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چکیده
بافتهاي فرسوده شهري که تحت تأثیر مدرنیزاسیون شتابزده ،جمعیت غیربومی بالتکلیف و ناهماهنگ با زندگی شهر ييي را بههه جا ييي
جمعیت بومی نشانده است ،عالوه بر ایجاد محیط فیزیکی ناخوشایند ،فضاي اجتماعی ناپایداري نیززز بوجوددد آورده اس ک ت ههههه ابتداا
ساکنین محدوده و سپس سایر مناطق شهر در معرض خطر آن قرار دارند .به همین دلیل ،نوسازي بافتهای فرسوده شهر ييي یکییی از
مسائل اساسی در حوزه شهرسازي میباشد .منطقه  21شهر ت ب هجوت اب ناره ه هت یخیرات بلق هکنیا ر ررررر ررررررررررران م ممیباشددد و از طرف اب ی   
فرسودگی بافتها رو به زوال است اگر تا چند سال آینده شهر اب و تسرد یزیر همانرب اب یراد

فتسا ا تکراشم زا هد و نانکاس        

مالکان و بر اساس طرح تفصیلی منطقه به ساماندهی بافتهای فرسوده در راستای ارتقا کیفیت زندگی شهروندان نپردازد بس زا یرای
آثار و بناهای تاریخی و همچنین بناهای مسکونی تخریب میش نو ددد .هد ففف از ایننن پ هوژ ششش بررسییی رویکرددد مش کرا تتت جویانههه در
نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده منطقه  21شهر تهران اس زا رظاح شهوژپ .ت صوت یدربراک عون یف یییی ییییییییی -تحلیلی م ممیباشددد و
اطالعات با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای جمع آوری شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان میباشددد و از
ی چنددد
روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای استفاده شده است و اطالعات یدست آمده با استفاده از و روشهاییی تص یم مممگیری ی
معیاره ،تاپسیس ،تحلیل شده است و نتایج نشان میدهد به منظوررر عمل تاي ييي نم دو ننن روي ككك رد مش نايوج تكرا ههههه در رونددد نوس زا ييي و
بهسازي بافتهاي فرسوده میتوان از فرآيند همكاري پايدار به عنوان روشي جامع استفاده نمود.

واژگان کلیدی :بافت فرسوده ،بهسازی و نوسازی ،منطقه  ، 12رویکرد مشارکتی

( -1نویسنده مسئول) abbasghorbani64@yahoo.com
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مقدمه
نوسازی بافتهای فرسوده در سالیان گذشته به گونهای عمل شده است که گویا شهرداری یا دولت ،خود یک تنههه و
ب و س نوک تتت م در ممم را
بدون مشارکت مردم قصد نوسازی بافتهای فرسوده ،آن هم از طریق تملک محلهاای کسب ب
دارد و تنها حق قانونی مردم واگذاری خانههای خود به قیمت روز و کوچ اجباری از محله ومنطقه خودد کههه س هلا اا
بدان تعلق خاطر داشتند و هویت اجتماعی خود را در آن جستجو میکردند .این نحوه عملکرد عالوه بر اینکه باعثثث
بروز مشکالت عدیده بهداشتی ،اجتماعی و زیست محیطی در این مناطق می گردید و باعث عدم موفقیت و بهسازی
بافتهای فرسوده میگردید .درصورتی که مشارکت شهروندان در بازسازی و بهسازی شهری میتواند نتایج مثبتی را
ف را
ی م ممیکنددد و رس دی ننن بههه هدف ف
ک ش نایا ی ی
به دنبال داشته باشد .جلب مشارکت مردم به سرعت بخشیدن امور کمک ک
یکند.
آسانتر م 

ی آن ،
ی و نوس زا ی ی
ت و بهس زا ی ی
فضاهای قدیمی و فرسوده شهرها از جمله مواردی است که مشارکت مردمی در مرمت ت
طی سالهای گذشته در ایران و جهان مورد تجربه و آزمون قرار گرفته است .در ایران مشارکت در این مناطق ش ره ی ی
ی
یو
ی و بخششش دولتی ی
طی چند دهه اخیر شکل منسجمتری به خود گرفته است .با توجه به عدم توان اقتصادی و م لا ی ی
عمومی برای سرمایه گذاری و مداخله ای فراگیر و مستقیم در مقیاس کل بافت فرسوده منطقه  12و به منظوررر خودد
یو
ی و خصووو ی متکی ی
اتکایی و خود ترمیمی کالبد فرسوده ،باید مبنا و اساس بر مشارکت مؤثر بخش مردمی ،دولتی ی
ی کههه آن شهررر س رپ ی ی
ی
استوار باشد .در اکثر شهرهای امروزی کشور میتوان ردپایی از وقایع و نیز دورههاای ت خیرا ی ی
نموده است را مشاهده نمود .ساماندهی و بهسازی وضعیت موجود بافتهای فرسوده منطقه  12شهر تهران میتوانددد
با اصالح سازمان فضایی منطقه از طریق اصالح شبکه دسترسیها ،اصالح کاربریهای مزاحم و یاا نوععع تغییررر نوععع
ت
کاربریها وتخصیص کاربریهای خدمات شهری مطابق معیارها و اس هدرادنات اا صور تتت گیردد .در نتیجههه مش کرا ت ت
ی از
واقعی وقتی میسر است که برنامه ریزان و مدیران ،اعتقاد درونی وجدی به مشارکت شهروندان داشته باشند .یکی ی
ت مش یعور ت ت
ت
تفاوتهای مهم بین سطوح مختلف مشارکت همین تفاوت نیات برنامه ریزان در برخوردد باا مش کرا ت ت
بخشی به طرحهاست؛ نه تأمین منافع شهروندان و پایدار محیطی میباشد .سطوح مختلف مشارکت از این جهت نیززز
با هم متفاوتند (رهنما) 387 1 ،
کتررر م ممیشویممم .در
ی نزدیک ک
هر چه نظر خواهی جدیتر و جامعتری از شهروندان صورت گیرد ،به مشارکت واقعی ی
سطوح مشارکت ،هر چه نظارت بیشتر و جامعتری از جانب مردم در تمام مراحل تهیه و اجرای طرح وجودد داشتههه
باشد ،به مشارکت واقعی نزدیک می شویم .معیارها و نیت اصلی برنامه ریزان ،نگاه مشارکت وپشتوانه فک یر  ،،وجههه
فکری وفلسفی مفهوم مشارکت را معنا میدهند .لذا باید به دنبال راهکارهایی به منظور بهسازی شهری باا تأکیددد بررر
ت زن گد ییی ش ره ی ی
ی
توانمندسازی و مشارکت افراد این اجتماعات در برنامههای بهسازی بود تا عالوه بر افزایش کیفیت ت
ی ف هار ممم
ط ش ره ی ی
مضرات ناشی از رشد بی برنامۀ آنها برای کالن شهرها را کاهش داده و زمینه را برای تحقیق محیط ط
کرد (شریف زاده.) 15 : 388 1،

رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی209 ...

بنابراین میتوان گفت بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده مناطق مرکزی شهر تهران ،یکی از مواردی است
شهاایی
که در سالهای اخیر ،به آن توجه بسیار شده است .در کشور ما و سایر کشو هر اا نیززز در ایننن زمینههه پ هوژ ش ش
یباشد:
صورت گرفته است که به شرح زیر م 
 محمود توسلي در اثري با عنوان ((فضاي معماري و شهر ايراني در برابر غرب)) با بررسي سه دوره تاريخي دورانپيش از تسلط مدرنيسم يا نوگرا يي  /مدرنيسم  /سرگشتگي حاضر ،آگاهي عميق و معرفت به معماري و فضاي شهررر
ايراني همراه با خواست ملي را تنها راه حل شکوفا يي دوباره فضاي شهر ايراني و جلوگيري از اس لاحت ههه کالبد ييي آن
یداند (توسلي.) 37 : 1374 ،
م
 در ايران نيز دکتر سيد محسن حبيبي در اثر تاريخي خود با عنوان ((از شار تا شهر)) تغ يي ر ساختار شهررر ايران ييي ازدوره قبل از اسالم تا انقالب اسالمي را بررسي و تجزيه و تحليل مینماید .تقسيم بندي زماني محقققق در سههه مقطععع
زماني صورت گرفته است :قبل از اسالم /بعد از اسالم /دوره معاصر (حبيبي(. 1375 ،

 دکتر مهدي عزيزي در سال  1379در پژوهشي با عنوان ((تحليل فرآيند توسعه شهري معاصر در ا اري ننن)) بههه سيررریپردازد (عزيزي.) 37 - 46 : 1379 ،
تحول سياستهاي مداخله در بافتهاي کهن شهري م 
 در سال  1356دکتر محمدمنصور فالمکي در اثر ((باززنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي)) ضمن بررسي نظریههاو شخصيتها در سير تکاملي باززنده سازي بناهاي تاريخي روشهاي مت واد للل باززندهه س يزا  ،،روش بررس ييي بناها ييي
فرسوده در بخش معماري و پيوند با محيط و ...را مورد بررسي قرار داده است( .فالمکي) 1375 ،
 در سال  2003دکتر عليرضا بديع استاد ايراني دانشگاه بين المللي ايران در امريکا در پژوهشي با عنواننن ((توانمندددحهاای
سازي محلهای ،رويکردي جايگزين براي تلفيق سنت و مدرنيزم در بافتهاي ش ره ييي )) احکا ممم و ضو با ططط طرح ح
جامع و تفصيلي را به عنوان حکم اعدام بافتهاي سنتي محلههای قديمي برشمرده است.

ت ق يد ممم و
 در سال  0 38 1دکتر علي شماعي رساله دکتري خود را با عنوان ((اثرات توسعه فيزيکي شهر يزد بر بافت تراهکارهاي ساماندهي و احياي آن)) در دانشگاه تهران ارائه کرده است .هدف از اين تحقيق بررسي و تحليل اث ار تتت
توسعه فيزيکي ناموزون يا نامتعادل شهر يزد بر بافت قديم و ارائههه راهکارها ييي مناسب ب
ب در راس ات ييي توسعههه پايدددار
متعادل شهري است (شماعي(.0 38 1،

 در سال  1383محمدتقي رهنما يي و پروانه شاه حسيني در اثري با عنوان ((فرآيند برنامه ريزي ش ره ييي در ا اري ننن))انواع طرحهای توسعه را مورد ارزيابي قرار داده و ماهيت طرحهای بهسازي بافت قديم را دوگانه میداند (رهنم يا ييي
و شاه حسيني(.011 : 38 13،

 مضاف بر اين آثار در ايران پروژه هایی چون ((طرح حفظ و احياي بازسازي بافتهاي قديم شهري سمنان)) توسطططايرج عباس زادگان و راضيه رضازاده (  / ) 1386طرح (بهسازي و سازماندهي  4/7هکتار از اراضي شرق بازار اروميه)
توسط شيوا اسداللهي و سيد محسن حبيبي ((( / )0 38 1تحليل سناريوهاي توسعه کالبدي در بافتتت ق يد ممم ش ره ييي ))
توسط پروانه زندي در دانشگاه تربيت مدرس ( (( / ) 1381شیوههای ساماندهي در بافت فرسوده و ق ميد ييي )) توسططط

ابوالفضل مشکيني  /و توسعه کالبدي _ فضا يي

شهر سنندج با  GISتوسط کيومرث حبيبي انجام گرفته است.
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 مجيد غمامي در اثري با عنوان ((بررسي و نقد اجمالي طرحهای شهري)) مداخله دولت در روند رشددد و توسعهههل
شهرها را در دهههای اخير به وسيله ابزارها يي چون طرحهاي جامع ،تفصيلي و هادي مورد ارزيابي قرار داده و علل ل
ع ش ره ييي را در سههه زمينههه:
نارسا يي و عدم کفايت نظام موجود مديريت امور شهري به طور اعممم و طرحها ييي ج ما ع ع
ناهماهنگي طرحها با طبيعت و ماهيت شهر  /ناهماهنگي شهرها با شرايط اجتماعي جامعه  /نارس يا ييي نظا ممم موجودد
ینماید (غمامي(. 30 : 1371 ،
مديريت امور شهري ،ذکر م 

 ناصر مشهدي زاده در اثري با عنوان ((تحليلي از ویژگیهای برنامه ريزي شهري در ايران)) تالش کرده ش خان تتتل گ يري  ،،تکامللل و تغ يي ررر و تحوال تتت آن از دوره هاای
کلي از شهر و نظام شهري و شهرسازي در ايران ،روند شکل ل
ابتدا يي

پيدايش تا مقطع کنوني را به تصوير بکشد (مشهدي زاده( 1374 ،

ع شهررري را در ا اري ننن
 احمد سعيدنيا در پژوهشي با عنوان ((اندیشههای خام شهرسازي)) ش ور ععع طرحها ييي ج ما ع عش واقع ييي شهررر و شهرنش يني  ،،عد ممم
همزمان با منسوخ شدن آن در جوامع غربي ذکر کرده و عدم همخواني باا پويش ش
س طرحها ييي
ع ش ره ييي کههه اساس س
کارا يي عملي و مدل نظري بدون پشتوانه ...را به عنوان بحران الگوي طرحهاي ج ما ع ع
یکند( .سعيدي نيا) 21 : 1374 ،
یدهند ذکر م 
توسعه ايران را تشکيل م 
مبانی نظری
تا قبل از جريان ناشي از انقالب صنعتي ،تغ يي رات جوامع شهري بسيار نامحسوس بوده و به تبع آن کالبد شهرها نيززز
ی جد دي ،،
با دگرگوني قابل توجهي مواجه نبود .همگام با تغ اريي تتت اقتص دا ييي و اجتم عا ييي و فرهنگ ييي و فن وا ررریهای ی
بافتهاي شهري با تغ يي ر شکل و شالوده مواجه شد ،چرا که شهر نيز همچون ساير پدیدههای مصنوع انسان ساخت در
ت کههه در ط ييي آن
طول زمان دچار تغ يي ر و تحول و رشد و توسعه میگردد .اين توسعه فرآيند ييي پوياا و م واد ممم است ت
محدودههای فيزيکي شهر و فضاهاي کالبدي آن در جهات عمودي و افقي از حيث کميت ،افزايش و از حيث کيفي،
تغ يي ر می یابد .اگر اين روند سريع و بي برنامه باشد به ترکيب فيزيکي و مناسبي از فضاهاي شهري نخواهد انجاميددد.
در نتيجه سیستمهای شهري با مشکالت بسياري مواجه خواهد شد .محلهها و بافتهاي يک شهر از امکانات و عوامل
رشد مساوي در طول زمان برخوردار نبوده و نيستند .همين امر سبب بوجود آمدن تفاوتهاي آشکار در سيماي شهرها
ط
شده است .در حاليکه شهر توسعه يافته و پايدار شهري است که در حين رشد ،توسعه و ايجاد فضاي جديد ،ارتباط ط
منطقي و منسجمي بين فضاهاي جديد و قديم برق ار ررر نمايددد و يکپ گچرا

ت شهررر را حف ظظظ کنددد .ام زور ه ه
ييي و هويت ت

مهمترين مشکل در مورد رشد نا انديشيده شهرها فقدان نقشه و برنامه جامع اقتص يدا  ،،اجتم عا ييي و فرهنگ ييي ب ار ييي
توسعه شهرهاست( .حبيبي ) 15 ، 1386 ،در روند پويا يي فيزيکي شهر سيماي ظاهري محلههاای جديددد بههه شد تتت و
ی هندس ييي و
ت شببکهای ،خیابانننهای ی
سرعت تغ يي ر يافته و بافت غير هندسي و ارگانيک قديمي به تدريج توسط بافت ت
یشوند.
سلسله مراتبي و تناسب عرصه و اعيان با ضوابط و مالکهاي و ژي ه ،جايگزين م 

گرچه بافت فرسوده در گذشته به مقتضاي زمان داراي عملکردهاي منطقي و سلسلههه مراتب ييي بو هد  ،،ول ييي ام زور ه ه از
ت.
ن نيست ت
لحاظ ساختاري و عملکردي دچار کمبودها يي میباشد و آنگونه که میبایست پاسخگوي نيازها ييي س ينکا ن ن
هرچند موقعيت خاص اين مناطق در گذشته به خصوص شيوه زيست و معيشت ،باعث شکل گيري چنين بافته يا ييي
س
در شهرها شده ،ولي امروزه با تغ يي ر کارکردها و نگرشها لزوم رس گدي ييي بههه ايننن بافتهاا و س هدناما ييي آنهاا احساس س
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لو
ت کههه مس ئا ل ل
میشود .در واقع میتوان گفت بافتهای فرسوده شهری ،محالت فرسودهای در فضای ش ره ییی است ت
پیچیدگیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و شیوه خود را دارد .این محالت و بافتها از یک سو دارای ریشههای
ت فرسو گد ییی ش ید ددد ،نبودد
سکونتی ارزشمند با غنای فرهنگی ،اجتماعی و معماری است و از طرف دیگررر بههه جهت ت
بپ ریذ ییی در برابررر زلزله،،
دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی ،وجود مشکالت اجتماعی و امنیتی و آسیب ب
ی م رد ننن دارای مش الک
سیل و آتش سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرس زا ی ی

ی و زیررر
تتت رو بن یا ی ی

ساختی هستند( .همان)
دیدگاههای مختلف تحقق برنامههای بهسازي و نوسازي بافتهای فرسوده شهري به موارد متعدد ک دراد هراشا ی ههه هههه
برخي معتقدند ،با توجه به تجربه ژاپن و برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي ،برنامه تنظيم دوباره زمين بايد مورد د
توجه قرار گيرد و محلههای فرسوده ك ًالًال بايد تخريب و با طرح جديد و با رعايت توجيه اقتصادي براي ايجاد رغبت
و جلب سرمايه گذاران در قالب پروژههای كي پارچه ،نوسازي گردد.
برخي ديگر معتقدند ،بافتهای فرسوده شهري ،مملو از يادگارها و نمادها يي كه تعلق خاطر ساكنان را به همراه دارد.
برنامههای بهسازي و نوسازي ،بايد به اين موضوع احترام گذاشته و درصدد حذف نمادها و يادگارهاي مزبور نباشددد
و دولت و شهرداري كي

حها و پروژههای ساماندهي و روان بخشي اجرا نمايند.
سري طر 

دسته سوم معتقدند با رو كي رد توانمندسازي ساكنان و مالكان بافتهای فرسوده شهري وايجاد انگيزه در س اگدنزا ننن و
سرمايه گذاران ،دولت و شهرداریها بستر حمايتي و تشويقي الزم را فراهم نموده تا شاهد نوسازي ،مرمت و مق وا ممم
یتوان به جدول شماره ( )1اشاره نمود
سازي خودبخودي بود .در ارتباط با نظریههای رویکرد مشارکت جویانه م 
جدول شماره ( :)1نظریههای رویکرد مشارکتی
نظریه پرداز

نظریه

جیمز میجلی

ت واقعی ی
ی
میجلـی بـر پایـه پاسـخ دولتهـا بـه مشـارکت ،آن را به چهار شـیوه ضد مشـارکتی ،شـیوه مشـارکت هدایت شـده ،ش ویـ هه مش کراـ تتت فزاین هد  ،،ش ویـ هه مش کراـ ت ت
یشود.
تقسـیم میکند .درشـیوه ضدمشـارکتی ،هرگونـه مداخله ومشـارکت همگانـی که اهداف کالن سیاسـی ،اجتماعـی و اقتصادی حکومت را تهدید کند سرکوب م 

اس تاک       

اسـکات دیویدسـون در سـال  ، 998 1گردونـه مشـارکت را برای بحث مشـارکت شـهروندی طراحـی کرد .وی بـه س طـ وح چهارگانـه مشـارکت معتقـد اسـت کـه شـامل

دیویدسون

ی بییی آنهـاا
اطالع رسـانی ،مشـاوره ،مشـارکت و توانمندسـازی میباشد .در ایـن گردونـه متدهـای گوناگـون تحقـق امـر مشـارکت قـرار میگیرنددد کههه تق دـ ممم و تاخ رـ ی ی
وجود نـدارد.

دریکسل

قت یر ننن اطالع اـ تتت را در
دریکسـل مشـارکت را بـر سـه عامـل مبتنـی میداند- 1 :توسـعه بـا اولویـت سـاکنان محلی باشـد؛  -2مردم سـاکن در مح دودـ ه ه مداخلـههه دقیق ق
یپذیرند ،بیشـترین سـهم مشـارکت را در تصمیم گیـری دارنـد.
مـورد آن محـدوده داردن؛ - 3مردمـی کـه بیشـترین تاثیـرات را از مشـارکت م 

نظری ههههههه ه

ت عموم یـ  ،،مش رواـ ه ه عمومـییی و برنامهری زـ ی ی
ی
نظریـه میانجیگـری کـه بـه سـفارش دفتر معـاون نخسـت وزیر بریتانیا انجام شـد ،مشـارکت را بـههه گونههههاای مش کراـ ت ت

میانجیگری

مشـارکتی تقسـیم میکند و معتقـد اسـت کـه آنچه تا کنـون اتفـاق افتـاده مشـارکت عمومی اسـت و نـه برنامهریـزی مشـارکتی ..مشـارکت عمومی فرآیندی اسـتتت کـههه
توسـط برنامه ریـزان هدایـت میشود .برنامه ریـزان میکوشند از طریـق پیش بینـی و بـرآورد نیازهـای مردمـی بـه برنامهای متناسـب بـا سیاسـتهای ملـی برسـند .در این ن
ن
ط برنامههه
ق آن ،م درـ ممم از طرحییی کههه توسـط ط
شـیوه جریـان اطالعات عمدتًاًا از سـوی برنامه ریـزان بـه سـمت مـردم اسـت .مشـاوره عمومـی فرآیندی اسـت کـه از طریـق ق
یشوند و سـپس دعـوت میشوند تا نظـر خـود را در مورد طـرح از پیـش تدوین شـده بیـان دارند
ریـزان یـا دولـت تهیـه شـده ،آگاه م 

شر یییییییی ی

ن س طـ ححح نردب اـ ننن (محرومیـتتت از
ت اس دافتـ ه ه ک رـ د د .در پایینتریـن ن
مشـارکت شـهروندی را با تعبیر قدرت شـهروندی بهکارگرفت و برای آن از اس راعتـ ه ه نردباننن مش کراـ ت ت

ارنستاین

مشـارکت) شـهروندان هیچگونه قـدرت مشـارکتی نداردند .در مرتبـه بعـدی کـه ارنسـتاین آن را درمـان نام نهاده ،مشـارکت غیرصادقانـههه جهتتت توجیـههه برنامههه ریزی ی
ی
یگردد.
اتفاق میافتـد .پلههای دیگر اطالع رسـانی ،مشـاوره ،تسـکین ،شـراکت ،قـدرت تفویض شـده و اختیار شـهروندان را شـامل م 
منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

محدوده مورد مطالعه
هر چند بسياري از عناصر و فضاهاي شاخص و با يك فيت بافت قديمي در منطقه  12تهران در گذر زمان از بين رفته
است ،اما استخوان بندي موجود بافت كمابيش با استخوان بندي تاريخي بخش مركزي شهر انطباق دارد .منطقههه ، 12
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بخشهای «مركز تاريخي شهر تهران» را شامل میشود و به دليل استقرار بخش اصل ييي ز داي ييي از خ امد تتت (مق اي سسس
شهري و فراشهري تهران) ،در منطقه مذكور و نيز اختصاص سطوح وسيعي از اراضي ا قطنم ني هه ههه بههه ک برا ررریهای ی
ی
یتوان به عنوان مركز ثقل شهر تهران قلمداد كرد
فرامنطقه اي و سطوح باالتر ،منطقه  12را م 
بازار بزرگ تهران در حد فاصل چهار خيابان  15خرداد ،مصطفي خميني ،شوش و خيام ،مركز ثقل و ستون فق ار تتت
منطقه  12را تش يك ل میدهد ،و امتدادهاي منشعب از آن به خصوص به سمت جنوب و شمال با پذیرش فعالیتهای
اصلي ،استخوان بندي منطقه را تع يي ن میکنند .محورهاي خيام جنوبي و صاحب جمع با پذيرش فعالیتهای تج را ييي
ل
ن اس اوخت ننن بند ييي را تش يك ل ل
توليدي با مقياس فرامنطقه اي داراي پيوندهاي قوي با بازار هستند و بخش جنوبي اين ن
میدهند و با امتداد از طريق محورهاي شهيد ر جا يي و فدائيان اسالم به بزرگراه آزادگان میرسند .در بخش ش لام ييي
بازار ،فعالیتهای عمده تجاري اداري منشعب از بازار از طريق خیابانهای خيام ،ناصررر خسرووو و پامناررر بههه سمت ت
ت
ی فرامنطقههه اي
تهای ی
خيابان اميركبير و ميدان توپخانه تداوم مییابند .ميدان توپخانه يكي از نقاط عطف تمركز فعالیت ت
است و خیابانهای سعدي ،الله زار ،فردوسي و قوام السلطنه امتدادهاي اصلي و مكان استقرار فعالیتهای مهم منطقه
ت
یتواننن گفت ت
یگ در دد .بن نياربا  ،،م مم 
(از نوع تجاري توليدي و اداري حكومتي) است كه به خيابان انقال ببب منته ييي م مم 
ی اداري تج را ييي در
تهای ی
استخوان بندي اصلي منطقه  ، 12شمالي جنوبي است و از جنوب به شمال بر حجممم فعالیت ت
تهای تجاري فرامنطقه اي ،اضافه شده است (طرح تفصیلی منطقه ) 1385 ، 12
كنار فعالی 

نقشه شماره  -1موقعیت جغرافیایی منطقه  12شهر تهران
منبع :کریم پور و همکاران6931 ،
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نوع تحقیق از نظر هدف ،کاربردي است و از نظر روش تحقی فیصوت ق ی و 

یلحت لی     م ممیباشددد .ب مج يار عع ععع آوري

اطالعات پژوهش ،مطالعات کتابخانهای و میدانی انجام گرفته که ابزارهای مطالعات میدانی ،شامل مشاهده ،مص هبحا
و پرسش نامه بوده است .جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان شهرداریتشکیل میدهند .و برای تجزی لیلحت و ه   
اطالعات از تکنیک تاپسیس استفاده شده است.

یگیردد .در ايننن
در روش تاپسيس ،ماتريس  n ∗ mکه داراي  mگزينه و  nمعيار میباشد ،مورد ارز باي ييي ق ار ررر می ی
الگوريتم ،فرض بر اين است که مطلوبيت هر شاخص به طور يکنواخت افزايشي (يا کاهشي) است .بدان صورت که
ص کنندهه
بهترين ارزش موجود از يک شاخص نشان دهنده ايدهآل مثبت بوده و بدترين ارزش موجودد از آن مشخص ص
ت (ياا
ايدهآل منفي خواهد بود .همچنين شاخصها مستقل از هم هستند .در ضمن فاصله يک گزينههه از ا دي ههآل مثبت ت
منفي) ممکن است به صورت اقليدسي از (توان دوم) و يا به صورت مجموع قدر مطلق از فواصل خ يط (معروف به
ص هاا دارد (،Willis ،Hepu
فواصل بلوکي) محاسبه گردد ،که اين امر بستگي به تب دا للل و ج نيزگيا ييي در بيننن ش خا ص ص
يشود
 .)2005:526جهت بهرهبرداري از اين تکنيک ،مراحل زير به اجرا گذاشته م 
مرحله اول :تشکيل ماتريس دادهها بر اساس  nآلترناتيو و  kشاخص

... a1n 
... a2 n 
... . 
... . 
... amn 

a12
a22
.
.

am 2

 a11
a
 21
Aij =  .
 .
a
 m1

مرحله دوم :استاندارد نمودن دادهها و تشکيل ماتريس استاندارد از طريق رابطه زير:

aij
2
kj

r1n 
r2 n 
. 
. 
rmn 

...

r12

...
...

r22
.

...
...

.

rm 2

m

∑a

= rij

k =1

 r11
r
 21
Rij =  .
 .
r
 m1
n

مرحله سوم :تع يي ن وزن هر یک از شاخصها wi
بيشتر از وزن باالتري نيز برخوردارند.

بر اساس

∑w =1
i

صهاي داراي اهميت
 . i=1در اين راستا شاخ 
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wn r1n 
wn r2 n 
. 
. 
wn rmn 

...

w2 r12

...
...

w2 r22
.

...
...

.
w2 rm 2

 w1r11
w r
 1 21
Vij =  .
 .
w r
 1 m1

مرحله چهارم :تع يي ن فاصله  iامين آلترناتيو از آلترناتيو ايدهآل (باالترين عملکرد هر شاخص) که آن را با ) (A
*

نشان میدهند.

})

()

({

A* = max vij j ∈ J , min vij j ∈ j′
i

}

i

{

*A* = v1* , v2* ,..., vn

مرحله پنجم :تع يي ن فاصله  iامين آلترناتيو از آلترناتيو حداقل (پا يي نترين عملکرد هر شاخص) که آن را با ) (A
−

نشان میدهند.

})

()
} = {v , v ,..., v

i

i

−
n

مرحله ششم :تع يي ن معيار فاصلهاي براي آلترناتيو ايدهآل ) * ( Siو آلترناتيو ) (Si−

)

− v*j

∑ (v

= *Si

)

− v −j

∑ (v

= Si−

2

مرحله هفتم :تع يي ن ضريبي که برابر است با فاصله آلترناتيو حداقل ) (Si−

−
2

−
1

n

ij

j −1
n

ij

j −1

تقسيم بر ويتانرتلآ هلصاف عومجم      

نشان داده و از رابطه زير استفاده میشود:
Si−
*Si− + Si

= *Ci

*
*
(
0
≤
C
≤
1
)
C
i
i
در نوس .تسا نا
مرحله هشتم :رتبهبندي آلترناتيوها بر اساس ميزان  .ميزان فوق بين صفر و يک

در اين راستا  Ci* = 1نشان دهنده باالترين رتبه و Ci* = 0

A−

.
2

حداقل )  (Si−و فاصله آلترناتيو ايدهآل ) * ( Siکه آن را با ) *(Ci

({

A* = min vij j ∈ J , max vij j ∈ j′

نيز نشاندهنده کمترين رتبه است.
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یافتهها
اطالعات استخراج شده از پرسش نامه
سؤاالت
بي توجهي مديريت شهري به تجديد حيات مركزشهر و توجه بيشتر به مناظق شمالي
تهای فرسوده
مشارکت مردم و همراهی آنان با مسئوالن در راستای ساماندهی باف 
افزايش حس تعلق ساكنين و حفاظت و نگهداري آنها از اقدامات انجام گرفته درون بافت
تهای فرسوده
فقدان نظام برنامه ريزي و بودجه گذاري منسجم و به هنگام در راستای ساماندهی باف 
فرسوده يا ناكامل بودن شبكه زير ساختهاي شهري
افزايش سطح آگاهيهاي عمومي ساكنين منطقه به لحاظ اجتماعي و حقوقي
بي دوام و قديمي بودن ساختما نها و خطر تخريب در اثر زلزله
مسلط بودن الگوي جدا يي محل كار از محل زندگي
گسیختگی بافت اجتماعی و فرهنگی و وجود گرههای مختلف قومی
تقويت همبستگي اجتماعي و روحيه همكاري و همدلي ساكنان محلي
باالترين ميزان ساختمانهاي بي دوام و کم دوام در قياس با مناطق دیگر تهران
كندبودن آهنگ افزايش قيمت زمين و امالك مسكوني نسبت به كل تهران
گريز ساكنان قديمي و اصيل منطقه به ديگر نقاط شهر و جايگزين شدن مهاجران كم درآمد و مجرد در منطقه
ازدحام فعاليت ,جمعيت و خودرو در روز
شهای بافت تاريخي ارزشمند
ريزدانگي بافت ،فرسودگي و غفلت از ارز 

نه موافق و نه مخالف

کام ًالًال مخالف

مخالف

ت ع داد

0

0

53

96

55

درصد

0

0

26

47 /1

27

ت ع داد

0

0

37

97

70

درصد

0

0

47 /5

34 /3

81/1

موافقم

کام ًالًال موافقم

ت ع داد

0

0

31

129

44

درصد

0

0

15 /2

36/2

21 /6

22

ت ع داد

0

درصد

0

01/8

17

95

16

34 /8

46 /6

7/8

ت ع داد

0

0

درصد

0

0

01/8

ت ع داد

0

0

63

درصد

0

0

71/6

119

36

58 /3

30 /9

22

119

49

58 /3

24

ت ع داد

0

0

27

94

83

درصد

0

0

13 /2

46 /1

40 /7

ت ع داد

0

0

54

101

49

درصد

0

0

26 /5

49 /5

24

ت ع داد

0

0

41

102

61

درصد

0

0

20 /1

50

29 /9

ت ع داد

0

0

46

001

58

درصد

0

0

22 /5

49

28 /4

38

102

64

50

31 /4

ت ع داد

0

0

درصد

0

0

81/6

ت ع داد

0

0

44

1 08

درصد

0

0

21 /6

25/9

25
52/5

ت ع داد

0

0

26

109

69

درصد

0

0

12 /7

53 /4

33 /8

ت ع داد

0

0

51

104

49

درصد

0

0

52

51

24

ت ع داد

0

0

46

درصد

0

0

84
41 /2

52/5

74
63/3

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

با توجه به فرسودگی بافت فرسوده منطقه  12شهر تهران و بررسی آن با تاکید بر ساماندهی و بهسازی و نوسازی با
رویکرد مشارکت جویانه  15معیار از وضعیت موجود منطقه استخراج شده است که بعد از دادن امتیاز به معیارها 15
معیار را به اعداد استاندارد تبدیل کرده و فاصله هر معیار را تا حد ایده آل و غیر ایده آل تعیین نموده و در نهایت یه
یپردازیم.
رتبه بندی معیارها م 
جدول شماره ( :)2نتایج حاصل از معیارها بر اساس مدل تاپسیس

Di+

Di-

گسیختگی بافت اجتماعی و فرهنگی و وجود گرههای مختلف قومی

0.025279

0.040681

افزايش حس تعلق ساكنين و حفاظت و نگهداري آنها از اقدامات انجام گرفته درون بافت

0.033168

0.034943

بي توجهي مديريت شهري به تجديد حيات مركزشهر و توجه بيشتر به مناظق شمالي

0.028567

0.043845

ازدحام فعاليت ,جمعيت و خودرو در روز

0.033679

0.037171

كندبودن آهنگ افزايش قيمت زمين و امالك مسكوني نسبت به كل تهران

0.028523

0.043604

تهای فرسوده
فقدان نظام برنامه ريزي و بودجه گذاري منسجم و به هنگام در راستای ساماندهی باف 

0.032911

0.03319

بي دوام و قديمي بودن ساختما نها و خطر تخريب در اثر زلزله

0.018721

0.051976

گريز ساكنان قديمي و اصيل منطقه به ديگر نقاط شهر و جايگزين شدن مهاجران كم درآمد و مجرد در منطقه

0.022239

0.043312

فرسوده يا ناكامل بودن شبكه زير ساختهاي شهري

0.022877

0.042843

معیارها
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افزايش سطح آگاهيهاي عمومي ساكنين منطقه به لحاظ اجتماعي و حقوقي

0.027632

0.038061

مشارکت مردم و همراهی آنان با مسئوالن در راستای ساماندهی بافتهای فرسوده

0.0219

0.043369

مسلط بودن الگوي جدا يي محل كار از محل زندگي

0.029356

0.039055

باالترين ميزان ساختمانهاي بي دوام و کم دوام در قياس با مناطق دیگر تهران

0.024179

0.041767

تقويت همبستگي اجتماعي و روحيه همكاري و همدلي ساكنان محلي

0.026256

0.041787

شهای بافت تاريخي ارزشمند
ريزدانگي بافت ،فرسودگي و غفلت از ارز 

0.022007

0.048751

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

جدول شماره ( :)3نتایج حاصل از معیارها بر اساس مدل تاپسیس

CLi

TOPSIS

گسیختگی بافت اجتماعی و فرهنگی و وجود گرههای مختلف قومی

0.616752

7

افزايش حس تعلق ساكنين و حفاظت و نگهداري آنها از اقدامات انجام گرفته درون بافت

0.513027

14

بي توجهي مديريت شهري به تجديد حيات مركزشهر و توجه بيشتر به مناظق شمالي

0.605493

9

ازدحام فعاليت ,جمعيت و خودرو در روز

0.524641

13

كندبودن آهنگ افزايش قيمت زمين و امالك مسكوني نسبت به كل تهران

0.604548

10

تهای فرسوده
فقدان نظام برنامه ريزي و بودجه گذاري منسجم و به هنگام در راستای ساماندهی باف 

0.502108

15

بي دوام و قديمي بودن ساختما نها و خطر تخريب در اثر زلزله

0.735193

1

گريز ساكنان قديمي و اصيل منطقه به ديگر نقاط شهر و جايگزين شدن مهاجران كم درآمد و مجرد در منطقه

0.660738

4

فرسوده يا ناكامل بودن شبكه زير ساختهاي شهري

0.6519

5

افزايش سطح آگاهيهاي عمومي ساكنين منطقه به لحاظ اجتماعي و حقوقي

0.57937

11

مشارکت مردم و همراهی آنان با مسئوالن در راستای ساماندهی بافتهای فرسوده

0.66447

3

مسلط بودن الگوي جدا يي محل كار از محل زندگي

0.570886

12

باالترين ميزان ساختمانهاي بي دوام و کم دوام در قياس با مناطق دیگر تهران

0.633349

6

تقويت همبستگي اجتماعي و روحيه همكاري و همدلي ساكنان محلي

0.614131

8

شهای بافت تاريخي ارزشمند
ريزدانگي بافت ،فرسودگي و غفلت از ارز 

0.688986

2

معیارها

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

یتوان نتیجه گرفت که معیار بي دوام و قديمي بودن ساختما نها و خطر تخريب در اثر
بر اساس یافتههای پژوهش م 
زلزله با امتیاز (  )0 .735193توانسته است رتبه اول را به خود اختصاص دهد .معیار ريزدانگي بافت ،فرسودگي و
غفلت از ارزشهای بافت تاريخي ارزشمند توانسته با امتیاز (  )0 .688986توانسته است رتبه دوم را به خود
تهای
اختصاص دهد و سایر معیارها چون مشارکت مردم و همراهی آنان با مسئوالن در راستای ساماندهی باف 
فرسوده ،گريز ساكنان قديمي و اصيل منطقه به ديگر نقاط شهر و جايگزين شدن مهاجران كم درآمد و مجرد در
نترین رتبهها قرار بگیرد.
منطقه ،فرسوده يا ناكامل بودن شبكه زير ساختهاي شهري و  ...در پایی 
نتیجه گیری و دستاوردهای پژوهش
مشكالت بافتهاي فرسوده درشهرهاي بزرگ همواره يكي ازدغدغه ها ييي م در ممم وم اريد ننن ش ره ييي بوده ه است ،،ز ري اا
ل
سكونت وكار دراين نوع بافتهاي شهري هرگز بازدهي مطلوب را ندارند واستاندارهاي مسكن زندگي درآنهاا ب يلد ل ل
فرسودگي شديد يا نسبي بسيار پایینتر از قسمتهاي ديگر شهر میباشد .يكي از علل اصلي مشكالت بافت قـديم در
ا ـثك ر نقاط دنيا عدم انطبـاق بافـتهـاي قـديم بـا نيازهـاي امروزي میباشد .خصوصـًاًا از نظـر كالبـدي ،ا ـي ن بافتها به
دليل فرسودگي و تنگي معابر ،امكان دست يابي به خدمات و تسهيالت جديد را ندارند.

مشكالت اصلي اينگونه بافتها بهنگام مخاطرات طبيعي بروز میکند كه بايد توجه مسئولين بيشتررر متوجههه اينگونههه
ن بهس زا ييي
بافتها باشد .اين بافت بعنوان بافتي ناكارآمد معرفي میشود که مستلزم بهسازی و نوسازی میباشد و اين ن

رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی217 ...

بسته به نوع فرسودگي بافت مراحل مختلفي را شامل میشود .تهيه واجراي طرحهایی كه به روشهای مختلف سعي
در بهبود وضع اين بافتها دارند ،نيازمند بررسي همه جانبه كمبودهاي موجود وبرنامه ريزي مداوم براي رفع معضالت
اينگونه بافتهاست .بررسي همه جانبه بدين معناست كه درنوسازي وبازسازي اين بافتها م ممیبایستتت دركناررر بهبودد
بخشيدن به وضع مسكن كه حدود  40درصدازبافتهاي شهري راتش يك ل میدهد ساير نيازهاي معيشتي ساكنين نيز كه
در ح طي ه تاسيسات و تجهيزات شهري است تأمین شود و از مشارکت افراد بومی منطقه و صاحبان بافتهای فرسوده
نیز استفاده شود.

بافتهای فرسودهی شهري جزیی از ثروت شهرها میباشند که جهت بازگرداندن حیات دوباره نیاز به توجه بیشتري
دارند .با توجه به چند بعدي بودن مسائل و مشکالت بافتهاي فرسودهي شهري ،مداخله جامع و کامل در این بافتها،،
مداخلهاي است که کلیه ابعاد کالبدي ،اقتصادي و اجتماعی را مد نظر قرار دهد .برنامهریزي کالبددد ب ود ننن توجههه بههه
ساختار اجتماعی –کالبدي بافت نمیتواند با موفقیت چندانی همراه باشد .بنابراین هرگاه جهت مداخلههه در بافتها ييي

ش تررر
ت بخش ش
شهري زمینه الزم براي توسعه اقتصادي و اجتماعی فراهم شود ،روند کار سریعتر و نتیجهی آن رض یا ت ت
خواهد بود .چنین مداخلهای میتواند باعث رفع فرسودگی ،ارتقاء کیفیت ،سکونت و راهگشاي توسعهی بافت گردد.
در چند دههی گذشته تحوالتی در رهیافتها و رویکردهاي سنتی برنامه ریزي و مدیریت بافتهاي فرسودهي شهري در
سطح جهانی رخ داده و جوامع جهانی الگوهاي نوینی را در این زمینه بر مبناي مشارکت فراگیررر جوامععع و نهادها ييي
ی و گس رت ششش عرصه ييي
محلی مبتنی بر توانمندي جوامع محلی اتخاذ کردهاند .با رشد اح از ببب و نهادها ييي غیردولتی ی
عمومی در دهههای اخیر برنامه ریزي و مدیریت متمرکز دولتی تا حدود زیادي نقش قبلی خود را از دست داده و به
ناگزیر به تقویت برنامه ریزي محلی ،برنامه ریزي مشارکتی و دموکراتیک روي آورده است .ولی با این وجود سیستم
برنامه ریزي و مدیریت شهري کشورمان به تبعیت از سیستم کالن مدیریتی کشوررر هنوززز بههه صور تتت متمرکززز و در
ک گشتهههانددد عمللل
قالب سازمانها و نهادهاي مختلف دولتی و عمومی که به صورت بخشی و موضوعی از هممم منفک ک
میکند .در شرایط فعلی کشورمان که با رقابت مدیریتی در عرصهي شهري مواجه هستیم به منظور تسریع فعالیتها ييي
نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسودهي شهري مجموعه مدیریتی جدیدي با عنواننن س امزا ننن عم ار ننن ونوس زا ييي محلههه
(منطقه) متشکل از تمامی نهادهاي دولتی و غیردولتی در مدیریت شهري در قالب یک توافقنامه مدتدار با تش الیک تتت
سازمانی خود و با تولیت شهرداري در عرصهي بافتهاي فرسودهی شهري تشکیل شود .آنچه مسلم است اینکه م در ممم
ن
ن چوننن مک زینا ممم تحقققق این ن
تمایل باالئی به مشارکت در نوسازي و بهسازي بافتهای فرسوده ش ره ييي دارنددد لکن ن
مشارکت طراحی نشده است در اجرا با مشکالت زیادي مواجه هستیم.

در نهایت بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که بافت فرسوده منطقه  12کالننن شهررر ته ار ننن از لحاظ ظ
ظ
جنبههای مختلـف كالبـدي ،اقتصادي و اجتماعي با فرسودگي فزایندهای رو بـرو است .در اين بافت به خـاطر عد ممم
ل مختلف ييي
استفاده از مشارکت ساکنان منطقه ،نبـود انگ ـي زه بهسـازي ،تعمير و تجديد بنا به داليل ل

ـچ وننن( :ب دوبالاـ ننن

حمل هزينه مصالح سـاختماني ،دشـواري سـاخت و ساز به خاطر كم عرض بودن معابر ،كمبود تأسيسات زير بنا يي ،
ط ديگررر
ت بههه نقاط ط
كم دوام بودن مصالح سنتي مورد استفاده ،پا يي ن بودن قيمت زمين و مسكن در اين مح دود ه ه نسبت ت
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ش
ل اف ياز ش ش
شهر ،سخت گير بودن قـوانين ومقررات ،ضعيف بودن توان مالي ساكنان بافت و  )...که از مهمترين عوامل ل
یآیند
شتاب فرسـودگي و تخر ـي ب كالبدي بافت به حساب م 
در حال حاضر بسیاری از بناهای تاریخی و مسکونی ،تجاری و اداری و  ...از فرسودگی برخوردارند و متاس ناف ههه بههه
دلیل عدم مشارکت دولت و شهرداری با ساکنان و مالکان منطقه قلب تاریخی شهر تهران رو به زوال است و اگر تاا
چند سال آینده دولت و شهرداری با برنامه ریزی درست و با استفاده از مشارکت ساکنان و مالکان و بر اساس طرححح
ی از آثاررر و
تفصیلی منطقه به ساماندهی بافتهای فرسوده در راستای ارتقا کیفیت زندگی شهروندان نپ زادر د د بس رای ی ی
ی
بناهای تاریخی و همچنین بناهای مسکونی تخریب میشوند و امیددد استتت کههه در چنددد ساللل آیندهه باا س هدناما ی ی
تهای فرسوده منطقه  12با استفاده از مشارکت ساکنان و مالکان روبه رو شویم.
باف 

بنابراین این نظریه از یافتههای پژوهش استخراج میشود که برای بهسازی و نوسازی بافتهاای فرسوده ه منطقههه 12
کالن شهر تهران باید مشارکت افراد بومی منطقه را در کنار اقدامات شهرداری و سایر سازمانهای مربوطه به کار برد
تا موجب افزایش حس تعلق افراد به منطقه و ارتقای کیفیت زندگی آنها شود.
پیشنهادات
 تقويت هويت و خاطره جمعي مت يك به يادگارها و یادمانهای تهران تاريخي
تهای مطلوب براي بازگرداندن جمعيت ساكن به مركز شهر
 فراهم آوردن خدمات و زير ساخ 
بهای اجتماعي ،شهرت بد برخي محلهها و ايجاد امنيت اجتماعي
 رفع آسی 
 مشاركت دادنم ردم ،نه ادهاي مدني و سازمانهای غير دولتي در اداره محله ،ناحيه و منطقه
 دستيابي به تر يك ب اجتماعي مختلط ساكنان در محلههای مسكوني
 بافت فرسوده و راهکار دوباره تنظيم مجدد زمين
ن فراینددد
 در طول حیات بافتهاي فرسوده و با گذر زمان نوع مداخالت و سیاستها در دنیا تغییر ک در ه ه است؛؛ این ن
ت شکللل
بیشتر مبتنی بر افزایش میزان مشارکت مردم و حداکثر سرمایه گذاریهای مردمی و عدم تمرکز مداخه دولت ت
گرفته است .به گونهای که از بازسازي به باز آفرینی رسیده است.

 بر طرف كردن كمبودهاي امكانات و خدمات شهري مورد نياز ساكنان بافت
 استقرار کاربریهایی چون موزه ،كتابخانه ،خانه فرهنگ ،خانه گردشگر و  ...در خانههای باا زر ششش ت خيرا ييي درون
بافت
 گشایشهای كالبدي در مسيرها ،براي افزايش خدمات رساني به عنوان دسترسي آسان شهروندان به خدمات مورد
نياز و همچنين كاهش دادن تراف كي

شهر و انتقال سريع نيروهاي امداد (به هنگام حوادث غير مترقبه) به محل حادثه.

 ايجاد كاربريهاي مورد نياز رفاه عمومي نظير فضاي سبز ،كاربري ورزشي و گذران اوقات.
 برنامه ريزي صحيح جهت جمع آوري زباله و دفن يا انهدام آن با مشاركت ساكنان.

 تدوين ضوابط و مقررات نسبي براي احداث و نوسازي بناهاي بي ارزش بافت ،با توجه به خطررر ب وقلا هه زلزلههه و
نهای باارزش بافت.
ترميم يا بهسازي ساختما 
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ق دادن تس اليه تتت
 بهسازي واحدهای مسكوني توسط مال يك ن باپشتيباني و حمايت بخش عمومي و دولتي از طريق ق
بان يك .

 برنامه ريزي جهت ساماندهي شبکههای آب سطحي و هدايت آب به طريق بهداشت
منابع
ی بافتتتهاای فرسودهه ش یره  ،،ته راشتنا ،نار ا تتتتت مرکززز
آئینی ،محمد ، 1386 ،موضوعات اقتصادی مالی و مدیریتی در بهسازی و نوس زا ی ی
تحقیقات ساختمان و مسکن.
اسدیان ،فریده ،سیاحی ،زهرا .،0931 ،نقش الگوي مشارکت مردمی در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسودهي شهري با اس ا هدافت ززز سیس مت
اطالعات جغرافیایی (مطالعهی موردي محلهی عامري اهواز) .فصلنامهی جغرافیایی آمایش محیط ،شمارهی 12
ت فرسو هد ييي محلهههی س ارهت سوری نن ننن.
اکبرپور سرارکانرود ،محمد ،سهیلی وند ،لیال ،0931 ،مفهوم مشارکت شهروندان در بهس زا ييي بافت ت
سومین کنفرانس برنامه ریزي و مدیریت شهري ،دانشگاه فردوسی مشهد.
اصالني ،رضا (  .) 1383روشهای بهبود يك فيت بافت كالبدي در محلههای فرسوده ،همايش توسعه محلهای چشممم ان اد ززز توسعههه پا ادي ررر
شهر تهران ،مركز مطالعات امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران.

ایمانی جاجرمی ،حسین ، 1386 ،ویژگیهای تاریخی فرهنگی و تحوالت معاصر مدیریت محلة شهری در ایران(- ،مطالعة موردی :شهرداری
محله در تربیت حیدریه) ،نامة انسانشناسی ،سال چهارم ،شمارة  ،8صص 29 71
بحرینی ،سید حسین ،فرآیند طراحی شهری ،انتشارات دانشگاه تهران09 ،
توسلي ،محمود (  .) 1379اصطالح شناسي نوسازي و بهسازي شهري ،مجله هفت شهر ،شماره  ،2زمستان 1379
حاجي پور ،خليل (  .) 1385مقدمهای بر سير تحول و تكوين رو كي ردهاي مرمت شهري؛ دوره بعد از جنگ جهاني اول تا هزاره  ، 14مجلههه
انديشه ايرانشهر ،سال دوم ،شماره  9و  ،01صص 24
حبيبي ،سيد محسن و مقصودي ،مليحه (  .) 1381مرمت شهري .تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
حبيبي ،يك ومرث و پوراحمد ،احمد و مش يك ني ،ابوالفضل (  .) 1386بهسازي و نوسازي بافتهای كهن شهري .سنندججج :انتش اگشناد تارا هه ههه
كردستان،
رهنما يي  ،محمد تقي و شاه حسيني ،پروانه (  .) 1384فرايند برنامه ريزي شهري ايران .تهران :انتشارات سمت،
رهنمایی ،محمدتقی ، 69 31 ،مباحث و روشهای شهرسازی ) جغرافی( ،چاپ اول ،مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران.

ی:
زنگی آبادی ،علی ،غالمی ،یونس ،موسوی ،سید علی ،0931 ،بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل  SWOTنمونه مو در ی ی
بافت مرکزی شهر مشهد ،فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران ،دوره ،جدید ،سال نهم ،شماره 3
ش آن در م یرید تتت
ت ش دنوره ييي و نقش ش
زیاري ،کرامت اهلل ،زندوي ،سید مجیدالدین ،آقاجانی ،محمد ،مقدم ،محمد ، 388 1 ،بررسی مش کرا ت ت
ج) .مجلهههی جغرافیاا و توسعهههی ناحیهههای ،ش يهرام
شهري شهرهاي کوچک (نمونهي موردي شهرهاي گلهدار ،وزنه و هیدج ج
سیزدهم.

ی انجم ن ن
ن
سرور ،رحیم ،0931 ،بررسی ظرفیتهای بافت فرسوده و توانمندسازی آن مطالعه موردی :شهررر ب قفا  ،،فص مانل ههه علمی ،،پژوهشی ی
جغرافیای ایران ،دوره جدید ،سال نهم ،شماره
سجادي ،ژیال ،پورموسوي ،سید موسی ،اسکندرپور ،مجید ،0931 ،بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسودهي ش ره ييي باا تأکیددد بررر مش کرا ت ت
ت
مردمی (مطالعهی موردي محلهی دوالب تهران) .فصلنامهي جغرافیایی آمایش محیط ،شمارهی 14
شماعي ،علي و پوراحمد ،احمد (  .) 1384بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا .تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
شهرداری تهران (حوزة معاونت شهرسازی و معماری) ، 1381 ،بررسی مسائل توسعة شهری منطقة 12
شهرداری منطقة  12تهران ،1931،کتاب جامع طالیی منطقة 12

 220فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931
شیعه ،اسماعیل ، 1371 ،مقدمهای بر برنامهریزی شهری ،ویرایش سوم ،دانشگاه علم و صنعت تهران.
طرح تفصیلی منطقه  12شهر تهران1385 ،
تهای فرسوده درون شهري-چالش ها و راهبردها ،همايش توسعه محلهای چشم انداز
عباس زادگان ،مصطفي (  .) 1383باف 

توسعه پايدار شهر تهران ،مركز مطالعات و تحقيقات امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران.
عندلیب ،علی ، 388 1 ،فرآیند نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران ،تهران ،نشر ری پور.

عندلیب ،علی ، 387 1 ،رویکردی نوین به مدیریت نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران ،تهران ،نشر ری پور.
تهای فرسوده شهر تهران ،تهران ،نشر ری پور
تهای نوسازی باف 
عندلیب ،علی ، 1386 ،نگاهی نو به راهبردها و سیاس 
فرهودی ،رحمتاله ،رهنمایی ،محمدتقی و ایرج تیموری ،0931 ،سنجش توسعة پایدار محلههای شهری با استفاده از منطق فازی و سیستممم
شهای جغرافیای انسانی ،شمارة 77
اطالعات جغرافیایی ) مطالعة موردی :منطقة  71شهرداری تهران( ،پژوه 

فالم يك  ،محمد منصور (  .) 1383باززنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي .تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم.

كالنتري ،حسين و پوراحمد ،احمد (  .) 1384فنون و تجارب برنامه ريزي مرمت بافت تاريخي شهرها ،پژوهشگاه علوم انساني ،فرهنگگگ و
مطالعات اجتماعي ،تهران.

مجتهد زاده ،غالمحسين (  .) 1382برنامه ريزي شهري در ايران .تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور،
منصوری ،سید امیر ،علی خانی ، 387 1 ،طرح ویژه نوسازی بافتهای فرسوده ،تهران ،نشر ری پور.
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ، 1383 ،الگوی توسعة منطقة 01

وزارت مسكن و شهرسازي ( .)0 38 1طرح جامع تهران ،مهندسين مشاور بوم سازگان.

هيراسكار ،جي .يك (  .) 1376در آمدي بر مباني برنامه
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