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چکیده

حهای ســاختارى -راهبردى در شــروع فعاليت در وزارت مسكن و شهرسازی در اواخر سال  69 31ارائه گردید و به
تهيه طر 

حها در پی دگرگونی تفکر عقالنی در سطح جهان
عنوان اولین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور آغاز شد ..این طر 
پدید آمده و روند تهیه طرحهای شهری کشور ما را نیز دگرگون ساختهاند .هدف اصلی پژوهش ارزیابی فرآیند تهیه طرحهای

ساختاری راهبردی در منطقه  11شهر تهران محدوده راه آهن و چهار راه ولیعصر میباشد .تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی و با

استفاده از قضاوت کارشناسانه و از شیوه پیمایش میدانی به دست آمده و با استفاده از مدل  swotعوامل داخلی و عوامل خارجی

حهای ساختاری راهبردی محدوده پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد برای
فرآیند تهیه طر 
ﻮﺤﻣ ر میدان راه آهن تا چهارراه و ﺮﺼﻌﯿﻟ در ﺢﻄﺳ ساختاری را ﺮﺒﻫ دي ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ اي ارائه ﺮﮕﻧ د ﺪﯾ ه است.

واژگان كليدي :طرح ساختاری راهبردی ،منطقه  11شهر تهران ،میدان راه آهن و چهارراه و ﺮﺼﻌﯿﻟ

یباشد
 :1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد م 

 -2محمد حسن پور (نویسنده مسئول) ahidasht1349@yahoo.com
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مقدمه
یکند به تعمق
توجه به مسائل روز افزون شهری و موارد مختلف اثر گذار و اثرپذیر بر شهر ،برنامه ریز را وادار م 
شه ا ی
شهای مناسب بپردازد .حل مشکالت شهری در گرو استفاده مناسب از رو 
بیشتری در زمینه استفاده از رو 
یباشد.
برنامهریزی شهری و برنامهریزی صحیح یکی از ملزومات غیر قابل انکار در زمینه رسیدن به اهداف شهری م 
در مواردی که روش برنامهریزی بر پایههای علمی استوار باشد ،موفقیت قابل دسترس است .تغییر الفاظ در
یتواند کارساز باشد .اگر برنامه ریز استفاده از روشهای جدید را فقط در حد ذکر
برنامهریزی به خودی خود نم 
شهای قبلی پیروی کند ،مشکالت شهر حل نخواهد شد .اهمیت انتخاب
عناوین بداند و از لحاظ محتوایی از رو 
یتواند مسیر زندگی ساکنین شهر را تغییر دهد در صورتی
روش صحیح برنامهریزی بسیار زیاد است ،تا حدی که م 
ییابد و آینده
شهای کارا و اثر بخش انتخاب نشود امکان انحرافات اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی افزایش م 
که رو 
نس 
لهای بعدی را تباه میسازد .یک انتخاب مناسب ضمن دمیدن روح پیشرفت و تعالی در جامعه ،باعث ایجاد
یدهد .برنامهریزی استراتژیک به عنوان روشی که از
مشارکت و همدلی بین ساکنین شده و آینده روشنی را نوید م 
لحاظ محتوایی و اجرایی با شرایط فعلی جوامع امروزی سازگاری دارد به عنوان جایگزین مطرح است .ماهیت سیال
برنامهریزی استراتژیک و روند گام به گام تهیه طرح اجازه تغییرات و تصحیحات را در موقع مناسب به تیم
تهای ممکن بهره برداری کنند .همچنین
یدهد به طوری که آنان قادر خواهند بود از تمامی ظرفی 
برنامهریزی م 
بررسی تجارب داخل ایران و کشورهایی که در این زمینه موفق بودهاند بسیار مهم قلمداد میشود.

بیش از سه دهه است که طرحهای توسعه شهری برای شهرهای ایران به منظور ایجاد زمینه رشد کالبدی موزون و
هماهنگ آن تهیه شدهاند .این طرحها با هزینه و انرژی زیادی تهیه گردیدهاند و هر چند تاثیرات مثبتی در منطقه
بندی کاربریها و رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی داشتهاند اما به دالیلی متعدد نتوانستهاند به تمامی اهداف خود
حهای آنها به تحقق گرایید .بنابراین طرحها به عللی ،چون عدم
دست یابند و تنها درصد ناچیزی از برنامهها و طر 
توجه به محر 
حها ،طوال ینین بودن زمان تصویب
کهای حرکات جمعیتی ،دخالتهای بیاساس مسئوالن در تهیه طر 
حهای توسعه شهری ،عدم تعریف و تثبیت جایگاه شهر در نظام سلسله
حها ،فقدان نگرش منطقهای در تهیه طر 
طر 
مراتبی و عدم توجه به عملکرد غالب شهرها ،ضعف ضوابط قانونی و غیره ،نتوانستهاند راهگشای مناسبی برای حل
معضالت شهری باشند ) .)hatami nejad, 2011: 57نزدیک به  10سال است که از تصویب سند طرح جامع
یگذرد و مشخصًاًا شهر تهران در این دوره زمانی با
(ساختاری و راهبردی) شهر تهران (مصوب سال  )6 38 1م 
تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی متفاوتی مواجه بوده است و هریک از این تحوالت نقش
بسزایی در تحقق پیشنهادات طرح مذکور خواهند داشت .بنابراین لزوم ارزیابی و بازنگری سند طرح مذکور با
نگاهی به مناطق شهرداری (منطقه  11شهر تهران) و مقایسه آن یکدیگر از طریق رهیافتهای مختلف برنامهریزی
جهت دستیابی به بهترین مسیر ممکن ضروری به نظر م 
یرسد ).)moradi masihi, 2005

حهای ساختاری77 ...
ارزیابی فرآیند تهیه طر 
جدول شماره ( :)1بررسی طرح ساختاری راهبردی کالن شهر تهران با منطقه  11شهرداری تهران
طرح جامع شهر تهران

منطقه  11شهرداری تهران

تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني و اسالمي

ناحيه جنوبي“ :پهنه سكونت اقشار كم و متوسط درآمد شهري ،ايمن و مقاوم،

تهران؛ شهري دانش پايه ،هوشمند وجهاني

برخوردار از معيارهاي محيط پايدار ،داراي تسهيالت و خدمات عمومي در

تهران؛ شهري سرسبز و زيبا ،شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و

تناسب با جمعيت ساكن به همراه نظام محله بندي كارآمد و كالبدي با مقياس

گسترده

انساني و تقويت كننده حس مكان”.

بها و مقاوم در برابر مخاطرات و
تهران؛ شهري امن و ايمن در برابر انواع آسی 

ناحيه شمالي“ :بخشي از مركز كالن شهر با تر يك ب فعاليتهاي متنوع مركزي

سوانح

شهري و سكونت ،پررونق از نظر داد و ستد كاال و تبادل اطالعات ،برخوردار

تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت ،فعاليت و

از فضاهاي باز جمعي بعنوان بستري براي تعامل اجتماعي با تأ يك د بر حركت و

فراغت

آسودگي مراجعين پياده بخصوص گروه سني جوان

تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زیرساختهای مناسب ،همراه با تعديل

ناحيه مياني“ :قلب و كانون فعاليتهاي سياسي ،مذهبي ،حكومتي ملي و فراملي
الگو و نمونهای از پرديس حاكميت معنوي در شهر معاصر”

نابرابریها و تأمين عادالنه کليه حقوق شهروندي
تهران؛ کالنشهري با عملکردهای ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکزيت
امور فرهنگي  -پژوهشي و سياسي در سطح کشور ،و حداقل يکي از سه شهر
مهم و برتر منطقه آسياي جنوب غربي

)Source: (Strategic structural plan, 2007

مبانی نظری
در واكنش به چالش سرمايه داري صنعتي و مشكالت شهري و با تأ يك د بر خردگرا يي و تصميم سازي مبتني بر فن
شناختي ،از دهههای نخست قرن نوزدهم ،برنامه ريزي در چارچوب مباني پوزيتيويسم شكل گرفت .برنامه ريزان
وابسته به اين جريان فكري براي حل مشكالت و چالشها؛ در نهايت ،تهيه طرحها يي را با عنوان «جامع» كه براي نظم
یشد بنيان
یرفت و در آنها به اهداف زيباشناختي و كاركردي اهميت زيادي داده م 
و نسق كاربري زمين به كار م 
نهادند ( .)Schon ,1983: 205اين برنامه ريزان نوگرا معتقد بودند كه با توسل به اين نوع طرحها ،در آينده همة
یشود شناخت
معضالت اجتماعي حل خواهد شد .در الگوي عملي اين تفكر به نام الگوي جامع  -تفصيلي ،سعي م 
جامعي از محيط و عملكردهاي آن حاصل و بر اساس آن برنامه و طرح جامع ارائه شود .مهمترین سند توليدي در
اين الگو ،نقشه توسعه آتي شهر است كه كي

یکند در نقشه جامع شهر ،محل استقرار
گزارش آن را توجيه م 

یهای شهري ،شبكه معابر ،توزيع تراكمهاي جمعيتي و ساختماني مناطق شهري با عاليم يا رنگها يي مشخص و
کاربر 
ضها ،تراکمها و
یشود .جز يي ات كاربريها ،تعری 
پيشنهاد مي .شود در طرح تفصيلي نيز كه بر اساس طرح جامع تهيه م 
 ...تع يي ن و پيشنهاد مي .شود اين نوع برنامه ريزي به سبب اهميت نقشه پيشنهادي بعدها به “برنامه ريزي اوزاليدي
مشهور شد .اين روش برنامه ريزي در ابتدا از آن رو كه به توليد سند روشن و قابل فهم منتهي میشد ،براي مرجع
برنامه ريزي و مديريت شهري جذابيت داشت و مورد استقبال قرار گرفت ) .(Vilson,2009: 117اواخر دهه 1960
مشخص شد كه طرحهاي جامع شهري نه تنها نمیتوانند شرايط موجود را بهبود بخشند بلكه خود عامل تشديد
برخي مشاند كالت شده اين شرايط باعث شد ترديدهاي جدي در مباني پوزيتيويسم ايجاد و به تدريج مكتب
یشود .بر اساس
فكري نئوپوزيتيويسم پديدار شود .در اين مكتب بر“خردگرا يي ” و “ منطقگرا يي ” با قيد نسبي تأ يك د م 
مكتب نئوپوزيتيويسم ،تمام دانشهاي ما در نهايت مفروضات جسارت آميزي هستند كه پيوسته در جريان نقد ،اصالح
و حتي رد قرار م 
یگیرند ) (mehdizadeh, 2003: 31این اظهارنظر در مقابل نظريه پوزيتيويست تها بود كه بيش از
حد به روشهاي تجربي و استقرا يي باور داشتند.
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یتر ،به تدريج بر نامهریزیهای ديگري هم مطرح شد و برنامه ريزي به صورت كي
در تضاد با نظریههای سنت 

فرآيند

پيوسته در توليد سياست و انجام سياستگذاري در نظر گرفته شد و به درآميختن برنامه ريزي اجتماعي ـ اقتصادي با
یها بر بازبيني پيوسته و هميشگي
چارچوب كالبدي و محدوديتهاي مديريتي تأ يك د بيشتري شد در اين نوع برنامهریز 
چگونگي انجام كار و روند “برنامه” و “اجراي برنامه” با دو هدف؛ 1 .كاهش تأخير در توليد و اجراي برنامه و؛2 .
حفظ رابطه درست سياستهاي برنامه با شرايط متغير تأ يك د میشود .همچنين ،از همين دهه (  ) 1960جریانهای فكري
و اجتماعي جديدي مانند “برنامه ريزي حمايتي” و “برنامه ريزي عدالتي” وارد دبيات برنامه ريزي شد .اين امر باعث
شد مفاهيم جديدي مانند“ يك فيت زندگي”“ ،رفاه اجتماعي” ،عدالت اجتماعي” و “توسعه پايدار”  ...و مطرح شود .از
اين زمان شهرها و مناطق به عنوان سيستمها يي پيچيده در نظر گرفته شدند). (Greed, 1999: 43
 -1کاربرد طرحهای ساختاری -راهبردی در برنامهریزی شهری
حهای جامع را
بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا ،اعتراض معماران جوان گروه ده و تئوری سیستم برتالنفی طر 
حهای جامع از بعد
منسوخ شده اعالم کردند و مدل طرح ساختاری را جایگزین آن نمودند .انتقادات وارد بر طر 
حهای جامع و نيز اينکه در طرحهای جامع به مسائل
نظري شامل ناکارآمدی منطقه بندی و تقسیم بندی شهر در طر 
حهای
شهری عمدتًاًا با نگاه فیزیکی و کالبدی توجه میشود ،همچنين مشخص نبودن جايگاه نظارت بر کيفيت در طر 
جامع م 
یکند و ارتباط
یباشد .همچنين از بعد روش شناسی :مطالعات غیر منسجم است (هر بخش برای خود کار م 
خوبی بین مطالعات گوناگون وجود ندارد ،).انعطاف ناپذیری است (ناشی از پیچیدگی مقوله توسعه شهری) و از نظر
اجرایی  -مدیریتی :توان شهرداریها ،دولت و مشارکت مردمی ،جایگاهی در تهیه و اجرای طرحهای جامع ندارند.

حهای ساختاری  -راهبردی بیشتر از طرحهای جامع اقدامات اجرایی دارد و عوامل اجرایی و
الزم به ذکر است طر 
تصمیم ساز خیلی بیشتر باهمدیگر در ارتباط هستند .همچنین می دانیم که ارتباط بین سیاستها و طرحهای کالبدی دو
طرفه است .در طرح ساختاری هم بر طرح کالبدی و هم بر سیاستگذاری جهت رسیدن به اهداف عملیاتی تاکید
یشود .این طر 
م
حها دارای سطوح سه گانه تهیه طرحهای راهبردی – ساختاری ،تهیه طرحهای تفضیلی و نظارت،
یباشد.
پیگیری و بازنگری م 

حهای ساختاری در حالت کلی بر دو قسمت تفکیک میشوند :طرح ساختاری شهرستان و طرح ساختاری شهر.
طر 
طرح ساختاری شهرستان در سطح ناحیه است و مربوط به اسکان ،فعالیت ،ارتباطات و زیرساختهای توسعه پایدار
یباشد و کلیات ساختاری شهرهای بزرگ و هادی شهر ،هادی روستا مجموعههای روستایی ،محوطههای صنعتی و
م
توریستی و ...را مشخص و خط مشی توسعه آنها را تدوین م 
یکند .قابل ذکر است در ایران این طرحها از سال
 1377ه.ش در وزارت مسکن دنبال شده است .ارکان طرحهای ساختاری عبارتند از :تبیین و تعیین اهداف کالن
(دیدگاههای عمومی و دراز مدت) ،تبیین سیاستها و راهکارها و تعریف ابزار حصول به اهداف ،تدوین ،ترسیم یا
ارائه تصویری از نقشه استخوانبندی شهر ،تعریف نظام فعال مدیریتی (مشارکت ،نظارت ،پیگیری ،ارزیابی و اصالح
مستمر (همچنين ابعاد اجرایی طرحهای ساختاری عبارتند از :پیوستگی بین برنامهریزی و مدیریت اجرایی،
برنامهریزی محلی ،فرآیند پویا (تاکید بر اصل انعطافپذیری شهر) ،شهرسازی اجرایی بجای شهرسازی ضابطهای،

حهای ساختاری79 ...
ارزیابی فرآیند تهیه طر 

نقش مشارکت شهروندان در ابعاد مختلف علمی ،اقتصادی ،اجتماعی و ،...تحول در ابزارهای قانونی اجرایی شهری
است ).(mehdizadeh,2013
حهای ساختارى – راهبردى با تاکید بر منطقه  11شهرداری تهران
جدول شماره ( :)2فرآيند تهيه طر 

( 5ساله)
موضوعی ( 5ساله)

تفصيلى پايه ،موضعى،
ساله)

چرخه سوم :بازنگری طرح

حهای تفصيلى پايه ،موضعى ،موضوعی (5
راهبردى و طر 

حهای تفصيلى پايه ،موضعى ،موضوعی طرح ســاختارى-
و طر 

چرخه اول :تهيه طرح ســاختارى -راهبردى چرخه دوم :بازنگری

حهای
ســاختارى -راهبردى و طر 

شناخت ،تحليل و بررسى مسائل و مشکالت
تعیین اهداف (با همکاری کلیه ذینعفان)
ارائه چشـم انداز اوليه
ارائـه گزینههای مختلـف ،ارزيابى آنها ،انتخاب گزينه برتر و چشم انداز نهائى
تدوين ساختارهاى توسعه آتى شهر
ارائه راهبردهاى تحقق ساختارهاى توسعه شهر
حهای تفصيلى پايه ،موضعى ،موضوعی ( 5ساله)
تهيه طرح ســاختارى -راهبردى و طر 
حهای تفصيلى پايه ،موضعى ،موضوعی ( 5ساله)
اجرا طرح ســاختارى -راهبردى و طر 
گــردآورى دادهها در زمينه ميزان توســعه اقتصــادى ،اجتماعى و فرهنگى ،كالبدى محيطى
تحليل دادههای گردآورى شده
بررسى مسائل و مشکالت موجود با توجه به ميزان توسعه اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى ،كالبدى محيطى
شهای خصوصى ،عمومى و دولتی
ارزيابى ميزان مشــاركت مردم ،بخ 
حها (چرخه دوم)
ارزيابى ميزان توسعه پس از اجراى طر 
ميزان تحقق اهداف
تع يي ن چگونگى و تدقيق چشم انداز نهائى
بازنگرى و تدقيق ساختارهاى توسعه آتى شهر
بازنگرى و تدقيق راهبردهاى تحقق ساختارهاى توسعه شهر
بازنگرى طرح تفصيلى پايه
حهای موضعى ( 5ساله سوم)
حها موضوعى ( 5ساله سوم)  -تهيه طر 
تهيه طر 
)Source: (Strategic structural plan,2007: 9

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
منطقه یازده در میانه شهرتهران با وسعتی حدود  08 21هکتار ،جمعیتی بیش از  288هزارنفر (براساس آمارسال
 )0931در خود جای داده است .این منطقه از شمال به خیابان انقالب و آزادی و منطقه ( ،)6از شرق به خیابان
وحدت اسالمی و منطقه (  ،) 12ازجنوب به خیابان شوش و منطقه ( )61وازغرب به بزرگراه نواب منطقه ( ) 10
محدوداست.

محدودهای که امروز به عنوان منطقه  11شهرتهران شناخته میشود دراوایل دوران قاجار محدودهای در حاشیه شهر و
دارای باغهای متعدد بود که باگسترش کالبدی شهر به بستری برای شکل گیری عناصرمدرن زندگی شهری و یکی از
پررونقترین واعیان نشین ترین منطقههای تهران بدل شد .در طول زمان با تشدید تقابل بین شمال و جنوب از جاذبه
سکونت در منطقه کاسته شدومنطقه ای حکومتی –اداری-تجاری-کارگاهی در مرکز شهر ایجاد شد.

محدوده منطقه  11براساس آمار جمعیتی سال  ،0931جمعیت  88884 2نفر رادر خود جای داده است که با توجه به
وسعت آن برابر  67021هکتار ،دارای تراکم ناخالص جمعیتی  239نفر در هکتار و بسیار بیش از تراکم ناخالص
جمعیتی شهر تهران (  132نفر در هکتار) است.

میزان این تراکم جمعیتی منطقه ،در بافت مسکونی با توجه به وجودکاربری های درشت دانه کالن مقیاس که
جمعیت ساکن ندارند ،همچون پردیس حکومتی ،دانشگاه جنگ ،دانشکده افسری ،مجموعههای فرهنگی تاالر
وحدت ،رودکی و تئاتر شهرو ...بسیار بیشترو معادل  380نفردرهکتار است.
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در ﺢﻄﺳ

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﻣ ا ﺰﻛ ﺎﻴﺴﺑ ر ﻢﻬﻣ
ﺖﺤﻠﺼﻣ

ﺺﻴﺨﺸﺗ

ﻲﺳﺎﻴﺳ

ﻮﭽ ن ﻴﺑ ـﺖ ﻘﻣ ـﺎم ﻈﻌﻣ ـ ﻢر ﺮﺒﻫ ي ،ﺎﻬﻧ دریاست ﻮﻬﻤﺟ ري ،ﻊﻤﺠﻣ

ﻲﺘﻣﻮﻜﺣ ) ﻤﻫ

ﺷـﻮراي اﺳـ ﻲﻣﻼ  ،ﻮﻗ ه ﻪﻴﺋﺎﻀﻗ ﺎﺑ ﺮﻜﻠﻤﻋ دي ﻲﻠﻣ و ﺮﻓ ا ﻲﻠﻣ ( ،ﺎﺑ زارﻫـﺎي ﺼﺼﺨﺗ ـﻲ ﺑـﺎ

ﺎﻈﻧ م ،ﺲﻠﺠﻣ

ﻜﻠﻤﻋ ـﺮد ﻓﺮا ﻘﻄﻨﻣ ـﻪ اي و ﺮﻓ ا ﺮﻬﺷ ي) ﻤﻫ

ﻮﭽ ن ﺪﻴﻟﻮﺗ و ﺮﻓ وش ﺎﺷﻮﭘ ك ،ا ﺰﺑ ارآﻻت ﺮﻣ اﻛـﺰ ﺸﻧ ـﺮ و ﺮﻓ وﺷـ ﺎﻬﻫﺎﮕ ي

ﺘﻛ ـﺎب ،ﺮﻓ وش ﻮﻟ ازم و ﺎﻬﻫﺎﮔﺮﻴﻤﻌﺗ ي ﻮﺧ درو و ﺮﻓ وش ﻮﻟ ازم

ﻲﺗﻮﺻ

و ﺼﺗ ـ ﺮﻳﻮ ي ( ،واﺣـ ﺎﻫﺪ ي ﺑـﺰرگ ﻲﺘﻌﻨﺻ )

یهای ﺧـﺎص و وﻳـﮋه) ﻋﻮﻤﺠﻣ ـﻪ ﺎﭘ دﮔـﺎن ﺣـﺮ ،دا ﺸﻧ ـ ﺎﮕ ه ﮓﻨﺟ  ،دا ﺪﻜﺸﻧ ه ا ﺮﺴﻓ ي و
ﺎﻛ ر ﻪﻧﺎﺧ د ﺎﻴﻧﺎﺧ ت ( ،کاربر 
دا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣ ار ﺶﺗ

( ،ﺮﻣ ا ﺰﻛ در ﻲﻧﺎﻣ

ﺮﻣ اﻛـﺰ اراﺋـﻪ ﺳﻮﻣ ـ ﻲﻘﻴ
تها 
باف 
ی ﻲﻧﻮﻜﺴﻣ
ﺪﺷ ه ﻪﺑ

ﻲﺼﺼﺨﺗ ) ﻮﭼ ن ﺎﻤﻴﺑ ر ﺎﻬﻧﺎﺘﺳ 
يروز ﻪﺑ و ﺎﻓ را ﻲﺑ ( ﺎﺑ ﺮﻜﻠﻤﻋ دي ﺮﻓ ا ﻪﻘﻄﻨﻣ اي و ﺘﻤﻬﻣ ـ ﻦﻳﺮ

ﺎﺑ

ﺪﺣ ي ا ﺖﺳ

ي ﻲﺸﻳﺎﻤﻧ ) ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
و ﻫﺮﻨﻫ ـﺎ 

ﺮﻬﺷ و ﻻﺎﺗ ر رود ﻲﻛ ) در ﺟـﻮار ﻴﻃ ـﻒ گستردهای از

ﺮﺗﺎﺌﺗ

ﺎﻴﺻﻮﺼﺧ ت ﻠﺘﺨﻣ ـﻒ ﺒﻟﺎﻛ ـﺪي اﺳـ ﺮﻘﺘ ار یافتهاند .وزن و ا ﺘﻗ ـﺪار ﻫـﺮ ﻛـﺪام ا ز ﺎﻬﺘﻴﻟﺎﻌﻓ ي ا ﺎﺷ ره
ﺐﻟﺎﻏ

یتوان ﺶﻘﻧ
ﻪﻛ نم 

ﺪﻌﺑ ي را ﺮﺑ اي ﻪﻘﻄﻨﻣ   11در ﺮﻈﻧ

و ﻚﺗ

ﻪﺼﻴﺼﺧ حوزههای ﺰﻛﺮﻣ ﺷـ ﺮﻬ ي اﺳـﺖ.
ﺮﺑ ا ﺎﺳ س ﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ت ﻮﺟﻮﻣ د ﺪﺣ ود  3.0درصد از ﺢﻄﺳ
ا ﺎﺼﺘﺧ ص ﻪﺘﻓﺎﻳ

ﻪﻛ

ﺮﻜﻠﻤﻋ دي ﺪﺣ ا ﻞﻗ

وا ﻪﺘﺴﺑ ﺑـﻪ آن اﺳـﺖ عمومًاًا“ در ﺴﻗ ـ ﺎﻬﺘﻤ ي ﻲﻧﺎﻴﻣ

ﻛـﺎر ﺮﺑ ي زﻣـ ﻦﻴ ا ﮕﻟ ـ ﻲﺋﻮ  ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ا ﺖﺳ

( ﺐﻴﻛﺮﺗ

یشود.
ﺮﺑ ا ﺎﺳ س ا ﻮﮕﻟ ي ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺪﻨﺑ ي ﺪﻫﺎﺸﻣ ه نم 
ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ

ﻪﻘﻄﻨﻣ از ﻪﻄﻘﻧ

ﺮﻓ ا ﻪﻘﻄﻨﻣ اي دار ﺪﻧ  .ﻲﺋﺎﻬﺸﺨﺑ  ﻪﻛ
و ﻲﺑﻮﻨﺟ

ﺮﻈﻧ
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ

ﻮﺤﻧ ه اﺳـ ﺎﻔﺘ دهاز ز ﻦﻴﻣ
ﺐﺳﺎﻨﻣ

در آ ﺎﻬﻧ

ﻪﺑ

ﺖﻧﻮﻜﺳ

ﺎﻛ ر ﺎﻬﻳﺮﺑ ي
و ﺎﻣﺪﺧ ت

ا ﮕﻟ ـﻮي ﻮﺗ زﻳـﻊ

و ا ﻼﺘﺧ ط ﺎﻛ ر ﻬﻳﺮﺑ ـﺎ در ﺟـﻮار ﻫـﻢ) و نشانهای از ﻮﺗ زﻳـﻊ ﺎﻛ ر ﻬﻳﺮﺑ ـﺎ

ﺎﻛ ر ﺎﻬﻳﺮﺑ ي ﺮﻴﻏ ﻲﻧﻮﻜﺴﻣ و ﺮﻓ ا ﻪﻘﻄﻨﻣ اي (عمدتًاًا“ ﺠﺗ ـﺎري و ﺎﻛ رﮔـ ﻲﻫﺎ ) ﻪﺑ دسترسیها ﺐﺒﺳ

ا ﺮﻘﺘﺳ ار آ ﺎﻬﻧ در

ﻮﺠﻤﻫ ار

یپذیرد.
ﻮﺻ رت م 

ﺤﻧ ـﻮه اﺳـ ﺎﻔﺘ ده از زﻣـ ﻦﻴ در ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻞﺒﻗ از آ ﻪﻜﻧ ﻲﻜﺘﻣ
ﺮﺘﺴﮔ ش ﺪﺒﻟﺎﻛ ي ﺮﻬﺗﺮﻬﺷ ان و ﺮﻣ ا ﻞﺣ

ﺎﺗ ر ﻲﺨﻳ ا ﺖﺳ .

تهای ﻲﻣﺎﻈﻧ و ا ﻣﺎﻈﺘﻧ ﻲ) ،ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻴﺑ
(فعالی 

ا ﻲﻣﻼﺳ  ،ﻊﻤﺠﻣ ﺺﻴﺨﺸﺗ

ﺖﺤﻠﺼﻣ

ر ﺮﺒﻫ ي ،ﺎﻬﻧ د ر ﺖﺳﺎﻳ

ﺷﺎﺑ ـﺪ درار ﺎﺒﺗ ط

ﺮﻴﻧ وي ا ﻲﻣﺎﻈﺘﻧ  ،دا ﺪﻜﺸﻧ ها ﺮﺴﻓ ي ،دا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣ
ﻮﻬﻤﺟ ري ،ﻮﻗ ه ﻪﻴﺋﺎﻀﻗ  ،ﺲﻠﺠﻣ

ﺎﻈﻧ م (فعالی 
تهای ﻲﺳﺎﻴﺳ و ﻲﺘﻣﻮﻜﺣ ) ،ﺎﺑ زار ﺎﻫ ي ﻲﺼﺼﺨﺗ

و ﺶﻔﻛ  ،ﻮﻟ ازم ﻲﮕﻧﺎﺧ  ،ﻮﻟ ازم ﻲﻛﺪﻳ و و ﻞﻳﺎﺳ
ﻻﺎﺗ ر رود ﻲﻛ  ،ﺎﻤﻴﺑ ر ﺎﺘﺳ ن ﺎﻓ را ﻲﺑ

ﻲﻧﻮﻜﺴﻣ

ﻪﺑ ﺪﺤﻣ وده ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻮﻨﻌﺑ ان ﻳـﻚ ﻘﻄﻨﻣ ـﻪ ﺴﻣ ـ ﻲﻧﻮﻜ

یهای ﺮﻓ ا ﻪﻘﻄﻨﻣ اي ﻞﻣﺎﺷ  :ﺎﭘ د ﺎﮔ ن ﺮﺣ  ،دا ﺎﮕﺸﻧ ه ﮓﻨﺟ  ،اداره آ ﻲﻫﺎﮔ
کاربر 
ار ﺶﺗ

ﺖﻓﺮﮔ  .ا ﻦﻳ

ﻪﻘﻄﻨﻣ اﺳـ ﺮﻘﺘ ار دارﻧـﺪ .ﻄﺑ ـﻮر ﻲﻠﻛ

بدنههای ا ﻠﺻ ﻲ ﻪﺘﺸﮔ و ﺮﺘﺴﮔ ش ا ﺎﻛﻦﻳ ر ﺎﻬﻳﺮﺑ ﻮﻄﺑ ر ﺪﺗ ر ﻲﺠﻳ ا ﺎﻣ ﺮﻤﺘﺴﻣ در ﺖﻓﺎﺑ
ﺎﺑ ﻞﺋﺎﺴﻣ

ﻪﻠﺌﺴﻣ از ﻲﺘﻬﺟ

ﺮﻓ وش ﺎﺘﻛ ب ،ﺎﺷﻮﭘ ك

تهای ﺎﺠﺗ ري) ،ﺎﻛ ر ﻪﻧﺎﺧ د ﺎﻴﻧﺎﺧ ت ،ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﺗﺎﺌﺗ
ﻪﻴﻠﻘﻧ (فعالی 

و روز ﻪﺑ  ..م 
یباشد(District 1 Tehran).

ﻮﺷ راي
ﺮﻬﺷ و

حهای ساختاری81 ...
ارزیابی فرآیند تهیه طر 

نقشه شماره  -1موقعیت منطقه  11شهر تهران
)Source: (District 1 Tehran

روش تحقیق
یباشد .جامعه آماری
با توجه به مؤلفههای مورد بررسی رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی و تحلیلی م 
یباشد و اطالعات مورد نیاز به شیوه اسنادی و کتابخانهای جمع آوری شده و
کارشناسان منطقه  11شهر تهران م 
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از الگوی تحلیلی  swotاستفاده شده است.
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مدل  swotابزار برنامه ریزي تحلیلی و استراتژیکی است .منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش از
طرفی باید قوتها و فرصتهاي سیستم را به حداکثر برساند و از سوي دیگر ضعفها و تهدیدها را به حداقل کاهش
دهد .این منطق اگر درست به کار رود ،نتایج بسیار خوبی براي انتخاب و طراحی یک راهبرد اثربخش خواهد داشت.
) (hekmatnia and mousavi,2006,293در واقع ،تحلیل قوتها و ضعفها در محیط درونی و فرصتها و تهدیدها از
یتواند
یپردازد .از این رو این مدل م 
محیط بیرونی ،جریانی نظاممند است که به ارائه پشتیبانی براي تصمیم گیري م 
یک مرحلۀ اولیه از یک تحلیل با هدف نهائی ارائه دهد و به اتخاذ سیاستهای الزم براي تناسب میان عوامل داخلی
و خارجی بپردازد (Kajanus, 2000: 718).با این وجود براي موفقیت در انجام روش  swotالزم است که شناخت
خوبی در مورد وضعیت موجود و روندهاي حاکم وجود داشته باشد .از این رو تحلیل  swotدارای دو مؤلفه اصلی
به شرح زیر است:
الف) شاخصهای شرایط درونی ( :)IFASکه توسط نقاط قوت و ضعف در وضعیت موجود توصیف میشوند.
ب) شاخصهای بیرونی ): (EFASکه از طریق تهدیدهاي موجود و فرصتهاي ناشناخته توصیف میشود.
یها
جدول ( )3ماتریس  swotو نحوه تعیین استراتژ 

)Source: (ettekhari & ,mahdavi, 2006: 9

یافتههای پژوهش
هدف این مرحله شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت و تهدیدهای خارجی محدوده مورد
تها و تهدیدهای ارزیابی فرآیند تهیه
مطالعه است .از این رو در این قسمت از پژوهش ،نقاط ضعف و قوت فرص 
حهای ساختاری راهبردی شهری منطقه  11محدوده ولیعصر تا راه آهن شرح جدول شماره  3و  4مورد ارزیابی
طر 
یگیرند.
قرار م 
جدول شماره ( :)3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE
تحلیل SWOT

کارشناسان
رتبه

وزن

امتیاز

1

0/80

0/80

1

0/80

0/80

1

0/80

0/80

1

0/80

0/80

2

0/61

0/ 32

2

0/61

0/ 32

1

0/80

0/80

1

0/80

0/80

نقاط قوت ()S

پيشينه و هويت تاريخي ،دارا بودن منطقه بین میدان راه آهن و چهار راه ولی عصر از نظر بناهاي مسکوني و غيرمسکونياستقرار مهمترين مراکز سياسي -حکومتي در محدوده چهار راه ولی عصر-وجود روابط همسايگي قوي در محدوده راه آهن

افزايش فضاهاي باز شهري به منظور تقويت تعامالت اجتماعي و ايجاد تعادل بين توده و فضاتهيه طرح بازنگري در ساختار سلسله مراتبي شبكه معابر خصوصًاًا محدوده راه آهن-توسعه سیستمهای حمل و نقل همگاني در بخش مسيرهاي سريع السير و ويژه

تهای فرسوده ناحيه با تأ يك د بر مشاركت وپايداري جمعيت ساكن براساس برنامه
-تهیه برنامههای نوسازي و بهسازي باف 

جامع نوسازي.

حهای ساختاری83 ...
ارزیابی فرآیند تهیه طر 
-تهيه برنامههای كاهش آسیبهای ناشي از سوانح و باال بردن ضريب ايمني بناهاي مسكوني وتأسيسات شهري.

2

0/ 32

0/61

 بهره برداري از اراضي نظامي تثبيت نشده در طرحهای فرادست وقوانين مربوطه به جابجا يي اين مراکزنقاط ضعف ()W
1

0/ 03

0/ 03

عها و ميادين
تهای فرسوده و آسيب پذير نارسا يي و مشکالت شبکه معابر ،تقاط 
وضعيت نا به سامان باف 
یها میدان راه آهن و چهار راه ولی عصر
ناسازگاري و همجواري نامناسب کاربر 

1

0/ 03

0/ 03

یهای خدماتي در تناسب با حجم جمعيت ساکن در حدوده مورد مطالعه
عدم تخصيص زمين به کاربر 

1

0/ 03

0/ 03

تهای مسکوني با مراکز کارگاهي
تداخل باف 

1

0/ 03

0/ 03

فقدان فضاهاي جمعي در عرصه تعامالت اجتماعي

1

0/ 03

0/ 03

وجود کانونهای آالينده محيط به لحاظ مشاغل و کارگاههاي آلوده کننده

2

0/ 07

0/ 14

تبديل بدون برنامه واحدهاي مسکوني به مراکز کار و فعاليت کمبود پارکينگ به خصوص در محدوده چهار راه ولی عصر

1

0/ 03

0/ 03

عدم توجه و تصویب برنامهها در راستای فرسودگي شبکههای تأسيسات زيربنا يي

1

0/ 03

0/ 03

پراکنش نامناسب مراکز خدماتی بین میدان راه آهن و چهار راه ولی عصر

2

0/ 07

0/ 14

1

0/ 03

0/ 03

2

0/ 07

0/14

2

0/ 07

0/ 14

1

0/ 03

0/ 03

1

0/ 03

0/ 03

1

0/ 03

0/ 03

1

0/ 03

0/ 03

1

0/ 03

0/ 03

2

0/ 07

0/ 14

2

0/ 07

0/ 14

1

0/ 03

0/ 03

ﺎﻧ د ﺪﯾ ه ﻪﺘﻓﺮﮔ

ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ان

یهای ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ و ﺎﻘﻠﻌﺗ ت ﺮﻃﺎﺧ
ﺪﺷ ن ویژگ 

عدم وجود هویت در محالت مسکونی شهر
عدم توجه به و ﻮﺟ د ا ﺎﺷﺎﺸﺘﻏ ت ﺮﺗ ا ﯽﮑﯿﻓ در برنامهها
از ﻦﯿﺑ ر ﻦﺘﻓ

ﻞﻣﺎﻌﺗ

ﻦﯿﺑ دو ﺮﻃ ف ﺎﺑﺎﯿﺧ ن ﻂﺳﻮﺗ BRT

و ﻮﺟ د ﺎﻧ ا ﺎﻫﯽﻨﻣ ي ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ در ﯽﺧﺮﺑ

ﺎﻋﺎﺳ ت در محدوده مورد مطالعه

عدم تهيه طرح بازنگري در او ﺖﯾﻮﻟ د ﯽﻫ

ﻮﺳ اره در ﺪﺤﻣ وده ﺎﻬﭼ رراه و ﺮﺼﻌﯿﻟ ﺎﺑ ا ﺪﺣ اث ز ﺬﮔﺮﯾ ر ﺎﯿﭘ ده

ﻪﺑ

یهای طبیعی منطقه و ساخت و سازهای بی رویه در نقاطی که از بحرانهای
عدم تهيه طرح بازنگري به ویژگ 
طبیعیبرخوردار هستند
طراحی نامناسب هندسی برخی از معابر
معضالت عبور و مرور در عرض کم شبکه ارگانیک
ﺪﻋ م ﯽﻧﺎﺴﻤﻫ

ﻮﺑ دن در ﺎﻫﺶﺨﺑ ي ﻒﻠﺘﺨﻣ

ﻮﺤﻣ ر و ﻮﻨﺗ ع ﺬﺟ ابیت در محدوده

 ﺎﻌﺒﺗ ت ﯽﻔﻨﻣ ورودي ﻮﺑ دن ا ﺎﮕﺘﺴﯾ ه راه آ ﻦﻫ در منطقهجمع کل

1

Source: authors

2/ 38

جدول شماره ( :)4ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
تحلیل SWOT

کارشناسان
رتبه

وزن

امتیاز

فرصتها ()O
تهای فرسوده و کاهش آسیبهای ناشي از زلزله
 -گرايش و اراده جمعي براي نوسازي باف 

1

0/1

0/1

 -گرايش به توسعه فعالیتهای گردشگري در زمينه ميراث تاريخي به خصوص در محدوده چهار راه ولی عصر

1

0/1

0/1

 -استقبال و گرايش عمومي به گسترش نهادهاي غيردولتي و مشارکت شهروندي توسط دولت

1

0/1

0/1

1

0/1

0/1

1

0/1

0/1

2

0/2

0/4

2

0/2

0/4

1

0/1

0/1

 -عدم مشارکت فعال مردم در تهیه برنامههای محدوده مورد مطالعه

1

0/61

0/61

 -عدم توجه به ضرورت حفظ و نگهداري و تخريب فضاها و بناهاي داراي ارزش تاريخي

1

0/61

0/61

 -آلودگي محيطي (هوا -صدا) ناشي از ترافيک

1

0/61

0/61

 -نوع ديدگاه برنامه ريزي حاکم بر طرحهای فرادست

1

0/61

0/61

یها
-عدم ﺎﺑ ز ﺮﮕﻧ ي در طرح و برنامهها در راستای ناسازگاري و همجواري نامناسب کاربر 

1

0/61

0/61

تها
 -عدم ﺎﺑ ز ﺮﮕﻧ ي در طرح و برنامهها در راستای کیفیت پایین ساخت و ساز مسکونی و تجاری و احتمال تخریب گسترده باف 

1

0/61

0/61

1

2/ 36

 ﻪﯿﻬﺗ ﺎﻫﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ي ﺶﻫﺎﮐ -ار ﺎﻘﺗ ي ﺖﯿﻔﯿﮐ

ﯽﯾﺎﻀﻓ

آ ﺎﻫﺐﯿﺳ ي ﯽﺷﺎﻧ از ﻮﺳ ا ﺢﻧ و ﻻﺎﺑ ﺮﺑ دن ﺐﯾﺮﺿ

ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺎﺳﻮﻧ زي و ﺎﺴﻬﺑ زي ﺎﻫﺖﻓﺎﺑ ي ﻮﺳﺮﻓ ده ﻪﯿﺣﺎﻧ

 ار ﺎﻘﺗ ء ﺎﺘﺧﺎﺳ ر و ﻪﻠﺴﻠﺳ ﺮﻣ ا ﺐﺗ -ﻪﯿﻬﺗ

اﯾ ﯽﻨﻤ

 -ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺎﻫﻪﻧﺎﯾﺎﭘ ي و ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ

ﺮﻃ ح ﺎﺑ ز ﺮﮕﻧ ي در ﺎﺘﺧﺎﺳ ر ﻪﻠﺴﻠﺳ ﺮﻣ ا ﯽﺒﺗ

ﻪﮑﺒﺷ  ﺮﺑﺎﻌﻣ

ﺎﻫﺎﻨﺑ ي ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ و ﺎﺴﯿﺳﺄﺗ ت ﺮﻬﺷ ي.

ﯽﺑﻮﻨﺟ  ﺎﺑ ﺪﯿﮐﺄﺗ ﺮﺑ ﺎﺸﻣ ر ﺖﮐ

و ﺪﯾﺎﭘ اري ﺖﯿﻌﻤﺟ

ف ﺎﻫﻪﮑﺒﺷ ي د ﯽﺳﺮﺘﺳ
ﯽﻧﺎﮕﻤﻫ در ا ﺮﻃ ا 

ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﻪﯿﺣﺎﻧ

ﯽﺑﻮﻨﺟ .

ﻦﮐﺎﺳ

ﺎﺑ ﺪﯿﮐﺄﺗ ﺮﺑ ﺮﺘﻣ و.

 توسعه فضاهاي سبز ،عمومي ،تفرجگاهي و گردشگري در تهیه و بازنگری برنامههاتهدیدها ()T

در اثر وقوع زلزله و ...
جمع کل

Source: authors

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره چهارم ،پاییز 1693
 84فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول شماره ( :)5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
شهای مطالعات ماتریس SWOT
بخ 

عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE

عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE

جمع کل

2/ 38

2/ 36

Source: authors

تها و راهبردهای ارائه شده منطقه  11شهر تهران با تاکید بر محدوده میدان ولیعصر تا میدان راه آهن:
 -1سیاس 
تها و راهبردهای ارائه شده منطقه  11شهر تهران
جدول شماره ( :)6سیاس 
تهای ﺪﯿﻠﮐ ي ﻣـ ﺮﺛﻮ در شکل ﺮﯿﮔ ي ﺮﻃﺎﺧ ات ﯽﻌﻤﺟ ا ﺮﻓ اد از ﻮﺤﻣ ر و ﺮﺼﻌﯿﻟ
ﻮﺤﻣ ر ﺎﺑ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ فعالی 

راهبرد  :1ا ﺎﯿﺣ ي فعالیتهای ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ و ﺪﻨﻤﺘﯾﻮﻫ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :1ﺪﯿﮐﺄﺗ ﺮﺑ ا ﺖﯿﻤﻫ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :2ا ﺎﯿﺣ ي ﺎﮐ ر ﺮﮐ د ﺎﻫ ي ﻖﺑﺎﺳ در ا ﻪﯿﻨﺑ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :3ﺰﺗ ر ﻖﯾ کاربریهایی ﻪﻨﯿﻬﺑ و ﻞﺑﺎﻗ دوام ﺮﺑ اي ﯿﻣ ـﺮاث ﺗـﺎر ﯽﺨﯾ

سیاستهای ﺎﻈﻧ م ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ز ﻦﯿﻣ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :4ﻒﯾﺮﻌﺗ

راهبرد  :2ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﻪﯿﻬﺗ ﯽﺘﺴﯿﻟ از ﺮﯿﻣ اث ﺎﺗ ر ﺨﯾ ﯽ ﺎﺑ ارزش ﻮﺟﻮﻣ د در ﺪﺤﻣ وده

ﺮﺳ ز ﯽﮔﺪﻧ و ﻮﻀﺣ ر ﺮﯾﺬﭘ ي ﺎﺑ

یهای ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ
ﺎﺑ دا ﻪﻨﻣ ﺎﺒﻃﺎﺨﻣ ن ﺪﺤﻣ ود از ﻮﺤﻣ ر ﻪﻌﺳﻮﺗ کاربر 

ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﺎﻫ ي ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ

سیاست  :4ﻖﯾﻮﺸﺗ و ﺪﻫ ا ﺖﯾ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

تهای ﻮﻨﺘﻣ ع ،ﺎﺳ ز ﺎﮔ ر و ﻞﻤﮑﻣ در ﻮﻃ ل ﻮﺤﻣ ر
یها و فعالی 
ﻆﻔﺣ و ﺰﺗ رﯾـﻖ کاربر 

 :1ا ﺮﻘﺘﺳ ار ﻮﺘﻣ ازن ﺎﻫﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ي ﻪﻧﺎﺒﺷ و کاربریهای ﺎﻌﻓ ل در ﺮﯿﭘ ا ﻮﻣ ن ﻮﺤﻣ ر ﻪﺑ ﻮﺤﻧ ي ﻪﮐ ﮐـﻞ ﻮﺤﻣ ر در ﺎﻋﺎﺳ ت ﺐﺷ

سیاست  :3ﻖﯾﻮﺸﺗ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﻄﻣ ـ ﻖﺑﺎ ﺑـﺎ ﯾﻮﻫ ـﺖ ﺗـﺎر ﺪﺤﻣﯽﺨﯾ وده ﺎﻫ

ﺎﻫﺎﻀﻓ ي ﺮﻬﺷ ي ﻮﺤﻣ ر ﺑـﻪ ﻨﻋ ـﻮان ورودیهای عرصههای ﻨﻤﺘﯾﻮﻫ ـﺪ ﺗـﺎر ﯽﺨﯾ و ﺮﮔ د ﮕﺷ ﺮي

سیاست  :2ﺬﺣ ف راﺳ ﺎﻫﻪﺘ ي ﯽﺘﯿﻟﺎﻌﻓ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﺪﻨﻤﺘﯾﻮﻫ

ﺎﯿﻘﻣ س ﺮﺧ د ﻪﺑ ا ﺮﻘﺘﺳ ار در ﺎﺠﻣ ورت ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺎﯿﻘﻣ س ﻻﺎﺑ

ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﺎﻫ ي داراي ﺮﺳ ر ﺰﯾ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ

 :5ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﺎﻘﺒﻃ ت ﻒﮑﻤﻫ
 :6ﻮﻨﺗ ع ﯽﺸﺨﺑ

ادارات دو ﯽﺘﻟ

در ﻋ ﻪﺻﺮ

ﺎﯿﻘﻣ س ﻻﺎﺑ ﻪﺑ

ﺎﻌﻓ ل و ﺮﺳ ز ﺪﻧ ه ﻞﻤﻋ

ﻮﻨﻋ ان ﺮﺻﺎﻨﻋ ا ﯽﻠﺻ

ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﯽﯾﺎﻀﻓ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﯽﻣﻮﻤﻋ

ﻪﺑ ﺎﻫﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ي داراي ﺐﻃﺎﺨﻣ

ﯽﻣﻮﻤﻋ

ﺮﮑﻠﻤﻋ دي ﻪﺑ ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﺎﻫ ي ﯽﻣﻮﻤﻋ و در ﺖﺷ دا ﻪﻧ در ﺪﺤﻣ وده ﭽﻤﻫ ـﻮن ﺻـﺪا وسیما

 :7ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺎﻫﺎﻀﻓ ي ﺎﺑ ز و ﯽﻣﻮﻤﻋ در ﺎﺠﻣ ورت ﺎﻫﻪﻨﻬﭘ ي ﺮﺗﺮﭘ ا ﻢﮐ ﻪﺑ و ﮋﯾ ه ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﺎﺠﺗ ري

ﺎﯿﺳ ﺖﺳ

 :8ا ﺎﺼﺗ ل ﺮﮑﻠﻤﻋ دي ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﺎﻫ ي ﺎﺳ ز ﺎﮔ ر ﻂﺳﻮﺗ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

یکنند.
تهایی ﮐـﻪ ﺮﺳ ز ﯽﮔﺪﻧ و ﻮﻀﺣ ر ﺮﯾﺬﭘ ي را ﻦﯿﻣﺄﺗ م 
یها و فعالی 
 :9ﺬﺣ ف کاربریهای ﺎﺳﺎﻧ ز ﺎﮔ ر از ﻧﺪﺑ ـﻪ ﺤﻣ ـﻮر و ﺟـ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎ کاربر 

راهبرد  :1ﻮﺒﻬﺑ د ﺮﮑﻠﻤﻋ د ﻢﺘﺴﯿﺳ
و ﻞﻘﻧ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﺪﺷ ه

ﻮﺤﻣ ر ﺎﻫ ي ﻒﯾﺮﻌﺗ

ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ ﻫ ﯽﻧﺎﮕﻤ و ا ﻄﻋ ـﺎي ﻘﻧ ـﺶ ﺷـ ﯽﻧﺎﯾﺮ ﺑـﻪ ﮑﻠﻤﻋ ـﺮد ﻢﺘﺴﯿﺳ

سیاستهای ﺎﻈﻧ م ﺖﮐﺮﺣ

 :2ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ
 :1ﻒﯾﺮﻌﺗ

ﺎﻧ و ﺎﮔ ن ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ

ﺖﮐﺮﺣ

و د ﯽﺳﺮﺘﺳ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :2ا ﻼﺻ ح ﯽﺳﺪﻨﻫ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﻂﺳﻮﺘﻣ

راهبرد  :4ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺎﭙﮑﯾ ر ﯽﮕﭼ آن ﺎﺑ ﻢﺘﺴﯿﺳ

ﻮﺳ اره ﻪﺑ ﻊﻔﻧ ﺎﯿﭘ ده و ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ

ﺖﻋﺮﺳ

ﺖﮐﺮﺣ

ﺎﯿﭘ ده ﺪﻣ اري و ﺶﻫﺎﮐ

ﺖﺳﺎﯿﺳ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :3ا ﺎﺠﯾ د ﺎﯿﭘ دهراه ﺖﻗﻮﻣ
 :4ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﯽﻧﺎﮕﻤﻫ

عها و ﺎﯿﻣ د ﻦﯾ
ﺎﻫﺮﯿﺴﻣ ي ﻮﺳ اره رو ﻪﺑ و ﮋﯾ ه در تقاط 
و ﻞﯾﺎﺳ
ﺶﻘﻧ

ﻪﯿﻠﻘﻧ ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ا ﯽﻨﻤﯾ

ﺑﺎﻌﻣ ر

ﻮﺒﻋ ري ﺎﺑﺎﯿﺧ ن

 :1ﺎﮑﺑ ر ﺮﯿﮔ ي ا ﺪﻗ ا ﺎﻣ ت ﻮﺑﺮﻣ ط ﻪﺑ آرا ﺎﺴﻣ زي ﺮﺗ ا ﮏﯿﻓ

ا ﯽﻨﻤﯾ

ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ

ﯽﻧﺎﮕﻤﻫ

ﻮﺳ اره

 :2ار ﺎﻘﺗ ي ﺖﯿﻔﯿﮐ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﯽﻧﺎﮕﻤﻫ و ﺶﻫﺎﮐ

ﺮﯿﺴﻣ پیوستهی دو ﻪﺧﺮﭼ و ﻆﻔﺣ

سیاست  :1ﺪﺤﻣ ود ﺮﮐ دن ﺖﮐﺮﺣ
 :3ﺶﻫﺎﮐ

سرفاصلهی ز ﯽﻧﺎﻣ

ﺎﺳ زي و ﯽﮕﺘﺳﻮﯿﭘ ا ﻮﻧ اع سیستمهای ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ

راهبرد  :3ﯽﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﯽﻧﺎﮕﻤﻫ

ﺎﺑ ﺎﮑﺑ ر ﺮﯿﮔ ي شیوههای ﻦﯾﻮﻧ

ﻞﻤﺣ

ﺰﺒﺳ و ﺎﭘ ك
 :1ﻔﺣ ـﻆ و ﯿﺒﺜﺗ ـﺖ ﺴﯿﺳ ـ ﻢﺘ

راهبرد  :2ﺎﭙﮑﯾ ر ﻪﭼ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ

ﻤﺣ ـﻞ و ﻘﻧ ـﻞ ﮕﻤﻫ ـ ﯽﻧﺎ ﺳـ ﻪﻧﺎﻣﺎ ا ﺑﻮﺗ ـﻮس ﻨﺗ ـﺪرو و در ﯿﮔﺮﻈﻧ ـﺮي ﻢﺘﺴﯿﺳ

ﺎﺠﺑ ي ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ا ﻮﺑﻮﺗ س ﻨﺗ ﺪرو در ﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ت
ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﺪﻨﮐ .
ﺮﻃ ح

عها و ﺎﯿﻣ د ﻦﯾ
ﻪﺑ و ﮋﯾ ه در تقاط 

ﺎﯿﭘ ده رو ﺎﻫ
(در روز ﺎﻫ ي ﻞﯿﻄﻌﺗ و مناسبتهای ﺎﺧ ص) در ﻊﻃﺎﻘﻣ

ﺮﺑﺎﻋ ﺎﯿﭘ ده

ﯽﺻﺎﺧ از ﺎﺑﺎﯿﺧ ن

ﺎﻫ ي ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ

ﯽﻧﺎﮕﻤﻫ

ﺎﭘ ك ﺪﻨﻧﺎﻣ

ﺮﺗ ا ﻮﻣ ا

حهای ساختاری85 ...
ارزیابی فرآیند تهیه طر 
و ﺎﺳ ز ﺎﻫ و ﺮﯿﯿﻐﺗ ات ﺪﺒﻟﺎﮐ ي ا ﻪﯿﻨﺑ ﺎﺠﻣ ور دانههای ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ و ﺪﻨﻤﺘﯾﻮﻫ

راهبرد  :1ﺘﻨﮐ ﺮل ﺖﺧﺎﺳ

ﯽﻣﻮﺑ و ﺪﻨﻤﺘﯾﻮﻫ در نماسازیها

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :1ﺎﮑﺑ ر ﺮﯿﮔ ي ﺢﻟﺎﺼﻣ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

یهای ارزﺷـ ﺪﺤﻣﺪﻨﻤ وده
 :2ا ﺎﻔﺘﺳ ده از ا ﺎﻫﻮﮕﻟ ي ﯽﻤﺠﺣ و ﺎﻣﺮﻓ ل در ا ﺎﺒﻄﻧ ق و ﺎﯾ ﺎﺳﻪﺘﺴﺟﺮﺑ زي معمار 

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :3ﻆﻔﺣ

ﻢﯾﺮﺣ ار ﯽﻋﺎﻔﺗ دانههای ﺎﺠﻣ ور ا ﻪﯿﻨﺑ ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ و ﺪﻨﻤﺘﯾﻮﻫ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :4ﺮﻃ ا ﯽﺣ

ﺮﭘ و ﯽﻟﺎﺧ بدنههای ﻮﺤﻣ ر و روزنههای ا ﻪﯿﻨﺑ در ا ﺪﺘﻣ اد و ﯽﮕﺘﺳﻮﯿﭘ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :5ﻞﯿﮑﺸﺗ

ﻮﯿﺴﯿﻤﮐ ن و ﮋﯾ ه ﺎﻤﻧ ﺮﺑ اي ﺪﯿﯾﺄﺗ

راهبرد  :2ﺪﻫ ا ﺖﯾ
ﺖﺳﺎﯿﺳ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :3ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :4ﺮﻬﺑ ه ﺮﺑ داري از ﻪﯾﻮﻬﺗ

ﺎﺑ

ﺮﻃ ح ﺎﻤﻧ ي ا ﻪﯿﻨﺑ ﺎﺠﻣ ور ﻮﺤﻣ ر و ﺮﺼﻌﯿﻟ

و ﺮﺘﻨﮐ ل ﺮﯿﯿﻐﺗ ات ﺪﺒﻟﺎﮐ ي بدنههای ﻮﺤﻣ ر در را ﺎﺘﺳ ي ﻆﻔﺣ

 :1ﺪﯿﮐﺎﺗ

ﻄﺧ ـﻮط ﻤﻧ ـﺎي ابنیه ارز ﺪﻨﻤﺷ

ﺖﯾﻮﻫ

و ار ﻘﺗ ـﺎي کیفی ﺪﺒﻟﺎﮐ

ﻮﺤﻣ ر و ﺮﺼﻌﯿﻟ

ﺪﻣ ا ﻼﺧ ت ﺮﻃ ا ﯽﺣ در ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ و ﺎﻫﯽﮔﮋﯾ ي ﺮﯿﻣ اث ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ و ﺪﻋ م آ ﺮﯾﺬﭘﺐﯿﺳ ي آنها ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﺎﻤﻌﻣ ري ( ﺮﯿﮔﺖﻬﺟ ي روزنهها ،ﻮﺗ ده ﺬﮔ اريﻫـﺎ و)

را ﺮﺒﻫ د  :3ﻆﻔﺣ

ا ﺎﻔﺘﺳ ده از سیستمهای ﺰﺒﺳ و ﺎﭘ ك در ﺎﺴﯿﺳﺄﺗ ت ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ
و ﺪﺒﻟﺎﮐ

ﺖﻓﺎﺑ

تهای ﺎﻈﻧ م ﺮﻓ م ﺪﺒﻟﺎﮐ ي
سیاس 

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :1ﻦﯿﯿﻌﺗ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :2ﻪﺑ ر ﺖﯿﻤﺳ

و ﺶﯾﺎﻣﺮﺳ

و ﺎﺑ د ﻂﺳﻮﺗ

 :2ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﻪﻨﯿﻬﺑ از ﺶﺑﺎﺗ

ﺮﻃ ا ﯽﺣ

ساختمانها

ﯽﻌﯿﺒﻃ در ﺮﻃ ا ﯽﺣ ا ﻪﯿﻨﺑ

ﻼﺤﻣ ت ﺪﻨﻤﺘﯾﻮﻫ ا ﺮﻃ اف ﻮﺤﻣ ر

ﺮﺗ ا ﻢﮐ ا ﻪﯿﻨﺑ  ،ﻮﺗ ده ﺬﮔ اري و ﺪﻌﺗ اد ﺎﻘﺒﻃ ت ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺑـﻪ ﯾﻮﻫ ـﺖ ﺤﻣ ـﻼت و ﻔﺣ ـﻆ ﺒﻟﺎﮐ ـﺪ ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ و ﺖﯿﻓﺮﻇ
ﻦﺘﺧﺎﻨﺷ تأثیر ﺖﯿﻔﯿﮐ

ﻪﮑﺒﺷ

ﺖﮐﺮﺣ

و د ﯽﺳﺮﺘﺳ

ﺎﻫﺎﻀﻓ ي ﺮﻬﺷ ي در ﺮﯿﮔﻞﮑﺷ ي ﻮﺟ اﻣـﻊ ﻓﻮﻣ ـﻖ ،ﺒﺤﻣ ـﻮب ،ﺎﮔﺪﻧﺎﻣ ر و ﺪﯾﺎﭘ ار

را ﺮﺒﻫ د  :4ﺎﻘﻣ وم ﺎﺳ زي ا ﻪﯿﻨﺑ ﯽﻤﯾﺪﻗ و ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

وام و ﻮﺑ د ﻪﺟ

 :1ﺺﯿﺼﺨﺗ

ا ﺎﯿﺣ و ﺎﻘﻣ وم ﺎﺳ زي ا ﻪﯿﻨﺑ ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ

ﺖﻬﺟ

را ﺮﺒﻫ د  :5ﺮﺘﻨﮐ ل ﺮﯿﯿﻐﺗ ات ار ﺎﻔﺗ ﯽﻋ و ﯽﻤﺠﺣ ا ﻪﯿﻨﺑ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :1ﻞﯿﮑﺸﺗ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :2ﻪﯿﻬﺗ را ﺎﻤﻨﻫ ي ﯽﻋﻮﺿﻮﻣ و ﯽﻌﺿﻮﻣ

راهبرد  :6ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ
ﺎﯿﺳ ﺖﺳ

ﺪﯾﺪﺟ ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ زمینههای ﺪﺒﻟﺎﮐ ي ﻮﺟﻮﻣ د

ﻪﺘﯿﻤﮐ و ﮋﯾ ه ﺮﺘﻨﮐ ل ﺮﯿﯿﻐﺗ ات ﺪﺒﻟﺎﮐ ي در ﺎﺑﺎﯿﺧ ن و ﺮﺼﻌﯿﻟ
ﺮﺑ اي ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺪﺒﻟﺎﮐ ي ﺎﺑﺎﯿﺧ ن و ﺮﺼﻌﯿﻟ

ا ﺎﺠﺴﻧ م ﻂﺧ آ ﺎﻤﺳ ن و ﯽﮕﺘﺳﻮﯿﭘ بدنههای ﻮﺤﻣ ر و ﺮﺼﻌﯿﻟ
ا ﺎﺠﺴﻧ م و ﯽﮕﺘﺳﻮﯿﭘ بدنههای ﻮﺤﻣ رو ﺮﺼﻌﯿﻟ

 :1ﺪﺗ و ﻦﯾ ا ﺎﻫﻮﮕﻟ ي ار ﯽﻋﺎﻔﺗ و ﻮﺗ ده ﺬﮔ اري ﺎﺑ ﺪﻫ ف ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

را ﺮﺒﻫ د  :7ا ﺎﺠﯾ د ر ﻢﺘﯾ و ﯽﮕﻨﻫﺎﻤﻫ در ﺪﺟ اره ﺎﻫ  ،ﺎﻫﺎﻤﻧ و ﺎﻤﯿﺳ ي ﺮﻬﺷ ي
ﺖﺳﺎﯿﺳ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :1ﺪﺗ و ﻦﯾ ا ﺎﻫﻮﮕﻟ ي ﺎﻤﻌﻣ ري و ﻮﺿ ا ﻂﺑ
 :2ﻞﯿﮑﺸﺗ

راهبرد  :8ﻒﯾﺮﻌﺗ
ﺖﺳﺎﯿﺳ
ﺳ ﺖﺳﺎﯿ

ﺖﻬﺟ

ﻪﺘﯿﻤﮐ وﯾﮋه ﺎﻤﻧ

ﺪﯿﯾﺄﺗ ﺎﻤﻧ ي ا ﻪﯿﻨﺑ در مکانهای و ﮋﯾ ه و ﺺﺧﺎﺷ

ا ﺎﻫﻮﮕﻟ ي ﯽﻤﺠﺣ در ﺎﻘﻧ ط ﺺﺧﺎﺷ

 :1ﺪﺗ و ﻦﯾ ا ﺎﻫﻮﮕﻟ ي ﯽﻤﺠﺣ
 :2ﺖﯾﺎﻤﺣ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :3ﻪﺑ ر ﺖﯿﻤﺳ

ﺖﺳﺎﯿﺳ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :5ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ا ﻮﺻ ل ا ﺎﺳ ﯽﺳ

ﺖﯿﻔﯿﮐ

ﻦﺘﺧﺎﻨﺷ

ﻻﺎﺑ  ،ﺪﺑ ون ﺪﺤﻣ ود ﺮﮐ دن ﺖﻬﺟﯽﺑ

ﺎﻤﻌﻣ ري ﺎﻨﺑ در ار ﺎﻘﺗ ي ﺖﯿﻔﯿﮐ

ﺎﻤﻌﻣ ري ﺎﻨﺑ و تأثیر آن ﺮﺑ

ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ان

ﺮﻃ ا ﯽﺣ  ،ﺎﺘﺧﺎﺳ ر ﺎﻤﻌﻣ ري ،ﻮﻣ اد ،ﺎﺒﺳﺎﻨﺗ ت ،ﻈﻧ ـﻢ ﺮﺼﺑ ي ،ﺮﮑﻠﻤﻋ د و ﺎﯿﺋﺰﺟ ت

ﺪﻨﻤﺘﯾﻮﻫ و ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ ا ﺮﻃ اف ﻮﺤﻣ ر

ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﻮﺼﺤﻣ ر ﺖﯾ

در ﺮﻫ

سیاستهای ﺎﻈﻧ م ﺮﻈﻨﻣ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :1ر ﺖﯾﺎﻋ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :2ارا ﻪﺋ ﺎﯿﻌﻣ ر ﯽﯾﺎﻫ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :3ارا ﻪﺋ را ﺎﮑﻫ ر ﯽﯾﺎﻫ در ار ﺎﺒﺗ ط ﺎﺑ ﺶﺑﺎﺗ

ﻮﺣ زه ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ

ﺎﺑ ﺶﻘﻧ

ﺎﺒﺳﺎﻨﺗ ت ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ ﻪﺑ ﺎﯿﻘﻣ س ﻪﻌﺳﻮﺗ در ﺮﻫ ﺶﺨﺑ

 :4ارا ﻪﺋ را ﺎﮑﻫ ر ﯽﯾﺎﻫ

را ﺮﺒﻫ د  :3ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺮﺑ اي ﻮﺗ ده ﺎﻫ ﺪﻨﻧﺎﻣ
ﺖﻬﺟ

و ﺮﮑﻠﻤﻋ د ﺎﺧ ص آن
از ﺎﺑﺎﯿﺧ ن

ﺮﻋ ض ،ار ﺎﻔﺗ ع ،ﻢﺠﺣ و ﺖﺒﺴﻧ

ﻀﻓ ـﺎي ﺳـ ﻪﺘﺧﺎ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺎﻀﻓ ي ﺎﺑ ز

ﻮﻧ ر ،ﻪﯾﺎﺳ ا ﺪﻧ ازي و ﯿﯿﻐﺗ ـﺮات آب و ﻫـﻮا ﯽﯾ در ﺤﻣ ـﺪوده ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻮﻣ رد ﺮﻈﻧ

ﺎﺳﻪﻨﯿﻬﺑ زي ا ﺮﻧ ژي و ﻊﺑﺎﻨﻣ د ﺮﮕﯾ و ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺮﻬﺷ ي

ﺖﺳﺎﯿﺳ
ﺖﺳﺎﯿﺳ

 :2ﺬﺣ ف آ ﻮﻟ د ﺎﻫﯽﮔ ي ﺮﺼﺑ ي در ﺮﻈﻨﻣ

راهبرد  :4ﺎﺴﮐﺎﭘ زي ،ﺮﯿﭘ ا ﺶﯾ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﺎﮐ را ﯽﯾ از ﯾﺮﻃ ـﻖ ﺷـ ﻞﮑ

ﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ن ،ﻮﺤﻧ ه ﺮﯿﮔﺖﻬﺟ ي ،ﺢﻟﺎﺼﻣ

ﻪﺑ ﺎﮐ ر ر ﻪﺘﻓ و...

ﺪﻗ رت ادراك ﺎﻀﻓ ﻮﺼﺨﺑ ص ﺮﺑ اي ﺎﯿﭘ ده ﺎﺑ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﺮﺑ ﯾﺮﮐ ـﺪور ﺎﻫ ي ﺼﺑ ـﺮي ونشانه های ﺮﻬﺷ ي

 :1ﺬﺣ ف ﻮﻣ ا ﻊﻧ ﺮﺼﺑ ي در ا ﺪﺘﻣ اد ﺪﯾﺮﮐ ور ﺎﻫ ي د ﺪﯾ و د ﺎﻫﺪﯾ ي را ﺮﺒﻫ دي

ﺖﺳﺎﯿﺳ

سبکهای معماری

 :1ﺬﺣ ف ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻮﺸﻐﻣ ش ﺪﻨﻨﮐ ه ﺮﻈﻨﻣ ﻮﻠﻄﻣ ب ﺎﺑﺎﯿﺧ ن

را ﺮﺒﻫ د  :2ﻒﯾﺮﻌﺗ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﺮﻓ م و ﺪﺒﻟﺎﮐ بدنهها

ﯽﻄﯿﺤﻣ

ﺮﯿﮔﻞﮑﺷ ي ﺮﻓ آ ﺪﻨﯾ ذ ﯽﻨﻫ

ﺎﻤﻌﻣ ري ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻪﻔﺴﻠﻓ

راهبرد  :1ﺖﻣﺮﻣ  ،ﺎﺴﻬﺑ زي و ا ﺎﯿﺣ ي ا ﻪﯿﻨﺑ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

عها
ﺮﯿﻈﻧ تقاط 

عها ،نبشها و کنجهای ﻮﺤﻣ ر ﻬﺟ ـﺖ ار ﻘﺗ ـﺎي ﻮﺧ اﻧـ ﯽﯾﺎ  ،ز ﯽﯾﺎﺒﯾ
ﺮﺑ اي تقاط 

از ارا ﻪﺋ ﺮﻓ ا ﺎﻫﺪﻨﯾ ي ﺎﻤﻌﻣ ري ﺎﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ

 :4ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ

ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﺎﺳﺎﻤﻧ زي ﺮﺑ اي دانههای ﻮﺠﻤﻫ ار ﻮﺤﻣ ر و ﺮﺼﻌﯿﻟ
و ﺎﯾ ﻮﺠﻤﻫ اربا ابنیه ویژه و شاخص

و ﯽﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ

ﺮﻬﺷ ي ( ﺎﺴﮐﺎﭘ زي ﺎﻤﻧ و ﺎﯿﭘ ده رو ﺎﻫ )

ﺎﻫﺎﻤﻧ ي ا ﻪﯿﻨﺑ ﺎﺠﻣ ور ﻮﺤﻣ ر و ﺮﺼﻌﯿﻟ

 :1ﺬﺣ ف ا ﺎﻗﺎﺤﻟ ت و ﺻﺎﻨﻋ ﺮ ﻮﺸﻐﻣ ش ﺪﻨﻨﮐ ه ﺎﻤﯿﺳ و ﺪﺟ اره در ﺎﻫﺎﻤﻧ
 :2ارا ﻪﺋ راه ﺎﻫﻞﺣ ي ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ
 :3ﻦﯿﯿﻌﺗ

ﺮﺑ اي ﯽﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ

ﺎﻤﻧ ي ﺴﯿﺳ ـ ﻢﺘ ﺴﯿﺳﺄﺗ ـﺎت ا ﯿﻨﺑ ـﻪ ﭘـﺲ از ﺣـﺬفالحاقات ﯽﺗﺎﺴﯿﺳﺄﺗ

ﻮﻧ ع ا ﺪﻗ ا ﺎﻣ ت ﺎﺗﻮﮐ ه ﺪﻣ ت ،ﺎﯿﻣ ن ﺪﻣ ت و ﺪﻨﻠﺑ

ﺪﻣ ت

)Source: (District 1 Tehran

جمع بندی و نتیجه گیری
ﺮﻃ ح ساختاری راهبردی ﺮﻬﺗ ان ،ﻮﺤﻣ ر میدان راه آهن تا چهارراه و ﺮﺼﻌﯿﻟ را ﻮﻨﻋﻪﺑ ان ﻮﺤﻣ ر ارز ﺪﻨﻤﺷ

یکند.
ﯽﻓﺮﻌﻣ م 

ﺮﻬﺷ ي و ﻮﺟ د دارد .ﻮﺤﻣ ر و ﺮﺼﻌﯿﻟ ﯿﮐﺮﺗ ﯽﺒ از ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﺎﻫ ي در ﺖﺷ

ﻮﭽﻤﻫ ن

در ﻮﻃ ل ا ﻦﯾ

ﻮﺤﻣ ر ،ﺞﻨﭘ

ﺪﯿﻣ ان ﻢﻬﻣ

دا ﻪﻧ
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ﺖﯿﺑ

ا ﺎﮕﺘﺴﯾ ه راه آ ﻦﻫ  ،ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

ر ﺮﺒﻫ ي ،ﺎﭘ رك ﺖﻠﻣ  ،دا ﺎﮕﺸﻧ ه
ﺪﺷ هاي ا ﺖﺳ

بیمارستانها و ...و آ ﺎﺛ ر ﺎﺗ ر ِﯽﺨﯾ ﺖﺒﺛ

ﻪﮐ ا ﺖﯿﻤﻫ

ﻮﺧ ا ﻪﺟ

ﯽﺳﻮﻃ  ،ﺰﮐﺮﻣ

ﺮﯿﺼﻧ ا ﻦﯾﺪﻟ

ﻼﻋ وه ،ا ﻦﯾ

یکند .ﻪﺑ
ﻮﺤﻣ ر را ﺮﺘﺸﯿﺑ م 

ا ﺎﮕﺘﺴﯾ ه راه آ ﻦﻫ و ﻮﮐ ه ﺎﻫ ي ﺎﻤﺷ ل ﺮﻬﺗ ان ،از دو ﺮﻃ ف ﺪﺤﻣ ود ﺪﺷ ه و ا ﺎﮑﻣ ن ادا ﻪﻣ ﺮﺑ ا ﺶﯾ
ساختاری راهبردی در را ﺎﺘﺳ ي ﻖﻘﺤﺗ
ﯽﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ

ﺎﺑﺎﯿﺧ ن و ﺮﺼﻌﯿﻟ

در ﺪﻨﺑ -ري و ﺰﮐﺮﻣ ﻦﯾﻮﻧ
ﻮﺤﻣ ر و ﺮﺼﻌﯿﻟ از ﺞﻨﭘ

ﻮﺤﻣ ر ﻪﺑ د ﻞﯿﻟ

ﺪﻘﻣ ور ﺖﺴﯿﻧ  .در ﺖﯾﺎﻬﻧ

ﻢﺸﭼ ا ﺪﻧ از ﺮﻬﺷ ﺮﻬﺗ ان در ﺪﺤﻣ وده ﻮﺤﻣ ر و ﺮﺼﻌﯿﻟ  ،ﺮﻃ ح

ﺎﺗ ﺖﻤﻫ  ،ﯽﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ

ﻮﺤﻣ ر و ﻪﻨﻬﭘ ﺰﮐﺮﻣ ي ﺮﻬﺷ

ﺪﯿﻣ ان ﺶﯾﺮﺠﺗ  ،ﯽﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ

ﺎﻫﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ي ﺮﻬﺗ ان را ﺎﻬﻨﺸﯿﭘ د مینماید.

ﮏﯾ  ،ﻪﺳ  ،ﺶﺷ  ،ﺎﯾ زده و ﺰﻧﺎﺷ د ﻢﻫ

ﻪﻘﻄﻨﻣ

را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﺮﻃ ح ﺎﻫ ي ﯽﻠﯿﺼﻔﺗ ا ﻦﯾ
و در ﻮﻣ اردي ﻪﮐ

ﻮﺤﻣ ر ﺎﻫ ي ﺖﻔﻫ

ﻞﺻﺎﻓﺪﺣ ر ﺖﻟﺎﺳ

ﻪﻧﺎﮔ

ﺪﺻ ا و ﺎﻤﯿﺳ ،

ﺮﻃ ح ﯽﻠﯿﺼﻔﺗ

ﻖﻃﺎﻨﻣ در ﻦﯿﯿﻌﺗ و ﺖﯿﻌﺿ

ا ﻦﯾ

یکند .ﺮﺑﺎﻨﺑ ا ﻦﯾ
ﻮﺒﻋ ر م 

ﺎﺑﺎﯿﺧ ن ﺪﻧﺮﺛﻮﻣ  .ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

ﻪﺑ آن ا ﺎﺷ ره ﺮﮐ ده ا ﺖﺳ  ،ﺎﺼﻣ د ِﻖﯾ را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ﻪﺑ

ﺮﺷ ح ز ﺮﯾ

ﻢﺸﭼ ا ﺪﻧ از ﺎﻫ  ،ا ﺪﻫ اف و
ﻢﺸﭼ ا ﺪﻧ از ،ا ﺪﻫ اف ،را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ

ﺪﻨﺘﺴﻫ

بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی جمع کل هر ستون محاسبه شده است .عدد بدست آمده
عوامل داخلی (قوت ،ضعف  2/ 38 )IFEاست و عدد بدست آمده عوامل خارجی (فرصت و تهدید 2/ 36 )EFE
یشود و در نتیجه گیری
است .عدد  2/5به عنوان عدد متوسط در تجزیه و تحلیل مدل ( swotسوات) در نظر گرفته م 
یتوان گفت چون عدد بدست آمده کمتر از عدد  2/5است نشان دهنده غلبهی
عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEم 
نقاط ضعف بر نقاط قوت است .و در نتیجه گیری عوامل خارجی هم (فرصت و تهدید  )EFEچون عدد بدست
یتوان گفت که ﻮﺗﯽﻣﺖﯾﺎﻬﻧ ان ﺖﻔﮔ
تها است و م 
آمده کمتر از عدد  2/5است نشان دهنده غلبهی تهدیدها بر فرص 
ﻪﮐ ﺮﺑ اي ﻮﺤﻣ ر میدان راه آهن و چهارراه و ﺮﺼﻌﯿﻟ در ﺢﻄﺳ ساختاری را ﺮﺒﻫ دي ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ اي ارائه ﻧ ﺮﮕ د ﺪﯾ ه و ﯽﻤﯿﻤﺼﺗ
ا ﺎﺨﺗ ذ ﺪﺸﻧ ه است
ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و ارز ﯽﺑﺎﯾ و ﺶﺠﻨﺳ

ار ﺎﻘﺗ ي ﯽﻔﯿﮐ و همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده از مدل  SWOTوتحلیل وضع

یتوان عواملی درونی (ضعف و قوت) و بیرونی (فرصتها و تهدیدها) محدوده مورد مطالعه ( ﻮﺤﻣ ر
موجود ،م 
و ﺮﺼﻌﯿﻟ

یتوان ﺖﻔﮔ
ﻮﻨﺟ ب و میدان راه آهن) ،م 

ﻪﮐ ﺮﺑ اي این ﻮﺤﻣ ر در ﺢﻄﺳ را ﺮﺒﻫ دي ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ اي ارائه ﺮﮕﻧ د ﺪﯾ ه و

ﯽﻤﯿﻤﺼﺗ ا ﺎﺨﺗ ذ ﺪﺸﻧ ه و ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ از ﺎﺤﻟ ظ ﺮﻓ ا ﺮﯿﮔ ﻮﺑ دن ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺎﯿﻘﻣ س ﺮﻬﺷ ي ﻮﺤﻣ ر و ﺶﻘﻧ

ﻢﻬﻣ

ﻮﺤﻣ ر در ار ﺎﺒﺗ ط ﺎﺑ

ﺎﻫﻪﯿﺣﺎﻧ ي ﺮﻬﺷ ي ،ﻖﻃﺎﻨﻣ  ،محلهها و ﺎﻫﺎﻀﻓ ي ﺮﻬﺷ ي ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ اي ﻮﺻ رت ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ و ﯽﻤﯿﻤﺼﺗ ا ﺎﺨﺗ ذ ﺮﮕﻧ د ﺪﯾ ه ا ﺖﺳ .
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