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 چکیده 

کند که در آن مردم تجمع یافته و زندگی خود را به شکل نسبتا دائمی بر  شهر فضایی را تداعی می

منطقه تأمین می سازند. فضای مذکور می  فرهنگی و مذهبی -، اجتماعیاساس فعالیت های اقتصادی

نکته ی جالب توجه این است که ز آنها باشد. آموزشی و یا ترکیبی اتواند مرکز اقتصادی، تجاری، دولتی، 

در جهان دیدگاهی وجود دارد مبنی براینکه روش های شهرسازی موجود در طی چند دهه ی گذشته 

نتوانسته محیط کالبدی قابل قبول برای شهروندان ایجاد سازد. مشکل بدین ترتیب مطرح می شود که با 

نه صورت می پذیرد و بناهای فراوان و زیرساخت های وجود سرمایه گذاریهای هنگفتی که در این زمی

بشر نتوانسته است محیطی انسانی و هماهنگ با زندگی اجتماعی  چراپرزرق و برقی که ساخته می شود، 

گسترش سریع شهری و تبدیل انسان به یک رکن اساسی توجه به با  ؟در شهرهای امروز برای خود بسازد

می گردد، فشارهای روحی و عصبی ناشی از آن که منجر به ایجاد ی شهرنشینی و مشکالت در شکل گیر

تأمین نیاز و به تبع آن بحث  از فضاهای شهریدر جهت بهره برداری بهینه کالبدی توجه به برنامه ریزی 

 ایندر تمامی نقاطی که تمدن شهری و صنعتی را پذیرفته اند امری ضروری است. در راستای شهروندان 

پرداخته و عوامل مؤثر  swotبا استفاده از مدل تحلیلی حاضر، به بررسی فضای شهری هدف در مقاله ی 

داده که نتیجه ی حاصل بیانگر استراتژی بازنگری می در شکل گیری فضاهای شهری را مورد بررسی قرار 

 باشد. 

 

 SWOT، فضای شهری، تعامالت اجتماعی، برنامه ریزی کالبدیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 

شهر تبلور فضایی عملکردهای انسانی در راستای برطرف کردن نیازهای او می باشد و در هر دوره ی زمانی با توجه به  ساساًا

شهرهای داشتن علم بشر نیازها و خواسته های او شرایط اجتماعی و اقتصادی و ایدئولوژیکی و سکونتگاههای او بوجود می آید. 

د در اغلب کشورهای جهان، شناختی است در قالب شهرمدرن. ویژگی های شهرهای امروزه و شناخت ما از شهرهای موجو

امروزی، همه پیامدهای ظهور مدرنیته را به نمایش می گذارند. معماری و شهرسازی انجام شده و در حال انجام در شهرها و 

در آن جا جستجو کرد، و چه در  کشورهای امروزی چه در کشورهای غربی که مبنای نظری شهرسازی و معماری مدرن را باید

طراحی شهری بخش  کشورهای دیگر جهان، از بارزترین اشکال نمایش حضور مدرنیته در کوچک ترین فضاهای زندگی است.

بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر به شمار می رود. بدین معنا که چگونه می اندیشند، چه امکاناتی در 

ند تا شهری که در آن زندگی می کنیم ساخته شده است. زمانی که ه اصانی نبوغ خود را ارائه دادو چه متخص رنددسترس دا

این عوامل را کنار یکدیگر قرار می دهیم تا ترکیبی از یک شهر را ارائه نماییم، سیمای شهر گویای فرهنگ و نگرش آن جامعه 

های اجتماعی در یک کشور تعیین کننده ی نمای ظاهری می باشد. معیار فرهنگی، سلیقه ی شخصی، تفکر و امکانات نهاد

شهری از یک سو باید حداقل خدمات و امکانات شهری را به طور یکسان در  برنامه ریزی شهری و بالطبع طراحی شهری است.

جامعه فراهم  اختیار کلیه شهروندان قرار دهد و از سوی دیگر تنوع و امکان انتخاب جایگزین متفاوت را برای گروه های مختلف

بنابراین برنامه ریزی کالبدی شهری با بهبود و اجرای کارآمدتر کاربری زمین به صورت تراکم، نقشه و طراحی و ترکیب  سازد.

این  کاربری ها در مجاورت یکدیگر، می تواند در پایداری محیطی و تأمین فضای مورد نیاز ساکنان مشارکت عملی داشته باشد.

به بررسی موضوع تحقیق بپردازد و با توجه به موارد مذکور بهترین راهکارها را ه صورت اجمالی اما دقیق، مقاله می کوشد تا ب

 ارائه نماید.

 

 بیان مسئله

توجه به محدودیت های اکولوژیک مکان نظیر آب، تویعه متناسب و سازگار با طبیعت، استفاده از مواد و مصالح بومی، ابداع 

و بادگیرها نمونه هایی از پایداری در شهرهای گذشته بوده است. کمی ای ادامه حیات نظیر قنات روش های مؤثر و مناسب بر

 جمعیت و عدم وجود آالینده های صنعتی و زیست محیطی بزرگ نظیر عواملی بوده اند که به این پایداری کمک کرده اند. 

ع اتومبیل و پیشرفت های حمل و نقل از دالیل رشد بی پدید آمدن انقالب صنعتی، بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم، ابدا

سابقه جمعیت شهرنشین و گسترش سریع شهرها بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. از آنجا که این رشد شهری بر پایه 

اتومبیل صورت می گرفت شهرها در کوتاه مدت وسعت زیادی از سرزمین ها را اشغال کرده و محدوده ی خود را به چندین 

 برابر افزایش دادند.

امروزه برنامه ریزی و طراحی شهری نوعی از الگوهای شهری را بکار گرفته که نه تنها ناپایداری را در شهرها پدید آورده، بلکه 

ناپایداری مناطق اطراف را نیز به دنبال داشته است. افزایش جمعیت شهری و گسترش محدوده ی شهرها سبب مشکالت 

خدماتی و ترافیکی زیادی در شهرها گشته که این امر ضرورت توجه جدی تر به برنامه ریزی کالبدی  زیست محیطی، رفاهی،

 شهری را می طلبد.

 
 اهداف تحقیق

 به شرح ذیل می باشند: تحقیقاهداف کلی این 

 ایجاد برابری و تعادل بین گروه های مختلف درآمدی در برخورداری از زمین، مسکن و خدمات شهری -

 ه اجتماعی با توجه به محدودیت های فضاهای شهریتأمین رفا -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 حفظ کایت شهر و ایجاد تعادل پویا میان روندهای اصلی توسعه کالبدی و روندهای اجتماعی -

 شناخت روندها و امکانات، مشکالت و نیازهای واقعی شهر -

 استفاده مؤثر و مناسب از منابع و فضاهای موجود -

 ن دادن به توزیع مکانی جمعیتارتقای کیفیت زندگی خانوارها و ساما -

 

 روش تحقیق
در آن استفاده  تحلیلی -از روش تحقیق توصیفی "از آن جایی که مقاله حاضردر قالب تحقیقی بنیادین ارائه می گردد عمدتا

با استفاده از مدل  "اسنادی استفاده شده است و نهایتا  –شده و از نظر روش جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای 

SWOT وع مورد تحقیق ارائه گردیده است.ستراتژی و راهبرد در رابطه با موضبهترین ا 

 

 جامعه آماری

دقیقه  ۱۵درجه و  ۸۱دقیقه تا  ۸۳درجه و  ۸۱شرقی و  دقیقه طول ۸۳درجه و  ۱۵دقیقه تا  ۶درجه و  ۱۵در  شهر تهران

در  متر ۵۳88های آزاد بین است و ارتفاع آن از سطح آبکیلومتر مربع قرار گرفته  ۵۳181عرض شمالی با وسعتی معادل 

های جنوبی و در دامنه کویرو  کوهمتغیّر است. تهران در بین دو وادی  جنوبدر  متر ۵8۱8در مرکز و  متر ۵۰88تا  شمال

حدود  18ر و در سال هزار نف ۸۳۱میلیون و  ۵۵حدود  ۵۸۳۱در سال  شهر تهران جمعیتاست. گسترده شده رشته کوه البرز

به  ۳۱هزار نفر در سال  ۳۵۳میلیون و  ۵8هزار نفر بوده است. در عین حال جمعیت شهر تهران نیز که از  ۵۳۸میلیون و  ۵۰

افزایش یافته بود برآورد کنونی مرکز آمار حاکی از آن است که تعداد شهرنشینان  18هزار نفر در سال  ۸8۶میلیون و  ۵۵

 میلیون نفر برسد. ۵۰به مرز  1۱هزار نفر و در انتهای سال  ۶18میلیون و  ۵۵به بیش از  1۸ل تهرانی در پایان سا
 

 تئوری ها و مبانی نظری:

 طراحی فضاهای شهری -

طراحی فضاهای شهری مسئله ای است که متخصصین امر در مورد چگونگی انجام آن اتفاق نظر ندارند. مثال بعضی بر این 

تهیه پرسپکتیوهای زیبا و تصاویر هنرمندانه از فضاهای شهری است. گروهی دیگر مسئله را عملکردها  عقیده اند که مسئله تنها

ها می دانند. نکته ی بسیار مهم  و بخصوص در درجه اول تأمین دسترسی برای وسایل نقلیه و بعد از آن دسترسی برای پیاده

ر از همه شکل و فضای شهر را تحت تأثیر قرار داده است ساختار این است که از میان عواملی که به عنوان متغییر مستقل بیشت

قدرت می باشد. ساختار قدرت و نظام حکومتی ارتباط نزدیک با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی دارد. به 

امل مختلف نظام حکومتی است و در حقیقت تمام عو همزمان با تغییرات ساخت و طور نسبی تغییرات شکل و فضای شهر

معماری و شهرسازی در نظامهای حکومتی حاکم بر شهر می باشند. اما آنچه که مهم است فضاهای شهری در رابطه با 

رفتارهای استفاده کنندگان از آن فضاها بررسی می گردد. هر رفتار و فعالیتی که توسط انسان صورت می گیرد اساسا متکی به 

و رسوم، سنت ها، سبک ها و شیوه های متداول زندگی  امدون)عرف(، عادات، آدابفرهنگ است. فرهنگ نتیجه ی مقررات ن

است. معماری و شهرسازی با فضاهایی سروکار دارند که انواع فعالیت ها در چارچوب های متفاوت در آنها اتفاق می افتد و در 

گی جامعه ای است که صاحبان این فعالیت حقیقت به این فضاها معنی و مفهوم می دهند. این فعالیت ها تابع خصوصیات فرهن

ها بدان ها تعلق دارند. بنابراین طراحی شهری به هیچ وجه نباید قصد رویارویی و برخورد مستقیم با الگوهای رفتاری جامعه و 

ارگیری تکنیک تغییر و یا اصالح آن ها را داشته باشد بلکه باید سعی کند با استفاده از ابزار و وسایل موجود طراحی شهری و بک

 (.۵۸۳۵)رضویان؛ های مفید و مؤثر، فضاها و عناصر مربوط به آنها را به خوبی طراحی نماید. 

 ریزی شهریبرنامه -
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توان آن را ساماندهی کاربری زمین جهت تأمین یک محیط باشد که میفضایی شهر می -ریزی شهری ساماندهی کالبدیبرنامه

ریزی فیزیکی است که درصدد ساماندهی کاربری ریزی شهری، نوعی از برنامهدیگر برنامهمناسب برای زندگی دانست. به عبارت 

ریزی شهری را تالش برای زمین برای تأمین یک محیط کالبدی شایسته زندگی مدنی سالم است. همچنین گروهی برنامه

 (۵۸۳۳سعیدنیا، اند. )تدوین اصولی در جهت پدید آوردن یک محیط کالبدی مناسب برای زندگی دانسته

 کالبدی شهر فضای -

در داد و ستد مستمر میان محیط اجتماعی شهرهای قدیمی و فضای کالبدی آنها، به تدریج نوعی از فضای کالبدی شکل 

نماید. نیز همان قدر که با کندی و بنا های فرهنگی ساکنان خود را باز میگرفت که حتی در یک نگاه تصویری روشن از ویژگی

 گذارد.کند، در گام بعدی به راحتی بر سالیق ساکنان خود تاثیر میدر شکل و معنی تغییر میبه شرایط 

دهد. در نظیری را شکل میاین فضا همانند ساکنان خود متاثر و همراه با شرایط اقلیمی و محیط طبیعی، هندسه مکانی بی 

کند که صرفا ارتباطی مکانیکی و از ارتباطی برقرار میمجموع این محیط کالبدی، متشکل از بافت و محیط طبیعی، با شهروند 

ترین ژرفای اندیشه و احساس شهروند جای ای است اجتماعی که در عمیقجنس رفع نیازهای فیزیکی نیست. در واقع رابطه

داب و اش هویت خود را همچون سایر میراث فرهنگی )دین، زبان، هنر، آگیرد. این میراث فرهنگی با جنسیت کالبدیمی

های بعد از آنها ستاند تا کماکان به نسلکند و از آنان وا میهای بعدی منتقل میها در عرصه شهر به نسلرسوم( در طول سال

 (۵۸۳۵)مشهدیزاده؛  منتقل کند.

 معیارهای الزم در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری -

ف، عوامل زیادی تأثیرگذار می باشند که باید در فرآیند در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بخصوص در مرحله تعیین اهدا

برنامه ریزی در نظر گرفته شوند به عبارت دیگر معیارها باید انعکاسی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها و 

حاکم بر آنها همچنین مردمی است که در آن زندگی می کنند. در واقع هر یک از شهرها با توجه به نظام اقتصادی و سیاسی 

دارای مشخصات ویژه ای هستند که الگوهایی را ایجاد می کنند. برای انتخاب معیارها ضابطه های مختلفی وجود دارند که اهم 

 آنها به قرار زیر است:

 .جامعیت: یعنی معیار انتخابی در کل شهر دارای مفهوم است 

 .عمومیت: برای گونه های مختلف اسکان شهری قابل تعمیم است 

 .وضوح: هر معیار با بکارگیری شاخص های مناسب، مشخص تر و معین تر شود 

 .پایداری: معیار باید در طول زمان و نواحی مختلف معنب دار باشد 

  ثبت و انتقال و اجرا داشته باشد.سهولت: امکان دسترسی به نتایج و قابلیت 

 .سودمندی: دارای نتایج مثبت و منطقی باشد 

  (۵۸۳8بایست نسبت به تغییرات، حساسیت داشته باشند. )حاجی خانی، حساسیت: معیارها می 

 فرایند برنامه ریزی کالبدی شهری -

 فرآیند کاربری اراضی شهری از مراحل ذیل تشکیل شده است:

تدوین اهداف جزئی و کلی: که مرجله ای ضروری است. اهداف در ابتدا مشخص می شوند و در واقع، معیارهایی  -۵

 امه های پیشنهادی می باشند.جهت ارزیابی برن

شناخت وضع موجود و ویژگیهای آن: در ابتدا باید مطالعات جامعی در زمینه های اقتصادی، اشتغال، جمعیت،  -۰

انجام گیرد تا مشخص گردد فضاهای شهری چگونه به فعالیت سیستم های فعالیتی و نحوه تخصیص اراضی موجود

 های مختلف تخصیص داده شده اند. 

تحلیل وضع موجود و پیش بینی نیازها: که دربرگیرنده ی تحلیل های فضای و مکانی است و با استفاده لز تجریه و  -۸

 تکنیک ها و مدلهای پیش بینی، آینده جمعیت، اشتغال و نظام فعالیتی و ... برآورد می شود.
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تیابی به اهداف چه تحلیل تخصیص اراضی و طراحی برنامه های کاربری اراضی شهری: که مشخص می شود برای دس -۳

 راههایی وجود دارند و چه برنامه هایی را می توان پیشنهاد داد.

تجزیه و نحلیل سناریوهای ارائه شده و ارزیابی آنها: بر اساس معیارهایی که می توانند منتج از اهداف تدوین شده  -۱

 باشند ارزیابی می شوند.

 یو انتخاب و توسط مراجع ذیربط به اجرا گذاشته می شود.انتخاب مناسبترین سناریو و اجرای آن: مناسبترین سنار -۶

 (۵۸۳8)حاجی خانی؛ 

    سیمای شهر نظریه ی -

 و محله نشانه، گره، لبه، راه :را در پنج عامل دسته بندی می کند« سیمای شهر»،«کوین لینچ»

را شکل می دهد. استقرار « راه»آنچه یک « عاملی است که معموالً با استفاده از آن، حرکت بالفعل یا بالقوه میسرمی گردد.: راه

عوامل محیطی گوناگون و مرتبط باهم، در امتداد مسیری است که استمرار دارد؛ از نقطه ای آغاز می شود و درنقطه ای پایان 

  می یابد.

ه حدود را عاملی است که شهر را سامان می دهد: خطی است ک. عاملی خطی ست که به دیده ناظر با راه تفاوت دارد: لبه 

تعیین می کند. تشخیص لبه ها، تشخیص حیطه های گوناگون شهر را آسان می کند و به نوبه خود به خوانایی سیمای شهر 

  .می انجامد

. آورند دأ و مقصد حرکت او را به وجود مینقاط حساس شهر که ناظر می تواند به درون آنها وارد شود و کانون هایی که مب: گره

 انواع گره ها را شکل می دهد.گره،تمرکز برخی خصوصیات عملکردی یا کالبدی در اطراف یک فضای شهری، تقاطع راه ها و

 .گاهی یک تقاطع ساده است و گاهی یک مرکز شهر

 .برون آنها به دیده ناظر می آید و مقیاس آنها ممکن است بسیار متفاوت باشد»اجزایی از سیمای شهر است که : نشانه

   عی زمین  نظریه نقش اجتما -

 زیاری) دارد اساسی تاثیر بشری زندگی کیفیت و رفاه ، زیبایی ، امنیت ، آسایش در اجتماعی نقش و ارزش نظر از زمین

،۵۸۳۵.)    

 نظریه نقش اقتصادی زمین  -

بازار عادی بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که زمین به عنوان ثروت ملی محسوب می شود. بنابراین بازار زمین و مسکن یک 

  (.۵۸۳۵نیست؛ چون نبایستی با تقاضا تطبیق داده شود )زیاری ،

 نظریه نقش کالبدی  -

نظریه برنامه ریزی فضایی معتققداست ، کاربری زمین شهری باید به ادراک زیبایی ، هویت فضایی و احساس تعلق به محیط 

   .(۵۸۳۵زیست پاسخ دهد)زیاری ،

 نظریه کارکرد گرایی -

منفعت ، نحوه ی استفاده و بهره گیری از اراضی شهری ، نیز به عنوان ابزاری در جهت  -براساس اصول خردگرایی و هزینه

از زمین و « استفاده بهینه»و « استفاده ی منطقی»تسهیل کارکدهای شهری و تقویت کارایی شهری ، تلقی گردید و ضرورت 

   (.۵۸۳۵)زیاری ، فضا در دستور کار قرار گرفت

 نظریه مدرنیسم  -

این نظریه بر حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخ و زمان نگاه می کند و فقط و فقط به مسائل 

   (. ۵۸۳۵)زیاری ، معماری می پردازد

 نظریه فرهنگ گرایی  -
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رهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم این نظریه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و کل شهر را بر اجزاء آن و مفهوم ف

    (.۵۸۳۵می شمارد )زیاری ،

 نظریه طبیعت گرایی -

این نظریه آزادسازی انسان و رهایی وی را از محیط مصنوع و استقرار در طبیعت و توجه به کاربری های طبیعی به عنوان 

 (۵۸۳۵)زیاری ، اوقات فراغت توصیه می نماید

 نظریه سالمت روان -

به مشارکت شهروند در شکل بخشیدن به شهر را توصیه می نماید این نظریه نقش برنامه ریزی را به عنوان عاملی در این نظریه 

کاهش بزهکاری گوشزد می کند و دیدی هجران زده نسبت به شهر های بزرگ صنعتی دارند. این گروه مسئله سرانه ها ، 

  (. ۵۸۳۵)زیاری ، هری( را مطرح می کندشآستانه ها و معیارهای مناسب در زندگی )کاربری اراضی 

 نظریه پست مدرنیسم -

در این نظریه از معیاری مدرن و کاربر یهای بی روح آن هم چون تبدیل شهرها به قوطی کبریت بی روح و بدون ارتباط با 

نیت انتقاد شد و به محیط ، وجود برج های اداری ، فروشگاههای بزرگ و غول آسا و بنا های پر هیبت انسان ستیز و نبود مد

 شهرها پیشنهاد کردندجای آن ترکیبی از عناصر جدید و سنتی با مفاهیم هنر بومی و هنر متعالی در ساخت و ساز 

   (.۵۸۳۵)زیاری،

 نظریه توسعه پایدار کاربری زمین  -

ردکردن کمترین ضایعات به مبانی نظری این رویکرد بر نگهداری منابع برای حال وآینده ازطریق استفاده بهینه از زمین و وا

 (. ۵۸۳۵ید ناپذیر مطرح است )زیاری ،منابع تجد

 علت توجه به کاربری زمین  -

قسمت تقیسم شود : قسمت اول ، اهداف خاص و اصول  ۱در برنامه ریزی توجه به کاربری زمین در برنامه ریزی ، می تواند به 

های صنعتی زمین است و استانداردهای موجود برای چنین مربوط به واحدهای مسکونی ، تفریحی ، آموزشی و استفاده 

استفاده هایی را بر می شمارد. قسمت دوم ، بر ماهیت و الگوی توسعه در داخل مرز های شهر تاکید می کند . قسمت سوم، با 

رمین قسمت ، دقت بیش تری به ناحیه ای که عمدتٌا زمین توسعه نیافته شهر و ناحیه ی نفوذ شهر است نگاه می کند. چها

تجزیه ، تحلیل و نتایج بخش های قبلی را فراهم می آورد و طرح هماهنگ و جامع استفاده از زمین برای شهر و ناحیه ی 

نفوذش ، شامل نواحی تفریحی ، آموزشی و سایر ضروریات ، وسائل تفریح و آسایش که برای سرویس دهی مردم تحت تاثیر ، 

قسمت پنجم، جزء کاربری زمین را کشف و ابزاری که می توانند برای اجرای طرح های الزامی است را پیشنهاد می کند. 

 (. ۵۸۳۵)سیف الدینی، وند را می شناسدپیشنهادی استفاده ش

 

 های عمده و اصلی در شهر تهرانسطح اشغال و نسبت انواع کاربری

 ذیل ارائه شده است:در چدول  های عمده و اصلی در شهر تهرانسطح اشغال و نسبت انواع کاربری

 
 ( کاربری های تهران۵جدول )

 نسبت به کل سطح اشغال )کیلومتر مربع( نوع کاربری اراضی ردیف

 ۰۳8۳ ۵۳۳ مسکونی ۵

 ۳8۰ ۰۶ اداری -تجاری ۰

 ۳8۳ ۰۳ کارگاهی -صنعتی ۸

 ۳81 ۸8 حمل و نقل و انبارداری ۳
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 ۵۳8۶ ۵۵۳ شبکه معابر و دسترسی ۱

 ۳8۵ ۱8 خدمات شهری  ۶

 ۵۵8۳ ۳8 فضای سبز ۳

 ۱8۳ ۸۱ کشاورزی )زراعی و باغی( ۳

 ۳8۰ ۳۳ نظامی 1

 ۶8۳ ۳۵ بایر و ساخته نشده ۵8

  ۵88 ۶۵۳ مجموع
 ۵۸۳۱مأخذ: طرح جامع تهران، 

 

 یافته های تحقیق

 این در که دارد بستگی متعددی پارامترهای به و است بسیاری تدابیر و اقدامات مستلزم شهرها، در زیست محیط کیفیت بهبود

 فقط شهری اراضی از استفاده چگونگی که کرد توجه باید .باشد می صحنه این اصلی بازیگران از یکی زمین کاربری میان،

 به بنابراین .هست نیز فرهنگی و محیطی اجتماعی، اقتصادی، مختلف آثار و ابعاد دارای بلکه نیست اداری و کالبدی موضوعی

. در این راستا به بررسی موضوع مورد مطالعه با استفاده از دارند احتیاج سنجیده و آگاهانه ریزی امهبرن و جانبه همه مطالعات

ابعاد پروژه از جنبه های مختلف و از هر نظر که مورد توجه تصمیم گیران باشد  SWOTدر مدل می پردازیم.  SWOTمدل 

قوت و نقاط ضعف، فرصتها و محدودیتهای هر پروژه  بررسی می شود و در ماتریس درج می گردد. در ماتریس سوآت نقاط

دهی به هر کدام از این مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و سپس بوسیله نظرخواهی از صاحب نظران و مسئولین امر وزن

ره اجرا یا عوامل و سپس محاسبه و تحلیل آنها انجام می گیرد و سپس با آگاهی کامل تر از واقعیت های مرتبط با پروژه دربا

 (۸۳: ۵۸۳۳عدم اجرای آن تصمیم گیری و استراتژی و راهکار مناسب ارائه می شود )گلکار، 

 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف(  -
 ( ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت(۰جدول )

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط قوت

 0/16 4 0/04  مسکونی سازهای و ساخت زمینه در شهر پویایی

 0/12 4 0/03 شهر در تجاری کاربری مناسب سرانه

 0/2 4 0/05 شهروندان همه برایکاربری ها   بودن دسترس قابل

 0/03 3 0/01 مدارس از بسیاری بودن نوساز

 0/03 3 0/01 شهر سطح در ای حرفه و فنی آموزش و دبیرستان کاربری مناسب پراکندگی

 0/16 4 0/04 طرح جامع یشنهادهایبر اساس پ یکنترل تراکم های ساختمان

 0/021 3 0/007 شهر در سکونت و زیست شرایط بهبود

 0/021 3 0/007 ها حومه با شهر قوی شهر و ارتباط در جدید معابر احداث

 0/018 3 0/006 شهر در اداری سرانة بودن باال

 0/021 3 0/007 کاربری های تجاری  از بسیاری بودن نوساز

 0/16 4 0/04 سبز فضای ایجاد با منطقه این اقلیم و خاک داشتن ناسبت

 0/2 4 0/05 مسکونی کاربری با نواحی از بعضی در های فضای سبزکاربری تناسب

 0/12 4 0/03 ناسازگار های کاربری همجواری و تداخل از جلوگیری

 0/12 4 0/03 طبیعی زیبای مناظر بودن دارا

 0/028 4 0/007 سبتا مناسب در کل شهروجود کاربری فرهنگی ن

 0/2 4 0/05 معابر عریض و طراحی شده
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 0/021 3 0/007 شهر در (گاز برق، آب،)کافی تاسیسات وجود

 0/018 3 0/007 شهر در بری مسافر های ترمینال مناسب سرانه

 0/16 4 0/04 اراضی کاربری ریزی برنامه اصول اساس بر زمین از بهینه استفاده

 0/12 4 0/03 شهر در کافی معابر شبکه ودوج

 1/931 71 0/498 مجموع

 منبع: نگارنده

 
 (  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط ضعف(۸جدول )

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط ضعف

 0/06 2 0/03 توسعه بی رویه بدون ایجاد زیر ساخت های الزم 

 0/08 2 0/04 بکارگیری نابخردانه فناوری های نوین

 0/08 2 0/04 مشکالت زیست محیطی

 0/03 1 0/03 ها شهرداری درآمد منابع نبودن پایدار و مالی های جنبه در ها شهرداری ضعف

 0/06 2 0/03  شناسی، جامعه اقتصادی، مسائل به توجهی کم و شهرها کالبدی جنبههای بر حد از بیش تأکید

 0/02 1 0/02 نبود تجهیزات آتش نشانی در بعضی محدوده ها

 0/012 2 0/006 شهری ربط ذی های سازمان در طرح اجرایی تشکیالت نبود

 0/04 2 0/02 فرسودگی بافت های مسکونی در برخی مناطق

 0/03 1 0/03 فقدان امکانات مناسب در سیستم تأسیسات خدماتی بازار

 0/02 1 0/02 ترافیک سنگین در اکثر اتوبان ها

 0/02 2 0/01 تی ناشی از تردد باالی وسایل نقلیه عمومیآلودگی هوا و آلودگی صو

 0/04 1 0/04 فضا سر بر خصوصی بخش با رقابت در عمومی منافع از دفاع عدم و شهر شوراهای ضعف

 0/04 1 0/04 عدم وجود سرویسهای بهداشتی مناسب در معابر پر تردد 

 0/03 1 0/03 اسبتردد و حجم باالی مراجعه کنندکان و عدم وجود پارکینگ من

 0/04 2 0/02 امداد رسانی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه و طبیعی  عدم امکان

 0/04 2 0/02 مناطق تجاریفرسودگی تاسیسات 

 0/01 1 0/01 ازدحام بسیار باالی جمعیت و وجود آسیب های اجتماعی ناشی از آن

 0/006 1 0/006 عدم وجود پارکینگ عمومی مناسب

 0/04 2 0/02 در خدمات رسانی )مانند: آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن( مشکالت

 0/02 1 0/04 کمبود سرانه خدماتی

 0/718 30 0/502 مجموع

 منبع: نگارنده

 

 ( ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )نقاط فرصت(۳جدول )

 نمره نهایی رتبه وزن فرصت ها

 0/16 4 0/04 گستردگی فعالیت ها به دلیل پایتخت بودن

 0/12 4 0/03 تراکت باالی جمعیت و وجود نیروی کار جوان در شهر

 0/06 3 0/02 منطقه این های فعالیت بر مدیریت جهت شهر حریم شناسایی

 0/2 4 0/05 امکان بهره گیری از کاربری های مختلط به دلیل تراکم باالی جمعیتی

 0/12 4 0/03 امکان تبدیل شدن به یک بازار جهانی

 0/06 3 0/02 تهرانمکان سرمایه گذاری بخش های مختلف در ا
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 0/06 3 0/02 امکان در آمد زایی بسیار باال

 0/12 4 0/03 صنعتی و کارگاهی تجاری، شده مشخص مناطق در گذاری سرمایه به گذاران سرمایه هدایت

 0/12 4 0/03 به دلیل گستردگی عملکرد ونقش هاشهرکالنامکان رقابت با دیگر 

 0/06 3 0/02 واگذاری برخی از بافت های تاریخی به بخش های خصوصی 

 0/16 4 0/04 همکاری با گروه مهندسان مشاوره معماری در جهت توسعه طرح ها 

 0/03 3 0/01 مشارکت معماران و شهرسازان در مدیریت اجرایی پروژه های معماری

 0/16 4 0/04 سطح وسیعی از تهراننزدیکی به شبکه بزرگراه و مترو و امکان دسترسی به 

 0/12 4 0/03 استاندارد سرانه به رسیدن در عمومی خدمات های کاربری سرانه هدفمند افزایش و توسعه

 0/03 3 0/01 تمایل روز افزون مردم به سرمایه گذاری در تولیدات داخلی

 0/03 3 0/01 سودآوری و بازده زیاد فعالیت های تولیدی

 0/12 4 0/03 ماتی گسترده در تهرانوجود مراکز خد

 1/73 61 0/46 مجموع

 منبع: نگارنده

 
 ( ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )نقاط تهدید(۱جدول)

 نمره نهایی رتبه وزن تهدیدها

 0/06 2 0/03 نوسازی بافت منجر به خرابی بافت های با ارزش فرهنگی و تاریخی می گردد

 0/05 1 0/05 و امکان تخریب در بروز حادثه  بازاربزرگ مناطق تجاری مانندتک قطبی بودن 

 0/04 1 0/04 شهرها تمامی برای یکنواخت و یکسان خدمات شرح وجود نیز و نشدن بومی

 0/04 1 0/04 ناطق مختلفسلیقه های شخصی در اداره م وجود 

 0/04 2 0/02 ترافیم سنگین در زمان ههای اوج ترافیک

 0/03 1 0/03 فت تاریخی در اثر توسعه روز افزون سفرهای درون شهریاز بین رفتن هویت و با

 0/04 1 0/04 نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی از لحاظ خدمات مطلوب

 0/05 1 0/05 کمبود پارکنگ در اکثر مناطق شلوغ و پرتردد

 0/06 2 0/03 کمبود فضاهای سبز و تفریحی در سطح شهر

 0/04 1 0/04 ا در اکثر فصول سالآلودگی بسیار باالی هو

 0/04 1 0/04 از بین رفتن تناسب موجود میان بخش های محختلف با نوسازی بافت ها

 0/03 1 0/03 آشفتگی ایجاد شده در معماری سنتی به دلیل گسترش بی رویه شهر تهران 

 0/02 2 0/01 تراکم باالی جمعیت و مهاجرت باالی مردم به تهران

 0/06 2 0/03 باریک در مناطق مرکزی تهران معابر تنگ و

 0/04 1 0/04 جامع های طرح های هزینه و منافع عادالنه توزیع جهت مناسبی سیستم فقدان

 0/04 2 0/02 ایران شهرنشینی وضع به نسبت ها طرح محتوای کافی شناخت عدم

 0/68 22 0/54 مجموع

 منبع: نگارنده

 

 و خارجی خلی( مجموع ماتریس عوامل دا۶جدول )

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط قوت و ضعف

 1 101 2/649 

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط فرصت و نقاط تهدید
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 1 83 2/41 
 منبع: نگارنده

 

 و راهبرد مناسب در ارتقاء رفاه شهروندان با برنامه ریزی کالبدی راتژیاست

گردد که در ربع سوم محور مختصات واقع ار ذیل مشاهده میباتوجه به جدول ماتریس عوامل داخلی و خارجی برطبق نمود

 شده که نشان دهنده استراتژی بازنگری یا انطباقی است. 

راهبرد انطباقی یا راهبرد حداقل ـ حداکثر، تالش دارد تا با کاستن از ضعفها بتواند حداکثر استفاده را از فرصت های موجود 

ی خود متوجه وجود فرصت هایی است ولی به واسطه ضعفهای درونی خود قادر به ببرد. منطقه مورد مطالعه در محیط خارج

 بهره برداری از آن نمی باشد. در چنین شرایطی اتخاذ راهبرد انطباقی می تواند امکان استفاده از فرصت را فراهم آورد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازی بر اساس معماری ایرانی اسالمی( ارزیابی مجموع عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر ارتقاء شهرس۵نمودار )

 

  گیریبحث و نتیجه
 در زیست محیط کیفیت بهبود .بخشید بهبود باره یک به توان نمی را شهرها زیست محیط و زمین کاربری در موجود شرایط

 . است بسیاری تدابیر و اقدامات مستلزم شهرها،

 در غها با و کشاورزی مرغوب های زمین دارای البرز، ههای کو یپا در رگیری قرا یعنی آن موقعیت به توجه نیزبا تهران شهر

 همچنین و شهر اطراف در مهاجران سکونت شهر، این به مهاجرت نرخ بودن باال مانند عللی به شهر این .باشد می جهات همه

 به توسعه و رشد نوع ینا از توان می یکه طور به است داشته شدیدی بسیار فیزیکی توسعه و رشد ها آبادی و روستاها ادغام

 و اجتماعی اقتصادی، ابعاد در زیادی نامطلوب پیامدهای پدیده این .برد نام شهر رویه بی افقی پراکنش یا گسترش پدیده

 اراضی کاربری تغییر یا رفتن بین از تهران شهر در پدیده این منفی پیامدهای مهمترین از یکی .است داشته محیطی زیست

 .باشدمی  شهری پیرامون ضیارا کشاورزی مرغوب

 ریزان برنامه و متولیان مدیران، دارد، آن توسعه ناپایداری یا پایداری بر اساسی تأثیر شهر هر فیزیکی توسعه الگوی که آنجا از

 الگوی از شهری، پایدار توسعه تأمین رفاه ساکنان و در نهایت دستیابی به برای الگو این هدایت منظور به باید می شهری

 .باشند داشته کافی شناخت شهرها موجود کالبدی رشد و فیزیکی سعهتو

 نوع این مورد در محققان های یافته اینکه به توجه با .است شهری پراکندگی الگوی نوع از شهر، این فیزیکی توسعه الگوی

 بین از جمله از محیطی؛ زیست و اجتماعی اقتصادی، مختلف های بخش در زیادی منفی پیامدهای شهری، ناپایدار رشد الگوی

 شهری، خدمات ارائه هزینه افزایش هوا، آلودگی خاک، و آب منابع آلودگی و تخریب شهر، پیرامون کشاورزی زمینهای رفتن

 اجتماعی، گزینی جدایی بنزین، مانند فسیلی سوختهای مصرف افزایش آن دنبال به و شهر های سافرتم  زمان و طول افزایش
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 شهر توسعه هدایت لزوم به توجه با و است آورده بار به را غیره و مهم منبع این رویه بی مصرف یا مینز مصرف به توجه عدم

 می گردد. احساس شهر بیشتر فشردگی جهت راهکارهایی از استفاده و آن تغییر لزوم بیشتر، پایداری سمت به

 

 

  منابع
 ملی سازمان ، 18 شماره مسکن، اقتصاد فصلنامه شهری، ینزم بازار در دولت دخالت کارآمدی سوی به، ۵۸۳8، کمال اطهاری،

 .مسکن و زمین

 .شناسی گیتا کارتوگرافی و جغرافیایی موسسه، شناسی گیتا کامل اطلس ،۵۸۳8،سعید بختیاری،

 ۵۸۳1شهری توسعه و ریزی برنامه معاونت ،۵۳ منطقه شهرداری 18 سال برنامه

 رفیعیان، مجتبی دکتر مترجمین سازی، مدل و نظری رویکرد زمین کاربری رتغیی تحلیلی الگوهای ،۵۸۳1هلن، سولیس بریا

 آذرخش نشر محمودی، مهران

 .سمت ، شهری اراضی کاربری ریزی برنامه. ۵۸۳۰رضا، محمد محمدی، پور

، معیارهای شهرسازی برای ایده شهر سالم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته شهرسازی، ۵۸۳8حاجی خانی، غالمرضا، 

 دانشکده ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 .شهری اراضی کاربری ریزی برنامه. ۵۸۳۵محمدتقی، رضویان،

 . اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای. دانشگاه یزد۵۸۳۵یاری، کرامت اهلل ،ز

 .کشور وزارت شهرداریها، راهنمای سبز دوم،کتاب جلد شهری، زمین کاربری. ۵۸۳۳ احمد، نیا، سعید

 ، مسکن و نفوس عمومی سرشماری ایران، آمار مرکز

 .صنعت و علم دانشگاه انتشارات ایران، در شهری ریزی برنامه های ویژگی از تحلیلی ،۵۸۳۵ناصر،  دهاقانی، مشهدیزاده
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