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تاریخ پذیرش7931/ 02 / 09 :

چکیده
خیابانهای واقع در کالن شهرها به منظور تس يه ل عبور و مرور وسايل نقليه طراحي شدهاند .با افزايش تعداد وسايل نقليه و ظرفيت محدود
عبور و مرور سطح يك في خیابانها به شدت رو به كاهش است .ارتباط خیابانها با محيط زيست و اجتماع فراموش شده است و شرايط
نامطلوب و ناپايدار براي زندگي در خيابان و بافت اطراف بوجود آورده است .خیابان با برقراری مناسب تبادالت و ارتباطات کلیدی،
یتواند در حیات و سرزندگی فضاهای شهری بیشترین نقش را داشته باشد .خیابانهای اکولوژیک ،با در نظر
فضایی و اجتماعی شهر ،م 
گرفتن نيازهای اجتماعی ،اقتصادی و زيست مح طي ی جامعه مورد نظر ،سعی بر ايجاد زمینهی حضور کليه افراد دارد .وجود معيارهای
خیابانهای اکولوژیک ،خیابانهای همه شمول و خیابانهایی با يك فيت بصري و حسي و توسعه پايدار در شهر نيازمند طراحي خيابان
اکولوژیک شهري است .هدف از ارائه این مقاله در نظر گرفتن معیارهای مؤثر در برنامه ریزی خیابان اکولوژیک است که با مطالعات
تها و تهدیدهای خیابان آزادی را استخراج کرده و در نرم
تها ،ضعفها ،فرص 
میدانی و اسناد کتابخانهای و اینترنتی به دست آمدهاند قو 
افزار  Expert Choiceآنها را رتبه بندی نموده و در نهایت با استفاده از ماتریس  SWOTآنها را تحلیل نموده و راهبرد تدافعی در

برنامه ریزی خیابان آزادی بدست آمد .بنابراین استراتژیهای تعیین شده موقعیت بحرانی خیابان آزادی را از نظر اصول اکولوژیکی نشان
یهای شهری مورد توجه قرار گیرند.
یدهند که باید در برنامه ریز 
م 

واژگان کلیدی :برنامه ریزی اکولوژیک ،SWOT ،AHP،خیابان آزادی.
( -1نویسنده مسئول) hsadis.allahyari@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه شهرها نیازمند مداخالت جدیدی هستند که مهمترین آنها ایجاد زندگی هماهنگ با طبیعت اس  هب .ت ه نیم    
خاطر شهر اکولوژیک با نا مممهاایی ک زیر همانرب رد دراد ه ی اج یحارط و  ی هاگ       ویژه های یافته اس  ت ( ( Hu et al.,

ی در نظ هک دنوش هتفرگ ر
) .2016:79بدین معنی که شهرها باید به عنو نا اکوسیستمممه یا ی ی

هخرچ نآ رد

یعیبط       

ی ش یره
فرایندهای فیزیکی منابع وجود داشته باشد و در جهت حفظ کیفیت محیط شهری الزم است که فعالیتهای ی
ی نی  رهش ز ر حت ا ت    
یگیرنددد و جریانننه یا ی ی
مدیریت شوند .جریانهای فیزیکی عمده از شهرها نشات م 

تأثثیر ق رار

میدهند ،که این موارد باید مورد توجه قرار گیرد ،و مهمتر اینکه این جریانات بای س اب گنهامه د ا ری      ش کب ههههاای
ی -اقتص و یدا
زیست کره باشد .در جهت شناخت این موضوع ،شهرهای اکولوژیک با توجه به مالحظ عامتجا تا یی یی
اکولوژیکی طراحی میشوند که هدف آنها کاهش مصرف انرژی ،آب ،غذا ،اتالف انرژی گرمایی ،آلودگی هوا و غیره
است تا بتواند محیطی مناسب برای کار و زندگی فراهم کن  د ( ( .)Dong et al., 2016:1186از طرف رهش ی ه شخب ا    
یهای زمین را اشغال میکنند اما جای دادن درصد زیادی از جمعیت در این بخش کوچک موجب
کوچکی از خشک 
تأثیر زیاد آن بر زندگی ساکنان و همچنین گسترش آنها باعث تغییرات قابل تو  زا هدافتسا رد یهج ز ع و نیم و لما     
محیطی ،به ویژه در شهرهای بزرگ شده است و باعث بروز و ظهور مش هش ددعتم تالک رر رررنش رد یزاسرهش و ینی   
تمام ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و به ویژه کالبدی شهرها شده است .شهرها نیز ب ضرعم رد تدش ه    
تحوالت کالبدی ناشی از تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژیکی قرار گرفتهاند.
امروزه ،ساماندهی شهری در مقابله با روند نابهنجار توسعه شهری ،ضروری و اجتناب ناپذیر است (صالحی.) 1379 ،
در میان فضاهای مختلف شهر ،خیابانها از اهمیت ویژهای برخوردارند.
خیابان نه به عنوان یک معبر صرفًاًا فیزیکی ،بلکه به عنوان یک محیط اجتم  هتشاد تیمها یگنهرف و یعا و بلج 

    

مشارکت مردمی در حفظ و توسعه آن به خصوص از طریق راهکارهای برنامه ریزی بسیار مهم است (داع و داژن ی
امین زاده .) 57 : 1381 ،خیابانهای شهری که بخ لیکشت ار یرهش زاب یاهاضف زا یمهم ش        م ممیدهنددد ،نیازمند
ساماندهی و بهسازی در قالب نوینی هستند که تخریب محیط زیست را به ح دناسرب لقاد  ... ..در ای رظن رد اتسار ن    
ی ش یرما کیژولوکا یزیر همانرب بوچراچ رد یره
گرفتن مالحظات محیط زیستی در برنامه ریزی خیابانهای ی

     

ضروری است.
با شروع قرن بیست و یکم ،ایرانیان مشکالت شهری را بیشتر درک میکنند .با رشد سریع جمعیت تو لداعت ای نزا    
بین شبکههای شهری و الگوهای طبیعی از بین رفته و شبکههای شهری بر شبکههای اکولوزیکی آسیب پ طلست ریذ   
یافتند و موجب افت کیفیت و سالمت سیستمهای اکولوژیکی شدند که حیات خود شهر نیز ب .تسا هتسباو اهنآ ه     
شهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین کالن شهر کشور در چند دهه اخیر شاهد رشد فزایندهای بو و تسا هد

هب    

نحوی بی سابقه و شگفت آور ،مراحل توسعه و تحول شهری را در طول کمتر از نیم قرن پش هب و هتشاذگ رس ت    
کالن شهر تبدیل شده است (سیاح نیا و همکاران) 79 - 78 :6931 ،
این کالن شهر در دهههای اخیر با مشکالت زیادی مواجه شده است .بخش مهمی از معضالت زیست محیطی کالن
شهر تهران نتیجهی اوضاع نابسامان ترافیک و حمل و نقل شهر تهران است که در ارتب همانرب هوحن اب میقتسم طا      

برنامه ریزی اکولوژیک خیابان به منظور25 1 ...

ریزی و مدیریت شهری میباشد .به منظور مهار معضالت کالن شهر تهران الزم است که برنامه ری یز

خیابانننهای ی
ی

شهری منطبق بر اصولی باشند که موجب دستیابی به خیابان اکولوژیک و پایدار شوند.
یبردد .ای نادیم زا نابایخ ن    
خیابان آزادی به عنوان یکی از مهمترین خیابانهای شهر تهران از این معضالت رنج م مم 
آزادی در سوی غربی خیابان آغاز شده و در میدان انقالب پایان مییابد .این خیاب بایخ لامش رد نا ا ننن ننننه یا ی نوچ    
جیحون ،کارون و آذربایجان جای دارد و از خیابانهای مهم و مرکزی تهران و کانون راهپیماییه هب رهش نیا رد ا    
شمار میآید .خیابان آزادی از شرق توسط خیابان انقالب اسالمی و سپس خیابان دماوند ادامه پیدا میکند تا به جاده
هزار برسد و از غرب نیز توسط جاده مخصوص کرج به شمال و شمال غربی کشور میرسد .به عبارت دیگر خیابان
آزادی قسمتی از معبر طوالنی است که تهران را به دو بخ و یلامش ش

میسقت یبونج      م ممیکنددد .دو بزرگ مهم هار   

پایتخت ،یعنی یادگار امام و نواب ،خیابان آزادی را قطع میکنند .در امتداد این خیابان میدان آزادی وجود دارد که به
یکند زیرا مسافرانی که از فرودگاه مهرآباد و از بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
عنوان نماد شهر تهران عمل م 
به تهران وارد میشوند ،به عنوان نخستین نماد شهری ،با این میدان و بنای ویژه آن روبرو میشوند .در فض نایم یا   
نکاری شده بهصورت شش ضلعی ساخته شدهاست اما
بنای برج آزادی و مسیرهای پیرامون میدان نیز باغچههای چم 
این فضای سبزها به طور پیوسته در امتداد خیابان وجود ندارد و بیشتر به یک دسترسی تندرو تبدیل ش تیوه و هد   
خود را به عنوان یک خیابان تاریخی و سیاسی مهم از دست داده است .به همین دلیل باید در باز طراحی این خیابان
باید حداقل تقاطع با سواره وجود داشته باشد و نوار مناسبی از گیاهان در طول این مسیرکاشته شود تا بدین صورت
اتصال فضاهای طبیعی و ساخته شده به منظور شکل گیری یک سامانه کلی ممکن گردداز جایگاه ویژهای ب ظاحل ه   
افتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برخوردار است .به همین دلیل الزم است برنامه ریزی این خیابان به گونهههای
انجام گیرد که هم تردد را تسهیل کنند و هم رضایت مردم را به دست آورد .در این خصوص برای پیشگیری از بروز
عوارض و حل و فصل مسائل شهری ،اجرای اصول برنامه ریزی اکولوژیک در مدیریت ش ط روظنم هب یره ر یحا     
اکولوژیک خیابان آزادی میتواند مفید واقع شود .اخذ نظرات متخصصین حوزه برنامه ریزی شهری ،طراحی مح طی
یتواند به اقدامی مؤثر توسط تصمیم گیران و مجریان بینجامد.
زیست ،طراحی فضای سبز و مهندسی محیط زیست م 
در این خصوص ،این پژوهش در صدد بوده است که معیارهای مؤثر در برنامه ریزی خیابان اکولوژی ییاسانش ار ک   
نماید و به تجزیه و تحلیل موقعیت کنونی این خیابان بپردازد.
بنابراین هدف این پژوهش پاسخ به این سؤاالت است :نقاط قوت ،ض ،فع

تهاا و تهدی یدازآ نابایخ یاهد   
فرصت ت

کدام ها هستند؟ این خیابان را از نظر اصول اکولو د رارق یتیعقوم هچ رد یکیژ ار همانرب رد یژتارتسا مادک و ؟د        
یهای شهری برای این خیابان باید مد نظر قرار گیرند؟
ریز 
فرضیهها
تها و تهدیدهای خیابان آزادی
امکان شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
امکان شناسایی موقعیت خیابان آزادی با توجه به استراتژیهای تعیین شده
امکان برنامه ریزی خیابان اکولوزیک برای خیابان آزادی
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پیشینه
در جدول  1پیشینه تحقیق در زمینه موضوع مربوطه آورده شده است.
جدول شماره  -1پیشینه تحقیق
عنوان

س ال

نویسنده (گان)

1931

لیال کوکبی

با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،متون تخصص  یسررب فلتخم ی و هرایعم  ای      تأثثیر گ راذ

نگرشی بر تنوع فرهنگی اجتماعی اس زا هدافت

حسن ایزدی خرامه

شناسایی شدهاند و از این طریق مطلوبیت فضای شهری ذکر شده از لحاظ توانایی برقراری حی تا

فضا؛ مطالعه مو دنلب غاب یطخ کراپ یدر      

رحمت اله عبداللهی

و سرزندگی از جنبههای مختلف بررسی کردهاند.

بهناز امین زاده

با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،و به منظور دستیابی به مفاهیم پایداری ،سرزندگی و حی تا

حی رد یعمج تا

،هار زبس یمومع یاضف    

    

شیراز

نتایج علمی

رقیه سلیمانی

مالحظ طیحم تا ی یزاسهب و یحارط رد          

1381

توسعه شاخصهای پایداری شبکه سبز راههاا

1389

خیابانهای شهری
بر اساس اصول بوم شناسی سیمای سرزمین

فرامرز داعی نژاد

شهری ،اصولی را در طراحی خیابانهای شهری ارائه دادهاند.

شهیندخت برق جلوه

با استفاده از روش تطبیقی -استنتاجی ،ضمن مقایسه توسعه شاخصهای پایداری در رویکرده یا

نغمه مبرقعی دینان

برنامه ریزی و برنامه ریزی بوم شناختی ،به شاخصهاای جدی اپ یزیر همانرب یارب ید ی راد ی      
طهای طبیعی و شبکه سبزراه های شهری دست یافتهاند.
مح ی 

ی س زب راههاای
بررسی چگونگی برنامه ریزی ی

1931

الیا وطن پرست

شهری

جعفر اوالدی

(مطالعه موردی :منطق دزای ه هه ههه ش نالک یره   

مرتضی اکبری

ی () ،GISراهکاره یا ی تهج رد    
با استفاده از روش تحلیلی  AHPو سیستم اطالعات جغرافی یا ی ی
برنامه ریزی سبز راههای شهری ارائه دادند که این روش منجر به پیشنهاد سبزراهی به طولی حدود
 11.5کیلومتر گردیده است.

شهر مشهد)
ی ش یره
بررسی مقایسهای کیفیت خیابانهای ی
ته یعم ساسا رب نار ا نابایخ یاهر

4931

         ممت زا   

(مطالعه موردی :خیابانهای انقالب ،کش زروا
و فاطمی)
مروری بر ارزیابی روشهای شهر اکولو کیژ ی ی
ی

حرک تمس هب ت

محمدجواد امیری

هرخیابان و تحلیل دادهها با استفاده از روش  AHPبه این نتیجه رسیدند ک رد زرواشک نابایخ ه   

رسول افسری

بتری بر خوردار است.
مقایسه با خیابان فاطمی و انقالب از کیفیت مطلو 

6102

5102

Mei-Chih Hu
Jessica Lagerstedt
Wadin
Hsien-Chen Lo
Jian-Yuan Huang

4102

Jianguo Wu

درسهایی از سه شهر آسیایی

اکولوژی شهری و پایداری :موقعیت علوم و

پیمان گلچین

Huijuan Dong
Tsuyoshi Fujita
Yong Geng

با تاکید بر یکپارچگی آن

ژولوکا یاهرهش ی :یک           

ی ا سر م عرب

بر اساس روش توصیفی – تحلیلی میزان اهمیت عوامل تأثیر گذار ب  ناصصختم رظن ساسا ر و   
جمع آوری اطالعات از خیابانهای مورد مطالعه ،از طریق برداشت میدانی و تکمیل پرسش رد همان

جهت گیری آینده

Sino-Dutch

3102

Shenzhen

توسعه اکولوژی ش مولع اب طابترا رد یره    
شهری

) ،(CF) ،(EFتجزیه و تحلیل انرژی و تحلیل سود و هزینه یک رهیافت جامع را ارائه دادهاند که
میتواند مشکالتی را که هرکدام از روشهای ذکر شده به تنهایی با آن رو به رو هستند را در یک
شهر اکولوژیک حل کند.
رهیافتهای مختلف را برای ساختن شهر اکولوژیک بررسی کردهاند این رهیافتها شامل اس هدافت
از رویکردهای ملی ،حضور مقامات محلی و تعامل با شهروندان بوده است که هدف آن شیازفا ه   
بهره وری ،اقتصاد و اثربخشی در ساخت شهر اکولوژیک بوده است.
یک ایده مفهومی برای ارتباط بین تنوع ،فرآیندهای اکوسیستم ،خدمات اکوسیس ناسنا شقن و مت    
در لنداسکیپ شهری ارائه دادهاند و نشان داد اندکه همانطور که منظر شهری در طول زم یغت نا یر   

توسعه ریشهای چهارچوبهای س :یهدنامزا
مطالع کیژولوکا رهش ه       

با استفاده از مرور کلی ش ز طیحم یرادیاپ یبایزرا شور ش ی تس      

ش  لما (()،(LCA) ،IOA
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یکند این ارتباطات نیز تغییر میکنند.
م
با در نظر گرفتن برنامههای کشورهای مختل  یاهرهش یحارط رد ف ا تن نیا هب کیژولوک ی هج

      

رسیدهاند که یک برنامه ترکیبی میتواند نتیجه مطلوبتری را ارئه دهد.

یتوانددد
در این مقاله نویسندگان به این نتیجه رسیدهاند که در اکولوژی شهری اجماع و کل نگری م 
بهتر پاسخ گو باشد چرا که تصمیم گیری باید بر اساس روابط پیچیده اجتم و یداصتقا ،یعا

موب   

شناختی صورت گیرد.

شهر تهران کالن شهری است که با جمعیت رو به رشد خود و افزایش تراکم ساخت و ساز و تودههای ساختمانی از
این قاعده مستثنی نیست .ساخت و ساز و توسعه شهر تهران به علت اندک بودن زمینهای مناسب برای این منظور،،
سبب تقابل توسعه با ساختار طبیعی شهر گردیده و عناصر اصلی در ترکیب طبیعی تهران ،بههه سودد ام کا ننن و مراکززز
شهری و فضاهای عمومی مانند خیابانها دچار خسران و نابودی شدند (امین زاده .) 54 : 1381 ،از طرفی بخش مهمی
یباید نتیجه همین اوضاع نابسامان ترافیکی شهر دانست.
از معضالت زیست محیطی شهر تهران را م 
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بررسیهای تاریخی توسعه شهر تهران نشانگر آن است که احداث و تعریض خیابانهای جدید به عنوان مهمممترررین
ابزار نوسازی شهری مورد توجه بوده است (امین زاده .) 53 : 1381 ،خیابانهای عریض و مس یقت ممم در دل بافتتتهاای
ارگانیک و بهم پیچیده کالبد جدیدی از شهر را معرفی میکنند .بسیاری از معابر کنونی تهران بدون طی روند تکامللل
ب نابس اما ننیهای ی
ی
تدریجی و بر اساس تصمیم گیریهای فردی شکل گرفته و در نتیجه فقدان وجودد سلسلههه مراتب ب
ن
ترافیکی را سبب شده است .این نابسامانیها موجب بروز معضالت زیست محیطی در خیابانهای شهر شدهانددد .این ن
معضالت بیشتر عملکردی و کمتر ساختاریاند .از جمله این خیابانها خیابان آزادی تهران است ک تیعقوم یاراد ه   
سیاسی ویژهای است.
بررسی محدوده مورد مطالعه
خیابان آزادی ،خیابانی در غرب تهران است که از میدان آزادی در سوی غربی خیابان آغاز شده و در میدان انقال ببب
پایان مییابد .در دوره پهلوی این خیابان آیزنهاور نام داشت که از نام یکی از رؤسای جمهور آمریکا گرفته شده بود.
این خیابان در شمال خیابانهایی چون جیحون ،کارون و آذربایجان جای دارد و از خیابانهای مهم و مرکزی ته ار ننن
یآید.
یها در این شهر به شمار م 
و کانون راهپیمای 

شکل  -1موقعیت جغرافیایی خیابان آزادی تهران

چهارچوب نظـري ا ـي ن تحق ـي ق بـا اسـتفاده از روش کتابخانهای و مرور نوشتههای تخصص يـ مربـوط ب نابايخ هـ   
تع يي ن شده است .اين تحقيق از نوع روشهاي ارزيابي است و از لحاظ انجام آن ،توصيفي و تحليلي است كه در آن به
یپردازد .همچن يـ ن عوامـل تاثيرگذار شناخته ش هد
توصيف و بيان عوامل تاثيرگذار در دستيابي به خيابان اکولوژیک م 
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صهای مرتبط با هر مع ندوـمن يدنب هتسد و راـي      آنهاا
در چهار معيار دسته بندي شـده است تا با شناسا يي شاخ 
ام ـك ان ارز ـي ابي و اولو ـي ت بندي آنها را براي نيل به خيابان اکولوژیک فـراهم گـردد .در اين روش تحل ـي ل سلس هلـ
ک در يرهش ياـضف كي    
مراتبی ( AHP) 1بـراي تع يـي ن وزن معیارها و سهمي كه در دستيابي به خياباان اکولوژیک ک
دارند ،استفاده شده است .انجام تحليل به ا ـي ن روش ،به وسيله نـرم افـزار  Expert choiceصـورت گرفته است .به
منظـور جمـع آوري اطالعـات مـورد نياز ،مقايسات زوجي معيارها و زير معيارها به كم كـ

34نف ياــضعا زا رــ   

ه ــي ات علم يــ و كارشناس ــ ان متخصص كه در حوزهی برنامه ريزي شهري ،طراح يـ محيط زيست ،طراحي فضاي
سبز و مهندس يـ مح يـ ط زيست تخصص داشتهاند صو  تـسا هدش هتفرگ تر و شزرا ياــنبم 

يراذــگ        آنهاا

ت .براای
براس ــ اس تجرب ــي ات و مطالعات آنها بوده است .در نهايت ميزان اهميت هـر از معيارها بدس سا هدمآ ت تتت تتت
ارزیابی عوامل داخلی با استفاده از ماتریس  IFEو همچنین ارزیابی عوامل خارجی با استفاده از ماتریس  EFEاق ماد
شده است .در این مرحله نمره نهایی حاصل شده از هریک از ماتریسهای ی نهد ناشن ،هدش دا ده عون  تیعضو       
سازمان نسبت به عوامل داخلی و خارجی برنامه ریزی اکولوژیک است .در مرحله بعد ،با استفاده از لیست قوتهاا،
ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای عمده فعالیتهای این خیابان به تشکیل  2SWOTاقدام شد .سپس از مقایس طاقن ه   
قوت داخلی و فرصتهای خارجی استراتژی  SOو از مقایسه نقاط ضعف داخلی با فرصتهای موجود در خارج از
ی STو از مقایس طاقن ه   
سازمان ،استراتژیهای  ،TOاز مقایسه نقاط قوت داخلی ب ژتارتسا ،یجراخ یاهدیدهت ا یییی یییی
یهای
ضعف داخلی با تهدیدهای خارجی ،استراتژی  WTمشخص شدند .در مرحله آخر ،جذابیت و اولویت استراتژ 
منتخب ،با استفاده از نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و تشکیل ماتریس  SWOTمشخص شد.
تدوین معیارهای برنامه ریزی اکولوژیک
بر اساس مطالعات کتابخانهای و مرور ادبيات موضوعي تحقيق و مطالعات ساير پژوهش ارگ ننن جه زیر همانرب ت ی    
اکولوژیک خیابان آزادی سه معیار بوم شناختی ،محیط شناختی و انسان شناختی در نظر گرفته شده اس رایعم هک ت    
انسان شناختی دارای سه شاخه اقتصادی ،اجتماعی -سیاسی و فرهنگی میباشد که در جدولی ب هدمآ ریز حرش ه     
است .با استفاده از این معیارها در نهایت عوامل اصلی داخلی و خارجی استخراج شدهاند و در جدول  SWOTمورد
استفاده قرار گرفتهاند.
جدول شماره  -2معیارها و زیر معیارهای برنامه ریزی اکولوژیک
زیرمعیار

معیار

محدودههای سبز

بوم شناختی

آ ب و خ اک
توپوگرافی
اقلیم
تها (دفن زباله_ آب _ برق _ تلفن و)...
شبکه زیرساخ 
کاربریها
آالیندهها

محیط شناختی

مبلمان شهری
عناصر کالبدی_ فضایی

1. Analytic hierarchy process
2
Strengths, weaknesses, opportunities, and threats
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مکانهای اقتصادی
تجاری و مختلط
تراکم جمعیت
اجتماعی _ سیاسی

تحرکات سیاسی
کاربریها
مکان گردهمایی و تجمعات اقشار مختلف جامعه
عناصر هویتی

فرهنگی

حس مکان
خاطره جمعی

استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی )(AHP

همانطور که یک عارضه در دنیای واقعی از بر هم کنش و اثر متقابل با یک سری عوامل و اجزای دیگر م ممیباشددد و
یباشد ،بنابراین برای مدل سازی پدیدهها باید عوام و یلصا ل
بررسی همه آنها مشکل و در واقع غیر ممکن م 

تأثثیر

گذار بر پدیدهها شناسایی شوند .بعد از شناسایی هر یک از معیارها بر حسب اهمیت نسبی و میزان تأثثیر هری زا ک
آنها در تعیین پدیده مورد نظر باید وزن خاصی داده شود (جعفریان مقدم .)1931
بنابراین تکنیکهای تحلیل چند معیاری ) (MCAابزار خوبی برای بحث کردن با پدیدههای پیچیده میباشددد ک هب ه   
برنامه ریزی بهبود میبخشد (بخشایش .):4931،این روش یکی از روشهای ارزیابی و وزن دهی ،با اس مرن زا هدافت
اف راز     Expert Choiceاس ر هک توش رد نآ یلصا

لاس   

       977 1توسط    Saatyپیش  دش داهن وزا یکی هزورم ا      

  

تکنیکهای خوب برای وزن دهی میباشد که برای حل مسائل چند معیاری پیچیده طراحی شده است و خصوصیت
اصلی آن بر اساس مقایسات دو به دو میباشد .برای محاسبه وزن فاکتورها با استفاده از  AHPمق هژیو راد و ادرب ر    
ویژه از ماتریس مربعی تقدم معیارها محاسبه میشود که شامل کمی کردن اطالعات ارزش برتری یک فاکتور نس تب
یباشد( .بخشایش .)4931
به فاکتور دیگری م 
روش SWOT

ماتریس  ،SWOTکاربردهای زيادی در ميان مديران وبرنامه ريزان استرات كيژ

دارد .اين ابزار تحليلي از عوامل مهممم

داخلي و خارجي براي ايجاد استراتژیهایی كه ممكن است مورد توجه قرار گیرند استفاده میگردد .بههه طوررر كلي،،
ن اس دافت ه ه
ی ممكن ن
اين ماتريس عوامل داخلي و خارجي را با هم پيوند میدهد و به عنوان پایهای براي اس تارت ژژژ یهای ی
میگردد .اين مدل ،مخفف چهار عامل تحليل است که عبارتند از قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها .به طوری که
تحلیل نقاط قوت و ضعف در محیط درون و تحلیل فرصتها و تهدیدها در محیط بیرون انجام میشود .ربراك دد مدللل
 ،SWOTمقايسه فرصتها و تهديدات كليدی خارجی با ضعفها و قوتهای داخلي است .ايننن الگوهاا منجررر بههه
یشود كه در نمودارهای ذيل نشان داده شدهاند (قهفرخی.) 65 :1931،
استراتژیهایی م 
تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE

پس از بررسی عوامل داخلی مهمترین عوامل فهرست میشوند .تعداد این عوام نیب دیاب ل      01تا  20باش نیا .د   
عوامل باید در برگیرنده مهمترین نقاط قوت و ضعف سازمان باشند .تهی ریز لحارم لماش سیرتام نیا ه
(قهفرخی:) 66 :1931 ،
یشوند.
 -1ابتدا نقاط قوت وضعف نوشته م 

     است
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یشود .از صفر (اهمیت ندارد  9تا (1بسیار مهم است).
 -2به این عوامل ضریب داده م 
 -3به هریک از عاملها نمره  1تا  4داده میشود .نمره  1بیانگر ضعف اساسی ،نمره  2ضعف کم ،نمره  3بیانگرنق هط
یباشد.
قوت و نمره  4نشاندهنده قوت بسیار باالی عامل مورد بحث م 
یشود.
 -4برای تعیین نمره نهایی هر عامل ،ضریب هر عامل در نمره ان ضرب م 
یشوند.
 -5مجموع نمرههای نهایی هر عامل محاسبه و نمره نهایی سازمان مشخص م 
 -6در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی اگرنمره نهایی از  5.2بیشتر باشد ،به ترتیب نقاط قوت از نق رتشیب فعض طا    
است و اگر جمع نمرههای نهایی از  5.2کمتر است ،نقاط قوت از نقاط ضعف کمتر است .در ج ود للل ي ككك و دو بههه
ی در برنام یزیر ه   
ترتيب ،مهمترین عوامل كليدی خارجي و داخلي ليست شده است كه در جدول  1عوامل داخلی ی
ت .درجههه بندی ی
ی
ی بیاننن گردیدهه است ت
اکولوژیک خیابان آزادی مد نظر قرار گرفته ودر ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ی
قوتها و ضعفها به این ترتیب است :قوت قوي  ،4قوت ضعيف  ،3ضعف شديد  1وضعف ضعيف  2م ممیباشددد..
سپس از حاصلضرب وزن در درجه ،امتياز وزني حاصل میگردد .از مجموع امتياز وزني ،كل نمره مربو ط به عوامللل
داخلي حاصل میگردد به طوری که میانگین این نمرات  5.2و حداکثر میزان آن  4است ..حال اگر این عدد باالتر از
 5.2باشد يعني برنامه ریزی اکولوژیک از نقطه نظر عوامل داخلي در شرايط مطلوبي قرار دارد.
ت و تهدیددد خیاب ا یدازآ نا ززز
ط فرصت ت
 -7سپس در جدول شماره ( )4یا ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی مهمترین نقاط ط
منظر برنامه ریزی اکولوژیک آورده میشود .درجه بندی فرصتها و تهديدات به اين ترتيب میباشد :فرصت ع یلا ،،
فرصت ضعيف  2،1و  ،3همچنين تهديد خيلي جدي نمرهاش  1و تهديد كم نمرهاش  4است .اين عوامل به صورت
ل وزن مربوطههه نوشتههه
كمي بيان شد ه اند تا از هر گونه سوء تعبير و قضاوتهای شهودي پرهيز گردد .در نهايت كل ل
میشود .اگر اين عدد باالتر ازمیانگین ( )5.2باشد ،يعني از مزايای فرصتهای خارجی به درستي استفاده نموده ه و از
تهديداتي كه سازمان با آن روبه رو است پرهيز میگردد .باالترين وزني كه میتوان بههه مجموععع عوامللل داده شودد 4
یباشد.
م
یافتههای تحقیق به شرح زیر آورده شده است:
نتایج
تحلیل معیارها و استخراج عوامل اصلی داخلی و خارجی
با توجه به مطالب ذکر شده بر اساس معیارهای تدوین شده برای برنامه ریزی استراتژیک ک سا رب ه اس علاطم  ات     
میدانی جمع آوری شده است در زیر جدولهای مربوط به عوامل اصلی داخلی و عوامل اصلی خ هدش هئارا یجرا    
است که در این جدولها نمرههای  1تا  4بر اساس نظر  8کارشناس ارشد محیط زیست تدوین شده است.
جدول شماره  -3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
عوامل اصلی داخلی
ردیف

نقاط قوت

ضریب

1

تجاری بودن مکان

0.042

2
3

نمره
3

نهایی
0.126

فضای فرهنگی

0.057

3

0.171

خاطره جمعی

0.029

3

0.087
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4

مکانی برای رویدادهای سیاسی

0.095

2

0.190

5

یها
یکدستی کاربر 

0.040

3

0.120

6

حضور عناصر شاخص (میدان آزادی ،فرودگاه مهرآباد ،ترمینال غرب)

0.034

نقاط ضعف
1

ازدحام جمعیت ناشی از مکانهای تجاری

2

عدم رعایت تناسبات فضایی

3

کمبود پارکینگ

4

کمبود لکههای سبز

5

0.089
0.084
0.066
0.038
0.061

انواع آلودگی (بصری _ حرارتی و)...

6

نبود هویت

7

از بین رفتن نظم فضایی

8

از بین رفتن مقیاس انسانی

9

فرسودگی بافت قدیمی

10
جمع

تقابل انسان و ماشین

0.062
0.095
0.089
0.098
0.016

3

0.102

2

0.178

2

0.168

3

0.198

3

0.114

3

0.183

3

0.186

2

0.190

2

0.178

2

0.196

4

0.064
2.451

1
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جدول شماره  -4ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
عوامل اصلی خارجی
ردیف

ته ا
فرص 

ضریب

نمره

نهایی

1

امکان افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی

0.100

3

0.300

2

امکان استفاده از فضای فرهنگی

0.046

3

0.138

3

امکان ایجاد اشتغال

0.011

3

0.033

4
5

امکان افزایش انعطاف پذیری در فضا

0.021

3

0.063

ایجاد سرزندگی در فضا

0.025

3

0.075

تهدیدها
1

ساخت و ساز بی رویه

0.603

2

2

1.206

تهای فضایی
کاهش مزی 

0.015

4

0.06

3

افزایش بزهکاری

0.024

4

0.096

4
5
جمع

افزایش بیماری

0.033

3

0.099

ایجاد سردرگمی در محیط

0.022

4

0.088

1

2.158
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بر اساس جدولهای فوق جمع عوامل اصلی داخلی پس از ضرب نمرهها در ضریبها برابر  51 4 2.و جم لماوع ع   
اصلی خارجی پس از ضرب نمرهها در ضریبهای انها برابر  2.158میباشد .بنا براین ضعفها از قوتهاا بیش و رت
فرصتها نیز از تهدیدها بیشتر است و این به معنای موقعیت تدافعی خیابان آزادی از منظر برنامه ری کیژولوکا یز   
است (شکل .)2
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شکل شماره  -2نمودار تجزیه و تحلیل  SWOTدر برنامه ریزی اکولوژیک خیابان آزادی
جدول شماره  -5ماتریس  SWOTبرای برنامه ریزی اکولوژیک خیابان آزادی
راهبردها

مح طی      
خارجی

محیط داخلی

فرصتها

)(O

تها ()S
قو 

ضعفها ()W

راهبرد ()SO

راهبرد ()WO

 .1امکان ایجاد اشتغال با تمرکز بر تجاری بودن مکان S1O3
 .2ایجاد سرزندگی در فضا با کم یگنهرف یاضف زا نتفرگ ک     

موجود در محدوده S2O5

 .3بهبود عملکرد حمل و نقل عمومی به جه گدولآ شهاک ت ییی ییی
ی

 .3امکان افزایش انع ریذپ فاط ی هب اضف رد  روضح هطساو
عناصر شاخصS6O4

     

یها S5O3
 .4امکان ایجاد اشتغال با توجه به یکدستی کاربر 
 .5ایجاد سرزندگی در فضا با تأکید بر عناصر شاخص S6O5
تهدیدها

()T

 .1ایجاد سرزندگی در فضا با افزایش لکههای سبز W4O5

 .2ایجاد سرزندگی در فضا با افزایش تناسبات فضاییW2O5

راهبرد ()ST

W5O1
 .4افزایش انعطاف پذیری در فضا با کاهش تقابل انسان و ماشیننن
W10O4
 .5امکان ایجاد اشتغال با ترمیم بافت قدیمی ساختمانها W9O3
راهبرد ()WT

 .1افزایش مزیتهای فضایی با تأکید بر عناصر شاخص S6T2

یها W5T4
یها با تمرکز بر کاهش آلودگ 
 .1کاهش بیمار 

 .2کاهش سردرگمی در محیط با کمک گرفتن از فضای فرهنگی

 .2کاهش ساخت و ساز بی رویه به منظور اف یاضف مظن شیاز

S3T3

ش ها ا
 .4کاهش سردرگمی در محیط با کاهش حضور دست ف ور ش ش

S2T5
 .3کاهش بزهکاری با زنده کردن خاطره جمعی

W7 T1
 .3کاهش سردرگمی در محیط با ارتقاء لکههای سبزW4T5

یی ییییی

W1T5
 .5کاهش بزهکاری با افزایش حس هویت
W 3T6

منبع :یافتههای پژوهش

بحث و نتیجه گیری
بدین ترتیب در این تحقیق پس از بررسي نتايج ،عوامل تأثیر گـذار در خصـوص دسـتيابي بـه خيابـان اکولوژیک در
جهت اثبات فرضیات تحقیق شناسایی شد .اين عوامل تأثیر گذار براي نيل به هدف مورد نظ بوچراهچ ساسارب ر
نظري در سه معيار بوم شناختی ،محیط شناختی ،انسان شناختی قرار گرفته و توسط كارشناسان مقايسات زوجي بين
آنها صـورت گرفت .كه توسـط روش  AHPوزن ده يـ شـدند .در نهايت ب كـي رـه نزو ندـش صخشم ا زا   
معيارهـا و زيرمعيارها كه توسـط كارشناسـان مقايسـات زوج ا دوب هتفرگ تروص يـ و يدنب تيول

ب نيـ

  

      آنهاا

صـورت پذيرفت .اين مقايسات زوج يـ و وزنها تو سـط كارشناسان و نرم افزار Choice Expertبه دست آمـد اين

برنامه ریزی اکولوژیک خیابان به منظور331 ...

تحقيق ،ارزيابی مزايای تجزيه و تحليل  SWOTدر برنامه ریزی اکولوژیک خیابان آزادی شهر تهران پرداخته شد .بر
س ، SWOTتص میم
این اساس تجزیه و تحلیل موقعيت كنونی اين خیابانها صورت گرفته اس ا هدافتسا .ت زز ززز م یرتا س س
قتر از آن چیزی که
یکند تا به تأثیر عوامل بیشتر فکر نمایند و موقعیت را به صورت دقیقتر و عمی 
گیران را مجبور م 
ی صو و هتفرگ تر
به تنهایی نشان میدهد تجزبه و تحلیل نمایند بنابراین .با توجه به تجزیه و تحلیلللهای ی

سیرتام    

ت
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی خیابان آزادی ،چون نمره به دست آمده از عوامل داخلی  2. 451و نمرهه بههه دست ت
ک خیاب رد یدازآ نا
ت اس یژتارت ک ک
آمده از عوامل خارجی  2.158میباشد ،طبق اصول برنامه ریزی اکولوژی یعقوم ،ک تت تت
تها بیشترهستند.
تها و فرص 
یگیرد زیرا ضعف و تهدیدها به ترتیب از قو 
منطقه تدافعی قرار م 
بنابراین استراتژیهای تعیین شده در جدول شماره  5موقعیت بحرانی خیاب یکیژولوکا لوصا رظن زا ار یدازآ نا     
یهای شهری مورد توجه قرار گیرند.
یدهند که باید در برنامه ریز 
نشان م 
از آنجاییکه امتیازات ضعف و تهدیدها در منطقه مورد مطالعه بیشتر از قوتها و فرصتهاا م ممیباشددد پ نیاربانب س   
یباشد.
استراتژی ما از نوع تدافعی م 
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