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 چکیده

که در بیشتر موارد  است جهان یشهرهاکالن یذات یهایگژیو از ،یشهر حریم های در نیزم از استفادهدر  منافع  تضاد

مسوتننی   کشوور  یشهرها گرید از آن یبرا میحر یرسم فیتعر در که رانیا تختیپا تهران. به سوداگری زمین می انجامد

 حاضور  پوژوه  هود    .است میحر در یرقانونیغ ای و یقانون منافع با نفعیذ یهاگروه از یعسیو فیط دارای است شده

در حوریم   منفعوت  ایو  و قودرت  از دارنود  که ینفوذ و اراتیاخت به توجه با که است ینفعیذ یهاگروه لیتحل و ییشناسا

 یبررسو  بوه حوریم   موجوود  اتیادب مرور با ی است کهلیتحل -یفیتوص حاضر مقالهپژوه   روش . برندیم بهره پایتخت

 و پرداختوه   Power /interest Matrixو منفعوت   بر اساس ماتریس قدرت شناخت و تحلیل ذینفعان حریم پایتخت

کوه   دهود یمو نشان  پژوه  یهاافتهی ی مصاحبه و پرسشنامه آن را مورد تحلیل قرار داده است.ابزارها از استفاده با سپس

ی مردمو  یهوا گوروه  و یخصوصو  بخو   ،یعمووم  بخ  ،یدولت-یحکومت بخ  دسته چهار در تختیپا میحر نفعانیذ

که بخ  ذینفعوان   دهدیمپژوه  حاضر نشان  جینتا هر یک دارای ذینفعانی کلیدی دیگری هستند. که شوندیمخالصه 

 و از قدرت اگرچه دولتی  -عمومی و خصوصی از بیشترین میزان قدرت و منفعت برخوردارند ، ذینفعان بخ  حکومتی

ی تنها بخشوی اسوت کوه از    مردم یهاگروهان و در نهایت ذینفع برندیمند اما از منفعت پایینی سود برخوردار ییباال نفوذ

 ند.برخوردار فعتمن و قدرتکمترین میزان 

 تهران، ماتریس قدرت/ منفعت شهرکالن حریم پایتخت، تحلیل ذینفعان، :هاکلیدواژه
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 مقدمه .0

محودوده   عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیراموون  شهر میحر و محدوده فیتعار قانون 2در ماده  حریم

مربوو  تجواوز    نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخ  شهر که

شهر تنهوا در چوارچوض ضوواب      حریم داخل هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در منظوربهو  ننماید

نظارت بر احوداث هرگونوه سواختمان و تأسیسوات      .دخواهد بو ریپذامکانجامع و هادی  یهاطرحو مقررات مصوض 

مجلوس  ) اسوت بور عهوده شوهرداری     شوده شوناخته مجاز شهر  حریم و ضواب  مصوض در داخل هاطرح موجببهکه 

 (.  1830شورای اسالمی، 

یر عوامول اجتمواعی،   توأ  بسیار تحت  زیرا که ی در داخل مرزهای جغرافیایی تعریف کردراحت بهتوان ینمیم را حر

حمایوت  »کوه  مکانی مشخص شوده   عنوانبه. در فرهنگ فارسی معین حریم است هاآنفرهنگی و تعامالت عملکردی 

شوود و در قالوب عبوارات گونواگون،     یمی شناخته مختلفدر منابع خارجی حریم با عناوین «. و دفاع از آن واجب است

روسوتا شوهری، هالوه شوهری، کمربنود سوبز،       شهری، اراضی عملکردی، حوزه تداخل شهر و روستا، منطقوه   کرانهپس

شده است. در منابع خوارجی حوریم بوا اصوطالحات     یفتعرشهری و مرزهای خدمات شهری و غیره  توسعهمرزهای 

 ،1کواوز )شوهری  کرانوه پوس شوهری،   نواحی فرای، احومهنواحی  شود و در قالب عبارات گوناگون؛یمی شناخته مختلف

 ،0ی )ادلشوهر (، هالوه  2411 ،8ی )ژیانگ و سالووشهر -شهر و روستا، هاله روستا حوزه تداخل (2440 ،2زلیتپ ؛2442

شوهری،   توسوعه مرزهوای  ، (2442 ،6(. کمربنود سوبز)چانگ و بنگسوتون   2411 ،زاهوو  ؛2447 ،2زاهو و والتجر  ؛1777

 شده است.یفتعر( 2412 3، ماجدی و پورجوهری 2440 1)ها لول و موقالمرزهای خدمات شهری

از بوه کوار رفتوه اسوت،      7«هالوه شوهری  » اصوطالح  مقاله برای معادل التوین آن  نیا آنگونه که در ایتخت حریم پای

و اسوکان غیررسومی بوه اشوکال مختلوف در       رمجواز یغ وسواز سواخت مستعدترین مناطق برای بروز تصرفات زموین،  

ی گذشوته  هوا دهوه یتخت در طی مدیریت حریم پا کهیطوربهی متعلق به منابع طبیعی یا مالکان شخصی است، هانیزم

بوه ذینفعوان    شوده هیو تهی هوا برناموه عدم توجه  عمده آن، دستخوش تغییر و تحوالت زیادی شده است، یکی از دالیل

، تغییور کواربری و تفکیوک اراضوی     ضوابطه یبو ی و رقوانون یغی وسوازها سواخت . مرتب  با حریم شهر تهران بوده است

ی زیو ربرناموه عدم توجه و  واسطهبهده تنها بخشی از مشکالتی بوده است که کشاورزی، استقرار واحدهای صنعتی پراکن

پایوان   هوا آنی ادارمدیریت حریم شهرها در مرزهای قانونی و آمد. برنامه ریزان  شهری معتقدند که  به وجوددر حریم 

                                                                 
1. Caves 

2. Pitzl 

3. Jiang & Swallow, 

4. Adel 

5. Zhao & Woltjer 

6. Zhao 

7. Hathloul & Mughal, 

8. Majedi & Pourjohari 

9. Urban fringe 
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برناموه ریزانوه قورار گیورد؛     پذیرد، برای اداره امور شهرها الزم است حریمی در پیرامون آنها تحت کنترل و نظوارت  نمی

 ،1838 زیرا شهر همچنان که بر پیرامون خود تا یر می گوذارد، از وقوایع و تحووالت آن نیوز توا یر موی پذیرد)معصووم،       

 بورای  یزیو ربرناموه  و یگوذار اسوت یس قوانونی  و رسومی  ابوزار  شهرها، برای حریم تعیین و فتعری(. از این رو 2ص.

، 1837 ،کواوش  و طورح  مشواور  نیمهندساست ) شهر پیرامون در سازها و اختسبرنظارت  و توسعه کنترل و هدایت

یی باشود بوه شورای  و    هایژگیواما اینکه این نوع مدیریت در پیرامون و حریم شهرها واجد چه مختصات و  (.10ص.

مهوم   1یتخوت آنچوه دربواره مودیریت حوریم پا    . کنندیمعواملی بستگی دارد که مسئوالن و متولیان شهری بر آن اعمال 

( و در دیگور  1836شوده ) یبتصوو ی که در طرح جوامع  اگسترهی مانند تهران با شهرکالننماید این است که حریم یم

است شامل تضاد منافع محلی متعددی است که هریک اهودا ، نیازهوا، ماهیوت و     شدهخواستهگسترش آن نیز  هاطرح

روستای واقع در حریم توا شوهرهای کوچوک و متوسو  )و حتوی      ی متفاوتی دارند. این تفاوت از دهیاری یک هاتوان

ی محلی)شوهرداری و دهیواری هوا( کوه     هاحکومتاز این  هرکدامنهادهای خدماتی ویژه( متغیر است. بر اساس قانون 

قانونی و حوریم خوود هسوتند.     محدودهو ساز در  برساختدارای قدرت اعمال کنترل  اندواقعدرون حریم شهر تهران 

موجوب تفور     هوا آنی محلی و نیز تفاوت در ظرفیت و صالحیت و گستره عمل و دید هر یوک از  هاومتحکتعدد 

 بوا ایون حوال، در طورح    (. 88،ص.1837 ،کاوش و طرح مشاور نیمهندساست ) شده حکومتی در این گستره قلمرویی

رعایوت اصول حفاظوت از    »( الوزام بوه   871، کواوش  و طرح مشاور نیمهندس) تختیپاشده در رابطه با حریم یبتصو

و فضواهای تفریحوی در گسوتره     هوا تفرجگاهو  هاگردشگاهبینی ی پهای کشاورزی، باغداری و یتفعالطبیعت، احیای 

از ذینفعوان مختلوف بوا     متوأ ر حریم پایتخت  ازآنجاکهاما  ید شده است،تأک« طبیعت پیرامون پایتخت برای استفاده عموم

برانگیز خواهد شد که بدون درک و شناخت درسوت   مسئله خودخودبهاست این مهم  و منافع متفاوت هاخواستهدامنه 

بنابراین ضرورت توجوه و شناسوایی   یی نخواهد برد. جابهی راه گذاراستیسی و زیربرنامه هرگونهاز ذینفعان مختلف، 

 دولتوی  و نهادهوای  هوا سازمان یکی از اهدا  مهم زیرا که؛ قرار بگیرد موردتوجهذینفعان مختلف و مرتب  با حریم باید 

سوهیل  )ا رگذارنود  داًیشود منوابع آن   نیتوأم که بر حفظ مشروعیت سیاسی سازمان و است  رضایت ذینفعانیو عمومی 

 (.124، ص. 1830خان،

 درکوه   انود دانسوته د یوا گروهوی   افور برای ذینفعان تعاریف متعددی ارائه شده است که در مهمترین آنها ذینفعان را ا

د یا سوازمانی کوه حقوو  و منوافعی نسوبت بوه       افرند و یا اباش ریرپذیتأ یا  رگذاریتأ د نهودا  سازمانی بتوانبه ا دنیرس

 ،2برایسوون ) دنو قورار گیر  ریتوأ  تحوت   هوا یخروج لهیوسبها یآن داشته باشد  یهایخروجعملکرد سازمان، منابع و یا 

ه اسوتراتژیک سوازمان را دارا   اکره و بحث و تغییر آیندکوچک که توان پاسخگویی، مذ یهاگروهافراد یا  (.8، ص.2440

                                                                 

( به صراحت مشخص می کند حریم مشخص شده بورای  1871) ( تهران و به دنبال آن طرح راهبردی حریم پایتخت1832طرح جامع سال ) .1

 آبادی و شهرک نیز می باشد. -نقطه روستایی 044نقطه شهری و بی  از  22م تهران نیست بلکه حریم بی  از تهران فق  حریم شهری به اس

2.  
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است که از یک وضعیت )سیاسوت، برناموه،   « سازمانی»یا  ها و« گروه»، «افراد» .(117 .، ص2411، 1ن و اِدنرمد)آکهستن

توانود  یمو  ینفمیرگذاری هم منبت و هم تأ یرپذیری و تأ گذارد، این یمیر تأ پذیرد و یا بر آن یمیر تأ موقعیت یا اقدام( 

 (2، ص.2442رانی شهری، م)برنامه سکونت گاه های سازمان ملل متحد، قابلیت های کلیدی برای حک باشد

راهبوردی یوک   در فرآینود مودیریت    یرگوذار یتأ و  مؤ رنق   تواندیماز این لحاظ که  خصوصبهتحلیل ذینفعان 

متوجوه شووند کوه     و مسوئوالن  تا مودیران  شودیممنجر  این تحلیل. استداشته باشند، حائز اهمیت  سازمان و یا پروژه

  چیزی باعث رضایت آنها می شود؟چه کسانی هستند و چه  هاآنذینفعان کلیدی 

ذینفعوان کلیودی حوریم     -1؛ شوود یمو بدین منظور، موضوع پژوه  حاضر در قالب چند پرس  اصولی مطورح   

ی) بوه  چوه مناسوبات   -8ی ذینفع چگونه اسوت؟  هاگروهی هریک از رگذاریتأ سطح  -2یی هستند؟ هاگروهپایتخت چه 

ی ذینفع واقع در حریم پایتخت وجود دارد؟ بر این اساس در این پوژوه  سوعی   هاگروهمیان  لحاظ قدرت و منفعت(

 از ذینفعان با میزان قدرت و منفعت مشخص شود. هرکدامپاسخ داده شود و ارتبا   سؤاالتبر آن است تا به این 

 روش شناسی. 2

 روش تحقیق. 2.0

 تحلیلوی  -توصویفی  پژوه  از نووع  حاضر بر اساس هد  کاربردی و بر اساس ماهیت روش تحقیق در پژوه 

 هوای بخو  و  هوا سوازمان و سپس با مراجعه بوه   اسنادی ،یاکتابخانهگردآوری اطالعات ابتدا به روش  منظوربه .است

 نفعوان یذ از یفهرسوت  هیو ته از پوس د. گوردآوری شو   موردنظر یاهدادو  یاهیپااطالعات، موردمطالعه مستقر در محدوده

 اسوناد  و منوابع  مطالعوه  نیهمچنو  و کارشناسوان  و خبرگان با مشورت و یهمفکر مصاحبه، قیطر از که تختیپا میحر

 میحور  تیریمود  در هوا آن از هرکودام  یرگوذار یتأ  و منفعوت  و قدرت زانیم ییشناسا منظوربه استفاده شد که مکتوض

 منظوور بوه کوه   دیو گرد نیتودو  یاپرسشونامه  نفعوان، یذ منفعوت  و قدرت زانیم نییتع رایب. پرداخته شده است ختتیپا

 طبوق . اسوت  شوده اسوتفاده ( 2 توا  1) کورت یلطیوف   یازدهیو امت روش از نفوع، یذ یرگوذار یتأ  قودرت  شودت  یابیارز

ی منواطق تهران)منواطق   هوا یشوهردار  یوی اجرا نیمسوئول  و کارشناسوان  از نفور  84 با مصاحبه و شدهانجام یهایبررس

 میحور  نفعوان یذ از کیو  هور  منفعوت  و قودرت  زانیو م موورد  در تختیپا میحر کل اداره و (22،21،24،17،13،12،3،0

 spss افوزار نورم  از تخوت یپا میحور  نفعوان یذ از آموده دسوت به اطالعات لیتحل یبرا که آمد دست به یاطالعات تختیپا

 بوه  توجوه  بوا . است پرسشنامه ییایپا دهندهنشان که بود 1/4 باالتر زین( ییایپا) رونباخک یآلفا بیضر. است شدهاستفاده

 شوده انیو ب منفعوت  و قدرت از یبرخوردار حداقل زانیم یبرا 2/2 نیانگیم است شدهاستفاده یادرجه 2 فیط از نکهیا

ذینفعوان  ی از فهرسوت جوام شود، ابتودا    مرحله کلی ان 8ن حریم پایتخت فرآیند شناخت و تحلیل ذینفعا بنابراین در است؛

از مسوئولین اجرایوی    پرسشونامه طریق از مصاحبه با خبرگان و کارشناسان به دست آمد، سپس  حریم پایتخت از طریق

                                                                 
1. Ackerman & Eden 
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پوس   تیو درنهااز ذینفعان نظرسونجی شود و    هرکدامی به ازدهیامتی مناطق و اداره کل حریم پایتخت برای هایشهردار

 نهایی از آن استخراج گردید. نتایجاز ذینفعان  هرکدامی به ازدهیامتاز 

 0ماتریس قدرت/ منفعت. 0. 0. 2

بر مبنای دو معیار قودرت ذینفعوان    که شداکرمن پیشنهاد  و توسو  ادن 1773سال در  ابتدا منفعت/ قدرت ماتریس

کوه بعودها توسو      دیگردیم ترسیم آنو دستاوردهای  هاتیفعالو منفعت ذینفعان از  هاتیفعالدر تأ یرگذاری بر آینده 

 یوری گانودازه  و بوا جوایگزین نموودن   قورار گرفوت    مورداستفاده« اسکولز جانسون و»، «مندلو»، «برایسون»افرادی چون 

 (.  822 .، ص2442، 2)اوالندر و الندین منفعت درآمد شکل فعلیِ ماتریس قدرت به ،ینامیکمحور د یجابه منفعت

 به چهار دسته تقسیم کرد. توانیم بر اساس این ماتریس ذینفعان را

 

 هر یک از ذینفعان با توجه به ماتریس قدرت/ منفعت نقش . 0جدول 

 (A) ینانآفرنقش
هستند که از  یدیکل ینانآفرو نق  یگراندارند و معموالً باز یادیقدرت و منفعت ز

 برخوردارند. ییباال یرپذیریتأ یرگذاری و تأ 

 دسته هستند. ینشهروندان جز ایت دارند، اکنر یادینفعت زم یقدرت کم ول (Bشهروندان )

 (C) ها و نهادهاسازمان
شامل  یو دولت یحکومت یها و نهادهاسازمان یشتردارند. ب یادیقدرت ز یمنفعت کم ول

 شوندیدسته م ینا

 (D) تفاوتیبی هاگروه
 هستند یشهر یننشیهحاش یهاگروه معموالً گروه یندارند، ان چندانی قدرت و منفعت

 (هاتفاوتی)ب

 (2440 ،8برایسونمأخذ: )

 

. علیورغم منفعوت پوایینی کوه از     رونود یمذینفع در برقراری و تداوم ارتبا  به شمار  نیزتریبرانگچال  «C»ذینفعان

ان ممکون  ایون ذینفعو   چراکوه را راضی نگوه دارد   هاآنحفظ کرده و  دیگر ذینفعاندارند، باید رابطه خود را با  هاتیفعال

منفعوت و   واسوطه بوه  «D»است قدرت بالقوه خود را به رویداد یا فعالیتی خاص در سوازمان معطوو  کننود. ذینفعوان     

 . آنهوا اسوتفاده موی کنود     داشوتن نگواه برای راضی  خودتوان  ، سازمان از حداقلقدرت نفوذ کمتری که بر سازمان دارند

اگرچوه قودرت کموی     شووند  داشوته نگه همواره آگاه ستیبایمفعان نسبت به دیگر ذینبه علت منفعت باال  «B»ذینفعان

ته توانود داشو  یپروژه دالیول متعوددی مو    در یک منافع ذینفعان «یرلندکل لند و ا»ازنظر . (2 .، ص2440)برایسون، دارند

نی، کسوب  اقتصوادی، حوق قوانو    منوافع  مسائل مرتب  با اهدا  و رسالت ذینفوع،  توان بهیاین موارد م یباشد؛ ازجمله

                                                                 
1.  Power/interest matrix 

2. Olander & Landin 

3. Bryson  
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اشواره   موجوود  هوا و حفوظ شورای    ایمنوی، توسوعه فرصوت    و و اجتماعی، مسائل مرتب  با سوالمت  سیاسی حمایت

 (.6-2 .، ص2447، 1و وانگ )نگوین، اسکیتمورنمود

ی ذینفوع بور یوک سوازمان و یوا یوک پوروژه اعموال         هاگروهقدرتی است که  ،، منظور از قدرتپژوه  حاضردر 

قودرت قوانونی    توانود ناشوی از  یمکه  هاآنها، فراهم آوردن تسهیالت و اجرای گیرییمتصمردن کنند مانند کنترل کیم

یا مشروع، قدرت مبتنی بر زور، قدرت دان  و مهارت، اطالعات متناسب، قدرت ابزار کار و تولید، قدرت منوابع موالی   

پوروژه و یوا    یوک  و دسوتاوردهای  هوا یوت لفعا از عوایدی است که ذینفعوان ، منفعت از منظورو یا غیره باشد. همچنین 

توان در دو سطح قودرت و منفعتوی   یرا مکلیدی  هر یک از ذینفعانموقعیت آورند. بر این اساس، یم به دست سازمان

 هرکودام بورای  طور بالقوه که به منفعتیمحور عمودی  بر رویی که اگونهدر یک ماتریس نشان داد. بهدارند،  هرکدامکه 

شوده  یوان بدارد  از بوازیگران  هرکودام قدرتی که و بر روی محور افقی نشان داده خواهد شد  ان وجود دارد،از این ذینفع

 .است

 
 عانذینف منفعت ماتریس قدرت/ . 0شکل 

 (1777، ادن و اکرمن 2440، برایسون 2442)اورالندو و الندین : مأخذ

 

 . محدوده و قلمرو پژوهش2. 2

ی گیرد کوه هموین امور باعوث شوده از حوریم       دربرمبزرگی از استان تهران را محدوده کنونی حریم پایتخت بخ  

و پیشونهاد شود و    مطالعوه  1836که در طرح جوامع   شهرکالنی پیرامون امحدوده؛ 2دیگر شهرهای کشور مستننی باشد

( کوه بوا   1832تهیه شد. محدوده کنونی حریم پایتخت به اعتبار اسناد طورح جوامع تهوران )    1871تا  1837ی هاسالدر 

                                                                 
1. Nguyen, Skitmore & Wong 

هوا  آن تعیوین  نحووه  و شوهرک  و روسوتا  شهر، حریم قانون تعاریف محدوده و 2اد ماده مستننی نمودن حریم پایتخت از موضوع مف موضوعِ .2

 مرز از و دارد ضرورت آن در شهرداری کنترل و شده که نظارتتعریف شهر محدوده پیرامون بالفصل اراضی از است که در آن حریم، قسمتی

 حوریم  وضوعیت  خصووص  در ایوران  معمواری  و شهرسوازی  عالی شورای )مصوبه .ننماید تجاوز بخ  مربو  و شهرستان کشوری تقسیمات

 (.7/14/1872 تختیپا
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برای بالفصل پیرامون شهر، مشخص گردیده است، با احتساض شهر تهوران وسوعتی    شدهگرفتهتوجه به الزامات در نظر 

. این گستره از شومال بوه خو  الوراس     ردیگیبرمکیلومترمربع را در  2844کیلومترمربع و بدون آن حدود  2744حدود 

شور )مرز جنوبی استان تهران( از شور  بوه رودخانوه جواجرود، مورز      البرز، از جنوض به مرز شهرستان ری و رودخانه 

هوای پاکدشوت و وراموین، از غورض بوه مورز غربوی        شرقی شهرستان پردیس و همچنوین مرزهوای غربوی شهرسوتان    

ی دهستان جوقین( و کمربند سبز حائل بین شوهرهای تهوران   استننابهو شهریار ) میکرربا های تهران، قدس، شهرستان

ی دربرمو شوهرک، آبوادی و روسوتا را     018شوهر و   22ره محدود است، محدوده کنونی حریم پایتخت بی  از و گرمد

 (.1871؛ طرح راهبردی حریم پایتخت، 1832 سازگانبوم) ردیگ
 

 
 محدوده حریم پایتخت .2 شکل

 هاافته. ی0

 . تهیه فهرست ذینفعان حریم پایتخت0.0

در حاصول شود.    و خبرگان مودیریت شوهری   کارشناسان با یحضورصاحبه از طریق م تهیه فهرست اولیه ذینفعان

بوه چهوار    تووان یمو را  هوا آنقدرت، منفعت و اهدا  بنیادین  منشأی ذینفعان حریم پایتخت را بر اساس بندمیتقساین 

دسوته بخو    قدرت و منفعت، کلیه ذینفعان در چهوار   منشأبندی بر اساس بندی کرد، در این شیوه از طبقهدسته تقسیم

بنودی در  یمتقسو ایون   شووند. بنودی موی  ی مردموی طبقوه  هاگروهدولتی، بخ  عمومی، بخ  خصوصی و  -حکومتی

جودول   ی گیورد.  دربرمو را نیوز   نهادمردمی هاسازمانی غیردولتی و دیگر هاتشکلی مردمی، هاگروهشرایطی است که 

 .هددیمو عناصر کلیدی ذینفع حریم پایتخت را نشان  هابخ ( 2)



   دومشمارۀ                                              مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             32

 

 خش ها و عناصر ذینفع حریم پایتخت. ب2 جدول
ذینفع در  هایبخش

 حریم پایتخت
 عناصر و نهادهای ذینفع کلیدی حریم پایتخت

 -بخ  حکومتی

 دولتی

 یزیربرنامه و گذاری سیاست نهادهای

 پایتخت حریم در دولتی -حکومتی

هیئت دولت، وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری، 

 اه و شهرسازی، بنیاد مسکنوزارت ر

 دولتی -حکومتی انتظامیِ و قضایی نهادهای

 پایتخت حریم در
 اسنادنیروی انتظامی، سازمان  بت

 دولتی -حکومتی ایمنطقه سطح نهادهای

 پایتخت حریم در
 استانداری، فرمانداری و بخشداری

 -حکومتی زیرساختی و خدماتی نهادهای

 پایتخت حریم در دولتی
 رت نیرو، وزارت صنعت معدن و تجارتوزا

 -حکومتی حفاظتی و خدماتی نهادهای

 پایتخت حریم در دولتی

 میراث وزارت کشاورزی، جهاد وزارت زیست،محی  حفاظت سازمان

 خیریه امور و اوقا  سازمان گردشگری، و دستیصنایع فرهنگی،

 بخ  عمومی
 شهرداری

 دهیاری

 (کشاورزی تولیدی، -خدماتی) مقیاس خرد کنندگانتأمین صنعتی، هاکارخانه سازی،اختمانس داخلی، هایشرکت بخ  خصوصی

 های مردمیگروه
 محلی اجتماعات کنندگان،مصر  کاربران، شهروندان،

 غیررسمی هاینشین و سکونتگاهو حاشیه هایگروه

 (1044 ،های پژوه مأخذ: )یافته
 

 حریم پایتختتحلیل قدرت و منفعت ذینفعان . 0.2

بوا توجوه   » شناخت و تحلیل ذینفعوان « پرسشنامه»حریم پایتخت تحلیل ذینفعان  منظوربهفهرست اولیه،  هیهپس از ت

و پاسخگویی مسئولین اجرایوی شوهرداری   تدوین و جهت تکمیل  «در تهیه فهرست ذینفعان به مطالعات صورت گرفته

شود کوه قودرت و منفعوت هور       خواسته از مسئولین اجرایی شنامهدر این پرستوزیع گردید. و اداره کل حریم پایتخت 

مسوئولین  نفور از   84توسو    شوده تکمیول  هوای پرسشونامه . کننود  مشخص 2تا 1بین  دیبا عد حریم را یک از ذینفعان

آوری نتوایج حاصوله از   بوا جموع   .و تحلیول گردیود   آوریپایتخت جمع های مناطق و اداره کل حریماجرایی شهرداری

آمده که بوه شوناخت بیشوتر ذینفعوان     دستدامنه اختیارات هر یک از ذینفعان، اطالعاتی در مورد هر ذینفع به وظایف و

 کند.ها کمک میحریم پایتخت و رهیافت آن

 . قدرت0.2.0

هوای ذینفوع در حوریم پایتخوت بخو       دهد که در میان بخو  آمده نشان میدستها بهنتایج حاصل از تحلیل داده

هوا برخووردار هسوتند هرچنود عناصور      کل از شهرداری و دهیاری از قدرت بیشتری نسبت به دیگر بخ عمومی متش

دولتی نیز دارای قدرت زیادی هستند )وزارت راه و شهرسازی، شوورای عوالی شهرسوازی و     –اصلی بخ  حکومتی 

طوور منوال   یدی ندارنود بوه  معماری، هیئت دولت( اما دیگر عناصر این بخ  قدرت چندانی نسبت به دیگر ذینفعان کل



  36...                                           اساس)کالنشهر تهران( بر تختیپا میحر نفعانیذ لیتحل                            سال نهم            

 

گورای  زیست و جهاد کشاورزی( قدرت کمتوری از عناصور توسوعه   سازمان حفاظت محی ) نهادهای خدماتی حفاظتی

های مردمی نیز به ترتیوب از قودرت کمتوری    های خصوصی و گروهها دارند. دیگر بخ منل وزارت نیرو و یا دهیاری

( 8) ج حاصول از تحلیول قودرت ذینفعوان حوریم پایتخوت در جودول       نسبت به دو بخ  قبلی برخوردار هستند. نتوای 

 شده است.بیان
 

 میزان قدرت هر یک از عناصر و ذینفعان کلیدی حریم پایتخت. 0 جدول

 های ذینفعبخش عناصر ذینفع کلیدی میانگین انحراف معیار میانگین کلی

21/8 

 هیئت دولت 7/8 448/1

ذینفعان 

 دولتی -حکومتی

 ورای عالی شهرسازی و معماریش 0/0 422/1

 وزارت راه و شهرسازی 8/0 701/4

 وزارت کشور 18/8 108/1

 بنیاد مسکن انقالض اسالمی 1/0 412/1

 و امالک کشور اسناد بتسازمان  1/2 181/4

 نیروی انتظامی 1/8 120/4

 استانداری 48/8 760/4

 هایبخشدارفرمانداری و  68/8 760/4

 وزارت نیرو 8/8 422/1

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1/8 470/1

 ستیز یمحسازمان حفاظت  31/1 772/4

 وزارت جهاد کشاورزی 38/2 424/1

 وزارت میراث فرهنگی 2 074/4

 سازمان اوقا  و امور خیریه 8/2 612/4

12/8 
 شهرداری 2/0 311/4

 عمومیذینفعان 
 دهیاری 8 771/4

1/2 448/4 1/2 
 خرد کنندگانتأمین صنعتی، هاکارخانه سازی،ساختمان هایشرکت

 (کشاورزی تولیدی، -خدماتی) مقیاس

ذینفعان 

 خصوصی

12/1 
های ذینفعان گروه محلی اجتماعات کنندگان،مصر  کاربران، شهروندان، 2/1 612/4

 یررسمیغ هایگاهنشین و سکونتحاشیه هایگروه 1/1 6286/4 مردمی

 (1044های پژوه ، أخذ: )یافتهم
 

 منفعت. 0.2.2

هوای ذینفوع در حوریم پایتخوت بخو       دهد که در میان بخ آمده از تحلیل منفعت ذینفعان نشان میدستنتایج به

 صونعتی،  هوا کارخانوه  سوازی، هوای سواختمان  شورکت ) عمومی متشوکل از شوهرداری و دهیواری، بخو  خصوصوی     

های مردموی از منفعوت بیشوتری نسوبت بوه دیگور       کنندگان از گروهمقیاس( و شهروندان و مصر  خرد کنندگانتأمین
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دولتی دارای قودرت زیوادی هسوتند     –ند، اگرچه عناصر اصلی بخ  حکومتیها و عناصر کلیدی برخوردار هستبخ 

دولتوی )وزارت   -حکوومتی ریزی بخ  گذاری و برنامهطور منال نهادهای سیاستاما از کمترین منفعت برخوردارند به

راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری، هیئت دولت( که از بیشترین میزان قدرت در میوان دیگور عناصور    

نشین و غیررسمی نیز کمتورین میوزان منفعوت را    های حاشیهبرند. گروهبرخوردار بودند از منفعت بسیار پایینی بهره می

( 0) ارا هستند. نتوایج حاصول از تحلیول منفعوت ذینفعوان حوریم پایتخوت در جودول        در میان تمامی ذینفعان کلیدی د

 شده است.بیان
 

 میزان منفعت هر یک از عناصر و ذینفعان کلیدی حریم پایتخت .0 جدول
 های ذینفعبخش عناصر ذینفع کلیدی میانگین انحراف معیار میانگین کلی

28/1 

 هیئت دولت 21/1 02/4

 -ذینفعان حکومتی

 لتیدو

 شورای عالی شهرسازی و معماری 08/1 240/4

 وزارت راه و شهرسازی 0/1 268/4

 وزارت کشور 11/1 817/4

 بنیاد مسکن انقالض اسالمی 2/1 241/4

 و امالک کشور اسناد بتسازمان  1/1 220/4

 نیروی انتظامی 18/1 806/4

 استانداری 21/1 626/4

 هایبخشداراری و فرماند 28/1 116/4

 وزارت نیرو 8/1 282/4

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 81/8 640/4

 ستیز یمحسازمان حفاظت  8/8 631/4

 وزارت جهاد کشاورزی 88/1 017/4

 وزارت میراث فرهنگی 6/1 817/4

 سازمان اوقا  و امور خیریه 1/2 017/4

32/8 
 شهرداری 6830 07/4

 میعموذینفعان 
 دهیاری 42/8 36/4

21/8 700/4 21/8 
 کنندگانتأمین صنعتی، هاکارخانه سازی،ساختمان هایشرکت

 (کشاورزی تولیدی، -خدماتی) مقیاس خرد
 ذینفعان خصوصی

32/2 
های ذینفعان گروه محلی اجتماعات کنندگان،مصر  کاربران، شهروندان، 2/0 722/4

 غیررسمی هایگاهنشین و سکونتحاشیه هایگروه 2/1 138/4 مردمی

 (1044های پژوه ، مأخذ: )یافته
 

دهود کوه نیروهوای    وتحلیل ساختار قدرت و منفعت هر یک از ذینفعان کلیودی حوریم پایتخوت نشوان موی      تجزیه

 ار نیسوتند دولتی هرچند از میزان قدرت و نفوذ باالیی برخوردار هستند اما از منفعت چندانی برخوورد -ا رگذار حکومتی
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تنهوا ذینفوع کلیودی بخو       هرچند ممکن است بنا به دالیلی و یا دور زدن قانون خود را سهیم بدانند(. در ایون میوان  )

هوا و  زیسوت اسوت. در بخو  عموومی شوهرداری     برد سازمان حفاظت محی دولتی که از منفعت بهره می -حکومتی

در این محدوده دارند، تنهوا ذینفعوانی کلیودی     های کهولیتهای حریم پایتخت با توجه به حیطه وظایف و مسئدهیاری

تووان  ها از قودرت و منفعوت را موی   هستند که هم از قدرت و هم از منفعت باالیی برخوردارند. باال بودن سهم دهیاری

قوانون  »ناشی از وجود تعداد بسیار زیادی روستا و شهرک در حریم پایتخت دانسوت از طور  دیگور تصوویب قوانون      

هوا از قودرت و   باعث شد که دهیواری  30در سال  «هایف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنتعر

وساز در محدوده حریم روسوتا برخووردار باشوند. هموین عوامول      اختیار زیادی برای صدور مجوز و نظارت بر ساخت

یکوی از قدرتمنودترین ذینفعوان حوریم پایتخوت       وجود نداشته اکنون به 1831باعث شده تا نهادی را که تا قبل از سال 

هوای تولیودی، خودماتی و نیوز بوا      ها صنعتی، فعالیتتبدیل شود. بخ  خصوصی باوجود تعداد زیاد شرکت، کارخانه

توجه به قدرت مالی، دان  و مهارتی که دارند از قدرت، نفوذ و منفعت باالیی برخوردارند، زیورا کوه فلسوفه وجوودی     

هوای مردموی حوریم پایتخوت متشوکل از چنودین گوروه ازجملوه شوهروندان،          عوت اسوت.گروه  این بخ  کسب منف

کاربران)استفاده کنندگان از فضای حریم پایتخت که سواکن حوریم نیسوتند ولوی از ایون فضوا بورای مووارد تفریحوی،          

ازجملوه   هوا درآمود اسوت کوه بخشوی از آن    نشوین و کوم  های حاشویه و گروه گردشگری و سرگرمی استفاده می کنند(

شهروندان، کاربران هرچند قدرت چندانی ندارند اما از سطح باالیی از منافع را برخووردار هسوتند و بخو  دیگور کوه      

ترین میزان قدرت و منفعوت را در میوان تموامی ذینفعوان دارا هسوتند.      درآمدند، پاییننشین و کمهای حاشیهشامل گروه

 دهد.نشان می منفعت و قدرت سیماتر در حریم پایتخت رای دیکل نفعانیذکلیه  منفعت و قدرت( 2) شکل

 

 
 قدرت و منفعت هریک از ذینفعان کلیدی در ماتریس قدرت و منفعت .0شکل
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مندی از قدرت و منفعت در هور یوک از   های ذینفع حریم پایتخت را بر اساس میزان بهرهرابطه کلی بخ  8 شکل

شوده اسوت   پایه هرکدام از محورهای ماتریس قدرت و منفعت نشان دادهدهد. این رابطه بر بخ  های کلیدی نشان می

آفرینان اصلی گروهایی هستند که هر دو مشخصوه  عنوان نق های عمومی و خصوصی بهکند که بخ و مشخص می

 ها و نهادهایی هستند که از قودرت بواالیی برخوردارنود   دولتی سازمان -قدرت و منفعت را دارا هستند، بخ  حکومتی

هوای  کواربران و گوروه   -بخو  شوهروندان   هوای مردموی بوه دو   ولی منفعت چندانی به لحاظ قوانونی ندارنود، گوروه   

رابطوه کلوی    0لقدرت و منفعتی برخووردار هسوتند. شوک    اند که از کمترین میانگینشدهدرآمد تقسیمنشین و کمحاشیه

 دهد.ن میمنفعت نشا م پایتخت را بر اساس ماتریس قدرت/های ذینفع حریبخ 

 

 
 های ذینفع حریم پایتخت بر اساس ماتریس قدرت/منفعترابطه بخش .0شکل

 

 بحث .0

ی ذینفوع چگونوه اسوت و چوه     هاگروهی هریک از رگذاریتأ سطح یکی از سواالت اصلی این پژوه  این بود که 

نتایج و یافتوه هوای بوه دسوت      ی ذینفع واقع در حریم پایتخت وجود دارد؟ با بررسی تفصیلی ازهاگروهمناسباتی میان 

 آمده از قدرت و منفعت ذینفعان نکات مهمی قابل بیان است.  

شهرسوازی و بنیواد    و راه دولتی، شوورای عوالی شهرسوازی و معمواری، وزارت     –در میان عناصر بخ  حکومتی 

ذینفعوان حکوومتی و    زیر مجموعه اصلی به ترتیب از بیشترین میزان قدرت در میان 8مسکن انقالض اسالمی به عنوان 

 و ریوزی  برنامه هرگونه در مؤ ر وزرای ترین مهم از عالی شورای دولتی برخوردارند. دلیل آن هم این است که اعضای

 هوای طورح  ازجملوه  پایتخوت  حوریم  بوه  مربوو   هوای پوروژه  و هاطرح ازآنجا که هستند، شهریکالن مدیریت مناطق

 عوالی  شوورای  تصوویب  از بایود  شوود،  موی  محسووض  شهری تهراننکال منطقه و تهران شهر جامع طرح زیرمجموعه
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ی از وظوایف وزارت راه و شهرسوازی در حووزه سیاسوت گوذاری و      اعمدهبخ   .بگذرد ایران معماری و شهرسازی

 درتورین نهواد   ی، وزارت راه و شهرسوازی عوالی  زیو ربرنامهی است. از بعد بررسقابلی رساختیزریزی و خدمات برنامه

توأ یر زیوادی بور توسوعه      رو نیو ازاای و شهری( است. ای، ناحیهریزی فضایی در کلیه سطوح )ملی، منطقهرنامهب نهیزم

 ربو  یذعناصور   جملوه  ازفضایی حریم پایتخت و مدیریت محدوده حریم خواهود داشوت. وزارت راه و شهرسوازی    

زیرسواختی، خودماتی حفواظتی نیوز     ی، خودماتی  زیو ربرنامهحوزه سیاست گذری و  در سهدولتی است که  -حکومتی

 مناسبات قدرت و منفعت میان گروه های ذینفع حریم پایتخت را نشان می دهد. 2. شکل کندیمنق  اساسی ایفا 

 

 
 مناسبات قدرت و منفعت میان گروه های ذینفع حریم پایتخت .5شکل

 

 محودوده  مودیریت  و ریوزی  برناموه  و فضوایی  توسوعه  با ارتبا  در مسکن بنیاد وظایف ترینمهم از یکیاز طرفی 

 العواده ای  فوو   اهمیت دلیل این به کارکرد این. است روستایی هادی هایطرح اجرای و تهیه پایتخت، حریم فراشهری

 وسواز تبودیل کورده   سواخت  عرصوه  بوه  را پایتخت حریم عمالً آبادی و روستایی نقا  زیاد بسیار تعداد وجود که دارد

 دهیواری  گورفتن  قدرت. هستند آینده و حال درگذشته، نشده ریزی برنامه و غیررسمی های توسعه بالقوه منبع که است

 تسوریع  را رونود  ایون  محودوده  ایون  به خصوصی هایشرکت و افراد نفوذ همچنین و وسازساخت مجوز صدور برای

 هوا  دهیواری  و روسوتایی  هوای  محودوده  که دهد می نشان پایتخت حریم اطرا  روستایی مناطق مطالعات. است کرده

 کوه آن از بوی   1830 مصوض «آن تعیین نحوه و شهرک و روستا شهر، حریم و محدوده تعریف قانون» تصویب از بعد

.اندگرفتهپی  در را شهری توسعه شیوه بگیرند، خود به روستایی چهره

از بیشوترین   شهرداری و دهیواری  (2ل چنانچه در نتایج حاصل از داده های گردآوری شده نیز مشخص است)شک

وسوازها در داخول و خوارج از حوریم     قدرت و منفعت برخوردار هستند. شهرداری به دلیل نظوارت و کنتورل سواخت   
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طوور مشوخص،   شده است از قدرت بسیار باالیی برخووردار اسوت. بوه   بینیشهرها که در قوانین متعددی برای آن پی 

هوا مسوئول نظوارت بور کلیوه اقودامات       عدی، شوهرداری و مواد الحاقی سال های ب 1808طبق قانون شهرداری مصوض 

 144و  77عمرانی اعم از تفکیک زمین، احداث راه و خیابان و ایجاد ساختمان در داخل حوریم شوهرها هسوتند. موواد     

قوانون شوهرداری،    144وساز در داخل حریم شهرها را مشخص کرده است. بر اسواس مواده   ها ساختقانون شهرداری

تواند قبل از هر اقدام عمرانوی یوا تفکیوک اراضوی و شوروع      امالک واقع در محدوده شهر یا حریم میمالکین اراضی و 

هوای بودون پروانوه یوا     سواختمان تواند از عملیوات سواختمانی،   اری میساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرد

محصوور یوا غیور محصوور واقوع باشود        کوه سواختمان در زموین   وسیله مأمورین خود اعوم از آن مخالف مفاد پروانه به

کنود، مسوئول رسویدگی بوه مووارد      جلوگیری نماید. بر اساس همین ماده، کمیسیونی که ترکیب آن را قانون تعیین موی 

 1830، مصووض  «قانون تعریف محدوده و حوریم شوهر، روسوتا و شوهرک و نحووه تعیوین آن      »تخلف از قانون است. 

تورین آن اسوتننا    کند کوه اصولی  وساز در حریم اعمال میاری برای کنترل ساختتغییراتی را در گستره اختیارات شهرد

 2کوه مواده   طوریهای واقع در حریم از کنترل شهرداری است. بهداده در محدوده دهیاریوسازهای روینمودن ساخت

ه نظوارت و  گوید: حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصول پیراموون محودوده شوهر کو     قانون مصوض می

تأکیود شوده اسوت     2قانون و بورخال  آنچوه در مواده     8ماده  1اما طبق تبصره ؛ کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد

وساز و سایر امور روستاهای واقع در حریم خود را ندارد. مطوابق ایون قوانون،    شهرداری مجاور حق دخالت در ساخت

ترتیب اگر چه بخشی از قانون، هود  نظوارتی   اینا ندارد. بهشهرداری حق دخالت و نظارت بر بخشی از حریم خود ر

خود را نقض کرده است اما همچنان شهرداری به عنوان یک عنصر اصلی تعیین کننده در حریم نق  بوازی موی کنود.    

های معماری و شهرسوازی منواطق شوهرداری    در حال حاضر، وظایف و تکالیف اجرایی حریم پایتخت توس  معاونت

گذاری آن توس  معاونت شهرسازی و معماری شوهرداری تهوران و نیوز اداره کول حوریم      م و امور سیاستدارای حری

 شود.شهرداری انجام می

گوذرد، عملکورد ایون نهواد مودیریت روسوتایی       ( زمان زیادی نموی 1831باوجوداینکه از تشکیل دهیاری در ایران )

قانون تعریف محودوده و حوریم   »و تصویب  1830بعد از  وسازشهرها در موضوع کنترل ساختویژه در حریم کالنبه

ضوعف  برانگیز بوده است. این چوال  نتیجوه وجوود یوک نقطوه     ، بسیار چال «شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن

شهرها به خصوص حوریم پایتخوت بوا    بزرگ در این قانون و در ارتبا  با کنترل ا ربخ  توسعه فضایی در حریم کالن

های واقع در حوریم شوهرها )ازجملوه    اعطای اختیار به دهیاری»یت استننایی که دارد. این چال  درنتیجه توجه به وضع

اسوت. هود  اصولی از الحوا       «وساز در محدوده حریم روستاحریم پایتخت( برای صدور مجوز و نظارت بر ساخت

بورای نهواد نوو تأسویس دهیواری در      وسواز  این بند به الیحه پیشنهادی دولت، تأمین منابع درآمودی ناشوی از سواخت   

اقدام موجب افوزای  تفور     نیا شده است،بیان 8ماده  0صراحت در تبصره روستاهای کشور بوده است. این هد  به

شوود و درنتیجوه وضوعیت نابسوامان کنوونی در کنتورل       شوهرهای کشوور موی   ویوژه کوالن  مدیریتی در حریم شهرها به

-که حریم شهرها را عرصوه رقابوت مودیریت   طوریکند، بهازپی  تشدید میی شهرها را بوساز در حریم کالنساخت
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کنود. روشون اسوت کوه     منظور کسوب منوابع درآمودی موی    وسازها بههای روستایی برای افزای  هر چه بیشتر ساخت

ص خصوو شوهرها بوه  ها فاقد توان فنی، تخصصی و انسانی الزم برای مدیریت توسعه روستایی در حریم کوالن دهیاری

هوا، کنتورل   حریم پایتخت با جاذبه توسعه شدید هستند. در شورای  حاضور و بعودازاین تفوویض اختیوار بوه دهیواری       

قوانون شوهرداری در    77ها و گروه ماده وساز روستایی با همراهی چند نهاد دیگر مانند بنیاد مسکن و بخشداریساخت

 حال انجام است.

 گیرینتیجه. 5

منفعوت( میوان   حریم پایتخت، سطح مناسبات )قودرت/   ا ضمن شناسایی ذینفعان کلیدیهد  این مقاله این بوده ت

ذینفعوان حوریم پایتخوت، ضومن معرفوی       لذا پس از شرح چگونگی شناسایی و تحلیول را مشخص کند، ها این گروه 

فراینود  روش ماتریس قدرت/ منفعت و نحوه عملکرد آن اطالعاتی در مورد ذینفعان کلیدی حریم پایتخوت و تشوریح   

دولتی، بخ  عموومی، بخو     -ی آن بیان شد. ذینفعان در چهار دسته شامل بخ  حکومتینهادهاهریک از عناصر و 

ها با توجه میزان برخوورداری از قودرت و منفعوت    به همراه هریک از ذینفعان کلیدی آن های مردمیگروهخصوصی و 

از ذینفعوان   متوأ ر که حریم پایتخوت   دهدیموه  نشان در حریم پایتخت مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژ

بخو  زیوادی   ؛ و انتظارات مختلفی است که دارای قدرت، نفوذ و منفعت بسیار متفواوتی هسوتند   هاخواستهمتعددی با 

بوه لحواظ    شووند یمو دولتوی را شوامل    –عناصر و نهادهای بخ  حکومتی  عمدتاًاز ذینفعان کلیدی حریم پایتخت که 

شورکت   یهوا گوزارش سطح پوایینی از منفعوت را دارا هسوتند )    هرچندقدرت بسیار باالیی برخوردار هستند  قانونی از

 هوای نهادهوا و سوازمان   یاز سوو  یمواقوع در حور   یاز اراض یااست که بخ  عمده آناز  یشهر تهران حاک بان یمحر

 زموانی  مهم یناند. ااز قرارگرفتهوسساخت یرتصر  و ز یعموم یو حتدولتی  – یمختلف حکومت نیروهایمربو  به 

دور  اخود و کارکنان ، ولوو بو   یاز آن را براغیرقانونی و یا فراقانونی بخشی که هر بخ  با اعمال قدرت  افتدیاتفا  م

بوه ترتیوب    ذینفعان کلیدی بخ  عموومی  عنوانبه هایاریدهو  شهرداریکند(.  یماز آن خود زدن قانون، جدا کرده و 

که از بواالترین میوزان    کنندیمعنوان نیروهای بخ  عمومی فعالیت روستا واقع در حریم پایتخت به شهر ومحدوده در 

ها برای صدور مجوز در محدوده روستاهای واقوع در حوریم   یاریدهقدرت و منفعت برخوردار هستند، قدرت گرفتن 

و  قودرت  بوا یوک ذینفوع    عنووان  بوه  عموالً را  ، این عنصرردیگیبرمنقطه شهری، روستا و آبادی را در  064که بی  از 

تبدیل کرده است. بخ  خصوصی دیگر گروه ذینفع کلیدی است که از قودرت و منفعوت بواالیی     مهاررقابلیغمنفعت 

 یمحور  ودهمحود ی صنعتی و مالکین اراضوی(  هاکارخانهو  هاشرکتذینفعان کلیدی بخ  خصوصی)، برخوردار است

 یهوا شوهر تهوران فرصوت   بالفصول کوالن   یجوارکنند که در هممی یاستفاده تلققابل بادله وممنبع قابل یکعنوان را به

های مردمی تنها بخشی است کوه کمتورین میوانگین را    گروهخواهد داشت.   یشانبرا یرا ازنظر اقتصاد یسودآور یاربس

برخوی از عناصور کلیودی آن     هرچندبه دست آورده است،  هابخ به لحاظ برخورداری از قدرت و منفعت بین سایر 

ایون ذینفعوان    برنود یمو )شهروندان، کاربران( از منفعت باالیی برخوردار هستند اما از سطح قدرت بسویار پوایینی بهوره    
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ی مردموی  هوا گوروه . بخ  دیگر از کنندیمگردشگری استفاده -فضای تفریحی عنوانبه صرفاًکلیدی از حریم پایتخت 

ترین میزان قودرت و منفعوت در بوین سوایر ذینفعوان      می( ذینفعانی هستند که از پایینو غیررس نینشهیحاشی هاگروه)

 توصیه می گردد؛پیشنهادهای سیاستی زیر تناسب با یافته ها و نتایج پژوه  م بنابراین، برخوردارند.

  بورای جلووگیری   مدیریت یکپارچوه حوریم پایتخوت    پی  نویس هرچه سریعتر تهیه و تدوین ضرورت

 انذینفع توس  عملکردی، مدیریتی و قانونی   تفر بی  از پی

 نماینوده وزارت   از متشوکل )در شوهرداری تهوران   پایتخوت  میحر تیریمد ژهیو یقانون ونیسیکم لیتشک

شورای شوهر  ، نماینده شورایعالی شهرسازی و معماری، نماینده در امور شهرداری ها و دهیاری ها کشور

و دعوووت از نماینوودگان  ن شووهرهای واقووع در حووریم پایتخووتشووهردارا، ، نماینووده بنیوواد مسووکنتهووران

 یهوا یریو گمیتصوم  تسوریع در رونود   یبرا (شهروندان، سازمان های مردم نهاد و متخصصین دانشگاهی

   ؛یمکان و یزمان یازهاین با متناسب ریپذانعطا 

 متناسوب  یگوذار هیسرما یهاتیمحدود عدم و یبانکدار نیقوان ،یاتیمال نظام ،یقیتشو یهااستیس ارائه 

 ؛برای ذینفعان خصوصی تختیپا میحرحفاظتی  کردیرو با

 و کاه  اختیارات آنها بورای صودور    در قوانین مستننی شدن حوزه عمل دهیاران واقع در حریم پایتخت

 ؛در محدوده استراتژیک حریم پایتخت مجوز و ساخت و ساز

 و یخصوصو  ،یعموم ،یدولت-یحکومت ئوالنمس و نمایندگان انیم و هم اندیشی یآموزش دوره یبرگزار 

 پایتخت؛ میحر ژیکوضعیت استرات به نسبت مشترک یراهبرد درک جادیا یبرا یمدن جامعه

 آزاد انتشوار  و یسواز شفا  منظوربه پایتخت میحر تیریمد ژهیو یقانون ونیسیکمدر برخ  سامانه جادیا 

 ؛میحر با مرتب  یقراردادها و ماتیتصم نیآخر

 توسوعه  حقوو  مالکیوت و   یداراخصوصوی   نفعوان یذ از متشوکل  میحر یگذارهیسرما  صندو لیتشک 

 در جهت برنامه های متناسب با حفاظت از حریم   یاراض

 جهوت  درپایتخوت   میحور  تیریمد ژهیو ونیسیکمدر  قراردادها اموردر  و حقوقی یمال کارگروه لیتشک 

استفاده راحوت تور از فضواهای بواز حوریم       و گروه های شهروندان و کابران برای مالکان حقو  نیتضم

 ؛برای نیازهای تفریحی و گردشگری
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