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  چکیده

حقق ترسیم می کند ت شهری پايدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونترا ، آن کالنشهرِ تهران کنونیچشم انداز 

یر اين پژوهش هدف  چنین چشممم اندازی کم مسممکن پايدار را بم ننوان رکن االمملی  زا می یاند نیازمند مدا.م اسممت  

شمناسمايی نواملی است کم زمینم سازی تحقق اين چشم انداز را فراهم می نمايد کم نتايآ آن هم یر بازترسیم چشم انداز   

و شیوه گریآوری  یبر اساس هدف کاربری های آتی یر افق برنامم های توسمعم شمهری مو ر خواهد بوی  روپ پژوهش  

ین انجاا شده است با استفایه از پرسشنامم بم روپ یلفی از ب یلیم تحل یفیتوال آيندفر میدانی و یر يک - اسنایی اطالنات

طبقم  یطیمح سممتيو ز یکالبد ،یا.تصممای ،یاجتمان بُعدنوامل یر چهار  نيبم ننوان مهمتر نامل 11نامل یر نهايت  61

 تیفیک ،یتوسعم نموی ن،یچون؛ زم ینواملتحلیل ساختاری با استفایه از نرا افزار میک مک نشان می یهد کم   شد یبند

ل هر کداا از نوام یباشند کم برا یها جزء نوامل ا رگذار م یو یسترس یعیطب یو استحکاا مساکن، منابع آب، بحران ها

همچون مالیات بر ارزپ زمین، احداث سد های زيرزمینی، منطقم بندی ارتفانی، وروی بخش   يیها استیراهبریها و سم 

 یایه شده است  شنهاییپ ازها و غیرهبیمم بم ساخت و س

 کالنشهر تهران توسعم پايدار، برنامم ريزی مسکن،، آينده پژوهی :هاکلیدواژه
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 مقدمه  .9

با توجم بم توسمعم نلمی و رشمد جوامع بشمری من ور از مسکن الرفا سقفی با ی سر آیمی نیست، بلکم مسکن    

با تر شمهروندان ايفا خواهد کری و یر نتیجم راهکاريست یر  امروزه نقشمی اسماسمی یر یسمت يابی بم کیفیت زندگی     

، ص  1934، 6ری و  گوث 1نکرونی) یسمتیابی بم توسمعم پايدار، کم با یر ن ر یاشمتن ايده مسکن پايدار تحقق می يابد   

یاست سم بخش مسمکن خوی بم تنهايی بم ننوان راهبری تحقق پايداری اسمت  تنها از طريق بکارگیری راهکارهای    ( 61

های های حاالمل از رشد شهری، تغییرات آب و هوايی، فقر، یسترسی بم سکونتااه ها و چالشپايدار اسمت کم یغدغم 

های زيسمت محیطی را می توان کاهش یای، اين یر حالی است کم نیروی پنهانی و  با کیفیت، مصمرف انریی و آلویگی 

ها و سعم اجتمانی آشکار خواهد شد  موضونی کم یر برناممپتانسمیل موجوی یر مسمکن برای بهبوی رفاه ا.تصایی و تو  

مم اسکان بشر )برنا سمیاسمت های مسمکن مشارکتی برای یستیابی بم اهداف پايداری بم خوبی یر ن ر گرفتم شده است   

 (  11، ص  1931، 9ملل متحد

شممده است و توجم  یضممرور یبم امر ليدامروزه تب یشمهر  یبرنامم ها یبرا یپژوه ندهيآ یروپ ها یریکارگ بم

 یزيکم هدف هر نوع برنامم ر يیجلب شده است  از آنجا رییر چند یهم اخ کریيرو نيبم ا انیکارشمناسمان و یانشااه  

طالعات با استفایه از م زین یو منطقم ا یشهر یها یزياست یر برنامم ر سمتم يمطلوب اسمت شما   تیبم وضمع  یابییسمت 

سائل و م یمطالعات شهر نمیا.داا شموی  یر زم  ندهيمطلوب یر آ یتیبم وضمع  یابییر جهت یسمت  کیسمتمات ییرف و سم 

بم  ازین هستند کم دهیچیپ ینديفرا یمسائل یارا نياز ا یاریها وجوی یاری کم بس یزيیر راه برنامم ر یاریمشمکالت بسم  

 رانيیر ا ژهيجهان سمموا و بم و یهامشممکالت کم یر کشممور  نيا ییاری  از جملم  قیی. ارینار و بسمم جامعمطالعات 

است، معضل  ریکالنشهرها از جملم تهران با آن یرگ ژهيما بم و یاسمت شهرها  یایيز یمشمهوی اسمت و سمالها    اریبسم 

نرضم و تقاضا، ندا تعایل یر  هتاست و از چند ج دهیچیپ یباشمد  مسکن و مشکالت مربو  بم آن امر  یمسمکن م 

معنا  نياست  بم ا یمشکالت متعدی ییارا رهیو غ یو اسمتانداری ها، اسمتحکاا، سمرزندگ    یتیفیبازار، احتکار، مسمائل ک 

ب مسکن مناس کي یو اسمتانداری ها  تیفیک یآن، مسماکن یارا  یالمعوی  ریمسمکن و سم   متیکم نالوه بر با  بوین .

ا بم مبر ازین یو منطقم ا یشممهر یها یزيمجمونم از برنامم ر ريمسمکن بم ننوان ز  یها یزيررو برنامم  ني  از اسمتند ین

یرف و جامع نار  یها یاز وضع موجوی و بررس یلییاری  تحل ندهيآ یو کارآمد برا یاسماسم   یاز راهبریها یسمر  کي

بم  یابییست جهت ندهيآ یزير رناممب یبرا يیوهايسمنار  نيو تدو یزيو مؤ ر یر برنامم ر یدیبم نوامل کل یابییسمت  یبرا

    رییامر .رار گ نيیر رأس ا ديشهروندان با یتمام یمسکن مناسب برا نیهمچن جامع و کارا و یزيبرنامم ر

ایی ا.تصبرنامم ريزی مسکن جزئی از ن اا برنامم ريزی شهری محسوب می شوی کم یر آن فعالیت های اجتمانی، 

و فرهنای جزئی از فعالیتهای یرون مکانی و واحد های مسممکونی جزئی از فضمماهای تغییر شممکل يافتم و تطابق يافتم  

                                                 
1. Cronin 

2. Guthrie 

3. UN-Habitat 
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سکن موری توجم .رار می گیری  بر همین یر چارچوب برنامم ريزی م ضوعشمهری محسموب می شوی کم بر حسب مو  

اسماس برنامم ريزی مسمکن با تخصمیض فضماهای .ابل سمکونت بم نیازهای مسممکونی و توجم بم محدویيت منابع و      

اسممتفایه از تروری ها و تکنیک های ويژه با چهارچوب اجتمانی ، فرهنای و سممیاسممی و ا.تصممایی سممروکار یاری )   

 تیضعو قیبا شمناخت ی.  ديمسمکن جامع نار و کارا، با  یزيبم برنامم ر یابییسمت  ی(   برا61، ص 1939،  محمدیپور

 دهيیر ارائم ا یو مسکن سع یزيمربوطم یر امر برنامم ر یرشتم ها ريو مشمارکت سا  یشم يموجوی و اسمتفایه از هم اند 

 یو ندی یکم یها ینیب شیرا محدوی بم پ یزيریاشمممت  و فقر برنامم  یزيیر برنامم ر ديجد ینو و نارپ ها یهما 

ور ن اا مند بم ط ديمواری با ني  بلکم فراتر از امییایه ها نکن لی.ب نيو از ا یو تعدای واحد مسمممکون تییر ارتبا  با جمع

 یاه دهيها یر ن رات و ا یها و نوآور تیرا با خال. یسممتمیسمم کریيیر ن ر گرفت و رو زین ندهيرا یر آ ريشممرا ريسمما

و  تختي  یر ارتبا  با تهران، پادیرسممم یافتنيمطلوب و یسمممت  یزيکمارشمممناسمممانم بم کار گرفت تا بتوان بم برنامم ر 

 ای،يز تیچون جمع يیها نمیچند یر زم یليی  یکالنشمممهر کشمممور، مشمممکالت و مسمممائل مسمممکن یارا نيبزرگتر

 نامناسممب، ندا یها یزيبرنامم ها ر کن،و مسمم نیبم زم یا.تصممای ديو مسممکن، ی نیزم یبا ، بورس باز یريمهاجرپذ

 نياباشد  بنابر یم رهیاسمتانداریها یر سماخت و سازها و غ   تيو ندا رنا قیندا ن ارت ی. ق،یی. یاتیمال نیوجوی .وان

 شوی    یریموجوی جلوگ ريتر شدن شرا ییاشت تا از بحران یا ژهيمسکن توجم و یزيبم امر برنامم ر ديبا

ه بر نقش آن بم ننوان سرپناه، بانث  بات و همبستای خانوایه و کاهش میزان بزهکاری تامین مسمکن مناسب نالو 

و از هم گسمیختای اجتمانی می شموی  مسمکن ننصر االلی جامعم پذيری افرای نسبت بم جهان بویه و کا يی کلیدی    

رای نقش بسممیار یر سممازمان اجتمانی فضمما اسممت و یر شممکل گیری هويت فریی، روابر اجتمانی و اهداف جمعی اف

بازار  بم یلیل وجوی  مسممکن، پژوهی مطالعم یر زمینم مسممکن و آينده ،(644، ص  1911، 1رنیتعیین کننده ای یاری )

 نناالممر ايرسمم یر ارتبا  با یسممترس یر نیازمند اطالنات ی.یق و متنوع، برونزای نوامل بم وابسممتم و بعدی چند پیچیده،

آگاهی از پیشممینم پژوهش یر جهت اسممتفایه از تجربیات یياران، جلوگیری از  یر همین راسممتامی باشممد  آن یر یرگیر

 اتالف و.ت و بررسی ی.یقتر موضونات امری ضروری است 

یارای  مطالعات نيمطالعات متعدیی انجاا شده است  ا دار،يمسکن پا ژهيو بم و داريیر ارتبا  با مسمکن، توسمعم پا  

 داريمسممکن پا موضمموع را برای یمتنون کریهایيبویه و رو …و  حیطی، زيسممت ما.تصممایی ،یابعای مختلف اجتمان

ا و ه از مقا ت، کتاب یبعضمم نمیزم نيا مطالعات موجوی یر دیمختصممر و مف یبرای بررسمم ایاممکریه اسممت  یر  جایيا

 اشاره می کنیم؛ پریاختم اند داريکم بم موضوع مسکن پا يینامم ها انيپا

پايداری واحدهای مسممکونی می تواند با ایغاا تجهیزات  پژوهشممی معتقد اسممت کمیر ( 6464) 6آزلیحان کاراتاس

سماختمان سمبز و سمیسمتم هايی مانند سیستم های تهويم مطبوع با انریی کارآمد، آبارمکن ها، لوازا خانای و وسايل     

 کم مصرف تامین شوی 

                                                 
1. Rennie 

2. Aslihan karatas 



  شمارۀ اول                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           116

 

تواند تا حد زيایی بر می اختمم کم پری طیفی از معیمارهمای اجتممانی و محیطی    بمم بررسمممی  (6411)1 ايیمما مولینر 

  های مالی تا یر باذاریبر روی ويژگی محاسبم يک .ابلیت استطانت، یر مقايسم با تمرکز الرفاً

د کم بوین یابعای نيتربم .انون، مهمی بنديو پا یاجتمان یبرابر ت،یسمممالمت و امنیر پژوهشمممی   (6413) 6تائو يو

  کریند نییرا تع ییر شاناها یمسکن شهر یاجتمان یداريپا

اند  کریه توجم جوامع سممالمت و جذابیت یر مسممکن نقش و کیفیت با مسممکن مشممخصممات بم(6412) 9مايلز و مالین

 اند  کریه .لمدای پايدار جوامع ايجای یر کلیدی ابزاری ننوان بم را پايدار مسکن همچنین

 ختمان،سا دینمر مف شين ر افزاتوجم بم تناسمبات ا.لیمی یر ساخت مسکن از  از ن ر ايشمان،  ( 1933) نورمحمدی

موری  ییر مصرف انرری يیاز ن ر الرفم جو نیچنو هم ییاخل یو بهداشت یر فضاها شيآسما  یفیبا  برین سمط  ک 

  فراوان است تیفضاها،حائز اهم نيا یطیمح ريکنترل شرا یبرا ازین

 می پايداری سمماختم االممول بم توجم بدون ايران، یر مسممکن( یر پژوهشممی معتقدند کم 1939) همکاران و رهايی

 اند  کریه ذکر پايدار توسعم اهداف بم نیل جهت یر را پايدار مسکن االول نیز خاتمم یر شوی،

رنامم فرآيند ب نياست  بنابرا یو منطقم ا یشمهر  یها یزياز برنامم ر یمجمونم ا ريمسمکن بم ننوان ز  یزيبرنامم ر

برنامم ريزی فضايی شهر فرآيندی یوگانم است کم هر یو ننصر  النريزی فضمايی مسمکن بم ننوان بخشمی از فرايند ک   

تصممیم سمازی و تصممیم گیری را یر بر می گیری  هر کوششی یر جهت تدوين خر مشی های مسکونی ، بخشی از    

وی ، شامل تحلیل مشکالت موجی و تامین اطالنات  زا )يک فرآيند کالن اسمت کم نقش فنی یر فرايند تصممیم ساز  

 یمعرفی اهداف ، راهبریها و خر مشمی ( برای تصممیم گیری توسمر تصمیم گیرندگان شهری را بم نهده یاری ) نبد   

 (    1، ص 1911یانش پور، 

مطلوب  یبم افق ها یابیاهداف بلند مدت، یست ،ینیب شیچون پ یبا مواری یزيامر برنامم ر داسمت یطور کم پ همان

ان سممازم کي اي یشممهر یفضمما کي یآت یسممال ها یها معمو  برا یزيبرنامم ر یو    یر ارتبا  اسممت  بم نبارت ندهيآ

 ییهد، ول یآينده رخ م ،یراستا؛ یر پیش بین ني  یر ااریی ندهيبا مباحث آ میکم نشمان از ارتبا  مستق  ری،یگ یالمورت م 

 سممیاسممت یرا فرا رو یممکن، محتمل و مطلوب، بسممتر یشمموی  ترسممیم آينده ها یآينده سمماختم م ،ییر آينده ناار

تا  ویجنمايد تا با اطمینان بیشممتر گاا یر آينده گذاشممتم، از امکانات و منابع مو  یگذاران، برنامم ريزان و مديران فراهم م

مشممتمل بر مجمونم  ،یپژوه ندهي(  آ62، ص 1913 ،یحد امکان اسممتفایه کریه و بم خلق فرالممت ها بزریازند )م فر 

بالقوه و  یها ندهي بات، بم تجسم آ ايو  رییمنابع، الاوها و نوامل تغ لیو تحل مياسمت کم با اسمتفایه از تجز   يیتالپ ها

مروز، نکرین( ا رییتغ اي) راتییکنمد کم چاونم از یل تغ  یمنعکس م یوهپژ نمده يپریازی   آ یآنهما م  یبرا یزيبرنماممم ر  

و  ندهينلم و هنر کشممف آ“ یپژوه ندهيیرف، آ اریحال بسمم نیسممایه و یر ن فيتعر کي  یر ابدي ید مفریا تول تیوا.ع

کم وجوی یاری  اول آن یدیرسا، سم مؤلفم کل فيتعر نيننوان شمده است  یر ا ” مطلوب فریا یایبم ین دنیشمکل بخشم  
                                                 
1. Emma Mulliner 

2. Tao Yu 

3. Malin & Mailz 
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 ”ندهيآ کشممف“اشمماره بم  ارياز نلم و هنر اسممت  مؤلفم مهم ی یقیبلکم تلف سممت،ینلم الممرف ن کيتنها  یپژوه ندهيآ

سخن از  نجايباشد  ا یم ینیمع یو معلول یروابر نلّ یبر مبنا ندهيو کشف آ يیبر شمناسا  دیتأک نجاياسمت، یر وا.ع یر ا 

 لناایس يیگذشمتم، شمناسما    یبلکم شمناخت بر اسماس روند یایه ها   سمت، ین یجهل و ناآگاه یحدس و گمان بر مبنا

 نيا یر تیحائز اهم اریاسممت  مؤلفم سمموا و بسمم ندهيمحتمل و .ابل رخ یاین یر آ یها تیو وضممع یکنون رییتغ يیها

یرالممدی  یپژوه ندهينشممانار آن اسممت کم آ یدیمؤلفم کل نياسممت  ا” مطلوب فریا یایبم ین دنیشممکل بخشمم“ فيتعر

م مد ن ر و ک یا ندهيآ د؛ينما دیتأک ندهيگذاریه و بر شمممکل یاین بم آ ندهيو کشمممف آ ینیب شیپا را فراتر از پ تااسمممت 

 وند،یکل و یوسفيکم مطلوب و یلخواه است ) یبم گونم ا ندهيسمخن، ساختن آ  اريآن باشمد، بم ی  زانيمطلوب برنامم ر

 یزيم ربرنام نديروابر کم یر فرآ یدگیچیو پ راتییتوانمد یر مقمابلمم بما تغ     یم یپژوه نمده يآهمچنین  ( 91، ص 1936

برنامم  نديفرآ یوروی کيباشممد نم فقر  یزيبرنامم ر تاريهدا ديبا یپژوه ندهيهسممتند، رهاشمما باشممد  یر وا.ع آ لییخ

 ( 06، ص 1936 ،ی)ربان یزير

 خانم کنندکم یق ميتصممد سممازندگان و معماران اغلب اما نداری، وجوی توافق اتيیجز یبرخ سممر بر هنوز اگرچم

 سميمقا یر رییگ یم .رار يیها یژگين ویچن تحت کم یزمان داريپا مسکن د باشم  یم يیها یژگيو یارای داريپا سمازی 

 یژگيو یارای مختلف ابعای و جوانب یر داريپا مسممکن  رییگ یخوی م بم یمتفاوت کامالً شممکل اريی های خانم اغلب با

مسممکن بم طوری کم  یطراح -1 :شممد خواهد اشمماره ها آن نيتر مهم از یبرخ ر بميز یر کم باشممد یم ارییبسمم های

کاربری های  جایيا -9بدون یسممتکاری جدی آنها؛  رامونیپ ریمح يیباياسممتفایه از ز -6را فراهم کند؛  تیسممرپناه و امن

ارتقای استانداری های مسکن و روپ های -0یخدمات رسمان  لیجهت تسمه  یمسمکون  گوناگون یر مجاورت فضمای 

بای و  مثل ريپذبهره بریاری از منابع انریی تنوسمماز -1کرین خانم یر برابر حرارت و سممرما  قينا -1 زیير برناممجديد 

 -14یو محل یاجتمان روابر بهبوی -3توجم بم ساخت مسکن برای افرای کم یرآمد  -1مصمرف کم آب   -2 دیخورشم 

 ( 1، ص 1936)محمویی،عاتيضا شده توسر جایيا یاز آلویگ رییبرای جلوگ يیارتقا راهکارها

 
 (23، ص.9831بزی،) مأخذ:مشخصات مسکن پایدار  .9شکل 

مسکن 
پایدار

شمار کافی  
مسکن

دسترسی  
در بازار

ز  فضای سب
و کیفیت  

مسکن

امنیت و  
صمیمیت 
محله ای

دسترسی  
به مدارس  
و امکانات

محیط  
طبیعی و 
اجتماعی

راندمان  
انرژی و 
مدیریت  
ضایعات

استطاعت  
مالی

ملزومات  
بهداشتی
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 برنامم :اشمماره کری زير مواری بم توان می يافتم توسممعم کشممورهای یر مناسممب و پايدار مسممکن معیارهای جملم از

 تراکم نمومی، نقل و حمل و محل کار بم نزیيک ای خانم مقاوا، پراکنده های سممکونتااه زمین، کاربری پايدار ريزی

 و سبز فضای بم یسترسی با ، کیفیت مسکن، یر های کارا انریی از با  های اسمتانداری  پايدار، مسمکونی، سماختارهای  

 های ويژگی مبنای بر سازی خانم های سمیاست  از حمايت پیشمرفتم  با  یر کشمورهای  کیفیت با مسمکونی  های محیر

خوی  گذاری سیاست از بخشمی  ننوان بم محلی های یولت و اسمت  شمده  واری ريزی برنامم یر تعهدات پايدار توسمعم 

 باشند جاذبی های می بايست مکان جديد های سکونتااه کشورها اين یر .اند شمده  متعهد آن بم يکم و بیسمت  .رن یر

 :مانند مناسب محلی ساختارهای بايد های محلی یولت .باشد مناسب کیفی تسهیالت و سمبز  نمومی فضمای  یارای کم

 برنامم مرکز یر بايد شممراير اين .کنند فراهم مشممترکی تسممهیالت و سممالم مسممکونی های محیر مدارس، نقل، و حمل

 پیشرفت و نیازها اين برای ها یولت تا کنند مطرح ها کمیسیون یر را شمراير  اين بايسمت  مریا می و گیری .رار ها ريزی

    (0، ص 6440، )کالندر کنند آنها ا.داا

 

 سنتی در مقابل رویکرد آینده پژوهیبرنامه ریزی . 2جدول 
 رویکرد آینده پژوهی برنامه ریزی سنتی ویژگی ها

 کلی، هیچ چیزی نینا تکرار نمی شوی بخشی، هر چیزی نینا تکرار می شوی دورنما ) چشم انداز(

 کیفی، ذهنی، پنهان کمی، نینی، معلوا متغیرها

 نو ظهورپويا، ساختارهای  آماری، ساختارهای پايدار روابط

 آينده اساس )منطق( حال است گذشتم آينده را نشان می یهد تفسیر و تعبیر

 گوناگون و نامعلوا سایه و مشخض تصور از آینده

 روپ های کیفی، رفتاری و الاوهای احتمالی روشهای کمی و .طعی روش

 «گیریآينده شکل می »فعال و خالق  «آينده خواهد شد»منفعل و تطبیقی  نگرش به آینده

 (1936ربانی، )مأخذ: 

 

وند موجبات ر نيهستند  یخالت انسان یر ا اییو انق ینیب شی.ابل پ ندهيآ یدایهاياز حوایث و رو یاری، بسم نيبنابرا

خواهمد کری  امما یر اغلمب مواری اشمممتغمال بمم زممان حال و تالپ یر جهت رفع        جمای يو تحو ت مطلوب را ا رییتغ

 یحال آنکم مشکالت کنون شمند؛ ياندیب ندهيبم آ رندگانیگ میو تصمم  رانيشموی کم مد  یمشمکالت موجوی، مانع از آن م 

روشممن تر، بحران ها و  انیشمموی  بم ب یم دهینام "زمان حال " نکيبویه اسممت کم ا یا ندهياز ندا شممناخت آ یناشمم

امروز  یران هاکم بح داستیاست  ناگفتم پ ندهيآ ییرباره  رامونیپ دنیشم ياند یبرا لییل نيموجم تر ،یمشمکالت کنون 

ن بم کم پریاخت یارينزریاختن بم موانع و مشممکالت، .بل از بروز آنها بم شممکل بحران اسممت  نامل ی   ی.هر ی جمینت

از  یآور نصممر حاضممر، ناشمم   رتیسممازی، یر سممرنت تحو ت نهفتم اسممت  تحو ت ح   یم ريرا اجتناب ناپذ ندهيآ

 یرتحول یر فناو ديباشمد  شا  یشمدن م  یو روند شمتابنا  جهان  یتمعرف ،یفناور یشمافت یر حوزه   یها ییگرگون
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مختلف  یر شمممرون و ابعای رییبم مثابم تغ یتحول فناور رايکند، ز یم فايا يیفضممما نیچن جایينقش را یر ا نينممده تر 

فرالممت ها و  شيو افزا داتيکاهش تهد نده،يتوجم یاشممت کم حضممور نامالنم یر روند تحو ت آ دياسممت  با یزندگ

 و یسمازی )ناظم  یرا فراهم م ندهيآ ییر رخدایها یپژوهانم اسمت کم امکان کنش گر  ندهيآ یکریيرو ازمندیها، ن نميگز

 ( 69، ص 1911 ،یريغد

باشد  مشکالت و معضالت یر  یم یشهر یزيو برنامم ر یاز مطالعات شهر یمجمونم ا ريمسمکن ز  یزير برنامم

ا باشد کم آنان ر یکشورها م نيا یها یزيمواری یر برنامم ر نيامروزه از مهم تر ابندهيتوسعم  یبخش مسمکن کشمورها  

 یریشایپ ییر راستا یپژوه ندهيآ کریياست  رو یهبازار مسکن روبرو کر نیو تام یتعایل بخش یبرا يیها یبا یشموار 

لم از نلوا و از جم یارییر بسموضمونات مطرح شده است  و   لی.ب نيا ندهيیر آ دهیچیو روبرو شمدن با حل مسمائل پ  

صممر منح یها کیشمموی تا بتواند با روپ ها و تکن یبم کار گرفتم م یو شممهر یمنطقم ا یها یزيمطالعات و برنامم ر

وی  از مطلوب روبرو ش تیبم وضع یابیبفری خوی و با اسمتفایه از ن رات کارشمناسمان و متخصمصان امر یر جهت یست    

و  کیتکن نيا یریاست تا با بم کارگ یضرور اریبس یمسمکن امر  یزيیر برنامم ر ینار ندهيآ کريرو اسمتفایه از رو  نيا

اهش ک نیو همچن یافتنيمطلوب و یسمت   یبا برنامم ها یا ندهيبتوان آ نمیزم نيمهم یر ا یها شمران یمشمخض کرین پ 

 بخش شوی  نيبرین معضالت یر ا نیاز ب اي

 . متدولوژی2

رويکری حماکم بر اين پژوهش آينمده پژوهی اسمممت و روپ انجماا آن ترکیبی از مطمالعمات کتابخانم ای و میدانی      

طرح جامع مسممکن، طرح جامع اسممت بم من ور جمع آوری یایه ها از روپ اسممنایی و مطالعم اسممنای مرتبر همچون 

و مقا ت و  کالنشهر تهران 1040داز و چشم ان یلیتفص یکالنشمهر تهران و طرح ها  یسماختار -یتهران، طرح راهبری

کتب مربو  بم مسمکن پايدار و آينده پژوهی انجاا می شموی سمزس یر بخش میدانی ابتدا از طريق مصاحبم با خبرگان    

 ستفایه ازبا ا مهمترين نوامل تحقق پذيری مسمکن پايدار یر کالنشمهر تهران تفکیک شمد  ابزار تحلیل یایه ها    نفر( 94)

 انجاا شده است  1مکنرا افزار میک 

م  یکيزیف ،یا.تصممای ،ییر چهار یسممتم نوامل اجتمان وشممده اسممت )  يیشممناسمما یدینامل کل 11کم  يیاز آنجا

 یولت یکل یها استیس ،یو مهاجرت، ندالت اجتمان تیشمامل : رشد جمع کم باشمد   یم یطیمح سمت يو ز یکالبد

و مسکن،  نیزم متی.، نرخ تورا و WTOیر  تيیر مسکن، نضو یگذار ميمو ر بر سمرما  ییر بخش مسمکن، فضما  

کاا مساکن، و استح تیفیک ن،ی(، زمیمممم کالبد یکيزی)فیساختمان، نرخ توسعم شهر یساز ییر النعت یگذار ميسمرما 

 عت،یبباز و ط یپسماند، فضاها تيريو فضا، منابع آب، مد ییر معمار تیمطلوب ،یو خدمات، توسعم نموی ییسمترس 

است  11*11ا رات متقاطع  سي( ، ابعای ماتریعیطب یبحران ها ،یطیمح سمت يو ز یالموت  یها ینو، آلویگ یها یانری

 32/31 سيماتر یشده است  یرجم پرشدگ میتن  یطیمح ستيو ز یکالبد ،یا.تصمای  ،یبخش نوامل اجتمان 0کم یر 

                                                 
1. Mic Mac Software 
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 زا ستمییاشتم اند و یر وا.ع س اريکديبر  یو پراکنده ا ایيز رییهد نوامل انتخاب شمده تأ   ییرالمد اسمت کم نشمان م   

 یرابطم ندی الممفر م 61 س،يماتر نيیر ا یابيرابطم .ابل ارز 631برخوریار بویه اسممت  از مجموع  یداريناپا تیوضممع

 1.3تعدای حدوی  نيم ااند ک رفتمينزذ ریتأ  اريکدياز  اينداشممتم  ریتأ  اريکدياسممت نوامل بر  یمعن نيبم ا نيباشممد کم ا

  استرا بم خوی اختصاص یایه  سيیرالد کل حجم ماتر

 نرض ی.یقم 12 و یرجم 91 تا ی.یقم 91 و یرجم91 بین و یاری مسمماحت مربع لومتریک 144 از بیش تهران شممهر

 جبال سلسلم بم شمال از شهر اين  است شده وا.ع شمر.ی  طول ی.یقم 02 و یرجم 11 تا ی.یقم 0 و یرجم 11 و شممالی 

 ایاری تقسیمات ن ر از شهرتهران، .است محدوی ورامین بم جنوب از و کرج بم غرب از و لواسمانات  بم شمرق  از البرز،

 ( 16، ص 1931شهر تهران،  ی)سالنامم آمارمی شوی   تقسیم محلم 919 و ناحیم 169 و منطقم 66 بم

 

 
  تهران کالنشهر گانه 22 مناطق مطالعه؛ مورد محدوده موقعیت نقشه. 2 شکل

 (1931 تهران، شهریاری های یایه اساس بر ناارندگان، توسر بازترسیم: مأخذ)

 ها  یافته. 8

گانم کالنشهر  66نتايآ حاالمل از پرسمشمنامم کارشمناسمان یر ارتبا  با نوامل مؤ ر یر برنامم ريزی مسمکن مناطق       

 سممم تا الممفر بین اندای با متغیرها ارتبا  میزانآوریه شممده اسممت  همانطور کم بیان شممد   9تهران، یر جدول شممماره 

 ، "متوسر یرتا " منزلم بم یو ندی ،"ضعیف تا یر" منزلم بم يک ندی ،"تا یر ندا" منزلم بم الفر ندی  شموی  می سمنجیده 

    است ها متغیر بین بالقوه رابطم( p) حرف نهايت یر و "زيای تا یر " منزلم بم 9 ندی
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 مؤثر در برنامه ریزی مسکن طبق نظرات کارشناسان.  ماتریس عوامل 8جدول 
 

 ماتریس تحلیل اثرات متقابل

CROSS IMPACT 

 

 سطرها: تاثیرگذار

 ها: تاثیرپذیرستون

 : بدون تأثیر6عدد 

 : تأثیرگذاری کم9عدد 

 : تأثیرگذاری متوسط2عدد 

 : تأثیرگذاری زیاد8عدد 
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 9 9 1 6 6 1 9 6 6 6 9 6 9 1 9 9 6  رشد جمعیت و مهاجرت

 1 6 1 1 6 9 1 9 6 6 1 6 6 1 6 9  6 ندالت اجتمانی

سیاست های کلی یولت یر بخش 

 مسکن
9 6  9 9 9 9 9 9 9 6 1 1 6 6 6 6 6 

فضای مو ر بر سرمايم گذاری یر 

 مسکن
6 6 9  9 9 9 1 6 6 4 1 6 1 1 1 1 9 

 WTO 1 6 9 6  1 9 1 4 9 1 6 9 9 1 1 6 1نضويت یر 

 6 1 4 1 4 6 9 6 9 6 6 6  6 9 9 6 9 نرخ تورا و .یمت زمین و مسکن

سرمايم گذاری یر النعتی سازی 

 ساختمان
9 6 9 9 9 9  6 6 9 6 9 9 1 1 6 6 6 

شهری )فیزيکی م  توسعم نرخ

 کالبدی(
9 6 6 9 1 6 6  9 1 9 9 1 9 6 6 9 6 

 6 6 1 6 1 6 9 6 1  9 6 9 6 9 6 9 9 زمین

 9 1 1 1 1 9 6 4  6 6 9 6 9 9 9 9 6 کیفیت و استحکاا مساکن

 6 6 1 6 6 9 6  1 1 9 6 6 9 6 6 9 9 یسترسی ها و خدمات

 6 6 6 6 6 1  6 6 6 6 9 9 6 6 6 4 9 نموییتوسعم 

 6 6 1 1 1  4 4 6 1 6 1 1 9 6 1 6 6 مطلوبیت یر معماری و فضا

 1 1 9 6  6 1 6 6 1 6 1 1 9 6 9 6 6 مديريت پسماند

 1 6 6  6 6 6 6 1 6 1 6 9 6 6 6 9 9 فضاهای باز و طبیعت

 6 6  6 9 6 1 1 6 1 6 1 1 6 1 9 6 6 آلویگی های زيست محیطی

 6  6 6 9 9 6 6 6 6 9 9 6 9 9 9 6 6 منابع آب و انریی های نو

بحران های طبیعی)زلزلم، سیل، 

 و   (
9 1 6 6 6 6 9 9 6 6 9 6 9 6 6 6 6  

 (1931، های پژوهشيافتم)مأخذ: 

 



  شمارۀ اول                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           111

 

 آوریه شده است    0همچنین جدول مربو  بم تحلیل اولیم یایه های ماتريس و تا یرات متقاطع یر جدول شماره 

 

 . تحلیل اولیه داده های ماتریس و تاثیرات متقاطع0جدول 
 مقدار شاخص ها

 11 ابعای ماتريس

 6 تعدای تکرار

 61 تعدای الفرها

 11 تعدای يک

 109 تعدای یو

 34 تعدای سم

 631 مجموع

 %32/31 یرجم پرشدگی

 (1931های پژوهش، مأخذ: )يافتم

 

 9شکل  یر  ندا تفکیک و شناسايی .ابل متغیرها از گونم پنآ افزار، نرا از حاالمل  نتايآ و تحلیل و تجزيم اسماس  بر

 ناحیة  است دهش مشمخض  گانم پنآ نواحی یر هم بر آنها تأ یرپذيری و تأ یرگذاری با متناسمب  متغیرها پراکندگی نحوۀ

 ناي  اسممت مسممکن ريزی برنامم یر راهبریی متغیرهای ترين کلیدی یهندۀ نشممان ،(کلیدی يا ورویی متغیرهای) اول

 و باز یفضاها و طبیعت مساکن، استحکاا و کیفیت نو، های انریی و آب منابع نمویی، توسمعم  زمین، شمامل  ها متغیر

  باشند می خدمات و ها یسترسی

  یارند ياییز تأ یرگذاری هم و تأ یرپذيری هم کم اند متغیرهايی یهندۀ نشممان ،(گذار تا یر مممم پذير تا یر) یوا ناحیم

 ری گذاری سرمايم مسکن، و زمین .یمت و تورا نرخ مسمکن،  بخش یر یولت کلی های سمیاسمت   شمامل  متغیرها اين

 و متغیرها اين  باشممند می( کالبدی مممم فیزيکی) شممهری توسممعم نرخ و جمعیت رشممد سمماختمان، سممازی الممنعتی

 بر ياییز تأ یرگذاری هم و اسممت یيار متغیرهای از بسممیاری بم بسممتای هم مسممکن، ريزی برنامم یر تأ یرگذاريشممان

 میزان و کم تأ یرگذاری میزان کم است متغیرهايی یهندۀ نشمان  ،(پذير تأ یر متغیرهای) سموا  ناحیة یارند یيار متغیرهای

 مفید آ ار مب بسممتای یر آينده یر ها آن وضممعیت اما یارند، راهبریی نقشممی متغیرها اين وا.ع، یر  یارند زيای تأ یرپذيری

 ، WTO یر نضويت مسمکن،  یر گذاری سمرمايم  بر مؤ ر فضمای : شمامل  متغیرها اين  یاری یيار متغیرهای سمازندۀ  و

 کم هسممتند متغیرهايی ،(پوشممی چشممم .ابل) چهارا ناحیم باشممند می اجتمانی ندالت و فضمما و معماری یر مطلوبیت

 نشممان ارند،ی کمای تغیرات کم را حاکمی روندهای يا حرکات متغیرها اين  یارند کمی تأ یرپذيری و تأ یرگذاری میزان

 ديريتم و محیطی زيست های آلویگی شامل متغیرها اين  شوند می نامیده نیز مستقل متغیرهای االمطالحاً  و یهند می

 ضعیتیو متغیرها اين سیستم ن ر از  است نامعین يا ای خوشمم  متغیرهای یهندۀ نشمان  پنجم ناحیة  باشمند  می پسمماند 

  نداری وجوی شوی، می مشاهده 9شکل  یر کم طور همان متغیرها اين  یارند آينده یر نامعین
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 نمودار پراکندگی عوامل و جایگاه آنها در محور تأثیر گذاری ـ تأثیر پذیری. 8شکل 

 

 سممیسممتم ناپايداری يا پايداری میزان بیانار نمویار یاخل یر متغیرها پراکنش نحوه :سممیسممتم ناپايداری و پايداری

 سیستم از حالت اين و اسمت  پايدار سمیسمتم   باشمند،  گرفتم .رار L شمکل  بصمورت  نمویار یر متغیرها چنانچم  اسمت 

 محور سمممت از متغیرها چنانچم  اسممت متغیرها سمماير بر آنها تا یر تداوا و گذار تا یر متغیرهای یر  بات نشممانار

 تا یر متغیرهای کمبوی و است ناپايدار سمیسمتم   باشمند  شمده  پخش آن حوالی یر و نمویار انتهای سممت  بم مختصمات 

  (612، ص 1931 ربانی،) کند می تهديد را سیستم گذار،

 
 سیستم های پایدار              سیستم های ناپایدار                                                                                    

 

 

 

 
 ) 1916و همکاران،  1گویر و 1931ربانی، ) ناپایدار و پایدار سیستم های شماتیک شکل. 0 شکل

 

                                                 
1. Goder 

 

 شکل 

  ـ نمودار پراکندگی عوامل و جا8

      1 

      2 

      3       4 

      5 
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باشند   یم ستمییر س یداريناپا ريشمرا  یو نوامل ا رگذار یارا رهای( متغ9)شمکل   یپراکندگ یبا توجم بم المفحم  

 راتیأ ت ینوامل مشمخض شده است  چاونا  اريیر ی یدیکل یها شمران ینوامل و پ میمسمتق  راتیتأ  ر،يیر نمویار ز

 انمیم راتیتأ  ،)خطو  خاکسممتری( فیضممع راتیتأ  ،)خطو  بريده( راتیتأ  نيتر فینوامل بم الممورت ضممع  نيا

شممان ن )خطو  .رمز رنگ( ایيز اریبسمم راتیو تأ  )خطو  ضممخیم آبی رنگ( ایيز ترایتأ  ،)خطو  باريک آبی رنگ(

 یایه شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نمودار تأثیرات مستقیم بر تحقق پذیری مسکن پایدار. 5 شکل

 . بحث0

ژه جايااه وي يییر چارچوب موضمونات مربو  بم برنامم ريزی شهری و برنامم ريزی مسکن امروزه نلوا جغرافیا 

اسممت، چرا کم نلوا جغرافیايی با ويژگی های منحصممر بم بم ويژه کشممورهای توسممعم يافتم پیدا کریه خوی را یر جهان 

 کنار اهمیت یاین بم جزئیات، و از طرفی بررسیفری خوی همچون مقايسمم تطبیقی، میان رشتم ای بوین، کلی ناری یر  

یر مطالعم حاضمممر همانند اکثر جهانی نقش مو ری یر برنامم ريزی ها یاری  مقیاس های متعدی محلی، منطقم ای، ملی و 

مطالعات یيار بم شممناسممايی شمماخض های مسممکن پايدار پریاختم شممد کم میان شمماخض های اين پژوهش و سمماير  

پژوهش ها شمممباهت هايی وجوی یاری، اما نوع یيدگاه اين پژوهش تحلیل شممماخض ها بم روپ آينده پژوهی بویه و 

برای برنامم ريزی بویه اسممت، تا شماخض های مسممکن را برای   يک هدايتاریر اسمتفایه از اين یيدگاه بم ننوان   سمعی 

اری از ای یر بسممیاز آنجايی کم موضمموع مسممکن و برنامم ريزی آن يک نلم میان رشممتم  برنامم ريزی بهتر تحلیل کند  

تصای و جغرافیا است، بنابراين ترکیب رويکریهای نلوا مانند جامعم شمناسمی، انسمان شمناسی، معماری، شهرسازی، ا.    

آينده پژوهی با رويکری جغرافیا یر ارتبا  با برنامم ريزی مسممکن يکی از جنبم های نوآوری یر اين پژوهش بم شمممار   

بم طور ويژه می آيد کم یر پژوهش حاضمممر یر کنار شممماخض های برنامم ريزی مسمممکن بم نوامل تا یرگذار یر آينده 
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ده اسممت  چنانچم يافتم های اين پژوهش نیز حاکی از اهمیت نوامل تا یر گذار یر آينده می باشممد، اين یر  پریاختم شمم

ندالت ناسی، زيبايی شحالی اسمت کم مطالعات پیشمین بیشمتر بم کمیت و تعدای مساکن  زا با تاکید بر شاخض های    

ا.لیمی و همچنین رشممد مسممکن از ن ر   -جمعیتی و يا شمماخض های بومیمدل های  اجتمانی، نابرابری فضممايی، 

متغیرهای تا یرگذار یر آينده و رويکری آينده پژوهی را یر اين نوع و نمامل  ا.تصمممایی را موری بررسمممی .رار یایه انمد  

بم طور کلی پژوهش های متعدی یر نلوا جغرافیا بیانار اين اسمممت کم برنامم  برنمامم ريزی ها واری و یخیل نکریه اند  

با شمماخض های آينده همراه بویه و رويکری آينده پژوهی می تواند يکی از ابزارهای بسممیار مهم یر برنامم ريزی همواره 

 ريزی ها باشد   

 کشور شهری سمیستم  یر مسمکن  تقاضمای  های محر ننوان  یر پژوهشمی با  6416کاسمترو و همکارن یر سمال   

مسممکن و تحلیل های تبیینی نوامل مؤ ر بر .یمت مسممکن یر مناطق شممهری می   بخشبم مطالعم پويايی 1یانت پرتقال

د و با ترکیب الاوهای ا.تصمممای سمممنجی و تحلیل های آينده ناری سمممعی یر ارائم برنامم ريزی  زا برای آينده نپریاز

یر و یر اين مراحل بم شممماخض های یياری همچون شممماخض های اجتمانی و فرهنای تا یر گذار  دنمسمممکن یار

 یر مقالم ای با ننوان رويکری 1936احمدی و همکاران یر سال تقاضمای مسمکن یر ن ر گرفتم نشمده اسمت  همچنین     

یر ی سناريونويسی، یر پی یستیابی بم سناريوهای احتمال بر ارومیم مبتنی شمهرسمتان   مسمکن  وضمعیت  بم پژوهانم آينده

 2 رفتمگ الممورت های تحلیلا افزار سممناريو ويزاری و فایه از نرکم با اسممتند بخش مسممکن شممهرسممتان ارومیم می باشمم

کم تاکیدی بر برنامم ريزی کالن مسکن یاری و بم یسمت آمده   ضمعیف  احتمال با سمناريو  11و  محتمل و .وی سمناريو 

شمماخض های کلی تری را مد ن ر .رارگرفتم اسممت  فتحی و همکاران نیز یر پژوهشممی با ننوان آينده ناری سممرمايم  

گذاری یر الممنعت مسممکن ايران بم اهمیت و نقش ا.تصممایی و یيدگاه مالی موری آينده پژوهی و بررسممی .رار یایه اند 

 تاکیدی بر شاخض های ا.تصایی یاری    کم اين موری نیز

یر طی هر برنامم ريزی همواره بايد از نتايآ آينده پژوهی اسمممتفایه شممموی، چرا کم اين آينده پژوهی اسمممت کم می 

تواند یر مقابلم با تغییرات و پیچیدگی روابر کم یر فرآيند برنامم ريزی یخیل هسمممتند، رهاشممما باشمممد  یر وا.ع آينده 

 زا بم  ( 06: 1912 یهکریی، مبینی)تار برنامم ريزی باشمممد نم فقر يک ورویی فرآيند برنامم ريزی پژوهی بايد هداي

 یر آمایگی هشدارها، ايجای زوی هنااا یر  و یريافت یاشت؛ سویمندی های آينده پژوهیذکر اسمت کم اشماره ای بم   

 بم بتنسمم اطالنات مختلف، کسممب اهداف بین تعایل ر.ابتها، ايجای یر برتر مو.عیت ممکن، کسممب های آينده برابر

 چی)توپنو اشمماره کری های حل راه ابداع بم نو و کمک های ن ريم ارائم بم تغییرات، کمک با مو ر، سممازگاری نیروهای

  (1: 1936 بديعی، و  انی

 

                                                 
1. DONUT 
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 . نتیجه گیری5

 شده حاالل یجمع آور یمسکن کالنشهر تهران، یایه ها یزيبرنامم ر تینوامل ا رگذار بر وضع يیجهت شمناسما  

 کیافزار م شده، با استفایه از نرا عيمرتبر با امر مسکن توز یبخش ها رانيکارشناسان و مد نیکم ب یاز پرسمشمنامم یلف  

موری  یها نشراینوامل و پ ق،یتحق یها افتميبم  وجمو سمنجش .رار گرفت  با ت  یابي( موری ارزیسماختار  لیمک )تحل

شد کم مجمونا هجده موری شامل؛ رشد  ییستم بند یطیمح ستيو ز یکالبد ،یجتمانا ،ین ر یر چهار حوزه ا.تصمای 

ر ی یگذار ميمو ر بر سرما ییولت یر بخش مسمکن، فضا  یکل یها اسمت یسم  ،یو مهاجرت، ندالت اجتمان تیجمع

ساختمان، نرخ  یسمماز ییر المنعت  یگذار ميو مسمکن، سمرما   نیزم متینرخ تورا و . ،WTOیر  تيمسمکن، نضمو  

 تیمطلوب ،یو خدمات، توسعم نموی یو استحکاا مساکن، یسترس تیفیک ن،ی(، زمیمممم کالبد یکيزی)فیتوسمعم شمهر  

 ستيو ز یالوت یها ینو، آلویگ یها یانری عت،یباز و طب یپسمماند، فضماها   تيريو فضما، منابع آب، مد  ییر معمار

 شوند  یم یعیطب یبحران ها ،یطیمح

 ییر النعت یگذار ميو مسکن، سرما نیزم متی. ت،یهمچون رشمد جمع  ییهد کم نوامل یپژوهش نشمان م  آينتا

 یها رانشییولت یر بخش مسکن از پ یکل یها استی(، سیمممم کالبد یکيزی)ف یسماختمان، نرخ توسعم شهر  یسماز 

 یمساکن، منابع آب و انری تحکااو اس تیفیک ،یتوسعم نموی ن،یهمچون زم یباشمند  و نوامل  یم ريا رگذار مممم ا رپذ

 یآن م  یباشممند؛ کم یر ایامم بم توضمم یها و خدمات جزء نوامل ا رگذار م یو یسممترسمم یعیطب ینو، بحران ها یها

  ميپریاز

یاری، تا با  یزيبرنامم ر تيريیر ن اا مد یاسماس  یبم ا.دامات ازین ن،یبخش زم تيريمثل مد یا رگذار یها شمران یپ 

ت کم اس ییر حال نيروبرو شوی  ا ندهيبخش مسمکن یر حال و آ  یتر بتواند با معضمالت و کمبویها  ی.و يیراهبریها

 یاتیمال قیی. نی.وان ین ر یولت و یارا رياست و ز مدو کارآ ی.و اریبس نیبخش زم تيريمد افتميتوسمعم   یکشمورها 

کاهش  و تیجمع شينو، با توجم بم افزا یها یمنابع آب و انری شممرانیباشممد  یر ارتبا  با پ یم تیمالک تيو محدوی

 یآب ريبم االالح و حفظ منابع و ذخا ليبد یب ازیحسماس بویه و ن  اریامر بسم  نيیر چند سمال گذشمتم ا   ینزو ت جو

وجب م ندهياست و یر آ یبزرگ ارییر خطر بس یوانیو ح یسمت يز ،یامر مهم توجم نشموی جامعم انسمان   نياگر بم ا ،یاری

 ،ییر مصممرف آب و انری یکارآمد همچون فرهنگ سمماز يیها و برنامم ها اسممتیبا سمم ديبا نيابراشمموی  بن یم ینابوی

 ینیبازب دار،يبا توجم بم اهداف توسعم پا یطیحم ستيو ز یحفاظت از منابع آب ،يیو گسمترپ فرهنگ الرفم جو  غیتبل

 یها سممتمیبهبوی سمم ،یشممهر یمصممارف یر سمماختمان ها ريشممرب و سمما یآب مصممرف کیو االممالح آن، تفک نی.وان

مطلوب  یا ندهيتواند یر آ ییر شهر و    م یروان و سطح یو مهار آبها ینیرزميز یاحداث سمد ها  ،یفاضمالب شمهر  

  یبخش مؤ ر وا.ع شو نيا یبرا

 یامروز و یر تمام یاییر ین یاالمممول شمممهرسممماز نياز مهم تر یکيبم ننوان  ،یتوسمممعم نموی یدیکل شمممرانیپ

ان مهم با توجم و یر ن ر گرفتن انس نياست   زا بم ذکر است ا ديیو یر حال توسمعم موری تأ  افتميتوسمعم   یکشمورها 

 تیفعال ،سممتيز ریو مح عتیانسممان ها، طب ريسمما اارتبا  ب یبم تعامل و بر.رار ازیکم ن ،یموجوی اجتمان کيبم ننوان 
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طقم و من یهر نوع کاربر ژهيو یارتفان ییر ن ر گرفتن منطقم بند نیاسممت  همچن یو    یاری، موری بررسمم یشممغل یها

 ییر رشممد افق تيمحدوی نیو همچن نیو کمبوی زم ایيز تییر کالنشممهر تهران کم با جمع نيباشممد  بنابرا یم یشممهر

 ديد و باکن یم یمهم باز یکالنشهر نقش نيا ندهيشموی کم یر آ  یمهم شمناختم م  شمران یپ کيبم ننوان  زین رام نيیاری؛ ا

ت و و    مطابق یشمممهر یو منطقم بند یکاربر ،یو فرهنا یاجتمان ،یو فن یکيتکنولوی نیاالمممول و .وان تيبما رنما  

    و    نمل کند یباز و اجتمان یفضاها یرا.ابل یسترس، مفرح، یا یطییاشتم، تا نالوه بر آن بتواند مح یهماهنا

باشد،  یمسکن کالنشهر تهران م یزيبرنامم ر ندهيو اسمتحکاا مساکن کم از نوامل مؤ ر یر آ  تیفیک یدیکل شمران یپ

بم آن اشاره شده است؛ و  یاریبس فياز مسکن مناسب است کم یر تعار ییر برخوریار یاز االمول اسماس   زیمهم ن نيا

مر ن شيیر افزا نیو اسممتحکاا مسمماکن همچن  تیفیاسممت  ک یندالت اجتمان یبر مبنا یحق شممهروند کيبم ننوان 

 نير امطلوب ی ندهيیاری  آ يیبسزا ریو شوق ساکنان و    تأ  یسماکنان، احسماس سرزندگ   تیمنو ا یمنيسماختمان ها، ا 

 ینیبم سماخت و ساز ها، بازب  ممیسماختمان ها، وروی بخش ب  یمنيطرح جامع اسمتحکاا و ا  جایين ارت، ا ازمندین نمیزم

 باشد  یهستند و    م میکم یر ساخت و ساز سه یافرای یمشاور و تمام نیمهندس یبند رتبمو  نی.وان

آن  بحران با تيريمد یکشورها با سازمان ها یاسمت کم امروزه یر تمام  يیمؤلفم ها نياز مهمتر یعیطب یها بحران

 ازمندییر شممهرهاسممت کم ن داتيتهد نيزلزلم، طوفان و    از مهمتر ل،یهمچون سمم یعیطب یسممر و کار یارند  بحران ها

 ندهيآ یریکيشهر بتواند رو تیموجوی و مو.ع تیوضع فتناسمت، تا با یر ن ر گر  حوزه نيو جامع یر ا قیی. یمطالعات

 یر حل بحران یاشتم باشد    کزارچمي یتيريمد لی.ب نياز ا ینار یاشتم باشد و یر هنااا و.وع حوای 

همواره مطرح بویه  يیو ندالت فضمما یاالممل یر ندالت اجتمان کيها بم خدمات  بم ننوان  ییسممترسمم  مبحث

اتالف  و نميپریاخت هز ض،یخوی بدون تبع یازهایبم خدمات و ن یبتواند بم راحت ینحو کم هر شهروند نياسمت، بم ا 

بویه و چندان موفق  یشممهر زانيبرنامم ر تموری غفل کریيرو نيپاسممد یهد  اما متأسممفانم ا یو.ت و    یر مناطق شممهر

ت و    ضرور افتميو توسعم  داريپا یشهر ریمح ،یمممم اجتمان يیندالت فضا ایجيا یرو برا نينمل نکریه اسمت  از ا 

 یابیتتا یر یس ری،ی.رار گ یشمهر  زانيموری توجم برنامم ر یدیامر کل کيبم خدمات بم ننوان  ییاری کم مؤلفم یسمترسم  

نامم مؤ ر بر بر یدیبا توجم بم نوامل کل يیاجرا یها اسممتیمؤ ر وا.ع گریی یر ایامم راهبریها وسمم مطلوب یا ندهيبم آ

  شوی یمسکن تهران ارائم م یزير

 
 راهبردها و سیاست های پیشنهادی .8 جدول

 اجرایی های سیاست راهبردها عوامل کلیدی

 زمین
ايجای بانک زمین، مديريت و االالح .وانین یر 

 بخش زمین

 تشکیل تعاونی های زمین،

از مو.عیت بافت توسعم یرون زای شهری و استفایه 

 های فرسویه شهری )بازيافت زمین(،

 مالیات بر ارزپ زمین

 کاهش رانت زمین و تشکیل بانک اطالناتی زمین 
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 اجرایی های سیاست راهبردها عوامل کلیدی

 حفظ و احیای ذخاير و منابع آبی منابع آب و انرژی های نو

 تبلیغ و گسترپ فرهنگ الرفم جويی،

 تفکیک مصارف آشامیدنی و غیر آشامیدنی

 شهریتوسعم سیستم های فاضالب 

 احداث سد های زيرزمینی و مهار آبهای سطحی  

 توسعه عمودی
رنايت االول فنی و تکنولویيک توسعم یر ارتفاع 

 با یر ن ر گرفتن محوريت انسان و طبیعت

رنايت و ن ارت بر اسمتانداریهای یسمترسی، فضاهای   

 باز، حمل و نقل، منطقم بندی ارتفانی، نوع کاربری و  

 طرح جامع ايمنی و استحکاا برای هر منطقم نمساککیفیت و استحکام 

 وروی بخش بیمم بم ساخت و سازها

ارائم واا جهت مقاوا سممازی و تجهیز سمماختمان ها بم 

 امکانات و سیتم های مرتبر با حوایث غیر متر.بم

 االالح و بازبینی .وانین مربوطم

 بحران های طبیعی

 مديريت يکزارچم بحران

 هر منطقم شهریطرح جامع بحران برای 

 رويکری شهر تاب آور

آموزپ و ترويآ فرهنمگ رويمارويی بما بحران هما بمم      

 شهروندان،

مشمخض کرین نقا  ضعف، .وت، فرالت و تهديدها  

 یر بحران مرتبر با هر منطقم شهری،

برنمامم ريزی برای مکان ها و فضممماهای موری نیاز یر  

 هنااا بحران ها،

 يکزارچم وبرنامم ريزی جهت یسممتیابی بم سمممیسمممتم  

 هماهنگ اطالع رسانی و امدای رسانی یر مناطق شهری

 دسترسی به خدمات
االالح زير ساخت های موجوی و خدمات شهری 

 بر اساس االل یسترسی و ندالت

 برنامم ريزی برای بهبوی زيرساخت های شهری

برنماممم ريزی برای مکمان يمابی اسمممتقرار خمدمات و      

 تسهیالت شهری،

اجتمانی مممم فضايی یر فضاهای رنايت االمل ندالت  

 شهری،

 رنايت استانداری ها یر کاربری اراضی شهری 

 (1931پژوهش، های يافتم) :مأخذ
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