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A B ST R AC T
Due to the growth of cities in recent years and of course those issues and problems have
been created in the city that these problems have affected all aspects of urbanization
and on the other hand some of them have disrupted human life that requires planning in
the direction of Upgrade the status quo. One of these significant problems in cities is the
existence of old and in need of revitalization. These contexts themselves have become the
source of many urban problems in various economic, social, physical, and environmental
aspects and have provided the basis for instability in cities. Thinkers and urban planners
presented several principles and solutions to solve these problems, including smart cities or
sustainable development, which in this study, sustainable urban development is a beacon.
Applying the principles of sustainable development and combining them with the urban
revitalization approach can be considered as an appropriate approach to resolving conflicts
in the old and problematic urban contexts. The present study is of an applied type that
research tools such as questionnaires and field observations have been used in Nezamabad
neighborhood and Shahid Madani street. The extracted data were analyzed using AHP and
SWOT methods and Expert choice software. In this way, first, the strengths, weaknesses,
opportunities, and threats in the range of identification and table format are presented,
and then with the help of completed questionnaires at the neighborhood level, which is
100 questionnaires, the weighting has been done in the software. Findings show that the
strategies of strengthening and strengthening the texture buildings in order not to invade
urban life, incompatible landـuse change, strengthening and regenerating the old and worn
texture of the neighborhood to revitalize the city and develop the residential sector in less
densely populated areas, respectively. They are more important.
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چکیده:

تاریخ های مقاله:
با توجه به رشد شهرها در سالیان اخیر ،مسائل و مشکالتی در سطح شهر ایجاد شده که این مشکالت تمامی
تاریخ دریافت1400/06/08 :
جنبههای شهرنشینی را تحت تأثیر قرار داده و از طرفی ،برخی از آنها زندگی بشر را مختل کرده است که
1400/09/19
تاریخ تصویب:
به برنامهریزی در جهت ارتقای وضع موجود نیاز دارد .یکی از مشکالت قابل توجه در شهرها ،وجود بافتهای
قدیمی و نیازمند احیا است .این بافتها خود منشأ بسیاری از مشکالت شهری در جنبههای گوناگون اقتصادی،
کلمات کلیدی:
اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی شدهو زمینۀ بروز ناپایداری را در شهرها فراهم کرده است .اندیشمندان و
بافت کهن شهری
برنامهریزان شهری اصول و راهکارهای متعددی را در جهت حل این مشکالت ارائه دادند که از جملۀ آنها
توسعۀ پایدار
میتوان به شهر هوشمند و یا توسعۀ پایدار اشاره کرد که در این پژوهش توسعۀ پایدار محلهای چراغ راه قرار
حیات
تجدید
گرفته است .بهکارگیری اصول توسعۀ پایدار و تلفیق آن با رهیافت تجدید حیات شهری میتواند رویکردی مناسب
تهران
شهر
مدنی
شهید
خیابان
برای حل تعارضات در بافتهای کهن و مسئلهدار شهری تلقی شود .پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که
ابزارهای تحقیقاتی مانند پرسشنامه و مشاهدۀ میدانی در محلۀ نظامآباد و خیابان شهید مدنی به کار گرفته شده
است .تحلیل دادههای مستخرج با شیوههای  AHPو  SWOTو نرمافزار  Expert choiceصورت گرفت .به
این صورت که ابتدا قوتها و ضعفها و فرصت و تهدید در محدودۀ شناسایی و قالب جدول ارائه شده و سپس،
با کمک پرسشنامههای تکمیلشده در سطح محله که تعداد  100پرسشنامه است ،وزندهی در نرمافزار انجام
پذیرفته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد راهبردهای استحکام بخشیدن و تقویت ابنیۀ بافت در راستای
نجدید حیات شهری ،تغییر کاربری ناسازگار ،تقویت و بازآفرینی بافت قدیمی و فرسودۀ محله در راستای تجدید
 DOI: 10.22034/UE.2022.02.04.09حیات شهری و توسعۀ بخش مسکونی در نواحی با تراکم کمتر بهترتیب اهمیت بیشتری دارند.
مقدمه
با رشد روزافزون جمعیت شهری و دور شدن از مفهوم محله و
محلهگرایی در توسعههای جدید ،کیفیت محیط زندگی شهری به طور
محسوسی در حال نزول است و این در حالی است که تغییرات برخاسته
از روند صنعتی شدن ،خود دگرگونکنندۀ سبک زندگی شهری است
(داوردپور و بابایی .)1392 ،یکی از این مشکالت قابل توجه در شهرها

نویسنده مسئول:

ایمیلs_jalili@iust.ac.ir :

وجود بافتهای قدیمی و نیازمند احیا است .این بافتها خود منشأ
بسیاری از مشکالت شهری در جنبههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعیـ
فرهنگی ،کالبدیـ فیزیکی و زیستمحیطی شده است و زمینۀ بروز
ناپایداری را در شهرها فراهم کرده است (لطیفی و پیروی.)1395 ،
نواحی کهن و قدیمی شهری که در زمان شکلگیری فضایی پاسخگو
به سلسلهمراتب نیازهای ساکنان خود بودند ،در پی تحوالت و در گذر
زمان موجب تغییر در نیازهای زیستی ،اجتماعی و اقتصادی شده و
اکنون فاقد عملکرد قویاند (رسولی و همکاران .)1395 ،این نواحی

شقایق پرهیزگار و همکاران

زمانی محل و کانون ثروت و قدرت شهرها بودند ،ولی در شرایط کنونی
در بیشتر شهرها از نظر برخورداری از زیرساختها و خدمات شهری،
ضعیف و از حیث کالبدی نابسامان هستند .در این مناطق پدیدۀ افت
شهری اتفاق میافتد (رسولی و همکاران .)1395 ،بسیاری از شهرهای
جهان در زمانی از زندگی خود ،دچار افت و محرومیت در نواحی درونی
و پیرامونی شهری شدهاند و این امر بهتدریج و در گذر زمان موجب
شکلگیری نواحی مخروبه و فقیرنشین شده است .بافتهای قدیمی
شهری یکی از بیماریهای شهری است که از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی،
بهداشتی ،فرهنگی ،و امنیتی بسیاری از ناهنجاریها را در دل خود
نهفته دارد و برای حل اینگونه معضالت باید این مناطق مورد نوسازی
قرار گیرد (خزایی و رضویان .)1396 ،این گونه نواحی بهویژه در نواحی
درونشهری به دالیل گوناگون قادر به تطبیق و تطابق خود با ساختار
و فرایند توسعه و دگرگونی سایر نواحی شهری نبوده و نتوانستهاند
آن طور که انتظار میرود ،به تجدید حیات خود بپردازند .اینگونه
بافتهای شهری غالباً دچار فرسودگیهای طبیعی که حاصل گذران
سالها آمد و شد انسانها است ،اتفاق میافتد .عوامل زیادی مانند عدم
پیروی از یک برنامۀ منسجم ،عوامل کالبدی ،عملکردی ،زیستمحیطی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره اشاره کرد (رسولی و همکاران،
 .)1395تأثیر مخرب هر یک از عوامل یادشده سبب کاهش ارزشهای
کمی و کیفی محیط زیست در محدودههایی از شهر شده است و با نزول
ارزشهای سکونتی عمیق عملکردی در این نوع محدودهها امر نوسازی
و حیات شهری متوقف و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی شده
است .از آنجا که شهر سیستمی پویا و مدام در حال تغییر و تحول
است ،نیازمند بهکارگیری روشهای مداخلۀ اصولی توسط برنامهریزان
و مشارکت تمامی کنشگران است تا منجر به توسعۀ درونی این نواحی
شود .بنابراین ،رویکرد توسعۀ پایدار محلهای ،رویکردی عملی و اجرایی
برای تحقق توسعۀ پایدار در برنامهریزیهای شهری است .به این معنا
که برای رسیدن به شهر پایدار باید برنامههایی برای تحقق محلۀ پایدار
تدوین شود .در صورت برنامهریزی صحیح ،تجدید حیات شهری میتواند
یکی از رهیافتهای مؤثر برای مقابله با پیامدهای افت شهری باشد
(فنی و فرید .)1392 ،توجه به ساختارهای کهن شهرها و برنامهریزی
به منظور حفظ احیا و ساماندهی شالودههای بنیادین آن میتواند
به تداوم حیات یک شهر کمک کند .تجدید حیات شهری رهیافتی
همهجانبهنگر است .مشارکت یکی از ارکان مهم ،الزم و جداییناپذیر،
تجدید حیات شهری است .در مشارکت افراد از روند امور آگاه هستند
و در این زمینه نگرش دارند (پوراحمد و اکبرنژاد بایی .)1390 ،لزوم
بهکارگیری اصول پایداری در رهیافت تجدید حیات شهری به عنوان
رویکردی چند نقشی است که شامل ارائۀ راهحل پایدار ،توسعۀ مدیریت
متعادل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ،حمایت از منابع نسلهای آتی،
توزیع متعادل هزینۀ منفعت ،ارتقای فعالیتهای اقتصادی و افزایش
کیفیت محیطی است (سراسکانرود و همکاران )1388 ،خیابان شهید
مدنی واقع در محلۀ نظامآباد به عنوان بافت قدیمی شهر تهران شناخته

میشود .پدیدۀ افت شهری در این خیابان به مشکالت متعددی در
زمینههای اجتماعی ،زیستمحیطی ،کالبدی و اقتصادی منجر شده
است .ضرورت پژوهش حاضر از آن روست که با برنامهریزی صحیح در
زمینۀ تجدید حیات شهری و با کمک رویکرد توسعۀ پایدار محلهای،
آثار مثبتی را در ابعاد مختلف برای ساکنان به همراه داشته باشد و به
بازسازی این بافت قدیمی کمک رساند .این پژوهش از نوع کاربردی و
روش گردآوری اطالعات کتابخانهای است ،از طرفی برای دستیابی به
اهداف پژوهش از ابزارهای تحقیقاتی مانند پرسشنامه و مشاهدۀ میدانی
نیز استفاده شده است .تحلیل دادههای مستخرج با شیوۀ  AHPو
 SWOTو نرمافزار  Expert choiceصورت گرفت .به این صورت که
ابتدا قوتها و ضعفها و فرصتها و تهدیدها در محدودۀ شناسایی در
قالب جدول ارائه شده و سپس ،با کمک پرسشنامههای تکمیلشده در
سطح محله که تعداد  100پرسشنامه است ،وزندهی در نرمافزار انجام
پذیرفته است.
پیشینۀ تحقیق
در بخش پیشینۀ تحقیق به بررسی اسناد موجود در ارتباط با عنوان
و موضوع مقاله پرداخته شده است که در این پژوهش دو کلیدواژۀ اصلی
تجدید حیات و توسعۀ پایدار حائز اهمیت و به فراخور این دو عناوین و
مطالب مرتبط مطرح میشود .اهمیت بررسی اسناد مشابه به این دلیل
است که قبل از انجام هر پژوهشی ،هرآنچه مرتبط با تحقیق یادشده
است ،شناسایی و مطالعه شود .طی سالیان متوالی دربارۀ تجدید حیات
شهری مقاالت متعددی نوشته شده است که هریک به نوعی مسیر
مشخص خود را دارند و گاهی برای بهبود شهر راهکارهایی نیز تدوین
شده است .همچنین ،واژۀ توسعۀ پایدار عبارتی است که در چند دهۀ
اخیر بسیار مورد استقبال واقع شده و از اصول پایۀ آن برای بهبود و حل
مسائل شهری کمک گرفته میشود .در ادامه ،چنین منابعی که در این
باره صحبت به میان آوردند ،بیان شده که به شرح زیر است:
با توجه به آنچه مطرح شد و مطالعات انجامشده در حوزۀ تجدید
حیات شهری و توسعۀ پایدار میتوان اینگونه بیان کرد که افت نواحی
درونی شهرها ،فرسودگی و محرومیت شهری و مشکالتی از این دست
دلیل به وجود آمدن رویکرد تجدید حیات شهری است که برای بهبود
وضعیت و شرایط زیست شهر گام برمیدارد .حال تأمین نیازهای حال
حاضر مردم و حفظ آن برای نسلهای آینده تعریفی مشهور از عبارت
توسعۀ پایدار است .بنابراین ،وجه اشتراکی که از این تعاریف به دست
میآید ،ارتقای سطح زندگی شهروندان است که هریک به گونهای در
این راستا حرکت میکنند .محدودۀ مورد مطالعه با توجه به بافت قدیمی
آن نیازمند اتخاذ تصمیمهایی است که به بهترین وجه ممکن با توجه
به حفظ منابع برای آیندگان ،نیاز شهروندان حال را نیز تأمین کند.

مبانی نظری
در این مقاله دو کلیدواژۀ اصلیبحث و بررسیمیشود ،تجدید حیات
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و محلههای قدیمی و همچنین ،توسعۀ پایدار محلهای که ارکان توسعۀ
پایدار در آن نهفته است نیز به این صورت معنا میشود که هر محلهای
دارای شاخصهای توسعۀ پایدار باشد ،یک محلۀ پایدار محسوب میشود.

شهری و توسعۀ پایدار محلهای که هریک بهتفصیل از دید اندیشمندان
مختلف بیان میشود .به طور کلی ،تجدید حیات را میتوان اینگونه
مطرح کرد که رویکردی است با تمرکز بر بهبود شرایط زیست در فضاها

ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ
ﺟﺪول .1
تحقیق
پیشینۀ
جدول .1
ﻋﻨﻮان
ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺣﯿﺎت

ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ
Sustainableـ resilient
urban revitalization
framework:
Residential buildings
renovation in a
historic district

ﺳﺎل

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﻧﺘﯿﺠﻪ

2020

آﻻﻟﻪ ﻃﻮﺳﯽ
اردﮐﺎﻧﯽ
آزاده ﻟﮏ

1399

ﻣﮑﺎن ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ارزش اﻓﺰودة ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﯾﺪاري و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در اﺣﯿﺎي ﺷﻬﺮي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ و ﺣﺲ ﻣﮑﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﯽ،
ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و اﺗﺼﺎﻻت ،ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ،
ﻣﮑﺎنﺳﺎزي و ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺳﺒﺰ،
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻨﻈﺮ
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي ،ﻣﺤﻠﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺳﺒﺰ و اﺟﺰاي اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﻫﯿﺎﻓﺖ راﻫﺒﺮدي ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺤﻮر

ﻋﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ
ﻧﺸﻤﯿﻦ اﯾﺰدي
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ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﺒﺮد
اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺨﺸﯽ )ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮردي
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﯿﺮاز(

ﻣﺮﺟﺎن ﺷﻬﺎبزاده

1395

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ،ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﭙﺮدازد و اﯾﺠﺎد ﭼﺮﺧﻪاي
ﺧﻮدﭘﺎﯾﺪار از راه ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﺳﻮﯾﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻮرد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.
ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﺻـﺎﻟﺖﺑﺨﺸـﯽ در ﻣﺤـﻼت ﺑﺎﻓـﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﺷـﯿﺮاز ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼﺮﺧـﮥ اﺻﺎﻟﺖﺑﺨﺸﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد.

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دزﻓﻮل ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﻮات و
آﯾﺪا
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎرب ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت
ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮﻫﺎي
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎﻧﻮي ،اﯾﻨﺘﺮاﻣﺎروس
و ﮐﻮﺗﺎﺗﻮآ

ﻧﻮﯾﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺟﻼل ﻋﻈﯿﻤﯽ آﻣﻠﯽ
ﻋﺒﺎس ارﻏﺎن
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ﺑﺎ درك ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺷﻬﺮي ﭘﺎﯾﺪار و اﻫﻤﯿﺖ اﺣﯿﺎ و
ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪيـ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺷﻬﺮي ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎرب ﻃﺮحﻫﺎي ﺣﯿﺎتﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ )ﻫﺎﻧﻮي وﯾﺘﻨﺎم ،ﮐﻮﺗﺎﺗﻮآ
ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ،اﯾﻨﺘﺮاﻣﺎروس ،ﻣﺎﻧﯿﻞ( اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﮑﺎث
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ.

اراﺋﮥ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺳﺒﺰ در
ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎ ﺷﻬﺮي

Roohollah
Taherkhani,
Najme
Hashempour,
Mitra Lotf

ﺳﯿﺪه ﻋﺬرا
رﻣﻀﺎﻧﯽ روﺷﻦ
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ﻋﻨﻮان

ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
و ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮي

ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن
زﮐﯿﻪ اﮐﺒﺮي ارﻣﮑﯽ
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ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
اﺧﺘﯿﺎر راﻫﺒﺮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي در
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري
ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺧﻄﯿﺒﯽ
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻓﺖ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻬﺮي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮي در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺰول ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي و
ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﻣﺆﯾﺪ
ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪي
و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدي و ﻧﻈﺎرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻬﺮي و ﻧﺒﻮد ﯾﺎ اﺟﺮاي
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮدة ﺷﻬﺮي و ﻧﺰول ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﻣﺒﺎﻧﯽ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي در
ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر راﻫﺒﺮدي ﮔﻮﯾﺎي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻈﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎي ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي
اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
روﺣﯿﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ آن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻼت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
روﯾﮑﺮد  TNDﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﮥ ﺑﯿﺪآﺑﺎد ﺷﻬﺮ
اﺻﻔﻬﺎن
ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﮑﻮﯾﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮهﮐﺶ
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رﺷﺪ درونزا ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﻠﻪاي ،ﺣﺲ ﻣﮑﺎن و
ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ
و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮي

ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮﭘﻮر
ﺳﺮاﺳﮑﺎﻧﺮود
ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر
رﺿﺎ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ
Sally
McDonald,
Naglis Malys,
Vida Malienė
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ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ واﺑﻌﺎد رﻫﯿﺎﻓـﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت
ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ راه
ﺣﻞ ﻣﻔﯿﺪي ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ
)ﻓﺮﺳﻮده( ﺷـﻬﺮي اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺣﯿﺎي ﺷﻬﺮي و
ﻃﺮحﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ،ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي و
ﻫﻢراﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ دو ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ اراﺋﮥ روﯾﮑﺮدي ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﺮﺟﻨﺐوﺟﻮش ،ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف،
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﯾﮏ »ﺷﻬﺮ زﻧﺪة ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ،آن را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﻫﺮم ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ
ذاﺗﯽ ﺑﺮاي ﻧﻮآوريﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﭘﺎﯾﺪاري ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻬﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ.
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شقایق پرهیزگار و همکاران

ادامه جدول  .1پیشینۀ تحقیق
ﻋﻨﻮان

ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﺳﺎل

ﻧﺘﯿﺠﻪ

sustainability
taxonomy
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
ﻣﺤﻠﻪﻣﺒﻨﺎ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻠﻪاي

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪي
ﻓﺮﯾﺒﺎ رﻓﯿﻌﯽ
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اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻠﻪاي
)ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﮥ
اﮐﺒﺎﺗﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ  5ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان(
روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻠﻪاي
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي
ﻧﻘﺶ روﯾﮑﺮد داراﯾﯽﻣﺒﻨﺎ در
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻠﯽ

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﻋﻠﻮي
ﻣﻬﺪي ﭘﻮرﻃﺎﻫﺮي
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺻﺎﺑﺮي
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ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺤﻠﻪاي ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺤﻠﻪاي
راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻠﻪاي
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺤﻠﻪاي اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﻠﮥ اﮐﺒﺎﺗﺎن را در ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﮐﺎﻟﺒﺪي و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻘﻂ از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

زﻫﺮه داودﭘﻮر
رﻗﯿﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ
راﺿﯿﻪ رﺿﺎزاده
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪي
ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻓﯿﻌﯿﺎن
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اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻠﻪاي
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﻠﯽ
اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﺤﻠﯽ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮥ ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪي
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻼت و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ و ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻠﻪاي و ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﻣﺤﻼت از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎﻧﺎت و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي
اﺳﺖ.
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ
واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺳﮑﻨﮥ ﻣﺤﻠﮥ ﺑﻬﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد

1392

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻠﻪاي ﻣﻨﻄﻘﮥ 13
اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﻬﺮي اذاﻧﯽ
رﺿﺎ ﻣﺨﺘﺎري ﻣﻠﮏ
آﺑﺎدي
ﺷﻬﺮه ﻣﻮﻻﯾﯽ
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روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻠﻪاي
در ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

زﻫﺮه ﻓﻨﯽ
ﻓﺮﯾﺪ ﺻﺎرﻣﯽ
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تجدید حیات شهری
تجدید حیات شهری را میتوان بر اساس میزان توسعۀ کشورها
تفسیر و تعریف کرد .در اغلب اقتصادهای توسعهیافته هدف ،بخشیدن
حیات دوبارهای به مرکز شهرها است که در اقتصادهای کمترتوسعهیافته
به برنامههای کیفی نیز توجه میکنند و آنها را لزوماً به احتیاجات کمی
پیوند میدهند .تجدید حیات شهری بینش و عملی جامع و یکپارچه
است که تمایل به بهبود مداوم در شرایط اقتصادی اجتماعی کالبدی و
محیطی دارد که در معرض تغییر قرار گرفته است .تجدید حیات شهری
به خالف فعالیتهای توسعۀ شهری و یا ایجاد شهرکهای جدید فرایندی
است که باید از یک پیشرفت تدریجی برخوردار باشد .نکتۀ دیگر اینکه
تغییرات در نظامهای سیاسی ملی میتواند خودمختاری بیشتری به
مسئوالن شهرداری اعطا کند (سراسکانرود و همکاران .)1388 ،درک از

تجدید حیات این است که مناطق تاریخی را حفظ و آن را برای نیازهای
امروز و فردا جذاب و حیاتی کرد (رمضانی روشن .)1395 ،طی تاریخ
تحول شهرهای جهان میتوان عواملی را که موجب دخالت برنامهریزی
در جهت نوگردانی شهرها بوده و به صورت زیر شناسایی کرد )1 :وجود
نواحی کهنه و فقیرنشین در شهرهای کشورهایی با سابقۀ طوالنی
شکلگیری شهر؛  )2اختیار و ضرورت اختیار هدف اصالح شرایط
مسکونی گروههای کمدرآمد شهری؛  )3آزادسازی فضاهایی از شهر
برای توسعۀ فعالیتها و کاربردهایی با سوددهی بیشتر؛  )4تأمین فضا
برای جادهای فعالیتها و کاربردهای کانونی همچون فضاهای مرتبط با
حملونقل با پیدایش نگرشهای جدید به نواحی و بخشهای قدیمی
شهر رهیافتهای تازه مانند تجدید حیات شهری در مباحث شهرسازی
مطرح شد ،ممکن است سه دلیل برای لغو و تجدید حیات شهری وجود
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برنامهریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی...

گرفته شود (یونپ.)2004 ،
هدف اصلی سیاست تجدید حیات شهری ،هدف قرار دادن
مشکالت پیچیدۀ نواحی شهری است .بنابراین ،فرایند تجدید حیات
شهری با تحلیل وضع موجود و ریشهیابی مشکالت آغاز میشود و
در نهایت ،به معرفی برنامۀ تجدید حیات شهری میانجامد (حسینی،
 .)1386توجه به مشارکت (مشارکت مردمی ،مشارکت بین سازمانی،
مشارکت بین سازمانها و مردم) ،اتخاذ برنامهریزی راهبردی و اصول
پایه این شیوه و توجه به اهداف پایداری (شامل پایداری محیطی و
پایداری عمل برنامهریزی) از شاخصههای اصلی رهیافت تجدید حیات
شهری است (محمدی و پریزادی .)1389 ،این رهیافت توسعۀ اقتصادی
و گسترش رقابت ،ارتقای پایداری محیط ساختهشده ،افزایش هویت
فرهنگی و کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای مدیریت شهری در نواحی
فرسوده ،نابسامان و متروک شهری را موجب میشود (خطیبی.)1394 ،
مشارکت ،تفکر راهبردی و پایداری سه رکن اصلی تجدید حیات
شهری را تشکیل میدهند .این سه رکن پایهای را برای اقدام جامع
و تفصیلی ارائه میدهند و هر یک نقش ویژهای را در رهیافت تجدید
حیات شهری ایفا میکنند .در ادامه ،این سه رکن بررسی میشود
(سراسکانرود و همکاران .)1388 ،تفکر راهبردی چارچوبی را برای
توسعه و بسط سیاستهای زمینههای جدید نظری و ابزارهای تجربی
برای برنامهریزی شهری فراهم ساخته است (مرادی مسیحی.)1384 ،
این امر در برنامههای تجدید حیات شهری نیز جایگاه ویژهای یافته
است .برنامهریزی راهبردی در تجدید حیات شهری دارای نقوش زیر
است:
● افت شهری بر اثر پدیدههای متعدد و پیچیدهای به وجود میآید.
درک این پدیدهها نیاز به بینش جامعه دارد.
● رهیافت تجدید حیات شهری ،یک راهحل تفصیلی و همهجانبه
برای مشکالت ارائه میکند.
● برنامهریزی راهبردی با توجه به بینش جامعهای که ارائه
میدهد ،میتواند نقش مهمی در ارائۀ راه حلهای تفصیلی داشته باشد.
● رهیافت تجدید حیات شهری انواع سازمانها گروههای غیررسمی
مردم و دیگر قدرتها را با اهداف و فرهنگهای متفاوت در بر میگیرد.
● هماهنگی و متشکل کردن این فعاالن ،از جمله موضوعات مهم
در تجدید حیات شهری است و برنامهریزی راهبردی نقش اساسی در
این رابطه ایفا میکند.
● اتخاذ یک رویکرد منسجم و بلندمدت که بتواند تشخیص دهد
که مشکالت محلهها دالیل اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی مرتبط
با هم دارند ،امر مشکلی است و برنامهریزان و تصمیمگیران با مشکالتی
روبهرو هستند (ضیاء خواه.)1380،
پایداری یعنی فضای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که تضمینکنندۀ
کیفیت مطلوب زیستی باشد و بتواند مسائلی مانند بهداشت ،آموزش،
رفاه ،آزادی بیان حقوق و غیره را به صورت پایدار و ماندگار حفظ کند،
به گونهای که نسلهای آتی بتوانند از این منابع استفاده کنند (ضیاء

داشته باشد که با توجه به آنها سه نوع تجدید حیات مطرح شده است:
(سراسکانرود و همکاران.)1388 ،
 )1تجدید حیات تحمیلی :این نوع تجدید حیات مدتی طوالنی پس
از رها شدن اراضی متروکه یا به دلیل وخیم شدن شرایط زندگی در یک
منطقه اجرا میشود.
 )2تجدید حیات فرصتطلبانه  :اینگونه تجدید حیات زمانی رخ
میدهد که سرمایهگذاران خصوصی و دولتی در صدد تصاحب زمینهای
موجود برای اجرای پروژههای بزرگ هستند.
 )3تجدید حیات شهری پیشگیرانه یا آیندهنگرانه :اینگونه از
تجدید حیات در مناطقی که با افت اجتماعی و اقتصادی رو به تنزل
نهاد دارند ،رخ میدهد.
بافتهای فرسوده به علت گذشت زمان و عدم سرمایهگذاری الزم
در نگهداری از آنها با مشکالت خاصی مواجه شدند (شاطریان و ارمکی،
 .)1393به منظور مقابله با مشکالت بهوجودآمده در نواحی شهری که
در زمانهای مختلف در قالب فرسودگی افت یا محرومیت شهری به
آنها پرداخته شده است ،شیوههایی از مداخله بهویژه در کشورهای
بیشترتوسعهیافته به کار گرفته شده است .در این میان ،تجدید حیات
شهری با بهرهگیری از تفکر راهبردی داشتن جامعیت و یکپارچگی از
اهداف و دستاوردهای انواع پیشین مداخله هم فراتر رفته است (نایینی
و ایزدی .)1395 ،هدف اساسی تجدید حیات شهری توسعۀ محیط
زندگی دچار افت برای انسانهاست .بیش از یک قرن است که نوگردانی
شهری تبدیل به موضوعی مهم و جدالآمیز در بسیاری از کشورهای
جهان و بهویژه در اروپا شده است .نسلهای متمادی از یک سو با
مشکل فرسودگی نواحی شهری و پیامدهای کوششهای پیشین در
جهت گشودن مشکالت و از سوی دیگر ،با گسترش (بیشتر خودروی)
شهرها تشکیل سکونتگاههای غیررسمی و شکلگیری نواحی کهنه و
فقیرنشین (مخروبه) با درجۀ کیفیت محیطی پایین و فارغ از سازوکار
هدایت کنترل شهری روبهرو بودهاند (دانشپور .)1383 ،بهطور کلی،
اهداف زیر برای رهیافت تجدید حیات شهری مطرح شدهاند( :یونپ،1
)2004
 )1اقتصادی :جذب سرمایهگذاران ایجاد اشتغال بازسازی اقتصاد
شهری؛
 )2اجتماعیـ فرهنگی :افزایش مسکن شهری و توسعۀ زیرساختهای
محلی ،تقویت میراث معماری (هستۀ تاریخی) و گردشگری شهری ،با
جذب مؤسسههای تحقیقاتی و دانشگاهی؛
 )3کالبدی :ساماندهی سازمان فضایی کالبدی شهرها ،شیوۀ
استفاده از زمین ،ضوابط منطقهبندی ،ضوابط ساختمانسازی ،تأمین
معیارهای ساختوساز و مرمت و آسایش زیستی برای سازههای شهری
متناسب با هر منطقۀ جغرافیایی؛
 )4زیستمحیطی :مبارزه با آلودگی و بهبود شرایط زندگی در عین
حالی که ارزشها و خواستههای جامعه و هر گروه اجتماعی نیز در نظر
1 UNEP
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درمانی مناسب ،کاهش انحرافهای فرهنگی تقویت اجتماعات خرد،
گسترش بینش اجتماعی مشترک ،تأکید بر توانمندسازی اجتماعات
خرد ،تأکید بر هیئتهای نمایندگی ،توجه به نیازهای گروههای مختلف
اجتماعی (سراسکانرود و همکاران .)1388 ،تجدید حیات کالبدی در
راستای ارزیابی عناصر کالبدی به جستوجوی محدودیتها و توانهای
بالقوۀ کالبدی میپردازد و کالبد شهر را با تحوالت سریع اقتصادی
و اجتماعی تطبیق میدهد (فرقانی .)1385 ،افت کالبدی به همراه
بهرهگیری نامناسب از منابع محیطی ،ترمیم نکردن آثار بد آن و آلودگی
هوا ،آب و زمین (پسماندهای شهری) به تخریب و افت گسترده محیطی
میانجامد (پایوند .)1387 ،راهکارهای احیای کالبدی شامل موارد زیر
میشود :الف) بازیافت احیا و تجمیع زمین و ساختمان ،بازیافت احیا
و تجمیع زمین و ساختمان شیوۀ متداول در تجدید حیات کالبدی
محسوب میشوند که در زمینها ،ساختمانهای خالی ،متروکه و آلوده
اعمال میشوند .در مورد ساختمانها فقط عمل بازیافت و در مورد
زمینها هر سه عمل پیاده میشود :بهبود بخشی بازگردانی و تجمیع
زمین و ساختمان بهبود تأسیسات زیربنایی بهبود حملونقل (روبرت و
سیکس.3)2000 ،
با مطالعات انجامشده روی معیارها و شاخصهای بهکارگرفتهشده
در بخش تجارب خارجی و داخلی و جمع بست آنان و با توجه به مبانی
نظری ،نظریه و رویکردهای تجدید حیات شهری به شناخت معیارها و
شاخصهای مختلف افت شهری ،فقر و محرومیت شهری پرداخته شد.
با توجه به آنکه رهیافت تجدید حیات شهری راهبردی همهجانبهنگر
و غیر کالبدی در جهت رفع معضالت شهری است .به همین علت،
شاخصها در  4دستهبندی کالن در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی
و زیستمحیطی قرار میگیرند .شناخت عوامل در رسیدن به یک
چارچوب مشخص از سنجههای کارآمد در نمونۀ مورد مطالعه مؤثر
خواهد بود .از اینرو در جدول  2به ارائۀ معیار و شاخصهای کاربردی
از جمع بست مطالب یادشده پرداختهایم.

خواه .)1380،پایداری در رهیافت تجدید حیات شهری دارای نقشی
پنجگانه است که عبارتاند از :ارائۀ یک راه حل پایدار ،توزیع متعادل
هزینۀ منفعت و ارتقای فعالیتهای اقتصادی به منظور افزایش کیفیت
محیطی (فرقانی .)1385 ،در این میان ،مرکز شهرها به عنوان منطقۀ
ثقل شهری ،بازتاب روشنی از این معضالت است .اصول توسعۀ پایدار
میتواند در قلب سیاست و عملیات تجدید حیات قرار گیرند تا به
اینترتیب تضمین شود که فرایند تجدید حیات نتایج زیستمحیطی و
همینطور نتایج اقتصادی و عدالت اجتماعی را در بر دارد .بهبود کیفیت
محیط زیست محلی و در عین حال ،کاهش اثرات منفی استفاده از
منابع میتواند بخشی از اهداف راهبردی هر برنامۀ تجدید حیاتی باشد.
با اینوجود ،مشکالت فراوانی در این زمینه بر سر راه تحقق پایداری
در پروژههای تجدید حیات وجود دارد .منظور از پایداری ایجاد نوعی
از فضای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است که تضمینکنندۀ کیفیت
مطلوب زیست است و بتواند مسائلی مانند بهداشت ،آموزش و رفاه
آزادی بیان و غیره را به صورت پایدار و ماندگار حفظ کند ،به گونهای که
نسلهای آتی بتوانند از آن منابع استفاده کنند (کریمزاده دلیر.)1380 ،
افزایش بههمپیوستگی و اتصاالت شهری ،تزریق عملکردهای چندگانه،
مکانیابی و مکانسازی عرصههای همگانی و سبز محلی توأمان سطح
دسترسی و ارائۀ خدمات محلی بهبود مییابد و بعد عملکردی تجدید
حیات پایدار شهری محقق میشود (طوسی اردکانی و لک.)1398 ،
تجدید حیات اقتصادی به این معناست که شهر نه تنها جوابگوی
نیازهای ساکنان خود باشد ،بلکه به ساکنان شهرهای اطراف نیز خدمات
ارائه کند (حسینی .)1386 ،این رویکرد هنگام بروز افت اقتصادی در
شهرها که با کاهش عظیم اشتغال و عدم جذب سرمایههای داخلی
و خارجی همراه بود ،مطرح شد .به طور کلی ،اقتصاد نواحی دچار
افت اقتصادی ویژگیهایی مانند عدم یا کاهش اشتغال ،کاهش صنایع
تولیدی و فرصتهای شغلی پایین را دارند .تجدید حیات اقتصادی موفق
شهری دارای دو وجه عمدۀ تقاضا و عرضه است .تقاضا توسط توانایی
شهر برای بازگشت هزینههای محلی و جذب هزینههای صرفشده در
خارج از نواحی شهری تعیین میشود و عرضۀ بهبود زیرساختهایی
مانند ساخت دسترسیهای جدید یا بهبود دسترسیهای کنونی و دیگر
مسیرهای ارتباطی با استفاده از سرمایهگذاری در آن بخشهاست.
تجدید حیات اقتصادی سیاستها و اهداف زیر را پیگیری میکند (سئو،
 .2)2002تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ ،از رایجترین رویکردهای
تجدید حیات در جوامع پسامدرن است و طیف وسیعی از اقدامات و
فعالیتها را در بر میگیرد (آقا مالیی .)1396 ،تجدید حیات اجتماعی و
فرهنگی در نواحی دچار افت شهری و بهخصوص بخش مرکزی شهرها ،به
واسطۀ ویژگیهای خاصشان ،گروههای عمومی اقلیت اقشار کمدرآمد،
خانوارهای تکوالدینی ،افراد بیکار و فاقد شغل ساکن هستند .اهداف
تجدید حیات اجتماعی و فرهنگی به طور خالصه در زیر ارائه شده است:
به حداقل رساندن جرایم و خشونت ،فراهم کردن خدمات بهداشتی و

توسعۀ پایدار و توسعۀ پایدار محلهای
مفهوم توسعۀ پایدار را میتوان روشهای گوناگون در قالب مفاهیم
متنوعی همچون بیان چشماندازها ،تبادل ارزشها ،توسعۀ اخالقی،
بازسازماندهی اجتماعی ،فرایند تحول به سمت آیندۀ بهتر ،به مخاطره
نینداختن کیفیت محیط زیست ،توانمندسازی مردم ،ایجاد ظرفیتهای
جدید ،احترام به اطالعات و دانش بومی ،افزایش آگاهیها و اطالعات،
رساندن انسان به مرحلۀ رضایت از زندگی خویش و آزادی انتخاب
و برابری در دسترسی به فرصتها دانست که همۀ آنها به نوعی
تبیینکنندۀ ایدهمحوری توسعۀ پایدار ،یعنی برآورده ساختن نیازهای
نسل حاضر با در نظر گرفتن نیاز نسلهای آتی است (علوی و همکاران،
 .)1393برای ورود توسعۀ پایدار به جریان اصلی بحثهای سیاست
جهانی ،هیچ رویدادی تأثیرگذارتر از گزارش کمیتۀ محیط زیست و
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ﺟﺪول  .2ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت
جدول  .2شاخصهای تجدید حیات
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ،ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﯿﺰان ﺑﯽﮐﺎري ،ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻠﮏ )ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدي(

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺎﻟﺒﺪي

ﻣﯿﺰان اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺣﺲ
ﺗﻌﻠﻖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ ،ﻋﻤﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،
ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﺎ

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ ،ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻧﻮع
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدرو ،ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ،ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﯿﺰان
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ،ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﮥ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺑﺰهﮐﺎري ،ﻣﻬﺎﺟﺮت
رﯾﺰداﻧﮕﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ،...ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﻣﺤﯿﻄﯽ

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺑﻨﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ،
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ،ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و
ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي

ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ آب ،ﻫﻮا و زﻣﯿﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ آبﻫﺎي
ﺳﻄﺤﯽ ،ﭘﺎﯾﺪاري

توسعه ( ،)۱۹۸۷که معموالً با عنوان کمیتۀ برانتلند شناخته میشود،
نبوده است .این گزارش که در سطح وسیعی به صورت یک کتابچه با
عنوان «آیندۀ مشترک ما» منتشر شد ،بیانکنندۀ آن موضوعی است که
امروزه به عنوان تعریف متداول توسعۀ پایدار مطرح است :توسعهای که
نیازهای کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده برای
تأمین نیازهایشان برطرف کند (داودپور و بابایی .)1392 ،توسعۀ پایدار
روندی است که بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فناوری
به سوی عدالت اجتماعی باشد و در جهت آلودگی اکوسیستم و تخریب
منابع طبیعی نباشد (ورمزیاری و ذاکر حقیقی .)1395 ،توسعۀ پایدار
در پی فراهم آوردن راهبردهایی است که توسط آنها بتوان به اهداف
مهمی نظیر هماهنگ کردن حفاظت زیستمحیطی و توسعه ،تأمین
نیازهای اولیۀ زندگی بشر ،دستیابی به عدالت اجتماعی ،از بین بردن
فقر و محرومیت عمومی خودمختاری ،تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی
اکولوژیکی دست یافت (تقوایی و سجادی .)1394 ،توسعۀ پایدار،
توسعهای است که نیازهای نسلهای حاضر را بدون کاهش توانایی
نسلهای آینده در برآورده ساختن نیازهای خود ،برآورده سازد و به
معنای ارتقای کیفیت زندگی انسانی در حد مجاز ظرفیت برد زندگی
در سامانههای زیستمحیطی حامی آن است .همچنین ،نیازمند یک
حداقل موجودی از سرمایههای طبیعی ،مرکب از مجموعه داراییهای
زیستمحیطی است و به طور کلی ،پایداری به این مفهوم است که سطح
کلی تنوع زیستی و سطح تولید عناصر و ارتباط سامانهها حفظ شود و
ارتقا یابد (داودپور و بابایی .)1392 ،توجه به نقش و اهمیت حکومت
محلی و همچنین ،مشارکت شهروندان در اجرای تصمیمها دو عامل
مهم نیل به توسعهای مناسب در مقیاس محلی بوده است .بنابراین،
بهترین نقطة شروع حرکت به سوی پایداری محسوب شده است (علوی

و همکاران .)1393 ،اندیشۀ توسعۀ پایدار به این ترتیب شکل گرفت
که رشد اقتصادی و توسعۀ اجتماعی در راستای کاهش سرمایههای
زیستمحیطی و نیازهای توسعه نباشد .بعدها مشخص شد پایداری فقط
در ارتباط با زیستبوم انسانی تعریف نمیشود و برای دستیابی به توسعۀ
پایدار الزم است مباحث اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی
به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد .در این راستا ،برای دستیابی
به توسعۀ شهری پایدار ،محالت به عنوان بنیادیترین عناصر شهری
نقشی اساسی دارند ،چنانچه مؤسسۀ جوامع محلی پایدار معتقد است
ریشۀ بسیاری از مسائل محیطی جهان در مسائل محلی است (رضازاده
و همکاران .)1392 ،در رابطه با جایگاه محله در شهر ،میتوان گفت
که محلهها ساخت و بافت اصلی شهرها را تشکیل میدهند .زندگی
روزمرۀ مردم در مقیاس محله به طور محسوسی قابل درک است و آن را
تحت تأثیر قرار میدهد .این تأثیر از طریق نوع زیرساختها ،تجهیزات
و خدمات شهری موجود در مقیاس محله ،فاصلۀ سفرها و تعامالت
اجتماعی ساکنان و همسایگان شکل میگیرد (داودپور و بابایی.)1392 ،
امروزه تحقق توسعۀ پایدار منوط به توجه و اقدام در مقیاسهای کوچک
و محلهای است و توسعۀ پایدار محلهای به دنبال حفاظت از محیط
زیست ،تقویت و پایداری اجتماعات محلهای ،مشارکت ساکنان در
مدیریت محله و تأمین نیازهای خدماتی مانند آموزش ،بهداشت و
درمان در سطح محالت است (محمدی و رفیعی .)1395 ،در تعبیر
جغرافیایی ،مفهوم محله ضمن داشتن مكان معين ،به اجتماعی گفته
میشود که در چنین فضایی سکونت دارند و از برخوردهای فراوان
نخستین یا رویارویی با یکدیگر بهرهمند میشوند و ماهیت محله از
دیدگاه جغرافیدان شهری و اجتماعی فرصتی برای مردم فراهم میآورد
تا با یکدیگر دیدار کنند ،در گذران زندگی روزمره شرکت جویند و در

382

برنامهریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی...

ﺟﺪول  .3ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ
جدول  .3شاخصهای توسعۀ پایدار در سطح محله
ﻣﺆﻟﻔﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﮐﺎﻟﺒﺪي

اﻗﺘﺼﺎدي

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
اداري و ﻧﻬﺎدي

ﺷﺎﺧﺺ

ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺤﻠﻪ ،ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﺲ ﻣﮑﺎن ،اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ )داودﭘﻮر و ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ.(1392 ،
ﻫﻮﯾﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﺤﻠﻪاي و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﯾﺸﻪدار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺤﻠّﯽ )ﻓﻨﯽ و ﺻﺎرﻣﯽ.(1391 ،
درﺻﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ،درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،درﺻﺪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ )ﻣﺤﻤﺪي و رﻓﯿﻌﯽ.(1395 ،
ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ،ﺗﻨﻮع ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﻠﻪ
)رﺿﺎزاده و ﻫﻤﮑﺎران.(1392 ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺗﻨﻮع ،ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ )داودﭘﻮر و ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ.(1392 ،
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اوﻟﯿﻪ )ﻓﻨﯽ و ﺻﺎرﻣﯽ.(1391 ،
ﻣﯿﺰان ارزش ﻣﻠﮏ ،ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ )ﻣﺤﻤﺪي و رﻓﯿﻌﯽ.(1395 ،
ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي )اذاﻧﯽ ،ﻣﺨﺘﺎري ﻣﻠﮏآﺑﺎدي و ﻣﻮﻻﯾﯽ(1392 ،
ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار )ﻣﺤﻤﺪي و رﻓﯿﻌﯽ.(1395 ،
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ )داودﭘﻮر و ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ.(1392 ،
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )ﻓﻨﯽ و ﺻﺎرﻣﯽ.(1391 ،
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ،آﻟﻮدﮔﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺖ در ﻣﺤﻠﻪ ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داودﭘﻮر و ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ.(1392 ،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ،ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ )ﻣﺤﻤﺪي و رﻓﯿﻌﯽ.(1395 ،
ﻣﯿﺰان وﺟﻮد ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ،ﻣﯿﺰان ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ )ﻣﺤﻤﺪي و رﻓﯿﻌﯽ.(1395 ،

به اهداف توسعۀ پایدار در مقیاس اجتماعات محلهای و اجزای سازندۀ
محیط شهری ،نتایج توسعۀ پایدار را به صورت ملموس و قابل ارزشیابی
درآورد .نکته اینجاست که ناکامی اهداف توسعۀ پایدار چرخش مقیاس
آن را اکنون به مقیاس محالت جلب کرده ،به گونهای که مقیاس
محالت برای توسعۀ پایدار اکنون مقیاس بهینه تعریف شده است .بعضی
از متخصصان ،مفاهیم و معیارهای دستیابی به پایداری محالت را به
شرح زیر برشمردهاند .1 :افزایش بهرهوری و کارایی در سیستمهای
حملونقل و تولید مسکن؛  .۲بومیسازی و کاربرد شیوههای پایداری در
منابع محلهای؛  .٣توسعه و گسترش استفاده از تکنولوژی اطالعات؛ .4
حرفۀ پایدار گردشگری با محوریت نواحی طبیعی و فرهنگی و تاریخی؛
 .5طراحی شهرها و مساکن بر مبنای استفاده بهینه از توسعۀ مردمگرا
(داودپور و بابایی .)1392 ،میشل جنبههای کلیدی توسعة پایدار محلی
را چنین بیان کرده است :توانمندسازی مردم محلی ،خوداتکایی و عدالت
اجتماعی ،همچنین از طرفی نوزیک 4اصول توسعة محلی پایدار را موارد
زیر دانسته است :الف) خوداتکایی اقتصادی؛ ب) پایداری زیستمحیطی؛
ج) کنترل محله؛ د) برآوردن نیازهای فردی؛ ه) ساخت فرهنگ جامعه
(علوی و همکاران .)1393 ،با توجه به مطالعات انجام شده شاخصهای
توسعه پایدار محلهای به شرح جدول  3مطرح میشو:.
برای جمعبندی آنچه در این قسمت بیان شد ،با توجه به تمام
تعاریف یادشده در ارتباط با تجدید حیات شهری و توسعۀ پایدار ،هریک

تالش به منظور غلبه بر مشکالتشان به همکاری بپردازند (داودپور
و بابایی .)1392 ،در اواخر قرن بیستم با مطرح شدن مفهوم توسعۀ
پایدار و ادغام آن با مفهوم محله ،دیدگاهی نو شکل گرفت تحت عنوان
«محله پایدار» .محلۀ پایدار ،محلهای است با توسعۀ پایدار محلهای که
ویژگیهای بیانشده در شهر پایدار در مقیاس محله و به صورت عملی
و اجرایی در آن محقق میشود (داودپور و بابایی .)1392 ،محلۀ پایدار،
محلهای است که واجد ویژگیهای پایداری در مقیاس محله میباشد.
بنابراین در صورت دستیابی به توسعۀ پایدار محلهای ،محلهای پایدار
خواهیم داشت (داودپور و بابایی .)1392 ،براساس مطالعات ،اهداف
شناختهشده در چارچوب سطح محلی عبارتاند از .۱ :توانایی (اختیار
داشتن) تقویت مهارت و ایجاد محیط پاسخگو برای توسعۀ پایدار محلی
طی اقدامات ملی مورد توجه قرار گرفته است؛  .2داشتن چشماندازی
مشترک و فرهنگی که شکلگیری فرهنگ نقد کردن مشترک
فرایندهای توسعۀ پایدار را در همۀ سطوح تقویت کرده است؛  .3نهادینه
کردن فرصتها برای حکومت محلی ،شهروندان ،صاحبان کسبوکار و
همۀ اعضای جامعه برای مشارکت در برنامهریزی توسعۀ پایدار محلی و
ساخت بخشها و اجتماعات محلی پایدار؛  .۴يکپارچه کردن برنامهریزی
توسعۀ پایدار محلی با فرایندهای برنامهریزی رسمی در سطح اجتماع
محلی و بخشها؛  .۵ایجاد چارچوبهای توسعۀ پایدار مبتنی بر بخشها
به منظور راهنمایی دخالتهای توسعهای در بخشها (علوی و همکاران،
 .)1393پایداری محالت و توسعۀ محلهای در صدد است تا با دستیابی

4 Nozick
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ﺟﺪول  .4ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ روش ﮔﻮﻟﺮ
گولر
جدول  .4تعیین شاخصها به روش
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار

ﻋﻮاﻣﻞ

)داودﭘﻮر
و ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ
(1392

ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان

*

اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮي

*

)ﻓﻨﯽ و
ﺻﺎرﻣﯽ
(1391

)ﻣﺤﻤﺪي
و رﻓﯿﻌﯽ
.(1395

)رﺿﺎزاده,
ﻣﺤﻤﺪي
و رﻓﯿﻌﯿﺎن
(1392

)اذاﻧﯽ,
ﻣﺨﺘﺎري
ﻣﻠﮏ آﺑﺎدي
و ﻣﻮﻻﯾﯽ
(1392

*

*

*

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻼت

اﻗﺘﺼﺎدي

*

*

ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻨﻮع و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ
و ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﻨﯿﮥ
ﻣﺤﻠﯽ
ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

*

*

*

*

*

*

*

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
اوﻟﯿﻪ

ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯽﮐﺎري
ﻣﺤﻠﻪ
ﺗﺎبآوري اﺑﻨﯿﻪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
ﺷﻬﺮي
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻠﻪ

*

3

*

3

*

1

*

1
4

*

*

1

*

4

*

1

*

3
1
1

*
*

2

*

*

4

*

*

3

*
*

*

*

*

3

*

*

3

*

*

2

*

*

3

*
*

ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ
ﭘﺎﯾﺪاري ﻓﻀﺎي زﯾﺴﺖ و
ﺳﺒﺰ

*

*

ﭘﺎﯾﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﻠﻪ

*

ﻓﺮاواﻧﯽ

2

*

ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي
ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﻠﯽ

ﮐﺎﻟﺒﺪي

ﻣﺤﯿﻄﯽ

4

*
*

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

*
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تجدیدﺣﯿﺎت
پایدارو وﺗﺠﺪﯾﺪ
توسعۀﭘﺎﯾﺪار
تلفیقیﺗﻮﺳﻌﮥ
هایﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
صﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﺪول
حیات
جدول .5.5شاخ
ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺎﻟﺒﺪي
اﻗﺘﺼﺎدي
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮي ،ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﻨﻮع و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي.
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﻨﯿﮥ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻨﻮع
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اوﻟﯿﻪ ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي
ﭘﺎﯾﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯽﮐﺎري ﻣﺤﻠﻪ
ﺗﺎبآوري اﺑﻨﯿﻪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي ،ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ،
ﭘﺎﯾﺪاري ﻓﻀﺎي زﯾﺴﺖ و ﺳﺒﺰ

شاخصها و اصول مشخصی را دارند ،حال آنکه باید دید فصل مشترک
و شاخصهای تلفیقی این دو عبارت کداماند که در روند انجام پژوهش
آن را ذکر و در جهت آنها حرکت کرد .شاخصهای مشترک با کمک
روش گولر جدا شده و در قالب جدول  5ارائه شده است.
مواد و روشها
روش کار
پژوهش حاضر با عنوان «بهکارگیری رویکرد توسعۀ پایدار محلهای
به منظور تجدید حیات شهری» از نوع کاربردی و دارای رویکرد آمیخته
(کمیـ کیفی) است .همچنین ،روشی که برای گردآوری اطالعات
انتخاب شده ،روش کتابخانهای و با کمک از اسناد معتبر است .از طرفی،
برای دستیابی به اهداف پژوهش از ابزارهای تحقیقاتی مانند پرسشنامه
و مشاهدۀ میدانی استفاده شده است .تحلیل دادههای مستخرج با شیوۀ
 AHPو  SWOTو نرمافزار  Expert choiceصورت گرفت .به این
صورت که ابتدا قوتها و ضعفها و فرصتها و تهدیدها در محدودۀ
شناسایی و قالب جدول ارائه شده و سپس ،با کمک پرسشنامههای
تکمیلشده در سطح محله که تعداد  100پرسشنامه است ،وزندهی در
نرمافزار انجام پذیرفته است.

منطقۀ مورد مطالعه
محلۀ نظامآباد نام یکی از محلههای اصیل در شرق پایتخت است
که در منطقههای  ۷و  ۸شهرداری تهران قرار دارد که از جنوب به
خيابان دماوند و ميدان امام حسين(ع) و خيابان انقالب ،از شرق به
خيابان فتاحي منش ،از شمال به خيابان شهيد مدني و از غرب به
خيابان خواجه نصيرالدين طوسي محدود شده است .این محله حدود
 ۶۰سال پیش شکل گرفته است که نشان از هویت و اصالت محله دارد
و اوایل جزء نارمک بوده اما با گذشت زمان و افزایش ساختوسازها از
سال  ،۱۳۴۰به محلهای مستقل تبدیل شده است .مهمترین میدان این
محله میدان امام حسین(ع) نام دارد .از خیابانهای مهم نظامآباد میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:

● خیابان شهید مدنی
● خیابان سبالن (طرح تفصیلی منطقۀ .)1384 ،7
محدودۀ مطالعهشده شامل خیابان شهید مدنی واقع در این مناطق
است ،شاخصهای منتخب که برای سنجش وضعیت محله انتخاب شده
است ،در جدول  5در ابعاد مختلف ذکر شدند که از جملۀ این شاخصها
میتوان به میزان رضایت و مشارکت شهروندان اشاره کرد که مردم این
محله با توجه به بافت قدیمی محله مشارکت زیادی دارند ،ولی از طرفی
میزان امنیت حاکم را ضعیف ارزیابی کردند .همچنین ،محیطهای باز و
متنوع برای گذران اوقات فراغت در این محدوده بهندرت دیده میشوند
و یا کیفیت مطلوبی ندارند.
به جهت بعد کالبدی محله ،کمیت و کیفیت کاربریها و نظام
فعالیتها در حد گذران امور روزانه است ،ولی دسترسی به حملونقل
با توجه به ایستگاههای مترو و اتوبوس موجود ،به نظر مطلوب ارزیابی
میشود .آنچه از مشاهدات میدانی حاصل شد ،تراکم و تنوع بناها کم
و کیفیت ابنیه ضعیف هست .همچنین ،نظافت محیطی کیفیت سطح
پایینی دارد و آلودگی صوتی و بصری در محله قابل مشاهده است که
با اصالح و وضع قوانین میتوان باعث ارتقای کیفیت محیطی شد و
در راستای توسعۀ پایدار حرکت کرد .در ادامه ،موارد یادشده در قالب
جدول سوات دستهبندی و ارائه شده است.
یافتهها
در مرحلۀ اولیه با توجه به مشاهدات میدانی و شاخصهای
مستخرج از مقاالت معتبر و مرتبط و همچنین ،نظرات ساکنان محله،
ویژگیهای محله اعم از قوتها و ضعفها ،فرصتها و تهدیدها خواهد
بود که در قالب جدول  6گردآوری و ارائه شده است:
پس از تدوین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها به راهبردسازی
از طریق برهمنهی عوامل درونی و بیرونی سوات پرداخته میشود و
هر عامل با عوامل دیگر به صورت دو به دو همپوشانی پیدا میکنند.
برهمنهی این عوامل بر یکدیگر درمجموع به  24راهبرد منتج شده
است که در چهار دستهبندی مطابق دیاگرام ذیل قرار میگیرد .پس
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ﺟﺪول  .6ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

جدول  .6بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید منطقه مورد مطالعه
ﻗﻮت S

 .۱ﻣﺤﻠﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ و داراي ﻫﻮﯾﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ
 .۲وﺟﻮد ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎي روزاﻧﮥ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ
 .۳ﺗﻌﺪد اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
آنﻫﺎ
 .٤ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ
)ع(
 .٥وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ
 .٦ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﯾﺎد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ در
اﻣﻮر ﺷﻬﺮي
 .۷وﺟﻮد ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮاي
ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮي
 .۸ﻣﺤﺪودة ﺧﻮش آب و ﻫﻮا

ﺿﻌﻒ W

 .۱ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ
 .۲ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺤﻠﻪ
 .۳ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﻠﻪ
 .٤ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮاي
ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻫﻮا
 .٥ﻋﺪم ﺗﻨﻮع در ﻧﻈﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 .٦ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺑﻨﯿﻪ در
ﻣﺤﺪودة ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 .۷ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
وﺟﻮد زﺑﺎﻟﻪ
 .۸وﺟﻮد ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در
ﻣﺤﺪوده
 .۹آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ زﯾﺎد در ﻣﺤﯿﻂ

از استخراج این راهبردها ساختار سلسلهمراتبی نیز تدوین میشود و
با نرمافزار  Expert Choiceتحلیلها صورت میپذیرد .به بیانی ،در
این قسمت به ترکیب دو ساختار  SWOTو  AHPتحت عنوان مدل
ترکیبی  AWOTپرداخته شده است .مطابق این ساختار یک راهبرد
به عنوان راهبرد برتر و در جایگاه هدف قرار میگیرد و در سطح بعدی
گروههای سوات به عنوان معیار و پس از آن عوامل سوات به عنوان
زیرمعیار شناخته میشوند .در سطح نهایی راهبردهای مستخرج از
برهمنهی عوامل سوات نیز به عنوان گزینههای مدل شناخته شده و
پس از آن به امتیازدهی پرداخته خواهد شد.
با توجه به دو جدول سوات و راهبردهای مستخرج از آن و با کمک
نرمافزار  Expert Choiceنمودارهای زیر نتیجه میشوند .پرداختن به
ضعفها و تهدیدها و تعدیل آنها نسبت به قوتها و فرصتها اهمیت
بیشتری دارد ،زیرا تعدیل ضعفها و تهدیدها در نهایت به افزایش

ﻓﺮﺻﺖ O

 .۱اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﺎن
 .۲اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺎده و
دوﭼﺮﺧﻪ
 .۳اﻣﮑﺎن وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط
 .٤اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ در
ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪاي
 .٥اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺑﻨﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ
 .٦ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﺷﻬﺮداري
در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ ﯾﺎدﺷﺪه
 .۷ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎز
ﺑﺮاي ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻫﻮا و ﮔﺬران اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ
 .۸اﻣﮑﺎن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻓﻌﺎل
 .۹اﻣﮑﺎن اﺣﺪاث ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاي
ارﺗﻘﺎي ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ
 .۱۰اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻌﺎل در
ﻣﺤﻠﻪ
 .۱۱اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد در
ﻣﺤﻠﻪ ﯾﺎدﺷﺪه

ﺗﻬﺪﯾﺪ T

 .۱ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺰﻫﮑﺎري
 .۲ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮي
ﺷﻬﺮوﻧﺪان
 .۳ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎﮐﻨﺎن از
ﻣﺤﻠﻪ
 .٤ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
 .٥ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮاي
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ

کیفیت رسیدگی بهقوتها و فرصتها منجر خواهد شد .بنابراین ،شکل
 1از کلیت تحلیل ارائه میشود:
زیرمعیارها بر اساس میزان اهمیت خود در هر گروه دارای وزن
شدهاند .پس از وزندهی به زیرمعیارها ،هریک از آنها در وزن گروه
خود (گروههای سوات) ضرب شده و امتیاز نهایی هر زیرمعیار محاسبه
میشود که خروجی آن به شرح زیر است:
برای وزندهی به گزینهها باید گزینهها به صورت دو به دو با
زیرمعیارها مقایسه شوند .بر این اساس 33 ،زیرمعیار موجود با  24راهبرد
مستخرج مقایسه شد و در مرحلۀ آخر با ضرب وزن هریک از معیارها در
زیرمعیارهای گروه خود و ضرب هر گزینه در وزن نهایی زیرمعیارها ،امتیاز
نهایی هر گزینه محاسبه شد و میتوان به آن استناد کرد .بر این اساس،
 24راهبرد مستخرج از جدول سوات به وسیلۀ ساختار سلسلهمراتبی
وزندهی و رتبهبندی شدهاند که میتوان آنها را در اولویتدهی به
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ﺟﺪول  .7راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﺟﺪول ﺳﻮات
جدول  .7راهبردهای مستخرج از جدول سوات
ﻋﻮاﻣﻞ

ﻓﺮﺻﺖ

ﻗﻮت

ﺿﻌﻒ

 :SO2ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺳﻄﺢ
ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪاي
:SO3ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﺎن در
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
 :SO4ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺪوده

 :WO2ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮدة ﻣﺤﻠﻪ در
راﺳﺘﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
 :WO3اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ

 :SO1ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر

 :SO5ارﺗﻘﺎي ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖﭘﺬﯾﺮي در ﻣﺤﻠﻪ

 :SO6ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي
ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﻬﺪﯾﺪ

 :ST1ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﺎدهﻣﺪاري در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ آبوﻫﻮاﯾﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار
 : ST2ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﻬﺖ روﻧﻖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
 :ST3ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل

 :ST4ارﺗﻘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪاي
 :ST5اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮداري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ

 :ST6اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺎﻓﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي

 :WO1ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ

 :WO4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻓﺎﺿﻼب

 :WO5ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ
و ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 :WO6ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎي ﺑﺼﺮي از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻓﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
 :WO7ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮي
 :WT1اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

 :WT2ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن در
اﻣﻮر ﺷﻬﺮي
 :WT3ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و اراﺋﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي
ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﻪ و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ
 :WT4اراﺋﮥ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﻮ ﺑﻪ
ﺑﺎزار
 :WT5ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻢ از ﺳﻮادآﻣﻮزي و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﻨﯽ

راهبرد برتر
سواتبهنسبت به
های
وزن گروه
شکل  .1وزنشکل
راهبرد برتر
نسبت
سوات
گروه.1های
پروژههای پیشنهادی به عنوان مالک عمل در نظر گرفت .رتبهبندی
راهبردهای مستخرج از جدول سوات مطابق جدول  7است.
با توجه به آنچه در پیشینۀ پژوهش و همچنین ،مبانی نظری مطرح
شد ،هر یک از کلیدواژههای توسعۀ پایدار و تجدید حیات شاخصهایی
جهت نمود بیرونی دارند که مسیر حرکت این مقاله فصل مشترک این
شاخصها است ،حال آنکه نمونۀ مطالعاتی منتخب ،خیابان شهید مدنی
شهر تهران ،نیز با توجه به داشتن برخی از این شاخصها امکان ارتقا و
بهبود آنها نیز وجود دارد .با توجه به این موارد ،تحلیلهایی که با کمک
کارشناسان و نرمافزار صورت گرفته ،نتایج بیانگر این است که برخی

شاخصها اهمیت و امتیاز بیشتری دارند .برای مثال ،استحکام بخشیدن
و تقویت ابنیۀ بافت در راستای تجدید حیات شهری در محدودۀ خیابان
شهید مدنی اهمیت ویژهای دارد .همچنین ،تغییر کاربریهای ناسازگار
به دلیل استفاده در راستای توسعۀ پایدار نیز از دیگر مواردی است که
باید به آن توجه کرد .تقویت و بازآفرینی بافت قدیمی و فرسودۀ محله
در راستای تجدید حیات شهری که خود در جهت ایمنی و امنیت
محدوده گام برمیدارد نیز از راهبردها با امتیاز باال است .به همین
ترتیب ،وزندهی راهبردها مسیر حرکت و برنامهریزی در این محدوده
را مشخص میکند.
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ﺟﺪول  .8وزندﻫﯽ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
زیرمعیارها
جدول  .8وزندهی
0.031
0.31
0.234
0.050
0.090
0.243
0.126
0.102
0.093

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

0.139

T1

0.284

T2

0.068

T3

0.442

T4

0.068

T5

0.473

0.299

ﺿﻌﻒ

ﺗﻬﺪﯾﺪ

0.213
0.115
0.155
0.055
0.272
0.081
0.065

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

0.044

S8

0.057
0.027
0.048
0.064
0.232
0.159
0.083
0.094
0.046
0.102
0.087

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11

0.148

0.080

ﻗﻮت

ﻓﺮﺻﺖ

ﺟﺪول  .9وزﻧﺪﻫﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎ

جدول  .9وزندهی راهبردها
ﻧﻤﺎد
ST6
SO1
WO2
WO1
WO7
ST4
WT1
SO4
ST5
ST2
ST3
WO5
SO3
ST1
WO6
SO5
WO4
WT3
WT4
SO2
SO6
WO3
WT2
WT5

اﻣﺘﯿﺎز
ﻧﻬﺎﯾﯽ

0.068
0.062
0.055
0.054
0.049
0.047
0.042
0.041
0.041
0.040
0.040
0.040
0.039
0.039
0.039
0.38
0.037
0.037
0.034
0.033
0.033
0.031
0.31
0.030

ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋي
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺑﻨﯿﮥ ﺑﺎﻓﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮدة ﻣﺤﻠﻪ در راﺳﺘﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮي
ارﺗﻘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪاي
اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺪوده
اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮداري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ و ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﺎدهﻣﺪاري ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ آبوﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎي ﺑﺼﺮي از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻓﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ارﺗﻘﺎي ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖﭘﺬﯾﺮي در ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و اراﺋﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﻪ و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ
اراﺋﮥ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن در اﻣﻮر ﺷﻬﺮي
ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻢ از ﺳﻮادآﻣﻮزي و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﻨﯽ
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بحث و نتیجهگیر 
ی
با توجه به رشد شهرها در سالیان اخیر ،مسائل و مشکالتی در سطح
شهر ایجاد شده که این مشکالت تمامی جنبههای شهرنشینی را تحت
تأثیر قرار داده و از طرفی ،برخی از آنها زندگی بشر را مختل کرده
است .یکی از این مشکالت قابل توجه در شهرها وجود بافتهای قدیمی
و نیازمند احیا است .این بافتها خود منشأ بسیاری از مشکالت شهری
در جنبههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی شده
و زمینۀ بروز ناپایداری را در شهرها فراهم کرده است .اندیشمندان و
برنامهریزان شهری اصول و راهکارهای متعددی را برای حل این مشکالت
ارائه دادند که توسعۀ پایدار یکی از این موارد به شمار میآید .توسعۀ پایدار
روندی است که بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فناوری به
سوی عدالت اجتماعی باشد و در جهت آلودگی اکوسیستم و تخریب منابع
طبیعی نباشد .از طرفی ،در پی فراهم آوردن راهبردهایی است که توسط
آنها بتوان به اهداف مهمی نظیر هماهنگ کردن حفاظت زیستمحیطی
و توسعه ،تأمین نیازهای اولیه زندگی بشر ،دستیابی به عدالت اجتماعی،
از بین بردن فقر و محرومیت عمومی خودمختاری ،تنوع فرهنگی و
حفظ یگانگی اکولوژیکی دست یافت .همچنین ،تجدید حیات که یکی از
مدلهای مهم احیای بافت قدیم شهرها در جهان امروز است که تا حدی
بیانگر دیدگاهی جامع ترکیبی و چندمنظوره در حل مسائل شهری است.
به این معنا که مناطق تاریخی را حفظ و آن را برای نیازهای امروز و فردا
جذاب و حیاتی کرد .حال در این پژوهش به تلفیق این دو کلیدواژه و
اصول و ابعاد آنها و بهکارگیری در فضاهای شهری و محلهای پرداخته
شده است .بهکارگیری اصول توسعۀ پایدار و تلفیق آن با رهیافت تجدید
حیات شهری میتواند رویکردی مناسب برای حل تعارضها در بافتهای
کهن و مسئلهدار شهری تلقی شود .تحلیلهای صورتگرفته در مسیر این
پژوهش با کمک جدول سوات و نرمافزار  Expert Choiceصورت گرفته
است که در نهایت با توجه به خروجیهای نرمافزار میتوان به این نکته
اشاره کرد که در محدودۀ یادشده از میان راهبردهای مستخرج از جدول
سوات راهبردهای استحکام بخشیدن و تقویت ابنیۀ بافت در راستای
تجدید حیات شهری ،تغییر کاربری ناسازگار ،تقویت و بازآفرینی بافت
قدیمی و فرسودۀ محله در راستای تجدید حیات شهری و توسعۀ بخش
مسکونی در نواحی با تراکم کمتر بهترتیب با امتیازهای ،0/062 ،0/068
 0/055و  0/054در صدر جدول قرار گرفتند که به نسبت باقی راهبردها
از اهمیت بیشتری برخوردار هستند .با توجه به یافتههای تحقیق میتوان
بیان کرد برای تجدید حیات نمونههای مطالعاتی که دارای ویژگیهای
قدمت باالی ابنیه ،ریزدانگی قطعات ،نفوذناپذیر بودن بافت و ویژگیهایی
از این نوع هستند و در بافت فرسوده قرار دارند ،باید اقدامات و ارائۀ
راهکارهایی برای ارتقای شاخصهای توسعۀ پایدار محلهای و یا پایداری
در محالت با رهیافت تجدید حیات انجام شود که عبارتاند از:
● ایجاد و جای نمایی نشانههایی برای ارتقای خوانایی محیط
● ارتقا مشارکت و همفکری ساکنان محله به دلیل افزایش حس تعلق و
مالکیت نسبت به محله

● ایجاد پایگاههای پلیس برای افزایش حس امنیت در محله
● ارتقا کیفیت روشنایی به جهت افزایش حس امنیت در محله
● ایجاد بستری برای آموزش و پرورش و ارتقای سواد اهالی محل
● ایجاد بستری جهت گذران وقت در ساعتهای بیکاری
● جانمایی فضاهای برای تعامالت اجتماعی ساکنان و ارتقای سرزندگی
محیطی
● ارائۀ تسهیالت به ساکنان محله جهت بازسازی و یا نوسازی بناهای
مسکونی خود
● پایبند بودن به قوانین وضعشده در ارتباط با نمای ابنیۀ محدودۀ
یادشده
● تشویق کارآفرینی و توسعۀ استارتاپها با گسترش کسبوکارهای
محلهای
● دسترسی عادالنه و یکسان ساکنان به خدمات شهری
● ارتقای کیفیت تجهیزات و تاسیسات محله و ابنیۀ موجود در آن
● پیشرفتهسازی سیستم دفع فاضالب محله
● رسیدگی شهرداری منطقۀ یادشده به بحث نظافت و پاکیزگی محیطی
● برگزاری کارگاهها و محیطهایی برای فرهنگسازی ساکنان محله
● دوجدارهسازی درب و پنجره برای کاهش آلودگی صوتی
● ترویج استفاده از حملونقل عمومی در بین مردم محله
● افزایش سطح فضای سبز در محله به جهت فضای گذران وقت و تلطیف
هوای محله
بنابراین ،با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان با ارائۀ راهکارهایی
در ارتباط با محالت بافت قدیمی برای بهبود شرایط و ارتقای کیفیت
زیستپذیری محیط برآمد.
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از مطالعات مربوط به فرصت مطالعاتی صنعتی
داخلی نویسنده دوم با عنوان «انجام مطالعه جهت تجدید حیات شهري
خیابان شهید مدنی» میباشد که در شهرداری منطقه  8شهر تهران در
مردادماه سال  1399انجام شده است .نویسندگان از مجموعه شهرداری
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