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 خالصه گزارش جهت مدیران

 آغـاز و تثبیـت قـانونی و توسـعۀ           مرحلۀ پنجم از تحول توسعه کالبـدی خـود را          شهرداری تهران    19منطقه  

ریزان و مشاور نقش پیراوش که وظیفه تدوین محتوا و فرایند توسعه             هدفمند آن اینک در دستور کار مسئولین ،برنامه       

 .بر عهدۀ آن واگذار گردیده ، قرار دارد 

ثبات قانونی ، سکونت پایدار ، تأمین نیازهای خـدماتی مـردم ، پایـداری               هایی مانند    این مرحله که با مؤلفه    

شود ، در مقیـاس       تعریف می   اجتماعی –زیست ، محیط کالبدی و اجتماعی ، هویت و پویایی حیات مدنی              محیط

مرکز  ، برخوردار از     المللی تهران  دروازۀ بین “ به عنوان    19منطقه  . ای برای منطقه است      تهران واجد جایگاه برجسته   

 در جنـوب  های نمایشگاهی  تحقیقاتی مهم و سایت–پارک صنعتی  و – در اراضی قلعه مرغـی   –” اکولوژیک شهر 

 .های کالبدی شهر خواهد داشت  آن اهمیتی اساسی در تعادل

 در مسایل کل    رویکرد استراتژیک ن  گذار از مرحلۀ پنجم ، نیازمند حرکتی هدفمند و دقیق است که بدون داشت             

ها که در این گزارش به عنوان اسناد پشتیبان الگـوی توسـعه              لذا اهداف ، راهبردها و سیاست     . پذیر نیست    شهر امکان 

اول از حیث درونی و حل مسایل و مشکالت مردم شـامل            : کند   گیری می  شود در دو جهت اساسی هدف      ارائه می 

، ” نظام دسترسی مناسب و امنیت حرکت“، ” کیفیت مطلوب و یکپارچگی بافت“ ، ”تأمین نیازمندیهای خدماتی “

و مانند آن و دوم از حیث برونی و ایجاد پیوندی قوی بین منطقه و کل تهران و                  ” برقراری تسهیالت زیرساختی  “

 .” ارتقاء نقش منطقه و عملکرد آن در تهران“

د و توسعه برخوردار است که تدوین راهبردهـا بـر آن            ای جهت رش   های طالیی و برجسته     از فرصت  19منطقۀ  

 و بسیاری دیگـر     ها ، اراضی کشاورزی    گیری از اراضی قلعه مرغی ، اراضی کوره        بهرهمثالً  . پایه انجام شده است     

توان با تبدیل آنها و استقرار کاربری مناسب در جهت اهداف یـاد شـده                هایی است که می    از جمله امکانات و فرصت    
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جمعیـت  لذا در چارچوب الگوی توسعه که با شناخت دقیق ساخت و سازمان کالبد صورت گرفتـه ،                  . رد  حرکت ک 

 .  خواهد رسید  هزار نفر330منطقه در آینده به مرز 

بندی پیشنهادی است الگوی توسعه منطقه با رعایت مالحظات  باستناد اسناد اصلی طرح که شامل ساخت و پهنه

 سلسـله مراتـب     وجود ساختاری دو مرکزی و برقـراری       اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر       محیطی ، جغرافیایی ،    زیست

های مسکونی پیوسته ، با مراکز خـدماتی سلسـه           بندی عملکردی پیشنهادی شامل پهنه     لذا پهنه . خدماتی مرتبط است    

نمایشگاهی اسـت    –های صنعتی ، کشاورزی ، تفریحی        بندی شده و پهنه    مراتبی و محورهای خدماتی و مختلط طبقه      

 .یابند   بخش شرقی و غربی استقرار می2که در 

هـایی    فرهنگی ، فقر خدماتی و کـاربری       – با معضالت کالبدی ، سیستم نسبتاً بسته اجتماعی          بخش غربی اینک  

های آجرپزی ، انبارهای ضـایعات و ماننـد آن روبروسـت ، لـذا بـر پایـه اسـناد طـرح ، الگـوی            ناسازگار مانند کوره  

بندی در این بخش با توجه به نقش آن شامل سه پهنه عمـده مسـکونی ، صـنعتی و کشـاورزی کـامالً                    هادی پهنه پیشن

) بـار  میدان مرکزی میوه و تره(های مسکونی ، خدماتی   در بخش شرقی که اینک شامل پهنه      . تفکیک شده خواهد بود     

های خدماتی و مسکونی و      ک شهر تهران شامل پهنه    و نظامی است در آینده با انتقال و تبدیل پادگان به مرکز اکولوژی            

 .فضای سبز خواهد بود 

های مرتبط با کشاورزی که در جنوب منطقه قـرار دارد      بار و فعالیت   بدیهی است پهنه صنعتی ، میدان میوه و تره        

 .های مسکونی جدا خواهد گردید  توسط نواری از پهنه
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 مقدمه 
گذاری و تعیـین   گیری ، سیاست  به مرحله تصمیم19شات منطقه قسمت دوم از بخش دوم از مجموعه گزار  

انداز و رویکردهایی که در قسمت اول همین بخـش ارائـه    در این قسمت برپایه چشم    . الگوی توسعه اختصاص دارد     

هـا و در     گردید تحت عنوان اسناد پشتیبان به تدوین اهداف کالن ، راهبردهای توسعه ، اهـداف عملیـاتی و سیاسـت                   

این سـند یکـی از مهمتـرین اسـناد          . پردازیم   های مکانی توسعه و الگوی توسعه در آن می         یت به تعیین چارچوب   نها

توسعه منطقه به شمار خواهد آمد و در هماهنگی با اسناد الگوی توسعه شهر تهران پایـۀ اصـلی اقـدامات و تـدوین                        

 .باشد  طرح تفصیلی منطقه می

شود تا در حین مطالعۀ سند الگوی توسـعه در         رش قسمت پیشین ارائه می    در این گزارش ابتدا کلیاتی از گزا      

های پیشین در اختیار باشد ، سپس متن گزارش اسناد مطـابق راهنمـای         صورت نیاز سریعاً و بطورکلی مطالب قسمت      

 .تهیه الگوی توسعه مناطق شهرداری به شرح زیر تهیه گردیده است 

 : اسناد پشتیبان شامل – 1

 ها های توسعه و راهبردها و سیاست  هدف-1-1

بنـدی اراضـی ،       اصول و معیارهای طرح راهبردی هدایت و کنترل تحوالت کالبدی منطقـه درخصـوص پهنـه                -1-2

 های موضوعی و موضعی ها و طرح تقسیمات کالبدی ، شبکه معابر و برنامه

 : اسناد اصلی طرح شامل – 2

 بندی استفاده از اراضی  پهنه-2-1

بندی منطقه ، نحوه و نوع استفاده از اراضی ، دسترسی ، تفکیـک اراضـی ، گذربنـدی و ضـوابط                       ط پهنه  ضواب -2-2

 ساختمانی
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 : اسناد مکمل شامل – 3

  حدود منطقه و تقسیمات داخلی آن-3-1

  شبکه معابر اصلی منطقه-3-2
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 نتایج مطالعات و تحلیلها -1
ها و تدوین الگوی توسعه به منظور آمادگی ذهنی مسـئولین و              و سیاست  پیش از آغاز بحث پیرامون اهداف     

اندازها ، این مجلد را مطالعه نماینـد الزم اسـت            سازی و چشم   عالقمندانی که مایلند بدون مراجعه به گزارش تصمیم       

منطقه اندازهای حل معضالت     ها و خصوصیات کالبدی منطقه ، گرایشات ، مسایل و چشم           کلیاتی درخصوص ویژگی  

 : ارایه گردد 19

 

 ویژگی کلی منطقه -1-1

 بر اساس برآوردهای انجام شـده،       ست که ای و جنوبی شهر تهران ا        شهرداری تهران از جمله مناطق حاشیه      19منطقه  

-50های دهـه   اسکان جمعیت در این منطقه به سال. گیرد در بر می را  نفر244000 جمعیتی معادل1383در سال   

هـای منبعـث از رونـد رشـد و            به صورت استقرار شتابان و بدون برنامه جمعیـت در پـی ضـرورت              بازگشته که    1340

 ساله تهـران همـراه گردیـد، صـورت     25ای چون آزادسازی محدوده  گسترش شهر تهران، که با کاتالیزورهای شتابزده    

 . گرفته است

 19ت عنـوان منطقـه    جایگـاه حقـوقی مسـتقلی تحـ       1359بافت منسوج منطقه که پس از چندی در سال           

.  هکتـار اسـت      1162، واجد وسعتی به میزان      1363شهرداری تهران کسب نمود، برطبق طرح تفصیلی مصوب سال          

 هکتـار کـه در      2084عالوه بر محدوده قانونی یاد شده، محدوده دیگری تحت عنوان محدوده مطالعاتی بـه مسـاحت                 

 . گردد دوده بزرگراه آزادگان است، مطرح میبرگیرنده اراضی محدوده قانونی و اراضی حدفاصل خط مح

این منطقه به لحاظ هویت حقوقی و اداری بسیار جوان است بـه نحویکـه مـدیریت شـهری در ایـن منطقـه                        

-50هـای دهـۀ       علی رغم قلّت زمانی مدیریت، اسکان جمعیت در این منطقـه بـه سـال              .  سال دارد  20عمری معادل   

 . عوامل کالبدی توسعه شهر تهران است باز گشته که عمدتاً تحت تأثیر 1340
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هـای   های بارز اسکان جمعیت در این منطقه همانا استقرار شتابان و بدون برنامه جمعیت و متعاقباً گسـترش  از ویژگی 

گیـری منطقـه      توان چنین مطرح نمود که اگرچه نحوه شـکل          در واقع به نوعی می    . باشد  کالبدی لجام گسیخته آن می    

 را  19ای به نام منطقـه        های بسط و گسترش شهر تهران به ناچار وجود گستره           ی دارد لیکن ضرورت   برنامگ  نشان از بی  

های صنعتی،  ای همچون کارگاه های حاشیه های وسیعی از فعالیت در حاشیه شهر پذیرا گشته و در جای جای آن پهنه

 پس از گذشت بیش از دو دهه از تکوین منطقـه  حال. را بر جای گذاشته است. . . ها، انبار ضایعات و    انبارها، تعمیرگاه 

ای از حوزه جنوبی شهر تهران هسـتیم کـه از حیـث کالبـدی واجـد خصوصـیات        گیری پیکره منطقه ، شاهد شکل  19

های ناسـازگار و آالینـده اسـت و از            بارزی همچون فشردگی، ناپایداری و آمیختگی تنگاتنگ فضای مسکونی و فعالیت          

های آجرپزی،  بار، کوره   ای همچون پادگان قلعه مرغی، میدان میوه و تره          های فرامنطقه   اربریلحاظ عملکردی پذیرای ک   

 . باشد می. . . انبارهای ضایعات مواد فلزی، کارگاه های تولیدی و 

 تهران، تشخیص تغییرات و گسترش کالبد در        19با بررسی و تحلیل سیر تحول گسترش کالبدی منطقه           از آنجایی که  

  لذا بـه   ارائه نمود را  توان تصویر روشنی از شرایط کنونی بافت          های کالبدی آن می     بندی  اگون زمانی و الیه   مراحل گون 

منظور فهم و درک شرایط کنونی بافت الزم است با نگاهی دقیق و مستند، فرآیند دگرگـونی و سـیر تحـول بافـت را        

 .مطالعه و مشخص نماییم
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  تهران 19و گسترش کالبدی منطقه  بررسی و تحلیل سابقه تحوالت -1-2
 19گیـری منطقـه       هـای هـوایی موجـود، فرآینـد رشـد و شـکل              به استناد تحقیقات تاریخی، اسناد و عکس       

 :توان در چهار مرحله مورد مطالعه قرار داد شهرداری تهران را می

 1343تا قبل از  -

 1358 تا 1343از  -

 1366 تا 1358از  -

  تا امروز 1366از  -

های تـاریخی رشـد و گسـترش شـهر تهـران انطبـاق دارد و توسـعه اجتمـاعی،              بندی  ی با دوره  بند  این دوره 

جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی این شهر است که با تحوالت خود سرنوشت این محدوده را با سرنوشت خـود                    

مسویی این محدوده  تر، سیر تحول این محدوده ناشی از جریان جذب، استحاله و ه             به عبارت روشن  . پیوند زده است  

 . زای توسعه به ویژه توسعه کالبد شهر تهران به آن دامن زده است با کالبد شهر تهران است و علل برون
 

 1343 شهرداری تهران تا قبل از 19 پیشینۀ تاریخی محدودۀ منطقه –وره نخست د

ای روستایی    ی منطقه  و وقوع اصالحات ارض    1343های     شهرداری تهران تا پیش از سال      19محدوده منطقه    

آبـاد هـویتی    های روستایی پراکنده نظیر قلعه اسفندیاری و قلعه عبدل    است که به استناد مدارک و بقایای تعدادی قلعه        

 . های روستایی به تهران و ری ارتباط داشته است متمایز دارد و از طریق راه عبوری جاده ساوه و سایر راه

هـای متـأخرتر روی       هـای اطـراف آن در دهـه         گیـری سـکونتگاه      و شکل  استقرار فرودگاه نظامی قلعه مرغی     

های آجرپـزی و      در ضمن استقرار فعالیت   . دهند  دهد و ساکنان جدید را مهاجران و کارکنان قلعه مرغی تشکیل می             می

لـیکن هنـوز جریـان    .  کارگاهی کوچک و پراکندۀ جوار جاده ساوه نیز مربوط به این دوره اسـت       –واحدهای صنعتی   

توان عناصر فوق را در یک دوره و این دوره را بـا عوامـل                 های هوایی می    به استناد عکس  . جذب واقع نگردیده است   

 :های آن را به شرح زیر چنین بیان کرد زیر معین و ویژگی
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 های ارگانیک و نامنظم   با بافت…آباد و  آباد، نعمت ای در عبدل ای چند هسته محدوده -

 های روستایی  اورزی با قلمروی در اطراف سکونتگاه کش–ای روستایی  محدوده -

 های روستایی مربوط به جاده ساوه و شهر ری  ای با راه محدوده -

 . های آجرپزی و صنعتی های جدید با استقرار مرکز نظامی قلعه مرغی و استقرار کارگاه گیری لکه شکل -

انـد و بـه کارهـای         متفـاوتش کـه غیربـومی      به دلیل شاغلین     –ها     شامل قلعه مرغی و کارگاه     –های اخیر     لکه

انـد، ماننـد      پردازند، رشدی قابل توجه دارند و مناطق مسکونی معینی را در اطراف خود پدید آورده                غیرکشاورزی می 

های اولیه نـاهمگونی اجتمـاعی      ها هسته   این لکه . آباد  خواه و اسماعیل    محدوده مسکونی جوار پادگان و محالت دولت      

 . رندرا در دل خود دا

ای مجـزا از تهـران بـا شـکل چنـد               منطقـه  1343های پـیش از        شهرداری تهران در سال    19بنابراین منطقه   

. اش است اند که اراضی کشاورزی بین آنها را پر کرده و رشد هر یک به اقتضای شرایط درونی                  ای و مجزا از هم      هسته

شـود و بـا       قرار مهاجران به سرعت دگرگون مـی      های جمعیتی و است     این شرایط با وقوع اصالحات ارضی و جابجایی       

های   اش افزون و ناهماهنگی     ها و استقرار واحدهای مسکونی بر جمعیت        پزخانه  رشد مراکز صنعتی  وکارگاهی و کوره      

 . شود اجتماعی به تدریج رشد و از سهم اراضی کشاورزی کاسته و بر تعداد واحدهای مسکونی افزوده می
 

 1358 تا 1343د جذب از  آغاز فرآین–دوره دوم 

توان نامید که بـه       ها می    را دوره آغازین فرآیند جذب و رشد لکه        19دوره دوم رشد و توسعه کالبدی منطقه         

در ایـن   . آیـد    اجتماعی و کالبدی آن پدیـد مـی        –زا و بنا به ضرورت رشد تهران و توسعه اقتصادی             دلیل توسعه برون  

 :بندی زیر شامل  جریان تحوالت تهران و دوره به رغم تبعیت از19دوران تحول منطقه 

ها و انحالل تدریجی مراکز روسـتایی اطـراف            دوره توسعه صنعتی و کارگاه     – 1352 تا   1345 دوره   –الف   

 ها  شهر گسترش فرآیند مهاجرت



 )گذاری گیری و سیاست  تصمیم( 19 الگوی توسعه منطقه              
 

 

آغاز بحران اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و توسـعه          دوره جهش بزرگ مالی و       – 1357 تا   1352 دوره   –ب   

ای   ای دارد و از حیـث جـذب و رشـد لکـه              های اجتماعی به ویژه در حاشیه شهرها کـاراکتر نسـبتاً یگانـه              مگونیناه

شود، زیرا فرآیند جذب منطقه از طریق پادگان قلعه مرغی و جاده ساوه و           ها قابل تفکیک به دو زیردوه نمی        سکونتگاه

های روستایی مواجـه      و تا این سال هنوز با انحالل هسته        تداوم دارد    1358های صنعتی اطراف آن به تهران تا          کارگاه

 به رغم رشد و توسعه در این منطقه عمدتاً در جوار مسیرهای اصلی مانند               53 تا   45های    توسعه صنعتی سال  . نیستیم

 بـا رشـد تعـداد مهـاجران و سـکونت آنهـا، بـا        1353 تا 1343های  در سال .  صنعتی ساوه است   –جاده استراتژیک   

شود، اما هنوز با پیوسـتگی آنهـا مواجـه            های مسکونی افزوده می      بر تعداد لکه   …آباد نو و      آباد، خانی   ی نازی گیر  شکل

در ایـن دوران سـاختار منطقـه بـه تـدریج در حـال               . شـود    نیز دیده می   1358های    این ناپیوستگی تا سال   . شویم  نمی

. شـود   ویژه بوده و پیوندی بین آنها دیده نمـی گیری  است، ولی هر بخش خود دارای یک استخوانبندی مجزا و            شکل

بندی اراضـی کشـاورزی و مالکیـت اراضـی در حـال               های مسکونی و تبعیت از کرت       گیری لکه   از سوی دیگر، شکل   

 . تبدیل است، که عوامل حقوقی معینی بر آن مؤثرند

آن است که به رغـم       مبین   1352 تا   1343های     شهرداری تهران در سال    19مطالعه موقعیت حقوقی منطقه      

 ساله قرار دارد و در نتیجـه چـون طـرح            25 جزء محدوده    19 است و منطقه     1347که طرح جامع تهران مصوب        آن

ای اسـت و در    فاقـد جایگـاه برنامـه   19 سـاله طـرح و برنامـه دارد، لـذا منطقـه      5جامع تنها برای محدوده خدماتی   

 – در حـالی اسـت کـه تحـوالت مهمـی از حیـث مراکـز صـنعتی                    این. شود  دیده می ” سفید“های مربوطه کامالً      نقشه

باشـد و جریـان       های مسکونی این منطقه در حال وقوع می         های استراتژیک صنعتی و دگرگونی در بافت        کارگاهی، راه 

 . ریزان دور مانده است ای از چشم برنامه جذب نقاط حاشیه

 . شود انجام می” ارت بر گسترش تهرانشورای نظ“ به دست 1352ای در سال  این نقیضه با اصالحیه 

دارد که با توجه به اینکه منطقـه           اشعار می  9/5/1352 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، مصوب         2ماده   

 ساله واقع است و تا قبل از ا ین قانون، ساخت و سازها بدون هـیچ مجـوزی                   25 در تاریخ مذکور جزء محدوده       19
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هـای    به عنـوان مثـال اعضـای شـرکت        ( سازندگان این منطقه     9/5/1352ریخ یعنی از    اند، لذا از این تا      صورت گرفته 

ایـن  . برای ساخت و سازهای خود احتیاج به مجوز از شورای نظارت بر گسترش شهر تهـران دارنـد            ) تعاونی مسکن 

انگاه و یا مرکز شورا در صدور مجوز کامالً مختار بود و ارائه مجوز به سازندگان را منوط به احداث یک مدرسه، درم               

 . کرد خدماتی در کنار مجموعه مسکونی می

 –واقعیت آن است که شورای نظارت بر گسترش شهر تهران بـه رغـم طـرح جـامع موضـوعی سـاماندهی                     

 –ای و جریان بهینه جذب این نقاط را با توجه به واقعیات عینی ناشی از توسعه کالبدی                     نقاط حاشیه  –هرچند ناقص   

زیرا به رغم آنکـه در سـال        . کرد، اما هنوز وجه قانونی روشن و معینی به آن نتوانست بدهد             ک می  در –هرچند ناقص   

 با توجه به الزام ناشی از اجرای طرح جامع و عنایت به واقعیات عینی مربوط به گسـتره سـاخت و سـازهای                        1355

 منطقـه   12 شد و تهـران بـه        بندی کل سطح حوزه خدماتی شهرداری تهران        شهری که موجب تغییر تقسیمات و پهنه      

 با جمعیت بسیار زیاد خود و پیوستگی آن از طریق راه ارتباطی جاده سـاوه و قلعـه مرغـی                     19منطقه  . تقسیم گردید 

 . شود هنوز جزء مناطق شهر تهران نبوده و فقط اراضی قلعه مرغی در محدوده تهران وارد می

 

 1366 تا 1358های   از سال–دوره سوم 

 :توان با ویژگی زیر معرفی کرد  شهرداری تهران را می19د و توسعه کالبدی منطقه دوره سوم رش 

باد   خواه و اسماعیل    آباد، دولت    به رغم بقایایی چند در عبدل      –های روستایی     تکمیل فرآیند جذب و استحالۀ بافت      -

 . ری و نابودی نسبتاً جدی اراضی کشاورزی و رشد مراکز و محورهای کارگاهی، صنعتی و تجا–

طـرفین  (، شـهرک شـریعتی      )طرفین خیابان میعـاد   (آباد نو     توسعه شتابان جمعیت و رشد محالت مسکونی خانی        -

طـرفین  (آباد  ، نعمت)طرفین خیابان بدر(آباد  ل  ، عبد)طرفین خیابان لطیفی(، جنوب فرودگاه قلعه مرغی    )خیابان ماهان 

خوان بـاال و پـایین و اسـماعیل آبـاد بـه صـورت                  خود، دولت  های روستایی کنار    با هسته ) های طالقانی و نور     خیابان
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های مسکونی کارگری، کوی ولیعصر و دانشگاه در خانی آباد نو، شایان ذکر اسـت کـه محـالت مسـکونی بـه                         هسته

 . صورت جزایر مسکونی و پراکنده است

 . بندی اصلی محله  رشد محورهای تجاری در میانه محله به عنوان استخوان -

 .  شهری و قرارگرفتن در محدوده خدماتی شهرداریکسب هویت -

 . ضعف و فقدان تأسیسات زیربنایی و خدماتی -

در این دوره عوامل حقوقی و مصوبات قانونی تا حدی موانع رشد مسکونی و جذب این محدوده به تهران                   

 . را برداشته و موجبات اسکان قانونی مردم در این منطقه را فراهم آوردند

 صـورت   1 بنـد    19به مؤثر بر قانونی شدن ساخت و سازها در حاشیه شهر به ویـژه منطقـه                 ترین مصو   مهم

 از 19 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران بود که طبق آن مقـرر شـد منطقـه              24/7/57 مصوب   33جلسه شمارۀ   

 .  در محدودۀ خدماتی شهرداری قرار گیرد1358سال 

 16 تحت نظارت منطقـه      19ران، محدوده فعلی منطقه      ساله ته  25در چارچوب مصوبه آزادسازی محدوده      

قرار گرفت و به دنبال این اقدام، شهرداری اقدام به تهیه طرح تفصـیلی              )  بود 7که در آن زمان به نام منطه        (شهرداری  

 . دارای طرح و برنامه معینی شد19هایی از منطقه کرد و از این به بعد منطقه  برای بخش

ای بود با  ت شهرداری برای تنسیق و تنظیم جریان ساخت و سازها در نواحی حاشیه           ها که از اقداما     این طرح 

بـار، مجتمـع      های ارتباطی نظیر بزرگراه آزادگان، بزرگراه تندگویان، شروع احـداث میـدان میـوه و تـره                  احداث شبکه 

هـا     شهری نظیر پارک   های خدمات    و احداث کاربری   …های میعاد، میثاق و       آموزشی دانشگاهی دکتر شریعتی، خیابان    

 را کـه شـامل      19 نیز همراه شد و منطقـه        … ورزشی، آموزشی و مذهبی و       –های ورزشی، فضاهای فرهنگی       و زمین 

 . های مسکونی بود تا حدی کلیت بخشید ای از کانون جزایر پراکنده

 :های شکل گرفته این دوره نشان از آن دارد که مطالعه بافت

 . گوی شطرنجی تقریباً واحدی برخوردارندها از ال ً تمام تفکیک اوال
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 . ثانیاً اندازه قطعات و تراکم نسبتاً همسان هستند

 . اند ثالثاً مصالح ساختمانی به کار رفته نسبتاً پایدارتر از مصالح ساختمانی دوره قبل

 . نیستاند و از خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی خیر چندانی  ها به صورت مسکونی رابعاً تمام تفکیک

بندی اراضی کشاورزی، اراضـی موقوفـه و          ها عمدتاً به تبعیت از الگوی کرت        ها و تفکیک    خامساً کلیه شبکه  

 . گیری بافت و ساخت است این عامل موجب تغییرات نه چندان زیادی در جهت. های خاص است مالکیت
 

  تا امروز 1366 از -دوره چهارم 

توان تحت عنـوان دوره ثبـات قـانونی،            شهرداری تهران را می    19ه  دوره چهارم رشد و توسعه کالبدی منطق       

 . های خدمات شهری، تجهیزات و تأسیسات شهری دانست های پراکنده و تأمین و احداث کاربری پیوستگی بافت

 :در این دوره

 . رشد شتابان جمعیت به کندی گرایید و تمایل به ساخت و ساز مسکونی کاهش یافت -

ن دوره بدون تمایز از حیث نوع بافت، سازه، معماری، مصالح و سایر وجوه متمایزکننده از   واحدهای مسکونی ای   -

، غرب فرودگـاه قلعـه مرغـی و جنـوب بزرگـراه جوانـه و                )بلوار معلم (آباد نو     های خانی   های قبل در بین بافت      دوره

 . خوان احداث گردید هایی از دولت بخش

ای و شهری نظیر پارک  های خدماتی محله    تر حول احداث کاربری   گرایش عمده ساخت و سازهای این دوره بیش        -

هـا و     نشانی، مجموعه ورزشی، پارک     های شهرداری، آتش    بار تهران، ساختمان    شقایق، بهشت، تکمیل میدان میوه و تره      

 های دسترسی نظیر بزرگراه تندگویان و کمربندی         و تکمیل شبکه   …های ورزشی، فضاهای آموزشی و مذهبی و          زمین

 . تهران جهت اتصال و ایجاد انسجام و یکپارچگی محالت متمرکز است

در این دوران با ایجاد عوامل و فضاهای پرکننده مانند پارک، فضاهای باز، سبز و خدماتی سعی گردیده محدوده                    -

 .  از یکپارچگی برخوردار شود19خدماتی شهرداری منطقه 
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فضـاهای  . باشـد    مواجه هستیم که فاقد ساختار به هم پیوسته می         ای  ای چندهسته   در این دوران هنوز هم با منطقه       -

 . شوند ای قلمداد می اند و هنوز عرصه منازعات محله پرکننده فاقد کارآیی الزم

تـوان منطقـه را        شهرداری دچار ضعف است و رسماً می       19در این دوره نیز ضوابط کنترل و هدایت منطقه          

 اسـت و هـیچ      5 کمیسیون مـاده     19ترین مرجع هدایت قانونی منطقه        مهم. یدفاقد یک ابزار کنترل و هدایت جامع د       

های تفصیلی قبلی نیـز امکـان    ای که بتواند تغییرات اساسی بر کالبد وارد کند به تصویب نرسیده و برپایه طرح               مصوبه

 . هدایت و کنترل توسعه کالبدی ممکن نیست

 در 1357به رغم آنکه در سـال   . جنوبی شهر تهران است    شهرداری تهران یکی از مناطق       19بنابراین منطقه    

 در مسـیر تحـول خـود در جریـان فرآینـد جـذب،               1343های    محدودۀ خدماتی شهر تهران جای گرفت، اما از سال        

ای دستخوش آن شدند، لـذا مراحـل          استحاله و دگرگونی وسیعی قرار گرفت که با رشد شهر تهران همه نقاط حاشیه             

 . شود  از تحول کالبدی شهر تهران و نیازهای آن ارزیابی نمیتحول این مناطق جدا

 

 مطالعات وضع موجود منطقه -1-3

 بررسی ساخت کالبدی وضع موجود منطقه  -1-3-1

 الگوی ساخت فیزیکی محیط طبیعی، الگوی ارتباط عناصر پیکره          19به منظور شناخت استخوانبندی منطقه       

 .تکالبدی و الگوی بافت مورد مطالعه قرار گرف

الگوی کلی ساخت فیزیکی به تبع استقرار عناصر طبیعی بجامانده که شامل کانال آبیاری، اراضی کشاورزی،                 

پزخانه و اراضی بایر است و به تبع جهت شیب زمـین و فقـدان مـرز و لبـه و نشـانه                         های خالی کوره    باغات و حفره  

 .ای دوبخشی ولی ناخواناست طبیعی منطقه
 



 )گذاری گیری و سیاست  تصمیم( 19 الگوی توسعه منطقه              
 

 

 19 محدوده منطقه -الف 

. شـود    شهرداری تهران محدود می    17 هکتار، از شمال به منطقه       2084 با وسعتی حدود     19محدوده منطقه    

از سمت شرق خیابـان بهمنیـار مـرز    . باشند  می17 و  19،  16پادگان قلعه مرغی و خیایان زمزم حدفاصل بین منطقه          

 . کند  را تعریف می19اطق همجوار با منطقه  بوده و از سمت جنوب بزرگراه آزادگان مرز بین من19 و 16بین مناطق 

هایی که به عنوان مرز        تعریف شده و به همین جهت خیابان       19الذکر ، در زمان تشکیل منطقه         محدوده فوق  

طی دو دهـه گذشـته شـبکه بزرگراهـی در           . ترین معابر موجود در آن زمان بوده است         اند، اصلی   بین مناطق تعبیه شده   

 . نماید های منطقه را ایجاب می شکل گرفته که ضرورت بازنگری در محدودهدرون و اطراف منطقه 
 

   نحوه ارتباط با مناطق همجوار -ب 

 –عبور بزرگراه تندگویان و قلعه مرغی از بخش شرقی منطقه باعث گسسـتگی و انقطـاع رابطـه سـاختاری                      

دم ارتباط ساختاری گستره مـورد مطالعـه بـا    این ع.  شده است  و محله خانی آباد16 با منطقه  19فضایی میان منطقه    

های قلعه مرغی و جوانه و افزایش حجم ترافیک این محورها بـا               ، با اتصال بزرگراه نواب به بزرگراه      17 و   16مناطق  

 . انتقال بار ترافیکی عبوری از بهشت زهرا و بالعکس، تشدید خواهد شد

العاده ضعیف ارزیابی نمود، همچنـین بررسـی          ار را فوق  توان ارتباط این منطقه با مناطق همجو        در نهایت می   

 بـه    بر عدم وجود عنصر ارتباطی مناسب میان بخش شرقی و غربی منطقه با هـم،               19ساخت ارتباطی محدوده منطقه     

 . ویژه به دلیل عبور بزرگراه نور از میان منطقه حکایت دارد
 

 : عناصر و پیوندهای اصلی بیرونی پیکره شامل-ج 

بـار   وتـره  و پیوندهای اصلی بیرونی پیکره شامل مراکز پادگان قلعه مرغی در شمال پیکره و میدان میوه               عناصر  

آزادگان در جنوب که ایـن       درجنوب ، معابر عمده شامل بزرگراه تندگویان در شرق ، ساوه در غرب ، شمال غرب و                  
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کنـد و از دیگـر    بندی شهر تهران متصل می تخوانبندی آن را به پیکره و اس    مراکز و معابر از یک سو پیکره و استخوان        

 . دهد گردد و به پیکره هویت می سو به توسط همین عناصر از مجموعه شهر تهران متمایز می
 

  عناصر و پیوندهای اصلی درونی پیکره -د 

 که وضـع درونـی منطقـه را نشـان     19بخش منطقه     دومین دسته از عناصر و پیوندهای متمایزکننده و هویت         

. های ارتباطی پیونددهنده ، مبادی ورودی و تقسیمات کالبدی داخلی منطقـه اسـت                دهد، مشتمل بر مراکز ، شبکه       می

به این ترتیب عناصر و پیوندهای اصلی درون پیکره شامل مراکزی همچون پارک شریعتی ، میدان ابوریحان ، مجتمع                   

ه عمدتاً نقش شریانی درجـه دو را در منطقـه داشـته و    های درونی ک  آموزشی دکتر شریعتی ؛ معابر عمده شامل شبکه       

 …شامل لطیفی ، صمدی ، نور ، طالقانی ، احسانی ، بخشنده ، شکوفه ، مطهری ، ماهان ، جانباز ، خالزیل ، شقایق و               

. شـود   که بخش خدمات نیز عمدتاً در محورها به ویژه محورهای لطیفی، صمدی، میعاد و بهمنیار دیده مـی                 . باشد   می

های استخوانبندی است، در سطح منطقه عمدتاً به صورت الگوی خطی توزیـع          حورهای فعالیت که یکی از شاخص     م

 . شده است و تنها در دو مکان با مرکز خدماتی مواجهیم

. جوار خود را به یکدیگر پیوند داده است و موجب قوام آنها شـده اسـت          های هم   ها بافت   این مراکز و شبکه   

ای استقرار دارند که بافتی یکپارچه پدیـد آمـده    های لطیفی، صمدی، میعاد و میثاق به گونه ه شبکهباید توجه داشت ک 

هـا و پیونـدهای درونـی فاقـد پیوسـتگی              از حیث ساخت شبکه    19بنابراین منطقه   . اند  ها مستقل   دهنده  اما سایر پیوند  

 :گیری کرد که  توان چنین نتیجه لذا در اولین تحلیل می. است

ای چندبخشـی،     اش پیکـره    های درونی   تکه بودن عناصر و پیونددهنده       به دلیل جدایی و تکه     19 منطقه   پیکره 

فاقد یکپارچگی، چندمرکزی و چند پاره است که مراکز پیونددهنده مانند فضاهای میـانی محـالت و فضـاهای سـبز                     

 19پیکره منطقه. اند  یز از هم گسستهها ن نتوانسته یکپارچگی، وحدت، یگانگی و یکدستی بافت را پدید آورد و شبکه           
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 فضایی به دلیل ضعف مبادی ورودی و خروجی و عدم پیوند بین مبـادی و سـایر عناصـر                    –از حیث ساخت بصری     

 . ساخت نیز دستخوش ضعف است 

سـطح، نـاهمگن    هـای متعـدد، نـاهم     در تمام مسـیرهای اطـراف خـود ورودی و خروجـی       19پیکره منطقه   

تـر مسـیرهای    به عبـارت روشـن  . ها در بسیاری از محالت فقط به محله مذکور راه دارد رودیعرض داشته و و    وناهم

ورودی در داخل بافت منطقه فاقد به هم پیوستگی است و در تمام بافت جریان نـدارد و ایـن موضـوع از خوانـایی                         

صر نمادینی تعریف نشده    شایان ذکر است مبادی ورودی به هیچ عنوان خوانا نیست و توسط هیچ عن             . کاهد  منطقه می 

 . است

 و  18 و   17،  16 به دلیل حضور موانع کالبدی بـا منـاطق همجـوار خـود یعنـی منـاطق                   19بنابراین منطقه    

همچنین درون منطقه میان بخش غربی با بخش شـرقی آن، دچـار عـدم یکپـارچگی بافـت و عـدم ارتبـاط و پیونـد                      

 و  16ای همچـون محـور مـدائن در منطقـه             اتی مهم منطقـه   لیکن به دلیل حضور محورهای خدم     . باشد  ساختاری می 

ای بـرای برقـراری ارتبـاطی مناسـب بـا بافـت               ، توانایی بالقوه  19محورهای لطیفی و مهران، میثاق و میعاد در منطقه          

توان مطابق جدول ارزیابی نقاط قوت ، ضـعف ، فرصـت و               را می  19در نهایت ساخت منطقه     . مجاور خود داراست  

 .لیل نمود تهدیدها تح

  

 

 

 

 

 

 



  ساخت و استخوانبندی –ها و تهدیدهای محیط کالبدی   شناسایی نقاط قوت ، ضعف فرصت-1جدول شماره 
 

 تهدیدها  ها فرصت ها  ضعف ها   قوت معیارها 

ـــاخت  - ـــوستگی و انســجام در سـ  پیـ
محورهــای اصــلی ارتبــاطی   ( اصــلی 

) فضاهای باز عمده و بنــاهای عمـومی         
 در جهت شکل دهی و هـدایت مناسـب        

 .  فضایی منطقه –توسعه کالبدی 
 –پیوســتگی ارتبــاط ســاختاری    −

 و  16 با مناطق    19فضایی میان منطقه    
17 
اتصال عناصر اصلی بیرونی پیکـره       −

 با ساخت شهر تهران، 
 خوانایی مبادی ورودی  −

وجــود راه هــای ارتبــاطی عمــده در  −
آزادگان ، جـاده      تندگویان ، ( سطح منطقه   

  ) . .. ساوه ، جوانه ، زمزم و 
وجود فضاهای باز عمـده در ســطح         −

پارک شریعتی ، بهشت ، نـرگس       ( منطقه  
 .. ) .  و 
وجــود بناهای عمـــومی در سـطح        −

 .. ) . ساختمان شهرداری و  ( منطقه 
شکــل گیری بافت شهری بـه ویـژه         −

فعالیت های کارگاهی ، تولیدی به  تبعیت        
 . از محورهای ارتباطی 

ق از طریق   امکان تقویت ارتباط مناط    −
 . استفاده از اراضی پادگان قلعه مرغی

عدم یکپارچگی ساخت اصـلی بـه        −
ویژه در نواحی غرب منطقه کـه موجـب         

بافـــت ( گسســـتگی ســـاخت  اصـــلی 
 . گردیده است ) مسکونی 

کننــده  وجــــود فضــاهای منفصــل −
توده شامل اراضـی بـایر، فضـاهای رهـا          

 …شده و 
حضور موانع فیزیکی عمده شـامل       −

ای تندگویان و ساوه که ارتباط      ه  بزرگراه
بــا منــاطق همجــوار را تضــعیف نمــوده 

 . است
 

امکان تداوم عناصر ساختی به منظور       −
انســــجام و پیوســــتگی اســــتخوانبندی 
منطقـــه از طریق گسترش محــورهــای      
ارتبــاطی و احــداث بنــاهای عمـــومی      

گسـترش محــور شکوفــه بـه سمـــت       ( 
 ). خواه غرب و الحاق آن به دولت 

بررســی  ”وجــود مطالعــات طــرح     -
 . ”مشکالت توسعه شهری مناطق 

ـــوره    - ــی کـ ـــدیل اراض ـــان تب امکـ
ــه     ــایعات ب ــار ض ــا و  انب ــه ه پزخان
فضاهای شهری در جهت رونق و سر       

 . زندگی محیط اجتماعی 
ــق    − ــاط از طری ــراری ارتب ــان برق امک

تقویت محور لطیفی و ارتباط آن با محـور         
 ).آباد زیبازارچه دوم نا(مدائن 

ــادی ورودی و   - ــف مبـ ــان تعریـ امکـ
گیری از موقعیـت منطقـه بـه عنـوان            بهره

 حوزه ورودی جنوبی شهر تهران 

نبود طرح های مناسب که موجـب       -
ــتگی   ــجام و پیوســـ ــریع انســـ تســـ

 . گردد  استخوانبندی منطـقه می
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 19 اقتصادی منطقه –بندی اجتماعی    پهنه-1-3-2

به منظور تدقیق مطالعات بافت اجتماعی و تعیین مسایل متمایز نواحی مختلف منطقه به تحلیـل و سـنجش                    

های متمـایز اجتمـاعی       هدف از این بخش، دستیابی به پهنه      . پردازیم  های اجتماعی در سطح نواحی منطقه می        شاخص

در راستای دستیابی به هدف فـوق،       . باشد  الت هر پهنه می   +-های مواجهه با مسایل و معض       ر نیل به تعیین استراتژی    د

 . گردد عالوه بر آمارهای رسمی از نتایج پیمایشی که در قالب پرسشنامه در سطح نواحی انجام شده، استفاده می

 از حیـث    19ا یـن موضـوع اسـت کـه منطقـه            های اولیه آمارهای رسمی و نتایج پیمـایش، بیـانگر             بررسی 

اجتماعی، شامل بافت یکدست و همگنی نبوده و در خصوصیات برجسته اجتماعی ساکنان نواحی ، نوعی نـاهمگنی                  

هایی همچون میزان سطح تحصیالت، اشتغال، بیکاری، درآمد          توان براساس شاخص    گردد به نحوی که می      مشاهده می 

رغـم ایـن تمـایزات، از حیـث وجـه نظرهـا و نحـوه                  علی. های متمایزی دست یافت     هها یا پهن     به حوزه  …ماهیانه و   

برداشت اهالی منطقه نسبت به کمبودها، معضالت و مطلوبیت فضاهای شهری، نوعی همگنـی کـه نشـأت گرفتـه از                     

 دسـت آمـده،     از این بابت، به منظور ارائه بهتر نتایج بـه         . گردد  اجماع فکری ساکنان است، در سطح منطقه پدیدار می        

 . گیرد های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می های اجتماعی تعیین کننده پهنه شاخص
 

 های اجتماعی  های تعیین کننده پهنه  بررسی شاخص–الف 

درصـد تأهـل و میـزان خـانوار در واحـد            (هـای جمعیتـی       هایی شامل ویژگی    در این قسمت برپایه شاخص     

هـای     تحصیالت، میزان اشتغال و بیکاری، خاستگاه اجتماعی و تحرک شغلی پهنه           ، نسبت باسوادی و میزان    )مسکونی

 . گردد  اقتصادی منطقه تعیین می–متمایز اجتماعی 
 

 )درصد تأهل و میزان تعداد خانوار در واحد مسکونی(های جمعیتی  ویژگی

ـ              از حیث مشخصه    تـرین    ه عنـوان مهـم    های جمعیتی، درصد تأهل و میزان تعداد خانوار در واحد مسکونی ب

براسـاس پیمـایش صـورت گرفتـه در         . باشند  های اجتماعی در منطقه قابل شناسایی می        های تعیین کننده پهنه     شاخص
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خواه از درصد تأهل بیشتری نسبت به نواحی شرقی برخـوردار             آباد و دولت    سطح منطقه نواحی غربی از جمله نعمت      

 . کند بوده و در نواحی شرقی عکس این موضوع صدق می

توان اظهار نمود که افزایش مستمری به شکل یک طیـف             به لحاظ میزان خانوار در واحد مسکونی چنین می         

آبـاد شـرقی و       باشد، به نحوی کـه در نـواحی خـانی           در میزان این شاخص از شرق به غرب منطقه قابل تشخیص می           

. شـود   نواحی غربی از مطلوبیت آن کاسته مـی غربی و شریعتی، این میزان از مطلوبیت برخوردار بوده در حالی که در        

 . آباد در بین نواحی منطقه در حالت تعادل قرار دارد ناحیه عبدل

 :دهد  نشان می19جدول زیر میزان خانوار در واحد مسکونی را در سطح نواحی مختلف منطقه  

 

 انهگ6 به تفکیک نواحی 19 میزان خانوار در واحد مسکونی در منطقه - 2 جدول شمارۀ

 میزان خانوار در واحد مسکونی نواحی

 06/1 آباد شرقی  خانی

 02/1 آباد غربی  خانی

 07/1 شریعتی 

 1/1 آباد  عبدل

 17/1 آباد  نعمت

 18/1 خواه  دولت

 1/1 متوسط منطقه 
 

 . گردد  میبا توجه به جدول فوق سه پهنه اصلی در سطح نواحی منطقه قابل شناسایی است که در زیر به آن اشاره
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 19بندی میزان خانوار در واحد مسکونی در منطقه   پهنه-3جدول شمارۀ 

 میزان خانوار در واحد مسکونی پهنه

 05/1آباد شرقی، غربی و شریعتی پهنه اول شامل خانی

 1/1 آباد  پهنه دوم شامل عبدل

 175/1 خواه  آباد و دولت پهنه سوم شامل نعمت

 

 تحصیالت نسبت باسوادی و میزان 

 سـاله و بیشـتر، جمعیـت باسـواد و نسـبت باسـوادی را در نـواحی                   6جدول زیر شاخص تعداد جمعیـت        

 . دهد  نشان می1375گانه و متوسط تهران براساس آمار و ارقام سال  شش
 

  به تفکیک نواحی19 ساله و بیشتر در منطقه 6 میزان باسوادی جمعیت -4جدول شمارۀ 

 )درصد(نسبت باسوادی  جمعیت باسواد  ساله و بیشتر6جمعیت  

 61/90 22042 24325 آباد شرقی  خانی

 67/89 33078 36888 آباد غربی  خانی

 64/84 36158 42718 شریعتی 

 86/83 34374 40989 آباد  عبدل

 27/80 28259 35204 آباد  نعمت

 63/82 7961 9634 خواه  دولت

 3/85 161872 189758 کل نواحی 

 61/90 5566347 6143178 هران متوسط ت
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آباد که در مرکز منطقه  توان اظهار نمود که ناحیه عبدل   با توجه به روند تغییرات در نسبت باسوادی چنین می          

آباد شرقی، غربـی و شـریعتی و پهنـه            باشد به مثابه محدوده حدفاصل بین پهنه اول متشکل از نواحی خانی             مستقر می 

 . گردد نماید و براین اساس جدول زیر تشکیل می خواه است عمل می آباد و دولت سوم متشکل از نواحی نعمت

 

 19بندی نسبت باسوادی در منطقه   پهنه– 5جدول شمارۀ 

 نسبت باسوادی پهنه

 31/88 پهنه اول

 86/83 پهنه دوم

 45/81 پهنه سوم

 

که تمایز آشـکاری بـین پهنـه اول و          توان اظهار نمود      های فوق چنین می     با توجه به نسبت باسوادی در پهنه       

باشد و پهنه دوم که شـامل   سوم در منطقه وجود داشته به نحوی که پهنه اول از نسبت باسوادی باالتری برخوردار می            

 . گردد آباد است به مثابه پهنه حدفاصل مطرح می ناحیه عبدل

ی در ارتباط با میزان مـدرک        صورت پذیرفته نتایج   19براساس پیمایشی که در سطح نواحی مختلف منطقه          

های متمایز در سطح منطقه است به نحوی که در پهنـه   دهنده وجود پهنه  تحصیلی پاسخ دهندگان بدست آمد که نشان      

هـا دارای مـدرک تحصـیلی     اول که شامل نواحی شرقی است درصد بیشتری از افراد پاسخ دهنده نسبت به سایر پهنه              

پهنـه  . انـد  سواد معرفی کرده ای از پاسخ دهندگان خود را جزو افراد بی   بل مالحظه دیپلم بوده و در پهنه سوم درصد قا       

ای در این پهنه خود را        آباد است وضعیت حدفاصل داشته به نحوی که درصد قابل مالحظه            دوم که شامل ناحیه عبدل    

 . باشند مند می اند که در حد خواندن و نوشتن از تحصیالت بهره جزو افرادی معرفی کرده
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 میزان اشتغال و بیکاری 

 نشـان   1375 براسـاس آمـار سـال        19جدول زیر نرخ اشتغال و بیکاری سه پهنه مطرح شده را در منطقـه                

 . دهد می
 

 19بندی نرخ اشتغال و بیکاری در منطقه   پهنه-6جدول شمارۀ 

 نرخ بیکاری  نرخ اشتغال  پهنه 

 45/7 54/92 پهنه اول 

 85/4 14/95 پهنه دوم 

 6/6 4/93 نه سوم په

 

باشد، به نحوی که پهنه دوم به         های مختلف منطقه می     جدول فوق گویای وضعیت اشتغال و بیکاری در پهنه         

. باشـند   مثابه حدفاصل دو پهنه اول و سوم عمل کرده و نسبت به دو پهنه اول و سوم از وضعیت بهتری برخوردار می                     

توان اظهار نمود که در پهنه اول افـرادی           گرفته، به طور کلی می    برحسب پیمایشی که در سطح نواحی منطقه صورت         

هـای دیگـر، از درصـد     اند، نسبت به پهنه  هزار تومان معرفی کرده200 تا 100های درآمدی     که خود را متعلق به رده     

دی زیـر   های دوم و سوم درصد بیشتری از پاسخ دهندگان متعلق بـه رده درآمـ                باشند و در پهنه     بیشتری برخوردار می  

از نقطه نظر نوع اشتغال، در پهنه اول درصد بیشتری از پاسخ دهنـدگان متعلـق بـه گـروه                 . باشند   هزار تومان می   100

دهنـدگان متعلـق بـه گـروه خـدمات شـهری و        کارکنان و بازنشستگان بوده و در پهنه سوم درصد بیشـتری از پاسـخ      

 . تباشند و پهنه دوم حالت حدفاصل را داراس فروشی می خرده

 

 



 )گذاری گیری و سیاست  تصمیم( 19 الگوی توسعه منطقه              
 

 

 خاستگاه اجتماعی 

 و یا   19دهندگان در منطقه       درصد پاسخ  63از نقطه نظر خاستگاه اجتماعی، قابل ذکر است که در پهنه اول،              

دهندگان در شـهرهای دیگـر        ها اکثریت قابل توجهی از پاسخ       سایر مناطق تهران متولد شده در حالی که در سایر پهنه          

تـوان بـه عنـوان خاسـتگاه      باشد عالوه بر محل تولد، شغل پدر را نیز مـی    هران می متولد شده و زادگاه آنها خارج از ت       

دهنـده در پهنـه اول، شـغل          ای اکثریت افراد پاسخ     از این بابت براساس نتایج پرسشنامه     . اجتماعی فرد در نظر گرفت      

دهنده شغل پدرشـان را    پاسخپدرشان را کارمند و بازنشسته اعالم کرده در حالی که در پهنه دوم و سوم اکثریت افراد             

 . کارگر صنایع فلزی و چوبی عنوان کردند
  

  تحرک شغلی 

در پهنـه اول    . گیـرد   از نقطه نظر تحرک شغلی، محل کار و نحوه رفتن به محل کار مورد بررسـی قـرار مـی                    

را اسـتفاده از     عنوان کرده و نحوه رفـتن بـه محـل کـار              19دهندگان محل کار خود را خارج از منطقه           اکثریت پاسخ 

دهندگان محـل کـار خـود را در داخـل             اتومبیل شخصی مطرح کردند در حالی که در پهنه دوم و سوم اکثریت پاسخ             

 . ناحیه و نحوه رفتن به محل کار را پای پیاده عنوان کردند

هـای اجتمـاعی    هـای تعیـین کننـده پهنـه     های صورت گرفته در مورد شاخص در مجموع با توجه به بررسی  

 :باشد ول زیر قابل شناسایی میجد
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 19 اقتصادی در منطقه –های اجتماعی  بندی برحسب ویژگی  پهنه– 7جدول شمارۀ 

 پهنه سوم  پهنه دوم  پهنه اول 
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نســبت باســوادی بیشــتر از متوســط 

ــه ــد  *منطق ــانوار در واح ــزان خ ، می

ــران،   ــر از متوســط ته مســکونی کمت

مــاعی تهــران، تحــرک خاســتگاه اجت

 شغلی باال 

ــر از متوســط   ــوادی کمت نســبت باس

منطقــه، میــزان خــانوار در واحــد    

مســکونی برابــر متوســط تهــران،    

خاستگاه اجتماعی تهران و خـارج از       

 تهران، تحرک شغلی متوسط 

ــر از     ــی کمت ــوادی خیل ــبت باس نس

متوسط منطقه، میزان خانوار در واحد     

ــاالتر از متوســط تهــران،  مســکونی ب

استگاه اجتماعی خـارج از تهـران،       خ

 تحرک شغلی کم 

گی
ویژ

 
دی

صا
 اقت

ای
ه

 

نرخ اشتغال کمتر از متوسـط تهـران،        

نرخ بیکاری بیشتر از متوسط تهـران،       

ــط    ــاالتر از متوس ــدی ب ــروه درآم گ

منطقه، غالب بودن رده شغلی کارمند      

 . و بازنشسته

نرخ اشتغال بیشتر از متوسط تهـران،       

وسـط تهـران،   نرخ بیکاری کمتر از مت 

گروه درآمدی برابر با متوسط منطقه،      

ــد و   ــودن رده شــغلی کارمن ــب ب غال

 خدمات شهری 

نرخ اشتغال کمتر از متوسـط تهـران،        

نرخ بیکاری کمتر از متوسـط تهـران،     

تـر از متوسـط       گروه درآمـدی پـایین    

منطقــه، غالــب بــودن رده شــغلی    

 فروشی و خدمات شهری خرده
 

 باسوادی، میزان خانوار در واحد مسکونی، نـرخ اشـتغال و بیکـاری مربـوط بـه سـال                    الزم به ذکر است که نسبت     * 

 . باشد  می1375
 

توان چنین استنتاج نمود که در منطقه مورد مطالعه بـا حرکـت از               های اجتماعی و اقتصادی می     از مطالعه ویژگی  

پهنه اول که شـامل محـالت       . کند    اقتصادی ساکنین نزول پیدا می     –سمت شرق منطقه به غرب آن ، شرایط اجتماعی          

تری از متوسط منطقه به سـر    اقتصادی ساکنین در شرایط مناسب–های اجتماعی   است ، از نظر ویژگی     …آباد و    خانی

تـری از     کـه از شـرایط سـکونتی مناسـب         16توان ناشی از مجاورت این پهنـه بـا منطقـه             این موضوع را می   . برد   می

 –هـای کارگـاهی    گیـری فعالیـت    همچنین تثبیت کاربری مسکونی و عدم شـکل       . ست   برخوردار است ، دان    19منطقه

هـای   صنعتی دراین محدوده و بالطبع عدم کشاکش در روند مکان گزینی و رشد و توسعه کاربری مسکونی و فعالیت                  



 )گذاری گیری و سیاست  تصمیم( 19 الگوی توسعه منطقه              
 

 

 کـه پهنـه     بر پایه ایـن شـرایط اسـت       . وابسته به آن موجبات رشد شرایط سکونت را در این پهنه فراهم آروده است               

 اقتصـادی بـاالتر از متوسـط منطقـه          –های جمعیتی    مذکور از نظر جذب جمعیت ، به مکان جذب جمعیت با ویژگی           

 .تبدیل شده است

آباد و دولتخوان واقع شـده کـه از لحـاظ         شامل محالت نعمت  ) ناحیه سه (در مقابل این پهنه ، پهنه غربی منطقه         

این موضوع با عـدم رشـد   . ار کمتر از متوسط منطقه و شهر تهران است   اقتصادی ساکنین بسی   –های اجتماعی    ویژگی

از آنجا که پهنه مزبور در رونـد کشـاکش مکـان گزینـی کـاربری مسـکونی و                   . شرایط سکونت رابطه مستقیمی دارد      

 صنعتی با غلبه کاربری کارگاهی مواجه شده است ؛ طبیعی است که این موضوع به معنای تحدیـد کـردن                     –کارگاهی  

شرایط سکونتی در این پهنه باشد که عدم رشد مناسب سکونت در این پهنه ، از بعد جذب جمعیت ساکن ، موجـب              

 .تری از سطح منطقه باشد   اقتصادی در شرایط پایین–های اجتماعی  گردیده تا قشر ساکن این پهنه از لحاظ ویژگی

 اقتصادی ساکنین در وضعیت بینـابینی  –اجتماعی های  آباد است ، از نظر ویژگی    پهنه میانی که شامل محله عبدل     

این گستره که در بین پهنه اول و سوم قرار گرفته از لحاظ شـرایط سـکونتی و                  . برد   در منطقه مورد مطالعه به سر می      

بـرد و    سـرمی   اقتصادی ساکنین در حالت میانی در منطقه نسبت به دو پهنه مذکور بـه              –های اجتماعی    بنابراین ویژگی 

 .اً در حد متوسط منطقه است تقریب
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 بندی عملکردی منطقه   پهنه-1-3-3

براسـاس  . گیـرد   سازی محدوده مطالعاتی براساس معیارهای مذکور مورد توجه قـرار مـی             در این بخش پهنه    

 .بنـدی شـده اسـت    ها و عملکرد غالب، پهنه ، گستره مورد مطالعه براساس کاربری2-2-1معیارهای ذکر شده در بند      

 . باشد بندی به شرح زیر می نتایج حاصل از این پهنه

 هکتار، به عنـوان پهنـه نظـامی در          291اولین پهنه در این محدوده پادگان قلعه مرغی است که با سطحی بالغ بر                -

همانطور که قبالً ذکر آن رفت این پهنـه در کنـار پهنـه کشـاورزی و صـنعتی از      . بخش شمالی منطقه واقع شده است  

 . باشد  می19دهنده منطقه  های تشکیل نهاولین په

های این پهنـه       درصد از کاربری   75/34کاربری مسکونی   . پهنه مسکونی، دومین پهنه در محدوده مطالعاتی است        -

در صورتیکه سطح شبکه معابر را که عمدتاً در خدمت کاربری مسکونی شـکل گرفتـه                . دهد  را به خود اختصاص می    

 درصد از سطح کل این پهنه شـامل مسـکن و دسترسـی بـه                8/65ور اضافه نمائیم،    است به سطح مسکونی پهنه مذک     

ایـن پهنـه    . مانـد   به این ترتیب تردیدی در غلبه کارکرد مسکونی در پهنه دوم باقی نمـی             . سطوح مسکونی خواهد بود   

 از ایـن پهنـه      .باشـد   ای جمعیت ساکن نیز مـی        ای و ناحیه    عالوه بر کاربری مسکونی دربردارنده خدمات سطح محله       

فروشـی    ای، تجاری خرده    ای و ناحیه    های وابسته به آن مانند آموزشی مقیاس محله         عالوه بر کاربری مسکونی کاربری    

، آغاز گردیده اسـت،     1343این پهنه در سیر تحول کالبدی خود که به طور عمده از سال              . گیرد   را نیز در بر می     …و  

اولـین  . های پیرامون گسترش یافته است      هران، به مرور و متأثر از واقعیت      طی فرایند جذب و استحاله در بافت شهر ت        

هـای   آبـاد، کـوره   های مسکونی در روستای عبدل    به صورت لکه  1343نقاط مسکونی در این منطقه که تا قبل از سال           

نی هـای مسـکو    با آغاز فراینـد جـذب، رشـد لکـه    1343آجرپزی و اراضی کشاورزی قابل مشاهده بود پس از سال     

هـای گسـتره بـه شـهر تهـران             با رشد شتابان جمعیت منطقه و مهـاجرت        60شدت گرفته و این روند تا اواسط دهه         

در این دوره، مراکز سکونتگاهی به صورت جزایر مسکونی رشد کرده که بافـت را دچـار                 . همچنان ادامه داشته است   

 بهتر سکونتی در بخش شرقی، پیوستگی و انسجام   لیکن به مروز زمان به دلیل شرایط      . ناپیوستگی کالبدی نموده است   
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آیـد، ناپیوسـتگی      بنـدی برمـی     کالبدی از طریق توسعه مسکونی نسبتاً تأمین شده است اما همانطور که از نقشـه پهنـه                

از . …هـا و      کالبدی در بخش غربی کامالً مشهود است، که اعمال خـط محـدوده قـانونی، حضـور صـنایع و کارگـاه                     

 . رود  این عدم یکپارچگی پهنه مسکونی در بخش غربی به شمار میفاکتورهای مهم در

ها و انبارهای مستقر در محور جـاده سـاوه و             ها، تعمیرگاه   پهنه سوم، پهنه صنعتی است که شامل بخشی ز کارگاه          -

قیمـت  . های آجرپزی و انبارهای ضایعات واقع در بخش غربی و جنوب غربی منطقه اسـت      بخش غربی منطقه، کوره   

اسب اراضی، وجود اراضی گسترده و بایر، موقعیت مطلوب مکانی در بخـش ورودی بـه شـهر تهـران، دسترسـی                      من

های عمده در اطراف، از عوامل اصلی در رشد و توسـعه اسـتقرار صـنایع در بخـش                     مطلوب به دلیل حضور بزرگراه    

 . رود غربی منطقه به شمار می

اراضـی کشـاورزی و باغـات       .  است 5ه مطالعاتی واقع در ناحیه    پهنه چهارم پهنه فعالیتی در جنوب غربی محدود        -

 درصد از سطح کل پهنه را بـه خـود   39/70های مذکور  شوند که مجموع فعالیت عناصر اصلی این پهنه محسوب می  

ایـن ارقـام    . شود   درصد از سطح این پهنه را شامل می        76/0در حالی که کاربری مسکونی تنها       . اختصاص داده است  

، بـه عنـوان یکـی از    40هـای دهـه    این پهنه که تا قبل از سـال . های مذکور در منطقه است لبه کامل فعالیت نشانگر غ 

رفته است، به مروز زمان تحت تأثیر رشـد مسـکونی ایـن اراضـی، بـه                   دهنده منطقه به شمار می      عناصر اصلی تشکیل  

 . ای از این اراضی است هنه مذکور بازماندههای وابسته تغییر کاربری داده است و تنها پ کاربری مسکونی و کاربری

پهنه پنجم، پهنه اراضی بایر است که در توسعۀ منفصل منطقه در بخش میانی و بخـش غربـی آن قابـل مشـاهده             -

 . است که موجبات گسستگی بافت را پدید آورده است

ای   منطقـه –ای  ی ناحیههای خدماتی با مقیاس علمکرد ها، محورها و کانون در برگیرنده عرصه: پهنه خدماتی 

 : های خدماتی اشاره شده است ها، محورها و کانون در ادامه به تفکیک به عرصه. باشد و فراتر از آن می

 هکتار در بخش جنوبی منطقه در قالب میـدان مرکـزی میـوه و               4/204این پهنه با وسعت     : عرصه خدماتی  

 . بار قابل مشاهده است تره
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ایـن  . باشـد   ها می   شود که محل تمرکز افراد، خدمات و فعالیت         هایی اطالق می    به مکان مراکز خدماتی؛ این مراکز      -

هـای    آورند، در برگیرنده فعالیت     ها پدید می    مراکز که همواره بستری مناسب برای توسعه ارتباط اجتماعی و همسویی          

منطقـه سـه مرکـز خـدماتی قابـل      در سـطح  . باشـد  ای می ای و گاهاً فرامنطقه  منطقه–ای  خدماتی که در مقیاس ناحیه    

اند و از این حیث بخش غربی با فقدان مراکـز خـدماتی               شناسایی است که همگی در بخش شرقی منطقه تمرکز یافته         

، یـک مرکـز   )مجتمـع آموزشـی دکتـر شـریعتی       (مراکز بخش شرقی شامل یک مرکـز آموزشـی          . مناسب روبرو است  

یک مرکز خدماتی در شمال منطقه و یک مرکز خریـد و            ) … و   ، پارک شقایق  19شهرداری منطقه    (2خدماتی ناحیه   

 . باشد فروش خودرو در بخش میانی منطقه می

محورهای خدماتی؛ در این محورها هر سه نقش جایجایی، دسترسی و اجتماعی وجود دارد و از حیث عملکـرد      -

ای اسـتقرار     ای و فراناحیـه     س ناحیـه  در امتداد این محورها خدمات در مقیا      . گردند  و نقش از سایر محورها متمایز می      

 . یافته است

شناسایی این محورها و تشخیص محورهای خدماتی عمده منطقه در پایه معیارهای مقیـاس، تعـدد و تنـوع             

 . ها صورت پذیرفته است فعالیت

براین اساس در سطح منطقه محورهای عمده خدماتی شامل محورهای لطیفی، میعاد و بخشی از مهـران بـا                    

راسـته پوشـاک، پارچـه و       (های متنوع خدماتی و محورهای شهید احسانی و بدر با عملکـرد غالـب تجـاری                   لیتفعا

بنـدی عملکـردی منطقـه        بدین ترتیب با توجه به موارد فوق و نقشه پهنه         . باشد  قابل شناسایی می  ) های وابسته   فعالیت

ها بافت همگنی نبوده و مردم از ایـن حیـث بـا                از حیث توزیع کاربری    19گیری نمود که منطقه       توان چنین نتیجه    می

 . کمبودهای جدی مواجهند

آید، توزیع همین مقدار خدمات در مقایسه بـا           بندی عملکردی برمی    از سوی دیگر همانطور که از نقشه پهنه        

خدمات سایر شهر به دلیل روند ارگانیک رشد آن توزیع یکسانی نـدارد ودر نحـوه دسترسـی سـاکنین بـه خـدمات                        

شود به نحوی که کلیه مراکز و محورهای خدماتی در نیمه شـرقی منطقـه تمرکـز                   عدالتی مشاهده می    هری نوعی بی  ش
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عالوه بر این حضور پهنه صنعتی در بخش غربی به عنـوان            . باشد  ها می   یافته و بخش غربی فاقد این محورها و کانون        

ده تا شرایط سکونت در بخش غربی در مقایسه بـا  پهنه ناسازگار با بافت مسکونی دیگر عاملی است که موجب گردی       

 از حیـث  19گیـری نمـود کـه منطقـه      توان چنـین نتیجـه      لذا می . بخش شرقی از ضعف قابل توجهی برخوردار باشد       

 اجتماعی انطباق داشته به عبارتی نـوعی        –های اقتصادی     حدود زیادی بر پهنه   تا  بندی عملکردی و ارائه خدمات،        پهنه

 . گردد های مذکور مالحظه می هارتباط بین پهن
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 گیری   نتیجه-1-3-4

همانطورکه قبالً نیز بـدان     . باشد   های مختلف مؤید تحوالت تاریخی منطقه می       بندی بررسی نتایج مربوط به پهنه    

. ه اسـت     در مسیر تحول خود در جریان فرایند جذب ، استحاله و دگرگونی وسیعی قرار گرفت               19اشاره شد ، منطقه     

های متعـدد و متنـوعی را در منطقـه بـه وجـود آورده                این نوع فرایند که بدون اندیشه قبلی بوده در طول زمان پدیده           

گیری این منطقه که در پی فرایند جذب آن به تهران صـورت گرفتـه اسـت از طریـق                     به این ترتیب آغاز شکل    . است

های  گاه های ناحیه غربی منطقه و استقرار سکونت پزخانه ار کورههای صنعتی جوار جاده ساوه و استقر    پادگان و کارگاه  

هـای مسـکونی و بـا اسـتقرار          لیکن بـا تسـریع رشـد لکـه        . گیرد   کارگری آغاز شده و به تدریج سایر نقاط را فرا می          

 اعمال خط محدوده قانونی، بافت مسـکونی در بخـش شـرقی منطقـه ، رشـد و توسـعه                     …آبادنو و    آباد و خانی   نازی

هـای پراکنـده    های بعدی که دوران تکمیل جذب تهران و دوره ثبات قانونی ، پیوستگی بافت  بیشتری یافته و در دوره    

گیری بافت مسکونی در شرق منطقه که در پیوسـتگی بـا بافـت مسـکونی منـاطق همجـوار و                      است با توجه به شکل    

هـای خـدمات     بـه تـأمین و احـداث کـاربری    های ناشی از خط محدوده قانونی بوده ، این بخش از منطقه  محدودیت

 .شهری ، تجهیزات و تأسیسات شهری پرداخته است 

به نحوی که گسترش پهنه غربی در چارچوب        .  ، شرایط به گونه دیگری است        19لیکن در بخش غربی منطقه      

 مانند ضـوابط  حرکت ، هجوم و جانشینی نیروی رشد مراکز کارگاهی و صنایع و ملحقات آن که در پی عوامل متعدد 

 از  …های خط قانونی محـدوده شـهر تهـران ، قیمـت ارزان اراضـی و                  های اخیر ، اعمال محدودیت     و مقررات دوره  

نشینان از سوی دیگر است کـه ایـن گـروه در پـی اشـتغال در                  یکسو و نیروی کارگران ، مهاجران روستایی و حاشیه        

. انـد   های مسکونی قدیمی در این پهنه استقرار یافتـه      نار نطفه مراکز کارگاهی و صنایع و یا در پی سکونت ارزان در ک           

لذا بر خالف پهنه شرقی که گرایش غالب استقرار کاربری مسکونی بوده ، در پهنه غربی با رشد دو گرایش مسکونی                     

ـ            . و کارگاهی با هم مواجه هستیم        رای این دو گرایش در کنار هم به دلیل قیمت ارزان اراضی و به قصد تصـرف آن ب

انـد لـیکن     اند و اگرچه در ابتدا در کنار هم و به واسطه هم رشـد کـرده                فعالیت و سکونت پدیده هجوم را شکل داده       
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گذاران وسعتی جدی یافته و به رغم آنکه به طور نسبی موجـب افـزایش                اکنون گرایش تصرف اراضی توسط سرمایه     

دلیـل تغییـر الگـوی مهـاجرت بـه تهـران ، دیگـر        های مسـکونی شـده امـا بـه      جمعیت ساکنین این پهنه و رشد لکه      

های  عالوه بر این آلودگی صنایع و فعالیت      . نشینان روستایی موجب افزایش جمعیت و توسعه سکونت نیستند           حاشیه

ها در کنار تغییر الگوی مهـاجرت تهـران و           وابسته وجهی متعارض با سکونت پیدا کرده وحدت و شدت ناسازگاری          

کلیه این عوامل در کنار هم باعث گردیـده تـا   . وجب گردیده تا روند اسکان جمعیت کند شود افزایش قیمت زمین م 

 .شرایط سکونت در پهنه غربی در مقایسه با پهنه شرقی از وضعیت نامطلوبی برخوردار شود 

ه و تطبیق های موضوعی منطقه مورد مطالعه و پس از مقایس بندی الذکر و از پهنه در نهایت با توجه به موارد فوق     

های کالبدی ، اجتمـاعی ، عملکـردی ، کارگـاهی و             های صورت گرفته در زمینه      بندی نتایج حاصله از هر کدام از پهنه      

تر   شهرداری تهران از شرق به غرب ، شرایط سکونت نامناسب          19گیری نمود که منطقه      توان چنین نتیجه   خدماتی می 

های موضوعی تهیه شده     این نقشه از رویهم گذاری نقشه     (آید    برمی 07-2-260همانطورکه از نقشه شماره     . باشد   می

آبـادنو واقـع در شـرق منطقـه از      ، محلـه خـانی  ) های جداگانه تهیه شده است    الذکر به صورت الیه    های فوق  در زمینه 

هـا   ارگـاه این محله کمترین سطح و تعداد ک. بهترین شرایط زیستی در مقایسه با دیگر محالت منطقه برخوردار است          

باشد ، در عین آنکه از لحاظ کالبدی و اجتماعی در گروه سیسـتم نسـبتاً بـاز واقـع شـده و از نظـر تـأمین                             را دارا می  

آبـاد غربـی و    پـس از آن محـالت خـانی   . باشـد   خدمات ، در بهترین وضعیت نسبت به سایر محالت برخوردار مـی          

آباد در قسمت میانی منطقه ، از نظر شرایط سـکونتی   حله عبدلم. شهرک شریعتی در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارند    

توان حدفاصل بین محـالت بـا شـرایط مطلـوب سـکونت و       این محله را می. قرار دارد ) متوسط(نیز در سطح میانی   

در غرب منطقه نیز دو محله      . معرفی نمود   ) اجتماعی ، کالبدی و خدماتی با سطح کارگاهی زیاد        (محالت فقیر منطقه    

شـایان ذکـر اسـت کـه        . باشند   اند که با شرایط نامطلوب سکونتی روبرو می        آباد و دولتخواه واقع گردیده     عمده نعمت 

 .تری را دارا است  آباد در مقایسه با دولتخواه وضعیت نامطلوب محله نعمت
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نطقـه  بندی عملکردی ، روشن و واضح است که در حرکت از سمت شرق به غرب م                همچنین مطابق نقشه پهنه   

به نحوی که در بخـش غربـی بـا حضـور گسـترده              . شود   های ناسازگار با بافت مسکونی افزوده می       بر میزان کاربری  

 . مواجه هستیم …ها ، انبارها ، اراضی بایر و  های آجرپزی ، تعمیرگاه کوره

 –ا مشکالت کالبـدی     ب. بنابراین مطابق آنچه که در فوق ذکر آن رفت و مطابق نقشه مربوطه ، نیمه غربی منطقه                  

هـای آجرپـزی و      های ناسازگار به میزان بسیار زیـاد و در رأس آنهـا کـوره              اجتماعی ، فقر خدماتی و حضور کاربری      

لذا جهت ایجاد عدالت اجتماعی در منطقه و توسعه کمی و کیفی منطقه در کلیه ابعاد، .  مواجه است …ها و    تعمیرگاه

این مهم ، مهر تأییدی بر الگوی توسـعه منطقـه نیـز             . ه بخش غربی صورت گیرد      ای بر توسع   الزم است تا تأکید ویژه    

چرا که براساس الگوی پیشنهادی توسعه منطقه ، استقرار یک مرکز منطقه در بخش غربی بـه توسـعه ایـن                     . باشد   می

 .پهنه و ایجاد تعادل در سطح منطقه کمک شایانی خواهد نمود 

هـای    دهد کـه فعالیـت       به خوبی نشان می    19های فعالیتی مختلف در منطقه       مطالعه نحوه استقرار مکان پهنه     

 . ای است جویی ناشی از مقیاس و نزدیکی به بازار تقاضا دارای تفکیک حوزه اقتصادی بنا به علت صرفه

همچنــین وجــود . بخــش صــنعت و مراکــز انبــارداری در محــور جــاده ســاوه و غــرب منطقــه قــرار دارد  

ای از اراضی  های متمایزی است که بخش عمده ها در بخش غربی منطقه از پهنه اراضی پست و حفرهها با  پزخانه کوره

آباد واقع    پهنه اراضی کشاورزی به شکل گسترده در بخش جنوبی نعمت         . غربی منطقه را به خود تخصیص داده است       

 . شده است

 محورهـایی بـه ویـژه لطیفـی،         کنـد و در     بخش خدمات به ویژه خدمات تجاری از الگویی خطی پیروی می           

عالوه بر این در سطح منطقه با سـه مرکـز خـدماتی مواجـه               . شود  مهران، میعاد، صمدی و احسانی به خوبی دیده می        

 . هستیم
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 مسائل و مشکالت منطقه-1-4

الیه جنوب غربی تهـران سـاختی متـأثر از      هکتار در منتهی2084 شهرداری تهران با وسعتی برابر   19منطقه  

ها و اراضی بایر دارد کـه        پزخانه های خالی ناشی از فعالیت کوره      های آبیاری ، اراضی کشاورزی، باغات و حفره        الکان

ای   سعیدی ، تندگویان ، آزادگان و جاده ساوه آنرا از سایر مناطق جدا کرده و به رغم آنکه پیکره                   …ا های آیت  بزرگراه

تکـه بـودن    اموزون و بدون کنترل فاقد پیوسـتگی درونـی اسـت ؛ تکـه          متمایز پدید آورده اما به دلیل توسعه و رشد ن         

ای ، و فاقد یکپـارچگی پدیـد آورده و محـالت             ای چند بخشی ، چند هسته      های درونی ، پیکره    عناصر و پیوند دهنده   

 .ای با هم ندارند  مختلف آن ارتباط درون منطقه

 درصد به   24/65 و از مجموع اراضی یاد شده        از سوی دیگر ؛ الگوی بافت مسکونی سیمایی ناپیوسته دارد         

هـا ، اراضـی      ای مانند کوره   های فرامنطقه  ها و قطعات بایری اختصاص دارد که ناشی از حضور کاربری           فضاها ، حفره  

ای از مشکالت بافت  است و نه تنها گره… های بزرگ و  بار ، پادگان قلعه مرغی ، کارگاه بایر و کشاورزی ، میدان تره

گشاید بلکه بافتی فشرده ، پرتـراکم را         ت گشودگی فضایی و قلمروهای عمومی و کاهش تراکم ساختمانی نمی          به جه 

موجب شده که به لحاظ حضور جدی خطر زلزله و سایر عوامل تهدیدکننده سکونت جریان زندگی در آن دشـوارتر                    

به دلیل نوع و ترکیـب فضـاها ، فضـاهای        به این ترتیب نه فقط نسبت فضا به توده چندان زیاد نیست بلکه              . شود   می

 .سازد  دفاع گاه زندگی و سکونت را با خطر مواجه می رها و بی

های یکسانی بـرای سـاکنان نـدارد و          کالبد و انتظام درونی آن از حیث عملکردها و کارایی خدماتی فرصت           

.  قسمت تقسـیم کـرد   6ه داشته به   ها که روندی بدون برنام     توان آنرا برحسب توزیع و پراکنش خدمات و کاربری         می

 زیـاد  6 و   5 ،   1ای بـه ویـژه در نـواحی           ای و فرامنطقه   های منطقه  دهد سهم کاربری   از سوی دیگر مطالعات نشان می     

 .ها به شدت عملکرد و پوشش کالبدی حیات مسکونی را تضعیف کرده است  است و ضعف و نارسایی کاربری
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هـای   های طرح ساماندهی ، کمبود کاربری      های خدماتی منطقه با سرانه     تر ؛ با مقایسه سرانه     به عبارت روشن  

 هکتـار و جمعـاً بـرای جمعیـت       49/1 هکتار ، تفریحـی      3 هکتار ، فرهنگی     45/1 هکتار ، درمانی     45/19آموزشی  

 . هکتار کمبود سطوح خدماتی وجود دارد 39/25موجود 

بدیل توسعه در منطقه اعـم از اراضـی بـایر ،             های بی  البته برپایه مطالعات انجام شده ، نظر به وجود فرصت         

 امکان توسعه قابل توجه     …های آجرپزی و     کشاورزی ، باغات ، انبارهای ضایعات ، اراضی متروکه ، مخروبه و کوره            

بنـابراین منطقـه دارای     .  هکتار همۀ مسـایل عملکـردی منطقـه را مرتفـع نمـود               75/525توان با افزودن     است و می  

ای در شـهر     های برجسته و منحصر به فردی در منطقه و کل شهر تهران است و شاید هیچ منطقـه                   ویژگی ها و  فرصت

از سوی دیگر برخی عناصر و عوامل دیگر نیز هست که جایگاه آنرا متمـایز               . دارای چنین فرصتی برای توسعه ندارد       

 : برخی از اینها عبارتند از . سازد  می

 ر و قرارگیری حوزه ورودی جنوب غربی تهران در آن  استقرار در جوار حریم شه– 1

  استقرار پادگان قلعه مرغی در شمال منطقه و قابلیت تبدیل آن – 2

 بار  استقرار میدان مرکزی میوه و تره– 3

 …گیری از اراضی متعلق به مراکز انبارداری ، انبار ضایعات و   امکان تبدیل و بهره– 4

 از باغات و مزارع کشاورزیگیری   فرصت توسعه و بهره– 5

 های بزرگراهی  وجود شبکه– 6

-1 شـمارۀ      و نقشـه   1-2ای روبروست ، و جدول شـماره          با مسایل عدیده   19بنابراین به رغم آنکه منطقه      

ای از تـداوم توسـعه       توان بـه مرحلـه     دهد می  ها نشان می   تحلیل و سنجش توانمندی   . دهد    بخوبی آنرا نشان می    260

های پراکنـده و     ی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه پا گذاشت که آنرا با عنوان ثبات قانونی ، پیوستگی بافت                تاریخی کالبد 

 .های خدمات شهری ، تجهیزات و تأسیسات شهری آن را معین کرد  تأمین و احداث کاربری

 : روند و یا رخداد اساسی روبرو هستیم 6دهد که در منطقه با  ها نشان می تحلیل



 
 19 ليست مسايل منطقه –1جدول شماره 

 

 

 ليست مسايل  هاي ذينفع و ذينفوذ  هاي گروه مسايل از ديدگاه مسايل از حيث گستردگي و مقياس اثرگذاري 
 كارشناسي مسؤولين و مديريت  ديدگاه مردم اي درون منطقهايمقياس فرامنطقه

           انتظامي در تمام سطوح منطقه بويژه بخش غربي –وزشي، فرهنگي، تجاري، ورزشي، اداري كمبود انواع سطوح خدماتي از جمله آم
        اي در تمام سطح منطقه  اي، ناحيه بندي شده خدمات بر حسب خدمات محله فقدان توزيع سطح

ي 
ربر
ــا
ـــ
كـ

ن 
زمي

 

          هاي صنعتي با محيط پيرامون بويژه در بخش غربي منطقه  و كارگاههاي آجرپزي، مراكز انبار ضايعات با محور فروش لوازم دست دوم  وجود ناسازگاري بين كوره
        هاي صنعتي جداره جاده ساوه و شهرك علي آباد  فقدان تجهيزات و امكانات زيرساختي و ايمني در مراكز كار و فعاليت شامل كارگاه

          هاي ري و تبعات حاصل از تلفات انساني و خسارات كالبدي  باال بودن خطرپذيري منطقه به لحاظ استقرار در حريم گسل

ي 
بيع
ح ط

سوان
 

         باال بودن خطر آب گرفتگي در كل منطقه بويژه بخش غربي از جمله نعمت آباد و دولت خواه 

         عدم اجراي شبكه فاضالب در دولت خواه 
         هاي سطحي منطقه  آوري آب عدم اجراي كامل طرح جمع

تها
ساخ

زير
          وجود موانع حقوقي در امر حق انشعاب فاضالب  

         ناپيوستگي و عدم انسجام بافت بويژه در ناحيه غربي منطقه 
        فشردگي، محدوديت و عدم نفوذپذيري بافت بويژه در بخش غربي 

        فقدان قلمروهاي عمومي در درون بافت شهري 
        مندي منطقه از تجهيزات و مبلمان شهري  بهرهسطح نازل 

ي 
يما
 س
ي و

ضاي
ن ف
زما
سا

ي 
هر
ش

 

        عدم وجود عناصر خواناكننده داخل بافت 
          عدم وجود دسترسي مناسب بين نواحي مختلف منطقه بويژه عدم ارتباط بين نواحي غرب شامل نعمت آباد و دولت خواه و نواحي شرقي 

           عمومي در نواحي نعمت آباد و دولت خواه عدم وجود شبكه حمل و نقل

ل     
نقـ

 و 
مل
ح

ك
رافي
ت

 

          هاي منطقه بويژه در بخش غربي  نامناسب بودن جوانب فني و روسازي راه
          هاي آجرپزي در بخش غربي منطقه  ناشي از فعاليت كوره) گرد و غبار(وجود آلودگي هوا 

          نعتي، توقفگاه، انبار ضايعات و ساير موارد بويژه در منطقه غربي و جواره جاده ساوه هاي ص وجود منابع آالينده محيط همچون كارگاه
ت           هاي ناشي از آن  جاري بودن فاضالب در معابر و آلودگي

يس
ط ز

حي
م

 

         هاي پيرامون منطقه  آلودگي صوتي ناشي از جريان ترافيك عبوري در بزرگراه
         ناپايداري سكونت در منطقه بويژه در نعمت آباد مهاجرفرستي و

        باال بودن نرخ بيكاري منطقه 
         فقر، فحشاء اوباشگري و مشاغل سياه و پنهان بويژه در حريم منطقه 

ي 
ــــ
ـــ
ـــ
عيت
جم

 
دي
صا
اقت

-
عي
تما
اج

        ضعف باورهاي مشاركت پذيري نزد ساكنين منطقه  
         و رها شده و ناامن در جوار بافت مسكوني نواحي دفاع  ناپيوستگي بافت مسكوني و وجود فضاهاي بي

ن 
سك
م

         فشردگي، ريزدانگي و كوچك بودن قطعات مسكوني و باال بودن تراكم جمعيتي  
         هاي عمراني  عدم كفايت بودجه و اعتبارات شهرداري منطقه در جهت اجراي طرح

         افراد هاي سازماني با نوع شغل تعارض پست
         درگيرشدن مردم در بوروكراسي اداري و اتالق وقت آنها 

         عدم تناسب تشكيالت موجود با وسعت حريم منطقه 

ي 
هر
 ش
يت
دير
و م

يه 
مال

         هاي ابالغ شده به شهرداري منطقه  ها و برنامه تناقضات طرح 
        فقدان سند باالدست در زمان تهيه طرح تفصيلي مالك عمل 

رح
ط

  
هـا 

ي 
ســـ

راد
ف  ت 

         عدم انطباق محدوده طرح تفصيلي با محدوده پيشنهادي طرح جامع ساماندهي 
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 ها رکشاکش مکان گزینی مسکونی در مقابل مکان گزینی صنایع و کارگاه روند پ– 1

هـای اجرایـی هـدایت و مکـان       روند توسعه و رشد عناصر و کاربریهای مقیاس شهر که از سوی برخی دسـتگاه              – 2

 .شود  گزینی می

هـای   شهرداری و قدرت   روند توسعه و رشد ثبات قانونی و دخالت ابزار قانونی در فرایند توسه کالبدی از سوی                  – 3

 عمومی 

 ای و بسط فضاها و قلمروهای عمومی سرزنده ، متنوع و فعال ای و منطقه  روند توسعه محورهای خدماتی ناحیه– 4

  روند توسعه محورهای خدماتی فرامنطقه– 5

محیطـی ،     روند رو به توسعه تهدید سکونت به دلیل کمبودهای خدماتی ، عدم امنیت اجتماعی ، آلودگی زیست                 – 6

توجه به منافع مردم ، فقر، بیکاری ، مشاغل سیاه و از همـه مهمتـر زلزلـه و                های کالنشهری بی   اقدامات ناشی از طرح   

 و ناپایداری ابنیه و مانند آن ) آباد و دولتخواه در نعمت(آب گرفتگی 

تـوان   ته باشـیم نمـی    و در صورتی که رفتار عاقالنه و هدفمندی در قبال روندها و رخدادهای یاد شده نداش               

هـا و برخـی از    کمـا اینکـه طـرح   . انتظار معجزه داشت و سکونتی پایدار و در خور ساکنان برای آنها به ارمغان آورد    

 هیچگونـه انگـاره یـا       1349مثالً طرح جـامع مصـوب       . اقدامات نسنجیده در گذشته نشان از نادیده گرفتن آن دارد           

یت و کنترل جمعیت ، فعالیت ، تراکم و کاربری برای منطقه نـدارد و یـا                پیشنهادی در قبال رخدادها درخصوص هدا     

وسـازها و    شورای نظارت بر گسترش شهر تهران با تثبیت و مشروعیت بخشیدن بـه جریـان خـود بخـودی سـاخت                    

 1363ناتوانی در اجرای طرح کمربند سبز تهران فقط ناتوانی خود را به ثبوت رسانیده و حتی طرح تفصیلی مصوب       

های عمومی و استقرار معدود      های روشن نسبت به اسکان جمعیت ، توسعه فضای سبز و کاربری            گیری ه رغم جهت  ب

های هدایت و کنترل و مواجهه با استقرار شتابان و ناموزون جمعیـت              ای اما به دلیل فقدان طرح      های فرامنطقه  کاربری

 نیز مصالح 71شد و طرح جامع ساماندهی سال نتوانست پاسخگو با)  گزارش قسمت اول36رجوع به صفحه  (…و 

 .کل شهر را نسبت به مردم منطقه در اولویت قرار داد
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ها نه تنها باری از دوش مسئولین منطقه برنداشته بلکـه آنـان را دچـار سـردرگمی ،                    به این ترتیب این طرح    

 .بالتکلیفی و تردید نموده است 

انداز به ترتیب زیر تعیین  ای برای تدوین چشم معیارهای پایه گانه اصول 6با عنایت به روندها و رخدادهای     

 .شده است

 . گرایش به ساخت و ساز می تواند هدفمند در جهت تعادل بخشی به منطقه به کار رود  -

 . انگیزه و تمایل سرمایه گذاری در بخش مسکن و صنعت می تواند هدایت شود و مردم از آن منتفع گردند -

 . عی افزایش یافته و امکان مشارکت مردم فراهم گردد تمایل به وحدت  اجتما -

 . مقاوم سازی ساختمانها می تواند به خوبی توسعه و تسری یابد  -

 . عدالت و توزیع متعادل خدمات می تواند برقرار شود  -

 . زیر ساختهای منطقه با پوشش سراسری احداث شود  -

 . کلیه مراکز آلوده کننده مورد امحاء قرار گیرند مورد نوسازی قرار گرفته و  ” تواند کامال بخش غربی می -

 . های جدید ساماندهی گردند  های فنی و صنعتی می تواند بر اساس فرصت کارگاه -

 :گردد  محور زیر ترسیم می5 شهرداری تهران بر پایه 19انداز مطلوب آینده منطقه  و تصویر چشم

هر تهران که حوزه ورودی جنـوب غـرب تهـران در آن             جایگاه و نقش ویژه منطقه به عنوان عنصر مهم پیکرۀ ش           -1

 .  کارگاهی در آن استقرار خواهد یافت–استقرار یافته و بخشی از عملکردهای اصلی شهر نیز مانند مراکز صنعتی 

 رشد جمعیت و بسط سکونت پایدار و تأمین کار و نیازهای خدماتی مردم  -2

 پایداری محیط زیست، اجتماعی و کالبدی منطقه  -3

 ت، حس مکان و تعلق به زیست بوم هوی -4

 سرزندگی و پویایی حیات اجتماعی در قلمروهای عمومی  -5
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المللـی پایتخـت بـه        تحت عنوان دروازه بین    1400 شهرداری تهران در سال      19انداز منطقه    لذا بیانیه چشم  

 .شود  شرح زیر اعالم می

 

 انداز  بیانیه چشم-1-5

 1400 شهرداری تهران سال 19 منطقه 

 المللی پایتخت ازۀ بیندرو
 شهرداری تهران بخشی از شهر است که با اسـتقرار در جـوار حـریم تهـران و قرارگیـری حـوزه        19منطقه  

ای داشته و برخی از عناصر ساختاری شـهر را در خـود جـای داده و                  ورودی جنوب غرب تهران در آن جایگاه ویژه       

 .خواهد داد 

های ، ثبـات قـانونی ، سـکونت پایـدار ، تـأمین               گرفته از مؤلفه  توسعۀ آیندۀ منطقه در قالب تصویری شکل        

 اجتماعی  –نیازهای خدماتی مردم ، پایداری محیط زیست ، محیط کالبدی و اجتمایی ، هویت و پویایی حیات مدنی                   

 .در قلمروهای عمومی و برخورداری منطقه از نقش و جایگاه بارز عملکردی در شهر تهران قابل ترسیم است 

ن انگاره روند توسعه مسکونی همپای توسعه مراکـز کـار و فعالیـت در راسـتای برقـراری انسـجام و                      در ای 

ها ، آسایش و امنیت مردم ، دسترسی به مراکز و محورهای             یکپارچگی بافت مسکونی ، مطلوبیت و سازگاری کاربری       

قه و برقراری فضاها و قلمروهـای       ها ، تسریع جریان بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده منط          خدماتی در همه مقیاس   

 .عمومی که موجب بسط حس مکان ، هویت وسرزندگی شهری است رخ خواهد داد 

 :بدیهی است در این روند 

 . هزار نفر بالغ خواهد گردید 350ای خواهد داشت و به مرز  جمعیت ، رشد قابل مالحظه -

 .نطباق خواهد یافت محدوده منطقه توسعه یافته و در بخش جنوبی بر محور آزادگان ا -
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محورهای ارتباطی شرقی و غربی ایجاد و توسعه یافته و محالت مختلـف را از درون منطقـه بـه هـم مـرتبط و                          -

 .ونقل عمومی را فراهم خواهد ساخت  امکان برقراری حمل

ههـا و   های آجرپزی ، انبارهـای ضـایعات متوقـف و کارگا           ای از جمله کوره    کننده فعالیت بسیاری از مراکز آلوده     -

 .یابند  صنایع پاک در سایت مشخص استقرار می

 .پادگان قلعه مرغی به عنوان پارک اکولوژیک شهر کیفیت محیط شهری ار ارتقاء خواهد داد -

هـای غیـر      تحقیقاتی و نمایشگاه دائمی مصالح ساختمانی و کانی        –المللی تهران ، پارک صنعتی       حوزه دروازۀ بین   -

 . تهران ارتقاء خواهند داد فلزی جایگاه منطقه را در شهر
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 ها   اهداف توسعه، راهبردها و سیاست-1-6
  تعیین اهداف کلی توسعه منطقه -الف

بـه  . دهـد  ترین اجزای محتوایی یـک برنامـه توسـعه را تشـکیل مـی      تعیین و تدوین اهداف کلی توسعه مهم       

الزم به توضیح است که     . گردد  هداف کلی تعیین می   گیری اصلی برنامه به کمک ا       عبارتی دیگر سمت و سوی و جهت      

بودن بصورت یک به یک متنـاظر بـا           االصول ناظر بر حل مسایل است لیکن اوالً به دلیل کلی            اهداف کلی توسعه علی   

ثانیاً اهداف کلی نمایانگر چارچوبهای حل مسایل اصلی اسـت تـا جزیـی و تبعـی و از سـوی دیگـر                       . مسایل نیست 

ها و بستر حـل آنهـا مهیـا نیسـت             اساً با توجه به امکانات درونی بوده و از بیان اهدافی که زمینه            چارچوب اهداف اس  

لذا برمبنای وجود مسایل و امکانات موجود در حوزه عملکردی و ساختاری منطقـه اهـداف زیـر                  . شود  خودداری می 

 :گردد بیان می

 برخورداری منطقه از نقش و عملکرد بارز در شهر تهران  -1

  رفاهی منطقه و پراکنش مناسب آنها –های خدماتی   نیازمندیتأمین -2

 سازی بافت و ایجاد انسجام در استخوانبندی منطقه  برقراری کیفیت مطلوب و یکپارچه -3

 تأمین کیفیت مناسب زیست محیطی و افزایش سطح اطمینان منطقه به لحاظ بالیای طبیعی بویژه زلزله  -4

  حرکت و تنوع در سیستم حمل و نقل برقراری نظام دسترسی مناسب و امنیت -5

 تأمین فضاهای مناسب کار و فعالیت  -6

 برقراری تسهیالت زیرساختی و تأمین متعادل آن در منطقه -7

 تشکیل قلمروهای عمومی و سرزندگی آنها  -8

 ها  ها و برنامه برقراری سازمان و تشکیالت اجرایی مناسب برای اجرای طرح -9

  پایدار برای مدیریت منطقه  برقراری و تدوام اعتبارات مستمر و -10

 گذاری و اشتغال  برقراری بستر مناسب اقتصادی برای سرمایه -11



 )گذاری گیری و سیاست  تصمیم( 19 الگوی توسعه منطقه              
 

 

  تعیین راهبردهای توسعه منطقه -ب

ای از    به عبارتی راهبرد مجموعـه    . سازد  راهبرد یک بیانیه است، مسیری است که حرکت برنامه را روشن می            

از آنجائیکه برای نیل به اهـداف کـالن فـوق،           . شود  بیان می اصول راهنماست که در چارچوب یک الگوی جغرافیایی         

 :گردد باشیم لذا راهبردهای زیر پیشنهاد می نیازمند چارچوب و اصول راهنمای ویژه می

 ای در شهر تهران  به مکانی با هویت و تشخص منطقه19تبدیل منطقه  -1

ای و شـهری در بخـش جنـوبی            فرامنطقـه  های  گیری از اراضی قابل توسعه برای جانمایی و استقرار فعالیت          بهره -2

 )پارک صنعتی، نمایشگاه گل و گیاه(منطقه 

  رفاهی منطقه –گسترش محور شکوفه و شقایق به سمت اراضی غرب به منظور گسترش سطوح خدماتی  -3

  فضایی منطقه–اصالح ساخت کالبدی  -4

ـ             -5 ل سـکونت و پایـدار از طریـق    تبدیل بافت مسکونی مجزا و ناپیوسته موجـود منطقـه بـه بـافتی یکپارچـه ، قاب

 گیری از اراضی بایر و قطعات خالی  بهره

به منظور افزایش سطح اطمینان منطقه      ) ها و سایر موارد     اراضی قلعه مرغی، پارک   (گیری از اراضی باز منطقه        بهره -6

 در مواجهه با بحران پس از سانحه 

الینده محیط در بخـش غربـی منطقـه از طریـق            های ناسازگار با بافت مسکونی و مقابله با مراکز آ          حذف کاربری  -7

 ها و انبارهای ضایعات  ها، تعمیرگاه های تولیدی، توقفگاه انتقال، ساماندهی و کنترل فنی ، کارگاه

گسترس سیستم حمل و نقل عمومی در غرب منطقه از طریق گسترش محور عبوری سراسری شـقایق و محـور                   -8

 خدماتی شکوفه 

 معابر منطقه بویژه نعمت آباد و دولت خواه در جهت افزایش کارایی شبکهاصالح هندسی و توسعه شبکه  -9

 ساماندهی محورهای خدماتی صمدی، لطیفی، میعاد، میثاق، مهران و ماهان در شرق منطقه  -10

 19ای در منطقه  ایجاد مرکزیت خدمات منطقه -11
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 ها ای و دسترسی ای و منطقه ای ، ناحیه ایجاد سلسله مراتب در خدمات محله -12

 زیست مردم های محیط طبیعی جهت ارتقای محیط تفاده از پتانسیلاس -13

 ارتقای کیفی سطح سکونت و تقویت رابطه ساکن و مسکون -14

 آباد، نعمت آباد و دولت خواه  ارتقاء پایداری فیزیکی ابنیه مسکونی در محدوده محالت عبدل -15

 تقویت ساختارهای مدیریتی در جهت پاسخگویی به نیاز ساکنین منطقه  -16

 پذیری طرح ب مشارکت مردم در تحققجل -17

 پوشش کامل تسهیالت زیرساختی در سطح منطقه  -18
 

 ها  اهداف عینی و سیاست-ج

و ) عملیـاتی (برپایه تدوین اهداف کالن و راهبردهای توسعه ارائه شده ، در این بند به تعیین اهداف عینـی                   

 : های زیر شامل  های نیل به این اهداف برحسب موضوع سیاست

 ها کاربرینظام  -

 ها نظام فعالیت -

 ها زیر ساخت -

 مسکن -

 ونقل و ترافیک حمل -

 جایگاه عملکردی منطقه در شهر -

 ساخت و استخوانبندی  -

 ساخت بصری و سازمان سیمای کالبدی -

 محیط طبیعی -
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 محیط اجتماعی و اقتصادی -

 محیط تشکیالتی و مدیریت -

 .پردازیم  می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  نظام كاربري اراضي -1
 

 

 راهøøøøøøøƜردهøøøا
( Strategies ) 

 توزيع سلسله مراتبي خدمات بر حسب محله اي ، ناحيه اي ، منطقه اي و فرا منطقه اي 

 اي ايجاد مركزيت خدمات منطقه •

 ارتقاي كيفي سطح سكونت و تقويت رابطه ساكن و مسكون •

 
 داف كــالناهــ

(Aims ) 
 

 ـــياهــداف عينـ
( Objectives ) 

 

 سياستــها
( Policies ) 

 

تغيير كاربري و استفاده از اراضي بخش غربي در جهت توسعه فضاهاي آموزشي و پاسـخگويي بـه                    تامين فضاهاي آموزشي مورد نياز -
 نيازهاي ساكنين 

  مورد نياز –درماني – بهداشتي  تامين فضاهاي-
 تقويت و  تجهيز مركز درماني مستقر در ناحيه شريعتي / ايجاد مراكز درماني در بخش غربي  -
ايجاد بيمارستان عمومي در مقيـاس منطقـه اي در          / تقويت و توسعه مركز درماني نعمت آباد         -

 مركز منطقه 

تقويت كتابخانه هاي موجود در بخـش شـرقي و          /  فرهنŪ در مقياس ناحيه اي        ايحاد خانه هاي   -  تامين فضاهاي فرهنگي مورد نياز-
 ايجاد مراكز كتابخانه اي در بخش مركزي و غربي منطقه بويژه در كنار محورهاي اصلي 

  تامين فضاهاي تجاري مورد نياز -

ر ايجـاد سـينما د    / استــفاده از محورهاي جديد توسعه براي استفرار فضاهاي تجاري جديـد             -
 مقياس ناحيه اي 

 ايجاد فضاهاي تجاري در مقياس ناحيه براي تمام  نواحي بويژه نواحي غربي  -
 ايجاد يك مركز بزرũ تجاري در مقياس منطقه در مركز منطقه  -

 ورزشي مورد نياز – تامين فضاهاي تفريحي -
 احداƣ فضاهاي ورزشي در سايت مورد نظر شهرداري در ناحيه دولت خواه  -
ايجاد فضاهاي بـازي كودكـان و اسـتخرهاي روبـاز در            / يه اراضي ورزشي در منطقه      تƦبيت كل  -

 سطح ناحيه 
 تجهيز تاسيسات شهري در ناحيه عبدل آباد /  ايجاد مراكز تجهيزات شهري در نواحي غربي -  تامين تجهيزات و تاسيسات شهري مورد نياز -

  تامين فضاي سبز مورد نياز-

استقرار فضاهاي سـبز ناحيـه اي       / ايجاد فضاهاي سبز محله اي      / جود  تƦبيت فضاهاي سبز مو    -
 استقرار فضاهاي سبز منطقه اي در مركز منطقه / در بخش غربي 

استفاده از اراضي قلعه مرغي به مƦابه مركز تفرجگاهي  فرا منطقه اي  و تجهيز اين اراضي در                    -
 جهت اسكان موقت زلزله زدگان 

 –دماتي و تفريحي     پراكنش صحيح فضاهاي خ    -
 ها اي در استقرار كاربري هاي منطقه ايجاد تعادل

رعايت سلسله مراتب خدماتي محله اي ، ناحيه اي ، منطقه اي ، فرا منطقه اي از درون بافـت                     -
 به بيرون منطقه 

 اولويت دادن به نيازهاي مردم منطقه -
  رعايت اصل دسترسي سريع و آسان به خدمات روزانه، هفتگي و ماهانه -
 رعايت اصل سازگاري در هم جواري ها  -
 رعايت اختالط كاربري هاو تنوع  در پراكنش خدمات  -
رعايت تداوم و پيوستگي فعاليت هاي خدماتي در جوار محورهـاي شـهري در  همـاهنگي بـا                    -

 استخوانبندي منطقه 
 هاي كانوني برقراري رابطه بين فضاهاي شهري قلمروهاي عمومي و كاربري -

مي و كيفـي خـدمات بـا نيازهـاي           سازگاري ك  -
 بخش مسكوني 

 تغيير كاربري مراكز صنعتي آلوده ساز و ناسازگار با بافت مسكوني  -
 تقويت روحيه مسكوني و تامين خدمات مورد نياز در بخش غربي  -
انتقال انبارهاي ضايعات ، محورهاي فروش كاالهاي دسته دوم وكارگاههـاي صـنعتي حاشـيه                -

  به سايت پيش بيني شده در طرح توسعه استراتژيك منطقه محور زمزم و جاده ساوه
 ها و خدمات محيطي كاربري رعايت آƥار زيست -

øøøøơاميǱ ǰيازمنديǶاي  -1
Ʊدماơي رǝاهي منطقه و 
 řراǥنǀ مناǶǱƋ ƚƽا

سـازگاري موقعيت استقرار مـراكز خـدماتي       -
 كاربري ها و شبكه ارتباطي 

 
 

 . عدم استقرار كاربري ها در جوار شبكه هاي عبوري  -
  مقياس ناحيه اي تقويت محورهاي شهري از طريق استقرار كاربري هاي با -
استفاده از لبه هاي سبز براي جلوگيري از انتقال آلودگي هاي صوتي به مناطق مسكوني بويژه  -

 جـوانه  در محورهاي تند گويان ، نور، آزادگان ، ساوه ،
 هاي مناسب و هم مقياس با خدمات تƎمين دسترسي -
 

 



  نظام فعالیت-2 
 

 راهبـــــــردهـــا
( Stratesies ) 

گیـری از   بهـره / های ناسازگار با بافت مسکونی و مقابله با مراکز آالینده محـیط   حذف کاربری  -
گسترش محـور شـکوفه     / ای و شهری     های فرامنطقه  اراضی قابل توسعه برای جانمایی فعالیت     

 دهی محورهای خدماتی منطقهسامان/ به منظور گسترش سطوح خدماتی منطقه 
 ای در شهر تهران   به مکانی با هویت و تشخص منطقه19تبدیل منطقه  

 
 اهـداف کــالن

(Aims ) 
 اهـداف عینــی
( Objectives ) 

 سیاستــها
( Policies ) 

  تــأمین فضــای مناســب   -1
ــیط   ــا محــ ــازگار بــ ســ

 مسکــونی در منطقه 

ال انبارهای ضایعات ، محورهای فروش کاالهای دسـت         انتق -
دوم و کارگاههــای صــنعتی حاشــیه زمــزم ، جــاده ســاوه و 

 . خالزیل به سایت پارک صنعتی در جنوب غربی منطقه 
 صـنعتی در جنـوب غـرب منطقـه بـه            -ایجاد پارک علمی     -

 منظور ساماندهی تعمیرگاه ها ، کارگاهها ، انبارها و صنایع
ســکونی از کارگاههــای مــزاحم ونیمــه پاکســازی محــیط م -

 مزاحم و مقابله با عوامل آالینده محیطی
تقویت فعالیـت هـای متنـوع شـهری در محورهـای اصـلی               -

شـکوفه ،     منطقه بویژه در لطیفی ، صمدی ، میعاد ، میثاق ،          
 بخشنده ، رحمان و تداوم این فعالیت به سمت غرب 

هـای   الیتایجاد بافت مسکونی یکپارچه و عاری از حضور فع     -
  کارگاهی–صنعتی 

 

 پراکـنش صحیح فضـاهای     -2
ـــت در   ـــار و فعالیـــ کــ

 منطقــه 

 طبقه بنــدی مکانی مراکز فعالیت بر حسـب نـوع و دانـه              -
بندی با رعایت اصل تنوع بخش و سرزندگی محیط و اصـل   

بنابراین انتقـال کلیـه فعالیـت       . مطلوبیت و سازگاری است     
 تمام طـول محورهـای      های شهری در محورهای شهری در     

 جنوبی و فعالیتهـای صـنعتی در        – غربی و شمالی     –شرقی  
 سایت پیش بینی شده در جنوب غرب منطقه

 ها در عین رعایت سازگاری ها و فعالیت تنوع کاربری -
 

تأمین فـضاهای مناسب 
 کار و فعالیت

 ایمــن ســــازی فضاهـــای -3
کار و فــعالیت در مقابـل       

 سـوانح طبیــعی 

ایســت بـر حسـب        استقـرار کلیه مراکز کار و فعالیـت مـی ب           -
 : رعایت عوامل موقعیتی زیر باشد 

 دستــرسی به شبـکه ارتباطی -1
 دارا بودن پارکینــگ -2
 تجهیــز کلیه کـارگاهها به تجهیـزات اطفـای حریق -3
 مقــاوم سازی ابنیــه صنعتی در مقـابل زلزلــه -4
پیش بینی فضای حایل سبــز در اطـراف مراکــز کـار و              -5

 ـی فعالیـت صنعتـ
 

 



  مســکن-4
 

 راهبــــردهـــــا
(  Strategies ) 

 تبدیل بافت مسکونی مجزا و ناپیوسته موجود به بافتی یکپارچه ، قابل سکونت و پایدار •
 ارتقای کیفی سطح سکونت و تقویت رابطه ساکن و مسکون •
 ارتقای پایداری فیزیکی ابنیه مسکونی •
  رفاهی منطقه– سطوح خدماتی گسترش محور شکوفه و شقایق به منظور گسترش •
  فضایی منطقه–اصالح ساخت کالبدی  •

 
 اهـــداف کـالن

( Aims) 
 اهــداف عینــی
( Objectives) 

 ســـیاستـــها
( Policies ) 

 تأمین ارتباط مناسب بـین      -
ــ أمین فضــاهای ســکونتی و ت

 یکپارچگی آن 

 هدایت ساخت وسازهای بخش شرقی در جهت رعایت سطح خدمات قابل - -
 تخصیص، امکانات زیست محیطی و کیفیت مسکونی

بهره گیری از شبکه های ارتباطی موجود و احداثی در جهت ارتباط بین هسته های  -
 مسکونی 

 توسعه مسکونی در  چارچوب ایجاد پیوستگی بافت مسکونی   -
  مجتمع های  مسکونی در بخش توسعه مسکونی استقرار -
توجه به بخش  غربی ، تهیه طرح و اجرای اقدامات نوسازی و ارتقاء محیط با ابزارهای  -

 طرحهای تفصیلی و  آماده سازی 
های تشویقی  جهت ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی مطابق  ایجاد مکانیزم -

 طرحهای پیشنهادی  

ـــایداری فیزیکـــی ابن ــه پـ یـ
ــر ســوانح و   مســکونی در براب

 بالیای طبیعی 

 های فرسوده منطقه سازی بافت مسکونی و بسط جریان بهسازی و نوسازی بافت ایمن •
 بهسازی ابنیه با جلب مشارکت مردمی از طریق اعطای تسهیالت •

 مقاوم سازی و تقویت سازه های موجود در چارچوب آیین نامه های  مصوب  -
 اجتماعی و فرهنگی برای اجرای آیین نامه های مربوطهبسترسازی مناسب کالبدی ، -
تأمین دسترسی های مناسب به واحدهای مسکونی به جهت تخلیه در هنگام شرایط  -

 اضطراری 
هدایت ساخت وسازهای بخش غربی بر اساس طرحهای از پیش اندیشیده شده             -

در جهت  توسعه مسکونی  بخش غربـی از طریـق  بهسـازی و  ارتقـاء کیفیـت                     
 طمحی

تأمین شبکه بهم پیوسـته ای      
ها و عناصر مختلف     از کاربری 

ــت    ــهری در باف ــوع ش و متن
 مسکونی 

 تجهیز مراکز مسکونی به خدمات محله ای ، ناحیه ای و منطقه ای  -
 تجهیز نواحی مسکونی در حال توسعه مناطق غربی به خدمات مورد نیاز  -
و فاضالب  و دفع آبهای تجهیز نواحی  مسکونی  در بخشهای غربی به  شبکه گاز  -

 سطحی 

برقـراری کیفیت مطلـوب   
و یکپاچــه ســازی بافــت 
مسکونی و سکونت پایدار    

 در منطقه 
 

های جمعیتی و    تعادل  تراکم  
 ساختمانی 

 کنترل تراکم های جمعیتی و ساختمانی در بخش شرقی  -
 افزایش تراکم های نا خالص جمعتی در بخش غربی -
کنترل فروش مازاد  تراکم ساختمانی در بخش شرقی و افـزایش تـراکم سـاختمانی در            -

 بخش غربی 

 



 ا  زیر ساختــه-3
 
 

 راهبــــردها
( Strategies) 

 پوشش کامل تسهیالت تا زیرساختی در سطح منطقه −

 

 اهـــداف کالن

(Aims ) 

 اهــــداف عینــی

(Objectives ) 

 ســیاستــها

( Policies ) 

ــع   - ــات توزی ــهیالت و امکان ــأمین تس  ت

 گـاز ،مخـابرات و دفـع        آب،تأمین بـرق ،   

 فاضالب

 پوشش کامل منطقه ای  -

 تأمین تسهیالت در جهت توسعه بهداشت عمومی  -

 تعادل و تناسب کامل منطقه ای  -

 سازگاری با کاربری ها  -

 اتصال شبکه فاضالب به شبکه شهری فاضالب  -

 های مناسب مندی مراکز صنعتی از زیر ساخت بهره -

برقـراری تسهیالت زیر ساختی    
 و تأمین متعادل آن در منطقه

 تأمین شـبکه دفـع فاضـالب و آبهـای           -

 سطحــی

 پوشش کامل منطقه ای  -

 اتصال با مناطق باالدست و پایین دست  -

 شیب بندی مناسب  -

 رعایت اصول فنی  -

 رعایت نکات فنی بویژه در قلمروهای عمومی  -

 احداث شبکه فاضالب در دولت خـواه و اسماعیل آباد  -

 برقراری انشعاب های فاضالب در مرکز و شرق منطقه -

 
 
 



 رافیک نظام حمل و نقل و تـ-5
 

 راهبــــــــردهــــــا
(  Strategies ) 

ونقل عمومی در غرب منطقه از طریـق گسـترش محـور عبـوری سراسـری                  گسترش سیستم حمل   -
 شقایق و شکوفه

  اصالح هندسی و توسعه شبکه معابر منطقه در جهت افزایش کارآیی شبکه -
 و نقل عمومی و پیاده  برقراری سلسله مراتب و تنوع دسترسی ها با تاکید بر حمل -

 
 اهــداف کـالن

( Aims) 
 اهــداف عینــی
( Objectives) 

 ســـیاستـــها
( Policies ) 

 شبکه مناسب برای عبور و مرور سواره        -
 و پیاده  در منطقه 

های عمده به منظور امنیت تفکیک ترافیک عبوری و پیاده در محور -
 پیاده و سواره  عابران

رعایت اصول هندسی پیاده راهها  به منظور خدمات رسانی به معلولین  -
 جسمی

برخورداری شبکه معابر از ساختاری یکپارچه ، چند سطحی با پوشش کامل  -
 ای منطقه

 توجه  به کانون های تولید و جذب سفر  -
 ا تأمین ساختار سلسله مراتبی دسترسی ه -
 ایجاد پیاده راه های امن و مسیرهای دوچرخه. -
  شرقی در منطقه–ایجاد محورهای ارتباطی غربی  -

ــام  ـــرای نظــ برقـــ
دسترســی مناســب ،  
امنیت حرکت و تنوع در     

 سیستم حمل ونقل

 تأمین حق انتخاب و دسترسی آسـان        -
هـــای  مـــردم در اســـتفاده از سیســـتم

 نقل در منطقه  و حمل

جدا سازی مسیرهای نقلیه موتوری  و دوچرخه  از پیاده راه ها و مسیرهای  -
 عمومی حمل و نقل 

 تناسب ساختن امکانات شبکه حمل و نقل عمومی با شبکه معابر م -
 ایجاد شبکه حمل و نقل عمومی در نواحی غرب منطقه  -
تقویت شبکه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس رانی و مینی بوسرانی و  -

 مسیرهای ویژه تاکسی رانی در کل منطقه 

 



  جایگاه منطقه در شهر-6
 

 راهبــــردها

( Strategies) 

ای و شهری در بخش  های فرامنطقه گیری از اراضی قابل توسعه برای جانمایی و استقرار فعالیت بهره

 جنوبی منطقه

  به مکانی با هویت و تشخص منطقه ای در شهر تهران 19تبدیل منطقه 

 

 اهـــداف کالن
(Aims ) 

 اهــــداف عینــی
(Objectives ) 

 ســیاستــها
( Policies ) 

هایی با مقیاس شهری و فرا شهری  تأمین کاربری
 در منطقه

استفاده از فرصتهای اراضی غربی در جهـت         -
استقرار کـانون هـای عمـده فعالیـت هـای 
کارگاهی و صنعتی از طریـق ایجـاد پـارک          

  صنعتی-علمی 
ــاورزی و   - ــتفاده از پتانســیل اراضــی کش اس

ــات ــای   باغ ــت ه ــعه فعالی ــت توس  در جه
 کشاورزی بویژه گل و  گیاه 

بهره گیری بهینه از میدان تره بار در جهت          -
 ارائه خدمات به  شهر تهران 

ایجاد اشـتغال و بهـره گیـری از نیـروی انسـانی             
ــرا   ـــوسعه  کاربریهــــای ف منطقــه در جهــت تـ

 منطقه ای و شهری

ی منطقه از نقــش     بــرخـوردار
 و عملکرد بارز در شهر تهران 

 وجود جاذبــه ها و پتانسیل های نمادین 

گیـری از موقعیـت منطقـه در حاشـیه           هبهر -
شهر تهران به عنوان حـوزه ورودی جنـوب         

 غربی شهر
بهره گیری از پتانسـیل قلعـه مرغـی بـرای  -

هـای   توسعه گردشـگری بـا ایجـاد فعالیـت        
و تشــخص ) پــارک اکولوژیــک(تفرجگــاهی 

 بیشتر منطقه در سطح شهر تهران 
بهـره گیــری از امکانـات اراضــی کشــاورزی    -

تقرار فعالیت های توریسـتی    باغات جهت اس  
 )نمایشگاه گل و گیاه(

ها جهت استقرار    گیری از امکانات کوره    بهره -
ــگاهی   ــت نمایش ــالح  (فعالی ــگاه مص نمایش

 ) ساختمانی
ــا حفــظ (حفــظ هویــت تــاریخی منطقــه  - ب

هـای آجرپـزی و      مرغی و کـوره    پادگان قعله 
 )تغییر کاربری آنها

بهره گیری از نیروی انسانی ماهر در جهـت          -
 وسعه سرمایه گذاری در منطقه ت



 ساخت کالبدی -7
 

 راهبـــــردها
( Strategies) 

  فضایی منطقه–اصالح ساخت کالبدی  •
 تبدیل بافت مسکونی مجزا و ناپیوسته موجود منطقه به بافتی یکپارچه ، قابل سکونت و پایدار •
 ها ای و دسترسی ای و منطقه ای ، ناحیه ایجاد سلسله مراتب در خدمات محله •
 ای ایجاد مرکزیت خدمات منطقه •

 
 اهـــداف کالن

(Aims ) 
 اهــــداف عینــی
(Objectives ) 

 ســیاستــها
( Policies ) 

تــأمین شــبکه بهــم پیوســته ای از 
عملکرد ها و فعالیت هـای متنـوع        

 شهری در منطقه  

 ی های متناسب با سلسله مراتب خدمات تأمین دسترس -
 تقویت مراکز فعالیتی  و عملکردی  با  پوشش کامل منطقه  -
ایجــاد پشــتیبانی ســکونتی در جهــت ســرزندگی فضــاهای  -

 فعالیت 
 رعایت اصل سلسله مراتب در توزیع خدمات  -
 بهره مندی استخوانبندی از زیر ساخت ها  -
ز فعالیتهـای رونق اقتصـادی و حمایـت تشـکیالتی و اداری ا           -

 متنوع محورهای اصلی 
هـای درون    ای و تقویـت توانمنـدی      های منطقـه   ایجاد تعادل  -

 منطقه

ـــگی و انســجام ســاخت   یکـپارچـ
 چند هسته ای  

تکمیل دو محور  شکوفه و شقایق و اتصـال شـرق بـه غـرب                 -
 منطقه 

ایجاد قلمروهـای عمـومی در مسـیرهای احـداثی و اسـتقرار              -
بهـره گیـری از فعالیـت هـای جـاری           فعالیت های شهری با     

 …محورهای کلیدی مانند لطیفی ، صمدی ، شکوفه و 
بهره گیری مناسب از اراضی تبدیلی سـبزی کاریهـا ، کـوره              -

پزخانه ها ، انبار ضایعات و مراکز کارگاهی در جهت رونـق و             
 سرزنده کردن محیط اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی  

قـراری تـوان فضـایی و       ایجاد فضاهای متنوع بـه لحـاظ بـر           -
 افزایش جاذبه های حرکت پیاده 

 بستر سازی مناسب پیاده راهها و قلمرو های عمومی   -
 تقویت خوانایی ، سرزندگی ، هویت و حس مکان -

بــرقراری انسجام  ویکپارچگی    
عناصر ساختی و اسـتخوانبندی     

 منطقه 

ارتبـــاط  عناصـــر ســـاختاری بـــا 
استخوانبندی شهر تهران در جهت     

 هویت متمایز 

 استفاده از محور زمزم و جاده سـاوه و تقویـت آن در جهـت               -
 پیوستگی ساختاری با شبکه های اصلی شهر 

 از طریق بهـره گیـری از        19تقویت ارتباط ساختاری منطقه      -
 فرصتهای قلعه مرغی و سایر اراضی قابل تبدیل 

تقویت ارتباط بزرگراه تنـدگویان بـا شـبکه هـای سـاختاری              -
 درون منطقه 

استفاده از موقعیت منطقـه در جهـت تعریـف حـوزه ورودی              -
  تهرانجنوب غربی شهر

9 



  ) 1(  ساخت بصري و سازمــان سيمـا -8
 

 

øردهøøøøøøøƜاراهøø 
( Strategies ) 

 …ز منطقه مانند قلعه مرغي و گيري از اراضي با بهره •

 زيست مردم هاي محيط طبيعي جهت ارتقاي محيط استفاده از پتانسيل •

 ساماندهي محورهاي خدماتي •

 
 اهــــــداف كــالن

(Aims ) 
 

 اهــداف عينــــي
( Objectives ) 

 سياستــها
( Policies ) 

   Ǆخوانايي عناصر كالبدي متمايز مانند بناهاي  شاخ

 و نشانه هاي  شهري و ساير عناصر سيماي شهري  

 ..  خوانا كردن  مبادي ورودي منطقه در محور لطيفي و نور ، دولتخواه ، ميƦاق و  -

ق  لطيفي ،  شكوفه ،  ماهان و  محـدوده غربـي توسـعه از طريـ     –خوانا كردن تقاطع هاي صمدي       -

 عناصر نمادين 

و محـدوده    ) …شهرداري ، مراكز بيمارستاني ، آموزش عالي و           ( خوانا كردن كانون هاي فعاليت       -

 هاي غربي منطقه در طول محور شكوفه 

 خوانا كردن محالت خاني آباد ، شهرك شريعتي ، عبدل آباد و ساير محالت  -

 ، ماهان ، مهران ، مطهري ، جانباز ميعاد ، ميƦاق ، صمدي    ( خوانا كردن محورهاي فعاليت شهري       -

 و محورهاي عمده توسعه در  بخش غربي شامل محور شكوفه و شقايق) نور ، طالقاني دولتخواه

خوانا كردن مسيرهاي متمايز كننده محدوده و تعيين مرز شرقي منطقه توسط بزرگراه تند گويان  -

 ساوه به عنوان مبادي ورودي شـهر        محور) ميدان جهاد   (  ايجاد مبادي ورودي در محور جنوبي          -

 تهران

تقويت شخصيت محلي نواحي از طريق استفاده از فرصت هـاي مختلـف تـاريخي ، اجتمـاعي ، و                     -

 عناصر كالبدي 

 تغيير پادگان قلعه مرغي به پارك اكولوţيك -

انتظام عناصر فعاليت و عملكرد در قلمروهاي عمومي      

 و آميختگي آنها 

 اضي مجاور  شهرداري  منطقه ، بعنوان  قلمروهاي عمومي بهره گيري از ار -

هـاي واقـع     به ويژه تقاطع  جهت ايجاد قلمروهاي عمومي     ها   ايجاد گشودگي هاي فضايي در تقاطع      -

 در امتداد محور لطيفي و شكوفه

ــوده و فضــا در قلمروهــاي   ــين ت برقــراري تناســب ب

 عمــومي 

كاهش فشردگي بافت در مناطق شرقي و افزايش سهم  فضـا نسـبت بـه تركيـب تـوده و فضـاي                        -

  موجود

 فضا در تخصيǄ  زمين در بخش غربي رعايت تناسب  بين توده و   -

Ǧǂơيل Ǫǡمروهاي Ǖمومي و 
 زǱدگي ǶǱƋاƽر

 ارتقاي كيفيت سازمان كف و جداره - سيماي شهريارتقاي كيفيت 

 



   محیــط طبیعــی-9 
 

 راهبـــردهــا
(  Strategies ) 

 زیست مردم های محیط طبیعی جهت ارتقای محیط استفاده از پتانسیل •
 ارتقای کیفی سطح سکونت و تقویت رابطه ساکن و مسکون •
ها ،  گاهمقابله با مراکز آالینده محیط در بخش غربی منطقه از طریق انتقال و ساماندهی و کنترل فنی کار •

 …انبارها و 
 گیری از اراضی باز منطقه به منظور افزایش سطح اطمینان منطقه در مواجهه با بحران پس از سانحه بهره •

 
 اهـــداف کـالن

( Aims) 
 اهــداف عینــی
( Objectives) 

 ســـیاستـــها
( Policies ) 

 تأمین تعـادل اکوسیستمی و     -

 ایـداری محیط طبیعی پ

 انتقال  عناصر آالینده محیطی همچون کوره های آجرپزی در غرب منطقه  -

ساماندهی کارگاهها ، تعمیرگاهها و انبارهای منطقه به منظور کنترل اثرات  -

 محیطی آنها  زیست

حفظ اراضی قلعه مرغی به منظور افزایش فضای باز  و پایداری محیط طبیعی  -

 منطقه 

 …های کارگاهی و  محیطی فعالیت زیستکنترل اثرات  -
تأمین کیفیت مطلــوب 

 زیست محیطی

 تــأمین آســایش محیطــی در -

 فضاهای فعالیت و سکونت 

تأمین آسایش محیطی در محیـط مسکـونی و فعـالیتی از طـریق کنترل  -

 های صوتی ، خاک و آب  آلودگی

 بهره برداری از  شبکه فاضالب در منطقه   -

 منطقه  بهبود سیستم جمع آوری مواد زاید  جامد شهری در  -

کاهش آلودگی های صوتی ناشی از عملکرد شریانی های منطقه  از طریق توسعه و  -

 مناسب سازی فضاهای  سبز 

 



  اجتمــاعی– اقتــصادی -10

 راهبـــــــــردها
( Strategies) 

ای و شـهری در      هـای فرامنطقـه    گیری از اراضی قابل توسعه برای جانمایی و استقرار فعالیـت           بهره •
 ی منطقهبخش جنوب

 پذیری طرح جلب مشارکت عمومی در تحقق •
 

 اهـــداف کالن
(Aims ) 

 اهــــداف عینــی
(Objectives ) 

 ســیاستــها
( Policies ) 

برقـراری بستر مناسب اقتصادی    
 برای سرمایه گذاری و اشتغال

 فعال سازی بخش خصوصی در منطقه -
  فعال سازی بخش تعاونی در منطقه -
ــد- ــارت و هـ ــای  نظـ ــت هـ ایت فعالیـ

اقتصادی از سـوی نهادهـای رسـمی و       
 عمومی 

 های اقتصادی منطقه جلب مشارکت عمومی در فعالیت -
ایجاد انگیزه در بخش خصوصی  جهـت سـرمایه گـذاری        -

درتــوسعه های جــدید بـویژه در بخـش جنـوب غربـی       
 صنعتی ، مزارع تولید گل و       –پارک علمی   (غربی منطقه   

 فروشگاههای محصـوالت صـنعتی و       گیاه ، نمایشگاهها و   
 )زراعی منطقه و نمایشگاه مصالح ساختمانی

ایجاد انگیـزه در بخـش تعـاونی جهـت حضـور فعـال در               -
فعالیت های منتج از توسعه هـای جدیـد بـویژه تولیـد و       

 توزیع گل وگیاه 
ساماندهی و تشکل فعالیت های رسمی و غیر رسـمی در           -

روش گـل،   سطح منطقه و حریم بـویژه جایگـاه هـای فـ           
 بازارچه های  هفتگی و غیره 

ای سـاکنین     حرفـه  –هـای فنـی      بسط آموزش و مهـارت     -
 های اشتغال در منطقه متناسب با فرصت

 امنیت محل کار و تجهیز آن -

تشــکیل قلمروهــای عمــومی و 
 سرزندگی آنها

  ارتقای سطح آگاهی عمومی ساکنان -
 
ــاعی و  - ــامالت اجتم ــای ســطح تع  ارتق

 ت ساکنان گذران اوقات فراغ
 
  تأمین امنیت اجتمـاعی ساکنــان -

افزایش نسبت  باسوادی در سطح منطقه بویژه در نواحی           -
 غربی 

افزایش کار آیی نهادهای رسمی در امر مشاوره و آموزش           -
 ساکنان بویژه معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 

تشکل قلمروهـای عمـومی و نیمـه خصوصـی در سـطح              -
 منطقه 

یـت هـای تفریحـی و گـذران اوقـات        تشکل فضاها و فعال    -
 فراغت 

تعیین تکلیف اراضی خالی  اراضی کـوره پزخانـه هـا در              -
 غرب منطقه 

 افزایش سطح کاربری انتظامی بویژه در نواحی غربی -
ایجــاد شــوراهای محلــی در نــواحی مختلــف بــه منظــور  -

گسترش مشارکت ساکنان در روند تصمیم سازی و اجـرا 
 فضاها از سوی مردم امنیت و نظارت اجتماعی در  -
 دفاع حذف فضاهای بی -
 افزایش آمیختگی اجتماعی در حوزه عمومی -
 رسانی ساکنان منطقه تأمین اطالع -



   محیط تشکیالتی و مدیریت-11
 

 راهبـــــــــردها
( Strategies) 

 تقویت ساختارهای مدیریتی در جهت پاسخگوئی به نیازهای ساکنین منطقه 

 

 اهـــداف کالن

(Aims ) 

 اهــــداف عینــی

(Objectives ) 

 ســیاستــها

( Policies ) 

برقــراری ســازمان و تشــکیالت 
اجرایــی مناســب بــرای اجــرای 

 های مورد نظر پروژه

ــا    - ــه ب ــکیالت منطق ــاهنگی تش هم
 وظایف محوله

هماهنگی پستهای سـازمانی و نـوع        -
 شغل افراد با تخصص آنها 

تسهیل جریـان و فراینـدهای اداری        -
 یاز مردم در جهت ن

ــازمانها و    - ــین س ــاط ب ــهیل ارتب تس
نهادهای ذیربط در جهت مقابلـه بـا        

 سوانح و خطرات طبیعی 
ــازمانها و    - ــین س ــاط ب ــهیل ارتب تس

نهادهای ذیــربط در جهت انسـجام      
 و اجرای پروژه ها 

حضور مسئولین منطقـه در فراینـد تصـمیم سـازی و             -
تصمیم گیری برنامه ها و طرحهای مـرتبط بـا عمـران            

 قه منط
ارتقاء  فرهنگ شهری و مشارکت مردم در امور مربوط           -

 به خود 
نهادینه شدن شورای برنامه ریزی و طراحی شهری در          -

 مدیریت شهری منطقه 
ارتقای دانش مدیریت بین مسئولین مـدیریت شـهری          -

 منطقه
ایجاد همـاهنگی بـین سـاختارهای مـدیریتی منـاطق            -

ر جنوبی تهران در زمینه مـدیریت حـریم جنـوبی شـه     
 تهران 

ایجاد زمینـه هـای شـکل گیـری مـدیریت بحـران در               -
 منطقه 

روز آمدی ساختار تشکیالت مدیریت شهری در منطقه  -

ــارات    ــراری اعتب ــداوم و برق ت
مستمر و پایداری برای ارگانهای     

 ذیربط

تأمین اعتبـارات جـاری بـر حسـب          -
 درآمدهای شهرداری 

تأمین اعتبارات عمرانـی بـر حسـب         -
 درآمدهای شهرداری 

 136توان یابی مدیریت شهری منطقه در اجرای ماده          -
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 
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 19نطقه  ظرفیت پذیرش جمعیت م-1-7

. هـای شـهری اسـت       ترین الزامات تهیه طـرح      ای، یکی از اساسی     پذیری هر محدوده    ارزیابی ظرفیت جمعیت   

 شهرداری تهران از زمان پیدایش تا کنون به تبع تحوالت جمعیتی تهران و موقعیت قرارگیری آن در حاشیه 19منطقه 

ای مختلـف قـرار گرفتـه اسـت، بـه طوریکـه             هـ   های جمعیتی زیـادی در دوره       شهر، دستخوش تحوالت و دگرگونی    

دهنده کنترل و کاهش چشمگیر رشد جمعیت منطقه در حد رشد طبیعی               نشان 19انداز تحوالت جمعیتی منطقه       چشم

عالوه بـر ایـن مطالعـه       . این روند گویای تغییراتی در الگوی مهاجرپذیری منطقه است        . باشد  تر از آن می     و حتی پایین  

 از تراکم باالی جمعیت، کمبود خدمات و کیفیت نازل محیطی است به نحویکه ادامه رونـد                 شرایط موجود نیز حاکی   

 . پذیری منطقه خواهد بود موجود منجر به ناپایداری و کاهش جمعیت

 که در پی ارتقـای      19انداز مطلوب توسعه منطقه و تعیین سمت و سوی توسعه منطقه              لیکن با تصویر چشم    

داری کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی وایجاد سکونت پایدار از طریق ارائـه خـدمات               کیفیت محیطی، برقراری پای   

تـوان    باشد می   های زیست محیطی، ایجاد تعادل جمعیتی در منطقه، کاهش فشردگی و غیره می              کافی، ارتقای مشخصه  

پذیری منطقـه کـه        جمعیت لذا به منظور تعیین ظرفیت    . نهایتاً شرایط الزم برای پایداری جمعیت منطقه را فراهم نمود         

 : شود ارتباط مستقیمی با راهبردهای توسعه منطقه دارد، سه وضعیت در نظر گرفته می

 :وضعیت اول

. ، تصویر شـده اسـت     19این وضعیت براساس تراکم ناخالص پیشنهادی طرح جامع ساماندهی برای منطقه             

 2/2084 کـه بـا توجـه بـه وسـعت           کتـار اسـت،    نفر در ه   174 برابر   19براساس این طرح، تراکم پیشنهادی منطقه       

 نفر را خواهد داشـت کـه براسـاس      362659، ظرفیت پذیرش جمعیتی معادل      )محدوده مطالعاتی (هکتاری محدوده   

 . نفر برای محدوده در پی خواهد داشت129320، اضافه جمعیتی برابر با 1380برآورد جمعیتی سال 
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 : وضعیت دوم

هـا دارد،     ذیری یک محدوده ارتباط مستقیمی با مسکن، خدمات و زیرسـاخت          پ  از آنجائیکه موضوع جمعیت    

 . گردد های پیشنهادی مسکن و خدمات طرح جامع ساماندهی استفاده می برای دستیابی به تراکم بهینه از سرانه

با توجه به جداول سرانه و سطوح پیشنهادی طرح جامع ساماندهی، کل سـرانه در نظـر گرفتـه شـده بـرای                      

 مترمربـع از کـل سـرانه        931/20از آنجـا کـه      . باشـد    مترمربع می  132/80 نفری تهران برابر با      7650000یت  جمع

مربوط به سرانه زمین مسکونی تهران بوده و با توجه به اینکه سرانه مسکونی پیشنهادی طرح ساماندهی برای منطقـه                    

 منطقه با سرانه مسکونی کل کـه از طریـق کسـر             مترمربع است با جایگزین نمودن سرانه پیشنهادی       33/8 برابر با    19

آید، سرانه مسکونی و خدمات وابسته         بدست می  33/8 از سرانه کل و سپس اضافه نمودن عدد          931/20کردن عدد   

 نفـر در هکتـار بـرای کـل منطقـه            148گرددکه تراکم ناخالصی برابر بـا          مترمربع می  53/67 برابر با    19برای منطقه   

 نفـر بدسـت     308633 اساس با توجه به مساحت محدوده مطالعاتی سقف جمعیتی برابـر بـا               براین. شود  حاصل می 

 نفر برای محـدوده پیشـنهادی       75294، اضافه جمعیتی، برابر با      1380بنابراین براساس برآورد جمعیتی سال      . آید  می

 . خواهد بود
 

 : وضعیت سوم

لذا به ترسیم . های اخیر شکل گرفته است سالهای ساخت و ساز مسکونی در  این گزینه برپایه روند گرایش 

. های ساختمانی صادر شده و ادامه روند موجـود پرداختـه شـده اسـت                پذیری محدوده براساس تعداد پروانه      جمعیت

لذا . های اخیر است     در سال  19دهنده گرایش شدید به ساخت و ساز در منطقه            مطالعه صدور پروانه ساختمانی نشان    

عالوه بـر ایـن   . های آتی روبرو خواهیم بود د مذکور با افزایش جمعیتی زیادی در منطقه در سالدر صورت ادامه رون  

پـذیری    های مختلف ساخت و ساز در نیمه شرقی و غربی منطقه، در این گزینه محاسـبه جمعیـت                   با توجه به گرایش   

ـ . منطقه به تفکیک روند رشد ساخت و ساز در بخش غربی و شرقی صورت پذیرفته اسـت                 دین ترتیـب، در سـطح      ب

 : منطقه با افزایش جمعیتی مطابق جدول ذیل روبرو خواهیم بود
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 های ساخت و ساز مسکونی پذیری منطقه براساس فرض ادامه روند گرایش  جمعیت-9جدول شمارۀ 

 شرح
سطح مسـکونی   
ــعیت  در وضـــ

 موجود

ــالص  ــراکم خ ت
مســــــــکونی 
 وضعیت موجود

تراکم خالص مسکونی   
در صورت ادامه روند    

 خت و سازسا

ســـــــــطح 
ــا   ــکونی ب مس
 تراکم موجود

سطح مسـکونی   
ــروض  مفــــــ

 ساخت و ساز

جمعیــــــت 
 برآوردی

 257720 96/96 44/145 1653 670 40/242 نیمه شرقی
 56810 94/23 91/35 1068 870 85/59 نیمه غربی

سطح قابل توسعه   
مســکونی در کــل 

 منطقه
 98400 82 ــ 1200 ــ 82

 412930 203 181 ــ 1540 3845 کل
 

در خصوص جدول فوق الزم به ذکر است که به منظور دستیابی به تخمینی صحیح از جمعیت در صـورت                     

ادامه روند موجود، رشد جمعیتی که در پی گرایش به ساخت و ساز و ادامه روندهای موجـود بـرای محـدوده قابـل              

 درصـد سـطح مسـکونی بـه         60 درصد سطح مسکونی موجود در نظر گرفته شده است و            40تصور است تنها برای     

. صورت وضعیت موجود حفظ شده است و جمعیت آن با تراکم خالص مسکونی موجود در نظر گرفته شـده اسـت                    

 یکی تراکم وضعیت موجود و تراکم خالص در صورت ادامه روند ساخت و سـازها در نظـر                    همچنین دو نوع تراکم،   

کونی وضع موجود و تراکم نـوع دوم بـرای محاسـبه            تراکم نوع اول در محاسبه جمعیت سطح مس       . گرفته شده است  

همـانطور کـه از جـدول فـوق         . جمعیت سطوح مسکونی مفروض جهت ساخت و سـاز بـه کـار بـرده شـده اسـت                  

 نفـر و جمعیـت بخـش شـرقی          56810آیددر صورت ادامه روند ساخت و سـاز، جمعیـت بخـش غربـی بـه                   برمی

توجه به ادامه رونـد توسـعه سـطح مسـکونی در اراضـی قابـل                عالوه بر این با     .  نفر افزایش خواهد یافت    257700

 نفـر   1200 هکتار زمین قابل توسعه مسکونی در سطح منطقه قابل شناسایی است که با احتساب تـراکم                  82توسعه،  

بنـابراین در  . شـود   نفـر تخمـین زده مـی   98400جمعیت این اراضی بـا  )پیشنهادی طرح جامع ساماندهی(در هکتار  

 . گردد  نفر برآورد می41293ت منطقه در این گزینه نهایت کل جمعی
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 های مختلف  ارزیابی وضعیت

های   های طرح فرادست و براساس گرایش       برپایه آنچه که در بندهای پیشین بدان اشاره شد، براساس توصیه           

ر تـوان در نظـ   پذیری محدوده مورد مطالعه، به شرح جدول زیر مـی  موجود سه وضعیت درخصوص ظرفیت جمعیت  

 : گرفت
 

 پذیری منطقه های مختلف جمعیت  ارزیابی گزینه-10جدول شمارۀ 

 )نفر(جمعیت  شرح
تراکم ناخالص جمعیتی 

 )نفر در هکتار(

اضافه جمعیت نسبت به 

 1380برآورد جمعیت 

سرانه کاربری 

 )مترمربع(

 47/57 129320 174 362659 وضعیت اول

 53/67 75294 148 308633 وضعیت دوم

 47/50 179591 198 412930 وموضعیت س

 

انداز ترسیم شده برای محدوده و اطراف و راهبردهای آن، ارتقای نقش و جایگـاه              با توجه به اینکه در چشم      

های شهری و فراشهری از محورهای اصلی توسعه منطقـه            محدوه در سطح شهر تهران و از آن طریق استقرار کاربری          

ای که با سرانه شـهری   تنها گزینه . ر مقیاس شهر و فراتر باید در نظر گرفته شود         ها د   صورت گرفت، لذا سرانه کاربری    

در این گزینه که سرانه کاربری بـا جـایگزینی          . و فراشهری طرح جامع ساماندهی تهران مطابق دارد، گزینه دوم است          

هـا در     سرانه کاربری  مترمربع محاسبه شده است، کل       50/67،  ) مترمربع 33/8(سرانه مسکونی پیشنهادی طرح جامع      

های اول و سـوم بـه دلیـل کمبـود             ای تا شهری منظور شده است و گزینه         های مختلف عملکردی از رده محله       مقیاس

 تـا   308000به این ترتیب جمعیت محـدوده مـورد مطالعـه بـین             . شوند  سرانه کاربری شهری و فراشهری آن رد می       

 . شود  نفر تخمین زده می330000
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های جدید توسعه سـطوح مسـکونی در منطقـه و بـه تبعیـت از                  افزایش جمعیت با توجه به فرصت     توزیع غالب این    

های وابسته به     های جمعیتی و ساختمانی منطقه و سیاست         مبنی بر تعادل تراکم    –اهداف تدوین شده در بخش مسکن       

 –جمعیتی در بخش غربی های ناخالص   شامل کنترل تراکم جمعیتی و ساختمانی در بخش شرقی و افزایش تراکم  ،آن

پـذیری ایـن    سطوح قابل توسعه و میزان ظرفیت جمعیـت      . گردد  در اراضی سطوح جدید توسعه مسکونی پیشنهاد می       

 : باشد سطوح از قرار جدول زیر می
 

 پذیری سطوح قابل توسعه مسکونی  میزان سطح و جمعیت-11جدول شمارۀ 

 یریپذ جمعیت تراکم خالص مسکونی پیشنهادی مساحت شرح

  نفر72000  نفر در هکتار1200  هکتار60 سطوح قابل توسعه
 

شایان ذکر است که این سطوح شامل بخشی از اراضی پادگان قلعه مرغی و اراضی بایر بخش غربی منطقـه                     

 .باشد آباد و دولتخوان می حدفاصل محالت نعمت
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  منطقههای ساخت و ساز گرایش با توجه به 19 سکونت منطقه   ظرفیت بالقوۀ تحلیل

های ساخت و ساز مسـکونی        بینی شده با گرایش     طابق جمعیت پیش  تپذیری و     منظور بررسی میزان تحقق   به  

  :گردد  به شکل جدول زیر ارائه می1379-83های  های ساخت و ساز منطقه در طی سال ، شاخص19در منطقه 
 

  1379-83 در بازه زمانی 19ر منطقه شاخص های ساخت و ساز واحدهای مسکونی د– 12 جدول شمارۀ
           شاخص 

 سال 
 تعداد پروانه

تعداد واحد 
 مسکونی

مساحت زیربنای 
 مسکونی صادره

متوسط واحد 
 مسکونی هر قطعه

متوسط زیربنای 
 واحدهای قطعه

متوسط زیربنای 
 واحد مسکونی

1379 774 2507 223634 24/3 289 89 
1380 978 2482 227997 54/2 233 92 
1381 1354 5185 461263 82/3 340 60 
1382 596 1967 203260 3/3 341 66 
1383 478 1695 178752 54/3 374 68 

 

 اوج  های مورد بررسـی از یـک دورۀ   های صادره طی دوره آید، تعداد پروانه همانطور که از جدول فوق برمی   

 نسـبت   81به طوریکه این تعداد در سال       . مواجه بوده است  و پس از آن با دورۀ نزول صدور پروانه          ) 1381تا سال   (

 برابـر   2در همین مدت تعداد و زیربنای واحدهای مسـکونی بـه بـیش از               .  نزدیک به دو برابر شده است      79به سال   

 و افول این گرایش تا سـال  81دهنده رشد گرایش به ساخت و ساز تا سال  در کل، جدول مذکور نشان    . رسیده است 

توان در توقف فروش مـازاد تـراکم در منـاطق              می 1381علت این گرایش به ساخت و ساز را تا سال           . دباش   می 83

یک تا هفت شهرداری تهران دانست که به طور طبیعی موجب افزایش گرایش به ساخت و سـاز در سـایر منـاطق از                    

تـوان در برخـورد       ی را مـ   1383 تـا    1381کـاهش صـدور پروانـه سـاختمانی از سـال            .  شده است  19جمله منطقه   

تر فروش مازاد تراکم در سطح مناطق شهرداری تهران از یک سو و گستردگی سـاخت و سـازها                     تر و متعددل    همسان

لـذا  . از سوی دیگر جسـتجو نمـود      ) عدم توان اقتصادی مردم    (ی مسکن  و بالنتیجه عرضه بیش از تقاضا      81در سال   

خورد متعادل و ایجاد شرایط مناسب و به دور از افت و خیزها      های اخیر در صورت بر      نظر از رشد و افول سال       صرف
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در گرایش بـه  از طریق اتخاذ تصمیمات مناسب و تدوین ضوابط درخور، دستیابی به شرایط رشد مناسب و هماهنگ    

برپایه همین فرض است که در این بخش از گزارش سعی گردیده تا             . رسد   دور از دسترس به نظر نمی      ساخت و ساز  

جهـت  . های آتی تا افق طرح و از آن ره ظرفیـت بـالقوه سـکونت، تخمـین زده شـود                     ساخت و ساز در سال    گرایش  

هـای    های صادره بین سـال      تخمین گرایش ساخت و ساز با توجه به ناهماهنگی و عدم ارتباط معقول و منطقی پروانه               

 سـال،   10تر، یعنی     مانی طوالنی  و جهت دستیابی به شرایط پایدارتر، شاخص مذکور در طی دوره ز            1383 تا   1379

 پروانـه   852در این دوره زمانی به طور متوسط هر سـال           . مورد بررسی قرار گرفته است    ) 1374-83های    بین سال (

این تعداد پروانه ساختمانی به طـور میـانگین سـاالنه موجـب افـزایش               . ساختمانی توسط شهرداری صادر شده است     

لذا در صورت پایـه قـراردادن همـین رقـم بـه عنـوان               .  موجود شده است    واحد مسکونی به تعداد واحدهای     1950

ای درخصـوص     تـوان بـه مقایسـه        مـی   ،)1400(متوسط افزایش تعداد واحدهای مسکونی در هر سال تا افـق طـرح              

افق تا بنابراین تعداد واحدهای مسکونی جدید . جمعیت پیشنهادی منطقه و ظرفیت بالقوه سکونت در آن دست یافت

لیکن نکته قابل توجـه آن اسـت کـه ایـن تعـداد واحـد مسـکونی                  .  واحد مسکونی بالغ خواهد شد     33150به  طرح  

های ساختمانی تخریب و نوسازی ارائه گردیده است و جهت دستیابی بـه درکـی صـحیح از افـزایش                براساس پروانه 

 آمـار تعـداد     عـدم دسترسـی بـه     با توجه بـه     . قم فوق کسر گردد   جمعیت، الزم است تا تعداد واحدهای تخریبی از ر        

 اسـتفاده   1378های    ، از آمار مربوطه تا سال     1379-83های    تخریبی و نوسازی در سال     صادره به تفکیک     های  پروانه

 درصد از کل تعداد واحدهای      36، به طور متوسط     1378دهنده این امرند که تا سال         آمار مذکور نشان  . گردیده است 

 . اند های صادره تخریب شده مسکونی ایجاد شده مطابق پروانه
 

   1374-78 تعداد و درصد واحدهای مسکونی تخریبی و نوسازی بین سالهای -13جدول شمارۀ 

 جمع واحدهای اضافه شده تعداد واحد مسکونی تخریب شده های صاده تعداد واحد مسکونی بر طبق پروانه سال

78-1374 7251 2620 4631 
 64 36 100 درصد 
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 واحـد   33150بینی نمود که از مجمـوع         توان چنین پیش     درصد، می  30ین میزان و کاهش آن به       با تعدیل ا   

 در   بـا کسـر ایـن رقـم،       . گیرنـد    واحد مورد تخریب و بازسازی قرار می       9950،  1400مسکونی افزوده شده تا سال      

ید به واحدهای موجود  واحد مسکونی جد23200گیری نمود که تا افق طرح در مجموع      توان چنین نتیجه    نهایت می 

 نفـر بـرای     92800 نفر، اضافه جمعیتـی معـادل        4در نظر گرفتن بعد خانوار      . گردد   اضافه می  19مسکونی در منطقه    

 واحـد مسـکونی در منطقـه        61000،  1384تـا سـال      ( منطقه که با توجه به جمعیت کنونی     . منطقه قابل تصور است   

شود تا افق طرح جمعیـت   بینی می پیش) گردد رای آن برآورد می نفر ب244000موجود بوده است که جمعیتی معادل      

ی منطقـه بـا ظرفیـت بـالقوه     که این رقم مؤید تطابق جمعیـت پیشـنهاد   .  نفر افزایش یابد   336800منطقه حداکثر به    

 . باشد های ساخت و ساز منطقه می  آن براساس گرایشدرسکونت 
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 ی منطقه طرح راهبردی هدایت و کنترل تحوالت کالبد–2
  اصول و معیارهای طرح راهبردی هدایت و کنترل تحوالت کالبدی منطقه -2-1

ای از   گردد شامل مجموعه   اندازها ، اهداف و راهبردهای توسعه استوار می        این بخش از گزارش که بر پایه چشم       

 الگـوی توسـعه     توان مشخصات اسناد اصلی و مکمـل طـرح را در سـطح             اصول و معیارهایی است که بر پایه آن می        

بندی و نحوه اسـتفاده از زمـین ، سـپس اصـول نـاظر بـر تقسـیمات         تعیین کرد در این سطح ابتدا اصول ناظر بر پهنه        

بنابراین با توجه به هـدف تـدوین اصـول و           . گردد   های اصلی ارتباطی مطرح می     کالبدی و نهایتاً اصول ناظر بر شبکه      

هـای   های توسعه و زمینه زاویه قابل طرح است ، اول از زاویه چارچوبمعیارهای تعیین الگوی توسعه موضوع از دو    

 .التوجه و دوم از حیث موقعیت مکانی جهت انطباق تأکید و موضوعات الزم

 

 های اصلی توجه و تأکید  زمینه 

ریـزی   هدف از تدوین اصول و معیارهای ناظر بر چارچوب توسعه و الگوی آن تعیین شیوۀ برخورد نظام برنامه                 

ریـزی مـورد نظـر     آید مدل پیشـنهادی و تئـوری برنامـه         بنابراین آنچه ذیالً می   . ریز است     یا به عبارتی تئوری برنامه     و

 .هایی است که قبالً مطرح شد  جهت هدایت عملیات و راههای تحقق اهداف و سیاست

 : شامل موضوعات کلیدی به شرح زیر است 19 چارچوب برنامۀ کالن و ساختاری منطقۀ – 1

 تعیین قلمرو مسکونی و توسعۀ آن •

 ای تعیین قلمرو و مراکز کار و فعالیت در ردۀ منطقه و فرامنطقه •

 تعیین قلمرو و مراکز کار و فعالیت در ردۀ ناحیه •

 تعیین قلمرو توسعه کشاورزی •

  به خارج از منطقه19دهندۀ منطقه  های اصلی پیوند تعیین شبکه •

 ی و محالت از درونهای اصلی پیونددهندۀ نواح تعیین شبکه •
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 تعیین مراکز خدماتی در ردۀ منطقه و ناحیه •

ها ، محورها و مراکز تدوین خواهد شد و قالـب             در قالب عرصه   19های کالن و ساختاری منطقۀ       برنامه -

 :های اصلی مداخله شامل موارد زیر است  برنامه و زمینه

 ها و عناصر  بخشاوالً تعیین ساخت کالبدی جهت ایجاد یک ساخت پیونددهندۀ بین -

 )بندی و تقسیمات کالبدی پهنه(ها  ثانیاً تعیین انتظام خدمات در قالب محورها و مراکز خدماتی و عرصه -

 های اصلی و یکپارچه کننده در کل محدوده ثالثاً تعیین شبکه -

 های موضوعی و موضعی مانند ساخت بصری ، خوانایی ، نفوذپذیری و مانند آن  رابعاً تعیین برنامه -

 

 اصول ناظر و حاکم-2-1-1

 بندی  اصول ناظر بر پهنه-الف

شود کامالً   نامیده می  zoningبندی مدرنیستی که اصطالحاً      ریزی مورد نظر با منطقه     بندی در نظام برنامه     پهنه – 1

 .شود   تأکید میuse Mixedها  متفاوت است و در این نظام برآمیختگی کاربری

 .های مجزا از یکدیگر گردد  گیری کاربری ستفاده از زمین نباید به شکل جهت ا19بندی منطقۀ   پهنه– 2

آید که واجـد خصـلت معینـی      به شمار میsocial – spatial unit فضایی – هر پهنه یک واحد اجتماعی – 3

 .کند  ها مجزا می است که آن را از سایر پهنه

آبـاد و و جـود       ه ، نعمت آباد ، خانی آبادنو و عبدل         با توجه به وجود محالتی مانند اسماعیل آباد ، دولتخوا          – 4

بنـابراین  . شـود    فضـایی تعیـین مـی     –خصایص معین مرز محالت گاه به عنوان مرز واحدهای اجتمـاعی            

 .تواند حدود محالت را مخدوش نماید  بندی استفاده از زمین نمی پهنه
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محیطـی    اقتصـادی و زیسـت  – اجتمـاعی  بندی استفاده از زمین اصل رعایـت مالحظـات مکـانی ،            در پهنه  – 5

 فرهنگی مردم و درجه پـذیرش       –بایست به توان و ظرفیت اجتماعی        اهمیتی جدی دارد و در این میان می       

 .اجتماعی و مشارکت آنها توجه نمود 

آیـد و    هـا بـه شـمار مـی         مطلوبیت فضایی و سازگاری عملکردها اصول پایدار در توزیع فضاها و کـاربری             – 6

هـای   ها ، انبارهای ضایعات و کارگاه      دفاع ، بزرگراه    ها ، اراضی بایر فضاهای بی      مانند گودها ، کوره   عواملی  

 .صنعتی و مانند آن نباید بافت مسکونی و یکپارچگی آن را به خطر بیندازد 

هـم  ها شرط بقای آنهاست لذا موضوع نظارت اجتماعی واجد اهمیت و این م              امنیت و آسایش در کلیۀ پهنه      – 7

 .شود  های اجتماعی و اقتصادی تأمین می از طریق حضور مردم و سرزندگی فعالیت

ها و شخصیت مکانی آن پهنه در گرو رشد فضـاهای سـبز و بـاز بـه         ها با رعایت ویژگی     افزایش نقش پهنه   – 8

 .میزان کافی است 

ط بین اراضی گود و مسـطح و         از طریق برقراری ارتبا    19بندی رعایت اصل واحد یکپارچگی در منطقه         در پهنه 

 فضایی و مانند    –های کالبدی     غربی ، اجتناب از گسستگی     –ها ، تجهیز زیرساختی به ویژه شبکه ارتباطی شرقی           کانال

 .پذیر است  آن امکان
 

  اصول ناظر بر تقسیمات کالبدی-ب

 .تقسیمات الزامی است  در تقیسمات کالبدی رعایت استفاده از مفاهیم عرصه ، محور و مرکز در ایفاء – 1

هسـته  . گردد که اصطالحاً هسته شهری نام گرفتـه اسـت           هر تقسیم کالبدی یک واحد فضایی محسوب می        – 2

هـای    بندی شـهر بـه هسـته        تقسیم. گذرد  ای از شهر است که هیچ راه شریانی از داخل آن نمی             شهری قطعه 

رسـد کـه    در واقع بـه نظـر مـی   . یستبندی شهر ن شهری چیزی جز یک روش ساده برای گویا کردن طبقه        
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منطبق دانسـت و یـا حتـی    ) محله یا ناحیه(های شهری  بندی بتوان هسته شهری را منطبق بر یکی از تقسیم    

 . تواند از بیش از یک هسته شهری تشکیل شود ها می بندی هر یک از تقسیم

 میـزان جمعیـت آن معیـار و     هر هستۀ شهری از طریق یک شبکه عبوری بازشناسی شده ولـی انـدازۀ آن و     – 3

تواند از حدی تجاوز کند که گذرانـدن یـک    تواند داشته باشد اما طبق تعریف وسعت هسته نمی   میزان نمی 

شـود مقیـاس آن در حـدی باشـد کـه              همچنین توصـیه مـی    . راه شریانی از داخل هسته ضرورت پیدا کند       

 . تعامالت اجتماعی و انتگراسیون اجتماعی در آن صورت گیرد

ای مسکن سازگار باشد و از حیث کالبدی جزء مهمی از             کامالً با کاراکتر محله    19های شهری منطقه      هسته – 4

 .شود  عناصر سیمای شهری محسوب می

گـردد لـذا      هر تقسیم کالبدی از حیث ارتباط با ساخت کالبدی کامالً به ساخت اصلی و فرعی مـرتبط مـی                   – 5

 .شود  ی به آن در تناسب با موقعیت مکانی تنظیم میبندی و نفوذپذیر ترکیب بافت ، دانه

های هر تقسیم کالبدی به عنوان پایۀ اقدامات شهرسازی بـه اهـداف              ها و عرصه    وحدت و یکپارچگی هسته    – 6

 .بخشد  معنا می

ای اسـت و تقسـیمات       ای و همسـایه     آخرین واحد تقسیمات کالبدی ، جایگاه خدمات و عملکردها محلـه           – 7

ای خواهد بود بنـابراین تقسـیمات کالبـدی          ای و منطقه   رتیب بستر خدمات و عملکردهای ناحیه     بعدی به ت  

و تقسـیم  ) هـای شـهری   یـا هسـته  (هـا    ناحیه و تقسیم هر ناحیه به محلـه 4 یا   3برحسب تقسیم منطقه به     

 .ها به واحدهای همسایگی است  محله

 .ای خواهد بود  ده محله ، ناحیه و منطقهبندی خدمات در محله ، ناحیه و منطقه به صورت ر  رده– 8

 .ها ضمن رعایت کاراکتر ویژه هر تقسیم در محورها خصلت محلی یا شهری دارند   توزیع فعالیت– 9

هـای    و سایر ویژگـی    …های کالبدی ، تراکم ، طبقات و          فضا ، ترکیب بافت ، تسلط      – میزان ترکیب توده     – 10

 .گردد  اکتر مکانی و توان فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تعیین میکالبدی دیگر در هر تقسیم برحسب کار
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 های اصلی ارتباطی  اصول و معیارهای ناظر بر شبکه- ج

 گاه پیوند جنبۀ خارج از منطقه دارد و گاه داخلی. اند   کلیۀ راههای ارتباطی پیونددهنده–اصل دسترسی  -

 .منیت و سرعت در گرو آنست راههای عبوری باید از سلسله مراتب برخوردار باشند و ا -

 .شود  سرعت در راهها بر مبنای نوع و کاراکتر راه تعیین می -

 .در محالت امنیت پیاده اولویت دارد . امنیت در راهها برحسب سرعت متفاوت است  -

 .ونقل عمومی اهمیت زیادی دارد  استفاده از حمل -

 .ها دارای حرائم معین بوده و رعایت آن اهمیت دارد  بزرگراه -

 .آیند  ها به شمار می  غربی نیاز به تجهیز دارند و عامل پیوستگی کالبدی پهنه–محورهای شرقی  -

 .ایمنی شبکه پیاده و دوچرخه برای دسترسی در سطح محالت به خدمات شهری الزامی است  -
 

  معیارهای ارزیابی و سنجش -2-1-2

توان سـند اصـلی        که برپایه این معیارها می     در این بخش از گزارش به تدوین معیارهایی پرداخته شده است           

از آنجا که اسناد توسعه باید چارچوب توسعه و کنترل توسـعه را بـرای قلمروهـای                 . طرح توسعه منطقه را تهیه نمود     

مختلف تعیین کنند، لذا الزم است تا اسناد مذکور به تبیین انتظام ساختاری قلمروها به همراه مشخصات کـارکردی و                    

بنـدی پیشـنهادی منطقـه بـه منظـور تعیـین              از این رو تهیه الگوی ساخت اصـلی و پهنـه          . ی آنها بپردازند  فعالیت اصل 

انـد،    در ادامه به معیارهایی که جهت تهیه الگوهای مذکور مدنظر قرار گرفته           . باشد  قلمروهای مختلف حائز اهمیت می    

 : اشاره شده است
 

  معیارهای ارزیابی ساخت اصلی –الف 

 که جهت ارزیابی ساخت اصلی موجود منطقه و الگوی ساخت اصلی پیشنهادی آن مـورد توجـه               معیارهایی 

 : قرار گرفته است، به شرح زیر است
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 انسجام و پیوستگی کالبدی؛ −

 ؛17، 16 با مناطق 19 فضایی میان منطقه – پیوستگی رابطه ساختاری –ارتباط مناسب با مناطق همجوار  −

 ؛19ه با ساخت شهر تهران، مناطق همجوار و پیکره منطقه اتصال عناصر اصلی بیرونی پیکر −

 خوانایی مبادی ورودی؛  −

 .ها و پیوندهای درونی منطقه پیوستگی و یکپارچگی شبکه −
 

 بندی   معیارهای ارزیابی پهنه–ب 

 رود کـه از طریـق آن        ترین سند توسعه منطقه به شمار می        بندی به عنوان اصلی     برپایه آنچه که گفته شد، پهنه      

بنـدی بـه تعیـین     از اینـرو، پهنـه    . هـای مختلـف تبیـین نمـود         توان چارچوب توسعه و کنترل توسعه را برای پهنـه           می

های عملکردی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی    ای از مشابهت    این قلمروها براساس مجموعه   . پردازد  قلمروهای همگن می  

 سـعی گردیـده تـا بـا     19ن مختلف در سـطح منطقـه   های همگ لذا به منظور شناخت پهنه. شود  و اقتصادی تعیین می   

 فرهنگـی و    –هـای اجتمـاعی       بندی اجتماعی و عملکردی، مرز قلمروهای مختلف که از لحـاظ ارزش             استفاده از پهنه  

بندی اجتماعی    در ادامه معیارهایی که جهت پهنه     . های مشابهی برخوردارند، تعیین گردد      اقتصادی محیط و از شاخص    

 : پردازیم اند، می کردی مدنظر قرار گرفته اقتصادی و عمل–

 بندی اجتماعی   معیارهای ارزیابی پهنه-1 –ب 

 )های جمعیتی تعادل شاخص(های جمعیتی  تعادل و پایداری ویژگی −

 باسوادی جمعیت  −

 اشتغال جمعیت و رفاه اجتماعی  −

 های اجتماعی  قومیت −
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 بندی عملکردی   پهنه-2 –ب 

 مقیاس عملکردی؛  −

 ت؛ تنوع فعالی −

 ها؛ تراکم فعالیت −

 سطح؛  −

الذکر در محـیط   ها، محورها و کانون با استفاده از معیارهای فوق       های عملکردی مختلف در قالب عرصه       پهنه

GIS       و با استفاده از کدهای ISIC  بندی بـه     ها از معیارهای تعیین پهنه      مقیاس عملکردی کاربری  . شود  ، تعیین می

های مختلف    ها مقیاس عملکردهای مختلف در رده       ب شعاع عملکرد فعالیت   رود به این ترتیب که برحس       شمار می 

 . محله، ناحیه، منطقه و فراتر از آن تعیین شده است

ها در کنار هم معیارهـای اصـلی در تعیـین عملکـرد غالـب                 ها و سطح فعالیت     مقیاس، تنوع و تراکم فعالیت     

اساس اصول و معیارهای ذکـر شـده و بـا سـرلوحه قـراردادن      در ادامه بر. رود  ها، محورها و مراکز به شمار می        عرصه

 : پردازیم بندی پیشنهادی می  الگوی ساخت و پهنه ی ارائهانداز و اهداف تدوین شده به چشم
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  پهنه بندی منطقه و کلیات ضوابط و مقررات پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه-2-2
  منطقه تعیین و پیشنهاد الگوی ساخت اصلی-2-2-1

، مطرح گردید، ایـن منطقـه بـه دلیـل حضـور             19 برپایه آنچه که در بخش ساخت و تحلیل ساختار منطقه            

 دچـار عـدم یکپـارچگی        ،18 و   17،  16موانع کالبدی هم در درون منطقه و هم با مناطق همجوار خود یعنی مناطق               

هـای     به دلیـل ضـعف در عناصـر و پیونددهنـده           19لذا پیکره منطقه    . باشد  بافت و عدم ارتباط و پیوند ساختاری می       

ای چندبخشی، چند مرکزی و فاقد یکپارچگی است، به نحوی که مراکز پیونددهنده مانند فضـاهای                  اش، پیکره   درونی

 . سبز و فضاهای میانی محالت، نتوانسته یکپارچگی، وحدت و یکدستی بافت را پدید آورد

به دلیل ( به ویژه در نواحی غربی منطقه قابل مشاهده است    برهمین اساس عدم یکپارچگی ساخت اصلی که       

ترین ضـعف سـاختاری       به عنوان مهم    ،)ها  ها و قطعات بزرگ اراضی کشاورزی، بایر و کارگاه          های ناشی از کوره     حفره

 ایـن . شود در عین آنکه امکان ایجاد ساختی منسجم و یکپارچه در سـطح منطقـه وجـود دارد                   این منطقه، نمایانده می   

ها    احداث بناهای عمومی و تبدیل حفره       مهم از طریق امکان تداوم عناصر ساختی شامل گسترش محورهای ارتباطی،          

 . پذیر است و قطعات بزرگ به فضاهای عمومی شهری، امکان

برقراری انسجام و یکپارچگی عناصر ساختی “با این رویکرد، هدف کالن در زمینه ساخت کالبدی محدوده،     

 :این هدف در قالب اهداف عملیاتی. ان شدعنو” منطقه

 ارتباط عناصر ساختاری با استخوانبندی شهر تهران به ویژه برقراری ارتباط ساختاری با مناطق مجاور؛ -

 ؛1ای برقراری یکپارچگی و انسجام ساخت چند هسته -

 های متنوع؛  ای از عملکردها و فعالیت تأمین شبکه به هم پیوسته -

                                                           
 به دلیل حضور موانع کالبدی به ویژه بزرگراه نور و تندگویان در سطح منطقه، تقریباً ناممکن است چرا که ایجاد ای امکان ایجاد ساخت تک هسته 1

لذا همانطور که در .  را در پی دارد…های شهری، دسترسی نامناسب به خدمات این مرکز و  چنین ساختی، عواقبی چون تعارض عملکردی با بزرگراه
  .گردد گردد، ساخت چند مرکزی با توجه به شرایط منطقه و عناصر کالبدی آن پیشنهاد می تار پیشنهادی منطقه معرفی میادامه در بخش الگوهای ساخ
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بنابراین با توجه به نقاط ضعف ساختاری منطقه و اهداف تصویر شده در جهت ایجاد               . باشد  قابل تعریف و تحقق می    

ها و امکانات موجود در منطقه شـکل گرفتـه، بـه ارائـه الگوهـای       ساختاری مطلوب و کارا برای آن که برپایه فرصت       

ر چـارچوب اهـداف ترسـیم    ساختاری پیشنهادی منطقه پرداخته و سپس با پایه قراردادن معیارهای ساخت مطلوب د     

گردد  شده منطقه و سنجش الگوهای پیشنهادی با این معیارها به انتخاب الگوی ساختاری بهینه توسعه منطقه اقدام می           

های جغرافیایی منطقه الگوی توسعه ساخت پیشـنهادی آن تـدوین             و در نهایت با توجه به شرایط مکانی و چارچوب         

 .  شود  می

انـد، بسـیار متنـوع         تا به امروز به عنوان اشـکال تجریـدی شـهرها شـناخته شـده               اشکال مختلف توسعه که    

لیکن این  . ای، شطرنجی اشاره نمود      چندهسته  توان به اشکال توسعه مرکزی، شعاعی، خطی،        از این میان می   . باشند  می

لـذا بـا توجـه بـه      طلبـد،     های جغرافیایی و شرایط مکانی می       های خاص خود را در چارچوب       اشکال هر کدام ویژگی   

لـذا در ادامـه بـه ارزیـابی الگـوی سـاخت             . باشند  شرایط موجود منطقه برخی از این اشکال قابل بحث و ارزیابی می           

 : پردایم می) طرح جامع ساماندهی( فرادست  ای و الگوی پیشنهادی طرح مرکزی، چندهسته تک
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 ماندهی تهران  در طرح جامع سا19الگوی پیشنهادی منطقه : گزینۀ اول 

 در خصوص منطقـه     1371های مطرح، الگوی پیشنهادی طرح جامع ساماندهی تهران، مصوب            یکی از گزینه   

 . باشد  می19

 :این طرح که با اندیشه 

 ای منطقه از تقسیمات شهر تهران ؛ تابعیت شبکه .1

 ها ؛  نسبت به استقرار کاربری) فونکسیونل(نگرش عملکردی  .2

 ها؛  تثبیت بخش اعظم کاربرینقش خوابگاهی منطقه و .3

 تبدیل پادگان قلعه مرغی به منطقه مسکونی؛ .4

 . کند شکل گرفته است، الگویی را به شرح زیر ارائه می

 کند؛  بخش تقسیم می2های بزرگراهی که منطقه را به  احداث شبکه .1

 تثبیت مرکز منطقه در جوار بزرگراه نور؛ .2

 های کارگاهی؛ بزرگی از کاربریاختصاص پهنه غربی به بخش مسکونی و حذف بخش  .3

 ها؛ بینی فضای سبز و حفظ برخی کارگاه بار و پیش های موجود مانند میدان میوه و تره تثبیت کاربری .4

غـرب و   ( بخش عمده در منطقه شامل دو بخش مسکونی          4به این ترتیب طبق الگوی پیشنهادی این طرح،         

بـه  (بار و فضای سبز حفـاظتی         ری یعنی میدان میوه و تره      فراشه –و دو بخش با عملکرد شهری       ) شرق بزرگراه نور  

مرکـز منطقـه نیـز در بخـش میـانی           . قابل تشـخیص اسـت    ) ترتیب در بخش جنوب شرقی و جنوب غربی منطقه        

 :توان چنین برشمرد بنابراین مزایا و معایب این گزینه را می. بینی شده است بزرگراه نور پیش

 

 

 



 



 )گذاری گیری و سیاست  تصمیم( 19 الگوی توسعه منطقه              
 

 

 :مزایا

 ؛3در بافت مسکونی منطقه و به ویژه ناحیه برقراری نسبی یکپارچگی  .1

که به ایجاد کلیـت  ) ای در بخش میانی بزرگراه نور       تمرکز خدمات منطقه  (ای در منطقه      وجود نظام تک هسته    .2

 کند؛  واحد و یکپارچگی بافت کمک می

 ی قوی خدماتی در مرکز منطقه؛ همسویی اجتماعی به دلیل وجود هسته .3

 

 :معایب الگو

 ای در منطقه و از بین بردن یکپارچگی آن به دلیل عبور بزرگراه نور؛ له مراتب شبکهعدم رعایت سلس .1

 بینی مراکز ناحیه، نادیده گرفتن سلسله مراتب مراکز خدماتی؛  عدم پیش .2

 های مختلف عملکردی؛ فقدان ارتباط بین بخش .3

 ؛) ه با کاربریناسازگاری شبک(عدم توجه به تعارض مرکزیت منطقه با ماهیت شبکه بزرگراهی نور  .4

هـای موجـود کـارآیی الزم را     ها و کل منطقه وجود ندارد و شـبکه      غربی برای بخش   –هیچگونه ارتباط شرقی     .5

 ندارند؛

 صنعتی منطقه کـه یکـی از محورهـای          –های تولیدی     نادیده انگاشته شدن مرکزیت کارگاهی و نقش فعالیت        .6

 شود؛ مهم توسعه محسوب می

  شهری منطقه؛–ای  ی فرامنطقهها عدم توجه کافی به فعالیت .7

 عدم توجه به برقراری ارتباط ساختی با مناطق همجوار  .8
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 ) الگوی تک مرکزی منطقه با ایجاد مراکز ناحیه و محالت(الگوی سلسله مراتبی مراکز : گزینه دوم

الت این الگو در پی ایجاد یکپارچگی در منطقه و افزایش همسویی اجتمـاعی میـان سـاکنین منطقـه و محـ            

ایـن  . باشـد   می) بخش میانی آن  (مختلف آن از طریق استقرار مرکزی قوی در مرکز ثقل منطقه و در جوار بزرگراه نور                 

همچنـین  . آورد مرکز منطقه بر تمامیت و انسجام منطقه کمک کرده و محلی برای برخوردهای اجتمـاعی فـراهم مـی                  

 :بنابراین این الگو با اندیشه. ی و محلی نیز رعایت شده استا سلسله مراتب خدمات در این الگو با ایجاد مراکز ناحیه

 ای منطقه از تقسیمات شهر تهران؛ تابعیت شبکه .1

 تقویت انسجام و یکپارچگی در منطقه  .2

 رعایت سلسله مراتب خدمات شهری  .3

ایجـاد تنـوع    (ای و شهری منطقه در کنار نقش خوابگـاهی و سـکونت آن                های فرامنطقه   تقویت و توسعه نقش    .4

 ) ها اربریک

 :کند شکل گرفته است و الگویی بدین شرح ارائه می

 تثبیت مرکز منطقه در جوار بزرگراه نور؛ .1

های صنعتی، پرورش گـل و         شهری شامل کاربری   –ای    های فرامنطقه   اختصاص پهنه جنوبی منطقه به کاربری      .2

 بار؛ گیاه میدان میده و تره

 ؛3 فضایی بویژه در ناحیه –ام کالبدی گسترش پهنه مسکونی ناحیه جهت دستیابی به انسج .3

 ای و محلی؛ ای، ناحیه رعایت سلسله مراتب خدمات شهری از طریق توزیع مراکز منطقه .4

 ها؛ رعایت سلسله مراتب شبکه دسترسی .5

 –ای    لذا در این الگو دو بخش مسکونی در بخش غربی و شـرقی منطقـه و دو بخـش بـا عملکـرد فرامنطقـه                        

با . ای و مراکز نواحی قابل مشاهده است       وب غربی منطقه به همراه یک مرکز قوی منطقه        شهری در بخش جنوبی و جن     

 : باشد بندی می توجه به اندیشه این گزینه، مزایا و معایب آن به شرح ذیل قابل دسته
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 :مزایا 

 ؛3برقراری نسبی یکپارچگی در بافت مسکونی منطقه و ناحیه  -

 ای در منطقه ؛ وجود نظام تک هسته -

 ی اجتماعی به دلیل وجود هستۀ خدماتی در مرکز منطقه ؛همسوی -

 ایجاد سلسله مراتب خدمات شهری شامل مرکز منطقه، مراکز ناحیه و مراکز محالت؛ -

 های عملکردی؛ ها و ایجاد ارتباط بین بخش ایجاد سلسله مراتب دسترسی -

 ای؛ های فرامنطقه توسعه فعالیت -

  ارتباط میان نواحی دو سوی بزرگراه نور؛ غربی در جهت گسترش–ایجاد محورهای شرقی  -

  ایجاد تعادل بین نواحی؛ -

 ؛16برقراری ارتباط با منطقه  -

 

 :معایب طرح

 ؛) ناسازگاری شبکه با کاربری(عدم توجه به تعارض مرکزیت منطقه با ماهیت شبکه بزرگراهی نور  -

 رود؛ طقه به شمار میترین مانع ایجاد کلیت و یکپارچگی در بافت مسکونی من بزرگراه نور عمده -
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 ای  الگوی چند هسته: گزینه سوم

ای بـا      شامل تعارض تمرکز خدمات منطقه     19 منطقه   3این گزینه، با توجه به معایب تمرکزگرایی در ناحیه           

ماهیت شبکه بزرگراهی نور، ایجاد بستری برای تعارضات اجتماعی و همچنین مشـکالت معمـول تمرکززدایـی ماننـد                

بنابراین این گزینه، بـا     . به سمت الگویی مرکب از دو مرکز سوق داده شده است          . . . یک، دسترسی مشکل و     ایجاد تراف 

 :اندیشه

 ای منطقه از تقسیمات شهر تهران؛ تابعیت شبکه .1

 توزیع متناسب خدمات شهری در سطح منطقه و ناحیه و دسترسی مناسب آنها؛ .2

 کنار نقش خوابگاهی و سکونتی آن؛ای و شهری در  های فرامنطقه تقویت و توسعه نقش .3

 :به معرفی الگویی با خصوصیات زیر پرداخته است

 ایجاد دو مرکز مهم و عمده در منطقه؛ -

 باشد؛ ایجاد محورهای خدماتی اصلی منطقه و ناحیه که متصل کننده مراکز منطقه و نواحی به یکدیگر نیز می -

 ؛ای های فرامنطقه اختصاص پهنه جنوبی منطقه به کاربری -

  به ویژه بخش غربی آن؛19تأمین یکپارچگی در بافت مسکونی منطقه  -

 ها؛ رعایت سلسله مراتب شبکه دسترسی -

 ای در طول محورها؛ ای و محله ای، ناحیه پراکنش سلسله مراتبی خدمات شهری شامل خدمات منطقه -

ت که ایـن دو مرکـز از طریـق          ، دو مرکز عمده خدماتی را خواهیم داش       19با این توصیف طبق الگوی فوق، در منطقه         

ای در  ای و محلـه     همچنین سایر خدمات ناحیـه    . شوند  محوری که ارتباط دهنده نواحی منطقه است، به هم مرتبط می          

 . اند طول محورهای اصلی مرز نواحی و محالت توزیع شده

 :بندی نمود توان به شرح زیر دسته مزایا و معایب این الگو را می
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 :مزایا 

 منطقه و بافت مسکونی آن؛/  یکپارچگی ناحیه تأمین نسبی -

 توزیع سلسله مراتبی خدمات در سطح محله، ناحیه و منطقه؛ -

 ها؛ رعایت سلسله مراتب دسترسی -

 )حفظ ماهیت بزرگراه نور(ها و شبکه  سازگاری کاربری -

 ای و ایجاد اشتغال برای ساکنین؛ های فرامنطقه تأمین فعالیت -

 ارض محور نور با مراکز؛شکل ساختاری مرکزی و عدم تع -

 تعارض اجتماعی کمتر؛ -

 ها؛  اختالط و تنوع کاربری -

 حس مکان مرکزیت؛ -

 

 :معایب

 تفکیک منطقه به دو بخش غربی و شرقی و تضعیف کاراکتر یکپارچگی منطقه  -
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 19های ساخت پیشنهادی توسعه منطقه  ارزیابی الگوی •
  نطقـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و براسـاس معیارهـا،              های مختلف توسـعه م      در این بخش الگوها یا مدل      

شایان ذکـر   . شوند    اند، ارزیابی می    انداز تدوین شده شکل گرفته      های عملکردی که بر مبنای چشم       استانداردها و ارزش  

باشد، بلکه هـدف بهبـود سـاختار کنـونی        ها پیدا کردن ساختار جدید برای منطقه نمی         است که هدف ازارائه این مدل     

انداز مطلـوب منطقـه و نقـش و           لذا برپایه تصاویر چشم   . باشد  قه با پاسخ به چگونگی توسعه مطلوب برای آن می         منط

جایگاه آتی آن، در سطح شهر تهران به ارزیابی الگوهای مجرد و انتخـاب الگـوی بهینـه توسـعه بـرای آن از طریـق                          

تـوان در   ایـن معیارهـا را مـی   . پردازیم  داری می سنجش این الگوها در پاسخگویی به اهداف ذکر شده و معیارهای پای           

ای از خدمات و تسهیالت متنوع را فراهم کـرده بـدون اینکـه ایجـاد             قالب ساختاری که در دسترسی به انواع گسترده       

ازدحام نماید، ساختاری که اختالط اجتمـاعی را میسـر گردانیـده و فراینـد انتگراسـیون اجتمـاعی را تقویـت کنـد،                        

ای از استقالل و خـودکفایی منطقه را تأمین نمایـد، سـاختاری بـا امکـان تحـرک بسـیار زیـاد                     درجه ســاختاری کـه 

(Ease of movement) و 1، ساختاری یکپارچه و پیوسته، خوانا و با کاراکتر ویژه، ساختاری با محدودیت توسـعه

براین اساس  . ت اجتماعی؛ تحقق نمود   ها و محیطی با امنی      در نهایت ساختاری با ایجاد محیطی امن و عاری از آلودگی          

 . پردازیم  می19به ارزیابی الگوهای ساخت پیشنهادی منطقه 

در ایـن  . اسـت ” ماتریس تحقـق اهـداف   “ها انتخاب شده،      الزم به ذکر است که روشی که برای ارزیابی گزینه         

 . شود معیارها داده میروش بسته به میزان تطابق و پاسخگویی هر گزینه با معیارها، وزنی به هر کدام از 

 

 

                                                           
تا از این طریق توسعه بیرویه      . رسد  ای بودن منطقه در سطح شهر تهران، الزم و ضروری به نظر می              ایجاد ساختاری با محدودیت توسعه به دلیل حاشیه        1

هـای    این عمل از طریق استفاده مجرد از اراضی بایر، کـاربری          . گردد) حواشی محدوده منطقه  ( و موجب حفاظت از اراضی پیرامونی منطقه         متوقف گردیده 
ری تر کردن توسعه مسکونی منطقه و تا حد امکـان احتـراز از توسـعه غیرضـرو                  ها و انبارها و کمک به فشرده        ها، کارگاه   کم استفاده یا ناسازگار مانند کوره     

 . کاربری مسکونی بر اراضی سبز و کشاورزی، قابل انجام است
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  ماتریس ارزیابی عملکرد الگوهای پیشنهادی توسعه منطقه - 14جدول شمارۀ 

 الگوی شماره سه الگوی شماره دو الگوی شماره یک معیارها

    یکپارچگی بافت مسکونی 
    ارتباط با مناطق همجوار

    میزان محدودسازی توسعه 
    ات سلسله مراتب توزیع خدم
    ها  اختالط و تنوع کاربری
    امکان اختالط اجتماعی

    توان استقالل محلی 
    ها ایجاد سلسله مراتب دسترسی

    پذیری و خوانایی  تجسم
    ها   عدم تعارض عملکردی با سلسله مراتب شبکه

    حس مکان و مرکزیت 
 44/17 جمع

44/35 
44/38 

 

در نهایت، ماتریس ارزیابی عملکرد الگوهای پیشنهادی توسعه منطقه که برپایه جدول فوق صورت گرفت،                

براین اسـاس،   . گردد  ای بود، به عنوان گزینه مناسب توسعه منطقه انتخاب می           گزینه سوم که معرف الگوی چند هسته      

له مراتب خدماتی در مقیاس ناحیـه و محلـه ارائـه            الگوی توسعه منطقه مبتنی بر وجود دو مرکز منطقه به همراه سلس           

 . پردازیم در ادامه به تطبیق این گزینه با شرایط مکانی منطقه می. شود می
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 19الگوی تطبیقی ساخت پیشنهادی منطقه  •
 و بیـان جغرافیـایی آن، براسـاس الگـوی تجریـدی             19     در جهت مکانی نمودن الگـوی توسـعه سـاخت منطقـه             

 امـری ضـروری     19باشد، تهیه الگوی تطبیقی ساخت پیشـنهادی منطقـه            ای می   ه که الگوی چندهسته   پیشنهادی منطق 

های مکانی توسعه بدین شـرح تـدوین           با اشراف بر شرایط موجود و فرصت       19لذا الگوی تطبیقی منطقه     . نمایاند  می

 : گردیده است

ه مراکز باشد، از دسترسـی مناسـب و موقعیـت           تواند در سطح منطقه امتداد یافته، مرتبط کنند         تنها محوری که می    -

 تـأمین   16مطلوب برخوردار گردد و عالوه بر این پذیرای نقش خدماتی باشد و همچنین ارتباط منطقه را بـا منطقـه                     

 غربـی منطقـه     –ترین محـور خـدماتی شـرقی          لذا این محور به عنوان مهم     . باشد  نماید، محور شکوفه و امتداد آن می      

ای در  ای و ناحیه های شهری در مقیاس منطقه ش این محور شریانی درجه دو بوده که انواع کاربری     نق. گردد  مطرح می 

 . امتداد آن استقرار خواهند یافت

تواند به عنوان مرزی       غربی منطقه و برقراری یکپارچگی آن می       –محور دیگری که عالوه بر تأمین ارتباط شرقی          -

 . طقه نیز به شمار رود، محور شقایق و امتداد آن در سرتاسر منطقه استهای شهری مستقر در جنوب من برای کاربری

 این محور برای استقرار مراکـز      ای محور شکوفه و با توجه به پتانسیل          منطقه –ای    با توجه به نقش خدمات ناحیه      -

بـه منظـور    . گردنـد   هایی از آن، این مراکز در امتداد این محور پیشنهاد مـی             منطقه به دلیل وجود اراضی بایر در بخش       

 . گردد برقراری تعادل در ارائه خدمات یک مرکز منطقه در بخش غربی و یک مرکز در نیمه شرقی پیشنهاد می

ای    جنوبی منطقه که منطبق بر محورهای موجود بوده، به عنوان محورهـای خـدماتی ناحیـه                –محورهای شمالی    -

 شکل گرفته و هم اکنون نیز بـه عنـوان محـور خـدماتی               چرا که این محورها در بخش شرقی کامالً       . گردند  مطرح می 

 . نمایند و در بخش غربی نیز قابلیت توسعه را دارا هستند عمل می

پهنه مسکونی بخش غربی و شرقی و ایجاد پیوستگی بافت مسکونی در بخش غربی با استفاده از اراضـی بـاز و                       -

 . بایر ممکن است
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 . اند وب غرب و غرب محدوده استقرار یافتههای شهری و فراشهری در جنوب، جن کاربری -

 . گردد  ارائه می19در نهایت براساس الگوی تطبیقی پیشنهادی، ساخت کالبدی پیشنهادی منطقه 
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 تفاده از اراضی منطقه اسبندی  یین و پیشنهاد الگوی پهنه تع-2-2-2

  الگوی پهنه بندی پیشنهادی-2-2-2-1

بنـدی وضـع موجـود      برپایه نتایج مطالعات انجام گرفتـه درخصـوص پهنـه        19 بندی عملکردی پیشنهادی منطقه     پهنه

، 1-2منطقه، الگوی ساخت پیشنهادی توسعه منطقه و در نهایت بر مبنای اصول، مبانی و معیارهای ذکر شده در بنـد                     

 . صورت پذیرفته است

 تقسـیمات مربـوط بـه       ، به همراه اهـداف تـدوین شـده در رأس          19انداز توسعه منطقه      در عین اینکه چشم    

 بـه شـرح زیـر    19بندی پیشنهادی منطقه  الذکر، پهنه با کنار هم قرارگیری مطالعات فوق. بندی واقع گردیده است   پهنه

 : تدوین شده است

ای از سـطح منطقـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در پـی برقـراری          پهنه مسکونی؛ این پهنه، بخش عمده  -

 . ر بخش غربی آن و تثبیت بافت مسکونی بخش شرقی استپیوستگی بافت مسکونی منطقه د

پهنه خدماتی؛ برپایه مطالعات وضع موجود، این پهنه در قالب سه عنصـر عرصـه، محـور و مراکـز خـدماتی در                        -

بندی خدماتی منطقه نیز به تعیین موقعیت این سـه عنصـر              لذا الگوی پیشنهادی پهنه   . سطح منطقه شناسایی شده است    

  :پرداخته استدر سطح منطقه 

 . بار بوده که در بخش جنوبی منطقه واقع شده است عرصه خدمات؛ این عرصه شامل میدان مرکزی میوه و تره -

بنـدی منطقـه      مراکز خدماتی؛ این مراکز در دو شکل مراکز موجود و مراکز پیشنهادی در الگوی پیشـنهادی پهنـه                  -

ه یکی در بخش غربی و دیگری در نیمه شرقی منطقه مکانیـابی             مراکز پیشنهادی در قالب دو مرکز منطق      . اند  ارائه شده 

 .اند باشد، تثبیت گشته ای در بخش شرقی منطقه می  منطقه–ای   مرکز ناحیه3اند، و مراکز موجود که شامل  شده

 . اند محورهای خدماتی؛ این محورها نیز در دو دسته محورهای پیشنهادی و محورهای موجود مطرح شده -
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نهادی شامل دو محور شرقی و غربی است که یکی با عملکـرد محـور شـریانی درجـه یـک                     محورهای پیش 

کنـد، مکـان اسـتقرار     عالوه بر اینکه ارتباط بین غرب و شرق و شمال شرق منطقه را برقرار می   ) امتداد محور شقایق  (

 . باشد های شهری نیز می کاربری

 غربی منطقـه    – عالوه بر برقراری ارتباط شرقی       2نیز با عملکرد شریانی درجه      ) محور شکوفه (محور دیگر    

ای، مکـان اسـتقرار عملکردهـای در ایـن مقیـاس               منطقـه  –ای    و تأمین یکپارچگی آن، به عنوان محور خدماتی ناحیه        

 . باشد می

باشـند،    سایر محورهای خدماتی منطقه که شامل محورهای میعاد، مهران، احسانی، بدر، خالزیل و پیروز می              

این محورهـا   . تأکید شده است  ) خالزیل و پیروز  ( و بر ارتقای نقش و عملکرد آنها به ویژه دو مورد اخیر              تثبیت شده 

 . پردازند ای می به ارائه خدمات در مقیاس فرامحلی و ناحیه

بنـدی وضـع موجـود منطقـه صـورت       های مربوطه؛ برپایه مطالعاتی که در بخـش پهنـه         پهنه کشاورزی و فعالیت    −

انـداز و     لـذا در راسـتای چشـم      . باشـد   اضی کشاورزی در بخش جنوب غربی منطقه قابل مشاهده مـی           پهنه ار   گرفت،

اهداف تدوین شده در زمینه ارتقای نقش و جایگاه منطقه در جهت ایجاد محدودیت توسعه مسکونی به دلیـل واقـع                     

آزادراه ( با کمربندی تهران      در حاشیه جنوبی شهر تهران و ایجاد کمربند و حائلی بین حوزه مسکونی             19شدن منطقه   

 در ایـن بخـش از منطقـه    …های وابسته از قبیل نمایشـگاه گـل و گیـاه و          پهنه اراضی کشاورزی و فعالیت    ) آزادگان

 . گردد پیشنهاد می

عرصـه اول در    .  نمایشگاهی؛ این پهنه به صورت دو عرصه در سطح منطقه قابل شناسایی اسـت              –پهنه تفریحی    −

) نمایشگاه مصالح ساختمانی  ( نمایشگاهی   –ها با عملکرد تفریحی        سطوح اراضی باز و کوره     بخش غربی منطقه و در    

 و  17،  16و عرصه دوم در بخش شمالی منطقه و در قسمتی از اراضی باز پادگان قلعه مرغی و در مـرز سـه منطقـه                         

 . استقرار یافته است) پارک اکولوژیک( با عملکرد فضای باز 19
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آبـاد    بندی وضع موجود، در بخش غربی منطقه در سایت صنعتی علی            ه نیز با استفاده از پهنه     پهنه صنعتی؛ این پهن    −

استقرار این پهنه که به عنوان پارک صنعتی مطرح شده است، در راستای تقویت جایگـاه و نقـش                   . پیشنهاد شده است  

 . ته استهای موجود و دسترسی و موقعیت مطلوب مکانی، صورت گرف منطقه با استفاده از فرصت

 بندی استفاده از اراضی منطقه  تعیین و پیشنهاد الگوی پهنه −

بندی وضعیت موجود منطقه گفته شد، بخش غربی منطقه           بندی مطالعات پهنه    نچه که در جمع     بنابراین طبق آ   

و  فرهنگی، فقر خدماتی از یک طـرف   –با معضالت کالبدی، سیستم بسته اجتماعی       ) 19ناحیه سه شهرداری منطقه     (

هـای آجرپـزی، انبارهـای        های ناسازگار با بافت مسکونی و در رأس آنهـا کـوره             ها و انبارها و کاربری      حضور کارگاه 

عمده مشکالتی از این دست برای پهنه مذکور، ناشـی از سـیر تحـوالت               .  از سوی دیگر، روبرو است     …ضایعات و   

از خط قانونی شهر تهران و در نتیجه عدم توجـه           کالبدی منطقه و واقع شدن بخش اعظم این پهنه در محدوده خارج             

لیکن مطابق پیشنهاد طرح جامع ساماندهی با اضافه شدن این پهنه به محدوده قانونی شهر تهران، پهنه                 . باشد  به آن می  

های بالقوه موجود در آن، شرایط نسـبتاً مطلـوبی از سـکونت را     طلبد تا با توجه به فرصت مذکور توجه خاصی را می   

بندی در نیمه غربی با توجـه بـه نقـش و عملکـرد آتـی             براین اساس الگوی پیشنهادی پهنه    .  ساکنین فراهم آورد   برای

 . باشد  صنعتی و کشاورزی می منطقه شامل سه پهنه عمده مسکونی،

 خـدماتی    بندی شکل گرفته در وضعیت موجود شامل سه پهنـه عمـده مسـکونی،               در نیمه شرقی منطقه پهنه    

در این بخش   ) بار  میدان میوه و تره   (با توجه به آنکه پهنه مسکونی و خدماتی         . باشد  و نظامی می  ) بار  و تره میدان میوه   (

شوند لیکن در مورد کاربری نظامی بـا            ها تثبت می    بندی پیشنهادی این پهنه     اند لذا در الگوی پهنه      از منطقه شکل گرفته   

خارج تهران و آزاد شـدن اراضـی آن و بـا عنایـت بـه نیـاز منـاطق                    به  ) ها  پادگان(توجه به انتقال کلیه اراضی نظامی       

لذا بخش شرقی   . اند  های مسکونی و فضای سبز تخصیص یافته        پیرامونی به فضای باز، محدوده این پادگان به کاربری        

سـبز  و فضـای    ) بـار   میدان میوه و تـره    (های عمده مسکونی، خدماتی       بندی پیشنهادی شامل پهنه     منطقه در الگوی پهنه   

 .باشد می) پارک اکولوژیک در شمال قلعه مرغی(
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آید، پهنه جنوبی منطقه به صورت نـواری در           بندی پیشنهادی منطقه برمی     در نهایت همانطور که از نقشه پهنه      

بـار و     ای کـه شـامل میـدان میـوه و تـره              فرامنطقـه  –ای    هایی با مقیاس عملکردی منطقـه       بخش جنوبی آن به کاربری    

باشد، اختصاص یافته است، سایر نقاط منطقه بـه کـاربری مسـکونی و خـدمات                  اورزی و صنعتی می   های کش   فعالیت

 . باشند وابسته به آن و در کل جزء پهنه مسکونی می
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   تعیین محدوده بافت فرسوده و راهبردهای نوسازی و بهسازی آن -2-2-2-2

طقه به ویژه بافت مسکونی آن جریانی تدریجی، آرام و متکی بـه             موضوع بهسازی و نوسازی و کارآمد کردن بافت من        

کلیۀ مالحظات زیست محیطی، سوانح طبیعی به ویژه زلزله، مالحظات جغرافیایی، اجتمـاعی و اقتصـادی در منطقـه                   

 . باشد می

های فرسوده براسـاس معیارهـای تعیـین          بندی بافت   ، شناسایی دسته  19 گزارش الگوی توسعه منطقه       دوم ویرایش در

براین اساس سه معیار جهت شناسایی . طق شهرداری تهران صورت پذیرفتشده در جزوه راهنمای الگوی توسعه منا      

 :های فرسوده مالک عمل قرار داده شد بافت

دوام که براساس نوع مصالح بکار رفته در اسکلت ساختمان             درصد ساختمان کم   60های شهری با بیش از        بلوک -

 هکتار اراضی بـا ایـن ویژگـی در کـل     4/248دهنده وجود سطحی بالغ بر        نشان مطالعات. این شناسایی انجام شد   

 . باشد  می19منطقه 

 8/148 کـه      مترمربـع؛  100 درصد قطعات تفکیکی مسکونی کمتـر از         60های شهری با بیش از        شناسایی بلوک  -

 . باشند های کل منطقه شامل قطعات مسکونی با ویژگی فوق می هکتار از سطح بلوک

 هکتـار از  2/120 متر عرض دارند؛ کـه  6ر محلی آن عمدتاً کمتر از های شهری که معاب     شناسایی محدوده حوزه   -

 . باشد  متر می6سطح منطقه شامل بافت مسکونی با معابر کمتر از 

 : بندی بافت فرسوده در سه گروه به شرح زیر انجام شد های فوق طبقه پس از شناسایی محدوده بلوک

هـای آن      درصـد سـاختمان    60ی شهری است که بـیش از        ها  بافت فرسوده نوع اول؛ که شامل آن دسته از بلوک          -

 هکتار از اراضی مسکونی دارای فرسودگی نوع        4/248،  19براین اساس در کل محدوده منطقه       . باشند  دوام می   کم

 .باشند اول می
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 درصـد قطعـات   60پوشانی بافت فرسوده نوع اول با بافـت دارای   بافت فرسوده نوع دوم؛ که شامل محدوده هم    -

 هکتار از مساحت کل سطح مسکونی منطقه با         1/103براین پایه   . دباش  مترمربع می  100ا مساحت کمتر از     زمین ب 

 . شود توجه به دارا بودن چنین شرایطی فرسوده تلقی می

پوشـانی بافـت فرسـوده نـوع دوم بـا           بافت فرسوده نوع سوم؛ که شناسایی این بافت از طریق تعیین محدوده هم             -

 هکتـار از    85/44 بنـابراین در کـل منطقـه         . متر صورت گرفته اسـت     6مدتاً با عرض کمتر از      بافت دارای معابر ع   

 . باشد سطح مسکونی دچار فرسودگی نوع سوم می

از طرفی با توجه به جریان تدریجی بهسـازی و          . باشند   می 19ارقام فوق بیانگر گستردگی فرسودگی در سطح منطقه         

در . شود  فاز مطرح می3فرهنگی مردم برنامه بهسازی و نوسازی اساساً در  –نوسازی و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی     

 2در فـاز    . فاز نخست معیارهای دسته سوم با توجه به شدت باالی فرسودگی آن از ابعاد مختلف، مبنای کـار اسـت                   

های مربوط بـه      ذیالً به تشریح چارچوب   . گیرند   معیارهای دسته اول اساس کار قرار می       3 و در فاز     2معیارهای دسته   

 : پردازیم فاز نخست می
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 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده فاز نخست 

تفاوتی نسبت به آن، منطقـه را         در صورت انفعال و بی    . ای پیچیده و تأمل برانگیز است       معضل فرسودگی مقوله  

گـردد و اقـدام       ده مـی  دچار اضمحالل قطعی نموده و همراه با سایر مناطق روز به روز بر ابعاد فرسودگی تهران افـزو                 

زده موجب اتالف سرمایه و وقت مسؤولین و مردم گشته به نحویکه سـاکنین محـدوده                  نامناسب، ناهماهنگ و شتاب   

ای دیگـری در      گزینی اجتماعی در قالب بافـت فرسـوده         مورد نظر به سمت اراضی پیرامون رانده شده و روند جدایی          

ر واقع معضل بدمسکنی و فرسودگی به شکلی دیگـر خـارج از حیطـه            د. شود  کنار محدوده مورد نظر از سرگرفته می      

 . شود گر می نظارت مسؤوالن جلوه

های مداخله مستقیم دولـت       تجربیات جهانی حل معضل نواحی فرسوده شهرهای بزرگ عمدتاً شامل سیاست          

های مورد نظر به      ستسیا. های اجتماعی ساکن در محل است       و مداخله غیرمستقیم از طریق مشارکت با مردم و گروه         

 . گردد طور اجمال به شکل زیر ارایه می

هـای    هـای ارزان قیمـت و اعطـای وام          در سیاست مداخله مستقیم، دولت به نوسازی شـهری، ایجـاد خانـه             

ها برپایه این فرض طراحی شده است که اگر به اندازه کافی واحد مسکونی ایجاد شود                  سیاست. پردازد  سازی می   خانه

 مسکن شامل تـأمین سـرمایه کـافی بـرای ایجـاد              های مسأله   حل  در این چارچوب، راه   . ن حل خواهد شد   مسأله مسک 

های جدید ساخت، یافتن مصالح ساختمانی با کیفیت خوب و قیمت مناسب و طراحی نوین                 مساکن، استفاده از شیوه   

 1. تر از فضا است مساکن به منظور استفاده مطلوب
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ا حمایت دولت، قطعات زمین را در نقاط متراکم شهر در نظر گرفتـه و پـس از                  در این سیاست، سازندگان ب     

ایـن  . کننـد  های قدیمی را تخریب و به جای آنها مسـاکن جدیـد بنـا مـی         تخلیه این مناطق از ساکنین اولیه، ساختمان      

سیاست نامبرده . گردد ای و مساکن نابهنجار محسوب می سیاست در راستای مبارزه با فرسایش شهری و محالت زاغه 

به دلیل اقدام مستقیم دولت از گستردگی بیشتر و مـدت زمـان کمتـری نسـبت بـه روش مشـارکتی و گـام بـه گـام                             

از جملـه ایـن موانـع    . ای مواجه گردیـده اسـت   برخوردار است لیکن در عمل در شهرهای بزرگ دنیا با موانع عدیده          

های کم درآمد، مغایرت استانداردهای رایج بـا تـوان            ن گروه ها در تأمین مسک     توان به محدودیت منابع مالی دولت       می

 .  فرهنگی مردم اشاره نمود–مالی و خصوصیات اجتماعی 

های فرسوده و توجه فزاینده به        ها در زمینه مداخله در بافت       های اخیر با مدون شدن تجربیات دولت        در سال  

ـ  (Participatory Aporoach) 1رویکـرد مشـارکتی    وط بـه مـدیریت شـهری شـکل دیگـری از       در مباحـث مرب

 . گردد های مداخله مطرح می سیاست

هـا و   ها به تنهایی قادر به تأمین مسکن کافی برای افراد کم درآمد نیستند، با اتخاذ سیاست        از آنجائیکه دولت   

شـان    نـدگی توان افراد کـم درآمـد را در بهبـود و ارتقـای کیفیـت ز                 های جدید در بکارگیری ابزارهای الزم می        روش

تنظـیم  (هـای مختلفـی همچـون پـول           تـوان در حـوزه      ابزارهای دولت در دخالت در امر مسکن را می        . همراهی نمود 

های سـاختمانی، ایجـاد تعـادل بـین           افزایش تراکم (، زمین   )…های پولی، تسهیالت بانکی، پرداخت یارانه و          سیاست

 . مورد توجه قرار داد) …تجمیع قطعات و  (ها و وضع قوانین و دستورالعمل) …عرضه و تقاضای زمین و 

                                                           
توان به معناي شركت و حضور جدي، فعال،  مشاركت شهري را مي. هاي توسعه و مديريت شهري مطرح گرديد  ميالدي در برنامه1980رويكرد مشاركيت از دهه  1

 . ازمان يافته اجزاي سازنده جامعه شهري براي نيل به اهداف مجعي جامعه شهري دانستآگاهانه و س
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 که در زیر به آن      1نامیم واجد چند اصول راهنما است         می” ارتقای کیفیت سکونت  “این سیاست که ما آن را       

 :گردد اشاره می

 ای بالقوه در جهت رفع مشکل نیازمندان مسکن  استفاده مطلوب از اراضی شهری بعنوان سرمایه -1

 الیق اجتماعی در منطقه و به حداقل رساندن از هم گسیختگی جامعه حفظ پیوندهای درونی و ع -2

یاری رساندن به ساکنین محدوده مورد نظر به نحویکه مساکن خود را با توانایی مالی خود به مرور زمـان بهبـود             -3

 . بخشند

 . ها افزایش استانداردهای شهرسازی در زمینه خدمات شهری و کاهش بار مالی و خدمات شهرداری -4

 . شگیری از توسعه بافت ناسالم محالت فرسوده توسط خود افرادپی -5

های فنـی، وضـع    وام مسکن، کمک(گیری از ابزارهای دولت   توان با بهره    در واقع با استفاده از این سیاست می       

، کـاهش هزینـه اسـتفاده از        )…ها و تبدیل واحدهای مسکونی غیرقانونی به مساکن قـانونی و              قوانین و دستورالعمل  

این سیاست بـه  . دمات عمومی و اقدامات تشویقی به ساختن خانه یا مرمت آن در نواحی فقیرنشین همت گماشت     خ

شکل تدریجی و با رویکردی مشارکتی از سوی دولت، بخش تعاونی، خصوصی، نهادهای مردمی و اهـالی محـدوده                   

 . شود به مورد اجرا گذاشته می

 :پردازیم ع اصلی میحال پس از ارایه مقدمه اولیه به طرح موضو

                                                           
 سازمان برنامه و – مترجم عباس خمرب – و ابعاد اجتماعي مسكن -1379 – مست – دكتر حممدرضا دالل پور حممدي –ريزي مسكن  جهت اطالعات بيشر به برنامه 1

 . مراجعه شود1363بودجه، 
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 به جهت ساخت کالبدی و معضالت اجتمـاعی منبعـث از آن بـه عنـوان                 19بافت مسکونی محدوده منطقه      

دار شهری مطرح گشته و به منظور تحقق زیست سالم شهری نیازمند توجه، بازنگری، تدوین سیاسـت و                    بافت مسأله 

ک بودن قطعات تفکیکی و نامتعارف بـودن گـذرهای          دهد که کوچ    ها نشان می    بررسی. باشد  طرح اجرایی مناسب می   

حال بـا توجـه بـه ضـرورت بـازنگری و اتخـاذ              . گردد  موجود از معضالت اساسی بافت محدوده مورد نظر تلقی می         

های  ها و سیاست شیوه: گردد سیاست اجرایی در قبال بهبود شرایط زیست در بافت منطقه سؤال اساسی زیر مطرح می

توان جهت مداخله در بافـت         چیست؟ و از چه ابزارهایی می      19ونی موجود در محدوده منطقه      مواجهه با بافت مسک   

 سود جست؟

های عمومی و دولتی رأساً و به تنهایی  های اولیه حاکی از این واقعیت است که انتظار اینکه بخش فرض پیش 

ای و    یل نیـاز بـه سـاز و کارهـای برنامـه           باشد به همین دل     بینانه نمی   همه مشکالت بافت مورد نظر را حل نمایند واقع        

هـای   این برنامه و ضوابط مربوط به آن باید در جهت حداکثر اسـتفاده از نیروهـا و سـرمایه             . ای ضروری است    ضابطه

امکانات فنی، اعطای تسهیالت مالی در قالـب        (مردمی و بخش خصوصی بوده و با بکارگیری ابزارهای بخش دولتی            

برای مواجهـه بـا معضـالت    . بط تشویقی، روند ساخت و ساز از شتاب الزم برخوردار گردد          و ضوا ) …وام، یارانه و    

این تغییر در راستای افزایش تراکم، استفاده بهینه از اراضـی موجـود و              . باشیم  بافت ناچار به تغییر الگوی سکونت می      

عابر، منتهـی بـه تخریـب تعـداد     عالوه بر این در وضع موجود اصالح م. الجرم افزایش سرانه زیربنای مسکونی است  

 . شود های مسکونی و همچنین متروکه شدن تعداد دیگری از آنها می زیادی پالک

هـای    رسد که بتوان با استفاده از سیاست ارتقای کیفیت سـکونت بـا بکـارگیری مکـانیزم                  بنابراین به نظر می    

زم از سوی مدیریت شهری بر معضالت بافت ای مشخص در طول زمان معینی با کمک ابزارهای ال  ای و ضابطه    برنامه
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بعنوان یک ساز و کار     ” ها  تجمیع پالک “گیری از ابزار      از اینرو بهره  .  به شکل قابل توجهی فایق آمد      19فرسوده منطقه   

 . گردد ای مشخص مطرح می برنامه

تری از  مبانی تجمیع بر این اصل استوار است که مجمـوع سـطحی از شـهر دارای قابلیـت بـه مراتـب بیشـ                        

چنـد قطعـه، یـک      (های مختلـف      های تک تک اجزاء بوده بدین لحاظ اگر بتوان قطعات تفکیکی را در مقیاس               قابلیت

با یکدیگر تجمیع نمود، بازدهی اراضی به نحو قابل تـوجهی ارتقـاء خواهـد یافـت و همـین                    ) بلوک و یا چند بلوک    

های مختلف اقتصـادی در اراضـی تجمیـع شـده را              خشگذاری ب   تواند انگیزه کافی جهت سرمایه      می) ارتقاء(موضوع  

 :گردد با این وصف، اهداف تجمیع به قرار زیر ارایه می. فراهم سازد

 ارتقاء بازده واحد سطح اراضی شهری  -

آزادسازی سطوح بیشتر برای فضاهای خدماتی، افزایش سرانه زیـر          (تغــییر الگوی ســکونت در بافت فرسوده        -

 ) …بنا و 

 های محلی  یت دسترسیاصالح و تقو -

 تسریع روند تخریب و نوسازی اماکن و بافت فرسوده  -

 افزایش سطح فضای باز به منظور تسهیل امدادرسانی هنگام وقوع سوانح  -

 سازی بافت کالبدی  امکان تأثیرگذاری بر روی مناسبات اجتماعی از طریق دگرگون -

باشـد   مشخص و ضوابط اجرایی واقعی و ملموس مـی       ای    های برنامه   نیل به اهداف فوق نیازمند تحقق مکانیزم      

 .پردازیم که در ادامه مطلب به آن می
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نیـاز بـه مقیـاس  و گسـتردگی برنامـه مـذکور از اهمیـت اول                  ” تجمیع قطعـات  “عطف نظر به تدوین برنامه      

 اسـاس معیـار   هـای شـهری بر      لذا به منظور تعیین برنامه تجمیع ابتدا میزان فرسودگی بافت در بلوک           . برخوردار است 

 در قالب برنامـه فـاز اول         متر 6 و دارای عرض گذر کمتر از         مترمربع 100متر از    ک  با مصالح کم دوام،    وجود قطعات 

 .بهسازی بافت مسکونی منطقه مشخص گردیده است

 با توجه به    الزم به ذکر است که جهت تعیین برنامه تجمیع نیازمند استفاده از یک مقیاس عملکردی هستیم که                

بلوک شهری بخشی از بافت مسـکونی       . گردد  مطرح می ” بلوک شهری “های مکانی، این مقیاس تحت عنوان         مشخصه

از اینرو برنامه تجمیع در سـه رده بـه   . گردد ها و معابر محدود می گردد که از چهار طرف توسط دسترسی       را شامل می  

 :گردد شرح زیر ارایه می

هـای فرسـوده      هایی است که قطعات و پـالک        ؛ که این راهکار در خصوص بلوک      )در حد قطعات  (تجمیع منفرد    -

 در آنها   ) متر تعیین گردیده است    6 از   ر و عرض گذر کمت     مترمربع 100 کمتر از    یار کم دوام،  که از همپوشانی سه مع    (

در سـطح بلـوک     ، یا به صورت پراکنده و نامتمرکز        )های موجود در بلوک      درصد کل پالک   60کمتر از   (محدود بوده   

گردد، که باید بـا        بهسازی بافت مسکونی توصیه می     3 و   2این نوع تجمـیع، بــیشتر در خصوص فاز        . اند  توزیع شده 

 انگیزه کافی جهت جلب مشارکت ساکنین در این مهـم           …های تشویقی و      ارائه تسهیالت و اعتبارات الزم و سیاست      

 . سازی ابنیه ایجاد نمود و مقاوم

های فرسوده تشکیل     هایی که بخشی از بلوک به طور پیوسته و متمرکز، از پالک             ز بلوک؛ در بلوک   تجمیع بخشی ا   -

این نوع از تجمیـع نیـز بـه دلیـل رونـد کنـد               . شود  تجمیع قطعات به صورت بخشی از بلوک پیشنهاد می        . شده است 

 . شود  توصیه می3 و 2نوسازی و بهسازی بافت بیشتر برای بافت فرسوده فاز 
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بـیش از  (دهنـد،   های فرسوده تشکیل می   هایی که نسبت زیادی از قطعات را پالک         ع بلوک شهری؛ در بلوک    تجمی -

، با توجه به عواملی چون نفوذپذیری بافت، داخل یا خارج از محـدوده قـانونی بـودن، رعایـت حقــوق                     ) درصد 60

 تجمیـع  …های اقتصادی و   صرفهها، فشردگی بافت و به علت رعایت        مکتسبه مالکین، مساحت و کیفیت سایر پالک      

روشن و بدیهی است که به دلیل مطلوبیـت ایـن نـوع تجمیـع در                . باشد  تر از تجمیع قطعات می      در حد بلوک مناسب   

، الزم است تا این نـوع تجمیـع از          )…نوسازی ابنیه، اصالح گذرها و      (جهت تسریع روند نوسازی و بازسازی بافت        

 . گرددمزایا و تسهیالت بیشتری برخوردار 

های شهری؛ حضور چند بلوک فرسوده در کنار هم با توجه به شرایطی که در فوق ذکـر آن رفـت،                       تجمیع بلوک  -

آورد کـه ایـن امـر خـود عـاملی مناسـب جهـت          های شهری را پدید مـی       نیازمند تجمیع بوده و فرصت تجمیع بلوک      

 . گردد تری از بافت محسوب می نوسازی و بازسازی پیکره گسترده

دگی بسیار زیاد بافت مسکونی فاز یک، نیازمنـد تعجیـل در امـر نوسـازی و بهسـازی بافـت مـذکور                       فرسو 

های شـهری بـرای ایـن نـوع بافـت       لذا جهت تسریع روند نوسازی و بازسازی بافت، تجمیع بلوک یا بلوک      . باشد  می

 . گردد پیشنهاد می

صورت تجمیع بلوک شهری یا بخشـی از        شایان ذکر است که مقیاس تجمیع در نیمه شرقی منطقه بیشتر به              

های فرسـوده در جـوار هـم در شـهرک احمدیـه و                آن و در نیمه غربی به دلیل گستردگی فرسودگی و حضور بلوک           

 .شود های شهری پیشنهاد می آباد، تجمیع به صورت بلوک بخارایی و اسماعیل

ازی و نوسازی بافت مسکونی موجود در س به منظور دستیابی به اهداف ناظر بر برنامه تجمیع که همانا مقاوم         

 . باشد الزم است تا با جلب مشارکت مردم به اجرای برنامه مذکور همت گماشت منطقه می
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. های ناظر بـر سیاسـت تشـویقی باشـد           یافته همراه با اهرم     روند جلب مشارکت به شکل تدریجی و سازمان        

 اجتمـاعی در محـدوده مـذکور باشـد بـه نحویکـه تمـامی                های  نتیجه روند مذکور باید تعامل واقعی بین منافع گروه        

 بـا توجـه بـه نقـش و وزن           …های پیمانکار و اجراکننـده و         اندرکار اعم از ساکنین مسؤولین، گروه       های دست   جریان

 بهسازی بافت فرسوده استفاده مادی و معنوی الزم را داشته باشـند و در               –متناسب با عملکردشان از جریان نوسازی       

 . های آتی وجود خواهد داشت ت است که امکان رفع فرسودگی بافت در سالاین صور

 :گردد عبارتند از هایی که جهت تشویق ساکنین در اجرای برنامه تجمیع پیشنهاد می سیاست

های مربوط به تجمیع قطعات را تـأمین نمـود لـیکن افـزایش                توان بخشی از هزینه      از این روش می    :مازاد تراکم  -1

 . وجبات ازدحام بیش از حد جمعیت و کاهش سرانه زمین مسکونی و خدمات مربوط به آن گرددتراکم نباید م

 با استفاده از این روش عالوه بر تشویق اهـالی       :…های بلند مدت و       تخفیف و بخشودگی عوارض، ارایه وام      -2

 . آید م میگذاری در برنامه تجمیع فراه ساکن موجبات تشریک مساعی و مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه

محـل  . ای بافـت قـرار گیـرد         تغییر کاربری عمدتاً  باید در جهت رفع کمبودهای خدماتی و پایـه             :تغییر کاربری  -3

 . گردد های جدید به شکل شناور تعیین می استقرار کاربری
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 های نیازمند مداخله  های پیشنهادی موضعی و موضوعی برای محدوده ها و برنامه  طرح--2-2-2-3
هـای تفصـیلی      هایی هستند که جدا از حیطۀ عملکرد طرح         های مداخله موضوعات و موضع      نظور از عرصه  م 

 :  به ترتیب ذیل شامل. اند ریزی و طراحی شهری لذا این مواضع و موضوعات قابل برنامه. معمول است

 .  ناحیه استهای عملکردی کانونی و مؤثر در مقیاس فرامنطقه و منطقه و حتی ها و حوزه  حیطه-الف 

ها و فضاها با پتانسیل توسعه کیفی و       طرح توسعه قلمروهای عمومی و ارتقای کیفیت محیط در میادین، خیابان            -ب  

 .اثاثیه شهری

 .ها و محورهای مختلف ترافیک و حمل و نقل  شبکه- ج
 

 های عملکردی کانونی و مؤثر   ها و حوزه  حیطه– الف

هرداری تهران الـزام تعهـد بـه جوانـب کالبـدی، اجتمـاعی، اقتصـادی و         ش19موضوع توسعه پایدار منطقه    

لذا پویایی شهر در این عرصه نیازمند منابع و عوامـل محرکـی اسـت کـه              . سازد  فرهنگی و محیط طبیعی را مطرح می      

لبدی سمتی  های پویایی منطقه در جهت تغییرات کا        از اینرو شایسته است مکانیزم    . انگیزه الزم را برای آن فراهم سازد      

 . های آن هماهنگ و همگن نماید مند یابد و رشد کلی را به جهت مؤلفه پایدار و توسعه

ها و نیروهای محرکه درونی ضعیف اسـت و عوامـل خـارجی در بهـم ریخـتن                     از حیث پتانسیل   19منطقه   

ای را دارا   اسـی حکـم منطقـه     شن   از حیث پویایی   19لذا منطقۀ   . آرایش کلی آن و از بین بردن امکانات آن توانا و قاهر           

هـا و     پیکرۀ واحدی نـدارد و بخـش      . برنامگی است   های بالقوه گرفتار ناکارآمدی و بی       است که به رغم وجود ظرفیت     

هـای درونـی آن       ای است و ناسـازگاری      های برون منطقه    ها و اولویت    های آن در رقابتی توانفرسا گرفتار سیاست        اندام

بنابراین برنامه پویایی درون منطقه در دو جهت عمل خواهد کـرد       . گار شهر در آن است    ناشی از استقرار عوامل ناساز    

های مناسب شهری در منطقه و دوم از حیث اولویـت رفـع نیازهـای                 اول از حیث بیرونی و از طریق استقرار کاربری        

 خوشبختانه تصمیم واحد    .لذا تا زمانی که شرط اول تغییر نکند تحقق شرط دوم ناممکن است            . درونی و رفع تنگناها   
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ها و انبارهای ضایعات از اقداماتی است کـه در شـرط              پزخانه  هایی مانند کوره    درخصوص قلعه مرغی، حذف کاربری    

هـای    گـذاری   بنابراین موتور اصلی پویایی در تغییر جایگاه منطقه در شهر و سرمایه           . اول نهفته است ولی کافی نیست     

 . ث استجدید و سامانیابی مجدد از این حی

 . گردد های شهر در منطقه مطرح می های مربوط به حوزه کاربری ذیالً پروژه 
 

 های مرتبط در اراضی کشاورزی   طرح توسعه و پرورش گل و گیاه و فعالیت-1

 هکتار در حدفاصل بزرگراه نور  184ای به وسعت بالغ بر        های گستردۀ کشاورزی مخروبه     این طرح بر زمین    

 . نعتی غرب و خیابان شقایق از شمال و بزرگراه آزادگان از جنوب قرار خواهد گرفتاز شرق محدودۀ ص

گیرد به رغم آنکه یکی       برداری قرار می    های پراکنده و منفصل مورد بهره       ها که اینک به صورت لکه       این زمین  

 به معضـل بزرگـی     شود اما بدلیل شرایطی که بر آن مترقب است خود بدل            های توسعه محسوب می     از بهترین فرصت  

 : شود ذیالً به تعدادی از این مسایل اشاره می. شده است

 : مسئله

 پزی و ایجاد انبار   های غیرمجاز ساخت مسکونی و صنعتی به ویژه کوره تبدیل روز افزون اراضی به فعالیت -1

 . رهاشدگی و عدم امکان نظارت عمومی و اجتماعی که سبب رشد ناامنی شده است -2

 ه عنصر جداکننده و منفصل سازنده سازمان کالبدی تبدیل اراضی ب -3

 ایجاد ناپیوستگی در ساختار فضایی منطقه  -4

 های مناسب با نوع فعالیت  فقدان دسترسی -5

 های کشاورزی و چه هر نوع فعالیت دیگر  های الزم چه برای رشد فعالیت عدم وجود زیرساخت -6

 ان عدم تبدیل اراضی به حریم فضای سبز محور جنوب غربی تهر -7

 ریزی منطقه  نامعین بودن جایگاه اراضی در نظام برنامه -8
 



 )گذاری گیری و سیاست  تصمیم( 19 الگوی توسعه منطقه              
 

 

 های توسعه  ظرفیت

های رشد    ای روبرو است از جمله پتانسیل       اراضی کشاورزی مخروبه جنوب منطقه که اینک با مسایل عدیده          

 . امه حیات دهدتواند به صورت اراضی کشاورزی اد این اراضی به پنج دلیل نمی. آید  به شمار می19و توسعه منطقه 

 . های غیرکشاورزی که موجب رشد جریان تبدیل اراضی است  وجود حاشیه سود برتر فعالیت–اول  

 های زراعی در شهر توسط مسئولین ذیربط  های کانونی از فعالیت  عدم وجود حمایت–دوم  

  .سازد  خصوصی بودن امالک یاد شده که اعمال هرگونه برنامه کشت را منتفی می–سوم  

 های الزم برای کشاورزی مدرن   فقدان آب و زیرساخت–چهارم  

های تهران بـه سـوی اراضـی کـه سـبب سـمّی شـدن محصـوالت                     هدایت طبیعی نشست فاضالب    –پنجم   

هـای مـواد      رجوع شود به گزارش انستیتو تحقیقـات بهداشـتی دربـاره آلـودگی            (ای    جات غدّه   کشاورزی بویژه صیفی  

 . گردد می) غذایی در این اراضی

زیرا سـایت گوشـه جنـوب غربـی     . های صنعتی نیز در این اراضی منتفی است   از سوی دیگر توسعه فعالیت     

و نیازی بـه توسـعه بیشـتر        . های صنعتی جاده ساوه رابطه دارد به قدر کفایت است           منطقه که با موقعیت فعلی کارگاه     

صوبات طرح ساماندهی این اراضی جزء حریم کمربند        مضافاً آنکه بر طبق م    . های صنعتی در این اراضی نیست       کارگاه

 . دارد سبز بزرگراه آزادگان هست که همین عامل آن را از تبدیل شدن به سایت صنعتی باز می

پذیری منطقه و ضرورت      درخصوص توسعه مسکونی نیز الزم به اشاره است که با توجه به ظرفیت جمعیت              

حورهای خدماتی تبدیل این محدوده به اراضی مسکونی توجیه نداشـته           استقرار مسکونی در پیوستگی کلی بافت و م       

 . و نیازی به آن نیست

تـر    ای بهینه   شود این فرصت به گونه      های زیر چه برای شهر و چه برای منطقه موجب می            از سوی دیگر الزام    

 : مورد استفاده قرار گیرد و آن عبارتند از

  آن   ارگانیسمبرقراری یکپارچگی ساختاری در کل منطقه و -1
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 های الزم  برقراری زیرساخت -2

 امنیت و آسایش مردم  -3

 رعایت حریم کمربند جنوبی تهران  -4

 وجود مناظر مطلوب و مناسب از حیث توپوگرافی  -5

 های مقیاس تهران و فراشهر  ضرورت استقرار کاربری -6

 هوای شهر سازی  ها جهت اکوتوریسم و سالم گیری از آن های طبیعی در شهر و بهره حفظ اندام -7

 در نهایت نظر به خطر فعال شدن گسل ری وجود اراضی برای اسکان اولیه جمعیت در جنوب غربی منطقه  -8

این برنامـه   . بایست انتظارات و الزامات فوق را پاسخگو باشد         برپایه دالیل و الزاماتی که اشاره شد، طرح می        

 بایست در جهت  نه در جهت توسعه صنعت، یا مسکونی و بلکه می

 .ای باشد ایجاد و استقرار مراکز کشاورزی و فضای سبز فرامنطقه -1

 . سازی هوای شهر خدمت کند به توسعه گردشگری و اکوتوریسم در جهت سالم -2

 . موجب ارتقاء کیفیت محیط زیست شود -3

 . فرصتی برای مقابله با شرایط ناگوار پس از زلزله شود -4

هـا را مطـرح       های مرتبط محوری از فعالیت      نی و فعالیت  های تزئی   بنابراین طرح توسعه و پرورش گل و گیاه       

 :کند که می

 . شود اوالً به حفظ کاراکتر کشاورزی و سازماندهی آن منجر می 

 . نماید جواری منطقه با بهشت زهرا بخشی از گل را تأمین می ثانیاً با توجه به هم 

 . رساند ثالثاً به حفظ حریم تهران یاری می 

 . دهد ای گردشگری را توسعه میه رابعاً پتانسیل 

 . کند های طبیعی شهر یاری می خامساً به حفظ اندام 
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های اولیه پس از زلزله استفاده        توان جهت استقرارگاه    و در نهایت در مواقع الزم و به هنگام سوانح از آن می             

 . نمود

های وابسته مانند پرورش گل      بنابراین این پهنه در بخش جنوب غربی منطقه با عملکرد کشاورزی و فعالیت             

 .  خواهد بود…های تفریحی و  و گیاه، استقرار نمایشگاه گل و گیاه و پارک

 

  نمایشگاهی حوزه جنوب تهران – طرح احداث مجموعه فرهنگی -2

 منطقه واقع است که از شـمال        3آباد جنوبی در میانه جنوبی ناحیه         این طرح بر اراضی مخروبه و بایر نعمت        

آبـاد جنـوبی محـدود     ها و از شرق به اراضی نعمت ان شکوفه و از جنوب به خیابان شقایق و از غرب به کوره   به خیاب 

گیـری قـرار    باید در جهت آن مورد بهره های اساسی توسعه شهر و منطقه است که می  این اراضی نیز از فرصت    . است

 . گیرد

 : شود بلکه عمالً موجب مسایل زیر است یبرداری بهینه نم این اراضی در شرایط کنونی نه تنها بهره 

 های زیست محیطی  ها به سوی اراضی و ایجاد آلودگی پزخانه رشد کوره -1

 رشد انبارهای ضایعات و ناسازگار با بافت مسکونی و محورهای خدماتی  -2

 های منطقه  ها و اندام جدایی در سازمان کالبدی و ایجاد عدم پیوند بین بخش -3

 مومی و اجتماعی ناامنی و عدم نظارت ع -4

ها و ارتباطـات مـؤثر بـوده          وجود یک حفره اساسی که در سازمان عملکردی و عدم ایجاد پیوند بین زیرساخت              -5

 . است

شود بلکه در آینده با خطر جـدی تبـدیل بـه کـانون                برداری بهینه نمی    بنابراین این اراضی نه فقط مورد بهره      

 ارتقـاء جایگـاه     -2های منطقه        ارتقاء پتانسیل  -1ه از اراضی در جهت      گیری بهین   لذا به منظور بهره   . ناامنی روبروست 

 . گیرد منطقه در شهر، موضوع توسعه این اراضی در دستور کار قرار می
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هـای    های صنعتی مناسب نیست و سیاست کلی در جهت هـدایت فعالیـت              این اراضی برای استقرار فعالیت     

و . گیـری از آن در جهـت توسـعه مسـکونی نیسـت              زی بـه بهـره    از سوی دیگـر نیـا     . صنعتی به سایت صنعتی است    

 . هایی از منطقه که در یکپارچگی بیشتری با مسکونی هستند به میزان الزم وجود دارد بخش

 لذا چه به دلیل 

 . کند های سبز را تشویق می جواری سایت مورد نظر با مرکز توسعه گل و گیاه که ضرورت توسعه اندام هم -1

 ای در آن  های منطقه ور خدماتی و اصلی خیابان شکوفه و استقرار فعالیتجواری با مح هم -2

 3موقعیت مرکزی در ناحیه  -3

 سازی و ارائه خدمات فرهنگی و نمایشگاهی  فرصت یکپارچه -4

 گذاری در منطقه  گیری اقتصادی و ایجاد انگیزه سرمایه بهره -5

 ها، انبارهای ضایعات  جلوگیری از رشد کوره -6

 . شود های ارتباطی و زیرساختی تأمین می ارت عمومی که از طریق برقرار شبکهایجاد امنیت و نظ -7

 های شهری و مراکز ناحیه و منطقه  ایجاد یکپارچگی بین هسته -8

 گیری از مناظر به دلیل توپوگرافی  بهره -9

 : الزم است طرحی ارائه شود که

 . اوالً در جهت حفظ یکپارچگی کالبدی و ساختار منطقه باشد 

 . ها نیازهای فرهنگی و خدماتی مردم منطقه و شهر را تأمین کند ها و کاربری  از حیث فعالیتثانیاً 

 . گذاری در منطقه را تحریک کند ثالثاً انگیزه سرمایه 

 . رابعاً به درآمدهای شهرداری بیفزاید و موجب رونق اقتصادی شود 

 . خامساً موجب امنیت گردد 
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 منطقه احداث مجموعه فرهنگی و نمایشگاهی حوزه جنـوب بـه منظـور نیـاز                به این ترتیب با توجه به نیاز       

 . شود مردم، کالبد منطقه، امنیت و ارتقاء جایگاه منطقه ارائه می

گیرد که    ای نمایشگاهی شکل می     در این مجموعه به غیر از مراکز فرهنگی، تفریحی، فضای سبز مجهز حوزه             

های گوناگون    تواند دارای مراکز فروش و عرضه مصالح ساختمانی، سنگ          ضمن ایجاد هرگونه نمایشگاهی به ویژه می      

 . ای خواهد بود شایان ذکر است این مرکز به صورت استقرار پارک منطقه.  باشد…و 

 

 طرح ایجاد پارک اکولوژیک در اراضی قلعه مرغی  -3

ین چنین اراضی باز  در سطح حضور اراضی وسیع و یکپارچه در محدوده اراضی قلعه مرغی، با توجه به قلت ا 

شهر تهران و کمبود فضاهای باز در این شهر به ویژه در حوزه جنوبی تهران، افکار را متوجه تبدیل بخشـی از اراضـی                        

های متعددی که جهت استقرار فضای باز این محدوده در            در این میان با توجه به گزینه      . قلعه مرغی به فضای باز نمود     

ظر گرفتن این نکته که پارک اکولوژیکی به حمایت از منابع طبیعی، فرهنگی پرداخته و در عین                 پیش رو بود و با در ن      

تواند ایجـاد نمایـد و بـا مـدنظر قـراردادن               علمی و آموزشی را نیز می      –های تفریحی     تأمین فضاهای باز کافی، فعالیت    

 .  این اراضی پیشنهاد شدای مناسب در بازدهی اقتصادی آن از طریق جذب گردشگران، به عنوان گزینه

هـای     هکتار با حصول به اهـداف ایجـاد انـواع فضـاهای بـاز، انـواع فرصـت                  137استقرار این پارک با وسعت       

هـا، ارتقـاء و گسـترش فرهنـگ           های محیطی، کاهش آلـودگی       تحقیقاتی، حفاظت از تنزل    –تفریحی، علمی، آموزشی    

بینی   جهت دستیابی به این اهداف فضاهایی بدین شرح پیش        . ردگی  ، صورت می  …بازیافت مواد جهت استفاده عموم و       

 . اند شده

 )های ویژه های اکولوژیکی، دریاچه پارک فناوری خورشیدی، پارک اکولوژیکی، هرم(پارک شامل  •

  هنری –مراکز آموزشی  •

 های مردمی  مرکز اجتماعات و مشکل •
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 مرکز نمایشگاهی اکولوژیکی  •

 مرکز پذیرایی اکولوژیکی  •

  تجاری اکولوژیکی مرکز •

 ها  ورزشگاه •

 موزه  •

 مرکز بازیافت مواد زائد جامد  •

 مرکز اداری  •

سـواری، مسـیر      سواری، مسیر اسب    ها، مسیر عابر پیاده، مسیر دوچرخه       رو پارکینگ   معابر اتومبیل (معابر شامل    •

 )مونوریل
 

 های صنعتی در اراضی جنوب غربی منطقه  طرح ایجاد و توسعه کارگاه -4

ها و الزامات     های صنعتی در سایت اراضی جنوب غربی منطقه یکی از ضرورت            جاد و توسعه کارگاه   طرح ای  

های ناسـازگار بـا بافـت مسـکونی و            اراضی این سایت که اینک مورد استفاده فعالیت       .  است 19شهر تهران و منطقه     

هـای    گیرد، در صورت اجرای تبدیل عرصـه        یها قرار م    ها، انبارهای ضایعات و کارگاه      پزخانه  ای مانند کوره      کننده  آلوده

 . گردد های توسعه شهر و منطقه می کننده بدل به یکی از بهترین فرصت ناسازگار با بافت و حذف مراکز آلوده

برداری بهینه نیست و حتی به عنوان حریم کمربند سبز بزرگراه             این اراضی در حال حاضر نه فقط مورد بهره         

 کند بلکه شدیداً در معرض   نمیآزادگان و جاده ساوه عمل

 کننده  های ناسازگار و آلوده رشد فعالیت -1

 ناامنی و عدم نظارت اجتماعی  -2

 جوار  های مسکونی هم ناتوانی در ارائه خدمات عمومی به بافت -3
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 های کارگاهی نامنسجم  توسعه فعالیت -4

 ناتوانی در حفظ حریم و کمربند سبز تهران  -5

 های زیست محیطی مختلف  آلودگی -6

 . جوار خود دارد های هم گاه است و آثار نامطلوبی بر سکونت

ها و از طرف دیگـر تـأمین          گیری بهینه از تمام اراضی و برنامه دار کردن آن           بنابراین با توجه به سیاست بهره      

سـتقل  ای م   گذاری الزم است این اراضی در دستور کار قرار گرفته و برنامه             های سرمایه   نیازهای شغلی مردم و فرصت    

 . داشته باشد

 این اراضی به دلیل 

 های کارگاهی  جواری با محور جاده ساوه و نزدیکی به فعالیت هم -1

 جواری با کمربند سبز و حریم بزرگراه آزادگان  هم -2

 الیه منطقه مسکونی  موقعیت مکانی آن در منتهی -3

 دسترسی مستقیم از بزرگراه آزادگان و جاده ساوه  -4

  منطقه و ایجاد اشتغال برای آنان وجود نیروی کار بسیار در -5

 گذاری صنعتی و عدم قطع روند صنعتی شدن منطقه  ایجاد فرصت برای سرمایه -6

 ایجاد درآمد برای شهرداری  -7

 های همبسته صنعتی  های صنعتی، هدایت صنایع و تلفیق فعالیت جلوگیری از پراکندگی بیشتر فعالیت -8

توانـد بسـتر رشـد     های صنعتی و کارگاهی داشـته و مـی   فرصت بسیار مطلوبی جهت استقرار سایت فعالیت     

 . گذاری باشد و توسعه منطقه را تحریک نماید زا و سرمایه های اشتغال فعالیت

هـای آجرپـزی در ایـن بخـش ممنـوع و اسـتقرار کلیـۀ صـنایع و                     شایان ذکر است که ادامه فعالیـت کـوره         

 . این عرصه بالمانع استهای مجاز به استقرار در داخل محدوده مصوب در  فعالیت
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 طرح ایجاد حوزه ورودی جنوب غربی تهران  -5

های شهر تهران از جملـه ورودی جنـوب غربـی آن موضـوعی اسـت کـه تقریبـاً در کلیـۀ                         موضوع ورودی  

های جامع و ساماندهی نادیده گرفته شده و پیکرۀ شهر بدلیل فقدان حوزه ورودی تعریف شده از هـیچ جهـت                       طرح

 لذا چه بدلیل منظر ذهنی و ادراک محیطی پیکرۀ شهر و چه بدلیل تعیین موقعیت از سـوی وارد یـا                      .محسوس نیست 

خارج شونده و تطبیق خود با مقتضیات و الزامات قانونی و کالبدی شهر و منطقۀ آن تعریف حـوزه ورودی و تعیـین              

 . رابطۀ درون به بیرون اهمیتی اساسی دارد

محورهای قم و ساوه که شهر را به قلمرو غربی، جنوب غربی و جنـوبی               حوزه جنوب غربی شهر تهران در        

یافته شرقی و یا غربـی دارد         ای نقشی به مراتب زیادتر از محورهای نسبتاً سازمان          کند از حیث دروازه     کشور متصل می  

ایط عینـی و    المللی امام خمینی، جایگاهی که بهشت زهـرا در خـاطره جمعـی و شـر                 بویژه آنکه استقرار فرودگاه بین    

 .افزاید موقعیت مکانی دارد بر اهمیت آن می

الیه جنوب غربی تهران در محل تالقی بزرگراه نور و بزرگـراه آزادگـان فرصـت بسـیار                     در منتهی  19منطقه   

خوبی برای این مهم دارد و با توجه به میزان تردد و حجم ترافیک این محورها از سـاوه و قـم ایجـاد ایـن طـرح را                             

 . سازد الزامی می

حوزۀ ورودی متشکل از یک دروازۀ نمادین نیست بلکه با توجه به موقعیت و رابطـۀ شـهر و پیرامـونش از                       

 ادراکـی در سـازمان      –و سـازمان بصـری      ) فعالیـت و کـاربری    ( فیزیکی، سـازمان عملکـردی       –یک سازمان کالبدی    

 . اش است برخوردار است فضایی

جرای طرح در حوزه تقـاطع جـاده سـاوه و بزرگـراه آزادگـان الزامـی                 بنابراین به منظور تحقق اهداف زیر ا       

 : گردد می

 ای شهر  تشخیص پیکرۀ شهر تهران و ورودی آن به مثابه عنصر پیکره -1

 ایجاد خوانایی برای شهر و صراحت در نفوذپذیری شهر  -2
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شهر را ندارند و سایر  ایجاد سازمان عملکردی مناسب در حوزه ترانزیتی برای مسافران عبوری که قصد ورود به                -3

 عملکردها 

 یابی و تطبیق فرد با فضا   فضایی مناسب برای تقویت جهت–ایجاد سازمان کالبدی  -4

 ای برای ادراک شهر و خاطره جمعی از آن  ایجاد نظام نشانه -5
 

 )دولتخواه(طرح ایجاد مرکز منطقه در شرق بزرگراه نور و در نیمه غربی بزرگراه نور  -6

به عقیدۀ لینچ تصویر هر محـیط شـهری  از           . ر از جمله مباحث اصلی طراحی شهری است       تصویر ذهنی شه   

. است” خوانایی“نماید،    کیفیت دیگری که وی مطرح می     . سه مؤلفه هویت، ساختار، معنی و مفهوم تشکیل شده است         

وجـه بـه تصـویر      براین اسـاس و بـا ت      . این است که اجزای شهر به آسانی شناخته و درک شوند          ” خوانایی“غرض از   

 عنصر کلیـدی شـامل راه، گـره،    5های مختلف مردم، وی سیمای شهر را بر مبنای عوامل جسمی شهر به      ذهنی گروه 

 . لبه نشانه و محله تقسیم نموده است

که از این میان با توجه بـه زمینـه بحـث    . شهر دارند ” خوانایی“این عناصر همگی نقش مشخص در تعریف         

هـا و     هـای شـهر را میـدان        هـا و کـانون      ترین گـره    باشند مهم   ت سازمان فضایی بافت شهر می     ها از جمله مشخصا     گره

باشد یا بـه      دهند که محل تالقی چند راه با مبداً و مقصد مسافران درون شهری با برون شهری می                  ها تشکیل می    تقاطع

ها و نقاط اصلی فعالیت هستند که بـه       گره. آورند  هایی هستند که مبداً و مقصد حرکت را به وجود می            قول لینچ کانون  

این نقـاط بـرای نـاظر اهمیـت     . شوند آورند مطرح می هایی که مبداً و مقصد حرکت ناظر را به وجود می           عنوان کانون 

سـازد     ناظر حواس خود را متمرکز می      …در این نقاط به دلیل تغییر مسیر و         . خواند  العاده دارد و او را به خود می         فوق

عالوه بر ایـن، ایـن نقـاط بـه عنـوان فضـای       . یک و مجاور خود را به دقت بیش از معمول مشاهده کند      تا عوامل نزد  

 . باشد ها، تجمع و تمرکز اهالی می ها و مالقات اش جهت مکث و تردد ساکنین، فضایی جهت آشنایی شهری، مکانی



 )گذاری گیری و سیاست  تصمیم( 19 الگوی توسعه منطقه              
 

 

هـایی    اه نور از جملـه پـروژه      بر این اساس، طرح ایجاد مرکز منطقه در طول خیابان شکوفه در طرفین بزرگر              

این خیابـان بـه دلیـل پیونـد سـاختاری بـا مجموعـه               . ای برخوردار است    است که به دالیل ذکر شده، از اهمیت ویژه        

 : لذا به منظور. های منطقه دارد های تجاری پتانسیل خوبی برای استقرار کاربری فعالیت

 اری، درمانی، آموزشی، تفریحی و ورزشی؛ای مردم ساکن به خدمات مختلف تج تأمین نیازهای منطقه -1

 یابی مجدد منطقه؛ ایجاد تداوم ساختاری و سازمان -2

 ای و ایجاد بستر مناسب برای همگرایی و انتگراسیون شهری؛ کاهش تعارضات میان محله -3

 برونی کردن چهره محالت در خود و تبدیل محالت بسته به محالت همسو؛ -4

 رو عمومی در منطقه؛های قلم برجسته کردن جایگاه فعالیت -5

این طرح اساساً بدلیل عدم توان محالت برای همسویی کامل طـرح            . طرح ایجاد مرکز منطقه ضروری است     

 .  ای است دو هسته
 

  …ای در شهرک شریعتی، خالزیل، قلعه مرغی و  طرح ایجاد مراکز ناحیه -7

ای ماننـد      خـدمات مقیـاس ناحیـه      های کالبـدی محـدوده منطقـه و تـأمین نیازهـای مـردم بـه                   برپایه تقسیم  

، فضای مجهز پارک، مراکز     )دبستان، راهنمایی، دبیرستان  ( خدماتی، آموزشی    –های ورزشی، فرهنگی، تجاری       کاربری

 و محـالت    2های جمع و پخش کننده اطـراف محورهـای شـریانی درجـه                درمانی، و مانند آن که از طریق دسترسی       

هـا در     هایی به این کاربری     آباد، شهرک شریعتی، خالزیل، قلعه مرغی، پهنه       شود الزم است در جنوب خانی       حاصل می 

 . قالب مراکز ناحیه اختصاص یابد

کنند کـه از حیـث پـراکنش و           بنابراین به دلیل تأمین شرایط مطلوب زندگی، مراکز یاد شده به نحوی استقرار پیدا می              

 . عمل نماید و دسترسی مطلوب را تأمین کندای بتواند  ارتباط ساختاری با محور شکوفه و مراکز منطقه
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هـا از جملـه       همانطور که در بخش قبل در قالب طـرح ایجـاد مرکـز منطقـه ذکـر آن رفـت، مراکـز و گـره                         

رعایت سلسـله   . روند  ترین عناصر شهری به لحاظ هویتی، عملکردی و ساختاری به شمار می             ترین و برجسته    شاخص

 . نمایاند یه را ضروری میمراتب مراکز، طرح ایجاد مراکز ناح

 

هـا و     های توسعه قلمروهای عمومی و ارتقاء کیفیت محیط در میـادین، خیابـان              طرح - قلمروهای عمومی – ب

 فضاهای با پتانسیل توسعه کیفی و اثاثیه شهری 

 مقدمه 

ایی است که   ه  ها و محالت، فضاها و راه       ای از بخش     به مثابه بخش معینی از شهر تهران، مجموعه        19منطقه   

هـای    ها و انـدام     تواند در درون خود و در کل منطقه از سازمان و انتظام کالبدی برخوردار باشد و هر یک از بافت                     می

 که –های طبیعی و اکولوژیک  این منطقه بدلیل نحوه استقرار و وجود اندام  . آن در خدمت کل یگانه منطقه عمل نماید       

بنـدی    ولوژیک در قلعه مرغی و سایر موارد مورد تقویت خواهـد شـد و ترکیـب               در آینده نیز از طریق ایجاد پارک اک       

بخشی از  . ای فعال و سرشار از سرزندگی حیات دارد         ها و فضاهای مختلف آن روحیه       بافت و حضور مردم در خیابان     

 . های عاطفی با مبنای قومی و زبانی است این حیات اجتماعی هنوز ناشی از همبودگی

کنـد و   ریـزی تحقـق پیـدا نمـی     بخشی و مدیریت شهری در این منطقه صرفاً بـا ابـزار برنامـه                 امبنابراین انتظ  

هـا   ریزی ارائه شده، این عرصه های برنامه لذا در کلیۀ مواردی که پروژه  . مدیریت آن نیازمند ابزار طراحی شهری است      

هـا بپـردازیم الزم       آنکه به موضـوع طـرح     اما پیش از    . نیازمند هدایت و کنترل از طریق ابزارهای طراحی شهری است         

مـان    گیری از طراحی شهری و مفهوم طراحی شـهری از دیـدگاه             دانیم که به اختصار درخصوص این شیوه از بهره          می

ما توضیح درباره طراحی شهری را در قالـب         . این کار مانع از تکرار مطالب درخصوص هر طرح است         . توضیح دهیم 

 . کنیم چند سؤال بیان می

 ا طراحی شهری به عنوان ابزار هدایت و مدیریت شهرها مهم است؟چر -
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 از کی این ابزار به طور عموم در مدیریت شهرها بکار رفته؟ -

 کند؟ ریزی شهری در جهت مدیریت شهری می و طراحی شهری از این حیث چه کمکی به برنامه -

 طراحـی شـهری بـه عنـوان          دلیل اساسی را بتوان در خصوص مهم بودن        3در پاسخ به سؤال نخست شاید       

 : ابزار هدایت و مدیریت شهر ذکر کرد

 :  محتوای اکولوژیکی محیط-1

مدیریت شهری مسئول اصلی متابولیسم شهر و تأمین سالمت عناصر الزم انرژی است و بدون وجود منـابع                   

 تغییر محیط طبیعی    از سوی دیگر طراحی شهری با موضوع      . زا در محیط طبیعی این مدیریت فاقد کارآیی است          انرژی

لذا طراحی شهری که وسیعاً با محیط مصنوع سر         . درگیر است و در پی آنست که کیفیت محیط مصنوع را ارتقاء دهد            

 .و کار دارد نیازمند برخورد عاقالنه با محیط طبیعی است و حفظ آن را اصل تلقی کند

کولـوژیکی و حفـظ و پیونـد بـا آن           بنابراین محتوای طراحی شهری و محصول آن ملزم به رعایت جوانب ا            

 . است

 : محتوای اقتصادی مناسبات جهان-2

. در حال حاضر در بین همۀ کشورهای جهان رقابت جدی بر سر کسب بیشترین سهم از اقتصاد مکان است                   

و المللی کشورهاست     ای و حتی بین     بنابراین کیفیت محیط مصنوع عامل کلیدی و مؤثر در رونق اقتصاد محلی، منطقه            

به قول دیوید هاروی همان رابطـۀ قـوی کـه بـین تغییـرات تکنولـوژیکی و تولیـد                    . کند  های آنان را تنظیم می        فعالیت

در این رابطه طراحی شهری ابـزار       . اقتصادی هست بین تغییرات ساختاری شهر و کیفیت فضاهای شهری وجود دارد           

 . دهد میمؤثر ایجاد ارزش افزوده است و کیفیت محیط شهری را ارتقاء 

 :  محتوای اجتماعی و فرهنگی شهر-3

هویـت  “یـا   ” جـو “ بـه    …کنند و یا      گذاری می   ، یا در جایی سرمایه    ”روند  چرا مردم به دیدن جایی می     “آنکه   

ها هستند تـا دیـدن    مکان” فرهنگ محلی “امروزه گردشگران، در جستجوی     . مردم ساکن در آن بستگی دارد     ” فرهنگی
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ها، مراقبـت و نظـارت        در ضمن یک موقعیت مکانی مطلوب آموزش و تربیت، دوستی         . ها  نیک گالری هنری و یادما    

تـرین نیـروی جلـب        بـه مهـم   ” تصـور از جامعـه محلـی      “بنـابراین   . انـد    مهـم  …اجتماعی، محیطی سـالم و امـن، و         

 . شود گذاران و گردشگران بدل می سرمایه

ز سـر زیباسـازی محـض بلکـه ضـرورت            نـه ا   19به طور خالصه طرح موضوع طراحی شهری در منطقـه            

مدیریت شهری، حفظ شرایط و محیط اکولوژیکی، ایجاد شرایط مناسـب بـرای توسـعه اقتصـادی و ارتقـاء فرهنـگ                

 . محلی است

 و اینکــه از چه زمانی طراحی شهری به عنوان ابـزار مـدیریت شـهری در نظـر                   درخــصوص سؤال دوم   

 این اندیشه شـکل گرفتـه و افـرادی          1960های دهه     الن و جیکوب در سال    شود باید گفت از زمان لینچ، ک        گرفته می 

ــد روزی  ـــعماری شـــهری Rossiمانن ـــوری ) 1965( در مـ ـــای الس درس(ونتـ ــولین رو )1972وگــاس  هـ ، ک

(Collage City 1984)  بـدیهی  . و ماننـد آن، آن را بسـط دادنـد   ) 1993متروپولس دیگر آمریکـا  (، پیترکالتروف

 . اثری ماندگار است” پست مدرنیسم و طراحی شهری“جسته دیوید هاردی دربارۀ است اثر بر

گرایـی، چنـدگونگی فرهنگـی،        براین اساس بدلیل رعایت اصول نوین طراحی شـهری امـروز ماننـد تـاریخ               

  در طراحی شهری موضوع طراحـی شـهری از         …گرایی و     گرایی، تکثر و پلورالیسم، مردم      گرایی، مدنیت، منطقه    زمینه

لـذا مـدیریت شـهری    . خارج شده و عمیقاً با موضوعات مهم زندگی مردم پیوند خـورده اسـت           ” نقاشی“قالب صرفاً   

 . دهنده کیفیت زندگی از آن سود نبرد  تواند از طراحی شهری در ایفاء نقش ارتقاء امروز نمی

یـث طلـب اجتمـاعی      موضوع طراحی شهر نه از سـر تفـنّن بلکـه توجـه بـه آن از ح                  19بنابراین در منطقه     

فضاست بویژه در شرایطی که حجم عظیم زندگی مردم در قالـب تنـگ محـل سـکونت بسـیار کوچکشـان شـکوفا                        

 . شود و این حق بالیدن را باید در شرایط جمعی و از طریق مصرف جمعی فضا تأمین نمود نمی

اداره شهر کافی نیست    ریزی شهری به مدیریت شهری برای          باید گفت کمک برنامه    در پاسخ به سؤال سوم     

زیرا طراحی شهری ابزاری قوی برای ایجـاد حفاظـت تـاریخی و شـهری، تـأمین امنیـت پیـاده، سـرزندگی و تنـوع                     
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های معماریست و خواهـان ارتقـاء کیفیـت مکـان،             ها، محیط فرهنگی، بستر محیط اکولوژیکی و حفظ ارزش          کاربری

سازی، توسعه فرهنگ انسـانی، بسـط         راه  ار، مقیاس انسانی و پیاده    های مختلط ولی سازگ     ها، ایجاد کاربری    تنظیم تراکم 

، قابلیـت زنـدگی  بنابراین طراحی شـهری بـا تأکیـد بـر     . قلمرو عمومی، توجه به محیط مصنوع و محیط طبیعی است       

بـد  یا  زند و به فضای مثبتی دست می        شناختی پیوند می    های زیبایی   ها را با ارزش     ن   آ کیفیت محیطی  و   حفاظت تاریخی 

 . که نیازهای اساسی انسان را تحقق بخشد

شود این موضوع از زاویه طراحی شهری         ریزی موضوع ساختمان و تراکم آن بحث می         بنابراین اگر در برنامه    

 . نیز نیازمند بحث است

 ریزی ابتدا با تخصیص منابع آنگونه که نیاز آینده را جواب دهد سر و کار دارد، طرحی شهری بـه         اگر برنامه  

بندی، و ترکیـب حجمـی امکانـات سـر و کـار دارد و آن را کامـل                     خصوصیات سه بعدی منطبق با ماهیت آن، قطعه       

 . کند می

سـازد موضـوع      ریزی را برای مدیریت شهری برجسته می        موضوع دیگری که زمینه نزدیکی طراحی و برنامه        

 . شود این موضوع نیز گاه موجب اخالل می. مقیاس است

ای   ور وجود دارد که آستانه مقیاس طراحی شهری از یک قطعه زمین مجزا تا تمام شهر و منطقه                 امروز این با   

توان به عنـوان هنـر خلـق امکانـات      تر، طراحی شهری را می   به معنای وسیع  . شود  را که شهر را در بر گرفته شامل می        

 .یکرو تا ماکرو دیدهای مهم آنها در مقیاس م ها یا بخش گاه جهت استفاده، مدیریت و فرم سکونت

ریزی شهری، معماری، معمـاری       های برنامه   شود که از حرفه     بنابراین نقش طراح هنرمند با یک تیم عملی می         

سـازد و     از سوی دیگر گرایشات اخیر در موضوع طراحی شهری سه نکتـه را برجسـته مـی                . اند  منظر و مانند آن آمده    

 : این گرایشات عبارتند از. زند را بهم گره میریزی، طراحی و مدیریت شهری  های برنامه حرفه

ریزی هست که در آینده نزدیکی آن را مجبور خواهد کرد به              گرایشی در حرفه برنامه   : ریزی  تغییرات حرفه برنامه   -1

 . منظور ارتباط مؤثرتر با محیط شهری ارتباط خود را با دانش طراحی شهری بیشتر کند
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و از . هاسـت  ها به اندازه خود ساختمان ی که اهمیت فضای میان ساختماناز آنجای: تغییرات حرفه طراحی شهری   -2

آنجا که طراحی شهری با قلمرو عمومی سر و کار دارد لذا طراحی شهری با ساختار توسعه که موضوعی مورد توجه                     

جتمـاعی،  اساساً طرح فیزیکی درباره قلمرو عمـومی بـا فضـاهای عمـومی، رفتـار ا           . ریزی است سر و کار دارد       برنامه

تـوان عنصـر      بنابراین اگرچه قلمـرو عمـومی را مـی        . اقدامات، فرهنگ، امنیت، موقعیت تجاری و امثالهم مرتبط است        

کند تا هر     ریزی می   ولی طراحی شهری را مجبور به نزدیکی بیشتر به برنامه         . های طراحی شهری دید     اصلی دلمشغولی 

 . د و در خدمت مدیریت شهری قرار گیرند

اینک زمان بسط میدان دیـد بـه   .  روبرو شد د با طراحی شهری با رویکردی هولیستیک و با دیدی وسیع  امروز بای  -3

انـد کـه تنهـا بـا ابـزار            موضوعات آینده شـهر چنـان پیچیـده       . طراحی شهری و بسط میدان دید طراحی شهری است        

های مختلف است نیاز به آن در  ینهتوان آن را مدیریت کرد از آنجا که طراحی شهری پل بین زم            نمی …ریزی و     برنامه

 . هدایت شهری امری محتوم است

از موضوعاتی که مبیّن پیچیدگی بیشتر شهر و سختی کار مدیریت شهری و الزام کمـک طـراح شـهری بـه                      

 : توان به موارد زیر اشاره کرد مدیریت است می

 . کند  محیط مصنوع ضروری میهای خوب طراحی شهری را برای تقویت حل رقابت جهانی که دستیابی به راه -1

 . دهد پایداری که ارتقاء و بهبود کیفیت محیطی و حفاظت را در دستور کار قرار می -2

 . نماید رکود در قلمرو عمومی و ناامنی و عدم رونق اقتصادی که طراحی شهری را رسماً ملزم به دخالت می -3

تواند یک بعدی به اجرا درآید و        نمی 19طقه  های توسعه من    بنابراین با توجه به آنچه گفته شد موضوع پروژه        

ترین محورهای کار طـراح شـهری قلمـرو عمـومی             نگاه طراحی شهری از آن زدوده شود لذا از آنجا که یکی از مهم             

هـای    های زیـر در چـارچوب پـروژه         های سطح الگو در منطقه به این زمینه مربوط است بنابراین پروژه             است و پروژه  

 . گیرد ورد توجه قرار میطراحی شهری عمومی م

 : های زیر برحسب اولویت و اهداف ذکر شده عبارتند از پروژه 
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 طراحی شهری خیابان لطیفی  -

 طراحی شهری خیابان صمدی  -

 طراحی شهری خیابان میعاد  -

 طراحی شهری خیابان میثاق  -

 طراحی شهری شهید احسانی  -

 طراحی شهری خیابان شکوفه  -

 طراحی شهری خیابان شقایق  -

 احی شهری مراکز منطقه طر -

 طراحی شهری برادران شکری  -

 طراحی شهری خالزیل  -

 طراحی شهری خیابان طالقانی  -

 طراحی شهری جاده ساوه  -

 طراحی شهری بزرگراه نور  -

 طراحی شهری جوانه و زمزم  -

 طراحی شهری تندگویان  -

 

 ها و محورهای مختلف ترافیک و حمل و نقل   شبکه-ج

های محور جاده ساوه، بزرگراه جوانه، تندگویان، نـور و آزادگـان بـا                 و تقاطع  طرح اصالح هندسی اتصاالت    -

 شبکه معابر منطقه؛

 توسعه و تکمیل بزرگراه نور؛ -
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  غربی منطقه شامل محور شکوفه و شقایق؛–توسعه و تکمیل محورهای شرقی  -

تخـواه، پیـروز،    جنوبی محدوده شامل محورهای میثاق، خالزیـل، دول       -توســعه و تـکمیل محورهای شمالی     -

 ؛…بدر و 

 کننده درون منطقه؛ های محورهای شریانی درجه یک و دو و جمع و پخش طرح اصالح هندسی تقاطع -
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 )های مورد انتظار از هر پهنه ویژگی(ها   کلیات ضوابط و مقررات پهنه-2-2-3

پـذیری هـر طرحـی بـه شـمار           ارائه ضوابط و مقررات از ابزارهای الزم و ضروری جهت هدایت و تحقـق              

گیری طرح در اهـداف و راهبردهـای تعریـف شـده و               در این طرح کلیات ضوابط و مقررات بر مبنای جهت         . رود  می

. بندی عملکردی، الگوی پیشنهادی محورها، مراکز فعـالیتی اسـت           متکی بر الگوهای پیشنهادی ساخت کالبدی و پهنه       

هـای    ها و معیارها کامالً کیفـی در الگـو          ای از چارچوب    ورت مجموعه در این بخش از گزارش آنچه که تاکنون به ص         

. گردد  های مکانی عرصه، محور و مراکز بیان می         پیشنهادی مطرح شده است به صورت نسبتاً کمی در قالب چارچوب          

برآمده از ، اصوالً تأکید بر جوانب کمی جریان توسعه بوده و 19لذا این بخش از اسناد هدایت و کنترل توسعه منطقه    

بندی پیشنهادی  لذا با توجه به اصول و معیارها و براساس الگوی پهنه. باشد  می2-1اصول و معیارهای مندرج در بند   

 . های همگن مشخص و ضوابط و مقرراتی درخور هر کدام تهیه و تدوین شده است منطقه، حوزه

براین پایه با توجـه     . رت گرفته است  ها، محورها و مراکز شهری صو       چارچوب ارائه ضوابط در قالب عرصه      

 : هایی به شرح زیر تعیین گردید بندی بندی، حوزه های مختلف هر کدام مطابق نقشه ریز پهنه به ویژگی

  پهنه مسکونی –الف 

Rباشد  ؛ این پهنه که عملکرد مسکونی دارد مشتمل بر چند ریزپهنه به شرح زیر می  : 

R2        باشد و برحسب شرایط بافت مسکونی موجود بافـت خـالی              طبقه می  5 تا   3 ؛ این عرصه شامل اراضی مسکونی

 .  در سطح منطقه قابل تمییز استR-2های  در عرصه

R3باشد  ؛ این عرصه شامل اراضی مسکونی با مساحت بیش از یک هکتار جهت احداث مجموعه مسکونی می . 

R4        4-1اسـت و در دو گـروه        )  طبقه 6 بیش از (سازی     ؛ این عرصه شامل اراضی مسکونی جهت بلندمرتبهR   4-2 وR 

 اراضی اختصاص یافته بـه ابنیـه بلندمرتبـه          4R-2 اراضی مجاور جاده ساوه و       4R-1. در سطح منطقه قابل تمییز است     

 . شود قلعه مرغی را شامل می
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R5            مسکن و جلوگیری از تخریـب باغـات و اراضـی            – ؛ این عرصه جهت ساخت واحدهای مسکونی در قالب باغ 

 . کشاورزی منطقه است

 (G) پهنه فضای باز و گردشگری –ب 

ها، در سـطح منطقـه        بندی شبکه راه    بندی کاربری عمومی زمین و طبقه       این پهنه نیز با استناد بر راهنمای پهنه        

 :های زیر قابل شناسایی است در قالب عرصه

ولوژیک واقع در شمال قلعه مرغـی       پهنه پارک و فضای سبز؛ این پهنه در سطح منطقه به صورت عرصه پارک اک               -

(G1-1)ای  ای و منطقه های ناحیه  و عرصه پارک(G1-2)قابل شناسایی است  . 

 ؛ این پهنه در بخش جنوب غربـی منطقـه بـا عملکـرد کشـاورزی و                  (G2)های مرتبط     پهنه کشاورزی و فعالیت    -

 .  واقع شده است…های تفریحی  ه و پارکهای وابسته مانند پرورش گل و گیاه، استقرار نمایشگاه گل و گیا فعالیت

 نمایشگاهی واقع در غرب منطقه و در اراضـی          – ؛ این پهنه به عنوان پهنه تفریحی         (G3)های گردشگری     مجتمع -

ای و نمایشـگاه   های تفریحی، به استقرار پارک منطقـه  های آجرپزی به منظور حفظ هویت منطقه و ایجاد فعالیت      کوره

 .  اختصاص یافته استدائمی مصالح ساختمانی

 (M) تولیدی – پهنه کارگاهی –ج 

M1  صنعتی استقرار یافته است–؛ این پهنه واقع در غرب منطقه به عنوان پارک علمی  . 

  محورها –د 

 خـدماتی   – و ارتبـاطی     (Ln)جهت ارائه ضوابط، محورهای موجود در ناحیه به دو گروه با نقش جابجایی              

(LnLm)پردازیم  براین اساس درخصوص محورهای زیر به پیشنهاد ضوابط مربوطه می.شوند بندی می  طبقه : 

- L           تنـدراه در قالـب محورهـای سـاوه           – ؛ این محورها در سطح منطقه با نقش آزادراه (L3)     بزرگـراه آزادگـان ،

(L4)   تندگویان ،(L5)     و بزرگراه نور (L6)   عالوه بر این محور شـقایق       .  قابل تمییز است(L2)    شـریانی    بـا عملکـرد 

 .، نیز از محورهای ارتباطی محدود است1درجه 
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- LnLm                   ؛ این محورها در سطح منطقه محورهایی هستند که عالوه بر نقش ارتباطی، نقش خدماتی نیز دارا هستند

باشد که به شرح زیـر        لیکن آنچه که در مورد این محورها متفانوت است، مقیاس عملکردی خدمات این محورها می              

 : است

- L1S1  ای   ناحیه–ای  ، عالوه بر نقش ارتباطی خود، دارای خدمات منطقه2؛ محور شکوفه با نقش شریانی درجه

های پوشاک مستقر در امتداد خود برخالف عـرض کـم از              محور احسانی نیز با توجه به فعالیت      . باشد  احسانی نیز می  

 .گیرد ورها جای میای دارد و در این دسته از مح نظر خدماتی، مقیاس عملکردی فرامنطقه

- L2S1         کننده و    ای و محلی بوده که عمدتاً دارای نقش جمع          ؛ این محورها نیز محورهای خدماتی در مقیاس ناحیه

این محورها به ترتیب شامل محورهای بهمنیار، میعاد، میثاق، مهـران، بـدر، خالزیـل، پیـروز و                  . باشند  کننده می   توزیع

 . باشد دولتخوان می

  مراکز –هـ 

 دسته عمده مراکز خدماتی و محورهای خـدماتی صـورت     4بندی مراکز منطقه جهت ارائه ضوابط در          وزهح 

 : باشند های فوق برحسب مقیاس عملکردی به شرح زیر می هر کدام از دسته. گرفته است

- S4-1 بار میدان میوه و تره( ؛ مرکز خدماتی( 

- S5-1 اند  ناحیه استقرار یافته–ای  ت با مقیاس منطقه غربی شکوفه که در امتداد آن خدما– ؛ محور شرقی . 

- S5-4ای محوری در اراضی قابل توسعه پادگان قلعه مرغی  ؛ خدمات ناحیه. 

- S5-2: ای  منطقه–ای  ؛مرکز خدمات ناحیه. 

- S5-3ای یکی واقع در غرب منطقه و دیگری واقع در بخش شرقی منطقه  ؛ مرکز خدمات منطقه 

هـای    الذکر و تمییز آنها، در ادامه به تدوین ضوابط و مقررات هر یـک از حـوزه                  های فوق   هبندی ریزپهن   براساس حوزه 

 . پردازیم ها، مراکز و محورها می مذکور در قالب عرصه



  كليات ضوابط و مقررات مربوط به حوزه مسكوني ‐ ١٥جدول شمارة

 

 مالحظات  سازمان عملكردي  سازمان كالبدي
 نقش غالب عرصه

  كاربري زمين  حوه استقرار بنان بندي دانه تعداد طبقات

Rمسكوني ٢ 

 با  عرصه ايـن   مجاز در  حداكثر طبقات 

  مـساحت  رعايت مالحظات مربوط به   

 .می باشد طبقه ٥پالك 

ــت  ١٥٠حــداقل  ــراي باف ــع ب  مترمرب

مسكوني موجود جهت صدور پروانه     

  مترمربع براي تفكيك جديد ٣٠٠و 

 در جبهه شمالي قطعه زمين

 بـه كـاربري مـسكوني رده        كاربري خـدماتي وابـسته    

هاي تجاري، ورزشي، مذهبي و       اي شامل كاربري    محله

 1. پيشنهادي طرح جامع ساماندهي تهران…
 

Rمسكوني  ١‐٣ 

در بافـت    حداكثر طبقـات مجـاز پيـشنهادي      
مسكوني موجود مشروط بـر رعايـت حـداقل         

 طبقه و در اراضي قلعه مرغي       ٥ تا   ٣مساحت  
 .شود  طبقه توصيه مي٦حداكثر 

ــداقل  ــي  ١٠٠٠ح ــع در اراض  مترمرب

 حـداقل   –قابل توسـعه قلعـه مرغـي        

 مترمربــع در بافــت مــسكوني   ٢٠٠

 موجود 

 .گردد در طرح موضعي مشخص مي

كاربري خـدماتي وابـسته بـه كـاربري مـسكوني رده            

هاي تجاري، ورزشي، مذهبي و       اي شامل كاربري    محله

 . پيشنهادي طرح جامع ساماندهي تهران…

هـاي جداگانـه      ازمنـد تهيـه طـرح     هـا ني    اين عرصه 

باشند و ضوابط كامل آنها با توجـه بـه طراحـي             مي

 . تدوين خواهد شد…سايت و 

R٣ 

مسكوني 

مجتمع (

 )مسكوني

 .گردد در طرح موضعي مشخص مي حداقل  تفكيك يك هكتار حداكثر شش طبقه

كاربري خـدماتي وابـسته بـه كـاربري مـسكوني رده            

ي، ورزشي، مذهبي و    هاي تجار   اي شامل كاربري    محله

 . پيشنهادي طرح جامع ساماندهي تهران…

هـاي جداگانـه      هـا نيازمنـد تهيـه طـرح         اين عرصه 

باشند و ضوابط كامل آنها با توجـه بـه طراحـي             مي

 . تدوين خواهد شد…سايت و 

R١‐٤ 
مسكوني 

 )بلندمرتبه(

 عرصه  اين واقع در     ابنيه توِصه می شود تا   
ــه  از  ــات منطق ــداكثر طبق ــا ٨(ح  ١٢ ت

ــه ــداقل  ) طبق ــتن ح ــر برداش ــشروط ب م
 .مساحت تبعيت كنند

 ـــ
 متر از حد شمالي ١٠به فاصله 

 زمين

ــاربري ‐ ــداث ك ــه  اح ــاس ناحي ــا مقي ــاي ب  –اي  ه

 . باشد ها ممنوع مي اي در اين حوزه منطقه

 متر  ٣٠ الي   ١٠حريم سبز مجاور بزرگراه به عمق        ‐

 . رعايت گردد

حــوزه هــاي ناســازگار در ايــن  اســتقرار كــاربري ‐

 . باشد ممنوع مي

هـاي جداگانـه      هـا نيازمنـد تهيـه طـرح         اين عرصه 

باشند و ضوابط كامل آنها با توجـه بـه طراحـي             مي

 . تدوين خواهد شد…سايت و 

R٢‐٤ 
مسكوني 

 )بلندمرتبه(

 ايــنحــداكثر طبقــات مجــاز پيــشنهادي در 
 .شود  طبقه توصيه مي١٢ تا ٨  عرصه

 .گردد در طرح موضعي مشخص مي ـــ

اي و    تقرار واحـدهاي آموزشـي، پـارك محلـه        اس ‐

اي و واحـدهاي فرهنگـي مجـاز          واحد ورزشي محلـه   

 . باشد مي

 . استقرار واحدهاي كارگاهي مزاحم ممنوع است ‐

 . استقرار واحدهاي كارگاهي مزاحم ممنوع است ‐

هـاي جداگانـه      هـا نيازمنـد تهيـه طـرح         اين عرصه 

 باشند و ضوابط كامل آنها با توجـه بـه طراحـي            مي

 . تدوين خواهد شد…سايت و 

R٥ 
باغ (مسكوني 

 )مسكن
 محدوديتي وجود ندارد  مترمربع ٢٠٠٠حداقل   طبقه٢حداكثر 

هـاي    استقرار كليه واحـدهاي آموزشـي، كـاربري        ‐

. باشد و فضاي سبز مجاز مي) بامك(ورزشي، تفريحي 

استقرار واحدهاي كارگاهي مزاحم در اين عرصه        ‐

 . ممنوع است

 

 
 
 

 



  توليدي–كليات ضوابط و مقررات مربوط به حوزه فضاي باز و حوزه كارگاهي ‐١٦جدول شمارة 
 

 نقش غالب عرصه سازمان عملكردي سازمان كالبدي
  نحوه استقرار بنا بندي دانه تعداد طبقات 

G ـــ ـــ ـــ )پارك اكولوژيك(فضاي باز  ١‐١ 

 شامل مجموعـه    استقرار كليه فضاهاي مربوط به پارك اكولوژيك      
هاي اكولوژيكي، پـارك فنـاوري        حفاظتي شمال قلعه مرغي، هرم    

ها، درياچه    خورشيدي، پارك و مركز تجاري اكولوژيكي، ورزشگاه      
، مراكز آموزشـي    )…موزه حمل و نقل و      (ويژه، مركز نمايشگاهي    

 . شود   در اين عرصه توصيه مي…و 

G ـــ ـــ ـــ )اي پارك منطقه(فضاي باز و سبز   ٢‐١ 
ــاربري  ‐ ــه ك ــاي تفريحــي  اســتقرار كلي ــد –ه  فرهنگــي مانن

 . باشد اي مجاز مي اي و منطقه هاي ناحيه پارك
 . ادامه فعاليت انبارهاي ضايعات در اين هسته ممنوع است ‐

Gطبقه٣حداكثر  هاي مرتبط  كشاورزي و فعاليت ٢  

ــشاورزي    ‐ ــي ك ــات و اراض ــك باغ تفكي
مند نياز. جهت توسعه مسكوني مجاز نيست    

 . باشد تهيه طرح و برنامه مي
 ـــ

 . باشد استقرار نمايشگاه گل و گياه مجاز مي ‐
 . هاي آجرپزي ممنوع است هاي كوره ادامه فعاليت ‐
هــاي تفريحــي و  هــاي كــشاورزي، باغــداري، پــارك فعاليــت ‐

 . هاي وابسته مجاز است فعاليت

Gـــ ـــ ـــ  نمايشگاهي–تفريحي  ٣ 

ــ  ‐ ــي م ــشگاه دائم ــداث نماي ــاختماني در اراضــي اح صالح س
 . شود هاي آجرپزي توصيه مي كوره
هاي فـضاي سـبز و تفريحـي در ايـن پهنـه               استقرار كاربري  ‐

 . شود توصيه مي

Mطبقه٣ صنعتي ١  
تفكيك اين هسته جهت توسعه مسكوني 

نيازمند تهيه طرح و برنامه . ممنوع است
 . باشد مي

 ـــ
 . ته ممنوع استهاي آجرپزي در اين هس ادامه فعاليت كوره ‐
هاي مجاز به استقرار در داخل        استقرار كليه صنايع و فعاليت     ‐

 . محدوده مصوب در اين عرصه بالمانع است
 
 



 ١٩ كليات ضوابط و مقررات مربوط به محورهاي منطقه – ١٧جدول شمارة 
 

 مالحظات كاربري زمين ها تقاطع استقرار بنا تعداد طبقات  نقش غالب محور

Lتندراه ٣ 

شود ابنيه واقع در امتداد اين محور         توصيه مي 
)  طبقـه  ١٢ تـا    ٨(از حداكثر طبقـات منطقـه       

مشروط بر برداشتن حداقل مـساحت تبعيـت        
 . كنند

  متر از حد شمالي زمين١٠به فاصله 
ها نيازمند    همسطح و غيرهمسطح كليه تقاطع    

 . باشند طراحي فني مي

ها مجاز به فعاليـت        و كارگاه  هاي ناسازگار با محيط مسكوني، صنايع       كاربري ‐
 .باشند در امتداد اين اين محور نمي

 .  متر در جوار در اين محور رعايت گردد٣٠ الي ١٠حريم سبز به عمق  ‐

شود تا به ابنيه واقع در        توصيه مي 
امتداد ايـن محـور در قالـب يـك          

 . طرح يكپارچه پرداخته شود

Lها نيازمند    طعهمسطح و غيرهمسطح كليه تقا     ـــ ـــ آزادراه ٤
 .باشند طراحي فني مي

 ـــ ـــ

Lتندراه ٥ 
شود تا ابنيـه واقـع در امتـداد ايـن             توصيه مي 

 ٥(محــور از حــداكثر طبقــات هــسته مجــاور 
 . تبعيت كنند) طبقه

ها نيازمند    همسطح و غيرهمسطح كليه تقاطع     ـــ
 .باشند طراحي فني مي

ها مجاز به فعاليـت       ارگاههاي ناسازگار با محيط مسكوني، صنايع و ك         كاربري ‐
 .باشند در امتداد اين اين محور نمي

 . متر در جوار در اين محور رعايت گردد٣٠ الي ١٠حريم سبز به عمق 
 ـــ

Lتندراه ٦ 
ا ابنيـه واقـع در امتـداد ايـن          تشود    توصيه مي 

محور از حداكثر طبقات عرصه مجاور مشروط       
 .بر برداشتن حداقل مساحت تبعيت كنند

ها نيازمند    طح و غيرهمسطح كليه تقاطع    همس ـــ
 .باشند طراحي فني مي

ها مجاز به فعاليـت       هاي ناسازگار با محيط مسكوني، صنايع و كارگاه         كاربري ‐
 .باشند در امتداد اين اين محور نمي

 . متر در جوار در اين محور رعايت گردد٣٠ الي ١٠حريم سبز به عمق 
 ـــ

L٣S١ 
شرياني درجه 

١ 

هـاي    ت مجـاز پيـشنهادي در عرصـه       حداكثر طبقا 
مجاور در بافت مسكوني موجود مشروط بر رعايت        

 طبقـه و در اراضـي قلعـه         ٥ تـا    ٣حداقل مساحت   
 .شود  طبقه توصيه مي١٢ تا ٨مرغي 

 ـــ
تقاطع بـا تنـدگويان     (همسطح و غيرهمسطح    

نيازمند طراحي فني دقيق    ) غيرهمسطح است 
 . باشد مي

اي و فراتر در امتداد اين        اتي با مقياس منطقه   هاي خدم   استقرار كليه كاربري   ‐
 ـــ . محور مشروط بر امنيت حركت سواره بالمانع است

L٢S١ 
كننده و  جمع
 كننده پخش

هـاي مجـاور      طبقات مجـاز پيـشنهادي در عرصـه       
 طبقـه   ٥ تـا    ٣مشروط بر رعايت حداقل مساحت،      

موارد استثنا شامل بخش شـمالي      . شود  توصيه مي 
و بخـش   )  طبقـه  ١٢ تـا    ٨(زيل  محور پيروز و خال   

جنوبي محور پيروز و بخش مياني محـور خالزيـل          
 .شود مي) مجتمع مسكوني(

 .  نيازمند طراحي است–همسطح  در بر جبهه محور

هاي خدماتي شامل رده محله و ناحيه واحـدهاي تجـاري، آموزشـي               كليه كاربري 
ــطه ( ــايي و متوس ــدايي، راهنم ــي )ابت ــه(، فرهنگ ــذهبي )كتابخان ــساجد، (، م م

 ورزشـي، فـضاي     …و  ) داروخانه، مطب، تزريقـات   (، پذيرايي، درماني    )ها  حسينيه
 . باشند  در امتداد اين محور مجاز بر استقرار مي… تفريحي و  سبز، اداري،

 ـــ

L١S١ 
شرياني درجه 

٢ 

شـود تـا ابنيـه واقـع در ايـن محـور از             توصيه مـي  
 تا  ٣( هاي مجاور   حداكثر طبقات پيشنهادي هسته   

مـشروط بـر داشـتن حـداقل مـساحت          )   طبقه ٥
 . تبعيت كنند

 . 

 در بر جبهه محور
همسطح و غيرهمسطح تقاطع با بزرگراه نور و        

هـا    تندگويان از نوع غيرهمسطح و ساير تقاطع      
 . باشد همسطح و نيازمند تهيه طرح فني مي

هـا،   بازارچه(كليه خدمات رده ناحيه و منطقه مانند واحدهاي تجاري رده منطقه            
هاي آموزشي، مراكز آمـوزش       مجتمع(، آموزش عالي    )…ها و     بازارروزها، فروشگاه 

، مذهبي، خـدمات    )ها  كتابخانه، سالن اجتماعات، كانون   (، فرهنگي   )…اي و     حرفه
هـا، آزمايـشگاه و       درمانگـاه (درمـاني   ) …هاي بزرگ و      تاالرها، رستوران (پذيرايي  

اداره آمـوزش و    (، اداري   )…و  هـاي ورزشـي       سالن ورزشـي، زمـين    (، ورزشي )…
پـارك  (، فضاي سبز    )…پرورش، دادسرا، اداره راهنمايي و رانندگي، اداره پست و          

ايستگاه (، تأسيسات و تجهيزات شهري )…تعميرگاه مجاز و (، صنعتي  )اي  منطقه
و ) …سـينما، مجموعـه تفريحـي و        (، تفريحـي    )…نشاني، پمـپ بنـزين و         آتش

 . شود  توصيه مي…پاركينگ و 

اين محـور جهـت تعيـين ميـزان         
تراكم و تعداد طبقات پيـشنهادي      
مناسب نيازمند تهيه طرح طراحي     

باشـد و تعيـين دقيـق        شهري مـي  
ميزان تر اكم و طبقات بـه چنـين         

 . شود طرحي واگذار مي

L٢ 
شرياني درجه 

١ 

هـاي    حداكثر طبقات مجـاز پيـشنهادي در عرصـه        
عايت مجاور در بافت مسكوني موجود مشروط بر ر       

 طبقـه و در اراضـي قلعـه         ٥ تـا    ٣حداقل مساحت   
 .شود  طبقه توصيه مي٦مرغي حداكثر 

 در ضلع شمالي قطعه زمين
تقاطع با بزرگراه نـور     (همسطح و غيرهمسطح    

نيازمند تهيه طـرح فنـي و       ) غيرهمسطح است 
 . باشد اجرايي مي

 هـاي صـنعتي و      بـار، فعاليـت     هاي شهري مانند ميـدان ميـوه و تـره           كاربري ‐
 .باشند هاي وابسته مجاز به استقرار در جنوب اين محور مي كشاورزي و فعاليت

 متر حريم سبز در جوار بافت مسكوني واقع در شمال اين            ١٠رعايت حداقل    ‐
 . محور الزامي است

 ـــ

 



  كليات ضوابط و مقررات مربوط به مراكز خدماتي منطقه‐١٨جدول شمارة 
 

 ازمان عملكرديس سازمان كالبدي
 نقش غالب مركز

 ها كاربري نحوه استقرار بنا
 دسترسي

Sشهري(مركز خدماتي  ١‐٤( ‐‐‐ 

هاي مجاز به اسـتقرار در ايـن مركـز از ضـوابط و قـوانين                  كاربري

بـار  هـر تهـران تبعيـت           مربوط به سـازمان ميـادين ميـوه و تـره          

 . نمايد مي

تواند  يدسترسي اين مركز از كنار گذر آزادگان، تندگويان و نور م

تأمين شود و دسترسي از شمال محدوده در مجاورت بافت 

 . باشد مسكوني ممنوع مي

Sباشد استقرار بنا در مجاورت معبر مي )اي  اي و منطقه ناحيه(محور خدماتي  ١‐٥. 

هايي با مقيـاس      هاي مجاز به استقرار در اين مركز كاربري         كاربري

اماندهي تهـران   اي پيـشنهادي طـرح جـامع سـ          اي و منطقه    ناحيه

 خـدماتي، آموزشـي     –شامل كاربري ورزشـي، فرهنگـي، تجـاري         

 . باشد  مي…، فضاي سبز و )دبستان، راهنمايي و دبيرستان(

كننده اطراف و  دسترسي اين مركز بايد از محورهاي جمع و پخش

 . صورت پذيرد٢محور شرياني درجه 

Sباشد ا در مجاورت معبر مياستقرار بن )اي  اي و منطقه ناحيه(محور خدماتي  ٢‐٥. 

 –هاي مجاز به استقرار در اين مركز شامل كاربري تجاري             كاربري

هـاي در     خدماتي، فرهنگي، ورزشي، فضاي سـبز و سـاير كـاربري          

اي و محلي پيشنهادي طرح جامع ساماندهي تهـران   مقياس ناحيه 

 .  باشد مي

 كننده و شود تا دسترسي اين مركز از جمع و پخش توصيه مي

 . محورهاي محلي اطراف تأمين شود

Sباشد استقرار بنا در مجاورت معبر مي )اي منطقه(مركز خدماتي  ٣‐٥. 

اي  هـاي منطقـه   كاربري مجاز به اسـتقرار در ايـن مركـز، كـاربري      

ليكن بيشترين تأكيـد    . باشد  پيشنهادي طرح جامع ساماندهي مي    

رهنگـي و    پـذيرايي، ف   –هـاي تجـاري، اقـامتي         بر استقرار كاربري  

 .  باشد اداري مي

دسترسي . باشد  از بزرگراه نور ممنوع مي٣‐S٥ دسترسي مركز 

و محورهاي ) شكوفه (٢مركز مذكور بايد از محور شرياني درجه 

 . كننده اطراف صورت گيرد جمع و پخش

Sباشد استقرار بنا در مجاورت معبر مي اي  محور خدمات ناحيه ٤‐٥. 
رده ناحيه و فراتر مجاز به استقرار در هاي خدماتي  كليه كاربري

 . باشند اين مركز مي

كننده  دسترسي مناسب به اين مركز از محورهاي جمع و پخش

 . گردد اطراف تأمين مي
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 بريتقسيمات شهري كار
 محله

 الي 11000جمعيت زيرپوشش 
  نفر20000

 ناحيه
 30000جمعيت زيرپوشش 

  نفر70000الي 

 منطقه
 180000جمعيت زيرپوشش 

  نفر300000الي 

 حوزه شهري
 الي 1200000جمعيت زيرپوشش 

  نفر1500000

 شهر و فراتر از آن
 و 6000000جمعيت زيرپوشش 
 بيشتر

 واحدهاي مسكوني  واحدهاي مسكوني  واحدهاي مسكوني   مسكوني واحدهاي واحدهاي مسكوني   مسكوني -1
هاي معامالت ملكي شـعب       بنگاه  تجاري -2

 ها بانك
ــه   ــد روزانــ ــدهاي خريــ واحــ

ــرده( ــي خـ ــد   فروشـ ــا ماننـ هـ
ها، ميوه و سـبزي       خواربارفروشي

 )…ها و  ها، نانوايي فروشي

ــي   ــد هفتگ ــدهاي خري واح
ــوپرماركت ــد سـ ــا،  ماننـ هـ

 مصرف  هاي تعاوني   فروشگاه
شـــــــهر و روســـــــتا،  

 …ها و  افزارفروشي نوشت

 ها بازاچه
 بازارروزها
ــاه ــن     بنگ ــامالت  تلف ــاي مع ه

واحــدهاي خريــد ماهانــه ماننــد 
ــه ــي پارچــــ ــا،  فروشــــ هــــ
 .…ها و  فروشي پالستيك

واحــــــدهاي خريد ساالنه مانند    
اي،  فروشـــگاه بـــزرگ زنجيـــره  

هاي فروش اتومـــبيل، مبـل       بنگاه
هـا و     ك فروشي ها، پوشا   فروشـــي

… 

هـاي صـنوف      ها راسـته    فروشي  عمده
، بـازار، ميـادين     )هـا   بـورس (مختلف  

هاي بازرگاني و     بار، شركت   ميوه و تره  
هــا،  تجــاري، شــعب مركــزي بانــك 

مؤسسات تجاري، واردات و صادرات     
كــاال شــعب و دفــاتر، نماينــدگي    

هـــاي خـــارجي نماينـــدگي  بانـــك
 مؤسسات تجاري خارجي 

ك، آمــادگي، مدرســه مهــد كــود  آموزشي-3
ابتدايي، مدرسـه راهنمـايي دوره      

 اول، دبيرستان دوره متوسطه 

هــــاي نهــــضت  كــــالس
 سوادآموزي 

مـــدارس اســـالمي، مؤســـسات 
ــان  ــوزش زب ــارجي،   آم ــاي خ ه

 هاي صنعتي  هنرستان

مدارس ويژه نابينايان، مدارس ويژه 
معلولين كـر و الل، مـدارس ويـژه         

 ساير معلولين 

قيم تهـران،   مدارس ويژه خارجيان م   
 مدارس ويژه كودكان استثنايي 

هـا، مراكـز آمـوزش        هنركده  اي   آموزش عالي و حرفه-4
 اي  حرفه

 دانشسراها،   ها،  مدارس عالي، دانشگاه   انستيتوها  هاي آموزشي  مجتمع
 ها  هاي علميه، دانشكده حوزه

هـاي    كتابخانه كودكان، كتابخانـه     فرهنگي -5
 5درجه 

، 4ه هــاي درجــ  كتابخانــه
 هاي اجتماعات  سالن

، بنيادهاي  3هاي درجه     كتابخانه
 ها  ارشادي، كانون

 ، بنيادهـاي    2هاي درجـه      كتابخانه
 ها  كانون ارشادي،

ــه  ــاكن و محوط ــاريخي،   ام ــاي ت ه
كتابخانه   ها، مؤسسات انتشاراتي،    موزه

هـاي بـزرگ،      ملي و ساير، كتابخانـه    
 ها  نمايشگاه
گــاه آرام هــا، بناهــاي يــادبود، انجمــن

 ها  مشاهير، فرهنگستان
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 تقسيمات شهري كاربري
 محله

 الي 11000جمعيت زيرپوشش 
  نفر20000

 ناحيه
 الي 30000جمعيت زيرپوشش 

  نفر70000

 طقهمن
 180000جمعيت زيرپوشش 

  نفر300000الي 

 حوزه شهري
 1200000جمعيت زيرپوشش 

  نفر1500000الي 

 شهر و فراتر از آن
 و 6000000جمعيت زيرپوشش 
 بيشتر

ــاه  ها  مساجد، دارالتبليغ ها  مساجد، هيئت مساجد  ها  ها، فاطميه مساجد، تكايا، حسينه  مذهبي -6 ــهر، خانق ــلي ش ــساجد اص ــا،  م ه
ها، بقاع    زاده  ها، امام   يساها، كنيسه كل

هـا، معابـد،      متبركه، مصلي، آتشكده  
 ها  مهديه

 ها  خانه ها، قهوه كبابي  خدمات پذيرايي و جهانگردي -7
 ها  فروشي ها، آبميوه فروشي ساندويچ

هاي كوچـك،     ها، رستوران   چلوكبابي
 ها  طباخي

هــاي  هــاي بــزرگ، ســالن رســتوران
 غذاخوري، تاالرها 

ها و    هاي بزرگ بزگزاري جشن     نسال
هـاي    ها، برخي از رسـتوران      ميهماني

 بزرگ و ويژه 

هــاي شــهر،  هــاي رســتوران راســته
هـا،   سراها، مسافرخانه   ها، مهمان   هتل

 ها  ها، مهمانخانه ها، پانسيون خوابگاه
هـا،    هـاي تزريقـات، داروخانـه       بخش  درماني -8

 ها  مطب
، ها  مراكز بهداشت، برخي از داروخانه    

 ها  كلينيك
ها، مراكز درمـاني سـرپايي،        درمانگاه
ها، برخـي از   ها، راديولوژي   ه  آزمايشگا
 ها  داروخانه

ــتان  ــس، بيمارس ــز اورژان ــاي  مراك ه
هاي اصلي و بزرگ      كوچك، داروخانه 

 )دراگ استورها(شهر 

هاي ويژه، توزيـع داروهـاي        داروخانه
هاي اصلي شـهر،   كمياب، بيمارستان 

هــا، مراكــز  رســتانهــا، تيما زايــشگاه
 توانبخشي 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ها  ها، رختشويخانه گرمابه  بهداشتي -9
هـــاي ورزشـــي  اســـتخرها، زمـــين هاي بازي  زمين  ورزشي -10

 )خاكي(
ــوپ ــالن  كل ــا، س ــي،   ه ــاي ورزش ه
 )چمن(هاي ورزشي  زمين

هـا،    هـا، اسـتاديوم     ها، باشگاه   زورخانه ها  ورزشگاه
 ها  ها، پيست مجموعه

ــناد       اداري -11 ــاتر اس ــواحي، دف ــهرداري ن ش
رسمي، دفاتر ازدواج و طالق، دفتـر       

هـاي    هـا، كيوسـك     پست، كالنتـري  
 راهنمايي و رانندگي

ــرق   ــاطق، اداره بـ ــراهاي منـ دادسـ
مناطق، اداره تلفـن منـاطق، ادارات       
آگاهي، ادارات راهنمايي و رانندگي،     
ــاعي، ادارات   ــأمين اجتم ــعبات ت ش

ــران،  ــرورش ته ــوزش و پ  ادارات آم
 پست مناطق، ادارات ثبت احوال 

هــا، اداره ثبــت  اداره ماليــاتي حــوزه
هــا، اداره  اســناد و امــالك حــوزه  

هـا، اداره ثبـت احـوال         بهداري حوزه 
هــا،  هــا، دادســراي حــوزه   حــوزه

ــه شــهرداري حــوزه ــا، كميت هــاي  ه
هـا، اداره     انقالب، ادارات اوقاف حوزه   

 ها  ها، اداره آب حوزه گازرساني حوزه

ــست،   ــهرداري، اداره پ شــهرباني، ش
اداره ثبت اسناد و امالك، اداره ثبت       
احــوال، اداره بهــداري، دادســراي   
عمومي، اداره مخابرات، اسـتانداري،     
فرمانداري، ستاد مركـزي نهادهـاي      

هـاي    هـا، سـازمان     انقالب، وزارتخانه 
ــل، ادارات و   ــستقل، ادارات كــ مــ
مؤســــسات بــــزرگ خــــصوصي، 

 ها  سفارتخانه
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 تقسيمات شهري كاربري
 محله

 الي 11000جمعيت زيرپوشش 
  نفر20000

 ناحيه
 الي 30000جمعيت زيرپوشش 

  نفر70000

 منطقه
 180000جمعيت زيرپوشش 

  نفر300000الي 

 حوزه شهري
 1200000جمعيت زيرپوشش 

  نفر1500000الي 

 شهر و فراتر از آن
 و 6000000جمعيت زيرپوشش 
 بيشتر

هاي   هاي اصلي شهر، پارك     پارك اي، باغات موجود  پارك حوزه اي، باغات موجود  پارك منطقه اي، باغات موجود  پارك ناحيه اي، باغات موجود  پارك محله  فضاي سبز -12
نگلي، باغات موجـود، مـزارع و       ج

ــود،   ــشاورزي موجـ ــي، كـ اراضـ
ــده    ــت ش ــبز حفاظ ــضاهاي س ف

 ) استحفاظي(
ــان ـــ ـــ ـــ ـــ  مناطق نظامي و انتظامي -13 ــربازخانه پادگـ ــا، سـ ــا،  هـ هـ

ها، ميادين تيـر،      ها، پايگاه   قرارگاه
 ها  ها، فرودگاه آمادگاه

ــاه  صنعتي -14 ــك،   كارگ ــاري كوچ ــاي نج ه
آهنگــري كوچــك، هــاي  كارگــاه
ــاه ــدمات   كارگ ــك خ ــاي كوچ ه

هــاي  اتومبيــل، انــواع كارگــاه  
 …تعميراتي و كوچك و 

سـازي،    هاي درب و پنجره     كارگاه
هــــاي آزاد، انــــواع  تعميرگــــاه

هــاي تعميراتــي   خودروكارگــاه
 .…لوازمات برقي و منزل و 

هاي مجاز برخي از انواع       تعميرگاه
ــا  ــودرو كارگ ــدي   ه خ ــاي تولي ه
اي تعميراتـي   هـ   كوچك، كارگـاه  

ــاز   ــي مجـــ ــات برقـــ لوازمـــ
 …و ) ها نمايندگي(

هــاي مجــاز، برخــي از  تعميرگــاه
هاي توليـدي     انواع خودرو، كارگاه  

 …متوسط و 

هـاي اصـلي      كارخانجات، كارگـاه  
ــي،  ــدي و تعميراتـــــ توليـــــ

ــاه ــزرگ  تعميرگ هــاي اصــلي و ب
هاي كشت و      مجتمع –) مركزي(

ــرغ  ــنعت، مــ ــا،  داري صــ ههــ
 ي برق ها ها، نيروگاه داري دام

 تأسيــــسات و تجهيــــزات -15
 شهري 

هاي   هاي كوچك برق، باجه     پست
 پست

مراكز فني و خدماتي شبكه تلفن 
هـاي فرعـي بـرق،        شهري، پست 

 آوري زباله  هاي جمع محل

نـشاني، مراكـز      هاي آتش   ايستگاه
پــــست و تلگــــراف و تلفــــن، 

 هاي اصلي برق، پمپ بنزين پست

هـــاي امـــدادي شـــبكه  پـــست
ــستگازرســاني شــهري، هــاي   پ

امــــدادي شــــبكه آبرســــاني، 
 اي  هاي حوزه مسيل

  كــشتارگاه، گورســتان، نــدامتگاه،  
مراكز اصلي پست و تلگراف و تلفن،       

هـــاي راديـــو و  تأسيـــسات شـــبكه
ــزي   ــستگاه مركــ ــون، ايــ تلويزيــ

نــشاني، تأسيــسات اصــلي،    آتــش
هـاي    گازرساني شبكه اصلي و پست    
هـاي    بزرگ بـرق سراسـري، مـسيل      

اصـــلي  اصـــلي شـــهر، تأسيـــسات
  آوري و زباله جمع



 هاي تقسيمات كالبدي شهر و نوع خدمات مستقر شونده در هر قسمت بندي انواع كاربري زمين به تفكيك هر يك از رده  دسته-19ادامه جدول 
 

 تقسيمات شهري كاربري
 محله

 الي 11000جمعيت زيرپوشش 
  نفر20000

 ناحيه
 الي 30000جمعيت زيرپوشش 

  نفر70000

 منطقه
 180000جمعيت زيرپوشش 

  نفر300000الي 

 حوزه شهري
 1200000جمعيت زيرپوشش 

  نفر1500000الي 

 شهر و فراتر از آن
 و 6000000جمعيت زيرپوشش 
 بيشتر

ها و گذرهاي دسترسي بـه        كوچه  حمل و نقل و انبارها -16
ــان ــازل خياب هــاي دسترســي  من

ــه ــگ درون محل ــاي  اي، پاركين ه
 كوچك

ي دورن هــاي دسترســ  خيابــان
هاي محـالت،     نواحي و جداكننده  

 اي  هاي ناحيه پاركينگ

هــاي دسترســي درون   خيابــان
هاي نواحي  اي و جداكننده منطقه

 هاي منطقه  پاركينگ

ــان ــهري و   خياب ــلي ش ــاي اص ه
هاي مناطق، تأسيسات     جداكننده
ــستگاه ــروي  و اي هــاي فرعــي مت

هــاي عمــده،  شــهري، پاركينــگ
ــسات و   ــاال، تأسيـ ــاي كـ انبارهـ

 راني شهري  هاي اتوبوس ركينگپا

هاي شهري،    ها و بزرگ راه     آزادراه
ــدي شــهري،   جــاده ــاي كمربن ه
هاي مسافربري بين شهري،      پايانه
هاي مسافري درون شهري،      پايانه
هـاي بـاربري، تأسيـسات و         پايانه

هاي راه آهن، تأسيـسات       ايستگاه
ــستگاه هــاي اصــلي  مركــزي و اي

هــاي  متــروي شــهري، پاركينــگ
زرگ، انبارهاي اصلي كاال،    بسيار ب 

هــا، ســيلوها، ميــادين  ســردخانه
هـاي    تخليه و بـارگيري محوطـه     

 ها  گمركي فرودگاه
مجتمع خدمات حمايتي، شوراي     شوراي ناحيه  شوراي محله   خدمات اجتماعي -17

 منطقه، كميته امداد امام خميني
ــالمندان، مؤســسات   ســراهاي س

 خيريه 
هـاي اصـالح و       ها، كانون   جمعيت

 تربيت شوراي شهر 
هــاي تفريحــات  ســينما، باشــگاه هاي بازي كودكان  محل  تفريحي -18

 سالم
هـاي تفريحـي      سينما، مجموعـه  

 كودكان 
سينما، برخي از تأسيـسات ويـژه    

، …كــابين و  شــهري ماننــد تلــه
 تئاترهاي كوچك

سينماهاي واقع در مركـز شـهر،       
ــش،   ــاغ وح ــلي، ب ــاي اص تئاتره

اني هـاي تفريحـي كوهـست      راسته
ــالب دره،   ( ــد، گـ ــد دربنـ ماننـ

 )لشكرك
 
 
 
 



 هاي تقسيمات كالبدي شهر و نوع خدمات مستقر شونده در هر قسمت بندي انواع كاربري زمين به تفكيك هر يك از رده  دسته-19ادامه جدول 
 

 تقسيمات شهري كاربري
 محله

 الي 11000جمعيت زيرپوشش 
  نفر20000

 ناحيه
 الي 30000جمعيت زيرپوشش 

  نفر70000

 منطقه
 180000جمعيت زيرپوشش 

  نفر300000الي 

 حوزه شهري
 1200000جمعيت زيرپوشش 

  نفر1500000الي 

 شهر و فراتر از آن
 و 6000000جمعيت زيرپوشش 
 بيشتر

منـــاطق نظـــامي و امنيتـــي،    ـــ ـــ ـــ ـــ هاي حفاظتي   محدوده-19
ــاريخي، منــاطق  محوطــه هــاي ت

ــدوده   ــده، محــ ــت شــ حفاظــ
ظي، محــدوده خــدماتي اســتحفا

 شهر
محدوده خدماتي شهر، محـدوده      ـــ ـــ ـــ ـــ  حريم -20

قــانوني، خطــوط انتقــال نيــروي 
فشار قوي، خطـوط انتقـال كـار،        
ــوط   ــت، خط ــال نف خطــوط انتق

آهـــن، رودخانـــه، انهـــار و    راه
 ها، قنوات  مسيل

 اراضي ذخيره  خيره اراضي ذ اراضي ذخيره  اراضي ذخيره  اراضي ذخيره   اراضي ذخيره -21
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  اسناد مکمل طرح-2-3

  حدود منطقه و تقسیمات کالبدی -2-3-1
  پیشنهاد حدود منطقه -2-3-1-1

پادگـان قلعـه مرغـی و خیابـان         . شود  هرداری تهران محدود می    ش 17 از شمال به منطقه      19محدوده منطقه    

از سـمت شـرق محـور       . باشـد    می 19 و   18 و جاده ساوه حد فاصل بین منطقه         17 و   19زمزم حدفاصل بین منطقه     

از . کنـد    بوده و از سمت جنوب محور آزادگـان محـدوده منطقـه را مشـخص مـی                 19 و   16بهمنیار، مرز بین مناطق     

های تندگویان، قلعه مرغی و نور شکل گرفته است، در وضعیت کنونی  ین منطقه قبل از عبور بزرگراه     آنجایی که مرز ا   

بخـش شـرقی بزرگـراه      ( قسـمت    4 بـه    19الذکر از درون منطقه موجـب گردیـده تـا منطقـه               های فوق   عبور بزرگراه 

تقسـیم  )  غربی بزرگـراه نـور     تندگویان، حدفاصل بزرگراه تندگویان و نور، بخش شمالی بزرگراه قلعه مرغی و بخش            

هـای کـوچکی از منطقـه دچـار گسـیختگی       های تندگویان و قلعه مرغی موجب گردیده تا بخـش  عبور بزرگراه . شود

، دو پیشـنهاد از سـوی   19درخصوص اصـالح محـدوده منطقـه    . کالبدی شده و ارتباط ضعیفی با منطقه داشته باشند  

های بزرگراهـی پیرامـون منطقـه         تنی بر اصالح محدوده منطبق با شبکه      پیشنهاد اول مب  . مشاور قابل بررسی بوده است    

لـیکن  . ترین معابر موجود در آن زمان بوده است         گیری منطبق بر اصلی      در زمان شکل   19منطقه    مرز محدودۀ . باشد  می

 طی دو دهه گذشته شبکه بزرگراهی در درون و اطراف منطقه شکل گرفته است که ضـرورت بـازنگری در محـدوده                  

تـوان بـه شـرح زیـر          های بزرگراهی، محدوده پیشنهادی منطقه را می         معیار قراردادن شبکه   الذا ب . نماید  آنرا ایجاب می  

  :معرفی نمود

توانـد    با احداث بزرگراه جوانه بین میدان زمزم تا پادگان قلعه مرغی، خیابان زمـزم دیگـر نمـی     :مرز شمالی  

ها و چه بـه لحـاظ         زیرا چه به لحاظ کالبدی و ترکیب کاربری       . ا نماید  را ایف  17 و   19نقش فصل مشترک بین مناطق      

 .  از خیابان زمزم به بزرگراه جوانه منتقل گردد19اهمیت ترافیکی بهتر است که مرز شمالی منطقه 
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 با احداث بزرگراه تندگویان به همان دالیلی که در مورد مـرز شـمالی عنـوان شـد انتقـال خـط              :مرز شرقی  

 . منطقه، از خیابان بهمنیار به بزرگراه تندگویان ضروری استشرقی محدوده

های تفصیلی به عنوان مرز جنوبی منطقه با حـریم شـهر               ساله زمانی در طرح    25 خط محدوده    :مرز جنوبی 

ارتباط بالفصل اراضی بـاقی مانـده در حدفاصـل    . تهران تعیین شده بود که هنوز بزرگراه آزادگان وجود نداشته است        

 و محدوده قانونی، اصالح محدوده جنوبی منطقـه را از  19 ساله تا بزرگراه آزادگان با نواحی منطقه       25ده  خط محدو 

 . نماید  ساله مالک عمل فعلی به بزرگراه آزادگان ضروری می25محدوده 

یـن  ا. باشـد    مـی  18 با منطقه    19ه از تقاطع آزادگان تا میدان زمزم مرز غربی منطقه           و بزرگراه سا  :مرز غربی  

 . بخش از محدوده منطقه نیازی به اصالح ندارد و در وضع موجود خود قابل قبول است

 در طرح ساماندهی که بعدها به عنوان طرح جامع تغییر نام یافت نیز به               19ضرورت اصالح محدوده منطقه      

 شـهرداری   لیکن پس از طرح موضوع فـوق و طـی جلسـات مکـرر،             . الذکر مورد تأیید قرار گرفته است       صورت فوق 

  :منطقه مشکالت مدیریتی تغییر محدوده ناشی از پیشنهاد فوق را به شرح زیر ارائه نموده است

 در صورت تغییر محدوده با انفصال 

ای مانند مجتمع آموزشی دکتر شـریعتی در بخـش             فرامنطقه –ای    دانه با مقیاس عملکردی منطقه      های درشت   پهنه -

ای واقع در شمال محور جوانه روبرو خواهیم بود که به لحاظ درآمدی از منابع            ه  شرقی بزرگراه تندگویان و کارگاه    

ای را    های عمده   گذاری  ها سرمایه   عالوه بر این شهرداری منطقه در این پهنه       . روند  مهم شهرداری منطقه به شمار می     

بـالقوه درآمـدی شـهرداری      ها، منابع بالفعـل و        لذا با جداشدن این پهنه    . های عمرانی به عمل آورده است       در پروژه 

 .  حذف خواهد شد19منطقه 

از میان  . باشد  ها در برگیرنده برخی عناصر مهم و شاخص عملکردی منطقه می            همانطور که اشاره گردید این پهنه      -

ای دارد و همچنین مجتمع آموزش عالی دکتـر شـریعتی و              توان به پارک شقایق که عملکردی منطقه        این عناصر می  

با توجه به کمبود این قبیل فضـاها در سـطح منطقـه و              . ای اشاره نمود    یی کشور با عملکرد فرامنطقه    انبارهای دارو 
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ها از منطقه، این منطقـه هـم از لحـاظ              پهنه  این بخشی، در صورت جداشدن     ص و هویت  کمبود چنین عناصر شاخ   

 . برخورداری از فضاهای شاخص و هم از لحاظ سطوح و سرانه خدماتی متضرر خواهد شد

 یباشد، الگوی متفاوت     می 16آباد نو به دلیل موقعیت مکانی خود که در پیوند با بافت مسکونی منطقه                 محله خانی  -

این محله با توجـه بـه       . نماید  ارائه می  …بندی، تراکمی، مصالح و       ظام قطعه شاخص های بافت مانند ن    را به جهت    

تواند به عنوان الگویی      ی قابل قبولی است که می     ها و سیمای شهری دارای هویت شهر        قدمت آن و ترکیب کاربری    

 . در سطح منطقه مطرح شود

بنابراین محدوده پیشنهادی فوق از سوی شهرداری منطقه به دلیل بروز مشکالت مذکور مـورد قبـول واقـع                   

 . نگردید

 و 17، 16 ارائه گردیده است مبتنی بـر ادغـام منـاطق         19گزینه دومی که درخصوص تغییر محدوده منطقه         

 ،19 و   17،  16سطح کم منـاطق      این پیشنهاد برپایه دالیل متعدد از جمله      . باشد   و یکپارچه نمودن این مناطق می      19

، قرارگیری فرودگاه قلعـه مرغـی در مـرز          19 با محور لطیفی در منطقه       16آباد در منطقه      پیوستگی بازارچه دوم نازی   

توانـد در خـدمت افـزایش          که مـی   –ل این فرودگاه    بدی بیهای    و وجود فرصت  ) 19 و   17 ،16(مشترک این مناطق    

 و سوق جمعیت ساکن 17کیفیت سکونت مناطق مجاورش از طریق کاهش تراکم جمعیتی در محله جوادیه و منطقه 

ها به بخش مسکونی پیشنهادی اراضی قلعه مرغی باشد و همچنین ایجـاد پـارک اکولوژیـک بـه عنـوان                       در این بافت  

توانـد از فشـردگی بافـت ایـن منـاطق             دلیل موقعیت استقرار خود در فصل مشترک سه منطقه مـی          فضای بازی که به     

بکاهد و به ایجاد فضای باز عمومی مناسبی که به ویژه به هنگام بروز سوانح در این بخش از تهران شدیداً مورد نیـاز          

و همـاهنگی و تعـادل نسـبی در     اقتصـادی ایـن سـه منطقـه     –های اجتماعی   همسانی نسبی ویژگی   – بینجامد    است،

 قرارگیری  ، استقرار هر سه منطقه در حاشیه شهر تهران و          مناطق به لحاظ نوع و الگوی بافت       خصوصیات کالبدی این  

لـذا تعیـین حـدود مـرز منطقـه نیازمنـد            .  ارائـه گردیـده اسـت      …عناصر شاخص تهران در سطح این سه منطقـه و           

 . باشد  می17 و 16 مرز مناطق هایی در مقیاس کالن و با توجه به بررسی
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گیـری در ایـن خصـوص بـه      برهمین اساس در این سطح از پیشنهاد حدود منطقه اجتناب گردیده و تصمیم    

 . مطالعات مدیریت شهری در مقیاس کالن محول شده است

  

 پیشنهاد افزایش محدودۀ طرح تفصیلی از جنوب تا بزرگراه آزادگان  

صیلی از جنوب تا بزرگراه آزادگان الزم است تا به نکـات زیـر توجـه                درخصوص افزایش محدوده طرح تف    

 : شود

بینی و انتقال خط محدوده بـه محـور آزادگـان از مصـوبات طـرح سـاماندهی اسـت و از جایگـاه قـانونی                            پیش -

 . باشد برخوردار می

 جنـوبی بـر محـور    یافتـه و در بخـش      ، محدوده منطقـه توسـعه     19انداز توسعه منطقه      مطابق بند دوم بیانیه چشم     -

ریزی استان مطرح گردیده و مورد تأییـد   آزادگان انطباق خواهد یافت؛ از آنجایی که بیانیه مذکور در شورای برنامه          

 . رود قرار گرفته است، محملی قانونی و مستند در جهت افزایش محدوده به شمار می

انی ترسیم گردیده که هنوز محـدوده بـا         های علمی و بدون شناخت در زم         فاقد بنیان  19محدودۀ خدماتی منطقه     -

، به همین دلیـل بـا هجـوم مهـاجران بـه ایـن منطقـه توسـعه خودجـوش و           هآور سکونت روبرو نبود     رشد سرسام 

های جدا از هم به قدری در خارج محدوده توسعه دارد که از نقطه نظـر توسـعه شـهری                      ضابطه به صورت لکه     بی

ر شرایطی که هیچ محمل قانونی برای کنترل و هدایت وجـود نـدارد بـه                قراردادن این عده در خارج از محدوده د       

 .  فرو بستن به رخدادهایی است که عمالً قوی و جدی است معنای چشم

هـای    تواند تحقق یابد که بتوان از طریق مکانیزم          در شرایطی به درستی می     19اصل ساماندهی کالبدی کل منطقه       -

ای واحد مورد توجه و هدایت  های مختلف منطقه به عنوان پیکره کرد که بخشای را برقرار  هدایت و کنترل سامانه

 . قرار گیرد
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هـا و سـازمان کالبـدی،      به دلیل ساختاری، کاربری  19ها و تحقیقات انجام گرفته در منطقۀ           بررسی  بنا برپایۀ 

ها، اراضـی بـایر، بخشـی از         فضایی دچار مسایل و معضالتی است که فقط با در اختیار گرفتن اراضی متعلق به کوره               

هـای    شایسته است منطقه از فرصـت     . اراضی کشاورزی و بسط منطقه تا محور آزادگان قادر است آنها را مرتفع سازد             

 . های فضایی بستر متناسب زندگی انسانی را فراهم سازد طالبی و ممکن خود محروم نماند و گشایش

سات شهرداری منطقه نیز مطرح گردیده و از موارد مـورد      در پایان الزم به ذکر است که موضوع فوق در جل           

 . رود تأکید مسئولین شهرداری منطقه نیز به شمار می
 

 

  الگوی پیشنهادی تقسیمات کالبدی -2-3-1-2

با این نگـرش الزم اسـت   . باشد ترین تقاضاهای ساکنین شهرهای امروز می نزدیکی و دسترسی از جمله مهم  

سی مطلوب ساکنین به خدمات و تأمین نیازهای روزمره آنها و تأمین نزدیکی خـدمات، و                تا در جهت برقراری دستر    

این به نوبه خود مستلزم یک ساخت سلسـله مراتـب           . منظور نمودن آن در الگوی توسعه شهر گامی اساسی برداشت         

ننـده نظـم    ک  ایـن رویکـرد، حمایـت     . تشکیل شده باشد  ” واحدهای همجوار “است که از واحدهای کوچک شهری یا        

از این دید، ساخت کالبدی شهر کامالً سلسله مراتبی است و مطابق آنچـه کـه در طـرح                   . سلسله مراتبی شهری است   

هـای مختلـف از       جامع ساماندهی بدان اشاره شده است این سلسله مراتب بر حسب حوزه عملکرد خدمات و اندازه               

ریفی که این طرح برای هر کدام از واحدهای فوق ارائه لکن تعا. محله، ناحیه، منطقه، حوزه و شهر تشکیل شده است

انجامد که    دهد، صرفاً جنبه کمی دارد به ویژه آنکه برداشت این طرح از مفهوم محله، به ایجاد ساختار خشکی می                    می

 ساخت کالبدی، تجلـی و تبلـور سـاخت اجتمـاعی          “و از توجه به این نکته که        . یابد  های اجتماعی انطباق نمی     با نظام 

 . ، بازمانده است”است

بندی کالبدی منطقه مورد مطالعه برحسب ناحیه شهری و هسـته شـهری انجـام گرفتـه                   براین اساس، تقسیم   

. گـذرد   ای از شهر است که هیچ راه شـریانی از داخـل آن نمـی                همانطور که قبالً اشاره شد، هسته شهری قطعه       . است
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در واقـع   . بنـدی شـهر نیسـت       وش ساده برای گویا کردن طبقه     های شهری چیزی جز یک ر       بندی شهر به هسته     تقسیم

دانست و یا حتـی هـر یـک از          ) محله یا ناحیه  (های شهری     بندی  های شهری را منطبق بر یکی از تقسیم         توان هسته   می

 با استناد به این تعریف و برپایه اصـولی کـه در           . تواند از بیش از یک هسته شهری تشکیل شود          ها می   بندی  این تقسیم 

بنـدی خـرد منطقـه در         بخش اصول و مبانی طرح راهبردی هدایت و کنترل تحوالت کالبدی منطقه اشاره شد، تقسیم              

بندی پیشنهادی و تقسیمات      های شهری براساس ترکیبی از محالت موجود، الگوی ساخت کالبدی و پهنه             قالب هسته 

حظـات فـوق، همـانطور کـه از نقشـه الگـوی             برپایه مال . عارض شده ناشی از تلفیق این مرزها، صورت گرفته است         

های موجود محالت و تقسـیمات        ها با رعایت مرزبندی     آید، تقسیمات کالبدی هسته     پیشنهادی تقسیمات کالبدی برمی   

 .  هسته قابل شناسایی است20مطابق این الگو درسطح منطقه . ناشی از الگوی ساخت پیشنهادی صورت گرفته است

ای با خـدمات در   معادل تعریف طرح جامع ساماندهی تهران از ناحیه یعنی محدوده        توان    ناحیه شهری را می    

پذیری محـدوده و      بدین ترتیب با توجه به ظرفیت جمعیت      .  هزار نفر معرفی نمود    70 الی   30مقیاس جمعیتی حدود    

مسـکونی و یـک      ناحیـه    4 ناحیه، که شـامل      5توان متشکل از      های پیشنهادی، منطقه را می      مقیاس عملکردی کاربری  

 . های شهری است، معرفی نمود ناحیه جنوبی دربرگیرنده کاربری

  

  پیشنهاد الگوی شبکه معابر اصلی -2-3-2
در الگوی پیشنهادی شبکه معابر، سه نقش جابجایی و دسترسی و نقش اجتماعی معابر مـدنظر قـرار گرفتـه          

های شریانی منطقه قابـل تمـایز         های یاد شده، راه    است، به نحوی که براساس میزان قدرت و ضعف هر کدام از نقش            

های یاد شده با معیارهای پیشنهادی شرکت جامع مطالعات حمل و نقل برحسـب                لذا برپایه سنجش ویژگی   . باشند  می

 : گردد عملکرد معابر در ادامه سلسله مراتب پیشنهادی شبکه معابر منطقه مورد اشاره واقع می

ها نقش جابجایی اصلی بوده و دو نقش دیگر دسترسی و اجتماعی بـه نفـع آن تنظـیم                     هدر این را  : آزادراه، تندراه  •

باشـد، عناصـر اصـلی     و نـور مـی  ) جاده سـاوه (ها که شامل آیت اله سعیدی       در منطقه مورد مطالعه، این راه     . گردد  می
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سایر مناطق شـهر تهـران   دهنده به ساخت محدوده به شمار رفته و موجبات برقراری ارتباط مطلوب منطقه را با     شکل

 . آورد فراهم می

ها نقش جابجایی و دسترسی هر دو اصلی بوده و نقش اجتماعی به سـود آن تنظـیم                    در این راه  : 1شریانی درجه    •

 . توان در این دسته قرار داد  شرقی شقایق را در منطقه مورد مطالعه، می–ادامه محور غربی . گردد می

ها نقش جابجایی و دسترسی مهـم بـوده و نقـش اجتمـاعی محـور، در رده                     راه در این : 2های شریانی درجه      راه •

چـرا کـه ایـن      . توان محوری با این نقش معرفی نمود        محور شکوفه در منطقه مورد مطالعه را می       . گیرد  بعدی قرار می  

 –ای    اس منطقه های با مقی     شرقی منطقه با جای دادن فضاهای عمومی و کاربری         –محور عالوه بر تأمین ارتباط غربی       

 . باشد ای در امتداد خود، حائز نقش اجتماعی نیز می ناحیه

ها قـرار دارنـد کـه هـر سـه نقـش               معابر درون بافت شهری در این رده راه       : کننده  کننده و توزیع    های جمع   خیابان •

، بهمنیـار، ماهـان،   های صمدی، میثاق، میعـاد  توان از خیابان اند، در این دسته می     جابجایی، دسترسی و اجتماعی اصلی    

 .  یاد نمود…میالد، خالزیر، پیروز، دولتخوان و 

 ها کننده ها و توزیع کننده جمع •

  

 های کانونی   الگوی پیشنهادی مراکز محالت و فعالیت-2-3-3
هـا، الزم اسـت تـا خـدمات و      بندی کالبدی محدوده مورد مطالعه و تعیین مرز نواحی و هسـته          برپایه تقسیم  

هـا کـه    چرا که واحدهای کالبدی در مقیاس هسته. بق با مقیاس و جمعیت واحدهای کالبدی ارائه گردد    تسهیالت مطا 

خدمات بـیش از  . باشند، قادر به ارائه چیزی بیش از نیازهای روزمره نخواهند بود از نظر اندازه و جمعیت کوچک می   

لـذا سـاخت و ماهیـت ایـن         . ارائـه گـردد   این مقیاس باید برحسب سلسله مراتب در مراکز ناحیـه و مراکـز منطقـه،                

 . گیرد واحدهای فضایی در ادامه مورد بررسی و مکانیابی قرار می
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ای قرار گرفت، در توسعه آتی  ، که برپایه مدل دوهسته19با توجه به الگوی توسعه ساخت پیشنهادی منطقه  

دهنـده آن     ین مراکز به همراه محور اتصال     ا. ساخت کالبدی منطقه، دو مرکز عمده به عنوان مراکز منطقه منظور گردید           

ترین کانون فعالیتی منطقه به شمار رفته و به عنوان مرکز منطقه عمل        دهد عمده   که کل منطقه را تحت پوشش قرار می       

سازد، استقرار مراکز نواحی در امتداد این         عالوه بر آن از آنجا که این محور، ارتباط بین نواحی را برقرار می             . نماید  می

های در مقیاس منطقـه را در         لذا این محور عالوه بر نقش ارتباطی خود، باالترین میزان فعالیت          . شود  محور توصیه می  

های مختلف و متنوع در سرتاسر محـور قابـل            ها و فعالیت    ها، کاربری   در نتیجه این تمرکز کاربری    . دهد  خود جای می  

توان انتظـار     همچنین می . گردد  بینی می   ا و اختالط عملکردی پیش    ه  لذا در امتداد این محور تنوع کاربری      . انتظار است 

داشت که با توجه به دسترسی خوب به خدمات و تسهیالت، امکان بالقوه برای اختالط اجتماعی پدید آمـده و ایـن                      

 . محور به عنوان مرکزی برای برخوردها و تعامالت اجتماعی نیز مطرح شود

شود  ها، تقویت یکپارچگی آنها در طرح پیشنهادی مراکز فعالیتی، توصیه می      به منظور ایجاد ارتباط بین هسته      

االمکان در امتداد محورهایی      تا مراکز نواحی که وظیفه تأمین نیازهای روزمره و هفتگی ساکنین را برعهده دارند، حتی              

ـ . روند، اسـتقرار یابنـد      ها و نواحی و مرز آنها به شمار می          که به عنوان حدفاصل هسته     راین اسـاس مراکـز خـدماتی       ب

 . گیرند ای به صورت خطی و در امتداد محورها شکل می ناحیه

های مکانی داخل هر هسته و با رعایت تقاضـاهای اساسـی از هـر                 همچنین مراکز محالت برحسب فرصت     

از تحرک به ویژه افرادی که (محله که در رأس آنها دسترسی و نزدیکی خدمات و تسهیالت مرکز محله برای همگان          

همانطور کـه ذکـر شـد، ایـن         . گیرند  قرار دارد، شکل می   ) کمتری برخوردارند مانند سالخوردگان، معلولین و کودکان      

. گردنـد   های جغرافیایی هر هسته به صورت خطی و یا مرکزی شکل گرفته و یـا تقویـت مـی                    مراکز برحسب فرصت  

 . رود لی امری حیاتی به شمار میالزم به تذکر است که دسترسی پیاده به خدمات و تسهیالت مح
 

 

 




