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 چکیده
ت. به وده شده اسفرس های تهران باعث به وجود آمدن و گسترش بافت یشهر یفضاها تیفیاز افت ک یبروز مشکالت متعدد ناش
 یمهم یها ستایردهاو سراهب رینموده است. در چند سال اخ ژهیو یماتیبه اتخاذ تصم ریرا ناگز یشهر تیریدنبال آن مشکالت مد

. هدف باشدیم یتوسعه مجدد شهر استیس نهیزم نیدر ا استیس نتری جیکه را ،ستمشکالت مطرح شده ا نیجهت مقابله با ا
. باشدیم یشهر وسعه مجددت کردیبافت ناکارآمد محله باغ شاطر با استفاده از رو طیدر جهت بهبود شرا یپژوهش، ارائه راهکارها

منظور  نیبه ا یابیدست ی. برابرد نیشاطر را از ب باغناکارآمد محله  طیشرا توان یاست که چگونه م نیارتباط ا نیدر ا یسئوال اصل
رت به صو قیتحق است. روش دهیمرتبط  استفاده گرد یرگی میتصم های عرصه لیاز فن تحل یزری مطلوب برنامه نهیگز یطراح
 شیامیرسشنامه و پپو کتابخانه است و از روش مصاحبه،  یاطالعات به صورت اسناد یکه جمع آور باشد یم یلتحلی – یفیتوص
حله موجود در م صورت است که نخست، مشکالت نیبد قیتحق ندی. فرآاست دهیاطالعات مورد نظر کسب گرد ،از محله یدانیم

شده و  نیدوت اهداف هیانیب موجود، های و مرور اهداف برنامه هیانیب نی. بر اساس اگردد یم میمشکالت تنظ یینها هیانیو ب یبررس
شده  دیتول یرگی میصمجهت ت ویسنار 8نتایج نشان داد که . گرددیبرنامه انجام م یطراح AIDAبا استفاده از فن  بر اساس آن،

عه مجدد جهت توس ویارسن کیموجود در محله،  های لیپتانس یرگی اهداف، و با در نظر یسازگار سیاست که با استفاده از ماتر
 .است دهیدر بافت فرسوده محله باغ شاطر انتخاب گرد یشهر
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 Email:Malekzade.n@gmail.com                                                                            09128706490نویسنده مسئول:  -*
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 مقدمه .1

ناکارآمههد و  یهههابافههت یکالنشهههر تهههران دارا
بهر  یباشد که به عنوان مانعیم یادیفرسوده متنوع و ز
در شهر تههران  یزندگ تیفیو ارتقا ک یسر راه سامانده

 تیریدر مهد یداتیهامر موجهب بهروز تهد نیباشد. ا یم
 یریرو  بهه کهارگ نیهاست. از ادهیکالنشهر تهران گرد

و ناکارآمد شهر تهران،  رسودهمداخله در بافت ف افتیره
 یریبهه کهارگ یهاوهیاست. البته ش ریناپذاجتناب یامر

 نیهباشد، از ا کسانیتوانند یمداخله در بافت فرسوده نم
منطقه مورد  ایه شناخت محدوده رو الزم است با توجه ب

 گهردد. نیهیمداخلهه در بافهت فرسهوده تع افتینظر، ره
 سهتم،یقهرن ب یانیپا یهابه وجود آمده در دهه راتییتغ

کهرد کهه  یدیهجد طههیرا وارد ح یتوسعه مجدد شههر
هها را بها حهوزه نیهدر ا یشههر یزیهرو برنامه یطراح
 ریزناپهذیمتنوع و بعضها کهامال متفهاوت گر یکردهایرو
 یشههر زانیهربرنامه  کم،یو  ستیاست. در قرن بکرده
رقابت بازار همراه شده بودند  و یبا توسعه اقتصاد شتریب

از  شهتریکسب درآمهد ب یو توسعه مجدد شهرها را  برا
د شهرها به عنوان هدف توسهعه مجهدد در نظهر گرفتنه

(Gotham, 2001در واقهع رو .)توسهعه مجهدد  کهردی
 یههادر بافت یامداخلهه کردیرو کیبه عنوان  یشهر
 یریهظرگتا با در ن دینمایم جادیفرصت را ا نیا یشهر
و مشهارکت بهه  یو سطح همکار یطیمح یهاتیظرف

متههروو و رههها شههده، ناکارآمههد و  یبازتوسههعه فضههاها
بها توجهه بهه نحهوه  کرد،یرو نیفرسوده پرداخته شود. ا

 ادجههیا یبههرا یاتوسههعه یهابرنامههه یاقههدام و اجههرا
 یدارا یههیاجرا یهههاطرح یریپههذقیمشههارکت و تحق

 یمهداخالت یکردهایرو رینسبت به سا یشتریب تیظرف
. از جملههه شههودیفرسههوده محسههوب م یهههادر بافت

( دارا بهودن 1بهه : ) تهوانیم کهردیرو نیها یهایژگیو
( نگهاه 2مهدت و هدفمنهد، )و نگاه بلنهد ینقش راهبرد

( داشتن الهزام بهه ارتقها  3) ،یبه مشکالت شهر یبوم
 لیهتحل یهیه( استوار بهودن بهر پا4) ،یمشارکت مردم

( 5) ،یشهههر یو منطقههه تیههنگههر موقعیو جزئ قیههدق
منهابع و اههداف متعهدد  انیتعادل م یبه نوع یابیدست
 یکیمحله باغ شاطر که  ( اشاره داشت.1386 ،ینی)حس

باشد در منطقه  یمحالت شهر تهران م نیتر یمیاز قد
است  دهیتهران واقع گرد یشهردار کیدربند در منطقه 

 شهر تهران جهز  یسازمان نوساز یها یبررس یکه ط
بافت ناکارآمد و فرسوده شهر تهران قرار گرفتهه اسهت. 

منههاطق جههز  و  یخیتههار نهیشههیپ یمحلههه دارا نیهها
محله در چنهد  نیگردد. ایتهران محسوب م یدشگرگر

شههر تههران محسهوب  ییافهت روسهتابجز   ریدهه اخ
منطقهه  لیکه با توسعه شههر تههران و تبهد دیگرد یم

رشهد  زیهمحلهه ن نیتهران، ا یدربند به قطب گردشگر
محله و   یکیزیرشد ف تیاست. اما به علت محدود کرده
و دربنهد(،  بهدرهدو رود )گال نیبه یریهقهرار گ لیبه دل
اسهت.  دهیبه بافت ناکارآمد و فرسوده تهران گرد لیتبد
برنامه توسعه مجدد محله  یکه طراح دینما یالزم م لذا

، و کارآمهد نینهو یههاوهیباغ شهاطر بها اسهتفاده از شه
توسعه مجهدد محلهه بهاغ  یبرا ییهاو برنامه داتیتمه

 شاطر در نظر گرفته شود.

 مبانی نظری .2

مداخلااه در بافاات فر اا ده  یکردهااايرو .1-2

 یشهر

از  ییهابههه عرصههه ،یفرسههوده شهههر یهههابافت
 لیهکهه بهه دل شهودیشهرها اطهال  م یمحدوده قانون
مناسهب از سهواره،  ی)عدم برخوردار یکالبد یفرسودگ
 یو اقتصاد ی(، اجتماعهارساختیو ز خدمات سات،یتأس
 ،یو اقتصاد یطیمح ،یبوده و از ارزش مکان ریپذ بیآس
فقهر  لیههها بهه دلبافت نیها نیبرخوردارند. مالک ینازل
را  یخهود بهه خهود یامکهان نوسهاز ،ینسهب یصاداقت

-هیجههت سهرما یازهیهگذاران انگهیسرما زینداشته و ن
آبههادی و ی خلیههلنتههرههها را ندارنههد )کالدر آن یگههذار

 ،یسههکونت یههها(. و بهها کههاهش ارزش1385 ،پوراحمههد
به مههاجرت در  لیو م شودیدر بافت متوقف م ینوساز

(. 1382 ،ی)جهانشهاه ابهدییم شیجماعت سهاکن افهزا
تنها معطوف  یامور شهر نیو متخصص نیتالش مسئول
 یهافرسوده چون بافت یهابافت قیمصاد ییبه شناسا

 یراه ها یو دارا زدانهیر یکیقطعات کوچک تفک یدارا
 ییروسهتا نهیشیپ یدارا یهاکارآمد، بافت رینامنظم و غ
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 35                                                 ....                                                      ممکن برنامه  ی هاي نار دیت ل /ملک زاده و بزاززاده

 یهابافت ،یو ثبت یتمالکی –یو غالباً با مشکالت حقوق
 یو عملکهرد یکالبهد تیفیو با ک ینینشهیاز حاش یناش

 فرهنگهی – یخیارزش تهار یدارا یهانامناسب و بافت
 یباورند تا زمهان نیبر ا نیاز متخصص یبرخ بوده است.

فرسهوده وجهود  یههااز انهواع بافت یقهیکه شناخت دق
از  کیهمواجهه با هر  یراهکارها توانینداشته باشد نم

بها ارجهاع حهل  تهوانینمهود. نم نیها را تهدوبافت نیا
فرسوده به شناخت کامل از  یهابافت یمسئله سامانده
 قیهرا بهه تعو یسهامانده ممذکور، انجا یهاانواع بافت

مقولهه افهت  ینظر انیبن 1کسیانداخت. رابرتس  و سا
 یفرسههوده، بررسهه یهههابافت ییرا در شناسهها  یشهههر
 نهدینمایم یطبقهه بنهد تیهو در نها یفرسودگ لیدال
(2000Roberts & Sykes, افههت شهههر .)ایهه 2ی 

 ،یطهیمشهکالت مح ییتمرکز فضا ،یوال شهرزهمان 
 یاست که به صورت سطوح بهاال یو اجتماع یاقتصاد

. گهرددیظهاهر م یطهیمح عیوس یفقر و آلودگ ،یکاریب
کهه  داردیاذعان مه یدر کتاب مرمت شهر یبیدکتر حب
در ابعاد مختلهف  ی( افت شهر1386 گران،یو د یبی)حب
 یقابهل بررسه یو اجتمهاع یاقتصهاد ،یطیمح ،یکالبد
بهه هنگهام  یکننده مهوارد بررسه نییابعاد تع نیاست. ا

و بهر  باشهندیم یبرداشتن افت شههر انیکاهش و از م
و تعهداد  تنهوع گذار هستند.ریبه طور متقابل تأث گریکدی

 یهههاؤلفهههو م یفرسههوده و ناکارآمههد شهههر یهههابافت
 یهادر محدوده یسازمیتصم ندیگوناگون و موثر بر فرآ
گر شود جلوه یبر سر راه سامانده یمذکور به مثابه مانع
مهذکور،  یهااز بافت کیهر  یهایژگیاما با توجه به و

و منحصر به  یکننده تنوع، برجستگ نیمسئله تضم نیا
بافت مورد نظهر  یهاتیو فعال یشهر یمایبودن س فرد

زنهده و بها ارزش  ا،یهخواهد بود که از ارکان هر شهر پو
و  رییهتغ لیپتانسه نیتهربتوان مهم دیشا ن،یاست. بنابرا

 یزارا با ههدف توسهعه درون رانیا یمداخله در شهرها
و  مایشههروندان و ارتقها  سه یزندگ تیفیشهر، بهبود ک
ت و فرسوده و ناکارآمد دانسه یهارا بافت یمنظر شهر
 یههامواجهه بها هرکهدام از بافت وهیش رسدیبه نظر م

                                                 
1 Roberts & Sykes 

2 Urban decay 

رو،  نیهباشهد از ا کسهانی تواندیفرسوده مورد اقدام نم
بهر  یالزم است با ابزار برنامه، طهرح و اهابطه و مبتنه

ههر کهدام از  یبهرا نفوذیو ذ نفعیذ یهاتعامل با گروه
 هیمختص به آن ته یهاحل اهمورد مطالعه، ر یهابافت
 (.1385 ،یگردد )موسو نیو تدو

 فر  ده یهامداخله در بافت نهیشیپ .2-2

 یشههر یو بازساز یاز آغاز نوساز یمرمت شهر
 دهیهتا به امروز شش دوره خاص را گذران ستمیدر قرن ب

 یبازسههاز"بهها عنههوان  1950اسههت، دوره اول در دهههه 
بها عنهوان  یالدیمه 1960، دوره دوم در دهه "3یشهر

، دوره سهوم "4یشههر اتیح دیتجد ای یباز زنده ساز"
، "5یشههر یازنوسه"با عنهوان  یالدیم 1970در دهه 

توسهعه "بها عنهوان  یالدیم 1980دوره چهارم در دهه 
بها  یالدیمه1990، دوره پنجم در دههه "6یمجدد شهر
و دوره ششهم در دههه  "7یشهر یمعاصر ساز"عنوان 
، "8یشههر یینوزا"با عنوان  کمیو  ستیقرن ب نیآغاز

معنها و  یخهود دارا یزمهان طیدوره بنا به شراکه در هر 
(. از دوره چههارم، 1381 ،یبی)حبانهددهبو یمفهوم روشن

مداخله در  یاصل کردیبه عنوان رو یتوسعه مجدد شهر
بهه  ینگهاه اجمهال کیه در .دیهگرد یبافت فرسوده تلق

 یهها استیتوان گفت که س یم 1980 ۀده یدادهایرو
تهداوم داشهت.  زیهن 1980 ۀدر دهه 1970 ۀده ۀنوآوران

بعداً صورت گرفهت. در طهول  یهرچند اصالحات اساس
 دهیها نیدور شدن از ا یریبا جهت گ یانی، جر 80 ۀده

را  ازیهمنابع مورد ن ۀهم تواندیم ای دیبا یکه دولت مرکز
مداخله فراهم کنهد، صهورت  استیاز س یبانیپشت جهت
بهر نقهش  شهتریب دیهبها تأک دیهجد کهردیرو نیگرفت. ا

 ۀ(. در دهههRoberts, 2000مشههارکت همههراه شههد )
به بافتها و محالت فرسهوده و  ی، نگرش اقتصاد1980

قهرار  یشهر استیدر کانون توجه س یرو به زوال شهر
صهورت  یشههرمجهدد  یههاتوسهعه قیدارد که از طر

                                                 
3 Urban reconstruction 

4 Urban revitalization 

5 Urban renewal 

6 Urban redevelopment 

7 Urban regeneration 

8 Urban renaissance 
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کماکان نگهاه  یمجدد شهر ۀگرفته است. در واقع توسع
مد نظر دارد، امها توجهه را  یو مداخالت کالبد یبازساز
 یچارچوبهها ،ینوسهاز یو مهال یهیاجرا یزمهایبه مکان
 یبه امر مرمت شهر ییو نگاه درآمدزا یقانون - یحقوق
مجهدد،  ۀنگرش مرمهت اسهت. توسهع نیا یهایژگیاز و
در  ینیو بهازآفر یبهسهاز ،یاز نگاه بازساز یهاهختیآم

 ۀمشهارکت و دخالهت همه ۀاسهت. مقوله یمرمت شهر
مههم  یامهر کهرد،یرو نیدر ا نفوذیو ذ نفعیذ یگروهها
 یبررسه(. 1389 گهران،ی) احمهدپور و دگهرددیقلمداد م

سهه  یکه به طور کل دهدیذکر شده نشان م یدادهایرو
 یههامداخله در بافت نهیدر زم هایگذاراستیدوره از س
 اتیح دیدر رابطه با تجد پیوجود دارد. راهکار ت یشهر
دوره  ،دوره اول است. ییشناسا در هر نسل قابل یشهر
مصنوع  طیو مح یکالبد یها یژگیبر و دی، تاک1بولدوزر

دوره جهت خارج کهردن  نی(: در ا1960)تا قبل از دهه 
 یدر پاکسهاز کهردیرو نیو همچنه یعمهوم دیفقرا از د
(. Carmon,1999هها مطهرح شهده اسهت )نینشزاغه
و  بیهتخر یهااستیس یو اقتصاد یاجتماع یهانهیهز
 یههادر بلهوو ریهو متمرکز نمودن مردم فق ینیگزیجا

(. Carmon,1999اسهت )بهاال بهوده اریبلند مرتبه بس
 دیهراهبهرد تجد کیهراهکار بولدوزر به عنوان  نیبنابرا
ههها محکههوم شههد مکههان شههتریدر ب یشهههر اتیههح
(Koebel,1996دوره دوم .)، محهالت  یسهازباز زنده

 یبر مسائل اجتمهاع دیجامع با تاک ی، راهکارها2یشهر
 یرشد اقتصهاد دگاهید نیا نهیزم شی(: پ1960-1970)

مختلف جامعه در اثر  یهاگروه یصعود ریو مس یعموم
دوره  نیهاسهت. در ا(( بهودهی))درو دوباره فقهر شههر

که  دین گردیتدو یشهر یجهت نوساز یقانون داتیتمه
برنامهه  ،یهیارائه برنامه اجرا ،یشهر یعبارتند از: نوساز

و  ازاتیهامت یهمهاهنگ ژه،یهشده رههن و نیتضم یها
 نههیهز یهاکمک ،یزیربرنامه یدولت برا یکمک ها

شهده،  ینوسهاز یبهودن نهواح یبر مسهکون دیتاک ،یمل
و  یجاریسهاخت مسهکن اسهت ،یشهر یخدمات نوساز

برنامهه بهه دنبهال  نیه(. اkoebel,1996)متیارزان ق

                                                 
1 Era of the bulldozer 

2 Neighborhood rehabilitation 

نامناسههب بههود و  اریبسهه یمسههکون یواحههدها یبازسههاز
 نیدر عه یخدمات اجتمهاع یهانهیها صرف هزهیسرما
شهد  یسهازمیتصم ندیدر فرآ نیمشارکت ساکن نیتضم
(Carmon,1999.) در   یسههازبههاز زنههده، دوره سههوم

بهر توسهعه  دیهبا تاک ییاجرا یراهکارها ،3یمراکز شهر
دوره به مرور زمان نهه تنهها اقهدامات  نی: در ایاقتصاد

 یشهر تیریمد ییواقع شد، بلکه توانا دیشهر مورد ترد
 زیهشههرها ن یامور مواجهه مشکالت هسته مرکز یبرا

و  ینوساز یجا بهدوره  نیمورد سئوال قرار گرفت. در ا
بهزر  بهه حفاظهت و  اسیهتوسعه مجدد شهرها در مق

دان توجههه شههد. و فقهه یمسههکون یواحههدها یبهسههاز
شهرها کامال مشهود  یها در هسته مرکزیگذارهیسرما

 یدوره، انههزوا نیهها یاسههت. از جملههه عواقههب منفهه
 شیافههزا ،یو اجتمههاع یاقتصههاد ییجههدا دسههتان،یته

بهههود  ارههههاخانو یختگیو از ههههم گسههه یبزهکهههار
(koebel,1996: 10.)مداخلهه در  یهایگذاراستیس

بهه  هفهت  تهوانیرا م رانیهدر ا یبافت فرسوده شههر
کرد )شرکت عمران و  میدسته قبل و بعد از انقالب تقس

 (:1391ران،یا یشهر یبهساز

: "معاصر یینوگرا" 1357پیش از انقالب اسالمی  -
-یغربه یبهه الگوهها دیشهد یبا وابستگ یینوگرا

سههاختار  دیههتجد یو تههالش بههرا یزیسههنت سههت
 . یشهر یهابافت

 یای: اح"یبهساز-یروانبخش" 1368-1358دوره  -
 یههاو توجه بها بافت یمذهب-یفرهنگ یهاارزش
 یو روانبخشه یها/سهاماندهو سهاکنان آن یمیقد

 و محدود. یمحورها به صورت مواع

 یبهسهاز یفرهنگه یمحورها"1372-1369دوره  -
 یشههرها ی: توجه عمده به بازساز"یمراکز شهر

تعهادل  یبرقهرار یاز جنگ، تالش برا دهید بیآس
 شهر. میقد ساختار نو و نیب

دار بافهههت مسهههئله-عیهههتجم"1375-1373دوره  -
 قیاز طر میگسترده محالت قد ی: بازساز"یشهر

 .یاراا یتملک و پاکساز

                                                 
3 Revitalization 
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و  نیهی: تب"یعمران و بهسهاز"1383-1376دوره  -
از گسترش  یریجلوگ ،یتوسعه درون استسی جیترو
 اسیمداخالت کالن مق یشهرها، سامانده هیرویب

عمههران و  نیقههوان نیو تههدو یگذشههته، نهادسههاز
 .یبهساز

بافههت  یو بازسههاز ینوسههاز"1388-1384دوره  -
 یکردههای: تداوم راهبردهها و تکامهل رو"فرسوده

 یهههابافت یو نوسههاز یبهسههاز ا،یههدوره قبهل/ اح
و  یسهازمقاوم-یفرسوده و ناکارآمد شهر ،یمیقد
 .یسازمنیا

 داریه: مشارکت پا"یتوانمندساز"تاکنون-1388از  -
 یو اجههرا یبسترسههاز قیههو گسههترده مههردم از طر

 محرو توسعه. یهاپروژه
 به عنهوان یمجدد از قبل از انقالب اسالم توسعه

رار مورد توجه ق یمداخله در بافت فرسوده شهر کردیرو
اقهدامات  گهریو د ینوساز ،یبهساز ،یگرفت. روانبخش

. بهه آمدنهدیبه شمار م یمداخله در بافت فرسوده شهر
هها بهه در همه دوره یتوسعه مجدد شهر کردیرو ینوع

 .قابل مشاهده است گرید یکردهایبا رو یبیصورت ترک

 (RAP)  1یت  عه مجدد شهر رويکرد .3-2

بهههه  ییهااز شههههرها را بههها شهههباهت یاریبسههه
 نههیکهه زم کننهدیم میترس یشناس ستیز یهاستمیس
کهه  کنهدیم انیهب یتئور نیاست، ا یشهر یتئور کی
بها  شود،یم داریپد یچرخه زندگ کیمانند  یشهر رییتغ
و بها  افتههیآغاز شده، با رشد روز افهزون توسهعه  ییدارا

 ابهههههدییم انیهههههپا رینهههههاگز یزوال و نهههههابود
(Gotham,2001توسعه مجدد ره .)اسهت کهه  یافتی
 نهدیزمهان زوال شههر را کهاهش داده و فرآ توانهد¬یم

 ,City of Cadman) دینما کیرا تحر اتیح دیتجد

اسهت کهه  یروش یتوسعه مجدد تجل افتی(. ره2004
و  هاهیبها اسهتفاده از سهرما تواننهدیشهرها و محالت م

خود، عوامل  یصادو اقت یاجتماع ،یطیمح یهالیپتانس
ببرنهههد  نیزوال و انحطهههاط محهههدوده خهههود را از بههه

(Philadelphia Planning Commission, 

                                                 
1 Redevelopment Area Plans 

د دوره چهههارم از رونهه ی(. توسههعه مجههدد شهههر2003
همان طور  دهد،یمداخالت شهر را به خود اختصاص م

 گهریو د یبهسهاز ،یبازسهاز ،ینوسهاز د،یکه ذکر گرد
مجدد به عنهوان  هتوسع کردیاز رو شیپ یاقدامات شهر
مطهرح  یمداخلهه در بافهت فرسهوده شههر یراهکارها
 نیا یاز هماهنگ از تمام یبیاند. توسعه مجدد ترکبوده
اصههول خههاص خههود  یباشههد کههه دارا یمهه کردهههایرو
 کهردیرو کیبه عنوان  ی. توسعه مجدد شهرباشد¬یم

امکان و فرصت را  نیا یشهر یهادر بافت ای¬مداخله
مشهارکت  جادیو ا طیشرا دنیسنج باسازد تا  یفراهم م
با کل شهر به باز توسعه  یدر جهت هماهنگ یو همکار
 نیهدر امتروو، ناکارآمد و فرسوده پرداخته و  یفضاها
با توجه به  یشهر یهااز انواع مداخالت در بافت ریمس
توسعه  کردیفضا استفاده کند. رو ازین دنیو سنج طیشرا

طهرح  و  یو اجهرا امبا توجه به نحوه اقد یمجدد شهر
 یرپهذی¬مشهارکت و تحقهق جهادیا یبرا یزیبرنامه ر
 گهریرا نسبت به د یشتریب یها تیتواند موفق یطرح م
(. 3: 1386 ،یداشته باشد )دبردان یمداخالت یکردهایرو

بهبهود  یبرا ییهاراه یدر جستجو یتوسعه مجدد شهر
که در آنجاها  یمردم ینامساعد و واع زندگ یهامکان
است. ابعاد توسعه مجدد شههرها  کنند،یو کار م یزندگ
 نشان داده شده است: 1در جدول  توانیرا م
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 38                                                         1399(، تابستان 2)، پیاپی دومفصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره اول، شماره 

 یت  عه مجدد شهررويکرد ابعاد . 1جدول

ابعاد ت  عه مجدد 

 یشهر
 اهداف

 یاقتصاد

موزش وقت، بهبود آهای موقت و پارههای داخلی، تشویق به خود اشتغال، ایجاد شغلجلب سرمایه
 های زندگی، ایجادای، تأکید بر پایداری اقتصادی، کاهش هزینههای حرفهو افزایش مهارت

 تسهیالت خرید مناسب و دیگر.

 یگر.ونقل و دبهبود تأسیسات زیربنایی، بهبود حمل بازیافت، احیا و تجمیع زمین و ساختمان، یکالبد

 یو فرهنگ یاجتماع

هش به حداقل رساندن جرم و خشونت، فراهم کردن خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، کا
زی انحرافات فرهنگی، تقویت اجتماعات خرد، گسترش بینش اجتماعی مشترو، توانمندسا

 جتماعی مختلف و دیگر.های ااجتماعات خرد، توجه به نیازهای گروه

 ر و دیگرد پایداونقل پایدار، اقتصاها، مسکن پایدار، شکل شهری پایدار، حملکاهش میزان آلودگی یطیمح

(1398منبع)نگارندگان، 

 یتواند به عنوان پهروژه ایم یتوسعه مجدد شهر
مداخلهه در  یکردههایرو گهریبها د بیدر ترک ایمجزا و 
 یشهر یهاو اجرا شود تا برنامه هیته یشهر یهابافت
 ،یتجهار یدورهایهکر یکنهد، نوسهاز تیرا حما یجامع
 ،یشههر یههانیتوسعه زم ،یمیقد یخانه ها یبازساز

و گاه  یکاربر رییبا تغ یصنعت یاستفاده مجدد از فضاها
 نیههمهراه بها ا یکردههایرو د؛یهجد عیبا صنا ییجابجا
(. Georgia department , 2005) باشندیبرنامه م

توسههعه  یابزارههها نیاز مههوثرتر یکههیتوسههعه مجههدد 
در  دیهجد یزنهدگ دنیهاسهت کهه موجهب دم یاقتصاد
نامناسب و  طیشرا یکه متاثر از برخ گرددیها ممحدوده
کهه مهانع از  باشدیم یعیو طب یاقتصاد ،یکیزیف یمنف
. توسهعه باشدیاقدامات خارج م لهیبه وس یگذارهیسرما

 یرا توانمنهد نمهوده، بهه نوسهاز طیتواند محهیمجدد م
 دیهجد یو احهدا  فضهاها یمسکون یها و فضاهاخانه

را  محهدوده یعمهوم زاتیهها و تجه رساختیبپردازد، ز
و کسهب و کهار را رونهق  یاقتصهاد طیو شهرا یبهساز
مجدد و  توسعه. شد، و باعث توسعه در محدوده گرددبخ
 یههاجههت توسهعه بافهت یگهذارهیبستر سهرما جادیا

خاص و بها ههدف  یگذارهیبدون سرما ،یناکارآمد شهر
بدون  ،یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع ،یدر توسعه کالبد

بهرداران منافع عام و خاص ساکنان، بههره یریگدر نظر
 نیهیتع شیاز په یابرنامهه یگردد. طراحیممکن م ریغ

انکار  یمرناکارآمد، ا یهامجدد بافت سعهشده جهت تو

 یابرنامهه یتوسعه مجهدد بهه معنها طرح است.  ریناپذ
و توسهعه  یشهر اتیح دیتجد ایو  یپاکساز یاست برا

توسعه مجدد، که شامل  طیمحدوده با شرا کی یکیزیف
رفهع  یبهرا ازیهو مورد ن یطرح و مفهوم مراحل ارور

 یههامحدوده مور نظر و محافظت از محهدوده یبازساز
 هبه یتوسهعه مجهدد شههر اتیهباشهد. عمل یمجاور م

 ،یبازسههاز یبههرا یا ژهیههو ییتوانهها یشهههرها و نههواح
 ییایهجغراف یههاتوسهعه مجهدد محهدوده ایه ینگهدار
 نیهشهده اند.کهه الزم اسهت از ا یشده، طراحه فیتعر
 یناکارآمد درون شههر یها شناخت محدوده ها ییتوانا
 (.1389 ن،یباشد )فرشچیم

 شهرین احی طرح ت  عه مجدد  .4-2

توسهعه  یههامحدوده توسعه مجدد، بهه محهدوده
که در محهدوده قلمهرو  ینیقطعات زم ایو  یخال ای افتهی

بر اساس طرح توسعه مجهدد  دیشهر قرار گرفته اند و با
توسهعه  ی. نهواحشهودیگفته م ابند،یتوسعه  ایحاصل و 

توسط  ژهیمداخله و ازمندین یهامجدد به عنوان محدوده
 یبهه طهور کله. شهودیم فیهتعر یمحله یحکومت ها

در  یپروژه توسعه مجهدد شههر یاجرا یکه برا ینواح
 یکهه گهاه باشندیم یطیشرا ینظر گرفته شده اند دارا

 نیهگردنهد. ایو بهه جها مه یتوسعه منطقه کیمانع از 
مانند: وجود سهاختمان  یطیشرا یناکارآمد دارا یفضاها
و  یاستاندارد، قطعات خهال ریغ یها خانهمتروکه،  یها
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مسهائل متعهدد  یدارا نیشده هسهتند، ههم چنه رانیو
 باشندیم یطیمح ستیو ز یکیزیف ،یاقتصاد ،یاجتماع

 .شودیکه باعث محدود کردن رشد م

هااای ماارتب  فاان تحلیاام تصاامیم گیری .5-2

(AIDA) 

ی ایهن اصهل ، بر پایهه1رهیافت انتخاب راهبردی
مداوم اسهت کهه شهامل ریزی فرایندی است که برنامه
شهود: ههر می 3ههادر مقابهل مطلوب 2ههاارزیابی ممکن

سهازی و فرایند انتخاب، اگر انتخاب عمل پهس از قاعده
تری از های ممکن در یک میهدان وسهیعحلمقایسه راه

های خاص و به همهان بینیتصمیمات در ارتباط با پیش
یزی رانجام شود، یک فراینهد برنامهه واع موجود اندازه

ای ی چرخههخواهد شد. این فرایند، باید به یهک شهیوه
انجام شود تا بتواند تصمیمات گذشته را در نظر بگیرد و 

سازان اجازه دهد تا با مشکالت آشنا شهوند و به تصمیم
ی درست، کار قبلهی را تکمیهل کننهد. در در یک چرخه

هههایی کههه کههه نامعلومیایههن رابطههه، تضههمین این
اعتنها رهها ها مواجه اسهت، بیشه با آنریزی همیبرنامه

عنوان یک نقطه شروع برای ارزیهابی در نشوند، بلکه به
نظر گرفته شوند، مهم اسهت. واقعیهت ایهن اسهت کهه 

ههای تری از حالتی وسیعانتخاب عمل، در یک گستره
شود که در آن تصهمیمات مهرتبط بها انتخاب، انجام می
مات مهرتبط بها های خاصی، از تصمیمشکالت یا پدیده

ها اثر خواهند گرفت. فن تحلیل دیگر مشکالت و پدیده
تواند بهرای روشهن می 4گیری مرتبطهای تصمیمعرصه

 ایههن روشههها اسههتفاده شههود. سههاختن ایههن برهمکنش
همچنین تا حد زیهادی یهک فهن گرافیکهی اسهت کهه 

کند که تعداد زیادی هایی را در واعیتی تولید میحلراه
بایهد حسهاب  های جداگانهممکن انتخابهای از ترکیب

سازی در رهیافت انتخاب راهبهردی یهک شوند. تصمیم
ریزی بهها کنههد. برنامهههجههای مرکههزی را اشههغال می

در این پژوهش، بها  رسد.ارز به نظر میسازی همتصمیم

                                                 
1. Strategic Choice Approach 

2. Possibilities  

3. Desirability  

4 Analysis of Interconnected Decision Area  

هایی در واهعیت ههای ، راه حلAIDAاستفاده از فن 
ادی از ایهن مختلف تولیده شده است، که تعداد بسیار زی

ها دارای انتخاب جداگانه ای می باشهند، کهه در ترکیب
در زیر، ایهن چرخهه و  AIDAمراحل به کارگیری فن 

مراحل انجام کار در طراحی برنامه توسعه مجدد محلهه 
: AIDAمراحهل  باغ شاطر به تفصیل بیان شده اسهت.

الزم برای مقابله با انهدو  یای زمینهیک فرایند چرخه
آورد. ایهن بهدان گیری را بهه وجهود مهیمیمافزایی تص

معناست که از حرکت به جلو نباید واهمه داشهت، حتهی 
بوده « اندو»اگر آن چه در زمان شروع در اختیار است 

و کامالً هم درست نباشد، زیرا امکان بازگشت به پس و 
اصالح کار در دور بعد وجود دارد. این دقیقاً نقطه مقابل 

ریزی است کهه هرگهاه حرکهت در هتذکر سنتی به برنام
یک فرایند آغاز شود دیگر امکان بازگشهت بهه مراحهل 
قبل وجود ندارد. مسلماً مزایای دارا بهودن اطالعهات از 

ریزی است قابل انکار نیسهت، امها آنچه مورد نیاز برنامه
در این روش فرض بر آن است که یک حرکت به جلهو 

کهه بیشهترین  گیرد تا درکی از آن اطالعهاتیانجام می
فایده را خواهند داشت انجام شود و سپس یک حرکهت 

-آوری مهیگیرد و اطالعات الزم جمعبه پس انجام می

ههای متهوالی شود )البته تا حد امکان(، حرکت در چرخه
حال با  (.1387پربار باشد )عبدی دانشپور، تواند بسیارمی

ههای( اختیار چنین نگاهی، مراحل اصلی و فرعی )و گام
تهوان معرفهی نمهود. فراینهد انتخهاب یک چرخه را می

دارای سهه مرحلهه  AIDAراهبردی با استفاده از فهن 
اصلی است که ایهن مراحهل دارای ارتبهاط عمهودی بها 

هایی است کهه یکدیگرند و هر مرحله داری اجزا  و گام
 (.1اند )شکل شماره با یکدیگر دارای روابط افقی
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 AIDAبا ا تفاده از روش  یانتخاب راهبرد نديفرآ. 1شکم 

 (1386دانشپ ر، منبع )

 روش تحقیق .3

 یفیروش توصه یمدتا بر مبنا قیروش انجام تحق

 ینظر یکه در ابتدا، مبان بیترت نیاست. به ا یلتحلی –
فرسهوده  یتوسعه مجهدد نهواح یهایژگیدر خصوص و

 یهههامداخلهه در بافت نهیشهیپ یشهامل بررسهه یشههر
)  یتوسعه مجدد شهر کردیرو فیو تعر یفرسوده، معرف

RAPمجهدد  سهعهطرح تو ینواح یو بررس حی( و توا
مههرور  ،یاروش مطالعههات کتابخانههه قیههاز طر ،یشهههر

انجهام  ،یو ترجمه متهون خهارج یو خارج یاسناد داخل
 عیهمصاحبه و توز ،یدانیاست. سپس با روش م رفتهیپذ

پرسشنامه، به شناخت محدوده مهورد مطالعهه پرداختهه 

شده است و نظرات کارشناسان بافت فرسهوده سهازمان 
محله، افراد معتمهد  یهایاریوراشهر تهران، ش ینوساز
نفهوذان( و سهاکنان  یو ذ نفعهانیصالح محله )ذیو ذ

 لیهو مهورد تحل یله باغ شاطر بررسهمحله در مورد مح
برنامهه توسهعه  یقرار گرفته است. سپس جههت طراحه

 میتصهم لیهمحله باغ شهاطر، از فهن تحل یمجدد شهر
( جهت اتخاذ برنامه مطلوب AIDAمرتبط )  یهایریگ
نهامطلوب محلهه بهاغ  طیرفع شهرا یدر راستا ارآمدو ک

رویه تحقیق در شکل شهماره   است.شاطر استفاده شده
 است.نشان داده شده 3

 
 قیتحق هيرو. 2شکم 

 (1398منبع )نگارندگان، 
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 معرفی نم نه م ردی .1-3

محله باغ شاطر تهران در ناحیه سه منطقهه یهک 
شهر تهران ما بین رودخانه گالبدره و دربند قرار دارد از 
شمال به ارتفاعات البرز و از جنهوب بهه خیابهان دربنهد 

 417هکتهار و  24گردد. محدوده محله حدود یممنتهی 
ایهن  (.12: 1388)طراحان بافت و معمهاری، نفر جمعیت دارد 
سال قدمت دارد که ابتهدا بهه صهورت  100محله حدود 

روسههتای دربنههد تهههران بههوده اسههت کههه بهها گسههترش 
شهرنشههینی و توسههعه محلههه دربنههد، ایههن روسههتا جههزو 
محالت شهر تهران در آمده است. محله باغ شهاطر بهر 
روی شیب تند زمین و گسل شمال تهران واقهع اسهت، 

سهوی سهازمان  که جزو محالت بافت فرسوده تهران از
گردد.از خصوصهیات و یمنوسازی شهر تهران محسوب 

ویژگی های منحصر به فرد این محله، وجهود بافهت بها 
ارزش، برخورداری از زیرساخت ههای اجتمهاعی محلهه، 
وجود شورایاری و مهدیریت محلهه قهوی، تعلهق خهاطر 
بسیار باالی ساکنان و وجهود فضهاهای هویهت بخهش 

و بهاغ ههای داخهل آن و  مانند مجموعه کها  سهعدآباد
قبرستان قدیمی محله که در روزهای مذهبی )عاشورا و 
تاسوعا( دارای فعالیت جمعی می باشد. هسته سهکونتی 
هها محله به صورت حوزه روستایی و سکونتی روی تپهه
باشهد. قرار گرفته است که در حال تغییهر و تحهول مهی

ههای حیهاتی حوزه سکونتی میانی محله که بر روی تپه
-است به صورت بافت فرسوده ناکارآمد مهیساخته شده

-باشد. این محله دارای ظرفیت مسیر گردشهگری مهی

باشد که قسمتی از دامنه های شهمالی ارتفاعهات البهرز 
نزدیکی به جاذبهه ههای اصهلی کوهنهوردی در شهمال 

محلهه بهاغ شهاطر  گهردد.تهران )شیرپال( را شامل مهی
قابل سکونت، قدیمی  تهران، به علت تنوع بافت )نوساز،

و فرسوده( سه سطح از قشر اجتماعی را به خهود جهذب 

نموده است که شامل سه نهوع سهطح تهوان اقتصهادی 
)پایین، متوسط، بسیار باال(، گروه شغلی )پایین، متوسط، 
بسیار باال(، سطح سواد )پایین، متوسط، بسیار باال( مهی 
و  باشد که به تبع گروه ههای پهایین در بافهت فرسهوده

ناکارآمد میانی، گروه متوسط در بافت قابهل سهکونت و 
 گروه بسیار باال در بافت نوساز، سکنی گزیده اند.

 يافته های تحقیق .4

ترین عناصهر ی طراحی برنامه، یکی از مهممرحله
ریزی شهههری در سیسههتم هههدایت، کنتههرل و برنامههه

ه به ای است که در آن برنامباشد. این مرحله، مرحلهمی
 رسد. در این بخش، کوشش بر آن است که بامی تجویز

 ، برنامه توسعه محله بهاغ شهاطرAIDAاستفاده از فن 
ی نیههبه تجویز برسد. در این بخش از تحقیق، ابتهدا بیا

نهایی مشکالت بررسی شهده و بهر اسهاس آن و مهرور 
وین ی نهایی اهداف تهدهای موجود، بیانیهاهداف برنامه

 اههداف و بها اسهتفاده از فهنشود. بر اساس تدوین می
AIDA های گزینه شود و برنامهطراحی برنامه آغاز می

شههود و سههرانجام بهها اسههتفاده از مههاتریس طراحههی می
  شود.ی برتر انتخاب میسازگاری اهداف، گزینه

 ،یناکارآماد یارهاایمع نیایمرحله اول: تع .4-1

 مشکالت  م ج د انیب

محدوده مورد مطالعهه، در  یکنون تیشناخت واع
مصاحبه  ،یدانیمشاهده م قیمشکالت از طر هیانیقالب ب
پرسشهنامه در سهطح   عیو توز هیو  ته صالحیبا افراد ذ

بعد  6محله، به دست آمده است. مشکالت ذکر شده در 
 ،یو سهاختار یکالبهد ،یاقتصهاد ،یتهیو جمع یاجتماع

و  سههتیز طیمحهه ،یارااهه یکههاربر عیههخههدمات و توز
 هیهانی، ب2شده اند. در جدول شماره یدسته بند یتیریمد
  دهد.یمشکالت محله باغ شاطر  را نشان م یینها

 مشکالت محله باغ شاطر يینها هیانیب. 2جدول

 مشکالت هیانیب ابعاد مشکالت

ار ساخت تیا)عدم رع ادهیپ یرهایمس نییپا تیفیبه محله و ک ادهیمناسب سواره و پ یعدم وجود دسترس - یو ساختار یکالبد
 (یدر مجراها و شبکه دسترس یمراتبسلسله

 بافت یزدانگیر -
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 نیتند زم بیش یبر رو یریقرار گ -
 هیو دوام کم ابن یفرسودگ -

 مناسب یسطح یدفع فااالب و آب ها ستمینبود س -
 یو خصوص یعموم نگیبودن پارک یناکاف-
 دناکارآم و کافیعمومی نا حمل و نقل-

 جمعیتی باالتراکم و  معیتج- یتیو جمع یاجتماع
 وجود تفاوت ها و اختالفات طبقاتی-

 وجود اعتیاد، دزدی، ناامنی و ...-
 قولنامه ای بودن اسناد - یاقتصاد

 درآمد کم و یا متوسط خانوارها؛ -
 قرار گیری بر روی گسل شمال تهران  - یطیمح ستیز

 ساخت و ساز در حریم رودخانه هاوجود -
 آلودگی ناشی از زباله به دلیل نقص سیستم دفع زباله   -

 مالکیت خصوصی اکثر باغ های محله -
 خطر ریزش سنگ از ارتفاعات-

 وجود ساخت و سازهای نامناسب بر روی شیب تند زمین-
 عدم وجود مدیریت صحیح و یکپارچه - یتیریمد

 هاNGOعدم وجود  -
 وجود بستر مدیریت مشارکتیعدم  -

 تراکم فروشی شهرداری -
 عدم وجود برنامه ای مدون شهرداری برای مدیریت محله -

 ه شهری؛راحی و توسعهای طبرای پیشبرد پروژه...( کمبود منابع شهرداری منطقه )مالی، نیروی انسانی و -
 ی کاربری خدماتی پایین بودن سرانه- خدمات و توزیع کاربری

 ناکافی بودن تاسیسات  و تجهیزات شهری -
 وجود کاربری های ناهمساز و مزاحم -
 نبود مراکز خدماتی قوی در محله -
 توزیع نامناسب و ناعادالنه خدمات شهرداری -

 (1398منبع)نگارندگان، 

 یزياهداف برنامه ر هیانیمرحله دوم: ب .2-4

برنامههه بهها اسههتفاده از روش  یطراحهه نههدیدر فرآ
راهبردهها بهه عنهوان  نیهیانتخهاب راهبهرد، تع افتیره

 یدر مورد آنها اهرور یرگیمیکه تصم یکل یهاعرصه

و ههر  ردگییصورت م یزریاست از درون اهداف برنامه

 یزریهچنهد ههدف برنامهه ای کی یدارندهراهبرد در بر
مشهکالت در جهدول  یشده بر مبنا نیاست.اهداف تدو

  نشان داده شده است. 3شماره 

 یزياهداف برنامه ر هیانیب. 3جدول

  اهداف هیانیب ابعاد

 یو ساختار یکالبد

 ارتقا  توان کالبدی بافت محله در مقابل با سوانح طبیعی و غیر طبیعی -
 بهبود شرایط حمل و نقل عمومی در محله -
 اصالح شبکه سلسله مراتب دسترسی سواره و پیاده -

 اصالح پوشش کف معابر پیاده و سواره -

 

  در محله یمنیو ا تیامن نیتام - یتیو جمع یاجتماع
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 شده دهیشیتراکم اند کیدر  تیبهبود و توسعه سا -

 یاقتصاد

 باال بردن سطح درآمد خانوارها؛ -
 مرتبط در جهت سنددار شدن امالو؛ نیاعمال قوان -

 ؛یفاقد سند رسم ینهایهرگونه ساخت و ساز در زم جادیاز ا یریجلوگ -
 

 یطیمح ستیز

 آن یایو اح ستیزطیحفظ مح -
 بر روند ساخت و سازها در مراحل مختلف ساخت؛ ترینظارت جد -

 ها؛ساختمان یمنیو ا یبا متخلفان از موارد مربوط به استانداردساز یبرخورد اصول -
 یها یرودخانه دربند و گالبدره از آلودگ یپاکساز -
 و فااالب یسطح یعملکرد دفع آبها ستمیس تیتقو -

 

 یتیریمد
 کپارچهی تیریبستر مد جادیا -

 شهر تهران یمنطقه و سازمان نوساز یعملکرد شهردار یشفاف ساز-
 

 خدمات و توزیع کاربری

 تیبا توجه به جمع ازیخدمات مورد ن قیتزر نیتام -
 از؛یبا خدمات مورد ن یمرکز محله قو جادیا -

 ها؛یکاربر یشعاع دسترس تیرعا -
 ؛یتحت پوشش هر کاربر تیتوجه به جمع -

 

 (1398منبع)نگارندگان، 

هاای تصامیم مرحله   م: ا تنتاج عرصه .3-4

 گیری از بیانیه اهداف

های ی اهداف در این مرحله، عرصههبا استفاده از بیانیه
  4شود جدول شماره گیری و اختیارها استنتاج میتصمیم

ها از اههداف و اختیارهها از فرایند اسهتنتاج ایهن عرصهه
  .دهدها را نشان میعرصه

 ارهایو اخت یریگ میتصم یهاعرصه. 4جدول

 اختیارها (یریگمیتصم )عرصه  يعناصر  نار ابعاد

و  یکالبد

 ی اختار

 ی نواحی فرسودهگیری دربارهتصمیم
 نوسازی
 بهسازی

 یدرباره توسعه و اصالح شبکه دسترس یریگمیتصم
 یتوسعه شبکه دسترس

 واع موجود حفظ

 گیری در باره توسعه حمل و نقل عمومیتصمیم
 یعمومتوسعه حمل و نقل 

 واع موجود حفظ

و  یاجتماع

 اقتصادی

 یشهر دفاعیب یفضاها یدرباره یریگمیتصم
 یساززنده باز

 اقدام عدم

 در مورد اجرا، نظارت بر تراکم یریگمیتصم
 عدم اقدام
 اقدام

 ستيز

 یطیمح

ر سطح ی اصالح و بهبود سیستم دفع فااالب  و آبهای سطحی دگیری دربارهتصمیم
 محله

 بلی
 خیر

 ییراو مقررات اج نیقوان لیو تکم ییاجرا تیریمد تیدرباره تقو یریگمیتصم
 بلی
 خیر

 یتيريمد
 محله یهایاریقدرت شورا تیتقو یدرباره یریگمیتصم

 بلی
 خیر

 یبلو  یقیتشو یاستهایو اعمال س یعموم یدر مورد بر آموزشها یریگمیتصم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 17

http://jvfc.ir/article-1-42-fa.html


 1399(، تابستان 2پیاپی )فصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره اول، شماره دوم،                                                            44

 ریخ یمشارکت

خدمات و 

 ت زيع کاربری

 یخدمات مکمل کاربرد مسکون یتوسعه یدرباره یریگمیتصم
 حفظ واع موجود
 گسترش کاربری

 تأمین خدمات زیربنایی و رفاهی
 گسترش شبکه زیربنایی
 حفظ واع موجود

 (1398منبع)نگارندگان، 

مرحله چهارم: ت لید  ناري های ممکان باا  .4-4

 AIDAا تفاده از فن 

ی آینهده اختیارهای هر عرصه بیانگر روند توسهعه
یابی بهه اههداف منطقه بهرای حهل مشهکالت و دسهت

ی مفهوم اختیارهای دوگانه عناصهر باشند. به وسیلهمی

ی اختیارهها توان ناسازگاری دو به دوی کلیهسناریو، می
های مهانع کهه ر سناریو را بررسی و میلهی عناصاز همه

نشههانگر ناسههازگاری دو اختیههار هسههتند را ترسههیم کههرد 
 (.3)نمودار شماره 

 

 های  ناري  و اختیارهای مرتب تعیین عرصه. 3شکم 

 (1398منبع: )نگارندگان، 

های مهانع را توان میلههنمودار فو  می با توجه به
در صهورت  -1میله شهماره  به این صورت تشریح کرد:
تههوان واههعیت شههبکه ینمنوسههازی نههواحی فرسههوده، 
 دسترسی موجود را حفظ نمود.

در صورت نوسهازی بافهت محلهه،  -2میله شماره 
توان واعیت شبکه حمل و نقهل عمهومی را حفهظ ینم

گیری در مهورد ورت تصمیمدر ص -3میله شماره  نمود.

تهوان بها حفهظ ینمتوسعه شبکه حمل و نقل عمهومی 
واعیت موجود شبکه دسترسهی، شهبکه حمهل و نقهل 

-در صورت بازنده -4عمومی را توسعه داد. میله شماره 

تهوان واهعیت ینمسازی فضاهای بهی دفهاع شههری 
میلهه شهماره  موجود حمل و نقل عمومی را حفظ نمود.

نده سازی فضاهای بی دفاع شههری در صورت بازز -5
توان شبکه دسترسی را در واهعیت موجهود حفهظ ینم
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ی ههابافتدر صهورت نوسهازی  -6میله شهماره  نمود.
توان بازوی مدیریت و وجود قوانین و ینمفرسوده محله 

 مقررات الزم جهت سهاخت و سهاز را نادیهده انگاشهت.
در صورت توسعه حمل و نقل عمهومی  – 7میله شماره 

میلهه  توان اوابط و مقهررات الزم را اجهرا ننمهود.ینم
در صورت باززنده سازی فضاهای بهی دفهاع  -8شماره 

باید شبکه دفع فااالب و آب های سهطحی شهری می
در صهورت نوسهازی  -9میله شهماره  نیز اصالح گردد.

بافت فرسوده محله، می بایهد شهبکه دفهع فااهالب و 
در  -10میله شهماره  های سطحی نیز اصالح گردد. آب

باید شبکه دفع صورت بهسازی بافت فرسوده محله، می
میلهه  فااالب و آب های سطحی نیهز اصهالح گهردد.

در صورت نوسهازی بافهت فرسهوده محلهه  -11شماره 
توان قوانین و نظارت بر تراکم را نادیده گرفت. میله ینم

دفهاع شههری باززنده سهازی فضهاهای بی -12شماره 
ممکههن  های دارای قههدرتی شههورایاریبههدون همکههار

ی ههابافتدر صورت نوسهازی  -13میله شماره  نیست.
فرسوده محله مهی بایهد میهزان آموزشههای عمهومی و 
اعمال سیاستهای تشویقی و مشارکتی را در سطح محله 

در صهورت نوسهازی مهی  -14میله شماره  افزایش داد.

ه میله شمار  باید خدمات مکمل مسکونی گسترش یابد.
در صورت نوسازی بافت فرسوده محلهه مهی بایهد  -15

شبکه زیربنایی جهت ایجاد مرکز محله قوی گسهترش 
در صهورت گسهترش خهدمات  -16میلهه شهماره  یابد.

مکمل کاربری مسکونی می باید شبکه زیربنایی ایجهاد 
 مرکز محله قوی نیز توسعه یابد.

مرحله پانجم: ترکیاا اختیارهاا، تشاکیم  .5-4

 های و ت لید  ناري گیردرخت تصمیم

درخت تصمیم گیری از ترکیب اختیارهای عناصهر 
شود. ایهن های مانع تشکیل میو با در نظر گرفتن میله

درخت نشانگر آن اسهت کهه ههر اختیهار از ههر عنصهر 
سناریو، قابل ترکیب با سایر اختیارهاست، در حهالی کهه 

ی مانعی در ترکیب این اختیارهها بها یکهدیگر هیچ میله
بها تشهکیل  (. 4شهماره  شهکلد نخواههد داشهت )وجو

شهود کهه بهین سناریو تولیهد می 8گیری درخت تصمیم
ی مهانعی وجهود های آن ههیچ میلههاختیارهای عرصهه

 .ندارد

 
 یریگمیدرخت تصم. 4شکم 

 (1398ارندگان، نگمنبع: )
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مرحله ششم: ارزيابی  ناري ها و انتخااب  .6-4

  ناري ی برتر

آیهد دست مهیسناریو به9با ترسیم نمودار درختی، 
( که با استفاده از ماتریس سازگاری بها 5)جدول شماره 

تهوان سهناریوی برتهر را ( می5اهداف )جهدول شهماره 
 انتخاب نمود.

 شده دیت ل ی هاي نار. 5جدول
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 گسترش توسعه بلی بلی اقدام بلی اقدام باززنده سازی توسعه توسعه بهسازی 1

 حفظ حفظ بلی بلی عدم اقدام بلی اقدام باززنده سازی توسعه توسعه بهسازی 2

 حفظ حفظ خیر خیر عدم اقدام بلی عدم اقدام عدم اقدام حفظ حفظ بهسازی 3

 حفظ حفظ بلی بلی اقدام بلی عدم اقدام عدم اقدام حفظ حفظ بهسازی 4

 حفظ حفظ خیر خیر عدم اقدام خیر عدم اقدام عدم اقدام حفظ حفظ بهسازی 5

 گسترش توسعه بلی بلی اقدام بلی اقدام عدم اقدام حفظ حفظ بهسازی 6

 گسترش توسعه بلی بلی اقدام بلی اقدام باززنده سازی توسعه توسعه نوسازی 7

 گسترش توسعه خیر بلی اقدام بلی اقدام باززنده سازی توسعه توسعه نوسازی 8

 

با توجه به اینکه محله باغ شهاطر، از نظهر شهبکه 
دسترسی سواره و پیاده ناکارآمهد اسهت و بها مشهکالت 
عدیده ای روبه رو است، لذا سناریوهایی که در بردارنده 
حفظ واعیت موجود شهبکه دسترسهی سهواره و پیهاده 

 6و  5، 4، 3گردد. لذا سهناریو ههای یمباشند حذف یم
آنجهایی کهه نیهاز مبهرم  گردنهد. همچنهین ازحذف می

باشد که دستگاه نظارت اجرایی بر نحوه تراکم ابنیهه یم

نظارت گردد، لذا سناریوهایی که در بردانده عهدم اقهدام 
شهوند. بنهابراین یمباشد حهذف یمدر نظارت بر تراکم 

از آنجایی کهه تغییهر و  گردد.یمحذف  2سناریو شماره 
مهومی و تحول در محله باغ شاطر مسهتلزم آمهوزش ع

باشههد لههذا یمهههای تشههویقی و مشههارکتی سیاسههت
هههای سهناریوهایی کهه مخهالف بها آمهوزش و سیاسهت

گردد،کهه در یمباشهند، حهذف یمتشویقی و مشارکتی 
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گردد.  بنابراین تنها یمحذف  8این میان، سناریو شماره 
ماننههد. بههرای انتخههاب بههاقی می 1و  7دو سههناریوی 

 شود.اری استفاده میسناریوی برتر از ماتریس سازگ

 منتخا ی هاي نار. 6جدول
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 گسترش توسعه بلی بلی اقدام بلی اقدام باززنده سازی توسعه توسعه بهسازی 1

 توسعه توسعه بلی بلی اقدام بلی اقدام باززنده سازی توسعه توسعه نوسازی 7

(1398)نگارندگان، : منبع

ی نوسههازی و دو سههناریوی فههو  تنههها در گزینههه
 ی نوسازی بهجا که گزینهبهسازی با هم متفاوتند. از آن

تر اسههت و در هههدف مقابلههه بهها فرسههودگی نزدیههک
ها، مهردم محلهه دست آمده از پرسشنامههای بهبررسی

تخهاب ان 8دادند بنابراین سناریوی ترجیح مینوسازی را 
 شود.می

 گیرینتیجه .5

بررسههی روش هههای مههداخالت در بافههت هههای 
ناکارآمد شهری نشان داد که توسعه مجدد شههری بهه 
عنوان رویکرد همه جانبه برای دخالت در بافت فرسوده 
و ناکارآمد محله باغ شاطر، و رشهد مجهدد آن بها بههره 

ای خود، تها حهدودی اههداف گیری از اصول و روش ه
طرح ها و برنامه ریزی شهری را تحقق بخشد. توسهعه 
مجدد شهری با تاکید بر پتانسیل های بالقوه محیطی و 

هههای موجههود در فضهها و اسههتفاده از منههابع و توانمنههدی
عامالن و بهره برداران محله باغ شاطر، طراحی برنامهه 

حیهات  را برای توسعه فضا و بازگرداندن آن بهه چرخهه
، AIDAارائه می دهد. سپس بها بههره گیهری از فهن 

سهناریوی منتخهب بهرای محلهه مهورد مطالعهه شههامل 
ریزی گردید. سیاستهای اجرایی )اقدام(، طراحی و برنامه

نوسهازی  در زیر به این سیاست ها اشاره گردیده اسهت:
بافت فرسوده و ناکارآمد محله؛ توسعه و اصهالح شهبکه 

ده؛ توسهعه شهبکه حمهل و نقهل دسترسی سواره و پیها
عمومی؛ باززنده سازی فضهاهای بهی دفهاع شههری در 
محله؛ اجرای قوانین مدیریت اجرایی و تکمیل قهوانین؛ 
اصالح و توسعه شبکه دفع فااالب و آبههای سهطحی؛ 

های ابنیهه؛ تقویهت شهورایاری محلهه؛ نظارت بر تراکم
توسعه آموزش عمومی و اعمال سیاست های تشویقی و 

رکتی؛ گسترش خدمات مکمل کهاربری مسهکونی؛ مشا
گسترش شبکه زیربنایی جهت ایجاد مرکز محله قهوی، 

های سناریوی منتخب شناسایی گردید. با انتخاب مولفه
توان بافهت ناکارآمهد و به کارگیری سناریو منتخب، می

محله باغ شاطر را توسعه و تغییر داد و به سهوی محلهه 
 گام برداشت. ای برخوردار از بافت کارآمد
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 منابع 
احمدپور، احمد، حبیبی، کیومر  و کشاورز، مهناز  -1

(. سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری 1389)
ی فرسوده شهری. هابافتبه عنوان رویکردی نو در 
 . 92-73(، 1) 1، مطالعات شهر ایرانی اسالمی

. 1381حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیحه.  -2
 انتشارت دانشگاه تهران.. تهران: مرمت شهری

کارگیری رهیافت تجدید به(. 1386حسینی، علی ) -3
حیات شهری در محالت شهری، نمونه موردی: 

. دانشکده نامه کارشناسی ارشدپایان، عودالجان
 شهرسازی و معماری، دانشگاه شهید بهشتی. 

ی درسی کارگاه (. جزوه1387دانشپور، زهره ) -4
ماری و ریزی شهری، دانشکده معبرنامه

 شهرسازی. دانشگاه شهید بهشتی.

ظرفیت سازی توسعه (. 1386دبردانی، فرحناز)  -5
محله ای )کارکردی / کالبدی( با استفاده از 

(. نمونه RAPرویکرد توسعه مجدد نواحی )
مه تهران. پایان نا 2موردی: محله فرحزاد منطقه 

، دانشکده هنر و معماری، درجه کارشناسی ارشد
 مدرس.دانشگاه تربیت 

کارگیری رهیافت به(. 1380ایا خواه، سیما ) -6
تجدید حیات شهری، نمونه موردی: شهرو 

هید نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ش، پایانکیانشهر
 بهشتی.

ی بازتوسعه مراکز شهر(. 1389فرشچین، امیرراا ) -7
در چارچوب رویکرد توسعه میان افزای مسکونی، 

ن نامه .پایانمونه موردی: محله بازار تجریش
اه کارشناسی ارشد. دانشکده هنر . معماری، دانشگ

 تربیت مدرس.

کالنتری خلیل آبادی، حسین و پور احمد، احمد  -8
فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت (. 1385)

علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات  تاریخی شهرها.

  .اجتماعی و سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 مشکینی، ابوالفضل، حبیبی، کیومر  و پوراحمد، -9
 کهن یهابافت نوسازی و بهسازی(. 1389احمد )

 سازمان و کردستان دانشگاه نتشارات .شهری

 .اول چاپ .شهری بهسازی و عمران

(. ارورت به کارگیری 1385موسوی، حمیدراا ) -10
 الگوی فرآیند طراحی شهری با تمرکز بر مشارکت

ی فرسوده هابافتو طراحی  مردم در برنامه ریزی
ر و ناکارآمد شهری. دومین سمینار ساخت و ساز د

 .های فنی دانشگاه تهرانپایتخت، دانشکده

مهندسین مشاور معمار و شهرسازی طراحان بافت  -11
طرح منظر شهری محله باغ . 1388و معماری. 
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Abstract 
 

Several problems are arising from the quality of urban spaces and the expansion of 

Tehran caused by dilapidated area. Following the problems of urban management has 

been forced to adopt specific decisions. Strategy in recent years to deal with these 

problems has been an important policy that is the most common policy in the field of 

urban redevelopment policies. The research strategies for improving inefficient area 

using neighborhood Bagh-Shatter of urban redevelopment approach. The main question 

in this connection is how the situation can be inefficient Share destroyed neighborhood 

garden. This option is designed to achieve optimal scheduling technique is used to 

analyze aspects related decisions.This research is descriptive–analytical and information 

collected through documents, interviews, questionnaires and field surveys of 

neighborhood. The research process for the first quarter of the current problems and 

issues final statement shall be set. This statement is based on review of existing 

programs, was developed based on the statement of objectives, program design is done 

using AIDA Technology. Results indicate that eight scenarios for the production 

decision are made that Consistent with the objectives of the matrix, and consider the 

potential of the neighborhood, a scenario for redevelopment of old and dilapidated area 

of the Bagh-Shatter neighborhood is selected. 

KeyWords: Urban redevelopment, Analysis of Interconnected Decision Area, Bagh-Shatter 

neighborhood, Tehran 
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