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  چکیده

 مختلف هایکاربری باشد. ارزیابیمی ریزیبرنامه نظام در اساسی و مهم مسائل از یکی شهری، اراضی بریکار ریزیبرنامه و زمین از بهینه استفاده

 و شهری سیمای و منظر از گویا کننده تصویری منعکس و الزم تناسب رعایت و هاآن منطقی استقرار از خاطر اطمینان منظور به اساسا   شهری
شهری به منظور  یتوسعه اهداف به رسیدن جهت و طی زمان در شهر نیاز مورد مختلف هایبریکار به شهری فضای تخصیص چگونگی همچنین
 و شهر پاکدشت زمین کاربری موجود وضع مطالعه با که است آن پژوهش، هدف از این .باشدمی ریزی هدفمند و پایداری محیط زیست شهریبرنامه
ها و تأثیر آن بر روی محیط زیست هر یک از این کاربری کمبود میزان استاندارد، سرانه با هاکاربری این مقایسه شهری و مختلف هایکاربری شناخت

 چارچوب تدوین به اسنادی مطالعات از استفاده با نخست که تحلیلی است -توصیفی رویکرد بر مبتنی مقاله این در تحقیق روششهری مشخص شود. 

تحلیلی  الگوی از استفاده با سپس پردازیم وبه بررسی و شناسایی مقدماتی منطقه پاکدشت می GISهای پردازد و با استفاده از نقشه می نظری
SWOT شمالی نیمه گردید که مالحظه های انجام شدهبررسی به توجه با .است شده پرداخته تهدیدها و هاقوت، فرصت ضعف، نقاط تحلیل به 

 جنوبی نیمه مقابل نقطه دهد و درعدم توان محیطی را نشان می و مناسب نبوده کشاورزی خصوصا   انسانی هایفعالیت برای اساسا   منطقه پاکدشت،

 باشد.می اراضی بهینه مدیریت مشمول از همه منطقه بیش
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Abstract  

Optimal land use and urban land use planning is one of the most important and fundamental issues in 

the planning system. Evaluation of different urban uses mainly to ensure their logical location and to 

observe the necessary proportion and reflect a clear image of the urban landscape and also how to 

allocate urban space to different uses required by the city during time and direction Achieving urban 

development goals is for purposeful planning and sustainability of the urban environment. The 

purpose of this study is to study the current state of land use in Pakdasht city and identify different 

urban uses and compare these uses with the standard per capita, the degree of deficiency of each of 

these uses and its impact on the urban environment. To be determined. The research method in this 

article is based on a descriptive-analytical approach that first uses a documentary study to formulate a 

theoretical framework and using GIS maps to review and identify the Pakdasht region. Then, using 

SWOT analytical model, weaknesses, strengths, opportunities and threats are analyzed. According to 

the studies, it was observed that the northern half of Pakdasht region is mainly unsuitable for human 

activities, especially agriculture, and shows the inability of the environment, and in contrast, the 

southern half of the region is most involved in optimal land management.  
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  مقدمه -1
 تجربه را گوناگونی تحوالت و تغییر خود، حیات طول در امروزی جوامع

 جمله از بود. خواهند را شاهد بیشتری تحوالت نیز آینده در و کرده

 نیز آینده در و گذاشته اثر جوامع بر گذشته، سالیان طی در که تغییراتی

 زیستمحیط و طبیعی منابع در مالحظه قابل گذارد، تغییراتمی تأثیر

 آمده به وجود انسان مخرب هایفعالیت اثر در که باشدمی زمین کره

 آن توزیع چگونگی و شهری اراضی کاربری (.1387)خسروانی، است

 شهری فضاهای از بهینه استفاده منظور به کارکردها مهمترین از یکی

 نحوه امروزی، زندگی مسائل ترین مهم از حال عین باشد. درمی

اراضی  تفکیک چگونگی بر نظارت که است شهری نزمی از استفاده
 مناطق به شهرها بندی منطقه ضوابط اجرای در عامل مؤثرترین

 از اراضی استفاده به مریوط ضوابط و اداری تجاری، صنعتی، مسکونی،

 شاید اراضی این کاربری و تقسیم چگونگی ارزیابی باشد. می شهری

 و همچنین شهری یسیما و منظر از گویا تصویری کننده منعکس

 طی در شهر مختلف های کاربری به شهری فضای تخصیص چگونگی

 حال عین در شهری باشد. توسعه اهداف به رسیدن جهت در و زمان

 طرح از شماری واکاوی فرآیند به ویژه طور به ریزیبرنامه در ارزشیابی

 رارق و کدام هر ایمقایسه هایزیان و سود تعیین هدف با هاپروژه یا ها

-می گفته منطقی چارچوبی در هاییواکاوی های چنینیافته دادن

 ناشی عوارض دلیل به صنعتی انقالب از پس(.1381الدینی،  )سیفشود

جدید،  اراضی اشغال شهرها، در جمعیت تمرکز و شهرنشینی رشد از
 مورد در جدیدی هایضرورت ها،این مانند و ماشینی حمل ونقل توسعه

نژادی و زندوی،  آمد)حاتمی وجودبه شهری هایزمین تقسیم نحوه
منافع  و نظر برحسب که بسیار معانی با است ایواژه زمین(. 1388
 از زمین شهری گیرد.برمی در را متفاوتی مفاهیم در زمانی، انسانی

 هر ملّت اجتماعی و اقتصادی ارزشمند منابع ترینمهم

-به معنای هب اراضی . مفهوم کاربری(Sadeghian, 2000)است

 باشد. کاربریمی انسان توسط خصوصبه اهداف برای زمین کارگیری

 در که است طبیعت از انسان صحیح برداریبهره ینحوه واقع در زمین

 جغرافیا، علم دانشمندان ویژه به پژوهشگران، سوی از اخیر  یچند دهه

 را زمین اییتوان و از امکانات استفاده واژه این واقع در است. رفته کار به
 زمین، ریزی کاربریبرنامه نهایی هدف. (1381)سرور، دهدمی نشان

 روند در "اجتماعی عدالت" و "محیطی زیست تعادل" نوعی ایجاد

 زیبایی، ادراك مثل کیفی، اهداف به باید و است شهر آبادانی پیشرفت و

 با گوید. پاسخ نیز محیط به وابستگی احساس و فضایی هویت احساس

 نیازهای به پاسخ در کمی استاندارهای محدودیت و نارسایی از یآگاه

 آسایش اجتماعی، رفاه زندگی، کیفیت به مربوط هایشاخص شهری،

. شوند گرفته نظر در باید تاریخی و طبیعی منابع حفاظت عمومی،
 پراکنش در تعادل عدم و شهرها روز افزون یتوسعه به توجه با امروزه

 زیادی بسیار اهمیت از اراضی شهری کاربری ساماندهی ها،کاربری

 مکانی -فضایی توزیع چگونگی و شهری اراضی کاربری است. برخوردار

 فضای از بهینه یاستفاده منظور به کارکردها ترینمهم از ها، یکیآن

 است متمدن انسان طبیعت ماورای شهر کهاین به توجه با .است شهری

 ریزیکند، برنامهمی جستجو شهر اخلد در را خود و آسایش رفاه بشر و

 شهر، اندامواره دادن سامان برای سودمند ابزاری عنوانبه شهری

 باید و دارد عهده به ارگانیک را سیستم این آتی توسعه هدایت مسئولیت

 دهد. قرار وافر مورد توجه را آن رشد برای زمین از استفاده چگونگی

 به عادالنه دسترسی که است مهم به قدری شهر در زمین مسئله زیرا

 پایدار توسعه اساسی هایمؤلفه از یکی آن از بهینه استفاده و زمین

 و ریزیبرنامه و اراضی کاربری تغییرات ارزیابی با شود.می محسوب
-کاربری و هااکوسیستم اثرات تخریبی توانمی اراضی، صحیح مدیریت

 رسیدن طبیعی و بعمنا تربیش چه هر حفظ جهت در و داد کاهش را ها

 و ترسیم آینده در را سرزمین سیمای و برداشت گام پایدار یتوسعه به
 و تفکیک مبحث .نمود بیان را اراضی کاربری تغییر از مخاطرات ناشی

و  شهرها موزون رشد اساس و پایه و شهری مسائل اهم از اراضی افراز
 مذکور هایطرح در مقرر ضوابط و تفصیلی و جامع هایطرح اجرای

 طریق از اصولی، ضوابط کار بردن به با توانحقیقت می در باشد.می

 جامع هایطرح اهداف از به بسیاری اراضی تفکیک بر نظارت و کنترل

 مهمی مسئله تنهااراضی نه کاربری تغییر کرد. پیدا دست تفصیلی و

 تبدیل های اخیرسال زیست محیطی در بزرگ چالشی به بلکه است؛

 دانش شهرسازی در پایه مفاهیم جزو شهری اراضی کاربری است. شده

 را آن صاحبنظران از که برخی است ای گونه به آن اهمیت و است

واقع شدن شهرستان پاکدشت، در  دانند.شهری می ریزیبرنامه مساوی
کیلومتری کالن شهر تهران، سهولت ایاب و ذهاب و ارزانی سکونت  20

های متعدد باعث ارخانجات وکارگاهنسبت به شهر تهران و وجود ک
گردیده تا این شهر از مهاجر پذیرترین مناطق اطراف تهران گردد. این 

بینی نشده باعث گسترش ناموزون شهر مهاجرت بی رویه و پیش
ها در شهر پاکدشت در وضعیت مناسبی نیستند، پاکدشت )کاربری

د و نگاه به کننچیدمان خوبی ندارند و از یک نظم طبیعی تبعیت نمی
کاربری در این شهر بیشتر غرضورزانه است و در سطح شهر به درستی 
توزیع نشده است( و تخریب اراضی کشاورزی باعث صدمه به محیط 
زیست و بهره برداری انرژی گردیده است. شدت و سرعت این گسترش 

سابقه قیمت زمین و ساختمان، دگرگونی و تغییر بافت موجب افزایش بی
بینی نشده، های جدیداالحداث پیشسکونت، ظهور محل هایمحل

مشکالت تراکم و ترافیک، حاشیه نشینی، ایجاد مشاغل کاذب و صدها 
ریزی عارضه بیمار گونه دیگر شده است؛ عوامل مذکور ضرورت برنامه

 ایران، در .نمایدای استفاده از اراضی را در این شهر ایجاب میمنطقه

 شهری توسعه هایطرح تهیه به شهری اراضی کاربری مطالعات پیشینه

 نشیب و پیشینه پرفراز از دهه چهار گذشت وجود با گردد.بر می

 شهری )شامل: توسعه هایطرح پیشنهادهای ایران، در نوین شهرسازی

 ارائه به محدود زمین( سازیآماده و تفصیلی جامع، هادی، هایطرح

 یا آن هایداده که است اراضی کاربری هاینقشه و هاسرانه جدول

 تجربی هاینظریه اساس بر یا غربی بوده الگوهای از پیروی براساس

 اولین .اندشده تدوین کالبدی دیدی با تنها که است مربوطه کارشناسان

 توسط جهان، سطح در مفهوم وسیع در اراضی کاربری درمورد نظریه

 همراه با زمین کاربری به ایبرنامه رویکرد . گردید ارائه تونن فون

 از مطرح گردید. آمریکا و اروپا در نخست جدید، پیدایش شهرسازی

 شهری اراضی از چگونگی استفاده موضوع میالدی 1960 یاوایل دهه

گرفت.  شکل جدی طور به زمین کاربری ریزیبرنامه خاص مفهوم در
اند که به چند مورد در رابطه با تحقیق حاضر مطالعات موردی انجام شده

عنوان  با ایمقاله در ، 1379زاده در سال  مهدیگردد. ها اشاره میاز آن
 نتیجه این کاربری اراضی، به ریزیبرنامه در هاروش و هادیدگاه تحول

 بسیار ایران شهری هایطرح در فنون جاری و هاروش که است رسیده

ی )مهد دارند نیاز جدی بازنگری و اصالح به بوده و و ناکارآمد ناقص
 ایران در شهری اراضی کاربری اولین تجربه و ترینمهم (.1379زاده، 

 خیز مناطق زلزله در اراضی کاربری ریزی برنامه آن، معنای واقعی به
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 در است. 1370 یدهه لوشان( در اوایل و رودبار کشور )منجیل، شمال

 اقتصادی و اجتماعی هایویژگی نظر گرفتن در بر عالوه طرح این

 و توجه داشته نیز مناطق این طبیعی هایویژگی به خیز، لزلهشهرهای ز
 در شهرسازی موفق های نسبتا طرح از یکی هاطرح این گفت توانمی

، 1387پورمحمدی و همکارانش در سال  (.1387است)اخگر،  بوده ایران
 زمین، کاربری تغییر بر تأکید با زنجان فضایی گسترش ارزیابی در

 شهر کالبدی-فضایی گسترش در ترین دلیلعمده ار مهاجرت روستاییان

همکارانش در سال  و کریمی (.1387دانند)پورمحمدی، می زنجان
 انواع ریزیبرنامه برای جدید مدلی توسعه تکوین و هدف با ، 1389

 تناسب بین تعامل سازیمدل از استفاده با ایمنطقه اراضی کاربری

 کوچک سطح هایاربریک تقاضای و مقیاس بزرگ سطح سرزمین در

 در که آن است بیانگر تحقیق نتیجه اند. داده انجام ایمقیاس، مطالعه

 یکپارچه ای، ارزیابیمنطقه اراضی کاربری ریزیبرنامه سازیمدل

 صورت به کاربری قوانین تغییر و هاکاربری سرزمین، تقاضای تناسب

مکاران ه و قربانی (.1389همکاران،  و است)کریمی ضروری همزمان
بر  جمعیت تغییرات اثرگذاری مورد در تحقیقی ، در1389در سال 
 که رسیدن نتیجه این به طالقان باال منطقه در اراضی کاربری تغییرات

 و کشاورزی انجامید)قربانی کاربری تغییر به جمعیتی تغییرات اثر

 به ایمقاله در ، 1390اردکانی سال  و اشرف گیویی (.1389همکاران، 

 دشت مروست در زایی بیابان ارزیابی منظور به اراضی کاربری بررسی

 منطقه زایی دربیابان پیشرفت بیانگر نتایج اند، کهیزد پرداخته استان

 کشاورزی اراضی به و مرتعی کم اراضی از منطقه در همچنین است. و

 کشاورزی منظور به اراضی از نامناسب استفاده که است شده افزوده

آباد در  و نظام مشیری (.1390اردکانی،  و اشرف گیویی) دهدمی نشان
 تأکید با اراضی کاربری ریزی برنامه تحلیل به پژوهشی در 1390سال 

 نشان تحقیق نتایج اند. میاندوآب پرداخته شهر شهری پایدار توسعه بر

 به شهری اراضی نامتعادل و نامناسب توزیع علت به شهر این که داد

بافت  نوسازی و بهسازی عدم بافت، فرسودگی امختلف، ب هایکاربری
 عدم بافت، داخل مخروبه و خالی فضاهای آمدن وجودبه مرکزی،

و  است)مشیری گشته مواجه غیره و همجوار هایکاربری تجانس بین
اراضی شهری و مطالعات  با توجه به اهمیت کاربری (.1390آباد،  نظام

 کاربری موجود وضع مطالعه پیشین که قسمتی از آن بیان شده است، به

شهری در این شهر  مختلف هایکاربری شناخت و شهر پاکدشت زمین
 شود.پرداخته می

 مشخصات منطقه مورد مطالعه-2
های ایران است. پاکدشت پاکدشت از مهاجرپذیرترین شهرستان

همچنین به دلیل سطح باالی زیر کشت سبزیجات و گل و گیاهان 
شود( به ایران و حتی خارج از کشور صادر می زینتی )که به تمام نقاط

است. این اواخر در حال تبدیل شدن به  پایتخت گل و گیاه معروف شده
است و نیز طی چند سال گذشته کشت زعفران نیز قطب سته کاری شده

است. همچنین سایت و مناطق نظامی پارچین در این رواج داشته 
است.  پاکدشت در ندان نمودهشهرستان واقع شده که اهمیت آن را دوچ

هایی اصل شامل تعدادی روستا و شهر است که در دوران باستان دهکده
اند. تاریخی کهن در دل خود دارد که بیانگر گذار اقوام در دشت ری بوده

ها های دور به این دیار و یادآور جنگمختلف و مهاجرت آنان از سرزمین
های اقوام گوناگون و شخصیت های اجتماعی ازو ستیزهای مکرر گروه

های ی آبادانی این دشت که در حاشیهباشد. پیشینهشهیر تاریخ می
جنوبی و جنوب شرقی تهران واقع است را باید در آغازین روزهایی که 

است جستجو کرد.  تاریخ شاهد عظمت و شکوه شهر باستانی ری بوده 
های استان تهران و در جنوب شرقی از شهرستان شهرستان پاکدشت

این استان قرار دارد. مرکز آن شهر پاکدشت و در محور مسیرهای 
 دو از هکتار، 56800 مشهد است. این شهرستان با مساحت-تهران

 6و شریف آباد، از  پاکدشت شهر دو آباد، شریف و مرکزی بخش
ست.  از نظر وضعیت جغرافیایی ا شده تشکیل روستا 55 و دهستان

های البرز و دماوند، از سمت پاکدشت که از سمت شمال به رشته کوه
مغرب به پایتخت و شهر ری، از سمت جنوب به بخش مرکزی شهر 
ورامین و قرچک و در نهایت از سمت مشرق به استان سمنان و گرمسار 

 رسد. می

 پاکدشت شهر در مسکن هایویژگی-2-1

 تعداد ،1385 سال در مسکن و نفوس عمومی ماریسرش براساس

 واحدهای تعداد  %96حدود  در پاکدشت شهر واحدهای مسکونی

 واحدهای همچنین، است. شهرستان پاکدشت شهری نقاط مسکونی

 پاکدشت عمدتا   شهر ساکن سکونت خانوارهای محل مسکونی

 کل از سال این در هستند. اتاق 3 یا 2 دارای و بوده کوچک واحدهای

درصد  3/30اتاق و  2درصد دارای  9/46واحدهای مسکونی شهر حدود 
واحد  4واحد از هر  3از  بیش دیگر بیان اتاق هستند. به 3دارای 

کل  از ترتیب، همین اتاق هستند. به 3یا  2مسکونی این شهر دارای 
درصد  5/10درصد دارای یا اتاق،  8/8حدود  شهر، مسکونی واحدهای
 1/0درصد دارای پنج اتاق و بیشتر است و تعداد  5/3و اتاق  4دارای 

واحد مسکونی  هر های اتاق تعداد متوسط و است نشده درصد اظهار
 شهر مسکونی واحدهای غالب بودن کوچک اتاق است. همچنین، 5/2

 فضای و بوده کم نیز هاآن زیربنای سطح تا شود،می موجب پاکدشت

 مساحت باشد. متوسط نداشته را ساکن خود خانوارهای برای کافی

 مترمربع 75 ، حدود85  سال در شهر در مسکونی د واح هر زیربنای

 75  دارای مسکونی واحدهای از  %64 حدود سال این باشد. درمی
درصد از واحدهای  5/22هستند و  آن از تر کم یا و زیربنا مترمربع

 پایه مترمربع هستند. بر 100تا  76مسکونی شهر دارای زیربنای 

 سوم یک از بیش ،1385 سال در مسکن و نفوس و عمومی سرشماری

 تر کم یا و سال 5 عمر دارای پاکدشت شهر مسکونی واحدهای از

 بافت شدن پر و ساز و ساخت زیاد شتاب یدهنده نشان هستند که

 واحدهای نسبی سهم باشد. همچنین می اخیر های سال در شهر های

 آن برای متناظر اندازه و %26حدود  سال 10 تا 6 عمر با مسکونی

درصد واحدهای  4/28  حدود سال 20 تا 11 عمر با مسکونی واحدهای
درصد و واحدهای مسکونی  1/8سال حدود  30تا  21مسکونی با عمر 
 باشد. درصد می 7/2سال حدود  30با عمر بیش از 

 موقعیت صنعتی-2-2

-کوره خصوصبه ؛پاکدشت تولیدی هایکارگاه و صنعتی هایکارخانه

 اقتصاد در مؤثری را و عمده نقش ماسه و شن معادن و آجرپزی های

-می ایفا هستند، هاکارخانه مجاورت در که روستاهایی و شهرستان این

 قبیل از شهرستان در کارگاه تولیدی و کارخانه 4582 کنند. وجود

 هایکوره و و تولیدی صنعتی هایکارگاه دیگر و پارچین کارخانه

 جز به .است شده نفر 32397 تعداد باعث اشتغال منطقه، در جرپزیآ

 باشد، فهرستمی دفاع صنایع سازمان به متعلق که پارچین هایکارخانه

 است: مالمین زیر شرح موجود به هایشرکت و تولیدی هایکارگاه بقیه

https://www.pakdasht-news.com/
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-پنجره و نور )درب هشتمین و نیوارد ایفل، کارخانه سازیرنگ ایرامین،

 سازی،الستیک های کفش،کارخانه سازی،سیم کارخانه ،سازی(

 هایکارگاه و ماکارانی تولید کارخانه و گریریخته و سازیآلومینیوم

شهرستان  ...و قهرمان رادیاتور، شیرآالت اکساید، کوشش صنعتی

و   پاکدشت دارای سه شهرك صنعتی عباس آباد، پایتخت )علی آباد(

ن نیروگاه سیکل ترکیبی ایران با قدرت نامی باشد. بزرگتریخوارزمی می

هکتار و در نزدیکی 193مگاوات ساعت در مساحتی به وسعت  2868

کند. این شهر شریف آباد این شهرستان واقع شده و تولید انرژی می

نیروگاه در دو فاز گاز و بخار طراحی، نصب و راه اندازی شده است. سد 

باشد. میلیون متر مکعب می 250مخزنی ماملو، دارای حجمی بالغ  بر 

 86از بستر رودخانه   بوده و ارتفاع آن  متر 807این سد دارای طول تاج 

برداری افتتاح گردیده و به بهره 89باشد و در بهمن ماه سال متر می

 و شن معدن جاجرود رودخانه مسیر در پاکدشت، خاور قسمت رسید.

 برداریبهره و استخراج مورد مکانیکی صورت به که دارد وجود ماسه

 و توچال روستای شمال در واقع گچ سنگ معدن گیرد. یکمی قرار

 توسط که دارد مذکور وجود روستای در جنوب آهک سنگ معدن

 گیرد.می قرار برداری بهره مورد و استخراج ایران معادن کل شرکت

 روش انجام تحقیق-3

 بررسی نقشه کاربری و پوشش اراضی -3-1
منطقه  اراضی پوششی و کاربری نقشه تحلیل و تجزیه و هیهت منظور به

با باندهای انتخابی  IRSای توان تصویر ماهوارهمورد مطالعه، می
شیپ فایل آماده کاربری تولید کرد.  Geomaticaمناسب در برنامه 

  GISاراضی شهری، شهر پاکدشت )واقع در استان تهران(، نقشه های

 توان تهیه کرد.مناسب را از سایت زیر می با الیه های الیه پولیگونی

https://apadana.in/product/36990/download/470 

ها به بررسی و شناسایی مقدماتی منطقه پاکدشت با استفاده از نقشه
 شود.پرداخته می

 SWOTز تکنیک تجزیه و تحلیل با استفاده ا-3-2
 ارزیابی و تحلیل به شهری، اراضی کاربری هاینظریه بررسی ضمن

 ارتباط، این در .خواهد شد پرداخته شهر پاکدشت در موضوع این

 از میدانی و ایکتابخانه صورت پژوهش به این هاینقشه و اطالعات

 علمی مقاالت و هاکتاب شامل که آوری خواهد گردید جمع معتبر منابع

در  زمین کاربری به مربوط مشکالت و مسائل همچنین و اشدبمی
 در خواهند گرفت. لذا قرار مطالعه مورد و شناسایی نظر مورد محدوده

 تحلیل و تجزیه به SWOTتکنیک  از استفاده با حاضر پژوهش

 شد. پرداخته خواهد شهر پاکدشت محدوده

 و قوت نقاط تطابق استراتژیک ابزارهای از یکی SWOTالگوی 
 این است. سیستمی برون و تهدیدات هافرصت با سیستمی درون ضعف

انتخاب  و عوامل این شناسایی برای را تحلیلی سیستماتیک الگو،
 و دهدمی نماید، ارائهمی ایجاد را هاآن بین تطابق بهترین که استراتژی

-نظام هدایت برای منطقی کردن چهارچوبی فراهم آن کاربرد ترینرایج

 انتخاب راهبرد نهایت در و مختلف راهبردهای های سیستم،مند بحث

 است.

 SWOTروش -3-3

ها و تهدیدات(  فرصت ضعف، قوت، )نقاط SWOTاساسا  روش 
 تجاری دانشکده مستقیم مدل نتیجه الگو ابزاری استراتژیک است این

 .(Hom Haacke et,al. 2001)است هاروارد
 چهار در تهدیدها و هافرصت و ضعف و قوت نقاط منظور این برای

 هایگزینه و شوندمی داده پیوند  WT ،ST ،WO ،SOحالت کلی 

 مدل، این مزیت اصلی واقع در شوند.می انتخاب هاآن بین از راهبردی

 نتیجه در و سیستم موقعیتی هایجنبه همه از ایدامنه تحلیل و تجزیه

 دیگر کاربرد .است راهبرد انتخاب برای چوب مفیدی چهار کننده فراهم

 به خارجی کلیدی تهدیدات و هافرصت که است این SWOTمدل 

 رویکرد یک در داخلی هایو قوت هاضعف با سیستماتیک طور

از  هااستراژی هرچه که (.1385)اعرابی، گردندمی مقایسه شده ساختاری
SO  به سمتWT زیست مالحظات میزان باشد داشته گرایش-

ها مشی خط و اهداف ها،سیاست سطح در و عالی سطوح در محیطی
  (.1385)نوری و همکاران، یابدافزایش می

 نتایج  -4

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و بررسی تغییرات کاربری اراضی در 

چهار کاربری اراضی بایر، اراضی   اثر توسعه فیزیکی با توجه به
  کدشتشده دست انسان در شهر پاکشاورزی، پهنه آبی و اراضی ساخته 

منطقه پاکدشت،  بود. با توجه به این هدف نتایج زیر به دست آمده است.
های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی و عرصه تمامی فعالیت

 اولیه در مراحل مسکونی نقاط همه باشد. در این منطقه،سکونتگاهی می

 کنار در زراعت برای حاصلخیز هایخاك از استفاده هدف شکلگیری، با

 شهرستان این جمعیت افزایش و رشد اند.استقرار یافته مرغوب یاراض

 بودن مهاجرپذیر و تهران شهر به کالن آن فیزیکی مجاورت دلیل به

 روستاهای و پاکدشت ریزی شهربرنامه فاقد فیزیکی رشد به منجر آن

 اواخر در است. کشاورزی گردیده مرغوب اراضی شدن بلعیده و اطراف

 ارزانی چون دالیلی به قوهه و پلشت مامازن، یروستا سه شصت دهه

-ساخت زیر وجود کالنشهر تهران، به نزدیکی مسکن، و زمین قیمت

 و آلوده صنایع استقرار خود، پیرامون روستاهای به نسبت مناسب های
 مهاجرپذیر به شدت کارگران جذب ها وآن اطراف در تهران شهر مزاحم

 تأمین و هاساخت زیر رشد شهر نای کالبدی گسترش با طرفی شدند. از

 کالبدی، هایناهنجاری انواع دچار و نبوده آن همگام مردم نیازهای

مساحت وضع موجود  است.  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، فیزیکی،
هکتار و مساحت مورد نیاز شهر پاکدشت، جهت تأمین اراضی  6/2350

هکتار  5/1055است که از آن هکتار  4/2468کافی مورد نیاز،  بالغ بـر 
درصد( به پهنه کار و  6/7هکتار ) 2/187درصد( به پهنه سکونت،  8/42)

درصد( بـه پهنه مختلط سکونت با کار و  5/29هکتار ) 5/727فعالیت، 
هکتار  2/244درصد( به پهنه حفاظت و 3/10هکتار ) 9/253فعالیت، 

هکتار  8/117ت که ها اختصاص داده شده اسدرصد( به سایر پهنه 9/9)
 هکتار ( بیشتر است.  6/2350از مساحت کنونی شهر ) 

 بررسی کاربری اراضی کشاورزی و فضای سبز -4-1

 زیست( )محیط

 مشاهده کشور از خارج و داخل در گرفته صورت مطالعات به توجه با

 است مسأله مهمی نه تنها کشاورزی اراضی تغییرکاربری که شودمی

https://apadana.in/product/36990/download/470
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 شهرستان طرفی از است. شده تبدیل کشور در زرگیب چالش به بلکه

 لحاظ از مناسب های کشاورزیزمین و مستعد اراضی وجود با پاکدشت

 اما دارد باغی و زراعی محصوالت تولید در باالیی توان کیفی و کمی

 اکثر مانند هم پاکدشت اخیر شهرستان هایسال در متأسفانه

 به اند،داشته باالیی ورزیکشا قابلیت که تهران حومه هایشهرستان

 باالی هزینه باغات، در کرده است. نا امنی شدن پیشروی صنعتی سمت

 زراعی و باغی محصوالت قیمت کاهش باغات، و سبز فضای نگهداری

 و حفظ مشکالت ترینمهم از باغداران، از دولت عدم حمایت و

 .هستند پاکدشت شهرستان هایباغ و کشاورزی اراضی نگهداری
ضی کشاورزی پاکدشت از حاصلخیزی باالیی برخوردار هستند و ارا

برخی از سودجویان با تغییر کاربری، این اراضی را تخریب و در اصل 
کنند. ساخت و سازهای امنیت غذایی جامعه را با مشکل مواجه می

عالوه بر آسیب رساندن به  غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی
نزدیک  شود.رسانی به مردم میسامانی در خدمتباعث ناب اقتصاد منطقه

بودن روستاهای جمال آباد و حسین آباد به شهر پاکدشت باعث شده تا 
از ده سال پیش تاکنون تعدادی از پولدارها و سودجویان با خرید اراضی 
کشاورزی این روستاها اقدام به ساخت ویال در حاصلخیزترین اراضی 

کشاورزی این منطقه را با خطر نابودی کشاورزی نمایند که این امر 
مواجه ساخته است. در وضع موجود، سرانه فضای سبز عمومی در شهر 

ها( متر مربع و سرانه فضای سبز خصوصی )باغات و گلخانه 1در حدود 
ویژه، فضای سبز مترمربع است. سرانه فضای سبز شهر )به 6/4در حدود 

اصالح الگوی پراکنش و نیز عمومی( تا حد زیادی افزایش یافته و با 
رفتار شهری استفاده از این فضاها، دسترسی مردم شهر بـه فضای سبز 

 یابد.بهبود می

 بررسی اراضی آبی -4-2
زیست  اراضی نگهداری و حفظ مشکل افزایش باعث نیز آب کمبود

 نیز مورد این در باید است، که پاکدشت شهرستان در باغات و محیطی

 کشاورزی اراضی زیرکشت سطح افزایش با شود. یدهاندیش خاصی تدابیر

 را زمینه توانمی عرصه این فعاالن و به کشاورزان تسهیالت ارائه و

طول خطوط انتقال  .کرد فراهم کشاورزی بخش بیشتر هرچه رشد برای
توان گفت نتایج مطالعه با باشد. میکیلومتر می 182و شبکه آب در 

 ، تطابق دارد.2016کاران در سال هم و Da Silvaی نتایج مطالعه

Da Silva  ،عملکرد بر زمین کاربری تغییرات تأثیر و همکارانش 

 ها همآن کردند. بررسی سانفرانسیسکو یرودخانه در را خاك فرسایش

 تغییر آب منابع به دسترسی در اراضی، کاربری تغییرات که معتقدند

 در فرسایش زایشاف و دیم کشت ایجاد به عامل و همین کرده ایجاد

  (.Da Silva et,al. 2016شده است) منجر منطقه

 خاك و آب بخش و منابع انرژی آبی-4-2-1
 شامل پاکدشت شهرستان خاك و آب بخش و کشاورزی آب منابع

 : باشدمی زیر موارد

 آبرسانی شبکه به ماملو و لتیان سد سرریز جاجرود رودخانه .1

 رامین هدایتو و پاکدشت هایدشت آبیاری جهت منطقه

 شهرستان این خاوری قسمت در جاجرود رودخانه شود.می

 شده فرعی تقسیم شعبه چندین به جلگه به ورود محض به

 آبیاری تابستان و بهار هایفصل در را مزروعی هایو زمین

 کند.می

 متوسط با عمیق نیمه و عمیق کشاورزی آب چاه حلقه 191 .2

 ثانیه در لیتر 25 دبی

 در ثانیه در لیتر 25 دبی متوسط با عالف قنات رشته 6 .3

 سرجمع

 به وسیله تهران قنوات و سطحی هایآب از قسمتی انتقال .4

 تهران کانال

 سوات نتایج-4-3
 آنجایی از هست، رقابتی نوع از راهبرد موجود، راهبردهای به توجه با

 هست گذار تأثیر شکلی به کدام هر و دارد زیاد وجود ضعف نقاط که

 برای حداکثر ایزمینه تا شودمی نقاط این رساندن داقلح به بر سعی

 شود. ایجاد هاقوت از استفاده

ها در شهر پاکدشت با استفاده از تحلیل کاربری-4-3-1

 SWOTمدل 
یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف  SWOTالگوی 

، ها و تهدیدات برون سیستمی است. این الگودرون سیستمی با فرصت
تحلیلی سیستماتیک را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که 

ترین دهد و رایجنماید، ارائه میها را ایجاد میبهترین تطابق بین آن
-مند بحثکاربرد آن فراهم کردن چهارچوبی منطقی برای هدایت نظام

های سیستم، راهبردهای مختلف و در نهایت انتخاب راهبرد 
)نقاط قوت،  SWOT(. اساسا  روش 1390ا و همکاران، است)حکمت نی

ها و تهدیدات( ابزاری استراتژیک است. بنابراین، در نقاط ضعف، فرصت
ها و تهدیدهای هر یک از این الگو همه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

بیان گردیده  3ها در وضع موجود، به طور خالصه در جدول کاربری
 است.

  گیرینتیجه -5
 منطقی کنترل است، طبعیت تعادل تغییر عامل مهمترین انسان دخالت

 بخش اثر راهکاری هاجمعی آن مشارکت با همراه بشری هایفعالیت

 جلب هدف مبنای بر ایمنطقه عمران و آبادانی که طوری به بود خواهد

 آنان اجتماعی ابتکارات به کامل اتکاء و فعاالنه مردم مشارکت

 پاکدشت شهرستان کهاین به توجه با (.1376 )جوادیان و شهبازی،است

 زراعی محصوالت همچنین سایر و صیفی و سبزی انواع تولید لحاظ از

 در آمده وجودبه مشکالت لذا است، تهران شهر کننده تغذیه باغی و

 گذاردمی تأثیر نیز تهران شهر بر مستقیم طورکشاورزی به زمینه

 کردن معضل برطرف جهت در هاراه حل شناسایی و توجه بنابراین

 برخوردار زیادی بسیار اهمیت از پاکدشت شهرستان در تغییرکاربری

 فوری اجرای با باید که دهدمی آمده، نشان دست به هاییافته است.

همچنین  و کشاورزان و تولیدکنندگان از حمایت وری،بهره افزایش
 ضیارا تغییرکاربری ممنوعیت قانون، قاطعانه اجرای و نظارت

با توجه به  .شود زودتر برطرف چه هر جاری چالش این کشاورزی،
های کشاورزی، صنعتی و به توان نتیجه گرفت کاربریجدول ها، می

طور کلی خدمات تولید انرژی و زیست محیطی با توجه به مساحت 
 هکتار، کمبود دارد.  14522و  9235، 482موجود به ترتیب حدود 
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نمایی از منطقه مورد مطالعه -1شکل   

 
خالصه اطالعات جمعیتی و وضع کمی کارکردهای مختلف شهری پاکدشت-1جدول  

 واحد کمبود کاربری وضع موجود مورد نیاز شهر کاربری

 نفر -87416 162584 250000 جمعیت

 هکتار -8/117 6/2350 4/2468 وسعت

مسکونی 
 )تراکم(

  +10 60 50 حداقل
 -160 240 400 حداکثر -

 هکتار -482 1018 1500 کشاورزی

 هکتار -9235 28665 37900 صنعت

 هکتار -14522 21978 36500 خدمات

 بندی عمومی کاربری زمین در شهر پاکدشتالگوی پیشنهادی پهنه-2جدول 

 نسبیسهم 

 
 هنهکاربری پ مورد نیاز مساحت

کد 

 پهنه
 نام پهنه

81/3  R121 درصد(صد  مسکونی )حداکثر تراکم 940547 
20/37 سکونت  R122 درصد( 250 مسکونی با تراکم متوسط )حداکثر تراکم 9183407 

75/1  R241 درصد( 350مسکونی با تراکم زیاد )حداکثرتراکم  430982 

62/8 مختلط  M111 ایهمنطق عملکرد فرا مسکونی با خدمات با اداری، محورهای مختلط تجاری، 2128274 
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12/0 )سکونت و  M113 منطقه ای مسکونی زیر اداری، خدمات با محورهای مختلط تجاری، 28621 

75/13 فعالیت(  M114 مسکونی خدمات با اداری، گستره تجاری، 3393681 

43/6  M122 صنایع خدماتی و کارگاهی با مسکونی هایهگستر 1587526 

54/0  111056 
غلبه تفرج و  حداقل مسکونی با فرهنگی با گردشگردی و -مختلط تفریحی

 گردشگردی
M212 

03/0  7412 
 غلبه سیاحت و حداقل مسکونی با فرهنگی با گردشگردی و -مخلتلط ویژه تفریحی

 زیارت
M221 

07/0  M222 فرهنگی )ویژه( -مختلط بافت تاریخی 18331 

31/1  S111 منطقه ای مقیاس فرا اداری و خدمات با عملکرد در اری،محورهای تج 323931 

 فعالیت
13/2  S112 مقیاس منطقه خدمات با عملکرد در اداری و محورهای تجاری، 525804 

16/0  39433 
مراکز وگستره های تجاری، اداری و خدمات با عملکرد درمقیاس شهری )باغلبه 

 باز( سبز و
S122 

98/3  S221 های تولیدی و تجاریکارگاه هایهگستر و محورها 982863 

23/2  G111 پارك عمومی شهری 550417 
حفاظت 

 )سبز و باز(

28/1  G112 موضوعی( ویژه )پارك بازی، هایپارك 315113 

61/0  G311 )حفاظت( هاهدر -فضای سبز رود 150318 

17/6  G322 هایو کمربند هاهو آزادرا هاهحریم بزرگرا 1523656 

56/5  T تثبیت شده هایکاربری 1373069 
 سایر

33/4  شبکه گذرها 1069376 

 جمع کل 24683815 100

  های پاکدشتدر تحلیل کاربری SWOTارائه الگوی 

 هادر تحلیل کاربری  SWOTارائه الگوی -3جدول 

 (Tتهدیدها ) (Oها )فرصت (Wها )ضعف (Sها )قوت کاربری

 مسکونی
در امام رضا)ع(  مسکن مهروجود -

 پاکدشت
 

 و بودن درآمد کم به دلیل مهاجر جمعیت-
 نقاط در ناگزیر به مسکن، هزینه بودن باال

 شهر پیرامون ارزان و نشده تجهیز

 کنند.می سکونت
های کشاورزی برای استفاده از زمین-

 های مسکونیخانه
 وجود بافت فرسوده در شهر-

های غیر قابل استفاده از زمین-
و بسیار مطلوب در نیمه کشت 

 شمالی پاکدشت

احتمال زیاد شدن انواع -
ها و فقر و دزدی به دلیل بیماری

 باال بودن هزینه مسکن
شرایط خطرناك در هنگام -

حوادث غیر مترقبه مانند سیل، 
 زلزله و ...

فضای سبز و 

 کشاورزی

 هایزمین از برخورداری-

 روستاهای در مرغوب و حاصلخیز

 منطقه
 مصرف بازار بزرگترین به ینزدیک-

 )کرج تهران(گیاه  و گل

 

 آبیاری های سیستم از استفاده عدم-

 عمدتا   و ای قطره سیستم جمله از مناسب

 با شدن و مواجه غرقابی آبیاری از استفاده

 که خطری به توجه با که آب کمبود

 کند. می تهدید را سبز فضای
 ی حمل و نقلشبکه ضعف و فقدان-

 کشاورزی محصوالت ارسال برای مناسب
 و گل حمل هایماشین و انبار کمبود-

 و وانت( سردخانه  به مجهز گیاه

 )سردخانه بدون هایکامیون

 مستعد هایزمین وجود -

 فرون فیلستان، مناطق کشاورزی

 آباد شریف و آباد

 تولید گل، صادرات و پرورش -

 پنبه جو، جات، ذرت، گندم، صیفی

 سبزیجات و

ناسب و خاك حاصلخیز اقلیم م-
پرورش گل و گیاه را به عنوان یک 

 .اندشغل اصلی انتخاب کرده

 بازاریابی نبود تهدید ترینمهم-

 یاثربخش در زمینه و کارا
 و داخل در گیاه و گل تولیدات

 کشور خارج
 هایبرنامه کمبود-

 کاربردی، تحقیقات و پژوهشی

ی درزمینه ترویجی و آموزشی
 کشاورزی

 بیمنابع آ
 مترمکعبی هزار 15 مخزن-

)شبکه فاضالب(  پاکدشت
 شده است. برداریبهره

 حفظ مشکل افزایش باعث نیز آب کمبود-

 در باغات و کشاورزی اراضی نگهداری و

 است. پاکدشت شهرستان

 طریق از که آبی منابع وجود -

 از قسمتی و ماملو سد آب سرریز

 تهران جنوب شده تصفیه فاضالب

 

 در اراضی، ریکارب تغییرات

 تغییر آب منابع به دسترسی

کرده است و موجب  ایجاد
 فرسایش و کشت دیم شده است.

 صنعتی

 کاری پروسه از آزبست حذف -

 و گریریخته کارگاه یک
 خطر بی ماده با جایگزینی

در  سیلیس گیریاندازه و ارزیابی -

ها و گاهنامناسب بودن مکان بعضی از کار -
 صنایع آالینده در پاکدشت

واحد صنعتی در پاکدشت در فهرست  464)
-اند و اخطار زیستآالیندگی قرار گرفته

 شیر، گوشت، صادرات تولید و-

 مرغ تخم
 جذب و شغلی فرصت ایجاد -

 به دلیل شهرستان در کار نیروی

 آلودگی و زیست محیط تخریب-

 صنعتی مراکز تمرکز به دلیل هوا

 صنایع و متعدد کارخانجات و

استانداردهای  که ماسه و شن
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 گریریخته کارگاه واحد 30

 

 

 تولیدی کارخانجات وجود اند(محیطی دریافت کرده

 منطقه در برق نیروگاه وجود-
 

سمت  به صنعتی واحدهای-
 مناسب آبیاری سیستم از استفاده

 مصرف در جوییصرفه راستای در

 . روندمی پیش آب

 ندارند. محیطی زیست
 یمحیط زیست مشکالت وجود-

 رعایت عدم به دلیل

 هادردامداری الزم استانداردهای

 کوچک و صنایع هامرغداری و

 شهید پزشکی علوم دانشگاه

 بهشتی

 

بهداشتی و 

 درمانی

 در جدید بهداشت خانه 4 احداث -

 دسترسی جهت در 1390 سال

 بهداشتی خدمات به روستا مردم
 جهت سیالنت فیشور طرح اجرای-

 سالمت رد که کودك مهد کودکان

 اهمیت گروه این دندان و دهان

 .دارد ایویژه

 کارگران سالمت سطح ارتقاء-

 از نفر 15000 معاینه با کارخانجات

 %50پوشش ) تحت شاغلین
 شاغلین(

 ایروده هایبیماری از پیشگیری-

 عوامل وجود رغم علی که واگیردار

 گونه هیچ التور، اپیدمی و ساززمینه

 نکرده بروز قابل توجهی مشکل

 است.

پزشک عمومی،  انسانی کمبود نیروی-
 دندانپزشک

نیاز  به 115 اورژانس نبودن پاسخگو-
 نیرو کمبود علت به جمعیت

جذب نیروی پزشک متخصص در -
 شهر پاکدشت

 پزشک برنامه تصویب استقرار-

 مناطق در ارجاع نظام و خانواده

 شهری

 و شغلی هایبیماری افزایش-
 و تیصنع پسماندهای عوارض

 هاآالینده
 و سل نظیر هاییبیماری بروز-

 و گزیدگی، ماالریا حیوان
 بهداشتی پیامدهای و مشکالت

 مهاجرین وجود دلیلبه دیگر

 افغانی

و  آمارچاقی، فشارخون افزایش -
 رژیم تغییرات به دلیل دیابت

 تحرکی و کم غذایی

 

 

 ورزشی
وجود نیروهای جوان و مستعد -

 پیشرفت در زمینه ورزش
 استادیوم ورزشی 5وجود -

 کمبود شدید در زمینه فضاهای ورزشی-
 تمرکز فضاهای ورزشی-

امکان ایجاد فضاهای ورزشی -
 مناسب

 نفره 5000پروژه ورزشگاه -

وجود سودجویانی که سالمت -
 مردم را هدف قرار دادند.

 حمل و نقل
 ارتباطی هایزیرساخت وجود-

 ی خاوران(جاده(ای جاده

 باشد.می فرودگاه و آهن راه فاقد-
 ترمینال یک  دارای شهرستان این-

 شهر مرکزی بخش مسافربری فقط در 

 است.

پروژه در حال اجرا و نیمه کاره -
 قطار شهری

کمربندی پاکدشت به طول پروژه -
 متر 76کیلومتر به عرض  4/32

 حوادث و سوانح آمار باالبودن -

 جاده وجود به دلیل تصادف و

 آن عبور و هرستانش در ترانزیتی

 شهری مناطق از

 

مذهبی، 

فرهنگی و 

 اجتماعی

 بسیجی هایدوره موفق اجرای -

 مربیان جهت سالم زندگی الگوی

 شهرستان در بسیج سالمت
 تیمهای اعزام در شهرستان سپاه -

 همکاری رایگان، ویزیت پزشکی،

 جامعه بسیج هایفعالیت در

 پزشکی نقش دارد.
 بی نوسازاحداث برخی مراکز مذه-

احداث یک واحد در محل بقعه -
متبرکه امامزاده طالب )ع( و 

پیگیری احداث یک واحد غسالخانه 
در بقعه متبرکه امامزاده حمزه 

رضا)ع( با کمک و مشارکت خیرین 
و میراث فرهنگی در حسب رفاه 

 حال مردم منطقه

 فرسوده بودن برخی از این مراکز در شهر-

و امکان ساخت مراکز مذهبی -
فرهنگی در شهر با استفاده از 

 های وقفیزمین
درصد زمین ها و امالك  90) 

پاکدشت به صورت قولنامه ای 
معامله شده اند و سند اوقافی 

 (ندارند

 و ناهنجاری آمار بودن باال -
 وجود به دلیل اجتماعی مشکالت

 هایفرهنگ و  مهاجر جمعیت

 شهرستان در مختلف
 

 و مهاجر جمعیت وجود-
 به منجر مختلف هایفرهنگ

و  اجتماعی هایناهنجاری بروز
 از اجتماعی مشکالت افزایش

 شیوع انواع بزهکاری، قبیل

 گردیده قلیان مصرف و اعتیاد

 است.
 

 

 کمبود نیروهای متخصص در ادارات- نوساز بودن بسیاری از ادارات- اداری

های مناسب استفاده از مکان-
برای ساخت، جهت استفاده آسان 

 ممرد

 

کمبود نیروی کار متخصص، -
باعث مراجعه مردم پاکدشت به 
 کالن شهر تهران شده است.
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 تجاری

 و هااتحادیه ایجاد و تقویت-
 یمنطقه در صادراتی هایتشکل

 پاکدشت
 به سنتی از تولید روش در تغییر-

-فناوری از گیریبهره با صنعتی،

 نوین های

 های ناسازگار و نامناسب دروجود کاربری-
 مرکز شهر )تولید آالینده(

بهبود وضعیت شغلی و باال رفتن -
 هادرآمد مردم و افزایش خرید آن

 

پایین بودن درآمد اکثر مردم و -
 در نتیجه پایین بودن قدرت خرید

 آموزش

 کشاورزی دانشگاه وجود-

 پاکدشت شهر در بیرونی ابوریحان
 وجود مراکز آموزش عالی،-

 علمی دانشکده سماء، )دانشکده

 نور( پیام دانشگاه و کاربردی

های نامناسب در کنار مراکز وجود کاربری-
 آموزشی

تجمع افراد بیکار و معتاد در نزدیکی -
 برخی مراکز آموزشی

های وقفی با توجه به وجود زمین-

زیاد در پاکدشت، امکان ساخت 
مدارس و دیگر اماکن آموزشی زیاد 

 است.

وجود افراد معتاد و بیکار، 
 و مشکالت هاینجاریناه

انواع  کند ورا ایجاد می اجتماعی
اعتیاد بین  شیوع بزهکاری،

 دهد.جوانان را گسترش می

 

 شبکه

 معابر

-های بین کانونتقویت شبکه راه-

های جمعیتی حوزه شهری )به ویژه 
 با شهر پاکدشت(

 

 آسفالت نبودن برخی از معابر-
-ها و کوچهتنگ بودن بعضی از خیابان-

 شهر های

 هاارتقای کیفیت فیزیکی راه-
ارتقای ایمنی حرکت در شبکه -

 هاراه
-ها و کانونسازی سکونتگاهایمن-

های عملکردی از طریق اصالح 
ها و مسیر گذر شبکه همجواری

 هاراه
مشخص کردن رده عملکردی -

ها و پیوند سلسله مراتبی شبکه راه
 هامیان آن

 های موجودنا ایمنی شبکه راه-
 

وجود تصادف در شهر به علت -
 هاتنگ بودن خیابان

 

 گردشگری
وجود منابع گردشگری با ارزش -

 در شهر پاکدشت
درصد شهر پاکدشت دچار فرسودگی  40 -

 است.

اختصاص بودجه از طریق سازمان -
عمران و بازآفرینی برای مرمت آثار 

 فرسوده
ارائه تمهیدات الزم برای حفظ -

احداث باغ و بناهای تاریخی و 
 هانساختما

نبود اعتبارات کافی و عدم -
 توانایی مالی

 
 گذارانسرمایهانبوه سازان و -

 بخش خصوصی
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