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 مسیلهای درون شهری اراضی پیرامون بهبود توسعه پایدار زیست محیطی از طریق احیای 

 (ایران-تهران-)نمونه موردی مسیل زرگنده در محدوده ی حسن آباد

1*فروزان مسعودی
 2، علیرضا بندرآباد 

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد تهران مرکز. دانشجوی 1

 و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز استادیار دانشکده هنر.2

 چکیده 

سکونت گاههای انسانی ، تحت شرایط خاص محیطی و جغرافیایی و به اقتضای عوامل مؤثر در شکل گیرری آنهرا، بوجرود    از دیر باز 

از ایرن   شرهر تهرران نیرز مسرت نا    ..وجود آب مهم ترین دلیل انتخاب بشر برای سکونت در محیطی بروده اسرت   آمده اند . بطور کلی

ا و تاثیر آنها بر شیوه زندگی مردم در گذر زمان ، فضر  تهرانباتوجه به ویژگیهای محیط طبیعی درچگونگی شکل گیری نبوده است .

 آباد حسن م ل ییروستاها تهران شدن تر گسترده اکه ببوجود آمددر کنار رود ها و مسیل ها ی روستایی ویژه ای در این منطقه ها

 از راثیر م ،تنهایشهر یفضاها به یزراع یها نیزم لیتبد و ها باغ  وکوچه ییروستا ی فضاها شدن عوض با و دشدن دهیبلع شهر در

از طرف دیگر،به طور کلی مسیل ها و رودخانه ها ی درون شهری  به عنروان   .دنما یجا به یفصل یها لیمس نیهم ییروستا بافت

محیطی نقش موثری دارنرد.جبران فضرای آزاد و سربز ناشری از آپارتمران      کریدور های طبیعی شهری در فراهم کردن منابع زیست 

نشینی ها،تخریب باغات و محیطهای طبیعی،افزایش انواع آلودگی ها و افت جدی کیفیت زنردگی،لزوم توجره بره فضراهای زیسرت      

نده از روسرتا هرا و حررایم    به منظور ارتقا کیفیت زیست محیطی مسیل ها ،این میراث به جای ما محیطی و سبز را قوت می بخشد.

انتخاب گردیرد و از    آنها با توجه به رویکرد توسعه پایدار، مسیل زرگنده در محدوده ی محله ی حسن آباد)به عنوان نمونه موردی(

جهت تحلیل و دسته بندی نقاط ضعف و قوت محدوده و ارائه راهکارهایی جهرت دسرتیابی بره ایرن مهرم اسرتفاده       SWOTروش 

پایردار، ایجراد    توسرعه   معیارهرای  نیازهراو  شاخصه وSWOTدرجدول  فرصرتها ضرعفها، قوتهرا، تحلیرل و تجزیه اساس گردید. بر

پارک خطی در کناره ی رود ها، پیاده محور کردن حریم مسیل با در نظر گرفتن توجیه ترافیکی جهرت کراهش آلرودگی محریط و     

ی باشد، حفظ حریم مسیل  و عقب راندن واحد های مسکونی متجراوز بره   ارتقاء امنیت که یکی از شاخصه های پایداری اجتماعی م

حریم و حفظ درختان تنومند به عنوان راهبردهای اصلی در جهت توسعه ی پایدار زیست محیطی محدوده ی مرورد مطالعره بیران    

 گردید.

 SWOTها،  رودخانه ی روستایی، کلمات کلیدی: توسعه پایدار، پایداری زیست محیطی،مسیل ها
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 مقدمه

از دیرباز آب به عنوان عنصری که موجب تشکیل تمدن ها بوده است و نقش بسزایی در زندگی بشر جهرت شررب ،کشاورزی،صرید    

،صنعت و...داشته است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و همچنین از لحاظ دیگر به کار گیری پتانسیل های گسترده رودخانره  

درون شهری در بهبود سیما و منظر شهری و ایجاد تنفس گاه های عمده شهری در حال حاضرر نشرانگر اهمیرت    ها و مسیل ها ی 

بسیار این منبع حیاتی و طبیعی است.درایران نیز به علت وضعیت جغرافیایی کشورمان ودر پی آن کمی این عنصر گرانبهرا ،قردر و   

ن در منطقه خشک قرار دارد و بارندگی کم و تبخیر به نسبت زیراد اسرت   ارزش آن چندین برابر بوده است.از جهتی دیگر شهر تهرا

 ،مسیل های درون شهری جز رودخانه های موقت و فصلی محسوب می شود.

متأسفانه به پتانسیل های پیرامون مسیل های درون شهری آن طور که شایسته است توجه نشده اسرت   از دیدگاه منظر شهری نیز،

حفاظت از رودها و حرایم آنها که تنها میراث باقی مانرده از روسرتا هرا در     بال استفاده و گاهاً نازیبا مانده است.و منظر حرایم رودها 

شهر هستند میتواند به نجات کنونی شهرها نیز بیانجامد. در حال حاضر بستر بسیاری از رودخانه هرای شرهری و حررایم آن بجرای     

فاده، ناامن، متروکه و بازمانده شهری بحساب می آید با توجه بره وسرعت کرم نظیرر ایرن      آنکه بعنوان یک فضای زاید، غیر قابل است

اراضی در سطح شهر تهران می توان از آنها به عنوان اراضی در جهت توسعه ی فضای سبز و جبران کننده نیازهرای شرهری مرورد    

گاهی مناسب با نیازهای هر منطقه می توان هرچره  بهره برداری قرار گیرد،لذا با اعمال مدیریت صحیح شهری و طراحی سایت تفرج

با توجه به مطالعات انجام گرفته در رابطه با طراحی حرایم مسریل  . بیشتر به حفظ و ارتقای کیفیت زیستی آن منطقه پرداخته شود

 .های درون شهری با رویکرد توسعه پایدار بسیار اندک بوده و موضوعات فوق به صورت جداگانه وجود دارد

دنیا و در کشور خودمان ایران طرح هایی جهت احیای رودها صورت گرفته که به چند مورد از آنهرا اشراره مری شرود.به عنروان       در

نمونه خارجی،پارک رودخانه دن،پارکی است با تجربه های منظرسازی بسیار متفاوت که توانسته سایت فراصنعتی موجود منطقره را  

شهر را به سوی رود دن دعوت کرده و همین طور موجب رشد و ارتقرا تجربره کرار در زمینره      به فضایی پویا و سرزنده مبدل کند و

 طراحی لبه رودخانه نیز شده است.

 3در سئول نمونه بسیار جالب دیگری از یک پروژه بهسازی رودخانه شهری اسرت.پروژه توسرط    cheonggyheonپروژه رودخانه 

شهردار و سایر مسئولین شهری در سئول به این نتیجه رسیدند کره برا وجرود اینکره     معمار منظر کره ای طراحی و اجرا شده است.

ساختن جاده ها ،تونل ها و پل ها در مجاور و بر روی این کانال می تواند تا حدی به ترافیک شهری کمک کنرد.اما نهایترا خسرارات    

 ودخانه پرداختند.جبران ناپذیری به آینده شهر سئول وارد می شود.از این رو به احیای این ر

و اما در داخل کشور نیز می توان به پروژه کوهسران اشاره کرد،هدف طرح کوهساران، از یک سرو برجسرته سراختن نقرش حیراتی      

جنوبی(،ایجاد امکران بره هرم پیونرد دادن     -هفت دره کوهساران برای ایجاد رشته های طویل سراسری فضاهای پیوسته سبز)شمالی

ای آزاد پیاده و دیگر فضراهای جمعری بهرره منرد از موهبتهرای طبیعری، در مقیاسرهای محلره ای ،ناحیره          فضاهای باز،باغها،مسیره
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ای،منطقه ای و حوزه ای،در گستره کالن شهر تران بوده و ازسوی دیگر،تعیین استراتژی تجدید حیات کیفیتهرای طبیعری مسرتور    

  ود بیک)از دربند گالبدره تا کانال مجیدیه( می باشد.گشته در توسعه کالن شهر تهران، به ویژه در گستره رود دره مقص

در این پژوهش سعی برآن شده است که با رویکرد توسعه پایدار و اصول طراحی پایدار ، به راه حل هایی جهت ارتقا کیفیت حررایم  

کلیه ی حوزه های عملکرردی  در این طرح به . مسیل ها  و افزایش تعامالت اجتماعی بین مردم و باززنده سازی حرایم  دست یابیم

و اجتماعی توجه شده است و توسعه خدمات و فضاهای خدماتی در حوزه ی کاربری، توسعه کمی و کیفی پیاده راه ها در حروزه ی  

ترابری، توجه به زندگی جمعی  شهروندان و اوقات فراغت در حوزه ی اجتماعی و تشویق و ایحجاد انگیزه برای سررمایه گرذاری بره    

 .ود بسترهای مناسب در حوزه ی اقتصادی و مانند انها، توجه شده و طرح را از هر نظر قابل اجرا می نمایددلیل وج

 مفهوم توسعه پایدار

فقدان یک تعریف دقیق از واژه توسعه پایدار دارای مزایا و معایب خاص خود مری باشرد.امکان دسرتیابی بره یرک توافرق کلی،رفرع        

محیط زیست و داخرل کرردن ارزشرهای نظیرآزادی،عردالت و تسراوی در ایرن بحرل،از جملره          دوگانگی بین رشد اقتصادی و حفظ

سودمندیهای نداشتن تعریف مشخص می باشد.در کنار این سودمندیها،مشکل وجود برداشتهای متفاوت از یرک فرآیند)توسرعه( یرا    

ی سیاسی در سطوح متفاوت هستند،مطرح مری  یک حالت)پایداری( به دلیل وجود مسیرهای مختلفی که اساساً توابعی از گزینه ها

شود.مضاف براینکه تعاریف متفاوت از پایداری توسعه به دلیل اهداف مختلفی است که برای آن تعیین شده است.بنابراین هر یک از 

 (13-13۳2،12تعاریف موجود،واجد مفاهیم کاربردی پرسشهای متفاوت خود هستند)بدری و رکن الدین افتخاری،

سعه پایدار ناظر بر این واقعیت انکار ناپذیر است که مالحظات مربوط به اکولوژی می تواند و باید در فعالیت های اقتصرادی  مفهوم تو

این مالحظات شامل ایده های ایجاد محیطی منطقی است که درآن ادعای توسعه به منظور پیشبرد کیفیت همه  به کار گرفته شود.

 (13،3،33یگیرد )رادکلیف جنبه های زندگی مورد چالش قرار م

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه که برای اولین بار این اصطالح را ارائه داد،توسعه پایدار را به عنوان توسعه ای تعریف کررد  

کرره نیازهررای نسررل فعلرری را برردون ایجرراد اشررکال در توانررایی نسررلهای آینررده در برررآوردن احتیاجررات خررود تررأمین مرری          

این امر به نوبه خود حاکی ازآن که اهداف توسعه پایدار باید در هر کشوری به طرور عملیراتی و خراص آن     (13،۳،6کند)مهشواری،

کشور تعریف شود. تقریبا وجه  مشترک تمامی تعاریف ارائه شده در خصوص توسعه پایدار،حفظ محیط زیست انسان به عنوان بستر 

ان چهار رکن اساسی توسعه پایدار یعنی توسعه اقتصرادی،اجتماعی،فرهنگی و  توسعه ای است که این امر در قبال ارتباط متقابل می

 زیست محیطی جامه عمل خواهد پوشید.

 وسعه پایدار زیست محیطی و مدیریت منابعت

 شهرموارد زیر در بر می گیرد: در از نظر زیست محیطی اهداف توسعه پایدار به طور خالصه،

 بویژه برای فقرا. موجود و قابل دسترس محیط زندگی در شهرها،الف(بهبود و پیشرفت بوسیله منابع 

کره ایرن منرابع     ب(تضمین اینکه عرضه و کاربرد منابع در محیط های مناطق شهری به شیوه مناسبی مدیریت مری شروند آنچنران   

 بتوانند برای نسل حاضر و برای نسلهای آینده تداوم یابد.
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به های اقتصادی،اجتماعی و نهادی مناطق شهری ارتباط پیدا مری کنرد.از ایرن رو    مسائل زیست محیطی شهری بطور نزدیک با جن

بهبود شرایط زیست محیطی باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر از تمام سیاستها،برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری مورد اهتمرام  

 (European Commission,2000:22قرار گیرد)

نابع و ذخایر طبیعت و فرهنگ سازی برای جلروگیری از اسرراف سررمایه هرای ملری و معنروی و       بنابراین،با توجه به ارزش واقعی م

همچنین توجه به ارزشهای طبیعت،مسائل زیست محیطی و فرهنگ سازی برای کاهش استفاده از منابع آالینده یکری از مهمتررین   

 (.102-101: 13۳2اهداف توسعه پایدار شهری قلمداد می گردد)م نوی،

 تایی در پی توسعه شهرهاشن رودهای روشهری شد

رودخانه ها به طور طبیعی در دره ها مسیری پرپیچ و خم دارند،دائم در حرال تغییرر مسریرند و موجرب فرسرایش و درعرین حرال        

بازسازی لبه خود می شوند.در مقابل رودخانه های شهری همواره در طول تراری  مردیریت انسرانی شرده انرد ترا طوفران را کنتررل         

کنند،موجب بهبود سیستم زهکشی شوند و یا کاربری زمین اطرافشان مطابقت داشته باشرند.چنین رودهرایی اغلرب مسرتقل شرده      

اند،دیواره شان توسط بتن یا سنگ مستحکم شده است،و حتی گاهی داخل لوله انتقال داده شده اند.چنین رویکردهای مدیریتی بره  

نها تلقی می شوند،در حالی که تأثیرات عمیقری برر پایرداری و سرالمت نهرهرا دارنرد، و       عنوان روشهای ضروری بیمه امنیت ما انسا

کیفیت آب آشامیدنی و تفریحی ما را می کاهند.در واقع بهتررین ومناسرب تررین و پایردارترین روشرهای کنتررل سریالبها و حفرظ         

دشت سیالبی سبز و دارای پوشرش گیراهی در    سالمت نهرها و خصوصیات زیستی آنها ایجاد نهری با پیچ و خم های طبیعی با یک

کریدورهای رودخانه های شهری می توانند ارزشهای طبیعی رو اضمحالل اکوسیسرتم شرهری را ترا حردی حفرظ       اطراف آن است.

کنند،احیای رودخانه های  شهری مستلزم برنامه ریزی و طراحی صحیح رودخانه ها می باشد.احیای سیستم های اکولوژیکی نظیرر  

شی رودخانه و بافر های نهرها در ایجاد محیط زیستی سالم تر مشارکت کرده،شرایط را برای فعالیتهای تفرجی در ایرن منطقره   حوا

 (Johnson and Hill.2002بهبود می بخشد. )

 هروم مف انرد  داده انجرام  زیرربط  مراجرع  و زیسرت  محیط حفظ مختلف های ارگان که هایی تالش و سعی با اخیر های دهه تحوالت در

 تفریحری  کریردور  شرهر،  ریره  قبیرل  از تعرابیری  .اسرت  شرده  اسرتنباط  مفهوم این از جدیدی تعابیر و گشت احیا دوباره ها رودخانه

 از حراکی  موضروع  این...  و شهر طبیعی انداز چشم شهری، منظر ساحلی، جداره شهری، لبه شهری، درون طبیعی شریان توریستی،

برای نیل به اهداف فوق طراحی رودخانره هرای شرهری و     ).13،6 ر،نتر) هست ها رودخانه دوباره حیات به نسبت جوامع تجدیدنظر

 ها پارک واسطه به هم آن سبز فضای از ناچیزی بسیار سهم امروز شهرهای حریم آنها باید طبق اصول و ضوابط خاصی صورت گیرد.

 .دارند شهر عمومی بعد کناری و گوشه در منفرد و پراکنده خصوصی های باغ و

 رویکردهرای  توسرعه  جهرت  ارزشرمند  منبعی مختلف، های محدودیت وجود با ها ، رودخانه ممتد، سبز فضای کمبود بحران میان در

 سربز  هرای  قطعره  اتصرال  کریردورها  ایرن  اول درجه در باشند می رویکرد این از انسان حضور حذف بدون شهری بستر در اکولوژیکی

 (.pedro،2002 کشانند) می شهر درون به را شهری حومه سبز فضای و کنند می تأمین یکدیگر به را شهری منفرد
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 طری  شهری آبی سواحل ریزی برنامه و طراحی بنابراین. کنند می فراهم را شهروندان فراغتی -تفریحی های زمینه ها رودخانه عالوه هب

 .است یافته رواج اخیر های سال

 نطقه مورد مطالعهم

محدوده مورد نظر جهت ارائه معیارهای سازنده جهت باال بردن کیفیت 

زندگی در راستای توسعه پایدار حریم اطراف قسمتی از مسیل زرگنرده  

 شرمال  از خاقانی خیابان فاصل معروف به محله حسن آباد زرگنده ،حد

 شکرابی و مقدم عطاری برادران و شرق از شریعتی و جنوب از کدویی و

 (1 شماره )شکلباشد.غرب می  از

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده مورد مطالعه :کاربری های2شکل شماره

 

 

 

 

 کدویی

:خیابان های اطراف محدوده1شکل شماره  

:عکس هوایی همراه با کوه های البرز3شکل شماره  

مقدم عطاری برادران  

 شریعتی

 خاقانی

 شکرابی

 کدویی
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 سالهای مختلف و روند شهری شدن این رود روستاییعکس هوایی از مسیل زرگنده در 

 

 

 

 

 

 

                      

 

گرفته شده، اطراف این رود اکثرا زمین های زراعی اطراف تهران دیده می شود و در عکسس هسای    5331در عکس اول در سال :4شکل شماره 

 زمینه ها تبدیل به محدوده های مسکونی شده و کم کم تبدیل به شهر شدند.بعدی با گسترش شهر تهران این 

 

 محله حسن آباد زرگنده

اسرت کره در گذشرته     در تهرران   زرگنده محله ای قدیمی

های دور یکی از ییالقهای خوش آب وهوا ی تهران بروده و  

وجود قنوات و آب های زیرزمینی نشانگر روزهای شادابی و 

ست..محله دارای بافرت فرسروده اسرت و    طراوت این محله ا

ساکنان آن شامل دو گروه می باشرند : گروهری کره همران     

ساکنان قدیمی و بومی روستای حسن آباد زرگنده بوده اند 

و گروهی که از شهر های دیگر به این  محلره خروش آب و   

 هوا مهاجرت کرده اند.

 از سرایت  متاسرفانه  فرراوان  های پتانسیل بودن دارا علیرغم

 ایرن  مهمترین کهرنج می برد  زیست محیطی عوارض انواع

 سرایت  در محلری  رو سواره دسترسی چندین وجود،عوارض

 سرایت  در محیطری  زیسرت  و صروتی  آلودگی تولید شلوغی

 هرایی  جداره ضعیف طرحی انجام با و همچنین .است شده

 رودخانه سمت دو در سیمان مالت همراه به سنگ جنس از

1335 1389 1358 

:یکی از ورودی های محله2شکل شماره  
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 آن حریم با رود وارتباط رودخانه با سایت ارتباط و سایت بستر و رودخانه طبیعت خوردن لطمه منجربه امر این که است شده ایجاد

 .است شده

 محیطری  زیسرت  هرای  آلرودگی  انرواع  میرزان  شرهری  مناسرب   هرای  سراخت  زیرر  ونبود فراوان مجاز غیر های ساختمان احداث با

 وبستر رودخانه آلودگی و گسترش آن و بستر  رودخانه آلودگی منجربه امروز نهایت در که است افزایش رو محلهدر ،صوتی،تصویری

 .است شده شهر دیگر نقاط به رودخانه آب طریق از آلودگی وگسترش آن

 یرا  و دارد قررار  آن میان در درختی حال عین در و بوده باریک یا دارند زیادی مشکالت با پیاده مسیرهای: مناسب نا های راه پیاده 

 .ندارند مشخصی محدوده اصال

 آلرودگی  هرم  ترا  شرده  باعرل : برار  تره و میوه میدان بسامانی نا

 ایجراد  و( ها زباله ریختن با) رودخانه برای آلودگی هم و بصری

 پارک اطراف و امامزاده خیابان در ترافیک

 و آن کرف  و رودخانره  جداره در  طبیعی مصالح از استفاده عدم

 ها صندلی خصوص به شهری مبلمان همچنین

 SWOTجدول

از جمله تکنیک هایی که به طور فزاینده ای در طراحی شهری 

برای سنجش وضعیت و تردوین راهبررد بره کرار گرفتره شرده       

کلی،مرراتریس ( اسررت.به طررور  swotاسررت،ماتریس سرروات) 

یک چارچوب مفهرومی اسرت کره بررای شناسرایی و       "سوات"

تحلیل تهدیدها و فرصت ها در محیط خارجی یرک سیسرتم و   

بررسی قوت ها و ضرعف هرای درونری آن بره کرار گرفتره مری        

شود.تکنیک تحلیل سروات کره در آغراز توسرط برنامره ریرزان       

شرکت های خصوصی و محافل رشته مردیریت بازرگرانی بررای    

خگویی به چالش های فرآوری مؤسسات خصوصری تردوین   پاس

شده است،در حال حاضر توسط مؤسسات بخرش همگرانی نیرز    

برای تدوین سیاست های دولتری و طررح هرای شرهری مرورد      

 استفاده قرار می گیرد.)گلکار مفاله سوات(

سرتای توسرعه ی پایردار محردوده مرورد      پس از شناخت نمونه موردی و زمینه آن، برای دستیابی به راهبردهرا و پیشرنهادات در را  

)جردول  مطالعه،نقاط ضعف و قوت و فرصت وتهدید ات پیش رو را بررسی کرده و در مرحله بعد راهبرد های آن را ارائره مری گردد.  

 (1شماره

 

  

:یکی از معابر و آبراه های داخلی محله6شکل شماره  
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 SWOT -5شماره جدول

 

 

 

 

مؤلفه 

 عملکردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهدید فرصت ضعف قوت کیفیت های طراحی شهری

 

 ایمنیامنیت و 

قدمت باال محله  و نهنا ت   

 همسای  ها

عدم وجهد  اهارب ه ههاه    

غی  از مسکدنی  ر حه ای   

مسیل و لدت بد ن حه ی   

  ر فداصلی

ارزش پایین بخه  زیها ه از   

امالک و اراضی  جهت تغییه   

از مسکدنی ب  اهارب ه ههاه   

 نبان  روزه

گسههش ش بافههت ف  ههد ا و پیامههد 

 منفی آن  ر امنیت

 

 

 و نقل ت افیک و حمل

وجد   یابانهاه نه یتشی و   

ظفهه   ر م زهههاه غ بههی و  

 جندبی

 

. تسلط غالب  دارا و ا  1

 تدجهی ب  پیا ا

. وجههد  بافههت مشهه اا  و 2

ادچ  ههاه بهن بسهت  ر    

 حدزا ه بالفصل

  ش  ی آ ان ب  نبک  ههاه  

 بزرگ اهی نه  ته ان

همجداره مسیل ها با اهاندن  

حمههل و نقههل ریلیتایسههش اا  

 مش و(

ت افیکهی نانهی از نهلدغی     مسائل

 یابانهاه اط اف ا  ب  ایهن محله    

   ازی   داهد ند

 

 

 نفدذ پذی ه

 و ح ات

نفدذ پهذی ه اه  ا هت به      

علت باریکی و پ  پیچ و    

 بد ن ورو یها

 

بهه  علههت بافههت ریههز  انهه  

محل  تد  ر تهد  و بهاریکی   

متههاب  افاقههد نفدذپههذی ه   

  ا لی ا ت

عدم نفدذپذی ه می تداند این 

محلهه  را  نهها بهه اه ق هه ه  

 اص و مه  م محله  تبهدیل    

 اند

عدم نفدذ پدی ه  ا لهی تهدیهده   

بهه اه امنیههت  ا لههی محلهه  نیههز   

 محسدب  داهد ند

 هه زندگی وقهه ار گههاا هههاه   

 رفشاره

 

 .اارب ه هاه مخشلف1

 . وجد  بافت هاه هدیشمند2

 

 

 عدم انسجام اارب ه ها

این منطق   اراه پشانسیل هایی 

 ان  اا و حضهدر ق ه    نظی  

جدان  ر محهدو ا ا هت اه     

مههی تدانههد بهه   هه  زنههدگی  

 محدو ا امک نایانی اند

.تد ت  نا مشهدازن اهارب ه هها و    1

 محل   و آ یبهاه نانی از آن

.گسش ش تدریجی  اارب ه ههاه  2

 غی  مجاز  ر بافت مسکدنی

مؤلفه 

 فرهنگی

 

 

 تعامالت اجتماعی و فرهنگی

 . وجد   ینما ف هنگ1

وجهد  امهاان قهدیمی بهها    . 2

ارزش جههههت بهسهههازه و  

 تبدیل ب  ااف  هاه ف هن ی

 .فضاهاه ا  ف هن ی1

. عدم ا شفا ا  ان هجدیان  2

و ق هه  جههدان از انهههدک   

 فضاهاه ف هن ی محدو ا

. امکههان نخبهه  گهه ا نههدن   1

 فضاهاه ف هن ی

. امکان ایجا  محهدرف هن ی  2

بین  ینماا ان  اا و ااف  هاه 

 ف هن ی

 و قطهب ف هن هی    ب  علت وجد 

ف ا محله  اه  ر محهدو ا حضهدر    

 اف ا  نانناس  ر محل 
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 SWOT-5شماره  ادامه جدول

 

 

 

 

مؤلفه 

 فرهنگی

 تهدید فرصت ضعف قوت کیفیت های طراحی شهری

 

 

 

 مشارکت مردمی

ف اوانهههی م ااهههز مهههذهبی و 

مسههاجد و امکههان ا ههشفا ا از 

آنهها جههت جلهب م ههارات    

 م  می

احسههاس . پههایین بههد ن  1

تتلق  اط  و هدیت مه  م  

 محل 

.عدم تدازن بافت قهدی  و  2

جدیههد  ر ابتهها  مخشلههف  

 اقشصا ه و..-ف هن ی

مهذهبی  -وجد  بافت مسکدنی

ااث یت محل  و امکان هدیهت  

 افزایی محل  اه

.غفلهههت از م هههارات و 1

ظ فیت بالی م  ماجدانهانا  

 نخب ان و باندان  ر محل 

.ت دید ا  اعشما ه و بی 2

 ه م  م ب  نه  ارهاعشما 

. الی اه  ن زباله  ههاه    1

م اههز تهه ا بههار  ر مسههیل  

وآلد گی بهااله مسهیل هها    

 ب  وا ط  زبال  

.ب  وا ط  ه  انشن نیب 2

امکههان افههزای   ههیل و   

جههاره نههدن روان آبههها و 

آلههد گی ههها از نههما  بهه  

 جندب مسیل

.عههدم الی وبههی صههحی   3

 مسیل

 اراه پشانسیل قهده به   لیهل    

 ر مسهههیل  وجهههد  آب روان

زرگندا و  ر شان اهن چنهار .  

 نمدن  ها ه جاندره و گیاهی

 

.امبد  فضاه  بز نسهبت  1

ب  پشانسهیل محهل و  ه ان     

 منطق 

.ارزش بهههااله زمهههین  ر 2

حدزا ه بالفصهل مدجهب   

 هها ت و  ههاز  ر حهه ی   

 مسیل

.عدم وجد  آمار  قیقی از 3

 ندع آالیندا هاه مسیل

.ا شفا ا از ح ی  مسیل ها 4

عنههدان مسههی  ح اشههی  بهه  

 دارا و  ا ت و  هاز تها   

 لب  مسیل ها

.چ    حیهات نهامطلدب   5

 ر مسیل و وجد  جاندرات 

مدذه به  علهت  یدارههاه    

 بشنی

.وجههد   ر شههان اهههن  و  1

قدیمی ب  عندان محل زندگی 

پ ندگان و جاندراناامک به   

چ  هه  حیههات و تغذیهه  اه  

مسههیل ههها و ایجهها   ههای  و 

 ااه  ح ارت آب

بد شان هاه ادچک .وجد  2

 ونسبشاً بزرگ

.بسهههش  نهههدن مسهههی هاه 3

 فاضالبهاه  ان ی ب  مسیل

 

 

 

 

 

 

 

 همسازی با طبیعت،

 وجود مسیل و پاکیزگی

 

 

گسههش ش فقهه   ر ب  ههی  

نقاط محل  به   لیهل عهدم    

تتهها    رآمههد و هزینهه  ه 

 ب  ی  اندارها

وجد  اراضی و امالک ذ یه ا  

نه ه ب اه جب ان امبد  هاه 

 فضاه  بز   ان  هاه 

 

تهه اا  و ف هه  گی بسههیار  

زیا  واحد ها و جمتیت  ر 

 بافت قدی  محل 

 ر آمد منا ب ااث یت مه  م  

 و اسب  ه محل

 

 

 

 تد ت  پایدار
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 ین راهبردتدو

ماتریس سوات امکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم می آورد.البته در جریان عمل برخری از راهبردهرا برا یکردیگر     

همپوشانی داشته، و یا به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می آیند.بر حسب وضعیت سیستم،چهار دسته راهبرد را که 

 ()گلکار،(  2جدول شماره)هستند می توان تدوین کرد از نظر درجه کنشگری متفاوت

 تدوین راهبردها :2شماره جدول 

  محیط  ا لی

 قدت ها ضتف ها
   وجد  بناهاه قدیمی و بافت ف  د ا ا

می تدان از آن جهت باال ب  ن   ان  

 محل   ر زمین  هاه مخشلفابه ا جست

  باریکی و پ  پیچ و    بد ن انارا هاه

منا ب ب اه ح ات و ایل مسیل و نا 

 نقلی  مدتدره ا  پیا ا محدر می ند 

  ب  علت بافت ریز  ان  محل  تد  ر تد  و

باریکی متاب  افاقد نفدذپذی ه  ا لی 

ا ت ا  این عدم نفدذپذی ه می تداند 

این محل  را  نا ب اه ق  ه  اص و 

 م  م محل  تبدیل اند

 

   وجد   ر شان اهن  و قدیمی ب  عندان محهل

دگی پ ندگان و جاندراناامهک به  چ  ه     زن

حیات و تغذی  اه مسیل ها و ایجها   های  و   

ااه  ح ارت آب ا   مدجب پشانسیل بهااله  

محدو ا جهت تبدیل ب  یک پارک  طی ندا 

 ا ت

  ف اوانی م ااز مذهبی و مساجد و امکان

ا شفا ا از آنها جهت جلب م ارات م  می و 

 امکان هدیت افزایی محل  اه

   ینما ف هنگ و  ان ه اا  ر  و  هده   وجد 

مسههیل و امکههان ایجهها  محههدرف هن ی بههین   

  ینماا ان  اا و ااف  هاه ف هن ی

 

 

 

 ف صت ها

 

 

 

 

 

 

 

 محیط  ارجی

  ب  علت بافت ریز  ان  محل  تد  ر تد و

باریکی متاب  افاقد نفدذپذی ه  ا لی 

ا ت عدم نفدذ پدی ه  ا لی تهدیده 

نیز محسدب ب اه امنیت  ا لی محل  

  داهد ند

  عدم انسجام اارب ه ها و  ر پی آن

تد ت  نا مشدازن اارب ه ها و محل   و 

آ یبهاه نانی از آن وگسش ش تدریجی  

 اارب ه هاه غی  مجاز  ر بافت مسکدنی

  پایین بد ن احساس تتلق  اط  و هدیت

م  م محل  ا  م ارات اندک آنها  ر ب  

  ار 

 

  مقابهل گسهش ش بافهت    قدمت باال محل   و  ر

 ف  د ا و پیامد منفی آن  ر امنیت

    وجد   یابانهاه ن یتشی و ظفه   ر م زههاه

غ بی و جنهدبی و از ط فهی مسهائل ت افیکهی     

نانی از نلدغی  یابانهاه اط اف ا  به  ایهن   

 محل    ازی   داهد ند

   ب  علت وجد   و قطب ف هن ی ف ا محله  اه

فه ا    ر محدو ا ت ان ه اا و  ینما(حضهدر ا  

نانناس  ر محل  می تدانهد از  هاانین  هلب    

 آ ای  اند

 

 

 

 

 تهدید ها
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 بحث و نتیجه گیری

 پیشنهادات(:) آباد نمسیل زرگنده در محدوده ده حس توسعه پایدار راهبردهای

( اهرداف ) معیارهرای  و( نیازهرا ) شاخصه و (SWOT)جدول  محلره چالشرهای و فرصرتها ضرعفها، قوتهرا، تحلیرل و تجزیه اساس بر

 باشد: می زیر بشرح زرگنده اباد حسن محله توسعه راهبردهای شده، ارایه تصاویر و  محله توسعه

 و تبدیل ان به یک پارک خطی پیاده محور کردن حریم مسیل با در نظر گرفتن توجیه ترافیکی 

 تدریجی نابودی از جلوگیری و محلره معرابر سرطح در شرده توزیرع سربز فضراهای حفرظ قراردادن اولویت در 

  موجود سبز فضاهای

 حفظ و نگهداری از درختان تنومند وقدیمی منطقه 

 نمایش تغییر مسیرها و ایجاد خوانایی توسط تغییر نوع درختان به صورت آشکار 

  سنگفرش محور مسیل و اتحاد و یکپارچگی کناره ی مسیل 

  الیروبی مسیل 

 مراکرز  و نخبگران  و جوانران  برانوان،  براالخص  محلره  مردم مشارکت و نقش تقویت برای مند نظام سازی زمینه 

 فرهنگری  -اجتمراعی  هرای  برنامه از استفاده و محله توسرعه هرای برنامره و طرحها اجرای و طراحی در مساجد و مذهبی

 مقیاس محله

 بهسازی بناهای فرسوده و ارزشمند در محدوده م ل خانه ی گلشن 

 محله در مناسب عمومی وکافه کتاب کتابخانه احداث با نگیفره فضاهای کمبود جبران  

 و فرصرتها  امکانرات،  از اسررتفاده  برررای  محلره مرردم قرراردادن اولویرت در و چندمنظوره متنوع، برداری بهره 

 محله سطح در موجود  فرهنگی و ورزشی خدماتی، فضاهای

  وامنیت در ساعات شبانه روز را در بر دارد.ایجاد کاربری های مختلف در امتداد مسیل که پویایی 

 و تصراحب  بررای  شهری ذخیرره امرالک و اراضی شناسایی برای محله شورایاری و شهرداری همکاریهای توسعه 

  ها سرانه به بخشی تعرادل و شرهری هرای سرانه کمبود جبران جهت انها تملک یا

  کناره ومتجاوزوضع مقررات جهت عقب نشینی تدریجی بناهای لبه رود 

 وضع مقررات و دادن تسهیالت جهت تجمیع بناهای ریزدانه و عقب نشینی در کوچه های بن بست و متراکم 

 جدید بافت دو وجود احساس کراهش و محلره بافرت شردن یکدست برای مناسب اقدامات انجام و ریزی برنامه 

  محله سطح در قدیم و

  و ایجاد آلودگی های زیست محیطی در داخل بافتجلوگیری از گسترش غیر مجاز کاربری ها 

 وضع قانون و نظارت بر تابلوهای تبلیغاتی و هرج و مرج ناشی از آنها در ورودی محله 

 تشویق مردم به حضور در مرحله با نصب پوستر و تعیین برنامه های فصلی 

 

ده انرد اکنرون بره عنروان مسریل هرای       رودهای به جای مانده از روستاهای اطراف تهران که در توسعه ی پایتخت حل ش

شهری،با تمام فراموشی ها و کم لطفی ها،تنفسگاه های شهری محسوب می شوند.و باززنده سازی آنهرا مری توانرد کمرک     

 بیانجامد. اقتصادیحتی  شایانی به تعریف توسعه پایدار از جنبه های زیست محیطی ،اجتماعی و 

طبق مطالب ارائه شده و بررسی نمونه مورد مطالعه و راهبردهای به دست آمرده بهتررین راه بررای بهبرود توسرعه پایردار       

زیست محیطی رودهای به جای مانده در شهرها و محافظت آنها از آلودگی هرای زیسرت محیطی،تبردیل آنهرا بره پرارک       
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به پیرامون این مسریل هرا و اسرتفاده ی بیشرتر همره ی       خطی برای جلوگیری از تجاوز مناطق مسکونی و ورود اتومبیل

 .اقشار جامعه از این میراث روستایی در راستای پایداری اجتماعی، می باشد

 فارسی نابعم

 شهر همچون چشم انداز،ترجمه فرشاد نوریان،شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران.13،6ر،تام،نتر، 

 ی بدری،ارزیابی پایداری؛ مفهوم و روش ؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره رکن الدین افتخاری،عبدالرضا و سید عل

 13۳2،سال 66

 ،حسین تیر،مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،توسعه پایدار، ترجمه ی 13،3رادکلیف .م 

 .گلکار،کوروش،مناسب سازی تکنیک سوات برای کاربرد در طراحی شهری،مقاله،شماره چهل و یکم 

 ،1360گلکار،کوروش،آفرینش مکان پایدار،دانشگاه شهید بهشتی،مرکز چاپ و انتشارات. 

 ،13،۳مهشواری، شریرام،توسعه پایدار و مدیریت دولتی در هند،مدیریت توسعه،مجموعه نهم،انتشارات مدیریت دولتی. 

 رده،مجله محیط م نوی،محمدرضا،توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری؛شهر فشرده و شهر گست

 13۳2،بهار31شناسی،شماره
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