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ويژه نامه شماره چهارم / 

مهندس «على محمد مختارى»، مدير عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهر تهران 
ــبز پيرامون شهر تهران گفت : «فاز دوم اين كمربند شامل 50 هزار  در باره كمربند س
هكتار در هيئت دولت به تصويب رسيده و بر اين اساس هر سال 2 تا 3 هكتار فضاى 
سبز در بخش برون شهرى ايجاد مى شود. توسعه كمربند سبز تهران، نيازمند در اختيار 
ــت، زيرا اراضى ملى محسوب  ــوى سازمان جنگل ها و مراتع اس ــتن اراضى از س گذاش
ــود و خوشبختانه اين سازمان تاكنون همكارى خوبى با شهردارى تهران داشته  مى ش
ــهر، اعتبار كافى براى  ــهردار تهران و تصويب شوراى ش ــت. همچنين با دستور ش اس
ــازمان قرار گرفته است. كمربند سبز از توسعه بى رويه شهرها  اين منظور در اختيار س
جلوگيرى كرده و تأثير مثبتى بر اقليم شهر خواهد گذاشت. اين كمربند نقش فيلتر را 

براى شهر، بازى مى كند.»

بزرگراه هاى سبز تهران
ــال 1389 بدنه  ــهريور س ــدس مختارى افزود : "در صورت تأمين منابع آبى تا ش مهن
ــد. تاكنون فضاى سبز بيش از40 درصد بزرگراه هاى  ــبز خواهد ش تمامى بزرگراه ها س
تهران نيز تكميل شده و اين برنامه براى بزرگراه آزادگان در حال اتمام است. هم اكنون 
عمليات اجرايى فضاى سبز بدنه بزرگراه هاى همت، حكيم، شيخ فضل ا... و امام على (ع) 
ــت. گياهانى كه براى فضاى سبز مورد استفاده قرار مى گيرند، از  نيز در حال انجام اس
گونه گياهان مقاوم و سازگار با اقليم تهران بوده و در فصل سرما نيز سبز خواهند ماند. 
استفاده از چمن نيز به دليل هزينه باالى تأمين و نگهدارى بسيار محدود شده و فقط 
ــود. براى آشنايى بيشتر مناطق با گونه هاى مقاوم،  در برخى مناظر به كار گرفته مى ش
با همكارى دانشگاه تهران كتاب گونه هاى گياهى نيز تهيه و به مناطق 22 گانه ارسال 

شده است".

گسترش عادالنه فضاى سبز در مناطق 
ــاله، فضاى سبز عادالنه را  ــم انداز 20 س وى افزود : "در نظرداريم در برنامه چهارم چش
درتمامى مناطق گسترش دهيم. با تملك و تجميع بافت هاى فرسوده در مناطقى كه از 
بافت متراكم برخوردار هستند و تبديل آنها به فضاى سبز، سرانه فضاى سبز اين مناطق 

افزايش خواهد يافت". 
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خبر

ـ شهر مى شود  تهران خاكسترى، باغ 

حاشيه خبر :
كمبود سرانه فضاى سبز تهران موضوعى نيست كه به تازگى مطرح شده باشد. با اين وجود 
به نظر مى رسد كه مديران شهرى هنوز در مراحل ابتدايى ارائه راه حل مناسب هستند. 
سبز كردن، تنها راه حل و بهترين آنها نيست؛ اگرچه اجراي آن نيز به گواهي مدير عامل 
سازمان پارك ها، به سادگي ممكن نيست و در گرو دانش، تامين منابع مالي و آب است. اما 
اگر زمينه اين كار نيز فراهم باشد، بايد دانست كه نگاه بيولوژيك به فضاي سبز مثل آن 
است كه درخت را «ماشين توليد اكسيژن» بناميم! فضاي سبز به دليل بهره گيري از عناصر 
طبيعت براي انسان جذاب است، اما عناصر ديگر طبيعت مانند سنگ، آب، خاك و ... نيز 
نبايد فراموش شود. با رويكرد كمي به فضاي سبز ، خطر تحت الشعاع قرار گرفتن جنبه هاي 

زيباشناسانه، فرهنگي و منظره سازي وجود دارد. 
استفاده از گياهان بومي، مانند توجه به معماري بومي، هويت ساز و موجب آشنايي شهر و 
آرامش فكري شهروندان است. گياهان بومي هر منطقه و كاشت آنها از عناصر هويت بخش 
سرزمين به  شمار مي روند و نبايد در روند توسعه فضاي سبز، اين زيبايي طبيعي و تاريخي 
ناديده گرفته شـود. اهميت اين نكته با به يادآوردن سابقه چند هزارساله هنر باغسازي 
ايراني كه بر جهانيان نيز آشكار است، بيشتر معلوم مي شود. بايد مراقب بود كه در انتخاب 
گونه ها و طرح كاشت تنها با يك نگاه دو بعدي به رنگ سبز نقشه و احتماال سرانه فضاي 
سبز، خود را موفق قلمداد نكنيم. نمونه اين بي توجهي را مي توان در كاشت سرو نقره اي 
(يك گونه غير بومي و صرفاً كم آب) در حاشـيه بزرگراه يادگار امام، در محدوده فرحزاد 

مشاهده كرد. جاييكه هنوز باغستان هاي توت آن مفرح و خاطره انگيز است ... 

ــد. طرح اين بنا  ــگاه تربيت مدرس افتتاح ش ــردر دانش هم زمان با ايام دهه  فجر س
-كه در قالب يك مسابقه برگزيده شد- از سوى دانشگاه تربيت مدرس به فراخوان 
ــط هيئت داوران، طرح مشترك  ــته و پس از ارائه طرح ها و ارزيابى آنها توس گذاش

«رضا عبادى» و «سارا مجدى» در تير ماه 1386 انتخاب شد.
در پاييز 1387 با همكارى شهردارى تهران مقدمات ساخت اين سردر فراهم شد و 
سازمان زيباسازى شهردارى تهران اجراى آن را به عهده گرفت. اين بنا اكنون آماده 
بهره بردارى است و به گفته معماران آن، در طراحى از مفاهيم سمبوليك و آرايه هاى 
ايرانى-اسالمى استفاده شده است. على رغم آنكه سردر دانشگاه تهران در سال1346 
ساخته شد اما اين رويكرد به طراحى ورودى دانشگاه ها  استمرار نيافت. هرچند در 
دهه اخير مجدداً توجه به طراحى ورودى دانشگاه ها افزايش يافته، اما اغلب اوقات در 
حد يك فراخوان مسابقه باقى مانده و ساخت آنها عملى نشده است. از معدود موارد 
ساخته شده مى توان به سردر ورودى دانشگاه علم و صنعت در سال 1385 اشاره كرد. 

پس از دو مورد مذكور، سردر دانشگاه تربيت مدرس به عنوان جديدترين بناى ورودى يك دانشگاه طراحى و ساخته شده است. ايجاد نمادهاى شهرى كه واجد ارزشهاى 
هويتى و فرهنگى باشد، به ارتباط شهروندان با مكان هاى شهرى كمك خواهد كرد. همان گونه كه سردر دانشگاه تهران نه تنها براى دانشگاهيان، خاطره انگيز و معنادار است 
بلكه براى شهروندان تهرانى نيز يك مكان مالقات، يك نشانه شهرى و بخشى از هويت مركز شهر تهران است. به گفته طراحان، ارتباط دانشگاه با شهر در قالب نمادى آشنا 
كه فصل اشتراك مردم با دانشگاه باشد، بخشى از ايده هاى طراحان اين بنا بوده است. احداث بناها ى يادمانى مى تواند نويد بخش توجه بيشتر مسئوالن به نقش معمارى 

در ارتقاى هويت محيط هاى شهرى و بازتعريف فضاهاى جمعى باشد.

دانشگاه و شهر
سردر ورودى دانشگاه تربيت مدرس افتتاح شد
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