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ح  جامع شهرهای  راهكارهای تعیین اندازه و سطح بهینه حریم شهرها در طر
کمتر از 50 هزار نفر

کارشناس معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، تهران، ایران. اعظم افشارنیا1 - پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، 
سید حسین میرزاده - کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، کارشناس معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی،تهران، ایران.
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چكیده
یكی از مهمترین مشكالت برنامه ریزان در طرح های جامع شهری،  تعیین دقیق مرز محدوده های شهر به ویژه حریم آن 
با  اختیار تصویب طرح های جامع شهرهای  تفویض  ماده 7 مصوبه  در  ایــران  و معماری  عالی شهرسازی  است. شــورای 
خ 88/5/5(،  خ 86/5/15 و با اصالحیه مور کمتر از یكصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها )مور جمعیت 
کارگروه های تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استا ن ها را موظف نمود، به هنگام بررسی 
و تصویب طرح های جامع شهری، حریم شهرها را متناسب با سطح محدوده و افق طرح، حدودًا سه تا پنج برابر سطح 
محدوده شهر تعیین نمایند. در این مقاله با هدف بررسی و نقد مصوبه یاد شده شورای عالی و میزان تطابق وضعیت 
گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش، انتخاب تصادفی بوده  کشور انتخاب  شهرهای ایران با آن، 50 شهر نمونه از سراسر 
که با توجه به انتخاب 50 شهر در  کشور در سال 85، 866 شهر دارای جمعیت زیر 50 هزار نفر بوده  است. از مجموع 1012 شهر 
گرفته است.  که در طی سال های 88 تا 90 به تصویب رسیده ، مورد بررسی قرار  کشور، طرح جامع 5/77 درصد از شهرها  کل 
که با استفاده از اسناد طرح های توسعه و عمران )جامع( این شهرها، مساحت محدوده و  شیوه بررسی بدین صورت بوده 
گردیده تا امكان مقایسه با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فراهم شود. نتایج  حریم پیشنهادی استخراج 
که متوسط حریم پیشنهادی در50 شهر مورد نظر، 8/1 برابر محدوده پیشنهادی بوده و در  کی از آن است  این پژوهش حا
گرفته است. همچنین حریم بیشتر  کمی حریم مد نظر، مورد توجه قرار  تعیین حریم شهر بیشتر مسائل اقتصادی و اندازه 
گرفته  شهرهای مورد بررسی، به شكلی نامتناسب طراحی شده است. به نظر می رسد مصوبه یاد شده باید مورد بازنگری قرار 
ک های تعیین اندازه حریم شهرها در چارچوب منطقی برای توسعه آینده و بر مبنای شرایط خاص  و تجدید نظر در مال

کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی و حتی سیاسی انجام شود. 

گان کلیدی: حریم، محدوده، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح توسعه و عمران )جامع(، شهر. واژ
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2. ضرورت بررسی موضوع
و  شهری  سكونتگاه های  در  گرفته  ــورت  ص تــحــوالت  بــه  توجه  بــا 
لزوم  کشور در دهه های اخیر،  برنامه ریزی و مدریت شهری  نظام 
کشور  شهرهای  فضایی_کالبدی  توسعه  مدیریت  امر  در  بازنگری 
کمبودها و آسیب های موجود احساس می شود. به  به منظور رفع 
همین دلیل، با توجه به اهمیت حریم شهر در توسعه های شهری 
و نابسامانی ها و ناهماهنگی های فراوانی در تعیین حریم شهرها، 
لزوم بازنگری در قوانین و مقررات شهری وجود دارد. زیرا بسیاری از 
نابسامانی های موجود را می توان ناشی از عدم هماهنگی  مقررات 
و قوانین موضوعه نهادهای ذی ربط، ابهام و تعارض این مقررات 
و یا نامتناسب بودن قوانین با نیازهای شهری و یا نقص ضمانت 
اجرای نظارت بر آنها به شمار آورد. بدین ترتیب، وجود این مسائل 
گروه های مختلف ذی نفع  و نواقص می تواند موجب سوء استفاده 
گذاشتن دست مجریان و در نتیجه تضییع حقوق  و ذی نفوذ، باز 

شهروندان شود.

3. روش تحقیق
انــدازه حریم شهرها در طرح های  و  در این پژوهش بررسی شكل 
توسعه و عمران )جامع( با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی بوده 
است. همچنین با توجه پرسش ها، این مقاله در زمره پژوهش های 
گرفته و روش تحقیق مورد استفاده ترکیبی از دو روش  کاربردی قرار 
جمع بندی  در  اســت.  اسنادی  بررسی  با  همراه  کیفی  مطالعات 
مباحث از راهكارهای ترکیبی و در نهایت استدالل منطقی استفاده 

گردیده است.

4. چارچوب نظری
4.1. حریم شهرها 

کرده«  کــرده« و »حــرام  حریم به صورت عام به معنای »بازداشت 
 Amid,( اســت  »منع«  معنای  به  یا  و   )Dehkhoda, 1998: 939(
حقوق  از  یكی  عنوان  به   حریم  نیز  حقوقی  نظر  از   .)1991: 931
عینی_که بر اموال مادی یا به تعبیری اشیای مادی تعلق می گیرد_ 
که آن را می توان نوعی حق ارتفاق3 دانست  گرفته می شود  درنظر 
»حوزه  و  »حریم«  اصطالح  پژوهش،  این  در   .)Safayi, 2003: 12(
استحفاظی« برگرفته از متون نوشتاری حقوق شهری و شهرسازی 
کالبدی شهرها عمدتًا با  است. زیرا تا پیش از دوران معاصر، حدود 
حصار و خندق از اراضی پیرامون آنها مجزا می شد. سپس با تخریب 
حصارها و ساخت وساز در خندق ها، الزم شد برای شهرها حدود و 
که در دوران  مرزهای جدیدی تعیین و تعریف شود. با این تفاوت 
کالبدی نبوده بلكه خطوطی قراردادی  معاصر، این مرزها عینی و 
که بر روی نقشه ها رسم می شدند. تعریف حریم  انتزاعی بودند  و 
کشور در قانون »تعاریف  در نظام مدیریتی و برنامه ریزی شهرسازی 
محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها« صورت 
عبارت  شهر  محدوده  قانون،  همین   1 مــاده  مطابق  اســت.  گرفته 

3 مطابق ماده 93 »قانون مدنی« ارتفاق حقی برای شخصی در ملک 
که از مصادیق آن می توان  کمال استفاده از ملک خود است  دیگری برای 

کرد.  به حق عبور، حق شرب و حق مجری اشاره 

1. مقدمه
حیات  محور  به  ایـــران  در  شهری  سكونتگاه  اخیر  دهــه هــای  در   
شهری  مشكالت  بــه  آنچه  و  شــده  تبدیل  اقتصادی_اجتماعی 
 Hesamian et. Al,( معروف است، هر روز بیشتر نمایان شده است
گسترش پدیده شهرنشینی، افزایش  20 :1983(. از سویی دیگر، با 
کالبدی آنها، مشكالت شهرها روز به روز  مهاجرت به شهرها و رشد 

.)Majnoonian, 1994: 46( بیشتر خواهد شد
که برای نخستین بار در حوزه حقوق و قوانین  از سال 1286ه.ش 
به  تا  شد،  اشــاره  شهری  عمران  و  توسعه  بــرای  مقرراتی  به  کشور، 
ارتقای  و  توسعه  به  برای سامان بخشیدن  بسیاری  قوانین  امــروز 
این  جمله  از  اســت.  رسیده  تصویب  به  شهرها  کالبدی  شرایط 
مستقل  محدوده  کشور،  حاضر  حــال  مقررات  و  قوانین  طبق  که 
تا  شهرهاست.  حریم  و  مــحــدوده  شهرسازی،  و  شهری  مــقــررات 
و  روستا  شهر،  حریم  و  مــحــدوده  تعاریف  قانون  تصویب  از  پیش 
شــورای  مجلس   84/10/14 مصوب  آنها  تعیین  نحوه  و  شهرك 
»حــوزه  قانونی«،  »حریم  قانونی«،  »مــحــدوده  عناوین  اســالمــی، 
محدوده  مورد  در  آنها  نظایر  و  شهر«  مصوب  »حدود  شهرداری«، 
استحفاظی«،  »حوزه  استحفاظی«،  »محدوده  اصطالحات  شهر، 
و  نفوذی«  »محدوده  نهایی«،  »محدوده  استحفاظی«،  »حریم 
مسكونی  »محدوده  اصطالحات  شهر،  حریم  مــورد  در  آنها  نظایر 
روستا« یا »حدود روستا« در مورد محدوده روستا در بیش از 200 
کار رفته بود. اما در خصوص اندازه حریم شهرها تنها در  قانون به 
ضوابط و مقررات تهیه طرح های توسعه و عمران، به آن اشاره شده 
اراضی  از  قسمتی  از  است  عبارت  شهر  حریم  قانون1  طبق  اســت. 
کنترل شهرداری در آن  که نظارت و  بالفصل پیرامون محدوده شهر 
ضرورت دارد. طبق این قانون، حریم شهر نباید از مرز تقسیمات 
کشوری، شهرستان و بخش مربوط تجاوز نماید. همچنین در این 
که »به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای  قانون بیان شده 
و  کشاورزی  اراضــی  اولویت حفظ  رعایت  با  مــوزون شهرها  توسعه 
باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده اراضی برای احداث ساختمان 
و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات 
دیگر،  سویی  از  بود.  خواهد  امكان پذیر  جامع  طرح های  مصوب 
طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران2، مساحت 
مساحت  بــرابــر  پنج  کــثــر  حــدا و  ســه  حــداقــل  بایستی  شهر  حــریــم 

محدوده شهر باشد. 
نقش  که 1-  اســت  آن  پژوهش  ایــن  در  اصلی  پرسش های  حــال، 
چه  به  شهرها  حرایم  انــدازه  تعیین  در  شده  یاد  مقررات  و  قوانین 
از  یک  هر  عملكرد  و  جایگاه  نقش،  به  توجه  با   -2 اســت،  انـــدازه 
شهرها، در مصوبه شورای عالی تا چه میزان به این عوامل توجه 
کمبودهایی در رابطه با  شده است و 3- ضوابط و مقررات فوق چه 

عوامل یاد شده دارد.

1 ماده 2 قانون »تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه 
تعیین آنها«.

2 ماده 7 مصوبه »تفویض اختیار تصویب طرح های جامع شهرهای 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  به  نفر  هزار  یک صد  از  کمتر  جمعیت  با 

استان ها«.
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نظام تقسیمات و عملكرد شهر.	•
کنش فضایی آنها.	• میزان خدمات و تسهیالت شهری و پرا
نظام سكونت و فرم شهر.	•
کاربری اراضی.	• استعداد اراضی و نظام 

عوامل سیاسی )حقوقی(:. 3
قلمروهای سیاسی.	•

قوانین،  مقررات، برنامه ها و طرح های ادارات و سازمان ها:. 4
قوانین و مقررات خاص و عام.	•
•	 Moaseseh Pajuheshi Tose mohit( موارد قانونی و مستثنیات

.)va sokoonatgah ha, 2010: 11
در این مقاله با توجه به محدودیت های موجود در پژوهش و برای 
از عوامل یاد شده، محور »قوانین و مقررات  تدقیق اثرات هر یک 

گرفت. مالك عمل« مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد 
در  مقررات  و  قوانین  حوزه  به  مربوط  مسائل  و  چالش ها   .4.3

حریم شهرها
تعدد قلمروهای مدیریتی و به تبع آن تعدد و ناهماهنگی بین 	•

دستگاه های عمل کننده در حریم:
روستا  شهر،  حریم  و  »محدوده  تعاریف  قانون   2 مــاده  استناد  به 
مرز  با  منطبق  بایستی  شهر  حریم  آنها«  تعیین  نحوه  و  شهرک  و 
اما  نماید،  تجاوز  سیاسی  تقسیمات  مرز  از  نباید  و  باشد  سیاسی 
 205 شعبه  رأی  استناد  به  اسالمشهر  شــهــرداری  مثال  به  عنوان 
مرز سیاسی بخش مرکزی در حوزه  از  فراتر  تهران  کم عمومی  محا
نیز شهرداری های مناطق 18  و  بخش چهاردانگه مداخله نموده 
و 19 شهرداری تهران نیز مدعی داشتن حریم در بخش چهاردانگه 
تهران  مرز سیاسی شهرستان  از  فراتر  نیز  این مداخله  که  هستند 
وظایف  تداخل  و  امــور  در  وقفه  ایجاد  سبب  موضوع  ایــن  اســت. 
مانند  مشكالتی  بروز  و  شده  یاد  شهرداری های  مسئولیت های  و 
کشاورزی  اراضی  و  بافت روستاها  ساخت وساز غیرمجاز در داخل 
که ادامه روند فعلی، تهدید جدی برای حریم شهر محسوب  شده 

.)Lotfi, 2009: 15( می گردد
ــاورزی، 	• ــ ــش ــ ک ســـاخـــت وســـاز غـــیـــرمـــجـــاز، تــخــریــب اراضــــــی 

حاشیه نشینی و سكونتگاه های غیررسمی و افزایش مهاجرت 
در حریم شهر:

مدیریت شهرها در مرزهای قانونی و اداری آنها پایان نمی پذیرد. به 
همین دلیل الزم است برای اداره امور شهرها، حریمی در پیرامون 
گیرد. زیرا شهر همچنان  کنترل و نظارت برنامه ریزان قرار  آنها تحت 
که بر حریم پیرامون خود تأثیر می گذارد، از وقایع و تحوالت آن نیز 
و  شهر  میان  رابطه ای  چنین  تبع  به  شهرداری ها  می پذیرد.  تأثیر 
که اصلی ترین نهاد در مواجه با مسائل داخل  گونه  حریم، همان 
شهرها محسوب می شوند، می بایست در مدیریت حریم شهرها نیز 
از مشكالت  کنون بخش عمده ای  ا اما  ایفا نمایند.  را  نقش اصلی 
ریشه در حریم شهر دارد.  که  نه در محدوده داخلی  شهرداری ها 
به رشد سكونتگاه های  و مشكالت می توان  این مسائل  از جمله 
کاربری  غیررسمی، ساخت وسازهای غیر قانونی و بی ضابطه، تغییر 

کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع  است از حد 
مقررات  و  ضوابط  که  شهر  هــادی  طرح  در  مذکور  طرح  تهیه  تا  و 

شهرسازی در آن الزم االجراست.
اراضــی  ایــن  که  اســت  نظر  ایــن  از  به حریم شهرها  توجه  ضــرورت 
شهرها،  مــحــدوده  پیرامون  بالفصل  ــی  اراض از  قسمتی  به  عنوان 

انتظارات زیر را برآورده می کنند:
حفظ اراضی مناسب برای توسعه آتی و درازمدت شهر.	•
کولوژیكی اطراف شهرها به  عنوان 	• حفاظت از پهنه های زیستی و ا

منبع تداوم حیات منطقه.
حفاظت از شهر در مقابل آالینده ها.	•
جلوگیری از ایجاد و گسترش سكونتگاه های غیررسمی به  صورت 	•

حاشیه نشینی.
حفاظت از شهر در مقابل سوانح طبیعی.	•
که امكان استقرار 	• کاربری های بزرگ مقیاس و فراشهری  استقرار 

آنها در محدوده شهر وجود ندارد.
با 	• زمین های  تصاحب  از  جلوگیری  و  بیت المال  حقوق  حفظ 

کیفیت اطراف شهر. 
کالبدی روستاهای موجود در حریم شهرها.	• پایش توسعه 

4.2. عوامل مؤثر در تعیین حریم شهر
بنا بر نگرش نظام مند1 به حریم، مهمترین خرد نظام های مؤثر در 
مشخص شدن اندازه و اراضی مشخص شده برای حریم شهرها، به 

دسته های زیر تقسیم می گردد:
عوامل اقتصادی:. 1
اقتصاد پایه شهری.	•
سیاست گذاری های آتی.	•
مالكیت زمین.	•
منابع درآمد شهرداری.	•
قیمت زمین.	•
هزینه های مسكن.	•
هزینه های مرتبط با حمل ونقل.	•

عوامل جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی:. 2
اندازه جمعیت و مشخصات آن )رشد جمعیت، الگوی مهاجرت، 	•

ساختار سنی و جنسی(.
تحرك های شهری )مهاجرت، جابه جایی و جدایی گزینی(.	•

• 
عوامل طبیعی )محیطی(:• 
آب وهوا )باد، بارندگی و ...(.	•
عوارض طبیعی )کوه، رودخانه و جنگل(.	•
دامنه 	• و  سیل گیر  مناطق  )ُگسل،  محیطی  زیست  تهدیدهای 

کوه ها(.
توپوگرافی )پستی و بلندی و شیب اراضی(.	•

• 
عوامل کالبدی:• 
شبكه حمل ونقل و نظام دسترسی ها.	•

1 Systematic
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شهر از استان فارس، چهار شهر از استان قزوین، دو شهر از استان 
استان  از  شهر  دو  غربی،  آذربایجان  استان  از  شهر  سه  خراسان، 
همدان،  استان  از  شهر  سه  هرمزگان،  استان  از  شهر  پنج  زنجان، 
چهار شهر از استان خوزستان، دو شهر از استان بوشهر و دو شهر 
کرمانشاه و مجموعًا پنج شهر از استان های تهران و البرز  از استان 

هستند )جدول 1(.
کعلی در استان قزوین با  در میان شهرهای مورد بررسی، شهر خا
حریمی معادل 68/8 برابر محدوده پیشنهادی و پس از آن شهر 
خرمدشت با حریمی معادل 36/8 برابر محدوده پیشنهادی قرار 

دارد.
در میان استان های مورد بررسی، استان قزوین با متوسط حریم 
استان  آن  از  پس  و  پیشنهادی  محدوده  برابر   31/1 پیشنهادی 
قرار  پیشنهادی  محدوده  برابر   14/6 معادل  حریمی  با  اصفهان 

دارد)جدول 2(.

کعلی 5.1. شهر خا
قزوین  اســتــان  در  آبیک  شهرستان  شهر  دومــیــن  کعلی،  خا شهر 
کشاورزی و  است و به لحاظ قرارگیری در دشت قزوین از موقعیت 
خ 89/8/15  دامپروری ویژه ای برخوردار است. در صورتجلسه مور
طرح  پیشنهادی  حریمی،  استان  توسعه  و  برنامه ریزی  شــورای 
به تصویب رسیده  برابر محدوده پیشنهادی  جامع معادل 68.8 

است )نقشه شماره 1(.
از طرح مصوب 90/10/19 فاقد طرح مصوب  کعلی پیش  شهر خا
اســت. در سمت شمال شرقی  بــوده  و حریم مصوب  مــحــدوده  و 
برای  واقــع شده و مكان پیشنهادی  حریم یك دامــداری صنعتی 
تجهیزات شهری در جنوب غربی حریم می باشد. در بند 6 اعالم 
خ 90/10/19  ایران مور و معماری  عالی شهرسازی  مصوبه شورای  
که حریم شهر مطابق با نظر شورای برنامه ریزی  بیان شده است 
خ86/5/15  و توسعه استان تا سقف مشخص شده در مصوبه مور
شهرسازی و معماری ایران ) پنج برابر محدوده( کاهش یابد و نقشه 
گزارش  منطقه بندی آن تهیه و ارائه گردد. بنابراین استان با ارائه 
برابر  که 12  کاهش داد  848.92 هكتار  به  را  انــدازه حریم  توجیهی 

گردد. محدوده شهر 
گفتنی است در برخی از استان ها بسیاری از حرایم شهرها به صورت 
کنار هم قرار داشتند و حریم شهر بدون توجیه منطقی  موزائیك در 
و صرفًا برای سهولت مدیریت شهری گسترش می یافتند. همچنین 
که باعث افزایش سطح حریم شهرها می شد،  یكی دیگر از عواملی 
کارگاه ها، مجتمع های خدماتی و رفاهی و ... است. وجود معادن، 

5.2. شهر سجزی
و در دهستان سیستان، بخش  استان اصفهان  شهر سجزی در   
خ  مور صورتجلسه  در  اســت.  واقــع  اصفهان  شهرستان  کوهپایه 
89/3/27 شورای برنامه ریزی و توسعه استان حریمی پیشنهادی 
تصویب  به  پیشنهادی  محدوده  برابر   32.2 معادل  جامع  طــرح 

رسیده است.

2 بررسی مدارك ابالغی

بهره دهی  از  زمین ها  شــدن  ج  ــار خ کــشــاورزی،  اراضـــی  تفكیک  و 
حریم  در  کنده  پرا صنفی  و  صنعتی  واحدهای  استقرار  کشاورزی، 
کرد. به همین دلیل، ساماندهی حریم شهر می تواند  شهرها اشاره 
کالبدی محدوده شهر تأثیر داشته باشد. همچنین  بر ساماندهی 
موجب  و  بــوده  مؤثر  شهر  کنان  سا زندگی  کیفیت  بر  حریم  اصــالح 

 .)Azani, 2010: 43( کشاورزی مرغوب می گردد حفاظت اراضی 
نقاط ضعف موجود در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، 	•

روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها:
عالوه بر چالش های رویه ای و یا ماهیتی موجود در حریم شهرها، 
کنون  که تا  بعضی مسائل و مشكالت ناظر به محتوای قانونی است 
و  برنامه ریزان  عمل  ک  مال و  رسیده  تصویب  به  اراضــی  این  بــرای 
موارد  به  می توان  قانونی  خأل های  این  جمله  از  هستند.  مدیران 

کرد: ذیل اشاره 
     - اعطای اختیار در حریم شهرها به خصوص در حریم شهرهای 
شهر،  حریم  در  مدیریتی  تفرق  افزایش  موجب  کالنشهرها  مجاور 
کنترل ساخت وساز واقع در حریم را  کنونی در  وضعیت نابسامان 

بیش از پیش تشدید می نماید. 
فنی_ توان  فاقد  شهرها،  حریم  در  واقع  دهیاری های  عمومًا   -     
تخصصی و نیروی انسانی الزم برای مدیریت توسعه روستایی در 

حریم شهرها با جاذبه شدید هستند.
     - اعطای این اختیار به دهیاری های یاد شده در حالی صورت 
می گیرد که آنها اساسًا فاقد ظرفیت الزم برای حفظ منافع راهبردی1 

توسعه مناطق کالنشهری هستند. 
اراضــی  از  که حریم قسمتی  اســت  ایــن  مبین  قانون  مــاده 2   -     
کنترل شهرداری  که نظارت و  بالفصل پیرامون محدوده شهر است 
در آن ضرورت دارد. اما طبق تبصره یک ماده 3 همان قانون و در 
کید شــده، شهرداری مجاور حق  تأ آن  مــاده 2  آنچه در  با  تناقض 
خود  حریم  در  واقع  روستای  امور  سایر  و  ساخت وساز  در  دخالت 
را ندارد. بدین ترتیب مطابق این تبصره، شهرداری حق دخالت و 
که این نكته را می توان به  نظارت بر بخشی از حریم خود را ندارد 

گرفت.  نوعی تناقض درون قانونی درنظر 
مرز  به  شهرها  حریم  کــردن  »محدود  بخش  بر  وارده  اشكال   -     
ناشی  آنجا  از  شــده  ــاد  ی قــانــون  در  سیاسی«  و  اداری  تقسیمات 
می شود که تعیین حریم شهرها در طرح های جامع و هادی شهری 
معمواًل براساس مطالعات علمی و فنی صورت می گیرد. حال آن 
کشوری عمومًا طی فرآیند اداری و در چانه زنی های  که تقسیمات 
سیاسی تعیین می شود. در نتیجه این دو محدوده ضرورتًا بر هم 

منطبق نیست. 

5.  بررسی نمونه های موردی
که از تمام شهرهای کشور که در اقلیم های  در این مقاله سعی شده 
نتایج مقاله قابل تعمیم  تا  گردد  متفاوت واقع هستند، استفاده 
زیر  شهر   50 انتخاب  در  محدودیت ها،  بعضی  دلیل  به  اما  باشد. 
کشور نمونه هایی انتخاب شده اند  50 هزار نفر، از میان 13 استان 
ُنه  استان اصفهان،  از  نمونه شامل هشت شهر  این شهرهای  که 
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جدول شماره 1: نام شهرها و استان های مورد مطالعه و مساحت محدوده و حریم این شهرها )مساحت ها به هكتار است(

ها 
هر

 ش
یم

حر
نه 

هی
ح ب

سط
ه و 

داز
ن ان

عیی
ی ت

ها
كار

راه
فر

ار ن
هز

 50
 از 

متر
ی ک

ها
هر

 ش
مع

جا
ح  

طر
در 



70
1395 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیستم  شماره 

جدول شماره2: مقایسه متوسط اندازه حریم در استان ها

متوسط اندازه حریماستانردیف
14.6اصفهان1

4.1فارس2
31.1قزوین3
3.6خراسان رضوی4
3.8آذربایجان غربی5
4.6زنجان6
3.2هرمزگان7
3.6همدان8
2.1خوزستان9

3.3بوشهر10
3.6کرمانشاه11

5.4تهران12
7.1البرز13
3-5استاندارد14

نمودار شماره 1: مقایسه متوسط اندازه حریم به محدوده در شهرها

)Shahr o barname Consulting engineers, 2010: 74( کعلی نقشه شماره 1: حریم پیشنهادی شهر خا
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ج گردد و حریم پیشنهادی تا حد امكان کاهش  از حریم شهر خار
شهرك های  تأسیس  قــانــون   7 مـــاده  مطابق  اســت  گفتنی  یــابــد. 
صنعتی ایران مصوب 1362، شهرك های صنعتی از حریم شهرها و 

قانون شهرداری ها مستثنی هستند.

که در نقشه شماره 2 مالحظه می گردد، در غرب حریم  همانگونه 
کارخانه آجر، در شرق  شهر منطقه صنعتی سجزی، در شمال شهر 
جمع آوری  محل  شهر  شرقی  جنوب  در  و  ریسندگی  کارخانه  شهر 
و  اعــالم مصوبه شــورای عالی شهرسازی   1 بند  در  دارد.  قــرار  زباله 
که شهرک صنعتی  خ 89/12/9 بیان شده است  معماری ایران مور

)Avers Consulting engineers, 2008: 27( نقشه شماره 2: حریم پیشنهادی شهر سجزی

)Avers Consulting engineers, 2008: 28( کالبدی پیرامون شهر سجزی نقشه شماره 3: عناصر 

کستان_همدان، نقطه شماره 2 واقع در  مجاورت جاده عبوری تا
ضلع شمال غربی محدوده شهرك صنعتی و در مسیر جاده فرعی 
امام زاده، نقطه شماره3  واقع در محل تالقی ضلع شمالی محدوده 
شهرك صنعتی با خط انتقال نیرو در شمال غربی شرکت استخراج 
مواد شیشه اتومیبل است. سایر نقاط نیز در مسیر رودخانه فصلی 

خرم رود و جاده های عبوری منطبق است.

5.3. شهر خرمدشت
کستان، در  کیلومتری جنوب غربی تا شهر خرمدشت در فاصله 22 

خ 89/8/14 شورای استان قزوین قرار دارد. در صورتجلسه مور
برنامه ریزی و توسعه استان حریمی پیشنهادی طرح جامع معادل 

36.8 برابر محدوده پیشنهادی به تصویب رسیده است.
نقطه شماره1  که  حریم شهر خرمدشت شامل هفت نقطه بــوده 
واقـــع در انتهای غــربــی مــحــدوده شــهــرك صنعتی خرمدشت در 
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5. 5. شهر افوس
در  می باشد.  اصفهان  استان  فریدن  شهرستان  در  افــوس  شهر 
توسعه  و  بــرنــامــه ریــزی  شـــورای   89/121/14 خ  مـــور صورتجلسه 
استان حریمی پیشنهادی طرح جامع معادل 16.4 برابر محدوده 

پیشنهادی به تصویب رسیده است )نقشه شماره 5(.

ایــران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شــورای  مصوبه  اعــالم   1 بند  در 
که حریم پیشنهادی طبق بند  بیان شده است  خ 90/10/19  مور
 7مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 
کثر تا پنج  86/5/15 با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان حدا
برابر محدوده شهر کاهش یابد و نقشه پهن  بندی حریم شهر تهیه و 
گزارش توجیهی اندازه حریم را به دو هزار و  ارائه گردد. استان با ارائه 

گردد. که 13.8 برابر محدوده شهر  کاهش داد  4001 هكتار 

کــنــنــده در  از عــوامــل تعیین  یــكــی  ــا  ــرداری ه ــه ــد ش ــ مــوضــوع درآم
از طریق  زیرا عمومًا درآمد شهرداری ها  تعیین حریم شهرهاست. 
حمل ونقل،  بر  مالیات  عــوارض،  از  شهروندان  به  خدمات رسانی 
دریافت های تخلفات و جرائم ساخت وساز، عوارض از پروانه های 
به همین دلیل، حریم شهرها بستر  تأمین می شود.   ... و  صــادره 

مناسبی از نظر دریافت مالیات به حساب می آید. 
5.4. شهر مشكات

دارد.  قـــرار  اصفهان  اســتــان  کــاشــان  شهرستان  در  مشكات  شهر 
توسعه  و  بــرنــامــه ریــزی  ــورای  شـ  89/8/22 مـــورخ  صورتجلسه  در 
استان حریمی پیشنهادی طرح جامع معادل 19.8 برابر محدوده 

پیشنهادی به تصویب رسیده است.
عمده ترین عاملی که باعث کشیدگی حریم این شهر شده است، وجود 
سه منطقه صنعتی در شمال و جنوب حریم تعیین شده می باشد. 
در بند 4 اعالم مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 
حریم پیشنهادی مطابق  مصوبه  که  است  شده  بیان   90/8/23
تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص شهرهای 
زیر یكصد هزار نفر مصوب 86/5/15 با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه 

کثر تا پنج برابر محدوده شهر کاهش یابد. استان حدا

1 بررسی مدارك ابالغی طرح.

)Haft shahr –e- Aria, 2009: 57( - نقشه شماره 4: حریم پیشنهادی شهر خرمدشت

نقشه شماره 4: حریم پیشنهادی شهر مشكات -
)Khod avand Consulting engineers, 2009: 110(
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)Afoos Consulting engineers, 2009: 89( - نقشه شماره 5: حریم پیشنهادی شهر افوس

افزایش درآمد شهرداری درون حریم شهر قرار می گیرد.
5.6. شهر رزوه

شهر رزوه در شهرستان چادگان در غرب استان اصفهان واقع شده 
خ 89/9/28 شورای برنامه ریزی و توسعه  است. در صورتجلسه مور
استان حریمی پیشنهادی طرح جامع معادل 16.6 برابر محدوده 

پیشنهادی به تصویب رسیده است.

ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شــورای  مصوبه  اعــالم   4 بند  در 
حریم پیشنهادی بــا نظر  کــه  اســت  شــده  بیان   90/2/25 خ  ــور م
شورای برنامه ریزی و توسعه استان و براساس مصوبه شورای عالی 

کاهش یابد. شهرسازی و معماری تا حد ممكن 
که باعث افزایش سطح حریم شده، وجود پهنه های  یكی از عواملی 
که به منظور  گردشگری و جاذبه های طبیعی در اطراف شهر است 

)Bana va Abadi consulting engineers, 2009: 72( - نقشه شماره 6: حریم پیشنهادی شهر رزوه
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شهر  حریم  بــرای  شهرداری«  نظارت  »ضــرورت  معیار  وضع  که  چرا
که از عناصر تأثیرگذار  چندان دقیق نیست. از همین رو شهرداری 
افزایش  به  تمایل  همواره  است،  جامع  طرح های  تهیه  فرآیند  در 
حریم شهرها دارد. زیرا در بسیاری موارد در پی دریافت عوارض از 
کاربری های مختلف داخل حریم است ولی در بسیاری  احداثات و 
نیروی  ابــزاری،  از جمله دالیل مالی،  از شهرها به دالیل محتلف 
کافی ندارد. از این رو همواره  انسانی و ... توان انجام وظیفه نظارتی 
شاهد تصرفات غیرقانونی و ساخت وسازهای غیراصولی در حریم 
شهرها هستیم. این امر معمواًل شرایطی ناخواسته را به طرح های 
که معمواًل اصالح آن با مقاوت  توسعه ای آتی شهر  تحمیل می کند 

بسیار همراه است.
با توجه به اهمیت تعیین حریم در شهرها و این که نقشه حریم شهر 
یكی از  اسناد اصلی طرح های توسعه و عمران به حساب می آید، 
همچنین هرگونه تغییر در حریم مصوب و یا تغییر در خط حریم به 
تدقیق  در  باید  است،  مطرح  جامع  طرح  اساسی  مغایرت  عنوان 

گیرد. کافی صورت  حرایم دقت 
بدون شك تطبیق طرح های ارائه شده در حریم شهرها با ضوابط 
از ایراد  کارآمد به نظر می رسند، دور  که بعضًا ناقص و نا و مقررات 
طرح های  تحقق  عــدم  ــل  دالی از  یكی  مــی تــوان  و  نیست  ابــهــام  و 
که به  کرد. چرا  را در این مــوارد جستجو  توسعه و عمران )جامع( 
کارگیری ضوابط خشك و غیرمنعطف و تعمیم آن به سایر شهرها 
ویژگی های  پایه،  اقتصاد  و  کولوژیك  ا بوم ساخت  به  توجه  بــدون 
اجتماعی، محیطی و ... خالی از اشكال نیست. در هیمن چارچوب 
و به منظور رفع این مسائل و مشكالت، مجموعه راهكارهای ذیل 

پیشنهاد می گردد:
1- ضرورت مدیریت یكپارچه برای حریم شهرهای بزرگ و شهرهای 
شهرک ها  شهرها،  کنان  سا همه  کــه  ــوری  ط بــه  همجوار:  کوچك 
نتیجه  در  و  حریم  مــواهــب  از  استفاده  حــق  حریم  ــادی هــای  آب و 
متناسب با توان خود حق مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت آن 
را داشته باشند و از توان همه ارگان ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، 
مصوب  برنامه  اجــرای  بر  نظارت  بــرای  دهیاری ها  و  بخشداری ها 

گردد.  استفاده 
2- برخورد جدی و همه جانبه و بدون اغماض با هرگونه تخلف در 
ساخت وساز در حریم و جلوگیری از هرگونه فعل وانفعال غیررسمی 
و غیرقانونی و برخورد با تمامی اشخاص متخلف اعم از حقیقی و 
حقوقی دولتی و عمومی، قوه قضائیه، شهرداری، نیروهای مسلح 
)نظامی و انتظامی ( و نهادهای انقالب اسالمی، نهادها، ستادها و 
ک و اراضی بزرگ در نقاط مختلف واقع  که امال مؤسسات عمومی 
در حریم در اختیار دارند و همچنین بازنگری سیاست های موجود 
کم درآمدها ضروری  و تأمین فضای شهری برنامه ریزی شده برای 

می باشد.
که هر نوع عملیات  گرفته شود  3- حدود حریم تا شعاعی در نظر 
عمرانی و فعالیت های ساختمانی در آن مستقیمًا روی شهر مؤثر 
فعالیتی  کز  مرا و  سكونتگاه ها  تعامالت  به  باید  همچنین  باشد. 

گردد. داخل حریم شهرها توجه ویژه 
4- تغییر محدوده روستاهای واقع در حریم شهر با توجه به تأثیرات 

ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شــورای  مصوبه  اعــالم   4 بند  در 
حــریــم پیشنهادی بــا نظر  کــه  اســت  ــده  بــیــان ش خ 90/8/2  مـــور
شورای برنامه ریزی و توسعه استان و براساس مصوبه شورای عالی 

کاهش یابد. شهرسازی و معماری تا حد ممكن 
سیاسی  تقسیمات  محدودیت  دلیل  به  شهر  غربی،  قسمت  در 
حریم و محدوده شهر منطبق شده و در قسمت شرقی، به صورت 

نامتناسبی گسترش یافته است.
به دلیل وجود ضوابط سخت گیرانه در داخل محدوده شهرها در 
کشاورزی  بسیاری موارد زمین خواران و بورس بازان زمین به اراضی 
کرده و به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت وساز  و مرغوب تجاوز 

در پهنه های زراعی می کنند.

6. نتیجه گیری
که بر اعمال ضوابط   تعیین حریم برای شهرها امری قراردادی است 
مهمترین  از  دارد.  ــت  دالل شهری  مدیریت  در  خــاص  مــقــررات  و 
کننده حریم، عوامل طبیعی و محیطی )توپوگرافی،  عوامل تعیین 
مالكیت  آتی،  )سیاست گذاری های  اقتصادی  عوامل   )... و  اقلیم 
زمین، منابع درآمد شهرداری و قیمت زمین( قوانین و مقررات )حد 
بنابراین هرگونه  کم و سرانه( و مدیریتی است.  ترا تفكیك،  نصاب 
برنامه ریزی برای تعیین سطح بهینه حریم باید با توجه به اقلیم، 
اندازه و فرم شهر، تحوالت جمعیتی و اقتصادی و تعامالت فضایی 
که فرم  گیرد. اما در مطالعه 50 شهر نمونه، مشاهده شد  صورت 
سیاست های  تابع  بیشتر  شهری،  حرایم  ــدازه  ان و  شهرها  توسعه 
شهری، مدیریتی، اقتصادی و حتی مالحظات سیاسی و مدیریتی 

است.  
در تعریف حریم حفاظت از گستره طبیعی پیرامون شهر و جلوگیری 
گسترش لجام  که برای جلوگیری از  کید می گردد  توسعه شهرها تأ
گسیخته شهرها، ساخت وساز در این زمین ها باید مورد توجه قرار 

گیرد.
و  باغات  حفظ  و  شهرها  بی رویه  گسترش  از  جلوگیری  منظور  به 
اراضی زراعی و زمین های با قابلیت کشاورزی و جنگل ها در پیرامون 
کشور و رعایت دقیق موضوع این مصوبه، دستگاه های  شهرهای 
تهیه کننده طرح های توسعه شهری موظفند درتجدیدنظر و یا تهیه 
طرح های جامع و هادی شهرها، نقشه منطقه بندی و استفاده از 
زمین در حریم تعیین شده در طرح های یاد شده را با حفظ اراضی 
کشاورزی و باغات و جنگل های موجود و همچنین حفظ و حراست 
از حرایم راه های عبوری بین شهری و رعایت محدوده های مناطق 
تأسیسات  و  عمده  کاربری های  تعیین  و  زیست  محیط  چهارگانه 
که می توانند  نیاز در مقیاس شهری و ناحیه ای  و تجهیزات مورد 
کمربند سبز تهیه و برای تصویب به  در حریم شهر مستقر شوند، 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مراجع ذی ربط ارائه 

نمایند.
ماده 2 قانون »تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرك و نحوه 
به  مرجع  اصلی ترین  عنوان  به    84/10/14 مصوب  آنها«  تعیین 
که وحدت رویه نسبی در خصوص  منظور تعریف حریم، ضمن این 
کافی برخوردار نیست.  کرده ولی از جامعیت و مانعیت  حریم ایجاد 

ها 
هر

 ش
یم

حر
نه 

هی
ح ب

سط
ه و 

داز
ن ان

عیی
ی ت

ها
كار

راه
فر

ار ن
هز

 50
 از 

متر
ی ک

ها
هر

 ش
مع

جا
ح  

طر
در 



75
1395 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیستم  شماره 

urban development. [In Persian]

•	 Bavand consulting engineers (2009), 
Mohamadshahr comprehensive plan, Hamedan 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Dehkhoda, Aliakbar (1998), Dehkhoda Farsi 
Dictionary, University of Tehran Pub. Tehran. [In 
Persian]

•	 Dr Karimi’s Legal foundation (2012), The draft 
of Planning Law, Ministry of road & urban 
development, Tehran. [In Persian]

•	 Haft shahr Aria consulting engineers (2009), 
Esfarvarin comprehensive plan, Qazvin department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Haft shahr Aria consulting engineers (2009), 
Khorramdasht comprehensive plan, Qazvin 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Haft shahr rey consulting engineers (2009), 
Hamidie comprehensive plan, Khoozestan 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Hesamian, Farokh & Etemadi, Giti & Haeri, 
Mohamadreza (1983), Urbanization in Iran, Akah 
Pub., Tehran. [In Persian]

•	 Khod avand consulting engineers (2009), Meshkat 
comprehensive plan, Isfahan department of road & 
urban development. [In Persian]

•	 Lotfi,	Hassan	(2009),	Challenges	&	Strategies	of	
Eslamshahr	city,	Shoraha,	No.	5. [In Persian]

•	 Madshahr consulting engineers (2008), Afoos 
comprehensive plan, Isfahan department of road & 
urban development. [In Persian]

•	 Madshahr consulting engineers (2008), Booyin 
& Miandasht comprehensive plan, Isfahan 
department of road & urban development. [In 
Persian] 

•	 Moaseseh Pajuheshi Tose mohit va sokoonatgah 
ha,	(2010),	Indexes	in	City	limits	to	access	logical	
criterias, Research & Development Institute of 
the ministry of road and urban development.  [In 
Persian]

•	 Mehraz consulting engineers (2009), Baladeh 
comprehensive plan, Fars department of road & 
urban development. [In Persian]

•	 Mehraz Fars consulting engineers (2009), 
Banarooyeh comprehensive plan, Fars department 

کالبدی در سطح و عملكرد حریم شهر، مغایرت اساسی محسوب 
کنترل  گردند برای  کننده طرح جامع موظف  شود و مشاورین تهیه 
این بند آخرین محدوده مصوب طرح هادی روستاهای واقع در 

حریم شهر را در سند پهنه بندی حریم طرح جامع ارائه نمایند.  
که  گردد  تعیین  باید طوری  5- حریم شهر در مقیاس منطقه ای 
خود  رشد  کثر  حدا در  و  نداشته  تداخل  مجاور  شهرهای  حریم  با 
منطبق بر حوزه شهری باشد تا نیاز به تجدیدنظر و تغییر نداشته 

باشد.
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development. [In Persian]

•	 Naghsh	mohit	consulting	engineers	(2009),	Takab	
comprehensive plan, West Azarbaijan department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Naghsh	 jahan	 pars	 consulting	 engineers	 (2008),	
Kashan comprehensive plan, Isfahan department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Naghsh	 pardazan	 parseh	 consulting	 engineers	
(2009), Goharan comprehensive plan, Hormozgan 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Naghsh	pars	consulting	engineers	 (2009),	Saland	
comprehensive plan, Khoozestan department of 
road & urban development. [In Persian]

•	 Pooya naghsh shahr o bana consulting engineers 
(2009), Bandar Khamir comprehensive plan, 
Hormozgan department of road & urban 
development. [In Persian]

•	 Tarh	o	manzar	consulting	engineers	(2010),	Sajas	
comprehensive plan, Zanjan department of road & 
urban development. [In Persian]

•	 Tarh o manzar consulting engineers (2009), Zarrin 
abad comprehensive plan, Zanjan department of 
road & urban development. [In Persian]

•	 Tarh o sakht hormozgan consulting engineers 
(2009), Hormoz comprehensive plan, Hormozgan 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Tarh o rahbord pooya consulting engineers (2009), 
Azandarian comprehensive plan, Hamedan 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Tarh o rahbord pooya consulting engineers (2010), 
Ghorve darjazin comprehensive plan, Hamedan 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Shahr	o	andishe	pars	consulting	engineers	(2009),	
Fin comprehensive plan, Hormozgan department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Shakhessazan	 consulting	 engineers	 (2009),	
Ziaratali comprehensive plan, Hormozgan 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Tarh gostar bandar consulting engineers (2010), 
Zohre comprehensive plan, Khoozestan department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Tarh o mohit paydar consulting engineers (2008), 

of road & urban development. [In Persian]

•	 Naghsh	pardazan	shahr	parseh	consulting	engineers	
(2010),	 Saadat	 shahr	 comprehensive	 plan,	 Fars	
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Naghsh	 jahan	 pars	 consulting	 engineers	 (2010),	
Shal	 comprehensive	 plan,	 Qazvin	 department	 of	
road & urban development. [In Persian]

•	 Pardaraz consulting engineers (2009), Gerash 
comprehensive plan, Fars department of road & 
urban development. [In Persian]

•	 Pars araye consulting engineers (2010), Masiri 
comprehensive plan, Fars department of road & 
urban development. [In Persian]

•	 Pars naghsh consulting engineers (2009), Zahed 
shahr comprehensive plan, Fars department of 
road & urban development. [In Persian]

•	 Pars naghsh consulting engineers (2009), Khenj 
comprehensive plan, Fars department of road & 
urban development. [In Persian]

•	 Safayi,	 Seyyed	 Hossein	 (2003),	 Testimony	 in	
private law, Law, Tehran. [In Persian]

•	 Shahr	o	andishe	pars	consulting	engineers	(2009),	
Ghir comprehensive plan, Fars department of road 
& urban development. [In Persian]

•	 Shahr	 o	 barnameh	 consulting	 engineers	 (2010),	
Khakali comprehensive plan, Qazvin department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Tarh o tahavvol consulting engineers (2009), 
Laybid comprehensive plan, Isfahan department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Maab	 consulting	 engineers	 (2010),	 Nilshahr	
comprehensive plan, Khorasan razavi department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Khodavand consulting engineers (2010), Khaaf 
comprehensive plan, Khorasan razavi department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Shahr	o	mohit	bastan	consulting	engineers	(2008),	
Ghoshchi comprehensive plan, West Azarbaijan 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Maab consulting engineers (2009), Omidieh 
comprehensive plan, Khoozestan department of 
road & urban development. [In Persian]

•	 Madshahr consulting engineers (2009), 
Siahcheshmeh	 comprehensive	 plan,	 West	
Azarbaijan department of road & urban 
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Asalooyeh comprehensive plan, Booshehr 
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Tarh o mohit paydar consulting engineers (2008), 
Nakhl	 taqi	 comprehensive	 plan,	 Booshehr	
department of road & urban development. [In 
Persian]

•	 Sharmand	consulting	engineers	(2009),	Baghestan	
comprehensive plan, Tehran department of road & 
urban development. [In Persian]

•	 Tarh o memari consulting engineers (2010), 
Koohsar comprehensive plan, Alborz department 
of road & urban development. [In Persian]

•	 Tarh o memari consulting engineers (2010), 
Tonkaman comprehensive plan, Alborz department 
of road & urban development. [In Persian]
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