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 )نمونه موردی محله محمودیه تهران ( یاجتماع-یکالبد کردیرو با یشهر محالت یبهساز و یسامانده

 

 فائزه جباری ابراهیم-2زهرا مرادی-1محمد امین مرادی

 

 

 

 

 چکیده

 همچنین و مکانها کردن بهینه اصلی هدف دو با ارد که میتواندد فضایی -کالبدی الگوهای با تنگاتنگی رابطۀیک محله  ساماندهی

 بسیار ،شیوةساکنین با مشارکت نهادهای مسئول بهسازی محله و،ها عرصه از بسیاری در .پذیرد صورت فعالیتها و کارکردها ساماندهی

به ده مورد نظر ما  در محله محمودیه،محدو.پذیرد صورت مدت کوتاه دورة طول حتی در تواند می که دهد می ارائه را پایداری و مطلوب

 پژوهشهدف اصلی و کلی این  .انتخاب شده است که از قاعده های فوق مستثنی نبوده است پژوهشعنوان محدوده مورد مطالعه این 

 و اهداف موضوع، به توجه با این مقاله در تحقیق بررسی وضع موجود و ارائه راهکارهای ساماندهی محدوده ی مورد نظر می باشد. روش

و استفاده از نرم افزارهای مختلف مانند:  میدانی ای، کتابخانهمطالعات  که شامل است تحلیلی – توصیفی روشصورت  تحقیق به فرضیات

SPSSوGIS  و همچنین استفاده از مدلswot  و عدم  معابر در شبکه مراتب سلسله نبودآن است که  بیانگرج تحقیق ینیز می باشد. نتا

 مشارکت از مهم ترین عواملی است که در ساماندهی این محدوده باید مد نظر قرار داد.

 ، محمودیهمحله : ساماندهی، مشارکت ، بهسازیکلید واژه

 

 

 

 

 

 

  96m.moradi@gmail.com   ،)نویسنده مسئول(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری .1

 شهری دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی .2

 دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی .3
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 مقدمه

 تأثیر با مشکالت این است، گردیده شهرهای کشور دامنگیر دیگری زمان هر از بیش مشکالت شهری شهرنشینی، روزافزون رشد با امروزه

 ها آن در زندگی و قابلیت کلی کیفیت و است نموده نابسامان را زندگی شهرنشینی منطقی روابط شهرنشینی، های جنبه بر تمامی گذاری

(البته این واقعیت نه صرفا به عنوان یک تهدید 1832است)عربشاهی ، کرده فراهم را ها آن در ناپایداری و زمینه داده کاهش شدت به را

(شهر نشینی و رشد فزاینده شهرگرایی 1861استفاده شود )رستم زاده،بلکه باید به عنوان یک فرصت جهت هدایت برنامه ریزی شهری 

 با ها شهر امکانات که است ( پرواضح1833اجتماعی در مقیاس کالن ملی است.) اذانی و همکاران ،-محصول و معلول ساختار اقتصادی

( باید توجه داشت که 1831است)حبیب، متناسب آن فرهنگی و تجاری،اجتماعی ، اقتصادی زندگی قدرت و ها  نهاد وسعت،شمار ، جمعیت

 (1838شهر ، مهمترین محل اجتماعی شدن توده ها و در عین حال مکان بروز فردی ترین رفتارهاست.)لطفی،

( که نیازمند به یک مدیریت یکپارچه است. 1831شهر سیستمی است که از زیر سیستمهای متعددی تشکیل شده است)علی اکبری،

 قانونی و سازمانی نهادی، چارچوب در شهری نفوذان ذی نفعان و ذی تمامی حضور افزا،با هم است مدیریتی شهری یکپارچه مدیریت

 (. متاسفانه در دهه های اخیر1861شهر)دویران و همکاران، پذیری زیست نمودن پایدار و شهری مدیریت سطح ارتقاء به منظور مشخص

 و طبیعی مطلوب فضاهای افسارگسیخته، رشد و بوده وخامت به رو نامناسب، برداری بهره بواسطه انسانی زیست های محیط کیفیت

 جامعه برای فراوانی مشکالت موجبات منابع، محدودیت و جمعیت همچنین سازد. می محدودتر روز هر را شهرها خدماتی و باز فضاهای

به هم خوردن تعادل محیط زیست ، یکی از مهم ترنی مسائل  ( در کنار مشکالتی که بشر امروز دارد فاجعه1839)ابلقی،.است شده انسانی

 پاسخی تواند می محیطی ساماندهی مسکونی، محالت به شده تحمیل مسائل به عنایت (با1831همکاران، و امروز انسان است.) بمانیان

 تنها که جامعیتی. باشد ی برخوردارعمل ارزشی و جامعیت از مسائل وسعت لحاظ به باید پاسخی چنین اما. باشد موجود به مشکالت صریح

 هدفمند باید امروز شهری طراحی اصلی (البته همانطور که میدانیم مشخصه1831شود.) اکبرپور، می حاصل مستحکم دیدگاههای پرتو از

 (1831باشد)بحرینی، دارد فضایی - کالبدی ماهیت که شهر طرح و شهر اهداف بین پیوند برقراری یا و آن بودن

 حها طر اینگونه اهداف خصوص در آنجا در و قرار گرفت مد نظر کشور، توسعۀ دوم برنامۀ در ساماندهی طرحهای بار اولین برای ایران در

(توسعه محله ای یک از 1811برتر.)حبیبی، خدماتی نقاط و تجهیز روساختی و خدمات زیرساختی دیدن یکپارچه: است آمده چنین

 ای توسعه تمامی اقدامات نیازمند ای محله توسعه که مواردی در است داده نشان لدی است. تجربهکا-بارزترین اهداف ساماندهی فضایی

 ساماندهی (اصوال1862ًمطرح میشود)سلیمانی، اجرایی و مدیریتی اقتصادی، و اجتماعی عرصه در ای پیچیده و گوناگون های چالش باشد

  فضایی ساماندهی معموالً.دارد دیگر سوی از فضایی-کالبدی الگوهای و یکسو از اقتصادی توسعۀ و رشد الگوهای با تنگاتنگی رابطۀ فضایی

 (1839زاده، ) ابراهیم.پذیرد می صورت و فعالیتها کارکردها همچنین ساماندهی و مکانها کردن بهینه اصلی هدف دو با کالبدی

(بافت هایی که دربرگیرنده 1861) سرور،.است بوده همراه شهری های بافت در عمده تغییرات با اخیر های دهه در شهرنشینی تحوالت

 مرکزیت همیشگی وجود دالیل این از یکی دارند، شهرسازی اهمیت در متعددی دالیل بافتهای تاریخی و فرسوده هستند، این بافت ها به

ارزیابی الگوهای مختلف سکونت شهری (باید به این نکته توجه داشت که 1839.)حبیبی و همکاران، است شهر پیکره به بخشی وحدت برای

(باید در برنامه ریزی و 1831هاشم نژاد، و رضایتمندی ساکنان آن یکی از ابعاد مهم مطالعات شهری در دهه اخیر به شمار می رود.)

ریزی،  برنامه از  مراحل تمامی شامل شهروندان، واقعی مشارکت واقع در ساماندهی مناطق و محله های سکونتی نقش مردم را مهم دانست.

(باید نقش امنیت محلی را نیز در نظر گرفت زیرا یکی از اهداف 1831شود.) پورجعفر و همکاران، می برداری بهره و نظارت اجرا، طراحی،

 (1833مولوی، ).است ساکنان برای امن محیطی مهم ساماندهی و برنامه ریزی ، تأمین
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محالت می تواند در برنامه ریزی توسعه یک شهر مفید واقع گردد، بنابراین الگوی توسعه  حال باید بیان کرد با توجه به اینکه ساماندهی

-کالبدی محالت می تواند از طریق شناخت میدانی و نهادی ساختارهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،زیست محیطی و فضایی-فضایی

رها و کارکردها، راهکارهای عملی و اجرایی در جهت ساماندهی کالبدی محدوده مورد نظر انجام شود ، تا بتوان با تجزیه و تحلیل ساختا

 فضای محدوده موردنظر ارائه داد تا در نهایت با توجه به راهبردهای ارائه شده ،محدودهی مورد نظر توسعه یابد.

 مبانی نظری

 ساماندهی در. کرد معنا شهری بافت نگهداری و حفظ موجود،ضمن امکانات از مطلوب استفاده توان می را ساماندهی واژه : ساماندهی

 روی پیش از را موجود بافت ساز مشکل و ناموزون موارد ، تخریب و هزینه کمترین با تا شود می تالش منطقه یا محله مقیاس در شهری

 نیازهای با متناسب امکانات، و مشکالت مسائل، شناخت با ابتدا در پردازیم، می توسعه و ورشد هدایت و کنترل به ساماندهی در. برداشت

 منظور به ها بافت این کردن منظم و آراستن یعنی ناکارامد و فرسوده های بافت برای فضایی ساماندهی.شود می ارائه مناسب طرح زمان

 امروزی های فعالیت و نیازها شهری وفضاهای سکونتگاهها این که نحوی به بافت در ساکن افراد برای زیست قابل و مناسب محیطی تامین

 همه شامل که است جامع و کلی ساماندهی مفهوم. نیاورند وجود به مشکلی افراد زندگی و معیشت تامین در و سازند برآورده را جامعه

 (11،  1831) پوراحمد و شماعی ،  شود می مرمت و سازی بهسازی،نوسازی،باز مضامین و اقدامات

 مدت کوتاه در است، یافته تحقق فعالیت فرسایش نتیجه در که کالبد، بهبود منظور به که است اقداماتی سلسله شامل بهسازی :بهسازی

 تواندمی بهسازی. باشد شده حادث عملکردی لحاظ از فضا نسبی فرسودگی که گیردمی صورت زمانی بهسازی واقع در. پذیردمی صورت

 . برگیرد در را زیر اقدامات

 شرایط ایجاد به مداخالت، حداقل و هزینه حداقل با که شودمی اطالق اقداماتی از دسته آن به بازیافت(: Recupration) «بازیافت»

 . گردد منجر شهری فضای در بهینه زیست

 یا کالبد به که است هاییآسیب و خطر از کردن جلوگیری و ممانعت نگهداری، حفظ، معنای، به واژه این(: Preservation) «مراقبت»

 . انجامدمی احتمالی خطرات از جلوگیری برای مناسب تدابیر اتخاذ به نهایت در و شودمی وارد اثر عملکرد

 . است شهری فضای مداوم نگهداری و حفظ منظور به مناسب شرایط ایجاد معنای به واژه این(: protection) «حمایت»

 امنیت، افزایش شاهد بتوان آن توسط که شودمی اطالق اقداماتی مجموعه به بخشیاستحکام(: Consolidation) «بخشیاستحکام»

 . است فضایی سازمان «ساختار در یکپارچگی و دوام و میزان بردن باال عمل، این اساسی هدف. »بود بنا یا و مجموعه فضا، استحکام و قدرت

 . است کهن بافت یک حیثیت حتی و حیات تجدید توان، تجدید معنای به توانبخشی(: Rehabilitation) «توانبخشی»

 و مثبت هایجنبه تقویت باعث که شودمی اطالق اقداماتی مجموعه به واژه این(: Improvement) «بازآبادانی و سازماندهی بهبود،»

 (1831 مقصودی، و حبیبی) .شود بنا و مجموعه فضا، منفی هایجنبه تضعیف

شده است : مشارکت عمومی در شهرسازی ابزاری است که در دایره المعارف برنامه ریزی شهری مشارکت اینگونه تعریف :  مشارکت

بوسیله آن اعضای جامعه قادر می شوند تا در تدوین سیاست ها وطرح هایی شرکت کنند که بر روی محیط زندگی آنها موثر 

 ( 11،  1832)حسینی،هستند

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

4 
 

 این نظریه ها ترین مهمبرخی از به  اینجا در است که گردیده مطرح شهری مدیریت و مشارکت شهروندی زمینه در دیدمتع های نظریه

 :میگردد اشاره

 :ارنشتاین شری مشارکتی نظریه

 با را شهروندی مشارکت ارنشتاین. گرفت قرار توجه مورد پیش از بیش جوامع در شهروندان مشارکت نقش ، میالدی 1691 دهه اواخر در

)  :است زیر های پله دارای ارنشتاین مشارکت نردبان.کرد استفاده مشارکت نردبان از آن توضیح در و گرفت کار به شهروندی قدرت تعبیر

 ( 81،  1811عدالتخواه ، 

 

 

 ارنشتاین)ترسیم : نگارنده ( مشارکت نردبان:  1 شماره جدول

 

 دریسکل: دیوید مشارکتی نظریه

 :است مبتنی ذیل اعتقاد سه بر مشارکت است، معتقد دریسکل

 .باشد محلی ساکنان نفع به باید همه، از پیش و اول وهله در توسعه،( الف

 آن درباره را اطالعات دقیقترین میکنند، زندگی برنامهریزی مورد محدوده در که مردمی( ب

 .دارند محدوده

اختیار شهروندان-3•

قدرت تفویض شده-1•

شراکت-9•

قدرت شهروندان

تسکین بخشیدن-1•

مشاوره-4•

اطالع رسانی-8•
مشارکت جزیی

درمان-2•

دستکاری و عوام فریبی-1•

محرومیت از 
مشارکت
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 در مشارکت برای بیشتری سهم میپذیرند، تصمیمات از را تاثیرات بیشترین که مردمی( ج

 .دارند تصمیمگیری

 انواع دریسکل. میگیرد جای "مشارکت عدم" و "مشارکت" کلیتر دسته دو در که دارد وجود مشارکت از مختلفی اشکال دریسکل نظر از

،  34،  رضوانی سعیدی و حبیبی ).میدهد نشان زیر شکل به تصمیمگیری در اختیار میزان حسب بر و بعدی دو نمودار یک در را مشارکت

28 ) 

 

 )ترسیم : نگارنده (جامعه با همکاری و تعامل افزایش و تصمیمگیری قدرت میزان رابطه بعدی دو مدل:  1 شماره نمودار

 

 

 مواد وروش ها

این مقاله بر گرفته از پژوهشی است که طی یک پروژه دانشگاهی به انجام رسیده و بنا به ماهیت، موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی 

 مدارك و اسناد شامل مطالعه که گرفته، تحلیلی انجام – توصیفی روش به انجام شدهمطالعات . گراست هدف بنابراین و کاربردی ،شده 

داده های  نیاز، مورد آوری اطالعات جمع از پس است. میدانی های برداشت طریق از وضع موجود اطالعات و یکپارچه کردن ای کتابخانه

 کسب شده جمع بندی شده اند.

 که پرسشنامه از تحقیق بقیۀ مراحل در و ای کتابخانه مطالعۀ از تحقیق ادبیات و نظری مبانی در. است پیمایشی پژوهش بررسی کلی روش

 با و  است، شده ارائه پاسخ جهت آماری نمونۀ افراد به و است گرفته قرار شده مورد استفاده تنظیم تحقیق فرضیات و اهداف اساس بر

 قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد تحقیق های شاخص آمار استنباطی، و توصیفی روشهای آمار با و  SPSSآماری افزار نرم از استفاده

محمودیه  محله مشکالت با برخورد های استراتژی swot روش با نیزپایان  درنیز استفاده شده است . GISهم چنین از نرم افزار . گرفت

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد
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 معرفی محدوده مورد مطالعه

در شمال تهران واقع شده است که از شمال به محله زعفرانیه،از جنوب به بزرگراه چمران و چهاررراه پارك وی ،از شرق به  محله محمودیه

متری  1911خیابان ولیعصر و اراضی حاج محمود کشتکار و از غرب به محله اوین محدود می شود.این محله نسبتا مرتفع است و در بلندی 

ودیه از ثروتمندترین محالت تهران می باشد و از خصوصیات منحصر به فرد محله محمودیه مساحت آن است از سطح دریا قرار دارد.محم

که در مقایسه با سایر محالت تهران از نظر وسعت کم از رتبه دوم برخوردار است و همچنین محمودیه بر روی گسلی به همان نام قرار 

مال تهران و منطقه ی شمیرانات و کال شمال تهران را به یکی از حساس ترین نقاط گرفته است که به همراه گسل های نیاوران و گسل ش

 این شهر به هنگام زلزله بدل کرده است.

محدوده مورد نظر در محله محمودیه در منطقه یک تهران واقع شده است.این محدوده از سمت جنوب به خیابان محمودیه ، از سمت 

شرق به خیابان ولی عصر و از سمت غرب به خیابان صفای اصفهانی و خیابان ساالر محدود شده  شمال به خیابان میرشریفی ، از سمت

است.شکل هندسی این محدوده را یک مثلث و دو مستطیل تشکیل داده است و از نظر دسترسی به خیابان اصلی)ولی عصر( از شرایط 

 مناسبی برخوردار است.

 

 )منبع : نگارنده( تهران در شهر محدوده مورد نظر : 1 شماره قشهن
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 محدوده مورد نظر در محله محمودیه )منبع : نگارنده( : 2 شماره قشهن

 

 

 

 ویژگی های کالبدی منطقه مورد مطالعه:

ی های رو کارب درصد بیشترین 9بری آموزشی با رکا ،درصد  32مسکونی با  های بریر، کا فضایی و نهادی مطالعات اساس بر :کاربری ها

 سطح کاربری ها را به خود اختصاص دادند. درصد 1.9درصد ، کاربی مذهبی با  1.1و تجهیزات شهری با تاسیسات 
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 کاربری های موجود در محدوده مورد مطالعه )منبع : نگارنده( : 8 شماره قشهن

 1مترمربع، 6864.61331 مساحت با ساخت درحال درصد 12 ما نظر مورد ی محدوده فضایی،قدمت و نهادی مطالعات براساسقدمت : 

 مساحت با سال 11 تا 1 درصد 11مترمربع، 2114.93193 مساحت با درصد 2 سال 1 تا 1مترمربع، 1932.11929 مساحت با نوساز درصد

 11411.38661 مساحت با سال 41 تا 21 درصد 16مترمربع، 18133.634 مساحت با سال 21 تا 11 درصد 19مترمربع، 3212.63161

 .باشند می نیز مترمربع 8636.41931 مساحت با فاقدبنا درصد 1مترمربع، 28413.12191 مساحت با باال به 41 درصد 26مترمربع،
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 در محدوده مورد مطالعه )منبع : نگارنده( قدمت ابنیه : 4 شماره قشهن

 شهیش درصد 1.8، آجر درصد 11، مانیس درصد 23 سنگ صد در 41 ما نظر مورد ی محدوده ینگارندگان،نماها مطالعات اساس بر نما:

 .باشند یم بنا فاقد درصد 1، ساخت حال در درصد 11، مانیس و شهیش درصد 1.9، مانیس و سنگ درصد 1.2،
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 نما ابنیه در محدوده مورد مطالعه )منبع : نگارنده( : 1 شماره قشهن

 تشکیل محلی بست بن و اصلی،فرعی راه نوع سه از نظر مورد محدوده نهادی و فضایی مطالعات براساس محله شهری معابر مطالعه راه :

 .است شده

 و مهر،میرشریفی مرداد، ساالر، اصفهانی، صفای شامل فرعی راه9.دارد بر در را محدوده شرق سمت که است اصلی راه تنها ولیعصر راه

 .باشد می گلنار محلی بست بن و محمودیه
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 راه های موجود در محدوده مورد مطالعه )منبع : نگارنده( : 2 شماره جدول

 

 فرضیه: 

 به نظر می رسد که مشارکت شهری می تواند در ساماندهی محله تسهیل گر باشد.

 به نظر می رسد اصالح شبکه معابر در بهسازی محله در اولویت ارجحی قرار می گیرد.

از میان سؤال های برای بیان راهکارهای بهینه در جهت ساماندهی و بهسازی محله مورد نظر ، ابتدا باید نواقص و مشکالت آن روشن شود ، 

 –میزان مشارکت  –مورد ارزیابی قرار گرفته اند: میزان رضایت عمومی سوال زیر بعنوان سوال های اصلی  4مطرح شده در پرسشنامه 

 بهسازی محله –ماعی امنیت اجت میزان
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 )منبع : نگارنده( قیتحق یرهاییمتغ به یآمار جامعه پاسخ یفراوان درصد : 2 شماره نمودار

 رضایت عمومی :

با انجام مطالعات میدانی ، رضایتمندی از سازمان ها به صورت متفاوتی ایفای نقش کرده است. اکثر مردم بیشترین نارضایتی را از شورای 

شرکت تاکسی رانی و اتوبوس رانی و شهرداری را داشته اند که شورای شهر در رتبه اول قرار دارد  و در برابرآن ها سطح رضایت از شهر، 

 نیروی انتظامی و خدمات و تاسیسات عمومی از قبیل آب،برق و... قرار دارد که درصد باالی رضایت عمومی را داراست.

نات ورزشی، تفریحی، فضای سبز و پارك نارضایتی باالیی از خود نشان داده که نشان دهنده عدم سطح رضایت از امکانات از قبیل امکا

 امکانات در محدوده است.

در نهایت سهم رضایت از بهداشت و امنیت محله و وضعیت اقتصادی آن از شرایط مناسبی برخوردار است که در مقابل این موارد نارضایتی 

 ر محدوده در سطح باالیی به چشم می خورد.از امکانات و آسایش زندگی د

 

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

1سوال  2.5 10 65 17.5 5

2سوال  47.5 40 9.5 3 0

3سوال  5 12.5 32.5 25 25

4سوال  7.5 22.5 50 17.5 2.5
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 بررسی سطح رضایت عمومی )منبع : نگارنده( : 8 شماره جدول

 مشارکت 

 مشااارکت بااه حاضاار اصااال کااه دارد قاارار ضااعیفی و پااایین بساایار سااطح در محاادوده مشااارکت نگارناادگان نهااادی مطالعااات براساااس

 و بااوده فعالیاات باادون محاادوده مشااارکت سااهم تمااامی تقریبااا کااه اساات نشااده فااراهم هااا آن باارای مشااارکت ایاان زمینااه یااا و نبااوده

 باه  جمعای  مشاارکت  عادم  ایان  گفات  بتاوان  شااید  شارایط  ایان  باه  توجاه  باا  کاه  دارناد  فعالیات ... و مذهبی هیئت در کمی درصد فقط

   .است امروز عصر در ی آمده وجود به دوستی نوع و متقابل ارتباط عدم علت

افااراد در ایاان محاادوده متوسااط رو بااه پااایین اساات کااه درصااد بیشااتر ضااعیف بااودن روابااط بااا همکاااری را   در مجمااوع همکاااری بااین

نشان مای دهاد . همکااری در بهساازی ساطح متوساطی دارد کاه مای تواناد باه معناای عادم اجارای فعالیات هاای مشاارکتی در ایان                  

میناه خاصای فعالیات نداشاته باشند.بیشاترین همکاااری      محادوده باشاد و یاا تمایال باه همکااری در افاراد وجاود داشاته باشاد اماا در ز           

 که در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد مشارکت در هیئت مذهبی و بسیج است.

 مشارکت و همکاری در کل ضعیف بوده و یا در حد فکری یا بی تفاوتی و وظیفه شهرداری دانستن می باشد.

 اجتماعی امنیت

 .است کرده نمایان را خود باال به رو متوسط سطح در که است داربرخور مطلوبی امنیت از محدوده کلی سطح در
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 .است حاکم منطقه در امنیت بیشتر و است ضعیف و پایین سطح در اجتماعی،محدوده های درگیری و اعتیاد،مزاحمت ازنظر

 وضعیت بازسازی

 محدوده براساس مطالعات میدانی در گروه بافت فرسوده قرار ندارد.

صورت بازسازی محدوده و مساکن برای تخریب و بازسازی بیشترین سهم با افرادیست که فقط در ازای اعطای پول و یا زمین، البته افراد در 

 خانه خود را تغییر می دهند و همکاری یا مقاومت و تعلق خاطر به مکان در سطح پایینی قرار دارد.

 بهسازی محله :

بیشترین درصد را به اصالح شبکه معابر اختصاص داده که از نمونه های مورد پرسشگری حدود محدوده از لحاظ اولویت بندی بهبود محله، 

 درصد به این موضوع اعتراض داشته و نشان دهنده نارضایتی اهالی از معابر و راه های موجود است. 12

 

 نگارنده()منبع :  قیتحق یرهاییمتغ به یآمار جامعه پاسخ یفراوان درصد : 8 شماره نمودار
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 (SWOTتحلیل وضعیت: نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها)

 ( شرایط و عوامل درونی :1

 نقاط قوت : -1-1

، محدوده از لحاظ احساس امنیت ، رضایت از خدمات شهری )گاز ،برق و...(   و تحلیل داده های بدست آمده براساس مشاهدات نگارندگان

،وجود کاربری ها در راسته خیابان اصلی ولیعصر ، هویت مکانی و موقعیت مناسب زیست محیطی و اقلیمی شرایط مطلوبی دارد که توانسته 

 به صورت نقاط قوت محدوده در چشم اندازی مثبتت آشکار شود.

 عف :نقاط ض -2-1

 در مبحث ضعف درونی محدوده، مواردی به صورت برجسته به چشم می خورد که می توان به صورت ذیل از آن ها یاد کرد : 

 عدم وجود سلسله مراتب شبکه در معابر -

 درصد اراضی به مسکن)بیش از سرانه مشخص( و عدم رعایت سرانه فضای سبز و... در محدوده  11اختصاص بیش  -

 ات تفریحی و ورزشیکمبود خدم -

 نبود فضاهای باز از قبیل پارك و...  -

 نبود و یا کمبود اعتماد عمومی و مشارکت عمومی  -

این موترد به صورت نکات منفی در محدوده خود را نشان داده اند و برای بهبود ان می بایست تالشی از سوی سازمان ها و ارگان های 

 مربوطه صورت گیرد.

 بیرونی :( شرایط و عوامل 2

 فرصت ها : -1-2

وجود خیابان اصلی ولیعصر و نقش آن در بهبود شرایط حمل و نقل ، اتصال امتداد محورهای بزرگراه شهید چمران و بزرگراه شهید مدرس 

توان به و وجود کوه های البرز و ارتفاعات پایکوهی به عنوان منظر اصلی شهر تهران از جمله مسائل بیرونی مثبت محدوده است که می 

 عنوان فرصت ونکته مهم به آن توجه کرده و به واسطه آن در طرح ها و پیشنهادات بهبود محله به کار گرفته شود.

در مشاهدات انجام شده می توان از عوامل بیرونی که به صورت یک تهدید و ایجاد نارضایتی در محدوده عمل کرده به  -2-2

 موارد ذیل اشاره کرد :

 ضالب شهرینبود سیستم فا -

 امکان وقوع سوانح طبیعی در اثر وجود گسل بزرگ شمال تهران و خطر زلزله  -
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 امکان نابودی باغات منطقه به دلیل گسترش ساخ و ساز  -

 روند افزایشی قیمت زمین و مسکن -

مدی در روند ساماندهی محدوده بنابراین می بایست برای بهبود و کنترل عوامل مذکور در محدوده راهبردها و سیاست های منطقی و کارآ

 به تناسب ظرفت محدوده در پیش گرفته شود. 

 

 

 ( )منبع : نگارنده(SWOTتحلیل وضعیت: نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها) : 4 شماره جدول

شرایط درونی

نقاط ضعف

نبودسلسله مراتب شبکه در معابر•

رانه اختصاص بیشتر اراضی به مسکن و عدم رعایت س•
. . .  استداندار فضای سبز و 

کمبودهای خدماتی محله•

نبود فضاهای باز از قبیل پارك و فضای سبز•

نبود اعتماد و مشارکت عمومی•

نقاط قوت

احساس امنیت مردمی•

وچود رضایت عمومی از خدمان شهری•

وجود کاربری های پرتعامل در راسته اصلی ولیعصر•

یت وجود معابر کئچه باغی به عنوان شناسه و عنصر هو•
بخش

موقعیت زیست محیطی و اقلیمی مناسب محدوده•

شرایط بیرونی

تهدید ها

نبود سیستم فاضالب شهری•

مال امکان سوانح طبیعی در اثر وجود گسل زلزه خیز ش•
تهران

ش از امکان نابودی باغات منطقه به دلیل گسترش بی•
حد ساخت و ساز

روند افزایش قیمت غیرمتعارف مسکن و زمیت•

فرصت ها

وجود خیابان اصلی ولیعصر در مجاورت محدوده برای •
حمل و نقل بهتر

اتصال امتداد محورهای بزرگراه شهید چمران و شهید •
مدرس با ولیعصر

رانوجود کوهستان البرز به عنوان منظر اصلی شهر ته•
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 نتیجه گیری

در محله محمودیه در منطقه یک شهر تهران بر اساس مطالعات و مشاهدات نگارندگان و داده های فضایی و نهادی،محدوده مورد نظر که 

واقع است که از لحاظ اجتماعی،محدوده از امنیت،بهداشت مناسبی برخوردار است و در رضایت مندی از خدمات شهری سطح باالیی را 

با مردم و یا تمایل سازمانها،شورای شهر سطح نارضایتی بسیار باالیی داشته که می تواند به علت عدم مشارکت  نشاهد هستیم اما در بی

مربوطه  نداشتن مردم به مشارکت باشد و همینطور می تواند به علت فراهم نشدن زمینه های مشارکتی برای مردم از سوی سازمان 

سطح متوسط رو به سطح همکاری بین افراد و مسئولین ، باشد.بنابراین نارضایتی از شورا و شهرداری به طور محسوس به چشم می خورد.

است که ضعف مشارکت را بیان می کند و می تواند به معنای عدم اجرای فعالیت های مشارکتی در محدوده باشد که زمینه فعالیت  پایین

 شکل نگرفته است.

محدوده از لحاظ کاربری اراضی بیشترین سهم را به کاربری مسکونی اختصاص داده که می توان تراکم باالی جمعیت را در محدوده 

بیشترین درصد ساختار  برای گذران اوقات فراغت و فضای سبز دیده نمی شود. فضایی ، ه در برابر این فضای مسکونیمشاهده کرد ک

 سال تشکیل شده است. 41محدوده از آجر و آهن و قدمتی باالی 

ر نه به صورت وجود سطح مناسبی در محدوده مشاهده می شود که نه به صورت تجمع زباله در معاباز لحاظ زیست محیطی و آلودگی ، 

جانوران موذی و آلودگی های آبی و شهری در محدوده وجود ندارد.تنها آلودگی مورد بحث و آسیب زننده به مردم آلودگی صوتی و هوا 

صلی بوده است که نارضایتی خود را از مسائل آلودگی در این محدوده عنوان کردند.در جهت بهبود محله می توان اصالح شبکه معابر را جز ا

درصد پرسشگری محدوده را  11ترین و مهم ترین الویت ها قرار دارد زیرا که بیشترین اعتراضات و نارضایتی اهالی محله که بیش از 

 تشکیل می دهد از این مورد است.  

 هاراهبردها و پیشنهاد

هایی می توان به تدوین راهبردها و پیشنهاد یافتهتوجه به مطالعات و مشاهدات صورت گرفته و تجزیه و تحلیل داده های دست با  پایاندر 

 و راهبردها می توان موارد ذیل را نام برد: هابرای بهبود محدوده پرداخت.از جمله پیشنهاد

 کنترل ساخت و ساز در محدوده با حضور موانع طبیعی

 هدایت سرمایه گذاری از ساخت مسکن به تفریحی 

 کنترل تراکم ساختمانی

 های مناسب ایجاد پیاده راه

 تعیین سلسله مراتب برای شبکه معابر موجود

 تجهییز محدوده به امکانات تفریحی ، ورزشی و ...

 تاکید بر مراکز عملکردی و تقویت آنها جهت تامین خدمات

 توسعه فضاهای سبز

 بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت فرسوده
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 منابع:

 81 ص -1839 بهار ، 16 شماره - جغرافیایی های پژوهشمجله  -ای ناحیه فضاهای ساماندهی در تحلیلی مدل؛  زاده ، عیسی ابراهیم

 منظر از فرسودگی: ایرانشهر. اندیشه فصلنامه رهیافتها ، و چالشها -شهری فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی ؛علیرضا  ابلقی،

 1839،  11و 6 شماره شهرشناسی،

  شماره.  6جغرافیایی ، دوره فضای همکاران ؛ تاثیر گذاری شهرهای جدید پیوسته در ساماندهی مادرشهر اصفهان،نشریهاذانی ، مهدی ، و 

 24، ص  1833 ، پاییز 21

 پوراحمد، احمد دکتر به راهنمایی تهران، سیروس محله فرسوده بافت مشارکتی بهسازی و نوسازی ارزیابی ؛محمد  سراسکانرود، اکبرپور

 1831جغرافیا ،  دانشکده تهران، دانشگاه

  1831 تابستان،29 شماره،زیبا هنرهای نشریه نو، نگرشی :ایران در شهری طراحی؛  حسین بحرینی ، سید

،پاییز 21شهری ،مجله مدیریت شهری،شماره  فضاهای ساماندهی در موقوفات نقش بر رهیافتی همکاران ؛ و بمانیان ، محمدرضا ،

 91،ص31

 1831دوم، چاپ تهران دانشگاه انتشارات جغرافیا، علم دیدگاه از شهری نوسازی و شمایی ، علی ؛ بهسازی و پوراحمد ،احمد

شهری،اولین همایش بهسازی و نوسازی  فرسوده های بافت ساماندهی در مردمی مشارکت ،و همکاران ؛ جایگاه پورجعفر ، محمدرضا

 1831بافتهای فرسوده شهری،مشهد،

 1831 پاییز،  21 شماره، زیبا  هنرهای ،نشریه هماوایی نور و رنگ در فضای شهری ایرانی؛ حبیب ، فرح 

 21، ص 1811انقالب اسالمی، تهران ،  مسکن بنیاد پراکنده، روستاهای ساماندهی سمینار مقاالت سیدمحسن ؛ مجموعه حبیبی،

 1831تهران، تهران، دانشگاه شهری، مرمت ؛ ملیحه مقصودی، و سیدمحسن حبیبی،

 1834،  24 ، شماره زیبا هنرهای شرایط ایران،نشریه در نظری کاوشی مشارکتی رضوانی،هادی ؛ شهرسازی حبیبی،سیدمحسن،سعیدی

 1839تهران ،  چاپ اول، انتخاب، انتشارات شهری، کهن های نوسازی بافت و بهسازی مشکینی ابوالفضل ؛ احمد، پوراحمد کیومرث، حبیبی

 21، ص

 دانشگاه ، شهری ریزی برنامه و جغرافیا دکتری نامه شهری،پایان توسعه طرحهای در شهروندان مشارکت روشهای ؛ علی سید ، حسینی

 1831، تهران ، مدرس تربیت

: پژوهی مورد میانی ایران؛ شهرهای غیررسمی سکونتگاههای ساماندهی در شهری یکپارچه یریت مد؛ دویران ، اسماعیل ، و همکاران 

 14ص-61پاییز و زمستان - 81شماره  –مجله مدیریت شهری -ان همد و زنجان
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.ساماندهی و توامندسازی سکونتگاه های غیر رسمی در محالت شهری با بررسی نگرش  . ساکنین محلی .مجله مدیریت ؛ رستم زاده،یاور 

 61شهری ، پاییز و زمستان 

پژوهشی -)مطالعه موردی : شهر بافق ( ، جغرافیا ) فصلنامه علمی سرور ، رحیم ؛ بررسی ظرفیت های بافت فرسوده و توانمندسازی آن

 1861انجمن جغرافیای ایران ( ،

 انداز چشم شهری ریزی برنامه و جغرافیا نامه ، فصل ای محله توسعه رویکرد با شهری دار مسئله های بافت ساماندهی ؛سلیمانی،محمد 

 1862 ،بهار 11 پنجم،شماره زاگرس،سال

 1811،  4 و8 ، شماره 9 دوره شهرسازی، و معماری مردم ، مجله مشارکت تحقق محمد ؛ برای خواه، عدالت

 29،ص1831علی اکبری ، اسماعیل ؛ ساماندهی فضا و پایداری در اصالح رفتار ترافیکی شهرهای کشور،پیک نور،سال پنجم ،شماره دوم ، 

 1832،  46 شماره ها، شهرداری مجله. اروپا، و ایران در شهری قدیم بافت و بهسازی نوسازی سابقه زهرا ؛ عربشاهی،

  38 زمستان ، 21 زیبا،شماره هنرهای معاصر،نشریه شهرسازی و شهر در مدرنیته تجربه به لطفی،سهند ؛ نگاهی

 1833 ، تابستان 83 شماره،  زیبا هنرهای نشریهشهرسازی مدرن و بازتاب آن در ادبیات اگزیستانسیالیستی ، ؛ مولوی ، مهرناز 

لزوم توجه به رویکردهای اصولی در طراحی معماری فضاهای شهری، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و  ؛هاشم نژاد ، هاشم 

 213، صفحه 1831ب ، سال -11، شماره 16صنعت ایران، جلد 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

