
.مشکالت عمده  کالن شھر تھرانشھرسازی و

درقالب بحث ونقش شھرسازی ،توسعھ شھریرابطھ با جوانب مختلفرا درمتنوعی تاکنون مطالب

، شھرسازی ایران درشھرنشینیوروند شھرسازی یران ،ریخت شناسی شھرنشینی درا:ھائی ھمچون 

دربحث ریخت شناسی "فرضا.  یم  ه امطرح نمودیت ،این سارا در،تھران کالن شھرشدن وروند 

جامعھ ما با توجھ بھ ویژگی شھرنشینی معاصردرروند: برجستھ نمودن این مھم بود کھھدفشھرنشینی 

، بگونھ داخلی وخارجی دیکتھ میکنندشرایط کھ ،وضروریاتیروند توسعھ کنونی ازیک سوساختاریھای 

منطقھ کالن قلمروخش مھمی ازبود اوردن یک مجموعھ وسیع شھری درحال بوجای غیرقابل اجتناب در

اصلی ھای یا قطبشھرھای بزرگ وسایردرپدیده مشابھ ظھور، دیدیمھمان طور. شھری تھران است 

تقویت روندکھ صورتیدر:این نگرانی راھم برجستھ نمودیمزمینھ ،این در.است قابل انتظار، شورنیزک

انبموازات ومنطقھ کالن شھری شان ، شھریطریق توسعھ روایط متقابل نقاط از،اھجایگاه این کالنشھر

سیاست یعنی ؛ ھمراه نباشد شبکھ ، اینوتوسعھبا بسط ، ی کشورانتگراسیون انھا باشبکھ کالن شھرھا

کالن سایرایندهامکان دارد در.ند  واعمال نشچنین اھدافی را پیگیری نمایند ، میباید اری ھائی کھزگ

ھمالبتھ این مھم را!  تھران ازدست بدھند منطقھ کالنشھری را بنفعکانا تشان جمعیت وامشھرھای کشور

بھ سبک ستیران–لگوھای وارداتی امایش سرزمین چنین ھدفی را نمیتوان مبتنی برایاد اوری نمودیم کھ

شھرھای ، داشت کھم را میباید درنظراقع ھمواره این مھودران ، عالوه بر.عملی ساخت - وامثالھم 

است جزئیبسیاریشان نقش کالنشھرھرکدامءایبزرگ ما ، حتی تھران ، متناسب با جمعیت واھمیت منطقھ

بودن ) پارسیال (جزئی عقب ماندگی و.مواجھ اند  با کاستی ھای وسیعی برای ایفای چنین نقشییا اینکھ.  

نیز دیگرنیافتھتوسعھ کالن شھرھای جوامعبا ی ما ، ھری کالنشھرھامقایسھ ظااین نقش را ، حتی در

! مشاھده نمود میتوان 

این واقعیت را مطرح نمائیم کھ :نمودیمایران سعی شھرسازی وشھرنشینی درحث بعدی دردر مبا

نتوانستھ با تاکنون،دستگاه اجرائی متولیان ان یعنی نتیجھ ،ودرائی ما ، شھرسازی ویابرنامھ ریزی فض

، توام با تقابل واعمال سیاست ھای سلبی ، دستوریدرعوض -درجریانشھرنشینی روندوھدایت تعامل 



روند مسئلھ سازوراھکارھای کلیشھ ایبجای تکرار،دست گرفتھعمل رادرابتکار-انواع محدویت ھا 

ھمینطور!نماید » ھدایت«"واقعاشھریمطابق وھمسو با منافع اکثریت جامعھمذکور رادرھمھ سطوح

بعنوان پی امد ،بوضوح غیبت بسط وگسترش شھری،شھرسازی وروند کالن شھرشدن تھرانبحث ، در

مشاھده میشد کھ چگونھ روند انباشت مداوم . ھود بود مش،انازیروند صنعتی وتوسعھ ناشھا ینیاز

گیری گسترش سازونحوه شکل وبرساخت -جامعھجازدنذاتی توسعھ نیافتگی ودر-سرمایھ سوداگر 

اینھدایتومسئول عاملمیباید-بنا بھ مسئولیتی کھ بعھده دارد،دستگاه اجرائی پی ان ه  ، درحاکم شدشھر

خود ، منافعراستایدرکھ ،ھ ایسوداگرانبدنبال جریان - باشد جامعھ شھردر جھت منافع اکثریت روند 

ھنگامیکھ . منفعالنھ روان بود ،اجزای انرا کنارھم میچیدده ورا شکل دافیزیکی شھرعمل ، گسترش در

اینکھ باعوضدر. ھویدا میشد سوداگرانھ منافعمبتنی بر"عمدتااین بسط فیزیکیھای مشکالت وکاستی

وناموزونی ھای شکل گرفتھ در ،گرایش بھ سوداگری را تعدیلتصمیم گیری ھا ،درمشارکت دادن مردم

.دیدھاجلوگیری، منفعالنھ چاره را درانواع نماید ھدایت گسترش فیزیکی ھت توازنجرادرفضای شھری

.شد ینکھ بھ انواع فرا فکنی ھا متوسل ویا ا

کدام اما چگونگی ھر. ا مروزه با مشکالت عدیده ای روبروست کھ میدانیم ، ر تھران ، ھمانطورکالنشھ

ازاھمیت فوق ،علت واقعیء بوجود امدنشانان ازترمھموھا ،اناین مشکالت وکمبودھا ، درجھ اھمیتاز

.است العاده برخوردار

کمی بیش ان ویا ازنظرامددرخاصھ اکثریت کم،تاکنون بردوش مردم" این مشکالت طبیعتابارتحمل 

اقشار "امدتر معموالدردر واقع مقصود اکثریت کم( بوده است  این کالن شھر،درصد جمعیت85از 

مالک محل سکنی خود ھم بندرتاگر،استکھکم درامدی ومشاغل ازادویا گروھھای مستقلحقوق بگیر

شک بدون ھیچ).میگردندمتضرر،بصور دیگریمسکن سودی نبرده وافزایش قیمت باز ھم از،باشند

، مطرح باشدھمد وتسھیالتیبھبواگر. نموده ومینماینداکثریت تحمل این " ھا را معموالوتردیدی فشارکمبود

ای کوتاه پس از البتھ باستثنای دوره(. رسد میامعھ شھریترجدرصد توانمندپانزدهده بخشی ازمنافع اش بھ

سرسام اورزمین گرانی"مثال.) انجام شدوم ترشھررسازندگی ھای قابل تحسینی در مناطق محکھانقالب 



ازکم درامدھا راعوض بسیاری نموده ، دررا ثروتمند ترتوانگرواقلیت مرفھاز، بخشیاین سالھا ومسکن در

اش > سرریز جمعیتی< برخی کھ نیدبھ حاشیھ رانھمان!استهراندخانھ بدوش ، ویااینکھ بحاشیھ

؟!نامیدند

. دھیم گیشان ، مورد توجھ قرارمیزان اھمیت وخاصھ تعیین کنند ازنظررا، این مشکالتھنگامیکھ 

،دست بگریباندرواقعیا، با ان مواجھ ،تھرانجامعھ کالن شھر،شکالت عمده ای کھم: میتوان گفت 

مشکالت پیش روی جامعھ کالنشھر سایر. است» مسکن«ودیگری مشکل»اشتغال«یکی مشکل. است 

مسئلھ .  د نمیباشدومشکل اقتصادی اجتماعی ء فوق ناشی ازمستقیممستقیم ویا غیرتھران بھ ھرصورت

حد در،ریشھء جامعھمربوط میگردد ، یعنی بعنوان یک مسئلھشھرءجامعھتا ان حدی کھ بھرامسکن

بعنوان یک مقولھ اجتمائی ،مسئلھ اشتغالچگونگی . ایم امکان در نوشتھ ھای قبلی این سایت مطرح نموده

ونظریھ ھمھ جانبھھایتحلیلوبا پژوھش:استکھ ھم بعھده سروران جامعھ شناس واقتصادان اقتصادی 

.باشند ھمگان را راھنماھای خود ،پردازی

یکبعنوانرا تھرانھنگامیکھ مشکالت کالن شھر، مشکالت اجتماعی اقتصادی گذشتھ از توجھ بھ 

برای نامکانی–فضائی ،امکاناتازوان ساکن است کھ جامعھ تھران درفضائی –یساختار فیزیک

میتوان مشکالت   :دھیم وتامل قرارمورد توجھ،بھره میجوید خود روزمره عالیت ھای وسایرفزندگی

.   را براساس درجھ اھمیت ومیزان تعیین کنندگی شان مشخص نمود عمده واساسی ان

سبب کمبود ھای ھبا ان مواجھ است وب» فضائی –فیزیکی «در بعد،مشکالتی کھ کالن شھر تھران

را میتوان شامل سھ مشکل ویا معضل ،ساکنین خود باشدنیازھای شھری قادر نیست جوابگوی ھاانناشی از

حد متعارف بگونھ ای اغراق امیزاز،، کھ امروز با شرایط پیش امده مشکل مسکن )الف : دانستپایھ 

در امده  است!!بصورت مشکلء مشکل مسکن برای مردم ،گوئیبالی جان مردم شده و"عمال، رفتھفراتر

مشکل اساسی دیگر بھسازی )ج .ترافیکوویا حمل ونقل ، سطح شھردرجابجائیمشکل ) ب. 

.با ان روبروست شھر،فضائی-فیزیکیعرصھ، دراستکھ ورفع کاستی ھای وسیعساختاریوتجھیز

حتی روی خطوط زمین زیست محیطی ، امنییتی ، ، نظیر الودگیھای سایر مشکالت وکاستی ھای موجود



ذکر لسھ مشکل عمده فوق امیتوان نتیجھ مستقیم ویا غیر مستقیمراھم ، برخی ازمناطق تھرانلرزه بودن

مقاوم سازی ھائیستفقدانبھ علتبعنوان مثال ، ھم ،مقابل زمین لرزه ایمن سازی درحتیچون.دانست 

.ام ان وجود نداشتھ ، ویا اینکھ درانجام ان غفلت شده است انجاقتصادیکھ یا امکان

.کالنشھر تھران درمشکل مسکن شھرسازی و

کشور ، ھنگامی کالنشھرتھران وشھرھای بزرگ دیگرمشکل مسکن درمبحث شھرسازی ودر رابطھ با

بحران مسکن ، کھ در بحث نطورھما.داریم نظردریبعنوان یک مسئلھء شھررابحران مسکنکھ مشکل ویا

یشھ رکھ عواملی : داشت را درنظرھمواره میباید دوگروه عوامل ،مطرح شد، در کالن شھرتھران

، ویا بعکس وضعیت سیاسی ایکھ در نھایت بھ شکل گیری دارنداجتماعی ودر نھایت سیاسیاقتصادی

،نین شھرمانند ناتوانی اقتصادی اکثریت ساک! انجامیده است کنونی مسئلھ دارءعیاجتماوضعیت اقتصادی

ھمھ افزایش بھای سنگینی مخارج زندگی وبیش ازبیکاری ، نتیجھعدالت اجتماعی ، نابرابری ودرکمبود 

این وضعیت نتیجھودروبالخره.  بوده است افزایش سایر مخارج زندگیازسریعتربسیارمیزان انکھ مسکن 

مواجھ ازسوی دیگرمسکنتقاضای سوداگرانھ دربازارافزایشویکسوازمندان ریزش مداوم تقاضای نیازبا

چنین شرایط ویژه ای ، راھبرد پایھ طرح ودرنتیجھ ، جھت گیری ھای توسعھ شھرباید بگونھ در. بوده ایم 

متفاوت با انچھ ھم اکنون انجام " بھیچوجھ زمینھ برای تشدید سوداگری فراھم نگردد ؛ یعنی کامال :باشد کھ 

تداوم وافزایش  ھیچ نتیجھ ای جز" نھایتا! جلوگیری ازگسترش شھروایجاد حریم برای ان " فرضا.ود میش

دانی کھ بحاشیھ نتقاضای شھرو»جایگزینی «بعلت درعمل ، ، یعنیبھمین علت. سوداگری نخواھد داشت 

در سائوپائولو یونقاھره بیش یک ملدر، ھزار300درتھران قریب بھ داگرتوسط سرمایھ سورانده میشوند

ھرچند کھ شکل گیری سرمایھ سوداگردرجامعھ .مسکونی خالی وجود دارد واحد.  .ھزارودر350حدود 

ولی اقدامات کلیشھ ای وبیگانھ با شرایط موجود ، بصورت زمینھ .  ما علل ساختاری اقتصادی داشتھ باشد 

ھ ، گوئی برای منحرف نمودن کاینازبگذریم.ساز سوداگری درساخت وسازھای شھری عمل میکند 

بھ راھمفرضیوسپس کمبود، کمبود مطرح نمودهبصورت مسئلھ شدن مسکن رانخست ، عمومیافکار



عامل اصلی قطبی شدن جامعھ فوقپدیده ،بھرحال .ایمحوالھ دادهدیگرافزایش جمعیت وعوامل واھی

کالنشھرھای شینی درحاشیھ نتشدیدھمھتر ازومھمء عرصھ ھای شھری پارگیندچوجدانشینی ، شھری 

بھ صورتی کھ کلیھ این عوامل رامیتوان نتیجھ عقب ماندگی ویا عدم تحقق توسعھ ء . جھان تحت سلطھ است 

در این زمینھ انچھ .  انست د،عدالت اجتماعیصاحب اختیاری مردم وتحقق،ودریک کالمواقعی

چیزی ،باشدنظردردر واقع انچھ برای جامعھ بعنوان توسعھ میتواند:استکھ، این قابل اھمیت استبسیار

بنفع "مرتباشھرشاخصھای رفاه ویا کیفیت زندگی دراین اگربنابر.یستن، بھبود مداوم رفاه شھروند انجز

ای بر،سایرخدمات ن ، حمل ونقل ویا اینکھ امکان دسترسی بھ تسھیالت شھری ، مسک،بھبود نیابداکثریت

بلکھ عقب ماندگی با شدت ،عھ ای بوقوع نپیوستھتوساینکھنباشد ، نھمیسرشھروندانتعداد بیشتری از

نھ تنھا النشھرھای جوامع درحال توسعھ درسالھای اخیربعنوان مثال درک. تولید شده است بیشتری باز

"فرضا(ر منفی شدهجمعیت شھرشدازانھابرخییت بھ شدت کاستھ شده بلکھ حتی درافزایش جمعاز

جمعیت شھر کمتر از یک در رشددر برزیلویادر سائوپاولوبا رشد منفی مواجھ است ،بوگوتا در کلمبیا

با ھمھ این ھا . ) حال متوقف شدن است ھم رشد جمعیت شھردرخودمانھمینطور در تھران.صد است

قابل توجھ سرورانی کھ ھمھ این !  ستسابق امشکالت این شھرھا بمراتب فزون ترازھمین سالھا در

!جمعیت حوالھ میدھند > بی رویھ < مشکالت را بھ افزایش انھم 

شھرسازی ، ھنگامیکھ مسئلھ . بگذریم ،علل اصلی شکل گیری بحران مسکن ھستند،عوامل فوق کھاز

اری ھای توسعھ ، سیاست گزیشھرسازپی بررسی نقش درواقع ، درمطرح میگردد،  ومشکل مسکن

ھنگامیکھ طرح : معتقدیم .  مشکالت ھستیم تعدیل یا تشدید این وبالخره برنامھ ویا طرح شھری درشھری

شود ، در این موجب تشدید مشکل مسکن این مورد ، در"فرضامصوبات اششھری با سیاست گزاری و

.است رفتھ ھبھ بیراھصورت طرح مذکور

ھنگامیه شھرمشکالت عمد،این زاویھازشھرسازیبھ مقولھ وتوجھ بحث اینکنکاش دروبا پیگیری

یبدون ھیچ شک وتردید؛ روندھای موجود طرح مسئلھ شوند ه ھایمشروط کنندبا توجھ بھ ھمھء کھ

اکنون اگر . شد طرح مورد بحث خواھند ء موفقشکل دھنده مشی ، ھدف گیری وراھبردطبیعیبصورت



ح طری را برایدربتوان این چنین مشی وراھب: ای باشد کھھ ژه شرایط سیاسی بگونبوی،موجودشرایط

ءوالگوھای کلیشھ ایستن از توھمات دستوریودوری ج،ئلھ مشخصسیعنی با طرح م؛انتخاب نمود 

پشتوانھ وسیع ازطبیعی کھ طرح بطور: گفت میتواناین صورتدر.با مشکالت روبرو شد ،ازمون شده

امتداد یکدیگر ریت جامعھ شھری خواستھ ھایشان درواکثیا اینکھ مجریان. بودخواھد می برخوردارمرد

درد اشناھبردرابا دستگاه اجرائی :میتوان گفت ،ایط فرضی ایرچنین شان درعالوه بر. قرارگرفتھ است 

ھایبحث ھمانطورکھ درولی .است عمل را بدست گرفتھ ، ابتکارموجود ھایمبتنی بر نیازھا وواقعیت،

ش شھری ستررنتیجھ گدر سده خورشیدی حاضرکھ شھرنشینی ود:مطرح نمودیم  "این سایت مکرراقبلی در

چگاه ابتکارعمل را این زمینھ ھیسیاسی موجود دستگاه اجرائی در-ریبعلل ساختا. تھران شتاب گرفت 

! اقا باال سر بود ست ھای سلبی ودستوری حداکثر،ابا اعمال سیبلکھ !نبودادی جریانات ھ. اشتددست ندر

گسترش شھر، ، جلوگیری ازتعیین سقف جمعیتی:نظیر، دستوری محدویت ھایایجاد، توسعھ جلوگیری از

یالت برای  جلب مردم بھ ، ایجادانواع تسھکیلومتری120درون محدوده ممنوعیت استقرا واحدھای صنعتی 

کھ غیره. .ودرحریم شھرشھر، توھماتی چون ایجادباغاندشھرھای جدید کھ روی دست مانده سکونت در

با منافع تقابلدربلکھ ؛نیست»ھدایت«جھ، بھیچ ومیباشد جریانتقابل با روندھای درکامال درا انھھمھء  

.است ،صعب الوصولوبسیار محدودانھمدرجریان ،»ءتوسعھ«امراختالل درایجادوعین،اکثریت

اینگونھ سیاست گذاری .اتخاذ میشوند گرائی وتوام با توھم بسیارواقع ھستند کھ بدورازسیاست گزاری ھائی 

انجام میشوند ، گونگی توسعھ وگسترش شھربصورت طرحھا وسیاست ھای مربوط بھ چ" ھا کھ عمدتا

،اد ھشتاد سال گذشتھ بگونھ ای بوده اند کھاین ھفتدرتصمیم گیری بعلت عدم دخالت شھروندان درامر" ثرااک

بھ معضل ویا بحران "مسکن را نھایتانھ تنھا مشکل مذکورھایسیاست.اغلب خود مزید بر علت شده اند 

. ھری ھم بھمین صورت بوده است شسایرمشکالتبلکھ حاصل کارشان دررفع؛مسکن تبدیل نمودند

مطرح یبیشتر" با توضیحات  نسبتا راتن این سیاست گزاری ھابیراھھ رف،این سایتدر، بخشھای قبلیدر

.نموده ایم 



.شھرسازی ومشکل حمل ونقل ،ترافیک در شھر 

شھرسازی دخالت ھای ناشی ازپی انیم کھ تعیین کنند گی مورد ترافیک شھرھم ھمچون مسکن دردر 

. رسی کنیم گیری ان وھمینطور تاثیرات بعدی انرا بردرشکل

وامد محورھای رفت فیزیکی ساختار-میگیرد فضائی کھ سیستم ترافیک انرا بکار-فیزیکیاگر ساختار

ازسوی انوھیئت یا شکل بندی ساختار فضائی انھا ازیک سورا ازجھات سطح -خیابانھا بزرگراه ھا وغیره 

ل سیستم حمل ونقراختیادروزیع فضائی یعنی چھ سطحی ازمعابروبا چھ شکل وت. بگیریم درنظررا ، دیگر

، بھ بررسیات موجود بصورتی کھ مطرح گردیدسپس با توجھ بھ امکان.داردقرارشھر

دازیم ، وسیستم حمل ونقل ، ترافیک ، بپر)  خیابان ھا شبکھ(ارتباط متقابل میان ساختار فیزیکی موجود 

. نمائیم خصلت یابیائی وبنوعی انرا شناسساختاریویژگیھایخواھیم توانست بسیاری از

ھائی کھ درسایرکشورھا یت ھای متعارف وھنجاربا طرح کماشتھ باشیم ، اینجا بدون اینکھ ، قصد ددر

ومطابق با صاب نحددر"جھ بگیریم کھ انچھ ماداریم فرضاول است ، نتیممعھای پیشرفتھکشور"فرضا

نیروی محرکھ گسترش میگوئیم. ن مقایسھ اینجا وانجا است نی اضاوت ھائی کھ مبقویانیست ! استاندارد

یا اینکھ کمی کوتاه .  است سرمایھ سوداگربوده»عمدتا « ، گذشتھ سالھشتادھفتاد این در"فرضا، تھران 

باشد اکنون اگرقرارقبول ؟!داشتھ است سرمایھ سوداگرنقش مھمی حداقلامده میگوئیم دراین گسترش 

میتوانیم بگوئیم مھم . )البتھ نھ مقایسھ ھای شابلونی( وضع خود را با پیشرفتھ ھا مقاسھ کنیماین مورد در

ه ، ما این بودجوامع نظیریا اکثرما وشرایط سیاسی اروپائی ھا با،"مثالشرایط سیاسیء  میان ترین تفاوت 

نھ اینکھ البتھ. رقم خوردیگربگونھ ای د،انجاتاریخی متفاوت -شرایط ساختاریسیاست گزاری ھا درکھ

انھا بلکھ ،این قبیل ه ویا موھوماتی ازویابرنامھ ریزی مان غلط بود.ومابی برنامھ ایمانھا با برنامھ بودند

حال این . (شدتصمیم گیری ھا تضمین درگرفتند کھ مشارکت مردمسیاسی ای قرارشرایط مقایسھ با ما دردر

پرداختن بھ ان خارج " ویا روند تاریخی ای بوده است ، ھم میتوان گفت فعالشرایط سیاسی نتیجھ چھ پیشینھ 

این یعنی)یعنی بعلت ھمین تفاوت ساختاری !از حوصلھ این بحث است  وھم در واقع بھمین علت 

انھانھ اینکھ ؟  البتھ !انداخت ازتکاپوشھریھای رادرساخت وسازکھ سوداگریبود مردممشارکت



توام با توھم نظیرایجاد و ،من دراوردی،ایجا محدودیت ھای، ویااینکھ باکردندنوع ممرا سوداگری 

د ؛ بلکھ با نمیشوگرفتھ بکاربا سطحی نگری کم نظیری" مسکن ومشابھ ان کھ در جامعھ ما مرتبامجوز

نھ،ھای اقتصادی اجتمائی انھم با مشارکت مردمدربعد فیزیکی وسیاست گزاریھدایت سازمان دھی فضا

دستگاه ( طنی وتیکراتکنوبوراک،تالف نیم بندئاپرتناقض ، ناشی ازبازھم مبتنی برسیاست گزاریھای 

ھمھ جانبھ مردم خود طریق مشارکت از، بنابراین.انجام داده ایم ویا انچھ ما تاکنون ) اجرائی ومشاورین

با ! روند سازندگی پیوستندھھم بوسرگردانسرمایھ ھای سوداگر.  سوداگری تنگ شدبخود عرصھ بر

، دیگرندبودجمعی تصمیماتچون،عیت ایجادنکردممنوکسی برای سوداگریدراروپاتاکید بھ اینکھ

جنگ پس ازاروپائیھایه درشھرھیچگابعنوان مثال بھمین خاطر!!ماند امکانی برای سوداگری نمی 

اخت سازھای کت مردم باعث شد ھمزمان با سمشار! شدمشاھده نشھردرواحد مسکونی خالیصدھا ھزار

قدرت سیاسی الزمھ چون از.نمایدکسب متعارفبمیزان نیازھم سھم خود راعمومی شھرخصوصی بخش 

بھین علت استکھ میگوئیم برنامھ ریزی در اموری چون شھر، علی االصول .با دخالت مردم بھره مند شد

واقع بھ علت شرایط اقتصادیبدین ترتیب ، در. است !نھ فقط فنی ویا کارشناسی، و امری سیاسی 

واحد ھای " عمدتا( فیزیکی ء خصوصیرش شھری ساختارھایبسط وگستاجتماعی وسیاسی موجود در

متوازن گسترش " وساختارھا وفضاھای عمومی نسبتا) تجاری وصنعتی  با مالکیت خصوصی ، مسکونی 

ومحورھای راھھاھ ان انجام میشد متناسب با ان خیابانھا، ازادومشاباخت وسازھای مسکونی اگرس.میافتند 

مشکل " فرضا–توازن بود کھ ھمواره مشکالت انھا را ن ای. احداث میشد ھمحمل ونقل وترافیک جدید

یعنی انھاھم ھمھ ی مشکالت شھری رادارند ، ولی مشکال.حفظ میکرد ی در حد متعارف-ترافیک شھری را

، ھمانند وضع مسکن ویا غیرمتعارف)آ نرمال ( ، کھ حالتینوردیده درحدود متعارف را انچنان، تشان

. د نخود بگیربھ،راترفیک شھر ما

رابطھ بھ انچھ بھ شبکھ معابرمربوط میگردد باید گفت بدالیل مطرح شده ، این ساختار بنابراین ، در

علت این کاستی ھرگونھ! کاربرد است » فوق« ر واقع تھران ، بشدت دچارکاستی ودیکی درکالن شھرفیز

بیش ازحد ونھ، ان بحث وشرایط حاکم برگسترش شھری موردبھ نحوه نتیجھ تحلیل ،"نھایتا،شودتعبیرکھ



کھ البتھ یکی . مطرح میگردند " کھ مرتبا>بیش از حد ھائی<انھم . میگردد ختم ،این گسترشبودن

»! قصور بیش از حد« تائید است قابل دبودن ھا ،این ، بیش از حاز

ضروریتوجھ بھ چند نکتھ . میگیرد بکاررارابطھ با سیستمی کھ شبکھ رفت وامد وسایط نقلیھ کنونیدر

ان استفاده از وسایل ھمواره این مھم مطرح میشود کھ درتھران ویا سایر شھرھای نظیرنخست اینکھ .است 

بدین اننمودنشخصی است ، کھ البتھ عنواننقلیھوسایل ارجع ترازگانی وعمومی حمل ونقل ھمنقلیھ 

وق تھران فردر شرایط کنونی شھ. . . . کھ شیره راخورد گفت ، کرامات شیخ ماصورت میشود ھمان

وحتی ه دبومورد استقبال ھمگان تسھیالتی کھ فراھم شود ، تکھ ھرحدی اسبکاربرد وکاستی ھای شبکھ معابر

رکاران مسئولین ، دندست اءھمھسپاسگزار"بھمین سبب بایدعمیقا!شد خواھدانشھرونددعاگوئیموجب

ھ پروژه بسیار ارزنده وبغایت مھم وکارسازمتروی تھران را بھ اجرا در ککارگران ومتخصصینی بود 

ان تھران بھ چندین برابر.فی نیست ھنوز بھ ھیچ وجھ کابا این سپاس باید گفت این شبکھ اما ھمراه. اوردند 

.نیاز دارد 

است کھی درتوسعھ شھری نیازئبھ راھبردھا" درمورد مقولھ شھرسازی ومسئلھ ترافیک مشخصا

وسیع شبکھ فیزیکی مورد استفاده شان شده ، تادرنتیجھ با کاستی ھایھای شھری مواجھ شدن سیستممانع 

.ون وضعیتی کھ ھم اکنون ترافیک تھران با ان مواجھ است ھمچ.د انبھ حداقل برسکارائی شان را 

مشکالت سیستم ترافیک کھ ، شبکھ معابر کالن شھرء فضائی–ساختار فیزیکی کمبودھای گذشتھ از

ویا ھرشھر دیگر سیستم ترافیک تھران . میدھد ھم قابل اھمیت است را مورد استفاده قرارشبکھ مذکور

بکھ ھای ریلی شمانند . اختیار داردمکانات حمل ونقلی کھ جامعھ مذکوردرواجامعھ شھریمتشکل است از

ر، تاکسی رانی وبالخره سیستم ھای اتوبوسرانی ، وسایط نقلیھ حمل ونقل با،سطحی وزیر سطحی

.راتشکیل میدھند سیستم حمل ونقل کالن شھر" تواماھمھ اینھا. شخصیخودروھای

ثیرشھرسازی وسیاست گزاری ھای مربوط بھ ھمانند مقولھ مسکن تا، نظر است این بحث موردانچھ در

جریان ھمخوان با روندھای در" ی ویا برنامھ ریزی شھری کامالھنگامیکھ شھرساز.این سیستم است ان بر

ھای شھری ، ش مشکالت برای سیستم نھایت بصورت افزایوضعیت ھائی را شکل میدھد ، کھ درنباشد ، 



ھر ھنگامیکھ روند جابجائی جمعیت وامکانات بسوی کالن ش" فرضا.  میاید حمل ونقل درا سیستم در اینج

شھررانده بسیاری از. نمایندتجویز ، را ھرجلوگیری از گسترش ش،سیاست گزاری ھااما ،ادامھ داشتھ

. میگیرد ونقل قرارجدیدی درمقابل سیستم حمل " شده ، حاشیھ نشینی افزایش یافتھ وبالخره وضعیت کامال

الت چگونگی ساختار اشتغال وروند تحوب مختلف این مقولھ ، میبایست باردیگربرای روشن شدن جوان

اشتغال با فوق ربخشھای قبلی مطرح شد ؛ ھنگامیکھ ساختاکھ درھمانطور.  وپویائی انرا مورد توجھ قرارداد 

بشدت پراکنده ی ترافیکوده ، ومبداء ومقصد ھابسیار خرد ب" عمالھافعالیت . مواجھ است ذخیره نیروی کار

مواجھ ش با فوق ذخیره نیروی کارجامعھ ایکھ ساختار اشتغالبھمین سبب در کالن شھر.میگردند اتمیزه و

کالن شھری استکھازبیشبھ نسبت، شھرسطحھای روزانھ شھری وپراکندگی ان درمیزان رفت امد، است

سازمان نیروی کارشیا اینکھبوده ،کاربسیارناچیزانسھ باحجم نیرویش درمقایفوق ذخیره نیروی کار

تقابل با روندھای موجود ، در" ری ومعموالدخالت ھای دستو، طبیعی استکھدر این صورت. است تریافتھ

عالوه بران. اید نماختالل ا دچارنتیجھ کل سیستم ررد ھای ترافیکی را شدت بخشیده ودپراکندگی مبدآء ومقص

سطح ھ رانده میشوند جابجائی پیاده دراقشار کم در امد کھ بحاشیمشکالتی را بوجود خواھد اورد کھ برای 

!!افزایش خواھد داد بیش از پیش را شھر

مزیت حمل ونقل ھمگانی ریلی ویا ،ند چھر: این استکھ بوده نکتھ دیگری در این مورد قابل اھمیت

انجا کھ ویژگی ساختاری عمده کالن شھرھائی نظیر تھران و ولی ازت ؛ برکسی پوشیده نیسوغیرهاتوبوس

داری ھ مایراقتصادھای سکالن شھرھای در مقایسھ با( مبداء ومقصد ھای ترافیک پراکند گی بیش از حد

میت بسیاری اھسایط حمل ونقل غیرھمگانی نیز ازخودرو شخصی ویا ودر این صورت،میباشد ) پیشرفتھ 

وسایط تفاده ازفرھنگ اسبھمردم ما"فرضاعوض اینکھ معتقد باشیم کھ، این بنابر. یگرددمبرخوردار

؛م را پیش بکشیمرشد بودن وفرھنگ سازیلزوموسپس بحث تکراری! عادت ندارند حمل ونقل جمعی

ل بیشتری ،با تامواقع بھ تحوالت ساختار اشتغالتاری حاکم بر سیستم حمل ونقل ودرمیباید بھ شرایط ساخ

. توجھ نمائیم 



.فیزیکی شھر-شھر سازی و مشکل کاستی ھای ساختاری

شھرتھران با کمبود کالن. فیک مطرح گردید برای سیستم تراھمانند انچھ در مورکمبودھای شبکھ معابر

را مطرح یاریاین مورد میتوان نمونھ ھای بسدر. ھای فیزیکی مواجھ است ساختی وساختارھای شدید زیر

.دارند سازی وسیعی نیازھسازی وباززیرساختھای وچھ ساختارھای فیزیکی ان بھ ببھ قسمی کھ چھ .  نمود 

نخست ساختارھا ویا زیر ساختھای : میتوان مطرح نمود ،بدو صورت،رامورد نظربازسازی وبھسازی

نھائی تا کنون مشکالت وضایعات بسیاری کھ چنین فقدا. فیزیکی کھ اصوال  کالنشھر تھران فاقد ان است 

،مینطور شبکھ جمع اوری ابھای سطحیھو فقدان شبکھ کامل فاضل اب : بعنوان مثال. ببار اورده است 

زیر زمینی شھر وارد اورده وبمیزان زیادی انرا قابل جبرانی بھ سفره ابھایاکنون زیانھای غیرھماولی کھ

میتوان در این مورد عمیق بودن سطح ابھای زیر زمینی تھران را مطرح کرده البتھ ( .الوده نموده است 

در مورد ابھای ).وضایعات این وضعیت را کمتر از مناطقی دانست کھ سفره ابھای زیر زمینی باالست

با کمبود ظرفیت مواجھ کھھائیسپس ساختار.  واع مشکالت را موجب میشود ی انگیک بارندسطحی نیز 

کلیھ "کی عالوه بر شبکھ معابر تقریبافیز-ضائی فدر مورد ساختارھای . ونھ ھا بسیار استنم.اند 

برد رفوق کا. اند کاربرد مواجھ » فوق« با کمبود ظرفیت ودر نتیجھبا ناھنجاریی شھری تھرانھاساختار

مرز گاه بھ ،ستکھ کاربردشان بحدی بیش ازظرفیت ااین ساختارھای فیزیکی ،ھمگی"قریبابحدی استکھ ت

ازکاستی وکمبود شبکھ . د نشامل میشورااین کمبودھا اکثرساختارھای شھری! ائی میرسند توقف کامل کار

و اموزشی ، فرھنگی ، ورزشی ، تفریحی :ھای فیزیکی مورد استفاده سیستمتا ساختارھایمعابرگرفتھ 

.غیره  

:ست قراردارندشرایط کنونی دراولویت نخکھ توسعھ شان درشھریساختارھای :  معتقدیم باھمھ اینھا 

)انتگراتیو(یگانھ کننده فضائی استکھ موجب تقویت ھمھ جانبھ نقش-ھای فیزیکیتقویت وسیع ساختار

، اصلی کشوریا قویت شبکھ کالن شھرھکالنشھر تھران در منطقھ کالن شھری ان وبھمان صورت ت

.بود دنخواھ
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