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چکیده :سرریز یا جذب جمعیت و فعالیت کاالن شاهر در ناواحی پیراماونی ون و تتاوقش ن ام و عملکارد مراکاز مجااور
کالن شهر ،پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد که برخورد جداگانه با ونهاا امکاانپاذیر ،کاروماد و عادقناه نمایباشاد ا
ونجاییکه مدیریت یک شهر ،تالشی برای اداره پدیدهای خودانگیخته اسات ،پیادایم شاهرها ،تکاما و رشاد ونهاا ،نتیجاه
تصمیماش یادی است که افراد برای تعیین مت

ندگی ،کار ،برپایی شرکت ،تأمین منابع ،تفریح ،تتصی و مانند ون ،اتخاذ

میکنند در شبکه پیچیدهای ا تبادل و همکاری مت اب  ،هر یک ا این تصمیمها به شیوه مست یم یا غیرمست یم بر یکدیگر
تأثیر مت ابلی دارند .مناطق پیراشهری ،ا جمله حو ههای مسئله دار در مادیریت منااطق کاالنشاهری هساتند اماا تفار
سیاسی ،مفهومی است که برخی ون را اساسیترین مسئله فراروی مدیریت و حکمروایی اینگوناه منااطق مایدانناد تفار
سیاسی ،نتیجه گسترش متدودههای منط ه کالنشهری فراتر ا متدوده یک قلمرو حکومتی واحد مانناد شاهرداری اسات
پیشروی کالنشهر تهران و توسعه شهری و روستایی در متیط پیراشهری ون ،در شرایطی که سوداگری مین کنترل نشاود
و در سطوح مختلف ،ابزار و سا وکاری برای هدایت نظاا مناد ون وجاود نداشاته باشاد ،موجا انتطااز یساتمتیطای،
اجتماعی ،اقتصادی ،کیفیت ندگی و اکولوژیک منط ه میشود ا این رو در این پژوهم ،تالش شده است ضامن مطالعاه و
بررسی ادبیاش مدیریت مناطق کالن شهری ،به بررسی مسائلی که ضرورش توجه به مدیریت مناطق پیراشهری را مایطلباد،
پرداخته شود یکی ا اهادا اصالی ایان پاژوهم ،ارائاه سیاساتهاایی در نظاا مادیریت منااطق پیراشاهری در منااطق
کالنشهری ،برای بهبود تعام و یکپارچگی درونسا مانی ،بین سا مانی و نهادی است این پژوهم ا لتاا روش تت یاق،
توصیفی -تتلیلی است با توجه به نتایج پژوهم ا ونجا که منط ه  22شهر تهران که تتت تأثیر عوام و نیروهای مختلفی
شک گرفته و در قلمروی فضایی پیرامون کالنشهر گسترش یافته است بایاد باا دقات و حساسایت بیشاتری باه مادیریت
ساختاری -کارکردی ون پرداخته شود
واژگان کلیدی :مدیریت شهری ،مناطق پیراشهری ،کالنشهر تهران ،خردهنظا مدیریت
طبقهبندی M12 ,J50 ,M00 ,N15 :JEL
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بررسی استقرار خردهنظام مدیریت مناطق پیراشهری (مطالعه موردی :منطقه  22کالنشهر تهران)
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منظور ا اصطالح حکومات منط اه کاالنشاهری،

 -1مقدمه
که شهرها درون ونها گساترش ماییابناد و تتاتتاأثیر

اداره مناطق کاالنشاهری اسات در ایان گوناه منااطق،

شهرها قرار دارناد پیراشهرنشاینی ،مسائله جدیادی در

حیطه مدیریتی منط اه کاالنشاهری بایاد ا واحادهای

ادبیاش برنامهریزی نیسات ا وغاا برناماه ریازی مادرن،

منفرد و مجزا ،به صورش مجموعاههاای باههام پیوساته

نظریههای شهر و برناماهریازی ا ههاور چناین واقعیات

دروید بهطاوری کاه امکاان سیاساتگاذاری منط اه ای

فضایی ،وگاهی یافته بودند بهطوریکاه هااوارد،)1989(1

هماهنگ به وجود وید به عبارش دیگار تاالش اصالی در

طرح مفهومی برای م ابله با رشاد و گساترش شاهرهای

این حو ه ،جستوجوی انطبا قلمرو عملکردی (منط اه

اروپایی با عنوان باغشهرها را معرفی کارد کاه هاد ون،

کالن شهری) و قلمرو سا مانی (ساختار حکومات متلای)

ایجاد مر های مشخصی بین شهر و متیط پیرامون باود

است (اسدی )1383 ،با توجه به مطال

بیاان شاده ،در

با این حال ،امرو ه چاالمهاای شهرنشاینی ،باه مراتا

شرایط کنونی ،اداره و مدیریت منط ه کالنشهر تهران به

پیچیدهتر ا پیمبینیهای هاوارد است و رشد بایحاد و

عنوان یک ک یکپارچه ،در باین قلمروهاای حکاومتی و

حصر گسترش شهری در سراسر جهان مشاهده میشاود

مدیریتی متعدد و نهادهاای خادماتی گونااگون دولتای و

)(Amoateng et al., 2013

عمومی ت سیم شده است تفر سیاسی به معنی تعدد و

بااا گسااترش کااالنشااهرها و پیاادایم مناااطق

تکثر نهادها و قلمروهای تصمیمگیری در عرصاه منط اه

کالن شهری در کشورهای توسعهیافتاه و باه ویاژه کمتار

کالنشهری تهران ،اصلیترین معض در اداره و مادیریت

توسعهیافته ،نواحی پیرامونی شهرها در معرض بیشاترین

این شهر است حضور دهها سا مان عم کننده در ساطح

میاازان تتااوقش و دگرگااونی قاارار دارنااد ایاان پویااایی

شهر تهران در کناار شاهرداری ،وضاعیت وشافتهای را ا

تتتتأثیر شرایط اجتماعی -اقتصادی متلای و نیروهاای

لتا هماهنگی در انجا وهایف و ارائه خدماش بهوجاود

پدیدار شدن قلمروهای فضاایی و

وورده است و هزینه های مضاعفی باه شاهروندان و شاهر

اشکال سکونتی گوناگونی در متیط پیرامون کالن شهرها

تتمی مایکناد ضاعف سااختاری و قاانونی در متایط

پیشران جهانی ،موج

تعاملی مدیریت شاهری ،باعا

میشود (دانشپور)1385 ،

ناپایاداری چندبعادی در

در سه دهه گذشته ،کشاورهای درحاالتوساعه باا

ارائه خدماش بهینه به شهروندان شده است منابع مالی و

رشد فزاینده جمعیت شهری مواجه بودهاناد اغلا  ،ایان

دیگر مناابع شاهرداریهاا هار رو متادودتر مایشاوند،

رشد جمعیت شهری در حاشیه کالنشاهرها و شاهرهای

مشکالش اجتماعی و کالبدی شهرها نیز پیچیاده شاده و

بزرگ این کشورها اتفا افتاده است تتاوقش جمعیتای

نیا باه همااهنگی و برناماهریازی افازایم یافتاه اسات

منط ه کالن شهر تهران نیز نشان مایدهناد کاه در ساه

تغییراش و تتوقش سریع در عرصاه سیاسای ،اقتصاادی،

دهه گذشته ،جمعیت شهر تهاران 2/3 ،برابار و جمعیات

یستمتیطی ،اجتماعی و فانووری و اطالعااش ،ا یاک

پیرامونی منط ه کالن شهری تهران 7/8 ،برابر شده است

سو و بخشی عم کردن سا مانهاا و نهادهاای مختلاف

یعنی بخم عمده اضافه جمعیات منط اه کاالن شاهری

دولتی ا سوی دیگر ،ناتوانی در رویاارویی باا تغییاراش را

تهااران در مناااطق پیرامااونی ون ساااکن شااده اساات

در امر مدیریت و برنامهریزی باهخصاوص در کاالنشاهر

(خراز بردست)1379 ،

تهران ،هرچه بیشتر وشکارتر میکند باه عباارتی مرجاع
تصمیمگیری ،یک بدنه تخصصی و کمیته اجرایی نیسات
1
- Haward

کااه صاارفا توسااط شااهردار سرپرسااتی شااود شااهردار،
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مناطق پیراشهری ،نواحی در گرداگرد شهر هستند

ایجاد و است رار ساختار یا ترتیباش ساا مانی ویاژه بارای
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بدون هماهنگی با سا مان مرجع ،کار خود را جلو میبرد

متیط پیراشهری ون ،در شرایطی کاه ساوداگری ماین

موا یکاری ،هزینه های اضافی ،کیفیت

کنترل نشود و در سطوح مختلف ،سا وکاری برای هدایت

پایین فضاها و متیطهای شهری ،عد تت اق پاروژههاا و

نظا مند ون وجود نداشته باشد ،موج انتطاز ساا مان

طرح های شهری ،متیطای نااامن بارای سارمایهگاذاری

فضایی ،اجتماعی و اقتصادی خواهد شاد در ایان راساتا،

بخم خصوصی و نارضایتی شاهروندان شاده اسات ایان

پژوهم حاضر درصدد پاسخ گاویی باه سا الهاای ذیا

مشکالش ،ریشه در مشخص نبودن جایگاه شهرداریهاا و

میباشد:

این موضوع باع

عد اختیاراش کافی بارای شاهرداران و شاورای شاهر باه
عنوان یک نهاد مردمی دارد (وخوندی و همکاران)1386 ،
نظریه های شهرنشینی در کشورهای توسعهیافته بر
نفوذ قوی و منشأ دگرگون بودن شهر و جریان یاافتن ون

 -1ویا منط ه  22شهر تهران به عنوان یک منط ه
پیراشهری در کالنشهر تهران بهشمار میوید؟
 -2ویااا اساات رار خااردهنظااا ماادیریت مناااطق
پیراشهری در کالنشهر تهران ضروری است؟

به نواحی پیراماونی تأکیاد دارناد در حاالیکاه دیادگاه
مرسو و سنتی کشورهای درحالتوسعه ،نادیده انگاشاتن

 -2پیشینه تحقیق

میانکنم شهر -روساتا -طبیعات در متایط پیراماونی

الف) پژوهشهای خارجی

کالن شهرها است در نگرش نوین به پیراشهر ،تأکیاد بار

وماتنااگ1و همکااارانم ( )2013در پژوهشاای بااا

دگرگونی ارتباز بین شهر و ناحیه پیراماونی و باا تعریف

عنوان «مدیریت توساعه فیزیکای در منااطق پیراشاهری

مداو ارتباطاش روستا -شهری اسات و نیاز رویکردهاای

کشور غنا» بیاان کردناد کاه منااطق پیراشاهری اعام ا

برنامااهریاازی و ماادیریت یسااتمتیطاای باارای نااواحی

شهرک های کاربردی ،نیا به مدیریت مست لی دارند تا ا

پیراشهری مطرح هستند برونفکنای و سارریز توساعه و

توسعه غیرهدایت شونده ونها جلوگیری شود

همچنین تغییر مکان فعالیت ا کالن شهر تهران به خارج

ویلسااااون )2015(2در پژوهشاااای بااااا عنااااوان

ا مر های متدوده رسمی ون ،در دهههاای اخیار ناوعی

«ماادیریت در مناااطق پیراشااهری» نتیجااه گرفاات کااه

گسترش فضایی بی رویه با رشادی منفصا را در ناواحی

عواماا اقتصااادی ،تااأثیر یااادی باار میاازان تمایاا

پیرامااون کااالنشااهر تهااران شااک داده اساات فراینااد

ساااکنان بااه واگرایاای و اساات الل ماادیریتی پیراشااهرها

پیراشهرنشینی در منط ه کالنشهری تهران باا پیشاروی

ا کالنشهرها دارند

شهرها به سوی فضاهای یستی موجاود ،شاک گیاری و

ویلسااون و پیاار  )2017(3در پااژوهم خااود بااه

دگرگونی شهرها در اندا ههای گوناگون ،دگرگونی ا ماهیات

بررسی چالمهای مادیریت میاراف فرهنگای در منط اه

روستایی به شهری در متیط پیرامونی کالنشهر تهران را

پیراشهری کوئینزلند4پرداختند و بیان کردند کاه توساعه

میتوان سکونتگاه پیراشهری نامید (دانشپور)1385 ،

روابط سا ندهتر و عادقنهتر بین بومیان مناطق پیراشهری

با گسترش پیراشهری در هالاه کاالنشاهر تهاران،
پیاماادهای منفاای ناشاای ا گسااترش باایبرنامااه ون نیااز

و تصاامیمگیرناادگان غیربااومی ،باعاا بهبااود وضااعیت
مدیریت این مناطق میشود

افزایم مییابد رویکرد برنامهریزی سنتی نشان میدهاد
که برنامه ریزی سنتی مبتنی بر حفظ جدایی بین شاهر و
متیط پیرامونی ،پاسخگوی تاداو رشاد ساکونتگاههاای
پیراشااهری در منط ااه کااالنشااهری تهااران نماایباشااد

1
- Amoateng
2
- Wilson
3
- Pearce
4
- Queensland
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تصمیمگیرنده نهایی برای شاهر نیسات و هار ساا مانی،

پیشروی کالن شهر تهران و توسعه شهری و روساتایی در
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ب) پژوهشهای داخلی

مدیریتی و سیاسی متعدد ،بخمها و گروههاای مختلاف،

دانشپور ( )1385در پژوهشای باا عناوان «تتلیا

امکان پذیر گردد تأکید چشم اندا نظا حاکمیت منط اه

نابرابری فضایی در متیطهاای پیارا -شاهری (کوششای

کااالنشااهری تهااران ،اتخاااذ رویکااردی منط ااهای در

برای استفاده ا رهیافت برنامهریزی و مدیریت راهباردی

برنامهریزی و مدیریت این منط ه است

جمعیت ا درون به متیط پیرا -شاهری و مهااجرش باه

با عنوان «دقی حاشایهنشاینی در کاالنشاهر تهاران»،

م صااد شااهر تهااران کااه بااه دلیا عااد تطااابق شاارایط

نتیجه گرفتند که مسائلی مانند :ضعف ساختار اقتصاادی

اجتماااعی -اقتصااادی جمعیاات مهاااجر بااا ویژگاایهااای

مهاامتاارین م لفااه و در جایگاااه نخساات ،ضااعف نظااا

سکونتی در درون شهر تهران ،باه متایط پیارا -شاهری

برنامهریزی و مدیریت شهری در رتبه دو  ،عد حمایت و

تهران رانده می شوند ،روباهرو اسات تاداو ناابرابریهاا،

هدایت دولتی در جایگاه سو  ،حوادف سیاسی در جایگاه

کیفیت پایین شرایط یست و تداو صدماش وارد شده به

چهااار  ،بالیااای طبیعاای در جایگاااه پاانجم و حااوادف

طبیعاات در متاایط پیراشااهری و نارسااایی شاایوههااای

اجتماعی در جایگاه ششم ،بر گسترش حاشیهنشاینی در

موجود ،ضرورش تمهید و برگزیدن شیوههاایی متفااوش و

کالنشهر تهران تأثیرگذارند

امکانپذیر در برنامهریزی و مدیریت ،نه ف اط در متایط

یااری و همکاارانم ( )1394پژوهشای باا عنااوان

پیراشهری بلکاه در کا منط اه شاهر تهاران را مطارح

«شناخت مناطق همگن برنامه ریازی فضاایی در منط اه

میکند بنابراین هد این پاژوهم ،تأکیاد بار ضارورش

کالنشهری تهران با استفاده ا روش خوشهبندی ،»k-mean

توجه به متیط پیرا -شهری همچون سیستمی یکپارچاه

انجا دادند هد این پاژوهم ،تعیاین منااطق همگان

که خاود مانناد شاهرها ،دارای ناابرابری فضاایی باوده و

برنامهریزی در ساطح اساتان تهاران باا تأکیاد بار نظاا

نیا مند تتلی  ،تفسیر و تبیین ساختار ویاژه خاود ،علا

برنامه ریزی شهری و روستایی در این منط ه کالنشهری

پدیدار شدن ساختار ناابرابر ،بارو تهدیادها و مشاکالش،

است پژوهم ا نظار هاد  ،کااربردی و ا لتاا روش

حضور فرصتها و مهامتار ا هماه ،پرهیاز ا رویکاردی

تت یق ،توصیفی -تتلیلی اسات در ایان پاژوهم بارای

سنتی در برنامهریزی و مدیریت متیطی است

تعیااین مناااطق همگاان ،ا سااه شاااخص اصاالی متاایط

وخوناادی و همکااارانم ( )1387در پژوهشاای بااا
عنوان «چشم اندا نظا حاکمیات منط اه کاالن شاهری

انسااانساااخت ،متاایط اجتماااعی -اقتصااادی و متاایط
طبیعی ،با یرمجموع  22شاخص (گویه) استفاده شد

تهران» ،نتیجه گرفتند که ف دان رویکاردی یکپارچاه در
سیاست گذاری توسعه فضایی منط ه کالن شهر تهران که

 -3مبانی نظری

ناشی ا وجود تفار سیاسای در اداره ون اسات ،مسائله

مدیریت شهری مدرن عبارش است ا  :فرایند ایجاد،

اصاالی نظااا موجااود اداره ایاان منط ااه اساات ترساایم

اجرا ،هماهنگی و ار یابی استراتژیهای یکپارچه به کمک

ون

م اماش شهری ،با در نظر گرفتن اهدا عملیااتی بخام

میتوان دیدگاهها و منافع مختلف و گاه متضاد گروههاای

خصوصی و منافع شهروندان ،در سیاستی کاه در ساطوح

مختلف بخم عمومی و خصوصی ،تشک های غیررسمی،

باقتر حکومت بارای تت اق پتانسای توساعه اقتصاادی

افراد و خانوارها را درباره توسعه منط ه به سمت و ساوی

پایدار تدوین میشود ()Van dijk, 2006

چشااماناادا ی مشااترک ،روشاای اساات کااه براسااا

مشااترکی ،رهنمااون ساااخت تااا ا ایاان طریااق ،امکااان
سیاستگذاری منط های یکپارچه در چارچوب قلمروهای

کمیساایون سااکونتگاههااای انسااانی سااا مان مل ا
در سااال  ،1996مهاامتاارین اهاادا ماادیریت شااهری را
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در سااه عرصااه ارت ااای شاارایط کااار و ناادگی جمعیاات

عمده سا ماندهی عناصر و کنمگران مدیریت شاهری را

اقشاار و گاروه هاای مختلاف اقتصاادی،

می توان حول سه مفهو و روش اصلی یر خالصاه کارد:

اجتماااعی و حفاهاات ا ح ااو شااهروندان ،تشااویق بااه

تفر  ،وحدش و یکپارچگی متصول و با تااب سااختاری

توساااعه اقتصاااادی و اجتمااااعی پایااادار و حفاهااات ا

این سه روش در مدیریت شهری عبارش است ا :

ساکن در قالا

رضوانی و کاهمیان)1380 ،

 -مدیریت شهری واحد

بااا توجااه بااه نگاارش سیسااتمی ،اهاادا سیسااتم
ماادیریت شااهری در دو بخاام ساااختاری یااا رویااهای و
کارکردی یا متتوایی ،ت سیمبندی میشوند:

 مدیریت شهری یکپارچه (ایا ی)1393 ،مدیریت شهری یکپارچه ،راه حلای تمرکز دایاناه و
مبتنی بر قدرش چندجانبه و یکپارچه شده عناصر متکثار

 -اهدا ساختاری ،اهدا کالنای هساتند کاه باه

مدیریت شهری و منطبق بار الگاوی حکمروایای شاهری

عناصاار ،ارتباطاااش و عملکاارد صااتیح و کارومااد ونهااا در

است تعدد و تکثر کنمگران و نیروهای م ثر بار حیااش

سیسااتم ماادیریت شااهری ماارتبطانااد سیاسااتگااذاری،

شهری در م یا های مختلف متلی ،ملی و منط اهای و

برنامه ریزی و هماهنگی میاان عناصار سیساتم مادیریت

ضرورش همگرایی و همسویی ونها را میتاوان مهامتارین

شهری ،ا مصادیق بار اهدا ساختاری است که میتوان

استدقل ضرورش است رار مدل مدیریت شهری یکپارچاه

بهطور کلی ،تمامی ونها را در مفهاو حکمروایای شاهری

به جای مدیریت شهری واحاد دانسات مادلی کاه بایاد

خوب قرار داد

بتواند ا طریق جل مشاارکت و تشاریک مسااعی تماا

 اهدا کارکردی ،اهدافی هستند که به وهاایف وعملکاارد ماادیریت شااهری ماارتبطانااد برخاای ا اهاادا
کارکردی عبارتند ا  :ارت ای رقابتپذیری پایاداری شاهر،
تأمین ،وماده سا ی و نگهاداری یرسااختهاا و خادماش

نیروهای عملکردی و تما سطوح جغرافیایی و نیاز جاایگزینی
هم گرایی به جای پراکنادگی و واگرایای ،میناه توساعه
پایدار و انسانمتور شهر را فراهم

کند ).(Wilson, 2015

باار ایاان اسااا  ،کااالنشااهرهای اماارو ی باارای

شهری ،توسعه اقتصادی و اجتماعی پایادار و حفاهات ا

پاسخگویی به نیا های شهروندان خود نیا مناد مادیریت

متیط کالبدی شهر (ایا ی)1393 ،

منسجم و هماهنگی هستند که با حضور تما سا مانهاا

تعدد و تنوع فزایناده کانمگاران و ساا مانهاای

و نهادهااای دولتاای و خصوصاای در تعاااملی سااا نده ،ا

مرتبط و م ثر بر مدیریت شهری به همراه تنوع انگیزههاا

موا یکااری ،اتاال مناابع متادود و تاأخیر در اجارای

و منافع متفاوش و حتای متعاارض ونهاا بارای مداخلاه و

برنامههای شهری در امان باشند

اعمال وهایف در متدوده شهر و امور شهری ،باع شاده

اماارو ه یکاای ا مهاامتاارین پیاماادهای اولیااه

تااا چگااونگی سااا ماندهی و ت ساایم کارومااد ،اثااربخم و

مهاجرش پذیری شهرها ،گسترش فضایی یا رشد کالبادی

معطو به توسعه شهری و بهبود پایدار کیفیات نادگی

ونها و دسات انادا ی باه فضااهای پیراشاهری و باهویاژه

شهروندان ،به یکی ا مسائ اساسی نظا مدیریت شهری

مینهای کشاور ی است بهگوناه ای کاه در چناد دهاه

معاصر تبدی شود مسئلهای که نوع پاسخ به ون میتواند

اخیر بیشاتر شاهرها باه صاورش بایسااب های گساترش

تااا حااد یااادی تعیااینکننااده مختصاااش ساااختاری و

یافته اند در بسیاری ا موارد این گسترش کالبدی شهرها

عملکردی نظا یاد شده باشد روشن است که این پاساخ

بیم ا انفجار جمعیتی است بناابراین چاون شاهرها باا

نمی تواند فارغ ا شرایط و مینههای تاریخی ،اجتماعی و

رشد جمعیت روبهرو هستند ،لذا نیا مند فضاهای حیااتی

روشهاای

بیشتری هستند اما نمیتوانند فضاای مناسابی را بارای

سیاسی جامعه موردنظر باشد بر ایان اساا

Downloaded from iueam.ir at 11:39 +0430 on Friday June 22nd 2018

متااایط کالبااادی ،خالصاااه کااارده اسااات (ساااعیدی

 -مدیریت شهری متفر

 46ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری /شماره هجدهم ،بهار 1396

بخشی ا جمعیت اضافه شده باه شاهر ،باه پیراماون ون

یرساختی در مو اییک بههم پیوساته شاهری ،حوماهای و

رانده می شود که متیط های پیراشهری ،اصلیترین مکان

منط های در درون یک منط ه کالنشهری است در ایان

جذب چنین جمعیتی هستند در فرایند گساترش شاهر،

دیاادگاه ،تشااکی ساااختار یکپارچااه دولتاای در منط ااه

م داری مین -به نسبت میازان گساترش شاهر -تغییار

کالن شهری ا لتا اقتصاادی نیاز بارای فاراهم کاردن

کاربری داده و به ساختوسا های شهری (معابر ،مساکن،

خادماش بااهصارفه اساات ساااختار فراگیار نهااادی باارای

پارک و ) تبدی میگردد یارا جمعیات و کارکردهاایی

طارحهاای توساعه شاهری نیاز کاارایی بیشااتری دارد و

که در طول مان به شاهر افازوده شاده یاا باه پیراماون

موج هماهنگی در توسعه منط ه میشود در ایان الگاو

منت

می شوند ،برای است رار در شهر یا پیرامون ون نیا

بااه جااای تأکیااد باار ساااختارهای نهااادی پاارحجم ،باار

به مین دارند اهمیت مفهو پیراشهر بهعنوان عرصاهای

فراینادهای همکاااری و مشاارکت و نیااز ن ام نهادهااای

پویا و تغییرپذیر بسیار مهم است یرا ناه تنهاا ا طریاق

غیردولتی ا جمله ساختارهای شبکه ای غیررسامی کاه

فعالیتهای اقتصادی بلکه ا طریق مینههاای اجتمااعی

برخاساته ا جامعااه ماادنی هساتند ،تأکیااد شااده اساات

افراد و شبکه اقوا با شهر اصلی ارتبااز دارناد بناابراین

همچنین همکاری داوطلبانه بین مادیریتهاای متلای و

متیط پیراشهری به دلی وجود جریانهاای مهااجران و

بستن قراردادها و تواف نامه باین نهادهاای متلای ماورد

تراکم و تنوع فعالیتهای متیطی ،پویاا اسات ا ایان رو

توجه است در الگوی حکمروایای کاالنشاهری ،وهاایف

حو ه های پیراشهری با توجه به روند رو به رشد خود نیا

حول دو متور قرار دارند :ا یک طر  ،توجه باه توساعه

به مدیریتی پویا دارند که هد ون ،دستیابی باه توساعه

اقتصادی و ن م منط ه کالن شهری در اقتصاد جهاانی و

پایدار شهری در بخمهای فیزیکی ،اقتصادی ،اجتمااعی،

ا طاار دیگاار ،هااماندیشاای و چااارهجااویی در مسااائ

فرهنگی و متیطی و با ابعاد متفاوش سا مانی است پیراشهرها،

یسااتمتیطاای ،خاادماش و یرساااختهااای منط ااهای،

واجد ویژگیهای خاصی هستند که ونها را ا مناطق شاهری

برقراری عدالت تو یعی و مسائ اجتمااعی -فرهنگای باا

و روستایی متمایز می کنند که برخی ا ونهاا عبارتناد ا :

مشارکت تمامی کنمگران که مربوز باه قلماروی درونای

شتاب گسترش کاربریهای مسکونی و تجااری شاهری و

منط ه است (صرافی و تورانیان)1383 ،

کاهم فعالیت های روستایی ،رشد سریع ولی بدون برنامه

منط ه کالنشهری تهران ،ابتدا به تبع سا وکارهای

با خدماش رسانی یرساختی ناکافی ،ساکنانی با درومد کم

اقتصادی -فضایی شک گرفته و تتول یافته و ساپ

باا

و متوسط و رشد با ارها )(Amoateng et al., 2013

حداق دو دهه تأخیر ،مورد سیاستگذاری و برنامهریازی

مدل حکمروایی شهری ،مدلی سا نده در مادیریت

فضایی قرار گرفته است ا ایان رو کاه ساا مان فضاایی

مناطق پیراشاهری اسات ساه مفهاو اصالی ایان مادل

تهران ،باه مجموعاهای متشاطط و واگارا و دارای برخای

عبارش است ا  :نهاد ،سا مان و ساختار با استفاده ا ایان

تعااارضهااای دروناای تباادی شااده اساات (پرهیزگااار و

سه مفهو کلیدی میتاوان تعاما باین جامعاه شاهری

کاهمیان )1383 ،در ایران ،سامانههای مدیریتی شاهرها

(ساخت اجتماعی) ،ساا مان ادارهکنناده جامعاه شاهری

ا حداق ساختارهای نظاا مناد و متناسا باا نیا هاای

(ساخت سیاسی و مدیریتی) و ساختار کالبادی -فضاایی

امرو ی شهرها برخوردارند نیا های وسیع شاهروندان در

(ساااخت فضااایی) را تبیااین و تتلی ا کاارد حکمروایاای

همه مینه ها ا یک سو و سیاساتهاای متفااوش و گااه

کالن شهری ،الگوی پیشانهادی دیادگاه نومنط اهگرایای

متضاد دستگاه های خدماشرسان شهری برای پاسخگویی

است هد عمده این دیدگاه ،تنظیم و هادایت الگوهاای

به این نیا ها ا سوی دیگر ،فضایی را فراهم وورده که باه
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دلی ناهماهنگی دستگاه ها و چرخه معیاوب اداره شاهر،

مانند :شهرداریها ،فرمانداریها ،بخشداریها ،دهاداری و

اثربخشی سیاستها را کاهم داده است

دهیاری ها و نظایر ون ،ت سیم شده اسات کاه بزرگتارین

نتااوه مواجهااه بااا شااهرهای باازرگ یااا همااان

مسئله فراروی مدیریت مجموعه هاای شاهری در تت اق

همراه است ا یک سو ،نوعی نگرش ضدشاهری و منفای

ایاان رو کااه باارای هاار نااوع تصاامیمگیااری و اجاارا در

وجود دارد که ونهاا را یاکساره عاما عاد تعاادلهاای

مجموعه های شهری ،به سا وکارهایی برای تت اق ناوعی

اقتصادی ،اجتماعی و فضایی مایانگاارد و پتانسای هاای

منط هگرایی که به اجماع منافع و دیادگاههاای مختلاف،

عملکردی و توسعهای مثبت ونهاا را نادیاده مایگیارد ا

بسیج و تجهیز منابع ،هماهنگی بین قدرشهای ت سیماش
و واحدهای

سوی دیگر ،نوعی نگرش مبتنی بر شیفتگی در حو ههای

و قلمروهای حکومتی متعدد و نیز بین شع

فرهنگی و بوروکراتیک مدرنیستی ونهاا را ماأوای قادرش،

استانی و شهرستانی و ارتخانهها و ساا مانهاای مختلاف

ثااروش و پیشاارفت تل اای ماایکننااد بااه دلی ا همااین

فعال و م ثر در ساطح مجموعاه شاهری بینجاماد ،نیاا

نگرش های غیرمستند و غیرراهبردی است که در طراحی

بسیاری وجود دارد (اسدی)1383 ،

نظا های برنامهریزی و مادیریت کاالنشاهرهای کشاور،
مزایا و معای

ونها کمتر موردمالحظه عملی قارار گرفتاه

 -4روش تحقیق

است هماکنون این مشک به مناطق پیرامونی ونها یعنی

این پژوهم ا نظر ماهیت دادهها ،جاز تت ی ااش

همااان مجموعااههااای شااهری نیااز تسااری یافتااه اساات

کیفی و روش ون ،توصیفی -تتلیلی است که با تکیاه بار

(عسگری و کاهمیان)1385 ،

مطالعاااش کتابخانااهای ،اساانادی و نتااایج گاازارشهااا،

مجموعه های شهری در ایران ،فاقد جایگاه قانونی و
رسمی در نظا مدیریت و ساختار اداری -اجرایای کشاور

کنفران ها و اجال های برگزار شده در میناه پیراشاهری،
صورش گرفته است در این م اله ،ابتدا به تشریح مفهاو

هستند و این در حالی است کاه ونهاا پدیادهای واقعای و

کالن شهری و پیراشهری پرداخته شده ،سپ

موجااود در سااا مان فضااایی کشااور هسااتند در شاارایط

شااهر تهااران ا لتااا پیراشااهری ،بررساای و اساات رار

کنونی و با توجه به ساختار اداری دولات و الگاوی غالا

خردهنظا مدیریتی در این منط ه ،تتلی شده است

منط ه 22

مدیریت سر مین و نیز به دلی گساترش متادودههاای
مجموعه های شهری کشور فراسوی قلمرو حکومتی واحد

 -5یافتههای تحقیق

و گسترش ون در چندین شهرستان و همچنین در نباود

سؤال اول پژوهش :آیا منطقهه  22شهرر ترهران

نهادها یا سا مانها و یک سطح مادیریت ویاژه مجموعاه

به عنوان یک منطقه پیراشرری در کهالن شهرر ترهران

شهری ،تعدد و تفر واحادهای تصامیمگیار اجرایای در

محسوب میشود؟

اموری چون :سیاست گذاری و مادیریت فضاایی توساعه،

پدیده پیراشهری ،نتیجه پیشروی شهرها به ساوی

خدماش رسانی و فعالیتهای عمرانی و نظایر اینهاا بسایار

متیط پیرامون موجود است پیوستار پیشاروی شاهر تاا

نمایان است این تعدد و تفر  ،افزون بر ون چیزی اسات

جایی که ا میزان اثرگذاری شهر بر روستا و طبیعت کاساته

که به طور معمول در هر سطح یا قلمرو حکاومتی واحاد

و اثراش شهری دیگر پدیدار شود ،ادامه مییابد و متیطی

به دلی ماهیت بخشی و متمرکز نظا اداره کشور وجاود

به وجود میوید که به مت درهم ومیختن سیساتمهاای

دارد اکنااون ماادیریت و اداره امااور پهنااه مجموعااههااای

شهر -روستا و طبیعت تبدی میشود و پیراشهرنشینی را

شااهری در بااین قلمروهااا و واحاادهای حکااومتی متعاادد
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کالن شهرها در ایران ،اغل با نوعی پیمداوری و ذهنیت

رویکرد و نظا برنامهریزی و مادیریت یکپارچاه اسات ا
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شک می دهد که در ون روستاهای نواحی پیراشهری ،باه
تدریج ویژگیهای شهری اختیار میکنند (وشنایی)1392 ،

 -4ا لتا ساختار اجتماعی -اقتصادی و اکولوژی
نیز با عملکردهای درون شهر ادغا شده است

پاسخی به مواردی چون :فشارهای اقتصادی ،اجتمااعی و

عنوان یاک منط اه پیراشاهری مفصالی و ضاربهگیار در

سیاسی در کالبد جغرافیایی یک متیط است این نیروهاا

تهران و تأکید اسناد فرادست ،این منط ه رو باه رشاد ،ا

و عوام  ،مشتق ا عواملی نظیر :رشاد جمعیات ،اقتصااد

سهجهت ایفای ن م میکند:

اسااتوار ،کاااهم اقتاادار حکوماات مرکاازی ،الگوهااای

الف) مسئولیت ارائه خدماش برتر و گردشگری -تفریتی

سرمایه گذاری برای یرسااختهاا ،یاراناه عماومی بارای

نظیر :پروژه هزار و یک شهر ،بیمارستان پروفساور سامیعی،

یرساخت هاا ،مواناع توپاوگرافی و دیگار با دارنادههاای

خدماش پیشرفته پشتیبان تولید نظیر :خدماش مالی -اعتباری،
بیمه ،حسابرسای ،ح اوقی ،با اریاابی ،تبلیغااش ،مشااوره

کالبدی است (امیرینژاد)1388 ،
با توجه باه مطالا بیاان شاده ،منط اه  22شاهر
تهران به دقیا

یار یاک منط اه پیراشاهری متساوب

حرفه ای ،تجارش الکترونیک ،معماری و سااختمان و

را

برای ساکنان شهر تهران دارد
ب) بااه واسااطه هاامجااواری بااا اسااتان الباار و

میشود:
 -1در طرح جامع ،فرمانفرمایان باه عناوان اراضای

مجتمعهای یستی نظیر :شاهر قاد  ،گرمادره و  ،در

قاب توسعه غربی مسی کن و توسعه تهران پایم بینای

م اب موج جمعیتی استفادهکنندگان ا این کاربریها یاا

شده است

حتی هجو جمعیتی ونها مواجه است

 -2با تعریف جدید اساناد طارح جاامع ،منط اهای

ج) همچنین به عنوان یک منط ه شهری نیاز بایاد

تفریتی -گردشگری ،با هد ارائه خدماش برتر باه شاهر

در خصوص خدماش رسانی به جمعیت ساکن خاود ن ام

تهران معرفی شده است

فعالی ایفا کند

 -3این اراضای اساساا اراضای کشااور ی و باغااش

در جدول  ،1ابعاد و مفااهیم منااطق پیراشاهری و

بودهاند که به واسطه فرصتهای با ار کاار در درون شاهر

انطبا منط ه  22شهر تهران با این مفاهیم ،بررسی شده

تهران ،تغییر کاربری دادهاند

است

جدول  -1ابعاد و مفاهیم تشخیص مناطق پیراشرری و انطباق منطقه  22شرر ترران بر آنرا
مفاهیم نواحی پیراشرری
پیراشرر از منظر

بهعنوان لبه جغرافیایی شهر و متیط پیرامونی ون ،فضای احاطهکننده گرداگرد شاهر ،ناواحی دفاع بالاه و فاضاالب یاا
امکاناش تفریتی و سرگرمی بزرگم یا مانند :باغوحم یا شهربا ی و برخی ا فعالیتهای کشاور ی میباشد

پیراشرر از منظر

فضاهایی هستند که با رشد سریع اجتماعی ،وابستگی مت اب بین منابع طبیعی ،کشاور ی و فرایندهای شهری و وجاود
تضادهایی که بین نیا به مسکن افراد کمدرومد و نیا عمومی به حفظ متیط یست ،ایجاد شدهاند

پیراشرر از منظر

بسیار پیچیده ،سر درگمی در توجیهاش قانونی ،مدیریت ناواحی پیراشاهری اغلا بادون هایه همااهنگی مشخصای باا
ساختار مدیریت دولتی ،تتت اداره بیم ا یک حو ه مدیریتی هستند

مکان
مفروم
نرادی
استنتاج کلی از این
مفاهیم در خصوص
منطقه  22شررداری
ترران

منط ه  22شهر تهران ،ا منظر مکان ،فضای برخی کاربریهایی است که به واساطه قاوانین و م ارراش منط اهبنادی یاا ف ادان
فضای کافی در شهر تهران امکان است رار ندارند و در طرحهای فرادست لتا شده است منط های گردشگری-تفریتای
با قطعاش درشت دانه به منظور ارائه خدماش برتار باه شاهر تهاران و رفاع کمبودهاای خادماتی ،گردشاگری ،ومو شای،
تفریتی ،فضای سبز و ور شی میباشد ا منظر مفهو  ،با رشد سریع اجتماعی و اقتصادی همراه است ا منظار نهاادی،
در حو ههای مدیریتی به دلی وجود ذینفوذان و ذینفعان رسمی و غیررسمی و مجاورش با استان البر  ،بسیار پیچیاده
و گاهی در سردرگمی است

منبع)Narain & Nischal, 2007; Adell, 1999( :

Downloaded from iueam.ir at 11:39 +0430 on Friday June 22nd 2018

پیشاروی شاهری ،شااکلی ا رشاد کاالنشااهری و
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در جاادول  ،2گونااهشناساای مناااطق پیراشااهری

تتلی شده است

بیااان شااده و منط ااه  22شااهر تهااران باار ایاان اسااا
جدول  -2گونهشناسی مناطق پیراشرری و استنتاج منطقه  22شرر ترران
پیراشههرر روسههتایی نمکههانهههای

ا نظر جغرافیایی ،به مرکز شهر نزدیاک نمای باشاند و ا شاهر فاصاله دارناد ولای ناوعی ا نادگی
شهرنشینی را تجربه میکنند

روستایی با آگاهی و تفکر شرروندی)
پیراشرر پراکنده

در نزدیکی شهر قرار دارد و به واسطه مهاجرش و هد سکونت ،دارای تناوع قاومی بسایار و باورهاا و
ع اید متنوع است

پیراشرر زنجیرهای

یک فرایند مهاجرش اجدادی همچون :انت ال مکان جغرافیایی جمعیت یاک روساتا باه متلای دیگار،
مهاجرشهای نجیرهای قومی و خانوادگی است که دارای یکپارچگی قومی ،باورها و ع اید است

پیراشرر درجا نپیرامهون شهرری در
موقعیت مناسب و در جایگاه خود)

نزدیک به مراکز شهر ی ،منتج ا توسعه شهری ،متص به نواحی شهری و شهرنشینی در مکاان خاود
هستند این مناطق ،در نواحی جذب کام در شهر قرار دارند
گروه ساکنان قدیمی با جانشینهای جدید جابهجا میشاوند ،حفاظ ورایامهاای نهاادی مرساو یاا
سنتی ساکنان اولیه صورش میگیرد

پیراشرر جذبشده
استنتاج کلی از این گونه شناسهی در
خصوص منطقه  22شررداری ترران

منط ه  22شهر تهران ا نظر ساختار فیزیکی -کالبدی میتواند در این دستهبندی ،در گونه پیراشاهر
درجا قرار گیرد که بر اثر گسترش کالبدی شهر تهران در ون جاذب شاده اسات ،اماا ا لتاا ابعااد
جمعیتی -اجتماعی به عنوان یک پیراشهر پراکنده و دارای تنوع قومی و ع اید متنوع اجتماعی میباشد

منبع :نآشنایی)1392 ،

شهرک قله
یبا دشت باق(نیمه شرقی)

یبا دشت باق (نیمه غربی)

دهکده المپیک

شهرک صدرا

شهرک چشمه

نقشه  -1گونههای بافت مسکونی در منطقه  22شرر ترران
منبع :ناطالعات دریافتی از شررداری منطقه  22ترران)1392 ،

وجه تمایز منط ه  22شهر تهران باا ساایر منااطق

 -دریاچاااه شاااهدای خلااایج فاااار  ،بوساااتان

تهران ،وجود کاربریهای فرامنط های ون است که در اداماه

جوانمردان ،وبشار البر تهران ،مجموعه تفریتای هازار و

به برخی ا ونها اشاره شده است:

یک شهر در دست احداف ،مجتماع تجااری -فرهنگای و
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گونههای مختلف نواحی پیراشرری

تعریف
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ور شاای تاااش مااال ،مجموعااه تجاااری تهااران مااال و

وینده مجموعه شهری کافی ندانساته و توساعه ون را باه

بیمارستان پروفسور سمیعی در این منط ه میباشاد کاه

صورش جنگ داری شهری ،ترویج الگوی کشت بااغداری

به عنوان مرکز حو ه غربی شهر تهران و مجاور با اساتان

در داخ شهر و درون حو ههای شاهری ،احیاای اراضای
شی

البر است

کوهستانی و ایجاد جنگ در اطرا شهرها ،توصیه

به شناسایی مشکالش ،پاسخگویی به نیا هاای ساکونت و

موقعیاات ارتباااطی و مااینهااای بکاار وساایع ،پتانساای

فعالیت گروههای مختلف جمعیت مجموعه ،در چاارچوب

مناسبی برای ایفای ن ام فراشاهری و فراملای دارد ،باه

اصول توسعه پایدار اجتماعی ،اقتصادی و یست متیطی،

عنوان «قل مجموعه شاهری» یااد شاده اسات اطاال

در فرایند تتوقش کالبادی ویناده اسات و ایجااد تناوع،

عنوان قلا

کارایی اقتصاادی و مطلوبیات اجتمااعی در کاانونهاای

تجهیزاش شهری و خدماش ملای ،فراملای و باینالمللای،

جمعیتاای مجموعااه در وینااده ،کاااهم هزینااههااای

نشان ا اهمیت استراتژیک این منط ه دارد

خدماش رسانی و حم ون ا و جاباهجاایی ،جلاوگیری ا

مجموعاه شاهری ،جاای دهای تأسیسااش و

همچنین باید منط ه  22شهر تهران را باه عناوان

گساااترش ولاااودگیهاااا و حفاهااات ا ار شهاااای

دروا ه غربی ورودی شهر تهران ،تل ی کرد یرا موقعیات

یست متیطی و حفاهت ا اراضی کشااور ی باه عناوان

استراتژیک منط ه  22ا لتا جغرافیایی ،مفصا مهام

خطمشی کلی هدایت توسعه کالبدی منط ه مورد توجاه

ارتباطی استان تهران و استان البار  ،عباور شاریانهاای

قرار گرفته است (مهندسین مشااور توساعه باو ساا گان

اصلی ترانزیتی کشور نظیر :و ادراه تهاران -کارج ،و ادراه

پایدار)1385 ،

در حال احداف تهران -شمال ،ادامه بزرگراه شهید همات

 -طرح مجموعه شهری ،عمده فضاهای با و سابز

(شهید خرا ی) و بزرگراه شهید حکیم ،عاالوهبار ارت اای

موجود مجموعاه شاهری تهاران را شاام چهاار پاارک

ن اام مواصااالتی باارای کا شااهر تهااران ،قابلیااتهااای

جنگلی (چیتگر ،قرچک ،لاویزان و سارخه حصاار) و نیاز

دسترسی بینظیری برای منط ه باهوجاود وورده اسات و

کمربند سبز تهران ،پاارک چنادمنظوره پردیساان و بااغ

ون را به مهمترین ن طه و دروا ه طالیی ورودی باه شاهر

گیاه شناسی ملی در متور تهران -کرج را بارای نیا هاای

تهران تبدی کرده است

نقشه  -2موقعیت استراتژیک منطقه  22شرر ترران
نقشه  -2موقعیت استراتژیک منطقه  22شرر ترران از لحاظ جغرافیایی
منبع :ننگارندگان؛ اقتباس از مطالعات ساماندهی ورودی غربی ترران ،مرندسین مشاور آرمانشرر)1389 ،
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 -هد کلی طرح مجموعه شهری تهران با توجاه

می کند همچنین در این طرح ،ا منط ه  22که ا لتا
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تمامی این ماوارد ،منط اه  22شاهر تهاران را باه

ا قلمروهای مدیریتی انتصارا در دست شهرداری یا نهاد

عنوان یک منط ه پیراشهری متمایز در کالن شهر تهران،

مدیریت شهری نیست و شعبههای استانی و شهرساتانی،

معرفی میکند

و ارتخاناههااا و ساا مانهااای مرکاازی نیاز عمااال بخاام

سؤال دوم پژوهش :آیا استقرار خردهنظام مهدیریت

عمده ای ا خدماش شهری را در دسات دارناد ،باا تفار

ا حدود چهار دهه پیم ،عوام مختلفای موجا

حکومااتهااای ملاای هنااو سااهم عماادهای در توسااعه

توسعه فیزیکی شهر تهران و افزایم رواباط و پیونادهای

کالن شهری بر عهده دارند اما حو ه سیاساتگاذاری باه

ون با منط ه پیرامونی خود شده و به تدریج منط ه عملکاردی

نوعی با ی چندسطتی و چندن شی بادل شاده اسات و

یا مجموعه شهری تهران را شک داده است برخی ا این

پیچیدگی رو افزون حاص ا پویایی شارایط متیطای را

عوام عبارتند ا  :افزایم طبیعی جمعیت ،افزایم مهاجرش

بااه معضااالش اصاالی فااراروی حاکمیاات کااالنشااهری و

طرح جامع تهران،

سیاست فضایی ون تبدی کرده است تفر سیاسای باه

افزایم قیمت ماین در داخا متادوده طارح ،اساکان

عنااوان سااروغا هرگونااه بتاا درباااره حکومااتهااای

اقشار کم درومد در اراضی پیرامونی ،اعمال متادودیتهاایی

کالن شهری حاکی ا این است که هر قلمرو حکومتی یاا

در مینه است رار صنایع و کارخانههاا در قلمارو بالفصا

مدیریت متلی دارای حق ،اختیار و صاالحیت اههاارنظر

شهر و نظایر ون (وخوندی و همکاران)1385 ،

در بخشی ا قلمرو منط ه یا هر شهر است و هیه مرجاع

ا روستاها و شهرها به تهران ،تصوی

روند سریع گسترش منط ه عملکردی تهران ،بدون

حکومتی واحدی برای تصمیمگیاری و عما در گساتره

پیم بینی و است رار ترتیباش نهادی و قاانونی ق بارای

ک منط اه کاالن شاهری وجاود نادارد نظریاهپاردا ان

کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدماش متناسا در کا

حکومت کالن شهری استدقل می کنند که باید باین ناوع

منط ااه ،موج ا باارو مشااکالش و معضااالش متعااددی

سیستم سا مانی و حکومتی یاک شاهر -منط اه باا کلیات

همچون :گساترش ساکونتگاه هاای غیررسامی ،تخریا

ارگانیک و قلمارو عملکاردی ون ،انطباا وجاود داشاته

متاایط یساات ،ا بااین رفااتن اراضاای مرغااوب باااغی و

باشد عد انطبا قلمارو ساا مانی حکاومتی -متلای باا

کشاور ی ،ولودگیهای وب ،خاک و هوا ،ناکاارایی شابکه

قلمرو عملکردی شهر -منط هها را میتاوان عمادهتارین

و شده است عالوه بر ایان ،معضا دیگاری

چالم در اداره و حاکمیت این مناطق دانست (وخونادی

حم ون

که به ابعاد فرایندی و رویهای سیاساتگاذاری و اجارای

و همکاران)1385 ،

تصمیماش مربوز می شود و در منط ه کالنشهری تهران

مطالعاش نهادی نشان میدهند که اداره و حاکمیت

به صورش حااد و بترانای وجاود دارد ،تفار سیاسای و

منط ه کالن شهری چه در درون هر یک ا قلمروها و چه

حکاومتی در اداره و مادیریت منط اه عملکاردی تهااران

در ک گستره منط ه کالن شهری ،بین دو دسته عناصار

است این مسئله در بسیاری ا موارد دلی شک گیری یا

حکااومتی و عمااومی ت ساایم شااده اساات و بخاامهااا و

تشدید مشکالش یاد شده است منظور ا تفار سیاسای،

گروههای ذی نفع دیگر تأثیر چندانی بر ون ندارند تفار

وجود تعداد یادی قلمروهای حکومتی -مادیریتی مسات

سیاسی در این بخم نیز اثراش خود را نشان میدهد باه

ا هم در گستره مناطق شهری است کاه ماانع ا اتخااذ

طوری که سا وکار مشخصی برای همااهنگی ،همکااری و

تصاامیماش سیاسااتی یکپارچااه در ک ا گسااتره منط ااه

همیاری ،حتای باین ایان دو دساته عناصار حکاومتی و

ماایشااود مجموعااه شااهری تهااران در شاارایطی کااه

مدیریتی در منط ه کالن شهری نیاز تادبیر نشاده اسات

تصمیم گیری درباره ارائه خدماش عمومی در درون هریک

(صرافی و تورانیان)1383 ،
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مناطق پیراشرری در کالنشرر ترران ضروری است؟

عملکردی روباهروسات واقعیات ایان اسات کاه اگرچاه
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یکی ا مسائ عمده و متداول مناطق کالنشاهری
کااه بااه طااور فزایناادهای نیااا بااه ح ا ون در م یاساای
منط ه ای احسا

میشود ،حم ون ا اسات باه دلیا

خزش شهری ،تهدید گساترههاای طبیعای و فضاای باا
است که در حفظ کیفیت مطلوب نادگی شاهری ن ام
حیاتی دارند ا دیگر مسائ

یستمتیطی کاه بسایاری

منط ه کالنشهری و رفتوومد مکارر باین ونهاا ،بادیهی

هواست ا ونجا که ولودگی هوا ،متیط وسایعی را تتات

است که سفرهای رو انه به مت کار و به هماان نسابت

تأثیر قرار می دهد و باه فراتار ا قلمارو شاهرداری نفاوذ

برای تفریح ،خرید ،فعالیتهای ور شی و فرهنگی و سایر

میکند ،یافتن راهحلی برای ون ،نیا مند تالشی منط های

موارد ،بخم غالبی ا ندگی رو مره ساکنان این منااطق

است

اساات بااه همااین دلی ا یک ای ا ویژگاایهااای مناااطق

هرفیااتهااای شااهری منط ااه  22را ماایتااوان در

کالن شاهری ،اتکاا باه خاودرو باه عناوان شاک عماده

شاخههای مختلفی مشاهده کرد چنانکه در چناد ساال

رفتوومد است

اخیر به همات مادیریت شاهری ،منط اه  22شاهرداری

ا دیگاار مسااائ جاادی در مناااطق کااالنشااهری،

تهران ،در ایجاد ،تأمین و احداف کااربریهاای شاهری و

یست متیطی است که ارتباز نزدیکای باا دیگار

فراشهری رشد چشمگیری داشته و نیز در مینه احاداف

مسائ همچون :خزش شاهری و حما و ن ا دارد ایان

امکاناااش فرهنگاای -مااذهبی ،مراکااز تفریتاای و اوقاااش

موضوع باع ایجاد واکنمها و حساسیت گساتردهای در

فراغت ،مراکز درمانی ،شبکه حم ون ا عماومی ،شابکه

سطح منط ه و فراتار ا ون شاده اسات باه دلیا نباود

عرضه کااق ،ساامانه خادماش امنیات و نظام اجتمااعی،

مدیریت منط های و وجود ساختار نهادی تفکیاک شاده،

تأسیساش و تجهیزاش شهری ،پارک و فضای سبز شهری،

مناطق کاالن شاهری در بسایاری ا کشاورها در م ابا

این پیشرفت تا حدودی قاب قبول اسات (شارساتان)1385 ،

مشکالش فزاینده کاهم کیفیت و تخری متایط یسات

در این راستا ،تتاوقش و گساترش کالبادی منط اه 22

قرار گرفتهاند یکی ا عوارض یساتمتیطای در الگاوی

شهر تهران به شرح جدول  3است

مسائ

جدول  -3تحوالت و گسترش کالبدی منطقه  22شرر ترران
دوره

تحوالت و گسترش کالبدی منطقه  22شرر ترران

1340 - 1358

با تصوی طرح جامع اول تهران (فرمانفرماییان) در وذرماه  1347و تصوی دو متدوده  5ساله (خدماتی شهرداری تهاران) و
 25ساله (حد نهایی گسترش کالبدی پیوسته شهر) ،منط ه  22در این متدوده قرار گرفات در طارح جاامع اول تهاران کاه
استراتژی طراحی فیزیکی شهر در بلندمدش ،چندهساتهای و در م یاا منط اهای یاک شاهر دوقلاو اسات ،منط اه  22در
حدفاص دو قلوی شهر قرار گرفت

1358 -1366

با پیرو ی ان الب اسالمی و تتوقش عمیق در همه عرصهها و پیامدهایی چون :رهاشدگی متدودیتهاای اعماال شاده بارای
گسترش شهر ،افزایم رشد طبیعی جمعیت شهر و بیشتر شدن شاتاب مهااجرش باه منط اه شاهری تهاران ،رشاد کالبادی
سرعت گرفته و متدوده خدماشرسانی تهران بیم ا  2/5برابر شد

1374-1366

پ ا پایان جنگ تتمیلی و عد توانایی مسئوقن شهرسا ی کشور در برطر کردن و جوابگویی به مشکالش شهر تهاران باا
استفاده ا طرح جامع اول تهران ،تهیه «طرح حفظ و ساماندهی شهر تهران» در دستورکار قرار گرفت در این طارح ،منط اه
 22شهر تهران بر مبنای حو هبندی پنج گانه به هویت صنعتی ،تفریتی و ور شای اختصااص داده شاد در ساال  1374نیاز
تهیه «طرح مجموعه شهری تهران» ،ن طه عطفی در تتوقش تهران به حساب ومد

1374 -1380

شورای عالی شهرسا ی و معماری ایران در مصوبه طرح جامع دو تهران (طرح حفظ و سااماندهی شاهر تهاران) ،توساعه در
اراضی غرب مسی کن را و اد کرد و با پذیرش پهنهبندی 22گانه تهران ،منط ه  22شهرداری تهران به وجود ومد

منبع :نمرندسین مشاور شارستان 1382 ،و یافتههای تحقیق)

Downloaded from iueam.ir at 11:39 +0430 on Friday June 22nd 2018

وابستگی مت اب مرکز سکونتی -فعالیتی موجود در یاک

ا مناطق کالن شهری با ون دست به گریباناند ،ولاودگی
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منط ااه  22تهااران ،منط ااهای اساات کااه سااا مان

مدیریت و برگزیدن شیوههای نوین و امکانپذیر و توجاه

فضایی و سااختار ون باه صاورش کالبادی مجتماعهاای

به ضرورش برپایی یاک ساا وکار منساجم و یکپارچاه باا

مسکونی -تجاری و اداری بلندمرتبه میباشد و در ساطح

ویژگی های متلی برای برناماه ریازی و مادیریت منط اه

متاادودی ،تااراکم باااقیی شااک گرفتااه اساات امااا

پیراشهری ،ق و ضروری است

شهرک هایی کاه قادمت بیشاتری دارناد نظیار :دهکاده
و ادشهر ،به شک مجموعههاایی کامارتفااع و باه سابک

اساسیترین و تعیاینکننادهتارین تنگناا و تهدیاد

ارگانیک طراحی شدهاند

موجود برای مدیریت مجموعه های شهری کشور ،ف ادان

منط ااه  22شااهر تهااران بااه عنااوان یااک منط ااه

نگرش متروپلیتین به برنامهریزی و مدیریت فضاایی -کالبادی

پیراشهری واجد ویژگیهای یر اسات کاه ون را نیا مناد

مجموعه های شهری در تما عرصههای ذهنای ،عینای و

مدیریت و برنامهریزی خاص میکند:

نهادی ذیربط میباشد

 تغییر مداو در متالش منااطق پیراشاهری :بااگسترش شهر و تأثیر ون بر این مناطق ،متالش و جوامع
جدیدی به طور مداو به این مناطق اضافه خواهند شاد و
به اجتماعاش قادیمیتار خواهناد پیوسات در نتیجاه در
مناطق پیراشهری ،ترکی متغیری ا فعالیتهای شاهری
و روستایی بهوجود خواهد ومد
 تأثیر بر جمعیتی که به طاور مسات یم متاأثر اوضعیت این مناطق بوده و مدا در حال تغییر میباشاند
مجموعه ای ا با یگران و نهادهای مرتبط با برناماهریازی
در این مناطق حضاور دارناد هویات و عالیاق نهادهاای
مداخلهکننده ،بار فراینادهای هویاتبخشای باه منااطق
پیراشهری تأثیر میگذارند این موضوع ،ایجااد نهادهاایی

این ن ص و خال عمده ،ریشه در مسائ و موضاوعاش
دیگری دارد که مهمترین ونها به شرح ذی است:
 ضعف و نارساایی موجاود در متافا و مراجاع
علمی -پژوهشی
 تبعیت نظا های برنامهریزی و مادیریت شاهری
ا روند شهرنشینی و شهرگرایی
 ن ص در برخی قیههای مدیریت اف ی ،فضاایی،
متلی و شهری در ساختار کالن حکومت و دولت
 دوگانگی مفهاومی و عملیااتی حااکم بار نظاا
ت سیماش کشوری
 ف دان نگرش و سنت منط هگرایای در فرهناگ
عمومی و نیز فرهنگ اداری -اجرایی کشور

پایدار و شفا را که هرفیات مادیریت بلندمادش مناابع

ا جملااه ضااروریتاارین و ماا ثرترین ابزارهااای

طبیعی و بهبود شرایط نادگی گاروههاای کامدروماد را

برنامه ریازی و مادیریت شاهری ،مایتاوان باه قاوانین و

داراست ،مشک میسا د

م رراش متناس و کارومد اشااره کارد در واقاع هرگوناه

این مناطق ،قرباانی سااختارهای نهاادی ماوا ی و

مداخله و اقدا رسمی در سطح شاهر و منااطق شاهری،

ضعیف اند رقابت منافع بدون چارچوب نهادی مناس که

نیا مند دارا بودن پشتوانه ها و مستنداش ح وقی و قانونی

تعادل و عدالت را بین ونها برقرار کند ،ف ر را کاهم دهد

است اصاوق ح او شاهری در ایاران ،نسابت باه ساایر

و متیط را متافظت کند ،بسیار مشک است مشکالش و

رشتهها و حو ههای ح و عمومی ،کمتر مورد توجه قرار

فرصت های متیطی در نواحی پیراشهری همانند منط اه

گرفته و در نتیجاه ،دچاار برخای ن اایص و ضاعفهاای

 22شهر تهران را بایاد در یاک میناه اقتصااد سیاسای

ساختاری و متتوایی است به تبع همین ضعف عماومی،

بررسی نمود و نمیتوان اهمیت حضور نهادی چندگانه باا

تتااول و انطبااا بااا تتااوقش شااهروندی ،شهرنشااینی و

وهایف راهبردی را نادیده انگاشت بنابراین برناماهریازی،

شهرسا ی جدید و ضرورش های ح وقی و قانونی هادایت
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المپیک ،شهرک راه وهن ،شهرک چشامه یاا طارح ویاژه

 -6نتیجهگیری و پیشنراد
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در ح و شهری ایران به شمار می وید نگااه باه منط اه

کاهم قابلیت های توسعه کنونی و به مخااطره اناداختن

کالن شاهری یاا مجموعاه شاهری و ضارورش و الزامااش

هرفیتهای رشد وتی می شوند به هرحال نمیتاوان سار

قانونی برای برنامهریزی و مدیریت این پدیده جدید ،نگااه

در قک کااالنشااهر فاارو باارد و مشااکالش ون را جاادا ا

و مالحظه ای کامال مغفول و گااه حتای ماورد تعاارض و

منط ه ح کرد و در عین حال به برونفکنای مشاکالش

ستیز در نظا قانونگذاری کشاور اسات اگرچاه قاوانین

در حومه پرداخت در واقع با هدایت شاهر در جهااش بهیناه

موجود حتی در مینه برنامهریزی و نظاارش کالبادی بار

توسعه و مسیرهای مناس و نیز مدیریت صتیح منااطق

مجموعه شهری نیز ناقص اند اما ابعاد مدیریتی مجموعاه

پیراشهری میتوان ا بیسامانی ونها جلوگیری کرد

شهری در قوانین موجود مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند

ساختار سنتی مدیریت چندپارچه و مجزا در شاهر،

نواحی پیرامونی شاهر باه علات ماهیات انت االی و

توانااایی ح ا مسااائ متعاادد و در هاام تنیااده منط ااه

بتاا برانگیااز ونهااا ،معمااوق توسااط پژوهشااگران و

کالن شهری و اعمال مدیریتی کارومد برای ونها را نادارد

برناماااهریااازان در منااااطق کاااالنشاااهری کشاااورهای

این ساختار دارای مشکالش اساسی ا قبی  :کمبود منابع

درحالتوسعه نادیده گرفته می شوند پژوهشگران مساائ

و انگیزه برای ح مشکالش فرامتلی ،ف دان جامعنگاری

مین شهری ،مدیران شهری و برنامهریزان ،در چاارچوب

در تبیااین مسااائ منط ااهای ،عااد امکااان برنامااهریاازی

متدوده شهر به بررسی مساائ مایپردا ناد و ا مساائ

یکپارچه ،ناهمااهنگی در ارائاه یرسااختهاا و خادماش

نواحی پیرامونی شهر غفلت میکنند مگار ونکاه مطالعاه

منط های و در نهایت ،فاراهم نباودن میناه مشاارکت و

منط ه یا تدوین طرحهای منط های در دساتورکار باشاد

شراکت تمامی کانمگاران توساعه در مادیریت منط اه

ماهیت پویا و یکپارچه مناطق پیراشهری ،متدودیتی عمده

کالن شهری میباشد بنابراین موضوعاش مربوز به نواحی

برای توسعه کالبدی این مناطق است درحالی که منااطق

پیراشهری مناطق کالن شهری که تتات تاأثیر عواما و

پیراشااهری ،چناادعملکردی هسااتند و پتانساای فراواناای

نیروهای مختلفی شک میگیرناد و در قلماروی فضاایی

برای تغییر ماهیتشان دارند ،توساعه کالبادی ونهاا پیچیاده

پیرامون کالن شهر گساترش ماییابناد ،بایاد باا دقات و

بوده و ویژگی مشخصی ندارناد ایان توساعه باا توساعههاای

حساسیت بیشتری به مدیریت ساختاری -کارکردی ونهاا

غیرمجا  ،توسعههای غیرپیوساته و تغییاراش کااربری ماین

پرداخته شود ا این رو باید به ساختار این نواحی یعنای

شناخته میشود

مجموعه عناصر و پیوندهای بین ونهاا توجاه نماود ایان

گسااتردگی و پیچیاادگی مراکااز یساات و فعالیاات

روابط میتوانند هم بین اجزا و اجزا و هم بین اجزا و کا

نواحی همبستهای که نبض ونها با کالنشهر در یک ن طه

باشااند ا سااوی دیگاار بایااد کااارکرد ون کااه همااان

ماای نااد ،ماادیریت کااالنشااهری را در سااطتی فراتاار ا

جریان های بین پیوندهای مجموعه عناصار اسات ،ماورد

نهادهای منفک و یکایک شهرداریها ،ضروری مایساا د

بررسی قرار گیرد ا ونجایی که هر نظا و اندا وارهای باا

در چنین شرایطی مهمترین معض پایمروی کاالنشاهرها،

ساخت و سرشت ویژه خود ،کارکردهای خاصای را بارای

نتوه مدیریت ونها به گونه ای است که بتواند ضمن ایفای

اندا ها و اعضای خویم تعیین کارده و انادا هاا نیاز در

ن م مطلوبی در فضای تا ه جهاانی ،توساعهای پایادار و

م اب  ،برای تت ق هماهنگی و تعادل در سیستم ،موهف

متیطی قاب یست را نیز برای ساکنانشان رقم نند

هستند در راساتای کا نظاا ایفاای ن ام نمایناد ،در

نواحی گسترده ای که مورد خزش ساختوساا های

نواحی پیراشهری ،کارکرد یا عم تمامی عوام و عناصار

لجااا گساایخته و فاقااد هماااهنگیهااای کا نگرانااه قاارار

در کلیت با تفکر انسجا  ،تعادل و یکپارچگی سیساتم در

Downloaded from iueam.ir at 11:39 +0430 on Friday June 22nd 2018

و کنترل این تتوقش ا جمله مهمترین ایان کاساتیهاا

می گیرند و اغتشاش فضاایی باه باار مایوورناد ،موجا

بررسی است ارار خردهنظا مدیریت  /غالمرضا کاهمیان ،متمود ضیائی ،م صود امیری ،حسین مرادی اااااااااااااااااااااااااا 55

سایه ایجاد قوانین ،ضاوابط و م ارراش ایان ناواحی بایاد
کامال مدنظر قرار گیرد

دانشپور ،هره ( )1385تتلی نابرابری فضایی در متیطهای
پیاارا  -شااهری (کوششاای در اسااتفاده ا رهیافاات

برنامااهریاازی و ماادیریت راهبااردی در تهااران) ،نشااریه
هنرهای یبا ،شماره 5-14 ،28

 -7منابع
وخوندی ،عبا

احمد برکپور ،ناصر اسدی ،ایارج بصایرش،

حاکمیت منط ه کالنشاهری تهاران ،نشاریه هنرهاای
یبا15-26 ،33 ،
وخوناادی ،عبااا

احمااد باارکپااور ،ناصاار اساادی ،ایاارج

طاهرخانی ،حبی الاه بصایرش ،میاثم رنادی ،گلازار
( )1386حاکمیت شاهر -منط اه تهاران :چاالمهاا و
روندها ،نشریه هنرهای یبا ،شماره 29
اسدی ،ایرج ( )1383راهبرد منط هگرایی در حکمروایی منااطق
کالنشهری ،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 17
اسدی ،ایرج بردست ،اسفندیار ( )1389گونه شناسی مناطق
شهر -بنیاد در مطالعاش شهری و منط ه ای :با نظری بر

واکاوی مفهو مجموعه شهری در ایران ،نشریه معماری
و شهرسا ی هنرهای یبا30-17،)43(2 ،

وشنایی ،تکتم ( )1392تتلی پیامد سیاست هاای هادایت و
کنترل رشد پیراشهرنشینی در هاله کاالنشاهر تهاران،
پایاننامه کارشناسیارشاد شهرساا ی ،دانشاگاه علام و
صنعت ایران

امیری نژاد ،غزال ( )1388برنامهریازی کااهم اثاراش منفای
یست متیطی ناشی ا پیشروی شاهری در برخوردگااه
پیرا-شهری با به کارگیری روش ار یابی یست متیطای
( )EIAنمونه ماوردی :منط اه  18تهاران ،پایاانناماه
کارشناساایارشااد ،دانشااگاه شااهید بهشااتی ،دانشااکده
معماری و شهرسا ی
ایا ی ،سید متمد هادی ( )1393مدیریت شهری ،جلاد اول:
مبانی و حو هها ،چاپ دو  ،تهران :انتشاراش تیسا
پرهیزگااار ،اکباار کاهمیااان ،غالمرضااا ( )1383رویکاارد
حکمروایی شاهری و ضارورش ون در مادیریت منط اه

کالن شهری تهران ،فصالنامه پاژوهم هاای اقتصاادی،
50-29 ،)16(5
خراز بردست ،اسفندیار ( )1379بررسی ارتباز عملکاردی

سکونتگاه های خودرو اطرا شهر تهران ،مجله معماری
و شهرسا ی هنرهای یبا ،شماره 65-73 ،8

بهنا ( )1394شاناخت منااطق همگان برناماهریازی
فضایی در منط ه کالن شهری تهران با استفاده ا روش

خوشهبندی  k-meanفصالنامه جغرافیاایی سار مین،
118-89 ،)46(12

سااعیدنیا ،احمااد ( )1383کتاااب ساابز شااهرداری ،ماادیریت
شااهری ،تهااران :انتشاااراش سااا مان شااهرداریهااا و
دهیاریهای کشور
سااعیدی رضاااوانی ،نویااد کاهمیاااان ،غالمرضاااا ()1380
امکان سنجی واگذاری وهایف جدیاد باه شاهرداریهاا،
جلد اول (بررسای تتاوقش نظاری و تجاارب جهاانی)،
تهران :انتشاراش سا مان شهرداریها
شیخی ،متمد ( )1385مدیریت مناطق کالنشهری :مدیریت
شهری و سکونتگاه های خاودرو در منط اه کاالنشاهر
تهران ،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 18
شیعه ،اساماعی

( )1382لازو تتاول مادیریت شاهری در

ایران ،مجله جغرافیا و توسعه62-37 ،)1(1 ،
صااارافی ،مظفااار تورانیاااان ،فضااایلت ( )1383مااادیریت
کالن شهری :مروری بار دیادگاه هاای نظاری مادیریت

کالنشهری با تأکیاد بار جنباههاای نهاادی ،فصالنامه
مدیریت شهری ،شماره 6-17 ،17
عسگری ،علی کاهمیان ،غالمرضا ( )1385شناخت و تتلی
نظا موجاود مادیریت مجموعاه هاای شاهری کشاور،
فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 6-21 ،18
قدن م د  ،علیرضا ر قی شیرساوار ،هاادی ( )1388دقیا

حاشیه نشینی در کالن شهر تهاران فصالنامه مطالعااش
مدیریت شهری80-63 ،)3(1 ،

مهندسااین مشاااور ورمانشااهر ( )1389مطالعاااش ساااماندهی
ورودی غربی تهران تهران :حو ه معاونات شهرساا ی و
معماری شهرداری تهران.

مهندسین مشاور توسعه بو سا گان پایدار ( )1385مطالعااش
جابه جایی و حم و ن ا و شابکه هاای ارتبااطی طارح
جامع تهران :مرکز مطالعاش و برنامهریزی شهر تهران.
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میثم طاهرخانی ،حبی اله ( )1387چشم انادا نظاا

یاری ،کرامت اله قربانی ،رامین فرهاادی ،اباراهیم الماسای،

1396  بهار، شماره هجدهم/ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری56
،) مطالعاش یستمتیطی1382( مهندسین مشاور شارستان
طااارح ماطالعاااش و باررسای مسائ توساعه شاهری
 حاو ه معاونات: تهاران،  جلد چهاار، تهران22 منط ه
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