بنام خدا
طراحی و بهسازی بافتهای فرسوده:
 طراحی چیست  :فعالیتی است هوشمندانه (فکر کردن ) که برای رسیدن به یک هدف صورت می پزیرند.
 فرق هدف و جت:
جهت  :مصداق بارز آن به بردار است – چیزی است که انتها ندارد
هدف  :در نهایت منجر به محصول می شود – جهت انتها دارد ولی هدف انتها و نتیجه دارد .
 خلق کردن  :در معنی کلمه یعنی چیزی را از عدم به وجود آوردن – در طراحی بخش هوشمندانه اش به
خلق کردن اطالق می گردد.
 ویژگیهای هدف  .1 :ملموس باشد  .2قابل دسترسی باشد  .3برطرف کننده نیاز باشد  .4شروع و پایان آن
مشخص باشد .5واضح و روشن باشد.
 بهینه سازی  :فعالیتی است برای ایجاد کردن یا ساختن عنصر یا عناصری که عالوه بر برطرف کردن
معضالت یک چیز در رفع نیازهای بیشتر و کارآمدتر کردن آن چیز به ما کمک میکند.
 بافت  :نحوه قرار گیری  ،بین اجزاء همگون در کنار یکدیگر را بافت گویند.
 بافت فرسوده شهری  :بافتی است که بیشتر اجراء و عناصر آن خصوصیات و ویژگیهای اولیه خود را از دست
داده اند.
 بافت شهری  :نحوه قرار گیری توده های به عنوان عنصر شهری در کنار یکدیگر را بافت شهری گویند.
هر فرم دارای دو بخش است  -1 :توده  -2 ،فضا
توده  :قسمت های ملموس فرم است .
فضا  :قسمت های غیر ملموس فرم است .
 تقسیم بندی انواع بافتهای شهری:
 از نظر نظام شکل گیری  :پیوسته (منسجم) – مثل شهر یزد – اردبیل
گسسته (پراکنده) – مثل نور – شهر های شمالی
 از نظر کار کرد  .1 :بافت مسکونی
 .2بافت صنعتی

 .3بافت فرهنگی تاریخی
 .4بافت اداری و تجاری
 .5بافت تفریحی ورزشی
 .6بافت خدماتی
 .7بافت امنیتی نظامی
 .8بافت تولیدی و کشاورزی
 از نظر انسجام انسانی  .1 :با تراکم زیاد
 .2با تراکم متوسط
 .3با تراکم کم
 .4با تراکم صفر
 از نظر جغرافیایی  .1 :شهری طبیعی
 .2شهری غیر طبیعی
 .3شهری مصنوعی – شهرک سینمایی – اکباتان
 از نظر فعالیت شهری  .1 :بافت زنده
 .2بافت نیمه زنده
 .3بافت مرده
 از نظر قدمت  .1 :نو
 .2نیمه تازه (کهنه) یا ترکیبی
 .3فرسوده
 بلوک شهری  :توده یا توده هایی از عناصر شهری که از اطراف با فضای باز (خیابان – کوچه – پارک) در
ارتباط باشد.
 لبه شهری  :عوامل طبیعی یا غیر طبیعی که به صورت نقطه یا خط و یا سطح از توسعه و گسترش و
دسترسی شهر به دیگر قسمتهای داخل شهر یا خارج شهر جلوگیری میکند .مثال  :رودخانه – دره – خط
راه آهن – پادگان – فرودگاه
 لکه شهری  :عوامل و عناصر شهری که دارای کاربری نیستند اما در ارزش امالک شهری و بافت شهری تاثیر
گذار هستند (اغلب تاثیر منفی دارند )  .مثل سطل آشغال

 توده شهری :قسمت های فیزیکی شهر توده شهری مثل آجر – و ملموس شهر اعم از ( خانه ها – کار خانه
– دیوار ها)
 فضای شهری  :قسمت های غیر ملموس یک شهر اغلب فضای غیر حرکتی هستند.
 معبر  :فضاهای شهری هستند که برای عبور و مرور یا حمل و نقل یا کمک رسانی و یا ارائه خدمات برای
انسان ها و اتومبیل ها بر روی سطح شهر طراحی یا ساخته می شود مثل ( خیابان – کوچه – اتوبان – پیاده
رو –مسیل (رودخانه ای که دریا و اطرافش را جدا میکند)
 حریم شخصی  :محدوده دور تا دور بلوک های شهری که توسط سازمانها و ارگانهای مربوطه تایید می شود و
قوانین شهر داری ها و ارگانهای مربوط به مسائل شهری در داخل آن اجرا می گردد  ،هر بخش خارج شهر
زیر نظر بنیاد مسکن کار میکند.
 طرح جامع  :طرحی است که برای گسترش و توسعه شهرها و روستاها توسط دولت برای توسعه آتی (آینده)
کشور از نظر اقتصادی – اجتماعی – خدماتی و سیاسی در یک بازه زمانی بلند مدت تعیین می شود.
 ویژگیهای طرح جامع  :در طرح جامع عواملی از جمله افزایش جمعیت – توسعه راهها – ایجاد یا بهبود
خدمات –تعیین کاربری زمینها و ...مدنظر گرفته میشود.
 طرح جامعه دو زیر مجموعه دارد :
 -1هادی  :جزئیات کاربری زمینهای روستایی و طرح توسعه آنها با جزئیات کامل و اعداد و ارقام
مشخص زیر نظر بنیاد مسکن و وزارت کشور تهیه می گردد.
 -2تفصیل  :جزئیات کاربری زمینهای شهری و طرح توسعه آنها با جزئیات کامل و اعداد و ارقام زیر
نظر وزارت کشور – وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می گردد.
 فضای بدون ساختار ) : (lost spaceفضاهایی هستند که این فضاها بواسطه تبدیل توده شهرها از سنتی
به مدرن دربافتهای شهری بوجود آمده اند مانند  :پیاده رو های دور از جریان فعال شهر – فضای بین توده
ساختمان های بلند  ،فضاهای بدون استفاده در اثر پیش آمدگی یا عقب نشینی ساختمانها  ،مناطق کنار
سواحل  ،سایت های نظامی متروکه  ،مراکز صنعتی و کارگاه ها و کارخانه های قدیمی و متروکه و غیره .
 پنج عامل موثر در بوجود آمدن فضاهای بدون ساختار )(lost space
 -1سیاست های منطقه بندی و نوسازی شهری
 -2اتومبیل
 -3حرکت های جدید در طراحی معماری بدون در نظر گرفتن بافت
 -4تسلط عالئق شخصی بر عالئق عمومی
 -5تغییر کاربری زمین در داخل شهرها
 نظریه سه گانه در طراحی بافت فرسوده :
 -1نظریه شکل و تکامل

 -2نظریه اتصال
 -3نظریه مکان
این نظریه ها از نظر معنا با یکدیگر متفاوتند  ،اما با همدیگر می توانند راهبردهای نهانی و بالقوه ای برای
تکمیل طراحی شهری ارائه دهند.
نظریه شکل و زمینه بر مطالعه رابطه بین پوشش ساختمانها و الیه صلب با فضای با و تهی بنیان نهاده شده
است .هر محیط شهری دارای یک الگوی زیستی از پرها و خالی ها ) (solid & voidsمی باشد و شکل و
زمینه که رویکردی به طراحی فضا است  ،تالش است در جهت درست به کاربردن این نسبت ها با  .1افزودن
 .2 ،کم کردن و  .3تعویض هندسه طبیعی این الگوها  .هدف از بکاربردن این تدابیر  ،روشن ساختن ساختار
فضاهای شهری دریک شهر یا حوزه بوسیله برقراری یک سلسله مراتب از فضاها با اندازه های متفاوت است
که علیرغم اینکه تک تک محصور شده اند و دارای تشخیص هستند  ،اما از جهت ارتباط با یکدیگر  ،نظمی
را برقرار ساخته اند  .یک محدوده ساخت در ساختمان  ،شکل و تکامل برجسته از پرها ) (solidsو خلی ها
) (voidsاین الگوی شهری را بوجود می آورد که اغلب بافت نامیده میشود و بوسیله بناها و فضاهای
محسوس و قابل درک نشانه گذاری میشود  ،همانند نشانه های خاص یا فضاهای بازی که نقاط کنونی و
مراکز ثانویه و کوچکتر در درون محدوده هارا تدارک می کنند .ترسیم شکل و زمینه یک ابزار گرافیکی برای
روشن ساختن نسبت های پر و خالی است  ،یک انتزاع دو بعدی در دید نقشه که ساختار و نظم فضاهای
شهری را روشن می سازد.
برخالف نظریه شکل و زمینه که اصوال بر الگوهایی از پرها و خالی ها بنیان نهاده شده است ،نظریه اتصال از
خطوط اتصال دهنده یک عنصر به دیگر عناصر منتج شده است  .این خطوط با خیابانها پیاده رو ها و
فضاهای باز خطی یا سایر عناصر پیوند دهنده که بصورت فیزیکی بخشهای یک شهر را بهم متصل می کنند
شکل می گیرند .شخصی (طراح) که نظریه اتصال را در نظر میگیرد یک نظام از اتصاالت یا یک شبکه را
سازماندهی می کند تا یک ساختار برای نظم فضاها بوجود آورد .طرح جریان حرکت نسبت به طرح و نظریه
شکل و زمینه از تاکید و ارجحیت بیشتری برخوردار است  .نظامهای حرکتی و کارایی زیر ساختار بر
الگوهای تعریف شده فضای بیرونی برتری دارد.
نظریه مکان یک گام فراتر از نظریه های شکل و زمینه و اتصال می نهد  ،چرا که ترکیب هایی از نیاز های
انسان و زمینه های فرهنگی  ،تاریخی و طبیعی را با هم جمع می کند  .طرفداران نظریه مکان  ،به فضای
مادی با ترکیب کردن فرمهای یگانه و جزئیات بومی و طبیعی در مجموعه اش غنای بیشتری می بخشند.
این تاثیر در زمینه اغلب شامل تاریخ و عخصر زمان می باشد و تالشی است برای افزایش انطباق میان
طراحی جدید و شرایط زیستی  .در نظریه مکان ارزشهای اجنماعی و فرهنگی و ادراکهای بعدی استفاده
کنندگان و همچنین کنترل افراد بر محیط عمومی بی واسطه  ،همانقدر مهم است که اصول محدوده های
محصور و اتصال .

هر کدام ار این راهها دارای ارزشهای ویژه خودشان هستند  ،اما مطلوب ترین حالت زمانی است که هر سه
مورد با هم در نظر گرفته شوند :ساختار پر ها و خالی ها  ،سازمان اتصاالت بین بخشها و عناصر یگانه و ویژه
هر محیط ارائه شونده  ،ساختار فضای فیزیکی و مادی چشم انداز شهر باید به شکلی باشد که به این نظریات
وابسته به هم پاسخ دهد.

شکل  :طرح نظریه های طراحی شهری

نقشه Giambattista

 نظریه شکل و زمینه :
بهترین توضیح برای نظریه شکل و زمینه در طراحی شهری نقشه  Giambattistaاز شهر رم  ،ترسیم
شده در سال  1748میالدی است .نقشه  nolliآشکار می کند که شهر همانند یک نظام تعریف شده و کامال

روشن از پر ها و خالی ها است و پوشش ساختمان ها چگالتر از فضای بیرونی است  ،با این روش به
گشودگی هایی در فضای عمومی دست یافته است  ،به عبارت دیگر فضاهای خالی مفید و مثبت خلق شده و
یا فضا به مثابه هدف است  .فضای باز در رم از دل توده ساختمان ها تراشیده شده است و همانند یک
جریان پیوسته فضاهای داخلی و خارجی  ،فعالیت ها را بهم پیوند داده است.بدون این کوشش حساس و
مهم پیوستگی فضایی غیر ممکن بوده است  .در نقشه نولی فضای شهری بیرونی یک خالی مثبت است و
بسیار شکیل تراز پرهایی است که از آنها تعریف کرده است  .فضا همانند یک ماهیت مثبت در یک تناسب
کامل با پرهایی که آنها را احاطه کرده این تصور شده است  .این درست نقطه مقابل مفهوم مدرن از فضا
است  ،جایی که ساختمانها دارای شکلی کامال فرمان و ظاهرگرا هستند در حالی که در نقشه نولی خالی ها
دارای شکل و صورت هستند .
 نظریه اتصال :
همانطور که قبال شرح داده شده است نظریه اتصال در بردارنده سازمان خطوطی است که بخشهای یک شهر
را بهم وصل می کند و طراحی از یک فضای مغروض از این خطوط ساختمان ها را به فضاها ارتباط می دهد.
مفهوم این طرح در طراحی فضا قابل قیاس با خطوط حامل در موسیقی است به این صورت که نت ها با هم
به بی نهایت راه قابل ترکیب هستند  .خطوط حامل موسیقی یه فرض ثابت است  .در طراحی فضای شهری
خطوط مشخص شده نیرو در یک سایت یک نوع ذهنیت از فضای مفروض به وجود آورد و به طراح این
امکان را میدهد که چگونه این را خلق کند  .یک فضای مفروض می تواند خطوط یک زمینه  ،جریان جهت
داری از حرکت  ،یکسازماندهی محور ها و یا یک لبه ساختمان باشد  .همه اینها یک نظام پایدار از اتصال
هایی که باید در موقع طراحی الحاقی و یا در تغییر فضای محیطی در نظر گرفته شود را تعیین می کنند.
 Fumihiko Makiدر رساله اش تحت عنوان نشانه پژوهشی در مورد فرم جامع دارد که چندین عامل را
که شبکه ای از اتصاالت فضایی را بوجود می آورند بیان می کند  ،ماکی در مورد یک اتصال به مثابه ویژگی
بسیار مهم فضای بیرونی شهری اظهار نظر می دارد که :
اتصال بسادگی اجزا شهر را بهم می چسباند .
او انواع مختلف فرم های فضای شهر را مطرح می کند:
فرم ترکیبی
ابر فرم
فرم گروهی
Compositional form
Mega form
Group form
در فرم ترکیبی تک تک بناها در یک نقشه دو بعدی ترکیب می شوند  .در این نوع از فرم شهر اتصال فضایی
مفهومی غیر آشکاراست و نمونه ای از روشهای طراحی پالن عملکرد گرایان است.

درحالت ابرفرم ساختار ها باهم توسط یک شبکه خطی مبتنی بر سلسله مراتب وصل شده اند  .انتهای باز
نظام جایی است که اتصال به صورت فیزیکی بسته می شود .
تجربه های این حالت بخصوص در سالهای  1950 – 1960بسیار متداول بوده است .
در فرم گروهی:
این حالت از افزایش توسعه ساختارها در طول فضاهای باز عمومی نتیجه گیری می شود و اتصال نوعی
توسعه ارگانیک و طبیعی است.
شهرها و روستاهای تاریخی باتوجه به این الگو توسعه یافته اند.
درهر حال مطالعه جریان حرکت و اتصال برای فهمیدن ساختار شهر بینهایت مهم است یکی از بهترین
کاربردهای نظریه اتصال در مقیاس کالن احیا،فیالدلفیا کار (ادموند بیکن) است.
شکل  4-20مواردی چون بوستون-واشنگتن-گاتبورگ و بیکر نشان می دهد که چگونه نظام اتصال در
مقیاس کالن یک فرم شهرقابل ادراک بوجود میآورد.
 نظریه مکان:
این نظریه سومین مقوله نظریات طراحی شهری را بیان می کند .
اصل نظریه مکان در طراحی فضا فهمیدن فرهنگ و ویژگی های انسان در فضای مادی است.
در مفهوم فیزیکی فضا به معنی حجمی تهی و هدفمند و محدود شده با عناصر مادی است و تنها وقتی
مکان می شود که دارای مفاهیمی از فرهنگ و عناصر بومی و زمینه ای باشد .
معماری و معماری منظر باید مسایل محیط و از جمله سرچشمه های آن در نظر بگیرند و هویت محیط و
احساس مکان را بوجود آورند .
نور برگ شولتز در این باره می گوید:
یک مکان یک فضایی است که دارای ویژگی آشکار و واضح باشد .از زمان گذشته هوش مکان یا روح مکان
تشخیص داده شده است همانند جزئی واقعی از زندگی بشر که می بایست با آن مواجه شده  ،آنرا در زندگی
روزمره اش دخالت دهد .
بعد از مدرنیسم حرکت کلی به سمت رویکرد های زمینه حداقل در مفهوم بوجود آمده است  .در نهایت
مردم به یک نظام ثابت و محکم و مزتبط با مکان هایی که آنها و زندگی اجتماعی و فرهنگی شان را توسعه
می بخشد نیاز دارند.
اصل نظریه مکان در طراحی فضا فهمیدن فرهنگ و ویژگی های انسان در فضای مادی است.
طراحی شهری
 برنامه فیزیکی  :برنامه ای که با کالبد ( توده ) و فضای شهری سرو کار دارد و درآن کاربرد بلوک ها ،فضاها ،
مساحت و سطح اشغال آنها تراکم و مسائل ایمنی آن و نحوه استفاده کاربران و سلسه مراتب فضایی در آن
ذکر شده است.

 طراح شهری :


 : Solid & voidsفضاها و توده هایی هستند که دارای الگوهای زیستی اند.

 الگوی زیستی  ،عوامل زیستی  :عواملی که در جهت زندگی انسان اعم از عوامل حسی ( بینایی،شنوایی و ) ...
فکری یا روحی برای ادامه حیات و رفع نیازهای انسان تاثیر گذار هستند.
 المان شهری  :فرم ها ی تک بناهایی که دارای شخصیت مستقل می باشند و همواره در ذهن کاربران به
عنوان یک نقطه عطف یا نقطه مشخص در ذهن آنها تداعی می شود.
 مواجهه و روش برخورد با بافت فرسوده در طراحی :
متاسفانه در برخورد ارگانهای دولتی و مهندسین طراح شهری با بافت فرسوده در طول زمان (معموالً از سال
 )1378روشها و متودها عجوالنه و صرفاً معمارانه اتخاذ شد که متاسفانه نه تنها مشکالت بافته فرسوده را
مرتفع نکرد بلکه معضالت بیشتر و ناهنجاری های اجتماعی – اقتصادی – سیاسی – و کالبدی را برای افت
فرسوده و همچنین بافت های همجوار بافت فرسوده ایجاد کرد.
دغدغه

مسأله

مشکل

معظل

بحران

فاجعه

بطور کلی ناهنجاری هایی که در بافت های شهری چه از نظر اجتماعی – چه فرهنگی – چه اقتصادی و
کالبدی (متریال)طبق دیاگرام فوق رشد میکند.
 .1شناخت :اولین و بهترین مرحله بافت فرسوده :
بیشترین اطالعات و شناسایی از مطالعات:
 -1مطالعات میدانی  :حضور در محل – عکس – گفتگو با اهالی – تهیه پرسشنامه .
 -2مطالعات کتابخانه ای  :مقاله – وجه تسمیه – عکس هوایی – مشخص کردن روی نقشه .
 -3مطالعات علمی و نظری  :پیدا کردن بافت مشابه و مقایسه آن با بافت موجود .
 از نظر شورای عالی معماری و شهرسازی :
 50% -1و بیشتر از معابر بافت  ،عرض کمتر از  6متر دارد.
 -2کالبد فرسوده  %50و بیشتر
 50% -3و بیشتر قطعات  100و کمتر دارد.
 ایراداتی که به این تعریف است :
 -1مسائل فرهنگی در آن دیده نمیشود.
 -2عدم توجه به قطبی شدن بافت ( عمدتا تجاری)
 -3تخریب بناها و مجموعه های با ارزش تاریخی و معماری
 -4دگرگونی عمده در ساختار اجتماعی
 -5عدم شناخت عوامل بوجود آورنده بافت فرسوده
 ویژگیهای نامحسوس و محسوس تبدیل یک بافت به بافت فرسوده :
 -1شکل گیری در یک محدوده جغرافیایی مناسب.

 -2برخورد به یک مانع فیزیکی – جغرافیایی – لبه شهری .
 -3کمبود زیر ساختهای شهری .
 -4ساختار های نامناسب زیست محیطی و دسترسی .
 -5برخورد با یک دیواره اقتصادی قوی و نفوذ بافتهای اقتصادی برای بهره وری غیر مسکونی به درون بافت.
 -6خروج اهالی قدیمی  ،اصیل و خانواده های قدیمی محل و جایگزینی مهاجرین و اقوام و نژادهای مختلف
به درون بافت .
 -7پایین بودن سطح سواد و بهداشت .
 -8وجود اقدمات ضربتی برای رفع معضالت اجتماعی .
 -9وجود قشر ابزار مندان میانی (متوسط)
 -10تبدیل واحدهای مسکونی به کارگاهها – انبارها – دکان های پیشه وری – فضاهای احتکار – فضاهای
کمکی بازار بطور مخفیانه و اغلب غیر قانونی .
مثال  :محدوده بازار تهران  ،سیروس تهران – محله بازار کهنه ( اصفهان )
 -11تمرکز اقشار کم درآمد و اغلب همشهری در محله های سکونتی و دارای بافت اجتماعی و کالبدی
سنتی .
 -12وجود کاسبکاران جزء – دست فروشان – مشاغل کاذب – دالالن – کارگران بازار – کارگران عادی و
صنعتی در معابر .
 -13تضاد شدید بین ساختمانهای نو و سنتی – هم مصالح – طبقات – کاربری .
 .2تجزیه و تحلیل اطالعات :
تجزیه و تحلیل سایت خود به تنهایی اهمیت مستقل و قابل توجهی ندارد ولی به عنوان مفصل ارتباط
دهندۀ بین شناخت بافتی و طراحی اهمیت بسیار زیادی دارد حتی می توان گفت تجزیه و تحلیل تنها راه
رسیدن به طراحی صحیح و کارآمد می باشد در تجزیه و تحلیل باید به عوامل زیر و نحوۀ ارتباط آنها و
تاثیرگذاری آنها برروی یکدیگر توجه ویژه ای گردد.
عوامل:
 -1عوامل طبیعی و محیطی شامل  .1 :اقلیم منطقه  .2منابع طبیعی (مثل رودخانه – قنات – جنگل –
کویر – دریاچه و باتالق) .3خشکی و رطوبت نسبی  .4مقدار و میزان جریان هوا  .5پوشش گیاهی  .6توپوگرافی و
شیب زمین .7موقعیت منطقه از نظر قرار گیری در مناطق بحران دار یا حادثه خیز طبیعی  .8مصالح و مواد مصرفی
بوم آورد
 -2عوامل بصری و زیبایی شناختی  :رنگ – رنگ بافت – میزان تراکم بافت منظر تناسبات تقارن – تعادل
– خوانایی ( -راحتی دسترسی) ارتفاع متعارف و متوسط بافت – بافت مصالح ساختمانی – سبکی و سنگینی بصری

–میزان فضاهای بدون ساختار – شکل جداره های معابر – اِشرافیت و همسایگی – لبه های شهری (میزان و تعداد
آن)
 -3عوامل کالبدی و دسترسی  :عواملی مانند عرض معابر(  .1درجه یک :اصلی شهری  .2 ،درجه دو  :خیابان
و غیر بن بست  .3 ،عرض خیلی کم و بن بست) نفوذ پذیری سلسله مراتب فضایی – دسترسی پیاده و سواره – شکل
و وسعت پایانه ها – ورودی و خروجی های اصلی و فرعی – میزان تراکم توده های ساختمانی – عمق میدان دید –
کفسازی و کفپوشها – نحوه جمع آوری آبها ی سطحی – جنس مصالح معابر و توده های ساختمانی – تناسب
وسعت فضاهای عمومی و خدماتی و ...
 -4عوامل اقتصادی  :میزان درآمد متوسط ساکنان با اهالی – پیشه و شغل عمومی بافت – فاصله از قطب
های اقتصادی – نحوه ی حمل و نقل کاال – خدمات بیمه و امنیت اقتصادی – نحوه ی تولید واسطه گری  ،تجارت و
فروش – میزان عرضه و تقاضا – مایحتاج الزامی  ،عمومی و رفاهی اهالی – نحوۀ توزیع مراکز اقتصادی و محل
قرارگیری آنها.
نفوذ پذیری  :میزان سختی و آسانی دسترسی از بیرون به داخل بافت.
 -5عوامل فرهنگی و اجتماعی  :زبان اهالی – دین و مذهب – آداب و رسوم – سنن و مراسم و
بزرگداشتهای اهالی – سوابق تاریخی – مشاهیر و بزرگان – ساختار خانواده (خانواده پر جمعیت – کم جمعیت –
پدرساالری ) – قومیت و خویشاوندی و ارتباطات همسایگی – میزان فقر و هنجار های اجتماعی – سطح سواد –
تراکم فرهنگی و پوشش ظاهری
 -6عوامل سیاسی و قانونی  :نحوه توزیع مراکز سیاسی و فرهنگی ( امامزاده – مسجد ) – فعالیتهای سیاسی
توسط فرد یا گروهی از افراد – ضوابط مربوط به بناهای تاریخی و میراث فرهنگی – قوانین و مقررات حکومتی و
سیاسی در منطقه – قرارگیری شهر یا یک منطقه شهری در حاشیه های سیاسی و مرزی – وجود افراد سیاسی
شهری در منطقه ( منزل شخصیتهایی که در جایی وجود دارد ) – پدافند غیر عامل (مبحث  21مقررات ملی
ساختمان ) – شهر در شرایط مختلف جنگی و خاص بتواند از خود دفاع کند – امنیت ( سیاسی یا اجتماعی )
SWOT
مخفف نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها است .بر اساس تعریف ،نقاط قوت ( )Sو ضعف ( )Wعوامل داخلی
در نظر گرفته میشوند که میتوانید آنها کنترل کنید .همچنین طبق تعریف ،فرصتها ( )Oو تهدیدها ( )Tبهعنوان
عوامل خارجی مورد بررسی قرار میگیرند که شما اساساً کنترلی بر روی آنها ندارید.
تجزیهوتحلیل  SWOTمشهورترین ابزار ممیزی و تجزیهوتحلیل موقعیت استراتژیک تجاری کلی و محیط آن است.
هدف اصلی آن شناسایی استراتژیهایی است که یک مدل تجاری خاص را ایجاد میکند و منابع و قابلیتهای سازمان
را به بهترین نحو با نیازهای محیطی که در آن شرکت فعالیت میکند ،هماهنگ میکند.

بهعبارت دیگر ،این امر مبنای ارزیابی پتانسیل و محدودیتهای داخلی ،فرصتهای احتمالی و تهدیدها از سوی محیط
خارجی است .همچنین کلیه عوامل مثبت و منفی در داخل و خارج از شرکت را که بر موفقیت آن تأثیر میگذارند ،در
نظر میگیرد .یک مطالعه مستمر در مورد محیطی که شرکت در آن فعالیت میکند ،به پیشبینی روند تغییرات کمک
میکند و همچنین در درگیر نمودن آنها در روند تصمیمگیری سازمان مشارکت دارد.
بعنوان مثال خالصهای از چهار عامل (نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها) در یک پروژه به شرح زیر است:
تهدید THREAT -

امکان برخورد سواره و پیاده

فرصت OPPORTUNITY -
همواره می توان با احداث
پارکینگ حاشیه ای مناسب
و ایجاد شعاع گردش (پخ
مناسب)در تقاطع ها و
همسطح نکردن سطوح در لبه
ها مشکالت استفاده از فضا را
تا حدودی قوت بخشید

ضعف WEAKNESS -

نبودن پارکینک حاشیه ای مناسب
نبودن پخ مناسب در تقاطع
همسان بودن سطح خیابان و پیاده راه

قوت STRENGTH -

فضای مناسب برای گذران اوقات
فراغت و ورزش
دادن چهره زیبا به شهر

می توان با ایجا رمپ ها و
میدانچه ها و همچنین ایجاد
سرعت گر ها مانع از وود
ناگهانی وسایل نقلیه به میدان
شد

امکان برخورد سواره و پیاده

نداشتن فضای مکث و سرعت گیر که سبب
ورود ناگهانی وسایل نقلیه به داخل میدان می
شود

جدا کننده دو فضا از هم
کاهش دهنده تصادف و برخورد ها
ایجاد امنیت
فضای پارک مناسب

احداث پارکینگ حاشیه ای
مناسب
احداث پارکینگ طبقاتی

امکان برخورد وسایل نقلیه
ورودی به میدان

نبودن پارکینک حاشیه ای مناسب
اختالل در عبور و مرور

پخ مناسب برای دور زدن
کفسازی مناسب
فضای مطبوع (فضای سبز)
استفاده از مصالح بوم اورد

همواره می توان با احداث
پارکینگ حاشیه ای مناسب
و ایجاد شعاع گردش (پخ
مناسب)در تقاطع ها مشکالت
استفاده از فضا را تا حدودی
قوت بخشید
امکان برخورد سواره و پیاده
نداشتن پخ مناسب کوچه و محور اصلی
شیب بندی نامناسب و بیش از حد که سبب
ایجاد رواناب در سطح خیابان می شود
نبود پارکینگ حاشیه ای
عرض نا ممناسب محور

جدا کننده دو فضا از هم
کاهش دهنده تصادف و برخورد ها
ایجاد امنیت
فضای پارک مناسب

و بهره گیری از روشهای نوین
در هدایت ابهای سطحی

امکان برخورد وسایل نقلیه و
عابران

عدم هدایت صحیح ابهای سطحی
که موجب اب گرفتگی معابر می شود

جدا کننده دو فضا از هم
کاهش دهنده تصادف و برخورد ها
ایجاد امنیت
فضای پارک مناسب

احداث پارکینگ حاشیه ای
مناسب
احداث پارکینگ طبقاتی

نبودن پارکینک حاشیه ای مناسب
که سبب پارک وسایل نقلیه در ورودی خیابانها
و تقاطع ها شده و سبب اختالل در عبور و
مرور می شود

ایجاد میدانچه در تقاطع
کاهش برخورد وسایل نقلیه و عابران با
یکدیگر
شیب بندی نسبتا مناسب خیابان

می توان با رعایت شیب
مناسب و استاندارد و بهره
گیری از روشهای نوین در
هدایت ابهای سطحی
و غیر همسطح سلزی ماعبر
اصلی و فری در نقاط لبه ها بر
مشکالت غلبه نمود

عدم رعایت شیب بندی مناسب
همسان بودن سطح خیابان و پیاده رو و امکان
ورود سواره به داخل پیاده رو

فضای پارک مناسب در جلوی شرکت
گاز که جوابگوی وسایل نقلیه ی
کارکنان شرکت و حتی مراجعه
کنندگان به این قسمت را دارد

تجزیهوتحلیل  SWOTطبق شیوه زیر به برنامهریزی استراتژیک کمک میکند:
 .1یک منبع اطالعات برای برنامهریزی استراتژیک است.
 .2نقاط قوت پروژه را ترسیم میکند.
 .3نقاط ضعف آن را معکوس میکند.
 .4واکنش خود را به فرصتها بیشتر میکند.
 .5بر تهدیدهای پروژه غلبه میکند.
 .6به شناسایی مهارتهای اصلی پروژه کمک میکند.
 .7به تعیین اهداف برنامهریزی استراتژیک کمک میکند.
 .8به شناخت گذشته ،حال و آینده کمک میکند ،بهطوریکه با استفاده از دادههای گذشته و فعلی ،میتواند برنامههای
آینده را تنظیم کند.
تجزیهوتحلیل  SWOTاطالعاتی را فراهم میآورد که به هماهنگسازی منابع و قابلیتهای پروژه با محیط رقابتی که
پروژه در آن فعالیت میکند ،کمک میکند.

 .3طراحی :
 .1بهسازی ) : (Rehabilitationسلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد که در نتیجه
فعالیت فرسایش یافته است در کوتاه مدت صورت میپزیرد.
 .2نوسازی ) : (Renovationمجموعه اقداماتی که در عین حفاظت بنا  ،مجموعه یا فضای شهری
کهن سازمان فضایی مربوطه را معاصر سازی می نماید و امکان بازدهی بهینه آنرا فراهم می کند.
 .3بازسازی ) : (Reconstructionایجاد فضای شهری معاصر یا سازمان فضایی جدید یا موزونی
است که بتواند ارتباط خالق بین آینده و گذشته را نشان دهد.
بهسازی  :شامل مراحل ذیل
 بازیافت )(recuperation حمایت )(protection استحکام بخشی )(consoliation توان بخشی )(rehabitation بهبود  ،سامان دهی  ،آبادانی )(Improrementنوسازی  :شامل مراحل ذیل
-

تجدید حیات )(revitiation
انطباق و بروز کردن )(Adaptition
تبدیل )(convertion
حفاظت )(comservation
نوشدن )(renewal
احیاء )(restaration
تعمیر )(repain

(پر مطالعه ترین حالت نوسازی است مانند دو خوابه کردن یک آپارتمان یک خوابه)
بازسازی  :شامل مراحل ذیل
 تخریب )(demolition پاکسازی و آواربرداری )(clearance -دوباره سازی )(rebuilding

مبانی توسعه پایدار و اکولوژی در شهر

