکزی

 .هسذتند  ،پایتخذت  حذری   گسذتره  درون الر، ملذی  پذارك  از بخشذی  و حصار سرخه خجیر، ملی یها پارك. رسد می

 جانذب  در کذرج : ازانذد   عبذارت  دارنذد،  قرار پایتخت، حری  گستره یفراخ و بالفصل حوزه در که ای عمده شهرهای

  ایذ  بذر  کذه  شر ؛ جانب در دماوند و روده  و شرقی جنوب در پاکدشت، پیشوا، ورامی ، قرچک، مجموعه غرب،

 اعظ ) یرفتپذ خواهند ایر بسیار پایتخت حری  برای شده بینی پیش یها برنامه از آینده در و هستند تثییرگذار گستره

 (.02:  91 آزاده، 

 شذهر  در نفر 1131222 تفکیک، به که است بوده نفر 9 299 2  گستره ای  جمعیت ،910  سال سرشماری با مطابق

 پیش ؛اند داشته سکونت ها یآباد سایر در نفر 0021 و روستاها در نفر 013121 ،شهرها سایر در نفر 109222  تهران،

 تعذداد  ایذ   از کذه  برسذد  نفذر  9111222  حدود به پایتخت حری  گستره جمعیت ،420  سال تا که است شده بینی

 ی حذر  روسذتاهای  سذاک   نفذر  21222   و دیگذر  شذهر  09 ساک  نفر 0104222 تهران، شهر ساک  نفر 1222 22 

 خذدمات  نیازهذای  تذثمی   بذرای ها  برنامه ،911  تهران جامع طرح مصوبه 4 بند در که حالی در بود؛ خواهند پایتخت

 شذده  بینذی  پذیش  .اسذت  شده انجام نفر میلیون 3/  معادل تهران، شهر( روز جمعیت) شاغل و ساک  جمعیت شهری

 واقذع  جمعیتذی  یهذا  کانون و پایتخت حری  گستره در کشور کل درصد جمعیت 02 از بیش ،420  سال در که است

 4/2 از کمتذر  گسذتره،  ایذ   مساحت که است حالی در ای  و داشت؛ خواهند سکونت آن، فراگیر و بالفصل حوزه در

 (.02:  91 همان، )است  ایران مساحت از درصد

 پایتخت حریم گستره فضایی سازمان

 را موجذود  وضع فضایی سازمان اصلی ساختار و یافته ارتبا  اطراف شهری مراکز به تهران از اصلی ارتباطی نه محور

 عملکذردی  هویذت  هریک برعک ، و اطراف یها سکونتگاه با تهران دادن ارتبا  بر عالوه محورها ای . اند داده شکل

 کشذاورزی،  صنعتی، مانند فعالیتی مشخ  هایعرصه محورها، از یک هر که معنا ای  به دارند؛ مشخصی کارکردی و

 فرودگذاه  شهری، هایسکونتگاه چون شاخ  نقا . اندشده متمایز ه  از واند  داده شکل خود اطراف در...  و امینظ

 سذاختاری  نقذش  ها یروگاهن و تهران پاالیشگاه ،زهرا بهشت و( ره) ینیخم امام مطهر مرقد ،(ره) ینیخم امام المللی ی ب

 و شذمال  در نیذز  طبیعذی  شذاخ   و کذالن  هذای پهنه. ارندد پایتخت حری  گستره موجود فضایی سازمان تعری  در

 و بذاز  اراضذی  یها محدوده جنوب در و کوهستانی هایمحدوده شمال در دارند؛ ساختاری نقش حری  گستره جنوب

 (.19: 911 شیرسوار،  مقدم و رزقی الدن)هستند  شناسایی قابل شور

 یا محذدوده  محورهذا  ای  از یک هر برای پایتخت، حری  موجود وضع در ساختاری عناصر مناسب شناخت منظور به

 طبیعذی  عذوارض  کذه  جاهایی در شد؛ تعری  طرف هر از محور، معرف اصلی آزادراه محوریت به کیلومتر 0 عمق به

 موجذود  قذدیمی  یذا  فرعی جاده نظیر ساخت انسان یا عارضه یا و داشت وجود توپوگرافی یا رودخانه مانند شاخ 

 یهذا  محذدوده  ای  در گردید؛ تر یکنزد واقعیت به محور نفوذ حوزه و شد منطبق عوارض ای  با کیلومتر، 0 حد بود،

 و روسذتاها  ،هذا  شذهرك  و شذهرها  پایتخذت،  حذری   گسذتره  اصلی یها راه امتداد در کیلومتری، 2  تقریب به عریضِ

 آزادراه بذا  رابطذه  در را خذود  لیتفعا و موجودیت که دارند قرار تثسیساتی و تجهیزات وها  کارگاه و صنایع ها، یآباد
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 و کذار  از ای یچیذده پ یهذا  مجموعذه  وانذد   داده شذکل ( کند یم تعری  خود حول را یا مجموعه و دارد محوریت که)

شیرسذوار،   مقذدم و رزقذی   الدن)انذد  یدهسذوتر گسذتران   آن گاه و استان مرزهای تا تهران شهر از را طبیعت و سکونت

 911 :19.) 

 امتذداد  در و جنوب و غرب و شر  در تهران، از منشعب یها آزادراه امتداد در که هستند حورهاییم: گذار محورهای

 نقش پایتخت، حری  گستره موجود فضایی سازمان در اند؛ شده تعری  شمال در تهران، از منشعب کوهستانی یها راه

 از. هسذتند  سذکونت  و کذار  نقا  رییگ شکل عامل و جمعیت جاذب تهران، شهر با پیوستگی دلیل به و دارند کلیدی

 یگذذار  نذام  موجود فضایی -کارکردی بالقوه قابلیت مبنای بر ها آن ازهرکدام  و است اصل ،ها آن ساماندهی پ ، ای 

 بذوم  یسذت ز یها ارزش از حفاظت اصل تحقق که است وضعیتی به موجود نابسامان وضعیت از گذار هدف،. اند شده

 :ازاند  عبارت محورها ای . آورد فراه  پایتخت، حری  گستره منزلت و شثن خور در فضاهایی با را تهران شهر

 دماوند پردیسانِ محور -

 پاکدشت -تهران صنعتی محور -

 ورامی  -تهران کشاورزی محور -

 ق  -تهران سیاحتی -زیارتی محور -

 ساوه -تهران سکونت و کار محور -

 شهریار سبز محور -

 وی قز -تهران فراغت و صنعت و سکونت محور -

 آبرود نمک -تهران گردشگری محور -

 (.19: 911 شیرسوار،  مقدم و رزقی الدن)فش  -تهران کوهستانی زیبای و سرسبز محور -

 شناسی روش

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعذات از  . ی تحقیقات برحسب هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی استبند دستهدر 

منظور ارائه استراتژی مناسب در مسائل مذدیریتی حذری  شذهر تهذران      معیاره تاپسی  به چند گیری تصمی  های روش

 .استفاده خواهد شد

 تهذران  حذری  شذهر   مذرتبط  وربذط   ذی مسئولی  و خبرگان کارشناسان، را آماری ی جامعه پژوهش موضوع اساس بر

 خصذو   در ضذیحاتی تو لذا بود خواهد دلفی تکنیک شد خواهد استفاده راستا ای  در که تکنیکی و دهند یم تشکیل

 آینده بینی یشپ برای تخصصی نظرخواهی یک دلفی: گردد می ذکر کارشناسان متخصصی ، آماری جامعه تعیی  روش

 یذز ن بذاالیی  ینذان از اطم سذادگی،  ضذم   روش ایذ  . کذرد  اسذتخراج  را مختلذ   نتایج توان می آن اساس بر که است

 کذار  بذه ( معذی   حیطذه  یک در)افراد  های قضاوت و اتنظر تلخی  و آوری جمع برای که طوری به ،برخورداراست

 (.04 :  91  فتحی،)رود  می

 و کارشناسذان ) جامعذه  ابتذدا  باشذد  مذی  بنذدی  طبقه نوع از و احتمالی پژوهش ای  در استفاده مورد گیری نمونه روش

 تصذادفی  هذای  مونذه ن آنگذاه  کذرده،  تقسی  همگنی هایقسمت به را( مربوطه های سازمان ربط ذی مسئولی  و خبرگان

 جامعذه  اعضذای  از یذک  هر گیری نمونه نوع ای  در. کنی  می استخراج جداگانه های مجموعه زیر ای  از مستقل، ساده
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 انتخذاب  کذه  اسذت  ایذ   بودن مستقل از منظور ٬دارند نمونه در گرفت  قرار برای مستقلی و برابر شان  شده تعری 

 اعضذا  تمامی اسامی فهرست ابتدا روش ای  در. ندارد تثییری جامعه اعضای سایر انتخاب در شکل هی  به عضو یک

 تعذداد  تصذادفی  اعذداد  جدول از استفاده با و دهی  می اختصا  ای نمره ها آن از یک هر به سپ  ٬آورده دست به را

و بذه تعذداد   با توجه به اینکه جامعه آماری موردمطالعه از حج  کمی برخذوردار اسذت   . کنی  می انتخاب را نیاز مورد

 .باشد می مورگان جدول با نمونه حج  محاسبهتری  روش  رسد مناسب نفر نمی 914
 1جدول مورگان -3جدول شماره 

 N S N S N S N S N S 

 2  2  22 12 012  10 122 012 0122 991 

 0  4   2 11 032  10 102 010 9222 94  

02  3  02 30 922  13 322 013 9022 041 

00 04  92 31 902  10 302 014 4222 90  

92 01  42  29 942  1   222 011 4022 90  

90 90  02  21 912  11   22 010 0222 901 

42 91  12   9 912  1   022 03  1222 91  

40 42  12   1 422  31  922 031 1222 914 

02 44  32  09 402 02   422 920 1222 911 

00 41 022  01 442 020  022 921 3222 911 

12 00 0 2  90 412 0 2  122 9 2  2222 919 

10 01 002  91 412 0 4  122 9 9  0222 910 

12 03 092  42 022 0 1  122 9 1 02222 911 

10 19 042  44 002 000  322 902 92222 913 

12 19 002  41 122 094 0222 900 42222 912 

10 12 012  00 102 040 0022 901 02222 91  

32 19 012  00 122 041 0422 99  10222 910 

30 19 012  03 102 001 0122 990  22222 914 

 (های پژوهشیافته: )منبع

جهت آزمون فرضذیات و تحلیذل   . ی گشته استآور جمعی و میدانی ا کتابخانه -اطالعات ای  مقاله از طریق اسنادی 

هذا نیذز از نذوع نذرم افذزار       یکذاربر شود و برای تهیه نمودار فراوانی متغیرهذا و   اده میتاپسی  استف از از مدل ها داده

Excell گردداستفاده می. 

 یتوصيفتحليل 

 جنسيت

 :باشد می 0 آوری شده، برای سؤال فو  به صورت جدول شمارهجمع یها های به دست آمده از پرسشنامه پاسخ
 های نمونه آماری به سؤال جنسيت توزیع فراوانی و درصد پاسخ -4شماره  جدول

 ها نوع پاسخ

 ها کمیت پاسخ
 جمع زن مرد

 9   1  30 فراوانی

 22  39. 0  21. 14 درصد

 (ی پژوهشها افتهی: )منبع

                                                                                                                                                               
 .جامعه حج =N نمونه،=s: است شده ذکر نمونه حج  سپ  و جامعه حج  ابتدا چپ، به راست از جدول به ینگاه با: جدول یراهنما . 
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به عبذارتی  . نفر از پاسخگویان را زن تشکیل داده است 9 و  نفر از پاسخگویان را مرد 31، 4بر اساس جدول شماره 

 .باشد از نمونه آماری متعلق به زنان می درصد 0 نمونه آماری متعلق به مردان و از  درصد 11 حدوداً

 وضعيت تأهل

 :باشدمی زیر آوری شده، برای سؤال فو  به صورت های جمعهای به دست آمده از پرسشنامهپاسخ

نفذر نیذز افذراد     20 نفر از پاسخگویان را افراد مجرد تشکیل دادند و در همذی  راسذتا      ، 0بر اساس جدول شماره 

 .ها نیز متثهل بودند آن درصد 01. 32پاسخگویان مجرد و  درصد 19. 3به نوعی . دادند را تشکیل می متثهل
 های نمونه آماری به سؤال وضعيت تأهل توزیع فراوانی و درصد پاسخ -5 شماره جدول

 

 

 

 

 

 (های پژوهش یافته: )منبع

نفر از پاسذخگویان   20 را مجرد و ( درصد نمونه آماری 19/3)نفر از پاسخگویان     فو بر اساس جدول و نمودار 

بذه ایذ  سذؤال پاسذخ     ( درصد نمونه آمذاری  3/2)را متثهل تشکیل داده است؛ و یک نفر ( درصد نمونه آماری 0/32)

 .نداده است

 سن

 .باشدمی زیر آوری شده، برای سؤال فو  به صورت جدول شمارههای جمعهای به دست آمده از پرسشنامهپاسخ
 های نمونه آماری به سؤال سن توزیع فراوانی و درصد پاسخ -6 شماره جدول

 ها نوع پاسخ

 ها کمیت پاسخ
 جمع سال 00باالی  سال 41-00 سال 91-40 سال 00-90 سال 00زیر 

 9   3 1 90 03 0 نیفراوا

 22  314120/1 213141/1 31940/92 093/00 0  /0 1133 درصد

 (های پژوهش یافته: )منبع

نفذر پرسذش شذوندگان سذنی      9  نفر از  03سال س  داشتند و  00نفر از پاسخگویان زیر  0بر اساس جدول مذکور 

 1  حذدوداً  سال 00باالی  تا 41ر نهایت بی  س  و د سال 40-91سال بی   90و از همی  تعداد نیز  سال 90-00بی  

هذا مربذو  بذه     تذری  آن باشد و کذ   می سال 90-00به عبارتی بیشتر پاسخگویان مربو  به گروه بی  . نفر س  داشتند

 .باشد می سال 00سنی  زیر 

 سطح تحصيالت

 :باشدمیزیر ل شده، برای سؤال فو  به صورت جدو آوری های جمعپرسشنامه های به دست آمده ازپاسخ
 های نمونه آماری به سؤال سطح تحصيالت توزیع فراوانی و درصد پاسخ -7 شماره جدول

 ها نوع پاسخ

 ها کمیت پاسخ
 جمع دکتری تخصصی دانشجوی دکتری فو  لیسان  لیسان 

 9   3  01  0 0  فراوانی

 22  1 /1 4 1  90149/0 1 /01421 9 /01494 درصد

 (هشهای پژو یافته: )منبع

 ها نوع پاسخ

 ها کمیت پاسخ
 جمع متثهل مجرد

 9   20     فراوانی

 22  01. 32 19. 3 درصد
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نفر از پاسذخگویان    0را لیسان ، ( درصد نمونه آماری 9 /0)نفر از پاسخگویان  0 ، فو بر اساس جدول و نمودار 

را دانشذجوی  ( درصذد نمونذه آمذاری     90/0)نفذر از پاسذخگویان    01را فو  لیسان ، ( درصد نمونه آماری 1 /01)

 .ا دکتری تخصصی تشکیل داده استر( درصد نمونه آماری 1 / 1)نفر از پاسخگویان  3 دکتری و 

 سابقه خدمت

 .باشدمی 1 آوری شده، برای سؤال فو  به صورت جدول شماره های جمعهای به دست آمده از پرسشنامهپاسخ
 های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت توزیع فراوانی و درصد پاسخ -8شماره  جدول

 ها نوع پاسخ

 ها کمیت پاسخ
 جمع بدون پاسخ سال 00باالی  سال 00- 0 سال 02-1  سال   -0  الس 0-2  سال 0کمتر از 

 9   1 0  1  01 01 3  1 فراوانی

 22  213141/1 1 /01494 0 /24400 22110/09 11111/04 1 /1 4 1 213141/1 درصد

 (های پژوهش یافته: )منبع

شده است در چند سط  مورد بررسی  که سابقه افراد پرسش شوندگان مورد بررسی قرار گرفته فو بر اساس جدول 

سذال،   2 تذا   0نفر از پاسخگویان بذی    91سال،  0کمتر از  نفر از پاسخگویان 1با ای  وجود، . شده است گرفتهقرار 

تذا   00نفر از پاسخگویان بی   1 سال،  02تا  1 نفر از پاسخگویان بی   04سال،  0 تا    نفر از پاسخگویان بی   00

بذه عبذارتی   . نفر به ای  سؤال پاسخ نداده است 0سال سابقه خدمت دارند؛ و  00ز پاسخگویان باالی نفر ا 9سال،   0

و در همذی   ( 211. 1)باشد که ای  رق  برابذر اسذت بذا     می سال 0کمتری  تعداد پاسخگویان مربو  به سنی  کمتر از 

 .اند د را به خود اختصا  دادهدرص( 22. 09)و ( 11. 04)سال به ترتیب  1 -02و  0 -  راستا گروه سنی 

 های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت درصد پاسخ -3شماره  نمودار

 
 تحوالت کالبدی و جمعيتی

 و فعلذی  روند با ارتبا  در تهران شهر کالن حری  مدیریتی مسائلتوصی  آماری سؤاالت پرسشنامه  3 جدول شماره

 :گردد گانه لیکرت مشاهده می های پنج ی و درصد طی بر اساس فراوان جمعیتی و کالبدی تحوالت آتی
 های نمونه آماری به سؤاالت پرسشنامه توزیع فراوانی و درصد پاسخ -9 شماره جدول

ت
عبار

 بدون پاسخ موافق  کامالً موافق  نظرم یب مخالف  مخالف  کامالً 
 جمع

 درصد فراوانی رصدد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

   0  90149/2  3  11 40/2 04 0 0913/2 00 00 093/2 92 010411/2  0  90149/2   9 

0 02  1133 /2  4  09134/2  1  02440/2 91 9 1014/2 01 092211/2 02  1133 /2   9 

9 02  1133 /2 04 0 0913/2 02  1133 /2  1  03030/2 9  014991/2 02  1133 /2   9 

4 00  3413/2 03 001191/2 00 00 093/2  3  11 40/2  1  03030/2 00  3413/2   9 

0 00 00 093/2  4  09134/2 01 041111/2 00 00 093/2 0   1014 /2 00 00 093/2   9 

1  1  03030/2 92 010411/2 01 092211/2 00  3413/2  1  02440/2  1  03030/2   9 

1 99 030290/2  3  11 40/2  1  02440/2 0 244041/2 93 940 99/2 99 030290/2   9 

1 04 0 0913/2 90 019 11/2 01 092211/2  0  90149/2  1  4 039/2 04 0 0913/2   9 

3 00  3413/2 0   1014 /2 01 091391/2  0  21 30/2 9  014991/2 00  3413/2   9 

 (های پژوهش یافته) :منبع

7.079646018 

16.81415929 

24.77876106 

23.00884956 

15.04424779 

13.27433628 

0 5 10 15 20 25 30 

 سال 5کمتر از 
 سال 10-5

 سال 15-11
 سال 16-20
 سال 21-25

 سال 25باالی 
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 تهران مورد ارزیابی با استفاده از مدل تاپسيس حریم یتیمدیر بندی مسائل رتبه

های مورد ارزیابی از تکنیک چند معیاره تاپسی  استفاده شده است کذه   بندی هر یک از طرح مرحله برای رتبه  یدر ا

 :است که گونه  یا آن یاجرامراحل 

ها ضرب شده و مذاتری  اسذتاندارد   اخ هر یک از ش ها، اعداد نرمالیزه شده را در وزنبعد از محاسبه وزن شاخ 

 :ها ایجاد خواهد شدداده

W = {  ٬  ٬   ٬             

 :آل منفیآل و ایدهتعیی  راه حل ایده: مرحله چهارم

هذر  ( -A)رد تذری  عملکذ   یی پذا و ( +A)های ماتری  اسذتاندارد، بذاالتری  عملکذرد    در ای  مرحله با استفاده از داده 

 :گردد های زیر محاسبه میشاخ  از رابطه

A+ = {(Max Vij|j    ،(Min Vij-|     |i={1 ،2 ،3 ،… ،m})} J ={1 ،2 ،3، n) 

A- = {(Min Vij|j    ،(Max Vij-|     |i={1 ،2 ،3 ،… ،m})} J- ={1 ،2 ،3، n) 

 :آل منفیو ایدهآل محاسبه اندازه فاصله هر گزینه از ایده: مرحله پنج 

کذه فرمذول محاسذبه آن بذه      شود ای برای آلترناتیوهای حداکثر و حداقل می در ای  مرحله اقدام به تعیی  معیار فاصله 

 :باشد شرح زیر می

di+ =         
   

   
2 

di- =         
   

   
2 

هذا از لحذاظ    آن انذواع طذرح   بر اساسشود سپ   اصلی نسبی تا برتری  معیار میفرمول باال اقدام به تعیی  ف بر اساس

 (2 جدول شماره )شود می حداکثر و حداقل 
 تعيين فاصله نسبی تا برترین معيارها -11جدول شماره 

 -Di+ Di تهران شهر کالن در بررسی مورد حری  مدیریتی مسائل ردی 

 1/2 42 2 201930/2 تهران حری  ریشه مدیریت امر در متخص  نیروی کمبود  

 221049/2 2/ 29091 تهران شهر محدوده اراضی در زمی  سوداگری گسترش 0

 200191/2 202111/2 ربط ذی های سازمان در شده وضع قوانی  میان ناهماهنگی و حری  راستای در شهری مدیریت تنوع و تعداد 9

 9140/2 2 20101/2 هرانت شهر حری  در زمی  صنعتی های فعالیت تمرکز 4

 200221/2 2/ 40 20 مستمر کنترل و تهران شهری محدوده تدقیق عدم 0

 203914/2 3100/2 2 فعالیت و جمعیت مدیریت بر بخشی نگاه حاکمیت 1

 3130/2 2 200101/2 ها کاربری تغییر و حری  از صیانت در مردمی مشارکت عدم 1

 290310/2 0/2 00 2 تهران شهر برای حری  گاهی تنف  نقش و طبیعی پوشش حفظ عدم و زراعی و باغی اراضی کاربری تغییر 1

 201210/2 2/ 1 1 2 شهر در فعالیت و سکونت های پهنه تفکیک عدم 3

 (های پژوهش یافته: )منبع

( D -)سذبی  در ای  مرحلذه نزدیکذی ن   :هابندی گزینه و رتبه آل دهیاحل محاسبه نزدیکی نسبی تا راه: مرحله شش  -1

آمده که بذی  صذفر و یذک     به دستها بر اساس مقدار بندی گزینه محاسبه شده و سپ  اقدام به رتبه( D +)نسبت به 

تر باشد نشان دهنده رتبه باال و هر چه مقذدار مذذکور    نزدیک  هر چه ای  مقدار به عدد . در نوسان است خواهد شد

 .باشد میتر باشد نشان دهنده رتبه کمتر  به صفر نزدیک
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 شهر تهران مورد بررسی در کالن حریم مدیریتی هریک از مسائلبندی  رتبه -11شماره  جدول

 CLi TOPSIS تهران شهر کالن در بررسی مورد حری  مدیریتی مسائل 

 1 941119/2 هرانت حری  شهری مدیریت امر در متخص  نیروی کمبود

 3 031391/2 تهران شهر محدوده اراضی در زمی  سوداگری گسترش

 0 024013/2 ربط ذی های سازمان در شده وضع قوانی  میان ناهماهنگی و حری  راستای در شهری مدیریت تنوع و تعداد

 1 99499/2 تهران شهر حری  در زمی  صنعتی های فعالیت تمرکز

 4 021114/2 مستمر کنترل و تهران یشهر محدوده تدقیق عدم

 0 01/2 033 فعالیت و جمعیت مدیریت بر بخشی نگاه حاکمیت

 1 2/ 41433 ها کاربری تغییر و حری  از صیانت در مردمی مشارکت عدم

   104011/2 تهران شهر برای حری  گاهی تنف  نقش و طبیعی پوشش حفظ عدم و زراعی و باغی اراضی کاربری تغییر

 9 01300/2 شهر در فعالیت و سکونت های پهنه تفکیک عدم

 (های پژوهش یافته: )منبع

شذهر تهذران    در کذالن  حذری   مذدیریتی  نتایج جدول فو  بر اساس تکنیک تاپسی  حاکی از آن است در میان مسائل

بذا کسذب    تهذران  شهر برای حری  تنفسگاهی نقش و طبیعی پوشش حفظ عدم و زراعی و باغی اراضی کاربری تغییر

در . توانسته است در صدر مسائل مورد بررسی قرار بگیرد و جایگاه نخست را به خود اختصا  دهذد  1140/2امتیاز 

توانسذت جایگذاه دوم را در    2/ 033فعالیت با کسب امتیذاز   و جمعیت مدیریت بر بخشی نگاه همی  راستا حاکمیت

 توان بذه عذدم   که جایگاه سوم را به خود تخصی  داد میای  بی  مسائل مورد بررسی به خود اختصا  دهد و مسئله

 شذهری  محذدوده  تذدقیق  عدم شهر اشاره کرد و در نهایت اینکه مسائلی مانند در فعالیت و سکونت های پهنه تفکیک

 در شذده  وضذع  قذوانی   میذان  ناهمذاهنگی  و حذری   راسذتای  در شهری مدیریت تنوع و مستمر، تعداد کنترل و تهران

 (.نمودار زیر)تری  رتبه قرار دارندربط و غیره اشاره کرد که به ترتیب در پایی  یذ های سازمان
 تهران بر اساس مدل تاپسيس حریم مدیریتی بندی مسائل رتبه -4نمودار شماره 
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 گيری نتيجه

 و سوی پیرامذون  به روی پیش اند، یافته دست خود پیرامون فضای به بارها خود توسعه و رشد مراحل طی در شهرها

 دسذت  ای  جریذان  است؛ بوده مطرح عادی امری عنوان به شهرنشینی تاریخ طول در ها، محدودیت و حصار شکست 

 تحمیذل  پیرامذون شذهرها   بذر  را هذایی  سامانی به نا بسا چه نباشد همراه برنامه با چنانچه اگر پیرامون فضای به یازیدن

 پیشذی   هذای  از زمذان  بسا چه اساس ای  بر. شود شهری توسعه روند گیر دام  و تداوم ها مدت تا آن تبعات که نماید

 بذر  مذدیریت  هذدایت و  اتخذاذ،  فضذا،  مصذرف  آوردن در کنتذرل  تحت برای تدابیری کشورها از بسیاری در تاکنون،

 مقذررات  و اعمذال  سذبز  ربنذد کم از اسذتفاده  بذا  لندن شهر در مثال عنوان به. اند گرفته نظر در جدی طور به را پیرامون

 از شهرها از در برخی الگو ای . است گردیده مند ضابطه و کنترل پیرامون فضای در شهر گسترش و رشد آن بر حاک 

 در حاک  قوانی  و با شرایط انطبا  ضم  آمریکا صنعتی شهرهای از برخی و آمستردام و توکیو پاری ، مسکو، جمله

 .است دهآم در اجرا به مربوطه کشورهای

 آنجذا کذه   از. تحوالت جمعیتذی و کالبذدی روبذه رو اسذت     با که است بزرگی شهرهای جمله از نیز تهران شهر کالن

 تنظذی   و صذدور  مراجذع  تعذدد  و تنذوع  از مزبور در ارتبذا  بذا ایذ  تحذوالت     مقررات و ضوابط قوانی ، از بسیاری

 و متفذاوت  مجریذان  دسذت  بذه  شذهر  پیرامذون  بسذا  هچذ  و نموده اشکال ایجاد در مواردی تنوع ای . است برخوردار

 مذدیریتی  مسذائل  تذری   مهذ   شناسذائی  منظذور  به رو ای  از. شود می تغییرات و کاری مورد دست مختل ، های برنامه

شذده    فرضذیات تذدوی   . پردازی  می جمعیتی و کالبدی تحوالت آتی و فعلی روند با ارتبا  در تهران شهر کالن حری 

 :اند از تدر پژوهش عبار

 گیذری  شذکل  عدم و مدیریت تعدد از ناشی تهران شهر کالن حری  در موجود های چالش از بخشی رسد می نظر به . 

 .باشد می شهری یکپارچه مدیریت

 حذری   محدوده در واقع های فرمانداری و ها شهرداری فعال مشارکت پایتخت حری  مدیریت برای رسد می نظر به .0

 است مناسبی حل راه یکپارچه مدیریت عنوان تحت

 مذؤیر  شذهر  حذری   مذدیریت  بهبود در تواند می تهران استان های شهرداری در حری  قوانی  اصالح رسد می نظر به .9

 .گردد واقع

 :توان به شرح زیر نتیجه گرفت می مسائل مدیریتی حری  تهران تحلیل از نهایی های ها یافته بر اساس بررسی

 و زراعذی  و بذاغی  اراضی کاربری شهر تهران تغییر در کالن حری  مدیریتی سائلبر اساس تکنیک تاپسی  در میان م 

توانسذته اسذت در صذدر     1140/2 تهران با کسب امتیاز شهر برای حری  تنفسگاهی نقش و طبیعی پوشش حفظ عدم

 بذر  شیبخ نگاه در همی  راستا حاکمیت. مسائل مورد بررسی قرار بگیرد و جایگاه نخست را به خود اختصا  دهد

توانست جایگذاه دوم را در بذی  مسذائل مذورد بررسذی بذه خذود         2/ 033 فعالیت با کسب امتیاز و جمعیت مدیریت

 و سذکونت  هذای  پهنذه  تفکیذک  توان بذه عذدم   ای که جایگاه سوم را به خود تخصی  داد می اختصا  دهد و مسئله

 و مستمر، تعذداد  کنترل و تهران شهری محدوده یقتدق عدم شهر اشاره کرد و در نهایت اینکه مسائلی مانند در فعالیت

ربط و غیره اشاره کرد  ذی های سازمان در شده وضع قوانی  میان ناهماهنگی و حری  راستای در شهری مدیریت تنوع

 .تری  رتبه قرار دارندکه به ترتیب در پایی 
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 و مذدیریت  تعذدد  از ناشی تهران شهر کالن حری  در موجود های توان گفت چالش بر اساس فرضیات مطرح شده می

 :اند از تهران عبارت شهر حری  کالن های چالش. باشد می شهری یکپارچه مدیریت گیری شکل عدم

 تعریذ   و شذهر  بذه  حذری   در واقع روستایی های سکونتگاه تبدیل دلیل به تهران، شهر حری  قلمرو وسعت کاهش -

 ها آن بر جداگانه حری 

 غیرمجاز زهایوسا ساخت و خواری زمی  -

 زیست محیط تخریب و آلودگی -

 غیررسمی های سکونتگاه ایجاد و مهاجرت

 زیستی تنوع کاهش و گیاهی پوشش و باغات نابودی -

 قانونی تعارضات و متفر  مدیریت -

 حری  مالی منابع مدیریت برای نظامی فقدان -

 .گردد واقع مؤیر شهر حری  مدیریت ودبهب در تواند می تهران استان های شهرداری در حری  قوانی  اصالح

 ممنوع جدید شهرستان و شهر هرگونه گیری شکل و باشد می پایتخت کیلومتری 1 3 و هزار 0 تهران شهر کالن حری 

 در تخلفذات  بذا  برخذورد  و مذدیریت  جهت یکسانی سازوکار طرح ای  در یکپارچه مدیریت با همچنی  .شد خواهد

 ایجذاد  امکذان  است، تهران جامع طرح اجرای ایرات از که تهران شهر حری  طرح ویبتص. شود می اتخاذ تهران حری 

 و تهیه نیز تفصیلی طرح تهران، شهر جامع طرح اجرای از پ . آورد می فراه  را تهران محدوده در یکپارچه مدیریت

 9 1 حذدود  از تهران رشه محدوده تفصیلی طرح اجرای با. درآمد اجرا به  3 سال در یعنی جامع طرح از پ  سال 0

 وضعیت است شده تهران مساحت برابر 2  تقریباً شهر حری  مساحت. است یافته تقلیل کیلومترمربع 141 به کیلومتر

 تهذران  شهر از هایی بخش( شهر حری  طرح)طرح  ای  ارائه از پیش. ساماندهی بایست می نیز پایتخت پذیری جمعیت

 بذا  941  سذال  در شذهری  جذامع  طرح نخستی  از جامانده به تهران شهر حری  محدوده تنها و بود قانونی حری  فاقد

 کذه  اسذت  یافتذه  توسذعه  حری  عنوان به ذکرشده های محدوده از بیش به تهران. بود موردتوجه استحفاظی حری  عنوان

 ریذزی  مذه برنا نگذرش  نبذود  در واقذع  .سذازد  مذی  مواجذه  مخاطره با را تهران شهر گاه تنف  و محیطی زیست عملکرد

 مذدیریت  و حذری   جذامع  طذرح  پیشنهاد دلیل ،مدیریتی های تداخل وجود همچنی  و پایتخت محدوده برای ای منطقه

 تهران شهر حری  در قانونی و محیطی نیازسنجی. است بوده کشور معماری و شهرسازی عالی شورای به آن یکپارچه

 بذا  مرتبط مدیران و کارشناسان گذشته، های سال در حری  و محدوده به یکپارچه نگرش و ساماندهی لزوم به توجه و

 بذه  توجذه  بذا  تذا  داشته آن بر را تهران شهرداری و ساخته مشغول خود به را شهرداری معماری و شهرسازی معاونت

 و شهرسذازی  عذالی  شذورای  بذه  و تذدوی   را پایتخذت  حری  راهبردی طرح سرعت به رو پیش معضالت و ها چالش

 در. آمذد  درخواهذد  اجذرا  بذه  کشذور  معماری و شهرسازی عالی شورای تثیید از پ  طرح ای . کند پیشنهاد معماری

 04 و دهسذتان  99 بخذش،  0  شهرسذتان،  1 اسذت،  پیشنهاد شده شهرسازی عالی شورای به که تهران حری  محدوده

 .(930 شتابان،)دارد وجود شهرداری

 منابع
 (.40-44)0 -9 الزهرا،  انسانی تهران، فصلنامه علوم شهر در سکونتی زینیگ جدایی ، چگونگی( 91 )منصوره  آزاده، اعظ 



 7931دوم، بهار شماره هشتم، سال ، (ای ریزی منطقه برنامه)پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  953

 شهر کالن فضایی تحوالت تحلیل فضایی واگرایی و شهری ، سوداگری(930 )پور  جواد و مجتبی رفیعیان و هاش  داداش شاملو، ایمانی

 (. ) 0 ژئوپلیتیک،  نفت، فصلنامه اقتصاد بر مبتنی تهران

 (.1 )شهری،  شهر، فصلنامه مدیریت ، دانشنامه(910 )ناصر  پور، برك

 _ آنهذا  تعیذی   نحذوه  و شهرك و روستا شهر حری  و محدوده تعاری  قانون بررسی: کالنشهری مناطق ، مدیریت(910 )ناصر  پور، برك

 (.1 )شهری،  ایران، فصلنامه مدیریت شهرهای در رسمی غیر اسکان گسترش بر آن یرتثی و اسالمی شورای مجل  914  مصوب

 -کالبذدی  ساختار بر حری  و محدوده تعاری  قانون یرتثی ، بررسی(934 )زاده  پور و غالمرضا عباس محمدرحی  و براتعلی خاك رهنما،

 (.42)4 شهری،  مشهد، فصلنامه مدیریت شهر: موردی نمونه شهرها آینده فضایی

تهذران،   کالنشهری منطقه در غیررسمی سکونتگاههای رشد نگری آینده و شهرنشینی روند ، تحلیل(911 )جعفری رحی  و فرهاد  سرور،

 (.09)1 فصلنامه جغرافیا، دوره

پایتخذت، فصذلنامه    حذری   در غیررسذمی  یهذا  سذکونتگاه  رشذد  مدیریت راهبردهای و تحوالت روند نگری ، آینده(930 )رحی   سرور،

 (.9)  انتظامی،  جغرافیای پژوهشنامه

 (. )توسعه،  و ایران، فصلنامه جغرافیا در شهری مدیریت تحول لزوم، (910 ) یلاسماع شیعه،

: پژوهذی  مذورد  اجتمذاعی؛  امنیت میزان بخشی تحقق در شهری هماهن  مدیریت نقش ، بررسی(913 )مهدی  نژاد جمالی ,اصغر ضرابی

 (.01)1شهری،  اصفهان، فصلنامه مدیریت استان

نظریذه،   سذه  مقایسه: کرب  اکسید دی انتشار و انرژی مصرف بر شهرنشینی رشد یر، ا( 93 )سرشت  محمدحس  و مرتضی قربان فطرس

 (.90)3  انرژی،  اقتصاد  فصلنامه مطالعات

: مذوردی  مطالعذه ) کمذی  یها مدل از استفاده با شهر فضایی - کالبدی رشد الگوی ، شناخت(911 )شهرکی  مهدی و سعید زنگنه قرخلو،

 (.0) 02، (اصفهان دانشگاه انسانی علوم پژوهشی مجله) محیطی ریزی برنامه و ، فصلنامه جغرافیا(تهران شهر

 (.9) شهری،  مدیریت تهران، فصلنامه مطالعات شهر کالن در نشینی حاشیه ، دالیل(911 )شیرسوار  علیرضا و هادی رزقی مقدم، الدن

، (جغرافیایی یها پژوهش) انسانی جغرافیای پژوهشهای تهران، فصلنامه شهر مدیریتی الگوی ، تحلیل( 93 )محمد  اصغر، رحیمی نظریان

44 (1 .) 

 .حسابداری و مدیریت المللی بی  کنفران  تهران، شهر حری  مدیریت قانونی ابعاد ، بررسی(930 )سحر شتابان، 
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