
 ؾىًَتگاُ ّای غیطضؾوی قْط تٌسضػثاؼ، 
 ؾاهاًسّی ٍ الساهات تَاًوٌسؾاظی اجتواػات آًْا

 دمرییت بافت رفسوده و اتریخی  

1397پاییش   

 هحلِ ؾــَضٍ





هَلؼیت هحلِ ؾــَضٍ زض قْط 
 تٌسضػثاؼ



تاضیرچِ قىل گیطی 
 هحلِ ؾــَضٍ

 هحلِ لسیوی ٍ ؾٌتی

ضٍؾتایی هٌفه اظ قْط  1300تا ؾسُ 
 تٌسضػثاؼ

یىی اظ ّؿتِ ّای ضقس ٍ قىل گیطی 
 تٌسضػثاؼقْط 

؛ تْیِ اٍلیي عطح جاهغ قْط 1343ؾال 
 تٌسضػثاؼ ٍ احساث ووطتٌسی قْط

لطاض گطفتي ضٍؾتای ؾَضٍ زض 
ضٍؾتای )هحسٍزُ لاًًَی قْط 

 (قْطی



تاضیرچِ قىل گیطی 
 هحلِ ؾــَضٍ

  تَجِ افعایف ؛1355 تا 1340 ؾالْای
 تسلیل تٌسضػثاؼ تِ هطوعی حىَهت

  ٍ فطٍزگاُ تاؾیؽ ذام، ًفت صسٍض
 ًظاهی ّای پایگاُ

افعایف فطصت ّای قغلی ٍ ّجَم  
 هْاجطیي

ؾاذت ٍ ؾاظ اضاضی غطتی ٍ قطلی قْط  
 زض حسفاصل هطوع قْط تا ووطتٌسی

ضقس ؾَضٍ اظ ؾوت قطق تا جازُ 
 ووطتٌسی

 «ضٍظ»تَجَز آهسى ظیطهحلِ 



تاضیرچِ قىل گیطی 
 هحلِ ؾــَضٍ

 تحَل  اؾالهی، اًمالب پیطٍظی اتتسای اظ
 ّجَم هَج جسیس هْاجطیي  زّس هی ضٍی قْط قىل زض اؾاؾی

 (اغلة اظ ضٍؾتاّای اؾتاى)

ایجاز تحطاى اؾىاى ٍ تكىیل ؾغح 
 ٍؾیؼی اظ اؾىاى غیط ضؾوی

تسلیل ٍجَز اضاضی ًیطٍی زضیایی ٍ 
ّسیف ٍ تاٌّط ٍ )قْطن ّای ؾاظهاًی 

؛ ایجاز تي تؿت زض تَؾؼِ اضاضی  ...(
 اؾىاى

 «لثلِ»تَجَز آهسى ظیطهحلِ 

  یافتي اّویت ٍ تحویلی جٌگ ضذساز
 واضافتازگی اظ تسلیل تٌسضػثاؼ تٌازض

 ذویٌی تٌسضاهام زٍضی ٍ تٌسضذطهكْط

اضاضی غطتی ضٍؾتای ؾَضٍ هَضزتَجِ  
 هْاجطیي لطاض گطفت





 هحلِ ؾــَضٍ





 پٌِْ قوال ٍ قطلی هحلِ
 ظیطهحلِ لثلِ ووتزیي تزاون

 تیطتزیي تزاون







 مطالعات اجتماعی محله





 قیؼِ% 2.4 هصّة ؾاوٌیي هحلِ

 اّل ؾٌت% 96

 تسٍى پاؾد% 1.6

 ٍیػگی ّای لَهی

 تَهی% 98.4

 غیطتَهی% 1.6



هیعاى ؾَاز ٍ آهَظـ 
 ؾطپطؾتاى ذاًَاض

 تی ؾَاز% 9.6

 لیؿاًؽ% 0.8

 تسٍى پاؾد% 0.8

 فَق زیپلن% 1.6

 اتوام زتیطؾتاى% 15.2

 گَاّی ؾَم ضاٌّوایی% 25.6

 گَاّی پٌجن اتتسایی% 23.2

چٌس ؾال آهَظـ  % 16.8
 اتتسایی

 هىتة ٍ ًْضت% 6.4







%20.8فراوانی   

%25.6فراوانی   

 تغَضولی آؾیة ّای اجتواػی
 هحلِ ؾــَضٍ 

 هعاحوت افطاز

 ٍجَز اضاشل ٍ اٍتاـ

 ؾطلت ٍ زظزی

 ضطب ٍ قتن ٍ 
 زضگیطی ذیاتاًی

 اػتیاز

 فطٍـ هَاز هرسض

 تجوغ هؼتازیي

 ؾطلت ٍ زظزی

 تي فطٍقی

 زضگیطی لَهی



 هیعاى هكاضوت ؾاوٌیي زض حل هؼضالت؛
 تِ هیعاى تاال

 تجاضب هكاضوت ؾاوٌیي هحلِ

 ؾاذت هؿاجس ٍ هصلی

ؾاذت هجوَػِ فطٌّگی ٍضظقی  
 اضًٍس



 هیعاى اػتواز اجتواػی

 زض صَضتی وِ تا هكىل جسی هَاجِ قَیس اٍلیي وؿی وِ تِ قوا ووه ویؿت؟: ؾَال

 %(93.6)اػضای ذاًَازُ 

 
 %(4.8)گطٍُ فاهیل 
 %(0.8)ّوؿایِ ّا 

 %(0.8)گطٍُ زٍؾتاى 

 اٍلَیت اٍل

 اٍلَیت دٍم

 اٍلَیت سَم







 :زالیل توایل ؾاوٌیي تِ ازاهِ ؾىًَت زض هحلِ

 تَلس زض ایي هحلِ

 ؾىًَت زاقتي آقٌایاى ٍ ذَیكاى

 هؿىي هؿتمل

 اهٌیت ٍ ذَب تَزى هحلِ

 ّوؿایِ ّای ذَب



 شی ًفؼاى هَجَز زض هحلِ

 افطاز شی ًفغ زضٍى هحلِ

صاحثاى ٍاحسّای 
 فؼالیتی  ٍ تجاضی

 هالىیي غیط ؾاوي هالىیي ؾاوي
ؾاوٌیي غیطهاله  

 (هؿتأجطاى)



ؾَضٍ یىی اظ هحالت ًازض زض وكَض هحؿَب هی قَز وِ زاضای ًْازّا ٍ تكىل ّای 
 اجتواػی پایساض ٍ اجتواع هحَض اؾت



 تؼاهل هحلِ ؾَضٍ تا هحالت زیگط قْط





تیكتطیي هیعاى ًاضضایتی 
 ؾاوٌیي اظ اضگاًْای زٍلتی

 قطوت گاظ

 فاضالبازاضُ آب ٍ 

 پایگاُ تؿیج

تیكتطیي هیعاى ضضایت ؾاوٌیي  
 اظ اضگاًْای زٍلتی

 هراتطات

 تْعیؿتی

 وویتِ اهساز







 مطالعات اقتصادی محله



 هحلِ ؾـــَضٍ

 جوؼیت فؼال% 38
 %(34.5تٌذرػثاس )

 جوؼیت غیطفؼال% 62
 %(65.5تٌذرػثاس )

ًؿثت جوؼیت فؼال ٍ غیطفؼال  
زض هحلِ تمطیثاً هتٌاؾة تا قْط 

 تٌسضػثاؼ اؾت



 ًطخ تیىاضی
 41% 

 %(11تٌذرػثاس )

 ؾْن قاغلیي ضزُ تاال زض هحلِ
 0% 

ؾْن قاغلیي ضزُ پائیي زض هحلِ 
50% 

تطویة قغلی ؾاوٌیي هحلِ الگَی ًطهال 
 ًساضز

تٌذرػثاس اس الگَی ًزهال تزویة ضغلی پیزٍی )
 هی وٌذ

 (ردُ پائیي¼ ردُ هتَسط ٍ ½ ردُ تاال ٍ ¼  

افطاز زاضای زضآهس تسٍى واض 
تاظًكؿتگاى ٍ هالىیي ٍاحسّای  )

 (تجاضی ٍ هؿىًَی
 16% 

 %(13تٌذرػثاس )

ؾْن قاغلیي ضزُ هتَؾظ زض هحلِ 
50% 



 تسیي تطتیة؛
ؾاوٌاى افطاز فالس زاًف، ترصص ٍ  

 هْاضت

 اقتغال تِ هكاغل ضزُ پائیي  
 (واضگطی ؾازُ، ضاًٌسگی ٍ صیازی ؾٌتی)

 زضآهس پائیي

تافت فالس ویفیت ٍ ًاهٌاؾة هحلِ ٍ 
 لیوت ّای پائیي

 ذاًَاضّا ظیط ذظ فمط% 41حسٍز 
 (خاًَارّا سیزخط فمز% 30تٌذرػثاس )





 ػَاهل هَحط تط لیوت اضاضی

 ًَع هالىیت

 زؾتطؾی تِ ذسهات

 زؾتطؾی تطافیىی

 ًظن ؾاذت ٍ ؾاظ ٍ ویفیت تٌا

 :تا اضظـ تطیي هٌاعك هحلِ
اضاضی قوالی هحلِ ّوجَاض تا تلَاض   

 پاؾساضاى ٍ زاًكوٌس
 (تذلیل هَلؼیت اسمزار ٍ ٍضؼیت والثذی)

 :  ون اضظـ تطیي هٌغمِ هحلِ
 غطتی تطیي ًماط ٍ جٌَب قطلی

 (ًَع هالىیت ٍ ویفیت والثذیتذلیل )





 ًَع هالىیت اهالن

 هله قرصی% 99
 %(70تٌذرػثاس )

 اؾتیجاضی% 1
 %(30تٌذرػثاس )

 هحلِ چاّؿتاًیْا؛
 ؾٌس ضؾوی% 80.17

 لَلٌاهِ% 5.17
 تصطفی% 0.86
 ٍلفی% 0

 ؾایط% 14.8

حضَض چكوگیط هالیىي زض ؾغح 
 هحلِ

هالىیت ٍ تصطف آؾاى اضاضی  
تَؾظ ؾاوٌاى وًٌَی ٍ ّوچٌیي  

 لیوت پائیي اضاضی



 جوغ تٌسی هغالؼات التصازی هحلِ

لیوت پائیي تط اضاضی هحلِ ًؿثت تِ  
 قْط

 جصب ؾاوٌیي ون زضآهستط

 ػاهل تكسیس وٌٌسُ فطؾَزگی هحلِ

 واّف ویفیت هحل ؾىًَت



 مطالعات کالبدی محله













اظ ول هؿاحت هحلِ ضا هؼاتط % 37
 تكىیل زازُ اؾت

 هتطهطتغ  38.17: ؾطاًِ هؼاتط هحلِ 
 (رلن تاالیی است)

اظ لحاػ  )اها هحلِ زاضای هؼاتط هٌاؾثی 
ًوی تاقس ٍ ایي ضلن تاال تٌْا تِ ( هؼثط

زلیل ٍجَز فضاّای تاظ هاتیي لغؼات  
 تفىیىی اؾت

فضاّا تالاؾتفازُ ٍ تاػج اًثاقت ظتالِ ٍ 
 واّف اهٌیت قسُ اؾت



 :1387هٌْسؾیي هكاٍض قاضهٌس 

 تلَاض پاؾساضاى زض قوال هحلِ، قطیاًی زضجِ زٍ•

ؾِ هحَض هَاظی هٌكؼة اظ تلَاض پاؾساضاى تِ ؾوت •

 (جوغ ٍ پرف وٌٌسُ ًاحیِ ای)زضیا 

قثىِ زؾتطؾی پیكٌْازی عطح ّای  
 تاالزؾت

 :1365عطح تفصیلی

هحَض  )جٌَتی اظ تلَاض پاؾساضاى -یه هحَض قوالی•

 (جوغ ٍ پرف وٌٌسُ

 تؼسازی زؾتطؾی هحلی  •









 موافقتنامه پروژه های برنامه
 توانمندسازی  و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

 پزٍصُ ّای سال اٍلهمسم؛ •

 سال اس تصَیة طزح 3تا  1سهاى اجزای پزٍصُ تیي : وَتاُ هست•

 سال اس تصَیة طزح 6تا  4سهاى اجزای پزٍصّثیي  :هیاى هست•

 سال اس تصَیة طزح 10تا  7سهاى اجزای پزٍصُ تیي : تلٌسهست•



   زؾتگاُ اجطایی
 (تْطُ تطزاض)

 اػتثاض هَضزًیاظ
 (هیلیَى ضیال)

 ضزیف وس پطٍغُ ػٌَاى پطٍغُ

 1 25102 تؼثیِ سطل ّای ستالِ در سزاسز هحلِ 29 ضْزداری تٌذرػثاس

 2 23135 تجْیش پارن ّا ٍ تَستاى ّای هحلِ 200 ضْزداری تٌذرػثاس

ادارُ تْشیستی استاى 
 ّزهشگاى

 3 21102 تاسیس هزوش تَسؼِ هحلِ 90

فزهاًذّی ًیزٍی 
 اًتظاهی استاى

 4 23111 ایجاد ویَسه ًیزٍی اًتظاهی 88

. وار  ادارُ ول تؼاٍى،
رفاُ اجتواػی استاى 

 ّزهشگاى

 5 22107 تزگشاری دٍرُ ّای آهَسش صیادی 62

 ضزوت تَسیغ ًیزٍی
 تزق استاى

 6 23133 ٍ تاهیي رٍضٌایی هحلِ ًصة چزاؽ 336

 پطٍغُ ّای همسم
پزٍصُ ّای سال اٍلهمسم؛   



 زؾتگاُ اجطایی
 (تْطُ تطزاض) 

 اػتثاض هَضزًیاظ
 (هیلیَى ضیال)

 ضزیف وس پطٍغُ ػٌَاى پطٍغُ

 1 21112 ایجاد دفتز تسْیلگزی در هحلِ 3600 ادارُ ػام

 2 23128 ٍرسضی در فضاّای سثش ػوَهی استمزار ٍسایل 250 ضْزداری تٌذرػثاس

 3 23132 ارائِ سزٍیس حول ٍ ًمل ػوَهی 160 ضْزداری تٌذرػثاس

هیَُ ٍ تزُ تار ٍ هزوش خزیذ رٍساًِ  احذاث هیذاى 20368 ضْزداری تٌذرػثاس
 هحلِ

23115 4 

 5 23112 احذاث آتص ًطاًی 27629 ضْزداری تٌذرػثاس

 6 21107 آهَسش تفىیه ستالِ در هثذا تزای سًاى 5 ضْزداری تٌذرػثاس

 7 21106 استمزار ًگْثاى در پارن ّای هحلِ 66 ضْزداری تٌذرػثاس

 پطٍغُ ّای وَتاُ هست
سال اس تصَیة طزح 3تا  1سهاى اجزای پزٍصُ تیي : وَتاُ هست  



 زؾتگاُ اجطایی
 (تْطُ تطزاض) 

 اػتثاض هَضزًیاظ
 (هیلیَى ضیال)

 ضزیف وس پطٍغُ ػٌَاى پطٍغُ

ساسهاى تجْیش ٍ 
 ًَساسی هذارس

 8 23103 ایجاد هزوش پیص دتستاى 1924

ساسهاى تجْیش ٍ 
 ًَساسی هذارس

 9 23106 احذاث دتستاى دختزاًِ 14114

ساسهاى تجْیش ٍ 
 ًَساسی هذارس

 10 23204 احذاث هزوش پیص دتستاى 4276

 ادارُ ول وار، رفاُ ٍ
تؼاٍى اجتواػی استاى 

 ّزهشگاى

 11 22102 ایجاد هزوش اضتغال ٍ هْارت افشایی هحلِ 157

 ادارُ ول وار، رفاُ ٍ
تؼاٍى اجتواػی استاى 

 ّزهشگاى

ایجاد صٌذٍق ّای لزض الحسٌِ هحلی ٍ  100
 ساوٌیي وارآفزیٌی تا هطاروت ساسهاى ّا ٍ

22103 12 

 ادارُ ول وار، رفاُ ٍ
تؼاٍى اجتواػی استاى 

 ّزهشگاى

تزگشاری  دٍرُ ّای آهَسضی هْارت ّای ضغلی  1603
 تز حسة ًَع گزٍُ ّای اجتواػی

21110 13 

فزهاًذّی ًیزٍی 
 استاى اًتظاهی

 14 21106 تطىیل ٍ تجْیش ًگْثاى هحلِ 66

 پطٍغُ ّای وَتاُ هست
سال اس تصَیة طزح 3تا  1سهاى اجزای پزٍصُ تیي : وَتاُ هست  



 زؾتگاُ اجطایی
 (تْطُ تطزاض) 

 اػتثاض هَضزًیاظ
 (هیلیَى ضیال)

 ضزیف وس پطٍغُ ػٌَاى پطٍغُ

ادارُ ول هیزاث 
گزدضگزی ٍ  فزٌّگی،

 جْاًگزدی

ٍاگذاری هالىیت هجوَػِ جْاًگزدی تِ تخص  
 ػوَهی

22106 15 

ادارُ ول تْذاضت ٍ 
درهاى ٍ آهَسش پشضىی  

 استاى ّزهشگاى

 ایجاد پایگاُ تْذاضت غیز ضویوِ ٍ دارٍخاًِ در 2235
 سیزهحلِ لثلِ

23102 16 

ادارُ ول تْذاضت ٍ 
درهاى ٍ آهَسش پشضىی  

 استاى ّزهشگاى

 ایجاد پایگاُ تْذاضت غیز ضویوِ ٍ دارٍخاًِ در 3026
 سیزهحلِ رٍس

23201 17 

ساسهاى تجْیش ٍ 
 ًَساسی هذارس

 18 23205 احذاث هزوش پیص دتستاى 5228

 پطٍغُ ّای وَتاُ هست
سال اس تصَیة طزح 3تا  1سهاى اجزای پزٍصُ تیي : وَتاُ هست  



   زؾتگاُ اجطایی
 (تْطُ تطزاض)

 اػتثاض هَضزًیاظ
 (هیلیَى ضیال)

 ضزیف وس پطٍغُ ػٌَاى پطٍغُ

ادارُ ول ٍرسش ٍ 
 جَاًاى استاى

 تَسؼِ هجوَػِ ٍرسضی 3223

 

23211 1 

 2 28202 جاتجایی ٍ اسىاى هجذد در وَتاُ هذت 187121 وویتِ اسىاى هجذد

ضزوت تَسیغ ًیزٍی 
 تزق استاى

هطالؼات واّص تلفات ٍ اصالح ٍ تْیٌِ ساسی   24063
 تَسیغ تزق

23136 3 

 4 23222 حذاث پارن هحلِ ای 10252 ضْزداری تٌذرػثاس

 5 23218 احذاث فضای سثش ٍ تاس 7812 ضْزداری تٌذرػثاس

 6 23219 احذاث فضای سثش ٍ تاس 1619 ضْزداری تٌذرػثاس

وف ساسی هؼاتز فالذ وفپَش ٍ ًیش ساهاًذّی   3751 ضْزداری تٌذرػثاس
 پیادُ رٍ ّا

23229 7 

 پطٍغُ ّای هیاى هست
 سال اس تصَیة طزح 6تا  4پزٍصُ تیي سهاى اجزای  :هستهیاى 



 زؾتگاُ اجطایی
 (تْطُ تطزاض) 

 اػتثاض هَضزًیاظ
 (هیلیَى ضیال)

 ضزیف وس پطٍغُ ػٌَاى پطٍغُ

 8 23216 احذاث ًوایطگاُ هحصَالت دریایی  83295 ضْزداری تٌذرػثاس

 9 23217 احذاث هزوش تفزیحی ساحلی 103544 ضْزداری تٌذرػثاس

 10 23209 احذاث پارویٌگ ػوَهی 27339 ضْزداری تٌذرػثاس

 11 25203 احذاث ضثىِ دفغ فاضالب ضْزی 139513 ضْزداری تٌذرػثاس

طزاحی ٍ واًال وطی هؼاتز تزای تخلیِ پسواًذ     5397 ضْزداری تٌذرػثاس
 آتْای سطحی

25201 12 

 13 23226 گستزش پارن هَجَد در جٌَب هحلِ 3779 ضْزداری تٌذرػثاس

 14 23221 احذاث پارن هحلِ ای 9010 ضْزداری تٌذرػثاس

 پطٍغُ ّای هیاى هست
 سال اس تصَیة طزح 6تا  4پزٍصُ تیي سهاى اجزای  :هستهیاى 



   زؾتگاُ اجطایی
 (تْطُ تطزاض)

 اػتثاض هَضزًیاظ
 (هیلیَى ضیال)

 ضزیف وس پطٍغُ ػٌَاى پطٍغُ

 15 13227 ایجاد پارن ٍ فضای سثش هحلِ ای 27752 ضْزداری تٌذرػثاس

 16 23227 آب سزپَضیذُ وزدى جَی ّای 1250 ضْزداری تٌذرػثاس

 17 23236 اصالح ٍ تؼویز ضثىِ آتزساًی 8646 ضزوت آب ٍ فاضالب

فزهاًذاری ضْزستاى 
 تٌذرػثاس

 18 23214 ایجاد پایگاُ هذیزیت تحزاى 36615

ػوزاى ٍ هسىي   ضزوت
 ساساى استاى

سزهایِ گذاری در  تْیِ تستِ ّای پیطٌْادی 60
 هحلِ تزای سزهایِ گذاراى تالمَُ

22205 19 

 20 28202 جاتجایی ٍ اسىاى هجذد در وَتاُ هذت 187121 وویتِ اسىاى هجذد

 پطٍغُ ّای هیاى هست
 سال اس تصَیة طزح 6تا  4پزٍصُ تیي سهاى اجزای  :هستهیاى 



   زؾتگاُ اجطایی
 (تْطُ تطزاض)

 اػتثاض هَضزًیاظ
 (هیلیَى ضیال)

 ضزیف وس پطٍغُ ػٌَاى پطٍغُ

 1 23337 لایك ّای صیادی احذاث پارویٌگ دریایی 1200 ضْزداری تٌذرػثاس

 2 23313 احذاث فزٌّگسزا 3098 ضْزداری تٌذرػثاس

 3 23325 ٍ فزاضْزی در لثِ ساحل احذاث پارن ضْزی 108298 ضْزداری تٌذرػثاس

 4 23320 فضای سثش ٍ تاس احذاث 2528 ضْزداری تٌذرػثاس

 5 23323 احذاث پارن هحلِ ای 17478 ضْزداری تٌذرػثاس

 6 23324 احذاث پارن هحلِ ای 3942 ضْزداری تٌذرػثاس

 7 23334 هؼثز ضزلی غزتی در جٌَب هحلِ احذاث 16885 ضْزداری تٌذرػثاس

 پطٍغُ ّای تلٌس هست
سال اس تصَیة طزح 10تا  7سهاى اجزای پزٍصُ تیي : تلٌسهست  



   زؾتگاُ اجطایی
 (تْطُ تطزاض)

 اػتثاض هَضزًیاظ
 (هیلیَى ضیال)

 ضزیف وس پطٍغُ ػٌَاى پطٍغُ

تجْیش هثلواى ضْزی در فضاّای ػوَهی ٍ  100 ضْزداری تٌذرػثاس
 هزاوش هحالت

23331 8 

ٍ  ایجاد ًطاًِ ّای تصزی در هزاوش هحالت 234 ضْزداری تٌذرػثاس
 طزاحی هزاوش سیزهحلِ ای ٍ هحلِ ای

23330 9 

 پطٍغُ ّای تلٌس هست
سال اس تصَیة طزح 10تا  7سهاى اجزای پزٍصُ تیي : تلٌسهست  







 اپیان

 :هٌثغ
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