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مقدمه
 ةدور طی نفر دمیلیار 1/0 به نفر ونیلیم 107 زا یشهر تیجمع و اردیلیم 18/1 به اردیلیم 5/1 از جهان تیجمع افزایش با

8058-1880 (UN-Habitat, 2019: 315-328) 1898 سال در میلیارد 87/5 به شهری جمعیت ینیب شیپ و (UN-

Habitat, 2015: 10)، و ملی نهادهای توجه مورد خص،ا طور به شهری ةتوسع و اعم طور به یا توسعه مطالعات 

 :Wei et al., 2015) دارد تر عیسر روندی توسعه درحال اقتصادهای در شهرنشینی رشد اگرچه است. گرفته قرار یالملل نیب

 (شهری ستیز طیمح مسائل انتشار قابلیت مانند) یمنف و مثبت یها جنبه فراگیری یلدل به را شهرنشینی ةمقول اما ،(3245

  .دانست یکپارچه و جهانی یا دهیپد باید

 :Wang et al., 2019) شده زمین مصرف سبب وسیع مقیاس در تنها نه معاصر شهری ةتوسع و سریع شهرنشینی

 زمانی-فیزیکی ةفاصل افزایش و یشهرپیرا اراضی تخریب شهری، رویی ندهپراک به یالبدک رشد یالگو در بلکه ،(824

 با شهرها قدیمی و درونی یها محله و مرکزی یها هسته توسعه، و رشد یالگو نیا در .است انجامیده ها یکاربر انیم

 و ها فرصت توسعه، یها محرک بازشناسی حاضر، حال در جهیدرنت اند؛ شده مواجه گریزی جمعیت و فرسودگی و زوال

  است. ریشه ةتوسع و یزیر برنامه نیازهای و ها چالش نیتر مهم از یکی ،ها محله این ةتوسع یها تیظرف

 اختصاص خود به را دار تیاولو یها بافت از درصد 18 تا 85 بین شهرها درونی یها محله و نواحی ةتوسع یها تیظرف

 دیده 1جدید ةتوسع و 8مجدد ةتوسع اراضی ةدست دو در توسعه، ةسابق برحسب یلک یبند میتقس در اراضی این .دهد یم

 یشهرها بیشتر در فرسوده یها بافت .شود یم شامل را ریشه یفضاها و اراضی از مختلفی یها گونه هریک که شود یم

 و بهسازی بازسازی، یها استیس نونکتا که است شهری مجدد ةتوسع اراضی اصلی ةگون ،ایران شهرهای ژهیو به ،یسنت

 نقدهای الدنب به ژهیو به ،اخیر ةده چند در است. شده شنهادیپ ها آن در مداخله برای شهری بازآفرینی و نوسازی

 از 0درون از توسعه شهری، 9ییرو پراکنده یعنی آن اصلی راهبرد و پیرامون و بیرون در توسعه سیاست به زیآم اعتراض

 و یزیر برنامه نظام تأکید و توجه مورد ،شهری پایدار ةتوسع آرمان و یطیمح ستیز یها افتیره مبنای بر نو وجهی

 این انتقال و شهری یها محله هویت حفظ به ،یشهر ةفرسود بافت مجدد ةتوسع زیرا ؛است گرفته قرار شهری توسعه

  (.Boussaa, 2017: 1) شود یم منجر مجاور مناطق به هویت

 ةفرسود بافت با مرتبط مسائل پیچیدگی به پاسخ در افتهی توسعه یکشورها از یاریبس در 5توسعه یها محرک

 عمل از یجامع و کامل شکل ها محرک این است. شده اجرا و یعرفم مداخله افتیره و روش عنوان به ،شهری یها محله

 یتوانمندساز برای هاییرویکرد و ها دهیا بروز سبب مردم، مشارکت و کپارچهی اقدامات بر دیکأت با و است استیس و

 ای مناظر مانند ییها پروژه یشهر ةتوسع یها محرک درواقع (.85 :8907 حناچی،) است شده شهری یها محله

 و ایزدی) دارند برعهده را هیناح کی در کنندگان استفاده تعداد شیافزا و یشهر ةتوسع تیهدا که هستند ییها اختمانس

 یایاح یها روش نیبهتر از یکی توسعه یها محرک ةمثاب به و یا توسعه اهداف با ها پروژه نیا .(97 :8905 ،یریام

                                                                 
1. Redevelopment 

2. New development 

3. Sprawl Growth 

4. Infill- development 

5. Development Catalyst 
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 و یخیتار یها بافت به دوباره یاقیاشت و شوق و یزندگ سح جوش، و جنب بازگرداندن یبرا یشهر درون یها محله

 و یاجتماع یها تیفعال بلکه (8 :8901 مفیدی،) شود یم یکالبد طیشرا یارتقا سبب تنها نه ها محرک است. باارزش

 بخش لیتما و (851 :8900 ،گل یزلف و سجادزاده) است یشهر ةتوسع ةکنند لیتسه و کند یم دیبازتول را یاقتصاد

  .(8909 ترویجی، امور و کاربردی مطالعات دفتر) دهد یم شیافزا را بافت در یگذار هیسرما یبرا یوصخص

 توان یم را یشهر درون یها محله مجدد ةتوسع و درون از توسعه با آن ارتباط و توسعه یها محرک به مربوط حثامب

 مجدد ةتوسع راهبرد .(889 :8908 لطفی،) وردآ شمار به یشهر حفاظت و مرمت ةحوز در معاصر کردیرو نیرگذارتریتأث

 ،یاجتماع زوال ،یشهر ةفرسود بافت یاراض تیظرف به توسل با درون، از توسعه به نگاه و توسعه ردنک درونی با یشهر

 رونق و یاجتماع یساز باززنده و جمعیت یزیر درون در و کند یم متوقف را بافت نیا یطیمح و یالبدک ،یاقتصاد

 و یساز تیظرف در توسعه محرک یها پردازه و پرچم یها پروژه رابطه، نیا در .دارد یمهم نقش بافت نیا یاقتصاد

 دارد. عهده بر کلیدی ینقش یشهر ندیافر این یساز انیجر

 تهران(، جمعیت از درصد 1/1) 8905 سال در جمعیت نفر 108.080 و وسعت هکتار 8788 حدود  با تهران 81 ةمنطق

 و یشهر درون ارتباطات ثقل مرکز در شدن واقع ،یخیتار ارزش و قدمت مانند ییها یژگیو از یاربرخورد وجود با

 ساکنان خروج مداوم، یزیگر تیجمع روند شاهد ریاخ سال بیست یط ن(تهرا میقد بازار) شهر تجارت قلب از برخورداری

 ،یطیمح نامساعد عوامل مجموع .است هبود کار یجوو جست در دستیته مهاجران ورود و متعارف یخانوارها و یمیقد

 از یاریبس و خانمان یب افراد ،کاریب نامهاجر ناسالم، یاجتماع یها گروه یبرخ ستا شده موجب یکالبد و یاقتصاد

 و دار شهیر یها شبکه شکل در یخوار نزول و اهیس بازار ،یتقلب اجناس دیتول قاچاق، احتکار، مانند کاذب یها تیفعال

 905 ،منطقه یالبدک ةمحدود مساحت  کل از است  شده ببس طیشرا نیا .دابی استقرار تهران یمرکز بخش در ،یمخف

 مساحت کل از هکتار 585 درمجموع و ناکارآمد و فرسوده بافت هکتار 887 ،یمیقد بافت هکتار 50 فرسوده، بافت هکتار

 تأکید پژوهشی، چنین یها ضرورت دیگر از ،نای بر افزون شود. محسوب دار مسئله یها بافت ءجز درصد( 5/98) منطقه

 یها استیس اولویت رب گذار استیس و ساز میتصم مراجع و (80/0/8909 مورخ) یشهرساز و معماری عالی شورای ةوبمص

 و تاریخی یها محدوده احیای و حفاظت یاصل ردهایرویک بارةدر (88/1/07 ةمصوب) یشهر درون های همحل مجدد ةتوسع

 لیم سند کیدتأ و شهری بازآفرینی هدف یها محدوده تعیین نامه وهیش بارةدر 80/0/8901 مورخ ةغیابال فرهنگی،

 ،کالبدی مشکالت و مسائل بررسی وهشپژ نیا هدف اساس نیبرا است. ناکارآمد یها محله مجدد ةتوسع بر بازآفرینی

 شناسایی یبرا ییراهبردها نیتدو منظور به 81 ةمنطق گانه سیزده یها محله یطیمح ستیز و اقتصادی ،جمعیتی

 یها پروژه یریپذ تحقق ،توسعه کمحر یها پروژه یبازشناس ضمن رو این از ؛ستها محله در توسعه کمحر یها پروژه

 :است شده تدوین اصلی پرسش دو به پاسخ برای علمی ردیابی و طرح طریق از فوق هدف .است شده ارزیابی یشنهادیپ

 ؟است کدام تهران 81 ةمنطق شهری یها محله ةتوسع محرک یها پروژه .8

 است؟ چقدر ها محله توسعه کمحر پیشنهادی یها پروژه یریپذ تحقق ضریب و اثرگذاری  میزان .1
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نظریمبانی
 تشویق برای سیاستی عنوان به توسعه محرک یها پردازه اروپا، در 8008 ةده و مریکاآ در دیالمی 8018 ةده آغاز با

 محرک یها پردازه موضوع د.شدن مطرح شهری زوال به رو های هلمح بازآفرینی سوی به آن هدایت و صیخصو یگذار هیسرما

 البدیک ترکیبات شهرها، محلی اقتصاد ةتوسع زمان هم و شهر در بازآفرینی منظور به هک است استوار فرض این بر توسعه

 مجدد ةتوسع برای دیجد یراهبردها ةتوسع یها رکمح .(98 :8901 همکاران، و هاشمی) است مندنیاز بازتولید به محیط

 یمعنا به ویژه به ،توسعه یها محرک .کند یم ییراهنما و تیهدا را یشهر ةتوسع ها پروژه از یا مجموعه با که است یشهر

 رد یعموم یها استیس را توسعه محرک توان یم درواقع .(Lakmali, 2018: 16) است جامع یکردیرو با منطقه بودن زنده

 شهری تحول راهبردهای در ابزاری مجدد، ةتوسع راهبرد یریکارگ به با که تدانس یشهر ةتوسع یدگیچیپ به واکنش

 یها رساختیز و ساختمان هک بالاستفاده یها نیزم از ،مجدد ةوسعت در .(Couch et al., 2003: 227) شود می محسوب

 استفاده یشهر مناطق پویاکردن ایبر ،است موجود ها آن در یاقتصاد محدود یها فرصت حال نیع در و دارند فرسوده

 اراضی بمناس دهی نظم و عمومی مقاصد برای نیاز مورد زمین کردن فراهم درواقع (.801 :8905 همکاران، و )نعمتی شود می

 بدون زمین آن طی که است یندیافر روش این (.Seele, 1982: 24) است شهری یها طرح مقررات اساسبر خصوصی

 به قادر ها  آن دولت که کشورهایی برای بنابراین ؛شود یم معاوضه پایاپای صورت به دمات،خ دارای زمین با وسعه،ت

  (.Shoup, 1983: 53) است مناسب ،ستین عمومی یها رساختیز در یگذار هیسرما

 است شهری یها بافت الزو یها نشانه با مکان یک در تغییر توسعه، محرک از استفاده با جدید ةتوسع اهداف از یکی

 یها پروژه و دار پرچم یها پروژه شهری یها محله پویایی در توسعه کمحر اقدامات نیاول (.5 :8907 بهرا، و )عزیزی

 انیم یجهان رقابت در یمهم ابزار و شد اجرا ایتانیبر مانند ییاروپا یشورهاک در ژهیو به ،800 ةده در هک است ژیپرست

 یا گسترده اربردک شهری یها محله احیای در ها پروژه این از استفاده بعد، دهه یک .بود شدن یجهان ندیفرا در شهرها

 حالت نیبهتر در ها پروژه نیا داد نشان آن ییاروپا یها نمونه بیشتر در اجرا از پس یابیارز های پژوهش جینتا اما ،افتی

 شدن یقطب دیتشد سبب و اند نداشته بافت یبرا یتیمز مدتدراز در موارد بیشتر در و اند بوده موفق یاقتصاد بعد در تنها

 و محدود یجینتا زین یاقتصاد بعد از یحت .اند شده یاقتصاد نییپا یها دهک با مرفه طبقات ینیگزیجا و یاجتماع

 زنی را یمحل اقتصاد یها هیپا است نکمم درازمدت در و است نشده نانکسا بینص  ها آن سود و اند داشته مدت کوتاه

 یفضاها یمعاصرساز مانند یشهر یینوزا ةنیزم در یمدت کوتاه و اسیمق کوچک اقدامات لیدل نیهم به .کنند فیتضع

 ییتوانا هک شد یمعرف یدیجد اقدامات و عناصر ،یشهر ةتوسع یها محرک یبرا بیترت نیا به ؛شد مطرح هنک یشهر

 ریتأث ییتوانا ها محرک نیا .دنباش داشته عیوس یگذار هیسرما و لهمداخ به ازین بدون را یشهر زکمرا یاجزا یساز باززنده

 ،این بر افزون داشتند. را کمحر یها واکنش از شده کنترل یرهایزنج همچنین و یشهر عناصر تیفکی و ترکاراک فرم، بر

 و )پریزادی اشتد دنخواه یپ در زین را یاجتماع و یاقتصاد تحوالت هکبل ،دنشو یم یالبدک طیشرا یارتقا سبب تنها نه

  (.81 :8907 همکاران،

 یشهر بافت در دادیرو یبسترساز ای یگذار استیس طراحانه، اقدام از اعم دیجد یعنصر واردکردن توسعه کمحر

-ییفضا یها اسیمق  در هک شود یم اطالق یشهر ةعرص در یاقدام و مداخله هرگونه به کمحر این ،درمجموع است.
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 تیتقو اش یریقرارگ بستر با را فضا یوندیپ هم گرید یسو از و فضا در ندهیآ و حال گذشته، وندیپ سو کی از خرد، یزمان

 ،یالبدک ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،ی)اجتماع مختلف ابعاد در ،شهروندان یسو از رییتغ یبرا مطالبه با همچنین کند. می

 توسعه محرک اساس، براین (.9 :8901 فهان،اص شهرداری) پردازد می آن تیتقو ای ارزش دیتول به (ییمعنا و یردکارک

 اکولوژیکی اجتماعی، اقتصادی، یها توان به که است مشکل با مواجهه در یراهبرد ینگاه با و جدید راهبرد با یرویکرد

 .کند یم احیا دهد، تغییر اساساً نکهیا بدون را موجود عناصر و دهد یم بها شهری ناکارآمد یا متروکه فضاهای معماری و

 را راهبردهایی و دنده یم ارائه طبیعت از حمایت و بیشتر پایداری برای هایی فرصت توسعه یها محرک برخی

 تحریک بهبود، به رو تغییر مانند مفاهیمی شامل راهبردها ینا هستند. تر جامع و تر یکپارچه گذشته، از که دنریگ یبرمدر

 شرایط از استفاده عمومی، منفعت ایجاد ،یدرون و یبیرون فعالیت ،اجتماعی و فرهنگی کنش جامعه، با ارتباط جدید، زندگی

 ةتوسع راهنمای ثر،مؤ مشارکت ایجاد اطراف، یها پروژه با هماهنگی موجود، منابع از تجلیل جامعه، نیاز درک بازار، مزیت

 فضاهای خلق و مطالبه و نفعان یذ مشارکت برای چارچوب ایجاد موانع، بردن بین از و ابتدایی موانع کردن کم آینده،

 است. جدید عمومی

 ،باره این در د.ندار بسیاری تأکید شهرها یدرون یها محله و یواحن فضاها، مجدد ةتوسع رب توسعه یها محرک

 توسعه روند در تیهو بهبود و ارتقا یبرا یخوب ةنمون تواند یم توسعه یها محرک از الهام با شهرها ةتوسع عمرانی اقدامات

 یها محرک بنابراین ؛دارد گریکدی با را شهری دیجد و یمیقد ساختار اتصال توان عمرانی، اقدامات زیرا ؛دباش شهری

 این در باشد. شهر در موجود ساختار ادغام ةدربرگیرند و توجه قابل دیبا ریثأت اما ،دهد یم ارائه را یمدرن انداز چشم توسعه،

 یراب را یژگیو هشت ،شهرها درونی مناطق احیای عمرانی اقدامات از یاریبس یابیارز از استفاده با پردازان هینظر ،باره

 (.8 شکل) اند دانسته یضرور یشهر کمحر یک

 
یشهرةتوسعیهامحرکیژگیوهشت.9شکل

Attoe and Logan, 1989:منبع

 



9311،پاییز3،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش919

 یها تیحما و ریپذ شتبرگ مالی منابع که جایی در باشند. اسیمق کوچک یا بزرگ توانند یم شهری ةتوسع یها محرک

 شهری ةتوسع یها محرک یطورکل به کرد. استفاده عهتوس محرک عنوان به بزرگ یها پروژه از توان یم ،دارد وجود قوی عمومی

 زکمرا ةفرسود و تاریخی بافت ژهیو به موجود شهری بافت و دارند یپایدار تأثیر که دهد یم پیشنهاد را ییاندازها چشم و ها پردازه

 سکونت محل به تعلق و حافظه محل، تیهو یارتقا در یمهم نقش شهرها یخیتار مراکز رایز کنند؛ می یکپارچه ار یشهر

 ,Carrion) دهند تسری مجاور نواحی و شهر مناطق ریسا هب را یشهر تیهو دنتوان یم همچنین (.Boussaa, 2017: 2) دارند

 ،یطیمح تیفیک یارتقا منظور به یخیتار مراکز یبازساز عه،توس یها محرک صیتشخ و نییتع در نیبنابرا ؛(154 :2005

 تواند یم یخیتار زکمرا در توسعه یها پروژه .رود یم شمار به یدیلک و مهم یتغییر ،یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد

 ،یکیزیف طیمح بهبود ن،یا بر عالوه .کنند کشف را راثیم یاصل یها جاذبه تا کند جذب را یجهان و یمحل دکنندگانیبازد

 منظور به یشهر یبازساز رو نیا از ؛کنند ایجاد یاجتماع تعامل یبرا ییها مکان دنتوان یم یشهر یفضاها و یاجتماع ساختار

  (.Norberg-Schulz, 1980: 233) است مهم بسیار ظهور حال در یها طیمح در مکان حس و ناساکن تیهو یارتقا

 توسعه کمحر یها لیپتانس و ها تیظرف شناسایی به اغلب توسعه محرک یها پروژه با مرتبط خارجی و داخلی های پژوهش

 نقش (8907) بهرا و یزیعز دارد. اختصاص یشهر زکمرا و مناطق اجتماعی و اقتصادی کالبدی، دهی  سامان  منظور به

 بافت در که اند دهیرس نتیجه این به و کرده مطالعه را زدی شهر یمرکز بافت ینیبازآفر در توسعه محرک یها پروژه و ها شاخص

 توسعه و تحرک یقیتلف شاخص با ارتباط در را تیوضع نیتر نابسامان ها یزرتشت برزن و نیبهتر گنبدسبز برزن زد،ی شهر یخیتار

 آنان د.ان کرده مطالعه همدان شهر حاجی یسنت ةمحل ینیبازآفر در را توسعه یها محرک نقش (8905) همکاران و سجادزاده .دندار

 مکان به محله تبدیل و کالبدی و تاریخی یها ارزش حفظ محله، بازآفرینی یبرا یکپارچه و جامع بینشی را توسعه محرک رویکرد

 گل زلفی و سجادزاده پژوهش .اند کرده یمعرف آن تاریخی هویت و شخصیت با متناسب و امروزی زندگی با هماهنگ زیستی

 به را جهینت نیا همدان یگلپا ةمحل در توسعه محرک ردکروی با سنتی های همحل فرینیبازآ در یشهر طراحی ریتأث بارةدر (8900)

 یراثرگذا و تیاولو ،یطراح ابعاد و موضوعات ریسا با مقایسه در ،یشهر یطراح فرهنگی-اجتماعی بعد هک دهد یم دست

 ارزشمند بافت های ضعف و ها قوت د،خو پژوهش در (8909) طرفدار دارد. محله توسعه یها محرک نیتدو و نییتب در یشتریب

 به درآمد کسب ةشیو تغییر با محرک و اسیمق کوچک یها پروژه یاجرا همچنین است. ردهک ییشناسا را شیراز 0 ةمنطق تاریخی

 ةنمون در شهری بازآفرینی یندافر لیتسه و عیتسر عامل را تاریخی بافت یا محله کارکرد و هویتی یارتقا ،یا محله زایی ارزش

 که رسیدند نتیجه این به شهری یها مکان بازآفرینی و توسعه یها محرک ةمطالع در (1880) لو و برگر الین .داند یم یمطالعات

 برای سرمایه تأمین یها تیمحدود و موانع که هنگامی رایز ؛است نبوده زیآم تیموفق همیشه ،هتوسع یها محرک یها استیس

 رااج ها نهیهز کاهش منظور به ها پروژه در شده ینیب شیپ یها رساختیز از بخشی ،شود یم ایجاد توسعه محرک یها پروژه اجرای

 ریتأث تصمیمی چنین ،این بر افزون .شود یم منجر توسعه محرک یها پروژه اهداف کامل نیافتن تحقق به امر همین و شود ینم

 خود ةمطالع در (1880) الونکالی و اگیالسر .دارد ها هپروژ اجرای طول در شهروندان مشارکت و اعتماد میزان کاهش بر فراوانی

 پایدار اجتماعی-اقتصادی ةتوسع راهبردهای از یریگ بهره با را شهرها ةرفت ازدست هویت ری،شه میراث به توجه که دارند اشاره

 متمایزکردن حس و میراثی یها ساختمان در شهر نمادین اهمیت از حفاظت با توسعه محرک یها پروژه ،باره این در .کند یم احیا

 .کند یم کمک شهری فضاهای در هروندانش زندگی کیفیت افزایش به شهری یها مکان
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پژوهشروش
 است. شهری تیریمد و یزیر برنامه خبرگان و کارشناسان نیز آن آماری ةجامع است. یلیتحل-یفیتوص پژوهش این روش

 است دانشگاهی متخصصان همچنین و شهرسازی و راه وزارت و شهرداری شاغالن از نفر 58 شامل جامعه نیا ترکیب

 با منطقه التکمش و مسائل شناخت ةمرحل در افراد نیا با ارتباط است. شده انتخاب نمونه حجم عنوان به جامعه تمام هک

 منظور به اتدیتهد و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت به یده وزن با ،یابیارز و لیتحل ةمرحل در و مصاحبه و پرسشنامه لیمکت

 و شده هیته یا کتابخانه مطالعات با ینظر یها داده است. بوده پژوهش یینها یراهبردها نیتدو یبرا راهبردی انتخاب

 اسناد از ،ها محله یطیمح ستیز و اقتصادی خدماتی، جمعیتی، کالبدی، یها شاخص به مربوط یها داده ةیته یبرا

 (.1 جدول) است شده استفاده تهران شهرداری در ها محله ةتوسع داسنا و مصوب شهری عمران و توسعه یها طرح

 ظرفیت شناخت برای و انسیوار لیتحل و ونیرگرس بیضر مانند یاستنباط آمار یها روش از ها داده پردازش در

 یزیر برنامه روش از توسعه کتحر جادیا در  ها آن تیقابل زانیم و توسعه محرک یها پروژه نظر از یشهر یها محله

SWOT یها مؤلفه ابتدا ،منظور نیا یبرا است. شده استفاده SWOT  سپس ند،شد شناسایی ها محله وضعیت براساس 

 قرار خبرگان و کارشناسان اختیار در ،راهبردها حصحی انتخاب از اطمینان و راهبردها تدوین یبرا SWOT یها مؤلفه

 ؛اند شده تدوین نوع پنج در نکمم یراهبردها .ندشد نتخابا و تدوین راهبردها شده، داده یها وزن براساس و گرفت

 تأثیر آن، کمک به زا تا است رفته کار به امن و استوار ،شمار یب یها فرصت و قوت نقاط برای یده قوت یا اول نوع راهبرد

 که دارد تصاصاخ ها ضعف شناخت به کردن، غلبه راهبرد یا دوم نوع راهبرد برسد. ممکن حداقل به ها ضعف و تهدیدها

 تهدیدهای که دارد کاربرد زمانی یزن محیط کنترل یا سوم نوع راهبرد .باشد تأثیرگذار ها فرصت و ها قوت بر است ممکن

 تا کنند استفاده خود یها فرصت و ها قوت همة از باشند مجبور ها محله هک باشد محدودکننده و فراگیر چنان خارجی

 نوع یراهبردها از تلفیقی که منفی عوامل کنترل یا چهارم نوع راهبرد برسانند. ممکن حداقل به را تهدیدها این تأثیرات

 شیوه این از ت.اس شده بنا تهدیدها و ها ضعف کاهش برای ها فرصت و ها قوت ةدوگان نقش راساسب ،است سوم و دوم

 برای خارجی و داخلی عوامل راهبرد یا پنجم راهبرد درنهایت .هستند قوی تهدیدها و ها ضعف که شود یم استفاده زمانی

 مثبت شرایط که شود می مطرح یمانز راهبرد نیا است، سوم و اول یراهبردها از تلفیقی که شده ارائه محیط کنترل

 کاهش بر را خود اعمال راهبرد این صورت این در ؛است ربط یب عناصر شامل ها ضعف و راوانف ها فرصت و ها قوت

 روش از مرحله نیآخر در .شود فراهم ها محله ةتوسع محرک یها پروژه کامل اجرای بستر تا کند یم متمرکز تهدیدها

 از هریک ضریب میانگین و شد یاستانداردساز 88 تا 8 عدد از 81 ةطقمن یها محله در متغیرها از هریک پژوهش،

 شد. تعیین راهبردها نتدوی برای راهبرد نوع آن براساس تیدرنها و محاسبه ها محله کل در SWOT یها مؤلفه

مطالعهموردةمحدود
 تهران تجاری و جغرافیایی مرکز در 8905 سال در جمعیت نفر  108.080 و تارکه 1/8788 مساحت با تهران 81 ةمنطق

 ةمحدود در را محله 89 که است شهری خدمات کالن ةناحی شش شامل کالبدی تقسیمات و ساختار نظر از دارد. قرار

  (.1 شکل) دارد خود
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یاهیناحماتیتقسنظامو9۱ةمنطقییایجغرافتیموقع.۱شکل

 ،هکتار در نفر 858 جمعیتی تراکم با و تهران پرجمعیت ةمنطق نوزدهمین جمعیتی، یبند رده نظر از منطقه این

 ساختار یها یژگیو ،تهران در آن اهمیت و منطقه موجودیت دلیل ،این وجود با است. تهران پرتراکم ةمنطق نیدوازدهم

 و بافت کل از است. تاریخی و تجاری شاخص فضاهای و عناصر از برخورداری و تجاری عملکرد تاریخی، هویت کالبدی،

 به موسوم فعالیتی –تجاری ةمحدود وجود است. تجاری کاربری درصد 0/88 ای هکتار 808 ،منطقه زمین کاربری نظام

 از ،این بر افزون است. داده منطقه این به یفرد منحصربه تیموقع گسترده، یاقتصاد عملکرد و نفوذ ةحوز با تهران بازار

 را تهران ةفرسود بافت کل درصد 88/89 که است فرسوده بافت درصد( 15/15) هکتار 85/080 منطقه، مساحت کل

 نیازمند تهران مناطق سایر از شیب یا توسعه اتاقدام و مداخله یها استیس نظر از 81 ةمنطق بنابراین ؛شود یم شامل

 مکترا و مساحت ت،یجمع اطالعات 8 جدول است. مجدد ةتوسع رویکرد با توسعه یزیر برنامه یبرا یشهر یها پژوهش

 است. کرده مقایسه 8905 سال در را تهران شهر ةگان  11 مناطق یتیجمع

(تارکهدر)نفر9310سا درتهرانشهرةگان۱۱مناطقتیجمعتراکم.9جدو 
خال مکترامساحتتیجمعشهرهاخال مکترامساحتتیمعجمناطق

 858 8788 108.080 81 ةمنطق 887 0778 009.000 8 ةمنطق
 801 8107 159.850 89 ةمنطق 801 0188 710.510 1 ةمنطق
 997 8055 000.888 80 ةمنطق 889 1018 998.880 9 ةمنطق
 190 1119 750.070 85 ةمنطق 800 7855 081.178 0 ةمنطق
 871 8758 171.710 87 ةمنطق 878 5987 057.575 5 ةمنطق
 991 015 110.950 81 ةمنطق 881 1897 158.159 7 ةمنطق
 888 9107 080.100 80 ةمنطق 189 8599 981.881 1 ةمنطق
 817 1890 155.599 80 ةمنطق 919 8985 015.800 0 ةمنطق
 857 1950 971.788 18 ةمنطق 00 8010 810.885 0 ةمنطق
 97 5851 807.980 18 ةمنطق 900 080 917.005 88 ةمنطق
 98 5088 815.900 11 ةمنطق 157 8189 980.817 88 ةمنطق

9310ران،یاآمارمرکز:منبع
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پژوهشیهاافتهی
هامحلهاقتصادیوخدماتیجمعیتی،،کالبدییهاشاخ ارزیابی

 و صادیاقت خدماتی، جمعیتی، کالبدی، یها شاخص وضعیت ابتدا عهتوس محرک یها پروژه یبند تیاولو و شناسایی برای

 .دهد یم نشان را ها شاخص این اطالعات 1 جدول است. شده مطالعه یشهر یها محله کیکتف به یطیمح ستیز

(9310سا )یشهریهامحلهیطیمحستیزویاقتصاد،یخدمات،یتیجمع،یکالبدیهاشاخ یابیارز.۱جدو 
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 07/10 1/00 1/90 99/09 01 18 0/08 5/0 1/11 5 11/18 85 80/80 معابر بدون (He) فرسوده بافت

 910 951 905 887 001 851 558 811 001 817 001 990 981 مترمربع 15 ریز قطعات یبند دانه

 8780 8001  1050 8900 9081  1800 1818 8190 8081 8590 8018 8118 8870 هیابن تیفیک

 9007 8070 8880 8590 8081 8190 1818 050 9081 8900 009 8001 590 مخروبه یبناها تعداد

 01 00 18 80 981 5 88 70 - 880 88 79 90 ارزشمند ةیابن تعداد

 800 911 011 980 170 155 110 080 117 118 001 505 908 متر 81 ریز معابر محله یرینفوذپذ

 یکاربر مساحت کمبود و مازاد
 یآموزش

9908 91.700 50.017 881.179 05.057 11519 8887- 100- 88081 5158 8095- 80958- 5801- 

 یکاربر مساحت کمبود و مازاد
 یبهداشت

1008 1007 058- 890088 7118 81878 7001- 8870- 8170 800- 5088 1100- 108- 

 یکاربر مساحت کمبود و مازاد
 یفرهنگ

0018- 5870- 0895 78111 0117- 88718- 7580- 7705- 81819 5081- 5188 8818- 1880- 

 -8811 -1105 -80188 0110 10.800 0570 8197 010 0110 15700 -1987 0081 91 یمذهب یکاربر مساحت کمبود و مازاد

 -51 -0888 -8058 -1508 -7875 -0811 -88.117 -87.190 99.055 -8990 -87909 -0178 -8019 یورزش یکاربر مساحت کمبود و مازاد

 و ساتیتأس یکاربر کمبود و مازاد
 زاتیتجه

7011- 0810- 0009- 150 5710 80.080- 81.081- 89.908- 9798 5000- 0815- 5908- 8510- 

 یفضا یکاربر مساحت کمبود و مازاد
 سبز

98.519- 90.799- 09.990- 89.851- 808.007- 19.880- 51.500- 71.080- 10.711- 98.700- 10.901- 18.058- 18.098- 

 0/880 880 880 80/07 5/18 888 888 71/881 7/888 1/881 77/00 81/00 80/888 یجنس نسبت

 8/9 80/9 91/9 87/9 89/9 80/9 80/9 81/9 0/9 87/9 81/9 81/9 8/9 خانوار بعد

 1/08 08 00 0/01 7/00 18/01 10/08 9/05 0/10 8/08 0/00 09 7/08 درصد یباسواد زانیم

 09/1 80/1 89/1 81/1 79/1 50/1 55/0 87/8 8/8 1/8 89/8 8/8 00/8 یمسکون واحد در خانوار

 898 10 185 58/178 817 950 909 801 891 01 100 809 588 (هکتار در )نفر ناخالص یتیجمع تراکم

 10/19 99 10 87/71 9/05 00/18 77/18 11 8/70 11 11 17 11 فعال تیجمع درصد

 0/7 0/0 0/9 9/1 1/0 8/7 1/1 0/0 5/0 1/1 7/1 8/0 9/0 کاریب تیجمع درصد

m) یمسکون نیزم متیق
 هزار ده 2

 (الیر
9588 1188 1888 5858 1088 7588 9788 0888 0588 1958 1888 1588 1888 

m) آپارتمان متیق
 1088 1188 1988 1758 9088 9088 9588 7588 1788 0588 0158 9988 0888 (الیر هزار ده 2

 0/015 0/500 89/8808 8/8008 0/8118 9/8107 81/8500 1/8007 5/8580 1/081 1/8008 1/8189 8007 (سال در )تن یدیتول ةزبال زانیم

 کل از )درصد هوا یآلودگ زانیم
 (منطقه

9/88 0/1 1/0 7/7 1/1 9/7 0/1 5/7 0/5 0/1 7/7 1/7 7/88 

 9/89 1/0 9/0 1/0 9/1 1/0 7/5 81/1 0/7 9/0 0/5 1/5 0/7 (منطقه کل از )درصد کیتراف حجم

 یالگو اصالح با یها ساختمان درصد
 مصرف

91/0 58/1 88/0 81/5 8/9 1/7 1/9 1/8 0/1 0/8 89/1 7/8 8/1 

نگهداریقابلفرسودهوتخریبی

 بیشترین ،درصد 0/87 و 7/80 با ترتیب به سنگلج و هرندی یها محله منطقه، یها محله میان در ،1 جدول به توجه با

 ها محله این در بناها از فراوانی درصد اساس همین بر .دارند را (مترمربع 15 )زیر ریز یبند دانه با قطعات میزان

 سطوح و سطح در کمبود دارای ها محله بیشتر ،دهد یم نشان 1 ولجد یها داده .دارند را تخریبی ةابنی های ویژگی

 خدمات توزیع ،همچنین هستند. تجهیزات و ساتیتأس و درمانی-بهداشتی فرهنگی، ورزشی، سبز، فضای یها یکاربر

 و منابع از برخورداری در فضایی-جغرافیایی یعدالت یب بیانگر شهری یها محله میان خدماتی کاربری و شهری

 .است خدماتی یها فرصت



9311،پاییز3،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش918

 55/0) کوثر خانوار(، 79/1) سنگلج یها محله در مسکونی واحدهای در خانوار تعداد باالبودن جمعیتی، یها شاخص نظر از

 بودن پایین و خانوار( 89/1) یحیی زاده امام و خانوار( 09/1) سیروس خانوار(، 80/1) پامنار و ارگ خانوار(، 81/1) تختی خانوار(،

 و نوسازی در اقتصادی یها مشارکت برای ها محله این کم اقتصادی توان بیانگر ،ها آن در اقتصادی فعال جمعیت میزان

 محرک یها پروژه بازشناسی یعنی ؛است دولتی و خصوصی بخش یگذار هیسرما نیازمند مقوله این هک است ها محله بهسازی

 یدهایبازد دارد. دولتی بخش به ورود و مشارکت برای خصوصی بخش تحریک و تمایل در مهمی نقش ها محله این در وسعهت

 با ست.ها محله این در یا هیحاش و عمومی یها نگیپارک میزان بودن پایین بیانگر نیز ها محله یکیتراف یها داده بارةدر یدانیم

  ها آن در جمعیت تراکم همچنین و دارند متنوعی و متعدد تجاری محورهای و اقتصادی یاه لیپتانس ها محله این نکهیا به وجهت

  ها آن در پیاده حرکت اند، کرده فراهم را تجاری و مسکونی بافت داخل به دسترسی ،محلی یها ابانیخ که یوجود با باالست،

 (.8900 ،یدانیم دی)بازد نیستند مطلوب چندان یطیمح کیفیت نظر از نیزه پیاد مسیرهای همچنین ست.خودروها حرکت از متأثر

 ری، گسل شدن ل فعا درصورت .است ریپذ بیآس لرزه نیزم برابر در 81 قةمنط دهد یم نشان تفصیلی طرح مطالعات

 انواع وقوعرة بادر .رفت خواهند بین از شاغالن و ساکنان درصد 18 تا 85 و تخریبی این منطقه ها ساختمان درصد 08

 درصد 0 از بیش است، داده اختصاص خود به را تهران وسعت درصد 0/1 منطقه این اینکه وجود با منطقه، در ها بحران

 دلیل به کالبدی، نظر از .دهد یم رخ این منطقه در تهران شهر غیرمترقبه حوادث گرید درصد 8/5 و ها یسوز آتش

 حجم. همچنین است کم سطحی یها آب جذب ایبر زمین نفوذپذیری سبز، فضای اندک سطوح و منطقه بافت فشردگی

 برابر در را آن زیرزمینی یها آب سطح باالبودن و است سطحی یها آب یآور جمع ةشبک ظرفیت از بیش ها رواناب

 .کند یم تهدید خاک سستی و گیری سیل

 از برخی در کارگاهی واحدهای زیاد تعداد و تجاری بافت به توجه با حرارتی وسایل بودن سوززغیرگا و ترافیک تراکم

 به توجه با ها محله این همچنین است. شده منطقه در (یطیمح ستیز و )صوتی آلودگی انواع ایجاد سبب ها محله

 و تجهیز مانند مداخالتی و تدابیر نیبنابرا؛ دارند یا دهیعد مشکالت ها زباله یآور جمع نظر از معابر کم عرض و ریزدانگی

 بازشناسی در باید مکث و باز فضاهای ایجاد و محیطی کیفیت ارتقای و طبیعی یها بیآس ربراب در بناها یساز مقاوم

 فضاهای ایجاد فرسوده، یها بافت نوسازی و بهسازی با زمان هم .شود اعمال ها محله این در توسعه محرک یها پروژه

 دارد. ضرورت (یامدادرسان) بحران عمواق در آن از استفاده و شاغالن و ساکنان نیازهای تأمین منظور به باز و سبز

 (SWOTمد اربردک)توسعهمحرکیهاپروژهبازشناسییراهبردیزیربرنامه

 و مسائل شناسایی ،81ة منطق یها محله در توسعه محرک یها پروژه بازشناسی یراهبرد یزیر برنامه یندافر درگام  اولین

 از استفاده با دلیل همین به است. اقتصادی و خدماتی جمعیتی، کالبدی، یها شاخص براساس ها محله ظرفیت و مشکالت

  (.9 )جدول است شده استخراج ها محله یدهایتهد و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت، فوق یها شاخص

ها  آن ازهریک  ضرایب، تهدیدها( و ها فرصت) خارجی عوامل و ضعف(ها و  )قوت داخلی عواملبندی  پس از فهرست

 مشخص 81ة منطق یها محله در دلفی(روش  به خبرگانهای  دیدگاه به توجه )با خارجی و داخلی واملع ارزیابی براساس

 (.5 و 0های  )جدول شد



 911یشهری...هامحلهیتوسعةمجددهامحرکوهمکاران:بازشناسیاکبریعلی

9۱ةمنطقیهامحلههایدیتهدوهافرصت،هاضعف،هاقوت.3جدو 
(W)هاضعف(S)هاقوت 

سیماتر
SWOT 

8X- تیه ابلق بها  هها  محلهه  محهور  مجهاورت  در مخروبه یاراض وجود 
 یاقتصهاد  انیه جر وجهود  -X 1 ،یفرهنگ و یورزش خدمات به لیتبد
 هها  محلهه  یبرخ قطعات یزدانگیر نبود -X 1 ،ها محله ةیحاش در یقو
 درنظرگههرفتن -X 81 ،81 ةمنطقهه یههها محلههه ریسهها بهها سهههیمقا در

 ،یاقتصهاد  یها تیفعال محور عنوان به ها محله یبرخ مهم یمحورها

80 X- 18 ،هها  محله یبرخ در یخدمات و یدیولت یها تیفعال رشد X- 
  در مسهاجد  ماننهد  نههاد  مهردم  و یفرهنگه -یاجتماع یها گاهیپا وجود
 در متهرو  یها ستگاهیا و مترو به آسان نسبتاً یدسترس -X 17 ،ها محله
 یبرخه  در نیزمه  ینسهب  یارزانه  -X 97 ،81 ةمنطقه  یها محله یبرخ

 و هها  ادمهان ی یایه قاب و هیه ابن وجهود  -X 08 ،81 ةمنطقه  یهها  محله
 ینهادهها  وجهود  -X 09 ،هها  محلهه  در فرد منحصربه یخیتار تیموقع
 و هها  آن نقهش  از هها  محلهه   سهاکنان  یآگاه و ها یاریشورا ،یا محله
 یشههر  یهها  لبهه  در دانه درشت امالک وجود -X 58 ،ها آن با ارتباط
 در تیه باهو یشههر  یفضهاها  جهاد یا امکهان  -X 50 ،ها محله یبرخ

 کسهان ی نسهبتاً  ارتفهاع  -X 51 ب،یه نا ةبازارچه  گذر یاصل یاه تقاطع
 گر،یکدی جوار در یساختمان یها توده
 71 X- عنصهر  منزلهة  بهه  (محله پاتوق عنوان به) محله یسرا استقرار 

 یهها  جهداره  وجهود  -X 70 ،ها محله یبرخ در شده یسازمانده یکالبد
 جهداره  -X 77 ،اه محله در میقد از جامانده به یسردرها مانند ارزشمند
   ،ها محله یبرخ در ارزش واجد یمسکون یها خانه یخارج

78 X- هها  محلهه  یبرخه  سهطح  در تیباهو یشهر یها نشانه وجود، 
 در شهاخص  یمهذهب  عناصهر  وجهود  -X 75 ره،یه غ و ها سقاخانه مانند
 -X 77 ،یگردشهگر  و یاحتیسه  ،یارتیه ز مراکهز  عنهوان  بهه  هها  محله
 بها   یتعهداد  وجود -X 71 ،ها محله یخبر در فرهنگ ةخان بودن فعال

 ها محله یبرخ در یشخص سبز یفضا و

9X- 87 ،هها  محلهه  یبرخ در یناامن و یاجتماع یها بیآس X- 
 -19X ههها محلههه بیشههتر  ةیههابن بههودن نامقههاوم و یفرسههودگ
 -X 18 ،ههها محلههه در میقههد و دیههجد یبناههها یناهمههاهنگ
 -X 15 ،ههها محلههه یخیتههار شههأن بهها ههها تیههفعال یناسههازگار
 مشهارکت  ینهادهها  کمبود -X 10 ،ها محله یبرخ یرینفوذناپذ
  در هها  یکهاربر  یناسهازگار  -X 98 ،هها  محلهه  یبرخ در یمردم
 -X 98 ،(رمجهاز یغ یدیه تول یهها  کارگهاه  و انبار )وجود ها محله

 کمبهود  -X 91 ،ها محله  یها یدسترس و معابر دیشد یفرسودگ
 سههم  بهودن  نییپها  -X 99 ،ها محله یبرخ در باز یفضا نبود و

 یاقتصهاد  تهوان  لیه دل بهه  توسهعه  یها طرح در مردم تکمشار
 از ییبهاال  درصهد  بهودن  یوقفه  -X 90 ،81 هها  محلهه   نانکسا

 ضههعف - 95x ،میتههرم یبههرا تیریمههد ینابسههامان و امههالک
 0  ،81 ةمنطقه  یهها  محلهه   بیشتر در یخدمات یها رساختیز

X- 0 ،هها  محلهه   در وسهاز  ساخت بر نظارت ضعفX -  وجهود 
 -X 88 ،هها  محلهه   مراکهز  و ها ابانیخ ةیحاش در متروکه یبناها
 -X 90 ،هها  محلهه   بیشهتر  در یرفاه و یورزش یفضاها کمبود
 01 ،ها محله  بیشتر در یا هیحاش و یعموم یها نگیپارک کمبود

X- دلیهل   بهه  ها محله معابر سطح از ها زباله نادرست یآور جمع
  بهداشهت  بهه  سهاکنان  یتهوجه  یبه  -X 05 معهابر،  کهم  عرض
 -X 01 ،یاجتمهاع  اتیه ح بهر  آن متفهاوت  یامدهایپ و ها محله
 -X 58 موتورسههواران، نههگیپارک بهه  روههها ادهیههپ شههدن لیتبهد 

 یمحورهها  ناهماهنهگ  یتابلوهها  از یناشه  یبصر اغتشاشات
 و یسهرقفل  و امهالک  ارزش کهاهش  -X 59 ،هها  محله یتجار
 زانیه م -X 55 ،81 ةمنطقه  یهها  محلهه  بیشتر در بازار یکساد
 ،81 ةمنطق یها محله در یاجتماع یها بیآس یباال نسبتاً

(O)هافرصت

 5X- 88 ،ها محله  بیشتر در یمردم مشارکت جلب یبرا یانسان ةبالقو منابع وجودX- 85 ،هها  محلهه  در گونهاگون  یهها  تیقوم حضورX- 
 بها  هها  خهاطره  و هها  تیه هو یساز بازنده امکان -81X (،ربودنیبا و مخروبه اسب،نامن ی)کارکردها ها محله  بیشتر در نیزم افتیباز امکان
 بها  هها  محلهه  یبرخه  یجهوار  ههم  -91X ،ها محله درون از یخیتار یروها ادهیپ عبور -80X ،ها محله در یخیتار ةماند یباق عناصر به توجه

 وجهود  -07X ،یچنهدعملکرد  یفضهاها  بهه   ها آن لیتبد و یمیقد یها عمارت و با  یایاح امکان -08X شهر، مرکز معتبر یها مجموعه
 یخیتهار  شهاخص  عناصهر  یبرخ ییبازنما و ایاح امکان -00X ،ها محله اتیح دیتجد امر در مردم مشارکت جلب یبرا بالقوه یانسان منابع
 و بهازار  بها  یارتبهاط  ةحلقه  عنوان به ها محله  مهم یارتباط یمحورها یبرخ نقش بر دیتأک -51X ،ها محله در شاخص یها پروژه عنوان به
   ها محله  در یاجتماع نهاد مرکز عنوان به مساجد از استفاده امکان -57X مراکز، ریسا

(T)داتیتهد

0X- 7 ،81 ةمنطق یها محله  در آن از یناش ةگسترد بحران و دیشد زلزله وقوع خطر X- یبهرا  یکهاربرد  یهها  برنامهه  و ها طرح کمبود 
 هجهوم  -80X ،81 ةمنطقه  در هها  محلهه  یرسهان  اطهالع  ضعف و یشهر تیریمد به مردم یاعتماد یب -89X ،ها محله یریپذ ستیز بهبود
 یشههر  یزنهدگ  رکهود  -X 10 شهر، مرکز در هینقل لیوسا تردد از یناش یصدا و هوا یآلودگ -11X ،ها محله داخل به یتجار یها تیفعال
 نبهود  -10X ،یاههال  یسهو  از یمحله  تیریمهد  ةحهوز  در هیه رو وحدت و انسجام تننداش -X 11 ،81 ةمنطق یها محله بیشتر در شب در
 مصهوب  مقهررات  و ضهوابط  بها  یشههر  رانیمهد  عملکرد تناقض -90X ،ها محله ةتوسع یمتول ینهادها یکار یمواز و کپارچهی تیریمد

 یادار یبروکراسه  -00X ،هها  محله  مختلف نقاط در ها محله  ساختار با ریمغا یالگو گسترش و رشد ةندیفزا روند -00X ،ییاجرا یها طرح
 یهها  محلهه   در فرسهوده  یهها  بافت نیمالک ینینش اجاره انتخاب -50X ،یجیتدر ینابود و ارزشمند یبناها یایاح ندیافر شدن یطوالن و

 در موجهود  یاجتمهاع  یهها  بیسآ از ها محله  یریرپذیتأث امکان -50X ،یاجتماع منزلت شیافزادلیل  به فرسوده بافت یها محله  از باالتر
 ناسهاکن  اسهکان  بهرای  ربهط  یذ ینهادهها  و هها  ارگهان  یسهو  از مناسهب  قاتیتشهو  و التیتسه نکردن ارائه -78X ،جوار هم یها محله

 نییپها  سهطح  در هها  محلهه   نبودن جاذب لیدل به توسعه محرک یها پروژه نکردناجرا -70X فرسوده، بافت ناساکن انیم در یچندخانوار
 گذاران هیسرما ورود یبرا

9318،نگارندگان:منبع
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IFE(هاضعفوهاقوت)یداخلعواملیابیارزسیماتر.9جدو 

یابیارزازیامترتبهوزن(هاقوت)مطالعهموردیهاشاخ 

 80/8 8 80/8 یورزش خدمات به لیتبد تیقابل با ها محله محور مجاورت در مخروبه یاراض وجود

007/8 

 80/8 1 81/8 ها محله ةیحاش در یقو یاقتصاد انیجر وجود

 89/8 8 89/8  81 ةمنطق یها محله  ریسا با سهیمقا در ها محله  یبرخ قطعات یزدانگیر نبود

 81/8 8 81/8 یاقتصاد یها تیفعال محور عنوان به ها محله یبرخ مهم یمحورها درنظرگرفتن

 80/8 1 80/8 ها محله یبرخ در یخدمات و یدیتول یها تیفعال رشد

 881/8 1 887/8 ها محله در مساجد مانند نهاد مردم و یفرهنگ-یاجتماع یها گاهیپا وجود

 80/8 1 81/8 81ة منطق یها محله از یبرخ در مترو یها ستگاهیا و مترو به آسان نسبتاً یدسترس

 80/8 9 89/8 81 ةمنطق یها محله یبرخ در نیزم ینسب یارزان 

 80/8 8 80/8 ها محله در فرد منحصربه یخیتار تیموقع و ها ادمانی یایبقا و هیابن وجود

 87/8 1 89/8  ها آن با ارتباط و  ها آن نقش از ساکنان یآگاه و ها یاریشورا ،یا محله ینهادها وجود

 81/8 8 81/8 ها محله یبرخ یشهر یها لبه در دانه درشت امالک وجود

 87/8 9 81/8 بینا ةبازارچ گذر یاصل یها تقاطع در تیهو با یشهر یفضاها جادیا امکان

 880/8 8 880/8 گریکدی جوار در یساختمان یها توده کسانی نسبتاً ارتفاع

 87/8 9 81/8 ها محله یبرخ در شده یسازمانده یکالبد عنصر عنوان به محله یسرا استقرار

 89/8 8 89/8 ها محله در میقد از هجاماند به یسردرها مانند ارزشمند یها جداره وجود

 81/8 8 81/8 ها محله یبرخ در ارزش واجد یمسکون یها خانه یخارج ةجدار

 87/8 1 89/8 رهیغ و ها سقاخانه مانند ها محله یبرخ سطح در تیباهو یشهر یها نشانه وجود

 80/8 8 80/8 یدشگرگر و یاحتیس ،یارتیز مراکز عنوان به ها محله  در شاخص یمذهب عناصر وجود

 81/8 8 81/8 ها محله یبرخ در فرهنگ ةخان بودن فعال

 81/8 9 80/8 ها محله یبرخ در یشخص سبز یفضا و با  یتعداد وجود

یابیارزازیامتوزنرتبه(هاضعف)مطالعهموردیهاشاخ 

  80/8 1 80/8 ها محله یبرخ در یناامن و یاجتماع یها بیآس وجود
 
 
 
 
 
059/8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموع
990/1 

 85/8 9 85/8   ها محله ةیابن بودن نامقاوم و یفرسودگ

 880/8 8 880/8 ها محله در میقد و دیجد یبناها یناهماهنگ

 887/8 1 880/8 ها محله یخیتار شأن با ها تیفعال یناسازگار

 81/8 9 80/8 ها محله یبرخ یرینفوذناپذ

 81/8 0 89/8 ها محله یبرخ در یمردم مشارکت ینهادها کمبود

 80/8 0 81/8 (رمجازیغ یدیتول یها کارگاه و انبار )وجود ها محله در ها یکاربر یناسازگار

 87/8 1 89/8 ها محله یها یدسترس و معابر دیشد یفرسودگ

 805/8 5 880/8 ها محله یبرخ در باز یفضا نبود و کمبود

 881/8 8 881/8 81 ةمنطق یها لهمح بیشتر در درآمد کم اقشار سکونت

 880/8 1 880/8  میترم یبرا تیریمد ینابسامان و امالک از ییباال درصد بودن یوقف

 81/8 0 89/8 81 منطقه یها محله  بیشتر در ها رساختیز ضعف

 80/8 1 80/8 ها محله در وساز ساخت بر نظارت ضعف

 80/8 0 88/8 ها محله  راکزم و ها ابانیخ ةیحاش در متروکه یبناها وجود

 87/8 9 81/8 ها محله بیشتر در یرفاه و یورزش یفضاها کمبود

 87/8 0 80/8 ها محله بیشتر در یا هیحاش و یعموم یها نگیپارک کمبود

 81/8 0 89/8 معابر کم عرض لیدال به ها محله معابر سطح از ها زباله نادرست یآور جمع

 887/8 1 880/8 یاجتماع اتیح بر آن متفاوت یامدهایپ و ها محله  اشتبهد به ساکنان یتوجه یب

 87/8 9 81/8 موتورسواران نگیپارک به روها ادهیپ شدن لیتبد

 87/8 9 81/8 ها محله یتجار یمحورها ناهماهنگ یتابلوها از یناش یبصر اغتشاشات

 880/8 1 881/8 81 ةمنطق یها محله  بیشتر در بازار یکساد و یسرقفل و امالک ارزش کاهش

 880/8 9 887/8 81 ةمنطق یها حلهم  در یاجتماع یها بیآس یباال نسبتاً زانیم



 059یشهری...هامحلهیتوسعةمجددهامحرکوهمکاران:بازشناسیاکبریعلی

EFE(داتیتهدوهافرصت)یخارجعواملیابیارزسیماتر.0جدو 

یابیارزازیامترتبهوزن(هافرصت)مطالعهموردیهاشاخ 

  87/8 8 87/8 ها محله  بیشتر در یمردم مشارکت جلب یبرا یانسان ةبالقو منابع وجود
 
 
 
098/8 

 80/8 9 89/8 ها محله در گوناگون یها تیقوم حضور

 85/8 8 85/8 (ربودنیبا و مخروبه نامناسب، ی)کارکردها ها محله بیشتر در نیزم افتیباز امکان

 80/8 8 80/8 ها محله در یخیتار ةماند یباق عناصر به توجه با ها تیهو یساز بازنده امکان

 88/8 1 85/8 ها محله درون از یخیتار یروها ادهیپ عبور

 87/8 9 81/8 شهر مرکز معتبر یها مجموعه با ها محله یبرخ یجوار هم

 87/8 9 81/8 یچندعملکرد یفضاها به ها آن لیتبد و یمیقد یها عمارت و با  یایاح امکان

 80/8 9 89/8 یگردشگر و یخیتار شاخص اصرعن مجاورت در یدست عیصنا فروش مراکز وجود

 88/8 1 85/8 ها محله ةتوسع ةپروژ عنوان به یخیتار یها شاخص یبرخ ییبازنما و ایاح امکان

 81/8 9 80/8   بازار با یارتباط ةحلق عنوان به ها محله مهم یارتباط یمحورها یبرخ نقش بر دیتأک

 87/8 1 89/8 ها محله در یاجتماع هادن مرکز عنوان به مساجد از استفاده امکان

یابیارزازیامتوزنرتبه(داتی)تهدمطالعهموردیهاشاخ 

  81/8 1 87/8 81 ةمنطق یها محله  در آن از یناش ةگسترد بحران و دیشد زلزله وقوع خطر
 
 
 
00/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموع
917/1 

 85/8 9 85/8 ها محله  یریپذ ستیز بهبود یبرا یکاربرد یها برنامه و ها طرح کمبود

 87/8 1 89/8 81 ةمنطق در ها محلهمیان  یرسان اطالع ضعف و مردم یاعتماد یب

 80/8 9 89/8 ها محله داخل به یتجار یها تیفعال هجوم

 80/8 0 80/8   بازار ةمحل ژهیو به ،ها محله در هینقل لیوسا تردد از یناش یصدا و هوا یآلودگ

 80/8 1 81/8 81 ةمنطق یها محله  بیشتر در شب در یشهر یزندگ رکود

 80/8 8 80/8 یاهال یسو از یمحل تیریمد ةحوز در هیرو وحدت و انسجام نبود

 80/8 1 80/8 ها محله ةتوسع یمتول ینهادها یکار یمواز و کپارچهی تیریمد نبود

 85/8 9 85/8 ییاجرا یها طرح مصوب مقررات و ضوابط با یشهر رانیمد عملکرد تناقض

 80/8 1 80/8 ها محله مختلف نقاط در ها محله  ساختار با ریمغا یالگو گسترش و رشد ةندیفزا روند

 80/8 8 80/8 یجیتدر ینابود و ارزشمند یبناها یایاح ندیافر شدن یطوالن و یادار یبروکراس

 87/8 1 89/8 یاجتماع زلتمن شیافزادلیل  به باالتر یها محله در نامالک ینینش اجاره انتخاب

 81/8 9 80/8 جوار هم یها محله در موجود یاجتماع یها بیآس از ها محله یریرپذیتأث امکان

 ناسهاکن  اسهکان  منظهور  بهه  ربهط  یذ ینهادهها  و هها  ارگهان  یسهو  از مناسب قاتیتشو و التیتسه نکردن هارائ
 فرسوده بافت ناساکن انیم در یچندخانوار

89/8 1 87/8 

 81/8 9 80/8 گذاران هیسرما ورود یبرا ها محله نییپا تیجذاب لیدل به توسعه محرک یها پروژه نکردنرااج

9318پژوهش،یهاافتهی:منبع

 ارزیابی متوسط، عنوان به 9 عدد درنظرگرفتن با، دهد یم نشان راهبردی یزیر برنامه روش براساس پژوهش یها افتهی

 مدیریت متولی نهادهای متوسط عملکرد بیانگر ترتیب به که است 917/1 خارجی عوامل ارزیابی و 990/1، داخلی عوامل

 از استفاده در پایین عملکرد و ها ضعف کاهش و ها قوت از استفاده در 81 ةمنطق محلی نهادهای همچنین و شهری

 (.9 شکل و 5 و 0 های )جدول است منطقه این یها محله  در ها فرصت

گفت عملکرد مدیریت  توان یم ها فرصتها، تهدیدها و  ها، ضعف جه به مکان قرارگیری قوت، با تو1براساس شکل 

ها استفادة  از قوت تنها نهی که ا گونه بهدر سطح متوسط است؛  81ی منطقة ها محلهشهری و نهادهای توسعه محلی در 

ی ها پروژهشده است. این ضعف در اجرای بیشتر  ها محلهها، مسائل و مشکالت  مطلوب نشده، بلکه همواره با افزایش ضعف

ی ها پروژهاست. تعریف  مشاهده قابلی خصوصی و عمومی نیز ها بخشی گذار هیسرمادلیل نبود  به ها محلهدهی  سامان
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ی مالی و ها نهیزمکردن  ها  و فراهم کمک به حل مسائل و مشکالت آن منظور به 81ی منطقة ها محلهمحرک توسعه در 

 داشته باشد. ها محلهدهی   نقشی حیاتی در  سامان تواند یمی اجتماعی و انسانی ها هیماسرهمچنین بسیج 

 1/7 با ها فرصت و مقدار بیشترین 9/0 میانگین با ها ضعف، بررسی مورد متغیر 71 مجموع از دهد یم نشان 7 جدول 

 وها  ضعف کاهش منظور به منطقه یها محله در توسعه یها محرک بازشناسی نیازمنداین امر  کهدارند  را مقدار کمترین

 ست.ها محله یها قوت و ها فرصت از یریگ بهره

 

0جدو جینتابراساس9۱ةمنطقیهامحلهدرSWOTییاجرایهاتیاولووراهبردهاسیماتر.3شکل

9318نگارندگان،:منبع

9۱منطقهیهامحلهدرSWOTمد در(9-95)ازرهایمتغبیضرایاستانداردساز.4جدو 

 
 
 
 
 یها محله
 ةمنطق
81 

(T)داتیتهد(O)هافرصت(W)هاضعف(S)هاقوت

رهایمتغنام
نیانگیم

بیضر
رهایمتغنام

نیانگیم

بیضر

نام

رهایمتغ

نیانگیم

بیضر

نام

رهایمتغ

نیانگیم

بیضر

8X، 1 X، 1X، 

18X، 81 X،17X، 

80X97X،08X،09X، 

58 X،50 X،51X، 71 

X78X، 79X، 70X، 

75 X، 77 X، 71X 

 
 
 
0/7 

9 X، 0 X، 88X، 87X، 

18X، 19 X، 15X، 10 X، 

98X، 

98 X، 91X، 99 X، 90X، 

95 X، 01X، 

90 X، 0X،58 X، 01X، 05 

X، 55 X، 59X 

 
 
0/0 

 
 

5 X، 80 X، 

81X، 85X، 

88X، 91 X، 

08X،07 X، 

00X،51 X، 

57X، 
 

 
 
0/5 

0 X، 7 X، 

89X، 80X، 

11X، 10 X، 

11X،10 X، 

90X،00 X، 

00X، 50 X، 

50X، 78X، 
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9318،نگارندگان:منبع

 خود به را 81 ةمنطق یها محله موجود وضعیت مجموع از درصد 09/91 ها ضعف که آنجا از ،1 جدول براساس

 دوم نوع بردراه از ها محله در توسعه محرک یها پروژه قالب در دهی  سامان  راهبردهای تدوین یبرا ،اند داده اختصاص

 ها محله یها فرصت و ها قوت، بر موجود های ضعف صورت این غیر در؛ زیرا شد استفاده ها ضعف بر کردن غلبه راهبرد یا



 053یشهری...هامحلهیتوسعةمجددهامحرکوهمکاران:بازشناسیاکبریعلی

 تا دنکن یم مطرح را دهی قوت یا اول نوع راهبرد از استفاده بهنیاز  درصد 05/10 با ها قوت دیگر سوی از .گذارد تأثیر می

 برسد. ممکن حداقل به بررسی مورد یها شاخص در ها محله یها ضعف و تهدیدات تأثیر

 این بر عالوهدارند.  درصد( 0/91 )حدود چشمگیری ضعف، 81ة منطقة گان های سیزده ، محلهدهد یم نشان 1 جدول

 یشافزا و ها محله نابسامانی بهممکن است  یزیر برنامهنبود  صورت در وهستند  زیاد نسبتاً درصد 0/18 با نیز تهدیدات

 قالب در ها محلهدهی   سامان  منظور به راهبردی یزیر برنامه تدوین برای بنابراینمنجر شوند؛  مشکالت و مسائل

 0 جدول یها افتهی براساس کردن( غلبه )راهبرد دوم نوع و دهی( )قوت اول نوع راهبردهای از توسعه محرک یها پروژه

 است. شده استفاده 5 و

تهران۱۱ةمنطقةگانسیزدهیهامحلهدرراهبردنییتعوSWOTدرصدةمحاسب.4جدو 

 
 یها محله
 81 ةمنطق

SWOT  
 یداخلSWOT راهبرد نوع

S/W
 یخارج

O/T
 مثبت

S/O
 یمنف

W/T 

 دوم و اول 79/59 1/07 1/91 7/71 0/18 0/87 09/91 05/10

 9318،نگارندگان:منبع

توسعهکمحرپیشنهادییهاپروژه
 تهدیدات و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت بررسی اساسبر 81 ةمنطق یها محله از هریک در توسعه محرک یاه پروژه

 تأثیرگذار ارتباطی محورهای انتخاب ،ها محله در توسعه کتحر یبرا نخست تیاولو است. شده پیشنهاد ها آن در موجود

ارتباط  میراثی و تجاری مراکز با که آنجا از رهامحو این .دنده یم تشکیل را ها محله یالبدک ساختار ةشالود که است

 و ها ضعف براساس شنهادیپ این .شود ها محله اقتصادی پویایی و محیط جذابیت سبب تواند یم  ها آن دهی  سامان  ،دارند

 و اه محله تجاری محورهای ناهماهنگ تابلوهای از ناشی بصری اغتشاشات ،ها محله برخی نفوذناپذیری مانند تهدیداتی

 توجه با و 5 و 0 جدول براساس آن، بر عالوه است. شده بیان (5 و 0 )جدول ها محله داخل به تجاری یها تیفعال هجوم

 و طراحی بازار، ةمحل در ژهیو به ،نقلیه وسایل بسیار تردد و ها محله بیشتر در یا هیحاش و عمومی پارکینگ کمبود به

 تعریف مانند مسائلی رعایت با پیاده مسیرهای به آن تبدیل و بازار ةمحل هژیو به ها محله تجاری محورهای سازی بدنه

  .شود می معرفی توسعه محرک ةپروژ اولین عنوان به نیاز مورد پارکینگ و سواره جدید مسیرهای

 از قبیل باهویت شهری یها نشانه وجود مانند ییها قوت، با 81 ةمنطق یها محله دهد یم نشان پژوهش یها افتهی

 مراکز عنوان به ها محله در شاخص مذهبی عناصر وجود است.همراه  ها محله از برخی در یخیتار یها محوطه و قاخانهس

 از و هویتی و میراثی عناصردهی  سامان نیازمند ،ها محله برخی در فرهنگ ةخان بودن فعال و گردشگری و سیاحتی زیارتی،

 برای هدف یها پروژه ةنمون ست.ها محله ناساکن و شهروندان رایب رفاهی و خدماتی یها رساختیز نیتأم دیگر سوی

 برای ویژه یها طرح و ایستگاهی یها مجتمع ایجاد شامل ها یژگیو این براساس 81 ةمنطق یها محله دهی سامان

  .است توپخانه و سیروس بازار، خسرو،ناصر عودالجان، ةفرسود و تاریخی یها محوطه

 سبز فضاهای و ها پارک ورزشی، فضاهای کمبود مطالعه، مورد یها محله مشکالت از ییک، 5 و 0 جدول با توجه به

 با توان یم اساس براین اند شده رها فعلی شرایط در که دارند ییها با  ها محله برخی دهد یم نشان یدانیم مشاهدات است.
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 ها با  این یاحیا .را فراهم کرد فضاها نیا یااحی ةزمین ،مشارکتی یها با  یا آموزشی یها با  مانند ییها پروژه طراحی

 فراهم ها محله این در را شهری مبلمان تجهیز و ها با  به منتهی یروها ادهیپ دهی سامان معابر، ةشبک ةبدن طراحی بستر

 یها حلهم دهی  سامان  اصول از یکی دارد. ها محله امنیت ایجاد و اقلیمی آسایش در فراوانی تأثیر ،این بر افزون .کند می

 و بیکاری، دهد یم نشان پژوهش نیا یها افتهی .ستها محله این ساکنان اقتصادی یتوانمندساز فرسوده و قدیمی

 یها پروژه ،جهیدرنت است. 81 ةمنطق یها محله اغلب یها یژگیو از (0 و 1 های )جدول درآمد میزان بودن پایین

 بر باید کارآفرینی و اشتغال یها پروژه نهیزم نیا در .شود ها محله دیاقتصا پویایی سبب تواند یم کارآفرینی و ییزا اشتغال

 بر عالوه .کند یم دییتأ را آن زین 5 جدول یها افتهی که ندک زکتمر یدست عیصنا مانند خانگی مشاغل قالب در سبز صنایع

 و تاریخی اکزمر اورمج خدماتی و یتولید یها تیفعال رشد و ها محله ةحاشی در یقو یاقتصاد جریان وجود این،

 .شود منجر ها محله ساکنان درآمد رفتن باال و بیکاری کاهش به تواند یم ها محله گردشگری

 0شکل  شود. اعمال بافت بهسازی و نوسازی منظور به باید تنها مداخله یالگو ها محله کالبدی دهی سامان برای 

 .دهد یم نشان  محله یالبدک ساختار دهی  سامان  یبرا را وسعهت کمحر یها پروژه ةانیگرا مداخله اتاقدام و یبند تیاولو

 است. استوار 5 و 0 ،1 های جدول در ها محله موجود وضع مطالعات جینتا براساس اقدام یها تیاولو نیا

  

هامحلهیدهساماندرتوسعهیهامحرکیهاپروژهانهیگرامداخلهیهااقدامویبندتیاولو.9شکل

9318،نگارندگان:منبع

 براساس گیرد.ب قرار اولویت در مرمت ةبرنام ضروری است ،دارند تاریخی یها بافت و میراثی عناصر که ییها محله در

 تعریف برای زمین بازیافت منظور به بناها ایناز  ،نددار  مخروبه بناهای یفراوان تعداد که ییها محلهدر  1 جدول یها داده

برای  توان یم  ها آن تجمیع با که هستند زدانهیر مخروبه، بناهای از بخشی .شود می استفاده توسعه محرک یها پروژه

 کرد. اقدام ها محله اصلی هویت حفظ همچنین و ها محله بافت مصالح و فرم با متناسب مسکونی یها مجتمع ساخت
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 در مداخله پارک، و سبز فضاهای گ،پارکین احداث مانند ویژه یها طرح تعریف برای شده بازیافت اراضی از استفاده

 مانند ییها محله در ژهیو به هیمخرو یبناها از مجدد ةاستفاد راهبرد و احیا و مرمت قیطر از تاریخی و ارزشمند یها بافت

 توزیع با تواند می همچنین .کند تسریع را ها محله این در توسعه حرکت تواند یم گردشگری رونق ضمن سیروس و بازار

 درمجموع دهد. ارتقا را ها آن انسانی بافت از حفاظت و ها محله محیطی کیفیت شهری، امکانات و خدمات ةعادالن

 یها پروژه یاجرا صورت در که دارد زمین مجدد بازیافت برای یتوجه قابل یالبدک یها تیظرف 81 ةمنطق گفت، توان یم

 خدمات رشد با است یهیبد .کند مرتفع را ها محله یخدمات یها سرانه کمبود از یا عمده بخش تواند یم توسعه کمحر

 یافت. خواهد بهبود نیز اقتصادی و اجتماعی ابعاد ،اراضی این در عمومی

توسعهکمحریهاپروژهیریپذتحققواثرگذاریارزیابی
 هک یطیشرا رد  ها آن یریپذ تحقق زانیم و (ها پروژه از یکهر یده )وزن توسعه کمحر یها پروژه اثرگذاری ارزیابی

 وزن میان چندگانه بستگی هم ضریب دهد یم نشان خطی ساده رگرسیون ضریب کمک به ،شود فراهم یریپذ تحقق بستر

 ضریب است. دار امعن درصد 05 اطمینان سطح با که است 580/8  ها آن یریپذ تحقق ضرایب با توسعه کمحر یها پروژه

 (.0 )جدول کند یم تبیین را 81 ةمنطق یها محله دهی  سامان  واریانس از درصد 0/17 که بوده 170/8 تبیین

 .کند یم دییتأ درصد 00 اطمینان سطح در را رگرسیون بودن دار امعن واریانس تحلیل 0 جدول

ترتیب با  ی پیشنهادی اشتغال و کارآفرینی و بازیافت زمین برای توسعة مجدد بهها پروژه، 88ی جدول ها افتهبراساس ی

 ی مورد مطالعه دارد.  ها شاخصبراساس  81ی منطقة ها محلهدهی  ی را در  سامانرگذاریتأثبیشترین  981/8و  970/8مقدار  

هاآنیریپذتحققزانیموتوسعهکمحریهاپروژهیبازشناسونیرگرسلیتحلیهاآماره.8جدو 

اریمعیخطاشدهلیتعدنییتببیضرنییتببیضرچندگانهیبستگهمبیضر
580/8 170/8 100/8 0100/8 
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هاآنیریپذتحققزانیموتوسعهکمحریهاپروژهیبازشناسونیرگرسوانسیوارلیتحل.1جدو 

یدارامعنسطح F تیکممربعاتنیانگیمیآزادةدرجمربعاتمجموعراتییتغمنبع
 000/0 9 101/17 ونیرگرس اثر

 
881/89 

 
888/8 

 708/8 887 800/11 مانده یباق
  880 708/00 کل

9318،نگارندگان:منبع

یونیرگرسمد برواردیرهایمتغیهاآماره.95جدو 

ریمتغنام
استانداردبیضرراستانداردیغبیضر

tSig
B یخطاB β

 887/8 108/1 - 780/8 700/8 مبدأ از عرض
 881/8 -857/9 -110/8 857/8 -811/8 رگذاریتأث یارتباط یمحورها  یده سامان

 888/8 880/0 970/8 871/8 157/8 ینیکارآفر و اشتغال یها پروژه
 888/8 790/9 981/8 818/8 150/8 مجدد ةتوسع یبرا نیزم افتیباز
9318،نگارندگان:منبع
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 مشکالت و موانع کامل شناخت ةزمین، 81 ةمنطق یها محله در توسعه محرک یها پروژه بازشناسی با گفت توان یم

 براساس 81 ةمنطق یها محله در پیشنهادی ةپروژ بررسی اساس، براین .شود می فراهم  ها آن تحقق روی پیش

 ةتوسع برای زمین بازیافت و کارآفرینی و اشتغال پیشنهادی یها پروژه دهد می نشان (1 )جدول بررسی مورد یها شاخص

 ریتأث 81 ةمنطق یها محله دهی  سامان  در درصد 00 اطمینان سطح در( 981/8 و 970/8) بتا ضرایب با ترتیب به مجدد

 توسعه محرک یها پروژه از استقبال در ناساکن باالی مشارکت مانند موجود یها فرصت و ها قوت به توجه با و دارند

  (.88 )جدول هستند برخوردار باالیی یریپذ تحقق از (،5 و 0 های )جدول

 یریگجهینت

 نیزم مجدد ةتوسع و اراضی یکاربر تغییر تا معبر یک سازی بدنه اسیمق در توانند یم توسعه کمحر یها پردازه و ها پروژه

 متعددند. توجه کرد، ها به آن دیبا توسعه کمحر یها پروژه یازسنجین مطالعات در هک ییاجرا یارهاکسازو د.نشو انجام

 ساکنان پشتیبانی و حمایت موانع، کاهش گران، توسعه نظر جلب و زهیانگ جادیا اراضی، مجدد اصالح شامل راهبردها نیا

 تأثیر کاهش محلی، سطح در تقاضا و اقتصاد وضعیت بهدهی  سامان توسعه، جریان مناسب یها مکان ییشناسا محلی،

 در تواند یم راهبردهااین  است. توسعه کمحر یها پروژه برای زمین تخصیص و دیتول و توسعه فرایند در زمین قیمت

 با متناسب ییاجرا یها برنامه کمک به مجدد، ةتوسع آن، یاصل راهبرد ژهیو به و درون از توسعه النک یمش خط قالب

 .شود اجرا و یاتیعمل ،یسو گرید از یشهر ةتوسع یها طرح الزامات و سو  کی از یشهر یها محله بافت و ساخت

 هدف یها محله از دارند، یخیتار و یفرهنگ تیهو یها نشانه خودة محدود در شهرها یمیقد یها محله که آنجا از

 عناصر و یخیتار زکمرا یدارا تهران، 81 ةمنطق در مقاله نیا مطالعه مورد یها محله .ِآیند می شمار به توسعه یها محرک

 کمحر یها پروژه مقاله نیا جینتا .اند شده یشهر زوال و بافت یفرسودگ دچار ریاخ یها سال در هک هستند یراثیم ژهیو

 در .کرده است دییتأ را ها محله نیا ییایپو و یساز فعال دد،مج ةتوسع در آن اربردک و بازشناسی را ها محله نیا در توسعه

 تکمشار و یگذار هیسرما ةزیانگ جادیا یبرا یساز تیظرف و ساز نهیزم اقدامات، نخست تیاولو ،راستا نیا

 بنا، پوشش در شده استفاده مصالح یهماهنگ کمک به یساز بدنه مانند ییها پروژه منظور نیا یبرا ست.ها دهنده توسعه

 طول در سبز فضای ایجاد دوچرخه، و اتومبیل پیاده، عابر یابر جدید مسیرهای تعریف و گذر سازی کف ضوابط تعریف

  دارد. تیاهم اریبس شاخص عناصر نورپردازی و مسیر

 بیشتر یاصل های ضعف از درآمد میزان بودن پایین و بیکاری ،دهد یم نشان ها محله وضع یها شاخص یابیارز

 انیم در یا ژهیو گاهیجا دیاب ها محله اقتصادی کتحر یبرا کارآفرین و زا اشتغال یها پروژه لیدل همین به .ستها محله

 ،یونکمس ،یتجار یها یکاربر به یشهر یاراض لیتبد و رییتغ تنها یاقتصاد ینیبازآفر باشد. داشته توسعه یها محرک

 یازهاین به ییپاسخگو برای یشتریب دکیتأ دیبا هکبل ست،ین ها محله در اشتغال تیوضع بهبود یبرا یاقتصاد و یصنعت

 فراهم ها دکنندهیبازد جذب یبرا الزم التیتسه و یحیتفر اناتکام ها پروژه از یاریبس در و ردیگب صورت یمحل جوامع

 و یخدمات یها یکاربر نظر از در بیشتر موارد ها محله دهد یم نشان (1 )جدول موجود وضع تلعامطا اینکه ژهیو به شود؛

 یفرصت به دیبا را یاربرک رییتغ و مجدد ةتوسع ن،یزم افتیباز ندیافر جهیدرنت .هستند یاساس یمبودهاک دچار ها رساختیز
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 رد.ک لیتبد رسان خدمات یها رساختیز (وازنمت توزیع) تر عادالنه فضایی عیتوز و یخدمات یها یکاربر نیتأم یبرا

 تواند یم ریز اقدامات دارد. قرار اقدام نیا تیاولو در یتخت و ییحی زاده امام ام،یق وثر،ک پامنار، و ارگ بازار، یها محله

 :کند تیتقو ها محله در را توسعه محرک یها پروژه یریپذ تحقق و اثرگذاری

 کمحر یها پروژه در یسازاعتماد و یریپذ تحقق منظور به یممرد تکمشار ینهادها و مردم تکمشار جلب 

 .توسعه

 ها محله یریپذ ستیز یارتقا بر دیتأک با یکاربرد یها برنامه و ها طرح فیتعر. 

 ا.ه محله داخل به یتجار یها تیفعال هجوم از یریجلوگ منظور به ها یکاربر یسازگار قیدق ةمطالع 

 از یناش یصدا و هوا یآلودگ زانیم اهشک منظور به سواره دیجد یرهایمس فیرتع و محور ادهیپ یرهایمس جادیا 

  .ها محله مراکز در سواره تردد

 یمتول ینهادها یکار یمواز از یریجلوگ و یکپارچگی جادیا یبرا یشهر تیریمد یمتول ینهادها میان یارکهم 

 .محله ةتوسع

 یها تیفعال رونق برای ازین مورد یها رساختیز ردنک راهمف با محور انسان ینیبازآفر منظور به باز یفضا نیمتأ 

  .یاقتصاد و یحیتفر

 معابر کم عرض لیدل به  زباله یآور جمع ةزیانکم ستمیس یانداز راه منظور به یزیر برنامه. 

 ها محله در یا هیحاش و یعموم یها نگیپارک به شده افتیباز یها نیزم لیتبد. 

 یفضاها نیتأم منظور به ها محله  مراکز و ها ابانیخ ةیحاش در متروکه یبناها ددمج ةتوسع یها تیظرف از استفاده 

  .یخدمات

 ها محله در یبصر اغتشاشات از یریجلوگ منظور به یشهر منظر و مایس مقررات و نیقوان املک تیرعا بر دیکتأ. 
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منابع
شهر،  کیفی ارتقاء و توسعه برای پایدار و متعادل متوازن، الگویی درونی، توسعة(. »8905ایزدی، محمدسعید و نگین امیری )

 .07-95، صص 08شمارة  سیزدهم، سال نظر، با  مجلة، «شهری درون نظامی اراضی مجدد توسعة برای ریزی برنامه

تاریخی )مورد مطالعه: بافت   شهری در ساختار ةهای توسع ارزیابی محرک(. »8907) مرادیفاطمه و مهدی  زارعی ،طاهر، پریزادی

 .98-1صص ، 85ة شماری، شهر کارکرد و ساختار مطالعات، «تاریخی شهر قم

 سبحان. تهران: نشر ،جهان و ایران در شهری مرمت تجارب تطبیقی بررسی(. 8907پیروز ) حناچی،

وزارت راه و ، در مقیاس محله و شهر ینیبازآفر یها محرک برنامه یها فعالیت(. 8909ی )جیو امور ترو یدفتر مطالعات کاربرد

 .رانیا یشهر یعمران و بهساز یکت مادر تخصصشری، شهرساز

: موردی توسعه )نمونة محرک رویکرد با سنتی محالت بازآفرینی در شهری طراحی(. »8900گل ) و سجاد زلفی سجادزاده، حسن

 .879-801، صص 98، سال هشتم، شمارة طیمح شیآما فصلنامة، «همدان( کلپا محلة

 ةبا رویکرد محرک توسعه در محالت سنتی )نمون ینقش بازآفرین(. »8905نیا ) میدی، حسن، دالوند رضوان و مریم حسجادزاده

 .17-50، صص 50و  59 ، شمارةشهر هفت ةینشر، («موردی: محله حاجی شهر همدان

، سال رصد گاهنامة، «های محرک توسعه و بازآفرینی شهری پروژه(. »8901شهرداری اصفهان )معاونت شهرسازی و معماری( )

 .89-8، صص 05، شمارة چهارم

 0 منطقة: موردی نمونة)تاریخی  های ارزشمند بافت بازآفرینی در شهری توسعة محرک های پروژه نقش بازشناخت (.8909طرفدار، زهره )

 شیراز: دانشگاه شیراز.  ی،معمار و هنر دانشکدهسهند لطفی،  ، استاد راهنما:شهرسازی ارشد رشتة نامة کارشناسی ، پایانشیراز(

 :مطالعاتی ةنمون) های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها نقش پروژه»(. 8907) بهراو بهاره محمدمهدی ، عزیزی

 .87-5صص ، 0 ةشمار ی،و شهرساز یمعمار -بایز یهنرها ةینشر، («بافت تاریخی شهر یزد

 بایز یهنرها ةینشر، «های فرهنگی و کنش بازآفرینی مایه بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تأملی بر بن(. »8908لطفی، سهند )

 .71-00صص  ، 05ی، سال سوم، شمارة شهرساز و یمعمار

جلسه از  نیسوم، داریپا یشهر ینیر بازآفرد یشهر یها ستیمحرک توسعه و کاتال یها نقش پروژه یبررس(. 8901حسن ) ،یدیمف

 .رانیا یشهر یشرکت عمران بهساز ،یجلسات کارگروه محرک توسعه شهر

پایدار شهری و تلفیق  ةنوسازی و بهسازی بافت فرسوده با رویکرد توسع» (.8905) نظریحیدر  قاسم و ،فرهمند ،نعمتی، مرتضی

 ،11 ةشمار ،ششمفضا، سال  ییایجغراف شیآما ةمجل ،(«یرانشهرموردی: شهر پة نمون)  fahpو GIS عملگرهای فازی

 .850-891صص 

های محرک توسعه با رویکرد  مقایسه تطبیقی تجارب پردازه(. »8901، شیعه، اسماعیل و حسین ذبیحی )محمدرضا، هاشمی

 .00-10، صص 78 شمارة پانزدهم، سال ،نیسرزم ییایجغراف ةفصلنام، «بازآفرینی شهری در شهرهای منتخب جهان
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