بررسی جایگاه روستاهای شهری در طرح های توسعه شهری
(مطالعه موردی :طرح جامع تهران ،تفصيلي و الگوي توسعه منطقه يك)
فرهاد عزیزپور

دکتر حسن افراخته

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

استاد دانشگاه خوارزمی

رقیه شمسی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

چکیده

شهرگرایی و تغییر شکل روستاهای اطراف شهرها از جمله مسائلی است
که در دهههای اخیر نظام شهری کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را
تحت تأثیر قرار داده است .ادغام روستاهای حاشیه در بافت شهری ،یکی از
نمایانترین تغییرات کالبدی در بافت شهر ایرانی ،به ویژه از دهه  50بوده است.
در این میان ،حوزههای روستایی تحت نفوذ مستقیم شهرهای بزرگ به ویژه
کالنشهر تهران این فرایند را عمیقتر و سریعتر پشت سر گذاشته است .به نحوی
که ،بسیاری از آنها اینک در بافت شهر ادغام شده و یا با وجود فاصله از بافت
پیوسته شهرها ،از ماهیت روستایی خود فاصله گرفتهاند.
هدف از این تحقیق ،بررسی جایگاه کنونی روستاهای شهری در طرحهای
توسعه شهری است .روش انجام تحقیق توصیفی -تحلیلی است .شیوه جمع
آوری اطالعات نیز کتابخانهای است .نتایج تحقیق نشان میدهد که در طرحهای
توسعه شهری به جایگاه روستاهای شهری از طریق اتخاذ و اجرای سیاستهایی
نظیر حفاظت از ویژگیهای طبیعی و زیست محیطی ،توسعه کارکردهای
گردشگری ،حفاظت و ساماندهی بافتهای تاریخی و فرهنگی و  ...توجه شده
است.

زیادی را در درون خود جای کرد که اکنون بسیاری از آنها که در درون شهر
حل گشتهاند ،به عنوان محلههای شهر شناخته میشوند و بسیاری هنوز نام
روستای خود را به همراه دارند .اما برخی از روستاها هنوز مرحله گذار
از روستایی به شهری را میگذرانند و هنوز بافت روستاییشان را حفظ
کردهاند .ادغام این روستاها در شهر پدیده روستاهای شهری را بوجود آورده
است.
طرحهای توسعه شهری (جامع،تفصیلی) به عنوان مهمترین اسناد
توسعه برای ساماندهی شهر میباشند ،که براساس ایده توسعه و سازمان
فضایی ،چشمانداز کالبدی توسعه شهر را ارائه نموده و بر مبنای آن نحوه
استفاده از اراضی در محدوده و حریم شهر پهنهبندی شده و برای ساماندهی
عرصههایی از شهر نیز ،که نیازمند مداخله است ،طرحهای عمران و توسعه
تهیه شده تا موجبات تحقق راهبردهای توسعه همه جانبه شهر فراهم شود.
بررسی جایگاه روستاهای شهری در این طرحها میتواند ما را به وضع
فعلی و آینده این بافتهای غیرشهری در طرحهای توسعه شهری کمک نماید.
در این تحقیق قصد داریم تا با شناخت جایگاه روستاهای شهری منطقه
یک شهر تهران در طرح جامع تهران و طرح تفصیلی و الگوی توسعه منطقه
یک بپردازیم .سؤال :روستاهای شهری در طرحهای توسعه شهری منطقه
یک چگونه نگریسته میشوند؟

بیان مسأله

تعاریف و مفاهیم
طرح جامع شهر

واژههای کلیدی :طرحهای توسعه شهری ،روستاهای شهری ،منطقه یک،
طرح جامع تهران ،الگوی توسعه.

نیمه دوم سدهی بیستم میالدی ،بویژه دهههای پایانی آن ،با شهرگرایی
شتابان ،بویژه در سرزمینهای توسعه نیافته غیرصنعتی همراه بوده است ،تا
جایی که این فرآیند به تمرکز قابل توجه جمعیت جهان در شهرهای بزرگ
و کالنشهرها منتهی شده است .این فرآیند سبب توسعه مکانی -فضایی
کالنشهرها تحت تأثیر شدید عوامل و نیروهای درونی و بیرونی بوده است؛
که موجب گسترش کالنشهرها در عرصههای روستایی پیرامونی شان شده
و سکونتگاههای روستایی را در درون خود جای داده یا به سخن دیگر،
بلعیدهاند(.سعیدی)150 :1390 ،
کالنشهر تهران به عنوان بزرگترین و مهمترین شهر ایران ،از این قاعده
مستثنی نبوده و در فرایند رشد سریع خود از دهه  1340به بعد روستاهای

طبق ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن ،طرح جامع شهر ،طرح
بلند مدتی است که درآن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به
حوزههای مسکونی ،صنعتی ،بازرگانی ،اداری و کشاورزی ،تأسیسات و
تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندیهای عمومی شهری ،خطوط کلی
ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و سطح الزم برای
ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق نوسازی ،بهسازی
و اولویتهای مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به
کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و
مناظر طبیعی ،تهیه وتنظیم میگردد( .مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران،
)58 :1386
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طرح تفصیلی

طبق ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن ،طرح تفصیلی طرحی
است ،که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر به تعیین
مشخصات دقیق عناصر و عوامل مختلف شهری شامل نحوه استفاده از
اراضی در سطح محالت و پهنههای مختلف ،وضعیت مشروح و تفصیلی
شبکه عبورومرور ،میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی ،ضوابط کامل
احداث بنا و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه
و حل مشکالت شهری میپردازد .همچنین مطابق این طرح ،نقشهها و
مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
(مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران)58 :1386 ،

و «حومه شهر» پرداخته است .اين مديريت در شهرها و حريم آنها به عهده
شهرداريها و در خارج از حريم شهرها به عهده استانداريها و واحدهاي
تابعه (فرمانداريها و بخشداريها) و كميسيونهاي مركب از نمايندگان
بخشها قرار دارد( .شیروخورشیدی)161 :1388 ،
مبنا و ابزار اعمال مديريت نيز در شهرها ،طرحهاي جامع و هادي و
تفضيلي و در حريم شهرها ،ضوابط و مقررات طرحهاي مذكور و در خارج
حريم شهرها «آئين نامه احداث بنا در خارج شهرها» (مصوب  )1355و
قوانين و آئين نامهها و دستورالعملهاي متعدد ديگر است.

روستاهای شهری

فرهنگ لغات ،جغرافیای انسانی روستای شهری را یک جامعه مسکونی
تعریف کرده که ساکنین آن هویت قومی و فرهنگی مشابهی دارند و اغلب
در مناطق تحول قرار دارند .آرتور سالیوان( )1اقتصاد دان آمریکایی ()2001
نیز روستاهای شهری را به عنوان بخش حومه اطراف شهر مدرن تعریف
میکند )cheng،2006( .در کشورهای توسعه یافته ،روستای شهری معموالً
به توسعه برنامهریزی شدهی پیرامون مناطق شهری اشاره دارد .ولی در
کشورهای در حال توسعه موج اخیر شهرنشینی سریع ،شکل خاصی از
توسعه شهری را بوجود آورده که روستا در شهر( )2نامیده میشود .روستا در
شهر با هر دو ساختار شهری و روستایی متمایز میشوند و در آغاز نیازهای
مسکن مهاجران روستایی را جوابگو میباشند)cheng،2006( .
جدول  :1عرصه و چگونگي مديريت از زمين در وضع موجود
چگونگی
عرصههای مدیریت

نهاد مسئول

مبنا و ابزار مدیریت

شهر

شهرداری

طرحهای جامع و هادی و تفصیلی
شهرها

حریم شهرها

شهرداری

مقررات طرحها

خارج از شهرها

استانداری و
واحدهای تابعه+
کمیسیونهای
مرکب از نمایندگان
بخشها

آییننامه احداث بنا در خارج از شهرها
 +قوانین و دستورالعملها و آیین
نامههای دیگر

مأخذ :غمامي ،1380،مشكل مديريت شهري تهران چيست و چگونه بايد حل شود؟
مجله آبادي32 :

وضعيت كنوني مديريت و برنامهريزي منطقه شهری تهران

امروزه اداره امور مجموعه شهري تهران به عهده  36شهرداري و 12
فرمانداري و تعداد زيادي بخشهاي اجرايي است كه هماهنگي سازمان
يافته در ميان آنها وجود ندارد و سايت راهبرد كلي كه براساس مسائل و
مصالح تعالي مجموعه شكل گرفته باشد بر كار و عمل آنها حاكم است .در
وضع موجود ،مديريت شهري بر تفكيك كل فضاهاي جغرافيايي به «شهر»
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(نمودار  :)1روابط عناصر مدیریت شهری مجموعه شهرداری تهران
در وضع موجود (فقدان ارتباط و هماهنگی افقی بین عناصر مدیریت
مجموعه)

مأخذ :مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران1379 ،

نارسائيها و مشكالت مديريت وضع فعلي تهران

با بررسي نحوه مديريت شهري تهران از لحاظ تاريخي و مقايسه آن با
كالن شهرهاي مهم دنيا ميتوان به جمعبنديهاي كلي در مورد مشكالت
وضع فعلي به شرح زير رسيد:
 -1تعدد قوانين و به هنگام نمودن برخي از آنها چه از جنبه قانون شهرداريها
و چه از لحاظ قانون نوسازي و عمران شهري باعث سردرگمي ميگردد.
(آخرين قانون شهرداريها كه چارچوب و زيربناي آن مربوط به حدود 40
سال قبل بوده ،در حال حاضر نيز مورد عمل ميباشد).
 -2نامشخص بودن جايگاه شوراي شهر به عنوان يكي از اركان مهم اداره
شهر به ويژه با توجه به چشمانداز جديدي كه از نقش شهرداريها در كشور
پديد آمده است.
 -3سلب اختيارات از شهرداري در زمينه طرحهاي بلند مدت ،اختيارات
شهرداري تهران در زمينه برنامهريزي به طرحهاي تفضيلي محدود ميگردد.
 -4هر چند كه معاونت هماهنگي و برنامهريزي در شهرداري تهران ايجاد
شده اما در سطح شهر به طور كل اداره امور شهري و همچنان در ميان
وزارتخانهها ،سازمانها و شهرداري پراكنده است و شهر تهران فاقد يك
برنامهريزي بلندمدت ،هماهنگ و منسجم ميباشد.

 -5محدوده اختيارات و وظايف شهرداري تهران شامل منطقه نفوذ شهر
تهران و منطقه كالن شهر تهران نميگردد.
 -6به واسطه آگاهي اندك مردم به مسائل شهري ،شهروندان مستقيم ًا يا به
واسطه نهادها و سازمانهاي محلي حضور كافي نداشته و نيازها و مسائل
خاص محلي مردم در برنامهريزيها به صورت قدرتمند مطرح نميگردد اگر
چه شهرداري در انجام پروژههاي خود با روشهاي مختلف سعي در سهيم
كردن مردم در اين زمينه دارد و تماسهاي هفتگي شهردار با مردم مناطق
مختلف به طور منظم و مرتب انجام ميگیرد ،اما آگاهي شهرنشيني نتيجه
سالها تالش است.
 -7اگر چه شهرداري تهران در سالهاي اخير با حضور فعال خود در زمينه
فرهنگي -اجتماعي فراتر از ارائه خدمات روزمره شهري عمل نموده اما با
اين وجود فعاليتهاي آن نيازمند توسعه بيشتر ميباشد تا بتواند همچون
شهرداريهاي كالن شهرهاي مهم دنيا در برگيرنده كليه امور شهري باشد.
 -8نبود اليه متشكل تشكيالتي -برنامهريزي و نظام مديريت شهري( .مرادي
مسيحي و فيض ساكت.)203 :1374 ،

شناخت محدوده منطقه یک

منطقه یک شهرداری تهران با در نظر گرفتن مرز شمالی مصوب شورای
شهر دارای مساحتی معادل  4573.32هکتار است .اما در واقعیت امر ساخت
و سازهای صورت گرفته در این منطقه با محدوده  25ساله شهر تهران است
که بر این اساس این منطقه مساحتی حدود  4816هکتار را دارا میباشد.
در حال حاضر مرز قانونی و ابالغ شده منطقه از شمال مرز شمالی مصوب
شورای شهر ،از جنوب بزرگراههای مدرس ،صدر و چمران و بابایی ،از شرق
جاده لشکرک و پارک جنگلی قوچک و از غرب رودخانه درکه میباشد.
(طرح تفصیلی منطقه یک)3 :1386،
جمعیت :جمعیت منطقه یک در سال  1375معادل  295309نفر بوده
که در سال  1385به رقمی معادل  379هزار نفر رسیده است .جدول زیر
تغییرات وسعت و جمعیت منطقه را طی سال های  65تا  85نشان میدهد.
جدول  :2جمعیت و وسعت منطقه یک در سالهای 1365-85
مشخصات کلی

1365

1375

1385

جمعیت(نفر)

216367

295309

379962

وسعت (هکتار)

مرز قرارداد3603/89

مرز قرارداد3603/89

مرز3453/981800

مرز3453/981800

4573/3
مرز مصوب
شورای شهر

(مأخذ :طرح تفصیلی منطقه یک)

پیشینه کلی تحوالت منطقه (محدوده و گسترش کالبدی)

محدوده شمال تهران از دهه  40تاکنون یکی از بخشهای مهم شهر

دلیل داشتن ارزشهای زیست محیطی فراوان مورد توجه اقشار پردرآمد
حکومتی و سفارتخانههای خارجی قرار گرفت .در دوره  55-1345روند
تحوالت شهرنشینی در روستاهای اطراف تهران شدت میگیرد و بر تعداد
شهرهای ناحیهای افزوده میگردد .در این سال گسترش تهران در حد شمال
خود تا دامنه کوههای البرز ادامه یافته و کلیه روستاهای دهستانهای حومه
را در بخش شمال و شمال شرق در خود جای داده است و به علت وجود
ارتفاعات البرز و مشکالت تسطیح اراضی و مبارزه با توپوگرافی از توسعه
بیشتر جلوگیری کرده است .از اینرو کلیه روستاهایی که در سال  1345با
جمعیت بیش از  1000نفر در شمال تهران قابل مشاهده است در این دوره
در بافت شهر تحلیل رفته ،شکل روستایی خود را از دست دادهاند .نمونه
قابل ذکر این روستاها ،دارآباد ،اقدسیه ،لویزان ،درکه ،اوین و پونک است.
در سالهای اخیر محدوده قانونی منطقه یک پیوسته در حال تغییر بوده
است .محدوده فرحزاد و درکه به منطقه  2پیوست .در سال  1384و در طی
تهیه الگوی توسعه منطقه محالت شمالی بزرگراه ازگل از منطقه  4به منطقه
 1اضافه شد .در سال  1385و در چارچوب تهیه طرح تفصیلی محالت
شمال بزرگراه بابایی به منطقه متصل شد و بدین ترتیب کل ناحیه  10منطقه
 4به منطقه  1پیوست.

نقشه  :1سیر تحول منطقه یک در سالهای 1334-77
(مأخذ :طرح تفصیلی منطقه یک)

کاربریها و پهنهبندی استفاده از اراضی
مقایسه پهنهبندی با کاربریها

در محدوده منطقه یک به وسعت  4573هکتار گستره وسیعی از قلمرو
منطقه (حدود  58درصد) پهنه مسکونی است.
مقایسه پهنه سکونت و مختلط کوهسار شمالی با کاربریهای مسکونی
و باغ مسکونی و فضای باز و تفریحی و فراغت همراه با شبکه معابر که پهنه
سکونت را تشکیل میدهند ،نشان میدهد که پهنه سکونت در طرح منطقه
تفاوت چشمگیری نیافته و سطح مسکونی تقریب ًا تثبیت شده است.

تهران به حساب میآید .وجود باغات ،درهها ،نزدیکی به کوهپایه باعث جایگاه روستاهای شهری منطقه یک در طرح جامع تهران
شده که این منطقه از دیرباز به عنوان ییالقات تهران مطرح شود .شمیران تا ( )1385و طرح تفصیلی منطقه یک

دهههای  20و  30بصورت قصبهای جدا از شهر تهران بوده است .با گسترش
شهر تهران و تثبیت نظام شهرنشینی در دهههای  30و  40این منطقه به

 -1چشماندازهای طرح جامع
 -2اهداف توسعه طرح جامع
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 -3راهبردهای توسعه طرح جامع
 -4سازمان فضایی طرح جامع

-1چشماندازهای طرح جامع

طرح جامع تهران هفت بیانیه اصلی را برای شهر تهران ارائه کرده است
و در کل تهران را به عنوان یک کالنشهر جهانی معرفی نموده است .بیانیه
چشمانداز طرح جامع بطور مستقیم به چشمانداز منطقه یک و روستاهای
شهری آن اشاره نمیکند .اما این موضوع را میتوان براساس پیشنهادات ارائه
شده برای بحث حفاظت کوهسار شمالی و ارتفاعات شمال منطقه یافت.
حفاظت و ایجاد گستره سبز گردشگری در این پهنه هم راستا با چشمانداز
اصلی ارائه شده در الگوی توسعه منطقه است.
در واقع گرایش سرمایهگذاری از مسکن به گردشگری در منطقه و
تبدیل منطقه به مرکز تفرجگاهی و گردشگری طبیعی شهر تهران از جمله
چشماندازهای اصلی منطقه است که همسو با چشماندازهای طرح جامع
نظیر تبدیل تهران به شهری سرسبز و زیبا و سرزنده با فضاهای عمومی
متنوع و گسترده در سطح کشور میباشد.
بیانیه اصلی الگوی توسعه منطقه یک به شرح زیر است:
تثبیت شخصیت وحدت یافته منطقه یک (محدوده شمیران) به عنوان پهنه
گردشگری ،تفرجگاهی شهر تهران به همراه توسعه فعالیتهای دیپلماتیک و
بینالمللی ،حفظ الگوی کارکردی و کالبدی سکونتگاههای ممتاز و هدایت
سرمایهگذاری اقتصادی به بخش گردشگری و تأمین خدمات در منطقه.
در مقایسه چشماندازهای توسعه شهر تهران و منطقه یک در زمینه
روستاهای شهری میتوان مواردی را به شرح زیر استنباط کرد:
چشماندازهای طرح جامع
 تهران شهری با اصالت و هویت ایرانی و اسالمی تهران شهری سرسبز و زیبا ،شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوعو گسترده
 تهران شهری امن و ایمن در برابر انواع آسیبها و مقاوم در برابر مخاطراتو سوانح
 تهران شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت ،فعالیتو فراغت
 تهران شهری روان با رفاه عمومی و زیرساختهای مناسب ،همراه باتعدیل نابرابریها و تأمین عادالنه کلیه حقوق شهروندی
چشماندازهای طرح تفصیلی منطقه یک
 منطقه یک به عنوان مرکز فرهنگی و تاریخی منطقه یک به عنوان مرکز تفرجگاهی و گردشگری تهران تثبیت جمعیت منطقه و کنترل و نظارت بر چگونگی ساخت و سازها حفظ الگوی کارکردی و کالبدی سکونتگاههای ممتاز منطقه تأمین خدمات در منطقه و هدایت سرمایهگذاری اقتصادی به بخشگردشگری
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مصداقهای چشماندازهای طرح جامع و طرح تفصیلی منطقه یک در
ارتباط با روستاهای شهری
 تعیین پهنه مختلط با کاربریهای فرهنگی و تاریخی ساماندهی کاربریهای تفرجی در اطراف رود-درهها حفظ دید به کوهپایهها با کنترل تراکم کنترل تراکم ساختمانی کنترل تحوالت کالبدی در محدودههای شمالی منطقه با تعیین پهنه حفاظت. -پیشنهاد پهنههای مختلط تفرجی-گردشگری

-2اهداف توسعه طرح جامع و طرح تفصیلی منطقه یک

در این مورد نیز اهداف توسعه منطقه همسو با اهداف طرح جامع در
راستای تحقق در سطح شهر تهران میباشند.
در این زمینه در هشت مورد اهداف توسعه منطقه با اهداف طرح جامع
مطابقت دارد.
اهداف توسعه طرح جامع
 ارتقای نقشهای فراملی و ملی و منطقهای شهر تهران با استفاده ازظرفیتها و سرمایههای فیزیکی و اجتماعی و انسانی و مالی و اقتصادی شهر
 تعیین حریم مناسب و تثبیت حدود و مرز محدوده شهر تهران ضمن حفظیکپارچگی و با اعمال نظام مدیریت شهری واحد در محدوده و حریم شهر تهران
 تثبیت سطوح اراضی مسکونی و هدایت میزان تراکم و استفاده مناسب ازاراضی شهری به منظور گسترش فضاهای عمومی و کاربریهای خدماتی
برای حدود  9میلیون نفر جمعیت
 رونق فعالیت و توسعه اقتصادی تهران با حفظ و پاالیش پهنههای کنونیفعالیت و بهرهوری مناسب از این فضاها برای ایجاد فرصتهای شغلی
جدید و تأمین اشتغال
 حفاظت از محیط زیست و ایمن سازی شهر تهران در مقابل سوانح طبیعیو سایر مخاطرات و آسیبها
 بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری و ساماندهی کالبدی آن با پهنهبندی و تعیین محدودههای اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و
محدودههای نیازمند مداخله به ویژه بافتهای فرسوده به منظور بهسازی،
نوسازی و بازسازی
 ساماندهی سیما و منظر شهری با تأکید بر هویت معماری و شهرسازیایرانی و اسالمی
 ارتقای کیفیت زیست محیطی شهر تهران و حفاظت از میراث طبیعی وتاریخی شهر و توسعه فضاهای عمومی و گردشگری با اجرای طرحهای
موضعی و موضوعی برای عمران و توسعه شهری
در زمینه این اهداف میتوان به موارد زیر در اهداف الگوی توسعه و طرح
تفصیلی منطقه یک اشاره کرد:
اهداف طرح تفصیلی و الگوی توسعه منطقه یک
 توسعه فعالیتهای گردشگری طبیعی و دیپلماتیک در منطقه -تثبیت حدود و مرز شمالی و شرقی منطقه با عناصر و موانع طبیعی و مصنوع

 تعادل بخشی و تراکم جمعیتی و خدمات هدایت سرمایهگذاری اقتصادی به بخش گردشگری حفاظت از عناصر و ویژگیهای طبیعی و محیط زیستی منطقه (رود-درههاو ارتفاعات شمالی البرز و )...و کنترل ساخت و سازها
 حفظ توازن و تحکیم انسجام کالبدی شهری با مداخله هماهنگ و برنامهریزیشده جهت حفظ پهنههای ارزشمند موجود ،و بهسازی و ساماندهی پهنههای
فرسوده و مسئله دار و توسعه پتانسیلهای موجود در منطقه
 حفظ ویژگیهای تاریخی و ذهنی منطقه حفظ ویژگیهای تاریخی و عملکردی منطقه با توسعه مراکز محالتقدیمی ،حفظ عناصر تاریخی باارزش ،توسعه فعالیتهای دیپلماتیک و
گردشگری طبیعی
مصداقهای این اهداف را میتوان بصورت زیر در منطقه یک دید:
 ایجاد پارکهای خطی و کوهستانی در امتداد رود-درهها و ارتفاعات شمالی پیشنهاد پهنه حفاظت با ایجاد کمربند سبز در حریم شمالی منطقه جلوگیری از ایجاد افزایش بارگذاری جمعیتی در درهها و دامنه ارتفاعات کنترل تراکم ساختمانی تأکید بر مراکز عملکردی محالت و تثبیت آنها جهت تأمین خدمات انسجام و رعایت سلسله مراتب عملکردها پیشنهاد پهنههای مختلط تفرجی -گردشگری تعیین پهنه حفاظت با غلبه فعالیتهای تفرجی در شمال منطقه تعیین حریم برای رود-درهها تدوین مقررات برای ساخت و ساز در اطراف مسیلها تعیین پهنه حفاظت با اختصاص به فعالیتهای تفرجی و گردشگری برایکنترل تحوالت کالبدی در محدودههای شمالی منطقه
 پهنهبندی سطح منطقه به منظور ایجاد بخشهای مختلف و جهت دادنکاربریهای مختلف و استفاده از زمین و تعیین ضوابط و مقررات خاص
جهت هر یک از پهنههای تعیین شده با در نظر گرفتن اصول (حفاظت
از ویژگیهای طبیعی -محیطی ،توسعه به عملکردهای مرتبط با تفرج و
گردشگری با ساماندهی بافتهای ارزشمند روستایی با هدف احیای هویت
تاریخی و فرهنگی ،حفاظت از میراث تاریخی ،تعیین و تدقیق بافتهای
فرسوده و مسئله دار با استفاده از معیارهای موجود و پیشنهاد راهکارهای
مختلف برای دخالت در این پهنهها)
 حفظ بافتهای ارزشمند روستایی ساماندهی کاربریهای تفرجی ،گردشگری در اطراف رود -درههای منطقه حفظ دید اصلی کوهپایه و ارتفاعات شمیرانات به عنوان عنصر نمادین منطقه استفاده از عناصر طبیعی در طراحی منظر و فضای باز حفظ ابنیه و آثار با ارزش تاریخی با در نظر گرفتن حریم حفاظتی آنها حفظ و توسعه مراکز محالت قدیمی با پیشنهاد مراکز خدماتی در اینهستهها و حفظ بافت ارزشمند روستایی آنها
 تثبیت و حفظ کلیه کاربریهای ارزشمند با سابقه تاریخی مانند باغسفارتها و کوشکهای باارزش فضایی و کالبدی و....

-3راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه

در مقایسه راهبردهای توسعه کالنشهر تهران و منطقه یک در زمینه
روستاهای شهری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

راهبردهای طرح جامع
 ساماندهی و صیانت از محدوده و حریم شهر تهران توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران تأمین آب مورد نیاز و توسعه و تجهیز شبکه و تأسیسات آب و فاضالبتهران و ساماندهی بستر رودخانهها و مسیلها
 بهبود و ارتقای وضعیت و ساماندهی کالبدی شهر تهران (سازمان فضایی شهر) ارتقای کیفیت کارایی محیط شهری با پهنهبندی نحوه استفاده از اراضی ونحوه ساخت و سازها در انواع کاربری
 احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعی ،تاریخی شهر تهران ساماندهی و ارتقای هویت سیما و منظر شهری (طراحی شهری) تهران درجهت احیای معماری و شهرسازی ایرانی و اسالمی
 توسعه فضاهای سبز عمومی ،تفرجگاهی و گردشگری بهسازی ،نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهر تهراندر مقایسه این راهبردها در طرح توسعه و تفصیلی منطقه یک میتوان
موارد زیر را مشاهده کرد:
 کنترل ساخت و ساز در شمال و شرق منطقه با ایجاد موانع طبیعی ومصنوعی
 هدایت سرمایه گذاری از مسکن به گردشگری ساماندهی زیست محیطی رودها ،مسیلها و قناتهای منطقه ساماندهی محورها و مراکز محالت قدیمی منطقه حفظ هویت مسکونی منطقه ضمن تأمین خدمات مورد نیاز ساکنین حفظ باغات و فضاهای تاریخی ،باارزش و تکمیل فضاهای سبز و باز ساماندهی عناصر تاریخی و حفظ ادراک تاریخی و ذهنی منطقه توسعه فضاهای سبز و گردشگری بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودهمصداقهای این راهبردها را میتوان بصورت زیر در منطقه یک دید:
 ایجاد کمربند سبز در شمال و شرق منطقه تعیین پهنه حفاظت با غلبه فعالیتهای تفرجی-گردشگری در محدودهشمالی منطقه
 پیشنهاد پهنه حفاظت با غلبه کاربریهای تفرجی-گردشگری در شمال منطقه تعیین پهنه حفاظت در اطراف رود -درهها با غلبه تفرجی -گردشگری پیشنهاد پارک خطی در مسیر رود -درهها حفظ حرایم طبیعی (رودها ،مسیل و قناتها) تأکید بر مراکز عملکردی محالت و تقویت آنها جهت تأمین خدمات تأمین محورهای خدماتی بر اساس مقایسه عملکردی تأکید بر مراکز عملکردی محالت -اجرای کامل ضوابط ساخت و ساز در باغات جهت حفظ آنها
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 تخصیص باغهای ارزشمند به فعالیتهای فرهنگی ایجاد پارکهای خطی کوهستانی در امتداد رود -درهها و ارتفاعات شمالی -ساماندهی بافتهای فرسوده قیطریه ،آبک ،باغ شاطر و اوین و...

 -4سازمان فضایی طرح جامع

سازمان فضایی طرح جامع در روستاهای شهری منطقه یک به شرح ذیل
میباشد:
 محورهامحورهای اصلی منطقه یک که مورد توجه در سازمان فضایی طرح جامع
هستند ،عبارتند از:
محورهای طبیعی ،عملکردی-حرکتی شهر در امتداد رود-درهها شامل
محورهای درکه ،دربند و دارآباد:
تفاوت این محورها با الگوی توسعه منطقه در این است که در الگوی
توسعه تمامی رود-دره موجود در منطقه به عنوان محورهای مهم طبیعی
و عملکردی در منطقه معرفی گردیده اند .رود-درههای درکه ،ولنجک،
سعدآباد ،دربند ،گالبدره ،مقصودبیک ،جمشیدیه ،دارآباد و الرک از جمله
محورهای اصلی ساختار و سازمان فضایی میباشند.
 مراکزمراکز منطقه یک که در سازمان فضایی طرح جامع ارائه شده عبارتند از:
مرکز شهری و فراشهری تجریش به عنوان مرکز تفرج و گردشگری شمال
تهران:
در الگوی توسعه منطقه یک مرکز تجریش نه تنها نقش تفرجی و گردشگری
دارد ،بلکه مرکز اصلی خدمات رسانی به ساکنین منطقه نیز میباشد.
 سایر ارکانشکلگیری عناصر مهم شهری و بزرگراهها در امتداد رود-درهها (در
منطقه یک :درکه ،ولنجک ،دربند ،دارآباد):
احداث و شکلگیری عناصر مهم شهری و بزرگراهها در امتداد رود-
درهها به شکل و مورفولوژی رود -درهها وابسته است .در منطقه یک به دلیل
قرارگیری در باالدست و وجود مبادی ورودی رود-درهها به بافت شهری
تهران ،ایجاد عناصر مهم و تخریب کننده محیط طبیعی از جمله بزرگراهها
مجاز نمیباشد.
پیشبینی پهنه حفاظت به عنوان عرصه گسترش فعالیتهای تفرج و
گردشگری با هدف حفاظت از محیط زیست:
ایده الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه یک در مورد پهنه حفاظت،
عمق یافتن این پهنه در اطراف رود-درههای منطقه میباشد .ضمن اینکه بر
اساس مرز مصوب شورای شهر ،مناطق حفاظتی شمال منطقه شامل :کلیه
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فضاهای باز و سبز قابل تخصیص به فضاهای سبز و کاربریهای تفرج و
گردشگری است .حریم مصوب رود-درهها در درون محدوده شهری با
اتصال به فضاهای باز و سبز اطراف آنها میتوانند به عنوان پارکهای مجهز
خطی ،طبیعت کوهستانی منطقه را به درون مجموعههای شهری بکشانند و
طبیعت این رود-درهها را حفظ نمایند.

الگوی توسعه

بحث روستاهای شهری منطقه یک را در الگوی توسعه منطقه میتوان
در بخشهای زیر مالحظه کرد:
 -1ارکان الگوی توسعه منطقه
 -2سازمان فضایی منطقه
 -3پهنهبندی کاربری زمین
 -4طرحهای موضعی

 -1ارکان الگوی توسعه منطقه

ارکان الگوی توسعه با هدف پیگیری چشماندازهایی به شرح زیر:
 تثبیت شخصیت وحدت یافته منطقه یک محدوده شمیران به عنوان پهنهگردشگری-تفرجگاهی شهر تهران به همراه توسعه فعالیتهای دیپلماتیک
(سیاسی) و بینالمللی
 حفظ کارکردی و کالبدی سکونتگاههای در رده ممتاز هدایت سرمایهگذاری اقتصادی به بخش خدمات جهت حفظ هویتفرهنگی ،اجتماعی و محیطی منطقه که شامل مواردی است که عبارتند از:
 -1توسعه عملکردهای مرتبط با تفرج و گردشگری
 -2حفاظت از ویژگیها و عناصر طبیعی محیطی (مانند رود -درهها ،باغها،
دامنههای البرز)
 -3حفاظت از میراث تاریخی منطقه
 -4پیش بینی مراکز و پهنههای خدماتی مرتبط و مکمل با سطوح عملکردی
متنوع درتمام سطح منطقه
 -5ساماندهی بافتهای مسکونی فرسوده با هدف ایمنسازی و تأمین
خدمات مورد نیاز
 -6ساماندهی بافتهای مسکونی ارزشمند روستایی با هدف حفظ و احیای
هویت تاریخی و فرهنگی آنها و تأمین خدمات

-2سازمان فضایی منطقه

عناصر سازمان فضایی منطقه در ارتباط با روستاهای شهری
 عناصر طبیعی مانند: ارتفاعات البرز و محورهای گردشگری درکه  ،ولنجک ،دربند ،کلک چال،دارآباد ،الرک
 رود -درههای درکه ،ولنجک ،گالبدره ،دارآباد ،الرک... ، تپههای قیطریه ،الهیه ،سیمین قلعه بافتهای ارزشمند روستایی برخوردار از ویژگیهای طبیعی محیط ماننددربند و امامزاده قاسم ،گالبدره ،دارآباد ،جماران و...

جدول  :3پهنههای اصلی و فرعی طرح جامع و تفصیلی در ارتباط با روستاهای شهری
پهنههای کلی

پهنههای اصلی

زیر پهنهها (دو
کدی)

زیر پهنهها (سه کدی)

سکونت ()R

مسکونی ویژه

بافت مسکونی
ارزشمند روستایی
()R21

مسکونی تک خانواری با حداقل اندازه قطعه  150مترمربع )(R211

()R2

مسکونی یک یا چند خانواری ()R212
باغات مسکونی با حداقل اندازه قطعه  2000متر مربع ()R241

باغ مسکونی
()R24

باغات مسکونی با حداقل اندازه قطعه  1000متر مربع ()R242
مختلط با غلبه تفرج و گردشگری ()M211

مختلط ()M

گردشگری با
مسکونی ()M2

مختلط کوهسار
()M21

حفاظت ()G

فضای سبز
عمومی ()G1

پارک های جنگلی
()G12

فضاهای سبز رود -درهها ()G122

فضای سبز
خصوصی
حریمها و
پهنههای ویژه
()G2

حریمها ()G22

حریم رودخانه ()G221

مختلط با غلبه گردشگری ()M221

سایر حرایم ()G222
پهنه حفاظت تاریخی ()G231

پهنه های ویژه
()G23

سایر پهنههای حفاظت ()G232

مأخذ :برگرفته از طرح تفصیلی منطقه یک
جدول  :4ویژگی توزیع جمعیت و واحد مسکونی در بافتهای روستایی منطقه یک تا سال 1400
محله
ازگل
اوین
باغ فردوس
باغستان
بوعلی
پسیان
جعفرآباد
جماران
چیذر
حدیقه
داراباد
دربند و امامزاده قاسم
درکه
سوهانک
کاشانک

ولنجک
منطقه

جمعیت
42927

تعداد واحد
13847

مساحت محله
6790113.41

واحد مسکونی در هکتار
20.39

6239

2012

525027.09

38.33

10175

2012

889624.39

36.90

8703

3282

728665.66

38.53

12896

4160

817864.85

50.86

12670

4087

1035053.10

39.49

8819

2845

829096.53

34.31

7180

2316

884822.60

26.17

14928

4815

86096.87

55.93

9163

2956

1023911.23

28.87

6588

2125

777677.12

27.33

9615

3102

1004427.02

30.88

1853

598

369460.59

16.18

37047

11951

4451420.54

26.85

8076

2605

1018369.09

25.58

16426

5299

1600352.82

33.11

413750

133468

45733165.18

29.18
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جدول  :5طرحهای موضعی پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه یک در ارتباط با روستاهای شهری
مقیاس عملکردی طرح

عنوان طرح

اولویتبندی

ایجاد کمربند سبز حفاظتی شمال منطقه

شهری

اول

طراحی شهری -محیطی رود -درهها و محدوده بالفصل آنها (پارکهای خطی)

منطقهای – ناحیهای

اول

طراحی شهری -محیطی رود -درهها در درون کوهستان (پارک کوهستانی)

منطقهای – شهری

اول

ساماندهی محدوده تاریخی -تفریحی دربند ،سعداباد و تجریش

محلي -منطقهای

دوم

بهسازی و ساماندهی بافت تاریخی و باارزش ده جماران

محلی -منطقهای

دوم

ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده آبک

محلی -منطقهای

اول

ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده اوین

محلی-منطقهای

اول

ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده باغ شاطر

محلی -منطقهای

اول

طراحی شهری-محیطی تپه سیمین قلعه

منطقهای –ناحیهای

اول

بهسازی و ساماندهی محدوده تاریخی و باارزش ده چیذر

منطقهای –ناحیهای

دوم

بهسازی و طراحی شهری محور حسنی کیا در جماران

منطقهای –ناحیهای

سوم

ساماندهی محور تجاری-پذیرایی دربند-سربند

منطقهای – شهری

سوم

ساماندهی و نوسازی ده سوهانک

محلی-ناحیهای

دوم

ساماندهی و نوسازی ده امامزاده قاسم

محلی-ناحیهای

اول

نوسازی و بازسازی ده ولنجک

محلی-ناحیهای

دوم

نوسازی و بازسازی بافت فرسوده دربند

محلی-ناحیهای

دوم

نوسازی و بازسازی بافت کاشانک

محلی-ناحیهای

دوم

نوسازی و بازسازی بافت دارآباد

محلی-ناحیهای

اول

نوسازی و بازسازی بافت اسدآباد

محلی-ناحیهای

سوم

ساماندهی و طراحی مجموعه فرهنگی -طبیعی دارآباد

منطقهای – شهری

سوم

طراحی و ساماندهی مراکز محالت قدیمی و جدید

محلی

سوم

طراحی شهری-محیطی محدوده باغ های درکه و ازگل

محلی-منطقهای

سوم

مأخذ :برگرفته از طرح تفصیلی منطقه یک

 عناصر عملکردی شامل:مراکز محالت ارزشمند روستایی مانند مرکز محله اوین ،چیذر ،جماران،
ازگل و...

-3پهنهبندی کاربری زمین

اصول و مبانی پهنهبندی
 استفاده از اراضی و پهنهبندی آن ،انعکاس کالبدی و حقوقی سازمانفضایی است که در سطح منطقه به منظور هدایت و کنترل تحوالت کالبدی
و استفاده مناسب از اراضی مشخص شده است.
 ارکانی که در پهنهبندی منطقه با توجه به الگوی توسعه و با هدفچشماندازهای اصلی منطقه در ارتباط با روستاهای شهری مورد توجه قرار
گرفته به شرح زیر میباشند:
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 حفاظت از ویژگیهای طبیعی محیطی(رود-درهها ،باغها) توسعه عملکردهای مرتبط با تفرج و گردشگری ساماندهی بافتهای فرسوده ساماندهی بافتهای مسکونی ارزشمند روستایی با هدف حفظ و احیایهویت تاریخی و فرهنگی
 حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی پیشبینی مراکز و پهنههای خدماتی مرتبط با سطوح عملکردی متنوع درتمام سطح منطقه
اصول اساسی شکلگیری پهنهبندی در سطح منطقه با توجه به
موضوع روستاهای شهری
 توجه به رود-درهها و مسیلها :که به عنوان کریدورهای طبیعی نقشبارزی در شکلگیری ساختار منطقه داشته و تقویت نقش آنها در حیات

شهری از اصلیترین ضرورتهای طرح میباشد.
رود -دره ولنجک ،دربند ،درکه ،دارآباد ،الرک
با تعیین حریم برای رود-درهها و پیشنهاد پارک خطی در حریم و
فضاهای باز اطراف این رود-درهها سعی بر حفاظت و ارتقای نقش آنها
شده است.
 تعیین کوهسار شهری (حفاظت)برای حفاظت از حریم شمالی شهر تهران و سپس هدایت و کنترل
تحوالت کالبدی در محدودههای شمالی منطقه به ویژه آنجا که رود-
درههای مرتفعات شمالی به شهر میرسد در طرح به عنوان پهنه حفاظت با
ایجاد کمربند سبز مشخص شده است که فعالیت صرف ًا تفرجی و گردشگری
داشته و هدف جلوگیری از تعرض شهر به کوهستان پیشنهاد شده است.

ساختار پهنهبندی منطقه

پهنهبندی سطوح منطقه بر اساس الگوی توسعه که سند اصلی هدایت
و کنترل تحوالت کالبدی منطقه میباشد شکل گرفته تا با نظارت بر ساخت
و ساز در عرصههای مختلف با جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب
کاربریها موجبات ارتقای کیفیت و کارایی محیط شهری را فراهم سازد.
پهنهها و زیرپهنههای اصلی
براساس مطالعات طرح جامع و دستورالعمل تهیه طرح تفصیلی پهنههای
اصلی شهر تهران به صورت زیر متمایز شده است:
پهنه مسکونی (با عملکرد غالب سکونت)()R
پهنه فعالیت (کار و خدمات)()S
پهنه مختلط (تلفیقی از سکونت و فعالیت)()M
پهنه سبز و باز(حفاظت)()G
جدول شماره  3پهنههایی که در طرح جامع و تفصیلی در ارتباط با
روستاهای شهری وجود دارد را نشان میدهد.

تراکم ساختمانی پهنههای مسکونی

ساختار بافت مسکونی در منطقه یک تهران از تنوع بسیار زیادی در محالت
مختلف برخوردار است .همچنین پیچیدگی و بخصوص شرایط خاص موقعیتی
و توپوگرافیک منطقه لزوم دقت هرچه بیشتر در ساماندهی ساخت و سازهای
منطقه را روشن میسازد .در تعیین تراکم مجاز ساختمانی در پهنههای مختلف
مسکونی و غیرمسکونی منطقه یک عوامل زیر مورد توجه قرار گرفتهاند:
 حفظ منطقه از ساخت و سازهای بیرویه حفاظت از شرایط محیط طبیعی منطقه گسلهای موجود در منطقه شیب اراضی کوهپایهدر ارتباط با بحث روستاهای موجود در درون محدوده شهری منطقه
یک ،بحث حفاظت از ساختارهای طبیعی منطقه و حفظ موقعیت گردشگری
و همچنین جلوگیری از آسیب رسانی به محدوده ارزشمند پایکوهی منطقه
پهنه کوهسار به عنوان بخش وسیعی از محدوده شمالی اراضی مسکونی
پذیرفته شده است و با کاهش تراکم ساختمانی در این بخش سیاستهای

الگوی توسعه منطقه در راستای طرح جامع مصوب مورد توجه بوده است.
تراکم ساختمانی ناخالص در پهنههای مختلف مسکونی حداقل %100
برای محدوده کوهسار و حداکثر  %300برای پهنههای مسکونی عام بوده
است که این تراکم در پهنههای خاص باغ مسکونی و حرایم کمتر از %120
نیز پیش بینی شده است.

 -4طرحهای موضعی
عرصههای مداخله و ضرورتهای آن در منطقه

عرصههای مداخله در منطقه یک در ارتباط با روستاهای شهری که در
طرح جامع معرفی شدهاند عبارتند از:
 ساماندهی کوهسار شمالی و رود-درهها و مسیلها ساماندهی پهنههای ارزشمند روستایی (اوین ،دربند ،باغ شاطر ،امامزادهقاسم و آبک ،جماران ،دزاشیب ،چیذر ،نیاوران و دارآباد)
عرصههای پیشنهادی در منطقه یک جهت مداخله در ارتباط با روستاهای
شهری در عرصههای زیر میباشد:
 عرصههای ارزشمند طبیعی: کمربند سبز حفاظتی شمال تهران پارکهای کوهستانی (فضای رود-درهها در درون کوهستان) به منظورتوسعه گردشگری و حفظ آن
 پارکهای مجهز خطی (رود -درهها و محدوده بالفصل آنها درون بافتشهری)
 پهنههای باغ مسکونی در درکه و ازگل تپههای نمادین و فضاهای باز و سبز باارزش در محدوده منطقه (سیمینقلعه ،باغ ملک ،باغ دیبا)
عرصه بافتهای فرسوده بافتهای فرسوده با اولویت اول ،نوسازی و بازسازی :قیطریه ،آبک ،اوین،باغ شاطر ،دارآباد
 بافتهای فرسوده با اولویت دوم ،نوسازی و بهسازی :ولنجک ،اسدآباد،دربند ،امامزاده قاسم ،سوهانک ،کاشانک
 بافتهای فرسوده با اولویت سوم ،بهسازی :ازگل ،دزاشیب ،چیذر،تجریش ،جماران

نتیجهگیری

این تحقیق به دنبال شناخت جایگاه روستاهای شهری در طرحهای
توسعه شهری بود .جهت نیل به این امر از طرحهای جامع ،تفصیلی منطقه
یک و الگوی توسعه منطقه یک استفاده شد .بدین صورت که مقایسه تطبیقی
از چشماندازها ،اهداف ،راهبردها و سازمان فضایی طرح جامع و تفصیلی
منطقه یک و الگوی توسعه انجام شد .در این مقایسه به این نتیجه رسیدیم که
طرح جامع با ترسیم خطوط کلی چشماندازها ،اهداف ،راهبردها و سازمان
فضایی تهران را تعیین کرده و طرح تفصیلی و توسعه منطقه به تبعیت از
آن خطوط کلی توسعه منطقه را تعیین کردهاند .در مورد نوع نگاه طرحهای
شهری به روستاهای شهری با مقایسه چشماندازها ،اهداف ،راهبردها و
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سازمان فضایی طرح جامع تهران و طرح تفصیلی و سند توسعه منطقه
یک میتوان به این نتیجه رسید که در موارد زیادی با هم تطابق دارند .در
مورد چشماندازها ،چشماندازهای منطقه در زمینه مرکز فرهنگی و تاریخی
با چشمانداز شهر در زمینه شهری با اصالت و هویت ایرانی و اسالمی و
همچنین چشمانداز منطقه به عنوان مرکز تفرجگاهی و گردشگری تهران با
چشمانداز شهری سرسبز و زیبا ،شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع
و گسترده مطابقت دارد .همچنین چشمانداز منطقه در زمینه حفظ الگوی
کارکردی و کالبدی سکونتگاههای ممتاز منطقه با چشمانداز شهر در زمینه
شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت ،فعالیت و فراغت
و همچنین چشمانداز منطقه به عنوان تأمین خدمات در منطقه و هدایت
سرمایهگذاری اقتصادی به بخش گردشگری با چشمانداز شهری روان با رفاه
عمومی و زیرساختهای مناسب ،همراه با تعدیل نابرابریها و تأمین عادالنه
کلیه حقوق شهروندی مطابقت دارد.در مورد اهداف در این زمینه ،هدف
الگوی توسعه تعادل بخشی به تراکم جمعیتی و خدمات در سطح منطقه بوده
که با هدف تثبیت سطوح اراضی مسکونی و هدایت میزان تراکم و استفاده
مناسب از اراضی شهری به منظور گسترش فضاهای عمومی و کاربریهای
خدماتی در طرح جامع هم راستا است .بر این اساس سیاست و هدف تثبیت
جمعیت در منطقه یک و تأمین خدمات مورد نیاز ساکنین در الگوی توسعه
و طرح تفصیلی دنبال میگردد .حفاظت از عناصر و ویژگیهای طبیعی و
زیست محیطی منطقه و حفظ ویژگیهای تاریخی و ذهنی از دیگر اهداف
الگوی توسعه در منطقه است که با تعیین حریم مناسب و تثبیت حدود و
مرز محدوده شمالی منطقه ،ضمن حفظ یکپارچگی و با اعمال مدیریت
شهری واحد در محدوده شمالی و حریم شهر در این منطقه امکانپذیر است.
ارتقای کیفیت محیطی شهر تهران و حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی
شهر و توسعه فضاهای عمومی و گردشگری همراه با اجرای طرحهای
موضوعی و موضعی از جمله اهداف طرح جامع است که در تحقق هدف
الگوی توسعه منطقه نیز مثمر ثمر خواهد بود .تطبیق راهبردهای توسعه طرح
جامع با راهبردهای توسعه منطقه یک در زمینه روستاهای شهری ،کنترل
ساخت و سازها ،حفظ ایمنی ،ایجاد و تقویت مراکز محالت و مراکز نوین
شهری ،انتظام ساختاری ،شبکه حمل و نقل و دسترسیها ،حفظ باغات و
ترمیم و تکمیل شبکه فضاهای سبز و باز و ساماندهی فضاها و فعالیتهای
گردشگری و فرامنطقهای است.
در زمینه سازمان فضایی نیز جایگاه روستاهای شهری منطقه یک در سازمان
فضایی طرح جامع در دو قسمت محورها و مراکز و سایر ارکان اشاره شده
است .بدین صورت که در قسمت محورها در محورهای طبیعی ،عملکردی-
حرکتی شهر در امتداد رود-درهها اشاره شده است .در قسمت مراکز نیز
مرکز شهری و فراشهری تجریش به عنوان مرکز تفرج و گردشگری شمال
تهران آمده است .در قسمت سایر ارکان نیز شکلگیری عناصر مهم شهری
و بزرگراهها در امتداد رود-درهها و پیشبینی پهنه حفاظت به عنوان عرصه
گسترش فعالیتهای تفرج و گردشگری با هدف حفاظت از محیط زیست به
عنوان نظرات طرح جامع و تفصیلی در زمینه روستاهای شهری میباشد.
در الگوی توسعه منطقه یک نیز بحث روستاهای شهری منطقه را
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میتوان در بخشهای ارکان الگوی توسعه منطقه ،سازمان فضایی منطقه،
پهنهبندی کاربری زمین و طرحهای موضعی مالحظه کرد.
در قسمت ارکان الگوی توسعه منطقه بحث روستاهای شهری به
صورت مباحث زیر اشاره شده است :توسعه عملکردهای مرتبط با تفرج و
گردشگری ،حفاظت از ویژگیها و عناصر طبیعی محیطی ،حفاظت از میراث
تاریخی منطقه ،پیشبینی مراکز و پهنههای خدماتی مرتبط و مکمل ،ساماندهی
بافتهای مسکونی فرسوده و ساماندهی بافتهای مسکونی ارزشمند
روستایی .در قسمت سازمان فضایی الگوی توسعه نیز بحث روستاهای شهری
در قسمت عناصر سازمان فضایی (عناصر طبیعی و عناصر عملکردی) آمده
است .در بحث پهنهبندی کاربری زمین الگوی توسعه نیز اصول اساسی شکل
گیری پهنهبندی در سطح منطقه با توجه به موضوع روستاهای شهری ،توجه
به رود-درهها و مسیلها و تعیین کوهسار شهری (حفاظت) میباشد .در پهنه
بندی نیز بحث روستاهای شهری در زیر پهنههای بافت مسکونی ارزشمند
روستایی ،باغ مسکونی ،مختلط کوهسار ،پارکهای جنگلی ،حریمها ،پهنههای
ویژه در پهنههای اصلی مسکونی ،مختلط و سبز و باز(حفاظت) آمده است.
در بخش طرحهای موضعی و عرصههای مداخله و ضرورتهای آن در منطقه،
روستاهای شهری در قسمتهای ساماندهی کوهسار شمالی و رود-درهها و
مسیلها ،ساماندهی پهنههای ارزشمند روستایی آمدهاند .همچنین در بخش
عرصههای پیشنهادی در منطقه یک جهت مداخله ،عرصههایی که در ارتباط
با روستاهای شهری میباشند بصورت :عرصههای ارزشمند طبیعی و عرصه
بافتهای فرسوده میباشند.
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