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Abstract 
Demarcation of urban growth areas (Mahdode-e-Shahri) and urban protection 
areas (Harim-e-Shahri) are formal and regulatory tools for policymaking and 
planning with the aim of controlling urban development and growth spillover 
beyond the cities. According to the law, municipalities are obligated to prevent 
illegal and unplanned land developments by using these planning tools. Assessing 
the function and performance of these tools to control and direct the expansion 
of peri- urban development is the main goal of the current study. In this case, 
researchers try to figure out the growth trend of city peripheries by considering 
the approval of urban growth areas and urban protection areas (confirmed by 
current master plans) and using the population of residential areas located in 
different territories known as urban growth areas, urban protection areas and 
outside the protection areas of four main cities in Mazandaran province (Sari, 
Amol, Babol, Ghaemshahr). Research findings show the incompetency and 
inability of urban protection areas to control growth spillover in peri-urban areas 
of Mazandaran province. Growth in urban protection areas especially in 
settlements with less distance from urban growth area hasn't been reduced after 
adoption of these planning tools. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
In most cities around the world, similar 
management tools are in place to prevent 
the horizontal growth of cities and, in 
principle, to limit expansion of urban size. 
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Concerns about the ideal size for a city and 
its population threshold have a very long 
history. Greek cities may be one of the 
earliest examples. The most well-known of 
these tools and concepts in the 
contemporary world to limits the horizontal 
growths of the cities are Green Belts in the 

mailto:i.asadie@umz.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0003-2149-1091


 

215 Arezu Shafizadeh, Iradj Asadie, and Nosratolla Goudarzi. Assessment and Explanation of Performance of Urban Growth 
Boundary (mahdodeh-e-shahri) and Urban Protection Area (harim-e-shahri) on Control of Overspill Growth in Mazandaran 

Urban Structure and Function Studies (USFS)  Volume 8. Issue 26. Spring 2021. Pages 214 to 236. 

UK and other commonwealth countries. 
Other similar management tools for this 
purpose in the USA are delineation of urban 
growth boundaries (UGB). All of these tools 
seek to focus and regulate growth within 
predefined areas. The extra-territorial 
jurisdiction is another type of mechanism for 
controlling the development of the suburbs, 
which focuses more on expanding municipal 
control over its peripheral areas than on 
protecting those areas, which is common in 
the green belt idea. Definition and 
determining the urban growth area 
(Mahdode-e-Shahri) and urban protection 
area (Harim-e-Shahri) is a formal and 
regulatory tool for policymaking and 
planning with the aim of controlling urban 
development and growth spillover beyond 
the cities. According to the law, 
municipalities are obligated to prevent 
illegal and unplanned land developments by 
using these planning tools.  

2. Research Methodology 
In present research we try to figure out the 
growth trend in city peripheries with 
considering the approval of urban growth 
areas and urban protection areas (confirmed 
by city master plans) and using population of 
residential areas located in different 
territories known as urban growth areas, 
urban protection areas and outside the 
protection areas of four main cities in 
Mazandaran province (Sari, Amol, Babol, 
Ghaemshahr). After collecting and 
calculating the growth rates of the exist 
residential areas and correcting and 
considering the data of several cases from 
the settlements that have been merged or 
added to the central city during the studied 
years or have become a new city, the results 
were analyzed by Wilcoxon nonparametric 
statistical test. The extent of the effect of 
urban protection area on the growth rate of 

residential areas located within it and in 
other words the significant effect on control 
of growth spillover was investigated and 
reported. 

3. Research Findings 
Research findings demonstrate the 
incompetency and inability of urban 
protection areas to control overspill growth 
in peri-urban areas of Mazandaran province. 
Growth in urban protection areas especially 
in settlements with less distance from urban 
growth area hasn't been reduced after 
adoption of these planning tools.  

4. Conclusion 
In most cities, residential growth rate in 
protection areas has been higher than the 
growth rate in outside of protection areas 
and even in some cases, such as Sari, has 
been higher than the growth rate of the 
urban growth boundary. On the other hand, 
the results of statistical tests do not show a 
significant effect of approval of urban 
protection area on reducing the growth rate 
of settlements located within the area 
(compared to before approval), except for a 
few cases, which also indicates poor 
performance of urban protection area. 
Studies show that the demarcation of urban 
protection area for large and even medium-
sized urban settlements should be 
reconsidered with the legal definition 
recognized in Iran. 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های شهری در کنترل سرریز رشد شهری ها و حریممحدودهسنجش وتبیین عملکرد . گودرزی هللانصرت دکترو   اسدی ایرج دکتر،  زادهشفیع آرزو
 استان مازندران 

 علمی پژوهشی 

  کنترل  در  شهری  هایحریم   و  هامحدوده  عملکرد  وتبیین سنجش
 مازندران  استان  شهری  رشد  سرریز
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 چکیده
  ریزیبرنامه   و  گذاری سیاست  قانونی  و  رسمی  ابزار   شهرها،   برای  حریم   و  محدوده  تعیین  و  تعریف 

  قانون،   طبق.  است  شهرها  پیرامون  در  وسازهاساخت   بر  نظارت  و  شهری  رشد  سرریز  کنترل  برای
  خارج   در  رویهبی  هایساز  و  ساخت  از   جلوگیری  جهت  در  ابزار  این  از  استفاده  به  موظف  هاشهرداری 

  گسترش  هدایت  و  کاهش  کنترل،  در  ابزار  این  عملکرد  موفقیت  هستند،  شهری  هایمحدوده   از
  در .  گیردمی  قرار   بررسی  مورد  پژوهش  این  در  که  است  موضوعی  پیراشهری  هایساز   و  ساخت
  قلمروی  در   واقع  سکونتی  نقاط   جمعیت  رشد  روند  هایداده  شودمی  تالش   حاضر،   پژوهش
 نمونه  عنوانبه (  قائمشهر  بابل،  آمل،   ساری،   شهر  چهار   حریم  از   خارج   نواحی  و  هاحریم   ها،محدوده

  قالب   در(  شهری  هایحریم   و  محدوده  تصویب  تأثیر  به  نظر  با  ، )استان  هایشهر  جامعه  از  آماری
 بدین  و  بررسی  استنباطی  و  توصیفی   آمار  روش  دو  به  روندها  آن   در )  شهری  جامع  هایطرح   تهیه

  نشان   پیراشهری  جمعیت  رشد  سرریز  کنترل  در   مدیریتی  هایقلمرو   این  عملکرد  موفقیت  واسطه
 هایگاه سکونت  رشد  روند  مقایسه  از  توصیفی  تحلیل  نتایج   به   توجه  با   پژوهش  هاییافته .  شود  داده
  تعیین   از  بعد  و  قبل  رشد  نرخ  مقایسه   حریم،  از  خارج   پهنه  و  شهر  محدوده  به  نسبت  حریم  در  واقع

 دهد می  نشان  شدهانجام  آماری  هایآزمون  از  حاصل  هاییافته   طورهمین  و  جامع  هایطرح   در  حریم
  نبوده  موفق  مازندران  پیراشهری  نواحی  در  شهری  رشد  سرریز   کنترل  در  شهری  هایحریم   عملکرد

  حریم   تصویب  از   بعد  محدوده  از   کمتر   فاصله   با   هایگاهسکونت  در   ویژهبه   حریم،   در   رشد   و  است
ً  نیز  .است نیافته کاهش اصوال

 کلیدواژه ها: 
  شهری، حریم  شهری،  محدوده
  سرریز کنترل عملکرد، سنجش

 .مازندران شهری، رشد
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های شهری در کنترل سرریز رشد شهری ها و حریمسنجش وتبیین عملکرد محدوده. هللا گودرزیزاده، دکتر ایرج اسدی و دکتر نصرتآرزو شفیع
 استان مازندران 

 مقدمه ١
ابزارهای   و  سازوکارها  جهان  شهرهای  اغلب  در 
مدیریتی مشابهی برای جلوگیری از رشد افقی شهرها  
و   شهری  اندازه  برای  حریم  و  حد  وضع  اصوالً  و 

می صورت  آن  درباره گسترش  دغدغه  داشتن  گیرد. 
جمعیتی  آل برای یک شهر و وضع آستانه  اندازه ایده

یونانی   دارد. شهرهای  تاریخ بسیار طوالنی  آن  برای 
نمونه اولین  از  یکی  شوند.  شاید  محسوب  ها 

دنیای  شدهشناخته در  مفاهیم  و  ابزارها  این  ترین 
معاصر برای وضع حد و حریم برای رشد افقی شهر  
کشورهای  دیگر  و  بریتانیا  در  سبز»  «کمربند 

ابزارها  مشترک ازجمله  است.  قلمروهای  المنافع  و 
توان به محدوده مدیریتی مشابه دیگر در امریکا می

و    ٢محدوده و مرز رشد شهری  ١اعمال قدرت فرامرزی
 نظایر اینها اشاره کرد. 

 ۱۰۲تا    ۹۹نخستين بار در قوانين ايران در مواد  
پاره  به  قانون اصالح  الحاق مواد جدید  و  مواد  از  اي 

موضوع حريم  به    ۱۳۴۵قانون شهرداري مصوب سال
خوريم. در اين تعريف، حريم «محدوده توسعه  برمي

ای است که باید  احتمالي شهر» است و یا محدوده
وضع  آن  در  عمراني»  اقدامات  كليه  براي  «مقرراتي 
ازجمله   دیگر  موضوعاتی  از  بحث  آن  در  و  شود 

حفاظ  نيستضرورت  آن  نظایر  یا  و    ٣پور(برک    ت 
توفیق۲۰۰۷همکاران،   مهم۴۱:  ۲۰۱۲  ،٤؛  و  ).  ترین 

و  محدوده  تعریف  به  که  موجود  قانون  جدیدترین 
می و حریم شهری  محدوده  «تعاریف  قانون  پردازد، 

حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آن» مصوب  
ماه   محدوده    ۱۳۸۴دی  قانون،  این  طبق  بر  است. 

و  شهر  موجود  کالبدی  حد  از  است  عبارت  شهر 
مع و حریم شهر نیز  توسعه آتی آن در دوره طرح جا

شهر   محدوده  پیرامون  بالفصل  اراضی  از  قسمتی 
شود که نظارت و کنترل شهرداری در آن  تعریف می

ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و  
افزون بخش مربوط تجاوز نمی این   بر کند.  اين، در 

 
1 Extra-territorial Jurisdiction (ETJ)    
2 Urban Growth Boundary (UGB) 
3 Barakpour et al 

 اراضي حفظ تأکید شده است که به منظور قانون  
 رعايت با شهرها  موزون وسعهت مناسب براي و الزم

باغات حفظ اولويت كشاورزي،  ها، جنگل و  اراضي 
 تأسيسات و  احداث ساختمان  براي  استفاده هرگونه 

ضوابط  تنها شهر حريم داخل در چارچوب   و در 
کنترل   و جامع طرحهاي  مصوب مقررات با  و  هادي 

امكان مربوطه  خواهدشهرداری  ، ٥(توفیق بود  پذير 
۲۰۱۱ :۴۱  .( 

عدم   درباره  همیشه  گذشته  دهه  چند  در 
حریم برروی  اثربخشی  ساز  و  ساخت  کنترل  در  ها 

زمینزمین جزء  اغلب  که  پیراشهری،  های  های 
از   ممانعت  و  هستند،  نیز  مرغوب  بسیار  کشاوری 

شهر جمعیت  سرریز  و  نواحی  نشت  این  به  ها 
ها  های فراوانی وجود داشته است. بررسی دادهبحث

برخی مطالعات موجود حاکی از این است که وضع    و
به کشور،  شهرهای  برای  کالنحریم  ها  شهرویژه 

نواحی   به  جمعیت  سرریز  رشد  کنترل  درخصوص 
نکرده عمل  موفق  محدوده  از  مثال، خارج  برای  اند. 

حریم از  زیادی  سال  بخش  تهران    ۱۳۴۷های 
شکلبه سکونتواسطه  و  گاهگیری  پیراشهری  های 

مانند  اغلب   شهر  به  آنها  تبدیل  نیز  و  غیررسمی 
حریم   از  چهاردانگه  و  باقرشهر،کهریزک  پاکدشت، 

(برک است  شده  خارج  تهران  و استحفاظی  پور 
جمعیت۲۰۰۷همکاران، همچنین  های  گاهسکونت ). 

تهران حریم تا   ۱۳۶۵های  سال فاصله در شهر 
که درحالی یافته، افزایش درصد  ۲۰۰حدود  ۱۳۸۵

 درصد ۳۰حدود   زمانی فاصله  این در تهران  جمعیت
است. افزایش جمعیتی،  تحوالت تبعبه یافته 
 شهر  به نسبت حریم محدوده  در کالبدی تحوالت

است  برخوردار بیشتری  شدت از تهران  شده 
همکاران،  ٦پور(داداش نظر    .)۲۶۹۳:  ۲۰۱۳  و  به 

رسد این عدم اثربخشی در نواحی و شهرهایی که  می
تقاضای سکونت  با  برای  بیشتری  رو روبههای 

طرح  بوده مطالعات  است.  نمایان  بیشتر  اند، 
تحقیقات   و  مطالعات  (مرکز  تهران  مجموعه شهری 

4 Tofigh 
5 Toufigh 
6 Dadashpour at al 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های شهری در کنترل سرریز رشد شهری ها و حریممحدودهسنجش وتبیین عملکرد . گودرزی هللانصرت دکترو   اسدی ایرج دکتر،  زادهشفیع آرزو
 استان مازندران 

) و ۱۹۹۹و    ۲۰۰۱و  ۲۰۰۰،  ١شهرسازی و معماری ایران
زبردست و  اسدی  مطالعات  )  ۸۹-۱۰۵:  ۲۰۱۳( 2نیز 

شهری مانند تهران  دهد که در مناطق کالننشان می
رشد  رشد کنترل دارای نواحی از همیشه سرریز 

 که است شده ای سرازیرنواحی به (محدوده شهرها)
ضعیف  رشد کنترل  آنها  ارزان در  زمین  است؛ و  تر 

یعنی حریم و خارج از حریم. زیر ساخت و ساز رفتن  
  مناطق   تخریب  باعث  شهری  هایحریم  رویهبی

 کاهش  زیبا،  طبیعی  هایاندازچشم  محیطی،زیست
  گسترش   و   شهری  نواحی   در  زندگی  کیفیت
 شود.رویی شهری میپراکنده

حریم اثربخشی  درباره  در  اگرچه  شهری  های 
شهری کشور  کنترل سرریز جمعیت در مناطق کالن

حال   مطالعاتی، ولو اندک صورت گرفته است؛ با این
که   مازندران  استان  مرکزی  شهری  منطقه  درباره 

برونبه فزاینده  تقاضای  با  برای  شدت  قلمرویی 
  صورت   ایروست تاکنون مطالعهروبهساخت و ساز  

 درباره  تواندمی  مطالعه   این  نتایج .  است  نگرفته
 و   شهری   رشد   کنترل  برای  مدیریتی  تدابیر  اثربخشی
 اطالعات آنها در نظرضرورت تجدید نیز و پیراشهری

  این   بر .  سازد  فراهم   گذارانسیاست  برای  مفیدی
  قرار   این  از  حاضر  تحقیق  اصلی  پرسش  اساس،

محدودهاست   و   کنترل  در   شهری  هایحریم  و  ها: 
  نواحی   در   جمعیتی  سرریز   نشت  از  جلوگیری

  عمل   موفق  حدی  چه  تا   مازندران  استان  پیراشهری
 اند؟ کرده

های مدیریت در ادامه، برخی از مفاهیم و شیوه
های شهری در دیگر نقاط جهان و ها و حریممحدوده

گیرد و ماهیت و  همچنین ایران مورد بررسی قرار می
کارکرد هریک برحسب میزان موفقیت در حفاظت  
از نواحی پیراشهری و جلوگیری از سرریز رشد نشان 

 شود.  داده می

 هشمرور مبانی نظری پژو ۲
عوامل   از  حفاظت  برای  تاریخ  طول  در  شهرها 

ها و برج و بارو و تهدیدزای بیرونی با ساخت حصار
 

1 Center of Urban & Architecture Research of Iran 

شدهخندق حفاظت   کلیت   از  حفاظت   این.  اندها 
  گذشته،   سال  ۱۵۰  نزدیک  در  آن  هایمحدوده  و  شهر
 رشد   از  بلکه   بیرونی،  عوامل  تهدید  از   نه  بار  این

ری  بسیا .  است  بوده  آن   مرزهای  و  شهر  خود  کالبدی
این   از  جلوگیری  برای  اروپایی  صنعتی  شهرهای  از 
اجتماعی   و  محیطی  اثرات  که  شهر،  فزاینده  رشد 
دگرگون   را  شهر  انگاره  و  گذاشته  برجای  مخربی 

  های ها و مدلکردند، به ساخت و پرداخت نظریهمی
  در   شهرباغ  چون  هاییایده.  پرداختند  شهر  از  جدیدی

ل تفسیر است.  قاب  هتج   این  در  نوزدهم  قرن  اواخر
  دهه   چند  در  هوشمند  رشد  مانند  نویی  هایطرح ایده

  با   کمتر  بیستم   قرن  ابتدای  در  که  امریکا،  در  اخیر
  دهنده نشان  است،  بوده  درگیر  ایمسئله  چنین
  میان  در  ارزشمند   آرمان  و  نگرانی  این  بودن   داردامنه

  تدبیر   و  روش  چند.  است  بوده  مختلف  کشورهای
روپایی و امریکایی برای حفاظت  ا  کشورهای  در   عمده

.  اند کار رفتهنواحی پیراشهری در برابر سرریز رشد به
  در   ابتدا  که   است  سبز  کمربند  ایده  آن،  ترینکهن

  لندن   در  پیراشهری   رشد  کردن  محدود  برای  و  بریتانیا
  کشور   این  شهرهای  دیگر  در   بعدها  و  شد  گرفته  کاربه
و  آ  امریکایی،  اروپایی،  کشورهای  دیگر  و سیایی 

به ایده، اقیانوسیه  این  قالب  در  شد.  گرفته  کار 
ساخته ناحیه  پیرامون  و قلمرویی  شهری  شده 

میکالن تعریف    ساز   و  ساخت  که  شودشهری 
 هم  به  مانع  تا  شودمی  ممنوع  آن  در  مسکونی
  و   شهر  با  پیرامونی  بزرگ  و  کوچک  شهرهای  پیوستن

  رشد   مرز  تعریف   دیگر  ایده .  شود  مرکزی  شهرکالن
در   هوشمند  رشد  راهبرد  از  متأثر  که  است  شهری 

  حد بی  روییشهرهای امریکایی طرح شد تا از پراکنده
  قرن   انتهایی  دهه  سه  در  ویژهبه  شهرها،  این  حصر  و

  این   قالب  در .  کند   جلوگیری  سوم،  هزاره  و  بیستم
  شهری   رشد  که  شودمی  تعریف   شهر  برای  مرزی  ایده
استقرار یابد نه    آن  درون  باید  شهر  آینده  هایسال

بیرون آن. ایده سوم اعمال کنترل فرامرزی است که 
امریکایی است که در قالب آن   آن هم یک مفهوم 

 تا  کندمی  پیدا  را  اجازه  این   مرکزی  شهرشهر یا کالن

2 Zebardast & Asadie 
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 و  گرفته  برعهده  را  پیراشهری  نواحی  در   رشد  کنترل
  مقرراتی   و  ضوابط  محدوده  این   مندنظام  رشد  برای 
ل نماید. حریم شهری در ایران متأثر از  اعما  و  وضع

کنترل   اعمال  یعنی  شهر،  از  حفاظت  روش  همین 
و  روش  سه  این  مقاله،  ادامه  در  است.  فرامرزی 

طور مبسوط  تجربه برخی کشورها در این خصوص به
 گیرند.    مورد بحث قرار می

قلمروهای مدیریت رشد پیراشهری  ۲٫۱
 یتانیا: سیاست کمربند سبز در بر

قرن   اواخر  در  ابتدا  در  سبز  کمربند    ۱۹مفهوم 
سال   در  شد.  شهرها  ۱۸۹۸پیشنهاد  باغ  پیشنهاد   ،

جامعه هاوارد  «برنامهابنزر    خودکفا،   شده،ریزیای 
ً   مناطقی  سبز،  کمربند   توسط  شدهاحاطه   کامال

  ارائه   را  کشاورزی»  و  صنعت  سکونت،  از  متعادل
  عملکردهای   و  ابعاد  شهری  ریزانبرنامه.  کردمی

کرده تبیین  کمربند سبز  برای  را    رولف .  اندمختلفی 
رشد   ١پندال مدیریت  زمینه  در  پژوهشگر 
بهکالن را  سبز  کمربند  بستهشهرها،  ترین  عنوان 

می توصیف  شهری  رشد  کنترل  در  و  استراتژی  کند 
از   دائمی  محافظت  برای  اصوالً  را  سبز  کمربند 

میفضاهای   طبیعی  منابع  و  داند  باز 
)Woo,2007:11  در تعریفی دیگر اریکسون کمربند .(

را   بخشبهسبز  گسترده  زمینطور  از  های  هایی 
کند و آنها طبیعی و یا باز پیرامون شهرها تعریف می

زمین از  ترکیبی  شامل  اغلب    و   دولتی  هایرا 
 وجود  هاآن  روی  توسعه  محدودیت  که  خصوصی،

اماتی  Erickson,2004:204(  داندمی  دارد، مارکو   .(
توسعه زمین  حفظ  مفهوم  اطراف  قدمت  در  نیافته 

گرداند و این  یک مرکز شهری را به قرن نوزدهم بازمی

مفهوم را بسیار نزدیک به مفهوم برنامه مشهور ابنزر  
داند که فضای باز برای  هوارد برای یک باغ شهر می

.  گیرددر نظر می  کشاورزی در نزدیکی مناطق شهری
حامیان    شدتبه  که  سبز،  کمربند  مفهوم توسط 

حفاظت ترویج داده شد، در تفاوت دقیق بین مناطق  
و   شهر  حومه  زیبایی  حفظ   ، روستایی  و  شهری 
بسیار   حاشیه شهری  به  حومه  تبدیل  از  جلوگیری 

 ).   Amati ,2008:3( است  گیرسخت

سال انگلستان  ۱۹۳۰در  از  حفاظت  کمپین   ،
از  روستا ایجاد یک حریم و حایل مشخص  یی برای 
توسعهزمین شهری  های  پراکندرویی  دربرابر  نیافته 

تاریخچه   خود  گزارش  در  انجمن  این  کرد.  اقدام 
بیان   چنین  هال  پیتر  سر  زبان  از  را  سبز  کمربند 

توان به سه مرحله  نماید: تاریخ کمربند سبز را میمی
ل در  سبز  کمربند  تعیین  اول   کرد؛  و تقسیم  ندن 

و   ۱۹۳۵های  شفیلد توسط مقامات محلی بین سال
ریزی  ؛ دوم بالفاصله پس از آن  قانون برنامه۱۹۴۷

سال   در  کشوری  و  سوم،  ۱۹۴۷شهری  مرحله  و  ؛ 
، که در آن  ۱۹۶۰دوران پس از کمربند سبز از سال  
طور قابل توجهی زمان مساحت تحت پوشش آنها به

) بود  یافته   ,CPRE/Natural Englandگسترش 
منطقه کمربند سبز    ۱۴،  ۱۹۹۷درسال    ). 10-12 :2010

میلیون  ۱/ ۶۵در انگلیس طراحی شد که تقریباَ حدود  
یا   و  می۱۳هکتار  را  کشور  سطح  از    پوشانددرصد 

)CIELAP, 2010: 27  شکل نحوه ).  یک  شماره 
ساخته مناطق  و  استقرار  سبز  کمربندهای  شده، 

سبز غیرکمربند  روستایی  در  ٢نواحی  شهرهای    را 
 . دهدانگلستان نشان می

 

 
1 Rolf Pendall
  

2 Comparator Areas 
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 کمربندهای سبز در شهرهای انگلستان   -   ١  شکل 

 CPRE/Natural England, 2010:  منبع 

 

ارزیابی گستردهنتایج  دهه  های  در  که    ۱۹۹۰ای 
درباره سیاست کمربند سبز در انگلستان به انجام  
رسید، حاکی از موفقیت این سیاست در جلوگیری  

پراکنده گسترش   نشان  هابررسی.  است  روییاز 
 حدود  تنها  مثال  برای  دهه   یک  طول  در  دهدمی
  برای   سبز  کمربند  مرزهای  در  تغییر  درصد  یک  دهم۳

(  پیوسته  وقوع  به  شهری  توسعه  ,Cavesاست 
بر  317-318 :2005 زیادی  تأثیر  سبز  کمربندهای   .(

 و  اندداشته  شهری  مناطق  پیرامون  اندازحفظ چشم
  نواحی   داشتن  نگه  باز  برای  خود  اهداف  به  آنها  بیشتر

  توسعه   از  جلوگیری  و  طبیعی  باز  فضاهای  و  روستایی
 و  داریجنگل  کشاورزی،  زمینه  در  جز به  روستا

  بیکر   مجله  نهایی  گزارش.  اندهیافت  دست  گردشگری
  کمربندهای  موفقیت  که  کرد  اذعان  ۲۰۰۶  سال  در

  مزایای   و  بوده  توجه  قابل  هاسیاست  سایر  و  سبز
  باز   فضای  حفظ  ازجمله  است،  داشته  زیادی  مهم

  های حومه  هویت  حفظ  و  تفریح  برای   ارزشمند
به  (CIELAP, 2010:65-69)  انگلیسی همچنین   .

ریزی در کمپین  برنامهگزارش پائول مینر مدیر انجمن  

، بدون کمربند سبز،  حفاظت از انگلستان روستایی
  آمریکای   و  اروپا  سراسر  در  شهری  روییپدیده پراکنده

  حفاظت   کمپین  تحلیل  و   تجزیه.  دادمی  رخ   شمالی 
  سال   در  طبیعی   انگلستان  و  روستایی  انگلستان  از

  کمربندهای   در  توسعه  میزان  که  دهدمی  نشان  ۲۰۱۰
تر از مناطق مشابه در  درصد پایین  ۵۰تا  ۳۳ز بین  سب

(لبه   است  انگلیس  سبز  کمربند  بدون   شهرهای 
(Public Sector Executive, 2015.    

قلمروهای مدیریت رشد پیراشهری  ۲٫۲
 در آلمان: سیاست کمربند سبز 

آلمان دارای سنت نسبتاً قوی از لحاظ مدیریت رشد 
و   سطوح  برنامهشهری  در  سبز  کمربند  ریزی 

دههمنطقه در طول  است.  محلی  و  و ۱۹۶۰های  ای 
در واکنش مستقیم به فشارهای رشد شهری    ۱۹۷۰

  ای ریزی منطقهبرنامههای کمربند سبز در  سیاست
  برای   ای منطقه  ریزیبرنامه  آن  بارز  نمونه.  شد  وارد
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است که شامل سیستم    ۱۹۶۶از سال    ١رور  منطقه
جنوب با هدف جلوگیری از    -کریدورهای سبز شمال

جوار با یکدیگر بوده است. خیلی  ادغام شهرهای هم
کلنقبل و  برلین  کمربندهای   ٢تر شهرهایی همچون 

های کاربری زمین  سبز و کریدورهای سبز را در طرح
بودند.  کرده  ایجاد  شهری  رشد  کنترل  جهت  خود 

تقریبا  امرو برنامه  ۶۰زه  مناطق    شده ریزیدرصد 
طرح  سبز  کمربندهای  شهری، در  توسعهرا    ای های 

 رشد  مدیریت  هایسیاست  دیگر  با  ترکیب  در  خود
  های فعالیت  درجهت .  اندنموده  اجرا   شهری
 و   طراحی  اصلی  هدف  دنیا  جایهمه  در   ریزیبرنامه
  رویی پراکنده  از  جلوگیری  سبز،  کمربند   ریزیبرنامه
. است  نشدهساخته  نواحی  بودن  باز  حفظ   و  شهری

جدید در این کمربندها ممنوع    هایساختمان  ساخت
کشاورزی،  همچون  اهدافی  برای  مگر  است، 

های اوقات  داری و یا بازسازی خاص و فعالیتجنگل
  ناشی  ای فراغت. مالکان زمین از نظر حقوق توسعه

  مشکالتی   با  هایشان زمین  در   کمربندها   این  ایجاد  از
شماره دو سهم مناطق مختلف  شکل    .هستند   مواجه

آلمان از کمربندهای سبز و همچنین شرایط قانونی  
هر منطقه نسبت به حفاظت از کمربند سبز را با 

برای     4Pبرای مناطق ملزم به حفاظت،     ٣Dحروف  
و با حفاظت مشروط  برای مناطق عدم    5I   مناطق 

 ,Siedentop et al دهد.الزام به حفاظت نشان می
2015:71).( 

 

 
 ای آلمان های منطقه کمربندهای سبز در برنامه   -   ٢  شکل 

 ) Siedentop et al, 2015: . ( منبع 

 

دهه   اوایل  سبز    ۱۹۶۰از  کمربند  برنامه  تاکنون 
در طرح منطقهآلمان    ۹۶  از  منطقه  ۵۹  در  ایهای 

از    بسیاری  برخالف.  اندرفته  کاربه  یافت   منطقه
کشورهای دیگر آنها تنها در نواحی با جمعیت متراکم  

 
1 Ruhr  
2  Cologne 
3  Designation 

درنمی اجرا  به  باال  شهری  رشد  فشار  بلکه  با  آیند، 
های کمربند  بعضی از مناطق روستایی نیز سیاست

اند.  بی اجرا نمودهخوهای گذشته بهسبز را طی دهه
سال   در  سیدشاپ  و  مقاله  ۲۰۱۵فینا  اثرات  در  ای 

4  Provisional 
5  Notice of intent 
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کمربند سبز را بر رشد شهري و ساختار فضایی شهر  
شده  با بررسي ميزان رشد جمعيت و منطقه ساخته

در سه نوع اجتماع محلی مختلف شامل کامالً محاط  
و  سبز  کمربند  با  محاط  نسبتاً  سبز،  کمربند  با 

کمربند  با  میتل    غیرمحاط  هانوفر،  مناطق  از  سبز 
و   تجزيه  مورد  اشتوتگارت  و  دوسلدورف  هسن، 
تحليل قرار دادند. در تعریف این سه اجتماع محلی  
با   محاط  کامالً  محلی  اجتماع  از  منظور  گفت  باید 
کمربند سبز، یعنی صددرصد پیرامون منطقه شهری  
با   محاط  نسبتاً  شده،  پوشیده  سبز  کمربند  توسط 

ی سبز،  منطقه  کمربند  پیرامون  درصد  پنجاه  عنی 
به پوشیدهشهری  سبز  کمربند  و وسیله  شده 

سبز کمربند  با   ,Siedentop et al). غیرمحاط 
2015:76)  

بررسی مینتایج  نشان  و ها  گوناگونی  دهد 
مناطق   سبز  کمربند  پوشش  در  بزرگی  تغییرات 

مطلق  ریزیبرنامه پوشش  اندازه  دارد.  وجود  شده 
کیلومترمربع در منطقه هانوفر    ۲۲۹کمربند سبز از  

کیلومترمربع در منطقه دوسلدورف متغیر    ۱۳۲۷تا  
است. سهم زمین کمربند سبز نسبت به کل ناحیه  
نشان   را  توجهی  قابل  تغییرات  و  گوناگونی  نیز 

(با  می شهری  متراکم  مرکز  تنها  هانوفر،  در  دهند. 
سبز  ۱۰سهم   کمربند  با  محاط  سبز)  کمربند  درصد 

اطق دوسلدورف و اشتوتگارت، کمربند  است، در من
بزرگ نواحی  (سبز  داده است  را پوشش  تا   ۲۵تری 

می  ۳۵ نشان  مطالعات  طرحدرصد).  های  دهد 
منطقه مقیاس  در  سبز   و   کندمی  عمل  ایکمربند 

  کارآمدی   و  مؤثر  طور به  تواندمی  مرکزی  شهرهای  رشد
  نیز  سبز  کمربند   پایین  پوشش   با  مناطقی  در  حتی

  سبز   کمربند  که  دهدمی  نشان  شواهد.  شود  کنترل
  شهری  رشد  کنترل   در  چشمگیری  موفقیت  آلمان 

ساختهاست  داشته  نواحی  رشد  نواحی  .  در  شده 
وسیله  محاط با کمربند سبز نسبت به نواحی که به

اند، کمتر بود و این روند  کمربند سبز احاطه نشده
فینا  شود. بررسی  در تغییرات کاربری هم مشاهده می

از   جمعیت  سرریز  پدیده  بر  گواهی  سیدشاپ  و 
نواحی دارای کنترل رشد یعنی نواحی محاط با کمربند  

 سبز به نواحی غیرمحاط با کمربند سبز است. 

قلمروهای مدیریت رشد    ۲٫۳
 پیراشهری در آمریکا: 

 ) UGBشهري (  مرزهاي رشد )۱

از   یکی  (یو.جی.بی)  شهری  رشد  مرزهای 
ابزارهای  مجادله سطح  برنامهبرانگیزترین  در  ریزی 

زمانی از  هستند.  آمریکا  یو.جی.بی  ملی  اولین  که 
در لکسینگتوِن کنتاکی    ۱۹۵۸ایاالت متحده در سال  

ترین ابزارهای  تأسیس شد، تبدیل به یکی از محبوب
الت سه ای  ۱۹۹۹در سال   مدیریت رشد شهری شد.

ایالتی برای قانونی   اورگان، تنسی و واشنگتن، حکم 
 Staley et). شدن تعیین یو.جی.بی تصویب کردند  

al,1999)  محدوده در  که  است  خطی  یو.جی.بی 
از  شهرداری ترسیم   را  شده است و مرزهای شهری 

ها جدا های کشاورزی و پارکمحیط اطرافش، از زمین
اجمی مرز  این  از  بعد  نواحی  که  و کند  ساخت  ازه 

برای  ساز معموالً  یو.جی.بی  ندارند.  را  جدید  های  
میدوره  طراحی  مشخص  زمانی  از  های  که  شود 

ها جلوگیری شود. این  احتکار زمین در شهر و حومه
مناطق   در  رشد  بر  اورگان  ایالت  پورتلند  در  راهبرد 
کردن   محدود  منظور  به  شهر  یک  از  خاصی 

میپراکنده متمرکز  ازجمرویی  این  شود  مزایای  له 
می کرد  راهبرد  اشاره  زیر  موارد  به   ,Woo)توان 

و (2007:11 شهری  حیات  تجدید  ترویج  الف)   :
تر  صرفهبهتوسعه مقرونشهری؛ ب) تشویق به  برون

که   سمتی  به  توسعه  الگوهای  هدایت  ج)  مسکن؛ 
کند؛  حمل   پشتیبانی  آنها  از  موجود  عمومی  نقل  و 

برای  خطوطی سلیقهمرزهای رشد شهری صرفاً   ای 
جدا کردن شهرها از روستاها نیستند، بلکه یک مرز  

بهطوالنی که  است  مدیریت رشد مدت  ابزار  عنوان 
گیرد. هدف از تعیین یو.جی.بی  مورد استفاده قرار می

زیست آبریز،  حوضه  مزارع،  از  حیات حفاظت  گاه 
زمین دیگر  و  درمقابل وحش  طبیعی  منابع  و  ها 

گریخته است که با کنترل ساخت توسعه جسته و  
زمین برروی  ساز  حاصل  و  کشاورزی  و  جنگلی  های 

 ). Jaffe, 2006:146شود (می
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شهر و بخش درآمریکا شکلی از    ۱۰۰بیش تر از  
اند. همراه با تنسی و واشنگتن،  یو.جی.بی را پذیرفته

های  اورگان نیز یکی از سه ایالتی  است که سیاست
را برای دولت   ۱۹۷۹از سال  الزامی تعیین یو.جی.بی  

محلی پذیرفته است. واشنگتن مدیریت رشد را در  
در دستور کار قرار داد، بخش کالرک مرز    ۱۹۹۰سال  

سال   در  را  خود  شهری  کرد.    ۱۹۹۵رشد  معرفی 
پورتلند یک نمونه مطالعاتی عالی برای امتحان اثرات  

به که  است  یو.جی.بی  ناخواسته  و  عنوان  خواسته 
بر منطقه پیچیدگیای  دادن  نشان  و  ای  زیاد  های 

گرفته   نظر  در  یو.جی.بی  اجرای  برای  جامع  تالش 
شود. با وجود محدودیت اطالعات، قسمت قابل  می

پژوهش از    بی .جی.یو  ارزیابی   درباره  هاتوجهی 
 را   نتایجی  مطالعات  از  بعضی.  شد  انجام   پورتلند
  در   بی .جی. یو  دهدمی  نشان   که   کنندمی  حمایت
  مسکونی   تراکم  افزایش  و  شهری  روییپراکند  کاهش

  در ایشکاکانه نتایج به دیگر برخی. است بوده مؤثر
هری تأثیری نداشتند  ش  رشد  مرزهای  اینکه   با  رابطه

داشته ناچیزی  تأثیر  رسیدهیا    های تحلیل.  انداند، 
  ناخواسته   نتایج  درباره  متناقصی  نتایج   تجربی

  یافته   مسکن  قیمت  بر  آن  تأثیر  و  شهری   رشد  مرزهای
ها حاکی از آن  طوری که بسیاری از گزارشبه است؛

جای مرزشهر، قیمت مسکن  است که بازار تقاضا به
). با جود این یک  Choo et al, 2006نوردند (را درمی
گر شهری تغییرات قیمت مسکن در پورتلند و تحلیل

تا    ۱۹۸۰تعدادی دیگری از مناطق شهری را از سال  
تنها    بررسی کرد  ۲۰۰۰ پورتلند  یو.جی.بی  و دریافت 

اول   نیمه  قیمت    ۱۹۹۰در  بر  معناداری  تأثیرات 
ها داشت و این اثرات کوچک بود. او همچنین  خانه

یو.جی.بی که  نتیجه  این  افزایش  دریافت  باعث  ها 
میسریع مسکن  قیمت  است. تر  اشتباه  شوند، 

مرزهای قوی بیشتر  گسترش  برای  البی  ترین 
صاحبان   مستغالت  یو.جی.بی  و  امالک  منافع 

 (CIELAP, 2010: 60-61).مسکونی و تجاری است  
توان گفت مرزهای رشد شهری در  به این ترتیب می

 
شهری در    ههای توسعطرح   هروشن است از آنجا که آغاز تهی  ١

ترومن و بعدها مشاوران   ۴ایران تحت تاثیر مستشاران اصل  

کالن از  منطقه  بسیاری  رعایت  در  پورتلند  شهری 
توسعه شهری به  موارد موفق هستند. در اکثر موارد،  

زارها تجاوز نکرده های کشاورزی و یا به درخت زمین
ورتلند، رشد شهری کارآمد و فشرده شده  است. در پ

از   بیش  از  در    ۲۰است. پس  سال، مساحت زمین 
یافته   گسترش  درصد  دو  تنها  پورتلند  یو.جی.بی 
است؛ این در حالی است که جمعیت شهری پورتلند  

شهری هفده درصد درصد و جمعیت منطقه کالن  ۵۰
است   یافته  .  (CIELAP, 2010: 78-81)افزایش 

ترین اصالحاتی بود  ری یکی از مهممرزهای رشد شه
قانون   در  اورگان  ایالت  توسط  در  برنامهکه  ریزی 

اعمال شد. یو.جی.بی به    ۱۹۷۳سطح عمومی سال  
در   را  خود  زندگی  کیفیت  تا  کرد  کمک    ۲۵پورتلند 

های  میلیون هکتار زمین  ۲۵سال آینده حفظ کند و از  
  (Bollier. 1998). کشاورزی و جنگلی حفاظت کند 

 )ETJمحدوده اعمال قدرت فرامرزی آمریکا ( )۲

مدیریت  نظام  در  عمدتاً  كه  مفاهيمي  از  يكي 
به امريكا  میشهری    اعمال   محدوده  تعیین   رود،كار 

اين محدوده، يك    .است)  جی.تی .ای(    فرامرزي   قدرت
برنامه و  رسمي  بيشترين  مفهوم  و  است  ريزي 

ناميده  چه در ايران «حريم شهري»  مشابهت را با آن
داردمي در  ١شود،  شهري  حكومت  نظام  بررسي   .

دهد كه بسياري از اياالت اين كشور  امريكا نشان مي
اجازه  به حكومت شهري  كه  قوانيني هستند  داراي 

در  مي شهر  پيرامون  بالفصل  قلمروهاي  بر  تا  دهد 
بندي کاربری زمین اعمال قدرت نمايد. زمینه منطقه

اعم حوزه  اين  گستره  فرامرزي  معموالَ  قدرت  ال 
براساس مفهوم حوزه نفوذ و جمعيت شهري تعريف  

شهر  مي نفوذ  حوزه  و  جمعيت  هرچه  يعني  شود. 
مركزي بيشتر باشد، گستره اعمال قدرت فرامرزي نيز  
شهرداري   قانون،  براساس  بود.  خواهد  بيشتر 

خدماتوظيفه قبال  در  اين  اي  به  عمومي  رساني 
مي ولي  ندارد؛  «حريم»  يا  زمينه  توقلمرو  در  اند 

بندي و تعيين ضوابط و مقررات ساخت و ساز  منطقه
محدوده  بر  مستقيمي  اثرات  كه  حوزه،  اين  در 

ریزی  هایی از سیستم برنامهآمریکایی است، این چنین ایده
 ریزی شهری ایران شده است.امریکا وارد برنامه 
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های شهری در کنترل سرریز رشد شهری ها و حریممحدودهسنجش وتبیین عملکرد . گودرزی هللانصرت دکترو   اسدی ایرج دکتر،  زادهشفیع آرزو
 استان مازندران 

شهرداري دارد، اعمال نظر کند و كنترل توسعه در آن  
). ۱۳۹۱پور و همکاران،نواحي را در دست بگيرد (برک

  اعمال   براي   حكومت  يك  قانوني   توانايي  ای.تی.جی 
.  است  آن  معمول  و  عادي  مرزهاي  زا  خارج  در  قدرت

  داشتن   به  مندعالقه  است  ممكن  محلي  مقام  هر
  بايد   موضوعي  چنين  رو  اين  از  و  باشد  اياييتوان  چنين

  اياالت   در.  برسد  قضايي  يا  قانوني  مراجع  تأیید  به
  حتي   يا  و  مقررات  داراي  ها ايالت  از  بسياري  متحده
  دهد می  اجازه  شهرها  به  كه  هستند   اساسي  قوانين

 در  واقع  اراضي  با  ارتباط  در  قطعي  تصميماتي

ه قانوني شهر  محدود  از  فراتر  يا  بيرون  هايي محدوده
(همان)  نمايند   دوم و چهل فصل براساس.  اتخاذ 

هر  محلي  حکومت مقررات  از  شهری  تگزاس، 
فرامرزی قدرت  اعمال   برپایه خود خاص  محدوده 

با اینمي برخوردار اشاندازه جمعیتي  منطق  شود. 
 محدوده از  باشد بیشتر آن جمعیت هرچه  كه كلي

بود  خواهد تری برخورداروسیع قدرت فرامرزی اعمال
از  ۳۲  همان:( نقل   ,Dallas City Councilبه 

ای از محدوده اعمال  شماره سه نمونه). شکل  2007
 دهد. قدرت فرامرزی در آمریکا را نشان می

 

 
 اعمال قدرت فرامرزی در آمریکا   ه ای از محدود نمونه  - ٣  ل شک 

   https://www.hcpress.com:   منبع 

 

نمونه متحده  بررسي  ایالت  در  ای.تی.جی  های 
حاكي از آن است كه ای.تی.جی سیاستی است كه 

ميبیشتر   كار  به  كوچک  شهرهای  در برای  و  رود 
كالن با  قابل  ارتباط  چندان  وسیع،  شهرهای 

  اعمال   محدوده  بررسی  رو،  ازاین.  نیست  برداریبهره
  ۵الس که دارای پهنه فرامرزی  دا  شهر فرامزی  قدرت

 ) از  ۸مایلي  بیش  جمعیت  براساس    ۱۰۰كیلومتری) 
می نشان  است،  خود  نفری  طول  هزار  در  دهدكه 

شهر  هاسال این  ای.تی.جی  امروز،  تا  مختلف  ی 
تغییرات   این  كه  است  یافته  مختلفي  تغییرات 

به  نشان ای.تی.جی  كه  است  موضوع  این  دهنده 
محدوده باشد  معنای  ممنوع  توسعه  آن  در  كه  ای 

 
1 Barakpour et al 

بلکه مي این  نیست،  با اخذ مجوزهای الزم در  توان 
زمینه به ساخت و ساز اقدام نمود. اگرچه برای انجام  

زمینه  اقدا در  یا ماتي  اراضي  از  توسعه بخش هایي 
ها به منظور گسترش ای.تی.جی تهیه  الحاق محدوده

به   ۲۰۱۲  ،و همکاران  ١پورطرح هایي الزم است (برک
 ). GRIM, 2010نقل از 

ها نشان داد که بررسی شهرداری  ۲۰۰۵در سال  
 ۶۲شهرداری که در نظرسنجی شرکت کردند،    ۳۱۵از  

  ریزیهای برنامهاز برخی از صالحیتدرصد از آنها   
  شهرهای   از   سومیک  تنها.  کردندمی  استفاده  فرامرزی

 اعمال  محدوده  از  نفر۱۰۰۰  از  کمتر  جمعیت  با  گوپاسخ
اما  بر   فرامرزی  قدرت بودند،  از    ۸۵خوردار  درصد 

https://www.hcpress.com/
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از   بیش  جمعیت  با  این   ۱۰،۰۰۰شهرهای  از  نفر 
ترتیب،   همین  به  و  بودند  برخوردار    ۸۵محدوده 

پاسخ از  میزان  درصد  که  دادند  گزارش  دهندگان 
یک  حدود  در  آنها  فرامرزی  قدرت  اعمال  محدوده 

است   کمتر  یا  شهر  محدوده  از   ,Ducher)مایل 
2014:1-10).  

در  )۳ پیراشهری  رشد  مدیریت  قلمروهای 
 ایران: محدوده و حریم در ایران 

براساس ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم 
ماه  روستا، شهرک و نحوه تعیین آن مصوب دیشهر،  
کالبدی    ۱۳۸۴ حد  از  است  عبارت  شهر  محدوده 

توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا  موجود شهر و  
هادی در طرح  مذکور  و  تهیه طرح  که ضوابط  شهر 

الزم آن  در  شهرسازی  ادامه  مقررات  در  االجراست. 
ای  بر اجر ها عالوههمین ماده آمده است که شهرداری

ازجمله احداث و  طرح و  های عمرانی،  توسعه معابر 
در   زیربنایی  تأسیسات  و  شهری  خدمات  تأمین 
بر   نظارت  و  کنترل  خود  قانونی  وظایف  چارچوب 
سایر  و  تأسیسات  و  ساختمان  هرگونه  احداث 
اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده 

به نیز  را  شورایشهر  (مصوبات  دارند  ،  عالیعهده 
). در ایران تعیین محدوده و حریم شهرها، در  ۱۳۸۸

های جامع شهری به سفارش وزارت  قالب تهیه طرح
راه و شهرسازی و توسط مشاوران تهیهکننده طرح  

گیرد و تصویب آن با کسب نظر از شورای  صورت می
به شهر  و اسالمی  شهرسازی  عالی  شورای  عهده 

رسازی  عالی شهمعماری ایران است (مصوبات شورای
 حریم  ). همچنین تعیین۲۲۱: ۱۳۸۸و معماری ایران، 

اعمال ضوابط   بر  كه است قراردادی  امری  شهرها برای 
 از دارد. داللت شهری  مدیریت در خاص مقررات و

 و عوامل طبیعی حریم، كننده تعیین ترین عواملمهم
عوامل  محیط و...)،  اقلیم   اقتصادی  (توپوگرافی، 

 درآمد الكیت زمین، منابعم  های آتی،گذاری(سیاست
مقررات   و قوانین  زمین) قیمت  و شهرداری 

 مدیریتی است. و سرانه) و تراكم تفكیك، (حدنصاب

 
1 Afsharnia & Mirzadeh 
2 Sobhani et al 

 بهینه سطح تعیین برای  ریزیبرنامههرگونه   بنابراین
اندازه به توجه با باید حریم شهر، و اقلیم،   فرم 

فضایی   تعامالت  و  اقتصادی و جمعیتی  تحوالت 
 .) ۷۴: ۲۰۱۶، ١(افشارنیا و میرزادهگیرد  صورت

 ۱۰۲تا    ۹۹نخستين بار در قوانين ايران در مواد  
اي از مواد و الحاق مواد جدید به قانون اصالح، پاره 

به موضوع حريم   ۱۳۴۵قانون شهرداري، مصوب سال  
ماده  برمي در  كه    ۹۹خوريم.  است  آمده  قانون 

زیر  ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات  شهرداری
را در دستور كار قرار دهند: الف) تعیین حدود حریم 

به   توجه  با  شهرسازي  جامع  نقشه  تهیه  توسعه  و 
احتمالی شهر؛ ب) تهیه مقرراتی براي کلیه اقدامات  

-بندي و تفکیک اراضی، خیابانعمرانی، ازقبیل قطعه
کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه 

تهیه مقرر  بهداشت  و همچنین  ات مربوط به حفظ 
با توجه به نقشه   عمومی مخصوص به حریم شهر 
و   شهرسازي  جامع  نقشه  و  حریم  شهر.  عمرانی 
مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید  

موقع اجرا  وزارت کشور براي اطالع عموم آگهی و به 
گذاشته خواهد شد. در اين تعريف، حريم «محدوده 

ای است که  باید  و محدوده توسعه احتمالي شهر»  
«مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني» در آن تدوین  
مگر   نيست؛  از حفاظت  بحثی  آن  در  البته  و  شود 

«شهرداری كه  باستاني  آثار  درمورد  مکلفند  تنها  ها 
هاي وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نظرات و طرح 

مناظر   و  حریم  میزان  و  باستانی  آثار  حفظ  نحوه 
میداننساختما  و  كنند  ها  رعایت  آنها  مجاور  هاي 

قانون). از همین رو در تجارب شهرسازی    ۱۰۲(ماده  
ذخیره   الف)  حریم،  برای  رایج  تعریف  دو  کشور، 

ساله) و  ۲۵توسعه  گسترش آینده شهرها (محدوده  
محدوده خدمات است رسانی شهرداریب)  بوده  ها 

نها در  ). افزون بر اي۴۳۲:  ۲۰۱۹و همکاران،    ٢(سبحانی
ماده   دو  بر حكميت   ۱۰۱و    ۱۰۰تبصره  قانون  همين 

شهرداري و وزارت كشور در تعیین حریم تأكيد شده 
(توفیق اولین۴۰:۲۰۱۱،  ٣است  از  اگر  بگذریم، ).  ها 

3 Tofigh 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های شهری در کنترل سرریز رشد شهری ها و حریممحدودهسنجش وتبیین عملکرد . گودرزی هللانصرت دکترو   اسدی ایرج دکتر،  زادهشفیع آرزو
 استان مازندران 

جدیدترین قانون مالک عمل درخصوص محدوده و 
های شهری  قانون «تعاریف محدوده و حریم حریم

نحوه   و  شهرک  روستا،  مصوب  شهر،  آن»  تعیین 
است. تعریف حریم شهر در ماده دوم   ۱۳۸۴ماه  دی

این قانون عبارت است: از قسمتی از اراضی بالفصل  
پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری  
کشوری   تقسیمات  مرز  از  و  دارد  ضرورت  آن  در 

اين،  بر شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. افزون
 توسعه مناسب براي و زمال اراضي حفظ به منظور

اراضي   حفظ اولويت رعايت  با شهرها موزون 
 براي استفاده ها، هرگونهجنگل و كشاورزي، باغات
شهر   حريم داخل در تأسيسات و احداث ساختمان

 طرح هاي مصوب مقررات و چارچوب ضوابط در تنها
خواهدامكان هادي و جامع همچنين   پذير  بود. 

 كه تأسيسات ساختمان و هرگونه احداث بر نظارت
وطرح موجب به شناخته   ها  مجاز  مصوب  ضوابط 

و است  استثناي حريم از حفاظت شده   به 
 محدوده قانوني از درهرحال هاي صنعتي (كه شهرك

حريم و و  مستثنيشهرداري قانون  شهرها   ها 
مربوط به   هستند) طبق شهرداري  تعريف،  است. 

حريم آينده شهر  موزون  توسعه براي  نخست،   در 
اراضي باغ است. دوم،  محدوده  در  جنگل و زراعي، 

 تنها شهر  حريم شوند. سوم، درمي حريم حفاظت
 در كه است مجاز تأسيساتي ها واحداث ساختمان

يا  جامع  باشند.   شده  شناخته مجاز هادي طرح 
 و مجاز تأسيسات ها وبر ساختمان چهارم، نظارت

حريم حفاظت شهركاستثنا به از   صنعتي هاي ي 
 ).  ۴۱است  (همان:  شهرداري عهدهبه

رشد  سرریز  کنترل  در  حریم  اثربخشی  درباره 
های بسیاری در متون مرتبط با موضوع  شهری بحث

به اثربخشی،  این  دارد.  وجود  ایران  در  در  ویژه 
تردید است. حریم مورد  بیشتر  بزرگ  های شهرهای 

از تأثیر    های طرح مجموعه شهری تهران حاکیبررسی
و  محدوده  (تعیین  تهران  شهری  جامع  طرح  تهیه 

نشینی بخش بزرگی  حریم) بر گسترش طرد و حاشیه
واسطه تعیین  از جمعیت بوده است. طرح جامع به

 
1 Asadie & Zebardast 

محدوده و حریم و اعمال کنترل بر ساخت و سازهای 
انجام   نیز  و  ساختمانی  مقررات  تجویز  و  شهری 

و فقدان مالحظه  ریزی کاربری زمین انحصاری  برنامه
درآمد، موجب مسکن قابل استطاعت برای اقشار کم

سرریز جمعیت از محدوده به نواحی شده است که 
زمین ارزان و کنترل رشد در آنجا ضعیف است. این  
نواحی که بیشترین تمرکز اسکان غیررسمی نیز در  

سکونت اغلب  است،  گرفته  صورت  و گاهآنها  ها 
ر آبادی کناره  در  واقع    به   منتهی   شریانی   هایاههای 
 محدوده   با   نزدیک  جواریهم  در  که  اندبوده  شهرکالن
  حریم   اینکه  یعنی  این  و  هستند  واقع  نیز   تهران  شهر
  دسترسی  حیث   از (   ناحیه  ترین مناسب  تعریف،   بنابر

بودن زمین و ضعف  خ  به ارزان  دمات شهر مرکزی، 
از   طردشده  جمعیت  آن  اسکان  برای  رشد)  کنترل 

شود که فاقد توان مالی الزم برای  محسوب میشهر  
رشد  هستند.  رسمی  بازار  در  مسکن  به  دسترسی 
نقاط شهری یکی پس از دیگری در قلمرو حریم سال  

تهران که هریک بعد از تأسیس شهرداری خود    ۱۳۴۷
از   سهمی  و  شده  مجزایی  حریم  و  محدوده  دارای 

داده  اختصاص  خود  به  را  بزرگ  تهران  اند، حریم 
هی بر عدم اثربخشی حریم در کنترل سرریز رشد  گوا

).  ١،۲۰۱۳شهری تهران بوده است (اسدی و زبردست
با این حال، موتور محرک رشد سرریز جمیعت شهری  

بر موارد فوق، مقصد بودن نواحی  در مازندران عالوه
شهری این استان برای خانه دوم بسیاری از ساکنان  

ی بسیاری را های دیگر است که فشار تقاضااستان
بر بازار مسکن و تحریک ساخت و ساز شهری اعمال  

وابستگی  می شرایط  در  تقاضا  محرک  این  و  کند 
های محلی به درآمدهای حاصل از ساخت و  حکومت

شکل باعث  از  ساز  زیادی  بسیار  حجم  گیری 
کاربری تغییر  و  شهری  در  ساختمان  غیرمجاز  های 

ساخت و شود، جایی که هزینه  نواحی پیراشهری می
ساز نسبت به محدوده پایین است و کنترل بسیار  

 شود.  کمتری هم بر این فرایند اعمال می

در حال حاضر، بسیاری از کشورهای دنیا با اجرای  
تحدیدکننده  سیاست ابزارهای  اعمال  و  توسعه  ها 
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Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های شهری در کنترل سرریز رشد شهری ها و حریمسنجش وتبیین عملکرد محدوده. هللا گودرزیزاده، دکتر ایرج اسدی و دکتر نصرتآرزو شفیع
 استان مازندران 

دهی و کنترل ساخت و ساز در نواحی  درپی سامان
اند؛ سیاستی که  شهرها برآمدهبالفصل شهرها و کالن

نظر به تأثیر آن در کاهش مصرف سرانه زمین، تولید  
  توسعه   اقتصادی   کارایی  نیز   و  کمتر  هایآلودگی
  پایدار   توسعه  تحقق  در  آنها  کمک  و  فشرده   شهری
و می  تلقی  ضروری  بسیار  ای منطقه ایده  شود. 

شکل   انگلستان  در  اگرچه  سبز  کمربند  سیاست 
یافته  گرفت، اما اکنون بسیاری از کشورهای توسعه

گیرند. در آمریکا  توسعه دنیا آن را به کار میو درحال  
تار لحاظ  به  که  محدودیتهم،  همیشه  های یخی 

شد،  ای و پیراشهری اعمال میتوسعه حومهکمی برای  
اعمال  هم با  شهرها  و  ایاالت  از  بسیاری  اکنون 

سیاست  سیاست شهری   رشد  مرز  تعیین  های 
ای  دهی آن در گستره منطقهتحدید توسعه و سامان

 اند.شدت مورد توجه قرار دادهرا به

ی شهرها همیشه  های پیراشهردر ایران محدوده 
شدهبه کنترل  حریم  تعیین  در  واسطه  اگرچه  اند؛ 

موارد زیادی چندان اثربخشی سیاستی وجود نداشته  
است، چه در کالن شهرها و چه در شهرهای متوسط.  

دهد حریم شهر تهران مثال خوبی است که نشان می
جامع   کنترل    ۱۳۴۷طرح  پیراشهری  در  توسعه 

است؛   نداشته  بهطبهموفقیتی  که  تدریج  وری 
شهرهای مختلفی در محدوده این حریم رشد کرده و  
خود  به  را  تهران  سابق  حریم  از  سهمی  هرکدام 

اند. از طرف دیگر، مطالعه طرح جامع  اختصاص داده
  ۱۳۷۹های  دهد در طول سالشهر ساری نشان می

تا   پیشین)  جامع  طرح  تصویب  (زمان    ۱۳۹۴(زمان 
ا  بیش  جدید)  جامع  طرح  هکتار    ۱۲۰۰ز  تصویب 

توسعه شهری خارج از محدوده و البته پیوسته به  
درحالی است  گرفته  شکل  بخشآن  بسیار  که  های 

بدون    ۱۳۷۹های داخل محدوده طرح  زیادی از زمین
.  ٢)۲۰۱۵،   ١اند (مازند طرحای باقی ماندههیچ توسعه

با توجه به آنچه درباره موفقیت و شکست حریم در  
و   شد  مطرح  این  اینجا  در  که  زیادی  بحث  نیز 

 
1 Mazand Tarh 

مندان وجود خصوص در حوزه دانشگاهیان و حرفه
دارد، هدف این مقاله بررسی و نشان دادن اثربخشی  

به در  حریم  توسعه  سرریز  کنترل  ابزار  تنها  عنوان 
استان   بزرگ  شهر  چهار  حریم  و  پیراشهری  نواحی 
 مازندران، یعنی ساری، بابل، آمل و قائمشهر است.   

 شناسی پژوهشروش ۳
از   حاضر  مقاله  مبنایی  مطالعات  در  تحقیق  روش 

های ثانوی  ها، تحلیل دادهآوری دادهحیث روش جمع
است که با هدف توصیف روندهای غالب و ارزیابی 

ریزی شهری  برنامهاثربخشی یک سیاست در حوزه  
تحقیق   نوع  ترتیب،  این  به  است.  انجام رسیده  به 

است. ارزیابی  و  تحقیق    توصیفی  نوع  این  نتایج 
میبه مستقیم  در  طور  نظر  تجدید  در  تواند 

کار رود و  های جدید بهها و وضع سیاستسیاست
از این حیث یکی از انواع کاربردی تحقیق به حساب 

آید. برای پاسخ به پرسش میزان موفقیت عملکرد  می
های شهری در کنترل سرریز جمعیت ابتدا خط  حریم

اولین   مرزهای  مورد محدودهو  حرایم شهرهای  و  ها 
مطالعه با دشوارهای فراوان به دست آمده و بعد از  

های  تصحیح براساس مقیاس متناسب برروی نقشه
موجود برپایه سیستم اطالعات جغرافیایی قرار داده  
در  موجود  سکونتی  نقاط  رشد  نرخ  است.  شده 

محدوده  در  واقع  جمعیت  قالب  در  های  منطقه 
و خارج از حریم، قبل و بعد از اعمال  ها  شهری، حریم

گرفته   قرار  بررسی  مورد  حریم)  (تعیین  جامع  طرح 
گرد با   نقاط  رشد  هاینرخ  محاسبه  و  آوریاست. 

  موارد   هایداده  مالحظه  و  تصحیح  و  موجود  سکونتی
 مورد  هایسال  طی  در  که  هاگاهسکونت  از  متعددی

  خود یا و شده الحاق یا ادغام  مرکزی  شهر  به بررسی
آمده  دستهای بهاند، داده بدل شده  جدیدی  شهر  به

مورد   ویلکاکسون  ناپارامتریک  آماری  آزمون  ازطریق 
نرخ رشد   بر  تأثیر حریم  و میزان  قرار گرفته  تحلیل 
میزان   دیگر  عبارت  به  و  آن  در  واقع  نقاط سکونتی 

عالی شهرسازی و معماری  شورای  هبراساس آخرین مصوب ٢
هکتار در طرح   ۱۲۰۰هکتار از این  ۵۰۰) نزدیک ۱۳۹۴ایران (

 جدید به شهر ساری الحاق شده است.
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های شهری در کنترل سرریز رشد شهری ها و حریممحدودهسنجش وتبیین عملکرد . گودرزی هللانصرت دکترو   اسدی ایرج دکتر،  زادهشفیع آرزو
 استان مازندران 

مورد   جمعیت  سرریز  کنترل  بر  آن  تأثیر  معناداری 
 بررسی و گزارش شده است. 

مورد مطا استان  محدوده  لعه در منطقه مرکزی 
مازندران واقع است که بیشتر جمعیت استان را در 
خود جای داده است. شهرهای ساری، بابل، آمل و  

به مورد، قائمشهر  چهار  هر  موردی،  مطالعه  عنوان 
که    هستند  جمعیتی  لحاظ  به  استان  اول  شهرهای 

های  تحت تأثیر تقاضای باال در معرض ساخت و ساز
شهری هستند. در این پژوهش، گستره  شهری و پیرا 

شهرها،  محدوده  مطالعاتی  پهنه  سه  به  مطالعاتی 
از حریم تقسیم می پهنه خارج  و  شوند  پهنه حریم 

که درواقع قلمروهای متفاوت از حیث قدرت سیستم  
می نظر  به  هستند.  در کنترل  «محدوده»  که  رسد 

دسته قلمروی با قدرت کنترل رشد باال، «حریم» در  
ی با قدرت کنترل رشد متوسط و خارج از حریم  قلمرو

پایین رشد  کنترل  قدرت  با  قلمروی  جای  در  تری 

. الزم به ذکر است پهنه خارج از حریم پهنه  گیرندمی
دربرمی را  شهرستان  مرز  تا  حریم  مرز  گیرد.  بین 

میبه مشخص  و  طور  محدوده  عملکرد  گفت  توان 
مروهای  حریم زمانی موفق خواهد بود که درمیان قل

کنترل رشد مذکور، محدوده باالترین رشد را به دلیل  
مجاز بودن ساخت و ساز و سکونت در این قلمرو به  
خود اختصاص دهد و از سویی دیگر حریم به دلیل  

بودن   کنترل  غیرمجاز  اعمال  و  مسکونی  توسعه 
ساخت و ساز در آن نسبت به قلمروهای دیگر دارای  

خ رشد جمعیت در این نرخ رشد پایینی باشد. اگر نر
قلمروهای   مرزهای  دقیق  اعمال  با  را  محدوده  سه 

عملکرد  سه موفقیت  کنیم،  بررسی  مدیریتی  گانه 
های قبل از تعیین  حریم در مقایسه با نرخ رشد دوره 

دیگر  محدوده  دو  نرخ رشد  با  مقایسه  با  نیز  و  آن 
شکل  تعریف است.  محدوده  شدنی  چهار  شماره 

 دهد. شان میمطالعاتی پژوهش را ن

 

 
 مطالعاتی پژوهش   ه محدود   -   ٤  شکل 

 نگارندگان :  منبع 
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 های پژوهشیافته ۴
بررسی و سنجش رشد جمعیتی در  ۴٫۱

گانه مدیریت رشد قلمروهای سه
 ساری 

ساری   شهر  برای  مطالعه  مبنای  حریم  و  محدوده 
بررسی، جمعیت و نرخ است. در این    ۱۳۷۵مصوب  

تعداد   شهر،  محدوده  در سکونت  ۲۰رشد  واقع  گاه 
های خارج از  گاهطور سکونتحریم این شهر و همین

مورد   ۱۳۹۵تا    ۱۳۵۵های  حریم شهر در فاصله سال
گرفته قرار  محدوده مطالعه  رشد  نرخ  مقایسه  اند. 

های قبل و بعد از تصویب شهر و پهنه حریم در سال
 رشد  دهدنشان می  ۱۳۷۵در سال    محدوده و حریم

  همواره   حریم  تصویب  از   بعد  هایسال  در   محدوده
  تصویب   از   قبل  آنکه  جالب.  است  بوده  حریم  از  کمتر 

 محدوده   رشد ۱۳۶۵-۱۳۵۵  هایسال  بازه   در  حریم،
  نرخ   مقایسه.   است  بوده  بیشتر  حریم  پهنه  از  شهر
  شهر   حریم  از   خارج  هایگاهسکونت  جمعیت  رشد

های واقع در گاهسکونت  جمعیت  رشد  نرخ  با  ساری
دهد رشد در پهنه حریم بسیار باالتر  حریم نشان می

طور نرخ رشد  از رشد در پهنه خارج از حریم و همین
طور که  روستانشینی شهرستان و استان است. همان

نرخ   نشان  یک  شماره  جدول  در  رشد  هایمقایسه 
  نواحی   به   رشد  سرریز  از  جلوگیری  دهد،می

تعیین  ک   ساری  پیراشهری از  انتظار  مورد  نتیجه  ه 
حریم براساس قوانین و ضوابط موجود است، تحقق  

 نیافته است.  

 

 
 مصوب شهر ساری   ه حریم و محدود   -   ٥  شکل 

 نگارندگان :  منبع 
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های شهری در کنترل سرریز رشد شهری ها و حریممحدودهسنجش وتبیین عملکرد . گودرزی هللانصرت دکترو   اسدی ایرج دکتر،  زادهشفیع آرزو
 استان مازندران 

 نرخ رشد محدوده و حریم و خارج از حریم شهر ساری   ه مقایس   -   ١  جدول 

 نگارندگان :  منبع 

 

روشهمان در  که  توضیح  طور  پژوهش  شناسی 
معناداری   میزان  به  بردن  پی  برای  شد،  داده 

کنترل   در  حریم  در  تأثیرگذاری  شهری  رشد  سرریز 
نواحی پیراشهری نیاز به آزمونی است تا از طریق آن  
بتوان عملکرد حریم را بعد از تصویب حریم نسبت  
به قبل از تصویب سنجید. در این پژوهش، از آزمون  
امر   همین  برای  ویلکاکسون  ناپارامتریک  آماری 
استفاده شده است. این آزمون نرخ رشد هریک از  

وگاهسکونت از های  بعد  را  شهر  هر  حریم  در  اقع 
حریم  تصویب  از  قبل  به  نسبت  حریم  تصویب 

توان گفت عملکرد حریم  کند و زمانی میمقایسه می
تفاوت  ویلکاکسون  آزمون  نتیجه  که  است  موفق 

سکونت رشد  نرخ  میانگین  از  را    های گاهمعناداری 
  قبل   به  نسبت  حریم  تصویب  از  بعد  حریم  در  واقع

)  sigد و مقدار معناداری آزمون (ده  نشان  آن  تصویب
کمتر باشد. برای انجام این آزمون برای هریک    ۰٫۰۵از  

  هایگاهاز شهرهای مورد مطالعه، نرخ رشد سکونت
 با  حریم  تصویب   از  قبل  سال  ده  در  حریم  در  واقع
  بازه   دو  در(  حریم  تصویب  از  بعد  دهه  دو  رشد  نرخ
. نتیجه آزمون ویلکاکسون در  شد  مقایسه)  سالهده

است؛ یعنی    Sig=  ۰٫۷۱۱)  ۱۳۸۵-۱۳۷۵ده سال اول (  
موفقی   عملکرد  پیراشهری  سرریز  کنترل  در  حریم 

نداشته است. بخش بزرگی از این ساخت و سازها 
  گسترش   هم   برخی  و  رسمیغیر  هایگاهجزء سکونت

    با   مماس  که   هستند  روستایی   نقاط  غیرمجاز 
ویلکاکسون  انگرفته  شکل   محدوده آزمون  نتیجه  د. 

) دوم  سال  ده  معناداری  ۱۳۹۵-۱۳۸۵در  مقدار   (
۰٫۸۴۸  =Sig  می نشان  رشد  را  نرخ  بنابراین  دهد. 

های واقع در حریم بعد از تصویب حریم گاهسکونت
بیشتر از میزان نرخ    ۱۳۹۵-۱۳۸۵شهر ساری در دهه  

رشد قبل از تصویب حریم است. درنتیجه، حریم در 
های  ش و هدایت گسترش ساخت وسازکنترل، کاه

پیراشهری در دهه دوم هم تأثیری نداشته است. از  
می حریم  ضعیف  عملکرد  احداث دالیل  به  توان 

 ۱۳۹۵گاه چهار هزارنفری مهدشت در سالسکونت
بر این، بعضی از روستاهای  در حریم اشاره کرد. عالوه

می حتی  و  محدوده نزدیک  به  گفت چسبیده  توان 
اند که تعداد قابل توجهی از آنها  داشته  آنقدر رشد

مانند قرق، هوال، ذغال چال، ملیک، باالدزا، مهدشت، 
به    ۱۳۹۴دشت در سال  آباد، پل گردن و آهیشرف

 محدوده شهر الحاق شدند.  

محدوده  سال
 شهر

گاه واقع  سکونت 
 در حریم 

گاه خارج  سکونت 
 از حریم 

میانگین نرخ رشد 
 روستانشینی شهرستان

میانگین نرخ رشد 
 روستانشینی استان

١٣٥٥ -
١٣٦٥ 

٧١/٣ ٩٣/٢ ٠٤/٢ ٠٧/٥ ١٤/٧ 

١٣٦٥ -
١٣٧٥ 

١٦/٠ ٩٤/٠ ٩٤/١ ٦٢/٤ ٣٤/٣ 

١٣٧٥ -
١٣٨٥ 

٢٤/٠ ٣٩/٠ -٨٣/٠ ٢٧/٤ ٩٢/٢ 

١٣٨٥ -
١٣٩٠ 

٣٥/٠ -١٨/٤ -٨٢/٣ ٤٠/٤ ٥٥/٢ 

١٣٩٠ -
١٣٩٥ 

٤٦/٠ -١٨/٣ -٧٢/٨ ٠٤/٥ ٨٩/٠ - 
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بررسی و سنجش رشد جمعیتی در  ۴٫۲
گانه مدیریت رشد قلمروهای سه

 بابل
بابل   شهر  برای  مطالعه  مبنای  حریم  و  محدوده 

سال   رشد    ۱۳۸۰مصوب  نرخ  و  جمعیت  است. 
تعداد   شهر،  در    ۷۰محدوده  امیرکال  شهر  و  روستا 

سال   همین  ۱۳۸۰حریم  و  شهر  طور  این 
های واقع درخارج از حریم شهر در فاصله  گاهسکونت

اند.  مورد مطالعه قرار گرفته  ۱۳۹۵تا    ۱۳۵۵های  سال
های واقع در  گاهمقایسه نرخ رشد محدوده و سکونت

دهد، رشد محدوده شهر، چه قبل از  یم نشان میحر
و چه بعد از    ۱۳۸۰تصویب محدوده و حریم در سال  

است.  بوده  باالتر  حریم  پهنه  رشد  از  همواره  آن، 
و  محدوده  در  رشد  که  است  این  از  حاکی  بررسی 
از   خارج  پهنه  از  بیشتر  همیشه  بابل  شهر  حریم 
شهر  محدوده  عملکرد  بنابراین  است.  بوده  حریم 

سبب اختصاص دادن باالترین نرخ رشد به خود به
در حریم   و سکونت  و ساز  اما ساخت  بوده،  موفق 
این شهر کماکان بیشتر از مناطق خارج از آن بوده  

 ).. دوشماره است (ر.ک. به جدول 

 

 مقایسه نرخ رشد محدوده و حریم شهر بابل   -   ٢  جدول 

 نگارندگان :  منبع 

 

نتیجه آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ رشد 
های واقع در حریم قبل از تصویب حریم گاهسکونت
با نرخ رشد بعد از تصویب    ۱۳۷۵-۱۳۶۵های  در سال

  ) اول  سال  ده  در  مقدار    ۱۳۸۵-۱۳۷۵حریم   (
دهد. بنابراین نرخ  را نشان می  Sig=  ۰٫۰۲۰معناداری  

ز تصویب  های واقع در حریم بعد اگاهرشد سکونت
، کمتر از میزان  ۱۳۸۵-۱۳۷۵حریم شهر بابل در دهه  

در   حریم  و  است  حریم  تصویب  از  قبل  رشد  نرخ 
های  کنترل، کاهش و هدایت گسترش ساخت و ساز

  گفت   توانپیراشهری تأثیر داشته است و درواقع می
 موفق بوده است.   آن عملکرد

 -۱۳۸۵نتایج آزمون ویلکاکسون در ده سال دوم (
معناداری  ۱۳۹۵ مقدار   (۰٫۱۶۸  =Sig   نشان را 

دهد. بر این اساس، این بار تأثیر عملکرد حریم در  می
کنترل سرریز رشد شهری در حریم معنا دار نیست.  

های واقع در  گاهبررسی و مقایسه نرخ رشد سکونت
روستاهایی  دهد بیشترین  حریم شهر بابل نشان می

رشد چشمگیری را نسبت   ۱۳۹۵-۱۳۸۵که در دهه  
دهه   کرده  ۱۳۸۵-۱۳۷۵به  عموماً  تجربه  اند، 

بوده محدوده  به  نزدیک    این   ازجمله  اند،روستاهای 
  مالمحله،   آغوزبن،   کال  بندار   به  توانمی  روستاها
  علمدار،   کال،متی  محمودآباد،  محمدطاهر،  سلطان
کالمرزون  خیلدرویش بوله  باریک  آباد،  اشاره  و  کال 

نمود. این امر گویای آن است که هرچه به محدوده  
شویم، تقاضا برای ساخت و ساز و  شهر نزدیک می

محدوده   سال 
 شهر 

گاه سکونت
 واقع در حریم 

گاه سکونت
 خارج از حریم 

میانگین نرخ رشد 
روستانشینی  

 شهرستان 

میانگین نرخ رشد 
روستانشینی  

 استان 

٧١/٣ ٢٨/٣ ١٩/٣ ٥٣/٣ ٤١/٥ ١٣٦٥-١٣٥٥ 
١٦/٠ ٣١/٠ - ١٩/٠ ٣٨/١ ٢٢/٣ ١٣٧٥-١٣٦٥ 
٢٤/٠ ٢٢/٠ ٧٧/٠ ٠١/١ ٢٩/٢ ١٣٨٥-١٣٧٥ 
٣٥/٠ ٣٧/٠ - ٠/ ٠٧ ٦٠/١ ٠١/٢ ١٣٩٠-١٣٨٥ 
٤٦/٠ - ٨/٠ - ١٤/٠ ٧٦/٠ ٦٦/٢ ١٣٩٥-١٣٩٠ - 
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ارزان   نیز  و  مجانی  امکان سواری  دلیل  به  سکونت 
 بودن زمین و کنترل رشد ضعیف بیشتر است.

بررسی وسنجش رشد جمعیتی در  ۴٫۳
گانه مدیریت رشد قلمروهای سه

 آمل
و   آمل  محدوده  شهر  برای  مطالعه  مبنای  حریم 

و    ۱۳۸۰مصوب سال   طرح توسعه و عمران (جامع) 
است.   شده  گرفته  نظر  در  آمل  شهر  نفوذ  حوزه 

تعداد   شهر،  محدوده  رشد  نرخ  و    ۲۲جمعیت 
سال  سکونت حریم  در  و    ۱۳۸۰گاه  شهر  این 

سکونتهمین   حریم   از  درخارج  واقع  های گاهطور 
سالفا  در  شهر مورد   ۱۳۹۵ا  ت  ۱۳۵۵های  صله 

اند. مقایسه نرخ رشد محدوده و مطالعه قرار گرفته
میگاهسکونت نشان  حریم شهر  در  واقع    دهد های 

  رشد   نرخ  ،۱۳۸۰  سال  در  شهر   حریم  تصویب  از  بعد
 همواره  اول،  سال  پنج  جزبه  شهر،  محدوده  جمعیت

 تصویب  از  قبل  آنکه  دیگر  نکته.  است  حریم  از  کمتر
در  حری رشد  بوده م  حریم  پهنه  از  باالتر  محدوده 

تا    ۱۳۵۵های بین  است. مقایسه نرخ رشد در سال
می  ۱۳۹۵ در  نشان  رشد  روند  هرچقدر  که  دهد 

دهه در  رشد  این  است،  بوده  نزولی  های  محدوده 
روند  است.  داشته  افزایشی  روندی  حریم  در  اخیر 

،  ۱۳۸۰افزایشی نرخ رشد بعد تصویب حریم در سال  
های واقع در  گاهه نرخ رشد سکونتگواه آن است ک

طور که  حریم کنترل نشده است . رشد حریم همان
جدول   رشد در  از  حتی  پیداست،  شماره  

رشد  گاهسکونت نرخ  و  حریم  از  خارج  های 
روستانشینی شهرستان و استان نیز بیشتر بوده، که  

 مبین عملکرد کنترلی ضعیف حریم است.  

 

 مقایسه نرخ رشد محدوده و حریم شهر بابل   -   ٣  جدول 

 نگارندگان :  منبع 

 

رشد   نرخ  مقایسه  در  ویلکاکسون  آزمون  نتیجه 
های واقع در حریم، قبل از تصویب حریم  گاهسکونت
، با نرخ رشد بعد از تصویب  ۱۳۷۵-۱۳۶۵های  در سال

) مقدار معناداری  ۱۳۸۵- ۱۳۷۵حریم در ده سال اول (
۰٫۰۵۶  =Sig  می نشان  رشد  را  نرخ  بنابراین  دهد. 

 حریم   تصویب  از  بعد  حریم،  در  واقع  هایگاهسکونت
  نرخ   میزان   از  بیشتر  ،۱۳۸۵-۱۳۷۵  دهه  در  آمل   شهر
رواقع حریم در  د  و  است  حریم  تصویب  از  قبل  رشد

پیراشهری   نواحی  به  شهری  رشد  سرریز  کنترل 
است.   نداشته  موفقی  عملکرد  و  نبوده  تأثیرگذار 

های واقع در  گاهبررسی و مقایسه نرخ رشد سکونت
رین روستاهایی  دهد بیشتحریم شهر آمل نشان می

را تجربه    ۱۳۸۵-۱۳۷۵که در دهه   رشد چشمگیری 
به محدوده شهر کرده نزدیک  روستاهای  اند، عموماً 
میبوده روستاها  این  ازجمله    کال، درمه  به  تواناند، 
 و  تیرکان  قرق،  سر،کالک  شادمحله،  رود،میان

 محدوده شهر  سال
گاه سکونت 

 واقع در حریم 
گاه سکونت 

 خارج از حریم 
نرخ رشد روستانشینی 

 شهرستان 
نرخ رشد  

 روستانشینی استان

٧١/٣ ٣١/٢ ١٢/٢ ٤٩/٣ ٥٤/٥ ١٣٦٥-١٣٥٥ 

١٦/٠ ٥/٠ ٠/ ٠٥ ٩٨/١ ٠١/٣ ١٣٧٥-١٣٦٥ 

٢٤/٠ ٦/٠ ٢٧/٠ ٧٣/١ ١٨/٢ ١٣٨٥-١٣٧٥ 

٣٥/٠ ٠/ ٥٩ - ٢٢/٠ ٤٤/٢ ٠٨/١ ١٣٩٠-١٣٨٥ 

٤٦/٠ ٨٧/٠ - ٩٨/٠ ٢٢/٣ ٧٧/٠ ١٣٩٥-١٣٩٠ - 
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  رشد   این  نیز  بعد  دهه  در  که  نمود  اشاره  محلهانصاری
  بیشتری   روستاهای  تعداد  با  و  بیشتری  شدت  با

  آزمون   نتیجه.  دارد  ادامه  شهر  محدوده  به  نزدیک
) بعد از  ۱۳۹۵-۱۳۸۵ده سال دوم (  برای  ویلکاکسون

را نشان  Sig= ۰٫۰۷۶تصویب حریم مقدار معناداری 
های واقع در  گاهدهد. بنابراین نرخ رشد سکونتمی

هه  حریم، بعد از تصویب حریم شهر آمل، در این د
حریم  تصویب  از  قبل  رشد  نرخ  میزان  از  کمتر  نیز 

طور کلی در کنترل سرریز  بهنیست و عملکرد حریم  
رشد در نواحی پیراشهری موفق نبوده است. بررسی  

های واقع در حریم  گاهو مقایسه نرخ رشد سکونت
دهد بیشترین روستاهایی که در  شهر آمل نشان می

سبت به دهه رشد چشمگیری را ن  ۱۳۹۵-۱۳۸۵دهه  
کرده تجربه  به  قبل  نزدیک  روستاهای  عموماً  اند، 

توان  اند، ازجمله این روستاها میمحدوده شهر بوده
سر،  کال، کالکرود، شادمحله، کارچیکال، میانبه ترک

انصاریپلک پاسکیعلیا،  پاشاکال،  و  محله،  محله 
 علیا اشاره نمود.  پشتکته

بررسی و سنجش رشد جمعیتی در  ۴٫۴
گانه مدیریت رشد روهای سهقلم 

 قائمشهر  
محدوده و حریم مبنای مطالعه برای شهر قائمشهر  

سال   رشد    ۱۳۶۷مصوب  نرخ  و  جمعیت  است. 

گاه در حریم سال  سکونت  ۱۳محدوده شهر، تعداد  
همین  ۱۳۶۷ و  شهر  سکونتاین    واقع   هایگاهطور 

  تا  ۱۳۳۵  های سال  فاصله  در  شهر  حریم  از  درخارج
 ۴  شماره  جدول .  اندگرفته  قرار  مطالعه  مورد  ۱۳۹۵
  در  حریم  تأسیس   از   قبل  های سال  در  دهد می  نشان
رخ رشد در محدوده شهر بیشتر از رشد  ن  ۱۳۶۷  سال

های واقع در حریم بوده، ولی این روند  گاهدر سکونت
های بعد از تصویب حریم ادامه پیدا نکرده و در سال

باالت  ۱۳۸۵تا سال   از محدوده  نرخ رشد در حریم  ر 
 ۱۳۸۵بوده است. البته الزم به ذکر است که از سال  

رو  به این  از  کرده،  پیدا  کاهش  حریم  در  رشد  بعد 
سال این  در  به  محدوده  نسبت  بیشتری  رشد  ها 

حریم را تجربه کرده است. کاهش نرخ رشد در پهنه  
خارج از حریم و نرخ رشد روستانشینی شهرستان و 

ست که حریم در ده سال  استان نیز گواه این مدعا
به   ۱۳۸۵- ۱۳۷۵های  دوم بعد از تصویب، یعنی سال

هیچ عنوان عملکرد موفقی نداشته، چراکه باالترین  
نرخ رشد در میان این سه پهنه متعلق به حریم بوده 

های اخیر این رشد کاهش پیدا  است. البته در سال
کرده و اکنون باالترین میزان رشد در میان این سه  

 تعلق به محدوده شهر است.  پهنه م 

 

 مقایسه نرخ رشد محدوده و حریم شهر قائمشهر   -   ٤  جدول 

 محدوده شهر  سال
گاه سکونت 

 واقع در حریم 
گاه سکونت 

 خارج از حریم 
میانگین نرخ رشد 

 روستانشینی شهرستان
میانگین نرخ رشد 
 روستانشینی استان

٦٧/٣ ٣٧/٥ ١٣٤٥-١٣٣٥ - - - 
٣١/٢ ٥ ١٣٥٥-١٣٤٥ - - - 
٧١/٣ ٩٦/٣ ٩٩/٣ ٦٦/٣ ٦/٥ ١٣٦٥-١٣٥٥ 
١٥/٠ ٩٣/٢ ٢٧/٢ ١٣٧٥-١٣٦٥ ۴۲/۰ ١٦/٠ 

٢٤/٠ - ٠٦/٠ - ٩/٠ ٠٧/٥ ٩٨/١ ١٣٨٥-١٣٧٥ 

٣٥/٠ ٨٦/٠ ٤٢/٠ ٩٤/٠ ٣٩/٢ ١٣٩٠-١٣٨٥ 
١٣٩٥-١٣٩٠ ۸۹/۰ ٤٦/٠ -٣/٤ -٢٨/١ - ١١/١ - 

 نگارندگان :  منبع 
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نتیجه آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ رشد 
های واقع در حریم، قبل از تصویب حریم  گاهسکونت
با نرخ رشد بعد از تصویب    ۱۳۶۵-۱۳۵۵های  در سال

مقدار معناداری    ۱۳۷۵-۱۳۶۵حریم در ده سال اول  
۰٫۰۴۱    =Sig  دهد؛ بنابراین برخالف سه  را نشان می

قبلی رشد    شهر  سرریز  کنترل  در  حریم  عملکرد 
ساز و  ساخت  و  موفقیت  شهری  پیراشهری  های 

نسبی داشته است. نتایج آزمون ویلکاکسون برای ده 
) دوم  معناداری  ۱۳۸۵-۱۳۷۵سال  مقدار   (۰٫۱۵۲ =

Sig  می نشان  دهه    دهد،را  برخالف  حریم  بنابرین 
پیراشهری   نواحی  در  رشد  سرریز  کنترل  در  پیش 

 ت. موفق نبوده اس

 گیرینتیجه ۵
رشد  روند  مقایسه  توصیفی  تحلیل  نتایج 

محدوده  گاهسکونت به  نسبت  حریم  در  واقع  های 
شهر و پهنه خارج از حریم، مقایسه نرخ رشد قبل و 

طور  های جامع و همینبعد از تعیین حریم در طرح
آزمونیافته از  حاصل  انجامهای  آماری  شده  های 

طور  بهن چهار شهر  حاکی از این است که حریم در ای
کلی عملکرد موفقی در کنترل رشد سرریز در نواحی  

همان است.  نداشته  داده  پیراشهری  شرح  که  طور 
های واقع در حریم در اکثر  گاهشد، نرخ رشد سکونت

سکونت رشد  نرخ  از  باالتر  از  گاهشهرها  خارج  های 
حریم و حتی در بعضی موارد، مانند ساری باالتر از  

از طرف دیگر، نرخ رشد م حدوده شهر بوده است. 
بر  نتایج آزمون های آماری تفاوت معناداری را مبنی 

رشد   نرخ  کاهش  بر  حریم  تصویب  و  تعیین  اثر 
از  گاهسکونت قبل  به  (نسبت  آن  در  واقع  های 

دهد که این  جز مواردی معدود نشان نمیتصویب) به
تحقق   در  حریم  ضعیف  عملکرد  مبین  نیز  موضوع 

قان در  وناهداف  شهری)  رشد  سرریز  (کنترل  گذار 
بررسی   و  نظری  مطالعات  است.  پیراشهری  نواحی 

ایران و دیگر کشورها نشان میدقیق   دهد تر تجربه 
  حتی   و  شهرهاکالن  برای  حریم  تعیین  موضوع  که

.  گیرد  قرار  نظر   تجدید  مورد  باید  متوسط  شهرهای
  کنترل   اعمال  مدل  از  برگرفته  که  ایران  در  حریم  تجربه

.  است   ایخوردهشکست  تجربه  است،  فرامرزی
 حریم   مورد  در  توانمی  را  شکست  این  هاینشانه
کرد که در طی چند دهه    مشاهده  روشنی  به  تهران

تدریج و با رشد شهرهای پیرامونی (و تعیین  اخیر به
نشان   مطالعات  است.  رفته  آب  آنها)  برای  حریم 

  رشد   کنترل  برای  دنیا  کشورهای  سایر  در  دهدمی
کمربند  کالن  و  بزرگ  شهرهای سیاست  از  شهرها  

ما آن را سبز استفاده می شود، نه آن سیاستی که 
می در  نامی «حریم»  که  قلمرویی  تعیین  یعنی  م، 

ساز آینده و  ساخت  زیر  باألخره  نزدیک  یا  دور  ای 
خواهد رفت. لندن نمونه مناسبی برای تشریح این  

سال هنوز    ۶۰شهری که بعد از  نموضوع است؛ کال
  ممکن  تغییر  کمترین  با  را   خود  پیراشهری  هایپهنه
  حریم   تعیین  با  رسدمی  نظر   به .  است  نموده  حفظ
هرهای ایران با در نظر داشتن آن رسالتی که  ش  برای

در قانون برایش ذکر شده است (کمرنگ بودن عنصر  
توسعه  حفاظت ، نگاه غالب ذخیره بودن حریم برای  

های رشد شهری فشرده  آتی شهر در فقدان سیاست
منطقه پایدار  به  و  امیدی  چندان  نتوان  شاید  ای)، 

ای پیراشهری  نواحی  در  ساز  و  ساخت  ران  کنترل 
 بست.
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