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تحليل وضعيت موجود

در این بخش از مطالعات طرح ساماندهی اراضی بازارآهن و پس از انجام مطالعات پایه طرح و تبیین چشم انداز
مقدماتی پروژه و به دنبال آن انجام مطالعات شناخت وضعیت موجود و بررسی محدوده مطالعاتی و حوزه فراگیر
طرح با عنایت به نتایج حاصل از بررسی هاي موضوعی صورت گرفته و استخراج نکات بخشی موثر و در ادامه
فرآیند مطالعاتی طرح ،وضعیت موجود مورد تحلیل قرار گرفته است.
در مطالعات این بخش از طرح سااااماندهی اراضااای بازارآهن به منکور امکان تحلیل هبه جانبه موارد و شااارای
تاثیرگذار بر روند طراحی ،در ابتدا با تکیه بر مطالعات شناخت وضعیت موجود محدوده مطالعاتی و حوزه فراگیر
آن ،ببنکور تحلیل بر اساااش شاااخي هاي برنامه ریقي نقات قوت ،ضااعت ،فرصاات ها و تمدیدهاي مترت

با

محدوده بازارآهن مورد بررسی قرار گرفته است .به دنبال شناسایی پارامترهاي فوق در سطح محدوده بازارآهن
تحلیل وضااعیت لالبدي محدوده با هدش ش اناسااایی عرصااه هایی له فرصاات هاي توسااعه درون زا در محدوده
مستقیم مورد مداخله را دارا می باشند صورت پذیرفته است .سپس به تحلیل فرصت هاي تقویت ساختار فضایی
و سازمان بصري محدوده بازارآهن پرداخته شده است.
از جبله نتایج حاصاال از مطالعات تحلیل وضااعیت موجود محدوده بازارآهن می توان به شااناسااایی عرصااه هاي
داراي قابلیت توسعه درون زا در سطح محدوده مطالعاتی ،تشخیي فرصت هاي تقویت خوانایی ساختار فضایی،
شناسایی سیباي شمري غال و فرصت هاي تقویت رویت پذیري عناصر سازمان فضایی و شناسایی

ویژگی

هاي لیفی فضاااهاي باز عبومی و فرصاات هاي تقویت لیفیت هاي فضاااهاي شاامري در محدوده مسااتقیم مورد
مداخله اشاره نبود.
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تحليل وضعيت موجود با توجه به شاخص هاي برنامهريزي شهري در قالب جدول SWOT

در این بخش از مطالعات تحلیل وضعیت موجود طرح ساماندهی اراضی بازارآهن ،نتایج مطالعات صورت گرفته
بر پایه شاخيهاي برنامه ریقي شمري در قال

نقات قوت ،ضعت و فر صت ها و تمدیدهاي موجود در سطح

محدوده مطالعاتی مورد بررسااای قرار گرفته اسااات .به منکور تحلیل جامب این بخش از مطالعات تحلیل طرح در
ابتدا جداول  SWOTهریک از بخش هاي مطالعاتی با عنایت به بررسااای هاي صاااورت گرفته در مطالعات
شناخت وضعیت موجود در سطح محدوده بازارآهن ارائه گردیده است و به دنبال آن از طریق برهم نمی
هاي تلفیق حا صل از مطالعات بخ شی در سطح محدوده مطالعاتی و حذش مطال

الیه

یک سان و غیرهبگن هر بخش

با بخشماي دیگر و با جبب آوري اهم نقات قوت ،نقات ضعت ،فرصت ها و تمدیدها جداول  SWOTهر بخش
مورد بازنگري قرار گرفت و سپس در قال

جدول سازمان یافته یکپارچه ارایه گردیده ا ست .در تکنیک تحلیل

 ،SWOTاطالعات در دو د سته عوامل بیرونی و درونی مقای سه شده و با ا ستفاده از نتایج آن راهبردها در چمار
دسته  SO ،WO ،STو  WTارایه میشوند.
 بررسی عوامل خارجی :عوامل خارجی عواملی هستند له مربوت به بیرون محی مورد مطالعه هستند و
قابل لنترل نبی باشند این عوامل شامل فرصت ها و تمدیدها می گردند.
در بررسی عوامل خارجی فرصت ها و تمدیدهاي پیش رو شناسایی می شوند تا با تدوین
هاي مناس

استراتژي

از فرصت ها در راستاي لاهش اثرات عوامل تمدید لننده و یا پرهیق از آنما بمره برداري

گردد .الزم به یادآوري است له فرصت ها و تمدیدهایی له از بررسی عوامل خارجی شناسایی می شوند
به منکور تدوین استراتژي در سطوح مختلت برنامه ریقي قابل استفاده می باشند.
 بررسی عوامل داخلی :عواملی هستند له مربوت به درون محی مورد مطالعه هستند و برخالش عوامل
خارجی قابل لنترل می باشند .این عوامل شامل نقات قوت و نقات ضعت می گردد.
جداول شباره ( )1-3الی ( )12-3به ترتی

نقات قوت ،ضعت ،فرصت هاي و تمدیدهاي موجود در سطح

بازارآهن را برپایه مطالعات و بررسی هاي صورت گرفته در سطح شناخت ارائه نبوده است.
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جدول شباره  -1-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي بررسی وضعیت مالکیت
نقاط ضعف

نقاط قوت

تهديدها

فرصت ها

 -درصااااد باااالي مااالکیاات  -تفکیک واحدهاي تجاري

 -عدم صاادور سااند مالکیت

بر م بناااي قااا نون ت بلااک

ت ف ک ی کی براي بر خی از

خصوصی

 فقاادان مااالکیاات وقفی در آپارتبان هاامالک غیر مذهبی

واحدهاي تجاري

 نبود اراضااای بااا مااالکیاتشمرداري در سطح محدوده

جدول شباره  -2-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي بررسی محی حقوقی
نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت ها

 و جود طرح تفصاااا ی لی  -عاادم نکااارت بر ا جراي  -وجود بستر قانونی الزممصوب

قوانین موضوعه

تهديدها
 -عدم ت ناساااا

و ایت و

اختیارات شااامرداري بر پایه

 -وجاود طارح اجارایای بااه

قانون شمرداري

منکور اجراي محور سعیدآباد

 ضاااعت برخی از قوانینموجود
 -نیاز به هباهنگی بین بخشی
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جدول شباره  -3-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي بررسی محی اجتباعی
نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت ها

 وجود دفتر اتحادیه صااانت  -عدم تبایل اتحادیه به ورود  -فرصاات تبدیل لساابه وآهن فروشان

به مسائل غیرصنفی

 -وجود تشااا کل هاي نی به  -فقدان تشکل فراگیر

تهديدها
 -امکان هببسااتگی لساابه و

ب مره برداران بااه ن یروهاااي بمره برداران به عنوان نیروهاي
هبکار طرح

مقابل طرح

رسااابی مان ند هی مت مدیره  -فقدان انسجام و یکپارچگی  -فرصت حضور شمرداري به  -عدم هب کاري اداره برق و
مجتبب  17شمریور

در لسبه و فعالین اقتصادي

عنوان یکی از ذي نفعان

شمرداري

 یک دسااات بودن محدوده  -فقدان اعتباد لسبه نسبت به  -فرصاااات هب کاري نیروي  -وجود منافب مالی قابل توجهبه لحاظ فعالیت

انت کامی و شااامرداري ج مت مالکان عبده و ساااازندگان

شمرداري

 وجود تقسااایبات داخلی بر  -عاادم تبااایاال لسااابااه بااه برقراري نکم و رفب نابسااامانی فعالپایه نکام فعالیت

مشارلت

 -طوالنی شااادن زمان اجراي

لالبدي

 عدم وجود افراد شاخي و  -فرصاااات برقراري ارتباات طرحمو ثر بااا مااا لکااان عبااده و

تاثیرگذار

 در او لویاات بودن منااا فب سازندگان فعال -عدم ذهنیت منفی نساابت به

اقتصادي

طرح
جدول شباره  -4-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي بررسی محی اقتصادي
نقاط قوت
 -قیبت پایین اجاره

نقاط ضعف

تهديدها

فرصت ها

 قیباات باااالي واحاادهاااي  -افقایش روند ساخت و ساز  -لاهش گرایشااااات بازارتجاااري طبقااه هبکت بویژه در شمر تمران
در بخش شبالی
 -عدم ت ناساااا

سااااخت و سااااز به اساااکلت

 افقایش گرایشاااات بازار به فلقيقی بت ابن یه ساخت و ساز با اسکلت

طبقه هبکت با سایر طبقات
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جدول شباره  -5-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي شناخت نکام حرلت و دسترسی
نقاط ضعف

نقاط قوت

تهديدها

فرصت ها

 وجود محورهاي شریانی در  -عدم تفکیک مسااایر پیاده و  -پیشااانمادات طرح تفصااایلی  -عدم تحقق طرح تفصااایلی مالکمرزهاي محدوده
 -عرض م ناساااا

مسااایر تردد وساااایل نقلیه در جاادیااد در خصاااو
محور هاي معابر داخل محدوده

محور عبل

ساااعیدآباد و بقرگراه شااابال  -زمااان بر بودن اجراي طرح هاااي

اصلی داخلی در محدوده بازار  -عدم وجود پارلینگ وسایل مسیل لن

پیشنمادي طرح تفصیلی

 وجود مسیر لنار گذر محور نقلیه سبک در محدوده جنوبی  -فرصاات ایجاد معبر جدید بر  -عدم توجه مدیریت شاامري به ساادب ماران در م جاورت م حدوده  -عدم وجود پایانه سااارویس پایه طرح تفصیلی پیشنمادي
بازارآهن

دهنده به وسایل نقلیه سنگین

 وجود پارلینگ وسایل نقلیه  -نبود مساایر مناس اسبک در محدوده شبالی

 -امکان اصاااالح مسااایر تردد  -هقی نه باالي طرح و اجراي م عابر

به منکور خودروهاي ساانگین با توجه به جدید

اتصاااال به شااابکه بقرگراهی پیشنمادات طرح تفصیلی

 -دسااترساای نساابتا مناس ا به موجود

 -امکان تقویت نکام حبل و

شبکههاي حبل و نقل عبومی  -اختالت ترافیک بازارآهن با نقل عبومی جمت دسترسی به
ترافیک جاري در منطقه
 لاااهش عرض مفیااد معااابرداخلی به دلیل دپو آهن آالت
 ضاااعت در م عابر شااارقی-غربی محدوده

معبر موجود در محدوده بازارآهن

محدوده بازارآهن
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جدول شباره  -6-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي تاسیسات شمري
نقاط ضعف

نقاط قوت

تهديدها

فرصت ها

 -پوشش لامل شبکه برق رسانی  -عدم بمره م ندي بسااا یاري از

 -وجود خطوت انتقااال برق

واحدهاي تجاري از آب تصاافیه

فشااااار قوي و ر عا یت حریم

در سطح محدوده بازارآهن

آنما

 وجود شااابکه آب رساااانی در شدهسطح محدوده مطالعاتی
 پوشااش لامل شاابکه مخابراتیدر محدوده بازارآهن
 وجود شااابکه گاز رساااانی درسطح محدوده بازارآهن

جدول شباره  -7-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي نکام لاربري و فعالیت
نقاط قوت

فرصت ها

نقاط ضعف

تهديدها

 هبسااانی تقریبی لاربري ها  -ا خ تالت لااار بري مساااا کو نی و  -وجود ان بار هاي مت عدد  -قرار گ یري در مر لقلاربري هاي نا سازگار در لبه جنوب در حوزه بالفصاال و حوزه هناادسااای منطقااه و در

و فعالیت هاي موجود
 -وجود اراضی بایر و باغات

راهبردي محدوده طرح

غربی محدوده

 و جود ق طعااات م خروبااه  -وجود واحدهاي تجاري غیر فعالدرشت دانه
 -وجود فاصاااله مناسااا

 -عدم تناس

فرم ابنیه با عبلکرد

از  -عاادم وجود پااایااانااه و توقفگاااه

 وجود پا یا نه و توقف گاه مسکونیخودروهاااي سااانگین در

 -عدم ام کان توسااا عه

حوزه راهبردي محاادوده فیقیکی محدوده بازار

بافت هاي مسااکونی شاارق و خودروهاي سنگین در محدوده طرح طرح
جنوب محدوده

مجاااورت بااافاات هاااي

 -عاادم ا مکااان ا ن تقااال

 لببود فضاااهاي پشااتیبان عبلکرد  -وجاااود باااازارآهااان فعااالیاات هاااي بااازار بااهبازارآهن

نااعااباات آباااد در حااوزه مکان دیگر

-حجم نسبتا باالي فعالیت

راهبردي محدوده طرح
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جدول شباره  -8-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي زیست محیطی
نقاط قوت

نقاط ضعف

مالیم

 -لببود فضاااي ساابق طراحی

 -وجود شی

فرصت ها

 وجود سااطح قابل توجه فضاااي شده در سطح محدودهسبق خصوصی در سطح محدوده

تهديدها
 خطر آب گرفتگی در معابربه دلیل عدم لارآیی شااابکه

 -غیر قابل ا ستفاده بودن شبکه

جبب آوري آب هاي سطحی

 -وجود شبکه مناس جبب آوري جبب آوري آبماي سااطحی در

 -وجود صنایب آالینده زیست

آبماااي ساااطحی در محورهاااي معابر فرعی محدوده طرح

محیطی در حوزه بالفصااال و

بماران ،طاووسی و بلوار معلم

 -وجود آالینده هاي صنعتی و

 عدم وجود گ سل در محدوده و لارگاهیخطر پذیري پایین

راهبردي
 -وجود م نابب آالی نده بالقوه

 -وجود آلودگی صوتی

در سطح حوزه بالفصل

جدول شباره  -9-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي سازمان لالبدي
نقاط ضعف

نقاط قوت

فرصت ها

تهديدها

 -پیوستگی جداره در بلوک ها

 -آشفتگی در نکام بلوک بندي

 -عااقم ماادیااریاات  -طوالنی شدن زمان

 -پایین بودن میانگین ارتفاعی

 -آشفتگی در نکام دانه بندي

شمري در ساماندهی اجراي طرح

 -وجود اراضی فاقد بنا

 -انطباق بلوک بر قطعه در محدوده جنوبی

محدوده بازارآهن

 باال بودن م یانگین مسااااحتی  -عدم تناسقطعات

بین لالبد و فعالیت

 -آشفتگی در نکام توده گذاري

 مناسااا بودن میانگین ترالم  -ریقدانه بودن بیش از نیبی از تعداد قطعاتساختبانی

 -عدم استفاده از مورفولوژي مناس

 وجود اساااکلاات در بیش از  -عدم تناسنیبی از ابنیه

 -فرسااودگی لالبد به دلیل عدم اسااتقبال از

 وجود نبو نه هاي لال بدي با طبقات فوقانیتناس

عبلکردي

فرم لالبد و مالحکات اقلیبی
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جدول شباره  -10-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي شناخت سازمان فضایی
نقاط قوت

فرصت ها

نقاط ضعف

تهديدها

 وجود مساااجااد امیرالبومنین و  -عاادم وجاود لابااه قاوي در غارب  -وجود م یدان جان بازان به  -از بین رفتن انساااجاممجتبب  17شااامریور بااه عنوان محدوده طرح
نشانه هاي شاخي

عاانااوان دروازه ورودي بااه فضایی بخش شبالی و
محدوده طرح

 -فقدان خوانایی سازمان فضایی

ج نو بی بااازارآ هن بااا

 وجود محور ساااعیدآباد به عنوان  -عدم ارتبات فضاااایی میان عناصااار  -فرصااات ایجاد لانون هاي تااعااریااا خاایااابااانل به جدالن نده شااا بالی -جنوبی پنجگانه لینچ
محدوده طرح

شااخي و فضااي شامري در سعیدآباد

 -عاادم وجود سااالسااالااه مرات ا

از قطعات مخروبه ،اراضااای بایر  -عدم تو جه به ای جاد

 -وجود لبه هاي قوي و نساابتا قوي لانون ها ،نقات عطت

و باغات

در شبال ،جنوب و شرق محدوده  -فقدان عناصر نبادین

 -فرصت تقویت دروازه هاي توسعه هاي آتی

 -فقدان فضاي مناس

طرح

لار و فعالیت

لیفیت هاي فضایی در

ورودي محدوده طرح

 وجود سه دروازه وروديجدول شباره  -11-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي شناخت سازمان بصري
نقاط قوت

فرصت ها

نقاط ضعف

تهديدها

 وجود فضاااهاي ساابق نواري در  -عدم وجود فضاااااي سااابق متبرلق  -امکان دید به ارتفاعات  -ایجاااد آشااافتگیحاشیه معابر شاخي محدوده

شاخي

 -وجود عناصاار شاااخي لالبدي  -عدم ت ناساااا

البرز

پوشاااش گ یاهی در  -فر صت ایجاد ف ضاهاي خطوت انتقال نیرو

در سطح حوزه هاي محدوده مانند فضاهاي سبق

سااا بق نواري در معااابر

پاسااااژ هفده شااامریور و مساااجد  -عدم وجود عناصاار شاااخي لالبدي محاادوده طرح و ایجاااد
امیرالبومنین

در سطح لل محدوده

شبکه اي از فضاهاي سبق

 وجود الگوهاااي یکسااااان در  -آشاافتگی بصااري در عناصاار الحاقی نواريشکل گیري جداره ها

نبا

 -وجااود عااناااصااااار

 وجود خ آسااابان یکنواخت  -عدم وجود فضاااهاي تعریت شااده و لارلردي مانند لارخانهدر دو حوزه شبالی و جنوبی

بصااااري تااوساااا

واجد ارزش
 اساااتفاده از فضااااهاي باز موجود بهعنوان محل دپوي بار

جنرال در حوزه بالفصل
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جدول شباره  -12-3تحلیل نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي شناخت پدآفند غیرعامل
نقاط قوت

نقاط ضعف

تهديدها

فرصت ها

 اساااتقرار ساااااختبااان هااا  -ضعت دسترسی به برخی از  -وجااود مااقااررات ماالاای و  -عدم تو جه جدي به پ یادهبصورت غیر فشرده و منکم

نواحی محدوده

ضااواب فنی به منکور رعایت

سازي ا صول پدآفندغیرعامل

 -وجود عرصه هاي باز

 -عبور خطوت انتقال نیرو

اصول پدآفندغیرعامل

توس سازندگان

 -ارتفاع مناس

ساختبان ها

 عدم وجود سااااختبان هايح یاتی ،حساااااش و ممم در
سطح محدوده مطالعاتی

هبانگونه له در بخش هاي ابتدایی گقارش نیق به آن اشاااره شااده اساات به دنبال بررساای نقات قوت ،ضااعت،
فرصاات ها و تمدیدهاي موجود در سااطح محدوده بازارآهن با تکیه بر مطالعات بخشاای صااورت گرفته در این
مرحله با توجه به برهم نمی تحلیل هاي صاااورت گرفته و حذش مطال

یکساااان و غیر هبگون هر بخش جدول

سازمان یافته تحلیل  SWOTیکپارچه مطالعات صورت گرفته ارائه گردیده است .جدول شباره ( )13-3تحلیل
یکپارچه نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي محدوده بازارآهن را ارائه نبوده است.

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن
جدول شباره  -13-3تحلیل یکپارچه نقات قوت ،ضعت ،فرصت ها و تمدیدهاي محدوده بازارآهن
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ارائه نقشه تحليل وضعيت کالبدي در جهت تشخيص عرصه هاي مداخله

در این بخش از مطالعات و در ادامه فرآیند تحلیل وضاااعیت موجود محدوده بازارآهن با توجه به مطالعات
صورت گرفته در مراحل پی شین مطالعات پیرامون شناخت سازمان لالبدي ،شناخت نکام تا سی سات و تجمیقات
شمري و شناخت نکام حرلت و دسترسی و برهم نمی الیه هاي اطالعاتی حاصل از مطالعات بخش هاي ،تحلیل
و ضعیت لالبدي محدوده بازارآهن صورت پذیرفته ا ست .نتایج ا صلی تحلیل و ضعیت لالبدي در این بخش از
مطالعات در جمت شنا سایی عر صه هاي مداخالتی با هدش شنا سایی عر صه هاي نیازمند ساماندهی و ت شخیي
عرصه هاي با پتانسیل توسعه درون زا به منکور بارگذاري مناس

در بخش هاي آتی مطالعات است.

بر پایه بررسی هاي صورت گرفته در مطالعات شناخت وضعیت موجود محدوده بازارآهن ،با توجه به

شاخي

هاي لالبدي محدوده مطالعاتی در لنار عبور محور سعیدآباد از داخل محدوده و طرح تعریا محور فوق به 76
متري ،عبال محدوده بازارآهن به دو محدوده شبالی و جنوبی تقسیم خواهد گردید .با توجه به مطالعات وضعیت
موجود محدوده شبالی داراي شبکه دسترسی منکم و شطرنجی بوده و تودههاي ساختبانی در آن تقریبا نکاممند
و داراي نکم ن سبی ا ست .محدوده جنوبی بر خالش ویژگیهاي محدوده شبالی در جمات مختلت بلوکبندي
گردیدهاساات له این امر به آشاافتگی فضااایی بیشااتر در آن منتمی گردیدهاساات .عالوه بر مطال

مذلور میقان

فعالیت واحدهاي تجار م ستقر در محدوده بازارآهن در محدوده شبالی ب سیار بی شتر از میقان فعالیت واحدها در
محدوده جنوبی اساات له این امر را می توان تا حدود زیادي ناشاای از قدمت بیشااتر

فعالیت هاي مرتب با

بازارآهن در محدوده شاابالی و قرارگیر هسااته اولیه اسااتقرار بازار در این محدوده دانساات .از دیگر ویژگی هاي
مبیقه محدوده شبالی و جنوبی می توان تناس

بیشتر لالبد و عبلکرد در محدوده شبالی در مقایسه با محدوده

جنوبی اشاره لرد.
با توجه به سلسله مرات پیشنمادي طرح تفصیلی و ارتقاء نقش عبلکردي محور سعیدآباد به بقرگراه ،این محور
به عنوان یک لبه قوي ارتبات بخش شبالی و جنوبی بازارآهن را قطب خواهد لرد .با توجه به مطال

می بای ست

هر یک از محدوده هاي یاد شاااده از نکر فضااااهاي پشاااتیبان و خدمات مورد نیاز به عنوان واحدهاي مساااتقل از
یکدیگر عبل نبایند.
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شناسايي عرصه هاي نيازمند ساماندهي

با عنایت به بررسی هاي صورت گرفته در سطح شناخت و شناسایی مشکالت و نقات ضعت موجود بخش اعکم
محدوده بازارآهن نیازمند ساااماندهی اساات .در این بخش از مطالعات با توجه به اهبیت شااناسااایی عرصااه هاي
نیازمند ساماندهی از منکر نوع اقدام پیشنمادي در مراحل آتی طرح با توجه به بررسی هاي صورت گرفته هریک
از عرصه هاي مذبور به لحاظ مشکالت موجود شناسایی و دسته بندي گردیده است.
هبانگونه له در بخش هاي پیشین مطالعات نیق اشاره گردیده است اهم مشکالت موجود در سطح محدوده
مطالعاتی عبارتند از:
 تخلیه و بارگیري لاال در فضاهاي باز و حاشیه معابر له منجر به لاهش عرض مفید معابر و مشکالت
محیطی فراوانی گردیده است.
 عدم تناس

فرم و عبلکرد له منجر به غیرفعال بودن درصد قابل توجمی از واحدهاي تجاري طبقات

فوقانی گردیده است.
 نالارآمدي شبکه حبل و نقل له این امر به خصو

در بخش هاي غربی محدوده و معابر

شرقی

 غربی بسیار مشمود است. لببود فضاي پارک یکی از معضالت اصلی در سطح محدوده بازارآهن است .در محدوده شبال علی
رغم وجود سه پارلینگ به علت لببود فضاي پارک بخش اعکم معابر به پارک حاشیه اي اختصا
یافته است له این معضل در لنار تخلیه و بارگیري لاال در حاشیه معابر منجر به لاهش عرض مفید معابر
گردیده است .در محدوده جنوبی با توجه به عدم وجود پارلینگ معضل فوق نبود بیشتري دارد.
 جبب آوري آب هاي سطح در محدوده بازارآهن با توجه به نالارآمدي و تخری

شبکه جبب آوري

آب هاي سطح در سطح معابر فرعی محدوده یکی دیگر از معضالت شناسایی شده در سطح محدوده
بازار است.
 عدم اتصال بخش قابل توجمی از واحدهاي تجاري محدوده بازار به شبکه آب شمري یکی دیگر از
معضالت شناسایی شده در سطح محدوده مطالعاتی است.
 لببود فضاهاي باز و فضاهاي سبق طراحی شده یکی دیگر از مشکالت موجود در سطح محدوده
بازارآهن می باشد.
نق شه هاي شباره ( )1-3الی ( )7-3عر صه هاي نیازمند ساماندهی با توجه به م شکالت شنا سایی شده در سطح
محدوده بازارآهن را نشان می دهد.
نقشه شباره  – 1-3عرصه هاي نیازمند ساماندهی به جمت تخلیه و بارگیري لاال

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن

13

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن

نقشه شباره  -2-3عرصه هاي نیازمند ساماندهی به جمت فرم و عبلکرد
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نقشه شباره  -3-3عرصه هاي نیازمند ساماندهی به جمت شبکه حبل و نقل
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نقشه شباره  -4-3عرصه هاي نیازمند ساماندهی به جمت پارلینگ سواره سبک
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نقشه شباره  -5-3عرصه هاي نیازمند ساماندهی به جمت جبب آوري آبماي سطحی
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نقشه شباره  -6-3عرصه هاي نیازمند ساماندهی به جمت تاسیسات شمري
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نقشه شباره  -7-3عرصه هاي نیازمند ساماندهی به جمت فضاهاي عبومی و سبق
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شناسايي عرصه هاي با پتانسيل توسعه درون زا

در این بخش از مطالعات و پس از شااناسااایی عرصااه هاي نیازمند ساااماندهی به منکور شااناسااایی عرصااه هاي با
پتان سیل تو سعه درون زا با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در بخش شناخت و ضعیت موجود محدوده بازارآهن
ضبن برهم نمی الیه هاي اطالعاتی ایجاد شده عرصه هاي با پتانسیل درون زا شناسایی گردیده است .شایان ذلر
است له بیشتر عرصه هاي با پتانسیل توسعه درون زا در سطح محدوده بازارآهن شامل قطعات با لاربري بایر و
مخروبه و قطعات درشاات دانه غیر فعال موجود در سااطح محدوده مطالعاتی اساات له با توجه به بررساای هاي
صااورت گرفته عبدتا در حاشاایه محدوده مطالعاتی قرار گرفته اساات .الیه هاي اطالعاتی مورد اسااتفاده در این
بخش عبارتند از:
 لاربري هاي وضب موجود
 میقان فعالیت واحدها
 لیفیت ابنیه
 توده و فضا
 دانه بندي قطعات
 محدوده بندي عبلکردي
 طرح تفصیلی پیشنمادي
نقشااه شااباره ( )8-3عرصااه هاي با قابلیت توسااعه درون زا در سااطح محدوده را نشااان می دهد .هبانگونه له در
نقشااه ارائه شااده نیق به خوبی مشااخي گردیده اساات عرصااه هاي مذلور بیشااتر در محدوده جنوبی محدوده
بازارآهن جاي گرفته ا ست این امر تا حدود زیادي به دلیل روند تو سعه در سطح محدوده بازار و وجود قطعات
درشااات دانه در این محدوده و میقان فعالیت پایینتر در ساااطح محدوده جنوبی در مقایساااه با محدوده شااابالی
محدوده بازارآهن ا ست .با توجه به برر سی هاي صورت گرفته بر پایه اطالعات موجود محدوده بازارآهن چمار
عرصه للی با پتانسیل توسعه درون زا در سطح محدوده شناسایی گردیده است.

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن
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نخ ستین عر صه در حقیقت منطبق بر لاربري هاي در شت دانه موجود در شبال بلوار معلم ا ست له بی شتر شامل
قطعات با لاربري لارگاه و انبار می باشد .دومین عرصه در منتمی الیه شرقی محدوده بازار و در مجاورت محور
سعیدآباد قرار گرفته ا ست .این عر صه شامل قطعات با لاربري لارگاه ،انبار و مخروبه ا ست له از منکر لیفیت
ابنیه بیشتر ساختبانماي واقب در این عرصه داراي لیفیت تخریبی است .عرصه سوم در منتمی الیه غربی محدوده
و در مجاورت محور سعیدآباد قرار گرفته ا ست این عر صه نیق بی شتر شامل قطعات با لاربري انبار و باغ ا ست.
بیشتر قطعات واقب در این عرصه شامل قطعات درشت دانه فاقد ابنیه می باشد .عرصه چمارم در محدوده شبالی و
در مرلق این حوزه حدفاصاال خیابان عقیقي تا مجتبب هاي هفده شاامریور قرار گرفته اساات .این عرصااه شااامل
قطعات درشاات دانه واقب در جنوب لوچه اسااتقالل اساات و با توجه به برداشاات اطالعات میدانی لاربري عبده
قطعات موجود در این عرصااه به لاربري بایر و انبار اختصااا
می باشند.

یافته و عبده قطعات واقه در این عرصااه فاقد بنا

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن

نقشه شباره  -8-3عرصه هاي با قابلیت توسعه درون زا
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ارائه نقشه تحليل سازمان فضايي موجود

در این بخش از مطالعات و در ادامه فرآیند مطالعاتی تحلیل هاي صااوت گرفته سااازمان فضااایی موجود محدوده
بازارآهن مورد برر سی و تحلیل قرار گرفته ا ست .هدش از مطالعات این بخش شنا سایی فر صت هاي موجود به
منکور تقویت سازمان ف ضایی و تقویت خوانایی ساختار ف ضایی محدوده بر پایه برر سی هاي صورت گرفته و
عرصه هاي شناسایی شده در بررسی تحلیل وضعیت لالبدي است.
با عنایت به مطالعات صاااورت گرفته طرح تعریا محور ساااعیدآباد در لنار ارتقاء نقش عبلکردي محور فوق
منجر تحوالت ا سا سی در سازمان ف ضایی موجود محدوده بازارآهن خواهد گردید به گونه اي له در صورت
اجراي طرح فوق ارتبات محدوده شبالی و جنوبی بازار تا حدود زیادي با یکدیگر قطب گردیده و دیگر

نبی

توان این محدوده را با توجه به تحوالت روي داده به عنوان یک للیت واحد شناسایی نبود.
در وضااعیت موجود ممبترین محدودیتماي سااازمان فضااایی محدوده بازارآهن را می توان عدم انسااجام اجقاء و
عناصر تشکیل دهنده آن در قال

یک شبکه و نکام عبومی دانست .بی نکبی این عناصر ،به هبراه تعریت نشدن

مرزها و محدودیت ها موج ناخوانایی سازمان فضایی و سیباي شمري در این محدوده شده است .عدم تعریت
مرزهاي دقیق محدوده به خصو

در بخش غربی بسیار مشمود است.

خوانایی سازمان فضایی یکی از اساسی ترین مباحثی است له در ارزیابی لیفیت استخوان بندي هر شمر یا محله
مطرح می شااود .سااازمان فضااایی خوانا میتواند در ایجاد حس امنیت در اذهان مؤثر واقب گردد .چنان له لینچ
معتقد اسااات« ،تصاااویري نیکو از محی  ،به شاااخي نوعی احسااااش امنیت میدهد» (لینچ .)16 :1383 ،بنابراین
سازمان فضایی خوانا ،از دو جمت اجتباعی و امنیت اثرگذار است .در وضب موجود محدوده بازارآهن ،سازمان
فضاایی مساائلی را از جمت خوانایی در خود دارد له ممبترین مساائل شاناساایی شاده بر پایه مطالعات صاورت
گرفته عبارتند از :
 در وضعیت موجود سازمان فضایی محدوده بازارآهن ارتبات میان اجقاي تشکیل دهنده سازمان فضایی
را تا حدودي مغشوش است .به ویژه میان نشانه هاي شمري شاخي ،ارتبات و اتصال مناسبی برقرار نشده
است.
 با توجه به مطالعات صورت گرفته نکام شبکه اي سلسله مراتبی براي هریک از اجقاي سازمان فضایی
موجود محدوده بازارآهن تشکیل نگردیده و سازمان فضایی مذلور داراي سلسله مرات

معنادار نبی

باشد .تعریت سلسله مراتبی از لانونما ،نقات عطت و مرالق در سازمان فضایی می تواند نقش ها و سطوح
اهبیت متفاوت عناصر را تعریت نباید.
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 فقدان هسته اصلی و مرلقیت یکی دیگر از محدودیت هاي موجود در سازمان فضایی محدوده بازارآهن
است .وجود مرالقي له توانایی ارائه خدمات به لسبه و فعالین محدوده بازار را داشته باشد نقش به
سقایی در انسجام سازمان فضایی محدوده مطالعاتی دارد .فقدان چنین مرلقي در شرای لنونی به
ناخوانایی سازمان فضایی منجر گردیده است.
 عدم تعریت مرزهاي دقیق حوزه ها و لل هاي لوچکتر در وضعیت موجود محدوده بازارآهن یکی
دیگر از نقات ضعت سازمان فضایی موجود محدوده است .با توجه به تنوع فعالیت موجود در بازارآهن
می توان ضبن تعریت لانون ها و عرصه هاي مجقا بر اساش فعالیت هاي جاري به تقویت سازمان فضایی
موجود لبک نبود.
 بازتعریت دروازه ها و مبادي ورود به محدوده بازار میتواند منجر به تقویت سازمان فضایی و خواناتر
شدن آن در سطح محدوده بازارآهن گردد .بازتعریت دروازه ها موج تقویت هویت محدوده گردیده
به قسبی له مراجعان به محدوده دقیقا بدانند از لجا وارد بازار آهن شده اند.
با عنایت به موارد اشاره شده ،تقویت عناصر نشانه اي و تعریت شبکه اي از فضاهایی له ایجاد لننده دید

پی

در پی 1در نکر عابرین و سالنان باشد می تواند تصویري ماندگارتر و خواناتر از محدوده مورد مطالعه را در ذهن
ایجاد نباید .این امر از طریق تقویت سااازمان فضااایی موجود ،ایجاد مرلق خدماتی در محدوده شاابالی و جنوبی
محدوده ،رفب موانب موجود براي ارتبات ترافیکی و اتصااال بصااري دو سااوي خیابان سااعیدآباد ،و تقویت فضاااي
روبروي م سجد بازارآهن می سر ا ست .بر پایه برر سی هاي صورت گرفته در جداول  SWOTممبترین فر صت
هاي موجود در سطح محدوده بازارآهن در را ستاي تقویت خوانایی ساختار ف ضایی محدوده را می توان وجود
میدان جانبازان به عنوان دروازه ورودي به محدوده طرح ،فرصااات تقویت میدان بمار به عنوان دروازه ورودي به
محدوده طرح ،فرصاات ایجاد لانون هاي شاااخي و فضاااي شاامري در قطعات مخروبه ،اراضاای بایر و باغات،
فرصااات پاالیش عبلکردي محدوده در جمت تقویت هویت تقسااایبات داخلی محدوده بازار و امکان انساااجام
بخشی و برقراري ارتبات مناس

اجقاي سازمان فضایی با توجه به وجود عرصه هاي با قابلیت توسعه درون زا در

سطح محدوده مطالعاتی دانست .بر پایه بررسی هاي صورت گرفته در مطالعات طرح ساماندهی اراضی بازارآهن
نق شه هاي شباره ( )9-3الی ( )15-3تحلیل عنا صر ا صلی ت شکیل دهنده سازمان ف ضایی مانند لبه ها ،محورها،
نشااانه ها ،دروازه ها ،مرالق لانونی در سااطح محدوده مطالعاتی و فرصاات هاي موجود در جمت تقویت عناصاار
فوق را نشان می دهند.
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نقشه شباره ( )9-3نقشه لبه هاي ممم موجود و پیشنمادي

25

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن

نقشه شباره ( )10-3نقشه محورهاي ممم موجود و پیشنمادي
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نقشه شباره ( )11-3نقشه تحلیل ورودي ها
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نقشه شباره ( )12-3نقشه تحلیل محور بماران و لبه ها
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نقشه شباره ( )13-3نقشه تحلیل محور سعید آباد و لبه ها
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نقشه شباره ( )14-3نقشه تحلیل لبه جنوب غربی و جنوبی
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نقشه شباره ( )15-3نقشه تحلیل سلسله مرات

معابر

31

32

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن

پس از تحلیل و برر سی ویژگی ها و فر صت هاي موجود به منکور تقویت عنا صر ا صلی ت شکیل دهنده سازمان
فضایی در سطح محدوده بازارآهن ،ضبن برهم نمی مطالعات و تحلیل هاي صورت گرفته نقشه تحلیل سازمان
فضایی موجود در جمت تشخیي فر صت هاي تقویت خوانایی ساختار فضایی محدوده مستقیم مورد مداخله با
توجه به یافته هاي تحلیل لالبدي در نقشااه شااباره ( )16-3ارائه گردیده اساات .نکته اصاالی در تحلیل هاي ارائه
شده در این بخش از مطالعات توجه به نقش اساسی راه به عنوان یکی از عوامل مسل در ساختار فضایی است.
راه یکی از عوامل اصاالی در تقویت خوانایی ساااختار فضااایی هر محدوده اساات تبامی عناصاار تشااکیل دهنده
تصویرذهنی به ترتیبی یا به راه وابسته هستند و یا در قال

آن سازماندهی می شوند .هبانگونه له در نقشه شباره

( )16-3نیق مشاااهده می گردد عبده فرصاات هاي موجود در جمت تقویت خوانایی ساااختار فضااایی محدوده
بازارآهن با توجه به احداث معابر جدید در سطح محدوده میسر گردیده است.
تعریا محور سااعیدآباد و ارتقاء نقش عبلکردي آن ،این محور را به عنوان یک لبه مساال در سااطح محدوده
برجسااته نبوده اساات له محدوده بازار را به دو محدوده شاابال و جنوبی مجقا تقساایم می نباید .از جان

دیگر

محور مذلور با توجه به نقش پیشاانمادي عبال اتصااال دهنده ساااختار فضااایی موجود محدوده بازار با ساااختار
ف ضایی منطقه و به تبب آن لالن شمر تمران ا ست .تحوالت مذلور فر صت تعریت و تقویت دو دروازه در تقاطب
محورهاي بماران و سعیدآباد و الغدیر و سعیدآباد را ایجاد نبوده ا ست له با توجه به سمم تردد و ویژگی هاي
لالبدي دروازه هاي مذلور می توانند به صورت دروازه هاي اصلی محدوده ارتقاء یابند.
عالوه بر موارد مذلور عبور خطوت انتقال نیرو و لقوم رعایت حریم این خطوت امکان تقویت معابر موجود در
محدوده جنوبی محدوده بازار را فراهم لرده اسااات له این امر از یک جمت موج
موجود در محدوده جنوبی با توجه به اتصاااال آن به بلوار معلم و از جان
امیرالبومنین در این محدوده گردیده اسااات .از جان

تقویت سااااختار فضاااایی

دیگر ارتقاء نقش نشاااانه اي مساااجد

دیگر با توجه به احداث معبر جدید در شااابال مساااجد

امیرالبومنین و اتصال آن به محور سعیدآباد ضبن تقویت نقش نشانه اي عنصر مذلور و تامین دسترسی مناس
به آن امکان ساااماندهی عرصااه هاي موجود در پیرامون محور جدیداالحداث در قال

مرلقیت محدوده جنوبی

را فراهم ساخته است.
در محدوده شبال با توجه به وجود شبکه ن سبتا من سجم و وجود مجتبب  17شمریور به عنوان ن شانه در محدوده
مذلور در لنار توجه به ساااایر ویژگی هاي موجود در این محدوده احداث محور شااارقی-غربی در مجاورت
عنصر نشانه اي مذلور ضبن تقویت ساختار فضایی محدوده شبالی با توجه به تقویت شبکه راه موجود ،امکان
ارتقاء نقش ن شانه اي مجتبب مذلور و شکل گیري مرلقیت محدوده شبالی در مجاورت محور جدیداالحداث
محدوده شبالی را فراهم خواهد ساخت.

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن

نقشه شباره ( )16-3نقشه تحلیل سازمان فضایی
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ارائه نقشه تحليل سازمان بصري

در این بخش از مطالعات تحلیل وضاااعیت موجود محدوده بازارآهن ساااازمان بصاااري محدوده مطالعاتی مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته است .هدش از مطالعات این بخش از یکسو شناسایی سیباي شمري غال

در سطح

محدوده طرح با توجه به مطالعات صورت گرفته در سطح شناخت و از سوي دیگر تشخیي فرصت ها و پتانسیل
هاي موجود در سطح محدوده بازار در راستاي تقویت رویت پذیري عناصر سازمان فضایی محدوده مطالعاتی به
عنوان مطالعات مکبل تحلیل ساااازمان فضاااایی محدوده بازارآهن اسااات .با عنایت به لاربري ها و عبلکردهاي
مساااتقر در محدوده بازارآهن سااایباي بصاااري مناسااا

از اهبیت ویژه اي نسااابت به ساااایر بافت هاي شااامري

برخورداراست .سیباي بصري محدوده طرح می بایست به نحوي باشد له تصویرذهنی و عنا صر شاخي ب صري
محدوده مطالعاتی تاثیر مثبتی روي شاغلین و مراجعان به بازارآهن داشته باشد.
هبانگونه له در مطالعات مرحله شناخت اشاره گردیده است عبده عناصر الولوژیک شاخي له منکر طبیعی
محدوده را تعریت می لنند در تقساایم بندي چمار گانه ،باغات ،فضاااهاي ساابق متبرلق ،فضااهاي ساابق نواري و
زمین هاي رها شده قابل د سته بندي ه ستند .در برر سی هاي صورت گرفته باغات موجود در محدوده مطالعاتی
تاثیر مؤثري بر ساایباي بصااري محدوده طرح ندارد له علل آن را می توان به عدم توجه مالکین و شاامرداري و
هبچنین دپوي آهن آالت در اطراش باغات مذلور اشاره نبود به نحوي له الثر باغات موجود عبال به فضاهاي
باز جمت تخلیه آهن آالت تبدیل گردیده اسااات .فضااااهاي سااابق نواري موجود در محدوده مطالعاتی را عبدتا
رفوژ خیابان ها تشااکیل داده اند و در پیاده روها فضاااهاي ساابق نواري به ندرت دیده می شااود له جمت بمبود
سیباي ب صري محدوده طرح تقویت ف ضاهاي سبق نواري و ایجاد شبکه از ف ضاهاي یاد شده می بای ست مدنکر
قرار گیرد .الزم به توضیح است له فضاهاي سبق نواري موجود عبدتا در نیبه شبالی محدوده بوده و نیبه جنوبی
جق در حریم خطوت برق فشار قوي فاقد هرگونه فضاي سبق نواري می باشد.
آخرین عنصاار الولوژیک محدوده مطالعاتی له مورد تحلیل قرار می گیرد فضاااي ساابق متبرلق می باشااد .تنما
ف ضاي سبق متبرلق محدوده مطالعاتی پارک پیروزي می با شد له به دلیل مکانیابی نامنا س

و هبچنین به علت

عدم برخورداري از گونه هاي گیاهی متنوع به عنوان یک عن صر شاخي ب صري و یا یکی از اجقا ت صویر ذهنی
لاربران این محدوده از شمر شناخته نبی شوند .الزم به توضیح است در محدوده فضاهاي سبق نواري و متبرلق
از گونه هاي گیاهی مناس

استفاده نشده است له در توسعه هاي آتی فضاي سبق این امر باید مدنکر قرار گیرد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت محدوده طرح فاقد هرگونه عنص ار الولوژیک شاااخي می باشااد و تنما با تقویت
فضاااهاي ساابق نواري در شاابال محدوده مطالعاتی و هبچنین ایجاد فضاااهاي مذلور در جنوب محدوده طرح و
اتصال آنما می توان تا حدودي سیباي بصري محدوده طرح را بمبود بخشید.
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در ادامه روند تحلیل سازمان بصري محدوده بازارآهن به بررسی عناصر شاخي بصري پرداخته شده است له به
دو گروه عناصر شاخي عبلکردي و عناصر شاخي لالبدي تقسیم شده اند.
عناصاار شاااخي عبلکردي محدوده طرح بر مبناي مطالعات انجام گرفته در بحا شااناخت و با توجه به ماهیت
فعالیت هاي رایج در سطح محدوده مطالعاتی بی شتر شامل با سکول ها و سایر عبلکردهاي مترت

با فعالیت هاي

بازار می باشند .شایان ذلر است له عناصر شاخي عبلکردي مذلور از نکر سیباي بصري در وضعیت مطلوبی
قرار ندارند .در سااایر بخش هاي محدوده مطالعاتی نیق به علت وجود تابلوها و سااایر الحاقات ساااختبانی داراي
اغت شا شات ب صري فراوانی می با شند له تدوین ضواب و مقررات منا س

می تواند اغت شا شات ب صري عنا صر

مذلور را بمبود بخشد.
از عنا صر شاخي لالبدي درمحدوده طرح نیق می توان به م سجد واقب در جنوب بازارآهن و دلل هاي خطوت
برق فشار قوي اشاره نبود .مسجد مذلور گرچه به لحاظ نوع معباري و نحوه قرارگیري ،عنصر شاخي لالبدي
در محدوده طرح شااناخته شااده اساات اما به دلیل دپوي آهن آالت در اطراش آن و هبچنین وجود اراضاای رها
شده در اطراش آن و عدم فضا سازي مناس

از دید متبرلق مناسبی بمرمند نیست و در طراحی فضاهاي اطراش

م سجد می بای ست به سیباي ب صري توجه ویژه اي شود .از دیگر ن شانه هاي شاخي محدوده بازار دلل ها و
خطوت انتقال نیرو است .له از جاي جاي محدوده قابل رویت است .این نشانه ها هر چند نوعی آلودگی بصري
را در محدوده ایجاد لرده اند اما یکی از اجقاي اصلی سازنده شخصیت بصري محدوده محسوب می شوند.
پس از بررسی و تحلیل عناصر شاخي و ممم در سیباي بصري محدوده مطالعاتی به صورت جقیی ،به بررسی
سیباي ب صري محدوده بازارآهن به صورت للی پرداخته می شود له در آن ویژگی هاي للی سیباي ب صري
مورد تحلیل قرار می گیرد.
ازجبله ویژگی هاي ممم سازمان ب صري له نقش قابل توجمی در رویت پذیري عنا صر سازمان ف ضایی بر عمده
دارند لریدورهاي بصااري می باشااند .در سااطح محدوده مطالعاتی وجود معابر شاابالی -جنوبی و امکان دید به
ارتفاعات البرز یکی از اصاالی ترین لردیدورهاي بصااري در سااطح محدوده را شااکل داده اساات .در محدوده
جنوبی با توجه به ایجاد معابر در حریم خطوت انتقال نیرو و اغتشاااش در بلوک بندي ناشاای از توسااعه دوره اي
محدوده متا سفانه امکان شکل گیري لریدورهاي ب صري قوي به عنا صر ت شکیل دهنده سازمان ف ضایی را ایجاد
ننبوده اساات له این امر با توجه به عدم وجود فضاااهاي ساابق نواري و اغتشاااش بصااري عناصاار الحاقی به نبا در
جداره ساختبان ها بیشتر تضعیت گردیده است.
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در محدوده شاابالی در خیابان هاي بمار و طاووساای با توجه به وجود فضاااهاي ساابق نواري پیوسااته و بدنه تقریبا
یکنواخت تا حدود زیادي لریدورهاي مناس ا

بصااري به منکور رویت پذیري عناصاار تشااکیل دهنده سااازمان

فضااایی میساار گردیده اساات .له البته در این محدوده نیق با توجه به ضااعت در فضاااهاي باز لانون هاي مناسا
دریافت دید در مجاورت عناصر مذلور ایجاد نگردیده است.
از ویژگی هاي ممم دیگر سازمان بصري ،نباي ساختبانی و خ آسبان ابنیه می باشد .در محدوده مطالعاتی نوع
فعالیت هاي م ستقر در ابنیه در شکل نباها و مقاطب این محدوده تاثیر فراوان دا شته ا ست .در نکر گرفتن ف ضایی
براي انبار واحدهاي فروش و نیم طبقه هایی براي دفاتر فروش به بلندتر شااادن ارتفاع مغازه ها نسااابت به حالت
معبول انجامیده ا ست .این اتفاق در عبق بلوک ها نیق به گونه اي دیگر تحت تاثیر مح صوالت قابل عر ضه نکیر
پروفیل ها ،رخ داده است و در نباي ابنیه ساختبانی اعبال سلیقه هاي شخصی چنان آشفتگی را بر سیباي بصري
محدوده تحبیل لرده اسااات له نباي هر سااااختبان بی هیچ هباهنگی با نباهاي مجاور عبل می لند .الحاقاتی
هبچون تابلوها ،لانال ها و سیم هاي برق سیباي مغ شو شی در محدوده ایجاد لرده ا ست .تنما در مجتبب هاي
تجاري ساااه طبقه واقب در نیبه جنوبی محدوده طرح هباهنگی نسااابی نباي سااااختبانی وجود دارد البته این
هباهنگی بیشااتر مربوت به طبقات باالي هبکت می باشااد .در این میان ایجاد فضاااهاي ساابق نوار می تواند تاثیر
بسقایی در بمبود جداره ساختبان ها از دید نا ر بیرونی داشته باشد.
در مورد خ آسبان نیق محدوده مطالعاتی داراي خ آسبان نسبتا یکنواخت است هر چند روند توسعه محدوده
در دوره هاي متعدد تا حدودي للیت موجود را مغشوش نبوده است .در هر دوره از توسعه بازارآهن با توجه به
شرای مختلت گونه هاي خا صی از ابنیه شکل گرفته اند له به صورت مجقا داراي خ آ سبان یکنواخت می
باشااند اما به صااورت للی هباهنگی لامل میان عناصاار فوق وجود ندارند .یکنواختی خ آساابان موج

بمبود

سیباي ب صري در محدوده طرح شده و رعایت این مطل میتواند تاثیر ب سقایی در ت صویر ذهنی محدوده طرح
دا شته با شد .رعایت خ آ سبان با عنایت به ارا ضی بایر و هبچنین قطعات مخروبه در شت دانه در نیبه جنوبی
محدوده طرح از اهبیت ویژه اي نسبت به نیبه شبالی محدوده طرح دارد.
نقشه شباره ( )17-3تحلیل سازمان بصري محدوده مطالعاتی را نشان می دهد .هبانگونه له در مطالعات صورت
گرفته نیق به آن اشاااره گردیده اساات ،ساااماندهی جداره هاي موجود محدوده بازارآهن خصااوصااا ضااابطه مند
نبودن عنا صر الحاقی به نبا و اجبار در نبا سازي جداره بیرونی ابنیه می تواند نقش موثر در بمبود سیباي شمري
در سطح محدوده بازار داشته باشد .از دیگر سو تقویت فضاهاي سبق نواري و ایجاد شبکه اي پیوسته از فضاهاي
مقبور در لنار تقویت لریدورهاي بصااري در سااطح محدوده طرح از دیگر راهکارهاي تقویت سااازمان بصااري
محدوده بازارآهن است.
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شاااایان ذلر اسااات له در وضاااعیت موجود الثر فضااااهاي باز موجود در محدوده طرح به دپوي آهن آالت
اختصااا

یافته له از خوانایی محدوده طرح لاسااته و ساایباي بصااري نامطلوبی را در محدوده بازارآهن بوجود

آورده ا ست .بنابراین با تخلیه لاالها از ف ضاهاي مذلور در لنار تقویت سیباي زمین و محوطه سازي پتان سیل
مناسبی جمت بمبود سیباي بصري محدوده طرح و ایجاد لانون هاي دید مطلوب در سطح محدوده دارد.
هبانگونه له در بخش هاي پی شین مطالعات نیق به آن ا شاره گردیده ا ست وجود لریدورهاي ب صري منا س

در

لنار تقویت لانون هاي دید نقش بسقایی در رویت پذیري عناصر سازمان فضایی در سطح محدوده بازارآهن را
دارا می باشد له این امر از طریق فرصت ایجاد و تقویت لریدورهاي بصري در سطح محدوده مطالعاتی با توجه
به فرصت هاي موجود در تقویت شبکه دسترسی و فرصت هاي موجود در آزادسازي حریم خطوت انتقال نیرو
در لنار جداره سااازي مناس ا

لریدورهاي مقبور با توجه به خطوت آساابان موجود در سااطح محدوده طرح و

ایجاد فضاهاي سبق نواري هبچنین توجه و پاالیش حریم بصري عناصر موجود سازمان فضایی طرح امکان پذیر
است.
از دیگر پتان سیل هاي موجود در تقویت رویت پذیري عنا صر سازمان ف ضایی محدوده طرح می توان به فر صت
شااناسااایی شااده در ایجاد مرلقیت در مطالعات تحلیل سااازمان فضااایی محدوده مطالعاتی اشاااره نبود .هبچنین
فر صت پاالیش ف ضاهاي باز موجود خ صو صا ساماندهی ف ضاهاي موجود در مجاورت عنا صر سازمان ف ضایی و
امکان ایجاد لانون هاي دید نقش موثري در تقویت رویت پذیري عناصاار سااازمان فضااایی در سااطح محدوده
بازارآهن را دارا است.
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ارائه نقشه تحليل عرصه هاي عمومي و فعاليت هاي موجود

در این بخش از تحلیل وضااعیت موجود محدوده بازارآهن عرصااه هاي عبومی و فعالیت هاي موجود در سااطح
محدوده بازارآهن مورد بررساای قرار گرفته اساات .هدش از مطالعات این بخش شااناسااایی لیفی فضاااهاي باز
عبومی موجود و هبچنین شناسایی فرصت هاي تقویت فضاهاي شمري در محدوده بازارآهن است.
شمر مجبوعه اي فرهنگی-لالبدي است له براساش نیازها ،فعالیت ها و رفتارهاي سالنین آن شکل گرفته است.
انسان ها بسته به نیازهاي فردي یا گروهی خود فعالیت لرده و الگوهاي رفتاري خا

خود را عرضه میلنند.

شمر و فضاهاي مختلت آن بستر یا رفی هستند براي اینگونه اتفاقات ،بالتبب فضاها و خصوصیات آنما وابستگی
شااادیدي به نحوه فعالیت و الگوهاي رفتاري اساااتفاده لنندگان آنما دارند .البته این بدان معنی نیسااات له رابطه
یکطرفه اسااات .هبانطور له فضااااها از یک ساااو ،آئینه تبام نباي فعالیت ها و الگوهاي رفتاري یک جامعه می
باشند ،از سوي دیگر فضاها بر فعالیت ها و رفتارهاي سالنین تاثیر شدیدي می گذارند( .پالقاد)1385 ،
فضاهاي عبومی آن دسته از فضاها می باشند له عبوم شمروندان بدون نیاز به لنترل حق ورود و حضور در آنان
را دارند .فضااااهایی چون خیابان ها ،پارک ها ،میادین ،بازارها و مسااااجد .این دساااته از فضااااها وابساااته مقیاش
عبلکردي و هبچنین طیت متنوع و گسااترده مخاطبین خود داراي بیشااترین ساامم در حیات جبعی شاامروندان
می با شد .از اینرو ارتقاء لیفی این د سته از ف ضاها بیش از سایر انواع ف ضاها موج

ایجاد جامعه شمري سالم و

شکوفا خواهد شد .به عبارت دیگر فضاهاي عبومی ،فضاهایی هستند له ما با غریبه ها شریک می شویم ،مردمی
له اقوام یا دوستان یا هبکاران ما نیستند .آن ها فضایی براي فعالیت هاي سیاسی ،اعبال مذهبی ،تجارت ،بازي و
غیره هسااتند ،فضااایی براي هبقیسااتی با صاالح و برخوردهاي غیر شااخصاای .شااخصاایت فضاااي عبومی ،زندگی
عبومی ما ،فرهنگ شمر و زندگی روزمره ما را نشان داده و تنکیم می لند( .والسر )1986
به عبارت دیگر تبام بخش هاي بافت شاامري له عبوم به آن دسااترساای فیقیکی دارند از میدان ،خیابان و پارک
یک شمر تا نباي بناهایی له آنما را تعریت و محدود می لنند ،جقء ف ضاهاي عبومی شمر مح سوب می شوند.
(تیبالدز )1992
فضاهاي شمري بخشی از فضاهاي باز و عبومی شمرها هستند له به نوعی تبلور ماهیت زندگی جبعی می باشند،
یعنی جایی له شمروندان در آن حضور دارند(.پالقاد)1385 ،
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ف ضاي شمري صحنه اي ا ست له دا ستان زندگی جبعی در آن گ شوده می شود .ف ضایی ا ست له به هبه مردم
اجازه می دهد له به آن دسترسی داشته باشند و در آن فعالیت لنند( .لار )1992 ،در این فضا فرصت آن وجود
دارد له برخی مرزهاي اجتباعی شااکسااته شااوند و برخوردهاي از پیش تدوین نیافته به وقوع بپیوندند و افراد در
یک محی اجتباعی جدید با هم اختالت یابند( .لینچ )1972 ،این ف ضا می بای ستی تو س یک نماد عبومی اداره
شود تا در جمت منافب عبومی و جامعه مدنی اداره و نیازهاي آن تامین شود( .پالقاد)1385 ،
بنابراین شاارای اساااساای براي اینکه یک فضاااي عبومی ،فضاااي شاامري تلقی شااود این اساات له در آن تعامل
اجتباعی صورت گیرد .پس آن دسته از نرم فضاها و سخت فضاها له بستر تعامل اجتباعی نیستند فضاي شمري
نامیده نبی شوند.
فضاي شمري مصنوعی است سازمان یافته ،آراسته و واجد نکم له به صورت بستري براي فعالیت ها و رفتارهاي
انسااانی عبل می نباید .انسااان جقئی از فضااا اساات و با ارزش ها و هنجارهاي خود به این فضااا معنی می بخشااد.
الگوهاي رواب اجتباعی ثابت نیسااتند و یک فضااا با جایگقین شاادن رواب اجتباعی خا  ،چمره متفاوتی به
خود می گیرد( .پالقاد)1385 ،
لاربرد عبومی فضااااهاي شااامري ایجاد آرامش ،سااارگرمی و محلی براي گردش ،فراهم آوردن ارتبات و زمینه
معاشاارت و امکان تردد می باشااد .از آنجایی له در عین حال هیچ تک عبلکرد خاصاای به آنما مترت

نیساات،

استعداد پذیرش تبام این لاربري ها را با هم یا به صورت گقینشی دارند( .پالقاد)1385 ،
براساش مطالعات صورت گرفته در بخش شناخت و بر پایه تعارش ارائه شده ،فضاهاي باز عبومی شناسایی شده
در سطح محدوده بازارآهن شامل بوستان پیروزي و فضاهاي باقی مانده از احداث ابنیه و یا فضاهاي ایجاد شده
در حریم خطوت انتقال نیرو می با شند .در ادامه فرآیند مطالعاتی به شنا سایی ویژگی ف ضاهاي مذلور بر ا ساش
تحلیل عرصااه ها و فعالیت هاي جاري در هر فضااا می پردازد .هبچنین از میان فضاااهاي باز عبومی به شااناسااایی
فضاهاي شمري و فرصت هاي تقویت این فضاهاي شمري پرداخته می شود.
بوستان پیروزي واقب در شبال غربی محدوده بازارآهن له به دو معبر عقیقي و استقالل مشرش می باشد ،فضاي
سبق طراحی شده ا ست له در بین انبارها ،لارخانه ها و لارگاه ها مح صور گ شته ا ست .این ف ضاي عبومی هر
چند به لحاظ لالبدي شرای نسبتا مطلوبی دارد اما به دلیل دور بودن از مرالق فعالیتی در سطح محدوده بازارآهن
و محصور شدن در بین لارخانه ها ،لارگاه ها و انبارها تعامل اجتباعی در آن شکل نبی گیرد و حتی از حضور
آدمی نیق بی بمره ا ست .صرفا برخی اوقات افرادي از لناره این پارک عبور می لنند .شایان ذلر ا ست ف ضاي
مورد نکر به دلیل انتخاب لور در مکان یابی مورد اساااتفاده قرار نبی گیرد .در مجبوع می توان اذعان داشااات
بوستان پیروزي به عنوان فضاي شمري تلقی نبی گردد.
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دیگر ف ضاهاي باز عبومی در سطح محدوده بازارآهن ف ضاهایی ه ستند له از تفکیک زمین و احداث ابنیه باقی
مانده و یا به عنوان حریم خطوت انتقال نیرو ایجاد شده ا ست .این ف ضاها در سطح محدوده طرح پرالنده ه ستند
له البته در نیبه جنوبی ترالم این فضاها بیش از نیبه شبالی می باشد .براساش فعالیت هاي موجود در مجاورت
این فضاااهاي باز عبومی و هبچنین عدم نکارت مسااتبر ،این فضاااها به بارانداز و محل دپوي لاال تبدیل شااده
ا ست .شایان ذلر ا ست بخ شی از این ف ضاها نیق به پارک خودرو اخت صا

می یابد .به این ترتی

بخش غال

این فضاااهاي باز عبومی اشااغال می باشااند و دیگر فضااایی باقی نبی ماند له به تعامالت اجتباعی در آن شااکل
بگیرد.
برجسته ترین فضاي باز عبومی از میان فضاهاي باز حاصل از احداث ابنیه می توان به فضاي اطراش مجتبب هاي
هفده شمریور ا شاره نبود .این اهبیت نا شی از وجود مجتبب هاي هفده شمریور به عنوان ن شانه عبلکردي ا ست
له موج

تقویت عبلکردي فضااااهاي باز اطراش این مجتبب ها می گردد .در این فضاااا دپو لاال لبتر انجام

می گردد ولی هبچنان به دلیل لببود پارلینگ به خصو
از این ف ضاها به پارک خودرو اخت صا

جمت استفاده مراجعه لنندگان ،بخش قابل توجمی

می یابد .شایان ذلر ا ست این ف ضاي باز عبومی را برا ساش تعاریت

صورت گرفته نبی توان فضاي شمري دانست.
مساااجد امیرالبومنین در محدوده جنوبی محدوده بازارآهن به عنوان ممبترین نشاااانه در ساااطح محدوده له در
مطالعات شناخت شناسایی گردیده است ،فضاهاي عبومی و باز پیرامون مسجد له شامل معابر موجود و دو قطعه
باغ غیر محصور است در وضعیت موجود غالبا به دپو لاال اخصا

یافته است .در فضاهاي باز اطراش مسجد نیق

به دلیل محدود شدن فضا با دپو لاال و عدم طراحی فضا ،تعامالت اجتباعی خاصی شکل نبی گیرد و در نتیجه
براساش مبانی مذلور این فضاهاي باز عبومی نیق فضاي شمري تلقی نبی گردد.
در مجبوع با توجه به بررسی هاي صورت گرفته می توان اذعان داشت له در سطح محدوده بازارآهن فضاهاي
عبومی موجود واجد شرای تبدیل به فضاي شمري نبی باشند .البته شایان ذلر است له به دلیل وجود دو نشانه
قابل ذلر در محدوده طرح ،فضاااهاي اطراش این نشااانه ها پتانساایل شااکل گیري فضاااي شاامري را در خود نمان
دارند.
براساش مطالعات صورت گرفته و با توجه به پیشنمادات اشاره شده در بندهاي پیشین مطالعات خصوصا تحلیل
سااازمان فضااایی محدوده مطالعاتی ،ایجاد معابر جدید در سااطح محدوده مطالعاتی به هبراه امکان شااکل گیري
ه سته مرلقي در پیرامون محورهاي یاد شده یکی از پتان سیل هاي ا صلی در امکان ایجاد ف ضاهاي شمري واجد
ارزش در سطح محدوده بازارآهن است.
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ایجاد ف ضاهاي شمري در سطح محدوده مطالعاتی نیازمند پیرایش عبلکردي فعالیت هاي جاري در عر صه هاي
عبومی یاد شده از یک منکر و تقویت عناصر نشانه اي موجود در لنار طراحی جداره هاي شکل دهنده به فضا
و بمبود سیباي زمین و بمره گیري از حضور عناصر الولوژیک و سیباي بصري محدوده مطالعاتی است.
یکی دیگر از پتانسیل هاي موجود در سطح محدوده بازارآهن فرصت ایجاد شده با توجه به طرح تعریا محور
سعیدآباد ا ست له از یک سو امکان تقویت دروازه ورودي به محدوده مطالعاتی در میدان بمار را به عنوان دروازه
اصااالی بازارآهن را فراهم نبوده اسااات و از جا ن

دیگر با توجه به تحوالت روي داده در پیرامون محور فوق

امکان ایجاد و تقویت فضاهاي عبومی مجود در مجاورت آن را در غال

فضاهاي شمري پویا فراهم می آورد.

نقشه شباره ( )18-3نقشه تحلیل عرصه هاي عبومی در سطح محدوده بازارآهن را نشان می دهد .هبانگونه له
در نق شه ارائه شده نیق به خوبی م شخي ا ست بی شتر عر صه هاي عبومی موجود در سطح محدوده بازارآهن به
تخلیه و دپوي لاال اختصا

یافته است .وجود عرصه هاي فوق در محدوده جنوبی محدوده بازارآهن از ترالم

بی شتري برخوردار ا ست .عبده فر صت هاي موجود در خلق و تقویت ف ضاهاي شمري در سطح محدوده بازار
آهن در اثر ایجاد محورهاي جدید در سطح محدوده ایجاد گردیده است.
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نقشه شباره ( )18-3نقشه تحلیل عرصه هاي عبومی
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-4

تدوين سند چشم انداز ،اهداف کالن و راهبردها و ارائه پالن سياستگزاري

با عنایت به روند مطالعاتی طرح ساماندهی اراضی بازارآهن در این بخش از مطالعات و با توجه به نتایج مطالعات
صورت گرفته در سطح شناخت وضعیت موجود و برهم نمی الیه هاي بخشی مطالعات در قال

مطالعات تحلیل

وضعیت موجود ،سند چشم انداز طرح با توجه به نتایج حاصل از بررسی هاي صورت گرفته و تدقیق چشم انداز
مقدماتی ارائه شده در مطالعات پایه ارائه می گردد .در گام هاي بعدي مطالعات این بخش پس از ارائه

سند

چ شم انداز ،اهداش لالن طرح تبیین می گردد و به دنبال آن راهبردها و راهکارهاي مدنکر به منکور د ستیابی به
چشم انداز ترسیم شده و اهداش مطرح ارائه می گردد .در این بخش از گقارش در ابتدا برخی از تعاریت مدنکر
مشاور در فرآیند مطالعاتی این بخش از طرح ارائه گردیده است.
چشاام انداز : 1عبارت اساات از تصااویر یا ایده آلی له از آینده یک مجبوعه در اذهان وجود دارد  .به بیان دیگر
چشم انداز توصیت روشن و فشرده اي است از سیبایی له شمر در آینده و پس از به فعلیت درآمدن للیه توان
هاي بالقوه اش پیدا می لند.
ماموریت : 2عبارت اسااات از فلسااافه وجودي یک مجبوعه یا جایگاهی له در بین مجبوعه هاي باالدساااتی و یا
پایین دسااتی خود دارا می باشااد  .به بیان دیگر مأموریت هر سااازمان عبارت اساات از مجبوعه اي از و ایت و
فعالیت هاي مشخي و تعریت شده له انجام آنما دست یابی به هدش آرمانی تعیین شده را محقق می سازد.
اهداشلالن : 3اهدافی هستندله مربوت بهلل مجبوعه بوده و معبوالً به صورتلیفی بیان میشوند .به بیان دیگر
اهداش لالن مقصد و وضعیت نمایی مطلوب له از ارزشها و آمال جامعه نشات میگیرد را بیان میلند.
اهداش لبی : 4اهدافی هستندله بصورت لبی و مکانبند بیان شده تعیینلننده جقئیتر اهداش لالن میباشند.
ا ستراتژي : 5عبارت ا ست از روش بمینه د ستیابی به چ شمانداز و اهداش درتعامل با محی رقابتی یا متغیر .به بیان
دیگر مجبوعه ارزشااما ،دیدگاهما ،اصااول و مبانی تعریت شااده و روشاان و قابل قبول له انجام چشاام انداز و
مأموریت ها و دست یابی به هدش آرمانی باید بر اساش آنما صورت می گیرد استراتژي ها را تشکیل می دهد.

1
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4
. Objectives
5
. Strategy
2
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تدوين سند چشم انداز محدوده اراضي بازارآهن

لیفیت «چ شم انداز» شمرها و محالت و چگونگی تدوین آن در تعیین سرنو شت اقت صادي ،اجتباعی و لالبدي
آنما نقش حیاتی ایفا می نباید .این امر موج

گردیده اساات له مرحله چشاام انداز سااازي به مرحلهاي ویژه و

پراهبیاات در فرآینااد برنااامااه ریقي و طراحی شااامري راهبردي باادل شاااود بااه گونااهاي لااه شااااایااد بتوان
«چشم اندازسازي» را «قل » فرایند محسوب نبود( .گلکار)1384،
در ادبیات برنامه ریقي تعاریت متعددي از «چشااام انداز» موجود اسااات .تعاریفی له از این مفموم در حوزه
مدیریت و برنامه ریقي اسااتراتژیک بخش خصااوصاای و شاارلت ها ارائه گردیده اساات هبگی نا ر بر «تصااویر
مقصد نمایی موسسه در راستاي ماموریت 1ذاتی بنگاه مقبور» می باشد .با سرایت تکنیک ها و مفاهیم

برنامه

ریقي استراتژیک از حوزه مدیریت بخش خصوصی به حوزه برنامه ریقي عبومی (از جبله در حیطه

برنامه

ریقي شمري) برخی از مفاهیم للیدي هبچون «چ شم انداز» اینک در مورد موجودیت هاي ف ضایی نکیر شمر،
محله و منطقه نیق لاربرد گسااترده اي یافته اساات .نکته اصاالی در این میان توجه به تفاوت هاي عبده موجود در
برنامهریقي استراتژیک یک سازمان 2به عنوان مثال مانند شمرداري و یا شرلت با برنامه ریقي استراتژیک شمر یا
محله به عنوان یک جامعه 3دارد .بعنوان مثال در جوامب ،تبیین و تدوین چ شم انداز اهبیت ویژه اي دارد در حالی
له تدوین مأموریت مو ضوعیت قابل توجمی نخواهد داشت .در مقابل براي سازمان ها مسمله اصلی و ممم تبیین
و تدوین مأموریت است تا با توجه به آن و بر مبناي ماموریت ترسیم شده چشم انداز ترسیم گردد.
برایسون 4معتقد است «چشم انداز توصیت روشن و فشرده اي است از سیباي له شمر در آینده و پس از آن به
فعلیت درآمدن للیه توان هاي بالقوه اش پیدا می لند» .تعریت برایسااون بر سااه ویژگی عبده چشاام انداز تالید
شده ا ست له عبارتند از :ضرورت رو شن و ف شرده بودن ،معطوش به «آینده» بودن و به فعلیت درآمدن تبامی
توان هاي بالقوه شمر یا محله.
به بیان دیگر می توان چ شم انداز را ت صویر ذهنی چمرهاي دان ست له سالنین می خواهند شمر یا محلها شان در
آینده داشته باشد .با عنایت به مفموم فوق چشم انداز در حقیقت تصویر ذهنی ملبوش آینده خواهد بود.

. Mission
. Organization
. Community
.Bryson

1
2
3
4
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«چشاام انداز تصااویري اساات از مقصااد نمایی یک برنامه له مجبوعه اهداش برنامه مشااترلا به شاانونده انتقال
می دهند .در این تعریت رابطه میان چشاام انداز و اهداش یک برنامه به خوبی ترساایم شااده و چشاام انداز هبانا
تصاااویري قلبداد شاااده له مجبوعه اهداش برنامه را به طور یکپارچه به فرد القاء می لنند .برمبناي تعاریفی له
ارائه گردیده است می توان چشم انداز را در قال

سه گقاره ذیل به طور فشرده صورت بندي نبود:

 وصت روشن و فشرده از شمر  /محلهاي است له می خواهیم در آینده طوالنی مدت داشته باشیم.
 بیان ویژگی هایی است له شمر  /محله تصویري قابل ادراک و متبایق می بخشد.
 مجبوعه اي از ارزشماست له تصبیم گیريهاي آتی را هدایت نباید.
به طور خالصاااه و در یک جبله میتوان گفت چشااام انداز چیقي اسااات له موج

تفاوت شااامرها و محالت

میشود( ».گلکار)1384،
به منکور تبیین چشم انداز محدوده بازارآهن در این بخش از مطالعات و با توجه به روش ها و مبانی ذلر شده در
مطالعات پایه طرح ،با تکیه بر مطالعات صااورت گرفته در سااطح شااناخت و تحلیل وضااعیت موجود چشاام انداز
مقدماتی ارائه شااده در مطالعات پایه به منکور دسااتیابی به چشاام اندازي نمایی مورد تدقیق و پاالیش قرار گرفته
اساات .هبانگونه له در مطالعات پایه نیق ذلر گردیده اساات چشاام انداز در حقیقت شااامل تصااویري اساات از
دورنبایی له در صااورت اجراي موفقیتآمیق اسااتراتژي هاي پیش بینی شااده و دسااتیابی به رفیت بالقوه لامل
اسناد فرادست ،ایجاد خواهد شد .هبانگونه له در مطالعات پایه نیق به صورت تفصیلی اشاره گردیده است براي
تدوین هر نوع چشمانداز دو رویکرد للی وجود دارد له عبارت است از :
 رویکرد نخبه گرا
 رویکرد لثرت گرا
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با عنایت به ویژگی هاي هریک از رویکردهاي فوق و با توجه به ویژگی هاي لالبدي محدوده بازارآهن و سایر
ویژگی هاي آن از حیا وسااعت و عبلکردهاي غال

محدوده در لنار وجود چشاام اندازهاي توسااعه اي اسااناد

فراد ست ،به منکور تدوین چ شم انداز طرح ساماندهی محدوده بازارآهن از رویکرد نخبه گرا ا ستفاده گردیده
است .در رویکرد نخبه گرا پیشنویس چشمانداز توس گروهی از لارشناسان (موسوم به گروه تدوین) نگاشته
میشااود و سااپس در معرض داوري و ارزیابی گروه بقر تري از لارشااناسااان (موسااوم به گروه دلفی )1قرار
میگیرد .سند چشمانداز ،معبوالً پس از رفت و برگشت ،بین گروه تدوین و گروه دلفی نمایی میشود.
چشاامانداز هر شاامر و یا محله ،ساایباي مطلوب آن در افق طرح را تصااویر میلند در آفرینش این تصااویر دو
رهیافت وجود دارد له عبارتند از :
 رهیافت آیندهپذیر
 رهیافت آیندهساز
رهیافت آیندهپذیر له از وضااب موجود آغاز میلند و به آینده میرسااد ،این پرسااش را مبنا قرار میدهد له با
نگرش به وضاااب موجود و روندهاي جاري ،چه آیندهاي در انتکار شااامر و محله ما خواهد بود؟ در این رهیافت،
ابتکار عبل و خ شااکنیهاي بقر

هیچ جایگاهی ندارد و تألید بر بمینهسااازي مصاارش منابب براي دسااتیابی به

آینده اي مقدور است له حتیاالمکان از وضب موجود بمتر باشد .اما رهیافت آیندهساز ،له از آینده آغاز

می

لند و به و ضب موجود میر سد .این پر سش را مبنا قرار میدهد له باتوجه به ارز شما و ا صولی له به آن اعتقاد
داریم ،آینده ما باید چگونه باشد؟ وقتی تصویر مطلوب و بایسته شمر آفریده شد پرسیده می شود له امروز به هر
طریق مبکن باید چه اقداماتی را به عبل آوریم ،تا ما را یک گام به تصاااویر مطلوب و بایساااته نقدیکتر نباید؟
هدش اصلی رهیافت آیندهساز ،آفرینش آیندهاي بسیار متفاوت با امروز است.
در تدوین چشمانداز حاضر از رهیافتی تلفیقی استفاده شدهاست تا چشماندازي بهدست آید له هم مطلوب و هم
در افق طرح مقدور با شد .رهیافت تلفیقی از این مقیت برخوردار ا ست له واقعیت را با آرمان در هم میآمیقد و
تالش میلند تا ازطریق سااایاساااتها و تدابیر خالق  ،به نقطهاي بمینه بین این دو ،دسااات یابد .عالوه بر موارد
مذلور پیرامون روش شناسی تبیین چشم انداز طرح ،ویژگی هاي چشم انداز مطلوب عبارتند از:
 لوتاه و برانگیقنده و محرک باشد.

 - 1گروه دلفي ) (Delphi Groupنبايد به تكنيك دلفي ) (Delphi Techniqueاشتباه شود كه
يكي از تكنيكهاي رايج در آينده پژوهي است .گروه دلفي در اينجا به گروهي از
خبرگان اطالق ميشود كه نظر نهايي آنها مهر تأييد بر چشمانداز ميزند و به آن
اعتبار محتوايي و متدولوژيك ميبخشد.
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 افراد را به آینده بمتر ،امیدوار و آرزومند تشویق نباید.
 بر پیامدهاي مثبت ،ارزشهاي مشترک و قدرت گروه متحد تالید لند.
 تصویر لالمی ،ذهنی له شور و شوق القا لند.
 چشمانداز موفقیت را با بیانی روشن ترسیم لند و هر چرخه از برنامهریقي استراتژیک را محک زده و
در مرحله اجراي استراتژي راهنباي عبل قرار گیرد.
بر این اساش چشم انداز اولیه ترسیم شده در مطالعات پایه طرح عبارت است از :
«در پرتو برنامهریقي دانشمحور مدیریت شاامري و مشااارلت فعال تبامی ذینفعان ،ضاابن بمره مندي از تبامی
پتانسیل هاي موجود در طرح هاي فرادست محدوده بازارآهن درافق طرح داراي ویژگی هاي ذیل خواهد بود:
محدوده بازارآهن در افق طرح ضبن امتقاج مومحدوده فعالیتها و خدماتاز یکسو ،عرصه و فضاي مورد نیاز
در راسااتاي اسااتقرار بورش نوین آهنآالت و فعالیتهاي وابسااته به آن را ایجاد نبوده و از دیگر سااو ،سااازمان
ف ضایی و ساختار داخلی آن ضبن برخورداري از ف ضاهاي شمري طراحی شده متنا س

با عبلکرد ،به دور از

هرگونه اغتشاش فضایی در راستاي نکم طراحی شده به منکور ارتقاي لیفیت محی سامان یافته است.
فعالیتهاي جاري در این عرصااه ضاابن برنامهریقي هباهنگ و ایجاد لاربريهاي واسا و رعایت غلبه عرصااه
هاي ساابق و باز و اصااول هبجواري ،امکان شااکلگیري بافت مسااکونی در فاصااله مشااخي از لانون فعالیت را
مبکن ساخته و ضبن ایجاد تعادل پایدار زیست محیطی ،ناسازگاري با سکونت را به حداقل رسانیدهاست».
در ادامه به منکور تدقیق چشاام انداز مقدماتی محدوده طرح و بر اساااش نتایج حاصاال از بررساای هاي صااورت
گرفته در ساااطح مطالعات و تحلیل برخی از لارالترها و ویژگی هاي بارز محدوده له سااامم بساااقایی در
چشم انداز طرح خواهد شد ارائه گردیده است.
 در افق طرح عبلکرد غال

محدوده طرح عبلکرد تجاري و پایه اقتصادي آن بر فعالیت هاي مرتب با

فروش و فرآوري آهن آالت در مقیاش منطقه لالنشمري تمران استوار خواهد بود.
 مرفولوژي اقتصادي محدوده بازار مبتنی بر بازرگانی و ارائه خدمات خرده فروشی در نکام عرضه و
تقاضاي آهن آالت و فرآورده هاي جنبی آن خواهد بود.
 مرفولوژي فرهنگی-اجتباعی محدوده بازارآهن با توجه به عبلکرد غال

محدوده مبتنی بر تقویت و

شکل گیري تشکل هاي سازمان یافته بر مبناي نکام لار و فعالیت موجود در محدوده بازار و سامان بخشی
تعامالت اجتباعی حول عناصر شاخي محدوده علی الخصو

مسجد بازارآهن استوار خواهد شد.
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 مرفولوژي لالبدي محدوده بازار در افق طرح بر اساش ویژگی هاي عبلکردهاي جاري در سطح بازار
متناس

با میقان و نوع فعالیت ها در راستاي تناس

سامان یابی مجدد یافته .این امر به خصو

بیشتر فرم لالبدي با عبلکردهاي جاري و متصور

در توسعه هاي آتی داخل بازار با استفاده از مضامین بومی و

الگوهاي لاربردي معباري ایرانی-اسالمی به منکور تناس هرچه بیشتر فرم لالبدي با فعالیت هاي جاري
بیشتر مشمود خواهد بود.
 سازمان فضایی بازارآهن در افق طرح در راستاي افقایش خوانایی محدوده مطالعاتی با توجه به پتانسیل
هاي موجود در سطح محدوده بازار تقویت گردیده است به گونه اي له ساختار فضایی محدوده ضبن
اتصال مناس

با ساختار فضایی منطقه به عنوان جقي از آن به ایفاي نقش فعال در ساختار فضایی

پیشنمادي پرداخته و از دیگر سو ضبن رعایت سلسله مرات
ساختاري متناس

عناصر تشکیل دهنده سازمان فضایی

با فعالیت و عبلکرد رایج در سطح محدوده بازارآهن به عنوان یک للیت واحد را

ایجاد نبوده است.
 شبکه دسترسی محدوده بازارآهن در افق طرح ضبن اتصال مناس
طریق تقویت و توسعه محورهاي سعیدآباد و بماران موج

به شبکه بقرگراهی شمر تمران از

هدایت بار ترافیکی محدوده به شبکه مذبور

گردیده و از دیگر سو با تقویت معابر داخلی محدوده خصوصا در محدوده جنوبی ضبن رعایت سلسله
مرات دسترسی در داخل محدوده بازار امکان ایجاد لوپ هاي دسترسی داخلی و اتصال مناس به شبکه
بقرگراهی پیرامون را فراهم ساخته است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته و پس از تبیین ویژگی هاي ا سا سی در تر سیم چ شم انداز ساماندهی محدوده
بازارآهن چشم انداز تدقیق شده طرح عبارت است از :
در پرتو برنامهريزي دانشمحور مديريت شهري و م شارکت فعال تمامي ذينفعان ،ضمن بهره مندي از تمامي
پتانسيل هاي موجود در طرح هاي فرادست محدوده بازارآهن در افق طرح داراي ويژگي هاي ذيل خواهد
بود:

 محدوده بازارآهن در افق طرح به عنوان یکی از مراکز اصلي استقرار واحدهاي فروش و فرآوري آهن
آالت در منطقه کالنشهري تهران با استفاده از دسترسي هاي مناسب به ساختار فضايي منطقه و شمر
تمران متصل بوده و به ایفاي نقش خود در سازمان فضایی منطقه و شمر تمران می پردازد.
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این محدوده با توجه به تقویت شبکه ارتباطی خصوصا ارتقاء محورهاي سعیدآباد و بماران امکان اتصال به

شبکه بزرگراهي شهر تهران را داشته و به لحاظ حبل و نقل مستقل از شبکه دسترسی داخلی منطقه سامان
یافته است.
 ساختار فضایی داخلی محدوده بازار با توجه به پتانسیل هاي موجود در جمت تقويت شبکه ارتباطي

خصوصا در محدوده جنوبی به نحوي تقویت گردیده له منجر به خوانايي و افزايش کارايي محدوده
گردد .این محدوده در افق طرح ضبن امتزاج محدوده فعاليتها و خدمات ،عرصه و فضاي مورد نیاز
در راستاي عبلکردهاي جاري خود را ایجاد نبوده است.
 سامان بخشی به تخلیه لاال در فضاهاي باز در لنار توسعه دروني متناسب با کارکردهاي جاري و ورود

فعاليت هاي پشتيبان به منکور بمره برداري بمینه از فضاهاي موجود ،منجر به تقویت و
ساختار فضايي واحد برخوردار از فضاهاي شهري طراحي شده متناس

شکل گیري

با عبلکرد و به دور از هرگونه

اغتشاش فضایی له در راستاي نکم طراحی شده به منظور ارتقاي کيفيت محيط سامان یافته است می-
گردد.
 فعالیتهاي جاري در این عرصه ضبن برنامهریقي هباهنگ و ايجاد کاربريهاي واسط و رعايت غلبه

عرصههاي سبز و باز و اصول همجواري ،امکان شکلگیري بافت مسکونی در فاصله مشخي از لانون
فعالیت را مبکن ساخته و ضبن ایجاد تعادل پایدار زیست محیطی ،ناسازگاري با سکونت در لبه هاي
مجاور بافت مسکونی را به حداقل رسانیدهاست.
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تدوين اهداف کالن

در این بخش از گقارش طرح ساماندهی اراضی محدوده بازارآهن و در ادامه روند مطالعاتی طرح پس از تدوین
چشااام انداز محدوده مطالعاتی در افق طرح و با عنایت به تحلیل هاي صاااورت گرفته اهداش لالن طرح از
چ شم انداز تو سعه ا ستخراج گردیده ا ست .اهداش لالن در حقیقت مق صد و و ضعیت نمایی مطلوب را له از
ارزش ها و آمال جامعه نشااات می گیرد بیان می دارد و تبام فرایند به ساابت تحقق و وصااول آن سااازمان داده
می شود .اهداش لالن طرح عبارتند از :
 افقایش تحقق پذیري طرح
 بمبود و تقویت شبکه ارتباطی
 بمبود و ارتقاء تاسیسات و تجمیقات شمري
 افقایش لارآمدي نکام لالبدي متناس
 افقایش تناس

با نقش محدوده بازار

فرم لالبدي با فعالیت ها و عبلکردهاي محدوده

 ارتقاء شاخي هاي لیفیت محی زیست
 تقویت سازمان فضایی محدوده طرح
 تقویت و انسجام سازمان بصري
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تدوين راهبردهاي دستيابي به اهداف کالن در سطح محدوده مستقيم مورد مداخله

در این مرحله از مطالعات طرح ساااماندهی اراضاای بازارآهن و به دنبال تبیین چشاام انداز و اهداش لالن طرح،
راهبردهاي دساااتیابی به اهداش لالن در ساااطح محدوده مطالعاتی ارائه گردیده اسااات .راهبردها آن دساااته از
تصااابیبات هساااتند له اهداش یک برنامه یا طرح را هباهنگ نبوده و راهماي اصااالی وصاااول به آنما را تعیین
می لنند .در واقب راهبردها ،جمت گیري و شاارای مناسا

براي حرلت به ساابت اهداش را نشااان می دهند .به

بیان دیگر اگر هدش ،مقصاادياسااتله میبایسااتی به سااوي آن حرلت لرد ،راهبرد یا اسااتراتژي نشاااندهنده
م سیرهاي ا صلی"مبکن" ا ستله طراح را به هدش نقدیک میگرداند .از این رو به م سیرهاي"مبکن" ا شاره
میشااود له معبوالً براي رساایدن به هدش چند مساایر اصاالی موسااوم به راهبرد وجود دارد .هر لدام از راهبردها
داراي محدودیت ها و امکانات خا

خود می باشاااد .از این رو در مراحل آتی مطالعات براسااااش امکانات و

محدودیتهاي موجود براي رساایدن به مقصااد مساایرهاي بمینه تعیین می گردد .در ادامه راهبردهاي مطرح ذیل
هریک از اهداش تبیین شده در مراحل مطالعات طرح ساماندهی اراضی بازارآهن ارائه گردیده است.
هدش افقایش تحقق پذیري طرح از طریق :
 جذب مشارلت ذینفعان
 توجه به القامات طرح هاي فرادست
 طراحی سازمان اجرایی توانبند
 مشارلت تشکل هاي موجود در فرآیند طراحی
 تجمیق سرمایه و منابب مالی مورد نیاز
 توجه به معارضات ملکی در ارائه طرح نمایی
 استفاده حدالثري از پشتیبانی قوانین موضوعه
هدش بمبود و تقویت شبکه ارتباطی از طریق :
 بمبود مسیر دسترسی وسایل نقلیه سنگین
 ارتقاء و تقویت معابر موجود
 ایجاد معابر جدید
 اصالح سلسله مرات

دسترسی

 افقایش لارایی شبکه معابر موجود
 تقویت دسترسی حبل و نقل عبومی به محدوده
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 تقویت دسترسی پیاده و ایجاد مسیرهاي پیاده در سطح محدوده
هدش بمبود و ارتقاء تاسیسات و تجمیقات شمري از طریق :
 اتصال به شبکه آب شمري
 رعایت حریم خطوت انتقال نیرو
 تقویت و اصالح شبکه جبب آوري آبماي سطحی
 اتصال به فاضالب شمري
 ایجاد زیرساخت هاي مخابراتی به منکور تقویت شبکه DATA
هدش افقایش لارآمدي نکام لالبدي متناس
 ایجاد و تقویت ابنیه متناس

با نقش محدوده بازار از طریق :

با اقلیم محدوده

 اصالح نکام بلوک بندي در سطح محدوده
 حفظ و تقویت قطعات درشت دانه موجود
 حفظ ،تقویت و توسعه لبی و لیفی فضاهاي باز
 مقاوم سازي ابنیه ناپایدار و تخریبی
 ایجاد لاربري هاي پشتیبان مورد نیاز محدوده بازارآهن
 حفظ و تقویت هبسانی لاربري هاي موجود در سطح محدوده مطالعاتی
هدش افقایش تناس

فرم لالبدي با فعالیت ها و عبلکردهاي محدوده از طریق :

 ورود عبلکردهاي جدید
 پاالیش عبلکردي فعالیت ها
 ایجاد فرم هاي لالبدي متناس

با عبلکرد (الگو سازي)

 تقویت و توسعه فرم هاي مطلوب لالبدي موجود
 تخری

و بازسازي فرم هاي نامطلوب لالبدي موجود

هدش ارتقاء شاخي هاي لیفیت محی زیست از طریق :
 لاهش آلودگی هاي محیطی
 ایجاد لاربري هاي حدواس و حریم سبق در پیرامون محدوده
 تقویت و توسعه فضاهاي سبق در سطح محدوده و حوزه پیرامونی
 حفظ و تقویت فضاهاي سبق خصوصی موجود در سطح محدوده
 تحدید فعالیت واحدهاي صنعتی و لارگاهی آالینده
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هدش تقویت سازمان فضایی محدوده طرح از طریق :
 تقویت و ایجاد سلسله مرات

عناصر سازمان فضایی

 حفظ و تقویت ارتبات مناس

عناصر سازمان فضایی

 حفظ و تقویت لبه هاي موجود محدوده بازارآهن
 پاالیش فضاهاي عبومی و ایجاد فضاهاي شمري واجد ارزش با توجه به جوهره فضاها
 ایجاد ساختار فضایی واحد
 تقویت خوانایی بافت
هدش تقویت و انسجام سازمان بصري از طریق :
 استفاده بمینه از فضاهاي سبق خصوصی

 حفظ ،ارتقاء ،پاالیش لریدورهاي دید به عناصر طبیعی و ارتفاعات البرز
 تقویت لریدورهاي دید به عناصر سازمان بصري
 ایجاد و تقویت عناصر نشانه هاي در سطح محدوده
 انسجام ،توسعه و تقویت فضاهاي سبق نواري
 ایجاد یک سیلوئت شمري خوانا از طریق لنترل نشانههاي ارتفاعی
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پااليش راهبردها در جهت دستيابي به راهبرد بهينه

در این بخش از فرآیند مطالعاتی طرح ساماندهی محدوده بازارآهن به دنبال ارائه راهبردهاي نیل به اهداش لالن
و چشاام انداز ترساایم شااده در مطالعات حاضاار و در جمت پاالیش راهبردهاي ارائه شااده به منکور دسااتیابی به
راهبردهاي بمینه از تکنیک  SWOTا ستفاده گردیده ا ست .هبانگونه له در بخش هاي مختلت گقارش نیق به
آن اشاره شده است این مدل مخفت نقات قوت ،1نقات ضعت ،2فرصت ها 3و در نمایت تمدیدات 4می باشد.
در این مدل پس از اینکه عوامل محیطی و درونی شاااناساااایی شاااده و عوامل للیدي از غیر للیدي تبیق داده
می شااود نمایتاً این عوامل تحت چمار عنوان تمدیدات و فرصااتما در مورد عوامل محیطی و نقات قوت و ضااعت
در مورد عوامل درونی دسااته بندي می شااوند .بعد از این مرحله تصاابیم گیري و انتخاب اسااتراتژي هاي بمینه
فرا می ر سد .بدیمی ا ست این انتخاب ها در یک محی پویا و دینامیکی عبل و عکس العبل پی در پی صورت
می گیرد و سرعت این والنشما بستگی به نوع فعالیتما دارد.
مدل فوق از یک ماتریس دو بعدي له در یک طرش آن عوامل داخلی (نقات قوت و ضاااعت)آنما و در طرش
دیگر عوامل خارجی (فرصتما و تمدیدات) لیست می شوند ،این ماتریس له در قال

جدول شباره ( )1-4نشان

داده شدها ست .در هریک تالقی دو تا از لی ست هاي عوامل با هم ن شانگر یک ا ستراتژي می با شد .با ا ستفاده از
نتایج آن راهبردها در چمار دسته  SO ،WO ،STو  WTارایه میشوند.
جدول شباره  -1-4ماتریس تحلیلی )(SWOT

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
نقات قوت )(Strength

نقات ضعت )(Weakness

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
فرصتها )(Opportunity

استراتژيهاي SO

استراتژيهاي WO

تمدیدات )(Threat

استراتژيهاي ST

استراتژيهاي WT

. Strengths
. Weaknesses
. Oppertunities
. Threats

1
2
3
4
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 - WT استراتژي هاي این دسته از محل تالقی نقات ضعت و تمدیدات شکل می گیرند .در این حالت
هدش از استراتژي  WTلاهش حتی االمکان نقات ضعت و تمدیدات می باشد و طرحی له بیشترین
عواملش در این خانه متبرلق باشد وضعیت جالبی نداشته و میقان تحقق پذیري آن تا حدود زیادي
لاهش می یابد.
 - WO استراتژي هاي این دسته از محل تالقی نقات ضعت و فرصت ها شکل می گیرند .هدش از این
استراتژي لاهش نقات ضعت و افقایش فرصتما است .در این حالت ویژگی هاي طرح به علت
برخورداري از ضعفماي اساسی امکان استفاده از فرصتماي بدست آمده را ندارد.
 - SO استراتژي هاي این دسته از محل تالقی نقات قوت و فرصت ها شکل می گیرند .مطلوب ترین
استراتژي ها به منکور تحقق طرح در این دسته قرار گرفته است .هر طراحی عالقبند است له هبیشه در
این موقعیت قرار گیرد تا بتواند از توانبندیما و فرصتما حدالثر استفاده را نباید.
 - ST استراتژي هاي این دسته از محل تالقی نقات قوت و تمدیدات شکل می گیرند .هدش از این
استراتژي ها استفاده بمینه از نقات قوت در جمت لاهش تمدیدات است .شایان ذلر است له در پاره
اي از موارد تمدیدات موجود منجر به از دست رفتن نقات قوت و عدم امکان استفاده بمینه از آنما می
شود.
در این بخش از مطالعات طرح ساااماندهی محدوده بازار آهن به منکور پاالیش راهبردها و ارائه راهبردهاي موثر
و اثربخش به منکور نیل به چشم انداز مطرح و دستیابی به اهداش ارائه شده با توجه به تحلیل هاي صورت گرفته
در بخش هاي پی شین مطالعات خ صو صا تبیین جدول  SWOTمحدوده بازارآهن ،راهبردهایی له بی شتر متکی
بر نقات قوت و فرصاات هاي موجود در سااطح محدوده مطالعاتی به منکور دسااتیابی به اهداش طرح می باشااند
انتخاب و ارائه گردیده است .به این منکور راهبردهاي  SOله از تالقی فرصتما و نقات قوت محدوده ناشی شده
اسااات به صاااورت لامل انتخاب گردیده اسااات و از میان راهبردهاي  STو  WOراهبردهاي بمینه له اتکاي
بیشااتري بر نقات قوت و فرصاات هاي شااناسااایی شااده در سااطح محدوده بازارآهن را دارا می باشااند به عنوان
راهبردهاي پاالیش شده ارائه گردیده ا ست .شایان ذلر ا ست له راهبردهاي  WTنیق با توجه به آن له امکان
اجرایی شدن در سطح محدوده مطالعاتی را با توجه به مطالعات صورت گرفته دارا نبی باشند از راهبردهاي بمینه
حذش گردیده است .با توجه به موارد ارائه شده نتایج حاصل از پاالیش راهبردهاي اولیه ارائه شده و دستیابی به
راهبردهاي بمینه در راستاي تحقق اهداش در جدول شباره ( )2-4ارائه گردیده است.
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جدول شباره  -2-4اهداش و راهبردهاي بمینه

راهبرد هاي بهينه

اهداف
جذب مشارلت ذي نفعان

توجه به القامات طرح هاي فرادست
طراحی سازمان اجرایی توانبند

افقایش تحقق پذیري طرح

مشارلت تشکل هاي موجود در فرآیند طراحی
تجمیق سرمایه و منابب مالی مورد نیاز
بمبود مسیر دسترسی وسایل نقلیه سنگین
ارتقاء و تقویت معابر موجود
ایجاد معابر جدید

بمبود و تقویت شبکه ارتباطی

اصالح سلسله مرات

دسترسی

تقویت دسترسی پیاده و ایجاد مسیرهاي پیاده در سطح محدوده
اتصال به شبکه آب شمري
بمبود و ارتقاء تاسیسات و تجمیقات شمري

رعایت حریم خطوت انتقال نیرو
تقویت و اصالح شبکه جبب آوري آبماي سطحی
اتصال به فاضالب شمري
حفظ و تقویت قطعات درشت دانه موجود

افقایش لارآمدي نکام لالبدي متناس

با نقش

محدوده

حفظ ،تقویت و توسعه لبی و لیفی فضاهاي باز
مقاوم سازي ابنیه ناپایدار و تخریبی
ایجاد لاربري هاي پشتیبان مورد نیاز محدوده بازار آهن
حفظ و تقویت هبسانی لاربري هاي موجود در سطح محدوده مطالعاتی
ورود عبلکردهاي جدید

افقایش تناس

فرم لالبدي با فعالیت ها و

پاالیش عبلکردي فعالیت ها

عبلکردها

ایجاد فرم هاي لالبدي متناس

با عبلکرد (الگو سازي)

تقویت و توسعه فرم هاي مطلوب لالبدي موجود
لاهش آلودگی هاي محیطی
ارتقاء شاخي هاي لیفیت محی زیست

ایجاد لاربري هاي حدواس و حریم سبق در پیرامون محدوده
تقویت و توسعه فضاهاي سبق در سطح محدوده و حوزه پیرامونی
تحدید فعالیت واحدهاي صنعتی و لارگاهی آالینده
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ادامه جدول شباره  -2-4اهداش و راهبردهاي بمینه

راهبرد هاي بهينه

اهداف
تقویت و ایجاد سلسله مرات
حفظ و تقویت ارتبات مناس

عناصر سازمان فضایی
عناصر سازمان فضایی

حفظ و تقویت لبه هاي موجود محدوده بازار آهن
تقویت سازمان فضایی

پاالیش فضاهاي عبومی و ایجاد فضاهاي شمري واجد ارزش با توجه به جوهره
فضاها
ایجاد ساختار فضایی واحد
تقویت خوانایی بافت
حفظ ،ارتقاء ،پاالیش لریدورهاي دید به عناصر طبیعی و ارتفاعات البرز
تقویت لریدورهاي دید به عناصر سازمان بصري

تقویت و انسجام سازمان بصري

ایجاد و تقویت عناصر نشانه اي در سطح محدوده
انسجام ،توسعه و تقویت فضاهاي سبق نواري
ایجاد یک سیلوئت شمري خوانا از طریق لنترل نشانههاي ارتفاعی
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59

ارائه نقشه پالن راهبردي و تعيين نقش پهنه هاي مختلف محدوده مستقيم مورد مطالعه

در این بخش از مطالعات و پس از پاالیش راهبردهاي ارائه شده ذیل اهداش لالن طرح و تبیین راهبردهاي بمینه
در راساااتاي نیل به اهداش لالن و چشااام انداز توساااعه اي طرح پالن راهبردي محدوده بازارآهن ارائه گردیده
است .پالن یا نقشه راهبرد طراحی شمري ،نقشه اي است دو بعدي و دیاگراماتیک له توزیب فضایی -جغرافیایی
راهبردهاي طراحی را ن شان می دهد و در آن الگوي للی تو سعه پی شنمادي در پنج الیه لاربري زمین و فعالیت،
حرلت و دسترسی ،فضاهاي هبگانی ،فرم لالبدي و منکر شمري ارائه گردیده است( .گلکار)1386 ،
هبانگونه له در بخش هاي پی شین مطالعات و خ صو صا چ شم انداز تو سعه اي طرح به آن ا شاره گردیده ا ست
محدوده بازارآهن در افق طرح داراي عبلکرد غال

تجاري بوده و این محدوده با توجه به عبور محور سعیدآباد

از مرلق آن و طرح تعریا و ارتقاء نقش عبلکردي محور سعیدآباد عبال به دو محدوده شبالی و جنوبی تقسیم
گردیده اساات .با توجه به راهبردهاي ارائه شااده به منکور تساامیل جریان ترافیک و ساااماندهی ساالسااله مرات
دسترسی در سطح محدوده بازارآهن ،یک لوپ اصلی در سطح محدوده مطالعاتی در نکر گرفته شده است له
عبال موج

هدایت بار ترافیکی و جریان حبل و نقل لاال از طریق محور سااعیدآباد گردیده اساات .محورهاي

مذلر عالوه بر هدایت بار ترافیکی محدوده به شااابکه بقرگراهی امکان اتصاااال مرالق خدماتی محدوده هاي
شبالی و جنوبی محدوده مطالعاتی را نیق میسر گردانیده است.
پمنه هاي موجود در مجاورت تقاطب محور سعیدآباد و خیابان بماران به عنوان یکی از دروازه هاي اصلی ورود به
محدوده بازارآهن امکان ایجاد فضاااهاي پشااتیبان و اسااتقرار خدمات دروازه هاي در راسااتاي پاالیش عبلکردي
محدوده مطالعاتی را فراهم ساخته است عالوه بر آن با توجه به اراضی شناسایی شده با قابلیت توسعه درون زا و
قرارگیري بخش قابل توجمی از محدوده فوق در مجاورت شااابکه اصااالی محدوده امکان شاااکل گیري ساااایر
فضاهاي مورد نیاز در راستاي ساماندهی فضایی محدوده بازارآهن فراهم گردیده است .نقشه شباره ( )1-4پالن
راهبردي محدوده مطالعاتی را نشان می دهد.

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن

نقشه شباره ( )1-4نقشه پالن راهبردي
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ارائه نقشههه پالن سههياسههتگزاري  (Policy Planبا توجه به نقشههه هاي توليد شههده در مرحله

تحليل وضعيت موجود

در این بخش از مطالعات و پس از ارائه پالن راهبردي در ساااطح محدوده بازارآهن با توجه به سااالساااله مرات
موجود در فرآیند هدایت و لنترل چند سااطحی طراحی شاامري و در راسااتاي تبیین چارچوب طراحی به منکور
ارائه سااند طرح جامب سااه بعدي در مراحل آتی مطالعات ،پالن ساایاسااتگقاري طرح با توجه به راهبردهاي مطرح
ارائه گردیده است.
بر این مبنا با توجه به رویه موجود در تدوین ا سناد طراحی شمري پس از تدوین اهداش لالن و راهبردهاي ذیل
آن مجبوعه اي از سیاست هاي راهبردي طراحی شمري از طریق تقاطب دادن اهداش مقبور و الیه هاي پنج گانه
فرم شمر تدوین گردیده است .شایان ذلر است له برخی از سیاست هاي مطرح در این بخش مکان مند نبوده و
نمایتا جمت ترجبه جامب فضایی -لالبدي سیاست هاي مقبور ،در سطح آتی مطالعات از طریق تدوین سه گقینه
طراحی مفمومی و انتخاب طراحی مفمومی بمینه ،صورت خواهد پذیرفت .نقشه شباره ( )2-4پالن سیاستگقاري
در سطح محدوده مطالعاتی بازارآهن را ارائه نبوده است.
هبانگونه له در نق شه پالن سیا ستگقاري محدوده طرح نیق به خوبی م شخي گردیده ا ست ساماندهی محدوده
مطالعاتی از طریق تقویت و ساماندهی عنا صر ا صلی ت شکیل دهنده سازمان ف ضایی در سطح محدوده مطالعاتی
میسر است .در این راستا با عنایت به تحوالت محدوده مطالعاتی بر مبناي مفروضات طرح هاي فرادست سعی در
تقویت ارتبات عناصاار تشااکیل دهنده سااازمان فضااایی در هریک از محدوده هاي شاابالی و جنوبی با اسااتفاده از
پتانسیل هاي ناشی از ایجاد مرلقیت و طراحی فضاهاي نکام مند به منکور ارتبات منطقی دو محدوده یاد شده در
قال

یک ساختار نسبتا واحد حول محور سعیدآباد گردیده است.

یکی از پتانسااایل هاي موجود به منکور دساااتیابی به انتکام مورد نکر بارگذاري مناسااا

در فصااال مشاااترک دو

محدوده شبالی و جنوبی نکیر تقویت دروازه هاي ورودي و ایجاد فضاهاي پشتیبان در اراضی قابل بارگذار حول
محور سعیدآباد و توجه به تقویت جداره هاي محور مذلور است.

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن

در نکر گرفتن لوپ هاي د ستر سی در محدوده هاي شبالی و جنوبی به منکور امکان ات صال منا س
موجود به محور سعیدآباد در لنار امکان اتصال لوپ مورد نکر در تقاطب بلوار طاووسی یکی دیگر از
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هاي موجود به منکور ایجاد للیت واحد در سطح محدوده بازارآهن است.
شایان ذلر ا ست له در طرح پی شنمادي ساختار واحد محدوده با ایجاد مرالق خدماتی حول ن شانه هاي شاخي
در محدوده شاابالی و جنوبی و ایجاد فضاااهاي پشااتیبان شاامري متصاال و نکام مند در سااطح هریک از حوزه ها
تقویت گردیده است.
در محدوده جنوبی با توجه به هبسااایگی محدوده مطالعاتی با بافت مسااکونی در مرزهاي غربی و جنوبی ضاابن
اتخاذ سیاست ایجاد لاربري هاي واس و حریم سبق سعی در پاالیش فعالیت هاي موجود در این بخش گردیده
اساات .حفظ و تقویت لریدورهاي بصااري و افقایش رویت پذیري عناصاار اصاالی سااازمان فضااایی از یکسااو و
پاالیش فضاهاي عبومی و ایجاد فضاهاي طراحی شده متناس
خوانایی بافت محدوده مطالعاتی خواهد داشت.

با عبلکرد از جان دیگر نقش بسقایی در تقویت

مطالعات تحلیل وضعیت موجود و تدوین چشم انداز -طرح ساماندهی اراضی بازار آهن

نقشه شباره ( )2-4نقشه پالن سیاستگقاري
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