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  عنوان پروژه:  -4

 سبز شهر تهران ی)جامع( فضا یطرح موضوع نیو تدو یبررس

 پروژه:  سطح -2

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

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره -3

 سبز یفضا ها وسازمان بوستانبردار: بهره  ساله سوم( 5شورای اسالمی شهر تهران )برنامه  پیشنهاد دهنده:

 کلمه( 022)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -1

 محل چالش هال  و مسائل و مشکالت کپارچهی تیریمد کیو فقدان  ازهایو ن تهایو تمرکز فعال اریوسعت بس لیشهر تهران به دل

 لیسام نیعدم حل به موقع ا لیدال نیاز مهمتر یکیمسائل بهره مندند.  نیاز ا زین یسبز شهر یاست. بالتبع فضاها یمتعدد

بستر  08باشد که از دهه  یسبز تهران م یو توسعه فضاها یحفظ و نگهدار یبرا یاتیعملحال  نیو در ع رینگاه فراگ کیفقدان 

ان تهر یشهردار یرغم همه تالشها ی. علدیموضوع گرد منیا یبرا یاتیطرح عمل کی نیتدو نهیدر زم شنهادهایها و پ دهیا جادیا

ن شهر تهرا یاتیو عمل یراهبرد یدر برنامه ها که یداتیشهر تهران و با وجود تاک یسبز و بوستان ها یدر خصوص توسعه فضا

 جامع و برنامه کردیرو کیبا توجه به نبود  یکنون تیوجود دارد، در وضع یراشهریو پ یسبز شهر یدر خصوص توسعه فضاها

 نگونهیا توانیتهران، م یراشهریو پ یسبز شهر یپارکها و فضا ین توسعه و ساماندهکال یهااستیدر س کپارچهی یراهبرد

نشده  نییو تب فیتعر یسبز به درست یفضا تیریدر نظام مد یشهر یمدت و راهبرد انیم یبرنامه ها گاهیکه هنوز جا افتیدر

 تیفیجهت حفظ و ارتقاء ک یباز، سبز و عموم یبه توسعه فضاها ازیکه در کنار گسترش بخش ساخته شده شهر، ن ژهیاست. به و

 اراتیبر  اخت یمکمل مبتن یبرنامه ها و طرحها یشهر تهران  به شدت رو به گسترش است و از سو یطیمح تیفیو ک یزندگ

 ای یراهبرد یهاطرح هیته ،یاست که در تجربه جهان یدر حال نیمحدود است. ا اریفضاها بس نیاز ا یریدر بهره گ یشهردار

آزموده شده  یامر ،یراشهریو پ یشهر بزس یپارکها و فضاها یمدت در حوزه توسعه و نگهدار انیو م کیاستراتژ یبرنامه ها

 :شرح است نیسبز شهر تهران قرار دارد بد یفضا تیرینظام مد یرو شیکه پ ییچالشها نیمهمتر  ،یطیشرا نیاست. در چن

 هداشت و توسعهفقدان برنامه جامع فضای سبز در دو زمینه نگ 

  مبتنی بر دانش و توجه به اقدامات مقطعی و لحظه ایعدم بهره گیری از سیاست های بلند مدت 

 افزایش هزینه های توسعه و نگهداشت و نیاز به صرفه جویی هزینه و انرژی 

  فقدان سیستم هوشمند نظارت و مشارکت شهروندان 

 مناسب و وجود مناطق کم برخوردار نیها در سطح شهر، کمبود زمبوستان یناعادالنه عیتوز 
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 سبز  ینگهداشت و توسعه فضا نیسنگ یها نهیهز 

 یاریجهت آب یآب کاف نیبه جهت تام یبحران کمبود آب و نگران 

 تهران یو کم آب میکاشت با اقل یعدم تناسب الگوها 

 سبز یفضاها یدر بهره بردار یو فرهنگ یاجتماع لیو مسا یوجود مسئله ناامن 

 بوستانها یبرخ  یاجرا و نگهدار تیفیو ک یطراح تیفیک 

 باغات بیمسئله تخر 

 یسازمسئله مشارکت محدود شهروندان و ضعف فرهنگ 

 نیهمچن شده است و فیسبز تعر یکه در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران مرتبط به موضوعات فضا یفیتوجه به تکال با

سبز  یمدت و بلند مدت سازمان بوستان ها و فضا انیم یو برنامه ها ییجهت انجام اقدامات اجرا یو پژوهش یمطالعات یازهاین

سد. ر یبه نظر م یضرور دینما یسبز شهر تهران را سامانده یفضا تیریجامع مد بصورتکه  یاتیبرنامه عمل هیشهر تهران، ته

و  تیریمد اتیمقتض تیبه رعا ازین نیو اهداف طرح و همچن اتیبودن ضرورموضوعات و شفاف ن یبا توجه به گستردگ کنیل

طالعه و م شیکار از پ نیانجام ا اختاراست س یضرور ،یمطالعات مصوب قبل دنیمطلوب نرس جهیو به نت یساختار فعل یبودجه ا

 سبز شهر تهران مشخص شود. یفضا یبرا یاتیطرح عمل یو اجرا تیریگردد و روش مد هیته

 کلمه( 411)حداکثر اهداف  -5

 (:یاقدامات شهرساز طهیالف( توسعه )در ح

 سبز موجود یاراضو تثبیت حفاظت  •

 متوازن آن در سطح شهر  عیو توز ازیبرآورد سرانه مورد ن •

  شدهینیبشیپو توزیع متوازن به سرانه  دنیرس یبرا یتوسعه آت یزیربرنامه •

 سبز  یفضا یتوسعه آت یاراض نیتأمتبیین فرایند و  ینیبشیپ •

 (:یاقدامات خدمات شهر طهی)در ح ی( احداث و بهسازب

 و سطح غیر سخت شهری یسبز شهر یفضا یطراح •

 با رویکرد شهر بیوفیلیکجویی انرژی و هزینه نگهداشت و صرفه •

 (یو اجتماع یو مالحظات اقتصاد ،یزیراقدامات برنامه طهی)در حیو نگهدار تیری( مدج

 سیستم نظارت هوشمند ستادی •

 سبز شهر تهران یفضاها یو نگهدار تیریو مد ییسازمان اجرا •

 تلفیق حوزه های توسعه و نگهداشت و بهره برداری  •
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 کلمه( 311)حداکثر مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع( -6

 :قانونی الزامات

سبز شهر  یفضا یاتیبرنامه عمل هیدر ته ریز یمحورها تیشهر تهران رعا یاسالم یشورا 5558مصوبه  16اساس مفاد ماده  بر

مورد توجه و اقدام قرار  دیانجام طرح با هیته ندیاست که در فرا دهیرس بیبرنامه سوم به تصو یتهران، به عنوان الزامات قانون

 : ردیگ

 وضع موجود یاهیگ یهاگونه لیشناخت و تحل  .6

 یو روسطح یرسطحیز یشبکه آب نهیبه یو انتخاب الگو لیتحل .5

 تهران میبر اقل یمبتن یاهیگ یهاگونه نهیبه یو انتخاب الگو ییشناسا .3

 یشهر یو بهبود کارکرد بوستان ها یبخشتیهو یراشهریو پ یسبز درون شهر یفضا یهایاستراتژ نییتع .4

 یاریآب نینو یهاروش یبندو سهم نییتع .5

 یاو محله یاهیناح ،یامنطقه ،یسبز شهر یسبز، توسعه متوازن فضا یفضا تیفیبهبود ک .1

 از محل پساب ساختمان یمنابع آب نیبر تام دیشهر با تاک یسبز امالک برا یتوسعه فضا یآورفن یسازیبوم .7

 در شهر تهران یسبز شهر یفضاها یفیو ک یو توسعه کم دیجد یهاعرصه ییشناسا .0

 یشهر یو بهبود کارکرد بوستان ها یبخش تیهو .9

 جادیا لیو تسه قیو تشو یسبز شهر یاز فضاها یجهت جلب مشارکت شهروندان در توسعه و نگهدار ییاجرا یراهکارها .68

 یمردم نهاد و محل یتوسط گروه ها یاشتراک محل یباغچه ها

 5ماده  ونیسیو کم یو شهرساز یمعمار یعال یو ارائه راهکار به شورا G یهاسبز و پهنه یها و فضاهابوستان تیتثب  .66

 سبز گردد یکه موجب کاهش فضاها شنهادیاز ارائه هرگونه پ یریجهت جلوگ

 ینیبشیسبز شهر تهران، پ یطرح فضا نیتهران موظف است تا در تدو یآمده است، شهردار یماده قانون نیهم 6تبصره   در

ز از آب با عدم استفاده و انتخاب ا یوربهره یسبز، ارتقا یو متوازن فضا یفیتوسعه ک یزیربرنامه ،ییرایزپالزم به منظور با یها

 .دیتهران اقدام نما رشه مینامتناسب با اقل یهاگونه

سبز شهر تهران،  یطرح فضا نیتهران موظف است تا در تدو یتهران آمده است، شهردار یشهردار یماده قانون نیهم 5تبصره  در

 طرح جامع شهر تهران به انجام رساند. یهااستیکمربند سبز شهر را بر اساس س یو نگهدار زیتجه ،ییرایبازپ
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 گانهزدهای یطرح، عالوه بر محورها یبردار اصلسبز شهر تهران به عنوان بهره یها و فضا: سازمان بوستانبرداربهره یهاخواسته

 را مورد توجه قرار داده است: لیذ یازهایشهر تهارن، ن یاسالم یوب شورامص 16مندرج در ماده 

 یو تولید نقشه های اجرای آنها یآب ازیتهران و ن میبر اقل یمبتن یاهیگ یهاکاشت گونه نهیبه یو انتخاب الگو ییشناسا .6

 و توزیع فضایی نقشه های اجرایی گانه شهر تهران 55مناطق  کیسبز مطلوب به تفک یسرانه فضا نییو تع فیتعر.5

 ستمیس در قالب یراشهریو پ یسبز شهر یفضاها یبرا کیو بلندمدت به تفک مدتانیمدت، مو ارائه برنامه توسعه کوتاه نیتدو.3

 مناسب اسیدر مقGIS  ییاجرا یهمراه با ارائه نقشه ها  DSS)) یریگ میتصم

 سبز مناطق یهالکه تیسبز و تثب یمتوازن فضا عیتوز یگانه بر مبنا 55مناطق  یلیتفض یهاطرح شیپا.4

 سبز ینگهداشت و توسعه فضا یبرا داریپا یمنابع مال نیتام یراهکارها.5

 یدر سطوخ مختلف سازمان یمنابع انسان نیتام یراهکارها.1

 سبز ینامه توسعه و نگهداشت فضادر نظام یبازنگر.7

 هفتگانه شهر تهران یهاسبز روددره یو توسعه فضا یسامانده یبرا یاتیبرنامه عملارائه .0

ح مناطق در سط یسبز شهر یفضاها یفینحوه ارتقاء ک ینیبشیاز وضع موجود و پ انتیحفاظت و ص یبرا یاتیارائه برنامه عمل.9

 برخوردارطق کممنا تیبا اولو یتوسعه کم قیگانه با در نظر گرفتن سرانه متناسب از طر 55

 یآب و انرژ داریمنابع پا نیتأم.68

 واقع در شهر تهران یمزروع یباغات و اراض اتیدرآمدزا در خصوص ادامه ح یقیتشو یهاارائه برنامه.66

 یسبز شهر یاز فضاها یو مراقبت و نگهدار یبردارواحد سطح در بهره یهانهیکاهش هز یهاارائه برنامه.65

 و . . . . یو حرکت یجسم نیاستفاده اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان، بانوان، معلول یها برابوستان یسازمناسب.63

 هاتر خانوادهرنگها و حضور پُردر بوستان یاجتماع یهابیجهت کاهش آس یاتیعمل یهاارائه برنامه.64

  نسبز شهر تهرا یفضا یاتیدر برنامه عمل یابیو ارز شیپا ستمیس یطراح

 کلمه( 02)حداکثر قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی  -7

شهرتهران، منطقه  55محدوده مکانی:                                     شهرداری تهران قلمرو سازمانی:

های تحت حریم تهران و کوهپیایه

       مدیریت شهرداری تهران

سال گذشته و  58 یبررس محدوده زمانی:

 یهاو با برش ندهیساله آ 58 یبرا شنهادیپ

 های سالیانهو ارائه برنامه ساله 5
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  4شرح خدمات -8

 عنوان مرحله مراحل

مرحله 

 اول

 لیو موضوعات ذ نیموضوع محدود و منحصر به عناو اتیو ادب ینظر یمبان ه،یپا فیتعار -8

 یسبز؛ کمربند سبز؛ شبکه فضا یسرانه فضا ؛یعموم ،یخصوصمهین ،یسبز خصوص ی)فضایدیواژگان کل فیتعار -1-1

 کیارزش اکولوژمتوازن؛  عیتوز ،یاشتراک یهاشده، باغ؛ باغچهسبز حفاظت یفضا ؛یبوستان جنگل ؛یسبز، بوستان شهر

 (و حرایم سبز یشهر یهاسبز شبکه راه یسبز، و فضاها واریها؛ و دسبزبامدرختان، 

 

 یاقدامات شهرساز طهیدر حو ادبیات موضوع مبانی نظری  -4-2

 تبیین فضای سبز به عنوان یک زیرساخت شهری و شرح تمایز با کاربری شهری 

 و بلندمدت(  مدتانیمدت، م)کوتاهیسبز شهر یتوسعه فضا یهایاستراتژ 

  در سطح شهر و مناطق آن فضای سبزمتوازن  عیو پراکنش و توز سرانهمفهوم 

 ها درهرود هیسبز حاش یفضا زیو ن یاو محله ،یاهیناح ،یامنطقه ،یسبز بر اساس سطح عملکرد شهر یفضا ماتیقست

 یعیطب یهاوارهو اندام

 رار در استق یو چگونگ دیجد یهاعرصه یابیسبز)نحوه مکان یفضا یتوسعه آت ی جهتاراض نیو تأم ینیبشیپ نحوه

 مختلف( یعملکرد یهااسیمق

 در میدان عملآنها  تیتثبنحوه و  ی توسعه شهریهاها و برنامهدر طرح یو خصوص یسبز عموم یاراض جایگاه 

 ها( و سبزبام ی)عمودرهمسطحیسبزِ غ یتوسعه فضاها یاستراتژ 

 سبز یشهرها و فضا میحر 

 

 یو اکولوژ ستیز طیمح، یاقدامات خدمات شهر طهیدر حمبانی نظری و ادبیات موضوع  -4-3

  گونه بندی فضای سبز شهری 

 سبز یکشت فضا نهیبه یهاکیالگوها و تکن 

 یسبز شهر ی( فضاتیریحفظ و نگهداشت)مد یالگوها 

 ها در گستره شهر روش یبندسهم یو چگونگ یو روسطح یرسطحیز یاریآب نهیبه یهاالگوها و روش 

 هاو استفاده از پساب یبازچرخان یهاوهیسبز از جمله ش یفضا یاریآب یبرا نیگزیجا یمنابع آب 

 آنها کیو سرشت اکولوژ کیولوژیبا توجه به فرم ب میسازگار با اقل یاهیگ یهاگونه 

 ا، ها، رفوژهبوستان ،یو فرع یاصل نیادیم ،یها و معابر اصلبزرگراه هیدر شهر)حاش یاهیمتناسب با هر گونه گ یفضا

 و ...( یو درمان یتجار ،یادار یهامحوطه

 سبز یسبز و...( اثرگذار بر فضا یمخرب فضا یهایآلودگ ،یانرژ ،یآب، خاک، توپوگراف م،ی)اقلکِیو اکولوژ یعیطب طیشرا 

 درختان کاکولوژی ارزش 

                                                      

منحصراً در همین توانند دهد. بدیهی است پیشنهاددهندگان میآنچه در این قسمت ارائه شده، چارچوب و فحوای دقیق مورد مطالبه کارفرما را نشان می -6

 .شده، به تدقیق و تفصیل شرح خدمات اقدام نمایندارائه چارچوب
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 عنوان مرحله مراحل

 سبز یآفات و امراض فضا 

 یو حفاظت ،یروان ،یاجتماع ،یطیمحستیز ک،یاکولوژ یسبز بر اساس کارکردها یفضا ماتیتقس 

 یسبز شهر یفضا یباسازیز 

 مختلف  یهاییاستفاده تمام اقشار جامعه با توانا یها برابوستان یسازمناسب یالگو 

 مرتبط با آن ییاجرا یهاسبز و نظامنامه یفضا یمانکاریپ 

 بخش  زیاز ستاد تا صف و ن یمراتبسبز به صورت سلسله یفضا تیریمد یمتناسب برا یِو منابع انسان یساختار سازمان

 یخصوص

 سبز یفضامدیریت و نگهداشتِ در  نینو یهایو استفاده از فناور یهوشمندساز 

 

 بهره برداری و  اجتماعی -یاقدامات اقتصاد طهیدر حمبانی نظری و ادبیات موضوع  -4-1

 آن صیو تخص نیسبز و نحوه تأم یفضا توسعه و نگهداشت یاعتبارات مال 

 هانهینحوه کاهش هزها در واحد سطح و سبز و بوستان یاحداث فضا یهانهیهز 

 هانهیها در واحد سطح و نحوه کاهش هزسبز و بوستان یو نگهداشت فضا یبرداربهره یهانهیهز 

 آن یو اجتماع کیسبز با حفظ کارکرد اکولوژ یاز فضا ییدرآمدزا یچگونگ 

 آنها انیو مناسبات م یسبز شهر یفضا نفوذانیو ذ نفعانیذ 

 یسبز شهر یو نگهداشت فضا تیریدر مد یخصوص-یمشارکت عموم زیو ن یمفهوم مشارکت مردم 

 یخصوص یهاحفظ باغات و لکه یبرا ازیمورد ن یهاو مشوق یبرنامه اقتصاد 

 یسبز شهر یو استفاده از فضا یبردارنحوه بهره  

  شناسایی کارکردهای مضر و معین فضای سبز 

 (یفیو ک ی)کمّیشهر یاستفاده کننده از فضاها تیجمع 

 سبز یفضا یِتیو هو یابعاد روانشناخت 

 و نحوه مواجهه با آنها یسبز عموم یدر فضاها یاجتماع یهابیآس 

 

 یسبز شهر یفضا یپژوهشندهیآ طهیدر حمبانی نظری و ادبیات موضوع  -4-5

 هایوسازیسنار، هاتیقطععدم، هاشرانیپ، ندهیگذشته و آ یهایروندنگار 

 فضای سبزهای خودبسنده شناسایی عرصه 

 های در معرض خطر و نیازمند اشکوب ثانویشناسایی گونه 

  زیرساخت آبی شهر تهران و آب های زیرسطحی 

 مکانیابی عرصه های قابل توسعه فضای سبز . مکانیابی عرصه های در معرض خطر تنش آبی 

مرحله 

 دوم

 و استفاده در طرح حاضر قیجهت تدق نیشیپ یهامرتبط و طرح نیاسناد باالدست، قوان یبررس -0
 شهر تهران یلیطرح جامع و تفص 

 یو معمار یشهرساز یعال یمصوبات شورا 

 شهر تهران یاسالم یمصوبات شورا 
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 عنوان مرحله مراحل

 صالحیمراجع ذ ریمصوبات سا 

 6398: هیسال ته -شهر تهران یمزروع یباغات و اراض یطرح سامانده 

 6396: تختیپا میحر یطرح سامانده 

 6395سبز و باز شهر تهران:  یها و فضاهاپارک یو ساماندهطرح توسعه  

 6390سبز شهر تهران:  یفضاها یسامانده یطرح راهبرد 

 

مرحله 

 سوم

دو شهر ؛ شهرآسیایی چهار مشتمل بر یشهر خارج 80و  یشهر داخل 0)یو جهان یتجارب داخل یبررس -9

شهر  سه ؛دو شهر آمریکای جنوبی ؛دو شهر آمریکای شمالی ؛شرقی ، یک شهر اروپایاروپای غربی

و  رانیا یشهرها ریسا ییگومعطوف و محدود به نحوه پاسخ( و اقیانوسیه یک شهر استرالیا ؛خاورمیانه

  :لیذ یهاجهان به پرسش

 ها مشتمل بر:گروه اول پرسش - یاقدامات شهرساز طهیدر ح 

 ؟ در میدان عمل آنها تیتثب یو چگونگ توسعه شهریهای ها و طرحی در برنامهو خصوص یسبز عموم یاراض جایگاه 

 بلندمدت؟ ایو  مدتانیمدت، مکوتاه ؟یسبز شهر یتوسعه فضا یاستراتژ 

 سبز؟ یفضا عیو نحوه پراکنش و توز یشهر یهانحوه برخورد با مفهوم سرانه 

 سبز؟ یفضا یتوسعه آت یبرا یاراض نیو تأم ینیبشینحوه پ 

 ها(؟ و سبزبام ی)عمودرهمسطحیسبزِ غ یتوسعه فضاها یاستراتژ 

 ؟یسبز بر اساس سطوح مختلف عملکرد یفضا ماتیتقس یچگونگ  

 سبز شهرها؟ مینحوه مواجهه با حر 

 فرایند آینده نگری 

 ها مشتمل بر:گروه دوم پرسش- یو اکولوژ ستیز طیمحی، اقدامات خدمات شهر طهیدر ح 

 سبز کدامند؟ یکشت فضا نهیبه یهاکیالگوها و تکن 

 م؟یسازگار با اقل یاهیگ یهاگونه قیشناخت دق یچگونگ  

 کدامند؟ یسبز شهر یو حفظ و نگهداشت فضا یبرداربهره ت،یریمد یالگوها 

 کدامند؟ یاریآب نهیبه یالگوها و روشها 

 است؟  یسبز به چه نحو یفضا یاریآب یبرا نیگزیجا ینحوه استفاده از منابع آب 

 متناسب با آن در شهر چگونه است؟ یبه فضا یاهیهر گونه گ صینحوه تخص 

  ک؟یو ...( و اکولوژ می)آب، خاک، اقلیعیطب طیشرا باسبز  یتوسعه و نگهداشت فضانحوه تطابق 

 درختان؟ کینحوه محاسبه ارزش اکولوژ 

 استفاده تمام اقشار جامعه؟ یها برابوستان یسازمناسب یچگونگ 

 کدام است؟ یسبز شهر یفضا یباسازیاقدامات ز تیفیو ک تیکم 

 سبز؟ یمواجهه با آفات و امراض فضا ینحوه شناخت و چگونگ 

 سبز کدام است؟  یفضا تیریمد یمتناسب برا یِو منابع انسان یسازمان نهیساختار به 

 یو نگهداشت فضا یبردارچه در توسعه و چه در بهره نینو یهایو نحوه استفاده از فناور یهوشمندساز یچگونگ 

 سبز؟
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 عنوان مرحله مراحل

 ها مشتمل بر:گروه سوم پرسش - بهره برداری و  اجتماعی -یاقدامات اقتصاد طهیدر ح 
 آن؟ صیو تخص نیسبز و نحوه تأم یفضا یاعتبارات مال تیفیو ک تیکم 

 ؟یسبز شهر یو نگهداشت فضا تیریمد زیتوسعه و ن داریپا یِمال نینحوه تأم 

 ها سبز و بوستان یو نگهداشت فضا یبرداربهره یهانهیسبز و بوستانها در واحد سطح؟ هز یاحداث فضا یهانهیهز

 ها؟نهیهز نیدر واحد سطح؟ و نحوه کاهش ا

 سبز؟ یاز فضا ییدرآمدزا یچگونگ 

 عه آنها موثر بر حفظ و توس انیو مناسبات م یسبز شهر یفضا نفوذانیو ذ نفعانیذ انیم یبخشنحوه موازنه و تعادل

 سبز؟ یافض

 ؟یسبز شهر یو نگهداشت فضا تیریدر مد یخصوص-یمشارکت عموم زیو ن یمشارکت مردم یریکارگنحوه به 

 کدام است؟ یخصوص یهاحفظ باغات و لکه یبرا ازیمورد ن یهاو مشوق یاقتصاد یهابرنامه 

 چگونه است؟ یسبز شهر یاستفاده کننده از فضاها تیجمع تیفیو ک تیکم 

 سبز؟ یو گذران اوقات فراغت فضا یِتیو هو یروانشناخت یازهایبه ن ییو اقدام جهت پاسخگو یزیرنحوه برنامه 

 سبز؟ یدر فضاها یاجتماع یهابینحوه کنترل و مقابله با کاهش آس 

مرحله 

 چهارم

 لیمنحصراً ذ ؛شهر میحر زیگانه و ن00از مناطق  کیوضع موجود شهر تا سطح هر  لیشناخت و تحل -4

 :لیذ نیموضوعات و عناو

  یشناسبیو آس یابی: ارزتیوضع لی( تحل2موجود؛   تیشرح وضع (4

 :یاقدامات شهرساز طهیدر ح -بخش اول
 آنها در وضع موجود تیو تثب یو خصوص یسبز عموم یحفاظت از اراض یچگونگ •

 گانه شهر تهران55آن در سطح مناطق  عیپراکنش و توز یموجود و چگونگ یهاسرانه تیوضع •

 در تهران یسبز شهر یموجود توسعه فضا یاستراتژ •

 و سبزبامها(  ی)عمودرهمسطحیسبزِ غ یموجود توسعه فضاها تیوضع •

ها و روددره هیحاش زیو ن یو محلها ،یاهیناح ،یمنطقها ،یسبز بر اساس سطح عملکرد شهر یموجود فضا ماتیتقس •

 یعیطب یهااندامواره

 سبز یتوسعه فضا یبرا یاراض نیو نحوه تأم رهیموجود ذخ تیوضع •

موجود در طرح  یهاتیشهر تهران و احصا ظرف یلیسبز در طرح جامع و تفص یمرتبط با فضاها یهاموجود پهنه تیوضع •

 سبز یتوسعه فضا یگانه برا55مناطق  یلیتفص

 واقع در آن یاهیسبز کوهپا یشهر تهران و فضا میحر تیوضع •

 :یو اکولوژ ستیز طیمحی، اقدامات خدمات شهر طهیدر ح -بخش دوم
 یسبز شهر یحفظ و توسعه فضا یشهر تهران برا یکیو اکولوژ یعیطب طیشرا لیو تحل نییتب •

 آن یهاکیسبز در شهر تهران و الگوها و تکن یموجود کشت فضا تیوضع •

 در تهران  یسبز شهر یفضا یاریموجود آب تیوضع •

 در تهران  یسبز شهر یموجود خاک در توسعه فضا تیوضع •

 سبز  یفضا یاریآب یبرا نیگزیجا یموجود استفاده از منابع آب تیوضع •
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 هر گونه یکیو سرشت اکولوژ کیولوژیشهر تهران در وضع موجود با توجه به فرم ب یاهیگ یهاگونه قیدق تیوضع •

 نهیبه تیدرخت در وضع کیاکولوژ یگذارتفاوت آن با ارزش زیدرختان در وضع موجود و ن یگذارارزش توضعی   •

 سبز در شهر تهران در وضع موجود یآفات و امراض فضا تیوضع •

 و ... ابانها،یخ ن،یادیاعم از بزرگراهها، م یمختلف شهر یآن به فضاها صیسبز در تخص یموجود فضاها تیوضع •

 شهر تهران در وضع موجود یسبز و بوستانها یو منظر فضا مایس تیوضع •

 تمام اقشار جامعه یمندبهره یشهر تهران برا یهاسبز و بوستان یفضا یمناسبساز تیوضع •

 در تهران یسبز شهر یموجود حفظ و نگهداشت فضا تیوضع •

 مرتبط با آن در شهر تهران ییاجرا یها سبز و نظامنامه یفضا یمانکاریموجود پ تیوضع •

 ر شهر تهران در وضع موجودسبز د یفضا تیریمد یِو منابع انسان یساختار سازمان •

 سبز شهر تهران در وضع موجود یدر فضا نینو یهایو استفاده از فناور یهوشمندساز •

------------------------------------------------------------------------------------- 

 :بهره برداری و  اجتماعی -یاقدامات اقتصاد طهیدر ح -بخش سوم
 آن در شهر تهران  صیو تخص نیسبز و نحوه تأم یفضا یاعتبارات مال یفیو ک یکم تیوضع •

 سبز و بوستانها در واحد سطح در شهر تهران  یاحداث فضا یهانهیهز تیوضع •

 ها در واحد سطح در شهر تهران سبز و بوستان یو نگهداشت فضا یبرداربهره یهانهیهز تیوضع •

 سبز در شهر تهران در وضع موجود یاز فضا یینحوه درآمدزا •

 سبز شهر تهران یفضا یکنون تیدر وضع نفوذیو ذ نفعیذ یهامناسبات حوزه لیو تحل نییتب •

سبز در تهران در وضع  یو نگهداشت فضا تیریدر مد یخصوص-یمشارکت عموم زیو ن یمشارکت مردم یریکارگنحوه به •

 موجود

 در شهر تهران یخصوص یهاحفظ باغات و لکه یبرا یزشیانگ یهامشوق یفیو ک یکم تیوضع •

 تهران در وضع موجود یسبز شهر یکننده از فضاهااستفاده تیجمع تیفیو ک تیکم •

و گذران اوقات فراغت شخخهروندان  یِتیهو ،یروانشخخناخت یازهایها به نسخخبز و بوسخختان  یفضخخاها ییپاسخخخگو تیفیک •

در مقیاس شهری،  شخخهر تهران یهاسخبز و بوسختان   یشخهروندان از فضخاها   یمندتیرضخا  زانیم لیحلتسخنجش و  )یتهران

 (ای و محلیمنطقه

مرحله 

 پنجم

 ساله 02سبز شهر تهران در بازه  یفضا ینگارندهیآ -0
 یسبز شهر یدر حوزه فضا یگذشته و آت یروندها و روندهاکالن لیشناخت و تحل 

 یسبز شهر یموثر بر حفظ و توسعه فضا یهاشرانیپ لیشناحت و تحل 

 یسبز شهر یموثر بر حفظ و توسعه فضا یهاتیعدم قطع لیشناحت و تحل 

 یسبز شهر یفضا یحفظ و توسعه آت یبرا یوسازیسنار 

 شناسایی عرصه های خودبسنده فضای سبز 

 شناسایی گونه های در معرض خطر و نیازمند اشکوب ثانوی 

  زیرساخت آبی شهر تهران و آب های زیرسطحی 

 مکانیابی عرصه های در معرض خطر تنش آبی و های قابل توسعه فضای سبزمکانیابی عرصه 
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 عنوان مرحله مراحل

 کاری حریم شهر تهران شناسایی عرصه های مستعد جنگل 

 های تغییر کاربری به فضای سبزحذف و اضافه عرصه 

مرحله 

 ششم

حصول اهداف  یِگذارو شاخص یاتیعمل یگذاروضع موجود و وضع مطلوب و هدف انیشکاف م لیتحل -6

 :لیمشتمل بر چهار بخش کالن ذ
  (مکانیابی توسعه)یها و اقدامات شهرسازبرنامه طهیدر ح 

 )توسعه و نگهداشت( یها و اقدامات خدمات شهربرنامه طهیدر ح 

 (برداریبهره)یاجتماع-یها و اقدامات اقتصادبرنامه طهیدر ح 

 یسبز شهر یفضا ینگارندهیآ طهیدر ح 

مرحله 

 هفتم

و  حیها، و لواو دستورالعمل هانامهوهیاقدام، ش یهامشتمل بر برنامه یاتیارائه برنامه عملکاربست؛  -7

 یاحتمال یهاطرح

 توسعه( مکانیابی)یاقدامات شهرساز طهیدر ح 
 یو بلندمدت( برا مدتانیمدت، ممختلف)کوتاه یزمان یهادر تهران در بازه یسبز شهر یتوسعه فضا یاستراتژ نیتدو •

  شدهینیبشیپ یهابه سرانه دنیرس

 تولید نقشه های حفظ و گسترش فضای سبز و نظام توزیع فضایی   •
 گانه55متوازن آن در سطح مناطق  عیدر شهر تهران و نحوه توز ازیموردن یهاسرانه نییتع •

 و عرصه های سبز شهری  های فضاهاتفکیک نقشهتدقیق و  •

 سبز و ارائه دستورالعمل مربوطه یاراض تیفرادست در جهت تثب یهادر طرح PEP زیو ن G هیال قیتدق •

و تدوین دستورالعمل های تهیه  یسبز شهر یتوسعه فضا یبرا  یلیاحصاشده از طرح تفص یهاتیبرنامه استفاده از ظرف •

 نقشه های ساختمانی

 یاسهایاستقرار آنها در مق یسبز و چگونگ دیجد یها عرصه یابیمکان نحوهسبز و  یفضا یتوسعه آت یاراض نیتأم نامهشیوه •

 مختلف یعملکرد

 در جهت گسترش فضای سبز ها( و ضوابط و مقررات مرتبطو سبزبام ی)عمودرهمسطحیسبزِ غ یتوسعه فضاها یاستراتژ •

 کمربند سبز شهر تهران تیتثب ییبرنامه اجرا •

 

 شهری یو اکولوژ یزیست طیمح ،یاقدامات خدمات شهر طهیدر ح 
 ( یمیدر هر منطقه و با مالحظات خرداقل اهانیگ یپولوژیت کیسبز در شهر تهران)به تفک یفضا نهیدستورالعمل کشت به •

 بندی کشت و سهم بندی مناطق و عرصه ها در کشت انواع درخت و درختچهتولید نقشه های توزیع گونه  •

تهران به تفکیک انواع فضاهای  ها در گستره شهرروش یبندسهم نییبا تع یو روسطح یرسطحیز یاریدستورالعمل آب •

  شهری

 ها در گستره شهر روش یبندسهم نییبا تع یو روسطح یرسطحیز یاریآب های عرصه بندیتولید نقشه •

 هاو استفاده از پساب یبازچرخان یهاوهیسبز از جمله ش یفضا یاریآب یبرا نیگزیجا یدستورالعمل استفاده از منابع آب •
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و استفاده  یبازچرخان یهاوهیسبز از جمله ش یفضا یاریآب یبرا نیگزیجا یاستفاده از منابع آب تولید نقشه های پراکندگی •

 هااز پساب

 ،یفرع و یاصل نیادیم ،یها و معابر اصلبزرگراه هیدر شهر تهران)حاش یاهیمتناسب با هر گونه گ یفضا صیتخص نامهوهیش •

 و ...( و نحوه حفظ و نگهداشت آنها یو درمان یتجار ،یادار یهاها، رفوژها، محوطهبوستان

 آوری، انتقال و جایگزینی درختان و درختچه های ناهمخوان شهری نامه جمعشیوه •

 سبز در شهر تهران یدستورالعمل مبارزه با آفات و امراض فضا •

 غالب درخت در شهر تهران چند گونه یبرا کیارزش اکولوژ دقیق دستورالعمل محاسبه   •

 مختلف  یهاییاستفاده تمام اقشار جامعه با توانا یها برابوستان یسازمناسب نامهوهیش •

 در تهران یسبز شهر یو منظر فضا مایس یباسازیز نامهوهیش •

 نامه فنی و اجرایی توسعه و نگهداشت فضای سبز و بازتعریف ریزمتره فضای سبز تدوین نظام •

 مرتبط با آن در شهر تهران ییاجرا یهانامهسبز و نظام یفضا یمانکاریپ یاصالح نامهوهیش •

 سبز در شهر تهران یو نگهداشت فضا یبرداردر توسعه، بهره نینو یهایو استفاده از فناور یهوشمندساز نامهوهیش •

 طراحی و تدوین سیستم نظارت ستادی هوشمند فضای سبز  •

 یبخش خصوص زیسبز در شهر تهران از ستاد تا صف و ن یفضا تیریمد یو متناسب برا یاصالح یارائه ساختار سازمان •

 

 (بهره برداری )یاجتماع-یاقدامات اقتصاد طهیدر ح 
 آن در شهر تهران صیو تخص نیسبز و نحوه تأم یفضا یبرا داریپا یاعتبارات مال نیتأم نامهوهیشها و ارائه روش •

 سبز و بوستانها در واحد سطح  یاحداث فضا یهانهیکاهش هز نامهوهیشها و ارائه روش •

 سبز و بوستانها در واحد سطح یو نگهداشت فضا یبرداربهره یهانهیکاهش هز نامهوهیشها و ارائه روش •

 یو اجتماع کیسبز با حفظ کارکرد اکولوژ یاز فضا یینحوه درآمدزا نامهوهیشهای درآمدزایی و  شناسایی و مکانیابی عرصه •

 آن

 سبز شهر یو توسعه فضا تیجهت تثب نفوذیو ذ نفعیذ یمناسبات حوزهها ییافزاهم یبرا ییاجرا ینهیبه یراهکارها •

 تهران

و نگهداشت  یبرداردر توسعه، بهره یخصوص-یمشارکت عموم زیو ن یمردم یهااز مشارکت یریگنحوه بهره نامهوهیش •

 عمومی و خصوصی)باغات( یسبز شهر یفضا

و  یخالقانه اقتصاد هایو روش هابا استفاده از طرح یخصوص یهاحفظ باغات و لکه نگهداشت و مساعدت به نامهوهیش •

 سازی قراردادهای پیمان فضای سبز عمومی و مشابه یمال یهاو مشوق تأمین مالی

ندان شهرو یریحضورپذ شیها در شهر تهران جهت افزاسبز و بوستان یفضا یروانشناخت-یارتقاء کارکرد اجتماع نامهوهیش •

 گذران اوقات فراغت یبرا

 

 یسبز شهر یفضا یپژوهشندهیآ طهیدر ح 

 سبز در شهر تهران از هر دو منظر توسعه و نگهداشت یفضا تیوضع یپژوهشندهیآو نقشه سند  •

 و نقشه آمایش فضایی و پتانسیل سنجی خاک  و آب در شهر تهران  سند •
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 و نقشه آمایش فضایی و پتانسیل سنجی حذف و پیرایش عرصه های سبز در شهر تهران  سند •
 

 صالحیدر مراجع ذ بیجهت تصو ازیمورد ن حیها و لواارائه طرح 

 تدوین الیحه حمایت از عرصه های سبز خصوصی و عرصه های نهادی به شورای اسالمی شهر تهران  •
به شورای  عرصه های جدید پیشنهادی فضای سبز و حذف و پیرایش پهنه های غیر ضرور فضای سبز تدوین الیحه  •

 و شورایعالی معماری و شهرسازی 5و کمیسیون ماده اسالمی شهر تهران 
 شورای اسالمی شهر تهران جهت تدوین به  سند نهایی به عنوان  طرح جامع عملیاتی فضای سبز تدوین  •
 جهت اجرایی شدن در مناطق  تورالعمل های نگهداشت و توسعه ودستدوین الیحه  •

 تدوین برنامه عملیاتی منضم به نقشه های پیشنهادی برای توسعه و نگهدااشت ، کاشت و آبیاری

  تدوین سایر دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی جهت تصویب در مراجع ذی صالح 
 باشد.سنجی، شامل عملیات میدانی و امور آزمایشگاهی میگذاری اکولوژیک، بررسی آفات و امراض و رضایتشناسی گیاهی، ارزشهای گونه* آیتم

 )ماه( دوازده :انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -9

 عنوان مرحله مراحل
مدت انجام 

 )ماه( مرحله

وزن هر مرحله 

 )درصد(

 تعاریف پایه، مبانی نظری و ادبیات موضوع مرحله اول

5 

5 

 3 های پیشینبررسی اسناد باالدست، قوانین مرتبط و طرح مرحله دوم
 7 شهر خارجی(  68شهر داخلی و  5بررسی تجارب داخلی و جهانی) سوممرحله 
 55 3 گانه و نیز حریم شهر55شناخت و تحلیل وضع موجود شهر تا سطح هر یک از مناطق  چهارممرحله 
 68 6 و آمایش فضایی ساله 58شهر تهران در بازه نگاری فضای سبز آینده پنجممرحله 
گذاریِ گذاری عملیاتی و شاخصتحلیل شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب و هدف ششممرحله 

 حصول اهداف 
6 0 

و  حیها، و لواو دستورالعمل هانامهوهیاقدام، ش یهامشتمل بر برنامه یاتیارائه برنامه عمل هفتممرحله 

 یاحتمال یهاطرح
5 45 

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -41

 یشهر یزیربرنامه

  شهریمدیریت 
 ستیز طیمح تیریمد

 ستیز طیمح اقتصاد
 یاهیگ علوم

 یباغبان - یکشاورز

 اقتصاد شهری
 شهری حقوق

 فضای سبز یطراح
 گیاه پزشکی

 یو آبرسان یاریآب
 آب –عمران 

 خاک شناسی 

 جنگل یعلوم و مهندس
 ستیز طیمح یطراحمهندسی 

 (یشناس می)اقلیعیطب یایجغراف
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