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  مقدمه
آن در  شیو انتظار افزا کردندیم یزندگ یجهان در مناطق شهر تیدرصد از جمع 75، حدوداً 2015 در سال

 :Vandecasteele et al, 2019وجود دارد ) تیجمع یعیطب شیمهاجرت به سمت شهرها و افزا یدر پ ندهیآ یهادهه

کرده و دامنه  جادیشهرها ا رامونیدر پ یعیتحوالت وس ،یاقتصاد هایتیو فعال تیراستا، متنوع بودن جمع نی(. در هم3

 یدسترس ،یاجتماع یچون نابرابر یهاتیامر واقع نی(. ا31: 1393گسترش داده است )شورچه،  شیازپشیها را بآن

 یو اجتماع یداقتصا ،یطیمح یداری(، عدم پا70: 1397پور و داداش پور،  ی)الوند یشهر یهاهینابرابر به سرما

(Golabchi, 2013: 409تضع ،)یشهر ستیزطیمح ستمیاکوس فی (Xu, 2010: 1873استفاده از اراض ،)ونرامیپ ی 

 ,Xi Jun & Cho) عیوس اسیدر مق هایکاربر ریی(، تغWidodo, 2015: 520) یمسکون یوسازهاساخت یشهرها برا

 ،ییفضا یگستردگ لیه دلب هانآ میشهرها و حرمناطق کالن یزیرو برنامه تیریداشته است. مد ی( را در پ2007:96

 ،یو نور یشاکرروبروست ) یادیز یهایدگیچیبا پ نفوذان،یو ذ نفعانیو تضاد منافع ذ رگذاریتأث یرهایتعدد متغ

 یشهر داریوسعه پاو ت ییفضا یزیردر برنامه یدیاز موضوعات کل یکی عنوانبهآن  تیریمد ی(؛ و چگونگ1: 1394

و مقررات  نیمانند قوان یشهرها مشکالتکالن میدر حر هرحالبه(. Zhao, 2013: 68شده است )مطرح 21در سده 

( و یجامع شهر یهاشهرها در طرح می)عدم توجه به محدوده حر یزیرو مقررات(، حوزه برنامه نیبودن قوان ی)ناکاف

(. 12: 1392 بزار، زادهی( مطرح است )هادگریمجاور از د یشهرها و روستاها می)تداخل مرز حر تیریحوزه مد

ساختار  کی ازمندیالزم، ن یهایدگیچیشهرها عالوه بر پکالن رامونیوفصل مشکالت و تعارضات فوق در پحل

 یقانون اریود و از اختش تیکالن کشور حما یگذارتوسط ساختار قانون یخوبتا به باشدیم یتیریمد یریپذانعطاف

 (. 3: 1396 ،یحانبرخوردار باشد )سب یشهردر سطح منطقه کالن رنامهب تیروابط و کنترل و هدا میتنظ یبرا یکاف

اند. شده جادیها ااز گسترش ناموزون آن یریو مهار توسعه شهرها و جلوگ تیریمد استیس یشهرها در اجرا میحر

د اناست که عبارت شدهاشارهمشخص  استیسه س نهیزم نینداشته است. اغلب در ا یکسانی یمحتوا شهیهم استیس نیا

کمربند  یبه معنا میحر -3و  یخدمات شهر یمرزها یبه معنا میحر -2 ؛یتوسعه شهر یمرزها یبه معنا میحر-1از: 

 (.364: 1394 گران،یو د یی)راهنماسبز

 می، حر1384ها مصوب سال آن نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع میمحدوده و حر فیقانون تعار 2اساس ماده  بر

ضرورت  بر آن یمحدوده شهر که نظارت و کنترل شهردار رامونیبالفصل پ یاز اراض یمتعبارت است از قس یشهر

(. بر اساس 34: 1395 ،یپور و کرم ی)احمد کندیشهرستان و بخش مربوط تجاوز نم یکشور ماتیدارد و از مرز تقس

 شدهشناختهمجاز  یهاد ای مجاز است که در طرح جامع یساتیها و تأسشهر، تنها احداث ساختمان میدر حر ف،یتعر نیا

 یبر عهده شهردار یصنعت یهاشهرک یاستثنابه میمجاز و حفاظت از حر ساتیها و تأسباشند؛ نظارت بر ساختمان

 :(31: 1390 رت،یاست)بص شدهگرفتهدر نظر  ریز یهایژگیهمه شهرها و میحر ین، برایاست. بنابرا

 یساختمان یهاتیو فعال یعمران اتیظر گرفته شود که هر نوع عملدر ن یتا شعاع میحر فیآن با توجه به تعر حدود

 شهر داشته باشد؛ یرو میمستق ریدر آن، تأث

کند و در نمجاور تداخل  یشهرها میو مشخص شود که با حر نییتع یطور دیبا یامنطقه اسیشهر در مق میحر

راستا،  نیاشد. در همنداشته ب رییو تغ دنظریتجد به یازین یسال آت 5بوده و تا  یحداکثر رشد خود، منطبق بر حوزه شهر

 . شودیصورت گرفته است که به چند مورد آن اشاره م یمحدود قاتیتحق
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-یاختار کالبدسبر  میمحدوده و حر فیقانون تعار ریتأث یبا عنوان بررس ی(، در پژوهش1394) گرانیو د ییرهنما

تاکنون در  رانیدر ا یشهر تیمحدود یهااستیاست که س هدیرس جهینت نیشهرها در شهر مشهد به ا ندهیآ ییفضا

ان شاهد که همچن دهینقاط ضعف آن سبب گرد یالزم را نداشته و برخ ییاز توسعه پراکنده شهر، کارا یریجلوگ

 ی(، در پژوهش1393) نگرای. داداش پور و دمیباش یشهردر مناطق کالن ینینشهیحاش یریگو شکل یشهر یهاتوسعه

نشان  جیاند و نتاتهران پرداخته میحر یو کنترل رشد شهر تیآن در هدا ریکمربند سبز و تأث جادینحوه ا یبه بررس

 رندیگیقرار م یارو باغد یکشاورز یهاتیحفاظت، فعال تیتهران در اولو میحر یو شرق یشمال یهانهکه په دهدیم

و  یشهر یهاتوسعه پهنه یبرا طیحوزه، شرا نیدر ا یکشاورز تیتهران، عالوه بر محور میحر یجنوب یاما نواح

شهر تهران در چارچوب کالن میحر یدهبه سامان ی( در پژوهش1397) ی. انورباشدیفراهم م هارساختیو ز ساتیتأس

در  یارکت مردمکه عدم مش دهدیمقاله نشان م جیو اشتغال پرداخته و نتا تیاسکان جمع انیمطالعه روابط متقابل م

 یوده شهرمحد قیرتبه نخست را به خود اختصاص داده و عدم تدق هایکاربر رییشهر و تغ میاز حر تانیحفظ و ص

 قرار دارند. یبعد یهاگاهیها در جاشاخص ریاست و سا شدهواقعدوم  گاهیجا رتهران و کنترل مستمر د

شهر  یادیز ی( تاکنون تعداد1347شهر تهران )کالن یطرح جامع برا هیکنار مسائل و مشکالت فوق، از زمان ته در

است.  شدهواقع یدتعدمور رونیهم از درون و از ب تختیپا میها حرسال نیاست. در طول ا جادشدهیا تختیپا میدر حر

 یو واحدها شدهافزودهشهر تهران  رامونیپ یهاکونتگاهو س یتیگذشته همواره بر تعداد مراکز جمع یهاسال یط

 وسازهایاختمانند س یشهر تهران با مشکالت ،یطیشرا نیاست. تحت چن جادشدهیا تختیپا میمتعدد در حر یماتیتقس

اطراف  یسکونت یهاحوزه وندیدر پ یبه خدمات و نابسامان یدسترس تیمحروم ،یکشاورز هاینیزم بیشتابان، تخر

فقدان  ارچه،کپی تیریمد استیمناطق اتخاذ عدم س نیا یعامل نابسامان نتریمواجه است و مهم یبدنه شهر باشهر 

ضوابط متعارض  وجود تیدرنهاو  میمتعارض در حر نیاعمال قوان ،یبخش تیری(، مد3: 1395 ،ییرای)بح یقانون گاهیجا

کاوش،  طرح جامع و نیمواجه است )مهندس تختیپا میدر سطح حر یو توسعه ناهمگون کالبد هایاستقرار کاربر

 یو تصرفات اراض راتییتغ نیترشیگسترده شده و ب یاندازدچار دست «ختتیپا میگستره حر»وصف،  نی(. با ا1: 1391

کوه رشته یهاصخره جهیاست؛ و درنت شدهانجامکوه البرز بر دامنه رشته یکشاورز یهانیها و زمباغ ،یعیبا پوشش طب

مرگ  کیتهران، با  یمرکز هنهپخواهند داد؛  متیقگران یمسکون یهاو مجتمع الهایها و وخود را به خانه یجا ز،البر

و شهر آفتاب  فرودگاه رینظ ییدرجاها تیعمده جاذب جمع یهایاز استقرار کاربر یروبرو خواهد شد که ناش یجیتدر

 است. میپراکنده در حر گرید یو اراض

موجود  یاراض رایبرود؛ ز« کمربند سبز»بار  ریز دیبا تختیپا میحر یاراض یکاربر ،یلیلذا، طبق مقررات طرح تفص 

مجاز است، اما در  یسبز و گردشگر یفقط کاربر ،یبخش خصوص تیدولت و چه در مالک تیچه در مالک میدر حر

شهر تهران،  یساخت در داخل محدوده اصل هآماد نیو کمبود قطعات زم یاراض متیق شیافزا لیوضع موجود به دل

: 1395 ،ینو حدان یو احمد یاست )قائدرحمت انیدر جر ،یتوجهدر ابعاد قابل میحر یهانیبه زم یتجاوز ساختمان

 یهستند. زمان یشهر تیجمع یزندگ یبرا یمناسب طیو مح هیسرما عنوانبهاطراف شهرها  یهانیزم ،نیباوجودا(. 100

 شودیم ختهیگسازهم یو بافت سالم شهر کنندیرشد م قوارهیب صورتبهنکنند شهرها  تیریرا مد یعیه طبیسرما نیکه ا

 تیریو مد یزیربرنامه ازمندین شیازپشیبها بمنبع گران نیاستفاده مطلوب از ا یبرا ،جهیدرنت(. 13: 1392بزار،  زادهید)ها



 
 

 100 

 

 (...) خندان و سبحانیمیحر تیبر وضع یلیتحل

 

و  نیقوان یبا برقرار نیشهرها و همچن رامونیموجود در پ یهایکاربر حیصح تیریو مد تیاست. چون با هدا یاراض

مناسب، از فشار  یهایبرداشت و هم با استقرار کاربر انیوانع را از مم نیهم ا توانیکارآمد، م یهاو روش هااستیس

شهر  یازهاین نیتأم یبرا میدر شهرها از حر ن،ی(؛ بنابرا58: 1395و همکاران،  ییرایکاست )بح یشهر یوارده بر اراض

 (.130: 1398 ،ی)سرور و بافران شودیاستفاده م رمجازیغ یوسازهامحدود کردن ساخت یبرا یابزار عنوانبهو 

ها در آن شیاواقع شده و افز میشهرک و روستا در حر نیاز چند شیشهر و ب 26شهرستان با  9 تختیپا میحر در

واحد  تیریطح مدس کیبا  یسازمان ایو نبود نهاد  یتیریضعف مد لیگذشته ادامه داشته است. لذا به دل یهاسال یط

 یگذاراستیچون س یردر امو ییو اجرا ریگ میتصم یهارق و تعدد واحدتف سازنهیزم م،یواقع در حر یهادر شهرستان

و  تیریر وضع موجود مددخواهد بود.  هانیا ریو نظا یعمران یهاتیو فعال یرسانتوسعه، خدمات ییفضا تیریو مد

 یردهدا ها،یشداربخ ها،یفرماندار ها،یمتعدد مانند شهردار یحکومت یقلمروها و واحدها نیپهنه در ب نیاداره امور ا

و  کردیقق روشهرها در تح نیا تیریمد یچالش فرارو نیترخود بزرگ نیشده است، ا میآن تقس ریو نظا یاریو ده

 .دیآیبه شمار م کپارچهی تیریو مد یزیرنظام برنامه

 ن،یب نی. در ادارد یشهر یزندگ یافتگیو توسعه یداریدر پا یاساس ینقش یشهر کپارچهی تیریمد هرحالبه

برخوردار است.  یخاص تیآن از اهم یهاشناسایی چالش م،یحر تیریدر مد کپارچگیی طیمنظور تحقق شرابه

 یابیدست تاًیتا نها باشدیدر ابعاد مختلف م زمال یکپارچگی ازمندیسازمان منسجم و کارآمد ن کیبه  یابیدست نیباوجودا

آن  یراهبرد یهاو چالش میله مسئله حرمقا نیهدف از ا نیدد؛ بنابراگر سریها مآن میدر شهر و حر داریپا توسعه به

م یوضع موجود حر یهاچالش نیترمهم ،یکم یهاکیتکن لهیوسپژوهش تالش دارد تا به نی. اباشدیشهر تهران مدر 

 نیو ا دیرائه نماشهر تهران ا میحر ییفضا یدهمناسب و متناسب را در سازمان یو راهکارها لیوتحلهیشهر تهران تجز

 باشدیمرتبط م یهااندرکاران و ارگانو دست نیهمه مسئول یو عزم مل انتیو حفظ و ص قیدق یزیربرنامه ازمندیامر ن

 یادامه مدل مفهوم کند. در تیهدا ندهیدر آ کپارچهیو  داریتوسعه پا سمتمناسب به  تیریشهر تهران را با مد میتا حر

 است. شدهدادهنشان  1شکل  صورتبه قیتحق
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 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 

 شناسیروش
 یو بررس رهیو غ یکالبد ،یتیریمد ،یاجتماع ،یقتصاداها در ابعاد مختلف چالش ییمنظور شناساپژوهش به نیا

و  یهدف، کاربرد ازلحاظقاله م نیانجام گرفت. ا ارهیچند مع یهایریگمیها در قالب تصمآن یرگذاریتأث زانیم

 یهاقرار گرفت. داده لیوتحلهیمورد تجز یاسناد علم وبر منابع  یمبتن یلیتحل یفیروش، از نوع پژوهش توص اظازلح

 نیمد. پرسشنامه در اکم( به دست آ یلی...خادیز یلی)خ یانهیپنج گز یکالم فیپرسشنامه در قالب ط قیاز طر ازیموردن

 امهپرسشن نیاست. در ا شدهگرفتهدر نظر  یشهر رانیان مدو خبرگ میو کارشناسان حر نیافراد متخصص یپژوهش برا

است.  دهیگرد نتدوی مختلف منابع مطالعه از ها(. در انتخاب شاخص1)جدول  دیشاخص استفاده گرد 34عامل و  6از 

اقع ( ویبهارستان و ر م،یکررباط ار،یتهران، اسالمشهر، قدس، شهر س،یپرد رانات،یشهرستان)شم 9شامل  یجامعه آمار

ساده و در  یتصادف صورتبه یشهر میحر طهیمتخصصان در ح ونفر از مسئوالن  50. حجم نمونه باشدیم میدر حر

ها از روش شاخص لیوتحلهیتجز یاو بر WASPASها از روش عامل لیوتحلهیتجز برای. اندشدهانتخابدسترس 

EDAS هامؤلفه یبندرتبه یها براشرو نیاستفاده شد. از ا باشد،یم ارهیچند مع یهایریگمیها جز تصمکه هر دو آن 

 شده است.ها استفادهآن یهاو شاخص
 
 
 
 
 

 



 
 

 102 

 

 (...) خندان و سبحانیمیحر تیبر وضع یلیتحل

 

 موردمطالعهی هاشاخصعامل و  .1جدول 

-اجتماعی

 فرهنگی

 عدم کنترل اجتماعی به دلیل فشار جمعیت و ازدحام آن

 جدایی گزینی شدید طبقاتی در پهنه حریم نسبت به سایر مناطق

 ودن نرخ بیکاری در پهنه حریمباال ب

 افزایش تراکم جمعیت در حریم

 ی اجتماعی در پهنه حریمهابیآسباال بودن 

 نهادی مدیریتی

 و بلندمدت برای صیانت از حریم مدتکوتاهی زیربرنامهضعف مدیریت نهادها در 

 عدم مدیریت و کنترل تخلفات شهرداری و سایر نهادهای متولی در حریم

 ی برای توسعه مناسب حریمگذاراستیسد قلمروهای متعدد مدیریتی و وجو

 ی و اجراریگمیتصمی مشارکت عمومی در سازوکارهاضعف 

 عدم یکپارچگی مدیریت در نحوه استفاده از اراضی حریم

 سنتی بودن نحوه مدیریت حریم

ی برای حفظ و صیانت از گذاراستیس ی وریگمیتصمغلبه روح دستوری، تکنوکراتیک و بوروکراتیک در نظام 

 حریم

 کالبدی

 تهران شهرکالنتقاضای باال برای سکونت در حریم 

 نبود مدیریت واحد در صدور مجوز و نظارت برساخت و ساز

 در حریم وسازساخت ی سکونتی و کیفیت پاییناهیحاشی هابافتی هماهنگ برای پیشگیری هااستیسعدم اتخاذ 

 ی موجود در حریمهاشهرستانضی حاصلخیز و سرسبز حریم به دلیل گسترش افقی نابودی ارا

 و تسهیالت شهری رشد امکانات موازاتبهی سکونتی هابافتپایین بودن سطح کیفی سیما و منظر شهری و 

قوانین و 

 مقررات

 می در حفظ و صیانت از حریگذاراستیسشفاف نبودن و تنوع قوانین و ضوابط الزم برای 

 ی، مدیریت و کنترل حریمزیربرنامه کنندههماهنگفقدان قوانین منسجم و 

 در حریم شدهواقعفقدان قوانین و سازوکارهای مشخص برای برخورد با تخلفات 

 تناقض بین مدیریت حریم در قانون و واقعیت

 یتقسیمات کشوری توسعه شهری با قوانین حاکم بر هاطرحتعارض قانونی حریم جدید پیشنهادی 

 اقتصادی

 برای توسعه اقتصادی در حریم هاسازماننبود برنامه و سازوکار مناسب نهادها و 

 رواج مشاغل غیررسمی و کاذب در حریم

 سهولت در تغییر کاربری اراضی در پهنه حریم با نگرش اقتصادی

 گردشگری حریم یهابخشی در گذارهیسرمای نامناسب و امنیت پایین برای هارساختیز

 ی مناسب در حریمگذارهیسرماعدم توانایی مالی و منابع پایدار شهرداری برای 

 مشارکت اقتصادی در حریم هرگونهپایین بودن توان اقتصادی ساکنان جهت 

 ی غیررسمی در پهنه حریموسازهاساختبه  هاآنافزایش رفتارهای سوداگرانه در بخش زمین و مسکن و گرایش 

 یطیمحستیز

 هازبالهعدم ساختار سازمانی مناسب در حریم برای مدیریت دفع پسماندها و دفع 

 وهوا و صوتیآب یافزایش آلودگ

 در حریم هاستمیاکوسو تنوع زیستی  شدهحفاظتعدم تضمین پایداری مناطق 

 عدم انتقال صنایع مزاحم به خارج از حریم شهر
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 ضرورت و محیطییستز الزامات به توجه با که تهران جامع طرح اسناد باراعت به تهران شهر حریم محدوده

 عتیوس تهران شهر احتساب با است، گردیده مشخص شهر، پیرامون بالفصل محدوده یکپارچه مدیریت حفاظت و

 ازالبرز،  الراس خط به شمال از گستره این است. کیلومترمربع 5300 حدود آن بدون و کیلومترمربع  5900حدود 

شرقی  زمر جاجرود، رودخانه به شرق از تهران( استان جنوبی )مرز شور رودخانه و ری شهرستان مرز به جنوب

ی هاتانشهرس غربی مرز به غرب از ورامین، و پاکدشت یهاشهرستان غربی مرزهای همچنین و تهران شهرستان

گرمدره  و تهران رهایشه بین حائل سبز بندکمر و جوقین( دهستان یاستثنابه) شهریار و یمکررباط قدس، تهران،

مهن، پردیس، باقرشهر، بو شهر )اسالمشهر، اندیشه، باغستان، 26نهایت، در .(112: 1391است)طرح و کاوش،  محدود

م، قدس، کهریزک، فردوسیه، فش ،صفادشت، آبادصالحشهریار،  ،شهرشاهد، کریمرباط، آبادحسنپرند، چهاردانگه، 

 .قرار دارند «حریم ۀ گستر»در مشک( شهر، جاجرود و ش، پرند، صباشهر، نصیرآباد، وحیدیهن، نسیمگلستان، لواسا

 

 
 نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه .1شکل

 

 های تحقیقیافته
 (EDAS) داسیادر ابعاد مختلف با استفاده از تکنیک  هاچالشبررسی 
گرفته شد.  ن مدیران شهری و حریم اقدام به تشکیل ماتریس تصمیمی نظرات خبرگان و متخصصاآورجمعبعد از 

خاطر طوالنی بودن فرایند  است که به ذکرقابل) ی و میانگین کلیه آن اقدام گردیدآنتروپبر اساس مدل  هاوزن بعدازآن

روابط فوق در جدول  بر اساس هاعاملفقط جدول نهایی اکتفا شده است(. بنابراین وضعیت کلیه  هاافتهی لیوتحلهیتجز

 نشان داده است. 2

 

 

 

 



 
 

 104 

 

 (...) خندان و سبحانیمیحر تیبر وضع یلیتحل

 

 هاعاملی نهایی بندرتبهوضعیت کلی روابط و  .2جدول

 هانهیگز ASi NSNi NSPi SNi SPi رتبه نهایی

 اجتماعی 104/0 105/0 72/0 425/0 573/0 5

 مدیریتی 13/0 082/0 904/0 553/0 728/0 1

 کالبدی 129/0 127/0 893/0 307/0 6/0 4

 یطیمحستیز 084/0 183/0 585/0 0 293/0 6

 اقتصادی 125/0 107/0 87/0 418/0 644/0 3

 قوانین و مقررات 144/0 112/0 1 39/0 695/0 2

 ی پژوهشهاافتهیمنبع: 

نتیجه عملکرد  گردیده که هیرویبهای وسازساختنگرش سودآوری اقتصادی درگیر  با تهران شهرکالنحریم 

در اطراف  هیرویب وسازساخت. همچنین باشدیم رهیو غی خواررانتطریق تراکم فروشی، مدیریت نادرست شهری از 

 اندازچشمو علمی باعث نابودی  جانبههمه، ایجاد محالت و مناطق جدید بدون مطالعات شهرهاکالنحریم شهرها و 

رشد و گسترش  گوناگونی چونعوامل  ریتأثهای اطراف شهرها تحت گردیده است. در همین راستا، زمین هاآنحریم 

گوی مصرف زمین شهرها، ادغام روستاها در بافت فیزیکی شهرها، رشد واحدهای مسکونی و صنعتی، ایجاد تغییر در ال

در معرض رشد نامتوازن و  دائماً شهرهاکالن، حریم نیباوجودایابد. ی کاهش میامالحظهقابل طوربهو سوء مدیریت 

عدم  از سوی دیگر و این امر تغییرات فضایی کالبدی را به همراه خواهد داشت. ردیگیمار ی شهری قرهایکاربرهجوم 

رای سوداگران در های سیاسی زمینه را بگیری حاصل از انواع تفرقتصمیم ٔ  نهیدرزمانسجام مدیریتی و بروز مشکالت 

هران فراهم خواهد تر حریم شهر ی غیررسمی دهاسکونتگاهی غیرقانونی و گسترش وسازهاساختبخش زمین و مسکن، 

دیریتی است. در تهران مستلزم یکپارچگی م شهرکالناز مشکالت موجود در حریم و  هرکدامکرد. بنابراین، کاهش 

، اقتصادی، مدیریتی ی، کالبدیطیمحستیزدر ابعاد مختلف  هاچالشهمین راستا، کلیه مشکالت موجود به همراه سایر 

ی مذکور در تمام و انواع اسناد هاچالشاز  هرکدامی است. زیرا گذارقانونی متعدد هالشچاو غیره نشات گرفته از 

ی مناسب مورد غفلت گذاراستیسدهی و است، لذا چگونگی مدیریت و نحوه سازمان شدهواقع دیتأکقانونی مورد 

جود دارد. ریم هستند، وگرفته است. عالوه بر آن فقط یک قانون برای تمامی شهرها و روستاهای که واقع در ح

 شهرکالنداری حریم متفاوت است. بنابراین چنین رویکرد پای کامالًابعاد هر یک از شهرهای واقع در حریم  کهیدرحال

 نیترمهمکه   دهدیمنشان  هاافتهمواجه خواهد کرد. در همین راستا، ی یموردبررستهران را با تهدید جدیدی در ابعاد 

قتصادی که به ترتیب ابه ترتیب مدیریتی، قوانین و مقررات موجود و  توانیمصان و مدیران شهری متخص ازنظر هاچالش

نسبت  هاآنمیزان اهمیت  دهندهنشانو  اندشدهواقعی اول تا سوم هاگاهیجادر  0.644و  0.695؛ 0.728با کسب امتیاز 

 .است هامؤلفهبه سایر 

 

 (WASPASروش )ها بر اساس عامل یارهایرمعیز یابیارز

از  یبیروش ترک نی. ادیارائه گرد 2012است که در سال  ارهیچنده مع یریگمیتصم نینو یهااز روش یکی واسپاس

ها عامل نیا ییهاشاخص هیپژوهش کل نی( است. در اWPM) نیضرب وز( و مدل حاصلWSM) نیمدل مجموع وز
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واسپاس  یکل تیوضع نی. بنابرادیگرد یبندهو رتب ی( بررسیو کالبد یتیریمد ن،یقوان ،یکالبد ،یاجتماع ،ی)اقتصاد

از جداول  یپژوهش از آوردن تعداد ندیبودن فرا یذکر است به خاطر طوالناست )قابل شدهارائه 3در جدول شماره 

 شده است(. یخوددار

 (WASPAS) پاسواس بررسی وضعیت زیرمعیارها با استفاده از .3جدول

رتبه 

 نهایی

نرمال 

 (Qکردن)
Q λ q2 q1 هامؤلفه هاشاخص 

 افزایش تراکم جمعیت در حریم 5904/0 5128/0 4648/0 2744/0 185/0 3

 -اجتماعی

 فرهنگی

4 183/0 2715/0 4701/0 5124/0 5775/0 
 جدایی گزینی شدید طبقاتی در پهنه حریم نسبت به سایر

 مناطق

 یکاری در پهنه حریمباال بودن نرخ ب 5691/0 5348/0 4845/0 2757/0 1859/0 2

 عدم کنترل اجتماعی به دلیل فشار جمعیت و ازدحام آن 5774/0 5045/0 4663/0 2693/0 1815/0 5

 ی اجتماعی در پهنه حریمهابیآسباال بودن  801/0 7693/0 4899/0 3924/0 2646/0 1

4 137/0 6125/0 4795/0 5884/0 6388/0 
و بلندمدت  مدتکوتاهی زیربرنامهضعف مدیریت نهادها در 

 برای صیانت از حریم

 مدیریتی

7 132/0 5903/0 4797/0 5673/0 6153/0 
عدم مدیریت و کنترل تخلفات شهرداری و سایر نهادهای 

 متولی در حریم

2 1515/0 6772/0 4868/0 6598/0 6955/0 
ی برای گذاراستیسوجود قلمروهای متعدد مدیریتی و 

 توسعه مناسب حریم

6 1361/0 6086/0 4945/0 6019/0 6154/0 
ی و ریگمیتصمی مشارکت عمومی در سازوکارهاضعف 

 اجرا

 عدم یکپارچگی مدیریت در نحوه استفاده از اراضی حریم 7526/0 7173/0 488/0 7346/0 1643/0 1

 سنتی بودن نحوه مدیریت حریم 6176/0 6009/0 4932/0 6091/0 1362/0 5

3 1429/0 639/0 4956/0 639/0 6502/0 
غلبه روح دستوری، تکنوکراتیک و بوروکراتیک در نظام 

 حریم ی برای حفظ و صیانت ازگذاراستیسی و ریگمیتصم

 تهران شهرکالنتقاضای باال برای سکونت در حریم  8495/0 8288/0 4938/0 83898/0 20155/0 3

 کالبدی

1 20837/0 86739/0 4954/0 8594/0 8755/0 
 شهرکالنی وقفی در حریم هانیزمتفاده بهینه از عدم اس

 تهران

2 20219/0 84166/0 4989/0 8399/0 8435/0 
نبود مدیریت واحد در صدور مجوز و نظارت برساخت و 

 ساز

4 19422/0 80847/0 4969/0 8035/0 8135/0 
های های هماهنگ برای پیشگیری بافتعدم اتخاذ سیاست

 وساز در حریمت پایین ساختای سکونتی و کیفیحاشیه

5 19368/0 80622/0 4984/0 8037/0 8088/0 
نابودی اراضی حاصلخیز و سرسبز حریم به دلیل گسترش 

 های موجود در حریمافقی شهرستان

6 18867/0 78538/0 4977/0 7818/0 7890/0 
های پایین بودن سطح کیفی سیما و منظر شهری و بافت

 امکانات و تسهیالت شهریسکونتی به موازات رشد 

1 20598/0 70532/0 4900/0 6915/0 7197/0 
ریزی، مدیریت برنامه کنندههماهنگفقدان قوانین منسجم و 

قوانین و  و کنترل حریم

 مقررات
 تناقض بین مدیریت حریم در قانون و واقعیت 7002/0 6931/0 4974/0 69664/0 20344/0 2
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4 20132/0 68936/0 4986/0 6875/0 6912/0 
فقدان قوانین و سازوکارهای مشخص برای برخورد با 

 در حریم شدهواقعتخلفات 

3 20268/0 69404/0 4905/0 6811/0 7075/0 
عدم هماهنگی در قوانین و مقررات مدیریت شهری و 

 سازمان اوقاف در اراضی وقفی

6 18658/0 63889/0 4920/0 6289/0 6492/0 
انین و ضوابط الزم برای شفاف نبودن و تنوع قو

 یانت از حریمصگذاری در حفظ و سیاست

5 19736/0 67580/0 4847/0 6557/0 6972/0 
های توسعه تعارض قانونی حریم جدید پیشنهادی طرح

 شهری با قوانین حاکم بر تقسیمات کشوری

5 1213/0 5401/0 4768/0 5162/0 5664/0 
برای توسعه  هاسازمانو نبود برنامه و سازوکار مناسب نهادها 

 اقتصادی در حریم

 اقتصادی

 رواج مشاغل غیررسمی و کاذب در حریم 5114/0 4884/0 4885/0 4996/0 1122/0 7

4 1265/0 5634/0 4865/0 5486/0 579/0 
سهولت در تغییر کاربری اراضی در پهنه حریم با نگرش 

 اقتصادی

6 1152/0 5132/0 4673/0 4817/0 5491/0 
ی گذارهیسرمای نامناسب و امنیت پایین برای هاساختریز

 ی گردشگری حریمهابخشدر 

8 1092/0 4864/0 4858/0 473/0 5006/0 
ی اقتصادی در پهنه هاتیفعالضعف کنترل رسمی روی 

 حریم

3 1279/0 5694/0 4656/0 5327/0 6115/0 
عدم توانایی مالی و منابع پایدار شهرداری برای 

 ی مناسب در حریمرگذاهیسرما

1 0.1497 6667/0 4922/0 6565/0 6772/0 
مشارکت  هرگونهپایین بودن توان اقتصادی ساکنان جهت 

 اقتصادی در حریم

2 1379/0 6139/0 479/0 5891/0 6408/0 
افزایش رفتارهای سوداگرانه در بخش زمین و مسکن و 

 نه حریمی غیررسمی در پهوسازهاساختبه  هاآنگرایش 

2 2485/0 7504/0 4927/0 7396/0 7616/0 
عدم ساختار سازمانی مناسب در حریم برای مدیریت دفع 

 هازبالهپسماندها و دفع 

 طیمح

 یستیز

 وهوا و صوتیآب یافزایش آلودگ 7938/0 772/0 493/0 7827/0 2592/0 1

4 2446/0 7386/0 4982/0 7361/0 7412/0 
و تنوع زیستی  شدهحفاظتعدم تضمین پایداری مناطق 

 در حریم هاستمیاکوس

 عدم انتقال صنایع مزاحم به خارج از حریم شهر 7577/0 7383/0 4935/0 7479/0 2477/0 3

 ی پژوهشهاافتهمنبع:ی

 

که  دهدیمها نشان رهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت، یافتهف -نتایج حاصل از روش واسپاس در بعد اجتماعی

ری و تراکم جمعیت ی اجتماعی، نرخ بیکاهابیآسچالش راهبردی پیش روی حریم، باال بودن  نیترتیاهمو  نیترمهم

ویایی آن است که ی اول تا سوم را به خود اختصاص داده است و این امر گهاگاهیجامتخصصان  ازنظردر آن است که 

نین زمینه را برای دان داشته باشد و همچنقش بسیار مخربی در کیفیت زندگی شهرون توانندیمهای راهبردی چالشاین 

های از این چالش هرکدامبنابراین رفع ؛ ی فراهم خواهم کردگاهستیزی اجتماعی در حوزه هایناهنجاربروز انواع 

ی مانند هاچالشی در بهبود فضای زندگی شهروندان فراهم کند. از سوی دیگر مؤثرنقش بسیار  تواندیمراهبردی 

جمعیت و ازدحام  د طبقاتی در پهنه حریم نسبت به سایر مناطق و عدم کنترل اجتماعی به دلیل فشارجدایی گزینی شدی

 . دارند روی پیشهاچالشآن کمترین اهمیت را در بین 
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در این زمینه از  هاچالش نیترمهم. بر این اساس، باشدیممورد  7ی مدیریتی در این پژوهش هاچالششاخص 

حوه استفاده از به عدم یکپارچگی مدیریت در ن توانیمان جامعه و مدیران شهری به ترتیب دیدگاه متخصصان و خبرگ

وح دستوری، ی برای توسعه مناسب حریم و غلبه رگذاراستیساراضی حریم؛ وجود قلمروهای متعدد مدیریتی و 

اره کرد. یم اشی برای حفظ و صیانت از حرگذاراستیسی و ریگمیتصمتکنوکراتیک و بوروکراتیک در نظام 

 . کندیمدر بعد مدیریتی فراهم  هاچالشزمینه را برای افزایش  هاشاخصاز این  هرکدام نیباوجودا

در  یوقف یهانیاز زم نهیبهاستفاده عدم به  توانیمشهر تهران راهبردی کالبدی در حریم کالن چالش نیترمهم

است و بیانگر میزان  شدهواقعدر جایگاه نخست  208/0متیاز اشاره کرد. این شاخص با کسب ا  شهر تهرانکالن میحر

مجوز و نظارت  است. نبود مدیریت واحد در صدور شدهشناختهاهمیت آن در افزایش چالش کالبدی در حریم تهران 

ی هاچالشر شاخص در و از اهمیت بیشتری نسبت به سای شدهواقعدر جایگاه دوم  202/0برساخت و ساز نیز با امتیاز 

در  201/0تهران نیز با امتیاز  شهرکالن. تقاضای باال برای سکونت در حریم باشدیمتهران  شهرکالنپیش روی حریم 

ی کالبدی و هاصشاخ جهیدرنت. باشدیمی پیش رو هاچالشجایگاه سوم قرار دارد و بیانگر میزان اثرگذاری آن در 

زمینه را برای افزایش  هاچالشاز این  هرکدامحریم شده است.  باعث مشکالت زیادی در پهنه ذکرشدهی هاچالشسایر 

نیز با  هاخصشای آن شده است. سایر ختگیگسازهمباعث  جهیدرنتنابسامانی در مدیریت توسعه کالبدی گردیده و 

در  هاآنهمیت و اثرگذاری میزان ا دهندهنشانی بعدی قرار دارند و هاگاهیجاتوجه امتیازات حاصل از مدل مذکور در 

 است.  موردمطالعهافزایش مشکالت پیش روی محدوده 

تهران نیازمند  از سوی دیگر، برای دستیابی به یک مدیریت منسجم و کارآمد در بخش قوانین و مقررات حریم شهر

ابعاد  ش یکپارچگی درتا زمینه افزای باشدیمتعریف و تدوین قوانین و مقررات و اقدامات وسیعی در ساختارهای قانونی 

است که  روروبهی اساسی هاچالشنیز حریم شهر تهران با  مقرراتبنابراین، در بخش قوانین و ؛ مختلف فراهم گردد

فقدان قوانین منسجم و  ذکرشدهی هاچالش. بر این اساس، در بین اندشدهییشناسای مهم هاچالشدر این زمینه تعداد 

 شدهشناخته دمطالعهمورچالش پیش روی محدوده  نیترمهمحریم جز  ی، مدیریت و کنترلزیربرنامه کنندههماهنگ

راهبردی به  که جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. دومین چالش باشدیم 207/0است و مقدار امتیاز آن 

و  دباشیم 204/0است که مقدار امتیاز آن  شدهدادهشاخص تناقض بین مدیریت حریم در قانون و واقعیت اختصاص 

 تیرنهادی است. وقف یو سازمان اوقاف در اراض یشهر تیریو مقررات مد نیدر قوان یعدم هماهنگسومین شاخص 

جایگاه آخر  در میاز حر انتیدر حفظ و ص یگذاراستیس یو ضوابط الزم برا نیشفاف نبودن و تنوع قوانشاخص 

را به خود اختصاص  آخرو جایگاه  باشدیها مشاخص میزان اثرگذاری کم آن نسبت به سایر دهندهنشاناست و  شدهواقع

 داده است. 

ی پیش روی حریم هاچالش نیترمهمکه از  باشدیمشاخص  8ی اقتصادی اشاره در این پژوهش هاچالش نیترمهم

ین بودن به پای توانیممتخصصان و برنامه ریزان شهری  ازنظر موردمطالعهی هاشاخص. در بین اندشدهشناختهشهر تهران 

مشارکت اقتصادی در حریم؛ افزایش رفتارهای سوداگرانه در بخش زمین و مسکن  هرگونهتوان اقتصادی ساکنان جهت 

ی غیررسمی در پهنه حریم و عدم توانایی مالی و منابع پایدار شهرداری برای وسازهاساختبه  هاآنو گرایش 

 نیترمهماشاره کرد که جز  127/0و  137/0، 149/0متیاز ی مناسب در حریم اشاره کرد که به ترتیب اگذارهیسرما
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 (...) خندان و سبحانیمیحر تیبر وضع یلیتحل

 

اختصاص داشته  هاآنیی که کمترین امتیاز به هاشاخصی پیش رو در حریم شهر تهران هستند. از سوی دیگر هاچالش

ی گردشگری حریم؛ رواج هابخشی در گذارهیسرمای نامناسب و امنیت پایین برای هارساختیزبه  توانیماست 

 ی اقتصادی در پهنه حریم اشاره کرد. هاتیفعالغیررسمی و کاذب در حریم و ضعف کنترل رسمی روی  مشاغل

در  259/0با امتیاز  وهوا و صوتیآب یافزایش آلودگبه  توانیمی طیمحستیزی هاچالش نیترمهماز  تیدرنها

با اختصاص امتیاز  هازبالهها و دفع جایگاه نخست، عدم ساختار سازمانی مناسب در حریم برای مدیریت دفع پسماند

در جایگاه سوم 247/0 عدم انتقال صنایع مزاحم به خارج از حریم شهر با داشتن امتیاز تیدرنهادر جایگاه دوم و  248/0

 ریم شهر تهران هستند.حچالش پیش رو در  نیترمهمخبرگان و کارشناسان  ازنظر شدهشناختهعامل  3اشاره کرد و این 

 

 یریگنتیجه
ی زیادی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی هایدگرگونی اخیر هاسالحریم شهر تهران در طی 

از این وضعیت به دنبال  رفتبرونسیاست تمرکزگرایی به خود دیده است. برنامه ریزان و مدیران شهری برای  براثر

 هاسازمانیی بیشتر افزاهم. به همین منظور، برای اندبوده هاشچالو  هابیآسراهکارهای نوینی در جهت کاهش انواع 

افزایش  جهیدرنتو نحوه مدیریت بهتر آن باید تدابیر بهتری برای آن اندیشه شود.  هاچالشدر مهار این  هاارگانو 

دن به توسعه مقدمه رسی تواندیمدر وضع موجود  هاچالشاز  هرکدامبرای کاهش  هاسازمانیکپارچگی در بین این 

ی آن را بررسی کرده است. در این پژوهش هاچالشرا فراهم کند. پژوهش حاضر مسئله حریم و  کپارچهیو منسجم 

بهره  WASPASاز  هاشاخصو برای  EDASاز  هامؤلفه لیوتحلهیتجزشاخص استفاده شد. برای  34عامل و  6از 

اثرگذارترین چالش راهبردی پیش روی حریم شهر تهران این مطلب است که  کنندهمنعکساست. نتایج  شدهگرفته

ی تصمیم هاحوزهاست. وجود تنوع  موردمطالعههای فراروی محدوده چالش نیترمهمعامل مدیریتی است و یکی از 

ی روستایی از سوی دیگر زمینه را هاسکونتگاهو  هاشهرکو همچنین وجود انواع  سوکگیر و گستردگی حریم از ی

به وزارت مسکن  توانیم هاارگاناین  ازجملهی مختلف فراهم کرده است. هاسازمانو  هاارگانت هر یک از برای دخال

اشاره کرد که هر  ریگمیتصمها و نهادهای ها و سایر سازمانو شهرسازی، استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری

د مدیریت واحد باعث افزایش مدیریت بخشی شده است های مذکور به دلیل عدم یکپارچگی و نبویک از این سازمان

. در بحث قوانین و مقررات دهندیمی الزم را انجام هایگذاراستیسی و ریگمیتصمو هر یک بنا به مقتضایت خود 

ی طیمحستیزی کالبدی، اقتصادی، کالبدی، مدیریتی و هاچالشدالیل رو به رشد  نیترمهمگفت که یکی از  توانیم

ی مانند فقدان قوانین هاشاخصی است. وجود گذارقانونهای متعدد تهران نشات گرفته از چالش شهرکالنم در حری

ی، مدیریت و کنترل حریم، تناقض بین مدیریت حریم در قانون و واقعیت و فقدان زیربرنامه کنندههماهنگمنسجم و 

این  ذکرشدهی هاچالش نیترمهمر حریم به ترتیب د شدهواقعقوانین و سازوکارهای مشخص برای برخورد با تخلفات 

قوانین و  تواندیم هاچالشاز این  هرکدامشهر تهران هستند و  میبر حرقوانین و مقررات حاکم  پژوهش در بحث

مقررات موجود در حریم را به یک چالش راهبردی و اساسی تبدیل کند. از سوی دیگر، باید گفت که موضوع حریم 

لذا در وضع موجود فقط یک قانون برای  باشدیمدر شهرهای مختلف با ابعاد متفاوت، متمایز از هم و موضوعات آن 

تهران فراهم  شهرکالنی زیادی را برای توسعه پایداری در حریم هاچالشتمامی انواع شهرها وجود دارد. این امر 

در بحث اقتصادی نیز یکی دیگر از  خواهد ساخت و یکپارچگی فضایی آن را در ابعاد مختلف نامتعادل خواهد کرد.
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که در  دهدیمی آن مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه نشان هاشاخصی مهم در این زمینه است که به همراه هابحث

از توان اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند بلکه افزایش اشتغال کاذب و رونق این پهنه عظیم اکثر ساکنین عالوه بر اینکه 

را به  هاآنمنافع شهروندان و حیات شهری  اندازچشم. بنابراین این عوامل شودیممشاهده  وفوربهسوداگری زمین نیز 

پایدار فراهم گردد و همچنین  و ایجاد اشتغال وکارکسبی الزم برای بهبود هارساختیزمخاطره خواهد انداخت و باید 

قوانین الزم برای برخوردهای الزم با سوداگران اراضی فراهم گردد تا منافع این گروه از شهروندان حفظ گردد. یکی 

در این پهنه عظیم و  دهدیمتهران، کالبدی است. نتایج نشان  شهرکالندر حریم  زیبرانگچالشی هابحثدیگر از 

با مشکالتی زیادی  هیرویبی وسازهاساختبدی به حدی است که نظارت و کنترل و پایش بزرگ سرعت تغییرات کال

بر دامنه این مشکالت افزوده، باال بودن مهاجرت، سوداگری اراضی، عدم استفاده مناسب از وقفی  آنچههمراه است. لذا 

ی وسازهاساختحریم به دلیل  ی شهری، عدم مدیریت واحد برای نظارت بیشتر و نابودی فضای سرسبزهانیزمبودن 

ی فضای کالبدی هستند. بحث اجتماعی و فرهنگی یکی دیگر از مشکالتی هاینابسامان دکنندهیتشداز عوامل  هیرویب

، هاآنجمعیت، باال بودن تراکم  هیرویب. در این پهنه افزایش باشدیمتهران قابل ارزیابی  شهرکالناست که در حریم 

ی اجتماعی در این پهنه باال  باشد و باعث عدم تعادل هابیآسو غیره باعث گردیده که تا انواع افزایش نرخ بیکاری 

تجمع آشکاری در شهرها و  دهندهنشانها گردد. بنابراین مواردی از این قبیل آسیب موردمطالعهفضایی در حریم 

حریم  ندهیآ اندازچشمپایداری و  دتوانیمچنین وضعی  جهیدرنت. استتهران  شهرکالنروستاهای واقع در حریم 

تهران بحث  شهرکالنتهران را با یک تهدید جدی مواجه سازد. یکی دیگر از مشکالت مطرح در حریم  شهرکالن

ی از برداربهرهی است. این پهنه به دلیل تراکم جمعیت، افزایش مهاجرت، عدم توجه به ضوابط اصولی در طیمحستیز

ی منطقه داشته است و پایداری منطقه در پی استفاده طیمحستیزل نقش مهمی در گسیختگی منابع طبیعی و سایر عوام

 تنهانهیک تهدید حیات اجتماعی هر واحد زیستی خواهد بود. بنابراین تخریب این محیط  مثابهبهنامعقول از محیط 

ی هاچالش نیترمهمخواهد بود و  روروبهی زیادی هاچالشی آتی را با هانسلی آن به هدر خواهد داد بلکه هاهیسرما

و دفع نامناسب  وهواآببه افزایش آلودگی  توانیممتخصصان و مدیران شهری  ازنظردر این پژوهش  شدهشناخته

؛ بدون اتخاذ سیاست یکپارچه درباره توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و... جهیدرنتها اشاره کرد. پسماندها و زباله

، کنندیمی ویژه خود را دنبال هابرنامهاهداف و  هرکدامانواع نهادهای بخشی از سوی دیگر که  و وجود طرفکیاز

ی شیخی هاافتهی این پژوهش با یهاافتهی راهبردی مذکور را سروسامان ببخشد. همچنین یهاچالشزمینه بهبود  تواندینم

از  رفتبرونبنابراین، برای ( همخوانی دارد. 1397( و خلیجی و دیگران، )1398(؛ سبحانی و دیگران، )1397و شبستر)

ی مذکور و دستیابی به مقدمه هاچالشوضعیت موجود و دستیابی به یک مدیریت منسجم برای کاهش هر یک از 

 است: شدهارائه 4یی در جدول شماره هاشنهادیپتوسعه مطلوب و کارآمد 
 نهاد این مالی استقالل و داریشهر مالی توان بهبود و در راستای ارتقاءمدت و کوتاه مدتانیبلندمدت، م یزیربرنامه ؛اقتصادی

زایی ی منطقه برای ایجاد اشتغالهالیپتانسی به زیربرنامهی راهبردی حریم شهر تهران؛ هاچالشبرای رسیدگی؛ بهتر به وضعیت 

 عضالت آن.مکاهش بیکاری و سایر  ی آن برایهالیپتانسبرای ساکنین منطقه؛ توجه به مناطق گردشگری و استفاده از 

ران و تثبیت مرز ؛ جلوگیری از گسترش حریم شهر تهشهر تهراندر حریم  وسازساخت؛ برخورد جدی با هرگونه تخلف کالبدی

 آن از شمال، جنوب، شرق و غرب.
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؛ شهری پارچهیک دیریتامکانات، تعامالت درون و برون سازی بین نهادهای مختلف دخیل در امر م و بسترها اصالح مدیریتی؛

، و تهران شهررسمیت بخشی به نهادهای محلی در مدیریت حریم پایتخت؛ اجرای طرح جامع حریم پایتخت و طرح جامع جدید 

 تحقق مدیریت یکپارچه شهر و حریم آن؛

؛ کاهش تفرق ر حریمی راهبردی دهاچالشی در جهت کاهش ریگمیتصمی و گذاراستیسافزایش انسجام مدیریتی برای افزایش 

 سیاسی.

گی مدیریت حریم ابعاد، ماهیت و چگون ٔ  نهیدرزمی جمعی )متشکل از بخش خصوصی، مردمی، دولتی و ...( ریگمیتصم ؛اجتماعی

لوگیری از افزایش جمعیت جدر حریم شهر تهران؛  درآمدکمی هاگروهتهران؛ حل مسائل و مشکالت اسکان غیررسمی  شهرکالن

خدمات و  نیتأمبرای  هاینابرابری برای مشارکت مردم در حفظ و صیانت بهتر از حریم؛ تعدیل سازنهیزمه؛ و مهاجرت در این پهن

  جمعیت بین شهرهای واقع در حریم شهر تهران. ازیموردنفضاهای عمومی 

ر تهران؛ تدوین ایدار در حریم شهتحقق توسعه پ منظوربهی شفاف هادستورالعملو  هانامهنییآتدوین  قوانین و مقررات؛

 ی قانونی و اعمال قوانین جدید در جهت حفظ و صیانت از حریم.هاتیمحدود

کاهش تخریب  منظوربهتهران  شهرکالندر محدوده حریم؛ کنترل پراکنده رویی در حریم  هازبالهساماندهی دفع  محیطی؛زیست

 کنندهبیتخرهای اصلی ؛ بررسی عوامل و فرایندستیزطیمح منابع محیطی؛ استفاده پایدار از منابع برای حفظ و صیانت بیشتر از

 و سایر منابع طبیعی در پهنه. ستیزطیمح

 

 منابع

یاسی و حریم شهرهای س-ی اداریهامحدودهتحلیل نابسامانی تداخل حریم شهر تهران با  .1395.احمدی پور، زهرا و کرمی، قاسم -

 .32-42، صص 3اره ، شم31، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال جوارهم

، جغرافیا، ن جمعیت و اشتغالساماندهی حریم کالنشهر تهران در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکا .1397.اهللنعمتانوری،  -

 سال هشتم، شماره دوم.

قع در روستایی وا یهاسکونتگاهنگری ارکردی( و آیندهک -بررسی روند تحوالت جغرافیایی )فضایی .1395.بحیرایی، حمید -

سالمی واحد علوم ا آزاد، رساله دکتری، دانشگاه ری و اسالمشهر( یهاشهرستانحریم جنوبی کالنشهر تهران)مطالعه موردی: 

 تحقیقات تهران.

هنه پکارکردی در  -تحلیل راهبردی تحوالت فضایی.1395.بحیرایی، حمید، سرور، رحیم، کارگر، بهمن و فرجی راد، عبدالرضا -

 .98، ش 25، فصلنامه سپهر، دوره ری و اسالمشهر( یهاشهرستانهر تهران)مطالعه موردی: حریم جنوبی کالنش

 کشور. یهایاریدهو  هایشهردار، انتشارات آشنایی با محدوده شهری، تهران.1389.بصیرت، میثم  -

یران از پسامشروطه این در تحلیل الگوی منطقه بندی آمایش سرزم.1397.توکلی، مرتضی، ابراهیمی، آرام و حمیدی تهرانی، سمیرا -

 .1و آمایش فضا، دوره بیست و دوم، ش  یزیربرنامه، حالتابه

بر تحقق  هاآن یاثرگذار زانیها و مبر انواع تفرق یلیتحل.1397.خلیجی، محمدعلی، سرور، رحیم و سادات سعیده زرآبادی، زهرا -

 .303-283، صص 2انسانی، شماره  یهاسکونتگاه یزیربرنامه، مطالعات تختیپا میحر کپارچهی تیریمد

و کنترل رشد  آن در هدایت ریتأثبررسی نحوه ایجاد کمربند سبز و .1393.رفیعیان یمحبتو  یمحمدجوادداداش پور، هاشم،  -

 .13، شماره شهرآرمان، معماری و شهرسازی شهری حریم تهران

-م بر ساختار کالبدیقانون تعاریف محدوده و حری ریتأث بررسی.1394.رهنما، محمدرحیم، براتعلی خاکپور و غالمرضا عباس زاده -

 .40، مدیریت شهری ،شماره فضایی آینده شهرها مورد شهر مشهد
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 5 یاپی، پ1400هار و تابستانب، اول، شماره سومدوره                                مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

، سومین یپژوهندهیآمبتنی بر تفکر  یزیربرنامهسنتی و پیشنهاد رویکرد مدرن  یزیربرنامهالگوهای  یشناسبیآس.1393.زالی، نادر -

نظریه ایرانی  یسوبه: رایج توسعه و تجارب ایران و جهان یهاهینظرشرفت واکاوی مفاهیم و کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پی

 و خرداد. بهشتیاردپیشرفت، 

اسالمی  آزاد، دانشگاه ، رساله دکترییپژوهندهیآسناریوهای مدیریت یکپارچه حریم پایتخت با رویکرد .1396.سبحانی، نوبخت -

 واحد علوم تحقیقات تهران.

های تأثیرگذار بر مدیریت بررسی و تحلیل روابط علّی و معلولی شاخص.1398.وبخت، زیویار، پراونه و سرور، رحیمسبحانی، ن -

 .451-429، صص 2جغرافیای انسانی، شماره  یهاپژوهش، یکپارچۀ حریم پایتخت

 یشهر کپارچهی تیریمد یسازادهیسنجش عوامل مؤثر در پ.1397.وشیروان مهری و مجید اکبریسرور، رحیم، نوبخت سبحانی، ان -

 .63، فضای جغرافیایی، سال هجدهم، شماره شهر تهراندر کالن

برای توسعه شهری در ایران  یزیرساختار برنامهقوانین و الگوهای مربوط به  یاسهیمقاتحلیل .1394.شاکری، اقبال و نوری، جواد -

معماری، شهرسازی، عمران، هنر  یالمللنیبکنفرانس ، (، کانادا و ایرانایاسترالسایر کشورهای جهان)مطالعه موردی: آمریکا، و 

 .کنفرانس یدائمآینده، نگاه به گذشته، تهران، دبیرخانه  یهاافق؛ ستیزطیمحو 

توسعه شهری و  یزیربرنامهتهران،  مدیریت یکپارچه حریم کالنشهر یشناسبیآس.1397.شیخی، محمد و شبستر، محسن -

 .34-1، صص 4، شماره یامنطقه

 .شهر تهران یزیربرنامهمرکز مطالعات و .1391.طرح و کاوش -

 .36 ، فصلنامه رهیافت، شهاروش، مفاهیم و یپژوهندهیآ.1384.مرادی پور، محمد و عبدالرضا نوروزیان -

حریم شمال بزرگراه  یزیربرنامهحریم پایتخت و  یزیربرنامهمدیریت و طرح برنامه راهبردی .1391.مهندسین طرح جامع و کاوش -

 شهر تهران. یزیربرنامه، مرکز مطالعات و بابایی

، هفت شهدماراضی حریم شهرها؛ راهکاری اصولی در کاهش مشکالت شهری مورد شهر  تیریمد .1392.هادیزاده بزاز، مریم -

 .44-43شهر، ش 

شهری در بازه زمانی  های مرتبط با عدالت فضایی در ایران با مقیاسروش پژوهشافر.1397.، هاشمالوندی پور، نینا، داداش پور -

 .2، بوم شناسی شهری، سال نهم، شماره 1383-1394
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