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ت فرسوده شهر تهران

ي در امر نوسازي را پذير تحقق ...و تجميع متمركز
پذيري امر تحقق قبلي در جهتهايمنظر شهري گام

اول اين مقاله، بخشدر اين. احساس شود فرسوده
بندي جمعر تهران با رويكرد تحقق پذيري طرح ها

 هاي منظر شهري با طرح

تغييراتي در رويكرد سازمان صورت،س آن
وجود. سازدميي طرح را مشخصيآو كار

رااه خودكنترلي طرحهاي پذيرد، هم جنبهي
ن توجه جدي به رويكردهاي سازمان اصل

وه جدي به تعيين ميزان اقدام براساس نوع
و توانا ي خانوارهاي ساكن در تدويني شهرداري

هاي خصوصي پرهيز از ورود به عرصه بر
ن دسته اقدامات، آن هم مشروط به حضور

Ghadiri_mojtaba@yahoo.com 

رويكرد تحقق پذيري طرح ها شهري محالت فرسوده شهر تهران با

و بررسي طرح ي منظر شهري محالهال تهيه
 با رويكرد تحقق پذيري طرح ها

1مجتبي قديري:نويسنده

 00508: شماره

،منظر شهري با رويكرد مداخله مستقيم بصورت تملكهاي گذشته طرح
كه اين امر. بدنبال نداشت منظهاي به بازنگري نتايج طرح باعث گرديد

فشرح خدمات طرح منظر شهري محالتورويكرددر واقع در بافتهاي
و بررسي طرح ي منظر شهري محالت فرسوده شهرها دستورالعمل تهيه

 طرح منظر شهريپذيري، مداخله،

بنوسازي شهر تهرانرويكرد سازمان در نحوه برخورد

بر اساسهو نتايج بدست آمد هاي قبليهاي منظر شهري در گام
در واقع معياري است كه صحت عملكرد مشاورهاپذيري طرح

مي وابسته به شرايط ويژه آن كه توسط مشاور انجام،هر محل
وجود معيارهايي چون. خواهد بودها مناسبي براي ارزيابي طرح

توجه،ساكنهاي بر خانواده مختلفهاي اجتناب از تحميل هزينه
و در نظر داشتن ظرفيت و اجرهايو اجتماعي ي شهردايمالي

،رويكرد سازمان نوسازي شهر تهران،كه در نتيجه آن است
ا و به آخرين به منظور تجميع، ز دستور كار عاجل خارج شده

. شودي

و بررسي طرح هاي منظر شهردستورالعمل تهيه

دستورالعمل

 مقدمه
هاي تجربيات انجام گرفته در گام

شد بدمي بيني پيش با تصوراتي كه
ت پرداخته نوسازي دغييراتيو لزوم
عنوانبهاي بيانيهدر قالب تغييرات

. شودميو ارائه

پذير تحقق نوسازي،:ها كليد واژه

ر،"هاتحقق پذيري طرح"

ه پس از تجارب راهبري طرح
پذي توجه به امر تحقق.گرفت

و تكميل آن در هر اين معيار
و هم محكمي افزايش دهد

و اجتنها جويي در هزينه صرفه
وفني، هاي ضرورت اقتصادي

ا،برنامه نوسازي مورد انتظار
امر تملك مبتني خواهد بود؛

گذار سازنده موكول مي سرمايه

 كارشناس ارشد شهرسازي١
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و راه) حداكثر مطلوب(انداز طرح به عنوان الگوي مطلوب توان چشممي،با اين مقدمه و رسيدن به هايحل طراحي عملي براي اجرا
نكات زير كه به تناسب. بر همين پايه استوار استها پيشنهادي طرحانتخاب گزينه نهايي. ارائه نمودرا) حداكثر مقدور(الگوي مقدور 

:كندمي كمكها پذيري طرح شدن را دارد، از جمله انتظاراتي است كه به تحقق تكميلقابليتهويژگي هر محل
ت قرار گيرد؛برنامه اقدام در باف بندي آنها مبناي تدوينو اولويت ساكناننيازهاي-
 ليت اجرايي شدن سريع داشته باشند؛از نظر فني قابهاحلو راهها پروژه-
آنمي بافت ايجاد ساكنانتعهدات مالي كه پروژه براي- .باشدها كند در حد توان مالي
و مشاركت- و اقتصادي كافي براي نوسازي مردمي  در نوسازي فراهم آيد؛ ساكنانانگيزه اجتماعي
و دستگاهها كه پروژه تعهدات مالي-  باشد؛ تأمينقابل،كنندمي هاي بخش عمومي ايجاد براي شهرداري
آنو سرمايهها بخش خصوصي انگيزه مالي كافي براي ورود به بافت-  پيدا كند؛ها گذاري در
نه- و اجتماعي محالت  تنها نابود نشود، بلكه احياء شود؛ بافت اقتصادي
و پرهيز-  توجه جدي شود؛ها از ايجاد مخاطرات طبيعي در طرح به پايداري محيط زيست
 يابد؛ ارتقاءي كيفيت محيط مسكون-

 يري طرح هاي منظر شهريپذ در جهت تحقق هايي دستورالعمل

 دفتر نوسازي محلهتأسيس-1
كهدر،هن محلاتالش بر اين است كه با استفاده از همكاري مشترك مشاور محله شناخته شده مشاوربه عنوان دفاتر نوسازي دفاتري

و از ابتداي مطالعات در محالت بافتهاي فرسوده شكل گرفته ها، شامل امر تهيه اسناد نوسازي پالك،1شركت نوسازان منطقهبا است
و نظارت بر اجرا عملي گردد و اجرايي الزم،مشاوران. تدقيق اسناد پايه، تهيه طرح، صدور پروانه ساختماني را پيشنهادهاي تكميلي

.هاي محل براي تحقق اين امر ارائه خواهند كرد منطبق بر ويژگي

 مورد نياز جهت تملك محدوده-2
:، از جملهشودمي ناپذير در مواردي اجتناباما صورت نمي پذيرد، تملك در مقياس وسيع،در رويكرد جديد سازمان

و اصالح شبكه معابر، تملك باقيمانده پالك- از- در تعريض ضروري-كند كمتر باشدمي مساحتي كه مشاور تعيينچنانچه
و يا با باقيمانده پالكمي در اين صورت يا باقيمانده ملك به استفاده عمومي اختصاص؛است  مجاور تجميعهاي يابد

) به منظور اجراي كاربري تعيين شده در طرح(شود مي
و تصويب پروژه- دبزرگ مقياس هاي در صورت تعريف ازر محلهمحرك نوسازي فن كه و اقتصادي الزم برخوردار توجيه ي

دباشن
كه- و طرح توسط سرمايهمواردي و صرفاً در چارچوب برنامه  گيردميمصوب صورت هاي گذاران بخش خصوصي
و فضاي سبز مورد نياز محله-  ايجاد خدمات هفتگانه
فر در بافت فرسوده- و تراكم بناهاي و اي كه تمركز و غيرقابل نگهداري زياد است و تفكيك مجدد اراضيسوده  تجميع

جز،؛ تواند در دستور كار قرار گيرد مي .ئيات ضروري استدر اين صورت ارائه

و شهردار منطقه، رييس هيأت نوسازيهاي گانه تهران با هدف اجرايي كردن برنامه22شركتهاي وابسته به سازمان نوسازي كه در هر يك از مناطق١ منطقه تشكيل شده
 باشد مديره آن مي
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و استحكام بخشي بنا ايمن-3  سازي
مسكوني داراي هاي كيفيت محيط مسكوني، آن دسته از پالكءفراهم آمده براي ارتقاهاي مندي از كليه فرصت بهره به منظور
و مالك،و بيشتر كه با طرح تهيه شده توسط مشاور1مترمربع50مساحت  ن آنها مايل به ادامه سكونت در ملك خوداتعارض ندارند

و در عين حال بدون نياز به دوباره و استحكام بخشي دارند، توسط مشاور سازي، قابليت ايمن هستند و معرفي شونداسازي .ن شناسايي

و نوسازي-4  كاهش مبناي تجميع
دومي نتيجه مطالعات انجام شده نشان همجوار كاهش يابد، امكان پالكدهد كه چنانچه امكان تجميع براي نوسازي به حداقل

و نوسازي افزايشاتوافق مالك واقع در بافت فرسوده گوياي آن است كه هاي هم چنين بررسي متوسط پالك. يابدمين براي تجميع
تمي تحقق اين امربراي   كننده طرحن تهيهامشاور. ييد براي تجميع نيز تجديد نظر گرددأبايست نسبت به حداقل مساحت مورد

نمايد كه اين حداقل مساحتمي كيدأت با اين وجود،. نسبت به تعيين اين حداقل اقدام نمايند توانند بر پايه مطالعات ويژه محل، مي
.تواند قابل قبول باشدميمتر مربع 100 پس از تجميع به ميزانها پالك

 برخورداري از ضوابط تشويقي-5
و يا خود هاي متر مربع مساحت زمين، اعم از اينكه از تجميع پالك 100با حداقل هاي كليه مالكيت همجوار به وجود آمده باشند

و مقررات مربوط به تسهيالت تشويقي  داراي مساحت بيشتر هاي پالك2.شوندمي برخوردارپالك داراي اين مساحت باشد، از ضوابط
شوند كه ميزان آن را مصوبه شورايمي برخوردار بيشتركه از تجميع بيش از دو پالك به وجود آمده باشند، از ضوابط تشويقي 

و ساخت اين واحدها. نمايدمياسالمي شهر تهران مشخص  تمي طراحي .باشدهييد مشاور محلأبايست مورد

 كم بهرههاي وام-6
ازناكليه مالك و طويل50متر مربع، تا حداقل 100قطعات كمتر و ايمن متر مربع از وام كم بهره  مند سازي بهره المدت براي نوسازي

و ساخت اين واحد؛شوند مي مي طرح ت ها . باشدهييد مشاور محلأبايست مورد

 پذيري جمعيت-7
و تأمين، متوسط مساحت واحدهاي مسكوني،)تراكم(كننده بارگذاري پذيري محله كه تعيين براي ميزان جمعيت سطوح خدماتي

و كيفي شبكه معابر است، به خروجي مطالعات مشاور ميامشخصات كمي و تغييرات در حدي كه با اهدافن هر محله استناد شود
مي پذيري طرح باالدست مطابقت داشته باشد جمعيت ساختماني هاي شود كه تراكممي اين نكته عمدتاً از آنجا ناشي.باشد مورد قبول

) 240حداكثر(فرادست هاي بيني شده در طرح پيش % 300(تشويقي براي تجميع واحدها هاي بيني شده در تراكم پيشهاي با تراكم%
.عمالً تغييراتي را به وجود خواهند آورد)و بعضاً بيشتر از آن

و سطح اشغ ودهت-8  ال گذاري
مي توده و تعيين ميزان سطح اشغال با توجه به شرايط خاص هر محله توسط مشاور تعيين .گردد گذاري در قطعات

و مي بايست شهرداري اقدام به تملك نمي متر مربع مي باشد،50 با توجه به مصوبه شوراي شهر تهران پالكهايي كه مساحتشان كمتر از1 توانند مجوز ساخت دريافت كنند
.كندها اين پالك

و عرضه مسكن، مصوب كننده طرحن تهيهادر همين زمينه توجه مشاور2 و حمايت از توليد 46و به ويژه ماده مجلس شوراي اسالمي5/2/87ها را به قانون ساماندهي
مي7/2/88نامه اجرايي آن، مصوب آيين .نمايد جلب



نشريهاينترنتي
ي
نوساز

سالاول
-

شماره
5-

دي
ماه

1388

و بررسي طرح �رويكرد تحقق پذيري طرح هاهاي منظر شهري محالت فرسوده شهر تهران بادستورالعمل تهيه

 خدمات عموميتأمين-9
به براي عملي نمودن برنامه رفع كمبودهاي خدماتي، سرانه خدمات هفت مورد مطالعه تا هاي فضاي سبز در محدوده عالوهگانه

از همجوار به منظور بهرههاي، توجه به محلهاكردن پيشنهاد به منظور اجرايي. شودمي كاهش دادهمتر مربع4/2حداقل  برداري
و در اين صورت كاهش سطوح خدماتي به تناسب امكانات قابل،خدمات موجود مشروط به داشتن دسترسي مناسب ضروري بوده

و انتظار اين است كه دركنار و امكان استفاده چند كميت استفاده اطراف قابل قبول است ها، كيفيت فضاها نيز مورد توجه قرار گرفته
.نظر قرار گيردمدمنظوره نيز 

 شبكه معابرطراحي-10
و ضرورتي به تبعيت از شبكه معابر طرح فرادست تا حد هاي طراحي شبكه دروني محله به تشخيص مشاور محل صورت گرفته

از- عبوري اصليو غير) دسترسي(درون محله هاي شبكه شيوه تعريض معابر تعيين. وجود ندارد-متر مربع6معبري با عرض كمتر
و تعريض معبر براساس طرح تفصيلي مالك عمل قبليبه عهده مشاور محل) در صورت نياز( مداحقوق مكتسبه مالكوه بوده ن نيز

و براي معابر عبوري نيز در صورت حفظ اتصاالت ابتدا. گيردمي نظر قرار بهباو انتهاي آن، تغييرات مسير در درون محله توجه
در. شودمي اختيار كاهش عرض معابر تا حد رفع نيازهاي دسترسي سواره اضطراري به طراحان سپرده. گيردمي تخريب كمتر صورت

الزم اقدام نمايد تا در مرحله صدور پروانه ساختماني مشكالتي هاي نامهو آئين الزم است مشاور نسبت به تدوين ضوابط،اين مورد
.نگردد مالكانمتوجه 

 پاركينگنحوه تأمين-11
ت؛باشدميپاركينگ به ازاي هر واحد مسكوني الزامي تأمينبا توجه به مصوبه طرح جامع صدأبنابراين با توجه به آنكه مين صد در

و بر اساس،باشد پذير نمي ها امكان پاركينگ در تمامي پالك و با تدوين چگونگي رفع نيازها مشاور با تبعيت از ويژگي هر محل
و متكي بر توان اقتصادي جمعيت ساكن نسبت به ارا تحله راهئبرآورد نيازهاي واقعي از. اقدام نمايدها مين كمبود پاركينگأجهت

و با دسترسي پياده مناسبهاي فضاي مناسب براي احداث پاركينگ تأمين ها،حل جمله راه براي طراحي اين. باشدمي عمومي
آن ها، پاركينگ و ارائه شوند كه امكان استفاده چند منظوره از و نوجوانان فراهم آيد ضوابط به شكلي تنظيم . ها، به ويژه براي كودكان

و آئين نامه تصويب اقدام نمايد تا در مرحله صدور پروانه الزم براي هاي در اين مورد نيز الزم است مشاور نسبت به تدوين ضوابط
.نگردد مالكانساختماني مشكالتي متوجه 

 حوزه فراگير-12
و به ويژه رفع) مداخله در بافت(توجه جدي به حوزه فراگير براي بهره گيري از امكانات آن در جهت كاهش هرچه بيشتر اقدامات

و هاي اراضي ذخيره نوسازي وجود داشته باشد، تعريف پروژهچنانچه در حوزه فراگير. نيازهاي خدماتي ضروري است محرك توسعه
هاي از اين اراضي به منظور تعريف پروژه. كند كه امور مربوط به نوسازي محل با مشاركت بيشتر مردم عملي گرددمي نوسازي كمك

از. توان بهره بردمي بزرگ مقياس ايجاد مسكن جايگزين نيز و تعريف پروژه مناسب در آنها، درصورت وجود اين دسته اراضي
و وظايف اضافي مشاور و ابالغاچارچوب شرح خدمات .گرددمين تعيين
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ها بندي پهنهتدقيق-13
و استداللمين اجازه دادهافرادست در مرحله اجرا، به مشاورهايي طرحآيبه منظور افزايش كار شود كه بر پايه مطالعات انجام شده

و جمعيتي،، تراكمها بندي تدقيق پهنهمستند نسبت به  كه ضوابط مالك عملو هاي پيشنهادي دسترسيهاي پيشنهادي ساختماني
ت و اجرا عملي باعثو ييد مراجع تصويب بودهأمورد .اقدام نمايند شود،ها تر شدن طرحييتر

 اقدامات عاجل در جهت ارتقاء كيفيت محيط مسكوني-14
و توجه به خواسته ارتقاء كيفيت محيط مسكوني از و فرهنگي ساكنان محل هاي اجتماعي ميسر هاي گروه راه تأمين نيازهاي اجتماعي

و كالبدي، تبلور سريع مي مي شود كه در برخي از اقدامات فضايي اقدامات. ها از زبان مردم شنيده شود بهتر است اولويت. يابند تري
مي-كالبدي و متوسط طبقهتوان بر اساس اقدامات عاجل فضايي را بر. بندي كردو فوري، داراي اولويت زياد به يقين، هر طرحي

و تدقيق اين دسته از پيشنهادها اقدام خواهد كرد اساس ويژگي مي.هاي محل نسبت به تكميل تواند راهنماي تكميل جدول زير
.بندي اقدامات به دست دهد مفيدي براي اولويت

و مكان ها، تقاطع ها، گشودگي كاري در حاشيه كوچه نمايد اقداماتي همچون درخت اضافه مي و هم چنين ترميم ديوارها ها هاي مناسب
.و نماي مجاور معابر از جمله نكات مؤثر بر اين خواسته است

 اولويت متوسط اولويت باال اقدامات عاجل شرح

*روشنايي معابر
*)نظارت اجتماعي(امنيت محله

*هاي سطحي دفع آب
و تنظيف خيابان *ها جمع آوري زباله

*تأمين فضاي سبز
*احداث مدرسه، درمانگاه، فضاهاي فرهنگي

*احداث پاركينگ عمومي
و اصالح شبكه معابر *تعريض


