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چکیده

شــهرها بــه عنــوان مهمتریــن جوامــع زیســتی قــرن حاضــر ،از جنبههــای محیطــی و اکولوژیکــی در کنــار جنبههــای
اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی و بهبــود کیفیــت منظــر ،بیــش از گذشــته نیاز بــه توجــه دارند؛ همچنین شــهر ،یکی

از مهمتریــن پدیدههــای فرهنگــی بشــر و بــه قولــی ،بخــش جداییناپذیــر (انتگــرال) طبیعــت بــه شــمار م ـیرود.

طبیعــت نیــز بــه شــکل صمیمانـهای بــا زندگــی اجتماعــی شــهر ،ترکیــب و درهم بافته شــد ه اســت .پژوهــش حاضر
بــا هــدف بررســی کاربــرد الگوهــای توســعۀ پایــدار در بازآفرینــی منظــر شــهری ایــوان انجام شــده اســت .ســؤاالت

ایــن پژوهــش؛ عبارتنــد از .1 :آیــا ابعــاد توســعۀ پایــدار بــر بازآفرینــی منظــر شــهر ایــوان تأثیــر دارنــد؟  .2آیــا بیــن

بعــد کالبــدی توســعۀ پایــدار و بازآفرینــی شــهر ایــوان ،همبســتگی وجــود دارد؟  .3چــه رابطـهای بیــن بعــد اقتصادی
توســعۀ پایــدار و بازآفرینــی شــهر ایــوان وجــود دارد؟  .4بعــد زیسـتمحیطی شــهر ایــوان ،چــه تأثیری بــر بازآفرینی

آن دارد؟

روش انجــام تحقیــق ،بهکارگیــری تکنیــک ماتریــس  SWOTبــود کــه پــس از مشــخص شــدن معیارهــای

داخلــی و خارجــی بــر اســاس اصــول توســعۀ پایــدار و ارائــۀ راهبردهــای چهارگانــۀ  SOو  WOو  STو  WTو

وزندهــی بــه ایــن معیارهــا راهبــرد نهایــی به دســت آمــد .کلیــت یافتههــا حاکــی از آن بود که اصــول توســعۀ پایدار

در بازآفرینــی منظــر شــهری ایــوان مؤثــر هســتند و میتواننــد منظــری ایجــاد کننــد کــه پویــا و پایــدار باشــد ،رفــاه

شــهروندان را فراهــم کنــد و پاســخگوی نیــاز نسـلهای آینــده باشــد.

واژگان کلیدی :توسعۀ پایدار ،توسعۀ شهری ،بازآفرینی ،منظر شهری.
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مقدمه

امــروزه شهرنشــيني ،ابعــاد وســيعي پيــدا كــرده اســت و رو ز بــهروز بــر جمعيــت شــهرها افــزوده ميشــود.
افزايــش جمعيــت شــهرها نیــز بــر تراكــم بارگــذاري در آنهــا اثــر ميگــذارد و نیــاز بــه وجــود یــک منظــر
شــهری مناســب ،کاربــردی و پایــدار را بیــش از پیــش ،الزم و ضــروری مینمایــد .امــروزه مفهــوم شــهر ،بــدون

وجــود منظــر شــهری مناســب و پایــدار ،قابــل تصــور نيســت .پيامدهــاي توســعۀ شــهري و پيچيدگــي معضالت
زيس ـتمحيطي آنهــا ،موجوديــت منظــر شــهری و توســعۀ آن را بــراي هميشــه اجتنابناپذيــر كــرده اســت.
بــراي اينكــه شــهرها بــه عنــوان كانونهــاي تمركــز ،فعاليــت و زندگــي انســانها بتواننــد پايــداري خــود را
تضميــن كننــد ،چــارهاي جــز پذيــرش ســاختار كاركــردي متأثــر از سيســتمهاي طبيعــي ندارنــد .در ايــن ميــان،
مناظــر شــهری ،بــه عنــوان جــزء الينفــك و ضــروري پيكــرة يگانــۀ شــهرها در حیــات آنهــا نقــش اساســي دارد
و كمبــود آن ،ميتوانــد اختــاالت جــدي در حيــات شــهرها بــه وجــود آورد (کلهرنیــا .)13 :1365 ،معمــاری
منظــر در مقیــاس جهانــی؛ بهویــژه در کشــورهای پیشــرفته ،بــر ارتقــای کیفیــت فضاهــای بــاز و ســبز ،محیــط
طبیعــی مرتبــط بــا فعالیتهــای انســانی؛ بهویــژه مدیریــت جلوههــای بصــری منظــر و فرایندهــای اکولوژیکــی
در مقیاسهــای گوناگــون تأکیــد دارد؛ همچنیــن ،مقیاسهــا و فعالیتهــای معمــاری منظــر را میتــوان در
چنــد زمینــه معرفــی کــرد کــه عبارتانــد از :مقیاسهــای بــزرگ (محیــط ،آمایــش ســرزمین ،پایــداری منظــر
و برنامهریــزی منظــر) ،مقیاسهــای میانــی (محیــط شــهری ،اســکان ،مناطــق طبیعــی بکــر و حــدود شــهر) و
مقیاسهــای خــرد (فضاهــای بــاز و محیــط طبیعــی درونشــهری ،عناصــر طبیعــی منظــر شــهری ،محوطههــا و
ســایت معمــاری) (تقوایــی.)71 :1391 ،
شــهر ايــوان در حــال حاضــر ،مركــز سياســي شهرســتان و تأمينكنندۀ خدمــات مورد نيــاز آن اســت .چنين
نقشــي ،شــهر ايــوان را بــه یــک شــهر خدماتــي ســطح اول ،در محــدودۀ شهرســتان تبديــل کــرده اســت .توجــه
بــه افزايــش جمعيــت شهرســتان و توســعۀ كلــي كشــور از يــك طــرف و نقــاط ضعــف موجــود در شــهر در
ارتبــاط بــا نقــش مذكــور از طــرف دیگــر ،تقويــت نقــش خدماتــي شــهر را بــه عنــوان یکــی از اهــداف كالن،
ضــروری میســازد .در ايــن راســتا ارتقــای کیفیت ســکونت ،حفاظــت از منابــع و امکانات تجدیدناپذیــر داخل
و پیرامــون شــهر ،توســعۀ نظاممنــد بافتهــای پیرامونــی بالفصــل شــهر در رابطــه بــا تقويــت اين بخش پيشــنهاد
میگــردد (مهندســین مشــاور کریــاس بنــا.)36 :1392 ،
نگارنــدگان ســعی دارنــد بــه ارائــۀ منظــری از شــهر ایــوان بپردازنــد کــه پایــدار ،پویــا و خودکفــا باشــد و
بــه محیطزیســت نیــز احتــرام بگــذارد .ایــن منظــر ،بایــد متناســب بــا بافــت منطقــۀ ایــوان باشــد و ســایتهای
آســیبدیده را نیــز تعبیــرنمایــد .در ایــن روش ،میــزان اســتفاده از منابــع بــه حــدی اســت کــه سیســتم طبیعــی،
بتوانــد آن را بازســازی کنــد .در یــک جملــه؛ یعنــی منظرســازی بــا توجــه بــه توســعۀ پایــدار.
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بيان مسئله و ضرورت تحقیق

«برنامهریــزی مرمــت شــهری ،شــیوهای بــرای بازگردانــدن تعــادل بــه کارکــرد درونــی ســامانۀ شــهری و هــدف
آن ،تداومبخشــی بــه ارزشهــای ســکونتگاههای شــهری میباشــد .مرمــت ،بــا روشهــای گوناگــون بــه کار
گرفتــه شــده اســت؛ از جملــه رهیافتهــای اخیــر ،بازآفرینــی شهریســت کــه روایتــی فراگیــر و یکپارچــه از

مرمــت شــهری میباشــد و بــه تمامی وجوه کالبــدی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی و محدودیتهای
امــر توســعه در بطــن شــهر موجــود ،توجــه میکنــد و بــه تــدارک فرصــت بــرای تبدیــل آن بــه راهــی بــرای
رســیدن بــه توســعه میپــردازد .رهیافــت بازآفرینــی شــهری ،بــا وجــود ایــن چهــار بعــد ،اغلــب ،شــامل اصــول
توســعۀ پایــدار خواهــد بــود» (علیبــک و همــکاران« .)4 :1392 ،توســعۀ پایــدار ،توســعهای اســت کــه نیازهــای
حــال انســان را بــا توجــه بــه توانایــی نســل آینــده در دریافــت نیازهایــش ،مــد نظــر دارد» (کمیســیون جهانــی
محیــط زیســت)1987 ،؛ همچنیــن ،توســعۀ پایــدار ،توســعهای اســت کیفــی و متوجــه کیفیــات زندگیســت و
هــدف آن ،بــاال بــردن ســطح کیفیــت زندگــی بــرای آینــدگان میباشــد .توســعۀ پایــدار ،در ســه حیطــه دارای
مضامیــن عمیــق اســت .1 :پایــداری محیطــی؛  .2پایــداری اقتصــادی؛  .3پایــداری اجتماعی.
در بحــث بازآفرینــی ،ابتــدا فرســودگی و بافتهــای فرســودۀ نیازمنــد توســعه و احیــا ،مطــرح خوهــد شــد.
فرســودگی شــهری ،بــر اثــر نتایــج حاصــل از افــت اجتماعــی ،اقتصــادی ،محیطــی و تــا انــدازهای ناتوانــی کالبد
شــهر در تطبیــق بــا تحــوالت تنــد اقتصــادی ،پدیــدار میگــردد و بــه صــورت واحدهــای مســکونی فرســوده،
ی و تأسیســات زیربنایــی ناکارآمــد تجلــی مییابــد» (علیبــک و همــکاران،
قطعــه زمینهــای متروکــه و خالـ 
.)5 :1392
ابعاد مختلف فرسودگی شهری ایوان که در این تحقیق به آنها پرداخته میشود؛ عبارتند از:
 .1بعــد اقتصــادی؛ موجــب از بیــن رفتــن توجیــه اقتصــادی و مالــی ،فــرار ســرمایهدارها از ایــن منطقــه
و عــدم ســرمایهگذاری آنهــا شــده اســت و منابــع پایــداری بــرای تخصیــص بــه نوســازی و بهســازی بافتهــا
وجــود نــدارد.
 .2بعــد کالبــدی؛ فرســودگی در ایــن بعــد ،نشــانههایی دارد؛ از قبیــل :الــف) ناپایــداری :اغلــب
واحدهــای ســاختمانی در بافتهــای فرســودۀ شــهری ،فاقــد سیســتم ســازهای و هرگونــه محاســبات فنــی بــرای
مقاومــت در برابــر ســوانح طبیعــی؛ از جملــه زلزلــه میباشــند؛ ب) ناکارآمــدی زیرســاختها :تأسیســات و
زیرســاختهای شــهری بــه دلیــل گذشــت زمــان ،فرســوده شــده اســت و پاســخگو نیســت؛ ج) ناکارآمــدی
شــبکۀ ارتباطــی :بافتهــای فرســودۀ شــهری از کمبــود و ناکافــی بــودن شــبکهها و معابــر قابــل دسترســی
رنــج میبــرد؛ د) کمبــود خدمــات شــهری :بافتهــای فرســودۀ شــهری از فقــدان برخــی خدمــات فرهنگــی،
آموزشــی و شــهری بــه لحــاظ کمــی و کیفــی رنــج میبــرد.
 .3بعــد زیسـتمحیطی؛ شــامل انــواع آلودگیهــای محیطــی ایجــاد شــده؛ از جملــه آلودگــی هــوا و
آبهــای ســطحی میباشــد.
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 .4بعــد اجتماعــی و فرهنگــی؛ توســعۀ فرســودگی ،باعــث تنــزل رتبــۀ اجتماعــی از نــگاه شــهروندان
شــده کــه ایــن امــر ،خــود ،باعــث افزایــش میــزان مهاجــرت افــراد اصیــل و بومــی بــا تــوان اقتصــادی مطلــوب و
جایگزیــن شــدن آنهــا بــا افــراد بــا تــوان اقتصــادی پایینتــر شــده اســت.
در ایــن پژوهــش از متأخرتریــن رهیافتهــای مرمــت شــهری؛ یعنــی بازآفرینــی شــهری بــا توجــه بــه
رویکــرد توســعۀ پایــدار ،در جهــت کاهــش مســائل و مشــکالت مذکــور ،بــر روی بافتهــای فرســودۀ شــهر
ایــوان ،در یــک برنامــۀ زمانــی میانمــدت ( 5تا10ســاله) اســتفاده شــده اســت .امیــد آن مـیرود کــه بهکارگیری
رویکردهــای توســعۀ پایــدار ،باعــث نهادینــه شــدن ایــن امــر در شــهر و شــهروندان ایوانــی شــود و بازآفرینــی
منظــر شــهری ،بــه عنــوان یــک فراینــد پایــدار و پویــا و یــک فرهنگ عمومــی تــداوم یابــد .این پژوهــش ،منظر
شــهری ایــوان؛ اعــم از کلیــۀ عناصــر طبیعــی و مصنــوع (ســاختمانها و الحاقــات آنهــا ،مبلمان شــهری ،پوشــش
گیاهــی و  )...قابــل مشــاهده در عرصههــای عمومــی شــهر؛ شــامل :خیابانهــا ،میادیــن ،گرههــا و پهنههــای
عمومــی کــه بافت-هــای فرســودۀ زیــادی داشــته و خدمــات و امکانــات رفاهــی موجــود در آن بــه درســتی
توزیــع نشــد ه اســت را بــا توجــه بــه ابعــاد توســعۀ پایــدار ،مــورد کنــکاش و بررســی قــرار داده اســت.
در نواحــی فرســودۀ مرکــزی شــهرها ،بــه واســطۀ ویژگیهــای خاصشــان؛ از جملــه :وجــود گروههــای
قومــی اقلیــت ،اقشــار کمدرآمــد ،خانوارهــای تکوالــدی و افــراد بیــکار و فاقــد شــغل ســاکن ،از طریــق
بازآفرینــی شــهری ،میتــوان زمینههــای هویــت اجتماعــی و مشــارکت در ناحیــۀ تحــت پوشــش برنامههــای
بازآفرینــی شــهری را فراهــم کــرد .شــیوههای حصــول بــه پایــداری در ابعــاد مختلــف عناصــر شــهری؛ عبــارت
اســت از :کاهــش میــزان آلودگیهــا ،مســکن پایــدار ،شــکل شــهری پایــدار ،حمــلو نقــل پایــدار و اقتصــاد
پایــدار .بــا توجــه بــه اینکــه هــدف اساســی بازآفرینــی شــهری ،توســعۀ محیــط زندگــیِ دچــار افــت بــرای
انسانهاســت؛ لــذا انجــام ایــن تحقیــق در ایــن منطقــه ،ضــروری بــه نظــر میرســد.
اهداف پژوهش
اهداف اصلی
.1
بازآفرینی معماری منظر شهر ایوان؛
کاربرد بعد کالبدی توسعۀ پایدار در بازآفرینی معماری منظر شهر ایوان؛
کاربرد بعد زیستمحیطی توسعۀ پایدار در بازآفرینی معماری منظر شهر ایوان؛
کاربرد بعد اقتصادی توسعۀ پایدار در بازآفرینی معماری منظر شهر ایوان؛
کاربرد بعد اجتماعی  -فرهنگی توسعۀ پایدار در بازآفرینی معماری منظر شهر ایوان.
.2
-

اهداف فرعی
استفاده از مصالح و مواد بومآورد؛
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حفظ طبیعت و محیطزیست شهری؛
ایجاد منظری مناسب ،جهت آسایش و آرامش شهروندان؛
زیباسازی منظر شهری (افزایش وجهۀ شهری).

سؤاالت پژوهش

-

بعد اجتماعی -فرهنگی توسعۀ پایدار چه تأثیری بر بازآفرینی شهر ایوان دارد؟
بعد اقتصادی توسعۀ پایدار چه تأثیری بر بازآفرینی شهر ایوان دارد؟
آیا بین بعد کالبدی توسعۀ پایدار و بازآفرینی شهر ایوان ،همبستگی وجود دارد؟
بعد زیستمحیطی توسعۀ پایدار چه تأثیری بر بازآفرینی شهر ایوان دارد؟

مبانی نظری پژوهش
اصــول توســعۀ پایــدار :در ایــن بخــش بــه اصولــی از توســعۀ پایــدار ،اشــاره و پرداختــه میشــود
.1

کــه بــا ایــن پژوهــش ،ارتبــاط داشــته و در انتخــاب ســؤاالت پرسـشنامه و تحلیــل جــدول ســوات 1ضــروری
بودهانــد و در انتخــاب روشهــا ،متــد و متریــال ماتریــس ســوات نیــز مســتقیماً مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.
ایــن اصــول عبارتنــد از:
الــف) اصــل یکپارچگــی اکولوژیکــی :اصــل یکپارچگــی اکولوژیکــی ،ایــن واقعیــت را بــه رســمیت
میشناســد کــه نــوع بشــر ،در کل بــه جهــان طبیعــی وابســته اســت و زندگــی و توســعه ،بــدون منابــع و خدمات
اکوسیســتم ،امکانپذیــر نیســت؛ بنابرایــن ،بــه منظــور حفــظ دائمــی زیسـتپذیری سیســتمهای اکولوژیکــی،
توســعه ،نبایــد باعــث تنــزل یــا تخلیــۀ ایــن سیســتمها شــود (ضرابــی و همــکاران.)54 :1391 ،
ب) اصــل آیندهنگــری« :اصــل آیندهنگــری ،ایــن مهــم را بــه رســمیت میشناســد کــه توســعۀ
نس ـلهای آینــده ،نبایــد بــا اقداماتــی کــه امــروز انجــام میگیــرد ،خدش ـهدار شــود .مطالبــات آیندهنگــری،
بــه ایــن معناســت کــه انتقــال ارزش موهبتهایــی نظیــر :منابــع طبیعــی ،میــراث فرهنگــی و دانــش بشــری بــه
نســلهای آینــده ،بایــد از طریــق رهنمونهــای زیــر حمایــت شــود:
 منابع تجدیدپذیر ،نباید سریعتر از میزانی که تجدید میشوند ،مصرف شوند.ی کــه یــک منبــع تجدیدپذیــر جایگزیــن آن شــود ،مصرف
 منابــع تجدیدناپذیــر ،نبایــد ســریعتر از زمانـ شوند.
ی کــه محیــط بتواند آنهــا را بــدون عملکرد اکوسیســتم جــذب نماید،
 مــواد زائــد ،نبایــد ســریعتر از زمانـ بــه محیطزیســت تخلیه شــوند» (همــان).
ج) اصــل عدالــت :ایــن اصــل کــه بــه عنــوان عدالــت اجتماعــی نیــز شــناخته میشــود ،زمانیکــه
1. SWOT
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همــراه بــا اصــل آیندهنگــری ،بــه عنــوان عدالــت درون نســلی در نظــر گرفتــه میشــود ،مســتلزم آن اســت کــه
آســیبپذیرترین افــراد جامعــه از کیفیــت زندگــی قابــل قبولــی؛ بخصــوص در دسترســی به منابــع ،فرصتهای
پیشــرفت و دوری از تهدیــد برخــوردار باشــند .اصــل عدالــت ،بــا رعایــت مــوارد زیــر تحقــق مییابــد:
 منفعتطلبــی آگاهانــه یــا روشــنفکرانه بیــان میکنــد کــه اگــر محرومیــت اجتماعــی کاهش یابد ،فشــارکمتــری بــه سیســتمهای طبیعــی حیاتــی کــه زندگــی همۀ افــراد جامعــه بــه آن وابســته اســت ،وارد میشــود.
 دیدگاهــی کــه در آن محرومیــت اجتماعــی از نظــر اخالقی ،نامطلوب اســت (کرول و همــکاران:2005 ،.)41
د) اصــل مشــارکت« :مشــارکت ذینفعــان در تصمیمگیریهایــی کــه آنهــا را تحــت تأثیر قــرار میدهد،
مهــم و اساســی اســت .توســعۀ پایــدار ،بــه معنــی دســتیابی بــه تعــادل مطلــوب بیــن مطالبــات رقابتــی واقــع شــده
در مــکان نیســت؛ بلکــه مربــوط بــه دســتیابی مــداوم بــه ایــن تعــادل در قالــب زمانــی بلندمــدت میباشــد و در
آینــدهای کــه سیســتمهای طبیعــی و انســانی ،پویــا و نامطمئــن هســتند ،اهمیــت مشــارکت خــود را بیشــتر نشــان
میدهــد» (همــان).

ن گونــه
منظــر شــهری« :انجمــن معمــاران منظــر آمریــکا در ســال  ،1977معمــاری منظــر را ای ـ 
.2
تعریــف کــرد :علــم و هنــری کــه فعالیــت حرف ـهای مربــوط بــه برنامهریــزی سیســتماتیک زمینهــای بــاز،
طراحــی فضاهــا و مکانهــای بیرونــی ،حفــظ منابــع طبیعــی و ســاخت محیطهــای زنــدۀ کارآمدتــر ،امنتــر و
مفرحتــر را انجــام میدهــد (اســا.)22 :1977 ،
مایــکل لــوری ( )1986بــا بررســی نظــرات افــرادی؛ ماننــد «گــرت اکبــو» ،معمــاری منظــر را بدیــن گونــه
تعریــف کــرده اســت« :هنــر طراحــی ،برنامهریــزی و مدیریــت زمیــن ،نظامدهــی به طبیعــت و عناصر دستســاز
انســان کــه در آن ،پذیــرش فرهنــگ و علــم بــه صــورت دانــش درآیــد و در آن ،حفــظ و نگهــداری منابــع
طبیعــی و نظــارت بــر آن ،اهمیــت قابــل توجهــی داشــته باشــد تــا آن محیــط ،بــه صــورت مفیــد و لذتبخــش
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد» .او همچنیــن ،تفــاوت معمــاری منظــر و معمــاری را در ابزارها ،تکنیکهــا و مصالح
میدانــد ،نــه اهــداف اولیــه و پایــه .از جنبــۀ دیگــر نیــز «دتوایلــر و مارکــوس در پژوهشــی ،نیازهــای گوناگونــی
کــه در منظــر شــهری میبایســت پاســخ داده شــوند را بــه ایــن شــرح ،مطــرح کردهانــد:
 ایجاد و حفظ مکانهای زیبای حظ بصر؛ ایجاد فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت؛ حفظ مکانهای منحصر به فرد تاریخی و فرهنگی؛ در نظــر گرفتــن فاصلههــا میــان بخشهــای گوناگــون شــهر از طریــق حصارهــای کالبــدی مصنــوعیــا طبیعــی؛
 جهت دادن به توسعۀ شهر یا جلوگیری از برخی الگوهای زیانبخش؛دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394
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 -کاهش میزان آلودگی هوا و سر و صدا؛

اقلیمی؛
منفی شرایط
جلوگیری
حیوانات وحشی که میتوانند در مجاورت بافت
پرندگان و
تأثیراتبرای
کاهشمناسب
محیطیازیست
  -ایجاد(تقوایی،و سر
آلودگی هوا
کاهش
صدا؛).
1331و32 :
میزانکنند»
زندگی
شهر

 ایجــاد محیطزیســت مناســب بــرای پرنــدگان و حیوانــات وحشــی کــه میتواننــد در مجــاورتبافــت شــهر زندگــی کننــد» (تقوایــی.)62 :1391 ،
ویژگیهای محدودة مورد مطالعه

طرح جامع ،به  2ناحیه و  3محله تقسیم شده است (مهندسین مشاور
مطالعات
های بر اساس
شهریایوان
مطالعه
محدودۀ مورد
ویژگ

شدهـاند:
جدول
جامـ1
شمارة
مطالعـدر
 )11که
:1393
کریاس
ـده اســت (مهندســین مشــاور
دادهـیم ش
نشانتقسـ
شمارة26محلــه
ناحیــه و
ـع،وبــه 2
نقشۀـرح
ـات طـ
ـاس
بنا،بــر اسـ
ـوان
شــهر ایـ
کریــاس بنــا )17 :1389 ،کــه در نقشــۀ شــمارۀ  1و جــدول شــمارۀ  2نشــان داده شــدهاند:

نقشۀ شمارۀ ( :)1محلههای مصوب طرح جامع (مهندسین مشاور کریاس بنا)52 :1389 ،

نقشۀ شمارۀ ( :)1محلههای مصوب طرح جامع (مهندسین مشاور کریاس بنا)22 :1831 ،
جدول شمارۀ ( :)1تقسیمات کالبدی شهر ایوان بر اساس طرح تفصیلی

جدول شمارۀ ( :)1تقسیمات کالبدی شهر ایوان بر اساس طرح تفصیلی
)21:1392
:1812
کریاس
(مهندسین
)21
بنا ،بنا،
کریاس
مشاورمشاور
(مهندسین
ناحیه یک

محله
مساحت
(هکتار)

محله 1محله 2محله8

ناحیه دو
کل

محله4

ناحیه

242/33 33/32 99/39 93/13

8

112/13

محله 2محله6

کل

کل شهر

ناحیه

233/31 33/19 39/14

112/3

چگونگی توزیع خدمات در سطح شهر و محلههای مختلف آن

آن ایــوان ،نشــان میدهــد کــه محلههــای  4و  2از
مختلفــهر
هایههــای ش
رفاهوــیمحلدرهمحل
خدماتــعدرخدمـ
چگونگــی توزی
بررســی
ـاتشهر
سطح
چگونگی توزیع
بیشــترین خدمــات برخوردارنــد و ســهم آنها از کل خدمات شــهر ،بــه ترتیــب  24/94و  21/25درصد اســت .در
بررسی چگونگی توزیع خدمات رفاهی در محلههای شهر ایوان ،نشان میدهد که محلههای  4و  2از
زمینــۀ خدمــات رفاهــی نیــز ،محلههــای  4و  5بــه ترتیــب بــا  30/6و  23/7درصــد از بیشــترین ســهم و محلههــای

بیشترین خدمات برخوردارند و سهم آنها از کل خدمات شهر ،به ترتیب  24/34و  21/21درصد است.

در زمینۀ خدمات رفاهی نیز ،محلههای  4و  1به ترتیب با  31/3و  23/1درصد از بیشترین سهم و
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 3و  6از کمتریــن خدمــات برخوردارنــد؛ چنانکــه ســهم محلــۀ  6از ایــن خدمــات ،فقــط  8درصد اســت.
جــدول شــمارۀ  7خدمــات رفاهــی در وضــع موجــود طــرح تفضیلــی شــهر ایــوان ،ســطح ،ســهم و ســرانۀ
خدمــات در محلههــای مختلــف و ســهم هــر کــدام از محلههــا را از مجمــوع خدمــات شــهر نشــان میدهــد .بــر
اســاس اطالعــات ایــن جــدول ،مناطــق  4 ،3و  ،5بــا ســطح  54819متــر مربــع ،ســهم  10/31درصــد از خدمــات
و ســرانۀ  1/97متــر مربــع از خدمــات رفاهــی فضــای ســبز برخوردارنــد و دیگــر محلههــا از خدمــات رفاهــی
فضــای ســبز برخــوردار نیســتند (مهندســین مشــاور کریــاس بنــا.)26 :1392 ،

ارزيابي امكانات رشد كالبدي و توسعۀ شهر

توســعه بــه مفهــوم كالبــدي مــورد نظــر ،شــرح خدمــات و رشــد و گســترش فيزيكــي (محــدودۀ) شــهر را در بر
ميگيــرد .ضــرورت يــا عــدم نيــاز بــه توســعۀ فيزيكــي شــهر ،تحــت تأثيــر مجموعــۀ تصميمــات ،سياسـتها
و اقدامــات غيركالبــدي در ســطح ملــي ،منطقــهاي و محلــي مشــخص ميشــود .در ايــن راســتا ،شايســته
اســت سياس ـتهاي كالن ملــي ،منطق ـهاي و محلــي در رابطــه بــا اســتان ايــام و جايــگاه شــهر ايــوان در آن
(شــرايط بيرونــي) بررســي شــود .ايــن امــر ،بررســي گرايشهــاي طرحهــاي فرادســت طــرح جامــع؛ شــامل:
طــرح آمايــش ســرزمين ،برنامههــاي پنجســالۀ توســعۀ اقتصــادي -اجتماعــي و فرهنگــي كشــور ،طــرح توســعۀ
كالبــدي منطقــۀ زاگــرس و طــرح جامــع شهرســتان ايــوان را ضــرورت ميبخشــد (بررســي شــرايط بيرونــي).
غيــر از مــوارد مذكــور ،بررســي شــرايط داخلــي منطقــه ،از طريــق تحليــل نقــاط قــوت و ضعــف ،فرصتهــا و
تهدیدهــا ،اهــداف كالبــدي طــرح جامــع و سياس ـتهاي توســعۀ شــهر ،ضــروري اســت (همــان.)29 :

وضعیت فعلی منظر شهری ایوان

نمــای مختلــف و متفــاوت ســاختمانها بیشــتر بــر اســاس ســلیقۀ مالکان بــوده اســت .بافتهــای فرســودۀ زیادی
در ســطح شــهر وجــود دارد کــه چهــرۀ نامطلوبــی ایجــاد کردهانــد .خــط آســمان ،مطلــوب و مناســب نیســت.
خیابــان اصلــی ،بلواربنــدی نشــده و کاشــت درختــان در آن صــورت نگرفتــه اســت .بیشــتر بافتهــای مجــاور
خیابــان اصلــی ،فرســوده هســتند و نیــاز بــه مرمــت اساســی یــا تخریــب دارنــد و در مناطقــی ،اکثــر ایــن بافتهــا
بایــد عقبنشــینی کننــد .وضعیــت جدولهــا و فضــای مخصــوص عابــران پیــاده ،مطلــوب نیســت و نیــاز بــه
بازســازی دارد.
روش تحقیق
روش کار (روش پژوهش)
.1
انجــام یــک تحقیــق علمــی ،نیازمنــد اســتفاده از روشهــا و ابزارهــای خاصی اســت و انتخاب روش نیز بســتگی
بــه هدفهــا ،ماهیــت موضــوع و امکانــات اجرایــی آن دارد .روش پژوهــش در ایــن تحقیــق ،ترکیبــی از
دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394
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روشهــای کتابخانـهای و مــوردی  -میدانــی اســت .بــرای جمــعآوری اطالعــات نیــز از پرسـشنامهای جامــع
اســتفاده شــده کــه تمــام مســائل و مشــکالت مربــوط بــه منظــر شــهری را بــا توجــه به چهــار بعد توســعۀ پایــدار،
پوشــش داده و راهکارهــای احتمــاالً مناســب را نیــز پیشبینــی کــرده اســت .پــس از جمــعآوری اطالعــات
و بــه دســت آوردن نمــرات معیــار ،تصمی ـ م نهایــی اتخــاذ میگــردد .بــرای بــه دســت آوردن نمــرات معیــار،
پرسـشنامۀ مــورد نظــر در اختیــار  15نفــر از کارشناســان و متخصصــان حــوزۀ شهرســازی کــه تجربیات عملی
زیــادی در ایــن زمینــه دارنــد ،قــرار گرفــت؛ ســپس بــا جمعبنــدی نظــرات آنــان و معدلگیــری از آنهــا ،نمــرات
معیــار بــه دســت آمــد .ایــن نمــرات ،پایــه و اســاس انجــام ماتریــس تحلیلــی ســوات میباشــند کــه در پژوهــش،
مــورد اســتفاده بــوده اســت.

چگونگی انجام تحقیق

.2

در ایــن تحقیــق ،مجموعـهای از اطالعــات مکانــی و توصیفــی مربــوط به منطقــۀ مورد مطالعه (شــهر ایــوان) در
کنــار معیارهــا و اســتانداردهای خــاص مربــوط بــه بازآفرینــی منظــر شــهری مــورد اســتفاده بــوده اســت؛ بدیــن
معنــی کــه پــس از جمـعآوری مباحــث نظــری در خصــوص منظــر شــهری و بازآفرینــی آن و توســعۀ پایــدار و
ابعــاد آن ،بــه ویژگیهــای خــاص منطقــۀ مــورد مطالعــه از نظــر طبیعــی و جغرافیایــی ،خصوصیــات جمعیتــی،
آب و هــوا و  ...پرداختــه شــد؛ ســپس بــا اســتفاده از تکنیــک تجزیــه و تحلیــل ســوات ،نقــاط ضعــف و قــوت،
فرصتهــا و تهدیدهــای ابعــاد چهارگانــۀ بازآفرینــی شــهری ایــوان مشــخص گردیــد و پس از مشــخص شــدن
معیارهــا ،وزن آنهــا تعییــن شــد .در مرحلــۀ بعــد ،بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری ،اطالعــات بــه دســت آمــده،
تجزیــه و تحلیــل گردیــد و بــا توجه بــه اطالعات کتابخانـهای (مباحث نظــری)؛ همچنین خصوصیــات طبیعی،
جغرافیایــی ،آب و هوایــی ،جمعیتــی ،تراکمــی و طرحهــای تفصیلــی و جامع شــهر ایوان ،نســبت بــه بازآفرینی
منظــر شــهری اقــدام گردید.

نحوۀ گردآوری اطالعات

ش کتابخانـهای و میدانــی بــرای جمـعآوری اطالعــات مــورد نظــر و ایجــاد پایــگاه
در ایــن تحقیــق از هــر دو رو 
دا دههــای اطالعاتــی اســتفاده شــد .ابزارهایــی کــه بــرای جمـعآوری اطالعــات ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتند ،به
شــرح زیر هســتند:

.1

ایــام.
-

ابزارهای روش کتابخانهای

کتابهایتخصصی.
گزارش هواشناسی شهرستان ایوان ،ادارۀ هواشناسی استان ایالم.
مهندســین مشــاور کریاسبنــا؛ ( ،)1392طرح تفضیلی شــهر ایــوان ،ادارۀ کل را ه وشهرســازی اســتان
________________؛ ( ،)1389طــرح جامــع شــهر ایــوان ،ادارۀ کل راهوشهرســازی اســتان
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ایــام.
ابزارهای روش میدانی
.2
شهرداری ایوان.
سازی ایوان.
ادارۀ -راه و شهر
هواشناسی استان ایالم و سایت هواشناسی شهرستان ایوان.
سازمان
شهرستان
ایالموو سایت
هواشناسی
ایوان.از جامعۀ آماری (گروه متخصصان حوزة
برگرفته
هواشناسیآماری
انتخاب نمونۀ
استاننامه
پرسش
سازمان تنظیم
میــوزۀ
ـان ح
متخصصـ
پرسشـروه
ـاری (گـ
نامهــۀ آمـ
پرسشجامع
برگرفتــه از
شهری) ،آمـ
ـاب نمونــۀ
شهرسازیووانتخـ
تنظیــم پرسـشنامه
باشد).
پیوست
نامه به
(نمونۀ
ـاریاجرای
جهت
منظر
شهرســازی و منظــر شــهری) ،جهــت اجــرای پرســشنامه (نمونــۀ پرســشنامه بــه پیوســت میباشــد).
حجم نمونه

حجم نمونه

نمونهـهکوکران
حجم
محاسب
فرمول
است.
استفاده
کوکران
روش
حجماز نمونه
انتخاب
ـم نمونـ
ـبۀۀحجـ
اصلیمحاسـ
اصلــی
فرمــول
شدهـت.
ـده اسـ
ـتفاده شـ
ـران اسـ
روش ازکوکـ
نمونــه
برایحجــم
بــرای انتخــاب

است:
صورت
ـت:
زیرـر اسـ
ـورت زیـ
کوکــران بــهبهصـ

راحتــی
آن،ازبهآن ،بــه
اســتفاده
کــه بــا
افــزاری
برنامــه
فرمــول،
عــاوه بــر
توان حجم
راحتی می
استفاده از
اســتکه با
شــدهاست
طراحــی شده
افزاری طراحی
نرمنرم
ایای
برنامه
فرمول،
ایــنبر این
عالوه

است آن
نیازمنــد
برنامه،ـن برنامـ
ـتفاده از ایـ
استفادهـا اس
نمونهـمبانمونــه بـ
ـن حجـ
ـرد .تعییـ
ـبه کـ
ـورد رانظــر را
نمونۀنمونــۀ
میتــوان حجــم
که حجم
ـه،آن
نیازمند
ازـ این
حجم
تعیین
محاسـرد.
محاسبه ک
موردمـنظر

ـکۀ بــر
ـوطبرو بــا
کادربامربـ
جامعــه در
حجمـردن
وارد کـ
ـود .بــا
ـه دانس
جامعهجامعـ
اســت کــه حجــم
روی ،حجم
محاسبه
کلیـدکم
روی
کلیک
مربوط و
ـم کادر
حجـدر
جامعه
کردن
شودـ.ـتهباشـوارد
دانسته

نفرینهســتند
ـش،از15
11ــۀ ای
پژوهش،نمون
ـد .حجــم
خواهــد
آمد.ـت
خواهدـه دسـ
ـورد نظــر بـ
نمونــۀ
ـبه،ۀحجـ
میزان سابقۀ
بیشتر
پژوهـکه
نفرــنهستند
نمونۀآمـاین
حجم
به مـدست
ـم نظر
مورد
دکمــۀ محاسـنمون

برخوردارند.ــر شــهری برخوردارنــد.
شهریدر حــوزۀ منظ
منظرعملــی
تجربــۀ
تجربـۀـابقۀ
کاریمیـوـزان س
کــه از بیشــترین
کاری وحوزة
عملی در
تجزیه و تحلیل دادههای میدانی

میدانی
هــدف از گـتجزیه و
ـدا کــردن امتیــاز معیارهــای داخلــی و خارجــی ،بــا حداقــل خطــای
هایــی ،پیـ
دادهمیدان
تحلیلــات
ـردآوری اطالع

منظر خطای
حداقل
خارجیـ ،با
داخلی و
معیارهای
کردن امتیاز
میدانی،تعـپیدا
اطالعات
هدف
ـازی و
ـاری و شهرس
ـوزۀ معمـ
متخصصــان حـ
ـدادی از
ـدف ،از
گردآوریــه ایــن هـ
ـرایاز دســتیابی ب
ممکــن اســت .بـ

معماری و شهرسازی و منظر
متخصصان
تعدادی از
خص،ـ از
اینـنهدف
دستیابی
حوزةــد.
گرفتــه ش
ـتند ،کمــک
ـوص هسـ
ـمندیبهدر ایـ
برایارزشـ
است.ــات
ممکن تجربی
شــهری کــه دارای
شهری که دارای تجربیات ارزشمندی در این خصوص هستند ،کمک گرفته شد.

ویژگیجمعیتشناختینمونۀموردمصاحبه
مصاحبه
شناختی
جمعیت
ویژگی
شهرســازی و منظــر شــهری ،بــه دلیــل داشــتن ســابقۀ فعالیت
موردـوزۀ
نمونـۀـان حـ
متخصص
ـان و
کارشناسـ
تعــداد  15نفــر از
سابقبـۀـهفعالیت
دلیلدرداشتن
شهری،ـ به
ـابوشـمنظر
شهرسازی
متخصصانوحوزة
تعداددر11شـنفر از
مصاحبــه
ـرکت
ـدند و بــا ش
اجرایــی انتخـ
کارشناسانهـوـای شــهری
ـهرداری یــا طرح
علمــی و عملــی

علمی و عملی در شهرداری یا طرحهای شهری و اجرایی انتخاب شدند و با شرکت در مصاحبه به
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نمودار به شرح زیر میباشند:
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پرسشنامه ،پاسخ دادند .میزان تحصیالت ،سوابق کاری و رشتۀ تحصیلی این افراد به صورت جدول و
باشند:
ـخ زیر
شرح
نمودار
نمونهـن افــراد بــه صــورت جــدول
تحصیالتـی ایـ
میزانـتۀ تحصیلـ
درصدو رشـ
ـوابق وکاری
ـزان تحصیــات ،سـ
می میـ
دادنــد.
نامه،بهپاسـ
پرسـش
جدول شمارۀ ( .)2فراوانی
ـند:
میزانمیباشـ
و نمــودار بــه شــرح زیــر
کل
فوق لیسانس
لیسانس
فوق دیپلم
تحصیالت
1
3
2
فراوانی
جدول شمارۀ ( .)2فراوانی و درصد میزان تحصیالت نمونه
فوق 43.31
41
13.33
میزان درصد
لیسانس
لیسانس
فوق دیپلم
تحصیالت
فراوانی

2

درصد7

13.33

11
111
کل

3

1

11

41

43.31

111
8

6

6

2

6
2

7

6

2

4
0

2
میزان تحصیالت
Series1

دیپلم
فوق
لیسانس
فوق
نمونه
تحصیالت
لیسانسدرصد میزان
شمارۀ ( .)1فراوانی و
نمودار
7

تعداد

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم
2

6

تعداد

7
6

8
4

2

0

میزان تحصیالت
Series1

نمودار شمارۀ ( .)1فراوانی و درصد میزان تحصیالت نمونه
جدول شمارۀ ( .)8فراوانی و درصد سابقۀ فعالیت نمونه
<22

کل

1
9
3
3
فراوانی
جدول شمارۀ ( .)8فراوانی و درصد سابقۀ فعالیت نمونه
3.31
13.33
21
21
درصد
<22
22-21
21-12
12-11
سابقۀ فعالیت (سال)

11

سابقۀ فعالیت (سال)

فراوانی

12-11

3

821

درصد

21-12

22-21

111
کل

3

9

1

11

21

13.33

3.31

111

3

3

8
6

>25
1

تعداد

1

4
2

20تا25
8

13تا20
15
3

10تا15
3

0
Series1

سابقۀ فعالیت (سال)

13

نمودار شمارۀ ( .)2فراوانی و درصد سابقۀ فعالیت نمونه
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جدول شمارۀ ( .)4فراوانی و درصد رشتۀ تحصیلی نمونه

سابقۀ فعالیت (سال)
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جدول شمارۀ ( .)4فراوانی و درصد رشتۀ تحصیلی نمونه

رشتهی تحصیلی

معماری

عمران

سایر

کل

فراوانی

3

3

3

11

درصد

41

21

41

111

6

6

6
5
4

3

تعداد

3
2
1
سایر
6

عمران
3

معماری
6

0
Series1

رشته تحصیلی

نمودار شمارۀ ( .)8فراوانی و درصد رشتۀ تحصیلی نمونه

روشها ،ابزار تجزيه و تحليل دادهها

روشها ،ابزار تجزیه و تحلیل دادهها

مهمتریــن ویژگــی تکنیــک ســوات کــه در پژوهــش14حاضــر ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و باعــث تمایــز ایــن
مهمترین ویژگی تکنیک سوات که در پژوهش حاضر ،مورد استفاده قرار گرفته و باعث تمایز این
پژوهــش از پژوهشهــای مشــابه شــده اســت ،ایــن اســت کــه ایــن روش بــا تلفیــق همزمــان ابعــاد توســعۀ پایدار
پژوهش از پژوهشهای مشابه شده است ،این است که این روش با تلفیق همزمان ابعاد توسعۀ پایدار در
در جنبههــای چهارگانــۀ تکنیــک ســوات ،توانســته اســت تمــام ســؤاالت مطرحشــده در بخــش ســؤاالت
جنبههای چهارگانۀ تکنیک سوات ،توانسته است تمام سؤاالت مطرحشده در بخش سؤاالت پژوهش را
پژوهــش را پوشــش دهــد و در همیــن جدولهــا پاســخ آنهــا (فرصتهــا) را ارائــه دهــد و بــرای راســتیآزمایی
پوشش دهد و در همین جدولها پاسخ آنها (فرصتها) را ارائه دهد و برای راستیآزمایی این پاسخها در
ایــن پاسـخها در قســمت ماتریسهــا بــا وزندهــی ،صحــت آنهــا را اثبــات نمایــد و ایــن امــر باعــث تفــاوت این
قسمت ماتریسها با وزندهی ،صحت آنها را اثبات نماید و این امر باعث تفاوت این پژوهش با
پژوهــش بــا پژوهشهــای معمــول شــده اســت؛ همچنیــن بــه دلیــل عملــی بــودن و منحصــر بــه فــرد بــودن ایــن
پژوهشهای معمول شده است؛ همچنین به دلیل عملی بودن و منحصر به فرد بودن این گونه پژوهشها،
گونــه پژوهشهــا ،منابــع داخلــی کمــی در ایــن زمینــه وجــود دارد.
منابع داخلی کمی در این زمینه
داردـۀ .راهبردهــای بازآفرینــی منظــر شــهری ایــوان ،از ماتریــس تحلیلی
وجود ارائـ
اطالعــات و
بــرای تجزیــه و تحلیــل
برای تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائۀ راهبردهای بازآفرینی منظر شهری ایوان ،از ماتریس تحلیلی سوات
ســوات بهــره گرفتــه شــد .بدیــن منظــور ،فهرســتی از نقــاط قــوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــا فراهــم
بهره گرفته شد .بدین منظور ،فهرستی از نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها فراهم گردید .در
ـمندی
گردیــد .در مرحلــۀ بعــد ،بــا تعــدادی از متخصصــان حــوزۀ شهرســازی و منظر کــه دارای تجربیات ارزشـ
ارزشمندی
دارای
حوزة
ـتند از
تعدادی
بعد ،با
ایناز
درـرح،
خارجی طـ
تجربیاتــی و
عوامــل داخل
کهــت
منظرلیس
شهرسازیــهوشــد و
ـاری) ،مصاحب
متخصصانـۀ آمـ
(جامعــۀ نمونـ
ـوص هسـ
مرحلۀخصـ
در ایــن
خصوص هستند (جامعۀ نمونۀ آماری) ،مصاحبه شد و لیست عوامل داخلی و خارجی طرح ،از جدول

شانزدهم ،شماره 48و49
 )1394قالب یک پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت .پس از جمعآوری
زمستان در
استخراج(پاییز وشد و
دورهسوات

پرسشنامههای تکمیلشده ،دادههای کیفی به کمی تبدیل شدند و دادههای خاص مورد نیاز جهت آزمون
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جــدول ســوات ،اســتخراج شــد و در قالــب یــک پرسـشنامه در اختیــار آنهــا قــرار گرفــت .پس از جمـعآوری
پرسـشنامههای تکمیلشــده ،دادههــای کیفــی بــه کمــی تبدیــل شــدند و دادههــای خــاص مــورد نیــاز جهــت
آزمــون فرضیههــابــه کمــک رایانــه و نرمافــزار ثبــت گردیدنــد و پــس از تجزیــه و تحلیــل از طریــق نرمافــزار،
بــه اطالعــات مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق تبدیــل شــدند .دادههای بهدســت آمــده به صــورت ماتریــس نقاط
ضعــف و قــوت و فرصتهــا و تهدیدهــا ارائــه میشــوند و توضیحــات الزم در خصــوص جــدول و نمــودار
هیســتوگرام نیــز در هــر مرحلـه ،ارائــه میگــردد.
پــس از مشــخص شــدن تمامــی نقــاط ضعــف و قــوت و تهدیدهــا و فرصتهــا ،ماتریــس ارزیابــی عوامــل
داخلــی ( )IFEو ماتریــس ارزیابــی عوامــل خارجــی ( )EFEتشــکیل شــد .نقــاط ضعــف و قــوت داخلــی در
ماتریــس  IFEو فرصتهــا و تهدیــدات خارجــی نیــز در ماتریــس  EFEتجزیــه و تحلیــل شــدند .عوامــل
درونــی و بیرونــی ،پــس از مشــخص شــدن و نمرهدهــی ،در جــدول ماتریــس اســتراتژیها قــرارگرفتند؛ ســپس
اســتراتژیهای اتخــاذ شــده بــا اســتفاده از ماتریــس  ،QSPMنمرهدهــی و اولویــت اجــرای هــر کدام مشــخص
شــد .بــا اســتفاده از ادبیــات پژوهــش و مصاحبههــای تخصصــی ،مهمتریــن شــاخصهای هــر یــک از معیارهای
فــوق ،شناســایی و در قالــب نقــاط ضعــف و قــوت ،دســتهبندی شــدند و بــه روش مشــابه؛ یعنــی بــا اســتفاده از
ادبیــات پژوهــش و مصاحبههــای تخصصــی ،مهمتریــن شــاخصهای هــر یــک از عوامــل خارجی ،شناســایی؛
ســپس در قالــب فرصتهــا و تهدیدهــا دســتهبندی شــدند.

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

در ارزیابی عوامل داخلی 13 ،نقطۀ قوت و  11نقطۀ ضعف عمده در نظر گرفته شده است.
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)IFE
عواملداخلی
ماتریسعوامل
(.)5ماتریس
شمارۀ.)2
شمارۀ (
جدول
داخلی (()IFE
جدول
امتیاز

ضریب

ارزش

فهرست نقاط قوت و ضعف
 :S1قابلیت استفاده

3

1.13

1.13

 :S2بهبود کیفیت زندگی شهروندان

4

1.14

1.13

 :S3افزایش امنیت اجتماعی و حس سالمت
 :S4ترویج سرزندگی فرهنگی

4

1.14

1.13

3

1.13

1.13

 :S5رابطۀ مثبت بین منظر شهری و افزایش بهرهوری

4

1.14

1.13

 :S6افزایش ارزش اقتصادی امالک و زمینها

 :S7سازگاری بین کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

4

1.141

1.13

4

1.141

1.19

 :S8پشتیبانی از توسعۀ فعالیتهای اقتصادی

3

1.13

1.13

 :S9مکانی مطلوب و قابل زندگی برای ساکنان شهر
 :S10سیما و منظر شهری مطلوب

4

1.14

1.13

4

1.131

1.14

 :S11جلوگیری از بروز ناهماهنگیهای بصری و کارکردی در فضاها و فعالیتهای شهری

3

1.14

1.12

 :S12بهبود کیفیت زیستمحیطی برای شهروندان

4

1.11

1.21

 :S13حفاظت از منابع و سرمایههای طبیعی

 :W1عدم همخوانی با بافت فرهنگی و سنتی منطقه

3

1.14

1.12

2

1.14

1.19

 :W2نادیده گرفتن وجه مشارکت شهروندان

1

1.14

1.14

 :W3ناتوانی در برآوردن انتظارات مردم در زمینۀ کیفیت زندگی
 :W4ناتوانی در برآوردن انتظارات مردم در زمینۀ تولید ثروت

2

1.11

1.11

2

1.11

1.11

 :W5باال بودن هزینههای نگهداری و عملیاتی

2

1.11

1.11

 :W6کمبود امکانات زیربنایی مورد نیاز طراحی
 :W7وضعیت نامطلوب معابر ،جدولها و ...

2

1.14

1.19

1

1.14

1.14

 :W8در مواردی ،عدم همخوانی با بافت شهر

2

1.14

1.19

 :W9نامناسب بودن بعضی از زیرساختهای شهر؛ از جمله :دفع زباله
 :W10عدم کنترل فاضالبهای خانگی و شهری

1

1.11

1.11

1

1.14

1.14

 :W11کم بودن منابع آبی

1

1.11

1.11

1

2.13

جمع کل

جمع کل ،2.59 :به این معناست که این طرح ،از نظر عوامل داخلی ،قدرتمند است.

جمع کل ،2.13 :به این معناست که این طرح ،از نظر عوامل داخلی ،قدرتمند است.

عواملخارجی
ارزیابیعوامل
ماتریسارزیابی
ماتریس
خارجی در ارزیابی عوامل خارجی 12 ،فرصت و  11تهدید مهم بیان شده

است.شــده اســت .امتیــاز حاصــل از ایــن عوامــل به
ـم بیــان
تهدیــد
شرحو 11
فرصــت
اینـی12 ،
خارجـ
امتیازعوامــل
ارزیابــی
مهـ3
شمارة
جدول
عوامل به
حاصل از
دراست.
شــرح جدول شــمارۀ  6اســت.
17
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)EFE
خارجی (
عوامل
ارزیابی
ماتریس
شمارۀ (.)6
()EFE
خارجی
عوامل
ارزیابی
ماتریس
شمارۀ (.)6
جدولجدول
امتیاز

ضریب

ارزش

فهرست فرصتها و تهدیدها
 :O1افزایش مستمر سطح بهداشت و رفاه شهروندان و تأثیر آن بر ماندگاری طرح

4

1.141

1.19

 :O2وجود نقاط کانونی برای ارائۀ خدمات در سطح محله
 :O3رشد تمایل شهروندان به داشتن مناظر شهری مناسب

3

1.13

1.13

4

1.11

1.21

 :O4قابلیت ارزیابی آسان طرح

3

1.121

1.111

 :O5قابلیت استفاده از مواد و منابع بومآورد برای کاهش هزینهها

4

1.11

1.21

4

1.11

1.21

 :O6توان بهکارگیری تکنیکها و علوم جدید در تحلیل فرایندهای پویای طرح (منطق
نرمافزاری)
 :O7شیب مناسب شهر

 :O8مدیریت منظر شهری در مناطق مستعد آتشسوزی

4

1.11

1.21

3

1.121

1.111

 :O9تعمیر سایتهای آسیبدیده

3

1.121

1.111

 :O10امکان استفاده از هرزآبهای موجود برای آبیاری فضاهای سبز
 :O11بستر اکولوژیکی مناسب (خاک ،اقلیم و )...

4

1.11

1.21

3

1.11

1.11

 :O12امکان استفاده از مواد و منابع بازیافتی و جایگزین

4

1.11

1.21

 :T1مقاومت بعضی از مالکان

1

1.13

1.13

 :T2نبود یک فرهنگ جمعی برای صیانت از طرح در درازمدت
 :T3باعث به هم خوردن تعادل جمعیتی شهر گردد

2

1.11

1.11

2

1.14

1.19

 :T4عدم استفادة مسئوالنه از تکنولوژی ،مواد و روشهایی که استفاده از مواد و مصالح و

1

1.11

1.11

نیروی کار را به حداقل برسانند.
 :T5احتمال تغییر بعضی از کاربریها در آینده و لزوم تخریب بخشهایی از طرح که هزینهبر

2

1.11

1.11

 :T6نادیده گرفتن معیارهای معماری سنتی

2

1.14

1.19

 :T7تقابل با طرحهای جامع و تفضیلی

1

1.14

1.14

 :T8با بارگذاری زیاد و زیرساختهای ناکافی آلوده شده باشد.

2

1.11

1.11

 :T9از بین رفتن منابع اکولوژیکی (آب و محیط) در اثر مدیریت غلط
 :T10فعال نشدن چرخۀ استفادة مجدد از مواد و منابع

1

1.11

1 .11

2

1.11

1.11

 :T11میزان انتشار آلودگی از ظرفیت هوا ،آب و خاک برای جذب و پردازش آن باالتر رود.

1

1.11

1.11

1

2.321

بودهاند.

جمع کل

جمع کل ،2.625 :به این معناست که این طرح از نظر عوامل خارجی دارای فرصت خوبی است.

جمع کل ،2.321 :به این معناست که این طرح از نظر عوامل خارجی دارای فرصت خوبی است.

ماتریــس ارزیابــی موقعیت و اقــدام اســتراتژیکStrategic Position and Action Evaluation(18
 :)(SPACE) Matrixایــن ماتریــس ،چهــار خانــه دارد :اســتراتژی تهاجمــی ،انطباقــی (محافظهکارانــه)،
اقتضایــی (تغییــر جهــت) و تدافعــی (شــریفزادگان و ملکپــور اصــل.)67 :1392 ،
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کارانه)Strategic،
Position
انطباقیand
Action
Evaluation
اقدام
موقعیت و
ماتریس ارزیابی
Matrix
اقتضایی
(محافظه
تهاجمی،
استراتژیکرد( :استراتژی
چهار خانه دا
ماتریس،
) :)(SPACEاین

تهاجمی ،انطباقی (محافظهکارانه) ،اقتضایی
استراتژی
ملک دا
چهارو خانه
ماتریس،
):)(SPACE
.)31 :1332
پوررد:اصل،
زادگان
تدافعیاین(شریف
Matrixجهت) و
(تغییر
.)31....:1332
پور اصل،
زادگان
(شریف
(تغییر جهت) و تدافعی
بازآفرینی منظر
ملکدر
توسعۀوپایدار
الگوهای
کاربرد
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معیارهای داخلی
معیارهای داخلی
معیارهای خارجی
معیارهای خارجی
فرصتها ()O
فرصتها ()O
تهدیدها ()T
تهدیدها ()T

جدول شمارۀ ( .)7ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
اقدام)1812
موقعیت واصل،
ارزیابی ملکپور
ماتریسزادگان و
س7از) .شریف
جدول(با اقتبا
استراتژیک
شمارۀ (

جدول شمارۀ ( .)7ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
)1812
(با(بااقتباس
اصل)1392،
پوراصل،
ملکپور
زادگانووملک
شریفزادگان
اقتباس از شریف

نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S

ناحیۀ )WO( 2

ناحیۀ )SO( 1
)SOرا توصیه میکند.
تهاجمی(توسعه(ای)
استراتژی
ناحیۀ 1

)WOمیکند.
انطباقی 2را (توصیه
استراتژی ناحیۀ

استراتژی تغییر جهت را توصیه میکند.

استراتژی تدافعی را توصیه میکند.

ناحیۀ 8
)STرا توصیه میکند.
تهاجمی(توسعه(ای)
استراتژی
توصیه) میکند.
را
جهت
تغییر
استراتژی
ناحیۀ ST( 8

استراتژی ناحی
)WTمیکند.
انطباقیۀ 4را (توصیه
)WTمیکند.
را (توصیه
تدافعیۀ 4
استراتژی ناحی

نتیجۀ نهایی جدول شمارة  1به صورت جدول زیر خالصه شده است:

نتیجۀ نهایی جدول شمارۀ  7به صورت جدول زیر خالصه شده است:

نتیجۀ نهایی جدول شمارة  1به صورت جدول زیر خالصه شده است:

داخلیو وخارجی
خانهایایداخلی
ماتریس 44خانه
خارجی
( .)8ماتریس
شمارۀ(.)3
جدولشمارۀ
جدول

تهاجمی شمارۀ ( .)3ماتریس  4خانهای داخلی وانطباقی
خارجی
جدول

مراحل عمل

اقتضایی
تهاجمی

تدافعی
انطباقی

اقتضایی

تدافعی

مراحل عمل

 .1متغیرهــا از معیارهــای چهارگانــۀ (قــوت ،ضعــف ،فرصــت ،تهدیــد) اطالعــات موجــود ،اســتخراج
مراحل عمل
متغیرها از معیارهای چهارگانۀ (قوت ،ضعف ،فرصت ،تهدید) اطالعات موجود ،استخراج
.1
میشــوند.
شوند.از معیارهای چهارگانۀ (قوت ،ضعف ،فرصت ،تهدید) اطالعات موجود ،استخراج
 .1متغیرها
ـک از متغیرهــای قــوت و فرصــت ،یــک نمــره ،از ( +1بدتریــن) تــا ( +6بهتریــن) ،داده می-
 .2بــهمیهــر یـ
شوند.
(بهترین)،
(بدترین) تا
نمرهـ ،از
یک
ـت وفرصت،
قوت و
شودــود
(بدترین)دادهدادهمیمیش
ـن) ت3ــا-6+
ـره1 ،از( -1+بهتریـ
ـک نم
تهدید ،یـ
متغیرهایفرصـ
یکازازمتغیرهــای
هرـک
مییـ
شــود و ب2ـ.ـه هـبهـر
شود
(بهترین) ،داده
(بدترین) تا +3
یک از 1
تهدید،نمره،
فرصت ،یک
قوت و
متغیرهای
تشـاز
یک
ـای وبه
و بازوهـ.2
می داده
(بدترین)
(بهترین) تا -3
نمره ،+از -1
فرصت و
متغیرهای
یک از
هرYهر
 Xوبه
ـردد.
ـکیل میگـ

شود.
محاسبهموی
میانگین
گردد ،.یک نمره ،از ( -1بهترین) تا ( -3بدترین) داده
تشکیل ومیتهدید
فرصت
متغیرهااز
شودهر ویک
ومیبه
متغیرهایY
بازوهای X

.3
قرار میگیرد.
ماتریس
محورهای
روی
متغیرها بر
میانگین
.4
گردد.
تشکیل می
XوY
بازوهای
شود و
می
19
 .5نمرههــای موجــود بــر محــور Xهــا ،جمــع میشــوند و نقطــۀ متعلــق بــه محــور Xهــا بــه دســت
 19میشــوند و نقطــۀ متعلــق بــه محــور Yهــا حاصــل
میآیــد .نمرههــای موجــود بــر محورYهــا نیــز جمــع
میشــود .ایــن دو نقطــه بههــم وصــل میشــوند.
 .6از مبــدأ مختصــات بــه ایــن نقطــه وصــل میشــود .ایــن خــط ،نشــاندهندۀ نــوع اســتراتژی اســت کــه
توصیــه میشــود (دیویــد.)36 :1387 ،
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این دو نقطه بههم وصل میشوند.
 .3از مبدأ مختصات به این نقطه وصل میشود .این خط ،نشاندهندة نوع استراتژی است که توصیه
میشود (دیوید.)33 :1391 ،
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SPACE
شمارۀ (1
جدولشمارۀ
جدول
ماتریسSPACE
(.).)9ماتریس
ضریب

متغیرها
نقاط قوت
 .1بهبود کیفیت زندگی شهروندان

+4

 .2افزایش امنیت اجتماعی و حس سالمت

+1

 .3افزایش ارزش اقتصادی امالک و زمینها

+1

 .4بهبود کیفیت زیستمحیطی برای شهروندان

+3

 .1مکانی مطلوب و قابل زندگی برای شهروندان

+1
+1

میانگین
نقاط ضعف
 .1نادیده گرفتن وجه مشارکت شهروندان

-3

 .2وضعیت نامطلوب معابر ،جدولها و ...

-1

 .3نامناسب بودن بعضی از زیرساختهای شهر؛ از جمله :دفع زباله

-1

 .4عدم کنترل فاضالبهای خانگی و شهری

-1

 .1کم بودن منابع آبی

-3
میانگین

-4

جمع معیارهای داخلی(محورهای )X

+1

فرصتها
4

 .1افزایش مستمر سطح رفاه و بهداشت شهروندان و تأثیر آن بر ماندگاری طرح
 .2رشد تمایل شهروندان به داشتن مناظر شهری مناسب

4

 .3توان بهکارگیری تکنیکها و علوم جدید در تحلیل فرایندهای پویای طرح

4

 .4شیب مناسب شهر

1

فضاهای سبز
 .1امکان استفاده از هرزآبهای موجود برای آبیاری20

1

 .3بستر اکولوژیکی مناسب

4
4.33

میانگین
تهدیدها

-3

 .1مقاومت بعضی از مالکان
 .2عدم استفادة مسئوالنه از تکنولوژی ،مواد و روشهایی که استفاده از مواد و مصالح و نیروی

-3

کار را به حداقل برسانند.
 .3از بین رفتن منابع اکولوژیکی (آب و محیط) در اثر مدیریت غلط

-4

 .4میزان انتشار آلودگی از ظرفیت آب و خاک برای جذب و پردازش آن باالتر رود.

-4

میانگین

-3.1

جمع معیارهای خارجی (محورهای )Y

1.93

مقادیر  Xو  Yبهدست آمده ،در نمودار شمارة  1قرار خواهد گرفت تا موقعیت نهایی استراتژی مشخص
شود.
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کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر ....

مقادیــر  Xو  Yبهدســت آمــده ،در نمــودار شــمارۀ  1قــرار خواهــد گرفــت تــا موقعیــت نهایــی اســتراتژی
مشــخص شــود.

پاسخ به سؤاالت پژوهش

پاســخ بــه ســؤال  :1بعــد اجتماعــی -فرهنگــی توســعۀ پایــدار ،باعــث افزایــش مســتمر ســطح بهداشــت و رفــاه
شــهروندان میشــود و تأثیــر مثبتــی بــر مانــدگاری طــرح دارد؛ همچنیــن باعــث رشــد تمایــل شــهروندان بــه
داشــتن مناظــر شــهری مطلــوب و مناســب میشــود و بــا ایجــاد نقــاط کانونــی بــرای ارائــۀ خدمــات در ســطح
محلههــا ،از ازدحــام و تــردد در مرکــز شــهر میکاهــد.
پاســخ بــه ســؤال  :2بعــد اقتصــادی توســعۀ پایــدار ،طــرح را قابــل ارزشــیابی میکنــد و قابلیــت اســتفاده از
مــواد و منابــع بــومآورد بــه منظــور کاهــش هزینههــا را بــاال میبــرد.
پاســخ بــه ســؤال  :3بعــد کالبــدی توســعۀ پایــدار ،ســایتهای آســیبدیده را تعمیــر ،بناهایــی کــه نیــاز بــه
عقبنشــینی دارنــد را تعییــن تکلیــف و خــط آســمان مطلوبــی را در شــهر ،ایجــاد میکنــد و از ایجــاد نماهــای
مختلــف در ســطح شــهر جلوگیــری مینمایــد.
پاســخ بــه ســؤال  :4بعــد زیســتمحیطی توســعۀ پایــدار ،باعــث بهبــود کیفیــت زیســتمحیطی بــرای
شــهروندان میشــود ،فضاهــای ســبز مناســبی را در ســطح شــهر ایجــاد میکنــد ،امــکان اســتفاده از هرزآبهــا
را بــرای آبیــاری فضاهــای ســبز فراهــم م ـیآورد و اســتفاده از مــواد و منابــع بازیافتــی یــا قابــل جایگزیــن را
امکانپذیــر میکنــد.

نتیجهگیری

 بــا بازآفرینــی ســیما و منظــر شــهری ،میتــوان مکانــی مطلــوب را بــرای زندگــی شــهروندان ایجــادکــرد و ســطح رفــاه و بهداشــت آنــان را افزایــش داد .اگــر ایــن امــر ،بــه یــک هنجــار و فرهنگ عمومــی ،تبدیل
شــود ،بقــا و ادامــۀ طــرح ،تضمیــن خواهــد شــد؛ در نتیجــه شــهروندان احســاس امنیــت خواهنــد کــرد و حــس
ســامت روانــی و تمایــل بــه زندگــی افزایــش خواهــد یافــت.
 با استفاده از هرزآبها میتوان کمبود منابع آبی را جبران کرد. بــا ســاماندهی نحــوۀ جمــعآوری زبالــه؛ بخصــوص زبالههــای میوهفروشــیها و مغازههــا و دفــعدرســت آنهــا ،میتــوان ظاهــر عمومــی شــهر را بهبــود بخشــید.
 شــیب کلــی کمتــر از  5درصــد ( 85درصــد ســطح شــهر) ،امــکان بهبــود وضــع معابــر و جدولهــا وکنتــرل سیســتمهای فاضــاب را بــا هزینــۀکمتــری فراهــم میســازد.
 بــا افزایــش ســطح امنیــت اجتماعــی ،روانــی و بهبــود کیفیــت زندگــی ،میتــوان زمینــه را بــرایهمــکاری مالکانــی کــه طــرح بــه آنهــا ارتبــاط دارد ،فراهــم کــرد.
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اســتفاده از مــواد و منابــع مانــدگار ،باعــث جلوگیــری از تخریب و فرســایش زودهنــگام آنها خواهد

شــد.
 آمــوزش و افزایــش فرهنــگ شــهروندی در ارتبــاط بــا زیباســازی بخشهایــی از شــهر ،از مقاومــتشــهروندان در مقابــل طــرح ،میکاهــد.
جمعبنــدی نتایــج مذکــور ،در قالــب تکنیــک بـهکار رفتــه در ایــن پژوهش (تکنیک ســوات) ،بــه صورت
قوت را
فرصتها
کنشگر و
ـهۀ وراهحل
ارائ
استراتژی ،با
ناحیۀ اســتراتژی
نقاطرا در
حاصوــل
اصالحی،نتیجۀ
مربــوط،
هایهــای
تحلیل
تجزیـ
اینــس از
استک.ــه پ
دادهـود
حداکثرـه مقراریشـ
نمــودار شــمارۀ 4-ارائـ
آن،ـ در
نگارشی
کنشـبیان
ـایدهد و
ارائهـ می
گرا»
های ب«ــاچشم
اسـراهحل
استراتژی،
اسـاین
عمالً
ـی ،فرصتهــا و
اصالح
ـگر و
حله
اندازراه
ارائــۀ
ـتراتژی،
ـت .ایــن
نماید؛داده
حداکثرـر قـمیـرار
حداکثــر  -حداکثـ
خالصه بیان میشود.
صورت
به
11
شمارة
جدول
نقــاط قــوت را حداکثــر مینمایــد؛ عمـ ً
ا ایــن اســتراتژی ،راهحلهــای «چشـماندازگرا» ارائــه میدهــد و بیــان
نگارشــی آن ،در جــدول شــمارۀ  10بــه صــورت خالصــه بیــان میشــود.
تهاجمی معطوف به قوت
تهاجمی شدید

تهاجمی معطوف به فرصت

رقابتی فرصتمحور

رقابتی شدید

تهاجمی خفیف

رقابتی خفیف

اقتضایی معطوف به قوت

اقتضایی شدید

اقتضایی خفیف

اقتضایی معطوف به ضعف

تدافعی خفیف

تدافعی معطوف به تهدید

رقابتی تهدیدمحور

تدافعی معطوف به ضعف

تدافعی شدید

ماتریسSPACE
( .).)4ماتریس
شمارۀ (4
SPACE
نمودارشمارۀ
نمودار

23

دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394

کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر ....

100

جدول شمارۀ ( .)11استراتژیهای ( SOاستراتژی حداکثر -حداکثر)

جدول شمارۀ ( .)11استراتژیهای ( SOاستراتژی حداکثر -حداکثر)

جدول شمارۀ ( .)10استراتژیهای ( SOاستراتژی حداکثر -حداکثر)

نقاط قوت ()S

زندگی()S
کیفیت قوت
 بهبود نقاطشهروندان

اجتماعی و حس سالمت
زندگیامنیت
کیفیتافزایش
 بهبود -شهروندان

سالمتو زمینها
اقتصادی امالک
افزایش
 افزایش -ارزشو حس
اجتماعی
امنیت
برای شهروندان
محیطی
اقتصادیزیست
بهبود کیفیت
 افزایش -زمینها
امالک و
ارزش

 -مکانی مطلوب و قابل زندگی برای شهروندان

 -بهبود کیفیت زیستمحیطی برای شهروندان

زندگیو برای
مطلوب و
شهروندان میتوان مکانی
منظر شهری،
قابل سیما
بازآفرینی
 -مکانی با

فرصتها ()O

-

 افزایش مستمر سطح رفاه و بهداشت شهروندان و تأثیر مطلوب را برای زندگی شهروندان ایجاد کرد و سطحبا بازآفرینی سیما و منظر شهری ،میتوان مکانی
فرصتها ()O
رفاه و بهداشت آنان را افزایش داد .اگر این امر ،به یک
آن بر ماندگاری طرح

کرد بقاو وسطح
زندگی
افزایش مستمر سطح رفاه و بهداشت شهروندان و تأثیر مطلوب را برای
ادامۀ طرح،
ایجادشود،
شهروندانتبدیل
فرهنگ عمومی،
هنجار و
 رشد تمایل شهروندان به داشتن مناظر شهری مناسبامر ،به یک
اگر این
افزایشدرداد.
آنان را
بهداشت
رفاه و
احساس امنیت
شهروندان
نتیجه
خواهد شد؛
تضمین
ماندگاری طرح
آن بر
تحلیل
توان بهکارگیری تکنیکها و علوم جدید در
طرح،زندگی
تمایل به
تبدیلسالمت
عمومی ،حس
خواهند کرد و
روانی وادامۀ
شود ،بقا و
هنجار و فرهنگ

-

طرح شهری مناسب
پویایمناظر
فرایندهایداشتن
رشد تمایل شهروندان به
افزایش
یافت.شهروندان احساس امنیت
خواهدنتیجه
شد؛ در
علوم جدید در تحلیل تضمین خواهد
مناسبوشهر
کارگیری شیب
تکنیکها
توان به
آبیاریکرد و حس سالمت روانی و تمایل به زندگی
امکان استفاده از هرزآبهای موجود برایخواهند
فرایندهای پویای طرح

-

شیب مناسب شهر

-

امکان استفاده از هرزآبهای موجود برای آبیاری

-

فضاهای سبز

-

افزایش خواهد یافت.

بستر اکولوژیکی مناسب

فضاهای سبز
-

بستر اکولوژیکی مناسب
شکل شمارۀ ( .)1نمونهای از
وضعیت موجود شهر

شکل شمارۀ ( .)1نمونهای از وضعیت موجود شهر

شکل شمارۀ ( .)2نمونهای
پیشنهادیازبازآفرینیمنظر
شهری ایوان ،با استفاده
از منابع و مواد و امکانات
محلی

24
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پرسشنامۀ پژوهش

پرسشنامۀ پژوهش

 .3ترویج سرزندگی فرهنگی

-------------

-

--

-------------

-

--

 .1ناتوانی در برآوردن انتظارات مردم در زمینۀ تولید
ثروت
 .2ناتوانی در برآوردن انتظارات مردم در زمینۀ کیفیت

 .2افزایش ارزش اقتصادی امالک و زمینها

زندگی
 .3باال بودن هزینههای نگهداری و عملیاتی

 .3سازگاری بین کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی

کالبدی

-

 .4پشتیبانی از توسعۀ فعالیتهای اقتصادی

-------------

 .1مکانی مطلوب و قابل زندگی برای ساکنان شهر

 .1کمبود امکانات زیربنایی مورد نیاز طراحی

 .2سیما و منظر شهری مطلوب

 .2وضعیت نامطلوب معابر ،جدولها و ...

 .3جلوگیری از بروز ناهماهنگیهای بصری و

 .3در مواردی ،عدم همخوانی با بافت شهر

--

کارکردی در فضاها و فعالیتهای شهری
 .1نامناسب بودن بعضی از زیرساختهای شهر؛ از

 .1بهبود کیفیت زیستمحیطی برای شهروندان
زیستمحیطی

ابعاد

جنبه ابعاد

زیاد

خیلی زیاد

 .2افزایش امنیت اجتماعی و حس سالمت

 .2نادیده گرفتن وجه مشارکت شهروندان

اساسی

 .1بهبود کیفیت زندگی

 .1عدم همخوانی با بافت فرهنگی و سنتی منطقه

 .1رابطۀ مثبت بین منظر شهری و افزایش بهرهوری
اقتصادی

نقاط ضعف

کم

اجتماعی -فرهنگی

نقاط قوت

101

جمله :دفع زباله
 .2عدم کنترل فاضالبهای خانگی و شهری

 .2حفاظت از منابع و سرمایههای طبیعی
-------------

-

 .3 ---کم بودن منابع آبی

-------------

-

 .4 ---استقرار گونههای درختی ناسازگار با اقلیم محل

26
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جنبۀ ابعاد

زیاد

خیلی زیاد

 .2وجود نقاط کانونی برای ارائۀ خدمات در سطح

 .2نبود یک فرهنگ جمعی برای صیانت از طرح در

زیاد

 .1افزایش مستمر سطح بهداشت و رفاه شهروندان و

 .1مقاومت بعضی از مالکان

خیلی زیاد

اجتماعی -فرهنگی

فرصتها

تهدیدها

تأثیر آن بر روند رو به رشد طرح
محله

درازمدت

 .3رشد تمایل شهروندان به داشتن مناظر شهری

 .3باعث به هم خوردن تعادل جمعیتی شهر گردد.

مناسب
-----------

-

---------- ---

-

-

 .1عدم استفادة مسئوالنه از تکنولوژی ،مواد و
روشهایی که استفاده از مواد و مصالح و نیروی کار را

 .1قابلیت ارزیابی آسان طرح
اقتصادی

به حداقل برساند.
 .2قابلیت استفاده از مواد و منابع بومآورد برای

 .2احتمال تغییر بعضی از کاربریها در آینده و لزوم

کاهش هزینهها

تخریب بخشهایی از طرح که هزینهبر بودهاند.

 .3توان بهکارگیری تکنیکها و علوم جدید در

-----------------

تحلیل فرایندهای پویای طرح (منطق نرمافزاری)

کالبدی

-------------- .1شیب مناسب شهر

 .1نادیده گرفتن معیارهای معماری سنتی

 .2مدیریت منظر شهری در مناطق مستعد

 .2تقابل با طرحهای جامع و تفضیلی

آتشسوزی
 .3تعمیر سایتهای آسیبدیده

زیستمحیطی

-

----------- ---

 .3با بارگذاری زیاد و زیرساختهای ناکافی ،آلوده شده
باشد.

 .1امکان استفاده از هرزآبهای موجود برای آبیاری

 .1از بین رفتن منابع اکولوژیکی (آب و محیط) در اثر

فضاهای سبز

مدیریت غلط

 .2بستر اکولوژیکی مناسب (خاک ،اقلیم و )...

 .2فعال نکردن چرخۀ استفادة مجدد از مواد و منابع

 .3امکان استفاده از مواد و منابع بازیافتی و

 .3میزان انتشار آلودگی از ظرفیت هوا ،آب و خاک برای

جایگزین

جذب و پردازش آن باالتر رود.
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منابع و مآخذ
الف) فارسی
منابع و مآخذ
 تقوایی ،سیدحسن؛ ( ،)1391معماری منظر ،درآمدی بر تعریفها و مبانی نظری ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی. دیویــد ،فــرد آر؛ ( ،)1386مدیریــت اســتراتژیک ،ترجمــۀ علــی پارســاییان و محمــد اعرابــی ،چ یازدهــم ،تهــران :دفتــر پژوهشهایفرهنگی.
 شــریفزادگان ،محمدحســین و بهــزاد ملکپــوراصــل؛ ( ،)1392ماتریــس تحلیلــی ســوات در برنامهریــزی اســتراتژیک توســعۀمنطقـهای ،تهران :دانشــگاه شــهید بهشــتی.
 ضرابی ،اصغر ،رسول بابانسب و جبار علیزاده اصل؛ ( ،)1391توسعۀ پایدار شهری ،جلد اول ،اصفهان :علمآفرین. علیبــک ،نــدا و همــکاران؛ ( ،)1392شــرحی بــر تجــارب بهکارگیــری رهیافــت بازآفرینــی شــهری پایــدار در انگلســتان جهــتمداخلــه در بافتهــای فرســوده ،تهــران :دانشــگاه شــهید بهشــتی.
 كلهرنيــا ،بيــژن؛ ( ،)1365برنامهريــزي پاركهــا و فضاهــاي ســبز شــهري ،ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز شــهر تهــران ،شــهرداریتهران.
 مهندسین مشاور کریاس بنا؛ ( ،)1389طرح جامع شهر ایوان ،ادار ه کل را ه وشهرسازی استان ایالم.________________ -؛ ( ،)1392طرح تفضیلی شهر ایوان ،ادار ه کل را ه وشهرسازی استان ایالم.

ب)انگلیسی

- ASLA.(88-1987.)1988ASLA Members Handbook. Washington DC: American society of
Landscape Architects.
- Curwell. Stephen et all.2005. Sustainable urban Development. Volume 1.
- Laurie,M.1986.An introduction to landscape architecture. New York: Elsevier.

دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394

