فصلنامه علمی-پژوهشی

نگرشهای نو در جغرافیای انسانی

سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 1396

ساماندهی بافت فرسوده منطقه  12شهر تهران
با استفاده از تکنیک SWOT
مجید کریم پور ریحان

1

دانشیار جغرافیای طبیعی و آمایش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

شهرزاد شریف جاهد
دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله139 6/ 01 /26 :

تاریخ پذیرش مقاله139 6/ 04 / 10 :

چکیده

پدیده آشنای توسعه شهرنشینی و گسترش مهار ناپذیر شهرها که در مقاطع مختلف تاریخی بروز کرده ،پیامدهای زیادی را برای

شهرها در پی داشته است که در پی آن بافتهای بسیاری از شهرها دچار چالشهای اساسی شده است و به دنبال خود نابه سامانیه یا
کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده .رویکرد حاکم بر این پژوهش (توصیفی -تحلیلی) است و جامعه آم تالحم یرا   
فرسوده منطقه  12شهر تهران بر اساس طرح تفصیلی منطقه و مصاحبه با کارشناسان این حیطه میباشد .در این پژوهش با استفاده آر
تکنیک  swotبه تحلیل و بررسی بافت فرسوده منطقه  12تهران به عنوان ميراث دار پ يشي نه تهران و قل وشك يداصتقا ب

   پرداختههه

شده است .نتایج حاصل نشان میدهد که این محدوده از نقاط ضعف و تهدید باالیی برخوردار استتت و در عیننن حاللل نیززز از نقاط ط
ط
قوت و فرصتهای بهینهای جهت بهره گیری و رسیدن به حد مطلوب برخودار میباشد.
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 -1مقدمه
مشكالت بافتهاي فرسوده درشهرهاي بزرگ همواره يكي ازدغدغه ها ييي م در ممم وم اريد ننن ش ره ييي ب دو هه است ،،ز ري اا
سكونت وكار دراين نوع بافتهاي شهري هرگز بازدهي مطلوب را ندارند واستاندارهاي مسكن زن گد ييي درآنهاا ب يلد ل ل
ل
فرسودگي شديد يا نسبي بسيار پایینتر از قسمتهاي ديگر شهر میباشد .بافت فرسوده شهري به بافتي اطالق میشودد
ت
كه از ابعاد يك في وكمي وهمچنين ازلحاظ تجهيزات و تأسيسات شهري در سطح پا يي ن قرار گرفتههه باشددد .مش الك ت ت
تها
ن بيشتررر متوجههه اينگونههه بافت ت
اصلي اينگونه بافتها بهنگام مخاطرات طب يعي بروز میکند كه بايد توجه مس يلوئ ن ن
باشد .اين بافت بعنوان بافتي ناكارآمد معرفي میشود که مستلزم بهسازی و نوسازی میباشد و اين بهسازي بستههه بههه
نوع فرسودگي بافت مراحل مختلفي را شامل میشود .تهيه واجراي طرحهایی كههه بههه روشهاای مختل ففف سع ييي در
ت
بهبود وضع اين بافتها دارند ،نيازمند بررسي همه جانبه كمبودهاي موجود وبرنامه ريزي مداوم ب ار ييي رفععع معضالت ت
اينگونه بافتهاست .بررسي همه جانبه بدين معناست كه درنوسازي وبازسازي اين بافتها م ممیبایستتت دركناررر بهبودد
بخشيدن به وضع مسكن كه حدود  40درصداز بافتهاي شهري راتش يك ل میدهد ساير نيازهاي م يع شتي ساكنين نيز كه
ب
در حيطه تاسيسات و تجهيزات شهري است تأمین شود .با توجه به این که منطقه  12هویت تاریخی تهران محسوب ب
ی حفظظظ
میشود باید برای ساماندهی بناهای منطقه به بهسازی و بازسازی بافتها بپردازیم و مسئله این است که ب ار ی ی
آثار تاریخی منطقه و سایر بناها امکان تخریب کامل و نوسازی وجود ندارد و ساکنین منطقه هم حاضر به همکاری با
ارگانهای مربوطه نیستند و از سوی دیگر روزانه جمعیت زیادی به سمت نواحی مختلف منطقه  12سرازیر میشوند
یو
ت ش ره ی ی
مثل بازار تهران و همچنین برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باید سیاستهای درست توسط م یرید ت ت
شهرداری منطقه اتخاذ شود تا ضمن حفظ آثار تاریخی رضایت ش ادنوره ننن ه ممم جلب ب
ب شودد ) (rafieian,1389:9بههه
ی م در ممم شدهه
همین جهت در دهههای اخیر این موضوع یکی از دغدغههای اصلی برنامه ریزان و کارشناساننن و حتی ی
یرسد.
است و بررسی چنین مساله ای ضروری به نظر م 
بنابراین ،ساماندهی بافت فرسوده محالت شهری ،یکی از مواردی است که در سا لهای اخیر ،به آن توجه بسیار شدهه
یتوان به موارد زیر اشاره کرد:
است .در کشور ما نیز در این زمینه پژوهشهایی صورت گرفته است که از جمله م 
ع بند ييي
 .1مرمت شهري(  ،)Habibi, Seyed Mohsen and Maghsoudi, Maliheاين كتاب س يع در معرفي و جمع ع
نظریهها و شيو ه هاي امر مرمت شهري در بافتهاي قديمي دارد و به اين منظور بههه بررس ييي م دراو ييي چوننن ت يراع ففف
واژه ها ي مرمت شهري ،نظريات جهاني و همچنين تجارب جهاني در زمينه مرمت شهري م 
یپردازد.
 .2بهسازي و نوسازي شهري ( ،)Falamaki, Mohammad-Mansour, 2005اين كتاب س يع در معرفي وجمع بندي
نظریهها وشيوه هاي مرمت شهري در بافتهاي قديمي دارد وبه اين منظور به بررسي مواردي چون تعار في
مرمت شهري ،نظريات وتجربيات جهاني مرمت شهري و.م 
یپردازد.

وازهههاای
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ن كتاب ب
ب
 .3بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا ( ،)Ali shamaee and ahmad Pourahmad, 2005اين ن
پيرامون مسائل ومشكالت بافتهاي قد مي شهري وتعار في

مفاه مي مرتبط با نوس زا ييي وبهس زا ييي ش ره ييي م ممیباشددد .بههه

نظزيات جهاني والگوهاي ساماندهي بافت قد مي م 
یپردازد.
ن
ت وت ييع ن ن
ح تفض لي ييي م الح ت ت
 .4مهندسين مشاور زيستا ،طرح تفضيلي منطقه  8را انجام دادهاند كههه درخصوصصص طرح ح
تف كيك

بافتهاي فرسوده ،معابر و  ...پرداخته است.

یپردازد
 ،)Rahnama, 1387( .5به بررسی اثرات اجرای طرح بهسازی و نوسازی مرکز مشهد بر محله پایین خیابان م 
ی ن یچا ززز و جایگاهه
و یکی از مهمترین موانع بر سر راه اجرای طرحهای بهسازی را مشارکت ناپذیری آنها و همک را ی ی
ی
ش نامه ،،خریددد امالککک از مالکاننن بههه زور و بک ریگرا ی ی
ج از پرسش ش
ج مس رخت ج ج
مالکان این بافتها میداند و طبق نت یا ج ج
روشهای متنوع توافق و متنفع شدن مالکان در منافع آینده را از جمله راهکارهای نیل به موفقیت در ایننن برنامهههها
م
یداند.
ت فرس دو هه
ی و نوس زا ییی بافت ت
 ،)Sadeghi, 1384( .6مطالعهای با عنوان توانمندسازی حاشیه نشینان در فرآیند بهس زا ی ی
ش
ی و بخش ش
شهری در اسالم آباد تهرانص ورت گرفته نشان میدهد که میتوان با ساماندهی نیروهای مشارکت مردمی ی
خصوصی در امر بهسازی و نوسازی کمک کرد.

ی اصلی ی
ی
ی اس اوخت ننن بندی ی
 ،)Edmund Bacon, 2004( .7در اثری با ارزش با عنوان طراحی ش هره اا نظریههه س هدناما ی ی
شهری را ارائه کرد .بیکن در این نظریه انطباق و هماهنگی سیسیتم حرکت و تحول شهر را با مختصصات جغرافیایی
و طبیعی آن را الزم دانسته و این اقدام را ابزاری مناسب برای تاکید و افزایش جلوه بصری و بخشیدن مفهومی جدید
ل دو عنصررر
ی ش ره ییی ش ما ل ل
یداند .طراحی است واستخوان بندی اصلی ی
به ساختمانهای عمومی و یادمانهای شهری م 
اساسی مسیرهای حرکتی و تودههای ساختمانی است.

یو
 ،)Richard Rogers, 1889( .8از شهر سازان موفق بریتانیایی قرن بیستم فضاهای شهری همچون تصاویر انتزاعی ی
ذهنی طرح وی به نمایش گذاشتن میزان انعطاف پذیری یک طرح شهری است که باید از بیانی ص یر ححح و روشننن در
خ را
ت وت یرا خ خ
ت کههه س تن  ،،اس رارمت  ،،ثبات ت
ی است ت
کالبد سود برد .طرحهای او در این مقطع بیانگر نوعی انقطاع ت خیرا ی ی
ی باا م طیح  ،،در تقابل ل
ی س راگزا ی ی
فراموش میکند .سبک وی نوعی سبک ضد شهری است که بههه جای ی
ل باا آن دارد و
یرسد
تفکرات او به دهههای  1990م 
 -2مبانی نظری
ی کالب ید  ،،عدممم
ل فرس گدو ی ی
بافت فرسوده شهری به عرصههای از محدوده قانونی شهر اطالق م ممیشودد کههه بههه دلیل ل
ب پ یذ ررر ب دو هه و از ارزش
ی ش ره ییی آسیب ب
ت و زیرس اهتخا ی ی
برخورداری مناسب از دسترسی سواره ،تأسیس تا  ،،خ امد ت ت
مکانی ،محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارن () .habibi,1386:66مهمترین اهداف تدوین یافته در حوزه س یهدناما ،،
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ن
نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری شامل استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین برای اس اک ننن جمعیتتت و ت یمأ ن ن
ی خ امد تتی
فضاهای باز در جهت بهبود محیط زیست ،رفع نیازهای بافت مذکور و محدودههای اطراف بههه کاربریهای ی
(ایجاد فضاهای کار و تفریح فعالیت) ،بهبود ساختار حمل و نقل در بافت مذکور و به تبع آن در شهر و ارتقاء الگوی
سکونت و مسکن میباشد ) .(bahreyni,1377:65زمانی که صحبت از ساماندهی بافت فرسوده در شهرها م ممیش دو ،،
هدف اصلی آن زنده کردن ،احیاء و ساماندهی این بافت است ،تا بتواند یک زندگی در حد معمولی و ه ممم سط ححح باا
ی در آن جریاننن
بافتهای دیگر پیدا کند .از آن جایی که در یک بافت شهری تنها کالبد فیزیکی نیست و عوامل مختلفی ی
ی بایددد در
دارد .بنابراین برای ساماندهی یک بافت همه عوامل اعم از فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فذهنگی و سیاسی ی
ی گون نوگا ی ی
ی
تهای قدیمی از دیر باز تاکنون نظریههای ی
نظر گرفته شود .در رابطه با برنامه ریزی ،ساماندهی و احیا باف 
مطرح شده است که برخی به دخالتهای شدید در باف 
تو
تهای قدیمی اعتقاد دارند و برخی دیگر بههه حفظظظ اص لا ت ت
ی دیگررر بههه مرمتتت و دخالت ت
ت
هویت گذشته معتقدند گروهی به تخریب و ساختن بناها به فرم قدیم معتقدنددد برخی ی
ی اط ار ففف آن اص ار ررر م ممیورزنددد
ب فض اها ی ی
ی و تخریب ب
ی ق مید ی ی
ک بناهای ی
مو عض ی معتقدند گروهی دیگر بههه حفظظظ تک ک
()shamaei,1380:61
جدول شماره ( :)1نظریه هاو الگوهای ساماندهی بافت فرسوده
نظریهها

الگوها

توجه به میراث فرهنگی .جلوگیری از نابودی تاریخ گذشته ،توجه به فرهنگ ملی و سنتهای قدیمی در توسعه شهری

فرهنگ گرایان

توجه به تمایالت آرمانی ،ایجاد شهرهای صنعتی ،بلندمرتبه سازی ،استفاده از مصالح جدید

ترقی گرایان

توجه به شرایط محیط طبیعی و مسخ نشدن در محیطهای مصنوعی و ماشینی ،هماهنگی شهر با پدیدههای طبیعی

طبیعت گرایان

توسعه حمل و نقل شهری ،ایجاد آسمان خراشها و پلهای هوایی و کم توجهی به بافت قدیم و میراث فرهنگی

فن گرایان

توجه به انسان در شهر و مرمت شهر با توجه به حرکت انسان در فضاهای شهری ،الهام از شالودههای پنهان و بارزکردن آنها در مرمت شهری

انسان گرایان

توجه به نقش و کارکرد فضاهای شهری در هر مقطع زمانی و متناسب کردن کارکردهای فضا با نیازهای روز

کارکردگرایی

به کارگیری هنرهای تجسمی و هنر به کمک تکنولوژی جدید در فضاها ،مدرن شدن و کم توجهی به گذشته ،تاریخ و بافتهای قدیم

مدرنیسم

توجه به ارتباط فضاها ،وحدت بخشیدن به فضاهایشهری ،کلنگری در ساخت شهر و توجه به فرآیندکلیت در ساختار شهر

ساختارگرایی

توجه به چشم انداز بصری فضا ،،تولید انبوه ،دگرگونی فرهنگ شهری ،توجه به ارزش افزوده در میراث فرهنگی

پست مدرنیسم

تقارن و توازن در کمیت و کیفیت توسعه فیزیکی شهر ،تناسب و هماهنگی اجزا شهر ،آرایش و ایجاد مناظر زیبا ،ایمنی و شادی را ب رد مدرم یار   

زیبا شناسی

شهر فراهم کردن

Source: Research Findings

 -3محدوده مورد مطالعه
ت43 /3 .
ش از  200ساللل است ت
محدوده منطقه  12با مساحت  0061هكتار است و عمر  73درصد بافت منطقههه  12بيش ش
درصد محدوده منطقه از گسترهها و پهنههای شاخص تش يك ل شده و در  15 /5درصد از طول لبههای شهري (س امي ييي
خيابان) هنوز بدنههای ارزشمند يافت میشود( .مجموع طول خیابانهای اصلي منطقه نزد كي

به 58

ت ).
يك ل تمو ررر است ت

نها و فضاهاي شهري ممتاز را نيز افزود.
به خیابانهای تهران قد مي بايد میدا 

ب بههه
منطقه  12از شمال به خیابان انقالب دارای نقاط عطف میدان فردوسی ،پیچ شمیران ،الله زار ،پل چوبی از غرب ب
ت گنب اد ننن) ،می اد ننن وحدت ت
ت
ن آبادد (هشت ت
ی ح سن ن
خیابان حافظ و خیابان وحدت اسالمی با نقاط عطف میدان ت خیرا ی ی
اسالمی (شاهپور) ،چهارراه وحدت اسالمی (چهارراه شاهپور) و از جنوب به خیابان شوش باا نق طع طا ففففف خیاباننن
ط عط ففف خیاباننن ش یه ددد
جهان پهلوان تختی ،یخچال و میدان غار و از شرق خیابان  17شهریور (شهباز سابق) با نقاط ط
کفایی امانی و خیابان خورشید خیابان مجاهدین زیر گذر امیرکبیر و اتوبان شهید محالتی با قدمتی به تاریخچه تهران
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ت
ی هنوززز صفاا و ص یمیم ت ت
و بناهایی زیبا که بافت تجاری آن غلبهی سیری ناپذیری را در این منطقه پیداا ک در هه ولی ی
محالت آن تداعی تهران قدیم را در اذهان متبادر م 
یکند.
ل بیتتت
منطقهای با مساجد عظیم و متبرک و زیبا با امامزادههایی از سالله ائمه اطهاررر (ع) و مهمتررر از آن محباننن اهل ل
عصمت و طهارت که کوچه به کوچه و محله به محله آن را به محبت اهل بیت (ع) مصفا و حسینیه و تکیه و هیئتتت
بنا کردهاند .کلیساها ،کنیسهها و آتشکدههای آن نیز علی رغم تاریخ کهن مکان عبادی و زیارتی عزیزان اقلیتتت دینی ی
ی
ن گردش رگ ییی ته ار ننن استتت
کشور است .کاروانسرای خانات در چهارراه مولوی نزدیک بقعه آقا که معروف بههه نگین ن
بسیار جالب و دیدنی است.

در این منطقه ابنیههای متعددی وجود دارد که میراث فرهنگی کشور است و نظایر آن حتی در جهان نیز کمتررر دیدهه
یباشد.
یشود که متعلق به تمام ایرانیان م 
م
جدول شماره ( :)2جمعیت محالت  13گانه منطقه  12شهر تهران

Source: District 12 of Tehran

ت منطقههه
با توجه به پژوهشهای انجام شده ،محدوده منطقه  12با مساحت  0061هكتار است و عمر  73درصد بافت ت
ل شدهه و در 15 /5
 12بيش از  200سال است 43 /3 - .درصد محدوده منطقه از گسترهها و پهنههای ش خا صصص تش يك ل ل
ی
درصد از طول لبههای شهري (سيماي خيابان) هنوز بدنههای ارزشمند يافت میشود د( .مجموععع طوللل خیابانننهای ی
اصلي منطقه نزد كي

به 58

يك لومتر است ).به خیابانهای تهران قد مي بايد میدانهاا و فض اها ييي ش ره ييي ممتاززز را نيززز

ی
افزود .بیش از  80درصد کارکردهای تجاری ،اداری -حکوکتی ،کارگاهی و انبار و ب تالا ررر از  50درصددد کارکردهای ی
ی (عمدهه و خ در هه
ی تج را ی ی
ی دارنددد 22 .درصددد واح اهد ی ی
ی و فراا ش ره ی ی
فرهنگی -مذهبی و پذیرایی آن نقش ش ره ی ی
گ در
فروشی) 2/ 22 ،درصد کارگاهها 10 ،درصد انبارها ،و  8/4درصد فضاها و بناهای اداری -حکومتی ته ار ننن ب رز گ گ
منطقه  12قرار دارد.
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نقشه شماره ( :)1موقعیت منطقه  12شهرداری تهران
Source: District 12 of Tehran

 -4روش تحقیق
با توجه به مؤلفههای مورد بررسی ،رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی -تحلیل تالحم یرامآ هعماج .تسا ی      
یباشد .برای تجزی حت و ه ل لی   
فرسوده منطقه  12شهر تهران طرح تفصیلی منطقه و مصاحبه با کارشناسان این حیطه م 
اطالعات از تکنیک  swotاستفاده شده است .این تکنیک تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک
ی مو وض ععع م رو دد
ت کن نو ی ی
تها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژی متناسب با موقعیت ت
از عوامل قوت ،فعض  ،فرص 
ینماید .در این تکنیک عوامل محیط درونی به نقاط قوت و نقاط فعض
بررسی را منعکس م 

و عوامل محیط بیرونی به

یگردد ).)ziyari,1384:238
فرصتها و تهدیدها طبقه بندی م 
 -5یافتههای پژوهش
تحلیل و توان سنجی منطقه  12شهر تهران با استفاده از تکنیک سوات
برای بررسی فرسودگی بافتهای منطقه  12شهر تهران به تحلیل و توان سنجی محیط درونی و بیرونی سیستم م درو
مطالعه پرداختهایم که برای این بررسی از سه مؤلفه مطالعات رف دمآ و ت    ش کب ههههاای ارتب یطا

پهنههههاای فرس هدو

(کالبدی) ،مطالعات بخش مسکن ،مطالعات مشارکت ساکنین استفاده کرده و در نهایت راهبردهای پیشنهادی را ارائههه
نمودهای .م
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جدول شماره ( :)3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
مطالعات رفت و آمد شبکههای ارتباطی پهنههای فرسوده (کالبدی)

رتبه

استقرار در محدوده طرح تراف كي

2

عبور خطوط  1و  2مترو با  7ايستگاه فعال در منطقه

وزن

امتیاز

0/ 14

0/ 28

نقاط قوت ()S
2

0/ 4

0/ 08

وجود  104خط اتوبوسراني فعال در منطقه

1

0/ 3

0/ 03

باالترين امكان تبادل سفر با ديگر مناطق تهران

1

0/ 6

0/ 60

نقاط ضعف ()W
سهم غالب سواري شخصي در ميان خودروهاي ورودي به محدوده طرح

3

0/ 12

0/ 36

تمركز دو پايانه مهم اتوبوسراني با فاصله مك از كي ديگر

2

0/ 10

0/ 20

فعض

نفوذپذيري سواره به درون بلوکهای شهري

مك بودن سطوح معابر نسبت به حجم فعاليت و غير حلقهای بودن آنها
مشكالت بارگيري و باراندازي و پار يك نگ در بخشهای تجاري

2

0/ 3

0/ 60

1

0/ 8

0/ 08

1

0/ 2

0/ 02

کم عرض تنگ و باریک بودن معابر

3

0/ 16

0/ 48

عدم پارکینگ و اشغال حاشیه خیابانها

1

0/ 01

0/ 01

عدم رعایت اصول سلسله مراتبی شبکه

3

0/ 13

0/ 93

پوشش نامناسب معابر

2

0/ 08

0/ 16

جمع کل

1

مطالعات رفت و آمد شبکههای ارتباطی پهنههای فرسوده (کالبدی)

رتبه

2/ 21
امتیاز

وزن

تها ()O
فرص 
امکان توسعه و گسترش خیابان

2

0/ 10

0/ 20

امکان افزایش عرض پیاده روها در اکثر معابر موجود

2

0/ 60

0/ 12

امكان دسترسي سر عي تر و آسودهتر از مناطق به مركز و بال كع س به اتكاي گسترش شبكه

1

0/ 60

0/ 60

متروي تهران و شبکههای حمل و نقل عمومي مكمل

3

0/ 10

0/ 30

انتقال پارکینگها و پایانهها به مرزهاي محدوده طرح تراف كي

1

0/ 08

0/ 08

مك توجهي به گسترش شبكه حمل و نقل عمومي به و ژي ه در مركز شهر

1

0/ 60

0/ 60

تهدیدها ()T
قطع ارتباط محورهاي بزرگراهي در پيرامون مركز شهر (ناپيوستگي شبكه)

1

0/ 03

0/ 03

نظام سنتي توزيع و بارگيري و باراندازي آن

1

0/ 02

0/ 02

جمع کل

1

Source: Research Findings

0/ 87

جدول شماره ( :)4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
مطالعات بخش مسکن

رتبه

كاهش ترا مك خانوار در واحد مسكوني

4

وزن

امتیاز

0/ 05

0/ 20

نقاط قوت ()S
سرانه باالي زمين مسكوني و افزايش نسبت تصرف مل يك

2

0/ 03

0/ 60

افزايش نسبي پروانههای ساختماني مسكوني

2

0/ 10

0/ 20

امکان تجمیع واحدهای مسکونی

1

0/ 08

0/ 08

موافقت ساکنان با بهسازی و نوسازی حدود  85 /9درصد

1

0/ 09

0/ 09

نترین سطح قیمت مسک و اجاره
پایی 

3

0/ 11

سهم باالی واحدهای دارای  3اتاق خواب

2

0/ 02

0/ 33
0/ 04

سهم باالی واحدهای مسکونی با متوسط زمین بیش از  100متر مربع

2

0/ 01

0/ 02

باال بودن واحدهای مسکونی ساز حدود  18 /3درصد

2

0/ 01

0/ 02

باالترين ميزان ساختمانهای بي دوام و مك دوام در قياس با مناطق تهران

3

0/ 05

0/ 15

2

0/ 01

0/ 02

1

0/ 02

0/ 02

باال بودن نسبت سطوح مسكوني مخروبه و فرسوده

2

0/ 10

0/ 20

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

نقاط ضعف ()W
قابل استفاده نبودن اکثر واحدهای مسکونی جهت سکونت
كي

چهارم خانوارها در فضاهاي سكونتي نامناسب به سرم يبرند

1

0/ 12

0/ 12

به کارگیری مصالح کم دوام و بی دوام

1

0/ 01

0/ 01

عدم یکسانی و یکپارچگی در نمای خارجی واحدهای مسکونی

2

0/ 08

0/ 16

شدت نسبی باالی واحدهای مسکونی با قدمت باالی  50سال

3

0/ 09

0/ 27
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شدت نسبی باالی واحدهای مسکونی فاقد اسکله

2

0/ 01

0/ 02

سهم  1.52درصد واحدهای مسکونی ساخته شده با سنگ و آجر

1

0/ 01

0/ 01

کهای فنی و مهندسی
ناکارایی نطارت و نبود کم 

2

0/ 02

0/ 04

مغایرت استانداردهای رایج با توان مالی و خصوصیات فرهنگی مردم

2

0/ 01

0/ 02

فقدان برنامه ریزی هماهنگ برای بهسازی و بازسازی و نوسازی بفت های فرسوده

1

0/ 04

0/ 04

فقدان استراتژی منسجم برای ارتقا کیفیت زیست در بافت

1

0/ 03

0/ 03

جمع

2/ 15

1
وزن

امتیاز

مطالعات بخش مسکن

رتبه

0/ 30

تهای فرسوده
وجود تجربیات فراوان در سطح استان در زمینه بهسازی و نوسازی باف 

3

0/ 10

همکاری مدیران شهر برای بهره گیری از پتانسیل بافت

2

0/ 60

0/ 12

همکاری مدیران شهری برای مقاوم سازی و نوسازی بافت

2

0/ 03

0/ 60

نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ در امر مسک در سطح محدوده

1

0/ 10

0/ 20

در صورت عدم نوسازی پتانسیل عظیمی در سطح بافت از دست خواهد رفت

2

0/ 12

0/ 24

تها ()O
فرص 

تهدیدها ()T

جمع کل

0/ 92

1

Source: Research Findings

جدول شماره ( :)5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
وزن

امتیاز

مطالعات مشارکت ساکنین

رتبه

0/ 30

نسبت باالی سابقه سکونت در بافت در حدود  6.67درصد باالی  50سال

3

0/ 10

باالترین میزان همبستگی حدود 7 .5 7

2

0/ 08

0/ 16

تمایل باالی ساکنین در امر تجمیع امالک

3

0/ 11

0/ 33

باالترین نسبت افراد دارای حسن خلق

1

0/ 03

0/ 03

ساختار قومیتی نا همگون در محدوده بافت به سبب مهاجرت

1

0/ 08

0/ 08

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W
پایین بودن نسبت با سوادی در میان زنان و مردان در محدوده بافت

2

0/ 08

0/ 16

لها حدود  5.15درصد
نترین نسبت سامان بندی ساکنین درقالب تشک 
پایی 

2

0/ 10

0/ 20

استفاده نامناسب از تخصصهای موجود در منطقه

1

0/ 11

0/ 11

عدم تمایل باالی ساکنین در امر نوسازی به خاطر عدم حمایتهای الزم

3

0/ 09

0/ 27

کمترین میزان نسبت دسترسی به اینترنت و رایانه در حدود  4 .1 4درصد

2

0/ 10

0/ 20

جمع

1

مطالعات مشارکت ساکنین

رتبه

قرار داشتن  35درصد جمعیت در گروه سنی  52- 30سال

1

1/ 95

وزن

امتیاز

0/ 04

0/ 04

تها ()O
فرص 
احساس تعلق به محله

1

0/ 03

0/ 03

باال بودن نسبت افراد مالک

2

0/ 11

0/ 22

میزان تمایل باالی ساکنین به منظور ادامه سکونت  6.67درصد

3

0/ 09

0/ 27

مشکالت مالی و توان پایین ساکنین محدوده بافت فرسوده

2

0/ 14

0/ 28

نسبت باز فضای عمومی و تفریحی

1

0/ 12

0/ 12

عدم وجود سیاست حمایتی نهادهای رسمی از مشارکت مردمی

2

0/ 60

0/ 12

1

1/ 20

تهدیدها ()T

جمع کل

Source: Research Findings

جدول شماره ( :)6ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
شهای مطالعات ماتریس SWOT
بخ 

عوامل داخلی (قوت ،فعض

مطالعات رفت و آمد شبکههای ارتباطی پهنههای فرسوده (کالبدی)

2/ 21

)IFE

عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
0/ 87

مطالعات بخش مسکن

2/ 15

0/ 92

مطالعات مشارکت ساکنین

1/ 95

1/ 20

Source: Research Findings

ساماندهی بافت فرسوده منطقه  21شهر تهران322 ...

 -6نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
 -1-6نتیجه گیری
بافتهای فرسوده امروزه به دليل تغ يي ر و تحوالتي بسيار سر يعي كه در شهرها و روند توسعه آنها اتفاق افت دا هه اس ،ت
دچار نارساییهای عملكردي ،كالبدي ،زيست م يح طي و اجتماعي-اقتصادي شدهاند كه نيازمند برنام زير ه ييييي جهت
یباشد.
تها م 
یهای خاص باف 
مداخله هماهنگ با توجه به ویژگ 
توجه به این نکته ضروری است که بسياري از عناصر و فضاهاي شاخص و باا يك فيتتت بافتتت ق ميد ييي در منطقههه 12
تهران در گذر زمان از بين رفته است ،اما استخوا ن بندي موجود بافت كمابيش باا اس اوخت ننن بند ييي ت خيرا ييي بخششش
ل اس ارقت ررر
ل م ممیشودد و بههه دليل ل
مركزي شهر انطباق دارد .منطقه  ، 12بخش اصلی «مركز تاريخي شهر تهران» را ش ما ل ل
بخشهای زيادي از خدمات (مقياس شهري و فراشهري تهرا ن) ،در منطقه مذكور و نيز اختصاص سطوح وس عي ييي از
ل شهررر ته ار ننن
ارا يض اين منطقه به کاربریهای فرامنطقه اي و سطوح باالتر ،منطقه  12را میتوان به عنوان مركززز ثقل ل
قلمداد كرد.
تهای فرسوده در منطقه  12تهران خصوصیات گوناگونی دارند که در انواع مختلف قابل طبقه بندی هستند
باف 
• بافتهای تاریخی و ارزشمند که به صورت مجموعهها و تک بناهای شاخص ،بدنههای شهری و فضای ارزش نم ددد
باقی ماندهاند و نیاز مند مرمت بافت و بناها و بهسازی هستند مانند مجموعه بلغ ملی و تهران بزرگ و مجموعه ارگ
ت
• بافت قدیمی فرسوده که بقایای تهران قدیم را در خود جای دادهاند اما به رغم داشتن عناصری ارزشمند وضعیت ت
ح ویژهه مداخلههه و
عمومی بافت آنها نامنا سب است مانند محالت سنگلج ،عودالجان ،چالمیدان و  ...که نیازمند طرح ح
ساماندهی و بازنده سازی هستند
• بافت فرسوده و نا بهنجار که کیفت محیطی بسیار نازلی دارد .عناصر ارزشمندی در آن یافت نم ممیشودد و نیازمنددد
طرح ساماندهی بافت هستند
ن بناهاا و فض اها ييي ش خا صصص و ممت زا
تهای ارزشمند و بيش يرت ن ن
بنابراین میتوان گفت که منطقه  12گستردهترین باف 
تاريخي تهران را در خود جاي داده است .حفاظت و مرمت ،بهسازي و تجهيز اين ميراث فرهنگي ي ككك وظيفههه مل ييي
است .اين مهم ،باالترين مزيت نسبي منطقه محسوب میشود .پهنههای وس يعي از منطقه ،،عل غري ممم ارزش اه ييي ه تيو ييي
ت
(بازماندههای گذشته تهران) با فرسودگي مفرط روبروست .بهسازي و نوسازي اين پهنهها با اتكاء بههه مف يها ممم مرمت ت
ن و ژي گ ييي منطقههه از
شهري ضرورت دارد .با توجه به فرسودگي و فزوني دامنه تخريب ،ديري نخواهد گذشت كه اين ن
خ و نش نا ههه س امي ييي ش ارهت يره نن ننن را
دست برود .بخش وس يعي از بدنههای ارزشمند شهري (لبه خیابانها) كههه ت يرا خ خ
تش يك ل میدادند ،تخريب شده و از بين رفتهاند؛ و الحاقات آزاردهندهای نيز به بقاياي بدنهههها و بناهاا اف دوز ه ه شدهه
است .بخش باقيمانده بدنههای شهري نيز در معرض تخريب و جايگزيني با معماري بي هويت و فاقد ارزش معمول
و رايج است .هدايت و كنترل مت يك بر م يع ارهاي حفاظت در ساخت و س اهزا ييي م دودح ه ه ت خيرا ييي

ت مبرممم
رورض ت ت

ی رغ ممم
ی م داع للل  189625نفررر ب دو هه است  ...علی ی
دارد .همچنین منطق د هعلاطم دروم ه ررر رررر ساللل  1375دارای جمعیتی ی
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ت درون ش ره ییی و در
ل ارتباطات ت
ع شدننن در مرکزثقل ل
برخورداری از ویژگیهایی چون ق مد تتت و ارزش ت یخیرا  ،،واقع ع
ت شهررر ته ار ننن و کشوررر
برگرفتن قلب تجارت شهر یعنی بازار قدیم تهران ،تحوالت جمعیتی آن هماهنگ با ت الوح ت ت
ی
ی و خانوارهای ی
نبوده است .این منطقه تاریخی طی  20سال اخیر روند جمعیت گریزی مداوم ،خروج ساکنان ق مید ی ی
متعارف و ورود مهاجران تهیدست در جستجوی کار را شاهد بوده است ،تا حدی که جمعیت منطقه از  301701نفررر
ت مه ارجا ننن و
ل و کثرت ت
ت گریززز جمعیتتت اصیل ل
در سال  1359تا آخرین سرشماری در سال  0931کاهش یافتههه است ت
ق ح كا ييي از
ج فوق ق
خانوارهای تک نفره حاکی از ناپایداری و عدم تعلق جمعیت ساکن به منطقه است .مجموعههه نت يا ج ج
عدم تعادل جدي در سازمان فضا يي منطقه ( 12همجواري ارزش و بي هويتي) است .تجديد ساختار كالبد ييي منطقههه
با هدف احيا و بازسازي ارزشهای تاريخي بايد در دستور كار قرار گيرد.
ت و آمددد ش کب ههههاای ارتب طا ی ی
ی
با توجه به بررسیهای انجام شده با استفاده از تکنیک  swotدر ارزیابی مطالعات رفت ت
پهنههای فرسوده (کالبدی) عدد بدست آمده از عوامل داخلی  2/ 21درصد اس .ت

ب هجوت اب ه ددع

      2/5ب ناونع ه   

متوسط ،سازمانهای متولی بافتهای فرسوده منطقه  12شهر تهران در استفاده از نقاط قوت و کاهش نقاط فعض

در

این بافتها در ارتباط با نظام رفت و آمد (شبکه معابر) چندان موفق نبوده است .همچنین ارزیابی عوامل خ اب یجرا   
تهای موجود بوده است.
 0/ 87نشان دهنده عدم استفاده از فرص 
در ارزیابی مطالعات بخش مسکن عوامل داخلی  2/ 15است .بنابراین سازمانهای متولی بافتهای فرسوده منطقه
شهر تهران در استفاده آر نقاط قوت و کاهش نقاط فعض

12

در این بافتها در ارتباط با بخش مسکن موفق نب دو ههانددد.

تهای موجود بوده است.
ارزیابی عوامل خارجی  0/ 92نیز نشان دهنده عدم استفاده مطلوب از فرص 
در ارزیابی مطالعات مشارکت ساکنین عدد بدست آمده از عوامل داخلی  1/ 95اس .ت

نیاربانب    س امزا نننهاای مت یلو

بافتهای فرسوده منطقه  12شهر تهران در استفاده آر نقاط قوت و کاهش نقاط فعض

تهاا در ارتب اب طا   
در این باف 

مشارکت ساکنین چندان موفق نبودهاند .هر چند مشارکت ساکنین در زمینه بهبود وضع موجود اقتصادی ،کالبدی ب الا
است ،اما سازمانهای متولی از این قوتها استفاده الزم را نبردهاند .ارزیابی عوامل خارجی با  1/ 20نیز نش هدنهد نا   
تهای موجود در انجام مطالعات مشارکت ساکنین بوده است.
عدم استفاده از فرص 

نمودار شماره ( :)1فرآیند فرسودگی بافت فرسوده منطقه  12شهر تهرانSource: Research Findings

ساماندهی بافت فرسوده منطقه  21شهر تهران522 ...

بنابراین الزم است به ساماندهی بافتهای فرسوده منطقه مورد مطالعه پرداخته شود و داليل مداخله و ساماندهي این
بافتها قدمت و بي دوام بودن اكثر ساختمانها و تعداد اندك ساخت و سازهاي جد دان ،دي رر ررر ب دو ننن س امتخا نننهاای
ارزشمند به رغم قديمي بودن بافت ،نفوذپذيري فيعض

براي دسترسي به بافت درون ييي محلههههاا ،فق اد ننن ياا كمبودد

شديد خدمات و زیرساختها و وجود نا به هنجاریهای اجتماعي و فرهنگي ناشي از اسكان اقشار حاشیهای جامعههه
یباشد.
در بناهاي فرسوده و مخروبه و گريز خانوارهاي قديمي م 
تهای فرسوده منطقه  12شهر تهران
یها و راهکارهای مناسب در ساماندهی باف 
 -2-6ارائه استراتژ 
استراتژی

راهبردها

یهای رقابتی /تهاجمی(SO) :
استراتژ 

مشارکت دادن واقعی مردم در طرحها و برنامههای مربوط به احیا و ساماندهی در ابعاد مختلف؛
باال بردن انگیزه ساکنین جهت باال بردن مدت اقامت در محله؛
تالش در جهت بهبود ارزشهای بصری و زیباسازی محیط کالبدی؛
توانمندسازی ساکنین محله از طریق اجرای برنامههای مختلف اقتصادی؛
تقویت نهادهای اجتماعی و  NGOها در محله به منظور باال بردن مشارکت مردم در امور مربوط به محله؛
ایجاد کف سازی معابر با مصالح مناسب و بادوام
تالش در جهت استقرار زیرساختهای اقتصادی در جهت افزایش اشتغال و کاهش فقر در محله؛

)(ST

استراتژیهای تنوع:

)(WO

استراتژیهای بازنگری:

گسترش کاربریهای مرتبط با اوقات فراغت مانند فضای سبز ،فرهنگی ،ورزشی و  ...؛
تالش در جهت بهبود خدمات و تأسیسات زیربنایی به منظور جلوگیری از خروج ساکنان اصلی از بافت؛
تشویق مدیریت شهری و مالکین ابنیه فرسوده به تجمیع دانهها در بافت،
تخفیف عوارض نوسازی برای ساختمانهای با مصالح بی دوام؛
ترویج بیمه ساختمانها خصوص ّاّا برای کاربری عمومی (برگرفته از سند برنامه چهارم)
فرآهم آوردن تخفیف مالیاتی برای مالکین ابنیه در جهت بهسازی و نوسازی؛
دادن وامهای کم بهره و طوالنی مدت به مالکین به علت عدم توانایی مالی جهت احیای مساکن خود؛
یگردد؛
تها م 
تالش در جهت حل موانع و مشکالت و قوانین دست و پا گیر که مانع از سرعت بخشیدن ،نوسازی وبازسازی این باف 
مداخله در بافت محله مورد مطالعه با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ساکنین آن؛
جذب سرمایه گذاری جهت باسازی بافت؛
اولویت به احداث معابر مستقیم در توسعههای جدید ،در صورت عدم تناقض با سلسله مراتب راه
Source: Research Findings
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