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مقدمه
در اوایل قرن نوزدهم تنها  5درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکردند ،اما امروزه بیش از نیمی از
جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکنند ( )Eppler, Fritsche and Laake, 2015: 1و این رشد گسترده
اغلب غیرقابل تنظیم است .در نتیجه رشد نامتوازن شهرنشینی بیش از حد؛ آلودگی ،فقر ،زاغهنشینی،
افزایش سطح خشونت ،تغییرات ساختار اجتماعی ،نابرابری و ...بهوجود میآید ( .)Sharifi, 2009: 9حدود
سه میلیارد نفر از جمعیت جهان در نتیجه رشد سریع جمعیت و تغییرات سریع تکنولوژی در حومه
ً
شهرها زندگی میکنند و انتظار میرود تقریبا تا سی سال آینده جمعیت کشورهای در حال توسعه در
مناطق شهری متمرکز شوند ( .)Cohen, 2006: 63رشد و گسترش شهرها به همراه مهاجرت
( )Liu and Phinn, 2003: 37بر افزایش دامنه و وسعت سکونتگاهها تأثیر دارد
( )Chunyang and etal., 2016: 44و تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیطی آن تحت
تأثیر قرار میگیرد ( )Zhang and etal., 2011: 126; Thuo and Daniel, 2010و ساختار فضایی آنها
دچار تغییر و تحول میشود ( .)Garcia-López, 2010: 119; Tieshan and etal., 2012در نهایت
این امر باعث شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی ( ،)Kirk, 2004: 1تغییر کاربری اراضی
( )Sudhira and Ramachandra, 2007: 2; Briassoulis, 2009: 129و تخریب محیط
زیست میشود (.)Szigetia, Toth and Szabo, 2017:111
ً
در میان کشورهای در حال توسعه ،ایران از رشد شهرنشینی نسبتا باالیی برخوردار
است (بردی آنامرادنژاد .)94 :1395 ،یکی از اساسیترین الزامات توسعه شهرنشینی تأثیرات
آن بر نواحی اطراف است .درواقع ناحیه پیرامون شهری بهشدت تحت تأثیر فعالیتهای
شهری قرار دارد .افزایش جمعیت شهری در این نواحی باعث شده تا مزار ع و باغات اطراف
شهرها به محلهای مسکونی ،صنعتی و خدماتی و نظایر آن تبدیل شوند (انوری و دریاباری،
 )216: 1397و مشکالتی نظیر ایجاد مناطق ناهمگون ازلحاظ کالبدی و رشد بیقواره
شهری را به دنبال داشته باشد ( .)Pacion, 2003: 291; Wolfel, 2002: 486برایند این
امر توسعه نامتوازن و بروز مشکالت در سطح کالنشهرها بهدلیل تمرکز فعالیتهای
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و ...از یکسو ( )Dascher,2000: 178و محرومیت و
انزوای مناطق حاشیهای ازسوی دیگر ،مقولهای است که از حدود چهل سال پیش
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در کشور به ارث مانده است (زیاری ،فتوحی مهربانی و فرهادیخواه.)2 :1395 ،
شهر تهران بهدلیل ترا کم باالی جمعیت و فعالیت ،بدون در نظر گرفتن توان
محیطی و ا کولوژیکی و نبود نظام کارآمد مدیریتی در ارتباط با عملکردهای گونا گون
با مشکالت فراوانی دستبهگریبان شده است (بافرانی و پروانه مهدوی.)1394 ،
چشمانداز کنونی این شهر مبین توسعه فضایی ناهمگون و توزیع نامتعادل جمعیت
و فعالیتهای اقتصادی است که در پی تمرکز بیش از حد فعالیتهای صنعتی،
خدماتی و اداری متصور شده است .این ترا کم تهران را به کانون سیاسی و اقتصادی
تبدیل کرده و آسیبهای فراوانی را در مسیر توسعه آن و سایر نقاط کشور قرار داده
است (داوودی.)1 :1389 ،
ً
برای مواجه با مشکالت ناشی از تمرکز جمعیت و فعالیتها در تهران معموال
راهبردهایی بهشرح شکل  1ارائه شده است.
شکل  .1راهبردهای کاهش جمعیت و تمرکز فعالیت از پایتخت

مأخذ :زیاری ،فتوحی مهربانی و فرهادیخواه.3 :1395 ،
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از مهمترین مسائلی که کالنشهر تهران از دیرباز با آن روبهرو بوده است بحث توسعه
همهجانبه و بدون برنامه شهر در اطراف خود است .توسعه شهر تهران در طول دورههای
گذشته تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله مباحث مربوط به امور مالیاتی و عوارض
شهری ،فعالیت بسازبفروشها و شرکتهای مستقل ،افراد مهاجر و کمبضاعت و همچنین
سیاستهای شهرکسازی و یا پروژههای مربوط به نوشهرهای دولتی و ...قرار گرفته است.
ازاینرو هر روز شاهد دستاندازی ساختوسازهای مجاز و غیرمجاز در اطراف و حریم تهران
بودهایم که عمده آنها فاقد بافت منظم و متصل به فضای اصلی شهر هستند.
چنین وضعیتی  -فقدان پایداری اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی  -امکان
توسعه پایدار حریم کالنشهر تهران را از بین برده است .ازآنجا که در مناطق کالنشهری
حریم بخش بالفصل شهر بوده و در ارتباط مستقیم و دوسویه (مرکز  -پیرامونی) با آن است،
توسعه پایدار کالنشهر تهران بدون توسعه پایدار حریم آن ممکن نخواهد بود (امینی،
زیاری و فرجی .)88 :1396 ،بنابراین برای سامان دادن به اوضاع تهران ،نقش برنامهریزان
و توسعهدهندگان در کنترل و مدیریت منابع انسانی و فیزیکی برای پاسخگویی به نیازهای
مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است (میرهای و دیگران.)36 :1395 ،
هدف از این مقاله تحلیل و ارزیابی روش تلفیقی  SWOT-DEMATELدر مدیریت
یکپارچه حریم شهر تهران در نظر گرفته شده است .ازاینرو تحقیق حاضر سعی بر آن دارد
به بررسی وضعیت مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران بپردازد.

 .1مبانی نظری
حریم شهری عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا
تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الزماالجراست.
محدوده شهر حدودی از فضاهای شهری است که بتوان در آن حدود به انجام خدمات
شهری و برنامهریزی خدماتی پرداخت .این محدوده اغلب از طرف شهرداری و مسئولین امور
شهری تعیین میشود .حریم شهری تنها محدود به شهر نیست ،بلکه میتواند شامل یک
ناحیه کامل براساس موقعیت آن در شهر ،متفاوت باشد .حومه شهر یکی از سه مفهوم اصلی
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است که برای تعریف مناطق شهری و جمعیتهای آن استفاده میشود .دو مفهوم دیگر
ترا کم شهری و ناحیه شهری هستند .در برخی کشورها و مناطق شهری ،حریمهای شهری
که برای تعیین حدود شهر استفاده میشوند ،بسیار گسترده و در برخی مناطق بسیار کوچک
هستند .ا گر با کمی دقت ،صداقت و روشنبینی به مسائل و مشکالت روزافزون مدیریت
شهری نگریسته شود ،میبینیم که بخش عمده معضالت و مشکالت شهری ،از «عدم رعایت
حریم» ناشی شده و میشوند .از مشکالت ملموس و فاش شده مانند وضعیت ترافیک
گرفته ،که بخش عمدهای از آن حاصل عدم رعایت حریم محلهای تعیین شده پارکسوار و
یا عدم رعایت حریمهای تعیین شده در قوانین رانندگی نشئت میگیرد تا علل پنهان مسائل
زیر بنایی مانند طغیانها ،سیالبها و آبگرفتگی معابر شهری که ریشه در عدم رعایت حریم
جویها و انهار و آبروها و ازکارافتادگی تدریجی این شبکه دارد (.)Ben Amer, 2014: 9
سازمان ملل متحد هر دو سال یک بار برآورد و پیشبینیهای جمعیتهای شهری و
روستایی تمامی کشورهای جهان را با عنوان «چشمانداز جهانی شهرنشینی» انجام میدهد و بر
این اساس حریمهای شهری را برای کشورهای مختلف مشخص میکند .عبارت ترکیبی از «شهر»
به معنای «منطقه اجرایی یکپارچه شده» ،و «حریم» به معنای «محدود به یک چیز مشخص یا
مکان» است (.)Catharina Pinheiro Cordeiro dos Santos Lim and Boucinhas, 2016: 1-3
حریم شهری در بعضی شهرها به یک فضای بسیار پویا تبدیل شده است .بهمنظور حفظ
اراضی برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی ،باغات و جنگلها،
هرگونه استفاد ه برای احداث ساختمانها و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب
ضوابط و مقررات مصوب طر حهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود .ادغام الگوهای شهری
چندمرکزی و ظهور قطبهای شهری باعث باال بردن پرسشهای اساسی برای برنامهریزان
میشود .برنامهریزی فضایی نیاز به تعریف رویکردهای مداخله و ابزاری برای پرداختن به پویایی فضای
جدید در زمان رشد اقتصادی ضعیف و بازارهای امال ک و مستغالت دارد .حریم شهری به حالتهای ایجاد
شده در فضای شهری اشاره دارد که دارای سه ویژگی اصلی هستند .اول اینکه حریم شهری در یک بازه
زمانی بلندمدت زیر سایه فرایندها و ابزارها ،فضاهایی را خلق میکنند که همیشه در حال تغییر و پیشرفت
است .دوم ،آنها اغلب منطقهای حا کم بر امال ک قانونی ،کار رسمی ،مقررات دولتی و سرمایهداری بازار
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را مورد بررسی قرار میدهند .سوم ،حریمهای شهری از طریق اقداماتی که شهروندان و برنامهریزان شهری
اعمال میکنند ،حالتهای جدیدی از سیاست را در داخل شهرها تولید میکنند (.)Savini, 2015: 5
ازاینرو ،حریم همیشه و همهجا محتوایی یکسان نداشته است (رهنما ،خاکپور و عباسزاده)364 :1394 ،
که از آن با عنوان «مرزهای توسعه شهری»« ،مرزهای خدمات شهری» و «کمربند سبز» یاد میکنند
( .)Pendall, Martin and Fulton, 2002; Bengstone, Fletcher and Nelson, 2004در حالت کلی
میتوان گفت که حریم برای مهار توسعه شهرها و مدیریت آنها در نظر گرفته میشود (توفیق.)40 :1391 ،

 .2مدیریت یکپارچه حریم کالنشهرها
مدیریت یکپارچه ،فرایندی برای توسعه یک مدل کسبوکار است که نه تنها اولویتهای
مالی یک شرکت را دربرمیگیرد بلکه شامل اندازهگیریها برای عملکرد زیستمحیطی،
اجتماعی و اداری است .کاربردهای مدیریت یکپارچه نامحدود هستند ،بهطوریکه هر
سازمان دولتی ،خصوصی و غیرانتفاعی میتواند از فرایند یکپارچهسازی دادههای مدیریت
و گزارشهای سالیانه آنها ،نقشهای کارکردی و تصمیمگیری استفاده کند .این مدیریت
یکپارچه فرصتهای جدیدی را برای بهبود ،توسعه و ایجاد ارزشها فراهم میکند .تعاریف
بسیاری برای مفهوم مدیریت یکپارچه وجود دارد ،اما موضوع مشترک بین همه این تعاریف
یک رویکرد مدیریتی جامع و متقابل است که ارتباط بین انسانها ،اقتصاد و محیطزیست
را روشن میکند .یک گرایش رو به رشد در مدیریت یکپارچه وجود دارد که در تمامی
سازمانهای سراسر جهان در حال اجراست .این گرایش نیز در محیطهای کسبوکار و
برنامههای آموزشی مدیریت بهعنوان راهی برای اطمینان از اینکه نسل بعدی مدیران از
فرصتهایی که از طریق یک رویکرد یکپارچه نشان داده میشوند وجود دارد .این رویکرد
تفکر خالقانه را در افراد ترویج میدهد و آنها را با فرصت یادگیری نحوه استفاده از دادههای
مدیریت یکپارچه برای بهینهسازی عملکرد در هر صنعت آشنا میکند .در مدیریت یکپارچه،
پایداری یک معیار اساسی برای تصمیمگیری سازمانی است و میتواند در همه حوزههای
کارکردی یک سازمان ادغام شود ،این پایداری به ابزارهای تصمیمگیری قدیمی برای
مدیریت کمک میکند و بهعنوان ابزار ارزیابی جدید برای تصمیمگیری استفاده میشود.
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مدیریت یکپارچه مفهومی تعریف اجتماعی است که بهصورت تفسیرهای مختلف درک
میشود .بااینحال ،بهطور گسترده بیان شده که مدیریت یکپارچه «فرایندهای غیرخطی
و اتصال بین مسائل مختلف» را در یک زمینه مدیریتی تشخیص میدهد .مدیریت یکپارچه
بهگونهای تعریف شده است که هر قسمتی از یک سازمان را دربرمیگیرد تا نیازها و انتظارات
تمامی سهامداران از همه منابع برآورده شوند .ویژگیهای مدیریت یکپارچه تصمیمگیری
مبتنیبر اتفاقنظر ،کارایی بهینه و تنوع در سیستمها هستند .مدیریت یکپارچه در رویکرد
خود برای متعادل کردن منافع بالقوه و زیانهاست (.)Sroufe, 2017: 321
مدیریت یکپارچه اهداف متعددی دارد که در ذیل به دو مورد از آنها اشاره میشود:
 .1تشویق مسئوالن ،پژوهشگران و افراد حرفهای برای اتخاذ رویکردی متقابل و فرا گیر برای
ترویجاعتبار وپتانسیلخالقانهدیدگاههایمختلفبرایبهبودوضعسازمانهاوشرایطاقتصادی،
 .2ایجاد ظرفیتهای الزم برای تصمیمگیری مسئوالنه و آ گاهانه از طریق طراحی
برنامههای آموزشی میانرشتهای.
رویکردهای مختلف برای مدیریت یکپارچه یعنی ,ISO, 9001; ISO, 14001; OHSAS, 18001

و SA, 8000با سطوح مختلف آرمانهای سازمانی پدید آمدهاند .تمایل فزاینده سازگاری بین این
استانداردها راه را برای تفسیر مدیریت یکپارچه درباره چگونگی درک جنبههای مختلف اهداف
سازمانها هموار کرده است .مدیریت یکپارچه ،سیستمی است که سازمانها برای مدیریت
همه امور فرایندی خود بهکار میگیرند تا بتوانند به اهداف سازمان دست یابند و بهطور متوازن
اهداف ذینفعان خود را برآورده کنند .مدیریت یکپارچه تمام اجزای یک کسبوکار را بهصورت
یک سیستم واحد درمیآورد تا فرایند مدیریت و اجرای عملیاتهای سازمانی را سادهتر کند.
سیستمهای مدیریت کیفیت ،مدیریت محیطزیست و مدیریت ایمنی بهصورت یک سیستم
واحد درآمده و در قالب مدیریت یکپارچه مدیریت میشوند (.)Jorgensen, 2006: 713
این تعابیر همه گویای این است که سیستم برنامهریزی و مدیریت قادر نخواهد بود ماهیت
شهرها و مناطق شهری را بدون جامعنگری و یکپارچهسازی تصمیمها و سیاستهای عوامل
مختلف هدایت کند (برکپور .)121 :1390 ،ا گر مدیریت مؤثر ،منسجم و جامع یا یکپارچهای در حریم
ایجاد نشود ،دیری نخواهد پایید که تمام فضاهای باارزش آن از بین خواهد رفت .مدیریت یکپارچه
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ً
در حریم به این معناست که سازمانی ترجیحا عمومی و غیردولتی وابسته به شهرداری تهران به
نام سازمان مدیریت حریم ،بر همه فعالیتهای محدوده حریم و کاربریهای زمینهای آن،
ً
نظارت فرا گیر داشته باشد .مدیریت جامع لزوما جانشین مدیریت بخشی نمیشود ،بلکه برنامهها
و اقدامات مدیریتهای بخشی را با یکدیگر هماهنگ میکند .البته ا گر این برنامهها و اقدامها با
رسالت اصلی حریم منافات داشته باشند ،مانع آن هم میشود (انوری و دریاباری.)340 :1397 ،
وظیفه اصلی سازمان مدیریت حریم به این شرح است.
شکل  .2وظیفه اصلی سازمان مدیریت حریم

مأخذ :ضرابی و جمالینژاد.225 :1389 ،

مطالعات انجامشده نشان میدهد که توسعه سریع شهرنشینی در کشورهای توسعهیافته باعث
گسترش شهر به مناطق اطراف شده است .اما رشد سریع شهرنشینی در کشورهای در حالتوسعه
باعث شده که مناطق اطراف شهرها و روستاهای حریم آنها مورد هجوم شهرنشینی قرار گیرد و زندگی
سا کنان شهرها و حاشیهها را تحت تأثیر قرار دهد و چالشهای پیچیدهای را برای طراحان شهری
بهوجود آورد ( .)Hope, 1986: 185از جمله میتوان به ظهور فعالیتهای غیرقانونی (،)Allen, 2003
آلودگیهای زیستمحیطی ( ،)Tacoli, 1998تخریب محیطزیست ( )Allen and etal., 1999و افزایش
چشماندازهای پرا کنده اشاره کرد (.)Low Choy and etal., 2008
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بنابراین ،حریم پایتخت در معرض تصمیمها و سیاستهای چندگانه قرار دارد :الف)
سیاستهایی ازسوی عوامل بخش دولتی که هر یک در حوزه سیاستگذاری منفرد دارای قدرت
هستند ،ب) تصمیمهای افراد و گروهها در بخش خصوصی (و گاه در بخش عمومی) که به دنبال
بیشینه کردن منافع اقتصادی خود هستند .پیگیری چنین منافع چندگانه و گاه متضادی،
نشان از امکان بالقوه بروز ناهماهنگی میان آنها دارد (ابراهیمنیا و عبدی دانشپور.)1396 ،
ازاینرو ،مدیریت یکپارچه شهرى بهعنوان یکى از ضرورتهاى امروزى در مدیریت
شهرها ازجمله حریم هستند ،زیرا مسائل شهرها و حریم آنها بهصورت سیستماتیک و مرتبط
هستند و مدیریت آنها نیز باید در اختیار یک سازمان یا ارگان خاص (همکاریهاى سایر
سازمانهای مرتبط و درگیر) باشد .با ایجاد و ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه
شهری در محدوده و حریم شهرها ،برنامهها و طر حها بهصورت یکدست و منظم انجام
مىشود که عالوهبر صرفهجویی در وقت و هزینه باعث خواهد شد که طر حها نیز با کیفیت
انجام شود .درواقع تجربه بسیارى از کشورهاى توسعهیافته و در حالتوسعه نشان داده است
که رسیدن به سطحى از توسعه اقتصادى ،اجتماعى و ا کولوژیکى و درواقع رسیدن به توسعه
پایدار در محدوده و حریم شهرها قبل از هر چیز مستلزم سیستم مدیریت شهرى یکپارچه در
سطوح مختلف سیاستگذاری ،برنامهریزى ،تصمیمسازى ،تصمیمگیری و اجراست تا از این
طریق بتواند اجزا و عناصر سازنده سیستم مدیریت شهرى را در ارتباط با هم دیده و از هرگونه
تکبعدی عمل کردن به دور باشد تا از این رهگذر قادر به پاسخگویى به نیازهاى روزافزون
شهرها و حلوفصل مشکالت و مسائل رو به رشد آنها باشد (محمدی.)33 :1387 ،

 .3شناخت محدوده
برای نخستین بار در طرح جامع تهران در سال  ،۱۳۴۷حریم شهر تهران تعیین شد .در طرح
جامع شهر تهران در سال  ،۱۳۸۶ضرورت ساماندهی حریم تهران و تعیین حریمی وسیعتر برای
تنظیم رابطه کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی بین اراضی پیرامون و شهر تهران را ضروری دانسته
و حریم کالنشهر تهران بهعنوان نقش هاله شهری و عملکرد زیستمحیطی و تنفسگاهی شهر
تهران مطرحشده است .در حال حاضر حریم شهر ،گسترهای به وسعت حدود  ۵۹۱۸کیلومتر
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مربع معادل  ۱۰برابر وسعت شهر و  0/4درصد وسعت کل کشور است که  14درصد جمعیت کشور
را در خود جا داده است که فقط  ۱۲۰۰کیلومتر از آن ،در اختیار و نظارت مستقیم شهرداری تهران
است .بر این اساس شکلگیری هرگونه شهر و شهرستان جدید در آن ممنوع شده است.
ساماندهی حریم تهران از جمله طر حهای موضوعی سند طرح جامع است که پس از حدود ۱۰
ً
سال از ابالغ طرح جامع در سال  13۹۵صرفا با تصویب پهنهبندی حریم در شورای عالی شهرسازی و
معماری کشور ابالغ شد ،اما هنوز موضوع نحوه مدیریت یکپارچه حریم که مهمترین چالش فراروی
مجموعه شهری تهران است بالتکلیف باقیمانده است .در اسناد طرح راهبردی حریم پایتخت،
حدود  ۱۷درصد مساحت حریم به پهنه کشاورزی و باغداری ۲۳ ،درصد به پهنه اندوختگاههای
محیطزیست ۲۴ ،درصد به پهنه عناصر طبیعی و  ۲درصد به پهنه صنعتی اختصاص دادهشده
است .همچنین 15درصد نیز برای پهنه سکونتگاهی در نظر گرفتهشده و مساحت باقیمانده حریم
به دو پهن ه پردیسهای موضوعی و تجهیزات اختصاص دادهشده است (شهرداری تهران.)1394 ،
در نقشه ذیل موقعیت مکانی محدوده مورد مطالعه نشان دادهشده است.
نقشه  .1موقعیت و محدوده حریم پایتخت

مأخذ :شهرداری تهران.1394 ،
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 .4روش تحقیق
نوع تحقیق مقاله حاضر کاربردی ،روش بهکار رفته توصیفی – تحلیلی و محدوده مکانی مورد
مطالعه حریم شهر تهران است .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از روش SWOT-DEMATEL

استفاده شده است .روش دیمتل 1مبتنیبر گرافهای جهتداری (دیا گرافهایی) است
که میتوانند عوامل دخیل را به دو گروه علت و معلول تفکیک کنند .این دیا گرافها رابطه
وابستگی میان عناصر یک سیستم را به تصویر میکشند ،بهطوریکه اعداد روی هر دیا گراف،
بیانگر شدت تأثیر یک عنصر بر عنصر دیگر است ( .)Wu and Lee, 2007با توجه به مؤلفههای
مورد سنجش در این تحقیق ،رویکرد قالب توصیفی  -تحلیلی است .این تحقیق ازلحاظ هدف
کاربری است .در بخش نحوه گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانهای و پیمایشی استفاده
شده است .با توجه به عوامل ،در نهایت تعداد چهل نفر از (شامل اساتید دانشگاه ،کارشناسان
و متخصصان حریم) ،برای شرکت و همکاری در فرایند پژوهش انتخاب شده است (قابلذکر
است که با توجه به در دسترس نبودن تعداد پاسخگویان در حوزههای مورد مطالعه تعداد
چهل نفر بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند) .در همین راستا ،متغیرهای مورد مطالعه،
بهصورت عوامل داخلی و خارجی (نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) را با استفاده از نظرهای
خبرگان و اساتید دانشگاهها در پرسشنامهای بهصورت مقایسه دوبهدویی مورد ارزیابی قرار
گرفتند .در این روش برای بررسی میزان تأثیر عوامل بر همدیگر از روش دیمتل استفاده شد.
بعد از پر کردن این پرسشنامه در قالب لیکرت بهصورت اعداد  3 ،2 ،1و  4ارزشگذاری شد.
 .4-1الگوریتم دیمتل
گامهای روش دیمتل بهشرح ذیل است:
گام اول :جمعآوری نظریات پاسخگویان و محاسبه میانگین ماتریس ،Z

1. DEMATEL
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گام دوم :محاسبه اولیه و نرمالیزه کردن ماتریس ،D

گام سوم :استخراج ماتریس رابطه کل ،T

T

گام چهارم :محاسبه مجموع از سطر و ستون از ماتریس ،T

گام پنجم :تنظیم مقدار آستانه (،)A
گام ششم :ساخت نمودار علی و معلولی (.)Detcharat Sumrit and Anuntavoranich, 2013: 12
در این قسمت مراحل انجام پژوهش بهصورت شکل  3ترسیم شد.
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شکل  .3وضعیت کلی روش انجام پژوهش

مأخذ :یافتههای تحقیق.

 .5یافتههای تحقیق
برای تحلیل وضع حریم و ساختار مدیریتی حریم تهران مهمترین نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدیدات
پیش روی محدوده مورد مطالعه با نظر خبرگان استخراج شد .نتایج تحقیق بهشرح جداول زیر آمده است.
جدول  .1شناسایی عوامل داخلی و خارجی
 W1ضعف هماهنگی در اجرا و سیاستگذاری در محدوده حریم پایتخت
 W2افزایش ناپایداری زیستمحیطی در حریم
 W3وجود دو ساختار مدیریت دولتی و بخش عمومی در حریم پایتخت
 W4افزایش بیرویه جمعیت در حریم
ضعف

 W5انواع قلمروهای مدیریتی
 W6افزایش اسکانهای غیررسمی در حریم پایتخت
 W7عدم تطبیق محدوده پیشنهادی حریم کالنشهر تهران با قوانین موجود
 W8مدیریت بخشی در سطوح حریم کالنشهر تهران
 W9افزایش سکونتگاههای خرد در پیرامون پایتخت
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 S1توسعه کمربند سبز در جهت کنترل سکونتگاهها
 S2تنوع بسترهای محیطی در توسعه گردشگری
 S3مدیریت یکپارچه شهرهای اطراف کالنشهر تهران بهدلیل قرارگیری در محدوده حریم
 S4اجرایی شدن کمربند فضای سبز برای گسترش بیرویه حریم پایتخت
قوت

 S5عملیاتسازی حریم مصوب پایتخت در طرح جامع شهر تهران
ً
 S6محیطی نسبتا آرام و کمصدا و بهدور از هیاهوی شهری
 S7هدایت و کنترل ساختوسازها در حریم بهاستناد قانون شهرداریها
 S8وجود اراضی گسترده برای زراعت و کشاورزی
 S9وجود تنوع عملکردی در حریم پایتخت
 T1عدم یکپارچگی در مدیریت حریم
 T2سکونت باالیی از جمعیت کالنشهر تهران در حریم
 T3توسعه بیضابطه شهرها و روستاهای واقع در محدوده حریم

تهدید

 T4نابودی اراضی کشاورزی و سکونتگاههای روستایی در محدوده حریم پایتخت
 T5لطمه خوردن هویتهای کالبدی بر اثر ساختوسازهای سریع
 T6تغییر کاربری با دید و نگرش اقتصادی
 T7تحوالت فضایی و کالبدی سریع بهواسطه جمعیتپذیری باال
 T8دخالت سازمانهای مختلف در پیرامون حریم پایتخت
 T9تمرکز فعالیتها در کانونهای خاص حریم
 T10عدم هماهنگی بین تصمیمگیران و مجریان و تصمیمسازان در مدیریت یکپارچه حریم پایتخت
 O1حفظ و صیانت و حمایت طر حهای توسعه شهر تهران از پهنههای حریم
 O2ساماندهی ساختوساز و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و محیطزیست
 O3توجه هرچه بیشتر به مفهوم حریم در دهههای اخیر با برگزاری انواع همایش ملی و بینالمللی
 O4کاهش مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی ،مدیریتی و ...در پهنه حریم با اجرایی شدن مدیریت یکپارچه حریم
 O5وجود مناطق گردشگری در محدوده حریم

فرصت

 O6تدقیق جایگاه مدیریت یکپارچه حریم در قانون برنامه پنجم
 O7همگرایی و توجیه نسبی سازمانها و نهادها در حفظ و صیانت از حریم
 O8وجود مناطق حفاظتشده جاجرود و پارکهای ملی به لحاظ منظر و چشمانداز مطلوب حریم
 O9پذیرش رویکرد کمربند سبز در حفظ و صیانت از حریم
 O10وجود اراضی باز و بایر در پهنه جنوبی نسبت به پهنه شمالی
 O11عزم دولت و سازمانها در راستای دستیابی به توسعه متوازن در حریم

مأخذ :یافتههای تحقیق.
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ّ
 .5-1شناسایی روابط علی و معلولی در نقاط ضعفها
جمع عناصر هر سطر ( )Diنشاندهنده میزان تأثیرگذاری آن عامل بر عاملهای دیگر
است .جمع عناصر ستون ( )Riبرای هر عامل نشاندهنده میزان تأثیرپذیری آن عامل از
عاملهای دیگر است .محور افقی ( ،)Ri+Diمیزان تأثیر و تأثر عامل مورد نظر است .به
عبارتی هرچه مقدار بردار افقی بیشتر باشد ،آن عامل تعامل بیشتری با عاملهای دیگر
دارد .محور عمودی ( ،)Ri-Diقدرت تأثیرگذاری هر عامل را منعکس میکند .ا گر این عامل
ّ
مثبت باشد ،متغیر علی و ا گر منفی باشد ،معلول محسوب میشود.
ّ
جدول  .2شناسایی روابط علی معلولی در نقاط ضعفها
رتبه

محور عمودی محور افقی

Ri

Di

ضعفها

3.4492

ضعف هماهنگی در اجرا و سیاستگذاری در
W1
محدوده حریم پایتخت

Di-Ri

Di+Ri

6

-0.2371

7.1355

3.6863

2

0.6943

7.8872

3.5965

5

0.0817

6.4308

3.1745

 W2 4.2908افزایش ناپایداری زیستمحیطی در حریم
وجود دو ساختار مدیریت دولتی و بخش
W3 3.2562
عمومی در حریم پایتخت

1

0.7768

5.9237

2.5734

9

-0.9316

6.2102

3.5709

 W4 3.3503افزایش بیرویه جمعیت در حریم
 W5 2.6393انواع قلمروهای مدیریتی

3

0.6594

6.4772

2.9089

7

-0.6964

7.4075

4.052

 W6 3.5683افزایش اسکانهای غیررسمی در حریم پایتخت
عدم تطبیق محدوده پیشنهادی حریم
W7 3.3556
کالنشهر تهران با قوانین موجود

8

-0.8443

7.1207

3.9825

3.1382

4

0.4972

6.2688

2.8858

3.383

 W8مدیریت بخشی در سطوح حریم کالنشهر تهران
 W9افزایش سکونتگاههای خرد در پیرامون پایتخت

مأخذ :همان.

با توجه به جدول فوق دو محور مورد ارزیابی قرار می گیرد که محور بردار افقی ( )Di+Riبیانگر
میزان تأثیر و تأثر آن عامل است .بااینحال ،عوامل ضعف مانند (افزایش ناپایداری زیستمحیطی
در حریم،عدمتطبیقمحدودهپیشنهادیحریم کالنشهرتهرانباقوانینموجودوضعفهماهنگی
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در اجرا و سیاستگذاری در محدوده حریم پایتخت) با بیشترین امتیاز بهترتیب ( 7/40 ،7/88و
 )7/13در جایگاه اول تا سوم واقع شدهاند و نشان از میزان تأثیرگذاری آنها بر سایر مؤلفههاست.
در محور عمودی ( ،)Ri-Diقدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد .بهطوریکه
ّ
ا گر مقدار ( )Ri-Diمثبت باشد متغیر یک متغیر علی و ا گر منفی باشد معلول محسوب
ّ
میشود .در همین راستا مؤلفهها ازلحاظ علی و معلولی مشخص شدند (نمودار .)1
ّ
نمودار  .1نمودار علی ضعفهای پیش روی حریم کالنشهر تهران

مأخذ :یافتههای تحقیق.

ّ
با توجه به شکل فوق ،از عوامل علی میتوان به افزایش بیرویه جمعیت در حریم،
افزایش ناپایداری زیستمحیطی در حریم ،افزایش اسکانهای غیررسمی در حریم پایتخت،
افزایش سکونتگاههای خرد در پیرامون پایتخت و وجود دو ساختار مدیریت دولتی و
بخش عمومی در حریم پایتخت اشاره کرد که بیشترین تأثیرگذاری را بر سایر عوامل دارند و
نشاندهنده میزان اهمیت هر یک از آنها با توجه به امتیازات کسب شده است.
ازسوی دیگر در گروه معلول ،ضعف هماهنگی در اجرا و سیاستگذاری در محدوده حریم
پایتخت ،انواع قلمروهای مدیریتی ،عدم تطبیق محدوده پیشنهادی حریم کالنشهر تهران
با قوانین موجود و مدیریت بخشی در سطوح حریم کالنشهر تهران اشاره کرد که بیشترین
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اثرپذیری را از سایر عوامل دارند که در بین این عوامل انواع قلمروهای مدیریتی با توجه به
ّ
کسب امتیاز ( )-0/931از هیچ شاخصی اثر نمیپذیرد و از عواملهای علی اثر میپذیرد.
ّ
 .5-2شناسایی روابط علی و معلولی در نقاط قوتها
در جدول فوق نیز مقدار عوامل ( )Di+Riو ( )Di-Riمحاسبه شد که بر این اساس در ()Di+Ri

مؤلفه عملیاتسازی حریم مصوب پایتخت در طرح جامع شهر تهران با بیشترین امتیاز ( )7/67در
جایگاه اول ازلحاظ میزان اثرگذاری بر سایر مؤلفهها دارد که بیانگر اهمیت آن در بین سایر مؤلفههای
فرصت است که پیش روی حریم کالنشهر تهران است و باید برنامهریزی بیشتری روی این مؤلفه با
توجه به بیشترین اثرگذاری صورت گیرد تا مدیریت و برنامهریزی بهتری روی آن انجام شود.
ّ
جدول  .3شناسایی روابط علی معلولی در نقاط قوتها
محور عمودی

محور افقی

Di-Ri

Di+Ri

3

0.2118

6.1337

2.9609

2

0.2327

7.0608

 3.6467 3.4141تنوع بسترهای محیطی در توسعه گردشگری S2

8

-0.2974

7.0902

مدیریت یکپارچه شهرهای اطراف کالنشهر
3.3964 3.6938
تهران بدلیل قرارگیری در محدوده حریم

S3

6

-0.1423

6.5554

اجرایی شدن کمربند فضای سبز برای
3.2065 3.3488
گسترش بیرویه حریم پایتخت

S4

9

-0.8656

7.6714

4.2685

5

0.0549

6.7591

3.3521

رتبه

Ri

Di

مؤلفهها

 3.1728توسعه کمربند سبز در جهت کنترل سکونتگاهها S1

عملیاتسازی حریم مصوب پایتخت در
3.4029
طرح جامع شهر تهران
ً
محیطی نسبتا آرام و کمصدا و به دور از
3.4070
S6
هیاهوی شهری

S5

7

-0.2179

7.0519

3.6349

هدایت و کنترل ساختوسازها در حریم
3.4170
بهاستناد قانون شهرداریها

S7

1

0.8517

6.3771

2.7627

 3.6144وجود اراضی گسترده برای زراعت و کشاورزی

S8

4

0.1722

6.2215

3.0247

 3.1969وجود تنوع عملکردی در حریم پایتخت

S9

مأخذ :همان.
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این بردار ( )Di-Riقدرت تأثیرگذاری هر عامل را به نمایش میگذارد .درصورتیکه ا گر مقدار ()Di-Ri

ّ
مثبت باشد ،متغیر یک متغیر علی محسوب میشود .و ا گر منفی باشد ،معلول است .بنابراین برای به
ّ
نمایش گذاشتن فرصتها ازلحاظ علی و معلولی از دیا گراف زیر استفاده شده است (نمودار .)2
ّ
نمودار  .2نمودار علی قوتهای پیش روی حریم کالنشهر تهران

مأخذ :همان.

ّ
ّ
در نمودار فوق ،عوامل علی و معلولی مشخص شدهاند که بر این اساس در عوامل علی میتوان
به (توسعه کمربند سبز در جهت کنترل سکونتگاهها ،تنوع بسترهای محیطی در توسعه گردشگری،
ً
محیطی نسبتا آرام و کمصدا و به دور از هیاهوی شهری ،وجود اراضی گسترده برای زراعت و کشاورزی
و وجود تنوع عملکردی در حریم پایتخت) اشاره کرد که بیشترین اهمیت و اثرگذاری را بر سایر مؤلفهها
ّ
دارند و در بین این مؤلفههای علی؛ وجود اراضی گسترده برای زراعت و کشاورزی با کسب امتیاز ()0/851
ّ
در جایگاه اول ازلحاظ اثرگذاری قرار دارد و بیشترین اهمیت را در بین مؤلفههای علی دارد.
ازسوی دیگر در گروه معلول ،میتوان به مدیریت یکپارچه شهرهای اطراف کالنشهر
تهران بهدلیل قرارگیری در محدوده حریم ،اجرایی شدن کمربند فضای سبز برای گسترش
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بیرویه حریم پایتخت ،عملیاتسازی حریم مصوب پایتخت در طرح جامع شهر تهران و
هدایت و کنترل ساختوسازها در حریم بهاستناد قانون شهرداریها اشاره کرد که بیشترین
اثرپذیری را در مدیریت حریم کالنشهر تهران نسبت به سایر مؤلفهها دارند.
ّ
 .5-3شناسایی روابط علی و معلولی در نقاط تهدیدها
در جدول زیر نیز مقدار عوامل ( )Di+Riمورد ارزیابی قرار گرفت که در آن مؤلفههای تهدید مانند (عدم
یکپارچگی در مدیریت حریم) بیشترین امتیاز را بهدست آورده و در جایگاه اول واقع شده است و سایر
مؤلفهها مانند (عدم هماهنگی بین تصمیمگیران و مجریان و تصمیمسازان در مدیریت یکپارچه حریم
پایتخت و تغییر کاربری با دید و نگرش اقتصادی) در جایگاههای بعدی ازلحاظ میزان اهمیت قرار دارند.
ّ
جدول  .4شناسایی روابط علی و معلولی در نقاط تهدیدها
رتبه

محور عمودی محور افقی

Ri

Di

تهدید

Di-Ri

Di+Ri

1

1.2828

5.6758

2.1965

9

-0.6503

5.1854

6

-0.1288

4.9444

 2.2675 2.9178سکونت باالیی از جمعیت کالنشهر تهران در حریم
T2
 2.4078 2.5366توسعه بیضابطه شهرها و روستاهای واقع در محدوده حریم T3

5

-0.0188

4.7132

2.3660

10

-0.7948

5.3697

3.0822

2.2874

7

-0.4443

4.5180

2.4812

2.0368

4

0.1175

4.8197

2.3511

2.4686

3

0.4975

4.7581

2.1303

2.6278

2

0.7466

5.2528

2.2531

2.9997

8

0.6074-

5.5144

عدم هماهنگی بین تصمیمگیران و مجریان و
 2.4535 3.0609تصمیمسازان در مدیریت یکپارچه حریم پایتخت T10

 3.4793عدم یکپارچگی در مدیریت حریم

نابودی اراضی کشاورزی و سکونتگاههای روستایی در
2.3472
محدوده حریم پایتخت

T1

T4

لطمه خوردن هویتهای کالبدی بر اثر ساختوسازهای سریع T5
تغییر کاربری با دید و نگرش اقتصادی
T6
تحوالتفضاییو کالبدیسریعبهواسطهجمعیتپذیریباال T7
دخالت سازمانهای مختلف در پیرامون حریم پایتخت T8
تمرکز فعالیتها در کانونهای خاص حریم
T9

مأخذ :همان.

ّ
با توجه به جدول فوق ،نمودار علی تهدیدات حریم کالنشهر تهران بهصورت ذیل
نشان داده شده است (نمودار .)3
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نمودار  .3نمودار علی تهدیدهای پیش روی حریم کالنشهر تهران

مأخذ :همان.

مقدار ( )Di-Riشاخصهای علت (تأثیرگذار) هستند و درصورت منفی بودن به گروه
معلول (تأثیرپذیر) تعلق دارند .با توجه به نمودار ( )Di-Riمؤلفههای تهدید مانند (عدم
یکپارچگی در مدیریت حریم ،تحوالت فضایی و کالبدی سریع بهواسطه جمعیتپذیری باال،
دخالت سازمانهای مختلف در پیرامون حریم پایتخت ،تمرکز فعالیتها در کانونهای خاص
حریم و عدم هماهنگی بین تصمیمگیران و مجریان و تصمیمسازان در مدیریت یکپارچه حریم
پایتخت) میتوان نام برد که جزء عناصر علت و تأثیرپذیر بهدلیل مثبت بودن آنهاست.
همچنین براساس نمودار ( )Di-Riمؤلفههای (سکونت باالی جمعیت در حریم
کالنشهر تهران ،توسعه بیضابطه شهرها و روستاهای واقع در محدوده حریم ،نابودی اراضی
کشاوری و سکونتگاههای روستایی در محدوده حریم پایتخت ،لطمه خوردن هویتهای
کالبدی بر اثر ساختوسازهای سریع و تغییر کاربری با دید و نگرش اقتصادی) اشاره کرد که
بهعلت منفی بودن جز شاخصهای اثرپذیر از سایر مؤلفههای است.
ّ
 .5-4شناسایی روابط علی و معلولی در نقاط فرصتها
در جدول زیر نیز مقدار عوامل ( )Di+Riو ( )Di-Riمورد سنجش قرار گرفت که در ستون
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افقی ( )Di+Riمؤلفههای حفظ و صیانت و حمایت طر حهای توسعه شهر تهران از
پهنههای حریم با کسب امتیاز ( )8/44در جایگاه نخست واقع شده و نشاندهنده مقدار
اهمیت و جایگاه آنها در بردار فوق است .همچنین مؤلفههای کاهش مشکالت اقتصادی،
اجتماعی ،حقوقی ،مدیریتی و ...در پهنه حریم با اجرایی شدن مدیریت یکپارچه حریم
در جایگاه آخر واقع شده است.
ّ
جدول  .5شناسایی روابط علی و معلولی در نقاط فرصتها
رتبه

محور عمودی محور افقی
Di-Ri

Di+Ri

Ri

Di

فرصتها

2

0.8271

8.4488

حفظ و صیانت و حمایت طر حهای توسعه شهر
 4.6379 3.8108تهران از پهنههای حریم

O1

5

0.4818

7.0013

ساماندهی ساختوساز و جلوگیری از تخریب
 3.7416 3.2598اراضی کشاورزی و محیط زیست

O2

3

0.7327

7.8909

توجه هرچه بیشتر به مفهوم حریم در دهههای
 4.3118اخیر با برگزاری انواع همایش ملی و بینالمللی

O3

8

-0.8798

کاهش مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی،
 2.8886 3.7684 6.6570مدیریتی و ...در پهنه حریم با اجرایی شدن O4
مدیریت یکپارچه حریم

9

-0.9577

O5

10

-0.9791

6

0.4101

3.5791

 3.5909 4.5486 8.1395وجود مناطق گردشگری در حدوده حریم
 3.2201 4.1992 7.4194تدقیق جایگاه مدیریت یکپارچه حریم در قانون برنامه پنجم O6
همگرایی و توجیه نسبی سازمانها و نهادها در
O7
 3.9199 3.5098 7.4297حفظ و صیانت از حریم

4

0.5992

6.7694

وجود مناطق حفاظت شده جاجرود و پارکهای
 3.6843 3.0851ملی ازلحاظ منظر و چشمانداز مطلوب حریم

1

1.8635

7.2817

 4.5726 2.7091پذیرش رویکرد کمربند سبز در حفظ و صیانت از حریم O9

11

-1.2195

6.9296

7

-0.8782

8.0428

مأخذ :همان.

O8

وجود اراضی باز و بایر در پهنه جنوبی نسبت به
O10
 2.8550 4.0746پهنه شمالی
عزم دولت و سازمانها در راستای دستیابی به
 3.5823 4.4605توسعه متوازن در حریم

O11
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ّ
نمودار  .4نمودار علی فرصتهای پیش روی حریم کالنشهر تهران

مأخذ :همان.

ّ
مقدار ( )Di-Riیا شاخصهای علی (تأثیرگذار) یا معلول (اثرپذیر) هستند .ا گر شاخصها
ّ
ّ
مثبت باشند علی ،و ا گر منفی باشند ،معلول است .بااینحال در بین شاخصهایی که علی
هستند میتوان به (حفظ و صیانت و حمایت طر حهای توسعه شهر تهران از پهنههای
حریم ،ساماندهی ساختوساز و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و محیط زیست ،توجه
هرچه بیشتر به مفهوم حریم در دهههای اخیر با برگزاری انواع همایش ملی و بینالمللی،
همگرایی و توجیه نسبی سازمانها و نهادها در حفظ و صیانت از حریم ،وجود مناطق
حفاظت شده جاجرود و پارکهای ملی ازلحاظ منظر و چشمانداز مطلوب حریم و پذیرش
رویکرد کمربند سبز در حفظ و صیانت از حریم) اشاره کرد که با توجه به مثبت بودن آنها در
مقدار ( )Di-Riبیشترین نقش و تأثیرگذاری را دارند و مابقی شاخصها با کسب امتیازهای
منفی جز شاخصهای اثرپذیر هستند که از جمله آنها میتوان به (کاهش مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی ،مدیریتی و ...در پهنه حریم با اجرایی شدن مدیریت
یکپارچه حریم ،وجود مناطق گردشگری در حدوده حریم ،تدقیق جایگاه مدیریت یکپارچه
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حریم در قانون برنامه پنجم ،وجود اراضی باز و بایر در پهنه جنوبی نسبت به پهنه شمالی و
عزم دولت و سازمانها در راستای دستیابی به توسعه متوازن در حریم) اشاره کرد.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
رشد سریع شهرنشینی ازیکطرف و عدم وجود سیاستهای درست و طراحی نامناسب
شهری ،از طرف دیگر همراه با سایر عوامل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی باعث تغییر شکل
و توسعه بینظمی مناطق حریم کالنشهرها شده و زمینه مناسبی را برای رشد اسکان
غیررسمی بهوجود آورده است .در سالهای اخیر شهرهای اقماری در اراضی پایتخت،
حریمی برای توسعه آینده خود پیشبینی کردهاند که گاه با حریم شهر همجوار تداخل و
تعارض دارد و گاه تا خیابانها و بزرگراههای معرف مرز محدوده شهر تهران نیز پیشآمدهاند.
قرائن نشان میدهد که ساختوسازهای غیرمجاز در حریم تهران همچنان ادامه دارد.
تحت چنین شرایطی در حریم پایتخت بهدلیل ضعف مدیریت واحد و یکپارچه برای
سازماندهی مشکالت مذکور باعث شده که کنترل ،مدیریت و هدایت چنین سیستم
پیچیدهای در وضع موجود و هدایت و مدیریت آن با برنامهریزی مناسب در آینده با
مشکالت و دشواریهای عدیدهای روبهرو شود .این مسائل و مشکالت در محدوده وضع
موجود ،نشان از کموکاستیهای نظام برنامهریزی و مدیریت شهری و عدم توجه به حفظ و
صیانت از حریم پایتخت و اراضی آن است .مطالعه ،نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدیدات
پیش روی مدیریت یکپارچه شهری نشان داد؛ افزایش ناپایداری زیستمحیطی در حریم،
عدم تطبیق محدوده پیشنهادی حریم کالنشهر تهران با قوانین موجود و ضعف هماهنگی
در اجرا و سیاستگذاری در محدوده حریم پایتخت از نقاط ضعف حریم پایتخت هستند.
از نقاط قوت موجود در محدوده حریم ،توسعه کمربند سبز در جهت کنترل سکونتگاهها،
ً
تنوع بسترهای محیطی در توسعه گردشگری ،محیطی نسبتا آرام و کمصدا و دور از هیاهوی
شهری ،اراضی گسترده برای زراعت و کشاورزی و وجود تنوع عملکردی در حریم پایتخت
است ،عوامل اصلی که مدیریت یکپارچه حریم را تهدید میکند عبارتاند از :عدم یکپارچگی
در مدیریت حریم ،عدم هماهنگی بین تصمیمگیران ،مجریان و تصمیمسازان در مدیریت
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یکپارچه حریم پایتخت و تغییر کاربری با دید و نگرش اقتصادی .کاهش مشکالت اقتصادی،
اجتماعی ،حقوقی ،مدیریتی و ...در پهنه حریم با اجرایی شدن مدیریت یکپارچه حریم،
وجود مناطق گردشگری در حدوده حریم ،تدقیق جایگاه مدیریت یکپارچه حریم در قانون
برنامه پنجم ،وجود اراضی باز و بایر در پهنه جنوبی نسبت به پهنه شمالی و عزم دولت
و سازمانها در راستای دستیابی به توسعه متوازن در حریم از فرصتهای پیش روی
محدوده حریم است که با تحقق مدیریت یکپارچه حریم میتوان بهعنوان نقاط فرصت
تلقی کرد .بر همین مبنا ،با توجه به شرایط موجود و یافتههای حاصل میتوان نتیجه گرفت
که عدم وجود مدیریت یکپارچه در نظام توسعه مطلوب فضاهای شهری و حریم آنها یکی از
ل شده است .بنابراین
عوامل عمده و چالشبرانگیز در حوزه نظام برنامهریزی شهری تبدی 
تا زمانی که مدیریت هماهنگ و یکپارچه در مجموعه شهری تهران شکل نگیرد این اتفاقات
در حریم و شهرهای اقماری واقع در آن ،موجب بروز مشکالت زیادی برای شهر خواهد شد.
با توجه به یافتههای مطالعه حاضر پیشنهادهایی برای برونرفت از وضعیت حال حاضر
ارائه میشود:
 برخورد جدی و همهجانبه سازمانها و نهادها با هرگونه ساختوساز غیرمجاز درحریم پایتخت،
 تقویت انسجام و یکپارچگی سازمان فضایی شهر و منطقه کالنشهری تهران، افزایش مدیریت یکپارچه در حریم شهر تهران برای کاهش هرگونه بورسبازی وسودا گری،
 ساماندهی و صیانت از محدوده و جلوگیری از هرگونه گسترش شهر، -فراهم کردن امکانات نظارت بر ساختوساز در حریم تهران.
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