
  
  
  
  
  35-66، صفحات 1397ر بها، 4، شماره سوماي، سال  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه 

  شهري جمهوري اسالمی ایران هاي طرحسیر پیشرفت و گرایش 
  )1395 تا 1360ي اجرا شده تهران از ها پروژه(

  *محمود رضایی
  03/07/1398: تاریخ پذیرش    15/02/1398: تاریخ دریافت

  
 چکیده

شهري شاخص و  هاي طرحنظران در شناسایی  هدف این مقاله، برآوردي از دیدگاه صاحب
 هاي طرحنظام  باوجود نقدهاي مکرر به. اجرا شده تهران در دوره جمهوري اسالمی است

 ها آني اخیر کمتر از شکست ها دورهدر  ها طرحشهري تهران، پیشرفت و گرایش این 
چگونه قابل  ها طرحپرسش این است که این  .شده است  بررسیصورت روشمند  به

یی بیشتر ها طرحموفق شهري به سمت چه  هاي طرحگرایش  ي و ارزیابی هستند؟بند دسته
سبب  ،ها طرحپیشرفت، آگاهی از گرایش  انداز چشمترسیم  افزون برکمتر بوده است؟ یا 

پژوهش، روش دلفی انتخاب و  در این. شود یمي آتی ها میتصمشدن و هدایت  تر روشن
چهل نفر متخصص در چهار گام . شده است  طبق آن پنج کمیته مختلف تخصصی تشکیل

درنهایت، میان . اند کردهمشارکت  ها طرحبندي و امتیازدهی  نظرسنجی جهت کشف، دسته
پروژه شاخص در  ها دهشاخص، چهار گونه طرح با سه معیار کلی موفقیت و  هاي طرح

همچنین مشخص شد که تمام چهار گونه . شناسایی و امتیازبندي شدند چهار رتبه
ي، افتتاح و رایج زیر برنامهي ها شکست باوجود 1370شهري موفق از دهه  هاي طرح
موفق، بیشتر از » معماري شهري«ي شهري و توجه به گونه ساز راه ادهیپگرایش به . اند شده

فضاهاي باز شهري متنوع  گرایش به طراحی نوددهه  ازیافته و  گسترش 1380اواسط دهه 
مشارکت «سازي  ی شایسته است تا با فعالشمس 1400آغازین  هاي سالدر . است زیاد شده

 هاي طرحدر  ها تیقابلسبب تبلور بیشترین  ، نیروي متخصص و مدیران کارآمد»مردم
ي ها افتببهداشتی، مسکن و توانمندسازي - اکولوژیکی، درمانی هاي طرحویژه  شهري به

  .شدفرسوده، تاریخی و غیررسمی 
 هاي طرح انواع و ها گونه ران،یا یاسالم يجمهور ،يشهرساز هاي گرایش :هاي کلیدي واژه
  ي اجرا شده شهريها پروژه ها، طرح تیموفق ،يشهر

                                                
 m.rezaei@iauctb.ac.ir          . دانشیار شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي *
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  مقدمه
 - ، شهر تهران )1374سعیدنیا، (اعمال تدابیر شهرسازي در جهان و ایران  ریتأخجدا از 

 ارائهاز شتاب رشد جمعیتی نامتناسب با سرعت  - ی شهرهاي کالن جهان همچون برخ
ي محیطی، تهدید بالهاي طبیعی، ها یآلودگاین شهر از . خدمات شهري برخوردار است

ي ها سکونتگاه مسائلنشینی،  ترافیک سنگین، مشکالت مسکن، معضالت حاشیه
شهري  هاي طرححال،  یندرع. برده است خودرو، کمبود فضاهاي باز عمومی و سبز رنج

متعددي با درجات مختلفی از موفقیت یا شکست براي تهران تهیه، تصویب و اجرا 
، »ناکارآمدي«و نقدهاي مشترك بسیاري در زمینه » ي سرگشادهها نامه«. شده است

فرآیند یا » شکست«و » چالش«، »خامی تدابیر«، »شناسی آسیب«، »ناپذیري تحقق«
صورت گرفته و » تهران«طور خاص براي  هري در ایران و بهش هاي طرحي ها فرآورده

اخیر میان  هاي سالویژه در  به ها طرح» موفقیت«کمتر اجماعی در خصوص گرایش و 
، )1379تشکر، (، )1379مزینی، ( ،)1374سعیدنیا، ( است شده  ارائهنظران  صاحب

، )1395و  1391ماجدي، (، )1386, گلکار(، )1382احمدیان، (، )1381پاکزاد، (
ي نوپا در ا حرفهگرچه طراحی شهري، ). و ب الف 1392غمامی، (، )1392اعتماد، (

در ایران است که ثمربخشی آن نیاز به زمان دارد ولی آیا طرح  خصوص بهجهان و 
این است که سنجش  مسئلهشهري موفق نسبی در این بازه زمانی به ثمر نرسیده است؟ 

در خیل  نظر اتفاقه در همین بازه زمانی کوتاه به دلیل شهري اجرا شد هاي طرحموفقیت 
این نگاه ناهنجارگرا  1.مانده است توجه کم طرف یبناموفق از طریق نهادهاي  هاي طرح

و فرصت براي پرداخت و  شده  لیتبدبه عادت فکري جامعه  در صورت رشد و تسري،
  .گرایش به هنجارها را از کف خواهد ربود

                                                
ایـن  . ها برگزار شده اسـت  مسابقات متعددي در این سال) معماري(هاي اجراشده تک بنا  مثالً در زمینه طرح -1

  هاست  ا و عوامل موفقیت و نه شکست این طرحه ها، گرایش هاي مشابه به دنبال گونه پژوهش برخالف پژوهش



   
  
  
  

 37...     هاي شهري جمهوري اسالمی  سیر پیشرفت و گرایش طرح

 1285ي مهم شهرسازي در ایران، قانون توسعه معابر مصوب اه اقداماز نخستین 
در تهران  خصوص بهاست که با هدف مدرن سازي شهرها و احداث مسیر اتومبیل 

و اولین نقشه شهر و قانون بلدیه در سال  شود یمسبب تغییرات عمده در بافت شهر 
 ی،ملکوت ی،هرمج زدپناهیا ،ياهر ی،بیحب(و  )1376 ،پاکدامن( شوند یمتصویب  1309

نخستین قرارداد مطالعات طرح جامع تهران در سال . )1385 ي،زدیا ،افشنگ ،کوشش
 در رسید و» عبدالعزیز فرمانفرماییان و ویکتور گروین«به امضا مهندسان مشاور  1344
بود که تا سال  شده  ینیب شیپ 1370سال یعنی تا سال  25تصویب و براي  1348 سال

هاي  سال. هاي تفصیلی توسط شهرداري بود تهیه طرح هران ومبناي گسترش ت 1357
هاي جامع در ایران است که الگوي شهرسازي  دوره رواج طرح 1356تا  1340بین 

 این دهه یعنی. )15 :1385 ،حبیبی و همکاران( شود یمتهران به سراسر کشور نشر 
ي جامع و ها برنامهمیالدي است که  1970 هاي سالهمان اوایل  مقارن 1350 حدود

 ردیگ یمشدت تحت انتقاد کوبنده قرار  ي از باال به پایین در دنیاي غرب بهها دگاهید
  .)Alexander E. , 1985), (Sabatier, 1986( ،)32 :1374سعیدنیا، (

و متعاقب ) 1357(جامع، انقالب اسالمی  هاي طرحبه  59تا  56هاي  نقدهاي سال
اجراي طرح جامع تهران را به حاشیه راند و ) 1359- 1367(آن جنگ ایران و عراق 

» توسعه و عمران و حوزه نفوذ هاي طرح«بدون تغییر چندان محتوا، عنوان آن را به 
با همان الگوي » طرح ساماندهی«دومین سند طرح جامع تهران مشهور به . تغییر داد

 1371توسط مهندسان مشاور آتک تهیه و در سال  1366جامع از سال  هاي طرح
م مقامی شهر تهران ئتصویب و جهت تدوین و اجرا به شهرداري ابالغ شد که مرجع قا

تا  1360از ). 33 :همان( نکرد دییتأنظر بار مالی و رعایت حقوق مردم  آن را ازنقطه
ي بعدي ها دههدر عین فقدان برنامه مصوب، بیشترین تعویض شهردار نسبت به  1370

  . صورت گرفت
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ي پیشنهادي طرح جامع مانند فرودگاه، مترو، ها پروژه شمسی برخی 70از دهه 
هرچند در این . با تغییراتی کم یا زیاد موردتوجه دوباره قرار گرفتند 1آباد اراضی عباس

یی عمده ها شکستولی  اند بودهو فرهنگسراها شاخص  ها بزرگراهتوسعه ) 1370(دهه 
طرح نوسازي نواب،  ونشهري تهران همچ هاي طرحدر تجارب  ها سالنیز از همین 

یابی  و فضاي سبز، مکان ها باغفروش تراکم، فقدان رعایت ضوابط شهري، تخریب 
بناهاي میان یا بلندمرتبه، مسکن مهر و پل صدر موردانتقاد فعاالن شهري قرار گرفته 

 )1392 ،اعتماد( ،)و ب الف 1392 ،غمامی( ،)1381 ،پاکزاد( ،)1371 ،غمامی( است
  ).1396 ،سرخیلی و رفیعیان( )1396 ،پوروزیري(

ي راهبردي و ساختاري در زیر برنامهسومین طرح جامع بر اساس ترکیب دو مدل 
تهیه و به تصویب شوراي ) پارس بوم(سازگان  توسط مهندسان مشاور بوم 1386سال 

طرح اخیر در دو مقیاس منطقه و محلی پیشنهاد . عالی شهرسازي و معماري رسید
تفصیلی پایه، موضعی و  هاي طرحطرح شامل ) شهر(محلی  در مقیاس. شود یم

موضوعی است که توسط مهندسان مشاور براي کلیه مناطق شهر تهران صورت گرفته 
، یا ها طرحر راستاي این د. )1395و  1391 ،ماجدي( ،)1390 ،محملی ابیانه( است

ي ها پروژهو  اه ، طرح2در بازه زمانی مصادف با این سه برنامه جامع تهران تر قیدق
   ).1جدول (شهري با اهمیتی در تهران به اجرا رسیده است 

 ها طرحموفقیت این  توان یمپرسش این است که با چه معیارهایی و به چه روش 
طور نسبی قرین موفقیت بوده در ذهنیت و  شهري که به هاي طرحرا ارزیابی کرد؟ 

 فن اهلمورد استقبال کمتر یی ها طرحو چه گونه  هاست کدامنظران  دیدگاه صاحب
وپنج سال اخیر در تهران به چه نحو بوده  شهري در سی هاي طرح هاي گرایشاند؟  بوده

یی بوده، ها گونهنسبی موفق این دوره چه گرایشی داشته و شامل چه  هاي طرحاست؟ 

                                                
شهستان پهلوي -1

.راهبردي است-مراد طرح جامع، طرح ساماندهی و طرح ساختاري -2



   
  
  
  

 39...     هاي شهري جمهوري اسالمی  سیر پیشرفت و گرایش طرح

یی در ذهن خبرگان داشته و در طی این دوره چگونه پیشرفتی ها رتبهچه معیارها و 
 هاي طرحانداز پیشرفت  اند؟ بنابراین هدف این مقاله تحلیل و ترسیمی از چشم داشته

. از دیدگاه خبرگان شهري است) 1395- 1360( برداري شده در دوره معاصر شهري بهره
معیارهایی از موفقیت  تواند یمرو ضرورت و اهمیت دارد که  انداز ازآن کشف این چشم

موردتوجه را گلچین کرده و به شناسایی  هاي طرحرا پیش رو گذاشته، انواع  ها طرح
از همین رو جهت . یی منجر شود که در انتخاب خبرگان قرار نگرفته استها طرحانواع 

برداري  نظران در این پژوهش از روش دلفی یا هیات منصفه بهره کسب آراي صاحب
تنوعی ي مها تهیکماالمکان از  نشدن قضاوت سعی شده حتی جانبه کبراي ی. شده است

  . بهره برده شود
  

  شمسی به بعد 50ي ها دههشهري شاخص تهران با تأکید بر  هاي طرحبرخی  -1 جدول
بازه 
 زمانی

و (ي شهري ها برنامه
 )عمده ملی وقایع

زمان حدود (ي شهري مهم تهران ها برنامهپروژه یا  سرپرست/شهردار
 )برداري بهره

 هیصفو
)880 -

1101( ،
  زندیه
 

ه ي اولیها رساختیز
لقمه  هاي طرحشهري و 

به لقمه پراکنده مبتنی بر 
الگوي شهر سنتی و 

  گرا درون

  
-  

 

خندق، حصار و ارگ شهر، دروازه، برج و بارو، مسجد، 
بازار، بازارچه، کاخ، دارالحکومه، گسترش حصار، 

  ي متعددها دانیمو بازار شهر، ساخت  ها دروازه

 هیقاجار
)1174 -

1304 (
  و
 يپهلو

)1304 -
1357(  

عنوان  نتخاب تهران بها
 سیتأس، )قاجار( تختیپا

، توسعه )1286( هیبلد
طبق الگوي اروپایی و 
برونگرا، قانون توسعه 

 سیتأس، )1312(معابر 
شوراي عالی شهرسازي 

)1344(  
گرایی، تمرکز اداري  ملی

 وبوروکراسی،مدرنیزاسیون

 شهردار 45حدود 
  

ونقل، رواج الگوي  گسترش سریع شهر و شبکه حمل
رنگی و رضاشاهی، واگن اسبی، ورود اتومبیل، ف

هاي  و میدان ها ابانیخخانه، مجلس، بلوار، شبکه  تلگراف
ي قدیمی، دانشگاه، ها محلهجدید براي ماشین، تخریب 

آهن، موزه، نمایشگاه،  بانک، نظمیه، باغ، وزارت خانه، راه
فرهنگستان، شهرداري، دادگستري، پست، هتل، 

ي ها باغن، توسعه پراکنده، تخریب فرمانداري، بیمارستا
  يا هیحاشکشاورزي و 
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دهه 
1350 

 )1348(طرح جامع تهران 
 
 

 )1357 -انقالب اسالمی(

پی  نیکغالمرضا 
)56-1348(  

   شهرستانیجواد 
)7-1356(  

  توسلی محمد 
)8-1357(  
)1359(ي ا زوارهرضا 

، استادیوم )1350(، میدان آزادي )1351(شهر تئاتر 
هاي مسکونی، موزه هنرهاي معاصر  ، برج)1353(آزادي 

طرح پیشنهادي  ،)1358( اورانینفرهنگی  مرکز) 1356(
، طرح پیشنهادي )1353(فرودگاه، پارك پردیسان 

 ها، خطوط اتوبوسرانی، پایانه جنوب بزرگراه

دهه 
1360 

 طرح ترافیک
 

-67جنگ ایران و عراق (
1359( 
 
 

 روش کینالدین  کمال
)60-1359(  

دلجو  غالمحسین
)61-1360(  

 انیفیسمحمدکاظم 
)63-1361(  

بنکدار حسین 
)1362(  

 یبیحبمحمدنبی 
)66-1362(  

 یئطباطبامرتضی 
)68-1366(  

 کرباسچیغالمحسین 
)77-1368( 

یی جا جابهشروع بازنگري طرح جامع، مطالعات برنامه 
 ي،ا منطقه، توجه به روستاها و نگاه )1368از (پایتخت 
بیمارستانی، مصلی  هاي طرح، چندمنظورهي ها مجموعه

 )1369( ینیخم، حرم امام )تاکنون 1364(تهران 

دهه 
1370 

دومین طرح جامع 
  1371- تهران) ساماندهی(

  80برنامه تهران 
علیه  ها میتحرنخستین (

 )1374- کشور

 کرباسچیغالمحسین 
)77-1368(  

-80( يریالومرتضی 
1378( 

هاي  برجها، طرح نواب،  فرهنگسراها، توسعه بزرگراه
، سینماها، بوستان ابوالقاسم ها بانکاداري، - تجاري
، بوستان خانه هنرمندان )1377(، مترو )1375( یفردوس

 )1377(گفتگو ، پارك )1378(

  دهه
1380  

 و
نیمه 

نخست 
دهه 
1390 

طرح ساختاري راهبردي 
  1386تهران 

  
  

- 95 ها میتحرادامه (
1385( 
 

   محمد حقانی
)1380(  

مدنی ملک محمدحسن
)81-1381(  

مقیمی محمدحسین 
)82-1381(  

   نژاد احمديمحمود   
)84-1382(  
  )1384(سعیدلو علی 

  قالیباف محمدباقر 
)96-1384( 

امام ، فرودگاه )1380(کوهسران مرمتی، طرح  هاي طرح
، بوستان حضرت ابراهیم )1383( یمل، کتابخانه )1384(
، )1387(، سینما ملت )1383(، برج میالد )1391(

  )1389از ( ها مال) 1385از ( يساز راهي پیاده ها ژهپرو
 ،)1392(، دریاچه پارك چیتگر )1391( آباد حسنمیدان 

، بی آر تی، مراکز محله، باغ موزه )1392(باغ ایرانی 
  )1392(، بزرگراه صدر )1391(قصر 

 نگارنده: منبع
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  شهري هاي طرحي ها گونه
شهري از نظر موضوع و عملکرد  هاي طرح، 2امو فرآیندهاي اقد 1انواع ابزارها رازیغ به
فضاهاي شهري و  ای) ونقل، شهرهاي جدید، آموزشی، بهداشتی مانند مسکن، حمل(

راه،  همچون مراکز محله، میدان، پالزا، خیابان، پارك، باغ، پیاده(توسعه اجزاي محله 
هاي  شناسانه طرح هاي گونه بندي از نخستین تقسیم. بندي هستند قابل دسته) بازار، اثاثیه

، دیوید گازلینگ، بري )1985 و 1979( اردیاپلي دنالد ها يبند دستهبه  توان یمشهري 
همچنین جورج . اشاره کرد) 2005(جان لنگ  و )1985(، حمید شیروانی )1984( تلندیم

. اند داده ارائهي دیگري ها بندي دسته) 2006( گاونتاو سارا ) 2004(هزل، راجر پري 
شهري را در  هاي طرحبرخی صاحبنطران  شده  انجامي ها بندي کار دستهکوروش گل

ي خود با نگاه کاربردي و تطبیقی در پنج دسته عملکردي، میزان خدمات، ها مقاله
, گلکار( اي خالصه کرده است حرفه- طرح ریز و رسمی-گذار پارادایماتیک، سیاست

ن مداخله به سه الگو تقسیم کرده شهري را از نظر میرا هاي طرحاپلیارد ). 1388 و 1386
شامل خدماتی ) در بافت موجود یا جدید(گرا  وساز ساختمداخله عمیق یا الگوي . است
هاي شهري صورت  ی طرحماندگ عقبي پس از جنگ که با هدف جبران ها يبازسازمانند 

ي بردار الگوي محافظتی یا مداخله سطحی که به رفع موانع جاري، حفظ و بهره. ردیگ یم
اجتماعی یا محلی به دنبال مداخله با مشارکت  يالگو دارد واز امکانات موجود تأکید 

  .)Appleyard, 1979( و) 1386گلکار، ( مردم در رفع معضالت است
مطالعات جامع دانشگاه ریدینگ بریتانیا ) 2003(به نقل از کرمونا ) 1386(گلکار  

هم  کنار دراپلیارد  گانه سها الگوهاي ب شده  هیتهنظام پارادایماتیک  اساس بررا که 
که در این مطالعات عالوه بر سه الگوي اپلیارد الگوي  سازد یمو روشن  کند یممقایسه 

هاي شبکه  در الگوي عرصه همگانی به طرح. شود یمعرصه همگانی نیز مطرح 

                                                
ها، کدها، راهنماها ها، ضابطه ها، برنامه مانند راهبردها، سیاست -1

وساز، محافظت مثل عمیق، سطحی، تدریجی، دفعتی، مشارکتی، ساخت -2
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ی که تحت کنترل نهادهاي همگان شود یمپرداخته  ها راهها و  ی مانند میدانرساختیز
بندي  گازلینگ و میتلند با دسته. شوند یممانند شهرداري و نهادهاي دولتی هدایت 

اصلی یعنی  حل راههاي شهري نسبت به پنج تمهید و  ي موفق طرحها نمونه
 مسائلي و ا حرفهي اقتصادي، مالحظات مهندسی، الزامات اجتماعی، اصول ها نهیزم شیپ

را از نظر نوع پروژه یا خروجی اجرایی  ها طرحهاي شهري، این  کالبدي در تولید طرح
, گلکار( و )Gosling, Maitland, 1984( اند کردهو عملی به شانزده گونه تقسیم 

  .دهد یمرا نشان  ها بندي ي از دستها خالصه دوجدول . )1386
  

  مختلف نظران صاحبطراحی شهري بر اساس نظریات  يها پروژه يبند گونه -2 جدول
  سال  يبند طبقه  مبنا  نظران صاحب  ردیف

شیوه (فرآیند  دنالد اپلیارد  1
  )مداخله

، )محافظت( یسطح، )وساز ساخت(عمیق 
  )مشارکت(اجتماعی 

1979  

  
2  

 
 

گازلینگ و دیوید 
  میتلندبري 

  
- موضوعی

  عملکردي

ریزي، طرح بهسازي و  برنامه يها چارچوب
نوسازي مراکز شهري، طراحی شهرهاي 

الت مسکونی جدید، طرح روستاها، طرح مح
 ، بهسازي)کم/متوسط/با تراکم زیاد (

و حفاظت  هاي طرحخودرو،  يها سکونتگاه
بافت،  یبخش توانمرمت بافت، طرح احیا و 

، ها دانشگاه، طرح پردیس يساز راهطرح پیاده 
موضوعی، طرح  هاي طرحو  ها شگاهینماطرح 

کارا -ونقل، طرح انرژي کریدورهاي حمل
ن راهنماي تدویو  نمودن محیط شهري

  طراحی شهري

  
  

1984  

  1985  ست، برنامه، راهنما، طرحاسی  ابزار  شیروانی 3
شیوه (فرآیند   جان لنگ  4

  )اقدام
 کپارچهیطراحی شهري کامل، طراحی شهري 

، طراحی شهري تدریجی، طراحی )هماهنگ(
  )الحاقی( افزامیان شهري 

  
2005  
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فرآورده 
  )موضوعی(

، )، سایرپایتختی، شرکتی(شهرهاي جدید 
ي یا حومه، شهر درونتجاري، ( ها محله

، )، میدان و سایرابانیخ دانشگاهی،
، تک )و سایر ها پلونقل،  حمل( ها رساختیز

، مجسمه و نما آببناهاي یادبود، اثاثیه، (اجزا 
  )سایر

و کرمونا و یمت  5
  همکاران

نظام ابزار و 
  پارادایماتیک

طراحی شهري ساخت و سازگرا، 
و هدایت و کنترل طراحی  يگذار سیاست
، طراحی عرصه همگانی، )حفاظتی( شهري

  گرا جامعهطراحی شهري 

2001  

چارچوب طراحی شهري، دستور کار توسعه،   ابزار  رابرت کوان  6
، راهنماي طراحی يبعد سهجامع  طرح

شهري، ضابطه طراحی شهري و کد طراحی 
  شهري

2002  

جورج هزل و   7
  راجر پري

  /فضاي شهري
  حورمحله م

ي ها ستگاهیا، ها فرودگاه( شهررسیدن به 
، )، سایرها قیقاتاکسی و اتوبوس، ترمینال 

، بازارها، ها دانیم(شهر امکانات لذت بردن از 
گشتن در شهر  و) ها پاركمراکز شهري، 

، ترامواهاي سبز، مسیرهاي دوچرخه، ها راه(
  )مسیرهاي اتوبوس و سایر

2004  

/ فضاي شهري  سارا گاونتا  8
  حله محورم

 و منظر خیابان، ها راه ادهیپمیدان و پالزا، 
ي جدید براي ها يکاربر، ها باغپارك و 

  ي نوین از فضاهاها گونهفضاهاي قدیمی، 

2006  

 برنامه گذار استیسطراحی شهري ابزار   ابزار  کورش گلکار  9
 طراحی شهري طرح ریز و ابزار راهبردي

چارچوب طراحی شهري و طرح جامع 
  .است يبعد سه

1388  
)2009(  
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  روش پژوهش
این پژوهش جهت به دست آوردن نگاه کلی به آثار طراحی شهري تهران در دوره 

دلفی . ي موجود روش دلفی را برگزیده استها روشجمهوري اسالمی از میان 
در یک موضوع مورد پرسش است که  1ي نظرات گروه متخصص یا خبرگانآور جمع

تا اجماع یا توافق  ردیگ یمي متعدد مربوطه صورت ها نامهپرسشي متوالی و ها پرسشبا 
براي  تواند یماز دالیل انتخاب این روش این بوده که دلفی  .گروه حاصل شود

ویژگی این روش در تکرار و . با هدف کشف، آزمودن و ارزیابی بکار رود يها پژوهش
اولیه خود و سایرین ي متوالی است که پاسخگو را تشویق به بازنگري نظرات ها یابیارز

جدا از هدف . شوند یمنظرات طی این فرآیند اصالح و تکمیل  بیترت نیا به. کند یم
این  یروش چنیناز دالیل دیگر انتخاب  پژوهش یعنی اکتشاف، آزمون و ارزیابی آثار

قانون معین  فرض شیپبوده که روش مزبور، فرآیندگراست و بدون تعیین معیار واحد یا 
صورت  به 2قابلیت بررسی آثار متنوع را با دادن آزادي انتخاب به داوران ،نمیان داورا

  .دارد توأمانکیفی و کمی 
خبرگان در این پژوهش از دو گروه کلی متخصصان و مدیران شهري شکل  
شهري اجرا  هاي طرحي ها پروژهمتخصصان و مدیران همگی محلی و آگاه از . گرفت

و  ها پاسخاد دورهاي پرسش و پرسشنامه بستگی به تعد. شده در تهران انتخاب شدند
براي این روش در کل  .صورت گیرد تواند یمبار  10تا  2ي دارد و بین بند جمعنتایج 

کم هفت نفر  ي، همچنین دستبند جمعبه چهار دور پرسشنامه جهت توزیع و 
 (Dalkey, 1978است  شده  هیتوصنفر  50 نهیشیبنفر و  15تا  10متخصص، میانگین 

(Ziglio, 1996) (Linston, 1978)(Lang, 1994) (Erffmeyer, 1986 . در پژوهش
ي اطالعات از طریق چند سري پرسشنامه در دورهاي آور جمعمربوط به مقاله حاضر، 

  :نفر در پنج حرفه زیر انجام شد 40چهارگانه براي رسیدن به اجماع 

                                                
.شده است نظران یا داوران در نظر گرفته گروه متخصص معادل گروه خبرگان یا صاحب در این مقاله -1
  .ر این روش آرا محرمانه و مخفی بوده استدیوان محاسبات  -2
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  گذاري مانند  زي و سیاستری ي برنامهها چارچوبمسلط به (برنامه ریزان شهري
 )طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح مجموعه شهري، طرح بهسازي و نوسازي و بازسازي

  متخصص فضاهاي باز شهري(طراحان شهري( 

  شهري اسیمق بزرگهاي  در زمینه طرح نظر صاحب(معماران( 

  منتقد اجتماعی(جامعه شناسان شهري( 

 شهرسازان با تخصص سابقه ویژه مدیریت شهري 

ي این پژوهش چهار گام اصلی مطالعه پیشتاز، ها پرسشورهاي متعدد تکمیل د
جهت ) پیشتاز و اکتشاف(در دو گام نخست . اکتشاف، تلخیص و قضاوت را شامل شد

گانه شهرداري تهران افزون  22شاخص اجرا شده در مناطق  هاي طرحتهیه فهرستی از 
، شهرداران تهران، 1ن مشاور مناطقي، از مناطق شهرداري و مهندساا کتابخانهبر روش 

و گروه داوران به روش طوفان فکري و نیز  2شوراي شهر، مدیران و مشاوران عالی
موفق، دالیل و معیارهاي موفقیت یا شکست و  هاي طرحاز  3ي مختلفنارهایسم

گزینش و (در دو گام بعدي . راهکارهاي پیشنهادي اطالعات الزم گردآوري شد
ي پیشین بر پایه آراي داوران و نیز چارچوب ها گامي ها توافق دستاورد و) قضاوت

هاي  سرانجام فهرست طرح. بندي و گزینش شد نظري پژوهش طی دورهاي متعدد دسته
ي متخصصان به نظرسنجی رأبندي و قضاوت بر اساس توافق و  منتخب جهت رتبه

  . گذاشته شد

                                                
  .پرسشنامه بیشتر مناطق و مشاوران پاسخ داده شد -1
شوراي شهر ) یا فعلیسابق (سابق شهر تهران، اعضاي ) یا معاونین(مشاوران عالی شامل برخی شهرداران  -2

  .اند هاي اجرایی مرتبط داشته بوده که سمت) سابق و فعلی(تهران، معاونین وزیر 
صـورت   هاي انتخابی با فراوانی نسبی بیشتر با دعوت از طراحـان و منتقـدان، بـه    زمان با این دو گام طرح هم -3

معرفی، بحث و ) تهران مرکزي( در دانشکده معماري و شهرسازي) متخصص 17نشست،  10(سیمنارهاي هفتگی 
نظـران   با صاحب 94-1393نقد شده و دانشجویان ارشد شهرسازي در درس سمینارهاي شهرسازي نیمسال دوم 

.اند ها داشته هاي طرح گونه و هاي اولیه معیارها بندي هایی جهت همفکري در اکتشاف و دسته مصاحبه
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 ها طرحبندي  و گونه ها آنسبی بندي نهایی، گزینش معیارها، اهمیت ن بنابراین رتبه
صورت مخفی در دورهاي متعدد در سه  آرا به 1.به دست آمد» اجماع داوران«بر اساس 

روش بکار رفته در این پژوهش . مرحله کلی کشف، تلخیص و قضاوت شده است
ي شهري ها پروژهنظران در پنج حوزه تخصصی است که به  محدود به آراي صاحب

یی بوده که ها آني انتخابی نیز ها پروژه. اند بودهمسلط  1395تا  1360 هاي سالتهران در 
هایی  پوشانی شهري نیز داراي هم هاي طرحبندي  دسته. گذشته باشد 2شان برداري از بهره

و  ها بندي ي کمی، رتبهها روشکلیه . 3حتی المکان پرهیز شده است ها آناست که از 
، کلیه نتایج حال نیباا. است شده  کنترلکیفی ي ها لیتحلآمار صورت گرفته نسبی و با 

در خصوص کیفیت و موفقیت، منعطف، نسبی و نه مطلق با تفسیري منطبق با مستندات 
اندازهاي  بنابراین، نتیجه پژوهش تنها یکی از چندین چشم. پژوهش در نظر گرفته شد

 .متصور شد توان یمجمعی است که با اتفاق آرا - ذهنی

  
  ي پژوهشها افتهی

شناسی  ریزي، طراحی، معماري، مدیریت و جامعه ي برنامهها حوزهمتخصصان شهري در 
ي متداوم به روش دلفی، بر شاخص و موفق بودن چندین ها ینظرسنجشهري، پس از 

 بر پایه. کردند اجماع 1395تا  1360 هاي سالطرح شهري اجرا شده در شهر تهران طی 
                                                

  .اي استفاده شده است هت تحلیل برخی روابط دادهگیري، کندال و کرامرز ج هاي آماري میانه روش -1
هـا بـر اسـاس     بندي آن ها و رتبه مالك انتخاب و قضاوت طرح. برداري گذشته باشد کم دو سال از بهره دست -2

هـا در   هـا کـه شـروع و پایـان آن     براي برخـی طـرح  . فرض بوده است نظرات خبرگان و کامالً آزاد و بدون پیش
هایی  پس بدیهی است که طرح. شده است برداري در نظر گرفته مالك، نخستین زمان بهرههاي مختلف بوده  دوره

بوده یا در  1360قبل از ) فازهاي طراحی، تهیه، تصویب، تأسیس(ها  اند که شروع یا بخشی از آن شده نیز انتخاب
.هاي زمانی مدیران شهري متعددي صورت گرفته است بازه

حال فضاي باز عمومی محسوب  زمان تغییر کاربري، مرمتی، فرهنگی و درعین هممثالً گاهی طرح ممکن است  -3
هاي شهري  تعدادي از طرح. شود که در این پژوهش بنا به تفسیرهاي پژوهشگر یک دسته مالك قرارگرفته است

.اند که در این مقاله به این رابطه پرداخته نخواهد شد نیز به یکدیگر وابسته بوده
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 یعنی یاصل گونه و شیگرا چهار در منتخب يها طرح که گفت توان یم نظر اتفاق نیا
 ،)جامع يها برنامه و راهبرد است،یس طرح، انداز، چشم( يزیر برنامه يها چارچوب) 1(
 یعموم يکاربر با ها مجموعه و بناها( يشهر يمعمار) 3( ،ینقل حمل هاي طرح) 2(

  . تفکیک هستند فضاهاي باز شهري قابل )4( و) يشهر
 در دوران نیا یط یانتخاب آثار تنوع و شیگرا هرچند که دهد یم نشان سه جدول

 از ییها شیگرا و ها گونه یول است، مشهود تهران شهر در ها طرح گونه چهار تمام
 و مجسمه ها، ادمانی ه،یاثاث شامل( اجزا تک هاي طرح مانند که هستند يشهر هاي طرح
 اصوالً) بپردازد 1داریپا توسعه و يانرژ مباحث به که( یخاص هاي طرح زین و) نما آب
به  توان یممنتخب  يها گونهدر  ،طور همین. اند نشده  انتخاب شاخص یطرح عنوان به

 يها برنامه: ، ماننداند نشده  نیاشاره داشت که گلچ تهران شهر يضرور هاي طرح
 با مبارزهمانند ( یکیاکولوژ هاي طرح، )یموضع ای یموضوع( محور راهبرد ای استیس

 يها سکونتگاه فرسوده، بافت نشینی، حاشیه، )یاجتماع( مسکن، )ها پارك اکو ها، یآلودگ
 يها مجموعه ،غیرموتوري هینقل لیو حرکت وسا رهای، مس)یررسمیتوسعه غ( خودرو

و ) پالزا( چه دانیممراکز محله،  ،یبهداشت- یدرمان ،یشگاهینما ،یاقامت - یحیتفر
نیازمند توجه و موفقیت بیشتر را نیز  هاي حطربنابراین جدول سه، گونه و . ها ابانیخ

  .دهد یمنمایش 
  

                                                
1- ها در ادامه مقاله آمده است پیشبرد این طرح توصیه براي.  
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ي منتخب طبق اجماع ها پروژهفراوانی  نیشتریب :دسته فضاهاي باز شهري) 1
 نیتر نییپاباالترین و . است» فضاهاي باز شهري«ي خبرگان متعلق به گونه درصدهفتاد

، ها بوستانداراي تنوع باالیی مانند  گونه نیا. امتیازها نیز مربوط به همین گروه است
ي معماري، تلفیق فضاهاي کهن و نو و فضاي شهري کناره ها مجموعهي ساز محوطه

عنوان پارکی با مقیاس باال با  به »)وآتش آبك پار(بوستان حضرت ابراهیم «. آب است
باغ «پروژه . باالترین امتیاز را نصیب خود کرده است» پل طبیعت«فضاهاي موفق چون 

پارك «یا گسترش طرح » بوستان ابوالقاسم فردوسی«، »خانه هنرمندان«، »موزه قصر
  ساختهز شهري فضاهاي با ازجملهواقع در منطقه سه تهران » باغ ایرانی«و » جمشیدیه

تهران نیازمند فضاهاي شهري باز و . موفق در دوره جمهوري اسالمی هستند شده
شهر است که با همکاري مناسب متخصصانی  در مقیاس درخور این کالن ها حگاهیتفر

چون مهندسان، معماران، شهرسازان، معماران منظر و مدیریت شایسته شهري، براي 
  .عموم مردم طراحی و اجرا شود

شهرها که دریک نظام  مقیاس شایسته کالن حال نباید از فضاهاي کوچک درعین 
، میدانچه هاي ها دانیممراکز محالت، . غافل شد آورند یمهماهنگ، کلی واحد را پدید 

و مسیرهاي مناسب پیاده،  ها رساختیزمجهز به (، خیابان کامل )پالزاها(محلی 
و فضاهاي نوین عصر اطالعات ) يدوچرخه، وسایل نقلیه موتوري و غیر موتور

و  ها برنامهدیگر فضاهاي باز شهري مورد نیاز شهر تهران هستند که در قالب  ازجمله
فضاهایی که بتوانند با . ابندی یمشهري منسجم امکان تبلور و شاخص شدن  هاي طرح

ه دریاچ«امتیاز به  نیکمتر .ی مناسب، به مراکز گردهمایی مردم تبدیل شوندده برنامه
 هاي طرحهرچند این طرح جزء . است گرفته  تعلق »)چیتگر( فارس جیخلمصنوعی 

ي توسعه پایدار و ها چالشي خود را نسبت به ها ینگرانانتخابی است ولی گروه داوران 
ی ابراز روشن بهي طرح یاد شده ها یژگیوهویت طبیعی مورد مخاطره تهران در عین بیان 

و ترافیک ) مانند آب، هوا(ي شدید محیطی ها یآلودگ این شهر با توجه به. اند داشته
ي کوه در شمال ها دامنه، ها لیمسي طبیعی همچون رودها، ها یژگیوو  سو کسنگین از ی
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یی با ها طرحشهر، توپوگرافی و پوشش طبیعی، درختان چنار و حیات جانوري نیازمند 
 شود یمتوصیه . کی استاکولوژی مسائلرعایت اصول توسعه پایدار، ایمنی و احترام به 

. اکولوژیکی صورت گیرد داتیتأکشهري تهران با رویکرد یا  هاي طرحکه پیشبرد 
چراکه تلفیق مناسب هویت و محیط طبیعی تهران با محیط مصنوع و طراحی فضاهاي 

ي و درنتیجه ساز سالمباز براي همه مردم با مدیریت مناسب و طراحی کارآ شرط 
مانند مروي، صف  ي شهر تهرانساز راهپیاده  هاي طرح. استموفقیت فضاهاي این شهر 

، ناصرخسرو، باب همایون، پانزده خرداد، خیام و صوراسرافیل که از اواسط )سپهساالر(
یافته طبق اجماع نهایی حاصله، گرایشی ارزشمند از  افتتاح و گسترش 1380دهه 

یی در ها برنامهي از ا نمونه، ها طرحاین . شوند یمفضاهاي باز شهري موفق محسوب 
طبیعی شهر هستند که حتی در - راستاي اصول توسعه پایدار و پیشبرد هویت تاریخی

  .1ی پدید آمده استتازگ بهي آن ها نمونهي از شهرهاي پیشرفته جهانی ا پاره
 هاي طرح« رگونهیزمنتخب  هاي طرحتعداد  گرچه :ونقلی حمل هاي طرحدسته ) 2
، اما خبرگان همگی بر ضرورت شوند ینمرح را شامل ، تعداد زیادي ط»ونقل حمل

مردم شهر تهران اجماع داشته و این طرح  وآمد رفتبراي کاهش معضالت  »طرح مترو«
با درنظرگرفتن مشکالت ترافیکی و آلودگی هوا، . اند دانستهرا با امتیاز باال موفق 

. ي اصلی استها تیاولوونقل عمومی در تهران همواره از  حمل هاي طرححمایت از 
و وسایل سواري همچنین افزایش پیاده پذیري و گسترش مسیرهاي مناسب دوچرخه 

ي شهرسازي تهران محسوب ها هیتوص ترین مهمنقلیه غیر موتوري در سطح شهر از 
و شبکه  ها پلشهري در زمینه توسعه برخی  هاي طرحو معایب  ها یکاست. شود یم

سازي  ي کامل، آرامها ابانیخذاري بیشتر در طرح گ یادآور اهمیت سرمایه ها بزرگراه
                                                

هاي جدیدتر و  و طرح) Distillery District(مثالً شهر تورنتو، جدا از طرح محله دیسترلی دیستریک  -1
اواخر سال (تازگی  به) Willcocks St(و خیابان ویلکاکس ) Victoria St(مقیاس خیابان ویکتوریا  کوچک
یان گل  و با مشارکت دفتر )King St(ونقل خیابان کینگ  حمل ه با پروژه پیشگامویژ در این زمینه به) 2017

(Jan Gehl)  و رقابت با سایر شهرهاست در حال تالش.  
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ي برتر و هوشمند با هدف بهبود حرکت ها يفناورو استفاده از  ها ادهیپترافیکی به نفع 
  .در سطح شهر تهران است

معماري «شهري ازجمله  هاي طرحي ها گونه هیکل :دسته معماري شهري) 3
ي ها چارچوبو به کمک در ارتباط با یکدیگر در مجموعه بافت شهري » شهري
فرهنگسراهاي «و  »کتابخانه ملی«مجموعه  ،خبرگان. ابندی یمریزي مرتبط معنا  برنامه
که با کاربري فرهنگی براي عموم  اند دانستهموفق شهري  هاي طرحتهران را از  »شهر
ي ها سیپردي عمومی همچون ها يکاربریی با محوطه و ها پروژه. اند استفاده قابل

ورزشی و نمایشگاهی - بهداشتی، اقامتی، مراکز تفریحی-ي درمانیها جموعهمآموزشی، 
معماري شهري دیگري هستند که در رده شهر یا محله باید براي  هاي طرحازجمله 
ي عمومی ها يکاربررواج ساخت انواع . دهند ارائهدر یک نظام منسجم خدمات  همگان

باید با رعایت اصول مقیاس » )ها مال(مراکز خرید بزرگ «و مراکز خدماتی ازجمله 
یابی، تأثیرات ترافیکی، توزیع و شیوه قرارگیري در بافت  مراتب، مکان انسانی، سلسله

محله و شهر خودکفا جایی است که کلیه نیازهاي شهروندان با . شهر صورت گیرد
عالوه بر رده شهر و منطقه، هر محله الزم است تا مجهز . مدیریت مناسب فراهم شود

فروشی و  ي محلی و عمومی و نیز مسجد، خردهها کتابخانهویژه  به ها يکاربرنواع به ا
صورت پیاده یا به کمک  امن و در دسترس همه افراد به طورکلی مراکز محله به

مانند تجاري، اجتماعی، (ونقل عمومی شود تا در رفع کلیه احتیاجات آنان  حمل
  .خدمات دهد) فرهنگی
 چارچوب«طبق این پژوهش گونه : دهاي برنامه ریزانهدسته چارچوب و راهبر) 4

. 1نظر متخصصان را به دست نیاورد اجماع نهایی و اتفاق» ریزي و راهبردهاي برنامه
هاي شهري  گذاري ي جامع، تفصیلی، راهبردي، ساختاري، سیاستها برنامهاندازها،  چشم
شهري  هاي طرحز طورمعمول بیش ا ي شهري تصمیم محور بهها برنامهطورکلی  و به

                                                
 .اند درصد امتیاز گرفته 70هاي این گروه در نهایت کمتر از  همه انتخاب -1
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تحقق و عینیت . هستند نگرتر کلبر، بلندمدت، انتزاعی و  پروژه محور، فرآیندگرا، زمان
اما . باشد ها پروژهاز اجرا  تر يظاهرو درنتیجه غیر تر یجیتدرممکن است  ها میتصماین 

یه ي دفعتی تر و کلها پروژهتنها بر شهر بلکه بر هدایت و اجراي  نه ها برنامهاین  ریتأث
از سوي دیگر، به کمک این . 1شهري پیش گفته، بنیادي است هاي طرحي ها گونه
ي فضایی و ها کنترلطورکلی  که توزیع عادالنه خدمات، اشتغال و به هاست برنامه

ممکن است به میزان  ها طرحهمچنین توقع موفقیت سایر . شود یممیسر  تر يرکالبدیغ
نیز  ها طرحدیگر، هر یک از سایر  بیان به. وابسته باشد ي شهريها برنامهاز  گونه نیازیادي به 

کارآیی برنامه و . یا باید بشوند شوند یمکالن این گروه محسوب  هاي طرحبخشی از 
ي مرتبط ا شبکهو  مند نظامکه داراي انسجامی  ابدی یمی تبلور صورت درابزارهاي شهرسازي 

نویدي بر هدایت  تواند یمتهران  راهبردي- برنامه نوین ساختاري. باشند شده  حسابو 
، توجه به تمام حال نیباا. موضعی و موضوعی مناطق مختلف شهر تهران باشد هاي طرح

ي فرسوده، مسکن ها بافتشهر مانند  ریزي در مرکز و پیرامون کالن ي برنامهها چارچوب
انداز  چشم. براي تهران ضروري است) غیررسمی( خودروي ها سکونتگاهاجتماعی و 

گیري تهران باید نیازهاي اساسی شهروندان از قبیل میزان  و چارچوب تصمیم ها رنامهب
  .درآمد حداقل، اشتغال، سکونت، آموزش، بهداشت و عدالت اجتماعی را پوشش دهد

  
  بحث

باالي (خبرگان » اجماع نهایی«که  دهد یمدر جدول سه نشان  ها طرحشده   امتیاز کسب
بوستان حضرت ابراهیم یعنی » اهاي باز همگانی شهريفض« هاي طرحبر ) هفتاد درصد

باغ موزه قصر، باغ و خانه هنرمندان، بوستان ابوالقاسم فردوسی ، )وآتش پارك آب(
ي ها يمعمار«همچنین . است ي مراکز تاریخیها راهو پیاده ) گسترش پارك جمشیدیه(

                                                
ي پیاده شود که بر ارزیابی آن و هاي مدیریتی متعدد هاي بلندمدت همچنین محتمل است که در دوره طرح -1
 .هاي وابسته نیز تأثیر خواهد گذاشت تبع ارزیابی سایر طرح به
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. شهري استبرگزیده شامل کتابخانه ملی جمهوري اسالمی و فرهنگسراهاي » شهري
اما در . عمومی است» ونقل حمل«عنوان طرح برگزیده  طرح متروي شهري تهران نیز به

که در آن رسالت شهرسازان  ندارد قرار» يزیر برنامهي ها چارچوب«، ها گونهمیان این 
باید . 1شهري، از معماران، مهندسان و معماران منظر باالتر است زانیر برنامهویژه  به

انتخابی در قالب این  هاي طرحبیشتر » شهري«و ابعاد » شهرسازي«جنبه یادآور شد که 
بنابراین تدوین . شود یم زانهیر برنامه، آگاهانه و درنتیجه ها چارچوبنوع از 
ریزي قانونی، فنی، هوشمندانه و رویکردهاي خالقی که کلیه  ي برنامهها چارچوب

 نیتر يجدمگانی سازد از و ه تر منسجمي وابسته به طراحی شهري را ها حل راه
  .شود یمي شهرسازي براي تهران محسوب ها هیتوص

شهري در گرو همکاري طیف وسیعی از متخصصان شهري  هاي طرحموفقیت 
و مهندسان ترافیک با  شناسان جامعهازجمله برنامه ریزان و طراحان شهري، معماران، 

همراه با » ریزي طراحی و برنامه«ي منسجم ها چارچوبمدیرت مناسب در قالب 
 هاي طرحهرچند در . گرفتن نیازهاي اصلی آنان است نظر درمشارکت کامل مردم و 

ولی مرور  2رسد یمنه روشن و نه متناسب به نظر  ها گروهمنتخب، نقش همه این 
از نظر خبرگان یادآور اهمیت این همکاري  ها طرحمعیارهاي اصلی ارزیابی موفقیت 

منتخب بنا به اجماع حاصله، به  هاي طرحاصلی موفقیت  انهگ سهچراکه معیارهاي . است
مدیریتی و کیفیت  - مشارکت و خواست مردم، توان اجراییترتیب اهمیت شامل 

  .3بوده استتخصصی طراحی 
                                                

عنوان یکی از  توان آن را به ونقلی است، می تهران را در عین اینکه طرحی حمل) مترو(طرح قطار شهري  -1
ضاهاي باز عمومی ازجمله به همین ترتیب، طراحی ف. ریزي نیز در نظر گرفت هاي گروه چارچوب برنامه طرح

 .هاي باالدستی باشد تواند بخشی از چارچوب مسیرهاي پیاده خود می

طور خوش بینانه سایر  گرچه به. بررسی است هاي منتخب قابل نقش دفاتر معماري در هدایت و طراحی پروژه -2
برداري سهیم  ردم در بهرههاي مطالعاتی، مدیران در انتخاب موضوع، مکان و اجراي پروژه و م متخصصان در رده

 .هاي آتی است ها موضوع مهمی براي پژوهش اند ولی تناسب نقش گروه بوده
هاي  با بررسی رتبه پروژه. در نوشتار دیگري پرداخته خواهد شد ،این پژوهش »معیارهاي ارزیابی« به بخش -3

وندان، تصمیمات مناسب اجرایی و ها بر اساس نیازهاي شهر توان گفت هر چه پروژه منتخب و ترتیب معیارها می
  .قدرت مدیریتی باال اجرا شوند، میزان موفقیت بیشتري خواهند داشت
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موفق محدود است اما تنوع و  هاي طرحسال فراوانی  35طی  که نیا باوجود
ی، معماري عموم بازضاهاي ي کوچک و بزرگ، فها پارك گرایش آن شامل تعدادي از

ي تاریخی است که ها راهو پیاده  ها يکاربرتلفیق فضاهاي جدید با قدیم، تغییر  شهري،
افزایش نسبی  ،در دوران جمهوري اسالمی طبق نمودار ساله 10و  5ي ها دورهطی 

شهري موفق اجرا شده در  هاي طرحفراوانی تعداد  توان یمطبق این نمودار . داشته است
دید که توسط گروه  ساله پنجي زمانی ها بازهرا در  ها آنن و میزان و جهت رشد تهرا

ي ها بازهرا در  منتخب هاي طرحاعداد روي خط باال تعداد همه . اند شده  انتخابداوران 
نظر بیش  را با اتفاق ها طرحاعداد روي خط پایین تعداد  که یدرحال. دهند یمزمانی نشان 

با در نظر گرفتن عوامل مختلف . دهند یمنمایش ) اع داورانیعنی اجم(درصد  70از 
. کرد ارائهي مختلفی ها لیتحل توان یمدر کنار چنین نمودارهایی  1مؤثردرونی و برونی 

 2تاکنون 60طی دهه ) منتخب(شهري شاخص اجرا شده  هاي طرحدرهرحال افزایش 
  .خبرگان شهري است در نگاه ها طرحاین  رشد روبهانداز  بیانگر پیشرفت یا چشم
که کمترین تعداد،  دهد یمساله نمودار نشان  10ي پنج یا ها بازهشیب خطوط در 
شمسی و  1360مربوط به دهه  شده  انتخابشاخص  هاي طرحگرایش و تنوع گونه 

- 1394(ضمن آنکه بازه ده سال اخیر . 3است 1370بیشترین تنوع گونه مربوط به دهه 
ي ها بازهنسبت به ) با امتیاز باال و پایین(ي شاخص بیشتري اه پروژهشاهد تعداد ) 1385

طبق . 4اند در کل شناخته شده ها طرحفضاي باز است که برترین  نوع درپیش،  ساله ده
 رازیغ به 1390تا نیمه دهه  1390سال اخیر یعنی از آغاز ده  5، در چهارجدول یک و 

                                                
گیري وابسته طراحی همچون رشد جمعیت و نظام تصمیم -1

یعنی شیب صعودي نمودار -2

ونقلی دهه  عنوان طرح حمل هاي بزرگراهی و نیز در نظر گرفتن طرح فرودگاه به با در نظر گرفتن تداوم طرح -3
.نیز داراي تنوع است 80
بیشترین  12و  7، 3، 1همچنین مناطق . بحث است هاي مرمتی به مراکز مهم تاریخی قابل وابستگی طرح -4

.ها را در خود دارند فراوانی نسبی طرح
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این دسته افزایش داشته  هاي طرحنوع ولی ت شدهن  انتخابدسته فضاهاي باز، طرح دیگري 
- باغ(معماري  -فضاهاي باز انتخابی این بازه ترکیبی از فضاهاي مرمتی که چنان. است

  .است) فارس جیخلدریاچه (و فضاهاي کناره آب ) باغ ایرانی( دیجد، پارك )موزه قصر
  

  60دهه  موفق شهري اجرا شده در تهران از هاي طرحفراوانی، رشد و شتاب  -1 نمودار
 )خط پایین(داوران » اجماع نهایی«و ) خط باال(منتخب  هاي طرحبا توجه به همه 

  
  نگارنده: منبع

  
» 1مرحله جوانان« 1390تا  1375 هاي سالجمعیتی، کشور ایران از  طبق مطالعات

، طبق هرم )1410تا ( يسو نیابه  1390 از. دینما یمرا در ساختار جمعیتی خود تجربه 
تا  25( و جمعیت در سنین کار» ساالن انیم«ران و شهر تهران، باالترین شمار جمعیتی ای

ي مرتبط با ها رشتهدر  النیالتحص فارغیا  کردگان لیتحصبا بیشترین تعداد ) سال 35
و  شود یممحسوب » 2پنجره جمعیتی«این دو دوره، . شهرسازي و معماري پیش روست

                                                
ال س 64تا  30هاي سنی را مرحله جوانی و بین  سال نسبت به سایر گروه 29-15افزایش درصد جمعیت بین  -1

)5: 1389, مشفق و میرزایی( کنند سالی تعریف می را مرحله میان
گذاري کمتري  نامند که سرمایه سالی کشورها را پنجره جمعیتی می برخی جمعیت شناسان مرحله جوانی و میان -2

. شود ها آزاد می گذاري براي رفاه خانواده هاي سنی جوان الزم است و منابع سرمایه براي تأمین نیازهاي گروه
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 ،مرکز آمار ایران( رو به رشد خواهد داشت با گذار سنی، شمار سالخوردگان جیتدر به
 هاي طرحي از این انرژي در زمینه ریگ بهرهبنابراین . )1389 ،میرزاییو  مشفق( )1395

ي نیازمند توجه ها گونهبا توجه به  .شهري در دهه جاري یک فرصت دیربازگشت است
 توان یمموفقیت،  گانه سهو اجماع داوران در معیارهاي ) طبق جدول سه(و موفقیت بیشتر 

شمسی پیشنهاد  1400و دهه آغازین  90شهري را در اواخر دهه  هاي طرح هاي گرایش
مشارکت جدي مردم، مدیران و متخصصان با رویکرد اکولوژیکی و اصول شهر : داد

مرکزي، تاریخی، فرسوده، حاشیه، ( ها بافتي توانمندسازي ها پروژهدر  محور سالمت
ي پنجره ها رسالت ترین مهمبهداشتی از - ي درمانیها سیپرد، مسکن اجتماعی، )خودرو

  .جمعیتی شهرسازي تهران است
بر اساس  ها طرحالبته نمودار و جداول مربوطه نسبی، بیشتر نماینده گونه 

ي ها شیگراي است که بردار بهرهو مبتنی بر تاریخ  نگرانه یکلبندي صورت گرفته،  دسته
، مراکز فرهنگی و ها بزرگراهیی مثل ها طرح 1.دینما یمشهري اخیر را منعکس  هاي طرح
در سایر  اًیثانداراي تعدد هستند و  اوالًهاي مرمتی که از دهه هفتاد رایج شدند  طرح
ي در این پژوهش هفت طرح را ساز راههمچنین طرح پیاده . اند داشتهنیز ادامه  ها دهه

در  پس .2وتی بوده استي متفاها دورهنیز در  ها آنبرداري  شامل شده که بهره
در  ها طرحبرداري بسیاري از  ي آماري نباید از یاد برد که طراحی، اجرا و بهرهها یبررس
ي مدیریتی ها دورهی در توجه قابلي زمانی مختلف و گاهی با میزان اختالف ها بازه

 .3متفاوتی صورت گرفته است

                                                                                                              
تر و کاهش بار وابستگی  این مسئله باعث رشد اقتصادي سریع. یابد هاي سنی فعال افزایش می همچنین گروه

.)7: 1389, مشفق و میرزایی( شود ها می خانواده
.ارائه است هاي متفاوتی از این پژوهش قابل بندي گونه -1
.است 1380مابقی اواسط و اواخر دهه و  1390ها مربوط به اوایل دهه  برداري سه تا از آن بهره -2
.اند برداري رسیده هاي مربوط به برنامه جامع نخست تهران، اخیراً به بهره مثال برخی طرح عنوان به -3
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  در هر دوره ها طرحگرایش اصلی  -4 جدول

 5 بازه زمانی  دهه
فراوانی و طرح   گونه انتخابی  ساله

  گرایش اصلی طراحی  امتیاز  هرگونهمنتخب در 

  سنتی ي شهري با الگويها رساختیزتوسعه   -  -  -  صفویه و زندیه
  )غربی و منورالفکرانه(اروپاییرواج الگوي         قاجار

الگوهاي روشنفکرانه ( درنیزاسیونرواج م  -  -  -  پهلوي
  )غربی

1360  -  -  -  -  

فقدان چارچوب  -ین خودکفایی تمر
طرح  عدم رسمی دانستن(ی تیریمد

، بیشترین تعویض )جامع
سرپرست، توجه به روستاها و /شهردار

 حاشیه، رواج طرح ترافیک تهران

1370  

  %78  )فرهنگسرا 5(متعدد   شهري معماري  1374-1370
همراه عدم ( دومتصویب طرح جامع 

 هاي طرح، )پیروي، نقد و اصالحات
ی سیاست محور شهرداري، پیدایی اصالح
گونه  1شاخص در چهار شهري هاي طرح
 هاي طرحویژه افتتاح و گسترش  به

و نیز  ها بزرگراهمانند مترو، (ترافیکی 
  )فضاهاي باز

  
1379-1375  

  فضاي باز
خانه هنرمندان، ( -2

گسترش پارك 
  )جمشیدیه

96%  
91%  

  %72  )مترو( -1  ترافیکی

1380  

 -ساختاري( جامعتصویب سومین طرح   %79  )کتابخانه ملی( -1  ماريمع  1384-1380
عنوان  ي بهساز راه، گسترش پیاده )راهبردي

فضاهاي باز شهري جدید و موفق، رواج 
رتبه  نیتر نییپامعماري شهري، باالترین و 

  هاي برگزیده طرح

  فضاي باز  1389-1385
  

بوستان (متعدد 
 4حضرت ابراهیم، 

  )پیاده راه

100%  
70%  

 زفضاي با  1394-1390  1390
  

موزه قصر، -باغ( متعدد
پیاده  3باغ ایرانی، 

  )ها راه

96%  
81%  
70%  

موفق در نیمه  هاي طرحافزایش تعداد 
  نخست دهه در گونه فضاهاي باز متنوع

  :يشنهادیپ هاي گرایش 1399-1395
با و متخصصان  ، مدیرانمردم يجد مشارکت

  سالمتول شهراص رویکرد اکولوژیکی و رعایت
 ها بافت يتوانمندساز  يها پروژه در محور

) خودرو ه،یحاش ،فرسوده ،یخیتار ،يمرکز(
  یبهداشت -یدرماني ها سیپرد ،یمسکن اجتماع

  :بازگشت رید يها فرصت
 تیقابل نیباالتر د،یجد شهردار کار به آغاز
 کرده، لیتحصو  فعال یانسان يروین
-يبردراه برنامه يریبکارگ تجربه شیافزا

 يساختار

1400  

1404-1400 

1410-1405 

                                                
  .مورد اجماع نیمی از خبرگان بوده است) آباد مانند طرح جامع عباس(هاي راهبردي  یعنی برنامه 4گونه  -1
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  يریگ جهینتي و بند جمع
بگیریم  نظر در ها طرح »موفقیت«اگر مالك نگرش را نگاه مشترك خبرگان شهري به 

شهري موفق تهران در جمهوري  هاي طرحسیر پیشرفت، تنوع و گرایش  توان یم
این سیر . صعودي دانست 70 ویژه از دهه ي مختلف بهها گونهاسالمی ایران را در 

فضاهاي عمومی باز «تا » ونقلی حمل«و » جامع« هاي طرحي چهار گونه اصلی از سو به
موفق به سمت گونه  هاي طرحگرایش  80از اواسط دهه . است» )معماري(یا بسته 

این گرایش متمایل به انواع بیشتري از  90فضاهاي باز و معماري شهري بوده و از دهه 
، خبرگان شهري در موفقیت نسبی ها یکاستبا تمام . از شهري شده استفضاهاي ب

ي شهري اجرا شده تهران مانند بوستان حضرت ابراهیم، باغ موزه قصر، خانه ها پروژه
هنرمندان، گسترش پارك جمشیدیه، باغ ایرانی، کتابخانه ملی جمهوري اسالمی، 

سال اخیر  35ي شهري طی اه راهو پیاده ) مترو(فرهنگسراها، قطار شهري تهران 
  .نظر دارند اتفاق

شهري موفق  هاي طرحبا توجه به پنجره جمعیتی کشور و شهر تهران، گرایش  
ي ها گسترهباید با عزمی از مشارکت جدي مردم، مدیران هوشمند و کارآ و متخصصان 

- ي درمانیها پروژه، معطوف به محور سالمتوابسته با رویکردي اکولوژیکی و 
 مند نظامنظر به ارتباط . ي شهري شودها بافتي ها يتوانمندساز، مسکونی و بهداشتی

ي مدیریتی باالدست، تدوین ها چارچوبی همگی در قالب بخش انسجام، ها گونه
ي ها جنبهفنی براي هرگونه، درنظرگرفتن  - ي قانونیها چارچوبي خالق و ها استیس

 ها پروژهاین  تر مناسبوفقیت غیرکالبدي توسعه و استقبال جدي از دموکراسی به م
ي از رویکردهاي هوشمند، پایدار، محله محور براي همه ریگ بهره. شد خواهدمنجر 
ي کالبدي موجود در مواجه ها یطراحي غیرکالبدي در کنار ها حل راهو توجه به  ها گونه

ي محیطی، تهدید بالهاي طبیعی، ها یآلودگبا معضالت فراوان این شهر همچون 
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ي ها سکونتگاه مسائلنشینی،  سنگین، مشکالت زمین و مسکن، معضالت حاشیهترافیک 
  . خودرو، کمبود فضاهاي باز عمومی و سبز الزامی است

ي راهبردي جدي شهرسازي است که ها برنامهشهر تهران نیازمند  حال کالن درعین
عه شهري با رویکرد توس زانیر برنامه خصوص بهبا همکاري طیف کاملی از متخصصان 

اکولوژیکی در کل سطح شهر با هدف بهبود وضعیت - پایدار و بارز کردن هویت طبیعی
ونقل  سکونت، آموزش، امنیت، عدالت اجتماعی و حمل اشتغال، بهداشت و درمان،

ي ها تفرجگاهفضاهاي باز عمومی و . منسجم شهري شود هاي طرح ساز نهیزمعمومی 
عمومی خردتر در مقیاس محله مانند وسیع در پیوستگی کامل با هم و با فضاهاي 

 هاي طرحمیدان، میدانچه، خیابان، کوچه، کوي، محله و مرکز محله و متصل به 
. و مسیرهاي دوچرخه یکپارچه معنا خواهد یافت ها راهونقل عمومی، پیاده  حمل

، شده  حسابي باالدست ها برنامهفضاهاي باز شهري و معماري شهري در قالب 
ی مناسب و شناخت تأثیرات ترافیکی و به دور از ابی مکانقوي و با چارچوب مدیریتی 

  .مجزا، پراکنده و تک منظوره، شاهد موفقیت خواهد بود هاي طرحرویکرد 
ي شهرسازي براي تهران وحدت و مشارکت مناسب و فعال ها رسالتترین  از مهم

ساسی ي اها چارچوبو طیف کامل متخصصان در تهیه  مسئولهمه مردم، مدیران 
در » ي طراحیها چارچوبي راهبردي و ها برنامه«ي از ریگ بهره. شهري است هاي طرح
اختیارات شهرداري، . دارد ها آننقش مهمی در میزان موفقیت  تر ینیع هاي طرحکنار 

ریزي، پیروي از  ي برنامهها دستگاهي اجتماعی، هماهنگی ریپذ تیمسئولاعتبارات مالی، 
ي ا حرفهطورکلی اخالق  و به شده  هیتهط متخصصان شایسته ي منسجم که توسا برنامه
مشارکت . خواهد شد) انسانی، مالی، طبیعی(یی و استفاده بهتر از منابع جو صرفهسبب 

تنها باید از  بنابراین مردم نه. هاست طرحترین معیار اصلی موفقیت  و خواست مردم مهم
در آن مشارکت  مؤثرطور  وانند بهي شهرسازي مطلع باشند بلکه باید بتها برنامهاین 

  .نمایند
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برتر توسط طیف متخصصان، نشان از رو به رشد بودن موفقیت  هاي طرحانتخاب 
. شهر دارد تاکنون در مقیاس کالن 60ي شهري پراکنده و متنوع تهران طی دهه ها پروژه

ز انداز با توقعات ا و فاصله این چشم سو کي تدابیر شهري از یساز ادهیپ ریتأخ
ي و عادالنه براي همه شهروندان از سوي ا محلهاستانداردهاي ملی، جهانی و توزیع 

اندازي دیگر براي  که فرصت، رسالت و چشم کند یمو شتابی را گوشزد  کوشش دیگر،
هاي آغازین  و سال 1390در اواخر دهه . سازد یمنسل فعلی و آتی مردم شهر ترسیم 

یی چون افزایش نیروهاي ها تیقابلبا توجه به  دتوان یمشهر تهران  ی کالنشمس 1400
ي وابسته به شهرسازي، افزایش تجربه در بکارگیري برنامه ها حرفهفعال و جوان در 

ي مشارکت مناسب مردم، بکارگیري توان مدیریتی ساز نهیزمراهبردي تهران،  - ساختاري
شاهد رشد  ،بکارگیري متخصصان شایسته و ها دستگاه، هماهنگی بین مسئولمدبر و 

این فرصت استثنایی دیربازگشت در . باشد ها گونهشهري موفق در تمام  هاي طرح
تهران نیز  هاي طرحشدن » شهري«امید است که جنبه . شهرسازي سرزمین ماست

درهرحال ارزیابی فرآیندي نسبی است که در پیشرفت تاریخی شهر غنا  .افزایش یابد
  .ابدی یم

ي متنوع، در خصوص هر یک ها اسیمقي بیشتر در ها پژوهشالزم است تا نقد و 
باید . ي نسبی موفق صورت گیردها پروژهشهري و نیز هریک از  هاي طرحي ها گونهاز 
ي دیگري ها بیترکبا و ي مختلف دیگر ها روشي زمانی و مکانی متفاوت، با ها بازهدر 

فاده از معیارهاي از ي دیگر با استها روشدر . از هیات داوران نیز ارزیابی صورت گیرد
 کنندگان استفادهي از نظرات مردم، ریگ بهره، مانند هزینه، فایده، زمان و شده  فیتعرپیش 

 نشده اجرا هاي طرحارزیابی . افتی دستبه نتایجی متفاوت و متکمل  توان یمو طراحان 
د یی که ابعاها استیسو  ها برنامهتوجه به  خصوص بهیا مراحل مختلف فرآیند طراحی 

ي از وضعیت طراحی تر کاملدیدگاه  تواند یمکالبدي یا غیرکالبدي دارند - فضایی
 هاي طرحي جامع، تفصیلی و راهبردي با موفقیت ها برنامهرابطه . دکنشهري را ترسیم 

  .پرسش دیگري است که نیاز به تعمق دارد ،شهري
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  تقدیر و تشکر
هاي شهري  کندوکاو تجارب طرح«این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارنده با عنوان 

است که با حمایت هاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي » در تهران معاصر
داده ها از محل دیگري فراهم شده و نتیجه گیري هاي آن ارتباط  . صورت پذیرفته است

ن نگارنده از آن دانشگاه محترم و گروه پژوهشگرا. منفعتی  با این دانشگاه نداشته است
همکار خود از جمله مشاوران ارشد علمی توفان حقانی، نوید سعیدي رضوانی، خشایار 
کاشانی جو، فاطمه شاهرودي، انوشیروان مستوفی، حمیدرضا ناصرنصیر، اشکان 

هاي متخصصان، معاونین  نویسنده همچنین از همه گروه. غالمپور کمال سپاس را دارد
مشاور، مدیران، مناطق شهرداري، شهرداران ، مهندسان )کشور، راه و شهرسازي(وزرا 

سابق و اعضاي محترم شوراي شهر تهران که دانش و نظرات خود را با صبوري به 
همین . مشارکت گذاشته و پاسخگوي پرسشنامه ها بوده اند، صمیمانه قدردان است

طور نویسنده از همیاري فارغ التحصیالن و دانشجویان دکتري و ارشد رشته هاي 
  .ي و شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزي و امارات پژوهش سپاس داردمعمار
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  منابع
 يریـزي شـهر   در برنامه يدیجد ینگرش ،يراهبرد -يساختار يالگو« ،)1383(. رضا ان،یاحمد«، 

 .66شماره . سال ششم ،ها ماهنامه شهرداري

 ها ماهنامه شهرداري ،»ناپذیر قناکارآمد و تحق ،يتوسعه شهر هاي طرح« ،)1382( .رضا ان،یاحمد، 
 .50شماره  .سال پنجم

 انتشارات دانشگاه تهران ،رانیدر ا ينوساز شهیاند )1379( .یتق ،یآزاد ارمک. 

 رشـته  ارشد یرساله کارشناس ،»يهاي جامع شـهر  طرح ينظر ینقد مبان«) 1380( .رجیا ،ياسد ،
  .تهران دانشگاه با،یز يدانشکده هنرها ،يشهرساز

 نشر معانی: تهران، ارزیابی طرح نواب و پی آمدهاي آن، )1392. (یتیگ ,اعتماد.  
 پاکدامن . ب. هاي معماري در تهران و گرایش ها وهیشنگاهی کوتاه بر ). 1376. (بهروز, پاکدامن

 .روشنگران: تهران .Tehran, در

 خانـه مجلـه   طرح نواب، نامه سرگشاده بارون اوژن هوسـمان بـه دبیر  «، )1381. (هانشاهج، پاکزاد
  .مجله فصلنامه معماري ایران، »فصلنامه معماري ایران

 هـاي  طـرح  شناسـی  آسـیب «). 1385. (يهاد دیس ؛ینیحس, سینح ؛نژاد یحاتم ؛پوراحمد، احمد 
  .58، شماره ییایجغراف يها پژوهش ؛»کشور در يشهر توسعه

 اندازدمخاطره می شهرسازي بدون الگوي زیستی آینده کشور را به«، )1396. (ضار، پور وزیري« ،
  .روزنامه اطالعات: ایران، روزنامه اطالعات

 سـال   ،ها ماهنامه شهرداري، »در اجرا يناکارآمد ؛يتوسعه شهر هاي طرح« ،)1379( .تشکر، زهرا
  .12اول، شماره 

 پـذیري   ارزیابی میـزان تحقـق  «، )1395. (حمید ،اسفندیار و ماجدي ،زبردست ؛آرش ،ثقفی اصل
معمـاري و  . »ي اجرا شده در تهرانها پروژه: نمونه موردي: ی شهري در ایراني طراحها پروژه

 .17شماره  ،شهر شهرسازي آرمان

 کـاربرد تکنیـک تاپسـیس در    «، )1392. (میـد ح ،ماجدي، اسفندیار و زبردسترش؛ آ، ثقفی اصل
-بانشریه هنرها زی، »پذیري هاي طراحی شهري تهران با رویکرد سنجش تحقق بندي پروژه رتبه

  .معماري و شهرسازي
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 انیم، افشنگمهفام؛  ،کوششژگان؛ م، ملکوتی یدا؛آ، ایزدپناه جهرمی ؛زهرا، اهريحسن؛ م ،حبیبی 
: تهـران ، فکري معماري و شهرسازي در ایران معاصـر  يها انیجرشرح  ،)1385. (سایرین و

 .فرهنگی يها پژوهشدفتر 

 طرح  ،ينمونه مورد( اجرادر مرحله  يهاي شهر علل عدم تحقق طرح«) 1383(راحله،  ان،یرضائ
دانشـگاه   بـا، یز يدانشکده هنرهـا  ،يرشته شهرساز ،ارشد یکارشناس رساله، »)شهر جامع قائم

 .تهران

 سمت ،رانیا يریزي شهر برنامه ندیفرآ ،)1383( .فاطمه ،حسینی و شاه یمحمدتق ،یرهنمائ.  
 اجرااق محور و کارکرد محور ارزیابی رویکردهاي انطب« ،)1393( .ناصر، پور برك اضیه ور، رفعیی 

نشـریه  ، »انطبـاق محـور در شـهر لواسـان     ارزیابی: یپژوه موردریزي کاربري زمین،  برنامه در
 .19دوره  ،4شماره، معماري و شهرسازي -هنرهاي زیبا

 سـاختمانی از منظـر شهرسـازي مفـاهیم،      تخلفات ،)1396( .لنازا ؛سرخیلیجتبی و م ؛رفیعیان
 .شهر آرمان: انتهر، تجاربرویکردها و 

 ریـزي شـهري و    در برنامـه  مراتبـی  فرآینـد تحلیـل سلسـله    کاربرد« ،)1380(. سفندیارا ؛زبردست
  .10 شماره ،هنرهاي زیبا، »يا منطقه

 شماره اول ،بایز يهنرها ،»يخام شهرساز يها شهیاند« ،)1374( .احمد ا،ین دیسع. 

 سـال  ،يآبـاد  ،»يراهبـرد  -يهـاي سـاختار   طـرح  يو محتوا میمفاه« ،)1382( .احمد ا،ین دیسع 
  .39، شماره زدهمیس

 2دوره  ، 7 ، شمارهآبادي ،»جامع شهري هاي طرحقد اجمالی نبررسی و « ،)1371. (مجید ،غمامی.  
 اي در ریزي شـهري و منطقـه  بررسی وضعیت شهرسازي و برنامه، )الف 1392(جید، م ،غمامی

 .افرند: تهران، ایران معاصر

 1396 آبان 14از  برگرفته» ریزي را محو کرداي که برنامهپدیده« .رد، )ب 1392( .دیمج ،غمامی 

  http://www.tejaratefarda.com  :اقتصادي تجارت فردا نامه هفته

 ی دگردیسـی  نخستین میدان مدرن شهر تهران بررسـ «). 1392. (محمود, وحید و رضایی, قبادیان
شماره  ،,ي جغرافیاي انسانیها پژوهش. »مدرن دورهي کهن تهران تا ها دانیمتاریخی ـ فضایی 

 .45دوره  ،4

 صـفه ، »هـا  يتئـور طراحی شهري تحلیل گونه شـناختی   يها يتئور«، )1378. (وروشک ،گلکار ،
  .9دوره  ،29شماره 
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 طراحی شهري : اد طراحی شهريراهنماي گونه شناسی و محتواي اسن«، )1386. (کوروش, گلکار
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 یسـنج  مکـان بر تکنیـک   يدرآمد :سنجش مکان در طراحی شهري«  ،)1384( .وروشک، گلکار« ،
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  .شهرسازي و معماري ایران قاتیتحق

 32شماره (، صفه، »ت طراحی شهريسازنده کیفی يها مؤلفه«، )1379(. وروشک، گلکار(.  
 هویت . »)ي و محلیا هیناح(راهبردي  -ساختاري هاي طرحنظریه تهیه «). 1391. (ماجدي، حمید

  .26-17، 6، دوره 11شماره , شهر
 دانشگاه : اي، تهران راهبردي شهري و ناحیه-نظریه طرح هاي ساختاري). 1395. (ماجدي، حمید

 .قاتآزاد اسالمی واحد علوم و تحقی
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 تحـوالت سـنی جمعیـت و     :انتقـال سـنی در ایـران   «، )1389. (محمد، میرزایی و محمود ،مشفق
   .71-71شماره  ،فصلنامه جمعیت، »جمعیتی-هاي اجتماعی گذاري سیاست
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 .دوم چاپ هاي کشور، سازمان شهرداري
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