بررسی علل و تبیین مؤلفه هاي توسعه پايداردرطراحی حاشیه رودخانه هاي درون شهري
(مطالعه موردي حاشیه رودخانه کن)
چكیده
درمقاله بخش مطالعات شناخت و تحلیل وضع موجود ارائه گردیده است  .در اینجا باید ذکر شود که بررسی به صورت مطالعه ای هدفمند
پیگیری شده و در هریک ا ز مطالعات موضعی ارائه شده تالش شده است تا از ذکر اطالعات غیر ضروری پرهیز گردد و اطالعات ارائه شده
در ارتباط با طراحی پایدار در جداره رودخانه در پیوند با مطالعات نظری و تجارب جهانی به طور خاص مورد تحلیل قرار گیرد .
در نتیجه ساختار اصلی مطالعات شناخت این بخش شامل شناخت مناطق  ٥و ٢٢که بسترشهریرودخانه کن است  ،می شود در مرحله
بعد به شناخت مقیاس خرد رودخانه و محدوده طراحی پرداخته می شود  .در پایان جمع بندی مطالعات شناخت و تحلیل وضع موجود
در قالب تجزیه و تحلیل سوات ارائه گردیده است .
وازه هاي کلیدي :توسعه پايدار  ،طراحی شهري پايدار  ،مطالعات شناخت و تحلیل ،حاشیه رودخانه کن ،تجارب جهانی،
جداره رودخانه

1

مقدمه
انسان ها و سکونت گاه های آنها به کیفیت تجدید پذیر محیط طبیعی برای ایجاد رفاه و سالمت نیازمندند  .با این نگاه مدت زیادی است
متخصصان در حوزه مرتبط با محیط شهری مانند فردریک ( )٠٧٨١و ابنزر هاوارد ( ، )٠٧٨٧شیوه های متفاوتی برای ظهور طبیعت در
شهر پیشنهاد نموده اند  .با وجود ارزشمندی این تفکرات این طبیعت است که زیر سلطه انسان قرار دارد و ارزش های ذاتی آن در زیر الیه
های عملکردی مورد نظر بشر نادیده گرفته می شود .
پیش از روش های ساخت و ساز مدرن ،الگوهای سکونت بیشتر از شکل توپوگرافی یک منطقه و منابع آب و غذا اثر می پذیرفت  .با آسان
ترشدن حمل و نقل  ،شهر ها ناگهان گسترش یافتند و مساله جدایی شهر از طبیعت پدید آمد  .هزینه جدایی طبیعت از شهر کاهش
کیفیت زندگی بود  )Manford , ٠٨9٠( .افراذ بسیاری مانند اسپیرن ( )٠٨٧٥به دنبال پیوند طبیعت و شهر برای دستیابی به مکان
طبیعی برای ایجاد « فرم شهری شاخص  ،خاطره انگیز و نمادین » بودند  .مایکل هاگ ( )٠٨٨٥نیز از افرادی بود که به بحث در مورد
محیط های طبیعی درون شهری و نقش آنها در هویت بخشی محیط پرداخت  .کتاب هاگ با عنوان شهر و فرایند های طبیعی  ،طبیعت
در شهر را کالبدشکافی کرد و تصویری از فرایند های طبیعی آسیب دیده اما هنوز موثر ترسیم نمود  .پایداری شهری به در آمیختن بستر و
طراحی شهری با تاکید در احیای پوشش گیاهی  ،ایجاد پارک هایی که آلو دگی و اثر گرمایی را کاهش دهند  ،محافظت از منابع آبی و
افزایش تنوع گونه ها و ایجاد فعالیت هایی که در بستر طبیعت هم سبب رشد آن و هم احیای طبیعت شود  ،می توان بیان کرد .
به منظور دستیابی به درک بهتر ادبیات موضوع مورد پژوهش به بررسی تعاریف واژگان اصلی از جمله توسعه  ،پایداری  ،توسعه پایدار،شهر
پایدار و پایداری شهری و  ...پرداخته و سپس اندیشه و اصول نظریه پردازان در مورد طراحی شهری پایدار موردبررسی قرار گرفته است .
یکی از این اصول توجه به عوامل طبیعی که جزء ساختار اصلی شهر هستند و یکی از عوامل مهم پایداری  ،رودخانه های شهری می باشند
و تاثیر آنها برشهر و چگونگی حفاظت و ترمیم آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نقش آنها نیز از موارد دیگر بررسی در بخش مبانی
نظری است  .در نهایت جمع بندی اصول بدست آمده می تواند مبنای طراحی موردی قرار گیرد .

ويژگی هاي طبیعی رودخانه کن
رودخانه کن یاسولقان رودی به طول  ۳۳کیلومتر است که از رشته کوه توچال سرچشمه گرفته ،از تهران گذشته ،و در جنوب تهران خشک
میشود .این رود امروزه پرآبترین رودی است که از تهران میگذرد .قرار است ساالنه حدود پنج میلیون متر مکعب از آب این رودخانه را
برای دریاچه چیتگر منطقه  ٢٢اختصاص دهند که در سال های  ٠۳٨٠-٠۳٨٢به بهره برداری رسیده است (.تصویر ) ٠-۳
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تصویر  : ٠-۳موقعیت رودخانه کن روی نقشه  ،ماخذ  :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس .بررسی طرح جامع تهران .

این آب در گذشته چندان نقشی در وضع تهران نداشت و بعدها مرز غربی تهران بزرگ  ٢١منطقهای شد واز زمانیکه که
مناطق  ٢٠و  ٢٢شهرداری به آن اضافه شد و مرز شهرداری تهران را به مرز شهرداری کرج متصل کرد ،یکی از رودهای تهران به حساب
میآید( تصویر .)٢-۳رودخانه کن درغربی ترین قسمت دامنه های جنوب البرزومشرف به تهران واقع شده وبه عنوان بزرگترین رودخانه
ورودی تهران شناخته می شودکه دارای رژیم جریان دائمی میباشد.حوزه آب ریزرودخانه مذکوردرحدفاصل رودخانه هایک
رج،فرحزادوحصارک واقع شده ومساحت حوزه آبریزآن۳۳۳کیلومترمربع بوده ودارای٢١١کیلومترمربع حوزه برون شهری میباشدوارتفاع
بلندترین نقطه این حوزه۳٧۳١مترازسطح دریااست.

3

تصویر  :٢-۳ساماندهی رودخانه کن به عنوان یک محورسبزشمالی–جنوبی  ،ماخذ  :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس .بررسی طرح
جامع تهران .

آب و هوا
اقلیم منطقه تحت تأثیر توده های هوایی مدیترانه قرار دارد  ،این منطقه دارای آب و هوای مناطق کوهستانی و مرتفع سرد تا معتدل است
به همین خاطر دارای زمستان های سرد و فصل یخبندان نسبتاً طوالنی و تابستان های خنک و نسبتاً مرطوب است  .در این منطقه اغلب
اوقات هوا آفتابی و روزهای ابری بیشتری در ماه های زمستان و بهار بوده و در تابستان و اوایل پاییز به حداقل می رسند  .آمارها طی یک
دوره  ٢٥ساله نشان می دهند که متوسط دمای روزانه در حوزه آبخیز کن در فصل تابستان بین  ٢٥/٧تا  ۳١/٧درجه سانتی گراد و در
فصل زمستان بین  ۳/٠تا  ٠١/٥درجه سانتی گراد می باشد  .متوسط بارندگی در حوزه آبخیز کن  9٢٥/٧میلی متر می باشد ( وزارت جهاد
سازندگی ) ٠۳٧٢ ،
وضعیت کلی اقلیم منطقه که با استفاده ایستگاه هواشناسی مهرآباد طی یک دوره  ٠٥ساله مطالعه شده است  .آمار ها نشان دهنده که
متوسط دمای روزانه فصل تابستان بین  ٢٥/۳تا  ۳١/۳درجه سانتی گراد و در فصل زمستان بین  ۳/٠تا ٠١/٥درجه سانتی گراد می باشد
بر رسی دوره های تداوم در سال به طور متوسط نشان می دهد که بیش از  ٢ماه آبدهی رودخانه بیش از متوسط آبدهی رودخانه بوده و می
توان حداقل سه متر مکعب ار آن را مورد استفاده قرار دهد  .این دوماه بیشتر در ماه های اسفند تا اردیبهشت اتفاق می افتد  ( .شرکت
بازار مصالح ساختمانی شهر )۳-٢ :٠۳٨٥ ،

موقعیت طبیعی و شكل زمین
-

ارتفاع  :ارتفاع متوسط حوزه  ٢٧٢٧/٨متر از سطح دریا می باشد

-

شیب  :متوسط حوزه کن در حدود  ٧۳/٥درصد برآورده گردیده است .

-

جهت  :دامنه های آن بیشتر جهت های رو به غرب و شرق دارند و یال ها عموماً به سمت جنوب کشیده شده و شیب

دارند  .دامنه های رو به جنوب و رو به شمال از نظر وسعت در درجات بعدی قرار دارند ( .جهاد سازندگی ) ٠۳٧٢ ،

منابع فیزيكی
هیدرولوژي و منابع آبی
منابع آبی این حوزه شامل روان آب های سطحی موقتی  ،دائمی و ذخایر نفوذی است  .ذخایر آب زیر زمینی به مفهوم سفره های رسوبی
آبرفتی در منطقه وجود ندارد  ،روان آب های منطقه حاصل سازندگی های باران و برف می باشد  .وجود ذخایر برفی در ارتفاعات شمالی
باعث وجود داشتن یک جریان پایه در رودخانه کن شده است  .ذوب تدریجی برف و نفوذ آن در درز و شکاف سنگ های موجود باعث
ایجاد چشمه ها ی متعددی در سرآبخیزهای امام زاده داوود  ،تالون  ،رندان  ،سنگان و کشار شده است .
رودخانه های حوزه مرتفع سرچشمه گرفته و به همین دلیل از شیب باالیی برخوردار هستند  .مهمترین آبراهه حوزه  ،رودخانه کن می
باشد که از ارتفاعات مشرف به امام زاده داوود سرچشمه می گرفته و تا خروجی حوزه ( مناطق مسکونی کن ) ادامه دارد  .از دیگر آبراه
های مهم حوزه می توان از سولقان  ،لوالن  ،تالون و کشار نام برد .
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ويژگی هاي بستر شهري رودخانه ( مقیاس کالن )

رود دره هاي تهران
ارتفاعات شمال تهران از جمله مهمترین تفرجگاهی شهر تهران به شمال می آیند که مورد استقبال وسیع شهروندان تهرانی قرار گرفته
است  .دره های مشرف به شهر تهران از قدیم االیام  ،محل تفریح و تفرج شهروندان تهرانی بوده است ( .لقایی )۳١ ،٠۳٨٥ ،
شهرتهران درکوه پایه دامنه جنوبی البرزبرروی سه مخروط افکنه بزرگ جاجرود،کن وکرج قرارگرفته است.محدوده فعلی شهرتهران ازشمال
به دامنه های جنوبی البرزوارتفاعات یکه سلسله جبال البرزراتشکیل میدهند،ازشرق به حوزه رودخانه جاجرود،کوههای
حکیمیه،هزاردره،خاک سفید،سیاه غاروترکمن،ازجنوب به کوه بی بی شهربانو،شهرری،جعفرآباد،بهشت زهرا،سعیدیه،واوانوگلستان وازغرب
به وردآورد،قلعه حسنخان،شهریار،عبدل آبادورباط کریم محدودمیشود .ارتفاعات مهم شمال تهران به ترتیب ازشرق به غرب
عبارتندازکوههای مل سیون،سیاه آبدره،توچال،رندان،چالتاجی،کرلو،لیچه،می جارکوکوه نوبت( .تصویر )٨-۳موقعیت عمومی شهرتهران
ورودخانه های اطراف آن رانشان میدهد.

تصویر  : ٨-۳موقعیت عمومی شهرتهران ورودخانه های اطراف آن رانشان میدهد  ،ماخذ  :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس .
این رودهای فصلی با رژیم سیالبی در شمال تهران می باشد که با و جود فصلی بودن مقدار زیادی آب به سمت پایین می آورند  ،و در واقع
از شریان های حیاتی تهران می باشند  .نقش مهمتر این رودها  ،عالوه بر تامین منابع آب  ،عملکرد آها به عنوان کریدور طبیعی و زیست
محیطی بین نواحی شهری از باال دست و پایین دست و بالعکس می باشد .
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تصویر : ٧-۳محورهای شمالی -جنوبی(کن،فرحزاد،درکه،دربند،ری،دارآباد–ری)  .ماخذ  :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس .بررسی طرح
جامع تهران

تصویر :٨-۳محورهایشرقی -غربی(سبزهمت،انقالب،بعثت شوش)  ،ماخذ  :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس .بررسی طرح جامع تهران

ويژگی هاي مصنوع
این رودخانه طویل به علت عظمت و مقیاس شهری و فرا شهری آن بسیاری از شریان های شهری و فراشهری را قطع می کند  .عمده
ترین شریان های شهری که این رود خانه عظیم قطع می نماید از شمال به جنوب عبارتند از  .٠ :بزرگراه ایران پارس  .٢بزرگراه شهید
همت  .۳بزرگراه آیت اهلل کاشانی  .۳بزرگراه رسالت  . ٥مسیر متروی تهران –کرج  .9آزادراه تهران – کرج  .٨جاده مخصوص کرج .٧
بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج )  .٨راه تهران – تبریز  .٠١آزاد راه تهران – ساوه  .٠٠بلوار یافت آباد  .٠٢آزادراه آزادگان  .٠۳جاده ساوه .
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که بر اساس حوزه مشخص شده فقط شناخت در مناطق  ٥و  ٢٢صورت می گیرد به این علت که در منطقه  ٢٠به علت کاربری نظامی
د سترسی به اطالعات مقدور نمی باشد و در مناطق دیگر به علت کاربری های صنعتیبهترین منطقه برای طراحی فضای شهری مناطق ٥و
 ٢٢می باشد .طبق (تصویر )٠٠-۳تمام معابر شهری تهران مشخص شده است وجانمایی رودخانه کن نیز به طور مشخص در آن نشان
داده شده است .

تصویر  : ٠٠-۳نقشه معابر شهری تهران و جانمایی رودخانه کن  ،ماخذ  :شهرداری تهران
نظام حمل و نقل
آزادراه تهران – کرج  ،بزرگراه مخصوص کرج  ،بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج )  ،آزادراه کمربندی جنوب تهران ( آزادگان )  ،آزادراه
کمربندی غربی که منتهی به آزادراه شمال ( چالوس ) در دامنه غربی رودخانه کن می شود و آزادراه تهران – ساوه شبکه معابر فراشهری
حوزه را تشکیل می دهند .
آزادراه شهید همت  ،اتوبان رسالت ( بلوار اندیشه )  ،خیابان دهکده المپیک  ،بزرگراه آیت اهلل کاشانی  ،جاده شرقی استادیوم آزاده  ،جاده
شمالی و غربی استادیوم آزادی  ،بلوار آسیا  ،بلوار جنت آباد  ،بزرگراه ایرانپارس  ،جاده  ۳٥متری حصارک  ،خیابان چوگان .
بلوار آسیا  ،بلوار کوهسار  ،بلوار دهکده المپیک  ،مهمترین مسیر موجود در جهت دستیابی به حوزه آبخیز کن  ،جاده آسفالته امام زاده
داوود می باشد که امکان دسترسی به روستاهای کشار پایین و باال  .سنگان پایین و سنگان وسط و باال و امام زاده عقیل  ،رندان  ،کیگاه ،
امام زاده داوود را فراهم می کند ( مهندسین مشاور آرمانشهر . ) ٠۳٧٠ ،
منابع اجتماعی – اقتصادي
با توجه به بافت های مسکونی منطقه و نیازهای متعدد شهروندان مناطق  ٥و ، ٢٢از نظر روحی و جسمی و گذراندن اوقات فراغت و ...
نیازهای فرهنگی  ،آموزشی دراین منطقه نسبتاً جوان کامالً محسوس است  .همچنین با توجه به هرم سنی شهروندان و جمعیت بیشتر
جوانان و نوجوانان محدوده نیازهای ورزشی شهروندان کامالً مشهود است  ( .وزارت جهاد ) ٠۳٧٢ ،
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کاربري
این منطقه که در مزر مناطق  ٢٠ ،٠٧ ،٨ ،٥،٢٢می باشد  ،شامل مراتع  ،اراضی  ،تأسیسات و جاده و مناطق مسکونی می باشد  .مراتع با
وسعت  ٠٠٢٧٢/٧هکتار  9٢/۳9درصد  ،اراضی کشاورزی  ،مسکونی  ،تأسیسات و جاده ها با وسعت  ۳٠٢هکتار  ٠/٨٢درصد اراضی صخره
ای و سنگی با وسعت  9٧٨٨/٢هکتار با  ۳٥/٨٢درصد می باشد ( شهرداری تهران) از جمله مهمترین خصوصیات این رودخانه در
رديف
٠

نوع کاربري

همجواري کاربري ها با رودخانه

نام کاربري

شرک های دهکده المپیک  ،چشمه  ،راه آهن  ،اندیشه  ،زیاددشت  ،اکباتان و سازگار
مسکونی
......

٢

پارک ارم  ،پارک چیتگر  ،پارک های محلی  ،مرکز نمایش های هوایی
تفریحی

سازگار

۳

کشاورزیمیوه کن  ،زمین های زراعی
باغ

سازگار

۳
٥

سازگار

مجموعه ورزشی آزادی  ،پارک های محله ای
ورزشی
فرودگاه مهرآباد  ،ایستگاه مترو تهران – کرج  ،راهآهن تبریز و .........
حمل ونقل

سازگار
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کارخانه چاپ فلز ،آسفالت سازی  ،شرکت خلیج  ،معادن شن و ماسه و ........
صنعتی

نا سازگار

٨

کاربری های نظامی در جوار باند فرودگاه مهرآباد
نظامی

نا سازگار

همجواری متنوع آن در مسیر از شمال به جنوب می باشد  .به طور کلی کاربری های عمده همجوار که در سه سطح منطقه  ،شهر و فرا
شهر دارای عملکردی می باشد در  ٨رده تقسیم بندی و خالصه کرد این تقسیم بندی در قالب جدول ٠-۳جمع بندی و ارایه شده است .
جدول  : ٠-۳کاربری های عمده حاشیه رودخانه کن ماخذ ( :بزرگی و جعفری  )٠۳٨9 ،و نگارنده

مشخصاتعمومی رودخانه کن در محدوده مناطق ٥و ٢٢

ظرفیت هاي بالقوه طبیعی رودخانه کن
رودخانه کن با دارا بودن خصوصیات طبیعی کم نظیر منطقه که در حاشیه کالنشهر تهرانشامل موارد زیر است  .جدول ٢-۳
محدوديت هاي رودخانه کن

امكانات بالقوه رودخانه کن


وجود آب رودخانه کن ( ٨١میلیون متر مکعب سالیانه )



وجود اراضی نظامی وهمسایگی با فرودگاه مهر آباد



نحوه ساختار طبیعی بدنه و بستر رودخانه



بدنه های خاکی مرتفع با شیب تند و حتی قائم در قسمت های نسبتا طو
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وجود پیچ و خم های فراوان و تنوع کالبدی رودخانه و مناظر 



عرض فراوان بستر رودخانه





شبکه دسترسی و معابر عمده شهری

های عمده شهری



وجود حریم و زمین های اطراف

وجود فاضالب جاری با حجم زیاد

طویل بودن رودخانه و عدم انسجام کالبدی رودخانه به دلیل تقاطع با شر

جدول  :٢-۳امکانات و محدودیت های رودخانه کن  ،ماخذ نگارنده

آلودگی ها و تهديد هاي محیط زيستی
احیا و ساماندهی رود دره ها و مسیل های شهری به دلیل قابلیت های فراوان زیست محیطی گامی است موثر در جهت ایجاد فضای
طبیعی پایداری شهری  .اخیرا مسئولین کشور  ،به برنامه ریزی و حفظ و احیای این موهبت های زیبا الهی درقالب تفرجگاهی طبیعی
توجه بسیار کرده اند  .شهر تهران نیز از جمله شهرهایی است که از این عناصر زینت بخش طبیعی به خوبی بهره برده است  .اما استفاده
گسترده سبب شده تا فشاری بیشتر از توان محیط به طبیعت وارد شود و شاهد از بین رفتن عناصر طبیعت مانند درختان  ،پوشش گیاهی
و آلودگی آب و خاک باشیم  .لذا ایجاد و افزایش مکان های تفریحی و تفرجی  ،طراحی و ارزیابی توان محیطی محیط های طبیعی در
راستای حفظ و احیا اکوسیستم ها ی طبیعی و بهره برداری بهینه از آنها خصوصا در وضع کنونی شهروندان امری کامال مهم و ضروروی به
نظر می رسد  .در (جدول  )۳-۳به آلودگی ها و تهدید های محیط زیستی اشاره شده است .

نتیجه گیري
در ابتدا الزم به تذکر است که به علت طوالنی بودن رود دره و سهولت انجام مطالعات و ارایه پیشنهاد ها برای قسمت های مختلف ،
محدوده مورد نظر با توجه به تنوع محیطی  ،همجواری های متفاوت  ،تقاطع ها ی رود خانه با شر یان های مختلف  ،از نظر فیزیکی به سه
قطعه تقسیم شده ( تصویر ) ۳٧-۳که بر روی نقشه مشخص گردیده است  .از نتایج تجزیه و تحلیل های به عمل آمده  ،ویژگی های
محدوده در قالب امکانات و محدودیت ها ی وضع موجود سایت به دست آمده که در قالب جداول زیر ارایه شده است .
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تصویر  :۳٧-۳تقسیم بندی رودخانه کن  ،ماخذ  :نگارنده
این جدول خالصه یافته ها  ،تجزیه ها و تحلیل هایی است که روی هر یک از قطعه ها محدوده مورد مطالعه  ،انجام شده و در قالب
امکانات و فرصت ها  ،محدودیت ها و تهدید های آن محدوده ( جدول  )SWOTجمع بندی و ارایه شده است (.جداول  ۳–۳و  ٥-۳و -۳
 ) 9در نهایت راهبردهایی در جهت استفاده از امکانات و فرصت ها و رفع محدودیت ها و تهدید ها استخراج گردید .در فصل بعد به آن
اشاره می شود  ،این پیشنهاد ها که حاصل تجزیه و تحلیل های چند جانبه منطقه ( ویژگی های طبیعی ،مصنوعی و بصری ) می باشد ،در
حقیقت پایه ای است برای برنامه ریزی نهایی و طراحی در جهت توسعه پایدار رودخانه کن با توجه به توان محیطی محدود آن  ،باشد که
مسئولین محترم به حفظ و احیای این نعمت های الهی (روددره های تهران ) توجه کرده و با شناخت و ارزیابی توان محیطی رود دره های
تهران علی الخصوص رودخانه کن در راستای بهره گیری از قابلیت های زیست محیطی فراوان مناطق مذکور پرداخته تا همچنان به حیات
پایدار خود ادامه دهند .

نقاط قوت

نقاط فرصت

نقاط ضعف

نقاط تهديد

های طبیعی در برخی از قسمت ها .
کوهستانی
رانش دیوار
زیبای باغ های کن از -دامنه
منظره کن.
های قریه
 مالکیت خصوصوی باغ - وجود باغ های بکر در حاشیه شرقی رودخانه با.
رودخانه
 عدم تناسب اراضی دامنه ها برای جنگل دارینابودی .پوشش گیاهی دو طرف مسیل .
درختان متراکم بستر طبیعی و بکر -
 تناسب نسبی اراضی برای کاربری گردشگری و .پوشش متراکم .تعدیلمسیل (
 طبیعت بکر در حاشیه شرقی و-غربیپوشش گیاهی و تغییر شکل در حاشیه
رودخانه  ،باغ های تاریخی کن  ،کوهپایه
در های مرتفع بین خیابان دهکده
ترانشه
المپیک
خاکی .بافت مسکوتی دهکد-ه ،وجود
همجواری
های شکل ترانشه های -مرتفع
رودخانه به
جنوبی البرز ) .
 آب نسبتا زالل رودخانه در قسمت شمالی . دامنه های کوهستانی در شمال محدوده درکمربند سبز شهر تهران .
 -همجواری قریه کن بعد از باغ های میوه در

المپیک و بستر رودخانه .
غرب رودخانه و کاربری فرهنگی  ،مانند سینما ،
مراکز اداری  ،مسجد و عناصر تجاری در مرکز
محله .
 تناسب قابلیت های اراضی برای ادامه پوششگیاهی باغ های کن .
 -چشم انداز شمالی رو به ارتفاعات البرز و باغ
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های کن .

شرق رود درخانه .
 افزایش عرض بستر رودخانه در قسمت جنوبیقطعه مورد نظر .
 تقاطع رود خانه با یکی از مهمترین معابر شهری( اتوبان همت ) .
 دید پانارومای مجموعه طراحی شده در قطعهمذکور از روی پل اتوبان شهید همت به سمت
شمال جهت معرفی کل مجموعه به بیننده .

جدول  :۳-۳خالصه تجزیه و تحلیل ها پهنهشمالی(به رنگ زرد )  ،ماخذ نگارنده

نقاط قوت

نقاط فرصت

نقاط ضعف

نقاط تهديد

دیوارهای بلند خاکی با بدنه سست و
جنوبی
قسمتوجود
عرض رودخانه در -
وسعتشمالی
قسمت
کم بیتر رودخانه در -
قطعه
شمالیض
 شیب کم در بستر قسمت  -عرقطعه
 -وسعت عرض سطح آّب رودخانه و حریم آن

لرزان در تمام طول مسیر در حاشیه شرقی
 -تناسب اراضی قطعه چه در بستر مسیل با

موجود چه در ترانشه های مرتفع با شیب
بسترمالیم و
 عدم وجود پوشش گیاهی درشیب در قسمت جنوبی قطعه به دلیل توپوگرافیبسیار تند .
قطعه
مناسب بستر و بدنه های مسیل
سبز شهری در قسمت جنوبی ،
توجه
فضای
قطعه با
اینوجود
 جمعیت زیاد شهروندان در - محدود شدن این قطعه توسط دو معبرعمدهقطعه
غربیقطعه (
حاشیهغربی
به بافت مسکونی متراکم در حاشیه
شرقی-غربی شهر تهران  (،بزرگراه های همت و
استفاده کنندکان منطقه ای )
 وجود فضا های سبز کالنرسالت ) در شمال شهر تهرانو جنوب و سهولت
دسترسی قطعه از دیگر نقاط شهر
 دید پانارومای مجموعه طراحی شده در اینقطعه از روی دو پل بزرگراه شهید همت و
رسالت و معرفی مجموعه از دو سمت شمال و
جنوب قطعه .

 تنوع زیاد کاربری فراغتی تفریحی قابلیت اتصال برخی از اجزا الگوی آموزشیعالی با ساختار شهر بعلت همجواری به شریان
های اصلی شهری
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وجود محالت مسکونی شاخص در محله امکان تلفیق الگوی فضای سبز با کاربریفراغتی و امکان گسترش آن

جدول  : ٥-۳خالصه تجزیه و تحلیل ها پهنهمیانی (به رنگ قرمز)  ،ماخذ  :نگارنده

نقاط قوت

نقاط فرصت

نقاط ضعف

نقاط تهديد

محموعههای عرضه سنگ در شمال
فراشهری کارگاه
کاربری عمده  -وجود
بخشدوشمالی
غربیوجود
محدودهگرفتن حاشیه -
این اختیار
 تنوع کاربری های همجوار در -درحاشیه شرقی و تجهیزات استحصال شن و ماسه

پارک ارم
آزادی وفند
گروه پدا
ورزشی
قطعه به وسیله یگان نظامی و
 سهولت دسترسی شهری و فراشهری به دلیل( برهم زدن وضعیت طبیعی منطقه )
هوایی تهران
 فضای سبز جنگل کاری شده مجاور بلواروجود یک معبر عمده شهری ( بزرگراه رسالت )

نسبتا های شهری در آب رود خانه
شیبفاضالب
استادیوم آزادی -دروجود
شرقیسست
شرقیمرتفع
آزادراهو دیوارهای های
بسیار تند
فراشهری (
در شمال قطعه و معبر عمده -شیب
تهران – کرج ) در جنوب.

فضای باز و
استفادهایناز قطعه
زیاد  ،برای در
تهران-
آزادراهپهنه
مناسب و
خطرناک حاشیه غربی باالتر از

کرج
 -وجود پارکینگ های شرقی استادیوم آزادی

چشم انداز

سبز حاشیه غربی پارک ارم
قطعه در
وجود فضای
قطعه مسیر حاشیه  -غربی
عرض کم
مجموعه در این
برای استفاده کنندگان
مجاورت استادیوم آزادی
 کاهش نسبی شیب ترانشه ها و دیوار ه دربرخی نقاط
 امکان دید منظره پانارومای محدود مذکور ازروی پل های بزرگراه رسالت و آزاد راه تهران –
کرج جهت معرفی مجموعه به بیننده از سمت
شمال و جنوب .
جدول  9-۳خالصه تجزیه و تحلیل ها پهنه جنوبی (به رنگ آبی)  ،ماخذ  :نگارنده
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 - ٠بحرینی ،سید حسین ،شهرسازی توسعه پایدار ،)٠۳٨9(،نشریه علوم انسانی "رهیافت"  ،شماره  ،٠٨صفحه .۳٨-٢٧
 - ٢بحرینی ،سید حسین ،مکنون ،رضا ،)٠۳٧١( ،توسعه شهرسازی پایدار ،نشریه جغرافیا "محیط شناسی" ،شماره  ،٢٨صفحه .9٠-۳٠
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 - ٠۳مکنون ،رضا .توسعه پایدار معادن ،گردهمایی عملکرد وپیمانهای زیست محیطی واحدهای تحت پوشش وزارت معادن وفلزات ،تهران
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 - ٢١پاکزاد ،جهانشاه ، )٠۳٧۳(،راهنمای طراحی فضای شهری ،سازمان مسکن و توسعه شهری ،تهران.
 - ٢٠مسگری ،اصغر ،)٠۳٧١(،فرهنگ و زیست ،موسسه انتشارات و نشر تهران.
 - ٢٢گلکار ،کوروش ،)٠۳٧٥( ،مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری ،شماره .۳۳
 - ٢۳گلکار ،کوروش ، )٠۳٨٨( ،مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،نشریه
علمی-پژوهشی ،شماره .۳٢
 - ٢۳پاسبان حضرت ،غالمرضا ، )٠۳٧۳( ،پهنه بندی دامنه البرز و احیای دره ها ،فصلنامه معماری و شهرسازی ،شماره  ۳١و .۳٢
 - ٢٥حسینیون ،سولماز ،)٠۳٧٨( ،رود دره های شهری :سرمایه های روان یا مسیل های تخلیه آب ،ماهنامه شهرداری ها ،شماره .٨١
 - ٢9نقی زاده ،محمد ،)٠۳٧١( ،توسعه پایدار شهر و مسکن ،فصلنامه علمی -پژوهشی مسکن و انقالب ،شماره ٨٥و  ،٨9صفحه .٧
 - ٢٨زندیه ،مهدی ،جانفرمن ،محمود ، )٠۳٧٨( ،رهیافتی در منظر پایدار برروی رودخانه های دایمی ،نشریه باغ نظر ،شماره  ،٠۳سال
هفتم.
 - ٢٧صلواتی ،عبداالمیر ،محسنی ،محسن ،اثرات جاده در حریم رودخانه ها ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان.
 - ٢٨صرافی ،مظفر ،)٠۳٨٨( ،شهر پایدار چیست؟  ،فصل نامه علمی ،پژوهشی ،آموزشی و مدیریت شهری ،شماره  ،۳سال اول ،صفحه ٠٠
.
 - ۳١عزیزی ،محمد مهدی ، )٠۳٧١( ،توسعه شهری پایدار ،برداشت و تحلیلی از دیدگاه جهانی ،نشریه علمی-پژوهشی صفه ،دانشکده
معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،سال  ،٠٠شماره  ،۳۳صفحه . ٢٢
 - ۳٠زنگی آبادی ،علی ،نسرین ،مهین ،)٠۳٧١( ،گفتمان تمدنها  :اصولی ترین راهکار دستیابی به توسعه پایدار انسانی ،اطالعات سیاسی-
اقتصادی ،سال  ،٠٥شماره  ٠٠و  ،٠٢صفحه . ٢۳
 - ۳٢ارجمند نیا ،اصغر ، )٠۳٨٨( ،بوم شهر ،تبلور پایدار شهری ،فصلنامه پژوهشی ،تحلیلی و آموزشی مدیریت شهری ،شماره  ،۳سال اول،
صفحه . ٢٨
 - ۳۳موسی کاظمی محمدی ،سید مهدی ،)٠۳٧١( ،توسعه پایدار شهری :مفاهیم و دیدگاه ها ،فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات
جغرافیایی ،شماره  ،9٢صفحه . ٠١٠
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 تحلیلی و، فصلنامه پژوهشی، شهر متراکم و پایداری شهری، فرید ه، باروتی،)٠۳٨٨( ، جنز، مایک، ویلیامز، کیتی، الیزابت، بارتوان- ۳۳
. ٠9  صفحه، سال اول،۳  شماره،آموزشی مدیریت شهری
، مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی تهران، شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه، ناصر، محرم نژاد، )٠۳٧۳( ، سدریک، پاگ- ۳٥
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