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بررسی و تطبیق راهبردهای مدیریت پایدار حریم کالنشهرها؛ تهران و
کالنشهرهای جهانی
3

مهدي امینی ،1زیاري ،یوسفعلی ،* 2عبدالرضا فرجی

 1دكتري جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران
 2دكتري جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران
 3دكتري جغرافيا سياسي و برنامهريزي شهري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران
تاریخ دریافت مقاله1395/6/30 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1395/10/30 :

1

حريم تهران عرصه استقرار حدود  23شهر 237 ،روستاي داراي سكنه و صدها كانون فعاليتي ميباشد كه در
مجموع حدود  2ميليون نفر انسان را در برميگيرد كه همچنان مسير خود را در جذب مهاجران ،رشد جمعيت
و تداوم گسترش فضايي سكونت هاي رسمي و غيررسمي طي مينمايد .اين مناطق با آسيب هاي فراوان
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و زيست محيطي و همچنين نقش خالءهاي مديريتي و نظارتي در دست درازي
گروههاي ثروت و زمين خوار تحت اسامي مختلف به اراضي حريم روبروز با مسائل و مشكالت جديدتر ،بزرگ تر
و پيچيده تري روبرو مي گردد كه مديريت پايدار آن را تا حدود بسياري غير ممكن مي نمايد .محدوده رسمي و
قانوني كالنشهر تهران نيز به صورت دوسويه از مشكالت و اسيب هاي حريم آن تاثير پذيرفته و تاثيرگذار
خواهد بود .البته اين مساله (حريم و مديريت پايدار آن در تناظر با كالنشهر) در مطالعات و مديريت شهري دنيا
مسبوق به سابقه است و با برنامه ها و راهبردهاي مشخص و بعضا متعددي روبرو بوده است.
در اين تحقيق با توجه به پژوهشهاي ملي و بين المللي و داده هاي ثانويه گردآوري شده در تجربيات مدديريت
و برنامههاي راهبردي مناطق حريم كالنشهرهاي جهاني ضمن مقايسه روشها ،راهبردهداي و فندون مدديريت و
برنامهريزي حريم ،چارچوب مشخصي از برنامههاي راهبردي ممكن براي مديريت حريم كالنشهر تهران (كده بدا
مساحت حدود  6000كيلومتر مربع اكنون وسعتي بزرگتر از محدوده رسمي كالنشهر تهدران دارد) ،ارايده شدده
است كه بدين منظور به بررسي وضعيت و تمهيدات مديريتي در برنامهريزي و كنترل حريم پنج كالنشهر لندن،
پاريس ،استانبول ،تورنتو و داكا پرداخته شده است.
نتايج اين تطبيق منجر به شناسايي دو رويكرد اصلي برنامهريزي حريم" ،كمربند سبز" و "اعمال محدوده
فرامرزي" و مالحظات و پيامدهاي آنها -كه به ترتيب راهبردهاي اصلي بريتانيا و اياالت متحده هستند -شده
است .لزوم استفاده از روشهاي ابتكاري و خالقانه بر مبناي وضعيت بومي ،افزايش نقش مشاركتي شهروندان و
نهادهاي اجتماعي و بخش خصوصي و همكاري و تعامل دولت مركزي با دولت محلي و بهرهبرداري از
* نويسنده عهده دار مكاتبات:

Nemat.1986@ yahoo.com

84

بررسی و تطبیق راهبردهای مدیریت پایدار حریم کالنشهرها؛ تهران و کالنشهرهای جهانی

ظرفيتهاي مودجود در حريم شهر تهران براي رشد و توسعه كنترل شده كالنشهر از مهمرين نتايج اين مقايسه

و مطالعه است.
کلید واژهها :حريم ،كالنشهر جهاني ،تهران ،راهبرد ،مديريت ،برنامهريزي

مقدمه
با وجود اهمیت و حساسیت فراوان موضوع مدیریت حریم شهر تهران ،سوواب مطالعوات انودی در ایو زمینو
وجود دارد .برخ از ای مطالعات ،مانند مطالعات حریم طرح جامع تهران ،بو طوور مسوقییم و بییو آنهوا بو طوور
غیرمسقییم ب ای موضوع پرداخق اند .بررس و تحلیو تجوار

جهوان در زمینو اصوو و روشهوا مودیریت و

برنام ریز حریم یالنشهرها ،موضوع است ی انقظار م رود ب سواالت زیر پاسخ مناسب ارائ دهد:
 آیا مفهوم "حریم" اساسا در ارتباط با یالنشهرها جهان ب یار م رود؟ در غیر ای صورت چو مفواهیم
دارا یاربرد هسقند؟
 نظام برنام ریز  ،مدیریت و قوانی و میررات حایم بر حریم یالنشهرها واجد چ ویژگ های است؟
 چ درسهای در ارتباط با هر یک از نمون ها

جهان ب منظور یاربست در شورای تهوران قابو شناسوای

است؟
برا پاسخ ب سواالت فوق ،هریک از نمون ها در محورها نظام حکمروای یالنشوهر و تببوی عمووم نظوام
برنام ریز  ،مدیریت و قوانی و میررات حایم بر حریم بررس شدهاند.
در ای بررس  ،لندن از میان یشورها اروپای دارا اندازه حکومت بزرگ ،پاریس ب عنوان نماینده یشوورها
اروپای دارا اندازه حکومت یوچک با تعداد وظایف مقوس  ،تورنقو ب عنوان نماینده اصول یشوورها امریکوا
شمال  ،اسقانبو ب عنوان یک شهر آسیای  -اروپای و دارا جایگاه نماینده یشورها منطی و همسوای و دایوا بو
عنوان سرنوشت شهرهای ی اقدام و سازویارها یکپارچ در مدیریت حریم را ب فراموش بسوپارند موورد توجو
قرار گرفق است.
جدول :1نمونه های انتخابی برای بررسی مدیریت حریم کالنشهرها
دالیل انتخاب

ردیف

شهر

کشور

1

لندن

انگلسقان

2

پاریس

فرانس

3

اسقانبو

تریی

نماینده یشورها همسای و برخوردرا از جایگاه مناسب در میان یشورها منطی

4

تورنقو

یانادا

نماینده یشورها آمریکا شمال

5

دایا

بنگالدش

نماینده یشورها اروپای دارا وظایف مقعدد و اندازه بزرگ حکومت محل (اسکاندیناو  ،هلند ،انگلسقان) و
یثورها اروپای دارا وظایف مقوس و اندازه مقوس حکومت محل مقوس (فنالند ،آلمان ،بلژیک)
نماینده یشورها

اروپای از منظر اندازه حکومت محل یوچک با وظایف مقوس

(فرانس  ،اسپانیا ،سوئیس،

اتریش) و یشورها اروپای حکومت محل یوچک با وظایف محدود ( ایقالیا ،پرتغا  ،یونان)

نماینده یشورها آسیای و یک از مه ممقری نمون ها مورد بررس در جهان در زمین ابعاد مخقلف توسع
شهر  ،اسکان غیررسم و  ...با سابی تهی طرح ها و برنام های در زمین حکمروای منطی ا ی هیچگاه ب
نقیج مطلو
منبع :محی

نرسیدهاند.
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مفاهیم و مبانی نظری
حریم از نظر لغو ب معنا منع است و تعرض دیگران ب ح صاحب حریم ممنوع است .ب موجب ماده 13٦
قانون مدن حریم میدار از اراض اطراف ملک ،قنات ،شهر و امثا آن است ی برا یما انقفاع از آن ضرورت
دارد .حریم ،موضع و چیز است ی در اطراف وپیرامون اموا و حیوق مردم قرار دارد و  ...ب صراحت هر گون
دست نهادن بر آن را ،عرف و شرع حرام دانسق است( .بشیر و دیگران)4 ،1390 ،
بررس مفاهیم مرتب

با حریم نشاندهنده دو نمون بسیار نزدیک ب مفهوم قانون و برنام ریزان حریم و ن

مفهوم علم و جغرافیای آن است .ای دو مفهوم عبارتند از مفهوم یمربند سبز 1ی در بریقانیا و چند یشور اروپای
ب یار م رود و دیگر محدوده اعما قدرت فرا-مرز  2شهرها امریکای .
یمربند سبز ی بعد از قانون برنام ریز

شهر

و روسقای

 1937بریقانیا در تمام

شهرها

بریقانیای

ب

خصوص شهرها بزرگ الزام شد محدودها است ی پیرامون بالفص شهرها تعیی شده و پس از تصویب -ی
با تضار

آرا فراوان همراه است -اجازه هیچ گون توسع ا در آن داده نم شود .یمربند سبز ،محدودها برا

جلوگیر از توسع پیوسق و افی شهر یوچک و بزرگ پیرامون شهر مریز است.
نمون نزدیک دیگر ،تعریف محدودههای پیرامون شهرها است ی با عنوان محدودهها اعما قدرت فرا-مرز
در تعداد از ایاالت امریکا شناخق م شود .در ای نوع اقدام ی شباهت بیشقر ب وضعیت امروز شهر ها ایران
دارد ،شهردار شهر مریز  ،محدودها را در نواح بالفص شهردار تعریف م یند ی در آن نواح  ،میررات
منطی بند خاص برا یاربر زمی از سو شهردار شهر مریز اعما خواهد شد .محدوده ای حریم ،رابط
مسقییم با حوزه نفوذ شهر مریز و جمعیت آن دارد .ای راهبرد منطی گرای با وجود شهردار ها دیگر در
محدوده بالفص شهردار

مریز (مانند شرای

تهران و شهرها اطراف) ی هر یک ح دارا

مسقیل را برا خود تعریف ینند موجب اغقشاش فضای و مدیریق بیشقر

حریم مجزا و

شده و در نقیج شهر یا یالنشهر

مریز اثر بخش چندان در ینقر توسع فضای هال یالن شهر نخواهد داشت( .مطالعات طرح راهبرد حریم
تهران)1388 ،
مفاهیم عمده دیگر مشاب در مورد حریم ی در یشورها و شهرها و نظریات مخقلف بکار برده شدهاند عبارتند از:
 نواح حوم ا  :3حوم ها معموأل دارا تعلیات و وابسقگ ها اققصواد و اجقمواع مشوقری بوا شوهرمریز هسقند و در همراه با شهر مریز  ،ناحی یالن شهر

را شک مو دهنودCaves, 2005; Pitzl, ( .

)2004
 نواح پیراشهر  :4در تعریف محییی از مفهوم پیرا شوهر  ،آنهوا بور موزاییوک الگوهوا یواربر زموی ،قابلیت دسقرس ای ناحی ب شهر ،تنوع بخش درآمد ها خانوار ،همجوار با بازارها ،در دسقرس بوودن
نیرو یار یشاورز و امکانات اشقغا غیر یشاورز تایید دارند (.)Marshal et al., 2009, 3-5
1

Green Belt
Extra-territorial jurisdiction
3
suburbia
4
Peri-urban
2
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و مفاهیم مشاب دیگر همچون اگزوپلیس ،سکونقگاه ها فراشهر و شهرلب )Ibid, 32-40( .
اما در مورد تعریف محدوده شهر طب قانون ،در ماده  10قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روسقا و شهرک و
نحوه تعیی آنها مصو

 1384/4/10تعریف جدید جایگزی «حریم اسوقحفاظ » و نظوایر آنهوا در موورد « محودوده

نفوذ » «محدوده نهای » محدوده روسقا و « محدوده قانون شهرک» آورده شده است( .فرشید  ،اسوماعیل ،1389 ،
)545
نظریات مخقلف نیز در مورد شهر و حریم آن و مناط پیراشهر و همچنوی توسوع شوهر بو سومت حومو و
پیرامون وجود دارد ی بسیار شناخق شده و مورد بحث م یاشد و برا اخقصار (بدون توضیح و تفصوی ) مهمقوری
ای نظریات و محییی ارائ دهنده آنها عبارتند از :نظری شهرها نامقمریز یوی لینچ ،نظری ساخقار شوهر جهوان
سوم ارنست گریفی و لر فورد ،نظری شهرها محل سوریا ماتا ،نظری مریز-پیرامون فریدم  ،نظریو تحلیو
توسع نیافقگ مانوئ یسقلز ،نظری شهرها انگل وزایا ،نظری توسع پایدار شهر  ،نظریو توسوع روسوقا -شوهر
فریدم  ،نظری توسع شهر  ،نظری رانت ف تون  ،نظری رانت هورد ،نظری ییفیت رشد و تکام شوهر مکنوز ،
نظری جهان شدن آنقون گیدنز ،نظری تمریززدای و در آخر نظری حکمروای خو

شهر

روش تحقیق
در منابع مرتب

با روش ها تحیی اجقماع (بیکر1377 ،؛ گیدنز1378 ،؛  )Macionis, 1997بر چهار روش

تحیی عمده در علوم اجقماع بیشقر تایید م شود :روش تحیی پیمایش  ،روش آزمایش  ،روش تحیی مشاهده
مشاریق  ،روش تحلی دادهها ثانوی .
از ای میان دو روش تحیی عمده مورد اسقفاده در ای تحیی عبارتند از؛ روش پیمایش و روش تحلی دادهها
موجود (ثانوی ) .نوع تحیی از نوع توصیف  ،تبیین و ایقشاف بوده و در آن از روششناس تطبیی و روش تحیی
میدان و مشاهده مشاریق اسقفاده شده است .تکنیکها جمعآور اطالعات نیز یادداشتبردار  ،مطالع اسناد و
مصاحب است.

منطقه کالنشهری تهران و حریم آن
شهر تهران در یوهپای ها جنوب رشق یوه البرز در مخقصات جغرافیای بی ̊ 51تا ̍ 51̊ 40طو شرق و ̍35̊ 30
تا ̍ 35̊ 51عرض شمال ( )Sohrabinia and Khorshiddoust, 2007, 270ب طو و عرض تیریب  50و  30ییلومقر
گسقرده شده است .وسعت شهر تهران در طو دویست و بیست و پنج سا ( )1389-11٦4از حدود  4.4ییلومقر
مربع ب  750ییلومقر مربع رسیده و در طو همی مدت جمعیت آن با رشد  ٦00برابر از  15هزار نفر ب بیش از 10
میلیون نفر رسیده است ( .)Mukomo, 1996, 266با وجود ای ی  11درصد جمعیت یشور در شهر تهران زندگ
م ینند ،اما حدود  25درصد تولید ناخالص داخل ایران مربوط ب ای شهر است .حریم شهر تهران برا نخسقی
بار در طرح جامع مصو

 1337تعیی شد ،سپس در سا ها  1383 ،1370 ،1349و  1385مورد بازنگر قرار

گرفت .در طرح  1389س ضرورت :هدایت و ینقر تحوالت یالبد

شهر و حفظ هویت و تشخیص فضای -
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یالبد

یالنشهر تهران ،حفاظت از گسقرهها

زیست محیط

پیرامون شهر تهران و سامان بخش

ب اسکان و

اسقیرار ب روی جمعیت و فعالیت؛ ب منظور تعیی و تدقی حریم شهر تهران مد نظر قرار گرفق است (بوم سازگان،
 .)85حریم مصو

( 1385طرح جامع تهران) ی طرح حاضر بر مبنا

مرزها آن تدوی شده ،محدوده ا ب

وسعت  5919.50ییلومقر مربع و شام هفت شهرسقان است .در ای طرح ب جز شهر تهران 23 ،شهر و  29٦آباد
وجود دارد.
نقشه  :1حریم تهران و تغییرات آن در سال های  1383 ،1370و 1385

جدول  :2مساحت محدوده حریم طی سالهای  1347تا 1385

در طرح جامع تهران ( ) 1385برا

تهران یمربند سبز

تعریف شده است .یمربند سبز ،مجموع ا

از

یاربر ها سبز است ی تلفیی از باغات مثمر و غیرمثمر ،مزارع ،پارکها شهر  ،پارکها جنگل  ،قرقگاهها و
ذخیرهگاه ها
م گیرد.

ژنقیک  ،فضاها

سبز اخقصاص (مانند جنگلکار

پیرامون یارخان ها و پادگانها) و ...را در بر
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اینون یالنشهر تهران ب عنوان پایقخت یشور با چالشها بسیار در حریم شهر خود مواج است .چالش
یالبد خود منشا ایجاد چالش اجقماع مانند افزایش بزهکار  ،افزایش مشکالت زنان و یودیان واقع در حریم،
یاهش امنیت اجقماع و  ...و همچنی چالش اققصاد یعن ایجاد بیکار  ،یانونها فعالیت نا یارآمد و غلب
بخش غیررسم و  ...در نهایت چالشها زیست محیط مانند آلودگ هوا ،آلودگ صوت  ،مشکالت آلودگ آ ،
فاضال

و خاک و از بی رفق فضا سبز ،گون ها گیاه و جانور و زمی ها زراع در حریم یالنشهر تهران

م باشد( .نامدار)4 ،1391 ،
چنی وضعیق  -فیدان پایدار اجقماع  ،اققصاد و زیست محیط  -امکان توسع پایدار حریم یالنشهر تهران
را از بی برده است .از آنجا ی در مناط یالنشهر حریم بخش بالفص شهر بوده و در ارتباط مسقییم و دوسوی
(مریز -پیرامون ) با آن است ،توسع پایدار یالنشهر تهران بدون توسع پایدار حریم آن ممک نخواهد بود.
نقشه  -2نقشه حریم شهر تهران مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری

لندن
منطی یالنشهر لندن ب عنوان منطی عملکرد یالنشهر لندن ،از ترییب سو منطیو رسوم یشوور انگلسوقان
( )East of England - South East - Greater Londonتشکی مو شوود .در سوا  2001جمعیوت منطیو (ناحیو )
یالنشهر لندن  13.935.000نفر و جمعیت لندن بزرگ  7.172.000میلیون نفر بوده است .بودی ترتیوب جمعیوت
ای منطی  1.9برابر و مساحت آن نیز  5.3برابر لندن بزرگ است.
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تصویر  :1سه زیرمنطقه تشکیل دهنده منطقه کالن شهری لندن (از مناطق رسمی نه گانه) کشور انگلستان و حرایم

منبع :مطالعات راهبرد حریم تهران1388 ،
آنچ در عمده مطالعات ب عنوان منطی لندن مورد توج قرار م گیرد ،محدوده موسوم ب لندن بزرگ ( Greater

 )Londonاست .لندن بزرگ با مساحت  1584ییلومقر مربع ،یوچکتری منطی از مناط ن گان انگلسقان محسوو
م شود .لندن با جمعیت  5.7میلیون نفر در سا  200٦بزرگقری شهر اروپا است.
یمربند سبز لندن قدیم تری و بزرگتری یمربند سبز انگلسقان محسو

م شود .یمربنود سوبز لنودن در ابقودا

توس قانون یمربند سبز سا  1938بنیان گذاشق شد .ای قانون ب نهادها برنام ریز محل اجوازه مو دهود یو
پیشنهادات را در زمین یمربدها سبز در طرح ها توسع شان بگنجانند .یمربندها سوبز جدیود در ابقودا 1955
ایجاد شدند )CIELAP, 2010, 27-28( .تیریبأ  92درصد از یمربند سبز لندن ،اراض توسع نیافق است .اما تنهوا 58
درصد از ای اراض ب عنوان اراض یشاورز ثبت شدهاند 14 .درصد از اراضو یمربنود سوبز اراضو یشواورز
درج یک یا دو هسقند و ای بدان معنا است ی شام بهقری و حاصلخیزتری اراض هسقند .حودود  55درصود از
اراض یمربند سبز لندن منظر اصل خود را در قالب درخقان ،فضا جنگلو و رودخانو هوا حفوظ نموودهانود18 .
درصد از اراض یمربند سبز ،درخقزار (جنگل ) هسقند .حدود پنج درصد نیز ب فعالیقها علمو خواص پویشبینو
شدهاند.
رشد نواح شهر در حاشی و داخ یمربند سبز ،منجر ب تغییرات در نواح روسقای شده است .یشاورز
برا قرنها ،شخصیت یالبد  ،اققصاد و فرهنگ نواح شهر را شک داده است اما اینون فشارها بر هال شهر
سبب شده است ی یشاورز از منظر اققصاد  ،یالبد و فرهنگ ب گون ا از جمعیت شهر منفص شود .ب
عالوه یشاورزان هال شهر با مشکالت دیگر از قبی وندالیسم ،فشارها توسع  ،قیمت باال زمی  ،رقابت و
تهدید دیگر یاربر ها غیر سازگار و یمبود زیرساختها محل مورد نیاز برا یشاورز مانند دامپزشک و
یشقارگاه مواجهند ( .)Ibid, 47-49در مجموع ،آنچ عمدتا در ارتباط با مفهوم عام حریم در تجرب لندن اهمیت
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م یابد ،مفهوم"یمربند سبز" ( )Green Beltاست .مهمتری نقایج و تحلی ها مرتب با س حوزه نظام مدیریت و
برنام ریز و قوانی و میررات موثر بر محدوده هال روسقا -شهر لندن ب شرح زیر است:
 )1بخش از یمربند سبز لندن در ناحی حکومت لندن بزرگ واقع شده است اما بیشقر آن در محدوده نهادها
محل پیرامون واقع شده است .حکومت لندن بزرگ از یک سو بر محدوده  10درصد خود در یمربند سبز
نظارت و ینقر دارد و از سو دیگر همگام با سند  PPG2در زمین توسع لندن بزرگ در چارچوپ پایدار و
سازگار با یمربند سبز لندن اقدام م نماید.
 )2نهادها گسقرده بخش عموم  ،دولق و خصوص در نظارت بر فرآیند حفاظت و توسع یمربند سبز لندن
تاثیر گذار هسقند .سازمان غیر دولق با نام "یمپی حفاظت از انگلسقان روسقای " ( ،)CPREشورا یمربند
سبز لندن ،وزارت محی زیست ،تغذی و امور روسقای ( )Defraانگلسقان ،مهمقری آنها محسو
مقعدد

 )3طرحها

چون طرح ابنزر هاوارد ( ،)1898طرح ابریرامب

م شوند.

( ،)1994طرح توسع لندن بدریگ

( )197٦و طرح لندن ( )2004از مهم تری طرحهای هسقند ی تا امروز بر یمربندسبز لندن تاثیرگذار بودهاند.
همچی  ،سند راهنما

برنام ریز

موسوم ب  PPG2ب عنوان سند اصل

تاثیرگذار در هدایت توسع

یمربندها سبز انگلسقان و از جمل لندن قاب توج است .البق باید توج نمود ی بر اساس تغییرات قانون
حاص

شده درپ

تصویب قانون برنام ریز

و خرید اجبار  ،اسقراتژ ها

فضای

منطی ا

( )RSSو

چارچوپ
طرحها محل ( )LDFدو مورد از طرحهای هسقند ی از سا  2003بدی سو در توسع یمربند سبز لندن
موثر خواهند بود.

پاریس
منطی ای دو فرانس پاریس 1منطی یالنشهر دربرگیرنده پاریس ،پایقخت یشور فرانس  ،محسو

م شود .ای

منطی با جمعیت  11.٦94.000نفر (حدود  20درصد جمعیوت فرانسو ) در ابقودا سوا  2008و مسواحت 12.012
ییلومقر مربع  ،دارا ترایم جمعیت  973.5نفر در هر ییلومقر مربع است .ای دو فرانس در رتب او فعالیتهوا
اققصاد در فرانس قرار دارد و با بیش از  25درصد از  GDPای یشور یک از مناط دارا رتب برتور اققصواد در
سطح اروپا است.
اداره منطی یالنشهر پاریس توس حکومت منطی ای دو فرانس پاریس صورت مو گیورد .ایو سوطح ویوژه
حکمروای  ،وظیف اداره منطی پایقخت یشور فرانس  -ب عنوان منطی عملکرد شهر پاریس -شام هشت دپارتمان
(از جمل دپارتمان پاریس) را برعهده دارد .بر اساس نظام تیسیمات سیاس یشور فرانس  ،ای منطی یک از منواط
 22گان ای یشور محسو

م شود ی دارا  8دپارتمان و حدود  1300یمون است .نیش شوورا منطیو ا ایو

دو فرانس در ای زمین بسیار حساس و یلید است و در ینار جایگاه فرماندار منطی ا  ،سازویار اصل برا ایجواد

Paris – Ile-de-France
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هماهنگ و همکار میان قلمروها مقعدد ی با موزاییک یردن محدوده منطیو ایو دو فورانس بور آن ینقور و
نظارت دارند محسو

م شود.
تصویر  :2منطقه کالنشهری پاریس

افزایش جمعیت ،عالوه بر توسع سکونقگاه در پیرامون پا ریس ی با رشد پراینده در منطی ای دو فرانس نیز
همراه بوده است ،با حذف تدریج یمربند سبز پاریس(ای دو فرانس) موضوع جد

بوده است و از ای رو

تالشهای برا احیاء مجدد آن در قالب پروژها با همی موضوع صورت پذیرفق است.
طرح جامع منطی ا ای دو فرانس و طرح منطی سبز 1995 ،مهمقری اسناد هسقند ی موضوع یمربند سبز و
ساخقار آن را ب تفصی مورد بررس و پیشنهاد قرار داده اند .طرح جامع منطی ا جدید ای دو فرانس ،فرصق
اساس برا تطبی و هماهنگ ساز برنام ریز شهر با برنام ریز عرص ها سبز فراهم نموده است .شاید ب
دلی اهمیت و جایگاه محکم قانون اسناد برنام ریز و طرحریز شهر و منطی ا در فرانس است ی برا
اجرا طرح یمربند سبز منطی ا ای دو فرانس ،بر خالف نمون های چون لندن و تورنقو ،قانونگذار ویژه در ای
زمین صورت نپذیرفق است.
برا حفاظت از فضاها باز یمربند سبز ،شورا منطی ا از مجموع ابزار گسقرده پشقیبان قانون  ،حمایق و
مالکیق اسقفاده م یند و شبک ا منسجم از شر یا سطوح مخقلف قلمروی و عناصر بخش دولق  ،عموم و
خصوص را ایجاد نموده ی آماده بسیج ابزارها خود هسقند .از نظر سازویارها برنام ریز و توسع منطی ا ،
موسس برنام ریز

و توسع شهر

منطی ا

ای دوفرانس پاریس موسوم ب یوریف ب عنوان نهاد

عموم و

وابسق ب حکومت منطی ا با ماموریت اصل پیشنهاد سیاستها برنام ریز و توسع برا منطی پایقخت فرانس
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و اجرا ای سیاستها دارا نیش غالب در ای منطی است .ای موسس در توسع ایده یمربند سبز ای دو فرانس

نیز نیش اساس داشق است)APUR, 2005( .
در پ اصالحات سا  ، 2004فرمانداران منطی ا دسقورالعم ها راهبرد حکومت مریز در منطی را تنظیم
م ینند .مطاب با سنت تاریخ برنام ریز و طراح در فرانس  ،ای سازمان منطی ا  ،اقدام ب تهی طرحها جامع

و تفصیل در ابعاد مخقلف فضا سبز ای دو فرانس و نیز یمربند سبز ای دو فرانس نموده است(.

Laruelle and

)Legenne, 2008: 227-236
تصویر  :3الگوی کمربندهای سبز ایل دو فرانس

استانبول
اسقانبو با  12.782.9٦0نفر جمعیت در سا  2009و میزان رشد  3.1درصد در فاصل سالها  ،2005-1995بو
عنوان دومی منطی یالنشهر بزرگ اروپا و چهارمی محدوده شهر بزرگ جهان از منظر جمعیق  18.8 ،درصد از
ی جمعیت یشور تریی را ب خود اخقصاص داده است ( .)Talukder,2006:4قلمرو قانون شهردار یالن شوهر
اسقانبو  1830.92ییلومقر مربع است.
امروزه در تریی س گون حکومت محل وجود دارد )1 :حکومت محل اسقان  )2 ،شهردار  ) 3 ،اداره روسوقا.
یک از ویژگیها منحصر ب فرد نظام ادار تریی ای است است ی در ینوار حایمیوت هوا محلو موورد اشواره،
واحدها حکومت مریز وجود دارند (ایکوت.)148 : 1381 ،
مفهوم منطی یالن شهر از لحاظ قانون روش نشده است و ساز ویار مشخص برا اداره ایو منطیو وجوود
ندارد .در چنی شرایط

محدوده هال شهر  ،از قبی حوزه ها آبخیر ،نوواح جنگلو  ،منواط صونعق و نوواح

سکونق ب طور مسقی و پراینده توس نهاد های چون اسقاندار  ،بخشدار و  ...اداره م شوند و از حیط ینقر
شهردار یالن شهر اسقانبو خاج هسقند ی بیش از  ٦5درصد از مساحت ناحی یالنشهر اسقانبو را در بر مو
گیرد.

93

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال چهاردهم ،شماره  ،54تابستان 1396

تصویر  :4واحدهای مدیریتی استانبول و نواحی خارج از محدوده مصوب

ماخذ(Eyubdoglu, 2004: 4) :

بررس و تحلی مخقصات و ویژگیها شهردار یالن شهر اسقانبو  ،نشانگر ضعف و فاصل قاب توجو ایو
نهاد در میایس با سایر نمون ها موف حکومت یالن شهر در جهان است .موارد زیر را م توان ب عنوان برخو
از مشکالت و زمین ها ضعف شهردار یالن شهر اسقانبو مورد اشاره قرار داد (:)Turgut, 2005, 5-8
-

نظام سازمان فاقد یکپارچگ و توزیع قدرت فاقد تعاد است و درآن ب نظم مشاهده م شود.

 توزیع منابع نایارآمد و نامقعاد بوده و سیسقم هماهنگ و تشریک مساع عوام موثر فراهم نشده است.-

محدوده ها قدرت ،امکانات و وظایف روش نیست و همواره مح جد است.

-

در ساخقار موجود ،بورو یراس ادار غلب دارد (و مانع تحو وضع موجود است).

 مرزها ناحی یالن شهر تعریف نشده اند و در تعریف قلمرو ها هماهنگ یاف وجود ندارد. نواح برنام ریز نشده و خارج از ینقر مقعدد وجود دارد.-

طرح ها و برنام ها قابلیت اجرا خود را ب سبب تصمیمات مقفرق و مسقی از دست دادهاند.

همانگون ی ( )Ibid:14در زمین قدرت طرحها یالبد در اسقانبو

اشاره م یند ،ای طرحها ب دلی ضوعف

ابعاد قانون و نهاد مورد نیاز ،جدا از مشکالت احقمال موجود در محقوا طرحها ،فاقد تووان الزم بورا هودایت
مطلو

توسع فضای اسقانبو هسقند.

THE POWER OF PHYSICAL PLANS ON SPATIAL DEVELOPMENT OF ISTANBUL
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اگرچ قانون توسع  1985ب شیوها رادیکا  ،فعالیت برنام ریز را تحو بخشیده است ،اما همچنان بخشو از
فعالیتها برنام ریز محل در اخقیار دولت مریز و نهادها وابسق بدان باق ماندهاند و ای موضوع ضورورت
ارتیاء جایگاه طرحها محل را مطرح م سازد.
آنگون ی مطالعات از قبی ( )ÇIRACI and KUNDAK, 2000نشان م دهند ،اسقانبو اینوون نیازمنود تجدیود
ساخقار فضای خود ب گون ا است .عالوه بر یکپارچگ فضای و یالبد در اسوقانبو  ،عموده مطالعوات بور ایو
موضوع تایید دارند ی اسقانبو باید ب سو یکپارچگ در نظوام برنامو ریوز و حکمروایو حریوت ینود توا بور
چالشها موجود فای آید .پیش بین قوانی و طرحهای ب منظور معرف ای پهن ب عنوان یمربنود سوبز و اعموا
ضواب ینقرل ویژه در ای محدوده ضرور است.
در اسقانبو  ،ساخت و ساز غیر مجاز ب گروههوا یوم درآمود محودود نمو شوود .بلکو بخوشهوای از ناحیو
یالنشهر اسقانبو  ،ب محل برا ساخت و ساز غیر مجاز برا گروهها دارا درآمد مقوس و بواال تبودی شوده
است .یک از نکات مهم در ارتباط با اسقانبو  ،شک گیر اجقماعات دروازهدار (ینقر شده) 1در محدوده پیراموون
اسقانبو است .ای اجقماعات محل ی برا سکونت گروهها درآمد مقوس باال بوا جسوقجو ییفیوت زنودگ
باالتر و نیز تسهیالت و خدمات مناسبق برا زندگ است ،ب نوع هدایت گر توسع محدوده پیراموون اسوقانبو
شده اند.

تورنتو
در تجرب تورنقو و مناط قاب بررس هم پیوند در برگیرنده آن یعنو "منطیو تورنقوو بوزرگ" و "منطیو نعو
طالی " ،با موزاییک یردن سطح سرزمی و حریت ب سو الحاق و ادغام قلمروها شهردار ها محل در قالوب
شهردار ها منطی ا و از جمل تشکی شهر جدید تورنقو از ترییب شش شهر پیشی  ،محدوده سورزمین تحوت
اداره و برنام ریز قرار دارد .موضوع ی در ارتباط با مفهوم عام حریم در تجرب تورنقو اهمیوت مو یابود ،مفهووم
"یمربند سبز" است .در مجموع مهم تری نکات و ویژگ ها مدیریت مناط پیراشهر تورنقو ب شرح زیر است:
 )1بنیان قانون یمربند سبز اونقاریو را "قانون یمربند سبز" سا  2005بنا نهاد .بر اسواس ایو قوانون حکوموت
ایالق انقاریو ،مقول تهی طرح یمربند سبز است و شهردار ها م باید یلی طرحها و اقدامات توسع ا خوود
را در چارچوپ ای طرح و منطب بر آن هدایت نمایند.
 )2در هدایت و نظارت بر امور یمربند سبز اونقاریو ،مهمقری عناصور نهواد دخیو عبارتنود از؛ دولوت ایوالق
اونقاریو :دولت ایالق اونقاریو (و ب طور روش  ،وزارتخان شهردار ها و مسک آن)
 شورا یمربند سبز :بر اساس قانون یمربند سبز  ، 2004ب منظور ارائو توصوی و مشواوره بو وزیور اموورشهردار ها و مسک ایالت اونقاریو تاسیس شده و ب فعالیت م پردازد.
 شهردار ها :هریک از شهردار ها واقع در منطی در زمین نظارت ،توسع و ارتیاء شرای یمربنود سوبزی در قلمرو آنان واقع شده است مسئولیت دارند .از آن جمل  ،شهردار تورنقو است.
Gated communities
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 ائقالف یمربند سبز اونقاریو :سازمانها غیردولق و غیرانقفاع موثر در یمربند سبز تورنقوو در قالوب یوکائقالف ب فعالیت م پردازند ی نیش نظارت بر شرای یمربند سبز را بر عهده دارد.
 )3جدا از طرحها معمو نظام یالن برنام ریز فضای یانادا از جمل بیانی سیاست ایوالق  ،1PPSطورحهوا
رسم شهردار ها ،طرحها روسقای و غیره ،طرح توسع یمربند سبز اونقاریو ،نظارت بر توسوع آن و نیوز
انطباق طرحها محل  ،در چارچوپ طرح یمربند سبز اونقاریو صورت م گیرد .ای طرح بایود هور ده سوا
یک بار تهی شود .ای طرح ،در واقع طرح با رویکرد اسقراتژیک اسوت یو بو طوور جوامع ابعواد مخقلوف
یمربند سبز از قبی محی طبیع  ،زیرساختها ،یاربر زمی و زونینگ ،محدودهها حفاظت شده طبیع و
میراث  ،یشاورز  ،منابع آ  ،فضاها باز و غیره را مورد توج قرار م دهد( .مریز مطالعوات و برنامو ریوز
شهر تهران) 278-27٦ ،1384 ،
 )4جدا از قوانی و میررات عام فدرا و ایالق  ،مهمقری قوانی خاص تاثیرگوذار بور محودوده روسوقا -شوهر
تورنقو شام قانون یمربند سبز  ،2004قانون حفاظت از جنگ ها بلوط  ،2001قانون برنام ریوز و توسوع
اونقاریو  1994و قانون شهر تورنقو  1997هسقند.
 )5در توفی یمربند سبز تورنقو ،جدا از حمایتها گروهها اجقماع و سیاس  ،اجرا برنام ها آموزشو و
اطالع رسان برا گروهها مغقلف سن  ،جنس و شغل  ،اهمیت ویژها دارد.
 )٦یک از مهمقری زمین ها تداوم حیات اققصاد و اجقماع در یمربند سبز اونقاریو ،حمایت نهادهوا مووثر
در توسع آن از فعالیتها یشاورز و گردشگر است .ای امر از یوک سوو بوا اعطوا یموکهوا موال
گسقرده پژوهش و مطالعات برا موسسوات فعوا در ایو امور هموراه اسوت و از سوو دیگور بوا اجورا
برنام ها حمایق مال و فن گسقرده ،مشوق فعاالن بخش یشاورز و گردشگر است .ب تودریج توالش
م شود از طری تبلیغات ،برگزار جشنوارهها توریسم غذای  ،بازارچ هوا فوروش مسوقییم محصووالت
یشاورز  ،ایجاد فروشگاهها آنالی و غیره در اذهان شهروندان ییفیت مواد غوذای و یشوقورز گنجانوده
شود و از ای طری با ایجاد بازار اققصاد مناسب بورا تولیودات بخوش یشواورز  ،یشواورزان و سورمای
گذاران ای بخش ب حفاظت از اراض یشاورز واقع در یمربند سبز و عرض محصوالت خوود بو بوازار
بسیار نزدیک و جذا

تشوی شوند.

Provincial Policy Statement
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بررسی و تطبیق راهبردهای مدیریت پایدار حریم کالنشهرها؛ تهران و کالنشهرهای جهانی
تصویر  :5ناحیه تورنتوی بزرگ و عناصر تشکیل دهنده آن

منبع :مطالعات تطبیقی طرح راهبردی حریم تهران1388 ،

داکا
گرچ وسعت ابر شهر دایوا  15.281.000ییلوومقر مربوع اسوت ،محودوده شوریت شوهر دایوا دارا مسواحت
 5.180.000ییلومقر مربع است .ای بدان معنا است ی بیش از  ٦٦درصد از مساحت منطی دایا ،خارج از نظوارت و
ینقر شریت شهر دایا است .با توج ب فیدان هر نوع سازویار منطی ا در اداره دایوا ،ایو موضووع بو معنوا
گسقرش سکونقگاهها برنام ریز نشده در محدوده منطی دایا است ،ی واجد پایی تری سطح ییفیت محیطو و
یالبد هسقند.
علیرغم ایجاد نهادها خاصیچون نهاد توسع پایقخت ،نهاد آ

و فاضال

دایوا ،نهواد توامی بورق دایوا ،پلویس

یالنشهر دایا و هیئت اردوگاه دایا و  ...برا جلو گیر از ساخت و ساز ب برنام  ،هیچ گون سازویار منطیو ا
برا هدایت و ینقر توسع منطی یالنشهر دایا و مدیریت ابعاد مخقلف توسع آن تاینون محی نشده است و در
ای شرای حریم شهر دایا نیز فاقد مقول میقدر و توانمند باق مانده است.
یمقر از چه درصد محدوده منطیو یالنشوهر  ،بافوت سواخق شوده شوهر اسوت و بواق آن شوام اراضو
یشاورز  ،جنگ ها ،رودخان و اراض تاالب است .شرای پرایندهروی و گسوقرش بودون برنامو سوکونقگاههوا
غیررسم در ای محدود همراه با ناتوان یا ب توجه نهادها موثر ،مجال بورا چنوی اقودامات بواق نگوذارده
است و با توج ب سطح باال آسیب پذیر دایا در میاب حوادث طبیع  ،ای شهر را در میابو حووادث طبیعو از
قبی سیال ها و طوفانها آسیب پذیرتر نموده است.
دولت یون بنگالدش فاقد ظرفیت فن و مال یاف برا مواجه با مشکالت هال شهر است و اراده و جهوت
گیر سازمان خوب برا مدیریت رشد هال شهر دایا وجود ندارد .ای در حال اسوت یو مشوکالت مودیریت
هال شهر  ،مشکالت منفرد نیسقند ی بقوانند یک شب و از طری یک را هح تک بعد و واحد برطرف گردنود،
بلک مشکالت چند وجه هسقند ی باید از طری راهح ها میان رشق ا
.)2009, 3

و یکپارچو مرتفوع گردنود( Masum,
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جدول  :3رشد جمعیت شهرنشینی در بنگالدش و جمعیت شهر داکا

در شرایط ی دولت توسع برنام ریز شده را برا رفع مشک بدمسکن گروهها یم درآمد در هال شوهر
دایا پیگیر نموده است ،اراض پیش بین شده برا ای امر ،در عوض آن ی ب اسقفاده گروهها یم درآمد جامع
برسد و مشک از گره مسک ای گروهها بگشاید ،فرصق برا بورس باز زموی و نیوز بهوره بوردار گروههوا
دارا سطح درآمد باال فراهم نموده اند.
در مجموع ،دایا فاقد تجرب و توان مناسب در برخورد با مشکالت واقع در محدوده هالو شوهر اسوت .فیودان
سازویارها برنام ریز و مدیریت حریم در دایا و رها شدن ای محودوده در دام پراینودهرویو و سوکونقگاهها
غیررسم  ،همراه با زوا سریع محی طبیع آن را ب یک معروفقری و مهمقری تجار

توسع ناپایدار شهر بد

ساخق است )Talukder, 2006, 243( .در ابر شهر دایا ،مفهوم حریم اساسا ب عنوان مفهووم حاشوی شوهر مطورح
است .ای محدوده فاقد هرگون تعریف رسم و مشنص ب عنوان مکان برا توقف ینقور توسوع شوهر  ،ایجواد
یمربند سبز یالنشهر و یا پیش بین نیازها آت توسع شهر است .در چنی شرایط محدوده فووق ،بو محلو
برا توسع سکونقگاهها غیر رسم و زوا محی طبیع بد شده است.

جمعبندی و نتیجهگیری
 پیوسقار مفهوم

و یاریرد

حریم :بررس

مفاهیم مخقلف علم

و حیوق

درباره حریم و نیز مطالعات

تجربیات جهان مبی دو الگو یامال شناخق شده و روش درباره عیالنیت حریم و یار یردها آن است؛
)1الگو یمربند سبز ی برگرفق از تجرب بریقانیا (و گسقرش بعد آن در یشورها مخقلف نظیر فرانس ،
یانادا و  )...است و  )2الگو امریکای اعما قدرت فرا-مرز ی تلی قانون و رسم از حریم در ایران
مقاثر از آن است .سیاست تعریف یمربند سبز اینون برا تمام شهر ها بریقانیای با اثر بخش باالی در
حا پ گیر

است .اما سیاست تعریف محدوده اعما قدرت فرامرز

برا

شهرهای اثر بخش باالی

خواهد داشت ی در محدوده بالفص آن ،شهر یا شهرها و محدودهها دیگر وجود نداشق باشد .یادآور
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ای نکق الزم است ی براساس قانون ،بیشقری وسعت مجاز ای محدوده برا شهر ها امریکای ب عرض
هشت ییلومقر خواهد بود.
 ب لحاظ منطی م توان دو سیاست یامال مقضاد در دو سو یک طیف را درباره حریم یا هال شهر یا یالن
شهر مقصور بود :سیاست ممانعت یام از توسع ی در نمون ها اروپای یا امریکای با ایجاد قلمروها
فیزیک (هال یا یمربند سبز) دنبا م شود و سیاست آزاد یام برا توسع ای ناحی  .در بی دو سر ای
طیف نیز م توان حالت میان ا را مقصور شد .البق میصود از ممانعت از توسع در اینجا توسع مسکون
است .در مورد حالت میان  ،ای

محدوده عرض

بیش از هشت ییلومقر نخواهد داشت ی البق ب عنوان

محدوده ذخیر هتوسع آینده شهر مطرح است ،ن محدوده ممانعت توسع  .1هر دو نمون ای سیاستها را
م توان بر اساس فرهنگ سیاس و میقضیات و شرای محیط و سرزمین هر یشور تفسیر و توجی یرد.
 در شرایط ی هم شهردار ها و دهیار ها و حق بخشدار ها و فرماندار ها و حق نهادها دولق دیگر
گسقره حریم را ب عنوان یک بسقر و پقانسی توسع در نظر م گیرند و برخ حق آن را ب عنوان منبع
درآمد بالیوه و بالفع تجرب م ینند چگون م توان گسقره ای محدوده را از گزند هجوم ساخت و ساز
حفظ نمود( .سهم درآمد شهردار ها از ساخت و ساز ب بیش از  90درصد ی درآمدها آنها م رسد)
 رابط حریم و منطی یالنشهر تهران :حریم پیشنهاد

طرح جامع تهران با مساحق حدود  ٦000ییلومقر

مربع (مشاب وسعت یمربند سبز لندن با  5000ییلومقر مربع) بنا بر تعریف محدوده مریز و هسق پرتنش
منطی یالن شهر تهران را در بر م گیرد .درباره رابط طرح مجموع شهر و طرح حریم م توان گفت ی
طرح مجموع شهر عل االصو ب عنوان یک طرح یاربر
محسو

زمی منطی ا  ،طرح فرادست طرح حریم

م شود .در زمین رابط ای دو قلمرو ،آنچ ی اهمیت بیشقر دارد رابط "نظام مدیریت مجموع

شهر و نظام مدیریت حریم" است .از نگاه دیگر اگر یالنشهر تهران بقواند ساز ویار موفی را برا برنام
ریز و یقر توسع فضای محدود هحریم تدارک ببیند بخش عمدها از دغدغ ها واقع طرح مجموع
شهر پاسغ داده خواهد شد.
 مفهوم یمربند سبز عالوه بر یاریرد سنق خود ب عنوان ابزار برا جلوگیر از رشد فیزیک نواح شهر
بزرگ و نیز جلوگیر
یشاورز

شهر

از ادغام شهرها و شهرکها

(ب ویژ هیشاورز

همجوار ،اینون در زمین یاریردهای

ارگانیک) ،گسقرش گردشگر

چون توسع

و توریسم محل و فرامحل و ایجاد

محی ها ویژه حفظ حیات وحش پیگیر شده است .ایجاد ،حفاظت و توسع یمربند سبز یالنشهر نیازمند
ایجاد محی قانون  ،حمایت سیاس و اخقصاص برنام ها آموزش  ،پژوهش و بودج ها حمایق محل ،
مل و منطی ا است.
 اینون پذیرفق شده است ی مناط یالن شهر  ،با چالشها محقوای و روی ا مقعدد روبرو هسقند و
شهردار ها و واحدها حکومت محل مجزا و منفرد فاقد توانای و ظرفیت الزم برا اداره ای مناط اند.
 1موتور محرک جریان حوم نشین گسقرده الگو آمریکای  ،توسع زیرساختها حم و نی در هال یالنشهر و وجود مشوق ها
مال گسقرده برا ساخت و ساز مسک حوم ا است ی از سو خود دولت فدرا ارائ شده و م شود.
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تحی و توفی هرگون آلقرناتیو ب عنوان سازویار مدیریت و برنام ریز حریم یالنشهر  ،در گرو ایجاد
سازویارهای برا حکمروای یکپارچ منطی ا و یا پذیرش نیش راه برا اسقیرار چنی سازویارهای
است .آن گون ی تجار

دایا و اسقانبو نشان داد ،در نبود یا ضعف سازویارها رسم یا داوطلبان برا

منطی گرای یالنشهر  ،نم توان انقظار داشت اقدامات پراینده نهادها مل و محل بقوانند در ح مسائ
موجود موثر واقع شوند.
 آموزش ،پژوهش و اطالع رسان در زمین رویکرد اتخاذ شده در ارتباط با حریم یالنشهر ضرورت ویژه
دارد .پیش از هر اقدام ،باید زمین ادراک شهروندان ،مقخصصان ،مدیران (با ماهیت محل  ،منطی ا و مل ) و
یلی عناصر موثر در اداره منطی از چشم انداز منقخب در ارتباط با آینده حریم فراهم آید.
 طرحها یالبد  -فضای محض ،فاقد توانای در ینقر و هدایت پایدار فشارها و تیاضاهای هسقند ی در
محدوده هال شهر روسقای وجود دارد.
 تجار

نشان م دهند برا مدیریت و برنام ریز محدوده حریم ،لزوما ایجاد سازمان و یا سطح جدید و

رسم در حکومت محل ضرور نیست .بلک م توان از سازویارها نوآوران  ،داوطلبان و غیررسم همانند
تجرب لندن ،پاریس و تورنقو بهره برد .سازمانها مردم نهاد ،ائقالفها سازمان  ،شوراها رسم و داوطلبان
و غیره ،نیش مهم در ایفا نیش نظارت و حمایت از پیشبرد برنام ها نهادها مسئو ایفا م ینند.
 هیچ مدل از مدیریت و برنام ریز محدود هحریم ب طور خاص و ب طور عام حکمروای منطی ا  ،وجود
ندارد ی در هم مناط یالنشهر دارا یارای و تناسب باشد.
 میول های مانند مالکیت و حیوق مالکی اراض واقع در محدودهها خاص حفاظق پیرامون یالنشهرها یک
از چالش برانگیزتری موضوعات پیش رو مدیران بودهاند .ممنوعیت توسع در محدودهها مصو

ینقر

توسع پیراشهر (مانند یمربند سبز) همواره با اعقراض مالکی و ذینفعان توسع ای اراض مواج بوده است.
 توفی در سیاسقها ،برنام ها و طرحها مرتب با محدود هها خاص حفاظت پیراشهر (مفهوم عام حریم)،
نیازمند شک گیر

سطح قاب

اعقماد

از "اراده مل " (دولت مریز ) "منطی ا " و محل

است .در

طرحهای چون ایجاد و توسع یمربند سبز ب دلی مواج بودن شهرها (سطح محل ) و نیز سطرح منطی ا با
حکومت و همچنی محدودیتها فن و مال  ،بدون حمایت گسقرده دولت ،نقایج و توفییات یاف حاص
نخواهد شد.
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