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بخشي اجتناب شده است و در سطح روش شناسي تهيه طرح جامع و 
طرح هاي تفصيلي به صورت همزمان انجام مي شود كه هرگز قبالً به اين 
شكل نبوده است كه اين روش نياز به يك هماهنگي در سطح محلي 

و كلي دارد.

ب ) اهداف طرح  جديد ( مديريت كاربري زمين و ساخت و 
ساز، كنترل و پيگيري)

ــن و واضح به نظر مي رسد اين است كه طرح جامع  آن چه كه روش
يك نگرش كلي از تهران را تبيين خواهد كرد. اين طرح با كار بر  روي 
ــر الزم از پروژه هاي آتي  ــات هويتي تهران و همچنين عناص خصوصي
ــود. اميد مي رود در نتيجه  كار مداوم رفت و  ــتيباني و تأمين مي ش پش
برگشت در مقياس هاي كلي و محلي، اين انسجام حاصل شود. مقيدكردن 
ساخت وساز به قوانين كارآمد و روشن، با استفاده از نقشه هاي پهنه بندي، 
اولين هدف طرح جامع به نظر مي رسد. با توجه به بي برنامگي هاي بسيار 
در گسترش شهر، به نظر مديريت بهتر كاربري اراضي و ساخت  وساز از 
ديد شهرداري تهران، مقدم بر هر اقدام يا طرح ديگري است تا كاركرد 

شهر به صورت يك كليت تضمين شود.

2- راهبردها و آينده نگري 
الف) تهران در كالن شهر، منطقه و جهان 

     الف-1) طرح مجموعه شـهري تهران 1381؛ چارچوبي براي تهيه  
طرح جامع تهران؟!

 طرح موضوع : پيش بينى جمعيتى و فضايى براى رشـد شـهرى 
تهران

ــى در بين  ــهري تهران كه حاصل مطالعه و بررس طرح مجموع ش
سال هاى 1378-1374 بوده است بايد چارچوب تهيه طرح جامع شهر 
تهران باشد. اين طرح، متمركز بر فرضيه هاي جمعيتي و فضايي مربوط 
به رشد شهر در مقياس استان مى باشد. هدف رويكرد جمعيتي، پاسخ 
به اين سؤال بوده كه: ساكنان آينده  تهران كجا زندگي كنند؟ رويكرد 
ــازماندهي شهري كه براي سال 1399 پيشنهاد شده، هشت قطب  س

1- وضعيت تهران 
در زمينه توسعه و برنامه ريزى شهرى در ايران و تهران تنها سه حوزه 

از ساختار جامعه ، دولت، شهردارى و شركت هاى مشاور، نقش دارد.

الف) تاريخچه  برنامه ريزي شهر تهران 
 محتوا و رويكردهاى طرح هاى قبلى

ــترك  ــال 1347 به صورت مش ــران در س ــرح جامع ته ــن ط اولي
ــاور فرمانفرمائيان و همكاران» و  ــين مش ــركت مهندس ــط «ش توس
«ويكتور گروئن» (Victor Groen) شهرساز آمريكايي تهيه شده بود. اين 
ــعه  شهري را به صورت خوشه اي بيان مي كرد و مشتمل بر  طرح، توس
مناطق خودگردانى بود كه به وسيله  بزرگ راه هاي درون شهري به هم 
وصل مي شدند. اين تنها قسمتي از طرح جامع قديمي است كه انجام 
ــد. طرح جامع مذكور در سال 1370 توسط شركت مشاور «آتك»  ش
ــد. اين طرح، تهران را به 5 ناحيه  جغرافيايي-  ــاماندهي ش اصالح و س
ــيم مي كرد.  CBD(مركز بازرگاني) در شمال در اطراف  عملكردى تقس
عباس آباد، شرق براي تجارت و صنايع، مركز با خصوصيات و ويژگي هاي 
تاريخي و ميراثي، جنوب به عنوان يك مركز مذهبي و دست آخر قسمت 
غرب كه قرار بود بخش فعاليت هاي ورزشي و مراكز تفريحي باشد. اين 

سازماندهي چند مركزي هرگز در عمل به وجود نيامد.
 نوآورى هاى رويكرد فعلي 

از آن جا كه هيچ يك از دو طرح جامع به طور كامل اجرا نشد از يك 
ــازي همراه با هرج و مرج حاصل از ساخت وسازهاي  ــو نوعي شهرس س
غيرقانوني به  وجود آمده بود. از سوى ديگر تراكم و ازدحام بسيار واضحى 
در سامانه  عبور و مرور به  ويژه در بزرگراه ها به وجود آمده بود. رويكرد 
فعلي در مقايسه با گذشته يك نقطه عطف مي باشد؛ در سطح سازماني 
ــهر و شهرداري تهران به وجود  ــوراي ش همكاري جديد بين دولت، ش
ــنتي گذشته دولتي كنار گذاشته شده است. در سطح  آمده و روش س
تهيه طرح ها به جاي يك شركت مشاور واحد، انتخاب آن ها بر اساس 
تقسيم بندي مناطق شهرداري و موضوعات مورد مطالعه صورت گرفته 
است. در سطح محتوا، رويكردها متقاطع بوده و از نگرش هاي مجرد و 

آن چه در پى مى آيد خالصه اى از «ارزيابى علمى موسسه شهرسازى پاريس(APUR) از طرح جامع شهر 
تهران» است كه (APUR) در سال 85-1384 هم زمان با روند تهيه طرح جامع تدوين كرد و توسط خبرگزارى 
دانشجويان ايران(ISNA) در ارديبهشت ماه 1385 انتشار يافت. مأموريت موسسه در چارچوب قراردادي 
كه با عنوان همكاري فني با مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران (RPCT) در بهمن ماه 1383 به امضاء 
رسيده بود، انجام گرفت؛ اهداف آن، ارزيابى و ارائه پيشنهاد درباره اهداف طرح و برنامه هاى مربوط به 
تهران، فرايند تهيه طرح ها، رويكرد مطالعات گوناگون و هماهنگى آن ها، راهبردها براى آماده سازى GISو 

كمك به پردازش داده ها در قالب يك گزارش فنى براى طرح جامع و طرح هاى تفصيلى مناطق شهر تهران بود. 

در  فعلـي  رويكـرد 
مقايسه با گذشته يك 
مي باشد؛  عطف  نقطه 
سـازماني  سـطح  در 
بين  همـكاري جديد 
دولت، شـوراي شـهر 
و شـهرداري تهران به 
وجـود آمـده و روش 
سنتي گذشته دولتي 
كنار گذاشـته شـده 

است.
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توسعه با هدف «تمركز  زدايي مسكن» در شعاع 70 تا 100 كيلومتري 
از مركز تهران را مشخص مي كند. در اين برنامه از جنبه هاي اقتصادي، 
اجتماعي، مناظر و فضاهاي طبيعي، جايگاه تهران در سطح بين المللي، 
ــه اي، ارائه  راه حل و امكانات مرتبط با اجراي طرح، بحثي  ملي و منطق
مطرح نشده همچنين به خصوصيات حمل و نقل نيز خيلي كم پرداخته 

شده است.
 ارزيابى از حيث روش و محتوا  

طرح مجموعه  شهري تهران معتقد است كه مشكالت توسعه  تهران 
بايستي در مقياس منطقه اي حل شود. ديدگاهي كه ارائه شد بيشتر از 
هر چيزي كّمي و حتي تا حدودي مكانيكي است. از نظر روش شناسي 
الزم است بدانيم تا چه ميزاني بعضي از متغيرها (مانند عرضه و قيمت 
زمين، ساخت وساز مسكوني، توسعه  اقتصادي و حتي متغيرهاي كيفى) 

مي تواند در برآورد جمعيت آينده  تهران تأثير بگذارد. 
رويكرد مذكور در چارچوب يك چشم انداز براي محدودسازي رشد 
شهر تهران و تراكم زدايي جمعيت قرار دارد. اين چشم انداز سؤال برانگيز 
ــازماندهي و ايجاد كاركرد مناسب در يك كالنشهر متراكم  ــت : س اس
(Compact) آسان تر است تا در يك منطقه  شهري وسيع در فاصله  200 

كيلومتري بين هشتگرد تا دماوند. تراكم زدايي پيشنهاد شده (انتخاب 
يك سامانه قطب هاى فاصله دار) منجر به رشد نسبتاً ضعيف شهر تهران 

مي شود؛  وخطرات زيادي در بر دارد :
ــردگي شبكه  راه هاي تهران به سطح  "اولين خطر اين است كه فش
ــش تفاوت هاي اجتماعي و  ــترش يابد. دومين خطر، افزاي منطقه گس
ــهر و محيط اطراف آن به وسيله  محدودكردن  اقتصادي بين مركز ش
ــت. خطر سوم افزايش  ــتغالت در داخل تهران اس عرضه امالك و مس
ــيله   ــد افت و تنزل مناطق مركزي و نزديك به مركز تهران به وس رون
عرضه  زياد زمين در خارج از تهران مي باشد. خطر چهارم اين است كه 
فقدان مديريت كنترل رشد و توسعه  بين قطب هاي شهري، منجر به 

شكل گيري يك ابر شهر كنترل نشده خواهد شد". 
ــت كه اندازه جمعيتي تا سال 2020 (1399)  به روشني آشكار اس
ــهري تهران احتياج به سرمايه گذاري دولتي  در كالنشهر مجموعه ش
ــطح قانع كننده كيفيت شهر نشيني را  بزرگي دارد تا بتواند در يك س
تضمين كند. كالنشهري با جمعيت 16 ميليون به شبكه سلسله مراتبي 
بين قطب هاي شهري خود نياز خواهد داشت. اين قطب ها بايد مكمل 
ــتم حمل و نقل عمومي سريع به  ــيله  يك سيس يكديگر بوده و به وس

يكديگر متصل شوند. 
 سؤاالت 

خارج از اين موضوعات فني بعضي سؤاالت بسيار مهم و اساسي در 
ارتباط با طرح جامع تهران بايد جواب داده شود : 

 موقعيت تهران در نظام منطقه اي كجاست؟ عملكردهاي كالن شهر 
ــهم تهران براي جمعيت و اقشار كم درآمد  ــود؟ س چگونه توزيع مي ش
ــت؟ به طور كلي  ــا احتياج دارد چگونه اس ــه تهران به فعاليت آن ه ك
ــهري ديده  ــهر تهران در طرح مجموعه ش چه طرح هايي براي كالنش
ــده است؟ آيا اين طرح، نقطه نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري  ش
ــهرداري هاي كالنشهر  را منعكس  مي كند و يا بازتاب نقطه نظر تمام ش
است؟ چه كسي اجراي آن را تضمين مي كند؟ ابزارهاي تضمين كننده 
اجراي آن كدامند؟ اولويت هاي آن در ميان مدت كدامند؟  سرانجام اين 
كه چه نوع سيستم حكومتي براي اداره  كالنشهر تهران مي تواند تنظيم 

شود؟  
  رهنمودها

تجزيه و تحليل شهري : در كوتاه مدت، الزم است كه امكانات نواحي 
مختلف با توجه به عملكردهاي مختلف شهري به ويژه عملكردهاي برتر 

كالنشهر و مركز آن بايد تعريف شوند. 
ــهري مي تواند با بررسي  ــهري: كار تجزيه و تحليل ش ــازي ش نوس
پتانسيل هاي نوسازي شهري در ارتباط با شبكه  مترو و شبكه منطقه اي 

كارامد آينده (قطارهاي شهري) همراه شود :  
 پتانسيل هاي اطراف قطب هاي مبادالتي موجود (ايستگاه تهران كرج، 
ــتي-آزادي) مورد مطالعه  ــرب) و يا قطب هاي آينده (بهش ترمينال غ

قرار گيرد.
 ظرفيت زمين هاي بزرگي كه به وسيله  نيروي هاي نظامي اشغال شده 

است (به عنوان مثال فرودگاه قلعه مرغي) مطالعه شود.
ــيل هايي كه ناشي از طوالني تر شدن شبكه متروي زيرزميني   پتانس

مي باشد، ارزيابي شود. 
 مطالعه  اثرات ايجاد يك ارتباط سريع بين شمال تهران، مركز تهران، 

اسالم شهر، رباط كريم و فرودگاه امام خميني نيز جالب خواهد بود. 
مطالعه تأثيرات: ارزيابي اثرات بعضي گزينش ها كه در طرح كالن شهر 
ــد : اثرات محيطي، گزينه هاي  ــده اند مي تواند جالب باش پيش بيني ش
ــهري و اقتصادي فرودگاه جديد در  مختلف الگوهاي اسكان، اثرات ش
محيط پيرامون آن، اثرات پروژه هاي جاده ها (جاده  كمربندي كالنشهر و 

جاده هاي منتهي به درياي خزر). 
ــوط به حفظ و تقويت  ــف ديگر كارها مي تواند مرب چشـم اندازها: طي
ــد. (البرز، دره هاي كن، كرج، دشت هاي  ــم اندازهاي كالنشهر باش چش
كشاورزي، ارتباط بين كوه ها و دشت ها، حفظ كريدورهاي چشم اندازها، 
مديريت كريدورهاي بوم شناختي، تحقق شبكه هاي سبز و آبي (آب) به 
ويژه در ابعاد بوم شناختي، اقتصادي و هويتي خود آن ها). اين اقدامات 
مي تواند به مطالعاتي در مورد آينده حريم حفاظتي تهران كه اهميت 

فوق العاده براي تهران و شهرهاي مجاور آن دارد، متصل شود. 
الف-2) موقعيت راهبردي تهران چه خواهد بود؟ 

 طـرح موضـوع: مطالعـات چارچوبـي طـرح  و شـرح خدمـات 
بلندپروازانه 

ــرح خدمات چارچوب مطالعات در مورد طرح جامع آينده تهران  ش
ــت. اين  ــيار بلندپروازانه و كامل اس ــت) بس (محتواي مطالعات فرادس
ــيعي از طرح را پوشش مي دهد كه همزمان  مطالعات ميدان تفكر وس
ــته و آينده بوده و در نظر دارد با رويكردى راهبردى  معطوف به گذش
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نقش بالقوه  تهران را در سطح ملي و بين المللي بررسى كند،  موقعيت 
ــعه  ــهري را تحليل كند و راهبرد توس ــهر تهران در منطقه  كالنش ش
شهرى (CDS)را رويكرد اصلي فراگير و به عنوان يك سنتز از مطالعات 

فرادست قرار دهد.
 ارزيابي روش ها و محتوا

 در مورد شيوه،  قابل ذكر است كه واگذار كردن مطالعات به مشاوران 
مختلف، ايجاد يك چشم انداز كلي از آينده  تهران را تضمين نمي كند و 
الزم است كه مذاكرات و گردهمايي هايي بين عوامل مربوطه سازماندهي 
ــود. نكته  دوم، بالتكليفي هاي زياد در انتخاب رويكردهاي راهبردي  ش
ــاز بودن روابط در برابر اقتصاد  ــه ويژه از نقطه نظر اقتصادي (ميزان ب ب
بين المللي، استراتژي اقتصادي شهر و غيره) و از نقطه نظر اجرايي) ادامه  
ــذاري و غيره) در مقياس تهران و ايران  تمركززدايي، تغييرات قانون گ
مي باشد. وجود اين بالتكليفي ها مانع از رسيدن به يك چشم انداز شفاف 

در مورد احتياجات كمي و كيفي تهران در آينده مي شود. 
از نظر محتوا، پرسش ها دو مقياس بين المللى و ملى را براى موقعيت 
تهران تعيين كرده اند : اهميت اقتصاد ايران و جمعيت آن (90 ميليون 
ــگاه بزرگ براي تهران در صحنه   ــال 2020) در واقع يك جاي نفر تا س
بين المللي را توجيه مي كند. پيامدهاي اين اهداف و راهبردهاي جديد 
براي شهر تهران چه خواهد بود؟ امتيازهاي نسبي تهران كدامند؟ چه 
ــتي فراهم نمود تا  ــي و در كدام محل در زمينه فعاليت ها بايس نيازهاي
تنوع بافت اقتصادي ايجاد گردد ؟ ملزومات آموزش عالي براي تحقيق و 
توسعه  تكنولوژي چه چيزهايي مي باشند؟ در چه شرايطي تهران مي تواند 
سرمايه هاي خارجي را جذب كند؟ چه مقدار امالك و مستغالت براي 
ــت؟ چه مقدار فضا براي نمايشگاه ها و كنفرانس ها  اداره ها مورد نياز اس
ــايش فضا بر روي جهانگردان خارجي چه اثراتي  مورد نياز است؟ گش
ــت؟ چه ارتباطات بين المللي اي الزم خواهد بود؟  بر تهران خواهد داش
ــد كالن شهري در اين  ــتم حمل و نقل مي تواند رش چه نوعي از سيس
مقياس را تأمين كند؟ هدف يك طرح جامع اين است كه جواب هايي 
ــا را به انتخاب هاي فضايي،  ــش ها تهيه كند و آن ه براي اين گونه پرس

كمي،كيفي و روش هاي اجرا تبديل كند. 
 رهنمودها

ــاوران  ــت كه نتيجه  كار متخصصان و مش ــاه مدت الزم اس در كوت
ــند مورد بحث و مذاكره قرار  ــده باش مختلف حتي اگر نهايي هم نش
ــتري مشاركتي و يكپارچه تهيه شود.  گيرد تا طرح جامع تهران بر بس
برهم نهي موضوعي طرح هاي زيربنايي يا تسهيالت وسيع، تصميمات 
ــه مي تواند  ــازي، پروژه هاي تجاري و غيره روي يك نقش عمده شهرس

ــان دهد و انتخاب گزينه ها را روشن و  همگرايي ها و يا مغايرت ها را نش
تشخيص اولويت ها را راحت تر سازد.

 
ب ) تحليل شهري در مقياس محلي  

 طرح موضوع: كاربري زمين و تجزيه و تحليل پروژه هاى 22 منطقه 
ــى اين دو موضوع با توجه به گزارش نهاد مورد  چهار محور در بررس

نظر بوده  است :
1 تشخيص و اشراف به شهر در سطح محلى. 
2 ظرفيت هاي هر منطقه (امتيازات / موانع). 

3 راهبردهاي توسعه  مناطق با استفاده از اطالعات داخلي هر منطقه.
4 گفت وگو با شهرداري هاي مناطق.  

گام اول برنامه ريزي و راهبردهاي توسعه در سطح محلي است. گام 
دوم اتصال و ارتباط مداوم بين تصميم گيرندگان پروژه هاي مقياس كلي 
اعم از شهرداري مركز (حمل و نقل) و دولت (طرح هاي ملي و منطقه اي) 

و گام سوم سنتز راهبردهاى محلى خواهد بود.
 ارزيابي

ــواالت مطروحه در سطح  ــخ هاي داده شده به س از نظر محتوا پاس
ــراز كالن  ــامل ت ــئواالت ش ــل پذيرش نبود. اين س ــي چندان قاب مل
ــت، ارتباط پروژه هاي  ــادي– اجتماعي، وظيفه بين المللي پايتخ اقتص
زيربنايي با راهبردهاي توسعه محلي، بررسي بافت شهري در يك مقياس 
جغرافيايي با توجه به گوناگوني هاي بخشي بودند. براي ما درك مسير 
منطقي ظهور و پيدايش اهداف و آن چه كه به عنوان «پروژه» مناطق 
نشان داده شد، ممكن نبود. در واقع آن چه ديديم بيشتر پيشنهادهايي 
شبيه به يك پروژه معماري بزرگ (طرح پروژه براي همه 22 منطقه) 
ــنهادي  ــود با روش هايي معمولي براي «منطقه بندي» كه نظام پيش ب
خيابان بندي در آن ها باعث ويراني تمام چشم اندازهاي شهري موجود 
ــكل ترين نكاتي كه به جنبه هاي روش شناسي برمي گردد  مي شد. مش

عبارت است از: 
ــاط نمادين، اجتماعي و عملكردي نظام  1- محدوده هـا/ مرزها : ارتب
محدوده ها در بين مناطق چيست؟ چگونه مي توان محدوده هاي اداري 
را كه همانند يك مركز و يك پيرامون (جغرافيايي) در هر منطقه بنيان 
ــت ناديده بگيريم؟ درصورتي كه چشم انداز و مركزيت  ــده اس نهاده ش
انساني توجهي به اين امر ندارد. (مركز يك محدوده نمي تواند در مرز دو 
منطقه باشد. به عنوان مثال خيابان يك عامل اساسي شهر مي باشد كه 
از يك تهي و دو كناره تشكيل يافته است. محدوده  مناطق كه منطبق با 

محور خيابان هاست، نفي اين واحد فضايي و اجتماعي است. 
2- سلسـله مراتب اسناد برنامه ريزي شهري : چه جهت گيري هايي 
منبعث از طرح مجموعه  شهري تهران، برنامه  ملي پنج ساله، برنامه ريزي 
منطقه اي،  برنامه هاي حمل و نقل و غيره وجود دارد؟ به عنوان مثال رشد 
گسترده  شهري كه در طرح تفصيلي منطقه  22 وجود دارد و مغاير با 

جهت گيرى طرح مجموعه شهري است. 
3- روش شناسى، تطابق و محدوديت هاي طرح هاي تفصيلي محلي :  
بدون شك اين كار با سرعت انجام گرفته و ضوابط كاربري زمينه بدون 
ــده اند. در نتيجه  پيشنهادها بيشتر متمركز بر  ــي ش تأمل كافي بررس
قطعات زمين (قابل ساخت) است و جنبه هاي ديگري را كه يك طرح 
جامع بايد به آن بپردازد فراموش كرده اند. به عنوان مثال چشم اندازهاي 
وسيع شهري بررسي نشده اند؛ فضاي باز يك مقوله همگاني است ولى 
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بـراي ما درك مسـير 
و  ظهـور  منطقـي 
و  اهـداف  پيدايـش 
آن چـه كه بـه عنوان 
«پروژه» مناطق نشان 
داده شد، ممكن نبود. 
در واقع آن چه ديديم 
پيشنهادهايي  بيشتر 
شـبيه به يك پـروژه 

معماري بزرگ بود.
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در اين جا به صورت مابه ازاي ترافيكي و بدون تفكر و فقط در قالب ناحيه 
و منطقه بررسي شده است. 

ــن در حمايت  4-   فقدان موضوعات چند وجهي : فقدان اهداف روش
ــخص نمي سازد كه آن ها به چه جهت گيري هاي آشكار  از طرح ها مش
ــازي (آيا الزم است  ــكار پاسخ مي دهد : سياست هاي خانه س يا غيرآش
ــاخته شود و براي چه كساني؟). فعاليت ها (يك  كه اين تعداد خانه س
قطب يا چند قطب؟ با چه تراكمي و با توجه به چه ميزان سطح شبكه 
ــرمايه گذاري  حمل و نقل؟) ارتباط متقابل حمل ونقل و فضاهاي باز (س
در حمل ونقل عمومي و فعاليت هاي شهري با پيش بيني شبكه عبور 

دوچرخه اما نه به شكل اضافه ظرفيت شبكه راه ها).
 رهنمود ها

ــخيص موازي در دو سطح كلي و محلي، بر گرايش هاي  دو نوع تش
ــخيص به طور ضمني در 22  اصلي تمركز دارد. از آن جايي كه اين تش

منطقه مشترك خواهد بود بايستي توضيحاتي در هر بخش داده شود. 
چگونه طرح مي تواند با شكل دادن به تشخيص ها، سؤاالتي را در حوزه  
جغرافيايي خود برپا دارد؟ با پاسخ به كدام سؤاالت است كه گرايشات 
طرح نمايان مي شود؟ كدام اوليه هستند كه طرح ها سعي در پاسخ گويي 
به آن ها دارند؟ طرح بايستي به ابزار اصلي تحليل مبدل شود زيرا امكان 

دست يابي به اين موارد ذيل را فراهم مي نمايد :
ــكيل دهنده   ــت ممكن، انتخاب عناصر تش ــم اندازي از واقعي  چش

چشم انداز، موضوعاتي كه به عنوان ساختار محسوب مي شود. 
اين شيوه همچنين بر ويژگي ها و هويت هاي محلي از طريق تفاوت 
قائل شدن بين مشكالت مشترك و يا كلي، پاسخ خواهد داد. به ويژه، 
ــه پهنه بندي (زونينگ) مناطق بهتر است  ــت يابي به نقش قبل از دس
ديدگاهي در مورد سرفصل ها داشته باشيم. به عنوان مثال سرفصل هاي 
حمل ونقل و تراكم در موقعيت مكاني فعاليت ها، مسكن و تفاوت هاي 

اجتماعي (كه بايد اصالح شوند) نقش مهمي دارد.
ــه در تلفيق طرح هاي  ــتي اطمينان يافت ك از نظر عملي نيز بايس
ــاي طرح و عوامل  ــاد يا ضعف طراحي در لبه ه ــي  22گانه، تض تفصيل

مشترك طرح ها وجود نداشته باشد. 
با فقدان اين آزمايش در مورد نزديكي طرح ها به يكديگر مشكل است 

بدانيم كه آيا بايستي روي اين اسناد جهت تدوين يك راهنماي مشترك 
كه نشان دهنده رويكرد مشترك همگاني است، كار كرد يا خير؟

ج ) عناصر تحليلي در رويكردهاي موضوعي 
ج-1) ايجاد طرح هاي حمل و نقل عمومي و پروژه هاي جاده اي با توجه 

به مدل توسعه  شهري 
 موضوعات ارائه شده

تفكر درباره  سازماندهي حمل ونقل به طور عمده ناشي از مطالعات 
ــال هاي 1350 الي 1354 جهت تدوين طرح جامع  «سوفرتو» بين س
حمل ونقل و ترافيك جاده اي مي باشد. در آن موقع سه سناريو پيش بيني 

شده بود:
 ايجاد يك شبكه راه هاي مختلط  براي اتومبيل هاي شخصي، اتوبوس 

و تاكسي
 ايجاد شبكه  راه هاي حداكثر با احداث بزرگراه ها  

 ايجاد سيستمي مختلط با يك شبكه  راه هاي شهري (يكپارچه كردن 
چند محور بزرگراهي) و شبكه  مترو 

ــناريوي سوم انتخاب گرديد. هدف هم، دست يابي به استفاده  كه س
ــال 1399مي باشد. در آخر بايد گفت،  از مترو به ميزان 40 درصد تا س
ــده اند و  ــا اغلب در طرح عملياتي فضاهاي عمومي فراموش ش پياده ه

پيش بيني هايي در جهت استفاده از دوچرخه تقريباً  وجود ندارد.  
 ارزيابي شيوه و محتوا  

ــش مي رود. اولين  ــر مراحل زيادي به موازات هم پي ــال حاض در ح
ــرفصل هاي مورد مطالعه از  ــهري است ولي س آن طرح حمل ونقل ش
ــيار  ــهري به ويژه در مورد كاربري اراضي و تراكم ها بس انتخاب هاي ش
دور به نظر مي رسد. مسئله بهبود يكپارچگي بزرگراه هاي درون شهري 
ــي از آن ها در درازمدت) شايستگي آن را دارد كه  (حتي با حذف بخش
ــي (نحوه  برخورد و  ــود. موضوع فضاهاي عموم نگاه ويژه اي به آن بش
استفاده) كه موضوع اساسي براي كيفيت زندگي، منظر و تصوير كلي 

شهر مي باشد نيز بايستي به طور ويژه در نظر گرفته شود.
 رهنمودها

كار موازي درباره  ظرفيت هاي توسعه  شهري (اراضي ذخيره، توزيع 
كاربري ها و تراكم آن، محل يابي محله مركزي بازرگاني) CBD و تفكر 

كوهستاني،  منبع: گزارش
APUR
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درباره  توسعه و استفاده از شبكه هاي حمل و نقل اجتناب ناپذير به نظر 
مي رسد. موضوع فضاهاي باز بايستي جايگاه مهم تري در مطالعات جاري 
به خود اختصاص دهد. به نظر مي رسد كه به صورت متناقضي از يك سو، 
ــتفاده از وسايل حمل و نقل عمومي و كاهش تردد  اولويت مطلق به اس
اتومبيل ها داده مي شود و از سوي ديگر تعريض بعضي محورهاي عمده 
ــهري هم چنان ادامه مي يابد و يا  ــهر علي رغم از بين رفتن منظر ش ش
ــطح در چهار راه ها احداث مي شود. مسئله پارك  گذرگاه هاي غيرهمس
اتومبيل(در خيابان ها و در مناطق خصوصي) الزم است به عنوان ابزاري 
ــط يك گروه كاري ويژه بررسي شود. نكته   جهت تنظيم ترافيك، توس
مهم ديگر مربوط به ارتباط تهران و محيط پيرامون آن است : ارتباطات 
ــي و يكپارچگي آتي فرودگاه ها،  ــي آتي در مقياس ملي و بين الملل ريل
ارتباطات جاده اي (و حتي در درازمدت ريلي) با درياي خزر از اين جمله 

هستند. 
ج-2) تفكر موازي درباره جمعيت و مسكن

ــاختن كيفيت زندگي بهتر براي  هدف نهايي طرح جامع فراهم س
ــكن، مقررات ساخت و ساز،  ــاكنان تهران است. اين امر از طريق مس س
ــازي و حفاظت از ميراث مي تواند به دست شهرداري انجام شود.  نوس
ــتي به صورت مجموعه اي در  ــكن و اقتصاد بايس لذا به جمعيت، مس
ــود. هيئت APUR از مطالعات انجام گرفته در تهران  كنار هم فكر ش
در زمينه محتواي مطالعات فرادست، جمعيت و ويژگي هاي جمعيتى، 
شاخص هاي مسكن و تغييرات آنها، «چشم انداز مناطق» نگاشته شده 
توسط 22 مشاور و اطلس كالن شهر تهران، مطلع شد اما در بين اسناد 
ــط هيأت، تنها سندي كه جنبه  كلي داشت  ــده توس كتبي دريافت ش
ــران) بود. ولي به طور  ــس TGIC  (مركز اطالعات جغرافياى ته اطل
طبيعي اطلس، سندى است كه جنبه راهبردى چندانى ندارد.  مطالعات 
22 مشاور  هم حاوي جنبه هاى تخصصى عناصر اجتماعي - جمعيتي 

نيستند.
 ارزيابي اهداف

 اهداف بازنگري در طرح جامع در حال حاضر اهدافي «تدافعي»[انفعالي] 
ــتند؛ پايان بخشيدن به توسعه  نامنظم ساخت و سازها كه به دليل  هس
تجاوز از تراكم مجاز و خريداري تراكم اضافي انجام گرفته و پرداختن به 
مشكالت عاجل از قبيل پيشگيري از خطر زلزله، كاهش آلودگي، مقابله 
ــتم حمل و نقل و ... كه اصوالً نمى تواند ديدگاهي  با گره خوردگي سيس
راهبردي براي توسعه  تهران پيشنهاد نمايند. مي توان چنين فكر كرد كه 
مطالعات اوليه تحليلي در موضوعات جمعيت، مسكن و اقتصاد نتوانسته 
 است يك تشخيص واقعي ارائه  دهند. همچنين مطالعات فوق به ويژه 
ــاي جمعيتي براي مناطق،  ــد مطالعات راهبردي اقتصادي، دورنم فاق

تحليل اجتماعي و پيشنهاداتي براي مسكن مي باشد. 
شهرداري چهار اقدام موازي را به كار گرفته است : هماهنگي طرح 

جامع، مطالعات فرادست، هماهنگي در سطح مناطق و راهبرد توسعه 
شهري(CDS)، هر كدام از اين گروه ها در توصيف رهنمودهاي اجتماعي 
– اقتصادي نقش ايفا مي نمايد. تحقق سرفصل هاي «مطالعات فرادست» 
ــي خواهد بود. اين سرفصل ها  مرحله اي تعيين كننده در آسيب شناس

عبارت است از : 
ــان و گروه هاي ذي نفع،  1 دورنماي آتي تهران از ديد مردم، كارشناس
دورنماى تمركز زدايي از تهران و دورنماي نقش ملي و بين المللي تهران 

از جنبه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي.  
2 بازبيني مطالعات راهبردي «طرح مجموعه شهري تهران» و عوامل 
ــهم  ــذار در تغييرات جمعيتي، بازبيني دورنما و راهبردهاي س تأثيرگ
ــرط ها و واقعي  جمعيتي در تهران و حوزه هاي ديگر و بازبيني پيش ش
كردن شرايط راهبردهاي توسعه، مانند مديريت شهري و تأمين مسكن  
ــعه  تهران از  ــرانجام تهيه گزارش دورنماي آتي و راهبردهاي توس و س

ديدگاه منطقه اي. 
 ارزيابي نحوه  كار : نياز شديد به هماهنگي 

 نحوه  كار مبتني بر هماهنگي بين گروه هاي مسئول تعيين راهبرد 
ــت،  ــي طرح جامع، مطالعات فرادس ــد : هماهنگ طرح جامع مي باش
هماهنگي در سطح منطقه اي، راهبرد و توسعه  شهر كه مسايل اجتماعي 
ــط اين چهار گروه در نظر گرفته شده اند. ميدان عمل  – جمعيتي توس
ــا تالقي دارد. به عنوان مثال تعيين راهبرد اقتصادي جزء وظايف  آن ه
ــت. رهنمودهاي مربوط به مسكن در حوزه  اختيارات 3  هر 4 گروه اس
گروه است. در بين مطالعات مربوط به طرح ها هيئت از مطالعات پروژه 
GAMA/GIS   (GAMA: Computer Aided Mass Appraisal)

ــا در صورتي كه به اتمام  ــد اين كاره ــالع حاصل نمود. معلوم ش اط
برسد ابزار خوبي براي شناخت اجتماعي و مستغالت تهران محسوب 
ــب خواهد بود كه در مطالعات مربوط به تشخيص  مي شود و مناس

مورد استفاده قرار گيرد. 
 رهنمودها  

با توجه به مطالعات اجتماعي – جمعيتي، موضوعاتي پيشنهاد شد 
ــه از آن جمله مى توان  ــادل تجربه صورت گيرد ك ــه درباره  آن ها تب ك
ــاس  ــا افق2010 - 2020 - 2030  بر اس پيش بينى هاى جمعيتى ت
گروه هاى سنى، فرضيات مربوط به ميزان تولد، مرگ، مهاجرت و نيز حل 
مشكل مسكن را عنوان كرد. در حوزه مسكن هم به تجربيات مسكن 
اجتماعى در فرانسه و پاريس توجه شود، براي ترغيب بخش خصوصي 
ــكن هاى فرسوده كمك هاى  ــازي محالت و نوسازى مس به باز زنده س
دولتى در نظر گرفته شود و مراكز توليدى تجارى در مكان هاى محلى 

مكان يابي شود.
د ) بررسي يكپارچه  محدوديت هاي مرتبط با مخاطرات طبيعي  

 ارزيابي  
ــوا، آلودگي صوتى،   ــده در مطالعات آلودگي ه موضوعات مطرح ش
مديريت زباله، خطرات طبيعي (سيل و زمين لرزه) و تأمين آب آشاميدني 

را شامل مى شود.
ــه طور جامع  ــيل ب ــد به بعضي موضوعات نظير س ــه نظر مي رس ب
ــده است. در حالي كه به موضوعات ديگر نگاهي كلي شده  پرداخته ش
ــت (كيفيت هوا، مديريت زباله) يا حتي كامالً ناديده گرفته شده اند  اس
(بازيافت فاضالب). مسئله كيفيت هوا به عنوان يك مشكل شهري مورد 
بررسي قرار نگرفته است. مشكل آلودگي صوتي به مسئله كيفيت هوا 
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در حوزه مسـكن هم 
مسـكن  تجربيات  به 
اجتماعى در فرانسـه 
و پاريس توجه شـود، 
بـراي ترغيـب بخش 
بـاز  بـه  خصوصـي 
زنده سـازي محالت و 
نوسـازى مسكن هاى 
فرسـوده كمك هـاى 
دولتـى در نظر گرفته 
شـود و مراكز توليدى 
تجـارى در مكان هاى 
محلى مكان يابي شود.
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نيز بسيار نزديك است : صدا و آالينده هاي محيطي هر دو اثرات جانبي 
سوخت هاي فسيلي هستند (در حمل و نقل و صنعت). مديريت زباله، 
زمينه اي كه بايستي مورد توجه قرار گيرد. رشد اقتصادي سال هاي اخير 
كشور باعث ايجاد تغيير در تركيب محتواي سطل هاي زباله تهران شد: 
ــد (74 درصد) در حالي كه  ــال پيش عمدتاً آلي بودن زباله هاي 10 س
ميزان ظرف هاي بسته بندي افزايش يافته است. اين مالحظه در مورد 
ــوزاندن زباله ها  ارزش انرژي زباله ها دليل مضاعفي در تأييد راه حل س
ــت. در مورد خطرات طبيعي (خطر زمين لرزه و سيل) و مناطق در  اس
ــود دارد كه طرح كاربري زمين بتواند  ــرض خطر آيا اين امكان وج مع
به طور سيستماتيك ايجاد چنين فضاهايي را در نظر بگيرد. (پارك ها، 
زمين هاي ورزشي و غيره)؟ آيا آسيب پذيري شبكه ها (آب آشاميدني، 
گاز، برق و غيره) مورد مطالعه قرار گرفته است؟ و آينده نگرانه تر آيا اين 
موضوع در طرح آتي شبكه آب شست و شو، آب خام مد نظر قرار گرفته 
ــيل و آب گرفتگي كه پايتخت ايران با آن  ــت؟ حوادث مرتبط با س اس
مواجه است پديده هاي شديد و ناگهاني است. در فرانسه، دولت، مسئول 
ــي از خطرات طبيعي است و طرح هاي پيش گيرانه اي در  حوادث ناش
سطح منطقه اي تصويب شده است. اين طرح ها مناطقي را كه در آن ها 
مقررات ويژه شهرسازي اجرا مي شود، مشخص مي نمايد. (به عنوان مثال: 
محدوديت در ساخت و ساز مسكن، الزام استفاده از مصالح ساختماني 
ــگيري از لطمه  كه بتوانند آب گرفتگي طوالني را تحمل نمايند، پيش
ــوي طرح هاي توسعه  شهري ويژه و غيره). اين  ــت از س به محيط زيس
طرح ها همچنين عواملي كه مسئول كار روي طرح هاي مديريت بحران 
مربوط به خود هستند را مشخص مي نمايد تا در صورت لزوم تداوم كار 
آن ها را تضمين نمايد : شبكه هاي حمل و نقل عمومي، تشكيالت اداري، 
بيمارستان ها،  موزه ها، ادارات، شبكه هاي توزيع سياالت (آب،  سوخت و 
غيره). مسئله تأمين آب آشاميدني يك مسئله اضطراري براي پايتخت 
ايران است. آيا طرح آتي پيش بيني كرده است كه اقداماتي براي حفاظت 
از منابع طبيعي حتي در مناطق بسيار شهري اتخاذ شود؟ به شبكه آتي 
شست و شو (آب خام) نيز اشاره اي نشده است، در حالي كه اين امر يك 
ابزار كليدي حفاظتي محسوب مي شود. مسئله نفوذناپذير ساختن زمين 

نيز در طرح مطرح نشده است و اين كه چگونه با مفهوم «فضاي باز» (كه 
در ضوابط وجود دارد) ارتباط برقرار مي كند؟ با توجه به مشكالت تأمين 
ــت هاي وسيع درخت كاري در دامنه هاي البرز  آتي آب،  آيا تداوم سياس

(آبياري زيرزميني) از سوي طرح آتي زير سؤال رفته است؟ 
 رهنمودها

ــث درباره  ــت محيطي بتواند بح ــكالت زيس به منظور آن كه مش
كاربردهاي زمين را مطرح سازد، مناسب است كه يك سند نتيجه گيري 
ــنتز) كه در آن وضعيت تفكرات و شناخت هاي موجود در مورد هر  (س
ــده باشد، تهيه شود. اين سند  موضوع (آب، هوا، صدا و غيره) جمع ش
فقط به كار كارتوگرافي و يا يكپارچه  شدن در يك پايگاه GIS، كه اكثر 

اسناد ارائه شده چنين نشان مي دهد، نبايد محدود شود.
ويژگي هاي اين ديدگاه  كلي، چند مورد است : در ابتدا مشكالت بسيار 
فراگير زيست محيطي را برجسته مي سازد (به عنوان مثال : دوگانگي 
بين شبكه آب شست و شو (خام) و تأمين آب آشاميدني)، تفرق ابزارهاي 
مديريتي در اغلب نهادها (به عنوان مثال در ايران مديريت زباله به عهده 
وزارت كشور است در حالي كه مديريت آب به عهده وزارت نيرو است). 
اين موضوع مقياس مناسب برنامه ريزي را برجسته مي سازد : مقياس 
حوزه آبگير براي مسايل آب (اين موضوع بعضي مناطق روستايي را نيز 
ــامل مي شود)، مقياس مجموعه شهري براي كيفيت هوا،  در تهران ش
مقياس حوزه هاي تخليه زباله و غيره. اين امر همچنين امكان انسجام 
بين ابزارهاي برنامه ريزي زيست محيطي و طرح هاي كاربري زمين را 
فراهم مي سازد. چنين سندي ابزار مناسبي براي كمك به تصميم گيري 

مسئوالن منتخب است.
3-  نتيجه گيري

براي جمع بندي، رهنمودهايي كه مي تواند در تقويت كار برنامه ريزي در حال اجراي تهران كمك رساند ارائه مي شود : 
1 انجاِم كاري تلفيقي و تكميلي برروي مطالعات تشخيص از طريق يك طرح كلي 

2 طرح كلي به عنوان ابزاري براي تحليل  
3 تشخيص در مقياس كلي

4 تشخيص در مقياس محلي 
تشخيص هاي محلي و كلي، سناريوهاي جايگزين به وجود مي آورد، اين تعامل دائمي بين مقياس هاي مختلف، عمدتاً براي توسعه كليه مناطق و شهر در 

كليت آن بسيار اساسي مي باشد. در اين سطح از تفكر است كه مي توان سناريوهاي گوناگون تهيه كرد تا به سؤاالت و مشكالت پاسخ داده شود.
5 مكمل مطالعات  

با اين حال يك تالش بزرگ ديگر براي بررسي هاي اقتصادي – اجتماعي الزم است؛ چرا كه طرح جامع و همچنين طرح هاي تفصيلي نمي تواند فقط 
به موضوع كاربري زمين و زونينگ بپردازد. زيرا قبل از هر چيز بايد به ساكنين شهر بپردازند. مطالعات مربوط به جمعيت، مسكن، بازار مستغالت، 
فعاليت هاي اقتصادي در درك از يك شهر و ساكنان آن مهم هستند. بين جمعيت و محيط شهري كه در حقيقت شهر را مي سازد تعامل وجود دارد. در 
خصوص مسايل زيست محيطي، اطالعات بيشتري در مورد آلودگي هوا، مزاحمت هاي صوتي، مديريت زباله ها، آب آشاميدني به همراه توصيف بهتر در 
مقياس هاي مناسب بسيار مفيد خواهد بود. مسكن، جمعيت و اقتصاد بايستي موضوع يك مطالعه تلفيقي قرار گيرد، زيرا پويايي  آن ها به شدت مرتبط با 

يكديگر است. با اين اوصاف وجود گروه هاى كارى 6 تا 8 نفره براى تعيين سياست هاى موضوعى شهر ضرورى مى باشد.
6 تشكيل يك كميته راهبردي براي ارزيابى نتايج كارگروه ها و تدوين ايده شهر  
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كـه  آن  منظـور  بـه 
زيسـت  مشـكالت 
محيطـي بتواند بحث 
كاربردهـاي  دربـاره 
زمين را مطرح سازد، 
مناسب است كه يك 
نتيجه گيـري  سـند 
آن  در  كـه  (سـنتز) 
وضعيـت تفكـرات و 
شـناخت هاي موجود 
در مورد هـر موضوع 
(آب، هوا، صدا و غيره) 
جمع شده باشد، تهيه 

شود. 


