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 راهبردی بزرگراه امام علی تهران ریزیبرنامه

 با رویکرد بازتعریف محالت منسجم پیرامونی  

 
 1پیام محمودی کردستانی

 kurdistani.payam@gmail.comکارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران،  -1

 

 

 

  چکیده

 شهرها یعنی احداث معابر شهری جدید و تاثیر مستقیم آن های تغییر سازمان فضاییاین مقاله به یکی از مهمترین پدیده

پردازد. تمرکز پژوهش پیشِ رو بر بخشی از بزرگراه امام علی شهر تهران است که در مسیر بر ساختار محالت پیرامونی می

ابل اتکا خود )حدفاصل بزرگراه رسالت و بزرگراه محالتی( از میانه چندین محله منسجم با پیشینه و هویت مشخصِ ق

ریزی و طراحی شهری و تنها به عنوان یک راهکار گذرد. احداث این راه شهری که بدون توجه به پارامترهای برنامهمی

های اجتماعی و هویتمند واکنشی به معضالت عبور و مرور و ساختار ترددی شهر تهران احداث گردیده است، کانون

 حالل نزدیک کرده است. بر این اساس و با رویکرد پاسخ به مساله گسیختگی و اضممحالت مورد اشاره را به ازهم

های حل جهت بازتعریف محالت و کانونگسیختگی کالبدی و اجتماعی ایجاد شده، این مقاله درصدد ارایه راهازهم

نادی و کالبدی به اندازسازی و بر پایه ابعاد اجتماعی، اساحتماعی پیرامون بزرگراه برآمده و با استفاده از فرآیند چشم

(، نتایج 1111انداز برای سال افق طرح )واکاوی محالت پیرامونی بزرگراه پرداخته و در نهایت، پس از تدوین بیانیه چشم

-حوزه"، "محور اصلی"گانه محدوده مورد مطالعه )های سهمطالعات مذکور را در چارچوب راهکارهای طراحی در حیطه

 ( و در قالب برنامه راهبردی بزرگراه امام علی ارایه داده است. "جوارهمبافت پیرامونی "و  "های اصلی

 

گسیختگی کالبدی، انسجام، بزرگراه شهری، بزرگراه امام علی تهرانازهم کلیدی: هایواژه  

 

 

 مقدمه -1
بندی دسته معابر شهری بر اساس جایگاه در فرایند احداث به سه دسته پیش از احداث، در حال احداث و پس از احداث

شوند. معابر پیش از احداث معابری هستند که هنوز هیچ اتفاقی )از قبیل تملک، تخریب و ...( مبنی بر احداث آنها صورت می

هایی از آن تخریب شده و یا نگرفته است. معابر در حال احداث معابری هستند که تملک بخشی از آنها صورت گرفته،  قسمت

ها پایان پذیرفته و برند. معابر احداث شده آنچنان که از نامشان پیداست، مراحل احداث آنسر میدر مراحل نهایی احداث به 

ترین معابر احداثی شهر تهران، هرسه نوع از معابر اند. بزرگراه امام علی )ع( تهران به عنوان یکی از شاخصدر بستر جا افتاده

  1ذکر شده را به طور همزمان در خود جای داده است.

 

 

 

                                                 
قابل توجهی از بزرگراه امام علی احداث نشده  صورت گرفته است و در آن زمان بخش 1831از آنجا که مطالعات مقاله حاضر در سال  1

 به بزرگراه امام علی نسبت داده شده است. "در حال ساخت"ای موارد لفظ بود، در پاره
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 بیان مساله -2
های جدید یافته(، احداث شریانبا توجه به رشد و گسترش روزافزون شهرهای بزرگ جهان )خاصه کشورهای کمتر توسعه

-گویی به معضالت ترافیکی پیچیده ایجاد شده امری مرسوم است. به نظر میشهری به عنوان یک برنامه واکنشی جهت پاسخ

های کیفی پیشنهادات سازان را از توجه به جنبها از یک سو شتابزدگی در حل مشکل، تصمیمهریزیمهگونه برنارسد در این

گردد و شده تلقی نمیسازد و از سوی دیگر اساسا توجه به بافت پیرامون شریان احداثی جزیی از پروژه تعریفارایه شده دور می

جانبه های قابل توجه رویکردی همهشود. البته هزینهتخاذ میهای خارج شهر )بیابان( ارویکردی مشابه با راهسازی در محدوده

االحداث همواره موضوعی قابل تامل و بازدارنده است. بزرگراه امام علی نیز در این های جدیدو کیفیت محور به احداث شریان

 حوزه مثتثنی نیست. 

ونی پیرامون بزرگراه امام علی )ع( به های مسکمساله اصلی پژوهش پیش رو، ازهم گسیختگی محالت منسجم و محدوده

هویتی های جدا افتاده و بیباشد. عبور بزرگراه از میان بافت، بدون توجه به مرز عرفی محالت، بخشواسطه احداث بزرگراه می

شتی جز از های عابر پیاده با یکدیگر ندارند و سرنوگونه ارتباطی جز از طریق پلگذارد که در بهترین شرایط، هیچبه جای می

ها متصور بود. این موضوع با توان برای آنساز شهری را نمیهای مشکلدست رفتن انسجام اجتماعی و تبدیل شدن به کانون

 یابد.توجه به وجود محالت بافت فرسوده مجاور بزرگراه امام علی )ع( اهمیت بیشتری می

 

 هدف پژوهش -3
ترین معضل محدوده مورد مطالعه است. لذا مقاله گسیختگی کالبدی مهمهمکه در بیان مساله بدان اشاره گردید، ازچنان

ای راهبردی در راستای بازگرداندن انسجام به محالت از هم گسیخته و بازتعریف بستری حاضر در جستجوی تدوین برنامه

 کالبدی جهت از سرگرفته شدن تعامالت اجتماعی و فرهنگی ساکنین است.

 

 همحدوده مورد مطالع -4
ترین مسایل کالبدی ـ اجتماعی دست به گریبان است( به در این مقاله بخشی از بزرگراه امام علی )ع( ) که با پیچیده

شود، این محدوده از تقاطع بزرگراه رسالت در عنوان محدوده مورد مطالعه تعیین شده است. چنانکه در نقشه زیر دیده می

گردد. الزم به ذکر است بزرگراه ختم می 11، به بزرگراه شهید محالتی در منطقه 18 و 7آغاز شده و با گذر از مناطق  3منطقه 

های سبالن، دماوند و پیروزی با علی )ع( در مسیر خود با مسیل باختر، خیابان جانبازان)گلبرگ( و خیابان شمالی ـ جنوبی امام

توان به میدان رسالت با ر در حوزه پیرامونی بالفصل میای تقاطع دارد. همچنین از میادین اثرگذاعملکرد فعالیتی فرامنطقه

 های آشفته و نابسامان شهری اشاره کرد.عملکرد غالب ترافیکی و میادین امام حسین و شهدا به عنوان گره
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 : محدوده مورد مطالعه1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش -5

ای وار است. به بیان دیگر فرآیند کالسیک و سه مرحلهسازی استاندازشاکله اصلی پژوهش حاضر بر پایه فرآیند چشم

انداز سازی تنیده شده و فرآیند خاص مطالعات حاضر را ایحاد نموده طراحی شهری )شناخت، تحلیل، طراحی( در فرآیند چشم

ها، نفعاز ذی انداز مقدماتی، نظرسنجیاست. لذا در راستای دستیابی به راهبردهای طراحی مورد انتظار، پس از تبیین چشم

و مطالعات اسنادی مرتبط، مطالعات میدانی جهت سنجش وضعیت موجود حوزه مورد مطالعه انجام  2هاها و ذی مدخلنفوذذی

 انداز به عنوان محصوالت فرآیند ترکیبی مورد اشاره، ارایه گردیده است.  گرفته است و در نهایت برنامه راهبردی و بیانیه چشم

ها، نیات و آمال تواند بسیاری از خواستهی روشن بر پایه تصمیمات شهروندان و مسووالن دولتی شهر میاندازاتخاذ چشم

[.  2پذیر و سازنده تبدیل نماید و از این طریق بستر تحول شخصیت و هویت شهر را پدید آورد ]گوناگون را به اقدامی تحقق

انداز( انداز مقدماتی تا بیانیه چشماندازسازی )از چشماز فرایند چشمهای مذکور، با گذر اندازی با ویژگییابی به چشمدست

 پذیر خواهد بود.امکان

مشارکتی "و  "اندازسازی بر سنجش جامع وضعیتاتکاء چشم"اندازسازی دو پایه اصلی و ضروری دارد که عبارتند از چشم

-نفوذ چشمهای ذینفع و ذیی است و بدون مشارکت گروهانداز مشترک و جمعانداز، چشم. به بیان دیگر منظور از چشم"بودن

-های گوناگون نظیر اجرای پیمایشاندازسازی به شیوهیابد. جلب مشارکت در فرآیند چشمانداز به لفظی تهی از معنا تقلیل می

ران شهری؛ ترتیب دادن اندازها؛ رایزنی و بحث با مسووالن و مدینویس چشمها و پیشهای اجتماعی؛ برگزاری نمایشگاه از طرح

اندازهای های تصویری و ساده فهم از چشمهای آموزشی و آگاهنده و ارایه مثالبازدید از شهرها و محالت دیگر؛ برگزاری برنامه

                                                 
2 Stakeholders 
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اهمیت دارد. چراکه نه تنها  "فراورده"الاقل به میزان  "فرایند"اندازسازی، گیرد. باید تاکید نمود که در چشممحتمل صورت می

ریزی، طراحی نماید بلکه خود به مثابه ابزاری آموزشی ـ ترویجی موجب ارتقاء سطح گفتمان برنامهیفیت فراورده را تعیین میک

 [.3گردد ]مندان و مسوولین میهای مختلف جامعه، حرفهو مدیریت شهری در الیه

 
 

 

 شناسی پژوهش: ساختار مفهومی روش2شکل 

 
های بهبود کیفیات محیطی ای دانست که برای پروژهخالقانه 8توان به مثابه طوفان ذهنیاندازسازی را میفرایند چشم

انداز برای یک شهر یا یک حوزه کالن گیرد. لذا، با فرایند تدوین چشمهای همگانی شهری )طراحی شهری( شکل میعرصه

گرا، محتوای دید باز، ری خالق و آرمانجا، طراحان شهری، رهبران شهری و مدیران توسعه شهشهری متفاوت است. در این

هایی که برای توسعه یک عرصه همگانی نظیر یک ترین وضعیتها و آرمانیآرمانی و خالقانه خویش را متضمن بهترین حالت

قابلیت به باید اندازسازی مذکور میبرآمده از فرایند چشم 5هایوارهو طرح 1هامایهدارند. طرحباشد، عرضه میخیابان متصور می

 توان طوفان ذهنی و ها را میهای کوتاه مدت را داشته باشند. در عین حال اینواقعیت پیوستن یا اقدام در دوره

ای دانست که به وسیله طراحان شهری، معماران منظر و سایر هنرمندان دخیل در حرفه ـ های توسعه خالقانه هنرمندانهبازتاب

باید در گردد میها ارایه میوارهها و طرحمایهانداز را که در لباس طرحشمهای طراحی چبرنامه گردد.هنرهای کاربردی ارایه می

خواهی همه سازی راهبردی و تفصیلی تدقیق، توجیه پذیر و اجرایی نمود. توجه به خالقیت، بلندپروازی و آرمانفرایند برنامه

انداز اندازسازی است. برنامه چشمهای فرایند چشمهترین مولفمندان یکی از مهماندرکاران اعم از مردم، مسوولین و حرفهدست

محصول   [2] های تفصیلی و اجرایی و اقدام یک طرح )برنامه( پایه و سند راهبردی تلقی گرددتواند برای تهیه برنامهخود می

 انداز استاندازسازی بیانیه چشمنهایی و رسمی فرایند چشم

 فرایند انجام پژوهش

                                                 
3 Brainstorm 
4Conceptual Design   
5 Sketches  
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 فرایند انجام پژوهش -6
و  تهران شهر 11و  18، 3، 7های جامع، تفصیلی مناطق طرحر مبنای مطالعه اسناد فرادست شامل ب پژوهشآغاز روند 

طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران خواهد بود. با توجه به این موضوع که نقش ترافیکی بزرگراه، یک پوسته نسبتا 

تفصیلی( ایجاد نموده است، شناخت جایگاه بزرگراه  خصوص طرحهای فرادست )بهدر طرح "ثابت، غیرقابل تغییر و مصوب "

امام علی )ع( و حوزه پیرامونی آن در اسناد مورد نظر حایز اهمیت است. شناخت حاصل شده از این بخش از یک سو و اعمال 

نماید از پر میناشی از نگاه تک بعدی ترافیکی به بزرگراه و نیز نگاه دو بعدی طرح تفصیلی را  رویکرد طراحی شهری که خالء

گذاری هوشمندانه در خلق حداکثر کیفیت ممکن با داشتن حداقل تعارض با مسایل از سوی دیگر منجر به تدوین سیاست

انداز بزرگراه امام علی )ع( در قالب فرایند مذکور، مستلزم گذر از تدوین چشم گردد.پیش تعیین شده در اسناد فرادست می

 مراحل زیر است:

 گرای طراح به وضعیت آینده بزرگراه امام علی )ع(انداز اولیه طرح بر پایه نگاه آرماننگارش چشم 

  بندی های کالسهنامهمندان )با استفاده از پرسشحرفهنظرسنجی از مردم، نهادهای تاثیرگذار در روند طراحی و

 شده(

 شهر تهران، طرح تدوین  11و  18، 3، 7های تفصیلی مناطق مطالعه اسناد فرادست )طرح جامع تهران، طرح

 شهری معابر احداثی تهران و ...( راهنمای طراحی

 شناخت اولیه از بزرگراه امام علی )ع( و محدوده بالفصل آن با حضور در سایت 

 گرفتهها و مطالعات صورتانداز اولیه طرح با استفاده از نتایج بررسیتدقیق چشم 

 انداز )ع(تدوین بیانیه چشم 

 

 مقدماتی طرح اندازچشم -1-6

 های زیر: هـجری خورشیدی( بزرگراهی است حایز ویژگی 1111بزرگراه امام علی )ع(، در سال افق طرح )

 ـ سرزنده، سبز و پویا

 ـ سطح سرویس باال

 های زیست محیطیـ کمترین آالینده

 ـ دسترسی مناسب به بافت اطراف

 ـ طرح هندسی مناسب

 ـ با حرایم حفاظت شده در اطراف

 کنندگانامنیت باال و ایمن برای استفاده ـ با

 ـ آسایش محیطی و بصری

 
 ها و استنتاج راهبردهای مرتبطمدخلنفوذها و ذیها، ذینفعنظرسنجی از ذی -2-6

های اصلی شمالی ـ جنوبی شهر تهران از جهات متعدد از طرح احداث بزرگراه امام علی )ع( به عنوان یکی از شریان

گیری رویکردی متفاوت از آنچه در طراحی و احداث های خاص آن ضرورت به کاراست و برخی ویژگیاهمیت ویژه برخوردار 

که احداث بزرگراه امام علی )ع( بر بستر مناطق کامال نماید؛ از جمله اینکار گرفته شده است را ضروری میبهسایر موارد مشابه 

نماید. عبور بزرگراه از نواحی مسکونی متراکم در تر میبه نسبت پررنگمسکونی، ابعاد انسانی را در طراحی شهری این بزرگراه 

ها در فرایند طراحی، اجرا و اثربخشی طرح آشکار تهران موانع و تهدیدهایی را در کنار برخی فرصت شهر 11و 18، 3، 7مناطق 

نی بالفصل و مداخله مستقیم طرح، های مسکونی واقع در حوزه پیراموسازد. فرسودگی کالبدی و اجتماعی حاکم بر پهنهمی

-های نامناسب از مسائلی است که ساکنین این حوزهمحیطی و معضل ترافیک و دسترسیهای متعدد زیستمشکالت و آلودگی
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که مسئله تملک واحدهای مسکونی در بسیاری از نقاط پوسته بزرگراه به طور کامل حل نشده یا ها با آن دست به گریبانند. این

 گردد.برد پروژه احداث بزرگراه محسوب میحال اقدامی صورت نپذیرفته است، از موانع جدی بر سر راه پیشتا به

مورد اشاره و های مدخلنفوذها و ذیها، ذینفعهای ذیبه منظور بررسی نظرات و دیدگاهمطالعات در این مرحله از 

ام به نظرسنجی از ساکنین و مسئولین شده است. نتایج حاصل از بزرگراه امام علی )ع(  اقد استخراج راهبردهای طراحی شهری

 ها در ادامه آمده است.این نظرسنجی

 

 نظرسنجی از ساکنین محدوده بزرگراه امام علی )ع( -3-6

های تملک پوسته در محدوده 11و  18، 3، 7عدد پرسشنامه در سطح مناطق  511جهت دریافت نظرات ساکنین، تعداد 

 توسط ساکنین تکمیل گردیده است. مورد مطالعه اه و خارج از محدوده اجرایی، حریم بزرگر

گیری نمود که به طور کلی احداث بزرگراه مورد طور نتیجهتوان اینشوندگان میشده توسط پرسشمطابق با نظرات مطرح

های عابر پیاده اده از طریق پلموافقت آنان است و تنها به درازا کشیدن زمان احداث و عدم ایجاد دسترسی مناسب برای عابر پی

های کیفی و پله برقی موجب نارضایتی ایشان را فراهم آورده است. به عبارت دیگر در زمان طوالنی احداث بزرگراه شاخص

های مورد مطالعه روند نزولی داشته است. در ادامه راهبردهای استنتاج شده از بررسی و تحلیل نتایج زندگی ساکنین حوزه

 های مورد مطالعه به شرح زیر آمده است.های صورت گرفته از ساکنین حوزهنظرسنجیحاصل از 

 های مورد مطالعه در دو سمت بزرگراه امام علی )ع(.ایجاد ارتباط ایمن، راحت و جذاب حوزه 

 های مورد مطالعه.حوزه افزایش کیفیت کالبدی بافت 

 های مجاور در ارتباط با بزرگراه امام علی )ع(.معابر در بافتمراتبی از بهسازی شبکه معابر موجود و ایجاد سلسله 

 بندی. بازنگری طرح هندسی پوسته بزرگراه امام علی )ع( به منظور بازبینی و اصالح شیب 

 های مورد مطالعه در حاشیه بزرگراه. ایجاد بستر مناسب برای افزایش ایمنی و امنیت حوزه 

 ق ایجاد فضای سبز در حاشیه بزرگراه.های هوا و صوتی از طریکاهش آلودگی 

 محیطی در جهت ایجاد محیط زیست مطلوب.های زیستکاهش آلودگی 

 های مورد مطالعه.گسترش فضای سبز و باز محلی در حوزه 

 ویژه از خیابان شهید مدنی به سمت جنوب(.های خدماتی و تفریحی )بهفعالیت ایجاد و بهبود کیفیت 

 های مورد مطالعه.های کارکردی در مقیاس محلی در حوزهتساماندهی و تقویت فعالی 

 سازی جداره بزرگراه امام علی )ع(. فعال 

 

 نظرسنجی از مسوولین نهادهای تاثیرگذار در طرح -4-6

 18، 3، 7حاضر در محدوده مناطق ر در مطالعات ثها و نهادهای موهای تخصصی و اجرایی سازمانبه منظور بررسی دیدگاه

های نظرسنجی از های نظرسنجی برای ایشان ارسال گردید. )پرسشنامهبه شرح ذیل انتخاب شد و فرم زمانسا 21، 11و 

 آورده شده است.(  2مسوولین  در پیوست 

 ـ شهرداری شهر تهران : 

 ـ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

 ـ معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

 ک شهرداری تهرانـ معاونت حمل و نقل و ترافی

 ـ معاونت فرهنگی ـ اجتماعی شهرداری تهران

 شهر تهران:  11و  18، 3، 7ـ شهرداری مناطق 

 ـ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه
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 ـ معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه

 ـ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه

 ـ معاونت فرهنگی ـ اجتماعی شهرداری منطقه

 ـ سازمان نوسازی شهر تهران

 

 های ارائه شده توسط مسوولیناستنتاج راهبردهای طراحی از دیدگاه -1-4-6

 هایی از آن بافت قدیمی و فرسوده وجود دارد، متضمن عبور این بزرگراه از میان یک منطقه کامال مسکونی که در بخش

ط خاص در بزرگراه امام علی ها و شرایوجود ویژگی های مورد نظر است.های شهری حوزهها و تهدیدهایی برای توسعهفرصت

های گیری از دیدگاهنماید. در این میان، بهرهریزی و طراحی شهری آن ضروری می)ع(، استفاده از رویکردی ویژه را در برنامه

گرا و اتخاذ رویکردی مناسب در مواجهه با اندازی واقعها و نهادهای موثر در طرح، دستیابی به چشمتخصصی و اجرایی سازمان

های ارائه سازد.  راهبردهای استنتاج شده بر مبنای دیدگاهپذیر میطرح احداث بزرگراه امام علی )ع( را هر چه بیشتر امکان

 شده توسط مسوولین ذیربط به شرح زیر آورده شده است.

 های مورد مطالعه در دو سمت بزرگراه امام علی )ع(.ایجاد ارتباط ایمن، راحت و جذاب حوزه 

 اند. های مجاور که در اثر عبور بزرگراه گسسته شدهخشی کالبدی و هویتی به بافتبانسجام 

 های مورد مطالعه.تعریف مرکز تعامالت اجتماعی و فضاهای عمومی مورد نیاز ساکنین در حوزه 

 های مورد مطالعه.فرسوده در حوزه ساماندهی و نوسازی بافت 

 

 رادست و استنتاج راهبردهای مرتبطهای فها و طرحبررسی کلی مطالعات، سیاست -5-6

ها و اسناد فرادست توسعه شهر تهران در ارتباط با احداث بزرگراه امام علی )ع( در در این مرحله از تهیه طرح، سیاست

شهرداری تهران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و در نهایت راهبردهای مرتبط استنتاج گردیده  11و  18، 3، 7مناطق 

 گردد:  اسناد فوق موارد زیر را شامل می است.

 .[8]1835شهر تهران، طرح جامع تهران، ـ ساختاری توسعه و عمران . طرح راهبردی 1

 .[7]، [6] ،[5] ،[1]1835شهر تهران،  11و  18، 3، 7ق های تفصیلی مناط. طرح2

 .1837. طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، 8

 .[1] 1836هر تهران ، ی شهری معابر احداثی ش. طرح راهنمای طراح1

 .[11] ،[11] ،[1] 1872. طرح تفصیلی مالک عمل،5

 .1833. طرح پوسته بزرگراه امام علی )ع(، 6

 . طرح هندسی بزرگراه امام علی )ع(. 7

 

 بندی راهبردهای اسناد فرادست در ارتباط با بزرگراه امام علی )ع(جمع -1-5-6

راهبردهای ارائه شده  مورد مطالعه،مطالعات انجام شده در فرایند بررسی اسناد فرادست در حوزه در این مرحله، با توجه به 

 (:8باشد )شکل های مورد نظر به شرح زیر میدر زمینه طراحی شهری بزرگراه استنتاج گردیده است. راهبرد

 کاهش تقاضای سفر با توزیع متناسب مراکز فعالیتی و خدماتی 

 های مترو در جهت افزایش کارایی حمل و نقل رانی با ایستگاهرکت پیاده و خطوط اتوبوسسازی نظام حهماهنگ

 عمومی

 های طبیعیساماندهی و حفاظت جریان 

 نشینی محالت مجاور با کارکرد محور بزرگراه امام علی )ع(تنظیم هم 
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 بینی فضاهای باز شهریکاهش فشردگی بافت و پیش 

 تفاده از توان مثبت آن در توسعه محلههای مترو و اسساماندهی ایستگاه 

 ساماندهی سلسله مراتبی خدمات شهری 

 کاهش تقاضای سفر با توزیع متناسب مراکز فعالیتی و خدماتی 

 ساماندهی بافت ارزشمند چهارصد دستگاه 

 تقویت پوشش گیاهی جهت جداسازی پهنه حرکت و سکونت 

 ساماندهی نما، سیما و منظر شهر 

 ای و محلیای، ناحیهقیاس عملکرد فرامنطقهتوسعه فضای سبز با م 

 

 شناخت وضع موجود حوزه پیرامونی بالفصل اولیه طرح -6-6

، در این بخش از مطالعات اقدام به سازیاندازو در قالب فرایند چشممورد مطالعه در راستای شناخت اولیه محدوده 

 شکلامام علی )ع( گردیده است که جزییات آن در  های عام حوزه پیرامونی بالفصل اولیه بزرگراهشناخت و تحلیل ویژگی

  قابل رویت است.  (1شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های اسناد فرادست در ارتباط با محدوده مورد مطالعه: نقشه مکانی راهبرد3شکل 
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 : نقشه سنجش وضعیت موجود حوزه مورد مطالعه4شکل 

 
 دازانپاالیش اهداف کلی و تدوین اهداف و چشم -7-6

های صورت گرفته در حوزه اسناد فرادست و ها، بررسیاز مطالعات با استفاده از نتایج حاصل از نظرسنجی بخشدر این 

 "اهداف کلی"و  "اندازتدوین بیانیه چشم"انداز مقدماتی طرح تدقیق گردیده و بر اساس آن به شناخت اولیه محدوده، چشم

 طرح پرداخته شده است.
 

 ز مقدماتی طرحانداتدقیق چشم -1-7-6

با کلیات بزرگراه امام علی )ع( به مواردی اشاره دارد که نگارنده انداز مقدماتی به عنوان محصول مواجهه بالواسطه چشم

های صورت گرفته انتظاراتی از بزرگراه امام علی )ع( گذارد. با این وجود، نتایج بررسیها صحه میمطالعات پیشین بر صحت آن

، "نقش شریانی بزرگراه مبتنی بر سرعت و حرکت"انداز مقدماتی طرح گردد. تواند منجر به تدقیق چشمیانگیزد که مبرمی

بستر حقوقی "، "کارآمدی سازمان اجرایی طرح"، "اثرگذاری در اقتصاد کالن شهر و اقتصاد حوزه پیرامونی بالفصل خود"

 اند.و ... از آن جمله "های متداول حمل و نقلتلفیق روش"، "مناسب
  

 اندازتدوین بیانیه چشم -2-7-6

توان به تفاوت تواند در قوالب و اشکال متفاوتی ارایه گردد که از جمله این علل میانداز بنا به علل گوناگون میچشم

انداز یک های کالن، نظیر چشمتواند از مقیاسانداز محیط میها اشاره داشت. چشممقیاس فضایی اسناد وتفاوت وضعیت مکان
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های گوناگون بیان گردد تواند در قالبانداز میای را شکل دهد. چشمانداز یک میدانچه محلههای خرد نظیر چشمه تا مقیاسقار

انداز انداز انتخاب شود باید به راحتی و به سرعت برای همه مردم قابل فهم باشد. بیانیه چشملیکن هر شکلی برای بیان چشم

انداز عالوه بر ، نمایش اسالید، نوشته، داستان و یا ترکیبی از اشکال ارایه گردد. یک بیانیه چشمتواند در قالب تصویر، نقشهمی

 :ها عبارتند ازهای معینی برخوردار باشد. برخی از این ویژگیداشتن قالب فرمال مناسب الزم است از ویژگی

 باشد.گرایانه تدوین شده گرایی واقعانداز باید بر اساس آرمانبیانیه چشم 

 .بیانیه باید آسان فهم باشد 

 گذاری کند. چنین کنیه و لقبی الزم است بیانیه باید از طریق الصاق کنیه یا لقب، شهر یا محدوده شهری را نام

 ساده، جذاب و به یاد ماندنی باشد تا بتوان در تبلیغات مورد استفاده قرار گیرد.

 .بیانیه باید ایماژ / تصویر برانگیز باشد 

 [3] ها تعلق داشته باشدهای مشترک ساکنین استوار بوده و به آنانداز باید بر ارزشه چشمبیانی 

انداز برای سال افق اندازسازی، بیانیه چشمبا توجه به مطالب مذکور و با استناد به مطالعات پیشین در قالب فرایند چشم

 هجری خورشیدی( به شرح ذیل تدوین گردیده است:   1111طرح )

ترین شریان بی شهربانو است که به عنوان اصلیدارآباد ـ بی "حماسی ـ نمادین"راه امام علی )ع(، بخشی از محور بزرگ
های همساز با عملکرد بزرگراهی و با کند. این بزرگراه به وسیله کاربریارتباطی شمال به جنوب در شرق تهران ایفای نقش می

بستر حقوقی ـ مالکیتی مناسب، در بطن بافت تعریف گردیده  و پیوند محالت و جزایر گذر از فراینداجرایی کارآمد و مبتنی بر 
جدا افتاده بافت را به لحاظ اجتماعی، کالبدی و عملکردی برقرار نموده است. احداث بزرگراه در این محدوده از شهر منجر به 

مل و نقل و زمان سفر )اقتصاد کالن شهر(گردیده های حافزایش  ارزش افزوده اراضی پیرامونی )اقتصاد خرد( و کاهش هزینه
 است.

های غیرهمسطح و تلفیق انواع (، طرح هندسی مناسب، سرعت طرح باال، با تقاطعAاین بزرگراه با سطح سرویس الف )  
بور داده های حمل و نقل همگانیِ پیوسته با بافت محالت، حجم باالی ترافیک عبوری را بدون توقف و راهبندان از خود عروش

 دهد. و به محالت اطراف دسترسی می
-ای منجر به افزایش خوانایی بزرگراه شده است و جدارههای گسترده و نقطههای متوالی و دیدهای شاخص، سکانسنشانه

ن های کالبدی، حس حرکت و درک سرعت را در رانندگاهای طراحی شده دو سوی بزرگراه و توالی و ریتم ایجاد شده با المان
محیطی)به واسطه های زیستهای رفتاری متعدد در بافت همجوار، تقلیل آالیندهانگیزد. همچنین با ایجاد و تقویت قرارگاهبرمی

شده اطراف(، ایجاد تسهیالت ایمن جهت تردد پیاده از عرض بزرگراه، حذف فضاهای شده و حرایم حفاظتفضاهای سبز طراحی
عناصر طراحی کالبدی و نورپردازی، محیطی همراه با آسایش و حظِ بصری برای ساکنین دفاع با استفاده از گمشده و بی

  کنندگان از فضا ایجاد نموده است.محالت پیرامونی و استفاده
 

 تدوین اهداف کلی -3-7-6

طرح ، اهداف کلی "انداز بزرگراه امام علیبیانیه چشم"های صورت گرفته در این قسمت از مطالعات و توجه به بررسی با

 عبارتند از:

 سرزندگی و پویایی بزرگراه 

 آسایش بصری بزرگراه 

 های زیست محیطی بزرگراهبهبود مولفه 

 مندی بزرگراه به عنوان یکی از ارکان شکل شهرهویت 

 خوانایی بزرگراه و تاثیر بر تصویر ذهنی مردم شهر تهران 

 نپویایی و توسعه اقتصادی )با ارزش افزوده باال( در سطح خرد و کال 
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 ایمنی و امنیت بزرگراه 

 سنخهای هماتصال و پیوند کالبدی و عملکردی پهنه 

 جوارارتقا کیفیت کالبدی بافت هم 

 هابهبود وضعیت شبکه ارتباطی و توسعه زیرساخت 

 

 برنامه راهبردی )استراتژیک( -8-6

های ن، بررسی طرحهای صورت گرفته در مراحل پیشین )نظرسنجی از مردم و مسوولیدر ادامه مطالعات و بررسی

راهبردی بزرگراه  برنامهفرادست، سنجش وضع موجود حوزه پیرامونی بالفصل، استنتاج راهبردهای مرتبط و ...(، این مرحله به 

های محیطی بزرگراه، به ارایه راهکارهای طراحی در حیطه امام علی )ع( اختصاص یافته است. که در راستای ارتقاء کیفی مولفه

 .بزرگراه امام علی )ع( پرداخته است "جواربافت پیرامونی هم"و  "های اصلیحوزه" ،"محور اصلی"

 

 محور اصلی بزرگراهالف ـ 

به عنوان بخشی از محور شمالی  تهران شهر 11و  18، 3، 7محور اصلی بزرگراه امام علی )ع( در محدوده مناطق چهارگانه 

 :توان به موارد ذیل اشاره داشتکند که از جمله مییـ جنوبی شرق تهران، انتظاراتی را در ذهن متبادر م

  پیوستگی با ادامه بزرگراه در شمال و جنوب محدوده پیرامونی بالفصل؛ 

 خوانایی بزرگراه برای استفادکنندگان از فضا )سواره و پیاده(؛ 

 حرکت با سرعت مطلوب و بدون توقف برای اتومبیل؛ 

 سته بزرگراه؛وجود حرایم سبز حفاظت شده در دو سوی پو 

 های پیرامون آن؛های فعالیتی محور بزرگراه با کانونارتباط کانون 

 راهکارهای ارایه شده در خصوص محور اصلی بزرگراه، معطوف به تامین انتظارات مذکور پیشنهاد گردیده است. 

 

 های اصلی بزرگراهحوزهب ـ 

هایی گردیده است که پتانسیل مناسبی به تشخیص حوزههایی از محور بزگراه منجر های فعالیتی در بخشتمرکز کانون

های مذکور و راهکارهای پیشنهادی طرح دهند. جزییات حوزهبرای تقویت نقش ساختاری ـ عملکردی بزرگراه از خود بروز می

 :ها به شرح زیر استراهبردی برای هریک از آن

علی )ع( و بزرگراه شهید محالتی )میدان شهید محالتی( و : این حوزه گره ترافیکی تقاطع بزرگراه امام 1ـ حوزه شماره 

-های موجود در این حوزه، ارتقای نقش گره موجود در مقیاس منطقهگیرد. با توجه به پتانسیلمحدوده پیرامون آن را در بر می

 ای پیشنهاد گردیده است.ای و افزایش خوانایی به واسطه ایجاد عنصر نشانه

صل تقاطع بزرگراه امام علی )ع( با خیابان پیروزی و تقاطع آن با خیابان دماوند و محدوده پیرامون : حد فا2ـ حوزه شماره 

های مهم و گردد. قرارگیری کاربریشود که حوزه میانی بزرگراه در محدوده پیرامونی بالفصل محسوب میآن را شامل می

ه مترو شیخ الرئیس در داخل حوزه و پادگان نیروی هوایی در اثرگذاری چون بیمارستان بوعلی، کارخانه مهمات سازی و ایستگا

سه تقاطع غیر همسطح با محورهای دماوند، صفا و  ای با اهمیت بدل نموده است.خارج آن، حوزه میانی بزرگراه را به حوزه

های غییر کاربریکند. همچنین تهای بزرگراه در این حوزه را نمایان میپیروزی، لزوم ساماندهی طرح هندسی و دسترسی

های فعالیتی در مقیاس منطقه و شهر که موجبات ارتقای کیفیت محیطی سازی( به گرهدانه )پادگان و مهماتناسازگار و درشت

 باشد.آورد از جمله راهبرهای اصلی پیشنهادی در این حوزه میمحدوده اطراف را فراهم می
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)ع( با تقاطع خیابان سبالن، مسیل باختر و محدوده پیرامون این دو : حدفاصل تقاطع بزرگراه امام علی 8ـ حوزه شماره 

های موجود، ایجاد فضاهای باز کند. عالوه بر اصالح طرح هندسی در تقاطعباشد که با نقش غالب فعالیتی عمل میتقاطع می

خدماتی دو سمت بزرگراه از های اداری ـ تجاری ـ جوار بزرگراه و همچنین ارتباط فضایی پهنهشهری در بافت متراکم هم

 باشد.راهبردهای پیشنهادی این حوزه می

: شامل تقاطع بزرگراه امام علی )ع( با بزرگراه رسالت و محدوده پیرامون آن است که با توجه به تمرکز 1ـ حوزه شماره 

ای پیشنهادی در راستای های حمل و نقل عمومی در میدان رسالت و نقش شریانی بزرگراه امام علی )ع(، راهبردهایستگاه

  باشد.تقویت عملکرد ترافیکی حوزه می

 جوار بزرگراهبافت پیرامونی همپ ـ 

احداث بزرگراه امام علی در بافت مسکونی موجود و گذر از میان محالت منسجمی چون سرآسیاب، دوالب، نیکنام، 

های جدا افتاده دو سمت بزرگراه را اط فضایی میان پهنهجوار و ایجاد ارتبوحیدیه و ... لزوم بازتعریف محالت ازهم گسیخته هم

 سازد که این موضوع در مجموعه راهبردهای ارایه شده، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. بیش از پیش مطرح می

 

 بندیگیری و جمعنتیجه -7
و در راستای نیل ( 5)شکل شماره اهبردی ر برنامهبزرگراه امام علی )ع( در قالب  ه به مطالب فوق، راهبردهای اصلیبا توج

 به اهداف طرح، به شرح زیر است:

 توسعه فضاهای سبز و در نظر گرفتن حریم جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی 

 ساماندهی و فعال سازی جداره های بزرگراه 

 در نظرگرفتن مسیرهای دسترسی مناسب پیاده برای تردد آرام درون محلی و فرامحلی 

 نظام سلسله مراتب حرکتی با تاکید برحمل و نقل همگانی ساماندهی 

 ساماندهی سلسله مراتب شبکه ارتباطی درون محلی 

  ارتقای خوانایی مسیر از طریق ایجاد عناصر نشانه ای در فواصل مشخص در راستای تقویت جهت یابی، میزان

 پیشروی در مسیر و بروز عکس العمل مناسب راننده طی حرکت

 طع ها و اصالح طرح هندسی آن هاساماندهی تقا 

 تقویت ارتباط غیرموتوری بین حوزه های طراحی 

 بازتعریف محالت تقسیم شده بر اثر عبور بزرگراه 

  ساماندهی بافت های فرسوده 

  اصالح تعداد طبقات پیشنهادی بدنه های پیرامونی بزرگراه و جلوگیری از تفاوت فاحش ارتفاع پیشنهادی الیه

 های پشت آناول با ساختمان 

 ارتباط فضایی محالت منفک شده از طریق ایجاد پل های روگذر و یا زیرگذر پیاده 

 های اصلیفعالیتی کانون -ساماندهی کالبدی 
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