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چکیده
شــهرها بــه عنــوان مهمتریــن جوامــع زیســتی قــرن حاضــر، از جنبه هــای محیطــی و اکولوژیکــی در کنــار جنبه هــای 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی و بهبــود کیفیــت منظــر، بیــش از گذشــته نیاز بــه توجــه دارند؛ همچنین شــهر، یکی 
از مهمتریــن پدیده هــای فرهنگــی بشــر و بــه قولــی، بخــش جدایی ناپذیــر )انتگــرال( طبیعــت بــه شــمار مــی رود. 
طبیعــت نیــز بــه شــکل صمیمانــه ای بــا زندگــی اجتماعــی شــهر، ترکیــب و در هم بافته شــده  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؟ 2. آیــا بیــن 
بعــد کالبــدی توســعۀ پایــدار و بازآفرینــی شــهر ایــوان، همبســتگی وجــود دارد؟ 3. چــه رابطــه ای بیــن بعــد اقتصادی 
توســعۀ پایــدار و بازآفرینــی شــهر ایــوان وجــود دارد؟ 4. بعــد زیســت محیطی شــهر ایــوان، چــه تأثیری بــر بازآفرینی 

آن دارد؟
روش انجــام تحقیــق، به کارگیــری تکنیــک ماتریــس SWOT بــود کــه پــس از مشــخص شــدن معیارهــای 
داخلــی و خارجــی بــر اســاس اصــول توســعۀ پایــدار و ارائــۀ راهبردهــای چهارگانــۀ SO و WO و ST و WT  و 
وزن دهــی بــه ایــن معیارهــا راهبــرد نهایــی به دســت آمــد. کلیــت یافته هــا حاکــی از آن بود که اصــول توســعۀ پایدار 
در بازآفرینــی منظــر شــهری ایــوان مؤثــر هســتند و  می تواننــد منظــری ایجــاد کننــد کــه پویــا و پایــدار باشــد، رفــاه 

شــهروندان را فراهــم کنــد و پاســخگوی نیــاز نســل های آینــده باشــد. 
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مقدمه
ــزوده مي شــود.  ــت شــهرها اف ــر جمعی ــه  روز ب ــدا کــرده اســت و روز  ب ــاد وســیعي پی ــروزه شهرنشــیني، ابع ام
ــه وجــود یــک منظــر  ــاز ب ــر تراکــم بارگــذاري در آنهــا اثــر مي گــذارد و نی افزایــش جمعیــت شــهرها نیــز ب
شــهری مناســب، کاربــردی و پایــدار را بیــش از پیــش، الزم و ضــروری می نمایــد. امــروزه مفهــوم شــهر، بــدون 
وجــود منظــر شــهری مناســب و پایــدار، قابــل تصــور نیســت. پیامدهــاي توســعۀ شــهري و پیچیدگــي معضالت 
ــراي همیشــه اجتناب ناپذیــر کــرده اســت.  زیســت محیطي آنهــا، موجودیــت منظــر شــهری و توســعۀ آن را ب
ــداري خــود را  ــد پای ــوان کانون هــاي تمرکــز، فعالیــت و زندگــي انســان ها بتوانن ــه عن ــراي اینکــه شــهرها ب ب
تضمیــن کننــد، چــاره اي جــز پذیــرش ســاختار کارکــردي متأثــر از سیســتم هاي طبیعــي ندارنــد. در ایــن میــان، 
مناظــر شــهری، بــه عنــوان جــزء الینفــک و ضــروري پیکــرة یگانــۀ شــهرها در حیــات آنهــا نقــش اساســي دارد 
و کمبــود آن، مي توانــد اختــالالت جــدي در حیــات شــهرها بــه وجــود آورد )کلهرنیــا، 1365: 13(. معمــاری 
منظــر در مقیــاس جهانــی؛ به ویــژه در کشــورهای پیشــرفته، بــر ارتقــای کیفیــت فضاهــای بــاز و ســبز، محیــط 
طبیعــی مرتبــط بــا فعالیت هــای انســانی؛ به ویــژه مدیریــت جلوه هــای بصــری منظــر و فرایندهــای اکولوژیکــی 
ــوان در  ــر را می ت ــاری منظ ــای معم ــا و فعالیت ه ــن، مقیاس ه ــد دارد؛ همچنی ــون تأکی ــای گوناگ در مقیاس ه
چنــد زمینــه معرفــی کــرد کــه عبارت انــد از: مقیاس هــای بــزرگ )محیــط، آمایــش ســرزمین، پایــداری منظــر 
و برنامه ریــزی منظــر(، مقیاس هــای میانــی )محیــط شــهری، اســکان، مناطــق طبیعــی بکــر و حــدود شــهر( و 
مقیاس هــای خــرد )فضاهــای بــاز و محیــط طبیعــی درون شــهری، عناصــر طبیعــی منظــر شــهری، محوطه هــا و 

ســایت معمــاری( )تقوایــی، 1391: 71(. 
شــهر ایــوان در حــال حاضــر، مرکــز سیاســي شهرســتان و تأمین کنندة خدمــات مورد نیــاز آن اســت. چنین 
نقشــي، شــهر ایــوان را بــه یــک شــهر خدماتــي ســطح اول، در محــدودة شهرســتان تبدیــل کــرده اســت. توجــه 
بــه افزایــش جمعیــت شهرســتان و توســعۀ کلــي کشــور از یــک  طــرف و نقــاط ضعــف موجــود در شــهر در 
ارتبــاط بــا نقــش مذکــور از طــرف دیگــر، تقویــت نقــش خدماتــي شــهر را بــه عنــوان یکــی از اهــداف کالن، 
ضــروری می ســازد. در ایــن راســتا ارتقــای کیفیت ســکونت، حفاظــت از منابــع و امکانات تجدیدناپذیــر داخل 
و پیرامــون شــهر، توســعۀ نظام منــد بافت هــای پیرامونــی بالفصــل شــهر در رابطــه بــا تقویــت این بخش پیشــنهاد 

می گــردد )مهندســین مشــاور کریــاس بنــا، 1392: 36(.
نگارنــدگان ســعی دارنــد بــه ارائــۀ منظــری از شــهر ایــوان بپردازنــد کــه پایــدار، پویــا و خودکفــا باشــد و 
بــه محیط زیســت نیــز احتــرام بگــذارد. ایــن منظــر، بایــد متناســب بــا بافــت منطقــۀ ایــوان باشــد و ســایت های 
آســیب دیده را نیــز تعبیــر  نمایــد. 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. 

کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر ....
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بیان مسئله و ضرورت تحقیق 
»برنامه ریــزی مرمــت شــهری، شــیوه ای بــرای بازگردانــدن تعــادل بــه کارکــرد درونــی ســامانۀ شــهری و هــدف 
آن، تداوم بخشــی بــه ارزش هــای ســکونت گاه های شــهری می باشــد. مرمــت، بــا روش هــای گوناگــون بــه کار 
گرفتــه شــده اســت؛ از جملــه رهیافت هــای اخیــر، باز آفرینــی شهری ســت کــه روایتــی فراگیــر و یکپارچــه از 
مرمــت شــهری می باشــد و بــه تمامی وجوه کالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی و محدودیت های 
امــر توســعه در بطــن شــهر موجــود، توجــه می کنــد و بــه تــدارک فرصــت بــرای تبدیــل آن بــه راهــی بــرای 
رســیدن بــه توســعه می پــردازد. رهیافــت بازآفرینــی شــهری، بــا وجــود ایــن چهــار بعــد، اغلــب، شــامل اصــول 
توســعۀ پایــدار خواهــد بــود« )علی بــک و همــکاران، 1392: 4(. »توســعۀ پایــدار، توســعه ای 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، توســعه ای اســت کیفــی و متوجــه کیفیــات زندگی ســت و 
هــدف آن، بــاال بــردن ســطح کیفیــت زندگــی بــرای آینــدگان می باشــد. توســعۀ پایــدار، در ســه حیطــه دارای 

مضامیــن عمیــق اســت: 1. پایــداری محیطــی؛ 2. پایــداری اقتصــادی؛ 3. پایــداری اجتماعی.
در بحــث بازآفرینــی، ابتــدا فرســودگی و بافت هــای فرســودة نیازمنــد توســعه و احیــا، مطــرح خوهــد شــد. 
فرســودگی شــهری، بــر اثــر نتایــج حاصــل از افــت اجتماعــی، اقتصــادی، محیطــی و تــا انــدازه ای ناتوانــی کالبد 
شــهر در تطبیــق بــا تحــوالت تنــد اقتصــادی، پدیــدار می گــردد و بــه صــورت واحدهــای مســکونی فرســوده، 
قطعــه زمین هــای متروکــه و خالــی  و تأسیســات زیربنایــی ناکارآمــد تجلــی می یابــد« )علی بــک و همــکاران، 

.)5 :1392
ابعاد مختلف فرسودگی شهری ایوان که در این تحقیق به آنها پرداخته می شود؛ عبارتند از:

بعــد اقتصــادی؛ موجــب از بیــن رفتــن توجیــه اقتصــادی و مالــی، فــرار ســرمایه دارها از ایــن منطقــه   .1
و عــدم ســرمایه گذاری آنهــا شــده اســت و منابــع پایــداری بــرای تخصیــص بــه نوســازی و بهســازی بافت هــا 

وجــود نــدارد.
ــب  ــداری: اغل ــف( ناپای ــل: ال ــانه هایی دارد؛ از قبی ــد، نش ــن بع ــودگی در ای ــدی؛ فرس ــد کالب 2.  بع
واحدهــای ســاختمانی در بافت هــای فرســودة شــهری، فاقــد سیســتم ســازه ای و هرگونــه محاســبات فنــی بــرای 
ــه می باشــند؛ ب( ناکارآمــدی زیرســاخت ها: تأسیســات و  ــه زلزل ــر ســوانح طبیعــی؛ از جمل مقاومــت در براب
زیرســاخت های شــهری بــه دلیــل گذشــت زمــان، فرســوده شــده اســت و پاســخگو نیســت؛ ج( ناکارآمــدی 
ــل دسترســی  ــر قاب ــودن شــبکه ها و معاب ــی ب ــود و ناکاف ــای فرســودة شــهری از کمب شــبکۀ ارتباطــی: بافت ه
رنــج می بــرد؛ د( کمبــود خدمــات شــهری: بافت هــای فرســودة شــهری از فقــدان برخــی خدمــات فرهنگــی، 

ــرد. ــج می ب ــه لحــاظ کمــی و کیفــی رن آموزشــی و شــهری ب
بعــد زیســت محیطی؛ شــامل انــواع آلودگی هــای محیطــی ایجــاد شــده؛ از جملــه آلودگــی هــوا و   .3

ــد.  ــطحی می باش ــای س آب ه

فرحناز خورانی کریمی-محمد شوهانی  
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بعــد اجتماعــی و فرهنگــی؛ توســعۀ فرســودگی، باعــث تنــزل رتبــۀ اجتماعــی از نــگاه شــهروندان   .4
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 پایین تــر شــده اســت. 
ــه  ــا توجــه ب ــی شــهری ب ــی باز آفرین ــت شــهری؛ یعن ــای مرم ــن رهیافت ه ــن پژوهــش از متأخرتری در ای
رویکــرد توســعۀ پایــدار، در جهــت کاهــش مســائل و مشــکالت مذکــور، بــر روی بافت هــای فرســودة شــهر 
ایــوان، در یــک برنامــۀ زمانــی میان مــدت )5 تا10ســاله( اســتفاده شــده اســت. امیــد آن مــی رود کــه به کارگیری 
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 )ســاختمان ها و الحاقــات آنهــا، مبلمان شــهری، پوشــش 
ــا و پهنه هــای  ــن، گره ه ــا، میادی ــی شــهر؛ شــامل: خیابان ه ــل مشــاهده در عرصه هــای عموم گیاهــی و ...( قاب
عمومــی کــه بافت-هــای فرســودة زیــادی داشــته و خدمــات و امکانــات رفاهــی موجــود در آن بــه درســتی 

توزیــع نشــده  اســت را بــا توجــه بــه ابعــاد توســعۀ پایــدار، مــورد کنــکاش و بررســی قــرار داده اســت. 
ــه: وجــود گروه هــای  ــه واســطۀ ویژگی هــای خاصشــان؛ از جمل در نواحــی فرســودة مرکــزی شــهرها، ب
ــق  ــاکن، از طری ــغل س ــد ش ــکار و فاق ــراد بی ــدی و اف ــای تک وال ــد، خانواره ــار کم درآم ــت، اقش ــی اقلی قوم
بازآفرینــی شــهری، می تــوان زمینه هــای هویــت اجتماعــی و مشــارکت در ناحیــۀ تحــت پوشــش برنامه هــای 
بازآفرینــی شــهری را فراهــم کــرد. شــیوه های حصــول بــه پایــداری در ابعــاد مختلــف عناصــر شــهری؛ عبــارت 
اســت از: کاهــش میــزان آلودگی هــا، مســکن پایــدار، شــکل شــهری پایــدار، حمــل  و نقــل پایــدار و اقتصــاد 
ــرای  ــه اینکــه هــدف اساســی بازآفرینــی شــهری، توســعۀ محیــط زندگــِی دچــار افــت ب ــا توجــه ب پایــدار. ب

ــه نظــر می رســد. انسان هاســت؛ لــذا انجــام ایــن تحقیــق در ایــن منطقــه، ضــروری ب

اهداف پژوهش
1.  اهداف اصلی

بازآفرینی معماری منظر شهر ایوان؛   -
کاربرد بعد کالبدی توسعۀ پایدار در بازآفرینی معماری منظر شهر ایوان؛  -

کاربرد بعد زیست محیطی 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.    -

اهداف فرعی  .2
استفاده از مصالح و مواد بوم آورد؛  -

کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر ....
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حفظ طبیعت و محیط زیست 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 زیست محیطی 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 می شــود   .1
کــه بــا ایــن پژوهــش، ارتبــاط داشــته و در انتخــاب ســؤاالت پرســش نامه و تحلیــل جــدول ســوات1  ضــروری 
بوده انــد و در انتخــاب روش هــا، متــد و متریــال ماتریــس ســوات نیــز مســتقیماً مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. 

ایــن اصــول عبارتنــد از:
الــف( اصــل یکپارچگــی اکولوژیکــی: اصــل یکپارچگــی اکولوژیکــی، ایــن واقعیــت را بــه رســمیت 
می شناســد کــه نــوع بشــر، در کل بــه جهــان طبیعــی وابســته اســت و زندگــی و توســعه، بــدون منابــع و خدمات 
اکوسیســتم، امکان پذیــر نیســت؛ بنابرایــن، بــه منظــور حفــظ دائمــی زیســت پذیری سیســتم های اکولوژیکــی، 

توســعه، نبایــد باعــث تنــزل یــا تخلیــۀ ایــن سیســتم ها شــود )ضرابــی و همــکاران، 1391: 54(.
ب( اصــل آینده نگــری: »اصــل آینده نگــری، ایــن مهــم را بــه رســمیت می شناســد کــه توســعۀ 
ــات آینده نگــری،  ــرد، خدشــه دار شــود. مطالب ــا اقداماتــی کــه امــروز انجــام می گی ــد ب ــده، نبای نســل های آین
بــه ایــن معناســت کــه انتقــال ارزش موهبت هایــی نظیــر: منابــع طبیعــی، میــراث فرهنگــی و دانــش بشــری بــه 

ــود: ــت ش ــر حمای ــای زی ــق رهنمون ه ــد از طری ــده، بای ــل های آین نس
- منابع تجدیدپذیر، نباید سریع تر از میزانی که تجدید می شوند، مصرف شوند.

- منابــع تجدیدناپذیــر، نبایــد ســریع تر از زمانــی  کــه یــک منبــع تجدیدپذیــر جایگزیــن آن شــود، مصرف 
شوند.

- مــواد زائــد، نبایــد ســریع تر از زمانــی  کــه محیــط بتواند آنهــا را بــدون عملکرد اکوسیســتم جــذب نماید، 
بــه محیط زیســت تخلیه شــوند« )همــان(. 

ــه  ــود، زمانی ک ــناخته می ش ــز ش ــی نی ــت اجتماع ــوان عدال ــه عن ــه ب ــل ک ــن اص ــت: ای ــل عدال ج( اص
1. SWOT
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همــراه بــا اصــل آینده نگــری، بــه عنــوان عدالــت درون نســلی در نظــر گرفتــه می شــود، مســتلزم آن اســت کــه 
آســیب پذیرترین افــراد جامعــه از کیفیــت زندگــی قابــل قبولــی؛ بخصــوص در دسترســی به منابــع، فرصت های 

پیشــرفت و دوری از تهدیــد برخــوردار باشــند. اصــل عدالــت، بــا رعایــت مــوارد زیــر تحقــق می یابــد:
- منفعت طلبــی آگاهانــه یــا روشــنفکرانه بیــان می کنــد کــه اگــر محرومیــت اجتماعــی کاهش یابد، فشــار 

کمتــری بــه سیســتم های طبیعــی حیاتــی کــه زندگــی همۀ افــراد جامعــه بــه آن وابســته اســت، وارد می شــود. 
- دیدگاهــی کــه در آن محرومیــت اجتماعــی از نظــر اخالقی، نامطلوب اســت )کرول و همــکاران، 2005: 

.)41
د( اصــل مشــارکت: »مشــارکت ذی نفعــان در تصمیم گیری هایــی کــه آنهــا را تحــت تأثیر قــرار می  دهد، 
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 می باشــد و در 
آینــده ای کــه سیســتم های طبیعــی و انســانی، پویــا و نامطمئــن هســتند، اهمیــت مشــارکت خــود را بیشــتر نشــان 

می دهــد« )همــان(.

ــه  ــن  گون ــکا در ســال 1977، معمــاری منظــر را ای منظــر شــهری: »انجمــن معمــاران منظــر آمری  .2
ــاز،  ــزی سیســتماتیک زمین هــای ب ــه برنامه ری ــوط ب ــه ای مرب ــری کــه فعالیــت حرف ــم و هن تعریــف کــرد: عل
طراحــی فضاهــا و مکان هــای بیرونــی، حفــظ منابــع طبیعــی و ســاخت محیط هــای زنــدة کارآمدتــر، امن تــر و 

مفرح تــر را انجــام می دهــد )اســال، 1977: 22(. 
مایــکل لــوری )1986( بــا بررســی نظــرات افــرادی؛ ماننــد »گــرت اکبــو«، معمــاری منظــر را بدیــن گونــه 
تعریــف کــرده اســت: »هنــر طراحــی، برنامه ریــزی و مدیریــت زمیــن، نظام دهــی به طبیعــت و عناصر دست ســاز 
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 لذت بخــش 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد«. او همچنیــن، تفــاوت معمــاری منظــر و معمــاری را در ابزارها، تکنیک هــا و مصالح 
می دانــد، نــه اهــداف اولیــه و پایــه. از جنبــۀ دیگــر نیــز »دتوایلــر و مارکــوس در پژوهشــی، نیازهــای گوناگونــی 

کــه در منظــر شــهری می بایســت پاســخ داده شــوند را بــه ایــن شــرح، مطــرح کرده انــد: 
ایجاد و حفظ مکان های زیبای حظ بصر؛  -

ایجاد فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت؛  -
حفظ مکان های منحصر به فرد تاریخی و فرهنگی؛  -

در نظــر گرفتــن فاصله هــا میــان بخش هــای گوناگــون شــهر از طریــق حصارهــای کالبــدی مصنــوع   -
یــا طبیعــی؛

جهت دادن به  توسعۀ شهر یا جلوگیری از برخی الگوهای زیان بخش؛  -

کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر ....
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جلوگیری یا کاهش تأثیرات منفی شرایط اقلیمی؛  -
کاهش میزان آلودگی هوا و سر و صدا؛  -

ــد در مجــاورت  ــات وحشــی کــه می توانن ــدگان و حیوان ــرای پرن ایجــاد محیط زیســت مناســب ب  -
بافــت شــهر زندگــی کننــد« )تقوایــی، 1391: 62(.

ویژگی های محدودة مورد مطالعه
شــهر ایــوان بــر اســاس مطالعــات طــرح جامــع، بــه 2 ناحیــه و 6 محلــه تقســیم شــده اســت )مهندســین مشــاور 

ــا، 1389: 17( کــه در نقشــۀ شــمارة 1 و جــدول شــمارة 2 نشــان داده شــده اند: کریــاس بن

8 
 

های گوناگون شهر از طریق حصارهای کالبدی مصنوع یا ها میان بخشدر نظر گرفتن فاصله -
 ؛طبیعی

 ؛بخششهر یا جلوگیری از برخی الگوهای زیان توسعۀجهت دادن به   -

 ؛جلوگیری یا کاهش تأثیرات منفی شرایط اقلیمی -

 ؛صدا و میزان آلودگی هوا و سرکاهش  -

توانند در مجاورت بافت زیست مناسب برای پرندگان و حیوانات وحشی که میایجاد محیط -
 (.32: 1331 )تقوایی،« شهر زندگی کنند

 
 مورد مطالعه ةهای محدودگیژوی

)مهندسین مشاور  محله تقسیم شده است 3 ناحیه و 2مطالعات طرح جامع، به  اساس شهر ایوان بر
 :اندشدهنشان داده  2ة و جدول شمار 1 ةشمار ر نقشۀدکه  (11: 1393کریاس بنا، 

 

 
 (22: 1831 مهندسین مشاور کریاس بنا،مصوب طرح جامع ) هایهمحل :(1) ۀ شمارۀنقش

 

 

 

نقشۀ شمارة )1(: محله های مصوب طرح جامع )مهندسین مشاور کریاس بنا، 1389: 52(

جدول شمارة )1(: تقسیمات کالبدی شهر ایوان بر اساس طرح تفصیلی
)مهندسین مشاور کریاس بنا، 1392: 21(
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 تقسیمات کالبدی شهر ایوان بر اساس طرح تفصیلی :(1) شمارۀجدول 
 (21: 1812 مهندسین مشاور کریاس بنا،)

 
 محله

  ناحیه دو ناحیه یک
 کل شهر

 8محله 2محله 1محله
کل 
 ناحیه

 6محله 2محله 4محله
کل 
 ناحیه

 مساحت
 3/112 31/233 19/33 14/39 13/112 33/242 32/33 39/99 13/93 )هکتار(

 
 مختلف آن هایهچگونگی توزیع خدمات در سطح شهر و محل

از  2و  4های محله دهد کهشهر ایوان، نشان میهای محله بررسی چگونگی توزیع خدمات رفاهی در  
درصد است.  21/21و  34/24به ترتیب  ،از کل خدمات شهر آنها سهم و دارندرین خدمات برخوبیشتر
 وسهم ین بیشتردرصد از  1/23و  3/31به ترتیب با  1و  4های محله نیز، خدمات رفاهی زمینۀدر 

درصد  9خدمات، فقط این از  3 محلۀسهم  که؛ چناناز کمترین خدمات برخوردارند 3و  3های محله
 است. 

خدمات  ۀیلی شهر ایوان، سطح، سهم و سرانضخدمات رفاهی در وضع موجود طرح تف 1شمارة جدول 
دهد. بر اساس از مجموع خدمات شهر نشان می را هامحله مختلف و سهم هر کدام ازهای محله در

ۀ درصد از خدمات و سران 31/11سهم  ،مربع متر 14913با سطح  ،1 و 4 ،3اطالعات این جدول، مناطق 
ها از خدمات رفاهی فضای سبز مربع از خدمات رفاهی فضای سبز برخوردارند و دیگر محله متر 31/1

 (.23 :1332مهندسین مشاور کریاس بنا، ند )نیستبرخوردار 

 

 شهر توسعۀارزیابی امکانات رشد کالبدی و 
را در بر  شهر (ة)محدود رشد و گسترش فیزیکی و شرح خدمات ،نظر توسعه به مفهوم کالبدی مورد

ها و تصمیمات، سیاست ۀتحت تأثیر مجموع ،فیزیکی شهر توسعۀگیرد. ضرورت یا عدم نیاز به می
شود. در این راستا، شایسته است مشخص میای و محلی اقدامات غیرکالبدی در سطح ملی، منطقه

)شرایط  ای و محلی در رابطه با استان ایالم و جایگاه شهر ایوان در آنهای کالن ملی، منطقهسیاست
طرح آمایش  :شامل؛ های فرادست طرح جامعهای طرحبررسی گرایش ،بررسی شود. این امر بیرونی(

چگونگی توزیع خدمات در سطح شهر و محله های مختلف آن
  بررســی چگونگــی توزیــع خدمــات رفاهــی در محله هــای شــهر ایــوان، نشــان می دهــد کــه محله هــای 4 و 2 از 
بیشــترین خدمــات برخوردارنــد و ســهم آنها از کل خدمات شــهر، بــه ترتیــب 24/94 و 21/25 درصد اســت. در 
زمینــۀ خدمــات رفاهــی نیــز، محله هــای 4 و 5 بــه ترتیــب بــا 30/6 و 23/7 درصــد از بیشــترین ســهم و محله هــای 
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3 و 6 از کمتریــن خدمــات برخوردارنــد؛ چنان کــه ســهم محلــۀ 6 از ایــن خدمــات، فقــط 8 درصد اســت. 
جــدول شــمارة 7 خدمــات رفاهــی در وضــع موجــود طــرح تفضیلــی شــهر ایــوان، ســطح، ســهم و ســرانۀ 
خدمــات در محله هــای مختلــف و ســهم هــر کــدام از محله هــا را از مجمــوع خدمــات شــهر نشــان می دهــد. بــر 
اســاس اطالعــات ایــن جــدول، مناطــق 3، 4 و 5، بــا ســطح 54819 متــر مربــع، ســهم 10/31 درصــد از خدمــات 
و ســرانۀ 1/97 متــر مربــع از خدمــات رفاهــی فضــای ســبز برخوردارنــد و دیگــر محله هــا از خدمــات رفاهــی 

فضــای ســبز برخــوردار نیســتند )مهندســین مشــاور کریــاس بنــا، 1392: 26(.

ارزیابي امکانات رشد کالبدي و توسعۀ شهر
توســعه بــه مفهــوم کالبــدي مــورد نظــر، شــرح خدمــات و رشــد و گســترش فیزیکــي )محــدودة( شــهر را در بر 
مي گیــرد. ضــرورت یــا عــدم نیــاز بــه توســعۀ فیزیکــي شــهر، تحــت تأثیــر مجموعــۀ تصمیمــات، سیاســت ها 
ــته  ــتا، شایس ــن راس ــود. در ای ــخص مي ش ــي مش ــه اي و محل ــي، منطق ــطح مل ــدي در س ــات غیرکالب و اقدام
ــا اســتان ایــالم و جایــگاه شــهر ایــوان در آن  اســت سیاســت هاي کالن ملــي، منطقــه اي و محلــي در رابطــه ب
)شــرایط بیرونــي( بررســي شــود. ایــن امــر، بررســي گرایش هــاي طرح هــاي فرادســت طــرح جامــع؛ شــامل: 
طــرح آمایــش ســرزمین، برنامه هــاي پنج ســالۀ توســعۀ اقتصــادي- اجتماعــي و فرهنگــي کشــور، طــرح توســعۀ 
کالبــدي منطقــۀ زاگــرس و طــرح جامــع شهرســتان ایــوان را ضــرورت مي بخشــد )بررســي شــرایط بیرونــي(. 
غیــر از مــوارد مذکــور، بررســي شــرایط داخلــي منطقــه، از طریــق تحلیــل نقــاط قــوت و ضعــف، فرصت هــا و 

تهدیدهــا، اهــداف کالبــدي طــرح جامــع و سیاســت هاي توســعۀ شــهر، ضــروري اســت )همــان: 29(.

وضعیت فعلی منظر شهری ایوان
نمــای مختلــف و متفــاوت ســاختمان ها بیشــتر بــر اســاس ســلیقۀ مالکان بــوده اســت. بافت هــای فرســودة زیادی 
در ســطح شــهر وجــود دارد کــه چهــرة نامطلوبــی ایجــاد کرده انــد. خــط آســمان، مطلــوب و مناســب نیســت.  
خیابــان اصلــی، بلواربنــدی نشــده و کاشــت درختــان در آن صــورت نگرفتــه اســت. بیشــتر بافت هــای مجــاور 
خیابــان اصلــی، فرســوده هســتند و نیــاز بــه مرمــت اساســی یــا تخریــب دارنــد و در مناطقــی، اکثــر ایــن بافت هــا 
بایــد عقب نشــینی کننــد. وضعیــت جدول هــا 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 روش هــا و ابزارهــای خاصی اســت و انتخاب روش نیز بســتگی 
ــی از  ــق، ترکیب ــن تحقی ــش در ای ــی آن دارد. روش پژوه ــات اجرای ــوع و امکان ــت موض ــا، ماهی ــه هدف ه ب

کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر ....
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روش هــای کتابخانــه ای و مــوردی - میدانــی اســت. بــرای جمــع  آوری اطالعــات نیــز از پرســش نامه ای 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 پیش بینــی کــرده اســت. پــس از جمــع  آوری اطالعــات 
و بــه دســت آوردن نمــرات معیــار، تصمیــم  نهایــی اتخــاذ می گــردد. بــرای بــه دســت آوردن نمــرات معیــار، 
پرســش نامۀ مــورد نظــر در اختیــار 15 نفــر از کارشناســان و متخصصــان حــوزة شهرســازی کــه تجربیات عملی 
زیــادی در ایــن زمینــه دارنــد، قــرار گرفــت؛ ســپس بــا جمع بنــدی نظــرات آنــان و معدل گیــری از آنهــا، نمــرات 
معیــار بــه دســت آمــد. ایــن نمــرات، پایــه و اســاس انجــام ماتریــس تحلیلــی ســوات می باشــند کــه در پژوهــش، 

مــورد اســتفاده بــوده اســت.
چگونگی انجام تحقیق  .2

 در ایــن تحقیــق، مجموعــه ای 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 جمــع آوری مباحــث نظــری در خصــوص منظــر شــهری و بازآفرینــی آن و توســعۀ پایــدار و 
ابعــاد آن، بــه ویژگی هــای 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، 
فرصت هــا 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 روش هــای آمــاری، اطالعــات بــه دســت آمــده، 
تجزیــه و تحلیــل گردیــد و بــا توجه بــه اطالعات کتابخانــه ای )مباحث نظــری(؛ همچنین خصوصیــات طبیعی، 
جغرافیایــی، آب و هوایــی، جمعیتــی، تراکمــی و طرح هــای تفصیلــی و جامع شــهر ایوان، نســبت بــه بازآفرینی 

منظــر شــهری اقــدام گردید.

نحوة گرد آوری اطالعات
در ایــن تحقیــق از هــر دو روش  کتابخانــه ای و میدانــی بــرای جمــع آوری اطالعــات مــورد نظــر و ایجــاد پایــگاه 
داد ه هــای اطالعاتــی اســتفاده شــد. ابزارهایــی کــه بــرای جمــع آوری اطالعــات، مــورد اســتفاده قــرار گرفتند، به 

شــرح زیر هســتند:
ابزارهای روش کتابخانه ای  .1

کتاب های تخصصی.  -
گزارش هواشناسی شهرستان ایوان، ادارة هواشناسی استان ایالم.   -

مهندســین مشــاور کریاس بنــا؛ )1392(، طرح تفضیلی شــهر ایــوان، ادارة کل راه  و    شهرســازی اســتان   -
ایــالم. 

________________؛ )1389(، طــرح جامــع شــهر ایــوان، ادارة کل راه  و  شهرســازی اســتان   -
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ــالم.  ای

ابزارهای روش میدانی  .2
شهرداری ایوان.  -

ادارة راه و شهر سازی ایوان.  -
سازمان هواشناسی استان ایالم و سایت هواشناسی شهرستان ایوان.  -

تنظیــم پرســش نامه و انتخــاب نمونــۀ آمــاری برگرفتــه از جامعــۀ آمــاری )گــروه متخصصــان حــوزة   -
شهرســازی و منظــر شــهری(، جهــت اجــرای پرســش نامه )نمونــۀ پرســش نامه بــه پیوســت می باشــد(.

حجم نمونه 
ــه از روش کوکــران اســتفاده شــده اســت. فرمــول اصلــی محاســبۀ حجــم نمونــه  ــرای انتخــاب حجــم نمون ب

ــر اســت:  ــه صــورت زی کوکــران ب

12 
 

 .و سایت هواشناسی شهرستان ایوانسازمان هواشناسی استان ایالم  -

 ةحوز متخصصان)گروه  آماری ۀجامع از برگرفته آماری ۀنمون انتخاب و نامهپرسشتنظیم  -
 باشد(.به پیوست می نامهپرسش ۀ)نمون نامهپرسششهرسازی و منظر شهری(، جهت اجرای 

 

  نمونه حجم

حجم نمونه کوکران  ۀمحاسب فرمول اصلیبرای انتخاب حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است. 
  به صورت زیر است:

 

 

 

حجم توان میراحتی ه ب ،آنبا استفاده از  که طراحی شده استافزاری نرمای برنامه ،عالوه بر این فرمول
نیازمند آن است که حجم  ،برنامه ایند. تعیین حجم نمونه با استفاده از رمحاسبه کرا مورد نظر  ۀنمون

حجم ، محاسبه ۀروی دکم بر کلیک و با در کادر مربوطحجم جامعه با وارد کردن . دانسته شودجامعه 
 ۀین میزان سابقبیشتراز که هستند  نفر 11 نمونۀ این پژوهش، حجم خواهد آمد. به دستمورد نظر  ۀنمون

  برخوردارند.  منظر شهری حوزةعملی در  ۀکاری و تجرب

 

 های میدانیتجزیه و تحلیل داده
با حداقل خطای  ،کردن امتیاز معیارهای داخلی و خارجی پیدا ،هدف از گردآوری اطالعات میدانی

معماری و شهرسازی و منظر  حوزة متخصصاناز تعدادی از  ،. برای دستیابی به این هدفاستممکن 
 .در این خصوص هستند، کمک گرفته شدشهری که دارای تجربیات ارزشمندی 

 

 مورد مصاحبه ۀشناختی نمونویژگی جمعیت
 فعالیت ۀبه دلیل داشتن سابقشهرسازی و منظر شهری،  حوزة متخصصاناز کارشناسان و نفر  11 تعداد

شرکت در مصاحبه به  باو  شدندهای شهری و اجرایی انتخاب در شهرداری یا طرح علمی و عملی

ــی  ــه راحت ــتفاده از آن، ب ــا اس ــه ب ــت ک ــده اس ــی ش ــزاری طراح ــه ای نرم اف ــول، برنام ــن فرم ــر ای ــالوه ب ع
می تــوان حجــم نمونــۀ مــورد نظــر را محاســبه کــرد. تعییــن حجــم نمونــه بــا اســتفاده از ایــن برنامــه،  نیازمنــد آن 
اســت کــه حجــم جامعــه دانســته شــود. بــا وارد کــردن حجــم جامعــه در کادر مربــوط و بــا کلیــک بــر روی 
دکمــۀ محاســبه، حجــم نمونــۀ مــورد نظــر بــه دســت خواهــد آمــد. حجــم نمونــۀ ایــن پژوهــش، 15 نفر هســتند 

کــه از بیشــترین میــزان ســابقۀ کاری و تجربــۀ عملــی در حــوزة منظــر شــهری برخوردارنــد.  

تجزیه و تحلیل داده های میدانی
هــدف از گــردآوری اطالعــات میدانــی، پیــدا کــردن امتیــاز معیارهــای داخلــی و خارجــی، بــا حداقــل خطــای 
ممکــن اســت. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، از تعــدادی از متخصصــان حــوزة معمــاری و شهرســازی و منظر 

شــهری کــه دارای تجربیــات ارزشــمندی در ایــن خصــوص هســتند، کمــک گرفتــه شــد.

ویژگی جمعیت شناختی نمونۀ مورد مصاحبه
تعــداد 15 نفــر از کارشناســان و متخصصــان حــوزة شهرســازی و منظــر شــهری، بــه دلیــل داشــتن ســابقۀ فعالیت 
علمــی و عملــی در شــهرداری یــا طرح هــای شــهری و اجرایــی انتخــاب شــدند و بــا شــرکت در مصاحبــه بــه 
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پرســش نامه، پاســخ دادنــد. میــزان تحصیــالت، ســوابق کاری و رشــتۀ تحصیلــی ایــن افــراد بــه صــورت جــدول 
و نمــودار بــه شــرح زیــر می باشــند: 

13 
 

این افراد به صورت جدول و  ۀ تحصیلیسوابق کاری و رشتمیزان تحصیالت،  .دادند پاسخ ،نامهپرسش
 باشند: نمودار به شرح زیر می

 

 فراوانی و درصد میزان تحصیالت نمونه (.2شمارۀ ) جدول
 کل فوق لیسانس  لیسانس فوق دیپلم میزان تحصیالت

 11 1 3 2 فراوانی

 111 43.31 41 13.33 درصد

 
 (. فراوانی و درصد میزان تحصیالت نمونه1نمودار شمارۀ )

 

 فعالیت نمونه ۀفراوانی و درصد سابق(. 8شمارۀ ) جدول       
 کل >22 22-21 21-12 12-11 )سال( فعالیت ۀسابق

 11 1 9 3 3 فراوانی
 111 3.31 13.33 21 21 درصد

     

0

2

4

6

8

فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس
Series1 2 6 7

2

6
7

داد
تع

میزان تحصیالت 

13 
 

این افراد به صورت جدول و  ۀ تحصیلیسوابق کاری و رشتمیزان تحصیالت،  .دادند پاسخ ،نامهپرسش
 باشند: نمودار به شرح زیر می

 

 فراوانی و درصد میزان تحصیالت نمونه (.2شمارۀ ) جدول
 کل فوق لیسانس  لیسانس فوق دیپلم میزان تحصیالت

 11 1 3 2 فراوانی

 111 43.31 41 13.33 درصد

 
 (. فراوانی و درصد میزان تحصیالت نمونه1نمودار شمارۀ )

 

 فعالیت نمونه ۀفراوانی و درصد سابق(. 8شمارۀ ) جدول       
 کل >22 22-21 21-12 12-11 )سال( فعالیت ۀسابق

 11 1 9 3 3 فراوانی
 111 3.31 13.33 21 21 درصد

     

0

2

4

6

8

فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس
Series1 2 6 7

2

6
7

داد
تع

میزان تحصیالت 
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  فعالیت نمونهۀ فراوانی و درصد سابق(. 2شمارۀ ) نمودار

 
 تحصیلی نمونه ۀفراوانی و درصد رشت (.4شمارۀ )  جدول

 کل سایر  عمران معماری ی تحصیلیرشته
 11 3 3 3 فراوانی
 111 41 21 41 درصد

 
 
 

0
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6

8

15تا10 20تا15 25تا20 >25
Series1 3 3 8 1
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14 
 

  
  فعالیت نمونهۀ فراوانی و درصد سابق(. 2شمارۀ ) نمودار

 
 تحصیلی نمونه ۀفراوانی و درصد رشت (.4شمارۀ )  جدول

 کل سایر  عمران معماری ی تحصیلیرشته
 11 3 3 3 فراوانی
 111 41 21 41 درصد
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(  سال)فعالیتسابقۀ

15 
 

 
 

 تحصیلی نمونه ۀفراوانی و درصد رشت (.8شمارۀ ) نمودار
 

 ها داده تحلیل و تجزیه ابزار ها،روش
باعث تمایز این و  مورد استفاده قرار گرفته ،حاضر پژوهشدر ین ویژگی تکنیک سوات که مهمتر

پایدار در  توسعۀکه این روش با تلفیق همزمان ابعاد  این است ،است شدههای مشابه پژوهشپژوهش از 
شده در بخش سؤاالت پژوهش را تمام سؤاالت مطرحتوانسته است  ،تکنیک سوات ۀهای چهارگانجنبه

ها در این پاسخآزمایی را ارائه دهد و برای راستی (هافرصت) ها پاسخ آنهاو در همین جدول دهدپوشش 
با و این امر باعث تفاوت این پژوهش صحت آنها را اثبات نماید  ،دهیها با وزنقسمت ماتریس

 ،هابه دلیل عملی بودن و منحصر به فرد بودن این گونه پژوهش ؛ همچنینشده استهای معمول پژوهش
  . منابع داخلی کمی در این زمینه وجود دارد

 سوات راهبردهای بازآفرینی منظر شهری ایوان، از ماتریس تحلیلی ۀبرای تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائ
در  .دگردیفراهم تهدیدها و  هافرصت ضعف و و ی از نقاط قوتفهرست ،بدین منظور .بهره گرفته شد

شهرسازی و منظر که دارای تجربیات ارزشمندی در این  حوزة متخصصانبعد، با تعدادی از  مرحلۀ
و لیست عوامل داخلی و خارجی طرح، از جدول  شدمصاحبه  ،)جامعۀ نمونۀ آماری( خصوص هستند

 آوریاز جمعدر اختیار آنها قرار گرفت. پس  نامهپرسشو در قالب یک  شد ، استخراجسوات
های خاص مورد نیاز جهت آزمون و داده شدندهای کیفی به کمی تبدیل داده، شدهتکمیلی هانامهپرسش

0

1

2

3

4

5

6

معماری عمران سایر
Series1 6 3 6

6

3

6

    
داد

تع

رشته تحصیلی     

روش ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 
مهمتریــن ویژگــی تکنیــک ســوات کــه در پژوهــش حاضــر، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و باعــث تمایــز ایــن 
پژوهــش از پژوهش هــای مشــابه شــده اســت، ایــن اســت کــه ایــن روش بــا تلفیــق همزمــان ابعــاد توســعۀ پایدار 
ــؤاالت  ــش س ــده در بخ ــؤاالت مطرح ش ــام س ــت تم ــته اس ــوات، توانس ــک س ــۀ تکنی ــای چهارگان در جنبه ه
پژوهــش را پوشــش دهــد و در همیــن جدول هــا پاســخ آنهــا )فرصت هــا( را ارائــه دهــد و بــرای راســتی آزمایی 
ایــن پاســخ ها در قســمت ماتریس هــا بــا وزن دهــی، صحــت آنهــا را اثبــات نمایــد و ایــن امــر باعــث تفــاوت این 
پژوهــش بــا پژوهش هــای معمــول شــده اســت؛ همچنیــن بــه دلیــل عملــی بــودن و منحصــر بــه فــرد بــودن ایــن 

گونــه پژوهش هــا، منابــع داخلــی کمــی در ایــن زمینــه وجــود دارد.  
بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات و ارائــۀ راهبردهــای بازآفرینــی منظــر شــهری ایــوان، از ماتریــس تحلیلی 
ســوات بهــره گرفتــه شــد. بدیــن منظــور، فهرســتی از نقــاط قــوت و ضعــف و فرصت هــا و تهدیدهــا فراهــم 
گردیــد. در مرحلــۀ بعــد، بــا تعــدادی از متخصصــان حــوزة شهرســازی و منظر کــه دارای تجربیات ارزشــمندی 
در ایــن خصــوص هســتند )جامعــۀ نمونــۀ آمــاری(، مصاحبــه شــد و لیســت عوامــل داخلــی و خارجی طــرح، از 
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جــدول ســوات، اســتخراج شــد و در قالــب یــک پرســش نامه در اختیــار آنهــا قــرار گرفــت. پس از جمــع آوری 
پرســش نامه های تکمیل شــده، داده هــای کیفــی بــه کمــی تبدیــل شــدند و داده هــای خــاص مــورد نیــاز جهــت 
آزمــون فرضیه هــا  بــه کمــک رایانــه و نرم افــزار ثبــت گردیدنــد و پــس از تجزیــه و تحلیــل از طریــق نرم افــزار، 
بــه اطالعــات مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق تبدیــل شــدند. داده های به دســت آمــده به صــورت ماتریــس نقاط 
ضعــف و قــوت و فرصت هــا و تهدیدهــا ارائــه می شــوند و توضیحــات الزم در خصــوص جــدول و نمــودار 

هیســتوگرام نیــز در هــر مرحلــه ، ارائــه می گــردد. 
پــس از مشــخص شــدن تمامــی نقــاط ضعــف و قــوت و تهدیدهــا و فرصت هــا، ماتریــس ارزیابــی عوامــل 
داخلــی )IFE( و ماتریــس ارزیابــی عوامــل خارجــی )EFE( تشــکیل شــد. نقــاط ضعــف و قــوت داخلــی در 
ــل شــدند. عوامــل  ــه و تحلی ــز در ماتریــس EFE تجزی ــدات خارجــی نی ماتریــس IFE و فرصت هــا و تهدی
درونــی و بیرونــی، پــس از مشــخص شــدن و نمره دهــی، در جــدول ماتریــس اســتراتژی ها قــرار  گرفتند؛ ســپس 
اســتراتژی های اتخــاذ شــده بــا اســتفاده از ماتریــس QSPM، نمره دهــی و اولویــت اجــرای هــر کدام مشــخص 
شــد. بــا اســتفاده از ادبیــات پژوهــش و مصاحبه هــای تخصصــی، مهمتریــن شــاخص های هــر یــک از معیارهای 
فــوق، شناســایی و در قالــب نقــاط ضعــف و قــوت، دســته بندی شــدند و بــه روش مشــابه؛ یعنــی بــا اســتفاده از 
ادبیــات پژوهــش و مصاحبه هــای تخصصــی، مهمتریــن شــاخص های هــر یــک از عوامــل خارجی، شناســایی؛ 

ســپس در قالــب فرصت هــا و تهدیدهــا دســته بندی شــدند.

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

 ارزش ضریب امتیاز فهرست نقاط قوت و ضعف

1S :1.13 1.13 3 قابلیت استفاده 
2S :1.13 1.14 4 بهبود کیفیت زندگی شهروندان 
3S :1.13 1.14 4 افزایش امنیت اجتماعی و حس سالمت 
4S :1.13 1.13 3 ترویج سرزندگی فرهنگی 
5S :1.13 1.14 4 وریمثبت بین منظر شهری و افزایش بهره ۀرابط 
6S :1.13 1.141 4 هاافزایش ارزش اقتصادی امالک و زمین 
7S :،1.19 1.141 4 اجتماعی و فرهنگی سازگاری بین کارکردهای اقتصادی 
8S :1.13 1.13 3 اقتصادی هایفعالیت ۀپشتیبانی از توسع 
9S :1.13 1.14 4 ن شهرقابل زندگی برای ساکنا مکانی مطلوب و 

10S :1.14 1.131 4 منظر شهری مطلوب سیما و 
11S :1.12 1.14 3 های شهریکارکردی در فضاها و فعالیت های بصری وجلوگیری از بروز ناهماهنگی 
12S :1.21 1.11 4 محیطی برای شهروندانبهبود  کیفیت زیست 
13S :1.12 1.14 3 های طبیعیحفاظت از منابع و سرمایه 
1W : 1.19 1.14 2 با بافت فرهنگی و سنتی منطقه همخوانیعدم 
2W :1.14 1.14 1 نادیده گرفتن وجه مشارکت شهروندان 
3W :1.11 1.11 2 کیفیت زندگی  ۀزمین برآوردن انتظارات مردم دری در تواننا 
4W: 1.11 1.11 2 تولید ثروت ۀ ر زمینبرآوردن انتظارات مردم د دری تواننا 
5W :1.11 1.11 2 های نگهداری و عملیاتیباال بودن هزینه 
6W :1.19 1.14 2 کمبود امکانات زیربنایی مورد نیاز طراحی 
7W :،1.14 1.14 1 ... و هاجدول وضعیت نامطلوب معابر 
8W :1.19 1.14 2 با بافت شهر همخوانیعدم  ،در مواردی 
9W :1.11 1.11 1 دفع زباله: از جمله ؛های شهرنامناسب بودن بعضی از زیرساخت 

10W :1.14 1.14 1 های خانگی و شهریعدم کنترل فاضالب 
11W :1.11 1.11 1 کم بودن منابع آبی 

 2.13 1  جمع کل

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

 تهدید مهم بیان شده 11فرصت و  12 ،در ارزیابی عوامل خارجی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 .     است 3شمارة  . امتیاز حاصل از این عوامل به شرح جدولاست

)IFE( ماتریس عوامل داخلی .)جدول شمارة )5

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

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 در ارزیابــی عوامــل خارجــی، 12 فرصــت و 11 تهدیــد مهــم بیــان شــده اســت. امتیــاز حاصــل از ایــن عوامــل به 

شــرح جدول شــمارة 6 اســت.    

کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر ....
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 (EFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (.6شمارۀ ) جدول

 ارزش ضریب امتیاز و تهدیدها هافرصتفهرست 

1O: 1.19 1.141 4 طرح افزایش مستمر سطح بهداشت و رفاه شهروندان و تأثیر آن بر ماندگاری 
2O: 1.13 1.13 3 خدمات در سطح محله ۀوجود نقاط کانونی برای ارائ 
3O: 1.21 1.11 4 رشد تمایل شهروندان به داشتن مناظر شهری مناسب 
4O: 1.111 1.121 3 قابلیت ارزیابی آسان طرح 
5O: 1.21 1.11 4 هاآورد برای کاهش هزینهمواد و منابع بوم از قابلیت استفاده 
6O: منطق  ها و علوم جدید در تحلیل فرایندهای پویای طرحکارگیری تکنیکهتوان ب(

 افزاری(نرم
4 1.11 1.21 

7O: 1.21 1.11 4 شیب مناسب شهر 
8O:  1.111 1.121 3 سوزیمستعد آتشمدیریت منظر شهری در مناطق 
9O: 1.111 1.121 3 دیدههای آسیبتعمیر سایت 

10O: 1.21 1.11 4 های موجود برای آبیاری فضاهای سبزامکان استفاده از هرزآب 
11O: 1.11 1.11 3 ...( بستر اکولوژیکی مناسب )خاک، اقلیم و 
12O:  1.21 1.11 4 جایگزینامکان استفاده از مواد و منابع بازیافتی و 

1T :1.13 1.13 1 مقاومت بعضی از مالکان 
2T :1.11 1.11 2 مدتاز طرح در دراز نبود یک فرهنگ جمعی برای صیانت 
3T :1.19 1.14 2 هم خوردن تعادل جمعیتی شهر گردد باعث به 
4T :مصالح و  هایی که استفاده از مواد والنه از تکنولوژی، مواد و روشئومس ةعدم استفاد

 نیروی کار را به حداقل برسانند.
1 1.11 1.11 

5T :بر هایی از طرح که هزینهها در آینده و لزوم تخریب بخشاحتمال تغییر بعضی از کاربری
 اند.بوده

2 1.11 1.11 

6T :1.19 1.14 2 دیده گرفتن معیارهای معماری سنتینا 
7T :1.14 1.14 1 های جامع و تفضیلیتقابل با طرح 
8T :1.11 1.11 2 های ناکافی آلوده شده باشد.با بارگذاری زیاد و زیرساخت 
9T :1. 11 1.11 1 محیط( در اثر مدیریت غلطو  )آب از بین رفتن منابع اکولوژیکی 

10T :1.11 1.11 2 مجدد از مواد و منابع ةاستفاد ۀفعال نشدن چرخ 
11T :1.11 1.11 1 و خاک برای جذب و پردازش آن باالتر رود. آبیزان انتشار آلودگی از ظرفیت هوا، م 

 2.321 1  جمع کل

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

)EFE( ماتریس ارزیابی عوامل خارجی .)جدول شمارة )6

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

 Strategic Position and Action Evaluation( ماتریــس ارزیابــی موقعیت و اقــدام اســتراتژیک
ــه(،  ــی )محافظه کاران ــه دارد: اســتراتژی تهاجمــی، انطباق ــار خان ــس، چه ــن ماتری SPACE) Matrix((: ای

اقتضایــی )تغییــر جهــت( و تدافعــی )شــریف زادگان و ملک پــور اصــل، 1392: 67(.

فرحناز خورانی کریمی-محمد شوهانی  
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جدول شمارة )7(. ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 
)با اقتباس از شریف زادگان و ملک پور اصل، 1392(

19 
 

 

 Strategic Position and Action Evaluation) ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

(SPACE) Matrix):  کارانه(، اقتضایی)محافظه : استراتژی تهاجمی، انطباقیردادچهار خانه  ،ماتریساین 
 .(31: 1332، اصل پورزادگان و ملک)شریف تدافعی و )تغییر جهت(

 
  موقعیت و اقدام استراتژیک ماتریس ارزیابی (.7شمارۀ ) جدول

 (1812، اصل پورزادگان و ملکاز شریف س)با اقتبا
 معیارهای داخلی

 
 معیارهای خارجی

 (W) ضعف نقاط (S) قوت نقاط

 (O) هافرصت
 (SO) 1 ۀناحی

 کند.ای( را توصیه میاستراتژی تهاجمی)توسعه
 (WO) 2 ۀناحی

 کند.استراتژی انطباقی را توصیه می

 (T) تهدیدها
 (ST) 8 ۀناحی

 کند.استراتژی تغییر جهت را توصیه می
 (WT) 4 ۀناحی

 کند.می استراتژی تدافعی را توصیه

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

 
 ای داخلی و خارجیخانه 4 ماتریس (.3) شمارۀ جدول
 انطباقی تهاجمی
 تدافعی اقتضایی

 
 مراحل عمل

استخراج  ،اطالعات موجود )قوت، ضعف، فرصت، تهدید(ۀ متغیرها از معیارهای چهارگان .1
 شوند.می

  شود)بهترین(، داده می +3)بدترین( تا  +1از  ،یک نمره ،متغیرهای قوت و فرصتیک از  به هر .2
)بدترین( داده  -3)بهترین( تا  -1از  ،یک نمره ،یک از متغیرهای فرصت و تهدید و به هر

 گردد.تشکیل می Yو  Xو بازوهای   شودمی

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

جدول شمارة )8(. ماتریس 4 خانه ای داخلی و خارجی

19 
 

 

 Strategic Position and Action Evaluation) ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

(SPACE) Matrix):  کارانه(، اقتضایی)محافظه : استراتژی تهاجمی، انطباقیردادچهار خانه  ،ماتریساین 
 .(31: 1332، اصل پورزادگان و ملک)شریف تدافعی و )تغییر جهت(

 
  موقعیت و اقدام استراتژیک ماتریس ارزیابی (.7شمارۀ ) جدول

 (1812، اصل پورزادگان و ملکاز شریف س)با اقتبا
 معیارهای داخلی

 
 معیارهای خارجی

 (W) ضعف نقاط (S) قوت نقاط

 (O) هافرصت
 (SO) 1 ۀناحی

 کند.ای( را توصیه میاستراتژی تهاجمی)توسعه
 (WO) 2 ۀناحی

 کند.استراتژی انطباقی را توصیه می

 (T) تهدیدها
 (ST) 8 ۀناحی

 کند.استراتژی تغییر جهت را توصیه می
 (WT) 4 ۀناحی

 کند.می استراتژی تدافعی را توصیه

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

 
 ای داخلی و خارجیخانه 4 ماتریس (.3) شمارۀ جدول
 انطباقی تهاجمی
 تدافعی اقتضایی

 
 مراحل عمل

استخراج  ،اطالعات موجود )قوت، ضعف، فرصت، تهدید(ۀ متغیرها از معیارهای چهارگان .1
 شوند.می

  شود)بهترین(، داده می +3)بدترین( تا  +1از  ،یک نمره ،متغیرهای قوت و فرصتیک از  به هر .2
)بدترین( داده  -3)بهترین( تا  -1از  ،یک نمره ،یک از متغیرهای فرصت و تهدید و به هر

 گردد.تشکیل می Yو  Xو بازوهای   شودمی

مراحل عمل
متغیرهــا از معیارهــای چهارگانــۀ )قــوت، ضعــف، فرصــت، تهدیــد( اطالعــات موجــود، اســتخراج   .1

می شــوند.
بــه هــر یــک از متغیرهــای قــوت و فرصــت، یــک نمــره، از 1+ )بدتریــن( تــا 6+ )بهتریــن(، داده می-  .2

شــود  و بــه هــر یــک از متغیرهــای فرصــت و تهدید، یــک نمــره، از 1- )بهتریــن( تــا 6- )بدترین( داده می شــود  
و بازوهــای X و Y تشــکیل می گــردد.

3.  میانگین متغیرها محاسبه می شود.
میانگین متغیرها بر روی محورهای ماتریس قرار می گیرد.  .4

ــه دســت  ــه محــور Xهــا ب ــر محــور Xهــا، جمــع می شــوند و نقطــۀ متعلــق ب نمره هــای موجــود ب  .5
ــل  ــا حاص ــور Yه ــه مح ــق ب ــۀ متعل ــوند و نقط ــع می ش ــز جم ــا نی ــر محورYه ــود ب ــای موج ــد. نمره ه می آی

می شــود. ایــن دو نقطــه به هــم وصــل می شــوند.
از مبــدأ مختصــات بــه ایــن نقطــه وصــل می شــود. ایــن خــط، نشــان دهندة نــوع اســتراتژی اســت کــه   .6

ــد، 1387: 36(. ــود )دیوی ــه می  ش توصی

کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر ....
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 شود.میانگین متغیرها محاسبه می  .3

 گیرد.ماتریس قرار می میانگین متغیرها بر روی محورهای .4

 .آیدها به دست میXمتعلق به محور  ۀو نقطشوند میجمع  ،هاX های موجود بر محورنمره .1
. شودحاصل میها Yمتعلق به محور  ۀو نقط شوندمی ها نیز جمعYهای موجود بر محورنمره

 شوند.هم وصل میاین دو نقطه به

نوع استراتژی است که توصیه  ةدهندنشان ،خطشود. این مبدأ مختصات به این نقطه وصل می از .3
 (.33: 1391 )دیوید، شودمی

 
 SPACE ماتریس (.1شمارۀ ) جدول

 ضریب متغیرها

  نقاط قوت
 بهبود کیفیت زندگی شهروندان .1
 افزایش امنیت اجتماعی و حس سالمت .2
 هاافزایش ارزش اقتصادی امالک و زمین .3
 محیطی برای شهروندانبهبود کیفیت زیست .4
 مکانی مطلوب و قابل زندگی برای شهروندان .1

4+ 
1+ 
1+ 
3+ 
1+ 

 +1 میانگین

  نقاط ضعف
 نادیده گرفتن وجه مشارکت شهروندان .1
 ... و هاجدولوضعیت نامطلوب معابر،  .2
 دفع زباله: از جمله ؛های شهرنامناسب بودن بعضی از زیرساخت .3
 های خانگی و شهریعدم کنترل فاضالب .4
 کم بودن منابع آبی .1

3- 
1- 
1- 
1- 
3- 

 -4 میانگین

 +1 (X محورهای)جمع معیارهای داخلی

 

 
 

21 
 

  هافرصت
 افزایش مستمر سطح رفاه و بهداشت شهروندان و تأثیر آن بر ماندگاری طرح .1
 رشد تمایل شهروندان به داشتن مناظر شهری مناسب .2
 و علوم جدید در تحلیل فرایندهای پویای طرح هاکارگیری تکنیکهتوان ب .3
 مناسب شهرشیب  .4
 های موجود برای آبیاری فضاهای سبزامکان استفاده از هرزآب .1
 بستر اکولوژیکی مناسب .3

4 
4 
4 
1 
1 
4 

 4.33 میانگین

  تهدیدها
 مقاومت بعضی از مالکان .1
هایی که استفاده از مواد و مصالح و نیروی النه از تکنولوژی، مواد و روشئومس ةعدم استفاد .2

 کار را به حداقل برسانند.
 محیط( در اثر مدیریت غلط و )آب از بین رفتن منابع اکولوژیکی .3
 میزان انتشار آلودگی از ظرفیت آب و خاک برای جذب و پردازش آن باالتر رود. .4

3- 
 

3- 
4- 
4- 

 -3.1 میانگین

 1.93 (Y )محورهای جمع معیارهای خارجی

 
تا موقعیت نهایی استراتژی مشخص  خواهد گرفتقرار  1شمارة  ارددر نمو ،دست آمدهبه Yو  Xمقادیر 

 .شود
 

 پاسخ به سؤاالت پژوهش
باعث افزایش مستمر سطح بهداشت و رفاه  ،پایدار توسعۀفرهنگی  -بعد اجتماعی :1پاسخ به سؤال 

باعث رشد تمایل شهروندان به داشتن  ؛ همچنینبر ماندگاری طرح دارد تأثیر مثبتی و شودمیشهروندان 
از  ،هامحله خدمات در سطح ۀبا ایجاد نقاط کانونی برای ارائو  شودمناظر شهری مطلوب و مناسب می

 کاهد.ازدحام و تردد در مرکز شهر می
و قابلیت استفاده از مواد و  کندمی، طرح را قابل ارزشیابی پایدار توسعۀبعد اقتصادی  :2پاسخ به سؤال 

 برد.ها را باال میآورد به منظور کاهش هزینهمنابع بوم

SPACE جدول شمارة )9(. ماتریس

فرحناز خورانی کریمی-محمد شوهانی  
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مقادیــر X و Y به دســت آمــده، در نمــودار شــمارة 1 قــرار خواهــد گرفــت تــا موقعیــت نهایــی اســتراتژی 
مشــخص شــود.

پاسخ به سؤاالت پژوهش
پاســخ بــه ســؤال 1: بعــد اجتماعــی- فرهنگــی توســعۀ پایــدار، باعــث افزایــش مســتمر ســطح بهداشــت و رفــاه 
شــهروندان می شــود و تأثیــر مثبتــی بــر مانــدگاری طــرح دارد؛ همچنیــن باعــث رشــد تمایــل شــهروندان بــه 
داشــتن مناظــر شــهری مطلــوب و مناســب می شــود و بــا ایجــاد نقــاط کانونــی بــرای ارائــۀ خدمــات در ســطح 

ــد. ــردد در مرکــز شــهر می کاه ــا، از ازدحــام و ت محله ه
پاســخ بــه ســؤال 2: بعــد اقتصــادی توســعۀ پایــدار، طــرح را قابــل ارزشــیابی می کنــد و قابلیــت اســتفاده از 

مــواد و منابــع بــوم آورد بــه منظــور کاهــش هزینه هــا را بــاال می بــرد.
پاســخ بــه ســؤال 3: بعــد کالبــدی توســعۀ پایــدار، ســایت های آســیب دیده را تعمیــر، بناهایــی کــه نیــاز بــه 
عقب نشــینی دارنــد را تعییــن تکلیــف و خــط آســمان مطلوبــی را در شــهر، ایجــاد می کنــد و از ایجــاد نماهــای 

مختلــف در ســطح شــهر جلوگیــری می نمایــد.
ــرای  ــت محیطی ب ــت زیس ــود کیفی ــث بهب ــدار، باع ــعۀ پای ــت محیطی توس ــد زیس ــؤال 4: بع ــه س ــخ ب پاس
شــهروندان می شــود، فضاهــای ســبز مناســبی را در ســطح شــهر ایجــاد می کنــد، امــکان اســتفاده از هرزآب هــا 
را بــرای آبیــاری فضاهــای ســبز فراهــم مــی آورد و اســتفاده از مــواد و منابــع بازیافتــی یــا قابــل جایگزیــن را 

امکان پذیــر می کنــد.

نتیجه گیری
بــا بازآفرینــی ســیما و منظــر شــهری، می تــوان مکانــی مطلــوب را بــرای زندگــی شــهروندان ایجــاد   -
کــرد 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 

ســالمت روانــی و تمایــل بــه زندگــی افزایــش خواهــد یافــت.
با استفاده از هرزآب ها می توان کمبود منابع آبی را جبران کرد.  -

ــع  ــا و دف ــی ها و مغازه ه ــای میوه فروش ــوص زباله ه ــه؛ بخص ــع آوری زبال ــوة جم ــاماندهی نح ــا س ب  -
ــید. ــود بخش ــهر را بهب ــی ش ــر عموم ــوان ظاه ــا، می ت ــت آنه درس

شــیب کلــی کمتــر از 5 درصــد )85 درصــد ســطح شــهر(، امــکان بهبــود وضــع معابــر و جدول هــا و   -
ــازد. ــم می س ــری فراه ــۀ  کمت ــا هزین ــالب را ب ــتم های فاض ــرل سیس کنت

ــرای  ــا افزایــش ســطح امنیــت اجتماعــی، روانــی و بهبــود کیفیــت زندگــی، می تــوان زمینــه را ب ب  -
ــرد. ــم ک ــاط دارد، فراه ــا ارتب ــه آنه ــرح ب ــه ط ــی ک ــکاری مالکان هم
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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 بخش هایــی از شــهر، از مقاومــت   -
ــد.  ــرح، می کاه ــل ط ــهروندان در مقاب ش

جمع بنــدی نتایــج مذکــور، در قالــب تکنیــک بــه کار رفتــه در ایــن پژوهش )تکنیک ســوات(، بــه صورت 
نمــودار شــمارة 4 ارائــه می شــود کــه پــس از تجزیــه و تحلیل هــای مربــوط، نتیجۀ حاصــل را در ناحیۀ اســتراتژی 
حداکثــر - حداکثــر قــرار داده اســت. ایــن اســتراتژی، بــا ارائــۀ راه حل هــای کنشــگر و اصالحــی، فرصت هــا و 
نقــاط قــوت را حداکثــر می نمایــد؛ عمــالً ایــن اســتراتژی، راه حل هــای »چشــم انداز گرا« ارائــه می دهــد و بیــان 

نگارشــی آن، در جــدول شــمارة 10 بــه صــورت خالصــه بیــان می شــود.

SPACE نمودار شمارة )4(. ماتریس
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و نقاط قوت را  هافرصت ،های کنشگر و اصالحیحلراه ۀبا ارائ ،این استراتژی .حداکثر قرار داده است -
در  آن،بیان نگارشی  و دهدارائه می «گرااندازچشم»های حلراه ،این استراتژی ؛ عمالًنمایدحداکثر می

 .شودمیبه صورت خالصه بیان  11شمارة  جدول

 
 

 
 تهاجمی شدید

 

  تهاجمی معطوف به قوت
 اقتضایی معطوف به قوت

 
 اقتضایی شدید

 
 فرصته تهاجمی معطوف ب

 
 تهاجمی خفیف

 ضعف اقتضایی معطوف به اقتضایی خفیف

محوررقابتی فرصت  

 
 رقابتی خفیف

 
 

 تدافعی خفیف

 
 تدافعی معطوف به ضعف

 
 رقابتی شدید

 
 

دتدافعی معطوف به تهدی رقابتی تهدیدمحور  تدافعی شدید 

 
 SPACE ماتریس (.4شمارۀ ) نمودار
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جدول شمارة )10(. استراتژی های SO )استراتژی حداکثر- حداکثر(

24 
 

 حداکثر( -)استراتژی حداکثر SO هایاستراتژی (.11شمارۀ ) جدول

 (S) نقاط قوت 
 بهبود کیفیت زندگی شهروندان -
 افزایش امنیت اجتماعی و حس سالمت -
 هاافزایش ارزش اقتصادی امالک و زمین -
 محیطی برای شهروندانبهبود کیفیت زیست -
 زندگی برای شهروندانمکانی مطلوب و قابل  -

توان مکانی با بازآفرینی سیما و منظر شهری، می (O) هافرصت
مطلوب را برای زندگی شهروندان ایجاد کرد و سطح 
رفاه و بهداشت آنان را افزایش داد. اگر این امر، به یک 
هنجار و فرهنگ عمومی، تبدیل شود، بقا و ادامۀ طرح، 

شهروندان احساس امنیت تضمین خواهد شد؛ در نتیجه 
خواهند کرد و حس سالمت روانی و تمایل به زندگی 

  افزایش خواهد یافت.

افزایش مستمر سطح رفاه و بهداشت شهروندان و تأثیر  -
 آن بر ماندگاری طرح

 رشد تمایل شهروندان به داشتن مناظر شهری مناسب -

و علوم جدید در تحلیل  هاکارگیری تکنیکبهتوان  -
 پویای طرحفرایندهای 

 شیب مناسب شهر -
های موجود برای آبیاری امکان استفاده از هرزآب -

 فضاهای سبز
 بستر اکولوژیکی مناسب -

 

 

 

24 
 

 حداکثر( -)استراتژی حداکثر SO هایاستراتژی (.11شمارۀ ) جدول

 (S) نقاط قوت 
 بهبود کیفیت زندگی شهروندان -
 افزایش امنیت اجتماعی و حس سالمت -
 هاافزایش ارزش اقتصادی امالک و زمین -
 محیطی برای شهروندانبهبود کیفیت زیست -
 زندگی برای شهروندانمکانی مطلوب و قابل  -

توان مکانی با بازآفرینی سیما و منظر شهری، می (O) هافرصت
مطلوب را برای زندگی شهروندان ایجاد کرد و سطح 
رفاه و بهداشت آنان را افزایش داد. اگر این امر، به یک 
هنجار و فرهنگ عمومی، تبدیل شود، بقا و ادامۀ طرح، 

شهروندان احساس امنیت تضمین خواهد شد؛ در نتیجه 
خواهند کرد و حس سالمت روانی و تمایل به زندگی 

  افزایش خواهد یافت.

افزایش مستمر سطح رفاه و بهداشت شهروندان و تأثیر  -
 آن بر ماندگاری طرح

 رشد تمایل شهروندان به داشتن مناظر شهری مناسب -

و علوم جدید در تحلیل  هاکارگیری تکنیکبهتوان  -
 پویای طرحفرایندهای 

 شیب مناسب شهر -
های موجود برای آبیاری امکان استفاده از هرزآب -

 فضاهای سبز
 بستر اکولوژیکی مناسب -

 

 

 

25 
 

 ای از وضعیت موجود شهرنمونه(. 1شمارۀ ) کلش
 
 

 
 با استفاده  ،ای پیشنهادی از بازآفرینی منظر شهری ایواننمونه (.2شمارۀ ) شکل

 محلی و امکانات از منابع و مواد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شمارة )1(. نمونه ای از 
وضعیت موجود شهر

شکل شمارة )2(. نمونه ای 
پیشنهادی از بازآفرینی منظر 

شهری ایوان، با استفاده 
از منابع و مواد و امکانات 

محلی
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پرسش نامۀ پژوهش

26 
 

پژوهش ۀنامپرسش  

 
 
 

کم
 

سی
اسا

 نقاط ضعف 
یاد 

ی ز
خیل

 

یاد
نبه نقاط قوت ز

ج
 

عاد
اب

 

عاد
 اب

 بهبود کیفیت زندگی .1   با بافت فرهنگی و سنتی منطقه همخوانیعدم  .1  

اجتماعی
- 

فرهنگی
 

 حس سالمت افزایش امنیت اجتماعی و .2   نادیده گرفتن وجه مشارکت شهروندان .2  

 ترویج سرزندگی فرهنگی  .3   ------------- - --

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

تولید  ۀبرآوردن انتظارات مردم در زمین ی درتواننا .1  
 ثروت

  
 وری افزایش بهره مثبت بین منظر شهری و ۀرابط .1

اقتصادی
کیفیت  ۀبرآوردن انتظارات مردم در زمین ی درتواننا .2   

 زندگی 

  
 ها زمین افزایش ارزش اقتصادی امالک و .2

اجتماعی و  ،سازگاری بین کارکردهای اقتصادی .3   های نگهداری و عملیاتیباال بودن هزینه .3  
 فرهنگی 

 های اقتصادی فعالیت توسعۀپشتیبانی از  .4   ------------- - --

 ن شهراقابل زندگی برای ساکن مکانی مطلوب و .1   کمبود امکانات زیربنایی مورد نیاز طراحی  .1  

کالبدی
 

 منظر شهری مطلوب سیما و .2    ...و  هاجدول وضعیت نامطلوب معابر، .2  

 های بصری وجلوگیری از بروز ناهماهنگی .3    با بافت شهر همخوانیعدم  ،در مواردی .3  
 های شهریکارکردی در فضاها و فعالیت

از  ؛های شهرنامناسب بودن بعضی از زیرساخت .1  
 دفع زباله :جمله

  
 محیطی برای شهروندانبهبود  کیفیت زیست .1

زیست
محیطی

 

 های طبیعیحفاظت از منابع و سرمایه .2   های خانگی و شهریعدم کنترل فاضالب .2  

 ------------- - --- کم بودن منابع آبی .3  

 ------------- - --- محل  های درختی ناسازگار با اقلیمونهاستقرار گ .4  
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یاد
ی ز

خیل
 

یاد
 تهدیدها ز

یاد 
ی ز

خیل
 

یاد
هافرصت ز  ۀجنب 

عاد
اب

 

 

افزایش مستمر سطح بهداشت و رفاه شهروندان و  .1   مقاومت بعضی از مالکان .1  
 رشد طرح به تأثیر آن بر روند رو

اجتماعی
- 

فرهنگی
 

نبود یک فرهنگ جمعی برای صیانت از طرح در  .2  
 درازمدت

خدمات در سطح  ۀوجود نقاط کانونی برای ارائ .2  
 محله

رشد تمایل شهروندان به داشتن مناظر شهری  .3   .هم خوردن تعادل جمعیتی شهر گردد باعث به .3  
 مناسب

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

النه از تکنولوژی، مواد و ئومس ةعدم استفاد .1  
هایی که استفاده از مواد و مصالح و نیروی کار را روش

 به حداقل برساند.

  

 قابلیت ارزیابی آسان طرح .1

 اقتصادی

ها در آینده و لزوم احتمال تغییر بعضی از کاربری .2  
 اند.بر بودههایی از طرح که هزینهتخریب بخش

آورد برای مواد و منابع بوم از قابلیت استفاده .2  
 هاکاهش هزینه

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

ها و علوم جدید در کارگیری تکنیکهتوان ب .3  
 افزاری()منطق نرم تحلیل فرایندهای پویای طرح

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

 شیب مناسب شهر .1   نادیده گرفتن معیارهای معماری سنتی .1  

 کالبدی

مدیریت منظر شهری در مناطق مستعد  .2   های جامع و تفضیلی. تقابل با طرح2  
 سوزیآتش

آلوده شده  ،های ناکافیبا بارگذاری زیاد و زیرساخت .3  
 باشد.

  
 دیدههای آسیبتعمیر سایت .3 

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

های موجود برای آبیاری امکان استفاده از هرزآب. 1  
 فضاهای سبز

ت
زیس

محیطی
 

 ...( )خاک، اقلیم و بستر اکولوژیکی مناسب .2   مجدد از مواد و منابع ةاستفاد ۀفعال نکردن چرخ .2  

آب و خاک برای یزان انتشار آلودگی از ظرفیت هوا، م .3  
 جذب و پردازش آن باالتر رود.

امکان استفاده از مواد و منابع بازیافتی و  .3  
 جایگزین 
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منابع و مآخذ 
الف( فارسی

منابع و مآخذ  
- تقوایی، سیدحسن؛ )1391(، معماری منظر، درآمدی بر تعریف ها و مبانی نظری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. 

- دیویــد، فــرد آر؛ )1386(، مدیریــت اســتراتژیک، ترجمــۀ علــی پارســاییان و محمــد اعرابــی، چ یازدهــم، تهــران: دفتــر پژوهش های 
فرهنگی.

- شــریف زادگان، محمدحســین و بهــزاد ملک پــور  اصــل؛ )1392(، ماتریــس تحلیلــی ســوات در برنامه ریــزی اســتراتژیک توســعۀ 
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