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برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج
مقدمه
فرآیند کار
 -1معرفی محدوه مورد مطالعه و حوزه راهبردی
 -2سنجش وضعیت محدوه مورد مطالعه
 -1-2سیر تحول شکل گیری بافت از لحاظ تغییرات کالبدی محله
 -2-2مطالعه طرحهای باالدست

 -3-2توصیف تحلیلی ساختار جمعیتی-اجتماعی
 -4-2توصیف تحلیلی ساختار اقتصادی
 -5-2توصیف تحلیلی ساختار کالبدی
 -6-2مطالعه ساختار مدیریت شهری محله سنگلج

 -3تحلیل مشکل یابی
 -1-3تحلیل سوات
-2-3تحلیل سوات تصویری
 -3-3تبیین مشکالت
 -4مبانی نظری توسعه اجتماع محلی سنگلج
 -1-4معرفی نظریههای مرتبط با توسعه اجتماع محلی
 -2-4تجربیات جهانی کشورهای کمتر و بیشتر توسعه یافته مرتبط با توسعه اجتماع محلی
 -3-4چارچوب برنامه ریزی توسعه محله سنگلج

 -5تدوین چشمانداز و بیانیه راهبردی
 -1-5تدوین چشم انداز توسعه اجتماع محلی سنگلج
 -2-5تدوین اهداف،راهبردها ،سیاستها
 -6تحلیل جمعیتپذیری و تخمین نیاز به فضا
 -1-6پیش بینی جمعیت
 -2-6محاسبه ظرفیتپذیری محله بر اساس طرح تفصیلی
 -3-6پیش بینی زمین مورد نیاز برای تامین مسکن
 -4-6پیش بینی زمین مورد نیاز برای تامین خدمات
 -5-6عرضه و تقاضای مسکن
 -6-6طراحی برنامه

 -7معرفی تفصیلی برنامه موضعی طراحی مرکز محله
فهرست منابع

برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
مقدمه
 -1معرفی محدوده موردمطالعه و حوزهی راهبردی محله ایرانشهر
 -2سنجش وضع موجود محله ایرانشهر
 -1-2جایگاه محله ایرانشهر در اسناد فرادست
 -2-2جایگاه تاریخی محله ایرانشهر در شهر تهران
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 -3-2ساختار جمعیتی و اجتماعی محله ایرانشهر
 -4-2ویژگیهای اقتصادی محله ایرانشهر
 -5-2کالبد و فعالیت در محله ایرانشهر
 -6-2شبکه ارتباطی و دسترسی به حملونقل در محله ایرانشهر
 -7-2سنجش ابعاد ذهنی ساکنان محله ایرانشهر بهوسیله پرسشنامه
 -8-2سازمان فضایی وضع موجود محله ایرانشهر
 -3مشکلیابی و فرصتیابی جهت برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
 -1-3بیانیه مشکالت محله ایرانشهر
 -2-3شناسایی نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید محله ایرانشهر با استفاده از ماتریس سوات

 -4مطالعه تجارب جهانی و نظریات مرتبط با برنامهریزی توسعه اجتماعات محلی جهت
انتخاب نظریه پایه توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
 -1-4انتخاب نظریه توسعه و قلمروهای تصمیمگیری محله ایرانشهر
 -2-4پیشبینی جمعیت و عرضه و تقاضای مسکن در افق 1404

 -5چشماندازسازی و تدوین برنامه توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
 -1-5چشمانداز توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
 -2-5اهداف و راهبردها و سیاستها برنامه توسعه اجتماع محلی ایرانشهر
 -6طراحی برنامه توسعه اجتماع محلی ایرانشهر
 -1-6سازمان فضایی پیشنهادی
 -2-6کاربریهای پیشنهادی
 -3-6برنامههای موضعی و موضوعی
 -4-6طراحی مرکز زیر محله شمالی پیشنهادی در برنامه توسعه اجتماع محلی ایرانشهر
فهرست منابع

برنامهریزی توسعه اجتماع محلهای محله یوسفآباد
مقدمه
 -1معرفی محدوده مورد مطالعه و حوزه راهبردی
 -1-1معرفی حوزهی راهبردی – منطقهی  6شهر تهران
 -2-1معرفی حوزهی مورد مطالعه – محلهی یوسف آباد
 -2سنجش وضعیت محدوده مورد مطالعه (براساس اسناد فرادست ،مطالعات میدانی و پرسشنامه)
 -1-2مطالعات ویژگیهای عمومی محله یوسفآباد
 -2-2سازمان فضایی وضع موجود محله یوسفآباد
 -3تحلیل مشکلیابی محله یوسفآباد
 -1-3تحلیل مشکلیابی محله یوسفآباد :تحلیل سوات
 -2-3تحلیل مشکلیابی محله یوسفآباد :تحلیل پرسشنامه
 -3-3تحلیل مشکلیابی محله یوسفآباد :بیانیهی مشکالت
 -4مطالعه تجربه جهانی و انتخاب نظریه توسعه پایه محله یوسفآباد :اصول راهبردی توسعه اجتماع
محلی
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 -1-4مطالعه تجارت جهانی
 -2-4نظریه توسعه پایه پشتیبان برنامهریزی محله یوسفآباد
 -5تحلیل جمعیتپذیری و تخمین نیاز به فضا در محله یوسفآباد
 -6تدوین چشمانداز و بیانیه راهبرد محله یوسفآباد :چشمانداز ،راهبردها ،سیاستها و برنامههای
موضعی و موضوعی
 -1-6تدوین چشم انداز آرمانی محلهی یوسف آباد؛ افق 1400
 -2-6تدوین راهبردها ،سیاست ها و برنامههای موضعی-موضوعی محله یوسفآباد
 -7معرفی برنامههای موضعی محله یوسفآباد
 -1-7برنامه موضعی  :1بازطراحی خیابان اسدآبادی به عنوان خیابان کامل
 2-7برنامه موضعی  : 2طراحی مرکز محله یوسف آباد
فهرست منابع

برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محلۀ قلهک
مقدمه
 -1معرفی محدوه مورد مطالعه و حوزهی راهبردی محله قلهک
 -1-1هدف
 -2-1معرفی موقعیت منطقه 3
 -3-1تاریخچه محله
 -4-1مطالعات اجتماعی و جمعیتی به منظور آینده نگری جمعیتی و اقتصادی
 -5-1مطالعات کالبدی
 -6-1مطالعات محیط زیستی
 -7-1مطالعات حمل و نقلی
 -8-1مطالعات مدیریتی
 -9-1پرسشنامه ساکنین
 -10-1جمع بندی  SWOTتصویری محله قلهک
 -2مشکل یابی محله قلهک بر اساس اسناد فرادست ،مطالعات میدانی و پرسشنامهها
 -1-2هدف
 -2-2روش کار
 -3-2بیانیه مشکالت محلۀ قلهک
 -3مطالعه تجربه جهانی و انتخاب نظریه توسعه پایه :اصول راهبردی توسعۀ اجتماع محلهای قلهک
 -1-3رویکرد Eco 2 city
 -2-3رویکرد LED
 -3-3رویکرد سرمایه اجتماعی
 -4تدوین بیانیه چشم انداز برای محله قلهک در افق  10ساله
 -1-4هدف
 -2-4کجا هستیم؟
 -3-4به کجا می رویم؟
 -4-4کجا می خواهیم باشیم؟
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 -5بیانیه اهداف و راهبردهای محله قلهک
 -1-5هدف
 -2-5سیاست های طرح برای راهبردهای اولویت  1در محله قلهک
 -6سیاست گذاری و طراحی محله قلهک
 -1-6هدف
 -2-6ظرفیت تصرف
 -3-6تدوین سیاست جمعیتی نهایی برای محله قلهک
 -4-6سازمان فضایی پیشنهادی
 -5-6برنامه اقدام برای محله قلهک
 -7طراحی یک از پروژه های مطرح شده در برنامه (پیاده راه محله قلهک)
 -1-7هدف
 -2-7مختصات پیادهراه
فهرست منابع
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به نام پروردگار
درآمدی بر "برنامهریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی در کالنشهر تهران"

1

گزارش حاضر خالصهای است از فعالیتهای دانشجویان در کارگاه برنامهریزی شهری  2در گروه برنامهریزی شهری و منطقهای دانشکده
معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی که در نیمسال دوم سال تحصیلی  1393-94انجام یافته و برونداد نهایی آن "تدوین برنامۀ
راهبردی توسعۀ اجتماع محلی برای یکی از محالت کالنشهر تهران" از سوی گروههای دونفرۀ دانشجویان در این کارگاه است .آنچه
هدایتگر تدوین این برنامه بوده است را میتوان در دو بُعد محتوایی و روندکاری چنین معرفی کرد:
نخست -در بُعد محتوایی ارتباط میان تفکر و عمل برنامهریزی ،یا به بیانی دیگر ،نظریه و کاربست آن در برنامهریزی شهری مورد
نظر بوده است؛ چنانکه بتوان از یک سو اصول هدایتگر عمل را از میان چارچوبهای نظری و تجربیات منتج از آنها برگزید و از
سوی دیگر ،به تفسیری از این نظریهها دست یافت که اندیشهها و دانش انتزاعی را به اصولی قابل بهکارگیری در شرایط اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و حقوقی مورد مطالعاتی در سطح ملموس اجتماع محلی تبدیل کند .این کوشش در این کارگاه برای رویارویی
با تصور رایج شکاف میان نظریه و عمل برنامهریزی در کشورمان انجام شده که اولی را محدود به محیط آموزشی و پژوهشی ،و
دومی را عرصۀ عمل تصمیمگیران و مدیرانی میداند که نه با تکیه بر نظریه ،که بنا بر ضرورت گشودن مشکالت عاجل دست به
عمل میزنند؛ گویی نه فرصتی برای یاریگرفتن از نظریه دارند و نه حتی نیازی به آن.
در این چارچوب است که کوشش دانشجویان این کارگاه هم در انتخاب "اجتماع محلی" 2همچون سطح مورد مطالعاتی ،و هم در
پیمون هریک از مراحل یک فرایند برنامهریزی شهری ،بر جستجو ،یافتن ،انتخاب و بهکاگیری نظریه همچون راهنمای عمل بوده
است .اندیشۀ پشتیبان انتخاب اجتماع محلی همچون مورد مطالعاتی – که میتوان "محله" 3را نیز تجلی فضایی آن دانست -از
یک سو ناشی از ردیابی یک ضرورت شناساییشده در سوابق و تجربیات برنامهریزی در کشور ایران است و از سوی دیگر یک هدف
کالن را دنبال میکند.
ضرورت مورد اشاره مربوط است به این جنبه از ناکارامدی برنامههای توسعه شهری در کشور و از جمله کالنشهر تهران که پیوستار
سطوح کالن تا خُرد و نیز سطوح راهبردی تا عملیاتی در آنها برقرار نمیشود .به بیان دیگر ،خواستهها و احکام این برنامهها از
تبدیلشدن به راهنمای عمل در سطوح خُردی چون محله (آنهم با هدفِ نیکبختی ساکنان و نه صرفا آبادی مکان )4بازمیمانند.
حاصل این است که آنچه در این برنامهها همچون اهداف ،راهبردها ،سیاستها و جز آن تجویز شده ،در پایینترین سطوح
برنامهریزی شهری یا با بیعملی جایگزین میشود و یا آنچه عمل میشود را نمیتوان بر پایۀ آن تجویزها دانست .این کاستی با
نبود چارچوبهای حقوقی و قانونی پشتیبان برنامهریزی در سطح محلی در کشورمان تشدید نیز شده است .در این کارگاه کوشش
شده است سطح اجتماع محلی ،همچون سطح خُرد برنامهریزی دگرگونی برای توسعۀ پایدار در کالنشهر تهران ،مورد برنامهریزی
قرار گیرد تا پیوستار مقیاسهای برنامهریزی در این کالنشهر ،پس از برنامه های جامع و تفصیلی -که در سطح کل شهر تهران و
مناطق  22گانۀ آن عمل میکنند -تکمیل شود و از این راه یکی از زمینههای اجرایی و عملیاتی شدن اهداف برنامهریزی در سطوح
کالن (در میان دیگر زمینهها و الزامات این امر) ایجاد شود.
ضرورت تکمیل پیوستار برنامههای شهری از سطوح کالن تا خُرد در این کارگاه با هدف غایی ومورد ادعای انتظام برنامهیزی شهری،
یعنی "منفعت عموم" نیز همراه شده است :در این کارگاه این پرسشها همواه در ذهن بوده که برنامههای شهری چگونه بر زندگی
ساکنان محله اثرگذار هستند؛ ساکنان محله چگونه و از چه راهی از منافع توسعه بهرهمند میشوند یا زیان میبینند و چگونه
میتوان با مشارکت دربرگیرنده تمامی آنها ،آثار منفی تصمیمهای توسعهای بر حیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آنها را کاهش
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. Strategic community development planning in Tehran metropolis
Local community
3
Neighborhood
4
People prosperity vs. place prosperity
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داد .ردیابی این پرسشها در چارچوبهای نظری و تجربی برنامهریزی شهری نیز رهنمونکننده به سوی احیای اجتماعهای محلی
و برنامهریزی برای توسعۀ آنها (همچون واحد فضائی مغفول در شهرسازی کشور) است و قلمروی نوینی از فعالیتها و مسئولیتها
را در برابر انتظام برنامهریزی شهری میگشاید که فراتر از برابر نهادن جمعیت و سطوح کاربریهای زمین و یا تنظیم شبکههای
حمل و نقل با نقشههای کاربری زمین در الگوی متداول است؛ آنجا که برنامهریز شهری بیش از و پیش از اتمام کار با برنامهریزی
کالبدی ،بازآفرینی توسعۀ پایدار اجتماع محلی را مد نظر دارد.
چنین است که بنیانهای نظری"برنامهریزی راهبردی توسعۀ اجتماع محلی" همچون هدایتگر عمل برنامهریزی دانشجویان در
هریک از محله های انتخابی از سوی دانشجویان قرار گرفته است و در هریک از مراحل فرایند برنامهریزی نیز مسیر جستجو و
درسآموزی از چارچوبهای نظری ،تجربی و فنی معتبر پیموده شده و همچون پشتوانۀ عمل در سطح یکی از محلههای کالنشهر
تهران قرار گرفته است.
دوم -در بعُد روندکاری برپایۀ چارچوب نظری انتخابی این کارگاه از یک سو ،و اختیار تفکر راهبردی از سوی دیگر ،فرایندی کلی
برای برنامهریزی در این کارگاه طراحی شد که متشکل از نه مرحلۀ اصلی زیر است (تصویر :)1










مرحلۀ نخست -مطالعۀ راهبردی حوزۀ پیرامونی محله؛
مرحلۀ دوم -توصیف تحلیلی و آینده نگری محله؛
مرحلۀ سوم -مشکلیابی و تببین علل مشکالت؛
مرحلۀ چهارم -تدوین بیانیه مشکالت اجتماع محلی /محله؛
مرحلۀ پنجم -تدوین بیانیه چشمانداز آرمانی محله؛
مرحلۀ ششم -تدوین بیانیه اهداف و راهبردهای فضایی محله؛
مرحلۀ هفتم -سیاستگذاری توسعۀ فضایی و بخشی؛
مرحلۀ هشتم -تهیۀ برنامۀ بازآفرینی محله و توسعۀ اقتصاد محلی؛
مرحلۀ نهم -تدوین برنامۀ ارزیابی و فرابینی توسعۀ فضایی.

در این چارچوب ،از دانشجویان در گروههای دو نفره خواسته شد که شرح خدمات و فهرست فعالیتهای خود را برای دستیابی به
بروندادهای مورد انتظار هریک از این مراحل در ابتدا تعیین کنند و نیز در چارچوب زمانبندی یک ترم درسی در نیمسال دوم سال
تحصیلی این فعالیتها را بهانجام رسانند .در گزارش حاضر خالصهای از فعالیتهای هرگروه (که عناصر اصلی آن در صفحات محدود
این گزارش از سوی خود دانشجویان انتخاب شده است) ارائه میشود.
فشردۀ سخن آنکه ،شهرسازی خوب از شهروندان خوب برمیآید که بایستۀ آن ظرفیتسازی و نهادسازی (موجب توانمندسازی) در
اجتماع محلی است تا توسعۀ پایداری مجموعۀ کالنشهر (همچون اجتماعِ اجتماعات) محقق شود و برنامهریز تسهیلگری همیار در
کنشی ارتباطی است.5

مظفر صرافی  -وحیده ابراهیم نیا  -ناصر نجاتی

Facilitator and collaborative in communicative action

ح
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فرایند برنامهریزی راهبردی توسعۀ اجتماع محلی در یکی از محلههای کالنشهر تهران
مطالعه راهبردی حوزه
شهری /پیرامونی محله

توصیف تحلیلی و

مشکلیابی و تببین علل

تدوین بیانیه مشکالت

تدوین بیانیه چشمانداز

تدوین بیانیه اهداف و

آینده نگری محله

مشکالت

اجتماع محلی /محله

آرمانی محله

راهبردهای فضایی محله

 در ابعاد  :اجتماعی،
اقتصادی ،محیط
زیستی ،کالبدی و
نهادی
 شناسایی و تحلیل
ذینفعان /ذیمدخالن:
ساکنان ،مشاغل،
گروههای خاص،
مدیریت محلی

 جمع بندی موارد مؤثر بر
برنامهریزی راهبردی
 بررسی برنامههای فرداست
 تحلیل ساختار فضایی
محله (گره/محور/پهنه)
 تحلیل ساختار مدیریتی/
نهادی محله
 پیمایش محلی :نظرسنجی
از کنشگران توسعۀ محله

 مرور تجارب معتبر جهانی
مرتبط با مشکالت محله
 دسته بندی موضوعی و
موضعی مشکالت در محله
 اولویت بندی مشکالت در
وضع کنونی و آتی مسایل
اجتماع محلی
 تلفیق مشکالت شناسایی
شده با نظر کنشگران محلی

 تعیین اصول هادی
توسعه اجتماع محلی
 نظریهپردازی در
چارچوب نظری حل
مشکالت محله و نیل به
توسعۀ پایدار
 تعبیر محلی
ارزشهای ایرانی-
اسالمی

 مرور تجارب معتبر جهانی
در تدوین راهبردهای
فضایی در سطح محلی
 کاربست نظریۀ انتخاب
شده در محله  /اجتماع
محلی
 تدوین جدول اهداف و
راهبردهای فضایی محله

تعیین معیارها و شاخصهای ارزیابی

خ

سیاستگذاری توسعۀ
بخشی (موضوعی)

سیاستگذاری توسعۀ
فضایی (موضعی)

تدوین برنامۀ
بازآفرینی
محله

تدوین برنامۀ
توسعۀ اقتصاد
محلی

ارزیابی نهائی و فرابینی برنامهها
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برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج
دانشجویان :فاطمه قناد  -شمسیه رئیس پور
مقدمه
با آشکار شدن ناکارآمدی راهکارهای تجویزی و متخصص مبنای طرح های توسعه شهری ،توجه مدیران و برنامهریزان پیش
از پیش به سطوح پایینتر زندگی شهری و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماع محلی جلب شده است .در فرایند کنونی
برنامهریزی و مدیریت توسعه شهری ،استفاده از راهبردهای مشارکتی و رویکرد برنامهریزی از پایین به باال به تدر یج مورد
اجماع نظر برنامهریزان قرار گرفته است .تحقق این رویکرد ،نیازمند تعریف نظام تقسیمات فضایی خردتری است که می توان
"محله" را به عنوان واحد پایه و محور برنامه ریزی مشارکتی در عرصه همگانی در شهرها قلمداد کرد.
محله سنگلج واقع در منطقه دوازده تهران ،یکی از محالت تاریخی این شهر است که هرچند تا به امروز به حیات خود ادامه
داده است ،لیکن از دیدگاه کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی ،شرایط نامناسبی در آن جریان دارد .نوسازیهایی که در
سطح این محله صورت گرفته بدون توجه به هویت بافت تاریخی و ارزشهای فرهنگی آن انجام شده است ،که منجر به
ناسازگی و از بین رفتن یکپارچگی سیما و منظر و هویت این بافت تاریخی گردیده است .همچنین نوسازیهای کالبدی بدون
توجه به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی ساکنین ،منجر به مهاجرت ساکنان قدیمی و اصیل این محله و کم رنگ شدن
زندگی اجتماعی و حس تعلق و اعتماد بین ساکنین از یک سو و ساکنین و نهادهای موجود در محله از سویی دیگر شده
است .این ویژگیهای اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی مطرح شده که نشانه نبود پایداری اجتماع محلی است ،ضرورت
توجه به برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی را در راستای رسیدن توسعه پایدار بیش از پیش آشکار می سازد؛ چرا که در
برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی توجه همزمان به محرکههای توسعه از درون (سرمایه اجتماعی محلی ،بسیج منابع و منافع)
و توسعه از بیرون (شراکت بخش دولتی و بخش خصوصی) (صرافی )1393،و توجه به تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی ،کالبدی -محیطی و نهادی به صورت همزمان صورت گرفته و برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی جامعنگر ،مشارکت-
جویانه ،از پایین به باالو انعطافپذیر بوده که گامی در جهت رسیدن به توسعهپایدار است.

فرآیند کار
به منظور برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج ،گامها و فرآیندهایی پیموده شدکه در تصویر شماره یک بیان
گردیده است.

 -1معرفی محدوه مورد مطالعه و حوزه راهبردی
محله سنگلج در منطقه  12و هسته تاریخی شهر تهران واقع شده است .منطقه  12یکی از مناطق قدیمی شهر تهران
محسوب میشود که در مرکز این شهر واقع شده است .بیش از سه چهارم تهران ناصری (مرکز تاریخی تهران) را پوشش
میدهد .که بیش از  43درصد محدوده منطقه شامل پهنههای شاخص و ارزشمند و بیش از یک سوم بافت منطقه ،بافت
فرسوده (اعم از ارزشمند یا غیر آن) است.
بر اساس مطالعات طرح تفصیلی؛ منطقه  12شامل  6ناحیه و  13محله است .محدوده مورد مطالعه در ناحیه  3منطقه 12
واقع شده است .محدوده مورد مطالعه محله سنگلج است که با مساحت حدود  107.36هکتار؛ مرز های آن را به ترتیب از
شمال خیابان  15خرداد ،از شرق خیابان خیام ،از جنوب خیابان مولوی و از غرب خیابان وحدت اسالمی تشکیل دادهاند.
محله سنگلج ،از عناصر بیرونی مهمی تاثیر میپذیرد که در فرایند توسعه آن ایفای نقش خواهندکرد .تصویر شماره یک
سازمان فضایی حوزه راهبردی محله سنگلج را نشان میدهد .همانطور که در تصویر  2مشخص است ،محله از جداره شرقی
بسیار تحت تاثیر همجواری با بازار تهران قرار دارد .همچنین عناصر مهم شرقی بیشتر از سایر جبهههای محله است.
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تصویر -1فرآیند برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج

ماخذ :نگارندگان
تصویر  -2سازمان فضایی وضعیت موجود حوزه راهبردی (بیرونی) محله سنگلج

ماخذ :نگارندگان

2
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 -2سنجش وضعیت محدوه مورد مطالعه
 -1-2سیر تحول شکل گیری بافت از لحاظ تغییرات کالبدی محله
محلۀ سنگلج یکی از  5محلۀ تهران قدیم است .6باتوجه به قرارگیری محله در هسته تاریخی شهر تهران ،تحلیل تحوالت
کالبدی و فرآیند توسعه فضایی این محله بدون درنظر گرفتن تحوالت شهر تهران غیرممکن میباشد .دوره های اصلی
شکلگیری ،گسترش و تحوالت کالبدی شهر تهران و محله سنگلج را میتوان در قالب مراحل زیر آورد :دوره اول -شکلگیری
بافت مسکونی روستایی؛ دوره دوم -تبدیل شدن به شهر ،ایجاد محالت مسکونی؛ دوره سوم -تبدیل شدن به پایتخت و
افزایش یافتن محدوده -تبدیل باغها به مسکن(در این دوران و با وقوع انقالب مشروطیت ،محله سنگلج نقش سیاسی خاصی
به خود گرفت)؛ دوره چهارم-دوره تحوالت بنیادی و تخریب محله؛ دوره پنجم -تغییرات درونی و از بین رفتن سیمای تاریخی
محله ،تغییرات این دوران بر اساس عوامل متعددی شکل گرفته است که میتوان به این موارد اشاره نمود:


تبدیل برخی از خانهها به انبار ،مسکونیهای محله به کارگاهها به علت همجواری با بازار



تغییر راستههای تجاری :تبدیل شدن محالت مسکونی به کارگاهها و راستههای پشتیبان بازار



تشکیل و تقویت بورسها در لبههای خیابانهای احداث شده.



نوسازی تک پالکها توسط بساز بفروشها به علت بزرگی اراضی و نبود نظارت سازمان میراث

تصویر  :3پهنه بندی طرح تفصیلی  1386محله سنگلج

 -2-2مطالعه طرحهای باالدست

در این بخش از مطالعات  4طرح فرادست مهم به شرح زیر مورد بررسی قرار
گرفت:
 طرح جامع شهر تهران ( -1349شرکت مهندسین مشاور فرمانفرمایان)

 طرح جامع ساماندهی شهر تهران ( -1371شرکت مهندسین مشاور آتک)
 طرح جامع شهر تهران ( -1385مهندسین مشاور بوم سازگان)

 طرح تفصیلی منطقه  12شهر تهران (مهندسین مشاور باوند)1386 ،

ماخذ :طرح تفصیلی منطقه  12تهران

 -3-2توصیف تحلیلی ساختار جمعیتی-اجتماعی
 -1-3-2ترکیب جمعیتی محله

در تصویر  ،4جمعیت سالهای  85و  90در سطوح شهر ،منطقه و محله نشان داده شده است.
تصویر  -4جمعیت و نرخ رشد محله سنگلج در مقایسه با شهر تهران و منطقه  12در سالهای  85و 90
جمعیت سال85

جمعیت سال90

درصد از کل85

درصد از کل 90

نرخ رشد

تهران

7797520

8154051

-

-

0.9

منطقه12

244194

250188

 0.3درصد

0.36درصد

0.5

محله

23994

29359

9.8درصد

 11.74درصد

4

 . 6دیگر محلهها عودالجان ،بازار ،چاله میدان و محله دولت هستند.
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مطابق تست ورتهایم که براساس گروه های سنی محله انجام شده است ،این نتیجه حاصل شد که محله نه یک محله جوان
و نه یک محله سالخورده (برخالف تصور) نیست بلکه درحال گذار است.
تصویر  -5بررسی تست ورتهایم در محله
سال

نسبت جمعیت زیر  15سال

نسبت جمعیت باالی  65سال

ساخت سنی جمعیت

1385

%19.06

%7.68

در حال گذار

1390

%19.13

%8.6

در حال گذار

ماخذ :نگارندگان ،با استناد به سرشماری های مرکز آمار ایران
تصویر  -6هرم سنی -جنسی جمعیت

با توجه به نمودار شماره  ،2نسبت به سال  1385گروه سنی  15تا  24سال رشد کمتری نسبت به بقیه گروههای سنی
داشت .در گروه سنی  15تا  24سال مردان ،رشد جمعیت منفی بوده است.
 -2-3-2بعد خانوار و نسبت جنسی

کاهش بعد خانوار در محله نسبت به سال  85میتواند نشان دهنده سه موضوع باشد :سکونت خانوارهای مسن و سالمند؛
سکونت خانوارهای جوان با فرزند کم؛ سکونت افرادی که برای کار به تهران آمدن و بصورت مجردی زندگی میکنند .البته
تغییر بعدخانوار محله سنگلج کاهشی که منطقه  12با آن مواجه بود را نداشت .این شاید نشان دهنده نقش سکونتی و
خوابگاهی محله سنگلج برای منطقه  12باشد .از نظر نسبت جنسی نیز در حال حاضر نسبت جنسی محله سنگلج از الگوی
منطقه  12و شهر تهران تبعیت می کند.
تصویر  -7بعد خانوار و نسبت جنسی محله سنگلج در سالهای  85و 90
سال

بعد خانوار محله

نسبت جنسی

نسبت جنسی تهران

نسبت جنسی منطقه 12

1385

3.38

108

-

-

1390

3.04

103

104

103

ماخذ :نگارندگان ،با استناد به سرشماری های مرکز آمار ایران

 -3-3-2وضعیت سواد و تحصیالت

براساس این فرمول شاخصهای مربوط به سواد محله سنگلج در جدول زیر آمده است:
تصویر  -8نرخ باسوادی محله سنگلج در سالهای  85و 90
1385

1390

سال
نرخ باسوادی

 91درصد

 87درصد

نرخ بی سوادی

 9درصد

 8درصد

ماخذ :نگارندگان ،با استناد به سرشماری های مرکز آمار ایران
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 -4-3-2وضعیت مهاجرین

براساس جدول شماره پنج ،کاهش  5درصدی سهم مهاجران وارد شده نسبت به سال  1385میتواند نشانهای از کاهش
جذابیت (کیفیت زندگی) محله سنگلج برای مهاجرین باشد .همچنین می توان به موضوع نوسازی بافت فرسوده که در سال
های اخیر درحال انجام است و افزایش قیمت مسکن را منجر شد اشاره کرد که به نوعی جذب مهاجر را کاهش میدهد.
تصویر  -9تعداد مهاجران واردشده به محله محله سنگلج در سال های  85و 90
مهاجران واردشده

سال 1385

سال 1390

2499

1216

9

4

درصد از کل جمعیت

ماخذ :نگارندگان ،با استناد به سرشماری های نفوس و مسکن

 -5-3-2منزلت اجتماعی

شاخص منزلت اجتماعی از جمله شاخص هائیست که ظرفیت بالقوه توسعه را تعیین میکند .به منظور
مشخصشدن این شاخص در سطح محله از دو معیار ارزش تحصیلی (مقاطع تحصیلی) و ارزش شغلی(
گروه های عمده شغلی) استفاده گردید که با اعمال وزنها و ضرایب مربوط به این معیارها ارزش شغلی
و ارزش تحصیلی و در نهایت منزلت اجتماعی در سطح محله در پنج دسته خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط،
خیلی کم و کم مشخص گردید .که در نقشه شماره  2نشان داده شده است .همانطورکه مالحظه
میشود بلوکهایی واقع در حاشیه که تحت تاثیر بازار و خدمات پشتیبان بازار قرار گرفتهاند (کارگاهها
و انبارها) ،دارای منزلت اجتماعی پایینتری هستند .منزلت اجتماعی در بلوکهایی در محله سنگلج
جنوبی بیشترین میزان را به خود اختصاص میدهد .این بلوکها به عنوان سرمایه اجتماعی محله می
توانند مشارکت موثری در توسعه اجتماع محلی داشته باشند.

تصویر  -10منزلت اجتماعی منزلت
اجتماعی محله سنگلج در سال 90

 -4-2توصیف تحلیلی ساختار اقتصادی
 -1-4-2نرخ اشتغال و بیکاری و بارتکفل
جمعیت فعال ،شاغل و بیکار محله در سال های  85و  90محاسبه گردیده و بر اساس آن به محاسبه
نرخ اشتغال ،نرخ بیکاری و بارتکفل جمعیت پرداخته شده است:
تصویر  -11شاخصهای اقتصادی محله سنگلج در سال های  85و 90
سال

جمعیت

فعال

شاغل

بیکار

1385

23994

9062

8470

592

%93.47

1390

29359

9706

8476

1230

%87.32

بار تکفل

نرخ

نرخ

اشتغال

بیکاری
%6.53

18نفر به ازای هر  10نفر شاغل

%12.68

 24نفر به ازای هر  10نفر شاغل

براساس آمار اقتصادی محله در سال  ،90نرخ بیکاری و به تبع آن بار تکفل نسبت به سال  85افزایش یافته است و نرخ
اشتغال کاهش یافته است.
تصویر  -12شاخص های اقتصادی محله سنگلج در سال های  85و 90
سال

نرخ اشتغال

نرخ بیکاری

بار تکفل

منطقه 12

1385

%93.70

%6.30

15نفر به ازای هر  10نفر شاغل

نقاط شهری تهران

1390

%88.50

%11.50

 21نفر به ازای هر  10نفر شاغل

ماخذ :نگارندگان ،با استناد به سرشماری های مرکز آمار ایران

در مقایسه این آمار با نقاط شهری استان تهران در سال  90نرخ اشتغال محله کمی کمتر و نرخ بیکاری محله کمی بیشتر و
نزدیک به نقاط شهری تهران است .بار تکفل محله به دلیل کاهش نرخ اشتغال کمی بیشتر از نقاط شهری استان تهران است.
 -2-4-2گروه های عمده شغلی
5
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با بررسی مشاغل موجود درکشور و انطباق آنها با طبقه بندی
بین المللی مشاغل ،کلیه مشاغل به  10گروه بزرگ تقسیم
شده است .در نمودار شماره  3فراوانی این مشاغل و نقشه
پراکنش آن در سطح محله آمده است ،همانطورکه مالحظه می-
شود بیشترین میزان شاغالن مربوط به گروههای کارکنان
خدماتی و فروشندگان و شاغالن در گروه صنعتگران و مشاغل
مربوطه و شاغالن در گروه کارگران ساده می باشد .که با توجه
به ویژگیهای این محله و مجاورت آن در نزدیکی بازار وجود
این مشاغل پشتیبان بازار امری قابل توجه به نظر میرسد.

تصویر  -13گروه های عمده شغلی محله سنگلج

ماخذ :نگارندگان ،با استناد به سرشماری های مرکز آمار ایران
تصویر  - 14نقش اقتصادی محله سنگلج

ماخذ :نگارندگان

 -3-4-2نقش اقتصادی محله سنگلج

به طور کلی محله سنگلج از نظر اقتصادی به عنوان پشتیبان بازار تهران عمل کرده و محل کارگاه تولیدی و مرکز انبار کاال
محسوب میشود .به طوریکه محور  15خرداد به بورس لوستر فروشی ،محور خیام به بورس فروش و تعمیر چرخ خیاطی،
محور مولوی بورس عمده فروشی برنج و خواروبار و محور کارکن اساسی بورس تولید کفش می باشد.

 -5-2توصیف تحلیلی ساختار کالبدی
 -1-5-2کاربری زمین وضع موجود

جدول زیر سرانه خدمات هفتگانه محله را با سطح باالتر یعنی منطقه  12و شهر تهران و همچنین سرانه پیشنهادی سازمان
نوسازی برای محالت مقایسه میکند .کاربری آموزشی و مذهبی و فرهنگی در مقایسه با سطوح باالتر و همچنین سرانه
پیشنهادی برای محالت در سطح بهینه ای قرار دارد .اما سرانه کاربریهای ورزشی ،فضای سبز و حتی پذیرایی با توجه به
اینکه محله را به عنوان بافت تاریخی تعریف کرده اند؛ نسبت به سطوح باالتر و همچنین سرانه پیشنهادی محالت در سطح
پایینی قرار دارد.
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تصویر  -15مقایسه سرانه خدمات هفتگانه محله با سطوح باالتر
کاربری

تهران

منطقه

سرانه پیشنهادی سازمان

محله سنگلج

12

نوسازی برای محالت

مساحت

سرانه

آموزشی

0.8

0.48

0.33

14229

0.48

مذهبی

0.3

1.17

0.11

21174.2

0.72

فرهنگی

0.3

0.37

0.16

9432.7

0.32

ورزشی

0.9

0.005

0.22

460

0.02

پذیرایی

0.1

0.07

0.16

0

0

بهداشتی-درمانی

0.3

0.78

0.15

3197.96

0.11

8

6.73

1

5317.16

0.18

فضای سبز

تصویر  -16کاربری زمین وضع موجود محله سنگلج در سال 93

تصویر  -17زمان بندی فعالیت های محله سنگلج

 -2-5-2زمانبندی فعالیتی

محله سنگلج یک محله کامال روزانه بوده و به غیر از بیمارستان و مرکز آتش
نشانی که در لبهها قرار دارند ،هیچ فعالیت شبانه دیگری در خود ندارد .از
ساعات ابتدایی غروب محله به شکل محسوسی خلوت شده و جریان رفت و
آمد خود را از دست میدهد .نقشه زیر زمانبندی فعالیتهای محله را در سه
بازه زمانی ،ساعت اداری ،فعالیت روزانه و فعالیت شبانه نشان میدهد.
 -3-5-2ماتریس کاربریها

ماتریس ارزیابی کیفی کاربریها  ،ویژگیهای کیفی معین شده و نسبت آنها
با یکدیگر را بررسی میکند که شامل ماتریسهای سازگاری ،مطلوبیت و ظرفیت می باشد( .بحرینی )1389،که ارزیابی بر
اساس هرسه ماتریس برای محله صورت گرفته که در گزارش تفصیلی به صورت کامل بیان شده است.
7
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 -4-5-2کیفیت ابنیه

همانطور که مشخص است کیقیت قابل نگهداری بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است .پس از آن با فاصله کم
کیفیت تخریبی سطح زیادی از محله را پوشش میدهد که باتوجه به بافت فرسوده و تاریخی بودن محله این موضوع قابل
توجیه است.
تصویر  -18کیفیت ابنیه
درصد

کیفیت ابنیه
تخریبی

35

قابل نگهداری

45

نوساز

15

5
سایر
ماخذ :نگارندگان ،با استناد به اطالعات دفتر خدمات نوسازی محله سنگلج

 -5-5-2دانه بندی قطعات

در این محله قطعات با مساحت  100تا  200مترمربع باسهم حدود  40درصد بیشترین سهم مساحت را دارا است .پس از
آن مساحت کمتر از  100مترمربع که حدودا  36درصد میباشد .بنابراین حدود  75درصد از قطعات محله زیر دویست
مترمربع مساحت دارند که این نشان از ریزدانگی بافت دارد.
 -6-5-2تعداد طبقات

بر اساس نقشه تعداد طبقات محله سنگلج ،بیشترین تعداد طبقات در این محله  2و  3طبقه بوده است که البته با بازدید
میدانی و به گفته دفتر خدمات نوسازی محله سنگلج ،درسالهای اخیر با روند رو به رشد نوسازیها ،تعداد طبقات در حال
افزایش است .میانگین تعداد طبقات قطعات نوسازی شده  4طبقه میباشد.
تصویر  -190تعداد طبقات
طبقات

1

2

3

4

5

6

فاقد

جمع

درصد

16

28

24

22

4

3

3

100

ماخذ :نگارندگان ،با استناد به اطالعات دفتر خدمات نوسازی محله سنگلج

 -7-5-2سلسله مراتب شبکه راه ها

محله سنگلج د ارای شبکه معابر نیمه ارگانیک در قسمت شمالی و کمی منظم تر در نیمه جنوبی محله است .سلسله مراتب
دسترسی ها و عرض معابر در این محله رعایت نشده است .خیابانها دور محلهای خیام15 ،خرداد ،مولوی و وحدت اسالمی
به عنوان شریانی درجه 2عمل میکنند .استخوانبندی شمالی -جنوبی محله را محور اکبرنژاد ،مغفوری و در جنوب دولتآبادی
تشکیل داده است .محور کارکن اساسی و بازارچه طرخانی و همچنین محور مهدویان احدی بصورت شرقی -غربی به عنوان
خیابان محلی اصلی عمل میکند.
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تصویر  -20سلسله مراتب شبکه دسترسی محله سنگلج (وضع موجود)

 -8-5-2سازمان فضایی وضع موجود

سازمان فضایی محله سنگلج؛ محورها ،کانونها و پهنهها را شامل میشود .در نقشه زیر هریک از انواع این سه مورد نشان
داده شده است.
تصویر  -21سازمان فضایی موجود محله سنگلج

ماخذ :نگارندگان
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 -6-2مطالعه ساختار مدیریت شهری محله سنگلج
نظام مدیریت شهری در محله سنگلج به صورت یک طرفه از باال بهپایین است؛ که ساختار مدیریت محلی مستقلی ندارد
بلکه در سلسله مراتب مدیریت شهری که شامل شهرداری تهران ،شهرداری منطقه 12و سپس شهرداری ناحیه 3است .سرای
محله در سطحی پایینتر از شهرداری ناحیه در محله حضور دارد که بیشتر به برگزاری کالسهای آموزشی و فرهنگی
میپردازد .از آنسو در امتداد شورای شهر  ،واحد شورا در سطح منطقه و ناحیه تعریف نشده و به شورایاری در سطح محله
میرسیم .که این نهاد به جای نهاد تصمیم گیر ،بیشتر به عنوان رابط و نماینده ساکنین محل برای برقرای ارتباط با شهرداری
منطقه و ناحیه است تا مشکالت و نیازهای محله را به گوش مدیران شهری برسانند .در کنار این عناصر رسمی تعریف شده؛
با توجه به تعدد مکانهای مذهبی در محله سنگلج و همچنین راسته فعالیتی مهم کفش دوزان؛ دو گروه هیئتهای مذهبی
فعال و اصناف ،مهمترین عاملین غیر رسمی در این محله به شمار می روند که تاثیر به سزایی در تصمیمگیریهای محلی و
حتی اجرای تصمیمات شهرداری در محله خواهند داشت.
تصویر  -23عناصر رسمی و غیر رسمی تاثیرگذار بر مدیریت محله
عناصر رسمی تاثیرگذار بر مدیریت محله

عناصر غیر رسمی تاثیرگذار بر مدیریت محله

شهرداری منطقه 12
شهرداری ناحیه 3
شورایاری – سرای محله
اداره اوقاف
اداره میراث فرهنگی و گردشگری
نیروی انتظامی
سازمان نوسازی -دفتر خدمات

اصناف و بازاریان
هیئت امنای مساجد و بانیان هیئتها
گروههای بسیج

 -3تحلیل مشکلیابی
 -1-3تحلیل سوات
در این قسمت به تحلیل وضع موجود به روش تحلیل سوات در قالب بررسی نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل درونی و
فرصت و تهدید به عنوان عوامل بیرونی در ابعاد جمعیتی-اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی ،کالبدی-محیطی پرداخته شده
است.که به صورت جداول مبسوطی در گزارش نهایی آمده است.
-2-3تحلیل سوات تصویری
در این بخش نقاط قوت وضعف و ف رصت و تهدید به صورت تصویری با توجه به موقعیت هر یک در نقشه نشان داده شده
است.
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ماخذ :نگارندگان
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 -3-3تبیین مشکالت
تبیین مشکالت حاصل سه مبحث و بخش خواهد بود .اول بر اساس اسناد فرادست ،دوم بر اساس مرحله شناخت تحلیلی،
سوم بر اساس نظرسنجی از ساکنین که با تهیه و پرکردن پرسشنامه انجام شده است؛ تبیین خواهد شد.
 -1-3-3بیانیه مشکالت
(براساس فرآیند رفت و برگشتی پس از تعریف قلمروهای تصمیمگیری؛ براساس قلمروهای تصمیمگیری دستهبندی شدند).
تصویر  -25بیانیه مشکالت محله

قلمرو تصمیم

بیانیه مشکالت

گیری

 کمبود اعتماد بین ساکنان محل در راستای ایجاد سرمایه اجتماعی
 ضعف آشنایی و ارتباط ساکنین با سرای محله و شورایاران
 عدم ارتباط نزدیک بین نهادهای محلی و فرامحلی
 فقدان ساز و کار الزم و ضروری جهت حضور و مشارکت مردم در مدیریت محله
 دیدگاه منفی مردم نسبت به شورایاری و سیستم مدیریتی و عدم اعتماد ساکنان به نحوه انتخابات شورایاری
زمینههای فرهنگی-
تاریخی محله

 ا فزایش سرمایه های درونگروهی بخصوص در اصناف و ممانعت از اقدامات ضروری برای ارتقا کیفیت محیط
 پایین بودن حس تعلق خاطر
 پایین بودن منزلت اجتماعی به خصوص در لبه ها و بافت های کارگاهی و انبار
 کمرنگ شدن هویت تاریخی محله
 عدم برخورد یکپارچه با عناصر تاریخی محله و انجام مداخالت مرمتی تک بنا
 الگوی نوسازی محله بدون توجه به بستر تاریخی محله
 ازبین رفتن هویت مکانی پاتوق های قدیمی
 ریزدانگی و فرسودگی کالبدی مساکن
 باال بودن فعالیت های کارگاهی و انبار در محله
 نفوذ پنهان و افزایش درصد فعالیتهای کارگاهی و انبارگاهی
 عرض کم معابر و تداخل حرکت سواره و پیاده

کیفیت سکونت
(زندگی)

 مسدود شدن راه عبور و مرور توسط باربران بازار
 کمبود پارکینگ و پارک خودرو در معابر با عرض کم و مسدود شدن آنها
 کمبود امنیت و آسایش روانی در محله
 وجود مکان های ناامن در محله (خانه های مخروبه و انبارها و معابر سرپوشیده و بن بست و بوستانها)
 کمبود سرانه های خدماتی و توزیع نامناسب آن
 ضعف تسهیالت تفریحی و گذران اوقات فراغت
 ضعف دسترسی ماشینهای آتش نشانی و اورژانس به مکان حادثه در مواقع بحران
 افزایش نرخ بیکاری و بار تکفل در محله نسبت به سال85
 باالبودن میزان مشاغل کارگری و فروشندگی و فعالیت های پشتیبان بازار

ظرفیت
محله

اقتصادی

 پایین بودن قیمت زمین و مسکن محله در مقایسه با شهر تهران
 از دست دادن کاربریهای خرد محلی در رقابت با کارگاهها ،انبارها و عمده فروشیها
 پایین بودن توان اقتصادی ساکنین محله
 باال بودن بازده اق تصادی واحدهای مسکونی به تبدیل شدن به انبار نسبت به سکونت.
 وجود فعالیت های اقتصادی روزانه و ایجاد نقش دوگانه فضا(فعالیت در روز و سکونت در شب)
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ادامۀ تصویر 25

بیانیه مشکالت

قلمرو تصمیم گیری
 ضعف بهداشت محیط

 تجمع زباله های تولیدشده از کارگاهها و انبارهای پیرامونی
کیفیت محیط زیستی

 وجود نخالههای ساختمانی ناشی از تخریب و نوسازی محله
 آلودگی صوتی در لبه های محله ناشی از ترافیک خیابانهای خیام و پانزده خرداد و وحدت اسالمی
 وجود بوی بد ناشی از استعمال مواد شیمیایی در کارگاههای طالسازی
 وجود بوی بد ناشی از تجمع زباله در معابر و پیاده روهای بازارچه طرخانی

ماخذ :نگارندگان
تصویر  -26جمعبندی بیانیه مشکالت

جمعبندی بیانیه مشکالت

براساس طرح فرادست

 .1تعریف «پهنه تاریخی با حداکثر تراکم 2طبقه» و عدم اصالح قانونی آن که منجر
به نوسازی بی رویه با تعداد طبقات بیشتر از ظرفیت محله شده است.
« .2ظرفیت پذیری جمعیت غیرواقعی» و کمتر از جمعیت موجود که درنتیجه تامین
خدمات برای جمعیت اضافه شده در نظر گرفته نشده است.
 .3عدم تهیه و تصویب به موقع «طرح های ویژه» برای مواضع خاص که درنتیجه
وضعیت موجود بصورت نابسامان باقی مانده و مداخالت خودسرانه انجام می شود

براساس پرسشنامه ساکنین

.1
.2
.3
.4
.5

باال بودن فعالیت کارگاهی و انبار در محله و افزایش حضور غریبه در محله
عرض کم معابر و تداخل حرکت سواره و پیاده
کمبود آسایش و امنیت روانی محله و کاهش امنیت زنان
ضعف بهداشت محیط
ضعف اعتماد بین خود ساکنین و نیز ساکنین با مدیریت شهری

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ریزدانگی و فرسودگی بافت محله
نفوذناپذیری محله و عدم تعریف مسیرهای اصلی دسترسی سواره
تضعیف شدن هویت مسکونی درمقابله با هویت کارگاهی و انباری محله
نفوذ پنهان و افزایش درصد فعالیت های کارگاهی و انبارگاهی
کمبود سرانه های خدماتی و توزیع نامناسب آن
عدم برخورد یکپارچه با عناصر تاریخی محله و انجام مداخالت مرمتی تک بنا

براساس مطالعه و شناخت
توصیفی

ماخذ :نگارندگان

 -4مبانی نظری توسعه اجتماع محلی سنگلج
 -1-4معرفی نظریههای مرتبط با توسعه اجتماع محلی
نظریههایی که درارتباط با توسعه اجتماع محلهای برای بستر مورد مطالعه (محله سنگلج) مورد استفاده و کارآمد بودن؛ در
نمودار زیر آمدهاند .توضیح مربوط به هریک از نظریات به طور صورت تفصیلی در گزارش نهایی ارائه شده است.
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تصویر  -27رویکردها و نظریات پشتیبان برنامه ریزی محله سنگلج

رویکرد
LED
()CED

رهیافت دارایی
مبنا

رویکردهای
پشتیبان برنامه
ریزی محله
سنگلج

حکمروایی

بازآفرینی
شهری
رویکرد N-
TND

ماخذ :نگارندگان

در ادامه به معرفی اصولی که از هر نظریه برای برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی سنگلج وام گرفته شده پرداخته میشود.
تصویر  -28اصول استخراج شده از نظریه ها و رویکردهای پشتیبان

نظریه

اصول استخراج شده از نظریه ها و رویکردهای پشتیبان
 افزایش درآمد محلی از طریق ایجاد منابع جدید درآمدی برای محله و جذب سرمایه گزاریهای داخلی
 ایجاد شغل جدید و حفظ شغل های موجود

رویکرد
(CED) LED

 توسعه نیروی کار ماهر

 بهبود محیط کسب و کار

 بهبود استانداردهای زندگی

 رشد اقتصادی و باالبردن سطح رفاه شهروندان
 تکیه بر منافع درون اجتماع محلی از طریق بازنمائی دارائی ،ظرفیت ،توانائیها و بسیج کردن آنها
 ایجاد ارتباط بین دارایی ها برای حل مشکالت به صورت تعاملی در اجتماع محلی
 توجه خاص به سرمایه اجتماعی
 مبتنی بر رویکردهای مشارکتی
رهیافت دارایی
مبنا

 مهارت ها ،دانش و توانایی افراد

 تشویق احساس جمعگرایی /همبستگی گروهی
 تقویت مهارتهای خود – مدیریتی

 ظرفیتسازی برای افزایش مشارکت ساکنان در فعالیتهای اجتماعی
 شبکههای اجتماعی

 بهرهمندی از تقویت ارتباطات شهروندی
 حل مسائل مرتبط با فرسودگی کالبدی همراه با اراضی جدید و ضروریات متناسب

 بهبود کیفیت زندگی و روابط اجتماعی ،کاهش جرم و جنایت ،غلبه بر بدنام سازی و محرومیت اجتماعی

بازآفرینی
شهری

 تأکید بر افزایش اشتغال ،کاهش فقر و محرومیت اجتماعی ،تأمین امکانات محله و برنامه های آموزشی به
جای نوسازی کالبدی صرف
 وجود تعامل و مشارکت بیشتر میان بازیگران و دستگاههای درگیر (کار مشارکتی)

 تعهد و توجه بیشتر به حفاظت از محیط تاریخی و اذعان به اهمیت حفظ ابنیه و فضاهای اصلی
 محوریت بیشتری فرهنگ ،هنر و برنامه های تفریحی در فرآیند بازآفرینی و نوسازی شهری
 کارآمدی اقتصادی و عدالت اجتماعی
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ادامۀ تصویر 28

اصول استخراج شده از نظریه ها و رویکردهای پشتیبان

نظریه
 قابلیت پیاده روی

 حمل و نقل متنوع
رویکردN-
TND

 کاربری مختلط

 افزایش امنیت و ایمنی در محله

 پاسخ گویی به شرایط تاریخی و فرهنگی محیط

 استفاده مؤثر از زمین و کاهش هزینه زیرساخت های شهری
 هویت بخشی به محله
 مشارکت

 اجماع سازی

 حاکمیت قانون
حکمروایی
شهری

 عدالت و انصاف
 پاسخگویی

 کارآیی و اثربخشی
 مسئولیت پذیری
 عدالت و انصاف

ماخذ :نگارندگان

 -2-4تجربیات جهانی کشورهای کمتر و بیشتر توسعه یافته مرتبط با توسعه اجتماع محلی
تجربیاتی از کشورها و شهرهای مختلف در زمینه توسعه اجتماع محلی بیان شده است .در انتخاب تجربیات سعی گردیده
مواردی انتخاب شود که در راستای سیاستها و برنامههای توسعه اجتماع محلی سنگلج باشد .توضیحات این تجربیات در
اسناد پشتیبان آمده است در جدول زیر به معرفی یافته های این تجارب پرداخته میشود که برای توسعه اجتماع محلی
سنگلج مورد استفاده واقع گردیده است.
تصویر  -29یافتههای تجارب در زمینه توسعه اجتماع محلی

کشور (شهر)

یافته های تجارب در زمینه توسعه اجتماع محلی

شهر آمستردام

" طرح نگهبان شهر" با هدف فعال کردن افراد بازنشسته و داوطلب جهت ارایه ی کمک و راهنمایی به
شهروندان در زمینه:

در کشورهلند

شهر بورسا در
کشور ترکیه
کشورGlazoue
در آفریقا

 اطالع رسانی به شهروندان ،جلوگیری از تخریب و ویرانی تاسیسات شهری ،جلوگیری از وقوع جنایات کوچک
در سطح محالت ،انعکاس مشکالت و نظرات مردم به واحدها و سازمانهای دولتی
 اقدامات شورای شهر با تشکیل کارگروههایی جهت حرفهآموزی ،توسعهی تواناییهای فردی و اجتماعی زنان ،
جوانان کودکان ،معلوالن و سالمندان
 آموزشهای حرفه ای صنایع دستی جهت توانمندی اقتصادی زنان

 برگزاری اجتماعات و نشستهای آزاد بحث شهروندی (فروم) به تفکیک زنان و مردان
 برگزاری چند کارگاه آموزشی همزمان برای کارشناسان و مدیران شهرداری.
 تشکیل گروههای کاری بر اساس انگیزه

کشور کره
جنوبی

 مهارت و کارآمدی

 ایجاد حس قدرت و توانایی در ساکنان محله برای حل مشکالت

 توسعه نهادها و سازمانهای غیر دولتی برای ارائه نقش واسط میان دستگاههای محلی و مردم
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 بهبود کیفیت مسکن موجود ساکنین

 ایجاد و گسترش اشتغال کوچک و زود بازده در واحد همسایگی

مدیسون

 کمک و یاری ـ فنی برای افزایش مهارت ساکنین

آمریکا

 بهبود کیفیت کالبدی اجتماع محلهای

 ایجاد و بهبود کیفیت ارائه خدمات انسانی و تفریحی
 پروگرام شهرهای امن تر

 پروگرام هویت بخشی به شهر

بریتانیا

 پروگرام تربیت و اشتغال

 پروگرام کمک مالی به زمین های متروکه
 بعد اقتصادی برنامه توسعه اجتماع محلی ماتاتیل بر اساس رویکرد LED
ماتاتیل

در

آفریقای جنوبی

 ارائه حمایت مالی از جانب شهرداری برای توسعه و اجرای پروژه ها با هدف ارتقاء میزان اشتغال و فرصت های
اقتصادی

 دستیاری و حمایت (همراه با آموزش) برای ساخت ظرفیتهایی برای توسعه در مقیاس محلی و در شبکه ای
از اجتماعات محلی
 دادن امکاناتی به شرکا ،سازمان های اجتماع محلی ،نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و بخش خصوصی اختصاص
 تبدیل مرکز شهر به قطب کاربری های مختلط و فعال

بسندن استرالیا

 حس مکان منحصر به فرد خود

 یک میراث فرهنگی و تاریخی غنی

 ساختمانهای تاریخی ،رستورانها و مغازههای جدید جاذب گردشگر
ماخذ :نگارندگان

 -3-4چارچوب برنامه ریزی توسعه محله سنگلج
براساس نظریات مختلف مطرح شده در زمینه توسعه اجتماع محلی و نیز براساس شناختی که از ابعاد مختلف محله سنگلج
به دست آمد ،راهبرد برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی سنگلج ساماندهی و کنترل فضایی-کالبدی عرصهی دوگانه کار و
سکونت می باشد.
با تعریف چارچوب نهایی برنامهریزی ،قلمروهای تصمیمگیری و مداخله ( )Decision Fieldsاستخراج شد تازمینهای برای
گامهای (چشم اندازسازی ،تعریف اهداف و  )...بعدی باشد .این قلمروها عبارتند از:
 -1زمینههای فرهنگی -تاریخی محله -2 ،کیفیت سکونت (زندگی) -3 ،ظرفیتهای اقتصادی محله -4 ،کیفیت
محیط زیستی.

 -5تدوین چشمانداز و بیانیه راهبردی
 -1-5تدوین چشم انداز توسعه اجتماع محلی سنگلج
برای تدوین چشم انداز محله سنگلج از مدل اورگون استفاده شده است.
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تصویر  -30چشم انداز محله سنگلج

ماخذ :نگارندگان

 -2-5تدوین اهداف،راهبردها ،سیاستها
اهداف طرح بر اساس طرح های فرادست ،ارزش ها ،مشکالت استنتاج شده و سپس تدوین راهبردهای برنامه ریزی با استفاده
از تحلیل جدول سوات تلفیقی صورت گرفته است .که به تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه
محله میپردازد.که در قالب اهداف و راهبردها ،سیاستها و در قالب سیاست ها برنامههای موضعی و موضوعی بر اساس
قلمروهای تصمیمگیری تدوین شده اند .در تصویر  31که به صورت نمونه بیان گردیده و اهداف ،راهبردها ،سیاستها و
برنامههای فرهنگی -اجتماعی محله مطرح شده و سایر قلمروهای تصمیم گیری در گزارش نهایی بیان شده است.
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تصویر  -31اهداف ،راهبردها ،سیاستها ،برنامههای فرهنگی -اجتماعی محله
تصمیم

بسترهای فرهنگی -اجتماعی محله

گیری

کالن

خرد

بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی و دستیابی به یک اجتماع محلی منسجم و متنوع

قلمرو

اهداف

اهداف

راهبردها

سیاستها

برنامهها
 برگزاری کالسهای آموزش و آشنایی با حقوق
شهروندی در سرای محله (موضوعی)
 اطالعرسانی منظم امور محله از طریق تهیه
بروشور(موضوعی)
 برنامه جلسات هفتگی و ماهانه هماندیشی امور
محله و تشکیل کارگروههای مختلف
تخصصی(موضوعی)

 ظرفیت-
سازی
خود-
مدیریتی
ساکنان
محلی

-S3S1O1 
بهرهگیری از
ساکنین محله،
بخصوص
جمعیت جوان و
منزلت
با
اجتماعی باال

 آموزش و آشنایی با
حقوق شهروندی

 جلب
مشارکت
و اعتماد-
سازی

-S5O3-S4O3 
ایجاد و تقویت
نهادهای مردمی
و غیررسمی

 اتکا به تشکلهای
محلی موجود و
ایجاد تشکلهای
نوین
 استفاده از سرمایه
اجتماعی مذهبی
برای
مردم
همبستگی
اجتماعی

نهادها
 شناسایی
مردمی(موضوعی)
 شناسایی ظرفیت گروهها و تشکلها(موضوعی)
 مراجعه و حضور برنامهریزان و تسهیلگران
اجتماعی به مکانها و هیئتهای مذهبی
(موضوعی-موضعی)

 احیای
هویت و
شخصیت
تاریخی
محله

-O6S8 
و
ساماندهی
تقویت فضاهای
و
عمومی
شناسایی پاتوق-
ها

 باززندهسازی
عناصر و اماکن
یادمانی محله
 تعریف فعالیتهای
پویا و پهنههای
مختلط

 تعریف پارکهای موضوعی در فضاهای سبز
محله .مثل پارک مشاهیر ،پارک کودکان،
پارک گل و گیاه ،پارک بازیافت(موضعی)
 استفاده از عناصر یادمانی(موضعی)
 اختالط کاربری تجاری ،مذهبی ،ورزشی و
فرهنگی و فضای سبز در مراکز زیر
محله(موضعی)

و

تشکلهای

ماخذ :نگارندگان

 -6تحلیل جمعیتپذیری و تخمین نیاز به فضا
 -1-6پیش بینی جمعیت
برای پیش بینی جمعیت محله سه گزینه پیشنهاد داده شد که دو گزینه آن بر اساس دو نرخ رشد پیشنهادی در سال1400
بود که از روش پیش بینی با استفاده از مدل نمایی بر اساس نرخ رشد استفاده گردید .در گزینه سوم پیش بینی بر اساس
محاسبه ظرفیتپذیری جمعیت محله انجام شد .که بر این اساس ابتدا زمین مورد نیاز برای مسکن و کاربریها محاسبه
گردید و سپس از مجموع این دو مقدار تقاضای زمین برای جمعیت جدید به دست آمد ،همچنین مقدار عرضه زمین نیز
محاسبه گردید و بر این اساس میزان جمعیت نهایی محله در یک فرآیند رفت و برگشتی بر اساس عرضه و تقاضا به دست
آمد.

18

مطالعات شهر و منطقه – بهمن  -1394شماره 1
تصویر  -32گزینههای پیش بینی جمعیت
جمعیت

جمعیت

نرخ رشد

1390

1400

جمعیت

گزینه اول

ادامه روال قبل بر اساس نرخ رشد محله در سال (90نرخ رشد  4درصد)

29،359

43،458

%4

گزینه دوم

با استفاده از نرخ رشد پیش بینی شده برای منطقه  1.39( 12درصد)

29،359

33،704

%1.39

 گزینه سوم

بر اساس ظرفیت پذیری طرح تفصیلی اصالحی

29،359

37،173

%2.38

توضیحات

گزینه ها

ماخذ:نگارندگان

 -2-6محاسبه ظرفیت پذیری محله بر اساس طرح تفصیلی
در اصالحیه طرح تفصیلی پهنه بندی بر اساس تصویر روبرو صورت گرفته است و پهنه های R251و M114
بصورت پهنه های مسکونی و مختلط تجاری-مسکونی با ضریب سکونت  %50اختصاص به
سکونت دارند.
تصویر  -33پهنه بندی اصالحی طرح تفصیلی

ماخذ :نگارندگان
تصویر شماره :9پهنه بندی اصالحی طرح تفصیلی

تصویر  -34گزینه های پیش بینی جمعیت
مساحت پهنه با احتساب مسیر
راهها و کاربریها

حداقل قطعه تفکیکی طبقات بعد خانوار()MIN85,90

جمعیت

پهنه R251

611061.2

220

4

3.21

35664

پهنه M114

70512.24

300

2

3.21

1509
37173

جمعیت کل

 -3-6پیشبینی زمین مورد نیاز برای تامین مسکن
برای پیش بینی مسکن مورد نیاز ابتدا بر اساس جمعیت افق 1400و بعد خانوار که میانگین بعد خانوار  85و  90بود به
محاسبه تعداد خانوار پرداخته شده و تعداد خانوارهای اضافه شده نسبت به سال  90محاسبه گردیده و به ازای نرخ خانوار
در واحد مسکونی که یک درنظر گرفته شده است به محاسبه مسکن جدید پرداخته شده است.
تصویر  -35پیش بینی تعداد واحد مسکونی
جمعیت 1400

خانوار1400

تعداد خانوار اضافه شده

خانوار در واحد مسکونی

واحد مسکونی مورد نیاز تا 1400

37173

11580

1923

1

1923

ماخذ :نگارندگان

سپس چهار نوع الگوی مسکن پیشنهاد داده شده و بر اساس آن سهمی از هر نوع مسکن در محله به آن اختصاص داده شده
است و بر این اساس به محاسبه زمین مورد نیاز مسکونی پرداخته شده است .همانطورکه مالحظه میشود میزان  8.6هکتار
زمین جهت تامین مسکن نیاز داریم.
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تصویر  -36مساحت مسکونی مورد نیاز بر اساس الگوهای مسکن پیشنهادی
مساحت

تعداد

()M^2

واحد

طبقات

مجتمع مسکونی

400

10

5

0.15

آپارتمانی1-

300

8

4

0.3

577

آپارتمانی2-

200

4

4

0.35

673

168

ویالیی

100

2

2

0.2

385

192

19230

1

1923

462

86054

الگو نوع

-

جمع

-

سهم از کل

تعداد واحد

تعداد قطعه

مساحت

288

29

11538

72

21634
33653

-

ماخذ :نگارندگان

 -4-6پیش بینی زمین مورد نیاز برای تامین خدمات
برای این منظور ابتدا سرانههایی به کاربریهای سطح محلی اختصاص داده شد و بر اساس آن میزان کمبود مساحت کاربریها
محاسبه گردید .در پیشنهاد برای سرانه هایی همچون فضای سبز به دلیل پایین بودن سرانه موجود آن نسبت به سطح
استاندارد ،این سرانه به گونهای پیشنهاد داده شده که این میزان کمبود طی دورههای مختلف جبران شود.
تصویر  -37مساحت مسکونی مورد نیاز بر اساس الگوهای مسکن پیشنهادی
مساحت

سرانه بر اساس

موجود

(جمعیت)90

تجاری محلی

35231

1.2

1.2

دبستان

9119

0.31

0.32

11895

راهنمایی

5111

0.17

0.17

6319

1208

مذهبی

21174

0.72

0.72

26765

5590

فرهنگی

9433

0.32

0.35

13011

3578

ورزشی

460

0.02

0.1

3717

3257

پذیرایی

0

0

0.02

743.5

743.5

بهداشتی-درمانی

3198

0.11

0.12

4461

1263

اداری

579.1

0.02

0.02

743.5

164.4

فضای سبز

5317

0.18

1.2

4468

39290

پارکینگ

4296

0.15

0.15

5576

1280

جمع

-

-

-

-

68528

کاربری

کمبود

سرانه مرجع

مساحت جدید
44608

9377
2777

مساحت

ماخذ :نگارندگان

همانطورکه مالحظه میشود  6.8هکتار زمین مورد نیاز برای تامین خدمات محاسبه شد.
 -5-6عرضه و تقاضای مسکن
مجموع زمین مورد نیاز برای تامین مسکن و خدمات میزان تقاضای ما را نشان میدهد که جمعا 15.45هکتار میباشد.
میزان عرضه زمین نیز در جدول زیر نشان داده شده است که جمعا  15.52هکتار میباشد.

20

مطالعات شهر و منطقه – بهمن  -1394شماره 1
تصویر -38میزان عرضه زمین برای تامین خدمات
کاربری

مساحت (مترمربع)

کل اراضی مسکونی

631176

توضیحات
138858.7

25درصد تخریبی

کل اراضی کارگاهی

2207

ساماندهی مکانی انتقال به لبه محور خیام

1544.9

انبار

15588

ساماندهی مکانی انتقال به لبه محور خیام

12470.4

بایر و ساخته نشده

2364

 100درصد

مجموع مساحت زمین عرضه شده برای تامین مسکن و خدمات

2364
155238

ماخذ :نگارندگان
تصویر  -39میزان تقاضای زمین در افق 1400
مجموع کاربری و مسکن

مساحت کاربری پیشنهادی

154582.35

68528.1

ماخذ :نگارندگان

 -6-6طراحی برنامه
 -1-6-6سازمان فضایی پیشنهادی

بر اساس سیاستهای تدوین شده و سازمان فضایی موجود،
به طراحی سازمان فضایی پیشنهادی محله در قالب سه
عنصر محور ،کانون ،پهنه پرداخته شد .استخوانبندی اصلی
محله را همچنان محور اکبرنژاد و دولت آبادی بصورت
شمالی جنوبی با اصالح نقش عملکردی آنها و محور
طرخانی (منتهی به میدان شاهپور) و کارکن اساسی با
پیادهسازی بخشی از آن و رونق لبه تجاری آن شکل می-
دهند .محله به چهار زیرمحله تقسیم شده و مراکز بصورت
نظام یافتهتری تعریف شده و در سطح محله توزیع شدند.
نقشه شماره 7سازمان فضایی پیشنهادی را نشان میدهد.

تصویر  -40سازمان فضایی پیشنهادی
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مساحت مسکن پیشنهادی
86054.25
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 -2-6-6کاربری زمین پیشنهادی

پیشنهاد کاربریها در چارچوب سرانه
پیشنهادی و پراکنش مناسب آنها صورت
گرفته است .سعی شده است که در مرکز
محله و مراکز زیر محله کاربریهایی
متناسب با مقیاس عملکردی این مراکز
پیشنهاد داده شود و قرارگیری آنها به
گونهای است که مرکزیت این مراکز را
تقویت کند .فعالیتهای کارگاهی و انبار
پراکنده در سطح محله در لبه خیابان خیام
در ارتباط با بازار ساماندهی شده است.
بخشی از محور کارکن اساسی به عنوان
پیاده راه همچنان فعالیت تولید و فروش
کفش را حفظ کرده و عالوه بر آن فعالیت-
های تجاری و نمایشگاهی جاذب گردشگر
را به خود دیده است.
تصویر  -41کاربری زمین پیشنهادی
ماخذ :نگارندگان

 -3-6-6ساختار مدیریتی پیشنهادی محله

در نمودار شماره  5نظام و نحوه مدیریت محله سنگلج نمایش داده است .در این مدل پیشتهادی ،نهادهایی چون شورای
منطقه  ،12شهرداری مناطق تاریخی و شورای مناطق تاریخی و شورای ناحیه  3که جایگاهشان در سلسله مراتب تصمیم
گیری خالی است پیشنهاد داده شده ،نکته دیگر اینکه نهاد مجری در سطح محله مدیریت محله و نهاد تصمیم گیر که
شورایاری محله می باشد .در این مدل با توجه به ه ویت مذهبی و تاریخی محله و نگاه متفاوتی که بافتهایی تاریخی به
اهالی مسجد دارند و وجود مساجد و
حسینیههای متعدد ،مارا بر آن داشت تا از
الگوی ایرانی اسالمی مساجد در تصمیمگیری
امور محله بهره گرفته شود و شورایاریها به
کمک مساجد به تصمیمگیری بپردازند و این
ارتباط دو طرفه بین نهاد مجری (سرای محله)
و نهاد تصمیمگیر (شورایاری و مساجد)
کماکان برقرار باشد.
تصویر  -42ساختار مدیریتی پیشنهادی محله
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 -7معرفی تفصیلی برنامه موضعی طراحی مرکز محله
در این بخش به طراحی مرکز محله در قالب برنامههای موضعی پیاده سازی محور طرخانی و کارکن اساسی و تعریف
کاربریهای مختلط فرهنگی -ورزشی ،تجاری -خدماتی در فضاهای مکث مرکزی پرداخته شده و اقدامات الزم در این زمینه
در چارچوب جدول زیر تعریف میگردد.
تصویر  -43برنامه و اقدامات طراحی مرکز محله
اقدام

برنامه

 برنامه ریزی زمانی برای دسترسی سواره در ساعات خاصی از روز برای باراندازی و بارگیری مغازهها
 تسهیلگری و برگزاری جلسات مشترک با ذی نفعان
 ایجاد کفسازی مناسب با پیاده راه
پیادهسازی محور طرخانی و کارکن
اساسی

 تامین روشنایی الزم برای محور پیاده راه
 قرارگیری نیمکتهایی در مسیر و مرکز محله
 قرارگیری سطل زباله در فواصل مناسب جهت تامین بهداشت محله
 قرارگیری ایستگاههای کرایه دوچرخه در راستای محور پیاده راه
 کاشت درخت در مسیر پیاده
 ایجاد گشودگی فضایی در مرکز محله و فضاهای مکث جهت تعامالت ساکنان محله
 مکانیابی کاربریهای محلی خرد

تعریف کاربریهای مختلط
فرهنگی-ورزشی ،تجاری -خدماتی
در فضاهای مکث مرکزی

 تعریف کاربریهای مختلط فرهنگی ،ورزشی ،پذیرایی در ارتباط باهم
 تعریف فضاهای سبز مجهز با فعالیتهای پویا
 تعریف مکانهایی برای برگزاری نمایشگاههای دستی
 مکانیابی فضای سبز نقطه در فضای مکث
 تجهیز فضاهای مرکزی محله به مبلمان شهری

ماخذ :نگارندگان
تصویر  -44طراحی مرکز محله

ماخذ :نگارندگان
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برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
دانشجویان :ادریس جهانگیر ،کمال شاهمحمدی
مقدمه
در کشور ایران ،برنامه های شهری که عمدتاً بر موضوعات کالبدی تأکید دارند و بدون حضور نهادهای عمومی ،غیردولتی و
شهروندان تدوین میشوند اغلب به سهم پائینی از دستیابی به اهداف تدوینشده میرسند .این موضوع ،اهمیت توجه به
روشهای جایگزین همچون برنامهریزی مبتنی بر توسعه اجتماع و مشارکتی را روشن میسازد .توسعهی محلهای یا توسعه
اجتماع محلی نیز بیانگر فرآیندی است که بر اساس آن سرمایهای که اجتماع بهصورت بالقوه قادر به جمعآوری و استفاده از
آن است ،افزایش یابد تا کیفیت زندگی مردم محله بهبود پیدا کند .پس این نوع توسعه شامل تمامی مسائل مرتبط با مسکن،
اقتصاد ،مشارکت شهروندان ،رفاه اجتماعی ،امنیت ،آموزش و مسائل محیطزیستی است و میان تمامی این عناصر نیز ارتباط
متقابلی وجود دارد.
شهر تهران ،پایتخت و بزرگترین مرکز فعالیت های اداری ،اقتصادی و اجتماعی کشور است که مشکالت شهری پیچیده و
گستردهای در زمینههای مختلف (مانند وجود انواع آلودگیها ،تراکم باال و ازدحام جمعیتی ،مشکالت مربوط به مسکن ،فقر
و نابرابری و مسائلی ازایندست) را داراست .این مشکالت در محالت مرکزی این شهر دوچندان است .بیتوجهی به نیازها و
مشکالت شهر تهران و علیالخصوص پهنههای مرکزی آن ،نهتنها مشکالت موجود را تشدید میکند ،بلکه باعث انباشت
مسائل و بروز مشکالت جدید نیز خواهد شد .بر اساس ضرورت فوق و با توجه به اهمیت بررسی مسائل در سطح خرد و در
ابعاد محالت شهری ،پژوهش پیش رو به تحلیل ساختارها و مسائل مرتبط با محله ایرانشهر بهعنوان بخشی از پیکره تاریخی
و مرکزی شهر تهران و برنامهریزی توسعه اجتماع محلی آن میپردازد.
فرایند برنامهریزی در محله ایرانشهر شامل  6گام اصلی است .ابتدا در گام اول به بررسی و سنجش وضع موجود محله پرداخته
میشود این گام شامل سنجش ویژگیهای اجتماعی اقتصادی و کالبدی و ذهنی محله ایرانشهر است .در گام بعدی مشکالت
و پتانسیلهای محله در قالب بیانیه مشکالت و روش سوات استخراج میشود .در ادامه الگوهای نظری مرتبط با توسعه
اجتماع محلی و تعدادی از تجارب جهانی مرتبط مورد بررسی قرار میگیرند و نظریه پایه و قلمروهای تصمیمگیری جهت
برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تدوین میشود .در گامهای بعدی با توجه به اصول استخراجشده و مطالعات
صورت گرفته نسبت به ارائه برنامه شامل چشمانداز سازی ،هدف گزاری و سیاستگذاری و همچنین طراحی محله اقدام
میشود.
تصویر  :1فرآیند برنامهریزی در محله ایرانشهر

 -1معرفی محدوده موردمطالعه و حوزهی راهبردی محله ایرانشهر
محلهی ایرانشهر بهعنوان یکی از محالت ناحیه  1منطقهی  6تهران با جمعیت حدود  9600نفر در سال  1390جزئی از
هسته مرکزی و فعالیتی فرا منطقهای شهر تهران محسوب میشود .این محله به دلیل قرارگیری در محورهای مهم ارتباطی
شهر تهران و همچنین به خاطر وجود کاربریهای فرامنطقهی بهعنوان یک محله که دارای نقشی چند کارکردی و پویا است،
شناخته میشود .محلهی ایرانشهر در کنار نقاط مهم فضایی (مانند دروازه دولت ،میدان فردوسی ،میدان هفتتیر ،تقاطع
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حافظ و کریمخان) و شریانهای ارتباطی ویژه (خیابان انقالب ،سپهبد قرنی ،مفتح) و همچنین عناصر شاخص درون محلهای
و فرامحلهای (بوستان هنرمندان و عناصر وابسته آن ،ورزشگاه شهید کواکبیان ،سفارت سابق آمریکا ،هتلها و مراکز اقامتی،
سازمانهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ترافیک و حملونقل و بانکها و ادارات مختلف مانند بانک ملت،
راستههای تجاری مانند راستهی کفشفروشان) قرار دارد که باعث گشته تا این محله بهعنوان مرکز ارائهدهندهی محصوالت
خدماتی و تجاری در سطح تهران مطرح گردد که سهولت دسترسی و امکانات ویژهی حملونقل این کارکرد را تقویت کرده
است .مجموعه این عوامل به محله ایرانشهر هویت خاصی را بخشیده است اما این عوامل اگرچه ازنظر کالبدی و عملکردی
مطلوب می نماید اما باعث غلبه شدید کار و فعالیت بر ساختار محله شده و بر سرعت تغییر کاربری افزوده است و در حال
تبدیل از یک محله مسکونی به یک محله صرفاً تجاری اداری شده است و اجتماع محلی آن را با مشکالت متعددی مواجه
شده است و نیروهای بازار هرروزه ساختار اجتماعی آن را بیشتر دستخوش تغییر میکند .از ویژگیهای اصلی محله ایرانشهر
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 محله ایرانشهر شدیداً خدماتی است؛

 در محدودهی طرح ترافیک شهر تهران قرار دارد؛
 عنصر نظامی سفارت سابق آمریکا در محله فعالیت میکند؛
 عملکردهای گردشگری و اقامتی بسیار در محله وجود دارد؛
 از هویت تاریخی و فرهنگی برخوردار است؛

 تعداد زیادی سازمان و نهاد دولتی در سطوح کالن ملی و منطقهای در محله وجود دارند.
تصویر  -2جایگاه محله ایرانشهر در شهر تهران و منطقه  6و مناطق اطراف

 -2سنجش وضع موجود محله ایرانشهر
در این بخش ویژگیهای محله ایرانشهر در ابعاد برنامههای فرادست ،تاریخی ،جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و ذهنی
مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرند و درنهایت ،ویژگیهای مثبت و منفی محله استخراجشده و در بخش بعد در قالب بیانیه
مشکالت و ماتریس سوات مورد تحلیل قرار میگیرند.
 -1-2جایگاه محله ایرانشهر در اسناد فرادست
طرحهای فرادست محله ایرانشهر ازجمله طرح جامع شهر تهران در سال  1385والگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه
شش( )1386طرح تفصیلی ( )1391شهر تهران برای این محله نقشهای فرامحلی و فراشهری را پیشنهاد داده و بر نقش
فرهنگی و فعالیتی این محله تائید دارند که گزیده از این موارد را در جدول زیر و میتوان مشاهده نمود.
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تصویر  -2جایگاه محله ایرانشهر در طرحهای فرادست جامع و تفصیلی

طرح فرادست
الگوی توسعه منطقه شش
و طرح جامع 1385

پیشنهادهای مرتبط و اثرگذار بر محله ایرانشهر
 منطبق بر مرکز فراشهری فعالیتهای مدرن شهر تهران (شمال محور انقالب) با تأکید بر جنبههای
فرهنگی و فعالیتی

 قرارگیری در تالقی با دو محور اصلی سازمان فضایی شهر تهران (محور فرهنگی انقالب و محور دربند
ری)
 قرارگیری در پهنههای اختالطی از کاربریهای مسکونی ،تجاری و خدماتی (گسترههای مختلط)
 توجه به اختالط کار ،سکونت و تفریح

 توجه به کاربرهای فرا منطقهای و فرا محلهای عمد تا در لبههای محله
طرح تفصیلی 1391

 تعریف پهنههای خالص مسکونی در نیمه شمالی و جنوبی محله

 توجه به نقش بوستان ایرانشهر و فعالیتهای فرهنگی و تفریحی آن
 تغییر کاربری پهنه سفارت سابق آمریکا به فضای باز و سبز

 پیشنهاد طرحهای موضعی مانند ساماندهی و طراحی میدان هفتتیر ،ساماندهی محور فرهنگی انقالب،
طراحی و اجرای فضای ورزشی ضلع مقابل ورزشگاه شیرودی ،طراحی و اجرای پیاده راه فرصت
مأخذ :مهندسین مشاور بومسازگان 1385،و مهندسان مشاور نقشجهان پارس 1386 ،و مهندسین مشاور پارس بوم 1391
تصویر  -3پهنههای پیشنهادی طرح تفصیلی  1391تهران برای محله ایرانشهر و پروژههای موضعی آن

مأخذ :مهندسین مشاور پارس بوم 1391

 -2-2جایگاه تاریخی محله ایرانشهر در شهر تهران
محله ایرانشهر ابتدا در شمال باروی شهر شکلگرفته است و قدمت آن به دوران قاجار برمیگردد .محلهی ایرانشهر در ابتدای
شکلگیری آن محل اراضی باغی و محل ساختمانهای سفارتخانه اروپاییان و آمریکاییها و همچنین مکان سکونت رجال
دولتی و مقامات اروپایی بوده است .خیابان ایرانشهر امروزی گذشته فیشر آباد نام داشته است که در امتداد این خیابان باغ
فردی اروپایی به اسم فیشر قرار داشته است که به همین مناسبت هم این منطقه فیشر آباد نام گزاری گردیده است .در زمان
جنگ جهانی دوم از اراضی این باغ بهعنوان انبار تسلیحات متفقین استفادهشده است .در سال  1357باغ توسط شهرداری
تملک میشود و در سال  1377به باغ هنرمندان تبدیل میشود .همچنین ساختوسازهای این محله در دهه  1340شکل
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جدیتری به خود گرفته و ساختمانهای اداری مثل وزارت کشاورزی ،آموزشوپرورش در این محله ساخته میشوند (پرتال
محالت شهر تهران).
 -3-2ساختار جمعیتی و اجتماعی محله ایرانشهر
بر اساس آمار سال  1390جمعیت محله ایرانشهر  9604بوده است که نرخ رشدی معادل  0.6نسبت به سال  1385را دارا
است .ساختار جمعیتی ،رشد جمعیت و بعد خانوار بهطورکلی از الگوی موجود در منطقهی  6پیروی میکند که میتوان
دالیل آن را در عوامل کالن مانند مسائل فرهنگی و اقتصادی دانست .افزایش امید زندگی در بین مردم ،روند افزایش جمعیت
افراد سالخورده ،متعادلتر شدن ترکیب خانوارها برحسب اعضا و محدودتر شدن تعداد فرزندان ،باال بودن تعداد مهاجران
نسبت به سایر محالت شهر تهران و تنوع قومی ،مذهبی و همچنین توان جمعیتپذیری محدود از ویژگیهای جمعیتی
محلهی ایرانشهر است .بر اساس آزمون ورتهایم ساختار سنی جنسی نشان میدهد که جمعیت در حال گذار بوده و به سمت
پیری میرود .همچنین نسبت جنسی بر اساس آمار سال  1390حدود  95.3است .نسبت مردان  24-20سال در محله به
نسبت منطقه  6و شهر تهران باالست همچنین نسبت سالمندان نیز به نسبت شهر تهران بیشتر است .میزان نسبت جنسی
در دو سال سرشماری  1385و  1390با نوسان باالیی همراه است که دلیل آن وجود تعداد زیادی خوابگاه دانشجویی در
محله است که احتماالً تعدادی از آنها تغییر در نوع دخترانه و پسرانه داشتهاند .در بین مناطق  22گانهی تهران منطقه  6با
 93/1درصد جمعیت باسواد ،بیشترین میزان باسوادی داراست و از این حیث ،سرآمد سایر مناطق به شمار میرود .ساکنان
محله از سطح سواد نسبتاً باالیی برخوردار بوده؛ و درصد باالیی از جمعیت دارای سواد هستند .همچنین وجود تعداد زیادی
دانشجو ساکن در خوابگاهها در باال بردن سطح سواد در آمارها بیتأثیر نیست.
تصویر  -4ویژگیهای جمعیتی محله ایرانشهر در دو مقطع  1385و 1390

سال

کل

زنان

مردان

تعداد
خانوار

بعد
خانوار

نسبت
جنسی

مساحت
(هکتار)

تراکم
ناخالص
(نفر در
هکتار)

جمعیت

گروههای سنی
تراکم
خالص

0-14

-64
15

بیش
از 65

1385

9317

4461

4856

2879

3.2

108.8

103

90

276

1276

7222

819

1390

9604

4916

4688

3163

3.02

95.3

103

93.2

284

-

-

-

مأخذ :مرکز آمار ایران  1385و 1390
تصویر  -5مقایسه هرم سنی محله ایرانشهر با منطقه  6و شهر تهران در سال 1385

مأخذ :نگارندگان ،مرکز آمار ایران 1385

 -4-2ویژگیهای اقتصادی محله ایرانشهر
بخش عمدهای از واحدهای فعالیتی محله را ترکیب واحدهای تجاری و اداری تشکیل میدهد .درواقع ساختار قابلتوجه
اقتصادی محله را راستهها و فعالیتهای تجاری تشکیل میدهد .بیشتر راستههای تجاری در لبههای محله و حاشیههای آن
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و در اطراف خیابان انقالب و کریمخان زند واقع گشته است .همچنین در قسمت غربی محله کاربریهای اقتصادی با ماهیت
ارائهی خدمات گردشگری مانند (هتلها ،رستورانها) قرار دارد .قسمتی از فضای داخل محله نیز به ارائهی خدمات تخصصی
مانند لوازمالتحریر ،فروش ماشینهای دولتی و همچنین یک سری دیگر از انواع فعالیتهای با ماهیت فرهنگی و آموزشی
اختصاص پیداکرده است .در قسمت جنوبی محله و در محور انقالب هم راستههای کفشفروشی قرار دارند که بهنوعی یک
فعالیت تجاری تخصصی را به وجود آوردهاند.
تصویر  -6توزیع فعالیت های تجاری و راستههای

تصویر  -7کاربری زمین وضع موجود محله ایرانشهر

فعالیتی در محله ایرانشهر

 -5-2کالبد و فعالیت در محله ایرانشهر
محله ایرانشهر به دلیل قرار گرفتن در مرکز فعالیتی تهران و وجود کاربریهای فرامحلهای ،جذب سفر باال با انواع وسایل
حملونقل عمومی و شخصی دارد .بررسی تغییرات کاربری و فعالیتها نشان میدهد که محله ایرانشهر در حال تبدیلشدن
به یک محله اداری و تجاری است .ازنظر کاربری زمین نیز تداخل کاربریهای غیرمسکونی بهویژه اداری و خدماتی در محله
بسیار باال است .این تداخل در نیمه جنوبی و غربی بیشتر نمود پیداکرده است .بررسی سطوح و سرانه کاربریهای محله در
مقایسه با منطقه و شهر تهران نشانگر این است که کمبودی از این نظر در محله وجود ندارد و استانداردهای تعریفشده در
طرحهای فرادست را تأمین میکند .در محله ایرانشهر مشکل اصلی تداخل مقیاس عملکردی کاربریهای فرامحلی با
کاربریهای محلی است که منجر به محدود شدن کاربریهای محلی و تغییر کاربری آنها به کاربریهای با مقیاس عملکردی
فرامحلی و فراشهری میشود .مهمترین کاربری ناسازگار در محله فضای نظامی مربوط به سفارت سابق آمریکا است .در
درجات بعدی چند کارگاه صنعتی و همچنین چند بیمارستان ،ورزشگاه و تعدادی از ساختمانهای اداری است .در سطح
محله کاربریها و فعالیتهای متعدد فرهنگی ،مذهبی ،تفریحی و ورزشی وجود دارند؛ که از این نظر محله وضعیت مناسبی
را دارا بوده و خدمات مناسبی به ساکنان ارائه میدهد .وجود تعداد زیادی هتل و رستوران در این محله برای آنیک ویژگی
متمایز نسبت به سایر محالت ایجاد کرده است که این محله را بهعنوان یک پهنه اقامتی در سطح شهر تهران برای گردشگران
مطرح میکند.
از مهمترین عناصر مهم کالبدی محله بوستان ایرانشهر است که در کنار کاربری سبز آنیک عنصر فرهنگی ،تفریحی و ورزشی
نیز است که با قرارگیری در قلب محله یک کانون برای تجمع اقشار محله در کنار یکدیگر و همچنین یک مرکز برای گذران
اوقات فراغت و گردشگری سایر مراجعهکنندگان غیر محلی است .در این بوستان سرای محله ،تماشاخانه ایرانشهر ،خانه
هنرمندان .مجموعه ورزشی ،ستاد مدیریت بحران ،زمینهای بازی و کافه و رستوران و ...وجود دارد.
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زمان فعالیت شبانهروزی نشان میدهد که اوج زمان فعالیت مربوط به ساعت  8تا  14بعدازظهر است؛ و بعدازآن بهتدریج به
خاطر تعطیل شدن ادارات و مؤسسات دولتی بهتدریج از فعالیت محله کاسته میشود .در هنگام شب برخی از کاربریهای
گردشگری و توریستی مانند هتلها و رستورانها فعالیت دارند.
تصوی  -8زمانبندی فعالیت کاربریها در ساعات مختلف و روزهای کاری و تعطیل در محله ایرانشهر

مأخذ :نگارندگان

فضای محله کامالً توسط بلوکها و تودههای شهری پوشیده شده است و بهندرت فضای خالی مشاهده میشود .محوطه پارک
ایرانشهر تنها فضای باز عمومی است .سفارت سابق امریکا و ورزشگاه کواکبیان از فضاهایی هستند که در دل خود فضای باز
وسیع دارند .غالب بناهای محله  4-3طبقه هستند؛ اما در محله ساختمانهای بلندمرتبه تا  19طبقه نیز مشاهده میشود
مانند بانک ملت .شرکت گاز .سازمان بازرسی و...که ازجمله ساختمانهای غیرمسکونی و با کاربری فرامحلی هستند که این
ساختمانها بر اکثر نقاط محله اشرافیت دارند .ساختمانهای محله ازنظر کالبدی و سازهای غالباً نیاز به مرمت داشته و
فرسودگی در آنها مشاهده میشود.
 -6-2شبکه ارتباطی و دسترسی به حملونقل در محله ایرانشهر
ازنظر دسترسی به حملونقل عمومی دسترسی به ایستگاههای مترو در شرق و جنوب محله بسیار مطلوب است و در 1000
متری هر نقطه آن میتوان یک ایستگاه مترو یافت .دسترسی به اتوبوسهای تندرو در محله در وضع موجود فقط در نیمه
جنوبی مطلوب است؛ اما در طرح در دست اجرای شهرداری نیمه شمالی نیز دارای دسترسی مناسب میشوند .دسترسی به
ایستگاههای اتوبوس در سطح محله بسیار مطلوب است بهطوریکه در  500متری هر نقطه محله میتوان به یک ایستگاه
اتوبوس دسترسی پیدا کرد .در اکثر نقاط در فاصلههای بسیار کوتاه  250متری نیز یک ایستگاه اتوبوس وجود دارد.
تصویر  -9شبکه ارتباطی محله و دسترسی به سیستم های حمل و نقل

مأخذ :نگارندگان ،سامانه نقشه تهران ،معاونت و سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران 1391
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 -7-2سنجش ابعاد ذهنی ساکنان محله ایرانشهر بهوسیله پرسشنامه
جهت بررسی ابعاد ذهنی ساکنان نسبت به محله و همچنین شناسایی بهتر مشکالت و ویژگیهای محله از روش پرسشنامه
استفاده شد .حجم نمونه تعیینشده  40عدد بوده و از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفادهشده است .ابتدا محله
به چند زیر محله تقسیم کرده و تعداد پرسشنامههای تهیهشده را بر اساس زیر محلههای تقسیمشده اختصاص دادیم .درواقع
نوع خوشهها؛ بلوکها و زیر محلهها هستند .میزان پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برابر  0.681است که این مقدار
سطح متوسط پایایی و اعتبار را نشان میدهد .در تحلیل این پرسشنامهها از نرمافزار  SPSSو تحلیلهای آماری همچون
آنالیز آماری اولیه –  t-test – anovaو همبستگی پیرسون استفادهشده است.
با توجه به پاسخهای دادهشده به پرسشنامه و همچنین تحلیلهای صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت:
 سطح روابط اجتماعی در محله متوسط به پایین است.

 اعتماد در بین ساکنان نسبت به یکدیگر بسیار کم است.
 در بین ساکنان تمایل به مشارکت وجود دارد اما میزان آن پایین است که میتواند به دلیل نبود اعتماد و حس تعلق
ساکنان به محله باشد؛
 اغلب پرسششوندگان بین  1تا  3سال در محله ساکن بودهاند.

 میزان رضایت از کیفیت خدمات در محله همچون حملونقل عمومی مدارس و فضاهای تفریحی-ورزشی نسبتاً خوب
است ،اما فضاهای بازی کودکان کیفیت مناسبی را دارا نیست.
 نگاه ساکنان به رشد کاربریهای غیر محلی منفی بوده و آن را موجب سلب آسایش ساکنان میدانند.
 -8-2سازمان فضایی وضع موجود محله ایرانشهر
با توجه به مطالعات صورت گرفته میتوان سازمان فضایی محله ایرانشهر را در قالب یک عنصر اصلی نقطه ،خط و پهنه ترسیم
نمود؛ که در تصویر  10میتوان مشاهده نمود .این سازمان فضایی شامل یک کانون اصلی که مرکز اصلی و موجود محله است
این کانون بوستان ایرانشهر است؛ و دونقطه مهم دیگر میدان فردوسی و هفتتیر است .شبکه راهها بر اساس نوع فعالیت نیز
ساختار خطی ارتباطی را شکیل میدهند که خیابانهای کناری محله نقش لبه را نیز بازی میکنند .ازنظر پهنهای نیز محله
 2پهنه سکونتی اصلی در شمال و جنوب محله دارد .یک پهنه سبز فرهنگی و ورزشی همچنین پهنههای فرامحلی مختلط و
پهنه نظامی از پهنههای محله هستند.
تصویر  -10سازمان فضایی وضع موجودمحله ایرانشهر
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 -3مشکلیابی و فرصتیابی جهت برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
برای مشکل یابی روشهای متعددی وجود دارد .عمدتاً این روشها جزئی از فرایند حل مسئله هستند در این بخش در جهت
شناسایی مشکالت و همچنین فرصتهای محله ایرانشهر از روش سوات و درخت مشکالت  patاستفاده میشود.
 -1-3بیانیه مشکالت محله ایرانشهر
برای تدوین این بیانیه مشکالت در سه سطح فرادست – مطالعات محیطی و پرسشنامه بررسیشده و درنهایت مشکالت زیر
بهعنوان مشکالت اصلی محله شناساییشدهاند که بر اساس درخت مشکالت علت و پیامد آن نیز سنجیده شده است
تصویر  -11بیانیه مشکالت محله ایرانشهر
موضوع

مشکل

علت

کمبود فضای

محیطزیست

نبود زمینهای خالی ،باغ و...
ارزش باالی زمین با کاربری مسکونی ،اداری ،تجاری

سبز در نیمهی

آلودگی  -کاهش سرزندگی  -تضعیف منظر
شهری

همجواری با خیابانهای مرکز شهر
وجود کاربری فرامنطقه ای

آلودگی صوتی

کاهش کیفیت زندگی  -سلب آسایش محلی
ساکنان

ساختمانهای فرسوده و نیمهکاره

آلودگی بصری

تضعیف منظر شهری

حجم باالی خودروها عبوری از خیابانهای اطراف
محله
عوامل خارج از محله

آلودگی هوا

جنوبی

ناپایداری

جود جمعیت دانشجو و خوابگاهی
درصد باالی مستأجر نشینی

روابط اجتماعی و مشارکت

پایین بودن ارتباط میان نهادهای محلی و ساکنان
پایین بودن سالهای سکونت
پایین بودن اعتماد به مدیران محلی

جمعیتی

مشارکت ساکنان
در مدیریت

پایین بودن
سطح روابط
اجتماعی

فعالیتهای
فرامنطقه ای بر
فضاهای
مسکونی

کالبدی

مبهم بودن تصمیمات برنامهریزی -کاهش
روابط اجتماعی

عدم موفقیت برنامههای مدیران در سطح
محلی -نارضایتی ساکنان از نحوهی مدیریت

محله

پایین بودن حس تعلق به مکان
درصد باالی سکونت خانوارهای مستأجر
غلبهی دغدغههای فردی
پایین بودن سطح اعتماد بین ساکنین

قرارگیری در مرکز شهر تهران CBD
وجود راستههای بازرگانی و تجاری در محله

بیماریها گوناگون  -کاهش کیفیت ابنیه -
کاهش کیفیت زندگی و آسایش محیطی

سطح پایین

اختالط

اقتصادی

پیامد

باال بودن سکونت استیجاری
عمر باالی ساختمانها
تقاضای باال برای اجارهی مسکن با شرایط موجود

فرسودگی
کالبدی مسکن
کمبود فضاهای

عدم توجه به فضاهای کودکان

تفریحی برای
کودکان
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کاهش هویت محلی  -کاهش سرمایهی
اجتماعی

کاهش هویت محلهای  -شلوغی و سلب
آسایش ساکنین
کاهش امنیت و ایمنی -کاهش ابعاد سکونت-
مهاجرت ساکنین
کاهش کیفیت بافت -سکونت اقشار با درآمد
پایینتر و افراد مجرد -باال رفتن هزینههای
استهالک ساختمان
آسیبپذیر بودن در برابر زلزله
ایجاد اختالل درروند تکامل اجتماعی و روانی
کودکان
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موضوع

علت

مشکل

جذب باالی سفر کاربریهای فرامحلی
کمبود پارکینگ

ترافیک باال

پیامد
کاهش تمایل خانوارهای دارای کودک به
سکونت در محله
افزایش آلودگیهای صوت ،هوا و...
سلب آسایش
کاهش ایمنی

 -2-3شناسایی نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید محله ایرانشهر با استفاده از ماتریس سوات
برای تشکیل ماتریس  sowtارزیابی نقاط قوت ،فرصت ،ضعف و تهدید از ترکیبی از اطالعات بهدستآمده از تحلیل محیطی
و نیز به پرسشنامه و اسناد فرادست استفادهشده است؛ که در ادامه در تصاویر 12و 13میتوان این نتایج را مشاهده نمود.
تصویر  -12ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدات محله ایرانشهر SWOT -اولیه

تصویر  -13ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدات محله ایرانشهر در قالب سوات تصویری
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 -4مطالعه تجارب جهانی و نظریات مرتبط با برنامهریزی توسعه اجتماعات محلی جهت انتخاب نظریه
پایه توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
پیش از تعریف «اجتماع محلی» بایستی خاطرنشان کرد که اجتماع مفهوم چندبعدی و پیچیدهای است که پژوهشگران و
رشتههای علمی مختلف برداشتهای مختلفی از آن داشتهاند ،اما بهطورکلی میتوان گفت که اجتماع ،داللت بر وجود روابط
بین گروهی از مردم در مکان جغرافیائی خاص دارد .این روابط فراتر از روابط اتفاقی است زیرا اعضای گروه دارای برخی
اهداف و ارزشهای مشترک هستند و شاید شیوه زندگی که در آن اعضا حامی یکدیگرند بهنوعی احساسات مثبت منجر شود
که نتیجه آن درجهای از تعهد متقابل و مسئولیتپذیری و تعلق پذیری میان اعضا است (صرافی ،توکلنیا و مصمم:1393 ،
.)118
مفهوم اجتماع محلی 7بیشتر یک مفهوم اروپایی است که در دههی  1930توسط فردیناند تونیس رواج یافت .واژهی او برای
جامعهی گمنشافت استفاده شد که به یک واحد فضایی متراکم اطالق میشود که در آن سنت ،خانوادهی گسترده و مذهب،
ساختارهای زندگی اجتماعی هستند .این مفهوم در مقابل مفهوم گزلشافت قرار داشته که در آن روابط غیرشخصی و ثانویه
رواج داشته و تحت کنترل قوانین رسمی بود (.)Grunder 2007, 4
در یک تعریف جامع اجتماعات محلی به مجموعهی یک منطقه جغرافیایی و ساکنین آن گفته میشود که دارای تاریخ و
موقعیت فیزیکی مشترک و یک فرهنگ محلی مشترک ریشه گرفته بر پایه پسزمینههای مختلف اعضایشان هستند.
اجتماعات محلی جوامعی قدرتمند ،سالم و شکوفا باقی هستند که تاریخ ،فرهنگ و معماری محلی خاص خود را حفظ و
تقویت میکنند.
نگاهی به تعاریف مختلف اجتماع محلی نشان میدهد که در اکثر تعاریف ،وجود روابط متقابل و شبکههای اجتماعی میان
آنها ،ارزش ها و منافع مشترک و واقع بودن در یک محله با مرزهای جغرافیای مشخص بهعنوان خواص اصلی یک اجتماع
محلی شناخته میشود .عالوه بر این مفهوم اجتماع محلی در اکثر تعاریف دارای بار ذهنی و اجتماعی خاصی است که از آن

Local communities
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احساس تعلق و عضویت در یک اجتماع (مجموعه بههمپیوسته) با یک محدوده مشخص جغرافیایی را به ذهن متبادر میکند
و در همین رابطه است که مفهوم و واژه شهروند نیز میتواند معنا یابد؛ شهروندی که متعلق به این اجتماع تعریفشده و
معین به لحاظ جغرافیایی است و دارای روابط متقابل و مشترک بوده و هویت خود را از آن میگیرد (.)Bjqrklund 2007
در مطالعات شهری ،این دانش واژه برای توصیفی از محله یا مقیاس محلی به کار میرود (.)Caves, 2005: 82
توسعهی محلهای یا توسعه ی اجتماع محلی نیز بیانگر فرآیندی است که بر اساس آن سرمایهای که اجتماع بهصورت بالقوه
قادر به جمعآوری و استفاده از آن است ،افزایش تا کیفیت زندگی مردم محله بهبود پیدا کند .پس این نوع توسعه شامل
تمامی مسائل مرتبط با مسکن ،اقتصاد ،مشارکت شهروندان ،رفاه اجتماعی ،امنیت ،آموزش و مسائل محیطزیستی است و
میان تمامی این عناصر نیز ارتباط متقابلی وجود دارد (قاسمی و دیگران .)230 :1385 ،توسعهی محلهای بر پایه توسعه
اجتماعات محلی است که توان حل مشکالت را با اتکا به همافزائی مجموعه سرمایههای طبیعی ،کالبدی ،انسانی و اجتماعی
به دست میآورد ،یعنی توسعه محلهای ،بر پایه توسعه اجتماعات محلی به بار مینشیند و پایداری شهر را شالودهریزی
میکند ،به عبارت سادهتر موضوع اصلی در توسعه محله ای ،اجتماعات محلی است (خاکپور ،مافی و باوان پوری .)62 :1388
در ارتباط با توسعه اجتماعت محلی رویکردهای گوناگونی وجود دارد که هرکدام توصیهها و رهنمونهایی را ارائه میدهند.
در اینجا تعدادی از این رویکردها مختصراً در قالب تصویر  14بیانشده است.

تصویر  -14اصول کلی استخراجشده از رویکردهای مختلف در ارتباط با اجتماعات محلی
رویکرد
رویکرد دارایی
مبنا

شهر
زیستپذیر

اصول


تأکید بر توانمندسازی بهجای استحقاق



تأکید بر ظرفیتسازی



پاسخگویی و مشارکت داوطلبانه



اهمیت سرمایهی اجتماعی



مکان گرا بودن (تأکید بر جامعیت آن)



تأکید بر عدالت و مسئولیتپذیری



طراحی در مقیاس انسانی



ساخت فضاهای عمومی پویا



تشویق به توسعۀ چند عملکردی کاربریهای مختلط(



خلق هویت محلهای



تنوع انتخابهای حملونقل پایدار (دوچرخه ،پیاده)



مراقبت و حمایت از منابع طبیعی



حفظ مناظر



ایجاد ثروت در سطح محله



هویت بخشی به محله



افزایش عدالت اجتماعی



کاهش هزینههای حملونقل



باال بردن قدرت در حق انتخاب



افزایش ایمنی و امنیت در محله



ایجاد عوامل محلی مساعد



کمک به عملکرد بهتر بازارهای محلی



ترویج و تشویق کسبوکار



استفاده بهتر از منابع در دسترس محلی



مشارکت



پایداری



برنامهریزی راهبردی



توجه به مناطق مرکزی شهرها که اکنون دچار فرسودگی
شدهاند



تغییر فرهنگی جامعه به انواع مختلف اشتغال،
تقاضا برای انواع گوناگون فضای کار ،تفریح و
مسکونی را نیز ایجاد میکند.



جابجایی به محالت سطح پایینتر



دگرگونی فرهنگی و هویتی



انتقال اقشار پردرآمد به یک ناحیه مسکونی



بهبود کیفیت محیط مسکونی و ارتقاء سکونت

رویکرد  TND

LED
بازآفرینی

محله فرهنگی

اعیانی سازی

ایجاد اشتغال محلی

برای آشنایی بیشتر با نحوه برخورد با اجتماعات محلی در جهت توسعه این اجتماعات و همچنین درک بیشتر از نظریات و
رویکردها مختلف در ارتباط با اجتماعات محلی و نحوه پیادهسازی این اصول تعدادی از محالت از شهرهای مختلف همچون
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بارسلون ،دوبلین ،نیوکاسل ،استانبول جهت بررسی انتخابشدهاند .این تجارب میتواند در انتخاب الگوی مناسب توسعه برای
محله ایرانشهر مفید واقع شود.
تصویر  -15تجربههایی از توسعه اجتماعات محلی در چند محله در شهرهای بارسلون ،دوبلین ،استانبول ،نیوکاسل
محله

باریوال راوال
شهر بارسلون

مشکل اولیه

نتیجه برنامه و اقدام

برنامه و اقدام



بلوکبندی و دانهبندی ارگانیک و
نامنظم





کیفیت نامطلوب و غیرقابلقبول
ساختمانها

جذب گروههای جمعیتی اقتصادی
جوان





افزایش تراکم به علت مهاجرت

کارگران

تقویت و اختالط پخش خدمات و

ورود مطرودین اجتماعی و مصرف

مواد مخدر

فرصتی برای رسیدن به جذابیتهای 
بینالمللی با توجه به المپیک بارسلون 



توجه به حوزهی مشارکت عمومی

تغییر تصویر زوال و تباهی محله
ایجاد اشتغال



صرفهجویی در زمینهی مسکن

ساخت مسکن ناشی از سکونت مجدد 
ایجاد فضاهای عمومی باز

بهبود کیفیت فضایی محله

استفاده مجدد از ساختمانهای قدیم

ادامۀ تصویر 15
محله

تمپل بار
دوبلین

گوزگونجک
استانبول

مرکز
نیوکاسل

مشکل اولیه

برنامه و اقدام



مشکالت اقتصادی در محله



کمبود مسکن



فقر



برنامه اجرایی  Temple Barشامل
پیشنهادهایی همچون مشوقهای

مالیاتی ،نورپردازی ،هنر مردمی و
مسیر جدید پیاده سراسر ناحیه بود،

برنامه توسعه  Temple Barشامل

ترکیبی از کاربریهای فرهنگی،

مسکونی و خردهفروشی و همچنین
قرار دادن کاربریهای کم سود در کنار
کاربریهای پرسود بهمنظور حمایت از

کاربریهای کمارزشتر



این برنامه ایجاد طیف وسیعی از انواع
مسکن با اجارهبهای مختلف،





ترکیب نامجانس
(مسلمان ،یهودی)



خالی شدن محله به دلیل
مهاجرت یهودیان





کمبود مسکن مناسب



فرسودگی مساکن



مسکنسازی جدید



فقدان مسکن برای گروهای
اجتماعی مختلف



مساکن اجارهای و فروشی



نقش پررنگ انجمنهای مسکن

مذهبی



اعیانی سازی بهوسیلهی یک معمار
به نام چنگیز بکتاش
ممنوع کردن
بهوسیلهی دولت

ساختوسازها
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نتیجه برنامه و اقدام

تجدید حیات با تمرکز بر جوامع منسجم
محلی بر چند محور اساسی تأکید میکند:
حکمرانی محلی در برابر حکومت گرایی صرف
عدالت و برابری فرهنگی
ارائه شکل جدیدی از حکمروایی از طریق
شهروندان و فارغ از دولت– بهعنوان
فراهمکننده اصلی خدمات رفاهی
تأکید بر بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی
در تجدید حیات شهری



جلوگیری از مهاجرت مردم به سایر نقاط
شهر



احیای ارزشهای زیستمحیطی از طریق
مشارکت



باال رفتن سطح سواد افراد ساکن



ایجاد مساکن باکیفیت مناسب



اعطای تسهیالت مختلف به ساکنان
کمدرآمد



تهیهی مسکن اجارهای

مطالعات شهر و منطقه – بهمن  -1394شماره 1

 -1-4انتخاب نظریه توسعه و قلمروهای تصمیمگیری محله ایرانشهر
جهت انتخاب نظریه توسعه مراحل مختلفی همچون سنجش وضع موجود و تدوین بیانیه مشکالت ،شناسایی ظرفیتها و
قابلیتهای محله در کنار استخراج تجارب جهانی و اصول رویکردهای مختلف در جهت برنامهریزی توسعه اجتماع محلی
مورد بررسی قرار گرفت؛ درنهایت با انطباق این سه حوزه بازآفرینی فرهنگ مبنا بهعنوان الگوی نظری برتر جهت توسعه
محله انتخاب شد .از مهمترین دالیل انتخاب این رویکرد برای توسعه محله انطباق ویژگیهای محله با اصول این رویکرد و
همچنین ارائه راهکارهای مناسب تر نسبت به سایر رویکردها برای حل مشکالت محله ایرانشهر است .بازآفرینی فرهنگ مبنا
در اصول خود سه حوزه مداخله یا تصمیمگیری را مطرح میکند .در اینجا با توجه به مشکالت و داراییهای بافت برای محله
ایرانشهر  4قلمرو تصمیمگیری شامل فرهنگ ،کالبد ،اجتماع محلی و اقتصاد و گردشگری تعریفشدهاند که در تدوین برنامه
و اصول توسعه محله در قالب این قلمروها اقدام خواهد شد.
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تصویر  -16فرایند انتخاب الگوی نظری و قلمروهای تصمیمگیری محله ایرانشهر

مأخذ :نگارندگان

در ادامه پس از تعیین قلمروهای تصمیم گیری و الگوی توسعه محله ،برای هر یک از قلمروها اصولی تعیینشده که میتوان
در تصویر  17مشاهده نمود .این اصول بر اساس اصول نظری رویکرد برنامهریزی فرهنگ مبنا انتخاب و تدوینشده است .این
اصول درواقع بر برنامهریزی رویدادها و توسعه عناصر فرهنگی و گردشگری استوار است که سعی دارد با درگیر کردن اجتماع
محلی ساکن محله را توسعه داده و با مشکالت موجود مقابله کند .این اصول در کنار مأموریتها و نیازهای محله در ادامه
مبنای تدوین اهداف و راهبردها خواهند بود.
تصویر  -17اصول بازآفرینی فرهنگ مبنا برای توسعه محله ایرانشهر

مأخذ :نگارندگان
تصویر  -18نمونه الگوهای برنامهریزی رویدادها

.
مأخذwww.pps.org :
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 -2-4پیشبینی جمعیت و عرضه و تقاضای مسکن در افق 1404
 -1-2-4پیشبینی جمعیت محله ایرانشهر در افق 1404

استفادهشده است .با توجه به موجود نبودن
برای پیشبینی جمعیت و خانوار در افق طرح از روش نمایی
اطالعات جمعیتی در سال تهیه طرح ابتدا جمعیت سال  1394با توجه به روند دوره پیشین برآورد شده سپس با توجه به
گزینههای مختلف رشد برای دوره  10ساله آتی پیشبینیشده است .در اینجا با توجه به سیاستگذاریهای صورت گرفته
در جهت جذب جمعیت .افزایش تراکم و جذب زوجهای جوان در محله فرض بر این است که نرخ رشد با افزایش متوسط
محتملتر است که برای محله رخ دهد و نیازها برای این جمعیت تأمین شود .گزینه انتخابشده با نرخ رشد  1درصد جمعیت
 10871نفر را برای افق  10ساله  1404پیشبینی میکند .در برآورد خانوارها به دلیل پیچیدگی و نیاز به اطالعات بیشتر
در جهت مطالعه ساختار خانوار روند دوره پیشین بعد خانوار فرض شده است؛ که درنهایت عدد پیشبینیشده نسبتاً منطقی
است؛ که با توجه به سیاستهای بیانشده طبیعی است که بعد خانوار نیز کاهش پیدا کند؛ که در اینجا برای افق طرح در
حدود  2.9است.
تصویر  -19پیشبینی جمعیت و خانوار در افق  1404برنامه برای محله ایرانشهر
سال

جمعیت

1385

9317

1390

9606

1394

9842

0.61

خانوار

سال

0.61

بعد خانوار
3.2

2879

1385

ثابت بودن نرخ رشد

1390

3163

3.02

10871

1

افزایش نرخ رشد متوسط

1394

3336

2.95

11088

1.2

افزایش نرخ رشد به  2برابر

1404

3748

2.9

10242

0.4

کاهش نرخ رشد

10456
1404

نرخ رشد

0.61

مأخذ :نگارندگان ،مرکز آمار ایران 1385،و 1390

 -2-2-4جمعیتپذیری محله ایرانشهر با توجه به پهنههای پیشنهادی طرح تفصیلی (عرضه)

جمعیتپذیری با توجه به پهنههای پیشنهادی طرح تفصیلی انجام میگردد .برای محاسبهی جمعیتپذیری از روش زیر
استفاده میکنیم .که بر اساس محاسبات انجامشده میزان جمعیتپذیری  17353نفر است.

تصویر  -20پیشبینی جمعیتپذیری پهنههای طرح تفصیلی در محله ایرانشهر
مساحت
پهنههای
طرح تفصیلی پهنه

میانگین
تعداد
تفکیک
قطعه
پهنه

میانگین
طبقات
مسکونی

خانوار در
تعداد
تعداد واحد
واحد
واحد در
مسکونی
مسکونی
طبقه

بعد
جمعیت
خانوار

وضعیت موجود

مسکونی

311000

309

1006

3.4

0.95

3238

1.03

2.95

9842

مسکونی  5طبقه

R122

96352

300

321

5

1

1606

1

2.9

4657

محورهای مختلط زیر منطقهای

M113

99959

350

286

3

1

857

1

2.9

2485

گسترههای مختلط

M114

27705

300

92

3

1

277

1

2.9

803

گسترههای مختلط با غلبه خدمات

M116

243301

300

811

4

1

3244

1

2.9

9408

-

561784

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1029101

-

1510

-

-

5984

-

-

17353

سایر پهنهها غیر سکونت
جمع

مأخذ :نگارندگان ،مهندسین مشاور نقشجهان پارس 1386
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 -3-2-4برآورد مسکن موردنیاز محله ایرانشهر (تقاضا)

برای محاسبهی کمبود یا تقاضای موردنظر در بخش مسکن از روش زیر استفاده میکنیم.

با توجه به در دست نبودن اطالعات کیفیت واحدهای مسکونی در سال  1394و قبل از آن برای محله .با توجه به اطالعات
جیآیاس موجود و برآورد صورت گرفته بر اساس ضرایب جدول مقابل نرخ تخریب محله در حدود  15.5درصد برای دوره
است؛ که این عدد برای واحدهای مسکونی نیز فرض شده است؛ که  151قطعه زمین شامل  471واحد برآورد میشود که
نیاز به تخریب و نوسازی داشته باشند .طبق محاسبات صورت گرفته برای سال  1404تعداد  981واحد مسکونی نیاز است
تولید شود؛ که تعداد  471مورد آن مربوط به نوسازی واحدهای موجود و  510واحد نیز ناشی از نیاز خانوارهای جدید است.
تصویر  -21برآورد نیاز به مسکن در محله ایرانشهر برای سال 1404

محله

خانوار موجود

مسکن موجود

کمبود موجود

3336

3238

98

تعداد واحدهای
تخریبی دوره

471

خانوار 1404

3748

مسکن

کمبود و نیاز به

موردنیاز  1404تولید نسبت به 94

3748

981

مأخذ :نگارندگان ،مرکز آمار ایران1390 ،

با توجه به محاسبات صورت گرفته در بخش جمعیتپذیری محله با توجه به تراکمها و پهنههای طرح تفصیلی میتوان گفت
که تقاضای مسکن در محله کامالً پوشش داده خواهد شد و همچنین محله ظرفیت بسیار باالتری از این میزان را نیز پاسخگو
خواهد بود.

 -5چشمانداز سازی و تدوین برنامه توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
در تدوین چشمانداز محله از مدل اورگن استفاده شده است .این مدل  4بخش اصلی دارد که با  4پرسش پشتیبانی میشود.
 -1اکنون کجا هستیم؟  -2به کجا می رویم؟  -3کجا می خواهیم باشیم؟  -4چگونه آنجا برسیم؟

دو پرسش اول کجا هستیم و به کجا میرویم در قالب مطالعات سنجش وضع موجود و مشکل یابی بررسیشدهاند؛ اما دو
پرسش کجا میخواهیم باشیم و چگونه به آنجا برسیم در قالب تعیین چشمانداز و اهداف و راهبردها تدوین میشود .در این
جهت ابتدا باید مأموریتها محله در اسناد فرادست و مشکالت و همچنین داراییهای محله مدنظر قرار گیرند سپس به
تدوین یک چشمانداز مناسب اقدام نمود و در ادامه راهبردها و سیاستها برای رسیدن به چشمانداز تدوین میشود.
 -1-5چشمانداز توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر

***محلهای آرمانی از اختالط و همافزایی عملکردهای سکونت ،فعالیت و فراغت***
محله ایرانشهر تجلیگاه فرهنگ و هنر در تهران است .این محله و بوستانش مکانی برای ارائه خدمات فرهنگی و هنری به
ساکنان و بازدیدکنندگان از آن است و زمینه اشتغال و فعالیت را برای ساکنان به وجود آورده است .مکانهای تفریحی و
فرهنگی ،ورزشی و فستیوالهای مختلف در محله باعث جذب بازدیدکنندگان از نقاط مختلف میشود .توریستها میتوانند
در هتلهای متعددی که در محله وجود دارد اسکان پیدا کنند .اقتصاد محلی شکوفا شده است .راستههای تجاری سعی در
رقابت جهت ارائه محصوالت فرهنگی و هنری دارند .ساکنان محله از کیفیت باالی زندگی برخوردار هستند .مساکن محله
نوسازی شدهاند .قشرهای فرهنگی و زوجهای جوان تمایل بسیاری برای سکونت در محله از خود نشان میدهند .شبهای
این محله مانند روزهای آن پررونق است .دیگر خودرو در محله در اولویت قرار ندارد و این پیادهها هستند که بااحساس ایمنی
باال در محله قدم میزنند و از فضاهای آن لذت میبرند.
تصویر  -22کاربست چارچوب چشمانداز در محله ایرانشهر
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چارچوب بیانیه چشمانداز

معنا

نکات لنگرگاهی

معنای ضمنی

اختالط عملکردها

معنای صریح

توسعه بر مبنای فرهنگ – گردشگری

هویت

فرهنگ

محلهای نمونه در راستای اشاعه فرهنگ و هنر در شهر تهران

اجتماع

محلهای دارای انسجام اجتماعی و مشارکت پذیر

کالبد

محلهای پیاده مدار و دارای بافتی نوساز

اقتصاد و گردشگری

جزییات

کاربست چارچوب در محله ایرانشهر

اقتصاد محله مبتنی بر گردشگری و خدمات فرهنگی

ساختار

جایگاه محلی
جایگاه ملی

محله ای الگو ازنظر اختالط سکونت ،فعالیت و فراغت در سطح شهر تهران

جایگاه منطقهای -بینالمللی

 -2-5اهداف و راهبردها و سیاستها برنامه توسعه اجتماع محلی ایرانشهر
جهت تعیین اهداف و راهبردها تمام اصول نظری بیانشده برای محله و همچنین تسهیل دستیابی به چشمانداز مدنظر
قرارگرفته است .اهداف کالن در برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر شامل  4هدف فرهنگ مداری ،انسجام
اجتماعی ،محیطزیست مطلوب و باکیفیت ،توسعه توریسم و اوقات فراغت است که با اهداف خرد ،راهبردها و سیاستهای
مرتبط تکمیل میشود تا به سطوح اجرایی و خردتر برسد .در جهت تدوین راهبردها از روش ماتریس سوات و برخورد عوامل
درونی و بیرونی و بهصورت یکپارچه استفادهشده است تا حداکثر پوشش بین قلمروهای تصمیمگیری و اهداف را داشته باشد.
جهت اولویتبندی راهبردها و همچنین تعیین وزن آنها نسبت به یکدیگر نیز از روش  QSPMاستفادهشده است .در ادامه
مسیر طی شده جهت تدوین برنامه در سطوح اجراییتر و خردتر به تدوین سیاستها پرداخته میشود؛ که با توجه به هر
راهبرد سیاست مربوط به آن تدوینشده است .بدیهی است راهبردهایی که در بخش قبلی در اولویت باالتر قرار گرفتند طبعاً
سیاستهای آن راهبردها نیز در اولویت قرار خواهد گرفت .در کل همانطور که از تدوین چشمانداز و اهداف و راهبردها
مشاهده میشود .نوع سیاستها تمایلی بسیاری به سمت برنامهریزی فضاهای همگانی و فرهنگی – تفریحی و برنامهریزی
رویدادها و جشنوارهها در محله دارند.

هدف

هدف

اولویت

کالن

خرد

راهبرد

فرهنگ مداری

خلق محیط فرهنگی

تصویر  -23اهداف و راهبردها و سیاستهای برنامه پیشنهادی توسعه اجتماع محلی در محله ایرانشهر
سیاست

راهبرد

3

ایجاد فضاهای فرهنگی و
هنری

ایجاد سالنهای نمایش و تئاتر و نمایشگاههای محصوالت فرهنگی و هنری،
کافه کتاب در محورهای اصلی محله
استفاده از نام وبرند افراد صاحبنام جهت نامگذاری اماکن و...
ایجاد پاتوق هایی جهت گرد هم آمدن افراد مختلف مردم همچون هنرمندان
اهلقلم و...

4

توسعه نهادهای فرهنگ
بنیان

ایجاد کتابخانه ،فرهنگسرا و مؤسسات فرهنگی و هنری
استفاده از سرای محله جهت توسعهی فعالیتهای فرهنگی ،هنری و آموزشی
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فرهنگ مداری
محیطزیست مطلوب و باکیفیت

بهبود کیفیت محیطی

توسعه مشارکت

انسجام اجتماعی

کالن

خرد

راهبرد

بهبود روابط اجتماعی

هدف

هدف

اولویت

برنامهریزی رویدادها

ادامۀ تصویر 23
راهبرد

سیاست

6

برگزاری نمایشگاه،
جشنوارههای دورهای

برگزاری مراسم مختلف مانند تئاتر خیابانی و فستیوالهای فرهنگی
برگزاری مراسم ملی و مذهبی وجهانی در ایام سال (نوروز ،عاشورا و)...
برپایی نمایشگاه محصوالت فرهنگی مانند صنایعدستی ،غذاها و خصوصیات فرهنگی
اقوام
فراهم کردن زمینههای مختلف برای ایجاد نمایشگاهها

2

فعالسازی ساعات
شب

افزایش ساعات ارائهی خدمات فرهنگی و هنری در ساعات شب (موزه ،سینما و)...
برگزاری برنامهها و رویدادهای شبانه

13

تشویق زوجهای جوان.
افراد فرهنگی و
هنرمندان جهت
سکونت در محله

ارائهی تسهیالت و مشوقهای مالی ویژه به زوجهای جوان و اقشار فرهنگی و هنری
جهت تهیهی مسکن در محله
تنوع مسکن برای سکونت اقشار مختلف

9

ایجاد حس تعلق به
مکان

برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری با اولویت مشارکت ساکنان و بهرهگیری از
توانهای آنها
قائل شدن امتیازات ویژه به ساکنان جهت ارائهی برنامهها و محصوالت فرهنگی و
هنری خود

1

توسعه فضاهای
همگانی

ایجاد فضاهای باز و خرد در مراکز زیر محلهها

18

افزایش ارتباط بین
ذینفعان و مدیران
محلی

ایجاد یک نشریه ی کوچک محله جهت ارتباط بیشتر ساکنان با محله
ایجاد سامانهی ارتباط پاسخگو برای ارتباط مسئولین و ساکنان
برگزاری جلسات مشترک در فضای همگانی و عمومی بین ساکنان و مدیران محله

16

تشویق افراد فرهنگی
و معتمد مردم جهت
سکونت در محله

ارائهی تسهیالت ویژه جهت جلب رضایت افراد معتمد و دارای سرمایهی اجتماعی باال
جهت سکونت در محله
همکاری با افراد معتمد در مدیریت و تصمیمگیری محله

19

بهسازی و نوسازی
ساختمانها

ارائهی تسهیالت مالی مناسب
افزایش تراکم ساختمانی تشویقی
تسهیل فرایند صدور پروانهی ساختمانی
تشویق سرمایهگذاران بخش مسکن جهت سرمایهگذاری در محله

21

بهبود کیفیت منظر
شهری

ساماندهی جدارهها و تابلوها در مسیرهای اصلی
تدوین ضوابط نماسازی ساختمانها و بلندمرتبهسازی
ساماندهی سطحهای جمعآوری زباله
ساماندهی مبلمان و تجهیزات شهری ( BTSنیمکت ،سطل ،چراغ و)...

8

کاهش ترافیک و
آلودگی هوا و صوت

ارائهی مشوقهای مالی جهت استفاده از حملونقل عمومی
افزایش کیفیت خدماترسانی حملونقل عمومی
تأمین پارکینگ کاربریهای فرامحلی در خود کاربری یا حاشیه محله
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ادامۀ تصویر 23
هدف

پیاده مداری

کالن

هدف خرد

توسعهی فضاهای تفریحی و ورزشی

توسعه توریسم و اوقات فراغت

توسعه زیرساختهای گردشگری

هدف
کالن

هدف
خرد

اولویت
راهبرد

سیاست

راهبرد

15

توسعه فضاهای سبز و
سرزنده

ایجاد فضاهای سبز در نیمهی جنوبی و در امتداد مسیرهای اصلی
تشویق ساکنان برای ایجاد بام سبز
استفاده از سفارت سابق آمریکا بهعنوان یک باغموزه و یک فضای عمومی

12

محدودیت حرکت
خودرو در محله

طراحی ورودیهای محله جهت غریب گز نمودن آن.
آرامسازی ترافیک در معابر اصلی محله

10

ایجاد پیاده راه و
مسیرهای دوچرخه

ایجاد یک پیاده راه در ارتباط بین خیابان انقالب و بوستان ایرانشهر
ایجاد خطوط ویژهی دوچرخه
افزایش دسترسی به فضاهای باقابلیت پیادهروی

7

ایمنسازی پیاده در
مقابل سواره

اصالح معابر و کف سازی جهت افزایش ایمنی
تأمین امنیت پیاده در مقابل سواره

اولویت
راهبرد

سیاست

راهبرد

5

پویایی اقتصادی
راستههای تجاری و
فعالیتی

برنامهریزی مسیرهای حرکتی اتوبوس جهت افزایش دسترسپذیری به راستههای
فعالیتی
توسعهی فضاهای خدماتی و تجاری در اطراف ایستگاههای مترو BRT

14

بهرهگیری از
قابلیتهای فرهنگی و
ارائه محصوالت
فرهنگی در راستههای
فعالیتی

حمایت از فروشندگان محصوالت فرهنگی در محورهای اصلی محله

11

توسعه فضاهای
فرهنگی در شب
همچون تئاترها .کافه
کتابها رویدادهای
شبانه و.

توسعهی رستورانها و کافهها ،تئاترها و...برای ارائهی خدمات در ساعات شب
افزایش ساعات خدمات حملونقل عمومی و دسترسپذیری فضاهای فرهنگی ،هنری
به آن در ساعات شب

20

بهرهگیری از فضاهای
تفریحی و ورزشی و
افزایش کیفیت آنها

تجهیز و افزایش کیفیت فضاهای ورزشی و تفریحی
حمایت از تشکلهای ورزشی همگانی و فراهم آوردن فضاهای فعالیت آنها
تخصیص زمان های ویژه از فعالیت ورزشگاه کواکبیان برای استفادهی ساکنان محله
افزایش دسترسی به ورزشگاه شهید شیرودی در مجاورت محله جهت استفادهی بیشتر
ساکنان

17

ایجاد فضاهای
تفریحی برای کودکان

تأمین مکانهای بازی کودکان در زیر محالت و تجهیز به وسایل موردنیاز برای بازی
کودکان
تأمین ایمنی فضاهای بازی کودکان
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 -6طراحی برنامه توسعه اجتماع محلی ایرانشهر
 -1-6سازمان فضایی پیشنهادی
برای طراحی سازمان فضایی پیشنهادی سیاستهای تدوینشده مدنظر قرارگرفته و با توجه به وضعیت موجود کاربریها،
سازمان فضایی موجود ،طرحهای فرادست و اصول موردنظر در قالب  Error! Reference source not found.ارائهشده
است.
محلهی ایرانشهر به دو زیر محله در شمال و جنوب تقسیم میشود .پارک ایرانشهر بهعنوان یک فضای فرامحلی در مرکز
محله قرار دارد .مالک انتخاب زیر محلهها پویایی فضای مرکز زیر محله بر مبنای حداقل دخالت در کاربری است و سعی
شده است آنها تقویت شوند .خطوط ارتباطی اطراف محله دارای بعد فرامحلی است .همچنین دو محور فرهنگی را در داخل
محله تعریفشده است که به بوستان ایرانشهر منتهی میشوند .همچنین محورهای تجاری درون محله تقویتشده و سعی
شده است کاربریهای فرهنگی نیز به آنها وارد شود .چند مسیر دوچرخهسواری که در طرح فرادست نیز دیدهشده بود
تدقیق شده و در محورهای منتهی به بوستان ایرانشهر تعریفشدهاند.
پهنههای پیشنهادی شامل پهنه سکونت با تراکم  5طبقه ،پهنه مختلط با اولویت مسکونی تراکم باال ،پهنه مختلط مسکونی
و غیرمسکونی تراکم باال ،پهنه ورزشی ،پهنه سبز ،باغموزه است باغموزه در نظر گرفتهشده با توجه به تغییر کاربری سفارت
سابق آمریکا از یک کاربری نظامی به یک کاربری فرهنگی  -تفریحی در نظر گرفتهشده است .پهنهبندی مسکونی با تراکم
باال را بیشتر در قسمت جنوبی محله قرارگرفته است .همچنین از طریق در نظر گرفتن تراکم باال ( 5طبقه) میتوان نقش
مسکونی آن را تقویت کرد و از آن طریق جمعیت بیشتری را جذب کرد.
تصویر  -24سازمان فضایی پیشنهادی محله ایرانشهر

تصویر  -25کاربری زمین پیشنهادی محله ایرانشهر

 -2-6کاربریهای پیشنهادی
همانگونه که در تصاویر باال قابلمشاهده است .سعی شده است که کاربریهای ناسازگار در محله کاهشیافته و این تغییر به
سود کاربریهایی باشد که در سیاستگذاریها تعریفشده است .در نقشه کاربری زمین با توجه به اختالط پهنههای سبز و
فرهنگی امکان تفکیک جز بهجز نبوده اما حدود سرانه زمین رعایت شده است .سرانه کاربری زمین برای افق  1404با توجه
به جمعیت پیشبینیشده  10871نفری محله  94.1مترمربع است .در بحث سطوح و سرانه سعی بر این بوده از کاربریهای
فرامحلی و همچنین نظامی (سفارت سابق امریکا) کاسته شده و این تغییر به نفع کاربریهای فرهنگی ،تفریحی و سبز باشد.
که تغییر پهنه سفارت سابق آمریکا به ی باغموزه و فعالیتهای چندمنظوره یکی از این تغییرات است.
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 -3-6برنامههای موضعی و موضوعی
برنامهها موضعی و موضعی را در راستای برنامهریزی میتوان از مراحل پایانی و اجرایی یک طرح محسوب کرد .در این بخش
سیاستها 8تدوینشده در قالب مجموعهای از برنامهها در قالب دستههای موضوعی و موضعی تعریف میشوند .در تصویر 26
میتوان برنامههای موضعی و موضعی محله را مشاهده نمود.
تصویر  -26برنامههای موضعی و موضعی پیشنهادی برنامه توسعه اجتماع محلی در محله ایرانشهر

زمانبندی هزینه

برنامه موضوعی
ایجاد یک نشریه کوچک محلی

میانمدت

کم

تشکیل مجمعی از افراد منتخب ساکنین جهت هماهنگی و مدیریت فعالیتهای مشارکتی ساماندهی بافت ایرانشهر

میانمدت

کم

ایجاد یک واحد سازمانی اوقات فراغت در داخل چارت سرای محله

بلندمدت

متوسط

برگزاری جلسات ماهانه میان ساکنین و اعضای شورایاری ،شرکتهای سرمایهگذاری واسطه و ساکنان در سرای
محله جهت تبادلنظر و تصمیمگیری

کوتاهمدت

کم

اقناع مدیران محلی در راستای توجه به درآمدهای پایدار از طریق گردشگری و اوقات فراغت

کوتاهمدت

کم

توجه به مکانیابی مراکز فرهنگی و هنری ویژه برای جذب افراد شاخص در حوزهی فرهنگ و هنر

بلندمدت

متوسط

اختصاص مکان و زمانهای مشخص به ساکنان جهت برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری

میانمدت

زیاد

برگزاری مراسم مختلف در طول سال نوروز ،شب یلدا .بزرگداشتها ،روزهای ملی و جهانی و...

کوتاهمدت

متوسط

در نظر گرفتن یک چهارچوب مشخص در مدیریت محله برای بهبود کیفیت منظر شهری

بلندمدت

متوسط

اقناع مدیران در جهت بهبود عملکرد پیاده راهها در جهت افزایش سرزندگی محله

میانمدت

کم

بهرهگیری از افراد معتمد و با سرمایهی اجتماعی باال برای تائید نهایی طرحها در سطح محلی

میانمدت

کم

ایجاد صندوق تسهیالت ویژهی مسکن در مسجد یا سرای محلهی ایرانشهر جهت اعطای وام به زوجهای جوان و
افراد فرهنگی

میانمدت

زیاد

گسترش ارتباط و شفافیت ارکان اجرایی محله با مردم ساکن در داخل محله از طریق ایجاد جلسات پرسش و پاسخ
در محله

کوتاهمدت

کم

تدوین ضوابطی جهت ارائه خدمات کافهها رستورانها در پیشخوان و فضای باز در ساعات شب

میانمدت

کم

ارائه تسهیالت جهت ایجاد بام سبز در ساختمانهای محله

میانمدت

زیاد

زمانبندی

هزینه

طراحی ورودیهای اصلی محله

بلندمدت

زیاد

ایجاد کتابخانه و مؤسسات فرهنگی در سرای محله ایرانشهر

بلندمدت

زیاد

برگزاری نمایشگاهها و تئاترهای خیابانی مختلف در بوستان ایرانشهر

میانمدت

متوسط

تقویت مراکز زیر محله در نیمه جنوبی و شمالی

بلندمدت

متوسط

ایجاد کافه کتاب در محور فرصت بهعنوان یک پیاده راه مهم

میانمدت

متوسط

ایجاد باغموزه در مکان سفارت سابق آمریکا

میانمدت

متوسط

تبدیل پیاده راه محله ایرانشهر به مکانی برای برگزاری مراسم مذهبی و ملی (عید نوروز)

کوتاهمدت

کم

ایجاد راستههای فرهنگی هنری در خیابانهای ناصر خردمند و فرصت

میانمدت

زیاد

تقویت راسته مختلط تجاری در خیابان ایرانشهر

کوتاهمدت

متوسط

توسعه فضای تماشاخانهی بوستان ایرانشهر به مکانی برای نمایش محصوالت و تواناییهای فرهنگی و هنری ساکنان
محله

کوتاهمدت

متوسط

آمادهسازی و ایجاد الین مخصوص در خیابانهای کریمخان .ناصر خردمند .فرصت جهت حرکت دوچرخه

کوتاهمدت

زیاد

برنامه موضعی

 . 8جهت مشاهده ارتباط برنامه ها با سیاست ها به اسناد پشتیبان رجوع شود.
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احداث چراغ های روشنایی همراه با مبلمان شهری مناسب شامل صندلی ،سطل زباله و ...در معابر منتهی به مرکز
محله

میانمدت

اصالح هندسی معابر برای محدودیت رفتوآمد خودرو بهویژه محور فرصت و محور شرقی-غربی محلهی ایرانشهر

بلندمدت

زیاد

تقویت و نماسازی جدارههای محور فرصت ،مفتح ،فردوسی

میانمدت

زیاد

زیاد

ادامۀ تصویر 26
برنامه موضعی

زمانبندی

هزینه

ساماندهی پارک ایرانشهر بهعنوان یک پهنهی گردشگری در سطح محلی و فرامحلی از طریق بهبود امکانات زیربنایی
مانند حملونقل و تجهیزات تفریحی بهویژه برای کودکان

میانمدت

زیاد

توسعهی گردشگری فراغتی برای مجتمع های مسکونی مختلف اطراف محله از طریق تزریق عملکردهای فرهنگی و
گردشگری به بوستان و پیاده راه محله

کوتاهمدت

متوسط

اختصاص ساعات مشخصی در طول هفته جهت استفاده از ورزشگاه شیرودی و کواکبیان برای افراد محله

کوتاهمدت

متوسط

ایجاد مجتمعهای سرپوشیده و همچنین فضاهای باز تفریحی در مراکز زیر محله برای کودکان

بلندمدت

زیاد

برگزاری کنسرتهای موسیقی و نمایشگاههای هنری در خیابانهای فرصت ناصر خردمند و ایرانشهر

کوتاهمدت

کم

بهبود ایمنی محورهای داخل محله از طریق طراحی مناسب شهری

بلندمدت

زیاد

 -4-6طراحی مرکز زیر محله شمالی پیشنهادی در برنامه توسعه اجتماع محلی ایرانشهر
در راستای تحقق اجرای یکی از پروژههای موضعی موردنظر در اینجا به طراحی یکی از مرکزهای زیر محله پرداخته میشود.
این مرکز زیر محله در نیمه شمالی محله قرار داشته و در تقاطع خیابان ناصر خردمند و آذرشهر قرار دارد .در طراحی این
زیر محله یکی از ساختمانهای فرسوده تخریبشده و یک فضای باز پلکانی ایجادشده است و پالک مجاور آن به کاربری
تجاری اختصاصیافته است.
همچنین از فضای مقابل کاربری اداری آن بهعنوان محل پذیرایی و کافه و رستوران موقت استفادهشده است که در الگوی
زیر مشاهده میشود .همچنین محورهای ورودی به مرکز زیر محله اندکی عرض آن کم شده و کف سازی آن تغییر کرده
است .تا در کنار آرامسازی ترافیک .ایمنی عابران و ساکنان در آن نقطه افزایش یابد .همچنین تعدادی کاربری تجاری خرد
مناسب زیر محله پیشنهادشده است.
تصویر  -27سایت پالن و تصاویر شماتیک از مرکز محله پیشنهادی شمالی و اجزا آن

46

مطالعات شهر و منطقه – بهمن  -1394شماره 1

فهرست منابع
پرتال محالت شهر تهران  ، www.mytehran.ir ،زمان بازدید پاییز 1393
خاکپور ،براتعلی و مافی ،عزت ا ...و باوانپوری ،علیرضا (« .)1388نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلهای» ،دوفصلنامه
جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره 12
سامانه نقشه تهران ، www.map.tehran.ir ،زمان بازدید پاییز 1393
صرافی ،مظفر و توکلینیا ،جمیله و محمدیان ،مصمم ( ،)1393اندیشههای نو در برنامهریزی شهری ،نشر قدیانی ،تهران
شهرداری تهران ( ،)1391آمارنامه شهرداری تهران
قاسمی ،وحید و اسماعیلی ،رضا و ربیعی ،کامران (« .)1385سطحبندی سرمایه اجتماعی در شهرستانهای استان اصفهان» .فصلنامه
رفاه اجتماعی ،شماره 23
مرکز آمار ایران ( ،)1385سرشماری عمومی نفوس و مسکن www.amar.org.ir
مرکز آمار ایران ( ،)1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن www.amar.org.ir
معاونت و سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ،1391 ،گزیده آمار و اطالعات حملونقل شهری تهران
مهندسان مشاور نقشجهان پارس ( .)1386تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه  6گزارش
نهایی
مهندسین مشاور بوسازگان ( ،)1385طرح جامع شهر تهران
مهندسین پارس بوم ( ،)1391طرح تفصیلی شهر تهران (یکپارچه سازی و تدوین ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران)
Caves, Roger W (2005). Encyclopedia of the City (1st ed.), London: Routledge
Bjqrklund, Kjetil. 2007. “Munipalities Working in Smal Networks for Sustaineble Community
Development.” Norwegian Ministry of Environment.
Grunder, Sherrie. 2007. “Toward a Sustainable Community.” Www.shwec.uwm.edu

47

مطالعات شهر و منطقه – بهمن  -1394شماره 1

برنامهریزی توسعه اجتماع محلهای محله یوسفآباد
دانشجویان :نگین شهسوارحقیقی -فاطمه کیانی
مقدمه
محله به عنوان کوچکترین واحد تقسیمات شهری و سلولهای تشکیلدهندهی بافت شهری در نظام برنامهریزی شهری
نقش ویژه و خاصی را ایفا میکند .اجتماعات محلی چیزی بیش از یک منطقهی جغرافیایی مشترک بوده و دارای تاریخی
مشترک نیز هستند یا خیلی ساده بگوییم تاریخچهی موقعیت فیزیکی مشترکشان نیز مشترک با هم است .این اجتماعات
دارای یک فرهنگ محلی مشترک ریشه گرفته بر پایهی پس زمینههای مختلف اعضایشان هستند .جوامعی قدرتمند ،سالم
و شکوفا باقی میمانند که تاریخچه ،فرهنگ و معماری محلی خاص خود را حفظ و تقویت کنند ( .)Callan,2002از آنجایی
که محالت در کنار یکدیگر به شهر معنا و هویت میبخشند ،امروزه در بسیاری از شهرها با پدیدهی بحران هویت به ویژه
درکالنشهرها روبهرو هستیم که با مشارکت آگاهانهی ساکنین محالت ،رشد و توسعهی هر محله و منطقه به وسیلهی مدیران
و ساکنین آن ،میتوان این خأل را برطرف کرد که از این طریق عالوه بر هویتبخشی بیشتر به محالت ،با شناخت عوامل
محیطی و تغییر آنها مقدمات تغییر و تحول ساختاری فراهم آمده و میتوان در حل مشکالت محله گامی مثبت برداشت
(پورنقی.)1389 ،
برنامه ریزی اجتماعی از نوع محلهای فرآیندی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه و خودیارانه در میان ساکنان یک محله ،در جهت
بهبود شرایط فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی است ( .)Grunder, 2007اهدافی که در پی این برنامه ریزی دنبال میشوند را
به دو دسته میتوان تقسیم نمود که عبارتند از:


اهداف محتوایی که در پی بهبود وضعیت اجتماع محلی از ایجاد زیر ساختهای اجتماعی محله است.



اهداف فرآیندی که به دنبال افزایش توان و ظرفیت اجتماع محلی برای انجام فعالیتهای اقتصادی و اشتغال است.
البته دستیابی به این اهداف نیز موجب تحقق اهداف محتوایی مانند بهبود و افزایش روابط اجتماعی است.
تصویر  -1فرآیند برنامه ریزی توسعهی اجتماع محلهای یوسف آباد

راهنما
گامهای برنامه ریزی توسعهی محلهای
اقدامات در گامهای برنامه ریزی توسعهی محلهای

خروجی گامهای برنامه ریزی توسعهی محلهای

 -1معرفی محدوده مورد مطالعه و حوزه راهبردی
هدف از مطالعه راهبردی حوزهی پیرامونی محدوده مورد مطالعه ،شناخت وضعیت و روندها در حوزه پیرامونی سیستم مورد
بررسی برای دستیابی به اطالعاتی در راستای توان سنجی و امکان سنجی محدودهی مورد بررسی و تشخیص مشکالت
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موجود در حوزهی پیرامونی در ارتباط با محلهی مورد برنامه ریزی و همچنین تحلیل وضعیت کنونی برنامهها و روندها در
محله برای دستیابی به نگاه درون محلی و برون محلی برای رسیدن به برنامه ریزی توسعهی اجتماع محلی است.
تصویر  -2اسناد و طرحهای فرادست موثر بر محله یوسفآباد

اسناد و طرح های فرادست موثر بر محلهی یوسف آباد
طرح

اقدام

سطح عملکرد

طرح موضعی امکان سنجی ،ارزیابی ترافیکی-،کالبدی-،زیست
محیطی-،اقتصادی ،اجتماعی تعریض فتحی شقاقی ()1

تقویت حرکت عبوری و امتداد آن به مناطق مجاور -
آرام سازی شبکههای پیرامونی و پاالیش عملکردهای
مجاور

فرامنطقهای

طرح موضعی امکان سنجی مرکز شهری منطقه شش (حدفاصل
فاطمی -ولی عصر -شهید گمنام  -فتحی شقاقی ()2

جلوگیری از نشت فعالیتها به بافت مسکونی  -تآمین
فضاهای اداری  -خدماتی

منطقهای

طرح موضعی ساماندهی محور یوسف آباد به عنوان محور فرهنگی  -تقویت حرکت پیاده به همراه فضاهای گذران اوقات
فراغت عمومی و رفع کمبود خدمات عمومی
تفریحی (حدفاصل پارک شفق  -میدان کالنتری) ()3

منطقهای

طرح موضعی ساماندهی و طراحی شهری محدودهی بین میدان
فاطمی  -ولی عصر  -دوراهی یوسف آباد  -شهید صدر

ارتقای عملکردی فعالیتها  -آرام سازی ،ایمن سازی،
بهسازی و بهبود فضاهای شهری و تقویت فضاهای
عمومی و جداسازی حرکت سواره  -پیاده

منطقهای

طرح موضعی طراحی و اجرای خانه محله ()4

ایجاد فضای تعامل مناسب برای ساکنان در سطح
محالت

منطقهای

مأخذ :طرح تفصیلی منطقه  6تهران1386 ،

 -1-1معرفی حوزهی راهبردی – منطقهی  6شهر تهران
منطقهی  6شهرداری تهران با جمعیت  223583نفر و وسعتی برابر با  2144هکتار ،دارای ویژگیهای زیر میباشد:




این منطقه دارای  6ناحیه و  19محله است.
کاربری مسکونی با 28درصد و شبکهی معابر با 26درصد و فضاهای کار و فعالیت با 18درصد بیشترین سهم را به
خود اختصاص میدهند.
کاربری مسکونی عمدتا در شمال محدوده (محلههای امیرآباد ،یوسف آباد) ،فضاهای کار و فعالیت در حاشیهی
میادین اصلی (انقالب و ولیعصر) و محورهای اصلی به چشم میخورند .همچنین خدمات رفاه عمومی شامل مراکز
آموزش عالی در غرب محدوده و حوزههای فرهنگی در محدودهی خیابانهای کارگر ،کشاورز ،حافظ ،ولیعصر و
بهشتی استقرار یافتهاند.

 -2-1معرفی حوزهی مورد مطالعه – محلهی یوسف آباد
محلهی یوسف آباد در محدودهی بزرگراه رسالت در شمال ،خیابان ولیعصر در شرق ،خیابان شهید گمنام در جنوب و بزرگراه
کردستان در غرب قرار دارد .این محله مساحتی در حدود  288هکتار را به خود اختصاص میدهد .محدودهی یوسف آباد
تهران ،طبق آخرین طرح جامع شهر تهران در پهنهای کامالً مسکونی واقع شده است ،که مطابق با طرح تفصیلی پهنهی
مسکونی با تراکم متوسط به عنوان پهنهی غالب بافت پیشنهاد گردیده است.
با توجه به اسناد و طرحهای فرادست موثر بر محلهی یوسف آباد ،خیابان اسدآبادی در حد فاصل میدان اسدآبادی تا پارک
شفق به عنوان محور تجاری-خدماتی منطقهای در نظر گرفته شده است .همچنین جنوبیترین بخش یوسف آباد ،در طرح
تفصیلی به عنوان بافت شهری واسطهی میان پهنهی سکونت و فعالیت در نظرگرفته شده است و رفته رفته از پهنهی سکونت
به پهنهی فعالیت تغییر عملکرد خواهد داد.
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 -2سنجش وضعیت محدوده مورد مطالعه (براساس اسناد فرادست ،مطالعات میدانی و پرسشنامه)
 -1-2مطالعات ویژگیهای عمومی محله یوسفآباد
با توجه به مقایسهی آمار جمعیتی محله در سالهای  1385و  ،1390نرخ رشد جمعیت کاهش یافته است که این مسئله
ناشی از کاهش زاد و ولد و پیری جمعیت میباشد.
تصویر  -3آمار جمعیتی محله یوسف آباد در سالهای  1385و 1390

محله یوسف آباد

جمعیت

سال 1385

54920

سال 1390

53915

نرخ رشد جمعیت
-0.01

مأخذ :سازمان آمار ایران 1385 ،و 1390
تصویر  -4مقایسهی خصوصیات جمعیتی محلهی یوسف آباد با منطقهی  6و شهر تهران در سال 1390
سرشماری

نسبت

بعد

تعداد

جنسی

خانوار

خانوار

2.96

18218

1.007

80480

1.01

1928637

-

جمعیت

مرد

زن

محله

53915

25162

28753

.87

منطقه 6

232583

116583

11600

100.5

3.3

شهر تهران

8293140

4235831

4057309

104.4

4.3

1390

خانوار در
واحد
مسکونی

مأخذ :سازمان آمار ایران1390 ،

همچنین نتایج زیر از مقایسهی آمارهای جمعیتی محلهی یوسف آباد و سطح باالتر از آن که در جدول شماره  2-2بیان شد،
بدست آمده است .عمدهی نتایج این مقایسه به شرح زیر است؛


باال بودن درصد جمعیت میانسال در محله.



پایین بودن بعد خانوار محله به دلیل پیری جمعیت و کاهش زاد و ولد.



پایین بودن نسبت جنسی محله نسبت به منطقهی  6و کل شهر تهران.

 -2-2سازمان فضایی وضع موجود محله یوسفآباد
تصویر  5سازمان فضایی کلی موجود در منطقه را بیان میکند .بر اساس نقشهی سارمان فضایی وضع موجود:


محور اسدآبادی مهمترین محور حرکتی -فعالیتی محله است ،که عالوه بر عملکرد محلی و بر طرف کردن نیازهای
روزانه و هفتگی ساکنین ،دارای عملکرد فرامحلهای نیز میباشد.



پهنهی سکونت به عنوان پهنهی غالب محله میباشد.



پهنههای کار و فعالیت در امتداد محورهای اسدآبادی و ولیعصر شکل گرفتهاند.



میادین فرهنگ و اسدآبادی به عنوان عناصر نقطهای سازمان فضایی و مراکز اصلی خدمات محلهای هستند.



پارک شفق عالوه بر پهنهی سبز شاخص محله ،نقش عنصر نشانهای را نیز دارا میباشد.
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فضایی موضع موجود

تصویر  -5سازمان
محله یوسفآباد

ماخذ :نگارندگان

 -3تحلیل مشکلیابی محله یوسفآباد
شناخت مشکالت وضع موجود محلهی یوسفآباد کمک بزرگی به برنامهریزی و تدوین برنامهی توسعهی محله خواهد کرد.
مجموعهی این تحلیلها در قالب سه بخش تحلیل سوات ،تحلیل مشکالت بر اساس نتایج استخراجی از پرسشنامهی ساکنین
و تحلیل مشکالت بر اساس بیانیهی مشکالت بیان شده است.
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 -1-3تحلیل مشکلیابی محله یوسفآباد :تحلیل سوات
تصویر  -6تحلیل سوات محله یوسفآباد

عوامل
عرصه

عوامل درونی
قوتها
 پایین بودن نسبت خانوار در واحد
مسکونی
 پایین بودن بعد خانوار محله

اجتماعی – اقتصادی

 وجود عناصر هویت بخش در بافت
(پارک شفق ،میدان اسد آبادی ،میدان
فرهنگ)
 سهم باالی شاغالن در مشاغل
تخصصی
 سکونت اقشار نسبتا پردرآمد در بافت
 خرد بودن واحدهای تجاری
 وجود فعالیتهای درشت مقیاس
فرامنطقه ای و شهری
 وجود سرای محله فعال و شورایاری

عوامل بیرونی
فرصتها

تهدیدها

ضعفها

 وجود مراکز کار و
فعالیت گسترده در
منطقهی 6

 کاهش تمایل ساکنان
بومی به ادامهی
سکونت در محله

 کمبود فضاهای گذران اوقات
فراغت

 تعریف جایگاه بخشهای
جنوبی بافت به عنوان
پهنهی کار و فعالیت در
طرح تفصیلی منطقه 6

 گسترش فعالیتهای اداری
در بافت مسکونی

 سرمایه گذاری باال در
زمینهی اداری و آموزشی
در منطقهی 6

 خطر تغییر بدون
ساختار
برنامهی
جمعیتی بافت ناشی از
ساخت و سازهای
شتابان

 باال بودن جمعیت میانسال
 باال بودن بار تکفل نسبت به
منطقه

 نرخ رشد منفی جمعیت
 باال بودن نرخ بیکاری

 ناامنی در بخشهای داخلی
بافت

 تراکم باالی جمعیتی
در بخشهای غربی و
جنوبی بافت

 وجود مشاغل غیر رسمی
سازمان دهی نشده در بافت



عرض مناسب معابر



حجم باالی ترافیک دربافت



تراکم پارک موتور در
پیاده روها



عدم وجود مسیرهای
دوچرخه و پیاده در بافت



کمبود تسهیالت حمل و
نقل عمومی



کمبود پارکینگ



سازمان فضایی تعریف شده ناشی
از وجود عناصر اصلی





سهم مطلوب کابری مسکونی به
غالب
کاربری
عنوان
محله(54درصد)

کمبود سطوح و سرانه
ورزشی،
کاربریهای
تفریحی و فرهنگی و
مذهبی





وجود محور فعالیتی-خدماتی
فعال اسدآبادی

پراکندگی
نامناسب
خدماتی

و توزیع
کاربریهای



وجود کاربریهای با مقیاس
فرامحلهای



عدم وجود مراکز محلهای
تعریف شده



برخورداری از سرانهی مناسب
کاربری های آموزشی





وجود فضاهای همگانی (پارک
شفق ،خیابان اسدآبادی ،میادین
سلماس ،اسدآبادی و فرهنگ)

بروز نشانههای اضمحالل
در هویت و عملکرد
محلهی یوسف آباد ناشی
از ساخت و سازهای
شتابان



واقع شدن در مرکز شهر و
دسترسی مناسب به مراکز کار و
فعالیت

حمل و نقل و ترافیک



وجود سلسله مراتب شبکهی
ارتباطی



واقع شدن در مسیر
ترافیک عبوری

کاربری اراضی -سازمان فضایی
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گسترش فرصتهای
حمل و نقل عمومی
ناشی از خط متروی
در حال احداث
فاطمی



تعریف یوسف آباد به
پهنهی
عنوان
مسکونی در طرح
تفصیلی



امکان طراحی فضای
محیطی مناسب در
فضای باز منبع آب
محله

-



کاهش
خطر
عملکرد مسکونی
در بافت ناشی از
گسترش کاربری-
های اداری و
صنایع



خطر عدم توجه
به تامین فضاهای
خدماتی مورد نیاز
در اراضی در حال
ساخت

مطالعات شهر و منطقه – بهمن  -1394شماره 1
ادامۀ تصویر 6

عوامل
عرصه

عوامل درونی
قوتها

عوامل بیرونی
قوتها

ضعفها


قرارگیری محله در
محدودهی با آلودگی
شدید هوا

زیست محیطی -منظر شهری



نقش درختان واقع در حاشیهی
محورهای اصلی در کاهش
آلودگی هوا و ایجاد زیبایی های
بصری

آلودگی صوتی ناشی از
ساختمان سازیها





وجود محور فعال اسدآبادی به
عنوان عنصر خطی شاخص محله





وجود گرههای فعال شهری

اغتشاش بصری ورودی
اصلی محله



وجود دیدهای گسترده و ارزشمند





وجود عناصر نشانهای شاخص



کیفیت مناسب نمای ساختمان-
های واقع در بخشهای داخلی
محله ناشی از روند نوسازی بافت

اغتشاش بصری ناشی از
وجود اراضی مخروبه و
ساخت،
درحال
دستفروشی در کنار
خیابان و ...



وجود محور ولیعصر به عنوان لبه-
ی فعال شهری



کیفیت پایین نماسازی
ساختمانهای واقع در
جدارهی محور اسدآبادی



فرسودگی و تخریب
کفسازی پیادهروها



نبود مبلمان شهری
مناسب در خیابانها



فرصت ایجاد یک
بندی
استخوان
عملکردی و فضایی
خوانا در بافت



امکان استفاده از
میادین و عناصر
جهت
شاخص
ارتقای منظر شهری
و ایجاد حس مکان

ماخذ :نگارندگان

تصویر  -7سوات تصویری محلهی یوسفآباد

ماخذ :نگارندگان
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قرارگیری بافت در
پهنهی با خطر
متوسط زلزله



خطر اغتشاش در
خط آسمان محله
ناشی از ساخت و
سازهای جدید
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 -2-3تحلیل مشکلیابی محله یوسفآباد :تحلیل پرسشنامه
به منظور استفاده از نظرات ساکنین در برنامهی توسعهی اجتماع محلهای یوسف آباد و شناخت بهتر مسائل و مشکالت محله
از دید آنها ،پرسشنامهی ساکنان تدوین گردید .نتایج زیر پس از بررسی و تحلیل پرسشنامهها به دست آمده است:
• افت کیفیت بافت و تمایل ساکنان بومی به ترک محله
• تمایل نسبتا مناسب ساکنان به مشارکت در محله
• کمبود خدمات و فضاهای گذران اوقات فراغت از دید ساکنان
• بیان معضل ترافیک به عنوان مهمترین مشکل از دید ساکنان
• تمایل ساکنان به ارتقای کیفیتهای زیبایی شناختی بافت
• تضعیف هویت محلهای ناشی از کمبود فضاهای خاطره انگیز و هویت بخش
• خوانایی پایین محله به دلیل کمبود نشانههای محلی
 -3-3تحلیل مشکلیابی محله یوسفآباد :بیانیهی مشکالت
در این مرحله ،برای شناسایی مسائل و مشکالت محله ابتدا از طریق تحلیل وضع موجود ،به دستهبندی موضوعی مشکالت
محله پرداخته شده ،سپس برای شناسایی مشکالت اساسی از نظر ساکنان ،پرشسنامهای تدوین گردید .با استخراج نتایج
پرسشنامهها و تحلیل پاسخهای ساکنین ،مشکالت اساسی بر مبنای نظرات ساکنان شناسایی شد .در نهایت نیز با مطالعهی
اسناد فرداست و به کارگیری تکنیک استخوان ماهی مسائل کلیدی مطرح شده در آنها استخراج گردید .و در انتها مجموعهی
مشکالت اساسی استخراج شده از مراحل فوق ،تلفیق شد.
تصویر  -8فرآیند تحلیل مشکالت

تعیین و تحلیل
مشکالت
مشکالت حاصل از
برداشت میدانی اولیه

مشکالت استخراج
شده از اسناد فرادست

مشکالت استخراج
شده از شناخت و
تحلیل

مشکالت برآمده از
پرسشنامه

به کارگیری تکنینک
استخوان ماهی

 -4مطالعه تجربه جهانی و انتخاب نظریه توسعه پایه محله یوسفآباد :اصول راهبردی توسعه اجتماع
محلی
 -1-4مطالعه تجارت جهانی
در این مرحله تجارب موفق برنامههای توسعهی اجتماعات محله ای در کشورهای مختلف و در ارتباط با رویکردهای اتخاذ
شده ،مورد بررسی قرار گرفته و در جدول زیر ارائه شده  ،تا در تدوین راهبردها و سیاستهای اجرایی مورد استفاده قرار
گیرند.
تصویر  -9تجارب جهانی برگرفته شده از نمونه های مطالعاتی
Hoyt yards
(پورتلند)

Media city UK
(منچستر)

Koshigaya
(توکیو)

• استقرار فضاهای عمومی دسترس پذیر با
قابیلت پیاده روی از واحد همسایگی
• به حداقل رساندن فاصله ی عملکردهای
اساسی از واحد های مسکونی
• به حداقل رساندن نفوذ در پیاده روها

• فراهم کردن کاربری های مختلط در
فواصل با قابلیت پیاده روی و کاهش
وابستگی به خودرو
• محدود کردن ترافیک در داخل واحدهای
همسایگی به منظور ارتقای امنیت عابرین

• ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه
• بهبود و ارتقای کیفیت دسترسی ساکنان به
خدمات
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ادامۀ تصویر 9
Hoyt yards
(پورتلند)

•
•
•
•
•

Media city UK
(منچستر)

تامین پارکینگ(سواری ،دوچرخه ،موتور)
کاهش سرعت ترافیک در بافت
ایجاد مسیرهای دوچرخه در یکپارچگی با
خیابان
قرار گیری واحدهای مسکونی در فاصله با
قابلیت پیاده روی از خدمات محله
در نظر گرفتن خطوط اتوبوس و مسیرهای
دوچرخه

•
•
•
•
•

ایجاد میادین پیاده محور ،پارک ها جهت
تامین تسهیالت گذران اوقات فراغت
ایجاد فضاهای سبز سایه دار و دارای آبنما
رونق و بهبود کسب و کار و اشتغال
درگیر کردن ذی نفعان در فرآیند توسعه
کاهش آلودگی صوتی و هوا از طریق کاشت
درختان در امتداد محورهای ارتباطی

Koshigaya
(توکیو)

•
•
•
•
•

حمایت از کسب و کارهای کوچک محلی
خلق مشاغل جدید و نگه داشت و بهبود
مشاغل موجود
تنوع در ارائه انواع گونه های مسکن
بهبود استانداردهای زندگی
به کارگیری مشارکت ساکنان

 -2-4نظریه توسعه پایه پشتیبان برنامهریزی محله یوسفآباد
چالشهای اساسی پیش روی محلهی یوسف آباد ،بحران هویت ،کاهش تمایل ساکنان به ادامه سکونت در بافت ،نبود حس
تعلق نسبت به محله ،ضعف در مشارکت ،کاهش کیفیت زیست و آلودگیهای محیط زیستی ،حجم و تردد باالی ترافیک در
بافت و  ...است .بر این اساس نظریهی پشتیبان برنامهریزی برای این محله ،میبایست دربردارندهی تمامی ابعاد مذکور بوده
و اصولی را برای بهبود وضع موجود ارائه دهد .برای نیل به این هدف ،رویکردهای نوین مرتبط با چالشهای مذکور بررسی
شده و در نهایت اصول برگرفته از هرکدام در قالب نظریهی پیشنهادی در ارتباط با محله ارائه شده است.
تصویر  -10اصول قابل بهکارگیری در محلۀ یوسف آباد مستخرج از نظریه های مورد مطالعه

زمینه

رهیافت
نوزایی شهری

کیفیت زیست و
سکونت

توسعهی پایدار اجتماع محله ای
شهر سالم
نوزایی شهری

پایداری
اجتماعی

توسعهی پایدار اجتماع محله ای

(هویت و حس

• دسترسی اقشار متنوع ساکنین به خدمات و فعالیتهای گوناگون
• توجه به هویت بخشی به بافت
• ایجاد گزینههای متنوع حمل و نقلی

نیاز-مبنا

توسعهی پایدار اجتماع محله ای
شهر سالم

ترافیک

• قرارگیری اغلب مساکن در فاصلهی قابل پیاده روی(400-500متر) از مراکز خدمات
محلی

• توسعهی اجتماع محله ای با تاکید بر ایجاد مسکن و اشتغال بیشتر

نوزایی شهری

حمل و نقل و

• ایجاد خدمات محلهای برای تمامی ساکنان

شهر سالم

اجتماعی)

زیبایی شناختی

• اختصاص بخش بزرگی از سرمایه در جهت ارتقای کیفیت محیط کالبدی و عرصهی
عمومی

• ایجاد فضاهایی که مشوق تعامالت اجتماعی ساکنین باشد.
• طراحی به گونه ای که بهبود دید برای نظارت بر خیابان ها و فضاهای عمومی و
فضای بازی کودکان فراهم شود.
• اطمینان از امنیت ،سالمت ،دسترسی و جذابیت فضاهای عمومی

مکان ،عدالت
اجتماعی ،امنیت

اصول کاربردی در محله یوسف آباد

توسعهی پایدار اجتماع محله ای

• توجه به اصول طراحی در ایجاد فضاهای عمومی ،خیابانها
• ایجاد خوانایی در بافت
• توجه به ایجاد تسهیالت مناسب برای تمامی گروههای سنی به ویژه سالمندان در
طراحی فضاهای عمومی و خیابان ها
• آرام سازی ترافیک(کاهش حجم و سرعت ترافیک)
• طراحی پیاده روها و ایجاد تقاطعهای ایمن
• ایجاد مسیرهای پیادهروی ،دویدن و دوچرخه سواری در فضاهای باز
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ادامۀ تصویر 10
زمینه

اصول کاربردی در محله یوسف آباد

رهیافت
•
•

حمل و نقل و

شهر سالم

ترافیک

•
•

دسترسی ایمن فضاهای عمومی به مسیرهای پیاده و دوچرخه
ارتقای حمل و نقل عمومی(قرارگیری ایستگاههای حمل و نقل عمومی فاصلهی
قابل پیادهروی (400-500متر) از محلههای مسکونی
کاهش وابستگی به خودروی شخصی
طراحی خیابانها به گونهای که در اولویت اول عابر پیاده در نظر گرفته شود.

ماخذ :نگارندگان

 -5تحلیل جمعیتپذیری و تخمین نیاز به فضا در محله یوسفآباد
آینده نگری جمعیت ،اصلیترین داده برای هر برنامهریزی مخصوصا برنامهریزی کاربری زمین است ،چرا که بر اساس آن
میزان و سطوح فضای مورد نیاز برای سکونت ،ارتباط ،تجارت ،تسهیالت رفاهی و خدمات آیندهی شهر تعیین میشود .برای
محاسبهی ظرفیت جمعیت پذیری محله از تراکمهای پیشنهادی طرح تفصیلی منطقهی  6استفاده شده است .در نهایت با
توجه به اینکه ظرفیت جمعیت پذیری محله با جمعیت پیشبینی شده در افق (1400گزینهی پیشنهادی دوم با فرض افزایش
نرخ رشد جمعیت) نزدیکی داشت؛ لذا پیش بینی خدمات و تسهیالت محله برای جمعیت  56000نفر محاسبه گردید.
تصویر  -11گزینههای پیشنهادی پیشبینی جمعیت محله یوسفآباد در افق 1400
پیش بینی جمعیت در افق 1400
گزینه ها

مسیر

شرح

نرخ رشد

جمعیت

گزینه اول

تداوم روند کاهشی موجود

استفاده از مدل رشد نمایی براساس نرخ رشد وضع موجود

-.01

53500

گزینه دوم

افزایش نرخ رشد جمعیت

استفاده از مدل رشد نمایی براساس نرخ رشد پیشنهادی

.4

56000

گزینه سوم

افزایش نرخ رشد جمعیت استفاده از مدل رشد نمایی براساس نرخ رشد پیشنهادی طرح تفصیلی

.7

58000

ماخذ :نگارندگان
تصویر  -12سطوح مورد نیاز کاربری اراضی در محله یوسفآباد برای افق 1400
سرانه

سرانهی پیشنهادی طرح تفصیلی

مساحت مورد

موجود

منطقه 6

نیاز آینده

1.8

10

1.2

1.79

-.64
-7.42

کاربری

مساحت موجود

فضای سبز و باز

8.8

.08

آموزشی

2.43

.44

.32

درمانی-بهداشتی

8.26

1.51

.16

0.84

فرهنگی

.42

.08

.06

.9

.48

مذهبی

.33

.06

.24

.6

.34

ورزشی

.41

.08

.24

1.34

.93

جهانگردی-پذیرایی

4.26

.78

.16

.9

-3.36
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کمبود

مطالعات شهر و منطقه – بهمن  -1394شماره 1

 -6تدوین چشمانداز و بیانیه راهبرد محله یوسفآباد :چشمانداز ،راهبردها ،سیاستها و برنامههای
موضعی و موضوعی
 -1-6تدوین چشم انداز آرمانی محله یوسف آباد؛ افق 1400
چشم انداز توصیف روشن و فشردهای است از سیمایی که شهر یا محله در آینده و پس از به فعلیت درآمدن کلیهی توانهای
بالقوه اش پیدا میکند .سه ویژگی عمده ی چشم انداز عبارتند از :ضرورت ((روشن و فشرده بون)) ،معطوف به آینده بودن ،و
به فعلیت درآمدن تمامی توانهای بالقوهی شهر یا محله (گلکار .)1384 ،به عبارت دیگر ،تدوین چشم انداز برای یک محله
به مفهوم ارائهی هدفی به ساکنین جهت کلیهی تالشهایشان و توصیف چیزی است که احتماال در آینده به آن نایل خواهند
شد.
تصویر  -13مدل چشم اندازسازی ارگون

بر اساس مدل چشم اندازسازی ارگون ،یوسفآباد در افق :1400
محلهای است زیبا ،با هویت و سرزنده که با برخورداری از فضاهای عمومی سبز ،ایمن و هویت بخش ،حس تعلق
باالیی به ساکنان خود بخشیده است .این محله با دربرداشتن نشانههای شاخص شهری و تسهیالت مورد نیاز،
محرک حضور تمامی اقشار مختلف به ویژه سالمندان در فضاهای شهری است .آرام سازی ترافیک و ایجاد
تسهیالت مناسب برای عابرین پیاده ،این محله را به محلهای دوستدار پیاده تبدیل نموده است .تعریف یوسف
آباد به عنوان راستهی تخصصی درمانی در منطقه  6منابع اقتصادی باالیی را برای محله به ارمغان آورده است.

 -2-6تدوین راهبردها ،سیاست ها و برنامههای موضعی-موضوعی محله یوسفآباد
در این بخش ابتدا راهبردهای برنامه ریزی در  7زمینهی موضوعی (زمینههای تصمیمگیری) در قالب مجموع جداول زیر
تدوین گشته و بر اساس روش  QSPMاولویت بندی و راهبردهای برتر در هر حوزه (3یا 4راهبرد) انتخاب شده است و
سپس برای راهبردهای برتر سیاستهای برنامه ریزی تدوین شده و در نهایت برنامه های موضوعی و موضعی توسعهی محلهی
یوسف آباد ارائه میگردد.
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تصویر  -14راهبردها ،سیاست ها و برنامه های موضعی ،موضوعی محله یوسفآباد

زمینه

تقویت کیفیت زیست و سکونت در محله

راهبرد

سیاست ها

برنامههای موضعی و موضوعی

تامین کاربریهای
خدماتی مورد نیاز

 استفاده از اراضی بایر و مخروبه جهت
ایجاد کاربریهای خدماتی مورد نیاز

 ایجاد کاربریهای فضای سبز ،ورزشی ،فرهنگی ،بهداشتی-
درمانی(محلی) و مذهبی در  6.7هکتار اراضی بایر و مخروبه
(موضعی)

کاهش روند مهاجرت
ساکنان بومی از
طریق ارتقای کیفیت
خدمات

 تقویت مراکز محلهای و زیر محلهای
موجود

ساماندهی و خروج
کاربری های ناسازگار
با عملکرد مسکونی
بافت

 تعریف مراکز زیر محلهای جدید
 تدوین ضوابط و سازوکارهای اجرایی
جهت خروج تدریجی کاربریهای
ناسازگار از محله
 تعیین سایتهای مشخص جهت
انتقال کاربریهای ناسازگار با بافت
مسکونی به آنها
 ایجاد فضاهای سبز و باز در محله

بهبود و تقویت
فضاهای سبز و باز
عمومی در بافت

 ایجاد تنوع در فضاهای باز عمومی
شامل میادین ،پارک ها
 ایجاد فعالیتهای جاذب جمعیت در
فضاهای عمومی محله

 ایجاد مراکز زیر محلهای جدید شامل کاربریهای
کودکستان ،تجاری روزانه و فضای سبز زیرمحله (موضعی)
 تامین خدمات تفریحی ،فضای سبز ،بهداشتی-درمانی و
آموزشی در مراکز محلهای و زیر محلهای (موضعی)
 تدوین ضوابط و مقررات جهت خروج تدریجی کاربریهای
ناسازگار بافت مسکونی(موضوعی)
 تخصیص سایتهایی در لبههای جنوبی محله برای انتقال
تدریجی فعالیتهای ناسازگار (موضعی)
 ایجاد فضای باز عمومی در میدان اسدآبادی(موضعی)
 ایجاد فضاهای سبز در مراکز محلهای و زیر محلهای
(موضعی)
 ایجاد گشودگیهای فضایی مجهز به مبلمان شهری در
مراکز زیر محلهای (موضعی)
 ایجاد فرهنگسرا ،کافه ها و رستورانهای خیابانی در میادین
اسدآبادی و فرهنگ (موضعی)

ماخذ :نگارندگان

تصویر  -15راهبردها ،سیاست ها و برنامه های موضعی ،موضوعی محله یوسفآباد

راهبرد

زمینه

سیاست ها

برنامه موضعی و موضوعی

بهبود کیفیت محیط زیستی محله

ایجاد و تقویت سلسله مراتب
فضاهای سبز در محله

• توزیع فضایی فضاهای سبز در محله با قابلیت
دسترسی پیاده
• اعمال نظارت بر رعایت نسبت توده و فضا

• ایجاد فضاهای سبز در مراکز محله و زیر
محله ای(موضعی)
• تدوین ضوابط عملکردی به منظور کنترل
نسبت توده و فضا(موضوعی)

کاهش آلودگی هوا از طریق
تقویت سیستم حمل و نقل
عمومی

• ایجاد سیستم یکپارچهی حمل و نقل عمومی،
دوچرخه و پیاده در محور خدماتی اصلی محله
• ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی جهت پوشش
دهی مراکز محلهای و زیر محلهای

• تبدیل محور اصلی خدماتی محله به
خیابان کامل(موضعی)
• ایجاد خطوط اتوبوسرانی در محورهای
متصل به مراکز زیر محلهای (موضعی)

• مقاوم سازی بناها در برابر زلزله

• تدوین ضوابط و اعمال نظارت بر مقاوم
سازی بناهای جدید در برابر
زلزله(موضوعی)

اعمال نظارت و ضوابط
کنترلی بر روند ساخت و
سازها

ماخذ :نگارندگان
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تصویر  -16راهبردها ،سیاست ها و برنامه های موضعی ،موضوعی محله یوسفآباد

راهبرد

زمینه

•

تقویت هویت جمعی و
حس تعلق به محله

•

•

تحقق پایداری اجتماعی در محله

•
بهبود و تقویت ایمنی
و امنیت اجتماعی در
بافت

•
•

برنامه موضعی و موضوعی

سیاست ها
ایجاد پاتوقها و فضاهای جمعی
خودمانی
تدارک ساز وکارهای ویژه و فضاهای
خاص جهت برگزاری مسابقات ورزشی
محلهای
تقویت و تجهیز میادین قدیمی محله به
عناصر هویت بخش
رعایت اصول طراحی در پارکها و
فضاهای سبز مبتنی بر کاهش جرم و
جنایت
توسعهی کارکردهای متنوع فعال در
شب
ساماندهی اراضی مخروبه و پروژههای
نیمه تمام

• ایجاد قهوه خانهها ،کافهها و رستورانهای خیابانی در
امتداد محورها و میادین اصلی(موضعی)
• طراحی و تخصیص فضای ویژه برای برگزاری مسابقات
ورزشی (موضعی)
• استفاده از آبنما و مجسمه مشاهیر ایران در میادین اصلی
(موضعی)
• ایجاد فضاهای قابل دفاع ،نظارت طبیعی ،دید ،روشنایی و
اقدامات امنیتی در پارکهای محله (موضعی)
• ایجاد کاربریهای تجاری فعال در شب در امتداد محور
اسدآبادی و در بخش های داخلی بافت مسکونی(موضعی)
• تدوین ضوابطی جهت تزریق کاربریهای جدید مورد نیاز
به اراضی مخروبه و اتمام سریعتر پروژههای
ناتمام(موضوعی)

توزیع فضایی مناسب
کاربری های خدماتی
در ساخت و ساز های
جدید

• پراکندگی مناسب کاربریهای خدماتی
به گونه ای که دسترسی پیاده به تمامی
خدمات برای ساکنان فراهم گردد.
• تعریف مراکز محلهای و زیر محلهای

• تدوین ضوابط و مقررات مکان یابی کاربریهای خدماتی
در فاصلهی حداکثری  400متری از تمامی
ساکنین(موضوعی)

ایجاد فضایی مناسب
برای حضور تمامی
اقشار و گروه های
سنی

• تقویت و تجهیز فضاهای تفریحی و
گذران اوقات فراغت به الزامات مورد نیاز
سالمندان

• تجهیز پارکهای اصلی محله به تجهیزات مورد نیاز
سالمندان (موضعی)
• تجهیز فضاهای عمومی(میادین اصلی) و خیابان اسدآبادی
به مبلمان شهری مناسب سالمندان(موضعی)

ماخذ :نگارندگان
تصویر  -17راهبردها ،سیاست ها و برنامه های موضعی ،موضوعی محله یوسفآباد

زمینه

بهبود کیفیت شبکه های ارتباطی

راهبرد

سیاست ها

برنامه موضعی و موضوعی

محدودیت حرکت
خودرو در محله

• آرام سازی ترافیک در معابر اصلی محله
•  -وضع محدودیت در ورود وسایل
نقلیهی شخصی به محله

• استفاده از راهکارهای آرام سازی ترافیک در محورهای اصلی
اسد آبادی و فتحی شقاقی (موضعی)
• تدوین ضوابط کنترلی و اعمال نظارت بر اجرای طرح زوج و
فرد در محله (موضوعی)

تشویق ساکنان به
استفاده کمتر از حمل و
نقل شخصی

• ایجاد سیستم یکپارچهی حمل و نقل
عمومی ،دوچرخه و پیاده در محور اصلی
محله
• تعریف خدمات محلهای و زیر محلهای در
فاصلهی با قابلیت پیاده روی برای تمامی
ساکنین
• تعبیهی پارکینگ در محله

• تبدیل محور اصلی اسدآبادی به خیابان کامل(حمل و نقل
عمومی-پیاده و دوچرخه) (موضعی)
• ایجاد مراکز محلهای و زیر محلهای در فاصله  400متری از
تمامی ساکنان (موضعی)
• ایجاد پارکینگ در ورودی اصلی محله و میادین
اصلی(موضعی)

بهبود و تقویت
محورهای حرکت پیاده

• جلوگیری از تردد موتور در پیادهروها
• تعریض پیادهروهای واقع در امتداد
محورهای اصلی محله
• تقویت و تجهیز پیاده روها به مبلمان
شهری و کفسازی مناسب

ماخذ :نگارندگان
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•
•
•
•

تدوین ضوابط کنترلی جهت اعمال ممنوعیت در تردد و
پارک موتور در پیادهروها (موضوعی)
تعریض پیادهروهای واقع در امتداد محورهای اصلی(موضعی)
سنگفرش کردن پیادهروهای واقع در امتداد اصلی(موضعی)
ایجاد مبلمان شهری مناسب در امتداد محورهای اصلی محله
(موضعی)

مطالعات شهر و منطقه – بهمن  -1394شماره 1
تصویر  -18راهبردها ،سیاست ها و برنامه های موضعی ،موضوعی محلهی یوسفآباد

زمینه

برنامه موضعی و موضوعی

بهبود نقش اقتصادی محله

راهبرد

سیاست ها

تقویت و ساماندهی فعالیت-
های درشت مقیاس
فرامحله ای

• مکان یابی مجدد کاربریهای فرامحلهای
جهت خروج آنها از بخشهای داخلی
بافت
• تقویت فعالیتهای تجاری و خدماتی
فرامحلهای

توسعه اقتصاد محلی از طریق
ایجاد راسته تخصصی
بهداشتی-درمانی در جهت
ایفای نقش تخصصی در
منطقه  6تهران

• ساماندهی و بازتعریف فعالیتهای
بهداشتی درمانی در قالب یک راستهی
تخصصی

• ساماندهی فعالیتهای تخصصی بهداشتی درمانی در
قالب یک راستهی تخصصی در امتداد بخشی از محور
اسدآبادی و فتحی شقاقی (موضعی)

ساماندهی مشاغل غیررسمی
به منظور پیوستن به بخش
رسمی اقتصاد

• ایجاد مشاغل جدید به منظور پیوستن
مشاغل غیر رسمی به بخش رسمی
اقتصاد
• درنظر گرفتن تسهیالت ویژه برای
خوداشتغالی شاغالن به مشاغل غیر
رسمی

• ایجاد انواع فرصتهای شغلی برای تمامی گروههای
اجتماعی در بخشهای جنوبی بافت (موضعی)
• اعطای تسهیالت ویژهی خود اشتغالی و تدارک فضاهایی
برای عرضهی محصوالت غذایی و صنایع دستی در
پارکهای اصلی و مراکز محله (موضوعی)

بهبود و تقویت کسب و کار
محلی

• تقویت واحدهای خرد تجاری محله
• جلوگیری از ایجاد مراکز خرید بزرگ
مقیاس به منظور جلوگیری از تضعیف
کسب و کار محلی
• ایجاد فضایی برای باغبانی محلی
 Community gardeningدر محله

• تقویت واحدهای تجاری خرد محلی در امتداد محور
اصلی اسدآبادی(موضعی)
• تدوین ضوابط کنترلی جهت ممانعت از شکل گیری
مراکز تجاری بزرگ (موضوعی)
• تخصیص فضای باز سازمان آب به باغبانی محلی ساکنان
(موضعی)

• تدوین ساز و کارها و ضوابطی جهت انتقال تدریجی
کاربریهای فرامحلهای به لبههای جنوبی
محله(موضوعی)
• تقویت فعالیتهای تجاری و خدماتی واقع در لبههای
جنوبی و امتداد محور ولیعصر (موضعی)

ماخذ :نگارندگان

تصویر  -19راهبردها ،سیاست ها و برنامه های موضعی ،موضوعی محله یوسفآباد

زمینه

ارتقای کیفیت بصری-زیبایی شناختی

راهبرد

سیاست ها

برنامه موضعی و موضوعی

تقویت خوانایی بافت و
ارتقای تصویر ذهنی-
ادراکی از محله

• تقویت گرهها ،لبهها و نشانهها جهت
ایجاد یک استخوان بندی خوانا
• ایجاد عناصر نشانهای با بهره گیری از
تنوع شیب در محله
• به کارگیری تابلوها و عالئم نشانهای
در جهت بهبود خوانایی بافت

• استفاده از آبنما ،سبدهای گل ،گلجایها و هنرهای همگانی در
میادین اصلی محله (موضعی)
• ایجاد عناصر نشانهای جدید مانند آب نما در مراکز زیرمحالت
(موضعی)
• ایجاد تابلوها و عالئم نشانهای عابرین پیاده ،دوچرخه سواران و
سواره در نقاط تصمیم گیری محله (موضعی)

بهبود و تقویت ارزش-
های بصری در محله

• ارتقای کیفیتهای بصری ورودی و
میادین
• بهبود نماسازی ساختمانها
• حذف عناصر زائد و الحاقات نمای
ساختمانها

• طراحی ورودیهای مناسب برای محله(موضعی)
• تدوین ضوابط طراحی منظر و نماسازی لبهها و خیابان اصلی
محله (موضوعی)
• حذف عناصر زائد و الحاقات نمای ساختمانها در امتداد محور
اسدآبادی (موضعی)

• حفظ و تقویت دید به نشانههای
شاخص محلی و فرامحلهای

• تدوین ضوابط و مقررات کنترل تراکم ساختمانی جهت
جلوگیری از انسداد دیدهای مطلوب به نشانههای محلی(مانند
مسجد سادات) و فرامحلهای(مانند برج میالد) (موضوعی)

حفظ و تقویت دیدهای
مطلوب در بافت
ماخذ :نگارندگان
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تصویر  -20راهبردها ،سیاست ها و برنامههای موضعی ،موضوعی محله یوسفآباد

زمینه

راهبرد

سیاست ها

برنامه موضعی و موضوعی

تقویت مشارکت مردمی در تصمیم گیری های محلی

آگاه سازی و
اعتمادسازی توسط
نهادهای اجتماع
محلهای

• تهیهی ماهنامهها و خبرنامههایی جهت
آگاه سازی ساکنان از وضعیت محله
• آگاهسازی ساکنان از پیشرفت پروژهها و
محل هزینه اعتبارات جهت اعتمادسازی

• تهیه و توزیع ماهنامهها و خبرنامههایی از وضعیت محله در
مساجد و شورایاری محله(موضوعی)
• نصب تابلوهایی حاوی اطالعات پروژههای در دست اجرا در
میادین اصلی محله و تقاطعها(موضوعی)

افزایش مشارکت در
مدیریت محلی با
استفاده از سرمایههای
اجتماعی موجود

• ارتقای سطح دانش و تواناییهای ساکنان
در جهت مشارکت موثر در مدیریت
محله
• بهره گیری از مشارکت گروههای قدیمی
ساکن در محله ،اصناف و هیئت های
مذهبی در جهت بهبود وضعیت محله

• برگزاری کالسهای آموزش شهروندی برای تمامی گروههای
سنی و جنسی در مساجد و سرای محله(موضوعی)
• تقسیم مدیریت محله به زیرمحالت و تشکیل انجمنی
متشکل از گروههای قدیمی ساکنین ،اصناف ،هیئت های
مذهبی در مدیریت محلی(موضوعی)

• برگزاری فعال مراسم مذهبی و آیینی
خاص
• برگزاری مسابقات ورزشی محلهای

• برگزاری مراسم مذهبی مانند مراسمهای ماه محرم و  ...در
مساجد و حسینیهها(موضوعی)
• برگزاری مسابقات ورزشی محلهای در پارکها و فضاهای
عمومی میادین اسدآبادی و فرهنگ (موضوعی)

تقویت همبستگی
اجتماعی

ماخذ :نگارندگان

 -7معرفی برنامههای موضعی محله یوسفآباد
برنامههای موضعی ،پروژهها یا برنامههایی هستند که با قید مکان تدقیق و تحدید میگردند .این پروژهها غالبا برنامهبندی در
محلهای خاص محسوب میشوند و قید مکان نیز دارند (بهزادفر .)64 :1388 ،در این بخش بازطراحی خیابان اسدآبادی به
عنوان خیابان کامل و همچنین طراحی مرکز محلهی یوسفآباد ،به عنوان دو برنامهی موضعی پیشنهادی در محلهی
یوسفآباد معرفی و تشریح میگردند.
 -1-7برنامه موضعی  :1بازطراحی خیابان اسدآبادی به عنوان خیابان کامل
خیابان کامل خیابانی است که در آن دسترسی ایمن برای تمامی استفاده کنندگان را فراهم کند .این خیابان دسترسی و
حرکت ایمن را برای عابرین پیاده ،دوچرخه سواران ،وسایل نقلیهی موتوری و حمل و نقل عمومی امکان پذیر میسازد .گامها
و اقدامات پیشنهادی به منظور بازطراحی خیابان اسدآبادی به عنوان خیابان کامل در تصوی  21ارائه شده است.
تصویر  -21گام ها و اقدامات در بازطراحی خیابان اسدآبادی به عنوان خیابان کامل

پروژه موضعی  .1بازطراحی خیابان اسدآبادی به عنوان خیابان کامل
گام
 .1کاهش عرض خیابان
اسدآبادی

 .2طراحی مسیر پیاده
 .3طراحی مسیر
دوچرخه
 .4حمل و نقل عمومی

اقدامات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کاهش  6متری عرض سواره رو(از  17متر به 11متر)
ایجاد فضای سبز  .6متری میان مسیر رفت و برگشت
ایجاد پارکینگ حاشیه ای موازی به عرض  2متر در دو طرف خیابان
آرام سازی ترافیک در خیابان
افزایش عرض پیاده روها از 1.5متر به  2.5متر
تخصیص  0.5متر از عرض پیاده رو به فضای سبز درختکاری شده
سنگفرش کردن پیاده روها و تجهیز آن به مبلمان شهری مناسب (نیمکت ،تیر چراغ برق)
ایجاد مسیر درجه  1دوچرخه به عرض  1.2متر در دو طرف خیابان
ایجاد حاشیه(نوار حائل دارای پوشش گیاهی) با عرض  0.5متر
تعبیه پارکینگ دوچرخه در طول مسیر
ایجاد تسهیالت مورد نیاز مسافران حمل و نقل عمومی در خیابان کامل (ایستگاه ،نیمکت ،پناهگاه)

ماخذ :نگارندگان
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تصویر  -22مقطع عرضی پیشنهادی خیابان اسدآبادی به عنوان خیابان کامل

ماخذ :نگارندگان

 2-7برنامه موضعی  :2طراحی مرکز محله یوسف آباد
با توجه به تجمع کاربریهای خدماتی و تجاری به صورت خطی در امتداد محور اسدآبادی ،بهترین مکان جهت تعریف مرکز
محلهی یوسف آباد پیرامون این محور(به ویژه حدفاصل میدان اسدآبادی و پارک شفق) میباشد .به دلیل طول زیاد خیابان
اسدآبادی کاربری اراضی پیشنهادی در طول محور ارائه گردیده و میادین اسدآبادی به عنوان بخشی از مرکز محله طراحی
میگردد.
تصویر  -24موقعیت مرکز محله

تصویر  -23کاربری های پیشنهادی مرکز محله
جدول کاربریهای پیشنهادی
کاربری

نوع

مساحت (مترمبع)

فضای سبز و باز

فضای باز عمومی دو بخشی(پیاده)

-

ورزشی

فضای ورزشی روباز

1000

فرهنگی

فرهنگسرا

1500

تجاری-مسکونی

فروش آکواریوم و ماهی
تعاونی مواد غذایی ،فروش پوشاک و ...

1300

مذهبی

حسینیه

670

جهانگردی-پذیرایی

کافه و رستوران

400

پارکینگ

1پارکینگ خصوصی و  2پارکینگ عمومی

3300

ماخذ :نگارندگان

مقیاس1:2500

ماخذ :نگارندگان
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تصویر شماره  -25طراحی مرکز محله یوسف آباد (میدان اسدآبادی)

ماخذ :نگارندگان

فهرست منابع
بهزادفر ،مصطفی ،طرحها و برنامههای شهرسازی ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.1388 ،
پورنقی ،لیال .مسائل و مشکالت محالت شهری در عصر کنونی ،همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف،
.1389
طرح تفصیلی منطقه  6تهران ،1386 ،مهندسین مشاور نقش جهان پارس.
گلکار ،کوروش .چشم انداز شهر /محله؛ پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز ،نشریه
هنرهای زیبا ،شماره .1384 ،24
Callan Timothy, "bachelor of arts degree in sustainable community development",
Daeman College, 2002
Grunder Sherrie, "Toward a sustainable Community", www.shwee.uwm.edu, 2007
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برنامهریزی توسعه اجتماع محلی محله قلهک
دانشجویان :مهدی نورانی -علیرضا نوری
مقدمه
مسائل و مشکالت مربوط به جوامع شهری هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد .مسائلی از قبیل تراکم و ازدحام جمعیت
به خصوص در کالنشهرها ( رشد ماکروسفالی) ،توسعه بیش از حد فضای کالبدی ،آلودگی های مختلف محیط زیستی،
ترافیک سنگین ،شکلگیری رانت زمین و مسکن ،نا برابری و شکاف شدید طبقاتی ،گسترش دامنه فقر و بسیاری از معضالت
دیگر تنها بخش کوچکی از مسائلی هستند که به مرور زمان ماهیت پیچیده تر به خود می گیرند .از سوی دیگر ،نتیجه چنین
شرایطی ناپا یداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است .از این رو ،برای دستیابی به توزیع عادالنه منابع و سرمایه های
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،موضوع باال بردن کیفیت زندگی مبتنی بر رویکرد اجتماع محور چارچوب مناسبی را
برای توسعه پایدار شهری به دست می دهد .در فرآیند ارتقای کیفیت زندکی متغیرهای اجتماعی به خصوص سرمایه اجتماعی
نقشی کلیدی ایفا می کند ،چرا که هیچ توسعه ای بدون مشارکت محلی مردم ،رضایت مندی و اعتماد اجتماعی شکل نمی
گیرد.
مفهوم اجتماع محلی پایه ای برای ارتباط برنامه ریزان و مردم می باشد که اساس برنامه ریزی مشارکتی محسوب می شود.
از این رو اجتماع محلی را می توان به این شکل تعریف نموده که" مفهوم اجتماع دارای یک عنصر فیزیکی است .این مفهوم
گروهی از مردم را در برمی گیرد که در یک منطقه به لحاظ جغرافیایی تعریف شده زندگی می کنند و با همدیگر تعامل
دارند و دارای ویژگی سازگاری منافع و خواسته های مشترک است" .ویژگی خواسته های مشترک از نظر برنامه ریزان توسعه
از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،زیرا این ویژگی این مفهوم را در برداردکه یک اجتماع به احتمال زیاد درباره نیازها و طرح
های توسعه و در منطقشان دیدگاه مشابهی دارند.
با توجه ب ه ضرورت های بیان شده طرح توسعه اجتماع محله ای قلهک را در شش فصل در فرآیند زیر برنامه ریزی نمودهایم.

 -1معرفی محدوه مورد مطالعه و حوزهی راهبردی محله قلهک
 -1-1هدف
هدف از تدوین این بخش شناخت وضعیت و و روندها در حوزه پیرامون و درونی سیستم مورد بررسی برای دستیابی به
اطالعاتی در راستای توان سنجی و امکان سنجی محدوده مورد بررسی و تشخیص مشکالت موجود حوزه پیرامونی در ارتباط
با محله مورد برنامه ریزی ،در راستای تهیه پرسشنامه و همچنین تحلیل وضعیت کنونی برنامه ها و روندها در محله برای
دستیابی به نگاه درون محلی و برون محلی برای رسیدن به برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی است.
سطح یک حوزه فراگیر :محله قلهک در منطقه  3شهرداری تهران واقع گردیده است از این رو این منطقه برمحدوده طرح
تاثیر گذار است بنابراین محدوده موجود را ،میتوان به عنوان سطح  1از حوزه فراگیر در نظر گرفت.
 -2-1معرفی موقعیت منطقه 3
منطقه  3شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در بخش شمال شرقی شهر تهران قرار دارد .نقشه های در
دسترس در زمینه تحول کالبدی شهر نشان می دهد که قسمت عمده ساخت وسازدر محدوده کنونی منطقه 3شهرداری از
سال  1340به بعدآغاز می شود  .مالکیت عمومی دو پهنه بسیار بزرگ ازاین منطقه ( اراضی نظامی و تپه های عباس اباد در
جنوب و محدوده نمایشگاه بین المللی و صداوسیما در شمال ) در کنار مالکیت های کوچک و عمدتا خصوصی واقع در میانه
این دودر کنار ضوابط و مقررات و دستورالعمل های جاری وصادر شده برای آنها مشکل کنونی فضای کالبدی منطقه را رغم
زده و باغ ها و کوچه باغ ها و نیز خانه های ویالئی واقع در این محدوده را تدریجا از بین برده و تنها تصویر وخاطره آنها را
بر جای گذاشته است .
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این منطقه جمعیتی تقریبی معادل  290726نفر را در  91981خانوار در خود جای داده است .نرخ رشد جمعیت منطقه
 1/57درصد نرخ باسوادی معادل  95/5درصد و میزان اشتغال در آن معادل  95/5درصد می باشد  .این منطقه جزء مناطق
شاخص به جهت درصد باالی باسوادان به حساب می آید  .بر اساس آمار سال ( 1385ه ش ) مرکز آمار ایران مساحت
بوستانهای منطقه  1161106مترمربع است وسرانه فضای سبز آن به  21متر مربع برای هر نفر می رسد که با توجه به
استانداردهای بین المللی و استاندارد غالب در شهر تهران در موقعیت بسیار مطلوبی قرار دارد  .وجود  66سفارتخانه ومرکز
اقامت سفرا این منطقه را به صورت منطقه دیپلمات نشین شهر درآورده است  .وجود مراکز عمده تجاری  ،اقتصادی ،
موسسات دولتی  ،ادارات صداوسیما  ،مراکز آموزش عالی  ،بوستانهای فرامنطقه ای ،بیمارستانهای فوق تخصصی و همچنین
استقرار گذرگاههای وسیع شهری همچون بزرگراه شهید صدر ،شهید مدرس  ،شهید چمران  ،شهید همت  ،رسالت میادین
اصلی ونک  ،مادر واحتشامیه ضمن اتصال قسمت شمالی به جنوبی شهر روزانه سیل عظیم جمعیت شناور را به درون این
منطقه کشانده که این امر موجب ایجاد ترافیک سنگین در این محدوده می گردد  .وجود وسائل حمل ونقل عمومی ومترو
شهید حقانی به تخفیف بار ترافیک در این محدوده از شهر تهران کمک می کند.
 -1-2-1تقسیمات داخلی منطقه 3

منطقه  3شهرداری تهران دارای  6ناحیه و  12محله می باشد که نام آنها در جدول زیر ذکر گردیده است.
تصویر  -1تقسمیات درونی منطقه  ( 3سند راهبردی محبه قلهک )1391:

ناحیه

محالت

ناحیه 1

آرارات ،ونک

ناحیه 2

امانیه ،زرگنده

ناحیه 3

اختیاریه،درب دوم

ناحیه 4

داوودیه،سید خندان

ناحیه 5

قلهک ،دروس و قبا

ناحیه 6

کاووسیه

 -2-2-1روند توسعه

قرارگیری در کانون توسعه تدریجی شهر تهران و قرارگیری در میان شریان های اصلی ارتباطی سبب گردیده که منطقه 3
و به تبع آن محله قلهک در طول زمان همواره با ارزشمندتر شدن سرمایه گذاری ها روبرو شود.
ویژگی های مهم و تاثیر گذار حوزه پیرامونی محله قلهک:
•
•
•
•
•
•

دسترسی مناسب
وجود اتوبان ها و شریان های اصلی در اطراف منطقه
عمده ساخت و سازها از  1340و وجود وجود امکان شاخص شهری
بازسازی و نوسازی گسترده در بافت ( طرح تفضیلی)
افزایش رفاه
بعد خانوار ( 3.1کمتر از متوسط  3.6کشور)
نخبگی جمعیت
نرخ باسوادی باال  95.5نسبت به شهر
منطقه دیپلمات نشین شهر ( 66سفارتخانه و محل اقامت سفیر)

 -3-1تاریخچه محله
بطور کلی تاریخچه محله قلهک را می توان در تصویر 2مشاهده نمود:
65

مطالعات شهر و منطقه – بهمن  -1394شماره 1
تصویر  -2روند تاریخی محله قلهک (نگارندگان)

نوع کارکرد و توسعه

دوره
کارکرد ییالقی و باغ

قاجار
پهلوی اول

خارج شدن اراضی قلهک از تولی نمایندگان روس و انگلیس

پهلوی دوم

ساخته شدن قسمت اعظم اراضی حسن آباد در سال های  1335-1345و رشد مهاجرت به
تهران و توسعه محله
احداث اتوبان صدر در 1360
افزایش مهاجرت به منطقه

پس از انقالب اسالمی

 -4-1مطالعات اجتماعی و جمعیتی به منظور آینده نگری جمعیتی و اقتصادی
محله قلهک با داشتن جمعیت  20663نفر بر اساس داده های سازمان آمار و مساحت  90هکتاری دارای تراکم  229نفری
است و در واقع یکی از باالتزین میزان تراکم ها در منطقه است ( تراکم منطقه  104و تراکم محله قلهک  )1385:179که
نشان دهنده افزایش تراکم ها در پی باالرفتن میزان ساخت و سازها و افزایش ارزش اقتصادی فضا است که در نهایت به رشد
جمعیتی  11درصدی در برابر متوسط نرخ رشد شهر تهران با  0.9درصد نشان دهنده جمعیت پذیری بافت بوده است.
نکته قابل توجه جمعیتی محله نسبت جمعیتی نامتعادل محله به میزان  112است که فضایی کامال جنسیتی را ایجاد نموده
است .هرم سنی محله بیانگر شکل کامال متفاوت ساختار جمعیتی نسبت به تهران است و بر اساس نتایج تست ورتهام جمعیت
محله قلهک هم اکنون سالخورده می باشد.
تصویر  -3تقسیم بندی سنی براساس تست ورتهام (نگارندگان) تصویر  -4هرم سنی و جنسی ساکنان محله قلهک(مرکز آمار)1390:
جمعيت  60-64ساله

جمعیت 0تا 14

2574

جمعیت  65به باال

2485

کل جمعیت

20663

نسبت جوانی جمعیت

%12

نسبت پیری جمعیت

%12

جمعيت  50-54ساله
جمعيت  40-44ساله
جمعيت  30-34ساله
جمعيت  20-24ساله
جمعيت  10-14ساله

1500

1000

زن مرد
500
0

500

جمعيت  0-4ساله
1000

1500

یکی از مهمترین ویژگی های اجتماعی و جمعیتی هر بافتی ویژگی های کمی و کیفی مسکن در آن است ..میانگین متراژ
واحد مسکونی در محله قلهک  170متر مربع بوده که همراه با شاخص  1خانوار در واحد مسکونی و بعد خانوار  3.16نشان
دهنده رفاه اقتصادی در بافت است .
 -1-4-1سطح تحصیالت و سواد

میزان سواد در میان زنان و مردان برابر و  97درصد می باشد و به تکفیک سطح تحصیلی بر حسب درصد در جدول زیر
ذکر گردیده است:
تصویر  -5درصد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ساکن در محله قلهک (سازمان آمار)1390 :

ابتدایی
14

راهنمایی متوسطه
15

تحصیالت عالی و تکمیلی

غیره

21

2

48

 -2-4-1هویت محلهای
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یکی از جنبه های بسیار پررنگ اجتماعی در محله وجود عناصر متفاوت هویت بخش در محله بوده است که از امیان آنها می
توان به مسجد اعظم قلهک ،مسجد امام حسین ،باغ موزه آب  ،کلیسای قلهک ،موزه شهید مطهری را نام برد که راهی برای
تقویت هویت محله ای و هویت بخشی متفاوت به محله می باشند.
 -3-4-1مطالعات اقتصادی

قیمت باالی امالک و مستغالت در محله سبب گردیده تا تمایل برای ایجاد کارگاه های تولیدی به دلیل باالرفتن هزینه های
تولید به حداقل برسد و از سوی دیگر سبب تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در روند نوسازی و تبدیل مسکن به
کاالی سرمایه ای شده است.
در بخش اقتصادی نرخ باالی اشتغال  %89در مقایسه با وضعیت اشتغال  86درصدی کشور بیان گر وضعیت نسبتا مطلوب
بافت از لحاظ اشتغال است.
طبق آمارهای سازمان آمار عمده شاغالن بافت در گروه مشاغل پردرآمد می باشند (متخصصان،مدیران و کارمندان عالی
رتبه ) ولی بیشتر فعالیت های درون بافت مشاغل خدماتی بر طرف کننده نیاز روزمره ساکنین است که در مرزهای محله
هستند.
تصویر  -6نمودار فعالیت های و مشاغل ساکنین محله قلهک ( سازمان آمار)1390 :
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

کشاورزى …،
استخراج معدن
صنعتی(ساخت )
کشت و صنعت
تامین برق  ،گاز…،
شاغالن در…
ساختمان
عمده فروشى…
حمل ونقل…
فعالیت های…
ارتباطات و اطالعات
گروه مالی و بیمه
امالک و مستغالت
فعالیت های حرفه…
اداری و خدمات…
شاغالن در آموزش
سالمت انسان و…
اداره عمومی و…
هنر و سرگرمی
سایر فعالیت های…
فعالیت هاى…
سازمانهاوهیئت…
نامشخص و…
گروه قانونگذاران…
گروه متخصصان
گروه تکنسین…
کارمندان…
کارکنان خدماتى…
گروه کارکنان…
گروه صنعتگران…
گروه متصدیان…
گروه کارگران ساده

اهم ویژگی های اقتصادی محله قلهک به شرح زیر است:
• وجود فعالیت درشت مقیاس فرامنطقه ای و شهری(دانشگاه  ،بیمارستان و محورهای تجاری)
• توجیه اقتصادی جهت سرمایه گذاری برای نوسازی
• یکی از مهمترین و مؤثرترین پتانسیل های رشد و توسعه اقتصادی و کالبدی محله قلهک درآمد باالی ساکنان
است.
• داشتن مزیت نسبی در جذب سرمایه در محله به دلیل دسترسی به مناطق مرفه تر شهر
• برگزاری کارگاه های متفاوت مهارت آموزی در منطقه  3و در سرای محله قلهک برای تسریع رشد اقتصادی
 -4-4-1منزلت اجتماعی

با توجه به دو شاخص نوع اشتغال و میزان تحصیالت و با میزان تاثیر یکسان ،گرچه محله قلهک از جمله محالت با پرستیژ
و منزلت اجتماعی باال تهران است ،اما در درون بافت محله نیز منزلت اجتماعی کامال یکسان نیست و شاهد منزلت
اجتماعی باالتر بافت در قسمت های شمال غربی هستیم.
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تصویر  -7منزلت اجتماعی محله قلهک در سال ( 1394نگارندگان)

 -5-1مطالعات کالبدی
محله قلهک را می توان برا اساس جمعیت ،کاربری ها و شبکه ارتباطی به سه زیر محله تقسیم نمود که تقریبا بر هم منطبق
می باشند.
تصویر  -8زیرمحلههای محله قلهک بر اساس معیار های سه گانه در سال ( 1394نگارندگان)

 -1-5-1کاربری زمین در محله قلهک

بیشتر بافت محله قلهک را پهنه مسکون ی تشکیل داده است و کاربری تجاری در محله بیشتر در مرز محله واقع شده است.
بافت فشرده و ارگانیک مسکونی در شمال ،مرکز و غرب محله واقع شده و چندین قطعه بزرگ در محله وجود دارد .از جمله
کاربری های مهم محله می توان به کاربری دانشگاه آزاد و همچنین بیمارستان ایرانمهر اشاره نمود.
 کاربری خدمات درمانی

از لحاظ کاربری درمانی محله قلهک کمبودی ندارد و با وجود بیمارستان ایرانمهر در جنوب محله ارائه کننده خدمات درمانی
به سایر محالت نیز می باشد.
 کاربری خدمات آموزشی

از لحاظ خدمات آموزشی در سطح محله ،محله قلهک در شمال بافت دچار ضعف است .ازسویی وجود کاربری آموزشی
فرامحله ای دانشگاه آزاد برای محله و ساکنین معضالتی را نیز به دنبال داشته است.
 کاربری فضای سبز

کاربری فضای سبز هم به لحاظ سرانه و هم دسترسی در محله قلهک وضعیت نامناسبی دارد .میزان فضای سبز عمومی در
محله قلهک بسیار پایین است ،به شکلی که با در نظر گرفتن 1.6هکتار فضای سبز کنونی برای رسیدن به میزان استاندارد
کمبود  17هکتاری فضای سبز باید جبران گردد .اما میزان فضای سبز خصوصی باال است.
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 کاربری ورزشی

کاربری ورزشی هم به لحاظ سرانه و هم دسترسی در محله قلهک وضعیت نامناسبی دارد .میزان فضاهای ورزشی محله اندک
است و خارج از دسترس پذیری  300متری پیاده برای بخش قابل توجهی از ساکنین می باشد.
 کاربری مذهبی و فرهنگی

به واسطه وجود عناصر شاخص مذهبی و فرهنگی بافت در نقاط مختلف ،پوشش دسترسی به فضاهای مذهبی در محله کامل
است.
 -2-5-1زمان و فعالیت کاربری ها

یکی از عمده مشکالت مربوط به کاربری ها در بافت وضعیت زمان-فعالیت است زیرا که فعالیت ها در بافت پس از ساعات
اداری ( ساعت  )16به شدت در بافت کاهش یافته و این امر به سبب مسکونی شدن مطلق بافت می شود و همچنین وجود
تنها چند کاربری اداری و نبود کاربری تجاری و شبانه فعال در محله به این امر دامن زده است.
 -3-5-1سازگاری و مطلوبیت کاربری ها

نقشه های سازگاری و مطلوبیت در زیر می توان بیانگر این نکته هستند که اکثر کاربری های بافت سازگار بوده و تنها دو
کاربری دانشگاه آزاد و پردیس قلهک ناسازگار می باشند
همچنین وضعیت مطلوبیت کاربری ها مناسب بوده و کاربری های کامال نامطلوب عمدتا در حاشیه و مرز بافت حضور دارند.
تصویر  -9مطلوبیت کاربری ها(نگارندگان)

تصویر  -10سازگاری کاربری ها (نگارندگان)

 -6-1مطالعات محیط زیستی
اهم وی ژگی های محیط زیستی بافت را بصورت اجمالی میتوان به صورت زیر بیان نمود:
 .1کم بودن کاربری ناسازگار در محله
 .2مشکالت ناشی از عدم اتصال کامل فاضالب محله به فاضالب
 .3آلودگی های صوتی ناشی از ساخت و ساز
 .4آلودگی های ناشی از تردد بیش از حد خودرو
 .5با توجه به نوسازی بافت توسط سرمایه گذاران خصوصی کیفیت کالبدی مسکن در حال ارتقا می باشد.
 .6کمبود سرانه های خدماتی
 -7-1مطالعات حمل و نقلی
سلسه مراتب دسترسی در محله قلهک کامال مشخص است و در درون بافت دسترسی ها نسبتا مناسب می یاشد .از جمله
مزیت های محله وجود ایستگاه مترو در ضلع غربی و وجود مسیر خطوط  BRTدر شمال و غرب مجله است که سبب
دسترسی ساکنان به مدهای متفاوت حمل و نقل عمومی شده است .عالوه بر این موارد دسترسی به شریان های اصلی حمل
و نقل تهران را می توان از مزیت های این محله دانست که این موضوع مشکالتی از قبیل عبوری شدن بافت ،ترافیک در
برخی محورهای محله در زمان اوج ترافیک شده است .محله توجه زیادی به عابر پیاده ندارد و این موضوع از عرض کم پیاده
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رو ،کف سازی نامناسب ،مسدود بودن پیاده رو ها به دلیل فعالیت های عمرانی و ساختمانی و ورود اجباری آنها به سواره رو
و خطرات ناشی از آن به آسانی قابل فهم است.
 -8-1مطالعات مدیریتی
به طور کلی می توان ویژگی های مانند نیروهای جوان و تحصیل کرده در شهرداری منظقه  3و سرای محله فعال که دارای
سایت اینترنتی دارند را که میتواند تسهیلگر ارتباط اهالی محله باشد را از نکات مثبت محله دانست.
 -9-1پرسشنامه ساکنین
با کمک ساکنین محله بعنوان ذی نفعان اصلی برنامه ریزی محله  40عدد پرسشنامه تکمیل گردید .با توجه به جمعیت
زیرمحله ها و نسبت جمعیت هریک از آنها به کل جمعیت  18پرسشنامه در زیر محله  9(1مرد  7،زن) 11 ،پرسشنامه در
هر یک از زیر محله های  2و  7( 3مرد و  5زن) تکمیل گردید.
اهم موضوعات نتیجه گرفته شده پس از تکمیل پرسشنامه های سوی ساکنین به شرح زیر بوده است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

نارضایتی از مبلمان شهری
وجود روابط رسمی و غیر صمیمانه بین ساکنین و مالقات در فضاها و مراسم مذهبی
کاهش بعد هویتی و تغییر هویت محله
نارضایتی از برخی کاربری ها و حضور غریبه ها در محله
تمایل به مشارکت مالی و غیر حضوری در فعالیت ها
نارضایتی از اقدامات انجام شده از سوی شهرداری
با وجود مهاجرت های گسترده به بافت و کمبود برخی امکانات ساکنان تمایل به ادامه سکونت در محله هستند.
ساکنان از انجام فعالیت های هنری و تولیدی صنایع دستی در محله استقبال می کنند.
عرض کم پیاده رو مشکل اصلی عابرین پیاده است
اولویت ساخت پارک و فضاهای ورزشی -فراغتی از نظر ساکنین
مهمترین مشکل محیط زیستی بافت سر و صدا و مشکالت فاضالب است.

 -10-1جمع بندی  SWOTتصویری محله قلهک
پس جمع بندی کلیه نقاط قوت-ضعف و فرصت -تهدید محله ،مهمترین این عوامل در  SWOTتصویری گردآوری شده
است.
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تصویر  -11سوات تصویری محله قلهک

 -2مشکل یابی محله قلهک بر اساس اسناد فرادست ،مطالعات میدانی و پرسشنامه ها
 -1-2هدف
هدف از تدوین این فصل تعیین و تحلیل مشکالت بعنوان یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی شهری می باشد
بطوری که برنامه ریزی شهری بر پایه یک فرآیند کلی حل مشکالت پایه گذاری می شود ،که از تعیین و توصیف مشکل
شروع می شود که اشکال گوناگون تحلیل که ممکن است شامل مدل سازی باشد و سپس به سمت پیشگویی و نهایتا تجویز
یا طراحی برنامه که اغلب به ارزیابی راه حل های گزینه در حل مشکل متوسل می شود ،حرکت می کند .شناخت و تحلیل
مشکالت برنامه ریزی مهمترین گام در دستیابی به برنامه ریزی مناسب می باشد .از این رو شناخت همه جانبه از مشکالت
موجود در زمینه برنامه ریزی کمک بزرگی به برنامه ریزی و تدوین برنامه خواهد کرد.
 -2-2روش کار
در این فصل مهمترین مشکالت ساختاری محله که منجر به ایجاد سایر مشکالت می شوند اولویت بندی می شوند  .جهت
شناخت و اولویت بندی مشکالت ،به میزان اهمیت مشکالت مذکور در برنامه های فرادست ،پاسخ های داده شده به پرسشنامه
از سوی ساکنان و بررسی های ساختار فضایی محله قلهک از دید برنامه ریز پرداخته شده است .سپس از تلفیق نظرات سه
گانه ،مشکالت در دسته بندی زیر گردآوری شد:
 -3-2بیانیه مشکالت محلۀ قلهک
در این قسمت سعی شده است تا با جمع بندی بخش اول شامل مطالعات گرداورندگان و تحلیل پرسشنامه ها بیانیه مشکالت
محله قهلک در دسته های مختلف در جدول زیر ذکر شود.
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تصویر  -12دسته بندی و معرفی مشکالت محله قلهک (گرداورندگان)

شرح

عرصه
 عدم دعوت به حضورپذیری بافت

اجتماعی
و
جمعیتی

 فقدان فضای مکث در سطح محله
 کمبود امکانات فرهنگی و اجتماعی
 نارضایتی ساکنین از اقدامات شهرداری به دلیل به درازا کشیده شدن اجرای طرحهای عمرانی و شهری
 عدم تمایل و باور به مشارکت همه جانبه
 ضعف ساختار منسجم مدیریتی و اجتماعی برای تقویت ساختارهای واحد همسایگی و محله ای
 حکمروایی ضعیف در محله
 اشتغال به کار بخش قابل توجهی از جمعیت محله در نواحی و مناطق مرکزی شهر
 ناپایدار بودن منابع درآمدی شهرداری و از دست رفتن فرصت های فضایی و محدود شدن امکانات و تسهیالت خدماتی و
آسایشی به ازای تأمین این منابع از تراکم

اقتصادی

 تنها خرده فروشی بودن کاربری های تجاری درون بافت
 عدم تنوع فعالیت های اقتصادی در درون بافت
 باالرفتن قیمت امکالک و افزایش هزینه های تامین خدمات
 رکود و کاهش تمایل در سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی
 ضعف در سرانه و کیفیت خدمات ورزشی و تفریحی
 کمبود سطوح خدماتی رفاهی در غالب بخش های محله
 عدم تعادل توزیع اغلب کاربریها در سطح محله

کالبدی

 عدم رعایت سلسله مراتب توزیه خدمات و کاربری ها
 نبود اراضی ذخیره
 عدم سازگاری برخی کاربری ها با سطح محله ای
 وجود فرسودگی کالبدی در قسمتهایی شمالی و غربی محله
 وجود الحاقات نامناسب در بدنه محورهای اصلی
 ایجاد گره های دسترسی در بعضی از تقاطع های موجود در محله
 سرریز کاال و فعالیت در سطح پیادهروها
 قطع شدن مسیر سواره به دلیل ساخت و ساز
 کم عرض بودن پیاده رو و ورود عابر به معبر سواره

حمل و
نقل

 اغتشاش در کفسازی به لحاظ استفاده از مصالح ناهمگون
 تخریب مکرر پیاده راه به دلیل ساخت و ساز
 ترافیک عبوری بواسطه هم مرزی با خیایان شریعتی
 ازدحام خودرو در معابر بویژه در ساعات اوج
 یکطرفه بودن تعدادی از خیابان ها و وجود ترافیک به همین دلیل
 کمبود پازکینگ برای خودرو
 وجود آالینده های محیطی ناشی از ساخت و ساز

محیط
زیستی

 بوی نامطبوع ناشی از فاضالب بویژه در زمان بارندگی و مشکالت عدم اتصال فاضالب شهری
 عدم توزیع مناسب فضاهای سبز عمومی در محله با توجه به تقسیمات سلسله مراتب عملکردی
 عدم رسیدگی به درختان موجود در سطح معابر



تعداد کم سطل های زباله در معابر اصلی و فرعی

در نهایت فهرست نهایی اولویت مشکالت محله با توجه به امتیاز وزنی آنها بر اساس ضریب اهمیتی که پژوهش گران به هر
یک از آنها داده بودند به شرح زیر برای محله قلهک به دست آمد.
 .1کمبود امکانات فراغتی و فضای سبز
 .2عرض کم پیاده روها و نامناسب بودن محله برای حرکت پیاده و دوچرخه
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

تراکم جمعیت
کمبود پارکینگ و ازدحام وسیله نقلیه عمومی
فرسودگی و ناپایداری قطعات و کیفیت نازل واحدهای مسکونی
پایین بودن تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین در برنامه های عمرانی ،اجتماعی ،فرهنگی و...
کمبود امنیت و آرامش در محل
عدم دید و منظر به فضای باز و طبیعت
بو و سر و صدا
پایین بودن سطح بهداشت در معابر عمومی
کمبود خدمات عمومی
نبودن کفسازی و مبلمان مناسب

 -3مطالعه تجربه جهانی و انتخاب نظریه توسعه پایه :اصول راهبردی توسعۀ اجتماع محلهای قلهک
برای توسعه محله قلهک پس از بررسی نظریات متفاوت از  3نظریه به صورت تلفیقی استفاده خواهد شد.
 -1-3رویکرد Eco 2 city

رویکردی شهر-مبنا است که به دنبال ایجاد بستری توسعه یافته برای طراحی و تصمیم سازی همکارانه به صورت سیستمی
است تا در چارچوب سیاستگذاری که به پایداری و تاب آوری اهمیت میدهدرشد اقتصادی به همراه حفاظت از محیط زیست
را تضمین نماید.
 -2-3رویکرد LED

 LEDدرمورد فعالیتهای محلی است که باعث میشوند بازار عملکرد بهتری داشته باشد .هدف آن تغییر دادن بازارها و یا
جایگزین کردن آنها نیست ،بلکه بر جبران شکست بازار و هزینههای باالی مبادالت متمرکز است LED .درمورد ایجاد
چارچوب مساعد برای مشاغل است .ایده اصلی آن ،قابل محاسبه نمودن ریسک مربوط به اجرای مشاغل و حرف مختلف و
ایجاد اطمینان از اینکه آیا بازار برای آن مشاغل به درستی کار میکند ،است .اصول کلی این رویکرد شامل موارد  :ایجاد
عوامل محلی مساعد ،کمک به عملکرد بهتر بازارهای محلی و استفاده بهتر از منابع در دسترس محلی می باشد
 -3-3رویکرد سرمایه اجتماعی
به طور کلی سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر و حس همکاری متقابل و
اعتماد دوطرفه میان شهروندان با مدیران امور شهری است .همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایهاجتماعی موجب
تسهیل کنشهای اجتماعی میشود ،به طوری که در مواقع بحرانی میتوان برای حل مشکالت از سرمایهاجتماعی به عنوان
اصلیترین منبع حل مشکالت و اصالح فرآیندهای موجود سود برد.

 -4تدوین بیانیه چشم انداز برای محله قلهک در افق  10ساله
 -1-4هدف
چشم انداز توصیف روشن و فشرده ای از سیمای شهر در آینده و پس از به فعلیت درآمدن کلیه توان های بالقوه اش می
باشد .به عبارتی چشم اندازی که بر اساس ارزش های مشترک جامعه و ذینفعان شکل گرفته باشد راه برون رفت از محیط
تصمیم سازی های روز به روز و سیاست سلیقه ای است که بدون شک آینده مورد برنامه ریزی را تهدید می کنند.
برای محله قلهک از مدل اورگون برای چشم انداز سازی استفاده گردید .در ابتدا چشم انداز طرح جامع تهران و سپس چشم
انداز طرح تفضیلی منطقه  3و نظر مسوالن در این رابطه گردآوری و دسته بندی شد .سپس مشخص گردید که برای
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دستیابی به چشم انداز آرمانی محله در کجای مسیر هستیم ،سپس به کدام روی ره سپار هستیم مشخص گردید و در نهایت
خواست ما از محله در آینده در  5دسته مشخص گردید و در نهایت چشم انداز محله قلهک تدوین گشت.
 -2-4کجا هستیم؟
محله قلهک ،یکی از پرتراکم ترین محالت منطقه  3شهر تهران می باشد .با افزایش ساخت و ساز و اقدامات نوسازی از سال
های  1375به بعد و فروش تراکم در این محله ،جمعیت پذیری محدوده باال رفته و مهاجران بیشتری به محله وارد شده اند
که عمدتا دارای تخصص و سطح سواد باال می باشند که سبب تغییر هویت محله قلهک شده است  .در مجموع ساکنان این
محله خانوارهای با درآمد باال هستند که عالقمند به انجام فعالیت های هنری و صنایع دستی می باشند و تمایل نسبی در
مشارکت به امور مربوط به خود را دارند .ارزش اقتصادی فضا ،به صورت مداوم رو به افزایش است .از مشکالت اصلی محله
کمبود فضاهای جمعی و فراغتی و نبود فضای سبز عمومی و وجود آلودگی های محیطی است .مشکالت ترددی بافت شامل
پیاده رو های باریک و بی کیفیت و همچنین مشکالت پارکینگ و ازدحام خودرو در ساعات پیک است.
 -3-4به کجا می رویم؟
با توجه به روند افزایش قیمت ها و نوسازی ابنیه توسط بخش خصوصی ادامه افزایش ارزش اقتصادی فضا ،محله قلهک با
افزایش کیفیت کالبدی مواجه خواهد بود ولی با افزایش قیمت هزینه های تامین فضای سبز و فراغت عمومی افزایش می
یابد و کم کم تامین آن بعید به نظر میر سد .ساکنان به مشارکت در محله خود و ارتقا کیفیت آن عالقمندتر خواهد شد و
منزلت اجتماعی بافت افزایش خواهد داشت .وجود تمیل نسبی برای مشارکت اجتماعی فرصتی برای پررنگ تر شدن سرمایه
اجتماعی در محله و تسهیلگری برای مشارکت شهروندی و اقدام برای بهسازی محله خواهد بود.
 -4-4کجا می خواهیم باشیم؟
محله قلهک با وجود موقعیت مناسب ارتباطی در شمال تهران ،فعال بودن بازار مسکن و داشتن ساکنانی که نسبت به
سرنوشت محله خود حساس هستند و دارای یکپارچگی اجتماع است ،محله ای پر رونق و سرزنده که کیفیت زندگی در آن
در حد قابل قبولی بوده و محله ای مناسب برای زندگی و کسب و کار است.
در نهایت برای دستیابی ب ه چشم انداز نهایی برای محله ،ابتدا چشم انئازهای گوناگونی بر اساس یک چارچوب متشکل از
بخش های اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،حمل و نقلی و محیط زیستی تعریف گردید .که برآیند آنها شعار زیر بعنوان چشم
انداز محله قلهک می باشد:
چشم انداز محله قلهک :قلهک ،محلهای پایدار(سرزنده ،پررونق ،سبز و پیاده مدار)

 -5بیانیه اهداف و راهبردهای محله قلهک
 -1-5هدف
هدف این بخش تعیین ارزش ها ،اهداف کلی  ،راهبردها ،سیاست ها برای برنامه می باشد .این مرحله چارچوب برنامه ریزی
اجرایی یا عملیاتی را تعیین می کند یا هدف برای سازماندهی و هدایت مجموعه ای از عملیات ،تدبیر و تدارکات با هدف
پیروزی و یا در صورت عدم امکان پیروزی ،شرایطی را که موجب شود که تحمیل کمترین شکست را فراهم سازد .از این رو
با تدوین اهداف ،راهبرد و سیاست ها در غالب طرح راهبردی ،هدایت شهر و اعمال نظارت سیاست ها و اقدامات عملی و
موثر محتمل تر می گردد.
به این منظور ابتدا اهداف کلی جهت ارتقای زیست و سکونت در محله در  5دسته تقسیم بندی گردید:
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تصویر  -13چارچوب اهداف برای دستیابی به چشم انداز محله قلهک ( نگارندگان)

چارچوب اهداف محله قلهک

اجتماعی

تقویت مشارکت پذیری ساکنان محله و ارتقاء سرمایه اجتماعی
افزایش عدالت فضائی و محیطی

اقتصادی

دستیابی به کارائی و مزیت اقتصادی

کالبدی

توسعه موزون – پایدار

حمل و نقل
اکولوژی

بهبود شاخص های ایمنی و امنیت در بافت
ارتقاء کیفیت زندگی در محله

سپس برای دستیابی به راهبردها ابتدا لیستی از کلیه قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدهای محله را در  5دسته تهیه
نمودیم و آنها را در جدولی متقاطع قراردادیم تا بتوانیم  4نوع راهبرد تهاجمی ،محافظه کارانه ،رقابتی و تدافعی را تهیه
نماییم .سپس نتایج حاصل از ماتریس تقابلی برای محله قلهک سپس به روش  QSPMاولویت بندی شده و راهبردهای
منتج شده در سه سطح راهبردهای با اولویت  - 1راهبردهای با اولویت  -2راهبردهای با اولویت  3دسته بندی شده است
که راهبردهای با اولویت  1به شرح زیر است:

تصویر  -14راهبردهای اولویت  1محله قلهک (نگارندگان)
راهبرد

شرح راهبرد

امتیاز

1

چند عملکرد سازی کاربری آموزشی (ایجاد کاربری های متواتر)

WO2

1.65

2

ایجاد کاربری مختلط درون محله

TW9

1.55

3

گسترش فعالیت های سرای محله در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی و فراغتی ،جهت آموزش احترام به
حقوق شهروندی و افزایش نظارت اجتماعی در محله

WO1

1.51

4

ایجاد فرصت های شغلی با توجه به توانایی های محله

WO3

1.5

5

تامین سرانه مورد نیاز فضای سبز در روند نوسازی ها

WO8

1.5

6

ایجاد زیر ساخت سبز

0TW1

1.49

7

توجه به ظرفیت معابر و زیرساخت های محله در روند نوسازی ها

TW4

1.47

8

بهسازی و نوسازی قطعات ناکارآمد

WO4

1.46

9

افزایش فعالیت های شبانه روزی در محله در جهت باال بردن امنیت در شب و افزایش نظارت اجتماعی
و سرزندگی

TW1

1.46

10

ایجاد پیاده راه و مسیر اختصاصی دوچرخه

TW5

1.46
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 -2-5سیاست های طرح برای راهبردهای اولویت  1در محله قلهک
تصویر  -15راهبردها و سیاست های برنامه توسعه اجتماعی محلی محله قلهک (نگارندگان)

راهبرد
چند عملکرد سازی کاربری آموزشی
(ایجاد کاربری های متواتر)

سیاست


استفاده از زمین های بازی مدارس برای خدمات دهی به بزرگ ساالن



استفاده از زمین های بازی مدارس برای فروشگاه و نمایشگاه صنایع دستی



ایجاد کاربری های پشتیبان حمل و نقل عمومی پیاده مدار  ،مراکز خرده فروشی ،خدمات تکثیر
،آرایشگاه



تشویق ساکنان به نوسازی امالک خود با امکان استفاده مختلط



گسترش فعالیت های سرای محله در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی و فراغتی ،جهت آموزش
احترام به حقوق شهروندی



برگزاری کالسهای آموزشی طراحی برای زنان ،کودکان و سالمندان



نمایشگاه صنایع دستی



توسعه کارآفرینی متناسب با نیازها و فعالیت های ساکنین

ایجاد کاربری مختلط درون محله

گسترش فعالیت های سرای محله در
زمینه های گوناگون
ایجاد فرصت های شغلی با توجه به
توانایی های محله

تامین سرانه مورد نیاز فضای سبز در
روند نوسازی ها

ایجاد زیر ساخت سبز

توجه به ظرفیت معابر محله در روند
نوسازی

بهسازی و نوسازی قطعات ناکارآمد

افزایش فعالیت های شبانه روزی در
محله
ایجاد پیاده راه و مسیر اختصاصی
دوچرخه



افزایش سطح خدمات محلی ،ناحیه ای در حاشیه محورهای اصلی محله



تملک تدریجی امالک در مقیاس بزرگ با کاربریهای مختلف جهت ایجاد فضاهای سبز  ،باز و
عمومی



توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی در سطح محله بر اساس سرانه های مورد نیاز فضاهای فرهنگی
و ورزشی



استفاده از تجهیزات تولید انرژی در پیاده رو ها



استفاده از سطل های زباله مبدل



تشویق و الزامی سازی استفاده از پنل و گرم کننده های خورشیدی



تشویق و الزامی سازی استفاده از بام سبز برای ساختمان های جدید



نظارت بر قوانین شهرسازی مربوط به تراکم ارتفاع در ساخت و سازها



اعمال سیاستها و ضوابط تشویقی و حمایتی برای تعریض معابر



اعطای امتیازات تشویقی در راستای تجمیع و نوسازی بناهای مسکونی فرسوده در جهت افزایش
پایداری و افزایش مساحت قطعات مسکونی



نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مقاوم سازی ابنیه



خرید قطعات ریز دانه و تامین فضای های مورد نیاز ماندد پارک



تزریق فعالیتهای عصرگاهی و شبانه همچون ،کافه و رستوران و پارک



جانمایی فعالیت های عصرگاهی و شبانه به صورت متوازن و پراکنده



بهبود روشنایی معابر و نورپردازی مناسب



طراحی مسیر پیاده با توجه به زاویه تابش و همچنین وزش باد



در نظر گرفتن تسهیالت مناسب برای دوچرخه مثل پارکینگ-ایجاد محور

 -6سیاست گذاری و طراحی محله قلهک
 -1-6هدف
آینده نگری جمعیت مورد مطالعه یکی از داده های اصلی برای هر برنامه ریزی مخصوصا برنامه ریزی کاربری زمین است،
چرا که بر اساس آن میزان  .سطوح فضای مورد نیاز برای سکونت ،ارتباط ،تجارت ،صنعات ،تسهیالت رفاهی و خدمات آینده
ی شهر تعیین می شود .البته با توجه به تغیی رات ناگهانی و نامعلومی ها نمی توان به طور کامل از نتیجه آینده نگری جمعیت
اطمینان حاصل کرد .و همواره در سطح حدس و گمان باقی می ماند .در این بخش ابتدا به محاسبه ظرفیت پذیری و جمعیت
پذیری پرداخته شده است.
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 -2-6ظرفیت تصرف
 -1-2-6اراضی مناسب توسعه ی درونی محله قلهک

درجه اول  :اراضی با قابلیت پاکسازی که شامل بناهایی با کیفیت تخریبی ،بناهایی با مصالح کم دوام و بی دوام مانند خشت
یا گل  ،بناهایی با کاربری ناسازگار موجود در شهر مانند صنایع موجود در شهر که نیاز به جابجایی و انتقال به خارج شهر
دارند و بناهای متروکه می شود.
درجه دوم :اراضی خالی و بایر شهر به همراه اراضی کشاورزی کوچک مقیاس در درون بافت
درجه سوم :ارضی با قابلیت افزایش تراکم که این اراضی شامل ارضی می شوند که تراکمی پایین تر از تراکم مصوب را به
خود اختصاص داده اند.
اراضی مناسب

توسعه درونی

تصویر  -16ظرفیت قابل تصرف درونی (نگارندگان)

-

اراضی خالی

بافت فرسوده

کاربری های ناسازگار

اراضی سبز قابل توسعه

جمع کل

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

مترمربع

10978

10007

-

20985

 -2-2-6جمعیتپذیری محله قلهک در افق طرح



با توجه به کمبود سرانه موجود و نبود اراضی قابل تصرف برای توسعه جدید



با توجه به روند نوسازی واحد های مسکونی و نیز افزایش قیمت زمین ،میانگین تراکم ساختمانی  300درصد در
نظر گرفته شده(تراکم ویژه)



با توجه به این که قالب ساکنین محله از لحاظ در آمدی در طبقه ی مرفه قرار دارند و نیز با توجه به درشت دانگی
قطعات(میانگین420:متر مربع) و لزوم رعایت سطح اشغال 60درصدی ،متوسط زیر بنای هر واحد مسکونی 126 ،
متر مربع در نظر گرفته شده است.

 -3-6تدوین سیاست جمعیتی نهایی برای محله قلهک
با توجه به تنها  2هکتار مساحت قابل تصرف برای توسعه و در نظر گرفتن تراکم ویژه ( )300در نهایت  902نفر به محله
افزوده خواهد شد که بیانگر رشد  % 0.33می باشد
بر اساس محاسبات انجام شده در نهایت برای  21565نفر سکنه محله قلهک تامین خدمات انجام خواهد شد.
در نتیجه تغییرات نوع کاربری ها و تامین خدمات برای ساکنان محله قلهک سازمان فضایی جدیدی برای محله پیشنهاد
گردید و در نظام فضایی جدید محله به دو زیر محله ( شمالی – غربی و جنوبی شرقی) تقسیم شد تا از حالت متوازن تری
برخوردار گردد .برای محور یخچال نیز مسیر ویژه اتوبوس در نظر گرفته شد تا ساکنان محله جنوبی -غربی با سهولت بیشتری
به حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشند .به منظور افزایش کیفیت زیست و سکونت مسیر پیاده راه ،که به تکنولوژی
هایی دوست دار محیط زیست و تولید کننده انرژی الکتریسته مانند مسیر الکتریسیته فشاری و چراغ های فوتوولتاریک
مجهز است ،حد فاصل زیر محله  1تا زیر محله دو همراه با پارک خطی که میزبان نمایشگاه آثار و تولیدات صصنایع دستی
و هنری خواهد بود ،احداث خواهند گردید تا در کنار حضور کاربری های جذاب تر پیوندی میان زیر محلهها و مرکز محله
باشد و کانونی برای شکل گیری مراودات اجتماعی باشد و اصلی ترین کانون حیات اجتماعی پس از خانوده باز احیا شود.
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 -4-6سازمان فضایی پیشنهادی
در نهایت سازمان فضایی زیر برای محله قلهک بر اساس نیازهای خدماتی ،سرانه ،جمعیت پیش بینی شده و ظرفیتهای
محله پیشنهاد گردید.
تصویر  -17سازمان فضایی پیشنهادی برای محله قلهک ( نگارندگان)

مرکز محله
مرکز زیر محله
محور محله ای
محور زیر محله
آب موزه
پهنه مسکونی
پهنه سبز
پهنه آموزشی
پیاده راه
آرام سازی ترافیک
توسعه حول ایستگاه مترو

زیر
محله1

زیر محله2

 -5-6برنامه اقدام برای محله قلهک
در نهایت به منظور اجرایی سازی سیاست های مطرح شده و دستیابی به سازمان فضایی پیشنهادی ،پروژه های موضوعی
و موضعی متفاوتی برای بافت در سه سطح زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت تعریف شد که در جداول زیر آورده شده است.
تصویر  -18پروژه های موضعی پیشنهادی برای محله قلهک ( نگارندگان)

برنامه اقدام پرژه های موضعی
کوتاه مدت


تهیه و اجرای طرح آرامسازی در
خیبان یخچال



راه اندازی خانه کودک و تجهیز آن
جهت فعالیت های کودکان نظیر بازی
های فکری ،بازی با اسباب بازی،
آموزش و  ...در مرکز زیر محالت و
سرای محله



اختالط کاربری ها در ساخت و
سازهای جدید

بلند مدت

میان مدت


تامین خدمات اولویت دار محله مانند
فضاهای ورزشی ،پارکینگ و فضای
سبزدر مراکز زیرمحالت



تملک زمین های برای توسعه و احداث
کتابخانه عمومی و نیز توسعه پارک و
تجهیز آن به وسایل بازی کودکان



راه اندازی و تجهیز خانه کارآفرینی
محله در سرای محله جهت جذب بانوان
و جوانان محله به صنایع خانگی و
مشاغل محلی



اجرای پروژه های تفریحی-تجاری در
نواحی پیرامون ایستگاه های مترو ،با
مشارکت بخش عمومی و خصوصی



تزریق کاربری های شبانه روزی به
مراکز خدماتی( از قبیل رستوران های
محلی ،مراکز خرید و تجاری های خرد
مقیاس)



تهیه و اجرای طرح پیاده راه سازی محله
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تصویر  -19پروژههای موضوعی پیشنهادی برای محله قلهک ( نگارندگان)

برنامه اقدام پرژه های موضعی
کوتاه مدت

بلند مدت

میان مدت



اطالع رسانی درمورد اقدامات
تشویقی ،تسهیالت و حمایتهای
نوسازی در نظر گرفته شده



آموزش ،ترویج و تبلیغ محلی درباره
ناپایداری و سوانح طبیعی و راههای
مدیریت بحران



تهیه طرح تجدید حیات محله با
محوریت توسعه اجتماع محله ای و
با مشارکت مردم و نهادهای مردمی



مکانیابی ،تملک زمین و احداث
پارکینگهای عمومی مشارکتی



ارائه ضوابط کاربری های مختلط
برای نواحی بازسازی و نوسازی شده



سازماندهی کمیته مدیریت بحران
در محله



طراحی ،ساماندهی و مکانیابی
مبلمان شامل روشناسیی و سطل
زباله



توسعه فعالیت های سرای محله و
برگزاری کالس ها و محفل های
فرهنگی ،هنری متناسب با تمایالت



ارائه مشاوره حقوقی رایگان و
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ
بجهت افزایش آگاهی مالکان



ایجاد بسترهای قانونی جهت
تشکیل شوراهای محله و تشکل
های داوطلبانه اصناف گوناگون




تهیه و اجرای ضوابط تجهیزات
ساختمانی سبز برای ساختمان
های جدید

ارائه تسهیالت بانکی ،تخفیف در
عوارض و مالیات و پیش بینی فضا
برای تشویق بخش خصوصی به
سرمایه گذاری در فعالیت های
تفریحی و فرهنگی

 -7طراحی یک از پروژه های مطرح شده در برنامه (پیاده راه محله قلهک)
 -1-7هدف
به منظور افزایش پایداری محله قلهک ،برطرف کردن برخی نیازهای محیط زیستی و همچنین نیازهای اجتماعی محله ،پروژه
پیاده راه سازی در محله قلهک بعنوان پروژه ای با اهمیت انتخاب و طراحی گردید.
 -2-7مختصات پیادهراه
این پیاده راه مرکز زیر محله یک در قسمت شمالی محله را به مرکز محله متصل می نماید و سپس مرکز محله را به مرکز
زیر محله در قسمت جنوبی اتصال می دهد .در طول قسمت شمالی این مسیر سعی شد تا با ایجاد یک پارک خطی جذابیت
مسیر برای عابر پیاده افزایش یابد و این مسیر بتواند میزبان نمایشگاه های صنایع دستی و هنری گوناگون در مناسبت های
مت فاوت باشد .عالوه بر آن در طراحی این مسیر استفاده از تکنولوژی های تبدیل انرژی مانند چراغ های روشنایی همراه با
صفحات خورشیدی و همچنین مسیر های پیاده رویی حساس به فشار که فشار مکانیکی را تبدیل به انرژی الکتریسته می
نمایند ،اندیشیده شده است.
در تقاطع مسیر پیا ده را با خیابان یخچال برای حفظ امنیت پیاده و مسدود ننمودن جریان ترافیک خیابان یخچال از راهکار
آرام سازی با تغییر کف پوش و ارتفاع استفاده خواهد شد.
در ادامه مسیر از مرکز خطی محله به سمت مرکز زیر محله دو پیاده راه نقش دسترسی و حضور امن برای دانش آموزان و
وا لدین آنها را بازی خواهد نمود و از سویی مسیری هموار برای ساکنین زیر محله دو برای دسترسی به خدمات مرکز محله
و از آنجا به خارج محل خواهد بود.
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