
  يشهر دروني ها رودخانه هيحاشي پايداردرطراح توسعه هاي مؤلفهبررسي علل و تبيين 

  )رودخانه كن حاشيه مطالعه موردي(

  چكيده

در اينجا بايد ذكر شود كه بررسي به صورت مطالعه اي هدفمند . بخش مطالعات شناخت و تحليل وضع موجود ارائه گرديده است  مقاله در

ز مطالعات موضعي ارائه شده تالش شده است  تا از ذكر اطالعات غير ضروري پرهيز گردد و اطالعات ارائه شده در پيگيري شده و در هريك ا

  . ارتباط با طراحي پايدار در جداره رودخانه در پيوند با مطالعات نظري و تجارب جهاني به طور خاص مورد تحليل قرار گيرد 

بسترشهريرودخانه كن است ، مي شود در مرحله بعد  به  كه 22و 5خش شامل  شناخت مناطق در نتيجه ساختار اصلي مطالعات شناخت اين ب

در پايان جمع بندي مطالعات شناخت و تحليل وضع موجود در قالب تجزيه . شناخت مقياس  خرد رودخانه و محدوده طراحي پرداخته مي شود 

 .و تحليل سوات  ارائه گرديده است 

مطالعات شناخت و تحليل، حاشيه رودخانه كن، تجارب جهاني، جداره ايدار ، طراحي شهري پايدار ، توسعه پ:وازه هاي كليدي 

  رودخانه

 مقدمه

با اين نگاه مدت زيادي است . انسان ها و سكونت گاه هاي آنها به كيفيت تجديد پذير محيط طبيعي براي ايجاد رفاه و سالمت نيازمندند 

، شيوه هاي متفاوتي براي ظهور طبيعت در شهر ) 1898(و ابنزر هاوارد ) 1870(هري مانند فردريك متخصصان در حوزه مرتبط با محيط ش

با وجود ارزشمندي اين تفكرات اين طبيعت است كه زير سلطه انسان قرار دارد و ارزش هاي ذاتي آن در زير اليه هاي  .پيشنهاد نموده اند 

  . عملكردي مورد نظر بشر ناديده گرفته مي شود 

با آسان ترشدن . پيش از روش هاي ساخت و ساز مدرن ،الگوهاي سكونت بيشتر از شكل توپوگرافي يك منطقه و منابع آب و غذا اثر مي پذيرفت 

. هزينه جدايي طبيعت از شهر كاهش كيفيت زندگي بود . حمل و نقل ، شهر ها ناگهان گسترش يافتند و مساله جدايي شهر از طبيعت پديد آمد 

)Manford , 1961 ( افراذ بسياري مانند اسپيرن)فرم « به دنبال پيوند طبيعت و شهر براي دستيابي به مكان طبيعي براي ايجاد ) 1985

نيز از افرادي بود كه به بحث در مورد محيط هاي طبيعي درون شهري و ) 1995(مايكل هاگ . بودند » شهري شاخص ، خاطره انگيز و نمادين 

كتاب هاگ با عنوان شهر و فرايند هاي طبيعي ، طبيعت در شهر را كالبدشكافي كرد و تصويري از . بخشي محيط پرداخت نقش آنها در هويت 

پايداري شهري به در آميختن بستر و طراحي شهري با تاكيد در احياي پوشش . فرايند هاي طبيعي آسيب ديده اما هنوز موثر ترسيم نمود 

دگي و اثر گرمايي را كاهش دهند ، محافظت از منابع آبي و افزايش تنوع گونه ها و ايجاد فعاليت هايي كه در گياهي ، ايجاد پارك هايي كه آلو

  . بستر طبيعت هم سبب رشد آن و هم احياي طبيعت شود ، مي توان بيان كرد 

شهر پايدار توسعه پايدار، پايداري ،توسعه ،  به منظور دستيابي به درك بهتر ادبيات موضوع مورد پژوهش به بررسي تعاريف واژگان اصلي از جمله

يكي از اين . پرداخته و سپس انديشه و اصول نظريه پردازان در مورد طراحي شهري پايدار موردبررسي قرار گرفته است ...و پايداري شهري و 

انه هاي شهري مي باشند و تاثير آنها برشهر اصول توجه به عوامل طبيعي كه جزء ساختار اصلي شهر هستند و يكي از عوامل مهم پايداري ، رودخ



در نهايت . و چگونگي حفاظت و ترميم آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت و نقش آنها نيز از موارد ديگر بررسي در بخش مباني نظري است 

  . جمع  بندي اصول بدست آمده مي تواند مبناي طراحي موردي قرار گيرد 

  ويژگي هاي طبيعي رودخانه كن

كيلومتر است كه از رشته كوه توچال سرچشمه گرفته، از تهران گذشته، و در جنوب تهران خشك  33به طول  رودي سولقانيا كنرودخانه 

قرار است ساالنه حدود پنج ميليون متر مكعب از آب اين رودخانه را براي . گذرد اين رود امروزه پرآبترين رودي است كه از تهران مي. ميشود

  )  1- 3تصوير (.رسيده است به بهره برداري  1392-1391اختصاص دهند كه در سال هاي  22گر منطقه درياچه چيت

  

  

  .بررسي طرح جامع تهران  .شركت مهندسي مشاور مهاب قدس : نقشه ، ماخذ  موقعيت رودخانه كن روي:  1-3تصوير 

  

منطقهاي شد واز زمانيكه كه  20هران بزرگ نداشت و بعدها مرز غربي ت تهران اين آب در گذشته چندان نقشي در وضع

( آيد متصل كرد، يكي از رودهاي تهران به حساب مي كرج شهرداري مرز به آن اضافه شد و مرز شهرداري تهران را به شهرداري 22 و 21 مناطق

 تهران ورودي رودخانه بزرگترين عنوان وبه شده واقع تهران به البرزومشرف جنوب هاي دامنه قسمت ترين درغربي كن رودخانه.)2-3تصوير 

 شده واقع رج،فرحزادوحصارك هايك رودخانه مذكوردرحدفاصل ريزرودخانه آب حوزه.ميباشد دائمي جريان رژيم داراي مي شودكه شناخته

 اين نقطه بلندترين ميباشدوارتفاع برون شهري حوزه كيلومترمربع200وداراي بوده كيلومترمربع433آبريزآن حوزه ومساحت

  .دريااست مترازسطح3840زهحو



  

بررسي طرح جامع .شركت مهندسي مشاور مهاب قدس : ماخذ  جنوبي ، –محورسبزشمالي يك عنوان به كن رودخانه ساماندهي:  2-3تصوير 

  .تهران  

 آب و هوا

ني و مرتفع سرد تا معتدل است به اقليم منطقه تحت تأثير توده هاي هوايي مديترانه قرار دارد ، اين منطقه داراي آب و هواي مناطق كوهستا

در اين منطقه اغلب اوقات هوا . همين خاطر داراي زمستان هاي سرد و فصل يخبندان نسبتاً طوالني و تابستان هاي خنك و نسبتاً مرطوب است 

ساله  25آمارها طي يك دوره . ند آفتابي و روزهاي ابري بيشتري در ماه هاي زمستان و بهار بوده و در تابستان و اوايل پاييز به حداقل مي رس

تا  1/3درجه سانتي گراد و در فصل زمستان بين  8/30تا  8/25نشان مي دهند كه متوسط دماي روزانه در حوزه آبخيز كن در فصل تابستان بين 

  ) 1382ازندگي ، وزارت جهاد س( ميلي متر مي باشد  8/625متوسط بارندگي در حوزه آبخيز كن . درجه سانتي گراد مي باشد  5/10

آمار ها نشان دهنده كه متوسط . ساله مطالعه شده است  15وضعيت كلي اقليم منطقه كه با استفاده ايستگاه هواشناسي مهرآباد طي يك دوره 

رسي دوره درجه سانتي گراد مي باشد  بر5/10تا  1/3درجه سانتي گراد و در فصل زمستان بين  4/30تا  4/25دماي روزانه فصل تابستان بين 

ماه آبدهي رودخانه بيش از متوسط آبدهي رودخانه بوده و مي توان حداقل سه 2هاي تداوم در سال به طور متوسط نشان مي دهد كه بيش از 

تماني شركت بازار مصالح ساخ. ( اين دوماه بيشتر در ماه هاي اسفند تا ارديبهشت اتفاق مي افتد . متر مكعب ار آن را مورد استفاده قرار دهد 

  )4-2: 1375شهر ، 

 موقعيت طبيعي و شكل زمين

 متر از سطح دريا مي باشد  7/2828ارتفاع متوسط حوزه : ارتفاع  -

 . درصد برآورده گرديده است  5/83متوسط حوزه كن در حدود : شيب  -

دامنه . شده و شيب دارند دامنه هاي آن بيشتر جهت هاي رو به غرب و شرق دارند و يال ها عموماً به سمت جنوب كشيده : جهت  -

 ) 1382جهاد سازندگي ، . (هاي رو به جنوب و رو به شمال از نظر وسعت در درجات بعدي قرار دارند 



  منابع فيزيكي

  هيدرولوژي و منابع آبي

هاي رسوبي آبرفتي  ذخاير آب زير زميني به مفهوم سفره. منابع آبي اين حوزه شامل روان آب هاي سطحي موقتي ، دائمي و ذخاير نفوذي است 

وجود ذخاير برفي در ارتفاعات شمالي باعث وجود . در منطقه وجود ندارد ، روان آب هاي منطقه حاصل سازندگي هاي باران و برف مي باشد 

ي ذوب تدريجي برف و نفوذ آن در درز و شكاف سنگ هاي موجود باعث ايجاد چشمه ها. داشتن يك جريان پايه در رودخانه كن شده است 

  .متعددي در سرآبخيزهاي امام زاده داوود ، تالون ، رندان ، سنگان و كشار شده است 

مهمترين آبراهه حوزه ، رودخانه كن مي باشد كه . رودخانه هاي حوزه مرتفع سرچشمه گرفته و به همين دليل از شيب بااليي برخوردار هستند 

از ديگر آبراه هاي مهم حوزه . ادامه دارد ) مناطق مسكوني كن ( ه و تا خروجي حوزه از ارتفاعات مشرف به امام زاده داوود سرچشمه مي گرفت

  .مي توان از سولقان ، لوالن ، تالون و كشار نام برد 

  )مقياس كالن ( ويژگي هاي بستر شهري رودخانه 

  رود دره هاي تهران

. آيند كه مورد استقبال وسيع شهروندان تهراني قرار گرفته است ارتفاعات شمال تهران از جمله مهمترين تفرجگاهي شهر تهران به شمال مي 

  ) 40، 1375لقايي ، . (دره هاي مشرف به شهر تهران از قديم االيام ، محل تفريح و تفرج شهروندان تهراني بوده است 

 به ازشمال شهرتهران فعلي محدوده.تاس قرارگرفته وكرج جاجرود،كن بزرگ افكنه مخروط سه البرزبرروي جنوبي دامنه پايه دركوه شهرتهران

حكيميه،هزاردره،خاك  جاجرود،كوههاي رودخانه حوزه به ميدهند،ازشرق البرزراتشكيل جبال سلسله يكه البرزوارتفاعات جنوبي هاي دامنه

 وردآورد،قلعه به وازغرب زهرا،سعيديه،واوانوگلستان شهربانو،شهرري،جعفرآباد،بهشت بي بي كوه به غاروتركمن،ازجنوب سفيد،سياه

 سيون،سياه مل عبارتندازكوههاي غرب به ازشرق ترتيب به تهران شمال مهم ارتفاعات .محدودميشود كريم آبادورباط حسنخان،شهريار،عبدل

  . ميدهد رانشان آن اطراف ورودخانه هاي شهرتهران عمومي موقعيت) 7-3تصوير(. نوبت جاركوكوه آبدره،توچال،رندان،چالتاجي،كرلو،ليچه،مي

  



  .شركت مهندسي مشاور مهاب قدس : ميدهد ، ماخذ  رانشان آن اطراف هاي ورودخانه شهرتهران عمومي موقعيت:  7-3تصوير 

ز اين رودهاي فصلي با رژيم سيالبي در شمال تهران مي باشد كه با و جود فصلي بودن مقدار زيادي آب به سمت پايين مي آورند ، و در واقع ا

نقش مهمتر اين رودها ، عالوه بر تامين منابع آب ، عملكرد آها به عنوان كريدور طبيعي و زيست محيطي . هران مي باشند شريان هاي حياتي ت

  .  بين نواحي شهري از باال دست و پايين دست و بالعكس مي باشد 

  

بررسي طرح جامع .ندسي مشاور مهاب قدس شركت مه: ماخذ ) . ري–كن،فرحزاد،دركه،دربند،ري،دارآباد(جنوبي -شمالي محورهاي:  8- 3تصوير

  تهران

  

  بررسي طرح جامع تهران.شركت مهندسي مشاور مهاب قدس : ، ماخذ ) سبزهمت،انقالب،بعثتشوش(غربي -محورهايشرقي: 9- 3تصوير



  

  ويژگي هاي مصنوع

عمده  ترين . شهري را قطع مي كند اين رودخانه طويل به علت عظمت و مقياس شهري و فرا شهري آن بسياري از شريان هاي شهري و فرا

. 3بزرگراه شهيد همت . 2بزرگراه ايران پارس . 1: شريان هاي شهري كه اين رود خانه عظيم قطع مي نمايد از شمال به جنوب عبارتند از 

جاده ( بزرگراه فتح . 8وص كرج جاده مخص. 7كرج  –آزادراه تهران . 6كرج –مسير متروي تهران .  5بزرگراه رسالت . 4بزرگراه آيت اهللا كاشاني 

كه بر اساس حوزه مشخص . جاده ساوه . 13آزادراه آزادگان . 12يافت آباد بلوار . 11ساوه  –آزاد راه تهران . 10تبريز  –راه تهران . 9) قديم كرج 

ترسي به اطالعات مقدور نمي به علت كاربري نظامي دس 21صورت مي گيرد  به اين علت كه در منطقه  22و  5شده فقط شناخت در مناطق 

تمام )  11-3تصوير(طبق .مي باشد  22و 5باشد و در مناطق ديگر به علت كاربري هاي صنعتيبهترين منطقه براي طراحي فضاي شهري مناطق 

  . معابر شهري تهران مشخص شده است وجانمايي رودخانه كن نيز به طور مشخص در آن نشان داده شده است 

  

  شهرداري تهران: نقشه معابر شهري تهران و جانمايي رودخانه كن ، ماخذ :   11-3تصوير 

  نظام حمل و نقل

، آزادراه كمربندي ) آزادگان ( ، آزادراه كمربندي جنوب تهران ) جاده قديم كرج ( كرج ، بزرگراه مخصوص كرج ، بزرگراه فتح  –آزادراه تهران 

ساوه شبكه معابر فراشهري حوزه را تشكيل  –امنه غربي رودخانه كن مي شود و آزادراه تهران در د) چالوس ( غربي كه منتهي به آزادراه شمال 

  .مي دهند 

، خيابان دهكده المپيك ، بزرگراه آيت اهللا كاشاني ، جاده شرقي استاديوم آزاده ، جاده شمالي ) بلوار انديشه ( آزادراه شهيد همت ، اتوبان رسالت 

  .متري حصارك ، خيابان چوگان  35لوار آسيا ، بلوار جنت آباد ، بزرگراه ايرانپارس ، جاده و غربي استاديوم آزادي ، ب

داوود مي بلوار آسيا ، بلوار كوهسار ، بلوار دهكده المپيك ، مهمترين مسير موجود در جهت دستيابي به حوزه آبخيز كن ، جاده آسفالته امام زاده 

سنگان پايين و سنگان وسط و باال و امام زاده عقيل ، رندان ، كيگاه ، امام زاده داوود را . پايين و باال  باشد كه امكان دسترسي به روستاهاي كشار

  ) . 1381مهندسين مشاور آرمانشهر ، ( فراهم مي كند 



 اقتصادي –منابع اجتماعي 

نيازهاي ... ي و جسمي و گذراندن اوقات فراغت و ، از نظر روح 22و 5با توجه به بافت هاي مسكوني منطقه و نيازهاي متعدد شهروندان مناطق 

همچنين با توجه به هرم سني شهروندان و جمعيت بيشتر جوانان و نوجوانان . فرهنگي ، آموزشي دراين منطقه نسبتاً جوان كامالً محسوس است 

  ) 1382وزارت جهاد ، . ( محدوده نيازهاي ورزشي شهروندان كامالً مشهود است 

 كاربري

مراتع با وسعت . مي باشد ،  شامل مراتع ، اراضي ، تأسيسات و جاده و مناطق مسكوني مي باشد  21، 18، 9، 5،22قه كه در مزر مناطق اين منط

درصد اراضي صخره اي و سنگي با  72/1هكتار  312درصد ، اراضي كشاورزي ، مسكوني ، تأسيسات و جاده ها با وسعت  36/62هكتار  8/11282

از جمله مهمترين خصوصيات اين رودخانه در همجواري متنوع آن در مسير  )  شهرداري تهران( درصد مي باشد  92/35كتار با ه 2/6897وسعت 

 7به طور كلي كاربري هاي عمده همجوار كه در سه سطح منطقه ، شهر و فرا شهر داراي عملكردي مي باشد در . از شمال به جنوب مي باشد 

  .جمع بندي و ارايه شده است  1- 3رد اين تقسيم بندي در قالب جدولرده تقسيم بندي و خالصه ك

  و نگارنده) 1376بزرگي و جعفري ، ( : كاربري هاي عمده حاشيه  رودخانه كن ماخذ:  1-3جدول  

همجواري كاربري ها   با رودخانه  نام كاربري  نوع كاربري  رديف

  سازگارشرك هاي دهكده المپيك ، چشمه ، راه آهن ، انديشه ، زياددشت ، اكباتان و   مسكوني  1

  سازگار  حلي ، مركز نمايش هاي هواييپارك ارم ، پارك چيتگر ، پارك هاي م  تفريحي  2

  سازگار  باغ ميوه كن ، زمين هاي زراعي  كشاورزي  3

  سازگار  مجموعه ورزشي آزادي ، پارك هاي محله اي  ورزشي  4

  سازگار  .........كرج ، راهĤهن تبريز و  –فرودگاه مهرآباد ، ايستگاه مترو تهران   حمل ونقل  5

  نا سازگار  ........ت سازي ، شركت خليج ، معادن شن و ماسه و كارخانه چاپ فلز، آسفال  صنعتي  6

  نا سازگار  كاربري هاي نظامي در جوار باند فرودگاه مهرآباد  نظامي  7



  22و 5مشخصاتعمومي رودخانه كن  در محدوده مناطق 

  

  ظرفيت هاي بالقوه طبيعي  رودخانه كن

  2-3جدول . كه در حاشيه كالنشهر تهرانشامل موارد زير است منطقه  رودخانه كن با دارا بودن خصوصيات طبيعي كم نظير

  محدوديت هاي رودخانه كن   امكانات بالقوه رودخانه كن 

 ) ميليون متر مكعب ساليانه  70(وجود آب رودخانه كن  

 طبيعي بدنه و بستر رودخانه  نحوه ساختار 

 وجود پيچ و خم هاي فراوان و تنوع كالبدي رودخانه و مناظر 

 عرض فراوان بستر رودخانه  

 شبكه دسترسي و معابر عمده شهري  

  وجود حريم و زمين هاي اطراف  

 وجود اراضي نظامي وهمسايگي با فرودگاه مهر آباد  

بدنه هاي خاكي مرتفع با شيب تند و حتي قائم در قسمت هاي  

 نسبتا طوالني 

 وجود فاضالب جاري با حجم زياد 

طويل بودن رودخانه و عدم انسجام كالبدي رودخانه به دليل  

  تقاطع با شر يان هاي عمده شهري 

  امكانات و محدوديت هاي رودخانه كن ، ماخذ نگارنده: 2- 3جدول 

  يد هاي محيط زيستيآلودگي ها و تهد

احيا و ساماندهي رود دره ها و مسيل هاي شهري به دليل قابليت هاي فراوان زيست محيطي گامي است موثر در جهت ايجاد فضاي طبيعي 

ر كرده اخيرا مسئولين كشور ، به برنامه ريزي و حفظ و احياي اين موهبت هاي زيبا الهي درقالب تفرجگاهي طبيعي توجه بسيا. پايداري شهري 

اما استفاده گسترده سبب شده تا . شهر تهران نيز از جمله شهرهايي است كه از اين عناصر زينت بخش طبيعي به خوبي بهره برده است . اند 

فشاري بيشتر از توان محيط به طبيعت وارد شود و شاهد از بين رفتن عناصر طبيعت مانند درختان ، پوشش گياهي و آلودگي آب و خاك باشيم 

 لذا ايجاد و افزايش مكان هاي تفريحي و تفرجي ، طراحي و ارزيابي توان محيطي محيط هاي طبيعي در راستاي حفظ و احيا اكوسيستم ها ي. 

به آلودگي ) 3-3جدول (در . طبيعي و بهره برداري بهينه از آنها خصوصا در وضع كنوني شهروندان امري كامال مهم و ضروروي به نظر مي رسد 

  . هديد هاي محيط زيستي اشاره شده است ها و ت

  

  

  



  نتيجه گيري

 در ابتدا الزم به تذكر است كه به علت طوالني بودن رود دره و سهولت انجام مطالعات و ارايه پيشنهاد ها براي قسمت هاي مختلف ، محدوده

يان هاي مختلف ، از نظر فيزيكي به سه قطعه تقسيم مورد نظر با توجه به تنوع محيطي ، همجواري هاي متفاوت ، تقاطع ها ي رود خانه با شر

از نتايج تجزيه و تحليل هاي به عمل آمده ، ويژگي هاي محدوده در قالب امكانات . كه بر روي نقشه  مشخص گرديده است )  38- 3تصوير( شده 

  . و محدوديت ها ي وضع موجود سايت به دست آمده كه در قالب جداول زير ارايه شده است 

  

  نگارنده: تقسيم بندي رودخانه كن ، ماخذ : 38-3صوير ت

و اين جدول خالصه يافته ها ، تجزيه ها و تحليل هايي است كه روي هر يك از قطعه ها محدوده مورد مطالعه ، انجام شده و در قالب امكانات 

در نهايت )  6- 3و  5-3و  4–3جداول .(ت جمع بندي و ارايه شده اس) SWOTجدول ( فرصت ها ، محدوديت ها و تهديد هاي آن محدوده 

در فصل بعد به آن اشاره مي شود ، اين . راهبردهايي در جهت استفاده از امكانات و فرصت ها و رفع محدوديت ها و  تهديد ها استخراج گرديد

اشد ،در حقيقت پايه اي است براي مي ب) ويژگي هاي طبيعي، مصنوعي و بصري ( پيشنهاد ها كه حاصل تجزيه و تحليل هاي چند جانبه منطقه 

برنامه ريزي نهايي و طراحي در جهت توسعه پايدار رودخانه كن  با توجه به توان محيطي محدود آن ، باشد كه مسئولين محترم به حفظ و 

علي الخصوص رودخانه كن  توجه كرده و با شناخت و ارزيابي توان محيطي رود دره هاي تهران) روددره هاي تهران (احياي اين نعمت هاي الهي 

  . در راستاي بهره گيري از قابليت هاي زيست محيطي فراوان مناطق مذكور پرداخته تا همچنان به حيات پايدار خود ادامه دهند 

  

  نقاط تهديد  نقاط فرصت   نقاط ضعف   نقاط قوت  

وجود باغ هاي بكر در حاشيه شرقي رودخانه با درختان 

  .ر رودخانه متراكم بستر طبيعي و بك

رودخانه ( طبيعت بكر در حاشيه شرقي و غربي مسيل 

، باغ هاي تاريخي كن ، كوهپايه هاي جنوبي البرز 

 .آب نسبتا زالل رودخانه در قسمت شمالي 

دامنه هاي كوهستاني در شمال محدوده در كمربند 

  .يت خصوصوي باغ هاي قريه كنمالك 

  .نابودي پوشش گياهي دو طرف مسيل 

تعديل پوشش گياهي و تغيير شكل در حاشيه رودخانه 

  .به شكل ترانشه هاي مرتفع خاكي 

  

منظره  زيباي  باغ هاي كن از دامنه كوهستاني 

تناسب نسبي اراضي براي كاربري گردشگري 

ه ، المپيك در غرب همجواري بافت مسكوتي دهكد

رودخانه و كاربري فرهنگي ، مانند سينما ، مراكز اداري ، 

 .مسجد و عناصر تجاري در مركز محله 

تناسب قابليت هاي اراضي براي ادامه پوشش گياهي 

سمت ها رانش ديوار هاي طبيعي در برخي از ق

عدم تناسب اراضي دامنه ها  براي جنگل داري و 

  .پوشش متراكم 

وجود ترانشه هاي مرتفع بين خيابان دهكده المپيك و 

  .بستر رودخانه  



 .سبز شهر تهران 

همجواري قريه كن بعد از باغ هاي ميوه در شرق

افزايش عرض بستر رودخانه در قسمت جنوبي قطعه 

 

تقاطع رود خانه با يكي از مهمترين معابر شهري 

 ) .اتوبان همت 

ديد پاناروماي مجموعه طراحي شده در قطعه مذكور از 

روي پل اتوبان شهيد همت به سمت شمال جهت معرفي 

  .كل مجموعه به بيننده 

 .باغ هاي كن   

چشم انداز شمالي رو به ارتفاعات البرز و باغ هاي كن 

  

  

  

  

  

  ،  ماخذ نگارنده) به رنگ زرد (خالصه تجزيه و تحليل ها پهنهشمالي:  4-3جدول 

  

  نقاط تهديد  نقاط فرصت   نقاط ضعف   نقاط قوت  

  شيب كم در بستر قسمت شمالي قطعه

  وسعت عرض سطح آّب رودخانه و حريم آن

در قسمت جنوبي قطعه به دليل توپوگرافي مناسب 

  بستر و بدنه هاي مسيل

محدود شدن اين قطعه توسط دو معبرعمده شرقي

) بزرگراه هاي همت و رسالت ( غربي شهر تهران ،

دسترسي قطعه از شمال شهر تهرانو جنوب و سهولت 

  ديگر نقاط شهر

ديد پاناروماي مجموعه طراحي شده در اين قطعه از 

روي دو پل بزرگراه شهيد همت و رسالت و معرفي 

  .مجموعه از دو سمت شمال و جنوب قطعه 

  وجود محالت مسكوني شاخص در محله

امكان تلفيق الگوي فضاي سبز با كاربري فراغتي و 

ض كم بيتر رودخانه در قسمت شمالي قطعه

عدم وجود پوشش گياهي در بستر موجود قطعه

جمعيت زياد شهروندان در اين قطعه با توجه به بافت 

استفاده ( مسكوني متراكم در حاشيه غربي قطعه 

  )كنندكان منطقه اي 

  وسعت عرض رودخانه در قسمت جنوبي

ل با شيب ماليم تناسب اراضي قطعه چه در بستر مسي

  .و چه در ترانشه هاي مرتفع با شيب بسيار تند 

وجود فضاي سبز شهري در قسمت جنوبي ، حاشيه 

  غربي قطعه

  وجود فضا هاي سبز كالن

  تنوع زياد كاربري فراغتي  تفريحي

قابليت اتصال برخي از اجزا الگوي آموزشي عالي با 

اصلي ساختار شهر بعلت همجواري به شريان هاي 

وجود ديوارهاي بلند خاكي با بدنه سست و لرزان در 

  تمام طول مسير در حاشيه شرقي



  امكان گسترش آن

  

  

  

  

  

  

  نگارنده: ، ماخذ )  به رنگ قرمز(خالصه تجزيه و تحليل ها پهنهمياني  :  5-3جدول 

  

  نقاط تهديد  نقاط فرصت   نقاط ضعف   نقاط قوت  

   تنوع كاربري هاي همجوار در اين محدوده

سهولت دسترسي شهري و فراشهري به دليل وجود 

در شمال ) بزرگراه رسالت ( يك معبر عمده شهري 

كرج  –آزادراه تهران (قطعه و معبر عمده فراشهري 

وجود پاركينگ هاي شرقي استاديوم آزادي براي 

  استفاده كنندگان مجموعه در اين قطعه 

وار ه در برخي نقاط كاهش نسبي شيب ترانشه ها و دي

امكان ديد منظره پاناروماي محدود مذكور از روي پل 

كرج جهت  –هاي بزرگراه رسالت و آزاد راه تهران 

معرفي مجموعه به بيننده از سمت شمال و جنوب 

در اختيار گرفتن حاشيه غربي بخش شمالي قطعه به 

  وسيله يگان نظامي و گروه پدا فند هوايي تهران 

بسيار تند و ديوارهاي هاي مرتفع سست 

كرج -خطرناك حاشيه غربي باالتر از آزادراه تهران

عرض كم مسير حاشيه غربي قطعه در مجاورت 

  استاديوم آزادي

وجود دو كاربري عمده فراشهري محموعه ورزشي 

  آزادي و پارك ارم 

فضاي سبز جنگل كاري شده مجاور بلوار شرقي شرقي 

آزادي در شيب نسبتا مناسب و پهنه زياد ، 

  براي استفاده از فضاي باز و چشم انداز

  وجود فضاي سبز حاشيه غربي پارك ارم 

وجود كارگاه هاي عرضه سنگ در شمال حاشيه 

برهم زدن ( شرقي و تجهيزات استحصال شن و ماسه 

  )وضعيت طبيعي منطقه 

ه در اين وجود فاضالب هاي شهري در آب رود خان

  نگارنده: ، ماخذ ) به رنگ آبي(خالصه تجزيه و تحليل ها پهنه جنوبي   6-3جدول 
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