فصلنامه علمی-پژوهشی

شهای نو در جغرافیای انسانی
نگر 

سال یازدهم ،شماره دوم ،بهار 9318

بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه  12شهر تهران
با تأکید بر رویکرد باز آفرینی
پروین سلیمی یکتا
دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

سید جمال الدین دریاباری

1

گروه شهرسازی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

سید خلیل سید علیپور
گروه شهرسازی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت7931/9/5 :

تاریخ پذیرش7931/ 11 / 30 :

چکیده
ش شدههه
ی دچاررر چ لا ش ش
توسعه شهرنشینی پیامدهای زیادی را برای شهرها در پی داشته است که در پی آن بسیاری از بافتهاییی ش ره ی ی
است .بهسازی و نوسازی بافتهای شهری در بخش مرکزی شهرها موجب ساماندهی بافت میگردد .منطقههه  21بهههعن او ننن م اري ثثث دار

تهران قديم و بهعنوان قلب اقتصادي كشور محسوب میشود .هدف از پژوهش بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقههه
 21شهر تهران با تأکید بر رویکرد بازآفرینیامیباشد .روش تحقیق از نوع کاربردی -توصیفی میباشد و با استفاده از روش اس دان ییی
ی تص فدا ییی
و کتابخانهای به جمعآوری اطالعات پرداختهشده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و روش نمونهگیری ی
خوشهای چندمرحلهای میباشد .اطالعات یدست آمده با استفاده از تکنیک سوات تحلیل شده و نت اشن جیا نن ننن میییدهددد کههه ضع ففف
همبستگی بین اجتماع و کالبد ،موجب فرسودگی ساختار اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی منطقه شده است.

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

( -1نویسنده مسئول)
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مقدمه
ب ارتب يطا ،،
ت مناسب ب
بافت قديمي و کهن شهرها بهواسطه قدمت تاريخي و وجود عناصر باا ارزش ت يخيرا  ،،موقعيت ت
قرارگيري بازار اصلي شهر و قلب تپنده اقتصادي آن و غيره داراي ارزش و جايگاه ه منحصررر بههه فرد ييي در س اتخا ررر
فضا يي و کارکردی شهر میباشد .درحالي که اینگونه بافتها علیرغم دارا بودن پتانسیلها و نقاط ق تو  ،،در طوللل
ف ک يدرکرا  ،،اقتص يدا ،،
زمان با تحوالت متعددي مواجه شده و بهتدریج دچار نارس يا ييي و اخ الت للل در ابعاد د مختلف ف
تمحیطی گردیدهاند.
اجتماعي ،کالبدي ،ارتباطي و زیس 

ع
تها ييي ق ميد ييي و فرس دو ه ه و رفع ع
همزمان با بروز مسائل فوق و تأثيرات آنها بر حوزههای مختلف ،توجههه بههه بافت ت
ناپايداري آنها ،به موضوعي جدي و محوري در شهرها تبديل شده ،بهگونهای که سازمانهای ذیربط را به تک وپا ييي
ی زم نا ييي
ساماندهي و احياء اين عناصر و بافت مذکور سوق داده است و لزوم مداخله در اين بافتها را در دورههای ی
مختلف مطرح نموده است.

در ادبيات اخير دنيا ،واژة «بازآفريني شهري» ،بهعنوان يک واژة عاممم کههه مف يها ممم ديگر ييي نظيررر بهس يزا  ،،نوس يزا ،،
بازسازي ،توانمندسازي و روان بخشي را در برمیگیرد ،به کار میرود .بازآفريني شهري فرايندي است کههه بههه خلققق
فضاي شهري جديد با حفظ ویژگیهای اصلي فضا يي (کالبدي و فعاليتي) منجر میگردد .در اين اقدام فضاي شهري
ی م وها ييي و معن يا ييي را باا
تهای ی
تهای اساسي با فضاي شهري ق ميد  ،،تف وا ت ت
جديدي حادث میشوند که ضمن شباه 
یگذارند (.)Habibi, Maghsoudi, 2007: 5
فضاي قديم به نمايش م 
ت
ن شهراست ت
هستهی قدیمی شهرهای ما ،که حاوی تاریخ و هویت و اصالت شهری است ،دربرگیرندهی محالت کهن ن
ی مخ ود ششش و
که امروزه تحت تاثیرتغییراتی اساسی قرارگرفتهاند و با ادامهی روند موجود ،روزبهروز به سمت ه تیو ی ی
ی ایجادد
ل موردنیاززز برای ی
کمرنگ پیش میروند .این در حالی است که به سبب سابقهی تاریخی مکان ،همهههی عوامل ل
زندگی ازجمله پیوندهای اجتماعی ،هویت کالبدی ،خودکفایی اقتصادی و  ...در چنین محالتی وجود دارند که تنها با
داشتن نگاهی جامع میتوان از این پتانسیلها در توسعهی مجدد تاریخی بهره برد(Rafiyan, 2010: 9).

یو
با توجه به اینکه منطقه  12هویت تاریخی تهران محسوب میشود باید برای ساماندهی بناهای منطقه بههه بهس زا ی ی
بازسازی بافتها با تأکید بر رویکرد بازآفرینی بپردازیم و مسئله این است که برای حفظ آثار تاریخی منطقههه و س یا ررر
بناها امکان تخریب کامل و نوسازی وجود ندارد و ساکنین منطقه هم حاضر به همکاری با ارگان های مربوطه نیستند
ل ب ازا ررر تهراننن و
یش نو ددد مثل ل
و از سوی دیگر روزانه جمعیت زیادی به سمت نواحی مختلف منطقههه  12سر یزا ررر می ی
ی منطقههه
ی و ش رادره ی ی
همچنین برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باید سیاستهای درست توسط مدیریت ش ره ی ی
ی اخیررر این ن
ن
ت در دهههههای ی
ن جهت ت
اتخاذ شود تا ضمن حفظ آثار تاریخی رضایت شهروندان هم جلب شود بههه همین ن
ن مس لئ هههای
ی چنین ن
ی مردممم شده ه استتت و بررسی ی
موضوع یکی از دغدغههای اصلی برنامه ریزان و کارشناسان و حتی ی
یرسد.
ضروری به نظر م 
بنابراین میتوان گفت بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده مناطق شهری با تأکید بر رویکرد بازآفرینی ،یکی
ن زمینههه
از مواردی است که در سالهای اخیر ،به آن توجه بسیار شده است .در کشور ما و سایر کشورها نیززز در این ن
یباشد:
شهایی صورت گرفته است که به شرح زیر م 
پژوه 
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 محمود توسلي در اثري با عنوان ((فضاي معماري و شهر ايراني در برابر غر ببب )) باا بررس ييي سههه دوره ت خيرا يييت بههه معم را ييي و
دوران پيش از تسلط مدرنيسم يا نوگرا يي  /مدرنيسم  /سرگشتگي حاضر ،،آگ ها ييي عميققق و معرفت ت
فضاي شهر ايراني همراه با خواست ملي را تنها راه حل شکوفا يي دوباره فضاي شهر ايراني و جل ريگو ييي از اس لاحت ههه
یداند)Tavassoli, 1995: 37( .
کالبدي آن م 
 دکتر مهدي عزيزي در سال  1379در پژوهشي با عنوان ((تحليل فرآيند توسعه شهري معاصر در ايران)) به سيرررتحول سیاستهای مداخله در بافتهاي کهن شهري میپردازد)Azizi, 2000: 46-37( .
ن بررس ييي
 در سال  1356دکتر محمد منصور فالمکي در اثر ((باز زنده سازي بناهاا و ش اهره ييي ت خيرا ييي )) ضمن ننظریهها و شخصیتها در سير تکاملي باززنده سازي بناهاي تاريخي روشهای متداول باززنده سازي ،روش بررسي
بناهاي فرسوده در بخش معماري و پيوند با محيط و  ...را موردبررسی قرار داده است.
ی ايراننن در امريکاا در پژوهش ييي باا عن او ننن
نالمللی ی
 در سال  2003دکتر عليرضا ب يد ععع اس ات دد ايران ييي دانش اگ ه ه بین ن((توانمندسازی محلهای ،رويکردي جايگزين براي تلفيق سنت و مدرنیسممم در بافتها ييي ش ره ييي )) احکاممم و ض باو ططط
حهای جامع و تفصيلي را بهعنوان حکم اعدام بافتهاي سنتي محلههای قديمي برشمرده است.
طر 

 در سال  0 38 1دکتر علي شماعي رساله دکتري خود را با عنوان ((اثرات توسعه فيزيکي شهر يزد بر بافت قديم وراهکارهاي ساماندهي و احياي آن)) در دانشگاه تهران ارائه کرده است .هدف از اين تحقيق بررسي و تحليل اثراتتت
توسعه فيزيکي ناموزون يا نامتعادل شهر يزد بر بافت قديم و ارائههه راهکارها ييي مناسببب در راس ات ييي توسعههه پا ادي ررر
متعادل شهري است(shamaee,2001) .

 ناصر مشهدي زاده در اثري با عنوان ((تحليلي از ویژگیهای برنامهریزی شهري در ايران)) تالش کرده ه ش خان تتتکلي از شهر و نظام شهري و شهرسازي در ايران ،روند شکلگیری ،تکامل و تغ يي ر و تحوالت آن از دورههای ابتدا يي
پيدايش تا مقطع کنوني را به تصوير بکشد )Mashhadi Zadeh, 1995( ...
 پیتررابرتز در کتاب ((بازآفرینی شهری)) ،بر این موضوع اشاره کرده است که بازآفرینی شهری در ذات خود یکککفعالیت مداخلهگرایانه است .زمانی که به شکل سنتی انواع مداخلهها اعمال شدند ،پذیرش یک مداخلهی جدید برای
دوری از اشتباهات و ناکامیهای اقتصادی گذشته ،بهطور روزافزون مطلوب همگان قرار میگیرد .بااینوجود به نظررر
میرسد که تنها مقبولیت ،در غیاب نهادها و سازمانهای ضروری ،نمیتواند چنین عملیاتی را آغاز کرده ه و بهههپیششش
ی
ی فر ها ممم کرده ه و برای ی
ف اصلی ی
ببرد .ایجاد اینگونه سازمانها ،ساختار اساسی موردنیاز را برای تعیین هدف یا اه اد ف ف
یکند ()Mohammad Saeed Izadi, 2014
بسیج تالشهای جمعی به جهت مدیریت کامل تغییرات زمینهچینی م 
مبانی نظری
ی پيوستههه و آرام
تمامي عوامل انسانساخت و طبیعی موجود در شهر حتي خود انسانننها ،،درگيررر تغ يي ررر و تح تالو ی ی
میباشند رها يي از این تغ يي رات ممكن نيست زیرابه معناي سكون ،ثبات متوقف است كه منجر به مرگ حيات شهري
ت .گهگاهه
ت است ت
میگردد .تغ يي ر الزمه حيات زندگي بشر وحیات واقعهای است كه ميزان شتاب و سرعت آن متف وا ت ت
تصور میشود ،تغ يي ر زمان را باشتاب سريع وجهشی طي میکند و چهره سيما و پیکر شهر دگرگون میسازد وگ ها ييي
یکنددد .در
نيز تصور میسازد وگاهي نيز تصور میشود تغ يي ر آرام ،پيوسته و همیشه زمان را طی میکند وازن عبور می ی
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هردو گونه تغ يي ر ردپا يي را از خود در زمان ومكان برمیگذرد و باعث فرس يا ششش و فرس دو گگگی فض ها اا فعالیتتتهای ی
ی
شهري میگردد و چهره و معنای متفاوت را القا م 
یکند(Habibi, 2002, 15).
ن ميپذيرن كارتود ممم س تنوك ييي آنهاا نابس اما ننیهای ی
ی
ن س كا ن ن
محلههای قديمي ،با كمترين وسايل خدماتي تا حد ممكن ن
معماري -شهري چشمگير ببار میآورد و زاينده بیماریها همزیستیها و آمیزشهای غیرطبیعی نيز میشود .اين نوععع
محالت متوسط و فقیر فضاها يي هستند كه بهتدریج متعلق به همهکس و غیرقابلسکونت براي همهکس مم مممیگردنددد
یدهند
وبنابرتجارب موجود ،شهرداریها و مديران شهرها ،كمترين تالش خود را به بهبود بخشيدن آنها اختصاص م 

)(Okhvat, 1997.15
"بافت قديم"عبارتنداز :بخشي از فضاي ساختهشده شهر كهن ،كه به "بيمار"يا موجودي كه تع دا للل زيست ييي خودد را

ت در
ازدستداده ،به دست مرمت كنندگان شهر سپرده میشود ،تا"بيماري"آن درمان گردد و آنها برا ييي ادامههه ح اي ت ت
شرايط "تعادل زيستي"مهيا كنند.

در اين حال تشخيص آنچه بايد در كي

شهر ودر كي

خ آن بههه
ت كههه پاسخ خ
يا چند محله كهنههه انجاممم داد مس لئ ههه ايست ت

یکند(Okhvat, 2007.15)".
تفسيروتعريف شهر بستگي پيدا م 

لوكوربوزيه در کتاب منشور آتن به ارائه نظريه خود پرداخته و در مورد بافتهاي قديمي اینگونه نظر داده است .ي ككك
یشناسی نظر دارنددد تاا بههه
یها كه بيشتر به زیبای 
پرسش مجدانه از گذشته نمیتواند با قواعد عدالت ناآشنا بماند بعض 
همدردي اجتماعي ،موافق با حفاظت محالت قديمي زيبا و شاعرانه هستند بدون اینگونه نگران فقر ،همزیستیهای ی
ی
نابجا بیماریهایی باشند كه در آنها رواج ميابد صحبت از كي

مسئوليت سنگين است مسئله میبایست موردمطالعه

قرار بگيرد وگاه با استفاده از راهحلهای ابداعي گشوده شود .اما در هيچ موردي پرسش زیباییهای شاعرانه و آنچه
به تاريخ تعلق دارد نمیبایست برسالم زيستن در خانههای مسكوني كه رفاه و ص تح

روان ييي و اخالق ققی فردد ب اد ننن

پيوند دارد ارجحيت يابد(Falamaki, 2009).

ت زد بلكههه آنهاا را بايددد بههه حاللل خودد
دیدگاه دیگری به این موضوع تأکید دارد که به بافتهاي تاريخي نبايد دست ت
گذاشت وي میگوید"هیچگونه دخالتي در بناهاي ساخت دست انسان نيز همانند سایر مصنوعات فناپذیرند و نبایددد
جلوي مرگ تدريجي اين بناها را گرفت زيرا انسان و ساخته انسان محكوم به مرگ است و ح هفاضا و فذ    كردننن
تکاری شود ( Falamaki, Mohammad Mansour,
یکند .بناي تاريخي است و نبايد دس 
هويت تاريخي بنا را سلب م 

یتوان گفت كه ايشان اعتقاد به عدم حفظ بافتهاي تاريخي رادارند .زيرا در اثر عدم
 )2010, 17-16با اين طرز تفكر م 
نها از بين خواهند رفت.
نگونه بافتها آ 
توجه به ای 

دیدگاه دیگر بر این موضوع تأکید دارد که نهههتنها وجودد بافتها ييي ق ميد ييي را مطرودد نم ممیدارد بلكههه معتقدنددد كههه

ی تأسیسات ت
ت
یگوید":اگر روند برنامهریزی ی
شهرسازي امروز ما نياز به استفاده از تجارب شهرسازي قديمي دارد .وي م 
شهري شهرهاي سنتي بهعنوان الگو يي در جهت بهسازي ،بازسازي و توسعه فيز يكي شهرهاي امر زو ييي مورداس هدافت
قرار گيرد ضمن احیا مثبت شهرسازي سنتي كشور میتواند راهگشای حل مشكالت مربوط به تس اليه تتت ش ره ييي در

دنياي امروز باشد ()Shie, Ismail, 2013,82
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دیدگاه دیگر اعتقاد بر احیا بافتهاي قديمي دارند و در اين راه چگونه انديشيدن برای سازمان دادن به اين بافتتته و ا

یداننددد را م ينا ززز
یکنیممم كههه آنچههه همگاننن م مم 
چگونگی طرح و اجرای آن برايشان مهم است ايشان ميگويند"فرض م 
ميدانيم همگان میدانند كه آنچه از گذشتههای دور زندگي فرهنگي و اجتماعی مردم در شهرهاي ماا بجاا مان هد  ،،باا
ی دربراك ييي
نيازهاي روزمره امروزي ما موافقت و همخوانی ندارد و همگان میداننددد كههه در شكللل و چگ نو گگگیهای ی
خانهها و بازارها مدرسهها و گرمابههای قديمي بايد دگرگونیهایی صورت گيرند .همگان میدانند كههه چگونههههاای
اندیشهای كه هدايت دگرگونیها را به عهده دارد ،آنچنان تعیینکننده است كه خود مسئله اصلي و اساسي میشودد:
چگونه انديشيدن براي سازمان دادن به فضاي ساختهشده شهرهاي تاريخي و هماهنگ كردن آنها با نيازهاي كن نو ييي .
اينجا ،چگونه اندیشیدن براي دگرگون كردن چه چیز از بافتهاي قديمي شهري و چگونگي طرح و اجرایان مس لئ ههه
ماست ()Falamaki, Mohammad Mansour, 2010, 121

ی
دیدگاه دیگر اعتقاد دارد بازآفرینی شهری در ذات خود یک فعالیت مداخلهگرایانه است .زمانی کههه بههه شکللل س تن ی ی
ی گذش هت ،،
انواع مداخلهها اعمال شدند ،پذیرش یک مداخلهی جدید برای دوری از اشتباهات و ناکامیهای اقتص دا ی ی
یرسددد کههه تنهاا مقبولیت ،،در غیا ببب نهادهاا و
بهطور روزافزون مطلوب همگان قرار میگیرد .بااینوجود به نظر می ی
ی
سازمانهای ضروری ،نمیتواند چنین عملیاتی را آغاز کرده و بهپیش ببرد .ایجاد اینگونه سازمانها ،ساختار اساسی ی
ت کامللل
ت م یرید ت ت
موردنیاز را برای تعیین هدف یا اهداف اصلی فراهم کرده و برای بسیج تالشهای جمعی به جهت ت
یکند.
تغییرات زمینهچینی م 

ت
اولین گام برای شرح و درک ضرورت ایجاد یک چارچوب کاری ،که در آن اشکال جدید تالشهای جمعی قابلیت ت

اجرا و توسعه داشته باشند ،توسط پیروان «مکتب کنترل» برداشته شد .این نظریه بر مبانی "رژیم های متوالی در کناررر

یکنددد» ( .)Knox, 1995: 104بن نیاربا ،،
هم قرارگرفته" شکلگرفته است که «هر رژیم نیروی کنترلی خود را ایجاد می ی
ی از روابططط
ی جدیدی ی
ن استتت کههه الگوهای ی
ت این ن
جدا از حذف قوانین از طریق کاهش در دامنه فعالیت دولت ،واقعیت ت
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی پدیدار شده است .این اشکال جدید مداخله و کنترل در پاسخ به چالشهای غیرمنتظره
ی ایجاد د
پدید آمده است .در این رژیمهای تغییریافته ،نقشآفرینان درزمینهی مدیریت و بازآفرینی ش یره  ،،بایددد برای ی
روشهای نو برای دستیابی به اجماع تالش کنند .همانطور که هارلی عنوان میکند ،یکی از مهمترین بخشششهای ی
ی

بسیج تالشهای جمعی ،تالش برای ایجاد گفتمانهای متنوع است؛ تنوع گفتمان "نهفقط در م رو د د محتوی تا  ،،بلکههه
ث کنندددHarley, ( ".
ی خودد بحث ث
یهای ی
دربارهی فرایندهایی که مردم بتوانند بعد از سپری شدن آنها ،دربارهی نگرانی ی

)1995: 256
ت .بههههرحاللل،
اساسًاًا نظریهی بازآفرینی شهری ،به حرکت سازمانی درزمینهی مدیریت تغییرات شهری عالقهمند است ت
این ابعاد سازمانی و نهادی نظریهی بازآفرینی شهری هم ،نمایانگر تعدادی از خصوصیات مهم ،برای تعریف نقشها،
ی
ص استتت کههه ح زو ه هی عملکردی ی
یباشددد .باوجوداینکههه مشخص ص
ی می ی
محتویات و چگونگی عملکرد بازآفرینی ش ره ی ی
ن
بازآفرینی شهری ،بیشتر در عمل قرار میگیرد تا در نظریه ،اما همواره این انتظار وجود دارد که مشابهت بسیاری بین ن
ن زوایاا
نتیجه در نظریه و نتیجه در عمل ،وجود داشته باشد .با خالصه کردن این سخنان ،میتواند به بازآفرینی از این ن
نگریست:
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نمودار شماره ( :)1اصول و زوایای رویکرد بازآفرینی

Source: The findings of the research, 2018

محدوده موردمطالعه
منطقه  12شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است .منطقه  ۱۲یکی از مناطق قدیمی شهر تهراننن محسو ببب
ل  ۶ناحیههه و
میشود که در مرکز این شهر واقع گردیده است .این منطقه با مساحتی معادل  ۱۶ / ۹۱کیلومترمربع ش ما ل ل
ی دولتی،،
 ۳۱محله میباشد .از مهمترین ویژگیهای این منطقه قرار گرفتن بازار تهران و بسیاری از مراکززز و نهادهای ی
وزارتخانهها و سفارتخانهها در این منطقه است.

ق بههه خیاباننن ۱۷
ت شرق ق
منطقه از سمت شمال به خیابان انقالب اسالمی از سمت جنوب به خیاباننن شوششش از سمت ت
شهریور و از سمت غرب به خیابانهای حافظ و وحدت اسالمی محدود میباشد .این منطقههه دارای  ۵۶ ٫ ۳۹کیل تمو ررر
ی درونش یره ۵ ،،
یرانی ی
ی و تاکسی ی
معابر شریانی ۶۹ ٫ ۱۹ ،کیلومتر معابر جمعآوریکننده محلی ۴ ،،پایانههه اتوبوسسسرانی ی
ت پارکینگ گ
گ
ی و اتوبوسسس و دارای ظرفیت ت
کیلومتر مسیر دوچرخهسواری ۴٫ ۳۲ ،کیلومتر پیاده راه ۱۹۲ ،ایس اگت هه تاکسی ی
 ۷۷۰۰خودرو است)Detailed plan of region 12,2006( .
بو
منطقه  12در برابر زمینلرزه آسیبپذیر است و در صورت فعال شدن گسل ری 80 ،درصد س امتخا نننهاا تخریب ب
ی س زب ،،
 15تا  02درصد ساکنان و شاغالن از بین خواهند رفت و به دلیل فشردگی بافت منطقه و سطوح اندک فضای ی
نفوذپذیری زمین برای جذب آبهای سطحی کم است و حجم روانابها بیش از ظرفیت شبکه جمعآوری آبهای ی
ی
یکند
بهای زیرزمینی آن را در برابر سیل گیری و سستی خاک تهدید م 
سطحی و نیز باال بودن سطح آ 
ت دارد.
 27درصد از سطح منطقه (داخل باروی اول) بیش از  400سال و  73درصد از بافت بیش از  0 20ساللل ق مد ت ت
بیش از  34درصد محدوده منطقه از گسترهها و پهنههای شاخص و ارزشمند تشکیلشده است .علیرغم این ارزشها،
ی
تدیگر ،،مرکززز ت خیرا ی ی
بیش از یکسوم سطح منطقه فرسوده (اعم از ارزشمند یا غیر آن) محسوب میشود .بهعب را ت ت
تهران در معرض زوال و مخروبگی روزافزون است.
ی متع را ففف و
ی و خانوارهای ی
این منطقه تاریخی طی  02سال اخیر روند جمعیت گریزی مداوم ،خروج ساکنان ق مید ی ی
ورود مهاجران تهیدست در جستجوی کار را شاهد بوده است ،تا حدی که جمعیت منطقه از  701 1 30نفررر در ساللل
 1359تا آخرین سرشماری در سال  0931کاهشیافته است گریز جمعیت اصیل و کثرت مهاجران و خانوارهای تک
نفره حاکی از ناپایداری و عدم تعلق جمعیت ساکن به منطقه است.

بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده551 ...

همچنین با توجه به بررسیهای کاربریهای منطقه  12یکسوم منطقه  12در بافت فرسوده قراررر دارنددد .بافتتتها ييي
فرسوده شهري به دلیل عدم توجه به الزامات کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعی با از بین رفتن حس تعلق در این بافتها،،
زمینههای الزم براي آسیبهای اجتماعی را فراهم آوردهاند.

نقشه شماره  -1موقعیت منطقه  12شهر تهران

Source: Detailed plan of region 12, 2006

روش تحقیق
نوع تحقیق ازنظر هدف ،کاربردي است و ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی میباشد .براي جمعآوری اطالع تا
پژوهش ،مطالعات کتابخانهای و میدانی انجامممگرفت علاطم یاهرازبا هک ه ا نادیم ت ی لماش  ،شم ا هبحاصم ،هده و       
پرسشنامه بوده است .جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان ساماندهی بافتهای فرسوده تشکیل میدهند .و برای
تجزیهوتحلیل اطالعات از تکنیک سوات استفادهشده است.
SWOT

جدول شماره ( :)1ماتریس SWOT
نقاط قوت S

نقاط ضعیف W

فهرست نقاط قوت

فهرست نقاط ضعف

فرصتها O

یهای SO
استراتژ 

یهای WO
استراتژ 

ته ا
فهرست فرص 

تها استفاده کنید
با نقاط قوت از فرص 

تها نقاط ضعف را از بین ببرید
با فرص 

تهدیدات T

استراتژی ST

یهای WT
استراتژ 

فهرست تهدیدات

برای احتراز از تهدیدات از قوتها استفاده کنید.

نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدات بپرهیزید.

Source: The findings of the research, 2018

یافتههای پژوهش
لو
برای بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه  12شهر تهران با تأکید بر رویکرد ب ب ینیرفآزا هه ههه تحلیل ل
ی-
ی از چهاررر مؤلفههه جمعیتی ی
ن بررسی ی
توان سنجی محیط درونی و بیرونی سیستم موردمطالعه پرداختهایم که برای این ن
طزیست استفادهشده است.
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی -فضایی و محی 
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جدول شماره ( :)2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
رت

جمعیتی -اجتماعی

امتیاز

وزن

به
نقاط قوت ()S
تحرك پذيري باالي منطقه به لحاظ فعاليت ساكنان

2

0/ 15

0/3
0/3

بار تراكمي بالنسبه پا يي ن جمعيت در منطقه ( 011نفر جمعيت ساكن)

2

0/ 15

افت كمتر جمعيت در چند سال اخير

1

0/ 07

0/ 07

بار تكفل پا يي ن در قياس با تهران

1

0/ 07

0/ 07

 -گريز ساكنان قديمي و اصيل منطقه به ديگر نقاط شهر

2

0/ 15

0/3

 -جايگزين شدن مهاجران كم درآمد و مجرد در منطقه

2

0/ 15

0/3

 -وجود اعتياد ،بزهكاري و كارتن خوابي در منطقه

2

0/ 15

0/3

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

1

0/ 07

نقاط ضعف ()W

جمع کل

1

Source: The findings of the research 2018

0/ 07
1/17

وزن

امتیاز

جمعیتی -اجتماعی

رتبه

0/ 44

امكان جذب دوباره جمعيت قديمي به منطقه در صورت ساماندهي آن

2

0/ 22

امكان افزايش تراكم جمعيت ساكن از طريق نوسازي بافت مسكوني و تأمین خدمات

2

0/ 22

0/ 44

محدود كردن انگیزههای مهاجرت بهقصد كار در سطح ملي

1

0/ 11

0/ 11

گرايش مردم به سكونت در مناطق جديد شهر

1

0/ 11

0/ 11

عدم اقدامات الزم شهرداری در راستای بهسازی و نوسازي منطقه

1

0/ 11

0/ 11

حركت مهاجران از حاشيه به مركز شهر به دليل نزد يكي به كار و اجارههای پا يي ن

1

0/ 11

0/ 11

یتوجهی به تأمین خدمات موردنیاز ساكنان
ب

1

0/ 11

0/ 11

تها ()O
فرص 

تهدیدها ()T

ج مع ک ل

1/ 43

1

Source: The findings of the research 2018

جدول شماره ( :)3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
رتبه

اقتصادی

امتیاز

وزن

نقاط قوت ()S
2

0/ 12

0/ 24

دوره  16ساله

2

0/ 12

0/ 24

باال بودن ميزان فعاليت مردان و نسبت كاركنان مستقل در قياس با تهران
وفور فعالیتها و امكان اشتغال در منطقه

1

0/ 06

0/ 06

اهميت بازار در نظام توزيع شهري و فراتر

1

افزايش نرخ اشتغال در كي

0/ 06

0/6

نقاط ضعف ()W
پا يي ن بودن ميزان فعاليت زنان در قياس با تهران

2

0/ 12

0/ 24

باالتر بودن ميزان ب كي اري در ميان زنان جوياي كار

2

0/ 12

0/ 24

وجود مشاغل كاذب و غیررسمی

2

0/ 12

0/ 24

مقياس خرد فعالیتها بهویژه واحدهاي تجاري

1

0/ 06

0/ 06

نظام سنتي توزيع و بارگيري و باراندازي آن

1

0/ 06

0/ 06

کند بودن آهنگ افزايش قيمت زمين و امالك مسكوني نسبت بهکل تهران

2

0/ 12

0/ 24

ج مع ک ل

1/ 68

1

Source: The findings of the research 2018
رتبه

اقتصادی

وزن

امتیاز

تها ()O
فرص 
محدود كردن مشاغل كاذب و غیررسمی و جذب گروههای شغلي با تحصيالت باالتر

2

0/ 18

0/ 36

تجديد ساختار فعاليت بازار از شكل سنتي به شكل امروزی

2

0/ 18

0/ 36

گمقیاس
امکان افزودن به فعالیت عمدهفروشی و بزر 

1

0/ 09

0/ 09

امکان جذب سرمایههای بخش ساختمان

3

0/ 27

0/ 81

حهای فرادست در كاستن از بار فعاليتي مركز شهر
قپذیری طر 
ضعف تحق 

1

0/ 09

0/ 09

مسلط بودن الگوي جدا يي محل كار از محل زندگي

1

0/ 09

0/ 09

تسلط الگوي سنتي توزيع در سطح شهر

1

0/ 09

0/ 09

تهدیدها ()T

جمع کل

Source: The findings of the research 2018

1

1/98
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جدول شماره ( :)4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
وزن

امتیاز

کالبدی -فضایی

رتبه

0/ 24

یهای فرا منطقهای
سهم زياد کاربر 

2

0/ 12

وجود کانونها و محورهاي مهم اداري و تجاري و تشريفاتي

2

0/ 12

0/ 24

فضاهاي جمعي بهجامانده از گذشته با خاطرهای تاريخي

1

0/ 06

0/ 06

كاهش تراكم خانوار در واحد مسكوني

1

نقاط قوت ()S

0/ 06

0/6

نقاط ضعف ()W
تعرض فعالیتهای كارگاهي و انبار به بافت مسكوني

1

0/ 06

0/ 06

یدوام و قديمي بودن ساختمانها و خطر تخريب در اثر زلزله
ب

2

0/ 12

0/ 24

تهای شهري
فرسوده يا ناكامل بودن شبكه زیرساخ 

2

0/ 12

0/ 24

ازدحام فعاليت ,جمعيت و خودرو در روز و فعاليت كم در شب

1

0/ 06

0/ 06

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

1

0/ 06

0/ 06

دشواري حركت پياده و كمبود و نامناسب بودن اثاثيه شهري

2

0/ 12

0/ 24

اغتشاش در سيماي شهري و منظر خیابانها

1

0/ 06

0/ 06

ج مع ک ل

1/ 56

1

Source: The findings of the research 2018
وزن

امتیاز

کالبدی -فضایی

رتبه

0/ 32

کهای مركزي
امكان جذب بيشتر ادارات دولتي و بان 

2

0/ 16

امكان جذب فعالیتهای گردشگري و پذيرا يي و فرهنگي

2

0/ 16

0/ 32

شهای تاريخي بناها و فضاها و مجموعهها و دروازهها و رد حصارها
امكان احياي ارز 

3

0/52

0/ 75

در اولويت قرار نداشتن منطقه در برنامههای توسعه شبکههای زیرساختی

1

0/ 08

0/ 08

یتوجهی مديريت شهري به تجديد حيات مرکز شهر و توجه بيشتر به مناطق شمالي
ب

1

0/ 08

0/ 08

یدهد
فشرده و ريزدانه بودن بافت كه فقط در صورت تجميع امكان نوسازي م 

1

0/ 08

0/ 08

تها ()O
فرص 

تهدیدها ()T

ج مع ک ل

1/ 79

1

Source: The findings of the research 2018

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

طزیست
محی 

امتیاز

وزن

نقاط قوت ()S
وجود چند پارك شهري بزرگ و احداث چند پارك جديد در شمال محور شوش

2

0/ 18

0/ 36

یتر محدوده طرح تراف كي
كاهش نسبي آلودگي هوا در شرايط اعمال جد 

2

0/ 18

0/ 36

سهای گازسوز)
لونقل عمومي سبز (مترو و اتوبو 
بهبود حم 

1

0/ 09

0/09

كمبود فضاي سبز و توزيع نامتناسب آن

1

0/ 09

0/09

آلودگي هوا و صدا بهویژه در امتداد محورهاي اصلي

2

0/ 18

0/ 36

بهداشت محيطي نازل بهویژه در درون بافت محلهها (زباله ,فاضالب)

2

0/ 18

0/ 36

نا به ساماني و نا آسودگی حركت پياده و تداخل با سواره

1

0/ 09

0/09

نقاط ضعف ()W

ج مع ک ل

1/17

1

Source: The findings of the research 2018
وزن

امتیاز

طزیست
محی 

رتبه

0/ 32

موقعيت مكاني ممتاز در مركز کالنشهر تهران

2

0/ 16

شهای تاريخي بناها و فضاها و مجموعهها و دروازهها
امكان احياي ارز 

2

0/ 16

0/ 32

امكان ايجاد مسيرهاي پياده از درون بافت تاريخي و فعال شهري

3

0/52

0/ 75

تها و خاطرهها و گذار به فضاهاي مدني امروزي
امكان بازنده سازي فضاهاي جمعي ,هوی 

1

0/ 08

0/ 08

امكان جذب بيشتر ادارات دولتي و فعالیتهای گردشگري و فرهنگي

1

0/ 08

0/ 08

كمبود فضاهاي باير و باز براي گسترش فضاي سبز

1

0/ 08

0/ 08

یتوجهی به طرح ساماندهي پياده راهها در سطح شهر
ب

1

0/ 08

0/ 08

تحقق نيافتن برنامههای كنترل آلودگي هواي تهران

1

0/ 08

0/ 08

تها ()O
فرص 

تهدیدها ()T

ج مع ک ل

1

Source: The findings of the research 2018
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نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهش
عدم مشارکت مردم و بخش خصوصی در بازآفرینی و تجدید حیات بافت منطقه  12شهر تهران از ابتداا ت ارجا ا ييييي
ی
طرح یکی از مهمترین دالیل شکست و ناموفق بودن آن میباشد زیرا مردم بهعنوان بهرهبردار و استفادهکننده ه اصلی ی
طرح باید از ابتدا طرح در تمام امور مشارکت داشته باشند .در نظر نگرفتن محیط پیرامون در طرح س تفاب یهدناما   
ی را
فرسوده و عدم درك درست طراحان از هویت ،پیشینه و ساختار پیرامونی محل قرارگیري طرح ،ساختار ن نگمها ی ی
پدید آورده است که باعث عدم رغبت به سکونت در محدوده شده است .بر همین اساس مشارکت اهالی و در نظررر
ی ب هش ینیرفآزا ر ييييي
گرفتن محیط و بافت پیرامون همراه با شناخت درست موقعیت ازجمله دالیل موفقیت طرحهای ی
تهاا در
محسوب میشود .همچنین باید این نکته مهم را مدنظر قرارداد که نمیتوان یک نسخه واحد براي همههه بافت ت
نظر گرفت زیرا ممکن است نحوه شکلگیری ،هویت و ارزشهای بافتهاي پیرامون با یکدیگر تفاوت بس ای ررر زی دا ييي
یشود.
داشته باشند که سبب تغییر سیاستها ،راهبردها و راهکارهاي اجرایی در آنها م 
ع فرس گدو ييي
بافت مسكوني منطقه  12شهر تهران کام ًالًال ريزدانه ،فشرده با نفوذپذيري نامطلوب ،ناپيوستههه و باا توزيع ع
زياد ،يك فيت نيمه پايدار وتراكم ساختماني میباشد لذا بافت اين منطقه جزو بافتهاي مسئلهدار شهري ب دو ه ه كههه ايننن
ت از بيننن
ت ش ره ييي و درنهایت ت
موضوع منجر به توزيع وتواید انواع آلودگیها در محيط ،كاهش ارزشهای يك في بافت ت
ت اجتم عا ييي شدهه
رفتن انگيزه ساكنين فعلي و مهاجرت اين گروه از ناحيه و جایگزینی اقشار کمدرآمد وب ييي بض عا ت ت
است.
ل اطالع هقطنم هدوسرف تفاب تا     
با توجه به بررسیهای انجامشده و تجزیهههوتحلیل ل

ج زيررر
 12ش نارهت ره  ،،، ،،نت يا ج ج

تآمده است
بهدس 
بر اساس تجزیهوتحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی جمع کل هر ستون محاسبهشده اس .ت

تآم هد
ب ددع ههه ههههدست ت

ی
ی جمعیتی ی
ل خ جرا ی ی
تآم ماوع هد لل لل
عوامل داخلی جمعیتی اجتماعی (قوت ،ضعف  1/17 )IFEاست و عدد ب  هه هههدست ت
ف  1/ 68 )IFEاس ددع و ت   
ی (ق تو  ،،ضعف ف
اجتماعی (فرصت و تهدید  1/ 43 )EFEاست .عوامللل داخل داصتقا ی یی یی
ی (ق تو ،،
ی -فض یا ی ی
بهدستآمده عوامل خارجی اقتصادی (فرصت و تهدید  1/98 )EFEاست .عوامل داخلی کالبدی ی
ضعف  1/ 56 )IFEاست و عدد بهدستآمده عوامل خارجی کالبدی -فضایی (فرصت و تهدید  1/ 79 )EFEاس  ت ووو
ت
طزیست ت
ی محیط ط
ل خ جرا ی ی
عوامل داخلی محیطزیست (قوت ،ضعف  1/ 7156 )IFEاست و عدد بهدستآم ماوع هد لل لل
(فرصت و تهدید  1/ 79 )EFEاست.
جدول شماره ( :)6ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
بخشهای مطالعات ماتریس SWOT

عوامل داخلی (قوت و ضعف )IFE

مطالعات جمعیتی -اجتماعی

1/17

1/ 43

مطالعات اقتصادی

1/ 68

1/98

مطالعات کالبدی -فضایی

1/ 56

1/ 79

1/17

1/ 79

طزیست
مطالعات محی 

Source: Research findings,2018

عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE

عدد  2/5بهعنوان عدد متوسط در تجزیهوتحلیل مدل ( swotسوات) در نظر گرفته میشود و درنتیجه گیری عوامل
تآمده کمتر از عدد  2/5اس اشن ت نن ننندهن هد
داخلی تمام معیارها (قوت ،ضعف  )IFEمیتوان گفت چون عدد بهدس 

بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده951 ...

ت و تهدیددد )EFE
غلبهی نقاط ضعف بر نقاط قوت است .و درنتیجه گیری عوامل خارجی تمام معیارها هم (فرصت ت
یت هک تفگ ناو    
چون عدد بهدستآمده کمتر از عدد  2/5است نشاندهنده غلبهی تهدیدها بر فرصتها است و می ی
لت یهجو
ی اق باق تاماد لل لل
برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه  12شهر تهران با تأکید بررر رویکر نیرفآزاب د یی یی
یتوان نتایج زیر را استخراج نمود.
یهای انجامشده م 
صورت نگرفته است با توجه به بررس 
همچنین در تحليل معیار جمعيتي -اجتماعي میتوان گفت رشد جمعيت منطقه از  1358تا  1385كاهنده بوده است ت
ت
(با متوسط ضريب رشد منفي  2/5درصد در سال) وازآن سال تا امروز فزاينده با متوسط رشد  2/8درصد در سال) و
ن بههه
ت س كا ن ن
ق جمعيت ت
با گريز جمعيت اصيل و كثرت مهاجران و خانوارهاي تکنفره حا يك از ناپايداري و عدم تعلق ق
منطقه روبهرو بوده است.
در تحلیل معیار اقتصادي میتوان گفت قيمت زمين و ساختمان به سبب فرسودگي و ناكارآمدي بافت ،از یکسو ،،و
سرمایهگذاری در مناطق شمالي کالنشهر ،از سوي ديگر ،بههیچوجه باارزشهای مركز تاريخي تناسب ندارد .اعماللل
ضوابط تشويقي براي جذب سرمايه به مركز شهر ضرورت دارد.
در تحلیل معیار كالبدي فضا يي میتوان گفت منطقه  12گستردهترین بافتهاي ارزشمند و بيشترين بناها و فض اها ييي
ث فرهنگ ييي
شاخص و ممتاز تاريخي تهران را در خود جایداده است .حفاظت و مرمت ،بهسازي و تجهيز اين ميراث ث
كي

یشود
وظيفه ملي است .اين مهم ،باالترين مزيت نسبي منطقه محسوب م 

و در تحلیل معیار زیستمحیطی میتوان گفت منطقه  12در برابر زمینلرزه آسیبپذیر است و در صورت فعال شدن
گسل ری 80 ،درصد ساختمانها تخریب و  15تا  02درصد س انکا ننن و ش الغا ننن از بیننن خواهنددد رف  ت ووو بههه دلیللل
فشردگی بافت منطقه و سطوح اندک فضای سبز ،نفوذپذیری زمین برای جذب آبهای سطحی کممم استتت و حجممم
ی آن را در برابررر
ی زیرزمینی ی
روانابها بیش از ظرفیت شبکه جمعآوری آبهای سطحی و نیز باال بودن سطح آبهای ی
یکند.
سیل گیری و سستی خاک تهدید م 
یتوان راهکارهای زیر را ارائه داد:
بنابراین بر اساس نتیجهگیری فوق م 
یهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه  12با تأکید بر رویکرد بازآفرینی
جدول شماره ( :)7استراتژ 
الف :سازمان فضا يي و كالبدي
راهبرد : 1احياي مشخصههای سيماي شهري و هويتي حصارهاي اول و دوم تهران شامل بناهاي نمادين ،فضاهاي كانوني و میدانهای اصلي و خیابانهای تاريخي.
ت و كي پ گچرا
راهبرد : 2تدوين ضوابط ،برنامهها و طرحهای باززنده سازي و مرمت بافت در بخشهای ارزشمند تاريخي و جلوگيري ا يك د از مداخلههای منجر به ازهمممگس سسیختگی هويت ت

ييي

محلههای قديمي.
راهبرد : 3تقويت هويت و خاطره جمعي از طريق احيا و بازسازي دروازههای ورود به محدوده تهران تاريخي و تجديد ساختار فضاهاي شهري و عرصههای عم مو ييي و گ اهرذ ييي محلهههای
بهصورت شبکهای هم پیوند.
راهبرد : 4ساماندهي و احياي محورهاي ويژه بهمنظور تقويت كريدورهاي ديد و منظر و مسيرنما يي در تهران تاريخي براي تشويق گردشگري و حركت پياده.
راهبرد : 5غلبه بر ریزدانگی بافت از طريق تجميع و نوسازي به كمك تر يك ب كالبد و فضا و بازيافت زمين.
راهبرد : 6ایمنسازی منطقه از طريق تجهيز آن به شبکههای زيرساختي پيشرفته.
تمحیطی
پ :نظام زیس 
ی ها ی ی
ی
ل كردننن ش كب ههه گازرس  ينا (( ،آل دو گگگ 
راهبرد : 1اجراي برنامههای فوري كاهش آلودگي هوا ) از طريق انتقال مراكز آالينده و پایانههای اتوبوس به بيرون از مركز تاريخي شهررر و كامل ل
ش فشاررر بررر فرس گدو ی ی
ی
بهای سطحي و نظام بخشيدن به خدمات جمعآوری زباله و بهداشت محلههههاا) در راس هاک یات شش شش
عآوری آ 
بوخاک )از طريق تكميل شبكه فاضالب و سیستم جم 
آ 
تها
باف 
کهای شهري ،احداث پارکهای كوچك محلهای بهمنظور ايجاد كي
راهبرد : 2افزايش اساسي فضاي سبز در امتداد محورهاي ويژه پياده در پيوند با پار 
تشويق مردم به كاشت درختان در مقابل خانهها و باغچههای خصوصي.

شبكه فضاي سبز عموممی ،همراه ه باا
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 كف سازي مناسب و تجهیز این فضاها به اثاثيه ش ره ييي، رفع موانع حركت پياده،بسازی پیادهروها و فضاهاي عمومي بهمنظور افزايش آسايش محيطي از طريق افزايش عرض
 مناس: 3 راهبرد
یگردد
 ته ا م
 هماهنگ با محيط که سبب کاهش فشار بر فرسودگی باف
.ساماندهي محورها و فضاهاي عمومي ارزشمند تاريخي بهمنظور كاهش آلودگي بصري از طريق حذف اجزاء و عناصر زائد و مرمت كالبدي نماهاي شهري: 4 راهبرد
 جمعيتي و اجتماعي:ت
ی مس نوك ييي در
 فرهنگي و آموزشی در محلههای ی، آموزشي و فرهنگي باهدف گيري زنان و جوانان از طريق ايجاد کانونهای مددكاري، رفاه اجتماعي،تنظيم برنامههای توانمندسازي: 1 راهبرد
ته ا
 راستای کاهش فشار بر فرسودگی باف
.یهای اجتماعي
  و جوانان بهقصد ممانعت از گرايش به بزهكاري و ناهنجار، بهمنظور كاهش ب كي اري آنان،ايجاد مراكز كاريابي براي زنان: 2 راهبرد
بهای اجتماعي موجود و حذف کانونهای جرم خيزي در راستای کاهش فشار بررر
 لهای و مدني و همكاري با سازمانهای غیردولتی بهمنظور رفع آسی
 ايجاد و تقويت نهادهاي مح: 3 راهبرد
تها
 فرسودگی باف
افزايش نسبي جمعيت ساكن با جلب خانوارهاي كم تعداد و بازگرداندن ساكنان اصيل و قديمي به منطقه از طريق ارتقاي يك فيت زندگي در محلهها و تقويت حس تعلق مردممم بههه: 4 راهبرد
تها
 مكان در راستای کاهش فشار بر فرسودگی باف
 اقتصادي:ث
تها
  گردشگري و فرهنگي در راستای کاهش فشار بر فرسودگی باف،تهای اداري
 افزايش فرصتهای اشتغال در مركز شهر از طريق افزايش فعالی: 1 راهبرد
توسعه با كاربري مختلط همراه ه باا

تهای سرمایهگذاری در طرحهای تحر كي
  خصوصي و خصوصي مردمي از طريق ايجاد فرص-  عمومي،جلب مشاركت در انواع دولتي عمومي: 2 راهبرد

...)تهای شهري و
  تخفيف در عوارض و مالیا،تهای نسبي (تراكم تشويقي
 مزی

.تدوين امتيازات تشويقي براي سرماي گذاری در نوسازي ساختمانهای مسكوني در محلههای فرسوده: 3 راهبرد
. فرهنگي و پذيرا يي مشروط به مرمت صحيح آنها،تهای هتل داري
 واگذاري ساختمانهای تاريخي به فعالی: 4 راهبرد

Source: Detailed plan of region 12, 2006
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