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درباره شاران
    شاران از سال 1374با حدود ربع قرن پيشينه فعاليت حرفه اي، خدمات مشاوره و اجرايي پروژه هاي متعدد ملي و 
فراملي را انجام داده است. در ماوراء اين پيشينه، بنيانگذاران شاران بيش از چهار دهه كار كارشناسي و مديريت تهيه 

برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري و معماري در اندوخته دارند.
    شركت مهندسين مشاور شاران با مالكيت تماماً خصوصى،  از سال 1374 در زمينه تهيه طرح  هاي توسعه شهري و 
معماري مشغول به فعاليت است و تاكنون توانسته به پشتوانه تجربه اندوخته خود، از جايگاه مناسبي در حوزه خدمات 
و فعاليت برخوردار باشد. عمده فعاليت شاران در بخش شهرسازي (برنامه ها و طرح  هاي توسعه شهري و منطقه  اي) 
و معمارى متمركز بوده است، و در اين راستا به مدد انتقاد از هر آنچه متداول است و دگرانديشى، توانسته در تهيه 

طرح هاي يگانه اى مشاركت كند و به عنوان يكي از پيشگامان نوگرايى در امر توسعه شهري كشور مطرح شود.

    شاران به پشتوانه پويش در فرآيند زير، يك نهاد حرفه اى ممتاز را برساخته و تداوم مراقبت آن را مدنظر داشته 
است:

(الف) درس آموزى از تاريخ تغيير و تحول شهر ايرانى و معمارى معاصر عناصر آن، شامل دست آوردهاى شگفت انگيز 
شهر قديمى (پيش از 1300 خورشيدى) و دشوارى هاى شهر معاصر (1300 – 1400 خورشيدى)؛

( ب ) دنبال كردن دانش و چارچوب نظرى توسعه شهرى و معمارى به روز جهان، اين تمهيد راهگشاى نوزايى در انواع 
برنامه ها و طرح ها بوده كه البته به بهره گيرى گسترده از نظام هاى نوين فن آورى اطالعات رويكرد داشته است؛

( پ ) تدبير گشودن چشم انداز به تكوين شهر و معمارى عصر جديد (پس از1400 خورشيدى) بر اساس آگاهى از 
اندوخته ها و يافته هاى مندرج در جستارهاى تاريخى و به روز.

    هدف اصلى شاران،  افزايش كيفيت محيط زيست شهروند ايرانى است. بر اين باور استراتژى هاى شاران در مسير 
دستيابى به مفاهيم زير تبين مى شوند:

(الف) تاب آورى شهرى در قبال رخداهاى بحران زا و بازگشت به شرايط پيش از رخداد 
( ب ) حفظ دست آوردهاى بوم گرايى و توسعه آن

( پ ) زيست پذيرى شهر و ارتقاء كيفيت زندگى شهرى
( ت ) پايبندى به داشته ها و ارزش هاى سرزمين ايران با رويكرد به اصول جهانى توسعه پايدار

( ث ) بهره گيرى از آگاهى شهروند و مشاركت شهروندى، در امر توسعه شهر
( ج ) گذران اوقات فراغت و تفرج، در شهرشاد و سرزنده

( چ ) آسان سازى جابه جايى، توسعه مبتنى برحمل و نقل عمومى

تخصص ها

1.  طراحى شهرى
2. برنامه ريزى شهرى

3. حفاظت و مرمت شهرى / بازآفرينى شهرى
4. برنامه ريزى منطقه اى

5. گردشگرى شهرى
6. معمارى

7. مديريت طرح
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سپيده شفائى
مديرعامل

زندگى نامه كوتاه
    در سال 1357 پس از 8 سال اقامت و تحصيل در خارج كشور (ايتاليا و امريكا) با تجربه اى متفاوت از زمان ترك ايران بازگشت. پس 
از سيزده سال همكارى در بخش خصوصى و دولتى  سرانجام در سال 1374 مهندسين مشاور شاران را بنيان نهادو از آن زمان تا كنون 

مديريت عامل اين مجموعه را به عهده  دارد.  
    سابقه اى كوتاه تدريس رشته معمارى و برنامه ريزى شهرى در دانشگاه آزاد به سبب فشردگى كار در مشاور ادامه نيافت. تجربه كارى در 
زمينه حرفه اى در بخش خصوصى، عمومى و دولتى و همچنين در زمينه آموزشى آموزه هايى متفاوت و به غايت سودمند را به همراه داشت. 
از مؤثرترين دوران همكارى با بخش دولتى و عمومى عضويت در  كميته طرح هاى تفصيلى تهران و متعاقب آن دبيرى كميته سياست هاى 
و  پردازش  شركت  با  همكارى  و  تهران  شهردارى  معمارى  و  شهرسازى  معاونت  حوزه  در  تهران  تفصيلى  طرح هاى  طرح هاى  راهبردى 
برنامه ريزى شهرى تهران طى سال هاى 1377 _ 1380 بود كه زمينه  ساز برنامه ريزى براى تهيه طرح هاى تفصيلى تهران  و همچنين انجام 

طرح پايلوت برداشت نقشه هاى پايه سه منطقه و سرپرستى برداشت ساير مناطق را به همراه داشت.  
    حضور در تهيه اولين طرح جامع يزد به عنوان اولين تجربه تهيه سند طرح جامع بعد انقالب و مديريت تنوعى از طرح هاى متعدد 
برنامه ريزى شهرى، منطقه اى و طراحى شهرى  كولبارى از تجربه حرفه اى و اجتماعى را تا كنون به همراه داشته كه تالش در حفظ كيفيت 

و تعهد كارى سرلوحه انجام اين خدمات بوده است.

تحصيالت:
دكتراى معمارى   1356 دانشكده دولتى رم، ايتاليا

 
سوابق كار و مسئوليت ها:

1374 - اكنون     
    1373 - 1374
    1370 - 1367
    1369 - 1363

     1367 - 1363
     1363 - 1362
     1362 - 1361
     1361 - 1360
     1360 - 1357

مهندسين مشاور شاران؛ مديرعامل
مهندسين مشاور اورارتور؛ مديرپروژه

شركت آباداني و مسكن؛ مدير برنامه ريزي
مهندسين مشاور شهربد؛ كارشناس ارشد برنامه ريزي

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (وزارت مسكن و شهرسازي)؛ مديرپروژه
مهندسين مشاور آتك؛ مسئول هماهنگي فني

مهندسين مشاور طرح و ابداع؛ مديرفني
 شركت ساختماني بند؛ مديرطرح

واحد طراحي و شهرسازي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان؛ مديرطرح

فرهاد قصيرى
رئيس هيئت مديره

زندگى نامه كوتاه
    دفتر كتاب نويسى اش مثال زدنى و موضوع تماشا و تحسين همكالسى ها بود، در نظام آموزشى ناسازى كه ورزش، نقاشى و خط، زنگ 
بيهودگى بود. تك نگاره هاى كاريكاتور را پيش از ورود به دانشگاه، خودانگيخته آغاز كرد؛ بى آنكه بداند پا در شاخه اى از هنر نهاده است. سال 
1345 خورشيدى پس از فارغ التحصيلى از دبيرستان دارالفنون (سنت خانوادگى) و شركت در كنكور سراسرى، در رشته اقتصاد دانشكده 
حقوق دانشگاه تهران پذيرفته شد. اما بيش از نيم سال تحصيلى در اين رشته دوام نياورد و سوداى معمارى، مشوق آماده شدن براى شركت 
در كنكور سال بعد شد. بر اين باور است كه دوره دانشجويى، به ياد ماندنى ترين و سرخوشانه ترين برش زندگيش بوده است. اين سرخوشى 
به انضمام تدارك پايان نامه اى كه سه سال پشتوانه مطالعاتى بى مرشدى را داشت، دوره دانشجويى را به درازا كشاند. پايان نامه كار مشترك 
با يكى از هم دوره اى هاى يارغار بود و موضوع آن نظام سلسله مراتبى مجرد و خيال انگيزى از استقرارهاى كالن مقياس و فراشهرى بود كه 
تا مقياس خرد و محلى دامن مى گستراند (زمينه نقشه ها، سياه). اين نظام در گام دوم با منطقه اصفهان هم نواخت شد (زمينه نقشه ها، 
خاكسترى) و در گام سوم با توده گذارى در اندام «مادى نياسرم» بر زمين نشست (زمينه نقشه ها، سفيد). مدارك ارائه شده در اين پايان نامه 
ويژگى هايى به قرار زير داشت: گرافيك چشم گير و تماشايى نقشه ها؛ ماكت توده گذارى با سازه اى متقارن از بازوهاى فشارى و كششى كه 
چيدمان سيالى از احجام مكعب شكل را در برمى گرفت؛ تاكيد بر فارسى نويسى در تدوين گزارش. پايان نامه، درجه ممتاز را دريافت كرد. 
سرتاسر عمر كاريش در محيط حرفه اى سپرى شده و از دعوت به فعاليت در محيط آموزشى سرباز زده است. وى منتقد نظام آموزش در 
رشته هاى شهرى و معمارى است و آن را بانى يك بى سوادى مزمن و فراگير (ازجمله خود) مى شناسد. به باور وى شهر قديم (بيش از 1300 
خورشيدى) و معمارى عناصر آن دست آوردهاى شگفت انگيز و يگانه اى دارد. به موازات كار حرفه اى، مشغله هنر (نقاشى، مجسمه سازى، 

كاريكاتور) را نيز دنبال كرده و آثارش در نمايشگاه هاى فردى عرضه شده است.

تحصيالت:
كارشناس ارشد معمارى      1356 دانشكده هنرهاى زيبا، دانشگاه تهران

 
سوابق كار و مسئوليت ها:

1374 -  اكنون     
     1374 - 1368
     1366 - 1364
     1364 - 1362
    1362 - 1361
    1361 - 1359

     1359 - 1356

مهندسين مشاور شاران؛  رئيس هيئت مديره
مهندسين مشاور نقش جهان پارس؛  سرپرست كارگاه شماره 2

شركت ملي مسكن و صنايع ساختمان وابسته به بانك ملي ايران؛ مديرفني و مسئول پروژه
مهندسين مشاور شهربد؛ مديرفني

مهندسين مشاور طرح و ابداع؛ مسئول برنامه ريزي
 شركت ساختماني بژ آزاد؛ مسئول تهيه طرح

واحد طراحي و شهرسازي شركت سهامي ذوب  آهن اصفهان؛ مديرطرح
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منا عرفانيان سليم
نايب رئيس هيئت مديره

زندگى نامه كوتاه
   منا عرفانيان سليم اكنون،  عضو هيات مديره شركت مهندسين مشاور شاران و استاديار دانشكده هنر، معمارى و شهرسازى موسسه آموزش 
عالى اقبال الهورى است. او مدرك كارشناسى ارشد در رشته معمارى را در سال 1377 از پرديس هنرهاى زيباى دانشگاه تهران دريافت 
كرد و درپى تجربيات حرفه اى و گرايش خود در زمينه مسايل شهرى به ادامه تحصيل در دانشگاه پوتراى مالزى پرداخت. وى ضمن دريافت 
فلوشيپ تحصيلى از اين دانشگاه در سال 1391(2010) موفق به دريافت مدرك دكترا با تمركز بر موضوع نيازهاى گردشگران درفضاهاى 

باز عمومى شد. 
    مطالعات انجام شده در اين دوره براى او،  آغاز فصل جديدى در تلفيق دو موضوع توسعه شهرى و توسعه گردشگرى را به همراه داشت 
كه در امتداد تجربيات قبلى خويش در زمينه بهسازى و نوسازى شهرى منجر به شكل گيرى نگاهى نو براى كشف فرصت هاى سرزمينى شد. 
از اين پس فعاليت هاى شغلى او در دو حوزه دانشگاهى و حرفه اى و يا تركيبى از اين دو به صورت همكارى با نشريات تخصصى،  همكارى 
و شركت در كنفرانس هاى داخلى و خارجى،  عضويت در گروه هاى صنفى و مدنى ادامه يافته است. اين شكل از فعاليت دو وجهى به سبب 
باور او به ضرورت توامانى دانش و تجربه براى ايجاد تغيير و بهبود كيفيت زندگى شهرى است كه او به عنوان مهم ترين هدف مفهومى در 

زندگى حرفه اى خويش دنبال مى نمايد. 

تحصيالت:
دكتراى  برنامه ريزي و طراحي شهري      1391 پوتراي مالزى

كارشناسي ارشد پيوسته معماري            1377 دانشگاه تهران

سوابق كار و مسئوليت ها:
1398 -  اكنون     
     1398 - 1396
    1397 - 1394
     1396 - 1393
     1392 - 1384
    1383 - 1381
    1385 - 1382

     1380 - 1378
     1377 - 1374

مهندسين مشاور شاران عضو هيئت مديره
شركت بازآفريني شهري ايران عضو هيئت مديره

وزارت راه و شهرسازى؛  مشاور وزير
شركت بازآفريني شهري ايران؛  مديركل دفتر مطالعات كاربردي و امور ترويجي

مهندسان مشاورگسترش فن آوران ساخت؛  مدير دفتر مشهد و كيش
شركت برج هاي كيش؛ مدير فني وكارشناس ارشد

شركت مهندسان مشاور پاالر كيش؛ عضو هيئت مديره
سازمان عمران و بهسازى شهرى؛ كارشناس

شركت مهندسان مشاور عرصه؛ كارشناس

امير عليدوست
عضو هيئت مديره

تحصيالت:
كارشناسي ارشد طراحى شهرى       1389   دانشكده هنرهاى زيبا، دانشگاه تهران

كارشناسى شهرسازى                   1385   دانشگاه هنر تهران
 

سوابق كار و مسئوليت ها:
1393 -  اكنون      
     1393 - 1382
    1381 - 1380

مهندسين مشاور شاران؛ عضو هيئت مديره
مهندسين مشاور شاران؛ كارشناس، مدير فنى

كارشناس
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چارت سازمانى

 
 كليدي عوامل

 كار سابقه تخصص تحصيالت خانوادگي و نام نامرديف
 (سال)

 دكتراي مهندسي معماري سپيده شفائي 1
شهري، ساماندهي  شهرسازي، طراحي

 اي منطقه ريزي بافت فرسوده، برنامه
43 

 44 شهري معماري، شهرسازي، طراحي ارشد معماريكارشناسي  فرهاد  قصيري 2

3 
ابوالفضل ابوالفتحي 

 قمي
شهري و  ريزي ارشد برنامهكارشناسي 

 اي منطقه
 ريزي شهري، برنامه

 اقتصادي -مطالعات اجتماعي
46 

 26شهري طراحي و ريزي معماري و برنامه شهري طراحي و ريزي دكترا برنامه منا عرفانيان سليم 4

 26 اقتصاد، اقتصاد شهري كارشناسي ارشد اقتصاد رويا فخار 5

 GIS 18شهري، شهرسازي،  طراحي شهري كارشناسي ارشد طراحي امير عليدوست 6

 پور بابك سلمان 7
كارشناسي ارشد جغرافيا و 

 شهري ريزي برنامه
 شهري،  ريزي برنامه

 شهري  جغرافياي
18 

 21 زيست محيط ارشد حقوق محيط زيستكارشناسي  فرناز سعيد ارشادي 8

9 
زاده  امير باقري

 داوودي حيات
 18 شهري معماري، طراحي شهري كارشناسي ارشد طراحي

 محمد تنظيفي 10
ريزي  كارشناسي ارشد مهندسي برنامه

 نقل و ترافيك و حمل
 14نقل و ترافيك، عمران و حمل ريزي برنامه

 ريزي شهري برنامهكارشناسي ارشد  فرامرز رستمي 11
ريزي شهري، توانمندسازي بافت  برنامه

 فرسوده
9 

 پور هيرش عثمان 12
ريزي  كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه

 شهري
 11 شهري ريزي جغرافيا، برنامه

عوامل كليدى شاران



گواهينامه ها



گواهينامه ها

1819



گواهينامه ها

2021



گواهينامه ها

2223



گواهينامه ها

2425



نگارش ها



نگارش ها

2829



نگارش ها

3031



تقديرنامه ها



تقديرنامه ها

3435



تقديرنامه ها

3637



تجربه ها



تجربه هاى شاران طى ساليان در قالب 
تخصص هاى زير شكل گرفته است:

1  طراحى شهرى

2  برنامه ريزى شهرى

3  حفاظت و مرمت شهرى / بازآفرينى شهرى
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6  معمارى

7  مديريت طرح



كيفيت   ارتقاء  به   كه   است   شهرى  توسعه  در  شاخه  نويني   شهري»   «طراحي      
محيط  نظر دارد و پيدايش  آن  مربوط  به  تحول  عميقي  است  كه  در مفهوم  و نگرش  
«توسعه» ايجاد شده  است . مفهوم  توسعه  در زماني  بس  طوالني  به  استفاده  بي محابا 
از منابع  براي  دستيابي  به  حداكثر منافع  تعبير مي شد. استفاده  بدون  قيد و شرط  
منابع  و دريافت  حداكثر سود در مفهوم  كمي  آن  در كانون هاي  شهري  _ به  عنوان  

جايگاه  اصلي  توسعه _  دو  خصلت  اصلي  اين  روند را تشكيل  مي داد.
     آنچه  كه  در پي  رخداد جريان  توسعه  افسارگسيخته در نظام  شهرنشيني  مشهود 
است ، انباشت  نابخردانه  سرمايه ، انسان  و ماشين  است  كه  محيطي  ناسازگار و ناآشنا 
با انسان  و طبيعت  را به وجود آورد. واقعيت  اين  است  كه  در روابط  شهري  امروزين ، 
انسان  با خود و با انسان هاي  ديگر (با مجموعه هاي انساني ) و نيز با محيط  بيگانه  
است . در اين  نظام  انسان ها و عناصر كالبدي  توده وار به  صورت  ذره هاي  اجتماعي  يا 
كالبدي  بدون  شكل  تعريف  شده  در محيط  پراكنده  شده اند كه حاصل نبود روابط  
مستقيم  اجتماعي  و عملكردي  بين  آن ها است . در اين  نظام ، ادراك  فضايي  و حس  
تعلق  به  مكان  به  پايين ترين  حد خود نزول  مي كند. درنظام  شهري  متوازن  بين  اجزاء 
و محيط  روابط  سازگاري  وجود دارد. شهر به عنوان  يك  ساخت  كلي  اگر چه  داراي  
هويتي  مستقل  است  ولي  در عين  حال  بر اجزاء خود تاثير مي گذارد. ادراك  فضايي  
غايي   هدف   خود  بلكه   ابزار،  نه  چون   انسان ها  و  اجزاء  برمي خيزد.  اين  خصلت   از 
مي شوند و به  نوبه  خود بر ساخت  كلي  محيط  زندگي شان  تاثير مي گذارند. احساس  

تعلق  به  مكان  از اين  رابطه  نشأت  مي گيرد.
درون   كه   است   متعادل  شهر، «طراحي  شهري»   و  متوازن   هدايت   تحقق   ابزار     
مايه  اصلي  آن  ارتقاء كيفيت  محيط  از طريق  ارتباط  بهينه  بين  «شهروند و شهر و 
از اين  نظر، طراحي  شهري  يك  رسانه  گروهي  براي  تامين  منافع   طبيعت»  است . 
برون رفت  انسجام اجتماعي  و  پيام  آن  تقويت   بوده  و  بلندمدت  شهروندان   عامه  و 
از مجموعه هاى انساني  بي شكل  و توده وار، فراخوان  مشاركت  عمومي  و وفاق  براي  

تحقق  نظام  شهري  متوازن  است. 
     بر اين اساس رويكرد در طراحي شهري عبارت است از:

(الف) بنا نهادن توسعه اي پايدار و همنواخت با حفاظت سرشت محدوده كه در عين 
حال پاسخگوي جريان حيات مدني معاصر باشد؛

( ب ) سازمان دادن چگونگي مداخله در محدوده مبتني بر آميزه اي از آرايش كالبد 
و فضا، عاطفه جمعي، هنر، سالمت، ايمني و بهداشت محيط؛

( پ ) ايجاد محيطي كه در آينده پاسخگوي نياز و مسائل هر مراجعه كننده اي اعم 
از پير و جوان، ساكن و گردشگر و ... باشد.

طراحي شهري در انگار شاران

تجربه هاى طراحى شهرى
1



طراحى شهرى

گذرهاى  شهرى  طراحى  و  متر   6 از  كمتر  عرض  داراى  معابر  ساماندهى 
ناهماهنگ با نظام تراكمى پهنه بندى طرح تفصيلى شهر تهران

مطالعات و طراحى در زمينه هاى بازسازى، ترميم و ساماندهى بازار تهران

طراحى شهرى ميدان جمهورى كرج

مطالعه و طراحى ارتقاء كيفى ميدان اختياريه

طراحى شهرى ميدانگاه مقابل مسجد جامع اردكان و محورهاى پيرامون آن

مطالعه و طراحى ارتقاء كيفى ميدان آزادى

طراحى شهرى حوزه عمومى تپه مرادآب

تعيين حريم و طراحى شهرى بزرگراه چمران

طراحى شهرى خيابان فدائيان اسالم

مطالعات ساختار تاريخى و فرهنگى «تهران _ رى»

مطالعات شهرسازى و طراحى شهرى جهت تجديد نظر در برنامه توسعه 
اراضى عباس آباد _ تهران

مطالعات و طرح جامع ساماندهى مجموعه تاريخى تخت سليمان _ تكاب

طرح باززنده سازى بافت مركزى شهر الهيجان
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طراحى شهرى

طراحى شهرى حوزه عمومى تپه مرادآب

كارفرما: شهردارى كرج
سال پروژه: 1394

محدوده پروژه: ايران، البرز

     به موجب مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در «طرح ساماندهي تپه مرادآب»، با توجه به موقعيت ويژه و نقش تاثيرگذار 
درنظر گرفته شده در اسناد فرادست براي اراضي حوزه عمومي تپه مرادآب، اين عرصه نياز به تدوين طرحي يكپارچه در قالب طراحي شهري 
دارد. در همين راستا شهرداري كرج در تابستان 1394 با تعريف طرح «طراحي شهري حوزه عمومي تپه مرادآب»، تهيه آن را به مهندسين 
مشاور شاران سپرد. براساس نقش تعيين شده براي عرصه عمومي تپه مرادآب، اين طرح در پي ايجاد يك مركز گردشگري،  فرهنگي و 
ورزشي در سطح شهر كرج با توجه به استعدادها و محدوديت هاي اين اراضي است. محدوده عرصه عمومي اين تپه مشتمل بر 65/8 هكتار 

از اراضي مرتفع مياني تپه مرادآب است. 
      اين طرح در دو مرحله طراحي شهري و طراحي معماري پروژه هاي موردي درحال تهيه است. مرحله اول اين طرح با عنوان طراحي شهري 

مشتمل بر پنج  قسمت به قرار زير مي باشد:
قسمت اول: تشخيص وضعيت (ديدگاه هاي توسعه، استعداد ها و محدوديت ها)

قسمت دوم: سنجش وضعيت (جمع بندي، تحليل و تدوين ديدگاه توسعه)
قسمت سوم: تدوين چارچوب طراحي شهري محدوده مداخله مستقيم

قسمت چهارم: طرح تفصيلي ويژه با وريكرد طراحي شهري در محدوده مداخله مستقيم
قسمت پنجم: طرح جامع سه بعدي

     برآيند مطالعات و در نهايت  ارائه طرح در عرصه عمومي تپه مرادآب، فراهم آوردن عرصه اي جهت پاسخگويي به نيازهاي گردشگري، 
فرهنگي و ورزشي ساكنان شهر كرج را مدنظر دارد. به گونه اي كه ضمن حفظ و بهره برداري از ويژگي هاي اساسي بستر، توسعه اي مبتني بر 

پايداري و با مشاركت كليه صاحبان حق محقق گردد.
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طراحى شهرى

طراحى شهرى ميدان جمهورى كرج

كارفرما: شهردارى كرج
سال پروژه: 1394

محدوده پروژه: ايران، البرز

و  و دسترسي محدوده هاي غرب  واقع شده  از محالت شهر كرج)  (يكي  اسالمي شهر كرج در محدوده جهانشهر  ميـدان جمهوري      
جنوب غرب كرج به محدوده هاي شرق و شمال شرق را تسهيل مي نمايد. محدوده مداخله طرح، قطعات پيرامون ميدان جمهوري با مساحت 
7/ 8 هكتار و محدوده بالفصل اين مطالعات با مساحت 74 هكتار، محدوده اي در مجاورت بلوار جمهوري در امتداد شمالي _ جنوبي را 

شامل مي شود.
    مطالعات اين طرح سه قسمت شناسايي اراضي، توان سنجي اراضي و تدوين برنامه توسعه محدوده مداخله مستقيم را در برمي گيرد. 
فضايي، حقوقي و حمل ونقل و  قسمت اول مطالعات با بررسي اسناد فرادست و وضع موجود حوزه بالفصل و انجام مطالعات كالبدي _ 
ترافيك در سطح محدوده مداخله شناسايي اراضي صورت مي پذيرد. قسمت دوم طرح پس از ارزيابي استعدادها و محدوديت هاي محدوده 
در زمينه هاي مختلف و جمع بندي اسناد و مصوبات موثر در ارائه پيشنهاد و تاثير و تاثر متقابل حوزه بالفصل و مداخله به تدوين سناريوي 

توسعه مي پردازد. 
      تدوين سناريوي توسعه شامل ارائه چشم انداز، تدوين اهداف و راهبردها و ارائه چند سناريو و انتخاب سناريوي مطلوب در جهت دستيابي 
به اهداف طرح مي گردد. بيانيه چشم انداز از طريق پاسخ به سه پرسش طالئي اكنون كجا هستيم؟، به كجا مي رويم؟ و  كجا مي خواهيم 
باشيم؟ و تدوين اهداف و راهبردها با توصيف گام ها و فرآيندهايي كه موجب تقليل و يا رفع موانع و مشكالت محتمل در دستيابي به 
چشم انداز تدوين گرديد. پس از تدوين اهداف و راهبردها با تبيين سه انگاره و شش سناريوي منتج از آن ها، 18 گزينه برآمده از سناريوها 
در زمينه هاي توده گذاري، مشخصات فضاي شهري، مشخصات تغييرات باد و مشخصات ترافيكي مورد بررسي قرار گرفت. از طريق ارزيابي 

به روش AHP با تعريف شاخص هاي زير، با تعريف معيارها و سنجه هاي هر شاخص و امتيازدهي به آن ها، گزينه نهايي انتخاب گرديد:
(الف) پيروي از اصول طراحي شهري

( ب ) حفظ حقوق همسايگي
( پ ) تامين كيفيت بنا

( ت ) ترافيك
    «طراحي شهري ميدان جمهوري كرج» ايجاد يك فضاي شهري مدرن پايدار، پويا، سرزنده و ايمن با كاركرد تركيبي گردشگري _ 
تفريحي و تجاري _ اداري، مشتمل بر بناها و فضاهاي همپيوند و متكي بر بر ارزش هاي محيط طبيعي و جاذب براي شهروندان را چشم انداز 

خود داشته و با انجام فرآيند انتخاب گزينه برتر، برنامه توسعه محدوده مداخله مستقيم بر اين اساس تدوين مي گردد.
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طراحى شهرى

طراحى شهرى ميدانگاه مقابل مسجد جامع و محورهاى پيرامون آن

كارفرما: شهردارى اردكان
سال پروژه: 1394

محدوده پروژه: ايران، فارس

     ميدانگاه مقابل مسجد جامع اردكان فارس، يكي از اصلي ترين فضاهاي شهري در ساختار كالبدي _ فضايي شهر اردكان مي باشد. اين 
ميدان كه به عنوان اصلي ترين محل گردهمايي و محل برگزاري اعياد و مراسم مذهبي شهر عمل مي كند، در حال حاضر فاقد تشخص 
فضايي الزم و هندسه تعريف شده است. طرح «طراحي شهري ميدانگاه مقابل مسجد جامع و محورهاي پيرامون آن» با محوريت ميدان و 
گذرهاي پيراموني درصدد است تا با تاكيد بر سابقه تاريخي مسجد و بهره گيري از پتانسيل هاي تاريخي موجود، به اصالح فرم هندسي و 

ارتقاء عملكرد اين فضا در ارتباط با مسجد و جداره هاي پيرامون آن بپردازد.
مطالعات اين طرح در دو سطح انجام خواهد شد:

مطالعات سطح يك: حوزه بالفصل
مطالعات سطح دو: حوزه مداخله و حوزه مداخله مستقيم

     مطالعات حوزه بالفصل با تعريف محدوده تاثيرگذاري و تاثيرپذيري ميدان، حدفاصل خيابان امام خميني و پارك ساحلي را با مساحتي 
معادل 4/5 هكتار دربرمي گيرد. سطح يك مطالعات به بررسي جايگاه شهري مسجد جامع، بررسي اسناد فرادست و پيشنهادات موثر بر 
ميدان و بررسي محيط طبيعي مي پردازد. مطالعات سطح دو نيز در دو بخش حوزه مداخله و حوزه مداخله مستقيم انجام خواهد شد. حوزه 
مداخله با مساحتي معادل دو هكتار هدف اقدامات طراحي شهري, تدوين ضوابط و مقررات و طرح جامع سه بعدي و حوزه مداخله مستقيم 

پروژه نيز هدف اقدامات اجرايي و آرايش فضايي مي باشد.
   طرح نهايي ميدانگاه و محورهاي پيرامون آن، در راستاي ارتقاء كيفيت عملكـردي ميدان به عنوان يك قرارگاه رفتاري در سطح شهر، به 

دنبال حفظ و ارتقاء ارز ش هاي محيطي و مطلوبيت هاي فضايي با بهره گيري از پتانسيل هاي مكان است.
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طراحى شهرى

مطالعه و طراحى ارتقاء كيفى ميدان اختياريه

كارفرما: شهردارى تهران _ سازمان زيباسازى
سال پروژه: 1390

محدوده پروژه: ايران، تهران

     ميدان اختياريه، به عنوان مركز و تنها گره ترافيكي محله اختياريه، در قسمت شمال شرقي منطقه سه شهرداري تهران، واقع شده است. 
حوزه هاي مطالعاتي اين پروژه مشتمل بر محله اختياريه به عنوان حوزه فراگير با مساحت 254 هكتار ، محدوده تاثيرپذيري و تاثيرگذاري 
ميدان با مساحت 6/29 هكتار به عنوان حوزه بالفصل و حوزه مداخله مستقيم با مساحت 9/ 2 هكتار به عنوان محدوده هدف جهت تمهيدات 

مديريتي، اقدامات اجرايي ساختماني و آرايش هاي فضايي است.
     طرح نهايي ميدان در راستاي ارتقاء كيفيت عملكردي ميدان به عنوان يك قرارگاه رفتاري در سطح محلي و با استفاده از شناخت دقيق 
بستر به دنبال حفظ ارزش هاي محيطي و ايجاد مطلوبيت فضايي مي باشد. راهبردهاي دستيابي به اين هدف از طريق حفاظت از نقش محلي 
ميدان، بهبود كيفيت منظر شهري در آن، كمرنگ كردن حضور سواره در فضاي ميدان و ارتقاء كمي و كيفي فضاهاي سبز آن تدوين شده 

است.
     مبتني بر ويژگي هاي ميدان اختياريه، ديدرسي از محوطه ميدان به دورنماي كوهستان البرز، جاري بودن آب قنات در راستاي ارتقاء 
كيفيت ميدان از نگاه تحقق پذيري آرايش فضا با عوامل طبيعي حفاظت و احياء شده است. ناامني اين مركز خدمات محله اي _ ناحيه اي 
پرمراجعه با محدود كردن دسترسي سواره به محوطه ميدان در كنار انديشيدن تمهيداتي جهت حفظ دسترسى هاي سواره اماكن مجاور 
ميدان و دسترسي سواره اضطراري و مسير موجود حمل و نقل عمومي؛ و ايجاد تسهيالتي جهت گذران اوقات فراغت اقشار متنوع مراجعه كننده 
به ميدان و برگزاري مراسم هاي محلي مبتني بر پياده محوري و ايمني تدبيرانديشي شده است. بام هاي شيرواني و آرايش فضاي سبز با 

هويتي «شميراني _ تهراني _  ايراني» در راستاي منظرسازي ميدان و بازتعريف نشانه هاي هويت بخش به كار گرفته شده است.
     براساس چشم انداز طرح، اهميت دادن به حضور پياده در فضاي محله، ايجاد ايمني براي مراجعين به فضا در كنار حفظ ميراث محله و 

هويت فضا موجب ارتقاء كيفي ميدان اختياريه و افزايش جذابيت و هويت تاريخي ميدان و محله خواهد شد.
     شناسايي مقتضيات فضـا و انطباق با بستر طرح راهي براي حفظ چارچوب ها و قواعد در كنار ايجـاد تنوع و جذابيت فضايي است.
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طراحى شهرى

مطالعه و طراحى ارتقاء كيفى ميدان آزادى

كارفرما: شهردارى تهران _ سازمان زيباسازى
سال پروژه: 1390

محدوده پروژه: ايران، تهران

     ميدان آزادي و بناي يادبود آن در سال 1349 با انگار دروازه غربي تهران و برگزاري مراسم تشريفاتي احداث شد. هرچند امروز نقش 
دروازه اي ميدان با گسترش شهر تهران، كمرنگ شده و پررنگ شدن نقش ترافيكي و تبادل سفر آن، عالوه بر تحميل آلودگي به محدوده 
ميدان، حضور مردم در فضاي مياني ميدان آزادي را بسيار محدود نموده است؛ همچنان جايگاه ملي و فراملي و نقش نمادين خود را 
به عنوان بزرگترين ميدان و مركز حوزه شهري غرب تهران، نماد تهران و ايران و همچنين محل برگزاري راهپيمايي هاي مردمي و مراسم 

تشريفاتي داراست.
    «مطالعه و طراحي ارتقاء كيفي ميدان آزادي» در پهنه مداخله اي به وسعت 32 هكتار در محدوده اطراف ميدان تا لبه بيروني معبر 
حلقوي كناري ميدان آزادي در غرب تهران و فصل مشترك مناطق 2، 5 و 9 شهرداري تعريف شده است. مطالعات اين طرح در سه سطح 

كالن، مياني و خرد انجام و عصاره آن در سند اجرايي انعكاس يافته است.
    موضوع اساسى سطح يك (محدوده فراگير)، معرفي جايگاه ميدان آزادي در كالنشهر تهران است كه موضوعاتي نظير برخورداري از 
پيوند كالبدي با دوردست هاي تهران توسط دو محور شرقي _ غربي انقالب و شمالي _ جنوبي فرحزاد و مركز حوزه غربي شهر تهران را 

دربرمي گيرد.
توجه به  با  محدوده  اين  دارد.  مدنظر  را  پيرامون  بازتاب هاي حيات شهري  معرفي  بالفصل)،  (محدوده  دو  مطالعاتي سطح  محـدوده      
درشت دانه بودن عناصر پيراموني و پوشش اراضي شهري با عمق زياد از لبه ميدان، عمق يك پالك (بلوك-قطعه) را شامل مي شود. سطح 
سه پهنه مداخله پروژه است كه با لبه بيروني معبر حلقوي كناري ميدان مرزبندي شده و آستانه پيوستن شريان ها و حلقه بيروني به آن 
اضافه مي شود. تدبير تمهيدات مديريتي، اقدامات اجرايي ساختماني و همچنين آرايش هاي فضايي در دستور كار اين سطح مطالعاتي قرار 

دارد.
    سند اجرايي حـاوي تصميم سازي براي هرگونه اقدام و اجـرا در محدوده سطح سـه و نيز مواردي از ماوراء اين محدوده است تا از 

ظرفيت ها و قابليت هاي اين فضاي رها شده، استفاده بهينه شده و از شرايط كنوني رهايي يابد.
     در راستاي بازنمايي «ميدان آزادي به مثابه مقصد شهري» دستيابي به موارد زير چشم انداز طرح است:

     (الف) جايگاه ملي و بين المللي آن با توجه به ميزان اهميت نقش نمادين و هويتي ميدان؛
     ( ب ) جايگاه آن در نظام شهري به عنوان يك نشان ذهني _ كاركردي شهري حامل انباشتي از خاطرات جمعي و همچنين نقطه عطف 

مؤثر در تعريف محور فرهنگي انقالب (آزادي _ انقالب _ دماوند)؛
     ( پ ) و باالخره يك موقعيت كانوني در سازمان فضايي شهر، حوزه بالفصل آن با ساختار ويژه و منحصر كالبدي.

    الگوبرداري از ميدانگاه شهر قديـم ايراني و استفاده از روش طراحي Place Maknig براي پاسخگويي به نيازهاي اوقات فراغت و 
فعاليت جمعي همه گروه هاي اجتماعي، با تاكيد بر مخدوش نشدن طرح هندسي محوطه باز ميدان و پرهيز توده گذاري در آن، در كنار 
تسهيل دسترسي سواره به ميدان با وسايل حمل و نقل همگاني بدون نفوذ آن به محوطه ميدان در راستاي تبديل ميدان آزادي به مقصد 

شهري انديشيده و پياده سازي شد.
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طراحى شهرى

مطالعات و طراحى در زمينه هاى بازسازى، ترميم و ساماندهى بازار 
تهران

كارفرما: سازمان هميارى شهردارى هاى استان تهران
سال پروژه: 1390

محدوده پروژه: ايران، تهران

    راسته اصلي بازار منطبق بر استخوان بندي تهران قديم، از دروازه حضرت عبدالعظيم و بازار حضرتي تا چهارسوق را شامل مي شود. 
قدمت اين مجموعه به اواخر دوره صفويه تا دوره مياني قاجار رسيده و از آن زمان تا به امروز دچار تغييرات موثري شده است. تغييراتي كه 
با گسترش ساختمان هاي الحاقي و اشغال  فضاهاي باز و برف اندازها، اصالت بازار را خدشه دار نموده و با جايگزيني اجزا و مصالح ساختماني 

غيراصيل موجب تشديد آن شده است.
     «مطالعات و طراحي در زمينه هاي بازسازي، ترميم و ساماندهي بازار تهران» مبتني بر «اصالت گرايي» بوده و حفظ اصالت اندام بازار و 
اجزا ساختماني آن چارچوب مداخله ساختماني را مشخص مي سازد. مداخالت ساختماني در معماري بازار عمدتاً برمبناي مرمت و بهسازي 
آسيب هاي سازه و مصالح و نابساماني هاي فضايي است. در مواردي كه به علت شدت آسيب و نابساماني، امكان مرمت و بهسازي وجود نداشته 

باشد، با تدابير زير در راستاي تخريب و نوسازي اقدام مي شود:
(الف) اندام بازار و اجزا ساختماني آن مطابق الگوي اصيل باز سازي شوند؛

( ب ) اجزا ساختماني الحاقي و غيراصيل مشمول نوسازي شوند، مشروط بر اينكه ابقاء آن ها ضروري، نوسازي آن ها توجيه پذير و رويكرد 
آن ها بر اصالت معماري بازار تاكيد نمايد.

     مداخالت طرح در اجزايي از اندام بازار به تفكيك كف، بدنه و پوشش سقف به ترتيب زير انجام شده است:
(الف) كف راسته بازار كه مصالحي درهم و ناهموار دارد با سنگفرش جايگزين مي شود؛ 

( ب ) عمده ترين عامل دستكاري شده و مخدوش كننده سيماي بدنه هاي راسته بازار، مجموعه ويترين _ كركره _ تابلوي واحدهاي تجاري 
و تأسيسات است كه به واسطه تنوع تقسيمات، ابعاد و اندازه و مصالح،  سيمايي ناهمگون،  درهم و نامانوس را پديد آورده است. اين وضعيت 

با مصالح همگون، ريتم هاي هماهنگ و نوسازي تأسيسات سامان داده شده است؛
( پ ) سرتاسر راستـه بازار در محدوده طرح سرپوشيده است. به جز معدودي از دهانه ها كه پوشش اصيل تاق و گنبد دارند، ساير دهانه ها 
با سازه فلزي و پوشش ورق مسقف شده اند. اين سازه كه از بناي Cristal Palac  الگوبرداري شده به اعتبار اصالت و ارزش تاريخي اش، 

همانند پوشش هاي تاقي و گنبدي مرمت و ابقاء شده اند.
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طراحى شهرى

ساماندهى معابر داراى عرض كمتر از 6 متر و طراحى شهرى گذرهاى 
ناهماهنگ با نظام تراكمى پهنه بندى طرح تفصيلى شهر تهران

كارفرما: شهردارى تهران _ معاونت شهرسازى و معمارى
سال پروژه: 1389

محدوده پروژه: ايران، تهران

     ساماندهي معابر داراي عرض كمتر از شش متر براي 3500 معبر، واقع در شش منطقه اولويت اول ساماندهي معابر (شامل مناطق يك، 
سه، شش، هشت، يازده و دوازده) منتخب معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران، به طول 95 كيلومتر به منظور ارتقاء كيفيت زندگي 

شهري و بهبود محيط زيست كاربران اين معابر كه عمدتا در بافت مسكوني واقع شده اند، انجام گرفت.
      شبكه هاي كم عرض ارتباط بين واحدهاي مسكوني و محله يا به عبارت بهتر ارتباط از فضاي خصوصي به عرصه عمومي را فراهم مي كند 
و اين معابر مفصل پيونددهنده خانه به شهر، ملموس ترين فضاي شهري و آغازكننده زندگي شهري است. اختالل در عملكرد ارتباطي اين 
معابر و وجود مشكل در ايفاي نقش آن ها، موجب اختالل در عملكرد شبكه ارتباطي در مقياس شهر خواهد شد و در حقيقت عبور و مرور 
در شهر از نطفه با مشكل مواجه مي گردد. اختالل در عملكرد اين معابر به عنوان فضاي شهري، هويت محله و احساس تعلق به مكان را 
دچار خدشه نموده و به علت استفاده بيشتر اين فضا در مقايسه با ساير فضاهاي شهري تاثير عميق تري برجاي خواهد گذاشت. علي رغم اين 

حقيقت در باور امروز مديريت شهري انجام مگاپروژه ها به علت بودجه زياد و مقياس بزرگ تاثيرگذارتر و كاراتر به نظر مى رسند.
    اين پروژه با تهيه شناسنامه براي 3500 معبر از طريق مطالعه وسيع ميداني، سعي در شناخت كامل معبر و فضاي پيرامون آن دارد. 
مواردي نظير خصوصيات بافت و عناصر هويتي محله،موانع دسترسي در سطح معبر و شكل گيري توده و فضا و حقوق مكتسبه زمين هاي 
مجاور معبر و يا فرسودگي بافت و تراكم هاي جمعيتي معابر در روز و شب از جمله موارد مورد بررسي اين پروژه است. اين شناخت منجر 

به ارائه طرح مجزا براي هر معبر با توجه به ويژگي هاي خاص و بستر آن معبر شد.
      تهيه طرح مجزا براي هر معبر عالوه بر شناخت مشخصات و مشكالت خاص هر معبر كمك شاياني در جهت اعمال برنامه هاي تدوين شده 
در سطح كالن به صورت عيني در هر معبر و حفظ و احيا هويت بافت نمود. به اين ترتيب بازتاب محيط برروي طرح، جايگزين اعمال طرح 

از باال به پايين شده و هويت محالت حفظ مى شود در حالي كه نظام مند و ايمن خواهند بود.
    انطباق طرح با محيط با باال بردن دقت عمل، ارز ش هاي محيطي و مطلوبيت فضايي را افزايش داده و درنهايت موجب تاثيرگذاري 

بيشتري در مقياس هاي محلي با هزينه هاي كم و رفع ريشه»اي و پايدارتر مشكالت خواهد شد.
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طراحى شهرى

تعيين حريم و طراحى شهرى بزرگراه چمران

كارفرما: شهردارى تهران _ شركت توسعه فضاهاى فرهنگى
سال پروژه: 1386

محدوده پروژه: ايران، تهران

    «تعيين حريم و طراحي شهري سبز راه شهيد چمران» به دليل عدم تحقق پذيري حريم پيشين، كثرت طرح ها و مصوبات موردي و بعضا 
تناقض مصوبات با يكديگر و در نهايت بالتكليف ماندن اراضي و امالك واقع در محدوده حريم بزرگراه شهيد چمران در سال 1386 دستور 
كار قرار گرفت. اين بزرگراه از تقاطع خيابان وليعصر در نيمه شمالي شمال تهران تا ميدان توحيد در محدوده مياني شهر به طول 12 
كيلومتر امتداد دارد و به دليل مطبوعيت فضايي  قرارگاه آن و بهره مندي از قابليت هاي رود دره دركه، به دلپذيري حوزه هاي شهري كمك 

مي نمايد.
    براساس مشخصات سبزراه چمران و پس از تشخيص مساله و آسيب شناسي، مهندسين مشاور شاران به منظور ايجاد پيوند ميان مالحظات 
سه دوره زماني يعني «گذشته»، «حال» و «آينده»، اقدام به تدوين سند طرح «تعيين حريم و طراحي شهري سبزراه شهيد چمران» نمود تا 
ضمن تامين انسجام كالبدي _ فضايي بستر «سبزراه»، مشكالت حقوقي و مالي تملك اراضي و شكل گيري حريم سبز آن را تسهيل نمايد. 
مطالعات اين طرح در دو سطح حوزه فراگير و حوزه مداخله انجام شد. مطالعات حوزه فراگير به بررسي ويژگي هاي محدوده اثرگذار و اثرپذير 
سبزراه پرداخته و منجر به تدقيق حريم حداقل، با تصويب «كميسيون ماده 5» در تاريخ 86/08/28 و ارائه ضوابط و مقررات عمومي مداخله 
در حوزه فراگير گرديد. در مطالعات سطح دو بررسي ويژگي هاي حوزه هاي مداخله پيرامون سبز راه انجام شده و ضمن ارايه شناسنامه براي 
هريك از حوزه هاي مداخله  (شامل مطالعات وضع موجود، تحليل وضع موجود، محتواي مداخله و ضوابط و مقررات اختصاصي هر حوزه)، 

چارچوب طراحي شهري براي هر حوزه تدوين گرديد.
   به منظور ايجاد وحدت در شيوه هدايت و كنترل توسعه حريم سبزراه چمران و پاسخگويي به تنوع موجود در موضوع و محتواي مداخله 
در حوزه هاي مداخله چارچوب كلي طراحي شهري براي هدايت و كنترل توسعه در زمينه هاي كنترل محيط طبيعي، استقرار و حجم توده 

بنا و ارتقاء كيفيت سيماي زمين در حريم سبزراه در دو اولويت كرانه و پسكرانه سبز راه تدوين گرديد.
    در انجام اين مطالعات، حفاظـت از ارزش هاي نهفته در مسير و بستر «سبـزراه چمـران»، تحقق پذيـر كردن حريم آن و كاربردي كردن 

اسناد براي صاحبان حق را به عنوان اهم اهداف مي توان برشمرد.
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طراحى شهرى

 _ مطالعات و طرح جامع ساماندهى مجموعه تاريخى تخت سليمان 
تكاب

كارفرما: سازمان ميراث فرهنگى كشور _ معاونت حفظ و احياء
سال پروژه: 1382

محدوده پروژه: ايران، آذربايجان غربى

     مطالعات طرح جامع ساماندهي مجموعه تاريخي تخت سليمان _ تكاب»، در راستاي اهداف كلي طرح هاي جامع ساماندهي پروژه هاي 
بزرگ سازمان ميراث فرهنگي كشور در سال 1382 به مهندسين مشاور شاران سپرده شد.

     مطالعات اين طرح در سه مرحله به شرح زير انجام شد:
مرحله اول: انجام مطالعات به منظور آشنايي با منطقه و مجموعه (به لحاظ تاريخي، معماري، زير ساخت هاي شهري و ...) و دستيابي به 

آسيب شناسي و پيش نيازهاي ساماندهي مجموعه؛
مرحله دوم: ارائه برنامه راهبردي توسعه مجموعه (بر اساس جمع بندي، تجزيه و تحليل و استنتاج از اطالعات و داده هاي گردآوري شده) و 

تنظيم سياست ها، راهكارها و ريز برنامه هاي توسعه مجموعه؛
مرحله سوم: ارائه محصول نهايي شامل، طرح جامع ساماندهي مجموعه، برنامه جامع حفاظت و نگهداري آثار بازمانده.

     بررسي جريان حيات در تخت سليمان حاكي از پيوست و گسست مكرر و ادواري مدنيت در اين ميراث بشري است. بر اين اساس هدف 
كالن برنامه توسعه تخت سليمان عبارت از «باززنده سازي و معاصرسازي حيات مدني در حريم منظري مصوب» تعريف گرديد تا جايگاه 
سرزميني و جهاني تخت سليمان با پشتيباني گسترده مديريتي در بخش هاي دولتي، عمومي و حتي بخش خصوصي بازيابي شود. هدف 
كالن برنامه توسعه تخت سليمان عيناً مشمول بستر و تمامي لكه هاي مستقر در حريم منظري مصوب نيز مي باشد. بستر حريم منظري 
مصوب محدوده اي به وسعت 50 كيلومتر مربع و در برگيرنده لكه هاي تخت بلقيس، صفه تخت سليمان، روستاي نصرت آباد، تومولوس تپه 
مجيد، كوه زندان سليمان، چشمه آبگرم و تومولوس احمدآباد است. به اقتضاي ويژگي و تفاوت عناصر تشكيل دهنده حريم مصوب (بستر و 

لكه ها) و نيز يگانگي آن ها، به ازاء هر كدام هدف خردي اختصاصي تدوين و ارائه گرديده است.
      در نهايت طرح جامع ساماندهي مجموعه به تفكيك سه مقياس بيرون حريم، حريم و لكه، در شش اولويت براي هر يك از زيرمجموعه هاي 

تعريف شده اولويت بندي و مرحله بندي گرديد.
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برنامه  در  تجديدنظر  جهت  شهرى  طراحى  و  شهرسازى  مطالعات 
توسعه اراضى عباس آباد _ تهران

كارفرما: شركت نوسازى عباس آباد
سال پروژه: 1382

محدوده پروژه: ايران، تهران

     اراضي تپه هاي عباس آباد فرصت بي بديل حفظ شده در قلب تهران، جهت پاسخگويي به نياز هاي كالن شهر تهران در مسير توسعه آتي 
خود محسوب مي گردد. در سال 1382 «مطالعات شهرسازي و طراحي شهري جهت تجديد نظر در برنامه توسعه اراضي عباس آباد» توسط 
«شركت نوسازي عباس آباد» (وابسته به شهرداري تهران) به مشاوران همكار در چهار سطح ابالغ گرديد. اين مطالعات از سطح كالن تا 
تهيه طرح هاي معماري را شامل مي شود. مطالعات سطح كالن در راستاي تدوين الگوي استراتژيك (Design Strategy) توسعه اراضي 
و تعيين نقش و عملكرد هاي غالب قابل استقرار در اراضي توسعه، توسط مهندسين مشاور شاران به صورت مشترك با مهندسين مشاور 

نقش جهان پارس انجام گرفت.
     مطالعات سطح كالن، ضمن تشخيص نظم فضايي حاكم بر پهنه مركزي شهر تهران درصدد يافتن پاسخ هاي كليدي به چشم انداز توسعه 
سازمان فضايي در محدوده مركزي شهر تهران است و از اين زاويه ارتباط و انتظام اراضي توسعه عباس آباد را با استخوان بندي و الگوي 
توسعه فضايي مشخص مي سازد. از آنجا كه هدف پايه مطالعات راهبردي ارائه راهبردهاي توسعه اراضي عباس آباد است لذا محتواي مطالعات 

راهبردي محدود به حيطه كاربردي طرح جهت بهره گيري در انتظام فضايي و عملكردي با اراضي توسعه مي باشد.
پاسخ هاي  به  دستيابي  در صدد  و  بوده  استراتژيك  از سطح  دقيق تر  مقياس  در  عباس آباد  اراضـي  حوزه  در سطح  مطالعات  اهداف      
مشخص تري درخصوص نظام عملكردي، سازمان فضايي، سازمان كالبدي و سازمان بصري و سيماي شهري محدوده است، به گونه اي كه 
كليه قابليت هاي آن در اختيار توسعه شهر و شهروندان قرار گيرد. روش برخورد در اين ضرورت بازنگرى در توسعه اراضى تپه  هاى عباس آباد 
به منظور همنواختي با موارد زير حائز اهميت تشخيص داده شده و در دستور كار قرار گرفت. تا از سويي دربرگيرنده كليه فراز هاي اسناد 

قبلي بوده و هم نقصان احتمالي آنها را رفع كرده بايد و از سوي ديگر با شرايط كنوني تهران هم نواخت باشد:
     (الف) جايگاه امروزي كالن شهر تهران در شبكه كالن شهرهاي منطقه اي و جهاني و ضرورت هاي نوين سازي ساختار عملكردي و سازمان 

كالبدي _ فضايي تهران به منظور ارتقا نقش آن در سطح بين المللي؛
     ( ب ) پايبندي به توسعه پايدار و حفظ و ارتقاء كيفيت طبيعي و محيطي كالن شهر تهران؛

     ( پ ) تغييرات و تحوالن رخ داده در كالن شهر تهران و اراضي تپه هاي عباس آباد و محدوديت ها و فرصت هاي حاصل در اين تحوالت؛
     ( ت ) برقراري پيوند منطقي با ساختار كالبدي _ فضايي و عملكردي كالن شهر تهران و مجموعه شهري آن
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مطالعات ساختار تاريخى و فرهنگى «تهران _ رى»

كارفرما: اداره كل ميراث فرهنگى استان تهران
سال پروژه: 1380

محدوده پروژه: ايران، تهران

    تهران از سال هاي آغازين قرن حاضر (بعد از 1300 خورشيدي) به ورطه رشدي شتابناك افتاده است. اين رشد كه با تغيير الگوهاي 
خانوار، سكونت، معيشت، ... ونيز تهاجم وسايل نقليه موتوري تجهيز شده و باشبكه زيرساخت ها همگام بود، بنياد تهران قديم را دگرگون 

كرده است.
      امحاء هويت تاريخي تهران (از ديدگاه كالبدي _ فضايي) روندي داشته است كه با تخريب و برچيدن بناهاي با ارزشي كه ميراث فرهنگي 
شمرده مي شده اند، آغاز شد. به دنبال آن، فضاها و بافت هاي شهري دگرگون و ساختار (كالبدي _ فضايي) شهر مخدوش و باالخره چندان 
درهم و برهم شد كه ويژگي و تمايز عمومي خودرا از كف داد. به گونه اي كه اكنون بازشناسي اين ساختار در بسياري از موقعيت هاي تهران 

امروز كه به اعتبار پيشينه و اسناد، تهران قديم خوانده مي شود، براي هر ناظري ناممكن گرديده است.
     امحاء هويت تاريخي تهران تغييري نبوده است كه با حذف ميراث ها و ارزش هاي كالبدي _ فضايي پايان يابد، بلكه جايگزيني آن با آثار 
ضد ارزش هاي تاريخي و پديدآورنده كيفيت هاي نازل هم در معماري بناها و هم در محيط شهري، به نوبه خود پيامدي ناگوارتر و مضاعف 

را به همراه داشته است.
     توسعه معاصر تهران قطعاً نيازمند بازسازي ونوسازي بوده است. اما برآوردن اين نياز حتي اگر بالنده هم مي بود، جايگزيني ارزش هاي 
نوين با ارزش هاي تاريخي را موجه نمي كرد. بلكه مهم همنشيني و همزيستي انديشيده ارزش هاي كهنه و نو درشرايط تاريخي يك عصر 

معين است. تاريخ مجسم شهر اينگونه پديد مي آيد و به پايداري ادواري مي رسد.
     اين مطالعات برقراري تعادل ميان ارزش هاي تاريخي _ فرهنگي تهران در چارچوب يك توسعه شهري نونگر را هدف گيري مي كند. به 

كارگيري چنين روشي سابقه تجربه شده و تحقق يافته در ماوراء انديشه را نداشته است.
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طراحى شهرى خيابان فدائيان اسالم

كارفرما: شهردارى تهران _ سازمان زيباسازى
سال پروژه: 1376

محدوده پروژه: ايران، تهران

      «طراحي شهري خيابان فدائيان اسالم » از ميدان شهر ري تا مرز محدوده منطقه 20 در سال 1376 توسط سازمان زيباسازي شهرداري 
تهران به مهندسين مشاور شاران سپرده شد.

     اين پروژه شامل سه سطح از مطالعات به تفكيك سه مقياس مطالعات كالن، مياني و خرد به انضمام مرحله تهيه سند اجرايي پروژه در 
انتهاي سطح سه مي باشد كه شرح هر كدام از موراد ذكر شده به قرار زير است:

(الف) محدوده مطالعاتي سطح يك، كل تهران و به ويژه حوزه جنوبي آن است كه مناطق 15 تا 20 شهرداري تهران را در بر مي گيرد. موضوع 
اساسي اين سطح معرفي جايگاه خيابان فدائيان اسالمي در كالن شهر تهران به ويژه حوزه جنوبي است.

( ب ) محدوده مطالعاتي سطح دو با حلقه ارتباطي كمربند شهر ري، خيابان صفائيه _ جاده سوم، بزرگراه آزادگان، شهيد دستواره _ شهيد 
غيبي و خيابان قم مرزبندي شده است. موضوع اساسي اين سطح معرفي بازتاب هاي حيات شهري پيرامون سطح سه بر محدوده مداخله 

پروژه است.
( پ ) محدوده مطالعات سطح سه پهنه مداخله پروژه است و قلمرويي از خيابان فدائيان اسالم را شامل مي شود كه از جنوب تا ميدان شهر 
ري، از شمال تا محدوده منطقه 20 و از طرفين محور، حداكثر عمق دو پالك را پوشش مي دهد. موضوع اساسي اين سطح معرفي رفتارها، 

فعاليت ها و سازمان كالبدي _ فضايي است.
( ت ) سند اجرايي عصاره مطالعات انجام شده در سه سطح پروژه و حاوي تصميم سازي براي هرگونه اقدام و اجرا در محدوده سطح سه 

و نيز مواردي از ماوراء اين محدوده است.
     بنا نهادن توسعه اي پايـدار و همنواخت با حفاظت سرشت محور فدائيـان اسالم كه در عين حال پاسخگوي جريان حيات مدني معاصر 
باشد، تالش پروژه طراحي شهري خيابان فدائيان اسالم است. سازمان دادن چگونگي مداخله در خيابان فدائيان اسالم مبتني بر آميزه اي از 
آرايش كالبد و فضا، عاطفه جمعي، هنر، سالمت، ايمني و بهداشت محيط خواهد بود به گونه اي كه خيابان فدائيان اسالم در آينده پاسخگوي 

نياز كليه مراجعه كنندگان به فضا از هر قشر و گروه سني اعم از پير و جوان، ساكن و رهگذر، زائر و سياحتگر و ... باشد.
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7071

طرح باززنده سازى بافت مركزى شهر الهيجان

كارفرما: وزارت مسكن و شهرسازى _ شركت عمران
سال پروژه: 1375

محدوده پروژه: ايران، گيالن

«طرح  مطالعات  محتواي  است.  بوده  مركزي  بافت  هكتار   200 حدود  داراي  هكتار   1622 مساحت  با   1375 سال  در  الهيجان  شهر 
باززنده سازي بافت مركزي شهر الهيجان» معرف مرحله اي مقدماتي است كه محتواي امكان سنجي دخالت در بافت مركزي شهر الهيجان 

را داشته و عالوه بر بررسي عوامل موثر كالبدي و غيركالبدي در طرح ريزي معطوف به طراحي شهري شده است.
از ناهمنواختي عوامل كالبدي و غيركالبدي در جريان  بافت مركزي الهيجان، مشابه بسياري از بافت هاي قديمي شهرهاي ديگر، اساساً 
حيات مدني خود رنج مي برد. هدف از اين پروژه كارآمد كردن طرح از طريق مداخله در اين بافت شهري و در واقع برداشتن ناهمنواختي ها 
و فراهم كردن شرايط مساعد براي جاري كردن حيات مدني معاصر در آن مي باشد. در اين زمينه مهندسين مشاور شاران ابتدا به معرفي 
محدوده ها پرداخته و عوامل كالبدي و غيركالبدي در محدوده مطالعات را شناسايي نمود. شناسايي اين عوامل به تفكيك در سه پاره ويژه 

بافت مركزي شهر الهيجان صورت پذيرفت:
(الف) بافت كهن؛

( ب ) محوطه  مركز خدمات  اصلي  شهر؛
( پ ) محوطه  سياحتي  ـ تفريحي .

پس از اين گام از طريق تحليل و استنتاج، ضمن جمع بندي مطالعات، پيشنهادات، توجيهات و اثرات ناشي از مداخالت را در چهار بخش 
به اين شرح ارائه نمود:

(الف) پيشنهاد نوع دخالت الزم در هريك  از انواع  محدوده هاي  مورد مطالعه  به تفصيل مباني دخالت، موارد دخالت كالبدي، موقعيت و 
محدوده انواع دخالت و در نهايت نوع دخالت به تفكيك بازسازي ، نوسازي  و بهسازي؛ 

( ب ) ارزش هاي كمي و كيفي ناشي از دخالت با تفكيك موضوعي در دو زير مجموعه عوامل موثر كالبدي و عوامل موثر غيركالبدي؛
از  از ميراث ها، سازماندهي و پشتيباني  با توجه به مالحظاتي نظير جايگاه فراشهري و سرزمين، حفاظت  ( پ ) توجيه ضرورت دخالت 

دخالت خودانگيخته و ابقا فعاليت كشاورزي پيرامون شهر؛
( ت ) اولويت هاي دخالت به تفكيك در حوزه هاي مسكوني و خدماتي.

را  بافت  دراين  موارد ضرورت دخالت  و حادترين  متنوع ترين  معاصر،  با جريان حيات مدني  آن  تناقض  و  بافت كهن  كالبدي  مشخصات 
بوجود آورده است. لذا جستجوي اولويت هاي دخالت در اين بخش از بافت مركزي نسبت به ساير بخش ها برتري دارد كه در حوزه هاي 
شهري موجود در اين بافت انجام مي گردد، ضمن اين كه ترويج و فراهم كردن امكانات فعاليت هاي گردشگري و گذران اوقات فراغت يكي 
از خاستگاه هاي كليدي دخالت دربافت مركزي شهر الهيجان است و با استناد به توصيه طرح هاي فرادست و مطالعات مشاور در جستجوي 
الويت هاي دخالت در حوزه مسكوني، حوزه خدماتي و زمين هاي خالي در بافت كهن، بر انتخاب موارد معطوف به فعاليت هاي گردشگري و 

گذران اوقات فراغت تاكيد شده است.



    شهر يك ماهيت واحد است كه معضالت آن در اشكال مختلف ظاهر مي گردد. 
حل اين معضالت زماني ميسر خواهد بود كه برخوردي همه جانبه و هماهنگ با اين 
ماهيت واحد صورت پذيرد و مديران شهري برپايه اي مشترك ولي از ابعاد گوناگون 
مسئوليت خود را در حل معضالت و هدايت و كنترل توسعه شهري سازمان دهند.

    اين پايه مشترك طي فرآيند «برنامه ريزي شهري» و در قالب يك سند واحد و 
همه جانبه كه بر پايه اصول توسعه پايدار و پاسخگوي توسعه كيفي محيط شهري 
باشد، امكان پذير است. بدين ترتيب مي توان بين محيط طبيعي و مصنوع و انسان 
شرايط  با  تصميم گيري  انطباق  آن،  نتيجه  در  كه  آورد  به وجود  مناسب  رابطه اي 

موجود ميسر مي گردد.
و  بودن  دموكراتيك  اصل  به  احترام  سندي  چنين  تدوين  در  مهم  موارد  از     
ايجاب  شهر  كيفي  و  پايدار  توسعه  الزامات  كه  چرا  است  آن  بودن  مشاركت پذير 
مي كند تا اين سند هم برآورنده نيازهاي تصميم گيران (مديران شهري)، مجريان 
(نهاد هاي اجرايي عمومي و خصوصي) و بهره گيران (كليه شهروندان) بوده و هم از 

شفافيت كامل براي پاسخگويي به انواع مخاطبان برخوردار باشد.
تأمين اصول ياد شده مستلزم آن است كه اين سند ضمن پايبند بودن به اصولي 
كه تأمين كننده منافع عامه، ايمني و سالمت  باشد، درعين حال مهم ترين اصول در 
دموكراتيك بودن و مشاركت پذير بودن و بازتاب آن در محيط شهري كه برخورداري 
از حق انتخاب براي شهروندان و ايجاد تنوع و سرزندگي در محيط شهري است را 

نيز ميسر كند.
    آنچه مسلم است شهر پايدار مي بايد از ساختار و خصوصياتي برخوردار باشد كه 
تضمين كننده بقاي زندگي با كيفيت شهري بوده و ايمنى و سالمت شهروندانش 
را تأمين نمايد. اما براي دستيابي بدان، معيار واحدي وجود ندارد، چراكه جوامع 
همچنين  و  خود  اجتماعي  و  اقتصادي  زيست محيطي،  شرايط  برحسب  مختلف 
معيارهاي داوري جامعه شان، مفهوم پايداري شهري را ادراك مي كنند. با  اين حال 
پيروي مي كند مي بايست  آن  از  پايدار  الگوي يك شهر  كه  اصولي  مي توان گفت 
داده ها  بين  بتواند  و  داده  پوشش  را  شهر  اركان  تمام  كه  باشد  استوار  نظامي  بر 
قرباني  تا هيچ يك  كند  برقرار  تعادل  تنگناهاي شهر  و  توانمندي ها  و  و ستانده ها 

ديگري نشود.
    براساس آموزه هاي توسعه پايدار شهري و خصوصيـات آن، مهم ترين موضوعات 
در پايداري شهـر «جغرافياي طبيعي»، «شرايط اجتماعي» و «شرايط اقتصادي» 
آن در تعامل با يكديگر و با حوزه فراگير آن است. بنابراين براي رسيدن به توسعه 
پايدار شهري، هر يك از اركان توسعه مي بايست به توازن دروني و تعادل بيروني با 
حوزه فراگير خود دست يابند. الزمه اين توازن و تعادل عناصر، موازنه در هر يك از 
موضوعات و عوامل تأثيرگذار بر آن هاست كه در «برنامه ريزي شهري» مورد توجه 

قرار مي گيرد.

برنامه ريزي شهري در انگار شاران

تجربه هاى برنامه ريزى شهرى
2



برنامه ريزى شهرى

طرح جامع ويژه شهر ماسوله

تهيه طرح تفصيلى شهر ميبد

مطالعات طرح جامع ايستگاه راه آهن كرمان، يزد و بافق

مطالعات طرح جامع و راهبردى ايستگاه راه آهن كرج

تجديد نظر طرح جامع شهر اردكان

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جديد حوراء

طرح اصالح تقسيمات شهرى تهران

فناورى نوين اطالعات و الگوى توسعه شهرى (شهر شيشه اى)

مطالعات نظام رمزگذارى مكان ها در برنامه ربزى و مديريت شهرى

همكارى با شهردارى و بررسى مسائل توسعه شهرى منطقه 3

تهيه الگوى توسعه، طرح تفصيلى و همكارى با شهردارى منطقه 3 تهران

به هنگام سازى كاربرى هاى خدماتى نقشه هاى پايه وضع موجود شهر تهران 
و تحليل هاى مورد نياز

ساختمانى  توده هاى  استقرار  و  تراكم  توزيع  جامع  طرح  مطالعات  انجام 
كالن شهر تهران
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برنامه ريزى شهرى

طرح جامع و راهبردى ايستگاه هاى راه آهن كرمان، يزد و بافق 
(راه آهن كرمان)

كارفرما: شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران
سال پروژه: 1395

محدوده پروژه: ايران، كرمان

     توجه ويژه به تقويت شبكه حمل ونقل ريلي طي سال هاي اخير سبب گرديد تا بهبود شرايط ايستگاه هاي راه آهن كشور به عنوان يكي از 
عناصر اصلي اين شبكه مورد توجه قرارگيرد. از سوي ديگر تغيير رويكرد نسبت به عملكرد ايستگاه هاي راه آهن و تالش براي بدل نمودن 
اين ايستگاه ها از يك گره حمل ونقلي و تك عملكردي به يك پديده شهري با ماهيت پيچيده و چندبعدي با بهره گيري از سياست «توسعه 
مبتني بر حمل ونقل همگاني» و «شهرسازي ريل پايه»، سبب گرديد تا مطالعات طرح جامع ايستگاه راه آهن كرمان، از سوي شركت راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران در دستور كار قرار گيرد.
     عواملي نظيرموقعيت قرارگيري اين ايستگاه در مسير كريدورهاي ريلي ملي و بين المللي، نزديكي به معادن اصلي كشور و ارتباط مناسب 
با بنادر جنوبي سبب گرديده تا اين ايستگاه عالوه بر جايگاه ويژه در شبكه حمل ونقل ريلي از نقشي حائز اهميت در ساختار اقتصادي كشور 
برخوردار باشد. عالوه براين، موقعيت قرارگيري اين ايستگاه خارج از محدوده شهر از يك سو و وسعت باالي محدوده (718 هكتار) از سوي 
ديگر سبب گرديده تا اين ايستگاه علي رغم ايفاي نقش به عنوان يكي از عناصر دروازه اي شهر، فاقد ارتباط مناسب با ساير بخش هاي شهر 

باشد.
    پيچيدگي موضوع و تنوع در فعاليت هاي جاري در ايستگاه راه آهن كرمان سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت 
ايستگاه در 7 زمينه اصلي مطالعاتي شامل مطالعات زيست محيطي،معماري و شهرسازي، اقليمي و زمين شناسي، اقتصادي- اجتماعي، 
ريلي، تأسيسات مكانيك و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع بندي مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيك هر يك از 
زمينه هاي مذكور پرداخته شد. در نهايت در گام چهام با تلفيق نتايج بدست آمده در مراحل پيشين و بهره گيري از تكينيك ها و ابزارهاي 

متنوع طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاري و تصويري به شرح زير ارائه گرديد:
     (الف) اسناد نوشتـاري شامل: 1- اهداف و سياست هاي پيشنهادي طرح براي الگوهاي كالبـدي و عملكردي 2- برنامه اقدامات اجرايي، 
ضوابط و توصيه هاي عملياتي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت؛ 3- تعيين حدود و مشخصات طرح هاي تفصيلي و پروژه هاي ويژه مرتبط 

4- برنامه اقدامات اجرايي به تفكيك دستگاه هاي اجرا كننده
     ( ب ) اسناد تصويري شامل: 1-طرح آرايش خطوط ريلي و پالن هندسي ريلي 2- پالن لكه گذاري كاربري ها

     در نهايت، عالوه بر اسناد مذكور، در تدوين اين طرح تالش بر آن بوده تا توصيه هاي جهت كاربست هرچه بهتر سياست «توسعه مبتني 
بر حمل و نقل همگاني» جهت توسعه محدوده پيرامون ايستگاه راه آهن كرمان ارائه گردد.

از طريق آن محدوده  فراهم نمودن شرايطي است كه  نوين،  از رويكردهاي  بهره گيري  با  ايستگاهي  از تدوين طرح هاي جامع      هدف 
ايستگاه هاي راه آهن از عنصري تك عملكردي، جدا افتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهري به پديده اي پيچيده و چندبعدي بدل گردند كه 
عالوه بر ايفاي نقش به عنوان يك گره حمل ونقلي، به مقصدي جذاب، سرزنده و همه شمول، يك مركز اقتصادي پويا و سرزنده و زيرساختي 
دوستدار محيط زيست  بدل گردد. «طرح جامع ايستگاه راه آهن كرمان» تالش نمود تا ازطريق كاربست سياست «توسعه مبتني بر حمل ونقل 

همگاني» بستر مناسب جهت تحقق هدف مذكور را فراهم نمايد.
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برنامه ريزى شهرى

طرح جامع و راهبردى ايستگاه هاى راه آهن كرمان، يزد و بافق
(راه آهن يزد)

كارفرما: شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران
سال پروژه: 1395

محدوده پروژه: ايران، يزد

     تغيير رويكرد نسبت به عملكرد ايستگاه هاي راه آهن و تالش براي بدل نمودن اين ايستگاه ها از يك گره حمل ونقلي و تك عملكردي به 
يك پديده شهري با ماهيت پيچيده و چندبعدي با بهره گيري از سياست «توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني» و «شهرسازي ريل پايه»، 
سبب گرديد تا مطالعات طرح جامع ايستگاه راه آهن يزد، از سوي شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران در دستور كار قرار گيرد. اين 
ايستگاه به عنوان يكي از ايستگاه هاي تشكيالتي از جايگاه حائز اهميتي در شبكه حمل ونقل ريلي كشور برخوردار است. عالوه براين موقعيت 

قرارگيري آن در داخل محدوده شهر و مجاورت بخش مركزي شهر سبب گرديده تا به عنصري بسيار مهم در ساختار شهري بدل گردد. 
     پيچيدگي موضوع و تنوع در فعاليت هاي جاري در ايستگاه راه آهن يزد سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه 
اجتماعي، ريلي،  در 7 زمينه اصلي مطالعاتي شامل مطالعات زيست محيطي، معماري و شهرسازي، اقليمي و زمين شناسي، اقتصادي _ 
تأسيسات مكانيك و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع بندي مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيك هر يك از زمينه هاي 
مذكور پرداخته شد. در نهايت در گام چهام با تلفيق نتايج بدست آمده در مراحل پيشين و بهره گيري از تكينيك ها و ابزارهاي متنوع طرح 

جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاري و تصويري به شرح زير ارائه گرديد:
     (الف) اسناد نوشتـاري شامل: 1- اهداف و سياست هاي پيشنهادي طرح براي الگوهاي كالبـدي و عملكردي؛ 2- برنامه اقدامات اجرايي، 
ضوابط و توصيه هاي عملياتي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت؛ 3- تعيين حدود و مشخصات طرح هاي تفصيلي و پروژهاي ويژه مرتبط؛4- 

برنامه اقدامات اجرايي به تفكيك داستگاه هاي اجرا كننده؛
     ( ب ) اسناد تصويري شامل: 1- طرح آرايش خطوط ريلي و پالن هندسي ريلي؛ 2- پالن لكه گذاري كاربري ها.

   در نهايت، عالوه بر اسناد مذكور، در تدوين اين طرح تالش بر آن بوده تا توصيه هاي جهت كاربست هرچه بهتر سياست «توسعه مبتني 
بر حمل ونقل همگاني» جهت توسعه محدوده پيرامون ايستگاه راه آهن يزد ارائه گردد.

از طريق آن محدوده  فراهم نمودن شرايطي است كه  نوين،  از رويكردهاي  بهره گيري  با  ايستگاهي  از تدوين طرح هاي جامع      هدف 
ايستگاه هاي راه آهن از عنصري تك عملكردي، جدا افتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهري به پديده اي پيچيده و چندبعدي بدل گردند كه 
عالوه بر ايفاي نقش به عنوان يك گره حمل ونقلي، به مقصدي جذاب، سرزنده و همه شمول، يك مركز اقتصادي پويا و سرزنده و زيرساختي 
دوستدار محيط زيست  بدل گردد. «طرح جامع ايستگاهي ايستگاه راه آهن يزد» تالش نمود تا از طريق كاربست سياست «توسعه مبتني بر 

حمل ونقل همگاني» بستر مناسب جهت تحقق هدف مذكور را فراهم نمايد.
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برنامه ريزى شهرى

طرح جامع و راهبردى ايستگاه هاى راه آهن كرمان، يزد و بافق
(راه آهن بافق)

كارفرما: شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران
سال پروژه: 1395

محدوده پروژه: ايران، بافق

     توجه ويژه به تقويت شبكه حمل ونقل ريلي طي سال هاي اخير سبب گرديد تا بهبود شرايط ايستگاه هاي راه آهن كشور به عنوان يكي از 
عناصر اصلي اين شبكه مورد توجه قرارگيرد. از سوي ديگر تغيير رويكرد نسبت به عملكرد ايستگاه هاي راه آهن و تالش براي بدل نمودن 
اين ايستگاه ها از يك گره حمل ونقلي و تك عملكردي به يك پديده شهري با ماهيت پيچيده و چندبعدي با بهره گيري از سياست «توسعه 
مبتني بر حمل ونقل همگاني» و «شهرسازي ريل پايه»، سبب گرديد تا مطالعات طرح جامع ايستگاه راه آهن بافق، از سوي شركت راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران در دستور كار قرار گيرد.
     قرارگيري ايستگاه راه آهن بافق در مسير اصلي ترين چندراه مواصالتي كشور و نزديكى به منابع معدنى غنى در بخش مركزى ايران 
سبب گرديده تا اين ايستگاه به عنوان يكي از مهم ترين ايستگاه هاي راه آهن كشور از جايگاه ويژه برخوردار باشد به نحوي كه كوچك ترين 
اختاللى در عملكرد آن، از يكسو منجر به ايجاد اختالل در كل شبكه حمل ونقل ريلى شده و از سوي ديگر ساختار اقتصادي كشور (به ويژه 
بخش صنعت) را تحت تأثير قرار خواهد داد. عالوه براين، اين ايستگاه به عنوان يكي از عناصر مهم سازنده ساختار اصلي شهر مطرح بوده و 
به شكل چشمگيري بر توسعه شهر بافق مؤثر بوده است به گونه اي كه بخش اعظمى از محدوده شهر تحت تأثير توسعه خطوط ريلي و احداث 

ايستگاه راه آهن توسعه يافته است.
    پيچيدگي موضوع و تنوع در فعاليت هاي جاري در ايستگاه راه آهن بافق سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه در 
7 زمينه اصلي مطالعاتي شامل مطالعات زيست محيطي،معماري و شهرسازي، اقليمي و زمين شناسي، اقتصادي- اجتماعي، ريلي، تأسيسات 
مكانيك و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع بندي مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيك هر يك از زمينه هاي مذكور 
پرداخته شد. در نهايت در گام چهام با تلفيق نتايج بدست آمده در مراحل پيشين و بهره گيري از تكينيك ها و ابزارهاي متنوع طرح جامع 

ايستگاه در قالب اسناد نوشتاري و تصويري به شرح زير ارائه گرديد:
     الف) اسناد نوشتـاري شامل: 1- اهداف و سياست هاي پيشنهادي طرح براي الگوهاي كالبـدي و عملكردي؛ 2- برنامه اقدامات اجرايي، 
ضوابط و توصيه هاي عملياتي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت؛3- تعيين حدود و مشخصات طرح هاي تفصيلي و پروژهاي ويژه مرتبط؛3- 

برنامه اقدامات اجرايي به تفكيك داستگاه هاي اجراكننده؛
     ب) اسناد تصويري شامل: 1- طرح آرايش خطوط ريلي و پالن هندسي ريلي؛2- پالن لكه گذاري كاربري ها؛

   در نهايت، عالوه بر اسناد مذكور، در تدوين اين طرح تالش بر آن بوده تا توصيه هايي جهت كاربست هرچه بهتر سياست «توسعه مبتني 
بر حمل و نقل همگاني» در راستاي توسعه محدوده پيرامون ايستگاه راه آهن بافق ارائه گردد.

از طريق آن محدوده  فراهم نمودن شرايطي است كه  نوين،  از رويكردهاي  بهره گيري  با  ايستگاهي  از تدوين طرح هاي جامع      هدف 
ايستگاه هاي راه آهن از عنصري تك عملكردي، جداافتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهري به پديده اي پيچيده و چندبعدي بدل گردند كه 
عالوه بر ايفاي نقش به عنوان يك گره حمل ونقلي، يه مقصدي جذاب، سرزنده و همه شمول، يك مركز اقتصادي پويا و سرزنده و زيرساختي 
دوستدار محيط زيست  بدل گردد. «طرح جامع ايستگاهي ايستگاه راه آهن بافق» تالش نمود تا ازطريق كاربست سياست «توسعه مبتني بر 

حمل ونقل همگاني» بستر مناسب جهت تحقق هدف مذكور را فراهم نمايد.
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برنامه ريزى شهرى

طرح جامع و راهبردى ايستگاه راه آهن كرج

كارفرما: شركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران
سال پروژه: 1395

محدوده پروژه: ايران، البرز

     تغيير رويكرد نسبت به عملكرد ايستگاه هاي راه آهن و تالش براي بدل نمودن اين ايستگاه ها از يك گره حمل ونقلي و تك عملكردي به 
يك پديده شهري با ماهيت پيچيده و چندبعدي با بهره گيري از سياست «توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى» و «شهرسازى ريل پايه»، 

سبب گرديد تا انجام مطالعات طرح جامع و راهبردي ايستگاه راه آهن كرج، از سوي كارفرما در دستور كار قرار گيرد.
    عواملي نظير حجم باالي انتقال بار از اين ايستگاه ، برخورداري از پتانسيل باال در جذب مسافر (به ويژه مسير حومه اي) و نزديكي به 
تهران سبب گرديده تا اين ايستگاه به عنوان يكي از مهم ترين ايستگاه هاي تشكيالتي كشور مطرح باشد. از سوي ديگر، علي رغم وجود نقاط 
قوتي نظير فراگيري ايستگاه در بخش جنوبي و داخل محدوده شهر، فاصله اندك از ايستگاه مترو شهيد سلطاني (مترو تهران _ كرج)، 
وجود اراضي مناسب توسعه و ... از ارتباط عملكردي و كالبدي چندان مناسبي با ساير بخش هاي شهر برخوردار نبوده و به عنصري مزاحم 

و جداافتاده در بافت شهري بدل گرديده است.
     پيچيدگي موضوع و تنوع در فعاليت هاي جاري در ايستگاه راه آهن كرج سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه 
اجتماعي، ريلي،   _ اقتصادي  اقليمي و زمين شناسي،  در 7 زمينه اصلي مطالعاتي شامل مطالعات زيست محيطي، معماري و شهرسازي، 
تأسيسات مكانيك و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع بندي مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيك هر يك از زمينه هاي 
مذكور پرداخته شد. در نهايت و در گام چهارم با تلفيق نتايج به دست آمده در مراحل پيشين و بهره گيري از تكينيك ها و ابزارهاي متنوع 

طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاري و تصويري به شرح زير ارائه گرديد:
     (الف) اسناد نوشتاري شامل: 1_  اهداف و سياست هاي پيشنهادي طرح براي الگوهاي كالبدي و عملكردي؛ 2_ برنامه اقدامات اجرايي، 
ضوابط و توصيه هاي عملياتي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت؛ 3_ تعيين حدود و مشخصات طرح هاي تفصيلي و پروژه هاي ويژه مرتبط؛ 

4_ برنامه اقدامات اجرايي به تفكيك دستگاه هاي اجرايي. 
     ( ب ) اسناد تصويري شامل: 1_ طرح آرايش خطوط ريلي و پالن هندسي ريلي؛ 2_ پالن لكه گذاري كاربري ها. 

     درنهايت، عالوه بر اسناد مذكور، در تدوين اين طرح تالش بر آن بوده تا توصيه هايى جهت كاربست هرچه بهتر سياست «توسعه مبتنى 
بر حمل و نقل همگانى» جهت توسعه محدوده پيرامون ايستگاه راه آهن كرج ارائه گردد.

از طرين آن محدوده  فراهم نمودن شرايطي است كه  نوين،  از رويكردهاي  بهره گيري  با  ايستگاهي  از تدوين طرح هاي جامع      هدف 
ايستگاه هاي راه آهن از عنصري تك عملكردي، جداافتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهري به پديده اي پيچيده و چندبعدي بدل گردند كه 
عالوه بر ايفاي نقش به عنوان يك گره حمل ونقلي، به مقصدي جذاب، سرزنده و همه شمول، يك مركز اقتصادي پويا و سرزنده و زيرساختي 
دوستدار محيط زيست بدل گردد. «طرح جامع و راهبردي ايستگاه راه آهن كرج» تالش نمود تا از طريق كاربست سياست «توسعه مبتني 

بر حمل و نقل همگانى» بستري مناسب جهت تحقق هدف مذكور را فراهم نمايد.
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برنامه ريزى شهرى

تجديد نظر طرح جامع شهر اردكان

كارفرما: اداره كل راه و شهرسازى استان فارس
سال پروژه: 1393

محدوده پروژه: ايران، فارس

    شهر اردكان، شهري با قدمت سكونت هزار ساله، مركز شهرستان سپيدان واقع در استان فارس است. «تجديدنظر طرح جامع شهر 
اردكان» توسط اداره كل راه و شهرسازي استان فارس در سال 1393 دستور كار قرار گرفت. جمعيت اين شهر در سال 1390 برابر با 16661 
نفر و 433 هكتار مساحت آن است. تغييرات غيرقابل پيش بيني جمعيت و رشد شتابان ساخت و ساز و تحوالت ساختارشكنانه، توسعه منفصل 

و برون زاي شهر و تاثيرپذيري آن از تحوالت پيراموني ؛از خصوصيات رشد و توسعه اردكان و ضرورت تهيه اين طرح است.
     در فرآيند تهيه اين طر ح جامع، بررسي ها در سه سطح منطقه، حوزه نفوذ و شهر صورت پذيرفت. فهم شهر در ابعاد گوناگون برنامه ريزي 
و با در نظر گرفتن برهم كنش آن ها با هدف درك عميق از تحوالت گذشته و عوامل دخيل در آن و دستيابي به عوامل كليدي توسعه زا و 

توسعه زدا در مرحله شناخت شهر مدنظر قرار گرفت. برآيند اين مطالعات در زمينه هاي مختلف به شرح زير است:
(الف) بستر جغرافيايي: پيوند ناگسستني فرم شهر با بستر طبيعي آن و اطالع از دانش تطابق پذيري توپولوژي فضايي شهر در گذر زمان؛

( ب ) بستـر جمعيتي:كشـش پايين شهر در جـذب جمعيت پيراموني و نگهداشت جمعيت مستعد خـود و معلول بودن آن در تناسـبات 
منطقه اي؛

( پ ) بستر اجتماعي: ارتباط محله گرايي، روابط اجتماعي و عرفي با تقسيمات شهري؛
( ت ) بستر اقتصادي: تعامل رونق اقتصاد و بازار شهر با تحوالت منطقه اي و بازنده بودن در برابر قدرت ديگر شهرهاي نزديك؛

( ث ) بستر كالبدي: اساس توزيع خدمات و سرمايه و گرايش به توسعه بر شبكه دسترسي و جمعيت پذيري تاثيرگذار بر تغييرات كاربري 
و كالبدي و تراكم ساختماني شهر.

     تحليل شهـر و حوزه نفوذ با هدف نظم دهي به روابط متقابل در فرآيند توسعـه، متعادل كردن ساختارهاي شكل دهنده و ارتقاء كيفيت 
زيستي و پايداري شهر و پيرامون صورت گرفت و در چارچوب اصول و الگوي چرايي و چگونگي توسعه و زمينه سازي كمي و كيفي براي 

تعيين كجايي، زماني و مسئول اجراي طرح ها و برنامه هاي عمراني شهر و حوزه نفوذ ارايه گرديد.
     بر مبناي تحليل سوات و سناريوسازي هاي انجام شده در مرحله تحليل و با درك فرايند تغييرات و تحوالت شهر در اليه هاي زماني تا 
به امروز، چشم انداز متصور براي توسعه پايدار شهر اردكان در پيوند با عملكرد آن و در ارتباط با حوزه نفوذ تبيين گرديد. نقش پذيري شهر 
در اقتصاد و مديريت منطقه اي، با در نظر گرفتن ضرورت ها و الزمه هاي تحقق پذيري آن ها مطرح شد و چگونگي استفاده از اراضي شهر به 
منظور بهره مندي از مزيت هاي گردشگري در شهر و پيرامون و كارآمدي ديگر نقش هاي شهر پي ريزي شد و با تاكيد بر حفظ هويت و ارتقاء 

حس تعلق ساكنين و بكارگيري مشاركت تمامي ذينفوذان و ذينفعان شهر براي اجرايي تر شدن از طرح هاي قبلي برنامه ريزي شد.
     به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهر اردكان، عالوه بر تبيين چارچوب ها و اصول توسعه، طرح راهبردها و سياست ها و تهيه برنامه هاي 
موضوعي و موضعي با لحاظ زمان و اعتبار و مسئول انجام آن و ذكر شيوه هاي پشتيباني و هدايت اين برنامه ها؛ ضوابط و مقررات متناسب 

با شهر اردكان نيز تهيه گرديد.
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برنامه ريزى شهرى

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جديد حوراء

كارفرما: وزارت مسكن و شهرسازى _ شركت مادر تخصصى عمران شهرهاى جديد
سال پروژه: 1389

محدوده پروژه: ايران، همدان

     طرح جامع شهر جديد «حوراء» در نزديكي شهر همدان با جمعيت 120هزار نفر در افق طرح، به عنوان اولين نمونه شهرهاي با الگوي 
راستاي  در  باشد.  خود  زمان  در  خود  سرزمين  شهرسازي  اصول  بازتاب دهنده  كه  است  نوين  اجتماعي  اسكان  برنامه  اسالمي،   _ ايراني 
پاسخ دهي به اين اصول و دغدغه هاي امروز شهر، مباني نظري مورد استناد اين پروژه برآيند تطبيق و تدقيق مفاهيم روز شهرسازي دنيا و 

ميراث شهرسازي ايران در طي قرون متمادي از زمان باستان تا قرون پس از ورود اسالم است.
      باتوجه به بستر شكل گيري حوراء، مالحظات زيست محيطي مهم ترين بعد مورد توجه توسعه پايدار است؛ به گونه اي كه كمترين آسيب ها 
در محيط طبيعي بروز كند، رشد شهر چنان كنترل شود كه منابع طبيعي مجال بازپروري و ماندگاري پيدا كنند و باالخره محيط زيستي 
سالم تدارك شود. همان گونه كه عملكرد يك جانبه و محدود به حواشي مكان استقرار، اقتصاد طبيعي و يكدستي اهليت اجتماعي، پايداري 
شهر قديم در چارچوب بوم گرايي فراهم مي نمود. جلوه اين نگرش را مي توان در تمكين ساختار شهر از بستر طبيعي خود و پرهيز از تقابل 
با آن، در جانمايي شرايان ها، مكان يابي تاسيسات شهر، انتخاب گونه هاي مختلف مسكن و چگونگي جهت گيري آنها در مقابل باد و نور 
آفتاب مشاهده كرد. ايجاد ساختار اقتصادي قوي، پويا و انعطاف پذير و استقالل هرچه بيشتر از پشتيباني هاي برون زاد (بخش هاي دولتي 
و عمومي) و تكيه بر توانمندي هاي پاگرفته و درون زاد در كنار ايفاي تقش پشتيباني خدماتي از نظام توليد حوزه فراگير، پايداري شهر را 

براي ساليان متمادي تضمين مي كند.
    طراحى نظام تراكمى براساس تركيبي از پر و خالي به گونه اي كه عالوه بر همنشيني محيط هاي طبيعي و مصنوع، مساله اشراف با 
توده گذاري مناسب و متناسب با اقليم محدوده تحت كنترل باشد. استفاده از «رويكرد شهر كشاورزي» در قالب الگوي «چهارباغ» و رهايي 
قلمرو عمومي شهر از رفت و آمد خودرو ها، اتصال مراكز محالت از طريق مسيرهاي مستقل پياده و «قابل پياده روي بودن» شهر، در كنار 
قرار گرفتن اماكن مذهبي در امتداد اين مسير به گونه اي مسيري براي اجراي آيين هاي مذهبي بدون اختالل در سواره راه ها فراهم گردد. 
پايبندي به توان اكولوژيك زمين و اختالط كاربري ها در نظام كاربري زمين و تقسيمات شهري، دسترسي آسان و ارزان شهر، مويد طراحي 

مبتني بر مباني بوم گرايي است.
    تمدن درخشان و ديرينه دار ايران زمين كه ادوار باستاني و همچنين دوره اسالمي را در بر مي گيرد، پديد آمدن شهر در اين خطه، با 

هويتي يگانه را موجب گرديد. هويتي يگانه و مبتني بر عقالنيت كه امكان پاسخگويي به دغدغه هاي شهر امروز و فردا را فراهم مي كند. 
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برنامه ريزى شهرى

طرح اصالح تقسيمات شهرى تهران

كارفرما: شهردارى تهران _ مركز مطالعات و برنامه ريزى شهرى تهران
سال پروژه: 1388

محدوده پروژه: ايران، تهران

     در پي تشخيص عدم پاسخگويي تقسيمات شهري موجود تهران براساس طرح جامع تهران (1385) به علت وجود مشكالتي نظير واضح 
نبودن الزم مرز مناطق، كاهش انسجام كالبدي درون منطقه اي، عدم توازن جمعيتي و غيره، «طرح اصالح تقسيمات شهري» براساس ماده 
19 برنامه پنج ساله شهرداري تهران 1388_ 1392  دستور كار قرار گرفت. در همين راستا انجام مطالعات با رويكردي مسئله محور  انجام  

شد.
     هدف طرح، سهيم شدن در پياده سازي انديشه خروج كالن شهر تهران از بحران ناشي از بي توجهي به توسعه پايدار است. اين هدف در 

ارتباط با سه گانه «شهر _ شهروند _ مديريت شهري» و در قالب اهداف خرد زير پيگيري گرديد:
(الف) تامين شرايط حفاظت از دارائي هاي هويت بخش شهر و شهروند؛

( ب ) ايجاد شرايط رفاه و آسايش شهروند و توزيع عادالنه خدمات؛
( پ ) زمينه سازي براي مشاركت شهروندان در امر توسعه شهري؛

( ت ) بسترسازي نظام و رويه اعمال مديريت شهري.
     انجام اين امر از طريق شناخت راهبردي مسائل مرتبط با تقسيمات شهري تهران با توجه به پيچيدگي ذاتي آن و در ارتباط با سه گانه 
شهر، شهروند و مديريت شهري و درنهايت برنامه ريزي براي اصالح تقسيمات شهري تعريف شده است. در اين شناخت، تداوم تاريخي و 
سرشت خطي آن و خاستگاه و ويژگي هاي هر محدوده شهر _كه با ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهروندان در هم آميخته است_ 

مورد تاكيد قرار گرفت.
     پس از مميزي و سنجش مسائل، نياز هاي برنامه اي تدوين و اولويت بندي شده و منجر به تدوين الگوهاي پيشنهادي گرديد. از آنجا كه 
بستر توسعه شهرها در زيرساختي ترين اليه هاي خود مبتني بر «تاريخ تكوين و توسعه شهر» و يا مبتني بر «جغرافياي تكوين و توسعه 
شهر» است، الگوهاي تقسيمات شهري تهران نيز از اين امر مستثني نخواهد بود. در اين راستا پس از بررسي پيچيدگي هاي شهر تهران در 
قالب دو الگو ذكر شده، درنهايت دو گزينه ارائه گرديد. در مرحله بعد از طريق روش هاي AHP و Brain storming، معيارها و شاخص ها 
تدقيق و پس از سنتز نهايي از بين گزينه ها، گزينه مبتني بر تاريخ تكوين و توسعه شهر به عنوان گزينه برتر انتخاب شد. طرح تقسيمات 

شهري بر اين مبنا و با توجه به موارد زير تدوين گشت:
(الف) مراحل تاريخي رشد تهران؛

( ب ) استخوان بندي و ساختار فضايي؛
( پ ) شكل گيري و استقرار طبقات اجتماعي.

محله  و 539  ناحيه  منطقه، 161  بر  11  تهران مشتمل  تقسيمات شهر  تهران»  تقسيمات شهري  اصالح  براساس «طرح  درنهايت      
گرديد.

     فرآيند سازمان دهي تغييرات مشتمل بر معرفي تغييرات و تشخيص عوارض احتمالي، سازمان دهي تغييرات نظام تقسيمات پيشنهادي 
و ارائه دستورالعمل ها و ضوابط تدوين گرديد كه سازمان دهي تغييرات و عوارض احتمالي به ترتيب مراحل زير انجام گرفت:

(الف) تدوين چارچوب فكري الگو شامل مواردي نظير نهادسازي، سياست گذاري، فرهنگ سازي و غيره؛
( ب ) تدوين چارچوب ابزاري الگو شامل منابع انساني، مادي و مالي؛

( پ ) تدوين چارچوب عملياتي الگو از طريق تعريف موضوع اقدامات، مديريت و مجري اقدامات و غيره با تاكيد بر انسجام، مشاركت پذيري، 
شفافيت و اجرائي بودن اقدامات.
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برنامه ريزى شهرى

تهيه طرح تفصيلى شهر ميبد

كارفرما: شهردارى ميبد
سال پروژه: 1387

محدوده پروژه: ايران، يزد

      شهر ميبد با 3264 هكتار مساحت و 66907 نفر جمعيت در استان يزد واقع شده است. وجود باغات همپيوند با بافت شهر، قلعه باستاني 
نارين قلعه و غيره، شرايطي را فراهم نموده تا شهر ميبد در فهرست سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي قرار گيرد.

    «طرح تفصيلي شهر ميبد» علي رغم پيروي از شرح خدمات همسان در راستاي قانون گرايي، رويكردي ويژه به توانمندي هاى نهفته، 
نقصان ها، ميراث هاى شهري و نوگرايي از طريق كاربست ديدگاه هاى نوگراي طراحي شهري دارد. به گونه اي كه در كنار تبعيت از راهبردها 
و سياست هاي طرح جامع مصوب شهر در چارچوب كالبدي، مفاهيمي نو را از طريق اجراي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي در شهر ايجاد 
نمود. به اين ترتيب به منظور پاسخگويي به مسائل توسعه شهري باغشهر ميبد بر بستري از مراقبت اصالت هاي نهفته در اين شهر، محصول 

نهايي اين طرح درقالب ضوابط و مقررات متداول طرح هاى تفصيلي، در كنار تدوين «سياس تهاي توسعه شهري» توليد شده است.
     سياست، ابزاري قابل تفسير در جهت هدايت مداخالت توسعه شهري است به گونه اي كه با ايجاد تعبير كالبدي _ فضايي يگانه اي براي 

هر قطعه، ميتواند ريخت بندي متنوعي را منسجم با ساختار شهر ايجاد كند.
     مبناى سياست هاى توسعه شهري ميبد بر تدارك بسترها و برانگيختن استعدادهاي ويژه باغشهر ميبد استوار است. استعداد و هويتي 
كه در دهه هاى اخير دستخوش فرسايشي منجر به نابودي شده و در نهايت منجر به از بين رفتن اصالت شهر خواهد شد. ابقاء و حفاظت از 

اصالت ويژه ميبد در گرو دو مالحظه به شرح زير دنبال شد:
(الف) ابقاء و حفاظت آثار بازمانده ميراث هاى فرهنگي باستاني و تاريخي با نمونه هايى همچون نارين قلعه
( ب ) ابقا ء و توسعه كشتزارهاي درون و در پيوند با آن باززنده سازي رشته قنات هاى متروكه و مخروبه

     پيشنهادات كليدي طرح به منظور افزايش ميزان تحقق پذيري آن در پنج زمينه قابل دسته بندي است:
(الف) پايداري باغشهر: پيش نياز اين پايداري، باززنده سازي قنات ها، به عنوان منبع تامين آب ديرينه ميبد است.

( ب ) ايجاد غنا و سرزندگي: بازنمايي ارزش هاي نهفته در بافت قديمي (سكونتگاه و كشتگاه)، دستيابي به استاندارهاي بهينه و قابل حصول 
و در عين حال ارزش آفريني در نوسازي ها ضرورت مديرت شهري است.

( پ ) بهره برداري از ثروت هاي شهري: تاكيد بر حفاظت از ثروت هاي بازمانده و يگانه اي نظير نارين قلعه، قنات ها، باغات و مزارع و تدوين 
الگوهاي نوسازي مبتني بر اصـالت گرايي و بازشناسي اين ثروت ها از اصلى ترين رئوس در اين زمينه است.

( ت ) سرمايه گذاري: مشاركت مالك وسرمايه گذار در بهره برداري از ثروت هاي شهري و فعال كردن بودجه مداخالت در عهده شهرداري در 
اين راستا از موارد ضروري است.

( ث ) پشتيباني: بخش هاي عمومي و دولتي پرچمدار مداخله در بافت هاي قديمي شده و در كنار آن تدابير منسجم و هماهنگ سازي 
مشاركت نهادهاي ذيربط با كمك ساير تمهيدات پشتيبان اجراي طرح تفصيلي خواهند بود.
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برنامه ريزى شهرى

طرح جامع ويژه شهر ماسوله

كارفرما: سازمان مسكن و شهرسازى استان گيالن
سال پروژه: 1385

محدوده پروژه: ايران، گيالن

     طرح جامع ويژه شهر ماسوله به عنوان يك شهر ممتاز و نمونه اي برجسته از ميراث فرهنگي در مقياس ملي (به شماره ثبت 1090) و 
محلي با رويكرد توسعه پايدار تدوين شد. شهر ماسوله كه با جمعيتي نزديك به 600 نفر در جنوب غربي استان گيالن در بخش سردارجنگل 
فومن واقع شده است، نمونه بارزي از همسازي اقليم با شهر است. اين شهر تاريخي و توريستي كه خانه هاي آن به واسطه قرارگيري در شيب 
تند كوه به صورت پلكاني اند، معروف ترين روستاي پلكاني ايران است. در اين راستا بر اساس مباني توسعه پايدار، الگوي جديد توسعه شهر 

با هدف ابقاء و احياي هويت ماسوله، پايداري كالبدي فضايي و توسعه اقتصادي آن تعريف شد.
      هويـت ماسوله آميزه اي از هويـت هاي طبيعي، مصنوعي، فرهنگي و اجتماعي است. با توجـه به ويژگى هاي طبيعي منحصربه فرد ماسوله، 
پايداري محيطي به معناي حفظ سرمايه طبيعي از اهميت بااليي برخوردار است. استفاده از نكات مثبت طبيعي براي ايجاد آسايش ساكنين 
و جذب گردشگر با تبعيت از اصول همساز با اقليم در جهت سوق دادن توسعه آسيب رسان به توسعه پايدار و مصونيت از آسيب ها از نكات 
كليدي موردتوجه در طرح بوده است. مفهوم پايداري و توسعه پايدار با درك ارزش هاي پايدار تاريخي منطقه كامًال قابل بازيابي است. بر اين 
اساس با تكيه بر گنجينه هاي بومي، رهيافت هايي همساز با بسترهاي موجود و هم راستا با هويت و سيماي شهري منطقه براي الگوي توسعه 
شهر تبيين شد. رهيافت هايي كه قابليت تطبيق با شيوه هاي امروزين زندگي و بهره گيري از مزاياي تكنولوژي نوين و تركيب آن با شرايط 
اقليمي و سنتي منطقه را داشته و ضمن ماندگاري مردم بومي و حفظ فرهنگ، منجر به رونق اقتصادي و گردشگري شهر مي شوند. همچنين 
براي دستيابي به توسعه هماهنگ، حفظ اقتصاد شهر مبتني بر سنت ها و سوابق ديرين و نيز توسعه آن با كاربست راهكارهاي معاصر در 

صنعت گردشگري با اتكاء بر شناخت دقيق از قابليت هاي ماسوله و منافع گروه هاي مختلف بهره بردار از فضا مورد توجه بوده است. 
     هدف نهايي، تدوين الگويي براي يك شهر پايدار بر اساس ويژگي هاي محيط طبيعي و تاريخي با بازشناسي اصول و مباني توسعه پايدار 
در بستر غني و با ارزش موجود و با كمترين آسيب به طبيعت و احترام به بستر طبيعي و تاريخي شهر ماسوله بود تا ضمن حفظ هويت و 

ارزش هاي موجود شهر، امكان برون رفت آن شهر از تنگناهاي موجود و ارتقاء همه جانبه ميسر شود.

9293



برنامه ريزى شهرى

فناورى نوين اطالعات و الگوى توسعه شهرى (شهر شيشه اى)

كارفرما: وزارت مسكن و شهرسازى
سال پروژه: 1382

محدوده پروژه: ايران، تهران

    يكى از مهم ترين فرصت هايي كه فناورى نوين ارتباطى و اطالعاتى (ICT) پيش روى قرار مى دهند امكان استفاده از مهندسى مجدد 
معمارى دولت و قابل دسترس تر، كارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است. استفاده از ICT در فرآيند حكومت گرى (Governance) موجب 
پايدار شدن واقعيتى به نام دولت الكترونيك (E – Government) شده است. دولت الكترونيك و حكومت گرى الكترونيك الزمه حكومت 
بر جامعه اطالعاتى است. به عبارت ديگر براى حكومت بر جامعه اطالعاتى و مديريت آن نياز به خلق دولت الكترونيك است و نمى توان با 

ساخت و فرآيند سنتى دولت جامعه اطالعاتى را مديريت كرد.
     روى اين اصل مى توان به هر نهاد دولت با اين ديد نگريست و براى بازآفرينى آن نهاد در موقعيت تغييرات بنيادى رخداده چاره جست. 
پروژه شهر شيشه اى از اين منظر به وزارت مسكن و شهرسازى مى پردازد و مى كوشد تا راهكارهاى اجرائى اين تغيير ساختار را بيابد و مورد 

تدقيق قرار دهد.
     اهداف اين طرح به تفكيك مراحل عبارتند از:

    1. شناخت، تعريف و مدل شناسى مفهوم دولت الكترونيك؛ 
    2. شناخت و تعريف تغييراتى كه نگره دولت الكترونيك در نظام اجرائى وزارت مسكن سبب مى شود؛ 

     3. شناخت استانداردهاى اجرائى، معرفى و دسته بندى آن ها به ترتيبى كه مورد استفاده و درجه اولويت آن ها در اجراى نظام الكترونيك 
وزارتخانه مى تواند مثمر ثمر باشد؛

    4. بازتعريف مفهوم زمين و تغيير نگره ساختارهاى اطالعاتى كه مشخصات و اطالعات زمين را در نظام شهرى و كشورى نگهدارى 
مى كنند؛ 

     5. بازتعريف ساختار اجرائى وزارت مسكن در نظام دولت الكترونيك؛ 
     6. شناسايى مدل نظام موجود وزارت مسكن و ارائه راه هاى آلترناتيوى كه در اين مرحله گذار قابل اجرا است و مقايسه تطبيقى هركدام 

از آن ها؛ 
     7. تعريف عناوين پروژه هايى كه اجراى آن ها بايد در دستور كار اين تغيير ساختار قرارگيرد؛.

     8. شناسايى روال هاى امنيتى و حفاظت اطالعات در سيستم هاى قابل استفاده در مجتمع سازى دولت هاى الكترونيك؛
     9. شناسايى راهكارهاى مجتمع سازى پروژه هاى مشابه در زيرنظام هاى وزارتخانه يا نظام هاى وابسته
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برنامه ريزى شهرى

 3 منطقه  شهردارى  با  همكارى  و  تفصيلى  طرح  توسعه،  الگوى  تهيه 
تهران

كارفرما: شهردارى تهران _ معاونت شهرسازى و معمارى
سال پروژه: 1382

محدوده پروژه: ايران، تهران

    تهيـه الگوي توسعه، طرح تفصيلي و همكاري با شهرداري مناطق، به تفكيك مناطق 22 گانه، توسط 22 مهندسين مشاور برگزيده 
صورت گرفت. منطقه سه با مساحت حدود 2945 هكتار و جمعيت 293,181 نفر در سال 1385 با توجه به وجود مراكز شهري و عبور 
محورهاي شاخص شهري، از مناطق مهم و تاثيرگذار تهران به شمار مي رود كه تهيه الگوي توسعه و طرح تفصيلي آن به مهندسين مشاور 

شاران سپرده شد.
     اين طرح در ادامه مطالعات گام اول توسعه مناطق تهران در سال 1380، و در چارچوب تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران، 

پس از تعيين چشم انداز توسعه و الگوي توسعه منطقه 3، به ارائه طرح تفصيلي براي اين منطقه مي پردازد. 
     در راستاي ايجاد هماهنگي و همسويي طرح جامع و تفصيلي، چشم اندازها، اهداف و راهبردهاي الگوي توسعه منطقه پس از مطالعات 
شناخت و تحليل SWOT  با بررسي جايگاه منطقه در طرح جامع تهران و با توجه به چشم اندازها، اهداف و راهبردها تدوين گشت.  الگوي 
توسعه منطقه با توجه به جايگاه آن در سازمان فضايي طرح جامع تهران و پس از بررسي و الگوي موجود منطقه و الگوي توسعه منطقه در 

ارتباط با مناطق همجوار، تهيه شد.
     در طرح تفصيلي منطقه سه، پهنه بندي استفاده از اراضي براساس مباني و اصول پهنه بندي مشتمل بر موارد زير مطالعه و درنهايت 

منجر به ارائه مشخصات پهنه ها و اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري گرديد:
(الف) حوزه هاي فعاليتي شامل شناسايي گروه هاي كاربري، رده كاركردي هر فعاليت، ماهيت فعاليت ها در برخورداري از زمين، فعاليت هاي 

داراي ساختار تك فعاليتي و چندفعاليتي و چگونگي شمار و تواتر مراجعات در فعاليت ها؛
( ب ) حوزه ترافيكي شامل توليدسفر، جذب سفر و شناسايي گنجايش پاركينگ ؛

( پ ) حوزه تراكمي مشتمل بر بررسي اندازه قطعات، سطح اشغال زمين و تراكم ساختماني؛
( ت ) هويت محيطي بر مبناي واقع شدن منطقه سه در محل تالقي دو محور تاريخي و طبيعي تهران و قابليت هاي محيطي آن مورد 

بررسي قرار گرفت؛
( ث ) شبكه پياده و شيوه گزينش بستر آن در راستاي ارتقاي كيفيت روابط اجتماعي و به اقتضاي موقعيت و ويژگي هاي مكاني مشتمل بر 

بررسي مواردي نظير محيط طبيعي، پوشش حمل و نقل عمومي، محالت قديمي، ميراث هاي شهري و منطقه اي و گره هاي نشانه اي.
    رويكـرد جديد طرح تفصيلى تهران برپايه نظـام منطقه بندي، دستاورد مطالعات «نظام رمزگذاري مكان ها در برنامه ريزي و مديريت 
شهري»، انجام شده توسط اين مهندسين مشاور، به حساب مي آيد، كه مي بايست با تكميل مطالعات و ايجاد بسترهاي مناسب، شرايط 

تحقق مطالعات را فراهم نمود.
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برنامه ريزى شهرى

انجام مطالعات طرح جامع توزيع تراكم و استقرار توده هاى ساختمانى 
كالن شهر تهران

كارفرما: شركت پردازش و برنامه ريزى شهرى
سال پروژه: 1381

محدوده پروژه: ايران، تهران
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برنامه ريزى شهرى

همكارى با شهردارى و بررسى مسائل توسعه شهرى منطقه 3

كارفرما: شهردارى تهران _ سازمان مشاور فنى و مهندسى شهر تهران
سال پروژه: 1380

محدوده پروژه: ايران، تهران

     به منظور تدوين برنامه توسعه براي شهر تهران، مطالعات و بررسي مسائل توسعه شهري مناطق 22گانه تهران در سال 1380 به مشاوران 
اين شهر واگذار شد. در اين راستا پروژه حاضر پس از بررسي وضعيت منطقه 3 شهر تهران، ميزان جمعيت پذيري منطقه، سطوح كاربري 
مورد نياز و نقش و جايگاه منطقه 3 در شهر تهران را تعيين كرده و  به ارائه راه حل و تعريف پروژه هاي موضعي و موضوعي براي پاسخگويي 
به مسائل اين منطقه و شهر تهران پرداخته است. همچنين در پايان مطالعات به مسائل مديريت شهري و نيز وضعيت درآمد و هزينه 

شهرداري (مطالعات ماليه) منطقه پرداخته شده است.
     منطقه 3 داراي 2945/3 هكتار مساحت است و به استناد سرشماري نفوس و مسكن سال 1375 جمعيت آن بالغ بر 237301 نفر 

است. 
     در نقشه كاربرى اراضى منطقه 3 به طور كلى دو حوزه عملكردى شامل «حوزه مسكونى» و «حوزه خدمات فرامنطقه اي» به روشني 

ديده مي شود. ويژگي هاي اين دو حوزه به قرار زير است:
(الف) حوزه خدمات فرامنطقه اي كه بافتي درشت دانه دارد شامل دو مجموعه شهري با مشخصات زير است:

      (1) حوزه واقع در شمال غربي منطقه كه حدود 500 هكتار مساحت دارد و عمده ترين عناصر آن عبارتند از شهربازي، نمايشگاه بين المللي، 
هتل استقالل، صداوسيما، پارك ملت، بيمارستان قلب، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، مجموعيه ورزشي انقالب و ....؛

     (2) حوزه اراضي عباس آباد واقع درجنوب منطقه كه 559 هكتار مساحت دارد و بخش اعظم آن با مساحت حدود 350 هكتار در منطقه3 
و دو بخش ديگر آن يعني پارك سوار بيهقي در منطقه 6 و مصلي در منطقه 7  قرار گرفته اند. اين حوزه داراي طرح جامع بوده و به جز 
مصلي و پارك سوار بيهقي، كاربري هاي عمده اي چون پارك طالقاني، بانك مركزي، فرهنگستان جمهوري اسالمي ايران و كتابخانه ملي از 

جمله عناصر شهري اصلي طرح هستند.
( ب ) حوزه  مسكوني كه بافتي ريزدانه دارد و كاربري هاي  متنوعي را دربر گرفته است كه در معابر اصلي عمدتاً به صورت راسته هاي فعاليتي 

و در برخي از قسمت هاي آن به صورت هسته ها و مجموعه هاي فعاليتي مي باشد.
     عوامل استخوان بندي كالبدي منطقه3 عبارتند از:

     (الف) حوزه مسكوني كه بخش اعظم پهنه منطقه پوشانده است؛
     ( ب  ) حوزه خدمات فرامنطقه اي كه دو حوزه مجزا را تشكيل داده است؛

     ( پ  ) مجراها متشكل از:
    (1) شبكه معابر شرياني كه الگويي شطرنجي _ شانه اي دارد و محورهاي آن عمدتاً در جهات شمالي _ جنوبي و يا شرقي _ غربي 

استقرار يافته  اند؛
     (2) مسيل ها كه راستاي عمومي شمالي _ جنوبي دارند.

     بزرگراه مدرس منطقه 3 را به دونيمه شرقي _ غربي تقسيم كرده است. با وجود اينكه هردوي اين نيمه ها عوامل اصلي استخوان بندي 
منطقه را در بر دارند، اما نهايتاً هريك با استخوان بندي متفاوتي شكل گرفته اند. نيمه هاي شرقي و غربي منطقه توسط مفصل محوري بلوار 
ميرداماد با يكديگر مرتبط مي شوند. اين بلوار كه يك راسته تجاري _ خدماتي است با تقاطع سه راه به راسته هاي نظير و موجود در دونيمه 
منطقه يعني خيابان هاي وليعصر و شريعتي منتهي مي شود. درنتيجه، گسيختگي دو نيمه منطقه و نيز گسيختگي منطقه از مناطق شمالي 

و جنوبي توسط تركيبي از اين راسته ها (فقرات) كه الگويي H شكل دارد پيوند مي خورد. 
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مطالعات نظام رمزگذارى مكان ها در برنامه ريزى و مديريت شهرى

كارفرما: شهردارى تهران _ شركت پردازش و برنامه ريزى شهرى
سال پروژه: 1379

محدوده پروژه: ايران، تهران

     زمين و مكان دو عامل كليدي در تعيين و تبين ساختار مصنوع شهر بر بستر طبيعي  آن است، به تعبيري مي توان گفت زمين ابعاد 
دو بعدي و مكان ابعاد سه بعدي اين ساختار را سازمان مي دهند. ازاين رو درك درست از رابطه ميان موقعيت زمين و جوهره مكان از يكسو 

متضمن مطلوبيت ساختار كالبدي _ فضايي شهر و از سوي ديگر منادي افزايش كارآيي و كيفيت محيطي شهر است. 
     جوهره مكان ها كه برآيند سه عامل بنا، فعاليت و شهروند است با يكديگر متفاوت و هر يك بازتابي منحصر به خود را در محيط شهري 
بروز مي دهد (چراكه هرگونه تغيير در عوامل سه گانه موجب تغيير در جوهر آن است)، اين درحالي است كه موقعيت زمين ها نيز در پهنه 
شهر با يكديگر ارزش هاي مادي متفاوت را دارا مي باشند، ازاين رو تنوع موقعيت هاي زمين در پهنه شهر از يكسو و گوناگوني جوهره مكان ها 

از سوي ديگر، موجب مي گردد تا براي استقرار مكان ها در موقعيت هاي بايسته فرصت هاي مناسب فراهم آيد. 
    تشخيص رابطه منطقي ميان موقعيت زمين و جوهره مكان نيازمند ابزار تعريف شده است. اين ابزار مي بايد بتواند از يكسو با در نظر 
گرفتن عوامل موثر در كارآمد كردن هر مكان و از سوي ديگر شناخت توانمندي موقعيت هاي متفاوت زمين در برآورد انواع نيازهاي شهري، 

شرايط الزم براي گزينش زمين مناسب جهت استقرار هر مكان را فراهم سازد.
     كم و كيف وجود چنين ابزاري در نظام هدايت و كنترل تحول توسعه كالن شهر تهران بسيـار حايز اهميت است. گرايش جهاني در ايجاد 
تحول در نظام هدايت و كنترل توسعه شهرها مبتني بر ارزش هاي كيفي موجد تحول در ابزار كنترل توسعه نيز بوده است. عقب ماندگي نظام 
هدايت و كنترل توسعه كالنشهر تهران نسبت به نظام هاي بالنده، عمال تحول در ابزار كنترل را فراهم نساخته و به همين سبب كفايت آن ها 
را در پاسخگويي به نيازهاي كيفي شهر به شدت دچار مشكل كرده است. مطالعات حاضر درصدد است تا با ارائه تصوير درست از قابليت هاى 

ابزار موجود و بهره گيري از دست آوردهاي جهاني بر ميزان كارآيي آن ها بيافزايد.  
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به هنگام سازى كاربرى هاى خدماتى نقشه هاى پايه وضع موجود شهر 
تهران و تحليل هاى مورد نياز

كارفرما: شركت پردازش و برنامه ريزى شهرى
سال پروژه: 1379

محدوده پروژه: ايران، تهران
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    ناكارآمدي يك فرآيند فزاينده، داراي اثرات تجمعي با رابطه بازخوردي ميان 
وجوه كاركردهاي شهري است كه با آسيب  رساني موردي به شهر آغاز و در صورت 
ميزان  با  متناسب  كشور  هر  مي گردد.  موجب  را  شهر  در  بحران  و  تداوم،  زوال 
و  ناكارآمدي  با موضوع  و همنواخت   (... و  (پيشرفته، درحال توسعه  توسعه يافتگى 

شدت آن (حد تاب آوري يا بحران) تدابير متفاوتي را اتخاذ مي نمايد.
قدرت  و  پيش بيني  غيرقابل  حوادث  مقابل  در  شهر  توانايي  به  «تاب آوري»    
به  شهر  تجهيز  طريق  از  و  دارد  اشاره  حادثه  وقوع  در صورت  آن  برگشت پذيري 
برنامه هاي  برنامه هاي مؤثر و مكمل در كنار طرح ها و  امكانات موردنياز و تدوين 

شهري ميسر مي گردد.
    «بازآفريني شهري» به واقع عقالئي نمودن فرآيند توسعه شهرها در كنار برآورد 
نيازها و حفظ حقوق منبعث از اركان بازآفريني (شهر، شهروند و مديريت شهري) 
با محوريت رويكردها و الگوهاي مطلوب در چارچوب يك نظام يكپارچه است كه 
از  با ويژگي هاي هر بخش  امروزه به عنوان تنها راه دستيابي به توسعه همنواخت 

شهر، در دستور كار توسعه مي باشد.
    بر اين اساس رويكرد در تهيه اسناد مربوط به بازآفريني در قالب موارد زير تعريف 

شده است:
     (الف) نگاهي جامع به توسعه همه جانبه با استفاده از مفاهيم پايداري و تاب آوري 

شهري؛
    ( ب  ) جامع نگري با ملحوظ داشتن چالش هاي مبتالبه شهرها و مصاديق آن در 

وجوه متفاوت؛
    ( پ  ) ايجاد فضاي تعقل و پرهيز از برخورد كليشه اي و از پيش مفروض؛

   ( ت  ) سوق دادن امر توسعه و منابع به عرصـه عمومي و منافع عامه به جاي 
تمركز بر عرصه خصوصي و تامين كننده منافع فردي؛

 (PSR) مفهومي»  «چارچوب  از  ناكارآمدي ها،  انواع  بازآفريني  و  شناسايي  در     
«فشار _ وضعيت _ پاسخ» به عنوان يك چارچوب پذيرفته شده بين المللي استفاده 
و  «وضعيت»  «فشار»،  ساختاري  ركن  سه  از  متشكل  كه  چارچوب  اين  مى شود. 
«پاسخ» است، بر اين اصل استوار است كه فعاليت هاي انساني مي تواند بر محيط 
زندگي و طبيعي «فشار» وارد  كند و در يك رابطه علت و معلولي، كميت و كيفيت 
منابع و زندگي را در «وضعيت» متفاوتي با قبل از وارد شدن فشار قرار دهد، از اين رو 
نياز است جامعه براي مقابله با «وضعيت» پديد آمده (در زمينه هاي زيست محيطي، 
واكنش  نامطلوب  وضعيت  به  روشن  «پاسخ»  يك  ارايه  با  اقتصادي)  و  اجتماعي 

منطقي نشان دهد.

حفاطت و مرمت شهري/ بازآفريني شهري در انگار شاران

تجربه هاى مرمت و بازآفرينى شهرى
3
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ساماندهى بافت هاى فرسوده شهر قم

شناسايى بافت فرسوده شهر سبزوار

طرح بهسازى بافت هاى فرسوده شهر كرج

طرح بهسازى و نوسازى بافت فرسوده شهر كبودرآهنگ

بازآفرينى  هدف  ناكارآمد  محدوده هاى  و  محله ها  شناسايى  خدمات  انجام 
شهرى و راهكارهاى اجرايى آن (در شهر ساوه)

شيوه نامه تعيين محدوده هاى هدف بهسازى و نوسازى شهرى و راهكارهاى 
اجرايى مداخله در آن ها

طرح ساماندهى تپه مرادآب كرج

طرح بهسازى و نوسازى بافت فرسوده شهر ياسوج

مطالعات مراقبت بافت قديم كرمان

تهيه برنامه و طرح اجرايى مرمت و بهسازى محور تاريخى _ فرهنگى كرمان

طرح ساختارى مالشيه اهواز

راهنماى شناسايى و مداخله در بافت هاى فرسوده

نظارت بر اجراى پروژه هاى بازپيرايى و مرمت ميدان حسن آباد
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هدف  ناكارآمد  محدوده هاى  و  محله ها  شناسايى  خدمات  انجام 
بازآفرينى شهرى و راهكارهاى اجرايى آن (در شهر ساوه)

كارفرما: شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
سال پروژه: 1394

محدوده پروژه: ايران، ساوه

عالي  شوراي  آن»  اجرايي  راهكارهاي  و  شهري  بازآفريني  هدف  ناكارآمد  محدوده هاي  و  محله ها  «شناسايي  شيوه نامه  آزمـون  براي     
شهرسازي و معماري شهر ساوه را به عنوان پرچم دار برگزيد.

     شهر ساوه با مساحت 2800 هكتار و جمعيتي (سرشماري سال 1390 بالغ بر 201 هزار نفر) در استان مركزي ايران واقع شده است. 
ساوه در زمره شهرهايي از ايران است كه به دليل استقرار صنايع گوناگون و جاذب نيرو در شهرك هاي صنعتي پيرامون، هدف مهاجرت 
شهروندان جوياي كار و رانده از شهرهاي غرب و شمال غرب كشور شود. هجوم شتابناك اين مهاجران كه خارج از پذيرش و گنجايش ساوه 
با دشواري هاي چندجانبه زيست محيطي، اجتماعي،  ناگزير  بود موجب گرديد حدود يك سوم جمعيت كنوني شهر حاشيه نشين شود و 

اقتصادي و كالبدي درآميزد.
     مطالعات شهر ساوه مطابق شيوه نامه، با هدف يافتن ناكارآمدي ها و همچنين برنامه ريزي براي اقدامات اجرايي، در دو مرحله به قرار زير 

انجام پذيرفت:  
    (الف) در مرحله اول پس از تشكيل پايگاه داده از ميان شاخص هاي شناسايي ناكارآمدي ها، شاخص هايي كه در شهر ساوه مصداق 
داشتند تعيين و بر اساس آن ها بلوك هاي ناكارآمد شناسايي و با توجه به ميزان اهميت ناكارآمدي ها در قالب ابعاد حياتي، هويتي و ادواري، 
اولويت بندي گرديد. در اين مرحله امكان توليد انواع نقشه ها شامل نقشه هاي تك شاخص يا تركيبي بر اساس نيازهاي مديريت شهري 

وجود دارد؛
     (ب) مرحله دوم در دو بخش به قرار زير تدوين گرديد:

     (1) تهيه سند اجرايي شامل تهيه شناسنامه براي محله هاي هدف بازآفريني و ارائه راهكارهاي رفع ناكارآمدي به تفكيك شاخص ها؛
    (2) تهيه سند مديريتي كه حاوي اطالعاتي جامع از ناكارآمدي ها در محالت است و مديران شهري با استفاده از اين سند مي توانند 

اولويت بندي مرحله اول را با توجه به امكانات فني، مالي و مادي و نيازهاي شهر و شهروندان، بازنگري كنند.
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و  شهرى  نوسازى  و  بهسازى  هدف  محدوده هاى  تعيين  نامه  شيوه 
راهكارهاى اجرايى مداخله در آن ها

كارفرما: شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهر ايران
سال پروژه: 1393

    تجربه بهسازي و نوسازي شهري در ايران در دهه اخير، در زمينه شناخت مسائل ناكارآمدي و چگونگي مداخله در بافت هاي شهري 
و به ويژه شناسايي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد، با مدنظر قراردادن مصوبه «شاخص هاي شناسايي بافت هاي فرسوده» مورخ 1385/2/11 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با استفاده از سه شاخص «ناپايداري»، «ريزدانگي» و «نفوذناپذيري» و اعمال آن بر روي شهرهاي 

كشور، صورت پذيرفته است.
     ناديده گرفتن بسياري از مؤلفه هاي تأثيرگذار در شناسايي ناكارآمدي شهري و همچنين عدم تمايز ميان بافت هاي گوناگون شهري از 
حيث تاريخي، جغرافيايي، اقليم و ارزش هاي مستتر در هركدام، به انضمام نگراني هاي اخير از بي دفاع بودن شهرها در مقابل حوادث و يا 
به طور كلي هرگونه فشار مضاعف و نامتعارف ناشي از رشد كمي لجام گسيخته و يا ساير نابه ساماني هاي اقتصادي، اجتماعي و ...  ضرورت 
بازنگري در رويكرد و روند بهسازي و نوسازي شهري ايران را عيان ساخته است. بر اين مبنا طرح «شيوه نامه تعيين محدوده هاي هدف 
بهسازي و نوسازي شهري و راهكارهاي اجرايي مداخله در آن ها» به منظور دستيابي به محصول مورد انتظار از سوي شركت مادر تخصصي 

عمران و بهسازي شهري ايران به عنوان متولي امر تعريف گرديده است.
      هدف اصلي شيوه نامه، برون رفت شهرهاي ايران از شرايط بحراني كنوني، از طريق آگاهي بر تمام مسائل حاكم به منظور توسعه يكپارچه 
شهري است. بنابراين  در گام اول، شناسايي مسائل ناكارآمدي شهري در زمينه هاي گوناگون (منابع، ارزش ها و سرمايه ها) مدنظر قرار گرفت. 
بهره گيري از نگاه جامع و دانش امروزي در قالب الگوهاي مطلوب (شهر فشرده، بوم گرا، سبز، متابوليك، ايمن، باهويت، دموكراتيك، هوشمند) 
و اتخاذ رويكرد «بازآفريني شهري»، تدوين اهداف و چشم انداز مرتبط بر مبناي موضوعات جاري را به عنوان ماحصل گام نخست در پي 
داشته است. آنچه كه در اين ميان حائز اهميت است، محوريت موضوع پايداري و تاب آوري شهرها به منظور قائق آمدن بر ناكارآمدي هاي 

شهري مي باشد كه به عنوان سنگ بناي پروژه، زمينه ساز پيشبرد گام هاي پسين گرديد.
    در گام دوم، فاصله ميان الگوهاي مطلوب و مصاديق موضوعات در شهرهاي ايران،  تدوين معيارها و شاخص هاي ناكارآمدي به منظور 
سنجش وضعيت بافت هاي شهري را به عنوان مقصود در پي داشته است. در گام پاياني به منظور مداخله در بافت هاي شهري كه به طور قطع 
ناكارآمدي گوناگوني را برمي تابنند عالوه بر اولويت بندي مسائل بر مبناي مالحظات حياتي،  هويتي و ادواري،  بر مبناي بستر جغرافيايي و 

تاريخي ويژه هر يك از بافت ها و سياست هاي توسعه شهري كه تحت نظر مديريت شهري است،  نوع مداخله اتخاذ مي گردد. 



مرمت و بازآفرينى شهرى

114115

طرح ساماندهى تپه مرادآب كرج

كارفرما: شهردارى كرج
سال پروژه: 1393

محدوده پروژه: ايران، البرز

      محدوده تپه مرادآب شهر كرج به سبب پيشينه شكل گيري غيررسمي آن به عنوان يك بافت ناكارآمد شهري كه از انواع مسائل كالبدي، 
... رنج مي برد، قابل شناسايي است. در اين ميان برخورداري محدوده از ويژگى هاي طبيعي (توپوگرافي، شيب و  عملكردي، اجتماعي و 
ديد و منظر منحصربه فرد)، به عنوان پتانسيلي در جهت توسعه شهر كرج در قالب يك مركز شهري _ فراشهري براي پذيرش كاربرى ها 
تفريحي در طرح هاى فرادست مدنظر قرارگرفته است.  عدم توجه پيشنهادات طرح هاى فرادست به شرايط  و فعاليت هاى گردشگري _ 
زمين نگارى بستر محدوده و همچنين تفاوت ميزان جمعيت پذيرى محدوده در طرح جامع با طرح تفصيلي، بازنگري شرايط برنامه ريزى 
و طراحي محدوده، به منظور انطباق با واقعيات و بهره بردارى بهينه از قابليت و توان اراضي موجود را در قالب طرح ساماندهي تپه مرادآب 

ضروري ساخته است.
     در طرح ساماندهي به منظور دستيابي به الگوي ساختار كالبدي _ فضائي پيشنهادي به عنوان ماحصل مرحله اول، ابتدا مطالعات اسناد 
فرادست براي تعيين جايگاه محدوده استخراج گرديد و مقايسه آن ها با وضع موجود، در دستور كار قرار گرفت. در ادامه با معرفي نيازهاي 
تدوين  پيش نياز  به عنوان  كارفرما  خواست  و  فرادست  طرح هاي  در  ملزوم  موارد  با  موجود  شرايط  انطباق  آن ها،  اولويت بندي  و  محدوده 

چشم انداز، اهداف و ... صورت پذيرفت.
      هدف اصلي طرح ساماندهي تپه مرادآب كرج، خروج بافت محدوده از انزوا و تبديل آن به بافت شهري كارآمد با جايگاه شايسته، برجسته 

و متمايز مي باشد كه به منظور حصول به هدف اصلي و عملياتي نمودن آن اهدافي در مقياس خردتر نيز مدنظر قرار گرفته است:
(الف) هدف 1: ارتقاء منزلت مدني تپه مرادآب در قالب يك محدوده كارآمد شهري؛

( ب ) هدف 2: بهره برداري بهينه از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در محدوده؛
( پ ) هدف 3: ارتقاء سطح رفاه و كيفيت زندگى در محدوده به منظور اسكان گروه هاي گوناگون اجتماعي

    بر مبناي اهداف تدوين شده و همچنين با مدنظر قراردادن اصول و مفروضات پايه براي ارائه الگوي ساختار كالبدي _ فضائي، نحوه 
مداخله در هريك از عناصر تشكيل دهنده ساختار محدوده در قالب «حفاظت» ، «اصالح» و «برچيدن» تعيين گرديد كه به تفكيك مي توان 

به برخي از آن ها اشاره كرد:
(الف) حفاظت: وضعيت كلي توپوگرافي و شيب محدوده و همچنين كاربرى ها و معابر واجد ارزش نگهداري؛

( ب ) اصالح: تكميل شبكه دسترسي از طريق انطباق معابر اصلي بر خطوط تراز؛
( پ ) برچيدن: نظام عرصه و اعيان فاقد هرگونه ارزش ماندگاري.

    پس از انطباق وضعيت شيب با شبكه معابر پيشنهادي، بلوك بندي مجدد محدوده به عنوان شالوده پهنه بندي پيشنهادي ارائه گرديد. 
(با  عمل  به عنوان طرح مالك  جامع  در طرح  تعيين شده  گوناگون  تراكم هاي  با  مسكوني  پهنه هاي  تخصيص  پيشنهادي،  پهنه بندي  در 
هدف تنوع اجتماعي محدوده) و همچنين مطابقت نوع پهنه مسكوني با وضعيت شيب، عالوه بر رعايت ضوابط و مقررات، جمعيت پذيري 
حداكثري محدوده را نيز به دنبال داشته  است. همچنين ارتقاء عملكردي محدوده در قالب يك مركز گردشگري _ تفريحي و رفع كمبودهاي 

كاربري هاي خدماتي در وضع موجود نيز در پهنه بندي پيشنهادي با تعريف پهنه هاي مشخص مورد توجه قرار گرفته است.



مرمت و بازآفرينى شهرى

116117

طرح بهسازى و نوسازى بافت فرسوده شهر ياسوج

كارفرما: وزارت مسكن و شهرسازى _ شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهر ايران
سال پروژه: 1390

محدوده پروژه: ايران، كهگلويه بويراحمد

      شهر ياسوج در بستري كوهستاني و پرعارضه و در اقليمي نيمه سرد تا سرد، مركز استان كهكيلويه وبويراحمد و در جنوب شرقي شهرستان 
بويراحمد واقع شده است. شهر مساحتي حدود 1822 هكتار و بنا به سرشماري 1385 جمعيتي بالغ بر 100544 نفر را دارا است. ياسوج 
در دهه چهل خورشيدي شكل گرفته و در روند رشد و توسعه آن روستاهايي به شهر پيوسته و محالت فعلي شهر را تشكيل  داده اند. بافت 
فرسوده شهر، گسسته و متشكل از هسته اوليه شهر و هسته هاي روستايي پيوسته به آن است كه با مساحت 279/7 هكتار در شهر پراكنده 

است و جمعيت 23760 نفري را در خود جاي داده است.
    «طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر ياسوج» مبتني بر شرح خدمات سه سطحي شركت عمران و بهسازي شهري ايران، ابتدا 
تدقيق محدوده بافت فرسوده طبق شاخص هاي شوراي عالي معماري و شهرسازي، پس از آن بررسي طرح هاي فرادست و وضع موجود، ارائه 

پيشنهادات و در نهايت معرفي پروژه هاي الويت دار انجام شده است. 
     بافت فرسوده ياسوج، بافت هايي عمدتا شطرنجي، با ميانگين قطعات 360 مترمربع است كه در مقايسه با بافت هاي متناظر ساير شهرها 
نسبتا درشت دانه اند. اين بافت ها در 13 محله واقع در چهار ناحيه شهر به صورت پراكنده و همچنين در حوزه مسكوني واقع شده  و با كمبود 

خدمات محله اي مواجه اند.
    چشم انداز طرح، بافتي ايمن، پايدار و برخوردار از خدمات شايسته يك شهروند امروزي را مدنظر قرار داده و با اهداف كالن زير تالش 

نموده اين چشم انداز را محقق سازد:
(الف) برخورداري از محيطي ايمن و پايدار، پاك و سالم

( ب ) بهبود آسايش و رفاه شهروندان به عنوان نيازهاي اساسي
( پ ) حفظ و بهبود چرخه حيات اقتصادي بافت

( ت ) داراي هويت 
( ث ) پاسخگو به زندگي معاصر

    طرح، بافت فرسوده پراكنده ياسوج را در قالب يك كل واحد مورد بررسي قرار داده و سازمان فضايي اين محدوده را با هدف اصالح 
و تقويت نظام شبكه، تامين كمبودهاي خدماتي با پيشنهاد مراكز محله و ناحيه و حفظ و ساماندهي محالت قديمي و با هسته روستايي 
پيشنهاد كرده است. پروژه هاي پيشنهادي در قالب دو دسته تامين خدمات و عمران و توسعه، پياده سازي اهداف كالن طرح را در بافت هاي 

فرسوده ياسوج بر عهده دارند.



مرمت و بازآفرينى شهرى

118119

طرح بهسازى و نوسازى بافت فرسوده شهر كبودرآهنگ

كارفرما: وزارت مسكن و شهرسازى _ شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهر ايران
سال پروژه: 1389

محدوده پروژه: ايران، همدان

     شهر كبودرآهنگ در بستري دشتي و بدون عارضه و در اقليمي سرد، مركز شهرستاني به همين نام در شمال شرق استان همدان است. 
شهر بنابر آمار 1390، برابر با 20349 نفر و مساحت كل آن حدود 508 هكتار مي باشد كه محدوده اي به وسعت 95 هكتار از آن را بافت 
فرسوده تشكيل داده است. پيشينه شهر به دوره كريم خان زند بازمي گردد و قدمتي نزديك به 400 سال دارد. بافت فرسوده كبودرآهنگ 

به صورت پيوسته در محدوده مركزي شهر واقع شده و تقريبا نيمي  از جمعيت شهر در آن سكونت دارند.
     «طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر كبودرآهنگ»  مبتني بر شرح خدمات سه سطحي شركت عمران و بهسازي شهري ايران، 
ابتدا تدقيق محدوده بافت فرسوده، پس از آن بررسي طرح هاي فرادست و وضع موجود، ارائه پيشنهادات و در نهايت معرفي پروژه هاي 

الويت دار انجام شده است. 
     محدوده نهايى بافت فرسوده شامل چهار محله قديمى شهر با خصوصياتى نظير الگوى اندام واره، كاربرى مسكونى و كمبود خدمات 
شديد، فاقد استحكام بودن بيش از 80 درصد ساختمان ها و با ميانگين مساحت 206 مترمربعي قطعات، نسبتا درشت دانه در مقايسه با 

بافت هاي متناظر در ساير شهرها مي گردد.   
     مطالعات سطح يك با عنوان مطالعات راهبردي، با هدف پركردن خال مطالعات طرح هاي فرادست انجام شد. در سطح دو شناخت وضع 
موجود و ارزيابي طرح تفصيلي با هدف ارزيابي پيشنهادات طرح تفصيلي در رابطه با بافت فرسوده، شناخت وضع موجود محدوده با استفاده 
از مدل SWOT و سياست گذاري و تعريف پروژه هاي محرك انجام گرفت. در نهايت تعريف پروژه هاي محرك و امكان سنجي در سطح سه 
با هدف برنامه ريزي كلي فضايي _ عملكردي محدوده هدف، امكان سنجي مقدماتي پروژه ها و ارزيابي آن ها و حساس سازي مردم صورت 

پذيرفت.
اقتصادى  بازگرداندن جايگاهى سكونتگاهى، هم تراز جايگاه  ارتقاء كيفى كالبدى و زيست محيطي محدوده و  بر  با تكيه      چشم اندازي 

محدوده، در شهر تدوين گشت.
    تمهيدات كليدي جهت مقايسه و الويت بندي پروژه هاي محرك در راستاي ارتقا كيفيت محيط شهري كبودر آهنگ ، نوسازي اماكن 
مسكوني فرسوده و فاقد استحكام و تامين اراضي اختصاص يافته به رفع كمبود كاربري هاي خدماتي بوده و از طريق تدقيق سازمان فضايي 

محدوده با رعايت مفروضات طرح تفصيلي (طرح باالدست) و با مالحظاتي نظير موارد زير پيش بيني شده است:
نزديكترين  معابر محلي، جاذبه  نفوذ پذيري  پيرامون،  معابر عمده  داشتن جاذبه  درنظر  با  محله  مركز  باز عمومي  فضاي  مكان يابي  (الف) 
و  فعال ترين  در  ناحيه  مركز  جانمايي  و  آن  كردن  سرزنده  به منظور  فضا  مجاورت  در  تجاري  خدمات  استقرار  فعاليت،  عمده  قطب هاي 

جاذب ترين موقعيت شهري در محدوده بافت فرسوده؛
( ب ) حفاظت لبه دندانه اي به مثابه جلوه اي از اصالت بافت.

     در راستاي تكميل اين تمهيدات تهيه طرح معماري، اولويت بندي محدوده هاي هدف از طريق پيمايش اقتصادي و اجتماعي، تاكيد بر 
برنامه ريزي مشاركتي و تهيه ساختار اجرايي _ مديريتي و مالي طرح انجام شده است.



مرمت و بازآفرينى شهرى

120121

طرح بهسازى بافت هاى فرسوده شهر كرج

كارفرما: شهردارى كرج
سال پروژه: 1388

محدوده پروژه: ايران، البرز

     ساماندهي بافت هاي فرسوده و نيازمند بهسازي قسمتي از شهر كرج شامل محالت حصار، حصار باال، آسياب برجي، كالك نو، كالك باال، 
شيخ آباد، و خيابان اهري، جمعاً به مساحت 248 هكتار مي باشد.

     مرحله اول: تهيه طرح ويژه بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شامل:
     قسمت اول: شناسايي و توانسنجي؛

     قسمت دوم: چشم انداز بافت در طرح فرادست؛
     قسمت سوم: تهيه طرح بهسازي و نوسازي بافت (ايدئوگرام و طرح تفصيلي ويژه).

     مرحله دوم: تهيه اسناد طراحي شهري:
     (1) طرح پيشنهادي؛

     (2) مديريت اجرايي طرح.



مرمت و بازآفرينى شهرى

122123

شناسايى بافت فرسوده شهر سبزوار

كارفرما: سازمان مسكن و شهرسازى استان خراسان رضوى
سال پروژه: 1385

محدوده پروژه: ايران، خراسان رضوى

     طرح «شناسايي بافت فرسوده شهر سبزوار» با هدف برنامه ريزي براي نوسازي و بهسازي 183 هكتار بافت قديم و مركزي شهر در سال 
1385 دستور كار قرار گرفت. بافت مذكور در ناحيه سه شهرداري سبزوار واقع شده و 43 هكتار بافت تاريخي و ارزشمند و حدود 140 هكتار 
بافت پيراموني آن تحت عنوان بافت فاقد ارزش را براساس اعالم كارفرما دربرگرفته و براساس سرشماري نفوس  و مسكن 1375 جمعيتي 

برابر با 22907 نفر (سال 1382 جمعيت 24144 نفر) در ناحيه سه سكونت داشتند. 
     پس از انجام مطالعات پايه شامل بررسي هاي عمومي كالبدي، جمعيتي، شبكه معابر و ...، از طريق سنجش تعاملي، پايگاه مناسبي براي 
اتخاذ تصميم در تدوين برنامه توسعه و الگوي مناسب براي ناحيه فراهم گرديد و اهداف و راهبردها در زمينه هاي محيط طبيعي، سوانح و 
آسيب ها، مديريت بحران،  پايداري فرهنگي و تاريخي، پايداري اجتماعي، پايداري اقتصادي، گردشگري، سازمان فضايي، عملكرد و فعاليت، 

ساختار كالبدي، توسعه شهري ناحيه، شبكه ارتباطي، مديريت و مشاركت پذيري تدوين گشت.
از  پس  سبزوار  باارزش  بافت  محدوده  در  شده  انجام  مطالعات  براساس  ارزش،  فاقد  و  باارزش  فرسوده  بافت  محدوده  تدقيق  از  پس     
آسيب شناسي در زمينه هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي، كاربري، نظام ارتباطي، عناصر ساختماني و ...، عوامل موثر بر فرسايش بافت و 
نابساماني هاي عملكردي و كالبدي محدوده شناسايي و چشم انداز طرح برمبناي بازگرداندن بافت داراي ارزش به چرخه فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و كاركردي شهر و ايفاي نقش موثر در توسعه و عمران مركز شهر تبيين و راهكارها و الگوي توسعه طرح بر اساس آن تعيين 
گرديد. در بافت فرسوده فاقدارزش براساس مطالعات انجام شده، با توجه به تكاليف تعيين شده در طرح هاي فرادست، بررسي وضعيت 
كنوني، ظرفيت هاي بافت و ... خطوط و ايده هاي اصلي نوسازي تدوين و چشم انداز توسعه آن برمبناي توسعه يكپارچه بافت هاي فاقد ارزش 

و باارزش در يك مجموعه همپيوند و ايجاد محيطي برخوردار از امنيت، آسايش، آرامش و رفاه براي ساكنان تدوين شد. 
    محصوالت طرح شامل تدوين ضوابط و مقررات ساختماني، دستورالعمل هاي اجرايي در خصوص نماسازي، نوع مصالح و رنگ، تعريف 
پروژه هاي طراحي شهري و معماري و برآوردهاي مالي پروژه ها، ارائه چگونگي مشاركت مردمي و تشكيالت هدايت و كنترل شهري و منابع 

مالي طرح است.
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ساماندهى بافت هاى فرسوده شهر قم

كارفرما: شهردارى قم
سال پروژه: 1384

محدوده پروژه: ايران، قم

      با توجه به قدمت ديرينه شهر قم و وجود بافت هاي ناكارآمد در آن، در سال 1385 «طرح ساماندهي بافت هاي فرسوده شهر قم» با هدف 
شناسايي بافت هاي فرسوده شهر، توسط شهرداري قم تعريف شد. مساحت شهر در سال 1385 برابر با 12128/55 هكتار و جمعيت آن 
براساس برآورد 1380معادل 930629 نفر محاسبه شده است. شناسه هاي تعيين و شناسايي بافت هاي فرسوده، برپايه «راهنماي شناسايي 

و مداخله در بافت هاي فرسوده»، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري _ تهيه شده توسط اين مهندسين مشاور _ تعيين شد. 
    در مرحله اول به كمك شناسه هاي تعريف شده و براساس داده هاي موجود، محدوده بافت هاي فرسوده شناسايي گرديد و پس از آن 
تدقيق محدوده اين بافت ها از طريق برداشت هاي ميداني صورت پذيرفت. به اين ترتيب كه ابتدا وضعيت شهر در هر يك از شناسه ها مورد 
 (SPATIAL ANALYST) از روش با استفاده  از شناسه ها شناسايي شد. سپس  بررسي قرار گرفته و محدوده هاي مشمول هر يك 
در سيستم اطالعات جغرافيايي (GIS) جمع بندي كلي مطالعات انجام شده حاصل مي شود. براين اساس شناسه ها در سه دسته وضعيت 
كالبدي، وضعيت مديريت شهري و وضعيت اجتماعي تفكيك شده و با استفاده از ضريب وزني هر شناسه و هم پوشاني اليه ها نتايج نهايي 
حاصل گرديد. در آخرين بخش از مرحله اول گونه هاي بافت فرسوده به كمك سه عامل دوره زماني، گونه ارزش بافت و وضعيت حقوقي _ 

ثبتي عناصر بافت تعيين گرديد.
      در مرحله دوم بر اساس نوع و ميزان فرسودگي تعيين شده در  بخش هاي مختلف شهر، اولويت هاي مداخله برپايه امكانات و سياست هاي 

دستگاه هاي اجرايي تعيين شد. سپس گونه هاي مداخله در هريك از انواع بافت هاي فرسوده شناسايي شده، تعيين شد. 
  مداخله در اينگونه بافت ها داراي ابعاد متفاوت همچون «ابعاد اقتصادي، ابعاد اجتماعي، عملكرد مديريت شهري، ساختار زيرساخت ها، شكل 
كالبدي، استحكام مصالح ساختماني، ابعاد كاركردي» است. از اينرو با توجه به حيطه اختيارات شهرداري و موضوعات مدنظر اين نهاد ازميان 
موضوعات ياد شده، موضوع مداخله كالبدي و ساماندهي ابعاد كاركردي بافت ها داراي اولويت بوده، براي دستيابي به اين هدف به تفكيك 

هر يك از دو موضوع ياد شده،  فرآيند زير مدنظر قرار گرفت:
     (الف) تعيين اولويت مداخله از زاويه كالبدي ازطريق:

     (1) شناخت شناسه  هاي«استحكام بنا، نفوذپذيري،مورفولوژي، دانه بندي»؛
     (2) تعيين محدوده هاي مداخله از منظر ايمني شهروندان.

     ( ب  ) تعيين اولويت مداخله از زاويه كاركرد از طريق:
     (1) شناخت شناسه  هاي (كاربري ناسازگار، ساخت وساز غيرمجاز)؛

     (2) تعيين محدوده  هاي مداخله از منظر سالمت شهروندان.
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راهنماى شناسايى و مداخله در بافت هاى فرسوده

كارفرما: وزارت مسكن و شهرسازى _ معاونت شهرسازى و معمارى
سال پروژ : 1383

محدوده پروژه: ايران، تهران

      بافت هاي فرسوده شهري، بخشي جدايي ناپذير از هويت شهرهاي امروز ايران به شمار مي آيند. گاه اين بافت ها، به جاي مانده از شهرنشيني 
دوران گذشته و گاه حاصل جريان هاي نابسامان دوره معاصر در درون و حاشيه شهرها شكل گرفته اند. خاستگاه اين بافت ها هر چه كه 
باشد، هزينه هاي هنگفت بنا نمودن بافت هاي جديد و يا انديشيدن تدبيري جهت بازگرداندن حيات شهري به اين بافت ها چالش فراروي 
مديريت شهري در چشم انداز توسعه شهرهاي ايران به شمار مي آيد. «راهنماي شناسايي و مداخله در بافت هاي فرسوده» در پي همين 
رويكرد در دستور كار معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي، به عنوان متولي امر توسعه شهري، قرار گرفت تا ارزش هايي 

را در ميان انبوهي از نابساماني ها يافته و بازگرداندن حيات شهري به اين بافت ها را چاره انديشي نمايد.
    در شناسايي بافت هاي فرسوده شهري، چهار عامل تعيين كننده مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. شناخت گونه بافت به عنوان اولين 
عامل در رويارويي و ورود به مسئله در اولين گام صورت پذيرفت. در اين گام بافت ها از طريق شاخص هاي دوره زماني، نوع ارزش بافت و 
موقعيت استقرار، وضعيت ثبتي و مجوز ساخت به سه دسته بافت هاي داراي ميراث، بافت هاي شهري و بافت هاي حاشيه اي تفكيك گشت. 
شناخت گونه مداخله (نوع اقدام) به عنوان دومين و حساس ترين عامل در رويارويي با بافت هاي فرسوده، به اين دليل كه ذهنيت پيشين و 
و هويت آينده يك بافت با گونه مداخله بر پيكره شهر، نقش مي بندد و به جاي  مي ماند، مورد بررسي قرار گرفت. بررسي اين عامل از طريق 
شاخص هاي هدف مداخله، محتواي مداخله، شكل مداخله، زمينه مداخله، بستر شكل مداخله و حد وفاداري به گذشته انجام شد كه در 

نهايت به تصميم گيري از سه نوع مداخله منجر گرديد:
(الف) بهسازي : با هدف كلي بهبود بخشيدن به وضعيت بافت و عناصر دروني آن؛

( ب ) نوسازي:  با هدف بازآفريني هستي و معاصرسازي بافت و عناصر آن؛
( پ ) بازسازي: با هدف دگرگوني كامل و ايجاد شرايطي جديد.

    سومين عامل تعيين كننده شناسايي مرجع مداخله (اقدام كننده) مقرر شد و مطالعات آن در راستاي جلوگيري از اقدامات موازي و 
قانونمندشدن مداخالت در ارتباط با دو عامل حدود مسئوليت ها و اختيارات تعيين شده براي هريك از مراجع و همچنين گونه بافت و نوع 
مداخله درخور آن  انجام گرفت. مستندات قانوني مداخله (ابزار قانوني اقدام) به عنوان چهارمين عامل در راستاي شناخت حدود اختيارات و 

جلوگيري از اقدامات نسنجيده و خسارات ناشي از آن در دو دسته مستندات قانوني عام و مستندات قانوني خاص بررسي و مطالعه شد. 
     با مطالعه و بررسي اين چهار عامل كليدي در راستاي عملياتي نمودن مطالعات تدوين شناسه ها دستور كار قرار گرفت در اين مرحله 
در وهله اول شناسه هايي براي شناخت محدوده بافت هاي فرسوده صورت گرفت كه وجوه شكل كالبدي، نوع  مالكيت، ساخت زيرساخت ها، 
ابعاد اجتماعي، ابعاد اقتصادي، ابعاد كاركردي، كارايي نظام شبكه، عملكرد مديريت شهري و وضعيت محيط زيست را در برمي گرفت. پس از 
آن شناسه هاي شناخت گونه هاي بافت هاي فرسوده و شناخت گونه هاي مداخله در بافت هاي فرسوده و در نهايت شناسه هاي شناخت مراجع 

قانوني و مستندات قانوني مداخله در بافت براساس مطالعات انجام شده و شاخص هاي تدوين شده، تعيين گشت.
     دستاورد اين مطالعات به شكل جداول كاربردي شناسايي بافت هاي فرسوده، پس از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، 

در كتابي منتشر شد كه مي بايست به عنوان معيارهاي شناسايي و مداخله در بافت هاي فرسوده شهري كشور مدنظر قرار گيرد. 
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مطالعات مراقبت بافت قديم كرمان

كارفرما: سازمان ميراث فرهنگى كشور _ معاونت حفظ و احياء
سال پروژه: 1382

محدوده پروژه: ايران، كرمان

     بافت قديم كرمان به دليل وجود بازار، گرانيگاه فعاليت هاي مدني و شهري در شهر كرمان محسوب مي شود. گسترش شهر در جهات 
جنوب و غرب، مركزيت فيزيكي بازار در شهر را تحت الشعاع قرار داده و با افزايش فعاليت محورهاي مجهز شهري در كرمان، با توجه به 
فرسودگي كالبدي و عدم پاسخگويي به نيازهاي امروز، مركزيت بافت قديم نيز تضعيف شده است. تضعيف اين بافت، انهدام ميراث تاريخي _ 
فرهنگي شهر كرمان را در پي خواهد داشت. به دليل همين مالحظات «مطالعات مراقبت بافت قديم كرمان» با هدف ارائه اقدامات الزم جهت 

مراقبت بافت قديم شهر كرمان، در سال 1382 توسط «سازمان ميراث فرهنگي كشور» تعريف و دستور كار اين مهندسين مشاور گرديد.
     در گام اول، رئوس اين مطالعات شامل گردآوري اسناد تهيه شده پيشين، به منظور پردازش و تكميل اطالعات در راستاي تدقيق محدوده 
و تهيه نقشه پايه است. محدوده تدقيق شده طرح، مشتمل بر محدوده اي كه تاكنون بافت قديم خوانده مي شد با محدوده پروژه «طراحي 
شهري _ محيطي تپه هاي قلعه اردشير و قلعه دختر _كرمان» است كه در حقيقت محدوده تدقيق شده بافت قديم در انطباق با بستر كرمان 

امروز را معرفي مي نمايد.
     در گام دوم موقعيت زيرساخت ها به تفكيك زيرساخت هاي شهر قديم، شامل قنات ها و پاي آب ها، و زيرساخت هاي شهر معاصر، شامل 
شبكه هاي برق رساني، آب و مخابرات كنترل و تدقيق گرديد. همچنين نفوذپذيري كالبدي بافت به عنوان مهمترين معضل بافت به تفكيك 
پياده و سواره مورد بررسي قرار گرفت و در همين راستا نفوذپذيري راسته بازار كرمان نيز بررسي گرديد. در همين گام عوامل تهديدكننده 
و آسيب رسان به ميراث فرهنگي كرمان به منظور رفع تهديدها و خروج از بحران شناسايي و معرفي گرديد. آسيب شناسي اين بافت با نگاهي 

ساختارگرا به پديده ها، در محيط سه گانه زير بررسي مى شود:
(الف) عوامل آسيب رسان در محيط طبيعي؛
( ب ) عوامل آسيب رسان در محيط انساني؛

( پ ) عوامل آسيب رسان در محيط كالبدي _ فضايي (بافت و ابنيه و زيرساخت ها).
     در همين گام اصول برخورد با بافت قديم كرمان از خالل اسناد بين المللي حفاظت از ميراث تاريخي و فرهنگي در دو رويكرد رويه اي 

و محتوايي، شناسايي، بررسي، دسته بندي و ارائه گرديد.
      در نهايت «مطالعات مراقبت بافت قديم كرمان» با سوداي توسعه اي مبتني بر حفاظت ميراث هاي تاريخي _ فرهنگي فهرستي از اقدامات 
اولويت يافته در راستاي مراقبت از بافت قديم كرمان و توسعه مبتني بر حفاظت آن در سه دسته تحقيقاتي، جامع موضوعي و اجرائي به 

تفكيك عوامل آسيب رسان در محيط هاي سه گانه «طبيعي، انساني و كالبدي _ فضايي» ارائه نمود.
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فرهنگى   _ تاريخى  محور  بهسازى  و  مرمت  اجرايى  طرح  و  برنامه 
كرمان (بازار كرمان)

كارفرما: اداره كل ميراث فرهنگى استان كرمان
سال پروژه: 1382

محدوده پروژه: ايران، كرمان

     بازار كرمان و مجموعه هاي متصل به آن به عنوان محور تاريخي _ فرهنگي كرمان واقع در بافت كهن تاريخي و واجد ارزش كرمان در 
قالب «برنامه و طرح اجرايي مرمت و بهسازي محور تاريخي  فرهنگي كرمان» در سال 1382 در دست مطالعه و طرح ريزي قرار گرفت. 
اين مجموعه در مركز بافت كرمان واقع شده و به عنوان منشاء فرهنگ ملي و در راستاي حفظ ارتباط نسل ديروز، امروز و آينده نيازمند 

حراست و نگهداري است.
     در گام اول در راستاي تدوين مباني نظري مداخله در اين محور تاريخي _ فرهنگي در چهار زمينه مطالعات صورت پذيرفت:

     (الف) ارزش هاي تاريخي و ضرورت حفظ آن در راستاي شناسايي معيارهاي ارزش گذاري بناها و مجموعه هاي باارزش در ايران
     ( ب ) وضعيت بحراني بافت هاي تاريخي و اقدامات جاري در راستاي بررسي ابعاد بحران در سه زمينه اجتماعي _ فرهنگي، كالبدي و 

اقتصادي
    ( پ ) نحوه برخورد با بافت ارزشمند تاريخي در راستاي شناسايي سير تاريخي تكامل برخورد با بافت ها و مجموعه هاي تاريخي در جهان 

و ايران
     ( ت ) مرمت در راستاي بررسي روند فعاليت هاي ارائه طرح مرمت و تناسب آن با طرح حاضر

      براساس اين مطالعات، در ارتقاء كيفيت شهر تاريخي كرمان، ضرورت تركيب نيازمندي هاي شهري در يك توسعه ارگانيك دردرون كالبد 
قديم و جديد شهر مطرح است كه در كليت انطباق كالبد قديم با زندگي جديد خالصه مي شود. به عبارت ديگر در عين حفظ ارزش هاي 

فرهنگي بافت تاريخي، ارتقاء سطح فعاليت در بخش قديمي و فراهم آوردن محيط كالبدي مناسب براي اين فعاليت ها مدنظر مي باشد.
     پس از تدوين مباني نظري و برداشت ميداني محور با مستندسازي از طريق ثبت دقيق وضعيت موجود در ابعاد مختلف و طراحي و 
توليد شناسنامه براي مقاطع مختلف محور، دستورالعمل ها، ضوابط و معيارهاي مرمت و بهسازي به تفكيك تمامي اركان تدوين گرديد. در 
گام بعدي فرآيند برنامه ريزي محور تاريخي _ فرهنگي كرمان (بازار) در سه قسمت اجتماعي _ فرهنگي، كالبدي و اقتصادي بررسي شد. به 
منظور دستيابي به اهداف و سياست هاي صحيح در فرآيند برنامه ريزي با استفاده از تكنيك SWOT دستاوردهاي مطالعات مورد سنجش 
قرار گرفت. در مرحله بعد الزامات پايه اي براساس قوانين مصوب سازمان ميراث فرهنگي و رويكردهاي برنامه اي مالحظه و بررسي گرديد 
و در نهايت با شناخت نيازهاي برنامه اي بازار ، اهداف و راهبردها و سياست هاي اجرايي در ابعاد اجتماعي و فرهنگي، كالبدي و اقتصادي 

تدوين گرديد.
    مداخله در بافت برپايه احترام به خصوصيات كالبدي، معاني و مفاهيم نهفته در آن استوار است كه اين عمل نيازمند در پيش گرفتن 
رهيافتي هوشمندانه است. با اين حال واقعيت امروز بايد با سرعت هرچه تمام تر به كليه جوانب زندگي شكل دهد و در اين حركت است كه 
گذشته بايد به حال تبديل شود و ظرفيت انتقال به آينده را نيز پيدا كند. با توجه به اولويت داشتن سرنوشت امروز و آينده شهرها مداخله 

در مجموعه هاي قديمي تنها بايد با در نظر داشتن چنين مضموني صورت گيرد.
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فرهنگى   _ تاريخى  محور  بهسازى  و  مرمت  اجرايى  طرح  و  برنامه 
كرمان (ارگ كرمان)

كارفرما: اداره كل ميراث فرهنگى استان كرمان
سال پروژه: 1382

محدوده پروژه: ايران، كرمان

     ميدان ارگ واقع در بافت تاريخي شهر كرمان و در انتهاي غربي بازار سنتي اين شهر قرار دارد و قدمت ساخت آن به سال 1218 ه.ق 
بازمي گردد. 

     فرآيند مطالعات در طراحي ميدان ارگ پنج بخش به شرح زير را در برمي گيرد:
     (الف) مباني نظري: توجه به بستر شكل گيري فضاي شهري تاريخ دار و جدايي اصالت گرايي و وضع موجود ميدان ارگ؛

     ( ب ) شناخت: مشتمل بر دو قسمت مطالعات تاريخي و بررسي وضع موجود در دو مقياس فرامحلي و شهري و محلي؛
     ( پ ) تحليل: استفاده از تكنيك SWOT به واسطه همه جانبه نگري و تأكيد بر انجام تشخيص وضعيت و كمك به تبيين جهات كلي 

سياست گذاري هاي آتي؛
     ( ت ) سياست گذاري: تصحيح و تكميل چشم انداز طرح و ارائه نظام تصميمات، اهداف و سياست هاي توسعه آينده؛

     ( ث ) طرح: ارائه گزينه هاي پيشنهادي و در نهايت انتخاب گزينه برتر براساس ميزان دستيابي به اهداف.
    تدوين اهداف و سياست هاي طرح پيشنهادي  با تكيه بر اين چشم انداز صورت پذيرفت كه ميدان به عنوان يك فضاي شهري عرصه 
تحقق يافتن تعامالت اجتماعي است. با اين نگاه و مبتني بر اولويت هاي حوزه هاي عمومي توسعه فضاي شهري در طول زمان اهداف كالن 

عبارتند از:
     (الف) حفظ هويت تاريخي ميدان ارگ؛

     ( ب  ) ارتقاء كيفيت ميدان ارگ در قامت يك قرارگاه رفتاري سرزنده معاصر؛
     ( پ  ) توسعه اقتصادي، اجتماعي با توجه به ظرفيت محيطي؛

     ( ت  ) ماندگاري ميدان ارگ؛
     ( ث  ) دستيابي به تعادل اكوسيستم ها در ميدان ارگ.

    در آخرين گام پس از طرح سه گزينه پيشنهادي، از طريق بررسي با ماتريس ماتريس حصول اهداف گزينه برتر انتخاب گرديد كه با 
تدقيق اين گزينه طرح نهايي تدوين گرديد. از جمله ارزش هاي مدنظر در اين گزينه را مي توان حفظ يكپارچگي بستر ميدان ارگ و اعتالي 

كيفيت هاي محيطي ميدان و كانون هاي همجوار به صورت همزمان برشمرد.
    مداخله و طراحي در مجموعه هاي تاريخي به شرطي به اعتالي كيفيت هاي محيطي خواهد انجاميد كه در گام اول در نگاهي توامان 
ارزش هاي فضايي فضاي شهري در بستر پتانسيل هاي حوزه فرامحلي در نظر گرفته شده و نسبت به تقويت آن ها در يك نگاه سيستمي و 
سلسله مراتب مدار اقدام شود. در گام دوم موضوع حائز اهميت تفاوت هاي مطرح در خصوص دو مفهوم شهر سنتي و شهر معاصر است كه 
مي بايد ماهيت ها با توجه به نيازهاي بهره برداران فضا تنظيم گردد كه اين نياز ها در بسياري موارد به تبع انسان بودن در طول قرون ثابت 

مانده است.
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فرهنگى   _ تاريخى  محور  بهسازى  و  مرمت  اجرايى  طرح  و  برنامه 
كرمان (طراحى شهرى بازار قدمگاه)

كارفرما: اداره كل ميراث فرهنگى استان كرمان
سال پروژه: 1382

محدوده پروژه: ايران، كرمان

     قدمگاه بخشي از بازار كرمان است كه با جهت شمالي _ جنوبي از بازار مظفري آغاز و تا خيابان شريعتي ادامه دارد. اين بازار تا حدود 
40 سال پيش سرپوشيده بوده است. مسجد جامع واقع در اين محور يكي از قديمي ترين بناهاي منتسب به سالطين ايراني بعد از آل بويه 

بوده كه نقش برجسته اي در راسته قدمگاه ايفا مي نمايد.
     در بررسي وضع موجود، اماكن بازار قدمگاه به صورت شناسنامه اي مستند و معرفي گرديد. درنهايت طرح پيشنهادي مرمت و بهسازي 

بازار قدمگاه در قالب سه گزينه به ترتيب زير ارائه شد:
     گزينه يكم مبتني بر برچيدن واحدهاي تجاري مستقر در گره گاه محورهاي بازار مظفري- بازار قدمگاه با انگار ايجاد ميدانگاهي كه تقاطع 

دو بازار ياد شده را مفصل بندي كند. در اين گزينه مرمت و بهسازي واحدهاي تجاري بازار قدمگاه، نيز مورد نظر بوده است.
    گزينه دوم با انگار برجسته كردن ورودي جنوب غربي مسجد جامع از طريق عقب نشيني بَِر رديف جنوب شرقي واحدهاي تجاري بازار 
قدمگاه در امتداد نماي سردر ورودي مسجد به گونه اي كه يك گشودگي در موقعيت تالقي محورهاي بازار مظفري و بازار قدمگاه ايجاد شده 

و گود پلكان ورودي مسجد جامع در اين گشودگي حضوري برجسته پيدا كند.
گزينه سوم با انگاري اصالت و با تمهيدات زير به عنوان گزينه پيشنهادي برتر معرفي شده است:

(الف) برچيدن رديف واحدهاي تجاري شرقي بازار قدمگاه و بازيافت فضاي باز پيشين (گورستان) كه بازتاب هاي فضايي پرجذبه زير را به 
دنبال دارد:

(1) ديدرس شدن نماي غربي مسجد جامع؛
(2) نمايان شدن نيم استوانه محراب مسجد جامع در نماي غربي بدون هيچ معارض كالبدي؛

(3) برجسته شدن مزار واقع در محور محراب مسجد جامع؛
(4) برجسته شدن ورودي جنوب غربي مسجد جامع (فراتر از ميزاني كه در گزينه دوم برجسته شده بود)؛

(5) پديد آمدن يك فضاي باز خطي نسبتاً عريض براي برگزاري رخدادهاي جمعي (بازار روز، مراسم آييني و...)؛
(6) پديد آمدن ميدانگاهي كه تقاطع بازارهاي مظفري و قدمگاه را مفصل بندي مي كند.

( ب ) پوشش راسته بازار قدمگاه با چادر مبتني بر مالحظات زير:
(1) بازسازي سقف فروريخته بازار با سازه اي سبك و قابل سوار كردن بر ديوارهاي باربر موجود مسجد جامع و رديف واحدهاي تجاري غربي 

بازار قدمگاه؛
(2) اصالت چادر در فرهنگ معماري ايراني (اعم از عشايري و شهري)؛

(3) بي خطر بودن سازه چادر در صورت بروز زلزله.
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طرح ساختارى مالشيه اهواز

كارفرما: وزارت مسكن و شهرسازى _ شركت عمران و بهسازى شهرى
سال پروژه: 1376

محدوده پروژه: ايران، خوزستان

     در راستاي خواست شركت عمران و بهسازي شهري وزارت مسكن و شهرسازي هدف از اين پروژه، هدايت مالحظات در بافت هاي 
شهري (اعم از تاريخي و باارزش، مسئله دار و ...) مي باشد كه با انجام مطالعات نوسازي و بهسازي شهري (شامل مطالعات امكان سنجي در 
چارچوبي همسان به اقتضاي ويژگي هاي شهر مورد مطالعه و تهيه طرح مقدماتي بناهاي مسكوني، تجاري، اداري در بخش معيني از بافت) 
در نهايت به ايجاد «شهر سالم» منجر مي گردد و در شهر سالم «سالمت همه افراد جامعه» در كانون برنامه كار و فعاليت همه سازمان ها و 

نهادهاي شهري قرار خواهد گرفت.
اهواز است. در راستاي تحقق اهداف پروژه      مطالعات تهيه طرح ساختاري مالشيه، مرحله دوم مطالعات بهسازي و نوسازي مالشيه 
مالشيه،  وضعيت  شناخت  مطالعات  انجام  با  و  نموده  باالدست  و  مصوب  مطالعات  و  طرح ها  بررسي  به  اقدام  شاران  مشاور  مهندسين 

تصميم سازي (اهداف، راهبردها، سياست ها) كه همانا دست يافتن به يك شهر سالم را ممكن مي سازد، ارائه نموده است.
     از مهمترين اهداف اين پروژه، پذيرفتن واقعيت وجود پديده اي به نام حاشيه نشيني مي باشد. بدين صورت كه نقاط قوت آن را برجسته و 

توشه راه ساماندهي قرار مي دهد و نقاط ضعف آن را زايل كرده و راه گشاي بهبودي آن مى شود.
     در مواردي هم كه برچيدن يك نمود گريزناپذير است، يافتن مأمن حاشيه نشينان را مشغله انديشه و عملكرد نموده و تاراندن ايشان را 

مطلقا از ذهن دور مي كند.
     با توجه به مطالعات و بررسي هاي كلي كالبدي  محيطي و غيركالبدي، مهندسين مشاور شاران اقدام به تشخيص و معرفي وضع موجود 
نموده و پس از معرفي موقعيت و محدوده مداخله در بافت و اولويت بندي اجراي طرح به چگونگي جلب انواع مشاركت ها و تضمين پشتيباني 
ساكنين و مالكين واحدهاي صنعتي از اجراي پروژه مي پردازد. در انتها پس از توجيه راهبردهاي غيركالبدي مؤثر در جهت سالم سازي حيات 

مدني در محدوده مداخله برنامه ساختاري مداخالت تهيه و تنظيم شده است.
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نظارت براجراى پروژه هاى بازپيرايى و مرمت ميدان حسن آباد

كارفرما: شهردارى تهران _ سازمان زيباسازى
سال پروژه: 1378

محدوده پروژه: ايران، تهران



      بهره برداري خردمندانه و پايدار از منابع موجود سرزمين، شرط اساسي توسعه 
است. براي مثال در سطح منطقه اي، كارايي اقتصادي ناظر بر افزايش توليد ثروت 
از طريق افزايش بهره وري از منابع موجود همچون منابع آب، خاك، پوشش گياهي، 
صنعتي،  هاي  بنگاه  و  نيروگاه ها  سد،  فرودگاه،  راه آهن،  راه،  تاسيسات  و  معادن 

خدماتي، آثار تاريخي، چشم اندازهاي زيباي طبيعي و... است.
     افزايش بهره برداري از اين منابع و امكانات الزمه توسعه پايدار منطقه اي است 
ولي شرط كافي نيست. تجربه نشان  مي دهد اصل كارايي اقتصادي بر تمركز فضايي 
هرچه بيشتر امكانات و فعاليت ها جهت كاهش هزينه ها و افزايش سود تاكيد دارد. 
پيامد تمركز امكانات و فعاليت ها، تمركز جمعيت در فضاي منطقه است و اين هردو 
به بي توازني و عدم تعادل هاي منطقه اي مي انجامد، كه پديده اي ناعادالنه است و 
به توسعه ناپايدار مي انجامد. از سوي ديگر بهره برداري بي رويه از منابع محدود و 
كمياب همچون منابع آب و خاك و نيز منابع تجديد ناپذير همچون منابع معدني 
و آثار تاريخي، مي تواند فرآيند توسعه را با نوسان و در صورت تداوم با توقف كامل 

مواجه سازد.
     با توجه به نكات فوق در فرآيند تهيه طرح هاي منطقه اي الزم است افزون بر 
انجام ماموريت هاي معمول طرح، سازوكارهاي معطوف به عدالت اجتماعي از جمله 
توسعه  به  دست يابي  هدف  با  توزيعي  عدالت  و  منطقه اي  درون  تعادل هاي  ايجاد 

پايدار، مورد توجه قرار گيرد.

برنامه ريزي منطقه اي در انگار شاران

تجربه هاى برنامه ريزى منطقه اى
4



برنامه ريزى منطقه اى

142

تهيه طرح ساماندهى روستاهاى پراكنده شهرستان رى

طرح مجموعه شهرى اهواز

تهيه طرح ساماندهى روستاهاى پراكنده شهرستان الر

طرح مجموعه شهرى همدان

مطالعات طرح كالبدى منطقه فارس

تهيه طرح ساماندهى روستاهاى پراكنده شهرستان داراب



برنامه ريزى منطقه اى

144145

طرح مجموعه شهرى همدان

كارفرما: اداره كل راه و شهرسازى استان همدان
سال پروژه: 1391

محدوده پروژه: ايران، همدان

     طرح مجموعه شهري همدان براساس مصوبه شوراي عالي به عنوان يك مجموعه شهري بزرگ در راستاي توسعه يكپارچه سرزمين در 
شهر همدان و محدوده پيرامون آن در دست تهيه است. براساس مطالعات انجام شده محدوده نهايي اين مجموعه شهري مشتمل بر شهرهاي 

بخش مركزي شهرستان همدان و بخش هاي اللجين، صالح آباد و مركزي شهرستان بهار است.
     شناسايى محدوده مجموعه شهرى در سه مرحله به صورت تعيين محدوده حداكثرى، تدقيق و تعيين محدوده نهايى و درنهايت كنترل 
انجام شد. شاخص هاي مرحله اول تعاريف كالبدي مجموعه شهري مبتني بر انسجام كالبدي و يكپارچگي  با روش ضريب مكاني  نتايج 
جغرافيايي را مورد سنجش قرار داده و در مرحله دوم براي شناسايي پيوندهاي خدماتي و يكپارچگي اقتصادي، فاصله شعاعي و زماني مورد 
سنجش قرار گرفت. در نهايت با سنجش از طريق روش ضريب مكاني صنعت و خدمات و ضريب عملكردي يكپارچگي و پيوندهاي اقتصادي 

مورد تاييد قرار گرفت.
    در راستاي تدوين سياست ها و ارائه راهبردها براي هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت و مناطق حفاظت شده و 
توزيع مناسب خدمات، توسعه پايدار رويكرد پايه تدوين اين طرح انتخاب شد. چشم انداز و اهداف كيفي با نگاه هدف محور و اهداف كمي 
و راه حل ها نگاه مساله محور بررسي و تدوين شده اند. به اين منظور شناسايي و تحليل روندها، توان ها و محدوديت هاي سرزمين در تمامي 

زمينه ها حياتي است. 
     هدف اصلي طرح هاي مجموعه شهري توزيع و تمركز متناسب جمعيت و فعاليت، ساماندهي اسكان كم درآمدها،  از ميان برداشتن فاصله 
يكپارچه،  اين توسعه  براي مهار آسيب هاي زيست محيطي مي باشد.  يا هماهنگ شده  برنامه ريزي جهت مديريت واحد  پيرامون،  و  مركز 
نيازمند ايفاي نقش تمامي اعضاي مجموعه شهري براساس توان ها و محدوديت هاي هريك، با مديريت يكپارچه در جهت تعادل سرزمين 

است.



برنامه ريزى منطقه اى
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طرح مجموعه شهرى اهواز

كارفرما: اداره كل راه و شهرسازى استان خوزستان
سال پروژه: 1391

محدوده پروژه: ايران، خوزستان

     طرح مجموعه شهري اهواز براساس مصوبه شوراي عالي به عنوان يك مجموعه شهري بزرگ در راستاي توسعه يكپارچه سرزمين در 
شهر اهواز و محدوده پيرامون آن در دست تهيه است. براساس مطالعات انجام شده محدوده نهايي اين مجموعه شهري مشتمل بر شهرهاي 
بخش هاي مركزي، اسماعيليه و غيزانيه شهرستان اهواز، بخش هاي مركزي و ويس شهرستان باوي، بخش هاي مركزي و گمبوعه شهرستان 

حميديه و بخش هاي مركزي و لوسيه شهرستان كارون است.
     شناسايي محدوده مجموعه شهري در سه مرحله به صورت تعيين محدوده حداكثري، تدقيق و تعيين محدوده نهايي و درنهايت كنترل 
انجام شد. شاخص هاي مرحله اول تعاريف كالبدي مجموعه شهري مبتني بر انسجام كالبدي و يكپارچگي  با روش ضريب مكاني  نتايج 
جغرافيايي را مورد سنجش قرار داده و در مرحله دوم براي شناسايي پيوندهاي خدماتي و يكپارچگي اقتصادي، فاصله شعاعي و زماني مورد 
سنجش قرار گرفت. درنهايت با سنجش از طريق روش ضريب مكاني صنعت و خدمات و ضريب عملكردي يكپارچگي و پيوندهاي اقتصادي 

مورد تاييد قرار گرفت.
    در راستاي تدوين سياست ها و ارائه راهبردها براي هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت و مناطق حفاظ تشده و 
توزيع مناسب خدمات، توسعه پايدار رويكرد پايه تدوين اين طرح انتخاب شد. چشم انداز و اهداف كيفي با نگاه هدف محور و اهداف كمي 
و راه حل ها نگاه مساله محور بررسي و تدوين شده اند. به اين منظور شناسايي و تحليل روندها، توان ها و محدوديت هاي سرزمين در تمامي 

زمينه ها حياتي است.
     هدف اصلي طرح هاي مجموعه شهري توزيع و تمركز متناسب جمعيت و فعاليت، ساماندهي اسكان كم درآمدها، از ميان برداشتن فاصله 
مركز و پيرامون، برنامه ريزي جهت مديريت واحد يا هماهنگ شده براي مهار آسيب هاي زيست محيطي مي باشد. اين توسعه يكپارچه، نيازمند 

ايفاي نقش تمامي اعضاي مجموعه شهري براساس توان ها و محدوديت هاي هريك، با مديريت يكپارچه در جهت تعادل سرزمين است.



برنامه ريزى منطقه اى
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مطالعات طرح كالبدى منطقه فارس

كارفرما: وزارت مسكن و شهرسازى _ معاونت شهرسازى و معمارى
سال پروژه: 1383

محدوده پروژه: ايران، فارس

    «طرح كالبدي فارس» به دليل روند شهرنشيني شتابان، تخريب منابع طبيعي، لزوم حفاظت از منابع زيست محيطي، لزوم حفاظت از 
آثار تاريخي و فرهنگي، پيشگيري از  سوانح طبيعي، كمبود مطالعات باالدست و پايه براي طرح هاي توسعه و عمران محلي و نبود مقررات 
منطقه بندي براي استفاده از زمين هاي منطقه دستور كار قرار گرفت. منطقه فارس با مساحتي در حدود 122,608 كيلومترمربع، محدوده 
استان فارس را شامل مي شود. اين طرح توسط مهندسين مشاور همكار توسعه بوم سازگان پايدار (شاران، نقش جهان _ پارس و هامون يك) 

انجام و در سال 1386 به تصويب رسيده است.
     براي انجام مطالعات طرح، در گام اول گردآوري و پردازش اطالعات و مطالعات پايه و درگام دوم شناخت و تجزيه و تحليل به تفكيك 
تحليل شبكه شهرها و خدمات، تحليل محيط طبيعي، تحليل زيرساخت ها و تحليل وضعيت اقتصادي و اجتماعي صورت پذيرفت. گام سوم 
طرح، تلفيق و نتيجه گيري را شامل مي شود كه با كمك فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و منطق فازي، تدوين مباني نظري و تركيب 

بخشي نقشه ها در زمينه هاي مشابه منجر به تلفيق نهايي و تدوين طرح در سه بخش زير گرديد:
(الف) تعيين تناسب زمين براي توسعه سكونت و صنعت

( ب ) تهيه نقشه كابري ها مجاز سرزمين و تدوين ضوابط و مقررات ساخت و ساز در كاربري هاي مجاز منطقه
( پ ) پيشنهاد شبكه شهري آينده و محدوده نواحي برنامه ريزي

     و در نهايت اين طرح كه سعي در دقيق تر كردن، كامل تر كردن و گسترده تر كردن مطالعات و نتايج طرح كالبدي ملي در منطقه فارس 
دارد، توصيه هايي نيز براي توسعه منطقه فارس، متناسب با شرايط منطقه و طرح ريزي صورت گرفته، ارائه نمود. 

     تهيه طرح هاي كالبدي ملي و منطقه اي، گامي اساسي در استفاده خردمندانه از زمين در مقياس كالن محسوب مي شوند. موضوع زمين 
و نحوه استفاده از آن درحيطه «برنامه ريزي» و از آن ره درحيطه  «طرح هاي كالبدي» قرار مي گيرد كه هدفشان تخصيص بهينه منابع ارضي 
به اولويت دارترين نيازهاي انسان است. «طرح كالبدي فارس» تالش نمود تا اين منبع كمياب، تجديد ناپذير و مورد رقابت را در راستاي 

توسعه پايدار و مديريت خردمندانه فضا، به كار بسته و از آن حفاظت نمايد.



برنامه ريزى منطقه اى
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تهيه طرح ساماندهى روستاهاى پراكنده شهرستان الر

كارفرما: بنياد مسكن انقالب اسالمى فارس
سال پروژه: 1375

محدوده پروژه: ايران، فارس

از جمله اهداف اين پروژه، ساماندهي و پاسخگويي به نيازهاي مبرم جوامع روستايي و عمران و ساماندهي روستاهاي پراكنده شهرستان الر 
مي باشد. و براي دستيابي به اهداف راهبردهاي زير كه در مطالعات طرح ساماندهي روستاهاي پراكنده شهرستان الر و براي ساماندهي و 

عمران كليه روستاهاي پراكنده به دليل اهداف مشترك يكسان مي باشد، ارائه  گرديده است: 
(الف) سنجيده و متناسب كردن نظام اسكان و الگوي استقرار با توانها و ظرفيت هاي محيطي و اكولوژيك؛

( ب ) ترويج بخش هاي نوين اقتصادي به ويژه صنايع وابسته به كشاورزي و خدمات مربوط به آن؛
( پ ) پيش بيني فرصتهاي شغلي جديد در بخش هاي نوين اقتصادي و آموزش فن آوريهاي الزم و متناسب با آن؛

( ت ) درون زا و پايدار كردن رشد و توسعه محيط هاي روستايي با ايجاد كانونهاي توانمند، سازمانهاي توليدي و پشتيباني توليد؛
( ث ) ارتقاء كيفيت زندگي روستايي از طريق تجديد سازمان فضايي روستاها، تنظيم الگوي سنجيده توزيع خدمات و پيش بيني و تأمين 

خدمات در روستاها؛
( ج ) تأمين شبكه زيرساخت ها متناسب با توليد و كيفيت زندگي روستايي.

براي دستيابي به اهداف پروژه، مهندسين مشاور شاران بدنبال مطالعه و بررسي هاي الزم، به منظور تشخيص ساختار قومي و فرهنگي 
مؤثر بر نظام اسكان، شناخت و تحليل سازمان اجتماعي، ساخت، تركيب و پراكندگي و الگوي استقرار جمعيت، الگوي استقرار فعاليت هاي 
امكانات و محدوديت هاي  اقليمي و موقعيت زمين و خاك، ضمن قابليت سنجي  اقتصادي و همچنين شناسايي خصوصيات جغرافيايي، 
استقرار جمعيت، به ارائه الگوهاي استقرار و تقسيمات ساختاري الگوهاي شبكه دسترسي پرداخته و پس از شناخت و تحليل سلسله مراتب 

عملكردي سكونتگاهها، به تحليل حوزه هاي همگن خدماتي و روابط عملكردي به خدماتي سكونتگاههاي روستايي پرداخته است.



برنامه ريزى منطقه اى
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تهيه طرح ساماندهى روستاهاى پراكنده شهرستان رى

كارفرما: بنياد مسكن انقالب اسالمى تهران
سال پروژه: 1375

محدوده پروژه: ايران، تهران
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تهيه طرح ساماندهى روستاهاى پراكنده شهرستان داراب

كارفرما: بنياد مسكن انقالب اسالمى فارس
سال پروژه: 1375

محدوده پروژه: ايران، فارس



تجربه هاى گردشگرى شهرى
5

   «براساس تعريف سازمان جهانى گردشگرى UNWTO ، گردشگرى شهرى 
آن  ذاتى  ويژگى هاى  با  شهرى  فضاى  يك  در  كه  است  گردشگرى  فعاليت  نوعى 
با  و  خدمات  و  تجارى  توليدى،  ادارى،  مانند  غيرروستايى  اقتصاد  بر  مبتنى  كه 
داشتن نقاط گره حمل و نقل شهرى صورت مى گيرد. مقاصد شهرى (به عنوان مقصد 
فن آورى،  معمارى،  فرهنگى،  تجارب  از  ناهمگنى  و  گسترده  طيف  گردشگرى) 
اجتماعى و طبيعى و همچنين كاالهايى را براى اوقات فراغت و كسب و كار ارائه 
مى دهد». امروزه، باتوجه به رشد روزافزون جمعيت شهرى در جهان در برنامه هاى 
توسعه شهرى،  گردشگرى شهرى يك عامل محرك در توسعه اقتصادى، اجتماعى 
موجب  مى تواند  در شهر  گردشگرى  است.  از شهرهاى جهان  بسيارى  و محيطى 
اشتغال و افزايش درآمد در مناطق شهرى، توزيع مجدد درآمد، عامل رشد فرهنگى 
افزايش كيفيت زندگى شود. از اينرو،  گردشگرى شهرى يك  و اجتماعى و نهايتاً 

عنصر اصلى در سياست هاى توسعه شهرى به شمار مى رود.
انبوه،   گردشگـردى  جبران ناپذير  آسيب هاى  و  پيامدها  به  توجه  با  ازسـويى     
برنامه ريزى براى گردشگرى شهرى در چارچوب قواعد گردشگردى پايدار مدنظر 
به  مى توان  شهرها  در  گردشگرى  از  ناشى  آسيب هاى  مهم ترين  از  مى گيرد.  قرار 
شهر،  مركز  به  محلى  ساكنان  دسترسى  كاهش  و  صوتى  هوا،  آلودگى  آلودگى 
خدمات و جاذبه هاى مهم (پارك ها، مناطق فرهنگى و تفريحى) اشاره كرد. مفهوم 
پايدارى در گردشگرى شهرى در بسيارى از زمينه ها معنا مى يابد. در گردشگرى 
شهرى نيازهاى گردشگران و نيازهاى مردم محلى را به صورت توامان مورد توجه و 

پاسخگويى قرار مى گيرد.
    رشد و توسعه گردشگرى در شهرها با ويژگى هاى اصلى شهر از جمله تعداد و 
تنوع ظرفيت هاى گردشگرى، ارتباط و پيوستگى با ساير ظرفيت  هاى شهرى، سطوح 
تبليغات  و  بازاريابى  اثربخشى  اقامتى،  موقعيت هاى  اندازه  و  كيفيت  حمل ونقلى، 
ارتباط دارد. براين اساس، گردشگرى شهرى جزء جدايى ناپذيرى از برنامه توسعه 

شهر محسوب مى شود كه در مقياس هاى متنوعى قابل بررسى و تبيين است.

گردشگرى شهرى در انگار شاران
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طرح راهبردى پارك گردشگرى ايران زمين واقع در جزيره زيباى كيش

طرح گردشگاه دره دركه تهران



گردشگرى شهرى
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طرح راهبردى پارك گردشگرى ايران زمين واقع در جزيره زيباى 
كيش

كارفرما: شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش
سال پروژه: 1399

محدوده پروژه: ايران، جزيره كيش

     جزيره كيش در ميان جزاير ايرانى خليج فارس، به عنوان مهم ترين و پرسابقه ترين كانون گردشگرى با قابليت جذب گردشگر از سراسر 
نقاط كشور اين توان را دارد تا به صورت مقصدى جذاب براى مسافرانى كه خواهان كشف كشور خود هستند عمل نمايد. بر اين اساس «طرح 
راهبردي پارك موضوعي گردشگري ايران زمين» با هدف طراحي يك پارك اختصاص يافته به موضوع فرهنگ و آداب و سنن اقوام ساكن 

در استان هاي ايران در اين جزيره تعريف گرديد.
      مطالعات طرح از شناخت وضع موجود تا طرح تفصيلى ويژه را شامل مى گردد. محل در نظر گرفته شده براي ساخت پارك قطعه زميني 
به مساحت 47 هكتار در جنوب غربي جزيره مي باشد و مقرر گرديده تا پارك به شكل نقشه ايران طراحي گردد. محدوده داخل نقشه ايران 
به 10 حوزه هويتي براساس تقسيمات منطقه اى طرح آمايش سرزمين، دو حوزه ويژه درياي كاسپين و خليج فارس و حوزه اداري-خدماتي 

و اراضي پيراموني به 4 حوزه اقليمي و حوزه هاي دروازه أي تقسيم شده است.
    در داخل نقشه ايران مسيرهاي حركتي مبتني بر راه هاي تاريخي (جاده ابريشم و ...) و مسير خطوط راه آهن است كه دسترسي به 

نمادهاي تاريخي و فرهنگي، بازارها، نمايشگاه ها، فضاي بازي ها و ورزش و اجراي آيين هاي سنتي و بومي هر استان را فراهم مي آورد.
حوزه هاي پيراموني به استقرار هتل ها و رستوران هاي كشورهاي عضو اكو و هتل ها و رستوران هاي بوم گردي اختصاص يافته است تا براي 

گردشگران با هر سليفه و توان مالي قابل استقاده باشد.    



گردشگرى شهرى
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تهيه طرح گردشگاه دره دركه تهران

كارفرما: شهردارى تهران _ شركت توسعه فضاهاى فرهنگى
سال پروژه: 1374

محدوده پروژه: ايران، تهران

     ساز و كار حياتي دره دركه با كالن شهر تهران كه فعاليت گردشگري مفصل اصلي آن را تشكيل مي دهد، ديرينه اي به قدمت شهر تهران 
دارد، كه جوهر آن محيط طبيعي و جذاب و دلنشين اين دره است. فعاليت گردشگري در دره دركه، كه همپاي رشد و توسعه كالن شهر 
تهران رونقي فزاينده داشته، هيچگاه از حيات سكونتگاه دركه منفك نبوده است. اين رونق اگرچه ماهيتي مثبت دارد، اما خودانگيخته 
بودن و نيز انتقال پيامدهاي ناگوار حيات مدني جاري كالن شهر تهران، اصالت ها و هويت هاي سكونتگاه دركه را در معرض تهديد و محيط 
طبيعي و بكر كوهستان را تحت آسيب جدي قرار داده است. در راستاي جلوگيري از آسيب هاي بيشتر و ترميم آسيب هاي گذشته مطالعات 
«تهيه طرح گردشگاه دره دركه تهران» در سال 1374 توسط شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران به مهندسين مشاور شاران 

سپرده شد.
     مطالعات طـرح در چهار قسمت صورت پذيرفت. در قسمت اول پس از بررسـي انگاره ها و اهـداف موجود، بررسي وضع موجود و بررسي 
امكانات و محدوديت ها، با تدوين مباني نظري، بررسي ها تحليل شده و اهداف طرح تعريف شد. به اين ترتيب الگوي استفاده براساس انواع 
حضور و فعاليت در دره دركه به تفكيك انواع عملكردها پيشنهاد شد. در قسمت دوم با بررسي ريخت بندي كالبدي و ريخت بندي فضايي، 
الگوي استخوان بندي موجود دره دركه بررسي و الگوي پيشنهادي با محوريت رودخانه به عنوان ستون فقرات اين استخوان بندي به تفكيك 

سه موقعيت زير ارائه شد:
(الف) الگوي استخوان بندي ميدان دركه

( ب ) الگوي استخوان بندي سكونتگاه دركه
( پ ) الگوي استخوان بندي محور كوهستان

و  استفاده  الگوهاي  براساس  طرح  كلي  انگاره هاي  غالب،  محتواي  استخراج  و  دركه   _ تهران  مقياس  در  استقرار  آهنگ  بررسي  با     
استخوان بندي پيشنهادي در چهار نظم پايه _ زمين، آب، گياه و هوا _ تدوين گشته و مفاد انگاره كلي در سه موقعيت ارائه شد. در همين 
قسمت نوع و موقعيت طرح هاي مختلف در كل محدوده طرح ساختاري به تفكيك بافت، راه، گره و عنصر تعيين و اولويت بندي گرديد.

در قسمت چهارم و آخر به علت اهميت تاسيسات زيربنائي در دره دركه، تاسيسات زيربنائي به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و 
پيشنهادات مربوط به آن ارائه شد.

     وظيفه برنامه و طرح گردشگري، پرداختن به ريشه هاي ژرف ابعاد اجتماعي فراغت (اعم از فردي و جمعي) و سازمان دادن آن در حيات 
مدني معاصر است. هدف راهبردي در «طرح گردشگاه دره دركه تهران» صيانت از طبيعت بكر كوهستان به عنوان جاذبه اصلي و منشا 

فعاليت گردشگري متمركز به نحوي است كه از حضور اجتماعي پشتيباني نموده و بستر نهادي شدن انگارهاي طراحي را فراهم نمايد..



    معمارى همزاد شهر است. شهر و معمارى باهم مى  بالند و با هم وا مى  مانند. 
انديشيدن به معمارى بدون انديشيدن به شهر، باز مى  ايستد.

    نيروى زندگى بخش در عهد قديم «پيش از 1300 خورشيدى» انسان دوستى 
بنا شده بر پاسخگويى به نيازها و فراهم كردن اسباب آسودن بود. دنياى كوچك 
قديم در تنگناى مناسبات بوم مى  چرخيد. پس شايد چنين بنمايد كه شهر قديم 
و معمارى آن ناگزير از سازوكار با تنها گزينه ممكن يعنى عوامل طبيعى «تابش، 
وزش، بارش» بودند، كه البته چنين بود اما نه از سر ناگزيرى بلكه از سر خردمندى. 
سراغ شدن دوستدارى طبيعت و مفهوم توسعه در دنياى قديم گواهى مى  دهد كه 
اين دنيا نه تنها تسليم ويژگى هاى بوم نبود بلكه پاسخگو به مسائل زيست بوم با 
ابداع  هاى شگفت انگيزى همچون كاريز و بادگير، نشان بارز مدارا با دشوارى  هاى 
طبيعت و بهره  بردارى خردمندانه از نيروهاى بى  پايانى كه طبيعت به فراوانى و به 

رايگان در اختيار مى گذارد.
     نيروى دنبال  كننده زندگى در دوره معاصر «1300 تا 1400 خورشيدى» بازار 
گرم گردش سرمايه مالى بوده است. دنياى بى مرز معاصر در مناسبات اقتصاد بازار 
چرخيده است. پس شايد انتظار مى  رفت كه شهر معاصر و معمارى آن گونه  هاى 
فراسوى  به  در دستيابى  اما  بپرورد.  را  فضا  و  مكان  از  پر جذبه  اى  و  شگفت انگيز 
و  بلبشو   ، ژرف  اقتصادى   _ اجتماعى  شكاف هاى  كه  شد  يكه تاز  آرمانى  سرمايه 
كليشه  اى كسالت بار را آفريد. در كنار اين ناگوارى ها انگار شهر معاصر و معمارى آن 
برآن بوده  اند كه در پاسخ به افزايش روزافزون تراكم جمعيت پديد آمده و فن  آورى 
صنعت ماشين بى پروا شهر معاصر را تسخير كنند و به نيروهاى فراوان و رايگان 

طبيعت پشت كنند.
    اما آنچه امروز شاهد آن هستيم، آن است كه معمارى عصر جديد با پشت سر 
گذاردن چهار دهه نابه سامان دوباره دوستدار طبيعت شده است و در كنار تامين 
به  اتكا  با  و  يافته  تمركز  هوشمند  و  پايدار  معمارى  بر  هنرى  خالقيت  و  نيازها 
معمارى بومى بيشترين بهره وري اقتصادي و زيست محيطي را در دستور كار خود 

قرار داده است. باشد تا همواره پيشرو و نونگر بماند.

معمارى در انگار شاران

تجربه هاى معمارى
6



معمارى
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مطالعات امكان سنجى هتل بين المللى ( خدماتى _ رفاهى ) مالصدرا مطالعات امكان سنجي پروژه لرسانور (رامسر)

طراحى معمارى سينما آزادى تهران

طراحى و اجراى ساختمان دفتر مركزى شركت بين المللى SGS در تهران

ميالد  برج  جنوبى  محوطه  و  تفريحى  تجارى  مجموعه  معمارى  طراحى 
تهران

طرح ساختمان سفارت و كنسولگرى جمهورى اسالمى ايران در كلمبو _ 
سريالنكا

طرح واحدهاى مسكونى انفرادى و تجارى در شهر بم

طراحى معمارى موزه سينماى تهران

مجموعه فرهنگى كوهستان

طرح مركز فرهنگى _ ورزشى بهشت مادران

مطالعات نوسازى زمين هاى ميدان ونك ( فانفار و هتل ونك سابق)

طرح مجتمع تجارى _ مسكونى اميردشت

طرح ساختمان ادارى _ تجارى خيابان ونك

ساختمان ادارى _ تجارى خيابان وليعصر

طرح اول مجتمع توريستى پروما تهران



معمارى
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 مطالعات امكان سنجي پروژه لرسانور (رامسر)

كارفرما: شركت سازه گستر پى چين  
سال پروژه: 1399

محدوده پروژه: ايران، مازندران

    مطالعات «امكان سنجى پروژه لرسانور» در خصوص دو قطعه زمين با مجموع  مساحت تقريبي 24000 مترمربع با كاربري مسكوني 
در روستاي لرسانور در نزديكي شهر رامسر مي باشد كه به وسيله يك معبر 8 مترى از يكديگر منفك شده اند. هدف از انجام اين مطالعات 
دستيابي به بهترين گزينه كالبدي و اقتصادي براي طراحي و ساخت در محدوده مورد نظر در چارچوب قوانين و ساير اقتضائات موجود 

است.
     بر اساس شناخت حاصل شده و ارزيابى كالن روندها،  قطعيت ها، عدم قطعيت ها و همچنين شاخص هاى مؤثر در طراحى فضايى- كالبدى، 

دو سناريو بر مبناى دو رويكرد تعريف گرديد كه سناريوى دوم به عنوان گزينه برتر انتخاب شد:
دوم  خانه  به عنوان  متمايز  بهره بردارى  مديريت  و  نفيس  معمارى  با  مسكونى  مجموعه اى  ساخت  بر  مبتنى  كه  موجود  (الف) تقاضاى 

مى باشد؛
( ب  ) تقاضاى پنهان كه مبتنى است بر:  

(1) طراحى و ساخت مجموعه اقامتى حول يك موضوع مركزى  با تاكيد بر سه حوزه موضوعى طبيعت گرايى؛ تندرستى و سالمت؛ سرگرمى 
و نشاط.

(2) ايجاد شبكه خلق ارزش در مجموعه كلى پروژه.
پهنه زمين موردنظر به طوركلى شامل دودسته ترازبندى است: 1- تند شيب¬ها كه پيوسته اند و بيشترين مساحت زمين را در برمى¬گيرند 

و 2- لكه¬هاى به نسبت هموار كه به صورت پراكنده البه الى تند شيب¬ها استقرار دارند.
بر اساس انگارهاى طراحى درنظرگرفته شده براى مجموعه لرسانور، توده گذارى همخوان با هر دسته ترازبندى زمين چنين تدبير مى شود:

(الف) در تند شيب ها، الگوى پلكانى به كار گرفته شود؛
( ب  ) در لكه هايى به نسبت هموار، الگوى آپارتمانى به كار گرفته شود.

مفروضات و پيامدهاى سناريوى برتر كه شامل كاربرى مسكونى و خدمات وابسته و كاربرى گردشگرى است به قرار زير است:
(الف) اختالط كاربرى گردشگرى با كاربرى مسكونى، به نوبه خود جاذبه و رونق بهره بردارى از كاربرى مسكونى را مضاعف مى كند؛

( ب  ) خدمات مشترك كاربرى¬هاى گردشگرى و مسكونى (پذيرايى، تجارى و ....) با استقرار در بدنه¬هاى معبر 8 مترى، ضمن يكپارچه 
و منسجم كردن مجموعه، محيطى فعال و سرزنده را پديد مى آورد؛

( ت  ) حوزه گردشگرى بدون ايجاد مزاحمت براى آرامش حوزه مسكونى، طيف گسترده اى از بهره بردارى بيرونى و غيرساكن در مجموعه 
را مخاطب مى كند.



معمارى

مجموعه فرهنگى كوهستان

كارفرما: بخش خصوصى
سال پروژه: 1387

محدوده پروژه: ايران، مازندران

     تدوين انگار كلي طرح نوسازي زمين مورد نظر به مالحظات بهينه و دسته بندي شده زير توجه شده است:
     (الف) مالحظات حقوق شهري شامل:

      (1) گوشه اي از بخش شمال شرقي زمين طرح در ماوراء خط تراز 1800 قرار دارد. مطابق طرح توسعه تهران، احداث بنا در اين موقعيت 
از زمين طرح مجاز نمي باشد؛

     (2) مطابق طـرح تفصيلي جديد تهران زمين طرح در پهنه G323 (حفاظت ويژه) قرار دارد؛
     (3) بنابر توافق صاحب كار كاربـري برگزيده زمين طرح فرهنگي است كه مالحظات پهنه G323 در طرح نوسازي آن منظور خواهد 

شد.
     ( ب  ) مالحظات فني شامل:

     (1) رعايت حداكثر 30 درصد مساحت زمين و اختصاص مابقي آن به فضاي باز؛
    (2) در نظـر گرفتن طبيعت بكر كوهستاني و پرجذبه زمين طرح و محيط باالدست آن. در ميان   ويژگي هاي كالبدي ـ فضايي زمين 

طرح دو عامل زير بيشترين تأثير را بر ريخت بندي طرح نوسازي مي گذارند:
        تندي شيب زمين كه سراشيبي عمومي شمال به جنوب را دارد، آفتاب روست، با ديدي مسلط به بافت شهري فرودست و دورنماهاي 

كالن شهر تهران؛
      وجود گران سنگ هاي پراكنده و بيرون زده از دل زمين كه بسان مجموعه اي از تنديس هاي سنگي، يك محيط تماشايي را پديد 

آورده اند.
     (3) با توجه به مالحظات با انگار كلي طرح نوسازي به قرار زير تدوين مي شود:

       حفظ سيماي طبيعي و پرجاذبه زمين؛
       ايجاد سيماي معماري متمايز(از طريق شفافيت توده ساختماني) با سيماي زمين؛

       شكل گيري توده بنا متأثر از جاذبه هاي زمين؛
       ايجاد شفافيت (ديدرسي درون و بيرون و فضاي دروني).

     ( پ  ) مالحظات مالي (هزينه نوسازي):
     با توجه به صخره اي بودن زمين طرح كاهش هزينه مربوط به عمليات خاكي معطوف به در نظر گرفتن نكات زير بوده است؛

     (1) محدود كردن خاكبرداري به پي كني هاي الزامي سازه و ساختمان؛
      (2) پرهيزاز احداث پاركينگ در دل زمين و تأمين پاركينگ با الگوي طبقاتي و مكانيزه در روي زمين، ضمنا اين الگو به واسطه بي نيازي 

از رمپ و سطوح چرخش خودرو مخدوش شدن سيماي زمين را به حداقل ممكن مي رساند؛
     (3) جانمايي پاركينگ در موقعيتي از زمين طرح كه ضمن نياز به كمترين  عمليات خاكي از مناسب ترين دسترسي ها برخودار باشد. 
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معمارى

طرح مجتمع تجارى _ مسكونى اميردشت

كارفرما: بخش خصوصى
سال پروژه: 1387

محدوده پروژه: ايران، مازندران

     زمين برج مسكوني اميردشت از دو سوي متقابل به جنگل و دريا ديدرس است.
      انگار كلي طرح اين برج عبارت است از احداث واحدهايي كه فضاي زندگي همه آن ها مطابق الگوي اصيل اقليم گرم و مرطوب، از كوران 

هوا برخورد باشند. همچنين با توجه به موقعيت زمين طرح، همه واحدها هم به دورنماي دريا و هم به دورنماي جنگل ديدرس باشند.
      بدين منظور چيدمان واحدها در طبقات ساختمان به صورت يك رديف دوبلكس و در نتيجه با تعداد واحدهاي كمتر را گريزناپذير كرد. 
بزرگي اندازه واحدها اگرچه در مجموع چندان موجب كاهش مساحت زيربناي كل نمي شد، اما براي جبران كاهش تعداد واحدها، بلوك 

ساختمان طرح با الگوي قوسي شكل (به منظور بزرگ كردن طول بلوك) و در انطباق با ابعاد واندازه زمين طرح جانمايي شده است.
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ساختمان ادارى _ تجارى خيابان وليعصر

كارفرما: بخش خصوصى
سال پروژه: 1387

محدوده پروژه: ايران، تهران



معمارى

مطالعات نوسازى زمين هاى ميدان ونك (فانفار و هتل ونك سابق)

كارفرما: بخش خصوصى
سال پروژه: 1386

محدوده پروژه: ايران، تهران

     براي تهيه پيش طرح نوسازي زمين هاي ميدان ونك، خدمات زير انجام شده است:
     (الف) مطالعات عارضه سنجي ترافيك در محدوده شريان هاي ماوراء ميدان ونك؛

     ( ب ) مطالعات طراحي شهري با هدف خروج ميدان ونك از عملكرد پايانه تبادل سفر و تبديل آن به يك مقصد شهري پرجذبه؛
     ( پ ) مطالعات امكان سنجي فيزيكي و برآورد سطح زيربناي عملكردهاي مختلط؛

     ( ت ) برنامه نوسازي و ريخت بندي توده گذاري.
    زميـن طـرح شامـل دو پاره منفـل (واقع در طرفين خيابان برزيل شرقـي) به مساحـت 16140=5240+10900 مترمربع است كه 
مطابق طرح تفصيلي منطقه 3 تهران در پهنه مختلط MIII (منطقه ويژه مسكوني و از جمله سكونت موقت و هتل، تفريحي، فرهنگي، 

گردشگري) قرار دارد.
     انگارهاي كلي طرح نوسازي عبارتند از:

     (الف) احيا باغ هاي ونك (حفاظت درخت هاي بازمانده در زمين فانفار، احداث بام سبز در توده بدنه ساز)؛
     ( ب ) تفكيك و تمايز توده بدنه ساز از توده نشانه ساز؛

     ( پ ) استقرار وزن بيشتر توده گذاري در زمين هتل ونك سابق (با مساحت بزرگتر، نداشتن درخت و بناي قابل حفاظت، استعداد شهري 
توده گذاري بيشتر)؛

    ( ت ) نفوذپذير كردن دوباره توده گذاري (كالبدي از طريق احداث زيرگذر خيابان برزيل شرقي، ديداري با منتهي كردن بام شيبدار 
توده هاي نشانه ساز در امتداد يك صفحه مستوي)؛

     ( ث )تجهيز بام شيبدار توده هاي نشانه ساز با صفحات انرژي خورشيدي.
     تراكم ساختماني طرح 440 درصد، سطح اشغال در طبقات همكف و اول 80 درصد و در طبقات باالتر 40 درصد برآورد شده است.
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طرح ساختمان ادارى _ تجارى خيابان ونك

كارفرما: شركت سرمايه گذارى ساختمان نوين
سال پروژه: 1386

محدوده پروژه: ايران، تهران
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معمارى

مركز فرهنگى _ ورزشى بهشت مادران

كارفرما: شهردارى تهران _ شركت توسعه فضاهاى فرهنگى
سال پروژه: 1386

محدوده پروژه: ايران، تهران

     اراضي پارك بهشت مادران، زمين نگاري تندشيب و پرفراز و فرودي دارد. جانمايي فرهنگسرا در اين اراضي مالحظاتي به قرار زير داشته 
است:

(الف) داراي زمين كم عارضه و نسبتاً مسطح باشد؛
( ب ) جابه جايي كمترين تعداد درخت هاي موجود را ضروري كند؛

( پ ) ديدرسي پر جذبه اي به مناظر پيرامون داشته باشد؛
( ت ) در ديدرس ضد هوايي مجاور نباشد.

     در بررسي هاي ميداني سه موقعيت شناسايي شد كه از ميان آن ها «محوطه منبع آب زميني» به واسطه برخورداري از بيشترين انطباق 
با مالحظات فوق الذكر، به عنوان مناسب ترين موقعيت استقرار فرهنگسرا برگزيده شد. مشروط بر اينكه منبع آب موجود ابقاء شود زيرا از 

نگاه ترازبندي از موقعيت مسلط و سوار بر آبياري ثقلي سرتاسر پارك برخوردار بود.
     با گزينش الگوي حياط مركزي براي طراحي فرهنگسرا و با فرض ابقاء منبع آب در زير محوطه حياط مركزي، احداث بناي فرهنگسرا 

با سازه اي مستقل از سازه منبع آب ميسر گرديد.
      محور شرقي _ غربي محوطه آب، راستاي ديدرسي به دورنماي كوه دماوند را دارد. لذا در طراحي بناي فرهنگسرا، الگوي حياط مركزي 

به كار گرفته شده و جبهه شرقي حياط مركزي به مالحظه ابقاء اين ديدرسي، باز و بدون بدنه درنظر گرفته شده است.
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معمارى

طرح اول مجتمع توريستى پروما تهران

كارفرما: شركت بازرگانى پروما عمران
سال پروژه: 1385

محدوده پروژه: ايران، تهران

     موضوع طرح مجتمع توريستي پروما تهران، عبارت از احداث يك هتل پنج ستاره به انضمام خدمات جنبي متناسب با درجه بندي هتل 
مورد نظر است.اين مجتمع عالوه بر اينكه در زمينه خدمات گردشگري سهمي در پُركردن خالء نيازهاي خدمات شهري منطقه 3 و تهران 
خواهد داشت، در مقياس محلي و به ويژه در زمينه فعاليت هاي فرهنگي، ورزشي، تجاري و همچنين تأمين پاركينگ عمومي، پاسخگوي 

سهمي از نيازهاي حوزه استقرارش خواهد بود.
     زمين طرح، تجميع شده دو پالك به شكل L و داراي مساحت 6155 مترمربع است.

    سطح اشغال مجاز در طبقات زيرزمين صددرصد و در طبقات روي زمين 60 درصد بخش شمالي است كه به واسطه شكل زمين، حد 
جنوبي آن مورب است.

     كل زير بناي طرح حدود 50000 مترمربع مساحت دارد.
     نفوذپذيري، عمده ترين مبحث در انگار كلي طراحي معماري اين مجتمع است.

     اين مبحث چندان اهميت دارد كه به انضمام اسكلت سازه، استخوان بندي كالبدي  ـ  فضايي مجتمع را مي سازند.
    مجتمع توريستي پروما تهران كه مقرر است در سازمان كالبدي پاسخگوي عملكردهاي متنوعي باشد، در سازمان فضايي القاءكننده 
انسجام، يكپارچگي و شفافيت خواهد بود، تا بدين ترتيب و به عنوان يك كل واحد بتواند مكاني بديع، جذاب، پُرمراجعه، سرزنده و در عين 
حال واجد آسايش و آرامش مقتضي را در فضاي شهري پُرهياهو و ازدحام خيابان شيراز و محيط شهري پيرامون آن، مهيا كند. كليد نايل 
شدن طرح به ايجاد يك مكان مدني با اوصافي كه ذكر شد، در تنظيم نفوذپذيري است. به گونه اي كه وزن درون گرايي بخش هاي مختلف 

مجتمع بيش از وزن برون گرايي بوده و برون گرايي مگر در موارد اجتناب ناپذير و پُرجذبه مشمول طرح نشود.
     نفوذپذيري در استخوان بندي طرح معماري مجتمع مشتمل بر دو محور موازي و منطبق بر راستاي طولي زمين طرح با مشخصات زير 

است:
(الف) محور شكاف نور كه از ميانه قطعه تفكيكي بزرگ مي گذرد و تركيبي از نفوذپذيري هاي بصري و كالبدي در كليه طبقات ساختمان 

و مرتبط با جوف شكاف را در برمي گيرد.
( ب ) محور دسترسي به پاركينگ كه در نوار انتهاي غربي قطعه تفكيكي بزرگ زمين طرح قرار دارد و آن را از قطعه تفكيكي كوچك زمين 

طرح مجزا مي كند.
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معمارى

مطالعات امكان سنجى هتل بين المللى (خدماتى _ رفاهى) مالصدرا

كارفرما: شهردارى تهران _ شركت سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى
سال پروژه: 1385

محدوده پروژه: ايران، تهران

     زمين اصالح شده طرح، بلوك _ قطعه اي به مساحت 24000 مترمربع است كه بَِر راستگرد مالصدرا-چمران را دارد.
     بخش غربي زمين در حريم سبز بزرگراه چمران با عرض 125 متر قرار دارد.

     رشته قنات شمالي _ جنوبي «اميرآباد يا كوي دانشگاه» با حريمي به عرض 12 متر از ميانه زمين مي گذرد.
    حرايم بزرگراه و قنات، عرصه زمين را در راستاي شرقي _ غربي به رديفي متشكل از چهار پاره مجزا با شكل ها و اندازه هاي متفاوت 

تقسيم مي كند كه احداث ساختمان فقط در پاره هاي طرفين حريم قنات مجاز مي باشد.
     انگارهاي كلي طرح به قرار زير است:

     (الف) پيوند مجموعه با شبكه پياده گردشگري منطقه 3 كه مطابق طرح تفصيلي نظام آب و سبز آن احيا خواهد شد؛
     ( ب ) احداث مجموعه اي شامل هتل و خدمات شهري كه بهره برداري متمركز و يا مستقل آن ها ميسر باشد؛

    ( پ ) جانمايي بلوك هتل(با گنجايش 500 اتاق) در پاره زمين غربي حريم قنات كه از موقعيت دنج تر و معطوف به چشم اندازهاي 
گسترده و جذاب تري برخوردار است؛

    ( ت ) جانمايي بلوك خدمات شهري (تجاري، فرهنگي، ورزشي، اداري) در پاره زمين شرقي حريم قنات كه از بَِر دسترسي مضاعف و 
سهل تري برخوردار است.

    زمين طرح مطابق طرح تفصيلي منطقه 3 تهران در پهنه مختلط فرامنطقه اي MIII قرار دارد. مطابق مصوبه شوراي اسالمي شهر 
تهران، حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اين پهنه 250 درصد و 7 طبقه است. مطابق مطالعات انجام شده حداكثر ارتفاع بلوك هتل برابر 

17 طبقه مي باشد.
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معمارى

طرح واحدهاى مسكونى انفرادى و تجارى در شهر بم

كارفرما: ستاد كل بازسازى و نوسازى شهرستان بم
سال پروژه: 1383

محدوده پروژه: ايران، بم

      منطقه 2 (محدوده كار شاران) در انتهاي شمال شرقي شهر بم قرار دارد. نواري از بخش شمال غربي منطقه 2 در عرصه تاريخي و حريم 
ارگ بم قرار دارد. نوار مزبور منطبق بر بخشي از بافت نخلستان است كه پاره كوچكي از بافت متراكم منطقه 2 را نيز پوشش مي دهد. 

     در وضع موجود پهنه منطقه 2 سه گونه بافت با مشخصات زير قابل تشخيص است: 
    (الف) بافت متراكم كه بخش غربي و مركزي منطقه 2 را به صورت پيوسته پوشش مي دهد. نيمه غربي اين بافت الگويي اندام واره اي و 
متشكل از قطعات تفكيكي با اشكال هندسي متنوع دارد. نيمه شرقي اين بافت الگويي شطرنجي با قطعات تفكيكي رديفي دارد كه عمدتاً 

شكل مربع مشتطيل و اندازه نسبتاً همسان دارند. اندازه قطعات تفكيكي در سرتاسر اين بافت نسبتاً كوچك است؛
     ( ب ) بافت نخلستان كه بخش شمال غربي و نيز بخشي از جنوب مركزي منطقه 2 را پوشش مي دهد. اين بافت داراي پاره هاي گسسته 
است. الگوي اين بافت شطرنجي و متشكل از قطعات تفكيكي با شكل هندسي مربع مستطيل است. اما به واسطه پردامنه بودن نوسان ابعاد 

و اندازه قطعات تفكيكي الزاماً رديفي نيستند. اندازه قطعات تفكيكي در اين بافت نسبتاً بزرگ است؛ 
     ( پ ) بافت خالي كه بخش شرقي منطقه 2 را پوشش مي دهد زميني باير و يكپارچه اما بدون سابقه عمران شهري دارد. 

      باتوجه به اينكه بازسازي بناهاي مسكوني تخريب شده دستوركاري اولويت يافته در شهر زلزله زده بم است، الگوهاي ارائه شده از يك سو 
فقط طراحي گونه هاي مسكن در بافت هاي متراكم و نخلستان منطقه 2 را مدنظر داشته و از سوي ديگر به مالحظه محدوديت بودجه و 

ارتفاع گرايي، توده اي يك طبقه دارند. 
     تهيه طرح اختصاصي براي امالك هر يك از متقاضيان، عالوه بر الگوي منتخب مبتني مالحظات بوده است:

     (الف) موقعيت قطعه تفكيكي در بافت متراكم يا نخلستان؛ 
     ( ب ) شكل هندسي، ابعاد و اندازه مساحت و بُِر دسترسي قطعه تفكيكي؛ 

     ( پ ) مساحت زيربناي ساختمان؛ 
     ( ت ) فن آوري ساختمان (سازه و تأسيسات).

186187



معمارى

طرح ساختمان سفارت و كنسولگرى جمهورى اسالمى ايران در كلمبو 
_ سريالنكا

كارفرما: وزارت امورخارجه جمهورى اسالمى ايران
سال پروژه: 1381

محدوده پروژه: سريالنكا، كلمبو

     كلمبو پايتخت كشور سريالنكا واقع در بخش جنوبي قاره آسيا، شهري بندري با آب و هواي گرم و مرطوب است. «طرح ساختمان 
سفارت و كنسولگري جمهوري اسالمي ايران دركلمبو سريالنكا» در يك قطعه مياني به ابعاد به ابعاد 5/44 * 75 متر و مساحت 5/ 3337 
مترمربع كه مطابق نقشه حوزه بندي برنامه توسعه شهري دريك حوزه «مسكوني ويژه» وكم تراكم انجام شده است. در همسايگي شرقي 

زمين طرح، بنياد فيلم كلمبو و در همسايگي غربي آن سفارت واتيكان استقرار دارند.
     طرح سفارت ايران در سريالنكا مطابق استانداردهاي وزارت امور خارجه، دفتر نمايندگي درجه سه محسوب شده و موظف به رعايت 
ايران،  اسالمي  امورخارجه جمهوري  وزارت  نمايندگي هاي  امالك  برنامه ريزي كشور، طرح جامع  و  معيارهاي سازمان مديريت  و  موازين 
نيازهاي اختصاصي وزارت امورخارجه در سريالنكا و همين طور برنامه توسعه شهري كلمبو و مقررات ساختماني حوزه مسكوني ويژه است.

      اين طرح كه در مجموع 1380 مترمربع زيربنا دارد با ضوابط ساختماني، سطح اشغال زير 30 درصد، فاصله بيش از يك متر ساختمان 
از حدود همسايگي ها، حداكثر ارتفاع 14 متر و شيب بام حداقل 22 درصد، انطباق دارد.

     ساختار اصلي طـرح بر راستاي محوري نواري شكل از آب به عنوان نمادي از تقديس آن در فرهنگ معماري ايران و سريالنكا استوار 
است. به تبعيت از اقليم و چگونگي استفاده معماري بومي، آبنما بيشترين مجاورت را با بنا داشته و جريان دائمي هوا در آن تامين شده 
است. محور آبنما در تقاطع با داالن كوران دائمي هوا، منطبق بر جهت وزش باد غالب قرار گرفته و عالوه بر نقش نمادين و زيبايي شناسانه، 
نقش تفكيك عملكردي، بخش كنسولگري، سفارتخانه و خدمات رفاهي را ايفا مي كند. استفاده از فضاهاي باز و محدود كردن نفوذپذيري، 
براي حفظ امنيت، از طريق كركره هاي مورب به جهت حفظ كوران هوا با به كارگيري الگوي پايه كوشك و توجه به مالحظات اقليمي در 

معماري محقق شده است. پوشش بام شيبدار و پرده كركره اي مورب نماي بيروني از معماري سنتي سريالنكا الگوبرداري شده اند.
      انگار نهايي اين طرح با تاكيد بر پرهيز از شكل گرايي، مبتني بر نگاهي ژرف به معماري اصيل ايران و سريالنكا و «تقديس آب» به مثابه 

گرهگاه مشترك فرهنگ معماري هر دو كشور تدوين شده است.
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معمارى

طراحى معمارى مجموعه تجارى تفريحى و محوطه جنوبى برج ميالد 
تهران

كارفرما: شهردارى تهران _ شركت يادمان سازه
سال پروژه: 1380

محدوده پروژه: ايران، تهران

     برج 435 متري ميالد، به اعتبار ارتفاعش نشانه اي عمودي در مقياس كالن شهر تهران بوده و شكل هندسي آن معرف بنايي با پيكره 
نسبتاً عظيم و ساده است. 

     در انگاره طرح پيشنهادي، صالبت، يكپارچگي و يگانگي شكل به عنوان ويژگي اصلي ريخت بندي مجموعه بنا مدنظر بوده كه بر حضور 
غيرمخدوش صفه و تركيب آن با مشخصات زمين نگاري تأكيد دارد. 

     با توجه به پيچيدگي هاي زمين نگاري محيط پيرامون برج، عنصر تاق - ديوار به عنوان نشانه اي افقي در مقياس محلي خودنمايي 
مي كند. اين عنصر، ظاهري مانند تير قوسي يك پل را داشته و دهنه تاق شكل آن 300 متر است. حداقل ارتفاع اين قوس برابر 6 متر و 

ارتفاع تار پاييني آن 18 متر پيش بيني شده است.
     با فرض تأمين دسترسي مناسب سواره و پياده به مجموعه، ضمن بازنگري جانمايي پاركينگ ها، در شرايط زمين نگاري با شيب زياد، 
راه منحني شكل براي حركت سواره و راه شكسته همراه با گره براي هدايت حركت پياده پيش بيني شده است، به عالوه يكي از مبادي 
اصلي دسترسي به برج در محل تالقي قوس تاق _ ديوار (حركت عمودي) و قوس تراز 1420 (حركت افقي) پيش بيني شده و مورد تأكيد 

قرار گرفته است.
     در طرح پيشنهادي از استقرار فعاليت هاي مانند سالن هاي آكواريوم، اسكيت و پاتيناژ در طبقات پرهيز شده و عالوه بر افزايش گنجايش، 
دسترسي  مجموعه  از  باز  محوري  به  آمفي تأترها  از  يكي  آنكه  ضمن  شده اند  جانمايي  زمين نگاري  مناسب  موقعيت هاي  در  آمفي تأترها 

مي يابد.
     جنبه بارز سازه صفه، دهنه هاي بزرگ با اجتناب از ستون هاي متعدد شامل شبكه اي متشكل از تيرهاي قوسي و تيرهاي شعاعي بدون 
پوشش كاذب بر آن ها مي باشد كه ضمن ايجاد فضاي مفيد و قابل استفاده معيارهاي زيبايي نيز در طراحي آن ها درنظر گرفته شده است.
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معمارى

طراحى و اجراى ساختمان دفتر مركزى شركت بين المللى SGS در 
تهران

SGS كارفرما: شركت بين المللى
سال پروژه: 1380

محدوده پروژه: ايران، تهران

     اين طرح به عنوان نمونه اى از معاصرسازى، بر آن است بى آنكه ريخت بندى معمارى قديم را تقليد كند، اثرى آشنا با معمارى ايران از 
جمله در موارد زير را بيافريند:

     فضاى آشنا: يك نورگير مركزى كه از ميانه بام ساختمان بر سرسراى ورودى فرود مى آيد، طبقات روى همكف را با يك فضاى نفوذپذيرى 
(ديدارى-كالبدى) گره مى زند.

     سيماى آشنا: نماى ورودى ساختمان ويژگى هايى به قرار زير دارد:
  سرتاسر نما با تار و پود بازوهاى سازه بتن عريان (ستون و تير) قاب بندى شده است؛

  پرده هر قاب تركيبى از گشودگى (فوالد و شيشه) و سطح بسته (آجر ختايى و كاشى) دارد؛
  ناگهان در ميانه پرده نما، گوشه اى از فضاى داخلى طبقات، يكپارچه و با تركيبى از فوالد و شيشه از پرده نما بيرون مى جهد، در فضاى 

كوچه معلق مى شود و نظام قاب ها را سرخوش مى كند؛
با رنگ اخارى آجر ختايى، بانگ يك ديرآشنايى را سر    رنگ فيروزه اى قاب هاى فوالدى، نوارهاى كاشى و جان پناه ها در هم نشينى 

مى دهند.
     جزييات آشنا: بافتن، امر ويژه توليد منسوجات نيست. پرده هاى معمارى هم از جمله در موارد زير از آن بهره دارند:

  بندكشى چيدمان آجر ختايى نماى ورودى ساختمان با شبكه اى از نوار باريك كاشى، جلوه ساده و تازه اى از هم نشينى ديرينه دار آجر 
و كاشى را نمايش مى دهد؛

  جان پناه و حفاظ در و پنجره نماى ورودى ساختمان، انگار بافته اى سه بعدى از نوار فوالدى دارد. 
موضوع فعاليت شركت بين المللى SGS عموماً كنترل كيفى و ارزيابى و ارائه انواع گواهى نامه ها به مراجع مختلف است.

     طرح ساختمان دفتر SGS در تهران، احداث بنايى را مدنظر داشته است كه ضمن پاسخگويى به فعاليت هاى ادارى، گردهم آيى، پذيرايى 
(از جمله مهمانسرا) و آزمايشگاهى، جريان عملكردى با كيفيت معاصر و مطلوب در سطوح بين المللى را در كالبدى كه صبغه اى از فضاى 
معمارى ايرانى دارد، ميسر گرداند. اين مهم با رعايت استانداردها و با تجهيز بنا با نورگير مركزى (كه يادآور الگوى حياط مركزى است)، 
محوطه سازى به شيوه باغ ايرانى و باالخره نماسازى كه الگويى پرده اى دارد و با تلفيق سازه بتن نمايان و آجر ختايى و نوار كاشى آراسته 

شده، سامان يافته است.
     فضاى باز و نماى پنجم ساختمان طراحى شده اند. از اين رو پس مانده تحميلى توده ساختمان و فضاهاى بسته آن نبوده و مولد سيماى 
رها شده و بدمنظر نمى شوند. بلكه با توجه به مطبوعيت دلپذيرى كه دارند قابل بهره بردارى بوده و به ويژه براى برگزارى جشن ها و مهمانى ها 

در شرايط مساعد جوى بسيار مناسب مى باشند.
     بهره بردارى دلخواه از تأسيسات حرارتى و تهويه مركزى ساختمان، به تفكيك طبقات و همچنين بخش هاى مختلف هر طبقه به صورت 

جداگانه قابل تنظيم و كنترل است.
     اسكلت ساختمان بتونى و سازه آن ضد زلزله است. ضمناً فونداسيون يكپارچه آن از بروز خطر فروريزى به ويژه به واسطه وجود قنوات 

متروكه در منطقه، پيشگيرى مى كند.
     فضاى قفس پله فرار در هنگام آتش سوزى به صورت خودكار تحت هواى فشرده قرارگرفته و ضريب ايمنى ساختمان را باال مى برد.

     مخزن ذخيره آب و دستگاه مولد برق از جمله تجهيزات ساختمان براى مواقع اضطرار است.
     زمين طرح يك قطعه تفكيكى يك بَر جنوبى به ابعاد حدود 39*17 متر است.

     ساختمان احداث شده 9 طبقه، شامل دو طبقه زيرزمين دارد. زيرزمين اول به پاركينگ و زيرزمين دوم به تأسيسات و انبار اختصاص 
دارد. زيربناى كل ساختمان حدود 3600 مترمربع مساحت دارد.
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معمارى

طراحى معمارى موزه سينماى تهران

كارفرما: شهردارى تهران _ شركت توسعه فضاهاى فرهنگى
سال پروژه: 1374

محدوده پروژه: ايران، تهران
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معمارى

طراحى معمارى سينما آزادى تهران

كارفرما: حوزه هنرى سوره
سال پروژه: 1374

محدوده پروژه: ايران، تهران
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افزايش هزينه و  براى كندى پيشرفت پروژه ها و  از داليلى كه همواره       يكى 
نظام هماهنگى و مديريت  آنها شناسايى شده است كاستى هاى موجود در  زمان 
و  مشاور  (كارسپار،   عاملى  سه  نظام  با  پروژه ها  عموماً  ايران  در  مى باشد.  پروژه ها 
پيمانكار)  به انجام مى رسند. در اين نظام وظيفه هماهنگى و مديريت پروژه ها به 
به  اين بخش،   و وظايف  فعاليت ها  به گستردگى  توجه  با  عهده كارسپار است كه 
درستى صورت نمى گيرد. براى حل اين چالش در سال 1378، نظام چهارعاملى از 
طرف سازمان مديريت و برنامه ريزى پيشنهاد و مصوب شد. عامل چهارم، عاملى 
است «سازمان افزار» كه از طريق سه عامل ديگر را با هم هماهنگ مى كند. عامل 
چهارم (مديريت طرح)،  شخصيتي حقوقي است كه به نمايندگي از طرف كارسپار 
و به منظور بهره گيري از دانش، مهارت ها، ابزارها و فنون مديريتي، وظيفه مديريت، 
به  دستيابي  جهت  در  را  مرتبط  پروژه هاي  از  مجموعه اي  بر  نظارت  و  هماهنگي 

اهداف استراتژيك بر عهده دارد. 
    در سال هاى اخير، مهندسين مشاور شاران، ارايه خدمات به صورت يك بازوى 
تخصصى براى مديريت و راهبرى مجموعه اى از اقدامات،  را در زمره توانمندى هاى 
خويش قرار داده است. ساختار اجرايى اين خدمات به عنوان يكى از متداول ترين 
  PMBOK استاندارد  فرآيندى  گروه   پنج  اساس  بر  دنيا،  روز  مديريتى  شيوه هاى 
6th Edition شكل گرفته است. PMBOK (گستره دانش مديريت) يك سيستم 

نوين فرايندى براى مديريت پروژه هاست كه توسط بسيارى از نهادهاى خصوصى 
و عمومى در دنيا مورد استفاده قرار مى گيرد. اين گروه ها به برنامه ريزى و اجرا و 
كنترل و پايش طرح كمك كرده و ساختار كلى خدمات پروژه را شكل مى دهد ودر 

پنج گروه فرآيندى زير دسته بندى مى شوند:
    (الف) گروه فرآيندى آغازين، كه برخى كارهاى اوليه كه براى شروع پروژه الزم 

هستند را انجام مى دهد.
    ( ب  ) گروه فرآيندى برنامه ريزى، كه برنامه ريزى پروژه را به عهده دارد.
    ( ت  ) گروه فرآيندى اجرا، كه اجراى برنامه هاى پروژه را به عهده دارد.

ارزيابى  را  برنامه  و  اجرا  مطابقت  كه  كنترل،  و  نظارت  فرآيندى  گروه   ( ( ث      
مى كند.

     ( ج  ) گروه فرآيندى خاتمه، كه برخى كارهاى پايانى پروژه را انجام مى دهد.

مديريت طرح در انگار شاران
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