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 : چکیده
یک شاخصه در کلیه عرصه ها، بویژه در عرصه فضااهای شایری و معمااری م ار  مای      امروزه رویکرد پایداری به عنوان 

اجتماعی، محای  زیتات و کالبادیی مای      ) اقتصای،ابعاد باشد. مبنای این رویکرد نیز مولفه های پیوسته بر آن همچون

مبدل خواهد شد. براساا  هماین ویژگای هاا     ان و محی  همتاز و همخوان میان انت در کنار یکدیگر به تعادل که باشد

گانه ی خود که هر یک دارای چالش هاا و فرصات    22کالنشیر تیران به عنوان شیری در حال توسعه به مقیا  مناطق 

بجزء کالبد اصلی) سکونتگاه های می باشاد کاه البتاه ایان امار باا        ی فضایی با کاربری خاصهای مناسب برای شکل گیر

سنجش فضایی مناسب براسا  مولفه های م ر  شده می تواند به دگراندیشی دوبااره از نق اه ن ار کاارکردی تبادیل      

ری با توده های به هم پیوسته گردد. این پژوهش با توجه به این رهیافت کمی و کیفی که به ارتباط میان عرصه های شی

و گتتته ی آن در ایجاد محی  های پاسخده تر به نقش نشتته، سعی بر آن دارد تا با ترکیب سیتتم تجزیاه و تحلیال   

SWOT  به انتخاب مناسب بتتر بر اسا  کاربری های مختلا   باه نیازسانجی فضاایی در  الاب      ومولفه های پایداری

 1 صیفی پاسخی ارزنده ارائه نماید.تو-جدید با توجه به روش تحلیلی

 

 انتان و محی  مولفه های پایداری ، مناطق شیری، سنجش فضایی، كلیدی: هایواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
با عنوان ) امکان سنجی ایجااد مجتماه هاای آبادرمانی در     این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری محمد رضا مفیدی 1 

 کالنشیر تیران با رویکرد پایداری ی می باشد که با راهنمایی استاد محترم خانم دکتر رضوی زاده به نگارش درآمده است. 
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 : مقدمه -1
بدان معنا است  نیاست. ا یشیر ییایاستقرار کاربر یمکان مناسب برا نییتع ،یشیر یزیاز مقوالت میم در برنامه ر یکی

 امر نیوجود ندارد. ا یشیر هیباشد و امکان استقرار آنیا در هر ناح یمناسب خود م یفضا ازمندین یرمختل  شی ها تیفعال که

  سااال  نیا باه ا  ییدر پس پاسخگو قیتحق نیا نی. بنابراردیگ یصورت م یشیر یها یکاربر ییایژگیو در ن ر گرفتن قیطر از

اخصه های پایاداری روشای بییناه و مناساب مای باشاد        گانه ی شیر تیران با میل ش 22سنجش فضایی مناطق   ایکه آ است

نمی توان نادید گرفات کاه    والبته این مضمون برای کاربری ها مختل  که اهم آن را در کالبد شیر سکونتگاه تشکیل می دهند

اکنین چگونه و در راستای چه اهداف می توان یک کاربری خاص را در نق ه ای از شیر ایجاد نمود که پاساخگوی نیازهاای سا   

من قه و در ابعاد فرا من قه ای به نیازهای جامعه باشد. از یک سو موضوعیت م ر  شده مای تواناد بارای من قاه ای مناساب      

طور نمونه شاید اینگونه بایتتی بیان داشت که همتاز بودن یک فضا به {. 1}باشد ودر دیگر مناطق دچار چالشی اساسی گردد 

ی مخاطبینش باه صاورت فرفای متناساب باا م اروف خاود باشاد تاا در بیاره ی اول از           با محی  خود و نیازهای کمی و کیف

ن عرصاه ایجااد مای    ناهنجاری های اجتماعی دوری کرده باشد که هم میان افراد جامعه با یکدیگر و هم با فضای ارتباطی با ایا 

ایادار مای باشاد کاه بتواناد آیناده نگراناه        شود. در بیره ی دوم ارتباط میان فضا در نگاه رو به رشد شیری در ابعاد توسعه ی پ

میزبان نیاز های فردی و جمعی که مخاطبین مجموعه هتتند باشد. اگر چه نیاز سنجی فضایی اهام  الاب درونای را پیماایش     

می نماید ولیکن متاثر از محی  بیرونی نیز که تاثیر بتزایی بار آن دارناد را در طاول زماان شاامل مای گاردد. براساا  ایان          

و ابعاد مورد بحث باعث می گردد که با روشای هدفمناد از نیازهاا و خواساته هاای      ات نگاهی به صورت وضعیت موضوع توصیف

گانه ی شیر تیرانی را شامل می شاود باه عناوان     22م ر  شده که بررسی در ابعاد کالن یک شیر با نگاه من قه ای ) مناطق 

 روض م ر  نمود.ت تحلیلی از بیان شاخصه های مفزمینه و رویکرد پایداری را به عنوان الگوی توصیفا
 

 شناسی پژوهش:روش .2
عماده ) چاالش هاا و فرصات      اریدو معو نگاه ویژه به    SWOT لیو تحل هیتجز کیاز تکنترکیبی با  یروش پژوهش جار

) ابعااد   یداریا پا کارد یماوثر بار رو   یشااخ  هاا   یها بعمل آمده که بر مبنا دیفرصت ها و تید نقاط قوت، ضع ، انیهای از م

مای  شایر تیاران    یگاناه   22موثر بر منااطق   یامکان سنج کیدر  یی به بررسیو کالبد ی یمح تتی، ز یاجتماع ،یاقتصاد

باشد. براین اسا  توصی  محتوای ن ری از من ر ساختارشناسی در ابتدا پاژوهش باه درک کلیاد واهه هاای م ار  شاده در       

نه ی شیر تیران به عنوان اصلی اساسی م ر  می باشد کاه میازان ارزیاابی تحلیلای از     گا 22موضوعیت طر  و ارزیابی مناطق 

 رویکرد پژوهش را به نقش می نشاند.
 

 :ییسنجش فضا یدئولوژیبر ا ینییتب.3
شاناخت   نیاست، بنابرا یاساس یمرحله ا ارهایمع نیو تدو ی، ارزش گذار یابیو مکان  یمناسب مکان لیآنجا که در تحل از

در ن ر گرفته شده به  یابیمکان  یکه برا یی. پارامترهادیآ یمتائل به شمار م نیبا توجه به هدف مورد ن ر از عمده تر هااریمع

 :باشند یم لیشر  ذ

 ریو با یخال یها نیبه زم یدسترس*

 یمحل یارتباط یبه شبکه ها یدسترس*

 تیبه مراکز ثقل جمع یکینزد*

 یپتت شیر یفضاها میحر تیرعا*

مورد  یدو عامل اصل یشیر یها تیبا فعال نیزم یبر رو تیهر نوع فعال یمشخصات مکان نییدر تع ارهایمع نیسا  او بر ا

 :توجه است

 یعیعوامل طب*
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 یعوامل مصنوع*

 { .2} پرداخته شده است لیآن در جداول ذ یکل یاجزا حیبه تشر که
 

{(4{.}3ان پایداری )مآخذ: }ه برای سنجش میز: ابعاد و معیارهای مورد استفاد 1جدول شماره  

 گویه معیار ابعاد

ی 
نگ
ره
د ف
بع

-
ی
اع
تم
اج

 

 وجود عناصر شاخ ، قدیمی بودن محله، با هویت بودن محله، وجود نیادها رسمی و  یر رسمی هویت

 سرزندگی
وجود مراکز خرید و گذراندن اوقات فرا ت، وجود فضا برای برگزاری مراسم ها، وجود برنامه های 

وجود مکان های فرهنگی ورزشی، وجود فضا برای پیاده روی و دوچرخه سواریفرهنگی،   

 تعلق خاطر مکانی
قدیمی بودن محله،مدت زمان اقامت در محله، عدم ترک محله، همکاری در جیت رفه مشکالت 

 محله، انتخاب دوست از میان اهالی محله، مراودات اجتماعی با همتایگان و اهل محل

اجتماعیایمنی و امنیت   

زهکاری شناخت  ریبه در محله، تردد کودکان و بانوان در شب، امنیت در ساعات پایانی شب، نبود ب

در محله، عدم وجود فضای تاریک و بی دفاع در محله، امنیت عابر پیاده، عدم وجود مکان های 

 حادثه خیز ترافیکی

ی
ی 
مح
ت 
یت
د ز
 بع

تکونی، کافی بودن تعداد پارک و فضای سبزسرانه فضا سبز، نتبت فضای سبز به م فضای سبز  

 فرفیت قابل تحمل
بکه تراکم جمعیتی و ساختمانی، توان محله در ارائه خدمات، فرفیت تاسیتات زیر بنایی و ش

 ارتباطی، تراکم ادراکی اهالی

 ن افت و پتماند
اری و خیابان  و مجرضایت از جمه آوری زباله، وجود مراکز خرید زباله قابل بازیافت، ن افت کوچه 

 آب، وجود مخزن زباله در معابر

آلودگی هوا ، صوتی و 

 بصری

احتا  آرامش در محله و میزان سروصدا، زیبایی ساختمان ها و دیوارها، وجود مبلمان مناسب 

 شیری ، آلودگی هوا

ی
اد
ص
اقت
د 
 بع

من قهقیمت زمین تجاری و متکونی، نوسان قیمت زمین در محله نتبت به  ارزش زمین  

 ن ام فعالیت

ت س ح رضایت شا لین از فعالیت در محله، سابقه و دوام شغلی، نوع مالکیت واحدهای تجاری، نتب

یا در محله، نتبت تجاری به متکونی، ارتباط فعالیت با نوع نیاز ساکنین، توزیه مکانی مناسب فعالیت

فعالیت های تجاری کاربری های مختل  به متکونی، عدم مزاحمت های شغلی، سواد آوری  

 درصد جمعیت شا ل محله، وجود برنامه های اشتغال در محله، میزان درآمد ساکنین اشتغال و درآمد
ی
بد
کال
د 
 بع

 دسترسی به خدمات محله ای، دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی، کیفیت پیاده رو شبکه معابر و دسترسی

 تنوع
 ساختار فرهنگی، تنوع در ارائه خدمات برای گروه هایتنوع در انتخاب متکن بر اسا  درآمد و 

 مختل 

 پیدا کردن نشانی، شناخت مرز محله توس  ساکنین، وجود نشانه های شاخ  خوانایی

 پویایی و سازگاری
ه و بیبود تغییرات فیزیکی در محله و افزایش آرامش و کیفیت زندگی، تغییرات فیزیکی در محل

فرسوده وضعیت محله ، وضعیت بافت  

 

 بافت شهر: یگونه شناس.4
گانه ی شیر تیران به ارزیابی شاکله ی کاربری ها و سااختارهای پیوساته باه     22با نگاهی گذرا به ساختار کالبدی مناطق 

 هیا بر پا یو کل یبرداشت نتب کیدر  دیبه هر حال شاهم از میان عرصه های ارتباطی در میان گذر مرز من قه ای خواهیم بود .

منااطق تیاران را باه     یشیر یبافت ها یکل یها یژگیبتوان و ریدهه اخ نیچند یتیران و بر اسا  شواهد آمار یخیتار شیپو

 نمود: انیب ریز ر ش

 یباافت  یدارا نیبااال و همچنا   تیفینوساز مدرن با ک نینو یبه همراه توسعه و ساخت مجتمه ها کیارگان ی: بافت1 من قه

 . کیپلماتید یو ساختمان ها هیکوهپا ها و لیبا ذره ها و مت یعیطب
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متعادد و شااخ  )    یمتاکون  یو نوساز در شمال به همراه تجمه برج ها و مجموعه هاا  یانیم ی: من قه متکون 2 من قه

 .در جنوب من قه یو تجار یسازی و پینه ادار یمانند آت

 تیا مراکاز کاار و فعال   هیه من قاه نتابتا وسا   باال به همارا  تیفیو نوساز با ک یانیبافت م یدارا ی: من قه متکون 3 من قه

 .قابل مالح ه یو خدمات عموم ی، ادار یتجار

 .زانیلو یو متعدد و پینه سبز جنگل هیوس ین ام یو نوساز به همراه محدوده ها یانیم ی: من قه متکون4 من قه

سااخته   یتانی به هماراه اراضا  شاخ  ) اکبا یمتکون یمجتمه ها ینوساز و روبه توسعه و دارا ی: من قه متکون5 من قه

 .در جنوب ییمایهواپ هیو محدوده خاص صنا هیدر شمال و در کوهپا یو محدوده تفرجگاه هینشده وس

 . یو تجمه مراکز درمان یو تجار ی، تجمه مراکز ادار ی، آموزش یو نوساز به همراه مراکز فرهنگ ی: من قه متکون6 من قه

مربوط به زندان قصار ساابق و پادگاان عباا  آبااد ،       یاراض رندهیی در برگهیا، امجد) باغ صبیمی: من قه بافت قد7 من قه

 .یو بازرگان یتیران و تجمه مراکز خدمات یمصال

 .ادیز یو انباردار یکارگاه یو در حال توسعه به همراه راسته ها یانیم ی: من قه متکون8 من قه

فرودگااه   رناده یو در برگ یهاا وخادمات شایر    رساختیو فاقد زفشرده و فرسوده  یانیم ،یمیقد ی: من قه متکون9 من قه

 .در امتداد جاده کرج یو انباردار یو کارگاه یصنعت یو راسته ها یمیرآباد، پادگان ج

شاخ  مانند  یبه همراه مناطق یها و خدمات شیر رساختیبا بافت فشرده و فرسوده و فاقد ز ی: من قه متکون11 من قه

 .انکیبر

با عملکرد فارا   یخاص تجار یارزشمند به همراه راسته ها یها یژگیواجد و یخیو تار یمیقد یقه متکون: من 11 من قه

 .ین ام -یو حکومت یاسی، س یمن قه ا

و   یحکاومت  یبازار تیران و محالت تیران ) دارالخالفاهی، مجموعاه هاا    رندهیفرسوده و در برگ ی: من قه متکون12 من قه

 .یخیتار-یفرهنگ -یادار

خادمات   نیو همچن ییهوا یرویو ن ین ام تاتیدوشان تپه و تاس رندهیفشرده و در برگ یانیم ی: من قه متکون13 قهمن 

 . یشیر

   .اهیو بازار گل و مزارع پرورش گل وگ ین ام یفشرده به همراه محدوده ها یانیم ی: من قه متکون14 من قه

در محور جاده خراساان   یو اوراق فروش یراتیتعم یکارگاه ها فشرده و مشتمل بر راسته یانیم ی: من قه متکون15 من قه

 .سبز  قابل مالح ه  یاسالم و پارک آزادگان  وفضا انیفدائ یو صنعت یراسته کارگاه

 یلویجناوب، سا   ناال یراه آهن ، ترم تتگاهیا رندهیو دربر گ یشیر تیفشرده و واجد هو یقدم ی: من قه متکون16 من قه

 .اسالم انیفدائ یو کارگاه یراه آهن و راسته صنعت ری، راسته مت یازس تیتیران ، کارخانه چ

در  یو انبااردار  یصانعت  یفشرده و مشتمل بر راسته بازار مبل ، تجماه کااربر   اریوبت یمیقد ی: من قه متکون17 من قه

 .از درون من قه  یشیر نیامتداد جاده ساوه، عبور دو راه آهن میم ب

و   یکارگااه  یو راسته ها هیوس یمزروع یبه همراه بازار آهن ، اراض یا هیفشرده و حاش انیم ی: من قه متکون18 من قه

 . یو انباردار یصنعت

. ییروساتا  ماه یو بافات ن  یلیدر خارج از محدوده طر  تفصا  یا هیبه همراه توسعه حاش یانیم ی: من قه متکون19 من قه

و پادگان قلعاه   یو تره بار اصل وهیم دانیم ،یمزروع یاراض ،یآجر پز یمن قه عبارتند از : تجمه کوره ها نیا یها یژگیو ریسا

   یمر 

، بارج   یباستان ) چشمه علا  یمتعدد از ر یخیموجود آثار تار یباستان یبه همراه نواح یمیقد ی: من قه متکون21 من قه

و امامزاده عبدا...ی  هیابن باو رین  گرید یارتی)عی و مراکز ز می) مرقد حضرت عبدالع  یشیر بانوی و محدوده مذهب یب یطغرل، ب

 .بارهاو ان یکارگاه ،یو تجمه مراکز صنعت
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و  ی، کارگااه  یصانعت  یو کارگااه هاا و  لباه کااربر     هیصنا انیپراکنده در م یانیم یبافت متکون یری: شکل گ21 من قه

  .یانباردار

چشام   یدارا یعا یطب ی، اراض یآزاد ومیو استاد تگریاالحداث به همراه پارک چ دینوساز و جد ی: من قه متکون22 من قه

 { .5} متعدد یو پادگان ها ین ام یاراض نیو همچن هیبد یانداز ها

 

 
 گانه ی شهر تهران  22: مناطق 1نقشه شماره 

 

 مولفه های پایداری: پایشی بر امکان سنجی در كالنشهر تهران بر اساس.5
صر و تعری  عرصه های مختل  بر اسا  نیازهای شیروندان یک شیر از زمان توسعه و شکل گیری شیرها در دوران معا

قوانین و مقرراتی پیوست شده بر اجرای هر کالبد بر فضاهای متتعد و  یر همخوان پدیدار گشته است ولیکن در بعضی موارد 

اصله های دور از دستر  با نادیده گرفتن این قوانین که شاید مکملی بر سازگاری ها و ناسازگاری های زندگی شیری باشد ف

یا نزدیک به واقعیت را در ابعاد زندگی یک شیروند ساکن بر شیر مشاهده نماییم. با این وجود فضاهای دسترسی و توده های 

به هم پیوسته یا گتتته  با هر نوع کاربری که عمدتا سکونتگاه می باشند را نمی توان بدون یک ن ام قانونمند و دارای ضاب ه 

 -. برهمین اسا  براسا  مصوبات و قوانین شیر که از سوی سازمان های ذیل صال  به مجریان امر) مدیران شیررها نمود

شیرداری های ابالغ میگردد خود می تواند یک پیوند مناسبی باشد برای اجرای یک چارچوب همخوان و همتاز با نیازهای اینده 

با توصی  این موضوع طر  های تفصیلی یگانه که بر کلیت شیر و  {.6} ی یک شیر که سنجش فضایی از این جمله می باشد.

جزئی براسا  نیازهای من قه ای طر  ریزی شده است چارچوب اجرای این قوانین می باشد که هر جزء آن برای عوامل 

سازنده به طر  های  اجرایی وسازندگان پروهه های عمرانی و طراحان امری اجتناب ناپذیر می باشد.. با وجود ارزیابی و نگاه

به  SWOT گانه ی شیر تیران وروش تحقیق م ر  شده بر اسا  استفاده از سیتتم تجزیه و تحلیل  22تفصیلی مناطق 

اقدام شده ضا های مختل  گانه منع   با موضوعیت طر  و سنجش فضایی بر ایجاد ف4ارزیابی این مناطق بر اسا  چارچوب 

اطالعات بدست آمده از کلیات هر من قه به جزئیاتی از هر فاز براسا  رویکرد پژوهش)  است. در انتیای کار نیز بر اسا 

گانه از مبنای چالش ها و فرصت ها پرداخته شده است که بر 2پایداریی که دارای مولفه هایی می باشد به نیازسنجی و ارزیابی 

 قه پرداخته شده است.اسا  آنیا به عملکرد مناسب و بیترین گزینه بر اجرای طر  در آن من 
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 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  1: تجزیه و تحلیل منطقه  2جدول شماره

 فرصت ها چالش ها رویکرد

پایداری زیتت 

 محی ی
 

 *وجود با ات و فضاهای سبز و سیه درس ح من قه

 *وجود تپه ها و دره ها و منافر طبیعی و کریدورهای دید در من قه

قعیت زیتت محی ی و اقلیمی من قه که عالوه بار ایجااد مزیات    *مو

های ویژه در من قه عامل بتایار میمای در تعیاین شارای  و بیباود      

 زیتت بوم تیران به شمار می آید.

  پایداری کالبدی

*وجود کاربری هاای پار تعامال در راساته هاای اصالی) شاریعتی و        

 ولیعصری و ایجاد سرزندگی در آنیا

ل اراضی ن امی و پادگان هاا باه کااربری هاای عماومی      *امکان تبدی

 مورد نیاز من قه

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

*عاادم تجااانس اجتماااعی، فرهنگاای و    

 اقتصادی در بخش هایی از من قه

 

*س ح باالتر تحصیالت ، تخص  و درآمد گروه های مختلا  سااکن   

 در من قه نتبت به شیر تیران

 

 پایداری اقتصادی
 نده قیمت زمین و متکن*روند فزای

 

*امکان استفاده از اراضی بایر مناسب جیت ساخت کاربری های مورد 

 نیاز

*امکان طراحی و ساماندهی فضاهای تفرجگاهی در من قه به عناوان  

 مراکز اصلی تفرجی و خاطرات جمعی ساکنان تیران

*تمایل به سرمایه گذاری در من قه و امکان هدایت این سرمایه ها به 

های گردشگری و کاربری های تفریحی و فرهنگی با توجاه باه   بخش 

 ویژگی ها و استعداد های موجود در من قه

*بازگشت سرمایه در ابعاد شکل گیری کاربری های  یر متاکونی باا   

 توجه به قیمت باالی زمین

 

 ()مآخذ: نگارندهتهران بر اساس مولفه های پایداری  2: تجزیه و تحلیل منطقه  3جدول شماره

 فرصت ها چالش ها رویکرد

پایداری زیتت 

 محی ی
 

 *وجود بتترهای اکولوهیک و طبیعی متاعد 

 فضااهای  توسعه برای وسیه بتترهای و منابه * وجود

 سبز

  *عدم تعادل جمعیت در کل بافت من قه  پایداری کالبدی

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی
 *کمبود مراکز فرهنگی و اجتماعی

ز س ح باالی سواد و تخص  هاای  *ساکنین من قه ا

 ویژه در امور حرفه ای برخودارند

 پایداری اقتصادی

 *قرارگیری ساکنین من قه در س ح باالی رفاه اجتماعی 

*س ح باالی درآمد ساکنین و نگاه کیفی به ارزش هاای  

 زندگی 

 

 

 ذ: نگارنده()مآختهران بر اساس مولفه های پایداری  3: تجزیه و تحلیل منطقه 4جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

پایداری زیتت 

 محی ی
 *قرارگیری پیکره های کالن سبز در چیارگوشه من قه 
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 پایداری کالبدی
*نفاوذ کااانون هاای فعااالیتی در حاوزه هااای    

 متکونی
 *قرارگیری هویت کالبدی بافت قدیم و اصیل شیر در این من قه

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

ابعااد حاوزه هاای فعالیات)     *یکدست نبودن 

اداری و متکونیی در متیر گتتت ریشه های 

 فرهنگی

 

 *قرارگیری شریان های اصلی شیر در حوزه های مختل  من قه  *استقرار کاربری های شاخ  وکالن مقیا  پایداری اقتصادی

 

 ارنده()مآخذ: نگتهران بر اساس مولفه های پایداری  4: تجزیه و تحلیل منطقه 5جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

پایداری زیتت 

 محی ی
 *اختصاص حوزه ی کالن از من قه به فضای سبز 

 پایداری کالبدی
*وجود مراکز ن اامی و سااختارهای میام باه صاورت      

 کالن در کالبد من قه
 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

*عدم وجود عناصر منع   فرهنگای و عوامال هویات    

 بخش در بافت متکونی
 

 پایداری اقتصادی
*عدم وجود ساختارهای اقتصادی در نواحی من قه باه  

 جز مراکز خرید

*قابلیت اجرای طر  های خدماتی و تفریحای باه دلیال    

 تمرکز جمعیت زیاد

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  5: تجزیه و تحلیل منطقه 6جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

اری زیتت پاید

 محی ی
 

 *وجود رود دره های میم در چارچوب مرزی من قه 

*وجود فضای سبز مکفی و قرار گیری در سراشیبی ارتفاعات 

 البرز

 پایداری کالبدی
 *گتیختگی و از هم پاشیدگی بافت های من قه

 *اختصاص بافت عمده من قه به کاربری متکونی
 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

ن من قااه باعااث باای هااویتی *میاااجر پااذیر بااود

 اجتماعی در ابعاد شاخصه های کالن می گردد
 

 پایداری اقتصادی
* عدم تامین منابه مالی متتمر و پایدار شیری در 

 این من قه 
 

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  6: تجزیه و تحلیل منطقه 7جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

زیتت پایداری 

 محی ی

*تشدید ارتباطاات حمال و نقال در محورهاای اصالی و      

 کمبود فضاهای سبز بر کنش به آلودگی های مق عی 
 

 پایداری کالبدی
*فرسودگی کالبدی بافت من قه و کمبود نتبی کااربری  

 های محله ای
 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی
 

*قرارگیری فضاهای فرهنگی و اجتمااعی گتاترده در   

 ه همچون دانشگاه تیران و حواشی آنبافت من ق

  * لبه نتبی کاربری ها و خدمات فرامن قه ای  پایداری اقتصادی
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 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری 7: تجزیه و تحلیل منطقه  8جدول شماره

 فرصت ها چالش ها رویکرد

پایداری زیتت 

 محی ی

ی هاوا باه   *کمبود فضاهای سبز و آلاودگی هاای مق عا   

 لحاظ مرکزیت حوزه ی فعالیت شیر
 

 پایداری کالبدی
*متمرکز بودن بافت من قه به کاربری متاکونی و اداری  

 در بخش های مرکزی و کلی 
 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی
 *تضعی  تدریجی حس تعلق به مکان در قشر جوان

*قرارگیری محالت قدیمی و با هویت مشخ  و سابقه 

من قه از نمونه های بارز بوم شناسی ی شیرنشینی در 

 اجتماعی وفرهنگ هم گرایی می باشد

  پایداری اقتصادی
*اسااتقبال از انااواع ساااختارهای خاادماتی بااه لحاااظ  

 جمعیت و نیازهای من قه با س ح اجتماعی متوس 

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  8: تجزیه و تحلیل منطقه 9جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 پایداری زیتت محی ی
*کیفیت نامناسب محی  زیتت من قه و عدم کارایی در دفه آلاودگی هاای   

 ناشی از صنایه
 

  *وجود بافت های فشرده و فرسوده  پایداری کالبدی

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

*پایان بودن س ح فرهنگ اجتماعی با وجود ریشه های متائله دار گذشاته   

 در بعضی از نقاط بافت 
 

 پایداری اقتصادی
*عدم استقبال سرمایه گذاران  در چشم اناداز توساعه ی من قاه باه دلیال      

 پایین بودن رشد اقتصادی در فعالیت های مختل  
 

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  9: تجزیه و تحلیل منطقه  11جدول شماره

 افرصت ه چالش ها رویکرد

 پایداری زیتت محی ی
*پایین بودن سرانه ی فضااهای سابز و آلاودگی ناشای  از     

 کاربری های ملی و فرامن قه ای 
 

  *کمبود کاربری های خدماتی در س ح محالت پایداری کالبدی

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

*فقدان نشاط اجتماعی در من قه به دلیل محوریت سا ح  

 اشتغال ساکنین 

بافات من قاه از لحااظ سا ح      *یکدست بودن

 اجتماعی

  پایداری اقتصادی
 *حضور کاربری های اشتغال زا

 *اشتغال ساکنان من قه در داخل من قه

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  11: تجزیه و تحلیل منطقه  11جدول شماره

 فرصت ها چالش ها رویکرد

  های زیتت محی ی بر اثر وجود فاضالب، جوییا و...*وجود آلودگی  پایداری زیتت محی ی

 پایداری کالبدی
*دسترسی محلی بتیار نامناسب و عدم خوانایی شبکه هاای اصالی   

 با توجه به بافت ریز دانه ی من قه 
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 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی
 

 از من قه ساکنین نتبی بودن همگن*

 اجتماعی طبقه ن ر

 پایداری اقتصادی
د شیرداری از محل مشا ل و در کل کمبود درآمادی  *کمبود درآم

 من قه
 

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  11: تجزیه و تحلیل منطقه 12جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 پایداری زیتت محی ی
سبز وآلودگی محی ی ناشای از عباور مارور وساای       فضای *کمبود

 نقلیه موتوری 
 

  کاربرییا نامناسب *همجواری اری کالبدیپاید

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی
 اجتماعی تعامالت عرصه در جمعی فضاهای *فقدان

 تاریخی وهویت *پیشینه

 همتایگی قوی رواب  *وجود

 پایداری اقتصادی
 حجام  باا  تناساب  در خادماتی  کاربرییاای  به زمین تخصی  *عدم

 من قه های محله در ساکن جمعیت
 

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  12: تجزیه و تحلیل منطقه 13شماره  جدول

 فرصت ها چالش ها رویکرد

  پایداری زیتت محی ی
 اتوباو   و متارو ) سابز  عمومی نقل و حمل *بیبود

 یسوز گاز های

  پایداری کالبدی
 و هیااا مجمااوع هاااو بدنااه, هااا لبااه, بناهااا *وجااود

 تاریخی ندارزشم های محدوده

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

 تحصایلی  سا ح  و رسامی   یر و کاذب مشا ل *وجود

 شا الن پایین

 من قه در نخوابی کارت و بزهکاری اعتیاد، *وجود

 

  پایداری اقتصادی

 من قه در زمین پایین نتبی *قیمت

 باه  سااختمان  بخاش  هیاای  سرمای جذب *امکان

 من قه های مزیت دلیل

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  13: تجزیه و تحلیل منطقه  14جدول شماره

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 پایداری زیتت محی ی
*وجود پارک جنگلی سرخه حصاار و امکاان گتاترش    

 فعالیتیای تفریحی و گردشگری 
 

 پایداری کالبدی
 *کمبود فضاهای خدماتی ، رفاهی و عمومی

 

 –محاور میام شایر) فعاالیتی      *برخورداری از ساه 

 شیریور و پیروزی 17حرکتیی شامل دماوند، 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

 *فقدان امنیت اجتماعی و تاثیر منفی آن

*کمبود فضاهای فرهنگی و اجتماعی و تااثیرات منفای   

 آن در بین اقشار جوان 

 

  *افزایش بدون ضاب ه قیمت زمین و متکن  پایداری اقتصادی
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 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  14: تجزیه و تحلیل منطقه  15شماره جدول

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 پایداری زیتت محی ی

 *کمبود سرانه ی فضاهای سبز 

*قرارگیری پایانه ی شارق و ایجااد آلاودگی صاوتی و     

 زیتتی برای ساکنین من قه در محدوده اطراف

 

 پایداری کالبدی
مبود س و  تفریحی، درماانی و فرهنگای در  الاب    *ک

 نواحی من قه 
 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

*شرای  کالبدی نامناسب زیتت و معضالت اجتماعی و 

 فرهنگی 

*وجود فضاهای با هویات مشاتمل بار جنباه هاای      

 اجتماعی  –فرهنگی  –فیزیکی 

 پایداری اقتصادی
من قاه  *پایین تر بودن سایم درآماد متوسا  خاانوار     

 نتبت به متوس  درآمد خانوار شیر
 

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  15: تجزیه و تحلیل منطقه 16جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

  پایداری زیتت محی ی
*وجود یک پینه پیوسته و کاالن مقیاا  سابز در    

 جنوب من قه 

  ده و سیمای شیری نام لوب *داشتن کالبد فرسو پایداری کالبدی

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

*اختصاص داشتن بخش قابال تاوجیی از اراضای  یار     

متااکونی در من قااه و عاادم هماااهنگی اجتماااعی در  

 س و  ساکن در بافت با ابعاد هویتی متغییر ساکنان

 

  پایداری اقتصادی
*داشتن یک حریم متتعد و دارای گرایش اساتقرار  

 تصادیفعالیت های اق

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  16: تجزیه و تحلیل منطقه 17جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 پایداری زیتت محی ی
*کمبود فضای سبز و نتبت بااالی حمال و نقال در من قاه در متایر افازایش       

 آلودگی زیتتی
 

  متکونی با کاربری ها و قالیشویی انباری احدهایروند جایگزینی و گیری *شتاب پایداری کالبدی

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

اصالی باعاث انح اات هاویتی      حاشایه معاابر   در ناسازگار های فعالیت *استقرار

 من قه ای میگردد
 

  من قه در تکفل بار باال بودن و ساکنان اقتصادی توان بودن *پایین پایداری اقتصادی

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  17ه و تحلیل منطقه : تجزی18جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 پایداری زیتت محی ی
 *آلودگی ناشی از تاسیتات  یر شیری در س ح من قه 

 *عدم وجود منابه طبیعی برای تعدیل شرای  اقلیمی
 

  *وجود بافت فرسوده و ناکارآمد پایداری کالبدی

 -ری فرهنگیپایدا

 اجتماعی

*تراکم بتیار باالی جمعیتی در س ح من قه و عدم رفاه 

اجتماعی و تعامالت فی مابین در ارتباط سااکنین بادلیل   
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 وضعیت معشیتی و س ح سواد خانوار

  پایداری اقتصادی
*وجااود بازارهااای فاارا من قااه ای در عرضااه     

 محصوالت

 

  )مآخذ: نگارنده(ان بر اساس مولفه های پایداریتهر 18: تجزیه و تحلیل منطقه 19جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 پایداری زیتت محی ی
*وجود آلودگی های زیتت محی ی و وجود االیناده  

 های  یر مجاز در مجاورت بافت های متکونی 

*وجود با ات و اراضی کشاورزی در محدوده و حریم و 

ی بالنتابه  همجواری با کمبرند سبز تیران و وجود هوا

 پاکتر از سایر مناطق جنوبی تیران

 *دارا بودن پتانتیل های بالقوه برای تحوالت کالبدی  پایداری کالبدی

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

*ضع  شدید اساتخوان بنادی و فقادان هویات در     

 میان ساکنین میاجر
 

  پایداری اقتصادی
*وجااود اراضاای وساایه در ساا ح من قااه و امکااان    

 آنیابکارگیری 

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  19: تجزیه و تحلیل منطقه 21جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

  پایداری زیتت محی ی
*وجود فضاهای سبز گتتته در س ح من قه و تغییر کاربری پادگان 

 قلعه مر ی و پیوست آن به اراضی سبز من قه برای استفاده عموم

 یداری کالبدیپا
 منفصل کننده تاوده  فضاهای وجود*

 رها شده فضاهای بایر، اراضی شامل
 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی
 

 مرکاز  در خادماتی  قوی ی هتته وجود دلیل به اجتماعی *همتویی

 من قه

  پایداری اقتصادی
 و کلیات واحاد   ایجااد  باه  کاه  من قاه  در ای هتته تک ن ام *وجود

 کند؛ می کمک بافت یکپارچگی

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  21: تجزیه و تحلیل منطقه 21جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 پایداری زیتت محی ی
*عمااده تاارین منااابه و مراکااز تولیااد و انتشااار  

 آالینده های هوا متتقر در من قه
 

 پایداری کالبدی
بری هاای  *تداخل کاربری های متکونی با کاار 

 صنعتی و انبارها
 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی
 

*برخورداری از فضاهای جمعی بتیار فعال چون مجموعاه  

 حرم حضرت عبدالع یم)عی و...

 *جمعیت من قه به نتبت متوس  شیر تیران جوانتر است  پایداری اقتصادی

 

 )مآخذ: نگارنده(پایداری تهران بر اساس مولفه های  21: تجزیه و تحلیل منطقه 22جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 *کمبود سرانه ی فضای سبز به دلیل خ ی بودن من قه و ابعاد صنعتی و حمل و نقال جااده    پایداری زیتت محی ی



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 12 

 ای و هوایی باعث وجود آلودگی های متعدد برای ساکنان گشته است.

 پایداری کالبدی
 میانی حوزه صنعتی و حمل و نقل *با فت نتبتا همگن متکونی با من قه 

 *همجواری محدوده و عمدتا جبیه شرقی آن با فرودگاه بین المللی میر آباد
 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی
  *عدم وجود پیشینه ی اجتماعی و هویتی در بین ساکنین اکثرا میاجر از دیگر نقاط شیر

  ر متعارف در کاهش رونق اقتصادی بافت من قه*نامناسب بودن همجواری های متعدد و  ی پایداری اقتصادی

 

 )مآخذ: نگارنده(تهران بر اساس مولفه های پایداری  22: تجزیه و تحلیل منطقه 23جدول شماره 

 فرصت ها چالش ها رویکرد

 *ورزشگاه آزادی از مراکز میم آالینده صوتی پایداری زیتت محی ی

 *سه متیل من قه به عنوان محورهای سبز

 بیره گیری از چشمه سارها *امکان

 *استعداد های طبیعی و لبه های پایدار

 *امکان طراحی همتاز با طبیعت

 *امکانات متاثر از پارک های وسیه جنگلی

 پایداری کالبدی

*عدم ان باق تقتیمات رسمی بر تقتیمات هویتی شیرکیا 

 ی متکونی

 *تناقض در سیاست های کالبدی

 

 -پایداری فرهنگی

 اجتماعی

ی هویتی معابر و ارتباط جمعی در س ح من قه به لحاظ *ب

 تازگی فضای ایجاد شده همچون یک شیرک نوساز

*یکدست نبودن اهالی ساکن شده تاا باه اماروز باه دلیال      

شرای  فرهنگی منع   بر اوضاع ساکونت از طارف دسات    

 اندرکاران پروهه های عمرانی

 

 *وابتتگی خدماتی به کالنشیر پایداری اقتصادی
گرایش به استقرار کاربری های فرا من قاه ای  *

 در من قه

 

 نتیجه گیری: .6
با نگاهی به اطالعات بدست آمده و آنچه که به عنوان خروجی اطالعات از میان بررسی نق ه به نق اه در ابعااد من قاه ای    

ازسنجی عملکردهای منع   بر حاصل شده است بایتته است در یک نگا ه اجمالی به خواسته های امکان سنجی ایجاد فضا ونی

طراحی به صورت آنالیز شده پاسخی مناسب و ارزنده را رهایی نماییم که حاصل آن در توصیفات ذیل به صاورت محتاو  باه    

 نقش نشتته است.

من قاه جوابگاوی نیااز     22از میان مناطق مورد بررسی قرارگرفته ابتدا بایتتی به این مفیوم اشاره نمود که هر یک از این 

خاصی به کاربری های شکل گرفته و در حال شکل گیری می باشد و از میان تعاری  به عمل آمده از طار  هاای تفصایلی هار     

من قه دارای پتانتیل ها و اهداف چشم انداز توسعه ی کالبدی و عرصه های گتتته بر آن را یارا می باشد کاه البتاه اهام آن    

من قه با دیگرنقاط شیر و س ح اجتماعی و ساختارشناسی ساکنان بوده است که  کاربری متکونی و راه های ارتباطی میان این

  "به نتایج ارزنده ای در هر طر  ریزی منتجمی خواهد رسید. با این اصل شاید اشاره نمودن به ویژگای هاای خااص در بحاث     

کمک شایانی نماید که باه  شیری   من قه22بتواند به انتخاب مناسب از میان  " گانه ی شیر تیران  22سنجش فضایی مناطق 

 رهیافت کلی سرانجام شده است: 4شر  ذیل می باشد. م العات به عمل آمده بر اسا  رویکرد پژوهش که به 

 پایداری اقتصادی:



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 13 

*ارزیابی بتتر طر  به عنوان کلیدی ترین نق ه که از هزینه های کالن اجرای طر  می باشد و با توجه به کاربری تعری  شاده  

 ز به ابعادی وسیه و همراه با نگاهی آینده نگرانه در طر  توسعه ی آن محتو  می باشد.نیا

*ارزیابی اقتصاد محلی از من ر ساکنان من قه که اصلی ترین مخاطبین مجموعه می باشند.و مواردی از این دست که هر کدام 

 وان کلید واهه ی طر  بدست آمده است.به پایداری مجموعه در طول زمان از من ر اقتصاد و عرصه های محلی به عن

 اجتماعی: -پایداری فرهنگی

اجتماعی ساکنین من قه از من ر س ح سواد و تحصیالت، طرز تفکر استفاده از این مجموعه هاا) مجتماه    -*ارزیابی  فرهنگی 

دن این فضااها باه عناوان نیااز     درمانیی به عنوان راهی پیشگیرانه در عدم ابتال به بیماری مختل ، در اولویت نبو -های تفریحی

 ساکنین براسا  الگوی زندگی سنتی یا از هم گتیخته در طول زمان ) جامعه ای میاجری

 پایداری كالبدی:

*ارزیابی کالبد من قه در راستای اهداف طر  های م العاتی تفصیلی و مدلینگ اجرایی آن بر اسا  نیازسنجی کااربری هاا ی   

 موجود و مورد نیاز من قه .

ارزیابی س ح کاربری های موجود ابعاد دسترسی به محی  به عنوان نق ه اتصال شبکه ای از متیر توده های شکل دهنده ی *

 فضای من قه.

 پایداری زیست محیطی:

*ارزیابی سرانه های کیفی از نق ه ن ر آب و هوا ، اقلیم، آلودگی های زیتت محی ی، منابه آب و کارکردهای اصلی بر زیتات  

 ی من قه برای ایجاد یک مجموعه )آبدرمانییپایدار

 

 منابع و ماخذ:
« مروری بر مفاهیم و تعاری  مکانیابی با تاکید بر مکانیابی پارکینگ های عمومی  یر حاشیه ای » ی،1393کریمی امین آبادی، الیام،){1}

 ، تیران، کنفرانس ملی شیرسازی و توسعه پایدار 

، «بررسی اصول پایداری اجتماعی در عرصه فضاهای شیری با استفاده از تکنیک سنجش مکاان  » ی، 1393آریا فر، ملیحه، همکاران) {2}

 تبریز، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شیری 

، مشید، کنفرانس ملای معماای و   «مروری بر ادبیات حوزه پایداری به همراه تحلیل مفاهیم مرتب  با آن » ی، 1393کافمی، محمد، ){3}

 ر شیری پایدارمن 

 ،چاپ دوم، تیران، نشر میرازان«رهنمون هایی به سوی معماری پایدار» ی؛1389ادوارد،برایان، ترجمه: شیروز تیرانی، ایرج،){4}

طر  ساختار شناسی هویت محله ای شایر تیاران) هفات حاوزه شایری      »ی،1392معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شیرداری تیران،){5}

 3تا  1ان، نشر امیدان، جلدتیر«محلهی131-تیران
، تبریز، «SWOTی در شیر فریمان بر پایه تکنیک  CDSارزیابی و تحلیل استراتژی توسعه شیری  ) » ی،1393اجزا شکوهی، محمد،){6}

 همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شیری
 


