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 عنوان پروژه: -1

 برنامه عملیاتیشهر تهران و ارائه  8منطقه  3ناحیه مطالعه و بررسی زیست پذیری محالت 

 پروژه: سطح -2

  (               عمده)معامالت سطح بزرگ معامالت متوسط(سطح متوسط(                 (جزئی)معامالت سطح کوچک   

 بردارو بهره دهنده شنهادیپ -3

 8شهرداری منطقه بردار: بهره 8منطقه شهرداری  :دهنده شنهادیپ

  مسئلهبیان و تشریح  -4

بوده  یاندهیفزا شهر ایران در چند دهه اخیر شاهد گسترش کالبدی و افزایش جمعیت نیتربزرگپایتخت و  عنوانبهشهر تهران 

 شدهخارجاز ساختار کالبدی، فرهنگی و اجتماعی خود  هامحلهکه افزایش روند مهاجرت به این شهر باعث شده تا  یاگونهبهاست 

شود، بدون آنکه نظام  دهیپاشازهمو فراتر از ظرفیت زیستی خود جمعیت داشته باشند. همین عامل سبب شده که نظام سنتی محله 

( از طرف دیگر این نوع رشد فراتر از ظرفیت شهر، 38، 6881، ینیحسشاهکامل جایگزین آن شود. )رهنمایی و  صورتبهجدید 

اخیر مشکالت شهری فراوانی که  یهاسالدر  کهیطوربهزیست پذیری شهری هماهنگ باشد.  یهاشاخصنتوانسته است با 

ان ، زیست پذیری بسیاری از محالت شهر تهردستنیازاری از موارد آلودگی هوا، ترافیک، کیفیت نامطلوب محیط زندگی و بسیا

 6831تا  6831مثال از سال  طوربهنبوده است.  مستثناتهران نیز از این قاعده  8منطقه  ساخته است. روبرو یادهیعد یهاچالشرا با 

کالبدی و عملکردی  یهایدگرگونمنطقه در اثر است و برخی از محالت این  شدهافزودههزار نفر به جمعیت این منطقه  11حدود 

و همین عوامل سبب گردیده که برخی  انددهیدبه لحاظ فرهنگی، کالبدی و زیرساختی و ... صدماتی به خود  هدادرخ هاآنکه در 

 ازجمله. انددادهازدستبه لحاظ زیست پذیری حالت پایداری خود را  8منطقه  8ناحیه محالت  ازجمله 8ی منطقه نواح محالتاز 

)ورزشی،  خدماتی یهاتیفعالدسترسی نامناسب به ، کمبود امکانات زیرساختیبه  توانیم 8در منطقه  8خصوصیات محالت ناحیه 

 یهاتیمحدود ،ذکرشدهخدمات  عملکردی یهاینارسائفقر خدماتی و  جهیدرنت و فضای سبز(سوله بحران و تفریحی، پارکینگ، 

خدمات  مراتبسلسلهنبودن  مندنظام، یت سکونت و کیفیت محیطی نامطلوب، کیف(معابر عرضکم یهاشبکه) ازجملهکالبدی 

مخروبه در برخی نقاط از  یهاخانهو  رهاشدهبایر  یهانیزمدر برخی معابر محالت،  روسوارهو  روادهیپشهری، عدم تفکیک 

بسیاری و  8بصری در برخی نقاط محالت ناحیه الت، کاهش کیفیت عدم امنیت و جرم خیز بودن بافت در برخی نقاط محمحالت، 

شته باشند. محالت زیست پذیر دا تسنخیت کمی با محالی شده است که محالت منجر به ایجاددیگر در این زمینه،  معضالتاز 
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ه کلیه مسائل و مشکالتی که است. با توجه بهای سبالن، لشگر، مجیدیه، تسلیحات، کرمان و وحیدیه محله به نام 1شامل  8ناحیه 

پژوهش بررسی مفهوم زیست پذیری محالت با توجه به هدف از این  .شده است 8منجر به ایجاد محالت کم برخوردار ناحیه 

با توجه به  8و بررسی مسائل و مشکالت ناحیه  . پس از بررسی مفهومی زیست پذیریاست 8منطقه  8ناحیه  یهایژگیووضعیت و 

کیفیت محیطی،  یارتقاو معیارهای  هاشاخصمیدانی و مصاحبه با ساکنین و نخبگان مدیریت شهری و ... و استخراج  یهایبررس

انطباق داده و ابعاد وضعیت موجود( منطقه )این  8آن را با شرایط خاص محالت ناحیه  ، اجتماعی و ...یطیمحستیزخدماتی، 

ریزی برنامه )اسناد باالدستی، سند توسعه محلی و ...( شدهفیتعر اهدافبا توجه به  ورا به ترتیب اولویت استخراج کرده  ازیموردن

در راستای کاربست آن  اقدامات اجراییجهت دستیابی به  8زمانی و مکانی در گستره فضایی ناحیه  یاثربخشعملیاتی با مقیاس 

 انجام دهد.

 کلمه( 111)حداکثر اهداف  -5

 8منطقه  8ست پذیری محالت ناحیه زیو ابعاد  هامؤلفهارائه  -

 .8بر وضعیت حاکم بر زیست پذیری محالت ناحیه  سازوکارتحلیل ساختار و  -

 در پژوهش کاررفتهبهبا توجه به ابعاد  8تدوین برنامه عملیاتی جهت زیست پذیر کردن محالت ناحیه  -

 یاجرایبه لحاظ برنامه عملیاتی و اقدام  8محالت ناحیه  یبندتیاولو -

 کلمه( 311)حداکثر مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع( -6

 (.6881تهران )طرح جامع شهر  -

 .8طرح تفصیلی منطقه  -

 8منطقه  8سند توسعه محالت ناحیه  -

 .(6013-6838تهران )سوم شهر  سالهپنجبرنامه  -

 و... . -

 پیشینه تحقیق؛

 6391آمریکا دانست. واژه شهرهای زیست پذیر برای اولین با در سال  توانیمبستر حضور و گسترش ایده زیست پذیری را 

در خصوص  یاگسترده مطالعاتآنان که  مدنظرشهری  یزیربرنامه یهادهیادستیابی به  منظوربهتوسط بنیاد ملی هنر آمریکا 

 پذیرترین شهرها آمریکا انجام داده است، به کار گرفته شد.زیست
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؛ زمانی که مجله گرددیبازم 6391عات مرتبط با ارائه تعریف در خصوص شهر زیست پذیر حداقل به سال در اروپا مطال

landscape از مقاالت کوتاه متخصصان و دانشگاهیان را در خصوص ایجاد شهرهای زیست پذیر منتشر کرد )جعفری  یامجموعه

به این مقوله توجه شد  6883گفت از سال  توانیمکه  یاگونهبهست ا شدهانجام(. در ایران نیز مطالعاتی در این خصوص 01، 6838

 گرددیماشاره  هاآنکه به برخی از 

در رساله خود را با عنوان تعیین زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی  6836امین خراسانی در سال 

 موردمطالعه یطیمحستیزست پذیری را در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و مطالعه موردی: شهرستان ورامین انجام داده است. وی زی

در این روستاها زیست پذیری در  درمجموعکه  دهدیمدر رساله نشان  گرفتهانجاماز تحلیل  آمدهدستبهاست. نتایج  ادهقرار د

در وضعیت نامطلوب  یطیمحستیزشرایط متوسط است. همچنین ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیست پذیری در سطح متوسط و بعد 

 است.

منطقه  یهامحله: موردپژوهشدر رساله خود با عنوان تحلیل زیست پذیری در بخش مرکزی شهر تهران  6830خزاعی نژاد در سال 

آن، اگرچه ارتباط و پیوندهای محکمی با وضعیت  یهامحلهو  63وضعیت کنونی زیست پذیری منطقه  افتیدستبه این نتیجه  63

و شرایط خاص و درونی موجود آن چون کمبود امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت، کاهش تمایل به سکونت در منطقه و 

عوامل خرد اثرگذار دارد، اما  عنوانبهر تصمیمات شورای شهر و بسیاری از موارد دیگر آن، ناامنی، عدم مشارکت د یهامحله

جدای از تحوالت و فرایندهای مختلف کالن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ... اثرگذار بر شهر تهران و بخش  یروچیهبه

 مرکزی آن در طول زمان نبوده است

تهران  شهرکالنگانه  33با عنوان سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق  یامقالهدر  6830ساسان پور و همکاران در سال 

 یترتیفیباکتهران استانداردهای زندگی که نشان از قابلیت بهتر و  شهرکالنگانه  33به این نتیجه دست یافتند که در بین مناطق 

دارند. در مقابل منطقه بیست که استانداردهای زندگی در آن  یترمطلوبتهران وضعیت  شهرکالندر مناطق یک و سه  باشدیم

 قبولی را برای ساکنانش به همراه دارد. رقابلیغ؛ قابلیت زندگی استحداقل 

 شهرنکالبا عنوان قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری )مطالعه موردی  یامقالهجعفری اسدآبادی در 

تهران در راستای توسعه پایدار پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از  شهرکالنبه بررسی زیست پذیری  6830 تهران( در ساب

 شدهیابیارزدر حد متوسط به پایین  یطیمحستیزتهران در هر سه بعد اجتماعی، اقتصادی و  شهرکالناین است که زیست پذیری 

  نخواهد رفت.و با این روند کنونی به سمت توسعه پایدار پیش 
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 کلمه( 51)حداکثر و زمانی  قلمرو سازمانی، محدوده مکانی -7

 6838-6833 محدوده زمانی: 8منطقه  8 هیناح محدوده مکانی:                               8شهرداری منطقه  قلمرو سازمانی:

 رئوس شرح خدمات -8

 عنوان مرحله مراحل

 مرحله اول

و چارچوب  ینظر کردیرو، روش انجام کار در اجزاء پژوهش، پژوهش سؤاالتاهداف و  ی،مسئله شناس -

 فرادستاسناد بررسی تدوین مدل مفهومی، ارتباط مابین مفهوم زیست پذیری محالت،  ،پژوهشگر یشنهادیپ

 زیست پذیری محالت یهامؤلفهاستخراج ابعاد و 

 8الت محالت کم برخوردار ناحیه بررسی وضع موجود منطقه و شناسایی مسائل و مشک - مرحله دوم

 سوم مرحله

 لی( تحلسند توسعه محالت و ...) بانیپشت، اطالعات و اسناد هادادهبررسی و تحلیل وضعیت موجود با توجه به  -

 بر اساس یبندتیاولوو ارائه  شدهاستخراج یهامؤلفهبا توجه با ابعاد و  8ه حیساختاری فضایی محالت نا

 8م برخورداری و نابرابری محالت ناحیه ک یهاشاخصو  هامؤلفه

 و اقدامات اجرایی و تدوین الزامات تحقق برنامه عملیاتیعملیاتی  یزیررنامهبتدوین چارچوب  - مرحله چهارم

 ، برگزاری نشست، تدوین گزارش مدیریتیارش نهاییدوین گزت - نجمپمرحله 

پروپوزال(، شرح خدمات ) یفندر پیشنهادهای  ایدباست و مجریان محترم  شدهنیتدوهیه و اولیه ت صورتبهبدیهی است رئوس شرح خدمات  مالحظه:

 تخصص، خالقیت و نوآوری خود بسط و تدقیق نمایند. یریکارگبهبا  را

 کاربست -9

 ملیاتیبرنامه ع -

 گزارش مدیریتی و برگزاری نشست-

 مربوطه )کاربستی بودن پروژه( یهامعاونتاز  8جهت زیست پذیر کردن محالت ناحیه  عملیاتیهای برنامه هیدییتأ -

 

 ماه( 8) انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -11

 عنوان مرحله مراحل
انجام  زمانمدت

 )ماه( مرحله

بت وزن هر مرحله نس

 پروژه )درصد( کلبه

 مرحله اول
، اطالعات و هادادهبررسی و تحلیل وضعیت موجود با توجه به  -

 سند توسعه محالت و ...() بانیپشتاسناد 
651 61 

 مرحله دوم
ارتباط مابین مفهوم زیست پذیری محالت، اسناد باالدستی و  -

زیست پذیری  یاهمؤلفهاستخراج ابعاد و  –. شدهنییتعاهداف 
3 61 
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 ت و در ادامه ابعاد کالبدی زیست پذیری محالتمحال

 سوممرحله 

با توجه با ابعاد و  8ناحیه تحلیل ساختاری فضایی محالت  -

و  هامؤلفه بر اساس یبندتیاولوو ارائه  شدهاستخراج یهامؤلفه

 8کم برخورداری و نابرابری محالت ناحیه  یهاشاخص

3 81 

 چهارممرحله 
عملیاتی با توجه به مقیاس  یزیربرنامهتدوین چارچوب  -

 فوری کالبدی فضایی راتیتأثاثرگذاری و 
3 81 

 نجمپمرحله 
گزارش تدوین  ارائه برنامه عملیاتی،رائه گزارش نهایی، ا -

 و برگزاری نشست مدیریتی
151 61 

 ها و تجربیات مورد انتظارحداقل تخصص -11

و  ونقلحمل، مدیریت شهری، طراحی شهری، حقوق، یشناسجامعه، gisمتخصص شهری،  ستیزطیحمشهری، شهرسازی،  یزیربرنامه

 ... یآورتاب، توسعه پایدار و ترافیک، اقتصاد شهری، خدمات شهری

 ی انجام پروژههاکل هزینه برآورد -12

 (ریال میلیون صدهفت)تومان معادل  9151115111

و  روزبه هرساله الزحمه ساعتی کارکنان کهبر اساس جدول حق ازیموردنهای الزحمه هزینه کارشناسی به تفکیک تخصص: محاسبه میزان حقمالحظه

 گیرد.شود، صورت میابالغ می

 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال -13

 (6881تهران )طرح جامع شهر  -

 8طرح تفصیلی منطقه  -

 8منطقه  8سند توسعه محالت ناحیه  -

 (6013-6838تهران )سوم شهر  سالهپنجبرنامه  -

 شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 تاریخ و امضا


