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ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪرﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺷﺘﺎﺑﺰده ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲِ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺷـﻬﺮي را ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ
ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ،ﻓﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري ﻧﻴـﺰ ﺑﻮﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ،
ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﭘـﻲ آن اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي
ﻓﺮﺳﻮده واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ -ﻛﺎﻟﺒﺪي آن ﻣـﻮرد
و ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺴـﺮﻳﻊ در اﻣـﺮ ﻧﻮﺳـﺎزي را ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﻮد.
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻃﺎﻳﻔـﻪ اي ،اﻧﺴـﺠﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺷﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﻔﻆ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻓﺖ ،ارزش زﻳﺴﺖ و ﺳﻜﻮﻧﺖ آن ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻧﺴﺒﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ – ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﺎوت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ و ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از ﺷـﻴﻮه
ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﻣﺪل  swotﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﻌﻒ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎع و ﻛﺎﻟﺒـﺪ،
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀﻌﻴﻒ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﻛﺎﻟﺒﺪي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد .ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي آن ﻫـﺎ در ﺗـﺪوﻳﻦ
راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺣﺎﺿﺮ در روﻧﺪ ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،اﻧﺴﺠﺎم ﻓﻀﺎي -ﻛﺎﻟﺒﺪي ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ،ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي

 -1ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ درﻳﺎﺑﺎري )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( mohit.map@gmail.com
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 .1مقدمه
تها
بافت فرسوده شهري به بافتهایی گفته میشود که در درون محدوده شهر و حاشیه آن شکل گرفتهاند .این بافت ت
ی و نیززز
ی و ایمنی ی
ل گیر ييي آنهاا و ش یار ططط زیستی ی
ی بررر شکل ل
ت فنی ی
به دلیل قدمت و یا فقدان برنامههه توسعههه و نظ را ت ت
ی و اتخاذذ
ی ازمق طا ععع زم نا ی ی
ی دربرخی ی
نابسامانیهای کالبدي -اجتماعی فرسوده شدهاند .تحرك باالي نظاممم شهرنش نی ی ی
سیاستهای توسعه کالبدي مبتنی بر رشد از پیرامون -نه از درون -از مواردي است که مانع از امروزین شدننن برخی ی
ی
از بافتهای دیروزین گردید که خود ارزش زیست وسکونت این بافتها را کاهش داد و موجبات نشست بخشی از
اقشار فرودست مهاجر در آنها تسریع و حرکات نوسازي را تضعیف کرد .بافتهای فرسوده بخش میانی در مجمو ععع
دربرگیرنده فضاهایی است که به لحاظ تاریخی به آغاز شهرنشینی در کشور طی سالهای فرآیند  2331تاا  345 1ب زا
ی نظممم
میگردند .این فضاها قبل ازتشدید شهرنشینی و شهرگرایی و تحقق طرحهاای ج ما ععع ش يره  ،،بههه طوررر نسبی ی
کالبدي -فضایی خودراباز یافتهاند .به عبارت دیگر ،این نوع از بافتها به طور نسبی ارزشهای اجتم عا ییی -فرهنگی ی
ی
دیروزین را در خود دارند و از حیث کالبدي نیز به طور نسبی از ارزشهای شهرسازي امروز ،تبعیت ممیکننددد .ایننن
دوعامل وجوهی است که در نسبت با این نوع بافتها میتواند برآیندي از دو نظاممم ق ید ممم و جدیددد در ح زو هههاای
اجتماع و فضا ،تلقی گردد ( .حبیبی) 75 3 79:1 1 ،
تجربه سالیان دراز در امر مداخله در بافتهاي فرسوده نشان گر این امر است که حرکت صرف بر م اد ررر برنامههه ریز ييي
کالبدي بدون توجه به جامعه ساکن ،پیشرفتی در امر نوسازي بافت فرسوده صورت نممیگیردد .بهس زا ييي و نوس زا ييي
ن و فضا ييي م رو د د
بافت هايفرسوده منزقه  10شهر تهران امري پیچیده است که نیاز به توجه ویژگیها ييي جامعههه س کا ن ن
ی ح کا ممم بررر فضاا و جامعهههی س کا ننن در بافتتت
مداخله دارد .در حال حاضر در نظریههای شهرسازي روابط اجتم عا ی ی
فرسوده ،جایگاه مهمی را در حوزه نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري نشان میدهد .در ایران اهمیتتت دادن بههه
این مسأ له سابقهی طوالنی نداشته و اغلب فرآیندهاي مداخله در بافتهای فرسوده بدون در نظر گرفتن ایننن مهممم و
بیشتر با اولویت قرار دادن مسائل کالبدي انجام میگرفته است .این امر به نوبه خود موجبات عدم موفقیت الزم را در
ف یادد
طرحها و پروژهها به همراه داشته است .در این پایان نامه تالش بر آن است تا بر خالففف رویکردها ييي مت راع ف ف
شده مداخله در بافتهای فرسوده ،مجموعهای از اقدامات با درنظر گرفتن دو مؤلفهی اصلی جامعه وفضا که به مثابههه
ت در این ن
ن
ل معضالت ت
ظرف و مظروف بافت محسوب میشوند صورت گیرد ،تازمینه برخورد منطقیتری و جهت حل ل
تها مبادرت شود
نوع از باف 
 .2مبانی نظری
مروري مختصر بر ریشههای تاريخي حفاظت ،نوسازي و بهسازي بافتهای قديمي ،بسياري از بحثهاای ادامههه دار
در مورد رويكردهاي مدرن در اين زمينه را آشكار مینماید .مفهوم مرمت و باززندهه س زا ييي ت خيرا ييي ابتداا زمینهههای
ت .در نيمههه اول قرننن
معمارانه داشته و دراصل از عالقه به نگهداري و احياي ساختما نهاي تاريخي اروپا آغاززز گشت ت
ت اف ادر ييي
ت و نظر اي ت ت
هجدهم توجه قابل توجه اي به تنوع فرهنگي و هويت ملي در شهرهاي اروپا يي مب وذ للل گشت ت
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ت
ی گ شت ت
خ ب دو ننن هنررر س حولر ههه رويكردها ييي مرمتتت معم را ی ی
ق ت يرا خ خ
چون وينكلمن و ميليزيا در مورد هنررر و م وفا ق ق
(فالمکی) 12 : 80 31،
بنابراين اولين رويكرد نسبت به حفاظت و بهسازي ،تعمير و ترميم بود كه توسط روشنفكران آن دوره بن اي ننن گ راذ ييي
شد .تغ يي ر سبکها ،رويكردها نسبت به احيا و باز زند هسازي بافتها و ساختمانهای ت خيرا ييي را تحتتت تأثثثیر ق ار ررر
ش واقععع بودد .ايننن
داد .كالسيسم در اواخر قرن هجدهم ايده تقليد را تشويق نمود كه در دوره رمانتيسيزم مورد چ لا ش ش
ِب روز بر اساس احترام به سبك اصلي نه فقط به داليل زيباي يشناسي بلكه به سبب اهميت بناا بههه
رويكرد جدي ِدِد با ِب
عنوان نمايش دهنده دستاوردهاي تاريخي كي

ملت مورد احترام و توجه بود (Jokilehto 1999,150),.

ل
ت و ن حاو ييي در مقابل ل
از سال ( 1960به و ژي ه از جنگ دوم جهاني به بعد) رويكردها به سمت توجه به مجموعه بافت ت
ت .وجودد ي ككك
رويكرد قبلي تغ يي ر پيدا كرد و بركل بافت با تمامي ساختما نها و آ اث ررر ت خيرا ييي درون آن تمركززز يافت ت
يك فيت معماري كلي يا تاريخي هم پيوند كه كي

ناحيه را مشخص ص
ط
ت ت خيرا ييي و ارتباط ط
ب دال براهميت ت
ص نما دي  ،،اغلب ب

اجتماعي با باقي شهر دارد .تغ يي رات عمده و فشارهاي مختلف بر شهرهاي تاريخي (بو ژي ه در اروپا) در نيمه دوم قرن
بيستم كه بوسيله اجتماعات ثروتمندتر و نيز انقالب در حمل و نقل وارد آمد ،،بطوررر افزاينددد ها ييي در ن اي ززز بههه هممم
حفاظت معماري و كالبدي و هم حفاظت اجتماعي-اقتصادي بود.

ت و اح اي ييي ش ره ييي سههه عين  تي
ن س نا  ،،حفاظت ت
ب يد ن ن

ف) وابستههه بههه هممم دارد :فيزيكي ،،فض يا ييي و اجتمعا ييي
(( (هدف ف

ط دارد ب ار ييي
( )orbasli,2000,25از نظر فيزيكي ،نوسازي و بهسازي با حفاظت بنا و نوع توسع هها ييي جديددد ارتباط ط
تضمين اينكه گذشته ،حال و آينده شهر براي خلق كي

ق ش نو ددد
واحد قابل تشخيص و تشخيص پ يذ ررر بههه هممم ملحق ق

چنان كه رشدپ آن بتواند ديده شود و بتواند ادامه يابد .اين مسائل مستلزم جستجو ب ار ييي بهبودد بافتها ييي ق ميد ييي و
یباشند.
آوردن آنها به استفادههای مدرن بوسيله وفق دادن آنها با شرايط جديد م 
تهای قديمي و كهن شهري
جدول ( )1سير تحوالت ديدگاهها و رویکردها نسبت به باف 
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تهای فرسوده بر اساس دورههای زماني از 950 1
تهای مختلف در مداخله باف 
جدول شماره ( :)2رویکردها و سیاس 

منبع( :حبیبی و مقصودی)1831 ،

 .3روش تجزیه و تحلیل
ش از
ن استتت کههه راهبردد ا خبرث ش ش
مدل  swotابزار برنامه ریزي تحلیلی و استراتژیکی است .منطق رویکرد م وکذ ررر این ن
ل ک ها ش ش
ش
طرفی باید قوتها و فرصتهاي سیستم را به حداکثر برساند و از سوي دیگر ض هفع اا و تهدی هد اا را بههه ح قاد ل ل
دهد .این منطق اگر درست به کار رود ،نتایج بسیار خوبی براي انتخاب و طراحی یک راهبرد اثربخش خواهد داشت.
(حکمت نیا و موسوي .) 293 : 85 31 ،در واقع ،تحلیل قوتها و ضعفها در محیط درونی و فرصتها و تهدیدها از محیط
یتوانددد یک ک
ک
بیرونی ،جریانی نظاممند است که به ارائه پشتیبانی براي تصمیم گیري میپردازد .از این رو این مدللل می ی
یو
ل داخلی ی
مرحلۀ اولیه از یک تحلیل با هدف نهائی ارائه دهد و به اتخاذ سیاستهای الزم براي تناسب میاننن عوامل ل
خارجی بپردازد (Kajanus, 2000: 718).با این وجود براي موفقیت در انجاممم روش  swotالزم اس تخانش هک ت    
خوبی در مورد وضعیت موجود و روندهاي حاکم وجود داشته باشد .از این رو تحلیل  swotدارای دو مؤلفههه اصلی ی
ی
به شرح زیر است:
یشوند.
الف) شاخصهای شرایط درونی ( :)IFASکه توسط نقاط قوت و ضعف در وضعیت موجود توصیف م 
ب) شاخصهای بیرونی ): (EFASکه از طریق تهدیدهاي موجود و فرصتهاي ناشناخته توصیف میشود.
یها
جدول ( )2ماتریس  swotو نحوه تعیین استراتژ 

منبع( :افتخاری .مهدوی)9 : 85 31 ،

 .4یافتههای پژوهش
ی کههه در
هدف این مرحله شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت داخلی محدوده مورد مطالعه است؛ یعنی جنبهه یا ی ی
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ن
یباشددد .از ایننن رو در این ن
دستیابی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده زمینههای مساعد یا بازدارنده دارد مددد نظررر می ی
قسمت از پژوهش ،نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدهای بهسازی و نوسازی بافتتت فرس دو هه منطقههه  41شهررر
یگیرند.
کالن شهر تهران شرح جدول شماره  4و  5مورد ارزیابی قرار م 
جدول شماره ( )3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE

رتبه

وزن

امتیاز

نقاط قوت ()S
2

0/ 09

0/ 18

 -تعلق خاطر اهالی بومی به فضاها و ساختار بناهای باارزش

2

0/ 09

0/ 18

 داشتن روحیه مشارکت و همکاری در زمینه بهسازی و نوسازی منطقه -تراکم کم طبقات و ظرفیت مناسب برای افزایش تراکم جمعیت و جلوگیری از گسترش افقی شهر

1

0/ 04

0/ 04

 -همبستگی اجتماعی بین اهالی بافت به ویژه حس قوم دوستی و اجتماع اقوام در کوچههای همجوار

1

0/ 04

0/ 04

 -قيمت نسبي پا يي ن زمين در منطقه

1

0/ 04

0/ 04

 -امكان جذب بيشتر ادارات دولتي

1

0/ 04

0/ 04

 -افزایش جرم و جنایت شهری و وجود آسیبهای اجتماعی و رفتارهای ناهنجار همراه با بیکاری و اعتیاد و..

1

0/ 70

0/ 70

 -گسیختگی بافت اجتماعی و فرهنگی و وجود گرههای مختلف قومی با قشربندی خاص اجتماعی

2

0/ 09

0/ 18

 -کمبود برخی کاربریها و خدمات (ورزشی ،فرهنگی ،فضای سبز)

1

0/ 04

0/ 04

 -پایین بودن قیمت زمین و مسکن و رهن و اجاره و بی توجهی ساکنان به احیاء ساختمانهای قدیمی

1

0/ 04

0/ 04

نقاط ضعف ()W

 -پایین بودن استحکام بناها در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله و).

1

0/ 04

0/ 04

 -نفوذپذیری سخت به داخل بافت و ناکارآمدی شبکه ارتباطی عبور و مرور

2

0/ 09

0/ 18

 -جذب گروهای مهاجرروستایی و اقشار تهیدست شهری دیگر نقاط شهر

1

0/ 04

0/ 04

 -نقل مکان ساکنان بومی با پایگاه اجتماعی اقتصادی باالتر و جایگزینی آنان توسط طبقات پایین اجتماعی و بروز اکولوژی شهری

1

0/ 04

0/ 04

یآید
تهای خرد و پراکنده در مورد افرادی که مسکن نامناسب یگانه سرمایه قابل اعتنای زندگی آنها به شمار م 
 -وجود مالکی 

1

0/ 04

0/ 04

 -بی اعتمادی به ارگانهای متولی شهر و مسئولین مدیریت شهری

1

0/ 04

0/ 04

 -نبود سیاستهای مدون برخورد به بافت فرسوده در چارچوب سیاستهای مدون توسعه اقتصادی -اجتماعی همه جانبه

2

0/ 41

0/ 18

جمع کل

1/ 83

1

منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره ( )4ماتریس ارزیابی و عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (فرصت و تهدید )EFE

رتبه

 -صرفه اقتصادی زیاد با بازسازی این بخش و اسکان جمعیت در آن نسبت به توسعه بخشهای بیرونی

1

0/ 06

 -ظرفیتهای نهفته مردم (تئوری مشارکت اجتماعی)

1

0/ 06

0/ 06

 -امکان ساماندهی فضا و کالبد

1

0/ 06

0/ 06

 -وجود تجربیات فراوان جهانی و داخلی در زمینه ساماندهی ،توانمندسازی و احیاء بافتهای فرسوده و قدیمی

1

0/ 06

0/ 06

 -استقبال و مشارکت دادن واقعی مردم در اجرای طرحها جهت ساماندهی سکونتگاههای آنان (مداخله مشارکتی)

1

0/ 06

0/ 06

 -محدود كردن مشاغل كاذب و غير رسمي و جذب گرو ههاي شغلي با تحصيالت باالتر

2

0/ 12

0/ 24

 -امکان الگو گرفتن از بناهای باارزش معماری در طراحی جدید

2

0/ 12

0/ 24

 -امکان استفاده از فنون و نوآوریهای جدید جهت پاسخگوی به نیازهای بافت

1

0/ 06

0/ 06

 -ادامه گریز ساکنان اصلی از منطقه

1

0/ 06

0/ 06

 -مداخله یک جانبه دولت و مسئوالن امر در فرآیند احیاء و ساماندهی محله بدون در نظر گرفتن رأی مردم

1

0/ 06

0/ 06

 -افزایش آلودگی زیست محیطی ناشی از متروکه شدن بناها و شبکه زیربنای

1

0/ 06

0/ 06

 -بروز فاجعه انسانی در صورت وقوع (زلزله و )...و عدم امکان کمک رسانی و سختتر شدن کار ساماندهی و توانمندسازی

1

0/ 06

0/ 06

 -باال بودن سطح فرهنگی و اجتماعی ساکنین و مقائمت آنها در برابر تخریب بنا

1

0/ 06

0/ 06

 -تراکم جمعیت بیش از توان منطقه در محله دوالب

1

0/ 06

0/ 06

وزن

امتیاز
0/ 06

تها ()O
فرص 

تهدیدها ()T

جمع کل

1

منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره ( )5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
شهای مطالعات ماتریس SWOT
بخ 

عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE

عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE

جمع کل

1/83

1/2
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 272فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره دوم ،بهار 6931

بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی جمع کل هر ستون محاسبه شده است .عدد هدمآ تسدب     
ی (فرصتتت و تهدیددد 1/2 )EFE
ل خ جرا ی ی
عوامل داخلی (قوت ،ضعف  1/83 )IFEاست و عدد بدس ماوع هدمآ ت للل للل
است .عدد  2/5به عنوان عدد متوسط در تجزیه و تحلیل مدل ( swotسوات) در نظر گرفته میشود و در نتیجهگیری ی
ی
عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEمیتوان گفت چون عدد بدست آمده کمتر از عدد  2/5است نشان دهن بلغ هد هه هههی
نقاط ضعف بر نقاط قوت است .و در نتیجهگیری عوامل خارجی هم (فرصت و تهدید  )EFEچون عدد بدست آمده
یتوان گفت که ب اسهب یار زز زززی و نوس زا ی ی
ی
تها است و م 
کمتر از عدد  2/5است نشان دهنده غلبهی تهدیدها بر فرص 
بافت فرسوده منطقه  41شهر تهران اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است.
یهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه  14شهر تهران
جدول شماره ( .:)5استراتژ 
نقاط ضعف W

نقاط قوت S
یهای تهاجمی SO
استراتژ 
−

تهاO
فرص 

یهای بازنگری WO
استراتژ 

مشارکت دادن واقعی مردم در طرحها و برنامههای مربوط به احیاا

و ساماندهی در ابعاد مختلف؛
−
−
−

−

فرآهم آوردن تخفیف مالیاتی برای مالکین ابنیه در جهت بهسازی و

نوسازی؛

باال بردن انگیزه ساکنین جهت باال بردن مدت اقامت در منطقه؛

−

تالش در جهت بهبود ارزشهای بصری و زیباسازی محیط کالبدی؛

توانایی مالی جهت احیای مساکن خود؛

تقویت نهادهای اجتماعی و  NGOها در محله به منظور باال بردن

مشارکت مردم در امور مربوط به منطقه

−
−

ت عدممم
ن بههه علت ت
دادن وامهای کم بهره و طوالنی مدت بههه م یکلا ن ن
جذب سرمایه گذاری جهت باسازی بافت؛
تالش در جهت حل موانع و مشکالت و قوانین دست و پا گیر که

یگردد؛
تها م 
مانع از سرعت بخشیدن ،نوسازی و بازسازی این باف 
تهدیدها
T

یهای تنوعی ST
استراتژ 

یهای تدافعی WT
استراتژ 

 −تالش در جهت استقرار زیرساختهای اقتصادی در جهت ت
ت اف یاز ش ش
ش

−

غلبه بر ريز دانگي بافت از طريق تجميع و نوسازي به كمك تر يك ب

اشتغال و کاهش فقر در محلهها؛

كالبد و فضا و بازيافت زمين

ی س زب ،،
ت ماننددد فضای ی
ت فراغت ت
 −گسترش کاربریهای مرتبط با اوقات ت

−

فرهنگی ،ورزشی و...؛

 −تخفیف عوارض نوسازی برای ساختمانهای با مصالح بی دوام؛

 −ترویج بیمه ساختمانها خصوص ّاّا برای کاربری عمومی (برگرفتههه از

ق تجهيززز آن بههه ش کب ههههاای زيرس تخا ييي
ايمن سازي منطقه از طريق ق

پيشرفته.
−

تدوين ضوابط ،برنامهها و طرحهای باززنده سازي و مرمت بافت در

بخشهای ارزشمند تاريخي

سند برنامه چهارم)

منبع :یافتههای پژوهش

 .5جمع بندی و نتیجهگیری
كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته ويا درحال توسعه در برههای از زمان با پديده افزايش جم يع ت شهرنشين مواجههه
ت
بوده ويا خواهند بود .كشورهاي درحال توسعه كه غالب ًاًا در دهههای اخير با اين پديده روبرو شدههاند ،،باا مش الك ت ت
خ شهرنش ني ييي كش اهرو ييي
خ شهرنش ني ييي در آنهاا بيشتررر از نرخ خ
بيشتري دراين عرصه مواجه هستند چرا كه از يكس رنو خ خ
توسعه يافته در دوران اوج شهرنشيني است واز سو يي ديگر اكثر قريب به اتفاق چنين كش ياهرو ييي باا كمبودد ش يد ددد
ل
منابع مالي مواجهاند .اين امر با توجه به به هزينه بر بودن طرحهاي معمول توسعه شهري ،اين كش هرو اا را باا معضل ل
ب
ن زيررر س هتخا اا ي مناسب ب
اساسي مواجه كرده است .از مهمترين پيامدهاي چنين روند شهرنشيني دركنار عدممم ت یمأ ن ن
ت كههه
شهري براي ساكنين ومهاجرين شهرها ،بوجودآمدن بافتهاي نامنظم وفرسوده پيرامون شهري ودرون شهري است ت
معضالت متعدد :اجتماعي ،فرهنگي واقتصادي را بدنبال خواهد داشت .اين مساله در كنار تبديل شدن زمين بههه ي ككك
منبع كمياب اجتماعي در دهههای اخير باعث شده است كه استفاده بهينه از بافتهای فرسوده كه يكي از منابع اصلي
ش از  40هزارهكتاررر بافتتت
تأمین زمين درون شهري است اهميت ویژهای بيابد .درحاللل حاضررر دركشوررر ا اري ننن بيش ش

بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده372 ...

فرسوده شهري وجوددارد كه باتوجه به مشكالت متعدد بيان شده براي بافتهاي فرسوده خصوص ًاًاًاًا زلزلههه خيززز ب دو ننن
ايران اين مساله تبديل به تهديدي انساني ،اجتماعي واقتصادي براي شهرها وكالن شهرها شده است .لكننن باا درنظررر
گرفتن اين امر كه تنها راه حل خروج از بسياري از معضالت كالن ش هره اا احياا وبازس زا ييي بهينههه بافتها ييي فرس دو هه
ت اعماللل سياس اهت ييي ص يح ححح
شهري است ،میتوان اين مساله فرصتي ارزشمند نيز قلمداد گردد ،فرصتي كه درص رو ت ت
شهري م 
یتواند تحولي اساسي را درجهت توسعه پايدار شهري در پي داشته باشد.
بافت مسكوني منطقه  41کام ًالًال ريزدانه ،فشرده با نفوذپذيري نامطلوب ،ناپيوسته وبا توزيععع فرس گدو ييي ز داي  ،،يك فيت ت
ت
نيمه پايدار وتراكم ساختماني می باشد لذا بافت اين منطقه جزو بافتهاي مساله دار شهري بوده كه اين موضوع منجربه
ن انگ زي هه س ينكا ن ن
ن
توزيع وتوليد انواع آلودگیها در محيط ،كاهش ارزشهاي يك في بافت شهري ودر نهايت از بين رفتن ن
فعلي ومهاجرت اين گروه از ناحيه وجايگزيني اقشار كم درآمد وبي بضاعت اجتماعي شده است.

ت
با توجه به بررسی های انجام شده و تجزيه و تحليل اطالعات بافت فرسوده منطقه  41شهر تهران ،نتايج زير بدست ت
آمده است
عدد بدست آمده عوامل داخلی (قوت ،ضعف  1/83 )IFEاست و عدد بدست آمده عوامل خارجی (فرصت و تهدید
 1/2 )EFEاست .عدد  2/5به عنوان عدد متوسط در تجزیه و تحلیل مدل ( swotسوات) در نظر گرفته میش رد و دو
نتیجهگیری عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEمیتوان گفت چون عدد بدست آمده کمت ددع زا ر     2/5اس ناشن ت   
دهنده غلبهی نقاط ضعف بر نقاط قوت است .و در نتیجهگیری عوامل خارجی هم (فرص صصت و تهدیددد  )EFEچ نو
یت یارب هک تفگ ناو     
تها است و می ی
عدد بدست آمده کمتر از عدد  2/5است نشان دهنده غلبهی تهدیدها بر فرص 
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه  41شهر تهران اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است.
بافتهای منطقه  41شهر تهران از لحاظ جنبههای مختلف كالبدي ،اقتصادي و اجتماعي باا فرس گدو ييي فزایندههای رو
ل
برو است .در اين بافت به خاطر نبود انگيزه بهسازي ،تعمير و تجديد بنا به داليللل مختلف ييي چوننن( :ب دوبالا ننن حمل ل
ت زيررر بن ييا  ،،كممم
هزينه مصالح ساختماني ،دشواري ساخت و ساز (به خاطر كم عرض بودن معابر ،كمبود تأسيسات ت
ط ديگررر
دوام بودن مصالح سنتي مورد استفاده و ،)...پا يي ن بودن قيمت زمين و مسكن در اين محدوده نسبت بههه نقاط ط
شهر ،سخت گير بودن قوانين و مقررات ،ض يع ف بودن توان مالي ساكنان بافت و  ...از مهمترين عوامل افزايش شتاب
ت اف ار دد
ث مه رجا ت ت
فرسودگي و تخريب كالبدي بافت به حساب میآیند .بنابراين فرسودگي بافت ،به نوبه خود د باعث ث
بومي و طبقات متوسط و باالي اقتصادي  -اجتماعي ساكن در بافت میگردد و در نتيجه در تسريع رونددد فرس گدو ييي
یکند و سبب از بين رفتن حيات شهري سالم در اين محدوده م 
بافت كمك م 
یگردد.
در حال حاضر بسیاری از بناهای تاریخی و مسکونی ،تجاری و اداری و  ...از فرسودگی برخوردارنددد و متاس ناف ههه بههه
دلیل عدم مشارکت دولت و شهرداری با ساکنان و مالکان منطقه  41شهر تهران رو به زوال است و اگر تا چنددد ساللل
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یشوند
تاریخی و همچنین بناهای مسکونی تخریب م 
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