تحلیل وضعیت :نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهديدها ( ( SWOT

ساختار

طبیعی

کالبدی

جمعیتی

اجتماعی

عملکردی

*وجود محالت مسکونی اصيل و با
هويت در منطقه.
*وجود محورهای مجهز شهری ولی
عصر ،شريعتی و بلوار ميرداماد و نقش
مؤثر آنها در استخوانبندی منطقه.
*باال بودن سطح

*امکان استفاده از اراضی کاربری های

نقاط
قوت

ناسازگار (مانند اراضی نظامی( برای

*برخورداری از

تعديل کمبودها.

عناصر طبيعی مؤثر

*امکان استفاده از اراضی باز و بزرگ و
معابر عريض در مديريت بحران.
*استقرار کاربری های شاخص و کالن
مقياس.
*وجود قطعه زمين های بزرگ باز و
نيمه پرشهری.
*برخورداری از پتانسيل باال برای تقويت
کيفيت محيطی و ترويج عرصه های
عمومی و حرکت پياده.
*مناسب بودن کيفيت ساختمانی
واحدهای مسکونی.
*برخورداری از محورها و نقاط
دريافت مناظر استراتژيک و گسترده.
*دسترسی سهل به شبکه حمل و نقل و
برخورداری از گره های تبادل سفر.
*فراوانی نسبی قطعات بزرگ و بزرگ
بودن نسبی قطعات مسکونی.

اميد به زندگی،
پايين تر بودن

در توسعه گياهی

*پايين بودن

منطقه (مسيلها ،فراز و

نسبی تراکم

نشيبها ،پوشش گياهی)

مسکن و جمعيت
و باالبودن نسبی

*شرايط متنوع دانه

سرانه زمين و

بندی و ساختاری

زيربنای

پيرامونی و اثرگذاری

مسکونی در

زياد روی محيط

منطقه

زيست
*باال بودن
*برخورداری از

ميزان مالکيت

عناصر طبيعی مؤثر

مسکن

در توسعه کيفی
منطقه

ميزان باروری و
بعد خانوار در
مقايسه با ميزان
متناظر آن در
تهران
*فراوانی نسبی

*وجود مراکز
محالت و
ميادين فعال و
امکان بهره
گيری از آنها
به عنوان
فضاهای
شهری

اقشار اجتماعی
فرادست و پر
درآمد )مانند
کارکنان عالی
رتبه ،مديران و )...
*باالتر بودن
ميزان سواد
نسبت به ميزان
متناظر آن در
تهران

*وجود کانون
ها ،راسته ها و
پهنه های
فعاليتی متعدد
و متنوع در
مقياس های
مختلف

ساختار

کالبدی

طبیعی

جمعیتی

اجتماعی

*تقسيم شدن منطقه به دو نيمه
شرقی و غربی توسط بزرگراه
مدرس و عدم وجود دسترسی
های متواتر بين دو نيمه
*نامناسب بودن وقعيت استقرار
برخی کاربريها در مقياس کالن
*کمبود و يا توزيع

*استقرار نامناسب برخی فعاليتها
*پارگی و تفکيک حوزه ها توسط
شبکه های بزرگراهی

نقاط
ضعف

نامتناسب خدمات در
*تخريب عناصر طبيعی

رده منطقه ای و پايين تر

هويت بخش منطقه
*باال بودن سهم نسبی

*افزايش نقش عبوری معابر

*انهدام باغ ها و خانه -

ساخت و ساز و پيامدهای

منطقه

باغ ها در محالت قديمی

ناشی از آن

*وجود حوزه های مسکونی

*فقدان ارتباط ميان لکه

*فقدان تدارک الزم

ناپايدار در رستم آباد ،زرگنده،

های سبز

برای استقبال از باالبودن
جمعيت روز منطقه

درب دوم و ده ونک
*وجود لبه های طبيعی و
*افت کيفيت حوزه های

نسبت به جمعيت ساکن،

عدم استفاده مناسب از

عليرغم رونق منطقه به

مسکونی بواسطه نفوذ فعاليتهای

آنها در ارتقای کيفيت

علت نقش فرامنطقه ای

اداری و ناسازگار در حوزه های

محيط

و فعاليتهای جاذب

مسکونی
*کاهش تدريجی سرانه زمين و
مسکونی و سهم فضای باز در
قطعات مسکونی
*ناديده انگاشتن الگوی اصيل
معماری منطقه به واسطه تهاجم
فرهنگی و افت کيفی معماری
بناهای
*وجود بافتهای مسئله دار در
حوزه مسکونی

مشتری
*بهره برداری نامناسب
از عناصر طبيعی به ويژه

*نابسامانی در بهره

مسيل ها

گيری جمعيت روز از
عناصر و فعاليتهای جاذب
منطقه

*افزايش
تدريجی
تراکم
جمعيت در
منطقه
*پايين بودن
سرانه
فرهنگی و
ورزشی در
سطح منطقه

عملکردی

ساختار

کالبدی

طبيعی

جمعيتی

اجتماعی

عملکردی

*توجه به توسعه فضای
فرهنگی -اجتماعی و
تقويت پهنه مرکزی
*باال بودن سهم منطقه
برای استقرار خدمات برتر
در طرحهای فرادست
*بکارگيری عوامل
طبيعی مانند فراز و
نشيب ،زمين مانده
اراضی عباس آباد و
رودها و دره ها و

*وجود دورنماها و
منظر استراتژيک و
فرصتها

گسترده در منطقه
*تعداد خطوط و
ايستگاههای مترو در

مسيل
*امکان ساماندهی
شبکه های طبيعی
جريان مواد ،انرژی و
کريدورها

آينده مطابق طرح

*امکان اصالح دانه

توسعه مترو

بندی هادر
برخورداری از اکوتون
مناسب در فضای
شهری برای مطبوع
سازی محيط شهری
تهران

*افزايش گرايش استقرار
نهادهای بين المللی در

*درخواست باالی

منطقه

ساخت و ساز هم
در حوزه های

*وجود صدا و سيما به

سکونتی و هم در

عنوان مرکز فراشهری
فناوری رسانه ای در

*تثبيت

منطقه و ملحوظ داشتن

جمعيت

آن در طرح جامع تهران

منطقه در
وضع موجود

*تصويب طرح اراضی

در طرحهای

عباس آباد به عنوان مرکز

فرادست

فراشهری اجتماعی -
فرهنگی با غلبه سبز
*باالبودن سهم استقرار
خدمات برتر در منطقه
منطبق بر طرحهای
فرادست
*بستر مناسب برای
بارگذاری فرهنگی -
اجتماعی و تقويت پهنه
مرکزی تهران
*جايگاه ويژه منطقه به
لحاظ ارزشهای محيطی در
تهران

حوزه های فعاليتی
مقياس فرامنطقه
ای و فراملی
*افزايش گرايش
به سرمايه گذاری
در بخش ساختمان
و مسکن منطقه
*گرايش به ساخت
و ساز در منطقه

ساختار

کالبدی

طبیعی

جمعیتی

اجتماعی

عملکردی

*پارگی حوزه ها بر اثر احداث و يا
توسعه شبکه بزرگراهی
*عدم انطباق الگوهای معماری
نوسازيها با موقعيت ها و تنوع شکل
زمين ،نوع بافت و الگوی معماری
اصيل محالت
*عدم توجه به نيمرخ شهری و خط
آسمان در توده گذاری

*تخريب محيط
طبيعی بر اثر فشار
*گرايش

ساخت و ساز

سودجويانه

*تسطيح خاک و

*انسداد ديد و منظر با توده گذاری

دستکاری نا به جای

های نامناسب

وضعيت طبيعی

تفکيک قطعات
*مهاجرپذير
بودن منطقه به

زمين نگاری

سبب افزايش

*فشار برای تخصيص بی برنامه زمين

تهديدها

به کاربری های فرامنطقه ای و

*عدم بهره برداری

*فقدان

گرايش به افزايش آن

سنجيده از مزيت

الگوهای

های استقرار

مناسب ساخت

*نفوذ نامناسب و نسنجيده کاربری
های اداری در بافت های مسکونی

*توسعه لجام
گسيخته و بی

و ساز

تقاضای سکونت
در آن
*جابجايی
ساکنان اصيل و
بومی بدليل افت
کيفيت حوزه

بزرگ زمين
*فشار برای
کاهش پهنه
حوزه های
مسکونی
*تفکيک قطعات
بزرگ و رواج
سوداگری زمين

*گرايش ناآگاهانه به از بين بردن

توجهی به ساختار

هويت اصيل الگوی استقرار خطی

طبيعی و از بين

فعاليت ها و جايگزينی الگوی غربی با

بردن کيفيت های

بارگذاری

ساخت مجتمع های تجاری و پاساژ

اکولوژيک که موجب

اقتصادی در

ناپايداری اکوسيستم

منطقه

*وجود گرايش قوی برای تغيير
کاربری مسکونی به کاربری
غيرمسکونی
*تحت الشعاع قرارگرفتن شبکه معابر
منطقه به سبب ناکارآمدی شبکه های
اطراف منطقه(اتوبان صدر-نيايش)
*نفوذ کانون های فعاليتی در حوزه
های مسکونی

منطقه و شهر می
شود

های مسکونی

*فشار ناشی از

مسائل و مشکالت منطقه
 بی توجهی به اهميت کيفيت های اکولوژيک منطقه و انهدام آن با طرح های عمرانی نسنجيده. آلودگی مسيل ها به واسط تخليه مواد زائد در آنها. فقدان انسجام ميان عناصر سازمان فضايی منطقه و ضرورت ايجاد پيوند و خوانايی و تداوم سازگار آنها با شهر. باالبودن جمعيت روز نسبت به جمعيت شب. تغيير در قشربندی اقتصادی -اجتماعی به دليل جابجايی و جايگزينی جمعيت. نبود رابطه منطقی ميان تخصيص زمين و شبکه تردد و نظام حمل و نقل. کاهش تدريجی خدمات مقياس منطقه و پايين تر بدليل تخصيص اراضی به کاربری های فرامنطقه ای. عدم توجه کافی به ضرورت ساماندهی خدمات امدادرسانی در منطقه (ايستگاه آتش نشانی و .)... کاهش کيفيت سکونت و کارايی پاره ای از فعاليت ها به سبب همجواری و درهم آميزی کارکردهای ناسازگار در برخیموقعيت های شهری.
 عدم انسجام در عناصر سازمان فضايی منطقه. ناهمخوانی کاربری های جاذب سفر و زيرساخت ها مانند پارکينگ و ... از بين رفتن جاذبه های محيطی بر اثر توسعه نسنجيده. گرايش به تفکيک قطعات به سبب ارزش زمين و سوداگری بازار. -گرايش شديد تغيير کاربری مسکونی به کاربری غيرمسکونی.

