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مفهوم فضاي باز عمومي1
فضاي ش��هري مفهومي عام و گسترده است که جنبه هاي مختلف 
فضا را شامل می شود. در میان فضاهاي شهري، فضاهاي باز عمومي 

از اهمیت ویژه اي برخوردار است. بسیاري از طراحان شهري به نقش 
انکارناپذی��ر فضاهاي باز عمومي به عن��وان یکي از اجزاي عملکردي 
یک محیط ش��هري سالم اشاره دارند. فضاهاي باز عمومي به واسطه 
رخ دادن تعامالت اجتماعي قوي، مي تواند حس تعلق افراد به مکان 
را افزایش داده و باعث بهبود شاخص هاي سالمت در جامعه از طریق 

تماس مردم با محیط باشد. 
فضاي باز عمومي، مفهومي مجرد اس��ت که توس��ط شهرس��ازان و 
معماران منظر مورد استفاده قرار مي گیرد. مفهوم فضاي باز عمومي 
را مي توان در حوزه اش��تراک میان فضاهاي باز2 و فضاهاي عمومي3 
مورد شناس��ایي قرار داد. "فضاهاي باز عمومي، به فضاهاي بیروني 
اطالق مي ش��ود که فرصت هایي در ارتباط با تفریح، تفرج در فضاي 
طبیعي، حوزه هایي جهت اتفاقات ویژه و مجالي براي فراغت از شهر 

.)Carmona et al, 2003: 188( "را برای تنفس ایجاد مي کند

انواع فضاهاي باز عمومي
در دس��ته بندي کلي، فضاهاي باز عمومي به دو دسته »فضاهاي باز 
خطي« )کریدوري( و »فضاهاي باز عمومي پهنه اي« تقسیم مي شود. 
مطابق با تعریف، فضاهاي باز عمومي مي تواند شامل گستره وسیعي 
از فضاها از مانند رود- دره ها، کریدورهاي س��بز طبیعي )ره باغ ها(، 

پارک هاي جنگلي، نواحي طبیعي حفاظت شده، آبگیرها و ... باشد.

کارکرد و آینده فضاهاي باز عمومي باکیفیت در شهر
تحقیقات انجام ش��ده توسط کمیس��یون معماري و محیط مصنوع4 
)2002( در م��ورد کارکرد فضاهاي ش��هري واجد کیفیت مطلوب، 

هفت محور کلي را معرفي مي کند :
 افزایش ارزش اقتصادي و جذب سرمایه
 تقویت کارکرد اجتماعي فضاهاي شهري

 تأثیر بر سالمت جسمي و رواني افراد
 تشویق حرکت پیاده در فضا

 فایده رساندن به کودکان و جوانان
 کاهش جرم خیزي

.)CABE, 2002: 6-30(حفظ تنوع گونه هاي زیستي و طبیعت 
در س��الیان اخیر، حرفه مندان شهرس��ازي جه��ان در نگاه به آینده 
فضاهاي باز عمومي، بر پاره اي از روش های برگرفته از رهیافت هاي 
اکولوژیکي متمرکز ش��ده اند و بر لزوم یکپارچه دیدن فضاهاي باز و 
ایجاد س��امانه اي به هم پیوس��ته از فضاهاي باز عمومي در شهرها 
اصرار مي ورزند. اندیشمندان این نگرش معتقدند که سامانه فضاهاي 

.)Thompson, 2002( باز عمومي است که شهر را شکل مي دهد

فضاهاي باز عمومي تهران
با توجه به تعریف ارائه شده از فضاهاي باز عمومي به عنوان »فضایي 

ام��روزه رش��د و 
گسترش فضاهاي 
ب��از عموم��ي در 
به  ش��هر  لبه هاي 
عن��وان فرصت��ي 
ب��راي پيوند ميان 
محي��ط طبيعي و محي��ط مصن��وع در كانون توجه 
حرفه مندان شهرس��ازي در شهرهاي مختلف جهان 
قرار دارد. هدف اصلي شهرسازان در پرداختن به اين 
موضوع، ساختاربخشي لبه هاي شهري و استفاده از 
فضاهاي باز عمومي درقالب پهنه هاي تفرجگاهي است 
كه توجه همزمان به حفاظت از زيس��ت بوم و ايجاد 
بستري فراغتي به منظور افزايش تعامالت اجتماعي و 

تقويت حيات مدني را مد نظر دارد.
نگاهي به جغرافياي تهران نشان مي دهد كه رود_ 
دره هاي هفت گانه شهر به عنوان كريدورهاي طبيعي 
امتداد يافته از دل كوه هاي البرز به درون بافت شمالي، 
پديد آورنده فرصت هاي ارزشمندي هستند كه علي رغم 
تأكيد مسئولين به ايجاد فضاهاي سبز شهري و افزايش 

سرانه فضاي سبز، كمتر مورد توجه واقع شده اند. 
اين مقاله به بيان مفهوم فضاهاي باز عمومي پرداخته 
و با معرفي دوگونه اصلي فضاهاي باز عمومي پهنه اي 
و فضاه��اي باز عمومي خطي بر گون��ه دوم اين نوع 
فضا متمركز شده اس��ت. در ادامه، خيابان دربند� حد 
فاصل ميدان دربند تا ميدان س��ربند� واق��ع در رود� 
دره دربن��د منطقه يك تهران به عنوان يكي از مهم ترين 
فضاهاي باز عمومي خطي مورد اس��تفاده شهروندان 
تهراني معرفی می شود. سپس مسائل و مشكالت اصلي 
پيش رو در تقويت اين پهنه تفرجگاهي بررسی شده كه 
در نهايت دو عامل »تناقضات درون اسنادي« و »تناقضات 
ميان اسنادي« به عنوان عوامل اساسي پاسخده نبودن اين 
طرح ها به نياز استفاده كنندگان اين خيابان و عدم توفيق 
حرفه مندان در تقويت تعامالت اجتماعي و حيات مدني 

در آن شناسايي شده است.

سید عبدالهادي دانشپور / دکتري طراحي شهري، استادیار گروه شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود الهي / کارشناس ارشد طراحي شهري 

واژگان کلیدی : فضاهاي باز عمومي، لبه هاي تفرجگاهي، 
حیات مدني، شهر تهران، خیابان دربند.

Daneshpour@iust.ac.ir

Msd.elahi@gmail.com
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بیروني با قابلیت دسترس��ي عمومي و ایجادکننده فرصت در جهت 
تفریح و تفرج در فضاهاي طبیعي«، مي توان به فضاهاي باز عمومي 

تهران اشاره کرد :
 فضاهـاي باز عمومـي خطي : ش��امل رود- دره ه��اي دارآباد، 

جمشیدیه، دربند، ولنجک، درکه، فرحزاد و ... .
 فضاهاي باز عمومي پهنه اي : شامل پارک هاي جنگلي لویزان، 
سرخه حصار، نصر، پردیسان، چیتگر، طالقاني، پارک جمشیدیه، کاخ 

موزه سعدآباد و ... .

خیابان دربند تهران
خیابان دربند در بخش ش��مالي شهر تهران، در ناحیه3 منطقه یک 
شهر تهران واقع شده است. این خیابان با طول زیاد و پیچ وخم هاي 
فراوان، می��دان قدس تجریش را به میدان س��ربند )بخش ابتدایي 
پهنه تفرجگاهي دربند( وصل می کند. این خیابان در طول مس��یر 
ویژگي هاي فعالیتي متفاوتي را پذیرا ش��ده اس��ت. نوش��تارحاضر، 
محدوده عملکردی فضاي باز تفریحي این خیابان، حدفاصل میدان 

دربند تا میدان سربند را مورد مطالعه قرار داده است.
با توجه به تقسیمات محدوده شهري تهران، حوزه فراگیر تأثیرگذار 
بر خیابان دربند را مي توان محدوده تجریش و در مرحله بعد منطقه 
یک شهرداري تهران دانست. منطقه یک در شمال شهر تهران و در 
دامنه البرز واقع اس��ت. وس��عت حدودي این منطقه 77/5 کیلومتر 
مربع و شامل 6 ناحیه است. مرز شمالي این منطقه ارتفاعات 1800 
متر )مرز محدوده 25ساله تهران(، مرز شرقي آن امتداد خیابان 30 
اردیبهش��ت، مرز جنوبي آن بزرگراه چم��ران، مدرس و صدر و مرز 

غربي آن خیابان اوین است.
خیاب��ان دربند ته��ران در وضعیت کنوني آمی��زه اي از کاربري هاي 
س��کونتي، تجاري، اداري و خدمات گردش��گري اس��ت. گروه هاي 
عمده اس��تفاده کننده از این فضا شامل ساکنین حاشیه آن )شامل 
س��اکنین محالت کنارمحله، آسیاب گیالسي، دره عبدا... و سربند(، 
گردشگران )کوهنوردان حرفه اي، گردشگران تفریحي(، مغازه داران و 
ساکنین مسیر رود� دره دربند باالتر از میدان سربند تا بخش منتهي 

به پس قلعه در شمال مسیر رود دره دربند است.

مشكالت موجود در توسعه گردشگري خیابان دربند 
 عدم تعریف مش��خص حریم و ضوابط محدودکننده ساخت و ساز 

در محدوده
 گس��ترش ساخت و س��از در ارتفاعات 1800 متر و تخریب منابع 

طبیعي
 کمبود فعالیت هاي ارائه دهنده خدمات به گردش��گران در جداره 
همکف خیابان دربند در طول مسیر و استقرار فعالیت هاي سکونتي 

و نظامي ناسازگار با توسعه امر گردشگري در محدوده
 تخریب گس��ترده باغات و ایجاد س��اختمان هاي بلندمرتبه بدون 
توجه به توپوگرافي زمین در لبه خیابان دربند که موجب جداره هاي 
صلب و مس��دود شدن گس��تره دید درون خیابان به حوزه پیرامون 

شده است
 عدم توجه به بحث پیاده مداري، عرض نامناس��ب و کیفیت پایین 

پیاده روها

 عدم توجه به س��امانه حمل و نقل عمومي و کمبود پارکینگ در 
محدوده.

 وجود جداره صلب در ضلع ش��مالي کاخ س��عدآباد و عدم امکان 
ادامه حرکت پیاده در حاشیه رودخانه دربند به سمت پل تجریش.

 وجود کاربري هاي رها ش��ده بزرگ مقی��اس )هتل دربند( در لبه 
غربي خیابان دربند.

جایگاه خیابان دربند در طرح هاي فرادست
از مهم ترین اسناد موضوعي و موضعي تهیه شدة تأثیرگذار بر خیابان 
دربند مي توان به طرح کوهساران و مصوبه کوهساران شمالي، طرح 
س��اماندهي محله باغ ش��اطر دربند، طرح جامع ته��ران با رویکرد 
س��اختاري راهبردي مصوب س��ال 86 و الگوي توسعه منطقه یک 

شهر تهران به عنوان آخرین سند هدایت تهیه شده اشاره داشت.
الگوي توسعه منطقه یک شهر تهران همزمان با مطالعات طرح جامع 
توسط مهندس��ین مشاور بافت ش��هر به کارفرمایي نهاد برنامه ریزی 
و توس��عه ش��هر تهران تهیه شد. س��اختار کلي این طرح مشتمل بر 
دو بخش ش��ناخت وض��ع موجود، امکان��ات و محدودیت ها و تدوین 
چشم انداز آتي و ارائه الگوي توسعه منطقه است. جدول ذیل به بررسي 
نتایج کاربردي تصمیمات طرح هاي فرادس��ت در ارتباط با مشکالت 
پیش رو در تقویت پهنه تفرجگاهي دربند و فضاي باز عمومي خیابان 

دربند به ترتیب تقدم و تأخر زماني تهیة طرح ها پرداخته است.

دید مدل سازی شده به خیابان دربند
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دیدگاه سندنوع سند
نتایج کاربردي مورد استفاده

نقاط ضعفنقاط قوت
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شما
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وه
ه ک

صوب
و م

ن 
سارا

وه
ح ک

طر

سند مکمل 
از گونه 
اسناد 
هدایت 
سیاست 

محور

داش��تن  منظ��ور   
کیفیت محیط زیست 

دامنه هاي البرز
 تأکید بر نقش

رود-  دره ه��اي البرز در 
تعری��ف هویت ش��هر 

تهران
 ایجاد پهنه گردشگري 
در حوزه درون ش��هري 

کوهساران شمالي

 کنترل و نظارت ساخت و ساز در محدوده 
درون شهري کوهسار شمالي

 تدقیق مرز شمالي تهران به وسیله عوامل 
لبه اي خوانا با ایجاد کمربند سبز به عنوان 
واسط طبیعت و محیط مصنوع در ارتفاعات 

1800 متر
 ایجاد عرصه تفرجگاهي و تحدید کاربري 
مس��کوني در پهنه درون شهري کوهساران 

شمالي
 ایجاد پیاده راه طولي در حاشیه 

رود - دره دربند و ایجاد دسترسي به محدوده هاي 
شرقي و غربي و ایجاد پیوند فضایي

 تعریف پل تجریش به عنوان نقطه ابتدایي محدوده 
رود دره دربند در مطالعات حوزه نفوذ و از قلم افتادن 
محدوده میدان سربند تا پل تجریش رودخانه دربند 

شامل خیابان دربند و محدوده کاخ موزه سعدآباد

ند
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باغ 
له 

مح
ي 

ده
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طر

سند 
مکمل از 
نوع اسناد 
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مکان محور

 ارتقای کیفیت فضایي 
محدوده محله باغ شاطر 
دربند برای پاسخگویي 
شهروندان  نیازهاي  به 

این محدوده
 لزوم خ��ارج نمودن 
محل��ه ب��اغ ش��اطر از 

حالت بن بست موجود

 لزوم حفظ س��اختار طبیع��ي منطقه در 
پیشنهادات آتي براي شبکه دسترسي ها در 

محدوده خیابان دربند 
  ل��زوم توج��ه به ش��یب زی��اد و خطرات 
مجاورت با گسل در طرح پیشنهادي براي 

محدوده
 پیش��نهاد احداث پارکین��گ طبقاتي در 
مجاورت ب��اغ مل��ک در مج��اورت میدان 

دربند
 توج��ه به ام��کان نفوذ حرک��ت پیاده از 

جداره شرقي خیابان دربند به بافت 
 ام��کان اس��تفاده از اراضي ب��اغ ملک به 

عنوان فضاي سبز عمومي در منطقه

 ع��دم توجه به حمل و نق��ل عمومي در مطالعات 
ترافیکي 

 بازنگري در پروفیل خیابان دربند )حدفاصل میدان 
دربند تا میدان س��ربند( به منظور تسهیل حرکت 
س��واره و عدم توجه به قابلیت هاي پیاده مداري این 

محور
 پیش��نهاد اختصاص فضاي س��بز باغات واقع در 
لبه ش��رقي خیابان دربند به توس��عه ساخت و ساز 
مسکوني و عدم توجه به استقرار خدمات مورد نیاز 

گردشگران
 ع��دم توجه به خط ارتفاع��ي 1800 متر در طرح 

پیشنهادي
 عدم توجه به آثار ارزشمند خاطره اي به جاي مانده 
در لبه خیابان دربند و حریم هاي درجه یک و درجه 

دو کاخ - موزه سعدآباد در طرح پیشنهادي
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تهیه شده 
براي شهر 

 تعریف ش��هر تهران 
ب��ه عن��وان ش��هري 
جهاني در چش��م انداز 
با عملکردهاي ملي و 

جهاني 
س��ازمان  تبیی��ن   
فضایي شهر تهران بر 

اساس خوانایي
 پهنه بن��دي با توجه 
س��اختار  عوامل  ب��ه 
تاریخ��ي،  طبیع��ي، 
حرک��ت  و  فعالی��ت 
در ش��هر و مجموع��ه 

شهري تهران

پهن��ه  در  دربن��د  خیاب��ان  شناس��ایي   
درون شهري کوهسار شمالي

 حفاظت و ساماندهي کوهساران شمالي با 
ایجاد کمربند سبز و تجهیز رودخانه ها

 س��اماندهي کالبد ش��هر ته��ران با تکیه 
بر س��اختار طبیعي و و بس��ترهاي زیست 

محیطي رود�  دره ها
 ارجحیت منافع عمومي بر منافع خصوصي 
و اولویت ب��ه تقویت فضاه��اي عمومي در 

ساماندهي شهر 
 ل��زوم تبعیت از پیش��نهادات ارائه ش��ده 
در اس��ناد مکمل تهیه ش��ده براي محدوده 

کوهساران شمالي

 ع��دم توجه به اهداف و راهبرده��اي اولیه ارائه 
ش��ده توس��ط طرح جام��ع در خص��وص اهمیت 
محدوده کوهس��اران شمالي و در نهایت پیشنهاد 
پهنه مس��کوني ویژه )R21( براي بخش عمده اي 
از لبه ش��رقی و غربي خیابان دربند در حد فاصل 

میدان دربند و سربند
 ع��دم توجه به خط ارتفاعي 1800 متر در طرح 

سازمان فضایي و پهنه بندي پیشنهادي

تبیین نتایج کاربردي طرح هاي باالدست بر مشکالت موجود در خیابان دربند تهران

6



23

ویژه نامه شماره هفتم / 

ران
 ته

هر
 ش

ک
ه ی

طق
 من

عه
وس

ي ت
گو

ال

سند 
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تهیه شده 
براي یک 
منطقه 
شهري

 تثبی��ت ش��خصیت 
منطقه  وحدت یافت��ه 
یک شمیران، در قالب 
گردش��گري،  پهن��ه 
ش��هر  تفرجگاه��ي 
عن��وان  ب��ه  ته��ران 

چشم انداز منطقه 
ج��ذب  افزای��ش   
ب��راي  گردش��گران 
استفاده از تفرجگا ه هاي 

طبیعي
 ارتق��ای هویت هاي 

تاریخي و طبیعي
 افزای��ش فضاه��اي 
رفاه،  ب��راي  خدماتي 
س��المت و بهداش��ت 

عمومي ساکنین
 افزایش توان کالبدي 
عناصر منطقه در برابر 

سوانح 

  شناسایي رود-  دره ها و ارتفاعات 1800 متر، 
تله سي یژ دربند به عنوان کانون ها و محورهاي 
گردشگري در ساختار کالبدي اصلي  از منطقه 

با عملکرد محلي، منطقه اي و شهري
 دسته بندي رود�  دره ها در قالب فضاهاي 

سبز، باز و گردشگري در پهنه بندي
 اش��اره به ع��دم بهره ب��رداري صحیح از 
رود�  دره ه��اي منطقه و فاق��د حریم بودن 

آنها
 وجود 22 درصد فضاي سبز و سهم اندک 

3 درصدي فضاهاي سبز عمومي 
 اش��اره به کاربري هاي ناسازگار نظامي در 

منطقه و لزوم خروج این کاربري ها
 ل��زوم تثبیت جمعی��ت منطقه و محدود 
نم��ودن ساخت وس��از مس��کوني و توق��ف 

برج سازي
 ارائه ضوابط ویژه براي پهنه هاي مس��کوني 
پایکوهي، رود - دره ها و ارتفاعات 1800 متر

 معرف��ي طرح هاي موضوع��ي و موضعي 
ب��راي مح��دوده دربند جهت س��اماندهي 
حوزه رودخانه و س��اماندهي جداره و ارائه 

شناسنامه تهیه طرح

 عدم بازنگري در پهنه بندي ارائه ش��ده توس��ط 
طرح جامع براي خیابان دربند و پیش��نهاد مجدد 
پهنه مس��کوني ویژه )R21( براي بخش عمده اي 
از لبه ش��رقی و غربي خیابان دربند در حد فاصل 

میدان دربند و سربند
 ع��دم توجه ب��ه ارتفاعات 1800، حریم گس��ل 

زلزله و شبکه برق در پهنه بندي
 عدم انعکاس حریم گردشگري گستره کوهسار 
ش��مالي در محدوده درون شهري منطقه یک؛ از 
جمله خیاب��ان دربند حد فاصل می��دان دربند و 

سربند
 دیده نشدن روابط متقابل پهنه هاي پیشنهادي 
از قبی��ل رابطه عناصر ارزش��مند تاریخي و بافت 

همجوار
 در مطالع��ات ط��رح خیاب��ان دربند ب��ه عنوان 
خیابان جمع و پخش کننده پیش��نهاد شده است؛ 
اما در نقش��ه پیشنهادي ترافیک این معبر در رده 

شریاني درجه 2 قرار دارد.

جمع بندي
بررس��ي هاي صورت گرفته در خصوص اس��ناد باالدست و دیدگاه هاي مطرح شده در این اس��ناد در رابطه با محدوده خیابان دربند واقع در حاشیه رودخانه دربند 

نشان دهنده وجود دو دسته تناقضات شامل تناقضات دروني )در درون سند( و یا تناقضات بیروني )میان اسناد باالدست تهیه شده( است.
از تناقض هاي درون اس��نادي مي توان به س��ازگار نبودن محصول نهایي ارائه ش��ده توس��ط سند هدایت طراحي با س��نجش هاي اولیه، اهداف و چشم اندازهاي 
پیش��نهادي آن س��ند اشاره داشت. به عنوان مثال در طرح هاي جامع و الگوي توسعه منطقة یک علي رغم اینکه در مطالعات شناختي، محدوده رود- دره ها به 
عنوان فرصتي براي گس��ترش پهنه تفرجگاهي شناس��ایي شده ، اما پهنه بندي نهایي نش��ان دهنده غفلت تهیه کنندگان طرح از این موضوع و اختصاص بخش 

عمده اي از حاشیه خیابان دربند به پهنه سکونت است.
از تناقضات بیروني مي توان به عدم پیروي پیشنهادات اسناد مکمل طراحي شهري از چشم اندازها و اهداف تبیین شده مصوب در اسناد باالدست اشاره داشت. 
به عنوان مثال بیانیه کوهساران به طور مشخص بر تحدید کاربري هاي مسکوني در حوزه درون شهري کوهساران شمالي تأکید دارد درحالي که در سند مکمل 

طرح ساماندهي محله باغ شاطر دربند، پیشنهاد نهایي طرح، شامل اختصاص بخش عمده اي از لبه شرقي خیابان دربند به کاربري مسکوني است.
ش��ایان ذکر اس��ت که مجموعه این تناقضات در اس��ناد هدایت تهیه ش��ده به کارایي کمتر پیشنهادات این طرح ها در پاس��خگویي به نیاز استفاده کنندگان از 

محدوده هاي باز عمومي و عدم توفیق طرح هاي مذکور در تقویت گستره هاي تفرجگاهي در محدوده درون شهري تهران خواهد انجامید. 
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