تاریخچه منطقه

بررسی َ تحلیل اجمالی سابقً تحُالت َ گسترش کالبدی مىطقً

دوره حکومت قاجار
 زر طال  ٍ1200ق آلا هحوسذاى لاجار تَ تِزاى کَ زر آى ٌُگام ػوال ً پایترت ایزاى تْز ّارزػس.
 زرطال  ٍ 1323ق زر هظیز راٍ تِزاى تَ ػویزاى فتحؼلی ػاٍ زر طال زّم پازػاُی ذْزلصز لاجار را تٌا ًِاز.
 زر جٌْب تاذتزی لصز لاجار فتحؼلی ذاى صثا،هلک الؼؼزای ػصز لاجار السام تَ ایجازتاغی ًوْز کَ تَ ًام اّ تَ (تاؽ صثا) هؼِْرػس.
 زر ػِس طلطٌت هحوس ػاٍ (  ٍ1250 -1246ق)زر ذارج اس حصار ػِز اس طزف ػوال تشرگاىّ اػیاى تَ تثؼیت اس ػاٍ تَ احساث تاغِای تفشیحی ّ ذاًَ زّم زر ذارج اس حصار ػِز
پززاذتٌس اس جولَ هیزسا الاطی صسراػظن هحوس ػاٍ لاجار زر هحسّزٍ ّطیؼی کَ اس ذاّر تَ
لصز لاجار ّ اس تاذتز تَ یْطف آتاز ّ اس ػوال تَ تپَ ُای زاّّریَ ّ اس جٌْت تَ تاؽ صثا ذتن
هی ػس السام تَ احیای سهیي ّ احساث تاؽ ّتٌا ًوْز کَ تَ ًام ذْز اّ (ػثاص آتاز) را تٌا ًِاز.
 ًاصزالسیي ػاٍ زر زّراى طلطٌتغ زر طال  ٍ 1291ق زر جٌْب لصز لاجار تاؽ ّطیغ ّػوارت (ػؼزت آتاز) را تٌا ًِاز.
 تیي کاخ ػؼزت آتاز ّلصش لاجار تالی تْز هْطْم تَ ػیغ آتاز تاؽ (ًرْزی ّ پزّتیْا ّ اهجسیَ)اس تاغِای هؼزّف زّراى لاجاراطت.یشیىً احداث قىُات در مىطقً
پ
احیای اراضی حس فاصل تِزاى زر هحسّزٍ زّرٍ فتحؼلی ػاٍ تا زاهٌَ کٍْ تْچال تیغ ُز چیش
تَ آب ًیاس زاػت تز اطاص ایجاز لٌات زر ایي هحسّزٍ اس ػْاهل پایَ احیا اراضی هحظْب
ػس.
لٌْاتی کَ ایي زّراى تَ ایي هٌظْر ایجاز ػس ػثارت اطت اس:
 لٌْات (الِیَ ّ تِارطتاى ّ سرفؼاى ّ ػلی السّلَ ّ پاهٌارّ)... زر پایاى ایي زّرٍ اراضی ّالغ زر هحسّزٍ هٌطمَ ( 7تیاتاى لٍِْ ای فام پیزاهْى ػِز) تَیکی اس هٌاطك ییالق ًؼیي طالطیي ازرا ّ زرتاریاى لاجار تثسیل هی ػْز ّ یا تَ ػوارتی تَ
(ذاًَ زّم ) هزکة اسلصز ُا ،تاغِا ُوزاٍ تا لٌْات تظیار کَ هظیز تؼزیض ػسٍ تِزاى –
ػویزاى اس هیاى آى هی گذػت ،طاذتار ػوسٍ هٌطمَ را تؼکیل هی زاز.

دَري حکُمت پٍلُی اَل()1300-1320
* مٍمتریه عُامل در تغییر ساختار َ عملکردشٍری تٍران
الف -تْطؼَ ّ توزکش ازاری ّ ًظاهی
ب -اطتمزار صٌایغ جسیس هاػیٌی
پ -ایجاز تاطیظات ّ تجِیشات جسیس ػِزی
تّ -رّز ّ رّاج ّطایل حول ًّمل هاػیي
ث -تحْل زرهٌِسطی راٍ ّ طاذتواى
 تاؽ ػوارت(ػؼزت آتاز) زر کْزتای  1299تزای فؼالیت ُای ًظاهی ّ ایجاز لزاّلراًَ هْرزاطتفازٍ لزار گزفت ّ طپض تَ پازگاى تثسیل ػس.
 زر طال 1300تلسیَ تِزاى ػزّع تَ کار کزز ّ تاهظاحت 3فزطد اس زرّاسٍ ُای ػِز جشءحسّز تلسیَ هحظْب گززیس.
 زر طال  1308کاخ لصز تَ سًساى لصز تثسیل ػس. زر طال  1314تاؽ اهجسیَ کَ ًام ذْز را اس اهجس طلطاى گزفتَ تْز تَ ّرسػگاٍ تثسیل ػس. زرطال  1314ػِززاری تِزاى توام ذیاتاًِا ّ هؼاتز هِن پایترت را ًاهگذاری کزز ّ زر طال  1315تلسیَ تِزاى تَ ػِززاری تِزاى تغییز ًام زاز. اراضی ػثاص آتاز تَ تصزف زّلت زرآهس ّ پازگاى ّ تاطیظات ًظاهی زر ترؼی اس آى زایزػس.
 زر پایاى حکْهت رضا ػاٍ هزس جٌْتی هٌطمَ ُفت ػِززاری تَ صْرت ذیاتاى اًمالب-زهاًّس ػکل گزفت.
 ذیاتاى لسین ػویزاى هجسزا تؼْیض ػس. طایز تٌاُا ّ لصز ُای تالی هاًسٍ اس زّرٍ لاجار تَ طْر کاهل تغییز کارتزی یافتٌس. -اها لٌْات ُوچٌاى فؼال ّ ًمغ زّگاًَ تاهیي آب ػزب ّ آب کؼاّرسی را ایفا هی کززًس.

 -ترؼی اسهٌطمَ  7تحت هسیزیت تلسیَ تِزاى لزار گزفت.

دَري حکُمت پٍلُی دَم (:)1320-1357
شکل گیری تٍران در 4دَري :
 تؼسیس ّ تمْیت رًّس جسایی ػوال ّ جٌْب ػِز تِیَ طزح جاهغ زر طال  ، 1348هحسّز کززى تْطؼَ ػِزتَ یک هحسّزٍ  25طالَ ّ ًاکیستز هحْر ػزلی
غزتی(تِزاًپارص -کي) تمظین تِزاى تَ 10هٌطمَ تِیَ پزّژٍ احساث ػِزتیي الوللی تَ ًام(ػِظتاى پِلْی) زراراضی ػثاص آتاز هزحلَ گذار اس(کالى ػِز تِزاى ) تَ (هجوْػَ ػِزی تِزاى)تَ تثغ رػس ػوْهی ػِزتِزاى (اس ًظز کالثسی ّ اجتواػی ) تْطؼَ زر هٌطمَ ً 7یش اس رًّس زّ گاًَ تثؼیت هی کٌس
اراضی حس ّاطط تیي جازٍ لسین ػویزاى ّ اهتساز ذیاتاى رّسّلت ّ جازٍ طْم تحت گزایغ
تْطؼَ تَ طوت ػوال ُظتٌس تَ تولک الؼارػِز ًؼیي جسیس تارفاٍ اجتواػی تیؼتز زر
هی آیس ّ جازٍ لسین ػویزاى ّذیاتاى اراضی حس ّاطط تیي زهاًّس ّ طثالى کَ گزایغ تَ
طوت ػزق تِزاى زارًس تَ تولک الؼار ػِز ًؼیي جسیس تا گزایغ ػوسٍ تَ رفاٍ اجتواػی
پاییي تززر هی آیس.
تااًتمال هزکش طیاطی -حکْهتی ا سهحل کاخ هزهز تَ طؼس آتاز (  )1344هْجثات تمْیتُظتَ ػِزی زیگزی (ػویزاى)ذارج اس ُظتَ هزکشی ػِز تِزاى فزاُن هی ػْز.
 تٌاتزایي اس زَُ ً40مغ هٌطمَ  7تَ ػٌْاى حس ّاطط زّ ُظتَ ػِزی تَ هٌظْر اًتمالرفت ّآهس ػِزی رّ تَ افشایغ هی گذارز.
 اس آحارطزح جاهغ تِزاى (  )1348تز هٌطمَ 7هی تْاى تَ چِار طیاطت تؼییي کٌٌسٍ اػارٍکزز:

 تزًاهَ ریشی ّ طزاحی هحْر ػزلی –غزتی کَ اهزّس هزس ػوالی هٌطمَ را تؼییي هی کٌس. تزًاهَ ریشی ّ طزاحی ػزیاًی زرجَ یک جازٍ طْم (تشرگزاٍ هسرص) کَ اهزّس هزس غزتیهٌطمَ را تؼییي هیکٌس.
 تؼییي یکی اس لطثِای حاًْیَ ػِز تِزاى زر ُ 554کتار اس اراضی ػوال ذیاتاى ػثاص آتازتزای اهْر ازاری ،طیاطی ّ تیي الوللی .
 خرَج پادگان ٌا ا زشٍر تٍران* زر طال 1357هٌطمَ  7تَ طْر کاهل تَ یک تافت هظکًْی ػِزی تا تفاّت اجتواػی ّ
کالثسی زر زّ طوت ذیاتاى لسین ػویزاى (ػزیؼتی) تثسیل ػسٍ تْز .ایي تافت هظکًْی زر
زّ طوت جٌْب ّ غزب تَ زلیل ُوجْاری تا ُظتَ هزکشی ػِز تِزاى ّ تحت تاحیز آى رًگ
تْی ُظتَ ػِز را تَ ذْز گزفتَ تْز.

دَري اوقالب اسالمی ایران
 زر اجزای طیاطت ػوْهی زّلت هثٌی تز ذْز کفایی ػِززاری ُا ،هٌطمَ ُفت تَ یکیاس ُفت هٌطمَ زرآهسسای ػِززاری تِزاى تسل ػس.
 رػس ُظتَ هزکشی تِزاى تَ ّیژٍ زر لظوت ػوالی آى ،هزس ایي هحسّزٍ را تا ذیاتاىػِیس تِؼتی گظتزع زاز کَ تاػج کاُغ جوؼیت طاکي زر ایي هٌطمَ،تفاّت فاحغ تیي
جوؼیت ػة ّ رّسّ...تَ ُوزاٍ زاػتَ اطت.
 پض اس طَ زَُ ،ذط ػوارٍ یک هتزّ کَ تَ طْر کاهل اس ػوال تَ جٌْب هزس غزتی هٌطمَُفت را طی هی کٌس ز رطال  1380راٍ اًساسی ػس کَ تاػج تمْیت رًّس ازغام زر ُظتَ
هزکشی غزب ّ جٌْب غزتی هٌطمَ ػس.

