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چکیده

   تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی بین شهرها با نواحی پیرامونی و از آن جمله نواحی روستایی واقع در حوزه نفوذ 
آن ها، به مرور منجر به تغییرات مختلف در عرصه های گوناگون آن ها می گردد. تغییرات ساختار جمعیتی )مهاجرت روستا-شهری، 
تخلیه جمعیتی روستاها و ....( و تغییرات ساختار کارکردی و اقتصادی )متزلزل شدن اساس و بنیاد تولید کشاورزی و گسترش 
فعالیت های حاشیه ای و غیرتولیدی و....( ازجمله ی آن هاست. در این میان، ازجمله تغییرات مهمی که عمدتًا متأثر از شهرها 
بوده و در دهه های اخیر بخصوص در نواحی روستایی کالن شهر تهران قابل مشاهده است، ادغام روستاهای حریم شهر در بافت 
فیزیکی شهرها، افزایش واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و مسکونی، زمین خواری و تغییر الگوی مصرف زمین و مهم تر از 
همه سوء مدیریت که باعث گستردگی بیش  از حد فیزیکی شهرها و تغییر کاربری اراضی حریم آن ها  شده است. هدف از این 
مقاله تحلیل راهبردی تحوالت فضایی کارکردی شهرستان های ری و اسالمشهر در پهنه حریم جنوبی کالنشهر تهران می باشد. 
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش مطالعه مبتنی بر مطالعه میدانی و پرسشنامه می باشد. همچنین جهت تجزیه  و تحلیل 
داده ها، از مدل ترکیبی (SWOT-AHP) بهره گرفته  شده است. یافته ها نشان می دهد عدم انتقال پادگان های نظامی در جایگاه 
نخست، عدم هماهنگی بین دهیاری ها و روستاهای داخل محدوده در جایگاه دوم و مستقل بودن و افزایش بارگذاری ساختمانی 
و جمعیتی در مهروموم های آتی به عنوان مهم ترین نقاط ضعف تلقی گردیده، و همچنین مؤلفه هایی مانند توجه روزافزون به 
حریم شهرها و روستاها بخصوص در سال های اخیر و دسترسی مناسب به خدمات و باال بودن سرمایه اجتماعی درون گروهی 
به  عنوان مهم ترین نقاط قوت قابل ذکر می باشند. در همین راستا مهم ترین مؤلفه ها استفاده از پتانسیل های فضای باز در اطراف 
شهرهای اسالم شهر و غیره در جهت گسترش خدمات اجتماعی مانند بیمارستان و ...، رعایت اصول ساخت وساز در روستاهای 
مجاور حریم کالن شهر تهران به دلیل وجود ساختارهای مناسب نظارت و کنترل و لزوم اخذ مجوزهای قانونی جهت هرگونه 
ساخت وسازهای جدید در محدوده حریم، به  عنوان نقاط فرصت شناخته شده و در نهایت مؤلفه هایی مانند عدم نظارت مستقیم 
شهرداری ها بر پادگان های نظامی، تغییر کاربری ها با انگیزه منافع اقتصادی و همچنین عدم مطالعات جامع در زمینه خطرات 

احتمالی )مخاطرات طبیعی( در محدوده حریم، به  عنوان مهم ترین نقاط تهدید در منطقه شناخته  شده اند.
واژه های کلیدی: توسعه، مدیریت یکپارچه، حریم روستا، برنامه ریزی راهبردی
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مقدمه
ظهور مناطق کالن شهری از پدیده های نو در شهرنشینی 
که   شهرنشینی  از  این شکل  می شود.  محسوب  بیستم  قرن 
محصول تحوالت انقالب صنعتی است، از اوایل قرن بیستم 
ظهور یافت و در طی قرن بیستم به ویژه در اواخر آن، به  شکل 
غالب شهرنشینی درآمد. مناطق کالن شهری، ساختار فضایی 
مناطق  این  دارند.  منحصربه فردی  ویژگی های  و  متفاوت 
اصلی  بزرگ  مجموعه هایی شهری اند که حداقل یک شهر 
و نواحی روستایی، گستره های طبیعی و اراضی کشاورزی 
و  جغرافیایی  ازلحاظ  کالن شهرها  برمی گیرند.  در  را  آن 
و  متقابل اند  پیوند  دارای  خود  پیرامون  مناطق  با  اقتصادی 
لینچ  است.  مجموعه  کل  در  محوریت  دارای  اصلی  شهر 
خاطرنشان می سازد که شهرنشینی عامل اشاعه شهر به سوی 
نواحی روستایی است و این روند، فعالیت ها و نفوذ شهر را 
در نواحی روستایی گسترش می دهد. ضمن آنکه آنچه در 
نواحی روستایی شکل می گیرد به شدت تحت تأثیر نیازهای 
شهری قرار می گیرد )لینچ، 1386: 49(. بنابراین آنچه در تمامی 
که  است  معنی داری  رابطه  است،  مشترک  جهان  شهرهای 
بین شهرها  و فضای پیرامونشان وجود دارد. این رابطه و 
منجر  می تواند  پیرامون،  با  شهری  نواحی  متقابل  وابستگی 
به پویایی نواحی تولید کشاورزی و روستایی شود. اما اگر 
نشود، مشکالت عدیده ای  به درستی مدیریت و ساماندهی 
را برای مناطق روستایی و شهرها به دنبال خواهد داشت. 
به پراکنش بی رویه جمعیت و  این مسائل می توان  ازجمله 
تهدید  اصلی،  شهر  پیرامون  مناطق  در  انسانی  فعالیت های 
جدی محیط زیست، کمبود زیرساخت ها و خدمات شهری، 

افزایش فقر شهری و مسائل متعدد دیگر اشاره نمود.
 بسیاری از مشکالت امروز شهرهای بزرگ جهان، بیش 
از هر چیز از عدم مدیریت زمین شهری به وسیله نهادهای 
محلی سرچشمه می گیرد. در این رابطه آلن به مدیریت در 
به  دستیابی  برای  شهری  و  ناحیه ای  روستایی،  سطح  سه 
توسعه پایدار شهری و روستایی اشاره می کند. بریانت نیز 
به  کشورها  اغلب  در  که  می دهد  نشان  خود  تحقیقات  در 

در سطح کالن  روستایی حریم شهرها  نواحی  بر  مدیریت 
توجه شده است. او همچنین خاطرنشان می سازد که با توجه 
به  باید  اغلب حوزه ها  در  مرکزی  به عقب نشینی حکومت 
شهرها  حاشیه  نواحی  در  محلی  حکومت های  و  مقاومت 
توجه بیشتری شود. به عبارت دیگر این مسئله باید در سطح 

کالن، میانی و خرد موردتوجه قرار گیرد.
در کشور ایران غلبه نگرش اقتصادمحور و مدرن، باعث 
است.  شده  مناطق  این  به  جدی  آسیب های  و  خسارات 
نگرش مرکز پیرامون با محوریت شهر مرکزی و عدم توجه 
به مدیریت برنامه ریزی مناطق پیرامون و سیاست های غلط 
اتخاذشده برای این مناطق، از مهم ترین دالیل نابسامانی و 
بخش  بنابراین  است.  بوده  ایران  شهرهای  ناموزون  توسعه 
مناطق  در  ریشه  کشور  شهرهای  مشکالت  از  عمده ای 
روستایی حریم شهرها دارد. فقدان اتخاذ راهبردی خاص از 
سوی دولت و رهاشدگی حریم شهرها موجب از بین رفتن 
گسترش قانونمند شهرها شده و حریم شهرها را به محلی 

برای ایجاد معضالت پیچیده تبدیل نموده است.
رشد سریع شهرنشینی تهران نیز باعث توسعه این شهر 
به نواحی روستایی اطراف شده است. کالن شهر با مشکالتی 
مانند ساخت وسازهای شتابان، بی رویه و غیرقانونی و کثرت 
حوزه های مسکونی در اراضی اطراف شهر و نابسامانی در 
پیوند حوزه های سکونتی اطراف شهر با بدنه شهری مواجه 
است و مهم ترین عامل نابسامانی این مناطق در عدم اتخاذ 
سیاست مدیریت یکپارچه و فقدان جایگاه قانونی و متولی 
مشخص می باشد. به عبارت دیگر، گسترش فیزیکی کالن شهر 
نشده است  اطراف  توسعه روستاهای  نه تنها موجب  تهران 
و  غربی  جنوب   و  جنوب  حاشیه های  در  خصوصًا  بلکه 
جنوب شرقی موجب تخریب ثروت ها و سرمایه های طبیعی 
و نابودی و تخریب اراضی کشاورزی و نیز دگرگونی بافت 
و کالبد روستاها و محرومیت و نابسامانی شدید در دسترسی 
به خدمات زیربنایی و روبنایی در این مناطق شده است. این 
تهران  تغییرات شدید جمعیتی کالن شهر  دلیل  به  که  روند 
به صورت  حادث شده،  شهرنشینی  سریع  توسعه  درنتیجه 
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روندی رو به گسترش ادامه داشته و اگر درباره توقف این 
روند چاره جویی نشود این شهر در آینده با مخاطراتی جدی 
مواجه خواهد  شد. با توجه افزایش مداوم تقاضای زمین، و 
از سوی دیگر محدودیت و کاهش مداوم این کاالی گران بها، 
اراضی حریم شهرها به یکی از مؤلفه های ثروت اندوزی و 
درنتیجه  و  است  شده  بدل  اجتماعی  نابرابری های  تشدید 
بیش ازپیش بر برنامه ریزی و مدیریت اراضی تأکید می نماید. 
پیرامون  اراضی  کاربری  صحیح  مدیریت  و  برنامه ریزی  با 
شهرها و برقراری قوانین و سیاست ها و روش های کارآمد، 
می توان هم این موانع را از میان برداشت و هم با استقرار 
کاربری های مناسب، از فشار وارده بر اراضی شهری کاست. 
باهدف  حاضر  پژوهش  مذکور  موارد  راستای  در  بنابراین 
شهرستان های  فضایی-کارکردی  تحوالت  راهبردی  تحلیل 
تهران  کالنشهر  جنوبی  حریم   پهنه  در  اسالمشهر  و  ری 

تدوین شده است.

مبانی نظری
واژه  از  مختلفی  تعابیر  توسعه،  افکار صاحب نظران  در 
توسعه وجود دارد که از آن جمله می توان به افزایش تولید، 
ارتقاء  ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی،  بازدهی،  افزایش 
سطح خدمات بهداشتی و درمانی، برطرف کردن مشکالت 
اجتماعی،  اقتصادی-  نیازهای  تأمین  تورم،  و  بی کاری 
در  فعال  مشارکت  و  فرهنگ  و  آموزش  از  برخورداری 
عرصه های مختلف اشاره کرد )تودارو، 1378: 23( و از ارکان 
تعادل های  عدم  رفع  در  بودن  یکپارچه  و  جامعیت  آن، 
اقتصادی و اجتماعی درون مناطق است. بدین لحاظ توزیع 
عادالنه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت از 
خصیصه های مهم اقتصاد پویا و سالم است )بیات، 1388: 114(. 
و  ارتقایشان  و  مردم  زندگی  شرایط  بهبود  به  باید  توسعه 
استعداد آن ها به عنوان انسان نظر داشته باشد. فرایند توسعه 
تنها با همکاری و تعهد آن ها عملی می شود و برای به دست 
سیاست   -1 است:  الزم  چیز  سه  توسعه  حفظ  و  آوردن 
توسعه باید با نیازهای مردم، آن گونه که خود آن ها تشخیص 

می دهند، رابطه مستقیم داشته باشد. 2- دستاوردهای حاصله 
زندگی  شرایط  و محسوس  فصل  باال  بهبود  قالب  در  باید 
یابند)صادق علیائی و دیگران، 1387: 109(. اصوالً  انعکاس  آن ها 
و  اجتماعی  اقتصادی،  متغیرهای  در  بنیادی  تغییر  توسعه 
توسعه  تحقق  و  می شود  محسوب  جامعه  هر  فرهنگی 
مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون آن است؛ توسعه 
اقتصادی پایدار بدون توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  توسعه  و  نیست  امکان پذیر 
نیز بدون نگرش منطقی و علمی به مسئله توسعه اقتصادی 
برای  همچنین  برد.  نخواهد  به جایی  راه  بلندمدت،  در 
است  الزم  منطقه ای،  واقعیات  با  بخشی  و  ملی  هماهنگی 
که در چارچوب سیاست های توسعه، به توسعه منطقه ای و 
ناحیه ای نیز توجه شود تا از این رهگذر، بتوان سیاست های 
کالن را باقابلیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه 

سازگار کرد )سردار شهرکی و دیگران، 1392: 23(.
حل این مسئله نیز مستلزم کاهش عدم تعادل و کم کردن 
کردن  کم  از طریق  و روستاها  توسعه یافتگی شهرها  فاصله 
سطح توسعه نیافتگی روستاهاست )جمعه پور، 1386: 28(. توسعه 
اساس  بر  مناطق  از  بسیاری  در  روستایی  توسعه نیافتگی  و 
عوامل و ویژگی های مختلف سنجیده می شود. به عنوان نمونه 
اقتصادی،  توسعه  صرفاً  را  روستایی  توسعه یافتگی  برخی 
کشاورزی، انسانی و غیره تلقی می کنند . دیدگاه های تازه تر 
در مورد توسعه روستایی، این رویکرد را توسعه در تمامی 
قلمداد  استقرار گاه های روستایی  ابعاد و جنبه های مختلف 
می کنند و بر این عقیده استوارند که یک سکونتگاه روستایی 
می بایستی از هر نظر پیشرفت کرده و متکی بر خود باشد تا 
بتواند در این نظام یکپارچه و به هم پیوسته جهانی، سرنوشت 

خود را در دست بگیرد )قنبری و دیگران، 1390: 176(. 
اهمیت  از  جهان  در  روستانشیني  و  روستا  به  توجه 
سکونتگاه های  از  نوع  این  زیرا  است؛  برخوردار  باالیي 
بشري به عنوان اجتماعات پایه، نقش اساسي در شکل گیری 
و شکوفایي جوامع و تمدن ها داشته اند )جمعه پور، 1384: 1(. 
متصل  هم  به  شبکه  مانند  سکونتگاه ها  هاگت  پیتر  ازنظر 
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هستند؛ زیرا جریان های فضایی بین روستاها و شهرها، یک 
نظام شبکه ای در ناحیه ایجاد می کند که حاصل کنش های 
متقابل سکونتگاهی است. شکل شبکه و الگوی جریان های 
فضایی بر اساس حرکت پول، کاال و افراد می باشد که بر پایه 
گره ها، سلسله مراتب، سطوح  مجاری،  اصل حرکت،  شش 
و پراکنش قرار دارد. این عناصر، عوامل شکل گیری شبکه 
ناحیه  در  فضایی  جریان های  به  شکل دهی  در  که  هستند 
به  توجه  با  تفاوت های فضایی  دارند و سبب  بارزی  نقش 
ویژگی ها و نوع شبکه سکونتگاهی می شوند )جانستون، 1374: 
33-31(. با این وجود، به عقیده برخی محققین، سکونتگاه های 

فیزیکی  ازنظر  درحال توسعه،  کشورهای  اکثر  در  روستایی 
با  یا  با حوزه های روستایی خود  با یکدیگر و  اقتصادی  و 
شهرهای بزرگ تر، به جز بهره برداری از خدمات و امکانات، 
ارتباط و پیوندی ندارند. در هر مورد فقدان دسترسی برای 
خانوارهای روستایی، اغلب آن ها را در فقر نگاه می دارد و 
عدم تعادل های جغرافیایی و اجتماعی را استمرار و استحکام 

می بخشد)بدری و دیگران، 1385: 117(. 
بر این اساس امروزه کشورهای درحال توسعه، به منظور 
از  و... خود، رهایی  اجتماعی  اقتصادی،  زیربناهای  تقویت 
وابستگی، رفع عدم تعادل های منطقه ای و درنهایت رسیدن 
به توسعه پایدار، نیازمند شناسایی امکانات و منابع خویش 
هستند. با توجه به این امر که توزیع نامتعادل منابع و عوامل 
اقتصادی، پیامدهای متفاوتی را برای مناطق مختلف به همراه 
جهت  الزم  اطالعاتی  بنیان های  از  یکی  ازآنجاکه  و  داشته 
برنامه ریزی صحیح ملی و منطقه ای، آگاهی از توانمندی ها 
و  موقعیت  تعیین  لذا  است،  مختلف  مناطق  امکانات  و 
از  توسعه یافتگی  میزان  ازنظر  به ویژه  مناطق  این  جایگاه 
اهمیت ویژه ای برخوردار است )چرخ تاییان و دیگران و 1393: 
با  ایران  در  توسعه یافتگی  و  توسعه  اینکه  به  توجه  با   .)44

به منظور  حالتی  چنین  در  است؛  روبه رو  متعدد  چالش های 
روستا  و  شهر  فضای  دو  بین  زیستی  نابرابری های  کاهش 
برنامه ریزی  به  توجه  لزوم  اجتماعی،  عدالت  برقراری  و 
و  ملی  برنامه ریزی های  بطن  در  آن  کارکرد  و  روستایی 

منطقه ای، هر چه بیشتر نمایان می گردد)صفری و بیات، 1392: 
از پدیده های رقابت  انواع مختلفی  به علت وجود  لذا   .)33

بسیار  سازمانی  ساختار  شهری،  حاشیه  ناحیه  در  و  کننده 
ناپایدار و ضعیف است و معموالً در ایجاد توازن بین این 
پدید ه ها ناتوان است. درنتیجه این مناطق شهری با مشکل 
پراکندگی سازمانی مواجه هستند که حاصل عدم هماهنگی 
و تغییر در مؤسسات دولتی محلی است که یا هنوز روستایی 
تغییریافته اند.  مؤسسات شهری  به  اخیراً  اینکه  یا  و  هستند 
به هرحال این سازمان ها برای مدیریت حاشیه شهری کارکرد 
به  اشاره  دراین ارتباط   )115 1386،ص  )لینچ،  ندارند.  مناسبی 
روند توسعه فیزیکی کالن شهر تهران می تواند ابعاد مسئله را 

بیشتر روشن کند.
تهران  کالن شهر  در  سریع  شهرنشینی  حال  هر  به   
بزرگ ترین چالش های مهم کشور در رابطه با تخریب فراگیر 
مشکالت  و  شده  محسوب  آن  فضای  و  روستایی  نواحی 
پیچیده ای را به وجود آورده است. فرایند سریع شهرنشینی در 
کالن شهر تهران باعث شده که حداقل تا 30 سال آینده بیش 
از نیمی از جمعیت روستایی این کشور را مهاجران روستایی 
و  افزایش ساخت وساز  طریق  از  دهند. شهرنشینی  تشکیل 
روستایی  نواحی  به  شهر  نفوذ  گسترش  باعث  فعالیت ها 
روستایی  نواحی  در  آنچه  بنابراین  می شود.  شهر  اطراف 
نیازهای  تأثیر  به شدت تحت  اطراف شهرها شکل می گیرد 
شهری قرار می گیرد. توسعه شهرها اثرات متنوعی را هم بر 
نواحی شهری و هم نواحی روستایی اطراف از لحاظ فضایی 
بیشتری می یابند  و کارکرد آن دارد. هر چه شهرها توسعه 
منتقل  نواحی دورتری در اطراف خود  به  را  تأثیرات خود 
می کنند. لذا عواملی مانند رشد فزاینده جمعیت و مهاجرت 
بافت  در  شهر  حریم  روستاهای  ادغام  شهر،  به  روستا  از 
فیزیکی شهرها، افزایش واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی 
و  زمین  مصرف  الگوی  تغییر  و  زمین خواری  مسکونی،  و 
بیش ازحد  گستردگی  باعث  مدیریت  سوء  همه  از  مهم تر 
شده  آن ها   حریم  اراضی  کاربری  تغییر  و  شهرها  فیزیکی 

است.



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
تحلیل راهبردی تحوالت فضایی - کارکردی در  ... /  61 

هر  که  دریافت  توان  می  مذکور  مطالب  به  توجه  با 
سکونتگاه روستایی به تناسب ساختار اقتصادی- اجتماعی 
و همچنین تحوالتی که از گذشته تا به امروز به خود دیده 
است، دارای کارکردهای مشخصی است که در یک تقسیم 
بندی متعارف می توان آن را در چهار مورد برشمرد: کارکرد 
و  استراحتگاهی  ارتباطی-  تسهیالتی،  خدماتی-  سکونتی، 

اقتصادی- تولیدی. 
در یک تقسیم بندی دیگر کارکرد روستاها را در مواردی 
چون سکونتی، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می توان 
اقتصادی  بین کشاورزی مهمترین کارکرد  این  دانست که در 
سیمای روستایی جهان است. علیرغم این تقسیم بندی ها،  کارکرد 
جوامع روستایی در سراسر جهان یکی نبوده و تفاوت هایی با 
یکدیگر دارند. دلفوس معتقد است که در یک کشور توسعه 
محصوالت  تولید  چون  کارکردهایی  دارای  روستاها  یافته، 
می  فراغت  اوقات  گذران  و  جمعیت  سکونت  کشاورزی، 

باشند )مشیری و دیگران، 1383: 145(. 
مستقل  کارکردی سکونتگاه ها  موقعیت  که  است  مسلم 

از نظر عملی میسر نیست  آنها  از موقعیت نسبی و طبیعی 
و تفکیک آن از سایر جنبه های موقعیتی صرفًا به تعریف 
و ماهیت آن باز می گردد. بدین ترتیب موقعیت کارکردی 
بیش از هر چیز مبین روابط و فعالیت های درونی و بیرونی 

سکونتگاه های روستایی است )سعیدی و حسینی، 1388: 245(. 
بنابراین توسعه نواحی شهری و روستایی اجتناب ناپذیر 
توسعه  روستایی  نواحی  از  جلوتر  شهری  نواحی  و  است 
در  کرد.  خواهد  جذب  را  روستایی  مهاجران  و  پیداکرده 
نواحی  و  از حومه ها  بهره برداری  توسعه شهرنشینی  فرایند 
روستایی به وسیله شهرها مهم ترین نوع رابطه بهره کشی بین 

شهر و نواحی روستایی است. 
نواحی  کار  نیروی  و  منابع  از  هم  تهران  کالن شهر 
آلودی شهری  بهره مند می شود و هم ضایعات و  روستایی 
که شهرها  همان طور  می کند.  منتقل  روستایی  نواحی  به  را 
اثراتی بر نواحی روستایی و کارکرد آن بر  توسعه می یابند 
جای می گذارند؛درحالی که زمین های اطراف شهرها به عنوان 
و  شهری  جمعیت  زندگی  برای  مناسبی  محیط  و  سرمایه 

نگاره 1: منطقه مورد مطالعه
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به عنوان بستر اصلی توسعه شهری روستایی هستند. زمانی 
که این سرمایه طبیعی بدون برنامه رها گردد و دولت ها آن را 
با اعمال سیاست های خاص کنترل نکنند شهرها به صورت 
بی قواره و ناسنجیده رشد می کنند و بافت سالم شهری از هم  
گسیخته می شود در نتیجه از این سرمایه های طبیعی استفاده 
مطلوب به عمل نمی آید. لذا تشخیص نیازها و اولویت های 
کاربری  در  مدیریت  و  برنامه ریزی  و  روستایی  و  شهری 
اراضی در شهر و نواحی روستایی هسته اصلی مسئله است 

که باید با دقت و رعایت تناسب ساماندهی و اجرا شود.

شناخت محدوده مورد مطالعه
بر طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 
لحاظ  از  که  دارد  جمعیت  نفر   485688 ری  شهرستان 
جمعیت پنجمین شهرستان استان محسوب مي گردد. از این 

جمعیت 247538 نفر مرد و 238150 نفر زن مي باشد. 
جمعیت شهري شهرستان 435401 و جمعیت روستایي 
جمعیت  ساالنه  رشد  متوسط  مي باشد.  نفر   50287 آن 
شهرنشیني  میزان  مي باشد.  درصد   1/59  ) آن)85تا1390 
شهرستان 89/6 درصد مي باشد. شهر اسالمشهر بعد از شهر 

جدول 1: نتایج تجزیه وتحلیل عوامل خارجی )فرصت ها(

فضایی

امتیاز وزنیوزن نهاییدرجه بندیفرصت ها
)O1(استفاده از پتانسیل های فضای باز در اطراف شهرهای اسالم شهر و غیره 

در جهت گسترش خدمات اجتماعی مانند بیمارستان و ...
2/3333330/0220820/051525

O2(30/0283910/085174(قانونی بودن هرگونه ساخت وسازهای جدید در حریم
)O3(رعایت ساخت وساز در روستاهای مجاور حریم کالن شهر تهران به دلیل 

وجود ساختارهای مناسب نظارت و کنترل
3/6666670/03470/127234

)O4(نظارت بنیاد مسکن بر حریم روستاهای فاقد طرح برای نحوه 
ساخت وساز و تعیین کاربری اراضی

3/3333330/0315460/105152

)O5(ساماندهي ساخت وساز و جلوگیري از تخریب اراضي کشاورزي و 
محیط زیست

20/0189270/037855

O6(4/6666670/0441640/206099(استفاده از پتانسیل های حریم برای گردشگری و تفریحی
O7(1/6666670/0157730/026288(اطالع رسانی به مردم و ساکنین حریم برای پاسداری و  صیانت از حریم

)O8(شناساندن حریم در سال های اخیر با برگزاری انواع همایش ملی و 
بین المللی در سطح کشور

20/0189270/037855

O9(30/0283910/085174(وجود اراضی باز و بایر در حریم

کارکردی

O1(4/3333330/0410090/177708(تهیه طرح هادی برای روستاهای فاقد طرح واقع در محدوده حریم
O2(2/3333330/0220820/051525(ممنوع بودن هرگونه ساخت وساز با رویکرد کاربری تجاری

)O3(همکاری با بنیاد مسکن جهت تدقیق و پیاده سازی طرح هادی روستاهای 
واقع در حریم

30/0283910/085174

)O4(نهادسازی برای سیاست گذاری و اعمال و اجرا درزمینهٔ شکل گیری 
مدیریت کارآمد حریم

3/3333330/0315460/105152

O5(1/6666670/0157730/026288(چند عملکردی بودن روستاها
O6(1/6666670/0157730/026288(داشتن طرح هادی مصوب برای اغلب روستاها

O7(2/6666670/0252370/067298(افزایش نقش خدماتی روستاها

44/666670/4227131/301788مجموع
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محسوب  تهران  استان  شهر  پرجمعیت ترین  تهران  بزرگ 
(http://islamshahr.ostan-th.ir) .مي شود

کیلومتر   2293 مساحت  با  است  محدوده ای  شهرری 
مربع، از شمال به شهرستان تهران، از جنوب به شهرستان قم، 
از شرق به شهرستان ورامین و شهرستان پاکدشت، از غرب 
محدود  زرندیه  و  کریم  رباط  اسالمشهر،  شهرستان های  به 
بخش  بخش های سه گانه شهرستان ری:  مساحت  می شود. 
مرکزی 174؛ بخش کهریزک 543، و فشاپویه 1645 کیلومتر 

بین مختصات  مربع می باشد. شهر ری مرکز شهرستان ری 
'26°51 شرقی واقع شده است.  '36°35 شمالی،  جغرافیایی 
ارتفاع این شهر از سطح دریا 1062 متر است. شهر ری در 
جنوب شرقی شهر تهران و متصل به این شهر می باشد. فاصله 

ری تا مرکز شهر تهران بالغ بر 14 کیلومتر است.

روش تحقیق
روش  ازنظر  و  بوده  کاربردی  هدف  ازنظر  تحقیق  این 

جدول 2: نتایج تجزیه  و تحلیل عوامل خارجی )تهدیدها(

فضایی

امتیاز وزنیوزن نهاییدرجه بندیتهدید
T1(2/3333330/0220820/051525(عدم نظارت و کنترل شهرداری ها بر پادگان ها در محدوده حریم

T2(3/6666670/03470/127234(عدم مطالعات جامع از خطرات احتمالی )خطرات طبیعی( در حریم
T3(1/3333330/0126180/016824(تغییر حوضه کاربری اراضی و کشاورزی بادید و نگرش اقتصادی

T4(3/3333330/0315460/105152(کمبود سازمان ها برای نظارت بیشتر بر حریم با توجه به وسعت چند برابر آن
T5(40/0378550/15142(افزایش سکونتگاه هایی غیررسمی در محدوده حریم توسط اقشار کم بضاعت

)T6(افزایش بی رویه ساخت وسازها غیرقانونی در سال های اخیر که دامنه تهدید آن 
روزبه روز گسترده تر می شود

3/6666670/03470/127234

)T7(افزایش تعداد طبقات ساختمان های مسکونی در روستاها که تعارض 
باسیاست های کلی حریم است )برابر قانون ساخت وساز در روستاها تنها با تراکم 

دوطبقه روی پیلوت مجاز است(

3/6666670/03470/127234

T8(4/3333330/0410090/177708(تخریب طبیعت و محیط زیست در پی ساخت و ساخت های غیرمجاز
)T9(تقلیل یافتن فضاهای طبیعی قابل توجه حریم روستاها به نفع فضاهای مدرن 

شهری 
2/6666670/0252370/067298

T10(40/0378550/15142(تغییرات جمعیتی سریع و کاهش نقش هویت مکانمندی
T11(2/3333330/0220820/051525(مسئله کمبود آب و نشست زمین
T12(30/0283910/085174(مسئله آلودگی های زیست محیطی

T13(2/6666670/0252370/067298(تحوالت کالبدی سریع به واسطه جمعیت پذیری باال
T14(3/3333330/0315460/105152(تمرکز بیشتر شاغالن صنعتی در حریم

کارکردی

)T1(تسلط و فشار دیدگاه های فردي ، گروهي ،شورایي و مدیریت خرد بر عدم 
شکل گیری مدیریت یکپارچه حریم شهر

1/3333330/0126180/016824

T2(30/0283910/085174(انتقال صنوف مزاحم به محدوده حریم و تبدیل شدن آن به ضایعات مذکور
T3(3/3333330/0315460/105152(نقش عامل رانت بر عدم تحقق طرح های هادی

T4(3/3333330/0315460/105152(دوگانگی در نظام توزیع فضایی روستاها
T5(3/6666670/03470/127234(تعدد در نظام مدیریت پهنه

T6(20/0189270/037855(ظرفیت های باالی شهری شدن و تغییر کارکردها
610/5772871/88959مجموع
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جمع آوری  برای  می باشد.  تحلیلی   – توصیفی  ماهیت  و 
پیمایشی  و  کتابخانه ای  مطالعات  از  موردنیاز  اطالعات 
ارزیابی شرایط درون سیستمی  استفاده شده است و جهت 
و برون سیستمی از مدل ترکیبی (AHP-SWOT) بهره گرفته 
می شود. بدین ترتیب که پس از تعیین ساختار درختی مسئله 
پژوهش در چهار سطح و انجام مقایسات زوجی، با توجه به 
خروجی مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اقدام به مشخص 
رتبه بندی  و  اوزان  محاسبه  عامل،  هر  اهمیت  میزان  کردن 

آن ها گردید.

یافته های پژوهش
تجزیه  و تحلیل SWOT در ارتباط با توسعه شهرستان های 

واقع در پهنه حریم جنوبی کالن شهر تهران 
عوامل  بررسی  و  شناسایی  منظور  به    SWOT تحلیل 
نحوه  بر   (EFE) خارجی  تأثیرگذار  عوامل  و   (IFE) داخلی 
پهنه  در  نظر  مورد  پایدار شهرستان های  توسعه  و  مدیریت 
این  در  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  تهران  کالن شهر  حریم 
راستا فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها 
سپس  می شود.  تهیه  موردنظر  پهنه  در  روستا  توسعه  برای 
اقدام  کارشناسان،  و  مسئولین  متخصصین،  از  نظرسنجی  با 
به وزن دهی هر یک از عوامل داخلی و خارجی نموده و 
پس از محاسبه مجموع امتیاز نهایی آن ها، درنهایت ماتریس 
داخلی  عوامل  و   )2 و  )جدول1  خارجی  عوامل  ارزیابي 

)جدول3 و 4( استخراج شده است.

ارزیابی محیط بیرونی
ستون  در  مي باشد،  چهارستون  شامل  ماتریس  این 
کارکردی  و  فضایی  تحوالت  بر  که  خارجي  عوامل  اول 
تهران  کالنشهر  حریم  پهنه  در  مطالعه  مورد  شهرستان های 
فهرست  تهدیدها  و  فرصت ها  قالب  در  مي گذارند  تأثیر 
اهمیت  میزان  به  توجه  با  دوم  ستون  در  سپس  شده اند. 
یکدیگر،  با  عوامل  این  مقایسه  با  عامل،  هر  حساسیت  و 
ضریب اهمیتي بین صفر الي یک )0-1( به آن عامل تعلق 

مي گیرد؛ در ستون سوم با توجه به کلیدي یا عادي بودن، به 
فرصت ها و تهدیدها به ترتیب درجه 1 تا 5 اختصاص پیدا 
مي کند. در ستون چهارم، ضرایب ستون دوم و درجه هاي 
ستون سوم براي هر عامل در هم ضرب مي شوند تا امتیاز 
یا تهدید( مشخص شود. چنانچه  نهایي آن عامل )فرصت 
باشد   2/5 از  بیش  ماتریس  این  در  نهایي  امتیاز  کل  جمع 
بدین معني است که طبق پیش بینی فرصت هاي پیش رو، بر 
تهدیدها غلبه خواهد کرد و اگر این امتیاز کمتر از 2/5 باشد 
نشان دهندۀ غلبه تهدیدها بر فرصت ها خواهد بود )کاظمی و 
همکاران، 1392: 51(. از این رهگذر و با توجه به مطالب مذکور 

مجموع نمره های نهایی عوامل بیرونی  )جدول شماره 1و 
2( ازنظر آرا متخصصین و کارشناسان امر برای مدیریت و 
توسعه بهتر شهرستان های واقع در حریم جنوبی کالن شهر 
با  برابر  فرصت ها  از  حاصل  نتایج  که  است   3/21 تهران، 
1/30 می باشد و همچنین بر اساس جدول )2( نتایج حاصل 
 )3/21( نمرات  این  درمجموع  که  می باشد   1/88 تهدیدها 
حاصل از جدول های زیر بیانگر آن است با توجه به شرایط 
مدیریتی حاکم بر روستاهای واقع در حریم جنوبی کالن شهر 
تهران توانسته است از عواملی که فرصت یا موقعیت ایجاد 
می کنند، استفاده کند و از تهدیداتی که شهرستان های واقع 
در حریم جنوبی کالن شهر تهران با آن مواجه است، دوری 

نماید. 
بر اساس جدول شماره )1 و 2( نتایج حاصل از ماتریس 
ارزیابی عوامل خارجی در مدیریت شهرستان های واقع در 
حریم جنوبی کالن شهر تهران نشان می دهد که مجموع نمره 
نهایی حاصل ازنظر متخصصین و کارشناسان 3/21 می باشد 
به  نسبت  منطقه  حریم  بیشتر  فرصت  نشان دهنده  این  که 
تهدیدات پیش روی حریم می باشد. باوجوداین، برنامه ریزی 
جنوبی  حریم  در  واقع  روستاهای  حریم  برای  راهبردی 
کالن شهر مورد مطالعه باید به گونه ای صورت بگیرد که بتوان 
از پتانسیل ها و فرصت های پیش روی منطقه موردمطالعه از 

لحاظ فضایی و کارکردی به نحوه بهتری استفاده کرد.
در فرآیند مدل سوات و طیف لیکرت اوزان هر عامل  با 
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توجه به نظر متخصصین بدون در نظر گرفتن امتیاز نسبی 
زوجی  مقایسات  و  پژوهش  اهداف  به  نسبت  عامل  هر 
میزان  و  دیگر  عامل  به  نسبت  عامل  هر  مزایای  به  مربوط 
واقع  روستاهای  حریم   بهتر  مدیریت  در  آن  تأثیرگذاری 
در حریم جنوبی کالن شهر تهران محاسبه می گردد. لذا در 
در  خارجی  عوامل  از  یک  هر  وزن  دقیق تر  تعیین  راستای 
توسعه و مدیریت بهتر حریم روستاهای نزدیک کالن شهر 
تهران ،اقدام به تشکیل ساختار درختی پژوهش و مقایسات 
زوجی و محاسبات اهمیت هر عامل بر اساس مدل سلسله 

مراتبی)AHP( از طریق نرم افزار اکسپرت چویس گردید. 
مراتبی  سلسله  ساختار  تشکیل  به  اقدام  منظور  بدین 
گردید و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از عوامل با توجه 
به هدف نهایی پژوهش مشخص شد. پس از نرمالیزه کردن 
اوزان اختصاصی به عوامل، اوزان نهایی و میزان تأثیرگذاری 

هر یک از عوامل خارجی به دست آمد.
الزم به ذکر است که این مرحله از پژوهش در راستای 
اهداف آن و تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل در 
مدیریت بهتر شهرستان های واقع در حریم جنوبی کالن شهر 
هر  رتبه بندی  درنهایت  و  آن  از  صیانت  و  حفظ  و  تهران 
در  به طوری که  می گردد.  انجام  موردبررسی  عوامل  از  یک 
پایان با توجه به اوزان نسبی و مقایسات زوجی و بر اساس 
نظر متخصصین معین شود که هر یک از عوامل داخلی و 
مؤثر  پژوهش  اهداف  به  وصول  در  میزان  چه  به  خارجی 

می باشند.
نظر  براساس  داده ها  جمع آوری  از  پس  بنابراین 
متخصصین و کارشناسان و ورود آن ها در نرم افزار اکسپرت 
مراتبی،  مدل سلسله  به  مربوط  محاسبات  انجام  و  چویس 

امتیازات نهایی عوامل به شرح ذیل استخراج گردید:
براساس نمودار شماره )1( مهم ترین فرصت های پیش 
در  واقع  شهرستان های  صیانت  و  حفظ  و  مدیریت  روی 
پهنه حریم کالن شهر تهران در بین مؤلفه های مورد بررسی 
اطراف  در  باز  فضای  پتانسیل های  از  استفاده  عبارتنداز: 
خدمات  گسترش  جهت  در  غیره  و  اسالم شهر  شهرهای 

 ،)0/073( وزنی  امتیاز  ...با  و  بیمارستان  مانند  اجتماعی 
به عنوان مهم ترین فرصت شناخته شده از دیدگاه کارشناسان 

و مسئولین و نهادها می باشد. 

نمودار 1: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به 
فرصت ها و تهدیدها

دومین مؤلفه، رعایت ساخت وساز در روستاهای مجاور 
مناسب  ساختارهای  وجود  دلیل  به  تهران  کالن شهر  حریم 
نظارت و کنترل با کسب امتیاز )0/071( می باشد و درنهایت 
اینکه مؤلفه قانونی بودن هرگونه ساخت وسازهای جدید در 
حریم با کسب امتیاز )0/066( در رتبه سوم از دید کارشناسان 
امر انتخاب گردید و سایر مؤلفه های موردبررسی در رتبه های 
به مؤلفه های  از اهمیت کمتری نسبت  بعد واقع شده اند که 
اول، دوم و سوم قرار دارند. در همین راستا به مؤلفه هایی هم 
به عنوان مهم ترین تهدید از دید کارشناسان اشاره شد. که از 
بین آن ها می توان به مؤلفه عدم نظارت و کنترل شهرداری ها 
بر پادگان ها در محدوده حریم ، تغییر حوضه کاربری اراضی 
و کشاورزی بادید و نگرش اقتصادی و عدم مطالعات جامع 
از خطرات احتمالی )خطرات طبیعی( در حریم به ترتیب با 
کسب امتیاز )0/024(، )0/019( و )0/017( شناخته شده اند. 
که در کنار آن ها می توان به مؤلفه های افزایش سکونتگاه هایی 
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 ، کم بضاعت  اقشار  توسط  حریم  محدوده  در  غیررسمی 
سال های  در  غیرقانونی  ساخت وسازهای  بی رویه  افزایش 
می شود،  گسترده تر  روزبه روز  آن  تهدید  دامنه  که  اخیر 
افزایش تعداد طبقات ساختمان های مسکونی در روستاها که 
متعارض باسیاست های کلی حریم است و ... اشاره کرد که 

در رتبه های بعدی قرارگرفته اند.

ارزیابی محیط درونی
نظر  و  پرسشنامه ها  از  حاصل  داده های  بر  عنایت  با 
خبرگان و متخصصین در خصوص تأثیر هر یک از عوامل 
در شرایط حال و آینده بر تحوالت شهرستان های واقع در 
حریم جنوبی کالن شهر تهران نیز محاسبات صورت گرفته 
است، که به ارزیابی محیط و ساختار درونی نحوه مدیریت 

جدول 3: نتایج تجزیه وتحلیل عوامل داخلی )قوت ها(
امتیاز وزنیوزن نهاییدرجه بندیقوت ها

فضایی

S1(3/3333330/0256740/08558(حاکمیت نقش زندگی شهری بر مناطق روستایی پهنه
)S2(زیاد بودن اراضی ازلحاظ شیب، جهت و ارتفاع در عرض های میانی و جنوبی 

2/1666670/0166880/036157حریم تهران برای توسعه شهر و روستا

)S3(نظارت بی وقفه مسئولین در ساخت وسازهای جدید برای کاهش آسیب 
3/6666670/0282410/103552رساندن به محیط زیست

)S4(تأکید مسئولین و سازمان ها مبنی بر حرکت حریم شهر به سمت فضای سبز 
4/3333330/0333760/14463و تفرجگاه

S5(30/0231070/06932(تجهیز گسترده حریم با فضاهای تفرجگاهی و امکانات تفریحی
)S6(نظارت شهرداری تهران بر هرگونه صدور پروانه برای ساخت وساز در حریم 

2/50/0192550/048139کالن شهر تهران

)S7(استفاده بهتر از زمین های کشاورزی و افزایش محصوالت گلخانه ای در 
2/1666670/0166880/036157محدوده حریم در طی سال های اخیر

)S8(رعایت ساخت وسازهای جدید در روستا طبق ضوابط و مقررات طرح جامع 
40/0308090/123235شهر تهران

کارکردی

S1(2/6666670/0205390/054771(دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه کالن شهری
S2(3/8333330/0295250/113179(دسترسی مناسب به خدمات شهرهای پیرامونی

S3(2/1666670/0166880/036157(باال بودن سرمایه اجتماعی درون گروهی در روستاها
S4(2/50/0192550/048139(اقتصاد پویای حاکم بر روستاهای واقع در حریم

S5(3/3333330/0256740/08558(وجود تنوع در بخش های مختلف حریم ازلحاظ عملکرد
S6(2/3333330/0179720/041934(پیاده کردن تجربه کشورهای پیشرو درزمینهٔ حریم در داخل کشور

S7(20/0154040/030809(تجربه کافی دهیاران و مدیران برای مدیریت بهتر حریم روستاها و شهرها
)S8(توجه روزافزون به حریم شهرها و روستاها در سال های اخیر توسط مسئولین 

3.3333330/0256740/08558و مدیران و سازمان ها

S9(3/3333330/0256740/08558(برخورد قاطع کمسیون  ماده 100 با متخلفین ساخت وساز در محدوده حریم
)S10(برخورد با متخلفان ساخت وساز و غیرقانونی در حریم با توجه به طرح های 

20/0154040/030809مصوب مانند طرح جامع و ...

S11(3/50/0269580/094352(تصویب قانون در حوزه های کالن و خرد در ارتباط با حریم شهر

56/166670/4326061/353659
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اقدام  این مرحله  در  این رهگذر،  از  آن می پردازیم.  حریم 
به تشکیل ماتریس عوامل داخلی می گردد تا شرایط تعادل 
بین عوامل ضعف و قوت در داخل سیستم داخلی به خوبی 

تعیین گردد)جدول شماره 3 و4(. 
مدیریت  برای  درونی  عوامل  نهایی  نمره های  مجموع 
کالن شهر  جنوبی  حریم  پهنه  در  واقع  شهرستان های  بهتر 

است.   )3/234( درونی  عوامل  ارزیابی  ماتریس  در  تهران 
هم  آتی  شرایط  که  است  معنی  این  به  نهایی  نمره  این 
در  واقع  شهرستان های  برای  کارکردی  و  فضایی  ازلحاظ 
حریم جنوب کالن شهر تهران ازنظر عوامل درونی، مستعد 

مدیریت مطلوب می باشد)جدول شماره 3 و 4(. 
توسعه  و  مدیریت  در  کالن  راهبردهای  درنتیجه 

جدول 4: نتایج تجزیه وتحلیل عوامل داخلی )ضعف ها(

فضایی

امتیاز وزنیوزن نهاییدرجه بندیضعف

1/8333330/0141210/025888(W1) عدم هماهنگی بین دهیاری ها و روستاهای داخل محدوده و مستقل بودن آن ها

3/1666670/024390/077236(W2) عدم انتقال پادگان های نظامی داخل شهر به خارج از حریم شهر

2/8333330/0218230/061831(W3) افزایش بارگذاری ساختمانی و جمعیتی در سال های آتی

2/50/0192550/048139(W4) تنوع کانون های زیستي واقع در محدوده حریم شهرها

30/0231070/06932(W5) تخریب فضاهای باارزش حریم با توجه به تعدد مراکز تصمیم گیری

3/6666670/0282410/103552(W6) نامعلوم بودن محدوده روستاهای واقع در حریم و عدم به روزرسانی طرح های هادی

2/6666670/0205390/054771(W7) جمعیت پذیری ناخواسته روستاهای واقع در پهنه حریم

30/0231070/06932(W8) نبود مدیریت یکپارچه در حفظ و صیانت از حریم

کارکردی

(W1) ارائه تسهیالت و خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و ... به همه ساخت وسازهای 
غیرقانونی و متخلف در محدوده حریم

30/0231070/06932

30/0231070/06932(W2) عدم تدقیق مرز حریم روستاهای پیرامون کالن شهر تهران

2/6666670/0205390/054771(W3) تقابل مدیریت خرد با مدیریت کالن در حریم

(W4) تقابل و تمایز منافع شهر اصلي ) کالن شهر ( با منافع سایر  شهرها و روستاهای واقع در 
حریم

3/3333330/0256740/08558

3/6666670/0282410/103552(W5) وجود یک نگاه اقتصادی و تجاری مسئولین و مردم به حریم

(W6)پایین بودن سهم درصدی  شهروندان و مشارکت آنان در فرآیند تصمیم سازی در حفظ 
و صیانت از حریم

2/6666670/0205390/054771

2/8333330/0218230/061831(W7) عدم وجود طرح جامع مصوب برای حریم

3/3333330/0256740/08558(W8) نبود ضوابط و استانداردهای شفاف و روشن برای توسعه حریم

3/3333330/0256740/08558(W9) نابرابرها در میان سکونتگاه های حریم و محدوده شهری تهران ازلحاظ دسترسی

3/6666670/0282410/103552(W10) نقش واسط آن ها در تحوالت فضایی و کارکردی

3/3333330/0256740/08558(W11) ضعف زیرساخت ها و خدمات پایه و ضروری

4/3333330/0333760/14463(W12) تنوع قومیتی در روستاها

4/50/034660/155969(W13)تضعیف نقش کشاورزی در پهنه حریم

3/1666670/024390/077236(W14) کارایی پایین طرح های مصوب در نظام بخشی فضایی و کارکردی روستاهای پهنه حریم

4/1666670/0320920/133718(W15) ضعف در تکنولوژی تولیدات کشاورزی

73/666670/5673941/881044
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شهرستان های واقع در حریم و استفاده بهینه از این فضاها 
شود  تدوین  به گونه ای  باید  آن ها  از  صیانت  و  حفاظت  و 
که بتوان از این نقاط قوت جهت رفع نقاط ضعف استفاده 

نمود.
داخلی  دقیق تر وزن هر عامل  تعیین  بنابراین در جهت 
حریم  در  واقع  شهرستان های  بهتر  مدیریت  در  خارجی  و 
کالن شهر تهران از نرم افزار اکسپرت چویس استفاده گردید. 
سپس با ورود داده ها به این نرم افزار، امتیازات نهایی عوامل 

به شرح ذیل استخراج گردید:
نموار شماره )2( مؤلفه های نقاط قوت و ضعف را نشان 
می دهد که بر این اساس، مؤلفه هایی مانند توجه روزافزون 
توسط  اخیر  سال های  در  روستاها  و  شهرها  حریم  به 
 )0/049( امتیاز  کسب  با  سازمان ها  و  مدیران  و  مسئولین 
نقاط قوت قرار دارد و  بین مؤلفه های  در رتبه نخست در 
در  که  شهرستان هایی  برای  قوت  نقطه  مهم ترین  به عنوان 
حریم جنوبی کالن شهر تهران قرار دارند، از دید کارشناسان 
شناخته شد. و مؤلفه های بعدی که در رتبه دوم قرار دارند 
می توان به دسترسی مناسب به خدمات شهرهای پیرامونی با 
کسب امتیاز )0/043( اشاره کرد و درنهایت اینکه مؤلفه باال 
بودن سرمایه اجتماعی درون گروهی در روستاها در جایگاه 

سوم با کسب امتیاز )0/040( قرار دارد. 
نقاط ضعف  مذکور  نمودار  اساس  بر  راستا  همین  در 
نیز بر اساس نظر کارشناسان رتبه بندی گردید که دراین بین 
انتقال پادگان های نظامی  می توان به مؤلفه هایی مانند عدم 
داخل شهر به خارج از حریم شهر با کسب امتیاز )0/023( 
و  دهیاری ها  بین  هماهنگی  عدم   ، نخست  جایگاه  در 
در   )0/022( امتیاز  کسب  با  محدوده  داخل  روستاهای 
بارگذاری  افزایش  و  آن ها  بودن  مستقل  و  دوم  جایگاه 
با  که  کرد  اشاره  آتی  سال های  در  جمعیتی  و  ساختمانی 
دست  به  را  سوم  رتبه  توانسته اند   )0/021( امتیاز   کسب 
شهرستان هایی  ضعف  نقاط  مهم ترین  به عنوان  و  بیاورند 
مسئولین  دید  از  تهران  کالن شهر  جنوبی  حریم  در  واقع 

شناخته شد.  

نمودار 2: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به قوت و 
ضعف ها

تعیین موقعیت راهبردی مدیریت حریم کالن شهر تهران 
عوامل  ارزیابی  به  مربوط  نهایی  امتیاز  محاسبه  از  پس 
مدیریت  به  مربوط  استراتژیک  موقعیت  بیرونی،  و  درونی 
کالن شهر  جنوبی  حریم  در  واقع  روستایی  سکونتگاه های 
تهران و چگونگی حفظ وصیانت آن تعیین می گردد. بدین 
ترتیب راهبردهای قابل قبول از میان این راهبردهای چهارگانه 
در  قابل قبول  راهبردهای  انتخاب  فرآیند  می گردد.  انتخاب 

سه گام زیر صورت می پذیرد:
1-تشکیل ماتریس درونی و بیرونی

2-تعیین موقعیت راهبردی برای مدیریت بهتر حریم 
3-انتخاب راهبردهای قابل قبول

موقعیت جغرافیایی و آینده نگری سکونتگاهی روستایی 
واقع در حریم جنوبی کالن شهر تهران در ارزیابی ماتریس 
برای  قابل قبول  راهبردهای  تعیین کننده  بیرونی  و  درونی 
نشان  موقعیت  این  و  است  آن  مطلوب  مدیریت  و  توسعه 
می دهد که کدام راهبرد برای توسعه آینده نگری سکونتگاهی 
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روستایی واقع در حریم جنوبی کالن شهر تهران با توجه به 
وضع موجود مناسب است به طوری که در صورت قرارگیری 
استفاده   )SO(تهاجمی رقابتی-  راهبردهای  از  اول  ربع  در 
راهبردهای  از  دوم  ربع  در  قرارگیری  صورت  در  می شود، 
بازنگری)WO(، به هنگام قرارگیری در ربع سوم از راهبردهای 
تنوع)ST( و در صورت استقرار در خانه چهارم از راهبردهای 

تدافعی)WT( استفاده می شود)جدول 5(.
با توجه به محاسبات صورت گرفته، خروجی مدل های 
کمی پژوهش بیانگر آن است که امتیاز نهایی ارزیابی عوامل 
به  مربوط  نهایی  امتیاز  همچنین  و   )3/2( با  برابر  درونی 
ارزیابی عوامل بیرونی برابر با)3/1( می باشد. لذا با در نظر 
داشتن این خروجی ها، راهبردهای قابل قبول برای مدیریت 
آینده نگری  و  کارکردی(  جغرافیایی)فضایی  تحوالت 
سکونتگاهی روستایی واقع در حریم جنوبی کالن شهر تهران 
با توجه به قرارگیری در ربع اول ماتریس درونی و بیرونی، 

راهبردهای تهاجمی)SO( است)نمودار 3(.
بر این اساس، در شرایط کنونی مدیریت سکونتگاه های 
 SO راهبردهای  بر  تهران  در حریم جنوب کالن شهر  واقع 
تأکید می شود و این راهبرد به سمتی میل می کند تا بتواند با 
استفاده از مزایا، پتانسیل ها و فرصت هایی که از محیط خارج 
از حریم بر آن حاکم است و نیز نقاط قوتی که در داخل 
مطلوب  مدیریت  با  دارد،  وجود  حریم  در  واقع  روستاها 
و  برنامه ریزی  طریق  از  را  مکانی  محدوده  این  کارآمد،  و 

مدیریت منسجم و پویا به سمت توسعه پایدار سوق دهد.

جنوب  در  واقع  روستاهای  مدیریت  راهبردهای 
کالن شهر تهران 

ضعف،  نقاط  قوت،  نقاط  ماتریس  تکمیل  از  پس 
فرصت ها  و تهدیدها برای مدیریت حریم روستاهای واقع 

ارائه   )6( جدول  در  راهبردها  تهران  کالن شهر  جنوب  در 
گردید .

نمودار 3: موقعیت راهبردی توسعه روستاها واقع در حریم 
جنوبی کالن شهر تهران 

منبع: یافته های پژوهش

نتیجه گیری 
موجب  تنها  نه   تهران  کالن شهر  فیزیکی  گسترش 
در  خصوصًا  بلکه  است  نشده  اطراف  روستاهای  توسعه 
حاشیه های جنوب و جنوب  غربی و جنوب شرقی موجب 
تخریب ثروت ها و سرمایه های طبیعی و نابودی و تخریب 
روستاها  کالبد  و  بافت  دگرگونی  نیز  و  کشاورزی  اراضی 
خدمات  به  دسترسی  در  شدید  نابسامانی  و  محرومیت  و 

زیربنایی و روبنایی در این مناطق شده است. 
این روند که به دلیل تغییرات شدید جمعیتی کالن شهر 
حادث شده،  شهرنشینی  سریع  توسعه  درنتیجه  تهران 
به صورت روندی رو به گسترش ادامه داشته و اگر درباره 

SWOT جدول5: ماتریس
نقاط ضعف(W)نقاط قوت)S(عوامل داخلی- خارجی

(O)فرصتها(SO)راهبردهایرقابتی-تهاجمی(WO)راهبردهایبازنگری
(T)تهدیدها(ST )راهبردهایتنوع(WT)راهبردهایتدافعی
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با  آینده  در  شهر  این  نشود  چاره جویی  روند  این  توقف 
مخاطراتی جدی مواجه خواهد  شد. 

SWOT-) از این رهگذر یافته ها بر اساس مدل ترکیبی
توسعه  در  فرصت ها  مهم ترین  که  می دهد  نشان   (AHP

کارشناسان  ازنظر  تهران  کالن شهر  حریم  پهنه  در  روستا 
فضای  پتانسیل های  از  استفاده  عبارتنداز  متخصصین  و 
جهت  در  غیره  و  اسالم شهر  شهرهای  اطراف  در  باز 
...، رعایت  و  بیمارستان  مانند  اجتماعی  گسترش خدمات 
تهران  مجاور حریم کالن شهر  روستاهای  در  ساخت وساز 
و  کنترل  و  نظارت  مناسب  ساختارهای  وجود  دلیل  به 
قانونی بودن هرگونه ساخت وسازهای جدید در حریم به 
ترتیب با کسب امتیازهای )0/073(، )0/071( و )0/066( 
توانسته اند جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دهند 
موردسنجش  مؤلفه های  سایر  به  نسبت  بهتری  و وضعیت 

داشته باشند.
در همین راستا به عنوان مهم ترین مؤلفه های تهدید از 
و  نظارت  عدم  به  می توان  متخصصین  و  کارشناسان  دید 
کنترل شهرداری ها بر پادگان ها در محدوده حریم با کسب 
امتیاز )0/024(، تغییر حوضه کاربری اراضی و کشاورزی 
بادید و نگرش اقتصادی با کسب امتیاز  )0/019(  و عدم 
در  طبیعی(  احتمالی )خطرات  از خطرات  مطالعات جامع 
حریم با کسب امتیاز )0/017( اشاره کرد که جایگاه اول را 
داده اند  اختصاص  به خود  موردبررسی  مؤلفه های  بین  در 
و  شناخته شده اند  کارشناسان  دید  از  تهدید  مهم ترین  و 
در  غیررسمی  سکونتگاه هایی  افزایش  مانند  مؤلفه ها  سایر 
بی رویه  افزایش  کم بضاعت،  اقشار  توسط  حریم  محدوده 
دامنه  که  اخیر  سال های  در  غیرقانونی  ساخت وسازهای 
تعداد  افزایش  می شود،  گسترده تر  روزبه روز  آن  تهدید 
تعارض  که  روستاها  در  مسکونی  ساختمان های  طبقات 
بعدی  رتبه های  در   ... و  دارد  حریم  کلی  باسیاست های 

قرارگرفته اند.
در محیط درونی روستاها مهم ترین نقاط قوت از دید 
شهرها  حریم  به  روزافزون  توجه  عبارتنداز   کارشناسان 

مدیران  و  مسئولین  توسط  اخیر  سال های  در  روستاها  و 
در  اول  در جایگاه  امتیاز )0/049(  با کسب  و سازمان ها 
بین مؤلفه ها قرار دارد و به عنوان مهم ترین نقاط قوت در 
در حریم جنوبی کالن شهر  واقع  روستایی  سکونتگاه های 
بعدی  مؤلفه های  و  کارشناسان شناخته شد  دید  از  تهران 
دسترسی  به  می توان  دارند  قرار  سوم  و  دوم  رتبه  در  که 
امتیاز  کسب  با  پیرامونی  شهرهای  خدمات  به  مناسب 
در  درون گروهی  اجتماعی  سرمایه  بودن  باال  و   )0/043(
اشاره   )0/040( امتیاز  با کسب  جایگاه سوم  در  روستاها 
می توان  نقاط ضعف  مهم ترین  عنوان  به  درنهایت  و  کرد 
از  به خارج  پادگان های نظامی داخل شهر  انتقال  به عدم 
نخست  جایگاه  در   )0/023( امتیاز  کسب  با  شهر  حریم 
داخل  روستاهای  و  دهیاری ها  بین  هماهنگی  عدم  و 
در  و  دوم  جایگاه  در   )0/022( امتیاز  کسب  با  محدوده 
نهایت مستقل بودن آن ها و افزایش بارگذاری ساختمانی 
و جمعیتی در سال های آتی با کسب امتیاز  )0/021( در 
جایگاه سوم قرار دارد که این مؤلفه ها به عنوان مهم ترین 
حریم  پهنه  در  روستاها  توسعه  مدیریت  در  نقاط ضعف 

شناخته شده اند. تهران  کالن شهر 
نهایی  امتیاز  که  است  آن  از  حاکی  یافته ها  همچنین   
ارزیابی عوامل درونی برابر با )3/2( و امتیاز نهایی مربوط 

به ارزیابی عوامل بیرونی برابر با)3/1( می باشد. 
راهبردهای  خروجی ها،  این  داشتن  نظر  در  با  لذا 
پهنه  در  روستاها  بهتر  توسعه  و  مدیریت  برای  قابل قبول 
قرارگیری  به  توجه  با  تهران  کالن شهر  جنوبی  حریم 
راهبردهای  بیرونی،  و  درونی  ماتریس  اول  ربع  در 
می توان  راهبرد  این  به  توجه  با  و  است   )SO(تهاجمی
از  پتانسیل ها و فرصت هایی که از محیط خارج  از مزایا، 
داخل  در  که  قوتی  نقاط  نیز  و  است  حاکم  آن  بر  حریم 
وجود  تهران  کالن شهر  جنوبی  حریم  در  واقع  روستاها 
مکانی  این محدوده  کارآمد،  و  مطلوب  مدیریت  با  دارد، 
به  پویا  و  منسجم  مدیریت  و  برنامه ریزی  طریق  از  را 

سمت توسعه پایدار سوق داد.
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زنجیره  در  آنها  مکانیابی  و  همدان  شهرستان  روستاهای 
روستا- شهری، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 1، 

شماره 1، صص 58-43.

جدول )6(: راهبردهای مدیریت روستاهای واقع در حریم جنوب کالن شهر تهران
)SO( راهبردهای)ST( راهبردهای)WO( راهبردهای)WT( راهبردهای

سطح  در  جدید  قانون های  • تصویب 
کالن و خرد در ارتباط با ساخت وسازهای 

جدید در پیرامون حریم
و  برساخت  شهرداری ها  • نظارت 
در  تجاری  رویکرد  با  جدید  سازهای 

محدوده حریم
برای روستاهای  • تهیه طرح های هادی 
واقع در حریم بر حفظ و صیانت از حریم
تأکید مسئولین بر گسترش فضاهای سبز 
کردن  محدود  برای  حریم  اطراف  در 

ساخت وسازهای جدید
مدیران  و  دهیاران  تجربه  از  • استفاده 
در  گردشگری  گسترش  برای  مجرب 

حریم با توجه به پتانسیل های آن
• اطالع رسانی و آموزش مردم و استفاده 
از تجربه کشورهای پیشرو برای استفاده 

بهتر از حریم
• افزایش خدمات روستاها در سال های 
اخیر با توجه به تسهیل دسترسی مناسب 

به شهرهای پیرامون
• حاکم بودن اقتصاد پویا بر روستاها با 

توجه به چند عملکردی بودن آن ها
• تهیه طرح هادی برای روستاهای فاقد 
طرح توسط بنیاد مسکن برای تعیین مرز 

دقیق هر یک از آن ها

کاربری های  حوضه  تغییر  • کاهش 
کشاورزی به کاربری های دیگر با توجه به 
راندمان باالیی این اراضی در محصوالت 

کشاورزی
بهتر  نظارت  برای  سازمان ها  • افزایش 
و  شهرها  حریم  از  صیانت  و  حفظ  در 

روستاها 
پی  در  طبیعی  محیط  تخریب  • کاهش 
نظارت سازمان ها بخصوص شهرداری ها 

بر این امر
متخلفین  با   100 ماده  قاطع  • برخورد 
تخلفات  کاهش  باعث  که  ساخت وساز 

ساخت وساز شده است
محدوده  در  طبیعی  فضاهای  • افزایش 
محدوده  گسترده  تجهیز  خاطر  به  حریم 

به امکانات تفریحی و ...
برای  نهادها  و  سازمان ها  • همگرایی 

شکل گیری مدیریت یکپارچه حریم 
کاهش  برای  سازمان ها  جدی  • عزم 
حریم  در  زیست محیطی  مشکالت 

روستاها
 

به  اطالع رسانی  • افزایش مشارکت و 
شهروندان در حفظ و صیانت از حریم

برای  مصوب  طرح های  وجود 
روستاهای واقع در حریم

• هماهنگی ترجمان ها و سازمان ها در 
استفاده از فضاهای باارزش حریم برای 

جذب گردشگران داخلی و خارجی
کاربری های  کنترل  و  • ساماندهی 
آن  نقش  افزایش  و  کشاورزی  اراضی 

در محدوده حریم 
و  یکپارچه  مدیریت  • شکل گیری 
خاطر  به  اخیر  سال های  در  کارآمد 
در  اصولی  سیاست گذاری های 

شکل گیری آن
برای  هادی  طرح  تهیه  • تصویب 
روستاهای فاقد طرح و مشخص شدن 

مرز روستاهای واقع در حریم
شکل گیری  با  حریم  • شناساندن 
و  سازمان ها  بین  یکپارچه  مدیریت 
ترجمان ها و نهادها با برگزاری گفتمان 

و همایش ملی و بین المللی
• مشخص بودن محدوده نسبی حریم 
روستاهای واقع در کالن شهر تهران در 
طرح های  در  پیشنهادی  و  هادی  طرح 

جامع

انتقال  در  شهرداری ها  • نظارت 
پادگان ها در خارج از محدوده حریم 

روستاها و شهرها
• تغییر نگرش منفی مردم و مسئولین 

به حریم بادید اقتصادی 
با  خرد  مدیریت  بیشتر  • سازگاری 
با  اخیر  سال های  در  کالن  مدیریت 
سازمان ها  بیشتر  هماهنگی  به  توجه 

برای نظارت بهتر بر حریم روستاها
محیط زیست  تخریب  • کاهش 
افزایش  پی  در  طبیعی  فضاهای  و 
حریم  در  قانونی  ساخت وسازهای 

روستاها و شهرها
• اجرا و تحقق و تصویب طرح های 
از  بهتر  مدیریت  برای  و جامع  هادی 

حریم
و  صنعتی  شاغالن  دادن  • انتقال 
پادگان های نظامی داخل شهر به خارج 

از محدوده حریم شهر و روستاها
• استاندارد و ضوابط شفاف در توزیع 

فضایی روستاها در پهنه حریم
تحوالت  و  جمعیت پذیری  • کاهش 
حریم  محدوده  در  کالبدی   فضایی- 

در سال های اخیر
• وجود آب کافی در پهنه حریم برای 

توسعه محصوالت کشاورزی
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