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Strategies for Improvement and Renovation of Worn-Out 
Urban Structures using Sustainable Development 
Approach (Case study: District 19 of Tehran)
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renovation ... [Yaghoubi M, Shams M; 2019] Regeneration of worn-out tissue ... [Yüksel I, Dagˇdeviren M; 
2007] Using the analytic network process ... 

Aim One of the major physical problems of old cities is the old tissues, which has provided the basis for 
instability in many cities. In this regard, aim of this study was to provide strategies for the physical and 
spatial rehabilitation of worn-out urban structures in Tehran’s 19th district.
Methodology This descriptive-analytical research is applied and surveyed in terms of purpose and 
method, respectively which was conducted in 2020. In this study, the important internal and external 
factors affecting the old tissues of Tehran’s 19th district were identified and the effective factors were 
scored. The research tool was a questionnaire that was completed by 20 reconstruction specialists. 
The validity and reliability of the questionnaire were determined using Cronbach’s alpha (0.88). Data 
were analyzed using the SWOT model. By measuring the importance of each factor, the most priority 
strategies for physical and spatial improvement of this region were identified.
Findings The results of the experts’ opinion show that the old tissues of 19 districts of Tehran have 
an equal number of weaknesses and strengths and opportunities (n=20) in order to physical-spatial 
organization. Due to the strengths and weaknesses points, strategies of strengths and weaknesses 
opportunities, and threats were presented for optimal improvement and reconstruction.
Conclusion Neighborhoods in Tehran’s 19th district have developed incoherently and intertwined and 
the problem of old tissue in these neighborhoods is mostly due to social, economic, and cultural issues. 
Therefore, by implementing the strategies obtained from this research and making them participatory, 
it is possible to provide the ground for the development, improvement, and organization of these 
neighborhoods.
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 چکیده

های فرسوده وجود بافت ،عمده شهرهای قدیمیکالبدی از مشکالت یکی  مقدمه:

در آنهاست که خود سرآغاز بسیاری از مشکالت شهری شده و زمینه ناپایداری را 

در بسیاری از شهرها فراهم ساخته است. در همین راستا، هدف اصلی پژوهش 

های فرسوده فضایی بافت-وسازی کالبدیارایه راهبردهای بهسازی و ن ،حاضر

 . بودتهران  ۱۹شهری منطقه 

 ۱۳۹۹ در سال یشیمایپ وهیبه ش »یلیتحل-یفیتوص« قیتحق نیا شناسی:روش

های بافت برترین عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار مهمدر این تحقیق  اجرا شد.

 ر،موث ک عواملشناسایی و با نظر کارشناسان به تک تتهران  ۱۹منطقه فرسوده 

نفر از  ۲۰نامه بود که توسط . ابزار تحقیق، پرسشضریب اهمیت داده شد

فای نامه با استفاده از آلمتخصصین بهسازی تکمیل شد. روایی و پایایی پرسش

 SWOTها با استفاده از مدل به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ۸۸/۰کرونباخ، 

دارترین راهبردهای اولویت، یک از عوامل در انتها با سنجش اهمیت هر انجام شد.

 . شدفضایی این منطقه شناسایی -بهسازی و ساماندهی کالبدی

سوده ای فر هکه بافت دادنشان  سنجش نظر متخصصیننتایج حاصل از  ها:یافته

برابر  های بهینهنقاط قوت و فرصت حالاین منطقه از نقاط ضعف و در عین 

)n=20،( بهسازی و  و رسیدن به حد مطلوب و در نتیجهگیری منظور بهرهبه

ها، با توجه به نقاط ضعف و قوت .بودندفضایی برخودار -ساماندهی کالبدی

راهبردهای تنوع، تهاجمی، تدافعی و بازنگری برای بهسازی و بازسازی مطلوب 

 ارایه شد.

 ای داشته استتنیدهرشد نامنسجم و درهمتهران  ۱۹محالت منطقه گیری: نتیجه

و مشکل بافت فرسوده در این محالت بیشتر به مسائل اجتماعی، اقتصادی و 

های حاصل از این پژوهش و توان با اجرای استراتژیگردد، لذا میفرهنگی باز می

کردن آنها زمینه توسعه، بهسازی و ساماندهی این محالت را فراهم مشارکتی

 ساخت.

 تهران ۱۹، منطقه SWOTفضایی، مدل -لبدیبافت فرسوده شهری، ساماندهی کا: کلیدواژگان
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 مقدمه

بندی فضاهای کالبدی، شبکه ارتباطی و نحوه بافت شهر بیانگر دانه

 گیری وها و در نهایت شکلها، چگونگی توزیع فعالیتدسترسی

. به طور کلی هر ][Batty, 1980است در طول تاریخ گسترش شهر 

 رکردکاو  (فرم) کالبدیه است: بافت شهری متشکل از دو بخش عمد

وهایی الگ ،(نقش). ترکیب کالبد و کارکرد به لحاظ میزان فرسودگی

های های شهری که کیفیتهایی از بافتدهد. بخشرا نشان می

است، بافت  شدهتل کالبدی و کارکردی آنها کاهش یافته و مخ

شود. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به فرسوده نامیده می

ری آن گیسبب قدمت یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل

. فرسودگی بر دو [Sim, 1996: 79] آیدبافت فرسوده به وجود می

فرسودگی عملکردی. هرگاه -۲؛ فرسودگی کالبدی-۱: نوع است

یده دها پاسخگوی نیازها باشند ولی کالبد آسیبربریها و کافعالیت

البد ولی ک شودها مختل ریخته، کاربریهمها بهباشد یا نظام فعالیت

حفظ شده باشد، فرسودگی نسبی است و اگر هر دو نوع فرسودگی 

 حادث شود، فرسودگی کامل است. 

های وجود بافت ،عمده شهرهای قدیمیکالبدی از مشکالت یکی 

ده در آنهاست که خود سرآغاز بسیاری از مشکالت شهری شده فرسو

محیطی و فیزیکی، زیست-اجتماعی، کالبدی-ل اقتصادیئو مسا

امنیتی را در پی داشته و زمینه ناپایداری را در بسیاری از شهرها 

ساختار کالبدی شهرها متاثر از جریان  ،فراهم ساخته است. در اصل

 & Ebrahimzadeh] استطبیعی، اجتماعی و اقتصادی 
Maleki, 2012]. های سنتی که زمانی در واقع بسیاری از بافت

اند، در حال حاضر در معرض مایه افتخار و مباهات شهرها بوده

ایی هاند. بافت فرسوده شهری به عرصهفرسایش و تخریب قرار گرفته

شود که به دلیل فرسودگی از محدوده قانونی شهرها اطالق می

یزیکی، برخورداری نامناسب از دسترسی سواره، کالبدی و ف

پذیر بوده و از های شهری، آسیبتاسیسات، خدمات و زیرساخت

 Pour] ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند
Ahmad et al., 2007]. ای، به طور کلی کاهش کارآیی هر پدیده

 از شهر،ای محدودهحیات فرسودگی آن را در پی دارد. هنگامی که 

رود بافت شهری آن محدوده در روند به هر علتی رو به رکود می

یرد. عالوه بر آن، با حرکت جمعیت گفرسودگی و خرابی قرار می

های مرکزی بسیاری از شهرها به سمت شهری ثروتمندتر از بخش

حومه، تمرکززدایی تسهیالت کلیدی نیز در آن جهت رو به فزونی 

نواحی از کار افتاده شهری، حفظ محیط  گذارد و ممکن است درمی

ر دشوار یا د شهری مطلوب برای تأمین زندگی سالم شهری، تدریجاً 

در حال  .[Maron et al., 2008: 470]شود مواقعی غیرممکن 

هزار بافت فرسوده و ناکارآمد با ۶۷از حاضر در کشور ایران بیش 

 استشهر شناسایی شده  ۳۸۳میلیون نفر در۵/۸جمعیت بیش از 

[Rostami & Nazari, 2013]. 

 مسالههای فرسوده، این توجه به مشکالت متعدد برای بافت با

تبدیل به "تهدیدی" انسانی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرها و 

-کالنشهرها شده است. کالبدشناسی ساختاری و عملکردی این بافت
دهنده تجلی مشکالتی مانند تراکم و تمرکز جمعیت و ها نشان

ای هها، افول اقتصادی، افول کیفیت کالبدی، کاهش ارزشعالیتف

های اجتماعی، شرایط نامطلوب افول کیفیت ،ای و مسکونیمحله

های دسترسی و مشکالت ترافیکی و محیطی، دشواریزیست

 عنوان تهدید جدیهای فرهنگی و بصری است که بهانحطاط کیفیت

 ,DavoudPour & NikNia] شودبرای آینده شهر محسوب می
ت و هایی با قدمبنابراین امروزه بافت فرسوده تنها به بافت .[2011

که از  شودهایی اطالق میبلکه به بافت ،شودعمر طوالنی گفته نمی

فرسوده شده و  ،های کالبدی و اقتصادی و اجتماعیژگیینظر و
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از سویی دیگر گاهی اوقات و  پاسخگویی نیازمندی ساکنان نیست

فضایی مطلوب برای تجمع سارقان، متکدیان و به کن این اما

ها و شدن آنگرفتهتوان نادیدهکه می شدهخانمان تبدیل معتادان بی

توجهی به بازسازی آن را در بروز جرایم موثر دانست. در صورت بی

ها و راهکارها مورد نیاز، این فرسودگی بافت عدم اتخاذ سیاست

و  رفتن آمار ارتکاب جرمباال های اجتماعی،منجر به ناهنجاری

های فرسوده و . بافتشودیم کاهش احساس امنیت اجتماعی

ناکارآمد شهری، بخش اعظمی از سطح شهرهای کشور را تشکیل 

ها به دلیل مشکالت متعدد از عمده دهند. اگر چه این بافتمی

برای کل  هستند،های مدیریت شهری و نظام شهرسازی چالش

ن تریآیند؛ با این حال مهمجدی به شمار می یدگستره شهری تهدی

مین اپتانسیل شهرها برای استفاده از زمین برای اسکان جمعیت، ت

انه سفا. متهستندزیست  فضاهای باز خدماتی و نیز بهبود محیط

ریزی و مدیریت شهری های ناکارآمد در عرصه برنامهاتخاذ سیاست

تنها امکان استفاده ه نههای فرسوددر زمینه احیا و بهسازی بافت

مجدد و حداکثری از این موقعیت را به مخاطره افکنده بلکه به تدریج 

ه های هستتموجب فرسودگی و ناکارآمدی بخش قابل توجهی از باف

های شهری، مرکزی و میانی شهرها و ایجاد تضاد شدید بین بافت

ی تهای جدید که با تغییرات در نقش عملکردی خدماویژه بافتبه

های فرسوده که توان تطابق با این اند، با بافتشهرها ایجاد شده

 ,Sajadi & Mohammadi] است شدهاند، تغییرات را نداشته
ها عالوه بر وجود مسائل و مشکالت کالبدی، این بافت .[2011

فضای شهری را نیز دچار تنزل نموده و حضور انسان را در فضاهای 

. از سوی [Mahdizadeh, 2004] اندشهری با معضل روبرو ساخته

دیگر به دلیل قدمت و در اکثر موارد فرسودگی و فقدان تأسیسات و 

گویی به خدمات اولیه و ضروری برای زندگی شهری امروز، در پاسخ

. همین هستند های اساسینیازهای شهروندان خود دچار نارسایی

و  قدیمیها توسط ساکنان بومی و امر خود باعث تخلیه این بافت

 دهشحرکت سکونتی آنان به سمت فضاهای جدید یا پیرامونی شهر 

ها و به تبع آن، مهاجرت قشرهای کم درآمد و روستایی به این بافت

 . مسلماً [Pour Ahmad et al., 2002] گذاردرو به فزونی می

 ها، بسترسازفضاهای شهری بیش از حد فرسوده، مخروبه و بیغوله

هایی افسرده، و مکانشوند عی نیز میهای اجتماناهنجاری

. لزوم دیزنرمغشوش، ناامن و بدون مشارکت ساکنان را پی می

مداخله هدفمند، حفظ هویت بافت مرکزی و تکامل و پویایی آن 

منظور حفظ ساختار شهر، ضرورت بررسی موضوع را مطرح به

 سازد. می

ر این ایدار دبنابر لزوم توجه به بافت یادشده، رویکرد توسعه شهر پ

شود. کاربرد اصطالح توسعه پایدار، برای اولین مناطق احساس می

و کتاب معروف او با عنوان تنها یک زمین  ۱۹۷۰ بار در اواسط دهه

. توسعه پایدار، [Saraei & Zaree, 2009] شودنسبت داده می

ها، سال گذشته حکومت ۲۵ بخش است؛ طیپارادایمی الهام

عنوان یک اصل راهنما شهروندان نیز آن را به های تجاری وسازمان

اند و برای رسیدن به اهداف مورد نظر و سنجش آن پذیرفته

وان عنها بهاند. در این زمینه استفاده از شاخصراهکارهایی اندیشیده

ترین ابزارها برای ارزیابی میزان پیشرفت به سوی یکی از ضروری

معه متناسب با شرایط خود از اند. هر جاتوسعه پایدار مد نظر بوده

هایی کند که شامل چارچوبهای خاصی استفاده میچارچوب

مبتنی بر اهداف پایداری، ابعاد پایداری، فرآیندهای توسعه پایدار و 

ترین چارچوب از نظر کاربرد، مبتنی بر ابعاد . گستردهاستغیره 

ند و کپایداری است که توسعه پایدار را از بعد محتوایی بررسی می

ردازد. پها میبعد به سنجش و ارزیابی نتایج نهایی حاصله سیاست

محیطی، ها معموًال به سه دسته زیستدر بعد محتوایی، شاخص

شوند و میزان دستیابی به آنها در اقتصادی و اجتماعی تقسیم می

. توسعه [Campbel, 1996]گیرد طی زمان مورد سنجش قرار می

ای هیک از زیرسیستم ی توسعه پایدار هرپایدار شهری نه به معنا

محیطی به تنهایی است و نه به معنای اقتصادی، اجتماعی یا زیست

کند که رشد در عوض، تالش می ؛هاافزایش این زیرسیستم

و  محیطیاقتصادی، بازسازی و بهسازی اکولوژیکی، حفاظت زیست

به  پیشرفت اجتماعی را متعادل سازد و دشواری این چالش آن را

. استنقطه تمرکز عمده تحقیقات در سرتاسر جهان تبدیل نموده 

بهسازی و نوسازی با هدف توسعه پایدار  که توان گفتبنابراین می

اقدامات بهسازی و نوسازی  ،به عبارت دیگر و هماهنگی فراوانی دارد

 ،این اساس شهری به دنبال تحقق توسعه پایدار شهری است. بر

شهر پایدار و توسعه پایدار شهری در فرآیند  بررسی و تبیین نظریه

 نوسازی و بهسازی شهری الزم و ضروری است.

ه راهبردهای بهسازی و نوسازی یهدف اصلی این پژوهش ارا

شهر  ۱۹در منطقه های فرسوده شهری با رویکرد توسعه پایدار بافت

  تهران بود.
 

 شناسیروش

ز هدف کاربردی و اتحلیلی، از نظر -این تحقیق با رویکرد توصیفی

  انجام شد. ۱۳۹۹پیمایشی است و در سال -نظر روش کیفی

نامه و پرسشهای اسنادی بررسی های مورد نیاز با استفاده ازداده

منطقه در این پژوهش ابتدا محیط درونی و بیرونی  آوری شد.جمع

های ارزیابی عوامل درونی و ماتریس با استفاده از ماتریس تهران ١٩

راهبردهای اولیه برنامه بهسازی و بررسی شد. ی عوامل بیرونی ارزیاب

ا هنوسازی شهری از طریق ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

منظور تعیین راهبردهای قابل قبول با . بهشدو تهدیدها تدوین 

کی از در ی یاستفاده از ماتریس درونی و بیرونی و بر مبنای قرارگیر 

 از لحاظمنطقه مورد مطالعه قعیت کنونی های این ماتریس، موخانه

بندی و فرسودگی مشخص شده است. همچنین از ماتریس رتبه

شناسایی نقاط قوت و  منظوربهبندی راهبردها استفاده شد. اولویت

از منابع مورد مطالعه ضعف و همچنین فرصت و تهدیدات محدوده 

شهر،  یهاها و محدودیتای و اسناد مربوط به توانکتابخانه

محدوده  یو بهساز  یای و ملی، طرح نوساز های کالن منطقهبرنامه

استفاده شده  یمورد مطالعه و نظرات کارشناسان و مسئوالن شهر 

پس از  SWOTاست. به این ترتیب که هر کدام از عوامل چهارگانه 
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تشکیل  SWOTشناسایی، تحلیل شده و در مرحله بعدی ماتریس 

ر یک از عوامل چهارگانه با توجه به بندی ه. سپس به اولویتشد

نامه طبق نظر کارشناسان و مسئوالن اهمیت آنها، بر اساس پرسش

 ظورمنبهشهری اقدام شده است. بدین صورت که ابتدا جامعه نمونه 

بندی عوامل چهارگانه، که شامل مسئوالن و کارشناسان طرح اولویت

شد. جامعه  بهسازی و نوسازی محدوده مورد مطالعه بوده مشخص

آماری مورد بررسی کارشناسان و متخصصین در حوزه نوسازی و 

سئوال به صورت  ٢٠نامه شامل نفر بوده است. پرسش ٢٠بهسازی 

 ١٥ نامه بینبسته طراحی شده است. برای سنجش پایایی، پرسش

-نفر از متخصصین نوسازی بناهای فرسوده توزیع شد. مبنای پاسخ
ای لیکرت با نامه طیف پنج درجهدهی به سئواالت این پرسش

و » مخالفم«، »نظری ندارم«، »موافقم«، »کامًال موافقم«های گزینه

است. از طیف لیکرت برای تشخیص، تلخیص و تأیید  »کامالً مخالم«

عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر محدوده مورد بررسی استفاده 

عوامل داخلی و  شد. پس از انتخاب جامعه نمونه، ماتریس ارزیابی

منظور تعیین ضریب هر یک از عوامل عوامل خارجی تشکیل شد و به

گیری پیرامون عوامل راهبردی از نظرات متخصصان و تصمیم

ها برای اخذ نمره نهایی به استفاده شد، تا نتایج حاصل از ماتریس

و برای تجزیه و  SWOTبعد از ماتریس  هکار گرفته شود. در مرحل

 ها از آمار توصیفی استفاده شد.تحلیل داده
  SWOTمدل 

 Threatکه مخفف واژگان التین  SWOTروش تجزیه و تحلیل 

نقاط ضعف) و (  Weakness(فرصت)، Opportunity (تهدید)،

Strength ) (از جمله الگوهای کارآمد مدیریت استنقاط قوت ،

ای هنتایج سودمند در حوزه منظوربهآید که استراتژیک به شمار می

 های محلی و به طور کلیمختلف مطالعاتی، تجزیه و تحلیل ظرفیت

های گاهدر راستای نیل به اهداف طرح ساماندهی کالبدی سکونت

تواند مورد استفاده قرار گیرد. این تکنیک ابزار حمایتی روستایی می

مند محیط برای تحلیل نظام است که عموماً  یگیر برای تصمیم

شود. با تعریف نقاط ان یا شهر استفاده میداخلی و خارجی سازم

سازمان یا شهر  ،ها و تهدیدهاقوت و نقاط ضعف و نیز فرصت

نقاط کردن تواند راهبردهایی برای تقویت نقاط قوت و برطرفمی

ها برای مقابله با تهدیدات اتخاذ ضعف و همچنین استفاده از فرصت

رونی تمامی دارزیابی  .[Yüksel & Dagˇdeviren, 2007]کند 

های داخلی و در کنترل شهر را تحت عنوان نقاط قوت و نقاط جنبه

ضعف و ارزیابی بیرونی شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 

تکنولوژیکی و رقابتی بیرون از شهر و خارج از کنترل آن را تحت 

کند و از جابجایی ها و تهدیدها بررسی و تحلیل میعنوان فرصت

ماتریس آن تشکیل شده و از ترکیب آنها  ،SWOT یعوامل و اجزا

کارکرد این . [Dyson, 2004]شود راهبردهای مختلف ارایه می

هر پدیده دارای یک نظم -الف :تکنیک بر دو فرض اصلی زیر است

ر . باستدرونی است که با نظام و محیط پیرامونی خود در تقابل 

با همتایان اساس این فرض، پدیده مورد نظر همواره برای توسعه، 

 .شودمیخود در بطن محیط درونی وارد رقابت 

های موجود در مندی از فرصتهر پدیده از نقاط قوت خود برای بهره

نماید. این تکنیک با استفاده از جدول محیط بیرونی استفاده می

بندی منظم و دهد که تقسیممخصوصی که دارد این امکان را می

ی و بیرونی انجام شده و با تقابل مندی از شرایط محیط دروننظام

بینانه و مطلوب در واقع ییاری عناصر این جدول، راهبردهایا هم

 Asgari-Tafreshi] راستای توسعه شهر مورد مطالعه فراهم آید
et al., 2011].  

ها و تهدیدها با نقات قوت و دو فرصتبهدر مرحله بعد با برخورد دو

کارانه، رقابتی و تدافعی فظههای تهاجمی، محاضعف استراتژی

های فرسوده بهبود بافت برایراهکارهای مناسب  استخراج شده و

و ارتقاء مقاومت بناها شناسایی شده است و در نهایت به  ۱۹منطقه 

 بندی راهکارهای اساسی اقدام شد.اولویت

 موقعیت منطقه مورد مطالعه 

ب به اتوبان آزادگان، از شمال به اتوبان جوانه، از جنو تهران ۱۹منطقه 

اهللا خیابان بهمنیار و از غرب به اتوبان آیت-از شرق به اتوبان نواب

 ۲۰ و ۱۸، ۱۷، ۱۶سعیدی محدود شده است و همچنین با مناطق 

شهرداری تهران با استقرار در حوزه  ١٩منطقه همجوار شده است. 

 ای داشته و برخی از عناصرورودی جنوب غرب تهران، جایگاه ویژه

طرح  در ۱۹لذا منطقه ساختاری شهر را در خود جای داده است. 

 .)۱شکل ( گذاری شدالمللی پایتخت نامعنوان دروازه بینتفصیلی به

محالت بافت فرسوده به لحاظ منشا سکونت روستایی  در بیشتر بناها

و جایگاه نازل اقتصادی خانوارها، همچنین عدم نظارت بر 

ایدار و بدون رعایت حداقل استاندارد وسازها، به صورت ناپساخت

بودن مالکیت اراضی، فرسودگی و اند. اوقافیشهری شکل گرفته

-نوسازی غیراصولی را تشدید کرده که تنها با اجرای مشارکتی طرح
پذیری های سازمان نوسازی تحققهای نوسازی و تجمیع و حمایت

ت حالوضعیت بافت فرسوده م نماید.طرح را تسهیل و تسریع می

تهیه شده است  ۱۹تهران توسط شهرداری منطقه  ۱۹منطقه 

[Movahedi et al., 2015] مساحت و جمعیت بافت فرسوده .

 عنوان شده است.  ۱منطقه مطالعاتی به تفکیک محالت در جدول 

 
 ١٩قه جمعیت و مساحت بافت فرسوده محالت منط )١ جدول

 مساحت جمعیت  نام محله

 (متر مربع) نفر) (تعداد

 ١١٣٣٥٤ ٧٨٨١ بهمنیار

 ١٣١٧٣٧ ٩٤٢٢ اسفندیاری

 ٣٢٩٦٦٦ ٢١٩٦٤ آباد شمالیخانی

 ٧٤٥٣٤ ٤٦٦٢ آباد جنوبیخانی

 ٢٩٧٢٠٢ ٢٤٥٥٤ شریعتی شمالی

 ٩٣٨٩٢ ٧٥٢٦ شریعتی جنوبی

 ٣٢١٥٨ ٢٨٣٩ آباد شمالیعبدل

 ٤٨٨٥٠ ٣٧٦٢ آباد جنوبیعبدل

 ٤٥٨١٢٠ ٣٠٣٥٦ آبادنعمت

 ١٠١٦٥١ ٢٥٨٥ شهید کاظمی

 ١٦٠٤٥٠ ٧٥١٦ دولتخواه

 ٢٥٢٨١ ١٣١١ آباداسماعیل
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هایی مانند: تراکم جمعیتی باال، تهران دارای ویژگی ۱۹منطقه 

کارگیری مصالح غیراستاندارد در ساخت قطعات کوچک مسکونی، به

 ناهمگن و اکثراً  یهابنا، فرسودگی و فشردگی بیش از حد، محله

های فراشهری درآمد و مهاجر و وجود کاربریفاقد هویت، ساکنان کم

های مختلف از جمله: کوره دالیلدر منطقه، گسیختگی کالبدی بنا به 

و  بارمیدان مرکزی میوه و تره ،بزرگراه شهید تندگویاندر  آجرپزی

مراه سایر . وجود موارد یادشده به هاست بافت این منطقه درغیره 

عوامل مرتبط ساکنان منطقه را با مشکالتی مواجه ساخته است که 

بودن امنیت شهری در منطقه و وجود احساس از آن جمله پایین

رفع در حال حاضر . ,Barmaki] [2010استناامنی در بین ساکنان 

توجه به نقش موثر آن در حفظ و  های یادشده بابافتمشکالت 

های مهم مسئوالن شهری و ولویتاحیای کالبد شهر، در ا

فاده تا با است گرفته است،مندان و متخصصین شهرسازی قرار عالقه

منظور بهسازی و ساماندهی بافت یادشده های مهمی بهاز آن گام

. درصد محالت تخریبی، نوساز و در حال ساخت منطقه برداشته شود

از همچنین سهم هر یک  عنوان شده است. ٢تهران در جدول  ١٩

عنوان شده است  ۲تهران بر اساس درصد در شکل  ۱۹نواحی منطقه 

و  ۲، ۱که بر این اساس بیشترین بافت فرسوده به ترتیب در نواحی 

 .[Movahedi et al., 2015]وجود دارد  ۳

 

 بر حسب درصد)( های فرسوده مصوبوضعیت کلی بافت) ٢ جدول

 در حال ساخت نوساز تخریبی های فرسوده مصوبمحله بافت

 ٦٫١ ١٤٫٧ ٢/٧٦ دولتخواه

 ١٣٫٣ ١١٫٧ ٠/٧٥ آباد شمالینعمت

 ٠/٥ ٠/١٣ ٠/٨٢ آباد شرقینعمت

 ٢٢٫٤ ٦/٩ ٠/٦٨ آباد غربینعمت

 

 

 
 نشهرداری تهرا ١٩موقعیت جغرافیایی منطقه ) ١ل شک

 

 
  به تفکیک نواحی ۱۹منطقه نقشه وضعیت بافت فرسوده ) ۲ شکل
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 هایافته

 یرآیند بررسی عوامل بیرونی مواز فرآیند ارزیابی عوامل درونی با ف

بندی نقاط قوت، ضعف و همچنین نتایج حاصل از اولویتت. اس

ه که در گرو دادارزیابی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی نشان 

ترین نقاط قوت در این از مهم ٧٥/٠با امتیاز نهایی  S4 ،نقاط قوت

ی اجتماعی یعنی نادیده انگاشتن نیروها W1. همچنین بودبافت 

عنوان های اجرایی و مصوب مربوط به بافت فرسوده بهدر طرح

ترین عامل ضعف در این بافت فرسوده مشخص شد. بر اساس مهم

 ٩٩/٣محاسبات انجام شده، جمع نمره نهایی عوامل درونی برابر با 

. این نمره به این معنی است که این منطقه با توجه به شرایط بود

تواند از نقاط قوت خود برای غلبه بر نقاط مختلف ساختاری می

 ).٣استفاده کند (جدول  )٩١/٣( ضعف یا تهدیدها

و  شد ها و تهدیدها شناسایی، فرصتارزیابی عوامل بیرونی در گام

 یرا. این مرحله بگرفتند در سطر ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی قرار

افت که بپردازد ها و تهدیدات به توصیف محیطی میتعیین فرصت

اقتصادی، اجتماعی،  یروست. در این رابطه، رخدادهابا آن روبه

 یهاتکنولوژیکی و مدیریتی همراه با ماهیت و موقعیت گروه

د به توانننفع نظیر شهروندان و سایر عوامل درگیر که میمختلف ذی

 ،مورد نظر منفعت یا زیان برساند همیزان زیادی در آینده به محدود

 یکلی عوامل بیرونی شامل نیروها وند. به طورشارزیابی می

 ، قانونی وی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و دولتی، نهادیاقتصاد

ها و تهدیدها بندی فرصتحاصل از اولویت در بحث ت.محیطی اس

وان ت، میو همچنین ارزیابی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی

ساماندهی بافت  امکان مشارکت مالکین دریعنی  O9به فرصت 

اشاره کرد که  فرسوده از طریق اعطای تسهیالت مالی و اعتباری

این مورد حاکی از وجود انگیزه بازسازی . را داشتباالترین امتیاز 

بافت ابنیه فرسوده و نیز تمایل ساکنین این محالت به فرآیند 

بهسازی است که فرصت مناسبی برای ارتقای انگیزه و جلب حمایت 

در آخرین رای اقدامات بازسازی است. از سوی دیگر، ساکنین ب

 T5به گروه تهدیدها پرداخته شد که  ٣قسمت در جدول 

رین با باالت) سازیانگاشتن نقش مردم در مشارکت و تصمیمنادیده(

که حاکی از عدم توجه به نظرات ساکنین  امتیاز در اولویت قرار گرفت

 ان تهدید است.عنوو حمایت آنها از فرآیند بازسازی به

نهایی عوامل بیرونی در این  امتیازاتبر اساس محاسبات، مجموع 

 یفرارو ی تهدیدها اختالف کمی باکه  بود ٧٣/٣ منطقه برابر با

با ). ٣جدول ( داشت ١٩های فرسوده منطقه ) بافت٧٦/٣نوسازی (

امکان مشارکت مالکین در ساماندهی بافت ، ٤توجه به جدول 

عطای تسهیالت مالی و اعتباری، ایجاد فرسوده از طریق ا

 عنوان حلقه واسط بین مردم و دولت،ای بههای محلهشورایاری

یزی رایفای نقش مشارکتی با نهادهای غیردولتی در مدیریت و برنامه

ساختار پیچیده سیستم فعال شهری و توجه مدیران و و  شهر

وزنی به ترتیب با امتیاز  متولیان شهری به این نوع ساختار

محسوب  ١١ها در منطقه ترین فرصتاز مهم ٦٩/٠،٦٧/٠،٤٥/٠،٣٧/٠

که نقش توانمندسازی ساکنین  بودشوند. این موارد بیانگر آن می

بسیار مهم در  عاملیاین محالت از طریق اعطای تسهیالت بانکی 

 است.بافت فرسوده منطقه مطالعاتی  یبهساز 
گاشتن نقش مردم در نادیده ان، ٣همچنین با توجه به جدول 

عدم توانایی مالی ساکنان برای نوسازی و ، سازیمشارکت و تصمیم

ابهام در ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به ساماندهی ی، بهساز 

به ترتیب با  عدم آگاهی نسبت به حقوق شهروندیو  نمای شهری

ترین تهدیدات در این مهم ٣٩/٠و  ٤٦/٠، ٦١/٠ ،٧٢/٠ترکیب وزنی 

ترین عامل در گروه تهدیدات، آیند. مهمبه شمار می منطقه

 . بودندانگاری مشارکت مردمی در فرآیند بهسازی نادیده

دوام در دوام و کمدر بین نقاط تهدید "استفاده از مصالح بی

بودن دهنده نامناسبنشان ٢٩/٠های محله" با امتیاز ساختمان

 ١٩فرسوده منطقه  در بافت محالت مصالح و نیز عمر کلی ساختمان

رم تو ناپایداری در قیمت مصالح ساختمانی و. از سویی بود تهران

ه در نتیج در مقیاس کشور که موجبات فشار مالی بر سازندگان و

شود، باعث شده که در مواردی وسازها میماندن ساختموجب ناقص

ح اند از مصالکه ساکنین اقدام به بهسازی ملک خصوصی خود نموده

وساز ترویج ساخت ب استفاده کنند که این امر سببنامناس

ها بخصوص در مقابل پذیری ساختماننامتناسب و توسعه ریسک

 مخاطراتی همچون زلزله است.
 

های فرسوده شهری ابعاد مختلفی دارد، هسازی و نوسازی بافتب

بنابراین راهبردها و راهکارهای آن نیز باید در ابعاد مختلف مطرح 

ها و پس از شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت، هدر ادام. شود

عوامل از یک  بندی هردهی و اولویتشده و ارزشتهدیدهای مطرح

ماتریس  تهران، ۱۹ درونی و بیرونی در زمینه بافت فرسوده منطقه

استخراج شد.  ،شدهراهبردهای پایدار بر اساس اهداف تعریف

ها ا و فرصتبا مقایسه نقاط قوت، ضعف، تهدیده SWOTماتریس 

 SO کند که عبارتند از، راهبردهایه مییچهار نوع راهبرد ارا

(Strengths opportunities) ،ST (Strengths threats) ،

WO (Weakness opportunities) ،WT (Weakness 
strengths) استخراج راهبردهای ممکن از طریق ماتریسی که از .

یرد گیابد صورت میل میتقابل و تعامل عوامل درونی و بیرونی شک

 ای تدوینو در نهایت راهبردهای معطوف به نقاط قوت باید به گونه

های محیطی آن به نحو مطلوب استفاده شود که بتوان از پتانسیل

 .)۴جدول ( نمود
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 شهرداری تهران ۱۹ بر بافت فرسوده منطقهعوامل موثر داخلی و خارجی  )۳جدول 

 رتبه امتیاز  عوامل

    درونی

 ۹ ۰٫۲۲ ؛بودن سابقه سکونت افراد و قیمت مناسب اراضیباال-S 1S :نقاط قوت
2S-۲ ۰٫۶۸ ؛اقتصادی و فرهنگی ساکنین بافت-های اجتماعیهمگرایی به دلیل شباهت 

3S-  ۱۰ ۰٫۲۱ ؛حدهای مسکونیساخت وا منظوربهحس رقابت بین ساکنین 

4S-۱ ۰٫۷۵ ؛بودن احساس تعلق به محله به دلیل مالکیت مسکنباال 

5S-۸ ۰٫۲۷ ؛های نامناسب در داخل بافت مسکونیکاربری فقدان 

6S-۴ ۰٫۴۴ ؛مسکونی وجبران کمبودهای ناشی از ریزدانگی بافت افزایش سرانه 

7S-۳ ۰٫۴۵ ؛واحد مسکونی و احساس تعلق به آن تقویت هویت محلی در نتیجه ساخت خودیار 

8S- ۵ ۰٫۳۸ ؛های خدماتی و اداری در منطقهکمی فاصله، بین واحدهای مسکونی در بافت با هسته 

9S-۶ ۰٫۳۱ ؛ارتفاع نسبتًا یکسان و کم واحدهای ساختمانی در بافت فرسوده 

10S- ۷ ۰٫۲۸ .نشینی ساختماناز عقب منظور رفع کمبودهای خدماتی ناشیایجاد فضاهای جدید به 

 ۱ ۰٫۶۰ ؛های مصوب و اجرایی مربوط به بافتنادیده انگاشتن نیروهای اجتماعی در طرح-W 1W :نقاط ضعف
2W-۹ ۰٫۲۶ ؛روهای پیوسته و مناسب در بافتنبود پیاده 

3W-۱۰ ۰٫۲۵ ؛کل ارگانیک بافتبودن قطعات به لحاظ طولی و عرضی به دلیل شآشفتگی سیما و منظر شهری و نامناسب 

4W-  عدم تمایل ساکنین این منطقه به تعامل با ساکنین بافت فرسوده در فضاهای گذراندن اوقات فراغت، آموزشی و

 ؛فرهنگی

۰٫۴۹ ۲ 

5W-۵ ۰٫۳۶ ؛وجود تبعیض در استفاده از خدمات شهر به دلیل تفاوت طبقه اجتماعی 

6W-۷ ۰٫۳۹ ؛ران در اطفاء حریق در واحدهای مسکونیهای ایمنی و مدیریت بحنبود سیستم 

7W-۸ ۰٫۲۸ ؛وجود رفتار مجرمانه و نابهنجار در نقاط خاصی از بافت 

8W-۳ ۰٫۴۸ ؛نشانی، پلیسبروز مشکالت فراوان در ارایه و خدمات امدادی از جمله دسترسی سریع به آمبوالنس، آتش 

9W-شی خیابان و چراغ مخصوص عابر برای گذر عابران پیاده از عرض معابر پیرامون کنبود یا کمبود تسهیالت الزم مانند خط

 ؛بافت

۰٫۴۶ ۴ 

10W-۶ ۰٫۳۴ .بودن منزلت اجتماعی و خودباختگی اجتماعی و افزایش محالت فقیرنشین با ورود مهاجرانپایین 

 بیرونی

 ۸ ۲۱/۰ ؛اینقش منطقه وجود کارکردهای خدماتی، حمل و نقل در محدوده بافت با-O 1Oها: فرصت
2O-۴ ۳۷/۰ ؛ساختار پیچیده سیستم فعال شهری و توجه مدیران و متولیان شهری به این نوع ساختار 

3O-۳ ۴۵/۰ ؛ریزی شهرایفای نقش مشارکتی با نهادهای غیردولتی در مدیریت و برنامه 

4O-۹ ۲۰/۰ ؛وسازمورد نیاز ساخت منظور تامین مصالحاستفاده از فضاهای باز اطراف و داخل محله به 

5O-۲ ۶۷/۰ ؛عنوان حلقه واسط بین مردم و دولتای بههای محلهایجاد شورایاری 

6O-۱۰ ۱۹/۰ ؛الحسنه)(وقف، خیریه، قرض حمایت مالی از طریق باورهای دینی 

7O-یت زمانی در رفع مشکالت آنها در های فرسوده و ارایه محدودتوجه به فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و فراغتی در بافت

 ؛قانون برنامه پنجم توسعه کشور

۲۹/۰ ۷ 

8O-منظور تامین خدمات، تاسیسات و تجهیزات شهری چون پارکینگ، فروشگاه، استفاده از فضاهای باز اطراف محله به

 ؛فضاهای فرهنگی فضای سبز

۳۲/۰ ۶ 

9O- ۱ ۰٫۶۹ ؛طریق اعطای تسهیالت مالی و اعتباریامکان مشارکت مالکین در ساماندهی بافت فرسوده از 

10O-۵ ۳۴/۰ .بودن جمعیتپتانسیل ایجاد مشارکت مردمی به دلیل جوان 

 ۱۰ ۲۰/۰ و غیره؛های اجتماعی از جمله فروش مواد مخدر، اعتیاد آسیب-T 1T: تهدیدها
2T-۳ ۴۶/۰ ؛ابهام در ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به ساماندهی نمای شهری 
3T-در نتیجه موجب  تورم در مقیاس کشور که موجبات فشار مالی بر سازندگان و ناپایداری در قیمت مصالح ساختمانی و

 ؛شودوسازها میماندن ساختناقص

۲۴/۰. ۸ 

4T-۴ ۳۹/۰ ؛عدم آگاهی نسبت به حقوق شهروندی 
5T-۱ ۷۲/۰ ؛سازیانگاشتن نقش مردم در مشارکت و تصمیمنادیده 

6T-۶ ۳۱/۰ ؛رسودههای فساز در امور مربوط به بافتگیر و تصمیمهای تصمیمگیری و فاصله زیاد بین دستگاهتعدد نهادهای تصمیم 

7T-۵ ۳۲/۰ ؛عدم توزیع عادالنه ثروت، قدرت، خدمات و درآمد 

8T-٢ ٦١/٠ ؛عدم توانایی مالی ساکنان برای نوسازی و بهسازی 

9T- ٧ ٢٩/٠ ؛ه محلهنیدوام در اغلب ابدوام و کمی و استفاده از مصالح بیرعایت نکات ایمنعدم 
10T-۹ ۲۲/۰ .به دلیل سطح پایین سواد عدم توانایی مالی ساکنان برای نوسازی و بهسازی 
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 swotدر قالب مدل  ١٩ راهبردهای نهایی بهسازی و ساماندهی بافت فرسوده منطقه) ٤جدول 
 استراتژی شرح

های فرسوده در این منظور مشارکت در ساماندهی و مقاوم سازی بافتت مالی بلندمدت و بدون بهره به ساکنین بافت بهاعطای تسهیال-

 .محالت

 .های فرسودههای حمایت از شهروندان در راستای بازآفرینی بافتکاربردن سیاستبه-

 ریزی با مردم انجام شود.نی به طوری که فرآیند برنامههدف ایجاد بسترسازی برای مشارکت مد افزایش تعامالت نهادهای مدنی با-

 همسایگی مجاور.در ها با واحدهای دیگر تقویت رفتارهای اجتماعی ساکنین بافت-

 بافت. کارآیی بهتر و اثربخشی بر برایایجاد فضاهایی با کارکرد فراغتی و عمومی -

 SO: تهاجمی

 های مرتبط با بافت.نظارت طرح های غیردولتی و مردمی در فرآیند تهیه، اجرا وانمندی از تسهیالت الزم برای مشارکت سازمبهره-

افزایش منزلت اجتماعی مردم بافت از طریق تعامل در فضاهای فراغتی و تغییر در نگرش افراد ساکن این محالت به بافت از طریق راهکارهای -

 فرهنگی و بازآفرینی.
 ه سیمای بصیرتی از طریق طرحی مناسب در بافت.ریزان شهری بتوجه مدیران و برنامه-
کارگیری فناوری نوین در رفع مسائل و مشکالت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی به برایسازی زمینه همکاری افراد ساکن در محله شهر فراهم-

 مردم ساکن در بافت فرسوده.

 WO: بازنگری

منظور کاهش رسانی آن به مردم بههای فرادست و اطالعبق با واقعیت در طرحو راهبردهای اجرایی و مشارکتی مطا ارگیری ضوابطکبه-

 های محیطی و انسانی.آسیب

 راه در مراکز ارتباطی بین محله و بافت فرسوده.ایجاد محورهای پیاده-

 ها.های عمومی در مراسمافزایش آگاهی و مشارکت در بین مردم با برگزاری جلسات و مشاوره

 ST: تنوع

نمودن نهادها منظور ساماندهی بافت فرسوده و ملزمدوین سند راهبردی و اعمال نظر نیروهای اجتماعی موثر در بازنگری قوانین و مقررات بهت-

 برای رعایت و اجرای آن.

 ها برای افزایش تعامالت.ریزی مشترک و پیوندنمودن کالبد فضایی محلهگیری از فضاهای عمومی، برنامهبهره-

 خواه.های عدالتریزیتاکید بر برنامه عادالنه خدمات با توزیع-

 گیر و تشکیل کارگروه متخصص در زمینه تسریع و نظارت بر امور مربوط به بافت فرسوده و اجرای آن.ساز و تصمیمکاهش نهادهای تصمیم-

و بهبود ایمنی بناها در برابر سوانح محیطی و  سازیهای مقاومهای شهری و اجرای برنامهطرح رعایت ضوابط استانداردهای شهرسازی در-

 مصنوعی.

 WT: تدافعی

 

 بحث

های فرسوده منطقه هدف این پژوهش، ارایه رابردهای بهسازی بافت

های احیای بافتتهران با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار بود.  ١٩

ین فرآیند ، اارزش افزوده قابل توجهی را در پی دارد عموماً ، فرسوده

 ساکن در بافت فرسوده نیز ینای طراحی شود که مالکد به گونهبای

 ینمالکصورت این  این چرا که در غیر ؛از این روش افزوده بهره ببرند

به  ،ای مناسب شهری را ندارندهسکونت در بافت توانایی الً که معمو

اعطای . بنابراین ای دیگر فرسوده منتقل خواهند شدهبافت

 برایو بدون بهره به ساکنین بافت  تسهیالت مالی بلندمدت

های فرسوده در این سازی بافتمشارکت در ساماندهی و مقاوم

های حمایت از شهروندان در راستای کاربردن سیاستبهو  محالت

 مندسازی ساکنین این محالتو نیز بهره های فرسودهبازآفرینی بافت

و بهسازی  از فرآیند بازسازی از جمله راهبردهای تهاجمی نوسازی

تهران است. در این راستا باید شرایط  ۱۹های فرسوده در منطقه بافت

همکاری بین نهادهای مدنی و ساکنین و ترویج همکاری و ارتباط 

های فرسوده و سایر محالت ایجاد شود. در واقع بین ساکنین بافت

طراحی شهری در این راهکار به نوعی نوسازی مشارکتی اشاره دارد. 

ی، های فضایل مربوط به کیفیتیبه مسا ی فرسوده صرفاً هابافت

 بایست به مباحثبلکه می، زیباشناسانه و معمارانه محدود نبوده

های اجرایی و عملکردی هم توجه سازمانمدیریتی و سازماندهی 

ها و تهدیدها و بندی فرصتحاصل از اولویت در بحث. داشته باشد

امکان ، زیابی عوامل بیرونیهمچنین ارزیابی حاصل از ماتریس ار

دارد. ا ر باالترین امتیاز مشارکت مالکین در ساماندهی بافت فرسوده 

این مورد حاکی از وجود انگیزه بازسازی بافت ابنیه فرسوده و نیز 

تمایل ساکنین این محالت به فرآیند بهسازی است که فرصت 

ات ممناسبی برای ارتقای انگیزه و جلب حمایت ساکنین برای اقدا

انگاشتن نقش مردم در مشارکت نادیدهبازسازی است. از سوی دیگر، 

ترین تهدید معرفی شده است. بر این عنوان مهمبه سازیو تصمیم

اساس، با وجود انگیزه و تمایل ساکنین به فرآیند بهسازی، متاسفانه 

گیری از سوی نهادهای مسئول نقش آنها در مشارکت و تصمیم

عنوان تهدیدی برای تواند بهه که این مورد مینادیده انگاشته شد

روند بازسازی باشد. در واقع در بسیاری از فرآیندهای بازسازی 

ود شهای فرسوده نقش مردم و مشارکت آنها نادیده انگاشته میبافت

و همین امر مانعی بر سر راه پیشرفت فرآیند بهسازی و عدم موفقیت 

و همکاران  آبادیملکیافته توان به آن است. در این زمینه می

[MokhtariMalekabadi et al., 2014]  .اشاره کرد 
 

ا ر  یمردم برای مشارکتسو بستر الزم  بايد از يک یمديران شهر 

يوند زمينه پ یهمگان یهافراهم نموده و با تشکيل جلسات و نشست

ديگر  یرا فراهم آورند و از سو یو اهال ینزديک ميان مديران شهر 

مختلف بپردازند. تجارب  یهانقش و وظايف خود در عرصه یبه ايفا

های فرسوده شهری، فرآیند و فعالیتی نشان داده که نوسازی بافت

ها، بخش بخشی بوده و بدون مشارکت دولت، شهرداریمیان

ا این نتایج ب .نیستخصوصی و حضور و مشارکت مردم قابل انجام 

 آبادیملک ،[Rasouli et al., 2018] و همکاران رسولیهای یافته
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 زادهمصیب، [MokhtariMalekabadi et al., 2014]و همکاران 

و  طاهرلوو  [MosayebZadeh & Abedini, 2012] عابدینیو 

 همخوانی دارد. [Taherlou & Jalilnezhad, 2017] جلیل نژاد

های فرسوده مربوط به بافت یکی از مشکالت در نوسازی بافت

ین ساکن دساکنین آن است. در واقع، اگر رویکر  فرهنگی و اجتماعی

 مرحله راین قبیل محالت، با مدیریت نوسازی همراه نباشد، طرح د

. در این راستا یکی از راهکارهای شدرو نخواهد اجرا با موفقیت روبه

تغییر در نگرش افراد ساکن این تهران،  ١٩نوسازی در بافت منطقه 

ی فرهنگی و بازآفرینی ذهنیت محالت به بافت از طریق راهکارها

های جلب مشارکت ساکنین محالت است. از سوی دیگر باید زمینه

کارگیری فناوری نوین در رفع مسائل و منظور بهو حمایت مردم به

مشکالت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مردم ساکن در بافت فرسوده 

شویق ت فراهم شود. به عبارت دیگر باید زمینه مدیریت مشارکتی برای

ن ای مردمنها از فرآیند بازسازی فراهم آید. آساکنین و جلب حمایت 

درک و احساس تعلق  یبه معن یمدن یاز قابليت توانمند محالت،

آنها  یبه محله برخوردارند. از نظر آنها با توجه به انگيزه موثر و آمادگ

 یضرور  ی، پيوند نزديک مردم و مديران شهر یپذير در مسئوليت

 یاعتمادآفرين توسط مسئولين شهر  یم دولت ايجاد فضااست. سه

و کنترل امور محله  یجمله نظارت اجتماعاز به صورت مختلف 

توسط دولت، وضع قوانين بازدارنده در مقابل مشکل عدم امنيت 

در محدوده، رفع تبعيض و رعايت  یشغل یها، ايجاد فرصتیاجتماع

با استقرار امکانات،  در نقاط مختلف شهر در رابطه یعدالت اجتماع

سالمت و بهداشت  یارتقا ی، بسترساز یها و خدمات شهر زيرساخت

توان به تحقیقات ها میدر تایید این یافته محله و غیره است.

و  یعقوبی، [AghaSafari et al., 2013]و همکاران  آقاصفری

و همکاران  اکبری ،[Yaghoubi & Shams, 2019] شمس

[Akbari et al., 2017] ،اصل رزاقیو  خوشقدم 

[Khoshghadam & Razzaghi Asl, 2016] ،و  مومنی

و همکاران  پوراسماعیلو  [Momeni et al., 2010]همکاران 

[Esmaeel pour et al., 2012] .اشاره کرد 

بدون  که عمدتاً تهران  ۱۹منطقه های فرسوده بافت وضعیت دسترسی

برخوردار است. محالت منظم اند، از ساختاری ناطرح قبلی ایجاد شده

های آباد از جمله بافتآباد و عبدلو محالت خالزیر، نعمت ۳ناحیه 

بست یا با بن ها،که اکثر معابر آنتهران هستند  ۱۹فرسوده منطقه 

. رعایت ضوابط و در دسته نفوذناپذیر قرار دارندمتر ۶عرض کمتر از 

های برنامههای شهری و اجرای استانداردهای شهرسازی در طرح

 سازی و بهبود ایمنی بناها در برابر سوانح محیطی و مصنوعیمقاوم

های تدافعی است که با توجه به نقاط ضعفی از جمله استراتژی

روهای پیوسته و مناسب در بافت، آشفتگی همچون فقدان پیاده

سیما و منظر شهری، بروز مشکالت فراوان در ارایه خدمات 

ه و نیز فقدان یا کمبود تسهیالت الزم مانند نشانی، پلیس و غیر آتش

بروز کشی خیابان و چراغ مخصوص عابرین، الزامی است. خط

ه خدمات امدادی از جمله دسترسی سریع به یمشکالت فراوان در ارا

ر د عنوان سومین نقطه ضعف و پلیس به نشانیآمبوالنس، آتش

بافت نامناسب در بسیاری از موارد به دلیل  ،(W8)منطقه مطالعاتی 

محالت واقع در بافت فرسوده است. تاکید بر استانداردهای 

شهرسازی و بهبود منظر شهری در این تحقیق با نتایج محققانی از 

و  [DavoudPour & NikNia, 2011] نیانیکو  داوودپورجمله 

همخوانی دارد. از  [Hoseini et al., 2013]و همکاران  حسینی

سایر محالت و دیگر نقاط شهر و نیز سویی دسترسی مناسب به 

تسهیل مداخله در بافت، از دیگر ابعاد تاثیرگذار بر فرآیند بهسازی 

 نظریو  رستمیبافت فرسوده منطقه مورد مطالعه است. 

[Rostami & Nazari, 2013] عنوان تاثیرگذارترین از این عامل به

 اند. هآباد یاد کردنقطه قوت در بازسازی بافت فرسوده شهر خرم

 ۱۹در منطقه های شهری خدمات و زیرساختبرخورداری از  وضعیت

تهران نامناسب است. به طوری که بر اساس مطالعات شهرداری، 

متر مربع بوده ۱۱۸۲۱۱۶تهران  ۱۹سرانه فضای سبز در محالت منطقه 

که از این میزان، تقریبًا هیچ درصدی از اراضی محالت واقع در بافت 

سبز اختصاص نیافته است. از سویی، مساحت  فرسوده به فضای

متر مربع است که در مقایسه ۸۳۲۰کاربری خدمات در بافت فرسوده 

) بسیار نامناسب ۳۰۵۴۷۹۹( ۱۹با مساحت کاربری خدمات در منطقه 

. وجود تبعیض در استفاده از خدمات [Barmaki, 2010]است 

قویت تبین ساکنین محالت با بافت فرسوده و سایر محالت سبب 

منزلت اجتماعی و خودباختگی  نقاط ضعفی همچون کاهش

شود. عدم تمایل ساکنین منطقه ساکنین این محالت میاجتماعی 

تهران به تعامل با ساکنین بافت فرسوده این منطقه، به خصوص  ۱۹

در استفاده از خدمات فراغتی سبب ترویج این خودباختگی و از 

ی و سرخوردگی ساکنین بافت های اجتماعزدن به آسیبسویی دامن

 ۱۹فرسوده منطقه  توزیع عادالنه خدمات در بافت شود.فرسوده می

ی عنوان استراتژی تدافعخواه بهریزی عدالتتهران با تاکید بر برنامه

تواند بر رفع نقاط ضعف تاثیرگذار باشد، مورد تاکید است. که می

رسانی آگاهی ،های مشارکت مردمیکارگیری شیوهاعتمادسازی و به

 هایهای فرسوده در خصوص طرح نوسازی بافتبه ساکنین بافت

توجه به ارایه خدمات و امکانات رفاهی  تسهیالت،فرسوده و اعطای 

تعریف جایگاه  ،های آتیهای شهری در طرحو همچنین زیرساخت

تقویت  ،های فرسوده در منطقه و شهرفعالیتی و اقتصادی حوزه

ارایه  ،ت منطقه با یکدیگر یا بافت مرکزی شهرارتباطات میان محال

ای و های نوسازی محلهضوابط تشویقی برای شرکت در طرح

عامل  تواندنفوذ در بافت که مینفع و ذیدرنظرگرفتن نقش افراد ذی

عنوان و بهسازی بافت فرسوده باشد، به محرک توسعه نوسازی

سازی بافت راهکارهای پیشنهادی دیگر در این تحقیق برای به

 تهران توسط نویسندگان پیشنهاد شده است. ١٩فرسوده منطقه 

همچون  افزارهایینرم از آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد

MAXQDA  و Atlas.ti استفاده با آتی پژوهشگران و شود استفاده 
 خبرگان با حضوری مصاحبه انجام باز و سئواالت هایپرسش از

 .نمایند اقدام توامان
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  ۱۴۰۱ بهار، ۲، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                        ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 گیرییجهنت

راهکارهای متناسب برای بهسازی، ساماندهی و رفع معضالت 

، وسعت و شدت آن متفاوت مسالههای فرسوده بسته به نوع بافت

 سالهماست. از این رو بایستی برای ارایه راهکارها مناسب به بررسی 

-و شناسایی ابعاد، وسعت و شدت آن پرداخته و عالوه بر آن زمینه
های فرسوده و نحوه ارتباط گیری بافتکلهای اولیه و علل ش

های مجاور را مورد تدقیق قرار داد. کالبدی و اجتماعی آن با بخش

از دوران پیدایش اولیه رشد نامنسجم و تهران  ۱۹محالت منطقه 

ای داشته است و مشکل بافت فرسوده در این محالت تنیدهدرهم

ذا با گردد، لمی بیشتر به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باز

 ،کردن آنهاهای حاصل از این پژوهش و مشارکتیاجرای استراتژی

 .شودمیزمینه توسعه، بهسازی و ساماندهی این محالت فراهم 
 

 موردی برای گزارش وجود ندراد.تشکر و قدردانی: 

 موردی برای گزارش وجود ندارد. های اخالقی:تاییدیه

از رساله دکتری نویسنده اول به این پژوهش برگرفته  تعارض منافع:

 راهنمایی نویسنده دوم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال است.

عادل گرجی (نویسنده اول)، نگارنده مقدمه/نگارنده  سهم نویسندگان:

)؛ الهام امینی (نویسنده دوم)، %۵۰بحث/تحلیلگر آماری/پژوهشگر اصلی (
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های این پژوهش توسط نویسندگان تهیه شده کلیه هزینه منابع مالی:

 است.
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