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آشوب و بی نظمی و ، نظم و انضباط ،شهرها مکان انباشت اجتماعی و در بر گیرنده الزام و تعهد  :مقدمه 

شهرها . هاي روابط قدرتی و اظهار نزاع و چالش بر سر قدرت است شهر تجسم بخش تنش .آزادي هستند 

آرایش و شکل بندي خیابانها، . ت که در درون خودشان جاي گرفته اس داراي سلطه و قدرت و اقتداري هستند

هاي شهري نشان دهنده یک نظم تحمیل شده بر زندگی ، رفتار و مکان یابی تمام کاربريچراغهاي ترافیک، 

تغییر  ) 7: 1388 رنه شورت ،زیاري و همکاران(زمان و عرض مکان ردیابی می کنیم  مسیري است که در راه

الگوي تغییرات کاربري زمین در هر . رودر طول زمان به شمار میهاي شهري دکاربري زمین از نتایج توسعه

این تغییرات که در بیشتر موارد برگشت ناپذیر . باشدهاي جامعه میاي انعکاس دهنده پاسخ در مقابل نیازجامعه

تهران نمونه بارز .شودهاي شهري و الگوهاي محیطی و اکولوژیکی شهر میاست؛ باعث عدم تعادل بین شبکه

کالنشهر تهران به دلیل استفاده غیر اصولی و بدون برنامه  .نابسامانی در اثر رشد شهرنشینی در روند توسعه است

هاي نسنجیده، شتابزده و با نگرش ها و برنامهها و تدوین طرحاز زمین و تغییر کاربریها بدون توجه به ظرفیت

عملکردهاي شهري و سایر ناهنجاریهاي ساختاري و کارکردي عدم تعادل در  نابسامانی، دچار اختالل، ،بخشی

این منطقه . شهر تهران شکلی بارزتر و حادتر به خود گرفته است 4در منطقه  فوق مشکالت .شده است

درصد کل  10پرساخت و سازترین و یکی از وسیعترین مناطق تهران بوده و  ترین،مهاجرپذیر ،ترینپرجمعیت

بواسطه وجود نابرابریهاي اجتماعی و  4 منطقه .گیردساحت کل تهران را در بر میدرصد از م 11جمعیت و 

  .اقتصادي شدید در آن ، جمعیت جوان و وجود اقشار آسیب پذیر از سایر مناطق تهران قابل تشخیص است

  :بحث  

تاریخچه و  با نگاهی به تاریخچه تحوالت کالبدي منطقه چهار شهر تهران مشخص می شود که این منطقه     

بجز چند محله مانند نارمک ، مجیدیه و تهرانپارس، بیشتر مساحت منطقه در طرح جامع . اي طوالنی نداردسابقه
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تحوالت کاربري اراضی  منطقه و بیشترین ساخت و ساز  در این . جزو حریم و محدوده تهران بوده است 1347

بنابر مطالعات طرحهاي جامع و تفصیلی شهر . باشدمیمنطقه مربوط به دوران بعد از انقالب اسالمی تاکنون 

نفر در هکتار بوده است  که در سال  2/43نفر و داراي تراکم  324761،  1359تهران جمعیت منطقه در سال 

یعنی در طول شش سالی که منطبق بر آشفتگی نظام مدیریت شهري در کشور بوده است، جمعیت  1365

درصدي را  7/6نفر در هکتار می رسد که رشد جمعیتی  5/64و تراکم ناخالص  هزار نفر 475منطقه به بیش از 

درصد  7/2درصدي جمعیت منطقه در این دوره شش ساله 7/6نکته مهمتر اینکه از رشد  .گذاردبه نمایش می

آمارها نشان می دهد که از .  درصد آن مربوط به مهاجرت به منطقه است4مربوط به رشد طبیعی جمعیت و 

درصد آنها از  83هزار نفر مهاجر به منطقه وارد شده است که بالغ بر  17هرساله بیش از  1365تا  1359 سال

 1365روند رشد جمعیت و خالص مهاجرت در دوره بعدي یعنی . این منطقه مهاجرت کرده اند  سایر استانها به

هزار  200سال بیش از  10و در طول اگرچه تعدیل شده اما همچنان با نرخ باالیی ادامه داشته است  1375تا 

، بیشتر از میانگین شهر تهران  4در این دوره نیز مهاجرپذیري  منطقه . نفر به جمعیت منطقه اضافه شده است

سهم . درصد ساکنان منطقه را تشکیل می دادند  5/9بوده به طوري که مهاجران وارده  به منطقه در  این دهه ، 

هجوم مهاجران در این دهه و قبل از آن موجب پدید . ن دوره نیز چشمگیر است در ای) درصد  5/1( مهاجرت 

خاك . آمدن محلهایی با اسکان غیر رسمی مانند خاك سفید ، شمیران نو  و بافتهاي متراکم مجیدیه شده است 

رنامه سفید بعد از انقالب و به موجب هجوم مهاجران شهرستانها به صورت ساخت و سازهاي غیر مجاز و بی ب

خیابان بندي نامناسب، شکل نامنظم کوچه ها و معابر و عدم رعایت اسلوب شهرسازي، سطح پایین . شکل گرفت

  .است 4سواد و درآمد، محرومیت از امکانات شهري و انحرافات اجتماعی  از مشخصه هاي این محله در منطقه 

رشد جمعیت در منطقه خود را به صورت گسترش فیزیکی نشان می دهد و گواه این مدعا اینست که طبق        

 4/14انجام گرفته و  بعبارتی دیگر  1365 – 1359مطالعات،  بیشترین آمار ساخت و ساز در منطقه در دوره 

و در ادامه نیز گسترش شهري در  رخ داده است 4درصد از کل ساخت و سازهاي تهران در این دوره در منطقه 
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به جمعیتی  65در سال  4منطقه .  این منطقه  با دست اندازي به اراضی بایر حریم تهران ادامه داشته است

این رشد شهري در دهه بعد نیز با شدت بیشتري و . هکتاري می رسد 6355نفر و مساحتی  479500بیش از 

به بیش از  1385اي که جمعیت منطقه در سال بد به گونهدرصدي ادامه می یا 3/3با نرخ رشد جمعیت  

وجود اراضی بایر و خالی در حریم منطقه و دست . هکتار می رسد 7567هزار نفر و وسعت آن به  800000

اندازي به اراضی واقع در حریم، گسترش افقی شهر در این منطقه را سبب شده است که محاسبه ضریب آنتروپی 

 .  قوارگی شهري در این منطقه نیز این مهم را تائید می کند  شانون براي سنجش بی

  مدل آنتروپی شانون

از این مدل براي تجزیه و تحلیل و تعیین پدیده رشد بی قواره شهري استفاده می گردد ساختار کلی مدل به 
 شرح زیر است 

    H= -∑ 푝 × 푙푛푝   

ساخته  به کل مساحت iیا ناحیه نسبت مساحت ساخته شده منطقه 푃مقدار آنتروپی شانون ، H در رابطه باال

است  ln(n)ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تا  .مجموع مناطق می باشد nشده مجموع مناطق یا نواحی و

بیانگر توسعه فیزیکی پراکنده  ln(n)مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلی متراکم شهر است در حالی که مقدار

  .ستشهري ا
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  )1385( 4تروپی شانون براي منطقه آنمحاسبه  

p .ln(푝 ) Ln(푝 ) p )هکتار(مساحت    ناحیه 
16/-  86/2-  057/  352.08 1 
15/-  90/2-  055/  339.49 2 
30/-  71/1-  18/  1165.5 3 
15/-  93/2-  053/  330.62 4 
17/-  73/2-  .65/  402.89 5 
20/-  47/2-  084/  519.73 6 
31/-  66/1-  19/  1222.26 7 
26/-  04/2-  13/  846.33 8 
28/-  89/1-  15/  958.90 9 

= 1/98   = 6137/69  
  

 

بوده است در حالی که حداکثر ارزش  98/1برابر  85همانطور که جدول نشان می دهد مقدار آنتروپی براي سال 
.بوده است    ln (9) =2/19  

   .شهر تهران است 4ه شهري در منطقه دهنده رشد پراکند نشان نزدیک  بودن مقدار آنتروپی به مقدار حداکثر

اي با نظام تقسیمات کالنشهر تهران اي و چه از نظر ناحیهچه به لحاظ منطقه 4قابل توجه اینکه منطقه 

هزار نفر و حداکثر جمعیت ناحیه  400در نظام تقسیمات تهران حداکثر جمعیت منطقه . همخوانی ندارد

جمعیت دو برابر این مقدار  و در برخی نواحی نیز رقم جمعیت  4است در حالی که در منطقه هزار نفر  70000

هاي شهري در گذر زمان و نیز مقایسه آنها با با نگاه به  سطح و سرانه هاي کاربري.  دو برابر رقم مذکور است

ات منطقه به گونه دیگري چهره می آمار و ارقام طرح جامع و سایر طرحها و نیز مقایسه کاربریها در نواحی، واقعی

  . نماید 
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ها در سطح منطقه و در بین نواحی عدم تعادل و نابرابري شدید کاربري 4از دیگرمشخصه هاي بارز منطقه       

هاي  در زیر با استفاده از شاخص ضریب تغییر پذیري به سنجش نابرابري در سرانه تعدادي از کاربري.است 

  . پرداخته ایم  1385واحی منطقه  براي سال خدمات عمومی در بین ن

  سنجش نابرابري ناحیه اي با استفاده شاخص ضریب تغییر پذیري 

     براي مشخص کردن نابرابري ناحیه اي در یک شهر یا کشور از ضریبی به نام ضریب تغییر پذیري           
) 109: 1387افراخته  .(استفاده می کنند CV=Coefficient Variation  

 

C.V=
ퟏ
푵 ∑(풙풊 풙)ퟐ

∑풙풊
푵

 

براي کاربري هاي مختلف 4اي در نواحی منطقه محاسبه نابرابري ناحیه  

هاي مختلف در نواحیمقایسه کاربري:  2 – 5جدول شماره   

کاربري فضاي سبز 
)متر مربع بر نفر(  

کاربري تفریحی 
)متر مربع بر نفر(  

کاربري فرهنگی 
)متر مربع بر نفر(  

کاربري آموزشی 
)متر مربع بر نفر (  

کاربري تجاري 
)متر مربع بر نفر(  

 نواحی

2/45  0 1/1  75 1/44  1 
7 5 1 43 27 2 

2/38  17 28 74 39 3 
63 0 28 1/3  32 4 
36 0 02 78 23 5 
51 0 15 22 1 6 
48 0 16 82 29 7 

29/43  2 0 1/87  6/76  8 
1 6 7 68 3 9 

 

در بین نواحی منطقهتجاري کاربري  سرانه سنجش نابرابري  
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 ∑ = 30/52 

 ∑(푥푖 − 푥̅)  =4085/33 

 ∑(푥푖 − 푥̅)  = 63/91 

 c.v=
/

/
=/23 

 

4کاربري فضاي سبز  در بین نواحی منطقه  سرانه سنجش نابرابري  

 ∑ = 59/13 

 ∑(푥푖 − 푥̅)  = 6991/21 
  ∑(푥푖 − 푥̅)  = 83/61 

 c.v=
. /

/
=/15 

4کاربري آموزشی در بین نواحی منطقه  سرانه نابرابريسنجش   

 ∑ = 36/96 

 ∑(푥푖 − 푥̅)  = 3298/2 
  ∑(푥푖 − 푥̅)  = 57/42 

 c.v=
. /

/
= 17/  

ربري فرهنگی در بین نواحی منطقهکا سرانه سنجش نابرابري  

  

 ∑ = 10/68 



 

8 
 

 ∑(푥푖 − 푥̅)  = 1080/87 
  ∑(푥푖 − 푥̅)  = 32/87 

 c.v=
. .

/
= 34/   

 

4در بین نواحی منطقه تفریحی  کاربري سرانه سنجش نابرابري  

 ∑ = 3/33 

 ∑(푥푖 − 푥̅)  = 253/92 

(푥푖 − 푥̅)  = 15/93 

 c.v=
. /

/
= 53/  

   CVبه یک نزدیکتر باشد نابرابري در بین نواحی بیشتر است  و مالحظه می کنیم که مقدار CVهرچه مقدار    

در سایر کاربریها مقادیر ، بجز در مورد کاربري فضاي سبز  که آن هم به خاطر وجود پارك جنگلی لویزان است

اي آشکار  به گونهدر سطح منطقه  دهد که نابرابري و ناموزونی در تقسیم و تخصیص کاربریها راباالیی را نشان می

  .دهدنشان می 

  منطقه و تغییر و تحوالت  آتی این کاربريکاربري مسکونی ، چشم انداز جمعیت پذیري 

 1776به  1365هکتار در سال  982.7دهد که سطح مسکونی از تحوالت کاربري مسکونی  نشان می     

متر مربع به  20بدین ترتیب سرانه مسکن از . رسیده است 81هکتار در سال  2200و  1373هکتار در سال 

نزدیک شده است اما )  25/28(رانه پیشنهادي طرح جامع ساماندهی متر مربع افزایش یافته است و به س 5/27

این امر به دلیل ورود جمعیت طی سالهاي اخیر و ساخت و . سطح مسکونی  نسبت به پیشنهاد طرح افزایش دارد
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. ساز مسکن بیشتر در منطقه بوده است اما تفاوت زیادي بین سرانه مسکن در نواحی مختلف  منطقه وجود دارد

ضمنا . متر مربع است 53متر مربع و در شرق خیابان پاسداران  5/13سرانه مسکن در محله خاك سفید  مثال

هاي کاربري مسکونی و واحد مسکونی تک خانواري  نیز از ویژگی)  طبقه 6/1حدود (میانگین تعداد طبقات کم 

رابطه با کاربري مسکونی  براي آینده با توجه به وضعیت فوق ارائه پیشنهادي راهبردي در . در منطقه می باشد

با استفاده از روش  1395در این جا به پیش بینی مسکن مورد نیاز منطقه براي سال .ضروري به نظر می رسد 

 . ایم که به صورت زیر می باشدانبوهه پرداخته

  :بر اساس تابع رشد نمایی  1400منطقه تا سال   پیش بینی جمعیت

به طوري که نسبت بین افزایش . افزایش جمعیت متناسب با میزان جمعیت موجود است در این روش مقدار      

 ) 40:  1385حکمت نیا و موسوي .(کندجمعیت و جمعیت کل ثابت است ولی افزایش صعود می

푝
 ( )

 

جمعیت در پایان دوره    푝( ) 

جمعیت در سال آغاز دوره     푝( ) 

دوره زمانی   n  

. نرخ رشد جمعیت ساالنه نرخ رشد جمعیت ساالنه از طریق فرمول زیر بدست می آید    

r= ( ) − 1 × 10 

1375در سال 4جمعیت منطقه  = 619927 

 813338=               1385در سال  4جمعیت منطقه

4نرخ رشد جمعیت در منطقه     
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 r= − 1 × 100 = 1/31 -1× 100 = 2/7 

 

= 1400پیش بینی جمعیت منطقه در سال    813338(1 + ) =

1، 212 ،907  

 

پیش بینی مسکن مورد نیاز منطقه         

تقسیم می گردد تا تعداد ) s( به میانگین بعد خانوار)   p(بینی شده در این روش جمعیت پیش: روش انبوهه 

   . به دست آید) H( خانوار پیش بینی شده 

 H =  

. اگر ضریب خانوار را در واحد مسکونی دخالت دهیم تعداد مساکن مورد نیاز برآورد می گردد  

E=
( )

 

 퐸  / ( / )
4بنابراین در مورد منطقه  مسکن مورد نیاز  290169=  

1400مسکن مورد نیازمنطقه در سال  =کمبود مسکن در منطقه     مسکن فعلی– 

 کمبود مسکن در منطقه 88067=202102 -  290169

در  ،را دنبال کنددرصد )  7/2 (یعنی 1385 -  1375شود که اگر جمعیت منطقه نرخ رشد دهه مشخص می   

نفري خواهد داشت که براي اسکان این جمعیت افزایش یافته بیش از  1212907جمعیتی  1400سال 

با توجه به وسعت بیش از حد منطقه و گسترش بی قواره آن . واحد مسکونی جدید در منطقه نیاز است 88000

که توسط مدل آنتروپی شانون محاسبه گردید از یک طرف و روند رشد جمعیت منطقه و نیاز به کاربري 
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کند بنابراین تدوین یک استراتژي اي پیچیده و متناقض جلوه میمسکونی در آینده، وضعیت منطقه به گونه

با توجه به مشکالتی . مسئله توسط مسئوالن شهري در این منطقه باید در اولویت باشد  راهگشا براي حل این

تقسم منطقه به . رسدکه گسترش افقی شهر ایجاد می کند، رشد عمودي شهر در این منطقه ناگزیر به نظر می

  . ود دو یا چند منطقه کوچکتر براي سهولت در مدیریت نیز می تواند به عنوان یک راهکار تلقی ش

از  وجود اراضی نظامی گسترده ریشه در تاریخچه منطقه دارد زیرا همانطور که گفته شد:  کاربري نظامی

در طول سالهاي بعد نیز موقعیت منطقه زمانهاي دور اراضی این منطقه اردوگاه نیروهاي نظامی بوده است  و 

تیبانی در شرق تهران بوده است این چهار بهترین منطقه براي استقرار نیروهاي نظامی براي حفاظت و پش

 –و مشخصا در محالت مبارك آباد  7و   3،  1ها  که بر مبناي تقسیمات جدید منطقه اکثرا در نواحی کاربري

درصد منطقه را / 17حدود  ،اندنارمک و مهران واقع شده –لویزان ،  قاسم آباد  –شیان  –حسین آباد  ، ولیعصر 

وجود اولویت طرح جامع ساماندهی مبنی بر خروج آنها کماکان به صورت یک کاربري ناسازگار با  ،انددر بر گرفته

شود که طرح جامع به عنوان بنابراین مشاهده می. شوددر منطقه وجود داشته و حتی بر وسعت آنها افزوده می

ت که هیچ کدام از توان گفمی. گرددیک سند فرادست و با ضمانت اجرایی در مورد این کاربري لحاظ نمی

هاي  پیشنهادي طرح جامع و سایر طرحهاي فرادست دست نمی یابند   ها در منطقه به سطوح و سرانهکاربري

که آمار کمبود سطح و سرانه  کاربري هاي مختلف نسبت به پیشنهادي طرح جامع پیش از این توسط جدول و 

 . نمودار ارائه شد 

 نتیجه گیري 

 1345شهر تهران در دوره زمانی  4نوان تحلیل تغییر و تحوالت کاربري اراضی در منطقه تحقیق حاضر با ع     

تهران از آن  يطقه شهران پر جمعیت ترین و وسیع ترین منبه عنو 4منطقه  . ه است انجام گرفت  1385تا 

قه که در گذشته این منط .گذاشتجهت انتخاب شد که به نوعی تغییر و تحوالت کالنشهر تهران را به نمایش می

کند که به مساحتی اي رشد میسال به گونه 40در کمتر از  ،نه چندان دور شکارگاه و تفرجگاه متمولین بود
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در این پژوهش با اتکاء به چارچوب روش شناختی  .رسدهزار نفر می 800هکتاري و جمعیتی بالغ بر  7568

تحوالت تئوري ها و مدلهایی که با بحث کاربري زمین و مشخصا تغییر و  ،مطالعات تغییر کاربري زمین و نظریات

و با مروري بر چند نمونه از مطالعاتی از این دست ابتدا تغییر و تحوالت  ،کنندمیکاربري زمین ارتباط پیدا 

س  مطالعه شد سپ و تحوالت کالبدي و ساختار فضاییتاریخی و جغرافیاي تاریخی تهران با نظر به تغییر 

تهران به عنوان جزئی از کالنشهر تهران به لحاظ تاریخی، اجتماعی، اقتصادي و کالبدي از نظر  4تحوالت منطقه 

هاي هر در ادامه نحوه استفاده از زمین در منطقه سطح و سرانه کاربري هاي اصلی و سطح و سرانه.گذرانده شد 

ي طرحهاي مختلف شهري در مقاطع مختلف بررسی کاربري در وضع موجود و مقایسه آن با سرانه هاي پیشنهاد

  . فاحشی  به چشم می خورد شد که در بیشتر کاربري ها اعم از مسکن و کاربري هاي خدماتی  کمبود 

به کمک   ها وهاي کاربريها  به تفکیک نواحی در سطح منطقه به همراه نقشهسطح و سرانه کاربريمطالعه       

 ،همچنین بین نواحی بین سطح و سرانه کاربري ها در منطقه و که کی از آن استحامدلهاي سنجش نابرابري، 

پهنه هاي وسیع نظامی با وجود . اند نابرابري شدید وجود دارد و کاربري ها بعضا در یک یا دو ناحیه متمرکز شده

ي  فضایی را سبب اند بلکه گسیختگی کالبدتاکید طرحهاي فرادست نه تنها به تشدید این نابرابري کمک کرده

سرانه باالي مسکونی و نزدیک شدن سرانه این کاربري به پیشنهادات طرح جامع ساماندهی و سایر . اندشده

طرحهاي منطقه با وجود  جمعیت باالي منطقه حکایت از گسترش افقی بی قواره شهر در منطقه است که این 

   .ه است واقعیت به کمک ضریب آنتروپی شانون نیز تائید شد

رشد جمعیت منطقه  کاربري باید گفت که الگويگیري این نوع در بیان چرایی این تغییر و تحوالت و شکل       

ناگفته پیداست که مهاجرت گسترده و بی رویه به . از عوامل اصلی تغییر و تحوالت کاربري زمین بوده است

اعی و اقتصادي کشور قابل توضیح است منطقه خود معلول عواملی است که با لحاظ کردن شرایط سیاسی اجتم

در بیان این که . را جداي از تحوالت تهران بررسی کرد  4و در این باره نمی توان تحوالت کاربري زمین منطقه 

توان وجود اراضی وسیع و بایر ، جذابیت هاي دامنه البرز و را مقصد خود قرار داده اند می 4چرا مهاجران منطقه 
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قه با آن و موقعیت دروازه اي منطقه رانام برد که در دهانه ورودي شرقی و شمال شرقی ارتباط مستقیم منط

گواه این ) آذربایجان ، خراسان و مازندران (تهران واقع شده که نگاه به کانونهاي عمده مهاجرفرستی به منطقه 

که روند تغییر و تحوالت  ها نشان دادبررسی.  است که اکثر مهاجران از  همین دروازه وارد منطقه شده اند 

کاربري اراضی در منطقه بیشتر بر اثر سوداگري زمین و رانت خواري و بر مبناي قوانین نانوشته اتفاق افتاده 

هاي طرحهاي فرادست و سطح و سرانه هاي پیشنهادي آنها نپذیرفته است و تاثیر چندانی از سیاست گذاري

ي شهري از منطقه ، جمعیت در چارچوب تعاریف متعارف طرحهاهم به لحاظ وسعت و  4چرا که منطقه  ؛است 

هاي پیشنهادي طرحها گنجد، و هم به لحاظ سطح و سرانه تفاوت آشکاري را با سطوح و سرانهناحیه و محله نمی

یعنی تعیین مسیر تحوالت  "فرضیه اول پژوهش"بنابراین بر مبناي آنچه که گفته شد. دهد نشان می

مطالعه سازمان فضایی کالبدي منطقه  .شود پذیرفته نمی ،کاربري زمین در منطقه توسط طرحهاي شهري

سطوح ها در سطح منطقه و نواحی و وجود بی تعادلی بین کاربري ها مانند وجود و بررسی و تحلیل کاربري

ساخت و ساز پهنه هاي سکونتی ، ه اي از دورون منطقهعبور شریانهاي فرامنطقگسترده نظامی و پارك جنگلی، 

کارکردي منطقه و ساختار ناخواناي آن ،البدي کغیر قانونی در اراضی حریم حکایت از آن دارد که گسیختگی 

فرض دوم ما یعنی اینکه گسیختگی فضایی کارکردي بازتاب چگونگی استفاده از زمین است بنابراین 

   . استفاده از زمین در منطقه است، پذیرفته  می شودمنطقه نتیجه مستقیم الگوي 

   :پیشنهادات

با توجه به کمبود سطح و سرانه کاربري هاي خدماتی در منطقه از یک طرف و وجود اراضی بایر 

  .هاي خدماتی تبدیل شوند در منطقه ، این اراضی می توانند به کاربري) هکتار  7/276(گسترده

با توجه به وجود  اراضی جنگلی وسیع  و  4کمبود فضاهاي تفریحی  ورزشی و جهانگردي  منطقه  

با بازنگري در . محیط طبیعی مناسب و اراضی دامنه البرز در حریم گسترده خود جبران پذیر است
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بري سطوح و سرانه ها و با لحاظ کردن این پتانسیلها پیشنهاد می شود تغییرات  اساسی در وضع کار

  . ها براي جبران کمبود فضاهاي خدمات شهري  به عمل آید

هاي هاي نظامی که عملکرد و سیماي منطقه راتحت تاثیر قرار داده و باعث انقطاع در بافتپهنه

با نگاه به نابرابري .  با مالحظات مدیریت شهري حتی االمکان از منطقه  خارج گردند   ،اندشهري شده

کاربري ها، اقدامات شهرداري باید در جهت عادالنه کردن سطوح و سرانه بین نواحی در تخصیص 

تا سطح مناطق باالتر تهران  4هاي منطقه ها بین نواحی و همچنین ارتقاء استانداردها و آستانهکاربري

  .سمت و سو پیدا کند 

د و با توجه به پیش بینی رشد جمعیت در منطقه و همچنین رشد افقی شهر در وضع موجو    

قوارگی شهري، رشد همچنین میانگین پایین طبقات ساختمانها، جهت جلوگیري از تشدید بی

عمودي شهر به فراخور شرایط نواحی و محالت با لحاظ نمودن راهبردهاي طرحهاي فرادست، 

 هواي تهران ه و پاالیندهنقش تصفیه کنند ،شایان توجه اینکه فضاهاي سبز و باز. پیشنهاد می گردد 

ایفا می کند، بنابراین پیشنهاد مذکور همواره باید با لحاظ نمودن این اصل اکولوژیک مد نظر قرار  را

  .گیرد 

 


