
ISSN: 2645-5145; Political Spatial Planning. 2019;1(3):129-138

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2019, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, 
and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Strategic Analysis of the Status of Political Management 
System of the Limit of Urban Area of Tehran

[1] Future of trends in the development trends and strategies for the growth of informal
settlements in the capital’s territory [2] Capital Capacity Strategic Master Plan, Vol. 1[3] 
Census results of Tehran province [4] City, regions social security [5] Unpublished reports 
on frontage of Tehran [6] Report of the third stage of Tehran frontage Policy [7] Physical
expansion of cities and the necessity of determining the safe urban environment (case
study: Isfahan) [8] Typology of frontage and global experiences of planning and managing it

Aims In cities, limit is used to meet the needs of the city as a tool to restrict unauthorized 
construction, and limit is a good place to set up different and annoying industries that cannot 
function in cities. The aim of this study was to present a strategic analysis of the status of 
political management system of the limit of urban area of Tehran.
Materials & Methods The current applied documentary-analytical research was carried out in 
Tehran, using a strategic approach. In order to collect the data, library and survey studies were 
used and to evaluate in-system and out-system terms, the combined model, Analytic Hierarchy 
Process- Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (AHP-SOWT) was used. Therefore, 
a list of effective variables was prepared and, then, by means of a survey of experts, each of the 
variables was weighted and internal and external factors and strategies were obtained.
Findings The total final scores for implementation of integrated management of limit of Tehran 
metropolis were 3.48 for external factors and 3.6 for internal factors, and acceptable strategies 
for integrated management of limit of Tehran were aggressive strategy.
Conclusion The most important aggressive strategies include preparing the Hadi project 
for villages without project, compiling a comprehensive plan for the effective participation of 
organizations and stakeholders, identifying and locating appropriate spaces for the deployment 
of activities that are consistent with the limit of the city, seriously monitoring the reduction of 
pollution, planning, designing and creating urban green infrastructure, creating an atmosphere 
for effective participation of citizens, holding national, and international congresses and tours 
for identifying limit..
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  چکيده
ابزاری برای  عنوانبهدر شهرها از حریم برای تامین نیازهای شهر و  اهداف:

شود و حریم، فضای مناسبی ی غیرمجاز استفاده میوسازهاساختمحدودکردن 
برای استقرار صنایع متنوع و مزاحم شهری است که امکان فعالیت آنها در 
محدوده شهرها وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ارایه تحلیل راهبردی 

  انجام شد. وضعیت نظام مدیریت سیاسی حریم منطقه شهری تهران
اجرا  تهرانتحلیلی در شهر  - ردی حاضر از نوع اسنادیپژوهش کاربها: ابزار و روش

آوری اطالعات از برای جمع با استفاده از رویکرد استراتژیک صورت گرفت.و 
برون  و یستمیسای و پیمایشی و برای ارزیابی شرایط درون مطالعات کتابخانه

بنابراین فهرستی از  بهره گرفته شد. (AHP‐SOWT)مدل ترکیبی  از یستمیس
امر، اقدام به  متخصصانغیرهای اثرگذار تهیه و سپس با نظرسنجی از مت
 دستبهدهی هر یک از متغیرها شد و عوامل داخلی و خارجی و راهبردها وزن

  آمدند. 
ی نهایی عوامل بیرونی برای تحقق مدیریت یکپارچه هانمرهمجموع ها: یافته

 قابلراهبردهای بود و  ۶/۳و برای عوامل داخلی  ۴۸/۳تهران  شهرکالنحریم 
	تهران، راهبردهای تهاجمی  شهرکالنبرای مدیریت یکپارچه حریم  قبول
(SO).تشخیص داده شد  
ترین راهبردهای تهاجمی شامل تهیه طرح هادی برای مهمگیری: نتیجه

ی نهادهاها و سازمان ثرومروستاهای فاقد طرح، تدوین برنامه فراگیر حضور 
های فعالیت استقرار جهت در مناسب فضاهای یابیمکان و ، شناختدخلیذ

 و ریزی، برنامههایآلودگشهر، نظارت جدی بر کاهش  حریم عملکرد با منطبق
ثر وم مشارکت ایجاد برای یسازنهیزمشهری،  سبز رساختیز ایجاد و طراحی

  شناسی است.ی و تورهای حریمالمللنیبو برگزاری همایش ملی و  شهروندان
  نینو ییگرامنطقه دار،یتوسعه پا انت،یفضا، ص یاسیس تیریتهران، مد میحر ها:کلیدواژه
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  مقدمه
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و  ۲طبق ماده 

)، ۱۳۸۴محترم وزیران در سال  تیاه(مصوب  آنهانحوه تعیین 
حریم شهر عبارت از اراضی بالفصل پیرامون شهر است که نظارت و 
کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و باید از مرز تقسیمات کشوری 

ننماید. اهمیت حریم شهر از شهرستان و بخش مربوطه تجاوز 
کارکردهای خاص آن شامل تامین نیازهای اکولوژیک، ذخیره 

های آتی، استقرار صنایع، گسترش فضاهای سبز، اراضی برای توسعه
در  استقرار رقابلیغهای های جنگلی و حفاظتی و فعالیتپهنه

های شهرها و تامین درآمد از محل عوارض بر فعالیت محدوده
تهران  شهر یمیداشود. با توجه به پویایی حریم ناشی می مستقر در

ی در این منطقه، نیروستانشو روندهای جاری توسعه شهرنشینی و 
ذخیره بخشی از اراضی قابل توسعه در اطراف شهر برای تامین 

های مربوط به گذران در آینده برای شهرها و کاربری ازین موردزمین 
ضروری است که این هدف  یگاهتنفساوقات فراغت و فضای 

یابد. در شهرها از حریم برای تامین امروزه در قالب حریم تحقق می
ی وسازهاساختابزاری برای محدودکردن  عنوان بهنیازهای شهر و 

شود. عالوه بر زمین، حریم فضای مناسبی غیرمجاز استفاده می

 برای استقرار صنایع متنوع و مزاحم شهری است که امکان فعالیت
آنها در محدوده شهرها وجود ندارد. مناطق ویژه برای استقرار صنایع 

از شهرها یکی از کاربردهای حریم است. این  شدهخارجشهری 
شوند که در یابی میمناطق در فاصله مناسبی از محدوده شهر مکان

شهری نظیر  ساتیساتآینده برای شهر مزاحم نباشند. برخی از 
شوند. یابی میدر حریم شهر مکان معموالً ها نیز گورستان
مهم درآمد  کنندگاننیماتهای صنعتی در حریم شهرها از فعالیت

افزایند. هستند که بر اهمیت حریم شهری می هایشهرداربرای 
مندی از درآمدهای بیشتر، همواره خواهان هها برای بهرشهرداری

  توسعه حریم شهر خود هستند.
حقوقی و شهرسازانه به حریم تهران تاکنون عمدتًا از دو منظر 

نگریسته شده است. از منظر حقوقی حریم محدوده حاکمیت 
ی غیرمجاز، وسازهاساخت و کنترلشهرداری برای دریافت عوارض 

های ی مجاز و حفظ ارزشوسازهاساختها، صدور مجوز فعالیت
ای برای زیستی آن است. از منظر شهرسازی نیز حریم محدوده

های روستایی و شهری در پیرامون و گاهکنترل رشد سکونت
های خودرو است که در آینده عرصه گاهجلوگیری از ظهور سکونت

سازند و موجب برای حیات شهر مربوطه را تنگ می ازین مورد
محیطی و ظهور فضاهای زیستی نامناسب زیسترفتن تعادل ازبین

شوند. حساسیت متولیان حقوقی و شهرسازی درباره در حاشیه می
از  کهی حال دری متفاوت است. حدود تاهای آنها حریم و فعالیت

منظر شهرسازی حریم شهرها باید منطبق بر واقعیاتی باشد که از 
اطراف و روند های گاهنیازهای شهر، تعامالت بین شهر و سکونت
گیرد. از منظر حقوقی، تحوالت فضایی شهر و پیرامون آن نشات می

حریم شهر باید ضرورتًا در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان 
شهر تعریف شود. این تفاوت موجب بروز مشکالتی در  رندهیدربرگ

شده ی مبانی نظری مطرحبندجمعشود. مدیریت حریم شهرها می
ار تجارب اجرایی سایر شهرهای مهم در رویکرد و در این زمینه در کن

نحوه مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم گویای واقعیات زیر 
  است:
توان از آن را می اثرگذارکه دایره  است) حریم واقعیتی انکارناپذیر ۱

ی طبیعی یا ادهیپدحریم یک فرد تا حریم یک پایتخت، 
	تعریف و تشخیص داد. ساختانسان
از زندگی و کار در شهر و منطقه  ریناپذکیتفکم بخشی ) حری۲

تواند بدون های توسعه شهر مادر نمیپیرامونی آن است که برنامه
  درنظرگرفتن آن تحقق پیدا کند.

شهرهای بزرگی که کانون اصلی تجمع جمعیت و  ژهیو به) شهر ۳
شوند دارای یک ارتباط تنگاتنگ و پویا با سرمایه محسوب می

کنند؛ یک سیستم عمل می مثابهبهیرامونی خود هستند و محیط پ
ی که در هر یک از این ابرنامهلذا ارزیابی اثرات متقابل هر طرح و 

	.استشود روی پهنه بعدی ضروری اجرا می هاپهنه
) تجربیات کشورهای مختلف موفق در صیانت و توسعه حریم ۴

 دیکاتجای ی به نگرجامعهای جامع، دهد که تهیه برنامهنشان می
صرف بر طرح (رویکرد پوزیتیویستی)، در کنار مدیریتی یکپارچه در 

در تحقق هدف  هالفهوم نیترمهمیک ساختار سیاسی کارآمد از 
  .استهای حریم توسعه پایدار و صیانت از ارزش

 مقررات و ضوابط قوانین، از بسیاری که دهدمی نشان هایبررس) ۵
 اجرای و تنظیم مراجع صدور، تعدد و تنوع از تهران شهر به مربوط

 اشکال ایجاد بسیاری موارد در تنوع این .اندبوده برخوردار پرشماری
 و متفاوت مجریاندست  به تهران شهر پیرامون بساچه و نموده
 اساسی قرار تغییرات مورد گذشتههای سال طی متنوعهای برنامه
تصویب کلیات طرح جامع حریم  رغمبهاست. مشکلی که  گرفته
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پایتخت در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خرداد سال 
باور مشکالت  رغمبهو همگان  است یباقهنوز به قوت خود  ۱۳۹۵

موجود هنوز در شناسایی و استقرار مدیریتی یکپارچه به نتیجه 
	.اندافتهینمتقنی دست 

شدن فضای ملی دوگانه تبعبه) مهاجرت گسترده، رشد جمعیت ۶
گرفتن نگر در توسعه و صیانت حریم، پیشیتوسعه، مدیریت بخشی

روند شهرنشینی بر شهرسازی، ناکارآمدی قوانین و مقررات 
نبودن یا شدن فقرا و یکپارچهشهرسازی، سازوکار به حاشیه رانده

های متولی توسعه با های توسعه و سازمانارتباط اندک برنامه
شی از علل بروز معضالت در محدوده حریم تهران یکدیگر بخ
  شود.محسوب می

غیررسمی (هم توسط  وسازساخت، نیزم یررسمیغ) تفکیک ۷
ی اجتماعی هاگروهدولتی و هم توسط  اصطالح بهبرخی نهادهای 

 تیاز ظرفی خارج ریپذتیجمعفقیر)، تصرف عدوانی زمین، 
لی حریم تهران روستاهای واقع در حریم جز برخی از معضالت اص

یی است که ریشه هاینابسامانشود که تجلی کالبدی محسوب می
  .[1]در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی دارد

 بعضاً  و کالن تصمیمات اخذ هایکانون و مراکز از جمله تهران شهر
 فرهنگی و ، اجتماعی، اقتصادیسیاسی مختلف هایدر زمینه خرد
 و مذکور هایحوزه در هافعالیت سبب تمرکز تمرکزگرایی این. است
 جمعیت و شده است متعدد و متنوع شغلی هایفرصت ایجاد
. ][1است کرده جذبشهر کالن این به ایران سرتاسر از را زیادی
قطب عنوان  به که است شهری یریگشکل رویدادی چنین جهینت
ی جا خود در را شهرنشین جمعیت چهارم، یکایران جمعیت رشد
  .[2])۱(شکل  است داده

کیلومتر مربعی ۶۰۰۰حریم  قراردادنی تهران با مبنا شهرکالنمنطقه 

روستای دارای سکنه و  ۲۳۷، شهر ۲۳آن، عرصه استقرار حدود 
میلیون نفر ۱۴حدود  مجموع درکه  استصدها کانون فعالیتی 

، تبعیت از شرایط ملی موازات بهگیرد. این پهنه انسان را در برمی
، رشد جمعیت و تداوم همچنان مسیر خود را در جذب مهاجران

نماید یا ی میط یررسمیغ و یرسمهای گسترش فضایی سکونت
. بررسی تحوالت جمعیتی [1]سال آینده طی خواهد کرد ۲۰حداقل تا 

حکایت از تقلیل رشد شهر تهران در قیاس با رشد جمعیت و 
ی نوع بهفعالیتی در پهنه وسیع پیرامونی آن دارد که  هایکانون

تواند مبنایی که می استیی زداتراکمهای تقویت تدریجی زمینه
گیری محسوب تصمیم - برای حرکت به سمت تمرکززدایی مدیریتی

  .[3])۱شود (جدول 
  

	
	۱۳۹۰وضعیت جمعیتی شهر تهران در سال ) ۱شکل 

  
  )۱۳۴۵ -۱۳۹۰(هه اخیر د۴ تحول سهم جمعیتی تهران از جمعیت استان تهران در )١جدول 

جمعیت استان (بدون   جمعیت کل استان  جمعیت کل کشور  مقطع زمانی
  شهر تهران)

جمعیت شهر 
  تهران

 بهنسبت جمعیت استان 
  کشور کل

 نسبت جمعیت شهر تهران به
  جمعیت کل کشور

نسبت جمعیت شهر 
  تهران به استان

۱۳۴۵  ۲۵۷۸۸۷۲۲  ۳۴۵۶۰۰۰  ۷۵۶۰۰۰  ۲۷۰۰۰۰۰  ۴/۱۳  ۵/۱۰  ۷۸  
۱۳۵۵  ۳۳۴۰۸۷۴۴  ۵۳۳۲۰۰۰  ۸۳۲۰۰۰  ۴۵۰۰۰۰۰  ۸/۱۵  ۴/۱۳  ۸۵  
۱۳۶۵  ۴۹۴۴۵۰۱۰  ۸۱۰۸۰۰۰  ۲۱۰۸۰۰۰  ۶۰۰۰۰۰۰  ۴/۱۶  ۱/۱۲  ۷۴  
۱۳۷۵  ۶۰۰۵۵۴۸۸  ۱۰۳۴۴۰۰۰  ۳۵۹۴۰۰۰  ۶۷۵۰۰۰۰  ۲/۱۷  ۲/۱۱  ۳/۶۵  
۱۳۸۵  ۷۰۴۹۵۷۸۲  ۱۳۴۲۲۰۰۰  ۵۷۱۰۷۷۰  ۷۷۱۱۲۳۰  ۰۴/۱۹  ۹۴/۱۰  ۵/۵۷  
۱۳۹۰  ۷۵۱۴۹۵۶۹  ۱۲۱۸۳۳۹۱  ۴۰۲۹۳۴۰  ۸۱۵۴۰۵۷  ۲۱/۱۶  ۸۲/۱۰  ۹۲/۶۶  

  
ی هاکرانهپساجتماعی در پهنه  -بررسی روند تحوالت فضایی

های تداوم مهاجرت به سمت کانون دهد کهشهری تهران نشان می
ی در خواررانتهای قوی برای روستایی واقع در حریم، وجود زمینه

حوزه زمین و مسکن در کنار تعدد مدیریتی و بعضًا ضعف 
استقرار جمعیت  نهیزم درهای نظارتی، زمینه نامعادالتی را سازمان

رده وجود آوو فعالیت در سرتاسر اراضی بالفصل حریم پایتخت به
 - فضایی هایاست. ویژگیی بررس قابلکه از ابعاد مختلف 

که ضرورت بازاندیشی در  زیبرانگاین نوع توسعه چالش اجتماعی
ساختار مدیریتی منطقه شهری تهران را با محوریت حریم آن پیش 

  آورده شامل موارد زیر است:
و بروز مشکل در ایجاد  نشدهحسابو  گسترش پراکنده) ۱

	اجتماعی در اراضی حریم؛ –بدیهمبستگی کال
های واقع در حریم در مورد ناسب دهیاریم) عدم کنترل ۲

ی الزم افزارنرمی و افزارسختیا عدم وجود امکانات  وسازهاساخت
 شدهفیتعرها برای اجرا و اعمال وظایف قانونی در اختیار دهیاری

  ؛آنهابرای 
زمین، ناامنی در فضا و گرایش به تقویت های غیررسمی ) تفکیک۳

  های مختلف؛گزینی اجتماعی و فضایی بین قومیتجدایی
ی ریگشکلهای صنعتی و انبارداری و ) گسترش وسیع کاربری۴

	های اجتماعی؛فضاهای مناسب بروز بِزه و ناهنجاری
علت عدم  هبودن محدوده روستاهای واقع در حریم ب) نامعلوم۵

ی اطالعات و بروز تعدد رویه در روزرسانبهتهیه طرح هادی یا عدم 
  ها و بالتکلیفی مراجع؛سازمان

ی باال و تبدیل ریپذتیجمع واسطه به) گسترش سریع روستاها ۶
گیری مطالبات جدید های شهری و شکلبه کانون آنهافوری 

	اجتماعی و اقتصادی؛
مبتنی بر تقید به یک جامعه  ) گذر سریع از یک جامعه سنتی۷

ی و گسترش انواع ررسمیغ و یرسمهای شهری بدون کنترل
	های اجتماعی و فرهنگی؛آسیب
ی وسازهاساختهای کالبدی، ) ضعف در کنترل گسترش۸

ها و بروز تدریجی نارضایتی بین ، ضعف زیرساختغیررسمی
	ها؛گاهساکنان این قبیل سکونت

های ساختمانی، نبود ضوابط متقن برای ) عدم کنترل۹
، معنایبگیری فضاهای کالبدی آن شکل تبع بهی و سازساختمان



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یبافرانجمال و  سرور میرح ۱۳۲

   ۱۳۹۸، تابستان ۳، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                            فضا یاسینامه آمايش سفصل

(ساکنانی که از زندگی در این مناطق و  رهاشدهناامن و 
	احساس شادابی، رضایت و امنیت خاطر ندارند)؛ هاگاهسکونت

) باالبودن نرخ رشد جمعیت و مهاجرت و بروز چالش در ۱۰
ی روابط اجتماعی پایا و مقوم زندگی اجتماعی (ضعف ریگشکل
	های تقویت سرمایه اجتماعی)؛زمینه
نگرفتن فضاهای گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی و شکل) پیشی۱۱

زندگی جمعی در راستای زیستن  بخشاستحکامبتواند  که یعموم
	یکدیگر باشد؛ در کنار هاناانس
ی به پویاسازی فضاهای کار و فعالیت و رواج اقتصاد توجهیب) ۱۲

	ی اقتصاد غیررسمی؛کل طور بهو قاچاق و  غیررسمی
های زندگی و شاخص بر یرسمهای ی به امر نظارتتوجهکم) ١٣

ی واقع در حریم و هاگاهسکونتاجتماعی و فرهنگی این قبیل 
 .[4])٢(شکل  سالخوردگانپذیری باالی زنان، کودکان و آسیب

دهه اخیر  ۴گرفته هر چند در طول براساس مطالعات صورت
ی شهررایپگسترش فضایی اثرات رانت زمین و مسکن در پهنه 

تهران روند افزایشی داشته ولی خط و وسعت حریم روند کاهنده 
) به حدود ۱۳۴۷(در سال  کیلومتر مربع۲۴۰۰داشته است و از حدود 

) تقلیل پیدا کرده است. همچنین ۱۳۹۵کیلومتر مربع (در سال ۱۲۰۰
ی پیشنهادی طرح جامع تهران و مصوب کیلومتر مربع۶۰۰۰حریم 

به دلیل  ۱۳۹۰شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 
ر تعدد تعارضات قانونی زمینه اجرایی پیدا نکرده است. از سوی دیگ

های باارزش های بخشی در کنار نگاه سودجویانه به زمینمدیریت
های مسکن و نیز مهاجران و نهادها و تعاونی ژهیو بهحریم 

 لهامسی زمان هرموجب شده است که امروزه بیش از  خواراننیزم
بازبینی ساختار مدیریتی و صیانت از حریم در کانون توجهات قرار 

  .[6	,5])۳و  ۲های بگیرد (جدول

  

  
  اجتماعی منطقه شهری تهران - های فضاییویژگی )٢شکل 

  

 فضا یاسیاقتصاد س -
 كالن یریگمیـ نظام تصم

 زانیركرد برنامهیـ رو

كمبود امكانات در روستاها، رشد  -
 ی كارتقاضا براش یو افزا ییت روستایجمع
نبودن ی مناسبن كشاورزیكمبود زم -
و  یت در بخش دامپرورینه فعالیزم

 یكاریش نرخ بیافزا
ی در روستاها و زندگ یهانهیش هزیافزا -

نداشتن درآمد شهر و روستا با توجه تناسب
 هانهیش هزیبه افزا

، یفرهنگ یهابه هدف یابیامكان دست -
 یشتیو مع ی، رفاهیاجتماع

 قیاز طر ییروستا یكاریمقابله با ب -
 یگرواسطه

ر خدمات ینظ یاستفاده از مواهب شهر -
رفاه و  ی و درمانریشگیپ یبهداشت

ش، یح و آسای، تفریتعمات شهر
یو خدمات برتر آموزش یالت عالیتحص

 شدن شهر و روستایقطب
 روستا)(نبودن تعادل ميان شهر و 

 مهاجـرت

 
 شهر تهرانه كالنیدر حاش یعموم تیافتادن امنخطربه
 یت اجتماعیبا توجه به رابطه آن با امن یكاهش نظم اجتماع -
در  یاجتماع یهایم و بزه و ناهنجارییاد، انواع جرار فقر، فحشا، اعتیآن نظ یفرارو یهاو چالش ینینشهی، حاشینید مشكالت شهرنشیتشد -

 یایهحاش یهاسكونتگاه
ج ید و فروش آن و تروی، گسترش و اشاعه قاچاق مواد مخدر، خریابانیاد تعداد كودكان و زنان خیق ازدیاز طر یانحرافات اجتماعد و گسترش یتشد -
 ن نسل جوانیاد در بیده شوم اعتیپد
 دار قرار دارد.یبزرگ كه در تضاد با مقوله توسعه پا یدر شهرها یكاهش سطح رفاه عموم -
 )گاهیکارکرد تنفس با  عنوان فضای سبزجای حریم بهه(ب ها و مشکالت اجتماعی و اقتصادیو بازتولیدکننده ناهنجاریل حریم به فضای تهدید تبدی -

 یتهديد امنيت اجتماع

 ینشينتشديد حاشيه

نشـــینی و تعــــداد افـــزایش آلونك -
 های غیررسمیاسكان

آفرین در ایجاد مناطق اقماری مشكل -
 حاشیه شهرهای بزرگ

 رویه شهرها به اطرافگسترش بی -

 یاجتماع یهایتشديد ناهنجار

ـاني و  - ـان خيابـ ــدايش و گســترش كودكـ پي
 سرپرست و افزايش مجرمان جوانبي
هاي اجتماعي در حاشـيه تشديد نابساماني -

 مادر یشهرها
ـًا  - باالبودن ميزان آنومي در شهرها و خصوص

 در بين مهاجران

 یثيرات نامطلوب اقتصادات

ـاورزی و دامپـروری و ازبـین - های رفـتن پتانسـیلنابودی كش
ـا در موجود در روستاها به واسـطه عـدم اسـتفاده صـحیح از آنه

 شهرها
 بها در شهرهای بزرگرویه قیمت مسكن و اجارهافزایش بی -
 افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و تشدید معضل بیكاری -
كاهش نیروی انسانی مطلـوب در روسـتاها و زوال تـدریجی  -

 روستاها 
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	ها و ادارات دولتی در مدیریت حریم پایتختنقش و عملکرد سازمان )٢جدول 
نهادهای 
	حاكمیتی

 یهاادارات و سازمان
 نهادهای بخش عمومی	زیرنهادهای برنامه	تخصصی

	نهاد قضایی	نهادهای نظارتی	(اجرایی)

 یكارگروه معماری و شهرساز	هایشهردار	یوزارت راه و شهرسازهای تابعه وزارت نیروسازمان	داریناستا
دیوان عدالت اداری	داریاستان

شورای عالی معماری و 	وزارت جهاد كشاورزی	فرمانداری
	- 	١٠٠كمسیون ماده 	هایاریده	یشهرساز

	- 	٩٩كمسیون ماده 	- 	بنیاد مسكن انقالب اسالمی	سازمان منابع طبیعی	بخشداری

 طیسازمان حفاظت از مح	- 
	- 	- 	- 	هایشهردار	ستیز

	- 	- 	- 	استانداری	- 	- 

  
  وظایف نهادهای حاکمیتی در حریم )٣جدول 

  ریزی حریم پایتختوظایف حاکمیتی و برنامه
  عالی معماری و شهرسازیشورای 

  های جامع شهری و تغییرات آنهابررسی و تصویب نهایی طرح - 
  های بزرگ مقیاس ملییابی کلیه پروژهتصویب مکان - 

  وزارت مسکن و شهرسازی
  های شهرسازیتهیه کلیه طرح - 
  تهیه و تدوین معیارها و ضوابط شهرسازی و اعمال آنها - 

  هاشهرداری
  تفصیلی طرح جامع شهریتهیه طرح  - 
  وسازحفاظت از حریم در برابر هر گونه ساخت - 
  تهیه طرح جامع و تفصیلی حریم - 

  استانداری
  های جامع شهریبررسی و تایید طرح - 
  تصویب محدوده حریم - 
	تغییر مرز تقسیمات کشوری در سطح شهرستان، بخش و دهستان و رفع مغایرت حریم با مرز تقسیمات کشوری - 
	وساز در خارج از حریم شهرهاکنترل ساخت - 
	هابررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر به همراه فرمانداری - 
  وساز در روستاهای واقع در حریمبرای رسیدگی به تخلفات ساخت ٩٩ها در کمیسیون ماده عضویت بخشداری - 

  بنیاد مسکن
  تهیه طرح هادی روستایی و محدوده حریم روستا - 

  
های جمعیت و فعالیت در رشد کانون روند اخیردهه  چند طی
 این شکل. است گرفته یاسابقهیب ی تهران شتابهاکرانهپس
 کشورهای در فقط بیستم قرن ابتدای درکه  ینیشهرنش جدید
 غالب فرآیند به میالدی سومهزاره  ابتدای ، درداشت رواج صنعتی

 روند به شدنیجهان فرآیند. شده است تبدیل ایران در شهرنشینی
 بر مشکالت و داده بیشتری شتاب یشهرکالن مناطق افزایش
 تعامالت پیچیدگی و گستردگی. است افزوده مناطق این در موجود

 نواحی همچنین و فعالیت و زیست مراکز از متشکل ایدر مجموعه
 اعمال زند،می منطقه یک درشهر کالن با آنها نبض که یاهمبسته
 و هم از جدا از نهادهای فراتر سطحی در را یشهرکالن مدیریت
و  مشکالتموازات  به نکهیا . بااست ساخته ضروری هاشهرداری
 از استفاده نهیزم ی تهران،شهرکالنمنطقه  در موجود تهدیدهای
، دارد وجود این منطقه بطن در بسیاری نیز هایفرصت و امکانات
 حیاتادامه و  گیرندمی قرار تهدیدها الشعاعتحت عمدتاً  هافرصت
  .][7کنندمی روروبه دشواری با را و حریم آن شهرکالن

   هایچالش نیترمهم از تهران شهرکالنحریم  مدیریتنحوه 
  و در کنار آن مدیریت  زیرا دولت است، عرصه این در رو پیش

 در مطلوب نقش ایفای ضمن بتوانند بایدمنطقه شهری تهران 
 برای را زیست قابل و محیطی پایدار ، توسعهجهانیتازه  فضای

 ی ارزیابیکل طور . بهسازند فراهم نفری این پهنه ونیلیم۱۵ساکنان 
ی تهران و شهرکالن منطقه در شهری رواییحکم مدل تحقق شرایط

ارزیابی ساختار و شیوه فعلی اداره امور منطقه شهری تهران با 
های زیر یی نوین، مبین نارساییگرامنطقهاصول و راهبردهای مدل 

  :است
) فقدان نظام مدیریتی و حکومتی مستقل و متمایز برای منطقه ۱

، ی فاقد یک سیستم متمایزشهرکالنمنطقه  ی تهران:شهرکالن
، اداره امور حال نیا بافضایی است.  تیریمد یرسمو  شدهفیتعر

های رایج و مالک عمل ، با اتکا به ساختارها و روشاین نظام
  مدیریت شهری و روستایی در حال انجام و گذران است.

ی شهرکالنهای جاری اداره امور منطقه ) اتکای ساختار و روش۲
 اداره یرسمعناصر اصلی و  موجود:های دولتی و عمومی بر ساختار

های دولتی و ی تهران عمدتًا شامل سازمانشهرکالنامور منطقه 
خصوصی، حضوری در این  و یمردمهای و بخش است یعموم

  عرصه ندارند.
های گیری در امور اجرایی در سازمان) نفوذپذیری فرآیند تصمیم۳

ی ررسمیغتهران از سوی مراجع  شهرکالنمنطقه  تیریمد یرسم
و اعمال ی رسمی کارهاو سازفقدان مجراها و اجتماعی و اقتصادی: 

خصوصی به  و یمردمی هابخشقدرت و نظارت توسط نهادهای 
اما های غیررسمی از طریق مجاری و روش آنهااعمال قدرت و نفوذ 

  منجر شده است. ثروم
و  شهری حکومت الگوی دو هر با موجود ساختار قرابت ) عدم۴

و محتوای ساختار  فرآیند تناسب عدم وجود با روایی شهری:حکم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یبافرانجمال و  سرور میرح ۱۳۴

   ۱۳۹۸، تابستان ۳، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                            فضا یاسینامه آمايش سفصل

، فاصله این ساختار با الگوی موجود با الگوی حکومت شهری
روایی شهری هم به لحاظ رویه و هم به لحاظ محتوا بسیار حکم

  تر است.بیشتر و عمیق
  ی به شهرکالن) تشتت و تفرق ساختار فضایی و منطقه ۵

  های متفرق و منبعث از الگوی تبعیت از نهادها و سازمان
و سازمان فضایی منطقه  ساختار در واگرایی :شهری حکومت
 و نهادهای قدرتتوان نتیجه غلبه رسمی می ی تهران راشهرکالن
 آنها هایو برنامه هااستیس با یررسمیغ یی نهادهایسوناهم

واگرایی عناصر اصلی  سازنهیزم ،یی مذکورسوناهم و تقابل دانست.
 تشتت و تفرق جهینت درو  مردمی) (بخش خصوصی و وسازساخت

  در 
  است. شده تهران یشهرکالن منطقه کالبدی -ساختار فضایی

  

ی تهران: شهرکالنی و کیفیت زندگی در منطقه ریپذستیز) ُافت ۶
شرایط موصوف باعث تشدید ناپایداری و موانع زندگی و فعالیت 

  ی تهران شده و خواهد شد.شهرکالنسالم در منطقه 
ی تهران برای شهرکالن) ضرورت ارتقا و انطباق مدیریت منطقه ۷

های قدرت بخش کنندهتیتقوهماهنگی با تغییرات نهادی 
تحوالت دو دهه اخیر در سطح خصوصی:  و یمردمی، ردولتیغ

، قدرت بالقوه و ی تهران به ارتقای عملی جایگاهشهرکالنمنطقه 
، ی در فرآیندهای اجتماعیردولتیغهای نفوذ بالفعل بخش

، سیاسی و فضایی این منطقه منجر شده است. پایداری و اقتصادی
ی ساز، مستلزم ظرفیتبودن توسعه آینده این مجموعهمحورانسان

برای پذیرش نیروهای جدید در سازمان مدیریتی منطقه از طریق 
روایی شهری و تقویت حس های رویکرد حکماستناد به آموزه

با توجه . ][8ی بین همه این کنشگران استمساع کیتشراعتماد و 
، پژوهش حاضر با هدف ارایه تحلیل راهبردی شدهگفتهبه مطالب 

انجام  منطقه شهری تهرانوضعیت نظام مدیریت سیاسی حریم 
  شد.

  
  هاابزار و روش

اجرا و  تهرانتحلیلی در شهر  -پژوهش کاربردی حاضر از نوع اسنادی
کشف روابط بین متغیرها  منظوربهبا استفاده از رویکرد استراتژیک 

ی صحیح گذارهدفو همچنین ل یاز مسا گشاییگرهو  هاو پدیده
  صورت گرفت.
ای و پیمایشی و ز مطالعات کتابخانهآوری اطالعات ابرای جمع

مدل ترکیبی  از یستمیسبرون و یستمیسبرای ارزیابی شرایط درون
(AHP‐SOWT) .شناسایی و  منظوربهتحلیل سوات  بهره گرفته شد

بررسی عوامل داخلی و خارجی در ارتباط با چالش و راهبردهای 
قرار  استفاده موردتهران  شهرکالنتحقق مدیریت یکپارچه حریم 

گرفت. در این راستا فهرستی از متغیرهای اثرگذار تهیه و سپس با 
دهی هر یک از متغیرها امر، اقدام به وزن متخصصاننظرسنجی از 

، ماتریس ارزیابی آنهاشد و پس از محاسبه مجموع امتیاز نهایی 
این ماتریس یکی از  آمد. دست بهعوامل داخلی و عوامل خارجی 

سیار مهم در فرآیند تدوین راهبرد است که از مقایسه ابزارهای ب
	تهدید  -و نقاط قوت، راهبردهای فرصت هافرصت (SO) حاصل

. به همین ترتیب از مقایسه نقاط قوت و تهدیدها، شودیم
ها، ، از مقایسه نقاط ضعف و فرصت(ST)تهدید  - راهبردهای قوت
	فرصت  -راهبردهای ضعف (WO)و مقایسه نقاط ضعف  و از

	تهدید  -، راهبردهای ضعفدهایتهد (WT)آید. می دست به
شهر تهران در ارزیابی ماتریس درونی و بیرونی موقعیت حریم کالن

کننده راهبردهای قابل قبول برای مدیریت مطلوب آن بوده و تعیین

دهنده آن بود که کدام راهبرد برای توسعه حریم این موقعیت نشان
صورت قرارگیری در  طوری که دراست؛ به شهر تهران مناسب کالن

 شود. دراستفاده می (SO)تهاجمی  -ربع اول از راهبردهای رقابتی
، به (WO)صورت قرارگیری در ربع دوم از راهبردهای بازنگری 

و در صورت  	(ST)هنگام قرارگیری در ربع سوم از راهبردهای تنوع
	استقرار در ربع چهارم از راهبردهای تدافعی  (WT) استفاده

  .شودمی
	EXPERTافزار تحلیل عوامل با نرم CHOICE	 از طریق  11.0

تشکیل ساختار درختی پژوهش و مقایسات زوجی و محاسبات 
برای تعیین  (AHP)اهمیت هر عامل براساس مدل سلسله مراتبی 

  وزن هر یک از متغیرها صورت گرفت. قیدقو ت
  

  هایافته
 شهرکالنعوامل خارجی و داخلی حاکم بر مدیریت حریم یکپارچه 

  ی هانمره). مجموع ۵و  ۴های دست آمد (جدولتهران به 
ی متخصصان امر برای تحقق آرا نظر ازنهایی عوامل بیرونی 
دهنده که نشان بود ۴۸/۳تهران،  شهرکالنمدیریت یکپارچه حریم 

روی آن بود (جدول  فرصت بیشتر حریم نسبت به تهدیدات پیش
۴.(   

ها شامل تهیه و ابالغ دستورالعمل نظارت بر حریم ترین فرصتمهم
، تهیه طرح هادی و تحدید حدود ۰۶۶/۰شده با امتیاز وزنی تعیین

و همچنین تهیه  ۰۶۲/۰برای روستاهای فاقد طرح با کسب امتیاز 
های ساماندهی و مدیریت حریم توسط اداره کل حریم با طرح

نظام مدیریت حریم (نبود یکپارچگی بود. تعدد  ۰۶۰/۰کسب امتیاز 
ی و اجرا)، فقدان ضوابط و زیربرنامهی، ارزگاستیسدر 

 یتعد مورداستانداردهای الزم و شفاف برای توسعه حریم و 
نیز به ترتیب با کسب امتیاز  شهر از برون و درون یمگرفتن حرقرار
  ).۱(نمودار  دندشییشناساتهدیدها  نیترمهماز  ۱۵۱/۰و  ۱۶۰/۰، ۲۰۰/۰

و  و نظر خبرگان هانامهپرسشهای حاصل از دادهبا توجه به 
هر یک از عوامل در شرایط حال و  ریثاتمتخصصان در خصوص 

های نهایی عوامل داخلی برای مدیریت حریم آینده، مجموع نمره
بود (جدول  ۶/۳شهر تهران در ماتریس ارزیابی عوامل درونی کالن
۵.(  

برای مدیریت  سازنهیزمهای ظرفیت وجودمتغیرهایی مانند 
و تهیه طرح  ۰۶۶/۰شهر تهران با کسب امتیاز یکپارچه حریم کالن

جامع حریم و طرح ویژه مدیریت پهنه شمالی حریم در کنار طرح 
پیوست اجتماعی مدیریت حریم از نقاط قوت موجود در این عرصه 

منسجم و اعمال  بود. متغیرهای ضعف شامل عدم کنترل
های ناهماهنگ در مدیریت حریم، عدم تدقیق وضعیت سیاست

محدوده حریم و نبود مدیریت واحد در صدور مجوز و نظارت 
در  ۱۳۲/۰، و ۱۳۹/۰، ۱۵۴/۰وساز بود که به ترتیب با امتیاز برساخت
  ). ۲های اول تا سوم قرار گرفتند (نمودار رتبه

  ی مربوط به امتیاز نهایی ارزیابی هایخروجبا درنظرداشتن 
برای مدیریت  قبول قابلعوامل درونی و خارجی، راهبردهای 

تشخیص (SO)	تهران، راهبردهای تهاجمی  شهرکالنیکپارچه حریم 
   تهران شهرکالنراهبردهای مدیریت حریم  ).۳داده شد (نمودار 

 - قوت ید، راهبردهایتهد - فرصت یراهبردها ین(تدو گام ۶طی 
 فرصت، - ضعف ی، راهبردها یدتهد -ضعف ید، راهبردهایهدت

با استفاده از  )یتدافع ی، راهبردهایتهاجم - یرقابت یراهبردها
شد ها و تهدیدها تدوین ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

  ).۶(جدول 
  



 ۱۳۵ تهران یمنطقه شهر میحر یاسیس تیرینظام مد تیوضع یراهبرد لیتحلــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Political Spatial Planning                                                                                                                                                         Volume 1, Issue 3, Summer 2019 

  تهران شهرکالنماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر مدیریت حریم یکپارچه  )۴ جدول
	(T)ها و تهدیدها ها، محدودیتچالش؛ (O)ها و امکانات فرصت  وزن  بندیدرجه  امتیاز وزنی
۰۸۰۹۷۹/۰  ۳  ۰۲۶۹۹۳/۰  O۱ مدیریت یکپارچهبخشی عنوان منبعی پایدار در تحققهای جغرافیایی و تاریخی بهداشتن ظرفیت  
۱۴۳۹۶۳/۰  ۴  ۰۳۵۹۹۱/۰  O۲ های ساماندهیتهیه انواع طرح	
۰۹۲۷۱۳/۰  ۲۱/۳  ۰۲۸۸۸۲/۰  O۳ بانیمشهربان و حر یهاتوسط گشت یدانیم یاتعمل یو اجرا یتختپا یماز حر یانتکنترل و ص	
۰۲۹۱۵۲/۰  ۸/۱  ۰۱۶۱۹۶/۰  O۴  شهرها یمبه حرقانون برنامه پنجم توسعه کشور  ۱۷۲و  ۱۷۰، ۱۴۷توجه ماده  
۱۱۹۸۷۱/۰  ۶۵/۳  ۰۳۲۸۴۱/۰  O۵ تهیه طرح استقرار مدیریت یکپارچه و نظارت بر تحوالت حریم توسط وزارت کشور  
۰۳۵۹۹۱/۰  ۲  ۰۱۷۹۹۵/۰  O۶ فعالیتی و جمعیتی حریم - سازوکارهای مدیریتی مناسب برای نظارت بر تحوالت کالبدی  
۱۱۱۴۸۵/۰  ۵۲/۳  ۰۳۱۶۷۲/۰  O۷  هاوسازها در حریم به استناد قانون شهرداریساختهدایت و کنترل  
۰۳۹۶۸/۰  ۱/۲  ۰۱۸۸۹۵/۰  O۸ ریزی و ساماندهی مراکز جمعیت و فعالیت و جلوگیری از تفکیک تدوین ضوابط و مقررات مناسب برای برنامه

  وسازهای غیرمجازاراضی در حریم و ساخت
۰۱۵۲۰۶/۰  ۳/۱  ۰۱۱۶۹۷/۰  O۹  های عملکردی آن در قالب طرح جامع حریمپهنهتعیین حدود کالبدی حریم و  
۰۲۹۱۵۲/۰  ۸/۱  ۰۱۶۱۹۶/۰  O۱۰ منظور آزادسازی عرصه حریم توسط شهرداری تهراناتخاذ سازوکار مناسب به  
۰۵۵۳۳۹/۰  ۴۸/۲  ۰۲۲۳۱۴/۰  O۱۱ وسازهای غیرمجازایجاد وحدت رویه در برخورد با ساخت  
۱۵۱۹۸۹/۰  ۱۱/۴  ۰۳۶۹۸/۰  O۱۲ یتختپا یمفاقد طرح واقع در حر یروستاها یبرا یطرح هاد یهته  
۱۱۹۲۱۵/۰  ۶۴/۳  ۰۳۲۷۵۱/۰  O۱۳ انتقال صنایع آالینده به خارج از محدوده حریم شهرها براساس سند راهبردی حریم پایتخت  
۰۷۳۰۸۳/۰  ۸۵/۲  ۰۲۵۶۴۳/۰  O۱۴ طرح راهبردیهای خدماتی در محدوده پیراشهری بر مبنای مقتضیات رویکردهای اندازی شهرکراه  
۱۲۲۵۱۳/۰  ۶۹/۳  ۰۳۳۲۰۱/۰  O۱۵ شناسی برای ارتقای آگاهی شهروندان در حفظ و صیانت از حریمبرگزاری تورهای حریم  
۱۶۰۲۳۴/۰  ۲۲/۴  ۰۳۷۹۷/۰  O۱۶ یتختدر پا شدهیینتع یمو ابالغ دستورالعمل نظارت بر حر یهته  
۰۹۲۷۱۳/۰  ۲۱/۳  ۰۲۸۸۸۲/۰  O۱۷ المللی در سطح کشور برای حفاظت و شناسایی بهتر از وضع موجود حریم شهرهابینهای ملی و برگزاری همایش  
۰۸۰۹۷۹/۰  ۳  ۰۲۶۹۹۳/۰  O۱۸ ها نسبت به گذشتهشدن جایگاه حریم در سازوکارهای اداری و سازمانمشخص  
۰۸۸۱۴۹/۰  ۱۳/۳  ۰۲۸۱۶۳/۰  T۱ یشهر یمحر یدر اراض یخوارو رانت یبازو وجود بورس یریتضعف مد  
۰۳۵۹۹۱/۰  ۲  ۰۱۷۹۹۵/۰  T۲ یمبه پهنه حر یادز مهاجرت نسبتاً  ویررسمیغ یهاگسترش سکونتگاه  
۱۵۱۹۸۹/۰  ۱۱/۴  ۰۳۶۹۸/۰  T۳ مورد تعدی قرارگرفتن حریم شهر از برون و درون  
۱۴۳۹۶۳/۰  ۴  ۰۳۵۹۹۱/۰  T۴ تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری مسکونی و غیره در محدوده حریم  
۱۳۴۷۵۷/۰  ۸۷/۳  ۰۳۴۸۲۱/۰  T۵ تغییر کاربری اراضی روستایی به اراضی شهری  
۱۶۰۲۳۴/۰  ۲۲/۴  ۰۳۷۹۷/۰  T۶ یمتوسعه حر یالزم و شفاف برا یفقدان ضوابط و استانداردها  
۰۸۶۴۶۸/۰  ۱/۳  ۰۲۷۸۹۳/۰  T۷ های مستقلهایی از حریم شهر به شهرستانبندی قسمتجداسازی و تقسیم  
۱۴۳۹۶۳/۰  ۴  ۰۳۵۹۹۱/۰  T۸ رویی و جغرافیاییای حریم از لحاظ عملکردی، قلممدیریت جزیره  
۱۱۰۲۲۱/۰  ۵/۳  ۰۳۱۴۹۲/۰  T۹  گذاری و نظارت بر اتفاقات حریمسیاست برایکمبود نیروهای متخصص و کارآمد  
۰۸۰۹۷۹/۰  ۳  ۰۲۶۹۹۳/۰  T۱۰ محیطی در محدوده حریمبودن سیستم نظارت مناسب زیستپایین  
۱۴۳۹۶۳/۰  ۴  ۰۳۵۹۹۱/۰  T۱۱ وساز غیرمجاز در حریمهای شهری با توجه به ساختگاهتهدید بسیار جدی تنفس  
۲۰۰۴۵۳/۰  ۷۲/۴  ۰۴۲۴۶۹/۰  T۱۲ و اجرا) یزیربرنامه گزاری،یاستدر س یکپارچگی(نبود  یمحر یریتتعدد نظام مد  
۰۵۱۸۲۷/۰  ۴/۲  ۰۲۱۵۹۴/۰  T۱۳  وساز در اراضی خویشساختمالکیت نهادهای مختلف دولتی و تمایل آنها برای  
۱۴۳۹۶۳/۰  ۴  ۰۳۵۹۹۱/۰  T۱۴ علت تغییر قوانین های گذشته بهتقلیل وسعت حریم نسبت به سال  
۱۴۳۹۶۳/۰  ۴  ۰۳۵۹۹۱/۰  T۱۵ منظور کسب درآمدگسترش محدوده و حریم شهرها توسط شهرداری بعضًا به  
۱۱۰۸۵۲/۰  ۵۱/۳  ۰۳۱۵۸۲/۰  T۱۶ متناسب با مقتضیات روز و همچنین عدم ابالغ  ۹۹و  ۱۰۰مانند کمیسیون ماده ها عدم اصالح قوانین شهرداری

  محدوده مصوب حریم و تعلل در اصالحات قانونی در مصوبه تعاریف محدوده و حریم
  مجموع  ۱  ۱۴/۱۱۱  ۴۸۵۹۹۱/۳

  

  
	و تهدید فرصتمحاسبه امتیاز هر یک از متغیرهای  )١نمودار 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یبافرانجمال و  سرور میرح ۱۳۶

   ۱۳۹۸، تابستان ۳، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                            فضا یاسینامه آمايش سفصل

	(IFAS)تهران  شهرکالنماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر مدیریت حریم  )۵جدول 

  وزن  بندیدرجه  امتیاز وزنی
	(S)نقاط قوت بالقوه 
	(W)نقاط ضعف بالقوه 

۱۱۹۵۳۲/۰  ۷/۳  ۰۳۲۳۰۶/۰  S۱ شهرهاکالن یربا سا یسهتهران در مقا یدر شهردار یمکمربند سبز در حر یکردرو یرشپذ  
۱۲۰۸۲۸/۰  ۷۲/۳  ۰۳۲۴۸۱/۰  S۲ یراخ یهادر دهه یمبه مفهوم حر یشترتوجه هر چه ب  
۱۱۵۶۸۷/۰  ۶۴/۳  ۰۳۱۷۸۲/۰  S۳ های حاصلخیز و باغات فراوان در محدوده حریمداشتن زمین  
۰۴۰۳۶۱/۰  ۱۵/۲  ۰۱۸۷۷۲/۰  S۴ وسازهای جدید در محدوده حریممحیطی در ساختتوجه به مسایل طبیعی و زیست  
۱۰۷۵۷۱/۰  ۵۱/۳  ۰۳۰۶۴۷/۰  S۵ ها برای مدیریت یکپارچه اراضی حریم شهرتجربه باالی مدیران و سازمان  
۰۹۶۸۲۱/۰  ۳۳/۳  ۰۲۹۰۷۵/۰  S۶ ارانزگو قانون یزانرو برنامه گزارانیاستتوسط س یراخ یهاشهرها در کشور در سال یمتوجه به حر  
۱۸۹۶۰۶/۰  ۶۶/۴  ۰۴۰۶۸۸/۰  S۷ یکپارچه یانتص یریتمد یساز براینهزم هاییتوجود ظرف  
۱۶۲۱۹۴/۰  ۳۱/۴  ۰۳۷۶۳۲/۰  S۸ شهر یماز حر یانتحفاظت و ص یریتمد یمختلف برا یهاسال یط یمختلف توسعه شهر یهاطرح یبتصو  
۰۵۸۱۱۹/۰  ۵۸/۲  ۰۲۲۵۲۷/۰  S۹ شدن مدیریت یکپارچه حریمکاهش مشکالت حقوقی در شناسایی حریم شهرها یا اجرایی  

۰۹۸۵۷۳/۰  ۳۶/۳  ۰۲۹۳۳۷/۰  S۱۰ تهیه و بازنگری و تدقیق مرز طرح هادی روستاهای واقع در  پیگیری و همکاری با بنیاد مسکن انقالب اسالمی در زمینه
  محدوده حریم

۱۴۷۴۹۱/۰  ۱۱/۴  ۰۳۵۸۸۶/۰  S۱۱ پیگیری و گسترش توسعه فضای سبز در اراضی حریم شهرها  
۱۱۸۸۸۷/۰  ۶۹/۳  ۰۳۲۲۱۹/۰  S۱۲  یکپارچه حریم در قانون برنامه پنجمتدقیق جایگاه مدیریت  
۱۰۶۹۵۹/۰  ۵/۳  ۰۳۰۵۶/۰  S۱۳ عنوان بخشی از مطالبات حوزه دانشگاهی و اجراییطرح گفتمان مدیریت یکپارچه حریم به  
۱۰۶۹۵۹/۰  ۵/۳  ۰۳۰۵۶/۰  S۱۴ سازی مدیریت یکپارچهبرخورداری از تجارب کشورهای مختلف پیش رو در پیاده  
۰۸۳۹۰۸/۰  ۱/۳  ۰۲۷۰۶۷/۰  S۱۵ روایی خوب شهریگرایی نوین و حکمهای رویکرد منطقهطرح گفتمان و شناسایی ظرفیت  
۱۲۴۷۵۷/۰  ۷۸/۳  ۰۳۳۰۰۴/۰  S۱۶ ای در صیانت و توسعه حریموقوف نسبی نهادهای مختلف به ضرورت همگرایی در هدایت و نظارت بر اقدامات مداخله  
۰۷۸۵۸۲/۰  ۳  ۰۲۶۱۹۴/۰  W۱ یممحدوده حر دریررسمی اسکان غ یشو افزا یضعف مال  
۱۰۰۹۳۴/۰  ۴/۳  ۰۲۹۶۸۷/۰  W۲ یمو اجرا در محدوده حر یزیربرنامه گزاری،یاستدر س یکپارچگیو  یعدم هماهنگ  
۱۱۶۹۶۱/۰  ۶۶/۳  ۰۳۱۹۵۷/۰  W۳ یکشور یماتدر وضع موجود با مرز تقس یمحر یقعدم تطب	
۱۳۹۷۰۱/۰  ۴  ۰۳۴۹۲۵/۰  W۴ در وضع موجود یممحدوده حر یتوضع یقعدم تدق	
۱۳۲۱۲۳/۰  ۸۹/۳  ۰۳۳۹۶۵/۰  W۵ ساخت و ساز واحد در صدور مجوز و نظارت بر یریتنبود مد	
۹۶۸۴۵۴/۰  ۸/۲  ۰۲۴۴۴۸/۰  W۶ عدم تطبیق محدوده پیشنهادی حریم با قوانین موجود	
۱۳۱۴۴۵/۰  ۸۸/۳  ۰۳۳۸۷۸/۰  W۷ زمین)گذاری در نبودن حریم قانونی و دقیق شهر تهران (عدم نشانهمشخص	
۱۰۵۱۳۳/۰  ۴۷/۳  ۰۳۰۲۹۸/۰  W۸ محیطی با توجه به استقرار صنایع مزاحم در محیط پیرامون شهرهای زیستافزایش آلودگی	
۱۵۴۰۲۱/۰  ۲/۴  ۰۳۶۶۷۲/۰  W۹ یمحر یریتناهماهنگ در مد هاییاستعدم کنترل منسجم و اعمال س	
۱۳۹۷۰۱/۰  ۴  ۰۳۴۹۲۵/۰  W۱۰ های مدیریت آنچالشها در حریم و مساله مالکیت زمین	
۱۲۶۰۸۱/۰  ۸/۳  ۰۳۳۱۷۹/۰  W۱۱ های حریممدخل بر همکاری یا همگرایی در هدایت اقدامات و برنامهعدم الزام قانونی نهادهای ذی  
۱۰۱۵۲۹/۰  ۴۱/۳  ۰۲۹۷۷۴/۰  W۱۲ سازی برای همگرایی سازمانیناکارآمدی نسبی ابزارهای فعلی در زمینه	
۱۲۶۰۸۱/۰  ۸/۳  ۰۳۳۱۷۹/۰  W۱۳ عدم تطبیق محدوده پیشنهادی حریم با قوانین جاری	
۰۹۲۲۲۵/۰  ۲۵/۳  ۰۲۸۳۷۷/۰  W۱۴ (تفرق مدیریتی) ایجاد قلمروهای متعدد قابل مدیریت در سطح حریم	

۱۳۹۷۰۱/۰  ۴  ۰۳۴۹۲۵/۰  W۱۵ اقتصادی گرفتن مساله محرومیت اجتماعی و شدن وسعت و ابعاد آن؛ پیشیافزایش ناپایداری در قلمروی حریم و کوچک
	بر سایر موضوعات ضروری در مدیریت حریم

۰۹۶۸۲۱/۰  ۳۳/۳  ۰۲۹۰۷۵/۰  W۱۶  ای حریممدیریت منابع مالی اقدامات توسعه براینبود سازمان و ارگانی	
	مجموع  ۱  ۵۳/۱۱۴  ۶۴۷۷۴۶/۳

  

  
  هاضعفمحاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به قوت و  )٢نمودار

  



 ۱۳۷ تهران یمنطقه شهر میحر یاسیس تیرینظام مد تیوضع یراهبرد لیتحلــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  تهران شهرکالنراهبردهای مدیریت حریم  ٦جدول 
  (WT)راهبردهای   (WO)راهبردهای   (ST)راهبردهای   (SO)راهبردهای 

تهیه طرح هادی برای روستاهای فاقد طرح که  -۱
در پیرامون محدوده هستند و توجه جدی و 

پیگیری بنیاد مسکن به این امر برای تعیین مرز 
  دقیق هر یک از آنها

ها و فراگیر حضور موثر سازمان تدوین برنامه -۲
دخل با توجه به اهمیت و حساسیت نهادهای ذی
  باالی حریم

 براییابی فضاهای مناسب شناخت و مکان -۳
  های منطبق با عملکرد حریم شهراستقرار فعالیت

ها از طریق نظارت جدی بر کاهش آلودگی - ۴
محیطی برای های پایش زیستتدوین برنامه

  تلف آنهای مخریزپهنه
ریزی و طراحی و ایجاد زیرساخت سبز برنامه -۵

ای منسجم از عناصر صورت شبکهشهری به
های اکولوژیک با دارابودن ساختاری واجد ارزش
  عملکردهای چندگانه

سازی برای ایجاد مشارکت موثر زمینه - ۶
ریزی راهبردی فضایی با شهروندان از طریق برنامه

نمودن عملیاتیچارچوب بلندمدت همراه با 
  مدتهای کوتاهطرح
المللی و تورهای برگزاری همایش ملی و بین - ۷

دادن و افزایش شناسی برای مشارکتحریم
  آگاهی مردم در حفظ و پاسداری از حریم

های مساعد حریم برای استفاده از زمین -۱
های توسعه انواع باغات و فعالیت

	کشاورزی
ای شهری هگاهباالبردن راندمان تنفس -۲

با توجه به طبیعت بکر آن و توجه جدی 
	به گسترش فضای سبز در محدوده حریم

همکاری نهادها و نظارت مسئوالن و  -۳
عزم جدی آنها برای کاهش مشکالت 

وساز در محدوده محیطی و ساختزیست
	حریم پایتخت

تدوین و درج قوانین کارآمد و قابل  - ۴
انون اجرا برای حفظ و صیانت از حریم در ق

	برنامه ششم
استفاده بهینه از تجربه مدیران و  -۵

نیروهای متخصص برای صیانت و پایداری 
	از حریم

سازی شورا یا گروه طراحی و پیاده - ۶
  گذاری حریم پایتختسیاست

محیطی های زیستکاهش آلودگی -۱
محدوده حریم با انتقال صنایع مزاحم 

به خارج از محدوده و همچنین با 
	وسازهای جدیدساختنظارت بر 

کنترل و هدایت گسترش  -۲
های غیررسمی و برخورد گاهسکونت

خواری و قاطع با توجه به زمین
	های غیرقانونیتصرف
نامه اجرایی پیگیری تدوین آیین -۳

برنامه  ۱۷۲و  ۱۷۰، ۱۴۷مواد قانونی 
	پنجم برای مدیریت یکپارچه حریم

تدقیق و تعیین حدود حریم حتی  - ۴
	اری آن در زمینگذنشانه
 تدوین برنامه مدیریت اراضی به -۵

ویژه پیگیری موضوع واگذاری مالکیت 
  زمین به مدیریت محلی

  

رفع موانع نهادی و مدیریتی برای  -۱
تقویت توان عملکردی مدیریت حریم 

شهر از طریق شورای حریم کالن
های بندیشهر فارغ از جناحکالن

  سیاسی، اجتماعی و مذهبی
بنیه مالی از طریق ایجاد  تقویت -۲

نظام درآمدی قوی و پایدار ضمن 
  گری دولتکاهش تصدی

نگرش یکپارچه به توسعه  -۳
های شهری همراه با برنامهکالن

های مختلف عملیاتی در حوزه
شهری از قبیل اقتصاد، فرهنگ، کالن

	اجتماع و محیط زیست
تدوین و اعمال قوانین در  - ۴

راضی خصوص عدم تغییر کاربری ا
	کشاورزی به کاربری مسکونی

  

  

  
  موقعیت راهبردی مدیریت حریم تهران )٣نمودار 

  
  بحث

حریم در نظام مدیریت سیاسی فضا و نیز در نظام مدیریت شهری و 
شود. ساختار محسوب می شدهفراموشی احلقهی تهران امنطقه

فعلی "اداره کلی" حاکم بر نظم و نسق بخشی امورات آن ناظر بر 
. از طرفی تعارضات قانونی و ستینواقعیت و فلسفه وجودی حریم 
های مختلف در کنار نگرش بخشی نبود وحدت رویه از سوی سازمان

و در اغلب موارد سوداگری زمین سبب بروز بسیاری از نامعادالت و 
بسامانی در ابعاد و سطوح مختلف شده است که شاید در هیچ نا

زمانی توسعه منطقه شهری تهران تا این حد به نحوه مدیریت 
در خصوص  شیوبکمحریم آن وابسته نبوده است؛ واقعیتی که 

ی ایران نیز مصداق دارد. در این تحقیق تالش شد شهرهاکالنسایر 
ی از وضعیت حریم ارایه تا با استفاده از تحلیل راهبردی تصویر

دهنده فرصت بیشتر نشانها در مورد عوامل بیرونی شود. یافته
که با توجه  حریم نسبت به تهدیدات پیش روی آن بود؛ بدین معنی

ی توانسته است تا حدودبه شرایط موجود سیستم مدیریت حریم 
، استفاده کند و از تشدید کنندیماز عواملی که فرصت ایجاد 

مواجه است، تا حدی  آنتهران با  شهرکالنکه حریم تهدیداتی 
ممانعت نماید. درباره عوامل داخلی نیز نشان داد که شرایط 

شهر تهران، مستعد مدیریت یکپارچه است. در مدیریت حریم کالن
نتیجه راهبردهای کالن در مدیریت حریم و استفاده بهینه از این 

ای تدوین شود که گونهفضاها و حفاظت و صیانت از آنها باید به
  بتوان از این نقاط قوت برای رفع نقاط ضعف استفاده کرد.

	

نقاط ضعف در مدیریت یکپارچه حریم  ترینمهمها براساس یافته
  تهران شامل موارد زیر بودند: شهرکالن

  

 مدیریت در ناهماهنگ یهااستیس اعمال و منسجم کنترل عدم )۱
  حریم؛

	

  حریم در وضع موجود؛) عدم تدقیق محدوده ۲
	

بخشی به راهبرد ها و فرآیندهای کنونی در تحقق) ناکارآمدی رویه۳
  صیانت و توسعه پایدار؛

	

  و ساز؛ برساخت) نبود هماهنگی در صدور مجوز و نظارت ۴
	

 مدیریت یکپارچه حریم بخشتحققهای فرصت ترینمهمهمچنین 
  شامل موارد زیر بود:

  

  ع راهبردی حریم پایتخت؛ ) تهیه و ابالغ طرح جام۱
	

) تهیه طرح هادی برای روستاهای فاقد طرح واقع در حریم ۲
  پایتخت؛

	

و همچنین  ۱۷۲و  ۱۴۷ی قانونی برنامه پنجم در ماده هاتیظرف) ۳
  الیحه مدیریت شهری؛

	

) طرح گفتمان ضرورت بازبینی در ساختار مدیریتی حریم و ۴
  همچنین تهیه الیحه مدیریت شهری؛

نیز  مدیریت یکپارچه حریم بخشتحققی هادکنندهیتهد ترینمهم
  شامل موارد زیر بود:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یبافرانجمال و  سرور میرح ۱۳۸

   ۱۳۹۸، تابستان ۳، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                            فضا یاسینامه آمايش سفصل

سازی مدخالن در نظام تصمیمنشینان و سایر ذی) فراموشی حریم۱
	حریم؛ های صیانت و توسعهو پیگیری اجرای برنامه

	کالبدی به موضوع حریم؛ - ) نگرش بخشی۲
و دستورالعمل شفاف برای تحقق توسعه پایدار  نامهنییآ) فقدان ۳

	؛ میحرو صیانت از 
	) عدم تعلق مالکیت زمین به مدیریت محلی؛۴
ی خودرو، تعارضات قانونی و نهادی و هانااسک) رشد مرتب ۵

ابالغ کامل مصوبات نشدن الیحه مدیریت شهری و نیز عدم عملیاتی
  طرح ساماندهی و مدیریت حریم؛

ارایه های پژوهش حاضر پیشنهادهای کابردی زیر براساس یافته
  :شودمی
در  دخلیذ هایدستگاه سایر با تعامل برای مناسب بستر ) ایجاد۱

 المالبیت حقوق حفظ شورای با موثر تعامل ژهیو به حریم مدیریت
و  تخلفات از جلوگیری و ای زیستیهو ارزش اراضی از در حفاظت
  حریم؛در  یو انتظام ینظام یهاناترجم تصرفات

در  اراضی تحویل طرح نهیزم در دولت با دوسویه تعامل ) برقراری۲
 سبز ساماندهی کمربند و ایجاد منظوربه شهرداری به دولت اختیار

 مربع لومتریک۶۰۰۰شهری و همچنین افزایش سطح حریم به 
  مصوب طرح جامع؛

 منظور وحدتبه تهران شهر حریم یگذاراستیسشورای  ) تشکیل۳
  سلیقه اعمال از و پرهیز گیریتصمیم و سازیتصمیم در رویه
 مشارکت کلیه با پایتخت حریم از برنامه صیانت ) تدوین۴

	نشینان؛حریم ژهیو بهمدخل ذی هایدستگاه
ی ارتقای اداره کل حریم به سازمان حریم یا دبیرخانه سنجامکان) ۵

صیانت و توسعه یکپارچه حریم منطقه شهری تهران (یک حریم 
  ی هر شهر یک حریم، یک مدیریت!)؛جا بهبرای کل منطقه شهری 

 خط براساس مارکر نصب با تهران و حریم شهر محدوده ) ثبت۶
  پایتخت؛طرح جامع حریم  و تهران جامع طرح در مصوب

 خصوص در موجود قانونی تعارضات مبحث پیگیری و ) طرح۷
با هدف  کشوری تقسیمات با مرتبط تناقضات ویژه به حریم شهرها

ی برای مدیریت بسترسازی مصوب حریم و هاطرحساختن اجرایی
	یکپارچه؛

  محدودیتی برای این پژوهش وجود نداشت.
  

  گیرینتیجه
برای بهبود وضعیت نظام مدیریت ترین راهبردهای تهاجمی مهم

شامل تهیه طرح هادی برای  سیاسی حریم منطقه شهری تهران
ها و سازمان ثرومروستاهای فاقد طرح، تدوین برنامه فراگیر حضور 

برای  مناسب فضاهای یابیمکان و ، شناختدخلیذی نهادها
شهر، نظارت جدی بر  حریم عملکرد با منطبقهای فعالیت استقرار

 سبز رساختیز ایجاد و طراحی و ریزی، برنامههایآلودگکاهش 
و برگزاری  شهروندانثر وم مشارکت ایجاد برای یسازنهیزمشهری، 

  شناسی است.ی و تورهای حریمالمللنیبهمایش ملی و 
  

  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. تشکر و قدردانی:
  بیان نشده است. موردی از سوی نویسندگان تاییدیه اخالقی:

  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. تعارض منافع:
(نویسنده اول)، نگارنده  رحیم سرورسهم نویسندگان: 

جمال )؛ %٥٠شناس/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (مقدمه/روش
شناس/پژوهشگر (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/روش بافرانی

  .)%٥٠اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (
  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. منابع مالی:
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