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در ســال 1316 براى اولين بار    
طرحى به نام "نقشه شهر تهران" 
براى احداث خيابان هاى جديد 
در شهر تهيه شد. (1) متأسفانه 
اگر هم نقشه مذكور هنوز وجود 
داشته باشد، نگارنده اطالعى از 

آن به دست نياورده است. 
هم چنيــن تغييراتــى كــه در    

جريان اجرا در اين نقشه داده شده يا اين كه چه 
خيابان هايى بر اساس آن احداث شده است نيز 

روشن نمى باشد.
بعد از آن در اوائل دهه چهل، دومين طرح شبكه 
ور" (2)  بندى براى شهر تهران توسط مهندس "ِشِِ
آلمانى ، مشــاورِ شهردار وقت، تهيه شد. اما اين 
طرح عمر چندانى نداشت. و اولين طرح جامع شهر 
تهران كه در سال 1347 به تصويب شوراى عالى 
شهرسازى و معمارى ايرانى رسيد، جايگزين آن 

گرديد.

بهرام فريور صدرى
مهندسان مشاور شارستان

اولين طرح جامع شهر تهران 
ــهر تهران توسط مهندسين  ــال 1345 اولين طرح جامع ش  در س
ــاور "عبدالعزيز فرمانفرما" موسسه ويكتور گروئن(3) و با همكارى  مش
مهندسين مشاور امان اندويتنى(4) ، موسسه اقتصادى هلند و موسسه 
ــال 1347 به تصويب  ــات اجتماعى تهيه و در س ــات و تحقيق مطالع

شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران رسيد.
ــرده به بعضى از     اين طرح داراى ويژگى هايى بود كه به طور فش

آن ها اشاره مى كنيم:

جمعيت
ــيخته  ــريع و مهار گس ــد س ــهر تهران در آن زمان مواجه با رش ش
ــى  جمعيت بود كه علل عمده آن را مى توان به هم ريختگى هاى ناش
از اصالحات ارضى و تحوالت اقتصادى، حركت جمعيت از روستاها به 
شهرهاى كوچك و از شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ، و در نتيجه 
ــور و البته تمركز بيش از اندازه نظام  ــد سريع شهرنشينى در كش رش

تصميم گيرى در دولت مركزى دانست. 
از نكات جالب طرح جامع اول تهران اختالفاتى بود كه بين مسئوالن 
و دست اندركاران در زمينه پيش بينى جمعيت شهر در آينده و اتخاذ 

تصميم درباره آن در گرفت.
ــاور طرح، گزينه هاى مختلفى را براى رشد جمعيت  مهندس مش
شهر پيش بينى كرده بود كه بين حداكثر 16 ميليون در شرايط عادى 
ــرايط كنترل  ــدم كنترل جمعيت و حداقل 12 ميليون نفر در ش و ع
ـــال 1370) تفاوت داشت. لكن وزارت  ــده براى 25 سال آينده (س ش
ـــماً اعالم كرده بود كه به هيچ عنوان امكان تأمين آب براى  نيرو رس
چنين جمعيتى وجود ندارد و حداكثر آن را براى جمعيتى در حدود 4 
ميليون نفر (در صورت استفاده از كليه منابع آب در دسترس) تعيين 

كرده بود.
بحث بين مهندس مشاور و وزارت نيرو به درازا كشيده شد و هيچ 
يك از طرفين از موضع خود پائين نيامدند. تا اين كه نهايتاً اين مسئله 
ــى به شاه منعكس شد و او كه هميشه حرف آخر را  به صورت گزارش
مى زد، دستور داد جمعيت پايتخت در مرز 5 ميليون نفر متوقف شود. 
در نتيجه، تمامى محاسبات جمعيتى طرح جامع بدون هيچ توضيح 
قانع كننده اى بر اساس پيش بينى جمعيت تهران در سال 1370 در 

حد 5/05 ميليون نفر تنظيم گرديد!

شكل و حدود توسعه 
بر اساس طرح جامع اول تهران، سطح توسعه شهر بايد از 18085 
هكتار در سال 45 به 500 72 هكتار در سال 1370 مى رسيد و توسعه 
ــمال تا ارتفاعات 1800،  آن عمدتاً به طرف غرب بوده كه از طرف ش

1600 و 1400 متر محدود مى شد.
محدوده قانونى شهر كه بر اساس حدود توسعه 25 ساله پيش بينى 
شده در طرح جامع مذكور تعيين گرديد،كه هنوز هم به عنوان محدوده 

قانونى شهر مورد استناد است. 
ــاله) شهر تهران نيز كه توسعه  همچنين محدوده خدماتى (پنج س
شهر را تا حد رودخانه كن متوقف مى كرد، به همين ترتيب تهيه شد. 
ــال هاى اخير، عمالً به عنوان محدوده قانونى شهر،  اين محدوده تا س
ــهردارى تهران قرار مى گرفت، تا اين كه پس از تهيه  ــتناد ش مورد اس
طرح ساماندهى تهران و اولين طرح تفصيلى منطقه 22 (طرح مهندس 

مشاور باوند) تغيير كرد.

الگوى توسعه 
به طورى كه در گزارش هاى طرح جامع اول تهران منعكس است، 
مهندس مشاور پس از تحليل بسيار سريع و ساده، الگوى توسعه خطى 
و چند مركزى را براى توسعه آتى شهر تهران انتخاب و پيشنهاد كرده 
است كه شهر به چند ناحيه و هر ناحيه به چند محله تقسيم شده و 
ــراى هر يك از نواحى و محله هاى مذكور يك مركز خدماتى (طبق  ب
ــتالر كه در آن زمان بسيار مرسوم بود) در  نظريه نقاط مركزى كريس
ــماره 1 و 2 كليات اين الگو نشان  ــود. در نمودارهاى ش نظر گرفته ش

بر اسـاس طرح جامع 
سـطح  تهـران،  اول 
توسعه شهر بايستى از 
18085 هكتار در سال 
45 به 500 72 هكتار در 
سال 1370 مى رسيد و 
توسـعه آن عمدتـاً به 
طرف غـرب بوده كه از 
طرف شمال تا ارتفاعات 
1800، 1600 و 1400 متر 

محدود مى شد.
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داده شده است.

شبكه رفت و آمد
نظام كلى رفت و آمد پيشنهادى طرح جامع اول متكى بر يك يا چند 
خط سريع السير است، عمدتاً به صورت ريلى و در مناطق مركزى شهر 
به صورت زيرزمينى (مترو) پيش بينى شده است و شبكه گسترده اى 

از بزرگراه ها و شريان هاى شهرى آن را تكميل مى كند.
   الزم به يادآورى است كه بعداً شبكه مترو تهران توسط مهندسين 
مشاور "سوفرتو" (5) فرانسوى مورد مطالعه قرار گرفت، كه قرار بود كليه 
ــده در آن تا سال 1364 به اجرا درآيد، ولى در  خطوط پيش بينى ش

عمل هيچ يك از پيش بينى هاى آن تحقق نپذيرفت.

تاثير طرح جامع اول بر واقعيت هاى توسعه تهران 
طرح جامع اول تهران، با همه كاستى هايى كه داشت، مسائل توسعه 
شهر را در چارچوب شرايط آن زمان و فرصت ها و محدوديت هايى كه 
وجود داشت، نسبتاً جدى مورد بررسى قرار داد و به هر حال توصيه ها 
و راهكارهاى مناسبى را به مسئوالن و دست اندركاران توسعه شهر و 
كشور ارائه كرد. لكن تقريباً هيچ يك از پيشنهادهاى آن به طور جدى 

و كامل مورد عمل  قرار نگرفت.
   بنابراين طرح جامع "فرمانفرما- ويكتور گروئن" مهم ترين سندى 
است كه در چند دهه گذشته روى جريان هاى توسعه تهران، به ويژه 

در زمينه توسعه كالبدى تأثير گذار بوده است. 
ــهر نيز بر اساس كليات ارائه شده در طرح     طرح هاى تفصيلى ش
جامع، به مرور زمان و  به طور مستقيم توسط دفتر فنى شهردارى تهران 

تهيه و پس از تصويب كميسيون ماده 5 به مرحله اجرا گذاشته شد. كه 
البته به طور مرتب در جريان اجرا، مورد تغيير و تجديد نظرهاى بسيار 

قرار گرفت. 
ــريان هاى شهرى مهمترين  ــعه و شبكه بزرگراه ها و ش حدود توس
بخش اجرا شده بر اثر پيشنهادهاى طرح جامع و طرح هاى تفصيلى 
مذكور به شمار مى رود. لكن نحوه استفاده از زمين، برنامه هاى مربوط 
به تأمين خدمات شهرى و مقررات مربوط به تراكم ساختمانى و غيره 
به طور مرتب توسط كميسيون ماده 5، شوراى شهر و در بسيارى موارد 
رأساً توسط شهردارى هاى مناطق يا شهردارى مركز تغيير يافته و هيچ 
يك از سازمان هاى مرتبط با بخش هاى مختلف توسعه (مانند آموزش و 
پرورش، بهداشت و درمان، تربيت بدنى و غيره) اقدامى در جهت تحقق 

پيشنهادهاى طرح به عمل نياوردند.
ــالب و پس از آن نيز به طور كلى تمامى طرح ها و  ــان انق    در جري
برنامه هاى قبلى كنار گذاشته شد و با توجه به زمان زيادى كه از طرح 
جامع و طرح هاى تفصيلى تهيه شده گذشت، و خالف ها و تغييراتى 
كه در مورد آن ها صورت گرفت، در كل از حّيز انتفاع افتاده و ضرورت 

شديدى براى تجديد نظر در آن ها مطرح گرديد.

طرح حفظ و ساماندهى شهر تهران 
 با آن كه در "طرح جامع تأكيد شده بود كه هر پنج سال يك بار بايد 
در پيش بينى و پيشنهادهاى طرح، تجديد نظر به عمل آيد، و ضرورت 
اين امر به ويژه پس از انقالب و تغييرات گسترده اى كه در همه زمينه ها 
به وجود آمده بود به شدت احساس مى شد، با اين حال تا آخرين زمان 
ــورت نگرفت. تا آن كه  ــال 1370 چنين اقدامى ص هدف آن يعنى س
وزارت مسكن وشهرسازى بر اساس مصوبه شوراى نظارت بر گسترش 
شهر تهران و بدون هماهنگى با شهردارى تصميم به انجام مطالعات و 
تهيه طرحى تحت عنوان "حفظ و ساماندهى شهر تهران" گرفت. هدف 
ــكالت اساسى توسعه شهر تهران در  از انجام اين مطالعات تعيين مش
ــى امكانات حفظ و استفاده  اثر اجرا، يا عدم اجراى طرح جامع و بررس

صحيح از اراضى باقى مانده در درون محدوده شهر بود.
ــاورآتك و ارائه  ــين مش ــط مهندس پس از انجام اين مطالعات توس
ــنهادهاى آن جهت تصويب به شوراى عالى شهرسازى و معمارى  پيش
ايران، شوراى عالى شهرسازى مقرر كرد كه اين مطالعات با عنوان طرح 
ــهر تهران مورد تصويب قرار گرفته و جهت اجرا به شهردارى  جامع ش

ابالغ گردد.
شهردارى تهران كه از ابتدا با انجام چنين مطالعاتى موافق نبود و با 
مهندس مشاور نيز همكارى جدى به عمل نياورده بود، در جهت اجراى 
آن نيز اقدامى نكرد و تا مدت ها اين طرح مبناى اقدامات شهردارى قرار 
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ــهر به  نگرفت. لكن به هرحال اين طرح از نظر قانونى، طرح جامع ش
حساب مى آمد و بايد به آن عمل مى شد. 

مهم ترين تفاوت طرح "ساماندهى" با طرح جامع "فرمانفرما"، تقسيم 
شهر به پنج حـــوزه و پيش بينى مراكز پنج گانه براى اين حوزه است. 

(نگاره شماره 4).
ــى كه اين طرح در جريان توسعه شهر تهران  اولين تأثير اساس
ــى و ورود منطقه 22 به  ــت، حذف محدوده خدمات به جاى گذاش
محدوده توسعه شهر بود، كه طرح تفصيلى آن نيز توسط مهندس 
ــط  ــيون ماده 5 توس ــد تهيه و پس از تصويب كميس ــاور باون مش
ــيس منطقه به مرحله عمل گذاشته شد. طرح  شهردارى تازه تأس
تفصيلى منطقه 22 تنها طرح تفصيلى در شهر تهران بود كه كامًال 
ــه پس از تصويب  ــهردارى منطق ــتناد قرار مى گرفت و ش مورد اس
طرح به سرعت شروع به صدور پروانه هاى ساختمانى مى كرد، كه 

عمدتاً مورد درخواست شركت هاى تعاونى مسكن بود.
جالب است كه هم زمان با تهيه و تصويب طرح تفصيلى مذكور 
طرح منطقه شهرى تهران بزرگ نيز تهيه و به تصويب شوراى عالى 

شهرسازى و معمارى ايران رسيد.
ــهرى تهران تأكيد شده بود كه در منطقه 22  در طرح مجموعه ش
ــكونى جديد نبايستى در نظر گرفته شود،  به هيچ عنوان توسعه مس
لكن شهردارى تهران اين طرح را به شهردارى ها و مناطق ابالغ نكرد 
و طرح تفصيلى مصوب كميسيون ماده 5 كه مغاير پيشنهادهاى طرح 

مجموعه شهرى بود، كماكان مورد عمل شهردارى قرار داشت. 

طرح هاى تفصيلى و طرح جامع جديد شهر تهران 
   از حدود سال 1378، به دنبال مباحثى كه در ارتباط با طرح جامع 
شهر كرمان مطرح شد و در نهايت به مجامع حرفه اى نيز كشيده شد 
ــود)، گروه شهرسازى  (كه تفصيل آن به فرصتى ديگر موكول مى ش
جامعه مهندسان مشاور با مشاركت جامعه شهرسازان ايران و انجمن 
ــاز، گروهى را به نام "گروه  ــاور معمار و شهرس ــان مش صنفى مهندس
مشترك شهر تهران" به منظور بررسى و پيگيرى مسائل شهر تهران 

تشكيل داد.
 اين گروه طى چندين سال متوالى مسائل مربوط به برنامه ريزى و 
نظام هدايت وكنترل توسعه شهر تهران را مورد بررسى قرار داد و مرتباً 
ضمن تماس با مسئوالن و مراجع ذيربط، ضرورت بازنگرى در اين نظام 

را گوشزد مى نمود.
ــاى "دكتر ماجدى" و پس از  ــت كوتاهى كه با انتخاب آق در فرص
ــان آقاى "مهندس پردلى" به عنوان معاون شهرسازى و معمارى  ايش
شهردارى تهران پيش آمد، دكترين پيشنهادى خود را مجدداً مطرح 
ــنهاد در  ــردگان ، مقرر گرديد اين پيش ــس از تأييد نامب ــوده و پ نم
چهارچوب توافق هاى به عمل آمده بين وزارت مسكن و شهرسازى و 
شهردارى تهران براى تهيه طرح هاى توسعه شهرى تهران، در دستور 

كار قرار گيرد.

در اين جا به طور فشرده به بخش هائى از گزارش ارائه شده توسط 
گروه مشترك تهران اشاره مى كنيم:

پاره اى از اصول كلى و معيارهاى مورد نظر:
 ضرورت برنامه ريزى هم زمان در مقياس هاى مختلف از خرد تا كالن 
ــى و روشن ساختن جايگاه شهردارى و حدود   هماهنگى بين بخش
ــئول بخش هاى توسعه  ــازمان هاى دولتى مس وظايف و روابط بين س

شهر تهران 
 ساده كردن روش هاى برنامه  ريزى و پرداختن به كليات خط مشى هاى 
اساسى توسعه در مقياس هاى باالتر و توجه به مسائل كالبدى – فنى 

در مقياس هاى پائين تر
 برنامه ريزى از موضع شهردارى (به عنوان حكومت محلى)

ــعه   پويايى برنامه  ريزى و حضور مداوم حرفه مندان در جريانات توس
ــازى (حرفه مندان) و  ــهرى و ارتباط متناسب بين نظام تصميم س ش

تصميم گيرى (مسئوالن و مديران)

مرورى بر آن چه در عمل اتفاق افتاد:
ــاى اقدامات  ــرار بود مبن ــترك كه ق ــنهادى گروه مش روش پيش
برنامه ريزى و تهيه طرح هاى توسعه شهرى تهران قرار گيرد، در عمل 
دچار تغييرات و به هم ريختگى هاى زيادى شد كه به پاره اى از آن ها 

مى پردازيم:
در شروع كار پس از توافق با معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى 
ــترك، مأمور تهيه شرح خدمات مقدماتى و انتخاب  تهران، گروه مش

مهندسين مشاور مسئول مناطق 22 گانه شهر گرديد.
با توجه به اين كه توافق به عمل آمده در اواخر سال 1380 صورت 
گرفت و فرصت زيادى براى جذب اعتبارات پيش بينى شده در اختيار 
نبود، در عرض چند روز (كمتر از يك هفته) شرح خدمات براى انجام 
ــناخت سريع مسائل منطقه و ارائه پيشنهاد براى نحوه  مطالعات و ش
ــان مشاور مورد نظر براى  تداوم برنامه ريزى، تهيه و با انتخاب مهندس
ــد، منعقد  ــق 22 گانه قراردادهائى كه بعدها گام اول ناميده ش مناط

گرديد.
ــكيل دو واحد  ــبت به تش بالفاصله پس از انعقاد اين قراردادها نس

هماهنگ كننده اقدام شد:

طرح تفصيلى منطقه 
22 تنها طرح تفصيلى 
در شـهر تهران بود كه 
كامالً مورد استناد قرار 
مى گرفت و شهردارى 
منطقه پس از تصويب 
طرح به سرعت شروع 
بـه صـدور پروانه هاى 
ساختمانى مى كرد، كه 
عمدتاً مورد درخواست 
شـركت هـاى تعاونى 

مسكن بود.
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پي نوشت ها
1) اصالح نظام مديريت توسعه شهرى در ايران بر اساس رويكرد راهبردى- وزارت 

مسكن و شهرسازى ، معاونت شهرسازى و معمارى – 1387.
ــهر  ــك آلمانى كه مطالعات ترافيك طرح جامع ش ــص ترافي Schever (2 متخص
ــاور kox را به عهده داشت. و پس از آن  ــط مهندس مش ــده توس اصفهان تهيه ش
ــتاد دانشكده شهرسازى تهران خدماتى را به  ــاور شهردار تهران و اس به عنوان مش

عهده داشته است.
Farrman farma-VictorGroin ( 3

Aman & Vitni (4
Sufreto ( 5

شوراى نمايندگان و كميته هماهنگى مهندسان مشاور:
ــورايى با مشاركت نمايندگان مهندسين مشاور مسئول مناطق،  ش
تشكيل گرديد كه محل آن به طور موقت در انجمن صنفى مهندسان 
شهرساز و معمار تعيين شد كه بعدها نيز در همين محل به كار خود 

ادامه داد.
 اين شورا همچنين كميته اى را تحت عنوان كميته هماهنگ كننده 
ــين مشاور، ارتباط با  انتخاب كرد كه عالوه بر هماهنگى بين مهندس
ــداوم فعاليت ها را نيز به  ــائل مربوط به نحوه ت كارفرما و پيگيرى مس

عهده داشت.
كميته اجرائى:

ــه اى نيز تحت عنوان كميته اجرايى برنامه ريزى و طراحى  كميت
ــازى و معمارى  ــت شهرس ــوزه معاون ــران در محل ح ــهرى ته ش

شهردارى تهران با مشاركت : 
 سه مدير و كارشناس از حوزه معاونت 

 دو معاون شهرسازى مناطق (به طور موظف)
و  ــكن  وزارت مس ــارى  معم و  ــازى  ــاون شهرس مع ــده  نماين  

شهرسازى 
 نماينده وزارت كشور از دفتر امور شهردارى ها

 نماينده حوزه معاونت خدمات شهرى 
 نماينده شركت پردازش و برنامه ريزى شهرى 

ــاور و  ــان مش ــازى جامعه مهندس ــدگان گروه هاى شهرس  نماين
انجمن صنفى مهندسان مشاور معمار و شهرساز

 نمايندگان سازمان هاى موثر (به طور مدعو) تشكيل گرديد.
ــاور همكار  ــان مش ــت مهندس ــرى و هداي ــه راهب ــن كميت اي
ــه طرح ها و  ــائل فورى در زمين ــى مس ــئول مناطق، بررس و مس
ــكيل بانك اطالعات كالبدى تهران بزرگ و ارائه كار  برنامه ها، تش
ــت تبيين محتواى طرح هاى راهبردى تهران بزرگ را به  در جه

عهده گرفت.

شـوراى راهبرى و كميته هماهنگى طرح هاى توسـعه 
شهرى تهران:

ــمت  ــدس "حبيب الهيان" به س ــاب آقاى مهن ــس از انتخ    پ
ــهردارى تهران، قرارداد ديگرى  ــازى و معمارى ش معاونت شهرس
ــعه، طرح هاى تفصيلى و همكارى با  تحت عنوان تهيه الگوى توس
شهردارى مناطق كه در اصطالح  به قرارداد گام دوم معروف شد، 

در خرداد ماه 1383 با مهندسان مشاور مناطق منعقد گرديد.
كميته اجرائى نيز با تغييراتى در اعضاء و وظايف، به "شوراى راهبرى 

و كميته هماهنگى طرح هاى توسعه شهرى تهران" تغيير شكل داد.

نهاد تهيه طرح هاى توسعه شهرى تهران: 
ــنهاد شده براى  ــكيل ستاد مركزى پيش در ادامه، مقدمات تش
ــتاد در عمل  ــد. اين س ــعه تهران، فراهم ش هدايت و كنترل توس

ــهرى تهران گرديد، كه  ــعه ش تبديل به نهاد تهيه طرح هاى توس
ــت آن  را هم زمان با معاونت شهردارى تهران، آقاى مهندس  رياس

"حبيب الهيان" به عهده داشت.
 مهندس مشاور مادر و تهيه كننده طرح جامع شهر:  
پس از ابالغ قرارداد گام دوم، قرار بود با هماهنگى بين طرح هاى 
توسعه مناطق در سطح حوزه هاى پنج گانه توسط مهندسان مشاور 
ــورت گيرد، لكن در  ــاور مناطق ص ــان مش منتخب از بين مهندس
ــازگان به  ــاور بوم س ــين مش عمل اين امر اتفاق نيافتاد و مهندس
ــاور مادر و تهيه كننده طرح جامع، مسئوليت  عنوان مهندس مش
ــق را نيز به عهده  ــنهادها و هماهنگى بين مناط ــدى پيش جمع بن

گرفت.
ــين مشاور مناطق  ــت هاى بين مهندس در جريان رفت و برگش
ــاور طرح  ــهرى و مهندس مش ــعه ش با نهاد تهيه طرح هاى توس
ــتور العمل هايى متفاوت و حتى متضاد،  ــع به طور مرتب دس جام
ــان مشاور مناطق ابالغ مى گرديد كه باعث بالتكليفى،  به مهندس
ــه و ابهام در مفاهيم مى گرديد. اين امر  تكرار كارهاى انجام يافت
ــاى مناطق و در  ــان تهيه و ارائه طرح ه ــدن زم باعث طوالنى ش
ــدن رابطه  ــاس كالن تهران و همچنين تيره ش ــه طرح مقي نتيج
ــهردارى هاى مناطق با مهندسان  ــئوالن سطوح باال و ش بين مس

مشاور نيز گرديد.
ــى برخورد با  ــم پهنه بندى، چگونگ ــال تعريف مفاهي براى مث
ــتفاده از اراضى (كه طبق شرح خدمات قراردادها بايستى  نحوه اس
ــان دادن  ــى منعكس مى گرديد) و نحوه نش ــاى تفصيل در طرح ه
ــده، مرتباً در حال تغيير و تفسير  ــنهادها و طرح هاى ارائه ش پيش

بود.
ــين مشاور  ــط مهندس ــهر توس تا اين كه باالخره طرح جامع ش
بوم سازگان با استفاده از پيشنهادهاى ارائه شده توسط مهندسين 
مشاور مناطق تهيه شد و جهت تصويب به شوراى  عالى شهرسازى 
ــب دچار تغييرات عمده  ــد. كه آن هم در جريان تصوي ارائه گردي

گرديد و اجراى آن دشوار شد.


