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 فرهنگی امام-مجموعه اجتماعی :تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز فرهنگی با رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه موردی

 تهران 22واقع در منطقه  علی

 نویسندگان: آزاده رضایی، دکتر جالل نخعی

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز .1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزعضو هیئت علمی  .2

 چکیده

فرهنگی یکی از کاربری های مهم برای ایجاد تعامل اجتماعی و شکل گیری مجتمع های زیستی شهری است. زمانی این مجتمع ها به  مراکز

ا ایفا و ترکیبی در بافت شهر ر د نقش تعاملینبتوان تارسالت وجودی خود دست می یابند که در بستر مناسب شهری و منطقه ای قرار بگیرند 

مکان یابی مناسب برای کاربری های متنوع در شهرها،از جمله مراکز فرهنگی صورت  کند. . عالوه بر این به علت کمبود اراضی مناسب در شهرها،

ات یر با گسترش دقت تسلیحگسترش تهدیدات روز افزون، امری انکارناپذیر در عرصه دفاعی کشور است. در جنگ های اخهمچنین  نگرفته است.

رمایه سدوربرد، دشمن درپی فلج کردن کشور با از کار انداختن مراکز مهم و تأثیرگذار می باشد تا با از بین بردن زیرساخت های حیاتی به عنوان 

ل سیاست های برنامهریزی ملی،آستانه مقاومت مردمی را کاهش دهد. با توجه به شرایط کنونی کشور، مالحضات امنیتی و دفاعی در صدور اصو

 در ابتدا به بیان و تحلیل شاخص، این مقاله کشور قرار دارد و رعایت اصول پدافند غیرعامل به عنوان بخشی از توسعه این امر، یک ضرورت است.

ه مراکز فرهنگی موجود در منطقهای تاثیر گذار جهت مکان یابی مراکز فرهنگی پرداخته شده است و سپس به مقایسه این داده ها و تحلیل ها با 

تهران ارائه شده  22با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر تهران و منطقه  فرهنگی پرداخته شده و در نهایت الگوهایی جهت مکان یابی مراکز 22

ص های تاثیر گذار بر مکان عوامل و شاخاین پژوهش در پی آن است که انجام می شود.  SWOTاست.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش 

ارهای ییابی مراکز فرهنگی با توجه به رویکرد پدافند غیرعامل را بررسی نماید و با مقایسه آن با نمونه موردی واقع در شهرتهران، به تحلیل مع

 مکان یابی مراکز فرهنگی بر اساس رویکرد مذکور بپردازد.

 شهر تهران-روش سوات-لپدافند غیرعام-مراکز فرهنگی-مکان یابی کلیدواژه:

 مقدمه

 بیان مسئله

رشد روزافزون شهر گرایی و بالطبع شهرنشینی صرف نظر از علل آن، سبب تبدیل شدن نقاط جمعیتی به شهر، بزرگ شدن شهرهای متوسط و 

و برنامه ریزی برای  کالن شدن شهرهای بزرگ شده است. در این میان هر چه که شهر بزرگ تر باشد، مسائل و مشکالت پیش رویش فزون تر

آن پیچیده تر خواهد بود. یکی از مهم ترین کاربری های شهری به واسطه ماهیت خدماتی، آموزشی و اجتماعی آن، کاربری های فرهنگی می 

 گیری شکل و اجتماعی تعامل ایجاد برای مهم های کاربری از یکی هنری و فرهنگی (. مراکز1931)حیدری، رامین و ملیحه احمدی.باشد.

 که قراربگیرند ای منطقه و شهری مناسب بستر در که یابند می دست خود وجودی رسالت به مراکز این زمانی. است شهری زیستی های مجتمع

 برزادهاک )علی . دارد زیادی بسیار اهمیت هنری و فرهنگی مراکز مکانیابی رو این از.کند ایفا را شهر بافت در ترکیبی و تعاملی نقش بتواند

به علت کمبود اراضی مناسب در شهرها، انتخاب مکان مناسب پیرو الگوهای مدون و مشخص  عالوه بر این (.1931زاده. شفیع اسداهلل اهری،طال و

 (. در1931اسکویی باللی آزیتا و سعدآباد،پوریا .) آذریانصورت نمی گیرد. یافتن و بررسی این الگوها در مباحث نظری کمتر دیده می شود

 در آن آثار چگونگی شک بی که شود می نهاده بنیان جمعی و های فردی سرمایه گذاری اساسی ترین از یکی شهری، کاربریهای بهینه ابیمکانی

 اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، های فعالیت کلیه برای رکن اساسی بین این در .گردد می منعکس جامعه روانشناختی و امنیتی ابعاد اقتصادی،

درجهت نیل به نظم و امنیت در جامعه ایفا می  ای عمده که نقش کلیدی های شاخه از (. یکی99،1931)کارگر،  است امنیت و جامعه،نظم یک

 روش نوین، با شهری پدافند ریزی برنامه برای .باشد می آن اصول و ضوابط و ریزی شهری برنامه از استفاده و غیرعامل پدافند اهداف تکمیل کند،
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غیر طبیعی ( ، –با توجه به اینکه کشور ما همواره در معرض تهدیدات )طبیعی  .  (31 ص ، 1386 زیاری،( .شود شناخته تهدیدات باید نخست

غیر متعارف ( بوده، رعایت اصول پدافند غیر عامل نقش بسزایی در مدیریت بحران و شناسایی رفتارهای اجتماعی دارد، لذا چگونگی -) متعارف

اکز با اصول پدافند غیر عامل اهمیت زیادی دارد و میبایست راهکارها و الگوهایی در خصوص مکان یابی مراکز فرهنگی با مکان یابی این مر

 رعایت با فضا آن در بهینه استقرار اما مؤثراند بسیاری عوامل اگرچه ها کاربری مکانیابی در فرایند اینرو ازرویکرد پدافند غیرعامل ارائه گردد. در 

 حداقل آسیب و دفاعی قابلیت و امنیت حداکثر که یابد استقرار شهر در ای گونه ها به کاربری که شود می باعث شهر پهنه در پدافندی عوامل

در این پژوهش نخست به بیان شاخص عوامل تاثیرگذار بر مکان یابی مراکز فرهنگی  (.1931باشد.)نخعی،جالل و آزاده رضایی. داشته را پذیری

و سپس بر اساس آن نسبت به تعیین واولویت بندی شاخص های آنها براساس یافته های میدانی و با استفاده  تجزیه و تحلیل آنها  پرداخته شده

شهر تهران پرداخته  22با استفاده از روش سوات، به ارائه الگو وتحلیل معیار هایی مکان یابی مراکز  فرهنگی با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 

-مجموعه اجتماعیت. هدف آرمانی این پژوهش، تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز فرهنگی با رویکرد پدافند غیرعامل می باشد که شده اس

 تهران به عنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. 22واقع در منطقه  فرهنگی امام علی

 تحقیقاهداف 

قع وا فرهنگی امام علی-مجموعه اجتماعیهنگی با رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه موردی، تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز فرهدف اصلی: 

 تهران 22در منطقه 

  اهداف فرعی:

 تبیین شاخص های مکان یابی مراکز فرهنگی .1

 تبیین و اولویت بندی میزان اثر گذاری هریک از شاخص ها بر مکانیابی مراکز فرهنگی .2

 پیشینه تحقیق

تهران 22  منطقه هنری و فرهنگی مجتمع مکانی معیارهای در مقاله ارزیابی آزیتا باللی اسکوییخانم  پوریا آذریان سعدآباد و آقای  .1

 مسائل زیر را مورد بررسی قرار دادند:

ت. مجتمع های فرهنگی و هنری یکی از کاربری های مهم برای ایجاد تعامل اجتماعی و شکل گیری مجتمع های زیستی شهری اس

زمانی این مجتمع ها به رسالت وجودی خود دست می یابند که در بستر مناسب شهری و منطقه ای قرار بگیرند که بتواند نقش 

تعاملی و ترکیبی در بافت شهر را ایفا کند. از این رو مکان یابی مجتمع های فرهنگی و هنری اهمیت بسیار زیادی دارد. عالوه بر این 

اسب در شهرها، انتخاب مکان مناسب پیرو الگوهای مدون و مشخص صورت نمی گیرد. یافتن و بررسی این به علت کمبود اراضی من

الگوها در مباحث نظری کمتر دیده می شود. این مقاله در نظر دارد با بررسی عوامل موثر بر مکان یابی مجتمع فرهنگی و هنری با 

لکردی آن بپردازد. در این تحقیق ابتدا به قوانین و معیارهای موجود مکان نمونه موردی شهر تهران به بررسی شاخص های علمی و عم

یابی مجتمع های فرهنگی پرداخته سپس با شناخت کاربری اراضی محدوده سایت انتخاب شده و استفاده از ماتریس های ارزیابی 

این سایت برای ساخت مجتمع فرهنگی و  کیفی موجود در مکان یابی کاربری اراضی شهری، به نتایجی درباره میزان مناسب بودن

 مجتمع مکانی معیارهای ارزیابی.1931اسکوییف. باللی آزیتا سعدآباد، پوریا و )آذریان.تهران پرداخته می شود 22هنری منطقه 

 سوم( هزاره آغاز در وشهرسازی عمران معماری المللی بین همایش ،تهران22 منطقه هنری و فرهنگی
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 اجتماعی عناصر یابی مکان در غیرعامل پدافند در مقاله مالحظات داده دست فرشاد و پربین پنجه و خانم زهرا آتش اهلل حجت آقای .2

 شهری، مسائل زیر را مورد بررسی قرار دادند:

 یم این تهدیدات مقابل در پذیری آسیب کاستن جهت پس است؛ کشور دفاعی عرصه در انکارناپذیر امری افزون، روز تهدیدات گسترش .1

 کردن فلج درپی دشمن دوربرد، تسلیحات دقت گسترش با اخیر های جنگ در. گیرد قرار مدنظر دشمن تجهیزات های قابلیت بایست

 قاومتم ملی،آستانه سرمایه عنوان به حیاتی های زیرساخت بردن بین از با تا باشد می تأثیرگذار و مهم مراکز انداختن کار از با کشور

 کشور برنامهریزی های سیاست اصول صدور در دفاعی و امنیتی مالحضات کشور، کنونی شرایط به توجه با. دهد کاهش را مردمی

 های امروزهسامانه دیگر، سوی از. است ضرورت یک امر، این توسعه از بخشی عنوان به غیرعامل پدافند اصول رعایت و دارد قرار

 قرار همورداستفاد شدت به مراکز یابی مکان در ویژه به دفاع حوزه در گیری تصمیم ابزار از فن یا ماشین یک عنوان به مکانی اطالعات

. شدبا می شهری اجتماعی عناصر مراکز ترین مهم از یکی غیرعامل پدافند رویکرد با یابی مکان بررسی پژوهش، این هدف.گیرد می

 واملع به ادامه در و است، گردیده بیان مختلف های روش و شده پرداخته مرتبط تعاریف بیان به ابتدا هدف، به نیل جهت راستا دراین

 آتش )است. شده داده نمایش مطلوب نقاط( GIS) مکانی اطالعات سامانه از استفاده با ها داده این تلفیق با و شده پرداخته تأثیرگذار

 کنفرانس شهری، اجتماعی عناصر یابی مکان در غیرعامل پدافند مالحظات(1931)فرشاد.  داده، دست . پنجه، حجت اهلل. پربین، زهرا

 پایدار( توسعه و غیرعامل پدافند

 ادبیات تحقیق

 تعیین یک معیار کلی و فراگیر برای مکان یابی کاربری های شهری، به دلیل تفاوت های فرهنگی،طبیعی و غیره، در جوامع متفاوت کاری بسیار

پی هدف واحد) تامین رفاه و آسایش بشری( هستند، در بیشتر موارد وجوه مشترکی  مشکل است. با وجود این،این معیارها در کل جوامع بشری در

 .دارند

 :یابی کاربریهای شهری معیارهای عمومی مکان

 هدف از هر گونه برنامه ریزی شهری و به تبع آن، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، تأمین رفاه اقتصادی، اجتماعی و آسایش شهروندان است.

 حصول آن در مکان یابی کلی کاربریهای شهری، اعم از فرهنگی و غیره، باید معیارهای زیر رعایت شوند:لذا برای 

 یابی شوند.هم و کاربریهای مکمل در کنار هم مکان : مطابق این معیار، کاربریهای ناسازگار باید دور ازالف( سازگاری

 یابی شوند.هولت دسترسی مکان کاربریهای متفاوت باید از نظر فاصله، زمان و سب( آسایش: 

 یابی و اختصاص مکانی به فعالیت خاص،اقتصادی بودن و بهر ه وری آن باید مورد مطالعه قرار گیرد.در مکان ج(کارایی: 

 چشم انداز، عوامل طبیعی و... مدنظر قرار گیرد. ، باید مطلوبیت از نظریابی فعالیت هامکان : در د( مطلوبیت

تصاص زمین به فعالیتهای خاص برای تأمین سالمتی و داشتن شهری سالم، باید به تراکم،استانداردهای سرانه، مسائل زیست در اخه( سالمتی: 

 محیطی، میراث فرهنگی، آلودگیها و غیره توجه شود.

و غیرطبیعی مورد توجه قرار  یابی کاربریها باید امنیت و تأمین جان ومال مردم و منابع عمومی در مقابل حوادث طبیعیدر مکان و( ایمنی: 

 (1933بگیرد.)رحمانپور،
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 فرهنگی:مراکز  ییابی کاربر مکان اختصاصی معیارهای

هنری ساختمانی  است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند.در -طبق تعریف سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مرکز فرهنگی

برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه ها و هنرهای گوناگون مانند هنری معموال شرایطی -مرکز فرهنگی

 نگارگری،کوزه گری و جز اینها فراهم می گردد.

کاربری فرهنگی در مجموعه های  اوغات فراغت در زمینه مکان یابی بیشتر بررسی می گردد و گاهی در کنار مجموعه های فرهنگی، مجموعه 

رزشی،پارکها و فضای سبز قرار می گیرند.در منشور آتن برای بافت فیزیکی  شهر چهار نوع  کاربری در نظر گرفته شده است که یکی از های و

نی صات مکامهمترین آنها کاربری گذران  اوقات  فراغت است.کاربریهای اوقات فراغت بر حسب مقایس عملکردی در سطح شهر و منطقه آن مشخ

، میزان استفاده و شعاع دسترسی طبقه (. تجهیزات اوقات فراغت را باید بر اساس ظرفیت ،وسعت،جاذبه فضایی1932دی)پورمحممتفاوتی دارندو

 بندی کرد و تجهیزات متناسب را فراهم آورد. بر این اساس تجهیزات اوقات فراغت محله می تواند شامل فضای سبز، همانند باغچه ای کوچک یا

  (.1932کتابخانه باشد.)پورمحمدی، امکانات فرهنگی مانند

 شاخص ها و الگوهای بکار گرفته شده در مکان یابی مراکز فرهنگی به شرح زیر است:

 هرچه تراکم مسکونی بیشتر باشد،جمعیت بیشتری در آن ساکن خواهد بود.جمعیت نیز عامل تعیین کننده در احداث تراکم مسکونی :

 و ایجاد مراکز فرهنگی می باشد.

 هرچه فاصله مراکز فرهنگی از پارک کمتر باشد گزینه مناسب تری است و کارایی آن بهتر می باشد.:کاربری فضای سبز 

 از تراکم این واحدها در یک قسمت جلوگیری شود و این مراکز در جاهایی به وجود آید که تعداد آنها  :کاربری مراکز فرهنگی موجود

 کم و یا اصال موجود نیست.

 همجواری و نزدیکی به مراکز آموزشی)دبیرستان،راهنمایی و آموزش عالی( که به عنوان اصلی ترین استفاده  :ز آموزشیوجود مراک

 .کنندگان مراکز فرهنگی می باشند از شاخص های مهم در مکان یابی می باشد

 (.1:01933یکی از شاخص ها به عنوان محور دسترسی تعریف گردیده است.)لطفی و دیگران،:شبکه معابر 

 :به شرح زیر است از دیدگاه پدافند غیر عامل اداری،فرهنگی و خدماتی شاخص ها و الگوهای بکار گرفته شده در مکان یابی

 بهره برای آمریکا نظامی نیروهای که است آن مؤید اخیر، دهه دو طول در گرفته انجام مدرن های جنگ روی بر شده انجام تحقیقات و مطالعات

 مدنظر و منابع از موردنیاز اطالعات آوری جمع به اقدام با مقابل، کشور در تهاجم مورد اهداف به خود تهاجم نمودن آمیز موفقیت و بهتر گیری

 مطالعه مورد معیارهایمینمایند.   انتخاب را هدف بهترین نهایی، کمی ارزیابی و مربوطه موفقیت میزان در تأثیرگذار کیفی های مؤلفه دادن قرار

 تشخیص قابل کارور ماتریس عنوان با گردیده ثبت مربوطه منابع در مختلف کاربردهای با اجرایی و قبول مورد نظریه یک عنوان به که بررسی و

 و مطالعات طول در .است هدف بهترین انتخاب یا اهداف بندی اولویت گانه شش معیارهای اول حروف جمع ”کارور“ اختصاری کلمه .است

 ریالی و ارزی بازدهی و مستحدثات اقتصادی ارزش عنوان با گردیده محسوب هفتم معیار واقع در که دیگری معیار بعدی، تکمیلی های بررسی

 .گردید اضافه گانه شش بهمعیارهای است جهان عمومی افکار در هدف تخریب تأثیر حقیقت در که آن
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 دشمنمعیارهای هفت گانه انتخاب بهترین هدف از سوی -1-جدول 

 حروف اول هدف اولویت معیارهای ردیف

 C (criticality)اهمیت و حساسیت هدف  1

 access ability A) (قابلیت دسترسی هدف 2

 R (recuper ability)قابلیت مرمت و احیای مجدد هدف  3

 V (vulnerability)آسیب پذیری هدف 4

 E (effect)تاثیرپذیری هدف 5

 R (recognize ability)قابلیت کشف هدف  6

 CARVER نام ماتریس یا مجموع حروف اول ---

 یا  (Economic Worth) آن مخفف که EW یا EVوریالی ارزی بازدهی و مستحدثات اقتصادی رزشا 7

(Economic Value)است 

 

 

 نظامی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ارزش و حساسیت اهمیت، میزان حقیقت در هدف حساسیت و اهمیت هدف: حساسیت و اهمیت (الف

 .است هدف امنیتی

 مواجه بدون دور راه از شلیک یا فیزیکی طرق به سهولت به بتواند دشمن که است دسترسی قابل صورتی در هدف هدف: دسترسی قابلیت (ب

 های سامانه :از عبارتند هدف به دسترسی در تأثیرگذار مالحظات .دهد انجام را خود مأموریت و رسیده هدف به مصنوعی یا طبیعی موانع با شدن

 از مصنوعی موانع طبیعی، منابع و عوارض منطقه، در هوایی پدافند موجود تسلیحات مراقبتی، و تجسسی تجهیزات خطر، اعالم و هشداردهنده

 آب شرایط (،عمیق نیمه یا عمیق سطحی،زیرزمینی،) هدف مکانی موقعیت هدف، اندازه هدف، فاصله و عمق ای، سازه و حفاظتی دیوارهای قبیل

 .انقضا و پوشش ریلی، و ای جاده نقل و حمل سیستم هوایی، و

 خسارت ایجاد و اصابت و گیری هدف از بعد که است مفهوم بدین هدف مجدد احیای و مرمت قابلیت هدف: مجدد احیای و مرمت قابلیت (پ

 :از عبارتند هدف مجدد احیای و مرمت در تأثیرگذار عوامل و مالحظات .برگرداند اول حالت به و ترمیم را آن توان می زمان مدت چه در آن، به

 برای موجود یدکی قطعات و تجهیزات مهندسی، تجهیزات و سنگین های جرثقیل :قبیل از محل در موجود تجهیزات و امکانات تسلیحات،

 در ماهر و متخصص انسانی نیروی تعمیراتی، امکانات هدف، نبودن بفرد منحصر دیده، خسارت و معیوب قطعات و تجهیزات تعمیر، و جایگزینی

 .بحران با مواجهه جهت سازماندهی و آمادگی میزان اقتصادی، تحریم حریق، اطفای تجهیزات دسترس،

 تهاجم صورت در و بوده خطرپذیر تهدیدات، مقابل در سهولت و راحتی به که است پذیر آسیب صورتی در هدف یک ت(آسیب پذیری خطر:

 اهداف هدف، ساختار و ماهیت :از عبارتند هدف پذیری درآسیب تأثیرگذار عوامل و مالحظات .گردد مواجه زیادی تلفات و خسارات با دشمن

 .پرخطر اقالم و مواد مکانی، نامناسب موقعیت تأسیسات، و تجهیزات انسانی، نیروی :شامل دسترس در موجود

 .است تهاجم انجام از پس امنیتی و نظامی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تأثیرات میزان هدف، یک تأثیرپذیری از منظور هدف: تأثیرپذیری (ث

 .است ارزیابی قابل محلی و ای منطقه سراسری، سطح سه برمبنای اهداف به حمله تأثیرات

 و تجهیزات منابع، توسط هدف شناسایی و تشخیص میزان حقیقت، در هدف شناسایی و کشف قابلیت: هدف شناسایی و کشف قابلیت (ج

 و آب شرایط :از عبارتند هدف شناسایی و کشف قابلیت بر تأثیرگذار مالحظات .است مختلف شرایط در دشمن اطالعاتی و شناسایی های سامانه

 .هدف پوشش و اختفا استتار، وضعیت هدف، آثار و عالیم هدف، پیچیدگی هدف، اندازه هوایی،



6 

 

 تأثیر میزان حقیقت در هدف، ریالی و ارزی بازدهی و مستحدثات اقتصادی ارزش :ریالی و ارزی بازدهی و مستحدثات اقتصادی ارزش(ح

 ارزش است ممکن مثال عنوان به .است عمومی انظار در اقتصادی هدف یک اعتبار و ارزش کاهش میزان و جهان عمومی افکار در هدف تخریب

 ریال یا و دالر مشخصی مقدار . گردید هزینه آنجا در ایران اسالمی جمهوری سوی از که ریالی و ارزی اعتبار میزان و بوشهر نیروگاه اقتصادی

 .است باالتر بسیار جهانی افکار در و عمومی مجامع مانند N در تأسیسات این ولی باشد

 محدوده مورد مطالعه

 فرهنگیتهران و توزیع مراکز  22شهر تهران،منطقه 

ی غنتهران بـه لحاظ موقعیت جغرافیایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استقرار در دامنه های جنوبی رشته کوه های البرز، منابع سرشار و 

شکی خ آب و شرایط آب و هوایی معتدلی را به ارمغان آورده است. دامنه ها و دره های کوهپایه ای البرز شرایط ویژه ای را برای گریز از گرما و

 بیابان های جنوبی در اختیار قرارداده است. دشت های جنوبی به جز مناطق شوره زار و کویری، بستر مناسبی برای استقرار کشاورزی و انواع

 فعالیت های این بخش به شمار می آید. از نظر موقعیت مکانی با توجه به شرایط و ساختگاه تهران برای استقرار جمعیت، نوعی مرکزیت مکانی

برای دسترسی و مدیریت سرزمین را در اختیار دارد. نگاهی به جغرافیای سرزمین ایران و توزیع فضایی جمعیت و الگوی سکونت، این موقعیت 

ویژه و ممتاز را به خوبی نشان می دهد. مشکالت متعدد زیست محیطی موجود مانند آلودگی های مختلف در محدوده تهران بیش از آن که 

 نامناسب مکانی باشد، از فشار مفرط و عدم توجه به توان های محیطی این بخش از سرزمین بوده است.  ناشی از شرایط

 

 شهر تهران 22منطقه 

 
هکتار آن جزء محدوده خدماتی است( معادل دو  :::1شهرداری،واقع در شمال غرب تهران،با وسعتی حدود ده هزار هکتار )بیش از  22منطقه 

شهر تهران،به عبارتی یک هفتم مساحت شهر را تشکیل می دهد.این منطقه با شرایط اقلیمی و جغرافیایی از شمال به برابر بزرگترین منطقه 

کرج،از شرق به مسیل کن و از غرب به حوزه استحفاظی شهرستان -متر کوهپایه های البرز،از جنوب به آزاد راه تهران ::11-::13ارتفاعات 

 (31آبان -تهران 22طرح تفصیلی منطقه -مشاور شارستانکرج محدود می گردد. . )مهندسین 

 22بر پایه یک برداشت نسبی و کلی بر پایه پویش تاریخی تهران و بر اساس شواهد آماری چند دهه اخیر ویژگی های کلی بافت شهری منطقه 

 به شرح زیر دانست:

وم آزادی،اراضی طبیعی دارای چشم اندازهای بدیع و دریاچه چیتگر، حاوی منطقه مسکونی نوساز و جدیداالحداث به همراه پارک چیتگر و استادی

رح ط-مراکز آموزش عالی متعدد، باغ گیاه شناسی ملی همچنین اراضی نظامی و پادگان های متعدد و ... می باشد. . )مهندسین مشاور شارستان

 (31آبان -تهران 22تفصیلی منطقه 

 .نمایش می دهد شکل زیر تقسیمات قرارگیری شهر در کشور را

 

 (1931)آذریان سعدآباد.پوریا و باللی اسکویی.
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 مجموعه اجتماعی،فرهنگی امام علی 

بزرگراه همت شهر تهران، مجموعه اجتماعی،فرهنگی امام علی می باشد.این مجموعه واقع در  22یکی از مجموعه های فرهنگی موجود در منطقه 

 یدالب سیستم با سینمای سالن به مجهز مرکز اینن می باشد.به عالوه، گلستان، خیابان یاسمورودی شهرک غرب، ابتدای آزادگان جنوب، 

 سالن، مجموعه زیر شاپ کافی با همراه مناسب بسیار انتظار سالن همایشی، استاندارد صندلی عدد ۰۵۳ همراه به تئاتر آمفی سالن دیجیتال،

ل که در این مقاله به تحلی .میباشد ای حرفه برداری تصویر قابلیت و کامل صورت به صدا و نور سیستم نفر،۰۵۳ ظرفیت به اختصاصی پارکینگ

ر د شکل زیر قرارگیری مجموعهبر اساس رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته می شود. علی امام اجتماعی،فرهنگی مجموعهمعیارهای مکان یابی 

 به مجموعه را نمایش می دهد. سایت و همچنین دسترسی ها

 

 
 )برداشت میدانی گرداورنده(                                            

 معیار ها و شاخص هاتجزیه و تحلیل 

های کیفی به کمی راه های مختلفی وجود دارد که روش همساز و منطبق با این پژوهش، روش تجزیه و تحلیل سوات می تبدیل معیارجهت به 

در این نوع از تجزیه و تحلیل، عوامل داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد تا فرصت ها،تهدیدها و نقاط قوت و ضعف موضوع مورد  باشد.

ن یبررسی قرار میگیرد و نقاط قرصت، تهدید ها و نقاط قوت،ضعف ها مورد شناسایی و برای رویارویی با آن بهترین راهبرد تدوین می شود. بر ا

 SOقوت و فرصت )(،  WT (ضعف و فرصت (،ST(، قوت و تهدید ) WTاهبرد های مختلف در دسته های ضعف و تهدید )اساس، ر

 (1931)نخعی،باقرزاده،.(

 

 

 

 

 

 

 (1931)نخعی،باقرزاده،            

 فرصتها-قوت ها فرصتها-ضعف ها              

 تهدیدها-هاقوت  تهدیدها-ضعف ها               

WO             SO 

WT                 ST 
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پس از تشکیل ماتریس سوات، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی را تشکیل داده می شود. بدین صورت که برای عوامل داخلی و خارجی 

اساس آن نمودار را طراحی تا نوع راهبرد به دست ماتریس ارزیابی تشکیل داده و امتیازدهی کرده و در نهایت با نمره نهایی به دست آمده و بر 

 (1931آید. )نخعی،باقرزاده،

 بررسی عوامل داخلی

در این بخش به بررسی عوامل داخلی در قالب نقاط قوت و ضعف پرداخته می شود که با بررسی های میدانی و جمع آوری نظرات کارشناسان به 

 دست آمده است:

  ردیف

 

 
 

 نقاط قوت
 

 ضریب عوامل
0-1 

 رتبه
𝟏 ≤ 𝒙 ≤ 𝟒 

امتیاز 

 نهایی

وجود فضای باز به وسعت مناسب در نزدیکی سایت جهت توسعه  1

 پروژه و اسکان کمپ امداد در زمان بحران
2.2 3 2.0 

 2.2 2 2.1 وجود زیر ساخت های ابتدایی مانند آب،برق،گاز،مخابرات 2

 2.20 1 2.20 دسترسی به دو خیابان اصلی 3

4  

 

 نقاط ضعف

 2.3 2 2.10 عرض کم خیابان مجاور مجموعه

 2.10 1 2.10 عدم وجود اماکن عمومی در مجاورت زمین طرح )مسجد و کتابخانه( 0

 2.40 3 2.10 قرارگیری در نزدیکی مسیر مسیل و گسل کن  0

 2.0 3 2.2 قرارگیری در مجاورت بافت پرتراکم مسکونی 7

 2.30 ----- 1 جمع کل 

 

 قوتبه نقاط  ضعفبدست آمده است، مشخص می شود که در بخش عوامل داخلی، نقاط  2391با توجه به اینکه عدد نهایی در این بخش معادل 

 است.غلبه نموده 

 بررسی عوامل خارجی

نظرات کارشناسان به در این بخش به بررسی خارجی در قالب نقاط فرصت و تهدید پرداخته می شود که با بررسی های میدانی و جمع آوری 

 دست آمده است:

  ردیف
 
 

 فرصتنقاط 
 

 ضریب عوامل
0-1 

 رتبه
𝟏 ≤ 𝒙 ≤ 𝟒 

امتیاز 

 نهایی

در نزدیکی  22بیمارستان تریتا و سایر درمانگاه های منطقه وجود  1

 مجموعه
2.2 3 2.0 

 2.0 3 2.2 به مجموعه 22نزدیک بودن آتش نشانی های موجود در منطقه  2
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 2.2 2 2.1 وسائل حمل و نقل عمومی )اتوبوس، تاکسی(دسترسی به  3

0  

 

تهدیدنقاط   

 

 2.2 2 2.1 قرارگیری در نزدیکی اتوبان آزادگان و ایجاد آلودگی صوتی

 2.1 1 2.1 قرارگیری در نزدیکی اتوبان آزادگان و ایجاد آلودگی هوا 7

 2.40 3 2.10 قرارگیری در نزدیکی پهنه و فضای نظامی 8

 2.40 3 2.10 قرارگیری در محدوده نزدیک به ساختمان های با اهمیت 

 2.0 ----- 1 جمع کل

 

بدست آمده است، مشخص می شود که در بخش عوامل خارجی ، فرصتها  به تهدیدها  :231با توجه به اینکه عدد نهایی در این بخش معادل 

 غلبه نموده و از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

 انتخاب استراتژی بهینه

 بر اساس نتایج بدست آمده از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، شکل زیر قابل ارائه خواهد بود:

 عوامل داخلی تاثیرگذار 

 

 

عوامل 

خارجی 

 تاثیرگذار

 استراتژی محافظه کارانه استراتژی تهاجمی

 

 استراتژی رقابتی

 

 استراتژی تدافعی

 

 :محافظه کارانه نتیجه گیری و ارائه راهبردهای اساسی منطبق با استراتژی 

اصول و شاخص های مکان  ن یابی مجموعه فرهنگی امام علی بابر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده، این نتیجه حاصل شد که مکا

ارانی نقاط ضعف نیز می باشدکه بر نقاط قوت در عین وجود فرصتها به تهدیدها، دپدافند غیرعامل  یابی کاربری آموزشی با رویکرد

استفاده از نقاط قوت و به منظور راهکارهایی به خصوص در زمان بحران و جنگ،  جموعهلذا برای افزایش کارایی م .غلبه نموده است

 :فرصتهای موجود در منطقه به شرح زیر ارائه شده است

 امن و پناهگاه در اطراف سایت.گسترش بنای مورد نظر در جهات مختلف و تعبیه فضاهای  (1
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ایجاد فضاهای سبز و کاشت درخت در فضای باز اطراف سایت به منظور کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از اتوبان آزادگان، و  (2

 همچنین امکان اسکان کمپ های امداد در زمان بحران.

 .توجه به پتانسیل های اطراف سایت از جمله مراکز امداد و آتش نشانی (9

 توجه به پتانسیل های رشد اقتصادی منطقه با توجه به نرخ رشد جمعیت. (1

تعبیه  ایستگاه های اتوبوس و تاکسی و سایر وسایل نقلیه در اطراف سایت با توجه به جمعیت رو به رشد منطقه و خصوصا مراجعان به  (1

 مجموعه

 منابع

 .مسلح جغرافیایی نیروهای سازمان دوم،انتشارات چاپ شهری؛ امنیت ، (1931بهمن،) کارگر، .2

 .یزد دانشگاه سوم، انتشارات چاپ شهری؛ اراضی کاربری ریزی برنامه ، (1931) اله، کرامت زیاری، .9

 همایش تهران،22 منطقه هنری و فرهنگی مجتمع مکانی معیارهای ارزیابی(.1931) اسکویی باللی آزیتا. سعدآباد،آذریان .1

 سوم هزاره آغاز در وشهرسازی عمران معماری المللی بین

 ،شهری اجتماعی عناصر یابی مکان در غیرعامل پدافند مالحظات(1931) فرشاد. ،داده دست . ، زهراپربین ، حجت اهلل.پنجه آتش .1

 پایدار توسعه و غیرعامل پدافند کنفرانس

 (، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،تهران،سمت.1932پور محمدی،) .1

(. ارزیابی مراکز فرهنگی و ورزشی به جهت مکان یابی و احداث 1933لطفی،ح. ایرانخواه،س. دشتی برنجه،ر . صادقی، ب. ) .7

شهرداری تهران، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط شماره،  19مطالع موردی: منطقه  -GISاین مراکز با استفاده از سیستم 

 :1شماره 

 پدافند سراسری همایش شهری. چندمنظوره پناهگاههای مکانیابی بر مؤثر . معیارهای(1932) روستایی،سعید و خزایی،صفا. .3

 فریب و اختفا استتار، بر تأکید با مهندسی و علوم در غیرعامل

 (. مبانی کاربردی در تدوین طرح تحقیق.انتشارات جهان جام جم.1931نخعی،جالل.باقرزاده،افضل.) .3

 .1931آبان -تهران 22منطقه رح تفصیلی ط-مهندسین مشاور شارستان .:1
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