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 «تشکر و سپاس»

 

 «    زرهه فنی » از استاد ارجمندم دکتر

 هک رد تمامی  مراحل انجام کار با رهنموداهی ارزشمندشان نقش استاد راهنمای این ژپوهش

 را رب عهده دادنتشامکل تشکر را دارم. 
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 بسمه تعالی

 تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

 

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجويی  فاطمه حسن کاری اينجانب

پايان نامه خود  از15/22/96 که در تاريخ جغرافیا و برنامه ریزی شهری در رشته   971865423

بازآفرینی بافت فرسوده شهری با رویکرد ارتقامنزلت مکانی )خیابان ایران   :تحت عنوان

دفاع نموده ام بدين وسیله         بسیار خوب درجه       و   5/61با کسب نمره   تهران( 21منطقه 

 تعهد می شوم: م

اين پايان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردی که از  .6

دستاوردهای علمی و پژوهشی ديگران ) اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و ... ( استفاده نموده ام، مطابق 

در فهرست ذکر و درج  ضوابط و رويه های موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را

 کرده ام. 

اين پايان نامه قبالً برای دريافت هیچ مدرک تحصیلی ) هم سطح، پايین تر يا باالتر ( در ساير  .2

 ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است. ه دانشگا

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت  .3

ع و ... از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ اخترا

 نمايم. 

چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذيرم و واحد  .4

مدرک دانشگاهی مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال 

 تحصیلی ام هیچ گونه ادعايی نخواهم داشت. 

 

 نام و نام خانوادگی:

 تاريخ و امضاء:
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 تعالیبسمه

 

 

   21/66/55:در تاريخ

 با  از پايان نامه خود دفاع نموده و  فاطمه حسن کاریدانشجوی کارشناسی ارشد 

                             بسیار خوب با درجه    و       شانزده و نیمبحروف           5/61 نمره

 مورد تصويب قرار گرفت.

 

 امضاء استاد راهنما               
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 بسمه تعالی

 مركزي تهران واحد –دانشگاه آزاد اسالمی 

    ادبیات و علوم انسانی دانشکده

 یه شده است()این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه ته 

 تاریخ وامضا:         مناسب است                              نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه  

    نیست  مناسب                                                                          

 

 505نام واحد دانشگاهی: تهران مركزي               كد:  5051510512101نامه :كد شناسایی پایان

بازآفرینی بافت فرسوده شهری با رویکرد ارتقاء منزلت مکانی مطالعه موردی خیابان ایران  :  عنوان پایان نامه

  21منطقه 
   11/1/12تاریخ شروع پایان نامه: 

 

   10/55/11اتمام پایان نامه: تاریخ 

    فاطمه حسن كارينام ونام خانوادگی دانشجو: 

   110210059شماره دانشجویی: 

  جغرافیا رشته تحصیلی: 

    زهره فنی استاد راهنما:  دكتر 

هر  .گسترش و توسعه شهرها، احیاي بافتهاي فرسوده شهري بیشتر مـورد توجـه قرار می گیرد با افزایش جمعیت شهري و  :چکیده پایان نامه 

موضوع  ،؛ به طوري كه امروزه در شهرهاي بزرگ و كالن شهرهاحیاي بافتهاي فرسوده بیشتر ضرورت پیدا می كنندا زرگتر می شوندچه شهرها ب

در سال هاي اخیر در كشور ما آنچه بیش از هر چیز در  .شهري است ان، مسئوالن و برنامه ریزاناي كارشناستوسعه درون شهري از دغدغه ه

به اهداف  اسفانهمت بوده كهو حفظ كیفیت محیط شهري  تقاء مکانیار و ساخت و ساز هاي اصولیح بوده، برنامه ریزي براي بافتهاي فرسوده مطر

تخریب شده اند، به گونه اي كه بسیاري از طرح هاي ارتقاي توسعه شهري،  ن شهرهاوده موجود در كالخود دست نیافته و عمده بافتهاي فرس

ارتقا كیفی محیط در نتیجه ارتقا كیفیت زندگی  . این پژوهش با اهدافی مانندخود عاملی براي تخریب فضاهاي موجود در شهرها هستند

در محدوده خیابان ایران انجام شده و حفاظت و تقویت سیماي فرهنگی و تاریخی مکانی و زنده نگهداشتن روح مکان،  ارتقا منزلت ،شهروندان

 51چه عواملی بر تشدید فرسودگی و كاهش منزلت مکان و بافت مسکونی و تجاري در خیابان ایران منطقه با پاسخ گویی به سواالت ذیل: 

راهبرد بازآفرینی شهري  اجتماعی مکان داشته است؟-در این خیابان چه اثراتی بر كاهش ارزش اقتصادي تاثیرگذار بوده اند؟ فرسودگی بافت

طرح هاي  عات میدانی،طبق مطالبه نتایجی دست یافته است.  چگونه می تواند به ارتقا منزلت و اهمیت بافت در این خیابان كمک نماید؟

تواند در كنار عواملی نظیر عدم مشاركت و به همین دلیل این تفاوت در توجه و اجرا می فتهنقاط این خیابان صورت نگر بازآفرینی در تمامی

اجتماعی آن را نیز كاهش داده است. نتایج مدل  -بلکه منزلت مکانی و اهمیت اقتصادي نفع نه تنها تاثیر منفی داشته،هاي ذيشهروندان و گروه

SWOT ژه بازآفرینی ونظیر بی توجهی به كنشگران توسعه در فرایند طراحی و اجراي پر ن خیابان،عمده اي در ای هايدهد كه چالشنشان می

روند رو به . دشوبه صورت مقطعی، پایلت و محدود اجرا می هابرنامه ي فرادست مرتبط با بازآفرینی كه در نتیجه،هاشهري، عدم وجود طرح

زایی مستقل براي محله مانعی جدي در راستاي بازآفرینی زش محله و عدم هویتهویت و ار ها و تضعیفافزایش تخریب و نوسازي ساختمان

 پایدار محدوده مورد مطالعه است. 

 .51كلیدواژگان: بازآفرینی شهري، مکان، محله، فرسودگی، خیابان ایران، منطقه 
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 20 ........................................................................................................... یفرهنگ هیناح مفهوم -1-5-9

 10 ....................................................................................................... آن انواع و فرسوده بافت-1-1-5

 19 ....................................................................... فرسوده ي ها بافت عمومی هاي ویژگی1-5-1-1-5

 11 .............................................................................. تهران شهر فرسوده بافت يها یژگیو-1-1-5-5

 11 ........................................................................................................................ مداخله انواع -1-2-1

 05 ...........................................................................................................................  ينوساز-1-2-1-5

 02 ........................................................................................................................... يبازساز-1-2-1-1

 01 ................................................................................................................... سازي باززنده-1-2-1-1

 01 ............................................................................................................................ بهسازي-1-2-1-2

 00 ................................................................................  مداخله اقتضایی یا تلفیقی هاي راه -1-2-1-1

 01 .................................................................................................................  يشهر ینیبازآفر -1-1-1

 95 ................................................................................................... يشهر ینیبازآفر نهیشیپ -1-1-1-1

 91 ....................................................................................................... ینیبازآفر يراهبردها -1-1-1-5

 99 .......... (حلب استانبول، آتن، گالسکو، لندن، ا،یتانیبر)يشهر ینیبازآفر یجهان تجارب1 -1-1-1-5

 91 ................................................................................... یزندگ تیفیك و يشهر ینیبازآفر -1-1-1-1

 00 .................................................................................................................. جهان و رانیا تجارب 1-2

 00 ............................................................................................. جهانی هاي قطعنامه و منشورها 1-2-5

 01 ................................................................................................. جهانی هاي اندیشه یبررس -1-2-1

 02 ............................................................................................................  كشورها يها تجربه -1-2-1

 09 .......................................................................... رانیا در شده انجام يا مداخله اقدامات -1-2-2-5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ي

 01 ............................................................ نیبرل شهر یخیتار مراكز يایاح در آلمان تجربه -1-2-2-1

 15 ................................ تهران( دانیچالم) روسیس یخیتار محله ینیبازآفر در ایران تجربه-1-2-2-1

 11 ............................................................................... :ایران و جهان در احیاء تجارب مقایسه -1-2-1

 11 ........................................................................................................................................ مقدمه -1-5

  ( تهران شهر در  رانیا محله و 51منطقه)مطالعه مورد محدوده یمعرف: سوم فصل

 12 ..............................  انقالب از بعد تا ازاسالم قبل دوره از تهران شهر يریگ شکل یخیتار نهیشیپ 1-1

 10 .......................................  تهران شهر یشناس نیزم و یعیطب يها یژگیو و ییایجغراف تیموقع -1-1

 500 ................................................  مختلف يها دوره در تهران شهر یتیجمع يها یژگیو یبررس-1-2

 501 ......................................................................................  تهران شهر يكالبد و ییفضا سازمان -1-1

 501 ................................................................................................... تهران منطقه نیتر یمیقد -1-1-5

 500 .......................................................... تهران شهر یخیتار مركز مسائل و معضالت ابعاد -5-1-1-

 509 .................................................. مطالعه مورد محله یفرسودگ در يدیكل عوامل نییتع -1-1-5-5

 509 ................................................................................ فضا با مرتبط یفرسودگ عوامل -1-1-5-5-5

 500 ............................................................................. جامعه با مرتبط یفرسودگ عوامل -1-1-5-5-1

 500 ..................................................................................................... بافت يایاح موانع -1-1-5-5-1

 501 ........................................................................................................ تهران يشهردار 51 منطقه-1-0

 555 ...................................................................................................... منطقه تیجمع تیوضع-1-0-5

 551 ................................................................................. منطقه در نیزم يها يكاربر نیمهمتر-1-0-1

 552 ................................ زلزله بروز صورت در 51 منطقه بافت یفرسودگ تیوضع ینیب شیپ-1-0-1

 در یآت و موجود شبکه يها یژگیو و تیموقع از یناش یكل راتیتاث یابیارز و يبند جمع -1-0-2

 552 ....................................................................................................... منطقه يكالبد توسعه و تحوالت

 550 .......................................................................... (رانیا ابانیخ) مطالعه مورد محدوده شناخت -1-9

 550 ...................................................................................................... ییایجغراف يها یژگیو -1-9-5

 559 ................................................................................................. محله یخیتار يها یژگیو -1-9-1

 550 ......................................................................... رانیا ابانیخ یفرهنگ -یخیتار تیاهم -1-9-1-5

 511 ................................. رانیا محله مکان یرهنگف تیهو و یخیتار بافت یجیتدر زوال -1-9-1-1

 510 ......................................................................................... رانیا محله يكالبد يها یژگیو -1-9-1

 510 ........................................................... رانیا محله در ینیبازآفر يها برنامه ياجرا تیاهم -1-9-2
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 محله در  یمکان منزلت يارتقا کردیرو با يشهر ینیبازآفر حوزه در یدانیم مطالعات:   چهارم فصل

 51 منطقه رانیا

 511 ............................................................................................................................................... مقدمه 

 512 .................................................................................................. ها داده لیتحل و هیتجز روش -2-5

 511 ................................................................................................................................. ها هیفرض -2-1

 510 .................................................................................................................. یفیتوص يها افتهی -2-1

 510 ...................................................................................................... انیپاسخگو مشخصات -2-1-5

 520 ........................................   ها هیفرض آزمون يبرا قیتحق یاستنباط و یفیتوص يها افتهی -2-1-1

 500 ..................................... پژوهش يها مولفه و ها شاخص براساس پژوهش یلیتحل يها افتهی -2-1

 بر محله مکان منزلت ارتقاء کردیرو با رانیا ابانیخ يشهر ینیبازآفر يراهبرد برنامهریزي نیتدو -2-0

 SWOT ........................................................................................................ 500 سیماتر تحلیل اساس

 شنهاداتیپ ارائه و يریگ جهینت ، پژوهش يها هیفرض آزمون:  پنجم فصل

 500 ......................................................................................................................................... مقدمه5-1

 590 ................................................................................................................. پژوهش هاي فرضیه-1-5

 591 ................................................ (QSPMيساختار يراهبرد مدل) قیتحق یاستنباط يها افتهی -1-1

 599 ............................................................................................................................. يریگ جهینت -1-2

 599 ............................................................................................................................... شنهاداتیپ -1-0

 590 .................................................................................................................... هیثانو يراهکارها -1-9

 505 ....................................................................................................................................  ماخذ و منابع

 501 ............................................................................................................................................... ضمائم
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 فهرست جدول ها

 صفحه                عنوان

زلزله برابر در شهري هاي بافت پذیري آسیب ابیارزی در ناپایداري شاخص اهمیت: 1 شماره جدول

 ........................................................................................................................................................... 10 

 92 ................................................ بازآفرینی مختلف هاي زمینه در فرهنگ مشاركت :  1 شماره جدول

 05 .......... فرسوده هاي بافت با شهري مداخله جهانی سمینارهاي برخورد گیچگون:   2 شماره جدول

 كهن يها فضا كنندگان مرمت و نظران صاحب نیتر عمده دگاهید از مداخله:   1 شماره جدول

 01 ................................................................................................................................................. يشهر

 01 ....................................يشهر كهن يها فضا در مداخله نهیزم در یجهان اتیتجرب:  0شماره جدول

 00 ................................................. رانیا يشهر فرسوده يها بافت در مداخله سابقه:   9 شماره جدول

 505 .................................................... درصد به حومه و تهران تیجمع اندازه نسبت:   0 شماره جدول

 501 ................................................. تهران شهر 51 منطقه ششگانه ینواح مشخصات:  1 شماره جدول

 طرح يبند طبقه اساس بر 51 منطقه در موجود نیزم يكاربر يها سرانه و سطوح: 50 شماره جدول

 501 .................................................................................................................... (5105)یسامانده جامع

 510 ............................................................................................. انیپاسخگو یجنس عیتوز: : 55 جدول

 519 .................................................................................................. انیپاسخگو یسن عیتوز: 51 جدول

 510 .............................................................................................. انیپاسخگو تاهل تیوضع: 51 جدول

 511 ...................................................................................... انیپاسخگو التیتحص تیوضع: 52جدول

 521 .......................... (ينهاد و یاجتماع-ياقتصاد) محله يها شاخص يها هیگو نیانگیم: 51 جدول

 505 ........................... رانیا ابانیخ یداخل طیمح یفرهنگ- یاجتماع عوامل یابیارز سیماتر:50 جدول

 501 ...................... .رانیا ابانیخ یخارج طیمح یفرهنگ -یاجتماع عوامل یابیارز سیماتر: 59 جدول

 500 ............................................. رانیا ابانیخ در SWOT سیماتر اساس بر راهبرد نیتدو: 50 جدول

 590 ............................................................................................... اول فرض آزمون –51 شماره جدول

 595 ................................................................................................. دوم فرض آزمون-10 شماره جدول

 591 .............................................................................................. سوم فرض آزمون -15 شماره جدول

 591 ........................................................................................... چهارم فرض آزمون -11 شماره جدول

 591 ............................................. رانیا ابانیخ در SWOT سیرمات اساس بر راهبرد نیتدو: 11 جدول

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فهرست نمودارها

 صفحه                عنوان

 510 ............................................................................................. انیپاسخگو یجنس عیتوز: 5-2 نمودار

 519 ................................................................................................ انیپاسخگو یسن عیتوز: 1-2 نمودار

 510 ........................................................................................... انیپاسخگو تاهل تیوضع: 2-1 نمودار

 511 ................................................................................... انیپاسخگو التیتحص تیوضع: 2-2 نمودار

 521 .............. رانیا ابانیخ در ینیبازآفر يها برنامه انجام از نیساكن تیرضا زانیم: 2-1 شماره نمودار

 521 .......................................... ابانیخ در مسکن بافت در راتییتغ به لیتما سطح: 2-0 شماره نمودار

 522 ................. محله یاجتماع منزلت با متناسب طیمح يكالبد تیفیك بهبود نقش: 2-9 شماره نمودار

 بافت ینیبازآفر در ییاجرا ينهادها و دولت دخالت به نیساكن لیتما زانیم: 2-0 شماره نمودار

 521 ........................................................................................................................... رانیا محله فرسوده

 520 .............................. خود سکونت محل ینیبازآفر يها برنامه از تیرضا زانیم: 2-1 شماره نمودار

 529 ................. رانیا محله ياقتصاد-یاجتماع ارتقاء در معابر يساز شبکه ریتاث:  2-50 شماره نمودار

محله ياقتصاد-یاجتماع ارتقاء در يا محله تیریمد خدمات يها برنامه ریتاث:  2-55 شماره نمودار

 ......................................................................................................................................................... 520 

 521 .. ینیبازآفر يها برنامه ياجرا از بعد مسکن يكالبد تیفیك از تیرضا زانیم: 2-51 شماره نمودار

 510 .......... رانیا محله کالتمش حل در ساكنان تعامل و يهمفکر نقش و اثرات: 2-51 شماره نمودار

 515 ................... ینیبازآفر يها طرح ياجرا در مشاركت به نیساكن لیتما زانیم: 2-52 شماره نمودار

 511 ...... محله یفرهنگ رشد و قیتلف در ینیبازآفر اثرات مورد در نیساكن نظرات :2-51 شماره نمودار

 511 .............................. محله ینیبازآفر در مشاركت ارتقا در ساكنان درآمد نقش: 2-50 شماره نمودار

 512 ...........................رانیا محله يها بیآس زانیم كاهش در ینیبازآفر ضرورت: 2-59 شماره نمودار

 511 .................رانیا ابانیخ یاجتماع تیامن زانیم بر يكالبد تحوالت ریتاث زانیم: 2-50 شماره نمودار

 510 ............................................ یهمبستگ و تعلق حس بر يكالبد راتییتغ ریتاث: 2-51 شماره نمودار

 519 ...................... یاجتماع-ياقتصاد يها بیاس كاهش در مناسب مسکن نقش: 2-10 شماره نمودار

 510 ............................................ یمسکون ینیبازآفر ندیفرا در مناسب شغل نقش: 2-15 شماره نمودار

 511 .................................. سالمت بهبود و يرو ادهیپ شیافزا در محله ایاح نقش: 2-11 شماره نمودار

 592 .................................. سوات مدل براساس رانیا ابانیخ در ینیبازآفر مناسب ياستراتژ: 12 نمودار
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ن

 فهرست نقشه ها

 صفحه                عنوان

 19 .................................................................................................. رانته شهر محدوده:   5 شماره نقشه

 10 ................................................................................. تهران شهر یتوپوگراف تیوضع:  1 شماره نقشه

 500 ................................... تهران شهر و تهران استان يها گسل نیتر فعال یپراكندگ:   1 شماره نقشه

 501 .......................................................................تهران شهر يكالبد و ییفضا سازمان:  2 شماره نقشه

 502 ....................................................... تهران شهر 51 منطقه ششگانه ینواح تیموقع:  1 شماره نقشه

 550 .......................................................................... تهران شهر در 51 منطقه تیموقع:   0 شماره نقشه

 555 ......................................................... دوازده منطقه ای مركز از تهران یجیتدر رشد:  9 شماره نقشه

 551 .................................................................................. تهران شهر 51 منطقه ینواح:   0 شماره نقشه

 559 ......................................................................... منطقه و استان در محله تیموقع:    1  شماره نقشه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ش    کلیات پژوه-1

 مقدمه    -1-1

این  1010در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهري زندگی می كنند و تا سال 

(. این افزایش جمعیت و به دنبال آن گسترش 501: 5111درصد می رسد)كاكاوند،00رقم به حدود 

تر، شهرهاي قدیمی يرویه شهرها، مشکالت زیادي را دامن زده است. یکی از این مشکالت عمدهبی

زاده و وجود بافت هاي فرسوده در آنهااست كه خود سرآغاز بسیاري از مشکالت شهري )ابراهیم

(.اگر چه این 1: 5101(. اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هستند)تیموري و همکاران، 150: 5115ملکی،

وده و ولی امروزه از بافت در گذشته به مقتضاي زمان داراي عملکردهاي منطقی و سلسله مراتبی ب

لحاظ ساختاري و عملکردي دچار كمبودهایی هستند كه توانایی جوابگوي ساكنین خود به نحوه 

هاي شهري بر كالبد بافت و همچنین (. به طور كلی این پدیده در بافت1: 5101احسن نیستند)حبیبی،

بنابرین بافت فرسوده  (.591: 5100هاي اجتماعی و اقتصادي آن اثرگذار است)شکوهی، بر فعالیت

هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق می شود كه به دلیل فرسودگی كالبدي، عدم شهري به عرصه

پذیر بوده و هاي شهري آسیببرخورداري مناسب از دسترسی اصل، تاسیسات، خدمات و زیرساخت

ارزش و  رغمیعل (.00: 5100از ارزش مکانی، محیطی، اقتصادي نازلی برخوردارند)حبیبی و دیگران،

ها و نقاط  لیشهر و پتانس يو كاركرد ییفرسوده در ساختار فضا يمنحصر به فرد بافت ها گاهیجا

وجود عناصر ناهمخوان  ت،یكالبد و فعال یچون ناهمخوان ییها تیها، مشکلها و محدود آن قوت

و عدم امکان  یطها، نبود سلسله مراتب مناسب در شبکه ارتبا يكاربر یسرانه برخ یكم ،يشهر

دفاع  یب يوجود فضاها ک،یو جاذب تراف ناسازگار يها يكاربر ک،یبه داخل بافت ارگان يرینفوذپذ

و  یمیارزش بافت قد و تیموجب كاهش اهم رهیمناسب و غ یعموم يو رهاشده، كمبود فضاها

 داشته یدر پ باال را یبا توان مال يو خروج گروه ها یتیجمع يها ییشده و جابجا ساز شهرها تیهو
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 (.Klantari & Pourahmad, 5002)است

 پس ویژه به حاضر قرن و نوزدهم قرن اواخر به آن امروزي مفهوم به شهرها تاریخی بافت در مداخله

 و شهرنشینی سریع رشد موجب كه غرب در شدن صنعتی فرآیند. شود برمی دوم جهانی جنگ از

 ,Klantari & Pourahmadساخت) دشوار را زندگی شرایط تدریج به و شد شهرها در جمعیت ازدحام

 يزیو برنامه ر تیریمداخله مد نهیزم قتیحق در شهرها در کیبرهم خوردن تعادل اكولوژ. (5002

 شهرها را فراهم ساخت. یخیتار هیناح اءیاح

لذا براي برون رفت از مشکالت حاكم بر بافت هاي فرسوده رویکرد جدیدي براي كاهش مشکالت  

 در بافت هاي فرسوده مطرح گردیده است كه از جمله می توان به بازآفرینی شهري اشاره كرد.مذكور 

ي هدف بازآفرینی شهري نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه براي حل مشکالت شهري منطقه

عملیات است كه در نهایت به یک پیشرفت پایداري اقتصادي، كالبدي، اجتماعی و محیطی خواهد 

 .انجامید

در سالهاي اخیر رویکرد بازافرینی شهري به عنوان یک واژه عام كه مفاهیم دیگري نظیر         

بهسازي، نوسازي، بازسازي، توانمندسازي و روان بخشی را در بر می گیرد، به كار می رود. این 

پارادایم فرایندي است كه به خلق فضاي شهري جدید با حفظ ویژگیهاي اصلی فضایی )كالبدي و 

لیتی( منجر می گردد در این اقدام فضاي شهري جدیدي حادث می شود كه ضمن شباهت هاي فعا

اساسی با فضاي شهري قدیم، تفاوت هاي ماهوي و معنایی را با فضاي قدیم به نمایش می گذارند. 

در این رویکرد توجه به حفظ ارزشهاي  فرهنگی و حفظ ثروت هاي بومی و تاریخی، انتقاد از 

هاي داراي یک نوع كاربري به جاي كاربریهاي متعدد، توجه به اقدامات كیفی به ساخت و سازی

موازات اقدامات كمی، مشاركت گروههاي اجتماعی در فرایند بازآفرینی و غیره مشهود می باشد 

 (.92: 5101)پوراحمدي و دیگران، 

لت مکانی مطالعه موردي بازآفرینی بافت فرسوده شهري با رویکرد ارتقاء منزهدف از این پایان نامه 

می باشد. با این وجود براي افزایش ارتقا منزلت مکانی در منطقه دو نیازمند  51خیابان ایران منطقه 

بازافرینی در این منطقه می باشد كه تا بتوان منجر به ماندگاري ساكنین منطقه و افزایش كیفیت 

انها و سازمانها باید برنامه ریزي درست و زندگی آنها شد لذا در همین راستا براي این امر، همه ارگ
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علمی انجام بدهند تا بتواند جایگاه این بافت را ارتقا دهند تا سطح كیفیت زندگی مردم و افزایش 

 سرزندگی را در منطقه مورد مطالعه باال ببرند و همه اینها نیازمند همکاري نهادها با یکدیگر می باشد.

 بیان مساله پژوهش      2-1
 ،یخیتار ،ییایروابط جغراف ریاز جمله محله ها، تحت تاث يو فضاهاي شهر استیپو ینظام شهر

(. 5111. زهره، یهمواره در حال تحول و تکامل هستند )فن یاسیاقتصادي و س ،یفرهنگ ،یاجتماع

 تاز الزاما ندهیشهر در حال و آ یعیو طب یفرهنگ ،یاقتصادي، اجتماع يكاركرد يتعادل در ساختارها

و  یمیدر بافت قد ژهیاست. عدم توجه به تعادل در ساختار شهري بو يشهر يفضاها داريیپا

در بافت هاي شهر شده است. بافت  یدوگانگ دیفرسوده شهر در گذشته نه چندان دور سبب تشد

 (.21: 5109زدي،یمعاصر است ) يشهر تیریو فرسوده شهري از مشکالت مهم مد یمیهاي قد

در صنعت،  یمیعظ يها یتحوالت و دگرگون ستم،یقرن ب یانیپا يها شهرها در دهه نیهمچن 

 .Short, Rبه نقل از:   5111ز.  یو جامعه را تجربه كرده اند )فن استیس ست،یز طیاقتصاد، مح

John, 1000و اصالحات متعاقب آن،  يشهر ياستهایو س کردهایجهت رو ریی( كه انعکاس آن در تغ

 يتهایبر فعال یرشد اقتصاد متک ،یمتفاوت اقتصاد جهان ينند حركت هاما یهستند. تحوالت لقابل تأم

 نیدر ا یخاص تیاهم کیكه هر ستیز طیبه مح يشدن و شروع توجه جد یجهان دهیپد ،یخدمات

آنها بوده  یو بافت درون يمركز يدر هسته ها ژهیدر شهرها به و یراتییتحوالت داشته اند، آغازگر تغ

 ،يو نوساز ياست كه در تداوم جنبش بازساز یطیشرا نی((. در چنWalk, R. Alan, 1001اند 

معروف و   ینیبه واژه بازآفر يتوسعه شهر اتیشکل گرفت كه از آن پس در ادب يدیجد کردیرو

 مصطلح شد.

 یزندگ يها وهیه با شهدر مواج ،يشهرها عالوه بر مسائل كالبد یمیقد يها امروزه بافت 

آسان به نظر  یشدن از آن ممکن است به لحاظ ذهن رونیه است كه راه بقرار گرفت ییدر تنگنا دیجد

ها،  هكوچه پس كوچه ها و بازارچ نیا یخیتار يبافتها شود. یدر عمل با بن بست مواجه م یول د،یآ

است كه  یبتیبود، اما سرچشمه مص داریپا یما سرچشمه عواطف يبرا یتودرتو، زمان يخانه ها نیا

 يشهر يشهروندان معاصر را به  فرار واداشته است. تحوالت نظام ها بسته و را يشهر رانیدست مد

 اشتهد یطیمح ستیو ز یکیو تکنولوژ یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد ،یتیجمع راتییدر تغ شهیر
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حفظ توازن در  تحوالت و نیا تیمتوجه هدا يشهر زانیاست. كوشش برنامه ر ریاجتناب ناپذ يوامر

مداخله  ازمندیانطباق متناسب و سازش ساخت شهرها با تحوالت فوق ن نکیاست ل يشهر ينظامها

 (09: 5109زدي،ی) است . يفرسوده شهر يبافتها يایشهرسازان و اح حیصح

 یباستان يقدرتمند شکل نگرفته اند و چرا محله ها یاساسا اجتماعات محل رانیدر ا چرا 

ما را به  نهایا رینظ یبرخوردار باشند؟ سواالتخود  يداریحفظ و پا یینتوانسته اند از قدرت و توانا

 رانیمانند پ یمحله ها سوق داده است. پژوهشگران نیو ركود ا فیو عوامل تضع لیدال یسمت بررس

. م. انی؛ كاتوز11-10: 5102. پ. رانیدارند )پ دیتاك یاسیو س یخیو عوامل تار لیبر دال انیو كاتوز

در عدم  ینقش مهم يادار-یاسیمعتقدند كه نظامات متمركز س شمندانیگروه از اند نی(.  ا20: 5101

 نی. ااندآنها شده  فیدر طول زمان سبب تضع ایداشته اند و  يشهر یاجتماعات محل يریشکل گ

 زین يشهر يمحله ها یو فرهنگ یاجتماع-ياقتصاد یو وابستگ فیبه تضع ییربنایو ز یعامل اصل

 یم دهیدر قلب شهر تهران د رانیمانند محله ا ییدر محله هاكه  ییها یژگیو و طیاست. شرا دهیانجام

است.  رانیا يمعاصر شهرها خیمتمركز شکل گرفته در طول تار يروابط و نظام ها جیشود، از نتا

 لیدر مركز و قلب كالنشهر تهران، به دال يریقرارگ رغمیاست كه عل ییاز جمله محله ها رانیمحله ا

( دچار افت و پسرفت ارزش 5111-5111) ریاخ يدهه ها یط ستند،یمتعدد كه هنوز برما مکشوف ن

 شده است.  یطیو مح یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد ،یمکان يها

 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : -1-1-1

با افزایش جمعیت شهري و همین طور گسترش و توسعه شهرها، احیاي بافتهاي فرسوده شهري 

ار می گیرد. هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود احیاي بیشتر مـورد توجـه قر

بافتهاي فرسوده بیشتر افزایش می یابد؛ به طوري كه امروزه در شهرهاي بزرگ و كالن شهرها موضوع 

در سال  .شهري از دغدغه هاي كارشناسان، مسئوالن و برنامه ریزان مسایل شهري است توسعه درون

ما آنچه بیش از هر چیز در برنامه ریزي براي بافتهاي فرسوده مطرح بوده، روند هاي اخیر در كشور 

برنامه ریزي شهري و ساخت و ساز هاي اصولی ارتقاء مکانی شهري و حفظ محیط نرمال شهري 

متاسفانه برنامه ریزي هاي انجام شده به اهداف خود دست نیافته و عمده بافتهاي فرسوده  است.

ها در نتیجه عدم برنامه ریزي تخریب شده اند، به گونه اي كه بسیاري از طرح موجود در كالن شهر
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این طرح ها  .هاي ارتقاي توسعه شهري، خود عاملی براي تخریب فضاهاي موجود در شهرها هستند

سبب می شود مسیرها و فضاهایی كه به طور طبیعی  ن توجه به توان موجود تهیه شده،اغلب بدو

 كاربري هاي دیگر اختصاص می یابد.  بهكاربري هاي مسکونی  یبشکل گرفته اند، تخر

 بومی تداوم فرهنگ راه از را شهري مشکالت و مسائل با مواجهه و مداخله فرهنگ گرایان

 ارزشهاي مشخص و محدوده هاي با شهري بافتهاي و شهرها كه دارند اعتقاد و می دانند میسر

 ناپذیر پیش بینی باید شهري فضاهاي كه باورند ینا بر و می شوند فضا شکل دهی موجب فرهنگی

 (.       515: 5101پوراحمد،  و شماعی) باشند

 پیشنیه تحقیق

یعنی زمان تهیه نقشه  5110و  5151هاي شهري به سالهاي در ایران سابقه مداخله در بافت

ها و شهردارينیز با تصویب قانون  5129گردد. در سال گذربندي، توسعه و اصالح معابر باز می

شهر تهیه و به  10( طرح جامع 15-5129همچنین تهیه و تصویب برنامه چهارم عمرانی كشور )

ها بوده است. هاي آنان جهت اجرا ابالغ شد كه نوسازي محالت قدیمی جزیی از این طرحشهرداري

نها اشاره شد ( هر چند كه به لزوم حفظ بافت تاریخی و توجه به اصالت آ5110-15در برنامه پنجم )

 (.10 :5101لذا اقدام قابل توجهی در سطح كشور به صورت عملی صورت نگرفت)فرشیدي، 

هاي توانبخشی وزارت كشور، دستورالعمل تهیه طرح 5101پس از انقالب اسالمی، در سال 

هاي قدیم هاي كشور ابالغ كرد كه در حکم نخستین مداخالت جدي دولت در بافترا به استانداري

هاي ، شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، شاخص5101رود. در سال ها به شمار میشهر

ها عبارتند از: ریزدانگی، ناپایداري و هاي فرسوده را اعالم نمود كه این شاخصشناسایی بافت

گیرند كه هر سه شاخص را هایی مورد بررسی و تصویب قرار مینفوذناپذیري. بر این اساس بافت

به  5109ند. در ادامه قانون ساماندهی در حمایت از تولید و عرضه مسکن كه در سال دارا باش

هاي فرسوده از طریق اعطاي تسهیالت و تخفیفات را در تصویب رسید، حمایت از نوسازي بافت

 دستور كار خود قرار داد.

هاي ها براي ارائه خدمات شهري در بافتبنابرین محدود و ناكافی بودن درآمد شهرداري

هاي تعمیر و نگهداري در فرسوده شهري به دلیل نازل بودن توان اقتصادي ساكنان و باال بودن هزینه
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سازي ساختمان در این مناطق چندان عنایتی نشود شود كه به نماسازي و مقاوماین بافتها، موجب می

ین متاسفانه طرح و برنامه اي چشم آزار و ویرانه تبدیل شودند. همچنو این بافتها رفته رفته به منطقه

پیشنهادي، صرفا با اهداف اقتصادي دنبال می شود. امروزه متولیان ساخت و ساز به منظور رسیدن به 

پوشی از كلیه ارزشهاي تاریخی و فرهنگی گذاري، با چشمترین توجیه اقتصادي براي سرمایهمناسب

تجاري به این سیاست تحمیل  الجثه ساختمانی را با كاربري صرفاهاي عظیمسیاست پیکره

هاي فرسوده از این رهگذر مطالعات ارزشمندي در خصوص بافت (.51: 5100یثرب، اند)محبنموده

 شود:صورت گرفته است كه به چند مورد از انها اشاره میو بازافرینی 

  جهت دریافت  در درجه كارشناسی ارشد در رشته 5101فاطمه محمدي آیدغمیش در سال ،

گرایش برنامه ریزي شهري و منطقه اي دانشگاه علم و صنعت با عنوان بررسی كارایی  يشهرساز

رویکرد توسعه دارایی مبنا با تکیه بر سرمایه اجتماعی در بهبود بافت هاي نابسامان شهري 

همراه با رشد فزاینده )مطالعه موردي: محله امامزاده حسن شهر تهران( به نتایجی رسیده است كه 

جایگزین نگرش كالن شده و طبق این  رنشینی طی دهه هاي اخیر، دیدگاه خُرد نگرابعاد شه

توسعه محله اي داراي دو  دیدگاه، توسعه از كوچکترین واحد شهري یعنی محله آغاز می گردد.

یکی رویکرد نیاز مبنا كه متأثر از سیاست استحقاق بوده و به ارزش هاي  رویکرد اصلی است:

 مشاركت ساكنان و گري رویکرد دارایی مبنا كه مبتنی بر سرمایه هاي محلی،فنی معتقد است و دی

ظرفیت سازي می باشد. سرمایه اجتماعی )به عنوان مهم ترین دارایی محلی( عاملی اساسی در 

ظرفیت سازي اجتماعات محلی بوده و در تمامی تجربه هاي صورت گرفته، تأثیر بسزایی در 

بنابراین در نظر گرفتن بافت هاي نابسامان شهري، خالی از هرگونه بهبود این جوامع داشته است. 

 سرمایه اجتماعی و فیزیکی صحیح نمی باشد.

در این پژوهش پس از مرور ادبیات نظري و مطالعات تجربی پیرامون موضوع تحقیق، تمایل به 

عنوان متغیر  مشاركت سازمان یافته كه پیش نیاز ضروري رویکرد توسعه دارایی مبنا می باشد، به

وابسته و مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی به عنوان متغیرهاي مستقل، در نظر گرفته شده و با روش 

شهر تهران، مورد سنجش قرار گرفته است.  59پیمایش در محله امامزاده حسن واقع در منطقه 

و تمایل به  یافته ها نشان می دهد كه به جز مؤلفه امنیت، بین سایر مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی
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مشاركت سازمان یافته همبستگی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر مشاركت 

سازمان یافته با استفاده از مؤلفه هاي تأثیر گذار سرمایه اجتماعی، نشان دهنده آن است كه 

به مشاركت اجتماعی، اعتماد نهادي، اعتماد بین افراد، احساس تعلق محلی و انسجام اجتماعی 

ترتیب، مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر تمایل به مشاركت سازمان یافته در محله می باشند. پس از 

اثبات فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل به مشاركت سازمان 

مشخص شد  یافته، به بررسی ارتباط ابعاد كالبدي و اجتماعی محله با سرمایه اجتماعی پرداخته و

كه قدمت سکونت، وضعیت مالکیت، میزان كیفیت امکانات كالبدي از دید ساكنان و میزان 

پذیري فضاهاي عمومی در محله، بر میزان سرمایه اجتماعی تأثیر دارند و تأثیر وضعیت  -حضور

 مالکیت نسبت به سه عامل دیگر، كمتر می باشد. این نتایج، ابزاري بودن رویکرد توسعه دارایی

مبنا و همچنین لزوم یکپارچگی سرمایه هاي كالبدي و اجتماعی را براي ظرفیت سازي تأیید می 

كند. در نهایت پس از تعریف چشم انداز محله، به تدوین اهداف خُرد، سیاست ها و راهکارهاي 

اجرایی براي توسعه محله در چارچوب رویکرد دارایی مبنا با تکیه بر سرمایه اجتماعی پرداخته 

 ده است.ش

 بازآفرینی شناسی مفهوم تحول سیرپژوهشی با عنوان بررسی  5101سال در  پوراحمد دكتراحمد 

 به توجه  به نتایجی رسیده است كه ،شهري فرسودة هاي بافت نودر رویکردي عنوان به شهري

 به شده، تبدیل محوري و جدي موضوعی به ها، آن ناپایداري رفع و قدیمی و فرسوده هاي بافت

 داده سوق مذكور هاي بافت بازآفرینى و ساماندهی تکاپوي به را ذیربط هاي سازمان كه اي نهگو

 رویکردهاي .است نموده مطرح زمانی مختلف هاي دوره را در ها بافت این در مداخله لزوم و

 و نوسازي هسازي، باززند از بازسازي، خود تکامل و تحول سیر در شهري بهسازي و مرمت

 توجه حوزة را از گذاري مسیر، این در و یافته تکامل شهري نوزایی و بازآفرینی هب مجدد توسعۀ

 كرده تجربه هنري و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، مالحظات بر تأكید عرصۀ به كالبد به صرف

 هاي فرضیه تاریخی، بستر در تحلیلی و توصیفی هاي روش از استفاده با پژوهش، در این .اند

 را تکامل و تحول از هایی دوره شهري بهسازي ومرمت -: گیرند می ارقر بررسی مورد ذیل

 متأخر رویکرد "شهري بازآفرینی "كه رسیده  خود حضور از اي مرتبه به امروز و نهاده سر پشت

 یکپارچه فعالیتی صورت به شهري بهسازي و مرمت. می شود نهاده نام "شهري نوزایی "یعنی آن
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 ایجاد و كالبدي و محیطی اقتصادي، زیست اجتماعی، هاي جنبه كه درآمده هنگر جانب همه و

می  لحاظ در آن پایدار توسعۀ و پایداري با همراه هاي توسعه به دستیابی جهت مناسب شرایط

 و بهسازي كه سیري خط تبیین اول، :شود می دنبال اصلی مسیر دو این پژوهش، در .گردد

 همه اي مداخله رویکرد به را آن و زند می پیوند يشهر و نوزایی بازآفرینی به را شهري نوسازي

 رویکرد شناسی مفهوم به دوم،. می نماید تبدیل معاصرشونده حال عین در و هنگر جانب

 .می شود پرداخته آن فرایند و راهبردها اصول، تبیین و شهري بازآفرینی

 معیارهای فبازتعری و شهری بازآفرینیپژوهشی با عنوان ، در 5115سال در  سهند لطفی 

 شهري بازآفرینی مطالعه  به نتایجی رسیده است كه ، پایدار شهری مرمت بر آغازی:فرسودگی

 .باشد داشته متنوعی و جهات ابعاد می تواند موجود بافتهاي درون در شهرسازانه كُنشی به عنوان

 گانه هس روایتهاي قالب شهري، در مرمت با ارتباط در موجود نظري ادبیات از هاي عمد بخش

 فرآیند روش شناسی و بافت در مداخله چگونگی به معطوف بازآفرینی، و نوسازي بازسازي،

 با شهري مرمت كُنش نقد .است بوده فرسودگی مصادیق ترمیم یا بردن میان از در شهري مرمت

 اجراي یا هریزي برنام شرایط در فرآیند این جانبی اثرات و پیامدها متوجه بیشتر دیدگاه، این

 به گرایش وكارا، روزآمد نسخه به عنوان روایتها از یکی پذیرش صورت در یا و بوده اصحیحن

 .است داشته وجود طرحها موفقیت و تسهیل براي شهروندان مشاركت جلب چگونگی بررسی

 براي سازه، ناپایداري و نفوذناپذیري ریزدانگی، شامل گانه سه كالبدي معیارهاي آنکه از پس

 به ) 5101 /1 / 55 مورخ( معماري و شهرسازي شورایعالی سوي از ودهفرس بافت تعریف

 این بازتعریف و بسط با می توان چگونه كه گردید مطرح اساسی پرسش این رسید، تصویب

 شامل واقع گرایانه، چارچوبی در را آن و شد نزدیکتر فرسودگی بی شمار ابعاد به معیارها،

 یهاي ویژگ در نگري ژرف اندكی با  .كرد ازتعریفب شهري، بافت محتوایی و كالبدي ساحت

 رفع پی در همواره كه است فرآیندي بازآفرینی كه موضوع این به می توان شهري، بازآفرینی

 و برده پی است، بوده شهري بافتهاي در غیركالبدي، گاه و كالبدي مداخالت طریق از فرسودگی،

 به نگاه در تفاوت حاصل شهري، رمتروایت هاي م در تفاوت كه یافت دست نکته این به

 رفع براي پیشنهادي حل راه حال عین در و فکري انگاره یک تحت آن تعریف و فرسودگی

 متناسب هحلی را به رسیدن در می شود، فرسودگی مفهوم از كه برداشتی پس .است فرسودگی
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 چارچوب جادای و فرسودگی مفهوم به دقیق نگاهی با بتوان شاید داشت؛ خواهد بسزایی نقش

 راهبردي ایجاد موجب شهري، مرمت كُنش مایه بن به عنوان آن تعریف براي روشن فکري

 مرمت كه نگاهی: شد آنها در مداخله چگونگی و شهري موجود بافت هاي به نگاه براي مشخص

 به رسیدن براي فرآیندي و شدن فرسوده و فرسودگی با مقابله در ي اقدام مثابه به را شهري

 .می نماید معرفی محله هاي شهري و شهر در پایداري مظاهر

   رساله دكتري رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه ، در 5101سال مجید عبدالهی در

شهید بهشتی با عنوان ساختار محله هاي پایدار شهرهاي ایران)گذشته، اكنون و الگوي آتی( با 

ار ، به توصیف شکل و نوع محله ها در دوران تاكید بر شیراز، با هدف ایجاد محله هاي پاید

 1در فصل  .مختلف پرداخته است و عوامل ایجاد ناپایداري در این محله ها را شناسایی می كند

این پژوهش، شناخت ساختار شهر و محله هاي شهري در ادوار مختلف تاریخی، وضعیت 

یري محله هاي شهر، اجتماعی محله ها، اصول زندگی محله اي، عوامل شکل گ _اقتصادي

وسعت و مرزبندي محدوده محله هاي شهري و شهرهایی به عنوان نمونه هاي مورد مطالعه  ) 

به بررسی تحوالت ساختاري  2تبریز، تهران، كرمان و اصفهان( مد نظر قرار گرفته است. در فصل 

ی و كاركردي شهر و محله هاي شهري تبریز پرداخته است. هدف اصلی این رساله بررس

تحوالت تاریخی، نقش و عملکرد، سازمان فضایی محالت شهري ایران در طول ادوار مختلف و 

اقتصادي و _تالش براي ارائه ي الگوي پایدار زندگی محله اي، موافق مقتضیات اجتماعی

فرهنگی دوران كنونی با رویکرد اجتماع محوري و شهروند مداري براي توسعه شهري است و بر 

این تحقیق ،در پی تغییرات و شرایط حاكم بر محله هاي شهري،  بعد اجتماعی  اساس یافته هاي

دچار واگرایی اساسی شده است و رویکردها و مدیریت شهري براي چاره جویی تنگناهایی به 

مانند كاهش حس هویت و تعلق اجتماعی، افزایش نابه هنجاري هاي محیطی، عدم تعادل 

زندگی در شهرها ، به استفاده از راهبرد مشاركتی، بسیج اكولوژیک و در مجموع كاهش كیفیت 

اجتماعی و برنامه ریزي از پایین به باال را در كانون توجه خود قرار داده است وتحقق این راهبرد 

مستلزم تعریف نظام تقسیمات فضایی جدیدي در چارچوب سلسله مراتب مدیریت و برنامه 

سنتی، محله می تواند به دلیل دارا بودن ارزشهاي  ریزي شهرهاست كه مبتنی بر تجارب مدیریت

 نظري و ابعاد كالبدي و برنامه اي عنصر پایه و محور چنین برنامه ریزي تلقی شود.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 توانمندسازي عنوان با تهران دانشگاه دكتري رساله، در 5100سال  در پور هادي خاتون حلیمه 

 هاي محله: موردي ي نمونه) مردمی مشاركت و محوري محله بر تاكید با شهري مدیریت نظام

( بیان می كند كه یکی از راهبردهاي رویکرد نوین مدیریت تهران شهر سنگلج و غرب شهرك

شهري، جلب مشاركت مردمی و بهره گیري از همکاري شهروندان در اداره امور شهرها است. 

ه هاي شهري در علیرغم پیشینه طوالنی شهرنشینی و وجود الگوهاي سنتی اداره مشاركتی محل

ایران، پیروي از الگوهاي متمركز برنامه ریزي و مدیریت شهري در دوره معاصر، امکان دخالت و 

مشاركت شهروندان در ادره امور شهر را به آنها نداده است. هدف اصلی این رساله بررسی نقش 

ر اداره مشاركت مردم و محله محوري بر توانمند سازي و كارآمدسازي نظام مدیریت شهري د

 شهرهاست.

بر اساس یافته هاي این تحقیق، بین سطح تحصیلی، تعلق مکانی، اعتماد شهروندان با مدیریت 

شهري ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین روند شتابان شهرنشینی، نقش موثري در زوال جایگاه 

ده محله هاي قدیمی داشته كه ادامه آن موجب كاهش مشاركت مردمی با مدیریت شهري ش

است. شکل گیري محله هاي جدید در دوران شهرنشینی شتابان نیز عمدتا بر اساس همگونی 

هاي اقتصادي ساكنان بوده و این محله ها از انسجام اجتماعی كافی كه محركی براي مشاركت و 

همکاري آنان با مدیریت شهري گردد، برخوردار نیستند. در این تحقیق مروري برمکانیزم پیدایش 

ل محله از دوران باستان تا دوران معاصر شده و آثار شهرنشینی شتابان و مدرنیسم را بر و تحو

 تغییرات ساختاري و عملکردي محله هاي شهري را مورد بررسی قرار داده است.

  به كارگیري سرمایه اجتماعی در باز زنده "پژوهشی با عنوان در 1050سال راضیه رضازاده در

به بررسی تأثیر مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی )اعتماد اجتماعی،  "1سازي محالت فرسوده شهري

انسجام اجتماعی و مشاركت( بر میزان تمایل به مشاركت مردم در محله صابونپزخانه واقع در 

شهر تهران پرداخت و به این نتیجه رسید كه بین مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی با تمایل  51منطقه 

ه وجود دارد و اگر چه محالت فرسوده شهري، كالبدي نابسامان به مشاركت ساكنان محله، رابط

دارند، اما اگر از میزان باالیی از سرمایه اجتماعی برخوردار باشند، این امید وجود دارد كه  بتوانند 

                                                           
1 “Application Of Social Capital In Revitalization Of Dilapidated Neighborhoods The Case Of 

Saboonpaz-Khane In Tehran 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



51 

از جذب سرمایه هاي دیگر نظیر سرمایه هاي انسانی و اقتصادي در جهت توسعه كالبدي استفاده 

ابونپزخانه به این نتیجه رسید كه میزان اعتماد نهادي در این محله بسیار كنند. او براي محله ص

 (.Rezazadeh, 1050پایین است و این امر موجب پایین آمدن سطح مشاركت مردم می شود )

 گرایش شهرسازي رشته در ارشد كارشناسی درجه اخذ ، جهت5110در سال  مهر عبدالهی انسیه 

 شهرهاي تاریخی بافتهاي شهرسازي اصول تطبیق عنوان اب تهران دانشگاه از شهري طراحی

اسالمی با اصول طراحی شهري معاصر، در پی نشان دادن اصول شهرسازي گذشته ایران  _نیایرا

به خصوص در دوران اسالمی می باشد و این اصول شهرسازي گذشته را به عنوان یک الگو براي 

امروزه بر اثر بریدگی فرهنگی، شهرهاي ایرانی شهرسازي معاصر معرفی می كند. بیان می كند كه 

رشته هاي اصالت دیرین خود را از دست داده اند، بنابراین تمایل به یافتن هویت اصیل خود 

فزونی می یابد. معماري و شهرسازي گذشته می تواند نشانه اي از اصالت گذشته، تداوم 

صول هویت و وحدت بخش بازسازي بافت تاریخی و فرصتهاي پیش رو باشد. می توان ا

شهرهاي كهن را شناسایی نموده و با آنچه امروز به عنوان این اصول مطرح است، تلفیق داده و 

مورد استفاده قرار داد. در این میان شهرهاي ایرانی، اسالمی داراي اصولی است كه عالوه بر دارا 

خود نهفته دارد. در این  بودن هویت تاریخی ایرانی، اصول ارزشمند شهرهاي اسالمی را نیز در

پژوهش پس از مطالعه اصول و مفاهیم شهرسازي اسالمی، اصل وحدت به عنوان كلیدي ترین 

زیرمجموعه این اصول و به عنوان اصل دربرگیرنده سایر اصول انتخاب گردید و در میان تمامی 

وان اصلی مفهوم محله به عن واصول و معیارهاي حصول وحدت مورد بررسی قرار گرفته است 

آنچه از وحدت و مفهوم محله در شهرسازي اسالمی و در  است. ترین آنها برگزیده شده

تئوریهاي معاصر مثل تئوري نوشهرسازي بیان شد، جمع بندي گردیده و دسته اي از معیارها 

كه رعایت آنها می تواند شهرسازي را به سوي وحدت رهنمون سازد. البته  است حاصل گردیده

ه عنوان نمونه مانند اصفهان، تونس و مالزي  از حیث دارا بودن اصل وحدت مورد شهرهایی ب

 مطالعه قرار گرفته است.
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 5 پروژهNEHOM   مطالعه چگونگی بازآفرینی شهري در سطح محالت، با  1051-1050در سال

از طریق ایجاد همبستگی اجتماعی در واحدهاي همسایگی نابسامان و بازبینی در برخوردهاي 

همسایگی بود كه  واحد 11تماعی كه بین هشت كشور اروپایی انجام شد. نمونه مورد مطالعه اج

نروژ، استونی و مجارستان انتخاب شده  از میان كشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد،

بود. بدین ترتیب این پروژه، تغییر جهت از اصالح كیفیت فیزیکی و كالبدي به سمت ایجاد 

صت براي گروه هاي اجتماعی محله هاي نابسامان با وضعیت فیزیکی، اقتصادي و اجتماعی فر

نامطلوب را در كانون توجه سیاست هاي دولتی اروپا مورد تأكید قرار داده است. با این فرض كه 

با این شیوه ممکن است بهبود فیزیکی در كوتاه ترین زمان ممکن، دست یافتنی نباشد؛ اما 

ون مشاركت اجتماعات محلی و ساكنان محله، محکوم به شکست است. این پروژه سرانجام بد

برخالف رویکردهاي پیشین كه اساساً بر نوسازي فیزیکی و كالبدي متمركز شده اند، سعی در 

ارائه راهکارهایی مبتکرانه در جهت ارتقاء كنش هاي اجتماع محلی، شبکه هاي محلی و مدیریت 

 دارد. كارآمدتر اجتماعات محلی

در این پروژه، میزان همبستگی اجتماعی یعنی طریقه جذب مردم در شبکه هاي اجتماعی و ایجاد 

حس هویت مشترك به وسیله سرمایه اجتماعی، سنجیده شده و نتایج حاصله نشان داده است كه 

درگیر كردن گروههاي اجتماعی، یک گام ضروري به سوي گشودن فرصت هاي بلندمدت براي 

محلی نابسامان می باشد. بدین ترتیب، پیشنهادهاي برنامه ریزي در عین حال كه منافع  اجتماعات

اجتماع محلی را در نظر می گیرد، با درگیر كردن گروههاي اجتماعی در فرآیند برنامه ریزي و 

تکمیل این فرآیند توسط آنها می تواند تضمینی باشد براي اینکه كل تغییرات، به وسیله اجتماع 

 .(Kahrik, 1000: 1- 11)مورد پذیرش قرار گیرد محلی 

  نقش دارایی هاي محلی  "پژوهشی با عنوان ، در 5101سال امیر محمد معززي و سارا امینی در

با شناسایی دارایی هاي محلی در محله نعمت آباد  "در حل معضالت بافت هاي نابسامان شهري 

فت هاي نابسامان شهري عالوه بر ویژگی هاي شهر تهران، مشاهده كردند كه با 50واقع در منطقه 

منفی قابل مشاهده، واجد دارایی ها و ظرفیت هاي قابل توجهی نیز می باشند. بر این اساس و با 

                                                           
1 Neighborhood Housing Models 
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توجه به بررسی هاي انجام شده در محله نعمت آباد، دارایی هاي محله به این صورت شناسایی 

 شدند:

ه زمینـه را بـراي انجـام اقـدامات همکارانـه و      ارتباطات محلی نزدیک و پویا میان اهـالی: كـ   -

 مشاركتی فراهم می كند.

پیوند و همبستگی بین ساكنان: كه سازگاري آنها را با هم بیشتر كرده و بـا توجـه بـه وجـود      -

 روحیه جمع گرایی در محله می توان زمینه را براي انجام دسته جمعی امور فراهم كرد.

سکونت طـوالنی اكثـر آنهـا كـه باعـث ایجـاد حـس         حس تعلق ساكنان به محله با توجه به -

 مسئولیت پذیري نسبت به امور محله می شود.

نهادهاي محلی: مانند مساجد و پارك هاي محله كه مکانی براي گردهمایی ساكنان با یکدیگر  -

 و با مسئوالن محسوب می شود.

آنهـا بـراي   شبکه هاي محلی غیر رسمی: مانند هیئت هاي مذهبی و بسـیج كـه مـی تـوان از      -

 (.5101اقدامات ترویجی و جلب مشاركت ساكنان استفاده نمود )معززي و امینی، 

 توسـعه  ریزي برنامه "عنوان در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با، 5101در سال  موسوي احمد 

 و شاخص اجتماعی، ابعاد سرمایه از تعاریف متعدد ارائه با "اجتماعی سرمایه بر با تاكید اي محله

مـدنی، پیونـدهاي    مـذهبی، مشـاركت   )اعتماد اجتماعی، مشاركت غیررسـمی، مشـاركت   آن ايه

و كـالن(   )خُـرد، میانـه   آن با مرتبط و سطوح سرمایه اجتماعی انواع همسایگی، احساس تعلق( به

 "شـاخص  دو مبنـاي  بـر  اي محلـه  توسعه در سرمایه اجتماعی كاربرد به همچنین است. پرداخته

 اسـت. در ایـن   پرداخته "گرا مکان مبناي – سیاست دارایی"و  "گرا مردم نايمب- دارایی سیاست

بـا   مشـهد،  طلّـاب  كـوي  اجتماعی، اقتصـادي و كالبـدي   خصوصیات پس از بررسی نامه او پایان

 این محله پرداختـه  توسعه در سرمایه این و نقش اجتماعی سرمایه سنجش به پیمایش، از استفاده

كه بین ابعاد كالبدي، اجتماعی محله و میزان سرمایه اجتماعی رابطـه   است و به این نتیجه رسیده

 (.5101وجود دارد )موسوي، 

 توانمندسـازي "عنـوان   بـا  در پایان نامه كارشناسی ارشد خود ، 5101در سال  رحمتی نورالدین 

 ئهارا با "مشهد سرشور محله بهسازي منظور به محله اي مشاركت بهینه الگوي با اجتماعی سرمایه
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 بـا سـرمایه   مرتبط نظریه هاي بررسی به اجتماعی و سرمایه سرمایه از متعددي مفاهیم و تعاریف

 توضیح در این پایان نامه، به است. پرداخته بوردیو، پاتنام و فوكویاما كلمن، ۀچون نظری اجتماعی

 ايهـا و سـازمان هـ    خُرد(، انجمـن  )سطح فردي بین اجتماعی در سه سطح روابط سرمایه انواع

آن  سـنجش  هـاي  و شـاخص  كالن( )سطح اجتماعی میانی(، نهادهاي رسمی )سطح وغیر رسمی

تجربه  اشاره به با است. همچنین پرداخته شده )اعتماد اجتماعی و مشاركت رسمی و غیر رسمی(

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      اي محلـه  توسعه ریزي برنامه در اجتماعی سرمایه نقش جهانی، هاي

 فرسوده محالت از یکی كه مشهد سرشور محله موجود وضعیت شناخت وهش بااست. در این پژ

 بهبـود  اجتمـاعی در  سـرمایه  نقـش  به اي پرسشنامه تحلیل و میدانی مطالعه با باشد، می شهر این

 (.5109پرداخته شده است )رحمتی،  محله این وضعیت

  بررسـی و تبیـین    "عنـوان  پایان نامه كارشناسی ارشد خـود بـا   در  5100سال سعید رفیع پور در

پس از بررسی ادبیات نظري پیرامون موضوع تحقیـق،   "مؤلفه هاي مؤثّر بر برنامه ریزي محله مبنا

-هاي سرمایه اجتماعی در محلّه فیروزساالر شهر گوگـان در اسـتان آذربایجـان   به بررسی ظرفیت

نیاز ضروري برنامهیششرقی در چارچوب رویکرد دارایی مبنا پرداخته و تمایل به مشاركت كه پ

مبنا است به عنوان متغیر وابسـته و سـایر ظرفیتهـاي سـرمایه اجتمـاعی بـه عنـوان         -ریزي محلّه

متغیرهاي مستقل با روش پیمایش، مورد سنجش و با روش رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر 

شاخص هاي سـرمایه  هاي این تحقیق نشان داد كه بین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته

اجتماعی و تمایل به مشاركت ساكنان، همبستگی باال و مثبتی وجود دارد. همچنین مهمترین عامل 

در تمایل به مشاركت، بعد از امنیت، انسـجام اجتمـاعی اسـت و كمتـرین عامـل تأثیرگـذار نیـز،        

مین متغیـر  هنجارهاي اجتماعی می باشد. اعتماد اجتماعی، سومین عامل و مشکالت محلّه چهـار 

اثرگذار بر تمایل به مشاركت است كه با ضریب تأثیر منفـی بـر تمایـل بـه مشـاركت در جهـت       

-یابد. میانگین بیمعکوس عمل می كند، یعنی با كاهش مشکالت، تمایل به مشاركت افزایش می

ین قدرتی متوسط به باال بوده و پنجمین متغیر اثرگذار بر مشاركت، بعد از مشکالت محلّه است. ب

-قدرتی و تمایل به مشاركت رابطه مثبت وجود دارد. یعنی افـرادي كـه احسـاس بـی    احساس بی

آنان بیش از سـایرین اسـت. در بـین متغیرهـاي      نمایند، تمایل به مشاركت نزدقدرتی بیشتري می
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مستقل نیز بیشترین تأثیر علّی میان انسجام اجتماعی و اعتماد اجتمـاعی وجـود دارد )رفیـع پـور،     

5100.) 

 هدفهای تحقیق : -1-1-2

 هدف کلی: -1-1-2-1

 شناخت اصول بازآفرینی شهري با رویکرد ارتقاء منزلت مکانی    

 اهداف جزئی: -1-1-2-2

شناخت عواملی كه بر تشدید فرسودگی و كاهش منزلت مکان و بافت مسکونی و تجاري در  (5

 خیابان ایران تاثیر گذار بوده است.

 كیفیت محیط و احیا تعامالت فرهنگی و اجتماعی ارائه الگو براي ارتقا (1

شناخت الیه هاي تاریخی و فرهنگی و آشکار ساختن این جنبه ها بعنوان مبنایی براي  (1

 بازآفرینی بافتهاي فرسوده 

 كاهش خسارات ناشی از وقوع احتمالی حوادث غیر مترقبه (2

داوم ، وضوح ،خوانایی بکارگیري معیارهاي پایداري از جمله هویت ، هماهنگی، انسجام ، ت (1

 زیبا شناسانه محیط براي بازآفرینی این بافتها يو قابلیت دسترسی مناسب و توجه به جنبه ها

حفظ و تقویت سیماي فرهنگی و تاریخی خیابان ایران از طریق بکارگیري راهبرد مناسب  (0

 بازآفرینی شهري

 سواالت تحقیق:-1-1-3

چگونه می  در نوسازي و مرمت بافتها جهت ارزش بیشتررغبت و اعتقاد شهروندان به بازآفرینی  -

 تواند به ارتقا منزلت و اهمیت بافت در این خیابان كمک نماید؟

چه عواملی بر تشدید فرسودگی و كاهش منزلت مکان و بافت مسکونی و تجاري در خیابان ایران -

ن عوامل جهت بازافرینی و سازمانهاي نوسازي چه نقشی در كاهش ای تاثیرگذار بوده اند 51منطقه 

 ؟اندآنها داشته

اجتماعی -در این خیابان چه اثراتی بر كاهش ارزش اقتصادي و ضعف بازآفرینی فرسودگی بافت -

 مکان داشته است؟
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 فرضیه های تحقیق )بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه( : -1-1-4

 فرضیه اصلی -1-1-4-1

رد ارتقاء منزلت مکانی )مطالعه موردی خیابان ایران منطقه رویک و بین تحلیل بافت فرسوده  -    

 تهران( رابطه معناداری وجود دارد. 12

 فرضیه جزئی

و ارتقاء منزلت مکانی در  51منطقه  بین اعتقاد به نوسازي در شهروندان ساكن در .5

 بافتهاي فرسوده رابطه معناداري وجود دارد.

بافتهاي فرسوده بازافرینی لت مکانی در بین حمایت سازمانهاي نوسازي و ارتقاء منز .1

  محله رابطه معناداري وجود دارد.

بازآفرینی اجتماعی مردم محله و ارتقاء منزلت مکانی در  -بین پایگاه اقتصادي .1

 بافتهاي فرسوده رابطه معناداري وجود دارد.

 چهارچوب نظری تحقیق : -1-1-5

هاي فرسوده و اولویت دهی براي مداخله و تعیین گام اول در نوسازي بافتهاي فرسوده، شناسایی بافت

نوع مداخله و سرمایه گذاري در این بافتها است، عدم شناسایی صحیح این بافتها و اولویت دهی آنها، 

سبب نا كارآمدي برنامه هاي نوسازي و هدر رفتن منابع و سرمایه ها و به دنبال آن گسترش ابعاد 

 (. 5101عی.ع. و همکار، فرسودگی در بافت شهري می شود )شما

 برخوردار مشتركی و مشابه نسبتاً از خصوصیات كلیت در فرسوده، هاي بافت كلی، طور به

 ابعاد تاثیر تحت شهري هاي محیط فرسودگی ایجاد در موثر عوامل سبب به ها بافت این. هستند

 توجه با و رندگی می شکل مدیریتی و حقوقی محیطی، زیست اجتماعی، اقتصادي، جمله از مختلفی

 عوامل به ها آن از كه موارد این. كنند می پیدا متفاوتی خصوصیات اي جامعه هر در ابعاد همین به

 و شده زندگی محیط شدن نامناسب موجب شود، می برده نام فرسودگی ساز زمینه و ساز بستر

 بتوان شاید بهتر عبارت به. آورد می همراه به مناطق این براي را مخربی وكاركردي منفی نمودهاي

بر اساس  .شود می محسوب بافت یک فرسودگی عالئم و نمودها آخرین از كالبد فرسودگی كه گفت

 كشور ، مصوبه ساله 10 توسعه انداز چشم ، سند ( 15 اصل) ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون

 مجمع 5105 ماه شهریور مورخ دولت، مصوبه هیات 10/55/01 تاریخ ه 11195ت/22011 شماره
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نظام رفع این عالئم فرسودگی بر چهره و كالبد شهر ها و روستاهاي ایرانی الزم و  مصلحت تشخیص

سه مرجع اصلی مداخله در ضروري است و از مهمترین دلمشغولی سیاستمداران است . در این راستا 

شهري و سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، شركت عمران و بهسازي  ي قدبمی و فرسودههابافت

ها هر یک در چارچوب اختیارات قانونی خود و با استناد به مستندات قانونی در بافت  هاشهرداري

. بر اساس گونه شناسی بافتهاي فرسوده كه مورد توافق همگانی و مبتنی بر مصوبه كننددخالت می

 اریخیت ارزش واجد فرسوده شامل گونه هاي هايشوراي عالی شهرسازي و معماري است بافت

 بافت) تاریخی ارزش فاقد  فرسوده هاي، بافت(شهري تاریخی و كهن مناطق در  فرسوده بافت)

 شهري شتابان هاي توسعه از ناشی  فرسوده ، بافت(شهرها قدیم و میانی بافت در مستقر فرسوده

ژوهش این پرسمی است .  غیر سکونتگاههاي در فرسوده ، بافت(روستایی پیشینه با شهري هاي پهنه)

 با تاكید بر نظریه توسعه پایدار شهري و دیگر نظریه ها شامل موارد زیر انجام گرفته است: 

 (   Revitalizationباززنده سازي یا تجدیدحیات )    .5

 (  Regenerationباز آفرینی شهري )   .1

 ( Regeneration & Public Participationبازآفرینی و مشاركت مردم )  .1

 ) حلب ، مراكش ، لبنان ، الهور و... ( ري در جهانتجارب بازآفرینی شه .2

 مدل تحقیق -1-1-6

 استفاده می شود. در مدل SWOTبراي تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات در تحقیق حاضر از مدل 

SWOT  پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید كه در مرحله قبل

هاي مربوطه به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزن دار از محل سلولشناسایی شده و نوشتن آنها در 

گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر به هاي مورد نظر حاصل میتالقی هر یک از آنها استراتژي

 شود.می SO و ST ،WT ،WO چهار دسته استراتژي

نقاط قوت داخلی از توان با استفاده از می SO هايدر اجراي استراتژي SO: هاياستراتژي

هاي خارجی حداكثر بهره برداري را نمود. هر سازمانی عالقه مند است كه همیشه در این فرصت

ها و رویدادهاي موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیري از نقاط قوت داخلی از فرصت

 .خارجی حداكثر استفاده را بنماید

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها نهفته این است كه از مزیتهایی كه در فرصت WO يها: هدف از استراتژي WOهاياستراتژي

 .است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود

كم كردن نقاط قوت و ضعف داخلی و  WT هايهدف در اجراي استراتژي:  WTهاياستراتژي

پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. در چنین موقعیتی وضعیت نامناسب بوده و در وضع 

گرفت و باید سعی كنیم باانحالل، واگذاري، كاهش عملیات، ادغام و سایر آمیز قرار خواهیممخاطره 

 .روش ها از چنین وضعیتی پرهیز نماییم

گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی براي : در این نوع استراتژي تالش می STهاياستراتژي

یی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از جلوگیري از تاثیر منفی تهدیدات خارجی، ساز و كارها

 .بین برود

 روش تحقیق : -1-1-7

 -تحقیق حاضر از نظر هدف، پژوهشی كاربردي و از نظر ماهیت و روش، در گروه تحقیقات توصیفی

تحلیلی قرار می گیرد كه با تکیه بر آمار و اطالعات، یافته هاي كمی به صورت تحلیلی و یافته هاي 

توصیفی در این تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار می گیرند. تهیه و گرد آوري كیفی به صورت 

اطالعات در مرحله نخست كتابخانه اي و اینترنتی با هم و به صورت توام و همزمان بوده است و در 

مرحله بعد بررسی و مطالعات میدانی )مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه( بخشی از روش كار 

 GIS, Auto ع بندي و استخراج نتایج و تحلیل آنها، از نرم افزارهاي گوناگونی مانندبوده و در جم

Cad و SPSS  استفاده شده است. 

در خاتمه براساس مطالعات و تحلیل داده ها و اطالعات در این پژوهش، به منظور بهره 

فرسوده در  برداري از قوت ها و فرصت ها و نیز كاهش ضعف ها و تهدیدات براي بهسازي بافت

و تعیین مناسب ترین راهبردهاي پیشنهادي   SWOT تهران، از مدل 51محله خیابان ایران در منطقه 

 .كه در آنها از مؤلفه هاي ارتقاء منزلت مکانی درجهت توسعه پایدار محله بهره گرفته می شود
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 و پایایی : ییروا

 تعیین پایایی پرسشنامه

 50شود. لذا یک گروه ه ار آزمون مقایسه دو نسبت استفاده میبراي مشخص نمودن پایایی پرسشنام

نفره انتخاب می شود و به فاصله زمانی پانزده روز پرسشنامه در بین آنها توزیع می گردد. پس از 

پردازش آنها اگر نسبت پاسخ ها در دو نوبت یکسان باشد گویاي آن است كه این پرسشنامه داراي 

 ی پایایی دارد در غیر این صورت فاقد خاصیت پایایی است.خاصیت تجدیدپذیري است یعن

 

 مراحل آزمون مقایسه دو نسبت براي پایایی پرسشنامه این پژوهش به شرح زیر است:

5)H0=P5+P1 

H5=P5≠P1 

1)d=0=0/1 

1)  

2)  

 

 

 انتخاب نمونه(1

زیع نوبت تو خیلی زیاد و زیاد متوسط كم و خیلی كم جمع

 پرسشنامه

 نوبت اول 509 11 10 590

 نوبت دوم 10 22 10 90
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را می پذیریم یعنی  0Hچون مقدار عددي مالك آزمون در ناحیه بحرانی قرار نگرفته استفرضیه 

 نسبت پاسخ ها یکسان است. لذا پرسشنامه داراي پایایی می باشد.

 جامعه آماری و حجم آن :-1-1-8

( و جامعه آماري 5111م افرادي است كه یک صفت مشترك دارند )فنی. ز. جامعه آماري شامل تما

ن ایران این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و سواالت مورد پژوهش همه خانوارهاي ساكن خیابا

نفر كه متشکل از  10112خانوار( و حجم جامعه آماري تمامی ساكنین خیابان ایران به تعداد  0505)

ي است. بنابراین نگارنده براساس این دو طبقه از افراد، پرسشنامه را میان واحدهاي مسکونی و تجار

 آنها بصورت سیستماتیک توزیع كرده است.  

 ( بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ) در صورت نمونه گیری ( :9

 .اندنفر انتخاب شده 509در این پژوهش، حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران به تعداد 

N داد افراد جامعه آماري : تع 

t :10/5 ضریب اطمینان 

P :1% احتمال وجود صفت 

q  :1% عدم احتمال وجود صفت 

n  تعداد نمونه آماري : 

d:  11میزان دقت احتمالی كه برابر است با%  

باشد؛ بدین صورت كه بجاي گزینش سیستماتیک می -گیري نیز به صورت تصادفیروش نمونه

پالك،  1ن پالك هاي منازل و واحدهاي تجاري واقع در خیابان ایران، از میان هر تصادفی افراد، از میا

 یک پالك انتخاب شده است و پاسخگویان تحقیق از آنها هستند.   
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 روش گرد آوری اطالعات :-1-1-9

له، )با استفاده از منابعی از قبیل كتاب، مقا مطالعات و جمع آوري داده ها از نوع كتابخانه اي و اسنادي

،  می باشند و از بازدید میدانی)پیمایش( و تکمیل رات و ... (پایان نامه، اطالعات سازمان ها ، ادا

بط با اهداف تحقیق پرسشنامه به منظور گردآوري جدید ترین آمار و اطالعات براي تحلیل هاي مرت

 شند : موارد زیر می باهاي گردآوري تحقیق حاضر نیز مهمترین ابزار .ه استشداستفاده 

 ( بازدید میدانی )پیمایش( 1( مصاحبه           1( پرسشنامه        5

در این پژوهش روش گردآوري اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوري 

درجه لیکرت  1می شود. این پرسشنامه پژوهشگر ساخته و بصورت سواالت بسته كه بر اساس طیف 

قسمت است.  1تهیه می شود. پرسشنامه تهیه شده داراي « تاحدودي، كم، خیلی كم خیلی زیاد، زیاد،»

در قسمت اول اطالعات عمومی یا فردي از قبیل جنسیت، سن، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل و در 

 گزینه اي و به صورت بسته می باشد. 1قسمت دوم اطالعات تخصصی شامل سواالتی 

 

 العات :روش تجزیه و تحلیل اط -1-1-11

تحلیل »براي تجزیه وتحلیل اطالعات به دست آمده از آماره هاي توصیفی، به توصیف پرسشنامه 

به همراه « تهران(  51بافت فرسوده با رویکرد ارتقاء منزلت مکانی)مطالعه موردي خیابان ایران منطقه 

 جدول هاي توزیع فراوانی و نمودار مربوط به هر قسمت پرداخته می شود.

ه جهت مت آماره هاي استنباطی جهت رابطه بین متغیرهاي فرضیات پرداخته شده است، كدر قس

 مشخص شود( )فرمولمستقل بر متغیر وابسته از ضریب همبستگی متغیرهايتحلیل تاثیر همزمان 

پیرسون،    

مورد   spssافزار رگرسیون خطی استفاده می شود. تحلیل آماري در این پژوهش با استفاده از نرم

 تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
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بخش مهمی از اطالعات گردآوري شده از طریق برنامه هاي مرتبط با محاسبات آماري به كامپیوتر 

و برنامه هاي جانبی مورد تحلیل  EXCELو نرم افزار SPSS، و از طریق نرم افزار وارد خواهد شد

 قرار خواهد گرفت. نتایج آنها نیز به صورت جدول ، نقشه و نمودار تولید می شود .

 51بافت فرسوده، منزلت مکانی، رویکرد بازآفرینی شهري، منطقه  : ( متغیرها و واژه های کلیدی12

 تهران
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 : فصل دوم

 کلیات بافت پیرامون شهری
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 شهری بافت ی دربارهکلیات-2
بافت شهر، گستره اي همپیوند است كه با ریخت شناسی متفاوت طی دوران حیات شهري 

در داخل محدوده شهر یا حاشیه آن در تداوم و پیوند با شهر شکل گرفته باشد، این گستره می تواند 

و تجهیزات شهري و یا تركیبی از آنها تشکیل شده  از بناها، مجموعه ها ، راه ها ، فضاها، تاسیسات

 (.5100:51)شفایی باشد

بافت هر شهر كمیتی پویا و در حال تغییر است كه نحوه شکل گیري چگونگی رشدو  

و  دانه بندی فضای کالبدی شهرمی سازد. بافت هر شهر،  گسترش شهر را در طول زمان نمایان

ارتقا اجتماعی مبتنی  حصول شرایط، ي را معین می كند.همچنین چگونگی و فاصله بین عناصر شهر

رشد جمعیت، سبب جابه  ی بازرگانی وصنعتی وسود آوري خدمات و افزایش خدمات ویبر پویا

در نتیجه سبب  خروج هر  جایی  مکانی و طبقه اي  انسانها در محدوده جغرافیایی شهرها شده و

از بافت شهري در فضاي جغرافیایی شهرها شده  تشکیل نوع خاصی منطقه به سوي منطقه بیرونی و

بافت هاي شهري عبارت است از وجود عوامل و عناصر مختلف در آن،  (. 5191یداهلل ، )فرید، است

كه كاهش ارزش هاي كیفی محیط زیست انسان را )از جنبه هاي كالبدي، عملکردي، زیست محیطی، 

زش هاي سکونتی، نوسازي در بافت متوقف می اقتصادي و اجتماعی( فراهم می آورد و با نزول ار

بافت شهري از سه   (.50: 5101شود و میل مهاجرت در جمعیت ساكن فزونی می یابد )جهانشاهی، 

 عنصر مرتبط با هم تشکیل شده است :  

طراحی شبکه هاي ارتباطی كه آرایش شبکه خیابان ها و گذرها و الگوي تفکیک زمین و بناها را  -5

 و تحت تاثیر شیوه زندگی و معیشت و فرهنگ شهروندان است.مشخص می سازد 

 الگوهاي كاربري كه كاربري هاي زمین و فضا را نشان می دهد. -1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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طراحی فضاها یا ساختارهاي كالبدي بر روي زمین كه در مجموع ، بافت شهري را تشکیل می دهد )  -1

 (.5102:01شماعی و پور احمد،

      

 گسترش هسته اولیه شهرها فت تاریخی ؛ ایجاد وبا -2-1-1

بافت تاریخی را می توان هسته اولیه هر شهر دانست. قلعه یا ارگ و آنچه كه به عنوان پایه گذاري  

یک شهر جدید، در زمان هاي پیش ساخته شده، می تواند نام بافت تاریخی به خود بگیرد.در بافت 

ارزش و هسته اولیه بازارها قرار دارند.  تاریخی شهرها معموال ساختمان هاي قدیمی و بناهاي بسیار با

 تاریخ ایجاد وشکل گیري بافت تاریخی شهرهاي ایرانی از دوره باستان به بعد است.

 هگنجاند تعریف یک در نهاآ تمامی هگا ده،فرسو و یخیرتا بافت مفاهیم ابهام بدلیل ستا كرذ به زمال

 غمر علی نهاآ با ردبرخو در شابهم يهازيتصمیمسا  و يرـتصمیمگی موجب مبهاا ینوا میشوند

ده  از بیش غلبا ي،شهر يبافتها يبند طبقه و تفکیک رمنظو به. ستا هشد وتمتفا يهاارزش

 تندرعبا ملاعو ینا ،ستا یکدیگر از يشهر يبافتها وتتفا عامل كه دمیشو دهستفاا خصیصه و عامل

 تركیب ،شهرنشینی شدر خنر ،جمعیتی كماتر ،تباطیار شبکهي، سرعت شکل گیري شکلگیر نماز: از

 ي،شهر منسجاي اكالبد چسبندگی ي،شهر يهادعملکر ارستقرا ،محیطی یستز دلتعا ،ضیارا يبرركا

   (Jairo, P. 1001). ساختمانی كماتر و بافت ي ههندد تشکیل عناصر هماهنگی

 میشوند تقسیم نیوبیر بافت و میانی بافت ،قدیمی بافت ستهد سه به يشهر يبافتها ،بنابنابر

 صلیترینا هبرگیرند در و ستا شهرها در بافت قدیمی از يشمندارز قسمت یخیرتا يبافتها كه

ذكر این بافت  قابل يشهاارز جمله از. میباشند  فرهنگی -هویتی يها ارزش داراي قدیمی يمحلهها

 كالبد دگیچسبن ظلحا به منسجم بافتی آن؛ ودهمحد بر شهر صلیا يبندانستخوا قنطباا:  عبارتند از

 و هماهنگی در ؛هازساو ساخت در صخا سبکی  دوـجو ؛کونیـمس ي دهاـحوا و يشهر عناصر

، 5195)حائري، م، . آن در یخیرتا يشاخصها و مانهادیا دجوو و منطقه قلیمیا یطاشر با قنطباا

 .(0رنگ باختن شهر تاریخی در بی رنگی رشد شهري، فصلنامه آبادي ها، شماره
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 همیت مراکز تاریخی شهر ا -2-1-1-2

مراكز تاریخی شهر ، در بدن شهر حکم قلبی رادارد كه شادابی آن باعث نشاط شهر و افسردگی آن، 

(. مركز 5100:1به نقل ازكرمی پور، Klebba & et. al, 1005:01)انحطاط شهر را رقم می زند

رگونی شهر را تا به امروز تاریخی شهر همان هسته اولیه شهر است كه شناسنامه پیدایش و رشد و دگ

رقم زده و نشان دهنده روال و شیوه زندگی ساكنان اولیه شهر می باشد. ویژگی هاي عمده اي كه 

 بیانگر اهمیت مراكز تاریخی شهر است را می توان چنین عنوان نمود:

 شامل غنی ترین ارزش هاي كالبدي ، فرهنگی و تاریخی از هویت شهر هستند. -5

 اي تمركز خدمات برتر اداري،سیاسی، اقتصادي و تجاري اند.بهترین محدوده بر -1

 بناها و معابر قدیمی را كه در حکم سرمایه اي عظیم هستند، در خود جاي می دهند -1

 (.1-5100:1قطب جاذب توریست ، بازدیدكنندگان و در نتیجه سرمایه به شهر می باشند)كرمی پور، -2

 ضرورت احیای مراکز تاریخی شهر -2-1-1-2

و مركز تاریخی هر شهر ، كانون اولیه ، قلب تپنده و موتور توسعه شهر است كه بخش اصلی  هسته

هویت و شخصیت آن را تشکیل می دهد. حیات و مرگ شهرها را با توجه به ویژگی هاي مركز آن 

می توان تشخیص داد؛ بنابراین احیاي این مراكز ، به گونه اي كه بتواند عالیم حیاتی را به آن 

. (5100:1به نقل از كرمی پور، rada,5111:51) رداند، امري ضروري و اجتناب ناپذیر استبازگ

توسعه هاي شهري جدید در كنار بی توجهی به مراكز تاریخی شهر ، دگرگونی فرم وساختار این 

مراكز و خالی شدن مراكز شهري از سکنه به علت فرسودگی شدید ، به منزله بی توجهی به هویت 

چراكه مراكز شهري همواره باید نمودي از هویت، تاریخ، فرهنگ و حیات شهري  شهري است؛

باشند. حیات شهري، همانگونه كه بیش از چند سده در مراكز شهري جریان داشته، همچنان می تواند 

جریان داشته باشد، مشروط بر اینکه با احیاي ارزش ها، برنامه ریزي و طراحی شهري مناسب كه بر 

درست از سازمان فضایی آن است ، بتوان مراكز تاریخی شهر را همچنان زنده و پویا  پایه شناخت

نگاه داشت.از نظر بصري ، مركز شهر باید شامل نشانه هاي شاخص یا سیمایی باشد كه عالوه بر بیان 
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بصري نداشته باشد. از لحاظ كاركردي باید براي تمام طبقات  5هویت شهر، فرسودگی و اغتشاش

كرمی )طراحی شود و از لحاظ اجتماعی نیز فضاي مركز تاریخی شهر باید شبانه روزي باشد اجتماعی

  (.5100:1پور،

 اسالمی  -؛ شکل گیری شهر ایرانیبافت قدیمی -2-1-2

بافت قدیمی بافتی است كه به دور هسته اولیه شهرها یا بافت تاریخی تنیده شد. همزمان یا همراه با 

ت و تاسیسات اولیه مورد نیاز شهروندان نیز در آن بوجود آمد محالت نیز رشد بافت قدیمی، تجهیزا

ژه خود را یافتند كه انتهاي مرحله زمانی شکل گیري این بافت به اواخر دوره قاجاریه بتدریج شکل وی

 می رسد.

 تاریخی شهر؛ -بافت فرهنگی -2-1-3   

ض برخورد فرهنگ ها و بعنوان مسلم است كه كانون هاي شهري و بویژه كالنشهرها، در معر

چهارراه فرهنگ ها، دیدگاه ها و ارزش هاي متفاوت شکل گرفته و عمل می كنند. بطوري كه اگر در 

یک جامعه منزوي تغییرات فرهنگی، كند و بطئی باشد، در شهرهاي آن وضع بگونه دیگري است 

بیشتري پیدا می كند. اصوال  در شهرها، عینیت 1و ارتباطات 1یعنی سرعت تحول در رابطه با جریان

برنامه ریزي شهري كه هدف مهم آن ساماندهی به امور شهري و یافتن راه حل هاي مناسب براي حل 

كالبدي شهر نیز كه از اقسام آن است،  -مسائل زیست شهري است و حتی برنامه ریزي بافت فیزیکی 

شهر و شهروندان نمی توانند موثر اجتماعی و فرهنگی  -بدون توجه به بافت و ساختارهاي اقتصادي

و بنیادي باشند. هرگاه در برنامه ریزي ها، زمینه ها و شرایط توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه 

 (.5102قرار گیرند، روند توسعه سریع تر و پایدارتر خواهد بود )ر. ش به: شماعی و پوراحمد: 

محیط شهري، انطباق هرچه بیشتر ظاهر، سیما و بنابراین الزمه توسعه پایدار و بالندگی انسانی در 

كالبد شهر با زیرساخت هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي آن است و از آنجایی كه تغییرات فرهنگی 

 در این میان می تواند نقش بارز و موثري ایفاء كند، مورد توجه این تحقیق نیز قرار گرفته است.

                                                           
1 Turbulence 
5 Circulation 
3 Communication 
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 روع تغییرات کالبدی در آنهامیانی؛ رشد آرام شهرها و شبافت  -2-1-4

با شروع شهرسازیهاي دوره جدید ، بافت تازه اي گرداگرد بافت قدیم تشکیل شد. این بافت كه بافت 

میانی نامیده  می شود ، با آرامی هسته تاریخی و بافت قدیمی شهر را دربر گرفت.مرحله زمانی این 

 دانست. 20تا اوایل دهه  5100بافت را می توان از 

 جدید؛ رشد شتابان شهرسازی و گسترش بی رویه شهرهابافت  -2-1-5

و با شدیدتر شدن تغییر و تحوالت در اوضاع اجتماعی و اقتصادي كشور، بافت  20با شروع دهه 

جدیدي به دور بافت قبلی  شهرها شکل گرفت. اقدامات عمرانی در شهرها مانند خیابان كشی و 

شهرها ، ایجاد ساختمان ها و ادارات جدید، ایجاد پارك ها و  آسفالت كوچه ها و معابر ، لوله كشی

... به تشدید فعالیتهاي ساختمان سازي توسط بخش خصوصی منجر شد.توقف و ركود در اجراي 

، خود تشدید كننده گسترش بی رویه  5121-5110قوانین نوسازي و بهسازي شهرها طی سالهاي 

 شهرها بود.

 شهرك سازی  یرامونی؛ گسترشبافت پ -2-1-6

با افزایش جمعیت شهرها و مهاجرت شدید روستائیان به شهرها نیاز به مسکن و خدمات شهري 

افزایش یافته و قیمت زمین به شدت باال رفت .مهاجرین فقیر كه به دنبال سرپناهی براي سکونت 

ایجاد بودند، به نقاط پست داخل و یا خارج شهر روي آوردند. به همین سبب شهرك سازي ها و 

مجتمع هاي مسکونی اداري و كارگري و محالت جدا از شهر ولی وابسته به آن شدت گرفت این 

 به بعد شکل گرفتند. 10مناطق از دهه 

  توسعه پایدار شهری -1

توجه به نوسازي بافتهاي فرسوده شهري براي ارتقاي بهره وري شهري، كاهش خسارات ناشی از 

اجتماعی و رفع محرومیت هاي ساكنین این بافتها و استفاده از  وقوع احتمالی زلزله، تحقق عدالت

پتانسیل هاي شهري امري ضروري است. در پاسخ به این مهم، امروزه بخش بسیار بزرگی از ادبیات 

 ;.Hellemman et. al) علمی برنامه ریزي شهري پیرامون محور نوسازي شهري شکل گرفته است

 ,Greg, et al) یفیت زندگی در بافتهاي فرسوده بوده استكه هدف عمده آنها، بهبود ك (1002

از طرفی سیاستهاي مختلف نوسازي در كشورها و دوران هاي مختلف، نتایج موثر و درخور  (1050
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بدین  .(McDonald et al, 1001, 11) تامل در توسعه برنامه هاي نوسازي شهري داشته است

اي فرسوده، شناسایی بافتهاي فرسوده و اولویت دهی براي ترتیب از آنجا كه گام اول در نوسازي بافته

مداخله و تعیین نوع مداخله و سرمایه گذاري در این بافتها است، عدم شناسایی صحیح این بافتها و 

اولویت دهی آنها، سبب نا كارآمدي برنامه هاي نوسازي و هدر رفتن منابع و سرمایه ها و به دنبال آن 

 .)5101ر بافت شهري می شود )شماعی.ع. و همکار، گسترش ابعاد فرسودگی د

 دیدگاه توسعه و توسعه پایدار :  -2-2
 میالدي مطرح شد در واقع پاسخی به تأثیرات مخرب زیست 5100دیدگاه توسعه پایدار كه در سال 

بوده است. این عقیده از جریانات زیست « رشد اقتصادي»محیطی و اجتماعی  و در كل به مفهوم

زیست نشأت گرفته است. اولین مفهوم اصالح شده توسعه پایدار در دنیا بوسیله برنامه محیط محیطی

UNمیالدي بیان گردید.  5100المللی براي حفاظت از منابع طبیعی در سال ، ، اتحادیه بین

(UNEP/wwF, IUCNNR , 5100  دیدگاه اصالح شده اولیه به این مسئله تأكید دارد كه : براي. )

توسعه، پایدار باشد باید فاكتورهاي اجتماعی و اكولوژي و اقتصادي را در منابع زنده و غیرزنده  اینکه

و فعالیت هاي مختلف)چه استفاده كوتاه مدت و یا بلند مدت( و یا عدم استفاده در نظر 

 در افراد آن در كه است تعاملی فرایندي . توسعه،( UNEP/wwF, IUCNNR, 5100)داشت

. همچنین فرایندي است كه كنند حل و تعریف را مشکالت چگونه كه گیرندمی یاد يكار هايشبکه

سه پیش  .(www.takbook.com/Content/100) یابدمیها افزایش  در آن سازگاري همه بخش

است عبارتند از:  حفظ جریانات هاي توسعه در نظر گرفته شده شرطی كه در رابطه با سیاست

 اكولوژي، استفاده از منابع وحفظ تنوع ژنتیکی.

و توسعه پیدا كرد  5زیستدیدگاه توسعه پایدار بعد از مقبولیت بیشتري كه در كنفرانس جهانی محیط

 WCED( گزارش 5109در سال  Brundtlandمنتشر شد )گزارش « آینده مشترك ما»در گزارش

وع را براي همه مباحث آینده در رابطه با توسعه پایدار ایجاد كرد. نقطه شروع یک نقطه مبنا و شر

آینده »باشد . براي كار كمیسیون شناخت آنچه كه بشریت را در آینده مورد تهدید قرار خواهد داد، می

 شود كه :با این مقدمه شروع می« مشترك ما

                                                           
1 WCED 
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قاء و كسب موفقیت بدون توجه به زمین یکی است ولی جهان یکی نیست. همه كشورها براي ب»

توانند با كنند . در این شرایط تنها عده كمی از مصرف كنندگان میاثرات آن بر سایرین تالش می

تولیدات آینده باقی خواهند ماند و بیشتر مصرف كنندگان به سختی و با كمترین میزان امکانات و با 

گزارش براي مقابله با « . نرم خواهند كرد گرسنگی، بیماري و مرگ زودرس و بدبختی دست و پنجه

هاي مصرف بیش از اندازه و از میان برداشتن فقر، تعریفی از توسعه پایدار ارائه داده است : چالش

در «. سازداي كه نیازهاي امروز را بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید براي آینده مرتفع میتوسعه»

چندین عمل هدفمند شده در تضمین زندگی با كیفیت  WCED، مقابل عوامل عدم توسعه یافتگی

 كند: مناسب را براي مردم جهان پیشنهاد می

تنظیم رشد، تغییر كیفیت رشد، برآورد نیازهاي اصلی و انتظارات براي غذا، انرژي، آب و بهداشت،   -

دوباره تکنولوژي  تضمین یک سطح ثابت و پایدار از جمیعت ، حفظ و گسترش منابع اولیه ، بازبینی

محیطی در جریان و مدیریت بحران،  دخیل كردن و تركیب مالحظات اقتصادي، زیست 

ها براي اصالح توسعه ، یک سري از رویدادها و بدعتBrundtlandها. بعد از گزارش گیريتصمیم

مهم در پایدار، به صورتی كه امروزه شاهد آن هستیم ایجاد شد. بدون شک یکی از این رویدادهاي 

 Earthزیست و توسعه است كه به طور غیررسمی با عنوان المللی محیطاین زمینه، كنفرانس  بین

Summit .كنفرانس زمین( معروف شده است( 

شود: یک دیدگاه براي مثال در دولت انگلیس استراتژي دیدگاه توسعه پایدار این گونه تعریف می

هر كسی كه در حال یا در آینده زندگی خواهد كرد . این ساده از تضمین زندگی با كیفیت بهتر براي 

 موضوع است:  2كند كه ابزار توسعه پایدار در جهان و انگلیس شامل استراتژي تأكید می

 شود. پیشرفت اجتماعی كه به عنوان نیاز براي هر شخصی تلقی می -

 زیست حفاظت مؤثر از محیط -

 استفاده محطاطانه از منابع طبیعی  -

 دستیابی و حفظ سطوح باالي رشد اقتصادي و اشتغال.  -

 1001در سال  WSSDها در سطح ملی دریافت شده قبل از براساس گزارشاتی كه از دولت 

اند، اگر چه محتوا و هاي پایداري ملی خود را تدوین نمودهكشور بعضی از استراژي 01، حدود 
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از یک كشور به كشور دیگر متفاوت بوده است  ايها به طور قابل مالحظهتأثیرات این استراتژي

ها و مقبولیت .دیدگاه توسعه پایدار تحولی در بخش تجاري بوجود آورد. در سه دهه اخیر یافته

هاي در حال اي داشته است. بسیاري از كمپانیتوسعه پایدار در بخش تجاري رشد قابل مالحظه

 . (DETR, 5111) اندهاي خود نمودهو فعالیتها پیشرفت، شروع به تزریق پایداري در استراتژي

منجر به یک  5این طرز فکر براي مثال بعد از كنفرانس جهانی تجارت براي توسعه پایدار 

نامه مشترك براي توسعه پایدار از المللی براي تدوین یک میثاقكمپانی بین 501ائتالف وسیع از 

شرفت و ترقی اجتماعی گردید. )اگر چه همه طریق سه اصل رشد اقتصادي، تعادل اكولوژیکی و پی

ها و محیطی را سرمشق فعالیتموارد تصویب شده زیست  WBCSDاجزاء شركت كننده در 

 هاي خود قرار ندادند ( . برنامه

هاي علمی و مهندسی توسعه پایدار را در تبلیغات و اي شامل انجمنهاي حرفهبسیاري از سازمان

سازمان مهندسی  10د. بطور مثال در یک گردهمایی در ملبورن، نمایندگان انقوانین خود دخیل كرده

هاي شغلی، ها براي بهبود كیفیت زندگی، گسترش فرصتشیمی خودشان را براي استفاده از مهارت

اند و با زیست، هماهنگ و سازماندهی كردهتوسعه اجتماعی، پیشرفت  اقتصادي و حفاظت از محیط

 اند .محیطی كمک شایانی به گسترش مفهوم توسعه پایدار داشتهیست هاي زانجام برنامه

گرفته شده « استراتژي براي حیات پایدار»یکی از مهمترین و مؤثرترین دیدگاه در این زمینه از 

المللی براي حفظ ، اتحادیه بینUNEPاست . دیدگاه دیگري كه از تلفیق نظریات و مکتوبات 

بهبود كیفیت زندگی در كنار حفظ »ه پایدار آمده عبارت است از : كه براي توسع WWFو  1طبیعت

« علمی براي پایداري جهانی»و در یک شباهت جزئی« هاي حمایت كنندهظرفیت حاصل اكوسیستم

بایست در محدودیت كنند كه بشر میباشد . مجموعه دانشمندان فعال در این زمینه نیز بیان میمی

را بیاموزد در حالی كه به یک تضمین از استانداردهاي كافی و  هاي طبیعی زندگی كردنسیستم

 مناسب براي همه افراد وجود داشته باشد.

هاي ما را در رابطه با معانی هاي اخیر یافتهها تنها بخشی از اصطالحاتی است كه طی سالاین 

ر و بسیاري از هاي مختلف تحت تأثیر قرار داده است. اصول توسعه پایداتوسعه پایدار در جنبه

                                                           
1 WBCSD 
2 IUCN 
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این سؤال را  15موضوعات آن اكنون به طور وسیعی هماهنگ و اصالح شده است. مثالً دستور كار 

چگونه ما در توسعه پایدار موفق » كه مفهوم و معنی دیدگاه توسعه پایدار چیست؟ را به سؤال 

 تغییر داده است .« خواهیم بود؟ 

ها اي ایجاد تغییرات در لیست دستورالعملدیدگاه توسعه پایدار در واقع یک چارچوب بر 

براي موفقیت آن به وجود آورده است. این یک مورد در حال رشد و تکامل است و انتقال آن براي 

باشد كه ما را با سطح مصرف مواد و خسارت هاي هایی میپایداري جامعه نیازمند روش

 سازد.محیطی)براي كاهش آنها( آشنا میزیست

هایی مصرف ه موارد باال محدود كردن مواد و انرژي در اقتصاد، یافتن راهکاربراي رسیدن ب 

هاي پایدار الزم خواهد بهینه در مقابل با نیازها و در مقابل افزایش بازیافت مواد و استفاده از فناوري

بود . بایست توجه كرد كه حركت به سمت یک مسیر پایدار، تنها به مدیریت بهتر اقتصاد و 

اجتماعی براي تضمین پایداري  -شود، بلکه داشتن شرایط مطلوب اقتصاديخالصه نمی یستزمحیط

هاي كوتاه مدت و بلند مدت الزم است . تا زمانی كه اقتصاد صنعتی مسئله فقرزدایی و احیاء فعالیت

دیدگاه توان به یک پایداري طوالنی مدت امیدوار بود . هاي شغلی را نادیده بگیرد، نمیدوباره فرصت

صحیح پایداري یک اطمینان و تضمین از كیفیت رضایت بخش زندگی را براي هر كس به دنبال دارد. 

هاي آلوده كننده و جلوگیري از افزایش سطح البته در برخورد با این موضوع فقط كاهش میزان فعالیت

فقیت در رسیدن ریزي مناسب براي كاهش فقر و مومصرف كافی نیست بلکه ایجاد فعالیت با برنامه

 هاي دیدگاه باشد. مؤلفهها در داخل و خارج كشورها نیز الزم میبه عدالت بیشتر و تقویت فرصت

 ( www.takbook.com/Content/100 )نیز به شرح زیر می باشند :  پایدار توسعه

 به آن بسیار قابلیت هاي و مباحث گستردگی به باتوجه و است ورمح انسان پایدار، توسعه: ( انسان5

 شده تبدیل یکم و بیست قرن چالشهاي مهمترین از یکی نیز و كنونی مناظره مهمترین به سرعت

 توسعه در. شد احیا پایداري چارچوب در توسعه و رشد روند میالدي سوم هزاره پایان در. است

حق بهداشت، زندگی سازنده و در هماهنگی با طبیعت معرفی می پایدار، انسان، محور توسعه و مست

 .  شود و این مفهوم، دقیقاً، در نخستین اصل اعالمیه ریو انعکاس پیدا كرده است
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نونی را ك حوایج كه اي توسعه عنوان به را پایدار توسعه لند برانت كمیسیون: جوانان  و كودكان (1

آینده براي برآوردن نیازهاي خود را به مخاطره افکند تعریف تامین می كند بدون آنکه توانایی نسل 

. پایداري براي كودكان و نوجوانان و جوانان مسیله اي واقعی است. نظریه پردازان توسعه پایدار،  كرد

به دلیل داعیه هاي خود درمورد انسان در قرن بیستم و یکم، با نگاهی به آینده بر حقوق كودكان و 

هاي مردم در سراسر جهان و مشاركت  ، تحرك و خالقیت ن تاكید بسیار داشتهنقش آفرینی جوانا

 .  ضرورتی اجتناب ناپذیردر هر برنامه می دانند سطــوح توسعه را تمامیآنان در 

یار در رنجند درحالی بس نابرابریهاي از توسعه درحال كشورهاي در ویژه به و درجهان زنان: زنان  ( 1

فعال آنان به سرانجام نخواهد رسید، مسیله دفاع از حقوق زنان را نیز  كه توسعه بدون مشاركت

. درحالی كه  موردتوجه قرار داده اند. زنان به دلیل زادمان به تغذیه بیشتر و بهداشت بهتر نیازمندند

كمتر از مردان غذا می خورند و كمتر به امکانات بهداشتی دسترسی دارند. سطح سواد و تعلیم و 

زنان پایین تر از مردان است. درحالی كه تعلیم و تربیت فرزندان خود را از بدو تولد تربیت در 

برعهده دارند. زنان در برابر كار مساوي مزد كمتري می گیرند. آنان ساعات بیشتري را در طول روز با 

ار هاي بسیار قر مزد و بدون مزد كار می كنند. زنان بیشتر در معرض خشونت و نابرابري و تبعیض

هاي اسف بار تداوم پیدا كند. توجه به محرومیت  دارند. دنیاي آینده نمی تواند برمبناي این نابرابري

مضاعف زنان و نیازمندیهاي حیاتی كودكان و جوانان مسلماً از اهمیت نقش مردان كم نخواهدكرد. 

چهره جهان،  فعاالن عرصه هاي مختلف توسعه پایدار برآنند كه با زدودن محرومیت و تبعیض از

دنیاي آینده به محیطی برازنده براي زندگی توأم با آزادي، صلح یا آرامش، برابري براي همه انسانها 

تبدیل شود. سخن این است كه با زدودن این زنگارها و تالشی هماهنگ و همگانی جهان بیش از 

 گذشته شایسته خواهدشد. 

 معیار به تبدیل ما دوران در طبیعت و زیست طمحی به توجه كه است این واقعیت: زیست  محیط ( 2

 محیطی زیست انداز چشم در. شود می فراگیر درجهان پیش از بیش روز هر كه معیاري است، شده

 شدبا استوار شناسی بوم اصول شالوده بر كه است پایدار زمانی تنها توسعه كرد، مطرح مان كه آنگونه

دوم با محور قرار دادن انسان و با نگاهی به آینده درمورد هاي هزاره  . توسعه پایدار، در آخرین سال

ها را  هایی است كه جداگانه یا در تعامل با عوامل دیگر، تداوم زندگی نسل استفاده از تمامی ظرفیت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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رارها نیز سشد مگر در پرتو بقاي محیط زیست. راز همه این ا تضمین كند و این مهم تحصیل نخواهد

 . درهمین نکته نهفته است

 تظاهر با و جهان تمام كردن غربی براي تالش از بود عبارت توسعه از مراد گذشته در:  5فرهنگ ( 1

 عنوان به غرب ایدیولوژیک، جانبدارانه مفروضات تحت در واقع و سیاسی و فرهنگی طرفی بی بر

ند از بود براي كشورهاي غربی بهره م ابزاري ترتیب این به توسعه. شود می معرفی مطلوب كمال

تکنولوژي پیشرفته تا فرهنگ و خودگردانی ملتها و مردم دیگر را تحقیر و نابود كنند. در سالهاي اخیر 

در پرتو نقدهاي مختلف، همراه با تعمیق و بسط آگاهی پیرامون ناكارآمدیهاي مفروضات و نظریه 

نامه اي براي رفاه و متناسب هاي گذشته و به ویژه با اثبات این نکته كه اقتصاد به تنهایی نمی تواند بر

با منزلت انسان عرضه كند، فرهنگ اهمیت و جایگاه واقعی خود در مناظره توسعه به دست آورد. 

پافشاري بر نقش زیربنایی فرهنگ، حداقل نزد روشنفکران غیرماركسیست جهان سوم سابقه اي 

ش و پیشتازي متفکران جهان بازمی گشت. جدا از تال 5100طوالنی داشت. و به ویژه به سالهاي دهه 

سوم و شماري از اندیشمندان فرهنگی جهان پیشرفته، تحرك سازمان یافته نهادهاي بین المللی به 

. در سالهاي اخیر به صورت  ویژه سازمان ملل و یونسکو، در این زمینه نقشی بسیار موثر داشت

نمی تواند و نباید به  مشخص پذیرفته شده است كه دگرگونی اجتماعی و حركت به سوي مطلوب

ها به دست آید، بلکه اصوالً این روند با ارج گذاري به فرهنگ ملتها، به  بهاي قربانی شدن فرهنگ

دبیركل پیشین یونسکو  1سرانجام خواهد رسید. یکی از نخستین تعریف ها در این زمینه را ریه مایو

 تحلیل. ابد كه علم به فرهنگ تبدیل شود ، ارایه داد. به نظر او توسعه زمانی تحقق می ی5101در سال 

هایی از این قبیل، نه تنها اهمیت فرهنگ را نشان می دهد، بلکه فراتر از آن بر نقش زیربنایی آن 

داللت می كند. بنابراین، بدون توجهی در خود به فرهنگ توسعه اي متوازن شکل نخواهدگرفت و در 

هاي پروژه توسعه درجهان را در این بی  در گمراهی این صورت شاید بتوان بسیاري از نابسامانیها

اعتنایی ها ریشه یابی كرد. با این وصف، به رسمیت شناخته شدن فرهنگ و اصوالً طرح گسترده و 

  تـوفیق چشم انداز فرهنگی درمطالعات، از نشانه هاي عصر جدید است. 

                                                           
1 Culture 
2 Ree Mayu 
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رامون پایداري آشکارتر ، ضرورت توجه به فرهنگ در نظریه پردازي پی5100در سالهاي دهه  

ها دركنار  اهمیت آن غیرقابل انکار شد. به این ترتیب، در مطالعات و تحلیل 5110و در سـالهاي 

مؤلفه هاي اقتصاد محیط زیست و مسایل اجتماعی، فرهنگ نیز موردتاكید قرار گرفت. در این سالها 

 .  سعه پایدار یاد می شددر بسیاري از پژوهشها و نظریه پردازیها از مبناي چهارگانه تو

بدیهی است كه با پذیرش فرهنگ به عنوان یک ركن اصل توسعه و پایداري، راه براي ورود  

دیگــر مؤلفه هاي معنوي و غیرمادي گشوده می شد، زیرا براساس تعاریف مورد توافق جداسازي 

ویژه داوري اخالقی  فرهنگ از ارزشها متصور نخواهدبود و در عرصه معیارهاي ارزشی، داوري و به

اجتناب ناپذیر است. به این ترتیب در مفهوم توسعه پایدار، درواقع نوعی داوري ارزشی مبتنی بر 

در فضایی این چنین، بدیهی . توسعه درقالب آن تعریف شد مسلماًفرهنگ به رسمیت شناخته شد و 

لب ریزي شود، بلکه برآورده بود كه توسعه پایدار دیگر نمی توانست تنها در مفهوم رشد اقتصادي قا

هـــاي بخش وسیعتـري ازجمعیت و به خصوص مفهوم بهتر شدن را نیز با خود به  شدن نیازمندي

. كنفرانس  بود همراه داشت. بنابراین، در چشم انداز جدید، داوري ارزشی غیرقابل انکار خواهد

ا موظف كرد تا در هماهنگی با تصویب قطعنامه اي مدیركل یونسکو ر 5115عمومی یونسکو در سال 

با دبیركل سازمان ملل كمیسیون مستقلی را براي بررسی ارتباط فرهنگ و توسعه ایجاد كند. در نوامبر 

دبیركل سابق سازمان ملل و فدریکو مایور مدیركل سابق یونسکو در حیطه  5پطرس غالی 5111سال 

در فرایند توسعه، كمیسیون  وظیفه محوله به یونسکو و درحقیقت درجهت اعتالي نقش فرهنگ

جهانی پیرامون فرهنگ و توسعه را به ریاست خاویر پرزدوكوییار دبیركل پیشین سازمان ملل تشکیل 

بحث قرار  ، این حركت را تحت ظرفیت سازي براي توسعه پایدار مورد5111دادند. مایور در سال 

سبت به مؤلفه هاي فرهنگی خبري سالهاي قرن بیستم دیگر از بی توجهی گذشته ن واپسین داد. در 

هاي بسیار، فرهنگ در جایگاه واقعی خود منزلتی غیرقابل انکار یافته و به  نیست و در پرتو نقادي

ویژه در مناظره توسعه پایدار به عنوان یکی از اركان اصلی و نیز گستره اي پویا به رسمیت شناخته 

اظره، درحقیقت گشودن راه را براي حضور تکیه بر فرهنگ به عنوان یک مبنا در من شده است. 

عناصر غیرمادي و نقش آفرینی مؤلفه هاي ارزشی در عرصه توسعه است. به این ترتیب، موضوعاتی 

كه در گذشته از عرصه پژوهشی علمی رانده شده بودند، اینک دعوت می شوند تا با شکستن بن 

باتوجه به میزان تاكیدي كه در مطالعات  بستها به زندگی انسان دركره خاكی مفهومی دوباره بخشند.

هاي متنوع فرهنگی در برنامه  و به ویژه با مداقه در سر فصل می شوداخیر نسبت به فرهنگ مبذول 

                                                           
1 Beters Khali 
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هاي پیشنهادي براي قرن بیست و یکم از هم اكنون می توان منزلتی رفیع تر و دامنه اي وسیع تر را 

 ( www.takbook.com/Content/100) .براي فرهنگ درهزاره سوم انتظار كشید

در دوران، ما آموزش و پرورش به عنوان موثرترین ابزار جوامع براي ورود به  آموزش :  ( 0

توافق قرار گرفته است و اصوالً پذیرفته شده است كه در پرتو آموزش و  چالشهاي آینده مورد

. تعلیم و تربیت مهمترین عامل موثر در دگرگونی  دنیاي فردا شکل خواهدگرفت پرورش امروز

طرزنگرش و رفتار بشري است كه در مسیر رشد اقتصادي، بهبود كیفیت زندگی، ایجاد دانش 

ومهارت، تامین فرصتهاي شغلی و افزایش تولید جامعه به كار گرفته می شود. از این رو در جوامع 

آموزش و پرورش پایدار به مفهوم وسیع خود در دهه هاي آینده این .  است منزلتی یگانه یافته

توانمندي را خواهد داشت، تا به مثابه ابزاري قابل اعتماد پل مستحکمی بین كالس درس و اجتماع و 

. اهمیت آموزش و پرورش پایدار نه تنها در عرصه مطالعات كه  بین كالس درس و بازار بنا كند

 . توافق جمعی قرار گرفته است عرصه نهادهاي بین المللی مورد درعمل و نیز در

، پس از گذشت 15، با تاكیدي دوباره بر دستور كار 5119مجمع عمومی سازمان ملل در سال  

پنج سال ازاجالس ریو، با تصویب قطعنامه اي نظام تعلیم و تربیت موثر و تخصیص منابع مالی 

ژه ابتدایی و متوسطه را پس زمینه و اساس ضروري براي متناسب براي همه سطوح تحصیلی به وی

هاي تعلیم و تربیت درهمه  نیل به توسعه پایدار تعریف كرد و لزوم بازنگري و تصحیح جهت گیري

كه آموزش و پرورش نباید و نمی تواند صرفاً در  درخور توجه آن.  كشورها را موردتاكید قرار داد

نوع آموزش حتی اشکال سنتی یادگیري در منزل و اجتماع  تحصیالت رسمی خالصه شود، بلکه هر

رسماً از تشکیل دو كمیسیون بین  5111. مایور مدیركل سابق یونسکو در سال  را نیز شامل می شود

المللی یکی در زمینه فرهنگ و توسعه و دیگري در زمینه تعلیم و تربیت در قرن بیست و یکم خبر 

ها و كیفیت  هاي همه جانبه مشکل را در ناكارآمدي روش بررسیكمیسیون با مطالعه و  این د .دا

آموزش تشخیص داد و چاره را در آن یافت تا شیوه هاي آموختن در نخستین گام آموخته شود و آن 

 -1   یادگیري دانستن  -1 یادگیري زندگی كردن باهم  -5:  را مبتنی بر چهار پایه تعریف كرد

 بودن. یادگیري  -2یادگیري عمل كردن 

 :در مقاله اي به قلم یک عضو اسلوونیایی كمیسیون فوق به نام الکساندرا كرنهاوزر آمده است 

پـایدار انسانی چون سیمان عمل می كند. این تشبیه اگرچه از  توسعهآموزش و پرورش در ساخت 

مؤلفه در زوایاي مختلف ضعیف و ناكارآمد به نظر می رسد، لیکن درواقع مراد نشان دادن نقش این 

قوام و دوام مفهوم توسعه پایدار است. او در این مقاله كه مضمون آن در توصیه هاي كمیسیون و نیز 

در پاره اي مقاالت دیگر نیز تایید شده آورده است، توسعه باید بر تعهدي خوش بینانه براي زندگی 
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باید وزن بسیار بیشتري به  بهتر همه مردم استوار باشد و در مسیر نیل به استانداردهاي زندگی بهتر

هاي غیرمادي، همبستگی انسانها و محیط زیست داده شود و این همه تحقق نخواهدیافت مگر  دارایی

با كسب بهتر دانش و فرهنگ. كرنهاوزر سرانجام به این نتیجه دست پیدا می كند كه توسعه پایدار با 

(.  5105) مولدان ، سوزان ،  واهدكردها، ماالً حکمت را خلق خ درهم آمیختن كسب دانش با ارزش

در چشم انداز پایداري، مهمترین سرمایه كشورها سرمایه هاي انسانی است. بدیهی است كه بالندگی 

بود. آموزش و پرورش پلی است كه از گذشته به حال و از  سرمایه هاي عظیم درگرو آموزش خواهد

پایدار دركی عمیق تر از اهمیت این موضوع و  حال به آینده می رسد، لذا براي رسیدن به آینده هاي

 . نگاهی دوباره بر نظام آموزش كشورها در نخستین گام ضرورت خواهد داشت

  1نظریه توسعه پایدار شهری -2-2-1-1

 توسعه سازي بستر امکان تا شود فراهم شرایطی بایست می شهري پایدار توسعه تحقق راستاي در

 می بستر این در كه گردد فراهم شهروندي، اجتماعی - اقلیمی طراحی  رفاه بهبود و انسانی پایدار

 همبستگی ساختارهاي انسانی تقویت زیست محیط با هماهنگ اجتماعی عدالت برقراري به توان

 محیط احیاي و خانوادگی و اجتماعی بنیانهاي پذیري ، تقویت تعهد  و مسئولیت همچون اجتماعی

 شهري فضاهاي از گیري بهره بهبود و براي شهري فضاي در ختاريسا انتظام همگانی و ایجاد زیست

 و شهري فضاهاي از گیري بهره بهبود و شهري خوانایی و زیباشناختی ادراك - رضایت افزایش و

رضایت شهروندي و یکپارچگی بخشی به ساختار بصري محیط و منظر شهري اشاره كرد )  افزایش

 ( .  5111به نقل از سایت مرجع مدیریت شهري ، 

 زیست مسائل درباره زیست محیط طرفداران هاي بحث حاصل شهري، پایدار توسعه نظریه 

 شهري پایدار توسعه .شد عرضه محیطی منابع از حمایت زیست براي محیط خصوص به محیطی

 فعالیت براي محیطی هاي نظریه محدودیت دنبال به كه است شهري پایدار توسعه  شناسایی نیازمند

 این نظریه در . هاست محدودیت این در طراحی هاي روش تطبیق و شهرها با ارتباط در سانیان هاي

 منابع به ضایعات كردن وارد و زمین از بهینه استفاده راه از آینده و حال براي منابع نگهداري موضوع

 حیطم هاي آلودگی از جلوگیري هاي موضوع شهري پایدار توسعه . نظریه است مطرح ناپذیر تجدید

 عدم ، ها بازیافت از حمایت ، ملی و اي ، ناحیه محلی تولید هاي ظرفیت كاهش ، اي ناحیه و شهري

 راه كند همچنین می مطرح را غنی و فقیر میان شکاف بردن بین از و زیانبار هاي توسعه از حمایت

 كنترل ، قانون بربرا كه ملی ، اي ناحیه ، روستایی ، شهري ریزي برنامه با را اهداف این به رسیدن

                                                           
1 Urban Sustainable development Theory 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 به ، راهبردي دیدگاهی مثابه به نظریه این .داند می ، روستاست و شهر در كنترل بیشتر و ها كاربري

 محیط از باید ها دولت است معتقد و دهد  می بسیار اهمیت ها ریزي برنامه این در دولت نقش

 ، سکونتگاهی پایدار گويال ، شهر شکل پایداري ، نظریه . این كنند اي جانبه همه حمایت زیست

 شهري ناحیه مراتب در سلسله را شهر نیز و سوخت مصرف زمینه در نقل و حمل موثر الگوي

 كند . شاخص هاي توسعه پایدار شهري را در نمودار زیر مشاهده می نماییم : ) ر. ش به: می بررسی

 ( . 5100زرآبادي ، توكلی ، 

 
 ایدار شهري ) تفکیک شاخص هاي كاربردي در شهر (: چارچوب شاخص هاي توسعه پ 1شکل شماره 

 
 (  5100منبع : ) زرآبادي ، توكلی ، 

 

موضوع هایی مانند جلوگیري از آلودگی هاي محیط زیست شهري و ناحیه اي، كاهش ظرفیت هاي 

تولید محیط محلی، ناحیه اي و ملی حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین 

دن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می كند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزي بر

اهمیت بسیاري می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهري حمایت همه جانبه اي 

ینه كنند. این نظریه پایداري شکل شهر، الگوي پایداري سکونتگاه ها، الگوي مؤثر حمل و نقل در زم

مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهري بررسی می كند. زیرا ایجاد شهر را فقط 

 (Scout .A. J., 1001:01).براي لذت شهر نشینان می داند 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در مدل توسعه درون زاي شهري )محله اي(، محوریت اصلی، تامین نیازهاي اساسی مردم  

محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و با ماهیت است و انواع مشاركت مردمی در حوزه هاي 

(. در این مدل هدف 19: 5111ارتباطات افقی در محیط محله دخیل و موثر است )فنی . ز. و همکار، 

درونی آگاهانه مشاركت و حضور  -این است كه مردم با محصول نهایی پژوهش و در ارتباطی كیفی

ي، هدف نهایی ارتقاي توانایی هاي مردم در راستاي داشته باشند. در مدل توسعه درونزاي محله ا

تکامل محله است و مدیران و دست اندركاران شهري نیز در این روند بطوركیفی به ارتقاي تواناییهاي 

مدیریتی خود دست می یابند و رابطه ي بین مردم و مدیریت شهري، رابطه اي جوهري و ماهوي 

   .(Islami,5110) پیدا میکند

 5نظریه توسعه پایدار اجتماعات محلی-2-2-1-2

 در توسعه نوع این به نیل در اجرایی مشکالت جهانی، مقیاس در نظریه توسعه پایدار  شدن مطرح با

 هر بومی و محلی هاي ویژگی به توجه عدم آن مشکل اصلی كه گشت پدیدار مختلف جوامع

 اطرافش محیطی و ظرفیت منابع به اتکا بدون نمی تواند شهري هیچ كه همانطور .است بوده محدوده

 .نمی یابد تحقق پایداري این نیز شهري سلولهاي یعنی خود درونی اجزاء به توجه بدون بماند، پایدار

 عنوان به را شهري محالت به توجه كه دیدگاهی آن، از قبل حتی و دیدگاه این موازات بنابراین به

 توسعه می كردند، مطرح ) و... فرهنگی گرایان مکتب محیط جمله از ( شهري حیات سلول هاي

 یعنی شهري در محالت درونزا توانمند نیروهاي از استفاده را شهري مشکالت حل دیدگاه این .یافت

 لحاظ از ویژهاي كاركرد و جایگاه از كه اجتماعی سرمایه هاي عنوان به محلی اجتماعات و گروهها

 كنار در نظریه دو این .می دانست هستند، ورداربرخ كالنشهرها در اجتماعی توسعه تنظیمات و حفظ

 مبین دیدگاه این .گردید« محلی  اجتماعات پایدار توسعه»  عنوان  با دیدگاهی تبیین به منجر یکدیگر،

 با تنها كه هستند فرهنگی   اجتماعی عظیم درونمایه هاي داراي شهري محالت كه است اصل این

) گردید  سبب را آنها پایدار توسعه می توان ساكنین اجتماعی زندگی بستر عنوان به محالت به توجه

 . ( 1382موسوی ، یعقوب ، 

                                                           
1 Sustainable Local Communities development Theory 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 در محیطی زیست بحثهاي حول فعالیتها و تفکرات اكثر پایدار، توسعه نظریه شدن مطرح ابتداي در

 سمت به پایدار بیشتر جهانی توسعه رویکردهاي اخیر سال  چند در اما .است بوده جهان سطح

برخالف توسعه پایدار در مقیاس  . است رفته پیش محلی مقیاس در تفکرات و اجتماعی هاي سرمایه

 در پایداري .می نماید متحقق عینی صورت به و باالتري سرعت با را جهانی پایداري محلی تغییرات

 برخوردار محله آن در زندگی مزایاي و حقوق از شهروندي هر بدین معناست كه محله اي مقیاس

 است، تأثیرگذار آنها محلی سرنوشت اجتماع بر كه تصمیم گیري هایی و عملکردها مقابل در و است

در  امنیت جمله از را جزئی ترین تا موارد گسترده ترین از می تواند حقوق این می باشند. مسئول

 به محله مقیاس در پایدار (. توسعه(Barton Hugh , 1001 واحد مسکونی را نیز شامل شود 

 كاهش نتیجه كه مانعی  .باشد اجزاء می و ها ویژگی همه شامل شهر، در زندگی كیفیت ارتقاء معناي

آینده  نسل براي مانعی ایجاد بدون اقتصادي و اجتماعی اداري، سیاسی، فرهنگی، محیطی، زیست 

 . است محلی كمبودهاي افزایش و طبیعی منابع

تغییر ارزش ها ، تغییر جوامع : یک راهبرد » در یک تحقیق با عنوان  5مؤسسه رهن و مسکن كانادا

هفت جنبه كلیدي نیل به جوامع محلی سالم و پایدار را به « براي توسعه جوامع پایدار و سالم 

  (Changing Values , CMHC, SCHL)  صورت زیربیان نموده اند :

 …) و انرژي آب، اولیه، مواد زمین،(طبیعی  منابع از حفاظت

 )خاك /هوا /آب كیفیت ازن، الیه تخریب ، گلخانه اي گازهاي( محیطی  تزیس اثرات بررسی

 …) و اقتصادي پایداري زیرساختها،( اقتصادي  حیات

 … )و رفاهی و خدماتی نیازهاي اساسی، به پاسخگویی دسترسی، و فرصتها( عدالت  و تساوي

 نقل، و حمل سهیالتت تسهیالت رفاهی، باز، فضاهاي زیرساختها، و خدمات( حیات  و سرزندگی

 …) و نور هوا، و آب و اقلیم

 …)و گفتگو فضاهاي میراث محلی، هویت، محلی، پیوند و نزدیکی مشاركت،( محلی اجتماعات

 . …)و امنیتی بهداشت،حفاظت سطح ارتقاء بهداشتی، حمایت ( امنیت و سالمتی

 

                                                           
1 CMHC 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 : نظریه توسعه پایدار در مقیاس محلی 1شکل شماره 

 
 Rosland , Mark , 1000 ) ):  منبع

 : نمود نمودار باال بیان در چارچوب را محالت سطح در پایدار توسعه نظریه می توان خالصه طور به

واحد  یا محله یک مورد در تنها پایدار محله اي توسعه كه كرد می توان مشاهده نمودار این طبق

 همسایگی واحد یا و ، محلهمحدوده یک از پایداري ویژگی هاي بلکه . نمی گردد مطرح همسایگی

 اقتصادي، اقلیمی، و زیست محیطی ویژگی هاي كلی طور به  .می كند تغییر دیگر مشابه واحد تا

 )می گردد  محله اي توسعه پایداري شرایط در بفردي منحصر ویژگی هاي بروز سبب ... و اجتماعی

( Rosland , Mark , 1000 . زمینه دو می توان ت پایدار،اجتماعا محلی توسعه دیدگاه بررسی با 

 :دانست هدف مورد را شهري محالت در اصلی

 مکانی    هویت و فضایی ( ساختار5

 ( .  5111اجتماعی ) فنی. ز. و رضازاده ،  ( سرمایه1

 عوامل پایداری در مقیاس محله : 

گیاهی  پوشش، ،اقلیم توپوگرافی از اعم ( پیرامونش محیط با همگام و طبیعت با محله طراحی تطابق -

 . ) و...

 متروك . بناهاي و خالی هاي زمین از استفاده -

 .  گیاهی پوشش تقویت و ها محله اطراف در سبز كمربند از استفاده -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 راه از و خودرو به نیاز بدون بتوانند افراد كه اي كونه به محله مركز و محله در زمین كاربري طراحی -

 ( . 551، ص 5100همان ) تامین كنند  را خود ،نیازهاي روي پیاده

 عوامل پایداری در مقیاس واحد همسایگی :

 همسایگی؛ واحد در متنوع ها كاربري افزایش -

 ها؛ شریان و ها خیابان سازي زیبا -

 پیاده؛ استفاده براي مسیرها و ها خیابان سازي ایمن -

 دوچرخه؛ مسیرهاي طراحی -

 تاریخی؛ بناهاي حفظ و سازي زنده باز -

 امکان؛ حد تا اهابن تخریب از جلوگیري -

 ( . 551، ص  5101همان ، ) محلی  منابع از همسایگی واحد مصرفی انرزي تامین -

 عوامل پایداری شهری در مقیاس بنا : 

 بر بنا ساخت تاثیر از جلوگیري  (نگذارد اطراف محیط به نامطلوب تاثیر كه اي گونه به بنا طراحی -

  )گیاهان و زیست محیط

 باال .  عمر طول با و الزم استحکام و یفیتك با هاي ساختمان طراحی -

 . 5)پذیري انعطاف  (آنها عملکرد تغییر قابلیت و ها ساختمان از مجدد استفاده قابلیت -

 بنا . در پذیر تجدید هاي انرژي از استفاده حداكثر -

 ها . ساختمان در اقلیم با سازگار طراحی -

 كنندگان . استفاده توسط انرژي مدیریت در مشاركت -

 مردم . سالمت جهت در حیطرا -

 بومی( هاي طراحی در گذشتگان هاي تجربه بکارگیري ( بناها طراحی در آورد بوم مصالح از استفاده -

 مختلف . هاي مکان در اقلیم نوع و خورشید از استفاده با اندازي سایه و بنا حجم به توجه -

 نگهداري . هزینه حداقل با و ،زیبا دلپذیر هاي ساختمان طراحی -

                                                           
1 Supplye 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



22 

، 5101شود ) همان ،  می مصالح رفت هدر كاهش باعث كه صنعتی ساز و ساخت روشهاي ودبهب -

 ( . 550ص 

 هویتی: زیشهرسا و شهر هویت 

 همافر نناآ دنز را خاطر تعلق ان،ندوشهر شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در در هویت

 یتاهد دارد؛ فصر نشد ساكن از تر لفعا اي هگستر كه نشد ندوشهر يسو به را نشهرنشیناو  دهكر

 كالبد قعوا در و شتهدا شهر فیزیک در عینی رتبلو كه دبو هداخو دارمانی معناز يشهر هویت. كند می

 مختلف يها جنبه از انتو می را شهر یک باشد هویت يشهر هویت از دينما شهر فیزیک و نیوبیر

 هویت يگیر شکل قعدر وا و دنمو سیربر دي(قتصاا و یخیرتا ،جتماعیا ،نسانیا ،طبیعی ي،)كالبد

 ران،    (.همکا و ع دارد )نوفل، ارقر شهر عمصنو كالبد و طبیعی شکل ،فرهنگ تاثیر تحت يشهر

 هلا ،صالتا ،عمومی مفر ،مانهز د،عملکر ،ها نشانه ،ها سمبل جملهمولفه هاي مختلفی از 

 در كه نددار نقش شهر یک هویت زاحردر ا ها مولفه یگرد و ،جمعی هخاطر وري،فنا ت،صو ،شهر

هویت بخشی مکان   در موثر ملاعو را یینآ و نماز ن،مکا ن،نساا ي مولفه 2ان تو می يبند ستهد یک

 (.5100زاده، م،  )نقیدانست. 

 ن:مکا هویت-2-2-6

 جتماعیا هجوو از تابیزبا ینابنابر ؛یابد می شدر فیزیکی محیط مستقیم ي تجربه ثرا در نمکا هویت

 ران،    (.همکا و ع ن است. )نوفل،اـمک فرهنگی و

 نیوبیر و یـندرو داـبعا: دنمو تقسیم مختلف جنبه دو به را نمکا هویت انتو می رو ینا از

)  صخا عجتماا یا وهگر به دفر تعلق طریق از نمکا هویت درك ی شاملـندرو داـبعا .نمکا ادراك

 خویشتن يها ارزش با تشابه طریقاز  ناـکم تـهوی ادراك و ن(،اـمک اعیـجتما ناختـش بعد

 با تمایز طریق از نمکا هویت ادراك نیوبیر بعد. باشد مید خو شخصیت از نعکاسیا نمکا خویش

، ارزیابی زیبایی و هویت مکان، نشریه 5101ن. )امین زاده، ب، مکا شخصیتی بعد ها نمکا یگرد

 هویت شهر سال پنجم(.

 وتمتفا مسور و آداب ،جمعی يها هخاطر ،ها ییندر آ نگوناگو معاجو ناـمی يها وتتفا

 يمعنا و دبرركا ود ـهند می يشهر يفضا به را خاصی ايمحتو و سیما و دشو می متجلی نهاآ
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 طتباار يها راه از یکی انعنو به نمکا هویت. كنند می طلب جامعه هر يشهر يفضا از را تیومتفا

 وريفنا ماهیت و عنو ،جمعی اتخاطر ،یخیرتا ي سابقه ،فرهنگ طریق از نمکا ن ونساا بین

 می ادراك يكالبد و يبصر يها یژگیو و يشهر يهاد اـنم و اـه مفر ،ها نشانه ،ها دعملکر ،ساخت

 ن (هماد.) شو

 با دارد، رهشاا نمکا هویت به نوعی به كه حالی عین در كه ستا موضوعاتی از جمعی ي هخاطر

 هویت از تبیامر و جامعه تحدو به حقیقت در و دارد طاتبار آن از هاییبخش  یا جامعه تحدو

 و جامعهن، نساا دي )فر هویت ، هویت دینی،یـفرهنگ تـهوی ،یخیراـت تـهوی ،جمعی هویت مثل

 (.5100زاده، م،  )نقید شو می طمربود ( فر

 منزلت مکانی -2-2-3

 و اعتبار ویژه، مکان یک به كه گوناگونی ارزشها و مشخصه هاي از حفاظت مکانی، منزلت از منظور

فرهنگی )مانند -یا برزن تاریخی و یک محله در مکانی منزلت از  منظور دیگر، بعبارت. بخشد می اهمیت

 معماري به توجه ؛ تاریخی -فرهنگی میراث هاي احیاي و پایدار حفاظت براي تالش خیابان ایران(،

(.  5111زاست )ر. ش به: صرافی و همکار، و ساز و تاكید بر توسعه درونساخت  كیفیت ارتقاي بومی؛

یعنی توسعه اي كه از درون محله و با فکر، مشاوره و مشاركت خود ساكنان آن آغاز و به نتیجه برسد. 

فرهنگی و تاریخی و هویت محله اي -چنین روند توسعه اي منجر به بازگرداندن منزلت اجتماعی

 شان( خواهد شد. )درنتیجه آگاهی ساكنین از ارزش هاي محل زندگی

 و جایگاه آن در شهرهای ایران  فهوم محلهم-2-2-4

اندیشه محله شهري مسیر پرنشیب و فراز حرفه اي را طی كرده است . نظریه پردازان شهرسازي كه 

از مدل هاي ارگانیک خود اطمینان حاصل كرده بودند تفکر محله را به عنوان بلوك پایه ساختمانی 

د. قرار بود یک واحد فضایی تعریف شده ، فارغ از ترافیک عبوري و حتی براي شهر انتخاب كردن

المقدور در خدمات روزانه خودكفا باشد. اندازه واحد در حد حوزه عملکرد یک مدرسه ابتدایی 

معمولی تعین می شد و حوزه هایی سایر خدمات بر اساس این پیمانه و یا ضریب صحیحی تعین می 

راحی شهري سرتاسر جهان نافذ است. به خاطر سهولت آن از نظر شد این تفکر همچنان در ط

طراحی داراي امتیازاتی است . خیابان هاي آرام ایجاد می كند و تناسبی را بین خدمات و تقاضا 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



20 

خانوار است كه  5110الی900( . محله معموال كالبد سکونت واشتغال5105برقرارمی كند)كوین لینچ،

( و آموزشی )دبستان ( تعریف می شود .عنصر شاخص محله با عنصر شاخص فرهنگی ) مسجد

مدرسه ابتدایی است كه  باید در جایی مکان یابی شود كه امنیت عبور ومرور دانش آموزان حفظ شود 

دقیقه به مدرسه وبالعکس به منزل برسند عنصر شاخص هویتی محله مسجد است.  2-1و در مدت 

بر می شمرد كه عبارتند از راه ؛ لبه؛ گره؛ نشانه و محله. او لینچ پنج عامل سازنده براي سیماي شهر 

محله ها ، قسمت هاي از شهر هستند كه دست كم ، میان اندازه  "در تعریف و نقش محله  می نویسد

یا بزرگ باشند.بایدواجد دو بعد باشند تا ناظر احساس كند وارد آن شده است. اجزاي آن به سبب 

كامال شناختی هستند و همواره می توان سیماي محله را از درون آنها  خصوصیات مشتركی كه دارند،

تمیز داد. خصوصیاتی كه سیما و پیکر محله اي را مشخص می كنند ، عوامل خاص آ ن محله هستند 

كه ممکن است اجزاي بی شمارو متنوع داشته باشند :بافت محله ؛ فضاي آن ؛ فرم آن ؛ اجزاي آن ؛ 

؛ نوع استفاده از ساختمان ها؛درجه كهنگی یا نو بودن محله و وضع پستی و نمادها؛ نوع ساختمان

(. در جمع بندي می توان گفت، در اغلب شهرهاي ایران 5102بلندي زمین )حکمت نیا و قنبري،

 –مفهوم محله عبارت بوده است از یک واحد اجتماعی شهري كه بر اساس وابستگی هاي اجتماعی 

اي از مردم شکل می گرفته است. این واحد اجتماعی در تركیب با عناصر فرهنگی و اقتصادي گروه ه

كالبدي محیط پیرامون، محدوده فیزیکی را براي سکونت، كار و تامین خدمات و نیاز ها و تفریح 

 (.001:5109روزانه هفتگی آنها شکل می بخشیده است ) فریادي،

اجتماعی و فیزیکی است كه در تمام شهرها محله بافت و برش تفکیک ناپذیر از شهر است ، واقعیتی  -

 Mamford)وجود دارد . محله با مرز هاي معین و نیز جایگاه هسته اي آن در شهر شناخته می شود 

, L.5112 .) 

 آن در شهروندان فعالیت و كار هاي فعالیت از مهمی بخش آن در كه فضایی از است عبارت محله»   -

 براي توانایی توانند می موضوعات و افراد آن طریق از كه تاس نهادي محله  پیوند. می وقوع به

 اجرا به آن وراي از یا و آن درون در را جمعی و فردي مؤثر تعامل یک وسیله به اولیه فعالیت

        ( Barton, hugh, 1001). « درآورند 
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 :  اجزاي تشکیل دهنده برنامه ریزي واحد محله2شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.9، ص 5101خدائی ، هودسنی ، زهرا، هانیه ،منبع : ) 

 اجتماع دیگر سخن به. است یافته استقرار آن در محلی اجتماع كه است شهر فضاي از واحدي محله

 ، دهد می شکل را محله یک است شده ایجاد جمعی سکونت فضاي در همبستگی سبب به كه محلی

 درك بنابر كالبدي مرزهاي با شهر از فضایی یکپارچه محدوده از است عبارت محله دیگر تعبیري به

 تعیین. كنند احساس آن در اجتماي همبستگی و مکانی تعلق كه ساكنانی براي عینی نشانه یا ذهنی

 حد در ساكنان روزمره هاي نیاز به پاسخگویی و دررو رو شناخت امکان ، محدوده این مقیاس كننده

 ( . 5101صرافی ، مظفر ، ) است  روي پیاده

ر شهرهایی سنتی ایران ، نواحی مسکونی به محالت مختلف و مجزا تقسیم می شوند .افراد با عالیق د

مشابه یا سوابق یکسان در محالت خود براي تامین راحتی و حمایت و امنیت بیشتر به هم پیوند می 

با مبدا خورند .تقسیم محالت بر اساس تفاوت هایی در زمینه قومی ، مذهبی ، حرفه اي و شغلی یا 

شهري و روستایی می باشد به این ترتیب یک محله از فضا هاي سکونتی اعضایی یک گروه قومی 

خاص در شهر تشکیل می شود مثال هایی از جداي گزینی محالت بر اساس تفاوت درعقاید مذهبی 

یی را می توان در محله یهودي ها در اصفهان و محله زرتشتیان در كرمان و یزد مشاهده كرد. جدا

گزینی بر اساس خصیصه هاي مذهبی یا قومی عمدتا در شهرهایی بزرگ ایران با جمعیت بیشتر و 

متنوع تر دیده می شود. در شهرهایی كوچک به علت تجانس فرهنگی  اساس تقسیم بندي محالت ، 
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تفاوت در حرفه و شغل و یا مبدا و خاستگاه است. نکته جالب محالت در شهرهایی سنتی ایران عدم 

تفکیک طبقات اجتماعی در آنها بود. ثروتمندان در گروه هاي انحصاري جداي از فقیران گروهه نمی 

شدند. در بسیاري موارد غنی و فقیر در یک محله مشترك زندگی می كردند، گاهی اوقات دیوار به 

 دیوار هم بودند. اگر چه تفاوت هاي موجود در خصیصه هاي قومی و خاستگاه دالیل اصلی براي

تشکیل اولیه محالت بودند، ولی همین سیستم به تشکیل كلی شهر نیز كمک می 

 (.5190كرد)خیرآبادي،

بیشترین فضا در هر محله در طول كوچه هاي باریک به سکونت گاهاي خصوصی اختصاص یافته 

است. كانون محله یک میدان مركزي است كه معموال در محل تقاطع دو یا چند راه اصلی قرار گرفته 

است ؛ این میدان مركزي به نام مركز محله نامیده می شود . در اطراف میدان مركزي تعدادي ازمغازه 

ها و چند ساختمان عمومی قرار دارند. این مغازه ها ، نیازهاي روزمره ساكنین را فراهم می كنند 

هاي  برخی از محالت بزرگ در شهرهاي مهم داراي بازارچه هاي مخصوص به خود می باشند.بنا

عمومی مركز محله ، آب و خدمات مذهبی ، اجتماعی و تفریحی را براي ساكنان تامین می كنند هر 

مركز محله معموال داراي یک مسجد و یک حمام جهت رفع نیاز اهالی محل است یعنی  مركزي 

ممکن  براي عبادت و نماز و مکانی براي تطهیر كه قبل از نماز واجب است. سایر بناها در مركز محله

آب انبار، قهوخانه و مدرسه  باشد.تمامی مركز محله ها نیاز هاي  ،است شامل حسینیه ، زورخانه 

ساكنین پیرامون خود را تامین می كنند و همه آنها توسط خیابان اصلی یا گذرها به بازار متصل می 

 (.5190)خیرآبادي،شدند

 1مفهوم ناحیه فرهنگی -2-1-7

بافت شهري مطرح می شود، مفهوم ناحیه در ذهن جغرافیدان تداعی می  زمانی كه افتراق مکانی در

شود. در این مفهوم روابط و پیوند داخلی و خارجی بین پدیده هایی كه در یک حوزه ظاهر می شوند 

و به آن حوزه توازن و تجانس می بخشند و تفاوتهاي این حوزه را با حوزه هاي مجاور به نمایش می 

(. از این رو، با این تعریف می توان ناحیه را از 5190:519ق می شود)شکویی، گذارند، ناحیه اطال

طریق تجانس و كاركردهاي آن شناخت و ناحیه فرهنگی نیز ناحیه اي است كه ویژگی هاي فرهنگی 

                                                           
1 Cultural Area/Region 
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آن متجانس و یکدست باشد و بصورتی تجلی یابد كه بتواند با نواحی مجاور تمایز و وجوه مشخصی 

شهرها محالتی وجود دارند كه هریک خود ناحیه اي فرهنگی به حساب می آیند و  داشته باشد. در

 فرهنگ محله اي با نقاط مجاور جدایی گزینی و افتراق قابل دركی را به نمایش می گذارد.

در این میان جغرافیدانان فرهنگی بیشتر سعی می كنند تا با استفاده از خصایص معرف یک فرهنگ، 

رهنگی را تعیین كنند. آنها انسانها را بر حسب خصایص فرهنگی مشابه گروه محدوده یک ناحیه ف

بندي یا ناحیه بندي می كنند. مثال ناحیه فرهنگی زبان كردي، یا ارمنی یا انگلیسی كه بر روي نقشه 

قابل ترسیم است. هیچیک از ویژگی هاي فرهنگی داراي توزیع یکسانی نیستند )جردن، راونتري، 

گستره قلمرو ناحیه فرهنگی، بستگی به نوع خصیصه دارد. بیشتر نواحی فرهنگی  (  و10: 5100

داراي هسته اند كه ویژگی یا خصایص مورد بحث در آن، بیشترین قدرت را دارند و با دور شدن از 

هسته مذكور آن خصایص بتدریج ضعیف شده تا بطور كامل محو شوند. گفته شده كه ناحیه فرهنگی 

حیه فیزیکی مطابقت نمی كند و فقط در برخی موارد كه این دو برهم منطبق اند، بطور قطع با نا

(. یکی از مشخصه هاي برجسته نواحی 10:  5101قابلیت استفاده دوگانه دارند )مایک كرنگ، 

فرهنگی در ایران و بویژه تهران، وجود ناهمخوانی ها و ناموزونی ها بین آنهاست. در شهر تهران، 

اقتصادي متفاوت و متمایز، سبک معماري  –تلف با پایگاههاي فرهنگی و اجتماعی وجود محالت مخ

و نوع مصالح ساختمانی گوناگون، قرارگیري برج هاي بلند در كنار یا درون منطقه واحدهاي 

مسکونی كم ارتفاع یا چند طبقه نمونه هایی از ناموزونی هاست. در این شهر، تفاوت زیادي بین 

اي)ساختمانهایی كه بوسیله معماران حرفه اي طراحی و اجرا می شود( و سبک معماري حرفه 

معماري قومی و بومی)ساختمانهایی كه با معماري بومی  و توسط مالکان ساخته می شود( دیده می 

 (.52-51شود )جردن، راونتري؛ 

لعات دیدگاه نه چندان فراگیر، عامل فرهنگ را در داخل روابط اجتماعی، موضوع اصلی در مطا

اي از نتیجه مناسبات فرهنگی بین یک اي قرار می دهد. برابر این دیدگاه، ناحیه مجموعه ویژهناحیه

گروه و مکان خاص آنهاست. این امر، براساس یک آگاهی ژرف از فرهنگ مشترك مردم و تمایز آنها 

بخش از فضا از سایر گروهها بهوجود می آید. در این دیدگاه، ناحیه یک نماد اختصاصی از یک 

 محسوب می شود كه به گروه معینی اختصاص دارد و عامل قوام و پایداري هویت آن می باشد.
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 بازآفرینی و بافت فرسوده شهری

 انواع آنبافت فرسوده و -2-3-1

ناكارامدي و كاهش كارایی یک بافت نسبت به كارامدي سایر بافت هاي شهري است. فرسودگی 

به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل  بافت و عناصر درونی آن و یا

گیري آن بافت به وجود می آید، پیامد فرسودگی بافت كه در نهایت به از بین بردن منزلت آن در 

اذهان شهروندان منجر می شود، در اشکال گوناگون از جمله كاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیري 

انی هاي كالبدي ، اجتماعی ، اقتصادي و تاسیساتی قابل دریافت و شناسایی و ایمنی و نیز نابسام

ژه فرسودگی در مورد شی اي است كه عمري از آن (. بطور كلی ، كاربرد وا5102:51است)شماعی،

 بر آن حادث شده باشد. فرسودگی داراي درجات مختلفی است: فرسایش گذشته باشد و آثار طبیعی

 ی حادث شده و امکان باز سازي وجود ندارد.فرسودگی مطلق : مرگ ش -5

 فرسودگی نسبی : امکان مرمت و تعمیر وجود دارد. -1

 (.5100:0: امکان بازسازي وجود دارد)میر مقتدایی،فرسودگی كامل  -1

بافت فرسوده : مفهوم فرسودگی شهري را می توان تنزل شرایط اجتماعی، اقتصادي و كالبدي بافت 

اهش كارآیی هر پدیده اي، فرسودگی آن را در پی دارد. هنگامی كه در شهري دانست. به طور كلی ك

محدوده اي از شهر، حیات آن به هر علتی رو به ركود می رود، بافت شهري آن محدوده در روند 

  .(101: 5105فرسودگی قرار می گیرد)سیف الدینی، 

گر ، ظرف و مظروف بطور كلی فضاي شهري متشکل از شکل ) فرم ( و فعالیت یا به عبارت دی

است. هریک از دو عنصر شکل و فعالیت ممکن است دچار فرسودگی شوند. با توجه به اینکه 

 فرسایش در یکی یا هر دوي آنها حادث شده باشد، معادله فرسایش متفاوت خواهد بود:

 معادله اول : شکل سالم + فرسودگی نسبی فعالیت = فرسودگی نسبی فضا

ونی واقع در نواحی مركزي شهرها، كه سالم هستند اما بدلیل مسائل مانند ساختمان هاي مسک

اجتماعی، و تغییر بافت جمعیتی، ساكنان آنها به نواحی دیگر شهر مهاجرت كرده و این ساختمان ها 

 تغییر كاربري پیدا می كنند  و از بناهاي مسکونی به تجاري، اداري ،انبار، و مانند آن تبدیل می شوند.
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 م : فرسودگی نسبی شکل + فعالیت سالم = فرسودگی نسبی فضامعادله دو

مانند بازار تهران ، كه به رغم فرسایش كالبدي، فعالیت و كاربري اصلی آن ، حفظ شده است و تالش 

 در جهت تغییر فعالیت و تبدیل آن به ناحیه توریستی ، بی نتیجه مانده است.

 فعالیت = فرسودگی کامل فضا معادله سوم: فرسودگی نسبی شکل+ فرسودگی نسبی

مانند نواحی متروكه شهر ، كه هم جمعیت ساكن خود را از دست داده اند و هم به دلیل ، عدم 

 (.5100:1استفاده و نگهداري ، دچار فرسایش كالبدي نیز شده اند. )میر مقتدایی، 

بافت هاي فرسوده ، در ژوهشی را درباره نظام مداخله در مركز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران پ

آغاز كرد. توصیه این پژوهش بر بیش بعدي بودن شناخت بافت هاي فرسوده متمركز  5101سال 

است. مجري پژوهش ، فرسودگی را در هفت عامل اصلی شناسایی و به شرح زیر طبقه بندي كرده 

 است :

 عوامل اقتصادي  .5

 عوامل اجتماعی   .1

 عوامل كالبدي  .1

 قوانین و مقررات   .2

 مل مدیریتی عوا .1

 عوامل فرهنگی  .0

 (.5100:51)حائري، عوامل ذهنی و روانی  .9
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 : فرسودگی كالبدي،تخریب عرصه خصوصی1شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                      

ه طور كلی كاهش كارآیی هر پدیده و عدم رسیدگی، نگاهداري و تجدید حیات، فرسودگی آن را در ب

ی دارد. هنگامی كه حیات شهري در محدوده اي از شهر، به هر علتی روبه ركود می گذارد و پ

كوششی  جهت رونق مجدد آن صورت نمی گیرد، بافت شهري آن محدوده در روند فرسودگی قرار 

می گیرد. فرسودگی در بافت هاي شهري بر كالبد بافت و همچنین فعالیت هاي اجتماعی و اقتصادي 

گذار است. فرسودگی كالبدي و فرسودگی حیات اجتماعی و اقتصادي بافت، در یک رابطه آن تاثیر 

متقابل به تشدید یکدیگر كمک كرده و موجب ركود حیات شهري و تنزل شدید كیفیت زیست می 

 (.50:5109گردد )عندلیب و حاجی اكبري،جلد هفتم،
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    : فرایند شکل گیري بافت فرسوده 0شکل شماره 

 
 (.50:5109)ماخذ: عندلیب و حاجی اكبري،  

  

مراد از فرسودگی، ناكارآمدي و كاهش كارآیی یک بافت نسبت به كارآمدي سایر بافت هاي شهري 

است. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی 

 (Walk, R. Alan, 1001د می آید )بر شکل گیري آن بافت به وجو

 

 

شكل گيري زمينه 

هاي اوليه)عوامل 

 بستر ساز(

 

  

ظهور نشانه هاي 

فرسودگي)عالئم 

 توسعه نيافتگي

نامناسب شدن محيط 

زندگي و مطلوبيت 

آن وكاهش كارآيي 

 بافت

تكميل 

روند 

فرسود

 گي

فرسودگي 

 بافت

 فرهنگي اقتصادي، اجتماعي و •

 زيست محيطي •

 حقوقي و مديريتي  •

 ناپايداري كالبدي •

دسترسي  •

 نامناسب

كمبود خدمات  •

 محله اي

 افزايش فاصله طبقاتي •

 عدم امكان نظارت بر بافت  •

شكل گيري معضالت  •

 اجتماعي

 خروج ساكنان بومي •

 افزايش مهاجرت •

افزايش ناهنجاري هاي  •

 اجتماعي
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فرسودگی بافت جنبه هاي گوناگونی دارد كه با یکدیگر ارتباط و پیوند متقابل دارند، اما مهمترین 

سازه اي: فرسودگی كه از افت كیفیت كالبدي بنا یا  -فرسودگی كالبدي -ابعاد فرسودگی عبارتند از: 

وع فرسودگی می شود شامل: عدم نگهداري بنا بافت ناشی می شود و عوامل مختلفی كه سبب این ن

  .یا نگهداري نامناسب و نامطلوب فضا

فرسودگی كاركردي: این نوع فرسودگی زمانی اتفاق می افتد كه بافت براي كاركردي كه طراحی  -

  .شده، براي استفاده، مناسب نباشد

نیست بلکه در ارتباط با  فرسودگی نسبی یا اقتصادي: در اغلب موارد، فرسودگی یک مفهوم مطلق -

سایر ساختمانها و گستره ها همیشه مفهومی نسبی دارد. بنابراین زمانی كه مردم قدرت خرید و 

سرمایه داشته باشند ولی خارج از محدوده بافت تاریخی سرمایه گذاري كنند، در آن زمان است كه 

كه هزینه سرمایه گذاري در مفهوم فرسودگی نسبی یا اقتصادي مطرح می شود و دلیل آن این است 

 محله تاریخی بیشتر از نقاط دیگر و براي سرمایه گذاري از جذابیت كمتري برخوردارند.

بنابراین براي جلوگیري از فرسایش در هر نوع، باید میزان پایداري را با انجام عمل مرمت 

میزان دوام آن فزونی می در فضاي شهري باال برد و با افزایش پایداري، عمر فضاي شهري باال رفته و 

 .)51:5192گیرد )امیري، 

هدف نهایی از افزایش استحکام و پایداري بناها و تاسیسات انسانی، در واقع بهبود شاخص  

هاي توسعه پایدار سکونتگاهی است كه خود بر سه اصل عمده پایداري بوم شناختی، پایداري 

یداري بوم شناختی تضمین كننده آن است كه فرهنگی و پایداري اقتصادي استوار است. پا-اجتماعی

توسعه با حفظ فرایندهاي اساسی زیست محیطی، تنوع و منابع گونه هاي زیستی سازگار باشد )فنی. 

 (5112ز. 

زمینه هاي موثر در ایجاد فرسودگی محیط هاي شهري، ابعاد اقتصادي،اجتماعی،كالبدي،زیست 

د. این مواردكه از آنها به عوامل بستر ساز محیطی، حقوقی و مدیریت شهري را شامل می شو

فرسودگی نام برده می شود ، موجب نامناسب شدن محیط زندگی شده و نمودهاي منفی و كاركردي 

مخربی را براي این مناطق به همراه می آورد. عوامل بستر ساز فرسودگی با نمودها و نشانه هاي 

 مختلف مالزم آنها موارد زیر را شامل می شود:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 امل اقتصادي كه ركود فعالیت ها و سکونت اقشار كم درآمد را به همراه داشته و موجب افت عو

 قیمت زمین و مسکن و توقف ساخت و ساز در این مناطق می گردد.

 .عوامل اجتماعی فرهنگی كه مشکالت و ناهنجاري هاي اجتماعی فرهنگی از عالئم آن است 

 امدي زیر ساخت ها از نشانه هاي آن به شمار می رود.عوامل كالبدي كه ناپایداري ابنیه و ناكار 

  عوامل زیست محیطی كه انواع آلودگی) هوا، آب و آلودگی هاي صوتی و بصري ( و نیز كمبود

 پوشش گیاهی و عناصر طبیعی را شامل  می شود.

 ا، عوامل حقوقی و مدیریتی كه عمدتا به دلیل ناكارآمدي مدیریتی و سازمانی ، ناكارآمدي طرح ه

برنامه ها، شیوه ها، روش هاي اجرایی، ضعف و نارسایی قوانین، ضوابط و مقررات مورد توجه قرار 

 (.51:5100می گیرد)عندلیب ، جلد اول،

اصوال فرسودگی به كالبد منحصر نمی شود بلکه معرف وجود شرایطی است كه زندگی انسان را در 

می رسد تداوم این روند در بافت هاي فرسوده  ابعاد مختلف تهدید می كند. به گونه اي كه به نظر

خود به منزله زلزله اي فاجعه آمیز است كه نسل هاي آینده را نشانه گرفته است. این شرایط مواردي 

همچون میزان باالي جرایم، وجود معضالت اجتماعی ، وجود فقر اقتصادي، نبود زیر ساخت هاي 

عدم امکان امداد رسانی مناسب در مواقع بحران و مناسب كالبدي،آسیب پذیري در برابر زلزله، 

بسیاري موارد دیگر را شامل می شود. چنین شرایطی همواره جنوب شهر و بافت هاي فرسوده آن را 

مورد تهدید جدي قرار داده، ضمن تبدیل تهران به یک شهر دو قطبی، شکافی عمیق میان مناطق 

جود نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران با جنوبی و شمالی شهر پدید آورده است. با این و

 دشواري جدي روبروست كه علل مختلفی از جمله موارد زیر را دربرمی گیرد:

 قرار گرفتن بافت هاي فرسوده در قطب كم  اجتماعی و دو قطبی شدن شهر: -نابرابری اقتصادی

ي رشد و بالندگی بهره )غفلت نسبت به تحقق عدالت اجتماعی كه زمینه ساز نابرابري فرصت ها

 است(

 :كه موجب كمبود و نامطبوع بودن فضاهاي خدماتی و مدنی  الگوی برنامه ریزی شهری کالبد محور

 در بافت هاي فرسوده شده است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 :كه موجب كاهش میزان دسترسی درونی و بیرونی بافت هاي فرسوده  پایین بودن نسبت سطح معابر

 می شود.

 : عث تقویت چرخه فقر و فقدان توجیه اقتصادي براي نوسازي كه با پایین ماندن ارزش امالك

 مردمی در این مناطق می شود.

 : كه موجب كاهش سرانه هاي زیستی و افزایش آسیب ها و محرومیت ها  کمبود خدمات شهری

 شده است.

 :عندلیب، جلد ) كه فرسودگی زودرس این مناطق را به دنبال داشته است نازل بودن کیفیت ساخت

 (.51:5100دوم ، 

 : اهمیت شاخص ناپایداري در ارزیابی آسیب پذیري بافت هاي شهري در برابر زلزله 1جدول شماره 

شاخص هاي شناساي 

 بافت فرسوده

 جمعیت) نفر( واحد مسکونی بلوك وسعت) هکتار(

ناپایداري، نفوذناپذیري 

 و ریز دانگی

1101 1011 102119 5502122 

 5155905 190001 1120 1005 ناپایدار و نفوذناپذیري

 1211111 111501 50011 0151 ناپایداري و ریزدانگی

 1100190 020511 52011 55011 نا پایداري

 (.5101، 1)سازمان نوسازي شهر تهران ، مصوبه كمسیون ماده  ماخذ:

م . عد1سودگی كالبدرف.5توان به ها میهایی است، از جمله این ویژگیبافت فرسوده داراي ویژگی

. مشکالت زیست محیطی و باالبودن 2سب . فقدان تاسیسات زیر بنایی منا1 دسترسی به درون بافت

. آسیب پذیري در برابر 9 فقر و محرومیت .0. كمبود امکانات گذران اوقات فراغت1 حجم آلودگی

كم . تراكم ساختمانهاي 50 جمعیت فوق العاده)تراكم باالي جمعیت( .1 . سرانه كم خدمات0 زلزله

  (.5101:19)جهان شاهی، اشاره كرد. . نا امنی و معضالت اجتماعی55 دوام
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 ها معیارهایی وجود دارد، معیارهایی چون:براي تعیین این نوع بافت

 درصد ابنیه آن ناپایدار وفرسوده باشد 10بلوكهایی كه بیش از  -

 متر باشد 0درصد معابر آن كمتر از  10بلوكهایی كه بیش از   -

: 5100 متر مربع باشد)عرب احمدي ، 100درصد ابنیه آن كمتر از 10ی كه بیش از بلوكهای -

59.) 

 ویژگی های عمومی بافت ها ی فرسوده:2-1-2-5-1

سال  10ها داراي قدمتی بیش از ها در این گونه بافتاز ساختمان %00بیش از عمر ابنیه : 

عایت استانداردهاي فنی هستند به سال اخیر ساخته شده باشند فاقد ر 10باشند یا اگر در می

ها ها از ظاهر ساختمان قابل تشخیص است. ابنیه این بافتاي كه غیر استاندارد بودن آنگونه

 اي با شدت متوسط را ندارند.عمدتاً تاب مقاومت در مقابل زلزله

ها رصه آنها عمدتاً ریزدانه بوده و مساحت عابنیه مسکونی واقع در این گونه بافتبندی : دانه

 باشد. مترمربع می 100به طور متوسط كمتر از 

ها عمدتاً از انواع خشتی، خشت و آجر و مصالح به كار رفته در این گونه بافتنوع مصالح: 

 باشند. اي میچوب و یا آجر و آهن بدون رعایت اتصاالت افقی و عمودي و فاقد سیستم سازه

 فرسوده یک یا دو طبقه هستند. هاي اكثر ابنیه در بافتتعداد طبقات : 

اند عمدتاً از هاي فرسوده كه عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شدهبافتها : وضعیت دسترسی

اي كه باشد به گونههاي موجود در آنها عمدتاً پیاده میساختاري نامنظم برخوردارند و دسترسی

 ها كم است. نفوذپذیري در آنمتر بوده و ضریب  0بست یا با عرض كمتر از اكثر معابر آن بن

بافتهاي فرسوده به لحاظ برخورداري از خدمات، وضعیت خدمات و زیرساخت های شهری: 

اند مداخله در این گونه بافتها زیرساختها و فضاهاي باز، سبز و عمومی دچار كمبودهاي جدي

 11: 5100د) جمال، از نوع تجمیع و نوسازي خواهد بو
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 (5100، محله عودالجان، مسکن مختلط با كارگاه  ) سازمان نوسازي شهر تهران:تهران  9شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5100:1منبع : رضایی ؛ نعیمه و دیگران 

 ( 5100: وضعیت كالبدي در بافت هاي  فرسوده) سازمان نوسازي شهر تهران، 0شکل شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبع : رضایی ؛ نعیمه و دیگران م
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 شهر تهرانبافت فرسوده ویژگی های -2-3-1-1

وسعت عظیم بافت هاي فرسوده و خطر قریب الوقوع زلزله به عنوان مهمترین چالش شهر 

تهران و اضطرار زمانی حاكم بر برون رفت از این وضعیت ، لزوم تغییر نگرش ها در جهت 

اتخاذ استراتژي هاي روشن و كارا بر حسب انتخاب هاي حیاتی را روشن می سازد. با این 

نگرش از بین شاخص هاي مختلف فرسودگی،ناپایداري كالبدي در برابر زلزله چه در مقیاس 

ابنیه و چه در مقیاس بافت ، اهمیت قابل مالحظه اي می یابد. در این مالحظه، سایر شاخص ها 

نظیر نفوذ ناپذیري ، ریزدانگی و مباحث اجتماعی، اقتصادي، زیستی و ...، در تعیین نحوه اقدام 

لویت هاي مداخله مطرح می شوند. لذا ناپایداري براي شناسایی بافت هاي فرسوده كافی و او

بوده و اضافه شدن سایر شروط نباید با تحدید پهنه هاي فرسوده و ارائه تصویر غیر واقعی ، 

سبب تشدید غفلت از وضعیت بحرانی تهران شود. همپوشانی قابل توجه سایر شاخص ها و 

ر خصوص اعمال وزن آنها با توجه به وضعیت بحرانی شهر تهران، تصورات غیر واقعی د

موجب زوال مساله اصلی و تحلیل جایگاه اساسی مهمترین شاخص با توجه به مباحث زمینه 

 (. 10:5100عندلیب، جلدچهارم، ) شناختی اقدامات، ضروري می شود 

 مداخله انواع  -2-4-2

 تقسیم كرد این چهار دسته شامل:مداخله هاي شهري را می توان به چهار دسته 

هدف از این نوع مداخله ، ارتقاي سطح بهداشت و سالمت ،افزایش كارایی  مداخله نوگرایانه: -5

وباالبردن زیبایی در سطح شهر است . به منظور رسیدن به این اهداف ،علم و فن را به عنوان ابزار 

نظیر: وجود آشفتگی در فعالیت هاي  معرفی می كند.این نوع مداخله سعی در رفع مسائل ومشکالتی

شهري ، نبود نظم در شهر، و جود تراكم هاي بیش از حد ، بخصوص در بافت كهن شهر، عدم 

برخورداري از نور كافی و فضاي سبز و نبود زیبایی در مناظر شهري ، دارد.اگرچه ، ریشه تمام  این 

ز علم و فن می داند. مداخالت مشکالت را در نگاه به گذشته داشتن و عدم استفاده صحیح ا

نوگرایانه براي حل مسائل و مشکالت و مواجه با آن ، انقطاع فرهنگی را مطرح می كنند و رو به 

آینده دارندو با اعتقاد بر آن، براي از بین بردن آشفتگی ها در فعالیت هاي شهري، اصل مهم عملکرد 
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اس چهار كاربري اصلی ، سکونت،رفت را مطرح می نمایند و با منطقه بندي فعالیت ها بر اس

 وآمد،اوقات فراغات و كار به دنبال نظم بخشیدن به شهر می باشند.

هدف از این نوع مداخله ، زنده كردن ارزش هاي فرهنگی گذشته در شهر ،  مداخله فرهنگ گرایانه : -1

هن ، به تکیه بر رشد شهر بر اساس اشکال كهن ، توجه به ارزش هاي زیبایی شناختی شهرهاي ك

حداقل رسیدن دخل و تصرف در بافت هاي با ارزش ، ارزش دادن به كل و باال بردن میزان جذابیت 

وآرامش در شهرها می باشد.براي رسیدن به این اهداف، مداخله فرهنگ گراتوجه به ارزش هاي 

شهري را از فرهنگی كهن را به عنوان مبنا قرار می دهد.این نوع مداخله مواجهه با مسائل و مشکالت 

طریق تداوم فرهنگی میسر می داند و اعتقاد بر آن دارد كه شهرها و بافت هاي شهري داراي محدوده 

 مشخص هستند و اصل قلمرو فضایی را مایه عدم سرگشتگی می داند.

این مداخله تلفیقی از مداخله نوگرایانه و مداخله فرهنگ گرایانه می باشد كه از  مداخله فرانوگرایانه: -1

راط و تفریط دو نوع مداخله فوق بکاهد. محور اصلی این مداخله ، حفظ تار وپود بافت كهن در اف

فضایی شهر است. از این ره ، حفظ ارزش هاي فرهنگی بافت تا اندازه  –كنار دگرگونی هاي كالبدي 

 اي مورد توجه است كه سبب افزایش مشکالت ساكنان نگردد و بالعکس، معاصر سازي بنا، مجموعه

 و بافت تا اندازه مورد توجه است كه سبب از بین رفتن ارزش ها ي بافت فرهنگی نگردد.

: هدف ار این مداخله ، باال بردن میزان مشاركت مردم در تغییرات سازمان مداخله مردم گرایانه -2

فضایی شهر است. مداخله مردم گرایانه، مخاطبان اصلی هر نوع مداخله را مردم وساكنان محدوده 

د عمل می داند. بنابراین قبل از هر گونه مداخله اي ، باید به نظرهاي مردم توجه داشت و پس از مور

بررسی آنها،مداخله در بافت با همکاري مردم صورت پذیرد. مداخله مردم گرایانه ، بیش ازطراحی به 

بازي می برنامه ریزي می اندیشد . برنامه ریزي كه مردمان نقش اساسی را در سازماندهی شهري 

 (.591-5105:591حبیبی و مقصودي،) كنند
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 5 وسازین-2-4-2-1

نوسازي شهري را می توان بازگرداندن حیات مجدد به بنا یا فضا و احیاء با تاكید بر تغییر شکل فضا 

فضایی با نیازهاي روز  -یا مجموعه شهري است. نوسازي انطباق و به روز كردن سازمان كالبدي

 (.5102:10مد،است )شماعی و پور اح

از نوسازي شهري اغلب به عنوان فرایندي یاد می شود كه از طریق آن محیط شهري دچار تغییر و 

از موسسه مطالعات و پژوهش هاي  françois laisnetو   gülgönenتحول می شود . به گفته 

ک فرایند معماري و شهرسازي پاریس ، شهر یک پدیده باز است . به این معنی كه شهر همواره در ی

تغییر و تحول پیوسته قرار دارد. فرم شهري در یک دوره مشخص ، می تواند به عنوان یک وضعیت 

موقت بین گذشته و آینده تلقی گردد. از اینجاست كه تعابیر مختلفی از شهر بدست می آید كه آن را 

 (.5100:1رضایی ؛ نعیمه، )  به عنوان موجودي زنده تلقی می كند ، از جمله ارگانیسم 

 "دن هاگ "در  5110متخصصان شركت كننده در اولین سمینار نوسازي شهري كه در آگوست 

برگزار شد ، همگی بر این امر  اتفاق نظر داشتند كه هدف اصلی نوسازي شهري ، تغییر محیط شهري 

و وایجاد زندگی جدید از طریق تعدیل مجدد فضاهاي موجود، به منظور پاسخگویی به نیازهاي حال 

آینده ساكنان است . به نظر آنها هدف نوسازي شهري بکار بردن اصولی است كه منجر به بازنده 

سازي برخی یا تمام بخش هاي ساختاري شهر می شود كه امروز مطابق با عملکردهاي تعریف شده 

 (.5100:1به نقل از رضایی ؛ نعیمه، (millir, 5111 براي آنها نیستند

نوعی نوسازي مدرنیستی اطالق می شود كه از باال به پایین ، اقتداري و نوسازي شهري فن گرا به 

غیر مشاركتی است كه در آن برنامه ریز به عنوان فردي حرفه اي و همه چیز دان، بدون توجه به 

احساسات و عواطف ساكنان محله هاي مسکونی ، در مقیاس بزرگ ، تخریب این محله ها را توصیه 

فضاهاي یکسان و همانند و فاقد اصالت فرهنگی و تاریخی را طراحی و اجرا  می كند و به جاي آنها

 (.5100:1می كند) رضایی، نعیمه، 
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 : وضعیت نواب قبل و بعد از نوسازي1شکل شماره

 
 (.5100:0) رضایی ؛ نعیمه، منبع :

 می توان به :اهداف نوسازی از مهمترین 

 : ح آسیب پذیري بافت هاي فرسوده در برابر ارتقاي ضریب ایمنی شهر و كاهش سط ایمن سازی

 زلزله؛

 : ایجاد فرصت هاي برابر رشد و بالندگی و خارج كردن شهر از فضاي دو قطبی و  تعادل بخشی

نابرابري ها از طریق وارد كردن بافت هاي فرسوده در چرخه حیات )اقتصادي ، اجتماعی و ...(به 

 ت و نیز تحقق عدالت اجتماعی ؛منظور مهار فقر، ارتقاي كیفیت زندگی و فعالی

 : تقویت حس شهروندي و تعلق به مکان در قلمروهاي متنوع و معنی دار شهري از  حیات بخشی

جمله محالت مختلف، با بهره گیري از عناصر و ویژگی هاي هویت بخش و با مشاركت حداكثري 

 ساكنان بافت هاي فرسوده،

 : هاي نوسازي بافت هاي فرسوده در جهت ارتقاي بهره گیري از امکانات و فرصت  ظرفیت سازی

عندلیب و حاجی علی اكبري، )ظرفیت هاي شهر ، متناسب با نقش ملی ، منطقه اي و بین المللی آن 

 (.10:5109جلد هفتم،
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بنابراین كلیه هدف گذاري ها ، برنامه ریزي ها، اقدامات و عملکردهاي مدیریت نوسازي بافت هاي 

ول ده گانه اي كه در ذیل اشاره می گردد، ارزیابی و مورد عمل قرار می گیرد. شهر تهران، بر پایه اص

این اصول در واقع می تواند نقطه عطف موفقیت برنامه ها و فرایند نوسازي بافت هاي فرسوده 

 قلمداد شود.

درابتدا باید بپذیریم كه ساكنین بافت هاي فرسوده در حقیقت ذي نفعان اصلی   مردم محوری : -5

 مات نوسازي محسوب می گردند.اقدا

نگرش به همه جوانب و دیدن تمام ابعاد در سطوح متفاوت  همه جانبه نگری: -1

كالبدي،اجتماعی،فرهنگی، اقتصادي ، عملکردي ، زیست محیطی، حقوقی و مدیریتی، درك این 

 پیچیدگی را آسان نموده و حل آن را ممکن می سازد.

ندیشه نوین، در حقیقت، سبک و سیاق جدیدي از مدیریت و بدین معنی كه نوسازي با اجامع نگری:  -1

اجرایی را عرضه می سازد. این نوع مدیریت تمامی اولویت ها را جهت -برنامه ریزي راهبردي

نوسازي در سطوح فوري،كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مدنظر قرار داده ، مطالعه و برنامه 

 ، مدیریتی راهبردي است كه جامع نگر و چند الیه است.ریزي می نماید.بنابراین، مدیریت نوسازي

نوسازي جریانی است مداوم كه هر عنصر مدیریتی آن ، عناصردیگر را تعریف كرده  فرایند محوری : -2

و تکمیل می نماید. در این صورت نقش و سهم هر جزء از عوامل در نوسازي به تدریج در بستر آن 

. این ویژگی است كه در واقع نوسازي را به عنوان یک فرایند خود را نشان داده و تعریف می نماید

 تعریف می نماید.

ایجاد بستر مناسب جهت حضور و مشاركت همه بخش ها و تشویق به ایفاي  مشارکت برانگیزی: -1

نقش موثر آنها از طریق توسعه و گسترش حوزه عملیات  نوسازي در چارچوب مدیریتی یکپارچه از 

 ت هاي فرسوده است.اصول مهم نوسازي باف

ازآنجا كه نوسازي در مفهوم ذاتی و درونی خویش طبعا سازوكارهاي نو را می طلبد، لذا نوآوری :  -0

تغییر وتحول اساسی در شیوه ها ، روش هاي جاري و سازوكارهاي اجرایی كم اثر، امري الزامی و 

 ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود.
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ر زمان، عبارت است از جریان تولید الگوهاي جدید در در واقع نوسازي در بستالگو سازی :  -9

موضوعات و وزمینه هاي اصلی نوسازي شامل تولید طرح، تولید زمین، تولید سرمایه و تولید 

ساختمان. همچنین نوسازي باید بتواند از طریق تامین الگوهاي مناسب براي اقدام در هر منطقه 

 را ارائه نماید. متناسب با نیاز آن جغرافیا ، پاسخی درخور

این اصل تاكیدي بر درك نقش و اهمیت مدیریت زمان در امر تصمیم گیري، برنامه  فرصت محوری: -0

 ریزي و اجراي نوسازي می باشد.

مادامی كه نوسازي از درجه باالي شفاف سازي و نیز اطمینان  اطمینان بخشی ) اعتماد سازی (: -1

 و تضمین مسیر خویش باشد.بخشی برخوردار نباشد نمی تواند مدعی تداوم 

بدین معنی كه مدیریت نوسازي باید بتواند از طریق اعمال كارآمدترین نهادینه سازی :  -50

شیوه ها ، روش ها و برنامه ریزي ها ، یک جریان پایدار)پویا( و روندي ماندگار)پایا( را در راستاي 

 (.10-10 :5109نوسازي با ویژگی دائمی بودن ایجاد نماید)عندلیب،جلد پنجم،

 :5بازسازی-2-4-2-2

به معناي از نو ساختن است. بازسازي زمانی صورت می گیرد كه در بنا، مجموعه یا فضاي  بازسازي

نوكردن و احیاي اجباري و تحمیلی فضاي شهري، فرسودگی به صورت كامل ایجاد شده باشد. 

نوسازي تحمیلی در پی شهري است كه در اثر حادثه تخریب و ویران شده است . به بیانی دیگر 

در واقع بازسازي به  (.5102:12)شماعی و پوراحمد،.تخریب هاي ناخواسته را باز سازي می گویند

معناي تخریب و نوسازي ساختمان ها و بافت هاي كهن و فرسوده شهري است، در حالی كه باززنده 

كلی بافت هاي قدیمی سازي در تالش براي حفظ و اساس و ساختار اصلی ساختمان ها ، و به طور 

 (.5100:11محمدي و بیدگلی )و در عین حال ارائه كاركردهاي مثبت اجتماعی و اقتصادي آنها است
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  1نده سازیبازز-2-4-2-3

اقداماتی كه موضوع كارشان كندوكاو در چارچوب زندگی در حال استمرار است؛ به این معنا كه به 

ها و شهرهاي تاریخی صورت می گیرد چشم می دوزد، كاوشی نظم یافته كه روي عناصر و اجراء بنا

عامل ها و متغیرهاي گوناگون را در وضعیت كارایی شان ارزیابی می كند و براي تضمین استمرار 

زندگی آن ها كه در وضعت افول و نزول توان شان قرار دارند، كاربري مکانیکی شان را كاهش می 

تمامی عناصر تشکیل دهنده بنا یا شهر مورد نظر محقق شود  دهد و ... ، تا آنجا كه هنوز زنده ماندن 

 (. 5100:91) فالمکی،

 2بهسازی-2-4-2-4

بهسازي شامل سلسله اقداماتی است  كه به منظور بهبود كالبد كه در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق 

ي (. در واقع بهساز5105:50یافته است در كوتاه مدت صورت می پذیرد. ) حبیبی و مقصودي، 

كمک به بهبود وضع شهرها از جمله وضع كالبدي، اقتصادي، اجتماعی آنها و افزایش بنیه اقتصادي و 

بهسازي به سلسله اقداماتی (. 515و5190:510اجتماعی در بافت هاي قدیم و جدید است ) شیعه، 

)مهدي گفته می شود كه به منظور ابقاء و بهبود كالبد و فضاي شهر در كوتاه مدت صورت می گیرد 

(. در واقع بهسازي زمانی صورت می گیرد كه فرسودگی نسبی فضا از لحاظ 50: 5100زاده، 

  .(29:5100عملکردي حاد شده باشد)حبیبی و همکاران، 

بهسازي محله هاي فرسوده شهري ، مداخله سازمان یافته است كه براي مقابله با زوال 

اعمال می شود همچنین در بهسازي تنها  تدریجی بافت هاي شهري و ایمن سازي و حفاظت آنها

اجتماعی ، زیست محیطی،  –سازماندهی نظام كالبدي نباید مدنظر باشد، بلکه باید شرایط اقتصادي 

شماعی و ) روانی و جامعه شناختی در كنار ساختار كالبدي مورد توجه قرارگیرد–روحی 

 (.29-5102:22پوراحمد،

 

                                                           
1 revitalization 
5 rehabilitation 
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 ی مداخله :های تلفیقی یا اقتضایراه  -2-4-2-5

این راهکارها از تلفیق دو یا چند روش مداخله اي فوق ، متناسب با ارزش هاي موجود در بافت  

تاریخی و فرسوده به دست می آیند كه مجموعه یا تعدادي از اقدامات حفاظتی، اعطاي نقش در 

اي مواجهه با مقیاس هاي ملی و محلی ، احیاء و نوسازي را ، به اقتضاي شرایط ، اهداف و سیاست ه

مشاهده می كنیم كه به منظور احیاء  1(. در نمودار 5101:11ملکی ، ) بافت، مورد نظرقرار می دهند 

و مرمت شهري چهارراهکار مستقل و یا تركیبی قابل اجرایند. در این راهکار ها ، به رغم این كه این 

كارشناسان و مسئوالن امور  هدف، احیاء و مرمت شهري است، اما تاكید هر راهکار نماینگر بینش

شهري است، به طوري كه وقتی از راست نمودار به چپ آن حركت می كنیم ، تأكید از جنبه هاي 

اجتماعی احیاء و مرمت به جنبه هاي كالبدي آن تغییر می كند. حال این كه كدام راهکار و  -اقتصادي

اقتصادي و  –وضعیت اجتماعی  مجموعه اي از راهکارها برگزیده شود، به عوامل زیادي مانند:

كالبدي، سیاستگذاري هاي كالن شهرسازي و اندیشه دست اندر كاران ، چه مسئوالن و چه 

 (5101:519)خاكساري،  كارشناسان شهري است
 : سیاست هاي كلی مداخله و احیاء بافت هاي قدیم و فرسوده شهري 50شکل شماره 

 
 

 (.5101:510كساري منبع : )خا

 

    

كلي سياست هاي 

 مداخله در

بافت هاي قديم  

 و فرسوده

باززنده 

 سازي

نوسا بهسازی

 زي

بازساز

 ي

 

تاكيد بر احيايي اقتصادي و 

 اجتماعي 

       

بر احياي  تاكيد

اقتصادي ، اجتماعي 

و تا حدي مرمت 

 كالبدي

تاكيد بر مرمت 

كالبدي و همچنين 

احياي اقتصادي و 

 اجتماعي

لبدي و تاكيد بر مرمت كا

تا حدي احياي اقتصادي 

 و اجتماعي
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هر یک از این راهکارها درجه اي از مداخله و دستکاري در بافت موجود شهري را در بر می گیرد. 

بهسازي و باززنده سازي حداقل مداخله و دستکاري در وضعیت كالبدي موجود و نوسازي درجه 

لبدي بافت فرسوده بیشتري از مداخله و دستکاري و نهایتا بازسازي بیشترین دستکاري در وضعیت كا

و كهن شهري را به عمل می آورد. نکته مهم عبارت است از اهدافی كه در این راهکارها وجود 

داشته و یا مطرح می شود. معموال یکی از عمده ترین اهداف این راهکارها بهبود شرایط زندگی ، هم 

ممکن است تركیبی از این اجتماعی و هم از زاویه كالبدي است. از سوي دیگر ،  –از لحاظ اقتصادي 

 (.5101:510خاكساري،)راهکارها مورد نظر بوده و به مرحله اجرا درآید

گرچه این اندیشه ها در جهت چاره اندیشی براي احیاء اقتصادي این مناطق مطرح می شود ، اما 

 اندیشه احیاي اقتصادي بافت هاي كهن و قدیمی باید متضمن حفظ آثار و ابنیه تاریخی باشد كه

شناسنامه یک شهر محسوب می شوند. در حالی كه ، وقتی اندیشه هاي صرف اقتصادي مورد نظر 

باشد، نتیجه اي جز نابودي هویت شهري را در پی نخواهد داشت. امر قطعی آن است كه بافت هاي 

كهن و تاریخی نیازمند حفاظت اند و سیاست گذاري و تصمیم گیري در جهت راهکار هاي مرتبط با 

ت در نوع احیاء نقش تعین كننده دارد. در این مورد ، در حالی كه انواع حفاظت از بافت هاي حفاظ

قدیم شهري به چهار دسته تقسیم می شوند، می توان چهار نوع حفاظت را به راهکاري مطرح شده 

) در این نوشتار ارتباط داد. این چهار دسته حفاظت از بافت هاي كهن شهري عبارتند از

 (. 5190:09محمدي،

 دخالت مطلق   .5

 حفاظت فعال  .1

 دخالت سازنده  .1

 دخالت رادیکال .2

بین این نوع دسته بندي حفاظت از بافت هاي شهري با راهکارهاي احیاء و مرمت می توان به خوبی 

مشاهده می كنیم كه بین سیاست هاي حفاظت از بافت هاي  50رابطه برقرار كرد؛در شکل شماره 

اي اجرایی براي نوع خاصی از حفاطت رابطه اي با معنا برقرار است . از فرسوده و قدیمی و راهکاره

این رو احیاي اقتصادي بافت هاي قدیمی شهري باید در چارچوب این سیاست ها و راهکارها، 

متناسب با وضعیت و موقعیت مركز شهري مورد نظر صورت پذیرد. به هر حال، عامل اجرا و تحقق 

بروز مسائل و مشکالت در بافت هاي قدیمی و فرسوده است و مسئوالن این سیاست ها و راهکارها، 

و كارشناسان شهري را وا می دارد تا با برنامه ریزي هاي هدفمند و اصولی، مشکالت و مسائل فعلی 
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را از بین ببرند و از بروز مسائل و مشکالت در آینده جلوگیري كنند)محمدي و زواره 

   (.5100:10بیدگلی،

 

 : ارتباط سیاست هاي حفاظت و راهکارهاي احیاء و مرمت  55 شکل شماره

 
 5101:511منبع: خاكساري،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفاظت مطلق

حفاظت 

 فعال

 دخالت سازنده

 دخالت راديكال

 باززنده سازي

 بهسازي

 نوسازي

 باز سازي

 

 حداقل

 حداكثر

 دخالت

 دخالت

 سياست هاي حفاظتي راهكارها
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مركز شهر داراي معانی و مفاهیم متفاوتی بوده است؛ از مفاهیم سیاسی و  1مرکز تاریخی شهر

ري با همان مفهوم مركزیت فضایی .مركز شه –اقتصادي گرفته تا مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و كالبدي 

)  ، مکان اصلی نمایش شهري بوده و به دیگر سخن، صحنه اصلی وقوع حادثه ها و واقعه ها است

 (.51و5105:51حبیبی،

 شهری :  بازآفرینی -2-3-3

دستیابی به تعریف جامعی از مفهوم باز آفرینی شهري بسیار مشکل ویاحتی غیر ممکن می باشد.باز 

م چنین تجدید حیات ورنسانس شهري نامیده شده است( به مسائل شهریهم آفرینی شهري) كه ه

چون زوال اقتصادي ، تنزل محیط زیستی ، زوال اجتماع ، رشد بیکاري وبرخی مشکالت اجتماعی 

ایجاد شده به اسطه آن سروكاردارد. در زیست شناسی ، باز آفرینی به معناي رشد مجدد بافت هاي 

یا ترمیم سیستمی براي رسیدن به حالت اولیه آن است. باز آفرینی شهري آسیب دیده یاازدست رفته 

بارشد مجدد فعالیت هاي اقتصادي در جایی كه از رونق افتاده ، بابازگرداندن عملکردهاي اجتماعی 

جایی كه فاقد آن شده وبازگرداندن كیفیت محیط زیستی ویا تعادل اكولوژیکی جایی كه از بین رفته 

باز آفرینی شهري درمورد مجاب نمودن مردم به زندگی در شهر ومراكز "د. به بیانی است سروكاردار

شهري است كه شهروندان می توانند از طریق فعالیت هاي متنوع ، كار وخرید كرده واز اوقات 

باز آفرینی شهري صرفتا در مورد توسعه مجدد مناطق نیست ، بلکه به  "فراغت بهره مند گردند. 

عی وپایداري در همه ابعاد آن از جمله صرفه جویی انرژي ، مدیریت پسماند ، توریسم انسجام اجتما

( نظریات بهسازي و بازآفرینی بافت هاي كهن و قدیمی 5111صرافی ، مظفر ، )وفرهنگ توجه دارد. 

شهرها،  گاه به طور صریح و گاه به طور ضمنی در تفکرات برخی اندیشمندان نظیر اوژن ویوله 

ان راسکین، كاملیو بویی تو، فردریش انگس(، امیل زوال؛ كاملیو سیته، لوكوبوزیه، لودوك ؛ج

ابنزرهاوارد، لوئیز ممفورد،جین جکوبز، كوین لینچ، كریستوفر الکساندر،ریچارد راجرز و برخی دیگر 

ارائه شده است. در ادامه جهت بررسی ادبیات موضوع به برخی از آنها اشاره خواهد شد. از منشور 

( بیش از چهار دهه طول كشید تا كشورهاي توسعه یافته از 5191( تا منشور آمستردام)5111تن )آ

پرداختن به تک بناغافل شوند و به مداخله در مراكز ارزشمند قدیمی و تاریخی با هدف تجدید 

                                                           
1 Historical city center 
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گیري ( درجلو5101در این فاصله، قانونآ ندره مالرو) .و روانبخشی آنها بیاندیشند )بازآفرینی (حیات

ازتخریب بافت هاي قدیمی درفرانسه، تجربۀ انگلستان از پنج شهر تاریخی و تعمیم نتایج آن به 

( در دقیق سازي مفاهیم این 5191-منظور دستیابی به معیارهاي بهسازي و مرمت شهري بولونیا )ایتالیا

آفرینی در عرصه حساس تاثیر اساسی داشته است. اعمال سیاست ها و برنامه هاي بهسازي و باز

الکساندر تامسون،   .مراكز شهرها و بافت هاي تاریخی و قدیمی به چند دهۀ اخیر محدود نمی شود

هزار نفر خانوادة كارگري را در بافت شطرنجی فشردة مركز گالسکو  50 پیشنهاد اسکان5000درسال

عمومی و باز یا وي معتقد بود كه تراكم زیاد براي احیاء واحدهاي تجاري و فضاهاي  . مطرح ساخت

طرح پیشنهادي تامسون یکی از نخستین بیانیه  .بی ارزش اقتصادي امالك مركز شهري حیاتی است

(، خواستار ساماندهی 5021-5101هاي بازآفرینی و نوزایی شهري محسوب می شود.كامیلوسیته)

شهري را  فضاهاي شهري بود و درصدد زنده كردن بافت هاي كهن شهري برآمد و راه حلهاي تزئینی

عنوان كرد. وي اعتقاد داشت نباید میراث  و یادگارهاي گذشته را با ویژگی واالیی كه داشته اند به 

 (12: 5100حبیبی و دیگران، ( سادگی رها كرد، بلکه باید از آنها الهام گرفت و مبانی آنرا شناخت.

ستم هستند كه در زمینۀ كویین لینچ و جین جکوبز از جمله اندیشمندان و نظریه پردازان قرن بی

به اعتقاد لینچ باید در  .بهسازي و نوسازي شهري براساس شهرسازي انسان گرا اظهار نظر كرده اند

جریان بهسازي و نوسازي شهري، برنامه ریزي با مشاركت مردم و مشاوره با متخصصان و هماهنگی 

 با مسئوالن و مردم شهر صورت گیرد.

بافتهاي مسئله دار »بافت هاي فرسوده و قدیمی و در اصطالح وي  (، در زمینۀ5105جین جیکوبز )

به اصل روابط انسانی همسایگی و موضوع خود ترمیمی و مشاركت مردم در امر بهسازي و باز «مزمن

،استیون تیزدل، همراه با گروه كاري خود 5110درسال  . ( 5100جیکوبز، جین، )آفرینی تأكید داشت

میدان پاپونیر و محلۀ پاسترز را در شهرهاي « محله هاي تاریخی شهريبا ارزیابی مجدد كیفیت »

حبیبی و (سیاتل و نیویورك آمریکا مورد بررسی قرار داده و آن را در اثري با همین عنوان منتشر نمود 

 (.12: 5100دیگران، 

با گروه كار خود، مأموریت یافت دالیل زوال شهري را در 5110ریچارد راجرز در سال 

حاصل كار  .ستان بررسی كند و اصولی را براي ارتقاء كیفیت شهري در انگلستان ارائه دهدانگل
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، كه در آن گزارش، طیف گسترده اي از پیشنهادات آینده «به سوي نوزایی شهري»گزارشی است به نام

ي، راه كار در زمینه هاي طراحی شهري، مدیریت، ترابر500گزارش حاوي بیش از .نگرانه را ارائه كرد

بازآفرینی مراكز تاریخی و قدیمی و غیره را شامل می شود. وي رمز انعطاف پذیري در طرحها را در 

پایداري آنها میداند و معتقد است، پایداري حاصل نمی شود، مگر در ارتباط با محیط پیرامون)همان 

  (.11منبع: 

 پیشینه بازآفرینی شهری: -2-3-3-3

تاریخی، دگرگونی و تحول خود در دوران معاصر و به ویژه از  بازآفرینی ) مرمت شهري ( در سیر

تا كنون ، دوره هاي مختلفی را پشت سر گذاشته است، در طول این چند دهه مرمت  5110دهه 

شهري از فرم ساده باز سازي، نوسازي و توانبخشی بافت ها و زیر ساخت هاي فرسوده شهري، به 

و مرمت سیماي شهر دگرگون شده است. به عبارتی بازآفرینی بازآفرینی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی 

شهري در سیر تحول خود، گذاري را از حوزه توجه به كالبد به عرصه تاكید بر معنا تجربه كرده 

به بعد با باز نگري همه جانبه علمی، فاسفی و هنري، نگاه به نوسازي نیز دچار  5110است. از دهه 

( 5101ها به حفاظت از بافت هاي تاریخی می پردازد. استیون تیزدل ) تغییر می گردد و عمده راهبرد

به دنبال معرفی  "Revitaliecing Historic Urban Quarter“در كتاب خود تحت عنوان 

سیاست هاي صیانت از فضاهاي عمومی و تاریخی و در همین رابطه، بازآفرینی را به مثابه ابزاري 

بود این فضاها در نظر می گیرد. و با چنین نگرشی، لحاظ كردن براي مدیریت شهري براي حفظ و به

هویت هاي تاریخی به جا مانده از گذشته را متناسب با شرایط زندگی امروزي در دستور كار قرار 

 داده و مفهوم بازآفرینی شهري را در همه ابعاد گوناگون در فرایند دگرگونی شهري تدارك می بیند.

 Regeneration theدانیسن در تحقیقات خود تحت عنوان  نیز 5115همچنین در سال 

inner city  بر لزوم حفظ ساختارهاي عمومی موجود در مراكز كهن شهري تاكید می كند و رویکرد

، هفتمین كنفرانس شهر پایدار، 1051بازآفرینی را براي این امر پیشنهاد می كند. در همین راستا در می 

ایداري در ایتالیا برگذار گردید  و یکی از ابعاد دست یابی به توسعه در حوزه بازآفرینی شهري و پ

  پایدار شهري را، بازآفرینی فضاها و مراكز شهري معرفی نمود.
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در ایران نیز روند بازآفرینی شهري از نگاه صرف به بخش كالبدي، به سمت توانبخشی، 

چند كند در حركت بوده است و  بهسازي و تاكید بر محورهاي تاریخی و فرهنگی مراكز شهري، هر

در نهایت رویکردهاي نوین تحت عنوان معاصر سازي، باززنده سازي و بازآفرینی مراكز شهري در 

فضایی هویت شهر، فصلنامه  –، فرایند اجتماعی 5102كانون توجه قرار گرفته است ) رفیعیان، ن، 

 معماري و شهرسازي آبادي، سال پانزدهم (.

محالت شهري همچنین می تواند اثرات گوناگونی را نیز داشته باشد از  بازآفرینی فضاها و

( اشاره داشت كه به دنبال بازآفرینی شهري  5101جمله می توان به پژوهش ملیکا سادات امیر زاده ) 

 در بافت كهن انارك به منظور بازیابی هویت و حیات مدنی با استفاده از صنعت گردشگري می باشد.

در مراكز قدیمی شهر ها باید به گونه اي صورت پذیرد كه عناصر هویت تغییر و تحول 

بخش موجود در آنها كه زمینه ساز احساس تعلق مردم و حضور آنها در بافت هاي شهري است 

حفظ و تقویت گردد. بدین معنی كه احیاي فیزیکی و كالبدب بافت هاي قدیمی باید به احیاء 

ام شود و بستر كالبدي مناسب براي روابط و مناسبات اجتماعی اجتماعی، فرهنگی و هویتی آنها تو

 مردم فراهم آید.

با این حال در طرح هاي مرمت موجود، رابطه شهر هاي مدنی و فضاهاي تاریخی با بناها و 

ساختارهاي شهریشان تاكنون موضوع پژوهش و بررسی قرار نگرفته تا معین شود كدام شیوه یا شیوه 

ت ارزش هاي فرهنگی، تاریخی و مدنی رایج در آنها باید به كار گرفت. در ها را براي نگهداش

حقیقت امر اصل شناخته شده تعلق خاطر و پیوند متقابل میان ساكنان یک بافت و فضاي كالبدي آنان 

مورد پژوهش و ارزیابی و تدبیر شهر شناختی قرار نگرفته است. تا در تدوین طرح هاي بهسازي و 

 (.5100مت شهري بازتابی مثبت و سازنده داشته باشند ) فالمکی، م، نوسازي و یا مر

بنابراین با گذاري بر اندیشه هاي شکل دهنده به بازآفرینی هاي نوگرایانه شهري و گذاري 

بر تجربیات ناشی از آنها  چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس ایرانی مشخص می گردد كه تا چه 

به ها از توجه به خاطره سازي شهري غافل مانده اند و تا چه اندازه از این اندازه آن اندیشه و این تجر

مطلب كه شهر خاطره را می سازد و خاطره به شهر شکل می بخشد دور بوده اند.  )حبیبی، محسن و 

(. خاطره انگیز بودن یک بافت شهري نشان از هویت دار بودن آن بافت دارد، 5102مقصودي، ملیحه، 
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چیزي نیست جزء خاطره جمعی افراد و شهر بدون خاطره فاقد هویت است. ) پیران،  در واقع هویت

 (5102پرویز، 

با توجه به این كه ارزش هاي مستتر در بافت هاي قدیمی از عوامل اصلی هویت دهنده به  

این بافت ها هستند، بازآفرینی آنها مستلزم شناخت كامل از ارزش ها و نحوه هویت بخشی آنها به 

فت می باشد. لذا ضروري می نماید در ابتدا شناختی از مفهوم هویت در بافت هاي شهري و اجزاي با

 شکل دهنده به آنها حاصل گردد.

 راهبردهای بازآفرینی -2-3-3-1

 ) بازآفرینی فرهنگ محور«)بازآفرینی«فرهنگ و استفاده از شعور وخرد جمعی  ابزاری در -1

نی بر فرهنگ به صورت موج عظیمی، پروژه هاي بازآفرینی را در به بعد، بازآفرینی مبت5100ازدهه

خود »سراسر اروپا تحت تأثیر قرار داده و بازآفرینی فرهنگ محور و استفاده از سرمایه هاي فرهنگی 

توجه به .مطرح كرده است« مرمت و بهسازي و نوسازي شهري»را به عنوان گزینه اي موفق در عرصۀ 

ارزشهاي تاریخی و فرهنگی به عنوان منابعی براي توسعه و همچنین توجه نقش فرهنگ، استفاده از 

 .به گذران اوقات فراغت مردم، مهمترین وجوه این گرایش هستند

به مثابه ابزار باز آفرینی شهري « فرهنگ»از زمانی كه سیاستگذاران و مقامات مسئول شهري به سمت 

نوان بخش یاز نوآوري ها و ابتکار عملهاي روي آوردند، اهمیت كیفیت محیط هاي تاریخی به ع

 بازآفرینی شهر به طور روزافزونی آشکارگردیده است

خط مشی هاي فرهنگی با ایجاد مشاغلی كه به اداره كنندگان آن مشاغل، تبلیغ و ترویج و محل هاي 

برگزاري مربوطه مثل كافه ها، رستوران ها و غیره مرتبط است، به عنوان تأمین كننده منافع اقتصادي 

ي باشند، بدین ترتیب، مداخالت فرهنگی بیش از آن كه محصول ثانوي رشد اقتصاد» :تلقی گردید:

 « نیروي محركۀ آن بودند
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 مشاركت فرهنگ در زمینه هاي مختلف بازآفرینی :  1جدول شماره 

 مشارکت فرهنگ

دربازآفرینی 

 کالبدی

 استفادة مجدد از ابنیۀ خالی؛  

 ارتقاءكیفیت محیط زیست؛  

 استفادة فزایندة عمومی از فضا كه منجر به كاهش نابودي اموال عمومی و افزایش

 نیت شود؛ام

 احساس غرور در یک مکان؛  

زندگی پایدار،  / توسعه ( زندگی و با كاربري مختلط / توسعۀ یک فضاي كار

 شهرفشرده،

 ؛)تراكم باال، اثرات زیست محیطی اندك مثالً در ترافیک و حمل و نقل

 بکارگیري هنرمندان در گروه هاي طراحی؛

 ادغام ایده هاي فرهنگی در برنامههاي آینده؛

 مشارکت فرهنگ

در باز آفرینی 

 اقتصادی

 ؛)عمومی  –نیروهاي بخش خصوصی( سرمایه گذاري درونی

توسط ساكنین و بازدید  )تمایل به پرداخت بیشتر( خرج كردن پول بیشتر

 كنندگان؛

 ایجاد در آمد؛ / اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم

 ؛)خالقان / هنرمندان ( حفظ نگهداشت تحصیل كردگان در محل

 ؛)سطح مهارت ها( تنوع مشاغل و نیروي كار

 محركی در توسعۀ مناطق كسب و كار، مراكز خرده فروشی و تفریحی جدید؛

مشاركت روز افزون بخش خصوصی و عمومی و گروه ها و انجمن هاي 

 داوطلبانه؛

كه به افزایش تمایل به ( مشاركت هاي بیشتر در بخش هاي فرهنگ محلی

 .)پرداخت منجرشود

 ؛)مسکونی و اداري( قیمت امالك و مستغالت  افزایش

 مشارکت فرهنگ

در بازآفرینی 

 اجتماعی

 تغییر نگرش و ادراك ساكنین از محل سکونت خویش؛

 تقویت اعتماد به نفس و اشتیاق در افراد؛  

 ابراز صریح تر ایده ها و نیازهاي فردي و جمعی؛  

 افزایش فعالیت هاي داوطلبانه؛

ایۀ اجتماعی معیارها و شبکه هایی كه عملکرد جمعی را بهبود و افزایش سرم
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 امکان پذیر می سازند؛

 تحول و دگرگونی اعتباریک مکان و ساكنین آن؛

 عمومی وگروه هاي داوطلبانه؛  –مشاركت بخش هاي خصوصی

 دستیابی به سطح آموزش باال؛

 

 (  10: 5100) مآخذ: ایوانز شاو به نقل آیت، 

تقاء كیفیت زندگی شهري از طریق بهبود و توسعه ویژگی هاي منحصر به فرد هدف نهایی، بهبود و ار

بکارگیري جنبه هاي گوناگونی از فرهنگ شهري نظیر هنر، ورزش و  .یک مکان و مردم آن بود 

آموزش هم به عنوان ابزاري مؤثر براي بازآفرینی مناطق راكد  و هم در مقام اهداف ذاتی، به شکل 

هاي بازآفرینی طی دهه گذشته در كشورهاي غربی مطرح بوده اند. در واقع  گسترده اي در پروژه

ضمن توجه به منافع مالی و اقتصادي در پروژه هاي شهري، مسیر این سرمایه گذاري در راستاي 

ایجاد مراكز فرهنگی و هنري و گذران اوقات فراغت تعیین می شود كه از این طریق عالوه بر 

ایجاد جذابیت هاي خاص براي حضور مردم مناطق مورد عمل نیز كامال  بازگشت سرمایه، به دلیل

  تحت تأثیر قرار می گیرند.

 «بازآفرینی»مباحث زیست محیطی و کالبدی در -2

« توسعه«پس از حدود سه دهه تمركز كامل بر رشد اقتصادي و بروز نتایج ناخوشایند، این شیوه از 

ي شهري و تهدید بسیاري منابع تجدید ناپذیر، از اواخر بر پیکر عرصه هاي طبیعی و سکونت گاه ها

به بعد، توجه به محیط زیست و مباحث زیست محیطی، به عاملی  5190و اوایل دهۀ  5100دهۀ 

تعیین كننده و اساسی در برنامه ریزي شهري تبدیل شد.  این برهۀ زمانی را میتوان آغاز توجه جدي 

و انتشار 5100در دهه« توسعۀپایدار«و واژه «پایداري»ح مفهوم به امور زیست محیطی تلقی كرد. با طر

مرمت و »، محیط زیست بصورت سرفصلی اساسی در مباحث 5109گزارش برانت لند در سال

درآمد. به این ترتیب، محیط زیست به صورت بحثی اساسی و تعیین كننده در « بازآفرینی شهري

ي شهري، از این مقطع زمانی وارد ادبیات جهت گیري ها و طرح هاي شهرسازي و برنامه ریز

 .شهرسازي شد
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به عنوان یک شکل ساخته شدة پایدار به طور فزایند هاي میان « شهرفشرده»تفکر

سیاستگذاران در سطح ملی و اروپایی محبوبیت پیدا می كرد. بطوركلی، براي تقویت و شکل دادن به 

ترده اي از اصول توسعه پایدار صورت می توسعه شهري و ابتکار عمل هاي بازآفرینی، حمایت گس

به منزلۀ كمک به شهرهاي فشرده و پایدار   brownfieldراهبردها و برنامه هاي مربوط به .گیرد

 ، به سوي یک رنسانس شهري ، مترجم دكتر محمد سعید ایزدي(5111) ................ ،تلقی میشود 

فتن انرژي چه در مرحله ساخت و كاستن از آلودگی هاي زیست محیطی، كاهش و هدر ر

چه به هنگام بهره برداري، كاهش حجم سفرهاي شهري، ایجاد بهترین شرایط براي حمل و نقل 

عمومی، جلوگیري از تخریب فضاي باز شهري و طبیعی، حفظ منابع آب و اراضی تاالبی، حل مشکل 

ز این پس، بخش مستقلی از طرح ترافیک وآلودگی هاي ناشی از آن و غیره نشان از این امر دارد كه ا

به جنبه هاي زیست محیطی و كالبدي و ایجاد شرایط مناسب جهت ، «مرمت و بازآفرینی»هاي 

 .دستیابی به توسعه هاي همراه با پایداري و توسعه پایدار، اختصاص پیداكرده است

 مفهوم رهیافت تجدید حیات شهری:

سعه كشورها تفسیر و تعریف كرد. در اغلب تجدید حیات شهري را می توان بر اساس میزان تو

اقتصادهاي بیشتر توسعه یافته، هدف، بخشیدن حیات دوباره اي به مركز شهر ها است در صورتی كه 

در اقتصاد هاي كمتر توسعه یافته به برنامه هاي كیفی نیز توجه كرده و آن ها را لزوما با احتیاجات 

  (UNDP 1002).كمی پیوند می دهند

یات شهري بینش و عملی جامع و یکپارچه است، كه تمایل به بهبود مداوم در شرایط تجدید ح

اقتصادي، اجتماعی، كالبدي و محیطی ناحیه اي را دارد كه در معرض تغییر قرار گرفته 

  (Roberts, Peter and Sykes, Hugh , 1000)است.

رك هاي جدید، تجدید حیات شهري بر خالف فعالیت هاي توسعه شهري و یا ایجاد شه

فرایندي است كه باید از یک پیشرفت تدریجی برخوردار باشد. نکته دیگر این است كه تغییرات در 

 نظام هاي سیاسی ملی می تواند خود مختاري بیشتري به مسئوالن شهرداري اعطا كند.
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 :)بریتانیا، لندن، گالسکو، آتن، استانبول، حلب(تجارب جهانی بازآفرینی شهری3 -2-3-3-1

میالدي به صورت رسمی اجرا شد.  5100بازآفرینی شهري براي اولین بار در ایاالت متحده و در دهه 

این اقدام مصادف با زمانی بود كه تعیین محل جدید براي فعالیت هاي دریایی، باعث رها شدن زمین 

شهري  هاي وسیعی شد كه این زمین ها تبدیل به متروكه هاي بندري شدند. اغلب این زمین هاي

م در  5100خالی توسط شهرداري ها به فعالیت هاي تجاري اختصاص یافتند. مرحله دوم در دهه 

م بازآفرینی شهري در بسیاري از مناطق 5110داكلند لندن و سپس در بارسلونا آغاز شد. بعدا در دهه 

یخی و در شهري دیگر نیز شروع شد. این مناطق غالبا پرجمعیت، از نظر كاركردي ناهمگون و تار

 (UNDP 1002)عین حال با بسیاري از كاركردهاي نامناسب شهري نیز مواجه بودند.

میالدي به این سو  5190سیر تحول مداخله در نوسازي و بهسازي شهري از اواخر دهه 

م. و  تاثیرات عمده اي را بر جهت یابی حرفه اي و نظري در بازآفرینی شهري باقی گذاشت ) ایزدي،

 (.5101همکاران 

 برنامه ریزی تجدید حیات شهری در بریتانیا:

 آغاز دوم جهانی جنگ از بعد شدیدتر طور به و جنگ دو بین ما شهري درانگلستان هاي افت زمینه

 شهرهاي و ها حومه به قدیمی و بزرگ شهري مراكز از اشتغال و انتقال جمعیت از شهري افت .شد

 و ریزان برنامه تا گردید سبب امر این. اتفاق افتاد یجنوب شهرهاي به شمالی شهرهاي از و تر كوچک

 .شهرها باشند این در افت برداشتن میان از درباره جوجویی چاره فکر به گیران تصمیم

 لندن: شهر

 اقتصادي، هاي زمینه در انگلستان مركزي دولت شهري، حیات تجدید مشی هاي خط راستاي در

 و نها سازما ها آن قالب در كه نمود تعریف متعددي هاي مهبرنا و محیطی كالبدي سازمانی، اجتماعی،

 شهري حیات تجدید برنامه هاي نمونه از گرفتند. یکی شکل شهري حیات تجدید برنامه هاي پروژه

 واحد نوسازي راهبرد ملی راستاي در برنامه این. است لندن شهري حیات تجدید برنامه بریتانیا، در

 (Greater London Authority, 1001)ه تهیه گردید.سال 10تا  50افق  با همسایگی
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 گالسکو: شهر

 با دوم جهانی جنگ از بعد شهر این. است تولیدي صنایع با متعدد صنعتی شهركهاي داراي شهر این

 معلول بازنشسته، بیوه، بزرگسال، افراد از باالیی نسبت كارخانه ها، علت تعطیلی به اشتغال، كاهش

 شهر قدیمی محدوده براي را اي اسکاتلند پروژه دولت این رو از .بود روبه رو جسمی و ذهنی

 گذاشت. اجرا به گالسکو

 آتن: شهر

 طرح تدوین اجتماعی، حمایت جهت هایی چارچوب ایجاد منظور به آتن شهر در حیات تجدید

وري و در راستاي برنامه نوآ 1002سال  در آتن در بازیهاي المپیک سازماندهی آتن، براي بنیادي

 این بر صورت گرفت. عالوه 1000تا  1000شهري كمیسیون اروپا، برنامه عملیاتی براي منطقه آتن 

 داشت: وجود آتن شهر در حیات تجدید اجراي براي نیز دیگري دالیل

 در باال تراكم و محدود سبز و آزاد فضاهاي پایین نسبتاً تراكم غیرقانونی، شهركهاي گسترش

 طرفی از .بود شده اي حاشیه مناطق گسترش باعث كه مسکونی قدیمی طقمنا نیز و مركزي مناطق

 سیستم ناكارآمدي قبیل از زیست محیطی مشکالت كنار در آلودگی مشکل و ترافیک بحرانی تراكم

هوایی و  آلودگی زباله، دفع غیرقانونی هاي مکان وجود و زباله دفع مناطق محدود تعداد جمع آوري،

 (Sew, J-K , 1001)ین دست بودند.صوتی نمونه هایی از ا

 استانبول: شهر

 انجام فقیرنشین محله چند حیات تجدید جهت هایی تالش اقتصادي، بازسازي متعاقب استانبول در

 تبدیل نهایتًا بودند، دارا را ي شهر حیات تجدید ریزي برنامه هاي كه ویژگی ها پروژه این است شده

 سازمانی و حقوقی چارچوب بکارگیري امر عدم این دلیل .ندشد فراوان جزئیات با سنتی طرح یک به

براي حل تمامی  جانبه همه و واحد راهبرد یک و نتایج تمامی از مفصلی تحلیل بر پروژه بود،

 مشکالت استوار بود.

 حلب: شهر

م  5110این پروژه به منظور تجدید حیات شهري نواحی قدیمی حلب در كشور سوریه در سال 

 طریق از بنیادي طرح یک اجراي نتیجه در قدیمی ناحیه درصد از 10سیب حدود صورت گرفت، آ
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 پروژه. گردید عنوان حلب قدیمی عمده مشکل عنوان به سنتی دار حیاط مسکونی واحدهاي تخریب

 در موجود شرایط بهبود منظور به حلب قدیمی شهر شهري ناحیه اصالح حلب شهري حیات تجدید

 آمد، وجود به مشکالتی آزمایشی پروژه اجراي خالل در كه هرچند .رفتگ قرار كار دستور شهر در

 برنامه تا داد قرار مدنظر جدید هاي برنامه براي هایی عنوان درس به توان می را مشکالت این اما

صورت بپذیرد و برنامه هاي  بهتري همکاري و باشند داشته ساكنان با روانتري ارتباط جدید هاي

 ریع تر، كارآمد تر و حرفه اي تر انجام گیرد.تجدید حیات شهري س

 شهری و کیفیت زندگی: بازآفرینی -2-3-3-2

كیفیت زندگی در برداشت هاي انتزاعی، اصطالح واضحی نیست و بیشتر تحقیقاتی كه در این مورد 

 به انجام رسیده، بر اساس موضوع مورد بررسی بر عوامل خاصی تاكید نموده اند.

ط به برنامه ریزي شهري، كیفیت زندگی بیشتر در ارتباط با وضعیت در پژوهش هاي مربو

مسکن، اجتماع، مسائل اقتصادي، اشتغال، تحصیالت و امنیت و غیره مورد توجه قرار گرفته است. در 

 رابطه با اقدامات بازآفرینی شهري و مفهوم كیفیت زندگی دو محور قابل طرح می باشد:

پیشنهادي خود در جستجوي افزایش كیفیت زندگی ساكنان  الف( برنامه ریزان طی اقدامات 

( 5و شهروندان هستند اما كیفیت زندگی مفهومی است كه می تواند به دو صورت سنجیده شود. 

ذهنی و ادراكی كه می تواند عالوه بر تاثیرپذیري از محیط خارجی، تحت تاثیر رضایت از زندگی 

( محیطی و عینی كه با اندازه گیري و سنجش میزان 1یرد. خانوادگی، روابط اجتماعی و فرهنگ قرار گ

درآمد، تحصیالت، خدمات بهداشتی، ایمنی و امنیت، دسترسی به خدمات شهري، كیفیت محیط 

زیست قابل بررسی است. به این ترتیب ممکن است كه تغییراتی كه در راستاي ارتقاي كیفیت عینی 

ن شهري پیشنهاد می شود، در بسیاري از موارد موجب زندگی از سوي برنامه ریزان و سیاست گذارا

 كاهش رضایت مندي ذهنی می شود.

ب( در بسیاري از موارد حالت مطلوب نزد شهروندان با حالت مطلوب نزد برنامه ریزان بسار 

متفاوت است براي نمونه، بسیاري از شهروندان آمریکایی طرفدار مسکن با ابعاد بزرگتر و ماشین 

افراد خانواده هستند، حال آنکه این تمایل از دید برنامه ریزان امروزي و مدیران بخش براي تمامی 
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عمومی روندي ناپایدار است و به دلیل محدودیت هاي طبیعی و زیرساختی موجب كاهش كیفیت 

 زندگی می شود.

 تجارب ایران و جهان 2-4
 نشورها و قطعنامه های جهانی م 2-4-1

كنگره هاي متعددي درباره بهسازي و نوسازي شهري برگزار شده است و در قرن بیستم همایش ها و 

براي اولین  محققان و متخصصان در این ارتباط سیاست ها و راهبرد هاي با ارزش را ارئه نموده اند.

ت و مرمت ابنیه تاریخی در منشور آتن مشخص گردید. آخرین قطعنامه جهانی مورد بار اصول حفاظ

 1000مکزیکوسیتی می باشد، كه در دوازدهمین مجمع عمومی ایکموس در سال استناد نیز بیانیه 

، در فاصله این دو كنگره میالدي در شهر مکزیکو برگزار گردید و به تصویب شركت كنندگان رسید.

باال رفتن میزان دانایی و توانایی هاي علمی متخصصین، نگرش به بافت هاي قدیمی را دگرگون می 

وه برخورد را از انقطاع گرایی و كاركرد گرایی به تداوم گرایی و واقع گرایی، حوزه سازد. بطوریکه شی

برخورد را از  تک بنا ها به كل شهر و كاربري شهري را از موزه اي به امروزي سازي و معاصر سازي 

 .بافت تغییر می دهد
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 هاي فرسوده: چگونگی برخورد سمینارهاي جهانی مداخله شهري با بافت   2جدول شماره 

عنوان  ردیف

 گنگره

كاربري  هدف سال

 پیشنهادي

حوزه 

 مداخله

شیوه 

 اقدام

روش 

 مداخله

 اصول پیشنهادي

5 
 

 5115 كنگره آتن

 

 

 –موزه اي  بهبود كاركرد

 عملکردي
 

 تک

بناهاي 

 باارزش

 -حفاضتی بازسازي

 بهداشتی

 ارزش نهادن به شواهد هنري نه تاریخی

 حفظ ارزش هاي معماري

ه كنگر 1

گوبینو        

 ) سیام (

بهبود كاركرد  - 5100

اجتماعی در شهر 

 كهن

 پاسخ به نیاز هاي -

معاصر شهروندان و 

 ساكنان قدیم شهر

 -حفاضتی بازسازي شهر معاصر سازي

 بهداشتی

 توجه به وضعیت اجتماعی شهرها -

 

 وضع نابسامانی هاي شهري -

 

1 

 

 نگره ونیزك

 

5102 

 

 

 

  بهبود كالبد

 تداوم و

كاربري 

 تاریخی

بناهاي 

منفرد 

با ارزش 

،مجموع

ه هاي 

فرهنگی 

و 

تاریخی 

 شهر

 
 

 نوسازي

 
 

 -حفاضتی 

 تزئینی

 

رد مداخله در سیما و منظر بناها و  -

 مجموعه هاي تاریخی

 

 تجویز مداخله در بافت -

 

2 

 

كنگره 

 ماریس

 

5100 

حفظ ثروت هاي 

فرهنگی و تاریخی 

در كنار توسعه 

اقتصادي و 

 اجتماعی

 

 موزه اي

 

 شهر

 

بهسازي 

و 

 نوسازي

 

 -حفاضتی 

 تزئینی

 

تشویق ساكنان به حفظ و نگهداري از بنا 

 ها و مجموعه هاي تاریخی

 

1 

 

 كنگره رم

 

5191 

بهبود فضا و كالبد 

 بافت قدیم
 

تداوم در 

ایجاد كاربري 

 ها بافت قدیم

بهسازي  شهر

ونوساز

ي 

وبازساز

 ي

-حفاظتی 

 تزئینی

قدیمی شهر  حفظ اصالت و شخصیت -

 كهن

 حفظ استخوان بندي شهر -

 

0 

 

شوراي 

 

 

5191 

 

تدوین اصول مرمت 

شهري و مرمت 

 

 مساعد سازي

 

 شهر

 

بهسازي، 

نوسازي 

 

روش جامع 

 مرمت شهري

 مشاركت رودرو در مرمت شهري -

آموزش افکار عمومی جامعه سیاست  -
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 5105ماخذ: حبیبی،

 

 بررسی اندیشه های جهانی : -2-4-2

، سبک ها و الگوهاي متفاوت مداخله در بافت هاي رسی و تحلیل نظریه ها، اندیشه ها، شیوه هابر

، امکان دستیابی به راهکارهاي مناسب براي زمان حال و فرسوده و قدیمی و سازماندهی شهري

ان شهري فراهم می آورد. طبق جدول شماره موضع و مکان جغرافیایی مورد نظر را براي برنامه ریز

، دیدگاههاي صاحب نام ترین اندیشمندان جهانی در زمینه مداخله در بافت هاي فرسوده كهن 1

 بافت اروپا

 

و 

 بازسازي

 هاي تشویقی وتنبیهی

 

9 

 

 

كنگره 

 یایولون

 

 

5191 

 

 

بهبود كالبد ابنیه 

 تاریخی

 

 

 موزه اي

 

تک بنا 

هاي با 

ارزش 

هنري و 

 تاریخی

 

 

بهسازي 

و 

 نوسازي

 

 

 -حفاظتی 

 تزئینی

 

 رعایت اصول حفاظت -

 رد هرگونه مداخله در شکل بافت كهن -

 

0 

 

 

كنگره 

 آمستردام

 

 

5191 

 

 

 بهبود كالبد وكاركرد

 

 

 مساعد سازي

 

 

 شهر

 

بهسازي 

 ،نوسازي

و 

 بازسازي

 

روش جامع 

 مرمت شهري

 

اجراي كردن طرح هاي مشاركت عمومی 

 و امروزي سازي

 

1 

 

اجالس 

عمومی 

 ایکوموس

 

 

5109 

 

ارتقاي هماهنگی 

میان زندگی 

 خصوصی و جمعی

 

 

 

بر اساس 

طرح هاي 

 شهري

 

 

 شهر

 

بهسازي 

،نوسازي 

و 

 بازسازي

 

روش جامع 

 مرمت شهري

 

م و اطالع رسانی آموزش حفاظت منظ -

 منعطف

 

50 

اجالس 

مکزیکو 

 سیتی

5111 

 

 

 

حفاظت و مرمت 

بافت هاي كهن در 

 راستاي گردشگري

 

 گردشگري

 

محلی و 

 بومی

بهسازي 

،نوسازي 

و 

 بازسازي

 

 موضعی

 موضوعی

 

توجه به ارزش هاي گردشگري مجموعه 

 هاي تاریخی

 

55 

اجالس 

مکزیکو 

 سیتی

 

1000 

حفاظت صحیح از 

 میراث هاي قدیمی

 

 سازيمعاصر 

 

محلی و 

 بومی

 

 بهسازي

 موضعی

 موضوعی

حفاظت گسترده و مداوم اموزش براي 

 حفاظت و سازگاري
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 نوسازي و بازسازي ,بهسازيها در حول سه محور عمده شهري گرداوري گردیده اند. این دیدگاه

 (.5109انتظار یزدي ،  قرار دارد. )عربی، ع. و

 :  مداخله از دیدگاه عمده ترین صاحب نظران و مرمت كنندگان فضا هاي كهن شهري 1جدول شماره 

 هدف مداخله روش مداخله  شیوه وکالم کاربری پیشنهادی نظریه پرداز ردیف

  

5 

 

ن ویوله اویا 

 لورك

 

 گنجینه اي        

 –بهسازي 

 –نوسازي 

 بازسازي

 

 بازسازي شهري

 

احیا كالبد به دنبال 

 آن بهبود كاركرد

 

1 

–تداوم كاربري تاریخی  جان راسکین   

 مساعد سازي

 

 بهسازي  

 

 تزئینی -حفاظتی

 

 بهبود كالبد     

 

1 

 

 كامیلو بویی تو  

 

 معاصر سازي      

 

 -بهسازي

 زينوسا

 

 -مداخله موضعی

 موضوعی

 

 بهبود كاركرد

 

2 

 

 كامیلوسیت    

 

 –تداوم حیات كالبدي  

 تاریخی

 

–بهسازي 

 نوسازي

 

 تزئینی -حفاظتی 

 

بهبود كاركرد با 

احترام به كالبد 

 قدیم

 

1 

 

 لئوناردو بندلو   

 

 معاصر سازي    

 

     

 بازسازي

 

 تزئینی -حفاظتی 

بهبود كالبد و 

 بهبود در شرایط

 زیست ساكنان

 

0 

 

لودویکو  

 كواروتنی

   

 معاصر سازي        

 

–بهسازي 

 نوسازي

 -بازسازي شهري

روش جامع مرمت 

 شهري

 

بهبود عملکرد با 

احترام به كالبد 

 زنده و پویا

 

9 

گنجینه اي براي بافت مرده  گوستاو جیوانی  

 و احیاي براي بافت زنده

–بهسازي 

 نوسازي

لکرد با بهبود عم بازسازي شهري

احترام به بافت 

 پویا

 كالبد تاریخی -       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



02 

در درون برنامه ریزي  پاتریک گدس  0

 شهري مطرح می شود

–بهسازي 

 نوسازي

روش جامع مرمت 

 شهري

بهبود محیط  -

 شهري

بهبود شرایط  -

 زیست

 

1   

 

 لوكوربوزیه     

منطقه بندي بر اساس معیار 

 عملکرد اصلی شهر

 

 بازسازي   

 

 بهداشتی - حفاظتی

 

بهبود كاركرد با 

 تخریب كالبد

 

50 

بر اساس كاربري طرح  لویس مامفورد    

 هاي آزمایشی

–بهسازي 

 نوسازي

روش جامع مرمت 

 شهري

پاسخ به نیاز هاي 

 معاصر

 

55 

 

 كوین لینچ     

 

بر اساس طراحی منظر 

 شهر 

–بهسازي 

 -نوسازي

 بازسازي

 

روش جامع مرمت 

 شهري

 

حس تداوم در 

 بد بافت قدیمكال

 

51      

 

كنستانتین 

 دوكسیادس

 

 معاصر سازي        

–بهسازي 

 -نوسازي

 بازسازي

 

روش جامع مرمت 

 شهري

 

دوباره سازي 

بافت تاریخی و 

 عملکرد قبلی آن

 

51 

 

 رنزو پیانو     

 

 مختلط و غیر عملکردي

 

 –نوسازي 

 بازسازي

 

 -موضعی 

 موضوعی

 

تدوین طرح هاي 

 انعطاف پذیر

 

52 

 –نوسازي  مختلط و غیر عملکردي ریچارد راجرز  

 بازسازي

 -موضعی 

 موضوعی

خلع فضا هاي 

 خدمات رسان

 5105ماخذ: حبیبی،

 کشورها : ه هایتجرب -2-4-3

نحوه مداخله و برخورد با بافت تاریخی و فرسوده در بین كشورهاي مختلف با توجه به شرایط حاكم   

در بعضی اصول و روش ها مشترك بوده است. اما در عین حال  سیاسی، اقتصادي  و اجتماعی آنها

. هدف از ارائه و تبیین تجارب گوناگون درباره مداخالت شهري به ویژه سازماندهی بافت هاي اند

فرسوده و قدیمی , امکان دست یافتن به نگرش ودیدگاه جامع تر را فراهم می آورد. پس به اجمال , 
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خب با جمع بندي اقدامات آنان در شهرهاي مختلف پرداخته می شود: به ذكر تجربیات كشورهاي منت

 (.5109)عربی عباس و حسن انتظار یزدي ، 

 : تجربیات جهانی در زمینه مداخله در فضا هاي كهن شهري 0جدول شماره
شیوه برنامه  سیاست ها و راهبردها اتداف و مالحظاه هدف اصلی کشور ردیف

 ریزی

شیوه 

 ونقلحمل  کالبدی فرهنگی اجتماعی اقتصادی اقدام

1  

انگلیس 

) شهر 

 باث(

 

حفاظت 

کامل از 

بافت های 

کهن با 

اعطای نقش 

 جهانگردی

 

افزایش درآمد 

شهر از طریق 

 جذب گردشگری

 

جابجای 

 جمعیت

 

حفظ ارزش 

های فرهنگی 

و بومی 

 بافت

نظارت بر 

طراحی و 

معماری , 

حفظ بدنه 

 خارجی

آرام سازی  

عبور و مرور 

احداث  و

راههای سریع 

 السیر

تبین دقیق 

کاربری های 

 بافت کهن 

بهسازی 

 ,

 نوسازی

 

2   

فرانسه 

قرن 

 نوزدهم

جلوگیری  -

از شورش 

های 

 اجتماعی

ساختن  -

شهر با 

 شخصیت

تقویت بنیه 

 اقتصادی شهر

ارتقای 

سطح 

 زندگی

کم رنگ 

کردن ارزش 

 های فرهنگی

دگرگونی 

وسیع 

,یکباره و 

قهر آمیز 

 در بافت

اال بردن ب

میزان 

دسترسی با 

 تخریب بافت

تفکیک 

عملکرد 

های اصلی 

 شهر

 بازسازی

 

 

  3    

 

 

 ایتالیا

حفاظت از 

بافت 

 تاریخی شهر

سرمایه گذاری 

تنها از طریق نهاد 

 های دولتی 

حفظ 

ساکنان 

 موجود

حفظ نقش و 

هویت 

 فرهنگی شهر

انجام 

مداخالت 

محتاطانه 

در 

مجموعه 

های 

 تاریخی

تاکید بر 

فاده از است

 حمل ونقل

برنامه ریزی 

در مقیاس 

شهر و 

 منطقه

 

بازسازی 

- 

 نوسازی

4  

 

      

 آلمان

 

حفاظت از 

 بافت کهن 

باال بردن -

معیار های 

 زیستی

 

تقویت بنیه 

اقتصادی ساکنین 

 بافت قدیم

 

 

 

حفظ 

ساکنان 

 بافت قدیم

 

حفظ ارزش 

های تاریخی  

 بافت قدیم

 

حفظ ابنیه 

موجود تا 

 حد ممکن 

 

اکید بر ت

استفاده حمل 

 ونقل عمومی 

برنامه ریزی 

بر اساس 

نیاز و 

مشارکت 

 مردم

بازسازی 

- 

 نوسازی

 

5 

 

      

 اتریش 

 

طراحی شهر 

بر اساس 

 

تقویت صنعت 

 گردشگری

 

حفظ 

ساکنان در 

 

توجه به بعد 

تاریخی و 

 

افزایش 

فضای 

 

اولیت حرکت 

ر برای عاب

 

فرایند برنامه 

 ریزی شهری

 

بهسازی 

 نوسازی-
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سبز در  فرهنگی بافت نیاز ساکنین

 بافت قدیم

 پیاده

 

 

6 

 

      

 سوئد

 

معاصر 

سازی و 

احیای حیات 

در فضا های 

 کهن

 

ساماندهی فعالیت 

ها تجاری و 

 تفریحگاه ها

 

حفظ 

ساکنان 

 بافت قدیم

شناخت 

محور های 

هویتی و 

 فرهنگی

تقویت  

فضا های 

شهری و 

 عمومی

کند کردن 

حرکت سواره 

و گسترش 

 یرهای پیادهمس

تقسیم شهر 

منطقه  5به 

 برنامه ریزی

 -بهسازی

 نوسازی

 

 

7 

 

 

        

 هلند

 

توسعه شهر 

از درون و 

 برون

 

تملک ساختمان 

های قدیمی , 

ساخت وفروش 

آنها از طرف 

 دولت

 

باال بردن 

کیفیت 

زندگی 

ساکنان 

 شهر

 

توسعه هر 

چه بیشتر 

 گردشگری

 

احیای 

خانه های 

مسکونی 

 با ارزش

 

م سازی آرا

 رفت وآمد

 

برنامه ریزی 

بر اساس 

منطقه بندی 

های انجام 

 شده

 

 -بهسازی

-نوسازی

 بازسازی

 

 

8 

 

     

 آمریکا

 

احیای 

هویت و 

نقش 

 فرهنگی

کسب درامد و 

 بازگشت سرمایه

جلوگیری 

از جابجای 

ساکنان 

 بافت قدیم

توجه به 

بناهای 

 تاریخی

بهسازی 

بناهای با 

 ارزش

جدا کردن 

مسیرهای 

 از پیاده سواره

برنامه ریزی 

 موضعی

بهسازی 

- 

 نوسازی

 

 

9 

 

 

       

 ترکیه

 

ایجاد چهره 

فرهنگی و 

احیای چهره 

 شهر

 

تقویت بنیه 

اقتصادی شهر از 

طریق جذب 

 گردشگری

 

 

خارج 

کردن بافت 

قدیم از 

اقشار کم 

 درامد

 

توجه به 

نقش 

فرهنگی شهر 

 قدیم

 

خروج 

مشاغل 

مزاحم از 

 بافت قدیم

 

ایجاد 

اهای توقفگ

متعدد در شهر 

و درون شهر 

 قدیم

برنامه ریزی 

برای شهر 

قدیم در 

ارتباط با کد 

 شهر

 

 

 بازسازی

 

11 

 

     

 سوریه 

 

حفظ 

خصوصیت 

 شهر کهن

 

تاکید بر 

جهانگردی و 

 گردشگری

 

تثبیت 

 جمعیت

 

تاکید بر 

نقش 

 تاریخی 

 

تخریب 

فضا های 

 بی ارزش

 

توسعه شبکه 

 معابر پیاده

 

تعین نقش 

م شهر قدی

 در کل شهر

 

بهسازی 

- 

 نوسازی

 5102ماخذ: شماعی و پوراحمد،
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 اقدامات مداخله ای انجام شده در ایران: -2-4-4-1

بررسی سیر اقدامات انجام شده در بافت هاي تاریخی و كهن شهري ایران , نشان دهنده فراز و 

ه.ش   5109-5101ه نشیبهایی چه در زمینه سیاستگذاري و چه در نحوه اجراست. تا پیش از دور

اقدامی به عنوان مداخله در بافت كهن وجود نداشته و در مجموع به دلیل دگرگونی  هاي بسیار 

جزئی در شهر ها , بافت تاریخی و كهن بی معنا بوده است. پس از این دوران كم كم مداخالتی 

ت  انجام شده صورت می گیرد كه بسیار ناچیز و كم اثر است. اولین نقطه عطف در اوج مداخال

ه عمل نظر خود را به مدد اقتدار دولتی جامحکومت رضاشاه است. وي توانست انگاره هاي مورد 

بپوشاند. پس از این روزگار دیگر هرگز چنین سرعت و وسعتی در مداخالت مشاهده نگردیده است. 

یل شرایط ویژه نقطه عطف بعدي ، دوران پس از انقالب  تا پایان جنگ ایران و عراق است كه به دل

بلکه به دلیل شد بافت هاي كهن  نه تنها به دست فراموشی سپرده  اجتماعی و سیاسی  –اقتصادي 

اسکان جمعیت جنگ زده و مهاجر ، بیشتر به سوي زوال پیش رفت . اما با پایان جنگ و بروز 

مناطق  جلب  گردید مشکالت بافت مركزي  شهرها ، بار دیگر نگاه دولتمردان و برنامه ریزان  به این 

و بدین ترتیب در دوران  تدوین و اجراي برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی ، و فرهنگی كشور ، 

نقطه عطف جدیدي به وجود آمد. در این دوران مشکل بافت هاي فرسوده به آنچنان معضلی تبدیل 

، انگاره هاي مورد دالیل متعدديپردازند . البته به می شود كه كالن ترین برنامه هاي كشور به آن می 

نظر آنان به تحقق نمی پیوندد. در ادامه با توجه به بستر تاریخی مداخالت انجام شده در بافت هاي 

ر. شهري ایران ، به بررسی برخی تجربیات صورت گرفته در سطح شهرهاي كشور خواهیم پرداخت )

 (.5109عربی؛ عباس و حسن انتظار یزدي،  ش به: 
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 : سابقه مداخله در بافت هاي فرسوده شهري ایران  9شماره  جدول

عنوان طرح و  شهر  ردیف

 سال تهیه

برنامه هاي بهسازي و  اهداف مشکالت 

 نوسازي شهري

 

 

5 

 

 

 مشهد

 

طرح بهسازي 

و نوسازي 

بافت فرسوده 

پیرامون حرم 

 اما رضا )ع(

مشکالت ترافیکی و -

 دسترسی 

آلودگی هاي  زیست  -

 محیطی 

امناسب بودن كاربري ن -

 اراضی 

پایین بودن ارزش اقتصادي   -

 زمین هاي بافت اطراف حرم

 توسع حرم امام رضا -

 تجهیز هسته مركزي شهر  -

 ایجاد فضا هاي گذار  -

احداث شبکه هاي جدید  -

 حلقوي 

تجمیع  بافت و نوسازي 

با تراكم بالل ، تغییر 

كاربري اراضی به نفع 

 كاربري اقامتی و تجاري

؛ كاهش نسبت كاربري 

مسکونی ، ایجاد زیر 

 ساخت ها  مناسب

 

 

1 

 

 

 تهران 

 

 

طرح      

 بزرگراه نواب

 قدیمی بودن ساختمان ها

 شبکه معابر ضعیف

ناچیز بودن سرانه هاي فضاي 

 سبز 

 عدم كارایی فضا هاي شهري

پاالیش عملکردي -

 فضاهاي شهري

سازماندهی اراضی   -

 ناكارامد 

اط جنوب و برقراري ارتب -

 شمال

 كاهش مشکالت ترافیکی -

توسعه بناهاي مسکونی، 

تجاري و اداري به 

صورت انبوه ، 

اختصاص سهم ویژه به 

 كاربري هاي مختلف

 

 

1 
 

 

 

 اصفهان 

طرح راهبري 

براي بهسازي 

 محله جویباره

 فرسودگی تدریجی كالبدي -

 مهاجرت ساكنان بومی -

 نارسایی هاي خدماتی  -

و ناهنجاریهاي افزایش فقر  -

 اجتماعی

 تنوع فعالیت ها  -

ایجاد محورهاي مورد  -

 نیاز 

 رونق خدمات مورد نظر -

ایجاد محور فرهنگی و 

توسعه دو مركز محله ، 

مداخله گام به گام در 

شش قطعه بافت ، 

بهسازي  محیطی و 

 تعریض معابر

 

 

2 

 

 

 كرمان

 

 

احیاي بافت 

ضعف شبکه هاي حمل  -

مشکالت ترافیکی ف ونقل، 

فرسودگی ساختمان ها ، 

تقویت مركز شهر ، 

ساماندهی خدماتی ، 

بهسازي ارزش هاي 

ایجاد تعاونی هاي 

ساخت و ساز ، ایجاد 

سازمان هاي بهسازي و 
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آلودگی هاي  زیست محیطی  قدیم كرمان

 و ...
  

 نوسازي ناحیه تاریخی تاریخی -فرهنگی 

 

1 

 

 شیراز

 

بهسازي بافت 

 قدیم شیراز

بیت سکونتی ، كاهش مطلو

رواج بزهکاري اجتماعی ، 

 نابودي ارزش هاي فرهنگی

بهسازي ناحیه تاریخی و 

توسعه  تاسیسا شهري ، 

ساماندهی كاربري هاي 

 شهري

احداث مراكز بهداشتی 

و حمام ، بازسازي 

مراكز مذهبی و فرهنگی 

 ، اصالح شبکه معابر

 

 

0 

 

 

 یزد  

 

 

طرح تفصیلی 

بافت قدیم 

 شهر یزد

اد  فضا هاي وسعت  زی

مخروبه ، عدم ضوابط و 

مقررات ساماندهی ، تعمیر   

 فضا هاي  خدماتی و دسترسی

بهسازي و حفاظت بافت 

قدیم ، بهبود محیط كالبدي 

شهر تاریخی ، توسعه شهر 

از درون، احیاي محورهاي 

 فرهنگی

 

احداث گذرگاه ها ، 

ایجاد فضاي سبز ، 

 تعریض معابر

 

9 

 

 كاشان 

 

احیاي بافت 

 ر كاشان شه

عرض كم معابر، نارسایی 

خدمات ، وسعت فضا هاي 

 مخروبه 

رفع نارسایی خدماتی و 

طراحی معابر ، بدنه سازي 

 و كف سازي

ایجاد  فضاي سبز در 

سطح عرصه هاي ملکی 

 ، ایجاد فضاي سبز

 

0 

 

 اردبیل

 

حیات بخشی 

 بافت قدیم

عرض كم معابر، نارسایی 

خدماتی،فرسودگی بخش 

 مركزي

تملک و تخریب و خرید ، 

نوسازي بافت ، احداث 

 واحد هاي كوچک

تعریف معابر و توسعه 

دسترسی ها ، احداث 

 واحد تجاري و اداري

 5102ماخذ: شماعی و پوراحمد،

 

 تجربه آلمان در احیای مراکز تاریخی شهر برلین -2-4-4-2

این  شهر است. كروزبرگ، واقع در بافت قدیم و مركزي شهر برلین و از قسمت هاي مركزي این

، به صورت حاشیه اي از برلین غربی درآمده  و به مدت چند دهه پس بافت به دلیل تقسیمات سیاسی

از جنگ مورد غفلت قرار گرفت و بخش شرقی آن، با ساختمان هاي مخروبه ، ساكنان محروم و 

ن غربی كسانی كه شغلشان در شركت هاي كوچک از دست داده بدند، به صورت معضلی براي برلی

درامد. زخم هاي باقیمانده از زمان جنگ ، در كروزبرگ بیشتر از سایر بخش هاي آلمان برجاي مانده 
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) مهندسین مشاور  و مناطق متروكه و مخروبه به بستر نارامی هاي اجتماعی تبدیل شده بود

بهار سال  ، رهنمودهاي ساماندهی شهري كروزبرگ در(. با توجه به این نارسایی ها 5191:10پلشیر،

توسط مجلس برلین به تصویب  5101توسط كمیته سیاسی شهر مطرح شد و در ماه مارس  5101

 براساس این رهنمودها ، دوازده اصل عمده ساماندهی شهري مطرح شدند كه عبارتند از: .رسید

 مشاركت ساكنان، تجار و كسبه حاضر در امر برنامه ریزي و نوسازي شهري و حفظ ساختمان هاي با -5

 ارزش

هماهنگی و توافق برنامه ریزان ، ساكنان ، تجار و كسبه در اهداف و اقدامات نوسازي و برنامه ریزي  -1

 اجتماعی

حفظ مشخصه هاي ویژه شهر قدیم و برانگیختن اعتماد و اطمینان مردم به بازسازي و نوسازي بناها،  -1

 مجموعه ها و بافت هاي فرسوده و تخریبی

 متناسب با تغییرات دقیق در قطعات تفکیکی زمین توسعه الگوهاي جدید زندگی -2

 اجرا و گسترش نوسازي واحدهاي مسکونی و ساختمانی به مرور زمان -1

 بهبود موقعیت ساختاري بافت قدیم با حداقل تخریب و استفاده وسیع از گیاه و آب در بناها -0

 زو نواحی سرسباستفاده ار امکانات بالقوه بافت مانند خیابان ها، میدان ها -9

 تعین حدود مشاركت و حقوق مادي ساكنان كه در اثر اجراي طرح دچار خسارت می شوند -0

 شفاف سازي تصمیمات ساماندهی شهري براي ساكنان از طریق نظرخواهی هاي مستمر -1

 فزایش ضمانت هاي مالی و اعتبارات سریع و مستقیم براي نوسازي هاي شهريا -50

جاد تقسیمات كاري مشخص در دفاتر بازسازي تعریف و توسعه سیاست هاي جدید اجرایی و ای -55

 و ساماندهی شهري

 (.5101:50) كرمی پور،5102ضمانت روند نوسازي شهري پس از سال  -51

هدف از طرح ساماندهی شهري برلین و بخصوص محله كروزبرگ ، یافتن راه حلی براي ایجاد 

و جدید است )كرمی شرایط مطلوب زندگی انسانی در شهر و ایجاد هماهنگی میان زندگی قدیم 

 (.5100:1پور،

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 : طرح ساماندهی مركز تاریخی برلین 51شکل شماره  

 
 5101:50منبع  : كرمی پور، 

 

 محله تاریخی سیروس )چالمیدان( تهرانایران در بازآفرینی  تجربه-2-4-4-3

توسط مهندسین مشاور باوند به سفارش سازمان عمران و بهسازي شهري  5105این طرح در سال 

تهیه گردید. محله سیروس  ، یکی از پنج محله اصلی شکل دهنده شهر بود و محل سکونت اقشار 

متوسط جامعه محسوب می شد . محله چالمیدان در همجواري محله بازار، عناصر و محورهاي 

ارگانیکی مشتركی با آن داشت. مثل بازار نایب السلطنه، میدان امین السلطان و تیمچه ها و راسته 

چند كه با مداخله هاي بعدي و بویژه احداث خیابان هاي اصلی در مركز شهر ، این پیوند ها  هایی

 قطع شد.

نفر با مشکالت زیادي مانند فرسودگی بناها  0000هکتار و جمعیتی در حدود 20این محله با وسعت 

محیطی ، نارسایی خدمات شهري ، عدم كیفیت و بافت ، كمبود امکانات و تجهیزات زیر ساختی ، 

 ركود فعالیت ها و ناهنجاري هاي اجتماعی روبروست.

طرح ویژه محله سیروس با رویکرد مشاركتی ، ساماندهی ، بهسازي و نوسازي ، این محله را 

هدف خود قرار داده تا در یک فرایند تدریجی ، منزلت این محله مركزي شهر را به آن بازگرداند. این 

د كیفی محله سعی دارد تا در همه سطوح برنامه ریزي، طراحی ، طرح مشاركتی بوده و براي بهبو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اجرا، بهره برداري  و مدیریت از فکر و منابع انسانی و مالی مردم و نهادهاي دست اندركار استفاده 

 كند. اهداف اصلی به شرح زیر تدوین شد:

 اتکاي اصلی طرح به روش هاي مشاركتی -5

سط بخش دولتی و عمومی ، سرمایه گذاري نوسازي و ساماندهی محیطی، بهبود زیر ساخت ها تو -1

 بازسازي بناها با بخش خصوصی و مردم

 حفظ و تقویت عناصر اصلی بازمانده از گذشته در بافت -1

 بهبود كیفیت محیط زندگی و كار مردم بر پایه توسعه پایدار -2

 یمداخالت كوچک مقیاس ، تدریجی و سنجیده و ارزیابی آنها براي بهبود اقدامات آت -1

 (.5100:1مداخالت یکپارچه و همه جانبه براي تاثیرات مثبت بر یکدیگر)كرمی پور، -0

 مقایسه تجارب احیاء در جهان و ایران: -2-4-5

بررسی و مقایسه تجارب كشورهاي جهان با ایران ، نشان می دهد كه جاي تعدادي از اصول احیاي 

 زیر می شود:مراكز تاریخی جهان ، در ایران خالی است كه شامل موارد 

 اجراي عملیات بر مبناي ارتباط مركز شهر با پیشینه تاریخی آن ) پیوسته بودن جزء با كل( -5

 متنوع بودن اقدامات احیاء و هدفمند بودن آنها در راستاي بازگرداندن سرزندگی مراكز شهر به آن -1

 بهره گیري از مشاركت مردم در تمام مراحل احیاء -1

 م و پویایی طرح را در گذر زمان فراهم كند.ایجاد سازمانی كه ضمانت تداو -2

كه تنها در یک مقطع و بازه زمانی رواج می عنوان  نقص این طرح ها مطرح شده، این است  آنچه به

یابد و پس از مدتی از رونق می افتد و با گذشت زمان ، اغتشاش و آشفتگی دوباره این مراكز را 

كه در تمام پدیده هاي جهان مصداق دارد، اما  فرامی گیرد . اصوال فرسایش امري طبیعی است

. این امر ر افزایش عمر فضاي شهري میسر استجلوگیري از این فرسایش و كاهش آن به منظو

نیازمند وجود یک سازمان ناظر بر بافت كهن شهر فضاي شهري است كه از طرفی با حمایت دولت و 

اي براي مشاركت مردم و گروه هاي ذینفع و  سازمان میراث فرهنگی و از سوي دیگر با ایجاد زمینه

ذینفوذ، همواره بتواند ضمانتی بر اجراي مناسب طرح ها و پایداري ، پویایی و تداوم آن در آینده 

 (.9و 0 : 5100باشد)كرمی پور،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 : فصل سوم

 معرفی محدوده مورد مطالعه
 تهران ( محله ایران  در شهر و 51منطقه)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه -3-1
 شهري منطقه و دیگر شهري هاي بافت و عملکردهاي ها فعالیت با وار زنجیره بطور قدیم بافت

 برنامه در شهري منطقه و شهري عملکردي، فضاهاي مراتب سلسله نظام. است دمساز مجوارشه

 احیاي براي مدت بلند و مدت كوتاه برنامه هاي. نظرگرفته شود در باید قدیمی بافت احیاي ریزي

 عوامل تأثیر از جلوگیري و نگهداري به اقدام كه دارند ضرورت این نظر از قدیمی هاي بافت

برنامه  در و میگیرند قرار مدت كوتاه هاي برنامه در یا نخست اولویت در و ویرانگر دهنده فرسایش

 حفظ امروزي ضمن سبک به شهري نواحی نیازهاي مطابق بازسازي و نوسازي و احیا هاي بلندمدت،

 نوسازي و بهسازي كه آنجایی از (.5100 ابلقی،) میشود تعیین شهر آتی سیماي و فرهنگی هویت

 بدون و فضایی ساماندهی در جانبه همه نگرشی و مطالعه بدون تاریخی، پیشینه داراي ايبافته

 شهر، جانبه همه مطالعات به فصل، این در است الزم بود، نخواهد پایدار پیرامون اركان با هماهنگی

هر تهران از این رو ابتدا به بررسی اجمالی ش .بپردازیم آن پیرامونی محیط و مطالعه مورد محله منطقه،

 و سپس منطقه و خیابان مورد مطالعه )ایران( پرداخته می شود.

پیشینه تاریخی شکل گیری شهر تهران از دوره قبل ازاسالم تا بعد از  3-2

 انقالب :
نام تهران براي نخستین بار در یکی از نوشته هاي تئودوسیوس یونانی درحدود اواخر سده دوم پیش 

وابع ري آمده؛ قدیمی ترین سند فارسی موجود درباره نام تهران نشان می از میالد به عنوان یکی از ت

دهد كه تهران قبل از سده دوم هجري قمري وجود داشته است. ابوالقاسم محمدابن حوقل به سال 

ه. ق. در توصیف شهر تهران نوشته كه تهران در شمال ري واقع شده و داراي باغ هاي فراوانی  115

ه. ق.  120نوع است. ابو اسحاق استخري دركتاب المسالک و الممالک به سال و میوه آن بسیار مت

ه  100درباره تهران به تفصیل سخن گفته است و ابن بلخی در كتابش به نام فارسنامه كه حدود سال 

ق نوشته، از آثار تهران سخن به میان آورده است. نجم الدین ابوبکر محمدابن علی ابن سلیمان 

ه ق روایت كرده است كه مادر  111به سال « راحۀ الصدور » ب معروف خود به نام  راوندي در كتا

ه ق از ري قصد عزیمت به نخجوان را داشت در نزدیکی  105سلطان ارسالن سلجوقی كه در سال 

تهران فرود آمد و در همان ایام خود سلطان در دوالب كه ناحیه اي در جنوب خاوري تهران است 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



11 

. شکل گیري شهر تهران به دوره هاي ( 5102 سیدمحسن ، حبیبی ، - برنارد كارد،هو) اقامت داشت 

 زیر قابل تقسیم است : 

دوره صفوي :  تهران قبل از پایتخت شدن آبادي كوچکی بود در یک فرسنگی شهر ري كه بعد ها و 

باغ م شاه طهماسب صفوي براي آن بارویی ساخت . بعد ها شاه عباس صفوي چهار 5105در سال 

 بزرگی در تهران احداث كرد. 

م تهران را به پایتختی برگزید و از آن پس تهران 5102دوره قاجاریه : آغا محمد خان قاجار در سال 

دارالخالفه نامیده شد . در این دوره روند شهر نشینی و فرآیند شهرسازي تهران به علت پایتحتی 

 ی و فرهنگی كشور قرار می گیرد . تحت تأثیر روند تحوالت اجتماعی ، اقتصادي ، سیاس

به علت تثبیت دولت و امنیت عمومی ، دوره جدیدي در شهر نشینی  5100دوره پهلوي : از سال 

شهر تهران آغاز شد . در این دوران كه دوره معاصر خوانده می شود جامعه ایران بر اثر توسعه 

اقتصادي  و سرانجام  –تکنولوزي و تمدن ماشینی غرب دستخوش تحوالت شگرف اجتماعی 

 شهرسازي شد كه برخی این دوره را دوره نوگرایی یا تجددگرایی نیز نامیده اند. 

 به طور كل شهر تهران سه دوره تحول را از قبل و بعد از انقالب طی می كند : 

( : در این دوره نوسازي شهر تهران و تغییر شکل  5110-5100الف ( دوره اول تحول بنیادي تهران ) 

ظاهري آن به عنوان یک سیاست در نوگرایی دنبال می شد . كریم آقا بوذر جمهري رئیس بلدیه شهر 

تهران با شدت و قدرت، بافت قدیمی تهران را تخریب نمود . براي توسعه خیابان ها و نوسازي شهر 

ال قانون تعریض و توسعه معابر از تصویب مجلس گذشت . نقشه جدیدي ابتدا در س 5151در  سال 

 براي شهر تهران تهیه شد .  5150و سپس در سال 5101

( : در دهه اول این دوره به علت جنگ  5110 -5120ب ( دوره دوم تشکیل كالن شهر تهران ) 

جهانی دوم نوسازي شهر تهران به كندي پیش می رفت . در دهه دوم با اتکا به درآمد هاي روز افزون 

ت و شهر نشینی رو به توسعه گذاشت . جمعیت شهر تهران نفت ، صنایع و تجارت رونق نسبی یاف

 5191در این دهه به دو میلیون نفر رسید كه عامل اصلی افزایش جمعیت ، مهاجرت بود . در سال 

نقشه جدیدتري از تهران با همکاري 5102براي اولین بار براي تهران نقشه تهیه گردید.  در سال 

جدیدي را داخل محدوده شهر نمودند و شهر را به وسیله  مهندسین فرانسوي تهیه شد . و اراضی
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خندق ها و باروهاي جدید به شکل هشت ضلعی محدود ساختند و ارتباط شهر با خارج را به وسیله 

دروازه هایی به نام شمیران ، دولت ، یوسف آباد ، دوشان تپه ، دوالب ، خراسان ، خانی آباد و... 

 تأمین نمودند . 

به بعد آغاز می شود  20منطقه تهران : گسترش غول آساي تهران از دهه  -پدیده شهرپ ( دوره سوم 

. گسترش زیر ساخت هاي ارتباطی ، تأسیساتی و تجهیزات از یک سو كالبد شهر را گسترش داد و از 

سوي دیگر كیفیت زندگی شهري را ارتقا بخشید . در این دوره حومه ها و مجتمع هاي مسکونی 

از حریم قانونی و محدوده شهر تهران رشد یافتند و وسیع ترین حوزه هاي مسکونی متعددي خارج 

 (. 5101طرح راهبردي ساختاري جامع شهر تهران ، )  و خوابگاهی در اطراف تهران شکل گرفتند

 موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی و زمین شناسی شهر تهران :  -3-3
البرز مركزي قرار گرفته است این شهر در موقعیت جغرافیایی تهران در كوهپایه هاي جنوب كوههاي 

درجه و  11دقیقه الی  11درجه و  11دقیقه طول شرقی و  2درجه و  15دقیقه الی  11درجه و  10در 

كیلومتر مربع است  01/950دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است. تهران داراي وسعتی برابر با  10

كشور را در بر می گیرد . محدوده شهر تهران نیز كه در سند اصلی درصد كل وسعت  2كه تقریباً 

تهیه و آن را به شوراي عالی  5:1000طرح جامع تعیین شده  ، شهرداري نقشه مربوطه را با مقیاس 

ساختاري جامع شهر تهران ، –شهرسازي و معماري ایران تحویل نموده است ) طرح راهبردي 

 تهران را نشان می دهد .  محدوده شهر 5(. نقشه شماره5101

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 :  محدوده شهر تهران 5نقشه شماره 

 
(http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=125):منبع 

به طور كلی شهر تهران در میان دشتی محصور میان كوههاي البرز و دشت تهران قرار گرفته است و 

سرتاسر شمال شهر تهران از نظر  عمالً از نظر توسعه ، شکل و موقعیت تابع این استقرار است .

توسعه به كوههاي شمال و از سمت شرق و جنوب شرقی نیز به ادامه این سلسله محدود است . 

جنوب و شرق تهران به كویر و غرب آن به دشت قزوین باز می شود . وجود رشته كوه هاي البرز در 

متر  1095ه مرتفع دماوند با قسمت شمال امکان توسعه شهر را محدود نموده است . اما وجود قل

میلیون نفري تهران در حاشیه دشت كویر ، جلوه ویژه اي می بخشد. نقشه  51ارتفاع به كالنشهر 

 وضعیت توپوگرافی شهر تهران را به طور كلی نشان می دهد .   1شماره 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 : وضعیت توپوگرافی شهر تهران 1نقشه شماره 

 
 ( 5102یبی ، منبع : ) هوكارت، برنارد، سید محسن حب

درجه و  22هواي شهر تهران در تابستان و زمستان معتدل سرد و حداكثر دماي ثبت شده حدود 

درجه سانتیگراد می باشد . میزان بارندگی حدود  9/50و متوسط سالیانه  -51حداقل دماي ثبت شده 

متفاوت است . تعداد  میلیمتر از سالی به سال دیگر 200الی  100میلیمتر و دامنه تغییرات آن از  110

روز در سال گزارش شده است. در شهر تهران دو نوع باد می وزد یکی  91تا  20روزهاي یخبندان از 

باد موسمی و دیگري باد محلی ، ولی هیچ كدام داراي جهت خاصی نبوده بلکه تابع تغییرات فصلی و 

ه و تفاوت شیب هاي زمین وضع توپوگرافی محل است. شیب كلی شهر تهران از شمال به جنوب بود

و حتی در حصارك تا  52الی  55درصد تا زمین زعفرانیه و دربند با شیب مابین  5شهر ري با شیب 

 درجه وجود دارد.  10الی  10شیب 

شهر تهران در دامنه جنوبی البرز ، طبیعتاً داراي منابع آبی سطحی قابل مالحظه اي است. این 

ن ، رودخانه فرحزاد ، رودخانه دركه ، رودخانه دربند و دارآباد . منابع عبارت اند از: رودخانه ك

حوزه آبریز تقسیم شده است كه آب هاي جاري از هر یک از این حوزه ها  1محدوده تهران به 

توسط مسیل هاي آن حوزه تخلیه می شوند . این مسیل ها عبارت اند از:  مسیل تهران پارس ، مسیل 
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، مسیل منظریه ، مسیل دربند ، مسیل ولنجک ، مسیل باغ فیض ، مسیل  دارآباد ، مسیل سرخه حصار

 دركه و مسیل كن . 

شرایط مشخص زمین شناسی منطقه تهران تماس جنوبی توده عظیم كوهستان البرز مركزي 

متعلق به دوران سوم زمین شناسی با فالت ایران است . در دامنه جنوبی البرز مركزي بر بستري از 

ار شده آتشفشانی دوره ایوسن موسوم به سازند كرج ، قلمرو تهران و كرج قرار دارد . توده هاي آو

گسیختگی میان البرز و فالت ایران در نوع خود یکی از بزرگترین گسیختگی ها در جهان است . این 

گسست با چندین رشته گسل كه فعال ترین آنها گسل مشاء ، گسل شمال تهران و گسل ري هستند، 

ه است . شهر تهران همواره تحت تأثیر لرزه هاي خفیفی است كه حس نمی شود . در مشخص شد

طول سده گذشته هیچگاه زلزله شدیدي رخ نداده است . از سوي دیگر منطقه شمیران با لرزه هاي نه 

خیلی بزرگ مواجه بوده كه ناشی از تکانه هاي گسل مشاء و شمال تهران بوده است . در حقیقت 

به كیفیت ساخت و ساز بستگی دارد. ریسک در نواحی با ساختمان هاي قدیمی تر ریسک زلزله 

ساخته شده با خشت و با مصالح غیر مقاوم بیشتر است . ضوابط ساختمانی ضد زلزله مدت هاست 

كه در تهران وضع شده است ولی خطر زلزله همچنان به صورت یک سؤال باقی مانده است . نقشه 

هاي فعال در استان تهران و گسل هاي فعال اطراف را نشان می دهد )  پراكندگی گسل 1شماره 

 ( .5102سید محسن ، حبیبی ، -هورگاد ، برنارد
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 :  پراكندگی فعال ترین گسل هاي استان تهران و شهر تهران 1نقشه شماره 

 
 ( 5102منبع : ) هوكارت ، برنارد، سید محسن حبیبی ، 

 شهر تهران در دوره های مختلف : بررسی ویژگی های جمعیتی -3-4
میلیون نفر است . منطقه شهري تهران پس از  51فراتر از  5101جمعیت كالنشهر تهران  در سال 

كه رشدي سریع داشت ، امروزه مانند سایر كالنشهر هاي  5110تا  5110دورهایی در سال هاي 

ان داراي آهنگ رشد سریع تر از به بعد سایر شهر هاي ایر 5111جهان رشدي آهسته دارد . از سال 

پایتخت بوده اند . به نحوي كه سهم منطقه شهري تهران در جمعیت شهري كل كشور پس ار ثباتی 

در سال  % 5/12به  % 2/10از  5111پیدا كرد در سال  %11با نرخ 5111و  5101كه بین سال هاي 

میلیون نفر است . از سال  90ت كاهش پیدا كرد . تهران كالنشهري در مقیاس كشوري با جمعی 5191

، توسعه كالنشهر تهران با رشد خیلی سریع مناطق حومه اي كه  5101و به ویژه بعد از سال  5111

، ص  5102همان ، ) میلیون نفري را به خوداختصاص داده است ، مواجه بوده است  51كنونی  10%

90  . ) 
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 مه به درصد:  نسبت اندازه جمعیت تهران و حو 0جدول شماره 

5191 5111 5101 5151 5111 5111 5121 5111 5101 5191  

 ایران / تهران  0/52 5/52 1/52 1/50 1/0 2/0 0/1 2/1 1/1 5/1

جمعیت  5/12 1/11 2/10 0/10 1/11 0/12 1/10 9/10 0/51 50

شهري ایران 

 /تهران 

كالنشهر /  1/10 1/51 1/0 5/1 1/1 2/1 1,0 1/1 1/1 0/1

 حومه 

   90، ص  5102منبع : همان ، 

 كل %10 تا 10 بین علت افزایش ، مهاجرت كه دهد می نشان تهران به مهاجران ورود آهنگ ارزیابی

 سال از . است رسیده %51 به و یافته كاهش بعد به 5101سال از نسبت این اما ، بوده ي شهر جمعیت

 عده این ،كه از شد می افزوده النشهرك منطقه جمعیت به نفر 110/ 000هرسال حدود  بعد به 5110

 ، اند آمده تهران به نفر 11000 سال هر 5191و 5101 هاي سال بین بودند . مهاجر نفر هزار 10 الی 10

با 5201جمعیت شهر تهران در افق . رسید می نفر 29000 به این تعداد گذشته دهه در كه حالی در

 5101رشماري نفوس و مسکن كشور در سال رشد طبیعی جمعیت آن و تجزیه و تحلیل نتایج س

میلیون نفر پیش بینی می گردد .لیکن برنامه ها براي تأمین نیازهاي خدمات شهري  9/0معادل 

میلیون نفر انجام شده است . ظرفیت پذیري  5/1جمعیت ساكن و شاغل ، بر مبناي جمعیتی معادل 

ت فوق و به منظور توسعه ساخت و ساز  درصدمازاد بر پیش بینی جمعی 10سکونت ، بر مبناي حدود 

میلیون نفر جمعیت تا افق طرح ، تدارك یافته  1/50و جلوگیري از ركود بازار مسکن ، براي حدود 

 است .
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 سازمان فضایی و کالبدی شهر تهران :  -3-5
ساختار شبکه اي شهر تهران ، كه شامل نقاط ، خطوط و سطوح می باشد ، هماهنگ با ساختارهاي 

جنوبی و سه  -محور شمالی 1طبیعی وتاریخی و نظام هاي حركت ، عملکرد و فعالیت متشکل از 

غربی است كه ضمن تسهیل امکان حركت و جابجایی بهتر در سطح شهر و كاهش -محور شرقی

تقاضاي سفر ، سامان یابی عناصر بزرگ مقیاس با كاركردهاي شهري و فراشهري تهران را فراهم می 

 گویاي این واقعیت می باشد.     2شماره  سازد . نقشه

 

 : سازمان فضایی و كالبدي شهر تهران 2نقشه شماره  

 
 (5101) منبع : طرح راهبردي ساختاري جامع شهر تهران ، 
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 قدیمی ترین منطقه تهران -3-5-1

ه، قدیمی شهر تهران، این منطق 51طبق مشاهدات و مصاحبه با تعدادي از كارشناسان شهرداري منطقه 

ساله دارند. این  100ساله و برخی دیگر  200ترین منطقه تهران است كه بخش هایی از آن قدمتی 

قدمت، ضمن فرسوده بودن، می تواند فرصتی براي هویت و اصالت بخشی بیشتر به كالبد شهر باشد. 

و مرمت  سازمان میراث فرهنگی نیز در همکاري نزدیک با شهرداري منطقه، به عملیات بازسازي

محدوده بازارهاي سبزه میدان، عباس آباد، چهل تن و مزینی كمک می كند. با مشاهده معماري و 

بافت تاریخی و باستانی قسمت هاي مركزي این منطقه، آرامش و نشاط خاصی براي مردم و 

شهر در بازدیدكنندگان پدید می آید. در واقع شناسنامه شهر تهران و المان ها و نشانه هاي باستانی 

قرار دارند. میدان مشق، سمبل شکوهمند چند دوره معماري و حفظ آن بسیار ضروري  51منطقه 

پانزده خرداد، بعنوان یکی از تجربه هاي نو در مدیریت شهري « پیاده راه»است. همچنین تثبیت 

آن  منطقه، سبب شده تا دیگر از سروصداهاي خشن و آزاردهنده اتومبیل و موتورسیکلت در حوالی

خبري نباشد و این محدوده به پیاده راهی تبدیل شود كه مردم می توانند با آرامشی نسبی، به گذشته 

محله به شرح جدول زیر  51ناحیه و  0شهرداري تهران از  51منطقه تاریخی تهران سري بزنند. 

 تشکیل شده است :

 شهر تهران 51: مشخصات نواحی ششگانه منطقه  1جدول شماره 

 محالت جمعیت ) نفر ( ساحت ) هکتار (م ناحیه

1 105 20000 5 - 1 

 0بخش از  - 0 - 1 10100 120,1 2

 0بخشی از  - 1 10000 110,1 3

4 100,1 11000 55 - 51 

5 111 01100 9 - 50 - 51 

6 121 20100 1 - 2 

 13 251111 1611 جمع
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 هده می شود :مشا 12شش گانه منطقه در تصویر زیر موقعیت و حدود نواحی 

 شهر تهران 51: موقعیت نواحی ششگانه منطقه  1نقشه شماره 
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بر اساس طبقه بندي طرح جامع  51: سطوح و سرانه هاي كاربري زمین موجود در منطقه 50جدول شماره 

 (5105ساماندهی)

سطح  نوع کاربری ردیف

 کاربری)مترمربع(

نسبت کاربری به 

وسعت 

 منطقه)درصد(

کاربری سرانه 

براساس 

نفر  215111جمعیت

 به متر مربع

 11/10 20 0151150 مسکونی 5

 19/1 1/52 5111020 تجاري 1

 1/5 0/5 121100 آموزشی 1

 51/0 /01 12102 آموزش عالی 2

 09/0 5 511010 مذهبی 1

 20/0 /09 11252 فرهنگی 0

 20/0 /09 12019 جهانگردي 9

 10/0 /01 550111 درمانی 0

 02/0 /05 1252 ریحیتف 1

 11/0 /02 15009 ورزشی 50

 11/5 1/1 111911 اداري 55

 21/1 9/1 210192 فضاي سبز و پارك 51

 11/5 1/1 152120 صنعتی 51

 19/0 /00 90115 تاسیسات و تجهیزات شهري 52

 11/5 1 191110 حمل و نقل وانبارداري 51

 00/0 /05 59190 سایر 50

 52/5 9/5 112911 دهبایر و ساخته نش 59

 02/0 /05 1020 بهداشتی 50

 51/0 /01 11112 خدمات اجتماعی 51

 10/51 2/10 1911251 شبکه معابر 10

 09/01 500 51101009 كل منطقه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



500 

(،مهندسین مشاور باوند، مطالعات كاربري 5105منبع: شهرداري تهران، معاونت شهرسازي و معماري)

 1، ص51زمین: منطقه 

 ، می توان نتیجه گرفت، به شرح زیر است:51بررسی جدول كاربري زمین در منطقه آنچه از 

 .بعد از فضاي مسکونی، سطح زیادي از منطقه را كاربري تجاري پوشانده است 

  تمركز فضاهاي اداري و آموزشی در منطقه نشان از اهمیت اداري و آموزشی مركز شهري آن

 دارد.

 دمت مركز شهري سطح زیادي را به خود اختصاص داده كاربري مذهبی و فرهنگی به دلیل ق

 است.

 .امکانات ورزشی و تفریحی در منطقه اندك است 

 .سطوح كارگاهی و انبارداري بخش قابل توجهی از منطقه را اشغال كرده است 

  نسبت زمین هاي بایر و ساخته نشده در منطقه آنقدر زیاد نیست كه از آنها بتوان براي جبران

 ت شهري استفاده كرد.كمبود خدما

  شبکه معابر نسبت به تراكم جمعیت روز در منطقه و كثرت فعالیت ها بسیار كم است بویژه آنکه

 نفوذ پذیري آن در درون بلوك هاي شهري كارایی ندارد.

 ابعاد معضالت و مسائل مرکز تاریخی شهر تهران -1-2-3-

یک مجموعه شهري بزرگ ، از عملکردهاي شهر تهران ، هم به عنوان پایتخت كشور و هم به عنوان 

وسیع اقتصادي ، ارتباطی ، خدماتی ، فرهنگی و غیره در مقیاس منطقه اي، ملی و حتی بین المللی 

برخوردار است. به خصوص از این دیدگاه ، مركز شهر تهران ، از هویت و عملکرد ملی و بین المللی 

وتصمیم گیري در مورد ابعاد سیاسی و ملی پیدا می برخوردار است و از این رو هر نوع برنامه ریزي 

كند كه از حوزه عمل مدیریت شهري وبرنامه ریزي شهري فراتر می رود. با توجه به این ویژگی مهم، 

براي اقدام به ساماندهی مركز شهر تهران الزم است كه برخی پیش زمینه ها  فراهم آید . شاید به توان 

تاكنون به ناكامی و كم كاري اقدامات شهري تدارك این پیش زمینه ها ،گفت كه فراهم نبودن و فقدان 

در مورد مركز شهر تهران انجامیده است . از پیش شرط هاي مهم این حركت می توان به چند محور 

 زیر اشاره كرد:
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 لزوم توجیه موضوع به عنوان یک مسئله ملی و ضرورت جلب حمایت مدیریت سیاسی  -الف

 كشور؛

 ي در اهداف و اشکال برنامه ریزي و طراحی شهري تهران در مقیاس كالن ، از بازنگر -ب

 دیدگاه ساماندهی مركز شهر؛

 بسیج و اگاه كردن افکار عمومی در جهت جلب مشاركت و همکاري با اقدامات ساماندهی ؛ -ج 

 رفع موانع قانونی و حقوقی و ایجاد نهادهاي مناسب تصمیم گیري و  -د

 (.00-5100:11اجرایی)مهدیزاده،

  براي دستیابی به ضرورت ها ، اهداف و روش هاي مناسب ساماندهی ، ابتدا الزم است  كه

خصیصیه ها و مشکالت عمده مركز شهر از دیدگاه ساختاري و عملکردي را كالبد شکافی كنیم . 

 .(01-5100:00از جمله پدیده ها به شرح زیر تحلیل و ارزیابی می شوند )ر. ش به: مهدیزاده،

 تعیین عوامل کلیدی در فرسودگی محله مورد مطالعه -3-5-1-1

ها محسوب می شوند. میزان جامعه و فضا دو عامل اساسی ارزش پذیري و ارزش گریزي بافت

انسجام اجتماعی جامعه از یک سو و میزان انسجام كالبدي فضا )مبتنی بر نظام دسترسی و زیرساخت 

 می تواند در میزان ارزش پذیري و ارزش گریزي فضا موثر افتند. ها نظام خدمات و...( از سوي دیگر 

  عوامل فرسودگی مرتبط با فضا -3-5-1-1-1

 تاریخی محله ضعف خدمات عمومی در بافت 

  عدم پاسخگویی مناسب بافت به الزامات سواره 

 هاي زیرساختی موجودپایین بودن ظرفیت 

 هاي كیفیت مسکن پایینشاخص 

 کونی به تجاري و كارگاهیتبدیل واحدهاي مس 

 تفوذ مداوم بازار به داخل بافت مسکونی 

 یفرسودگ دندهیروند فزا 

  يشهر يفضا تیفیكتنزل شاخص هاي 

 گذشته و عدم كارائی آن در نظام امروز  ينظام محله ا هیبافت بر پا یابیسازمان 
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  منطقی ینظم سلسله مراتب و عدم وجود شبکه معابر ضعف 

  یناسازگار با بافت مسکونمشاغل  یساماندهعدم 

 در فضا ينوساز يضعف محرك ها 

 هاي خدماتی محلیضعف گسترده سرانه 

 هاي تولیدي )در پیوند با بازار( هاي غیرمسکونی نظیر انبارها و كارگاهتعدد كاربري 

 عملکرد فضا نمی باشد.وجه در تناسب با  چیبه ه یودرون یرامونیپ يشبکه ها تیظرف 

 فرسودگی مرتبط با جامعهعوامل  -3-5-1-1-2

  كاهش همبستگی و پیوندهاي اجتماعی گروههاي اجتماعی به واسطه برون رفت

 هاي دیرپاي بومی و جایگزینی آن با جمعیت غیر بومی جمعیت

 شغلی متنوع و شکل گیري بافت شغلی متجانس با سطح درآمدي  متوسط  ضعف بافت

 و پایین

 با بازار يهمجوار 

 اع عملکرد شهري و فراشهريمركز خدماتی با شع 

 ساكنان و استفاده كنندگان از فضا كم يتمندیرضا 

 و  یخیتار يبافت ها يحفظ و نگهدار تیاهم يدر راستا يضرورت فرهنگساز

 محل یتیبار هو تیتقو نیهمچن

 و سکونت ستیبودن ارزش ز نییپا 

 یفرهنگ یاجتماع يهایناهنجار 

 روند تخلیه ساكنان قدیمی و بومی محله 

 موانع احیای بافت -3-5-1-1-3

 هاي حمایتی و هدایتی مناسب در حوزه مادي براي مالکین به منظور ضعف مکانیسم

 ایجاد حركات نوسازي 

 موانع حاصل از تاریخی بودن بافت و محدودیت مداخله 
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 هاي ناكارآمد ) بویژه دسترسی ( در جهت حمل مصالح و موانع حاصل از زیرساخت

 توسعه روبناها.

  میان سکونت و فعالیت هاي موجود در محلهتضاد 

 عدم پیش بینی روشهاي حمایتی و تشویقی 

 پایین بودن اعتماد نهادي 

 پایین بودن سرمایه اجتماعی 

  عدم وجود برنامه اي جامع و عملیاتی براي تحقق چشم اندازي مشخص براي محله 

 خواسته و نیازها به توجه و برنامه ریزي در نفعگروههاي مختلف درگیر یا ذی تعدد آراء 

 است. ها برنامه تدوین در ایشان همگانی هاي

 شهرداری تهران 12نطقه م-3-6
یکی از مناطق قدیمی شهر تهران محسوب می شود كه در مركز شهر تهران واقع شده  51منطقه 

درصد محدوده  1/1هکتار و معادل  5191كیلومتر مربع ) 15/50است. مساحت این منطقه معادل 

مهمترین ویژگی هاي آن قرار گرفتن بازار بزرگ و اصلی  محله است. از 51ناحیه و  0شامل  تهران(

شهر تهران و بسیاري از مراكز و نهادهاي دولتی، وزارتخانه ها، شهرداري و شوراي شهر تهران و ... 

وش، از طرف شمال به خیابان انقالب اسالمی، از جنوب به خیابان ش 51در این منطقه است. منطقه 

 منطقه دارايشهریور و از غرب به خیابان وحدت اسالمی محدود شده است.  59از شرق به خیابان 

 شمال ونقاط عطف میدان فردوسی، پیچ شمیران، الله زار، پل چوبی، میدان امام حسین)ع(، از سمت 

ز ، ااز سمت جنوب میدان شوش هرندي و نقاط عطف خیابان جهان پهلوان تختی، یخچال، میدان

وحدت  ارراه ابوسعید، میدانگنبدان(، چه نقاط عطف میدان تاریخی حسن آباد)هشت هسمت غرب ب

، خیابان خورشید،  خیابان شهید كفایی امانی نقاط عطف میدان خراسان، اسالمی و از سمت شرق به

)  محدود می شود خیابان مجاهدین زیر گذر امیركبیر و اتوبان شهید محالتی، میدان شهدا

www.region51.tehran.ir ). 

تجاري منطقه، از حیث جمعیتی، به دو بخش جمعیت ساكن  -با توجه به كاركردهاي اداري 

یا ثابت و جمعیت شناور یا غیرثابت تقسیم می شود. موقعیت و ویژگی هاي اداري، تجاري و 
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مختلف آن خدماتی منطقه سبب شده است، تا جمعیت قابل توجهی بطور روزانه و موقت، در نواحی 

 تردد و حضور داشته باشند.

در شهر تهران 51موقعیت منطقه :   0شماره  نقشه  

 
 ماخذ: پایگاه اطالعاتی شهرداري تهران

شروع شده است و همانگونه كه  51رشد تاریخی تهران از لحاظ فیزیکی یا كالبدي نیز از منطقه 

 ایفا كرده است.جدول ذیل نشان می دهد، این منطقه نقش مهمی در این زمینه 
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دوازده )منبع: طرح جامع شهر تهران؛  منطقه یا مركز از تهران تدریجی رشد : 9نقشه شماره 

5101) 

 وضعیت جمعیت منطقه-3-6-1

درصد جمعیت شهر تهران را داشته كه این  0/1نفر جمعیت و  501011، 5191منطقه دوازده در سال 

درصد جمعیت كالن شهر (، بیش از سه  9/1) رسیده است  5101نفر در سال  122510رقم به  

كل  5101)مركز آمار ایران، نتایج مقدماتی سرشماري  چهارم تهران ناصري را پوشش می دهد

از  برخورداري رغم هکتار وسعت، در مركز تاریخی شهر تهران علی 5119با حدود  51كشور(. منطقه 

 در و شهري درون ارتباطات ثقل كزمر در شدن واقع ارزش تاریخی، و قدمت چون ویژگی هایی

 شهر تحوالت با هماهنگ آن جمعیتی تحوالت اما تهران، بازار قدیم یعنی شهر تجارت قلب برگرفتن

 خروج مداوم، گریزي جمعیت سال اخیر، روند 10نبوده است. این منطقه، طی  كشور كل و تهران

 است، بوده شاهد را كار جستجوي رد تهیدست مهاجران ورود و متعارف و خانوارهاي قدیمی ساكنان

، نرخ 5101، تا آخرین سرشماري در سال 5111نفر در سال  105905منطقه از  كه جمعیت به طوري

 رشد منفی داشته است )همان منبع(.
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گانه  11دوام و كم دوام را در بین مناطق هاي مسکونی بیبیشترین نسبت ساختمان 51منطقه 

پذیر است. در سوزي و سیل به شدت آسیبلرزه، آتشر حوادثی چون زمینتهران دارد.  منطقه در براب

  آید.صورت فعال شدن گسل ري تلفات انسانی زیادي به بار می

گیرند اما از نظر درآمدي ساكنان منطقه در رده متوسط شهر )دوازدهم بین مناطق تهران( قرار می

شهر تهران دارد زیرا نزدیک به نیمی از  ترین رتبه را درهاي كیفیت مسکن پاییناز جهت شاخص

دوام در آن قرار دوام و كم سال دارند و بیشترین ساختمانهاي بی 10ساختمانهاي آن عمري باالتر از 

 گرفته است.

اي، آلودگی هوا و صداي ناشی از به دلیل كمبود فضاهاي باز و سبز به ویژه در مقیاس محله

هاي مسکونی، كامل سامانی بافت محلهمنطقه، فرسودگی و نابه ازدحام وسایل نقلیه و مراجعان به

هاي شهري و سطح نازل بهداشت، كیفیت محیطی وضعیت نبودن یا  فرسوده بودن زیر ساخت

 نامساعدي دارد.

ها و فضاهاي ها، ساختمانسیماي شهري و سازمان كالبدي و فضایی، به رغم وجود مجموعه

بسامانی دارد و در یک جمله، همه ها وضعیت ناعتنایی به این ارزشاتاریخی ارزشمند، به دلیل بی

هاي مراكز شهري فرسوده و مورد غفلت قرار گرفته در مركز شـهر تهـران مشکالت و نارسایی

 .(51: 5105، مشاورین باوند ، 51شود )طرح تفصیلی منطقه مشاهده می
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 شهر تهران 51منطقه  ینواح:   0شماره نقشه 

 
 www.tehran.irمأخذ: 

 

 مهمترین کاربری های زمین در منطقه-3-6-2

بخش بزرگی از مركز اصلی كالنشهر تهران و هسته تاریخی پایتخت به شمار می آید از  51منطقه  

این رو، بسیاري از كاربري هاي مهم در سطح شهر و حتی كشور در این منطقه قرار گرفته كه برخی 

 از آنها به شرح زیر است:

تجاري جایگاه مهمی در سطح شهر تهران دارد،  -قه دوازده از نظر كاربري و فضاهاي اداريمنط -

بطوري كه داراي سه مجتمع بزرگ قضایی، شش سفارتخانه، شش مركز كالنتري، هفده مركز پستی، 

 پنج پارك و نه مکان ورزشی است.پنجاه وبیست و سه هتل، 

 10دبستان،  25كودكستان،  51آموزشی مركب از  واحد 525منطقه دوازده شهر تهران، داراي  -

 دانشگاه است. 9دانشسرا و  2هنرستان،  2دبیرستان،  10مدرسه راهنمایی، 
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مطب پزشک و  19داروخانه،  19درمانگاه،  59بیمارستان،  51در محدود منطقه دوازده، تعداد  -

 دندانپزشک بصورت پراكنده قرار گرفته است. 

حسینیه و تکیه وجود  21زیارتگاه و امامزاده،  2مسجد،  91مركز فرهنگی،  51 در این منطقه، تعداد-

 دارد.

 در صورت بروز زلزله  12پیش بینی وضعیت فرسودگی بافت منطقه -3-6-3

با بررسی و مطالعه تعداد و نسبت ساختمان هاي تخریب شده احتمالی در مدل هاي گسل ري، گسل 

 51مالحظه می گردد كه در صورت فعالیت گسل ري منطقه  شمال تهران، گسل مشا و گسل شناور،

درصد بناهاي آن  0/19واحد یا  202/15با خطر پذیري باالیی روبرو خواهد شد به نحوي كه بالغ بر 

 0/10واحد یا  011/52دچار تخریب خواهد شد؛ این تعداد در صورت فعالیت گسل شمال تهران، به 

 1/51یا  519/9مشا این رقم باز كاهش یافته و به تعداد  درصد كاهش خواهد یافت. در مدل گسل

واحد تخریبی روبرو  19101درصد یا تعداد  15درصد خواهد رسید اما در مدل شناور با بیش از 

 خواهیم شد.

جمع بندی و ارزیابی تاثیرات کلی ناشی از موقعیت و ویژگی های شبکه موجود و آتی  -3-6-4

 نطقه در تحوالت و توسعه کالبدی م

در زندگی جوامع بویژه جامع شهري زمانی فرا می رسد كه تاسیسات زیربنایی چون آب و برق و ... 

آنقدر عادي به نظر می آید كه تنها به هنگامی كه انقطاعی در حضور هر یک از آنها وجود آید 

ینگونه وجودشان محسوس میگردد پشتوانه اقتصادي و پیشرفتهاي موجبات افزایش پتانسیل ارائه ا

خدمات به شهروندان را فراهم آورده و به عنوان مثال در سطح شهر تفاوت معنی دار با سرعت رو به 

كاهش است البته جهت گیري سیاست هاي به سوي بهره مند ساختن افشار محروم از این مکانات در 

 سالهاي پس از انقالب در بوجود آوردن وضعیت كنونی بسیار موثر بوده است .

ین اهمیت اساسی تاسیسات زیربنایی در زندگی شهري و حضور این عوامل به عنوان وجه بنابرا

حیاتی غیر قابل انکار به علت پتانسیل هاي موجد در ارائه خدمات مذكور در مرحله كنونی توسعه 

كالبدي رو به كاهش نهاده و اهمیت نسبی عوامل دیگري افزایش یافته است كه زمان ایجاد یک راه را 

ي یک محدوده نوساز به ارمغان می آورد و به نوبه خود گرایش به سکونت و ساخت و ساز و برا
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افزایش قیمت و افزایش تقاضا را موجب میگرد به این ترتیب می توان وضعیت مناطق شهري را بر 

 حسب ضرورت بهره مندي مرحله بندي نماییم:

ار می گیرند كه بدون این در مرحله اول ضروري ترین عوامل حیاتی یعنی آب و برق قر

عوامل نیازهاي ضروري زندگی شهري را از دست می دهد با سطح پیشرفت مادي و فنی جامعه از 

تسهیالت توام مذكور دور از تصور شده است هم اكنون كلیه نقاط روستایی بزرگ كشور در مناطق 

تسهیالت ضروري و حیاتی شهر افتاده كشور از این امکانات بهره مند شده اند بنابراین از بابت  دور

بطور طبیعی در سطح پوشش كامل بهره مندي قرار گرفته آنچه كه در این میان می  52ن و منطقه اتهر

تلقی شود گذشتن تقاضا از آستانه ظرفیتی شبکه ها است كه خواه هزینه هاي هنگفت  توان تهدید

و این مسئله كه در مقیاس كل  جدیدي را در راه تامین خدمات مذكور به شهر تحمل خواهد نمود

تهران مطرح می شود انچه مسلم است سیاست هاي فروش تراكم و افزایش شدت بهره برداري را 

 تسریع خواهد نمود .

در مرحله دوم تسهیالتی چون تلفن و امکانات مخابراتی را قرار دارد كه تا دو سه دهه در 

اي معمولی افراد و اطالع گیري بود محور سطح كاربرد عمومی بیشتر وسیله اي براي رفع نیازه

آتی قرن بیست و یکم اهمیت روز افزونی كسب می كند  10اساسی چرخش سمت گیري اواخر قرن 

كه به علت نضج نیافتگی مادي و روبنایی هنوز نتوانسته در زوایاي زندگی اقتصادي نفوذ كند در این 

كننده و ولی بازسازي و نوسازي شبکه امري  زمینه امکانات و تسهیالت پاسخگویی نقش قاطع تعیین

است ملی و در رابطه با كل شهر تهران قابل حل خواهد بود و منطقه ما از نظر وضعیت استثنایی 

 نخواهد داشت .

در مرحله سوم می توان از گاز و فاضالب و در مورد گاز علیرغم آنکه جایگاه همه گیري در 

شهري و جنوبی كشور پیدا نکرده در مورد تهران عمومیت  كشور و در نقاط روستایی و مناطق سطح

یافته و در ساختار زندگی شهروندان جا باز كرده و به عنوان ضروري مطرح می شود .فاضالب از 

اي كشور عمومیت نیافته و بسیاري از شهرهاي بزرگ هاست كه هنوز در سطح شهر تسهیالتیجمله 

ت شدت مصرف آب و بسته بودن سفره نبود فاضالب فاقد شبکه فاضالب هستند در تهران به عل

داده قرار بویژه در مناطق جنوبی مشکالت حادي ایجاد كرده كه توسعه كالبدي شهر در معرض تهدید 

است به نحوي كه ناطق سطح آب آنقدر باال آمده كه به ساخت و سازها آسیب می رساند  و توسعه 
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شیوه براي زهکشی این اراضی و دور كردن تهدید را محدود ساخته است. احداث فاضالب بهترین 

ممنوعیت ساخت و ساز مرتفع اراضی در معرض باال آمده سطح آبهاي زیرزمینی منطقه است. 

خوشبختانه احداث فاضالب در این قسمت منطقه در اولویت طرح فاضالب تهران قرار گرفته و لوله 

سکن و شهرسازي،  طرح تفصیلی منطقه گذاري در بخش هایی از آن در حال اجرا است )وزارت م

 (. 5100تهران ،  51

 : (ایران خیابان) مطالعه مورد محدوده شناخت -3-7

 ویژگی های جغرافیایی -3-7-1

 می تهران اجتماعی -فرهنگی اهمیت و تاریخی سابقه با و ارزش با هاي خیابان از یکی ایران خیابان

 خان نام از برگرفته«  آبسردارسابق» یا اسالمی مجاهدین خیابان از كه بلندي و باریک خیابان. باشد

 عبدالرضا خیابان تا و شود می شروع ـ داشت قنات و باغ محدوده همین در كه سردار باباخان

محله اي كه امروزه تحت عنوان ایران شناخته می شود از . كند می پیدا ادامه «سابق آبشار» یا شیرازي

، از جنوب به خیابان امیركبیر ، از شرق به خیابان هفده شهریور و از  شمال به خیابان مجاهدین اسالم

 كه محلی به باید خیابان این اهمیت و قدمت درك براي غرب به خیابان ابن سینا محدود می شود. 

 هاي¬محله از كه بهارستان میدان و شهدا میدان بین شمال از. كرد توجه نیز است گرفته قرار آن در

 همجوار ري خیابان و برق چراغ یا امیركبیر خیابان با هم غرب و جنوب از و ستنده تهران قدیمی

 5,1 به شاید كه است تاریخی هویتی ها،¬محله این وجود از مستقل ایران خیابان هویت البته. است

 در كه بزرگ مردان از خیلی و بود تهران نشین اعیان محل روزگاري كه محلی. گردد برمی قبل قرن

 قدیم نام) الدوله عین از كردند می زندگی خیابان این در داشتند نقش ادب و هنر و علم ای تاریخ

 پزشک سنگی دكتر و الضرب امین حاج تا اخوي سادات تا اوست نام به خیابان كه( ایران خیابان

 فریدون و تهرانی حسین و شناس حق اهلل آیت تا ابتهاج ابوالحسن و قریب عبدالعظیم دكتر و معروف

. شود می نگهداري آن از موزه شکل به میرزایی كوچه در اش خانه هنوز كه رجایی شهید و مشیري

 فرم قدیمی خیابان این بافت. هستند تنگ و باریک خیابان این روهاي پیاده و ها كوچه بیشتر

 با باریک هاي خیابان و ها كوچه. است گذاشته نمایش به را مدرن و سنتی معماري از ناهمگونی

 هاي¬خانه هم آنها، بین در و شود می ختم طبقه چند به گاهی كه بزرگ و كوچک هاي ارتمانآپ

 الینفک جزء كه هایی بالکن و شیروانی سقفی و آجري نماي با قدیمی هاي خانه هم شیک و بزرگ

 امتداد در كه خورد می چشم به زیادتر وقتی ناهمگونی این و دارند قرار بودند قدیمی هاي¬خانه

 طی. است خانگی لوازم بورس كه خیابانی. برسید امیركبیر زیرگذر پل و حضور امین خیابان به مسیر
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 پیدا بیشتري رونق مجموعه این تر بزرگ فروش مراكز و پاساژها شدن اضافه با گذشته سال چند

 امیركبیر انخیاب از عبور از بعد البته. است درآورده غیرمتعارفی شکل به را ایران خیابان ظاهر اما كرده،

گذشته  به توجه با خیابان این در. كند می پیدا را خود آرامش و سکوت جنوب سمت به ایران خیابان

 در فراوان كه چیزي و دارد مذهبی بافت. نیست خبري شیک غذاخوري و فروشگاه و ها مغازه از اش

 طور به كه رانته در قرآن حفظ خانه اولین. است حسینیه و مسجد مدرسه، خورد می چشم به آن

 می. است آسان بسیار خیابان این به دسترسی. دارد قرار خیابان این در كرده شروع را خود كار رسمی

 برسانید ایران خیابان به را خود راحتی به بهارستان یا شهدا میدان به رفتن با توان

(http://www.baladiye.com/fa/doc/news/51020.) 
 :  موقعیت محله در استان و منطقه   1نقشه شماره  

 
 

 ویژگی های تاریخی محله  -3-7-2

این محله گرچه در مقایسه با سایر محالت منطقه قدمت كمتري دارد اما از محالت قدیمی شهر 

توسط عین الدوله  5100تا  0519خیابان ایران )عین الدوله ( در سالهاي . تهران محسوب می شود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://www.baladiye.com/fa/doc/news/19846/
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ایجاد شد و  ،پسر فتحعلی شاه و داماد مظفر الدین شاه كه سمت او صدر اعظم مظفر الدین شاه بود

در ضلع جنوب غربی این محله منزل حاج  ت.منزل این شخص هم اكنون در خیابان ایران موجود اس

ال حاضر در داخل آن موزه سال داشته و درح 552حسین امین الضرب واقع است كه قدمتی حدود 

در . است اي از اجناس تاریخی وجود دارد و ظاهرا اسناد مشروطه در آن امضا شده مسجد سپهساالر

مجلس شوراي اسالمی و ساختمان مجلس شوراي ملی و نیز مسجد  ،غرب این محله ضلع شمال

قنات . ن تپه استسپهساالر و در شرق محله ، اراضی عباس آباد متصل به دروازه دوالب و دوشا

مشهور آب سردار ، این محله را سیراب می كرد و به علت فراوانی آب داراي باغات سرسبز و هواي 

در این مکان سکنی هوا كسبه و تجار بازار تهران به علت این وضعیت آب و اولین معتدل بوده و 

با توجه به د. ه قدیمی بوگزیدند و به این علت قشري نسبتا متمکن و با تقید مذهبی ساكنان این محل

در  ،5191سابقه مذهبی و سکونت بزرگان و علماء در این محله ، حضرت امام ) ره( در بهمن ماه 

 رفاه و علوي حضور یافتند و انجام كلیه مراحل تصمیم گیري و اجرائی انقالب در این محله مدرسه

  گرفت شکل

(.pdf2tarikhi/10%/baft5110/Image/0.tehran.ir/Portals/51http://region) 

 فرهنگی خیابان ایران -اهمیت تاریخی -3-7-2-1

در ابتداي ورودي خیابان می توان  ، جایی كهگذر هر تهرانی حداقل یک بار به این خیابان افتادهشاید 

 یک 

اگر كسی به این خیابان آمده باشد و   . ...ماشین لباس شویی، یخچال، فریزر، خرید لجهیزیه كام

زرق و برق پاساژها و مغازه ها چشمش را نگرفته باشد و در هیاهوي صداي بوق كامیون ها و وانت 

. در بارها و فریاد باربرها گم نشده باشد، حتما خانه هایی را می بیند كه نشان از قدمتی دیرینه دارند

چنارها و كاج هاي بلندي را می بیند كه از پشت  ،كوچه پس كوچه هایش اگر قدم زده باشد

دیوارهاي خانه هایی اشرافی به خیابان سرك می كشند. اینجا روزي روزگاري براي خودش برو بیایی 

مار می عین الدوله( بخشی از محله دولت سابق، از محالت مهم تهران به ش. خیابان ایران)داشته است

آید. تاسیس آن را به میرزا ابراهیم پدر علی اصغر خان اتابک، آبدارباشی و سقاباشی ناصرالدین شاه 
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http://region12.tehran.ir/Portals/0/Image/1390/baft%20tarikhi/4.pdf


551 

نسبت می دهند. وي در این محله دست به تاسیس بازارچه، حمام و سقاخانه اي زد كه امروزه هنوز 

 .یکی از كوچه هاي این خیابان طویل، بازارچه سقاباشی نام دارد

عین الدوله حاكم مستبد و ضد مشروطه تهران به حکومت رسید چون در این  پس از آن كه

 در بخش جنوبی. خیابان ساكن بود كم كم نام سابق كمرنگ شد و این محله را عین الدوله نام نهادند

كه هنوز هم به سه راه امین حضور معروف است، باغ هاي خرم آقا علی آشتیانی )امین  خیابان ایران

ربین و نزدیکان ناصرالدین شاه قرار داشت. این روزها اگر چه اثري از این باغ ها نمی حضور( از مق

توان یافت لیکن هنوز چنارهاي كهنی در این قسمت دیده می شود كه یادگار روزهاي سبز این باغ ها 

بورس لوازم منزل شهر تهران امروزه در همین جا واقع شده است. كمی جلوتر در جایی كه  . هستند

تقریبا مغازه ها و پاساژها تمام می شوند، خانه حاج امین الضرب اصفهانی در حصاري از دیوارهاي 

بلند سراسري و درهاي آهنین قرار دارد كه خاندان وي زیر بار واگذاري آن به میراث فرهنگی نرفتند 

موثرترین و معتقدند خود حافظان بهتري براي این اثر ماندگار و تاریخی هستند. حاجی یکی از 

مشروطه خواهان، با ثروت كثیر خود كارهاي بزرگی در ایران آن زمان انجام داد، خرید كارخانه برق 

تاسیس كارخانه هاي چینی از كشور روسیه و تاسیس آن در خیابان چراغ گاز )امیركبیر امروزي(، 

دامات سازي آجرپزي و ضرب سکه در تهران و حمایت مالی از جنبش مشروطیت بخشی از اق

مرحوم دكتر یحیی . اوست. وي نماینده مردم تهران و نایب رییس دوم مجلس اول مشروطیت بود

مهدوي استاد فلسفه غرب در دانشگاه تهران و مولف كتب فلسفی یکی از فرزندان حاج امین الضرب 

 . است كه سهم بسزایی در پیشرفت فلسفه غرب در ایران داشته و در همین خانه می زیسته است

از دیگر كسانی كه در این خیابان زندگی می كردند می توان از مرحوم بهمنیار، عبدالعظیم 

 خان قریب، دكتر سید حسن امامی امام جمعه دوره پهلوي، دكتر سنگ پزشک معروف عهد پهلوي،

همچنین می توان از حاجی سید نصراهلل تقوي یکی از   د.شهید رجایی و آیت اهلل خامنه اي یاد كر

دات اخوي سخن به میان آورد كه باغ وي با مساحتی حدود یک هزار متر مربع محدوده خیابان سا

گل محمدي تا مسجد سادات اخوي امروزي را شامل می شد مشهور است كه وي در باغ خود به 

كشت زعفران می پرداخته و هراز چند گاهی میهمانی هاي باشکوه با حضور شاعران به نام در این 

 . می داشته استباغ برپا 
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نقش عمده این خیابان در تاریخ اجتماعی عهد قاجار و پهلوي غالبا تفرجگاه بودن آن است. 

آن عصرها مردم را به این خیابان می كشاند و قهوه خانه ها و  باغ هاي خرم و جوي هاي روان

اترین االغ آشپزخانه هاي آن شهره خاص و عام بود. از سرگرمی هاي این عصرهاي شلوغ حضور زیب

هاي بندري و خوب ترین كره هاي ورامینی و زیباترین خرهاي دوالبی. به همراه تمامی جهاز یک 

االغ بود. زنگوله هاي ریسه اي، رو پاالن هایی مخمل و ترمه و اطس، دم هاي حنا بسته االغان، مگس 

كرد. اشرافی ترین  پران هاي منجوق خرمهره دار همه و همه نظر هر بیننده اي را به خود جلب می

 . پرسه می زدند خیابان عین الدوله بچه هاي تهران آن زمان عصرها در

مسایل كه بگذریم باید به مهم ترین و اصلی ترین حادثه این خیابان اشاره كنیم و  ناز همه ای

 به تهران و اقامت ایشان در دو مدرسه رفاه و علوي واقع در این 19آن ورود امام خمینی در بهمن 

جهانی شد و مدرسه رفاه پایتخت ایران نام گرفت. در  خیابان ایران خیابان است. این روزها شاید نام

این جا بود كه خبرنگاران از سراسر جهان براي تهیه خبر حاضر می شدند. و مدت ها تصویر كوچه 

تشکیل و  پس كوچه هاي شلوغ آن به سراسر جهان مخابره می شد. خیابانی كه در آن كمیته انقالب

فرمان نخست وزیري مرحوم بازرگانی از آنجا به سراسر جهان ابالغ شد. پشت بام مدرسه رفاه هنوز 

را در خاطر دارد. نصیري رییس ساواك و هویدا از اعدامیان این  19تصویر، اعدام هاي بعد از بهمن 

 . پشت بام ها هستند

هیاهو و همهمه كه امروزه محل  این خیابانی است با خاطراتی از سرگذرانده، به دور از

سکونت بخشی از شریف ترین و مذهبی ترین مردم تهران است. اینجا خیابانی است كه اگر محرم و 

آن بیایید محال است پرچم هاي سیاه را بر سر در خانه هاي آن نبندد. در اینجا می توان سنتی صفر به

  مردان را به وضوح دید ترین پوشش هاي زنان و

(10http://www.iranstreet.blogfa.com/post/). 

خیابان باریک و بلندي كه از خیابان مجاهدین اسالمی یا آبسردارسابق ـ ، خیابان ایران یا عین الدوله

شروع می شود و تا  برگرفته از نام خان باباخان سردار كه در همین محدوده باغ وقنات داشت ـ

خیابان عبدالرضا شیرازي یا آبشار سابق ادامه پیدا می كند. البته براي درك قدمت و اهمیت این خیابان 

باید به محلی كه در آن قرار گرفته است نیز توجه كرد. از شمال بین میدان شهدا و میدان بهارستان كه 
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با خیابان امیركبیر یا چراغ برق و خیابان از محله هاي قدیمی تهران هستند و از جنوب و غرب هم 

ري همجوار است. البته هویت خیابان ایران مستقل از وجود این محله ها، هویتی تاریخی است كه 

 . قرن قبل برمی گردد5,1شاید به 

محلی كه روزگاري محل اعیان نشین تهران بود و خیلی از مردان بزرگ كه در تاریخ یا علم 

شتند در این خیابان زندگی می كردند از عین الدوله كه خیابان به نام اوست تا و هنر و ادب نقش دا

سادات اخوي تا حاج امین الضرب و دكتر سنگی پزشک معروف و دكتر عبدالعظیم قریب و 

ابوالحسن ابتهاج تا آیت اهلل حق شناس و حسین تهرانی و فریدون مشیري و شهید رجایی كه هنوز 

از ابتداي خیابان كه وارد می  .یی به شکل موزه از آن نگهداري می شودخانه اش در كوچه میرزا

شوي مدرسه قدیمی و كهنه اندرزگو را می بینید كه با رنگی كه روي آن زده اند هنوز هم نتوانسته اند 

كهنگی آن را پنهان كنند. مدرسه اي كه در زمان نه چندان دور خانه ابوالحسن ابتهاج بوده است. البته 

تنها مدرسه خیابان ایران نیست. در این خیابان تا دلتان بخواهد مدرسه وجود دارد، اما تنها این 

جمله مدرسه نور و نیک پرور كه خیلی از رجال سیاسی  چندتایی از آنها معروف و تاریخی هستند از

ران در ودینی در آنجا آموزش دیدند یا مدرسه علوي كه امام خمینی در روزهاي ابتداي ورودش به ای

این مدرسه اقامت داشتند و خیلی از تصمیمات مهم كه تاریخ ایران را رقم زد در همین مدرسه گرفته 

شده و یکی دیگر مدرسه رفاه است كه خیلی سخنرانی ها و گردهمایی اوایل انقالب در آن شکل 

 . گرفت. همین دو رویداد تاریخی باعث شهرت دوچندان خیابان ایران شد

ا ظاهري آرام هیچ نشانه اي از آن روزهاي پرآشوب ندارد. وقتی به داخلش نظر مدرسه رفاه ب

بیندازید خواهید دید باور وجود آن همه جمعیت كه در قاب تصاویر آن زمان نقش بسته اند در این 

مدرسه نه چندان بزرگ عجیب به نظر می رسد. مدرسه در گذر باریکی از خیابان ایران قرار دارد. 

ها و پیاده روهاي این خیابان باریک و تنگ هستند به طوري كه موقع راه رفتن یا باید تنه  بیشتر كوچه

بزنید رد شوید یا وارد حریم خیابان شوید گذرهایی كه هر كدام با نامشان بخشی از تاریخ این محله 

و فقیه را یادآور می شوند هر چند چیزي از آن مکان ها باقی نمانده است؛ مثل كوچه معتمدالملک 

الملوك كاتب الخاقان یا خیابان سقاباشی كه یادآور حمام، سقاخانه و بازارچه است كه توسط میرزا 

یا مسجد  ابراهیم پدر علی اصغرخان اتابک، آبدارچی و سقاباشی ناصرالدین شاه ساخته شده بود
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اي آن سادات اخوي كه در زمان خود از شهرت و اهمیت خاصی برخوردار بود و سالهاست به ج

 . مسجد دیگري قدعلم كرده و امروز جز نامی از این مکان ها باقی نمانده است

بافت این خیابان قدیمی فرم ناهمگونی از معماري سنتی و مدرن را به نمایش گذاشته است. 

كوچه ها و خیابان هاي باریک با آپارتمان هاي كوچک و بزرگ كه گاهی به چند طبقه ختم می شود 

ا، هم خانه هاي بزرگ و شیک هم خانه هاي قدیمی با نماي آجري و سقفی شیروانی و و در بین آنه

بالکن هایی كه جزء الینفک خانه هاي قدیمی بودند قرار دارند و این ناهمگونی وقتی زیادتر به چشم 

می خورد كه در امتداد مسیر به خیابان امین حضور و پل زیرگذر امیركبیر برسید. خیابانی كه بورس 

وازم خانگی است. انواع لوازم خانگی با نام ها و برند هاي مختلف اینجا یافت می شود و طی چند ل

سال گذشته با اضافه شدن پاساژها و مراكز فروش بزرگ تر این مجموعه رونق بیشتري پیدا كرده 

یابان امیركبیر لبته بعد از عبور از خت. ااست، اما ظاهر خیابان ایران را به شکل غیرمتعارفی درآورده اس

 . خیابان ایران به سمت جنوب سکوت و آرامش خود را پیدا می كند

 زوال تدریجی بافت تاریخی و هویت فرهنگی مکان محله ایران -3-7-2-2

در چند ماه گذشته آنچنان روند ، خبرگزاري میراث فرهنگیطبق گزارش ها و اطالعات منتشر شده از 

گرفته كه براي بسیاري از اهالی این محله نیز اتفاقی ناباورانه ساخت و ساز در خیابان ایران شدت 

اي به شهرداري خواستار توقف این ساخت و اي از اهالی طی نامهه طوریکه چندي پیش عدهب است.

شهریور حد فاصل میدان امام حسین)ع( و میدان شهدا  59سازها و همچنین توقف پروژه خیابان 

محدودیت نیز و  ، كاهش منزلت مکانمحلههویت و فرهنگ تخریب شدند. زیرا این عملیات باعث 

 عبور و مرور شده است.
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



511 

 
خیابان ایران، مدرسه اندرزگو دارد، اما مجاور این مدرسه با آن همه تاریخ و خاطره، برج هایی ساخته می شوند كه حریم آن را خدشه   : 51شکل 

  (.//51020http://www.baladiye.com/fa/doc/news) .دار می كنند و نظارتی هم نیست

  

هاي زمینش سر به به نظر می رسد، حاال كه بازار چسبیده به خیابان ایران یعنی امین حضور، قیمت

ه گذاران رو به فلک گذاشته و از ساخت و ساز بی رویه پاساژهاي قارچ گونه امانش بریده، سرمای

 .اندها ساخت و ساز در این خیابان را آغاز كردهخیابانی آوردند كه هویت محلی و مسکونی دارد. آن

محله ایران در حال تخریب است و قرار است پاساژها جاي آن را بگیرند، این در حالی است كه 

بان در شکل گیري تاریخ كارشناسان میراث فرهنگی بارها و بارها در مورد اهمیت و نقش این خیا

تواند تبدیل به یکی از محورهاي مهم گردشگري اند و معتقدند كه این خیابان میایران تاكید كرده

 ایران شود.
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در تمام كوچه هاي خیابان ایران، ساخت و ساز به شدت در حال انجام است. اهالی ملک خود را به : 51شکل 

ندارد.)منبع:  هویت دیگر  طقه دیگري در شهر می شوند. خیابان ایرانقیمت باال می فروشند و خود راهی من

http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News) 

  

البته جامعه شناسان از منظر دیگري به مسئله شدن گرفتن ساخت و ساز در محله ایران نگاه كرده و 

یران و روزگاري كه بر آن طی در آینده نزدیک دیگر خبري از هویت محلی خیابان ا»  هشدار دادند:

انگیز محله نواب و بسیاري محله ماند. بعید نیست كه دوباره قصه غمسالیان طوالنی گذشته، باقی نمی

ها شرایط خیابان ایران را یک آن .اند، تکرار شودهاي تهران كه دچار این نوسازي هاي ناگهانی شده

ر محله ایران باعث شده كه حتی بسیاري از اهالی آن جراحت عاطفی بر مردم آن میدانند. این اتفاق د

محله از ریخت افتاد، مردم از محله رفتنددر حال حاضر در  كوچ كنند و به مناطق دیگر ایران برود.

اند اي از پاساژها مجوز ساخت و ساز گرفتهخیابان ایران، كوچه گوته، تقاطع خیابان امیركبیر مجموعه

سوال اینجاست كه مدیران شهري كه بر اساس  است.یک محله مسکونیكه مغایر شرایط زندگی در 

هاي قدیمی تالش ها و بافتتفکر شهرسازي شهرهاي موفق دنیا، باید در حفظ و صیانت از محله

  دهند؟كنند، چرا این چنین بی پروا مجوز ساخت و ساز و مجوز تجاري شدن را می

باره شرایط كنونی خیابان ایران و روند پاساژسازي در مدیر بافت تاریخی تهران، ،«بهروز كاشف»

آید و در خیابان ایران جزو بافت تاریخی به شمار نمی»  بیند:مسموم آن، مشکل خاصی را نمی
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فهرست آثار ملی ثبت نشده است. اگر چه تک بناهاي ارزشمندي هم دارد اما ابزار قانونی و حقوقی 

تر هاي بسیار قدیمیبر این باور است كه در تهران، محله او «. دها وجود نداربراي صیانت از آن

درحالی مدیر بافت تاریخی تهران از نبود اولویت  .ها در اولویت استوجود دارند كه رسیدگی به آن

دهند. بر گوید كه اسناد تاریخی بر قدمت و اهمیت این خیابان شهادت میصیانت از خیابان ایران می

شاه قاجار در مراسمی ش، ناصرالدین5120ق/5102الثانی سال اردهم جمادياساس این اسناد، در چه

كه بیرون از دروازه شمالی تهران موسوم به دروازه دولت برپا شده بود، در حضور وزیران، شاهزادگان 

و سفیران مقیم دربار، كلنگ طرح گسترش دارالخالفه تهران را بر زمین زد تا از چهارسو بر مساحت 

الدوله نام شود و قبال خیابان عینداستان خیابانی كه امروز خیابان ایران خوانده می .ه شودشهر افزود

داشت، از همین زمان آغاز شده است؛ خیابان ایران از دوران قاجاري تا انقالب اسالمی، چنان حماسه 

به شمار  اش، زبانی گویا بر حوادث مهم تاریخی به ویژه تاریخ انقالبساز بوده است كه هر تکه

 .آیدمی

  

 

خیابان ایران كه زمانی عین الدوله نام داشت، در دوران انقالب یکی از حادثه سازترین خیابان هاي ایران به  :52شکل 

 http://www.chn.ir/NSite/FullStory/Newsمنبع:  .شمار می رفت
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ل تجاري سازي و از غرب به ساز، از سمت انتهاي خیابان امیركبیر، به دلیحاال همین خیابان تاریخ

)ره( رخ خیابانی كه در آن سخنرانی معروف حضرت امام.شوددلیل طرح گسترش مجلس تهدید می

داده است. همان سخنرانی معروف در مدرسه رفاه و علوي در اولین روز حضورشان در ایران در 

روزگار این مدرسه و زندگی موقت ایشان كه براي چند ماه در مدرسه علوي كه آن  19بهمن51

با این وجود مدیر بافت تاریخی تهران،  .عنوان ستاد مركزي انقالب اسالمی انتخاب شده بودبه

ما تنها سند طرح » گوید:می مهمهاي اي براي صیانت از خیابان ایران ندارد. او از اولویتبرنامه

شده كه نمیراث فرهنگی ثبت  تفضیلی را داریم و بر اساس آن عمل می كنیم و این خیابان در فهرست

هرچند كه اتفاقات چند سال گذشته در بافت  «بخواهیم براي حفاظت از آن برنامه داشته باشیم.

تاریخی تهران كه در فهرست آثار ملی هم ثبت شده است، كارنامه چندان درخشانی نیست. اما وقتی 

  باید كرد؟ مسئوالن شهري تنها سندشان ثبت آثار تاریخی است در آن صورت چه

خیابان ایران اكنون جراحتی بر قلب اهالی آن شده است. شاید براي همین است كه برخی از 

ها در اولویت براي باید محله» كارشناسان میراث فرهنگی، از بحث ثبت ملی فراتر رفته و معتقدند:

ن این آثار هاي توسعه شهري و تجاري باشند، حتی نیاز به ثبت ملی كردحفاظت در همه برنامه

اسکندر  «شود.اصالت هر محله شناسنامه آن محله است. وقتی شناسنامه نباشد، بی هویت می.نیست

ها، آثار و مختاري، كارشناس با سابقه میراث فرهنگی بر این باور است كه حفاظت از برخی از محله

اي فاظت است. مخاطرههاي توسعه شهري دیده شود. ثبت یک مرحله از حها باید در همه برنامهبافت

ایم این است كه توسعه شهري بر اساس تفکر حفاظت از آثار و میراث كه اكنون با آن مواجه شده

 .شودطبیعی و تاریخی انجام نمی
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برخی از كارشناسان معتقدند كه توسعه بی حساب و كتاب شهري نشان از تفکر سیاست كالن شهري دارد كه مبتنی : 51شکل 

 . یعنی آنچه سبب افول تدریجی اهمیت و منزلت مکان می شود .نوسازي استبر تخریب و 

 http://www.chn.ir/NSite/FullStory/Newsمنبع: 

  
به گفته او، وقتی تفکر توسعه این است كه باغ نباشد، برج باشد. در آن صورت همه باغات خراب 

ملی كند، اما این به این مفهوم نیست تواند، همه باغات را ثبت شود. سازمان میراث فرهنگی نمیمی

او همچنین با بیان این مسئله كه مشکل عمده اي كه در این زمینه . كه تخریب باغات مجاز است

وجود دارد، نگاه سیاست هاي كالن در بحث توسعه كشور است. جمعیت شهرها، تركیب شهرها، 

. سیاست امروز به تخریب و سابقه شهرها و سیاست شهري باعث شده ساخت و سازها بیشتر شود

وقتی تعلق » گوید:مختاري با اظهار نگرانی از وضعیت توسعه شهري در تهران می. نوسازي است

هاي افتد و این راه را براي انواع آسیبشود، جراحت عاطفی اتفاق میدار میاي خدشهخاطر در محله

 «.كنداجتماعی باز می
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ي تاریخی مصادف با از بین رفتن بخش مهمی از هویت یک محله از بین رفتن كالبد و بنا:50شکل 

 http://www.chn.ir/NSite/FullStory/Newsمنبع:  . .قدیمی است

  

 همه دیروز تا اگر. شده است سازي تجاري دیگري براي قربانی ایران، محله امروز رسد،می نظر به 

 تاریخ از یکی براي دادخواهی امروز ند،بود... و آباد نعمت پاسگاه نواب، محله وضعیت به معترض

، كارشناس عالی میراث فرهنگی هم شرایط ایجاد «مهدي مجابی» .است تهران هايمحله سازترین

داند، براي پاك شدن خاطرات اجتماعی مردمی كه در آنجا شده در محله ایران را زنگ خطري می

قسمت از خاطرات انسان پاك شود، چه  تنها تصور كنید كه وقتی یک» گوید:او می.كنندزندگی می
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او معتقد است كه «.افتدآسیب هایی به او وارد می شود. همین اتفاق در جامعه و یک محله می

خاطرات شهري و موضوع تاریخ و موضوعات اجتماعی در طرح هاي تفضیلی و جامع مطرح نیست 

 تعریف سودآوري به مربوط يها عموضو سایر. ندارد علمی و اگر هم مطرح باشد، چندان پایگاه

 «. ندارد تعریفی خاطرات اما دارند

 
 پاساژ سازي در این محله تاریخی در حال انجام است.: 59شکل 

 http://www.chn.ir/NSite/FullStory/Newsمنبع:  

  
شود و بعضی وقت ها به گفته او، ثبت كردن آثار تاریخی اقدامی است كه بعضی وقت ها انجام می

م نمی شود. خود مردم از همه مهمتر هستند و مردم توجه به خاطرات نداشته باشند. وقتی آدمی انجا

او بر این باور است .هاي بعدي او امید داشتتوان به آینده او و نسلخاطراتش را نخواهد. دیگر نمی

چطور  كه در شهرهاي ما مسایل خیلی ابتدایی است. مردم دنبال این هستند كه رفت و آمدشان را

آید كه شاید امروز نسل ما به اكنون این سوال پیش می. توجه هستندها به خاطراتشان بیبگذارد. آن

مجابی  .بخواهند را خاطراتشان هاآن خاطراتش بی عالقه باشد، نسل بعد چه خواهد شد؟ شاید

است. نسلی كه شود. تاریخی كه خاطراتش پاك شده نسل هاي آینده، زاده همین تاریخ می» گوید:می

 /((http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News «پذیرد.هر دروغی به آن بگویند، می
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در حال از دست دادن همانند بسیاري از مکانهاي باارزش تاریخی اكنون خیابان ایران بنابراین 

این گذر تاریخ شکل گرفته و اگر  دراي كه است. شناسنامهخود  شناسنامههویت، منزلت و حتی 

هاي ماند و بار دیگر اتفاقمردم آن باقی نمیمکان و هویتی براي هیچ شناسنامه از بین برود، دیگر 

. همین عامل و انگیزه مهمی براي انتخاب این محله شودهاي نواب و نعمت آباد و... تکرار میمحله

و احیاي فضاهاي براي موضوع پایان نامه نگارنده بوده است. شاید زمینه و تلنگري براي توجه 

 فرهنگی شهري و ارتقاي هویت مکان آنها باشد.-ارزشمند تاریخی

 :ایرانجمعیتی محله  -خصوصیات اجتماعی  (1

با مطالعه گذراي تاریخ شهرتهران و تحوالت آن در طول قرون متمادي چنین بر می آید كه تهران از 

ي، بازرگانی )و امروزه صنعت( بوده و دیرباز تاكنون یکی از مراكز مهم شهري در ایران از نظر اقتصاد

هست . به تبع چنین شرایط مناسب، جاذب جمعیت بوده و در حال حاضر نیز یکی پرجمعیت ترین 

و مهمترین شهرهاي ایران محسوب می شود. همانگونه كه گفته شد، محله ایران نیز به عنوان یکی از 

ري كه جمعیت آن در طول چند دهه با سرعت محله هاي این شهر از این قاعده تاثیر پذیرفته، به طو

نسبتا زیادي افزایش یافته است ولی هیچگونه سند یا مدركی مبنی بر شمار جمعیت ساكن در این 

 محله وجود ندارد.

 ویژگی های کالبدی محله ایران  -3-7-3

ولی  به طور كلی اطالعات زیادي از وضعیت كالبدي و كاربري زمین در محله ایران در دست نیست

درمجموع این محله، از نظر كالبدي استخوانبندي نامنظم و درهم پیچیده اي دارد علی رغم هضم در 

فرهنگی بافت آن نمودار و اشکار است. عناصر خدماتی كوچک -كل منطقه هنوز ویژگی هاي تاریخی

یازهاي اي ایجاد شده و فضاي كافی براي رفع ن لهمقیاس و با دید محدودي براي رفع نیازهاي مح

ونیازهاي خدماتی باالتر به وجود نیامده است.در ضمن به دلیل قدمت باالي محله بافت بیشتر محله 

 .به صورت ریزدانه می باشد

 اهمیت اجرای برنامه های بازآفرینی در محله ایران -3-7-4

ن كاركرد غالب شهرداري تهران با دارا بود 51خیابان ایران )عین الدوله سابق( در محله ایران و منطقه 

اي همچون هاي با ارزش تاریخی و فرهنگی، در عین حال با مشکالت عدیدهتجاري و همچنین بافت
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هاي مختلف شهري، كاهش جمعیت ساكنین قدیم فرسودگی بافت كالبدي، عدم تعادل در بین كاربري

همواره خود و پذیرش جمعیت جدید، تنزل پویایی و سرزنگی گذشته روبرو است. در حالی كه 

مراكز شهري باید نماد سرزندگی، پویایی و تحركت شهري باشند. شرایط و ویژگی هایی خیابان ایران 

هاي متمركز شکل گرفته در طول تاریخ شود، از نتایج روابط و نظامكه در قلب شهر تهران دیده می

هایی ها و محلهخیابانمعاصر شهرهاي ایران است. با این وجود خیابان ایران در محله ایران از جمله 

است كه علیرغم قرارگیري در مركز و قلب كالنشهر تهران، به دالیل متعدد كه هنوز برما مکشوف 

هاي مکانی، اقتصادي، اجتماعی، ( دچار افت و پسرفت ارزش5111-5111هاي اخیر)نیستند، طی دهه

 فرهنگی و محیطی شده است. 

فرهنگی در كالن  -كز با اهمیت و ارزشمند تاریخیهاي قدیمی و مراانحطاط و فرسودگی بافت

هاي عملی است. در این میان ریزي و اجراي طرحشهرهاي ایران دیر زمانی است كه ضرورت برنامه

هاي قدیمی فرسوده از لحاظ كاربري زمین هستیم. این شاهد تغییرات گسترده در مراكز شهر و محله

ین قدیمی و خالی شدن مراكز شهر از جمعیت شده عوامل موجب ركود مراكزشهر، مهاجرت ساكن

هاي فرسوده، این مراكز شهري دچار است. بدلیل این تغییرات بسیار وسیع و گسترده در بافت

اند. كه شاهد كاهش اجتماعی، محیطی زیستی و كالبدي شده -هاي عملکردي، اقتصادينارسایی

شهرداري  51ي هستیم. محله ایران در منطقه سرزندگی، پویایی، روح جمعی و.... در این مراكز شهر

تهران بویژه خیابان ایران از این قاعده مستثنی نبوده؛ كه این پژوهش در صدد آن است كه باشناخت 

هاي فرسوده به ارائه راه فرهنگی بافت -هاي اجتماعیدالیل و عوامل تاثیرگذار در كاهش ارزش

فرهنگی از طریق بازآفرینی شهري نایل آید. از  -یهاي مناسب در جهت ارتقاء منزلت اجتماعحال

اینرو این پژوهش درصدد آن است، با طرح سواالتی ابتدا به شناخت آن دالیل و عوامل دست یابد و 

 سپس به بررسی و تحلیل آنها بپردازد.
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 : فصل چهارم  

مطالعات میدانی در حوزه بازآفرینی 

شهری با رویکرد ارتقای منزلت مکانی  در 

 51محله ایران منطقه 
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 مقدمه
اطالعات،  این فصل به تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش اختصاص دارد. محاسبات و تجزیه و تحلیل

براي بررسی و آزمون فرضیات، براي هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در 

بیشتر تحقیقاتی كه متکی بر اطالعات جمع آوري شده از موضوع هستند، تجزیه و تحلیل اطالعات، 

از نرم از اصلی ترین و مهم ترین بخش هاي پژوهش محسوب می شود. داده هاي خام با استفاده 

افزار هاي آماري تجزیه و تحلیل می شوند و پس از پردازش، به شکل اطالعات در اختیار استفاده 

كنندگان قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل داده ها فرایندي چند مرحله اي است كه طی آن، داده هایی 

اند، خالصه سازي، كه از طریق بکارگیري ابزارهاي جمع آوري اطالعات در نمونه آماري فراهم آمده 

كد بندي، دسته بندي و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراري انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین 

 این داده ها، به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.

اولین مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل توصیفی است. در تحلیل توصیفی با استفاده از 

صیفی، داده ها صرفاً براي بررسی و توصیف وضعیت یک گروه) نمونه( یا یک روش هاي آمار تو

موقعیت به كار می روند. مثالً وضعیت سنی، نوع شغل، تحصیالت و ... . اما تحلیل روابط و تغییرات 

بین متغیرها و تحلیل مجموعه متغیرها براي تبیین علت، از عهده آمار توصیفی خارج است. نقش آمار 

ر واقع، جمع آوري، خالصه كردن و توصیف اطالعات كمی بدست آمده از نمونه هاي توصیفی د

مورد مطالعه است. اما محقق معموال كار خود را با توصیف اطالعات پایان نمی دهد، بلکه سعی می 

كند آنچه را كه از بررسی گروه نمونه به دست آورده، به گروه هاي مشابه بزرگتر )جامعه( تعمیم 

روش هایی كه از طریق آن ها، ویژگی هاي گروه بزرگتر از طریق ویژگی ها در گروه دهد. به 

 كوچکتر استنباط می شود، روش هاي آمار استنباطی گفته می شود. 
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 هاروش تجزیه و تحلیل داده  -4-1
در این بخش براي تجزیه و تحلیل پاسخ هاي جمع آوري شده، از روش هاي آمار توصیفی نظیر 

راوانی، درصدها، نمودارها و شاخص هاي آماري میانگین و انحراف استاندارد، به منظور جداول ف

خالصه سازي و توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی) دموگرافیک( نمونه ها استفاده شده است. 

ها استفاده شده است، شامل ها و همبستگی بین متغیرآمار استنباطی كه براي آزمون فرض روش

هاي پژوهش را به اگر هر كدام از فرضیه. مونه اي است كه در زیر شرح داده شده استتک ن tآزمون 

 صورت آماري زیر بیان كنیم

  

یا فرض صفر، به معناي نادرست بودن فرضیه مورد نظر و عدم وجود رابطه بین دو  0H كه در آن 

و وجود  رابطه معنی دار بین دو متغیر  یا فرض مقابل، به معناي درست بودن فرضیه 5Hمتغیر است و 

 ، به صورت زیر محاسبه می شود:        tاست. آماره آزمون، 

 
 كه در آن: 

 میانگین پاسخ هاي سواالت مربوط به فرضیه مورد نظر :

 : واریانس پاسخ هاي سواالت مربوط به فرضیه مورد نظر 

n           حجم نمونه :             

دلیل استفاده از این آزمون بخاطر این است كه می خواهیم معنی دار بودن یک فرضیه را بر اساس  

نقطه اي است، آزمون كنیم. هر چه گزینه هاي  1هاي یک پرسش كه بر اساس طیف لیکرت پاسخ

خاب شود، مقدار باالتر كه نشان دهنده تایید فرضیه مورد نظر از طرف پاسخ دهنده است، بیشتر انت

بزرگتر باشد، نشان  tآید بزرگتر خواهد بود و هر چه آماره كه بر اساس فرمول باال بدست می tآماره 

از یک مقدار مشخص كه بوسیله  tمورد تاییدتر است. اگر مقدار آماره  5Hدهنده این است كه فرض 

پژوهش مورد تایید قرار گرفته  آید بزرگتر باشد، به این معنی است كه فرضیهجداول آماري بدست می

مقدار  pاست، شاخص  5Hاست. شاخصی كه نشان دهنده پذیرفته شدن فرضیه پژوهش یا فرض 

پذیرفته  5Hمقدار یک آزمون كمتر از سطح معنی داري مورد نظر باشد، فرض  pباشد. اگر آزمون می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



511 

 1عنی داري آزمون را برابر با گیرد. معموال سطح مشود. یعنی فرضیه آزمون مورد تایید قرار میمی

درصد باشد، فرض  1مقدار كمتر از  pها كه گیرند. بنابراین در هر كدام از آزموندرصد در نظر می

5H .را خواهیم پذیرفت 

جامعه آماري این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و سواالت مورد پژوهش همه خانوارهاي ساكن 

نفر  10112معه آماري تمامی ساكنین خیابان ایران به تعداد خانوار( و حجم جا 0505خیابان ایران )

-نفر انتخاب شده 101می باشد. ار اینرو، حجم نمونه تحقیق حاضر بر اساس فرمول كوكران به تعداد 

 اند. 

 فرمول كوكران به شرح زیر می باشد : 

 
 فرضیه ها: -4-2

 الف( فرضیه اصلی

 51منطقه  رانیا ابانیخ ي)مطالعه مورد یارتقاء منزلت مکان کردیبافت فرسوده با رو لیتحلبین   -    

 رابطه معناداري وجود دارد. تهران(

براي پاسخگویی مناسب و علمی به فرضیه فوق، الزم بود تا فرضیه كلی را به فرضیات جزئی تفکیک 

 و سپس مورد بررسی و ارزیابی قرار می دادیم. از اینرو فرضیات جزئی ذیل تدوین شدند.

 ( فرضیه های جزئی:ب

 ارتقاء منزلت مکانی و 51بین اعتقاد به نوسازي در شهروندان ساكن در محله ایران، منطقه  -5

 رابطه معناداري وجود دارد. فرسوده هايدر بافت

محله رابطه  فرسوده هايدر بافت ارتقاء منزلت مکانی و بین حمایت سازمانهاي نوسازي -1

 معناداري وجود دارد.

رابطه  فرسوده هايدر بافت ارتقاء منزلت مکانی اجتماعی مردم محله و -صاديبین پایگاه اقت -1

 معناداري وجود دارد.

 مورد سواالت و موضوع ماهیت لحاظ مورد نظر كه به آماري بعد از انجام این تحقیق در جامعه

 ساكنین تمامی آماري جامعه حجم و( خانوار 0505) ایران خیابان ساكن خانوارهاي همه پژوهش
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نفر را شامل  101 تعداد به كوكران فرمول اساس بر نمونه و حجم نفر، 10112 تعداد به ایران خیابان

 شده، نتایج به شرح زیر استخراج شده است: 

 یافته های توصیفی   -4-3

 مشخصات پاسخگویان -4-3-1

مورد نفر پاسخگویان در محله  101هاي تحقیق، از مجموع مطابق روش، جامعه نمونه و یافته

 05نفر زن هستند. بنابراین اكثریت پاسخگویان را گروه جنسی مردان )521نفر مرد و  112مطالعه، 

 دهند.درصد( تشکیل می
 : : توزیع جنسی پاسخگویان    55جدول             

 
 

 

 

 

   5111ت نگارنده: هاي میدانی و محاسبانبع: یافتهم

 : توزیع جنسی پاسخگویان    5-2نمودار 

 
 منبع: نتایج مطالعه میدانی نگارنده

 

 درصد فراوانی پاسخگویان تعداد

101 
 05 112 مرد

 11 521 زن
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 توزیع سنی پاسخگویان: 51جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 همنبع: نتایج مطالعه میدانی نگارند

 : توزیع سنی پاسخگویان1-2نمودار 

 

 
   5111هاي میدانی نگارنده: منبع: یافته

سال و سپس  10تا  25توزیع سنی پاسخگویان نشان می دهد كه بیشترین شمار آنها در گروه سنی 

 سال تشکیل داده اند. 20تا  15و گروه سنی  15افراد باالتر از 

 

 

 درصد فراوانی سن تعداد

101 

51-10 01 59 

15-20 00 11 

25-10 511 11,1 

 12,0 11 سال 15+ 
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 : وضعیت تاهل پاسخگویان51جدول 

 

 

 

 

 : وضعیت تاهل پاسخگویان2-1نمودار 

 
   5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

 درصد فراوانی پاسخگویان دتعدا

101 
 01 110 متاهل

 11 511 مجرد
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 : وضعیت تحصیالت پاسخگویان52جدول

 

 

 

 

 

 

 

 : وضعیت تحصیالت پاسخگویان2-2نمودار 

 

 
   5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

وضعیت و شرایط تحصیلی پاسخگویان نیز داللت بر باال بودن شمار و درصد افراد دیپلمه و سپس 

درصد را افراد داراي مدرك سیکل و  55,9و  درصد 59,1لیسانس و باالتر از آن دارد. همچنین 

 ابتدایی تشکیل داده است.

 

 

 درصد فراوانی پاسخگویان تعداد

101 

 55,9 21 ابتدایی

 59,1 00 سیکل

 10 501 دیپلم

كارشناسی 

 و باالتر

01 15,9 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  1یافته های توصیفی و استنباطی تحقیق برای آزمون فرضیه ها   -4-3-2

اي سؤاالت پرسشنامه كه نمرات به دست آمده براي هر سؤال با توجه به طیف لیکرت پنج گزینه

انتظار یا مقدار متوسط نمرات مورد انتظار براي هر گویه  باشد، میانگین نمرات موردمی 1تا  5مقادیر 

باشد به این مقدار میانگین نظري یا میانگین می 1باشد كه مقدار می 1تا  5پرسشنامه میانگین مقادیر 

مورد انتظار براي هر گویه پرسشنامه گویند، در مقابل میانگین نظري میانگین تجربی قرار دارد كه از 

آید پس میانگین تجربی یک متغیر تصادفی ز نمونه آماري مربوطه به دست میطریق پرسشگري ا

را  1تواند اختیار كند ولی میانگین نظري مقدار ثابت را می 1تا  5باشد و هر مقداري بین پیوسته می

هاي یک كند و متغیر تصادفی نیست. براي بررسی توصیفی وضیعت هر یک از گویهاختیار می

-هاي مربوطه صورت میشود و تحلیلها با میانگین نظري مقایسه میگین تجربی گویهپرسشنامه، میان

 :پرسشنامه پایایی گیرد.

 پایایی. باشد می آن پایایی( است پرسشنامه تحقیق این در كه)  گیري اندازه ابزار هاي ویژگی از یکی

 می بدست یکسانی نتایج هانداز چه تا یکسان شرایط در گیري، اندازه ابزار كه است این مفهوم به

 استفاده ها، روش این از یکی. دارد وجود مختلفی هاي شیوه پرسشنامه، یک پایایی ارزیابی براي. دهد

 :صورت این در دهیم، نشان α با را كرونباخ آلفاي ضریب اگر. است كرونباخ آلفاي ضریب از

α     = 

 :آن در كه

k =سواالت تعداد 

Si =سوال براي آزمایی، پیش نمونه هاي پاسخ معیار انحراف i ام 

S =سواالت همه براي آزمایی، پیش نمونه هاي پاسخ معیار انحراف 

 قبولی قابل پایایی از پرسشنامه كه گفت توان می باشد 0,9 از بزرگتر كرونباخ، آلفاي ضریب اگر

 .است برخوردار

                                                           
  ماخذ تمامی يافته ها ، نتايج پرسشنامه بصورت نمودار و تحلیل آنها، نگارنده است.  6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آزمون پیش پرسشنامه 10 لشام اي نمونه پرسشنامه، پایایی ارزیابی منظور به حاضر، تحقیق در

 كرونباخ آلفاي ضریب كه آنجایی از. باشد می  0,95  برابر آمده بدست كرونباخ آلفاي ضریب. گردید

 .است قبول قابل پایایی نظر از شده، تهیه پرسشنامه باشد، می 0,9 از بزرگتر آمده بدست

 ضریب از استفاده با نیز آن پایایی و كارشناسان و اساتید نظر از استفاده با پرسشنامه سواالت روایی

 .است آمده بدست0,111مقدار به كرونباخ آلفاي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اجتماعی و نهادي(-هاي محله )اقتصاديهاي شاخص: میانگین گویه51جدول 
 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه ها

 15 02 500 00 10 بازآفرینی طرح انجام از ساكنین رضایت

 - - 21 510 501 محله در مسکن بافت در تغییرات به تمایل

 اجتماعی منزلت با متناسب محیط كالبدي كیفیت بهبود

 محله

10 500 00 15 - 

 در اجرایی هاي نهاد و دولت دخالت به تمایل

 محله فرسوده بافت بازآفرینی

511 500 12 - - 

 سکونت محل بازآفرینی هاي برنامه از رضایت میزان

 خود

00 00 501 20 - 

 اقتصادي-اجتماعی ارتقاء در معابر سازي شبکه ثیرتا

 محله

590 500 00 11 - 

 ارتقاء در خدمات مدیریت محله اي هاي برنامه تاثیر

 محله اقتصادي-اجتماعی

511 555 500 10 - 

 در بعد از بازسازي مسکن كالبدي كیفیت از رضایت

 محله

520 520 90 19 - 

 - - 01 500 511 محله مشکالت حل در اثرات همفکري

 - - 0 500 519 بازآفرینی طرح اجراي در ساكنین مشاركت تمایل

 21 10 10 11 505 محله و رشد فرهنگی اختالط در بازآفرینی اثر

ارتقا مشاركت در بازآفرینی  در درآمد ساكنان نقش

 محله

511 500 2 - - 

 - - 11 550 110 محله هاي آسیب میزان كاهش در بازآفرینی ضرورت

 - - 01 500 110 اجتماعی امنیت میزان بر كالبدي تحوالت تاثیر

 - - 11 501 500 همبستگی و تعلق حس بر كالبدي تغییرات تاثیر

-اقتصادي هاي اسیب كاهش در مناسب مسکن نقش

 اجتماعی

595 510 19 51 51 

 - - 51 595 500 مناسب در فرایند بازآفرینی مسکونی نقش شغل

 - - 02 511 509 افزایش پیاده روي و بهبود سالمت نقش احیا محله در

 )ماخذ: تجریه و تحلیل توسط نگارنده(

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 میزان رضایت ساكنین از انجام برنامه هاي بازآفرینی در خیابان ایران: 2-1نمودار شماره 

 
   5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

(، مردم ساكن در خیابان ایران، از روند و نتایج  2-1ماره همچنین طبق نتایج و یافته ها، )نمودار ش

اقدامات صورت گرفته در رابطه با بافت فرسوده در این خیابان، رضایت باالیی نداشته اند و بیشتر 

با توجه به نتایج مشاهدات و مصاحبه هاي محقق، محله آنها گزینه متوسط را انتخاب كرده اند. البته 

ات نوسازي و بهسازي به صورت مستقل بوده و تاكنون نیز اقدامات گسترده اي ایران فاقد دفتر خدم

در زمینه بازسازي و  یا نوسازي بافت فرسوده آن انجام نگرفته است، به غیر از  مواردي  كه خود 

 مالکان و ساكنان شخصا  یا در  قالب گرفتن وام دست به نوسازي بافت خود زده اند. 
 تمایل به تغییرات در بافت مسکن در خیابان : سطح2-0نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد  افراد پاسخگو، مایل به انجام تغییرات در  29,1(  2-0مطابق نتایج بدست آمده در نمودار )

دي به تغییر درصد از آنها  تمایل زیا 55وضعیت بافت مسکونی محله و مسکن خود بوده اند و تنها 

 در  بافت فرسوده ي  محل و مسکن خود نداشته اند.
 

 : نقش بهبود كیفیت كالبدي محیط متناسب با منزلت اجتماعی محله2-9نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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محله در ارتقاي نیز بیانگر اهمیت و نقش بهبود كیفیت كالبدي محیط  1-2اطالعات نمودار شماره 

درصد به تاثیر  11,1درصد پاسخگویان به تاثیر زیاد و  21,1منزلت و شان اجتماعی آن است چراكه 

 بسیار زیاد آن راي داده اند.

 

 : میزان تمایل ساكنین به دخالت دولت و نهادهاي اجرایی در بازآفرینی بافت فرسوده محله ایران2-0نمودار شماره 

 
 5111دانی و محاسبات نگارنده: هاي میمنبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



520 

درصد از افراد پرسش شونده، تمایل دارند نهادها و ارگانهاي  11، نزدیک به 2-0طبق نتایج نمودار 

درصد آنها تمایل  0دولتی در فرآیند احیا یا بازآفرینی بافت محله دخالت و ورود پیدا كنند و تنها 

ن دهنده اهمیت این گروه از مداخله ها در امور خیابان اندكی به این مداخله داشته اند. این نتایج نشا

فرهنگی شهر تهران است/ بعبارت دیگر، فرایندهاي مداخله هاي حمایتی در نوسازي -هاي تاریخی

بافت در این خیابان، در ارتقاي منزلت مکانی این بافتها تاثیراتی داشته ولی كافی نبوده است )ر. ش 

 رضیه دوم رد و فرضیه سوم را تایید می كند.(. بنابراین ف50-2به: نمودار 

 

 : میزان رضایت از برنامه هاي بازآفرینی محل سکونت خود2-1نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



529 

درصد از افراد  10نشان می دهد، نزدیک به  2-1همانگونه كه اطالعات مندرج در نمودار شماره 

میزان رضایت از برنامه هایی كه تا كنون با عنوان بازآفرینی محله مورد سکونت خود  پاسخگو براي

انجام شده است، رضایت متوسطی دارند و بقیه میزان رضایت زیاد، خیلی زیاد و كم را انتخاب كرده 

 اند. 

 

 اقتصادي محله ایران-: تاثیر شبکه سازي معابر در ارتقاء اجتماعی 2-50مودار شماره ن

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: نبع: یافتهم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد از پاسخگویان، نقش و تاثیر شبکه ي  20(، نزدیک به  2-50براساس نتایج تحقیق )نمودار 

فرهنگی محله، با -معابر و دسترسی  را در بهبود وضعیت بافت فرسوده و ارتقاي منزلت اجتماعی

از ساكنان، اهمیتی براي آن  قایل نشده اند. این نوع  درصد  0,0اهمیت ارزیابی كرده اند و تنها 

زیرساختها كه عمدتا توسط مدیریت محله اي و نهادهاي دولتی ایجاد و تجهیز می شوند، نقش مهمی 

 در تبیین و تایید فرضیه هاي دو سه تحقیق هم ایفا می كند.

 

 اقتصادي محله -رتقاء اجتماعی: تاثیر برنامه هاي خدمات مدیریت محله اي در ا 2-55نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد از افرد پاسخگو، نقش خدمات مدیریت محله اي در  11، نزدیک به  2-55طبق نتایج نمودار 

درصد نیز این 51اجتماعی بافت محله را خوب و موثر تشخیص داده اند و حدود -ارتقاء اقتصادي

نقش را كم ارزیابی كرده اند. بعبارت دیگر، اكثریت ساكنان یا پاسخگویان، به اهمیت این خدمات 

مدیریتی و عمدتا دولتی بر ارتقاي وضعیت اجتماعی و اقتصادي محله مثبت ارزیابی كرده اند كه 

 كمک زیادي به تایید فرضیه دو این تحقیق میکند.

 

 فیت كالبدي مسکن بعد از اجراي برنامه هاي بازآفرینی: میزان رضایت از كی2-51نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد از مردم ساكن در این خیابان، از كیفیت كالبدي  10,1، 2-51طبق اطالعات مندرج در نمودار 

عبارت دیگر، شمار درصد رضایت كمی از آن داشته اند. به  51مسکن خود اظهار رضایت دارند و 

زیادي از ساكنان این محله، باوجود فرسودگی نسبی واحد مسکونی یا تجاري خود، تمایلی به انجام 

 تغییرات كالبدي اساسی در آن را ندارند و از كیفیت آن رضایت دارند.

 

 

 : اثرات و نقش همفکري و تعامل ساكنان در حل مشکالت محله ایران2-51نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: یافتهمنبع: 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نیز قابل مشاهده است مردم ساكن در محله ایران به اهمیت و  2-51همانگونه كه در نمودار شماره 

نقش تعامل و همفکري باهم در حل مسائل و مشکالت مکان زندگی خود معتقدند و این نگرش آنها 

درصد  21,1و  20,1مکان زندگی آنهاست؛ بطوریکه  بیانگر وجود همبستگی و تعلق به یکدیگر و به

ترتیب گزینه هاي خیلی زیاد و زیاد را انتخاب كرده اند كه داللت بر اهمیت این ه از پاسخگویان، ب

 عامل در اثبات فرضیه اول این تحقیق دارد. 

 

 بازآفرینی طرح هاي اجراي به مشاركت در ساكنین : میزان تمایل2-52نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: نبع: یافتهم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نیز قابل مشاهده است كه علیرغم رضایت نسبی ساكنین از كیفیت كالبد  2-52در نمودار شماره 

مسکونی و تجاري خود در محله، پاسخگویان، تمایل زیاد و خیلی زیادي به مشاركت در اجراي طرح 

كه میتواند داللت بر وجود سطح باالیی از حس تعلق و  هاي بازآفرینی محله از خود نشان داده اند

 همبستگی به مکان محله باشد. 

 

 نظرات ساكنین در مورد اثرات بازآفرینی در تلفیق و رشد فرهنگی محله :2-51نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد از آنها به نقش و  10,1، فقط 2-51ه طبق اطالعات و نظرات پاسخگویان در نمودار شمار

اثرات اجراي برنامه هاي تحول در بافت كالبدي بر میزان تركیب و تلفیق و رشد فرهنگی در میان 

ترتیب، گزینه هاي زیاد، متوسط و كم و خیلی كم را انتخاب ه ساكنان آن نظر داده اند و بقیه آنها ب

بودن سطح پذیرش تلفیق و اختالط میان فرهنگ هاي مردم كرده اند كه بنظر می رسد ناشی از پایین 

 باشد.

 

 

 ارتقا مشاركت در بازآفرینی محله در درآمد ساكنان : نقش2-50نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و، درصد از ساكنان پاسخگ 29و  11قابل مشاهده است،  2-50همانطوري كه در نمودار شماره 

بترتیب به اهمیت و نقش میزان درآمد ساكنان محله در افزایش میزان مشاركت آنها در برنامه هاي 

بازآفرینی معتقد بوده اند كه داللت بر اهمیت پایگاه اقتصادي مردم محله بر شرایط كالبدي و اثرات 

 (. 1آن بر سایر جنبه هاي زندگی آنها است )فرضیه 

 

 

 محله ایران هاي آسیب میزان كاهش در بازآفرینی : ضرورت2-59نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد نمونه هاي تحقیق، به ضرورت اجراي برنامه  01، 2-59طبق نتایج مندرج در نمودار شماره 

ن نموده اند كه فرهنگی به محله اذعا-هاي بازآفرینی بویژه در كاهش میزان انواع آسیب هاي اجتماعی

 فرهنگی محله مورد مطالعه دارد.-داللت بر اهمیت آن در بازآفرینی اجتماعی

 

 اجتماعی خیابان ایران امنیت میزان بر كالبدي تحوالت : میزان تاثیر2-50نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد از ساكنان پاسخگو، به اهمیت  19,1اهده است، قابل مش 2-50همانطوري كه در نمودار شماره 

و نقش تحوالت بافت كالبدي محله بر میزان امنیت اجتماعی آن نظر داده اند كه داللت بر درك 

 صحیح مردم محله از شرایط كالبدي و اثرات آن بر سایر جنبه هاي زندگی در آن است. 

 

 همبستگی و تعلق حس بر كالبدي تغییرات : تاثیر2-51نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نیز قابل مشاهده است كه تغییرات كالبدي در محله میتواند بر میزان حس  2-51در نمودار شماره 

درصد از پاسخگویان،  21و  21,1تعلق و همبستگی مکانی ساكنین محله تاثیرگذار باشد، بطوریکه 

یلی زیاد و زیاد را انتخاب كرده اند كه داللت بر اهمیت این عامل در اثبات بترتیب گزینه هاي خ

 فرضیه دوم این تحقیق دارد. 

 

 

 اجتماعی-اقتصادي هاي اسیب كاهش در مناسب مسکن : نقش2-10مودار شماره ن

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد از مردم پاسخگو در این  12و  22,1است، قابل مشاهده  2-10همانطوري كه در نمودار 

تحقیق، بترتیب با گزینه هاي خیلی زیاد و زیاد، به اهمیت و تاثیر نقش مسکن مناسب در كاهش 

اجتماعی در محله معتقد بوده اند. ازاینرو، به جایگاه عامل اجتماعی مسکن -آسبی هاي اقتصادي

 (.1مه هاي بازآفرینی میتوان رسید )فرضیه مناسب هر خانوار در اجراي بهتر و كاملتر برنا

 

 

 مناسب در فرایند بازآفرینی مسکونی : نقش شغل2-15نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 20، نیمی از پاسخگویان به اهمیت و تاثیر مستقیم و خیلی زیاد و 2-15طبق نتایج در نمودار شماره 

به نقش زیاد عامل شغل مناسب)و پردرآمد( در اجراي بهتر برنامه هاي بازآفرینی درصد از آنها 

مسکونی اعتقاد داشته اند. از اینرو می توان نتیجه گرفت كه شغل پردرآمد میتواند بر اجراي كاملتر و 

 (. 1بهتر برنامه هاي بازآفرینی در محله تاثیرگذار باشد )فرضیه 

 محله در افزایش پیاده روي و بهبود سالمت: نقش احیا 2-11نمودار شماره 

 
 5111هاي میدانی و محاسبات نگارنده: منبع: یافته

درصد از مردم محله مورد مطالعه )پاسخگویان(، به  21، 2-11مطابق با اطالعات مندرج در نمودار 

هبود سطح اهمیت بازآفرینی و احیاء بافت محله در افزایش میزان پیاده روي ساكنان و از اینرو، ب

 درصد، نقش زیادي براي آن قائل نشده اند. 59سالمت آنها معتقدند و فقط 
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 یافته های تحلیلی پژوهش براساس شاخص ها و مولفه های پژوهش -4-5
هاي خیابان ایران با توجه به ها و پتانسیلترین چالشدر این مرحله، پس از مشخص شدن مهم

شد. در این ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مشخص پرسشنامه و مشاهدات میدانی، مهم

-راستا، راهبردهاي مورد نظر بر اساس موقعیت )عوامل داخلی و خارجی( خیابان ایران استخراج می

هاي تحلیلی گردد در واقع یافتهگردد و در جهت رسیدن به این راهبردها، راهکارهایی ارائه می

 كند. ن ایران راهبردها را تدوین میپژوهش بر اساس شرایط موجود خیابا

 رویکرد ایران با خیابان شهری ریزی راهبردی بازآفرینیتدوین برنامه -4-6

 1SWOTمنزلت مکان محله بر اساس تحلیل ماتریس  ارتقاء
آن اطالعات  لهیاین ماتریس یکی از ابزارهاي بسیار مهم در فرایند تدوین راهبرد است كه به وس    

می SWOT. ابزار تحلیلی و روش گردندیم ارزیابی خارجی و داخلی با یکدیگر مقایسه يهاسیماتر

تواند در تشخیص و تولید استراتژي ها نقش مؤثري داشته باشد. هدف در این روش تشخیص بهترین 

راهبرد نیست بلکه هدف تعیین راهبردهاي قابل اجراست بنابراین همه راهبردهایی كه در ماتریس 

گردد، انتخاب و اجرا نخواهند شد این ارائه می (SWOTضعف، فرصت ها و تهدیدها ) نقاط قوت،

 روش در سه گام ارزیابی محیط بیرونی، ارزیابی محیط درونی و تدوین راهبردها انجام می گیرد. 

( حاصل می شود. SO)1قوت -در این روش از مقایسه فرصت ها و نقاط قوت، راهبردهاي فرصت

( ، از مقایسه نقاط ST)1تهدید -قوت ز مقایسه نقاط قوت و تهدیدها، راهبردهايبه همین ترتیب ا

( و از مقایسه نقاط ضعف و تهدیدها، WO) 2فرصت -ضعف و فرصتها، راهبردهاي ضعف

( بدست می آید و در هر مرحله دو عامل با یکدیگر مقایسه می WT)1تهدید -راهبردهاي ضعف

 یست، بلکه هدف تعیین راهبرد هاي قابل اجرا است. شوند و هدف تشخیص بهترین راهبرد ن

 

 

                                                           
1- Opportunity, Weakness ,Strength ,Threat 

5 - Strengths-Opportunities 

3 - Strengths-Threats 

4 - Weakness-Opportunities 

2 - Weakness-Threats 
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 )مرحله ورودی( گام اول: تعیین نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید موجود

شود. كه این در این مرحله، اطالعات مهم و اصلی مورد نیاز جهت تدوین راهبردها مشخص می

 (EFE1)عوامل خارجی ، و ماتریس (IFE5)مرحله از دو قسمت ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 تشکیل شده است.

 تعیین نقاط ضعف و قوت )محیط داخلی(

هاي ماتریس در این گام نقاط قوت و ضعف شناسایی شده در مرحله ارزیابی محیط داخلی، در ستون

گیرند. ارزیابی محدوده داخلی به منظور تشخیص نقاط ضعف و نقاط ضعف و نقاط قوت، قرار می

هاي قابل كنترل محدوده هستند كه در هر مقطع عف و قوت جزء فعالیتقوت آن است.  نقاط ض

رسانند. فرایند ارزیابی محیط داخلی، موازي با فرایند بررسی عوامل زمانی به محدوده سود یا زیان می

 بیرونی است.

 فرهنگی محیط داخلی خیابان ایران-:ماتریس ارزیابی عوامل اجتماعی 50 جدول

 عوامل داخلی

ضری

ب 

رما)ن

ل 

 شده(

 رتبه
امتیاز 

 نهایی

ت 
نقاط قو

 

5S 0,10 2 0,09 رضایت ساكنین  از انجام طرح بازآفرینی 

1S 0,11 2 0,00 تمایل مشاركت افراد ساكن در اجراي طرح بازآفرینی 

1S  0,10 2 0,01 نقش بازآفرینی در ایجاد حس مکان و عدم تمایل به تغییر محله 

2S 0,50 1 0,00 یط متناسب با منزلت اجتماعی ساكنانبهبود كیفیت كالبدي مح 

1S فرهنگی آن از -ضرورت بازآفرینی خیابان ایران با توجه به اهمیت بافت اجتماعی

 نگاه نهادهاي مدیریت شهري
0,01 1 0,51 

0S  0,51 1 0,00 اثر بازآفرینی در اختالط فرهنگی محله 

                                                           
1 Internal Factor Evaluation (IFE) matrix  
5 External Factor Evaluation (EFE) matrix  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



501 

 5,22 - 0,25 مجموع
ف

ضع
نقاط 

 

5W ها و زدودن هویت و ارزش محله ه افزایش تخریب و نوسازي ساختمانروند رو ب

 زایی مستقل براي محلهو عدم هویت
0,00 5 0,00 

1W ها از طریق گسترش خودرو عدم توجه به بازگرداندن حیات اجتماعی به خیابان

 محوري
0,09 5 0,09 

1W 0,5 1 0,01 عدم توازن فضایی در بازآفرینی در خیابان ایران 

2W هاي مصوب و اجرایی مربوط به نادیده انگاشتن نقش نیروهاي اجتماعی در طرح

 بازآفرینی
0,00 5 0,00 

1W  عدم قائل شدن اولویت براي عرصه هاي عمومی جهت افزایش تمایل به حضور در

 فضاهاي عمومی
0,00 1 0,51 

0W 0,09 5 0,09 نگیفره -رویه و تجاوز به حریم بناهاي تاریخیساخت و سازهاي بی 

9W فرهنگی خیابان  -هاي اجتماعیها بدون توجه به زمینهشدت گرفتن ساخت و سازه

 ایران و از بین رفتن هویت محلی خیابان ایران
0,09 5 0,09 

0W  0,51 1 0,00  خیابان ایران فرهنگی-بافت تاریخی صیانت از عدم توجه اولویت برنامه در جهت 

1W محله ایران یکی از محالت در حالی كه با در این محله تاریخی امحپاساژ سازي بی

 .مسکونی تهران به شمار می رود
0,09 5 0,09 

 1,1 - 5 مجموع

 

 ها )محیط خارجی(ها و تهدیدتعیین فرصت

ها و تهدیدهایی كه در این گام به تبیین و تحلیل محیط بیرونی در راستاي مشخص نمودن فرصت     

ن با آن روبرو است پرداخته می شود. در این رابطه، روندها و رخدادهاي سیاسی، اقتصادي خیابان ایرا

گذاران و نفع نظیر شهروندان، سرمایههاي مختلف ذيو اجتماعی و فناورانه همراه با ماهیت و گروه

نگی سود توانند به میزان زیادي در آینده به محدوده از نظر اجتماعی و فرهسایر عوامل درگیر كه می

گیرد. و به طور كلی عوامل بیرونی شامل نیروهاي اقتصادي، و زیان برسانند، مورد ارزیابی قرار می

 .اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و دولتی و قانونی و محیطی می باشند
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 فرهنگی محیط خارجی خیابان ایران.  -: ماتریس ارزیابی عوامل اجتماعی59 جدول 

 عوامل خارجی

ضریب 

ل )نرما

 شده(

 رتبه
امتیاز 

 نهایی

ت
ص

فر
ها 

 

5O  توجه به رویکردهاي نوین در مدیریت شهري تهران مانند طرح

 بازآفرینی
0,09 1 0,15 

1O اجتماعی محدوده اطراف  -همجواري كاركردهاي فرهنگی

مراكز اي و حتی فرا منطقه اي )همانند: خیابان ایران با نقش منطقه

بازار بزرگ تهران مراكز و ، رتخانه هادولتی و غیر دولتی مهم و سفا

 (اماكن ورزشی

0,01 2 0,10 

1O  تاثیر بازآفرینی بر یکنواختی و  همسطحی ساكنین خیابان ایران

 به لحاظ اجتماعی و اقتصادي 
0,00 1 0,50 

2O محور هاي بخش خصوصی و نهادهاي مردماستفاده از سرمایه

 فرهنگی -در راستاي بازآفرینی اجتماعی
0,00 2 0,11 

1O   نقش خیابان ایران در تاریخ كشور و تبدیل آن به یکی از

 هاي مهم گردشگريمحوره
0,01 2 0,10 

0O فرهنگی در خیابان ایران -شناساي سبک معماري بناهاي تاریخی

 هاي بازآفرینیها در طرحو استفاده از آن
0,00 1 0,50 

9O  اجتماعی به –فرهنگی شناساندن اهمیت خیابان ایران از نظر

 مردم از طریق بازآفرینی
0,09 2 0,10 

 5,01 - 0,11 مجموع

تهدیدها
 

5T ساز در امور مربوط به گیري و تصمیمتعدد نهادهاي تصمیم

 بازآفرینی
0,00 5 0,00 

1T  وجود قوانین دست و پاگیر كه مانع از اجراي بازآفرینی صحیح

 اجتماعی استهاي شود كه برآیند آن ناپایداريمی
0,00 1 0,50 
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1T هاي فرادست مرتبط با بازآفرینی شهري كه در عدم وجود طرح

هاي بازآفرینی به صورت مقطعی، پایلت و محدود نتیجه آن برنامه

 گردد.اجرا می

0,00 5 0,00 

2T پذیري و یک روح، بدون انعطافهاي خشک و بیاجراي برنامه

 فرینیهاي بازآبعدي )كالبدي( در طرح
0,00 5 0,00 

1T هاي اطراف براي سکونت و كاهش جذابیت تدریجی محدوده

 هر چه بیشتر تمایل به سکونت در محله از طریق بازآفرینی

0,09 1 0,52 

0T  اجتماعی خیابان ایران درصورت –از بین رفتن هویت فرهنگی

 هاي كهن و تاریخیعدم شناسایی ظرفیت
0,01 5 0,01 

 1,11 - 5 مجموع

 

، فرصت و تهدید در محیط ، ضعفماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی از لیست كردن قوت

شود. امتیاز نهایی هر ضرب ضریب هر عامل در نمره همان عامل داخلی و خارجی سیستم تهیه می

آید. ضریب عامل عددي است كه با توجه به میزان حساسیت و اهمیت هر عامل، با مقایسه بدست می

گیرد. همچنین تخصیص این به آنها تعلق می 5الی  0ین عوامل با همدیگر، ضریب اهمیتی بین ا

بیشتر نباشد. همچنین رتبه، عددي است  5اي باشد كه مجموع ضرایب عوامل از ضرایب باید به گونه

 شود، بطوريكه بر حسب مثبت بودن آن عامل در سیستم به آن عامل اختصاص داده می 2الی  5بین 

گیرند. امتیاز نهایی از ضرب می 1تا 5اي بین و نقاط ضعف رتبه 2تا  1اي بین كه كه نقاط قوت رتبه

آید. چنانچه امتیاز نهایی بدست آمده سیستم در ماتریس ارزیابی داخی و ضریب در رتبه به دست می

یس ارزیابی باشد، بدین معنی است كه طبق برآوردهاي انجام شده در ماتر 1,1خارجی بیشتر از 

ها و روي سیستم به ترتیب بر ضعفهاي پیشها و در ماتریس ارزیابی خارجی فرصتداخلی قوت

ها و باشد نشان دهنده غلبه ضعف 1,1تهدیدهاي سیستم غلبه خواهد كرد و اگر امتیاز نهایی كمتر از 

،  SWOTمدل باشد. بر اساس مجموعه نمرات حاصل از ها میهاي سیستم بر قوت و فرصتتهدید

ها، موقعیت تواند با استفاده از فرصتباشد. یعنی خیابان ایران میموقعیت خیابان ایران محافظه كار می

 خود را بهبود بخشد.
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  ها.: استفاده از توانمندیها براي استفاده از فرصتتهاجمی

 ی.هاي بیرونهاي درونی با استفاده از فرصت: بهبود سیستمرقابتی

 ها.: بهبود شرایط محیطی با استفاده از توانمنديمحافظه کارانه

 كاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها. تدافعی:

 

 تدوین راهبرد –گام دوم 

هاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به ارائه و ماتریس SWOTدر این مرحله با استفاده از ماتریس   

ریزي راهبردي اصل اساسی بر این شود. در برنامهپرداخته میانواع راهبردهاي ممکن در برنامه ریزي 

هاي خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدهاي خارجی یا كاهش است كه با بهره جستن از فرصت

دادن آنها را به تدوین راهبرد پرداخته شود. به همین دلیل شناسایی، نظارت و ارزیابی فرصت ها و 

در هر مرحله دو  SWOTموفقیت برنامه را تضمین نماید. در ماتریس تهدیدهاي خارجی می تواند 

 SWOT خیابان ایران )محافظه کارانه( بر اساس مدل: استراتژی مناسب 8-17 نمودار

مو عیت محافظه کارانه مو عیت تهاجمی

مو عیت تدافعیمو عیت ر ابتی

2

1 6

8

1 6 8

ی
رون
 بی
م 
 وا
  
تری
 ما
بی
زیا
 ار
یی
نها
ره 
نم

نمره نهایی ارزیابی ماتری   وام  درونی
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عامل با هم مقایسه می شوند و هدف این نیست كه بهترین راهبردها را مشخص نمود، بلکه هدف 

 تعیین راهبردهاي قابل اجرا می باشد. 

 ر خیابان ایراند SWOT سیماتر اساس بر راهبرد نیتدو :50 جدول

 ماتریس عوامل داخلی

 

 

 ماتریس عوامل خارجی

 (WEAKNESS)نقاط ضعف (STRENGTH)نقاط قوت 

S1 

... 

... 

S6 

 

 

W1 

... 

... 

W9 

-فرصت

 (OPPORTUNITY)ها
 کارانه()محافظهWO استراتژیهای  )تهاجمی( SOاستراتژیهای

O1 

... 

... 

O7 

های مردمی و شناخت ظرفیت -

 اجتماعات مردمی

تسهیل ورود بخش خصوصی به  -

 ازآفرینیهای بپرژه

تدوین قوانین مدون و به روز برای  -

های با جلوگیری از تخریب بافت

 ارزش

همکاری چند جانبه بخش دولتی،  -

بخش خصوصی و نهادهای مردم محور 

های در راستای ورود سرمایه در پروژه

 بازآفرینی

تدوین قوانین در جهت اجرای چند  -

های بازآفرینی )در شرایط بخشی طرح

اغلب ابعاد کالبدی  هافعلی این طرح

 دهد(هدف قرار می

فراگیر بودن طرح و انتخاب تمام  -

دار برای اجرای طرح فضاهای مسئله

 بازآفرینی
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فرهنگی و –ارزیابی اثرات اجتماعی  -

 های بازآفرینیزیست محیطی طرح

-  

 )تدافعی( WTاستراتژیهای )رقابتی( STاستراتژیهای (THREATMENT)تهدیدها

T1 

... 

... 

T6 

آوردن به مدیریت یکپارچه روی  -

شهری و تعیین جایگاه هر کدام 

های مرتبط با طرح باز  از سازمان

 آفرینی

تهیه طرح مطالعاتی جامع مرتبط  -

با بازآفرینی شهری و مشخص 

کردن نقش هرکدام از نهادهای 

 دولتی، خصوصی و مردمی

های تاریخی شناخت پتانسیل -

فرهنگی خیابان ایران قبل از 

جلوگیری از  اجرای طرح و

 تخریب بناهای با ارزش

حکمروایی شایسته و ضرورت حضور  -

 های بازآفرینینهادهای مردمی در طرح

تهیه طرح بازآفرینی با رویکرد سیستمی  -

نفع( و های ذی)تعیین نقش گروه

فضایی )توجه به همه ابعاد حیات 

 شهری(

تدوین قوانینی برای جلوگیری از تراکم  -

این محدوده  سازی درفروشی و انبوه

 تاریخی توسط شهرداری

فرهنگی و –ارزیابی اثرات اجتماعی  -

 های بازآفرینیزیست محیطی طرح
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 : فصل پنجم 

ن فرضیه های پژوهش ، آزمو

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
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 مقدمه1-5
فرهنگی در این شهر به شمار  -شهر تهران، یکی از خیابانهاي تاریخی 51خیابان ایران در منطقه 

ودگی بافت و افت اهمیت می آید كه به دالیل متعددي در طول زمان، شاهد ناپایداري، فرس

اجتماعی مکان آن و بی مهري ساكنان و مسئوالن بوده است. درنتیجه یکی از -اقتصادي

رویکردهاي مهم براي احیاء این خیابان، طرح بازآفرینی شهري است كه در این پایان نامه بعنوان 

ار گرفت. اجتماعی و مکانی آن مورد توجه قر-پاسخی براي كاهش مسائل و مشکالت اقتصادي

هاي فرسوده و كهن شهري در صدد است تا عالوه بر حفظ این طرح با رویکرد مداخله در بافت

 شهري فرهنگی از زوال درازمدت آن جلوگیري كند. بازآفرینی–سرزندگی و حیات اجتماعی 

 و فضاي )كالبدي اصلی هايویژگی حفظ با شهري جدید فضاهاي خلق به كه است فرآیندي

 مجموعه یکپارچه و و جامع دید از است عبارت شهري، بازآفرینی. گرددجر میفعالیتی( من

 كالبدي، اقتصادي، شرایط در دائمی بهبود كه به طوري بینجامد، شهري مسائل حل به كه اقداماتی

وجود آورد خیابان ایران با عنوان  به را شده تغییر دستخوش كه بافتی زیست محیطی اجتماعی و

ونه از این جهت مورد توجه قرار گرفته است كه از یک طرف داراي پیشینه یکی از مناطق نم

فرهنگی منسجمی است. نگه -تاریخی و فرهنگی كهن و از طرف دیگر داراي بافت اجتماعی

مدیریت شهري در خیابان ایران بسیار ارزشمند است اما داراي نقاط ضعف بزرگی است كه نه تنها 

نداشته است بلکه پی از بازآفرینی منزلت اجتماعی كاهش یافته  تاثیر مثبتی بر منزلت اجتماعی

است. همچنین منزلت فرهنگی خیابان ایران پس از اجراي برخی از اقدامات و برنامه هاي 

 بازآفرینی بهبود چشمگیري پیدا نکرده است. 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



590 

 پژوهش های رضیهف-5-1
 شده رابطه تهران 51 منطقه ایران خیابان مکانی منزلت و اهمیت كاهش سبب فرسوده بافت - 5

 .است

 .است شده آن مکانی منزلت ارتقاء سبب ایران، خیابان در بافت نوسازي -1

 .است بوده تاثیرگذار محله فرسوده بافتهاي مکانی منزلت ارتقاء در نوسازي سازمانهاي حمایت -1

 تاثیرگذار آن فرسوده يبافتها مکانی منزلت ارتقاء در محله مردم اجتماعی -اقتصادي پایگاه -2

 .است بوده

بعد از داده پردازي پرسشنامه ها، تجزیه و تحلیل اطالعات ) به فصل چهارم و نتایج یافته ها 

مبتنی بر نقاط قوت و ضعف و فرصت و  SWOTمراجعه شود( و سپس محاسبات ماتریس 

 :تهدیدها براي محله ایران، نتایج آزمون فرضیات به شرح زیر حاصل شده است

 اول  فرض آزمون –51جدول شماره 

 میانگین پاسخ ها فرضیه
انحراف معیار پاسخ 

 ها
 مقدار P آماره آزمون

 0,000 0,12 0,90 2,10 اول

 

مقدار آزمون تا سه رقم اعشار برابر صفر است. از  pشود كه مشاهده می  -1-5با توجه به جدول 

)بافت فرسوده سبب كاهش   0H5براین فرض درصد است، بنا 1مقدار آزمون كمتر از  pآنجاییکه 

شود. بعبارت تایید می5H 1منزلت مکانی خیابان ایران نشده است( رد شده و فرض مقابل آن یعنی 

دیگر، مردم ساكن این خیابان معتقدند كه گسترش بافت فرسوده در این خیابان به تضعیف اهمیت 

بنابراین فرض اول این پژوهش تایید می اجتماعی و فرهنگی این خیابان كمک كرده و -اقتصادي

 شود. 

                                                           
 يا انکار کرده، رد را متغیرها بین تفاوت يا اثر رابطه، وجود تحقیق، فرضیه خالف بر است موسوم نیز پوچ يا آماری هفرضی به که صفر فرضیه 6

 .است گیری نمونه در ويژه به آماری اشتباهات و تصادف از ناشی صرفا و ندارد حقیقت و نیست واقعی حاالت اين که دارد می اظهار و نمايد می
 را آن نموده تايید را حاالت اين وجود واقع در يا دهد می خبر متغیرها بین تفاوت يا و اثر يا رابطه وجود تحقیق، از فرضیه اچ يا فرضیه  2

 . داند می حقیقی و واقعی
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 دوم فرض آزمون-10جدول شماره 

 میانگین پاسخ ها فرضیه
انحراف معیار پاسخ 

 ها
 آماره آزمون

P Value 
 مقدار

 0,000 -0,12 -0,90 2,10 دوم

 

. بود خواهد( z) نرمال آزمون آماري شاخص توزیع است، بزرگ كافی اندازه به نمونه حجم چون

 دست به را آزمون شاخص مقدار مفروضات، به توجه با و نویسیممی را آزمون هايفرض

مقدار آزمون در اینجا نیز تا سه  pشود با وجود اینکه ، مشاهده می1با توجه به جدول .  آوریممی

درصد است ولی به دلیل منفی شدن اماره  1مقدار آزمون كمتر از  pرقم اعشار برابر صفر است و 

انحراف معیار، فرض دوم كه برنامه هاي نوسازي در این خیابان سبب ارتقاء منزلت مکانی  ازمون و

ضعف هاي برنامه هاي موجود و عدم موفقیت شرح خدمات (، به دالیلی مانند 5Hآن شده است )

 0Hو محله مورد مطالعه رد شده و در مقابل، فرض ) 51آنها در نوسازي بافت هاي فرسوده منطقه 

در تحلیل این فرضیه می توان گفت:  میشود یعنی فرضیه دو این پژوهش رد شده است.( تایید 

پاسخگویان ساكن در این خیابان معتقدند كه فعالیتها و برنامه هاي بازآفرینی چشمگیر نبوده و 

اجتماعی و فرهنگی گذشته خود را بدست نیاورده است. -هنوز این خیابان اهمیت اقتصادي

فیت بافت مسکونی خود رضایت كامل ندارند و بنابراین معتقدند كه اجراي همچنین آنها از كی

 برنامه هاي نوسازي در این بافتها، سبب ارتقاي منزلت مکانی آن می شود. 

از اینرو، از منظر كارشناسان بازآفرینی شهري بویژه صاحب نظران و مدیران اجرایی ، تکمیل و 

هاي فرسوده و ناكارآمد بهسازي و نوسازي بافت هايسازي شرح خدمات تهیه طرحیکپارچه 

شهري از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها ) به خصوص براي منطقه و محله 

  مورد مطالعه( الزم و ضروري است.
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 سوم فرض آزمون -15جدول شماره 

 مقدار P Value آماره آزمون انحراف معیار پاسخ ها میانگین پاسخ ها فرضیه

 0,000 0,12 0,00 2,10 ومس

 محله فرسوده بافتهاي مکانی منزلت ارتقاء در نوسازي سازمانهاي حمایت(:  0Hفرض صفر)

 .است نبوده تاثیرگذار

 محله فرسوده بافتهاي مکانی منزلت ارتقاء در نوسازي سازمانهاي حمایت(:   5Hفرض مقابل)

 .است بوده تاثیرگذار

؛ اكثریت 51-2؛ 2-55؛ 2-1عات مندرج در نمودارهاي شماره مطابق با نتایج تحقیقات و اطال

شمار پاسخگویان در زمینه اهمیت مداخله و حمایت سازمانها و نهادهاي دولتی در بخش نوسازي 

(  5Hو بازآفرینی گزینه هاي زیاد و خیلی زیاد را انتخاب كرده اند و بنابراین فرضیه سوم تحقیق )

 اثبات شده است.

 چهارم فرض آزمون -11جدول شماره 

 میانگین پاسخ ها فرضیه
انحراف معیار پاسخ 

 ها
 آماره آزمون

P Value 
 مقدار

 0,000 1,95 0,91 1,12 چهارم

 

 در محله مردم اجتماعی -اقتصادي پایگاه(:  0Hبراي آزمون فرضیه چهارم نیز با دو فرض صفر)

 ؛ تاس نبوده تاثیرگذار آن فرسوده بافتهاي مکانی منزلت ارتقاء

 فرسوده بافتهاي مکانی منزلت ارتقاء در محله مردم اجتماعی -اقتصادي پایگاه(:   5Hفرض مقابل)

 .است بوده تاثیرگذار آن

مطابق با نتایج تحقیقات و یافته هاي ذكر شده در فصل چهارم پایان نامه، با مراجعه به نمودارهاي 

حمایت كننده از اینها، كه بیانگر و دیگر اطالعات  11-2؛ 15-2؛ 50-2؛ 51-2؛ 52-2شماره 

 5Hاجتماعی و فرهنگی مردم ساكن در محله مورد مطالعه هستند، فرض )-اهمیت پایگاه اقتصادي

 ( را رد كرده است.0H( را تقویت و تایید و فرضیه مقابل آن )
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   1(QSPMمدل راهبردی ساختارییافته های استنباطی تحقیق ) -5-2
و   SWOT، راهبردها و راهکارها در مدل   SWOTمده از جدول با توجه به نتایج به دست آ

این ( براي محله مورد مطالعه،  QSPMمدل نهایی سوات یا طرح ساختاري راهبردي ) مدل 

نتیجه به دست می آید كه: برنامه و طرح راهبردي)استراتژي محافظه كارانه( یکی از مناسب ترین 

فرهنگی و اقتصادي این خیابان -تقاي منزلت اجتماعیشرح خدمات بازآفرینی شهري به منظور ار

 است. این یافته هاي استنباطی به شرح زیر می باشند: 

 

 تدوین راهبرد یا استراتژی –گام دوم 

هاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به و ماتریس SWOTدر این مرحله با استفاده از ماتریس   

ریزي راهبردي اصل اساسی شود. در برنامهیزي پرداخته میارائه انواع راهبردهاي ممکن در برنامه ر

هاي خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدهاي خارجی بر این است كه با بهره جستن از فرصت

یا كاهش دادن آنها را به تدوین راهبرد پرداخته شود. به همین دلیل شناسایی، نظارت و ارزیابی 

در  SWOTاند موفقیت برنامه را تضمین نماید. در ماتریس فرصت ها و تهدیدهاي خارجی می تو

هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می شوند و هدف این نیست كه بهترین راهبردها را مشخص 

 نمود، بلکه هدف تعیین راهبردهاي قابل اجرا می باشد. 

                                                           

 می باشد .  ج پرسشنامه و تحلیل های نگارندهماخذ تمامی يافته ها ، نتاي 6 
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 استراتژي مناسب بازآفرینی در خیابان ایران براساس مدل سوات :12نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مو عیت محافظه کارانه مو عیت تهاجمی
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نمره نهایی ارزیابی ماتری   وام  درونی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



591 

 ر خیابان ایراند SWOT سیماتر اساس بر راهبرد نیتدو :11جدول 

 ماتریس عوامل داخلی

 

 

 ماتریس عوامل خارجی

 (WEAKNESS)نقاط ضعف (STRENGTH)نقاط قوت 

S5 

... 

... 

S0 

W5 

... 

... 

W1 

-فرصت

 (OPPORTUNITY)ها
 كارانه()محافظهWO استراتژیهاي  )تهاجمی( SOاستراتژیهاي

O5 

... 

... 
O9 

هاي شناخت ظرفیت -

 مردمی و اجتماعات مردمی

تسهیل ورود بخش  -

 هاي بازآفرینیخصوصی به پرژه

تدوین قوانین مدون و به روز  -

هاي براي جلوگیري از تخریب بافت

 با ارزش

همکاري چند جانبه بخش  -

دولتی، بخش خصوصی و نهادهاي 

مردم محور در راستاي ورود سرمایه 

 آفرینیهاي بازدر پروژه

تدوین قوانین در جهت اجراي  -

هاي بازآفرینی )در چند بخشی طرح

ها اغلب ابعاد شرایط فعلی این طرح

 دهد(كالبدي هدف قرار می

فراگیر بودن طرح و انتخاب تمام  -

دار براي اجراي طرح فضاهاي مسئله

 بازآفرینی

–ارزیابی اثرات اجتماعی  -

هاي فرهنگی و زیست محیطی طرح

 بازآفرینی

-  

 )تدافعی( WTاستراتژیهاي )رقابتی( STاستراتژیهاي (THREATMENT)تهدیدها

T5 -  حکمروایی شایسته و ضرورت  -روي آوردن به مدیریت
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... 

... 

T0 

یکپارچه شهري و تعیین جایگاه 

هاي مرتبط هر كدام از سازمان

 با طرح باز  آفرینی

تهیه طرح مطالعاتی جامع  -

مرتبط با بازآفرینی شهري و 

مشخص كردن نقش هركدام از 

دولتی، خصوصی و  نهادهاي

 مردمی

هاي شناخت پتانسیل -

تاریخی فرهنگی خیابان ایران 

قبل از اجراي طرح و جلوگیري 

 از تخریب بناهاي با ارزش

هاي حضور نهادهاي مردمی در طرح

 بازآفرینی

تهیه طرح بازآفرینی با رویکرد  -

-هاي ذيسیستمی )تعیین نقش گروه

وجه به همه ابعاد نفع( و فضایی )ت

 حیات شهري(

تدوین قوانینی براي جلوگیري  -

سازي در این از تراكم فروشی و انبوه

 محدوده تاریخی توسط شهرداري

–ارزیابی اثرات اجتماعی  -

هاي فرهنگی و زیست محیطی طرح

 بازآفرینی
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 گیرینتیجه -5-4
آفرینی در تمامی نقاط این خیابان طبق مطالعات میدانی صورت گرفته از ساكنان، طرح هاي باز

تواند در كنار عواملی نظیر صورت نگرفته است و به همین دلیل این تفاوت در توجه و اجرا می

نفع نه تنها تاثیر مثبت نداشته باشد بلکه منزلت مکانی و هاي ذيعدم مشاركت شهروندان و گروه

دهد كه نشان می SWOTیج مدل اجتماعی آن را نیز كاهش داده است. نتا -اهمیت اقتصادي

هاي عمده اي در این خیابان وجود دارد نظیر بی توجهی به كنشگران توسعه در فرایند چالش

هاي فرادست مرتبط با بازآفرینی شهري ژه بازآفرینی شهري، عدم وجود طرحوطراحی و اجراي پر

گردد و روند رو د اجرا میهاي بازآفرینی به صورت مقطعی، پایلت و محدوكه در نتیجه آن برنامه

زایی مستقل ها و زدودن هویت و ارزش محله و عدم هویتبه افزایش تخریب و نوسازي ساختمان

 براي محله مانعی جدي در راستاي بازآفرینی پایدار محدوده مورد مطالعه است. 

 پیشنهادات -5-6
ین طریق در شهرهاي كشور و با گردد تا از ادر پاسخ به راهبردهاي مطرح شده پشنهاداتی ارائه می

 استفاده از تجربه خیابان ایران بتوان بازآفرینی پایدار شهري را تجربه كرد:

ریزي و اجراي توجه به ظرفیت نهادهاي مردمی و تمامی كنشگران توسعه در فرآیند برنامه -

 طرح بازآفرینی.

اط با بازآفرینی هاي دولتی و خصوصی در ارتبمشخص كردن شرح وظایف هر كدام از نهاد -

 شهري و جلوگیري از تداخل تصمیمات. 

 هاي كهن و جلوگیري از تخریب و تغییر كاربري آنتوجه به محتواي بافت -

هاي كهن با نظارت دقیق شهرداري و حتی تشویق بخش خصوصی براي مداخله در بافت -

 میراث فرهنگی و گردشگري

هاي آن و كسب ها و چالشابی فرصتانجام مطالعات جامع پس از بازآفرینی در جهت ارزی -

 هاي گذشتهتجربه از پرژه

اي كه تعادل فضایی توجه به تمامی فضاهاي باارزش به صورت یکپارچه و سیستمی به گونه -

 محدوده از بین نرود.
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 راهکارها و پیشنهادات اصلی : 

خورد كرد نخست  باید گفت  كه با تفکر بولدوزري و ضربتی  نمی توان با این  بافت ها بر -

شغلی، -و یا به اقداماتی دست زد، بلکه با عمدتا با رویکردي محافظه كارانه، بهبود شرایط اقتصادي

فرهنگی و اخالقی، تشویق و مشاركت ساكنین و استفاده از نیروهاي محلی می توان به ارتقاي 

 اقتصادي و فرهنگی این مکان اندیشید و اقدام نمود. -كیفیت و منزلت اجتماعی

سخت -ل  از  هر  چیز  باید  بسط یک نوع فضاي اطالع  رسانی  و تجهیز نرم افزاريقب -

افزاري رسانه اي و آگاهی بخشی به مردم  در زمینه ي رعایت حقوق و وظایف شهروندي و منافع 

 عموم آنها ، در دستور كار مدیران محله و منطقه قرار گیرد.

در نظام مدیریت  هاي پایداري كالبدي رعایت اصل عدالت  و  برابري  در تحقق شاخص  -

 .شهري تهران

ایجاد یک سامانه و پایگاه اطالعات آماري صحیح و  به  روز  در مورد همه محله هاي منطقه  -

 .51در سایت شهرداري منطقه  51

 راهکارهای ثانویه -5-7

با كل محله ي مورد  نظر از شهر تهران جدا نیست و باید سعی شود تا پیوستگی بافت محله  -

 شهر حفظ و  ارتقاء یابد و یکپارچگی  خود بافت محله نیز حفظ شود.

به علت عمر  زیاد بناهاي فرسوده ي  محل نگهداري بناها و انجام تعمیرات پیشنهاد نمی  -

 شود و  باید به  نوسازي بافت در  قالب ارائه ي طرح هاي تجمیع و حتی تقطیع پرداخت.

برآورده شدن بیشتر  نیازهاي ساكنان در خود محله   در  جهت تحقق اصل محله محوري و -

نیاز به  تغییر  الگوي سکونت در بافت  براي آزادسازي سطوح بیشتر براي فضاهاي خدماتی  و  

 افزایش سرانه هاي خدماتی  می باشد.

در  رابطه با  تغییر و استقرار  كاربري هاي جدید،  ترافیک و شلوغی محله مد نظر قرار   -

 ا ترافیک آن  دو  چندان نشود.گرفته ت
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به دلیل  عدم تمکن مالی ساكنان  باید در قالب اعطاي وام و كمک هاي مالی دیگر  از  آنها   -

حمایت كرد و نیز شرایطی براي همکاري بخش هاي خصوصی  و  یا  افراد  با  تمکن باالي 

 اقتصادي در  محل  فراهم كرد.

بازبینی قرار گرفته و اصالح و تقویت شود تا از شبکه ي معابر و دسترسی هاي محل مورد  -

ورود بیش از اندازه ي اتومبیل به داخل بافت محله و در نتیجه ترافیک و شلوغی محله جلوگیري 

 شده و  زمینه ي پیاده محوري محله فراهم شود.

بافت و مکانهاي تاریخی محله مرمت و محافظت شوند و هرگونه اقدامی كه به اینگونه  -

 آسیب وارد میسازد را ممانعت كنند. مکانها
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 نابع و ماخذ :م
 . چهارم شماره دوم، سال شهر، فصلنامه نوسازي، و بهسازي مرمت، حفاظت، تاریخی، بافت ( 5100علیرضا ) ابلقی، -

بافت تاریخی كرمانشاه، فصلنامه هفت شهر، سال  ( طرح مرمت شهري5100اسدالهی؛ شیوا و سید محسن حبیبی ) -

 .2دوم، شماره 

(، چگونگی شناخت و اصالح بافت هاي فرسوده شهري، مجموعه مقاالت دومین سمینار 5192امیري، سعید ) -

 .سیاست هاي توسعه مسکن در ایران، جلد اول، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازي، تهران

 .ی زیبایی و هویت مکان، نشریه هویت شهر سال پنجم، ارزیاب5101امین زاده، ب،  -

. پایان نامۀ كارشناسی ارشد. دانشگاه  "بازآفرینی شهري در بافت كهن شهر سمنان "( 5109)یت، نرگس سادات آ -

 .تهران

 فهد يهاوده محد ساماندهیدر  چهریکپا و جامع بینشی و كنش يشهر فرینیزآ( با5115ضا )ر ،فیضی م، دي،یزا -

 11رهشما، شهر هفت ريمعماو  زيشهرسا نشریه. يشهر زينوسا و زيبهسا يها امهبرن

 آبادي. مجله یا مغایر، مکمل رویکرد دو :شهري توسعه و حفاظت (5101مهشید، ) صحی زاده، محمد سعید، ایزدي، -

ها و و پیشنهاد  بازآفرینی بافت هاي فرسوده و نابسامان شهري ، چالش ها و فرصت  "(  5101آئینی ، محمد )  -

 سیزدهمین همایش سیاست هاي توسعه مسکن در ایران .  "  SWOTاستراتژي مناسب مداخله با استفاده از تکنیک 

هرم بازآفرینی و مشاركت مردم ، معیارهاي ارزیابی برنامه  "،  5100آئینی ، محمد ؛ اردستانی ، زهرا سادات ،  -

یکرد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به بهسازي و توسعه درون زاي شهري ، نمونه موردي : رو

 5100. پاییز و زمستان  1نشریه علمی پژوهشی هویت شهر ، سال سوم شماره  "نوسازي بافت هاي فرسوده شهري 

العه احیاء و باززنده سازي بافت قدیم شهر یزد )مط "؛  5115بخشی ، ابوذر،كالنتري، محسن ؛ كیامهر، رامین ،  -

 اردیبهشت  15و  10، چهارمین كنفرانس برنامه ریزي و مدیریت شهري .  "موردي برزن شش بادگیر( 

 ، هویت شهر )نگاهی به هویت شهر تهران (، ،نشر شهر ، چاپ اول،تهران 5100بهزاد فر، مصطفی،  -

، مجموعه مقاالت 5110دار شهري، زاده، مهري، بیدادي، امیر، رحمانی، سعید؛ مفاهیم و دیدگاههاي توسعه پایبیات -

 . 5-1دومین همایش ملی معماري پایدار، مركز آموزشی و فرهنگی سما همدان، صص 

 مبانی بهسازي و نوسازي بافت قدیم شهرها ، تهران ، انتشارات پیام ، چاپ اول .  "،  5100، محمد رضا ؛ پور جعفر -

سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهري به  "،  5101از ، پوراحمد، احمد ؛ حبیبی ، كیومرث ؛ كشاورز ، مهن -

فصلنامه  علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسالمی ، شماره اول  "عنوان رویکردي نو در بافت هاي فرسوده شهري 

 01، پاییز 

 .12-11، 0ش ( نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران، فصلنامه  اندیشه ایرانشهر، 5102پیران. پرویز ) -

 21، هویت شهرها غوغایی بسیار براي مفهوم پیچیده، فصلنامه شهرسازي و معماري، شماره 5102پیران، پرویز،  -
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( برنامه ریزي و طراحی براي بافت هاي فرسوده و ناكارامد شهري با تمركز بر 5100جمال ، محمد جعفر، ) -

 .05مشاركت مردم، ماهنامه شهرداري ها،سال هشتم،شماره 

، 2( بافت هاي فرسوده و مشکل سازي شهري، مجله جستارهاي شهرسازي، شماره 5101جهانشاهی، محمدحسین)  -

59-11.  

، ترجمه حمیدرضا پارسی،آرزو افالطونی، تهران  "مرگ وزندگی شهرهاي امریکایی  "(؛5100جیکوبز، جین، ) -

 ،اتشارات دانشگاه تهران

یزي محله مبنا، رهیافتی كارآمد در ایجاد مدیریت شهري پایدار، نشریه هنرهاي ر؛ برنامه5101پور، خلیل، حاجی -

 . 0، ص 10زیبا، شمارة 

؛  جزوه درس مرمت و بهسازي بافت هاي كهن شهري ، ارائه شده در دوره دكتري  5111حبیبی ، سید محسن ، -

 شهرسازي ، دانشکده هنر هاي زیبا ، میر مقتدایی

انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم  ،  "مرمت شهري  "؛  5110قصودي ، ملیحه ؛ حبیبی ، سید محسن ؛ م -

 ویرایش جدید.

( بهسازي و نوسازي بافت هاي كهن شهري،نشر انتخاب و انتشارات دانشگاه 5100حبیبی ؛ كیومرث و همکاران )  -

 كردستان.

نوسازي بافت هاي كهن شهري، انتشارات  (. بهسازي و5100حبیبی كیومرث، پوراحمد احمد، مشکینی ابوالفضل ) -

 .انتخاب، چاپ اول، تهران

باززنده سازي و افزایش كیفیت زندگی در مراكز  "، 5110حسین پور، هاله، داداش پور ، هاشم ؛ رفیعیان ، مجتبی؛  -

،  10ه ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهري ، شمار "نمونه موردي : مركز شهر ارومیه  BIDشهري با رویکرد 

 پاییز و زمستان 

 5101حکمت نیا ؛ حسین ، قنبري هفت چشمه؛ ابوالفضل، اصول و روش هاي  برنامه ریزي شهري، نشر مفاخر،  -

حناچی؛ سیمین ، ضرورت باززنده سازي بافت هاي قدیمی شهرهاي ایران،مجموعه مقاالت بهسازي و نوسازي  -

 5101بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهر تهران،

خاكساري ؛ علی ، شکیبامنش ؛ امیر ، قربا نیان؛ مهشید ، محله هاي شهري در ایران، انتشارات پژوهشگاه علوم  -

 5101انسانی و مطالعات فرهنگی ، چاپ اول ، 

خاكساري؛ علی ، احیاي اقتصادي مراكز شهرها و بافت هاي قدیمی ، فصلنامه هفت شهر، سال پنجم، شماره  -

 5101،سال 50و51

اي در رویکرد توسعه پایدار اجتماعات ، مشاركت شهروندي و هویت محله5101ائی، هودسنی، زهرا، هانیه، خد -

 . 9محلی، نمونه موردي مطالعه: محله سیدخندان تهران، ص 
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( تدوین راهبرد بازآفرینی شهري با تأكید بر مفهوم محله فرهنگی؛ نمونه موردي: بافت درونی 5115دیاریان، نیره ) -

 .همدان، پایان نامه كارشناسی ارشد معماري، دانشگاه شیراز شهر

( نوسازي شهري ، فرایند اجتماعی ، نشریه اینترنتی نوسازي، سازمان نوسازي شهر تهران، 5100رضایی. نعیمه، )  -

 .5شهرداري تهران، سال اول ، شماره 

مورد »  اراضی  كاربري  برتغییرات  یدبا تاك  شهر تهران  بخش مركزي  تحوالت  ، بررسی5105روحی ،مهدي،  -

  دانشگاه تربیت معلم  اسماعیل چاوشی ، زمستان ،  مشاور :  استاد راهنما : اصغر نظریان«  51منطقه 

 .( نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثالثی، تهران، انتشارات علمی 5192ریتزر، جرج )  -

شناسی توسعه پایدار شهري، فصلنامه پژوهش مدیریت شاخص»، 5100نیکی،  زرآبادي، زهرا سادات، توكلی، -

 . 550-511شهري، شماره دوم، 

بررسی رویکرد بازآفرینی شهري با استفاده از  "،  5110زنگی آبادي، علی ؛ غالمی، یونس ؛ موسوي ، سید علی ؛  -

وهشی انجمن جغرافیاي ایران ، سال نهم ، ، فصلنامه علمی پژ "نمونه موردي بافت مركزي شهر مشهد   SWOTمدل 

 10شماره 

( رویکرد بازآفرینی شهري در بافتهاي فرسوده: برزن شش بادگیري شهر 5115زنگی آبادي، علی و سعیده مویدفر ) -

 11: ص 1، ش 1یزد؛ دو فصلنامه معماري و شهرسازي آرمان شهر: سال 

 سوم، سال شهري، برنامه ریزي مطالعات فصلنامه (5112اده )زنگی آبادي، علی و سعیده مویدفر و مجتبی غفور ز -

 .515-511 بهار نهم، شماره ي

، بافت میانی شهرها ظرفیتی براي حركت به سمت الگوي شهر 5115دي، ن؛ باآ علی ح، ر،پو سیرپا. ك ري،یاز -

   51فشرده، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه اي، شماره 

 5101، 1صوبه كمسیون ماده سازمان نوسازي شهر تهران ، م -

  5101سالنامه هاي آماري تهران، مركز آمار ایران ،  -

  5111سایت مرجع مدیریت شهري ،  -

، اولین همایش  "نقش فضاهاي شهري در بازآفرینی كهن شهري  "؛ 5109سروري، هادي ، خزاعی ، زهرا ؛  -

 ر ماه آذ 15و  10بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ، مشهد، 

 .(. زبان تخصصی برنامه ریزي شهري، انتشارات آییژ، تهران5105سیف الدینی، فرانک) -

 (، فلسفه هاي محیطی و مکتب هاي جغرافیایی)جلد دوم(، تهران: گیتاشناسی.5101شکویی. حسین، ) -

ان: دانشگاه تهران، ( بهسازي و نوسازي شهري از دیدگاه علم جغرافیا، تهر5101شماعی، علی و احمد پوراحمد )  -

 .چاپ اول

 .  5101تهران ، شناسنامه و سند هویت محله ایران ،  51شهرداري منطقه  -
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



502 

 ، تعاریف مصوبات شورا، دبیرخانه شورا، تهران5101ان، یرا ريمعما و زيشهرسا عالی رايشو -

 5190، سال شیعه ؛ اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران -

 ص110( اندیشه هاي نو در برنامه ریزي شهري ، شوراي اسالمی شهر تهران ، 5111صرافی ، مظفر ، ) -

 .02( شهر فرهنگی و فرهنگ شهري، ماهنامه شهرداري ها، سال ششم ش: 5101صرافی. مظفر ) -

 بهشتی، دانشکدة علوم زمین.  هاي توسعۀ اجتماع محلی، دانشگاه شهید( مجموعه پاورپونیت5101صرافی، مظفر، ) -

(، سنجش تغییر ارزشها و عقاید مردم )نمونه شهر قزوین( در حوزه هاي اجتماعی و 5101طاهرخانی. مهدي، ) -

 فرهنگی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ح جامع ، شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، مصوبه طر5101ساختاري جامع شهر تهران،  -طرح راهبردي -

 .5100شهر تهران در سال 

عرب احمدي؛ مریم ، آشنایی با بافت هاي فرسوده شهري و نحوه شکل گیري آنها، ماهنامه شهرداري ها، سال  -

 5100، سال 05هشتم ، شماره

، برسی شیوه هاي  مداخله در بافت هاي فرسوده شهري و ارائه مدل 5109عربی؛ عباس و انتظار یزدي؛حسن رضا،  -

 ه مداخله، شركت  سرمایه گذاري آرمان شهر پارس بهین

عندلیب،علیرضا، نوسازي بافت هاي فرسوده، حركتی نو در شهر تهران ،انتشارات سازمان نوسازي شهر تهران،جلد  -

 5100اول،

عندلیب؛ علیرضا، حاجی علی اكبري ؛كاوه ، نوسازي بافت هاي فرسوده با مشاركت ساكنان محله شهید خوب  -

 5109شهر تهران ، انتشارات سازمان نوسازي شهر تهران،جلد هفتم، 51طقه بخت؛من

عندلیب؛ علیرضا، فرآیند نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران،انتشارات سازمان نوسازي شهر تهران، جلد  -

 5100چهارم،

شهر تهران، جلد  عندلیب؛ علیرضا، مجموعه یادداشت هاي نوسازي بافت هاي فرسوده، انتشارات سازمان نوسازي -

 5109پنجم،

عندلیب؛ علیرضا، نگاهی نو به : راهبردها و سیاست هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران، انتشارات سازمان  -

 5100نوسازي شهر تهران، جلد دوم، 

اء نقش و ابعاد آموزش شهروندي در ارتق»، ارتقاي فرهنگ شهرنشینی امکانپذیر است: 5110غالمی، محمدرضا،  -

 هاي شهروندي شهرداري تهران. ، ادارة كل آموزش«فرهنگ شهرنشینی

 (، دانشنامه مدیریت شهري و روستایی به مدیریت عباس سعیدي و دیگران.5109فریادي، شهرزاد )  -

 ( نوسازي و بهسازي شهري، انتشارات سمت، چاپ دوم.5100فالمکی؛ محمد منصور) -
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ربع قرن تجربه مرمت شهري در ایران، فصلنامه عمران و بهسازي شهري، سال  ، فردایی براي5100فالمکی، م.م.،  -

 .دوم

 ( توسعه، جهانی شدن و پایداري، چاپ دوم، تهران: انتشارات مركز ملی جهانی شدن.5111فنی. زهره ) -

محله بهار منطقه ( رویکرد توسعه پایدار محله اي در كالنشهر تهران؛ مورد مطالعه: 5111فنی. زهره و فرید صارمی ) -

  .10-11، 10، زاهدان: فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره پیاپی 9

  .( مطالعات و جغرافیاي شهري معاصر: مفاهیم و دیدگاههاي بنیادي، تهران: سمت5111فنی. زهره، ) -

،سال اول، كرمی پور ؛ عارفه، برسی تجارب باززنده سازي مراكز تاریخی و كهن شهر، نشریه اینترنتی نوسازي -

 5100، بهمن ماه 0شماره

كرمی پور، عارفه ، ساماندهی محدوده پیرامونی مسجد جامع شهر قزوین، رساله كارشناسی شهرسازي، دانشگاه  -

 5101تهران، تیر  

 50و 1كمانرودي ، موسی، تعاریف فرسودگی و نظام مداخله،فصلنامه ایرانشهر ، شماره  -

یات ما ایرانیان، ترجمه حسن شهیدي، ضمیمه نقد و بررسی كتاب مهرنامه، شماره ( خلق5101كاتوزیان. محمدعلی ) -

1. 

ارزیابی پنجاه سال مداخله در بافت هاي فرسوده شهري »(، طرح پژوهشی 5101كامروا، محمد علی و دیگران ) -

 .، سازمان نوسازي شهر تهران، دانشگاه تهران«ایران

 ، ترجمه مهدي قرخلو، تهران: انتشارات سمت.(، جغرافیاي فرهنگی5102كرنگ، مایک ) -

( سیر جوامع بشري، ترجمه ناصر موفقیان، تهران:  سازمان انتشارات و آموزش 5101گرهارد و جین لنسکی، )  -

 انقالب اسالمی.

 .( تبارشناسی بازآفرینی شهري، ازبازسازي تا نوزایی، چاپ اول، انتشارات آذرخش، تهران5110لطفی، سهند  ) -

 5105لینچ ؛ كویین، تئوري شکل شهر ، ترجمه : سید حسین بحرینی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،  -

 .55(، شماره 5191ماهنامه ي شهرداري ها ) -

محمدي ؛ جمال، زواره بید گلی؛سید محمد، نگاهی به توسعه درونزاي بافت هاي فرسوده شهري) با تاكید بر بازنده  -

ازي،بازسازي و چالش هاي پیش روي آن (،نشریه علمی ،فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و سازي، بهسازي، نوس

 5100،تابستان 90،شماره 50پشتیبانی نیروهاي مسلح)سپهر(، دوره 

مشهدیزاده دهاقانی؛ ناصر،تحلیلی از ویژگی هاي برنامه ریزي شهري در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت،  -

 5100چاپ هفتم ،

و 51ملکی ؛ قاسم ، اقتصاد مهندسی ، ابزار طراحی نظام انگیزش نوسازي ، فصلنامه هفت شهر، سال پنجم،شماره  -

 5101، سال 50
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منصوري؛سید امیر، خانی ؛ علی ، طرح ویژه نوسازي بافت هاي فرسوده ، انتشارات سازمان نوسازي شهر تهران ،  -

 5109جلدششم،

 .1نظري اجمالی به ساماندهی مركز شهر تهران، فصلنامه هفت شهر .سال دوم،  شماره (  5100مهدي زاده، جواد )  -

 5،معاونت معماري وشهرسازي شهرداري منطقه 51،طرح توسعه شهري منطقه  5101مهندسین مشاور باوند، -

ي سازمان هاي راهبرد، دفتر مطالعات و پژوهش5101موسوي، یعقوب، بازسازي شهري با تکیه بر توسعه محلی،  -

 فرهنگی هنري شهرداري تهران. 

 هاي توسعه پایدار، انتشارات محیط زیست. ، شاخص5105مولدان، ب، بیلهارد، سوزان،  -

میر مقتدایی ؛ مهتا ، فرایند تحوالت شهري و خالصه نظریه هاي مداخله در بافت فرسوده، مجموعه مقاالت  -

 5100کن و شهرسازي،آموزشی مركز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مس

و   فرهنگی  سازمان  آموزش  ، مركز51منطقه   ، كتاب محله5109و طباطبایی ،جعفر و سید محد هادي ،   میکاییلی -

 تهران ، تیر ،چاپ اول  شهرداري  هنري

 ، ادراك زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکرات اسالمی، انتشارات سازمان فرهنگی، تفریحی5100زاده، م،  نقی -

 شهرداري اصفهان.

  ،تهران به روایت تاریخ، انتشارات علم،تهران، چاپ اول  5100نوربخش، مسعود، -

 در اـجلف ي هـمحل رديوـم هـنمون (يهرـش هویت در موثر يها شاخص یابیارز و سیربر. رانهمکا و ع نوفل، -

 ن، مجله آرمانشهر.فهاـصا هرـش

ران، سیدمحسن، حبیبی، مركز اطالعات جغرافیایی شهر تهران، چاپ ، اطلس كالنشهر ته5102، برنارد، وكارته -

 ریزي شهري.اول، شركت پردازش و برنامه

( ساماندهی بافت فرسوده شهري؛ مطالعه موردي: شهر شیراز؛ مجله برنامه ریزي فضایی: 5115وارثی.ح و همکاران ) -

 .510-511پیاپی(،  0)1سال دوم، شماره 

( بافتهاي قدیمی و فرسوده شهري: سیاستها و راهبردها؛ مطالعه موردي: شهرضا، 5109کار) یزدي، فضل ا... و هم -

 .02-21، 10فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی پژوهشی، سال پنجم شماره 
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 ضمائم
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 ارتقاء رویکرد با شهری *بازآفرینی"شهروند گرامی این پرسشنامه در جهت انجام کار پژوهشی با  نوان 

های صحیح خود ما را در جهت شناخت محله و شرایط پذیرد. لطفا با پاسخانجام می "منزلت مکانی محله

 با تشکر بازآفرینی یاری فرمایید.

 جن ؟                                              زن                   مرد

 سن ؟..................سال

 وضعیت تاه ؟                                 مجرد               متاه 

 شغ ؟..................

 میزان تحصیالت؟...................

 ر این محله؟......................مدت زمان سکونت د

 اجتما ی و نهادی(-های محله )ا تصادیهای شاخصگویه سواالت مربوط به

خیلی  گویه ها

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

      بازآفرينی طرح انجام از ساکنین رضايت

      محله در مسکن بافت در تغییرات به تمايل

      محله اجتماعی منزلت با متناسب محیط کالبدی کیفیت بهبود

 بافت بازآفرينی در اجرايی های نهاد و دولت دخالت به تمايل

 محله فرسوده

     

      خود سکونت محل بازآفرينی های برنامه از رضايت میزان

      محله اقتصادی-اجتماعی ارتقاء در معابر سازی شبکه تاثیر

-اجتماعی ارتقاء در خدمات مديريت محله ای های برنامه تاثیر

 محله اقتصادی

     

      محله در بعد از بازسازی مسکن کالبدی کیفیت از رضايت

      محله مشکالت حل در اثرات همفکری

      بازآفرينی طرح اجرای در ساکنین مشارکت تمايل

      محله و رشد فرهنگی اختالط در بازآفرينی اثر

      رکت در بازآفرينی محلهارتقا مشا در درآمد ساکنان نقش

      محله های آسیب میزان کاهش در بازآفرينی ضرورت

      اجتماعی امنیت میزان بر کالبدی تحوالت تاثیر

      همبستگی و تعلق حس بر کالبدی تغییرات تاثیر

      اجتماعی-اقتصادی های اسیب کاهش در مناسب مسکن نقش

      آفرينی مسکونیمناسب در فرايند باز نقش شغل

      نقش احیا محله در افزايش پیاده روی و بهبود سالمت
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 برای آزمون سوات  فرهنگی -سواالت مربوط به سنجش منزلت اجتما ی
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 ح  مکان
      چقدر تمای  به تغییر مح  سکونت خود دارید؟

      کنید؟نسبت به محله ایران احساس مسئولیت می به چه میزان

 سرمایه اجتما ی 

      کنید؟چه میزان در امور محله )اجتما ی، ا تصادی، فرهنگی(شرکت می

      کنید؟می مشورتآیا با افراد محله در مورد مسائ  گوناگون )اجتما ی، ا تصادی، فرهنگی( 

      ی محله  را دارید؟نهادها در  ضویتشما به چه میزان تمای  به 

      دارید؟  محله ا تماد ساکنانچه میزان به 

 دربرگیرندگی
      کنید؟شما چه میزان  به محله ایران احساس مالکیت اجتما ی و همبستگی اجتما ی می

      پندارید؟آیا محله ایران را به لحاظ بصری؛ دلنواز و خوشایند می

      کنید؟یزان به محله خود احساس هویت میتا چه م هویت محلی

 
      کنید؟چه میزان در محله ایران احساس لذت جمعی می

      محله ایران چقدر تجربه به یادماندنی برای شما خواهد داشت؟

 افتخار به مکان
      کنید؟چه میزان در هنگام معرفی خود از سکونت در محله ایران استفاده می

      کنید؟میزان محله ایران را برای سکونت به دوستان و آشنایان معرفی می شما چه
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Absteract: 

With the increase in population and urban development, revitalization of 

deteriorated areas considered urban. The larger cities are restoring their 

damaged more than necessary, so that today in big cities and metropolises, 

urban development concern for experts, officials and urban planners. In 

recent years in our country what more than anything in the plan for the 

damaged area has been, construction principles and promote the place and 

maintain the quality of the urban environment, which unfortunately its 

goals achieved and most deteriorated areas in the metropolis have been 

destroyed, so that many urban development projects promoting itself a 

cause for destruction of existing spaces in cities. This study aims such as 

improving the quality of the environment, thus improving the quality of life 

of citizens, raising the status of the place and keep alive the spirit of the 

place, protect and strengthen the image of cultural and historical range 

from the streets of Iran and by answering the following questions: What 

factors exacerbate burnout and weaken the status of residential and 

commercial space and texture in the streets of district 15 have been 

effective? Burnout tissue in the street what effect on reducing socio-

economic value is location? How to upgrade the status and importance of 

urban regeneration strategy can help tissue in the street? The results 

achieved. and socio-economic importance, it also reduced. cross, Pilate and 

limited runs. 

Keywords: urban regeneration, location, neighborhood, exhaustion, Iran 

Street, District 15. 
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