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مفهوم محدوده شهري تهران

فضاي اكولوژيك

فضاي كالبدي

فضاي اجتماعي و فرهنگي

فضاي مديريت شهري

نشريه شماره 59، تابستان 1381



 پيشگفتار
 

ي هستند كه در دوران معاصر در مقياس وسيع نه تنهـا در ادبيـات، اقتصـاد          هائ هاي مشتق از آن مفهوم     توسعه و واژه  

ها، بلكه در سراسر جهان و در چهارچوب نظامهـاي           هاي مختلف مرتبط با اين زمينه      سياسي و علوم اجتماعي و رشته     
معيار يا دست كم يكي از باالترين معيارهـا بـراي سـنجش            ايدئولوژيك گوناگون و حتي متعارض به عنوان باالترين         

 توسعه يافته و  از اين رو جامعة. روند بهروزي و سعادت اجتماعي در مقايسه ميان كشورها، مناطق و شهرها به كار مي
شود كـه بـه نسـبت آن كمتـر توسـعه يافتـه هسـتند و                   الگوي آرماني كشورهايي مي    ، شاخصهاي رفاه موجود در آن    

 . گيرد وردهاي علمي و فني جوامع توسعه يافته مورد درخواست كشورهاي توسعه نايافته قرار ميدستا
 

شوند،  بيني افراد نيز به عنوان يك ارزش مطلق و معياري كه ساير معيارها با آن سنجيده مي                 توسعه يافتگي در جهان   
هـاي   رخـورداري از مواهـب عينـي و جـذابيت    به اين علت مردم جوامع كمتر توسعه يافته در آرزوي ب. جا افتاده است  

ذهني و فرهنگي مناطق توسعه يافته خواهان زيستن در آن مناطق هستند و در سطح جهـان از روسـتا بـه شـهر، از             
تر، جريان مهاجرتي دائمي برقرار  شهر كوچك به شهر بزرگ و از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته

 . است
 

 سهولت به عنوان معياري براي سنجش نيكبختي جمعي جوامع و مكانهاي مختلف در مقايسـه بـا                  توسعه يافتگي به  
تـرين   ن توسـعه يافتـه    شود مثالً آشكار است كه تهران در قياس با ديگر شهرها و مناطق ايرا              يكديگر به كار برده مي    

وني و كيفيت محيط شهري و كالبدي  اما زماني كه ميزان توسعه يافتگي تهران را بنا بر مناسبات در   شهر كشور است  
يـك رونـد   )  اسـت نآ ازكه رشـد كمـي نيـز جزئـي     (آن مورد ارزيابي قرار دهيم آشكار خواهد شد كه توسعه تهران     

 كه در بسياري موارد به خصـوص در پنجـاه سـال اخيـر،                حال جرياني بحراني و پرتضاد است      تاريخي پويا و در عين    

 . د محيطي بهتر براي زيستن است، به بار آمده استضدآرمانهاي توسعه، كه همانا ايجا
 

تهران از لحاظ بسياري از شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي توسعه، مانند درآمد سرانه، سطح خدمات آموزشي، درماني، 
در زمينـه  . تـرين شـهر كشـور اسـت      توسـعه يافتـه   ... گـذاري    فرهنگي و غيره، فرصتهاي اشتغال، امكانـات سـرمايه        

 سـاختمانهاي بلنـد، شـبكه        هاي توسعه يافتگي نسبي مانند شبكه بزرگراهها،       البدي نيز برخي از نشانه    هاي ك  شاخص
هـا و  غيـره در تهـران مشـاهده      تر مسكن جمعي، انواع كارخانـه  گستردة تأسيسات زيربنايي، الگوهاي نسبتاً پيشرفته  

 . شود مي

 

اي است كه بيش از هر شهر و هر منطقه ديگر در  وعه زيستي كالن مجم حوزه يكاما در عين حال تهران به عنوان        
بحـران مسـكن، گرانـي و تـورم، بحـران ترافيـك، آلـودگي               . كنـد  ايران بحرانها و تضادهاي توسـعه را تجربـه مـي          

نشيني و انواع معضالت اجتماعي و شهري ديگر بيش  ساماني و تشتت سيماي شهري، توسعة حاشيه زيست، بي محيط
اين بحرانها از همگرايي شهر و زندگي شهري به عنوان يـك واحـد              . شود ر در تهران ديده مي    از ساير شهرهاي كشو   

كنـد، موجـب اتـالف منـابع و انرژيهـاي شـهر               زندگي شهري را غيرعقالني و غيرانساني مي        كاهد، زيستي يگانه مي  
 . كاهد شود و از تعلق شهروندان به محيط زندگيشان مي مي

 
دستاوردهاي مطلوب و نامطلوب توسعه تهران را در دو دستة متمـايز قـرار دهـيم و رونـد      بدين ترتيب اگر عوارض و      

 مجموعة آنها همچون دو جريان متضاد به نظر خواهـد رسـيد كـه يكـي        ،تغييرات آنها را در طول زمان بررسي كنيم       
 و متناسب بـا مفهـوم       اين دو فرآيند، ذاتي توسعه    . فرآيند پويايي زندگي شهري و ديگري فرآيند گسيختگي آن است         

كون و فساد هستند و در همه شهرها و كشورها كه در چهارچوب نظامهاي سياسي و اقتصادي گوناگون قرار دارنـد،                     
 . شوند مشاهده مي

 
 ههـا كمتـري را تجربـه كـرده و توسـع      اند، يعني بحرانها و گسيختگي   شهرهايي كه در جريان توسعة خود موفق بوده       

ريـزي و   اند، شهرهايي هستند كه در طـول تـاريخ توسـعة خـود سيسـتم برنامـه               را دنبال كرده  تري   متعادلتر و موزون  
ريزي و مديريت، كـه در نهايـت يـك كـل             در اين شهرها سيستم پيچيدة برنامه     . اند مديريت كارآتري را پرورش داده    

 اسـت كـه بـر همـه         اي از جزء سيستمهاي مرتبط و حساس نسبت به يكديگر تشكيل شـده              واحد است، از مجموعه   
كاركردها و فرآيندهاي خرد و كالن زندگي شهري حاكم است و مناسبات ميان اجزاء با يكديگر و با كـل سيسـتم را                 

كند كه اجزاء در خدمت كاركرد كل سيستم و كل نيز نسـبت بـه تمـايالت و تغييـرات                     به نحوي تنظيم و كنترل مي     
اي بسيار جامع و فراگيـر       كند، مقوله  تعبير سيستمي  كه شهر را اداره مي       با اين   . اجزاء حساس و از آنها تأثيرپذير باشد      

هاي اجتمـاعي،    است كه چهارچوب سياسي ادارة شهر، سازمانها و تشكيالت مؤثر در ادارة امور شهر، طرحها و برنامه                
ت و آگـاهي    اقتصادي و كالبدي، قوانين و مقررات كاركردي و كالبدي نگهداري و توسـعة شـهر و بـاالخره حساسـي                   

 . گيرد شهروندان نسبت به حقوق و مسئوليتهاي شهروندي را در بر مي
 

هـاي توسـعه     هـا و خاسـتگاه     شهر با هدف شناخت علل، ريشـه       از اين رو بخش تحقيق و توسعه مهندسين مشاور ره         
باشد . ر نمود ناموزون تهران و مشكالت بنيادين اين كالن شهر همچنان رو به گسترش، اقدام به تدوين نشرية حاض                

 . كه مورد توجه حاصبنظران، مسئوالن و كارشناسان محترم قرار گيرد

            سعيد شهيدي
 مدير بخش تحقيق و توسعه
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 هاي توسعه ناموزون تهران ها و خاستگاه  شناخت علل، ريشه-شهرسالم
 

 بخش شهرسازي: به كوشش
 

 بخش حروفچيني ره شهر: حروفچيني كامپيوتري
 

 شهر چاپ: چاپ و صحافي
 

 )١٣٦٠-١٣٨٠(و شهرسازي  اخت و ساز، محيط، معمار و معماري دوره نشريات آبادي، س :مأخذ
 
 

 مقدمه
 

در تهران وسعت عوارض گسيختگي ناشي از توسعة هفتاد و چند سال اخير در برابر دستاوردهاي مطلوب و مثبت آن                    
. هـاي كـاركردي آن اسـت       ريزي و مديريت در خور پيچيـدگي        فاقد سيستم برنامه    آن دارند كه پايتخت ما      از حكايت

رغـم تالشـهاي مثبتـي كـه در          يافتن عوارض گسيختگي در روند توسعة معاصر تهران چندان دشوار نيسـت و علـي              

تـوان   مـي سالهاي اخير به عمل آمده و نتايج مطلوبي كه حاصل شده است، آثار آن را در روابط، روشها و سياستهايي         
كه تجربه ديدن تهران را در شب از فـراز يـك نقطـة           آنهائي. شود ف زندگي شهري اتخاذ مي    ديد كه در شئون مختل    

دانند فقط در چنين زماني كه سياهي شب شهر را پوشـانده اسـت و عظمـت               بسيار مرتفع و مسلط در خاطر دارند مي       

توان احساس كرد كه  شود مي نقطه روشن با زبان نور بيان ميساختار شهر و نيرومندي و پويايي آن در قالب ميليونها  
در ايـن حيـات     . تهران از يك قرية چند هزار نفري تا يك كالن شهر چند ميليون نفري راه درازي را پيمـوده اسـت                    

تناسبي، زشتي، آلودگي و ناهنجاري و غيره اثـري نيسـت و تنهـا پيوسـتگي             هاي گسيختگي، مانند بي     نشانه  از شبانه

 . ست كه قابل درك استا
 

يـا  ) ش . ه (١٢٨٥كنند؛ حداقل از سال    نگاهي به سابقه مدنيت تهران و ايران به درك بيشتر اين آشفتگي كمك مي             
توان ثمـرة    انقالب مشروطيت را مي   . از انقالب مشروطيت، شهر تهران كانون اصلي مدنيت نوين در ايران بوده است            

نفكران ايراني، پيوسته يا ناپيوسته به شريعت، يگانه با مردم به انجام رسـاندند،              تالشي دانست كه انديشمندان يا روش     
Civil)» جامعه مدني« اجتماعي الزم براي ساختن -تا آنكه نهادهاي سياسي  Society)  و دولت خـدمتگزار آن را 

 بـه معنـاي    ني زيربنـايي، پيش از آنكه دگرگو. فراهم آورند، يعني خالف فرآيندي كه كمابيش جوامع اروپايي پيمودند   

اين موفقيـت   . تغيير در ساختار توليد و طبقات در ايران صورت پذيرد، انقالب مشروطه ساختار قدرت را دگرگون كرد                
 درصـد آن شهرنشـين   ٢٠اي كـه حـدود    سلطة امپرياليسم در آن زمان، در جامعـه     كم نظير در ميان كشورهاي تحت     

 ٩٠ سـواد بودنـد و    درصد جمعيت بي٩٠ از اقع روستاهايي بزرگ بودند، بيش شهر موجود در و١٠٠ شهر از   ٩٠بودند،  

 . درصد آنها به كشاورزي اشتغال داشتند، نشانه توانايي سترگ ذهني و علمي روشنفكران مشروطه است
 

 يا جديد انديشـيدن و فـراهم آوردن مبـاني نظـري و              (Modernity)» تجدد«در ايران با انقالب مشروطه رجوع به        
 يا رشد صنعت و توسعه شـهري بـه وقـوع            (Modernization)ادهاي سياسي جامعه مدني، زودتر از جديد شدن         نه

دي و رفـاه  خواسـتند بـا آزادي و حكومـت قـانون، زمينـة پيشـرفت اقتصـا        در واقع روشنفكران مشروطه مي  . پيوست
بـه آزادي و    » شـاه  محمـد علـي   «ي   اما ديري نپاييد كه معتقدان به سنت منسوخ، تحـت لـوا            اجتماعي را آماده كنند   

 . حكومت قانون هجوم آوردند
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كه تجربه ديدن تهران را در شب از فـراز يـك نقطـة           آنهائي. شود ف زندگي شهري اتخاذ مي    ديد كه در شئون مختل    

دانند فقط در چنين زماني كه سياهي شب شهر را پوشـانده اسـت و عظمـت               بسيار مرتفع و مسلط در خاطر دارند مي       

توان احساس كرد كه  شود مي نقطه روشن با زبان نور بيان ميساختار شهر و نيرومندي و پويايي آن در قالب ميليونها  
در ايـن حيـات     . تهران از يك قرية چند هزار نفري تا يك كالن شهر چند ميليون نفري راه درازي را پيمـوده اسـت                    

تناسبي، زشتي، آلودگي و ناهنجاري و غيره اثـري نيسـت و تنهـا پيوسـتگي             هاي گسيختگي، مانند بي     نشانه  از شبانه

 . ست كه قابل درك استا
 

يـا  ) ش . ه (١٢٨٥كنند؛ حداقل از سال    نگاهي به سابقه مدنيت تهران و ايران به درك بيشتر اين آشفتگي كمك مي             
توان ثمـرة    انقالب مشروطيت را مي   . از انقالب مشروطيت، شهر تهران كانون اصلي مدنيت نوين در ايران بوده است            

نفكران ايراني، پيوسته يا ناپيوسته به شريعت، يگانه با مردم به انجام رسـاندند،              تالشي دانست كه انديشمندان يا روش     
Civil)» جامعه مدني« اجتماعي الزم براي ساختن -تا آنكه نهادهاي سياسي  Society)  و دولت خـدمتگزار آن را 

 بـه معنـاي    ني زيربنـايي، پيش از آنكه دگرگو. فراهم آورند، يعني خالف فرآيندي كه كمابيش جوامع اروپايي پيمودند   

اين موفقيـت   . تغيير در ساختار توليد و طبقات در ايران صورت پذيرد، انقالب مشروطه ساختار قدرت را دگرگون كرد                
 درصـد آن شهرنشـين   ٢٠اي كـه حـدود    سلطة امپرياليسم در آن زمان، در جامعـه     كم نظير در ميان كشورهاي تحت     

 ٩٠ سـواد بودنـد و    درصد جمعيت بي٩٠ از اقع روستاهايي بزرگ بودند، بيش شهر موجود در و١٠٠ شهر از   ٩٠بودند،  

 . درصد آنها به كشاورزي اشتغال داشتند، نشانه توانايي سترگ ذهني و علمي روشنفكران مشروطه است
 

 يا جديد انديشـيدن و فـراهم آوردن مبـاني نظـري و              (Modernity)» تجدد«در ايران با انقالب مشروطه رجوع به        
 يا رشد صنعت و توسعه شـهري بـه وقـوع            (Modernization)ادهاي سياسي جامعه مدني، زودتر از جديد شدن         نه

دي و رفـاه  خواسـتند بـا آزادي و حكومـت قـانون، زمينـة پيشـرفت اقتصـا        در واقع روشنفكران مشروطه مي  . پيوست
بـه آزادي و    » شـاه  محمـد علـي   «ي   اما ديري نپاييد كه معتقدان به سنت منسوخ، تحـت لـوا            اجتماعي را آماده كنند   

 . حكومت قانون هجوم آوردند
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از يـك سـو قـدرت حـاكم بـراي           . از دو سو قرباني جديد شدن گشت      » جامعه مدني «ها،   بعدها و در حكومت پهلوي    
پيوسـته و يـا   (داري جهاني آن را به كنار انـداخت و از سـوي ديگـر مخالفـان          سازگار با منافع سرمايه   » جديد شدن «

 يافتنـد، و  آنهـا در نمـي  . را نيز نفـي كردنـد  » جامعه مدني«در نفي جديد شدن به شيوة پهلوي،       ) ته به شريعت  ناپيوس
گـويي بـه آرمانهـاي انقـالب      به شيوة پهلـوي نيـز نـوعي پاسـخ    » جديد شدن «كه  يابند   شان هنوز هم در نمي     برخي

 سنتي نامرضية خود، تحوالت اقتصادي و       اين دسته از مخالفان، در مخالف خواني      . مشروطه و جنبش ملي بوده است     
. گيرنـد  افكندن جامعة نوين ناشـي شـده اسـت ناديـده مـي         اجتماعي جامعة خود را كه از تالش پيگير مردم براي پي          

از سـوي  » شتاب خاِم مخالفـان «يا » زدگي سياست«ذاتي آنها به روشنفكران از يكسو، و       ها و شك   ديكتاتوري پهلوي 
ترين  ترين و سطحي  آرمان  نه با توان و بنية فكري واقعي جامعه، بلكه به دست بي           » يد شدن جد«ديگر، باعث شد كه     

 . گذاران خصوصي انجام گيرد فن ساالران و ديوانساالران دولتي و سرمايه
 

اي بيگانـه و     ذاتي انقالبها در شكل شك به مباني جامعه مـدني بـه عنـوان انديشـه               » زدگي سياست«بعد از انقالب،    
هاي صائب دربارة وجـوه گونـاگون جامعـة نـوين، ناشـي از               نبود نظر يا نظريه   . ازي تعهد از تخصص بروز يافت     جداس

زدگي پيشين و حاضر، باعث شد كه به دليـل اجبـار بـه گـردش امـور جـاري جامعـة جديـد، در بسـياري از                         سياست
زلزلتـرين فـن سـاالران و ديوانسـاران         آرمـانترين و مت    ترين، بي  رمق هاي اقتصادي و اجتماعي كار به دست بي        عرصه

افتان و خيزان و بدون تشكيل جامعة مدني، » جديد شدن«در نتيجه بار ديگر . گذاران خصوصي بيفتد دولتي و سرمايه
تحـت  . ها ادامه يابـد  هاي نو و پويا در بسياري از عرصه يا بدون جلوة فرهنگ و معرفت پيشين جامعه و بدون انديشه       

 به عنوان فعاليت چند وجهي علمي، فني و هنـري، از آسـيب               ته و حال، معماري و شهرسازي ما،      اين شرايط در گذش   
شايد تنها در چند برج يا پلي كه فرمان سـازه و مصـالح              » جديد شدن «. مان بوده است   ترين وجوه حيات مدني    خورده

لي مدنيت نوين ايـران، در آشـوبي از   اما شهر تهران به عنوان كانون اص . آنها را مدرن ساخته است، جلوة زشتي ندارد       

 . مايگي معماري و شهرسازي فرو رفته است و اگر اين وضع ادامه پيدا كند بيشتر فرو خواهد رفت التقاط و بي
 

اري و ، اما از معم»ساختمان«تهران را به تعبيري پر از » جديد شدن«گذرد  از انقالب مشروطه به اين سو، هر چه مي

 است بازسازي سـاختمانها و       مانده جاطوري كه اكنون براي حفظ اندك شخصيتي كه به          كند، ب  تر مي  شهرسازي تهي 
شـهرهاي مـا   . ها هويـت سـاز نيسـتند   »جديد«كنند و اين در حالي است كه   را مطرح ميپهلوي اولميدانهاي دورة  

 . اند  و شهرسازي گم كردهدر معماري... شوند، اما مدنيت را در روابط اجتماعي و اقتصادي و  اند و مي جديد شده
 

اي، اعيـان و تـاجران    وران، توليدكننـدگان حرفـه   هاي متفاوت و مختلف پيشه در اين هرج و مرج سازمان يافته، گروه 
 -فنيرساني   هاي خدمت  گذاران بخش خصوصي و بخش دولتي در صنايع و خدمات، سازندگان شبكه             عرصه، سرمايه 

خصوصي به ظاهر يا به واقع خيرانديشي كه واحدهاي ساختماني خـود را در               بخش   رفاهي شهري وابسته به دولت و     

 كاربردي شـهر بـه منظـور تـأمين     -گذارد و نهادهايي كه صالح مداخلة خود در بافت كالبدي          خدمت شهروندان مي  
 ويژگـي اصـلي ايـن   . كننـد  عمـل مـي  » سـازمان يافتـه  «دهند، هر يك  تشخيص و تميز مي» راساً«امنيت و رفاه را   

يـا  (هـر يـك، بـه تنهـايي، بـراي منـافع بخشـي                : توان اين گونه، به اختصار، عنـوان كـرد         كارگزاران شهري را مي   
ها و    اما از آنجا كه مديريت     كنند ماني كم و بيش كوتاه عمل مي      وري در فضاهاي ز    خاص خود، براي بهره   ) سكتوريال

هاي مستند و  ها و نهادها و فردها نيستند و پيشينه گروهمديران شهرها قادر به بازشناسي به موقع مكانيسم كاري اين 
نظـم و    هاي آنـان را بـي      ، فعاليت مشخص عملكرد آنها را تشخيص  دهند      مدوني از آنها در اختيار ندارند تا راستاهاي         

 . دانند برابر با هرج و مرج مي
 

طـرح  «هايي كه    ترسيم: كند ها كمك مي   شود و به پراكنده ماندن مسئوليت      از سوي ديگر، اين سوء تفاهم كارساز مي       

تواننـد    و در حدود نيم قرن است كه در سطح جهاني ثابت شده كه نمـي               -شوند ناميده مي » طرح تفصيلي «و  » جامع
 به ويژه طـي دهـة اخيـر در كشـور مـا، يـا در حـال                   -مسائل خاص مديريت بر كنترل و توسعة شهري را حل كنند          

رسند تـا    شان اعالم شده و يا به تصويب مي       ) ١٣٧٢طرح ساماندهي شهر تهران     (» بازنگري«اند، يا نياز به     »تدوين«

شود كه عدم در دسـت داشـتن طـرح جـامع و              تغيير كنند و به اشتباه تصور مي        )٥كميسيون ماده   (در كميسيون ويژه    
يابي و استقرار   تنها سبب ناهماهنگي در مكان،هاي تفصيلي براي تهران و ساير شهرهاي بزرگ و متوسط كشور طرح

 . ها است درست فعاليت
 

ك و  ييبرنيتاهايي چون عنصر فراشـهري، شـهرپويا، شـهر سـ           گردد و نظريه   در دوراني كه مفهوم شهر دچار تغيير مي       
يابد و صحبت از  جهاني شدن شهرهاست، شهر تهران بعنوان يكي از بيست شهر بزرگ جهان          شهر ژنريك رواج مي   

 اجتماعي يكپارچـه و همگـون نيسـت،         -امروزه تهران يك كانون كالبدي      . رفته است در معرض تحول كيفي قرار گ     
 اجتمـاعي،  -اي از روابـط اقتصـادي   هاي پراكنده و ناهمگون است كـه در شـبكه پيچيـده           اي از كانون   بلكه مجموعه 

ن مختلف ابـالغ و   نامها و عناوي،بهمين دليل براي شناسائي و معرفي تهران . اند كالبدي و زيست محيطي گره خورده     

 ... . تهران بزرگ، كالن شهر تهران، منطقه شهري تهران، منظومه شهري تهران و : رايج شده است، مانند
 

كشور ايران در شرايط كنوني هنوز فاقد دو گونه ابزار اصلي و اساسي است كه بـراي كنتـرل و هـدايت دگرگـوني و                         
 : اند توسعه شهرها الزامي

 
 ن  طرح آمايش سرزمي-الف

وزارت مسكن و شهرسـازي لـوث كـرده اسـت           ، با توافق ضمني     ريزي مديريت و برنامه  را، سازمان     اش پيشينه(
 ). رنگ به نظر رسند هاي ميان دانشي و تعهدآورش كم ها و الزام شود تا زمينه ناميده » كالبدي«وخواسته شده كه
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از يـك سـو قـدرت حـاكم بـراي           . از دو سو قرباني جديد شدن گشت      » جامعه مدني «ها،   بعدها و در حكومت پهلوي    
پيوسـته و يـا   (داري جهاني آن را به كنار انـداخت و از سـوي ديگـر مخالفـان          سازگار با منافع سرمايه   » جديد شدن «

 يافتنـد، و  آنهـا در نمـي  . را نيز نفـي كردنـد  » جامعه مدني«در نفي جديد شدن به شيوة پهلوي،       ) ته به شريعت  ناپيوس
گـويي بـه آرمانهـاي انقـالب      به شيوة پهلـوي نيـز نـوعي پاسـخ    » جديد شدن «كه  يابند   شان هنوز هم در نمي     برخي

 سنتي نامرضية خود، تحوالت اقتصادي و       اين دسته از مخالفان، در مخالف خواني      . مشروطه و جنبش ملي بوده است     
. گيرنـد  افكندن جامعة نوين ناشـي شـده اسـت ناديـده مـي         اجتماعي جامعة خود را كه از تالش پيگير مردم براي پي          

از سـوي  » شتاب خاِم مخالفـان «يا » زدگي سياست«ذاتي آنها به روشنفكران از يكسو، و       ها و شك   ديكتاتوري پهلوي 
ترين  ترين و سطحي  آرمان  نه با توان و بنية فكري واقعي جامعه، بلكه به دست بي           » يد شدن جد«ديگر، باعث شد كه     

 . گذاران خصوصي انجام گيرد فن ساالران و ديوانساالران دولتي و سرمايه
 

اي بيگانـه و     ذاتي انقالبها در شكل شك به مباني جامعه مـدني بـه عنـوان انديشـه               » زدگي سياست«بعد از انقالب،    
هاي صائب دربارة وجـوه گونـاگون جامعـة نـوين، ناشـي از               نبود نظر يا نظريه   . ازي تعهد از تخصص بروز يافت     جداس

زدگي پيشين و حاضر، باعث شد كه به دليـل اجبـار بـه گـردش امـور جـاري جامعـة جديـد، در بسـياري از                         سياست
زلزلتـرين فـن سـاالران و ديوانسـاران         آرمـانترين و مت    ترين، بي  رمق هاي اقتصادي و اجتماعي كار به دست بي        عرصه

افتان و خيزان و بدون تشكيل جامعة مدني، » جديد شدن«در نتيجه بار ديگر . گذاران خصوصي بيفتد دولتي و سرمايه
تحـت  . ها ادامه يابـد  هاي نو و پويا در بسياري از عرصه يا بدون جلوة فرهنگ و معرفت پيشين جامعه و بدون انديشه       

 به عنوان فعاليت چند وجهي علمي، فني و هنـري، از آسـيب               ته و حال، معماري و شهرسازي ما،      اين شرايط در گذش   
شايد تنها در چند برج يا پلي كه فرمان سـازه و مصـالح              » جديد شدن «. مان بوده است   ترين وجوه حيات مدني    خورده

لي مدنيت نوين ايـران، در آشـوبي از   اما شهر تهران به عنوان كانون اص . آنها را مدرن ساخته است، جلوة زشتي ندارد       

 . مايگي معماري و شهرسازي فرو رفته است و اگر اين وضع ادامه پيدا كند بيشتر فرو خواهد رفت التقاط و بي
 

اري و ، اما از معم»ساختمان«تهران را به تعبيري پر از » جديد شدن«گذرد  از انقالب مشروطه به اين سو، هر چه مي

 است بازسازي سـاختمانها و       مانده جاطوري كه اكنون براي حفظ اندك شخصيتي كه به          كند، ب  تر مي  شهرسازي تهي 
شـهرهاي مـا   . ها هويـت سـاز نيسـتند   »جديد«كنند و اين در حالي است كه   را مطرح ميپهلوي اولميدانهاي دورة  

 . اند  و شهرسازي گم كردهدر معماري... شوند، اما مدنيت را در روابط اجتماعي و اقتصادي و  اند و مي جديد شده
 

اي، اعيـان و تـاجران    وران، توليدكننـدگان حرفـه   هاي متفاوت و مختلف پيشه در اين هرج و مرج سازمان يافته، گروه 
 -فنيرساني   هاي خدمت  گذاران بخش خصوصي و بخش دولتي در صنايع و خدمات، سازندگان شبكه             عرصه، سرمايه 

خصوصي به ظاهر يا به واقع خيرانديشي كه واحدهاي ساختماني خـود را در               بخش   رفاهي شهري وابسته به دولت و     

 كاربردي شـهر بـه منظـور تـأمين     -گذارد و نهادهايي كه صالح مداخلة خود در بافت كالبدي          خدمت شهروندان مي  
 ويژگـي اصـلي ايـن   . كننـد  عمـل مـي  » سـازمان يافتـه  «دهند، هر يك  تشخيص و تميز مي» راساً«امنيت و رفاه را   

يـا  (هـر يـك، بـه تنهـايي، بـراي منـافع بخشـي                : توان اين گونه، به اختصار، عنـوان كـرد         كارگزاران شهري را مي   
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شهر سالم

  قانون شهرسازي-ب 
اند،  اتفاقي و مبهم، طرح و بيان شده و به داليلي كه ناشناخته مانده            كه نياز به آن طي دو دهة اخير، به شكلي           (

 .) به فراموشي سپرده شده است
 

هـا و   گفته و نبود برنامه و طرحي فراگيـر بـراي مـديريت عامـل         در شرايط عدم دسترسي به دو ابزار بسيار مهم پيش         
 بعنـوان  ١٣٧١كه در سال (صصي شهر تهران  كنندة شالودة شهر تهران، شوراي تخ      دهنده و دگرگون   هاي شكل  پديده

هاي خود را به  گفت و شنودها و تالش) تنها جمع تخصصي و بدون مشابه و رقيب در صحنه تبادل انديشه ظاهر شد 
هـا و    تواند بستري اصلي و اساسي براي پـژوهش و بررسـي همـان عامـل               سوي تدوين منشوري هدايت كرد كه مي      

ار هماهنگي الزم، در بلند  مدت، در  چهارگونه فضاي قابل تميز و وابسته به يكـديگر،                  ها به شمار آيد و خواست      پديده
 :به شرح زير بشود

 )زيست محيطي( فضاي اكولوژيك -١
  فضاي كالبدي -٢
  اجتماعي - فضاي فرهنگي -٣
  فضاي مديريت شهري-٤
هستيم بندي   نوع تقسيم يكگزينشاز  ناچار ، كه براي پرهيز از هرج و مرج در بيان و فهرست نمودن مشكالت       ماو  
 . دهيم  قرار مي مبنارابندي  ، همين تقسيمنيز

 
اي مشترك و مـورد توافـق از منظومـه شـهري تهـران،       همچنين در آغاز، به منظور به دست دادن مفهوم و محدوده 

 . ايم ايم و سپس به فضاهاي چهارگانه مذكور پرداخته گفتاري را به اين باب اختصاص داده
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

١

 مفهوم و محدوده منظومه شهري تهران 
 

 داري صنعتي را جاي داده است كه گروهي هاي پيشرفته توليد سرمايه شهر تهران در خود شماري از انواع و شكل

در همين شهر شـكلهاي  .  هستند  تا حد زيادي مستقل از آن ديگردر پيوند با مدار اقتصاد جهاني و گروهي     از آنها   
 از -داري متوسط و ابتدايي، نظـام سـوداگري و نظـام صـنفي         داري، نظام توليد سرمايه     ة خرده توليد سرمايه   گذشت

.  و فعاليتهاي اقتصادي بسيار پيش پا افتـاده جـاي دارنـد            -گونة قديم گرفته تا گونة تحول يافته و گستردة جديد         
در ) پرولتاريـا (طبقة كـارگر صـنعتي      . دار هستند  ان كامالً سرزنده و ج    ها سياري از رشته  فعاليتهاي پيشه ورانه در ب    

هـاي خـارج     در امتداد جـاده   (شهر تهران سكونت دارد و در واحدهاي صنعتي پخش شده در غرب و شرق تهران                
حـال، انبـوه   در عـين  . يا در واحدهاي پراكنده داخل و خارج شهر به كار اشـتغال دارد         ) شهر و به عمق نسبتاً زياد     

 دستفروشي و از همه مهمتر  فروشي، حمل و نقل، باربري، ماهر در بخشهاي خدماتي، خردهان غيرفراواني از كارگر

 زيـادي از كـارگران    شـمار  بـا زننـد و همـراه       بخش ساختمان مشغول به كار هستند يا در خيل بيكاران پرسه مي           
وي ويكتوريـايي مـاركس     سازند كه بـا پرولتاريـاي صـنعتي الگـ          را مي » جهان سومي «ها، همانا كارگران     كارخانه
 . هاي مهم دارند تفاوت

 
هـاي   يـه هـا و ال    تمركز انباشت سرمايه در كل جامعه به نفع شهر تهران و در شهر تهران به نفع نهادها، شـركت                  

زا نبوده   اما اين تمركز همراه با توسعة اقتصادي در رشد صنعتي و داراي ماهيت درون     اجتماعي معين قطعيت دارد   
جايي ثروت و درآمد، رانـت و اسـتفاده از امتيازهـاي            ده است مبتني بر درآمد نفت، جاب      ركزي بو برعكس تم . است

دولتي و نقدينگي و كمتر در خدمات توسعة عمقي و گسـترده و بيشـتر در خـدمات مصـرف، برتـري سياسـي و                         
 مقياس را به نفع     هاي كاري صرفه  پشتوانة صنعتي چنين تمركز و چنين تقسيم       بي. اجتماعي و طبقاتي و نظاير آن     

فرآيندي يـك   عالوه بر اين، ماهيت چنين      . كند يك شهر صنعتي يا پشتيباني كننده با رشد همه جانبه ايجاد نمي           

براي فعاليتهايي كـه  . اند هاي مقياس براساس رشد فعاليتهاي ديگري پديد آمده        اما صرفه  رشد ناموزون بوده است   
همخواني ندارد و البته اين وضعيت در شهري پديد آمده است كـه             با شرايط توليد و گسترش دانش و فن چندان          

كرد ارزشهاي بالندة فرهنگي و اجتماعي و روشنفكري و          بيش از آنچه نابهنجاري اقتصادي و اجتماعي ايجاب مي        

اي از نـاموزوني شـهري    هنري و سياسي به ارمغان آورده است و اين نيز مانند بحث طبقة كـارگر صـنعتي جنبـه          
ه هر حال شرايط براي گسترش فعاليت خدمات تجاري، تمركـز اداري، تمركـز سياسـي و داراي اهميـت                    ب. است
جايي ارزشهاي مادي و درآمدها در اين شهر بـه           و براي جاب     از انقالب اسالمي،   المللي بسيار زياد به ويژه پس      بين

 تهران را ،و مجموعة شهري) ران بزرگته(گانه  ودو   امواج مهاجرت در محدودة مناطق بيست تمركزها،. وجود آمد

 . پديد آوردند و اينها هم به ناموزوني دامن زدند هم به شرايط رشد ناموزون غيرصنعتي
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٢

 
هـاي   كـه در اصـل مبتنـي بـر تزريـق         (جايي درآمـد    شهري، سود ناشي از جاب      از رانت  داري شهري، استفاده   زمين

وسط شهري و طبقة متوسط باال و اقشار مرفـه بـه حسـاب              گيري طبقة مت   اي براي شكل   نيروي عمده ) اند بيروني
اي در    و بـه گونـه     ١٣٤٢ تـا    ١٣٢٠ها، چهرة شـهر را در فاصـلة          هاي مصرفي تندگذر، و پرمصرفي     سليقه. آيند مي

به رغم محدوديتهاي ناشـي     (اي ديگر    آميزتر و از آن تاريخ تاكنون باز به گونه          بسيار شتاب  ١٣٥٧ تا   ١٣٤٢فاصلة  
تغيير داده هر دوره كيفيت و شتاب خاصي داشـته اسـت و در مجمـوع                ) تحميليبعد از انقالب و جنگ      از شرايط   

چهره و كاركرد خيابانها تحت تأثير رشد ناموزون، تحت تاثير مصرف كاالهايي چون اتومبيلها، لوازم منـزل و جـز      
ها از يكسو و تراكم و تمركز        نشيني اندوام و اعي   مصرف اتومبيل و كاالهاي مصرفي با دوام و كم        . آن تغيير يافتند  

و ضرورت تحرك نيروي كار صنعتي و خدماتي از ديگر سو، دوگونه بزرگراه سازي را در امتدادهاي شهر، هـر دو                     
در چند سال اخير شاهد رشد بزرگراهها و حركت اتومبيلهاي گران           . اند  موجب شده   گونه با جنبه بازتابي گشايشي،    

اي را در  كانهـاي حاشـيه  يم، در حالي كه بزرگراههاي ديگري نيروي كار و اقشار ساكن منها هست   قيمت بر روي آ   
 . دهند  از خود عبور مي محل كار- خانهفاصلة

 
  فضايي تهران -فرآيندهاي توسعه كالبدي

 
 فضـايي تهـران را بـا توجـه بـه اصـطالحات              -توان تاريخ تحوالت و توسعة كالبدي       مي  در يك بررسي اجمالي،   

 .  خالصه شده است١فيايي شهري به پنج دوره تقسيم كرد كه در جدول شماره جغرا

 
  فضايي تهران- فرآيند تاريخي توسعة كالبدي -١جدول شماره 

  نوع توسعه )هجري شمسي(تاريخ  دوره

 گيري تهران عيني و تهران قديم  شكل ١٣٠٠ تا ١١٦٤ اول

 نوسازي و تكوين تهران جديد ١٣٢٠ تا ١٣٠١ دوم

  تكوين مادر شهر و كالن شهر تهران  ١٣٤٠ تا ١٣٢١ ومس

 تكوين مجموعة شهري تهران  ١٣٥٧ تا ١٣٤١ چهارم

 تكوين منظومة شهري تهران  ١٣٧٠ تا ١٣٥٨ پنجم

شهر تهران به اقتضاي وضع مكان و مقر خود از يك طرف، و توسعة سريع و شتابناك از طرف ديگر، در طول دو 
توان شكلهاي عمدة توسعة  مي. ف توسعة كالبدي را به تجربه و با هم تركيب كرده استسدة گذشته اشكال مختل

 .  نشان داد٢ فضايي تهران را به صورت جدول شمارة -كالبدي

٣

 
 فضايي تهـران را بـه چهـار         -توان توسعة كالبدي     از نظر آهنگ توسعه و نيز نحوة توسعه پيوسته يا ناپيوسته مي           

طوري كه تاريخ تحـوالت كالبـدي تهـران نشـان           ب .  آمده است  ٣ه در  جدول شمارة      ك مختلف تقسيم كرد      دورة
 به طور عمده به صورت پيوسته و متصل بوده، اما از آن به بعـد، بنـا   ١٣٥٠دهد، توسعة شهر تا حدود سالهاي       مي

نهـا پديـدة   در ايـن دوره نـه ت  . به داليل مختلف شكل توسعة ناپيوسته و پيراموني به صورت غالب درآمده اسـت            
نشيني در اطـراف تهـران بـه صـورت رايـج درآمـد، بلكـه روسـتاها و شـهرهاي واقـع در                         سازي و حومه   شهرك

در نتيجـه زمينـة پيـدايش       .  مضـاعف و القـايي نهادنـد        شهرستانهاي مجاور نيز تحت تأثير تهران رو بـه توسـعة          
سـازي در   روند شهرك.  فراهم شدهاي شهري مختلف و در نهايت زمينة پيدايش منظومة شهري تهران          مجموعه

 به حوزه شهرستانهاي شميرانات و ري ١٣٤٠ در اراضي چسبيده به شهر آغاز، و در دهة ١٣٣٠تهران از آغاز دهة  
 .  تا حدود شهرهاي كرج، ورامين، شهريار، دماوند، هشتگرد و غيره توسعه پيدا كرد١٣٥٠كشيده شد و در دهة 

 
  فضاي تهران-ة كالبدي  اشكال عمدة توسع-٢جدول شماره 

 ويژگيهاي اصلي دورة زماني شكل توسعه رديف

 توسعة پيوسته و متحدالمركز ١٣٢٠از آغاز تا  توسعة مركزي ١

 توسعه در راستاي محورهاي ارتباطي ١٣٤٠ تا ١٣٢١ توسعة شعاعي  ٢

 توسعه ميان محورهاي اصلي و فرعي ١٣٥٧ تا ١٣٤١ اي توسعة پهنه ٣

 توسعه و پيوستگي ميان كانونهاي پيراموني  ١٣٧٠ تا ١٣٥٨ يا توسعة شبكه ٤

 
  فضايي تهران- آهنگ و نحوة توسعة كالبدي-٣جدول شمارة 

 دورة تاريخي آهنگ و نحوة توسعه دوره

 ١٣٢٠ تا ١٣٠٠ توسعة آرام اول

 ١٣٤٠ تا ١٣٢١ توسعة سريع دوم

 ١٣٥٧ تا ١٣٤١ )پيوسته(توسعة شتابان  سوم

 ١٣٧٠ تا ١٣٥٨ )گسسته(تابان توسعة ش چهارم

 

در طول اين چند دهه بسياري از روستاها در پيكر شهرها ادغام، بسياري از سكنه خالي و بسياري به شـهرك يـا             
 . آنها در قلمرو حوزة نفوذ تهران قرار گرفتند شهرهاي جديد بدل شدند و در نهايت همة
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هـاي   كـه در اصـل مبتنـي بـر تزريـق         (جايي درآمـد    شهري، سود ناشي از جاب      از رانت  داري شهري، استفاده   زمين

وسط شهري و طبقة متوسط باال و اقشار مرفـه بـه حسـاب              گيري طبقة مت   اي براي شكل   نيروي عمده ) اند بيروني
اي در    و بـه گونـه     ١٣٤٢ تـا    ١٣٢٠ها، چهرة شـهر را در فاصـلة          هاي مصرفي تندگذر، و پرمصرفي     سليقه. آيند مي

به رغم محدوديتهاي ناشـي     (اي ديگر    آميزتر و از آن تاريخ تاكنون باز به گونه          بسيار شتاب  ١٣٥٧ تا   ١٣٤٢فاصلة  
تغيير داده هر دوره كيفيت و شتاب خاصي داشـته اسـت و در مجمـوع                ) تحميليبعد از انقالب و جنگ      از شرايط   

چهره و كاركرد خيابانها تحت تأثير رشد ناموزون، تحت تاثير مصرف كاالهايي چون اتومبيلها، لوازم منـزل و جـز      
ها از يكسو و تراكم و تمركز        نشيني اندوام و اعي   مصرف اتومبيل و كاالهاي مصرفي با دوام و كم        . آن تغيير يافتند  

و ضرورت تحرك نيروي كار صنعتي و خدماتي از ديگر سو، دوگونه بزرگراه سازي را در امتدادهاي شهر، هـر دو                     
در چند سال اخير شاهد رشد بزرگراهها و حركت اتومبيلهاي گران           . اند  موجب شده   گونه با جنبه بازتابي گشايشي،    

اي را در  كانهـاي حاشـيه  يم، در حالي كه بزرگراههاي ديگري نيروي كار و اقشار ساكن منها هست   قيمت بر روي آ   
 . دهند  از خود عبور مي محل كار- خانهفاصلة

 
  فضايي تهران -فرآيندهاي توسعه كالبدي

 
 فضـايي تهـران را بـا توجـه بـه اصـطالحات              -توان تاريخ تحوالت و توسعة كالبدي       مي  در يك بررسي اجمالي،   

 .  خالصه شده است١فيايي شهري به پنج دوره تقسيم كرد كه در جدول شماره جغرا

 
  فضايي تهران- فرآيند تاريخي توسعة كالبدي -١جدول شماره 

  نوع توسعه )هجري شمسي(تاريخ  دوره

 گيري تهران عيني و تهران قديم  شكل ١٣٠٠ تا ١١٦٤ اول

 نوسازي و تكوين تهران جديد ١٣٢٠ تا ١٣٠١ دوم

  تكوين مادر شهر و كالن شهر تهران  ١٣٤٠ تا ١٣٢١ ومس

 تكوين مجموعة شهري تهران  ١٣٥٧ تا ١٣٤١ چهارم

 تكوين منظومة شهري تهران  ١٣٧٠ تا ١٣٥٨ پنجم

شهر تهران به اقتضاي وضع مكان و مقر خود از يك طرف، و توسعة سريع و شتابناك از طرف ديگر، در طول دو 
توان شكلهاي عمدة توسعة  مي. ف توسعة كالبدي را به تجربه و با هم تركيب كرده استسدة گذشته اشكال مختل

 .  نشان داد٢ فضايي تهران را به صورت جدول شمارة -كالبدي

٣

 
 فضايي تهـران را بـه چهـار         -توان توسعة كالبدي     از نظر آهنگ توسعه و نيز نحوة توسعه پيوسته يا ناپيوسته مي           

طوري كه تاريخ تحـوالت كالبـدي تهـران نشـان           ب .  آمده است  ٣ه در  جدول شمارة      ك مختلف تقسيم كرد      دورة
 به طور عمده به صورت پيوسته و متصل بوده، اما از آن به بعـد، بنـا   ١٣٥٠دهد، توسعة شهر تا حدود سالهاي       مي

نهـا پديـدة   در ايـن دوره نـه ت  . به داليل مختلف شكل توسعة ناپيوسته و پيراموني به صورت غالب درآمده اسـت            
نشيني در اطـراف تهـران بـه صـورت رايـج درآمـد، بلكـه روسـتاها و شـهرهاي واقـع در                         سازي و حومه   شهرك

در نتيجـه زمينـة پيـدايش       .  مضـاعف و القـايي نهادنـد        شهرستانهاي مجاور نيز تحت تأثير تهران رو بـه توسـعة          
سـازي در   روند شهرك.  فراهم شدهاي شهري مختلف و در نهايت زمينة پيدايش منظومة شهري تهران          مجموعه

 به حوزه شهرستانهاي شميرانات و ري ١٣٤٠ در اراضي چسبيده به شهر آغاز، و در دهة ١٣٣٠تهران از آغاز دهة  
 .  تا حدود شهرهاي كرج، ورامين، شهريار، دماوند، هشتگرد و غيره توسعه پيدا كرد١٣٥٠كشيده شد و در دهة 

 
  فضاي تهران-ة كالبدي  اشكال عمدة توسع-٢جدول شماره 

 ويژگيهاي اصلي دورة زماني شكل توسعه رديف

 توسعة پيوسته و متحدالمركز ١٣٢٠از آغاز تا  توسعة مركزي ١

 توسعه در راستاي محورهاي ارتباطي ١٣٤٠ تا ١٣٢١ توسعة شعاعي  ٢

 توسعه ميان محورهاي اصلي و فرعي ١٣٥٧ تا ١٣٤١ اي توسعة پهنه ٣

 توسعه و پيوستگي ميان كانونهاي پيراموني  ١٣٧٠ تا ١٣٥٨ يا توسعة شبكه ٤

 
  فضايي تهران- آهنگ و نحوة توسعة كالبدي-٣جدول شمارة 

 دورة تاريخي آهنگ و نحوة توسعه دوره

 ١٣٢٠ تا ١٣٠٠ توسعة آرام اول

 ١٣٤٠ تا ١٣٢١ توسعة سريع دوم

 ١٣٥٧ تا ١٣٤١ )پيوسته(توسعة شتابان  سوم

 ١٣٧٠ تا ١٣٥٨ )گسسته(تابان توسعة ش چهارم

 

در طول اين چند دهه بسياري از روستاها در پيكر شهرها ادغام، بسياري از سكنه خالي و بسياري به شـهرك يـا             
 . آنها در قلمرو حوزة نفوذ تهران قرار گرفتند شهرهاي جديد بدل شدند و در نهايت همة
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 ابعاد و قلمرو منظومة شهري تهران 

 
 فضـايي و  -شناسي ديدگاهها و نظرات مختلفي دربارة شناخت و معرفـي ابعـاد كالبـدي      د تهران در مطالعات جدي  

 .  ارائه شده است٤اي از آنها در جدول شمارة  حوزه نفوذ تهران مطرح شده كه خالصه
 

  معرفي چند ديدگاه دربارة حوزة نفوذ تهران-٤جدول شمارة 

 مأخذ )نفر (جمعيت مشخصات محدود عنوان به كار رفته شماره

 محدودة منطقه ١
 تهران بزرگ

 ري، كـرج،    شامل شهرستانهاي تهران، شميرانات   
قسمت غربـي بخـش دماونـد، قسـمتي از شـرق            

 )آبيك(شهرستان قزوين 
 ــــ

 دبيرخانه شوراي نظارت
 بر گسترش

شامل شهرستانهاي تهران، ري، شميرانات، كـرج        منطقه تهران ٢
 بع وسعت هزار كيلومترمر١٥و ورامين با 

ــكن و   ميليون٨ وزارت مســـــــ
 شهرسازي

حوزة نفوذ منطقة  ٣
 تهران بزرگ

هاي شمالي تا نـواحي ورامـين و ربـاط          از كوهپايه 
جــادة تهــران (آبــاد  كــريم در جنــوب و از شــريف

در شرق، تـا    )  آمل -جادة تهران   (و رودهن   )مشهد
 آن سوي شهر كرج و هشتگرد در غرب

 ــــ

ريزي شهر   سازمان برنامه 
 ران ته

به وسعت تهران، كرج، هشتگرد، نظرآباد، شهريار،        منطقه شهري تهران ٤
 اسالمشهر، رباط كريم و ورامين

  ميليون٩
 )١٣٨١در  (

مطالعــات طــرح آمــايش 
 سرزمين

منطقه شهري تهران  ٥
 بزرگ

 نقطـه و    ٤٥ شـامل    -تمام استان تهران بجز قـم     
 نقطـه   ٢٠كانون زيستي كوچك و بـزرگ شـامل         

 ٥٠ تـا    ٤٠ تـا شـعاع      - هزار نفر  ٥ز  شهري بيش ا  
 كيلومتر

 دكتر اصغر ارجمند نيا  ميليون٥/٧

ــرج،    منطقة تهران ٦ ــميرانات، ك ــران، ري، ش ــتانهاي ته شهرس

 ورامين

طرح حفظ و سـاماندهي       ميليون٨

 تهران 

 دكتر فريبرز رئيس دانا  ميليون٧/٧  شهر١٩ شامل -همه استان بجز شهرستان قم مجموعة شهري ٧

ظومة شهري من ٨

 تهران

 دكتر محمدتقي رهنمايي  ميليون٧  شهر در منطقة تهران١٤شامل 

 
آيد، مفهوم عام تهران امروزه بـر ابعـاد مقياسـهاي فضـايي و         به طوري كه از ديدگاهها و مطالعات مختلف بر مي         

تان و حتـي    عملكردي مختلف داللت دارد كه از هستة تاريخي شهر تا يك منظومة بزرگ شهري را در سطح اس                 
 كيلـومتري شـامل     ١٦٠در برخي از مطالعات حوزة نفوذ بالقوة تهـران در يـك شـعاع               . گيرند فراتر از آن در برمي    

٥

در آخرين تقسيمات كشـوري     . شهرستانهاي تهران، كرج، قزوين، ساوه، قم، گرمسار و فيروزكوه برآورد شده است           
 شميرانات، كـرج، ري، دماونـد، ورامـين، اسـالم           شامل تهران، ( شهرستان   ١١تهران داراي   ) ١٣٧٣مصوب سال   (

رسـد كـه بـه غيـر از دو       در يك بررسي اجمالي چنين به نظـر مـي         . است) شهر، شهريار، ساوجبالغ، قم و قزوين     
شهرستان قم و قزوين، سراسر استان تهران در واقع در قلمرو حوزة نفوذ مستقيم كالن شهر تهـران قـرار دارد و                      

و روستاهاي واقع در اين گستره، يـك مجموعـه بـزرگ بـه هـم پيوسـته را تشـكيل                     مجموعة شهرها، شهركها    
 . دهند مي

 
از فشـم تـا   ( كيلـومتر عـرض   ٨٥و ) از دماوند تـا هشـتگرد  ( كيلومتر طول ١٥٠اين منطقة وسيع شهري بيش از     

بـا  . رسـد  فر مـي   ميليون ن  ٥/٩ هزار كيلومتر مربع و جمعيت آن به حدود          ٩دارد كه وسعت آن به حدود       ) آباد حسن
توجه به آخرين آمار و اطالعات موجود مشخصات كمي حوزة نفوذ منظومة شهري تهران به شرح جدول شـمارة                   

  : خواهد بود٥
 

  مشخصات كمي حوزه نفوذ منطقة شهري تهران-٥جدول 

  شهرستان٩ حوزه تقسيمات كشوري

  كيلومترمربع٩٠٠٠ وسعت

  ميليون نفر٥/٩ جمعيت

  ميليون نفر٢/٨ جمعيت شهري

  ميليون نفر٣/١ جمعيت روستايي

  شهر٢٧ تعداد نقاط شهري

  روستا١٣٦٥ تعداد نقاط روستايي

 
 اجتماعي شـهرها و روسـتاهاي منطقـة حـوزة نفـوذ تهـران               -با توجه به نحوة تركيب فضايي و روابط اقتصادي          

تواند با مفهـوم منظومـة      دهند كه مي   يتوان گفت كه تمامي آنها يك نظام واحد ناپيوستة فضايي را تشكيل م             مي

در واقع، سرنوشت و عملكرد تمام اين منظومة بزرگ بـه روابـط و              .  انطباق داشته باشد   (Conurbation)شهري  
 . كنش متقابل همة عناصر آن وابسته است

 گيري منظومة شهري تهران  روند شكل
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٦

در پيرامون تهران وجـود داشـت كـه بـه طـور      در حدود صد سال پيش تنها دو نقطة شهري، يعني ري و ورامين   
كرج و تجريش اولين شهرهايي بودند كه به طور مسـتقيم،           . مستقل و پيش از شهر شدن تهران پديد آمده بودند         

 شـهر در    ٥ تعـداد    ١٣٣٥در سرشـماري سـال      .  شـكل گرفتنـد    ١٣٢٠تحت تأثير توسعه تهران در سالهاي بعد از         
 به  ١٣٦٥ شهر و در     ١٤ به   ١٣٥٥ شهر، در سال     ٨ به   ١٣٤٥ تعداد در سال     اين. پيرامون تهران گزارش شده است    

 كانون جمعيتي جديد در اطراف تهران شـهر        ٦ طبق آخرين مصوبات وزارت كشور       ١٣٧٣در سال   .  شهر رسيد  ١٩
 . اعالم شدند

 
 نقطة شهري كوچك و بـزرگ در قلمـرو منظومـة شـهري تهـران وجـود دارد كـه اگـر              ٢٣در حال حاضر حدود     

را  جداگانه حساب ) يعني رجايي شهر و مهرشهر(و كرج بزرگ ) يعني تجريش و ري(شهرهاي جزو تهران بزرگ 
گيري و توسعة شهرهاي اطراف تهـران ميـان           روند شكل  ٦در جدول شمارة    . رسد  شهر مي  ٢٧كنيم، اين رقم به     

 .  ارائه شده است١٣٧٠ تا ١٣٣٥سالهاي 
 

 )هزارنفر(          )١٣٧٠ تا ١٣٣٥(وسعة منظومه شهري تهران گيري و ت  روند شكل-٦جدول شمارة 

١٣٧٠ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ ١٣٢٥ 
 جمعيت شهر جمعيت شهر جمعيت شهر جمعيت شهر جمعيت شهر رديف

تهران  ٢٠٠٠ تهران ١٥٠٠ تهران ١
 ∗بزرگ

تهران  ٤٥٠٠
 بزرگ

تهران  ٦٠٠٠
 ∗بزرگ

٦٦٠٠ 

كرج  ٢٧٠ كرج ١٢٨ كرج ١٥٧ تحريش ٢٦ تجريش ٢
 ∗بزرگ

٨٥٠ 

 ٢٤٥ اسالمشهر ٢١٥ اسالمشهر ٥٠ اسالمشهر ١٠٢ ري ٢٢ ري ٣

رجايي  ٢٦ ورامين ٤٤ كرج  ١٥ كرج ٤
 شهر

 ١٠٦ قرچك ١١٨

قلعه  ٢٨ قرچك ١٥ قرچك ١١ ورامين ٥ ورامين ٥
 حسنخان

٩٠ 

 ٨٤ ورامين   ١٢ شهريار ٢ شهريار ١٥٧٠ ٥ ٦

 ٢٢ شهريار ٥٨ ورامين ١٠ دماوند ٦ پيشوا   ٧

 ٢٩ كريم رباط ٥٧ مهرشهر ١٠ پيشوا ٥ اشتهارد   ٨

 ٢٨ نظرآباد ٢٢ نظرآباد ١٠ نظرآباد ٢٢٠٠ ٨   ٩

 ٢٦ ماهدشت ٢٢ شهريار ٨ گوهردشت     ١٠

 ٢٥ هشتگرد ١٨ پيشوا ٦ هشتگرد     ١١

 ٢٢ دماوند ١٨ كريم رباط ٦ فيروزكوه     ١٢

 ٢١ پيشوا ١٧ هشتگرد ٤٨٠٠ ١٢+٢     ١٣

٧

 ٣١ فيروزكوه ١٥ ددماون       ١٤

 ١١ رودهن ٩ فيروزكوه       ١٥

 ٥/٩ اشتهارد ٨ اشتهارد       ١٦

 ٨ لواسان ٧ رودهن       ١٧

 ٥/٦ قشم ٦ لواسان       ١٨

 ٦ آباد حسن ٥ قشم       ١٩

 ٤ پاكدشت ٢ گيالن       ٢٠

 ٢ جوادآباد ٧٠٠٠ ١٩       ٢١

 ٢ گيالن         ٢٢

 ١ طالقان         ٢٣

         ٨٢٠٠ ٢٣+٤ 

 تهران، تجريش، ري:  تهران بزرگ شامل∗

  شامل كرج، مهرشهر و رجايي شهر : كرج بزرگ∗

 

دهد كه اوالً همه آنها كم يا بيش تحت تأثير توسعة جمعيتي             گيري شهرهاي پيرامون تهران نشان مي      روند شكل 
به تبع ايـن رونـد،   . اند  دو سه دهه اخير شكل گرفتهو كالبدي فضايي تهران قرار داشته و ثانياً اغلب آنها در طول         

 منظومة شهري به وجود آمده و تحـوالت چشـمگيري نيـز در اوضـاع اقتصـادي،       شهركهاي بسياري در محدودة  
طبق اطالعات موجـود، بـه طـور كلـي     . جمعيتي و كالبدي روستاهاي واقع در اين محدوده به ظهور رسيده است           

نظومة شهري تهران شكل گرفته است كه تعدادي از آنهـا در محـدودة رسـمي                شهرك در محدودة م    ٢٠٠حدود  
 شـهرك جديـد در      ٣٠ حدود   ١٣٥٥-٦٥تنها در طول دهة     . اند شهرها و تعدادي ديگر در خارج از آنها مستقر شده         
يكـي از آثـار مهـم       .  هزار نفر را در خود جـاي داده اسـت          ٢٠٠منطقه تهران به وجود آمده كه جمعيتي در حدود          

پيدايش و توسعة منظومة شهري تهران، تحوالت اقتصـادي، اجتمـاعي و كالبـدي عميقـي اسـت كـه در وضـع                       
 روستا در اين محدوده وجـود       ١٧٠٠ حدود   ١٣٦٥طبق آمار سرشماري سال     . آمده است   روستاهاي منطقه به وجود   

 برخـي از آنهـا، ماننـد    انـد و بـرعكس      روستا خالي از سكنه شـده      ٣٣٠داشته است كه در اثر تحوالت اخير حدود         

 پيشوا و مانند اينها به سرعت رشد يافته و بـه شـهرها و مراكـز پرجمعيـت بـدل                 شهر، رباط كريم، قرچك،    اسالم
 . اند شده
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نظومة شهري تهران شكل گرفته است كه تعدادي از آنهـا در محـدودة رسـمي                شهرك در محدودة م    ٢٠٠حدود  
 شـهرك جديـد در      ٣٠ حدود   ١٣٥٥-٦٥تنها در طول دهة     . اند شهرها و تعدادي ديگر در خارج از آنها مستقر شده         
يكـي از آثـار مهـم       .  هزار نفر را در خود جـاي داده اسـت          ٢٠٠منطقه تهران به وجود آمده كه جمعيتي در حدود          

پيدايش و توسعة منظومة شهري تهران، تحوالت اقتصـادي، اجتمـاعي و كالبـدي عميقـي اسـت كـه در وضـع                       
 روستا در اين محدوده وجـود       ١٧٠٠ حدود   ١٣٦٥طبق آمار سرشماري سال     . آمده است   روستاهاي منطقه به وجود   

 برخـي از آنهـا، ماننـد    انـد و بـرعكس      روستا خالي از سكنه شـده      ٣٣٠داشته است كه در اثر تحوالت اخير حدود         

 پيشوا و مانند اينها به سرعت رشد يافته و بـه شـهرها و مراكـز پرجمعيـت بـدل                 شهر، رباط كريم، قرچك،    اسالم
 . اند شده
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٨

دهد كه برخي از آنها از رشد بسيار بـااليي برخـوردار             بررسي تحوالت جمعيتي روستاهاي منطقه تهران نشان مي       
 مرتبه، روستاي ميـان جـاده       ٣٦٥آباد    جمعيت روستاي ميان   ١٣٦٥ تا   ١٣٣٥هاي ميان   مثالً در فاصلة سال   . اند بوده
طبق سرشماري  .  مرتبه افزايش پيدا كرده است     ١١٠ مرتبه، و روستاي اكبرآباد      ١٢٣ مرتبه، باقرآباد كهريزك     ٢٥٣
 هزار نفـر و     ١٠ز   روستا با جمعيت بيش ا     ٩ هزار نفر،    ٥٠ روستا با جمعيت بيش از       ٢ در منطقة تهران     ١٣٦٥سال  

 .  هزار نفر وجود داشته است١٠ تا ٥ روستا با جمعيت بين ١٩
 

 تركيب عناصر منظومة شهري تهران 

 
هـاي بـزرگ    منظومة شهري تهران با ابعاد وسيع جمعيتي و فضايي و عملكردهاي بسيار متنوع يكي از مجموعـه        

يك موقعيـت ويـژه و اسـتثنايي برخـوردار     اين منظومة شهري در مقياس ملي از   . شهري در مقياس جهاني است    

رغـم   منظومـة شـهري تهـران، علـي       . بخشـد  كننده در حيات عمومي كشور مـي       است كه به آن يك نقش تعيين      
كند كه از يك سو، بـا مكـان           اجتماعي و فضايي پيروي مي     -ناهمگونيها و تضادها از يك نظام پيچيدة اقتصادي       

بنـابراين سرنوشـت هـر      . نيروي كشش مادر شهر تهران در ارتباط است       جغرافيايي عناصر آن و از سوي ديگر، با         
يك از عناصر اين منظوم هاز نظر عملكردهاي اصلي شهرنشيني، يعني كـار و اشـتغال، توزيـع كـاال و خـدمات،                   

منظومة شهري تهران در درون خود از انواع روابـط  . ارتباطات و غيره به ساختار عملكرد كل منظومه بستگي دارد    
از . انـد   اجتماعي برخوردار است كه با نوعي نظام سلسله مراتبي سيستمي همراه      -يي، عملكردي، و اقتصادي     فضا

دهنده ايـن    توان گفت كه چندين مجموعة شهري بزرگ و كوچك به عنوان زير سيستمهاي تشكيل              اين نظر مي  

وعة شهري در درون منظومة     توان چندين مجم   در يك برداشت كلي  و اجمالي مي       . كنند منظومة بزرگ عمل مي   
 . اند  ارائه شده٧شهري تهران تشخيص داد كه در جدول شمارة 

 
 هاي شهري در درون منظومة شهري تهران  مجموعه-٧جدول شمارة 

 كانونهاي اصلي نام مجموعه شهري رديف

 تهران، تجريش، ري، باقرآباد مجموعة شهري تهران ١

 شهر، ماهدشت يكرج، مهرشهر، رجاي مجموعة شهري كرج ٢

 ورامين، قرچك، پيشوا، جواد آباد، پاكدشت مجموعة شهري ورامين ٣

 كريم، واوان، چهارلنگه شهر، رباط اسالم شهر مجموعة شهري اسالم ٤

 دماوند، رودهن، فيروزكوه مجموعة شهري دماوند ٥

 )قدس(خان  حسن شهريار، قلعه مجموعة شهري شهريار ٦

٩

 تهران توسعه آتي منظومه شهري 

 
بينـي كـرد كـه در      توان پيش  با توجه به گرايشهاي موجود و روند تحوالت كنوني در ساختار و عملكرد تهران مي              

سالهاي آتي همچنان بر ابعاد جمعيتي و فضايي منظومه شهري تهران افزوده خواهد شد و نقش و عملكرد آن در    
براسـاس  . ي منطقه و كشور توسعه خواهد يافت       محيط - فضايي و نظام زيست      -نظام شهرنشيني، نظام كالبدي     

 ٢١ تا ١٩ جمعيتي حدود ١٤٠٠شهر در سال   اسالم- كرج-برخي مطالعات و نظرات، به احتمال زياد مثلث تهران 
بـه  ( نقطه در داخل و پيرامون نزديك به اين مثلث به نقاط شهري جديـد                ٦٨ميليون نفر خواهد داشت و حداقل       

شـهر پيـدا     تبديل خواهند شد و برخي از آنها وضعي شـبيه اسـالم           )  هزار نفر جمعيت   ١٠مفهوم دارا بودن حداقل     
آباد در حاشية اسالم شهر اشاره كرد كه جمعيت آنها به ترتيـب   توان به اكبرآباد و سلطان خواهند كرد، از جمله مي   

اد هر يك جمعيتـي بـيش از        آب مامازن، سرآسياب و كمال   .  هزار نفر بالغ خواهد شد     ٢٠٦ هزار نفر و     ٢٥٥به حدود   

 هزار نفر خواهند داشت و آباديهـاي كنـوني قيـام دشـت، باقرآبـاد تهـران، باقرآبـاد ورامـين، خـاتون آبـاد،                           ١٠٠
 .  هزار نفر را در خود جاي خواهند داد١٠٠ تا ٥٠آباد، محمدآباد و ميان آباد هر يك جمعيتي بين  مشكين

 
 خالصه 

 

 فضايي خود از يك نظام چند ساختي مركب، تو در تو و پيچيـده تشـكيل                 - شهر تهران در مفهوم عام كالبدي      ∗
 . گيرد شده است كه هم عناصر و بافتهاي پيوسته و هم عناصر و بافتهاي ناپيوسته را در بر مي

تـوان از آن بـه صـورت          ساختار عمومي تهران از يك نظام سلسله مراتب سيستمي برخـوردار اسـت كـه مـي                 ∗
 ميليـون   ٥/٩ هزار كيلومتر وسعت و      ٩حدود  .  مجموعة شهري و منظومة شهري نام برد       شهر، مادرشهر، كالن 

شـود كـه تعـداد       بينـي مـي    پـيش .  روستا تشكيل شـده اسـت      ١٣٦٥ نقطه شهري و     ٢٧نفر جمعيت دارد و از      
 .  نقطه شهري برسد٦٨ به ١٤٠٠شهرهاي اين منظومه در سال 

مجموعـة  : انـد از  ة شهري متمايز تشخيص داد كـه عبـارت     مجموع ٦توان در درون منظومة شهري تهران         مي ∗

 . شهر، دماوند و شهريار شهري تهران، كرج، ورامين، اسالم

 فضايي تهران نوعي ارتبـاط و كـنش متقابـل وجـود دارد كـه                - ميان تمام عناصر و اندامهاي ساختار كالبدي         ∗

 . سازد ساختار و عملكرد همه آنها را به يكديگر وابسته مي

ريزي شهري و ساماندهي كالبدي فضايي براي تهران مسـتلزم آن اسـت كـه مقياسـها و      فيق هر نوع برنامه    تو ∗

 .نظامات چندگانة ساختار عمومي تهران درنظر گرفته شود
 .  تحليل سيستمي ساختار عمومي تهران به مطالعات منظم، تعاريف مشخص و واژگان مورد توافق نياز دارد∗
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دهد كه برخي از آنها از رشد بسيار بـااليي برخـوردار             بررسي تحوالت جمعيتي روستاهاي منطقه تهران نشان مي       
 مرتبه، روستاي ميـان جـاده       ٣٦٥آباد    جمعيت روستاي ميان   ١٣٦٥ تا   ١٣٣٥هاي ميان   مثالً در فاصلة سال   . اند بوده
طبق سرشماري  .  مرتبه افزايش پيدا كرده است     ١١٠ مرتبه، و روستاي اكبرآباد      ١٢٣ مرتبه، باقرآباد كهريزك     ٢٥٣
 هزار نفـر و     ١٠ز   روستا با جمعيت بيش ا     ٩ هزار نفر،    ٥٠ روستا با جمعيت بيش از       ٢ در منطقة تهران     ١٣٦٥سال  

 .  هزار نفر وجود داشته است١٠ تا ٥ روستا با جمعيت بين ١٩
 

 تركيب عناصر منظومة شهري تهران 

 
هـاي بـزرگ    منظومة شهري تهران با ابعاد وسيع جمعيتي و فضايي و عملكردهاي بسيار متنوع يكي از مجموعـه        

يك موقعيـت ويـژه و اسـتثنايي برخـوردار     اين منظومة شهري در مقياس ملي از   . شهري در مقياس جهاني است    

رغـم   منظومـة شـهري تهـران، علـي       . بخشـد  كننده در حيات عمومي كشور مـي       است كه به آن يك نقش تعيين      
كند كه از يك سو، بـا مكـان           اجتماعي و فضايي پيروي مي     -ناهمگونيها و تضادها از يك نظام پيچيدة اقتصادي       

بنـابراين سرنوشـت هـر      . نيروي كشش مادر شهر تهران در ارتباط است       جغرافيايي عناصر آن و از سوي ديگر، با         
يك از عناصر اين منظوم هاز نظر عملكردهاي اصلي شهرنشيني، يعني كـار و اشـتغال، توزيـع كـاال و خـدمات،                   

منظومة شهري تهران در درون خود از انواع روابـط  . ارتباطات و غيره به ساختار عملكرد كل منظومه بستگي دارد    
از . انـد   اجتماعي برخوردار است كه با نوعي نظام سلسله مراتبي سيستمي همراه      -يي، عملكردي، و اقتصادي     فضا

دهنده ايـن    توان گفت كه چندين مجموعة شهري بزرگ و كوچك به عنوان زير سيستمهاي تشكيل              اين نظر مي  

وعة شهري در درون منظومة     توان چندين مجم   در يك برداشت كلي  و اجمالي مي       . كنند منظومة بزرگ عمل مي   
 . اند  ارائه شده٧شهري تهران تشخيص داد كه در جدول شمارة 

 
 هاي شهري در درون منظومة شهري تهران  مجموعه-٧جدول شمارة 

 كانونهاي اصلي نام مجموعه شهري رديف

 تهران، تجريش، ري، باقرآباد مجموعة شهري تهران ١

 شهر، ماهدشت يكرج، مهرشهر، رجاي مجموعة شهري كرج ٢

 ورامين، قرچك، پيشوا، جواد آباد، پاكدشت مجموعة شهري ورامين ٣

 كريم، واوان، چهارلنگه شهر، رباط اسالم شهر مجموعة شهري اسالم ٤

 دماوند، رودهن، فيروزكوه مجموعة شهري دماوند ٥

 )قدس(خان  حسن شهريار، قلعه مجموعة شهري شهريار ٦

٩

 تهران توسعه آتي منظومه شهري 

 
بينـي كـرد كـه در      توان پيش  با توجه به گرايشهاي موجود و روند تحوالت كنوني در ساختار و عملكرد تهران مي              

سالهاي آتي همچنان بر ابعاد جمعيتي و فضايي منظومه شهري تهران افزوده خواهد شد و نقش و عملكرد آن در    
براسـاس  . ي منطقه و كشور توسعه خواهد يافت       محيط - فضايي و نظام زيست      -نظام شهرنشيني، نظام كالبدي     

 ٢١ تا ١٩ جمعيتي حدود ١٤٠٠شهر در سال   اسالم- كرج-برخي مطالعات و نظرات، به احتمال زياد مثلث تهران 
بـه  ( نقطه در داخل و پيرامون نزديك به اين مثلث به نقاط شهري جديـد                ٦٨ميليون نفر خواهد داشت و حداقل       

شـهر پيـدا     تبديل خواهند شد و برخي از آنها وضعي شـبيه اسـالم           )  هزار نفر جمعيت   ١٠مفهوم دارا بودن حداقل     
آباد در حاشية اسالم شهر اشاره كرد كه جمعيت آنها به ترتيـب   توان به اكبرآباد و سلطان خواهند كرد، از جمله مي   

اد هر يك جمعيتـي بـيش از        آب مامازن، سرآسياب و كمال   .  هزار نفر بالغ خواهد شد     ٢٠٦ هزار نفر و     ٢٥٥به حدود   

 هزار نفر خواهند داشت و آباديهـاي كنـوني قيـام دشـت، باقرآبـاد تهـران، باقرآبـاد ورامـين، خـاتون آبـاد،                           ١٠٠
 .  هزار نفر را در خود جاي خواهند داد١٠٠ تا ٥٠آباد، محمدآباد و ميان آباد هر يك جمعيتي بين  مشكين

 
 خالصه 

 

 فضايي خود از يك نظام چند ساختي مركب، تو در تو و پيچيـده تشـكيل                 - شهر تهران در مفهوم عام كالبدي      ∗
 . گيرد شده است كه هم عناصر و بافتهاي پيوسته و هم عناصر و بافتهاي ناپيوسته را در بر مي

تـوان از آن بـه صـورت          ساختار عمومي تهران از يك نظام سلسله مراتب سيستمي برخـوردار اسـت كـه مـي                 ∗
 ميليـون   ٥/٩ هزار كيلومتر وسعت و      ٩حدود  .  مجموعة شهري و منظومة شهري نام برد       شهر، مادرشهر، كالن 

شـود كـه تعـداد       بينـي مـي    پـيش .  روستا تشكيل شـده اسـت      ١٣٦٥ نقطه شهري و     ٢٧نفر جمعيت دارد و از      
 .  نقطه شهري برسد٦٨ به ١٤٠٠شهرهاي اين منظومه در سال 

مجموعـة  : انـد از  ة شهري متمايز تشخيص داد كـه عبـارت     مجموع ٦توان در درون منظومة شهري تهران         مي ∗

 . شهر، دماوند و شهريار شهري تهران، كرج، ورامين، اسالم

 فضايي تهران نوعي ارتبـاط و كـنش متقابـل وجـود دارد كـه                - ميان تمام عناصر و اندامهاي ساختار كالبدي         ∗

 . سازد ساختار و عملكرد همه آنها را به يكديگر وابسته مي

ريزي شهري و ساماندهي كالبدي فضايي براي تهران مسـتلزم آن اسـت كـه مقياسـها و      فيق هر نوع برنامه    تو ∗

 .نظامات چندگانة ساختار عمومي تهران درنظر گرفته شود
 .  تحليل سيستمي ساختار عمومي تهران به مطالعات منظم، تعاريف مشخص و واژگان مورد توافق نياز دارد∗
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 ) محيطيزيست(فضاي اكولوژيك  
 

 هاي اكولوژيك تهران ويژگي
 

آبهاي سطحي دامنه كوههاي البرز به سـمت جنـوب          . اي بين كوه و كوير استقرار يافته است        شهر تهران در پهنه   
فـرم  . شود و امتداد عمومي جريان بادهاي غربي با جهت كلـي كوههـاي البـرز تقريبـاً مـوازي اسـت                    هدايت مي 

ت هاللي شكل و تهران در داخل اين هالل توسعه يافته و از معرض بادهـاي                كوهستان البرز در اين ناحيه بصور     

 . غربي دورمانده است
 

گـردد و همـين تمايـل سـبب انحـراف            كوهها در سمت غرب تهران تا كرج قدري به طرف جنوب متمايـل مـي              

ر درشـت  به همين علـت بـاد د  . شود وزشهاي سطحي از دامنه كوهستان به سوي نواحي جنوبي دشت تهران مي         
نحوه قرارگيري كوههـاي اطـراف تهـران و         . يابد شهريار و مهرآباد نسبت به دامنه كوهستان سرعت بيشتري مي         

استقرار شهر در فضاي هاللي شكل كوهها  مانع موثري در برابر نفوذ جريان بادهاي غربي به درون فضاي شهر                    
عـدم تحـرك هـوا بـه     . گردد  برخوردار ميهاي مجاور خود از سكون بيشتري شده و هواي تهران نسبت به دشت 

ها در تنگناي كوهسـتان   باعث انباشتگي شديد آلودگي» وارونگي هوا«يا » اينورژن«ويژه در زمستان و در هنگام    
 . شود شرق تهران مي

 

شوند با جويبارهائي كه از چشمه سـارهاي      هاي تنفسي شهر محسوب مي      در واقع ريه    كه البرزهاي كوهستان    دره
دشـت جنـوبي تهـران از آبرفتهـاي     . انـد  هاي شمال شهر تهـران را بوجـود آورده     يابد ييالق   كوه جريان مي   درون

. هاي كرج و جاجرود بوجود آمده است كه در اين اراضي كشتزارها و روستاهاي متعـددي پراكنـده اسـت                    رودخانه

 . گردد  محدود مياين اراضي از سمت جنوب بوسيله كوير و از سمت شمال بوسيله كوهستان البرز
 

هـا و باغهـاي شـمال و تعـداد           اي از اراضي كشاورزي جنوب و ييالق       متاسفانه طي نيم قرن گذشته بخش عمده      
زيادي از دهات و آباديهاي پيرامون شهر تهران به علت گسترش فيزيكي شهر به زير سـاخت و سـازهاي وسـيع           

ارتفاعات كوهستان البرز و سرخه حصار و از سـوي          از سوي شمال و شرق با       : رفته و از هر سو محدود شده است       
چنين اراضي جنوب غرب تهران از نظر مقاومت خاك          هم. جنوب با اراضي كشاورزي و باالآمدن آبهاي زيرزميني       

دشواريهاي توسعه فيزيكي شهر تهران از      . بشدت ضعيف است در حالي كه بهترين اراضي در اين ناحيه قرار دارد            

 . ر را به سوي غرب و كرج هدايت نموده استهر سوء به تدريج شه

١١

 فضاي سبز 
 

 مقدمه 

 
هـاي   اي سالم و مرفه، از طريق هماهنگي بـين برنامـه       اقتصادي و بوجود آوردن جامعه     -تداوم پيشرفت اجتماعي  

هاي توسعه و عمران اقتصادي و اجتمـاعي از يـك طـرف و بهبـود شـرايط زيسـتي و        آموزشي و تربيتي و برنامه   
بهمين دليـل حفاظـت از محـيط طبيعـي و توسـعه             . سمي و رواني جمعيت از طرف ديگر ممكن است        سالمت ج 

برداري متعادل و متناسب با احتياجات و امكانات محيط طبيعي، توسعه فضاي سبز شهري و برون شـهري و                   بهره
نشـيني از ابعـاد     توسعه فضاهاي تفريحي و گذران وقت آزاد و مراكز ورزشي و تربيت بدني، در دورانـي كـه شهر                  

 .دهد اي را بخود اختصاص مي اي برخوردار شده است اهميت ويژه گسترده

 
توسعه روزافزون شهر تهران و يا فضاي ساخته شده شهري در سالهاي اخيـر سـرعت و شـتاب بيشـتري بخـود                       

ا طـي  بايسـت كيلومترهـا مسـافت ر    گرفته است، به طوري كه براي رسيدن به فضاي باز و اراضي كشاورزي مي    

غيـر از سـطح زيـر پوشـش     . آوريم در اين مقوله راجع به كيفيت فضاهاي ساخته شده بحثي به ميان نمي           . نمائيم
ساخت و ساز مذكور، فضاهاي بسيار زيادي در اطراف تهران به صورت فرسوده و تـرك شـده بحـال خـود رهـا                         

هـاي   ست كه بـه اراضـي مـابين شـعاع         كافي ا . توان يافت  اند كه ديگر آن پيوستگي با محيط طبيعي را نمي          شده
خورد و نه كشـاورزي برجـاي مانـده و           خروجي ارتباطي تهران نظري بيافكنيم كه ديگر نه روستائي به چشم مي           

 . اند اي مهاجريني از ديگر نقاط ايران هستند كه بدنبال اشتغال كاذب به تهران آمده اغلب ساكنين اراضي حاشيه
 

 در مجموع درجه برخورداري از امكانات رفاهي  كهسبزات تفريحي ورزشي و فضاي با توجه به كمبود شديد امكان   

تواند  تـا حـدي       آورد، حضور سلسه جبال البرز كه تهران در دامنه جنوبي آن واقع شده است مي               شهر را پائين مي   
هـاي موجـود    ههاي مناطق كوهستاني البرز و باالخص در جاذبه. نقصان فضاهاي باز درون شهري را جبران نمايد       

گيـر بـودن ايـن     آن در منطقه تهران به حدي است كه براي داشتن نظري مقدماتي نسبت به مقياس آن و همـه       
دسترسي آسان به ايـن نقـاط بـا         . كنندگان در روزهاي آخر هفته بپردازيم      ها الزم است به آمار روزانه بازديد       جاذبه

هائي را بوجود    آلوده نشده و كيفيتهاي محيطي، آن ويژگي      هواي تقريباً     مناظر جالب و حضور آب، پوشش گياهي،        
قابل توجه اينكه امكانات محيطي هيچكـدام از        . نمايد آورد كه روز بروز عالقمندان بيشتري را بخود جلب مي          مي

بـرداري   باشند كه اگر فرهنگ مصرف و بهره       هاي ظريفي مي   انتها نيست و داراي تعادل     اين مناطق كوهستاني بي   
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 ) محيطيزيست(فضاي اكولوژيك  
 

 هاي اكولوژيك تهران ويژگي
 

آبهاي سطحي دامنه كوههاي البرز به سـمت جنـوب          . اي بين كوه و كوير استقرار يافته است        شهر تهران در پهنه   
فـرم  . شود و امتداد عمومي جريان بادهاي غربي با جهت كلـي كوههـاي البـرز تقريبـاً مـوازي اسـت                    هدايت مي 

ت هاللي شكل و تهران در داخل اين هالل توسعه يافته و از معرض بادهـاي                كوهستان البرز در اين ناحيه بصور     

 . غربي دورمانده است
 

گـردد و همـين تمايـل سـبب انحـراف            كوهها در سمت غرب تهران تا كرج قدري به طرف جنوب متمايـل مـي              

ر درشـت  به همين علـت بـاد د  . شود وزشهاي سطحي از دامنه كوهستان به سوي نواحي جنوبي دشت تهران مي         
نحوه قرارگيري كوههـاي اطـراف تهـران و         . يابد شهريار و مهرآباد نسبت به دامنه كوهستان سرعت بيشتري مي         

استقرار شهر در فضاي هاللي شكل كوهها  مانع موثري در برابر نفوذ جريان بادهاي غربي به درون فضاي شهر                    
عـدم تحـرك هـوا بـه     . گردد  برخوردار ميهاي مجاور خود از سكون بيشتري شده و هواي تهران نسبت به دشت 

ها در تنگناي كوهسـتان   باعث انباشتگي شديد آلودگي» وارونگي هوا«يا » اينورژن«ويژه در زمستان و در هنگام    
 . شود شرق تهران مي

 

شوند با جويبارهائي كه از چشمه سـارهاي      هاي تنفسي شهر محسوب مي      در واقع ريه    كه البرزهاي كوهستان    دره
دشـت جنـوبي تهـران از آبرفتهـاي     . انـد  هاي شمال شهر تهـران را بوجـود آورده     يابد ييالق   كوه جريان مي   درون

. هاي كرج و جاجرود بوجود آمده است كه در اين اراضي كشتزارها و روستاهاي متعـددي پراكنـده اسـت                    رودخانه

 . گردد  محدود مياين اراضي از سمت جنوب بوسيله كوير و از سمت شمال بوسيله كوهستان البرز
 

هـا و باغهـاي شـمال و تعـداد           اي از اراضي كشاورزي جنوب و ييالق       متاسفانه طي نيم قرن گذشته بخش عمده      
زيادي از دهات و آباديهاي پيرامون شهر تهران به علت گسترش فيزيكي شهر به زير سـاخت و سـازهاي وسـيع           

ارتفاعات كوهستان البرز و سرخه حصار و از سـوي          از سوي شمال و شرق با       : رفته و از هر سو محدود شده است       
چنين اراضي جنوب غرب تهران از نظر مقاومت خاك          هم. جنوب با اراضي كشاورزي و باالآمدن آبهاي زيرزميني       

دشواريهاي توسعه فيزيكي شهر تهران از      . بشدت ضعيف است در حالي كه بهترين اراضي در اين ناحيه قرار دارد            

 . ر را به سوي غرب و كرج هدايت نموده استهر سوء به تدريج شه

١١

 فضاي سبز 
 

 مقدمه 

 
هـاي   اي سالم و مرفه، از طريق هماهنگي بـين برنامـه       اقتصادي و بوجود آوردن جامعه     -تداوم پيشرفت اجتماعي  

هاي توسعه و عمران اقتصادي و اجتمـاعي از يـك طـرف و بهبـود شـرايط زيسـتي و        آموزشي و تربيتي و برنامه   
بهمين دليـل حفاظـت از محـيط طبيعـي و توسـعه             . سمي و رواني جمعيت از طرف ديگر ممكن است        سالمت ج 

برداري متعادل و متناسب با احتياجات و امكانات محيط طبيعي، توسعه فضاي سبز شهري و برون شـهري و                   بهره
نشـيني از ابعـاد     توسعه فضاهاي تفريحي و گذران وقت آزاد و مراكز ورزشي و تربيت بدني، در دورانـي كـه شهر                  

 .دهد اي را بخود اختصاص مي اي برخوردار شده است اهميت ويژه گسترده

 
توسعه روزافزون شهر تهران و يا فضاي ساخته شده شهري در سالهاي اخيـر سـرعت و شـتاب بيشـتري بخـود                       

ا طـي  بايسـت كيلومترهـا مسـافت ر    گرفته است، به طوري كه براي رسيدن به فضاي باز و اراضي كشاورزي مي    

غيـر از سـطح زيـر پوشـش     . آوريم در اين مقوله راجع به كيفيت فضاهاي ساخته شده بحثي به ميان نمي           . نمائيم
ساخت و ساز مذكور، فضاهاي بسيار زيادي در اطراف تهران به صورت فرسوده و تـرك شـده بحـال خـود رهـا                         

هـاي   ست كه بـه اراضـي مـابين شـعاع         كافي ا . توان يافت  اند كه ديگر آن پيوستگي با محيط طبيعي را نمي          شده
خورد و نه كشـاورزي برجـاي مانـده و           خروجي ارتباطي تهران نظري بيافكنيم كه ديگر نه روستائي به چشم مي           

 . اند اي مهاجريني از ديگر نقاط ايران هستند كه بدنبال اشتغال كاذب به تهران آمده اغلب ساكنين اراضي حاشيه
 

 در مجموع درجه برخورداري از امكانات رفاهي  كهسبزات تفريحي ورزشي و فضاي با توجه به كمبود شديد امكان   

تواند  تـا حـدي       آورد، حضور سلسه جبال البرز كه تهران در دامنه جنوبي آن واقع شده است مي               شهر را پائين مي   
هـاي موجـود    ههاي مناطق كوهستاني البرز و باالخص در جاذبه. نقصان فضاهاي باز درون شهري را جبران نمايد       

گيـر بـودن ايـن     آن در منطقه تهران به حدي است كه براي داشتن نظري مقدماتي نسبت به مقياس آن و همـه       
دسترسي آسان به ايـن نقـاط بـا         . كنندگان در روزهاي آخر هفته بپردازيم      ها الزم است به آمار روزانه بازديد       جاذبه

هائي را بوجود    آلوده نشده و كيفيتهاي محيطي، آن ويژگي      هواي تقريباً     مناظر جالب و حضور آب، پوشش گياهي،        
قابل توجه اينكه امكانات محيطي هيچكـدام از        . نمايد آورد كه روز بروز عالقمندان بيشتري را بخود جلب مي          مي

بـرداري   باشند كه اگر فرهنگ مصرف و بهره       هاي ظريفي مي   انتها نيست و داراي تعادل     اين مناطق كوهستاني بي   
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گير باشد، امكانات موجود بسادگي و در كوتاه مـدت از ميـان        را براي آن بوجود نياوريم كه در جامعه همه         مناسبي
 . خواهد رفت

 
قابل ذكر اينكه در حين چند سال اخير با توجه به افزايش بازديدكنندگان و  عالقه آنان برافروختن آتش، چيـدن                     

كنگر، كاسني، شنك و غيره و همچنين شكستن  ثل كندنهاي ديگر از پوشش گياهي م هاي وحشي و استفاده گل
 . گيري كاسته شود هاي درختان بهر عنوان باعث شده است كه از پوشش گياهي موجود به نحو چشم شاخه

 
دهي به جمعيت بازديدكننده است كه زمينه  خطر ديگر در اين مناطق، ايجاد ساخت و ساز در برنامه براي سرويس

بهمين دليـل روزبـروز شـاهد تصـرفات و ايجـاد تغييـرات در حواشـي                 .  بوجود آورده است   درآمد جالب توجهي را   
 . هاي حساس طبيعي هستيم رويه در اين محدوده ها و افزايش ساخت و ساز بي رودخانه

 
 فضاي باز و سبز تهران 

 
يقـاتي عنـوان شـده    آمار مربوط به فضاي سبز در تهران كه از طريق ارگانهاي مختلف اداري و يا تحق        اطالعات و 

ولي آنچه كه مسلم است جمع اين اطالعات و آمار از كمبود نگران            . است در همه موارد با يكديگر منطبق نيست       
كمبودي كه ميزان سرانه آن بجاي افزايش با توجه به رشـد جمعيـت از               . كننده فضاي سبز در تهران سخن دارد      

 شده توسط شهرداري تهران چه از طريق سازمان پاركهـا و            جمع فضاي سبز اداره   . روند نزولي نيز برخوردار است    

 هكتار برآورد شده است كه از ايـن مقـدار     ١٠٨٧ برابر با    ١٣٦١گانه شهرداري در سال      چه از طريق مناطق بيست    
 . شده است  گانه اداره مي٢٠هاي مناطق   هكتار زير نظر شهرداري٤٨٩ هكتار زيرنظر سازمان پاركها و ٥٩٨

 

 كيلومترمربع مساحت دارند و جمع مساحت تهران با حريم استحفاظي ٥٢٥اري تهران در اين آمارها    مناطق شهرد 
 ٢بدين ترتيب درصد فضاي سبز تهران نسبت به كـل مسـاحت محـدوده منـاطق،                 . باشد  كيلومترمربع مي  ١٧٠٠

 حـدود هشـت     اگر جمعيت ساكن داخل محدوده مناطق شهرداري را       . دهد درصد از كل سطح شهر را تشكيل مي       
 مترمربع خواهد بود كه فقـر زيـادي را در ايـن    ٣٥/١ميليون نفر برآورد نمائيم سرانه حاصله از فضاي سبز برابر با    

دهد  دهد و اين خود معياري است كه وضعيت كيفي مناطق مسكوني و فضاي شهري را نشان مي                مورد نشان مي  
ايـن  . د موقعيت مناسبي از فضاي شهري را داشته باشـد     توان كه بدون برخورداري از فضاي باز و سبز مناسب نمي         

 ١٥اي از قبيـل      المللي بسيار ناچيز است كه صـحبت از سـرانه          مقدار از فضاي سبز در ارتباط با استانداردهاي بين        

١٣

اين اسـتانداردها فقـط فضـاهاي سـبز         . نمايد  مترمربع مي  ١٠٠ و   ٥٠ مترمربع و در اروپاي شمالي از        ٢٥مترمربع،  
 . نمايد  مترمربع توصيه مي١٠براي بزرگساالن را حدود ) نواري(دكان و نوجوانان و فضاي سبز گردشي بازي كو

 
 توزيع فضاي سبز تهران 

 
ريـزي شـهر     طبق مطالعات شوراي برنامه   . باشد يكي ديگر از مسائل شهر تهران توزيع ناهماهنگ فضاي سبز مي          

 و ٥ و ١٣ بوده و كمترين آنها مربوط به منـاطق     ١٦ و   ١٥و   ٦ و   ٣تهران بيشترين فضاي سبز  مربوط به مناطق         

قابل توجه اينكه از ايـن      . رسد  مترمربع مي  ٣/٠ تا   ٢/٠در اين مناطق گاه سرانه فضاي سبز به         . باشد  مي ١٨ و   ١٠
 . برداري ممكن نيست هاي موجود حداكثر بهره مقدار كم فضاي سبز نيز بعلت نارسائي

 
 فضاي سبز و كاهش آلودگي 

 
نمايد ضـرورت كـاهش آلـودگي از طريـق توسـعه       يكي از مواردي كه توسعه فضاي سبز را در تهران اجباري مي    

اي در   فضاهاي بزرگ سبز جنگلي و پاركهـاي منطقـه        . باشد مي) توليد اكسيژن و جذب اكسيد كربن     (فضاي سبز   
تواننـد   ن حـال ايـن فضـاها مـي      هاي زياد به تصفيه هواي آلوده تهران كمك بسيار خواهد نمود و در عي              مساحت

در ضمن هزينه نگهداري پاركهـاي      . بعنوان گردشگاه در روزهاي تعطيل و اوقات فراغت مورد استفاده قرار گيرند           
 .       اي است تر از پاركهاي كوچك ناحيه بزرگ به نسبت واحد سطح، پائين

 
ران بـاالخص در منطقـه يـك        هـاي خصوصـي تهـ      در سالهاي گذشته هميشه بحث از اين بوده اسـت كـه بـاغ             

توانند از تاثيرات آن در كاهش آلودگي        خود جايگزيني براي فضاي سبز عمومي است زيرا همگان مي         ) شميرانات(

ها باعث شده است كه حركت رشد يابنده اقتصـادي           اما برخورد غير اصولي مردم و ضعف مديريت       . استفاده نمايند 
اي يابد كه باغهاي موجود از ديگر راههاي قانوني          چنان ابعاد گسترده  ) بساز و فروشي  (گذاري در ساختمان     سرمايه

هاي بسياري همـين   نمونه. قابل تفكيك و مشمول قطع اشجار گردند و نهايتاً به فضاي ساخته شده تبديل گردند  
دوس، اند و تفكيك باغهاي شـميران در منـاطق نيـاوران، فرمانيـه، قيطريـه، الهيـه، بـاغ فـر                   امروز قابل مشاهده  
هاي موجود با توجه بـه   نتيجتاً اگر در گذشته ابعاد استاندارد سرانه      . شاهدي بر اين مدعاست   ... زعفرانيه، ولنجك و  

بايست تمام توجه را به حفظ باقي مانده فضاي سبز خصوصـي   شد، امروز مي حضور باغها جدي درنظر گرفته نمي   
اهيم شرايط زيست را در محيط تهران بهبود بخشيده و          و توسعه فضاي سبز عمومي معطوف نمائيم البته اگر بخو         

 .در اندازه متناسب با احتياجات انساني حفظ كنيم
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گير باشد، امكانات موجود بسادگي و در كوتاه مـدت از ميـان        را براي آن بوجود نياوريم كه در جامعه همه         مناسبي
 . خواهد رفت

 
قابل ذكر اينكه در حين چند سال اخير با توجه به افزايش بازديدكنندگان و  عالقه آنان برافروختن آتش، چيـدن                     

كنگر، كاسني، شنك و غيره و همچنين شكستن  ثل كندنهاي ديگر از پوشش گياهي م هاي وحشي و استفاده گل
 . گيري كاسته شود هاي درختان بهر عنوان باعث شده است كه از پوشش گياهي موجود به نحو چشم شاخه

 
دهي به جمعيت بازديدكننده است كه زمينه  خطر ديگر در اين مناطق، ايجاد ساخت و ساز در برنامه براي سرويس

بهمين دليـل روزبـروز شـاهد تصـرفات و ايجـاد تغييـرات در حواشـي                 .  بوجود آورده است   درآمد جالب توجهي را   
 . هاي حساس طبيعي هستيم رويه در اين محدوده ها و افزايش ساخت و ساز بي رودخانه

 
 فضاي باز و سبز تهران 

 
يقـاتي عنـوان شـده    آمار مربوط به فضاي سبز در تهران كه از طريق ارگانهاي مختلف اداري و يا تحق        اطالعات و 

ولي آنچه كه مسلم است جمع اين اطالعات و آمار از كمبود نگران            . است در همه موارد با يكديگر منطبق نيست       
كمبودي كه ميزان سرانه آن بجاي افزايش با توجه به رشـد جمعيـت از               . كننده فضاي سبز در تهران سخن دارد      

 شده توسط شهرداري تهران چه از طريق سازمان پاركهـا و            جمع فضاي سبز اداره   . روند نزولي نيز برخوردار است    

 هكتار برآورد شده است كه از ايـن مقـدار     ١٠٨٧ برابر با    ١٣٦١گانه شهرداري در سال      چه از طريق مناطق بيست    
 . شده است  گانه اداره مي٢٠هاي مناطق   هكتار زير نظر شهرداري٤٨٩ هكتار زيرنظر سازمان پاركها و ٥٩٨

 

 كيلومترمربع مساحت دارند و جمع مساحت تهران با حريم استحفاظي ٥٢٥اري تهران در اين آمارها    مناطق شهرد 
 ٢بدين ترتيب درصد فضاي سبز تهران نسبت به كـل مسـاحت محـدوده منـاطق،                 . باشد  كيلومترمربع مي  ١٧٠٠

 حـدود هشـت     اگر جمعيت ساكن داخل محدوده مناطق شهرداري را       . دهد درصد از كل سطح شهر را تشكيل مي       
 مترمربع خواهد بود كه فقـر زيـادي را در ايـن    ٣٥/١ميليون نفر برآورد نمائيم سرانه حاصله از فضاي سبز برابر با    

دهد  دهد و اين خود معياري است كه وضعيت كيفي مناطق مسكوني و فضاي شهري را نشان مي                مورد نشان مي  
ايـن  . د موقعيت مناسبي از فضاي شهري را داشته باشـد     توان كه بدون برخورداري از فضاي باز و سبز مناسب نمي         

 ١٥اي از قبيـل      المللي بسيار ناچيز است كه صـحبت از سـرانه          مقدار از فضاي سبز در ارتباط با استانداردهاي بين        

١٣

اين اسـتانداردها فقـط فضـاهاي سـبز         . نمايد  مترمربع مي  ١٠٠ و   ٥٠ مترمربع و در اروپاي شمالي از        ٢٥مترمربع،  
 . نمايد  مترمربع توصيه مي١٠براي بزرگساالن را حدود ) نواري(دكان و نوجوانان و فضاي سبز گردشي بازي كو

 
 توزيع فضاي سبز تهران 

 
ريـزي شـهر     طبق مطالعات شوراي برنامه   . باشد يكي ديگر از مسائل شهر تهران توزيع ناهماهنگ فضاي سبز مي          

 و ٥ و ١٣ بوده و كمترين آنها مربوط به منـاطق     ١٦ و   ١٥و   ٦ و   ٣تهران بيشترين فضاي سبز  مربوط به مناطق         

قابل توجه اينكه از ايـن      . رسد  مترمربع مي  ٣/٠ تا   ٢/٠در اين مناطق گاه سرانه فضاي سبز به         . باشد  مي ١٨ و   ١٠
 . برداري ممكن نيست هاي موجود حداكثر بهره مقدار كم فضاي سبز نيز بعلت نارسائي

 
 فضاي سبز و كاهش آلودگي 

 
نمايد ضـرورت كـاهش آلـودگي از طريـق توسـعه       يكي از مواردي كه توسعه فضاي سبز را در تهران اجباري مي    

اي در   فضاهاي بزرگ سبز جنگلي و پاركهـاي منطقـه        . باشد مي) توليد اكسيژن و جذب اكسيد كربن     (فضاي سبز   
تواننـد   ن حـال ايـن فضـاها مـي      هاي زياد به تصفيه هواي آلوده تهران كمك بسيار خواهد نمود و در عي              مساحت

در ضمن هزينه نگهداري پاركهـاي      . بعنوان گردشگاه در روزهاي تعطيل و اوقات فراغت مورد استفاده قرار گيرند           
 .       اي است تر از پاركهاي كوچك ناحيه بزرگ به نسبت واحد سطح، پائين

 
ران بـاالخص در منطقـه يـك        هـاي خصوصـي تهـ      در سالهاي گذشته هميشه بحث از اين بوده اسـت كـه بـاغ             

توانند از تاثيرات آن در كاهش آلودگي        خود جايگزيني براي فضاي سبز عمومي است زيرا همگان مي         ) شميرانات(

ها باعث شده است كه حركت رشد يابنده اقتصـادي           اما برخورد غير اصولي مردم و ضعف مديريت       . استفاده نمايند 
اي يابد كه باغهاي موجود از ديگر راههاي قانوني          چنان ابعاد گسترده  ) بساز و فروشي  (گذاري در ساختمان     سرمايه

هاي بسياري همـين   نمونه. قابل تفكيك و مشمول قطع اشجار گردند و نهايتاً به فضاي ساخته شده تبديل گردند  
دوس، اند و تفكيك باغهاي شـميران در منـاطق نيـاوران، فرمانيـه، قيطريـه، الهيـه، بـاغ فـر                   امروز قابل مشاهده  
هاي موجود با توجه بـه   نتيجتاً اگر در گذشته ابعاد استاندارد سرانه      . شاهدي بر اين مدعاست   ... زعفرانيه، ولنجك و  

بايست تمام توجه را به حفظ باقي مانده فضاي سبز خصوصـي   شد، امروز مي حضور باغها جدي درنظر گرفته نمي   
اهيم شرايط زيست را در محيط تهران بهبود بخشيده و          و توسعه فضاي سبز عمومي معطوف نمائيم البته اگر بخو         

 .در اندازه متناسب با احتياجات انساني حفظ كنيم
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  در شهر تهران صوتيوضعيت آلودگي 
 

 مقدمه 

 
رسـازي و گـروه   هاي به عمل آمده در گروه فيزيك دانشگاه تهران، سازمان تحقيقات مسـكن و شه            طبق بررسي 

ان، اغلب خيابانهاي مركزي و جنوب شهر تهران سر و صـدايي فراتـر از حـد             ت و شيالت دانشگاه تهر    زيس محيط
 ميليون خودرو كوچك و بـزرگ       ٢در شهري كه روزانه تا ميزان تقريبي        . مجاز يا صداي خوشايند و خواسته دارند      

 آمارهاي غيررسمي بايـد خيلـي  ( هزار آن موتورسيكلت است ٢٦٠در آن درآمد و شد هستند كه طبق آمار رسمي     
هاي كمپرسي  ي الزم و غيرالزم در سطح شهر، چكشو با اين همه جمعيت، بلندگوها) بيش از رقم ياد شده باشد

 خردكن، يك فرودگاه سيويل، دو فرودگاه نظامي، حدود يك ميليون راديو، پخـش صـوت و تلويزيـون و                     آسفالت

 . ست ااين همه اتومبيل آژيركش، آشكار است كه چه آشفته بازاري برپا
 

در شـهر تهـران بـه خـاطر دو پديـده اصـلي طبيعـي و                 صوتي  هاي به عمل آمده، موجبات آلودگي        طبق بررسي 

 درصد از شـمال بـه جنـوب شـهر تهـران      ١٠پديده طبيعي به وجود آورنده چنين وضعيتي، شيب  . اجتماعي است 
د بيشتر باعث بـروز آلـودگي   اين پديده به ويژه در خيابانهايي كه عاري از فضاي سبز است و شيب تند دارن         . است

 به خاطر استفاده از دنده سـنگين،        )سربااليي(اند    زيرا خودروهايي كه از جنوب به شمال در حركت         شود صوتي مي 
همچنين خودروهايي كـه از  . نمايد آورند كه اين خود سر و صدايي بيشتر توليد مي فشار بيشتري بر موتور وارد مي 

شود، باز هم سر و  ، به ويژه در بزرگراهها كه بر سرعت خودرو افزوده مي)رپائينيس(اند  شمال به  جنوب در حركت
در حالـت اول،    . آورند صداي بيشتري به واسطه حركت سريع چرخها و شتاب بيشتر نيروي وزن خود به وجود مي               

بـه هـر    ناشي از صداي موتور است و در حالت دوم اين آلودگي ناشي از صداي چرخها اسـت كـه       صوتيآلودگي  

 .  حالت دوم استصوتي حالت اول بيش از آلودگي صوتيحال آلودگي 
 

هـا در    در شهر تهران به واسطه وجود منابع آلوده كننده يا آالينـده           صوتي  پديده اجتماعي به وجود آورنده آلودگي       
  :در شهر تهران عبارتند ازصوتي هاي  آالينده. سطح شهر است

  وسايل نقليه موتوري -١
 اهها فرودگ-٢
  آژير اتومبيلها-٣

 هاي كمپرسي  چكش -٤

١٥

  وسايل پخش صوت خانگي-٥
  بلندگوهاي دستي و بلندگوهاي ثابت در اماكن مختلف -٦
  سر و صداي جمعيت در كوچه و خيابان -٧
 

 بخشـهاي    : و شدت اين آلودگي به اين صورت اسـت         صوتيطبق بررسيهاي انجام يافته، وضعيت مكاني آلودگي        
بخشهاي شمالي يا آلودگي ندارند و يا اگر آلودگي در آنها           . وب شهر تهران آلودگي خيلي شديد دارند      مركزي و جن  

 . وجود دارد، اين آلودگي بيشتر در جوار بزرگراهها قابل لمس است كه آن هم از نوع شديد است
 

 بيماريهاي عصـبي، از خـواب   هاي هوا براي سالمتي شهروندان تهراني، بروز بسياري از          اثر آالينده  ، عالوه بر اين  
، سردرد، سرگيجه، كاهش گرماي پوست، كاش واكنش مقاومتي پوست، تنگي تنفس به خاطر پاره شده و                  پريدن

كاهش رگهاي خوني، اختالل در نظم سوخت و ساز بدن، افزايش فشار خـون، كـري مـوقتي و حتـي دائمـي در          
 .ارش شده استنيز گزصوتي شهرنشينان تهراني به واسطه وجود آلودگي 

 
 صوتيهاي گياهي ايران براي كاهش آلودگي  بررسي گونه

 
از . هاي غالب ايجاد فضاي سبز، پيش از انقالب صنعتي در جهان بوده است             زيباسازي و سپس ظاهرسازي، جنبه    

ه، چـ .  ايجاد فضاي سبز هدفهايي اساسي تر از زيباسازي و ظاهرسازي را به خود اختصـاص داد                 اين برهه به بعد،   

شكوفايي صنعت، پيامدي همچون گسترش شهركهاي صنعتي و شهرهاي پرجمعيت را بدنبال داشته اسـت و بـا               
 فضاي سبزي كه بتواند محيط شهري را از حالت خفقـان آور خـود خـارج نمايـد                    ايجاد ضرورتچنين گسترشي،   

 . احساس گرديد

 
ها بـا محـيط، زيبـايي و حالـت           ا سازگاري گونه  ترين مشكل در اين زمينه، مسئله انتخاب گونه در رابطه ب           اساسي

ها و قدرت پااليش و جذب آلودگيهـاي آب و هـوا، خـاك و صـدا                  ها در برابر آلودگي    ها، مقاومت گونه   ظاهر گونه 
تاكنون پژوهشهايي در رابطه با انتخاب گونه مناسب براي برآوردن نيازهـاي يـاد شـده در ايـران و جهـان                  . است

هـايي كـه در       ولي هنوز در كشور ما، گونه      اند  براي اين منظور پيشنهاد شده     هايي نيز   گونه انجام پذيرفته است كه   
 . اند جذب آلودگي صدار نقش دارند شناخته نشده
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 مقدمه 

 
رسـازي و گـروه   هاي به عمل آمده در گروه فيزيك دانشگاه تهران، سازمان تحقيقات مسـكن و شه            طبق بررسي 

ان، اغلب خيابانهاي مركزي و جنوب شهر تهران سر و صـدايي فراتـر از حـد             ت و شيالت دانشگاه تهر    زيس محيط
 ميليون خودرو كوچك و بـزرگ       ٢در شهري كه روزانه تا ميزان تقريبي        . مجاز يا صداي خوشايند و خواسته دارند      

 آمارهاي غيررسمي بايـد خيلـي  ( هزار آن موتورسيكلت است ٢٦٠در آن درآمد و شد هستند كه طبق آمار رسمي     
هاي كمپرسي  ي الزم و غيرالزم در سطح شهر، چكشو با اين همه جمعيت، بلندگوها) بيش از رقم ياد شده باشد

 خردكن، يك فرودگاه سيويل، دو فرودگاه نظامي، حدود يك ميليون راديو، پخـش صـوت و تلويزيـون و                     آسفالت
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١٥
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 . احساس گرديد
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 . اند جذب آلودگي صدار نقش دارند شناخته نشده
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١٦

 آلودگي هواي تهران 
 

 مقدمه 

 
هواي آلوده بر سالمت شهروندان مخصوصاً زنان     . ترين شهرهاي جهان است    شهر تهران از نظر هوا يكي از آلوده       

تجربيات و آمار مكتسبه در شهرهاي ديگر جهان       . اردار و كودكان و نوجوانان و سالمندان اثرات بسيار ناگوار دارد          ب
شـهرهايي بـا   . كنـد  نشان داده است كه هواي آلوده ناخوشيهاي متعددي را در سيستم تنفسي و قلب ايجـاد مـي                

.  وين اينك داراي هواي قابل تحملي هسـتند        آنجلس و  هواي آلوده جهان در دهه قبل مانند توكيو و لندن و لس           
هـاي   گـذاري مـالي در آن و پيـروي از راه حـل     ساز هوا و سـرمايه   اين نيست مگر در اثر كنترل پيگير منابع آلوده        

 .تكنولوژيك

 
 علت آلوده شدن هوا

 
 : ساز هواي تهران عبارتند از منابع مهم آلوده

 وسائط نقليه موتوري -

خانگي و تجاري وسائط گرمايش و سرمايش -

نيروگاههاي حرارتي و كارخانجات داخل و حومه شهر-

سوزي و منابع كويري  گرد و خاك و زباله-
 

هاي هوا و باال رفتن درصد آنها در هواي شهر اثرات مهمي دارند، ماننـد وضـع و        عوامل طبيعي در تمركز آالينده    
همچنين وارونگـي هـوا   . وزش باد و نزوالت جوي   موقعيت كوهستاني اطراف تهران، ارتفاع فالت ايران و كمبود          

شـود و ايـن پديـده در         هـا بـه خـارج مـي        باعث جلوگيري از صعود طبيعي هواي گرم به بـاال و تخليـه آلـودگي              

 .                                                      گردد صبحگاهان منجر به مه دود فتوشيميائي مي
 

مانند كاربرد مبدل كاتالتيك سه بستر و ساير روشهاي (ده روشهاي متداول در غرب به موجب بررسيهاي انجام ش   

هايي همچون كاهش دود  بلكه راه حلز در مورد ايران توصيه نشده است هنو) گران و مستلزم تكنولوژي پيشرفته
محتـوي سـرب    وسائط نقليه عمومي و كاربرد سوختهاي گازي اعم از گاز طبيعي و يا گاز مايع بـه جـاي بنـزين                      

 . توصيه شده است

١٧

 فاضالب تهران 
 

 مقدمه 

 
هاي جنوبي كوههـاي البـرز قـرار دارد داراي آب و      كيلومترمربع كه در دامنه١٢٠٠شهر تهران با وسعت بيشتر از    

 ١٨٠٠ارقام ارتفاعي اراضي ايـن منطقـه از         . متر است   ميلي ٢٢٥هواي معتدل بوده و متوسط ساليانه بارندگي آن         
آبـاد   هـاي عبـاس    متر در منطقه شهر ري متغير است و اين تغييـر بغيـر از تپـه   ١٠٠٠رتفاعات شميران تا  متر در ا  

 . تقريباً در ساير نقاط يكنواخت است
 

بيني شده است كه در اين گفتار، متوسط دو حد يعنـي              ميليون نفر پيش   ١٧ تا   ١٠ تهران بين    ١٣٩٠جمعيت سال   

 ميزان توليد ،براساس مطالعات انجام شده. گيريها انتخاب گرديده است تيجه ميليون نفر مبناي محاسبات و ن    ٥/١٣
شود لذا با يك محاسبه ساده، روزانه در تهـران            ليتر تخمين زده مي    ٢٥٠ حدود   ١٣٩٠سرانه فاضالب در سالهاي     

آوري فاضـالب تهـران اجـرا و مـورد            مترمكعب فاضالب توليد خواهد شد كه اگر شـبكه جمـع           ٣٣٧٥٠٠٠حدود  

 . برداري قرار نگيرد، بايد از طريق چاههاي جاذب سنتي امروزه به منابع زيرزميني تخليه شود بهره
 

 درصـد آن بـه      ١٠٠باشد كه    متر در سال مي     ميلي ١٠٠٠در حقيقت اين ميزان تزريق آب به اراضي تهران معادل           
 از طريق چاههاي سنتي منازل و       بايد توجه داشت كه بخشي از نزوالت جوي شهر تهران نيز          . كند زمين نفوذ مي  

گردد و در مقابل آن، بخشهاي كـوچكي         هاي زيرزميني تهران تزريق مي     اراضي ديگر چون پاركها و غيره به اليه       
هـا  و كانالهـاي شـهر تخليـه      آوري فاضالب است، فاضالبهاي خود را بـه مسـيل   از تهران كه داراي شبكه جمع    

گردد و چون اطالعات دقيقي در اين زمينه در دست نيست اثرات ايـن دو             نمايند كه بخارج از شهر هدايت مي       مي

بعالوه در گذشته قنوات زيادي در تهران داير بود كه بخش اعظم آبهاي             . فاكتور معادل و ناديده گرفته شده است      
 كمـي   نمود كه امروز تعداد    زيرزميني حاصل از اين نزوالت را بدشتهاي جنوبي تهران براي كشاورزي هدايت مي            

 . نمايد از آنها هنوز داير است كه خود مشكل تخليه آبهاي زيرزميني منطقه تهران را حادتر مي
 

  فاضالب مشكالت تهران در رابطه با

 
هاي حاصل به چاههاي نشـتي مشـكالتي بـروز     با ازدياد روزافزون مقادير آب مصرفي و ضرورت تخليه فاضالب       

 :ددگر  گروه معرفي مياست كه در پنجنموده 
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 : هاي زيرزميني  آلودگي آب-١
آبرفت دشت تهران منبع آب زيرزميني تهران است كه در طي سالهاي گذشته مورد استفاده مصارف شـرب و            

اي تهـران بـوده    هاي مسكوني و حتي شركت آب منطقـه       صنعت و غيره توسط سازمانها، كارخانجات، مجتمع      
ليكن با استمرار تخليه فاضالبهاي شـهري  .  استفاده خواهد بوداست و طبيعتاً در سالهاي آينده نيز بالقوه مورد     

ها، فلزات سنگيني مانند كرم شـش ظرفيتـي،          كن كم غلظت موادي مانند ازت، پاك      و صنعتي به اين منبع كم     
با توجه به اينكه بخشهاي زيادي از شـهر تهـران هنـوز زيـر      . كادميوم، آهن و مس در آن روبه افزايش است        

اي نيست و مردم بايد از اين منابع استفاده نماينـد اهميـت بهداشـتي مسـئله                  يع آب منطقه  پوشش شبكه توز  
 . هاي فوق در مصرف كننده مسلم است زاي اكثر آلوده كننده انكارناپذير است زيرا خطرات بيماري

 
ارف صـنعتي   بهر حال ادامه اين رويه تخليه فاضالبها اين منبع آب را براي مصارف خانگي و نهايتاً براي مص                 

نياز خواهند بـود،    توان مطمئن بود كه مردم آينده تهران هرگز از اين آب بي            نامناسب خواهد نمود و چون نمي     
 . ناپذير براي ساكنين آينده شهر تهران است لذا آلوده نمودن آن زياني جبران

 
 : آلودگي محيط تهران-٢

توان از روش سـنتي دفـع فاضـالب          شد و لذا نمي   با در مناطقي از شهر تهران زمين داراي نفوذپذيري كم مي         
استفاده نمود و در مناطقي ديگر كه ساختمانهاي بلند ايجاد گرديده و جمعيت زيـادي در آن متمركـز هسـتند            

الـذكر   ميزان توليد دفع فاضالب بحدي است كه زمين قادر به جذب آن نبوده و لذا در هـر دو وضـعيت فـوق       
شود كه اين امر باعث آلودگي آبهاي   شده به مسيلها، جويها و مزارع تخليه ميفاضالب خام و يا ظاهراً تصفيه

هـاي مـدفوعي در    چنانكه در مطالعات انجام شـده وجـود كليفـرم   . گردد سطحي خاك و بطور كلي محيط مي 
 خطر بالقوه براي بهداشت و سـالمتي         يك حقيقتآبهاي سطحي تهران به اثبات رسيده است كه اين امر در            

خانه فاضالب   البته ممكن است چنين اظهارنظر گردد كه اين ساختمانهاي بلند داراي تصفيه           . شهر است مردم  
ها بداليل عدم وجود متصدي ماهر، نقص دستگاهها و ابزار و افزايش ميزان  خانه هستند ليكن اكثر اين تصفيه

 . تخليه فاضالب نسبت به ظرفيت آن داراي سودمندي كافي نيستند
 

  :هاي زيرزميني مدن آب باال آ-٣
هـاي آب    يكي ديگر از عوارض ناشي از تخليه فاضالب به منابع آب زيرزميني تهران، اصطالحاً تـورم سـفره                 

هاي خاك كمتر از مقدار فاضالب تخليه شده به آن است، سـطح              بدين معني كه چون نفوذپذيري اليه     . است

بعـالوه بـا نشـت آن بـه       . نمايـد  ها را تهديـد مـي      و ابنيه هاي زيرزميني باال و باالتر آمده و پي ساختمانها           آب

١٩

. ساختمانها و ديگر اماكن به مقداري هر چند اندك مشكالتي براي ساكنين آنها ايجاد نموده است           زيرزمينهاي
 سال گذشته رو به افزايش بوده است، چنانكه امروزه در منـاطقي بـاالي    ٢٠روند باال آمدن سفره آب در طي        

 .شود ز اين وضعيت مشاهده ميمحور مولوي ني
 

پائين بردن سطح آب زيرزميني از طريـق پمپـاژ آن بـه اجـرا در            هاي بهمين لحاظ در مناطقي از تهران برنامه      
توان از اين روش استفاده نمود، ليكن در چند سال گذشته اين             آمده است و گر چه براي سالهاي طوالني نمي        

 .  بوده استطرح به صورت موضعي تا حدودي نتيجه بخش
 

  : آلودگي اراضي و محصوالت كشاورزي-٤
گونـه   شوند، بدون هـيچ    آن بخش از فاضالبهاي شهري و صنعتي كه به نحوي به كانالها و مسيلها تخليه مي               

گيرند، بطوريكه خاك اين مزارع بشدت آلوده  كنترلي مورد استفاده بسياري از كشاورزان جنوب تهران قرار مي         
تـوان ترديـد نمـود كـه      سالمت و بهداشت كشاورزان را به مخاطره افكنده است بعالوه نمي       گرديده و بعالوه    

محصوالت كشاورزي آنها حاوي و حامل انواع ميكروبهـاي بيمـاريزا، انگلهـا و عناصـر و تركيبـات شـيميائي          
 شـود و  كننده است و بهداشت و سالمت ساكنين تهران، از طريق مصرف اين محصوالت تهديـد مـي           مسموم

ها قابل تحمل است ليكن در آينده اين وضـعيت شـديدتر             اگر از نظر بسياري از كارشناسان هنوز اين آلودگي        
 . توان ناديده گرفت گرديده و بعالوه اثرات دراز مدت مصرف اين گونه محصوالت آلوده را نمي

 
 :  خشكي اراضي كشاورزي-٥

 حـدود  ١٣٩٠گيرنـد در سـال    ج و جاجرود و الر ميهاي كر  تهران براي مصارف خود از رودخانه مردم كهآبي  
اين . شود  هكتار اراضي كشاورزي تمام مي١٢٠٠٠٠باشد كه به بهاي تشنگي حدود   مترمكعب مي٢٥/١×١٠٩

موردنياز ساكنين ايـن    ... جات و لبنيات و      اراضي همان دشتهاي خوبي هستند كه بايد انواع سبزيجات، صيفي         
 . شهر را تامين نمايد

 
آوري  الذكر بايـد بـراي تهـران شـبكه جمـع         گويند براي حل مشكالت فوق      ناسان و خبرگان يكصدا مي    كارش

در نتيجه با جلوگيري از تخليه فاضالبها بـه منـابع زيرزمينـي و اراضـي و            . فاضالب شهري طرح و اجرا نمود     
ا انتقال فاضالب تصـفيه   توان مانع بروز و انتشار آلودگي محيط تهران گرديد و ب           هاي سطحي تهران مي    كانال

 . تواند برطرف گردد شده به اراضي كشاورزي مشكل تشنگي اين اراضي نيز مي
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١٨

 : هاي زيرزميني  آلودگي آب-١
آبرفت دشت تهران منبع آب زيرزميني تهران است كه در طي سالهاي گذشته مورد استفاده مصارف شـرب و            

اي تهـران بـوده    هاي مسكوني و حتي شركت آب منطقـه       صنعت و غيره توسط سازمانها، كارخانجات، مجتمع      
ليكن با استمرار تخليه فاضالبهاي شـهري  .  استفاده خواهد بوداست و طبيعتاً در سالهاي آينده نيز بالقوه مورد     

ها، فلزات سنگيني مانند كرم شـش ظرفيتـي،          كن كم غلظت موادي مانند ازت، پاك      و صنعتي به اين منبع كم     
با توجه به اينكه بخشهاي زيادي از شـهر تهـران هنـوز زيـر      . كادميوم، آهن و مس در آن روبه افزايش است        

اي نيست و مردم بايد از اين منابع استفاده نماينـد اهميـت بهداشـتي مسـئله                  يع آب منطقه  پوشش شبكه توز  
 . هاي فوق در مصرف كننده مسلم است زاي اكثر آلوده كننده انكارناپذير است زيرا خطرات بيماري

 
ارف صـنعتي   بهر حال ادامه اين رويه تخليه فاضالبها اين منبع آب را براي مصارف خانگي و نهايتاً براي مص                 

نياز خواهند بـود،    توان مطمئن بود كه مردم آينده تهران هرگز از اين آب بي            نامناسب خواهد نمود و چون نمي     
 . ناپذير براي ساكنين آينده شهر تهران است لذا آلوده نمودن آن زياني جبران

 
 : آلودگي محيط تهران-٢

توان از روش سـنتي دفـع فاضـالب          شد و لذا نمي   با در مناطقي از شهر تهران زمين داراي نفوذپذيري كم مي         
استفاده نمود و در مناطقي ديگر كه ساختمانهاي بلند ايجاد گرديده و جمعيت زيـادي در آن متمركـز هسـتند            

الـذكر   ميزان توليد دفع فاضالب بحدي است كه زمين قادر به جذب آن نبوده و لذا در هـر دو وضـعيت فـوق       
شود كه اين امر باعث آلودگي آبهاي   شده به مسيلها، جويها و مزارع تخليه ميفاضالب خام و يا ظاهراً تصفيه

هـاي مـدفوعي در    چنانكه در مطالعات انجام شـده وجـود كليفـرم   . گردد سطحي خاك و بطور كلي محيط مي 
 خطر بالقوه براي بهداشت و سـالمتي         يك حقيقتآبهاي سطحي تهران به اثبات رسيده است كه اين امر در            

خانه فاضالب   البته ممكن است چنين اظهارنظر گردد كه اين ساختمانهاي بلند داراي تصفيه           . شهر است مردم  
ها بداليل عدم وجود متصدي ماهر، نقص دستگاهها و ابزار و افزايش ميزان  خانه هستند ليكن اكثر اين تصفيه

 . تخليه فاضالب نسبت به ظرفيت آن داراي سودمندي كافي نيستند
 

  :هاي زيرزميني مدن آب باال آ-٣
هـاي آب    يكي ديگر از عوارض ناشي از تخليه فاضالب به منابع آب زيرزميني تهران، اصطالحاً تـورم سـفره                 

هاي خاك كمتر از مقدار فاضالب تخليه شده به آن است، سـطح              بدين معني كه چون نفوذپذيري اليه     . است

بعـالوه بـا نشـت آن بـه       . نمايـد  ها را تهديـد مـي      و ابنيه هاي زيرزميني باال و باالتر آمده و پي ساختمانها           آب

١٩

. ساختمانها و ديگر اماكن به مقداري هر چند اندك مشكالتي براي ساكنين آنها ايجاد نموده است           زيرزمينهاي
 سال گذشته رو به افزايش بوده است، چنانكه امروزه در منـاطقي بـاالي    ٢٠روند باال آمدن سفره آب در طي        

 .شود ز اين وضعيت مشاهده ميمحور مولوي ني
 

پائين بردن سطح آب زيرزميني از طريـق پمپـاژ آن بـه اجـرا در            هاي بهمين لحاظ در مناطقي از تهران برنامه      
توان از اين روش استفاده نمود، ليكن در چند سال گذشته اين             آمده است و گر چه براي سالهاي طوالني نمي        

 .  بوده استطرح به صورت موضعي تا حدودي نتيجه بخش
 

  : آلودگي اراضي و محصوالت كشاورزي-٤
گونـه   شوند، بدون هـيچ    آن بخش از فاضالبهاي شهري و صنعتي كه به نحوي به كانالها و مسيلها تخليه مي               

گيرند، بطوريكه خاك اين مزارع بشدت آلوده  كنترلي مورد استفاده بسياري از كشاورزان جنوب تهران قرار مي         
تـوان ترديـد نمـود كـه      سالمت و بهداشت كشاورزان را به مخاطره افكنده است بعالوه نمي       گرديده و بعالوه    

محصوالت كشاورزي آنها حاوي و حامل انواع ميكروبهـاي بيمـاريزا، انگلهـا و عناصـر و تركيبـات شـيميائي          
 شـود و  كننده است و بهداشت و سالمت ساكنين تهران، از طريق مصرف اين محصوالت تهديـد مـي           مسموم

ها قابل تحمل است ليكن در آينده اين وضـعيت شـديدتر             اگر از نظر بسياري از كارشناسان هنوز اين آلودگي        
 . توان ناديده گرفت گرديده و بعالوه اثرات دراز مدت مصرف اين گونه محصوالت آلوده را نمي

 
 :  خشكي اراضي كشاورزي-٥

 حـدود  ١٣٩٠گيرنـد در سـال    ج و جاجرود و الر ميهاي كر  تهران براي مصارف خود از رودخانه مردم كهآبي  
اين . شود  هكتار اراضي كشاورزي تمام مي١٢٠٠٠٠باشد كه به بهاي تشنگي حدود   مترمكعب مي٢٥/١×١٠٩

موردنياز ساكنين ايـن    ... جات و لبنيات و      اراضي همان دشتهاي خوبي هستند كه بايد انواع سبزيجات، صيفي         
 . شهر را تامين نمايد

 
آوري  الذكر بايـد بـراي تهـران شـبكه جمـع         گويند براي حل مشكالت فوق      ناسان و خبرگان يكصدا مي    كارش

در نتيجه با جلوگيري از تخليه فاضالبها بـه منـابع زيرزمينـي و اراضـي و            . فاضالب شهري طرح و اجرا نمود     
ا انتقال فاضالب تصـفيه   توان مانع بروز و انتشار آلودگي محيط تهران گرديد و ب           هاي سطحي تهران مي    كانال

 . تواند برطرف گردد شده به اراضي كشاورزي مشكل تشنگي اين اراضي نيز مي
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٢٠

 فضاي كالبدي
 

  ١٣٢٠ تا ١٣٠٤توسعه كالبدي تهران از 
 

  :چهار شكل معماري و يا شايد چهار سبك معماري در آمايش فضائي آن دوره قابل تميز هستند
يمه دوم دوره قاجار، اين شيوه عمدتاً از سوي طبقات متوسط جامعـه و در               يا شيوه معماري ن   » سبك بومي «: يكم

 .شود ساخت مسكن استفاده مي

اي مشخص بازگشتي به معماري ايراني قبل يا بعـد از اسـالم اسـت،                كه به گونه  » ملي» «سبك اصطالحاً « :دوم
 . ديد... و »  ايران باستانموزه«، »بانك ملي«، »شهرباني كل كشور«توان در  هاي اين شيوه را مي نمونه

كه عمدتاً در فضاهاي شهري ساخته شده بوسيله شهرداري         ) معماري قرن نوزدهم  (شيوه كالسيك اروپائي    : سوم

 . از اين موارد هستند... آباد و  ميادين فردوسي، حسن: نمايد يا دولت رخساره مي
دانشگاه تهران، . شود و شهري بكار گرفته ميسبك نوين اروپا، كه مخصوصاً در عملكردهاي جديد دولتي : چهارم

 . هاي بارز اين شيوه هستند نمونه... ايستگاه راه آهن، ژاندارمري كل كشور و كاخ دادگستري 

 
اي   بـه گونـه   ١٣١٠-١٣٢٠عالوه بر اين اقدامات معمارانه، يك دستورالعمل ساخت فضـاي شـهري در سـالهاي                

هاي اصلي   طبق اين دستورالعمل، تقريباً در تمامي چهار راه       . گيرد ر مي غيررسمي و كامالً خودبخود مورد عمل قرا      
هاي شـهر   شوند كه قبالً دروازه اين ميادين عمدتاً در مكانهائي ساخته مي    . شود يك ميدان كامالً قرينه ساخته مي     

ه كه گم شـد،  خورد ولي آنچ  به چشم مي  ) فقط در تهران  (قرار داشتند، گو اينكه در اين دوره نوعي وحدت شكلي           
 . شود از اين پس شهر در معناي اروپائي آن بكار گرفته مي. به معناي واقعي كلمه بود» مفهوم شهر«
 

در آستانه جنگ جهاني دوم، تهران هفتصد هزار نفر جمعيت داشت، جمعيتي سه برابر آنچه كه در هنگام كودتاي       
زمان با دگرگون كردن بافت قديمي شـهر، بـه          طرح توسعه تهران در اين      . در شهر جاي داشت   ) ١٢٩٩(رضاخان  

 . بخشد دهد كه بعدها سوداگري زمين بدان تحقق مي چيزي شكل مي

 
هوسـمان  «دخالتهـاي  . دهـد  در يك مجموعه شهري است كه در ايران رخ مـي » ارادي«اين طرح اولين مداخله  

گويد ولي هيچگاه به يك   پاسخ مي»آمد و شد«گردند، شهر از اين پس به نيازهاي شيوه جديد  تكميل مي» گونه
 . گردد امري كه هوسمان در تخريب پاريس بدان دست زد تبديل نمي» مجموعه توليدي«

٢١

ريزي شـده بودنـد؟ و يـا         برنامه) و طرحهاي مشابه آن    (١٣١٠اكنون اين سوال روياروي ما قرار دارد كه آيا طرح           
ريزي اسـت چـون نشـئت گرفتـه از            بدون برنامه  ١٣١٠بعبارتي ديگر آيا اين طرح ماهوي است يا عرضي؟ طرح           

اين طرح عرضي است بدان سبب كـه بـر          . صنعتي شدني همگن نيست كه چنين تشكيالت فضائي را طلب كند          
 .يك خواست اقتصادي برونزا و وابسته پايه  دارد، خواستي بدون هيچ ارتباط با جامعه مورد سؤال

 
تواند در هر جائي از جهـان بـه خـود تحقـق بخشـد و       بب كه مي، خودبخودي است بدان س   ١٣١٦براي ما، طرح    

خودباختگي رهبران كشور در رابطه بـا       . كند انتخاب تهران و يا ديگر شهرهاي كشور، چنين طرحي را توجيه نمي           
بـراي آنـان   . دارد ها باز مي اروپا و پيشرفتهاي فني آن، آنان را از هرگونه ابتكار همگن و هماهنگ با اين پيشرفت  

 . باشد» زا برون«بايد توسعه مي
 

ايـن طـرح حتـي      .  با بافت قديمي شهر بهترين گواه برخودبخودي بـودن آن اسـت            ١٣١٦چگونگي تركيب طرح    
. شـود  بدنبال يافتن ارتباط با بافت شهر نيست و بافت قديمي براي آن تنها يك كارگاه ساختماني محسـوب مـي                   

بخودبخـودي  . دهـد  رگوني آن را از طريق تغيير كالبد شـهر مـي          طرح با كنار گذاشتن زندگي شهري، پيشنهاد دگ       
 بـدين معنـا كـه هـيچ دسـتورالعمل و             شود، چه آن فقط يك طرح اسـت،        بودن طرح از ديگر سوي نيز تاكيد مي       

اي اوليه كه سيماي كالبدي شهر را بعد از          حتي نقشه . پيشنهادي را براي آينده شهر و كالبد آتي آن در خود ندارد           
 . طرح نشان دهد نيز وجود ندارداجراي 

 
نظمي اجتماعي خواهـد بـود كـه در سـالهاي بعـد از       مجموعه شهري اين چنين پاره پاره شده، صحنه نمايش بي 

ها به همان اندازه كه سر در اقتصادي وابسته دارد بـه همـان مقـدار در                  نظمي اين بي . يابد اجراي طرح تعميم مي   
اي از مسـائل     تركيبي كه در آن شـهروند خـود را در مقابـل مجموعـه             .  دارد تركيب نامنسجم كالبد شهر نيز پاي     

از اين  . يابد كه گذاشتن از آنها اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار است           ناشناخته، به خصوص از نقطه رواني باز مي       
يـق اشـغال    اي ايـن چنـين، خـود را از طر          توسعه. يابد اي و در تمامي جهات توسعه مي       هيچ ضابطه   پس، شهر بي  

معمـاري كـه بـه سـرعت در     . دارد رويه زمين و نوعي معماري سخت وابسته به اصول تجددگرايي، عرضه مي            بي
 . يابد ميادين مركزي و خيابانهاي جديد گسترش مي

 
اين طرح در همان آغاز تولد      .  تهران، هيچ تاثيري بر توسعه شهر و بر توسعه منطقه ندارد           ١٣١٦در حقيقت، طرح    

شود و براي آن كه يادآوري مجـددي از          هاي شهري به سرعت فراموش مي      اش در محيط   تجربه. ميرد خويش مي 

 . گردد  صبر كرد، زمانيكه طرح جامع تهران پديدار مي١٣٤٥بايد تا سال  آن شود مي
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٢٠

 فضاي كالبدي
 

  ١٣٢٠ تا ١٣٠٤توسعه كالبدي تهران از 
 

  :چهار شكل معماري و يا شايد چهار سبك معماري در آمايش فضائي آن دوره قابل تميز هستند
يمه دوم دوره قاجار، اين شيوه عمدتاً از سوي طبقات متوسط جامعـه و در               يا شيوه معماري ن   » سبك بومي «: يكم

 .شود ساخت مسكن استفاده مي

اي مشخص بازگشتي به معماري ايراني قبل يا بعـد از اسـالم اسـت،                كه به گونه  » ملي» «سبك اصطالحاً « :دوم
 . ديد... و »  ايران باستانموزه«، »بانك ملي«، »شهرباني كل كشور«توان در  هاي اين شيوه را مي نمونه

كه عمدتاً در فضاهاي شهري ساخته شده بوسيله شهرداري         ) معماري قرن نوزدهم  (شيوه كالسيك اروپائي    : سوم

 . از اين موارد هستند... آباد و  ميادين فردوسي، حسن: نمايد يا دولت رخساره مي
دانشگاه تهران، . شود و شهري بكار گرفته ميسبك نوين اروپا، كه مخصوصاً در عملكردهاي جديد دولتي : چهارم

 . هاي بارز اين شيوه هستند نمونه... ايستگاه راه آهن، ژاندارمري كل كشور و كاخ دادگستري 

 
اي   بـه گونـه   ١٣١٠-١٣٢٠عالوه بر اين اقدامات معمارانه، يك دستورالعمل ساخت فضـاي شـهري در سـالهاي                

هاي اصلي   طبق اين دستورالعمل، تقريباً در تمامي چهار راه       . گيرد ر مي غيررسمي و كامالً خودبخود مورد عمل قرا      
هاي شـهر   شوند كه قبالً دروازه اين ميادين عمدتاً در مكانهائي ساخته مي    . شود يك ميدان كامالً قرينه ساخته مي     

ه كه گم شـد،  خورد ولي آنچ  به چشم مي  ) فقط در تهران  (قرار داشتند، گو اينكه در اين دوره نوعي وحدت شكلي           
 . شود از اين پس شهر در معناي اروپائي آن بكار گرفته مي. به معناي واقعي كلمه بود» مفهوم شهر«
 

در آستانه جنگ جهاني دوم، تهران هفتصد هزار نفر جمعيت داشت، جمعيتي سه برابر آنچه كه در هنگام كودتاي       
زمان با دگرگون كردن بافت قديمي شـهر، بـه          طرح توسعه تهران در اين      . در شهر جاي داشت   ) ١٢٩٩(رضاخان  

 . بخشد دهد كه بعدها سوداگري زمين بدان تحقق مي چيزي شكل مي

 
هوسـمان  «دخالتهـاي  . دهـد  در يك مجموعه شهري است كه در ايران رخ مـي » ارادي«اين طرح اولين مداخله  

گويد ولي هيچگاه به يك   پاسخ مي»آمد و شد«گردند، شهر از اين پس به نيازهاي شيوه جديد  تكميل مي» گونه
 . گردد امري كه هوسمان در تخريب پاريس بدان دست زد تبديل نمي» مجموعه توليدي«

٢١

ريزي شـده بودنـد؟ و يـا         برنامه) و طرحهاي مشابه آن    (١٣١٠اكنون اين سوال روياروي ما قرار دارد كه آيا طرح           
ريزي اسـت چـون نشـئت گرفتـه از            بدون برنامه  ١٣١٠بعبارتي ديگر آيا اين طرح ماهوي است يا عرضي؟ طرح           

اين طرح عرضي است بدان سبب كـه بـر          . صنعتي شدني همگن نيست كه چنين تشكيالت فضائي را طلب كند          
 .يك خواست اقتصادي برونزا و وابسته پايه  دارد، خواستي بدون هيچ ارتباط با جامعه مورد سؤال

 
تواند در هر جائي از جهـان بـه خـود تحقـق بخشـد و       بب كه مي، خودبخودي است بدان س   ١٣١٦براي ما، طرح    

خودباختگي رهبران كشور در رابطه بـا       . كند انتخاب تهران و يا ديگر شهرهاي كشور، چنين طرحي را توجيه نمي           
بـراي آنـان   . دارد ها باز مي اروپا و پيشرفتهاي فني آن، آنان را از هرگونه ابتكار همگن و هماهنگ با اين پيشرفت  

 . باشد» زا برون«بايد توسعه مي
 

ايـن طـرح حتـي      .  با بافت قديمي شهر بهترين گواه برخودبخودي بـودن آن اسـت            ١٣١٦چگونگي تركيب طرح    
. شـود  بدنبال يافتن ارتباط با بافت شهر نيست و بافت قديمي براي آن تنها يك كارگاه ساختماني محسـوب مـي                   

بخودبخـودي  . دهـد  رگوني آن را از طريق تغيير كالبد شـهر مـي          طرح با كنار گذاشتن زندگي شهري، پيشنهاد دگ       
 بـدين معنـا كـه هـيچ دسـتورالعمل و             شود، چه آن فقط يك طرح اسـت،        بودن طرح از ديگر سوي نيز تاكيد مي       

اي اوليه كه سيماي كالبدي شهر را بعد از          حتي نقشه . پيشنهادي را براي آينده شهر و كالبد آتي آن در خود ندارد           
 . طرح نشان دهد نيز وجود ندارداجراي 

 
نظمي اجتماعي خواهـد بـود كـه در سـالهاي بعـد از       مجموعه شهري اين چنين پاره پاره شده، صحنه نمايش بي 

ها به همان اندازه كه سر در اقتصادي وابسته دارد بـه همـان مقـدار در                  نظمي اين بي . يابد اجراي طرح تعميم مي   
اي از مسـائل     تركيبي كه در آن شـهروند خـود را در مقابـل مجموعـه             .  دارد تركيب نامنسجم كالبد شهر نيز پاي     

از اين  . يابد كه گذاشتن از آنها اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار است           ناشناخته، به خصوص از نقطه رواني باز مي       
يـق اشـغال    اي ايـن چنـين، خـود را از طر          توسعه. يابد اي و در تمامي جهات توسعه مي       هيچ ضابطه   پس، شهر بي  

معمـاري كـه بـه سـرعت در     . دارد رويه زمين و نوعي معماري سخت وابسته به اصول تجددگرايي، عرضه مي            بي
 . يابد ميادين مركزي و خيابانهاي جديد گسترش مي

 
اين طرح در همان آغاز تولد      .  تهران، هيچ تاثيري بر توسعه شهر و بر توسعه منطقه ندارد           ١٣١٦در حقيقت، طرح    

شود و براي آن كه يادآوري مجـددي از          هاي شهري به سرعت فراموش مي      اش در محيط   تجربه. ميرد خويش مي 

 . گردد  صبر كرد، زمانيكه طرح جامع تهران پديدار مي١٣٤٥بايد تا سال  آن شود مي
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٢٢

 هاي اخير  هاي كالبدي تهران طي دهه ويژگي
 

 بحران توسعه شهري 

 
رشد جمعيت و به دنبال آن رشد تقاضا براي مسكن، خدمات          .  رشد است  هاي اخير  بارزترين ويژگي تهران در دهه    

اين رشد كمي دست كم طي چهار دهة اخير مانند عملي مسـتقل و فراتـر از                 .  تأسيسات زيربنايي و غيره     شهري،
ساير عوامل مؤثر در توسعه و تحول شهر و به عنوان انگيزه اصلي پويايي شهر عمل كرده و زمينـة اصـلي سـاير             

ساير عوامل  مـوثر در توسـعة شـهر، چـه آنهـا كـه بـه وسـيله                 . والت كيفي شهر تهران را فراهم آورده است       تح
شوند و چه آنها كـه بـه صـورت خودجـوش و بـدون برنامـه عمـل                    ريزي و اجرايي اعمال مي     هاي برنامه  دستگاه

 . اند رو آن بوده  دنبالهكنند به صورت تابعي از روند دائمي رشد جمعيت و پيكر شهر مطرح و به تعبيري مي

 
دهد كه توسعة شهري در تهـران       هاي اخير نشان مي    بررسي كيفيت زندگي شهري و تغيير و تحوالت آن در دهه          

وجوه مثبت توسعه در . هاي مثبت و منفي توسعه تعبير كرد توان به رويه  داراي دو روي متضاد است كه آنها را مي        

هاي زندگي شهري، تنوع يافتن خدمات، افزايش درآمد، رشـد تكنولـوژي، و             شاخصهايي مانند باال رفتن استاندارد    
: ها به روشني قابل مشاهده اسـت  اي شاخص شود، ولي وجه منفي توسعه نيز در شهر تهران در پاره غيره ديده مي 

فت مندي شهروندان نسبت به محيط زندگيشان، گراني و تورم، فقدان فراغت، دشوار شدن ر كاهش تعلق و عالقه
هـاي مختلفـي از وجـه منفـي توسـعه          هاي شهري جنبـه     آشفتگي سيماي محيط    و آمد، آلودگي هوا، نابساماني و     

 . نام نهاد»  بحراني توسعة«توان  پس توسعة شهري در تهران را به طور كلي مي. شهري در تهران هستند
 

همان الگوهاي معماري و شهرسازي بيشتر بافت شهري تهران كه در چهار دهة اخير ساخته شده ترجمان ايراني             

اي براي تنظيم فضاي شهر توليد شده ميـان ايـن    كننده آنكه مكانيزمهاي كنترل كننده و هماهنگ     جديد است بي  
كننـدة شـهري كـه بـر ظـاهر و            بدين ترتيب در غيبت قوانين و مكانيزمهاي كنترل       . ساختمانها وجود داشته باشد   

البتـه ظـاهر بيرونـي    . يابد شته باشد عامل رفتاري بيش از پيش اهميت مي   همچنين بر باطن ساختمانها نظارت دا     
ـُعد ارتباطي و به اصطالح مصرف       كننده بيشتري دارد بيش از نماي داخلي سـاختمانها   ساختمانها از آن لحاظ كه ب

لكين عرصه  گيرد تنها متعلق به مالك يا ما       نماي ساختمانها كه در معرض ديد ساكنان شهر قرار مي         . اهميت دارد 
به همين دليل حساسيت دربارة كيفيت هـر       . و اعيان ساختمان نيست و كيفيت آن به تمام مردم شهر ارتباط دارد            

 . شود نماي ساختماني و بهنجاري يا ناهنجاري آن به مقام و موقعيت آن در شهر نيز مربوط مي

 

٢٣

 الگوهاي معماري حاكم بر شهر 

 
عاصر تهران، عنصر يا الگو يا روشي از معماري غرب به تهران وارد شـده   در هر يك از مقاطع تحوالت معماري م       

اين جريان تأثيرپذيري ابتدا روندي . و ابتدا در يك يا چند ساختمان به كار رفته و پس از مدتي تسري يافته است              
تسـهيل و   شـده اسـت، امـا بـا          بسيار كند و تدريجي داشته و آثار آن به طور جزئي در معماري پايتخت ظاهر مي               

طي اين دو سده جهشهايي كه در روند تحـول    . تشديد ارتباط با غرب اين جريان نيز شدت و سرعت گرفته است           
سازي و شهرسازي در تهران اتفاق افتاده است هر چند به علت تداوم و استمرار آن فرآينـدي        معماري و ساختمان  

 .تر داشته است هپيوسته است ليكن در برخي مقاطع زماني روندي سريعتر و فشرد
 

  :توان تشخيص داد سازي در تهران چهار دورة اصلي را مي به طور كلي از لحاظ تحول شيوة معماري و ساختمان

ها و تزئينات معماري فرنگي به طور موضعي در          اي كه الگوي معماري ايراني كامالً غالب است و موتيف           دوره -١
ه معماري تداوم همان شيوة خالص ايراني است كه امتداد سـنت            در اين دور  . شود ساختمانها به كار گرفته مي    
تهران در اين دوره از لحاظ گستره و انواع فضاهاي شهري كـم و بـيش بـر                  . رود صفويه و زنديه به شمار مي     

 . محدودة حصار اول تهران منطبق است
هـايي   در اين دوره هـم ايـده     . شود اي كه معماري فرنگي به عنوان الگوي معماري قابل تقليد مطرح مي             دوره -٢

سازي اروپايي و هم عناصر كوچك و بزرگ اروپايي در معماري ايرانـي وارد      كلي از نوع فضاسازي و ساختمان     
در اين دوره استفاده از اين نوع . يابد شاه به فرنگستان روند تندتري مي     شود كه پس از سفرهاي ناصرالدين      مي

تجدد است و دايره گسترة آن محدود به عدة قليـل فرادسـتان جامعـه               اي از تجمل و      عناصر و تزئينات نشانه   
در عرصة شهرسازي هـم تركيبهـاي جـالبي از معمـاري ايرانـي و               . است و در ميان آنان نيز جنبة فردي دارد        

مانند انطباق مفهوم ميدان اروپايي (پايه اين تركيبها شباهت هندسي ميان فضاهاست . آيد اروپايي به وجود مي

يابد و پهنـة شـهر    اين دوره از آغاز سلطنت ناصرالدين شاه تا پايان قاجاريه دوام مي          ). دان و حياط ايراني   بر مي 
 . در اين دوره محدود به قسمتهايي از درون حصار دوم تهران است

شود اساس معماري و شهرسازي اروپا به عنوان معماري رسمي و   در دورة سوم كه با حاكميت پهلوي آغاز مي-٣
الگوي اين معماري ابتدا در ساختمانهاي دولتي و عمومي به كـار            . شود رد تأييد دستگاه حاكميت مطرح مي     مو

معماران اروپايي مانند ماركوف، گودار، گورگيان و غيره و شركتهاي پيمانكار اروپايي و معماراني              . شود برده مي 
ه براي تربيـت كـردن كادرهـاي فنـي در           كه در اين شركتها فعاليت دارند و معماران و مهندسان ساختمان ك           

شوند و باالخره معدودي معماران ايران كـه بـا اصـول معمـاري               ها و ادارات پايتخت استخدام مي      وزارت خانه 

از طـرف  . اروپايي به طريق آكادميك آشنايي دارند طراحان اين نوع سـاختمانهاي دولتـي و عمـومي هسـتند             
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 هاي اخير  هاي كالبدي تهران طي دهه ويژگي
 

 بحران توسعه شهري 

 
رشد جمعيت و به دنبال آن رشد تقاضا براي مسكن، خدمات          .  رشد است  هاي اخير  بارزترين ويژگي تهران در دهه    

اين رشد كمي دست كم طي چهار دهة اخير مانند عملي مسـتقل و فراتـر از                 .  تأسيسات زيربنايي و غيره     شهري،
ساير عوامل مؤثر در توسعه و تحول شهر و به عنوان انگيزه اصلي پويايي شهر عمل كرده و زمينـة اصـلي سـاير             

ساير عوامل  مـوثر در توسـعة شـهر، چـه آنهـا كـه بـه وسـيله                 . والت كيفي شهر تهران را فراهم آورده است       تح
شوند و چه آنها كـه بـه صـورت خودجـوش و بـدون برنامـه عمـل                    ريزي و اجرايي اعمال مي     هاي برنامه  دستگاه

 . اند رو آن بوده  دنبالهكنند به صورت تابعي از روند دائمي رشد جمعيت و پيكر شهر مطرح و به تعبيري مي

 
دهد كه توسعة شهري در تهـران       هاي اخير نشان مي    بررسي كيفيت زندگي شهري و تغيير و تحوالت آن در دهه          

وجوه مثبت توسعه در . هاي مثبت و منفي توسعه تعبير كرد توان به رويه  داراي دو روي متضاد است كه آنها را مي        

هاي زندگي شهري، تنوع يافتن خدمات، افزايش درآمد، رشـد تكنولـوژي، و             شاخصهايي مانند باال رفتن استاندارد    
: ها به روشني قابل مشاهده اسـت  اي شاخص شود، ولي وجه منفي توسعه نيز در شهر تهران در پاره غيره ديده مي 

فت مندي شهروندان نسبت به محيط زندگيشان، گراني و تورم، فقدان فراغت، دشوار شدن ر كاهش تعلق و عالقه
هـاي مختلفـي از وجـه منفـي توسـعه          هاي شهري جنبـه     آشفتگي سيماي محيط    و آمد، آلودگي هوا، نابساماني و     

 . نام نهاد»  بحراني توسعة«توان  پس توسعة شهري در تهران را به طور كلي مي. شهري در تهران هستند
 

همان الگوهاي معماري و شهرسازي بيشتر بافت شهري تهران كه در چهار دهة اخير ساخته شده ترجمان ايراني             

اي براي تنظيم فضاي شهر توليد شده ميـان ايـن    كننده آنكه مكانيزمهاي كنترل كننده و هماهنگ     جديد است بي  
كننـدة شـهري كـه بـر ظـاهر و            بدين ترتيب در غيبت قوانين و مكانيزمهاي كنترل       . ساختمانها وجود داشته باشد   

البتـه ظـاهر بيرونـي    . يابد شته باشد عامل رفتاري بيش از پيش اهميت مي   همچنين بر باطن ساختمانها نظارت دا     
ـُعد ارتباطي و به اصطالح مصرف       كننده بيشتري دارد بيش از نماي داخلي سـاختمانها   ساختمانها از آن لحاظ كه ب

لكين عرصه  گيرد تنها متعلق به مالك يا ما       نماي ساختمانها كه در معرض ديد ساكنان شهر قرار مي         . اهميت دارد 
به همين دليل حساسيت دربارة كيفيت هـر       . و اعيان ساختمان نيست و كيفيت آن به تمام مردم شهر ارتباط دارد            

 . شود نماي ساختماني و بهنجاري يا ناهنجاري آن به مقام و موقعيت آن در شهر نيز مربوط مي

 

٢٣

 الگوهاي معماري حاكم بر شهر 

 
عاصر تهران، عنصر يا الگو يا روشي از معماري غرب به تهران وارد شـده   در هر يك از مقاطع تحوالت معماري م       

اين جريان تأثيرپذيري ابتدا روندي . و ابتدا در يك يا چند ساختمان به كار رفته و پس از مدتي تسري يافته است              
تسـهيل و   شـده اسـت، امـا بـا          بسيار كند و تدريجي داشته و آثار آن به طور جزئي در معماري پايتخت ظاهر مي               

طي اين دو سده جهشهايي كه در روند تحـول    . تشديد ارتباط با غرب اين جريان نيز شدت و سرعت گرفته است           
سازي و شهرسازي در تهران اتفاق افتاده است هر چند به علت تداوم و استمرار آن فرآينـدي        معماري و ساختمان  

 .تر داشته است هپيوسته است ليكن در برخي مقاطع زماني روندي سريعتر و فشرد
 

  :توان تشخيص داد سازي در تهران چهار دورة اصلي را مي به طور كلي از لحاظ تحول شيوة معماري و ساختمان

ها و تزئينات معماري فرنگي به طور موضعي در          اي كه الگوي معماري ايراني كامالً غالب است و موتيف           دوره -١
ه معماري تداوم همان شيوة خالص ايراني است كه امتداد سـنت            در اين دور  . شود ساختمانها به كار گرفته مي    
تهران در اين دوره از لحاظ گستره و انواع فضاهاي شهري كـم و بـيش بـر                  . رود صفويه و زنديه به شمار مي     

 . محدودة حصار اول تهران منطبق است
هـايي   در اين دوره هـم ايـده     . شود اي كه معماري فرنگي به عنوان الگوي معماري قابل تقليد مطرح مي             دوره -٢

سازي اروپايي و هم عناصر كوچك و بزرگ اروپايي در معماري ايرانـي وارد      كلي از نوع فضاسازي و ساختمان     
در اين دوره استفاده از اين نوع . يابد شاه به فرنگستان روند تندتري مي     شود كه پس از سفرهاي ناصرالدين      مي

تجدد است و دايره گسترة آن محدود به عدة قليـل فرادسـتان جامعـه               اي از تجمل و      عناصر و تزئينات نشانه   
در عرصة شهرسازي هـم تركيبهـاي جـالبي از معمـاري ايرانـي و               . است و در ميان آنان نيز جنبة فردي دارد        

مانند انطباق مفهوم ميدان اروپايي (پايه اين تركيبها شباهت هندسي ميان فضاهاست . آيد اروپايي به وجود مي

يابد و پهنـة شـهر    اين دوره از آغاز سلطنت ناصرالدين شاه تا پايان قاجاريه دوام مي          ). دان و حياط ايراني   بر مي 
 . در اين دوره محدود به قسمتهايي از درون حصار دوم تهران است

شود اساس معماري و شهرسازي اروپا به عنوان معماري رسمي و   در دورة سوم كه با حاكميت پهلوي آغاز مي-٣
الگوي اين معماري ابتدا در ساختمانهاي دولتي و عمومي به كـار            . شود رد تأييد دستگاه حاكميت مطرح مي     مو

معماران اروپايي مانند ماركوف، گودار، گورگيان و غيره و شركتهاي پيمانكار اروپايي و معماراني              . شود برده مي 
ه براي تربيـت كـردن كادرهـاي فنـي در           كه در اين شركتها فعاليت دارند و معماران و مهندسان ساختمان ك           

شوند و باالخره معدودي معماران ايران كـه بـا اصـول معمـاري               ها و ادارات پايتخت استخدام مي      وزارت خانه 

از طـرف  . اروپايي به طريق آكادميك آشنايي دارند طراحان اين نوع سـاختمانهاي دولتـي و عمـومي هسـتند             
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شوند كه در واقع طراحان رده دوم سـاختمانهايي          روهها تربيت مي  ديگر تعداد زيادي تكنيسين زيردست اين گ      
بيشتر اين نوع بناها ساختمانهاي تجاري جديد هستند كه . شود هستند كه به سبك جديد در تهران ساخته مي

بناها و معمارهايي كـه سـاختمانهاي       . شوند در بر ميدانها و خيابانهاي نوبنياد يا تعريض شدة تهران ساخته مي           
سازند بـه نوبـة خـود اسـلوب          تي و ساختمانهاي تجاري طراحي شده توسط طراحان ردة اول و دوم را مي             دول

سازي و هم تكنيكهاي جديـد سـاخت را فـرا            سازي يعني هم الگوهاي جديد فضاسازي و فرم        جديد ساختمان 
ك جديـد و بـديعي كـه        آميزند و از اين تركيبها سب      سازي ايراني مي   گيرند و آن را با دانش و فن ساختمان         مي

 . آيد خاص اين دوره است پديد مي
 

پيش (ابتدا آجر پخته با تنوع زياد و كيفيت عالي . شوند سازي رايج مي مصالح جديد نيز به سرعت در ساختمان      
سنگ هر چند . و پس از آن آهن و سيمان از اين نوع مصالح هستند     ) از آن آجر تنوع و كيفيت نازلتري داشت       

سازي ايراني نيست ولي پيش از اين دوره در ساختمانهاي تهران تقريبـاً بـه كـار                  در ساختمان مصالح جديدي   
موزائيك نيز از مصالحي است كه اندكي پس از رواج . شد، ولي سنگ پالك در اين دوره وجود ندارد   برده نمي 

تمانهاي درجـه يـك،   تر ديگر در ساخ با رواج يافتن مصالح جديد مصالح قديمي      . شود يافتن سيمان معمول مي   
هاي بعد از آنهـا نيـز        شود و در دهه    هستند، به كار برده نمي    ...  و   ٢كه همواره الگو دهنده ساختمانهاي درجه       

 . بندد رخت بر مي
 

شـود و تـابعي از معمـاري و     يابـد، كنتـرل مـي    در اين دوره تزئينات نسبت بـه دوره دوم بسـيار كـاهش مـي             
ل جزئيات اجرائـي در سـاختمان بـه خصـوص در نمـاي سـاختمانها بسـيار                  در مقاب . گيرد سازي قرار مي   حجم

كنـد و    سازي به نسبت دورة قبل ترقي مي       شود و همراه با آن صناعت ساختمان       كند و شكوفا مي    پيشرفت مي 
شـهرداري نيـز روي آراسـتگي و زيبـايي و همـاهنگي        . آيـد  نسل جديدي از بنايان و سازندگان به وجود مـي         

 . دهد ه ويژه در خيابانهاي اصلي، حساسيت خاصي نشان مينماهاي شهري، ب
 

از يك طرف حجم سـاختمان      . شود در اين دوره بنياد طراحي فضاي شهري دگرگون و به تعبيري واژگون مي            
شود و شكلي متمركز به خـود   خارج مي....) صحن، ميدان و  حياط،(از حالت گسترده در اطراف يك فضاي باز        

يگر فضاي باز در شكلهاي جديدي مانند خيابان و ميدان به وسيله حجمهاي سـاختماني               گيرد و از طرف د     مي
در واقـع اسـاس معمـاري شـهر از          . گيـرد  شود و از لحاظ شخصيت تابع آنها قرار مـي          و نماي آنها تعريف مي    

ـ ) بلديـه (در اين دوره دولـت      . كند طراحي فضاهاي باز به طراحي حجمهاي متمركز ساختماني تغيير مي          راي ب

كند و بخشهاي زيـادي از ايـن نقشـه تـا دهـه       سازيهاي جديد نقشة مبسوطي تهيه مي كشيها و ميدان  خيابان

٢٥

الگوي حاكم بر اين طرح از اصول معماري و شهرسازي پيش از دوران مدرن كه . شود  در شهر اجرا مي  ١٣٣٠
نهاي اصـلي در منطقـة مركـزي       بنياد فضاي شهري خيابانها و ميدا     . در اروپا رسميت داشت، گرفته شده است      

 . تهران طبق اين نقشه و در اين دوره شكل گرفته است
 از اواسط دورة سوم اصول معماري مدرن به تدريج در طراحي و ساخت برخي از بناهـاي مهـم و عمـومي در            -٤

ر خـارج از  اين اصول در ابتدا به وسيله معماران فرنگي و تني چند از معماران ايران كـه د . شود شهر ظاهر مي  
ها و اصول فكري معماري مـدرن ابتـدا در قالـب             دكترين. شود اند تبليغ و به كار برده مي       ايران تحصيل كرده  

اولـين سـاختمانهايي   . شود  نئوكالسيك رايج در دورة دوم مطرح مي    -اعتراض نسبت به سبك التقاطي ايراني     
اه تهران اسـت و پـس از آن تـدريجاً در            شود مجموعة دانشگ   كه به اين سبك در تهران طراحي و ساخته مي         

هـا و غيـره بـه كـار بـرده       هاي ورزشي، كارخانه بناهاي عمومي و خصوصي ديگر، مانند بيمارستانها، مجموعه    
سازي از لحاظ نحوة تركيب ساختمان بـا فضـاي شـهري و              در آغاز كاربرد سبك مدرن در ساختمان      . شود مي

شد، هـر چنـد اصـول آن از دهـة            در دورة قبل به كار برده مي      اصول حاكم بر آن كم و بيش همان است كه           
و ترجمان ايراني آن به (تثبيت معماري مدرن .  به بعد از بعضي  جهات تضعيف شده و تغيير يافته است      ١٣٣٠
گيري محيط مصنوع بـه      اي كه امروزه در سراسر كشور و حتي در روستاها به صورت الگوي غالب شكل               گونه

اي مانند رشد سريع جمعيت تهـران و در نتيجـه رشـد پهنـة       سابقه هاي خاص و بي     با پديده  )شود كار برده مي  
سازي، مهاجرت روستاييان و شهرستانيها به تهران و تغيير تركيب كيفي جمعيت،             شهر، رونق عظيم ساختمان   

ز بـه كلـي     سازي و شهرسازي را ني     بندي ساختمان  حاكميت اتومبيل بر شهرسازي همراه بوده است كه فرمول        

در سالهاي پـس از جنـگ دوم   » المللي سبك بين«اي از اين معماري كه تحت عنوان  نسخه. تغيير داده است  
سازي شهرها به كار گرفته شد با اصـول معمـاري           جهاني در بيشتر كشورها به عنوان الگوي رسمي ساختمان        

ـ . پيش از مدرن از جمله اصول معماري ايراني به كلي فاقد سنخيت است             ه عبـارت ديگـر معمـاري سـبك         ب
بنابراين . اي با آن هم جهت نيست      المللي هيچ ميل تركيبي با اصول معماري ايراني ندارد و در هيچ زمينه             بين

گرايد، معمـاري     به بعد، كه با گذشت زمان بيش از پيش به انتزاع مي            ٤٠با حاكميت يافتن اين سبك از دهة        
بـه   . دهـد  اري گذشته و حتي معماري دورة قبل از خود از دست مي           مقبول روز زمينه تركيب خويش را با معم       

 . كند عبارت ديگر معماري جديد معماري و شهرسازي پيش از خود را نفي مي
 

رود، زيرا ساختمان بـه      دار و مستقل رو به انحطاط مي       در اين دوره فضاي شهري به عنوان يك تركيب معني          
نمـاي  . شـود  گيرد، تجسـم و طراحـي مـي     كه در آن قرار ميصورت حجم مجرد هندسي، مستقل از محيطي     

داد، به صورت حجمي متشـكل   ساختمان كه پيش از اين دوره به عنوان صورت ساختمان رو به شهر معنا مي        

اي از بازشوها وسـطوح       اند و پوسته   آيد كه بر روي يكديگر تكرار شده       در مي ) سطوح زيربنا (از تعدادي طبقات    
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٢٤

شوند كه در واقع طراحان رده دوم سـاختمانهايي          روهها تربيت مي  ديگر تعداد زيادي تكنيسين زيردست اين گ      
بيشتر اين نوع بناها ساختمانهاي تجاري جديد هستند كه . شود هستند كه به سبك جديد در تهران ساخته مي

بناها و معمارهايي كـه سـاختمانهاي       . شوند در بر ميدانها و خيابانهاي نوبنياد يا تعريض شدة تهران ساخته مي           
سازند بـه نوبـة خـود اسـلوب          تي و ساختمانهاي تجاري طراحي شده توسط طراحان ردة اول و دوم را مي             دول

سازي و هم تكنيكهاي جديـد سـاخت را فـرا            سازي يعني هم الگوهاي جديد فضاسازي و فرم        جديد ساختمان 
ك جديـد و بـديعي كـه        آميزند و از اين تركيبها سب      سازي ايراني مي   گيرند و آن را با دانش و فن ساختمان         مي

 . آيد خاص اين دوره است پديد مي
 

پيش (ابتدا آجر پخته با تنوع زياد و كيفيت عالي . شوند سازي رايج مي مصالح جديد نيز به سرعت در ساختمان      
سنگ هر چند . و پس از آن آهن و سيمان از اين نوع مصالح هستند     ) از آن آجر تنوع و كيفيت نازلتري داشت       

سازي ايراني نيست ولي پيش از اين دوره در ساختمانهاي تهران تقريبـاً بـه كـار                  در ساختمان مصالح جديدي   
موزائيك نيز از مصالحي است كه اندكي پس از رواج . شد، ولي سنگ پالك در اين دوره وجود ندارد   برده نمي 

تمانهاي درجـه يـك،   تر ديگر در ساخ با رواج يافتن مصالح جديد مصالح قديمي      . شود يافتن سيمان معمول مي   
هاي بعد از آنهـا نيـز        شود و در دهه    هستند، به كار برده نمي    ...  و   ٢كه همواره الگو دهنده ساختمانهاي درجه       

 . بندد رخت بر مي
 

شـود و تـابعي از معمـاري و     يابـد، كنتـرل مـي    در اين دوره تزئينات نسبت بـه دوره دوم بسـيار كـاهش مـي             
ل جزئيات اجرائـي در سـاختمان بـه خصـوص در نمـاي سـاختمانها بسـيار                  در مقاب . گيرد سازي قرار مي   حجم

كنـد و    سازي به نسبت دورة قبل ترقي مي       شود و همراه با آن صناعت ساختمان       كند و شكوفا مي    پيشرفت مي 
شـهرداري نيـز روي آراسـتگي و زيبـايي و همـاهنگي        . آيـد  نسل جديدي از بنايان و سازندگان به وجود مـي         

 . دهد ه ويژه در خيابانهاي اصلي، حساسيت خاصي نشان مينماهاي شهري، ب
 

از يك طرف حجم سـاختمان      . شود در اين دوره بنياد طراحي فضاي شهري دگرگون و به تعبيري واژگون مي            
شود و شكلي متمركز به خـود   خارج مي....) صحن، ميدان و  حياط،(از حالت گسترده در اطراف يك فضاي باز        

يگر فضاي باز در شكلهاي جديدي مانند خيابان و ميدان به وسيله حجمهاي سـاختماني               گيرد و از طرف د     مي
در واقـع اسـاس معمـاري شـهر از          . گيـرد  شود و از لحاظ شخصيت تابع آنها قرار مـي          و نماي آنها تعريف مي    

ـ ) بلديـه (در اين دوره دولـت      . كند طراحي فضاهاي باز به طراحي حجمهاي متمركز ساختماني تغيير مي          راي ب

كند و بخشهاي زيـادي از ايـن نقشـه تـا دهـه       سازيهاي جديد نقشة مبسوطي تهيه مي كشيها و ميدان  خيابان

٢٥

الگوي حاكم بر اين طرح از اصول معماري و شهرسازي پيش از دوران مدرن كه . شود  در شهر اجرا مي  ١٣٣٠
نهاي اصـلي در منطقـة مركـزي       بنياد فضاي شهري خيابانها و ميدا     . در اروپا رسميت داشت، گرفته شده است      

 . تهران طبق اين نقشه و در اين دوره شكل گرفته است
 از اواسط دورة سوم اصول معماري مدرن به تدريج در طراحي و ساخت برخي از بناهـاي مهـم و عمـومي در            -٤

ر خـارج از  اين اصول در ابتدا به وسيله معماران فرنگي و تني چند از معماران ايران كـه د . شود شهر ظاهر مي  
ها و اصول فكري معماري مـدرن ابتـدا در قالـب             دكترين. شود اند تبليغ و به كار برده مي       ايران تحصيل كرده  

اولـين سـاختمانهايي   . شود  نئوكالسيك رايج در دورة دوم مطرح مي    -اعتراض نسبت به سبك التقاطي ايراني     
اه تهران اسـت و پـس از آن تـدريجاً در            شود مجموعة دانشگ   كه به اين سبك در تهران طراحي و ساخته مي         

هـا و غيـره بـه كـار بـرده       هاي ورزشي، كارخانه بناهاي عمومي و خصوصي ديگر، مانند بيمارستانها، مجموعه    
سازي از لحاظ نحوة تركيب ساختمان بـا فضـاي شـهري و              در آغاز كاربرد سبك مدرن در ساختمان      . شود مي

شد، هـر چنـد اصـول آن از دهـة            در دورة قبل به كار برده مي      اصول حاكم بر آن كم و بيش همان است كه           
و ترجمان ايراني آن به (تثبيت معماري مدرن .  به بعد از بعضي  جهات تضعيف شده و تغيير يافته است      ١٣٣٠
گيري محيط مصنوع بـه      اي كه امروزه در سراسر كشور و حتي در روستاها به صورت الگوي غالب شكل               گونه

اي مانند رشد سريع جمعيت تهـران و در نتيجـه رشـد پهنـة       سابقه هاي خاص و بي     با پديده  )شود كار برده مي  
سازي، مهاجرت روستاييان و شهرستانيها به تهران و تغيير تركيب كيفي جمعيت،             شهر، رونق عظيم ساختمان   

ز بـه كلـي     سازي و شهرسازي را ني     بندي ساختمان  حاكميت اتومبيل بر شهرسازي همراه بوده است كه فرمول        

در سالهاي پـس از جنـگ دوم   » المللي سبك بين«اي از اين معماري كه تحت عنوان  نسخه. تغيير داده است  
سازي شهرها به كار گرفته شد با اصـول معمـاري           جهاني در بيشتر كشورها به عنوان الگوي رسمي ساختمان        

ـ . پيش از مدرن از جمله اصول معماري ايراني به كلي فاقد سنخيت است             ه عبـارت ديگـر معمـاري سـبك         ب
بنابراين . اي با آن هم جهت نيست      المللي هيچ ميل تركيبي با اصول معماري ايراني ندارد و در هيچ زمينه             بين

گرايد، معمـاري     به بعد، كه با گذشت زمان بيش از پيش به انتزاع مي            ٤٠با حاكميت يافتن اين سبك از دهة        
بـه   . دهـد  اري گذشته و حتي معماري دورة قبل از خود از دست مي           مقبول روز زمينه تركيب خويش را با معم       

 . كند عبارت ديگر معماري جديد معماري و شهرسازي پيش از خود را نفي مي
 

رود، زيرا ساختمان بـه      دار و مستقل رو به انحطاط مي       در اين دوره فضاي شهري به عنوان يك تركيب معني          
نمـاي  . شـود  گيرد، تجسـم و طراحـي مـي     كه در آن قرار ميصورت حجم مجرد هندسي، مستقل از محيطي     

داد، به صورت حجمي متشـكل   ساختمان كه پيش از اين دوره به عنوان صورت ساختمان رو به شهر معنا مي        

اي از بازشوها وسـطوح       اند و پوسته   آيد كه بر روي يكديگر تكرار شده       در مي ) سطوح زيربنا (از تعدادي طبقات    
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آورد  منطقي كه اين نوع ساختمان را به وجود مي. كند اقد تنوع آن را از فضاي بيرون جدا ميبستة تكراري و ف
بدين ترتيب بيشتر فضاي شهر كـه در ايـن دوره سـاخته شـده اسـت از          . منطقي عملكردي و اقتصادي است    

رتنوع كه شود و نظم پيچيده و پ      حجمهاي ساختماني قوطي مانند و سطوح سادة شطرنجي يا نواري اشباع مي           
 . شود هاي قبلي است در اين دوره از معماري شهر حذف مي يكي از عوامل بنيادي غناي منظر شهري در دوره

 
در بنيان طراحي حاكم بر اين دوره تزئينات يا اشكالي خارج از منطق عملكردي ساختمان و نمـاي آن جـايي                      

بي شكلي تابع منطقهاي عملكـردي يـا اقتصـادي          بنابراين نماي ساختمانها در اين دوره از لحاظ تركي        . ندارند
در . گيري خود فاقد تركيب شكلي و تزئيني مقدم بر عملكرد اسـت  باشد و صورت ساختمان در بنيان شكل    مي

اين ساختمانها تركيبات شكلي يا تزئيني بعداً به تركيب طرح نما افزوده يا به عبـارت ديگـر بـه آن چسـبانده                       
شوند، از آنجا كـه خـارج از اصـول           زئيني كه بدين ترتيب به ساختمان افزوده مي       تركيبات شكلي يا ت   . شود مي

بدين ترتيب معماري شهر كه حاصل تركيب و        . قانون هستند  عماري حاكم قرار دارند، دلبخواهي و بي      سبك م 
است از يك سيستم قانونمند كه بتواند آنها را هماهنـگ كنـد پيـروي              ) ساختمانها(كنار هم قرار گرفتن اجزاء      

اين مجموعه هدف هر يك از در . شود نظم تبديل مي اي آشفته و بي كند و در عين يكنواختي به مجموعه نمي
افزايد  اجزاء هماهنگ شدن با كل نيست، بلكه فقط نشان دادن خود است و اين به هرج و مرج منظر شهر مي

دار، پيچيده و زيبا از      اي معني  حذف اصل ايجاد تركيب شبكه    . كند تر مي  و محيط شهر را از لحاظ بصري آلوده       
تـدريجاً حساسـيت    . برد سازي دستي را نيز رو به انحطاط مي        اصول معماري، ساخت بناها و صناعت ساختمان      

رود و مهارتهاي فردي كه هنوز هم پايه  نسبت به جزئيات ساختماني و نماسازي در ميان سازندگان از بين مي     
آنكه به تناسب تنوع يـافتن مصـالح و پيچيـده شـدن فرآينـد                كند، بي  سازي در ايران است تنزل مي      ساختمان

اي  سازي به گونه هاي مختلف فن ساختمان آموزش سيستماتيك رشته سازي صنعتي و ر ساختمانتركيب آنها د
حاصـل ايـن رونـد پـر شـدن شـهر از             . كه در كشورهاي پيشرفته تكامـل يافتـه اسـت، جـايگزين آن شـود              

 لحـاظ   نسبت به گذشته از تر، رغم استفاده از مصالح متنوعتر و تكنيكهاي پيشرفته        ساختمانهايي است كه علي   
 . رسند بندي شده و غيرماهرانه به نظر مي اجرا سر هم

 
دهند و صـرفاً   بندي نما از دست مي  در اين دوره اجراء و عناصر متشكلة نما نيز نقش شكلي خود را در تركيب               

هاي اين تقليل نقش را در ورودي، بازشوها، بالكنهـا،           واضحترين نمونه . يابند به عناصري عملكردي تقليل مي    
اين امر شخصيت عناصر و اجزاء ساختماني را به عنـوان قطعـاتي كـه           . توان ديد  ها و غيره مي    جها، پيشاني كن

 . گيرد توانند به محيط شخصيت و معنا بدهند از آنها مي مي

 

٢٧

شدن محيط از معنا در آغاز اين دوره، كه نهضت نماسازي با سنگ پـالك سراسـر شـهر را      گرايي و تهي   ساده 
كنـد كـه از      آور مـي   معنـا و مـالل     ت، محيط شهري را از لحاظ منظر و مفهوم بصري چنان بـي            فرا گرفته اس  

آيـد كـه در قالـب     دار و چشمگير پديد مـي  مقطعي به بعد از سوي تودة مردم گرايشي به ايجاد نماهاي تزيين          
 ايـن زمينـه     در. دهـد  گيرد و پس از زماني به مد تازه مي         مدهايي سطحي و زودگذر در سراسر شهر رونق مي        

سانتي تا يك دهه پيش مد روز بود، پس از آن نماسازي موسوم به سبك رومي رايج شـد                نماسازي با آجر سه   
دهند و آخرين مد امروزي نماسازي با تركيبي از شيشـه            كه طبق آن ساختمانها را مانند كيك تولد آرايش مي         

 . اي و سنگ گرانيت است آينه
 

 ساخت و سازهاي كوچك 

 

 داراي يك ١٣٣٥تهران در سال . هاي شهري آن، شهري كامالً جوان است ز لحاظ سيماي عمومي محيطتهران ا
در محـدودة  (و نيم ميليون نفر جمعيت بود، در حالي كه امروز جمعيت آن از شش ميليـون نفـر فـرا رفتـه اسـت        

 ٧٥بيانگـاريم دسـت كـم     اگر تراكم جمعيت در سطح شهر را در اين دو مقطع زماني يكسان              ). گانه مناطق بيست 
درصد از سطح شهر به تبعيت از افزايش جمعيت در چهار دهه اخير شكل گرفته است، هر چند واقعيت آن اسـت               

به نسبت چهل سال پيش كمتر شده و در نتيجـه سـطح             ) تراكم ناخالص جمعيت  (كه تراكم جمعيت در كل شهر       
ا با يك الگوي معماري و شهرسازي يعني ترجمـان  اين سطح بزرگ تنه  . شهر بيش از چهار برابر رشد كرده است       

ايراني و الگوي معماري مدرن شكل گرفته است كه پس از جنگ دوم جهاني در سراسر جهـان گسـترش يافـت         

هاي جديد شهر شامل بافتهـايي اسـت       بخش اعظم توسعه  . تنوع آنچه تحت اين الگو ساخته شده نيز اندك است         
اند ساير انواع خدمات شهري بعداً در آن         بندي شده  كشي و قطعه   ني خيابان كه از اساس براي ساخت و ساز مسكو       

كشي اين بافتها عمدتاً تابع الگوي شطرنجي است كه بلوكهاي شهري ميان اين شبكه بـه                 گيرند خيابان  جاي مي 

 . قطعه زمينهاي كوچك مساوي تقسيم شده است
 

تري است كـه بـر پايـة      ميزاث الگوي سكونت قديمياستفاده از قطعه زمين كوچك به عنوان واحد ساخت و ساز   
گذار و استفاده كننده از خانه يك نفر بودنـد و در هـر قطعـه                 مالكيت انفرادي زمين استوار بود و سازنده و سرمايه        

كنندة آن فاصله افتاده و      گذار مسكن و مصرف    هر چند در طول زمان ميان سرمايه      . شد زمين يك خانه ساخته مي    
حدي در هر قطعه زمين به ساختمان مسكوني چند واحدي تبديل شـده اسـت، لـيكن قطعـه زمـين                     خانه تك وا  

اي كه زمين خام يا داراي سـاختمان         حداقل در مرحله  (مسكوني كوچك مطلوبيت خود را به عنوان واحد مالكيت          

، يعنـي  ١٣٤٧ سازي در اين قطعات نيز، دست كم پس از سال     الگوي ساختمان . از دست نداده است   ) كلنگي است 
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آورد  منطقي كه اين نوع ساختمان را به وجود مي. كند اقد تنوع آن را از فضاي بيرون جدا ميبستة تكراري و ف
بدين ترتيب بيشتر فضاي شهر كـه در ايـن دوره سـاخته شـده اسـت از          . منطقي عملكردي و اقتصادي است    

رتنوع كه شود و نظم پيچيده و پ      حجمهاي ساختماني قوطي مانند و سطوح سادة شطرنجي يا نواري اشباع مي           
 . شود هاي قبلي است در اين دوره از معماري شهر حذف مي يكي از عوامل بنيادي غناي منظر شهري در دوره

 
در بنيان طراحي حاكم بر اين دوره تزئينات يا اشكالي خارج از منطق عملكردي ساختمان و نمـاي آن جـايي                      

بي شكلي تابع منطقهاي عملكـردي يـا اقتصـادي          بنابراين نماي ساختمانها در اين دوره از لحاظ تركي        . ندارند
در . گيري خود فاقد تركيب شكلي و تزئيني مقدم بر عملكرد اسـت  باشد و صورت ساختمان در بنيان شكل    مي

اين ساختمانها تركيبات شكلي يا تزئيني بعداً به تركيب طرح نما افزوده يا به عبـارت ديگـر بـه آن چسـبانده                       
شوند، از آنجا كـه خـارج از اصـول           زئيني كه بدين ترتيب به ساختمان افزوده مي       تركيبات شكلي يا ت   . شود مي

بدين ترتيب معماري شهر كه حاصل تركيب و        . قانون هستند  عماري حاكم قرار دارند، دلبخواهي و بي      سبك م 
است از يك سيستم قانونمند كه بتواند آنها را هماهنـگ كنـد پيـروي              ) ساختمانها(كنار هم قرار گرفتن اجزاء      

اين مجموعه هدف هر يك از در . شود نظم تبديل مي اي آشفته و بي كند و در عين يكنواختي به مجموعه نمي
افزايد  اجزاء هماهنگ شدن با كل نيست، بلكه فقط نشان دادن خود است و اين به هرج و مرج منظر شهر مي

دار، پيچيده و زيبا از      اي معني  حذف اصل ايجاد تركيب شبكه    . كند تر مي  و محيط شهر را از لحاظ بصري آلوده       
تـدريجاً حساسـيت    . برد سازي دستي را نيز رو به انحطاط مي        اصول معماري، ساخت بناها و صناعت ساختمان      

رود و مهارتهاي فردي كه هنوز هم پايه  نسبت به جزئيات ساختماني و نماسازي در ميان سازندگان از بين مي     
آنكه به تناسب تنوع يـافتن مصـالح و پيچيـده شـدن فرآينـد                كند، بي  سازي در ايران است تنزل مي      ساختمان

اي  سازي به گونه هاي مختلف فن ساختمان آموزش سيستماتيك رشته سازي صنعتي و ر ساختمانتركيب آنها د
حاصـل ايـن رونـد پـر شـدن شـهر از             . كه در كشورهاي پيشرفته تكامـل يافتـه اسـت، جـايگزين آن شـود              

 لحـاظ   نسبت به گذشته از تر، رغم استفاده از مصالح متنوعتر و تكنيكهاي پيشرفته        ساختمانهايي است كه علي   
 . رسند بندي شده و غيرماهرانه به نظر مي اجرا سر هم

 
دهند و صـرفاً   بندي نما از دست مي  در اين دوره اجراء و عناصر متشكلة نما نيز نقش شكلي خود را در تركيب               

هاي اين تقليل نقش را در ورودي، بازشوها، بالكنهـا،           واضحترين نمونه . يابند به عناصري عملكردي تقليل مي    
اين امر شخصيت عناصر و اجزاء ساختماني را به عنـوان قطعـاتي كـه           . توان ديد  ها و غيره مي    جها، پيشاني كن

 . گيرد توانند به محيط شخصيت و معنا بدهند از آنها مي مي

 

٢٧

شدن محيط از معنا در آغاز اين دوره، كه نهضت نماسازي با سنگ پـالك سراسـر شـهر را      گرايي و تهي   ساده 
كنـد كـه از      آور مـي   معنـا و مـالل     ت، محيط شهري را از لحاظ منظر و مفهوم بصري چنان بـي            فرا گرفته اس  

آيـد كـه در قالـب     دار و چشمگير پديد مـي  مقطعي به بعد از سوي تودة مردم گرايشي به ايجاد نماهاي تزيين          
 ايـن زمينـه     در. دهـد  گيرد و پس از زماني به مد تازه مي         مدهايي سطحي و زودگذر در سراسر شهر رونق مي        

سانتي تا يك دهه پيش مد روز بود، پس از آن نماسازي موسوم به سبك رومي رايج شـد                نماسازي با آجر سه   
دهند و آخرين مد امروزي نماسازي با تركيبي از شيشـه            كه طبق آن ساختمانها را مانند كيك تولد آرايش مي         

 . اي و سنگ گرانيت است آينه
 

 ساخت و سازهاي كوچك 

 

 داراي يك ١٣٣٥تهران در سال . هاي شهري آن، شهري كامالً جوان است ز لحاظ سيماي عمومي محيطتهران ا
در محـدودة  (و نيم ميليون نفر جمعيت بود، در حالي كه امروز جمعيت آن از شش ميليـون نفـر فـرا رفتـه اسـت        

 ٧٥بيانگـاريم دسـت كـم     اگر تراكم جمعيت در سطح شهر را در اين دو مقطع زماني يكسان              ). گانه مناطق بيست 
درصد از سطح شهر به تبعيت از افزايش جمعيت در چهار دهه اخير شكل گرفته است، هر چند واقعيت آن اسـت               

به نسبت چهل سال پيش كمتر شده و در نتيجـه سـطح             ) تراكم ناخالص جمعيت  (كه تراكم جمعيت در كل شهر       
ا با يك الگوي معماري و شهرسازي يعني ترجمـان  اين سطح بزرگ تنه  . شهر بيش از چهار برابر رشد كرده است       

ايراني و الگوي معماري مدرن شكل گرفته است كه پس از جنگ دوم جهاني در سراسر جهـان گسـترش يافـت         

هاي جديد شهر شامل بافتهـايي اسـت       بخش اعظم توسعه  . تنوع آنچه تحت اين الگو ساخته شده نيز اندك است         
اند ساير انواع خدمات شهري بعداً در آن         بندي شده  كشي و قطعه   ني خيابان كه از اساس براي ساخت و ساز مسكو       

كشي اين بافتها عمدتاً تابع الگوي شطرنجي است كه بلوكهاي شهري ميان اين شبكه بـه                 گيرند خيابان  جاي مي 

 . قطعه زمينهاي كوچك مساوي تقسيم شده است
 

تري است كـه بـر پايـة      ميزاث الگوي سكونت قديمياستفاده از قطعه زمين كوچك به عنوان واحد ساخت و ساز   
گذار و استفاده كننده از خانه يك نفر بودنـد و در هـر قطعـه                 مالكيت انفرادي زمين استوار بود و سازنده و سرمايه        

كنندة آن فاصله افتاده و      گذار مسكن و مصرف    هر چند در طول زمان ميان سرمايه      . شد زمين يك خانه ساخته مي    
حدي در هر قطعه زمين به ساختمان مسكوني چند واحدي تبديل شـده اسـت، لـيكن قطعـه زمـين                     خانه تك وا  

اي كه زمين خام يا داراي سـاختمان         حداقل در مرحله  (مسكوني كوچك مطلوبيت خود را به عنوان واحد مالكيت          

، يعنـي  ١٣٤٧ سازي در اين قطعات نيز، دست كم پس از سال     الگوي ساختمان . از دست نداده است   ) كلنگي است 
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٢٨

طبـق ايـن الگـو    . كند از زمان اعمال ضوابط طرح جامع تهران در تمام سطح شهر از يك واحد و ثابت تبعيت مي        
يا در (شود و شصت درصد   طبقه در قسمت شمالي زمين ساخته مي٤ تا ٢ساختمان به صورت يك حجم متمركز 

سـازي حتـي در       الگوي اشغال زمـين و سـاختمان       اين. كند از سطح زمين را اشغال مي     ) برخي موارد اندكي بيشتر   
اي كامالً ديگر است به همـين شـكل اعمـال     هاي قديمي و تاريخي شهر نيز كه هندسه بافت آنها از گونه          بخش

سـازي در   گيري بيشتر فضاي شهر در كليت خود تابع هميت ميكرومكانيزم سـاختمان            بدين ترتيب شكل  . شود مي
 درصد از سطح تهران     ٧٥ت و همين الگوي ساخت واحد و ساده است كه در            هاي كوچك مساوي اس    قطعه زمين 

هـاي   تـر و در محلـه   اي حقيرتر و كوچك   ها و نواحي فقيرنشين با چهره      در محله .  است  سيماي شهر را شكل داده    
ي فرعي كشيها دهد كه الگوي خيابان يك نگاه گذرا به شهر نشان مي. تر تر و پرطمطراق نشين با هيبتي فراخ مرفه

و تفكيك زمين به قطعات اراضي كوچك و الگوي قرارگيري حجم ساختماني در اين قطعات تـا چـه حـد فقيـر،                 
 . يكنواخت و تكراري است

 
 بدمنظرشدن محيط شهري در اثر عدم كنترل عوامل ثانويه 

 
آنكه ساخته و تمـام    هر ساختمان نوسازي اعم از آنكه خوب يا بد طراحي شده يا اصالً فاقد طراحي باشد، پس از                   

امـا  . اي وحـدت و آراسـتگي برخـوردار اسـت     شد يك كليت واحد است كه دست كم در موجوديت خود از درجـه             
گيـرد و    ساختمان پس از ساخته شدن بالفاصله تحت تأثير عوامل طبيعي يا انساني در معرض فرسودگي قرار مي                

كند و   استفاده از يك ساختمان در طول زمان تغيير مي        عالوه بر آن نحوه     . در بعضي مقاطع زماني بايد تعمير شود      

تغييـر اسـتانداردهاي   . از اين رو ساختمان بايد با برخي تغييرات و الحاقات با شرايط جديـد اسـتفاده انطبـاق يابـد           
بـدين ترتيـب    . گـذارد  رفاهي در استفاده از ساختمانها نيز عامل ديگري است كه بـر كالبـد سـاختمان تـأثير مـي                   

 كه ده يا بيست يا سي سال از عمر آن گذشته است ديگر همان ساختمان نيست كه در روز اول ساخته ساختماني

مجمـوع آنهـا را   و غيـره كـه در   ...  آلودگي هوا،شده بود، زيرا عواملي مانند فرسودگي تعميرات، تغييرات، الحاقات      
رل نشوند، چهرة ساختمان را زشت، فرسـوده و   و اگر كنت گذارند، اميم بر پيكر ساختمان تأثير مين عوامل ثانويه مي 

اي بيش از ساختمانها در معرض تأثيرات ناشـي از عوامـل         فضاهاي شهري عمومي، به درجه    . كنند ناهماهنگ مي 
 . سازي شده باشد مثالً كمتر خيابان هست كه به يكباره ساخته و بدنه. ثانويه قرار دارند

 
اگر بتوان مفهـوم كامـل شـدن را در مـورد يـك      (شود  رد و كامل ميگي خيابان به تدريج در طول زمان شكل مي  

گيري در معرض تغيير و تبديل اسـت، زيـرا           شايد بهتر باشد بگوئيم خيابان از همان بدو شكل        ). خيابان به كار برد   

گيري يك خيابان به نسبت ساخته شدن يك ساختمان يك كنش آنـي و واحـد نيسـت، بلكـه تركيبـي از                        شكل

٢٩

دهنـدة فضـاهاي شـهري       پس دو جزء اصلي تشـكيل     . اند د و منفرد است كه در طول زمان پراكنده        هاي خر  كنش
بدنة فضاهاي شهري عمدتاً از نماي . هاي آن دائماً در معرض فرسودگي و تغيير و تبديل هستند يعني بستر و بدنه

ان اسـت و همـراه بـا آن    بنابراين نماي ساختماني هر چند جزئـي از پيكـر سـاختم         . ساختمانها تشكيل شده است   
شود، ليكن با توجه به موقعيت آن به عنوان جزئي از فضاي شهري مهمترين بخش از ساختمان است                   ساخته مي 

تـرين و بـه    كنـد از ايـن رو نمـاي سـاختمان قـوي       كه با شهر ارتباط دارد و در تركيب محيط شهري شركت مي           
است كه بيش از آنكه متعلق به سـاكنان و مالكـان بنـا            ترين عنصر بنا در تركيب شهر است و عنصري           يادماندني

 دخـل و تصـرف در آن،         به همين اعتبار وضعيت ظاهري بنـا، نحـوة        . رود هاي شهر به شمار مي     باشد جزو دارايي  
گيرد كه شهروندان نسبت به كـل جامعـة    تعميرات و رسيدگي به آن نيز در حيطة وظايف و مسئوليتهايي قرار مي      

در . اما شهر ما فاقد حساسيت الزم براي كنترل كيفيت نماهاي ساختمانهاي خويش اسـت             . ندشهري برعهده دار  
تهران در غيبت اين حساسيت تغييرات ثانويه نقش مهمي در بد منظر شدن دارنـد زيـرا كيفيـت نمـاي شـهري                        

د تا حد ممكن بـه  تعمير نماها در اغلب موار  . شود ساختمانها اساساً جزئي از حريم و حقوق عمومي شهر تلقي نمي          
گيرد به نحوي كامالً سرسري و موضعي بدون توجه بـه كليـت            شود و وقتي هم كه صورت مي       تعويق افكنده مي  

نحوة امـروزي   . تغييرات و الحاقات هم همين طور هستند      . شود معماري نما به عنوان يك تركيب كامل انجام مي        
هاي بارز فقدان    ن بر روي ساختمانهاي تجاري نمونه     كشي آ  كردن نماي ساختمانهاي قديمي، نصب كولر و كانال       

 . آگاهي اجتماعي و ضوابط و مقررات مالزم به آن براي كنترل كيفيت نماهاي ساختماني هستند
 

مـثالً سـاختمانهاي   . تأثير عوامل ثانويه بر برخي از ساختمانها و برخي از فضاهاي شهري شـديدتر از بقيـه اسـت    
ي و آنها بيش از ساختمان مسكوني در معرض تغييـر و تبـديلي و فرسـودگي قـرار                تجاري بيش از بناهاي آموزش    

در برخي موارد ساختمانهايي كه داراي مالكيت مشاع هستند بيشتر از بناهـايي كـه يـك مالـك دارنـد در                      . دارند
 . گيرند، هر چند اين حكم در مورد همه انواع ساختمانها مصداق ندارد معرض فرسودگي قرار مي

 
جالـب توجـه    . شـود   وضعيت فقدان حساسيت كنترل كيفيت دربارة فضاهاي شهري عمومي هم ديده مـي             همين

در مقابـل،   . شود است كه در طراحي در خيابانها بيش از هر چيز به آماده ساختن آن براي حركت سواره توجه مي                  
 و در بيشتر موارد از لحاظ نوع     روها فرسوده  سازي پياده  كف. شود رو فضايي است كه هميشه ناديده گرفته مي        پياده

زيـرا دربـارة   . بنـدي شـده اسـت    هاي آن هميشه موضـعي و سـرهم      گير مصالح ناهماهنگ است و تعميران و لكه      
صـاحب و    رو فضاي پـس مانـده بـي        بدين ترتيب پياده  . دانند نه شهرداري   روها نه مالكين خود را مسئول مي       پياده

 . شكل نيافته شهر است
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طبـق ايـن الگـو    . كند از زمان اعمال ضوابط طرح جامع تهران در تمام سطح شهر از يك واحد و ثابت تبعيت مي        
يا در (شود و شصت درصد   طبقه در قسمت شمالي زمين ساخته مي٤ تا ٢ساختمان به صورت يك حجم متمركز 

سـازي حتـي در       الگوي اشغال زمـين و سـاختمان       اين. كند از سطح زمين را اشغال مي     ) برخي موارد اندكي بيشتر   
اي كامالً ديگر است به همـين شـكل اعمـال     هاي قديمي و تاريخي شهر نيز كه هندسه بافت آنها از گونه          بخش

سـازي در   گيري بيشتر فضاي شهر در كليت خود تابع هميت ميكرومكانيزم سـاختمان            بدين ترتيب شكل  . شود مي
 درصد از سطح تهران     ٧٥ت و همين الگوي ساخت واحد و ساده است كه در            هاي كوچك مساوي اس    قطعه زمين 

هـاي   تـر و در محلـه   اي حقيرتر و كوچك   ها و نواحي فقيرنشين با چهره      در محله .  است  سيماي شهر را شكل داده    
ي فرعي كشيها دهد كه الگوي خيابان يك نگاه گذرا به شهر نشان مي. تر تر و پرطمطراق نشين با هيبتي فراخ مرفه

و تفكيك زمين به قطعات اراضي كوچك و الگوي قرارگيري حجم ساختماني در اين قطعات تـا چـه حـد فقيـر،                 
 . يكنواخت و تكراري است

 
 بدمنظرشدن محيط شهري در اثر عدم كنترل عوامل ثانويه 

 
آنكه ساخته و تمـام    هر ساختمان نوسازي اعم از آنكه خوب يا بد طراحي شده يا اصالً فاقد طراحي باشد، پس از                   

امـا  . اي وحـدت و آراسـتگي برخـوردار اسـت     شد يك كليت واحد است كه دست كم در موجوديت خود از درجـه             
گيـرد و    ساختمان پس از ساخته شدن بالفاصله تحت تأثير عوامل طبيعي يا انساني در معرض فرسودگي قرار مي                

كند و   استفاده از يك ساختمان در طول زمان تغيير مي        عالوه بر آن نحوه     . در بعضي مقاطع زماني بايد تعمير شود      

تغييـر اسـتانداردهاي   . از اين رو ساختمان بايد با برخي تغييرات و الحاقات با شرايط جديـد اسـتفاده انطبـاق يابـد           
بـدين ترتيـب    . گـذارد  رفاهي در استفاده از ساختمانها نيز عامل ديگري است كه بـر كالبـد سـاختمان تـأثير مـي                   

 كه ده يا بيست يا سي سال از عمر آن گذشته است ديگر همان ساختمان نيست كه در روز اول ساخته ساختماني

مجمـوع آنهـا را   و غيـره كـه در   ...  آلودگي هوا،شده بود، زيرا عواملي مانند فرسودگي تعميرات، تغييرات، الحاقات      
رل نشوند، چهرة ساختمان را زشت، فرسـوده و   و اگر كنت گذارند، اميم بر پيكر ساختمان تأثير مين عوامل ثانويه مي 

اي بيش از ساختمانها در معرض تأثيرات ناشـي از عوامـل         فضاهاي شهري عمومي، به درجه    . كنند ناهماهنگ مي 
 . سازي شده باشد مثالً كمتر خيابان هست كه به يكباره ساخته و بدنه. ثانويه قرار دارند

 
اگر بتوان مفهـوم كامـل شـدن را در مـورد يـك      (شود  رد و كامل ميگي خيابان به تدريج در طول زمان شكل مي  

گيري در معرض تغيير و تبديل اسـت، زيـرا           شايد بهتر باشد بگوئيم خيابان از همان بدو شكل        ). خيابان به كار برد   

گيري يك خيابان به نسبت ساخته شدن يك ساختمان يك كنش آنـي و واحـد نيسـت، بلكـه تركيبـي از                        شكل

٢٩

دهنـدة فضـاهاي شـهري       پس دو جزء اصلي تشـكيل     . اند د و منفرد است كه در طول زمان پراكنده        هاي خر  كنش
بدنة فضاهاي شهري عمدتاً از نماي . هاي آن دائماً در معرض فرسودگي و تغيير و تبديل هستند يعني بستر و بدنه

ان اسـت و همـراه بـا آن    بنابراين نماي ساختماني هر چند جزئـي از پيكـر سـاختم         . ساختمانها تشكيل شده است   
شود، ليكن با توجه به موقعيت آن به عنوان جزئي از فضاي شهري مهمترين بخش از ساختمان است                   ساخته مي 

تـرين و بـه    كنـد از ايـن رو نمـاي سـاختمان قـوي       كه با شهر ارتباط دارد و در تركيب محيط شهري شركت مي           
است كه بيش از آنكه متعلق به سـاكنان و مالكـان بنـا            ترين عنصر بنا در تركيب شهر است و عنصري           يادماندني

 دخـل و تصـرف در آن،         به همين اعتبار وضعيت ظاهري بنـا، نحـوة        . رود هاي شهر به شمار مي     باشد جزو دارايي  
گيرد كه شهروندان نسبت به كـل جامعـة    تعميرات و رسيدگي به آن نيز در حيطة وظايف و مسئوليتهايي قرار مي      

در . اما شهر ما فاقد حساسيت الزم براي كنترل كيفيت نماهاي ساختمانهاي خويش اسـت             . ندشهري برعهده دار  
تهران در غيبت اين حساسيت تغييرات ثانويه نقش مهمي در بد منظر شدن دارنـد زيـرا كيفيـت نمـاي شـهري                        

د تا حد ممكن بـه  تعمير نماها در اغلب موار  . شود ساختمانها اساساً جزئي از حريم و حقوق عمومي شهر تلقي نمي          
گيرد به نحوي كامالً سرسري و موضعي بدون توجه بـه كليـت            شود و وقتي هم كه صورت مي       تعويق افكنده مي  

نحوة امـروزي   . تغييرات و الحاقات هم همين طور هستند      . شود معماري نما به عنوان يك تركيب كامل انجام مي        
هاي بارز فقدان    ن بر روي ساختمانهاي تجاري نمونه     كشي آ  كردن نماي ساختمانهاي قديمي، نصب كولر و كانال       

 . آگاهي اجتماعي و ضوابط و مقررات مالزم به آن براي كنترل كيفيت نماهاي ساختماني هستند
 

مـثالً سـاختمانهاي   . تأثير عوامل ثانويه بر برخي از ساختمانها و برخي از فضاهاي شهري شـديدتر از بقيـه اسـت    
ي و آنها بيش از ساختمان مسكوني در معرض تغييـر و تبـديلي و فرسـودگي قـرار                تجاري بيش از بناهاي آموزش    

در برخي موارد ساختمانهايي كه داراي مالكيت مشاع هستند بيشتر از بناهـايي كـه يـك مالـك دارنـد در                      . دارند
 . گيرند، هر چند اين حكم در مورد همه انواع ساختمانها مصداق ندارد معرض فرسودگي قرار مي

 
جالـب توجـه    . شـود   وضعيت فقدان حساسيت كنترل كيفيت دربارة فضاهاي شهري عمومي هم ديده مـي             همين

در مقابـل،   . شود است كه در طراحي در خيابانها بيش از هر چيز به آماده ساختن آن براي حركت سواره توجه مي                  
 و در بيشتر موارد از لحاظ نوع     روها فرسوده  سازي پياده  كف. شود رو فضايي است كه هميشه ناديده گرفته مي        پياده

زيـرا دربـارة   . بنـدي شـده اسـت    هاي آن هميشه موضـعي و سـرهم      گير مصالح ناهماهنگ است و تعميران و لكه      
صـاحب و    رو فضاي پـس مانـده بـي        بدين ترتيب پياده  . دانند نه شهرداري   روها نه مالكين خود را مسئول مي       پياده

 . شكل نيافته شهر است
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شايد حمل و نقل مهمترين عاملي باشد كه اهميت آن در شهرهاي بزرگ همپاي گسـترش پهنـة شـهر و رشـد                       

اهميت بيش از حد مالكيت اتومبيل و ارزان بودن         . تهران از اين نظر بسيار شاخص است      . يابد جمعيت افزايش مي  
آورده اسـت كـه اولـين آن سـازماندهي         نظمي فراهم    سوخت طي سالها زمينه را براي شهرسازي كم تراكم و بي          

از طرف ديگـر ميـراث دو تـا از شـاخص اصـلي ميـراث                . فضاي شهري براي حكومت و دسترسي اتومبيل است       
شهرسازي غربي بعد از جنگ دوم جهاني كه بستگي مفهوم رفاه به مالكيت اتومبيل و اهميت دادن يك جانبه به 

سازي كه به وسـيلة     است در قالب ضوابط شهرسازي و ساخمان      حمل و نقل به عنوان عامل رونق اقتصاد شهري          
.  بر سيماي شهر تـأثير نهـاده اسـت         طرح جامع تهران تدوين شد و طي سه دهه اخير در سراسر شهر اعمال شد،              

نتيجه اصول موضوعه اين نوع شهرسازي آن بوده است كه معماري و فضاسازي شهري دربسـت تسـليم و تـابع           

به تبع از   .  اتومبيل به كليه قطعات ملكي و تامين پاركينگ در هر قطعه زمين شده است              تر دسترسي هر چه سهل   
همين تفكر، تعريض معابر به عنوان راه حل منحصر به فرد دسترسي در بافتهاي قديمي معماري بدنه اين معبرها 

ه از ابتدا با الگوي شـبكة  در بافتهاي نوسازي ك. را نابود كرده و شخصيت فضاي اين معبرها را از ميان برده است        
اند تأثير نامطلوب تابعيت معماري سـاختمان از اصـل تـامين پاركينـگ در                رو شكل گرفته   معابر شطرنجي ماشين  

شوند  كوچك ساخته مي هاي ساختمانها كه غالباً در قطعه زمين در اين. ظاهر شده است فضاي معبر به گونة ديگري
شود كه اين امـر    بقه زيرزمين به صورت پيلوت و پاركينگ طراحي مي        بخش زيرين ساختمان در همكف يا نيم ط       

فضاي همكف ساختمان را كه در تماس مستقيم با فضاي معبر قرار دارد بـه فضـايي مـرده و غيرفعـالي تبـديل                        

انديشه شهرسازي اتومبيل در اذهان توده مردم هم به صورت اصلي جا افتاده و غيرقابل تخطي درآمـده                  . كند مي
كه آنها هم بخشـي از تـودة مـردم      (از اين رو تصوير شهر مطلوب در اذهان توده مردم و مسئوالن اجرايي              . است

تصـوير تحقـق يافتـة    . تر داشته باشد شهري است كه خيابانهاي هر چه گشادتر و ميدانهاي هر چه وسيع         ) هستند

اهللا كاشـاني، پونـك و بـاغ      آيـت اين نوع شهرسازي را در بافتهاي منطقه غرب و شمال غرب تهران، شمال بلوار         
فضـاي شـهري ايـن    . تـوان ديـد   اند به آساني مي فيض كه در سالهاي پس از انقالب شكل گرفته و توسعه يافته    

اند كـه در آنهـا مقياسـي         ناحيه وسيع منحصر به خيابانها و ميدانهايي است كه آن قدر گشاد و خالي طراحي شده               
رسد بتوان آنها را با چيزي بجز اتومبيلهايي پر كرد كـه در آينـده    ر به نظر ميبراي انسان پياده وجود ندارد و دشوا  

 متـري   ٤٥سـازي خيابـان      جالب اينجاست كه در اين ناحيـه الگـوي بدنـه          . بندانهاي آن گرفتار خواهند شد     در راه 
اختمانهاي سازي در قطعات ملكي كوچك است كه س  متري ندارد و اين همان الگوي ساختمان ١٢تفاوتي با معبر    

. يابد آنها به پاركينگ اختصاص مي شوند و بخش زيرين زمين ساخته مي  درصد جبهة شمالي٦٠به هم چسبيده در 

 .ايم هايمان طراحي كرده اتومبيل طراحي كرده باشيم براي آنكه براي خودمان جديد را به جاي آنكه ما تهران خالصه

٣١

 زادگاه جمعيت شهر تهران
 

داده است در نتيجه نزديـك        درصد جمعيت شهر تهران را متولدين اين شهر تشكيل مي          ٦٤ حدود   ١٣٦٥در سال   

هاي دور و نزديك از زادگاه خود به اين  شده است كه در گذشته      درصد از جمعيت آن از افرادي تشكيل مي        ٣٦به  
به اين . وده است درصد ب٥٥ برابر  ١٣٥٥نسبت افراد متولد شهر تهران در سرشماري سال         . اند شهر مهاجرت كرده  

ايـن امـر    .  واحد درصدي بر اهميت نسبي آنان افزوده شده است         ٩ حدود   ١٣٦٥- ١٣٥٥ ساله   ١٠ترتيب در دوره    
 . اي از كاهش اهميت مهاجرت در ميزان  افزايش جمعيت شهر تهران در سالهاي اخير است نشانه

 
 ١٣٦٥ تا سال ١٣٤٥آن شهر از سال  شهر تهران و تاثير آن بر ميزان رشد ساالنه جمعيت  مهاجرانتعداد

 )ارقام به هزار نفر(
 

درصد به جمعيت شهر در  تعداد مهاجران دوره زماني
 پايان دوره

ميزان و رشد جمعيت بر 
 اثر مهاجرت

 درصد+ ٩١/١ +٢/١٧ +٧٨٣ ١٣٥٥ تا ١٣٤٥
 درصد+ ٢٤/٣ +٥/١٠ +٥٩٧ ١٣٦٠ تا ١٣٥٥
  درصد-٥٨/١ -٢/٨ -٤٩٣ ١٣٦٥تا ١٣٦٠

 
هـاي ارزاق عمـومي، خريـد         در اسـتفاده از دفترچـه      ١٣٦٥- ١٣٦١هايي كه در فاصله سـالهاي        محدوديتمسلماً  

توانست بـه  عنـوان عامـل         واحدهاي مسكوني و اقامت در تهران براي تازه واردين به موقع اجرا گذاشته شد مي              

امـل مـذكور بـرد       اسـت كـه عو      ايـن  واقعيـت محدودكننده قوي حجم مهاجرت به اين شهر را كاهش دهد ولي            
گانـه خـدماتي    منـاطق بيسـت  (جغرافيائي زيادي نداشته و فقط توانست مهاجرت به داخل محدوده شـهر تهـران         

در واقع نجـات    . را كاهش دهد و در عوض مراكز جمعيتي بزرگي را در اطراف اين محدوده ايجاد كند               ) شهرداري

نونهاي خوابگاهي اطراف شهر تحقـق يافـت كـه          شهر تهران از سيل عظيم مهاجران به قيمت ايجاد و توسعه كا           
جمعيت انبوهي كه در شهرها، شهركها      . كنند عمالً مسائل اقتصادي و اجتماعي خود را به شهر تهران تحميل مي           

يابند در واقع كساني هستند كه در مقابله  اي افزايش مي  رويه هاي اطراف تهران استقرار يافته و با رشد بي         و آبادي 

اي فوق و يا به داليل مشابه ديگر فقط مسكن خود را بـه خـارج از محـدوده خـدماتي شـهرداري               ه با محدوديت 
هم زماني آغاز افـزايش شـديد جمعيـت    . اند كه در عمل بايد جزء جمعيت شهر تهران به حساب آيند       منتقل كرده 

واقع جمعيـت انبـوهي   هاي مربوط به مهاجرت به شهر تهران مؤيد اين نظر است در     اين نقاط با ايجاد محدوديت    
 :شوند اند از دو گروه زير تشكيل مي  به اين نقاط سرازير شده١٣٦٥-١٣٥٥ ساله ١٠كه طي 
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شايد حمل و نقل مهمترين عاملي باشد كه اهميت آن در شهرهاي بزرگ همپاي گسـترش پهنـة شـهر و رشـد                       

اهميت بيش از حد مالكيت اتومبيل و ارزان بودن         . تهران از اين نظر بسيار شاخص است      . يابد جمعيت افزايش مي  
آورده اسـت كـه اولـين آن سـازماندهي         نظمي فراهم    سوخت طي سالها زمينه را براي شهرسازي كم تراكم و بي          

از طرف ديگـر ميـراث دو تـا از شـاخص اصـلي ميـراث                . فضاي شهري براي حكومت و دسترسي اتومبيل است       
شهرسازي غربي بعد از جنگ دوم جهاني كه بستگي مفهوم رفاه به مالكيت اتومبيل و اهميت دادن يك جانبه به 

سازي كه به وسـيلة     است در قالب ضوابط شهرسازي و ساخمان      حمل و نقل به عنوان عامل رونق اقتصاد شهري          
.  بر سيماي شهر تـأثير نهـاده اسـت         طرح جامع تهران تدوين شد و طي سه دهه اخير در سراسر شهر اعمال شد،              

نتيجه اصول موضوعه اين نوع شهرسازي آن بوده است كه معماري و فضاسازي شهري دربسـت تسـليم و تـابع           

به تبع از   .  اتومبيل به كليه قطعات ملكي و تامين پاركينگ در هر قطعه زمين شده است              تر دسترسي هر چه سهل   
همين تفكر، تعريض معابر به عنوان راه حل منحصر به فرد دسترسي در بافتهاي قديمي معماري بدنه اين معبرها 

ه از ابتدا با الگوي شـبكة  در بافتهاي نوسازي ك. را نابود كرده و شخصيت فضاي اين معبرها را از ميان برده است        
اند تأثير نامطلوب تابعيت معماري سـاختمان از اصـل تـامين پاركينـگ در                رو شكل گرفته   معابر شطرنجي ماشين  

شوند  كوچك ساخته مي هاي ساختمانها كه غالباً در قطعه زمين در اين. ظاهر شده است فضاي معبر به گونة ديگري
شود كه اين امـر    بقه زيرزمين به صورت پيلوت و پاركينگ طراحي مي        بخش زيرين ساختمان در همكف يا نيم ط       

فضاي همكف ساختمان را كه در تماس مستقيم با فضاي معبر قرار دارد بـه فضـايي مـرده و غيرفعـالي تبـديل                        

انديشه شهرسازي اتومبيل در اذهان توده مردم هم به صورت اصلي جا افتاده و غيرقابل تخطي درآمـده                  . كند مي
كه آنها هم بخشـي از تـودة مـردم      (از اين رو تصوير شهر مطلوب در اذهان توده مردم و مسئوالن اجرايي              . است

تصـوير تحقـق يافتـة    . تر داشته باشد شهري است كه خيابانهاي هر چه گشادتر و ميدانهاي هر چه وسيع         ) هستند

اهللا كاشـاني، پونـك و بـاغ      آيـت اين نوع شهرسازي را در بافتهاي منطقه غرب و شمال غرب تهران، شمال بلوار         
فضـاي شـهري ايـن    . تـوان ديـد   اند به آساني مي فيض كه در سالهاي پس از انقالب شكل گرفته و توسعه يافته    

اند كـه در آنهـا مقياسـي         ناحيه وسيع منحصر به خيابانها و ميدانهايي است كه آن قدر گشاد و خالي طراحي شده               
رسد بتوان آنها را با چيزي بجز اتومبيلهايي پر كرد كـه در آينـده    ر به نظر ميبراي انسان پياده وجود ندارد و دشوا  

 متـري   ٤٥سـازي خيابـان      جالب اينجاست كه در اين ناحيـه الگـوي بدنـه          . بندانهاي آن گرفتار خواهند شد     در راه 
اختمانهاي سازي در قطعات ملكي كوچك است كه س  متري ندارد و اين همان الگوي ساختمان ١٢تفاوتي با معبر    

. يابد آنها به پاركينگ اختصاص مي شوند و بخش زيرين زمين ساخته مي  درصد جبهة شمالي٦٠به هم چسبيده در 

 .ايم هايمان طراحي كرده اتومبيل طراحي كرده باشيم براي آنكه براي خودمان جديد را به جاي آنكه ما تهران خالصه

٣١

 زادگاه جمعيت شهر تهران
 

داده است در نتيجه نزديـك        درصد جمعيت شهر تهران را متولدين اين شهر تشكيل مي          ٦٤ حدود   ١٣٦٥در سال   

هاي دور و نزديك از زادگاه خود به اين  شده است كه در گذشته      درصد از جمعيت آن از افرادي تشكيل مي        ٣٦به  
به اين . وده است درصد ب٥٥ برابر  ١٣٥٥نسبت افراد متولد شهر تهران در سرشماري سال         . اند شهر مهاجرت كرده  

ايـن امـر    .  واحد درصدي بر اهميت نسبي آنان افزوده شده است         ٩ حدود   ١٣٦٥- ١٣٥٥ ساله   ١٠ترتيب در دوره    
 . اي از كاهش اهميت مهاجرت در ميزان  افزايش جمعيت شهر تهران در سالهاي اخير است نشانه

 
 ١٣٦٥ تا سال ١٣٤٥آن شهر از سال  شهر تهران و تاثير آن بر ميزان رشد ساالنه جمعيت  مهاجرانتعداد

 )ارقام به هزار نفر(
 

درصد به جمعيت شهر در  تعداد مهاجران دوره زماني
 پايان دوره

ميزان و رشد جمعيت بر 
 اثر مهاجرت

 درصد+ ٩١/١ +٢/١٧ +٧٨٣ ١٣٥٥ تا ١٣٤٥
 درصد+ ٢٤/٣ +٥/١٠ +٥٩٧ ١٣٦٠ تا ١٣٥٥
  درصد-٥٨/١ -٢/٨ -٤٩٣ ١٣٦٥تا ١٣٦٠

 
هـاي ارزاق عمـومي، خريـد         در اسـتفاده از دفترچـه      ١٣٦٥- ١٣٦١هايي كه در فاصله سـالهاي        محدوديتمسلماً  

توانست بـه  عنـوان عامـل         واحدهاي مسكوني و اقامت در تهران براي تازه واردين به موقع اجرا گذاشته شد مي              

امـل مـذكور بـرد       اسـت كـه عو      ايـن  واقعيـت محدودكننده قوي حجم مهاجرت به اين شهر را كاهش دهد ولي            
گانـه خـدماتي    منـاطق بيسـت  (جغرافيائي زيادي نداشته و فقط توانست مهاجرت به داخل محدوده شـهر تهـران         

در واقع نجـات    . را كاهش دهد و در عوض مراكز جمعيتي بزرگي را در اطراف اين محدوده ايجاد كند               ) شهرداري

نونهاي خوابگاهي اطراف شهر تحقـق يافـت كـه          شهر تهران از سيل عظيم مهاجران به قيمت ايجاد و توسعه كا           
جمعيت انبوهي كه در شهرها، شهركها      . كنند عمالً مسائل اقتصادي و اجتماعي خود را به شهر تهران تحميل مي           

يابند در واقع كساني هستند كه در مقابله  اي افزايش مي  رويه هاي اطراف تهران استقرار يافته و با رشد بي         و آبادي 

اي فوق و يا به داليل مشابه ديگر فقط مسكن خود را بـه خـارج از محـدوده خـدماتي شـهرداري               ه با محدوديت 
هم زماني آغاز افـزايش شـديد جمعيـت    . اند كه در عمل بايد جزء جمعيت شهر تهران به حساب آيند       منتقل كرده 

واقع جمعيـت انبـوهي   هاي مربوط به مهاجرت به شهر تهران مؤيد اين نظر است در     اين نقاط با ايجاد محدوديت    
 :شوند اند از دو گروه زير تشكيل مي  به اين نقاط سرازير شده١٣٦٥-١٣٥٥ ساله ١٠كه طي 
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شهر سالم

٣٢

 مازاد مهاجراني كه به قصد عزيمت به تهران شهر و ديار خود را ترك كرده و در برخورد با مشكالت مربـوط                       -١
به همين دليـل ايـن افـراد خـود را     . اند به اقامت در محدوده خدمات شهري تهران به نقاط مذكور روي آورده       

شـان   كنند پاسـخ   كنند و اگر از آنان سؤال شود كه در كجا زندگي مي            دانند، در تهران كار مي     ساكن تهران مي  
 . تهران خواهد بود

گانه تهران كه از مراكز تجاري و پرتراكم مركز شهر به حواشي و از آنجا بـه                  گروهي از ساكنان مناطق بيست     -٢
 . كنند هاي اقماري مهاجرت مي شهرك

 
هاي اين گروه از مهاجران با گروه قبلي به كلي متفاوت است لكـن از نظـر ميـزان رشـد                      هر چند داليل و انگيره    

جمعيت شهر تهران و نقاط پيراموني آن و نهايتاً تبديل شهر تهران به يك كالن شهر بزرگ نتايج مشابهي به بار    
 منطقه شهرداري دانست بلكه بايـد عملكردهـاي         ٢٢توان محصور در     تهران را نمي  آورند آن چنان كه امروزه       مي

 . آن را در محدوده وسيعتري تجسم كرد
 

 تركيب جمعيت شهر تهران 

 
  : نسبت جنسي جمعيت-١

 نفر مرد در مقابل ٨/١٠٤ نزديك به رقم طبيعي و معادل    ١٣٦٥نسبت جنسي در جمعيت شهر تهران در سال         
 و در   ٣/١٠٤ ساله   ٢٤-٢٠، در گروه سني     ٤/١٠٣ ساله   ٤-٠اين نسبت در گروه سني      . ه است  نفر زن بود   ١٠٠

 .  بوده است٩/١٠٨ ساله ٦٤-٦٠گروه سني 
  : تركيب سني-٢

 درصد آنـان در     ٢/٥٩ سالگي و    ١٥ درصد جمعيت تهران در سنين كمتر از         ٤/٣٧آيد   به طوريكه از آمار بر مي     

دهنـد و     سال به باال تشكيل مي     ٦٥ درصد از جمعيت شهر را افراد        ٧/٣ها   ساله قرار داشته و تن     ٦٤-١٥سنين  
مقايسه هرمهاي سني جمعيت شهر تهـران       . تفاوت مهمي نيز از نظر تركيب سني برحسب جنس وجود ندارد          

 سال و كاهش نسـبي افـراد        ٤-٠دار گروه سني      نشان دهنده گسترش بسيار معني     ١٣٦٥ و   ١٣٥٥در سالهاي   
 نفـر  ٦٠٤٢٥٨٤ جمعيـت شـهر تهـران را       ١٣٦٥سرشماري سـال    . ويژه در مورد مردان است     ساله به    ٢٤-١٠

شود و جمعيت شهركها و نقاط پيراموني آن   منطقه شهرداري را شامل مي٢٠اين رقم تنها . اعالم داشته است
ط تـراكم  متوسـ . گانه شهر تهران نيز بسيار نامتعـادل اسـت     توزيع جمعيت در مناطق بيست    . گيرد را در بر نمي   

 نفـر در    ٤٢٥ نفر در منطقه يك تا       ٢١ نفر در كيلومترمربع بوده است از        ١٠٥ حدود   ١٣٦٥جمعيت كه در سال     

 .  در نوسان بوده است١٧منطقه 

٣٣

  فرهنگي-فضاي اجتماعي 
 

 ارچوب نظريهچ
 

خـانوادگي آزاد  شود كه فرد از مسئوليتهاي توليد درآمد و از فعاليتهاي شخصي و              اوقات فراغت به زماني گفته مي     
گـذران اوقـات   . پـردازد  است و تمام يا بخشي از اين زمان را به فعاليتهاي سازنده چه براي خود و چه جامعه مـي           

گيرد، يعني تأمين آسايش، تأمين تفريح و تأمين ابزاري براي توسعة فـردي و               فراغت با هدفي سه گانه انجام مي      

انـد كـه ايـن گونـه تسـهيالت را             ارتبـاط بـا تسـهيالتي خـاص        فعاليتهاي گذران اوقات فراغت يـا در      . اجتماعي
 كه داراي انگيزة مالي يا انگيزه رفاهي و غيرمادي يا هر دوانـد تـأمين                - چه عمومي، چه خصوصي      -سازمانهايي

كنند يا در ارتباط با هيچ نوع تسهيالتي يا ساختاري قرار ندارند و به صورت خود انگيخته و سازمان يافته و به              مي

 . گيرند ور عمده در محيط پيرامون شهرها صورت ميط
 

مفهـوم تقاضـا در   . شـود  ريزي گذران اوقات فراغت ساكنان شهرها به دو عامل تقاضا و عرضه توجه مي   در برنامه 

: شـود  ريزي شهري، كمي با معناي تقاضا در علم اقتصاد تفاوت دارد و بدين صورت تعريف مي      اين زمينه از برنامه   
انـد و متقاضـي تسـهيالت و         كه متقاضي شركت در فعاليتهاي گـذران اوقـات فراغـت          ) يا گروههايي (د  تعداد افرا 

اول تقاضـاي مـؤثر كـه       : با توجه به اين تعريف، چهار شكل تقاضا قابل تصـور اسـت            . فرصتهاي مربوطه هستند  
كـه شـامل آن دسـته از    گيرد؛ دوم تقاضاي معوق است  مشاركت موجود جمعيت در اين گونه فعاليتها را در بر مي     

شود كه مايل به مشاركت در فعاليتهاي گذران اوقات فراغت هستند و هر چند داراي  جمعيت ساكن در شهرها مي
يـا بـه   ) عرضـه (ابزار و زمان الزم براي انجام اين گونه فعاليتها هستند، اما يا به دليل عدم وجود تسهيالت الزم                   

الت قادر به مشاركت نيستند؛ سوم تقاضاي بالقوه است كه به آن دسته             دليل عدم آگاهي از وجود اين گونه تسهي       

شود كه زمان يا ابزار الزم براي مشاركت را ندارند، اما با تغييـر وضـعيت                 از جمعيت ساكن در هر شهر مربوط مي       
ة اول و    دست  دو عضويتتوانند به    مي...) چون زمان، پول و     (اقتصادي خود و افزايش دسترس به منابع        / اجتماعي

گيرد كه ميل و توان مشـاركت در فعاليتهـاي گـذران             دو درآيند؛ چهارم عدم تقاضا است كه جمعيتي را در بر مي           

اوقات فراغت را ندارند و چه در صورت در اختيار داشتن منابع و آگاهي الزم و چه در صروت دسترسي به عرضـه      
 . مناسب و كافي، از اين گونه فرصتها استفاده نخواهند كرد

 
 بستر طبيعي شهر؛ سـابقة       :اند از  عوامل مؤثر بر تغييرات عرضة تسهيالت گذران اوقات فراغت در هر شهر عبارت            

گيرنـدگان شـهري و حـد توجـه بـه       وجودي تسهيالت؛ تمايل، منابع قابل تخصيص و اولويتهاي رفاهي تصـميم          
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٣٢

 مازاد مهاجراني كه به قصد عزيمت به تهران شهر و ديار خود را ترك كرده و در برخورد با مشكالت مربـوط                       -١
به همين دليـل ايـن افـراد خـود را     . اند به اقامت در محدوده خدمات شهري تهران به نقاط مذكور روي آورده       

شـان   كنند پاسـخ   كنند و اگر از آنان سؤال شود كه در كجا زندگي مي            دانند، در تهران كار مي     ساكن تهران مي  
 . تهران خواهد بود

گانه تهران كه از مراكز تجاري و پرتراكم مركز شهر به حواشي و از آنجا بـه                  گروهي از ساكنان مناطق بيست     -٢
 . كنند هاي اقماري مهاجرت مي شهرك

 
هاي اين گروه از مهاجران با گروه قبلي به كلي متفاوت است لكـن از نظـر ميـزان رشـد                      هر چند داليل و انگيره    

جمعيت شهر تهران و نقاط پيراموني آن و نهايتاً تبديل شهر تهران به يك كالن شهر بزرگ نتايج مشابهي به بار    
 منطقه شهرداري دانست بلكه بايـد عملكردهـاي         ٢٢توان محصور در     تهران را نمي  آورند آن چنان كه امروزه       مي

 . آن را در محدوده وسيعتري تجسم كرد
 

 تركيب جمعيت شهر تهران 

 
  : نسبت جنسي جمعيت-١

 نفر مرد در مقابل ٨/١٠٤ نزديك به رقم طبيعي و معادل    ١٣٦٥نسبت جنسي در جمعيت شهر تهران در سال         
 و در   ٣/١٠٤ ساله   ٢٤-٢٠، در گروه سني     ٤/١٠٣ ساله   ٤-٠اين نسبت در گروه سني      . ه است  نفر زن بود   ١٠٠

 .  بوده است٩/١٠٨ ساله ٦٤-٦٠گروه سني 
  : تركيب سني-٢

 درصد آنـان در     ٢/٥٩ سالگي و    ١٥ درصد جمعيت تهران در سنين كمتر از         ٤/٣٧آيد   به طوريكه از آمار بر مي     

دهنـد و     سال به باال تشكيل مي     ٦٥ درصد از جمعيت شهر را افراد        ٧/٣ها   ساله قرار داشته و تن     ٦٤-١٥سنين  
مقايسه هرمهاي سني جمعيت شهر تهـران       . تفاوت مهمي نيز از نظر تركيب سني برحسب جنس وجود ندارد          

 سال و كاهش نسـبي افـراد        ٤-٠دار گروه سني      نشان دهنده گسترش بسيار معني     ١٣٦٥ و   ١٣٥٥در سالهاي   
 نفـر  ٦٠٤٢٥٨٤ جمعيـت شـهر تهـران را       ١٣٦٥سرشماري سـال    . ويژه در مورد مردان است     ساله به    ٢٤-١٠

شود و جمعيت شهركها و نقاط پيراموني آن   منطقه شهرداري را شامل مي٢٠اين رقم تنها . اعالم داشته است
ط تـراكم  متوسـ . گانه شهر تهران نيز بسيار نامتعـادل اسـت     توزيع جمعيت در مناطق بيست    . گيرد را در بر نمي   

 نفـر در    ٤٢٥ نفر در منطقه يك تا       ٢١ نفر در كيلومترمربع بوده است از        ١٠٥ حدود   ١٣٦٥جمعيت كه در سال     

 .  در نوسان بوده است١٧منطقه 

٣٣

  فرهنگي-فضاي اجتماعي 
 

 ارچوب نظريهچ
 

خـانوادگي آزاد  شود كه فرد از مسئوليتهاي توليد درآمد و از فعاليتهاي شخصي و              اوقات فراغت به زماني گفته مي     
گـذران اوقـات   . پـردازد  است و تمام يا بخشي از اين زمان را به فعاليتهاي سازنده چه براي خود و چه جامعه مـي           

گيرد، يعني تأمين آسايش، تأمين تفريح و تأمين ابزاري براي توسعة فـردي و               فراغت با هدفي سه گانه انجام مي      

انـد كـه ايـن گونـه تسـهيالت را             ارتبـاط بـا تسـهيالتي خـاص        فعاليتهاي گذران اوقات فراغت يـا در      . اجتماعي
 كه داراي انگيزة مالي يا انگيزه رفاهي و غيرمادي يا هر دوانـد تـأمين                - چه عمومي، چه خصوصي      -سازمانهايي

كنند يا در ارتباط با هيچ نوع تسهيالتي يا ساختاري قرار ندارند و به صورت خود انگيخته و سازمان يافته و به              مي

 . گيرند ور عمده در محيط پيرامون شهرها صورت ميط
 

مفهـوم تقاضـا در   . شـود  ريزي گذران اوقات فراغت ساكنان شهرها به دو عامل تقاضا و عرضه توجه مي   در برنامه 

: شـود  ريزي شهري، كمي با معناي تقاضا در علم اقتصاد تفاوت دارد و بدين صورت تعريف مي      اين زمينه از برنامه   
انـد و متقاضـي تسـهيالت و         كه متقاضي شركت در فعاليتهاي گـذران اوقـات فراغـت          ) يا گروههايي (د  تعداد افرا 

اول تقاضـاي مـؤثر كـه       : با توجه به اين تعريف، چهار شكل تقاضا قابل تصـور اسـت            . فرصتهاي مربوطه هستند  
كـه شـامل آن دسـته از    گيرد؛ دوم تقاضاي معوق است  مشاركت موجود جمعيت در اين گونه فعاليتها را در بر مي     

شود كه مايل به مشاركت در فعاليتهاي گذران اوقات فراغت هستند و هر چند داراي  جمعيت ساكن در شهرها مي
يـا بـه   ) عرضـه (ابزار و زمان الزم براي انجام اين گونه فعاليتها هستند، اما يا به دليل عدم وجود تسهيالت الزم                   

الت قادر به مشاركت نيستند؛ سوم تقاضاي بالقوه است كه به آن دسته             دليل عدم آگاهي از وجود اين گونه تسهي       

شود كه زمان يا ابزار الزم براي مشاركت را ندارند، اما با تغييـر وضـعيت                 از جمعيت ساكن در هر شهر مربوط مي       
ة اول و    دست  دو عضويتتوانند به    مي...) چون زمان، پول و     (اقتصادي خود و افزايش دسترس به منابع        / اجتماعي

گيرد كه ميل و توان مشـاركت در فعاليتهـاي گـذران             دو درآيند؛ چهارم عدم تقاضا است كه جمعيتي را در بر مي           

اوقات فراغت را ندارند و چه در صورت در اختيار داشتن منابع و آگاهي الزم و چه در صروت دسترسي به عرضـه      
 . مناسب و كافي، از اين گونه فرصتها استفاده نخواهند كرد

 
 بستر طبيعي شهر؛ سـابقة       :اند از  عوامل مؤثر بر تغييرات عرضة تسهيالت گذران اوقات فراغت در هر شهر عبارت            

گيرنـدگان شـهري و حـد توجـه بـه       وجودي تسهيالت؛ تمايل، منابع قابل تخصيص و اولويتهاي رفاهي تصـميم          
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٣٤

ة شهري دو عامل بازدارنـده در گسـترش    در هر جامع  . ريزي در جهت ايجاد تسهيالت گذران اوقات فراغت        برنامه
بازدارندة اول كه داراي هر دو زبـان مكـاني و زمـاني اسـت،           : فعاليتهاي گذران اوقات فراغت قابل مشاهده است      

پيشي گرفتن تقاضاي معوق و بالقوه است بـر تقاضـاي مـؤثر جمعيـت و بازدارنـدة دوم نبـود يـا كمبـود عرضـة              
وقات فراغت است كه حتي در صورت تغيير وضعيت اجتمـاعي، اقتصـادي،             تسهيالت و امكانات مناسب گذران  ا      

 . آورد فرهنگي و ارزشي جمعيت و گسترش تقاضاي مؤثر امكان تحقق تقاضاي خود را به دست نمي
 

 بندي فعاليتهاي گذران اوقات فراغت در شهر تهران  طبقه

 
بنـدي فضـاهاي جـاي دهنـده ايـن گونـه             گام نخست در هرگونه بررسي فعاليتهاي گذران اوقات فراغت، طبقـه          

گانـة آسـايش، تفـريح و        فعاليتهاست در يك بررسي دربارة شهر تهران فضاها از يك سو با توجه به اهـداف سـه                 
توسعة فردي و اجتماعي و از سوي ديگر با توجه به عرضـة موجـود فضـاهاي خـاص گـذران اوقـات فراغـت و                          

) يعني باز و بسته بودن آن     (و برحسب نوع فضا     ) ون يا بيرون شهر   يعني قرار گرفتن در در    (برحسب مكان استقرار    

 . اند بندي شده طبقه
 

 بررسي ويژگيهاي عرضه تسهيالت گذران اوقات فراغت در محيط بيروني شهر تهران 

 
بررسي فرصتهاي گذران اوقات فراغت در محيط پيرامون شهر تهران از آن رو اهميت دارد كه پيرامون شهرها به    

در مقابل سـكونت در     (آيد و هر چه سكونت در مجتمعهاي مسكوني           گسترش زندگي در شهر بحساب مي      عنوان
بيشتر، هر چه نسبت مساحت فضاي باز قطعات مسكوني به نسـبت فضـاي    ) ساختمانهاي مسكوني تك خانواري   

هـاي بـردن    بيشتر، هـر چـه شـبكة راه       ) نرخ مالكيت خودرو  (بسته كمتر هر چه استرس به وسيلة نقلية شخصي          
 چـه در  -تر و هر چه شبكة حمل و نقل عمومي فعالتر باشد؛ حد استفاده از نواحي پيرامون شهرها           شهري گسترده 

در واقع استفاده از نـواحي پيرامـون        . يابد  افزايش مي  -ساعات فراغت روزهاي كاري و چه روزهاي تعطيل هفته          

راي فرار از زندگي شهري با تمامي مشـكالت و          شهرهاي بزرگي چون تهران، مفري است كه انسان شهرنشين ب         
 . شود پيچيدگيهايش بدان متوسل مي

 

و نواحي  ...) چون نواحي كوهستاني، آبي،     (فرصتهاي موجود در محيط پيرامون شهر تهران در دو دسته نواحي باز             
ريـزي   ر جهـت برنامـه    هرگونه فعاليـت د   . بندي است  قابل طبقه ...) چون آثار تاريخي، مذهبي، رستورانها و       (بسته  

 . گذران اوقات فراغت در محيط پيرامون شهر تهران بايد به چهار زمينة موضوعي زير توجه كند

٣٥

 شناسايي نواحي واقع در محيط پيرامون شهر تهران كه از پتانسيل طبيعي يا مصنوعي آنها در جهت گذران                   -الف
 . اوقات فراغت استفاده نشده است

ر محيط پيرامون شهر تهران كه محيط طبيعي آن به دليل استفاده مداوم مكرر براي      شناسايي نواحي واقع د    -ب  
 . گذران اوقات فراغت تخريب شده يا در معرض تخريب قرار گرفته است

 شناسايي نواحي واقع در محيط پيرامون شهر تهران كه از پتانسيل گذران اوقات فراغت آنها استفاده شـده و                 -ج  
 . ريب نشده و لطمه نديده استمحيط طبيعي آن نيز تخ

اند، اما در معرض      شناسايي نواحي واقع در محيط پيرامون شهر تهران كه داراي پتانسيل گذران اوقات فراغت              -د
 . اند توسعة شهري و صنعتي قرار گرفته

 
در مورد سفرهاي روزانه و هفتگي جمعيت ساكن در شهر تهران به محـيط پيرامـون بـه منظـور گـذران اوقـات                        

شامل تعداد سفر، طول سفر، طول زمان اوقات، ساعات شروع و خـتم سـفرها، مكـان                 (فراغت، اطالعات مناسب    
 .موجود نيست) مبدأ و مقصد سفرها و ويژگيهاي جمعيتي

 
نگريهاي كاربردي اطالعاتي را در اين زمينه از آن به دست آورد سفرهايي است               توان با كلي   اي كه مي   تنها زمينه 

اين گونـه سـفرها در      . اند ذران اوقات فراغت و با اهداف تفريح، ورزش و ديدار آشنايان انجام گرفته            كه به قصد گ   
 درصد كل حجم سـفرهاي خروجـي از شـهر تهـران را در روزهـاي غيرتعطيـل شـامل             ١٠ در حدود    ١٣٧١سال  

 . اند شده مي
 

 كردبندي فضاهاي خاص گذران اوقات فراغت در شهر تهران برحسب عمل طبقهجدول 

 عملكرد مكان و شكل فضا
ابزار توسعه فردي  تفريح آسايش نوع فضا شكل فضا مكان

 و اجتماعي
 + + +  آثار تاريخي-١
 + + + هاي ورزشي  مجموعه-٢
  + +  بازارهاي خريد-٣

 فضاهاي بسته

  + + هتل/ رستوران/ خانه  قهوه-٤
  + + ...) رودخانه و كوهستان،( محيط طبيعي -١
 + + +  نواحي مناسب ورزشهاي زمستاني-٢

 برون شهر

 فضاهاي باز
 + + +  نواحي مناسب ورزشهاي تابستاني-٣
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ة شهري دو عامل بازدارنـده در گسـترش    در هر جامع  . ريزي در جهت ايجاد تسهيالت گذران اوقات فراغت        برنامه
بازدارندة اول كه داراي هر دو زبـان مكـاني و زمـاني اسـت،           : فعاليتهاي گذران اوقات فراغت قابل مشاهده است      

پيشي گرفتن تقاضاي معوق و بالقوه است بـر تقاضـاي مـؤثر جمعيـت و بازدارنـدة دوم نبـود يـا كمبـود عرضـة              
وقات فراغت است كه حتي در صورت تغيير وضعيت اجتمـاعي، اقتصـادي،             تسهيالت و امكانات مناسب گذران  ا      

 . آورد فرهنگي و ارزشي جمعيت و گسترش تقاضاي مؤثر امكان تحقق تقاضاي خود را به دست نمي
 

 بندي فعاليتهاي گذران اوقات فراغت در شهر تهران  طبقه

 
بنـدي فضـاهاي جـاي دهنـده ايـن گونـه             گام نخست در هرگونه بررسي فعاليتهاي گذران اوقات فراغت، طبقـه          

گانـة آسـايش، تفـريح و        فعاليتهاست در يك بررسي دربارة شهر تهران فضاها از يك سو با توجه به اهـداف سـه                 
توسعة فردي و اجتماعي و از سوي ديگر با توجه به عرضـة موجـود فضـاهاي خـاص گـذران اوقـات فراغـت و                          

) يعني باز و بسته بودن آن     (و برحسب نوع فضا     ) ون يا بيرون شهر   يعني قرار گرفتن در در    (برحسب مكان استقرار    

 . اند بندي شده طبقه
 

 بررسي ويژگيهاي عرضه تسهيالت گذران اوقات فراغت در محيط بيروني شهر تهران 

 
بررسي فرصتهاي گذران اوقات فراغت در محيط پيرامون شهر تهران از آن رو اهميت دارد كه پيرامون شهرها به    

در مقابل سـكونت در     (آيد و هر چه سكونت در مجتمعهاي مسكوني           گسترش زندگي در شهر بحساب مي      عنوان
بيشتر، هر چه نسبت مساحت فضاي باز قطعات مسكوني به نسـبت فضـاي    ) ساختمانهاي مسكوني تك خانواري   

هـاي بـردن    بيشتر، هـر چـه شـبكة راه       ) نرخ مالكيت خودرو  (بسته كمتر هر چه استرس به وسيلة نقلية شخصي          
 چـه در  -تر و هر چه شبكة حمل و نقل عمومي فعالتر باشد؛ حد استفاده از نواحي پيرامون شهرها           شهري گسترده 

در واقع استفاده از نـواحي پيرامـون        . يابد  افزايش مي  -ساعات فراغت روزهاي كاري و چه روزهاي تعطيل هفته          

راي فرار از زندگي شهري با تمامي مشـكالت و          شهرهاي بزرگي چون تهران، مفري است كه انسان شهرنشين ب         
 . شود پيچيدگيهايش بدان متوسل مي

 

و نواحي  ...) چون نواحي كوهستاني، آبي،     (فرصتهاي موجود در محيط پيرامون شهر تهران در دو دسته نواحي باز             
ريـزي   ر جهـت برنامـه    هرگونه فعاليـت د   . بندي است  قابل طبقه ...) چون آثار تاريخي، مذهبي، رستورانها و       (بسته  

 . گذران اوقات فراغت در محيط پيرامون شهر تهران بايد به چهار زمينة موضوعي زير توجه كند

٣٥

 شناسايي نواحي واقع در محيط پيرامون شهر تهران كه از پتانسيل طبيعي يا مصنوعي آنها در جهت گذران                   -الف
 . اوقات فراغت استفاده نشده است

ر محيط پيرامون شهر تهران كه محيط طبيعي آن به دليل استفاده مداوم مكرر براي      شناسايي نواحي واقع د    -ب  
 . گذران اوقات فراغت تخريب شده يا در معرض تخريب قرار گرفته است

 شناسايي نواحي واقع در محيط پيرامون شهر تهران كه از پتانسيل گذران اوقات فراغت آنها استفاده شـده و                 -ج  
 . ريب نشده و لطمه نديده استمحيط طبيعي آن نيز تخ

اند، اما در معرض      شناسايي نواحي واقع در محيط پيرامون شهر تهران كه داراي پتانسيل گذران اوقات فراغت              -د
 . اند توسعة شهري و صنعتي قرار گرفته

 
در مورد سفرهاي روزانه و هفتگي جمعيت ساكن در شهر تهران به محـيط پيرامـون بـه منظـور گـذران اوقـات                        

شامل تعداد سفر، طول سفر، طول زمان اوقات، ساعات شروع و خـتم سـفرها، مكـان                 (فراغت، اطالعات مناسب    
 .موجود نيست) مبدأ و مقصد سفرها و ويژگيهاي جمعيتي

 
نگريهاي كاربردي اطالعاتي را در اين زمينه از آن به دست آورد سفرهايي است               توان با كلي   اي كه مي   تنها زمينه 

اين گونـه سـفرها در      . اند ذران اوقات فراغت و با اهداف تفريح، ورزش و ديدار آشنايان انجام گرفته            كه به قصد گ   
 درصد كل حجم سـفرهاي خروجـي از شـهر تهـران را در روزهـاي غيرتعطيـل شـامل             ١٠ در حدود    ١٣٧١سال  

 . اند شده مي
 

 كردبندي فضاهاي خاص گذران اوقات فراغت در شهر تهران برحسب عمل طبقهجدول 

 عملكرد مكان و شكل فضا
ابزار توسعه فردي  تفريح آسايش نوع فضا شكل فضا مكان

 و اجتماعي
 + + +  آثار تاريخي-١
 + + + هاي ورزشي  مجموعه-٢
  + +  بازارهاي خريد-٣

 فضاهاي بسته

  + + هتل/ رستوران/ خانه  قهوه-٤
  + + ...) رودخانه و كوهستان،( محيط طبيعي -١
 + + +  نواحي مناسب ورزشهاي زمستاني-٢

 برون شهر

 فضاهاي باز
 + + +  نواحي مناسب ورزشهاي تابستاني-٣
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٣٦

 بندي فضاهاي خاص گذران اوقات فراغت در شهر تهران برحسب عملكرد طبقهادامه جدول 

 عملكرد مكان و شكل فضا
ابزار توسعه فردي  تفريح آسايش نوع فضا شكل فضا مكان

 اجتماعيو 
 + + +  فضاهاي ورزشي-١
 + + +  آثار تاريخي-٢
  + + هتل/ رستوران/ خانه  قهوه-٣
  (+)∗ + + )شامل كتابفروشي( بازارهاي خريد انواع كاال -٤
+ + + / ...نمايشگاه/  موزه-٥
 + + +  فرهنگسرا-٦
  (+)∗ + + تئاتر/  سينما-٧
+ + +  كتابخانه-٨
  (+)∗ + +  فضاهاي مذهبي-٩
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 بررسي ويژگيهاي عرضة تسهيالت گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران 

 
ريزي شهري در دنيا بر فعاليتهاي گذران اوقات فراغت در محيط پيرامون شـهرها توجـه        هاي موجود برنامه   تجربه
طلبد، اما هر چه محدوديتها و قيود دروني و بيروني اسـتفاده             اند، يعني فعاليتهايي كه فعالتر بودن فرد را مي         داشته

ذران اوقـات فراغـت در درون شـهرها نيـز بيشـتر             ريزي گـ   از محيط پيرامون شهرها بيشتر باشد، توجه به برنامه        

ريزي نيز با مشكالت و محـدوديتهاي خـاص خـود، بـه خصـوص در شـهرهاي           البته اين جنبه از برنامه    . شود مي
 كه سودآوري قابل رقابتي بـا برخـي ديگـر از    -بزرگي چون تهران رو به روست، زيرا كه توسعة اين گونه فضاها   

گيرد كه از يك سو زمـين قابـل توسـعه در آن       يك فضاي فشردة شهري انجام مي      در   -كاربردهاي شهري ندارد  

محدود و در نتيجه رقابت براي دستيابي به زمين شديد است و از سوي ديگر قيمت زمين در بازار عرضـة زمـين                     
يـت  توانند جوابگوي تقاضاي گذران اوقـات فراغـت جمع         عرضة فضاهايي كه مي   . باال و همواره رو به تزايد است      

گيرند كه دستة اول خود در پنج زيـر گـروه فضـاهاي              شهر تهران باشند در دو گروه فضاهاي بسته و باز قرار مي           
 سـينما، فضـاهاي      شامل فرهنگسرا، موزه، نگارخانه،   (ورزشي، فضاهاي فرهنگي    / هاي فرهنگي  ورزشي، مجموعه 
 . بندي است ، فضاهاي خريد، كتابخانه و كتابفروشي قابل طبقه)تاريخي و مذهبي

٣٧

توانـد حـوزة    بندي فوق بر مبناي سطح عملكرد هر فضا انجام نگرفته اسـت و هـر فضـا مـي               با وجودي كه طبقه   
 گانه، سطح كل شهر، سطح منطقة شهري تهران، سطح استان تهـران يـا            ٢٠نفوذي در سطح هر يك از مناطق        

 گانـه شـهر     ٢٠ع آن برحسب منـاطق      حتي سطح ملي داشته باشد، بررسي ميزان هر فضا برمبناي چگونگي توزي           
توانـد هـم داراي    تهران انجام گرفته است و بايد توجه داشت كه استقرار ايـن گونـه فضـاها در هـر منطقـه مـي            

 . پيامدهاي مطلوب و هم عواقب نامطلوب باشد
 

ح زير  توان به نتايجي به شر     از بررسي ويژگي فضاهاي بستة خاص گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران مي             
 : دست يافت

 . اند  قرار گرفته٦ و ٤، ٣  ،٢، ١ بيشترين فرصتهاي ورزشي در مناطق -الف 
 . اند  قرار گرفته٧ و ٣، ١ بيشترين فرصتهاي فرهنگي، ورزشي، تفريحي در مناطق -ب

 . ندا  قرار گرفته١٦ و ١٢ و ٦ و ٣ و ١در مناطق ) الذكر بنا بر تعريف فوق( بيشترين فرصتهاي فرهنگي -ج 
 . اند  قرار گرفته١٢ و ٦ بيشترين فضاهاي خريد در مناطق -د
 . اند  قرار گرفته١٢ و ١١، ٦، ٤ها و كتابفروشيها در مناطق   بيشترين كتابخانه-  ه
 .  داراي كمترين فرصتها هستند١٧٨ و ١٨ و سپس دو منطقة ١٩ از نظر تنوع و ميزان، منطقة -و 
 گانه شهر تهران بسـيار كـم        ٢٠فراغت از كل مساحت هر يك از مناطق          سهم فضاهاي خاص گذران اوقات       -ز

 درصد مساحت خود را به اين گونـه فضـاها اختصـاص    ٢ تمامي ساير مناطق كمتر از     ،١٦است و بجز منطقه     

 . اند داده
 سهم فضاهاي خاص گذران اوقات فراغت از كل مساحت اين گونه فضاها در سطح شهرداري تفاوت زيـادي          -ح

 درصد كل مساحت فضاهاي خاص گذران اوقات        ١١ هر كدام در حدود      ١٦ و   ٤، هر چند كه دو منطقة       نيست
 واقـع در    ٥منطقـه   . اند و داراي باالترين مقـام هسـتند        فراغت در درون شهر تهران را به خود اختصاص داده         

ر خود دار داراي حاشية شمال غربي شهر تهران كه سهم بااليي از شهركهاي جديد مسكوني شهر تهران را د            
 .  درصد است٢كمترين سهم يعني 

 مترمربـع بـوده     ٥/٠ برابر بـا     ١٣٦٥ سرانة فضاهاي بستة خاص گذران اوقات فراغت در شهر تهران در سال              -ط
گيري در مورد بيشـينه يـا    است كه به دليل آنكه استاندارد قانوني اين گونه فضاها روشن نيست، امكان نتيجه   

 .انه وجود نداردكمينه بودن مقدار سر
 ٢٠ مترمربع بوده است و بيشتر منـاطق         ٧/٠ برابر با    ١٣٦٥ سرانة فضاهاي فرهنگي در شهر تهران در سال          -ي  

 . اي برابر يا كمتر از متوسط شهر هستند گانه شهر تهران داراي سرانه
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 از كل ذخيره هر مورد در شهر تهران%  ∗
 عمدتاً فضاهاي مذهبي+ 

 كمتر از يك× مسجد +  

٣٩

گيرندة فضاهاي ورزشي روباز و فضـاي       دسته دوم فضاهاي خاص گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران دربر           
 :توان به منابع زير رسيد از بررسي ويژگي فضاهاي باز گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران مي. سبز است

 ).  درصد٩١( سهم فضاهاي روباز ورزشي از كل مساحت كاربري ورزشي در شهر تهران بسيار باالست -الف
درصد است كه باز به دليـل عـدم وجـود اسـتاندارد             % ٢٥ر تهران    سهم فضاهاي ورزشي از كل مساحت شه       -ب

 . معين، امكان ارزيابي بيشينه يا كمينه بودن آن وجود ندارد
 درصد است كه باز بدليل عدم وجود استاندارد مقرر امكان ٣/١١ سهم فضاي سبز از كل مساحت شهر تهران -پ

 ارزيابي آن وجود ندارد 
 بـا   ١٤ گانه شهر تهران داراي وضعيتي متعادل نيست، به نحوي كه منطقه             ٢٠ق   توزيع فضاي سبز در مناط     -ج  

 داراي كمترين ٩ و ١١، ٨، ٣ درصد از مساحت فضاي سبز شهر در داخل خود در  جاي اول و مناطق            ٥/١٢
 . درصد مساحت فضاي سبز شهر را دربردارند١ميزان فضاي سبز هستند و كمتر از 

 گانة شهر تهران در مقايسه با ساير كاربريها اندك است، به نحـوي كـه   ٢٠اطق  سهم كاربري فضاي سبز من-د  
 درصد مساحت خود را بـه       ٢ درصد از مساحت خود و ساير مناطق كمتر از           ٣-٥/٦ ١٤ و   ١٣،  ١٢،  ٧مناطق  

 . اند فضاي سبز اختصاص داده
انة شهر تهران متفاوت اسـت،       گ ٢٠ در بين مناطق     ١٣٦٩-٧١ تمايل به ايجاد فضاي سبز در فاصلة سالهاي          -    ه

گونه فاليتي در زمينه ايجاد فضاي سبز جديد صـورت           هيچ) ١١چون منطقه   (به نحوي كه در برخي مناطق       
 . اند نگرفته است و فقط برخي مناطق در طي اين دوران به مساحت فضاي سبز خود افزوده

 . گيرد مي صورت ساختماني خت در اثر عملياتدر است كه از طريق قطع سبز نيز مواجه فضاي با كاهش  شهر تهران-و
 

 بندي  تحليل و جمع

 
 ريزي  مشكالت مربوط به نظام اطالعات و برنامه:  مشكالت تكنيكي-الف

 

 .  كنددريزي نبوده است كه گذران اوقات فراغت را تحليل و پيشنها شهر تهران هيچ گاه داراي نظام برنامه-
لزم در اختيار داشتن اطالعـات الزم اسـت كـه بتوانـد حجـم عرضـه و       ريزي گذران اوقات فراغت مست     برنامه-

تقاضاي موجود را به دست آورد و كمبودهاي وضع موجود را تحليل و نارساييها را مشخص كند، تقاضاي آتي       
اطالعـات  . را پيشگويي كند و راهبردهاي مربوط به تأمين و گسـترش تسـهيالن و فرصـتها را تنظـيم كنـد                    

. گيرنـد  دسته اطالعات الزم در بررسي عرضه و اطالعـات الزم در بررسـي تقاضـا جـاي مـي               موردنياز در دو    
 و فعاليت عرضه،     )طبيعي(اطالعات مربوط به عرضه بايد در سه زمينة اطالعات مربوط به ويژگيهاي كالبدي              
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٣٨

 
 ع فضاهاي خاص گذران اوقات فراغت در شهر تهرانيميزان چگونگي توز

فضاي        مجموعه فضاهاي ورزشي %∗
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 :مالحظات

 از كل ذخيره هر مورد در شهر تهران%  ∗
 عمدتاً فضاهاي مذهبي+ 

 كمتر از يك× مسجد +  

٣٩

گيرندة فضاهاي ورزشي روباز و فضـاي       دسته دوم فضاهاي خاص گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران دربر           
 :توان به منابع زير رسيد از بررسي ويژگي فضاهاي باز گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران مي. سبز است

 ).  درصد٩١( سهم فضاهاي روباز ورزشي از كل مساحت كاربري ورزشي در شهر تهران بسيار باالست -الف
درصد است كه باز به دليـل عـدم وجـود اسـتاندارد             % ٢٥ر تهران    سهم فضاهاي ورزشي از كل مساحت شه       -ب

 . معين، امكان ارزيابي بيشينه يا كمينه بودن آن وجود ندارد
 درصد است كه باز بدليل عدم وجود استاندارد مقرر امكان ٣/١١ سهم فضاي سبز از كل مساحت شهر تهران -پ

 ارزيابي آن وجود ندارد 
 بـا   ١٤ گانه شهر تهران داراي وضعيتي متعادل نيست، به نحوي كه منطقه             ٢٠ق   توزيع فضاي سبز در مناط     -ج  

 داراي كمترين ٩ و ١١، ٨، ٣ درصد از مساحت فضاي سبز شهر در داخل خود در  جاي اول و مناطق            ٥/١٢
 . درصد مساحت فضاي سبز شهر را دربردارند١ميزان فضاي سبز هستند و كمتر از 

 گانة شهر تهران در مقايسه با ساير كاربريها اندك است، به نحـوي كـه   ٢٠اطق  سهم كاربري فضاي سبز من-د  
 درصد مساحت خود را بـه       ٢ درصد از مساحت خود و ساير مناطق كمتر از           ٣-٥/٦ ١٤ و   ١٣،  ١٢،  ٧مناطق  

 . اند فضاي سبز اختصاص داده
انة شهر تهران متفاوت اسـت،       گ ٢٠ در بين مناطق     ١٣٦٩-٧١ تمايل به ايجاد فضاي سبز در فاصلة سالهاي          -    ه

گونه فاليتي در زمينه ايجاد فضاي سبز جديد صـورت           هيچ) ١١چون منطقه   (به نحوي كه در برخي مناطق       
 . اند نگرفته است و فقط برخي مناطق در طي اين دوران به مساحت فضاي سبز خود افزوده

 . گيرد مي صورت ساختماني خت در اثر عملياتدر است كه از طريق قطع سبز نيز مواجه فضاي با كاهش  شهر تهران-و
 

 بندي  تحليل و جمع

 
 ريزي  مشكالت مربوط به نظام اطالعات و برنامه:  مشكالت تكنيكي-الف

 

 .  كنددريزي نبوده است كه گذران اوقات فراغت را تحليل و پيشنها شهر تهران هيچ گاه داراي نظام برنامه-
لزم در اختيار داشتن اطالعـات الزم اسـت كـه بتوانـد حجـم عرضـه و       ريزي گذران اوقات فراغت مست     برنامه-

تقاضاي موجود را به دست آورد و كمبودهاي وضع موجود را تحليل و نارساييها را مشخص كند، تقاضاي آتي       
اطالعـات  . را پيشگويي كند و راهبردهاي مربوط به تأمين و گسـترش تسـهيالن و فرصـتها را تنظـيم كنـد                    

. گيرنـد  دسته اطالعات الزم در بررسي عرضه و اطالعـات الزم در بررسـي تقاضـا جـاي مـي               موردنياز در دو    
 و فعاليت عرضه،     )طبيعي(اطالعات مربوط به عرضه بايد در سه زمينة اطالعات مربوط به ويژگيهاي كالبدي              
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٤٠

 جذابيت  اطالعات در مورد حد دسترسي جمعيت به تسهيالت گذران اوقات فراغت و اطالعات در مورد ميزان               
آوري شوند و اطالعات مربـوط بـه تقاضـا دربرگيرنـده         هر يك از تسهيالت براي جمعيت استفاده كننده جمع        

يعنـي  (اقتصادي و فرهنگي جمعيت و تمـايالت جمعيـت متقاضـي            / اطالعات مربوط به ويژگيهاي اجتماعي    
 اطالعات الزم براي بررسي و      است، در مورد شهر تهران    )  تقاضا  جمعيت داراي سه شكل مؤثر، معوق و بالقوة       

. ريزي به دست آيد تحليل فرصتهاي گذران اوقات فراغت وجود ندارد تا زمينة الزم براي برنامه

ريزي گذران اوقات فراغت در محيط طبيعـي پيرامـون شـهرها     با توجه به اينكه يكي از اهداف مهم در برنامه -
است و دستيابي بـه    » فرصتهاي گذران اوقات فراغت   توسعة  «و  » حفاظت از محيط طبيعي   «ايجاد تعادل بين    

مناسـب در    ظرفيت موجود و بالقوه اين گونه محيطهاست، با وجود محـيط طبيعـي    اين هدف مستلزم تخمين  
ابزار الزم براي تحليل در دو ) شمال، شمال شرق، شمال غرب، غرب( سمت ٤پيرامون شهر تهران در حداقل 

. اي طبيعي يا مصنوع و استفادة بيش از حد از امكانات موجود به كار نرفته استه زمينةعدم استفاده از پتانسل

 
 مشكالت مربوط به سيستم شهر و محيط پيرامون :  مشكالت ساختاري-ب

 
ريـزي شـده بـراي       محيط طبيعي مناسب در پيرامون شهر تهران كه داراي پتانسيل تبديل به نـواحي برنامـه               -

ران است، در جهاتي خاص در معرض گسـترش شـهري و صـنعتي قـرار                گذران اوقات فراغت جهت شهر ته     
 . گرفته است و احتمال تداوم نابودي محيط طبيعي وجود دارد

رغم نبود مقررات مربوط به استاندارد فضاهاي گذران اوقات فراغت باز و بسته در درون شهر تهران و بـا                  علي-
توان به كمبود  اند، مي ران كامالً به اجرا گذاشته نشده   هاي توسعه شهري ته    توجه به اينكه پيشنهادهاي برنامه    

. اين گونه فضاها پي برد

 باعث جذب جمعيـت از       ١٢ و   ٦تمركز بيش از حد متوسط فضاهاي خاص گذران اوقات فراغت در دو منطقة              -
شود كه از يـك سـو باعـث افـزايش حركتهـا يـدرون                تمامي ساير مناطق به اين دو منطقه مركزي شهر مي         

ي و از سوي ديگر به خاطر واقع شدن اين مناطق  در محدودة طرح ترافيك شهر باعث كـاهش تمايـل             شهر
. شود به استفاده از فرصتها مي

الي فضـاهاي مسـكوني    در البه و غيرمسكوني) و بعضاً فراشهري(اي   محله -استقرار كانونهايي با عملكرد فرا    -
حركت عبوري، افزايش حركـت و توقـف و ازدحـام در    شهر باعث ايجاد انواع مشكالت شهري، چون هدايت         

اين گونه كانونهـا اشـتغال كننـدة فضـايي          . كاهد شود و از آسايش و امنيت آنها مي        درون نواحي مسكوني مي   
 الزم بـراي شـهر      - شامل فعاليتهاي گذران اوقـات فراغـت         -توانست فعاليتهاي رفاه عمومي      هستند كه مي  

. كم مركز شهر را در خود جاي دهد و كمبود اين گونه خدمات را رفع كندتهران، به خصوص در نواحي مترا

٤١

 فضاي مديريت شهري
 

 هاي مديريت شهري  مفهوم و مؤلفه
 

ريـزي   شناسي كارآمد مديريت و برنامه تكامل مديريت شهري محصول تالشهايي است كه براي بهبود يك روش          
شي كه هنوز به نتايج قطعي و مورد توافق عـام منجـر      تال. استراتژيك در سطوح كالن شهري انجام گرفته است       

اي برخـوردار اسـت، امـا در يـك           به همين دليل اصطالح مديريت شهري از تنوع مفهومي گسـترده          . نشده است 

بندي كلي نظام مديريت شهري عبارت است از يك سازمان گسترده متشكل از تمام عناصر و اجراء رسـمي                    جمع
 ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيات شهري بـا هـدف اداره هـدايت و                 و غيررسمي ذيربط و مؤثر در     

 . كنترل توسعه همه جانبه و پايدار شهر مربوطه

 
هاي باز و بسيار پيچيده انساني و اجتماعي اسـت كـه بـا عناصـر و                  در اين مفهوم مديريت شهري از نوع سيستم       

هـاي   هاي دولت و شهروندان است و ستاده        اين سيستم خواسته   هاي داده. روابط بسيار متنوع و متعدد مواجه است      
به همين دليل است نظام با درجة سازمان غيررسمي در آن جايگـاه و  . آن توسعه  كميت و كيفيت زندگي شهري    

بنابراين مديريت شهري بايد تمام سيستم شهري اعـم از فضـاي كالبـدي و عملكـردي آن را               . اي دارد  تأثير ويژه 
و چند ) ريزي و اجرا گذاري، برنامه سياست(گيرد و لذا داراي ماهيت سازماني توامان چند عملكردي تحت پوشش ب
بنابراين منظور از سيستم مديريت كالن شهر تهران مفهوم جامع و كامل آن در چهـارچوب فـوق                  . سطحي است 

تمام فضاي جغرافيايي آن    است، سيستمي كه تمام عناصر سازمانها و نهادهاي ذيربط مديريت امور كالن شهر و               
 همـة اجـزاء و    مشـاركت كـه اين سيستم تنها در صورتي كامل و موفق خواهد بـود  . را تحت پوشش داشته باشد  

 . عوامل به ويژه شهروندان را جلب كرده باشد

 
 يريت كالن شهر تهران بررسي و ارزيابي سيستم مد

 
ن نظـام مـديريت شـهري معاصـر نيـز بـا عنايـت بـه                  اجتماعي ايرا  -در تداوم ويژگيهاي بنيادين تاريخ سياسي       

 يـافتگي و توسـعه پـذيري در زمـره        -پيوندهاي ساختاري آن با ساير ساختارهاي اجتماعي به ويژه سطح توسعه            
چنانكه شـهرداريها بـه عنـوان       . شود نظامهاي بسيار و تمركزگرا و شديداً وابسته به دولت مركزي طبقه بندي مي            

انـد و    يريت شهري هيچ گاه از استقالل قانوني معمول در ديگر كشورها برخوردار نبـوده             ترين عنصر نظام مد    مهم

ساير سازمانها و ارگانهاي ذيـربط اداره  . اند هميشه به درجات مختلف تحت نظارت و نفوذ وزارت كشور قرار داشته     
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٤٠

 جذابيت  اطالعات در مورد حد دسترسي جمعيت به تسهيالت گذران اوقات فراغت و اطالعات در مورد ميزان               
آوري شوند و اطالعات مربـوط بـه تقاضـا دربرگيرنـده         هر يك از تسهيالت براي جمعيت استفاده كننده جمع        

يعنـي  (اقتصادي و فرهنگي جمعيت و تمـايالت جمعيـت متقاضـي            / اطالعات مربوط به ويژگيهاي اجتماعي    
 اطالعات الزم براي بررسي و      است، در مورد شهر تهران    )  تقاضا  جمعيت داراي سه شكل مؤثر، معوق و بالقوة       

. ريزي به دست آيد تحليل فرصتهاي گذران اوقات فراغت وجود ندارد تا زمينة الزم براي برنامه

ريزي گذران اوقات فراغت در محيط طبيعـي پيرامـون شـهرها     با توجه به اينكه يكي از اهداف مهم در برنامه -
است و دستيابي بـه    » فرصتهاي گذران اوقات فراغت   توسعة  «و  » حفاظت از محيط طبيعي   «ايجاد تعادل بين    

مناسـب در    ظرفيت موجود و بالقوه اين گونه محيطهاست، با وجود محـيط طبيعـي    اين هدف مستلزم تخمين  
ابزار الزم براي تحليل در دو ) شمال، شمال شرق، شمال غرب، غرب( سمت ٤پيرامون شهر تهران در حداقل 

. اي طبيعي يا مصنوع و استفادة بيش از حد از امكانات موجود به كار نرفته استه زمينةعدم استفاده از پتانسل

 
 مشكالت مربوط به سيستم شهر و محيط پيرامون :  مشكالت ساختاري-ب

 
ريـزي شـده بـراي       محيط طبيعي مناسب در پيرامون شهر تهران كه داراي پتانسيل تبديل به نـواحي برنامـه               -

ران است، در جهاتي خاص در معرض گسـترش شـهري و صـنعتي قـرار                گذران اوقات فراغت جهت شهر ته     
 . گرفته است و احتمال تداوم نابودي محيط طبيعي وجود دارد

رغم نبود مقررات مربوط به استاندارد فضاهاي گذران اوقات فراغت باز و بسته در درون شهر تهران و بـا                  علي-
توان به كمبود  اند، مي ران كامالً به اجرا گذاشته نشده   هاي توسعه شهري ته    توجه به اينكه پيشنهادهاي برنامه    

. اين گونه فضاها پي برد

 باعث جذب جمعيـت از       ١٢ و   ٦تمركز بيش از حد متوسط فضاهاي خاص گذران اوقات فراغت در دو منطقة              -
شود كه از يـك سـو باعـث افـزايش حركتهـا يـدرون                تمامي ساير مناطق به اين دو منطقه مركزي شهر مي         

ي و از سوي ديگر به خاطر واقع شدن اين مناطق  در محدودة طرح ترافيك شهر باعث كـاهش تمايـل             شهر
. شود به استفاده از فرصتها مي

الي فضـاهاي مسـكوني    در البه و غيرمسكوني) و بعضاً فراشهري(اي   محله -استقرار كانونهايي با عملكرد فرا    -
حركت عبوري، افزايش حركـت و توقـف و ازدحـام در    شهر باعث ايجاد انواع مشكالت شهري، چون هدايت         

اين گونه كانونهـا اشـتغال كننـدة فضـايي          . كاهد شود و از آسايش و امنيت آنها مي        درون نواحي مسكوني مي   
 الزم بـراي شـهر      - شامل فعاليتهاي گذران اوقـات فراغـت         -توانست فعاليتهاي رفاه عمومي      هستند كه مي  

. كم مركز شهر را در خود جاي دهد و كمبود اين گونه خدمات را رفع كندتهران، به خصوص در نواحي مترا

٤١

 فضاي مديريت شهري
 

 هاي مديريت شهري  مفهوم و مؤلفه
 

ريـزي   شناسي كارآمد مديريت و برنامه تكامل مديريت شهري محصول تالشهايي است كه براي بهبود يك روش          
شي كه هنوز به نتايج قطعي و مورد توافق عـام منجـر      تال. استراتژيك در سطوح كالن شهري انجام گرفته است       

اي برخـوردار اسـت، امـا در يـك           به همين دليل اصطالح مديريت شهري از تنوع مفهومي گسـترده          . نشده است 

بندي كلي نظام مديريت شهري عبارت است از يك سازمان گسترده متشكل از تمام عناصر و اجراء رسـمي                    جمع
 ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيات شهري بـا هـدف اداره هـدايت و                 و غيررسمي ذيربط و مؤثر در     

 . كنترل توسعه همه جانبه و پايدار شهر مربوطه

 
هاي باز و بسيار پيچيده انساني و اجتماعي اسـت كـه بـا عناصـر و                  در اين مفهوم مديريت شهري از نوع سيستم       

هـاي   هاي دولت و شهروندان است و ستاده        اين سيستم خواسته   هاي داده. روابط بسيار متنوع و متعدد مواجه است      
به همين دليل است نظام با درجة سازمان غيررسمي در آن جايگـاه و  . آن توسعه  كميت و كيفيت زندگي شهري    

بنابراين مديريت شهري بايد تمام سيستم شهري اعـم از فضـاي كالبـدي و عملكـردي آن را               . اي دارد  تأثير ويژه 
و چند ) ريزي و اجرا گذاري، برنامه سياست(گيرد و لذا داراي ماهيت سازماني توامان چند عملكردي تحت پوشش ب
بنابراين منظور از سيستم مديريت كالن شهر تهران مفهوم جامع و كامل آن در چهـارچوب فـوق                  . سطحي است 

تمام فضاي جغرافيايي آن    است، سيستمي كه تمام عناصر سازمانها و نهادهاي ذيربط مديريت امور كالن شهر و               
 همـة اجـزاء و    مشـاركت كـه اين سيستم تنها در صورتي كامل و موفق خواهد بـود  . را تحت پوشش داشته باشد  

 . عوامل به ويژه شهروندان را جلب كرده باشد

 
 يريت كالن شهر تهران بررسي و ارزيابي سيستم مد

 
ن نظـام مـديريت شـهري معاصـر نيـز بـا عنايـت بـه                  اجتماعي ايرا  -در تداوم ويژگيهاي بنيادين تاريخ سياسي       

 يـافتگي و توسـعه پـذيري در زمـره        -پيوندهاي ساختاري آن با ساير ساختارهاي اجتماعي به ويژه سطح توسعه            
چنانكه شـهرداريها بـه عنـوان       . شود نظامهاي بسيار و تمركزگرا و شديداً وابسته به دولت مركزي طبقه بندي مي            

انـد و    يريت شهري هيچ گاه از استقالل قانوني معمول در ديگر كشورها برخوردار نبـوده             ترين عنصر نظام مد    مهم

ساير سازمانها و ارگانهاي ذيـربط اداره  . اند هميشه به درجات مختلف تحت نظارت و نفوذ وزارت كشور قرار داشته     
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٤٢

پردازند و اصوالً  ش ميامور شهري و كالن شهري نيز عمدتاً به صورت بخشي و مستقل از شهرداري به ايفاي نق
در واقـع سيسـتم مـديريت شـهري از يـك      . توان عناصر يك سيستم واحد مديريت شهري تلقي كرد     آنها را نمي  

شـود ضـمن آنكـه وظـايف و      كليت واحد و منسجم برخوردار نبوده اسـت و عمـدتاً بـه شـهرداريها محـدود مـي                
لف حيات شهر كامل و جامع نبوده و فاقد اختيـارات و            مسئوليتهاي قانوني عملي شهرداريها نيز در قبال ابعاد مخت        

 فقدان يك ديدگاه كالن شهري و درك ضـرورت   عالوه بر مباحث عام فوق،. ابزارهاي قانوني كافي و الزم است 
گيري يـك سيسـتم مـديريتي        ريزي و اجرا تشتت و عدم شكل       گيري برنامه  گذاري تصميم  آن در همة ابعاد قانون    

 .  اداره امور كالن شهر تهران را تشديد كرده استواحد و منسجم براي
 

بدين ترتيب در ارزيابي كليت نظام مديريت كالن شهر تهران وجود مشكالت و محدوديتهاي پايداري زمين قابل 
  :تشخيص است

روشن نبودن جايگاه و هويت سيستم مديريت شهري و كـالن شـهري بـه عنـوان يـك سـطح مسـتقل در                        -
 . محليحكومت و اداره امور 

. گيري مديريتهاي محلي قدرتمند و بالغ وابستگي و تمركزگرايي شديد به دولت مركزي و عدم شكل-
فقدان يا عملكرد ضعيف شوراهاي شهري به عنوان نهاد منتخب مردم در مديريت شهري و درنتيجـه سـطح               -

. پايين مشاركت طلبي شهروندان و مشاركت جويي مديران شهري

. ضرورت آن به عنوان يك ضرورت قطعيفقدان ديدگاه و درك -
 

 قوانين و مقررات توسعه شهري 

 
 هجري شمسي پس از انقالب مشـروطيت از تصـويب مجلـس شـوراي ملـي                 ١٢٨٦كه در سال    » بلديه«قانون  

به عبارت ديگر اين اولـين اقـدام        . شود گذشت، اولين مجوز قانوني براي تشكيل شهرداري در ايران محسوب مي          

از آن زمـان تـاكنون   . ك نهاد رسمي مديريت شهري در قالب نظام مـدرن اداري در ايـران اسـت     براي تشكيل ي  
مسائل و مشكالت خاص ناشي از گسترش سريع شهر تهران و تبديل آن به يك كالن شـهر، لـزوم تصـويب و                       

 كـرده   اجراي قوانين و مقررات عام و اختصاصي براي كنترل اين محدود را به يك ضـرورت گريزناپـذير تبـديل                   
اي  گيري كالن شهر تهران، قـوانين ويـژه        با بروز تدريجي عوارض و آثار شكل       ١٣٥٠به ويژه از اوايل دهه      . است

 . نيز در همين زمينه تدوين و به مورد اجرا گذاشته شده است
 

٤٣

ص در بررسي قوانين و مقررات ناظر بر كنترل توسعة كالبدي كالن شهر تهران دو مسئله اصلي زير قابل تشـخي                   
 : هستند

رغم گستردگي و تعـدد تمـام        قوانين موجود علي  :  خالء و نقص قانوني به لحاظ پوشش موضوعي و فضايي          -الف
موضوعات مرتبط با توسعه كالبدي و كل محدوده در معرض توسعة كالبدي را به اندازة كافي و متناسب بـا                 

هاي كـالن شـهري     به خالء كامل در زمينهتوان در ارتباط با بحث اصلي اين مقاله مي . گيرند نيازها در نمي  
به لحاظ موضوعي و خالء نسبي در زمينه كنترل توسعة فيزيكي اراضي خارج از محدودة قانوني شـهرها در    

 . مناطق كالن شهري به لحاظ پوشش فضايي اشاره كرد
از آن وجـود    گونه توجه و عنايت مستقيم به مسائل كالن شـهري و نيازهـاي ناشـي                 در قوانين موجود هيچ    

و اليحة قانوني راجـع   ) ١٣٥٢مصوب سال   (در مواردي از قبيل قانون نظارت بر گسترش شهر تهران           . ندارد
 سالة قانوني شهر تهـران و حـريم اسـتحفاظي آن نيـز              ٢٥به لغو مالكيتا راضي موات واقع در بين محدودة          

كـود كامـل فعاليـت شـوراي     اي محسوس است، ضمن آنكه با ر       وجود چنين نگرشي فقط به صورت حاشيه      
ترين قانون ويژة كالن شهر تهران، عمـالً   نظارت بر گسترش شهر تهران، قانون مربوطه هم به عنوان مهم         

اين در حالي است كه حتي نوع گرايش ضد الزامات كالن شهري در تصـويب               . راكد و مسكوت مانده است    
به قانون اصالح تبصرة ذيل مـاده پـنج قـانون    توان  قوانين سالهاي اخير قابل مشاهده است كه از جمله مي  

 تبصـره بـه     ٣و قانون الحاق يـك بنـد و         ) ١٣٦٥مصوب  (تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران        
هـاي    قانون شهرداريها اشاره كرد كه مسـتقيماً بـه لـزوم محـدود شـدن محـدوده                 ٩٩ به مادة    ٣عنوان بند   

هـاي   ستاني تأكيد دارد و به جـدا شـدن و تفكيـك حـوزه    مديريتي شهري در قالب تقسيمات سياسي شهر ا  
 . مديريت شهري و گسيختگي فضايي مديريت كالن شهر تهران منجر خواهد شد

 
 عدم شناخت، درك و تفسير صحيح قوانين توسط كارگزاران، مجريـان و مسـئوالن مـديريت شـهري و در                -ب  

 . نتيجه مشكالت و ناهماهنگيها
 

 انهاي مديريت شهري تشكيالت و نحوة عمل سازم

 
 اختصاصي به نام شوراي نظـارت بـر         اده ن يكگير توسعة شهري،     گذار و تصميم   عالوه بر عناصر عمومي سياست    

 اين شورا كليه اختيارات خود را به كميسيون مادة پنج           ١٣٦٧اما در سال    . گسترش شهر تهران تأسيس شده است     
با اين حـال از  .  كالن براي توسعة شهر تهران محدود كرد    گذاريهاي تفويض كرد و وظايف خود را در حد سياست        

تـرين عنصـر    بدين ترتيـب عمـده  . آن سال تاكنون اين شورا فعاليت و دخالت خاصي در اين امر هم نداشته است 
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پردازند و اصوالً  ش ميامور شهري و كالن شهري نيز عمدتاً به صورت بخشي و مستقل از شهرداري به ايفاي نق
در واقـع سيسـتم مـديريت شـهري از يـك      . توان عناصر يك سيستم واحد مديريت شهري تلقي كرد     آنها را نمي  

شـود ضـمن آنكـه وظـايف و      كليت واحد و منسجم برخوردار نبوده اسـت و عمـدتاً بـه شـهرداريها محـدود مـي                
لف حيات شهر كامل و جامع نبوده و فاقد اختيـارات و            مسئوليتهاي قانوني عملي شهرداريها نيز در قبال ابعاد مخت        

 فقدان يك ديدگاه كالن شهري و درك ضـرورت   عالوه بر مباحث عام فوق،. ابزارهاي قانوني كافي و الزم است 
گيري يـك سيسـتم مـديريتي        ريزي و اجرا تشتت و عدم شكل       گيري برنامه  گذاري تصميم  آن در همة ابعاد قانون    

 .  اداره امور كالن شهر تهران را تشديد كرده استواحد و منسجم براي
 

بدين ترتيب در ارزيابي كليت نظام مديريت كالن شهر تهران وجود مشكالت و محدوديتهاي پايداري زمين قابل 
  :تشخيص است

روشن نبودن جايگاه و هويت سيستم مديريت شهري و كـالن شـهري بـه عنـوان يـك سـطح مسـتقل در                        -
 . محليحكومت و اداره امور 

. گيري مديريتهاي محلي قدرتمند و بالغ وابستگي و تمركزگرايي شديد به دولت مركزي و عدم شكل-
فقدان يا عملكرد ضعيف شوراهاي شهري به عنوان نهاد منتخب مردم در مديريت شهري و درنتيجـه سـطح               -

. پايين مشاركت طلبي شهروندان و مشاركت جويي مديران شهري

. ضرورت آن به عنوان يك ضرورت قطعيفقدان ديدگاه و درك -
 

 قوانين و مقررات توسعه شهري 

 
 هجري شمسي پس از انقالب مشـروطيت از تصـويب مجلـس شـوراي ملـي                 ١٢٨٦كه در سال    » بلديه«قانون  

به عبارت ديگر اين اولـين اقـدام        . شود گذشت، اولين مجوز قانوني براي تشكيل شهرداري در ايران محسوب مي          

از آن زمـان تـاكنون   . ك نهاد رسمي مديريت شهري در قالب نظام مـدرن اداري در ايـران اسـت     براي تشكيل ي  
مسائل و مشكالت خاص ناشي از گسترش سريع شهر تهران و تبديل آن به يك كالن شـهر، لـزوم تصـويب و                       

 كـرده   اجراي قوانين و مقررات عام و اختصاصي براي كنترل اين محدود را به يك ضـرورت گريزناپـذير تبـديل                   
اي  گيري كالن شهر تهران، قـوانين ويـژه        با بروز تدريجي عوارض و آثار شكل       ١٣٥٠به ويژه از اوايل دهه      . است

 . نيز در همين زمينه تدوين و به مورد اجرا گذاشته شده است
 

٤٣

ص در بررسي قوانين و مقررات ناظر بر كنترل توسعة كالبدي كالن شهر تهران دو مسئله اصلي زير قابل تشـخي                   
 : هستند

رغم گستردگي و تعـدد تمـام        قوانين موجود علي  :  خالء و نقص قانوني به لحاظ پوشش موضوعي و فضايي          -الف
موضوعات مرتبط با توسعه كالبدي و كل محدوده در معرض توسعة كالبدي را به اندازة كافي و متناسب بـا                 

هاي كـالن شـهري     به خالء كامل در زمينهتوان در ارتباط با بحث اصلي اين مقاله مي . گيرند نيازها در نمي  
به لحاظ موضوعي و خالء نسبي در زمينه كنترل توسعة فيزيكي اراضي خارج از محدودة قانوني شـهرها در    

 . مناطق كالن شهري به لحاظ پوشش فضايي اشاره كرد
از آن وجـود    گونه توجه و عنايت مستقيم به مسائل كالن شـهري و نيازهـاي ناشـي                 در قوانين موجود هيچ    

و اليحة قانوني راجـع   ) ١٣٥٢مصوب سال   (در مواردي از قبيل قانون نظارت بر گسترش شهر تهران           . ندارد
 سالة قانوني شهر تهـران و حـريم اسـتحفاظي آن نيـز              ٢٥به لغو مالكيتا راضي موات واقع در بين محدودة          

كـود كامـل فعاليـت شـوراي     اي محسوس است، ضمن آنكه با ر       وجود چنين نگرشي فقط به صورت حاشيه      
ترين قانون ويژة كالن شهر تهران، عمـالً   نظارت بر گسترش شهر تهران، قانون مربوطه هم به عنوان مهم         

اين در حالي است كه حتي نوع گرايش ضد الزامات كالن شهري در تصـويب               . راكد و مسكوت مانده است    
به قانون اصالح تبصرة ذيل مـاده پـنج قـانون    توان  قوانين سالهاي اخير قابل مشاهده است كه از جمله مي  

 تبصـره بـه     ٣و قانون الحاق يـك بنـد و         ) ١٣٦٥مصوب  (تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران        
هـاي    قانون شهرداريها اشاره كرد كه مسـتقيماً بـه لـزوم محـدود شـدن محـدوده                 ٩٩ به مادة    ٣عنوان بند   

هـاي   ستاني تأكيد دارد و به جـدا شـدن و تفكيـك حـوزه    مديريتي شهري در قالب تقسيمات سياسي شهر ا  
 . مديريت شهري و گسيختگي فضايي مديريت كالن شهر تهران منجر خواهد شد

 
 عدم شناخت، درك و تفسير صحيح قوانين توسط كارگزاران، مجريـان و مسـئوالن مـديريت شـهري و در                -ب  

 . نتيجه مشكالت و ناهماهنگيها
 

 انهاي مديريت شهري تشكيالت و نحوة عمل سازم

 
 اختصاصي به نام شوراي نظـارت بـر         اده ن يكگير توسعة شهري،     گذار و تصميم   عالوه بر عناصر عمومي سياست    

 اين شورا كليه اختيارات خود را به كميسيون مادة پنج           ١٣٦٧اما در سال    . گسترش شهر تهران تأسيس شده است     
با اين حـال از  .  كالن براي توسعة شهر تهران محدود كرد    گذاريهاي تفويض كرد و وظايف خود را در حد سياست        

تـرين عنصـر    بدين ترتيـب عمـده  . آن سال تاكنون اين شورا فعاليت و دخالت خاصي در اين امر هم نداشته است 
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٤٤

گذاري توسعة شهر تهران در حال حاضر كميسيون ماده پنج است كه فقط در محـدودة شـهر                   اختصاصي سياست 
سازمانها و نهادهاي رسمي متعددي نيز در ارائه خدمات شهري و فراشهري موردنيـاز              . كند تهران ايفاي نقش مي   

هر يك از سازمانهاي فوق به طور       . شود  سازمان و نهاد بالغ مي     ٣٠شهروندان دخالت دارند كه در تهران به حدود         
ر همـين اسـاس     كنند و ب   هاي درون شهري يا برون شهري عمل مي        مستقل برحسب شرح و وظايف در محدوده      

اين منطقه بنديها در بيشتر موارد با يكديگر هماهنگ هسـتند         . اند بنديهاي ويژة عملكرد خود كرده     اقدام به منطقه  
عالوه بر عناصر اجرايي رسمي فـوق برخـي عناصـر    . شوند هاي درون شهري را شامل مي و عمدتاً هم فقط حوزه    

امور اجرايي دخالت دارنـد كـه از جملـه مهمتـرين آنهـا              وابسته به بخش خصوصي نيز در ارائه خدمات شهري و           
گذاران ساختمانها و تأسيسات شهري، واحدهاي توليدي صـنعتي          توان به مالكان اراضي و سازندگان و سرمايه        مي

گونه عناصر اگر چه به صورت رسمي و قانوني تأثيري در مديريت شهري ندارند، اما بـا                  اين. و خدماتي اشاره كرد   
گذاريها و اقدامات اجرايي عناصر رسمي اعمـال         گيريها، سياست  ز ابزار سرمايه و نفوذ اجتماعي در تصميم       استفاده ا 

 . گذارند هاي اطراف آنها تأثير مي كنند و به ويژه در تغييرات كالبدي شهرها و حوزه نفوذ مي
 

ترين و مهمترين مسئلة    تحليل و ارزيابي عملكرد سيستم مديريت شهري و عناصر آن در سطح محلي مبين بزرگ              
ناپذير بودن مفهـوم سيسـتم بـر مجموعـة عناصـر       توان در اطالق مسئله مذكور را مي. مبتال به اين سيستم است    

در واقـع  . مديريت شهري يا گسيختگي عملكردي و سازماني در مـديريت شـهري و كـالن شـهري تعبيـر كـرد         
كالن شهر تهران فاقد ويژگيهـاي اساسـي     ادارة مجموعة عناصر رسمي و غيررسمي مسئول و مؤثر در مديريت و          

به . يك سيستم، يعني اهداف واحد و هماهنگ، كليت واحد و روابط هدفمند با يكديگر و با عناصر بيروني هستند               
عبارت ديگر كالن شهر تهران در حال حاضر فاقد يك سيستم واحد و منسجم مديريتي است و عناصـر آن هـر                      

شي خود و با حداقل هماهنگيهاي افقي بـا سـاير عناصـر بـه انجـام امـور محولـه        يك صرفاً براساس وظايف بخ   
  :اين مسئله ريشة تمام مشكالت ديگري است كه به شرح زير قابل تلخيص هستند. مشغول هستند

 فقدان عناصر رسمي منتخب شهروندان) الف
گيـري و    هاي تصـميم   ر زمينه مبهم بودن جايگاه و نقش شهرداري در كل سيستم مديريت شهري، به ويژه د             ) ب

 .ريزي برنامه
ريزي و روابط بين سازماني در سيستم موجود و عدم وجود مكانيزم هماهنگ              خالء تشكيالت و ديدگاه برنامه    ) پ

 . افقي و فضايي بين سازماني عناصر و نهادهاي ذيربط و مسئول اداره كالن شهر كنندة 
 .ت جامع كالن شهر تهران فقدان نهاد مديريت كالن شهري براي مديري) ت
 . تنوع و تعدد عناصر غيررسمي و تأثيرگذاري زياد آنها بر مديريت شهري) ث

 

٤٥

 هاي مديريت شهري  محدوده

 
 ٢٢ درصد از كل مساحت منطقة كالن شـهر تهـران بـه نـوعي تحـت پوشـش قـانوني        ٧٠در حال حاضر حدود  

هـاي قـانوني و    ن مربوطه براي كنتـرل آن از پشـتوانه       شهرداري موجود و فعال در آن قرار دارد و عناصر و سازما           
اين امر مبين يك نكته بسيار مهم در زمينه چگونگي و پيامدهاي عملكرد سيستم . اجرايي نسبي برخوردار هستند

مديريت شهري است و آن اينكه بيشتر مراكز پرجمعيت در داخل محدودة استحفاظي تهـران و ديگـر شـهرهاي                  
برنامـه در داخـل محـدودة     اين بدين معناست كه عمدة توسعه شهري بدون قاعده و بـي . نداصلي منطقه قرار دار   

بنابراين علت مشكل را در درجة اول بايد در         . تحت پوشش مديريتهاي شهري اتفاق افتاده است و در خارج از آن           
 . هاي آن  محدودهجستجو كرد و نه نقايص،  كمبودها و ناهماهنگيهاي عملكردي و ساختار دروني مديريت شهري

 

هاي رسمي مديريتهاي شهري تابع تقسيمات سياسي و اداري شهرستاني اسـت و ايشـان                در حال حاضر محدوده   
اين موضوع به همراه تأكيـدهاي قـانوني و اداري اخيـر بـر آن بـه همـراه                   . ملزم به رعايت اين تقسيمات هستند     

 -ك منجر به نوعي تشتت و واگرايي فضايي سياست تأسيس شهرداريهاي كوچك و مستقل براي شهرهاي كوچ
هاي  اين تشتت و تفكيك محدوده. عملكردي توأم در ادارة مجموعة واحد و يكپارچة كالن شهر تهران شده است

ريزي و اجرايي و نوعي فرافكني مشكالت بـه          گذاري برنامه  گيري و سياست   مديريتي منجر به تعارضهاي تصميم    
اين تعارضها و فرافكني منجر به انتقال توسعه كالبدي به          . شهرداريها شده است  هاي برون شهري توسط      محدوده

ايـن انتقـال بـه ايـن دليـل كـه          . هاي استحفاظي شده اسـت     هاي قانوني شهرها به ويژه حوزه      آن سوي محدوده  

اظر بـر ايـن   اي برخوردارند و در عين حال سازمانهاي ن     العاده هاي استحفاظي از جاذبه و پتانسيل توسعه فوق        حوزه
فاقـد امكانـات، قـوانين و       ) در خـارج از حـريم اسـتحفاظي       (توسعه به ويژه شهرداريها، فرمانداريها و بخشـداريها         

هـا و پوشـش      بنابراين مسئله اصلي در زمينة محـدوده      . هاي كافي براي كنترل جدي ساخت و ساز هستند         انگيزه

و توأمان فضايي و عملكردي در ادارة كالن شـهر        فضايي مديريت كالن شهر تهران وجود واگرايي و گسيختگي          
علـت ايـن    . برنامه مراكز سكونت و فعاليت در حواشـي شـهرها شـده اسـت              است كه منجر به توسعة كالبدي بي      

ايـن  . گسيختگي را بايد در فقدان نگرش سيستمي و رويكرد استراتژيك در مديريت كالن شهر تهـران دانسـت                  
قررات و مكانيزمهاي هماهنگي بين سازماني متناسب بـا نيازهـاي مـديريتي             فقدان موجب عدم وجود قوانين و م      

 . هاي آن شده است يك كالن شهر و برخورد جزء نگرانه با مسائل و پديده
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٤٤

گذاري توسعة شهر تهران در حال حاضر كميسيون ماده پنج است كه فقط در محـدودة شـهر                   اختصاصي سياست 
سازمانها و نهادهاي رسمي متعددي نيز در ارائه خدمات شهري و فراشهري موردنيـاز              . كند تهران ايفاي نقش مي   

هر يك از سازمانهاي فوق به طور       . شود  سازمان و نهاد بالغ مي     ٣٠شهروندان دخالت دارند كه در تهران به حدود         
ر همـين اسـاس     كنند و ب   هاي درون شهري يا برون شهري عمل مي        مستقل برحسب شرح و وظايف در محدوده      

اين منطقه بنديها در بيشتر موارد با يكديگر هماهنگ هسـتند         . اند بنديهاي ويژة عملكرد خود كرده     اقدام به منطقه  
عالوه بر عناصر اجرايي رسمي فـوق برخـي عناصـر    . شوند هاي درون شهري را شامل مي و عمدتاً هم فقط حوزه    

امور اجرايي دخالت دارنـد كـه از جملـه مهمتـرين آنهـا              وابسته به بخش خصوصي نيز در ارائه خدمات شهري و           
گذاران ساختمانها و تأسيسات شهري، واحدهاي توليدي صـنعتي          توان به مالكان اراضي و سازندگان و سرمايه        مي

گونه عناصر اگر چه به صورت رسمي و قانوني تأثيري در مديريت شهري ندارند، اما بـا                  اين. و خدماتي اشاره كرد   
گذاريها و اقدامات اجرايي عناصر رسمي اعمـال         گيريها، سياست  ز ابزار سرمايه و نفوذ اجتماعي در تصميم       استفاده ا 

 . گذارند هاي اطراف آنها تأثير مي كنند و به ويژه در تغييرات كالبدي شهرها و حوزه نفوذ مي
 

ترين و مهمترين مسئلة    تحليل و ارزيابي عملكرد سيستم مديريت شهري و عناصر آن در سطح محلي مبين بزرگ              
ناپذير بودن مفهـوم سيسـتم بـر مجموعـة عناصـر       توان در اطالق مسئله مذكور را مي. مبتال به اين سيستم است    

در واقـع  . مديريت شهري يا گسيختگي عملكردي و سازماني در مـديريت شـهري و كـالن شـهري تعبيـر كـرد         
كالن شهر تهران فاقد ويژگيهـاي اساسـي     ادارة مجموعة عناصر رسمي و غيررسمي مسئول و مؤثر در مديريت و          

به . يك سيستم، يعني اهداف واحد و هماهنگ، كليت واحد و روابط هدفمند با يكديگر و با عناصر بيروني هستند               
عبارت ديگر كالن شهر تهران در حال حاضر فاقد يك سيستم واحد و منسجم مديريتي است و عناصـر آن هـر                      

شي خود و با حداقل هماهنگيهاي افقي بـا سـاير عناصـر بـه انجـام امـور محولـه        يك صرفاً براساس وظايف بخ   
  :اين مسئله ريشة تمام مشكالت ديگري است كه به شرح زير قابل تلخيص هستند. مشغول هستند

 فقدان عناصر رسمي منتخب شهروندان) الف
گيـري و    هاي تصـميم   ر زمينه مبهم بودن جايگاه و نقش شهرداري در كل سيستم مديريت شهري، به ويژه د             ) ب

 .ريزي برنامه
ريزي و روابط بين سازماني در سيستم موجود و عدم وجود مكانيزم هماهنگ              خالء تشكيالت و ديدگاه برنامه    ) پ

 . افقي و فضايي بين سازماني عناصر و نهادهاي ذيربط و مسئول اداره كالن شهر كنندة 
 .ت جامع كالن شهر تهران فقدان نهاد مديريت كالن شهري براي مديري) ت
 . تنوع و تعدد عناصر غيررسمي و تأثيرگذاري زياد آنها بر مديريت شهري) ث

 

٤٥

 هاي مديريت شهري  محدوده

 
 ٢٢ درصد از كل مساحت منطقة كالن شـهر تهـران بـه نـوعي تحـت پوشـش قـانوني        ٧٠در حال حاضر حدود  

هـاي قـانوني و    ن مربوطه براي كنتـرل آن از پشـتوانه       شهرداري موجود و فعال در آن قرار دارد و عناصر و سازما           
اين امر مبين يك نكته بسيار مهم در زمينه چگونگي و پيامدهاي عملكرد سيستم . اجرايي نسبي برخوردار هستند

مديريت شهري است و آن اينكه بيشتر مراكز پرجمعيت در داخل محدودة استحفاظي تهـران و ديگـر شـهرهاي                  
برنامـه در داخـل محـدودة     اين بدين معناست كه عمدة توسعه شهري بدون قاعده و بـي . نداصلي منطقه قرار دار   

بنابراين علت مشكل را در درجة اول بايد در         . تحت پوشش مديريتهاي شهري اتفاق افتاده است و در خارج از آن           
 . هاي آن  محدودهجستجو كرد و نه نقايص،  كمبودها و ناهماهنگيهاي عملكردي و ساختار دروني مديريت شهري

 

هاي رسمي مديريتهاي شهري تابع تقسيمات سياسي و اداري شهرستاني اسـت و ايشـان                در حال حاضر محدوده   
اين موضوع به همراه تأكيـدهاي قـانوني و اداري اخيـر بـر آن بـه همـراه                   . ملزم به رعايت اين تقسيمات هستند     

 -ك منجر به نوعي تشتت و واگرايي فضايي سياست تأسيس شهرداريهاي كوچك و مستقل براي شهرهاي كوچ
هاي  اين تشتت و تفكيك محدوده. عملكردي توأم در ادارة مجموعة واحد و يكپارچة كالن شهر تهران شده است

ريزي و اجرايي و نوعي فرافكني مشكالت بـه          گذاري برنامه  گيري و سياست   مديريتي منجر به تعارضهاي تصميم    
اين تعارضها و فرافكني منجر به انتقال توسعه كالبدي به          . شهرداريها شده است  هاي برون شهري توسط      محدوده

ايـن انتقـال بـه ايـن دليـل كـه          . هاي استحفاظي شده اسـت     هاي قانوني شهرها به ويژه حوزه      آن سوي محدوده  

اظر بـر ايـن   اي برخوردارند و در عين حال سازمانهاي ن     العاده هاي استحفاظي از جاذبه و پتانسيل توسعه فوق        حوزه
فاقـد امكانـات، قـوانين و       ) در خـارج از حـريم اسـتحفاظي       (توسعه به ويژه شهرداريها، فرمانداريها و بخشـداريها         

هـا و پوشـش      بنابراين مسئله اصلي در زمينة محـدوده      . هاي كافي براي كنترل جدي ساخت و ساز هستند         انگيزه

و توأمان فضايي و عملكردي در ادارة كالن شـهر        فضايي مديريت كالن شهر تهران وجود واگرايي و گسيختگي          
علـت ايـن    . برنامه مراكز سكونت و فعاليت در حواشـي شـهرها شـده اسـت              است كه منجر به توسعة كالبدي بي      

ايـن  . گسيختگي را بايد در فقدان نگرش سيستمي و رويكرد استراتژيك در مديريت كالن شهر تهـران دانسـت                  
قررات و مكانيزمهاي هماهنگي بين سازماني متناسب بـا نيازهـاي مـديريتي             فقدان موجب عدم وجود قوانين و م      

 . هاي آن شده است يك كالن شهر و برخورد جزء نگرانه با مسائل و پديده
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شهر سالم

٤٦

 گيري  نتيجه
 

 مقدمه 

 
شدند تا به اين وسيله      در تاريخ آمده است كه شهرهاي اوليه براساس قوانين سحرآميز و مرموز كائنات ساخته مي              

از نظر  . گيرند و شهر را محل امن و با ثباتي بسازند          انسان را به نيروهاي ازلي پيوند داده و از نظم و نظام آن بهره             
 . ارسطو شهر بايد طوري ساخته شود كه شادي و امنيت شهروندانش را تامين كند

 
ر طراحي شهرهاي جديد دهد كه د ويترويوس معمار معروف رمي به معماران خود در قرن اول ميالدي هشدار مي

پرداز رنسانس شـرط اصـلي يـك شـهر            آلبرتي اولين نظريه  . هميشه باد و آفتاب را به دقت مورد توجه قرار دهند          

باشكوه و راحت را ايجاد يك ميدان مركزي و انشعشاب خيابانهاي وسيع و مستقيم از آن دانسته است و بـاالخره          
 بخش عظيمي از جمعيت ميالن را نابود كرد، شلوغي و شرايط ١٥ن داوينچي تحت تاثير طاعوني كه در اواخر قر    

كند كه شهر جديدي با تراكم كمتـري سـاخته شـده و            غيربهداشتي شهر را دليل اين واقعه دانسته و پيشنهاد مي         

شود معيارهاي آرمـان شـهر در طـول تـاريخ      چنانكه مالحظه مي  . بقيه جمعيت را در ده شهرك جديد جاي دهند        
ستخوش تغيير و تحول بوده و هر كس به فراخور شرايط زماني و مكاني خـويش معيارهـائي را ارائـه داده            دايماً د 

 . است
 

اينكه شهر چيست، چگونه پديد آمده است؟ چه عملكردها و مقاصدي را در پي داشته است؟ آينده آن چه خواهد                    
سيع تبديل خواهد گشت؟ آيا آنچه انسان را شد؟ آيا شهرها از بين خواهند رفت و يا تمام كره زمين به يك شهر و

شهرنشين كرد بار ديگر قوت خواهد گرفت؟ اينها همه سواالتي اسـت كـه بحـث بـر روي آنهـا در ايـن مجـال                       

ليكن امروز براي شهري همچون تهران چه معيارهائي بايد مالك قضاوت و ارزيابي كيفيـت آن قـرار       . گنجد نمي
  را بازسازي و يا نوسازي كنيم چه اصولي بايد مالك كار قرار گيرد؟گيرد و اگر قرار باشد بخواهيم آن

 
مثالً پروفسور دوهـل، اسـتاد دانشـگاه بركلـي در           .  طبيعي است امروز نيز ديدگاهها همانند گذشته متفاوت است        

را » شهر سالم«اي كه در مورد آثار الگوهاي شهرسازي بر سالمت رواني ساكنين شهري انجام داده است،  مطالعه
هـاي زنـدگي را    آنچنان محيط اجتماعي و كالبدي با چنان امكاناتي كه انجام كليه فعاليت  «: كند چنين تعريف مي  

شـهر  «وي ده عامل زير را، عوامل اصلي تشكيل دهنـده يـك     . »پذير سازد  به سهولت و با كارآئي مطلوب امكان      

  :داند مي» سالم

٤٧

 قابل قبول بهداشتي هاي   باال بودن سطح بهداشت براساس شاخص-١
  وجود خدمات بهداشتي مفيد و قابل دسترسي براي كليه ساكنين -٢
  باالبودن كيفيت كالبدي محيط، شامل مسكن -٣
 هاي سالم   وجود اكوسيستم-٤
 دار   وجود محالت فعال و معني-٥
  رفع نيازهاي اوليه هر شهروند -٦

  وجود روابط اجتماعي در حد معقول -٧
 صاد متنوع و خودكفا وجود اقت-٨
  تنوع فعاليتهاي فرهنگي -٩

 .  عامل فوق باشد٩ الگوئي از شهرسازي كه متناسب و منطبق با -١٠

 
زيست و نيازهاي اساسي انسـان هميشـه و همـه جـا      بهرحال آنچه مسلم است اين است كه عوامل اصلي محيط 
مثالً بدون ترديد شـهر     . اند  در رأس قرار داشته    زيست تقريباً ثابت بوده و هميشه نيز عوامل موثر در كيفيت محيط          

بايد محيطي باشد كه در درجه اول و قبل از هر چيز ديگر بقاء و حيات موجودات زنده، اعم از انسـان و حيـوان و       
 بلكه همه جا و بـراي        كنند، خصوصيات و نيازهاي زيستي به ندرت از فرهنگ تبعيت مي         . پذير سازد  گياه را امكان  

 نيازهاي اوليه را به خاطر اصولي بودن و بـديهي           اين شايد. ند، چه توكيو باشد چه پاريس و چه تهران        همه يكسان 

همانقدر براي ادامه زندگي انسان اهميـت دارد  ) منظور هواي سالم است(بودنشان فراموش كرده باشيم، مثالً هوا       
وريات اساسـي يـك شـهر و يـك كـانون            بنابراين وجود آب، غذا و منابع انرژي كافي از ضر         . كه آب براي ماهي   

 . زيستي است
 

 )زيست محيطي(فضاي اكولوژيك 

 
تركيبات و ذرات گوگرد، سرب، نيتروژن، كـادميم،  . ترين شهرهاي بزرگ دنيا است از نظر هوا، تهران يكي از آلوده 

بـه  . تر آورده است   ائينكربن و ساير ذرات معلق در هوا، كيفيت هواي تهران را به مراتب از استاندارد قابل قبول پ                 
نـه تنهـا انسـانها، بلكـه        ) نظير شيوع بيماريهاي ريوي، پوستي، قلب و عـروق و عصـبي           (طوريكه آثار جانبي آن     

 ٢وجـود بـيش از   .  موجود در شهر را نيز به شدت دچار آسيب ساخته است     گياهان و حيوانات و حتي بناها و اشياء       
واحد مسكوني، هزاران واحد صنعتي، تجاري و اداري، توپوگرافي خاص         ميليون   ٥/١ميليون وسيله نقليه موتوري،     

 . ها است منطقه، الگوهاي رفتاري و مصرفي و شرايط جوي از مهمترين عوامل موثر در ايجاد اين آلودگي
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شهر سالم

٤٦

 گيري  نتيجه
 

 مقدمه 

 
شدند تا به اين وسيله      در تاريخ آمده است كه شهرهاي اوليه براساس قوانين سحرآميز و مرموز كائنات ساخته مي              

از نظر  . گيرند و شهر را محل امن و با ثباتي بسازند          انسان را به نيروهاي ازلي پيوند داده و از نظم و نظام آن بهره             
 . ارسطو شهر بايد طوري ساخته شود كه شادي و امنيت شهروندانش را تامين كند

 
ر طراحي شهرهاي جديد دهد كه د ويترويوس معمار معروف رمي به معماران خود در قرن اول ميالدي هشدار مي

پرداز رنسانس شـرط اصـلي يـك شـهر            آلبرتي اولين نظريه  . هميشه باد و آفتاب را به دقت مورد توجه قرار دهند          

باشكوه و راحت را ايجاد يك ميدان مركزي و انشعشاب خيابانهاي وسيع و مستقيم از آن دانسته است و بـاالخره          
 بخش عظيمي از جمعيت ميالن را نابود كرد، شلوغي و شرايط ١٥ن داوينچي تحت تاثير طاعوني كه در اواخر قر    

كند كه شهر جديدي با تراكم كمتـري سـاخته شـده و            غيربهداشتي شهر را دليل اين واقعه دانسته و پيشنهاد مي         

شود معيارهاي آرمـان شـهر در طـول تـاريخ      چنانكه مالحظه مي  . بقيه جمعيت را در ده شهرك جديد جاي دهند        
ستخوش تغيير و تحول بوده و هر كس به فراخور شرايط زماني و مكاني خـويش معيارهـائي را ارائـه داده            دايماً د 

 . است
 

اينكه شهر چيست، چگونه پديد آمده است؟ چه عملكردها و مقاصدي را در پي داشته است؟ آينده آن چه خواهد                    
سيع تبديل خواهد گشت؟ آيا آنچه انسان را شد؟ آيا شهرها از بين خواهند رفت و يا تمام كره زمين به يك شهر و

شهرنشين كرد بار ديگر قوت خواهد گرفت؟ اينها همه سواالتي اسـت كـه بحـث بـر روي آنهـا در ايـن مجـال                       

ليكن امروز براي شهري همچون تهران چه معيارهائي بايد مالك قضاوت و ارزيابي كيفيـت آن قـرار       . گنجد نمي
  را بازسازي و يا نوسازي كنيم چه اصولي بايد مالك كار قرار گيرد؟گيرد و اگر قرار باشد بخواهيم آن

 
مثالً پروفسور دوهـل، اسـتاد دانشـگاه بركلـي در           .  طبيعي است امروز نيز ديدگاهها همانند گذشته متفاوت است        

را » شهر سالم«اي كه در مورد آثار الگوهاي شهرسازي بر سالمت رواني ساكنين شهري انجام داده است،  مطالعه
هـاي زنـدگي را    آنچنان محيط اجتماعي و كالبدي با چنان امكاناتي كه انجام كليه فعاليت  «: كند چنين تعريف مي  

شـهر  «وي ده عامل زير را، عوامل اصلي تشكيل دهنـده يـك     . »پذير سازد  به سهولت و با كارآئي مطلوب امكان      

  :داند مي» سالم

٤٧

 قابل قبول بهداشتي هاي   باال بودن سطح بهداشت براساس شاخص-١
  وجود خدمات بهداشتي مفيد و قابل دسترسي براي كليه ساكنين -٢
  باالبودن كيفيت كالبدي محيط، شامل مسكن -٣
 هاي سالم   وجود اكوسيستم-٤
 دار   وجود محالت فعال و معني-٥
  رفع نيازهاي اوليه هر شهروند -٦

  وجود روابط اجتماعي در حد معقول -٧
 صاد متنوع و خودكفا وجود اقت-٨
  تنوع فعاليتهاي فرهنگي -٩

 .  عامل فوق باشد٩ الگوئي از شهرسازي كه متناسب و منطبق با -١٠

 
زيست و نيازهاي اساسي انسـان هميشـه و همـه جـا      بهرحال آنچه مسلم است اين است كه عوامل اصلي محيط 
مثالً بدون ترديد شـهر     . اند  در رأس قرار داشته    زيست تقريباً ثابت بوده و هميشه نيز عوامل موثر در كيفيت محيط          

بايد محيطي باشد كه در درجه اول و قبل از هر چيز ديگر بقاء و حيات موجودات زنده، اعم از انسـان و حيـوان و       
 بلكه همه جا و بـراي        كنند، خصوصيات و نيازهاي زيستي به ندرت از فرهنگ تبعيت مي         . پذير سازد  گياه را امكان  

 نيازهاي اوليه را به خاطر اصولي بودن و بـديهي           اين شايد. ند، چه توكيو باشد چه پاريس و چه تهران        همه يكسان 

همانقدر براي ادامه زندگي انسان اهميـت دارد  ) منظور هواي سالم است(بودنشان فراموش كرده باشيم، مثالً هوا       
وريات اساسـي يـك شـهر و يـك كـانون            بنابراين وجود آب، غذا و منابع انرژي كافي از ضر         . كه آب براي ماهي   

 . زيستي است
 

 )زيست محيطي(فضاي اكولوژيك 

 
تركيبات و ذرات گوگرد، سرب، نيتروژن، كـادميم،  . ترين شهرهاي بزرگ دنيا است از نظر هوا، تهران يكي از آلوده 

بـه  . تر آورده است   ائينكربن و ساير ذرات معلق در هوا، كيفيت هواي تهران را به مراتب از استاندارد قابل قبول پ                 
نـه تنهـا انسـانها، بلكـه        ) نظير شيوع بيماريهاي ريوي، پوستي، قلب و عـروق و عصـبي           (طوريكه آثار جانبي آن     

 ٢وجـود بـيش از   .  موجود در شهر را نيز به شدت دچار آسيب ساخته است     گياهان و حيوانات و حتي بناها و اشياء       
واحد مسكوني، هزاران واحد صنعتي، تجاري و اداري، توپوگرافي خاص         ميليون   ٥/١ميليون وسيله نقليه موتوري،     

 . ها است منطقه، الگوهاي رفتاري و مصرفي و شرايط جوي از مهمترين عوامل موثر در ايجاد اين آلودگي
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شهر سالم

٤٨

هاي عمده توسعه تهران معرفي شـده و بارهـا حـداكثر             از طرف ديگر از سالها قبل آب بعنوان يكي از محدوديت          
گرچه از نظر كيفيت در مقايسه با بسـياري از كشـورهاي            . شهر براساس آن محاسبه و توصيه شده است       ظرفيت  

 ليكن از نظر كميت بهيچ وجه جوابگوي نيازهاي رو به افزايش آن را              تري است،  منطقه تهران داراي آب  مرغوب     
ـ  دهد و از آنجا كه بخش عمده آن متكي به بارندگيهاي فصلي است، نمي    نمي د بـه عنـوان منـابع مطمـئن و     توان

 . هميشگي مورد استفاده قرار گيرد
 

كننده و بنابراين بـراي تـامين نيازهـاي خـود بـه       كننده است تا توليد از نظر مواد غذائي، تهران يك شهر  مصرف    
نظام توزيـع موادغـذائي در شـهر نيـز          . شدت به ساير شهرها و روستاهاي ايران حتي خارج از كشور وابسته است            

 . اطر عدم تناسب تراكم جمعيت با مراكز توزيع، مشكالت و تنگناهاي خاص خود را پيدا كرده استبخ
 

تر بدسـت شـهروند تهرانـي        اين وضعيت توليد و توزيع موادغذائي نه تنها كاالها را با بهاي گزاف و كيفيت پائين               
كيفيت مواد غذائي و اطمينان     . آورد ميپذيري را نيز براي عرضه اين كاالها بوجود          رساند بلكه شرايط و آسيب     مي

آلـودگي  . كنـد  از اين كيفيت، خود موضوع مهمي است كه در شهري نظيـر تهـران حساسـيتي خـاص پيـدا مـي                     
اي از اين مسئله به شـمار        هاي شناخته شده   سبزيجات جنوب تهران، گوشتهاي غيربهداشتي و لبنيات آلوده نمونه        

 . روند  مي
 

ي در تهران طي سالهاي اخير از راههاي مختلف نمايان بوده است، نظير كمبـود بـرق،                 هاي منابع انرژ   محدوديت
 . كمبود سوختهاي خانگي، كمبود سوخت اتومبيل و غيره

 
گرچه بخش عمده اين كمبودها ناشي از شرايط خاص دوران جنگ بوده است، ليكن حتي در چنين مواردي نيـز                    

بديهي است اين نوع    .  از شهرهاي كوچك و يا روستاها بوده است        پذيري شهر تهران به مراتب بيش      ميزان آسيب 
باشـد، گـو اينكـه     محدوديت در كشوري نظير ايران با منابع عظيم نفت و گاز به سهولت قابل برطرف كردن مـي    

 . توسعه شبكه گازرساني تهران چاره مطمئن و مناسبي را در اختيار شهروندان قرار داده است
 

اي نظام محيطي را تغيير داده است كه رشد برخي گياهان را مشكل،  ستي در تهران به گونهپائين آمدن كيفيت زي
برخي را كند و برخي را غيرطبيعي و همراه با انواع بيماريها نموده است، پرندگان و ديگر حيوانات بومي را دفـع و             

 . ستدر شرايطي حيوانات و پرندگان موذي نظير موش و كالغ را به شهر جذب نموده ا

 

٤٩

زيست انسان بايد متناسب و منطبق با ساخت بيولوژيكي وي باشد، به اين معني كه ميزان درجـه حـرارت،               محيط
سر و صدا، رطوبت، نور، بو، پستي و بلندي و عوارض فيزيكي ديگر بايـد در حـدودي باشـد كـه بـا خصوصـيات                 

 . جسمي روحي انسان سازگار باشد
 

هر تهران بيش از هر چيز از نداشتن يك محيط زيست سالم و منـابع اوليـه                شود كه ش   به اين ترتيب مالحظه مي    
رويه و كنترل نشده آن، تمركز بـيش از حـد فعاليتهـاي گونـاگون در آن                  جايگاه شهر، رشد بي   . برد كافي رنج مي  

فيـت  فقدان ضوابط و مقررات الزم و نبودن قدرت اجرائي مناسب از جمله عواملي هستند كه در پـائين آوردن كي                 
 .  اند زيست شهر به شدت موثر بوده محيط

 
هاي آبرساني، دفع آبهاي سطحي، كنترل آبهاي زيرزميني، تلفـن، بـرق،    تاسيسات و تجهيزات شهري نظير شبكه 

آوري زباله از جمله نيازهاي اصلي هر شهر و بخصوص شهرهاي بزرگ است، فقدان  گاز، فاضالب و سيستم جمع
 تعميم برخي ديگر در كل نواحي شهر و يا تمام طبقات جامعه و باالخره پائين بـودن        برخي از اين تاسيسات، عدم    

 . اي داشته است كارآئي آنها، بطور مستقيم در پائين آمدن كيفيت زندگي شهروندان نقش عمده
 

 فضاي كالبدي

 
نگي كشور كه  فره-  اقتصادي و كانون ارزشهاي اجتماعي-شهري مثل تهران به عنوان پايتخت و مركز سياسي

شـهر  . گيرد، بايد داراي هويت و شخصيتي خاص، برجسته و معقول باشـد            اغلب الگوي ساير نقاط كشور قرار مي      
توانست به دليل توپوگرافي خاص خود، فرم و ساخت متفـاوت و مشخصـي داشـته باشـد، بخـاطر                     تهران كه مي  

 . ناهمگن، زشت و فاقد شخصيت گشته استاي  توسعه بيش از حد و عدم هدايت و كنترل آن، تبديل به مجموعه

 
. بخش عمده سيماي اين شهر با هر شهر ديگر ايران شـباهتي عجيـب دارد      رقيب تهران،    نظر از مقياس بي    صرف

ها، هـرج و مـرج و        عوامل مشخص كننده فرم در شهر تهران عموماً عوامل منفي و نامطلوبند، نظير انواع آلودگي              
شوند كه انسان احساس تعلق به فضا و مكان را از  اين عوامل موجب مي. محدوديسردرگمي، شلوغي بزرگي و نا

خصوصاً هنگاميكه اكثر شهروندان تهراني در اين ديار نيز متولد نشـده و خـاطرات خانـه و محلـه و                     . دست بدهد 
گرچه . شود ياين عدم آشنائي ذهني با فضا موجب بيگانگي با محيط م  . شهر خود را از كودكي در اين شهر ندارند        

شكل و فرم شهر تهران هويت و برجستگي الزم را ندارد، ليكن وقايع و اتفاقاتي كه سبب موقعيتهاي مختلف در                    

طي دويست سال تاريخ پايتختي تهـران، ايـن شـهر شـاهد     . اي بخشيده است  اين شهر گشته به آن اهميت ويژه      
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٤٨

هاي عمده توسعه تهران معرفي شـده و بارهـا حـداكثر             از طرف ديگر از سالها قبل آب بعنوان يكي از محدوديت          
گرچه از نظر كيفيت در مقايسه با بسـياري از كشـورهاي            . شهر براساس آن محاسبه و توصيه شده است       ظرفيت  

 ليكن از نظر كميت بهيچ وجه جوابگوي نيازهاي رو به افزايش آن را              تري است،  منطقه تهران داراي آب  مرغوب     
ـ  دهد و از آنجا كه بخش عمده آن متكي به بارندگيهاي فصلي است، نمي    نمي د بـه عنـوان منـابع مطمـئن و     توان

 . هميشگي مورد استفاده قرار گيرد
 

كننده و بنابراين بـراي تـامين نيازهـاي خـود بـه       كننده است تا توليد از نظر مواد غذائي، تهران يك شهر  مصرف    
نظام توزيـع موادغـذائي در شـهر نيـز          . شدت به ساير شهرها و روستاهاي ايران حتي خارج از كشور وابسته است            

 . اطر عدم تناسب تراكم جمعيت با مراكز توزيع، مشكالت و تنگناهاي خاص خود را پيدا كرده استبخ
 

تر بدسـت شـهروند تهرانـي        اين وضعيت توليد و توزيع موادغذائي نه تنها كاالها را با بهاي گزاف و كيفيت پائين               
كيفيت مواد غذائي و اطمينان     . آورد ميپذيري را نيز براي عرضه اين كاالها بوجود          رساند بلكه شرايط و آسيب     مي

آلـودگي  . كنـد  از اين كيفيت، خود موضوع مهمي است كه در شهري نظيـر تهـران حساسـيتي خـاص پيـدا مـي                     
اي از اين مسئله به شـمار        هاي شناخته شده   سبزيجات جنوب تهران، گوشتهاي غيربهداشتي و لبنيات آلوده نمونه        

 . روند  مي
 

ي در تهران طي سالهاي اخير از راههاي مختلف نمايان بوده است، نظير كمبـود بـرق،                 هاي منابع انرژ   محدوديت
 . كمبود سوختهاي خانگي، كمبود سوخت اتومبيل و غيره

 
گرچه بخش عمده اين كمبودها ناشي از شرايط خاص دوران جنگ بوده است، ليكن حتي در چنين مواردي نيـز                    

بديهي است اين نوع    .  از شهرهاي كوچك و يا روستاها بوده است        پذيري شهر تهران به مراتب بيش      ميزان آسيب 
باشـد، گـو اينكـه     محدوديت در كشوري نظير ايران با منابع عظيم نفت و گاز به سهولت قابل برطرف كردن مـي    

 . توسعه شبكه گازرساني تهران چاره مطمئن و مناسبي را در اختيار شهروندان قرار داده است
 

اي نظام محيطي را تغيير داده است كه رشد برخي گياهان را مشكل،  ستي در تهران به گونهپائين آمدن كيفيت زي
برخي را كند و برخي را غيرطبيعي و همراه با انواع بيماريها نموده است، پرندگان و ديگر حيوانات بومي را دفـع و             

 . ستدر شرايطي حيوانات و پرندگان موذي نظير موش و كالغ را به شهر جذب نموده ا

 

٤٩

زيست انسان بايد متناسب و منطبق با ساخت بيولوژيكي وي باشد، به اين معني كه ميزان درجـه حـرارت،               محيط
سر و صدا، رطوبت، نور، بو، پستي و بلندي و عوارض فيزيكي ديگر بايـد در حـدودي باشـد كـه بـا خصوصـيات                 

 . جسمي روحي انسان سازگار باشد
 

هر تهران بيش از هر چيز از نداشتن يك محيط زيست سالم و منـابع اوليـه                شود كه ش   به اين ترتيب مالحظه مي    
رويه و كنترل نشده آن، تمركز بـيش از حـد فعاليتهـاي گونـاگون در آن                  جايگاه شهر، رشد بي   . برد كافي رنج مي  

فيـت  فقدان ضوابط و مقررات الزم و نبودن قدرت اجرائي مناسب از جمله عواملي هستند كه در پـائين آوردن كي                 
 .  اند زيست شهر به شدت موثر بوده محيط

 
هاي آبرساني، دفع آبهاي سطحي، كنترل آبهاي زيرزميني، تلفـن، بـرق،    تاسيسات و تجهيزات شهري نظير شبكه 

آوري زباله از جمله نيازهاي اصلي هر شهر و بخصوص شهرهاي بزرگ است، فقدان  گاز، فاضالب و سيستم جمع
 تعميم برخي ديگر در كل نواحي شهر و يا تمام طبقات جامعه و باالخره پائين بـودن        برخي از اين تاسيسات، عدم    

 . اي داشته است كارآئي آنها، بطور مستقيم در پائين آمدن كيفيت زندگي شهروندان نقش عمده
 

 فضاي كالبدي

 
نگي كشور كه  فره-  اقتصادي و كانون ارزشهاي اجتماعي-شهري مثل تهران به عنوان پايتخت و مركز سياسي

شـهر  . گيرد، بايد داراي هويت و شخصيتي خاص، برجسته و معقول باشـد            اغلب الگوي ساير نقاط كشور قرار مي      
توانست به دليل توپوگرافي خاص خود، فرم و ساخت متفـاوت و مشخصـي داشـته باشـد، بخـاطر                     تهران كه مي  

 . ناهمگن، زشت و فاقد شخصيت گشته استاي  توسعه بيش از حد و عدم هدايت و كنترل آن، تبديل به مجموعه

 
. بخش عمده سيماي اين شهر با هر شهر ديگر ايران شـباهتي عجيـب دارد      رقيب تهران،    نظر از مقياس بي    صرف

ها، هـرج و مـرج و        عوامل مشخص كننده فرم در شهر تهران عموماً عوامل منفي و نامطلوبند، نظير انواع آلودگي              
شوند كه انسان احساس تعلق به فضا و مكان را از  اين عوامل موجب مي. محدوديسردرگمي، شلوغي بزرگي و نا

خصوصاً هنگاميكه اكثر شهروندان تهراني در اين ديار نيز متولد نشـده و خـاطرات خانـه و محلـه و                     . دست بدهد 
گرچه . شود ياين عدم آشنائي ذهني با فضا موجب بيگانگي با محيط م  . شهر خود را از كودكي در اين شهر ندارند        

شكل و فرم شهر تهران هويت و برجستگي الزم را ندارد، ليكن وقايع و اتفاقاتي كه سبب موقعيتهاي مختلف در                    

طي دويست سال تاريخ پايتختي تهـران، ايـن شـهر شـاهد     . اي بخشيده است  اين شهر گشته به آن اهميت ويژه      
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٥٠

بخصـوص پـس از     . بيشماري را تجربه كرده اسـت     انواع فعاليتهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بوده و تحوالت          
انقالب اسالمي، شهر تهران و فضاهاي خاصي از آن نظير دانشگاه تهران و ميادين و خيابانهاي اصلي شهر نظير                   

معاني و مفاهيم اين فضاها .   فرهنگي تاريخ معاصر بوده است-ميدان آزادي، كانون عظيمترين تحوالت سياسي       
روشـن اسـت كـه اگـر فـرم و           . انـد  تري پيدا كرده   تب فراتر رفته و اعتبار و اهميت عمومي       از محدوده ملي به مرا    

داشت، اهميت و اثر آن بـه مراتـب    فضاهاي مربوطه نيز با عملكردها و فعاليتهاي آن تناسب و انطباق الزم را مي    
بـا بـزرگ   . ند اسـت ساخت و بافت تهران برخالف گذشته عاري از عناصر شهري برجسته و ارزشم   . شد بيشتر مي 

هاي شهري   مجموعه. اند شدن شهر، عناصر سابق در بافت جديد حل شده و اهميت و اعتبار خود را از دست داده                 
» شهر«يكي پس از ديگري به بدنه شهر وصل شده و نه كسي به فكر ايجاد مجموعه منظم و منسجمي بعنوان               

تـرين عنصـر طبيعـي       امروز حتي برجسـته   . ا هدايت آن  است و نه اينكه كسي را توان و ياراي كنترل، نظارت و ي            
مشخص كننده شهر تهران يعني سلسله جبال البرز نيز در بسياري از روزهاي سال به خاطر آلودگي بيش از حـد                     

تـوان در ايـن شـهر     با اين ترتيب براحتي مـي . باشد هوا و يا تراكم زياد و حساب نشده ساختمانها قابل رؤيت نمي   
متاسفانه بسياري از عوارض طبيعي و مفيد و ارزشمند نظير تپه ماهورهـاي  . حساس ناآشنائي كرد  شد و يا ا   » گم«

دهي بافت و ساخت متنوع و جالب شهري مورد استفاده قرار گيرد ناشيانه              توانست در شكل   شمال شهر نيز كه مي    
 . اند و با اين خيال كه مزاحم توسعه هستند تسطيح و صاف شده و زير توسعه رفته

 
شوند، امروز تهـران نـه    برخالف شهرهاي سنتي ما كه در آنها ساخت شهر با عناصر برجسته خاصي مشخص مي  

 نـه داراي   داراي يك يا چند مركز اصلي است كه شخص بتواند به وسيله آن موقعيت خـود را در شـهر بشناسـد،          
از آن را پيـدا كنـد، نـه داراي          حدود و ثغور مشخصي است كه از آن طريق انسان احساس ورود به شهر و خروج                 

داري را   شبكه ارتباطي حساب شده و منظمي است كه استوان بندي و اسكلت شهر را تشكيل داده و شكل معني                  
 نه مسجد جامع از اهميت كالبدي و  براي رشد شهر بوجود آورده و شخص را به فضاهاي اصلي شهر هدايت كند،

 مراكز محالت را مشخص كند، نه بازار ديگر نقش ستون فقرات شهر    فضائي الزم برخوردار است تا مراكز شهر و       
كند تا بدان وسيله بتوان از كم و كيف فعاليتها با خبر شد و نه بافت شهر از معني، انسجام، هماهنگي                    را بازي مي  

 . ببخشدو تداوم الزم برخوردار است تا كوي و محل و برون و شهر را ايجاد كند و به اين فضاها معني و هويت 
 

» نـام «اي دارد  موضوع ديگري كه مسلماً در شناخت و باز شناسي فضاهاي شهري نقـش مـوثر و تعيـين كننـده         
اهميت بـه نظـر برسـد،     گر چه ظاهر امر ممكن است بسيار پيش افتاده و بي.  مكانها و بناها در شهر است    فضاها،

هـا   ن معني و اهميت خاص پيدا كـرده در ذهـن  ليكن نام هر فضا همچون خود فضا به مرور زمان براي شهروندا           

حك شده و تغيير مكرر آن به خصوص اگر با عملكرد آن فضا هماهنگ و منطبق نباشد ممكن اسـت اغتشـاش                      

٥١

تجربه نشان داده است كه اگر اسم يـك فضـا موجـه بـوده و ارتبـاط                  . ذهني ايجاد كرده از اهميت فضاها بكاهد      
 داشته باشد، اين اسم به راحتي پذيرفته شده و مورد استفاده قـرار خواهـد         منطقي بين اسم و فضا بهر دليل وجود       

ولي در غير اين صورت اسم جديد ممكن است        ...) نظير خيابان و ميدان انقالب، خيابان و ميدان آزادي و           (گرفت  
 . حالت صوري و ظاهري پيدا كند

 
و اهميت خاص خود را كـه نشـأت گرفتـه از    فرم شهر تهران به عنوان كانون سياسي فرهنگي كشور، بايد معني        

بعنوان يك شهر با شكوه و افتخارآميز، تهران بايد معاني ارزشمندي را   . عملكردها و سوابق تاريخي آن است بيابد      
 . به بييننده القاء كند، اين معناي ارزشمند در زمان تداوم يافته و به نسلهاي بعد منتقل خواهد شد

 
  اجتماعي-فضاي فرهنگي 

 
هاي شهري بـه دو   اي از آن، اظهار عدم رضايت و ناراحتي از فضاها و فعاليت در تهران، يا حداقل در بخش عمده  

ها نظير كمبود زمين مناسـب، مسـكن ارزان، فضـاي سـبز،              يكي كميت فضاها و فعاليت    . خورد گونه به چشم مي   
ت زياد و روزافزون شـهر نسـبت بـه      فضاي باز و تفريحي، فضاي عبور و مرور و فضاي آموزشي كه معلول جمعي             

. گيرد ها و استانداردهاي قابل قبول مورد مقايسه و ارزيابي قرار مي           سطح خدمات ارائه شده بوده و از طريق سرانه        
ها است، به اين ترتيب كه هر فعاليتي نيازمند فضا و مكان خاص و هر فضـا       ديگري، كيفيت اين فضاها و فعاليت     

توان هر فعاليتي را در آن جاي داد، بلكـه   زيرا به صرف وجود يك فضا نمي   .  خاص است  نيز مناسب براي فعاليتي   

بايد نيازهاي هر فعاليت با خصوصيات فضاي موردنظر بر هم منطبق باشد، در غير اين صورت فعاليت مربوطـه از          
ر تهـران در جـاي   هـاي عمـومي د   براين اساس بسياري از فعاليت. كارآئي و كيفيت مطلوب برخوردار نخواهد بود      

نظير قرار گرفتن مدرسه ابتدائي در چهار راه شلوغ پر ترافيك و آلوده، بيمارسـتان در                . اند مناسب خود قرار نگرفته   

 .  بسيار محدود و زمين ورزش در قلب يك محله مسكوني آرام دسترسيبامنطقه پر ازدحام و 
 

زيرا فضاي بسياري از خيابانهـاي وسـيع       .  با فضا است   شبكه ارتباطي تهران، نمونه بارزي از اين عدم انطباق فرم         
ماند در حاليكه خيابانهاي تنگ و باريكي در همان حوالي هميشه مملو از انـواع وسـيله                  اكثر اوقات بالاستفاده مي   

گيرند و درست زير آن انبوه جمعيت در حركت است و يا  باشند يا پلهاي هوائي كه مورد استفاده قرار نمي  نقليه مي 
 خيابـان پـر اسـت از     گذرد و در سـمت غيـر ويـژه،    سيرهاي ويژه اتوبوس كه هر ازگاهي يك اتوبوس از آن مي       م

هـا، نـاراحتي، دردسـر، پـائين آمـدن كـارآئي،             نتيجه ايـن نابسـاماني    . كنند اي كه به كندي عبور مي      وسايل نقليه 

نسته اسـت بنحـو شايسـته پاسـخگوي     شهر تهران نتوا. ناهنجاريهاي رواني و سرانجام ناخشنودي از محيط است   
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بخصـوص پـس از     . بيشماري را تجربه كرده اسـت     انواع فعاليتهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بوده و تحوالت          
انقالب اسالمي، شهر تهران و فضاهاي خاصي از آن نظير دانشگاه تهران و ميادين و خيابانهاي اصلي شهر نظير                   

معاني و مفاهيم اين فضاها .   فرهنگي تاريخ معاصر بوده است-ميدان آزادي، كانون عظيمترين تحوالت سياسي       
روشـن اسـت كـه اگـر فـرم و           . انـد  تري پيدا كرده   تب فراتر رفته و اعتبار و اهميت عمومي       از محدوده ملي به مرا    

داشت، اهميت و اثر آن بـه مراتـب    فضاهاي مربوطه نيز با عملكردها و فعاليتهاي آن تناسب و انطباق الزم را مي    
بـا بـزرگ   . ند اسـت ساخت و بافت تهران برخالف گذشته عاري از عناصر شهري برجسته و ارزشم   . شد بيشتر مي 

هاي شهري   مجموعه. اند شدن شهر، عناصر سابق در بافت جديد حل شده و اهميت و اعتبار خود را از دست داده                 
» شهر«يكي پس از ديگري به بدنه شهر وصل شده و نه كسي به فكر ايجاد مجموعه منظم و منسجمي بعنوان               

تـرين عنصـر طبيعـي       امروز حتي برجسـته   . ا هدايت آن  است و نه اينكه كسي را توان و ياراي كنترل، نظارت و ي            
مشخص كننده شهر تهران يعني سلسله جبال البرز نيز در بسياري از روزهاي سال به خاطر آلودگي بيش از حـد                     

تـوان در ايـن شـهر     با اين ترتيب براحتي مـي . باشد هوا و يا تراكم زياد و حساب نشده ساختمانها قابل رؤيت نمي   
متاسفانه بسياري از عوارض طبيعي و مفيد و ارزشمند نظير تپه ماهورهـاي  . حساس ناآشنائي كرد  شد و يا ا   » گم«

دهي بافت و ساخت متنوع و جالب شهري مورد استفاده قرار گيرد ناشيانه              توانست در شكل   شمال شهر نيز كه مي    
 . اند و با اين خيال كه مزاحم توسعه هستند تسطيح و صاف شده و زير توسعه رفته

 
شوند، امروز تهـران نـه    برخالف شهرهاي سنتي ما كه در آنها ساخت شهر با عناصر برجسته خاصي مشخص مي  

 نـه داراي   داراي يك يا چند مركز اصلي است كه شخص بتواند به وسيله آن موقعيت خـود را در شـهر بشناسـد،          
از آن را پيـدا كنـد، نـه داراي          حدود و ثغور مشخصي است كه از آن طريق انسان احساس ورود به شهر و خروج                 

داري را   شبكه ارتباطي حساب شده و منظمي است كه استوان بندي و اسكلت شهر را تشكيل داده و شكل معني                  
 نه مسجد جامع از اهميت كالبدي و  براي رشد شهر بوجود آورده و شخص را به فضاهاي اصلي شهر هدايت كند،

 مراكز محالت را مشخص كند، نه بازار ديگر نقش ستون فقرات شهر    فضائي الزم برخوردار است تا مراكز شهر و       
كند تا بدان وسيله بتوان از كم و كيف فعاليتها با خبر شد و نه بافت شهر از معني، انسجام، هماهنگي                    را بازي مي  

 . ببخشدو تداوم الزم برخوردار است تا كوي و محل و برون و شهر را ايجاد كند و به اين فضاها معني و هويت 
 

» نـام «اي دارد  موضوع ديگري كه مسلماً در شناخت و باز شناسي فضاهاي شهري نقـش مـوثر و تعيـين كننـده         
اهميت بـه نظـر برسـد،     گر چه ظاهر امر ممكن است بسيار پيش افتاده و بي.  مكانها و بناها در شهر است    فضاها،

هـا   ن معني و اهميت خاص پيدا كـرده در ذهـن  ليكن نام هر فضا همچون خود فضا به مرور زمان براي شهروندا           

حك شده و تغيير مكرر آن به خصوص اگر با عملكرد آن فضا هماهنگ و منطبق نباشد ممكن اسـت اغتشـاش                      

٥١

تجربه نشان داده است كه اگر اسم يـك فضـا موجـه بـوده و ارتبـاط                  . ذهني ايجاد كرده از اهميت فضاها بكاهد      
 داشته باشد، اين اسم به راحتي پذيرفته شده و مورد استفاده قـرار خواهـد         منطقي بين اسم و فضا بهر دليل وجود       

ولي در غير اين صورت اسم جديد ممكن است        ...) نظير خيابان و ميدان انقالب، خيابان و ميدان آزادي و           (گرفت  
 . حالت صوري و ظاهري پيدا كند

 
و اهميت خاص خود را كـه نشـأت گرفتـه از    فرم شهر تهران به عنوان كانون سياسي فرهنگي كشور، بايد معني        

بعنوان يك شهر با شكوه و افتخارآميز، تهران بايد معاني ارزشمندي را   . عملكردها و سوابق تاريخي آن است بيابد      
 . به بييننده القاء كند، اين معناي ارزشمند در زمان تداوم يافته و به نسلهاي بعد منتقل خواهد شد

 
  اجتماعي-فضاي فرهنگي 

 
هاي شهري بـه دو   اي از آن، اظهار عدم رضايت و ناراحتي از فضاها و فعاليت در تهران، يا حداقل در بخش عمده  

ها نظير كمبود زمين مناسـب، مسـكن ارزان، فضـاي سـبز،              يكي كميت فضاها و فعاليت    . خورد گونه به چشم مي   
ت زياد و روزافزون شـهر نسـبت بـه      فضاي باز و تفريحي، فضاي عبور و مرور و فضاي آموزشي كه معلول جمعي             

. گيرد ها و استانداردهاي قابل قبول مورد مقايسه و ارزيابي قرار مي           سطح خدمات ارائه شده بوده و از طريق سرانه        
ها است، به اين ترتيب كه هر فعاليتي نيازمند فضا و مكان خاص و هر فضـا       ديگري، كيفيت اين فضاها و فعاليت     

توان هر فعاليتي را در آن جاي داد، بلكـه   زيرا به صرف وجود يك فضا نمي   .  خاص است  نيز مناسب براي فعاليتي   

بايد نيازهاي هر فعاليت با خصوصيات فضاي موردنظر بر هم منطبق باشد، در غير اين صورت فعاليت مربوطـه از          
ر تهـران در جـاي   هـاي عمـومي د   براين اساس بسياري از فعاليت. كارآئي و كيفيت مطلوب برخوردار نخواهد بود      

نظير قرار گرفتن مدرسه ابتدائي در چهار راه شلوغ پر ترافيك و آلوده، بيمارسـتان در                . اند مناسب خود قرار نگرفته   

 .  بسيار محدود و زمين ورزش در قلب يك محله مسكوني آرام دسترسيبامنطقه پر ازدحام و 
 

زيرا فضاي بسياري از خيابانهـاي وسـيع       .  با فضا است   شبكه ارتباطي تهران، نمونه بارزي از اين عدم انطباق فرم         
ماند در حاليكه خيابانهاي تنگ و باريكي در همان حوالي هميشه مملو از انـواع وسـيله                  اكثر اوقات بالاستفاده مي   

گيرند و درست زير آن انبوه جمعيت در حركت است و يا  باشند يا پلهاي هوائي كه مورد استفاده قرار نمي  نقليه مي 
 خيابـان پـر اسـت از     گذرد و در سـمت غيـر ويـژه،    سيرهاي ويژه اتوبوس كه هر ازگاهي يك اتوبوس از آن مي       م

هـا، نـاراحتي، دردسـر، پـائين آمـدن كـارآئي،             نتيجه ايـن نابسـاماني    . كنند اي كه به كندي عبور مي      وسايل نقليه 

نسته اسـت بنحـو شايسـته پاسـخگوي     شهر تهران نتوا. ناهنجاريهاي رواني و سرانجام ناخشنودي از محيط است   
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در يك خانـه  (تغيير و تحوالتي باشد كه در الگوهاي رفتاري و نحوه زيست شهروندان از يك زندگي ساده سنتي     
زيـرا  . به يك زندگي نيمه مدرن آپارتماني در يك شهر بزرگ انجام گرفته اسـت           ) سنتي، شهر كوچك و يا روستا     

با نياز جمعيـت ميليـوني آن افـزايش الزم را پيـدا نكـرده و فضـاهاي        فضاهاي شهر تهران طي زمان و متناسب        
 . اند موجود نيز منطبق با نيازهاي جديد تغيير عملكرد و يا شكل نداده

 
يكي از آثار بزرگ شدن تهران كم شدن و مشكل شدن دسترسي در شهر است نظير دسترسي به افراد، دسترسي         

زياد شدن فاصله بـين  ...). نظير خدمات آموزشي، بهداشتي، تفريحي و (به مراكز كار و دسترسي به مراكز خدمات   
هـاي دسترسـي تـراكم      فعاليتها، نامناسب بودن محل فعاليتها، نبودن وسايل نقليه عمومي سريع، نابساماني شبكه           

هاي دسترسي بخصوص در مركز شهر از جمله عواملي است كه ميزان دسترسي را در تهـران كـاهش داده        شبكه
 . است

 
پائين آمدن ميزان دسترسي، اوالً خود به معني پائين آمدن كيفيت محـيط و كـاهش مطلوبيـت آن بـوده و ثانيـاً                      

از جمله مسـائل ديگـري كـه        . شود ها در شهر مي    موجب افزايش ميزان آلودگي هوا و پائين آمدن كارآئي فعاليت         
آيد وجود  زيست آن به شمار مي  كيفيت محيطشهر تهران به شدت از آن رنج برده و عامل مهمي در پائين آوردن         

تعداد زياد و متنوعي از فضاهاي غيرقابل دفاع در شهر است اين فضاها، اماكني هستند كه به كسي تعلق ندارند و 
كند و از ديدها نيز محفوظند و بنـابراين فضـاهاي دنـج و مطمئنـي بـراي                   كسي از آنها نگهداري و مواظبت نمي      

شوند، نظير فضاهاي زير پلهـاي شـهري، داخـل گـذرهاي زيرزمينـي، پلهـاي              محسوب مي  هاي غيرمجاز  فعاليت
 . ها و غيره هوائي، زمينهاي متروكه، خرابه

 
توان در شهر تهران برشمرد كه هر يـك بـه نحـوي در پـائين آوردن كيفيـت              مسائل متعددي از اين قبيل را مي      

توان به اين نتيجه رسـيد كـه عامـل           مقايسه ساده مي  ليكن با يك تحليل و      . زيست آن نقشي داشته است     محيط
شهر تهران است بـه ايـن       » اندازه و مقياس  «عمده و منشاء اصلي تمام مسائل و تنگناهائي كه بحث آن گذشت             

 بيش از آنچه كه ظرفيت داشته است جمعيت جـذب كـرده و بنـابراين توزيـع منـابع، هـر چنـد        نهرا تكهترتيب  
كننده سهمي اندك نصيب ساكنان      طق شهري داشته باشند، بين تعداد زيادي مصرف       بيشترين سهم را در كل منا     

بدون شك شهر نيز مثل هر موجود زنده و هر نظامي           . نمايد آن نموده و فشار زيادي نيز به كل مجموعه وارد مي          
ز ابتداي تاريخ  ا. اي را عايد نخواهد كرد     داراي حد مطلوبي است كه تجاوز از آن حد به هر صورت كه باشد نتيجه              

بـراي  » انـدازه مطلـوب  «اند تا پاسخي مناسب براي اين سوال بيابند كه ايـن          مدون، فالسفه و متفكرين كوشيده    

 شهر كدام است؟ 

٥٣

ارسطو در كتاب سياست خود با دقت بيشتري به         . دانست    نفر مي  ٥٠٠٠آل يك شهر را حدود       افالطون اندازه ايده  
آيد و جمع صدهزار نفري نيز ديگر شـهر بحسـاب            ده نفر يك شهر بوجود نمي     با  «:گويد موضوع توجه كرده و مي    

به نظر وي شهربايد آن حد بزرگ باشد كه خودكفائي الزم براي يك زندگي را تامين كند ولي نه آنقدر     » .آيد نمي
عيـت  نظرپردازان معاصـر نيـز جم     . بزرگ كه شهروندان تماس و ارتباط شخصي خود را با يكديگر از دست بدهند             

گراتـر   اي از نظريه پردازان واقع   البته عده . دانند  نفر مي  ٥٠٠٠٠٠ تا   ٢٥٠٠٠٠مطلوب براي يك شهر را چيزي بين        
بهر . دانند نيز اصوالً محدوديتي براي اندازه شهر متصور نشده و كيفيت زندگي در شهر را مستقل از اندازه آن مي                  

ر متناسب بـا افـزايش جمعيـت آن افـزايش پيـدا نكنـد        حال قدر مسلم اين است كه هنگاميكه امكانات يك شه         
با وجود اين پيدا كردن فرمـول و        . هرگونه افزايش جمعيت شهر به معني كاهش كيفيت زندگي در آن خواهد بود            
اي را بـين انـدازه و كيفيـت          كننده الگوئي ثابت كه اندازه بهينه شهر راب دست دهد و يا ارتباط مشخص و تعيين              

بلكه بايد در هر مورد براساس موقعيت جغرافيـايي، پايـه اقتصـادي،    . ، نه ممكن است و نه معقولشهر ارائه نمايد  

اي، آمايشي، عوامل سياسي و فرهنگي و ساير امكانـات و محـدوديتها انـدازه                هاي ملي و منطقه    هدفها و سياست  
 . اي را براي اين منظور بدست آورد بهينه

 
ن آن در حد بهينه تا اين حد داراي ارزش و اهميت است، چرا ايـن امـر در   حال اگر كنترل رشد شهر و نگاه داشت      

ها و ضوابط و مقررات متعدد اقتصادي و مالي،          رغم تهيه و تدوين سياستها، طرحها و برنامه        مورد شهر تهران علي   
نون گيري و نظارت طـي سـالهاي متمـادي تـاك           اداري، قانوني و فني و همچنين تشكيل مراجع قدرتمند تصميم         

تحقق پيدا نكرده در حاليكه بسياري از كشورهاي جهان در اين زمينه يعني كنترل رشد شهرهاي بزرگ خود بـه                    
اي را در شهر تهران حـل نكـرده و يـا از               رسد تدابير فوق بطور كلي مسئله      به نظر مي  . اند موفقيتهائي دست يافته  

هاي زياد، تاثير چنداني     رغم هزينه   عدم وجود آنها علي    بروز مسائل جديد جلوگيري نكرده باشد بنابراين وجود و يا         
 . در نتيجه حاصله نداشته است

 
 فضاي مديريت شهري

 
ها و ابعاد گوناگون بـا آن    مشكل شهر تهران بدون ترديد معلول مسائل و مشكالتي است كه كل جامعه در زمينه              

توان در خارج از تهران جسـتجو كـرد،          شكي نيست سرچشمه اصلي بسياري از مشكالت فوق را مي         . روبرو است 
، اصالحات ارضي انبوهي از كارگر و كارفرما را روانه تهـران و شـهرهاي بـزرگ ديگـر       ٤٠همانطور كه طي دهه     

كشور نمود و بورس بازي زمين و ساختمان را بعنوان مرحله جديدي از توسعه شهري در ايران بنياد نهـاد كـه از                       

ينده آن متوقف نشده است، امروز نيز عوامل كالسيك جاذبه و دافعه، در شهرها آن زمان تاكنون هيچگاه رشد فزا
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در يك خانـه  (تغيير و تحوالتي باشد كه در الگوهاي رفتاري و نحوه زيست شهروندان از يك زندگي ساده سنتي     
زيـرا  . به يك زندگي نيمه مدرن آپارتماني در يك شهر بزرگ انجام گرفته اسـت           ) سنتي، شهر كوچك و يا روستا     

با نياز جمعيـت ميليـوني آن افـزايش الزم را پيـدا نكـرده و فضـاهاي        فضاهاي شهر تهران طي زمان و متناسب        
 . اند موجود نيز منطبق با نيازهاي جديد تغيير عملكرد و يا شكل نداده

 
يكي از آثار بزرگ شدن تهران كم شدن و مشكل شدن دسترسي در شهر است نظير دسترسي به افراد، دسترسي         

زياد شدن فاصله بـين  ...). نظير خدمات آموزشي، بهداشتي، تفريحي و (به مراكز كار و دسترسي به مراكز خدمات   
هـاي دسترسـي تـراكم      فعاليتها، نامناسب بودن محل فعاليتها، نبودن وسايل نقليه عمومي سريع، نابساماني شبكه           

هاي دسترسي بخصوص در مركز شهر از جمله عواملي است كه ميزان دسترسي را در تهـران كـاهش داده        شبكه
 . است

 
پائين آمدن ميزان دسترسي، اوالً خود به معني پائين آمدن كيفيت محـيط و كـاهش مطلوبيـت آن بـوده و ثانيـاً                      

از جمله مسـائل ديگـري كـه        . شود ها در شهر مي    موجب افزايش ميزان آلودگي هوا و پائين آمدن كارآئي فعاليت         
آيد وجود  زيست آن به شمار مي  كيفيت محيطشهر تهران به شدت از آن رنج برده و عامل مهمي در پائين آوردن         

تعداد زياد و متنوعي از فضاهاي غيرقابل دفاع در شهر است اين فضاها، اماكني هستند كه به كسي تعلق ندارند و 
كند و از ديدها نيز محفوظند و بنـابراين فضـاهاي دنـج و مطمئنـي بـراي                   كسي از آنها نگهداري و مواظبت نمي      

شوند، نظير فضاهاي زير پلهـاي شـهري، داخـل گـذرهاي زيرزمينـي، پلهـاي              محسوب مي  هاي غيرمجاز  فعاليت
 . ها و غيره هوائي، زمينهاي متروكه، خرابه

 
توان در شهر تهران برشمرد كه هر يـك بـه نحـوي در پـائين آوردن كيفيـت              مسائل متعددي از اين قبيل را مي      

توان به اين نتيجه رسـيد كـه عامـل           مقايسه ساده مي  ليكن با يك تحليل و      . زيست آن نقشي داشته است     محيط
شهر تهران است بـه ايـن       » اندازه و مقياس  «عمده و منشاء اصلي تمام مسائل و تنگناهائي كه بحث آن گذشت             

 بيش از آنچه كه ظرفيت داشته است جمعيت جـذب كـرده و بنـابراين توزيـع منـابع، هـر چنـد        نهرا تكهترتيب  
كننده سهمي اندك نصيب ساكنان      طق شهري داشته باشند، بين تعداد زيادي مصرف       بيشترين سهم را در كل منا     

بدون شك شهر نيز مثل هر موجود زنده و هر نظامي           . نمايد آن نموده و فشار زيادي نيز به كل مجموعه وارد مي          
ز ابتداي تاريخ  ا. اي را عايد نخواهد كرد     داراي حد مطلوبي است كه تجاوز از آن حد به هر صورت كه باشد نتيجه              

بـراي  » انـدازه مطلـوب  «اند تا پاسخي مناسب براي اين سوال بيابند كه ايـن          مدون، فالسفه و متفكرين كوشيده    

 شهر كدام است؟ 

٥٣

ارسطو در كتاب سياست خود با دقت بيشتري به         . دانست    نفر مي  ٥٠٠٠آل يك شهر را حدود       افالطون اندازه ايده  
آيد و جمع صدهزار نفري نيز ديگر شـهر بحسـاب            ده نفر يك شهر بوجود نمي     با  «:گويد موضوع توجه كرده و مي    

به نظر وي شهربايد آن حد بزرگ باشد كه خودكفائي الزم براي يك زندگي را تامين كند ولي نه آنقدر     » .آيد نمي
عيـت  نظرپردازان معاصـر نيـز جم     . بزرگ كه شهروندان تماس و ارتباط شخصي خود را با يكديگر از دست بدهند             

گراتـر   اي از نظريه پردازان واقع   البته عده . دانند  نفر مي  ٥٠٠٠٠٠ تا   ٢٥٠٠٠٠مطلوب براي يك شهر را چيزي بين        
بهر . دانند نيز اصوالً محدوديتي براي اندازه شهر متصور نشده و كيفيت زندگي در شهر را مستقل از اندازه آن مي                  

ر متناسب بـا افـزايش جمعيـت آن افـزايش پيـدا نكنـد        حال قدر مسلم اين است كه هنگاميكه امكانات يك شه         
با وجود اين پيدا كردن فرمـول و        . هرگونه افزايش جمعيت شهر به معني كاهش كيفيت زندگي در آن خواهد بود            
اي را بـين انـدازه و كيفيـت          كننده الگوئي ثابت كه اندازه بهينه شهر راب دست دهد و يا ارتباط مشخص و تعيين              

بلكه بايد در هر مورد براساس موقعيت جغرافيـايي، پايـه اقتصـادي،    . ، نه ممكن است و نه معقولشهر ارائه نمايد  

اي، آمايشي، عوامل سياسي و فرهنگي و ساير امكانـات و محـدوديتها انـدازه                هاي ملي و منطقه    هدفها و سياست  
 . اي را براي اين منظور بدست آورد بهينه

 
ن آن در حد بهينه تا اين حد داراي ارزش و اهميت است، چرا ايـن امـر در   حال اگر كنترل رشد شهر و نگاه داشت      

ها و ضوابط و مقررات متعدد اقتصادي و مالي،          رغم تهيه و تدوين سياستها، طرحها و برنامه        مورد شهر تهران علي   
نون گيري و نظارت طـي سـالهاي متمـادي تـاك           اداري، قانوني و فني و همچنين تشكيل مراجع قدرتمند تصميم         

تحقق پيدا نكرده در حاليكه بسياري از كشورهاي جهان در اين زمينه يعني كنترل رشد شهرهاي بزرگ خود بـه                    
اي را در شهر تهران حـل نكـرده و يـا از               رسد تدابير فوق بطور كلي مسئله      به نظر مي  . اند موفقيتهائي دست يافته  

هاي زياد، تاثير چنداني     رغم هزينه   عدم وجود آنها علي    بروز مسائل جديد جلوگيري نكرده باشد بنابراين وجود و يا         
 . در نتيجه حاصله نداشته است

 
 فضاي مديريت شهري

 
ها و ابعاد گوناگون بـا آن    مشكل شهر تهران بدون ترديد معلول مسائل و مشكالتي است كه كل جامعه در زمينه              

توان در خارج از تهران جسـتجو كـرد،          شكي نيست سرچشمه اصلي بسياري از مشكالت فوق را مي         . روبرو است 
، اصالحات ارضي انبوهي از كارگر و كارفرما را روانه تهـران و شـهرهاي بـزرگ ديگـر       ٤٠همانطور كه طي دهه     

كشور نمود و بورس بازي زمين و ساختمان را بعنوان مرحله جديدي از توسعه شهري در ايران بنياد نهـاد كـه از                       

ينده آن متوقف نشده است، امروز نيز عوامل كالسيك جاذبه و دافعه، در شهرها آن زمان تاكنون هيچگاه رشد فزا
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زند كه منجر بـه تخليـه بعضـي نقـاط از جمعيـت و       رويه جمعيت را دامن مي هاي بي و روستاها، همچنان حركت 
الي است  اين رو . گردد تمركز جمعيت در بعضي نقاط ديگر نظير تهران شده و از آنجا همه چيز دچار دگرگوني مي                

گـذاريهاي نامتعـادل و حسـاب        و بنابراين منجر به اتخاذ سياستهاي نادرست توسعه، سرمايه        » ريزي بدون برنامه «
نشده، و سياستهاي جمعيتي و فضاهاي نامناسب كه يكي از نتايج آن بوجود آمدن كالن شهر تهران است خواهد          

نظامي . و كامل آن است اي به معناي واقعي منطقهريزي و طراحي شهري و  مشكل در فقدان نظام برنامه پس. شد
ريزي را در كنار طراحي با همه اجزاء و عناصر آنها در يك فرآيند منطقي و پويا تلفيـق نمـوده و تفكـر،        كه برنامه 

ريزي و طراحي مستمر و منسجم را كه بتواند هدفهاي معقولي را براي سكونتگاهها، تعيين                گيري و برنامه   تصميم
  :اين نظام اجزاء زير را در بر خواهد داشت. گيري براساس يك نقشه يا طرح خاص كند ايگزين تصميمنمايد ج

 
  : فلسفي- پايه نظري-١

 فلسفي محكم و قدرتمندي دارد كه براسـاس آن بتـوان   -ريزي و طراحي نياز به يك پايه نظري      نظام برنامه 
 به سكونتگاههاي انساني، در چارچوب ارزشهاي معقول        به تدوين و ارائه هنجارها، تعاريف و معيارهاي مربوط        

در ايـن   . هايي براي اين سكونتگاهها متناسب با نقش و ماهيت واالي انسـاني معرفـي نمـود                آل پرداخته، ايده 
هايي نظير سـرزمين، منطقـه، شـهر و روسـتا و ارتبـاط              رابطه الزم است ديدگاههاي خاص اسالمي در مقوله       

ي زيستي و كم كيف هر يك از اين سكونتگاهها مشخص و معرفي گـردد، تـا بـر آن      معقول بين اين كانونها   
بديهي است نقش،   . ريزي و طراحي دست زد     هاي بلند مدت برنامه    مشي اساس بتوان به تدوين سياست و خط      

گيريهاي سياسي و نهاد فرهنگـي       موقعيت، اندازه و كيفيت شهر تهران به عنوان پايتخت يعني كانون تصميم           
 .  فلسفي تعريف و مشخص خواهد شد-معه ما در اين راستا و در رابطه با ساير اجزاء اين چارچوب نظريجا
 

  موقعيت و جايگاه قانوني تشكيالتي-٢

كننده خـود را در سـامان        تواند نقش موثر و تعيين     اي هنگامي مي   ريزي و طراحي شهري و منطقه      نظام برنامه 
 ساماندهي شهر تهران بـه انجـام رسـاند كـه از موقعيـت و جايگـاه              بخشيدن به سكونتگاههاي كشور و مآالً     

چنـين مـوقعيتي، قـدرت و    .  تشكيالتي مناسب و در خور اهميت در نظام كلي مملكت برخوردار باشد   -قانوني
ريزي و طراحـي قـرار داده و بنـابراين           گيري و اجرا را در اختيار نظام برنامه        پشتوانه قانوني الزم جهت تصميم    

 . سازد پذير مي  هدفهاي تعيين شده را امكانتحقق
 
  جغرافيائي و زماني  جامعيت ارزشي،  موضوعي،-٣

 ريزي و طراحي بايد در فكر و عمل داراي جامعيت ارزشي، موضوعي، جغرافيائي و زماني باشـد به نظام برنامه

٥٥

 را به طور همزمان مورد توجـه  ريزي و طراحي و تاثير متقابل آن عوامل طوري كه كليه عوامل موثر در برنامه      
توانـد انسـجام و همـاهنگي الزم را بـين      ريزي و طراحي يك بعدي و مقطعـي مسـلماً نمـي       برنامه. قرار دهد 

هاي مختلف كانونهاي زيستي ايجاد نموده و در نتيجه دچار تضاد و آشفتگي شده و                ها و زمينه   بخشها، فعاليت 
 بـه موضـوعاتي نظيـر اقلـيم، فرهنـگ، اقتصـاد، نحـوه زيسـت و               توجـه . نهايتاً موفقيتي بدست نخواهد آورد    

ريـزي و طراحـي را از       هاي خرد و كالن و در ابعاد زماني كوتاه مدت و بلندمدت، برنامـه              تكنولوژي در مقياس  
تنهـا در چنـين چـارچوب    . بخشـد  انگاري غيرواقعي خارج نموده، پيچيدگي و جامعيت الزم را به آن مـي           ساده

ريزي و طراحي شهر تهران پرداخت و انتظار تحقـق هـدفهاي    توان به برنامه ي است كه مي   موزون و هماهنگ  
 . موردنظر را داشت

 
 نگري  آينده-٤

هاي زيستي اسـت در      ريزي و طراحي كه عمدتاً متوجه حل مسائل مبتال به كانون           اصوالً تحقق اهداف برنامه   
كنـد، همچنانكـه    ائل در طول زمان تغييـر پيـدا مـي      ليكن كم و كيف اين مس     . پذير خواهد بود   امكان» آينده«

بنابراين الزم است تصاوير بلند مدت و كوتاه        . مانند امكانات موردنياز جهت حصول هدفها نيز بدون تغيير نمي        
مدت از مسايل و امكانات آينده رسم نمود و براساس آن پرسپكتيو يا پرسپكتيوهايي نيز براي آينده مـوردنظر                   

م تصاويري از آينده شهري مثل تهران و يا مسائل خاص آن نظير مسكن، ترافيك، آلودگي                تجس. ترسيم كرد 
 . تري براي حل آن مسائل هدايت نمايد هوا، توسعه شهري آن ممكن است ما را به راهبردهاي اساسي

 
  تعيين اهداف كلي-٥

 توان در مورد شهــر تهران ميچگونه . كند ريزي و طراحي بدون هدف، معني و مفهومي پيدا مي اصوالً برنامه
ريزي و طراحـي بـه كجـا خواهـد       برنامه  اين شودريزي و طراحي نمود بدون آن كه مشخص           اقدام به برنامه  

هاي گوناگون سياسـي،     انجاميد و چه شهري با چه مشخصاتي مورد انتظار است؟ تعيين اهداف كه طبعاً جنبه              
وظ نظر قرار گيرد امري بسيار حساس و با اهميت بوده و نيـاز          اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد در آنها ملح       

 . تخصصي دارد-گيري سياسي  به يك فرآيند تصميم
 

 گيري   مكانيزم تصميم-٦
توانـد بـه     هـاي آن نمـي     ريزي و طراحي با توجه بـه پيچيـدگي         گيري براي برنامه   امروز ديگر مكانيزم تصميم   

 براي اين كار بايد از يك فرآيند منطقي، سيستماتيك و پويا كه از بلكه. صورت فردي، ساده و آني انجام گيرد

مرحله شناخت شروع شده و مراحل تدوين اهداف كلي، تدوين اهداف و ضوابط عمليـاتي، ارائـه راه  حلهـاي                 
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زند كه منجر بـه تخليـه بعضـي نقـاط از جمعيـت و       رويه جمعيت را دامن مي هاي بي و روستاها، همچنان حركت 
الي است  اين رو . گردد تمركز جمعيت در بعضي نقاط ديگر نظير تهران شده و از آنجا همه چيز دچار دگرگوني مي                

گـذاريهاي نامتعـادل و حسـاب        و بنابراين منجر به اتخاذ سياستهاي نادرست توسعه، سرمايه        » ريزي بدون برنامه «
نشده، و سياستهاي جمعيتي و فضاهاي نامناسب كه يكي از نتايج آن بوجود آمدن كالن شهر تهران است خواهد          

نظامي . و كامل آن است اي به معناي واقعي منطقهريزي و طراحي شهري و  مشكل در فقدان نظام برنامه پس. شد
ريزي را در كنار طراحي با همه اجزاء و عناصر آنها در يك فرآيند منطقي و پويا تلفيـق نمـوده و تفكـر،        كه برنامه 

ريزي و طراحي مستمر و منسجم را كه بتواند هدفهاي معقولي را براي سكونتگاهها، تعيين                گيري و برنامه   تصميم
  :اين نظام اجزاء زير را در بر خواهد داشت. گيري براساس يك نقشه يا طرح خاص كند ايگزين تصميمنمايد ج

 
  : فلسفي- پايه نظري-١

 فلسفي محكم و قدرتمندي دارد كه براسـاس آن بتـوان   -ريزي و طراحي نياز به يك پايه نظري      نظام برنامه 
 به سكونتگاههاي انساني، در چارچوب ارزشهاي معقول        به تدوين و ارائه هنجارها، تعاريف و معيارهاي مربوط        

در ايـن   . هايي براي اين سكونتگاهها متناسب با نقش و ماهيت واالي انسـاني معرفـي نمـود                آل پرداخته، ايده 
هايي نظير سـرزمين، منطقـه، شـهر و روسـتا و ارتبـاط              رابطه الزم است ديدگاههاي خاص اسالمي در مقوله       

ي زيستي و كم كيف هر يك از اين سكونتگاهها مشخص و معرفي گـردد، تـا بـر آن      معقول بين اين كانونها   
بديهي است نقش،   . ريزي و طراحي دست زد     هاي بلند مدت برنامه    مشي اساس بتوان به تدوين سياست و خط      

گيريهاي سياسي و نهاد فرهنگـي       موقعيت، اندازه و كيفيت شهر تهران به عنوان پايتخت يعني كانون تصميم           
 .  فلسفي تعريف و مشخص خواهد شد-معه ما در اين راستا و در رابطه با ساير اجزاء اين چارچوب نظريجا
 

  موقعيت و جايگاه قانوني تشكيالتي-٢

كننده خـود را در سـامان        تواند نقش موثر و تعيين     اي هنگامي مي   ريزي و طراحي شهري و منطقه      نظام برنامه 
 ساماندهي شهر تهران بـه انجـام رسـاند كـه از موقعيـت و جايگـاه              بخشيدن به سكونتگاههاي كشور و مآالً     

چنـين مـوقعيتي، قـدرت و    .  تشكيالتي مناسب و در خور اهميت در نظام كلي مملكت برخوردار باشد   -قانوني
ريزي و طراحـي قـرار داده و بنـابراين           گيري و اجرا را در اختيار نظام برنامه        پشتوانه قانوني الزم جهت تصميم    

 . سازد پذير مي  هدفهاي تعيين شده را امكانتحقق
 
  جغرافيائي و زماني  جامعيت ارزشي،  موضوعي،-٣

 ريزي و طراحي بايد در فكر و عمل داراي جامعيت ارزشي، موضوعي، جغرافيائي و زماني باشـد به نظام برنامه

٥٥

 را به طور همزمان مورد توجـه  ريزي و طراحي و تاثير متقابل آن عوامل طوري كه كليه عوامل موثر در برنامه      
توانـد انسـجام و همـاهنگي الزم را بـين      ريزي و طراحي يك بعدي و مقطعـي مسـلماً نمـي       برنامه. قرار دهد 

هاي مختلف كانونهاي زيستي ايجاد نموده و در نتيجه دچار تضاد و آشفتگي شده و                ها و زمينه   بخشها، فعاليت 
 بـه موضـوعاتي نظيـر اقلـيم، فرهنـگ، اقتصـاد، نحـوه زيسـت و               توجـه . نهايتاً موفقيتي بدست نخواهد آورد    

ريـزي و طراحـي را از       هاي خرد و كالن و در ابعاد زماني كوتاه مدت و بلندمدت، برنامـه              تكنولوژي در مقياس  
تنهـا در چنـين چـارچوب    . بخشـد  انگاري غيرواقعي خارج نموده، پيچيدگي و جامعيت الزم را به آن مـي           ساده

ريزي و طراحي شهر تهران پرداخت و انتظار تحقـق هـدفهاي    توان به برنامه ي است كه مي   موزون و هماهنگ  
 . موردنظر را داشت

 
 نگري  آينده-٤

هاي زيستي اسـت در      ريزي و طراحي كه عمدتاً متوجه حل مسائل مبتال به كانون           اصوالً تحقق اهداف برنامه   
كنـد، همچنانكـه    ائل در طول زمان تغييـر پيـدا مـي      ليكن كم و كيف اين مس     . پذير خواهد بود   امكان» آينده«

بنابراين الزم است تصاوير بلند مدت و كوتاه        . مانند امكانات موردنياز جهت حصول هدفها نيز بدون تغيير نمي        
مدت از مسايل و امكانات آينده رسم نمود و براساس آن پرسپكتيو يا پرسپكتيوهايي نيز براي آينده مـوردنظر                   

م تصاويري از آينده شهري مثل تهران و يا مسائل خاص آن نظير مسكن، ترافيك، آلودگي                تجس. ترسيم كرد 
 . تري براي حل آن مسائل هدايت نمايد هوا، توسعه شهري آن ممكن است ما را به راهبردهاي اساسي

 
  تعيين اهداف كلي-٥

 توان در مورد شهــر تهران ميچگونه . كند ريزي و طراحي بدون هدف، معني و مفهومي پيدا مي اصوالً برنامه
ريزي و طراحـي بـه كجـا خواهـد       برنامه  اين شودريزي و طراحي نمود بدون آن كه مشخص           اقدام به برنامه  

هاي گوناگون سياسـي،     انجاميد و چه شهري با چه مشخصاتي مورد انتظار است؟ تعيين اهداف كه طبعاً جنبه              
وظ نظر قرار گيرد امري بسيار حساس و با اهميت بوده و نيـاز          اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد در آنها ملح       

 . تخصصي دارد-گيري سياسي  به يك فرآيند تصميم
 

 گيري   مكانيزم تصميم-٦
توانـد بـه     هـاي آن نمـي     ريزي و طراحي با توجه بـه پيچيـدگي         گيري براي برنامه   امروز ديگر مكانيزم تصميم   

 براي اين كار بايد از يك فرآيند منطقي، سيستماتيك و پويا كه از بلكه. صورت فردي، ساده و آني انجام گيرد

مرحله شناخت شروع شده و مراحل تدوين اهداف كلي، تدوين اهداف و ضوابط عمليـاتي، ارائـه راه  حلهـاي                 
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ريزي، ارزيابي راه حلها، انتخاب راه حل بهينه و باالخره اجـراي راه حـل انتخـاب شـده را در                طراحي و برنامه  
دقـت، صـحت و   : گيرد، استفاده نمود استفاده از اين فرآيند مزاياي بيشماري دارد كه از آن جملـه اسـت         يبرم

كاري و اطمينان از انتخـاب بهتـرين         گيري، باالبردن كارايي و جلوگيري از اشتباه و دوباره         صراحت در تصميم  
 .حل ممكن و باالخره سهولت اجراء راه
 

  مشاركت مردم-٧

گيري و   ريزي و طراحي بدون مشاركت فعال و موثر مردم در فرآيند تصميم            ده است كه برنامه   تجربه ثابت نمو  
ريزي و طراحـي ضـرورت    چنين مشاركتي در مراحل مختلف فرآيند برنامه. اجراء، موفقيتي كسب نخواهد كرد  

ي مـوثر   اتخـاذ تصـميمات منطقـي و يـا اجـرا            دارد و در هر مرحله به نحوي به بـاالبردن كيفيـت شـناخت،               
تبـديل  » ريزي بـا مـردم     برنامه«به مفهوم   » ريزي براي مردم   برنامه«امروزه مفهوم   . كند تصميمات كمك مي  

بر همين اساس مشاركت مردم در فرآيند . اي را بدنبال خواهد داشت سابقه يافته كه مسلماً اين تحول نتايج بي
 . ه در برخواهد داشتريزي و طراحي شهر تهران آثاري كالً متفاوت از گذشت برنامه

 
  ارزيابي -٨

ريزي بايد اوالً براساس اهداف از پيش تعيين شـده           اتخاذ هرگونه تصميم در مورد راه حلهاي طراحي و برنامه         
حل در تحقق هدفها مشخص گردد و ثانياً آثار جانبي هر تصميم، اعـم از آثـار                  ارزيابي و ميزان حصول هر راه     

 محيطي بايد معلوم شود تا از اين طريق به توان به راه حل بهينـه كـه    يستاجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ز  
گيـري در مـورد      عالوه بـر آن تصـميم     . داراي بيشترين آثار مطلوب و كمترين آثار نامطلوب است دست يافت          

آينده  هر چقدر هم دقيق و براساس اطالعات درست و كامل صورت گيرد باز نياز بـه ارزيـابي و تجديـدنظر                       
هـا براسـاس اطالعـات     ارزيابي مستمر و مداوم تصميمات و يا طرحها و برنامه     . رود مالي در آن از بين نمي     احت

خالصه اينكه مشكل در فقدان نظامي است كه بـا          . انجامد جديد به تصحيح آنها و جلوگيري از اشتباهات مي        
اي را به طور هماهنگ و پويـا         ريزي و طراحي شهري و منطقه      مشخصاتي كه ذكر شد بتواند امور مهم برنامه       

هاي مقطعـي و مـوردي و در غيـاب           تحقق بخشد، و بديهي است در غير اين صورت يعني با استفاده از شيوه             
يك نظام منسجم و دائمي، اعمال هرگونه كنترل و نظارت بر رشد شهر تهران و بنابراين كيفيـت زنـدگي در                  

ايجاد اين نظام خواهد توانست در آينـده بـا كنتـرل    .  داد نخواهد بدستراحاصل بوده و نتيجه مطلوبي   آن بي 
عوامل موثر در كيفيت و كميت زندگي، تهران را به يك شهر خوب، قابل زيست و با هويت مطلـوب تبـديل                      

 . نمايد
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ريزي، ارزيابي راه حلها، انتخاب راه حل بهينه و باالخره اجـراي راه حـل انتخـاب شـده را در                طراحي و برنامه  
دقـت، صـحت و   : گيرد، استفاده نمود استفاده از اين فرآيند مزاياي بيشماري دارد كه از آن جملـه اسـت         يبرم

كاري و اطمينان از انتخـاب بهتـرين         گيري، باالبردن كارايي و جلوگيري از اشتباه و دوباره         صراحت در تصميم  
 .حل ممكن و باالخره سهولت اجراء راه
 

  مشاركت مردم-٧

گيري و   ريزي و طراحي بدون مشاركت فعال و موثر مردم در فرآيند تصميم            ده است كه برنامه   تجربه ثابت نمو  
ريزي و طراحـي ضـرورت    چنين مشاركتي در مراحل مختلف فرآيند برنامه. اجراء، موفقيتي كسب نخواهد كرد  

ي مـوثر   اتخـاذ تصـميمات منطقـي و يـا اجـرا            دارد و در هر مرحله به نحوي به بـاالبردن كيفيـت شـناخت،               
تبـديل  » ريزي بـا مـردم     برنامه«به مفهوم   » ريزي براي مردم   برنامه«امروزه مفهوم   . كند تصميمات كمك مي  

بر همين اساس مشاركت مردم در فرآيند . اي را بدنبال خواهد داشت سابقه يافته كه مسلماً اين تحول نتايج بي
 . ه در برخواهد داشتريزي و طراحي شهر تهران آثاري كالً متفاوت از گذشت برنامه

 
  ارزيابي -٨

ريزي بايد اوالً براساس اهداف از پيش تعيين شـده           اتخاذ هرگونه تصميم در مورد راه حلهاي طراحي و برنامه         
حل در تحقق هدفها مشخص گردد و ثانياً آثار جانبي هر تصميم، اعـم از آثـار                  ارزيابي و ميزان حصول هر راه     

 محيطي بايد معلوم شود تا از اين طريق به توان به راه حل بهينـه كـه    يستاجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ز  
گيـري در مـورد      عالوه بـر آن تصـميم     . داراي بيشترين آثار مطلوب و كمترين آثار نامطلوب است دست يافت          

آينده  هر چقدر هم دقيق و براساس اطالعات درست و كامل صورت گيرد باز نياز بـه ارزيـابي و تجديـدنظر                       
هـا براسـاس اطالعـات     ارزيابي مستمر و مداوم تصميمات و يا طرحها و برنامه     . رود مالي در آن از بين نمي     احت

خالصه اينكه مشكل در فقدان نظامي است كه بـا          . انجامد جديد به تصحيح آنها و جلوگيري از اشتباهات مي        
اي را به طور هماهنگ و پويـا         ريزي و طراحي شهري و منطقه      مشخصاتي كه ذكر شد بتواند امور مهم برنامه       

هاي مقطعـي و مـوردي و در غيـاب           تحقق بخشد، و بديهي است در غير اين صورت يعني با استفاده از شيوه             
يك نظام منسجم و دائمي، اعمال هرگونه كنترل و نظارت بر رشد شهر تهران و بنابراين كيفيـت زنـدگي در                  

ايجاد اين نظام خواهد توانست در آينـده بـا كنتـرل    .  داد نخواهد بدستراحاصل بوده و نتيجه مطلوبي   آن بي 
عوامل موثر در كيفيت و كميت زندگي، تهران را به يك شهر خوب، قابل زيست و با هويت مطلـوب تبـديل                      

 . نمايد
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14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پیش ساخته پیش تنیده در مناطق 

زلزله خیز )پائیز 1372(

15- اتوماسیون و بهینه سازی در سیستم های توزیع الکتریکی )زمستان 1372(

16- انرژی دریاها )زمستان 1372(

17- پارکینگ های مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانک ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشیدی )بهار 1373(

21- طراحی مرکز خرید- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم - کاربرد سیستم های فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولیت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نیروگاه ها )پائیز 1373(

26-  بازیافت آب در صنایع نساجی )پائیز 1373(

27- مراکز درمانی و بیمارستان های آینده )پائیز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتریکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  بار  مدیریت  سیستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازیافت آب - "تصفیه پساب صنایع لبنی" )بهار 1374(

31- شهر سالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاک  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازیافت  سالم-  34- شهر 

پاکسازی محیط )پائیز 1374(

35- شهر ما کجاست )زمستان 1374(

پیشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دریا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگرید در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هایی نوین به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت )پائیز 1378(

43- دانسته هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان )پائیز 1378(

44- هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ایران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارک انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری - مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی )پائیز 1379(

48- شهرک ترافیکی کودکان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری - استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کننده ها، قطعات 

و اتصاالت )زمستان 1379(
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50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارک های صنعتی )تابستان 1380(

اول:  عملکرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -51

محیط روشنایی )پاییز 1380(

52- تنظیم شرایط محیطی- بخش اول:  استانداردهای عملکرد حسی-محیط های 

صوتی و حرارتی )پاییز 1380(

53- منظر سازی - جلداول: طراحی کاشت )زمستان 1380(

54- منظرسازی - جلد دوم:  آبیاری و نگهداری منظر )زمستان 1380(

اول:  جلد  محیط-  کنترل  سیستم های  دوم:  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -55

تولید و کنترل حرارت )زمستان 1380(

دوم:  جلد  محیط-  کنترل  سیستم های  دوم:  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -56

تولید و کنترل نور و صدا )زمستان 1380(

57- منظر سازی- جلد سوم: راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر )بهار 1381(

کنترل محیط- جلد سوم:  دوم: سیستم های  بخش  تنظیم شرایط محیطی-   -58

سیستم جامع محیطی )تابستان 1381(

59- شهر سالم- توسعه )کالن شهر تهران( )تابستان 1381(

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  کوهپایه  های  در  دستی  صنایع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهینه  سازی خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دی ماه 1373(

3- بهینه  سازی بار ترافیکی بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دی ماه 1373(

4- پارک انرژی  های نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهریور ماه 1373(

5- استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری )بخش شهر سالم( 

)اردیبهشت ماه 1373(

6- سازماندهی کارکردهای بهینه ی نمایشگرهای دیجیتالی )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرک ترافیکی کودکان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارک پویش: اندیشه سالم / بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقة 20 شهرداری 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ایران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ )بخش انرژی( زمستان 1372

11- تحلیل منطقه  ای سیالب در  حوضه  های شمالی تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقایقی در مورد شرکت های بزرگ )بخش تحقیق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1- بازنگری استانداردهای صنعت آب کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه 

و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جویی در انرژی )20 جلد(

3- ترجمه کتاب "سازه پارکینگ  های طبقاتی" )1372(

4- ترجمه کتاب "سازه  های آبی" )1373(

5- تدوین کتاب "خودآموز اتوکد 12" )1373(

6- ترجمه کتاب "برنامه  ریزی و طراحی هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزیع شد.

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است: 

1- پروژه هاي مشارکت عمومي-خصوصي در زیرساخت: یک راهنماي ضروري براي 

سیاست گذاران


