اهم پروژه های بهره برداری شده سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در سال0931

آدرس

حجم

واحد اجرایی

منطقه-11بزرگراه آزادگان و معاونت فضای
سبز
تقاطع همت

واحد

سال سال
پایان شروع

عنوان پروژه

 21هکتار  98 89توسعه فضای سبزتقاطع همت-آزادگان

منطقه-28بزرگراه صنیع
خانی بلوار بهشت زهرا

معاونت فنی
وعمرانی-
معاونت فضای
سبز

توسعه و احداث فضای سبز وآبرسانی بدنیه پل
 6هکتار 98 89
صنیع خانی-بهشت زهرا

بزرگراه شهید باکری-تقاطع
آبشناسان

معاونت فضای
سبز

 2هکتار  98 89بزرگراه شهید باکری -تقاطع آبشناسان

معاونت فنی
وعمرانی

طرح ساماندهی محور بزرگراه بهشت
 6هکتار 98 89
زهرا(س)-ضلع غربی

منطقه28:
منطقه28:

طرح ساماندهی محور بزرگراه بهشت
معاونت فنی و
 5.5هکتار 98 89
زهرا(س)-ضلع شرقی
عمرانی

منطقه28:

معاونت فنی و
عمرانی

 5.5هکتار  98 89بوستان یادگار امام (ره) -حاج مصطفی

منطقه28:

معاونت فنی و
عمرانی

 5.5هکتار  98 89بوستان یادگار امام (ره)-حاج احمد

انتهای اتوبان نواب-تقاطع
اتوبان تندگویان-پادگان قلعه
مرغی
منطقه:21سازمان بسیج
میدان آرژانتین-ابتدای خیابان
بیهقی

معاونت فنی
وعمرانی
معاونت فضای
سبز
معاونت
آموزش و
پژوهش

 09هکتار  98 89احداث بوستان بزرگ والیت
 2.5هکتار  89 89سازمان بسیج
نظارت راهبردی جهت طراحی و اجرای پروژه
ادامه
 99های فضای سبز عمودی در سطح مناطق 11گانه
 09پروژه
دارد
شهرداری

معرفی تعدادی از پروژه های افتتاح شده توسط سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در
سال0931
بوستان بزرگ

والیت

هدیه

مقام

معظم رهبری به

شهروندان

شریف

وفداکار جنوب تهران

در اجرای فاز اول بوستان بزرگ والیت توسعه محور دینی – فرهنگی به عنوان اساس نظریه رشد و پیشرفت شهر
در کانون دقت و توجه قرار گرفت .در ساخت این بوستان نگاه ها به سمت تقویت هر چه بیشتر قابلیت های فرهنگی
مناطق جنوبی پایتخت معطوف شده است زیرا مناطق پایین دستی با نابرخورداری از امکانات رفاهی ،آموزشی بهره
کمتری در مشارکت گرایی و مسولیت پذیری دارند و می بایست تدابیری اندیشه شود که قابلیت های موجود در این
مناطق مورد بیشتر شکوفا شود؛ به همین خاطر پروژه بوستان والیت به عنوان محملی مناسب برای فراهم آوردن

شرایط و امکانات الزم در جهت توسعه و ترویج خدمات تفرج گاهی درجنوب تهران به تایید رسید .در طراحی
بوستان بزرگ والیت سعی بر این بوده که اقداماتی که انجام می شود برخوردار از مبانی فرهنگی شایسته این نام
گذاری باشد ،بنابراین سعی شد که به تعمیق ارتباط میان مفهوم فرهنگ با اجزای مدیریت شهری در مجموعه بوستان
والیت پرداخته شود به نحوی که از مسیر آن بتوان مشکالت عمومی مناطق همجوار با بوستان را شناسایی کرده و
کاهش داد و این قطعا بخشی از آثار مفیدی است که این پروژه عظیم از خود برجای گذاشت .به امید روزی که
عدالت اجتماعی به مثابه آرمان مکتب ما ،در سراسر گیتی محقق گردد .شایان ذکر است که با احداث فاز اول بوستان
والیت

در

حدود

متر

1.0

به

سرانه

فضای

سبز

منطقه

28

افزوده

شده

است.

استماع رهنمودها و ارشادات مقام معظم رهبری در محل احداث بوستان بزرگ والیت

مساحت کل سایت  196هکتار یا 2/860/000متر مربع
فاز  2شامل رینگ فضای سبز  51هکتار،مساحت فضای سبز احداثی  11هکتار شامل 509/999
درخت و درختچه و کاشت چمن و گلهای فصلی
پارکینگ مربوطه به تعداد  1999واحد
باند کند رو اختصاصی بوستان:به عرض  25تا  19متر طول و  6199متر شامل دو باند سواره،یک محور پیاده
پارکینگ دوچرخه  2699واحد
مسیر دوچرخه(آسفالت با رنگ اکریلیک پلیمیری به رنگ قرمز) به عرض  1و طول  5919متر
مسیر چند منظوره (حمل و نقل ،تفریحی  ،گردشگری و اضطراری) به عرض  1متر و طول تقریبی شش هزار متر
مسیر تندرستی و دو میدانی با کفسازی تارتان آبی رنگ به طول  6299متر
مسیر پیاده روی و پشتیبانی خدماتی با سنگ میگون قرمز به عرض  1متر و طول  6599متر

محور آرامش با سنگ میگون سیاه به عرض  5/69متر و طول  2999متر
جدا کننده هر یک از مسیرها  ،باند فلو کریت سفید رنگ
آالچیق مجموعه  16واحد
غرفه های عرضه محصوالت فرهنگی 21
غرفه های مواد خوراکی 21
غرفه های گردشگری و صنایع دستی 1
سرویس های بهداشتی  29واحد -هر واحد  21چشمه به تفکیک بانوان و آقایان
صف اقامه نماز با پوشش چادری سفید با الیاف
هشت واحد مسجد جامع بوستان به ظرفیت  2599نفر در الویت دوم و در اراضی مرکزی بوستان احداث خواهد شد.
چراغ های روشنایی خورشیدی سوالر 819 :پایه  1/5متری
برجهای نور  59 :پایه  11متری
فضای بازی کودکان ( 1تا  21سال)  1مجموعه  999متر مربعی
فضای بازی نوجوانان ( 21تا  29سال)  1مجموعه  2199متر مربعی
فضای تندرستی جانبازان و معلولین با تجهیزات ویژه  2999متر مربع
سایت تندرستی کودکان (با وسایل بدنسازی ویژه)  999متر مربع
سایت شطرنج روباز در داخل باغ جنوبی به مساحت  699متر مربع
زمین ورزشی چند منظوره (والیبال ،بسکتبال ،هندبال ،گل کوچک) 1قطعه  569متر مربع
سوله و ساختمان ستاد بحران  0999متر مربع
مکان خدمات بهداشتی ،کمک های اولیه و مشاوره سالمت  1مجموعه  119متر مربعی
فضای اجتماعات (آمفی تئاتر) روباز در دو نقطه مجموعه جمعا به ظرفیت  159نفر
ورودی های مجموعه جمعا  0ورودی شامل  1ورودی سواره و پیاده1 ،ورود یپیاده و یک ورودی اختصاصی ویژه
سایت شهربانو
سردرهای اصلی به تعداد 1عدد با عرض ورودی مفید  25متر و ارتفاع 59متر
حصار داخلی مجموعه با نرده های ویژه به طول  0999متر و ارتفاع  5/19متر
نرده پیرامونی به ارتفاع  15سانتیمتر نیمکت سرتاسری و سازه لوله ای هاللی شکل به طول 6199متر
نیمکت  169واحد

سطل زباله  259واحد
آب خوری  29واحد
پایه پرچم ها  19واحد
وسایل بازی کودکان  9سری
وسایل بازی نوجوانان  1سری
پایه مجسمه  59عدد
تجهیزات تندرستی معلولین  1مجموعه
تجهیزات تندرستی کودکان  1مجموعه
شطرنج  1مجموعه
اسکیت پارک  1مجموعه
زمین ورزشی چند منظوره  1مجموعه
اجرای سیستم آبیاری بارانی برای کل سطوح فضای سبز
مرمت و باز پیرایی ساختمانهای موجود در محدوده طرح و اختصاص آنها به کاربری های گوناگون از جمله پایگاه
آتش نشانی ،محل ورزشهای باستانی ،سالن های ورزشی چند منظوره ،نمازخانه ،دفتر شورایاری منطقه و...

طرح ساماندهی محور بزرگراه بهشت زهرا(س) :
با توجه به طول زیاد طرح (حدود  6کیلومتر) و پهنای کم پروژه (به دلیل محدودیت هایی نظیر در نظر داشتن حریم
بزرگراه و مجاورت با مزارع کشاورزی) طرح احداث فضای سبز به صورت ذیل در نظر گرفته شده است:

 -2رفیوژ میانی :به صورت طرح منظم کاشت ردیفی از درختچه های گلدار و فرم پذیر
 -1حواشی پروژه :به صورت طرح های منظم و نامنظم (بسته به موقعیت مکانی) با استفاده از گونه های مختلف
درختی ،درختچه ای و بوته های دائمی ،مقاوم و مناسب با شرایط اقلیمی منطقه
گونه های گیاهی

درخت  :بید  ،توت نرک  ،توت کاکوزا  ،زیتون تلخ  ،صنوبر  ،کاج مشهدی و ...
درختچه  :ابریشم ایرانی  ،ارغوان  ،برگ نو  ،توری  ،پیرا کانتا  ،ختمی درختی و ...
بوته  :انواع رز  ،بومادران  ،اسطوخودوس  ،رزماری  ،ابری نقره ای  ،آویشن و ...

توسعه و بهسازی فضای سبز پل صنیع خانی تا بهشت زهرا (س) ( ضلع غربی )
مساحت  6 :هکتار
منطقه 28 :
وضعیت  :در مرحله اجرایی با پیشرفت  %59تا پایان سال 98
اقدامات  :عملیات خاکی ( نخاله برداری – خاکریزی – تسطیح و شیب بندی )  ،اجرای سیستم آبیاری بارانی طراحی
فضای سبز

توسعه و بهسازی فضای سبز پل صنیع خانی تا بهشت زهرا(س) ( ضلع شرقی)
مساحت  5/5 :هکتار
منطقه 28 :
اقدامات  :عملیات خاکی ( نخاله برداری – خاکریزی – تسطیح و شیب بندی )
– اجرای سیستم آبیاری بارانی طراحی فضای سبز

