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  چكیده
ن روبرو بوده مسکن است. از آن جاییکه انسان فطرتاا  خواااان   آپذیری با یکی از مسائلی که بشر از بدو تمدن به طور قاطع وگریز نا        

. از ساوی دیرار   شاود باشد تامین مسکن مناسب یکی از مسائل مهم زندگی و معیشت بشر محسوب مای آرامش ومکان محفوظ می ،ایمنی

مشکالتی که برطرف کردن آنهاا ساالها باه    آورد. وجود  ای را بهتواند برای شهر و شهرنشینان مشکالت عدیدهساخت و ساز غیر اصولی می

تهران شهری است کاه در   بر طرف کردن این مشکالت در شهر اای بزرگی امچون شهر تهران به مراتب سخت تر است,طول می انجامد. 

فصایلی اایگ گااه    طی داه اای گذشته عالوه بر رشد باالی جمعیت , وسعت شهر نیز چند برابر شده است و با وجود طرح اای جامع و ت

طی داه اای گذشته باعث بروز از سوی سازندگان و مردم این طرح اا به طور کامل و جامع اجرایی نشده اند و ساخت و سازاای نامنظم 

مشکالتی در این کالن شهر شده است. از طرف دیرر با قطع شدن کمک اای دولت و تاکید بر خودکفایی و خودگردانی شاهرداری تهاران   

آوردن شهرداری به فروش تراکم و توافق با مالکان جهت تامین بودجه الزم برای احداث بزرگراه اا , نظافت و زیباسازی و توسعه  باعث روی

توان با اعماال  می با این وجودفضااای سبز شد که این روش نیز در مدت زمان کوتاای باعث رشد بی رویه و نامنظم ساختمان سازی شد. 

اای شهری امچون طارح تفصایلی   طرحو اجرای اا، تنظیم برداشت. یکی از این سیاست این مشکالترا برای رفع  ااییاایی گامسیاست

طارح  این طرح اا به طور کامل اجرایی نشده اند. که باال ذکر شد دارای نقشه راه بوده است که به دالیلی  1431البته تهران از سال است. 

در  مشخص کارد. توان مسیر حرکت شهر و نحوه استفاده از اراضی را جهت ساخت و ساز ه آن میوسیلسندی است که بهدر واقع تفصیلی 

با استفاده از تجربیات طرح اای گذشته و الرو تالش شده است به مرحله اجرا در آمده است,  1411که از سال طرح تفصیلی جدید تهران 

مادیریت دقیاق دارد کاه در    و طرح تفصیلی نیاز به نظارت  .ظر گرفته شوددر نگرفته از کشور اای دیرر طرحی کامل و نقشه راای جامع 

نشاینان   تهاران اای مختلف امزمان با ایجاد آساایش بارای   ابتدای راه دچار انحراف نشود و بتواند با ایجاد یک اماانری مناسب در پهنه

 به امراه داشته باشد.اا برای آنآرامش را نیز 

 

 راابردی -ساختاری, طرح ساماندای ، طرح تفصیلی،شهر تهران كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
کنیم پایتخت و مرکز اداری و سیاسی کشور است و از لحاظ عظمات و رشاد شاهری و    شهری که امروز در آن زندگی می        

وده که در شامال  شود، روزگاری فقط قریه کوچکی باای جهان قلمداد میابعاد غول آسایش جزو بزرگترین و مهمترین پایتخت

داد که تهران قبل از سده سوم اجری شهر باستانی ری قرار داشت. قدیمی ترین سند فارسی موجود درباره نام تهران نشان می

 [1] وجود داشته است.
 171تهران ترقی و حرکت سریع خود را در مسیر پیشرفت از دوره صفویه آغاز کرد. اولین بنااای رسمی تهران در ساال          

 [1] اای قرآن کشیده شد.برج برابر با تعداد سوره 113ه. ق به دستور شاه طهماسب ساخته شد و حصاری به دور تهران با 
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ااای ایان دوره باه تقلیاد از شاهراای      ه. ش مرحله جدیدی در گسترش تهران آغاز شد. خیاباان کشای   1211در سال         

کرد. بلدیه تهران تاسیس شد کاه از  ریده و ابتدا و انتهای شهر را به ام وصل میاای ارگانیک شهری را باروپایی است که بافت

ه. ش برج و باروی شهر که در زمان ناصار الادین باه شاکل      1414اای نخست به تعریض معابر اقدام نمود. در سال امان سال

 [1] ای احداث شد.اای تازهاشت ضلعی احداث شده بود تخریب شد و در محل آنها خیابان

 

 
 

 : نقشه دارالخالفه تهران در دوره ناصری و تفكیک محالت تاریخی آن 1 شكل
 

بهره بود. از این رو با توجه به پایتخات  در این دوره ار چند تهران پایتخت بوده لکن از امکانات یک شهر قابل سکنی بی        

که در پایتخت محدود شده باود، شاهر تهاران باه سارعت       کرد. با تمرکز امور اداری کشوربودن، رشد و توسعه جدیدی را آغاز 

شروع به رشد فیزیکی کرد و به امراه تحلیل تدریجی اقتصاد و نظام بازار سانتی، نظاام جدیادی شاکل گرفات و شاهر نظاام        

 اقتصادی جدیدی یافت. تمرکز امور کشوری به صورت قابل توجهی کارمندان دولتی را افزایش داد و گاروه اجتمااعی جدیادی   

 [1] پدید آورد که فرانگ پشت میز نشینی داشتند.

اا، تدریجاً با مسائلی مواجه شد که سابقه نداشت. مانند کمبود مسکن و حاشایه نشاینی، کمباود آب،    تهران در این سال        

 اا و خدمات شهری، ترافیک و... برای ساماندای به این وضعیت، دو اقدام اساسی، آغاز شد:زیرساخت

کیلومتری  121زدایی از سایر مناطق کشور با محدود کردن استقرار صنایع تا شعاع ول: تمرکززدایی از تهران و محرومیتا    ●

 گذاری در مناطق دیرر، که این رویکرد پس از انقالب اسالمی نیز تداوم یافت.تهران و گرایش به سرمایه
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به تصاویب رساید و شاورایی نیاز      1431آغاز شده و در سال  1434دوم: تهیه طرح جامع تهران که مطالعات آن در سال     ●

 [2] .وزراء و مسئوالن محلی، تشکیل شد برای نظارت بر گسترش شهر تهران تحت ریاست نخست وزیر با عضویت تعدادی از

 

 تعریف طرح تفصیلی  -2

ابط کلای طارح جاامع شاهر، نحاوه      در یک تعریف کلی طرح تفصیلی عبارت است از: طرحی که براساس معیارااا و ضاو          

اای شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای اریک از آنها، وضاع دقیاق و   استفاده از زمین

تفصیلی شبکه عبور و مرور به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شاهری  

اقاع محتاوای   وگردد. در اا و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم میو نقشهشود در آن تعیین می

ااا، معیارااا و ضاوابط دقیاق و     ااا، سارانه  اای ارتباطی، مساحتاای کاربری اراضی، شبکهطرح تفصیلی عبارت است از: نقشه

 به تصویب مراجع رسمی رسیده است.  اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفصیلی تهیه شده و

ای مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محالت شهری و طراحای آنهاا   طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه        

 است و شامل چهار مرحله است:

 مرحله بازشناسی -

 اای اجراییاا و طرحمرحله تثبیت برنامه -

 اامرحله تشخیص و تعیین اولویت -

 [1] رحله انجام و اجرای محتوای طرح و کاربرد اراضی م -

 

 اهمیت و ضرورت اجرای طرح تفصیلی -3

ااای  ااا در مواجهاه باا طارح    اای تفصیلی در داه پنجاه از آن زمان آغاز شد کاه شاهرداری  پایه و اساس فکر تهیه طرح        

ریزان شاهری تهیاه طرحای    دیدند. بر این اساس برنامهنمی جامع، به لحاظ کلی بودن مطالعات، امکان اجرای دقیق آن را فراام

 [4]دانستند.گیری یاری داد، در مدیریت شهری الزامی میکه براساس آگاای شکل گرفته باشد و بتواند مدیران را در تصمیم

گیرد. تفاوت طارح  ر میاقرریزی، طرح تفصیلی به دنبال طرح جامع شهر به دنبال این امر در سلسله مراتب یا ارم برنامه        

تفصیلی با طرح جامع در جزئیات است، بدین صورت که کلیات طرح جامع، متن و نمودارااای آن باه شاکل نقااط، خطاوط و      

 شوند.ریزی روی نقشه ترسیم میسطوح مشخص برنامه

ناسایی موقعیت اماالک نسابت   اای خدماتی امالک و شاای تفصیلی در درجه اول ابزار دقیقی جهت تعیین کاربریطرح        

 اای شهری استند.اای شبکهبه طرح

اای طرح جامع و آنچه قرار است در شهر به اجارا درآیاد قنقشاه    اای طرح تفصیلی پلی است بین نقشهدر حقیقت نقشه        

عه زمین از نظر کااربری،  شود و تکلیف ار ملک یا قطاجرایی(. به نقشه اجرایی با جزئیات بیشتری نسبت به طرح جامع نظر می

 [4]شود. تراکم، ارتفاع، تفکیک اراضی و ... در پهنه شهر، ناحیه و محله روشن می
 

 سوابق تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران -4

 اولین طرح جامع تهران -4-1

 2,6متر مرباع وساعت و   کیلو 181حدود  1434مطالعات طرح جامع اول تهران زمانی شروع شد که شهر تهران در سال         

 [1] به تصویب رسید. 1431میلیون نفر جمعیت داشت. طرح جامع تهران در سال 
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 1431: طرح جامع تهران در سال  2شكل 

 

قافاق   1461میلیاون نفار را بارای ساال      4,4کیلومتر مربع و جمعیتی حدود  741ای به وسعت حدود این طرح محدوده        

ت گسترش شهر را به سمت غرب تعیین کرد و با تقسیم سطح شاهر باه ده منطقاه باا مراکاز مجهاز،       طرح( در نظر گرفت. جه

 [1] اا را نیز پیشنهاد کرد.اا و بزرگراهای از آزادراهشبکه

نفر در اکتار کاااش یافتاه و باه ازای     11نفر در اکتار به حدود  141در طرح جامع اول, تراکم جمعیت تهران از حدود         

 [2] شد.مترمربع انواع خدمات، ارائه می 44نفر نیز حدود  ار

ازار نفار جمعیات در    31اای پرجمعیت در پیرامون تهران، مانند کرج قبا حدود گیری کانوندر این طرح تصوری از شکل    ●

 آن زمان(, و اسالمشهر و قرچک، وجود نداشت.

، مبنای ادایت توسعه تهران بود و براساس آن نیز، طرح تفصیلی 1446تا انقالب اسالمی در سال  1431این طرح از سال     ●

خادماتی مانعکس در آن، ماالک     ااای شهر توسط شهرداری تهران تهیه شد، کاه در حاال حاضار فقاط کااربری      اائی ازبخش

 [4] پاسخرویی به مالکان و توافق احتمالی با آنها برای تغییر کاربری است.

الب و در طول جنگ، با وجود نزول و رکود اقتصادی تهران رشاد جمعیتای افازایش یافات. در دوران     در دوران پس از انق        

وری آن افازایش میاباد. در میاان    شود و بهره،تهران با محوریت ساخت و ساز احیا می81اای ابتدایی داه پس از جنگ تا سال

گیاری از  سیاست و طارح ماوثر بارای اادایت و بهاره      تمرکز زدایی موفق است، ولی در نتیجه فقدان 1481 - 1478اای سال

داد: رشاد جمعیات و کمباود خادمات، تاداخل نامناساب       اای شهری رخ میاای شهری، بحراناا و راا سازی پویاییظرفیت

 [1] سکونت و فعالیت، ترافیک مهار نشدنی، مخاطرات زلزله و ... .
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 )ساماندهی( دومین طرح جامع پایتخت -3-2

ااای  منادی از واگاذاری  به امید بهره -اای اول انقالب، امزمان با اجوم مردم به شهراا ز انقالب اسالمی، و در سالبعد ا        

بعضی نقااط   در 74که در سال « قدو طبقه ساختمان روی پیلوت یا زیر زمین»ضابطه   -گسترده زمین مجانی و یا ارزان قیمت

   ط متنوع طرح جامع قبلی شد.شهر به سه طبقه افزایش یافت(، جایرزین ضواب

بازنرری در طرح جاامع اول و   ،وقوف به ضرورت اصالح این وضعیتوزارت مسکن و شهرسازی نیز بنا به وظیفه خود و با         

 تهیه طرح ساماندای قجامع( تهران را از اواسط داه شصت در دستور کار خود قرار داد. 

وضعیت نابسامان تهران برخای از مسائوالن را نیاز باه فکار انتقاال پایتخات         ،اندایامزمان با شروع مطالعات طرح سام        

 انداخت و مطالعاتی نیز در این زمینه آغاز شد.  

و   عاالی شهرساازی  باه تصاویب شاورای    1461پس از اتمام مطالعات طرح ساماندای قجامع تهران( طرح مزبور در سال         

 ،ساال( و ازیناه سانرین انتقاال     24تاا   14یعنی زمان طاوالنی ق  ،مطالعات انتقال پایتخت نتایج ،معماری ایران رسید. امزمان

 .در دستور کار قرار گرفت« نوسازی سریع تهران»مسئوالن را از این فکر منصرف ساخت و در نتیجه برنامه 

شبکه طرح جامع اول باود. ولای   اای اصلی آن، کمابیش امان محدوده و در طرح جامع دوم، محدوده تهران و شبکه راه        

 ،مترمربع، در این طرح برای تهران پنج حاوزه قشامال   44میلیون نفر و سرانه خدماتی 4/4ای، جمعیت به جای ده مرکز منطقه

میلیاون نفار    74/6ظرفیت جمعیتای شاهر باه حادود      ،غرب و مرکز( و برای ار حوزه مرکزی در نظر گرفته شد ،جنوب ،شرق

 مترمربع تقلیل یافت. 42سرانه خدمات نیز، به و  افزایش داده شد

جدیاد   ااای اای دیرر منطقه نیز گسترش یافتاه و اسالمشاهر، قرچاک و کاانون    در این مقطع کرج و بسیاری از شهراا و آبادی        

بارای   ،موجاود ااای متعددی نیز پدید آمده بود. در طرح جامع دوم به پیرامون تهران توجه شد، ولی بدون توجه به شهراا و آباادی 

شهر جدید را توصیه کرد، که ایجااد ایان شاهراا تااکنون، تاقثیر قابال تاوجهی در         4استقرار جمعیت در منطقه تهران احداث 

 اند.یابی اسکان و استقرار جمعیت منطقه شهری تهران نداشتهسامان

ان، مقارر شاد کاه اعتباارات ماورد نیااز بارای        اای دولت و تقکید بر خودکفایی و خودگردانی شهرداری تهربا قطع کمک        

 فراام شود. ،نوسازی سریع تهران از محل نحوه استفاده از اراضی

مبنای کار قرار گرفت و بدین ترتیب طرح مصاوب سااماندای    ،این سیاست با پایان جنگ و شروع دوران ثبات و بازسازی        

و ایگ طرحی بصورت تفصیلی و یکپارچه بارای آن    هران قرار نررفت( کنار گذاشته شد و ارگز مالک عمل شهرداری ت1461ق

 [2] تهیه نشد.

اا، نظافات  ای بود که توانست در زمان کوتاای برای شهرداری امکان احداث بزرگراهفروش تراکم و توافق با مالکان، شیوه        

 [4] .و زیباسازی و توسعه فضااای سبز و تامین خدمات را فراام سازد
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 1431دومین طرح جامع تهران در سال:  4شكل 

 

 (1431 مصوب) تهران شهری مجموعه طرح -3-4

نشاین  اای اجتماعی در پیرامون شهر و نواحی حاشایه ، به موازات تشدید مشکالت شهر تهران، بروز تنش1464در سال         

 [1] .آن توجه مسئوالن به پیرامون تهران بیش از پیش جلب شد

اازار باه    611اای واقع در استان تهران( از حادود  جمعیت پیرامون تهران قشهراا و آبادی ،1434-1464اای طی سال   

 [4] میلیون نفر رسید. 4/4بیش از 

میلیون نفر، در غرب تهران، مجموعه  4/1اای میان آنها با جمعیتی در حدود ماادشت و آبادی -شهریار  -مجموعه کرج         

 711غرب تهران قمحور ساوه( با جمعیتی حدود اای میان آنها در جنوبکریم و آبادیرباط -گلستان  - مهاجرشهر -اسالمشهر 

ااای  آباد قمحاور خااوران( و آباادی   خاتون -آباد فرون -پیشوا قمحور ورامین( و پاکدشت  -ورامین  -ازار نفر، مجموعه قرچک 

در پیراماون تهاران شاکل     1464جموعاه پرجمعیات دیرار تاا ساال      ازار نفر و چندین م 411میان آنها با جمعیتی در حدود 

 [2]گرفت.
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 : نقشه شهر تهران و شهرهای اطراف آن 3شكل 

 

درآمدی بود که با  اای محروم و کماا، که به شدت وابسته به تهران بودند، حاصل اسکان غیررسمی گروهاغلب این کانون        

اای شهری و امکانات اشتغال و تسهیالت و زیرساخت داای متعدد در زمینه تقسیسات وشرایط بد اقتصادی و اجتماعی و کمبو

 [4] اای فراوان بودند.خدمات اجتماعی، دچار ناانجاری

جزیاره امان    ،اا و کمبوداای فراوانبا محرومیت،توانست در محاصره این حجم عظیم جمعیتبدیهی است که تهران نمی        

قو « مدیریت و تهیه طرح مجموعه شهری تهاران و شاهراای اطاراف آن   »این واقعیت باعث شد که موضوع  باقی بماند. توجه به

 [2] اای شهری کشور( در دستور کار دولت و وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد.سایر مجموعه

براساس مصوبه ایقت دولت، مطالعاتی در این زمینه برای تهیه طرح آغااز گردیاد، کاه نتاایج حاصاله در       1464از سال          

سال بعد توسط ایقت دولت به تصاویب رساید. اادف ایان طارح      عالی شهرسازی و معماری و یکتوسط شورای 81اوائل سال 

 [4] شهری تهران بود.نطقه کالنساماندای به اسکان و استقرار جمعیت و فعالیت در قلمرو م

اای جمعیتی پیرامونی به لحاظ اجتماعی و تقویت کانون ،زدائی از محدوده شهر تهران راابرداای اصلی این طرح تمرکز        

 [2] منظور خودکفائی نسبی و کااش وابستری آنها به تهران بود.هاقتصادی و خدماتی، ب

« حل مسئله اسکان غیررسامی »، «شهریو استقرار نهاد واحد مدیریت سطح منطقه کالن ایجاد»شرایط تحقق طرح نیز         

 [4] بود.« اای محروم پیرامونیتوسعه و عمران کانون»و 

، قطارح جاامع دوم تهاران(، مجادداً ماورد      میلیون نفر 74/6در چارچوب این طرح، کنترل جمعیت شهر تهران، با سقف         

ای و جهاانی در نظار گرفتاه    ی شهر تهران ایفای نقش به عنوان پایتخت و یک کالنشهر در سطح منطقاه تقکید قرار گرفت و برا

 [4] شد.

، بود که به رغم تصویب، به مرحله اجارا نرساید   «شهرینهاد واحد مدیریت منطقه کالن»که ایجاد  ،پیشنهاد اساسی طرح        

 [2] .ن طرح نیز، در عمل مسکوت ماندو بقیه پیشنهادات ای
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 (1431و عمرانی( )ساختاری توسعه -تهران)طرح راهبردی  طرح جامع -3-3

اای مدیدی که تاکنون تداوم یافته، بر مبنای برنامه و طرحی جامع مدیریت نشده شهر و منطقه شهری تهران، طی سال        

 است قبا عدم تبعیت از طرح ساماندای و عدم اجرای طرح مجموعه شهری تهران(.

اای دولت برای عمران و نوسازی ایان شاهر ،   ضرورت نوسازی سریع شهر تهران با منابع مالی الزم برای آن و قطع کمک        

موجب گرایش به فروش تراکم و توافق با مالکان برای نحوه استفاده از اراضی گردید. این وضعیت پس از چند ساال، پیاماداای   

 [4] از اراضی پدید آورد.در زمینه ساخت و ساز و نحوه استفاده مخربی 

کمیسایون مااده پانج مساتقر در      271اا و ضوابط محادود کنناده مانناد مصاوبه     با تصویب و صدور پی در پی بخشنامه        

طبقاه   4امان کمیسیون که حداکثر تعاداد طبقاات را باه     421طبقه و مصوبه  6شهرداری تهران که ارتفاع ساختمان اا را به 

ااا تاداوم   آن و...، تالش گردید که وضعیت نابسامان ساخت و ساز تا حدودی کنترل شود. اماا نابساامانی   کااش داد و اصالحیه

جایرزین کردن برنامه و طرح به جای بخشنامه و دستورالعمل بین برخی از مسئوالن تقویت شد و سرانجام به  یافت و به تدریج

 (1412، شعبانیقمنظور تهیه طرح جامع جدید تهران انجامید. تصمیم برای امکاری شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی به

اا و اقدامات انجام شده و در دست انجام در شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی، مصالحت بار ایان اندیشاه     با توجه به تالش

ساتفاده گساترده و   اای جامع و تفصیلی امزمان، و با مشارکت کلیه نهاداای اجرایی مرتبط و ماثثر و امچناین ا  شد که طرح

 [4] اماانگ از توان نهاداا و نیرواای تخصصی، انجام گیرد.

اای سنجیده برای مدیریت شهر و احیااء مجادد آن و   ماموریت طرح جامع جدید تهران، استفاده از اندیشه، برنامه و طرح        

 [2] ساماندای وضعیت شهر تهران با تهیه اسناد توسعه شهری است.

سو مبتنی بر تجارب کشاور در چناد دااه اخیار و     رح جامع جدید تهران، با رویکرد نوینی سامان یافت که از یکط تهیه        

ارزیابی و آسیب شناسی روش اا و رویه اای متعارف بوده و از سوی دیرر با توجه به تجارب ارزشمند جهانی، از دانایی، الروااا  

 [4] سازگاری بیشتری دارد. ما، ی بهره گرفته، که به ویژه با شرایط بومیریزی توسعه شهراای نوینی برای برنامهو روش

گونه که توضیح داده شد ویژگی این طرح وجود رویکرد نوینی بود که عالوه بر تجارب کشور در چناد دااه اخیار و    امان        

 با که است درحالی این بهره گرفته است.  ریزی توسعه شهریاای متعارف از تجارب ارزشمند جهانی برای برنامهارزیابی روش

ااداف جدید در توسعه شهرنشینی و شهرسازی، امانند حفاظت محیط زیست، توسعه پایدار، گساترش رفااه    و نیازاا به توجه

اای جدیادی  دیدگاه "اعتالی کیفیت زندگی شهری"اجتماعی، بهبود گذران اوقات فراغت، بهسازی سیمای شهراا و بطور کلی 

اای توساعه شاهری را تغییار داده    رصه شهرسازی قبرنامه ریزی و طراحی شهری( پدید آمده که الروی تهیه و اجرای طرحدر ع

 [2] است.

 بیانرر کالن، مقیاس در بندیبندی شهر تهران نموده است که این پهنهدر طرح تفصیلی جدید، شهرداری اقدام به پهنه        

 و ضاوابط  شاامل  خارد،  مقیااس  در و کلای  باه کارکردااای   توجه با شهری، متمایز اای عرصه در اراضی از استفاده نحوه

 توده گذاری چرونری مجاز، ساختمانی تراکم حداکثر اا، مانند زیرپهنه در ساز و ساخت چرونری و نحوه که است مقرراتی

 و معبار  عار   باه  توجه با ساختمان مجاز طبقات تعداد و قطعه(، ارتفاع در بنا استقرار و گذاری توده محل اشغال، قسطح

 .سازدمی تعیین تراکم و با مساحت قطعه متناسب را، شهری شبکه دسترسی توان

 

 ساختاری اشاره می شود: –درادامه به طور مختصر به طرح های راهبردی            

 

 ساختاری -طرح های راهبردی  -3-3-1

نیاز  ر در انرلستان شروع شد و کم کم به کشاوراای دیرا   1171راابردی از داه به لحاظ تاریخی طرح اای ساختاری و        

 [3] شروع شد. 1161در آمریکا از داه و امچنین تعمیم یافت 
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ساختاری در تهیه طرح اای توساعه شاهری بیشاتر بتواناد     -در حال حاضر در ایران به نظر می رسد که نررش راابردی        

ااای سانتی   ندان را پاسخرو باشد. بدین ترتیب به جای آرمان گرایای در طارح  خود را به واقعیت نزدیک کرده و نیازاای شهرو

 شهری نیازاای به کاملی جواب که – گرایی واقع جای به و باشد مدنظر باید -است بشر دیرینه نیاز که –جامع، آرمان خواای 

ی فضاایی و  کالبد پیوستری و انسجام کلیت، به توجه چون اصولی نررشی، چنین با. شود جایرزین بینی واقع باید -است نبوده

ریزی و طراحی شهری نیز که در یک دیدگاه طرح اای برنامهیابند. در قالب آن پروژهقابلیت انعطاف بیشتر، عینیت کالبدی می

 بنادی پهناه  نظاام  بکارگیری صورت به جهان، در رایج اایشیوه به ،(صلب شیوه به جامع طرح جای بهق ساختاری –راابردی 

ااا، کمبودااا، آلاودگی ااا،     شاود و باا اشااره باه آسایب     ر برنامه راابردی ابتدا طرح مسائله مای  د. است شده پیشنهاد اضیار

 نیاز   المللای و انداز توساعه بارای مقیااس ملای و باین     اا، نقش و عملکرد شایسته شهر در قالب چشماا و نابسامانیناکارآمدی

 ماورد  توسعه راابرداای نیزگرای شهری توسعه درون ااداف آن دنباله در و دگردمی معرفی شهری کوچکتر اایبخش کارکرد

 [4] .گیردمی قرار بررسی

 و آلایاده  اناداز چشام  یاک  باه  دساتیابی  جهات  الزم راابردااای  ابتادا  ساختاری –اای راابردی به طور کلی در طرح        

ااای  ااا و تنرنااه  پتانسایل  نیاز  و و قادرت  ضعف نقاط معجا بررسی یک طی سپس. گیردمی قرار کار دستور در شده،طراحی

ی کار ساختار کالبدی، تاوان  گردد. روشن است که زمینهبینی میاا، رااکاراای مناسب پیشدستیابی برای ار یک از سیاست

 سااختاراا  آن باه  توجاه  باا  را خاود  شهرسازانه پیشنهادات طرح که  اقتصادی و پویایی جاری در ساختار اجتماعی شهر است،

 [2] .سازدمی مطرح

 توساعه  اصالی  روناد  میان تعامل ایجاد و شهر کلیت حفظ به اول درجه در ساختاری –اای راابردی ویژگی عمده طرح        

 ااای طارح  عهاده  بر را ترجزئی و فرعی اایعرصه برای ریزیبرنامه و پردازدمی بلندمدت اجتماعی – اقتصادی روند و کالبدی

ااا باه جاای تقکیاد بار      کند. بنابراین دراین گونه طرحذار میواگ تدریجی اجرای و آنها مکانی و زمانی خاص رایطش و مشخص

اا، بیشتر توجه به ااداف دراز مدت اقتصادی؛ شکل و فرم کالبدی و تعیین وضعیت قطعی کاربری زمین، ضوابط کالبدی سرانه

سااختاری، ابتادا    –گردد. در واقع ار طارح رااباردی   کالبدی معطوف می اجتماعی، فرانری و اماانری آنها با ااداف توسعه

کناد و ساپس بار اسااس آن چاارچوب      سعه و عمران را در مورد موضوعات اساسای شاهر را تشاریح مای    واای کالن تسیاست

 [4] سازد.اای محلی و کوچک را فراام میاا و طرحراانمایی برای تهیه و اجرای انواع برنامه

ریزی در قالب یک طرح واحد قطعی و آماده قبه صورت نقشاه کااربری   اا اصوالً اندیشه برنامهریزی این نوع طرحدر برنامه        

اای شهری اماانگ مورد پاذیرش و تقکیاد قارار گرفتاه     زمین( مردود و منسوخ اعالم شده و به جای آن استفاده از انواع طرح

گردد که ضرورتاً باه ساطوح   به عنوان یک پدیده چند بعدی، پویا و مستمر تلقیی میاست. در این الرو، توسعه و عمران شهری 

تر بارای  اای فرعی و کوچکریزی و مداخله نیاز دارد. بنابراین در چارچوب برنامه توسعه و عمران شهر، انواع طرحمختلف برنامه

ی و موضاوعی تهیاه شاده و باه اجارا      ااای موضاع  رویی باه نیازااای مشاخص در قالاب طارح     ختقمین ااداف مختلاف و پاسا  

 [2]آید.درمی

با توجه به رویکرداای مربوطه، ادف از تهیه طرح جامع جدید تهران، دستیابی به سندی بود که بتواند ضمن تشاخیص          

ه کناد،  ای و شهری، راابرداای مناسب را در ار سه سطح تدوین و ارائو تحلیل مسائل تهران در سطوح فراملی و ملی، منطقه

تا بر این اساس مدیریت شهری بتواند فرآیند تغییر و تحوالت کالبدی و نحوه استفاده از زمین را در جهت تحقق ااداف تعیین 

 شده در ار سه سطح مذکور، ادایت، کنترل و نظارت نماید.

 اای ذینفعاای مردم، مسئوالن، متخصصان و گروهدیدگاه  ●
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اا و سطوح، شامل مطالعات مناطق شهری و مطالعات فرادست، مکمل ر کلیه زمینهنتایج طرح جامع جدید تهران د  ●

 و پشتیبان

الزامات اسناد مصوب و قابل استناد مرتبط با شهر تهران، مجموعه شهری و استان تهران و امچنین اسناد فرادست   ●

 و ملی به ویژه اسناد آمایش سرزمین است.

 

 چشم انداز شهر تهران اینرونه تعریف گردید: بر این اساس در این طرح          

                تهران؛ شهری با اصالت و اویت ایرانی و اسالمی 

                 تهران؛ شهری دانش پایه، اوشمند و جهانی 

                 تهران؛ شهری سبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضااای عمومی متنوع و گسترده 

                 اا و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانحتهران؛ شهری امن در برابر انواع آسیب 

                 تهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت 

                 اا و تاقمین امراانی حقاوق    ریاای مناسب برای تعدیل نابرابتهران؛ شهری مرفه با رفاه عمومی و زیرساخت

 شهروندی

                 اای سیاسی، فرانری، اجتماعی و اقتصاادی  تهران؛ کالنشهری با عملکرداای ملی و جهانی و مرکزیت

 [4] کشور، منطقه آسیای جنوب غربی و کشوراای اسالمی 

 

 های پیشینمقایسه طرح تفصیلی جدید با طرح -3-5

 اای پیشین قابل دریافت است:ات زیر به نسبت طرحبندی، نکبا انجام این پهنه

ای و ویاژه در منااطق حاشایه   در طرح تفصیلی جدید نحوه استفاده از اراضی فاقاد کااربری در طارح پیشاین باه      -

 پیرامونی شهر مشخص شده است.

 در طارح پیشاین، دارای کااربری مشاخص    « غیار قابال اجارا   »اای خادماتی  در طرح تفصیلی بسیاری از کاربری -

 اند.شده

جاای کااربری اراضای تمهیاداتی     بنادی باه  گیری از روش منطقهدر طرح تفصیلی به تبعیت از طرح جامع، با بهره -

اا باا  گذاری و تثبیت کاربری برای اراضی و امالک شهروندان که در بسیاری موارد این کاربریاندیشیده شده تا از لکه

 ه، امتناع به عمل آید.اای مردم اماانگ نبوداای شهر و خواستهنیاز

اای موضاعی  شود، طرح جامع در باالسر و طرحریزی شهر تهران، طرح تفصیلی یک طرح میانه تلقی میدر برنامه -

ااای فرودسات یاا    اای شهری از طریق تهیاه طارح  و موضوعی در ادامه آن قرار دارد. در این فرایند نقصان یا کاستی

اای فرادست، نسبت به تکمیل، تارمیم و اصاالح آن   یهی در چارچوب طرحسنجی و تهیه طرح توجاای امکانگزارش

 گردد.اقدام می

شاود.  اای مثثری مشااده میدر طرح تفصیلی نسبت به ساماندای و بهبود سازمان فضایی و ارتفاعی شهر نیز گام -

طبقاه تساخیر    4الای   3ااای  وسیله ساختماناای مسکونی شهر تهران بهدر اثر ضوابط و مقررات سابق، غالب بخش

ااای  طبقه استعداداای مکانی، ظرفیت 4شده است. طرح تاحدودی توانسته است با استفاده از روش پهنه ساختمان 

 [4] بینی کند.اای مرتفع و بلندمرتبه پیشموجود و بلعکس مواضعی را برای ساخت ساختمان
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 گیرینتیجه -3
 شاهر  یکپارچاه  تفصایلی  طارح  اجرای اجرایی شده است، با 1411ماه سال  طرح تفصیلی جدید شهر تهران از اردیبهشت      

 دساتیابی  و شاهری  فضاااای  سااماندای  شهر، کالبدی کنترل تحوالت و ادایت موجبات آن، مقررات و ضوابط اعمال و تهران

 میسار  هریشا  عماران  و توساعه  مادیریت  پیشبرد در آن مناسب تلفیق با سطح شهر در خصوصی و عمومی حقوق به توأمان

   .گرددمی

مدیریت دقیق دارد که در ابتدای راه دچار انحراف نشود و بتواند باا ایجااد یاک امااانری     و طرح تفصیلی نیاز به نظارت         

 به امراه داشته باشد.اا برای آننشینان آرامش را نیز  تهراناای مختلف امزمان با ایجاد آسایش برای مناسب در پهنه

 :گرددارد ذکر شده در پایان پیشنهادات زیر ارائه میبا توجه به مو

جهت درست اجرا شدن این طرح الزم است شهرداری به سازندگان ار منطقه بنا به شرایط  و قوانین آن منطقاه اطاالع           

 رسانی نماید تا سازندگان از سردرگمی و خریداران از به دام افتادن در دام دالالن در امان بمانند.

تاا از دور  شرایطی ایجاد شاود  باشد و باید اای مرتبط میبرای درست اجرا شدن طرح تفصیلی نیاز به کمک امه دستراه       

 عمل آید.و منحرف کردن آن از مسیر خود جلوگیری بهزدن طرح 

 

 مراجع

، پایان نامه کارشناسای ارشاد،   نشهر تهرا 11بررسی طرح تفصیلی و تاثیر آن بر رشد ساختمان سازی در منطقه . و، نوروزی [1] 

 .1412دانشراه آزاد بافق، بافق، 

نراای به سیر تحول طرح اای توسعه کالن شهر تهران، طرح اای جامع و طرح تفصیلی جدید شاهر   .شعبانی، ف [2]

 .1412, تهران خصوصیات، ااداف و ضرورت اا، شهرداری تهران اداره کل حقوقی

 1411,  تفصیلی تهران درآمدی بر طرح ا. رسترار،  [4]

 .1481 معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی ، معرفی الروی طرح اای راابردی و ساختاری،.  ا سعید نیا، [3]

 .1411، اای شهریاا، اداره کل شهرسازی و طرحاا و روشطرح تفصیلی جدید شهر تهران، ظرفیت.  صادقی، س [4]


