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و تاثیر آن بر رشد ساختمان سازی در بافت های فرسوده و  یلیطرح تفص

 ناپایدار

 (شهر تهران 01منطقه  یمطالعه مورد)
 

 : وحید نوروزیمولف

 v_norouzi76@yahoo.com، مدیریت ساخت  -عمران کارشناس ارشد 

 

 

 

 

  چكیده
شهر تهران از کالنهاجرت از شهرهای دیگر و ازدواج، ساخت و ساز در با توجه به جمعیت شهر تهران و افزایش روز افزون به دلیل م        

با وجود تصویب شدن طرح های جامع و تفصییلی کیه   های جامع و تفصیلی در گذشته عملیاتی نشدن طرحای برخوردار است. اهمیت ویژه

توانید  که ادامه این وضع میی شهر تهران شده  موجب یک ناهماهنگی در نظام توسعهها کار کارشناسی و تخصصی را به همراه داشته ساعت

عواقب بدی به همراه داشته باشد. با تنظیم طرح تفصیلی جدید اقدامی مهم برای جلوگیری از بروز حوادث و هید  دار نمیودن سیاخت و    

ت اعم از مسکونی, تجاری, در این طرح شهرداری اقدام به پهنه بندی نموده است که با این روش کاربری تمامی قطعا .است انجام شدهساز 

بندی باعث جابجایی رشد ساخت و سیاز از مللیه   هر چند پهنه در این مقاله به این نتیجه رسیدیم که .اداری و صنعتی مشخص شده است

ه طیور  توانید بی  می اجرای طرح تفصیلی به تنهایی ن گذارد از طرفییزان ساخت و ساز تاثیر نمیشود ولی در کل در مای به ملله دیگر می

یازاتی که ها قدم بردارد و نیاز به برنامه جامع و کارآمد با حمایت هایی از جانب دولت و شهرداری دارد ولی با امتکامل در نوسازی این بافت

ای های بلندی برگام را جهت نوسازی خانه هایشان ترغیب و اکنان بافت هاس تواندمنظور شده می ی فرسودههابافت در طرح تفصیلی برای

 رسوده برداشته شود.های ناپایدار و فرسید به شهری با حداقل بافت

 

 بافت فرسوده, پهنه بندیطرح تفصیلی، ,11منطقه  شهر تهران، كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -0
 شیهر  یکپارچیه  تفصییلی  طیرح  اجرای اجرایی شده است، با 1931طرح تفصیلی جدید شهر تهران از اردیبهشت ماه سال       

 دسیتیابی  و شیهری  فضیاهای  سیاماندهی  شهر، کالبدی کنترل تلوالت و هدایت موجبات آن، مقررات و ضوابط اعمال و تهران

 میسیر  شیهری  عمیران  و توسیعه  میدیریت  پیشبرد در آن مناسب تلفیق با سطح شهر در خصوصی و عمومی حقوق به توأمان

   .گرددمی

تیرین  دارای متیراکم  16ت مرکز شهر تهران آغاز کیرد، بعید از منطقیه    و در مجاور 1991رشد خود را از دهه  11منطقه         

متیر مربیعو و    111درصید قطعیات مسیکونی کمتیر از      39بندی کوچک زمین )بافت مسکونی در سطح شهر تهران است. قطعه

هیای اخییر   سالهای این بافت مسکونی است. اگر شدت تخریب و نوسازی در های بسیار نامناسب به قطعات از ویژگیدسترسی

سیاخت و سیاز باعیث شیده اسیت تیا        گردد. گرایش بهیت بهتر نمایان میدر این منطقه در نظر گرفته شود، معضالت این وضع

 [1]منطقه از وضعیت مهاجر فرستی در دهه گذشته خارج شده و دارای افزایش جمعیت گردد.
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رسیده است. ادامیه ایین رونید سیاخت و      1981نفر در سال هزار  916به  1963هزار نفر در سال  282جمعیت منطقه از        

ساز بدون اینکه هیچ گونه اقدامی برای تامین خدمات و فضاهای شهری مورد نیاز انجام شود به وخامت بیشتر کیفییت سیکونت   

 [2]در منطقه خواهد انجامید. 
 

 تعریف طرح تفصیلی -2
ی که براساس معیارهیا و ضیوابط کلیی طیرح جیامع شیهر، نلیوه        طرح تفصیلی عبارت است از: طرح در یک تعریف کلی        

های شهری در سطح ملالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها، وضیع دقییق و   استفاده از زمین

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

گردد. در داقیع ملتیوای   ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم میشود و نقشهدر آن تعیین می

هیا، معیارهیا و ضیوابط دقییق و     هیا، سیرانه  های ارتباطی، مساحتهای کاربری اراضی، شبکهطرح تفصیلی عبارت است از: نقشه

 [1]یه طرح تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است. اجرایی طرح جامع شهر که پیش از ته
 

 چشم اندازهای گذشته منطقه -3
های جامع و تفصیلی برای منطقه ترسیم شده بود جز در زمینه خصلت مسکونی منطقیه، آن  چشم اندازهائی که در طرح        

 های دیگر تلقق نیافته است.در زمینه هم با جمعیتی بسیار متفاوت با آنچه در چشم اندازها آمده است،

اوالً در طرح تفصیلی میزان اراضی اختصاص یافته به خدمات شهری و فضای سبز با توجه به بافت مسکونی ساخته شیده          

 در آن دوره نسبتاً ملدود است.

بینی شده بود بر اثر طرح تفصیلی پیش های خدماتی و فضای سبز که درثانیاً بسیاری از اراضی تخصیص یافته به کاربری        

 تغییرات کاربری به بافت مسکونی تبدیل شده و معضل کمبود خدمات را تشدید کرده است.

 

   (0331در دوره تهیه طرح جامع اول تهران ) 01منطقه  -الف

ح جام بیرای منطقیه   های پیشنهادی طرآمده است. تراکمیکی از نواحی مسکونی فشرده در غرب مرکز شهر به حساب می   

 بینی شده بود.پیش در مجاورت ملور آزادی تراکم کم تراکم زیاد و بسیار زیاد بوده است و فقط در قسمت کوچکی از منطقه

تقریباً کلیه پیشنهادات طرح جامع از حیث شبکه معابر در حال حاضر تغییر کرده و براساس طرح جیامع حمیل و نقیل و            

جنیوبی   –ن تنظیم شده است. بزرگراه نواب در طرح جامع اول اساساً به عنوان یک ملیور مهیم شیمالی    طرح جامع جدید تهرا

بینی شده بود. همچنیین ادامیه بزرگیراه    مطرح نبوده است. به جای این ملور خیابان کارگر و ادامه آن به عنوان این ملور پیش

بینی شده بود کمربندی از جنوب منطقه و ناحیه بریانک پیشیادگار در طرح جامع وجود نداشته است و به عوض آن یک حلقه 

 که در طرح جامع حمل و نقل حذ  شده است.

تنها ملوری که در طرح جامع اول به عنوان ملور اصلی منطقه دیده شده است ملور امام خمینی است که امروز نییز از          

 غربی منطقه است. –مهمترین ملورهای شرقی 

 

 در طرح ساماندهی تهران 01منطقه  -ب

ای بیه  مرکیز منطقیه   11و برای جبیران کمبودهیای خیدماتی منطقیه     1962طرح ساماندهی یا طرح جامع جدید تهران )        

بینی کرده بود که هیچ یک تلقق نیافته های آموزشی و تفریلی و ورزشی در مرکز منطقه پیشهکتار با کاربری 88/3مساحت 

 [1]هزار نفر رسیده است.  916نفری برای منطقه نیز امروزه به  213727بینی جمعیت است. پیش
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 در طرح جامع جدید 01: موقعیت منطقه  0شكل

 

 طرح تفصیلی مصوب شهر تهران -ج

ها فضای سبز و آموزشی که در طرح تفصیلی پیشنهاد شده بود در عمل به مسیکونی، تجیاری، کارگیاهی و    عمده کاربری        

هیای فیوق )مسیکونی و غییرهو     بینی شده و بخشی به کیاربری گردیده است. در مواردی نیز بخشی به کاربری پیشغیره تبدیل 

 [2]اختصاص یافت. 
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 01منطقه  0331: نقشه طرح تفصیلی  2شكل 

 

 چشم انداز ادامه وضع موجود   -3
باشید کیه طییف    توسیعه و عمیران شیهری میی     این چشم انداز حاصل ادامه روندها و تمایالت کلیه سطوح مداخله گر در        

نیز به تاسی از عدم کارآمدی مناسب مدیریت کالن شهری تهیران و بیه طیور     11گیرد. منطقه وسیعی از تصمیمات را در بر می

 [1]ملموس کمبود منابع مالی نسبت به دیگر مناطق تهران، همواره با مشکل کمبود تامین خدمات شهری مواجه بوده است. 

های اجتماعی و اقتصادی ساکنین، نظارت نامناسب شهرداری در روند سیاخت و سیاز، نارسیائی ضیوابط و در     وجود زمینه        

ها و فرصت ناشیی  غالب موارد نادیده گرفتن آن در زمینه کنترل ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی و همچنین وجود زمینه

فعالیتی تهران چشم انداز بلرانی را در تامین حداقل نیازهیای خیدمات شیهری    از موقعیت مناسب منطقه نسبت به مراکز مهم 

 [2]افزاید. نهد و مسئله آسیب پذیری منطقه در برابر زلزله نیز بر وخامت اوضاع منطقه میپیش رو می

ی و فضیاهای بیاز   لذا ادامه چنین روندی فشردگی شدید بافت مسکونی و فرسودگی کامل این بافت و فقدان خدمات شهر        

 [1]شهری به دنبال خواهد آورد. 

های یاد شده که حاکی از وخامت وضعیت مسکن و کیفیت زندگی در منطقه است ناشی از تلیوالتی اسیت   کلیه شاخص        

ن که طی دو سه دهه اخیر در بازار مسکن منطقه اتفاق افتاده است. قطعات کوچک زمین و امکان ساخت و سیاز متیراکم در ایی   

قطعات عمال به سرمایه های کوچک این امکان را داده است که بازار مسکن فعالی را برای اقشیار درآمید متوسیط و کیم درآمید      
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ها و مناطق مسیکونی اطیرا  تهیران )اسالمشیهر و امآیال آنو      های مسکن در سطح منطقه با شهرکفراهم آورد. مقایسه قیمت

هاست. اگر زمان سفر و مسائل ناشی از جابجیایی را در  و این شهرک 11در منطقه حاکی از تفاوت نسبتاً کم میان قیمت مسکن 

هیای کوچیک   ترین مناطق برای سرمایه گذاری مسکن در حد سیرمایه نظر بگیریم خواهیم دید که این منطقه به یکی از جذاب

 [1]تبدیل شده است. 

های فرسوده مسکونی زمینه تامین خیدمات و  نوسازی بافت در صورت ارتقا کیفیت سکونت در منطقه از طریق بهسازی و        

توانید  باید فراهم آورد. حل معضالت بافت های فرسوده که مهمترین معضل منطقه است میی فضاهای باز و سبز را در منطقه می

ن معضیل اصیلی در   نقش مسکونی منطقه را در تهران ارتقا بخشد و مطلوبیت بازار مسکن را در منطقه افزایش دهد. در کنار ایی 

های با مقیاس شهری در منطقه مستقر شوند زمینه مراجعات بیشیتر بیه منطقیه و تیاثیر     صورتی که برخی عملکردها و کاربری

مآبت بر درآمد منطقه را فراهم خواهد آورد. فقدان اینگونه عملکردها باعث مهجور ماندن منطقه و تنزل بیشتر کیفیت مسکونی 

 [2]در آن خواهد شد. 
 

 چشم انداز توسعه منطقه -5
با توجه به عملکرد غالب مسکونی منطقه، این عامل در حفظ و ارتقا کیفیت زندگی شیهری در منطقیه چگیونگی رشید و             

 پراکندگی جمعیت و نوسانات آن طی زمان است. هر گونه لزوم تغییر در روند موجود ناشی از این ضرورت است. 

هیای صیادره در تهیران    از کل پروانه 11دهد سهم ساخت و ساز در منطقه دره در منطقه نشان میهای مسکونی صاپروانه        

هیای قبیل در منطقیه و    های صادره در سیال برابر پروانه 9تا  2، به شدت افزایش یافت و به 1963در سال   923پس از مصوبه 

هیای صیادره مسیکونی بیوده و     درصد از پروانه 33ه حدود های صادره در تهران رسید. با توجه به اینکدرصد کل پروانه 7حدود 

های مسکونی به منظور تخریب و نوسازی صادر شده است منطقه توسعه جدید مسکونی نداشته و مجموعیه  تقریباً تمامی پروانه

 [2]دهد. ساخت و ساز آن در داخل ملدوده مسکونی موجود و به صورت نوسازی روی می

واحد مسکونی به مجمیوع واحیدهای مسیکونی منطقیه در سیال       8216حداقل  1968-68های های سالبراساس پروانه         

باشید، امیا   در زمینه فروش تیراکم میی   923های قبل از اعمال مصوبه اضافه شده است. این ساخت و ساز مربوط به سال 1963

تری در منطقه صورت گرفتیه کیه اطالعیات    تردهدهد بعد از اعمال این مصوبه ساخت و ساز گسها نشان میهمانطور که بررسی

 [1]کند. نشان دهنده آن است و زمینه افزایش جمعیت منطقه را فراهم می 1981مربوط به سال 
 

 
 وساز گسترده در منطقه: ساخت3شكل
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خانوارهای منطقه  تر بودن میانگین درآمداز حیث اجتماعی و اقتصادی مهمترین معضل منطقه در حوزه اجتماعی، پایین        

نسبت به متوسط شهر تهران است که موجب پایین آمدن توان پرداخت هزینه خدمات شهری و مشیارکت در بهسیازی ملییط    

زندگی توسط ساکنان است. فضاهای کار و فعالیت اقتصادی در منطقه ملدود است، این امیر بیه معنیای آن اسیت کیه منطقیه       

های تخصصی نیست و به دلیل عملکرد سیکونتی مهیم آن،   ال در مقیاس شهر یا راستهدارای مراکز متعدد صنعتی و خدماتی فع

 [2]د فوق با سایر مناطق متکی هستند.ساکنان در مور
 

 مسكن -6
سیاخته   1983قبیل از سیال    11درصد واحدهای مسیکونی منطقیه    6/83دهد که نشان می 1963اطالعات سرشماری سال  -

درصد است. بنابراین حدود نیمی از واحیدهای مسیکونی منطقیه در     3/17ی کل شهر تهران اند در حالیکه نسبت مشابه براشده

ای های فوق نیاز به نوسازی مسکن در منطقه را به صیورت مسیئله  اند و فرسودگی بافتسال عمر داشته 93بیش از  1981سال 

 سازد.عاجل مطرح می

 
 

 
 های مسكونی: فرسودگی بافت 3شكل 

 

مسکونی منطقه از نظر اسکلت و مصالح سیاختمانی نییز مویید فرسیودگی نسیبی بخیش عمیده واحیدهای          بررسی واحدهای -

درصید واحیدهای مسیکونی منطقیه بیا آجیر و آهین         61حدود  1963مسکونی منطقه است. براساس اطالعات سرشماری سال 

ه براسیاس ارقیام مییانگین شیهر تهیران،      باشند. در حالیکدرصد دارای اسکلت فلزی یا بتون آرمه می 29ساخته شده و کمتر از 

 اند.دارای اسکلت فلزی یا بتن آرمه بوده 1963بیش از نیمی از واحدهای مسکونی شهر در سال 

 بندی بسیار کوچک اراضی مسکونی است. متر مربع است که نشاندهنده قطعه 113میانگین قطعات مسکونی در سطح منطقه  -

قطعیه زمیین مسیکونی     82928نشان دهنده کوچک بودن قطعات مسکونی است. از کیل  توزیع قطعات از حیث مساحت نیز  -

متر مربع بیدان افیزوده شیود، ایین      131تا  111متر مربع دارند. اگر اراضی با مساحت  111درصد مساحتی کمتر از  39میزان 

اراضی مسیکونی منطقیه کمتیر از     درصد 33متر مربع نیز به آن اضافه گردد،  211درصد و اگر اراضی تا مساحت  86نسبت به 

 متر مربع مساحت خواهند داشت. 211

متر مربع است و توزییع   83براساس اطالعات ممیزی مرحله چهارم منطقه میانگین مساحت واحدهای مسکونی منطقه حدود  -

 31مسکونی دارای  متر مربع و کمتر مساحت دارند. اگر واحدهای 31درصد آنها  81دهد که واحدها از حیث مساحت نشان می
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متر مربع و کمتر للاظ گردند، نسیبت فیوق    111درصد . اگر واحدهای  8/33متر مربع به آنها اضافه شوند، این نسبت به  63تا 

 متر مربع مساحت خواهند داشت. 111شود و تنها حدود یک سوم واحدهای مسکونی منطقه باالی درصد بالغ می 77به حدود 

 

 
 متر مربع 011تر از : قطعات بزرگ 5شكل 

 

نفر بوده است. چنانچیه ایین شیاخص بیرای ملاسیبه       38/8حدود  11تعداد نفر در واحد مسکونی در منطقه  1963در سال   -

سرانه زمین و زیربنای مسکونی معیار قرار داده شود، با توجه به میانگین مساحت زمین مسکونی و زیربنای واحدهای مسیکونی  

متیر   7/13متیر و سیرانه زیربنیا     8/21متر مربعو سرانه زمین  83متر و  33ه چهارم )به ترتیب حدود در اطالعات ممیزی مرحل

 مربع خواهد بود.

واحید مسیکونی در    3683و در مجموع دارای 11و  11مجتمع مسکونی نواب در لبه غربی و شرقی بزرگراه )در داخل منطقه  -

متر مربع زیربنا احیداث شیده اسیت. جمعییت      813986هکتار و در  28د باشد که در مساحتی در حدوچهار فاز توسعه آن می

نفر خواهد بیود   21821نفر به عنوان میانگین نفرات خانوار حدود  6/9نی و احتساب مجتمع با فرض یک خانوار در واحد مسکو

باشد. چنانچه جمعیت مجتمع نواب را براسیاس مییانگین تیراکم نفیرات در     نفر در هکتار می 636که متراد  با تراکم جمعیتی 

نفیر   321ار نفر و تراکم جمعیتی آن بیه  هز 27نفر در واحدو ملاسبه کنیم، جمعیت مجتمع به  3/8واحد مسکونی کل منطقه )

 در هکتار افزایش خواهد یافت.

هر چند از حیث تعداد پروانه صادر شده، این منطقه در مقام ششم در سطح تهران قرار دارد لیکن از حیث مسیاحت زیربنیای    -

های مسیکونی در منطقیه   های مسکونی در مقام چهاردهم است که خود نشان دهنده کوچک بودن سطح زیربنیای واحید  پروانه

مربیوط   9و  2، 8، 1، 3های مسکونی در این دوره به ترتیب به پنج منطقیه شیامل منیاطق    است. باالترین میزان مساحت پروانه

 [1].بوده است
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 مسائل و مشكالت منطقه -7
د. بسییاری از  های مختلف هر یک نشان دهنده مشکالت و مسائل خیاص موجیود میی باشی    مطالعات انجام شده در بخش        

ها مشکالت موجود شدیداً وابسته به یکدیگر بوده و رابطه متقابل با یکدیگر دارند. به عنوان مآال مساله نامناسب بودن دسترسی

شیود. همچنیین کمبیود شیدید خیدمات      های مسکونی منطقه ناشی میهای مسکونی خود از کیفیت نازل بافتو معابر در بافت

های بافت فشرده مسکونی در منطقه است. در زیر مشکالت یا مسائلی که جنبیه کلییدی   گر از جلوهشهری و فضای سبز یکی دی

 داشته و از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، مشخص و تجزیه و تللیل شده است.

د منطقیه  حاکی از آن است که تقریباً تمامی مشیکالت و مسیائل حیا    11های انجام شده در سطح منطقه تجزیه و تللیل        

هیای اخییر اسیت. بسییاری از مشیکالت زیسیت       های مسکونی و نلوه توسعه آن در دهیه ناشی از فشردگی و تراکم شدید بافت

ملیطی و ترافیکی منطقه خود منتج از همین کیفیت بافت مسکونی است. کمبود خدمات و فضاهای بیاز و سیبز شیهری وجیه     

 11بینیی شیده در منطقیه    نین خطرات ناشی از زلزله احتمالی و خسارات پیشکند. همچدیگری از این بافت فشرده را بیان می

 های مسکونی در آن است.نیز یکی دیگر از نمودهای چگونگی توسعه بافت

وجه دیگری از مسائل و مشکالت منطقه در واقع وضعیت درآمدی ساکنین منطقه است که باعث تبدیل منطقیه بیه ییک            

هیای  نسبتاً نازل شده است. ضعف درآمد خانوارهای منطقه عمالً تامین درآمید ضیروری بیرای فعالییت     مرکز سکونتی با کیفیت

اجتماعی منطقه منعکس شیده اسیت، منطقیه     –عمرانی شهری را نیز ملدود ساخته است. همانگونه که در مطالعات اقتصادی 

 ر به ارتقای کیفیت ملیط شهری نخواهد بود.های درآمدی قادگیری از یارانهاز جمله مناطقی است که بدون بهره 11

 مقوله کلی زیر عنوان نمود: 8توان در مشکالت اساسی منطقه را می

هیا و  کیفیت نازل بافت مسکونی و مشکالت ناشی از تراکم زیاد جمعیت، فشردگی بافت مسکونی، نامناسب بودن دسترسیی  -

 رها و معابآلودگی ملیط زیست بر اثر وجود فاضالب در جوی

 کمبود شدید خدمات ورزشی، فرهنگی، فضای سبز، درمانی و آموزشی بخصوص در نواحی مرکزی منطقه -

 های منطقه به فضای پارکینگ وسایل نقلیهمشکالت تردد و ترافیک ناشی از تبدیل کلیه خیابان -

 [2]ای و جاذب شهریفقدان کاربری و عملکرد فرا منطقه -

 

 ارتباط طرح تفصیلی با مسكن   -8
نظیران مطیرح شیده اسیت، ارتبیاط طیرح       یکی از موضوعاتی که همواره با اجرای طرح تفصیلی در جراید و بیین صیاحب          

پهنه سکونت، فعالیت، مختلط و حفاظیت تهییه شیده     8صورت تهران است. طرح تفصیلی بهتفصیلی با وضعیت مسکن در شهر 

ملدود کننده و در بعضی دیگر با قوانین توسعه مسیکن همیراه   است. در پهنه سکونت در بعضی نواحی و مناطق شهری قوانین 

های متفاوتی در زمینه مسکن شکل بگییرد. شیهردار تهیران، معاونیت شهرسیازی و معمیاری       است. این مسئله باعث شد دیدگاه

ر تهیران  شورای شهر تهران بر این نظراند که اجرای طرح تفصیلی ارتباطی بیا قیمیت مسیکن در شیه    سابق شهرداری و ریاست 

تواند متأثر از روندهای افزایشی قیمت مسکن در سال گذشته باشد که مورد سوءاسیتفاده دالالن مسیکن   ندارد و این مسئله می

 [1] قرار گرفته است.

تواند شرایط سوءاسیتفاده از عرضیه و   وساز در طرح تفصیلی میاما وجود همین قوانین دوگانه ملدودیت و توسعه ساخت        

اندیشی در ارتبیاط  رسد چارهنظر میهای مسکن را موجب شود، بهی مسکن در بین خریداران و سازندگان مسکن در بنگاهتقاضا

هیای  تراکم تشویقی در بافت»و « طرح ویژه مسکن»، «امتیاز حق توسعه»با این موضوع و در طرح تفصیلی در سه برنامه قانونی

 پیشنهاد شده است.« فرسوده

بیه  « حیق توسیعه  »مواد قانونی در طرح تفصیلی، شیهرداری بیرای سیازماندهی مسیکن در شیهر تهیران امتییاز         براساس        

ای کیه مجیوز   طبقه در یک پهنه 11سازان و مالکان ارائه کرده است. براساس این امتیاز اگر فردی مجوز ساخت ساختمانی انبوه
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طبقه بسازد و بیرای بیاقی طبقیات     3ها در حد مجوز همان پهنه یعنی دهد تنطبقه ندارد، داشته باشد به او اجازه می 3بیش از 

طبقیه دیگیر بیرای فیرد      3شود، لذا به ازای این که اجازه ساخت ندارد و چون پولی از جانب شهرداری به فرد برگشت داده نمی

یت استفاده برای فیرد نداشیته   رسد که هم قابلاند. این حق توسعه در شرایط حقیقی و عینی به نظر میای قائل شدهحق توسعه

 وساز را ترویج کند.باشد و هم اینکه فضای داللی در نظام ساخت

احیداث   21اکنیون در منطقیه   نیز از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده که هم« طرح ویژه مسکن»        

ده که وزارت شهرسیازی در حیال پیگییری اسیت و در     و رسی3هشت هزار تا ده هزار واحد مسکونی به تصویب کمیسیون ماده )

و نرسییده  3بینی شده که هنوز به تصویب کمیسیون میاده ) نیز در خیابان استخر تعداد واحدهای مسکونی دیگر پیش 8منطقه 

هیزار طیالق رد داده    23هیزار ازدواج و   191در تهیران   1983رسید کیه در سیال    ها در حالی بیه تصیویب میی   است. این طرح

هزار تقاضای مسکن  191هزار ازدواج به معنای  191شوند. بنابراین نفره میکه بسیاری از آنها نیز متقاضی واحدهای تک.تاس

است. یعنی حداقل حدود ده  13/1تا  11/1جدید است، عالوه بر این تعداد خانوار در واحد مسکونی در واحد مسکونی در تهران 

هیزار تقاضیای    211میلییون نفیر باشید، حیدود      2طور مآال، اگر تعداد خانوارهای تهیران   درصد خانوار تهران مسکن ندارند. به

شیده کسیر   ساخته شود. این آمار از تعداد واحدهای هزار ازدواج هم به آن اضافه می 191متراکم در اینجا وجود دارد، که سالی 

رسید هنیوز   است. بیه نظیر میی    شده بسیار کمتر بوده های ساختههای اخیر تعداد پروانهشود. این در حالی است که در سالمی

هیای انقباضیی تولیید    مشخص نشده نیاز واقعی مردم تهران به مسکن چه اندازه است، از طر  دیگر پیامیدهای اتخیاذ سیاسیت   

 [1] در شهر تهران تجربه شده است. 273و   923مسکن از جمله مصوبه 
 

 ده در ضوابط طرح تفصیلیار و فرسوهای ناپایدتراكم تشویقی بافت0-8 

به تعبیر دیگر بافت فرسوده بیش  کیلومتر مربع آن فرسوده است، 181کیلومتر مربع سطح مسکونی دارد که  277تهران         

ها نیز بیش از نیمیی از جمعییت تهیران اسیت.     شود. جمعیت ساکن در این بافتدرصد سطح مسکونی تهران را شامل می 31از 

ها از اهمیت اساسیی برخیوردار اسیت، امیا سیاکنین ایین       سازی برای جمعیت این بافتزلزله و مسائل ایمن هرچند خطر تهدید

های امیروزی را ندارنید، از ایین رو ایین     گیرند و توانایی ساخت مجدد با هزینههای پایین اقتصادی قرار میها عمدتاً در ردهبافت

مسکن باشد. برمبنای امتیاز حق توسعه این امکان برای دالالن منع قانونی نیز  ای برای دالالنمایهتواند دستتراکم تشویقی می

های ساخت به حیداقل  رسد باید شرایطی برای دریافت تسهیالت ساخت مسکن نیز ارائه شود تا هزینهندارد. بنابراین به نظر می

 برسد.

هیای فنیی و   وساز در بعضی از مناطق که حتماً با ادلههای ساختتوان نتیجه گرفت که وجود ملدودیتبا این اوصا  می        

للیاظ روانیی در   للاظ عینی و چه بهشود، شرایطی را چه بهوساز در یک پهنه میزیستی تدوین شده است و مانع وجود ساخت

ت مسیکن را حیداقل در   تواند افزایش قیمآورد، که میوجود میهای امالک، دالالن، سازندگان و خریداران و مالکان بهبین بنگاه

وساز و اجرای دقییق  وجود آورد. بنابراین در اجرای طرح تفصیلی ضمن توجه دقیق به مسائل ایمنی و فنی در ساختآن پهنه به

 وجود آورد.قوانین باید تدابیر خاصی جهت تسهیل شرایط اجرا و انتفاع مردم از طرح تفصیلی نیز به

 

 كندهای فرسوده و ناپایدار میساز در بافت وت ک به رونق ساخبندهایی از طرح تفصیلی كه كم 0-0-8

طیرح   باشید از ایین رو امتییازاتی کیه    های فرسیوده و ناپاییدار میی   جزء بافت 11های منطقه درصد ساختمان 31بیش از         

ایین منطقیه از شیهر تهیران      تواند تاثیرات مآبتی در رشد ساخت و سیاز در های فرسوده و ناپایدار گرفته میتفصیلی برای بافت

 می کنیم:ای از این موارد اشاره داشته باشد. در زیر به پاره

هیای زمیانی   در طرح تفصیلی در بند تفکیک و تجمیع پالک ها حداقل مساحت قطعات بعید از تجمییع را بیرای مرحلیه            

 :مختلف به شرح زیر مشخص نموده
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 جمیع: حداقل مساحت قطعات بعد از ت 0جدول 

 تا پایان سال
 حد اقل مساحت قطعات 

 )متر مربعو

1933 211 

1811 231 

1813 911 

 311 به بعد 1817از آغاز سال 

 

 و بوده مستآنی تجمیع، از حاصل قطعه نصاب حداقل ضوابط از تهران، شهر فرسوده هایبافت :تبصره        

 تهیران  شیهر  تفصییلی  طیرح  در فرسوده هایبافت ویژه ضوابط بر مبتنی ها،ملدوده این در قطعه حدنصاب

 [9]. است

 باشد:های فرسوده از قرار زیر میکه این حداقل نصاب قطعه حاصل از تجمیع در بافت           
 

 های فرسودهدر بافت : حداقل مساحت قطعات بعد از تجمیع 2جدول

 تا پایان سال
 حد اقل مساحت قطعات

 )متر مربعو

1933 131 

1811 211 

1813 231 

 
 

برای تشویق نمودن مالکین جهت تجمیع قطعات بنا در صورت درخواست تجمیع قطعات از سیوی میالکین، مشیروط بیه             

 تلقق حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجمیع درصد تراکم تشویقی در نظر گرفته است.
 

 شده تجمیع قطعات تراكم بر اساس تعداد افزایش : حداكثر 3جدول

 تراکم افزایش حداکآر میزان شده تجمیع قطعات ادتعد

 درصد 21 قطعه 2

 طبقهو یک )حداکآر درصد 81 قطعه 9

 طبقهو یک )حداکآر درصد 71 قطعه 8

 طبقه یک حداکآر بیشتر قطعه و 3

 
 

الکیت مالک مجیاز  مترمربع طبق سند م 131وساز در قطعات با بافت ناپایدار شهری با مساحتی بیش از در صورت ساخت        

 به ساخت یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر است 

 طبقه یک اعطای متر مربع طبق سند مالکیت، شهرداری مجاز به 131در صورت تجمیع قطعاتی با مساحت بیش از            

 طبیق  متیر،  8 گیذر  عیرض  حداقل فوقو، با رعایت تشویقی طبقه بر )عالوه متناظر، تراکم با دیگر، تشویقی

 تفصیلی است. طرح ضوابط

های زیر تعیداد  های مسکونی بنا به مساحت واحدها حداقلی تعیین کرده است که در جدولطرح تفصیلی برای ساختمان        

 واحد پارکینگ مورد نیاز مشخص شده است.
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 سكونت زیرپهنه در مسكونی واحدهای نیاز مورد هایپاركینگ :3جدول

 و نیمسکو هایآپارتمان خالص سطح

 مسکونی هایساختمان ناخالص سطح
 نیاز مورد پارکینگ واحد تعداد

 1 مترمربع 131 تا

 2 مترمربع 231 تا مربع متر 131 از بیش

 9 مترمربع 231 از بیش

 

 

 واحد( هر ازاء )به محالت مراكز نیاز مورد هایپاركینگ :5 جدول

 نیاز ردمو پارکینگ واحد تعداد )مترمربعو مفید زیربنای عملکرد

 1 23تا  تجاری

 1 31تا  اداری

 1 111تا  خدماتی

 1 211تا  ورزشی

 

هیا تیامین تنهیا نیمیی از     متیر جهیت نوسیازی آن    111های فرسیوده کمتیر از   یکی از امتیازات طرح تفصیلی برای بافت        

 های مورد نیاز است.پارکینگ

باشید امتییازاتی کیه طیرح     جزء بافت هیای فرسیوده و ناپاییدار میی     11منطقه با توجه به اینکه بیش از نیمی از امالک           

 [1] تواند به رشد ساخت و ساز در این منطقه منجر شود.تفصیلی جدید برای این بافت ها در نظر گرفته است می

 

 گیرینتیجه -1
  نشود و بتواند بیا ایجیاد ییک همیاهنگی     مدیریت دقیق دارد که در ابتدای راه دچار انلراو طرح تفصیلی نیاز به نظارت         

 به همراه داشته باشد.ها برای آننشینان آرامش را نیز  تهرانهای مختلف همزمان با ایجاد آسایش برای مناسب در پهنه

 نتایج بدست آمده بدین شرح است :

و از سیاخت و سیازهای   ببرد  تواند ساخت و ساز را با یک برنامه مشخص پیشروشی که می ,بندیاستفاده از روش پهنه-1

 ناهماهنگ جلوگیری کند.

برای میردم   را تواند ساخت و ساز را به سمتی سوق دهد که از نظر مخاطرات ناشی از زلزله امنیت بیشتریاین طرح می-2

 شهر تهران به ارمغان بیاورد.

جمعیت را به مناطق کیم جمعییت    توان از تراکم ساختمان در مناطق پرجمعیت جلوگیری کرد وبا اجرای این طرح می-9

 هدایت کرد و از ترافیک در بعضی از مناطق کاست.

تواند باعث رونق ساخت و ساز در مناطقی با ایین  امتیازاتی که طرح تفصیلی برای بافت های ناپایدار و فرسوده گرفته می-8

هیای ناپاییدار و   نیمیی از آن جیزء بافیت   کیه بییش از    11ای همچون منطقه شده از این رو این امتیازات برای منطقه بافت

 تواند تاثیرات مآبتی در رشد ساخت و ساز در این منطقه داشته باشد.می ،باشدفرسوده می

ای به ملله دیگر منتقل کنید و ایین عمیل    با توجه به نتایج پژوهش طرح تفصیلی شاید سرعت ساخت و ساز را از ملله-3

گیذارد چیرا کیه مییزان     در میزان ساختمان سیاخته شیده تیاثیر چنیدانی نمیی      باعث تغییر قیمت امالک کلنگی شود ولی
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ساختمان ساخته شده بستگی به میزان نیاز هر منطقه به مسکن که ناشیی از مییزان مهیاجرت و قیدرت خریید میردم در       

 منطقه می باشد.

 ال رفیتن قیمیت مصیالح کیه    به اجرا درآمد که در ایین زمیان بیا بیا     1931طرح تفصیلی شهر تهران در اردیبهشت سال -7

باشد، باعث باال رفتن قیمت مسکن شد که این خود باعیث کیم شیدن قیدرت     ناشی از باال رفتن قیمت دالر و طال  تواندمی

خرید مردم برای خرید مسکن شد و از طرفی دیگر سرمایه گذاری مردم در بازار دالر و طال و اشتیاق مردم جهیت سیرمایه   

 .شد کاهش ساخت و سازی در عرصه مسکن  خرید مسکن توسط مردم و در نتیجه گذاری در بورس باعث کاهش
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