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ها  نتايج مطالعات و تحليل-1

هاي منطقه ،  وضع موجود و ويژگي تحوالت گذشته-1-1
خيابان دماوند و ( غربي تهران – در شرق تهران مابين دو محور مهم شرقي 8منطقه 

 و از سمت 13، از جنوب به منطقه 4از سمت شمال و شمال شرقي به منطقه . واقع است) رسالت

.شود محدود مي7نطقه غرب به م

 تحوالت گذشته منطقه - 1-1-1

 شاهد گسترش موج سوم صنعت و مـدرنيزاسيون 1320 تا 1311هـاي          شهر تـهران در سال

 گروه 3 تهران داراي 1311در سر شماري سال . هاي مختلف در اين دوره شكل گرفتندكارخانه. بود

34(بگيران مستخدمين دولت و حقوق).  درصد35(رفه عمده شغلي شامل كارفرمايان و صاحبان ح

 ميليون 5/1 جمعيت تهران با 1335تا سال . بود)  درصد31(و شاگردان و كارگران روزمزد ) درصد

هاي شهر در  درصد خانواده54در اين سال حدود . اي برخوردار گرديدنفر از تمركز صنعتي فريبنده

هاي گاه سكونت1320-1340هايه اين ترتيب طي سالب. شوندزمره اقشار كارگري محسوب مي

در نتيجه ساختار فضايي . ها پديد آمدندكارگرنشين در جنوب، شرق و غرب در ارتباط با اين گروه

اين اقشار كه عمدتاً شامل كاركنان . گذاري اقشار و متوسط جامعه نيز گسترش يافتتهران، سرمايه

.آباد ساكن شدندپارس و نازي نارمك، تهرانآباد ،شدند در محالت يوسفدولت مي

هاي راسيوناليستي كه اولين تجربه شهرسازي مدرن با انديشه) نارمك(هسته مركزي منطقه 

، در حدود سال ريزي اوليه گرديده بوسيله بانك ساختماني طرح1329ايراني شده است، در سال 

هايي كه در اولين قسمت. به پايان رسيد1345 ساختن كوي كاالد شروع شد و در سال 1338

نارمك اولين شهرك با استراكچر . باشدحوض مينارمك شكل گرفت، ايستگاه دفتر و ميدان هفت

.باشد جنوبي و داراي معابر با سلسه مراتب شهري مي–منظم و قوي شمالي

با احداث . قرار گرفت       سرانجام اين محله با بوجود آمدن تأسيسات شهري در آن مورد استقبال 

هاي ساختمان در آنجا شدت گرفته و به تدريج اراضي حد فعاليت) سيد خندان(بزرگراه رسالت 

توسعه اراضي نارمك باعث شد كه اراضي . فاصل نارمك و مناطق توسعه يافته تهران نيز ساخته شد

و چون . سيم شوندها به قطعات كوچك تقآباد و با تفكيك توسط صاحبان آندر دشت و ابراهيم
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تري بودند پايينقيمت اين اراضي در مقايسه با نارمك ارزان بود، مردمي كه از نظر در آمد در سطح

.به اين نواحي روي آوردند

8، تهرانپارس بوده و منطقه 6، كه منطقه ، تهران به ده منطقه تقسيم شد     در طرح جامع قديم

 مرحله سوم گسترش منطقه انجام شد يعني بين چهار راه 1348در حدود سال . كنوني جزو آن است

در سال .  متري تا فرجام ساخت و سازهايي به صورت پراكنده در منطقه ايجاد شد46سر سبز و باالي 

رواج مالكيت اتومبيل و .  با تصويب طرح جامع تهران، اين منطقه جزء مناطق شهري در آمد1349

 و نيز وضع مسكن موجب استقبال مردم تهران از توسعه اقماري رانيسروسامان نسبي در وضع اتوبوس

.  از آن جدا گرديد4 منطقه در شهر تهران، منطقه 22 با ايجاد 1359در سال . اطراف تهران گرديد

هاي شهري همزمان با تفكيك اراضي و توسعه.  داخل محدوده گرديد1350محله تهرانپارس نيز از سال 

اي از اراضي جنوب شرق محدوده در اطراف جاده اطراف آنها قسمت عمدهدر نارمك و تهرانپارس و 

. هاي صنعتي تفكيك شده در زير پوشش ساختماني درآمددماوند به منظور توسعه

هاي فني و انبارهاي كاال و جذب نيروي انساني عمده به اين قسمت      واحدهاي توليدي، كارگاه

در نقاط نزديك به محل كار موجب گرديد كه نواحي اطراف از تهران و تمايل كاركنان به سكونت 

هاي اطراف منطقه صنعتي چون خاك سفيد، جواديه، اراضي شرق تهرانپارس و به طور كلي زمين

در حدود سال . هاي شهري به قطعات كوچك تفكيك شوندنو و جاده دماوند براي توسعهتهران

اراضي بين نارمك و تهرانپارس در دو . شودي توسعه نارمك محدود به شمال شرق نارمك م1360

در . نشيني رواج داشتطرف خيابان رسالت به علت خارج از محدوده بودن ساخته نشد، ولي زاغه

سفيد نيز در منطقه خاك. هاي ارتش توسعه نيافتبه علت قرارداشتن زمينجهت شمال غرب، نارمك 

.ا پيدا كردهاي اوليه رشد خود ر اليه1360 تا 1358هاي سال

هاي برجسته يا منحصر به فرد منطقه بازبيني وضعيت و تعيين ويژگي- 1-1-2

منطقه) اجتماعي، محيطي و كالبدي(هاي برجسته تعيين ويژگي

:باشدهاي برجسته منطقه از نظر اجتماعي، محيطي و كالبدي به شرح زير ميويژگي

هاي كالبديويژگي

 هكتار1339 مساحت منطقه -

) برابر شهر2حدود ( درصد اراضي به مسكن 50ارزترين ويژگي اختصاص حدود  ب-

 درصد سطح منطقه به معابر35 اختصاص -
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 وجود بافت ارزشمند نارمك در منطقه-

دار وحيديه و مجيديههاي فشرده و مسئله وجود بافت-

هاي شمالي و جنوبياي در لبههاي فرامنطقه وجود كاربري-

 در لبه غربي7 عملكردي با منطقه  اختالط شديد-

 وجود يك بخش صنعتي در شرق منطقه-

 نبود سيستم فاضالب شهري-

 شير فشارشكن72 آب با 7 و 11وري از مخازن  بهره-

 درصد شبكه آبياري از آب آشاميدني30 تأمين -

 داراي پوشش كامل شبكه آب-

.باشد ظرفيت مخازن آب بيش از جمعيت موجود مي-

طبيعينح سوا

هاي زلزله در منطقه عدم عبور گسل-

.نمايدميبيني  را دراثر گسل ري پيش3پذيري در ناحيه بندي آسيب در مطالعات ريز پهنه-

 امكان وجود سيالب به علت عبور چند مسيل در منطقه-

حمل و نقل

 وجود شبكه نسبتاً مناسب داخلي در شرايط حاضر-

 جنوبي-هاي در دست احداث شمالي  اثر بزرگراه چند قطعه شدن منطقه در-

 غربي– جنوبي و يك معبر اصلي شرقي – وجود جريان عبوري در معبر شمالي -

هاي باالدست عبور چند بزرگراه در منطقه در طرح-

محيطيزيست

هاي ناشي از صنايع آلودگي-

)رسالت و دماوند( استقرار دو محور شهري كامل در محدوده شمالي و جنوبي منطقه -

)اتوبوس برقي( استفاده از سوخت سالم در محور دماوند -

)مانند ميدان رسالت(هاي تراكم ترافيكي هاي ناشي از كانون آلودگي-

تپهترين منطقه هوا در تهران به هنگام پرواز هواپيما از فرودگاه دوشان آلوده-
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آوري زباله نحوه نامناسب جمع-

عيهاي اجتماويژگي

 هزار نفر336 برابر با 1375 جمعيت در سال -

 نفر در هكتار284 تراكم متوسط جمعيتي -

.باشد برابر متوسط تهران مي6كه اين رقم ) عمدتاً مسيحي( درصد غير مسلمان 8-

.باشند درصد ارامنه كل تهران در اين منطقه ساكن مي44-

مسكن

7/1 ميانگين نفر در اتاق -

.  درصد149سط ساختماني تراكم متو-

. مترمربع مساحت دارند200 درصد قطعات زير 73 مترمربع و 100 درصد قطعات زير 33-

.باشد طبقه مي2 تا 1عمده بافت منطقه -

مالي و مديريت شهري

)تراكم و زيربنا( درصد در سال رشد داشته است 18 درآمد شهرداري 1381 تا 1377 از سال -

 درصد12ي ساالنه شهرداري به ميزان ها كاهش هزينه-

معاونت فني و عمراني،  شهرسازي و معماري، باشد؛ دفتر مرتبط با شهردار مي7 شهردار داراي -

ريزيمالي و اداري،  فرهنگي و اجتماعي، حمل و نقل، امور شهري و سبز،  هماهنگي و برنامه

و منطقه شهريهاي اقتصادي و ارتباط آن با اقتصاد شهر تعيين ويژگي

نشين تهران است و قشر متوسط جديد شامل كارمندان  يكي از مناطق متوسط8 منطقه -الف

ها و دستياران و همچنين صنعتگران، اين منطقه را براي سكونت خود انتخاب دولت، تكنسين

ن اند و در مقابل اقشار باال شامل مديران ارشد و قانونگذاران و نيز اقشار پايين همچوكرده

 نيز 8 ناحيه منطقه 3هر چند . كنندكارگران ساده كمتر اين منطقه را انتخاب مي

گزيني افراد با مشاغل مختلف دارند، تنها به اين امر بسنده هايي اساسي در مكانتفاوت

ها و رانندگان را اي با قشر متوسط به پايين است و بيشتر تكنسين ناحيه3شود كه ناحيه مي

1اي متوسط بوده و بيشتر كارمندنشين است و ناحيه  ناحيه2ناحيه . ستجذب خود كرده ا
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5/29بطور كلي در اين منطقه . اي با قشربندي متوسط به باال در نظر گرفتتوان ناحيهرا مي

.باشند درصد در بخش خدمات شاغل مي3/67درصد در بخش صنعت و 

8ويژگي هاي ساختار فعاليت اقتصادي منطقه

، كندر چند نقش سكونتي و خوابگاهي منطقه به نقش اقتصادي و فعاليتي آن غلبه مي ه

بخش شرقي منطقه .  تجاري است–اي صنعتي منطقه8هاي اقتصادي، منطقه اما از نظر فعاليت

حوض هاي صنعتي و خيابان آيت بويژه از خيابان رسالت تا خيابان هفتكانون متمركز فعاليت

هاي اقتصادي منطقه  ساختار كلي فعاليت21-1نقشه شماره. هاي تجاري استكانون عمده فعاليت

 به ترتيب تمركز صنايع و تجارت را در 21-3و 21-2ضمن اينكه نقشه شماره . دهدرا نشان مي

.كشندمنطقه به تصوير مي

ي واحد كارگاه11448 داراي 1381مي صنعت و معدن هاي سرشماري عمو     براساس آمار كارگاه

هاي  شماره كارگاه به1373-81 طي دوره هرچند.  هزار شاغل كارگاهي بوده است50با بيش از 

هاي صنعتي منطقه دهد كه تعداد كارگاهها نشان مي اما بررسيواحد افزوده شده،1300منطقه 

.هاي تجارتي و خدماتي مالي بوده استها مربوط به فعاليتكاهش يافته و عمده افزايش كارگاه
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 مشكالت منطقهو فهرست مسائل-1-2
:باشنداي قابل تقسيم ميمسائل و مشكالت اساسي منطقه به سه گروه حياتي، اساسي و دوره

 مسائل حياتي-الف

هاي آن بستگي به شرايط كلي دارد و        حلشوند و راه  به صورت زيربنايي درنظر گرفته مي     

:عبارتند از
 مسائل اجتماعي -يك

3ل فرهنگي و اجتماعي ناحيه  مسائ-1-يك

 عدم  مشاركت و همكاري كافي مردم در مسائل منطقه -2-يك

 كارا نبودن نهادهاي فعال براي مواقع بحران -3-يك

 تراكم زياد جمعيتي، در برخي از محالت-4-يك

 مسائل اقتصادي-دو

.شوندهاي مناسب صنعتي ميهايي كه مانع فعاليت قوانين و سياست-1-دو

هاي صنفي در منطقه گذاري و تقويت تشكل عدم تشويق به سرمايه-2-ود

 مسائل كالبدي -سه

هاي باالدست هاي منطقه با تعاريف طرح منطبق نبودن محدوده-1-سه

هاي محورهاي اصلي شهر، در منطقه نامشخص بودن وضعيت لبه-2-سه

ملكرد جريان ترافيكي ناشي از آن تعاريف شبكه معابر با وضعيت فعلي و عنبودن منطبق -3-سه

 عدم كارآيي شبكه زيرساخت موجود -4-سه

 عدم تكميل شبكه بزرگراهي شهر و مترو-5-سه

گيري مباني تصميم -چهار

سازي گيري و تصميمهاي دولتي در تصميم وجود ديدگاه متمركز سازمان-1-چهار

 ساختار و حاكميت مديريت سنتي و ارباب رجوعي -2-چهار

ريزي براي يك سيستم حمل و نقل همگاني مدون  عدم برنامه-3-چهار
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ل اساسيي مسا-ب

شود و عبارتند نظر گرفته ميه دركه بررسي و رفع آنها به صورت دراز مدت در سطح منطق

: از، مسائل كالبدي به شرح زير

) به جز محله نارمك(مراتب شهري مند نبودن سلسله نظام-1-ب

هاي باير فاده بهينه از فضاهاي موجود و زمين عدم است-2-ب

 عدم ايجاد و توسعه فضاهاي فراغتي -3-ب

 كمبود فضاهاي فرهنگي -4-ب

 عدم ساماندهي صنايع -5-ب

 كيفيت نامناسب سيماي شهري و محيط زيست -6-ب

) 3در ناحيه (هاي شهري  نامناسب بودن بافت-7-ب

وجودهاي م عدم كارآيي شبكه زيرساخت-8-ب

اي مسايل دوره-ج

: شود و عبارتند ازكه به صورت اقدامات عاجل در سطح منطقه در نظر گرفته مي

ها  مسيل-1-ج

3 نبود الگوي ساخت مناسب در ناحيه -2-ج

هاي ترافيكي موجود  گره-3-ج

ها و عمليات ساختماني در سطح منطقه  حفاري-4-ج

دي و خروجي شرق تهران به ميدان رسالت هاي ورو سرازير شدن تمام جريان-5-ج

هاي مرتبط با منطقه  فشار باالي توزيع جريان مناطق اطراف به شريان-6-ج

 عدم تطابق محدوده منطقه با ناحيه ترافيكي راهنمايي و رانندگي-7-ج

 چشم انداز آينده منطقه -1-3
:مقدمه 

چشم (اي از متن آيد، خالصهبخشي كه در ذيل تحت عنوان چشم انداز آينده منطقه مي

. ارسال گرديدقبالًاست كه در ) انداز آينده منطقه

 جامعه 10 به تصويب رسيد كه براساس آن تهران به 1347طرح جامع تهران در سال 

 منطقه شهرداري تقسيم شده كه بر خالف پيشنهاد 22اكنون تهران به هم. شدبزرگ تقسيم مي
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هاي عمده و اصلي شهر به سوي ن همچنان در امتداد وروديطرح جامع، توسعه صنعتي تهرا

بعد از تصويب طرح جامع بعلت رشد و تحوالت . كرج، قزوين و دماوند به سوي گسترش است

) طرح حفظ ساماندهي شهر تهران(سريع اقتصادي كشور، موجب شد كه الگويي مياني با عنوان 

اي در غرب، جنوب، شرق و تقويت مراكز حوضهاز اهداف اين طرح، ايجاد، توسعه . انتخاب گرديد

.هاي مختلف عملكردي بوده استو شمال با هويت

طبق پيشنهاد اين طرح، منطقه .  صنعتي دارد-اي كه حوزه شرقي هويت تجاري به گونه

طبق .  جداي از بخش شرقي آن كه داراي ماهيتي صنعتي است، عموماً خدماتي خواهد بود8

بنابراين . ميدان مشاور، اين منطقه عمالً داراي كاربري مسكوني استهاي برآورد و بررسي

.باشد مطابق با اسناد كالن توسعه و اهداف زمان آن نمي8مشخص است كه نقش منطقه 

ابتدا ) 1375( در سال افق طرح 8در طرح ساماندهي پيشنهاد جمعيت براي منطقه 

1375در سال .  نفر كاهش يافته است275,000 نفر بوده است كه اين رقم سپس به 347,931

 نفر و طبق برآورد مشاور در حال حاضر جمعيت منطقه با توجه به دو 329,358جمعيت منطقه 

باشد كه  نفر مي400,000 و 380,000فرضيه تعداد واحد اضافه شده و براساس جدول پيوست، 

 درصد و حداقل 78/19 يعني 1375 نفر در سال 54,358در اين حالت اضافه جمعيتي برابر 

).31-1جدول شماره( را دارد 1381 درصد در سال 18/38 نفر يعني معادل 105,000
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8برآورد رشد جمعيت با در نظر گرفتن تعداد واحدهاي مسكوني در منطقه : 31- 1جدول شماره

رشدنرخ

)فرض دوم(

 رشدنرخ

) اولفرض(

1381يت جمع

)فرض دوم(

فرض(1381يتجمع

)اول

 مسكوني سال واحدتعداد

)فرض دوم(1381

 مسكوني سال واحدتعداد

)فرض اول(1381

 واحد اضافه شده برحسب تعدادپراكنش

)فرض دوم (سهم مميزي

 واحد اضافه شده تعدادپراكنش

)فرض اول (برحسب سهم مميزي

 مسكوني واحدتعداد

1375سال 

ي واحدهاسهم

مميزي

 واحدهاي تعداد

مميزي اضافه شده 
محالت

30/4 23/3 22870 21507 5843 5495 1183 835 4660 07/0 346 1

87/0 36/0 42308 41047 10809 10487 1094 772 9715 06/0 320 2

67/1 08/1 19690 19017 5031 4859 585 413 4446 03/0 171 3

51/5 32/4 17036 15913 4353 4066 975 688 3378 06/0 285 4

12/4 10/3 25604 24143 6542 6168 1269 895 5273 07/0 371 5

09/5 85/3 37920 35317 9688 9023 2260 1595 7428 13/0 661 6

82/4 65/3 8091 7563 2067 1932 458 323 1609 03/0 134 7

83/5 26/4 12259 11207 3132 2863 913 644 2219 05/0 267 8

58/5 39/4 26077 24355 6662 6223 1494 1055 5168 08/0 437 9

09/5 90/3 23034 21522 5885 5499 1313 927 4572 07/0 384 10

12/3 26/2 18137 17247 4643 4406 773 545 3861 04/0 226 11

73/0- 06/1- 19898 19496 5084 4981 349 246 4735 02/0 102 12

21/1- 70/1- 24859 24134 6351 6166 629 444 5722 04/0 184 13

84/0 09/0 13827 13220 3533 3378 527 372 3006 03/0 154 14

61/1 77/0 15024 14296 3839 3652 633 446 3206 04/0 185 15

00/3 07/2 20560 19472 5253 4975 944 666 4309 05/0 276 16

60/2 14/2 15187 14781 3880 3777 352 249 3528 02/0 103 17

30/3 53/2 15626 14937 3992 3816 598 422 3394 03/0 175 18

51/4 37/3 13443 12584 3434 3215 745 526 2689 04/0 218 19

27/5 98/3 8874 8243 2267 2106 547 386 1720 03/0 160 20

94/2 05/2 400324 380002 102280 97088 17642 12450 84638 1 5159 منطقه
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) 1375طرح ( نفر در هكتار 277هي پيشنهاد تراكم جمعيتي متوسط منطقه طبق طرح ساماند

.دهد درصد را نشان مي52/2 نفر در هكتار است كه افزايش تراكمي معادل 284بوده كه در حال حاضر 

كه در ) براي ميدان نبوت% 280جز هب(بوده % 180تراكم مسكوني پيشنهادي منطقه 

 متر مربع بوده 291/12سرانه پيشنهادي زمين مسكوني نيز . باشد درصد مي149حال حاضر 

.باشد متر مربع سرانه مي35/17در حاليكه وضع موجود نشان دهنده 

 درصد منطقه است كه طبق پيشنهاد طرح 8/49سطح مسكوني نيز در حال حاضر 

.بود درصد از كل مساحت منطقه بايد مسكوني مي3/25ساماندهي حدود

هاي پيشنهادي طرح ساماندهي رانه با س8 گانه منطقه 3هاي موجود نواحي از مقايسه سرانه

:شود كهمشخص مي

 سرانه تجاري، آموزشي، مذهبي، پذيرايي، درماني و اداري بيش از پيشنهاد طرح -1در ناحيه

هاي تفريحي، ورزشي، فرهنگي و اجتماعي كمتر از سرانه پيشنهادي طرح ساماندهي و سرانه

.باشدساماندهي مي

ضمن آنكه . اندي، اجتماعي و تفريحي با كمبود سطح مواجههاي پذيراي سرانه-2در ناحيه 

هاي نارمك سطوح فضاي سبز آن با توجه به ميادين خصوصي محل اجتماع خانوادها در محله

.در سطح بسيار مناسبي قراردارد

هاي فرهنگي، اجتماعي، تفريحي، پذيرايي، درماني و  كمبود سرانه كاربري–3در ناحيه 

 وضعيت مناسبي 3هاي فضاي سبز در محالت ناحيه پراكندگي كاربري. ودشورزشي ديده مي

.و محالت نظام آباد و وحيديه با كمبود فضاي سبز مواجه هستند. ندارند

هاي فرا دست دهد كه تحقق برنامه يا طرحهاي وضع موجود بطور كلي نشان ميسرانه

وح پيش بيني شده براي آموزش در منطقه در مواردي به هيچ وجه اجرا نشده است مانند سط

.عالي، اجتماعي و تفريحي

هاي فرهنگي و تجهيزات ورزشي با كمبود سطح و سرانه روبرو درخصوص كاربري

، %97هاي ديگر مانند مسكوني افزايش حدود شود كه كاربريدر عوض مشاهده مي. هستيم

هاي افزايش ، حمل و نقل و راه%26/5، فضاي سبز %63/46، درماني %288آموزشي 

بنابراين طرح ساماندهي در بيشتر موارد نتوانسته است در منطقه اجرا . اندداشته% 18/264برابر

خواسته در منطقه را بگيرد و يا شود يا به بيان ديگر عواملي كه بتواند جلوي رشد و گسترش نا

.هاي مقطعي را مهار كنند، وجود نداشته استراه حل
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اي يعني در واقع منطقه. د سطح به مسكن اختصاص دارد درص50 حدود 8ر منطقه د

با معيارهاي . هاي خدماتي مرتبط در حد موردنياز باشدبايد كاربريترتيب مياست مسكوني و بدين

)  هزارنفر275(طرح ساماندهي براي مناطق مختلف اگر جمعيت طرح ساماندهي مدنظر باشد 

درماني، ورزشي، سبز و حمل و نقل بيش از حد هاي آموزشي، مذهبي، پذيرايي، سطوح كاربري

. باشدهاي آموزش عالي، تأسيسات و تجهيزات شهري كمتر ميمورد نياز است و تنها سطوح كاربري

380,000(لكن اگر نسبت سطوح پيشنهادي طرح ساماندهي را به نسبت جمعيت موجود منطقه 

.شودنيز دچار كمبود ميهاي فرهنگي و ورزشي اضافه نمائيم، مساحت كاربري) نفر

و )  برابر7حدود (، اداري ) درصد30حدود (، درماني ) برابر4حدود (با وجود اضافه سطح آموزشي 

خصوص در مناطقي كه پراكنش رسد كه منطقه پتانسيل پذيرش جمعيت بيشتر و بهمعابر، به نظر مي

به عالوه سطوح باالي اداري و صنعتي . راسترا دا) مانند خيابان گلستان(تر است ها مطلوبكاربري

.اي بيابدتوان خصلت فرامنطقههاي آينده منطقه بيشتر ميدهد كه در طرحنشان مي

كند و اي حكايت نميولي از مشكل عمده. هاي كامالً مطلوب نيستپراكنش كاربري

. حكايت داردها در برخي از نقاط مشخص شدهبيشتر ناشي از عدم امكان استقرار كاربري

:ها عبارتند ازامكانات پراكنش كاربري

تواند وجود كارگاه بزرگ مترو در جوار رسالت و دردشت و وجود چند ايستگاه ديگر كه مي-

.به رونق منطقه كمك كند

تواند آن را به يك هاي بزرگ در اطراف خيابان گلستان كه مياستقرار اراضي و كاربري-

.ايدمحور مجهز شهري تبديل نم

دهي و خدمات حمل و نقل مناسب كه به طرق به مطالعات انجام شده افزايش سرويس           بنا

گيرد باعث باال رفتن كيفيت زندگي و به تبع آن توسعه در جهات مختلف در سطح مختلف انجام مي

.اين موضوع براي شهر تهران نيز كامالً مشخص است. گرددشهرها مي

به اين هدف در تهران، مواردي در جهت توسعه كلي شهر از ديدگاه بنابراين جهت نيل 

:مباحث حمل و نقل مطرح گرديده است كه عبارتند از

اندازي خط دو مترو و به تبع آن جذب سفرهاي شهروندانتكيمل و راه-

هاي شرق تهران مانند دارآبادتسريع در امر ساخت بزرگراه-

هاي حمل و نقل و ترافيك شهرداريتاي سياستهاي مهندسي ترافيك در راسارائه طرح-
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در ميدان رسالت به عنوان (هاي مختلف در زمينه ساماندهي به مسئله تردد تدارك طرح-

)يكي از ميادين مهم شهر تهران

 نفر 347,000هاي فرادست، جمعيت پيشنهادي منطقه در مرحله اول از نظر طرح

در حالي كه در شرايط حاضر جمعيت .  كاهش يافت نفر275,000پيشنهاد شده بود كه بعداً به 

بنابراين .  نفر بود330,000 نفر است و در همان سال پايه نيز حدود 380,000منطقه حدود 

.چگونگي كاهش جمعيت منطقه از مسائل عمده است

در حالي كه .  درصد است280 درصد و در نقاطي 180تراكم پيشنهادي مسكوني 

 درصد 30بنابراين افزايش تراكم ساختماني با كاهش .  درصد است149تراكم متوسط موجود 

.دهدجمعيت پيشنهادي، تعارض موضوع جمعيت را افزايش مي

مرز مناطق ) بزرگراهي(معابر شرياني درجه يك ) ساماندهي(براساس مباني طرح جامع 

:بر اين اساس. نمايندرا تعريف مي

قه حدوداً يك سوم غرب آن بايد جدا شده به اوالً با حضور بزرگراه شرق در ميان منط

در قسمت غربي . نمايندعالوه بزرگراه تهرانپارس و پروين نيز دو تقسيم ديگر در شرق ايجاد مي

 جدا شده است كه به هيچ عنوان به 7حد منطقه با يك معبر شرياني درجه دو فرعي از منطقه 

 آن بيش از آن كه در تماس با مناطق هاي طرفينكند و كاربريشكل مرز دو منطقه عمل نمي

.مربوطه خود باشند، با يكديگر در تعامل مستمر و دائم قرار دارند
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شود مسايل اساسي كه بررسي و رفع آنها به صورت درازمدت در سطح منطقه در نظر گرفته مي

: عبارتند از

ه مناسب از فضاهاي موجود و ، عدم استفاد)به جز نارمك(مند نبودن سلسله مراتب شهري نظام

هاي باير، عدم ايجاد و توسعه فضاهاي فراغتي، كمبود فضاهاي فرهنگي، تجاري بودن بيشتر زمين

با وجود اينكه در طرح فرادست (فضاهاي خدماتي، كيفيت نامناسب و عدم ساماندهي فضاهاي صنعتي 

هاي شهري در ب بودن بافت، نامناس) خدماتي ديده شده است–اين منطقه در حوزه شرق صنعتي 

.هاي موجود و كيفيت نامناسب سيماي شهري و محيط زيست، عدم كارايي شبكه زيرساخت3ناحيه 

توان به عنوان راهكارها و ابزارهاي قانوني مناسب در موارد ذكر شده بعدي را مي

: آينده در نظر گرفتهاي فرادستطرح

جمعيت پذيري منطقه-

 مترو در منطقههاينقش غالب ايستگاه-

بندي همگون تهرانمنطقه-

  شناسايي و تدوين چشم اندازهاي بديل نقش و مأموريت منطقه

 تهران با استقرار در ورودي شرق تهران بدون قرارگيري در ساختار اصلي و 8منطقه 

نقش توليدي منطقه در نظام اقتصادي شهر تهران با توجه . شودمركزي شهر تهران تعريف مي

. استنيز حائز اهميتركز صنايع در شرق منطقه به تم

. غافل ماند) اقشار متوسط به باال(همراه با اين نقش توليدي، نبايد از نقش سكونتي منطقه 

 ارزيابي هر يك از SWOTبيني شده براي منطقه، جدول پيشهاي با توجه به گرايش

. بيان شده است31-6اره شمها در چارچوب اهداف كلي توسعه منطقه در جدول اين گرايش
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هاي احتمالي منطقه در چارچوب اهداف كلي توسعه منطقههاي احتمالي منطقه در چارچوب اهداف كلي توسعه منطقهاندازانداز ارزشيابي چشم ارزشيابي چشم: : 3131--66جدول شماره جدول شماره 

هاگرايش

اهداف

1انداز چشم

)تثبيت وضع موجود(

2انداز چشم

ادامه روند وضع (

)موجود

3انداز چشم

تحقق طرح (

)ساماندهي

4انداز چشم

)انداز ويژهچشم(

*+---يير محدوده منطقه به صورت منطقيتغ

اي مؤثر در هاي فرامنطقهتعريف رابطه منطقي بين منطقه و كاربري

منطقه
-+++

+*---تعيين تكليف كريدورهاي شهري محاط بر منطقه

هاي اقتصادي و تعريف سقف جمعيتي جديد براي منطقه با توجه به پتانسيل

 منطقهكالبدي اراضي و امكانات
-+-+

كمك در خلق يك (پذيرسازي جايگزيني منطقي صنايع در منطقه امكان

)منطقه كار و سكونت كارآمد
--++

+*---ساماندهي به استقرار معابر جديد

بازگشت به هويت مستقل محالت و پايدارسازي بافت شهري اصيل 

با )  اجتماعيهايحفظ خاطره(حوض و آيت نارمك، نگهداري ميدان هفت

استفاده از كمكهاي سازمان ميراث فرهنگي و زيباسازي شهرداري

++++

دار بدون تغيير در بافت اقشار سكونتي كوشش براي ارتقاء محالت مسئله

آن
++-+

+-+-…………ها وهاي بالقوه منطقه مانند مترو در تأمين كاربرياستفاده از پتانسيل

++++يجاد منطقه سالم حفاظت از محيط زيست و ا

.پذير خواهد بوددر تعامل با مناطق ديگر امكان*: 

 نقش تخيلي 3هاي مذكور به ارائه ، بيان نقشباتوجه به نتايج ارائه شده در جدول فوق

:شود كه عبارتند ازاز منطقه در آينده منجر مي
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موجود  ـ  ادامه روند وضع 1

قف طرح جامع، هنوز پتانسيل افزايش جمعيت در برخي نواحي با وجود عبور جمعيت منطقه از س

.از حدود مطلوب گذر كرده است تراكم جمعيت در برخي نواحي ي است كهدر حالاين . وجود دارد

.  به شهر وابسته استي اقتصاد منطقه از نظرشوند وحجم عظيم كاركنان روزها از منطقه خارج مي

.آورديز امكان وجود كار در خود منطقه براي ساكنان را فراهم ميحضور منطقه صنعتي در شرق منطقه ن

 واحدهاي تعريف شده،  استقرار»  صنعتي«      در بخشي از منطقه كه در طرح  باالدست 

براي خدمات مورد  از صنايع بخشيانجام گيرد و يا شود كه يا بايد تبديل كاربري  ميديدهمسكوني 

از نظر مقابله با . مشكالت زيست محيطي منطقه همچنان پا برجاست. نياز تغيير كاربري داده شوند

اثر فعاليت گسل در مورد زلزله نيز در. كندسوانح نيز، خطر بروز سيل همواره منطقه را تهديد مي

 به علت وجود فرودگاه دوشان تپه و وجود 8منطقه .  زياد خواهد بود3ري، خسارت وارده به ناحيه 

هاي مستقر در اطراف كاربري. ترين مكان از نظر هوا استفاعات شرقي، آلودهبادهاي غربي و ارت

هاي رسالت و دماوند اغلب فراتر از منطقه عمل كرده و اكثرأ در سطح حوزه همگون شهري و خيابان

 برخي هويت  مستقل محالت و.  مرز مناطق نيز مصنوعي است. كننديا حتي كل شهر عمل مي

 نيز 3در برخي محالت ناحيه . در شرف از دست رفتن استدر منطقه ) كبه خصوص نارم(نواحي 

.كوچكي مساحت قطعات حائز اهميت است

 مانند رسالت و دماوند در حال حاضر عالوه بر جريان توليدي 8     كريدورهاي گذري منطقه 

رودي ميدان رسالت به عنوان و. باشندتوسط خود منطقه، شاهد حجم عبوري باالي ترافيكي مي

ارتباطاتي كه براي . شرقي تهران داراي تأثيرات مستقيم بر عملكرد نظام تردد در سطح معابر است

همه اين موارد . گيرد، در تعامل مستقيم با خيابان دماوند استبه ترمينال شرق انجام ميدسترسي

. گشته است8و فقدان شبكه بزرگراهي باعث آشفتگي در نظام شهري معابر منطقه 

هاي عمران هاي شهرداري و هزينههاي جاري مديريتي به كاهش كل هزينهستسيا

.همچنين درآمدهاي شهرداري نيز ناپايدار است. منجر شده است

 ـ  تحقق طرح ساماندهي 2

 نامناسبثابت ماندن كميت جمعيت، كيفيتا  در اين حالت بحد فعلي؛  تثبيت جمعيت در الف ـ

حي منطقه باعث بدتر شدن شرايط زندگي و عدم تحقق جمعيت در بعضي محالت و نوا

.طرح ساماندهي در سطح منطقه خواهد گرديد
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 كاهش جمعيت  در حد تحقق طرح ساماندهي ـ  براساس طرح ساماندهي جمعيت بايد ب ـ

. نفر تثبيت شود275442در حد 

ن صنايع به ها منطبق شوند و همچنيهاي منطقه بايد بر بزرگراهبراساس اين طرح محدوده

 عامل بر يكديگر آنچنان شرايط نا مناسبي را 3 اين تأثير. ت كنوني در حوزه شرق باقي بمانندصور

. غير منطقي در آينده منطقه منجر خواهد گرديدتغييراتيكند كه به بر منطقه تحميل مي

  پيش بيني چشم انداز آرماني -3

. گرددعيت در منطقه متعادل مي تراكم جمودر اين چشم انداز جمعيت كاهش يافته 

.شوندميتبديلهاي غير آالينده هاي مزاحم صنعتي به فعاليتكيفيت سكونت بهتر شده و فعاليت

شرايط اقتصادي منطقه نيز با . يابدكيفيت خدمات شهري و محيط زيست منطقه ارتقاء مي

.شودهاي مختلف بهتر مياعمال سياست
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8 و 13، 7، 4انداز دربين مناطق معيارهاي مشترك تدوين چشماصول و : 31-7جدول شماره 

8منطقه 13منطقه 7منطقه 4منطقه 

هاي ش ارزشافزاي

سكونتي و تقويت حس 

تعلق به مكان

ايجاد فضاي مطلوب براي 

شكوفايي ساكنين منطقه از طريق 

كيفي مستمر محيط سكونت ارتقاء

و استراحت، فعاليت و كار، گذران 

اوقات فراغت و جابجايي آنها

ارتقاء و تقويت نقش 

منطقه در شهر با 

ها گيري از فرصتبهره

هاي ها و ظرفيتو توان

بالقوه منطقه

اي تغيير محدوده منطقه بگونه

كه با معابر شرياني درجه يك و 

دو اصلي و به شكلي منطقي از 

ديگر مناطق جدا شود  ايجاد هماهنگي -

البدي  فضايي منطقه با ك

كاركرد پهنه مركزي 

شهر تهران

 حفظ هويت تاريخي  -

فرهنگي منطقه

تعريف يك رابطه منطقي بين 

اي هاي فرامنطقهمنطقه و كاربري

مؤثر در منطقه

ايجاد هماهنگي كالبدي 

 فضايي منطقه با –

كاركرد پهنه شمالي شهر 

 محدوده مؤثر –تهران 

آباد عباساراضي

ايجادهويت شهري و 

تقويت تعادل

تعيين تكليف كريدورهاي 

شهري محاط بر منطقه به 

اي كه يا از مناطق جدا شده گونه

و در سطح شهر به آن پرداخته 

شود و يا به شكل فضاي 

ريزي مشترك بين مناطق برنامه

شوند

هاي برداري مطلوب از ظرفيتبهره

بالقوه منطقه و ساماندهي بهينه از 

هاي بالفعل در جهت ظرفيت

وري و كارايي و افزايش بهره

پاسخگويي به نيازهاي منطقه و 

شهر همراه با تبديل نقاط ضعف 

منطقه به نقاط قوت و به حداقل 

برداري اندن تهديدها و بهرهرس

ها در جهت حداكثر از فرصت

توسعه پايدار

هاي تقويت ارزش

هاي فضايي و هويت

بهسازي محيط (تاريخي 

)انسانيزيست 

توسعه فرهنگ 

شهرنشيني

تعريف سقف جمعيتي جديد 

براي منطقه با توجه به 

هاي اقتصادي و كالبدي پتانسيل

اراضي و امكانات منطقه

 كالبدي و –تأمين عدالت فضايي 

 اجتماعي در تعامل -اقتصادي

اي، شهري و كشوريمنطقه

ايجاد هماهنگي سازمان 

 كالبدي منطقه –فضايي 

با محورهاي

استخوانبندي شهر 

محورهاي / تهران

همنشين با خطوط مترو

تكميل و ساماندهي 

سازمان كالبدي شهر

پذيرسازي جايگزيني امكان

منطقه صنايع در منطقه به 

اي كه در خلق يك گونه

منطقه كار و سكونت كارآمد 

كمك شود

ايفاي نقش شايسته منطقه در 

در مقياس كالن (تقسيم كار شهري 

و ملي) شهر تهران

بهسازي محيط زيست 

طبيعي و كاهش انواع 

سالمتي (ها آلودگي

)محيط طبيعي

ايجاد تعادل در 

وري از محيطبهره

ساماندهي به استقرار معابر 

جديد

مديريت بهينه منطقه در جهت 

تحقق اهداف فوق

ايمن سازي محيط 

شهري

جذب كمك ميراث فرهنگي 

و زيباسازي شهرداري براي 

ممكن شدن نگهداري و 

احياء محله نارمك به شكل 

اوليه

اهداف 

كلي 

توسعه 

منطقه

ساماندهي توسعه پايدار 

محيطي در منطقهزيست

تقويت استقالل 

مديريتي شهرداري 

منطقه در حوزه 

مسئوليت خود و 

ويت سازي براي تقزمينه

مشاركت مردم در اداره 

امور شهر
حفاظت محيط زيست

كوشش براي ارتقاء محالت 

بافت دار بدون تغيير در مسئله

اقشار سكونتي آن
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انداز بين مناطق تدوين چشمدر  مشترك اهدافبينيم كه با توجه به جدول فوق مي
: عبارتند از8با منطقه ) 13 و 7، 4(همجوار 

ارتقاء و تقويت نقش منطقه در شهر. 1

حفظ هويت تاريخي ـ فرهنگي منطقه. 2

بهسازي محيط زيست. 3

 استراحت، كار و فعاليت، گذران اوقات فراغتارتقاء مستمر محيط سكونت و. 4

:نقش منطقه در توسعه پايدار شهر 

 در استخوان بندي  نقشنداشتن، كه عليرغم  تهران، با توجه به موقعيت آن شهر8       منطقه 

در اين . شودميدر دروازه ورودي شرق كشور استقرار دارد تعريف  اصلي  و  پهنه مركزي شهر، 

 هزار مسافر، نقش بسيار برجسته 200ق پايانه تبديل سفر دردشت با برآورد روزانه راستا، تحق

.دهدپيرامون فعال خود را نشان ميمنطقه در تعامالت اقتصادي شهر تهران با 

كه بايداز سوي ديگر، كانون متمركز صنايع شرق تهران در بخش شرقي منطقه 

اشاره نقش توليدي منطقه در نظام فعاليتي شهر  به، باشدصنايعي از نوع غير آالينده و مزاحم

.تر خواهد شدپايانه دردشت برجستهگيري اين نقش با شكل. كندمي

 بخشي ازهاي برون شهري به درون شهري و كاهشبراي جلوگيري از تبديل مسافرت

ردشتدر پايانه دهاي تجاري و اداري گيري و تقويت فعاليتشكل،در شهرسفر روزانه هزار200

 ميدان هفت حوض در غرب پايانه و در اين ارتباطنقشي كه . باشد بسيار با اهميت ميالزم و

اين . اي گسترش خواهد يافتاي به فرامنطقهكند، از منطقهفلكه اول تهرانپارس در شرق ايفا مي

ذب هاي برون شهري وارد شده به تهران را در منطقه جامر چنانچه بيان شد، بخشي از مسافرت

.و از تبديل به مسافرت درون شهري جلوگيري خواهد نمود

، از نقش سكونتي برجسته منطقه كه سكونت اقشار هاي فعاليتيدر كنار اين نقش

با ارتقاء اين سكونت . يد غفلت كرد، نباشودط به باالي جامعه را شامل ميمتوس

. اصلي منطقه خواهد بود هاينقشكيفيت، يكي از 

: نقش عمده و اساسي منطقه در توسعه پايدار شهر عبارت خواهند بود از 4بدين ترتيب 



               فصل اول8الگوي توسعه منطقه 

21 زيستامهندسين مشاور

 خدمات اداري  شرق تهران با استقرار وروديتبديل سفربه جاي محل  ـ  نقش پايانه 1

 پايانه دردشتو تجاري در

 ـ  نقش توليدي ـ صنعتي با رويكرد صنايع غير آالينده و مزاحم2

هاي جمعيتي همجوار و پايانه دردشت اي با توجه به كانوننقش اداري ـ تجاري فرامنطقه ـ 3

 ـ  نقش ارتقاء يافته سكونت در منطقه4

)ادامه روند وضع موجود( منطقه در توسعه پايدار شهر براساس نقش

اگر روند وضع موجود ادامه يابد، امنيت اجتماعي و رفاه اقتصادي فراهم نشده و كيفيت 

هبودي صورت نخواهد گرفت و  از نظر محيط زيست نيز در منطقه ب.يابدزندگي ارتقاء نمي

 در ارتباط با 8در نتيجه منطقه . هاي زيست محيطي نيز همچنان افزايش خواهد يافتآلودگي

. نخواهد نمودشهر تهران نقش مناسبي را در توسعه پايدار شهر ايفا

منطقه در توسعه پايدار شهر براساس تحقق طرح ساماندهينقش 

در صورت تحقق جمعيت طرح ساماندهي، جمعيت منطقه بايد كاهش يابد كه اين امر 

در نتيجه ايجاد امنيت اجتماعي در ارتباط با شهر غير ممكن . در تعارض با وضعيت موجود است

با توجه به الزام انطباق . امكان تنظيم مناسب تراكم جمعيتي نيز وجود نخواهد داشت. خواهد بود

ماندن . ها در طرح جامع، امكان بهبود وضع معابر نيز ميسر نخواهد بود بر بزرگراهمحدوده مناطق

صنايع حوزه شرق در مكان فعلي نيز باعث جابجايي جمعيتي و همچنين ايجاد فضاهاي سكونتي 

.با كاهش جمعيت در تضاد خواهد بودفعاليتي خواهد گرديد كه اين عامل نيز 

انداز ويژه ر براساس تحقق چشم منطقه در توسعه پايدار شهنقش

تواند نقش منطقه در ارتباط با توسعه پايدار شهر را چنان ارتقاء انداز مياين چشم

نطقه مين گردد و هم نقش سكونتي مأ، روحي و رواني ت، شغليبخشد كه هم امنيت اجتماعي

رد صنايع غير ويكساماندهي كاربري صنعتي حوزه شرق نيز با ر. در تعامل با شهر بهبود يابد

هاي زيست آلودگي. بخشدتري به منطقه مي، نقش سكونتي فعاليتي قويآالينده و مزاحم

.يابدمحيطي منطقه و به تبع آن شرق تهران كاهش مي

:     اقداماتي كه بايد انجام شود تا چشم انداز ويژه محقق شود عبارتند از 
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ها  ـ  ساماندهي مسيل1

3دار ناحيه هاي مسئله بافت ـ  بازسازي و بهسازي2

 ـ  طراحي شهري ميدان رسالت3

حوض ـ  ساماندهي ميدان هفت4

 ـ  ساماندهي پهنه صنعتي شرق5

 ـ  بهسازي و نگهداري بافت نارمك6

آهن شهري دردشتهاي مناسب خدماتي در محل ترمينال راه ـ  تأمين كاربري7

به عنوان شرياني ) رسالت ـ دماوند(رتباطي اصلي  ـ  ارزيابي و امكان تحقق محورهاي ا8

درجه يك

هاي مناسب بيني كاربريها ، پايانه و پيش ـ  بررسي ايستگاه مترو مدني و پاركينگ9

دارهاي مشكل ـ  طرح ساماندهي ترافيك در تقاطع10

هاي سطحي ـ  هدايت و كنترل آب11

براي ادامه بزرگراه شرق  ـ  تعيين مسير مناسب 12

هاي جمع آوري مناسب فاضالب  ـ  پيش بيني سيستم13

هاي ساختماني و جمعيتي برقراري تعادل در وضعيت تراكم-14

جوار و شهر چيست ؟منافع و نتايج حاصله از تحقق تصوير فوق و مأموريت آن بر مناطق هم

ـ ارتقاء و تقويت نقش منطقه در شهر 

 ـ فرهنگي منطقهيحفظ هويت تاريخـ 

شهري و كشوري، ايـ تأمين هويت منطقه در شهر و تقويت تعادل بين مناطق و ايجاد تعامل منطقه

ـ تكميل و ساماندهي سازمان كالبدي شهر

ـ بهسازي محيط زيست و در نتيجه ايجاد منطقه سالم و باالخره شهر سالم 

ه با كاركرد پهنه شرقي و مركزي تهرانـ ايجاد هماهنگي كالبدي فضايي منطق

اي كه به شكلي منطقي از مناطق اطراف جدا شودـ تغيير محدوده منطقه به گونه

 استقرار معابر جديدمعابر موجود وـ ساماندهي 

 توسعه فرهنگ شهرنشيني-

بندي شهر تهران و ـ ايجاد هماهنگي سازمان فضايي كالبدي منطقه با محورهاي استخوان

رهاي همنشين با مترومحو
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قش قبلي چگونه است ؟ادامه ماموريت جديد با ن

انداز، نقش و مأموريت آتي منطقهتدوين نهايي چشم

: انداز براي منطقه متصور است كه عبارتند از در اين فرآيند چهار چشم

تثبيت جمعيت در وضع موجود. 1

. ماندثابت مي) كنش جمعيتپرا(و كيفيت ) اندازه جمعيت( در اين حالت كميت )الف 

به (نامناسب و ناعادالنه خواهد بود در اين حالت پراكنش و نفوذپذيري خدمات 

)3خصوص در ناحيه 

.طح خدمات عمومي وجود نخواهد داشت طرح ساماندهي محقق نشده و نياز به افزايش س)ب 

.يت خواهد بود ارتقاء كيفيت واحدهاي مسكوني و محيط زيست يكي از اهداف اين موقع)ج 

. عوامل بيروني تأثير گذار مانند مترو و پايانه دردشت از موارد تحديد اين چشم انداز خواهند بود)د 

.خواهد گرديد) فعاليت ـ سكونت(در شرق باعث دو قطبي شدن منطقه  وجود صنايع )ه 

.گردندها و پايانه دردشت باعث تأثيرات مخرب زيست محيطي مي وجود مسيل)و 

ادامه روند وضع موجود. 2

 درصد افزايش يافته است كه 10هاي فعاليتي به ميزان  در ده سال گذشته تعداد كارگاه)الف

.هاي تجاري، اداري و مالي بوده استها به سمت فعاليتجهت گيري اين فعاليت

 منطقه شهر تهران در مركز 21هاي چشم انداز با توجه به خالصه نتيجه بررسي بيانيه

هاي توسعه شهري تهران و ريزي شهر تهران و نهاد مسئول تهيه طرحطالعات و برنامهم

نامة  (8نداز توسعه منطقه اهمچنين نظر مقدماتي مهندسين مشاور بوم سازگان در مورد چشم

: دارد، موارد زير را اعالم مي)پيوست

مع و تفصيلي قرار و  در چارچوب اهداف و وظائف طرح جا بايستيانداز اجزاء اصلي چشم-ب

 و بهبود نحوه توزيع و به ويژه در مورد كاهش جمعيت(ها راهبردها و راه كارهاي تحقق آن

.ي توسعه منطقه ارائه خواهد گرديددر چارچوب سند الگو) پراكنش آن

هاي الزم به عمل آمده  هماهنگي7 در مورد اصالح مرز منطقه در غرب با مشاور منطقه -ج

. ابالغ از طرف كارفرما، با دقت بيشتري بررسي خواهد شد و در صورتاست
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، به علت وجود بافت نارمك و بزرگراهي يا شرياني خيابان رسالتد ـ در مورد تعيين نقش 

گردد كه لبه كريدور به ، پيشنهاد مين واحدهاي همسايگي در شمال رسالتيكپارچه بود

. به سمت شمال حركت كند8طقه لي منخيابان فرجام منتقل گردد و در واقع لبه شما

تعيين مرز جديد منطقه با توجه به .  قرار دارد13 و 8د بين دو منطقه  خيابان دماونه ـ

.هاي بيشتر داردهاي خيابان دماوند نياز به بررسيكاربري

 به يك مركز صنعتي مستقل و يا مرتبط به يكي 13 و 8 ، 4 براي تبديل صنايع سه منطقه )ز 

.باشدتري مورد نياز مي، مطالعات جامعكور با توجه به وجود محور دماوندنطقه مذاز سه م

انداز بهينهچشم) دهيالويت(انتخاب 
شودكاهش جمعيت محقق مي) الف

يابدكيفيت سكونت ارتقاء مي) ب

پراكنش و توزيع جمعيت در منطقه بهبود يافته و مناطق متراكم مجيديه و وحيديه با ) ج

.اكم و مناطق كم تراكم تهرانپارس با افزايش تراكم مواجه خواهند شدكاهش تر

هاي مدرن  و غيرآالينده هاي مزاحم به فعاليتهاي صنعتي با تغيير ساختار از فعاليتفعاليت) د

.گرددتثبيت مي

حوض و فلكه اول تهرانپارس با توجه به نقش هاي تجاري در ميدان هفتپهنه فعاليت)هـ

.يابداي بودن آن گسترش ميمنطقه وپايانهاي دروازه

هاي هاي تشويقي منجر به رونق فعاليتهاي مترو با اعمال سياستپايانه دردشت و ايستگاه) و

.گردنداقتصادي و جبران كمبودهاي خدماتي منطقه مي

مانند (هاي بالقوه منطقه گيري از ظرفيتبا اعمال استانداردهاي زيست محيطي و بهره) ز

 محيطي ناشي از زيستاثرات سوء) …حصار، ميادين محلي وهاي سرخهها، جنگليلمس

.گرددپايانه دردشت جبران مي

8انداز منطقه نويس بيانيه چشمپيش
مقدمه

 نفر و مساحت 380,000 شهرداري تهران در بخش شرقي تهران با جمعيت 8منطقه 

 سال 40داراي قدمت بيش از ) طقهدر مركز من(نارمك .  هكتار واقع شده است2/13309

هاي داخل در اين نوع شهرسازي ميدان. احداث شده با مباني طراحي مدرن شهري كهباشد مي
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در . شوندجواري تلقي ميمراتب شهري بين واحد همسايگي و واحد هممحالت از نظر سلسله

 منطقه بافت در غرب. شود هكتار ديده مي40 پهنه صنعتي با وسعتي حدود 8شرق منطقه 

.متراكم مجيديه و وحيديه با كمبود خدمات شهري واقع شده است

انداز زير با درنظر گرفتن اهداف معيارهاي توسعه پايدار در جهت توسعه منطقه چشم

:گرددبراي تحقق توسعه پايدار منطقه پيشنهاد مي

اي زيست  سكونت با رعايت استاندارده– به عنوان پهنه كار 8گيري منطقه شكل

– تجاري و سكونت با هويت فرهنگي –هاي صنعتي  به همراه كار با ويژگي انجام گرفتهمحيطي

.اجتماعي ارتقاء يافته است
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8 پشنهاد استقرار جمعيت و فعاليت در منطقه -1-4
جمعيت)      الف 

 نفر 336474 داراي 1375 براساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن 8منطقه 

3 نارمك و ناحيه 2 تهرانپارس، ناحيه 1ناحيه ( ناحيه 3اين منطقه از .  بوده استجمعيت

49 (8 با اسكان نزديك به نصف جمعيت منطقه 3ناحيه . تشكيل شده است) مجيديه و وحيديه

1ناحيه .  درصد كمترين سهم جمعيت را داراست25 با اسكان 2بيشترين سهم و ناحيه ) درصد

 درصد مساحت 40اين در حالي است كه . ا در خود جاي داده استجمعيت ر درصد 26نيز 

 درصد كمترين سهم از 26 با اختصاص 2 به خود اختصاص داده است و ناحيه 1منطقه را ناحيه 

. درصد مساحت را دارد34 حدود 3ضمن اينكه ناحيه . مساحت را دارد

جمعيت منطقه هاي ، ضمن شناخت ويژگيهاي تفصيلي مرحله پيشين طرحدر گزارش

اي نفر در هكتار، منطقه5/245 با تراكم 8 و توزيع جمعيت در منطقه، بيان شد كه منطقه 8

با تراكم ) شودغرب منطقه كه شامل مجيديه و وحيديه مي (3به ويژه ناحيه . پر تراكم است

. نفر در هكتار مواجه است62/356

هاي ساختماني صادره و انه را براساس تعداد پرو1381شمار جمعيت منطقه در سال 

نتايج برداشت ميداني درخصوص ضريب جايگزيني و بعد خانوار و خانوار در واحد مسكوني بين 

.توان برآورد نمود هزار مي نفر400 تا 380

كاهش بعد خانوار و تراكم خانوار در واحد مسكوني، به عنوان عاملي در كاهش جمعيت 

، عمال اين فرصت خت و سازهاي صورت گرفته در منطقهسااما شدت . تواند عمل كندمنطقه مي

هرچند توزيع جمعيت در منطقه بهبود بسيار زيادي يافته و سهم . را از منطقه گرفته است

جمعيتي مجيديه و وحيديه به دليل ساخت و ساز كمتر و كاهش بعد خانوار و خانوار در واحد 

با ) 1ناحيه (و تهرانپارس ) 2ناحيه (ارمك در مقابل سهم جمعيتي ن. تمسكوني، كاهش يافته اس

. خود را افزايش داده استجمعيتشدت ساخت و ساز مواجه بوده و 

اين در .  كرده استاعالم نفر 275000پذيري منطقه را طرح ساماندهي تهران جمعيت

 هزار نفر 292 تا 275نطقه را پذيري محالي است كه طرح تفصيلي پيشين منطقه جمعيت

.ده استتعيين كر

سايت كه در طرح ساماندهي به عنوان ) تهرانپارس(باتوجه به اينكه مجموعه شرق منطقه 

پذيري منطقه اندكي افزايش ، مسكوني شده است، ميزان جمعيتصنعتي درنظر گرفته شده بود

گيري پذيري منطقه باتوجه به نقش منطقه در شرق تهران و شكلظرفيت جمعيت. يابدمي
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اي مراكز تجاري آن و نيز صنعت شرق نه مترو در اين منطقه در كنار نقش فرامنطقهبزرگترين پايا

 هزار 300هاي مورد نياز حدود منطقه در كنار كاهش تراكم جمعيتي غرب منطقه و تأمين  سرانه

. هزار نفر كاهش يابد100بدين ترتيب جمعيت منطقه بايد . شودنفر برآورد مي

3در حالي كه ناحيه . هاي منطقه يكسان نيستمام ناحيهاما كاهش جمعيت منطقه در ت

 تراكم جمعيتي بتواند خدمات شبايد بخش زيادي از جمعيت خود را كاهش دهد تا ضمن كاه

.وند مي توانند با ثبات يا كاهش محدود جمعيت مواجه ش1 و 2اي را نيز تأمين نمايد، ناحيه ناحيه

 به  هزار نفر رسيده است، با اتكاء400 كه اينك به مرز 8كاهش جمعيت منطقه 

:راهبردهاي زير قابل حصول است

 ـ تعريف نارمك به عنوان پهنه ويژه مسكوني و در نظر گرفتن تراكم ويژه به آن و جلوگيري 1

.يهاز افزايش تراكم در اين ناح

و رعايت اصول شهرسازي و ) مجيديه و وحيديه (3ك مقياس ناحيه چ ـ تجميع قطعات كو2

.يش معابر گشا

. ـ حفظ سايت صنعتي شرق منطقه و عدم اجازه تغيير كاربري آن به مسكوني 3

هاي اقتصادي مدرن با با فعاليت) تهرانپارس (1 ـ تلفيق فعاليت با سكونت در ناحيه 4

.تكنولوژي باال در ارتباط مجموعه مترو و سايت صنعتي شرق منطقه

 نيز فرسوده هستند كه عمدتاً) مجيديه و وحيديه (3 ـ تملك برخي واحدهاي مسكوني ناحيه 5

.ربري هاي خدماتي مورد نياز ناحيهو تبديل به كا

 هزار 100حداكثر ) مجيديه و وحيديه (3ترتيب بارگذاري جمعيت براي ناحيه بدين

. هزار نفر خواهد بود120 حداكثر 1 هزار نفر و ناحيه 80حداكثر ) نارمك (2نفر، براي ناحيه 

فعاليت) ب 

ها و ر منطقه و شكل گيري مجموعهگيري بزرگترين مجموعه ايستگاهي مترو دشكل

 و مجموعه ، در كنار مجموعه صنعتي شرق منطقهفعاليتي در ارتباط با اين مجموعههاي راسته

. دهندفعاليت را در منطقه شكل ميهاي ، عمده ترين كانونهاي متروتجاري هفت حوض و ايستگاه

 جايگزيني صنايع غيرآالينده با تكنولوژي باال در اين نه صنعتي شرق منطقه با امكاحفظ مجموع

اين مجموعه در ارتباط با پايانه مترو، . شودمجموعه از مهمترين راهبردهاي فعاليتي منطقه محسوب مي

ا منجر كوني تهرانپارس ر، در پهنه مس توليد در حد فاصل اين دو مجموعههاي پشتيبانتواند فعاليتمي

.خواهد شد
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مجيديه و  (3وص فعاليت در منطقه قابل ذكر است، اينكه ناحيه اي كه درخصاما نكته

، واحدهاي  سوي ديگراي مناسب بوده و ازاي و منطقههاي ناحيهگيري فعاليتفاقد شكل) وحيديه

قياس ناحيه يي در مهاگيري فعاليت، شكلهاي خودرو مستقر شده استاي نظير تعميرگاهآالينده

، كاهش جمعيت اين دهد، ضمن اينكه بارگذاري فعاليت را در منطقه افزايش ميدر اين مجموعه

.كندناحيه را تسهيل مي
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هاي مسكوني بر حسب پروانه1384 در سال 8برآورد جمعيت منطقه 

 شهرداري تهران، همانند روش ارائه شده در 8 منطقه1384براي برآورد جمعيت سال 

بر اين اساس با توجه به برآورد . هاي ساختماني استفاده شده از پروانه1381جمعيت سال برآورد 

هاي با همين روش، با احتساب واحدهاي مسكوني اضافه شده در پروانه1381جمعيت سال 

هايهاي ساختماني سالالزم به توضيح است كه پروانه.  اقدام شد1383تا1379هاي ساختماني سال

. مورد استفاده قرار گرفته بود1381 براي برآورد جمعيت سال 1378 تا 1374

هاي اما قبل از پرداختن به اين موضوع، ذكر نكاتي در خصوص آمار ارائه شده در پروانه

 تا 1374هاي  ضروري است و آن اينكه، بر خالف روال سال1383 تا 1381هاي ساختماني سال

هاي صادره، نوع واحدها به ات بسيار دقيقي از پروانههاي ساختماني اطالع كه آمار پروانه1380

 فاقد اين اطالعات بود 1383 تا 1381هاي هاي ساختماني سالداد، پروانهارائه مي... تفكيك و تراكم و

بنابراين . را با هم ارائه داده است) اعم از تجاري، مسكوني، پاركينگ و اداري(و تنها تعداد كل واحدها

.ع دقيق از تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده طي اين دوره مقدور نبودعمالً امكان اطال

 ، آمار كل واحدهاي اضافه شده به 8 منطقه 1384با اين وصف، براي برآورد جمعيت سال 

34729بر اين اساس طي دوره سه ساله. جمع شد) اعم از تجاري و مسكوني و اداري و پاركينگ(منطقه

اما از آنجا كه اين واحدها شامل تمام واحدهاست، فرض شد كه .  نموده استواحد در منطقه پروانه اخذ

اين .  درصد باقي به پاركينگ و اداري و تجاري اختصاص يافته باشد50 درصد اين واحدها مسكوني و 50

.  درصد پاركينگ معقول به نظر مي رسد80فرض، فرض دور از ذهني نيست و با توجه به ضرورت تأمين 

هاي صادره طي اين دوره، كه عمدتاً داراي متراژهاي باال هستند،  توجه به مساحت پروانههر چند با

50رسد با احتساب در واقع به نظر مي.  درصد نيز وجود دارد50احتمال پائين بودن واحدهاي مسكوني از 

.درصد واحدها به عنوان واحدهاي مسكوني، فرض دست باالئي در نظر گرفته شده است

 واحد مسكوني پروانه دريافت 39345 در مجموع 1383 تا 1379 وصف، طي دوره با اين

 و فرض خالي ماندن و تغيير  واحد،1 واحد به جاي 4با احتساب ضريب جايگزيني . كرده اند

.باشد واحد مي7/236داد واحد مسكوني مسكون اضافه شده است  تعدر واقع،% 15كاربري 

و ) بود معادل 1381مبناي محاسبه جمعيت سال (1د مسكوني ب ضريب خانوار در واح با احتسا

، جمعيت اضافه شده به منطقه ) بود8/3معادل 1381مبناي محاسبه جمعيت سال (8/3بعد خانوار معادل

مسكوني و بعد خانوار  ساله ياد شده، از ضريب تعداد واحد مسكوني در ضريب خانوار در واحد 3طي دوره 

. نفر به جمعيت منطقه اضافه شده است3/662دهد كه به نشان ميمحاس. دست خواهد آمدبه
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 كه معادل 1381اساس اطالعات كارگاهي بر8ميزان جمعيت منطقه با توجه به 

.  نفر خواهد بود446906 معادل 1385پذيري منطقه در سال  نفر بود، ظرفيت جمعيت359560

.دهدشان مي محاسبات انجام شده براي برآورد جمعيت را ن1-41جدول 

هاي پيشين نيز ارائه شد، نكته حائز اهميت در اين برآورد اين است كه چنانچه گزارش

مجيديه و (ساخت و ساز اصلي در منطقه عموماً در شرق منطقه بوده و محدوده غرب منطقه

به دليل بافت فرسوده و معابر تنگ و كوچكي قطعات كمتر مورد تجديد بنا و ساخت و ) وحيديه

اين امر بدين معني است كه بخش عمده جمعيت اضافه شده به منطقه در . رار گرفته استساز ق

و ) تهرانپارس و عموماً حد فاصل بزرگراه شهيد بابايي و فلكه اول تهرانپارس(محدوده شرق منطقه

.اضافه شده است) نارمك(سپس بخش مركزي

 چنانچه پيشتر نيز اما نكته حائز اهميت اينكه، محدوده سايت صنعتي شرق منطقه،

گونه تغيير كاربري موكداً  بيان شده است، به سايت صنعتي اختصاص دارد و در اين طرح هيچ

.اين محدوده از صنعتي به مسكوني مورد توجه نبوده است
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1385 در سال 8فروض و نتايج برآورد جمعيت منطقه  : 1-14جدول شماره  

60422 59سال 
84638 75سال 

حد مسكوني تعداد وا

23523 1374-78 تعداد ساخته شده

5881
 درصد 25با فرض 

جايگزيني

9410
درصد 40با فرض 

جايگزيني

تعداد تخريب 

17642 با فرض اول

14113 با فرض دوم
خالص اضافه شده

102280 با فرض اول

98751 با فرض دوم
1381 برآوردتعداد واحد مسكوني سال 

3,80 1381برآورد بعد خانوار 
1,03 1381برآورد خانوار در واحد مسكوني 

400324 با فرض اول

386511 با فرض دوم
1381برآورد جمعيت 

359560 1381آمار كارگاهي 
39345 1379-83 تعداد ساخته شده

15738
درصد 40با فرض 

جايگزيني و خالي بودن
تعداد تخريب 

23607 شدهخالص اضافه 
3,70 1385برآورد بعد خانوار 
1,00 1385برآورد خانوار در واحد مسكوني 

446906 1385برآورد جميت پذيري 

پذيري منطقه براساس سطوح خدماتي مورد نياز ظرفيت جمعيت

هاي ها در اين منطقه نسبت به سرانه و كمبودهاي كاربري8با توجه به مساحت محدوده منطقه 

پذيري منطقه ها، به برآورد ظرفيت جمعيتها نسبت به سرانهيز مازاد برخي كاربريمورد نياز و ن

. اي استاندارد، حداقل خدمات مورد نياز و پيشنهادات طرح جامع پرداخته شد براساس سرانه8

ظرفيت پيشنهادي . شود ارائه شده است چنانچه مشاهده مي4-41 تا 2-41اين امر در جدول 
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 نفر، براساس استقرار حداقل خدمات مورد نياز نيز 380334هاي استاندارد نهاساس سرامعيت برج

.باشد نفر مي463365هاي پيشنهادي طرح جامع معادل  نفر و براساس سرانه380334



  فصل اول8طقه الگوي توسعه من

٣٣مهندسين مشاور زيستا

)بر اساس استاندارد هاي رايج( تهران، در صورت استقرار خدمات مورد نياز منطقه 8بررسي ظرفيت جمعيت پذيري منطقه 

380000=جمعيت موجود  نفر22/380334  جمعيت پيشنهادي - نفر در هكتار    284= جمعيت مورد استفاده تراكم 

سرانه زمين )متر مربع(سرانه پايه 

)متر مربع(قطعي

سطح در نظر گرفته 

)هكتار(شده
)هكتار(سطح مورد نياز )متر مربع(سرانه زمين )درصد(تراكم ساختماني 

فضاي باز زيربنا
)متر مربع(سرانه زمين

رصد د

)درصد(كاربري

مساحت 

)هكتار(كاربري
نام كاربري

39/1 74/52 74/52 39/1 120% 11/1 66/1 59/0 2% 45/22 جمع آموزشي

48/0 07/18 07/18 48/0 126% 40/0 60/0 00/0 0% 00/0 آموزش عالي

17/0 34/6 34/6 17/0 180% 30/0 02/0 0% 78/0 بهداشتي

11/0 07/4 17/3 08/0 240% 20/0 11/0 0% 07/4 درماني

42/0 85/15 85/15 42/0 240% 00/1 03/0 0% 12/1 فرهنگي

17/3 44/120 44/120 17/3 10% 85/2 25/0 1% 39/9 ورزشي

33/3 78/126 78/126 33/3 10% 00/3 95/0 3% 24/36 فضاي سبز

17/0 34/6 34/6 17/0 120% 20/0 10/0 0% 73/3 مذهبي

08/0 17/3 17/3 08/0 240% 20/0 00/0 0% 00/0 خدمات اجتماعي

44/0 90/16 90/16 44/0 10% 40/0 18/0 0% 66/6 تأسيسات تجهيزات

05/1 09/40 40/0 05/1 3% 09/40 صنعتي وفعاليت هاي توليدي

17/0 34/6 34/6 17/0 180% 30/0 03/0 0% 31/1 نظامي و انتظامي

31/0 86/11 80/3 10/0 300% 30/0 31/0 1% 86/11 اداري

57/0 84/21 56/10 28/0 360% 00/1 57/0 2% 84/21 تجاري

06/0 11/2 11/2 06/0 360% 20/0 04/0 0% 40/1 جهانگردي و پذيرائي

72/10 80/407 48/347 14/9 65/6 90/4 64/3 10% 49/138 جمع ساير خدمات

04/0 49/1 00/0 04/0 0% 49/1 پاركينگ شهري 

21/0 92/7 00/0 21/0 1% 92/7 حمل و نقل انبار

38/12 00/471 39/12 35% 00/471 معابر

63/12 41/480 00/0 64/12 36% 41/480 جمع شبكه معابر

00/0 00/0 00/0 00/0 2% 08/32 جمع متروكه،مخروبه،باير

00/0 00/0 00/0 00/0 0% 00/0 جمع باغات و مزارع

74/24 95/940 88/16 50% 43/673 جمع بدون مسكوني

47/10 26/398 284% 47/10 70/26 52/17 50% 78/665 مسكوني

21/35 21/1339 21/1339 40/34 100% 21/1339 مجموع كل كلربري ها
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٣٤مهندسين مشاور زيستا

دمات مورد نياز تهران براساس استقرار حداقل خ8يت پذيري منطقه بررسي ظرفيت جمع

380334=    جمعيت پيشنهادي-284= تراكم جمعيت مورد استفاده 380000= جمعيت موجود

سرانه زيرزمين سرانه زمين قطعيسرانه زيربنا

)متر مربع(
)هكتار(سطح در نظر گرفته شده )هكتار(سطح مورد نياز

)متر مربع( )متر مربع(
)متر مربع(سرانه زمين

درصد 

)درصد(كاربري

مساحت 

)هكتار(كاربري
ام كاربرين

69/0 37/26 73/9 21/0 59/0 02/0 45/22 جمع آموزشي

24/0 03/9 62/1 04/0 00/0 00/0 00/0 آموزش عالي

08/0 17/3 93/0 02/0 02/0 00/0 78/0 بهداشتي

11/0 07/4 63/4 10/0 11/0 00/0 07/4 درماني

21/0 92/7 32/2 05/0 03/0 00/0 12/1 فرهنگي

58/1 22/60 53/18 40/0 25/0 01/0 39/9 ورزشي و تفريحي

67/1 39/63 92/57 25/1 95/0 03/0 24/36 فضاي سبز

10/0 73/3 46/0 01/0 10/0 00/0 73/3 مذهبي

04/0 58/1 93/0 02/0 00/0 00/0 00/0 خدمات اجتماعي

22/0 45/8 78/21 47/0 18/0 00/0 66/6 تأسيسات تجهيزات

05/1 09/40 95/6 15/0 05/1 03/0 09/40 صنعتي وفعاليت هاي توليدي

08/0 17/3 64/1 04/0 03/0 00/0 31/1 نظامي و انتظامي

31/0 86/11 63/4 10/0 31/0 01/0 86/11 اداري

57/0 84/21 87/12 28/0 57/0 02/0 84/21 تجاري

04/0 40/1 74/0 02/0 04/0 00/0 40/1 جهانگردي و پذيرائي

31/6 93/239 96/135 93/0 64/3 10/0 49/138 جمع خدمات

04/0 49/1 00/0 04/0 00/0 49/1 پاركينگ شهري 

21/0 92/7 00/0 21/0 01/0 92/7 حمل و نقل انبار

38/12 00/471 39/12 35/0 00/471 معابر

63/12 41/480 79/122 65/2 64/12 36/0 41/480 جمع شبكه معابر

00/0 00/0 00/0 00/0 02/0 08/32 جمع متروكه،مخروبه و باير

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 جمع باغات و مزارع

63/19 71/746 88/16 43/673 جمع بدون مسكوني

58/15 49/592 %213تراكم ساختماني 97/13 70/29 52/17 50/0 78/665 مسكوني

21/35 21/1339 21/1339 40/34 00/1 21/1339 مجموع كل كلربري ها
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 براساس پيشنهادات طرح جامع ساماندهي تهران تهران8بررسي ظرفيت جمعيت پذيري منطقه 

 نفر380000= جمعيت موجود نفر463365     جمعيت پيشنهادي – در هكتار   نفر346تراكم جمعيت    

 قطعيسرانه زمين

)متر مربع(
)هكتار(سطح در نظر گرفته شده )هكتار(سطح مورد نياز )متر مربع(سرانه زمين  )متر مربع(سرانه زمين

درصد 

)درصد(كاربري

مساحت 

)هكتار(كاربري
نام كاربري

48/0 45/22 37/26 69/0 59/0 2% 45/22 جمع آموزشي

04/0 62/1 03/9 24/0 00/0 0% 00/0 آموزش عالي

02/0 93/0 17/3 08/0 02/0 0% 78/0 بهداشتي

10/0 63/4 58/1 04/0 11/0 0% 07/4 درماني

05/0 32/2 92/7 21/0 03/0 0% 12/1 فرهنگي

40/0 53/18 22/60 58/1 25/0 1% 39/9 ورزشي

25/1 92/57 39/63 67/1 95/0 3% 24/36 فضاي سبز

08/0 73/3 17/3 08/0 10/0 0% 73/3 مذهبي

02/0 93/0 58/1 04/0 00/0 0% 00/0 خدمات اجتماعي

47/0 78/21 45/8 22/0 18/0 0% 66/6 تأسيسات تجهيزات

87/0 09/40 05/1 3% 09/40 صنعتي وفعاليت هاي توليدي

04/0 64/1 17/3 08/0 03/0 0% 31/1 نظامي و انتظامي

26/0 86/11 90/1 05/0 31/0 1% 86/11 اداري

47/0 84/21 28/5 14/0 57/0 2% 84/21 تجاري

03/0 40/1 06/1 03/0 04/0 0% 40/1 جهانگردي و پذيرائي

08/4 22/189 94/169 47/4 64/3 10% 49/138  خدمات سايرجمع

03/0 49/1 00/0 04/0 0% 49/1 پاركينگ شهري 

17/0 92/7 00/0 21/0 1% 92/7 حمل و نقل انبار

16/10 00/471 39/12 35% 00/471 معابر

37/10 41/480 00/0 64/12 36% 41/480 جمع شبكه معابر

00/0 00/0 00/0 00/0 2% 08/32 جمع متروكه،مخروبه و باير

00/0 00/0 00/0 00/0 0% 00/0 جمع باغات و مزارع

94/14 08/692 % 191تراكم ساختماني مسكوني                                       88/16 50% 43/673 جمع بدون مسكوني

97/13 12/647 52/17 50% 78/665 مسكوني

90/28 21/1339 21/1339 40/34 100% 21/1339 مجموع كل كلربري ها
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راهبردها و اهداف توسعه آينده منطقه-1-5
در اهداف كلي توسعه منطقه باتوجه به مسائل، مشكالت و امكانات دروني منطقه 

 اقتصادي و - اجتماعي-كالبدي، فعاليتي، محيطي: هاي شهري چهارگانهچارچوب سيستم

. قابل ارائه خواهند بود51-1هدايت و كنترل و باتوجه به جدول شماره
هاتشريح رابطه بين ا هداف كالن، خرد، راهبردها و خط مشي: 51- 1جدول شماره

سيستم 

شهري
ها مشيخطراهبردهااهداف خرداهداف كالن

اجتماعي
اصالح و بهبود

ساختار اجتماعي

هاي عمومافزايش آگاهي-3

هاي اجتماعي كاهش ناهنجاري-4

 افزايش سطح سواد-1

 ارتقاء سطح فرهنگ-2

 گسترش فعاليت آموزش عالي-

هاي فرهنگي تقويت امكانات و كميته-

 گسترش فرهنگسراها-

اقتصادي
ساماندهي

نظام اقتصادي

د كيفيت نيروي كار بهبو-1

 تأمين اشتغال-2

 مديريت مناسب سرمايه-3

توانمند سازي نيروي كار-1-1

 ايجاد فرصتهاي شغلي-2-1

 جذب و هدايت سرمايه-3-1

ايهاي فني و حرفه آموزش مهارت-1-1-1

هاي خود اشتغاليتقويت زمينه-2-1-1

گسترش تعاوني ها-3-1-1

گذاريهتشويق بخش خصوصي به سرماي-3-1-2

كالبدي،  

فعاليتي، 

محيطي

ارتقاء كيفيت

كالبدي محيطي

 كاهش ناهماهنگي بافتهاي -1

مسكوني

 ساماندهي نظام فضايي-2

 كاهش آلودگي زيست محيطي-3

 ايجاد خدمات شهري با سلسله مراتب -

شهري

 ايجاد توسعه فضاهاي فراغتي-1-2

 كاهش تراكم كالبدي مسكن-1-3

ايودن سيستم محله نظامند نم-

تهران تسهيل در ارتباط شرق به غرب-

 تخصيص بهينه و رفع كمبود فضاهاي -

)سبز(خدماتي 

 كاهش عملكرد سوء فعاليتهاي توليدي كاهش عملكرد سوء فعاليتهاي توليدي--

 بهبود سيماي شهري و محيط زيست-

 استفاده از فضاهاي باز مترو-1-1-1

 استفاده از فضاهاي باز و جنگل سرخه حصار

 تجميع-1-3-1

 تقسيم محالت به واحدهاي همسايگي-1-4-1

ريزي سيستم حمل و نقل همگاني مدون برنامه-2-1-1

ها به عنوان عناصر شهري ساماندهي مسيل-2-2-1

 انتقال و تجميع صنايع مزاحم-3-1-1

 ايجاد فضاهاي باز از طريق تجميع واحدهاي طراحي شهري 

مناسب

ودگي هوا ناشي از كارخانجات و ترافيك كنترل آل-3-2-2

هدايت و 

كنترل

ارتقاء سطح ارتباطي

بين سازمانها و 

نهادهاي غيردولتي

فعال

 بين سازمان ها ايجاد هماهنگي

و نهادهاي فعال با تاكيد بر 

نقش نهادهاي غير دولتي

 فعال در مواقع نهادهاي تقويت -

بحران

ركت  توسعه و ارتقاء همكاري و مشا-

مردم

 تشكيل كميته هماهنگي و مشاركت دولتي 

و غير دولتي

 تشكيل شوراياري در تمام محالت-1-1-2

اصالح و بهبود ساختار اجتماعي، : الذكر، اهداف كالن منطقه كه شاملباتوجه به جدول فوق
ها و  سازمانساماندهي نظام اقتصادي، ارتقاء كيفيت كالبدي محيطي و ارتقاء سطح ارتباطي بين

هاي هاي شهري، كاربري اراضي، زيرساختباشند در قالب زير سيستمنهادهاي غير دولتي مي
شهري، سوانح، سازمان فضايي و سيماي شهري، حمل و نقل و ترافيك، محيط زيست و مسكن، 

هاي فرادست باتوجه به نقاط ضعف، اجتماعي، اقتصادي، مديريت شهري، ماليه شهري، طرح
زير قابل ارائه ها و امكانات بررسي شده و اهداف كلي توسعه منطقه به شرحا، فرصتتهديده

:خواهند بود
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تغيير محدوده منطقه به صورت منطقي-1

اي مؤثر در منطقه هاي فرامنطقهتعريف رابطه منطقي بين منطقه و كاربري-2

تعيين تكليف كريدورهاي شهري محاط بر منطقه-3

هاي اقتصادي و كالبدي و راي منطقه با توجه به پتانسيلتعريف سقف جمعيتي جديد ب-4

امكانات منطقه

 كار و هكمك در خلق يك منطق(پذيرسازي جايگزيني منطقي صنايع در منطقه امكان-5

)سكونت كارآمد

ساماندهي به استقرار معابر جديد-6

ويت مستقل محالت و پايدارسازي بافت شهري اصيل نارمك، نگهداري هبازگشت -7

هاي سازمان با استفاده از كمك) هاي اجتماعيحفظ خاطره(حوض و آيت هفتميدان 

.ميراث فرهنگي و زيباسازي شهرداري

دار بدون تغيير در بافت اقشار سكونتي آنكوشش براي ارتقاء محالت مسئله-8

.......هاي خدماتي وه مانند مترو در تأمين كاربريهاي بالقوه منطقاستفاده از پتانسيل-9

. از محيط زيست و ايجاد منطقه سالمحفاظت-10
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:هاي انجام شده، راهبردهاي كلي توسعه آينده منطقه عبارتند ازباتوجه به بررسي

شودكاهش جمعيت محقق مي) الف

يابدكيفيت سكونت ارتقاء مي) ب

 با پراكنش و توزيع جمعيت در منطقه بهبود يافته و مناطق متراكم مجيديه و وحيديه) ج

.كاهش تراكم و مناطق كم تراكم تهرانپارس با افزايش تراكم مواجه خواهند شد

هاي مدرن  و غيرآالينده هاي مزاحم به فعاليتهاي صنعتي با تغيير ساختار از فعاليتفعاليت) د

.گرددتثبيت مي

 به نقش حوض و فلكه اول تهرانپارس با توجههاي اداري، تجاري در ميدان هفتپهنه فعاليت)هـ

.يابداي بودن آن گسترش مياي منطقه وپايانهدروازه

هاي هاي تشويقي منجر به رونق فعاليتهاي مترو با اعمال سياستپايانه دردشت و ايستگاه) و

.گردنداقتصادي و جبران كمبودهاي خدماتي منطقه مي

مانند (وه منطقه هاي بالقگيري از ظرفيتبا اعمال استانداردهاي زيست محيطي و بهره) ز

حيطي ناشي از  مزيستاثرات سوء) …حصار، ميادين محلي وهاي سرخهها، جنگلمسيل

.پايانه دردشت جبران مي گردد
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 طرح راهبردي هدايت و كنترل تحوالت كالبدي منطقه-2

 تعيين عناصر عمده و مهم ساختار كالبدي اصلي منطقه-2-1

:مقدمه

 پيشنهادي منطقه  و موجودئيكلي استخوان بندي وسازمان فضاضعيتبراي دستيابي به تحليل و

.اند قرار گرفته مورد بررسي زيرعوامل

عناصر عمده مهم ساختار كالبدي اصلي منطقه) الف

عناصر عمده از نظر مقياس بزرگتري -

عناصر عمده از نظر شاخص بودن يا عملكرد نسبي-

عناصر عمده از نظر اهميت مكاني -

ها در يك پهنه تراكم فعاليت-

عناصر عمده از نظر پايداري نسبي -

هاي شهري عناصر عمده از نظر اهميت به عنوان نشانه-

هاي فيزيكيبررسي شاخص)  ب 

بندي اراضي منطقه بررسي دانه-

بررسي طبقات ساختماني -

بررسي كيفيت بنا -

  عناصر عمده از نظر مقياس بزرگتري- 1- 2-1

 بيشترين تعداد و باالترين 8مشخص شده، در منطقه 13-1شماره همانطور كه در جدول 

هاي  كمترين درصد مساحت زمين.باشد مترمربع مي300تا100هاي بيندرصد مساحت مربوط به زمين

.باشد مترمربع مي500تر از هاي بزرگ مترمربع و كمترين تعداد مربوط به زمين500 تا300بين

اي حوزه هاي فرامنطقه هكتار به كاربري40 سطحي حدود  با8صنايع مستقر در شرق منطقه 

شود و در طرح هاي موجود را شامل مي درصد از كل كاربري3شرق تهران اختصاص دارد و حدود 

.جامع بر حفظ و ساماندهي آنها تأكيد گرديده است



فصل دوم8الگوي توسعه منطقه 

40زيستامهندسين مشاور 

 فضاهاي ورزشي و سبز با سطوح بزرگ در جوار خيابان گلستان در حد فاصل بخش -

و بخش غربي مجيديه نيز قابل ذكر است كه پارك فدك با مساحتي حدود ) نارمك (مركزي

بطور كلي مجموعه فدك با مساحت .  متر مربع واقع در خيابان گلستان قابل اهميت است31233

. متر مربع در اين قسمت قراردارد41800تقريبي 

تعداد و نسبت قطعات درسطح منطقه : 13-1جدول شماره 

درصد مساحتدرصد تعدادمجموع مساحتتعداد واحدات مساحت قطع

%15%2514713999512/45 متر100تر از كوجك

%46%2554743093149/45 متر300 تا 100بين 

%5/14%359613515675/6 متر500 تا 300بين 

%2/24%134922598104/2 متر500بزرگتر از 

%100 %556399320643100مجموع
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عناصر عمده از نظر پايداري نسبي- 2- 2-1

اي در هر يك از محالت  ساله به دليل وجود مراكز محله50بافت تاريخي نارمك با قدمتي 

هاي مستقر در آن محله را دارد كه حركتي اجتماعي و كامالً خاصيت تجمع و تبادل افكار خانواده

ها و هماهنگي براي  شهرداريوها هاي مردمي جهت همكاري با شوراياريمناسب براي ايجاد پايگاه

اين بافت يكي از عناصر اصلي پايدار در سطح . بهبود وضعيت اجتماعي اهالي محالت خواهد بود

.شود كه يكي از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه منطقه بوده استمنطقه محسوب مي

9هاي موجود با طول  مسيل- عنوان عناصر پايدارو مسيل باختر به) دابراهيم آبا( وجود دو مسيل دارا آباد -

). هكتار9(اند  متر در سطح منطقه، مساحت قابل توجهي را تشكيل داده10كيلومتر و با ميانگين عرضي 

نسبت به بقيه ) به علت قدمت، مقياس و عملكرد متمايز( وجود صنايع در بخش شرقي منطقه -

 كه در مورد استقرار اين صنايع و پايداري آنها تعريف مشخصي ارائه عناصر شهري باعث شده

.شده و موقعيت مكاني آنها تثبيت گردد

هاي اطراف آن يك فضاي جمعي را تشكيل داده است كه هاي شرق با مجموعه كاربريل ترمينا-

ها ، توقفگاه شرق، هتل شهرترمينال(ها مجموعه اين كاربري. شود تقسيم مي13 و 8بين منطقه 

فضاي واحدي را تشكيل داده است كه الزم است آنها را به صورت يك  رسالتنهمچون ميدا) …و

.عنصر عمده پايدار در نظر بگيريم

هاي  احداث گرديده و فلكه1341خيابان اصلي تهرانپارس به نام آرش تيرانداز قبل از سال 

.اصلي آن و ساخت و سازهاي اطراف آن موجود بوده است

هسته اصلي نارمك حول اين محور شكل . ترين محور خدماتي نارمك است     خيابان آيت اصلي

ترين مركز خدماتي بر روي اين محور قرار دارد و مركز ترين و مهمحوض اصليگرفته و ميدان هفت

.خريد و تفريحگاه مردم محله نارمك است كه هنوز هويت خود را حفظ نموده است

 قرار گرفته و امتداد آن به سمت جنوب وارد بافت 3 و 2 تهران كه در مرز ناحيه  بزرگراه شرق-

اندازي به عنوان يك عنصر پايدار شود فعالً در حال اجرا بوده و در صورت تكميل و راه مي3ناحيه 

.شهري كمك بسيار زيادي به بهبود بافت فرسوده اين ناحيه و وضعيت عبور و مرور خواهد نمود
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 ـ  عناصر عمده از نظر شاخص بودن يا عملكرد متمايز3 ـ 1 ـ2

 شاخص بودن-اول

بافت كالبدي نارمك مركزي بافت منظمي است كه با مباني شهرسازي مدرن در اوايل دهه 

شاخص . ها هستندها و بازي بچه طراحي شده است و محالت آن داراي مركز تجمع خانواده30

در واقع نارمك اولين تجربه .  بوده است8بر رشد و توسعه منطقه بودن بافت يكي از عوامل مؤثر 

سازي با سلسله مراتب باشد و اولين شهركهاي ناسيوناليستي ايراني ميشهرسازي مدرن با انديشه

).13-5نقشه شماره (شود جواري تلقي ميشهري بين واحد همسايگي و واحد هم

 خيابان گلستان باعث شده است كه بر  فضاهاي ورزشي و تفريحي و سبز در جواروجود

.  اين خيابان و بافت اطراف تأثير بسيار زيادي بگذارد و اين مكان عنصري اصلي تلقي گرددشكل

اي گرديد كه يادآوري آن بطور مثال مجموعه فدك در طول زمان تبديل به فضايي با بعد منطقه

.اندكان داشتهتبلور خاطرات مشتركي است كه استفاده كنندگان از اين م

هاي تفريحي اهالي تهران و تهرانپارس حصار در مجاورت منطقه يكي از محلهاي سرخهجنگل

حصار شكل گرفته و يكي از عناصر شاخص مجاور بوده كه در جنوب تهرانپارس و در كنار مسيل سرخه

.اي و فراشهري دارندها عملكردي فرامنطقهاين جنگل. شودمنطقه محسوب مي

ي مترو شامل دانشكده و بخش اداري و احتماالً ايستگاه ورودي اصلي در جوار خيابان اراض

هايي كه اين زمين با حضور دانشكده مترو، يك بخش اداري مركزي به عالوه پتانسيل. رسالت است

 اداري –هاي متعدد و وسيع و احتماالً مراكز تجاري براي تبديل به يك ايستگاه عمده با پاركينگ

.تواند به يكي از عملكردهاي عمده شهري بدل شود، ميدارد

حوض در محدوده نارمك مركز خريد و تجمع عموم مردم نارمك بوده خيابان آيت و ميدان هفت

.اندها در اين محور مستقر گرديدهاست و ادارات دولتي مثل مخابرات، نيروي انتظامي، شهرداري و بانك

در فرآيند . باشد خدماتي مورد استفاده مي1 مركز ناحيه فلكه اول تهرانپارس نيز به صورت

هاي تجاري مشخص حوض كه در ابتدا مركز محله نارمك بوده و فقط با كاربريزماني، ميدان هفت

.شد، به عنوان يك فضاي جمعي، تبلور رويدادهاي خوب و بد براي ساكنان منطقه بوده استمي

هاي بلند دالنبي، با معماري اسالمي و منارهدر ضلع شمال غربي ميدان هفت حوض، مسج

.   كنداين مسجد از عناصر شاخص در ميدان است كه جنبه مذهبي فضا را تقويت مي. قرار گرفته است
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 عملكرد متمايز- دوم

وجود صنايع دربخش شرقي با عملكرد متمايز نسبت به بقيه عناصر شهري باعث شده است 

صنايع در اين بخش و پايداري آنها تعريف مشخصي ارائه شده و اين كه نسبت به استقرار اين 

.موقعيت مكاني تثبيت گردد

هاي آن، تقويت مراكز هاي سكونتي و اشتغال در اطراف ايستگاهحضور مترو و همچنين جاذبه

.بخشدو سكونتي را در منطقه قوت مي) هاي اداري مرتبط به صنايع منطقهبه خصوص بخش(زا اشتغال

هاي مبدأ، به خصوص با ايجاد چندين بزرگراه، جاذب هاي مترو به عنوان ايستگاهايستگاه

.تعداد كثيري جمعيت با اتومبيل شخصي و وسيله عمومي به ايستگاه مترو خواهد شد

اي محورهاي دماوند و رسالت با عملكرد متمايز نسبت به ديگر محورهاي اين منطقه فرامنطقه

يت خيابان دماوند به علت تنها ورودي شرقي تهران و ارتباط با جاجرود، رودهن و بوده و به خصوص اهم

. آبعلي در نهايت استان مازندران بسيار شاخص است
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 ـ عناصر عمده از نظر اهميت مكاني4 ـ 1ـ 2

ترين بخش صنعت تهران وجود عملكرد صنعتي در شرق منطقه كه در جهت كالبدي مشخص

اند  گستردگي محدوده قانوني در محور دماوند به صورت يكپارچه و مجتمع شكل گرفتهاست و به دليل عدم

.رويه آن به علت همين خصوصيات طبيعي وجود نداشته و انجام نيز نگرفته استو امكان توسعه بي

هاي  سال گذشته با به وجود آمدن اولين كانون40اين محور در ابتداي محور ارتباطي دماوند در 

.هاي طرح جامع پيش رفته استبينيگيري خود را شروع كرده و هماهنگ با پيش شكلجمعيتي

 هكتار در تقاطع خيابان رسالت و بزرگراه تهرانپارس 30 محدوده كارگاهي مترو با سطحي بيش از -

 درصد از كل كاربري2واقع گرديده و به نام ايستگاه مترو دردشت نامگذاري شده است و حدود 

هاي  اين ايستگاه درنظر است به ايستگاهي با كاربري با ساماندهي محدوده.شودميرا شامل 

.اي تبديل گرددفرامنطقه

 رسالت و دماوند، قسمتي از سبالن و هايبايد متذكر شد كه رابطه مستقيم در مورد محور

رق منطقه هاي همجوار اين محورها مانند محدوده كارگاهي مترو، صنايع مستقر در شكاربريباآيت 

حوض با عملكرد خاص خود، تأثير بسياري بر اين محورها ها و همچنين ميدان رسالت هفتو تجاري

هاي فوق را مشخصاً در حوزه نفوذ خود قرار از نظر مكاني داشته و موقعيت اين محورها نيز، كاربري

). عناصر عمده از نظر اهميت مكاني13-8نقشه شماره (دهد مي
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ها  ـ  تراكم فعاليت5 ـ 1 ـ 2

حوض مركز خريد و تجمع عموم مردم نارمك بوده  در محدوده نارمك، خيابان آيت و ميدان هفت-

ها در اين محور و خدمات ادارات دولتي مثل مخابرات، نيروي انتظامي، شهرداري و بانك. است

.انددرماني، ورزشي و تفريحي نيز در محور گلستان مستقر گرديده

ها، پذيرايي، بهداشتي اول تهرانپارس و خيابان آرش تيرانداز نيز به صورت مراكز خريد، بانك فلكه -

.اندها در اين حاشيه فعال بودهو داروخانه

اين صنايع با .  داراي تمركز قابل توجهي است8اليه شرق منطقه  صنايع واقع شده در منتهي-

اي حوزه شرق تهران اختصاص دارد كه قههاي فرامنط هكتار به كاربري40سطحي معادل حدود

.اي در حوزه شرقي تهران دارندنقش برجسته

 واحد تجاري، يك پالك متروكه، 15 هكتار، 31 با مساحتي حدود 1در پهنه صنعتي شماره 

 پالك ورزشي، يك 2 هكتار، 5/25 پالك صنعتي با مساحتي معادل 22 پالك تجهيزات شهري، 8

شود كه بيشترين سطح مربوط به  و نقل و يك پالك باير مشاهده مي پالك حمل9پالك مذهبي، 

.باشد هكتار مي2/1 هكتار و تجاري با حدود 3صنعتي و بعد از آن حمل و نقل با حدود 
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 ـ عناصر عمده از نظر اهميت به عنوان نشانه هاي شهري6 ـ 1 ـ 2

رب تهران را به هم ارتباط داده و ادامه  بزرگراه رسالت در مرز شمالي منطقه واقع است و شرق و غ-

اصوأل خيابان رسالت و اراضي اطراف آن و همچنين . گرددهاي خارج شهر متصل ميآن به جاده

و همراه .  از مناطق اطراف وابسته نيستنداي نداشته و به هيچ يكخيابان دماوند خصلت منطقه

 و با توجه به هاي مجهز شده جداگانهداالنتعدادي ديگر از معابر مشابه در تهران بايد به عنوان 

هاي مستقر در كناره اين دو كاربري. ريزي و طراحي قرار گيرندكل تهران مورد مطالعه و برنامه

.رنداي داخيابان عمدتأ خاصيت فرا منطقه

اي كارآئي دارد و در كناراي و فرامنطقهـ  خيابان آيت اهللا مدني به صورت محور خدماتي منطقه

، تفريحي و درماني استقرار هاي تجاري، اداري، آموزشي، ورزشي، سبزاين محور خدماتي كاربري

خيابان مدني در حركت به سمت جنوب از طريق خيابان نظام آباد تا خيابان انقالب در . انديافته

مد و هاي ميدان امام حسين امتداد دارد و با اتصال اين ميدان به ميدان رسالت از پر آنزديكي

در واقع تعداد )  ـ هنگام4منطقه ( بوده و با امتداد به طرف شمال ايشدترين معابر فرا منطقه

رسد كه با توجه به نقش پيچيده اين معبر به نظر مي. سازدزيادي از مناطق را به هم متصل مي

در آن صورت حضور آن در داخل. محور مجهز شده شهري بايد نگريستآن را هم به صورت يك

منطقه سوال برانگيز است و با احداث بزرگراه شرق كه در  جنوب مسيل باختر  به شهيد  مدني  

.هد شدپيوندد به طور قطع انسجام بخش غربي مدني با منطقه بسيار ضعيف خوامي

شود و در حال حاضر نيز عمليات اجرائي آن در منطقه  مي8 مترو تهران وارد منطقه 2خط 

خط از جنوب منطقه و در تقاطع خيابان شهيد مدني با خيابان سبالن وارد اين . باشدفعال مي

گردد و اولين ايستگاه آن در همين تقاطع قرار دارد و در امتداد خيابان شهيد مدني و به منطقه مي

ها هم روي محور رسالت به سمت شمال تا ميدان رسالت دو ايستگاه ديگر دارد و بقيه ايستگاه

هاي مترو در امتداد خيابان مدني نقش شهري اين حضور ايستگاه. گردنديسمت غرب احداث م

.دنمايكند و ضرورت تهيه طرح مجزا به عنوان محور مجهز شهري را ايجاب ميمعبر را بارزتر مي

اي ـ اي ـ منطقهاي ـ ناحيههاي مختلف محلههاي مترو با عملكردهويت هر كدام از ايستگاه

ايستگاهي كه در تقاطع سبالن و شهيد مدني قرار . شود و فراشهري مشخص مياي ـ شهريفرامنطقه

هاي در ضمن براي ايستگاه. متري قرار دارند 45 و 30گرفته است در تقاطعي واقع گرديده كه دو گذر 

.اي ـ شهري خواهد داشتاي در نظر گرفته شده است و خاصيتي فرامنطقهمترو خدماتي فرامنطقه



فصل دوم8الگوي توسعه منطقه 

53زيستامهندسين مشاور 

. باشد همه  در داخل محدوده  طرح  جامع  و بر اساس آن مي8صنعتي در  شرق منطقه  هاي ـ   بخش

ترين بخش صنعت تهران است و به دليل عدم گستردگي اين بخش در جهت كالبدي مشخص

رويه اند و امكان توسعه بيمحدوده قانوني در محور دماوند به صورت يكپارچه و مجتمع شكل گرفته

اين محدوده به شبكه راه . د نداشته و انجام نيز نگرفته استوصيات طبيعي وجوآن به علت همين خص

 مترو آن را به شبكه راه آهن شهري متصل خواهد 2آهن متصل نيست ولي در آينده خط شماره 

خصوص داراي صنايع شرق منطقه عمدتأ در مناطق پيشنهادي طرح جامع تهران قرار دارند و به. نمود

در ) شهيد بابايي(هاي دسترسي به اتوبان صدر ل هستند كه از طريق اين شبكهشبكه دسترسي مستق

.نداگردند و خصوصيت فراشهري پيدا كردهشمال محدوده صنعتي به ديگر مناطق متصل مي

 به يك تواند اين محور راهاي بزرگ در اطراف خيابان گلستان نيز مي     استقرار اراضي و كاربري

.ل نمايدمحور مجهز شهري بد

 متري تهرانپارس تا خيابان شهيد مدني 45در حد فاصل ) جانبازان(     قسمتي از خيابان گلبرگ 

كه در اطراف ميدان هفت حوض به . داردهاي مختلط تجاري ـ دفتري اختصاص نيز به راسته

ميدان هفت حوض در طرح فرادست به عنوان مركز منطقه . شونداي تبديل ميخدمات فرامنطقه

.هاي شهري اين منطقه استشناخته شده است كه از مهم ترين نشانه

.رقي تهران بايد مد نظر قرار گيردـ   اهميت خيابان دماوند به جهت تنها ورودي ش

اي داشته و به بخش وسيعي از شهر پوشش  خصوصيت منطقه8هاي منطقه ـ   برخي از كاربري

:  دهند كه عبارتند ازخدماتي مي

)آيت و تيرانداز(وليدي تجاري در محورهاي خدماتي برخي از مراكز ت     ـ  

حوض     ـ  مسجدالنبي واقع در ميدان هفت

) آيت و گلبرگ( ـ توليدي هاي تجاري     ـ  برخي از راسته

هاي شهيد رجائي ـ شاهين و مجموعه ورزش فدك     ـ  ورزشگاه

     ـ   پارك سوار شرق تهران

گ فدك و فرهنگسراي خانواده و كتابخانه دكتر شهيدي ـ  خانه فرهن

 پارك فدك و پارك تابان -

 هتل شرق در خيابان دماوند-
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هاي فيزيكيبررسي شاخص-7- 2-1

:مقدمه 
اي بر اثر تحول خاصي دچار دگرگوني و تغيير و توسعه گردد، شكل جديد          هر زمان پديده

نظم جديد از دل سازمان . بستگي، نظم و اعتبار برخوردار خواهد بودپديده از انسجام، همگوني، هم

براي شكوفائي و اعتبار شهرها و مناطق مختلف شهر حتماً بايد طرح . شودقديم متمايز و شكوفا مي

.جامع و تفصيلي مناسب آنها با اطالعات به روز تهيه و به سرعت به اجرا درآورده شود

هاي سه تپه در شرق هاي البرز به كوه كوه نزديك بودن به دليل8 طبيعي منطقه شكل

ها قرار گرفته است و از طريق همسايه تهران به صورتي است كه در دامنه شيب ماليم اين كوه

هاي به ارتفاعات كوه البرز و از طريق همسايه جنوبي و شرقي خود به جنگل) 4منطقه (شمالي خود 

هاي  با بزرگراه8شمال، شرق و جنوب محدوده منطقه . رسدتپه ميهاي سهحصار و كوهسرخه

.رسالت و دماوند محصور گرديده است

هاي مناطق باالدست به شيب طبيعي اين اراضي از شمال به جنوب موجب سرريز آب

.گردددست ميسمت اين منطقه و سپس مناطق پائين

اراضي منطقه بررسي دانه بندي-1- 2-1-7

 فعلي مناطق، نواحي مختلف منطقه بنديها و تقسيم، معابر و بزرگراهبا توسعه شهر تهران

) بنديقطعه(بندي بندي اين منطقه از نظر دانهتقسيم.  نيز شكل گرفته و به يكديگر متصل شدند8

). هاي محدودهبندي اراضي واقع در لبهجدا از عملكرد و دانه(به سه گونه است 

يه و وحيديهها شامل محالت مجيدريزدانه. 1

ها شامل محالت نارمكدانهمتوسط. 2

ها شامل محالت تهرانپارسدانهدرشت. 3

هاي بنديدهد پهنهبندي مزبور كه فرم ساختار كلي كالبدي منطقه را نشان ميعالوه بر سه نوع دانه

.دهنداي را نشان ميهاي جداگانه شاخصهها قرار دارند و در اين محدودهديگري نيز هستند كه

 عملكردي متمايز از كاربري غالب آن پهنه صنعتي واقع در شرق منطقه با-

2- خطو اصوالً پهنه)  متري تهرانپارس45تقاطع رسالت با ( پهنه واقع در ايستگاه مترو دردشت -

اي و شهري دارند كه به تفصيل به ها خصوصيات عملكردي فرامنطقهاينگونه پهنهمترو در منطقه

.اخته خواهد شدآنها پرد
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بندي ريزهاي داراي دانهناحيه

حاكي از آن است كه )  آورده شده است1ـ3ـ1نقشه در بخش (بندي قطعات نقشه پهنه

و جنوب ) شرق تهران( واقع در محدوده غرب بزرگراه دارآباد 8 منطقه 3 ناحيه قسمت اعظم 

بندي كامالً تا خيابان سبالن داراي دانهو جنوب مسيل باختر) جانبازان غربي(خيابان گلبرگ 

اين .  درصد از قطعات آن كمتر از يكصد و پنجاه مترمربع مساحت دارند90 كه بيش از  استريز

 كل 2 و 1گردد كه با اضافه شدن دو محله  مي17 و 15 و 14، 13، 12محدوده شامل محالت 

 به جدول 8 منطقه 3ت كالبدي ناحيه براي آشنائي با باف. شود را شامل مي8 از منطقه 3ناحيه 

. توجه شود-1شماره 

برآورد مركز آمار سال  (دهد نفر نشان مي148,000را بالغ بر 3جمعيت ناحيه اين جدول

446 درصد كل جمعيت منطقه در اين ناحيه با سطحي حدود 50 كه تقريباً نزديك به ،)1375

. جاي داده استباشد را در خودهكتار كه يك سوم سطح منطقه مي

اي با  درصد است كه ناحيه88 مترمربع و كمتر در اين ناحيه بالغ بر 200درصد قطعات 

 مترمربع 200 درصد از قطعات آن بيش از 12گردد كه فقط حدود بندي بسيار ريز معرفي ميپهنه

.مساحت دارند

و كمتر، بيشترين مترمربع 150 درصد  از قطعات 90 با 12محالت اين ناحيه محله در بين 

 درصد و 33/72 مترمربع آن 100قطعات كمتر از . باشد گانه دارا مي8فشردگي را در بين محالت 

كمترين فشردگي . مي دهندقطعات اين منطقه را تشكل% 50بع حدود  مترمر200تا150بينقطعات 

 مترمربع 150 مترمربع و كمتر كه قطعات200 درصد قطعات 7/63 با 2قطعات نيز مربوط به محله 

ديگر محالت اين ناحيه به . باشد درصد مي7/35 مترمربع آن 100 كمتر از  درصد و7/53آن 

26/90 درصد، 34/92 درصد، 84/94 با 1 و 17-14-16-15-13ترتيب فشردگي قطعات محالت 

.اند درصد در درجات بعدي قرار گرفته6/77 درصد و 31/87درصد، 

شخصات كالبدي آن گوياتر خواهد  و جدول مذكور م8دي منطقه بنبا توجه به نقشه پهنه

در بين چهار بزرگراه از شمال به جنوب و شرق به غرب واقع گرديده است ) 3ناحيه  (اين پهنه: شد

محالتي كه به بزرگراه ). }7در منطقه { نياوران – شرق تهران – دماوند –هاي رسالت بزرگراه(

هاي محله(هاي جنوبي تري نسبت به محلهبندي مناسباز قطعه ) 2 و1هاي محله(نزديكند رسالت 

.كه به سبالن نزديكند برخوردارند) 14–13–12
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 درصد است را شامل 88 مترمربع آن باالي 200 قطعات كمتر از  قديمي اين ناحيه كه  پهنه

اند و با كيفيت  شدهشود، با توده ارتفاعي فشرده و شبكه معابر كم عرض به تدريج تخريبمي

12هاي حداكثر اند و ساختار فضايي آن با همان تركيب قديمي و خياباننامناسب تجديد بنا گرديده

 و توده ارتفاعي آنرا به سه تا پنج طبقه تبديل شدهمتري مجدداً احياء گرديده و از يك تا دو طبقه 

 از نظر استحكام بنا، زيبائي شكل نيون آن كه استانداردهاي رايج ساختماتر نموده است بدفشرده

.ظاهري، هماهنگي بين آنها و شبكه معابر رعايت گرديده باشد

ها باشد و به همان نسبت كه قطعات زمين متر مي10شبكه معابر اين محالت اكثراً كمتر از 

ساختار كالبدي اصلي محالت، ) به دليل افزايش قيمت زمين(تر گرديده است كوچك و كوچك

.اندهاي رايج معماري و شهرسازي شكل گرفتهنظم و به دور از مقياسنام
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)بندي ريزدانهپهنه (8 شهرداري منطقه 3 مشخصات كالبدي محالت ناحيه -1جدول شماره 

رديف
شماره 

محله
)هكتار(مساحت )نفر(جمعيت 

تراكم ساختماني 

)درصد(

200قطعات كمتر از 

)درصد(مترمربع 

200قطعات بيش از 

)درصد(مترمربع 

1117,76940/541596/774/22

2240,17073/14512645/7955/21

31220,78618/3715416/9584/4

41326,75095/6015684/9416/5

51413,14662/3315126/9074/9

61513,64912/3514674/9226/7

71617,22234/5215334/9266/7

81713,01737/3614931/8769/12

148,86071/44614971/8829/11جمع

 دانه متوسطپهنه

 به خيابان آيت و شرق و غرب آن.  قرار گرفته است8 دقيقاً در مركز محدوده منطقهاين پهنه

ته بزرگراه شرق تهران محدود است و شمال آن به بزرگراه رسالت و جنوب آن مسيل باختر قرار گرف

.اندشده نامگذاري 19 و 18-11–10-4–3شود كه محالت  را شامل مي8 از منطقه 2است و ناحيه 

. اي است كه ناحيه نارمك را به دو پاره تقسيم نموده استگونه به8بندي نواحي در منطقه تقسيم

1ه محله تهرانپارس و ناحيه  قرار گرفته است و پاره شرقي آن ب2پاره غربي آن در محله نارمك و جزء ناحيه 

شود و در الگوي توسعه به آن پرداخته بندي مناسبي براي منطقه محسوب نمياضافه گرديده كه تقسيم

.بندي موجود  نواحي مورد تفسير قرار گرفته استخواهد شد ولي فعالً در ساختار كالبدي همان تقسيم

.جدول زير توجه شود به 2براي آشنائي بيشتر با مشخصات كالبدي ناحيه 

8 شهرداري منطقه 2جدول مشخصات كالبدي محالت ناحيه 

رديف
شماره 

محله
)هكتار(مساحت )نفر(جمعيت 

تراكم ساختماني 

)درصد(

200قطعات كمتر از 

)درصد(مترمربع 

200قطعات بيش از 

)درصد(مترمربع 

1317,82915/8415396/7014/29

2412,34547/4516066/7034/29

31017,10552/7215406/6894/31

41115,08556/5615206/9894/1

51812,85973/4315560/8140/27

61910,31635/421505/835/16

85,53978/34515481/7819/21جمع
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 درصد 70 با متوسط درصدي حدود 10-4–3دهد كه محالت جدول فوق نشان مي

تري نسبت به ديگر محالت اين ناحيه كه درصد قطعات  مترمربع موقعيت مطلوب200ت زير قطعا

 اين ناحيه 11ضمن اينكه محله .  درصد است برخوردار هستند85 مترمربع آن باالي 200كمتر از 

باشد ولي به دليل رعايت  مترمربع و كمتر، بيشترين درصد سهم را دارا مي200 درصد قطعات 98با 

 در بافت ه و تشكيل واحد همسايگي كه عموماٌ مراتب دسترسي در شبكه معابر اين محلسلسله

نارمك وجود دارد باعث احساس خصوصيت در محله گرديده و عدم تداخل شبكه، تداوم و امنيت 

روها را به دنبال داشته و فضاهاي سبز مياني به عنوان فضاي آرامش و تجديد روحيه به مانند پياده

 محله كاربرد مناسبي در منطقه دارد و قابل قياس با بافت ناكارآمد و ناهماهنگ مجيديه و مركز زير

.باشد نميشبكه معابر هستند،وحيديه كه سلسله مراتب 
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بندي درشت دانهپهنه

شود كه در شرق منطقه واقع  مي8 شهرداري منطقه 1بندي دانه درشت شامل ناحيه پهنه

.گرديده است

شود جنوب آن جاده دماوند و غرب رق اين ناحيه به بزرگراه رسالت محدود ميشمال و ش

شود و  مي20 و 9–8–7–6–5اين ناحيه شامل محالت .  متري آيت قرار دارد30آن خيابان 

.باشد هكتار مي73/531مساحت آن 

 خيابان آيت قسمت غربي آن در حدفاصل. بندي تشكيل شده استبافت اين ناحيه از چند پهنه

قسمت مركزي اين ناحيه بافت سنتي تهرانپارس است و . بندي نارمك استتا دردشت، قسمتي از پهنه

بندي مشخص و در داخل اين ناحيه دو پهنه.قسمت شرقي آن نيز محدوده صنعتي شرق تهران است

.انداي آن شكل گرفتهبندي محلهمستثني از تقسيم

و رسالت كه در اختيار سازمان ) شهيد باقري( متري تهرانپارس 45واقع در تقاطع بندي پهنه. 1

دي بنام ايستگاه بن مترو تهران در اين پهنه2باشد و ايستگاه خط مي) مترو(قطار شهري تهران 

. هكتار است67/31بندي مساحت اين پهنه. دردشت قرار دارد

. هكتار است58/25  كه مساحت آن 8بندي صنعتي واقع در شرق منطقه پهنه. 2

. شهري هستند–اي  حوزهدر مقياسبندي، اين دو پهنه

. توجه شود-5 به جدول شماره 1براي شناسائي بافت كالبدي ناحيه 

)بندي دانه درشتپهنه (8 شهرداري منطقه 1 مشخصات كالبدي محالت ناحيه -5جدول شماره 

رديف
شماره 

محله
)هكتار(مساحت )نفر(جمعيت 

تماني تراكم ساخ

)درصد(

200قطعات كمتر از 

)درصد(مترمربع 

200قطعات بيش از 

)درصد(مترمربع 

1520,09984/12815325/7675/23

2628,15132/1661437/153/84

376,10111/8014493/3007/69

488,72730/4515366/8034/19

5918,82625/7415489/7211/27

6206,52292/3615031/8269/17

88,42673/5315/14979/5921/40جمع

 مترمربع و 200 درصد قطعات 60 حاكي از آن است كه حدود 1مشخصات كالبدي ناحيه 

.  دارند قطعاتتري از نظر مساحتكمتر مساحت دارند كه در مقايسه با ديگر نواحي وضعيت مطلوب
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 درصد و 3/84به ترتيب با ) 7 و 6محالت (دي تهرانپارس بندي قطعات واقع در بافت كالبپهنه

باالترين فشردگي . دهددانه را نشان مياي بسيار درشتبع پهنه مترمر200 درصد باالي 07/69

. مترمربع و كمتر مساحت دارند200 درصد آنها 31/82باشد كه  مي20قطعات در محله 

 مترمربع 200داخته شود به قطعات كمتر از  كاملتر پر1براي آنكه به فشردگي محالت ناحيه 

 درصد 43 با 20در بين محالت اين ناحيه محله . گردداشاره مي) برداشت شده از مطالعات گام اول(

 درصد 70 مترمربع در بين محالت بيشترين حد فشردگي را دارد و حدود 100قطعه كمتر از 

 درصد قطعه 41 با حدود 5از اين محله، محله بعد .  مترمربع مساحت دارند150هاي آن كمتر از پالك

37 با حدود 8 مترمربع قرار دارد و محله 150 درصد كمتر از 61 مترمربع و حدود 100كمتر از 

32 حدود 9محله .  مترمربع مساحت دارند150 درصد كمتر از 64 مترمربع و 100درصد كمتر از 

. مترمربع مساحت دارند150متر از  درصد آنها ك58 مترمربع و 100درصد قطعات كمتر از 

 با 7 مترمربع و محله 150 درصد كمتر از 14 مترمربع و 100 درصد كمتر از 12 با 6محله 

 مترمربع شرايط بسيار نامناسبي 150 درصد قطعات كمتر از 27 مترمربع و 100 درصد كمتر از 11

.در بين محالت اين ناحيه دارند

 در منطقه هشت ساختماني و تراكم طبقات تعداد  بررسي-2- 2-1-7

شهري منطقه و طبقات ساختماني آن حاكي است كه تراكم ساختماني در حد بررسي منظر

شود و در پهنه كه شرق نارمك محسوب مي)  متري تهرانپارس45(فاصل خيابان آيت و بزرگراه باقري 

و در ادامه ) 9-8–5محالت (ا دارند باشند بيشترين تراكم ساختماني رها ميها جزو دانه متوسطبندي

ها درشت تهرانپارس كه قسمتي از غرب تهرانپارس است جزء دانه109 متري تهرانپارس تا خيابان 45از 

اين تراكم ساختماني حفظ گرديده است و حدود ) 6غرب محله (ها محسوب گرديده است بنديدر پهنه 

چند پالك . باشند طبقه هستند و مابقي آن دو طبقه مي5 يا 4 درصد از قطعات اين محدوده 90 تا 80

. اند طبقه ساخته شده12 تا 10) مترو(آهن شهري تهران ساختماني نيز در مجاورت كارگاه راه
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گيرينتيجه
گيريم كه بافت  بيان گرديد، نتيجه مي8از آنچه كه در جزئيات و كليات تراكم ساختماني منطقه 

 گذربندي بوده و با هاي قطعات آن متناسب با شبكه تراكم ساختماني و مساحتموجود تهرانپارس و

.توان اين بافت را تقويت و قوت بخشيده و حفظ نمودتجهيز محورهاي گلبرگ و آرش تيرانداز مي

اي با تراكم ساختماني  نيز كه بافتي فرا منطقه8بافت موجود صنعتي واقع در شرق منطقه 

هاي آن به باشد در ارتباط با كاربرهاي صنعتي شرق تهران بوده و دسترسيه مي طبق2 تا 1اكثراً

پيوندد و در شوراي برنامه ريزي منطقه تصميم بر حفظ اين بافت با شبكه كمربندي تهران مي

.هاي صنعتي غير آالينده و غير مزاحم گرفته شده استكاربري

اي در جنوب و رسالت در شمال نيز بافت كارآمد ناحيه نارمك در حد فاصل شهيد ايگه

 طبقه متناسب با 5 تا 2بافت بسيار بااهميت و طراحي شده است كه تراكم ساختماني آن از 

حوض اي مجهز ميدان هفتهاي قطعات و شبكه گذر بندي موجود آن بوده و مركز منطقهمساحت

محور مجهز خدماتي . ستهاي خدماتي مجاورش مركز خريد و محل گردش اهالي نارمك ابا كاربري

هاي ورزشي ـ فرهنگي ـ درماني و آموزشي در اين ديگري نيز با همين تراكم ساختماني و كاربري

هاي  متري مدني وجود دارد كه با ايجاد كاربري30ناحيه و در غرب آن و در كنار محور مجهز 

.توان كارآيي آن را بيشتر نمودخاص و مورد نياز منطقه مي

اي تا دماوند و محله وحيديه ارآمد و پر تراكم ساختماني جنوب خيابان شهيد ايگهبافت نا ك

 ساختماني آن تعداد طبقاتباشد كه دار و مشكل آفرين اين منطقه ميو مجيديه ، بافت مسئله

 طبقه تبعيت نموده ولي با شبكه گذر بندي موجود آن 5 تا 2 از 8هاي منطقه متناسب با ديگر بافت

بخصوص سطح قطعات . داشته و مشكالت فراواني را براي شهروندان به وجود آورده استتناسبي ن

بسيار كم آن ، تراكم ساختماني را از منظر ديد عموم تشديد نموده است كه حفظ آن اصالً پيشنهاد 

 است تا قبل از وقوع سوانح 8هاي منطقه گردد و تأكيد بر ساماندهي و اصالح اين بافت از الويتنمي

 اجتماعي بيشتر  طبيعي وهايطبيعي مانند زلزله و سيل كه امكان آن هميشه وجود دارد از آسيب

.جلوگيري به عمل آورده شود
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 ساختار كالبدي پيشنهادي منطقه -8- 2-1

 و متمايز از ، سه ناحيه از8هاي قبلي اشاره گرديده است كالبدي منطقه همانگونه كه در مبحث

.اندبندي تشكيل شدهاست كه هر كدام از اين نواحي حول يك محور مشخص استخوانيكديگر شكل گرفته 

وند شكل  ـ  ناحيه تهرانپارس كه حول محور آرش تيرانداز و مابين دو بزرگراه رسالت و دما1ناحيه 

.گرفته و توسعه يافته است

) ميدان هفت حوض( متري آيت و ميدان اصلي آن 30ر   ـ  ناحيه نارمك است و حول محو2ناحيه 

.تشكيل شده است

 متري اول و دوم مجيديه و مسيل 16 ـ  ناحيه مجيديه ـ وحيديه است كه حول محورهاي 3ناحيه 

.اندباختر شكل گرفته

باشد، پهنه  مي8البته جدا از اين سه ناحيه كه مشخص كننده ساختار كلي كالبدي منطقه 

 است كه حول محور 8نه صنعتي شرق منطقه ديگري نيز به شكل خاص خود وجود دارد كه په

دماوند از خيابان آرش تيرانداز به سمت شرق به شكل پيوسته و در غر ب آرش تيرانداز به صورت 

شكل گرفته و توسعه ) 1349(د قبل از تصويب طرح جامع تهران ناپيوسته در كناره جاده دماون

يع شرق تهران را مركز حوزه شرق بخصوص آنكه در طرح جامع ساماندهي نيز صنا. انديافته

.يع در اين حوزه از شهر تهران است صنا استقراراند كه به نوعي تائيدنامگذاري نموده

ها و  نيز متاثر از همين شكل و الگو و با در نظر گرفتن موقعيت8ساختار كالبدي پيشنهادي منطقه 

. بودنمايد خواهدهاي پيش آمده كه در بافت موجود مداخله ميفرصت

 راه  آهن  شهري  2ير خط نمايد مسمي را متحول 8فت منطقه با يكي از مداخالتي كه 

شود و اولين  مي8وارد منطقه )  جنوب غربي منطقه(است كه از تقاطع خيابان مدني با سبالن ) مترو(تهران 

تهران هم قرار ، عالوه بر آن اين تقاطع در مسير بزرگراه شرق  آن در اين تقاطع واقع استايستگاه

هاي گردد كه كاربري، فضائي ايجاد ميهاي مورد نيازسطح و خروجيهاي غير هم، كه با تقاطعرددا

ر زير امتداد خطوط مترو د.  پيراموني در نظر گرفته خواهد شدخدماتي اين مجموعه در آن و سطوح

و ايستگاه ديگر نيز رود و در همين مسير دپيش مي) ميدان رسالت(خيابان مدني به سمت شمال 

ها در مجاورت مجموعه در كنار خيابان مدني در نظر گرفته شده است كه يكي از اين ايستگاه

همجواري ايستگاه مترو در كنار محور خدماتي گلستان يكي از پيش . باشدخدماتي گلستان مي

ها با تقويت آنهاي خدماتي موجود در اين محور و هاي مناسب است و به دليل وجود كاربريبيني

 اين مجموعه را به آن هاي مناسباي مي توان ايستگاه مترو را مجهز نموده و كاربريبه نحو شايسته
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هاي درماني ـ ورزشي تفريحي ـ در حال حاضر در اين مجموعه خدماتي كاربري. اضافه نمود

.هاي مسكوني مستقر هستندآموزشي فرهنگي ـ سبز ـ اداري و مجتمع

در حال . گرددگاه مترو در جنوب ميدان رسالت و در نزديكي ميدان ايجاد ميسومين ايست

 از نظر زيست محيطي و حمل و نقل ترافيك وجود 4 و منطقه 8حاضر يكي از مشكالت منطقه 

هاي گوناگون آن است و چنانچه ساماندهي مناسبي صورت نگيرد  وجود اين ميدان رسالت  و تقاطع

هاي فرادست و اي است در طرحآن خواهد افزود كه چون محوري فرامنطقهايستگاه نيز بر معضالت 

مسير مترو در جنوب .  همجوار به آن پرداخته خواهد شدهاي مشترك با مناطقدر تصميم گيري

 هكتار فضاي باز 30خيابان رسالت به سمت شرق ادامه يافته و به ايستگاه دردشت و سطحي حدود 

هاي خدماتي در اين سطح باعث تحول در منطقه گرديده و جاد كاربريرسد كه آماده سازي و ايمي

كشاند و ضمن ايجاد بازكار و رونق اي و شهري را به تصوير ميهاي فرامنطقهايستگاهي با ظرفيت

  و  منطقه بسيار موثر اقتصادي اين قسمت از شهر تهران در بهبود سيماي شهري محور رسالت

هاي رسد و چون بزرگراهو در شرق به صنايع مستقر در اين محدوده ميادامه مسير متر. خواهد بود

نمايد، صنايع را به شبكه كمربندي و ديگر مراكز تهران مرتبط ميبيني شده در اين محدودهپيش

.نمايد اهميت آن را بيشتر ميوجود مترو نيز

هاي  و ارتباط بين پهنه     ساختار كالبدي پيشنهادي اين منطقه از تجهيز محورها و كريدورها

. گيردموجود زير شكل مي

     ـ محور خدماتي گلستان در مجاورت خيابان مدني 

حوض     ـ مركز خدماتي نارمك در ميدان هفت

     ـ مركز خدماتي تهرانپارس در فلكه اول تهرانپارس 

نپارس متري تهرا45     ـ  پهنه ايستگاه مترو دردشت واقع در تقاطع رسالت و 

 و در لبه جاده دماوند 8     ـ  پهنه صنايع واقع در شرق منطقه 

شوند و با ايجاد ها از طريق محور اصلي داخلي مدني و گلبرگ با يكديگر مرتبط مي     اين پهنه

.گردندهاي خاص خدماتي مجهز و متحول ميكاربري

.رد خود را دارندهاي منحصر به فهاي ذكر شده هر كدام مشخصهبندي     پهنه

 متري گلستان قرار دارد كه امتداد شمالي خيابان 30     محور گلستان در حد فاصل خيابان مدني و 

13 و امتداد جنوبي آن به ميدان امام حسين در منطقه 4مدني به خيابان فرجام و هنگام  در منطقه 

و ورزشي ، سبز ، فرهنگي آموزشياي خدماتي درمانيهاي بوده و كاربريرسد كه محوري فرامنطقهمي
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كندحور خدماتي را متحول ميماحداث بزرگراه شرق تهران در غرب مدني اين در كنار آن شكل گرفته و 

ان گلبرگ به مركز خدماتي نارمك اين محور از طريق خياب. رساندو از اين طريق  به شبكه كمربندي تهران مي

هاي خدماتي مثل مراكز خريد، بيني ايجاد كاربرين حد فاصل پيشيابد و در ايارتباط مي) حوضميدان هفت (

. گري و ورزشي در اولويت قرار دارد، تفريحي گردشپذيرايي

واقع است و از مراكز  مركز خدماتي  نارمك بر روي خيابان آيت و در تقاطع با گلبرگ 

فريحي و  مذهبي ت،اي شامل اداري، انتظاميهاي منطقهاصلي خدماتي منطقه است كه كاربري

محور آيت از محورهاي اصلي استخوانبندي منطقه است و امتدادهاي . مراكز خريد در آن واقعند

هاي  وارد مي شود و محور مجهزي است كه كاربري13 و منطقه 4شمالي و جنوبي آن به منطقه 

آن شكل گرفته  ورزشي در بدنه ، انبارداري وآموزشي، سبز، خدماتي متعددي اعم از تجاري، اداري

 مورد نياز هاي، با مجهز نمودن اين محور به كاربريدر ساختار كالبدي پيشنهادي منطقه. است

ارتقاء سطح و بهبود سيماي منطقه اعم از گردشگري، تفريحي، ورزشي، سبز، فرهنگي، نسبت به 

. تري با هفت حوض پيدا خواهد نمودشهري آن اقدام و  ارتباط قوي

رسد مي) ايستگاه مترو(مت شرق به  مجتمع خدماتي دردشت لبرگ به سامتداد محور گ

جهت ايجاد فضاهاي تفريحي گردشگري، هاي مناسب كه پهنه بسيار مستعدي براي بارگذاري

 قرار گرفته و جنوب اين پهنهخيابان گلبرگ در . ورزشي، سبز، اداري، پذيرايي و فرهنگي است

 رسالت و شبكه راه آهن  از طريق خياباناين پهنه. شمال آن نيز محور مرزي رسالت است

به مناطق ديگر شهر تهران ارتباط دارد  و تجهيز و آماده سازي آن در ساختار كالبدي  ) مترو(شهري

اين پهنه بندي از نظر . ي منطقه موثر واقع خواهد شدمنطقه  بسيار  راهگشا  بوده و در بهبود سيما

هاي منطقه در همين  بسيار بااليي دارد و بلندترين ساختمانساخت و ساز و تراكم نيز پتانسيل

حوالي شكل گرفته و مكاني است كه از پتانسيل زيادي براي كسب درآمدهاي ويژه براي منطقه 

.ر به فردي براي منطقه خواهد داشتبرخوردار بوده و تجهيز آن هم امتياز منحص

از طريق خيابان )  محور آرش تيراندازبر روي(ه دردشت با فلكه اول تهرانپارس اتصال پهن

. نمايدهاي اين خيابان ممكن بوده و ساختار كالبدي پيشنهادي منطقه را تكميل ميگلبرگ و تجهيز لبه

هاي خاص و مورد نياز منطقه كه در جدول كاربري اراضي  گرديد ايجاد كاربريهمانگونه كه تاكيد

، اين كمبودهاي آن نيز مشخص گرديده استو ) م اولمطالعات گا(ها پرداخته شده است قبأل به آن

حد فاصل  و دو پهنه دردشت و تهرانپارس را از طريق مراكز و محورهاي اصلي خدماتي بهم متصل 
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شوند تا گذاري مياي لكهريزي شدهها فضاهاي خدماتي برنامهو ارتباط داده و در اين فواصل و پهنه

.ماي منطقه نمايان شودبود سيمحور خدماتي مجهز و موثري براي به

 متري تهرانپارس  ـ آيت و مسيل 45آرش تيرانداز ـ (دخالت گذرهاي شرياني منطقه 

هاي در تجهيز و ارتباط دهي بين كاربري) مدني ـ گلبرگ(در اين محورهاي اصلي داخلي ) رباخت

.نمايندخدماتي منطقه كمك شاياني مي

وني منطقه نيز همين خاصيت را دارند و در ارتباط اين گذرهاي شرياني در بافت غالب مسك

اين ارتباط . رسنداي ميهاي محلهنمايند و به دسترسيهاي داخلي عمل ميبا جمع و پخش كننده

هاي نمايند و فقط در قسمتمراتب شهري را رعايت و تكميل مي سلسله8در دو سوم بافت منطقه 

شوند كه ادامه امتداد بزرگراه شرق ر و مرور روبرو ميجنوبي مجيديه و وحيديه با اختالل در عبو

تهران به اين محدوده چنانچه تكميل و به بهره برداري برسد در حل اين معضل كمك بسيار خواهد 

شود كه متصل مي) جانبازان(به امتداد گلبرگ )  صياد شيرازي(ص آنكه امتداد بزرگراه نياوران نمود بخصو

 خواهد بود و اين دو محله را از بن بست اجراي اين دو بزرگراه در اين بافت ناكارآمد بسيار موثر و راهگشا

) توجه شود8به نقشه ساختار كالبدي پيشنهادي منطقه . (نجات داده و به تحول خواهد رساندفعلي 

ر زيادي در ساختار  نيز از پتانسيل بسيا8پهنه متمركز و پيوسته صنايع در شرق منطقه 

هاي توليدي غير مزاحم و كالبدي پيشنهادي منطقه برخوردار است و احداث و راه اندازي كارگاه

هزار مترمربع مساحت دارند شكوفايي ايجاد بندي كه قطعات آن اكثرأ باالي يكسبك در اين پهنه

ايع نيز به صورت قسمت كوچكي از صن. شوندنموده و باعث كسب درآمد زيادي براي منطقه مي

 متري تهرانپارس 45حد فاصل آرش تيرانداز و  و در 8پراكنده در داخل بافت مسكوني منطقه 

هاي عديده در داخل بافت كالبدي منطقه تصميم به تغيير واقعند كه به دليل مزاحمت) باقري(

تغييركاربري طريق ريزي منطقه گرفته شده است كه با امتيازي كه از ها در شوراي برنامهكاربري آن

ها هاي خدماتي در مجاورت آن، به شهرداري پرداخت خواهد شد كاربريو ارزش افزوده امالك

.اي براي شهرداري منطقه خواهد بودهم امتياز ويژهاحداث خواهد گرديد كه آن

: نتيجه گيري

، براي رسيدن به  گرديدانها و معضالت منطقه بي، پتانسيلها      از آنچه كه در رابطه با فرصت

، تجهيز دو محور دماوند و انداز و ساختار كالبدي پيشنهادينتيجه مطلوب در پياده نمودن چشم

ها رسالت اهميت به سزايي دارد و الزم است هر چه سريعتر نسبت به ايجاد كندروهاي كناري آن
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و مرور روان تر گردد و امكان عبور و كندرو از يكديگر جدا گرديده و اقدام شود تا مسيرهاي تندرو 

ها و ها را به فرصتورود به منطقه و دسترسي به محورهاي خدماتي تسهيل و معضالت و كاستي

.مداخالت موثر تبديل نمود

، صنايع مزاحم و پر سر و صدا كه واحد ساماندهي صنايع در منطقه، همانگونه گردد     پيشنهاد مي

 و هادهد در مورد واحدهاي مستقر در كناره بزرگراه تهران انتقال ميرا به خارجحيط زيست و آالينده م

ها صورت گرفته و واحدهاي تجاري مزاحم و نامطلوب را وادار به هاي اصلي نيز همين كنترلشرياني

.نوع فعاليت و ايجاد فعاليت مطلوب تر ترغيب نمودتغيير 

ين ديگر مناطق تهران بوده و فاقد فضاهاي باز در اي بسته و محصور ب، منطقه8     از آنجائيكه منطقه 

، از اينرو در باشدهاي خدماتي در آن با مشكل روبرو ميهاي مسكوني است ايجاد كاربريبين كاربري

 نفر تاكيد داشته است 275442طرح جامع ساماندهي نسبت به كسر جمعيت و رساندن آن به حدود 

. بيش از رقم تثبيت شده جمعيت داردباشد و فعأل نيز ميكه در حال حاضر رعايت آن امكان پذير ن

، سعي بر ايجاد و لكه گذاري فضاهاي خدماتي و ارتباط دادن بين براين در ساختار كالبدي پيشنهاديبنا

.رددهاي مسكوني حتي االمكان پرهيز گاين فضاها بوده و تالش گرديده است و از ايجاد كاربري
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ه از اراضي شهري پهنه بندي استفاد-2-2
  پهنه بندي وضع موجود- 1- 2-2

، پهنهه منظور شناخت وضعيت موجود منطقهدر اين قسمت از مطالعات در ابتدا ب

. شودارائه مي) .......كاربري، عملكرد، طبقات ـ جمعيت، اقتصاد و (هاي مختلف  بندي

هاي مجاز و ن به منظور تعيين انواع كاربريبندي در سطح منطقه و نهايتأ تهيه نقشه آپهنه

بندي ايجاد هدف اصلي در پهنه. شودهاي مختلف انجام ميضوابط و مقررات ساخت و ساز در بخش

اي كه مطلوبيت در عملكرد آنها هاي مختلف است به گونههاي خاص جهت فعاليت كاربريمحدوده

هاي تقريبا همگن هايي با كاربري، تعيين محدودهيبندبنابراين نتيجه فرايند پهنه. دبه حداكثر برس

ها بر روي نقشه واقعي منطقه پياده شده و ضوابط و مقررات الزم جهت باشد كه مرز آنمييا همساز 

.گرددها تهيه و تدوين ميايجاد مطلوبيت و آسايش در آن

 آن صر متشكله  عنامراحل مختلفتكامل  سير  بررسيبندي نياز بهيند پهنهجهت انجام فرآ

، ها، عملكردهاشناخت وضعيت موجود كالبد منطقه از نظر كاربري: اين مراحل شامل. باشدمي

در مرحله بعد . هاي آن مانند اشتغال، تراكم و نظاير آن، جمعيت ساكن و ويژگيهاطبقات ساختمان

هاي اصلي پهنه. شوداي انجام ميهاي چند اليهبندي وضعيت موجود با استفاده از تحليلپهنه

روش . باشد، حفاظت شده و پهنه ويژه ميمسكوني، تجاري، خدماتي، توليدي، كارگاهي: شامل

 به .باشدمي و اطالعات مميزي مرحله چهارمالعات ميداني برداشت شدهها استفاده از اطتعيين اين پهنه

خاصي از كاربري  درصد اراضي خود را به نوع 60 تا 50نحوي كه به هر محدوده كه حداقل 

. شود، يك حوزه اطالق مياختصاص داده باشد

اين امر براي .  استفاده شده است نيزها، از ماتريس سازگاري جهت تعيين پهنههمچنين

بايد متذكر شد كه اطالعات مورد استفاده . بندي انجام شده استرسيدن به حداكثر بهينه در پهنه

، قطعات هاي پهنه بندي وضع موجودابراين مبناي تهيه نقشه بوده و بنParcelها در حد در تحليل

و يا چندين ( وجود چندين كاربري در آن قطعه ، در صورتجهت تعيين كاربري هر قطعه. باشندمي

بري عملكردي را كه حداكثر زير بناي قطعه را به خود اختصاص داده است به عنوان كار) عملكرد

.اصلي در نظر گرفته شده است

كار    روش 
.، قرار داده ايمگيرداي كه بلوك در آن قرار ميدر هر بلوك مساحت حداكثر را برابر نوع پهنه
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. بنابراين هر پهنه شامل چندين بلوك تقريبأ همگن است

هاي ضروري ها، كاربري، عملكردهاي اقتصادي و سطوح عملكردي آنابنيه، اندازه طبقات، تراكم

الزم به . بندي انجام شده است، پهنههاي بارز در سطح منطقهسبز و خصلتو اطالعات مربوط به فضاي 

يداني وضع موجود به دست آمده هاي مذكر است اطالعات مزبور از فيلدهاي اطالعاتي مربوط به برداشت

به لحاظ اندازه قطعات (يت ابنيه و بافت مسكونيهاي اطالعاتي كيفپهنه مسكوني با استفاده از اليه. است

هاي به حوزه) هاي درآمدي ساكن، كيفيت ساختماني و گروههاكيكي، تراكم و ارتفاع ساختمانتف

هاي ، اليهايهاي سكونتي از تحليل اليهبراي تعيين پهنههمچنين . گرددبندي ميمختلف تقسيم

تيب كه به اين تر. باشد، استفاده شده است مي81هاي العات كارگاه، كه از  اطهااطالعاتي در بلوك

يب با توجه به نقشه كاربري به اين ترت.  در هشت رده نشان داده شده استتراكم شاغلين در بلوك ها

بايد . گردند، تثبيت ميهاي قبل نشان داده شده بودندهاي مسكوني در نقاطي كه در نقشه، پهنهاراضي

علي رغم مساحت زياد ها  در حد بلوك بوده و برخي بلوك81هاي توجه داشت كه اطالعات كارگاه

 نفر بي 60جهت رفع خطاها رده شاغلين زير . باشندميها داراي تعداد كمي شاغل نيزمسكوني در آن

. رنگ نشان داده شده است

ها با هاي اصلي بافت و تطابق آناز نكات قابل توجه تراكم زياد شاغلين در كنار خيابان

بندي بر اساس متد گفته شده و  نقشه پهنه14-28هاي شماره نقشه. باشدبندي مينقشه پهنه

.دهدتحليل مزبور را نشان مي

هاي فعاليت سكونت براساس تحليل باال، نياز است چندين پهنه جديد به صورت پهنه

. معرفي گردند) مختلط(
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تهران، 8اختار بافت كالبدي منطقه شود كه اصوال س، چنان نتيجه ميدر كل با توجه به نقشه مزبور

منطقه اي را به اي اهميت ويژههاي با سطح عملكردي فرا منطقهاما حضور كاربري. مسكوني است

.مي باشدهاي اداري منطقه ، صنايع متمركز  و كاربريمل ايستگاه متروها شااين كاربري. بخشدمي

 اين . شده استبندي معرفي به عنوان دياگرام پهنه14-30، نقشه شماره با استفاده از نقشه قبل

ها و همچنين در سطح منطقه به نمايش ها را در سطح بلوكها و اهميت آندياگرام حضور انواع پهنه

،  منطقه در سطح شهراي و اهميتهاي فرا منطقهاز اين نقشه به راحتي حضور كاربري. گذاردمي

ست به معني عدم هاي سبز گذاشته شده ايك قطعه چنانچه رنگ مربوط به پهنه. شودمشخص مي

. ها، طيف رنگي در نظر گرفته شده استبه همين دليل در انواع كاربري. هاي ديگر نيستوجود كاربري

هاي ، پهنه سبز همراه با كاربريهاي سبز شامل پهنه سبز خالصبه اين ترتيب پهنه

راه ها نيز بر (ها هاي مربوط به اماكن ورزشي و راهبه همين ترتيب پهنه. باشدفرهنگي و مذهبي مي

).باشندبندي ميها داراي سه نوع پهنهها در اطراف آنها و وجود انواع كاربرياساس نوع آن

ز تحليل سازگاري بندي اپهنه، براي رسيدن به طرح بهينهمانطور كه در قسمت اول گزارش آمده

.ليل و مباني نظري آن توضيح داده شده استدر قسمت بعد نحوه استفاده از اين تح. استفاده شده است
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هاي اطالعاتي مورد استفاده قرار گرفته اي كلي كه در آن انواع اليه تحليل اليه14-31نقشه شماره 

هاي برداشتي قشههاي اطالعاتي كاربري و طبقات كه از نهاي اصلي همان اليهاليه. دهدرا نشان مي

بندي هاي ديگر طبق مندرجات گزارش جهت رسيدن به طرح پهنهاليه. به دست آمده است، هستند

.اندها با حداكثر انسجام مورد استفاده واقع شدهو با هدف ايجاد پهنه

 خدماتي –، پهنه تجاري  بطور كلي شامل پهنه مسكوني8طقه هاي تعريف شده در منپهنه

ت ايستگاه دردشت در محل اين  توليدي و پهنه ايستگاهي مترو كه به علت وسع–و پهنه كارگاهي 

.اه به عنوان پهنه ويژه تعريف شدهايستگ

هاي ديگري قسمت هاي كالبدي و اجتماعي خود به زير پهنه، با توجه به ويژگيمذكورهاي پهنه

. اندها ذكر شده اين پهنهبندي وضع موجوددر نقشه پهنه كه .شوندمي
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  پهنه بندي پيشنهادي  -2- 2-2

هاي انجام شده در بخش قبل  و تحليل8اس مطالعات وضعيت موجود ساختار منطقه براس

بندي پيشنهادي كه با هدف غايي گزارش و ارائه الگوي چندبندي وضعيت موجود، در اين بخش پهنه

.شود، ارائه شده استهاي سكونت و كار انجام ميهاي همگن و منسجم از نظر ويژگيرسيدن به محدوده

هاي دهد، پهنهبندي پيشنهادي را نشان ميكه الگوي پهنه14-37ه نقشه شماره باتوجه ب

:باشندپيشنهادي شامل موارد زير مي

: پهنه مسكوني-الف 

شود عالوه بر در اين پهنه كه با عملكرد كلي سكونت تعريف مي :(R) پهنه مسكوني_ 

ري، فرهنگي و سبز مقياس محلي و هاي تجاري، خدماتي، اداكاربري مسكوني، شامل كليه كاربري

مطلوب جهت نواحي منطقه مسكوني هاي خدمات شهري باشد كه جهت تامين سرانهاي نيز ميناحيه

باشداين پهنه با بيشترين وسعت بيانگر نقش مسكوني منطقه نيز مي. شوندمنطقه پيشنهاد مي

يت و همچنين قسمت اين پهنه ها كه در قسمت جنوب خيابان آ. : (R_1)پهنه مسكوني_ 

عمده اي از بافت مجيديه واقع شده اند ، به علت تكثر فعاليت هاي توليدي ـ كارگاهي و همچنين 

امكان ارتباط مناسب با شبكه هاي ارتباطي اطراف و وجود قشر اجتماعي خاص خود داراي پتانسيل 

.نهاد مي شوند فراوان براي حفظ و توسعة ضابطه مند ويژگي سكونت و فعاليت كارگاهي پيش

وجود بافت طراحي شده و با هويت ، دسترسي به خدمات مورد نياز : پهنه مسكوني ويژه_ 

. و ديگر ويژگي هاي بافت نارمك اين پهنة موجود را به عنوان پهنه ويژه مسكوني مشخص مي كند 

نه در جهت حفظ حفاظت از ساختار كلي اين پهنه و نياز به ارائه ضوابط ويژه ، از اهداف كلي اين په

ماهيت اصلي سكونتي و ويژگي هاي كالبدي اين پهنه مي باشند

: خدماتي– پهنه تجاري -ب

 خدماتي در منطقه –هاي تجاري خطي بودن، اين پهنه به دليل نوع بافت منطقه، ويژگي بارز كليه فعاليت

موجود ناشي از وجود پتانسيل باال در  خدماتي در درون و حاشيه منطقه در وضع –هاي تجاري رشد راسته. باشدمي

حوض و راسته خيابان آيت به عنوان در درون بافت منطقه ميدان هفت. باشدجهت استفاده از اين ويژگي در منطقه مي

اي  خدماتي حاشيه–هاي تجاري قلب تجاري و خدماتي منطقه و حاشيه بزرگراه رسالت و خيابان دماوند به عنوان پهنه

.شونداي پيشنهاد ميمنطقهكرد فرامنطقه با كار
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پهنه تجاري ـ خدماتي فرا منطقه اي ؛ تجمع كاربري هاي تجاري در اطراف خيابان _ 

دماوند و رسالت اين دو محدوده را بصورت پهنه هاي تجاري ـ خدماتي فرامنطقه اي داراي اهميت 

ن پهنه ها ، برقراري قوانين و مقررات وجود پتانسيل هاي اقتصادي باال در اي. معرفي مي كند 

مناسب در جهت بهبود ويژگي هاي بصري و عملكردي اين پهنه ها را الزامي مي دارد كه به عنوان 

.پهنه هاي تجاري ـ خدماتي فرا منطقه اي پيشنهاد مي گردند 

يابان شهيد مدني پهنه ويژه ؛ اين پهنه عمدتا در مسير ايستگاههاي مترو و در امتداد خ_ 

و خيابان رسالت و همچنين متأثر از بزرگراه شرق و كاربري هاي موجود در پهنه ، بصورت نواري از 

تقاطع خيابان مدني و سبالن آغاز مي گردد و با گسترش در مسير خيابان مدني تا ميدان رسالت 

وجود . م مي شود ادامه يافته و سپس در مسير ايستگاههاي مترو به پايانه متروي دردشت خت

كاربري هاي تجاري ـ خدماتي با عملكردهاي در سطوح مختلف و همچنين نقش ارتباطي و فراغتي 

اين پهنه را بصورت پهنة ويژه معرفي مي كند كه نيازمند ارائه ضوابط و مقررات خاص خود در 

.جهت ايفاي مناسب نقش آن مي باشد 

:  كارگاهي–پ ـ  پهنه توليدي

اليه شرقي منطقه و در مجاورت خيابان دماوند به عنوان پهنه كارگاهي قع در منتهيمحدوده وا

بندي پيشنهادي اين پهنه به همين صورت پهنه در پهنه. باشدـ توليدي در وضع موجود مشخص مي

هاي علت حفظ ماهيت پهنه به صورت توليديـ  كارگاهي، وجود فعاليت. صنايع متمركز معرفي شده است

مطلوبيت مكاني و اقتصادي اين پهنه در موقعيت ) از نظر استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست(مجاز 

.باشدفعلي مي

 پهنه ايستگاهي ويژه مترو ؛ج ـ

 متري تهرانپارس و 45اين پهنه مربوط به اراضي وسيع ايستگاهي مترو در تقاطع خيابان 

 ساخت بوده و در الگوي پيشنهادي نيز به همين باشد كه در وضع موجود در حالبزرگراه رسالت مي

اي نزديك در اين پهنه و با توجه به ايجاد ايستگاه بزرگ مترو در آينده. ترتيب حفظ خواهد شد

موقعيت مكاني مناسب آن در حوزه شرقي تهران و نزديكي به ميدان و بزرگراه رسالت و خيابان 

اي خواهد بود كه خود تأثيرات زيادي ملكردي فرامنطقهاي نزديك داراي عدماوند، اين پهنه در آينده

.بر منطقه و خصوصا اراضي اطراف در بر خواهد داشت
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: پهنه فراغتي-د

و ارتباط ) ميان هفت حوض و فلكه اول تهرانپارس (  وجود دو ميدان اصلي منطقه 

ر فعاليت هاي مستقيم اين دو ميدان توسط خيابان گلبرگ و پتانسيل هاي موجود در آن از نظ

محدودة مزبور را ) از طريق پايانه مترو ( اقتصادي و همچنين امكان ارتباط مناسب با مناطق ديگر 

محدوده دقيق اين پهنه مابين فلكه اول تهرانپارس و ميدان . به عنوان پهنه فراغتي معرفي مي كند 

اين پهنه به . ي باشد م) خيابان گلبرگ ( هفت حوض ، در اطراف محور با اهميت داخلي منطقه 

شكل پهنه اي خطي بصورت پهنة فراغتي معرفي مي گردد كه داراي فعاليت عمده سكونت ، كار و 

.فراغت ميباشد كه به عنوان واسط مناسبي بين دو مركز مهم منطقه عمل خواهد كرد 
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 ـ تقسيمات داخلي منطقه3 ـ 2
 ناحيه تقسيم شده 3 محله و 20هران به  براساس مميزي مرحله سوم شهرداري ت8منطقه 

طبق . باشدمي)  حوزه206(هاي مركز آمار ايران بندي اخير منطبق بر تقسيمات حوزهتقسيم. است

.باشد محله مي9 شامل 3 محله و ناحيه 5 شامل 2 محله، ناحيه 6 شامل 1 ناحيه ،بندي مميزيتقسيم

 به محالت 3انپارس و نارمك و ناحيه  به ترتيب شامل محالت تهر8 منطقه 2 و 1نواحي 

بندي نواحي و محالت منطقه را نشان  تقسيم-1نقشه شماره . گرددوحيديه ـ مجيديه اطالق مي

ترين محله از  كه شرقي7محله ) 20-9-8-5-6-7(شود  محله مي6 شامل 8 منطقه 1ناحيه . دهدمي

ز جنوب به خيابان دماوند و از غرب به از سمت شمال و شرق به رسالت، ا. باشد مي8محالت منطقه 

قسمت اعظم بافت كالبدي اين محله، صنعتي و در ارتباط با صنايع حوزه . گرددتيرانداز محدود ميآرش

. اندشرق تهران، به صورت گسترده در حاشيه محور دماوند به شكل بافت پر و بهم پيوسته شكل گرفته

قسمت ديگر بافت اين . رسدمي) د اولين عكس هوائي تهرانبه استنا (1343قدمت آنها به قبل از سال 

محله در حاشيه محور آرش تيرانداز و در حد شرقي آن واقع گرديده به صورت بافت مختلط مسكوني ـ 

گيري شهر تهران به غير از خيابان دماوند كه قدمت آن به شكل. تجاري ـ خدماتي شكل گرفته است

شود، خيابان آرش متصل مي) خيابان انقالب(شبكه شهر تهران ترين گردد و به اصليمنتسب مي

حول ) 1ناحيه (ترين خيابان اين محله است كه بافت كالبدي تهرانپارس ترين و قديميتيرانداز اصلي

رده ناحيه و اين محور شكل گرفته و توسعه يافته است و در حاشيه اين محور نيز كاربريهاي خدماتي

هاي چهارگانه تهرانپارس در اين محله قرار دارد كه مركز ناحيه د و فلكه اول از فلكهانمحله ايجاد گرديده

ادامه خيابان گلبرگ غربي . اند بوده و كاربريهاي خدماتي رده ناحيه و فراتر در حاشيه آن مستقر شده1

سكوني شود و جداكننده بافت صنعتي از بافت مبه اين محله وارد شده و به ميدان پروين متصل مي

.باشد هكتار مي108/80مساحت اين محله حدود . باشد مي8منطقه 

 در حد شمالي به خيابان رسالت، از سمت شرق به آرش تيرانداز، از جنوب 1 از ناحيه 6محله 

 هكتار 315/166شود و معادل به خيابان دماوند و از سمت غرب به بزرگراه تهرانپارس محدود مي

 غربي  - جنوبي رشيد و شرقي - خدماتي اين محله حول محور شمالي هايكاربري. مساحت دارد

ضمن آنكه . گلبرگ مستقر هستند و حاشيه خدماتي آرش تيرانداز نيز در شعاع عملياتي اين محله است

هاي هاي جنوبي اين محله و كاربريهاي مستقر در كنار خيابان دماوند نيز در دسترس پالككاربري

.هاي شمال اين محله قرار دارندشيه خيابان رسالت در شعاع عملياتي پالكخدماتي مستقر در حا
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 هكتار از سمت شمال به خيابان رسالت، از 834/128 اين ناحيه به مساحت حدود 5محله 

سمت شرق به بزرگراه تهرانپارس، از سمت جنوب به گلبرگ و قسمتي از خيابان شهيد اكبري و از 

 آيت و گلبرگ قرار -د است و مراكز خدماتي آن در حاشيه رسالت سمت غرب به خيابان آيت محدو

.  فرهنگي–دارند و ميدانهاي محلي تجمع خانوارها نيز مراكزي است براي تحركات اجتماعي 

 هكتار از سمت شمال به خيابان گلبرگ و قسمتي از 303/45 به مساحت 1 ناحيه 8محله 

 بزرگراه تهرانپارس، از سمت جنوب به خيابان خيابان شهيداكبري، از سمت شرق به قسمتي از

شود و مراكز خدماتي آن در حاشيه اي و از سمت غرب به خيابان مهر محدود ميشهيد ايگه

اي و آيت مستقر هستند و ميادين آن مناسب تحركات  شهيد ايگهخيابانهاي گلبرگ، دردشت،

.باشدهاي همجوار مياجتماعي و فرهنگي براي خانواده

 هكتار از سمت شمال به خيابان گلبرگ، از سمت شرق 246/74 به مساحت حدود 9ه محل

شود و اي و از سمت غرب به خيابان آيت محدود مي از سمت جنوب به شهيد ايگهبه خيابان مهر،

.مراكز خدماتي آن در حاشيه محور خيابان آيت و مدائن قرار دارد

اي، از سمت شرق مت شمال به شهيد ايگه هكتار از س915/36 به مساحت حدود 20محله 

به بزرگراه تهرانپارس، از سمت جنوب به خيابان دماوند و از سمت غرب به خيابان آيت محدود 

.است و محورهاي خدماتي آن  در حاشيه دماوند و آيت مستقر هستند

 از سمت 3شود كه محله  مي19 و 18، 11، 10، 4، 3هاي  شامل محله8 منطقه 2ناحيه 

 متري گلستان، از جنوب به مسيل باختر و از 30شمال به خيابان رسالت، از شرق به شهيد مدني و 

در اين محله محور خدماتي حاشيه گلستان قرار . غرب به محور بزرگراهي شرق تهران محدود است

شود و شامل باشگاه ورزشي، اي شناخته مي فرامنطقه–اي دارد كه محور خدماتي منطقه

.  هكتار مساحت دارد146/84ا، مركز درماني، تفريحي و آموزشي است و حدود فرهنگسر

 هكتار از شمال به خيابان رسالت، از شرق به 473/45 با مساحت حدود 2 ناحيه 4محله 

خيابان آيت، از جنوب به خيابان گلبرگ و از غرب به شهيد مدني و خيابان گلستان محدود 

باشد مي) ميدان(ت كه هر دو بلوك شهري آن داراي مركز تجمع اين محله، از محالتي اس. شودمي

كه محل عبور عامه نبوده و فقط اختصاص به محل تجمع خانوارهاي داخل بلوكها دارد و محلي 

مراكز خدماتي آن در حاشيه خيابانهاي آيت، سمنگان، گلبرگ و . است براي تبادل افكار خانوارها

.شهيد مدني قرار دارند
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 هكتار از شمال به خيابان گلبرگ، از شرق به خيابان 517/72ه مساحت حدود  ب10محله 

شود و مراكز خدماتي آن اي و از غرب به خيابان سمنگان محدود ميآيت، از جنوب به شهيد ايگه

.اي قرار دارنددر حاشيه گلبرگ، آيت، سمنگان و شهيد ايگه

يابان گلبرگ، از شرق به  هكتار از شمال به خ557/56 به مساحت حدود 11محله 

 متري گلستان محدود است و مراكز خدماتي 30اي و از غرب به سمنگان، از جنوب به شهيد ايگه

.اي قرار دارندآن در حاشيه گلبرگ، سمنگان، گلستان و شهيد ايگه

اي، از شرق به  هكتار از شمال به خيابان شهيد ايگه725/43 به مساحت 2 ناحيه 18محله 

 متري گلستان محدود است و مراكز 30اري، از جنوب به مسيل باختر و از غرب به شهيد افش

 مسيل باختر قرار دارد و ميادين آن مراكزي است براي -خدماتي آن در حاشيه محورهاي افشار 

.تحركات اجتماعي ـ فرهنگي خانوارهاي همجوار

شرق به خيابان آيت، از اي، از  هكتار از شمال به شهيد ايگه353/42 به مساحت 19محله 

شود و مراكز خدماتي آن در جنوب به خيابان دماوند و از غرب به شهيد افشاري محدود مي

.اي، آيت، دماوند و افشاري مستقر هستندهاي شهيد ايگهحاشيه

.باشد مي17 و 16، 15، 14، 13، 12، 2، 1هاي  شامل محله8 منطقه 3ناحيه 

 متري 16 هكتار از شمال به خيابان رسالت، از شرق به 397/55 به مساحت حدود 1محله 

باشد و محورهاي اول، از جنوب به مسيل باختر و از غرب به خيابان استاد حسن بنا محدود مي

.مستقر هستند) مجيديه( متري اول و استاد حسن بنا 16هاي رسالت، خدماتي آن در محدوده

ال به خيابان رسالت، از شرق به بزرگراه شرق  هكتار، از شم726/146 به مساحت حدود 2محله 

باشد و محورهاي  متري اول و ادامه گلبرگ محدود مي16تهران، از جنوب به مسيل باختر و از غرب به 

.هاي اول و دوم، مسيل باختر مستقر هستند متري16خدماتي آن در حاشيه خيابانهاي رسالت، 

آزاد، از مال به خيابان شهيد مسعود بخت هكتار، از ش620/34 به مساحت حدود 14محله 

باشد شرق به خيابان دماوند، از جنوب به خيابان سبالن و از غرب به خيابان شهيد مدني محدود مي

.و محورهاي خدماتي آن در حاشيه خيابانهاي دماوند، سبالن و شهيد مدني مستقر هستند

، از شرق )شهيد داودي(ان وحيديه  هكتار، از شمال به خياب117/35 به مساحت حدود 15محله 

شود و آزاد و از غرب به خيابان شهيد مدني محدود ميبه خيابان دماوند، از جنوب به خيابان شهيد بخت

.باشدآزاد و شهيد مدني مستقر ميمحورهاي خدماتي آن در حاشيه خيابانهاي وحيديه، دماوند، بخت



فصل دوم8الگوي توسعه منطقه 

90زيستامهندسين مشاور 

مال به خيابان مسيل باختر، از شرق به شهيد  هكتار، از ش183/38 به مساحت حدود 12محله 

شود و محورهاي مدني، از جنوب به خيابان شهيد فتاحي و از غرب به خيابان شهيد قاري محدود مي

.خدماتي آن در حاشيه خيابانهاي مسيل باختر، شهيد مدني، شهيد فتاحي و شهيد قاري مستقر هستند

مال به خيابان مسيل باختر، از شرق به خيابانهاي  هكتار، از ش953/61 به مساحت حدود 13محله 

) استاد حسن بنا(شهيد قاري، شهيد فتاحي و شهيد مدني، از جنوب به خيابان سبالن و از غرب به مجيديه 

.هاي مسيل باختر، دماوند و مجيديه مستقر هستندشود و مراكز خدماتي آن در حاشيهمحدود مي

تار، از شمال به خيابان مسيل باختر، از شرق به  هك343/53 به مساحت حدود 16محله 

شود خيابان شهيد يدالهي، از جنوب به خيابان وحيديه و از غرب به خيابان شهيد مدني محدود مي

.و محورهاي خدماتي آن در حاشيه خيابانهاي مسيل باختر، وحيديه و شهيد مدني مستقر هستند

ل به خيابان مسيل باختر، از شرق به  هكتار از شما369/37 به مساحت حدود 17محله 

شود و محورهاي خدماتي خيابان دماوند، از جنوب به وحيديه و از غرب به شهيد يدالهي محدود مي

.باشند دماوند و وحيديه مستقر ميآن در حاشيه خيابانهاي مسيل باختر،

ستند و هاي مستقلي ه داراي هويت8گانه منطقه همانطور كه اشاره گرديد نواحي سه

.هاي ارتباطي و كاربريهاي متنوع مورد نياز آن محالت هستندمحالت آن نيز تحت تأثير شبكه

 عمدتاً در راسته محور دماوند در محدوده ناحيه اي ديرينه دارند، سابقه8     صنايع موجود منطقه 

آن از قبيل آلودگي  قرار دارد و به مرور رو به گسترش نهاده و با گسترش آنها و بروز پيامدهاي 1

هاي كالبدي و مشكالت ترافيكي لزوم بررسي و شناخت زيست، جذب جمعيت، نابسامانيمحيط

هائي در جهت ويژگي و خصوصيات آن در ارتباط با مسائل شهري، در نهايت به ارائه الگوها و روش

.ساماندهي اين ارتباط منجر شده است

 با سطوح 8هاي خدماتي منطقه  سطوح وضع موجود كاربري-1در جدول شماره 

مشخص همانطور كه از اين جدول. هاي خدماتي طرح جامع مقايسه شده استپيشنهادي كاربري

 درصد و كمترين به 86/49 به مسكوني با 8ها در سطح منطقه است، بيشترين درصد كاربري

طوح پيشنهادي از مقايسه سطوح وضع موجود با س.  درصد اختصاص دارد5/0كاربري بهداشتي با 

تهران مشهود است، به غير از كاربري تجاري، حمل و نقل و راه و انبار، ) ساماندهي(طرح جامع 

 نسبت به سطوح پيشنهادي طرح جامع تهران درصد 8هاي خدماتي منطقه بقيه سطوح كاربري

 و يا تأمين سطوح 8كمتري را به خود اختصاص داده است كه ضرورت كاستن جمعيت منطقه 

.نمايدهاي خدماتي براساس جمعيت موجود را ايجاب ميهاي كاربريانهسر
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تهران با سطوح ) ساماندهي(هاي خدماتي طرح جامع مقايسه سطوح پيشنهادي كاربري:  33-1جدول شماره 

8هاي خدماتي منطقه وضع موجود كاربري

ميزان

كاربري

سطوح پيشنهادي طرح جامع 

)هكتار(تهران ) ساماندهي(
درصد

سطوح وضع موجود 

)هكتار (8منطقه 
درصد

140/16012121/26775/667864/49مسكوني

800/856398/1842/21631/1تجاري

400/1346196/2451/22676/1آموزشي

0-800/856398/1آموزش عالي

450/405661/0120/1084/0فرهنگي

750/267436/0730/3279/0مذهبي

240/152248/0402/1105/0پذيرايي

500/841373/1070/4304/0درماني

300/321524/0776/0058/0بهداشتي

070/628025/1859/11886/0اداري

0-250/38062/0اجتماعي

0-000/153249/0تفريحي

300/1239022/2394/9702/0ورزشي

800/6976381/11240/36706/2فضاي سبز

600/3702040/6086/40993/2صنعتي

710/1859034/3662/4347/0تجهيزات شهري

900/1116822/1305/1097/0نظامي

0-500/2371869/3پايانه

200/612999/0492/1111/0پاركينگ

500/19966571/32915/478761/35حمل و نقل و راه و انبار

--900/1575571/2حرايم

081/32396/2--ايرس

900/613001002/1339100جمع

. باشدهاي متروكه، مخروبه، درحال ساخت و باير ميساير شامل كاربري: توضيح

هاي خدماتي در سطح نواحي به جدول شماره   به منظور بررسي و مقايسه سطوح كاربري

.                                        مراجعه شود2-33
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در رده ناحيه، با ) ساماندهي(هاي پيشنهادي طرح جامع مقايسه سرانه: 33-2جدول شماره 

8هاي وضع موجود در نواحي شهرداري منطقه سرانه

 نفر171000 جمعيت -3ناحيه  نفر102600ت  جمعي-2ناحيه  نفر106400 جمعيت -1ناحيه 
ميزان

كاربري

ي 
اد
نه
يش
 پ

انه
سر

ع 
جام

ح 
طر

)
بع
مر
تر
م

ع )
ض
 و
انه
سر

د 
جو
مو

)
بع
مر
تر
م

(

تفاوت

ع 
ض
 و
انه
سر

د 
جو
مو

)
بع
مر
تر
م

(

تفاوت

ع 
ض
 و
انه
سر

د 
جو
مو

)
بع
مر
تر
م

(

تفاوت

140/0733/0593/0601/0461/0461/0321/0تجاري

03/0684/0654/0556/0526/0554/0524/0آموزشي

-036/0006/0028/0002/0-03/0026/0004/0فرهنگي

05/0094/0044/0065/0015/012/007/0مذهبي

-006/0014/0-02/0118/0098/0003/0017/0پذيرايي

-08/0117/0037/0168/0088/0064/0016/0درماني

08/0237/0157/0099/0019/0486/0406/0اداري

-001/0-001/0-01/0001/0اجتماعي

-002/0-002/0-02/0002/0تفريحي

-334/0054/0273/0007/0-28/0121/0159/0ورزشي

7/0219/0519/0065/1365/0722/0022/0فضاي سبز

07/0957/2887/24/033/0264/0194/0صنعتي

حمل و نقل 

و راه
83/5

بدون  (497/3

)راه
-

بدون  (069/0

)راه
-)بدون راه(16/0-

-138/3-396/3-34/7803/9جمع

هاي فرهنگي، اجتماعي، تفريحي و  سرانه1همانطور كه از جدول فوق مشخص است، در ناحيه 

هاي پذيرايي، اجتماعي و تفريحي با كمبود سطح  سرانه2در ناحيه . اندورزشي با كمبود سطح مواجه

ا توجه به ميادين خصوصي محل اجتماع خانوارها در محالت اند ضمن آنكه سطوح فضاي سبز آن بمواجه

هاي فضاي سبز در محالت  پراكندگي كاربري3در ناحيه . نارمك در سطح بسيار مناسبي قرار دارد

هايي كه به خيابان رسالت نزديك هستند از وضعيت مناسب فقط محله. وضعيت مناسبي ندارند

.با كمبود فضاي سبز مواجه هستند)  وحيديه–آباد نظام(دماوند برخوردارند ولي محالت نزديك به خيابان 
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ها در منطقه  ـ تحليل پراكنش كاربري1 ـ 3 ـ 2

پراكنش مراكز فرهنگي) يك

شود كه شعاع عملكرد هر يك از آنها با توجه به  مركز فرهنگي ديده مي28در سطح منطقه 

. نمايش داده شده است13-21 متر در نقشه شماره 800 تا 100هاي از دسترسي

به .  متري از مراكز فرهنگي پوشش داده شده است600كل سطح منطقه براي شعاع تا حداكثر 

جز گوشه غربي و شرقي منطقه و قسمت كوچكي از جنوب منطقه در محل تقاطع خيابان مسيل باختر 

هم )  متر800(شعاع تا خيابان دماوند و گوشه جنوبي محل تقاطع دماوند و سبالن، كه حتي حداكثر 

. دهد صنعتي تشكيل ميبخش اعظمي از گوشه شرقي منطقه را پهنه. دهدآنها را تحت پوشش قرار نمي

بخش كوچكي از اين . كندبنابراين عدم پوشش مراكز فرهنگي در اين قسمت مشكلي را ايجاد نمي

.باشدراكز فرهنگي نميكه عملكرد مسكوني دارد، تحت پوشش م) بين خيابان پروين و رسالت(قسمت 

كه بخش ) در محل تقاطع خيابان سبالن شمالي و استاد حسن بنا(گوشه غربي منطقه 

.نيز قرار ندارد)  متر800(جنوبي مجيديه است تحت پوشش مراكز فرهنگي با حداكثر شعاع 
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 پراكنش مراكز آموزشي-دو

اع پوشش اين واحدها شع. اند پراكنده شده8واحدهاي آموزشي در كل سطح منطقه 

اي از هيچ نقطه.  متر است500 تا 100شود، بين  ديده مي31-22همانطور كه در نقشه شماره

 نيست كه تحت پوشش مراكز آموزشي با دامنه تغييرات شعاع عملكردي مزبور قرار نداشته 8منطقه 

خشي از شمال فقط در ب.  متري تقريباً در كل منطقه جوابگو است300حتي پوشش شعاع . باشد

) در غرب خيابان مدني( شهرداري 3منطقه و محدوده كوچكي از بافت ضعيف و ناكارآمد ناحيه 

بخش صنعتي شرق منطقه نيز تحت پوشش . گيرد متري قرار مي500است كه تحت تأثير شعاع 

.مراكز آموزشي نيست
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 ـ بررسي تقسيمات از لحاظ جمعيت2 ـ 3 ـ 2

1375 در سال 8طقه پراكنش جمعيت محالت من

در اين بخش به .  محله تشكيل شده است20 ناحيه و 3 شهرداري تهران از 8منطقه 

.پردازيمهاي جمعيتي نواحي و محالت منطقه ميبررسي ويژگي

توزيع جمعيت

چنانچه مالحظه . دهدها نشان مي توزيع جمعيت منطقه را بين ناحيه1نمودار شماره 

2بيشترين سهم و ناحيه )  درصد49 (8ن نزديك به نصف جمعيت منطقه  با اسكا3شود ناحيه مي

 درصد جمعيت را در خود 26 نيز 1ناحيه .  درصد كمترين سهم جمعيت را داراست25با اسكان 

چنانچه مالحظه . دهد توزيع جمعيت منطقه را در محالت نشان مي2نمودار شماره . جاي داده است

 كه در 8 و 7بيشترين سهم جمعيت و محالت )  قرار دارند3احيه كه در ن(13 و 2شود، محالت مي

. قرار دارند، كمترين سهم جمعيت را دارند1ناحيه 
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تحوالت جمعيت محالت و نواحي 

 مشاهده كنيم، به بررسي نرخ 1359-75براي اينكه تحوالت توزيع جمعيت را طي دوره 

 طي 8بر اساس آمار موجود جمعيت منطقه .  پرداختيم8رشد جمعيت نواحي و محالت منطقه 

 معادل 1اين سنجه براي ناحيه .  درصد كاهش يافته است-52/0 با رشدي معادل 59-75دوره 

به عبارت ديگر شدت .  درصد بوده است-72/0 معادل 3 و ناحيه -45/0 معادل 2 ، ناحيه -23/0

. ي برخوردار بوده است، بيشتر از ساير نواحي است كه از تراكم بسيار باالي3تخليه جمعيت در ناحيه 

.كند اين موضوع را مشخص مي3نمودار شماره 
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دهد كه كاهش مطلق جمعيت، فراگير بررسي نرخ رشد جمعيت محالت منطقه، نشان مي

 از ناحيه 4و2اين محالت شامل محله . اندنيست و برخي محالت با رشد مثبت جمعيت مواجه بوده

.دهد نرخ رشد محالت منطقه را نشان مي4نمودار شماره .  است1 از ناحيه 9 و6 و محالت3

)سال برآورد جمعيت طرح تفصيلي منطقه (1381 بين محالت در سال 8توزيع جمعيت منطقه 

 ارائه شد، جمعيت منطقه 8چنانچه در گزارش بخش جمعيت مطالعات طرح توسعه منطقه 

در اين بخش به بررسي پراكنش جمعيت . هزار نفر برآورد گرديد400 تا 380 بين 1381در سال 

.پردازيم گانه مي20برآورد شده منطقه بين محالت 

هاي زيادي از نظر ساختار سكونت دارند و اقشار  گانه منطقه تفاوت20از آنجا كه محالت 

 و ندي ريزترببويژه غرب منطقه بسيار پرتراكم، قطعهمختلفي در محالت مختلف ساكن هستند و 
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بيشتر بوده هاي جديد در شرق منطقه خانوارهاي بزرگ مقياسي دارد و در مقابل ساخت و ساز

.  در كل منطقه يكسان نبوده است1375-81است، توزيع جمعيت اضافه شده طي دوره 

، با استفاده از اطالعات 1381براي برآورد توزيع جمعيت و ميزان جمعيت هر محله در سال 

براي اطالع بيشتر (دهد شده در هر سال را به تفكيك محالت ارائه مي تعداد واحدهاي ساختهمميزي كه

، با فرض يكسان بودن ميانگين تعداد واحد در ) مراجعه نمائيد8به گزارش مسكن طرح توسعه منطقه 

. يمهر ساختمان در تمام منطقه، سهم هر محله را از تعداد واحد ايجاد شده در منطقه محاسبه كرد

سپس با ضرب سهم بدست آمده در تعداد واحد مسكوني اضافه شده در هر محله، تعداد واحدهاي 

سپس با ضرب تعداد واحد مسكوني هر محله در ضرائب خانوار در . مسكوني هر محله را بدست آورديم

. است آمده 1اين امر در جدول شماره . واحد مسكوني و بعد خانوار به جمعيت هر محله دست يافتيم

چنانچه در اين جدول نيز قابل مشاهده است، جمعيت محالت شرق بسيار بيشتر از غرب افزايش يافته و 

.در مجموع تراكم جمعيت در محالت غرب كاهش و در محالت شرق افزايش يافته است
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- رشدنرخ

فرض دوم

-  رشد نرخ

 اولفرض

1381يت جمع

فرض دوم

1381يتجمع

 اولفرض

وني سال  مسكواحدتعداد

 فرض دوم-1381

 مسكوني سال واحدتعداد

 فرض اول-1381

 واحد اضافه شده تعدادپراكنش

)فرض دوم (برحسب سهم مميزي

 واحد اضافه تعدادپراكنش

(شده برحسب سهم مميزي

)فرض اول

 مسكوني واحدتعداد

1375سال 

ي واحدهاسهم

مميزي

 واحدهاي تعداد

مميزي اضافه شده 
محالت

4,30 3,23 22870 21507 5843 5495 1183 835 4660 0.07 346 1

0,87 0,36 42308 41047 10809 10487 1094 772 9715 0,06 320 2

1,67 1,08 19690 19017 5031 4859 585 413 4446 0,03 171 3

5,51 4,32 17036 15913 4353 4066 975 688 3378 0,06 285 4

4,12 3,10 25604 24143 6542 6168 1269 895 5273 0,07 371 5

5,09 3,85 37920 35317 9688 9023 2260 1595 7428 0,13 661 6

4,82 3,65 8091 7563 2067 1932 458 323 1609 0,03 134 7

5,83 4,26 12259 11207 3132 2863 913 644 2219 0,05 267 8

5,58 4,39 26077 24355 6662 6223 1494 1055 5168 0,08 437 9

5,09 3,90 23034 21522 5885 5499 1313 927 4572 0,07 384 10

3,12 2,26 18137 17247 4634 4406 773 545 3861 0,04 226 11

−0,73 −1,06 19898 19496 5084 4981 349 246 4735 0,02 102 12

−1,21 −1,70 24859 24134 6351 6166 629 444 5722 0,04 184 13

0,84 0,09 13827 13220 3533 3378 527 372 3006 0,03 154 14

1,61 0,77 15024 14296 3839 3652 633 446 3206 0,04 185 15

3,00 2,07 20560 19472 5253 4975 944 666 4309 0,05 276 16

2,60 2,14 15187 14781 3880 3777 352 249 3528 0,02 103 17

3,30 2,53 15626 14937 3992 3816 598 422 3394 0,03 175 18

4,51 3,37 13443 12584 3434 3215 745 526 2689 0,04 218 19

5,27 3,98 8874 8243 2267 2106 547 386 1720 0,03 160 20

2,94 2,05 400324 380002 102280 97088 17642 12450 84638 1 5159 منطقه
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لي منطقه مشخصات طرح پيشنهادي اصالح حدود و تقسيمات داخ- 2-3-3

اصالح حدود منطقه: اول 
مرز مناطق را تعريف ) بزرگراهي(معابر شرياني درجه يك ) ساماندهي(   براساس مبناي طرح جامع 

: بر اين اساس. نمايندمي

به . ب آن بايد از باقي منطقه جدا شود     با حضور بزرگراه شرق در ميان منطقه حدودا يك سوم غر

7از منطقه ) تروشايد هم پايين( فرعي 2 درجه د منطقه با يك معبر شريانيعالوه در قسمت غربي ح

هاي طرفين آن بيش كند و كاربريجدا شده است كه به هيچ عنوان به شكل مرز دو منطقه عمل نمي

اين . ر تعامل مستمر و دائم قرار دارند، با يكديگر د تماس با مناطق مربرطه خود باشنداز آن كه در

بدين ترتيب كه در فاصله كوتاهي از اين معبر بزرگراه . مايدن شديدتر رخ مي7نطقه مشكل در م

در مورد بخش جنوب . اندازدنياوران واقع شده است كه بين باقي منطقه و اين بخش كوچك فاصله مي

شوند و كامال ، بخشي از منطقه عالوه بر مشكل فوق با بزرگراه شرق از باقي جدا مي7شرقي منطقه 

. را دارد8قه لت كار كردن با منطخص

گيري و پيشنهاد نتجه

في يعني اينكه از داخل هيچ منطقه، بزرگراهي      معيار تعيين شده براي مرز منطقه از طريق من

.بايد تقسيم شود منطقه مي90چون در اين صورت تهران به بيش از . عبور نكند، تقريبا عملي نيست

يعني .  الاقل از جنبه اثباتي رعايت شود،هاي باال دست مرز منطقه در طرح     معيار تعيين شده براي

، مثل مركز  وجود چنين معابري در فاصله زيادو يا در مواقع عدم(بر بزرگراهي اما مرز مناطق با معحت

.از مناطق مجاور جدا شوند)  اصلي2شهر با معابر شرياني درجه 

در اين صورت بخش جنوب شرقي . ه امام علي باشداند بزرگراتو مي8و7     در اين صورت مرز منطقه 

. شود واگذار مي7هاي غربي اين بزرگراه به منطقه  و تمام بخش8 به 7منطقه 
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اصالحات تقسيمات داخلي منطقه: دوم 

. ناحيه تقسيم شده است3 به 8نطقه در ناحيه بندي شهرداري، م

.گيردرس و نارمك را دربر مي كه بخشي از محله تهرانپا1 ـ  ناحيه 1

.شامل بخشي از نارمك و مجيديه است كه 2 ـ  ناحيه 2

. شامل نظام آباد و مجيديه است3ه  ـ  ناحي3

بندي رسد كه با تقسيمبندي محدوده محالت در يكديگر ادغام شده و به نظر نمي در اين تقسيم

 بخشي از منطقه با نام عامل ديگر وجود. گ باشددهند، هماهنبندي عرفي انجام ميكه مردم از نظر محله

هاي سكونتي در تهران است كه به صورت مستقل در حدود اين بخش يكي از معدود بخش. نارمك است

در ناحيه بندي .  مباني شهرسازي تعريف گرديده استگذاري شده و با اصول و سال پيش پايه50

رسازانه اين قسمت توجهي به حفظ هويت مستقل شهشهرداري اين بخش مسكوني چند پاره شده و اصال 

و قسمتي از محله ) تعريف شده در حوزه صنعتي( نيز كه شامل بخش صنعتي 1ناحيه در مورد . نشده است

.         شودتداخل بخش خوابگاهي و صنعتي ديده مي. تهرانپارس است

ه باتوجه به موارد  محله تقسيم شده است ك20بندي شهرداري، اين منطقه به در محله

مختلف از قبيل جمعيت، مساحت، خدمات و نحوه استفاده محالت از خدمات عمومي و همچنين 

.اي نيز معرفي گرددهاي جديد محلهبنديبندي جديد نواحي، بهتر است اين منقه با تقسيمتقسيم

وارد مختلف جه به م محله تقسيم شده است كه با تو20، اين منطقه بهرداريبندي شهدر محله

بندي ، خدمات و نحوه استفاده محالت از خدمات عمومي و همچنين تقسيماز قبيل جمعيت، مساحت

.                            هاي جديد محله اي نيز معرفي گردد، بهتر است اين منطقه با تقسيم بنديجديد نواحي

گيري و پيشنهادنتجه

 قرار داشت 2 از ناحيه 3محله ركز گلستان كه قبال در ، بخش خدمات مدر اين محله بندي جديد

. گيرداي قرار نميبه عنوان مركز خدمات در نظر گرفته شده و در داخل محدوده هيچ محلهخود 

اي مسكوني هاي خدمات عمومي است و داراي خصلت محلهاين قسمت فقط شامل كاربري

عه شهري منطقه به عنوان يك مركز خدماتي در تواند در اسناد توسهايي كه مياز ديگر بخش. نيست

، بخش ايستگاه مترو دردشت است كه در سطح ناحيه منطقه و حتي فرامنطقه نقش مناسب ايفا كند

ت ريزي مشخصي از نظر امكانات منطقه براي اين قسمبندي جديد با توجه به اينكه هنوز برنامهمحله

در .  معرفي گرديده است2حله از ناحيه ورت يك م، اين قسمت فعال به صدرنظر گرفته نشده است

تواند مانند مركز خدمات گلستان ، مي آينده صرفأ نقش خدماتي ايفا كندصورتيكه اين قسمت در
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بندي جديد محالت در چارچوب نواحي بنابراين تقسيم. اي قرار نگيردداخل محدوده هيچ محله

:           باشدپنجگانه به شرح زير مي

2 و 1 ـ  شامل محالت 1 ناحيه  ـ 1

4 و 3 ـ  شامل محالت 2 ـ ناحيه 2

10 و 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ـ  شامل محالت 3 ـ  ناحيه 3

16 و 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ـ  شامل محالت 4ـ  ناحيه 4

21 و 20 ، 19 ، 18 ، 17 ـ  شامل محالت 5 ـ  ناحيه 5

 براساس پيشنهاد مشاور به صورت نقشه 8طقه اي در مناي و محلهبندي جديد ناحيهتقسيم

.                                                                                                    گردد ارائه مي31-25شماره 

، مجيديه و وحيديه است نيز اين عدم هماهنگي داي از محالت نظام آبا كه آميخته3در ناحيه 

بندي در اين بخش عبور بزرگراه شرق از ميان اين ناحيه نيز يكي از اشكاالت تقسيم. شودميديده 

بندي نواحي اين منطقه تواند به عنوان يك لبه در تقسيمرسد كه بزرگراه شرق ميبه نظر مي. است

ر شرياني ، وجود معابباشندبندي نواحي اين منطقه مؤثر مياز ديگر مواردي كه در تقسيم. عمل نمايد

هاي منطقه و جمع آوري  در لبه نواحي خواهد بود كه اين معابر نقش ارتباطي بين بزرگ راه2درجه 

.                                                                       )مانند دردشت و ثاني. (ها را به عهده دارندهاي كوچكتر و انتقال جريان آنجريان از خيابان

 و منطقه 13 ـ منطقه 4منطقه  (8ده بين مناطق پيراموني منطقه با توجه به تعامل انجام  ش

رسد كه اين بزرگراه در ، به نظر مي13رگراه تهرانپارس به طرف منطقه و بخصوص ادامه مسير بز) 7

ت نيز لبه ايد تغيير مسير داده و در نتيجه در اين قسمرسد ب مي13بخشي از جنوب آن كه به منطقه 

)ضيح داده شده است داليل تغيير مسير تو7ـ1در بخش . (ناحيه تغيير خواهد كرد

5ناحيه بهتر است 3وجه به موارد بيان شده فوق الذكر، در سطح اين منطقه به جاي با ت

:ف گردند كه اين نواحي عبارتند ازناحيه جديد تعري

.اهي تهرانپارس و بخش صنعتي منطقه ـ  ناحيه خوابگ1احيه ن

.)مترو دردشت( ـ  ناحيه خدماتي 2ناحيه 

.)ناحيه حفاظت شده( ـ  ناحيه نارمك 3ناحيه 

. ـ  ناحيه نظام آباد و وحيديه4ه ناحي

.حيه مجيديه ـ  نا5ناحيه 

.يابد عدد ارتقاء مي21هاي جديد، تعداد محالت منطقه نيز به بنديبا توجه به تقسيم
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:بندي جديدتبعين مشخصات محله

، سطح آن و نظام استقرار آن در ناحيه مربوطهدگرگوني محالت با توجه به ماهيت هر محله و 

.گرددهمچنين جمعيت آن تعريف مي

سطح صنعتي و بقيه مسكوني % 50داراي بيش از ) 1381جمعيت سال ( نفر 7563با  ـ  1محله 

.خدماتي آن نياز به دگرگوني ندارددوده اين محله با توجه به ماهيت خوابگاهي ـ مح. است

و بزرگراه ) حجربن عدي(محله جديدي است كه در بين خيابان اصلي تهرانپارس ـ 2محله 

.گيردتهرانپارس به عنوان يكي از محالت اصلي تهرانپارس شكل مي

اي را نده بيشتر نقش خدماتي فرامنطقه و ناحيه  اين محله همانطور كه گفته شد در آيـ3محله 

هاي آينده منطقه ممكن است اين ريزيتمركز بيشتر خدمات در اين قسمت و برنامه. ايفا خواهد نمود

اي اين قسمت و در حقيقت نقش مسكوني ـ محله. ط به عنوان مركز خدمات معرفي كندبخش را فق

.                     ممكن است حذف گردد

 يكي ديگر از 2اين محله يك محله كامأل جديد با محدوده متفاوت است كه مانند محله  ـ  4محله 

.                                                                    محالت اصلي تهرانپارس است

الت اين ناحيه و مح. در ناحيه نارمك قرار دارنداين محالت همگي  ـ  10 و 5،6،7،8،9محالت

تعريف شده و دچار ) اي هويت مستقل و با ارزش شهرسازيدار(آن بايد به صورت حفاظت شده 

 ـ 11 قديم، محله 4 همان محله 7محله . نگردند....... بات مختلف شهري و دگرگوني ناشي از مصو

 قديم است11ـ محله 9 قديم و محله 10 ـ محله 8محله  قديم، 20محله

قرار دارند و داراي ) نظام آباد و وحيديه (4در محدوده ناحيه  ـ  16و 11،12،13،14،15محالت

.                                                                            باشندبافت نامنظمي مي

.              قبلي نكرده است20حله ـ  اين محله از نظر محدوده تغييري  نسبت به م11محله 

.                                                          است19  اين محله نيز همان محله ـ12محله 

تا تقاطع خيابان آغاز بايد به سمت غرب ) ثاني(اي رسد كه خيابان شهيد ايگه ـ  به نظر مي13محله 

كند و مي در لبه غربي تغيير 18بت به محله  نس13محله ، محدوده امه مسيربا توجه به اين اد. ادامه يابد

.                                                                يابدسطح آن كمي افزايش مي

.    باشندبندي قبلي مي در تقسيم17 و 16، 15، 14، محالت 16 و 15، 14 محالت 

14، توزيع جمعيت در محالت بندي جديدباشد كه با تقسيم مي61769 محله 4 جمعيت اين مجموع

.                                                                            بودتر خواهد مناسب16 و 15، 
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يابان هاي ، در بين خباشندبندي قبلي مي در محله13 و 12 كه همان محالت 18 و 17محالت 

اين دو محله از نظر نظام شهرسازي مشابه يكديگر بوده و داراي بافت نامناسب و . آغاز و مدني قرار دارند

.                                                                                       باشندناكارآمد مي

لبه جدا كننده اين دو محله . شدندشكيل ميت) 2 و 1( قبأل از دو محله 21 و 20، 19محالت 

تغيير لبه جنوبي . باشدهاي فرعي جنوب خيابان گلبرگ ميشانزده متري دوم و در قسمتي نيز كوچه

.                                        جديد مي باشد21دي جديد در محله بنهاي فرعي به خيابان گلبرگ از اهداف تقسيم از كوچه1محله 

8ل مساحت محالت منطقه جدو( هكتار 7/145نفر جمعيت و سطح 41047 با 2   محله 

بندي نسبت به سطح و جمعيت بقيه گردد كه اين تقسيم تقسيم مي20 و 19به دو محله ) 1383آبان 

.                                                                                                                      ودتر خواهد بمحالت مناسب

 محله در 6و با )  مشاور1381بيني سال پيش( نفر 110828 با جمعيتي معادل 1ناحيه

 در بخش 1، محدوده و لبه ناحيه بنديدر اين تقسيم.  محله تبديل شده است7دي جديد به بنتقسيم

.                                                               استتغيير يافته) 11 و 6، 5( محله 3ربي به لبه محدود كننده غ

 محله، 4در واقع .  باشند قديم مي20 و 7 جديد همان محالت 11 و 1، محله  در اين ناحيه

 نفر در پنج محله 95022اند و جمعيتي معادل  تبديل شده6 و 5، 4، 3، 2 به محالت 9 و 8، 5، 6

.                                                           گرددتري  منجر ميبندي متعادلتقسيم شده است كه به تقسيم
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 بررسي شبكه معابر-2-4
 شناسايي وضع موجود شبكه - 1- 2-4

بندي عملكردي معابر موجود در ارتباط با نحوه ارائه گذردهي و تقسيمها بنديمطابق درجه

:توان به شرح ذيل برشمردبندي هر يك از اين معابر را ميجريانات ترافيكي معابر، درجه

 يكدرجهشرياني 

بنا به تعريف در منابع و مراجع معتبر و مشخص، تنها تعريفي كه از عملكرد معابر مربوط به 

هايي بدين صورت كه بنا به طرح. هاستتوان داشت، موضوع مربوط به بزرگراهين مبحث ميمنطقه در ا

توان چهار محور عمده در سطح كه در ارتباط با شبكه بزرگراهي شهر تهران مطرح شده است، مي

منطقه را قسمتي از اين شبكه بزرگراهي در نظر داشت، بدين صورت كه؛

هميت آن در انتقال جريانات ترافيكي شرق به غرب و محور رسالت با توجه به نقش و ا

بيني شده است، در صورتي كه در حال بالعكس تهران با عملكردي كامالً بزرگراهي براي آن پيش

.باشدحاضر بنا به تأثيرات منفي جريانات مختلف از نقش اصلي خود خارج مي

شته و ارتباط دهنده مناطق اي دامعبر تهرانپارس نيز با توجه به اين كه نقش فرامنطقه

در وضعيت . باشد، به عنوان جزئي از اين شبكه بزرگراهي منظور شده استباالدست و پائين دست مي

.گيردموجود نيز كمابيش اين نوع از تردد در اين بزرگراه انجام مي

هاي انبزرگراه شرق نيز بنا به تعاريفي كه در ارتباط با آن وجود دارد، به عنوان يكي از شري

 جنوبي و بالعكس قسمت شرقي شهر درنظر گرفته شده و بنابراين داراي عملكردي مطابق –شمالي 

در حال حاضر نيز بنا به شرايط موجود اين بزرگراه در محدوده منطقه فاقد . تعريف خواهد داشت

.باشدخروجي مشخص به عنوان وظيفه منظور شده براي آن مي

به عنوان بخشي از شبكه بزرگراهي شهر تهران ديده شده است، همچنين بزرگراه شرق نيز كه 

در حال حاضر فاقد عملكرد بوده و با توجه به عدم تكميل آن به عنوان بخشي از خيابان دو طرف 

.نمايدمسيل عمل مي

شرياني درجه دو

وع توان اين موضاين دسته از معابر را بنا به تعاريف موجود بر دو قسمت مشخص نموده و مي

:را نيز مشتمل بر ارائه عملكرد موجود و يا تعريف موجود به شرح ذيل دانست
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معابر درجه دو اصلي

باشد، بايد توانائي گذردهي ها همانگونه كه از تعاريف منظور شده براي آنها مشخص مياين خيابان

توجه به اما با. شدپائين دست را داشته باو تردد حجم ترافيك خود منطقه و همچنين مناطق باالدست و 

ها از عملكرد اصلي خود خارج بوده و بنابه شرايط فعلي وجود مشكالت و معضالت موجود، عمالً اين خيابان

:باشند، عبارتند ازمعابري را كه در سطح منطقه موجود بوده و داراي اين شرايط مي. نمايندعمل مي

خيابان دماوند

نمايد، با توجه به وجود هاي محيطي منطقه عمل مياين معبر كه به عنوان يكي از خيابان

اي در زمينه ها، تداخالت حركتي، حجم باالي خودروهاي در تردد و گذردهي داراي نقش عمدهتقاطع

همچنين اين خيابان به صورت انتقال . باشد و منطقه پائين دستي مي8هاي بين منطقه جابجائي

هاي شرق تهران به سمت مركز شهر و بالعكس هركدهنده جريانات ترافيكي ورودي و خروجي ش

.باشداي ميعمل نموده و از اين حيث داراي اهميت ويژه

خيابان شهيد آيت

نمايد،  با توجه به اين كه به عنوان جزئي از محور شبكه معابر منطقه عمل مياين خيابان

بر اين ارتباط دهنده عمده دو هاي داخلي منطقه بوده و عالوه داراي نقش بسيار مهمي در جابجائي

تري خواهد بود كه ميدان اين خيابان زماني داراي نقش كامل. باشدمعبر اصلي رسالت و دماوند مي

نمايد، را نيز به عنوان مكمل اين معبر در را كه به عنوان مركز ثقل منطقه عمل مي) حوضهفت(نبوت 

.كديگر در نظر گرفتنظر داشت و عملكرد اين خيابان و گره اصلي را با ي

خيابان گلبرگ

 غربي و –اي از ترددها در سطح منطقه نيز به صورت شرقي با درنظر گرفتن اين كه حجم عمده

باشد، بالعكس بوده و بخشي از اين نوع از توزيع بر جريان ترافيكي معبر رسالت نيز بر عهده اين خيابان مي

در صورتي كه ميدان نبوت و همچنين ميدان .  پي بردتوان به اهميت اين خيابان كامالًبنابراين مي

توان گفت كه عمالً اين نظر بگيريم در اين صورت ميدر قالب مجموعه عملكردي با آن درتهرانپارس را نيز 

.نمايداي عمل ميمعبر در تعامل با خيابان آيت به عنوان محور توزيع كننده جريان ترافيك درون منطقه

خيابان سبالن

 عمل نموده و در تعامل مستقيم با 8 خيابان نيز به عنوان يكي از معابر پيراموني منطقه اين

يابد باشند، اهميت اين معبر زماني نمود بيشتري ميخيابان دماوند و تا حدود زيادي معبر رسالت مي
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وم و كالً كه بزرگراه شرق را در حالت تكميل شده خود دانسته و عملكرد آن را نيز در توزيع ناحيه س

. در نظر داشت8قسمت غربي منطقه 

معابر شرياني درجه دو فرعي

 را تابعي از يك شبكه شطرنجي بدانيم، در اين حالت 8در صورتي كه بافت معابر عمده منطقه 

 درجه موجود در سطح شبكه كه ناشي از تداخالت توزيع جريانات 90توان گفت كه تقاطعات مي

با توجه به . نماينداي از آثار حركات وسايل نقليه عمل ميش قابل مالحظهترافيكي است به عنوان بخ

اي موازي با معابر درجه يك اصلي عمل اين كه تعداد زيادي از اين دسته از معابر به صورت شبكه

ترين عملكرد اين معابر در نظر داشت كه توان اين مسئله را به عنوان اصلينمايند، بنابراين ميمي

 جنوبي و بالعكس از سطح – غربي و بالعكس و يا شمالي – نسبتاً بااليي از معابر شرقي جذب حجم

. باشندتواند به عنوان يكي از اين تعاريف مطرح ميجريان تردد موجود در معابر درجه يك، مي

هاي محليخيابان

فيكي اين دسته از معابر بنا به تعريف عملكردي خود وظيفه جذب و توزيع جريانات ترا

:توان آنها را به دو دسته تقسيم نمودمحالت را برعهده داشته و در حالت فعلي مي

 معابر محلي اصلي-

اي را برعهده دارند، و ديگر اي از عملكردهاي ترافيكي محلهكه عمالً به صورت جذب مجموعه

.دگيرآوري شده به صورت نسبتاً مشخصي انجام ميهاي جمعاينكه توزيع اين جريان

 معابر محلي فرعي-

ها عمل نموده و تداخالت ها و كاربريكه در اين صورت اين معابر به صورت دسترسي پالك

.حركتي موجود نيز ناشي از عرض فعلي معابر، تأثير عمده در بازدهي اين دسته از معابر خواهند داشت

بكه معابر منطقه را در بندي ناشي از عملكرد فعلي شبندي و درجهتوان دستهبه طور كلي مي

. مشاهده كرد13-26نقشه شماره 
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مقام معرف نظام حركتشبكه معابر اصلي منطقه در-2- 2-4

در صورتي كه رسوب جمعيتي غالب در سطح منطقه را به صورت سكونت در واحدهاي 

يم، در اين بندي نمائمسكوني در نظر بگيريم و اين تجمع جمعيتي را نيز در قالب سه محدوده تقسيم

:توان چهار بحث را به شرح ذيل مطرح نمودصورت مي

اي و تأثيرپذيري معابر اين منطقه را نيز به دو صورت عملكرد جريانات ترافيك درون منطقه

هر كدام از اين دو مسئله فوق نيز داراي . جريانات ترافيكي گذري از سطح منطقه مشخص نمود

.توان به شرح ذيل مطرح نمودن موضوعات را ميتأثيرات خاص خود هستند كه عمده اي

ايجريانات ترافيكي ناشي از عملكرد درون منطقه) الف

هاي موجود اين امر ناشي از مسائل مربوط به توليد و جذب سفري است كه از طريق كاربري

سوم هاي مسكوني در نواحي دوم و بدين صورت كه تجمع كاربري. آينددر سطح منطقه به وجود مي

اين معابر نيز . باشداند كه عمالً در ساعات ابتدايي روز كه زمان شروع كاري و پيك معابر ميباعث شده

هاي دسترسي از متأثر از اين موضوع باشند و بنابراين فشار حركتي معابر ابتدا از حالت شروع جريان

رافيكي تغذيه شده به سمت طريق معابر مرتبط شروع و پس از طي مناطقي كه مستقيماً از جريانات ت

ترين محورهاي حركتي موجود در در اين صورت عمده. گردندهاي اصلي منطقه هدايت ميشريان

توان به شرح دو دسته متأثر از توليد دهند، ميسطح منطقه را كه عملكردهاي مختلف را نشان مي

:ها ذيل تبيين نمودسفر و يا جذب سفر كاربري

ليد سفرهاي داراي توكاربري

باشند به دو صورت تأثيرگذاري را بر روي ها كه عمدتاً به صورت مسكوني مياين دسته از كاربري

دهند بدين صورت كه در وهله اول جريانات ترافيكي توليد شده ناشي از اي انجام ميشبكه معابر فرامنطقه

كنند، اي را تغذيه ميانات فرامنطقهيابند و جريكاربري مسكوني داخل منطقه كه به خارج از آن انتقال مي

و )  جنوبي و بالعكس منطقه–به عنوان معبر اصلي شمالي (عمدتاً از طريق محور حركتي شهيد آيت 

استفاده نموده و به سمت )  غربي و بالعكس منطقه–به عنوان محور شرقي (همچنين گلبرگ بزرگراه شرق 

ثانياً؛ جريانات . شوندمنتقل مي) دماوند(و جنوب ) سبالن(، به غرب )رسالت(معابر شرياني به شمال 

هايي كه نيازهاي باشند با توجه به توزيع كاربريهاي مسكوني خود منطقه ميترافيكي كه منتج از كاربري

.شوندتري كه در سطح منطقه قرار دارند تأمين ميكنند، از شبكه معابر پائين دستخود را تأمين مي
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ب سفر هستندهايي كه جاذكاربري

در درجه ها نيز بنا به تنوع خود داراي عملكردهاي متفاوتي هستند، بدين صورت كه؛اين دسته از كاربري

باشند در حول بدنه هاي تجاري كه جذب كننده سفرهاي افراد در ساعات مختلف روز مينخست؛ كاربري

ع كه اغلب نيازهاي محلي نيز از اين اصلي منطقه يعني ناحيه نارمك مستقر بوده و با توجه به اين موضو

توان با در بنابراين مي. كنندشوند نقش مهمي را تعيين مسيرهاي حركتي منطقه ايفا ميقسمت تغذيه مي

ترين مسير حركتي را اين خيابان نظر گرفتن معبر شهيد آيت به عنوان ستون اصلي اين ناحيه، عمده

.دانست

توان معابر ها و پراكندگي آنها در سطح منطقه، نميكاربريدر درجات بعدي؛ با توجه به تنوع 

.ها مشخص نمودمحدوده مشخصي را به عنوان شبكه متأثر از اين كاربري

هايي كه عملكردهاي متفاوتي در طول ساعات كاري دارندكاربري

باشد، با عمده بحث موجود در اين بخش مربوط به ناحيه اول و محدوده صنعتي منطقه مي

هاي صنعتي فعال و غيرفعال در اين محدوده و همچنين قرارگيري ناحيه توجه به وجود كارگاه

توان نتيجه گرفت كه نيازهاي حركتي اين قسمت از طريق شبكه تهرانپارس در كنار اين مجموعه مي

.دمعابر داخلي و بافت مركزي آن انجام نگرفته و بيشتر از خيابان و معبر رسالت متأثر خواهد بو

جريانات ترافيكي عبوري از شبكه معابر منطقه) ب

هاي ورودي  در قسمت شرقي تهران و مجاورت آن با سيستم8باتوجه به قرارگيري منطقه 

:توان جريانات گذري از سطح شبكه معابر آن را به دو دسته به شرح ذيل تقسيم بندي نمودشهر، مي

هاي اطراف تهران، منطقه را تحت تأثير عمدتاً شهرك جريانات ترافيكي كه از سمت شرق تهران و -

دهد، بدين صورت كه اين حجم ترافيكي در ساعات آغازين روز از سمت خيابان دماوند خود قرار مي

وارد قسمت شرقي شهر شده و آن حجم از جرياني كه قصد تردد به سمت شمال و شمال شرق شهر را 

در . دهندمعابر منتهي به آن را تحت تأثير خود قرار ميدارند به صورت مستقيم بزرگراه رسالت و 

توان تأثيرگذاري اين قسمت از جريان ترافيكي را به صورت يك جريان منفي محسوب نموده نتيجه مي

.هاي ترافيكي در سطح منطقه دانستو آن را به عنوان يكي از عوامل تشديد كننده توقف

ده و از جريانات ترافيكي خود شهر تهران منتج جريان ترافيكي كه از سطح منطقه عبور كر

. شود نيز جرياناتي هستند كه قصد تردد از بزرگراه رسالت به خيابان دماوند و بالعكس را دارندمي

:توان آن را نيز به دو بخش تقسيم نمودبنابراين مي
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ي خود نخست؛ آن حجم از ترافيك كه معابر اصلي و عمده منطقه را به عنوان كريدور گذر

و ) گلبرگ و آغاز( غربي و بالعكس منطقه –توان معابر شرقي كنند كه در اين حالت ميانتخاب مي

هاي عبور دهنده را به عنوان شريان) آيت و بزرگراه شرق( جنوبي منطقه –همچنين معابر شمالي 

.اصلي منطقه منظور نمود

گير شدن با ترافيك اصلي منطقه از طريق در مرحله بعد؛ جريانات ترافيكي هستند كه عمدتاً جهت در

. گيرندشبكه معابر شطرنجي و موازي محدوده مركزي منطقه تردد نموده و مسير مشخصي را نيز در نظر نمي

.دهداين قسمت حركتي نيز عمدتاً در ساعات اوليه روز و يا بازه زماني پايان ساعت كاري رخ مي

 داراي 8تن اين كه شبكه معابر موجود در سطح منطقه با عنايت به موضوعات فوق و در نظر گرف

باشند و اين مسئله نيز داراي آثار شاخص به عملكردهاي متفاوت با تأثيرگذاري و تأثيرپذيري متفاوتي مي

:گردندتوان گفت عملكردهاي محورهاي منطقه به شرح ذيل مشخص ميباشند بنابراين ميخود مي

ايمحورهاي فرامنطقه

 منطقه بوده و با توجه به حجم جريان ترافيكي كه از خود محورها عمدتاً معابر حاشيهاين 

هاي شرق اي از جابجائيتوان گفت كه معابر رسالت و دماوند نقش بسيار عمدهدهند، ميعبور مي

.دهندتهران را نيز به خود اختصاص مي

 اين عمل را انجام ، شهيد آيتدر حال حاضر خيابان(رق همچنين دو محور سبالن، بزرگراه ش

.باشندداراي عملكردي مطابق با نيازهاي مناطق باالدست و پائين دست مي) دهدمي

ايمحورهاي منطقه

گيرد، بدين صورت كه در صورتي كه اگر اين محورها، عمدتاً معابر مهم و عمده منطقه را در برمي

انات ترافيكي اصلي خود منطقه را به همراه حجم هاي فوق اشاره شد، جريبنا بر مباحثي كه در قسمت

عملكرد اين . ترين درصد گذر وسايل نقليه خواهند بودعبوري را مدنظر قرار دهيم، اين معابر داراي عمده

.معابر ناحيه دوم از اين دسته معابر هستند. باشداي ميمعابر نيز عمدتاً متأثر از جريانات ترافيكي فرامنطقه

اييهمحورهاي ناح

همانطور كه در قسمت فوق نيز شرح داده شد، عملكرد كلي ترافيكي منطقه متأثر از برآيند 

جريانات ترافيكي دو ناحيه دوم و سوم بوده و جريانات ترافيكي ناحيه اول تقريباً با توجه به همجواري 
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رين معابر اين نوع در تعمده. نمايدبيشتر با خيابان دماوند و بزرگراه رسالت به صورت مستقل عمل مي

.توان معابر موازي موجود در ناحيه دوم را نام برداي را ميسطح منطقه

اي و دسترسيمحورهاي محله

اي از بافت موجود در منطقه به صورت فشرده بوده و با توجه به اين كه قسمت عمده

اي و سپس دسترسي اين لهها نيز به ناچار بايد از معابر محدسترسي به واحدهاي مسكوني اين قسمت

گيري كرد كه محالت ناحيه سوم با توجه به بافت توان چنين نتيجهنقاط انجام گيرد، بنابراين مي

ها بوده و نواحي اول و دوم نيز با فشرده خود داراي عملكردي با تأثير منفي بر شبكه معابر اين قسمت

.باشدبگوي دسترسي وسايل نقليه ميها در حد امكان خود جواتوجه به نحوه استقرار كاربري

.توان مباحث مطروحه را مشاهده نمودمي13-27با عنايت به موضوعات فوق در نقشه شماره 
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 ـ شبكه معابر اصلي پيشنهادي     3- 2-4

چارچوب معين پيروي توجه به اين كه شبكه معابر منطقه هشت از يك نظام مشخص و          با

ه نوعي تحت تأثير جريانات ترافيكي مختلف شهر تهران است، بنابراين هرگونه كند و عمال بنمي

اي كه در نظام شبكه معابر تهران منظور هاي تعريف شدهريزي جهت معابر آن بايد از چارچوببرنامه

در همين راستا جهت رسيدن به يك شبكه معابر پايدار كه پاسخگوي نيازهاي . شده است، پيروي كند

و حركت مناسب چرخه جريان ترافيكي در سطح شهر و به خصوص منطقه باشد، بايد تمام جابجائي 

-همان. هاي دخيل در اين امر را به تفكيك تعاريف منظور شده براي آن اعمال نمودپارامترها و المان

ارائه  توان  با  ، ميباشدگونه كه از تعاريف و مشخصات مربوط به هر يك از معابر شهر تهران معلوم مي

 نمودن و مندنظامدر قالب (گردد  هر يك از معابر  منطقه منظور مييك  طرح  عملكردي كه براي 

به اهداف منظور شده در طرح جامع شهر تهران و همچنين افزايش كارآيي سيستم ) دهي شبكهسامان

. دست يافت) هااعم از عمومي و ساير مدل(مختلف حمل و نقل شهري 

توان جهت انجام تغييرات و اصالحات چارچوب شبكه پيراموني منطقه و مناطق همجوار را مي       در اين 

سازي با توجه به اين كه انطباق و همسان.  فعلي به شرح زير بررسي قرار دادپيشنهادي و يا تثبيت طرح

- بايد بهمراتب عملكردي شبكهگيرد، بنابراين طرح هر عنصر در سلسلهصورت مي) راه(توسط يك عنصر 

6-1نقشه شماره . (تر را ايجاد كنداي انجام گيرد كه توانايي برقرار تعامل با عناصر باالتر و يا پايينگونه

)باشدمراتب عملكردي معابر منطقه مينشان دهنده سلسله

       اين ساختار عملكردي را مي توان بدين شكل در نظر گرفت كه معابر رسالت، دماوند، سبالن و 

.هاي مختلف جداگانه هستندموني عمل كرده و هر يك داراي نقشتاد حسن بنا به عنوان شبكه پيرااس

      محور رسالت به عنوان بخشي از شبكه بزرگراهي شرق به غرب و بالعكس عمل نموده و عالوه بر 

. نمايد مياين كه نقش بسياري در جابجايي هاي منطقه دارد به عنوان يك معبر فرامنطقه اي نيز عمل

اي در از اهميت ويژه) شرق تهران(هاي ورودي شهر      ـ خيابان دماوند نيز به عنوان يكي از شريان

.اي استنظام جابجايي برخوردار بوده و به عنوان يكي از كريدورهاي عبوري داراي اهميت ويژه

عابر شرقي منطقه نقش ارتباطي هاي استاد حسن بنا و سبالن، اين معابر نيز به عنوان م     ـ خيابان

.كندهاي ترافيكي مختلفي را هدايت ميبين مناطق باالدست و پائين دست داشته و عمال جريان

اي جهت لحاظ نمودن توان به عنوان يك ساختار ارتباطي منطقهمنطقه را نيز ميشبكه داخلي

ادي و يا تثبيت طرح فعلي آن به عملكرد اصلي خود و همچنين درنظر داشتن تغييرات و اصالحات پيشنه

.شرح ذيل بررسي نمود

 ـ در همين ارتباط بنابه آخرين اطالعات ارائه شده توسط شركت مطالعات حمل و نقل ترافيك 1

به عمل آمده ) 1380( نفري كه براي اين منطقه 334515شهر تهران و با توجه به برآورد جمعيتي 
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 تخمين زده شده كه 59/0 و 83/0 به اين جمعيت به ترتيب است نسبت توليد و جذب سفر نسبت

  وسيله نقليه موجود در تملك افراد 45000همچنين با اعالم . نشان دهنده بافت اغلب مسكوني است 

توان نتيجه گرفت كه اعالم پائين بودن كيفيت سطح سرويس معابر منطقه نيز ساكن در منطقه مي

.يل نقليه گذري از سطح معابر اين منطقه است ناشي از تعداد باالي وساعمدتاً

تواند به عنوان الگوي حركت و نظام        همچنين با درنظر گرفتن اين موضوع كه دو عامل مهم مي

تواند از هاي پيشنهادي ميكلي جابجائي در سطح منطقه عمل نمايد دخالت دادن اين عنصر در طرح

:اين دو عامل عبارتند از. ري نمايددارنده جلوگيهاي بازبه وجود آمدن جنبه

.       ـ كريدورهاي حمل و نقل عمومي منطقه در وضعيت فعلي و آينده

كنندگان منطقه نيز در دهي به استفاده به صورت مسيرهاي عبوري بوده و سرويس       اين كريدورها عمدتاً

كنند، ها فعاليت ميتغذيه اين سيستمدر سطح منطقه كه محدوده عمده . گيردقالب همين مسيرها انجام مي

.باشدبدين صورت كه اغلب جذب سفرهاي منطقه به ميدان رسالت جهت توزيع به ديگر مناطق شهر مي

هاي مختلف در حوزه نفوذ آن به نوعي ابتدا        ميدان نبوت نيز با توجه به قرارگيري و تنوع كاربري

به همين ترتيب معابري كه در حوزه نفوذ . اي استهكننده سفرهاي درون منطقجذب و سپس توزيع

نمايند مستقيم  اين ميدان  قرار دارند و از  طريق  اين تبادل  جريان  داخل  منطقه را  توزيع  و تنظيم مي

هاي در نتيجه اغلب سيستم. اي ترافيكي اين ميدان خواهند بودعمال تحت تأثير عمده رفتاره) گلبرگ و آيت(

دهي خود را نيز از طريق اين ميدان سرويس) ها و اتوبوسسواري(مومي درون منطقه حمل و نقل ع

).باشددهنده كريدورهاي حمل و نقل عمومي در سطح منطقه مي نشان6-2نقشه شماره . (دهندانجام مي

هاي منطقه و عملكرد اجتماعي ناشي از آنها   ـ كاربري

هاي موجود در سطح منطقه مسكوني بوده و از توزيع كاربري  باتوجه به اين كه درصد بسيار باالئي 

گيرند، بنابراين معابر موجود عالوه بر ايفاي نقش قرار مي...... هاي تجاري، خدماتي و بعد از آن كاربري

دهي اين ترين سرويسعمده. هاي مختلف هستندگذري خود، داراي نقش عملكردي خود به صورت

.باشدمي) سرويس گيرنده و كاربري(ها و برقراري ارتباط بين دو عامل اصلي ريارتباط با كاربمعابر در

هاي محلي، شرياني درجه دو فرعي        باتوجه به اين كه اغلب اين معابر به صورت دسترسي

همچنين با درنظر . توان اين موضوع را به صورت پررنگتري مشاهده نمودباشد، بنابراين ميمي

هاي تجاري ع كه دو معبر شهيد آيت و تا حدي گلبرگ، داراي پراكندگي كاربريگرفتن اين موضو

بنابراين هرگونه پيشنهاد در ارتباط با نحوه عملكرد سيستم معابر بايد با درنظر گرفتن . هستند

دهنده نقش هر يك از اين معابر مطابق با عملكرد  نشان6-3نقشه شماره . (ها باشدعملكرد كاربري

) باشدي آن ميهاكاربري
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 ارائه پيشنهادات-2-4-3-1

 در سطح مطابق مباحث مطرح شده در قسمت فوق درخصوص مشخص نمودن الگوي تقريبي

هاي موجود در ارتباط با نظام جابجائي و تقويت شبكه معابر موجود ريزيمنطقه و همچنين برنامه

جائي نقش مهمي دارند و همچنين دهي به امر كريدورهايي كه در امر جابمنطقه و نيز سامان

هاي عبوري و تمركز نظام حركتي موجود در منطقه در قالب مسيرهاي مشخص و تفكيك جريان

،هاهاي فشرده و تأمين حداكثر دسترسيبه حداقل رساندن تبعات منفي تداخالت حركتي با بافت

1.مشخص نمودتوان پيشنهاداتي را به شرح ذيل در ارتباط با شبكه معابر منطقه مي

 غربي و بالعكس ناحيه اول منطقه-تقويت ارتباطات شرقي-

 متري تهرانپارس45تغيير مسير معبر -

.ادامه بزرگراه شرق از مسيري كه تقريباً در موازات معبر مدني باشد-

.كنندهاي اصلي ناحيه سوم عمل ميتقويت معابري كه به عنوان چارچوب-

.ين شبكه اصلي و دسترسي موجودبرقراري ارتباطات صحيح و منطقي ب-

، باشد كه به عنوان پيشنهادات كلي منطقه مطرح مي6-4تواندر نقشه شماره اين موضوع را مي

.مشاهده نمود

بندي نواحي سه گانه منطقه و برقراري يك نظام ها در سطح منطقه، شبكهها عمدتاً برپايه نحوه توزيع كاربريريزي اين پيشنهادات و برنامه-1

بندي نواحي فوق و در چارچوب حفظ ساختار اصلي معابر و باال  شبكهبنابراين توجه اصلي بر اصول حاكم بر هر يك از. باشدارتباطي صحيح مي

.باشدبردن عملكردي فعلي شبكه مي
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 ـ بافت نا كارآمد5 ـ 2

:مقدمه
براساس تعريف بافت فرسوده در شرح خدمات تهيه الگوي توسعه مناطق شـهرداري تهـران بافـت                 

، عـدم وجـود     هاقدمت يا عدم استحكام ساختمان    اي از شهر و مناطق آن است كه به دليل            محدوده فرسوده

ثبـاتي  بيبا) …بندي كوچك و    شبكه معابر باريك، قطعه   (هاي كالبدي   هاي مناسب و محدوديت   زيرساخت

.و بهسازي و نوسازي آن ضرورت داردو تنزل كيفيت حيات اجتماعي ـ اقتصادي مواجه است 

هـاي  ر مرحله اول  بررسـي شـد و در نقـشه            د 8انطور كه در مطالعات مربوط به سوانح منطقه         هم

 هكتار  250شود، حدود   مشاهده مي ) ـ مدل گسل ري   نقشه پراكندگي شدت زلزله   (بندي تهران بزرگ    پهنه

3ناحيـه   در  . باشد، بيشترين خطـر را در برابـر زلزلـه خواهـد داشـت              كه داراي بافت متراكم مي     3از ناحيه   

كارآمد وجود دارد كه مشخـصات آن شـامل تـراكم بـاالي             هاي مجيديه و وحيديه بافت نا     خصوصأ در محله  

، ساخت و سازهاي غير اصولي و عرض بسيار كم معـابر، نـاهمگوني و               ) نفر در هكتار   350بيش از   (جمعيتي  

، فـضاي سـبز، درمـاني،       هاي رفـاهي  باشد كه اين عوامل باعث كمبود كاربري      هاي شهري مي  فشردگي بدنه 

خصوص اين كه عرض كم معابر مشكالتي را در زمينه هـدايت و             به. گرديده است . …فرهنگي، اجتماعي و    

نظر، بافت  لذا نوع بافت مورد   . وسايل نقليه به همراه خواهد داشت     آوري زباله، تردد    ، جمع دفع آبهاي سطحي  

انـد  ختمان ندارنـد و اكثـرأ نوسـازي شـده         نظر سن سا  بناهايي كه قدمت زيادي از      . شودكارآمد ارزيابي مي  نا

.شودها تلقي مي متر بافت ناكارآمد به آن6هاي كمتر از عرض صرفأ به دليل تراكم زياد و كوچه
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: شناسايي و طبقه بندي محدوده بافت فرسوده در منطقه -1- 2-5

هاي فرسوده در شرح  بافت     با توجه به مطالعات انجام گرفته در منطقه و براساس طبقه بندي

:هائي با مشخصات زير اقدام شدهاي فرسوده منطقه، به شناسائي پهنهخدمات، براي شناسائي بافت

: درصد ساختمان كم دوام60شناسائي بلوكهاي شهري با بيش از -1

 درصد ساختمان كم دوام 60هاي شهري با بيش از  اطالعات مميزي مرحله چهارم بلوكبراساس

.شد و در نقشه بافت فرسوده نوع اول مشخص گرديده استبررسي 

:  متر مربع100 در صد قطعات تفكيكي مسكوني، كمتر از 60هاي شهري با بيش از شناسائي بلوك-2

ربي و هاي غ، پراكنش قطعات مسكوني زير صدمتر در منطقه بيشتر در حوزه)الف(باتوجه به نقشه

 درصد قطعات 60هاي شهري كه بيش از ز بلوكآن دسته ا. شودجنوبي منطقه مشاهده مي

.اندمشخص گرديده)  ب( متر مربع مساحت دارند در نقشه 100مسكوني آنها پايين تر از 

: متر عرض دارند6هاي شهري كه معابر محلي آن عمدتاْ كمتر از  شناسائي محدوده حوزه-3

.اندنشان داده شدهاشد ب متر مي6 كه عرض آنها كمتر از يمعابر، )ج(نقشه شماره در 

 متر عرض دارند شناسائي شده 6هائي كه معابر آنها عمدتاْ كمتر از ، پهنه)د(نقشه شماره و در 

هاي جنوبي و غربي منطقهها نيز در قسمتتوجه به نقشه فوق پراكنش اين حوزهبا. است

. باشند  ميهمچنين قسمتي از بافت مجيديه شمالي نيز داراي اين گونه معابر. باشدمي
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: فرسوده نوع اولتباف

 درصد ساختمان كم دوام 60هاي شهري با بيش از براساس اطالعات مميزي مرحله چهارم بلوك

اين پهنه ها قسمت هاي .بررسي شد و در نقشه بافت فرسوده نوع اول مشخص گرديده است 

. بر مي گيرندعمده اي از جنوب منطقه را در

:بافت فرسوده نوع دوم 

 درصد در قطعات زمين با مساحت 60پوشاني بافت فرسوده نوع اول با بافت داراي محدوده هم

دست بق نقشه، به عنوان بافت فرسوده نوع دوم، شامل محدوده پائيناطم متر مربع، 100كمتر از

بافت فرسوده نوع .باشداز بافت وحيديه ميخيابان جانبازان در مجيديه جنوبي و نظام آباد و قسمتي 

.باشد ميتعداد بلوك هاي منطقه% 15كل مساحت منطقه شامل % 9/10دوم با 

:بافت فرسوده نوع سوم 

 متر، 6پوشاني بافت فرسوده نوع دوم با بافت داراي معابر عمدتاْ با عرض كمتر از محدوده هم

.ه استبه صورت بافتي مشخص در نقشه نشان داده شد

هاي باشد كه بافتله ميأنشانگر اين مس. گرددآنچه كه از اطالعات به دست آمده مشاهده مي

هاي بيان شده ر منطقه حائز اكثريت ويژگيمجيديه و وحيديه به عنوان بافت فرسوده نوع سوم د

در تر به منظور دستيابي به راهبردهاي صحيح باشند كه لزوم مطالعات دقيقدر قسمت قبل مي

.مورد ساماندهي اين دو بافت در بخش ضميمه ارائه شده است

.كل بلوك هاي منطقه مي باشد % 12مساحت كل منطقه ، شامل % 9بافت فرسوده نوع سوم با 
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)هاي موضوعي و موضعي ها و طرحبرنامه(ريزي هاي مداخله و برنامهتعيين پهنه-2-6
، هرند كه نـوع و سياسـت عمـومي حفاظـت       هايي از ش  ريزي پهنه مداخله و برنامه  هاي  محدوده

.ها تعيين شده استهدايت براي اصالح و دخالت سازمان يافته مديريت شهري براي توسعه در آن

:ها به شرح زيرند طبقه بندي پيشنهادي براي اين محدوده

)زشمندپهنه ار) (كامل يا مطلق( ـ محدوده حفاظت 1

)پهنه ارزشمند) (حفاظت فعال( ـ محدوده حفاظت و احيا 2

)پهنه ويژه شهري(اماندهي از طريق هدايت و كنترل  ـ محدوده س3

)پهنه نا كارآمد( ـ محدوده دخالت سازنده 4

)پهنه نا كارآمد( ـ محدوده دخالت بنيادي 5

، پهنـه ويـژه     كارآمـد ، پهنه نا  )مصنوع(هاي ارزشمند   رسي تحت عناوين پهنه   هاي مورد بر  پهنه

.شوندبندي ميشهري تقسيم

) مصنوع( پهنه ارزشمند -2-6-1

ن اقدامات توان بخشي و حيات بخشي، عناصر و بافـت از قبيـل مرمـت،     اي است كه در آ    پهنه

.گيردها صورت ميو افزايش آنها ، بهسازي و تا حدودي نوسازي با هدف حفاظت از ارزشاحيا

. پهنه بافت باارزش نارمك است8قه           نمونه اين پهنه در منط

  پهنه بافت با ارزش نارمك -2-6-1-1

رسـد و داراي بافـت بـا         مي 1340 اين پهنه جزء پهنه ارزشمند جديد است كه قدمت آن به سال             

گيـرد و  مـي ر پهنه ارزشمند مدني ـ اجتماعي قرار د. ستمراتب مناسب و طراحي شهرسازي مدرن اسلسله

حفاظـت  (اسـت و در محـدوده حفاظـت و احيـا          ارزشمندي آن به علت رخداد يك حادثه تاريخي ماندگار          

-هـا صـورت مـي   ها و افزايش آن  گيرد كه در آن بهسازي و نوسازي با هدف حفاظت از ارزش           قرار مي ) فعال

 تجربه شهرسازي مـدرن و راسيوناليـستي شـاخص اسـت كـه حـدودا                بافت اين پهنه به عنوان اولين     . گيرد

 مترمربـع و تـراكم   200 ـ  400 قطعه زمين در آن وجـود دارد و مـساحت قطعـات زمـين     4000 ـ  3000

.باشد طبقه مي2 ـ 5طبقاتي 
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: كارآمد   پهنه نا-2-6-2

ازي و نوسـازي كـه      ، بهـس  ، احيا )شهري( آن اقدامات سازمان يافته مرمت       اي است كه در   پهنه

. گيردوجه غالب آن بهسازي و توسعه در قالب طرح و برنامه است صورت مي

.فت ناكارآمد مجيديه و وحيديه است پهنه با8         نمونه اين نوع پهنه در منطقه 

  پهنه بافت نا كارآمد مجيديه و وحيديه -2-6-2-1

 درصـد  60هـاي مـسكوني بـا بـيش از     ي بلـوك بافت فرسوده ريزدانـه دارا اين پهنه از هم پوشاني 

كه وجـود معـابر بـا     ) فقدان دسترسي سواره  (ربع و بافت فرسوده نفوذ ناپذير        مترم 100قطعات تفكيكي زير    

هاي اين پهنه فشردگي و ناهمگوني      از ويژگي . از مشخصات آن است بوجود آمده است       متر   6عرض كمتر از    

رت هاي مسكوني است كـه در صـو       و تراكم جمعيتي زياد در بلوك     هاي شهري و تراكم زياد ساختماني       بدنه

ايـن بافـت احتيـاج بـه        . به افراد با مشكل مواجه خواهد شـد       ، امداد رساني    بروز سوانح طبيعي سيل و زلزله     

بـا  (افتـه   گيرد كه در آن اقـدامات سـازمان ي        بهسازي و نوسازي دارد و جزء محدوده دخالت سازنده قرار مي          

بهسازي و نوسازي كه وجه غالب آن بهـسازي و نوسـازي در قالـب               ،، احيا )شهري(مرمت  ) تشكيالت معين 

.گيردطرح و برنامه است صورت مي

  پهنه ويژه شهري - 2-6-3

اي است كه در آن بهسازي و نوسازي عناصر و بافت يا انجام ساخت و سـازهاي جديـد از    پهنه

بدون دخالت سازمان يافته مديريت شـهري  ) قرراتطرح و برنامه و ضوابط و م(طريق هدايت و كنترل     

. پهنه مجتمع ايستگاهي مترو است8نمونه اين پهنه در منطقه. گيردصورت مي

  پهنه مجتمع ايستگاهي مترو -1- 2-6-3

فاصله موجود بين بزرگراه شرق تهران و ايستگاههاي مترو يك پهنه مجتمع ايستگاهي مترو ايجاد               

ـان مـي  . گيردهاي مترو قرار مي   وذ ايستگاه  نف كند كه در حوزه   مي توانـد  ايجاد اين مجتمع ايستگاهي خدمات رس

هاي اقتصادي در اثر سرمايه ، درآمد و افزايش توانمنديايجاد اشتغال. هاي تأثير گذار در منطقه باشديكي از طرح  

طـراف ايـستگاهها متـرو باعـث     حضور مترو و همچنين ايجاد اشتغال در ا. گذاري از پتانسيل هاي اين پهنه است     

 از منطقه و وجود كارگاه متـرو يكـي از عوامـل             2ارتقاء سكونت در منطقه خواهد گرديد و عبور خط مترو شماره            

.  پهنه شهري به عنوان يك پهنه فراغتي ـ تجاري ديده شود اين پهنه مي تواند يك. توسعه منطقه خواهد بود 

ژه است كه ايستگاه متـرو دردشـت بـه عنـوان پايانـه اصـلي آن در              وياين پهنه از عملكردهاي داراي جاذبه     
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بندي اصـلي تهـران متـصل       پايانه مترو دردشت با محور بزرگراه رسالت به استخوان        . گيرد قرار مي  8منطقه  

.اي آن شاخص استگردد و به علت مقياس عملكرد فرامنطقهمي

ر آن بهسازي و نوسـازي عناصـر و بافـت بـا             گيرد كه د       پهنه فوق جزء محدوده ساماندهي قرار مي      

بـدون  ) طـرح و برنامـه و ضـوابط و مقـررات          (اي جديد از طريق هدايت و كنترل        انجام ساخت و سازه   

.                              گيرددخالت سازمان يافته مديريت شهر صورت مي

)مصنوع ( پهنه ارزشمند 1ـ5

(A) 

ـپهنه بافت باارزش نارمك1ـ1ـ5

)نبوت(ـ پهنه ميدان هفت حوض 2ـ1ـ5

 پهنه ناكارآمد2ـ5

(B) 

ـ پهنه بافت ناكارآمد مجيديه ووحيديه1ـ2ـ5

ـ پهنه محدوده دخالت بزرگراه شرق در 2ـ2ـ5

منطقه

عملكردهاي داراي جاذبه ويژه شهري
 پهنه مجتمع هاي ايستگاهي مترو-1ـ 3ـ5ايستگاههاي مترو

 بررسي كريدور شهري دماوند-2ـ 3ـ5

ميادين و محورهاي 

 بررسي كريدور اصلي بزرگراه -3ـ3ـ5عمده

رسالت

مقياس عملكردي و 

فرامنطقه اي
 پهنه صنعتي-4ـ3ـ5

( C ) پهنه ويژه شهري 3ـ5

فضاهاي عمومي شهري

محدوده هاي

ورودي شهر
مبادي ( پهنه ميدان رسالت -5ـ3ـ5

)ورودي به شهر 

8دياگرام پهنه هاي مداخله در منطقه 
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( C )پهنه ويژه شهري( B )پهنه ناكارآمد ( A )) مصنوع(پهنه ارزشمند  نام پهنه

 ساماندهيمحدودهمحدودهدخالت سازندهمحدوده حفاظت و احياءمحدوده حفاظت مطلق

*   R.Cپهنه بافت باارزش نارمك

*   R.Cپهنه ميدان نبوت

*   C.Iپهنه بافت ناكارآمد مجيديه و وحيديه

*   C.Iپهنه محدوده دخالت بزرگراه شرق در منطقه

*   D.Cپهنه مجتمع هاي ايستگاهي مترو

*   D.Cكريدور شهري دماوند

*   D.Cبزرگراه رسالتكريدور شهري 

*   D.C)فرامنطقه اي(پهنه صنعتي 
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هاي مورد بررسيهاي موضوعي و موضعي پهنه  طرح-2-6-4

ساس اهداف و   هاي مورد مطالعه و برا    ، بر اساس شناسايي و بررسي پهنه       از گزارش         در اين قسمت  

. شود، مطرح ميي و موضعي مربوط به هر پهنه مشخصهاي موضوع، طرحهبردهاي تعيين شدهرا

 سـاختاري در موضـوع و محـدوده    هاي موضوعي عبارت است از اجـراي راهبـرد طـرح   خالصه وظايف طرح  

، تدوين چارچوبي براي كنترل توسعه در موضوع و محدوده معين و تدوين چارچوبي بـراي هماهنـگ           معين

هـاي  ، از لحـاظ وظـايف ماننـد طـرح         هاي موضعي طرح.  و عمران در موضوع و محدوده معين       وسعهكردن ت 

در واقـع  . دهنـد موضوعي هستند اما از نظر حيطه و نوع عمل يك موضع يا مكان خاص را هـدف قـرار مـي    

هـاي  هاي موضوعي و موضعي كه به تبع مسائل و مشكالت منطقـه مطـرح شـده اسـت داراي عرصـه                    طرح

 سـطح  بايـستي در مـي هاي موضوعي فراگير بـوده و برخي از طرح . تأثيرپذيري و تأثير گذاري است    لف  مخت

هاي موضعي نياز به هماهنگي در سطح كل تهران و نيـز منـاطق   برخي از طرح. كل تهران به آن پرداخته شود    

نـد طـرح موضـوعي و    ، چهاي مختلفنهايتا در پهنه  . تا برخي محدود به درون منطقه است      همجوار دارد و نهاي   

.ها شرح داده شده استموضعي مورد بررسي قرار گرفته است كه به تفكيك در صفحات بعد در مورد آن

:اهداف كلي
.ه منطقه با توجه به طرح ساماندهيتغيير محدوديك ـ 

ـ  اي كه يا از مناطق جدا شده و در سطح  تعيين تكليف كريدورهاي شهري محاط بر منطقه به گونهدو 

.ريزي شوندشهر به آن پرداخته شود و يا به شكل فضاي مشترك بين مناطق برنامه

ـ   و كالبـدي اراضـي و   هاي اقتصادي تعريف سقف جمعيتي جديد براي منطقه با توجه به پتانسيلسه 

.امكانات منطقه

ـ   كار و خلق يك منطقهاي كه در ، به گونهي جايگزيني منطقي صنايع در منطقه امكان پذيرسازچهار 

.سكونت كارآمد، كمك شود

.اي مؤثر در منطقههاي فرامنطقه تعريف يك رابطه منطقي بين منطقه و كاربريپنج ـ

.و احياء محله نارمك به شكل اوليه امكان نگهداري شش ـ

.غيير در بافت اقشار سكونتي در آن، بدون تحالت مسئله دار كوشش براي ارتقاء مهفت ـ

.ح استانداردهاي زيست محيطي منطقه باال بردن سطهشت ـ

: راهبردها 
.هاي فرادستهاي منطقه با توجه به معابر طرح ـ پيشنهاد تغيير محدوده1 ـ 1
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.تواند قرار گيردـ حل مساله كريدورهاي شهري كه در منطقه نمي1 ـ 2

. ـ تغيير سقف جمعيتي منطقه1 ـ 3

زا و تميـز در  ها در جهت تشويق صنايع غيرآلـوده   آن ـ پيشنهاد تعريف جديد صنايع و استقرار 1 ـ  4

.شهر و در شرق منطقه

. ـ ساماندهي تأسيسات شهري1 ـ 5

را از طريق تشويق و ) نارمك(ناطق ارزشمند  ـ پيشنهاد تدوين راهكارهايي كه نگهداري آثار و م 1 ـ  6

.هاي حاصله به شهروندان ممكن سازدجبران زيان

دار وحيديه و مجيديه و ارائـه آن بـه سـتاد     طرحي براي ارتقاء محالت مسئله ـ تدوين و تعريف 1 ـ  7

.دارهاي مسئلهبازسازي بافت

حفظ و احيا پهنه بافت با ارزش نارمك:  عنوان پروژه-2-6-4-1

حد فاصل بزرگراه رسالت ـ خيابان دردشت ـ خيابان شهيد ثاني و خيابان گلستان: موقعيت

: تعريف عمومي پهنه

از نوع ارزشمند مدني ـ اجتماعي است زيرا يـك حادثـه    ) مصنوع(اين پهنه يك پهنه ارزشمند

  ساله است كه در محدوده  حفاظت  و احيا 50تاريخي  ماندگار در آن رخ داده است و داراي  قدمتي 

ن منـاطق   يكي از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه منطقه بوده است و در بي             . گيردقرار مي ) حفاظت فعال (

 از وسط آن    8 منطقه   2 و   1محله نارمك كه خط تقسيم ناحيه       .  را متمايز نموده است    8تهران منطقه   

نطفه اوليه . گذاري شدوزيري دكتر مصدق پايه در زمان نخست1330ـ32هاي حدود گذرد، در سالمي

ا در محـدوده    هاي تجاري بود كه در همـان ابتـد        كاربري) هسته اصلي محله نارمك   (حوضميدان هفت 

ها بـه اهميـت آن افـزوده    نارمك نقش مركزي پيدا كرد و در مراحل بعدي با اضافه شدن ساير كاربري       

حوض به عنوان يك فضاي جمعي، تبلور رويدادهاي خوب و بـد            در اين فرآيند زماني ميدان هفت     . شد

.براي ساكنان منطقه بوده است

. شودهرسازي مدرن و راسيوناليستي مطرح مي      بافت با ارزش نارمك به عنوان اولين تجربه ش        

.  هاستها، تناسب فرم با فضا و تأمين سلسله مراتب دسترسيهاي بارز اين بافت، تداوم در لبه     از ويژگي 

آوردنـد، بلكـه    هاي مركزي نه تنها از نظر ترافيكي امكان مكـث را فـراهم مـي              به ويژه اين كه ميدانچه    

هـا را بـه دور خـود         را به وجود آورده كه هر كدام گروهي از ساختمان          اياي از مراكز زيرمحله   مجموعه

تعداد . باشدها فرم با فضا عالوه بر تناسب كالبدي، داراي تناسب انساني نيز مياند كه در آن   جمع كرده 
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 مترمربـع و  200-400 قطعه و مساحت قطعات زمـين  4000 ـ  3000قطعات زمين در اين بافت بين 

هاي باارزش تهران اسـت كـه بايـد تـدابيري بـراي         از جمله بافت  . باشد طبقه مي  2ـ5تراكم ساختماني   

.حفظ و نگهداري آن انديشيد

.ريزي شهري، طراحي شهري، ترافيك و طراحي منظر برنامه:هاي مداخله كنندهها و زمينهدانش

: اهداف كالن

 ـ امكان نگهداري و احيا نارمك به شكل اوليه1

يت كالبدي محيطي ـ ارتقاء كيف2

 ـ امكان و احيا و زنده نگهداري يك بافت مسكوني مطلوب3

:اهداف خرد

هاي مسكوني ـ حفظ هماهنگي بافت1

 ـ ساماندهي نظام فضايي2

:نقاط قوت

. ـ بافت باارزش نارمك با سلسله مراتب مناسب و طراحي شهرسازي مدرن1

هـاي جمـع و    تجاري، خدماتي در كنار شرياناي بصورتاي و فرامنطقه ـ وجود خدمات منطقه 2

.پخش كننده اصلي

.هاي عريض در اطراف بافت با ارزش ـ وجود خيابان3

.هاي مردمي ـ ميدان به عنوان ايجاد پايگاه4

.هاي ساختماني و فضاهاي شهري ـ كيفيت و تنوع بافت نارمك اعم از توده5

.ستقرهاي م ـ خاصيت تجمع و تبادل افكار خانواده6

. ـ وجود فضاهاي سبز واحد همسايگي7

:نقاط ضعف

.ها با همهاي سبز و شبيه بودن همه مديان ـ ناخوانايي ميدان1

. ـ تفكيك قطعات متوسط و كوچك زمين2



دومفصل 8الگوي توسعه منطقه 

١٤٨زيستا مهندسين مشاور

:راهبردها

) شورا ياري(سازي، به منظور جلب مشاركت مردم در اداره امور ـ امكان1

را از طريق تشويق و ) نارمك(نگهداري آثار و مناطق ارزشمند ـ پيشنهاد تدوين راهكارهايي كه  2

.هاي حاصله به شهروندان ممكن سازدجبران زيان

. ـ تخصيص و بهينه رفع كمبود فضاهاي خدماتي3

. ـ ساماندهي سيماي شهري و خوانايي در محله4

. ـ ساماندهي نظام گشتگاهي در محله5

. ـ ساماندهي نظام گشتگاهي در محله6

. ـ تثبيت جمعيت موجود7

هاي باالتر محورهاي محاصره كننـده  اي با كاركردهاي رده ـ ايجاد هماهنگي بين ساختار محله 8

.محله

: هاراهكارهاي اجرايي يا خط مشي

. ـ حفظ و نگهداري بافت با ايجاد ضوابط ساخت و ساز1

.ها و خطوط ديد مناسب ـ حفظ خط آسمان2

.ان متناسب با بافت ـ اعمال تراكم ساختم3

هاي سبز توسط يـك المـان مـشخص مـثأل توسـط       ـ هويت بخشي و خوانايي هر يك از ميدان 4

.گياهكار خاص

.سطحهاي غير هم ـ تجهيز بزرگراه رسالت در اطراف بافت با ساماندهي تقاطع5

.ها در محله نارمك ـ تشكيل شوراياري6
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١٥٠زيستا مهندسين مشاور

 نوسازي و بهسازي بافت ناكارآمد وحيديه و مجيديه: عنوان پروژه - 2- 2-6-4

هاي مسيل باختر ـ شهيد آيت  محدوده محصور بين خيابان:موقعيت بافت ناكارآمد وحيديه

3 از ناحيه 17 ـ 16 ـ 15 ـ 14اهللا مدني ـ دماوند ـ سبالن شمالي، شامل محالت 

حدوده محصور بين خيابان مسيل باختر ـ اسـتاد حـسن     م:موقعيت بافت ناكارآمد مجيديه

.3 از ناحيه 13 و 12بنا ـ سبالن شمالي و شهيد آيت اهللا مدني، شامل محالت 

:تعريف عمومي پروژه

گيرد و ناكارآمد بودن    اين پروژه يك پهنه ناكارآمد است و در محدوده دخالت سازنده قرار مي            

هـاي  كوچـه . ه و بافت فرسوده نفوذ ناپذير امتداد دسترسـي قـرار دارد           آن به علت بافت فرسوده ريزدان     

.هاي اين بافت است متر و تراكم و فشردگي باالي ساختماني از ويژگي6كمتر از عرض 

:هاي موضوعيطرح

) كوتاه مدت( ـ طرح تهيه ضوابط و مقررات ساخت و ساز در بافت فرسوده و متراكم ريز دانه1

) كوتاه مدت(سازي در برابر خطرات زلزلههاي شهري جهت ايمنبندي بلوكرح اولويت ـ ط2

:طرح موضعي

) بلند مدت(     تهيه طرح نوسازي محله وحيديه و مجيديه

: هاي مداخله كنندهها و زمينهدانش

شناسي شهري، سيويلزيست، جامعهريزي شهري، طراحي شهري، ترافيك، محيط     برنامه

:ساماندهي محله وحيديه با اهداف

ريزي، طراحي و مـديريت  عنوان واحد پايه براي برنامهپيوند به ـ ايجاد واحد فضايي اجتماعي هم 1

.شهري

.دار بدون تغيير در بافت اقشار سكونتي آن ـ كوشش براي ارتقاء محالت مسئله2

. ـ تعديل و تثبيت جمعيت موجود3

.وسازي و بهسازي بافت فرسوده ـ ن4

. ـ كنترل بافت ناهمگون اجتماعي5
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١٥١زيستا مهندسين مشاور

:راهكارهاي اجرايي

. ـ ساماندهي سيماي شهري و خوانايي در محله1

.هاي فرسوده ـ پيشنهاد سياست تشويقي براي بهسازي بافت2

. ـ باز پيوند بافت شهري محله با ساير محالت منطقه3

.تنظيم همنشيني محله با بزرگراه شرق ـ 4

. ـ تنظيم همنشيني محله با محور شهري جانبازان5

.هاي مسكوني در برابر زلزله ـ افزايش ايمني بافت6
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١٥٤زيستا مهندسين مشاور

ساماندهي پهنه صنعتي: ژه  عنوان پرو-3- 2-6-4

 ـ محدوده محصور بين بزرگراه رسالت، خيابان حجربن عدي، خيابان دماوند1: موقعيت 

8 ـ واحدهاي صنعتي بصورت پراكنده در سطح منطقه 2

:تعريف عمومي پهنه

در محـدوده   اي آن يك پهنه ويژه شهري است كه         اين پهنه به علت مقياس عملكرد فرامنطقه      

 بـا سـطحي معـادل        8صنايع مـستقر در شـرق منطقـه    . ساماندهي از طريق هدايت و كنترل قرار دارد 

هـاي   درصد از كل كاربري    3اي حوزه شرق اختصاص دارد و حدود        هاي فرامنطقه  هكتار به كاربري   40

كنـد و يكـي از      شود و وجود صنايع به رونق اقتصادي منطقه كمك مـي          موجود در منطقه را شامل مي     

بر گرايـشات ايـن     ) رفع نيازهاي خدماتي شاغلين و سكونت     (عواملي است كه بصورت داخلي و خارجي      

دهد و در طرح جامع     منطقه تأثير گذار است و نقش توليدي منطقه در نظام فعاليتي شهر را نشان مي              

.ها تأكيد شده استبه حفظ و ساماندهي آن

:اهداف كالن

اي كـه در خلـق يـك     جايگزيني و حفظ منطقي صنايع در منطقه به گونـه  ـ امكان پذيرسازي 1

. منطقه دو قطبي سكونت و فعاليت كارآمد كمك شود

هـاي مـدرن و   هاي مـزاحم بـه فعاليـت   هاي صنعتي با تغيير ساختار از فعاليت ـ تثبيت فعاليت 2

.غيرآالينده

:ها و تهديدها فرصت
. ـ ايجاد اشتغال و درآمد1

.هاي اقتصاديزايش توانمندي ـ اف2

. ـ وجود صنايع در شرق تهران بصورت يك مجتمع صنعتي3

.هاي اطرافهاي صنعتي با كاربري ـ سازگار بودن كاربري4

. ـ رفع نيازهاي خدماتي شاغلين و سكونت5

.ها و نهرهاي جاريهاي صنعتي به مسيلهاي صنعتي توسط تخليه پساب ـ ايجاد آلودگي6
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:رهاي اجراييراهكا

. كيلومتري شهر تهران120ساز مهم به خارج از  ـ  انتقال صنايع آلوده1

. ـ  رعايت فاصله قانوني استقرار صنايع از مراكز شهري2

. ـ  استقرار صنايع در يك مجتمع صنعتي، استقرار صحيح جهت عدم ايجاد مزاحمت براي يكديگر3

.هاي صنعتيهاي حاصل از فعاليتل و تصفيه آلودگي ـ  امكان ارائه خدمات مشترك براي كنتر4

.ها و نهرهاي جاري ـ  جلوگيري از ورود فاضالب صنايع و مسيل5

.آوري و تصفيه و دفع زائدات جامد و لجن حاصل از عمليات مختلف ـ  به كارگيري امكانات جمع6

. ـ  عدم اجازه ساخت و ساز اماكن مسكوني در نزديك صنايع فعال7

.هاي همجوار  استقرار صنايع با سازگاري كاربري ـ8

.محيطي توسط دبيران و صاحبان صنايع ـ  رعايت قوانين زيست9

زا و تميز در ها در جهت تشويق صنايع غير آلوده ـ پيشنهاد تعريف جديد صنايع و استقرار آن 10

.شهر و در شرق منطقه
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بررسي كريدور بزرگراه رسالت:   عنوان پروژه -2-6-4-4

بنا و خيابان دماوند محدوده بزرگراه رسالت حد فاصل استاد حسن:موقعيت 

: تعريف عمومي پروژه

 اين پروژه در پهنه ويژه شهري از نـوع بررسـي فـضاهاي عمـومي كريـدورهاي شـهري قـرار                     

در واقـع بزرگـراه رسـالت بـه      . شـود محدوده ساماندهي از طريق هدايت و كنترل مي       گيرد و شامل    مي

دهد و در طول مسير خود داراي  اصلي، ضلع شمالي منطقه را پوشش مي2عنوان محور شرياني درجه 

باشـد كـه جريـان      سطح زيادي هم از جهات شمال بزرگراه و هم از جهت جنوب آن مي             هاي هم تقاطع

 را به محـور اسـتخوانبندي اصـلي تهـران           8بزرگراه رسالت منطقه    . دهدأثير قرار مي  عبوري را تحتي ت   

.كندمتصل مي

ريزي شهري، ترافيك  طراحي شهري ـ برنامه:هاي مداخله كنندهدانش

:اهداف كالن

اي كه يا از مناطق جدا شده و در سـطح  تعيين تكليف كريدورهاي شهري محاط بر منطقه به گونه  

.ريزي شود به آن پرداخته شود و يا به شكل فضاي مشترك بين مناطق برنامهشهر

:نقاط قوت و ضعف

هاي مرتبط با منطقه هاي مناطق اطراف به شريان ـ  فشار باالي توزيع جريان1

بزرگراه رسالت هاي ورودي و خروجي شرق تهران به ـ  سرازير شدن تمام جريان2

زيست  شهري و محيط ـ  كيفيت نامناسب سيماي3

سطح بسيار در ضلع شمال و جنوب با خيابان هاي شمالي و جنوبي هاي هم ـ  وجود تقاطع4

 ـ  وجود كاربري هاي مختلف اداري و تجاري در بدنه بزرگراه 5

 اصلي 2 ـ  عملكرد محور به عنوان شريان درجه 6

 ـ  توقف حاشيه اي وسايل نقليه 7

ي بين سواره رو و پياده رو  ـ  فقدان مانع فيزيك8

 ـ  توزيع كننده نهايي جريان از غرب و شمال و شمال شرق تهران 9

 ـ  عدم پيوستگي مسيرهاي پياده 10
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 ـ  اجراي بزرگراه شرق تهران به صورت تقاطع غير هم سطح با بزرگراه رسالت 11

:راهبردها 

. ـ تجهيز بزرگراه به كندرو 1

.اي شهري كه در منطقه نمي تواند قرار گيرد  ـ  حل مساله كريدوره2

. ـ  ايجاد تقاطع هاي غير هم سطح در مسير براي حل بحران ترافيك 3

. ـ  بدنه سازي جداره هاي بزرگراه 4

. ـ  ايجاد نقاط ديد مناسب 5
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ساماندهي پهنه ميدان رسالت :  عنوان پروژه-2-6-4-5

 در مسير محور ارتباطي بزرگراه رسالت و تقاطع هنگام و خيابان شهيد آيت اهللا مدني:ت موقعي

:تعريف عمومي پهنه

اين پهنه يك پهنه ويژه شهري از نوع فضاهاي عمومي شهري است و در محدوده سـاماندهي                 

اين پهنه . ستعنوان مبادي اصلي ورودي به شهر اميدان رسالت به. از طريق هدايت و كنترل قرار دارد  

بوسـها،  ، در شمال بـه فـضاي ترمينـال مينـي          8عنوان پايانه اصلي منطقه      مترمربع به  17000با سطح   

هاي خطي، اتوبوس و مسجد در قسمت جنوبي به ترمينال و فضاهاي تجاري و در شرق و غرب                  تاكسي

 است پـس از  4ضلع شمالي ميدان رسالت كه در حريم منطقه      . شودبه شعاع خيلي محدود منتهي مي     

هـاي عمـده   اتمام پروژه بهسازي ميدان تبديل به پايانه مسافربري شهري شـده و بـه واسـطه كـاربري               

اطراف نظير شركت تعاوني مصرف، شركت مخابرات، اداره پست و تلگراف، مسجد و صنوف خـدماتي ـ   

.اردتجاري مختلف داراي قابليت جذب سفرهاي سواره رو است و نياز به احداث پاركينگ د

ريزي شهري ـ ترافيك ـ طراحي شهري  برنامه:هاي مداخله كنندهها و زمينهدانش

:اهداف كالن

اي يا از منـاطق جـدا شـده و در سـطح             تعيين تكليف كريدورهاي شهري محاط بر منطقه به گونه        

.ريزي شودشهر به آن پرداخته شود و يا به شكل فضاي مشترك، بين مناطق برنامه

:ط قوت و ضعفنقا

. ـ  وجود يك سطح سبز وسيع در ميدان رسالت1

.هويت بودن تعريف ميدان ـ  بي2

. ـ  ترافيك شديد در تردد سواره و پياده3

. ـ  اختالط نظام سواره و پياده4

. ـ  تقاطع چند محور مهم شهري در ميدان رسالت5

).ماعياجت( ـ  سرازير شدن اقشار مختلف مردم  به ميدان رسالت 6

).هاي بصري و صوتيآلودگي(زيست ـ  آلودگي محيط7
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. هاي ورودي و خروجي شرق تهران به ميدان رسالت ـ  سرازير شدن تمام جريان8

:راهبرده 

. ـ  ساماندهي نظام گشتگاهي در ميدان1

.سازي ترافيك در ميدان  ـ  آرام2

. ـ  ساماندهي نظام سبز پيوسته در ميدان3

.اندهي سيماي شهري و خوانايي در ميدان ـ  سام4

.هاسازي جداره ـ  بدنه5

هـاي محـيط زيـستي، عملكـردي،     همخوان از جنبـه هاي نا ـ  انتقال و كاهش تأثيرات منفي كاربري 6

.از درون ميدان..... جاذب سفر و 

. ـ  تنظيم و همنشيني ساختاري پياده و سواره7

.اي ميدان ـ  ساماندهي و هويت بخشي پايانه8

. ـ  ساماندهي نظام حركت در ميدان9

. ـ  ساماندهي فضاهاي شهري موثر10
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بررسي پايانه راه آهن شهري دردشت و كاربري مناسب آن: عنوان پروژه- 6- 2-6-4

ـ      :موقعيت  متـري تهرانپـارس و خيابـان جانبـازان و خيابـان             45ان   محدوده بين بزرگراه رسالت، خياب

.دردشت

:تعريف عمومي پروژه

اين پهنه يك پهنه ويژه شهري      . اين پروژه در پهنه مجتمع ايستگاهي خدمات رسان قرار دارد         

اي گيـرد و داراي عملكـرد فرامنطقـه       است و در محدوده ساماندهي از طريق هدايت و كنترل قرار مـي            

 هكتار، شامل پايانه اصلي و عظيم حمل و نقـل عمـومي   28ارگاه بزرگ مترو با مساحت حدود     ك. است

اي، شامل محدوده دانشكده مترو و در غرب زمين هاي خدماتي چند منطقه و استقرار كاربري8منطقه 

.مجتمع مسكوني مترو

نـق اقتـصادي    هاي تـشويقي منجـر بـه رو       هاي مترو با اعمال سياست    پايانه دردشت و ايستگاه   

در صورت ساماندهي در بهبود سيماي شـهري و  . گرددمنطقه و جبران كمبودهاي خدماتي منطقه مي     

 مـسافر در روز در آن جـا تـردد    200000شود  بيني مي پيش. زيست بسيار با اهميت خواهد بود     محيط

.كنند

:هاي موضوعيطرح

.هاي مترواه ـ  مطالعه سيستم حمل و نقل عمومي در ارتباط با ايستگ1

.هاي مترو ـ  امكان سنجي ايستگاه2

ريـزي شـهري ـ طراحـي شـهري ـ ترافيـك ـ           برنامـه :هاي مداخله كنندهها و زمينهدانش

.اقتصاد شهري و مديريت شهري

: اهداف كالن

اي كه يا از مناطق جدا شـده و در          تعيين تكليف كريدورهاي شهري  محاط بر منطقه به گونه         

.ريزي شودشود و يا به شكل فضاي مشترك بين مناطق برنامهشهر به آن پرداخته ميسطح 

:نقاط قوت و ضعف

.هاي مترووري از فضاهاي باز همجوار ايستگاه  امكان بهره ـ1
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هاي تفريحي در مقياس شـهري و   ـ استقرار واحدهاي تجاري، اداري، فرهنگي به منظور ايجاد مكان 2

.حوراي روي مفرامنطقه

 متـري  45 متـري رسـالت و   45( ـ موقعيت استقرار زمين در محل تقاطع دو بزرگـراه مهـم شـهري    3

)تهرانپارس

:  ها و تهديدهافرصت

 ـ  سيستم حمل و نقل همگاني مدرن 1

) اجتماعي( نفر مسافر در روز200000بيني تردد حدودا  ـ  پيش2

 ـ  تهديد تعادل اقتصادي منطقه 3

كالت در ترافيك، تردد افراد در سطح منطقه  ـ  بروز مش4

هـاي حمـل و نقـل عمـومي بـا تجهيـز        ـ  امكان تغيير الگوي سـفر بـه سـمت اسـتفاده از سيـستم      5

.ايستگاههاي مترو

عنوان كانون جـذب سـفر و رونـق فـضاهاي اطـراف بـه صـورت         ـ  امكان استفاده از ايستگاه مترو به 6

.استفاده جمعي و تفريحي

: راهبردها

. ـ  هماهنگي ايستگاه مترو با خطوط پايانه اتوبوسراني و ديگر امكانات تبادل سفر1

.هاي مترو ـ  وجود نظام پياده مناسب در تركيب محل با ايستگاه2

. ـ  تشخيص نقش و نظام عملكردي حاكم بر محور3

. ـ  تدوين راهبردهاي نحوه ارتباط و انتظام محور با مناطق پيرامون4

.هاي مناسب براي توسعه در سطح كالن شهر تهرانارائة رهنمودها و توصيه ـ  6

. ـ  تعيين چارچوب طراحي شهري محور7

.هاي متروهاي مورد نياز به ويژه ايستگاهها و پروژه ـ  معرفي و تعيين محدوده طرح8

. ـ  ارائه راهنماي طراحي9

.ماليسازي  ـ  تدوين راهبردهاي نظام مديريت و امكان10

. ـ  ساماندهي فضاهاي موثر شهري11
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بررسي كريدور شهري دماوند:  عنوان پروژه -2-6-4-7

 محور دماوند حد فاصل خيابان تهرانپارس تا خيابان سبالن:موقعيت 

:پروژه تعريف عمومي 

و ) پهنـه فـضاهاي عمـومي و بررسـي كريـدورهاي عمـومي شـهر         (     اين پروژه در پهنه ويژه شهري،     

محور دماوند در دوره توسعه شهر به خارج        . گيردمحدوده ساماندهي از طريق هدايت و كنترل قرار مي        

اي شـكل   ازههـاي درو  از حصارهاي دوم تهران به عنوان دروازه شرقي شهر فعال شده اسـت و كـاربري               

اهميـت   عنـوان يكـي از محورهـاي پـر     سال و تغيير عملكـرد آن بـه  70گرفته كه در اين دوران بعد از  

اند  و موجب  تفكيك  جداره اين  محور از بافت  پشتي  و پوسيده  آن شهري بر جاي  مانده

يروزكـوه و هـراز بـه       هاي برون شهري ف   عنوان مفصل اتصال جاده   امروزه محور اصلي دماوند به    . اندشده

عنـوان محـور    محورهاي درون شهري و مبادي ورودي شهر از استان مازندران حائز اهميت است و بـه               

.كندشرياني درجه يك عمل مي

ريزي شهري، طراحي شـهري، ترافيـك، اقتـصاد شـهري،            برنامه :هاي مداخله كننده  هاو زمينه دانش

.طراحي منظر

:اهداف كالن

اي كه يا از مناطق جدا شده و در سطح  كريدورهاي شهري محاط بر منطقه به گونه ـ  تعيين تكليف1

.ريزيشود و يا به شكل فضاي مشترك بين مناطق برنامهشهر به آن پرداخته مي

. ـ  ارتقاء كيفيت كالبدي محيطي2

 ساماندهي نظام فضايي:اهداف خرد 

:نقاط قوت و نقاط ضعف

.هاي جداره با مشخصات فيزيكي محور ـ  نامناسب بودن عملكرد1

. ـ  پوسيدگي شديد كالبد و ايجاد امكان باز سازي آن از اين طريق2
هاي اتومبيـل در جـداره   هاي نامتجانس متعلق به قطعات بزرگ گاراژها و تعميرگاه ـ  وجود كاربري 3

.محور



دومفصل 8الگوي توسعه منطقه 

١٦٧زيستا مهندسين مشاور

:ها و تهديدهافرصت

. ارزش انقالب ـ  استقرار محور در امتداد محور تاريخي و با1

. ـ  برقراري ارتباط مستقيم فراشهري در امتداد شرقي آن2

.هويت بودن نقطه اتصال به مسيرهاي برون شهري ـ  بي3

: راهبردها

.تواند قرار گيرد ـ  حل مساله كريدورهاي شهري كه در منطقه نمي1

. ـ  تسهيل در ارتباط شرق به غرب تهران2

.محور در شهر ـ  تدوين جايگاه و نقش 3

.هاي همجوار محور ـ  متناسب كردن كاربري4

.هايي انجام شده است ـ  تعريض محور بر اساس طرح تفصيلي كه در قسمت5

. ـ  تعيين نحوه ارتباط محور با محالت پشتي6

. ـ  تعيين كاربري غالب محور7
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آنهاي مناسب، پايانه و كاربريهابررسي ايستگاه مترو مدني و پاركينگ: ه ـ عنوان پروژ8 ـ 4 ـ 2-6

 تقاطع خيابان آيت اهللا مدني و خيابان سبالن جنوبي:موقعيت

:تعريف عمومي پروژه

     اين پروژه در پهنه مجتمع ايستگاهي خدمات رسان قرار دارد و اين پهنه يك پهنـه ويـژه شـهري                    

.گيرداست و در محدوده ساماندهي از طريق هدايت و كنترل قرار مي

رسد و پـس از عبـور بـه سـمت      ـ ادامه بزرگراه شرق تهران به تقاطع ايستگاه مترو و سبالن مي 1

شود و يك ميدان    در نتيجه يك طرح تقاطع در اين نقطه ايجاد مي         . رودهاي كمربندي تهران مي   جاده

خـدماتي  هـاي  شود كه به دليل وجود سـينما و ايـستگاه متـرو كـاربري    بزرگ غير هم سطح ايجاد مي   

.   هاي مناسب اين مجموعه در مجاورت ميدان داردموجود نياز به ساماندهي و ايجاد كاربري

 ـ انجام مطالعات شهرسازي و طراحي شهري به منظـور تجديـد نظـر در برنامـه توسـعه محـور        2

.همنشين با خط دو مترو و تدوين الگوي توسعه خيابان آيت اهللا مدني

: هاي موضوعيطرح

.هاي مترو ـ مطالعه سيستم حمل و نقل عمومي در ارتباط با ايستگاه1

.هاي مختلف ـ مطالعه و تجديد نظر در ارتباط با ضوابط پاركينگ در كاربري2

: اهداف كالن

.ساماندهي به استقرار معابر جديد

: نقاط قوت و ضعف

.هاي متروگاه ـ  نبود نظام مناسب پياده در تركيب با محل ايست1

. ـ  ايجاد طرح تقاطع و ترافيك تردد در سطح آن2

: هافرصت

.اي روي محور و پيرامون آن ـ  استقرار واحدهاي تجاري ـ اداري در مقياس شهري و فرامنطقه1

 ـ  تسهيل سفرهاي درون شهري از مناطق شرقي به هسته مركزي و مناطق غربـي تهـران و تغييـر     2

.ن محدوده از مسكوني به خدماتينوع فعاليت در اي

.اي آن و كاركرد فرامنطقه8 و 7 ـ وجود ايستگاه مترو در لبه دو منطقه 3
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هـاي   ـ امكان تغيير الگوي سفر به سمت استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي با تجهيـز ايـستگاه   4

. مترو

:راهبردها

هاي اصـلي  جه يك و تغيير عملكرد ايستگاههاي شرياني در ـ  واقع گرايي براي تعيين مسير خيابان 1

.مترو

.هاي مترو ـ  امكان تركيب نظام پياده و اتوبوسراني با ايستگاه2

.هاي جذب سفر و رونق فضاهاي اطرافعنوان كانونهاي مترو به ـ  امكان استفاده از ايستگاه3

. ـ  تشخيص نقش و نظام عملكردي حاكم بر محور4

.داخله و مطالعه حوزه محور ـ  تعيين محدوده م5

. ـ  تدوين راهبردهاي نحوه ارتباط و انتظام محور با مناطق پيرامون6

.هاي مناسب براي توسعه در سطح كالن تهران ـ  ارائه رهنمودها و توصيه7

. ـ  تعيين چارچوب طراحي شهري محور بين محدوده از مسكوني به خدماتي8

.هاي متروهاي مورد نياز به ويژه ايستگاها و پروژهه ـ  معرفي و تعيين محدوده طرح9

. ـ  ارائة راهنماي طراحي10

. ـ  تدوين راهبردهاي نظام مديريت و امكان سازي مالي11

:خط مشي يا راهكارهاي اجرائي

.  داخل طرح تقاطعهايپالك ـ  تملك1

. ـ  ايجاد ميدان براي حل معضل ترافيك و ايستگاه مترو2

.هاجاد واحدهاي خدماتي در سطح ميدان با تملك پالك ـ  اي3


