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Abstract 
 

Background and Aim: Considering that urban regeneration is a comprehensive and integrated policy to 

solve the problems of cities in a way that leads to the improvement of livability indicators and the quality of 

life of citizens and as a result of providing sustainable urban development, the purpose of this research is to 

explain the criteria of urban regeneration. In order to achieve sustainable development, it is a case study of 

Tehran's 10th district (Brianak neighborhood( 

Methods: The research is of a descriptive and analytical type, and it was carried out in a library and field 

method in such a way that books, articles, and reliable scientific and research databases were used to collect 

data, and for its analysis, Questionnaire and spss have been used. The statistical population of the research 

was the 10th district of Tehran and Briyank neighborhood.  

Findings and Conclusion: The results of the research show that if the quality of living in this 

neighborhood is improved through the improvement and renovation of dilapidated structures, it is possible to 

provide services and open and green spaces in the neighborhood and improve the residential role of the 

neighborhood. It increased the desirability of living conditions in it. If urban-scale functions and uses are 

established in the neighborhood, it will provide the grounds for more visits to the neighborhood and can 

provide the grounds for creating new jobs and economic prosperity in the neighborhood. The most important 

issue to get out of the existing conditions of the neighborhood, and succeed in urban regeneration in it, is to 

improve the socio-economic structure, and it goes without saying that without the involvement and 

participation of the residents, who are the most important and main groups facing the problems of this 

neighborhood. This issue will not go anywhere.  

 

Keywords: Urban regeneration, Sustainable development, Dilapidated fabric, Quality of life, Region 10, 
Tehran.  
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 داریپا توسعه به یابیدست یراستا در یشهر ینیبازآفر های اریمع نییتب

 0 تهران( 01 منطقه انکیبر حلهم :یمورد )مطالعه
 2 رنجبردار یحمدعلم ، 1 ینادر دیمجسید

 رانیا ن،هرات ب،غر تهران واحد یاسالم آزاد انشگاهد ،یشهرساز روهگ ،دانشیار .1
  رانیا ن،هرات ب،غر تهران واحد یاسالم آزاد انشگاهد ،یشهر ریزی رنامهب د،ارش ارشناسک .2

  11/47/1041ش: ریپذ خیتار 48/47/1041ت: افیدر خیتار
 

 دهیچک

 به منجر که ینحو به است ها شهر مشکالت حل یبرا کپارچهی و جامع یاستیس یشهر ینیبازآفر نکهیا به توجه اب ف:هد و نهیزم
 پژوهش از دفه د،شو می یشهر داریپا توسعه شدن فراهم جهینت در و شهروندان یزندگ تیفیک و یریپذ ستیز های شاخص یارتقا

  د.باش می (انکیبر )محله تهران ده منطقه یمورد نمونه با داریپا توسعه به یابیدست یراستا در یشهر ینیبازآفر های اریمع نییتب حاضر

 جهت که صورت نیا به گرفته انجام یدان می و یا کتابخانهی  هویش به و بوده یلیتحل و یفیتوص نوع از ژوهشپ :یبررس روش
 و پرسشنامه از زین آن لیتحل و هیتجز جهت و شده استفاده یپژوهش و یعلم معتبر های گاهیپاو  ت،قاالم ،ها کتاب از ها داده یآور جمع

spss ت.اس بوده انکیبر محله و تهران ده منطقه پژوهش یآمار امعهج ت.اس شده گرفته بهره  

 هاای  بافت ینوساز و یبهساز قیطر از محله نیا در سکونت تیفیک ارتقا صورت در دهد می نشان قیتحق جیتان :یریگ جهینت و ها افتهی
 تیا مطلوب و بخشاده  ارتقاا  را محله یمسکون نقش و آورد فراهم محله در را سبز و باز های فضا و خدمات تأمین نهیزم توان می ه،فرسود

 باه  شاتر یب مراجعاات  ناه یزم شوند مستقر محله در یشهر اسیمق با های یکاربر و ها ردعملک گرا د.دا شیافزا را آن در را یزندگ طیشرا
 از رفت برون یبرا مسأله نیهمترم .دینما فراهم محله در را یاقتصاد رونق و دیجد مشاغل جادیا نهیزم تواند می و آورده فراهم را محله

 بادون  که داستیپ ناگفته البته و باشد می یاقتصاد – یاجتماع اختارس هبودب ن،آ در یشهر ینیبازآفر در تیموفقو  ه،محل موجود طیشرا
 ییجاا  باه  راه مساأله  نیا ا د،هساتن  محلاه  نیا معضالت با مواجه های گروه ترین یاصل و ترین مهم که ساکنان دادن مشارکت و دخالت
  د.نخواه

 

 .تهران ده نطقهم ،یزندگ تیفیک ه،فرسود افتب ر،دایپا وسعهت ،یشهر ینیازآفرب :ها واژه دیکل
  

                                                           
1
 داریپا توسعه به یابیدست یراستا در یشهر ینیبازآفر های اریمع نییتبتحت عنوان  پایان نامه دوره کارشناسی ارشدمستخرج از  مقالهاین  

، غرب تهرانواحد  یدانشگاه آزاد اسالم یگروه شهرساز اولبه راهنمایی نویسنده  نویسنده دوم تهران( 14 منطقه انکیبر حلهم :یمورد )مطالعه

 .ستا تهران، ایران

 sm.naderi@yahoo.com نویسنده مسئول:  
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 مسأله انیب و مقدمه
 به مجاور های شهر و ها روستا مردم از یاریبس مهاجرت باعث یتکنولوژ توسعه و یصنعت انقالب گذشته های سال در

 که یطور به است نهاده ها شهر یمیقد و یخیتار هسته و بافت بر یتوجه قابل اتتأثیر و شده یشهر مراکز و ها تختیپا

 ه،فرسود و یمیقد های افتب .تاس ساخته فراهم را ها شهر یمرکز مناطق بیتخر تنهای در و یرسودگف ر،ییتغ نهیزم

 گرفتار یتکنولوژ محاصرة در امروز و اند افتهی نیتکو و گرفته شکل مدت یطوالن یزمانی  هدور در که هستند هایی افتب

 لیدل به امروزه یلو د،بودن یمراتب سلسله و یمنطق عملکرد یدارا زمان یمقتضا به گذشته در ها بافت نیا گرچها .اند شده

 به ییگو پاسخ رد ز،امرو یشهر یزندگ یبرا یضرور و هیاول خدمات و اتتأسیس فقدان و یفرسودگ موارد اکثر در و قدمت

 و یبوم ساکنان توسط ها بافت نیا هیتخل باعث خود امر نیمه .دباشن می یاساس های یینارسا دچار خود شهروندان های ازین

 و درآمد کم های قشر هاجرتم ن،آ تبع به و گشته شهر یرامونیپ ای دیجد های فضا سمت به آنان یسکونت حرکت و یمیقد

 .(7 ،1044 ن،همکارا و یشنگ) دگذار می یفزون به رو ها بافت نیا به ییروستا

 به و سازد می مختل را آن و شده یزندگ و اتیح انیجر افتادن خطر به باعث دار مسأله و فرسوده های بافت 

 مشکالت و مسائل رفع یپ در رو نیا زا .دشو می منجر یشهر بافت در تناسب عدم و تعادل دمع ،یسازمان بی ،یقوارگ بی

 مختلف های طرح زین یشهرساز نهیزم رد .دیگرد آغاز یهنر و یلسفف ،یعلم های نهیزم همه در یبازنگر شده جادیا

 به توجه گیری شکلی  هنیمز ه،شد مواجه شکست با عمل در متأسفانه که درآمدند اجرا به و شده مطرح یبهساز و ینوساز

 یشهر ینیبازآفر های کردیرو و ها استیس جادیا آن جهینت که نمودند فراهم را یشهر اقدامات و ها پروژه در یداریپا مسأله

 .تاس

 و بالقوه توان یریکارگ به قتیحق در و یشهر یزا درونی  هتوسع یراستا در است یکردیرو یشهر ینیازآفرب 

 یماهنگه ت،یجمع یکم و یفیک عیتوزی  هنحو در تعادل جادیا جهت در الشت ،یشهر های ریزی برنامه در موجود بالفعل

 کردیرو نیا .ممرد یاجتماع شیپو و مشارکت از استفاده تنهای در و یشهر فقر از زیگر و یاجتماع یزندگ های انیبن میان

 تیقابل که دارد می انیب را ها تیفعال از یعیوس فیط و دارد توجه شهر یطیمح و یجتماعا ،یاقتصاد تیوضع بهبود به

 سروکار یرقابت اقتصاد و یزندگ تیفیک جمله از تری عیوس مباحث با و دهد می بیتخر آستانه در مناطق به یدیجد ستیز

 .ددار

 مشتمل و یمل و ای هنطقم ،یشهر های اسیمق در یطیمح ستیز و یقتصادا ،یاجتماع ابعاد شامل یشهر ینیازآفرب 

 طیمح تیفیک ،یکالبد تحوالت و رییغت ،ییکمرواح ،یاجتماع تحوالت و رییغت ،یاقتصاد تحوالت و رییتغ ؛چون یاصول بر

 یبرا تالش در یشهر داریپا ینیبازآفر هیظرن ت،اس آن یداریپا بعد یشهر ینیبازآفر ابعاد زا .دباش می داریپا توسعه و ستیز

 تأمین یبرا یشهر درونی  هبالقو امکانات از نهیبه استفاده در یعس و،س کی از یشهری  هتوسع در داریپا یندیفرآ جادیا

 نیا به یاقتصاد رونق و یاجتماع اتیح بازگرداندن و میقد بافت ایاح بر را تیاولو گرید یسو از و دارد دیجد های ازین

 باشد می یمختلف های شاخص و های اریمع یدارا یشهر ینیبازآفر شد عنوان که مانگونهه ر،گید یسو زا .دده می ها بافت

 ییا گونه هب .دشو منجر ها بافت نیا ساکنان یزندگ تیوضع افتنی بهبود به تواند می ها شاخص نیا از کدام هر یبررس که

 از و آورده وجود به را ها آن یفرهنگ -یاجتماع و یکالبد اءیاح و حفظ نهیزم مراکز نیا یاجتماع و یاقتصاد اءیاح که

  .دخواهدکر یریجلوگ انیسودجو شده ریزی برنامه بیتخر و یعیطب بیتخر

 به منجر که ینحو به است ها شهر مشکالت حل یبرا کپارچهی و جامع یاستیس یشهر ینیبازآفر نکهیا به توجه اب

 .دشو می یشهر داریپا توسعه شدن فراهم جهینت در و شهروندان یزندگ تیفیک و یریپذ ستیز های شاخص یارتقا
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 یمورد نمونه با داریپا توسعه به یابیدست یراستا در یشهر ینیبازآفر های اریمع نییتب حاضر پژوهش از دفه 

 کهن و یمیقد اریبس مناطق از تهران ده منطقه ؛گرفته صورت مطالعات بقط .دباش می (انکیبر محله) تهران ده منطقه

 که است یهیدب .دباش می فرسوده بافت %23 از شیب یدارا و است داده یجا خود در را یادیز تیجمع که بوده تهران

 انمیز که انکیبر محله پژوهش نیا یمورد نمونه و منطقه نیا در یشهر ینیبازآفر های شاخص از کی هر نییتب و یبررس

 در یشهر ستمیس مختلف ابعاد در یداریپا جادیا به تواند می داده اختصاص خود به را منطقه نیا فرسوده بافت از یادیز

 اتیح دیتجد تنهای در و ینیبازآفر امر در مشارکت یراستا در یفرد اجتماعات یتوانمندساز به و شده منجر منطقه نیا

 های اریمع نییتب حاضر پژوهشی اصل هدف لحاظ نیدب .دشو منجر آن یداریپا و منطقه نیا فرسوده بافت در یاجتماع

 یاصل سؤال نیا به ییپاسخگو یپ در حاضر پژوهش ردد. باش می داریپا توسعه به یابی دست یراستا در یشهر ینیبازآفر

  ه:ک میهست

  ؟شود منجر یشهر داریپا توسعه به یترمؤثر نحو به تواند می منطقه نیا در یشهر ینیبازآفر از هایی شاخص چه 

 

 پژوهشی نظری مبان 
 هفرسود بافت

 یاصل کارکرد جیتدر به شهر یداخل های بافت از یاریسب ت،یجمع برنامه بدون و هیرو بی شیافزا با ریاخ های سال رد 

  (.9 ،1044 ،یاریبخت) اند شده لیتبد فرسوده بافت به یزندگ مناسب طیشرا رفتن نیب از با و اند داده دست از را خود

 دمع ،یالبدک یفرسودگ لیدل به هک دشو می گفته ها شهر یقانونی  همحدود از هایی عرصه به یشهری  هفرسود افتب

 ،یانکم ارزش از و بوده پذیر بیسآ ،یشهر های رساختیز و دماتخ ت،سایأست ه،سوار یدسترس از مناسب یبرخوردار

 رادر یخود به خود ینوساز انکما ،ها آن انکمال و نانکسا فقر لیدل هب ،ها بافت نیا .دبرخوردارن ینازل یاقتصاد و یطیحم

 (.17 ،1331 ن،همکارا و یبیحب) ندارند را آن در گذاری هیسرما یبرا ای هزیانگ گذاران هیرماس ز،ین و داشتهن :نتوا می واقع

 بلوک ای محدوده به یشهر فرسوده افتب ن،رایا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا مصوب های شاخص اساس بر نیمچنه

 اصالح ذال .دباش زدانهیر آن امالک و ریناپذ نفوذ آن عابرم ر،دایناپا آن های بنا درصد 24 از شیب که دشو می اطالق یشهر

 نمودن ستعدم ر،شه اتیح به ها آن مجدد بازگرداندن و مزبور های بافت یکالبد و یاجتماع -یاقتصاد ینیآفر باز و تیوضع

 توسعه تأکید مورد دیبا یشهر مسئوالن و رانیمد توجه کانون در ها آن دادن قرار و دیجد های هیسرما رشیپذ یبرا ها آن

 (.11، 1044 ،یشعبان)ردیگ قرار نابسامان و فرسوده های بافت ینیآفر باز و یوسازن ،یبهساز کردیرو با ها شهر یدرون

 گرفتار حاضر عصر یتکنولوژ محاصره در امروز و افتهی نیتکو و گرفته شکل یطوالن زمان ندیفرا در ها بافت نیا 

 لحاظ از امروز یلو د،بودن یمراتب سلسله و یمنطق عملکرد یدارا زمان یمقتضا به گذشته در ها بافت نیا گرچها .اند شده

 و افتهی کاهش آن در یشهروند های ارزش و (24 ،1331 ن،همکارا و یبیحب)بوده هایی کمبود دچار یعملکرد و یساختار

 یشماع) شود نمی برآورده ها آن یاساس های ازین و نداشته خاطر یمنیا و تیرضا خود محل در یزندگ طیشرا از آن ساکنان

  (.13 ،1390 ن،همکارا و

 ینیبازآفر

 منعطف ها شهر یخیتار و یمرکز های بافت یایاح و حفظ سمت به یشهر رانیمد و متخصصان توجه که یزمان زا 

 استفاده مورد امروزه که ها  کردیرو نیا نیمهمتر زا .تاس  شده نییبت ا،راست نیا در یمتعدد های کردیرو و اتیظرن ه،دیگرد

  (.34 ،1041 ا،ین بزرگ) است یشهر فرسوده های بافت ینیازآفرب د،ریگ  می قرار

 فیتعر در نیهمچن و بوده کردن رشد نو زا ن،شد اءیحا ن،دیبخش دوباره انج ن،کرد اءیاح یمعنا به ینیبازآفر اژهو

 قرارگرفته ینابود معرض در که باشد می زنده تیتمام کی از یخشب ،یعیطب دیبازتول یمعنا به که دشو می گفته عبارت نیا
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 دیجد یمعادل عنوان به یحدود تا ابتدا واژه نیا یشهر حفاظت و مرمت حوزه در .(22 ،1391 ن،همکارا و یلطف) است

 یمنف تبعات و مختصات مقابل در واژه نیا جیتدر به یلو د،نبو ای هتازی  هواژ خود و رفت می کار به Renewal یبرا

 .(30، 1392 ن،همکارا و بیعندل) کرد دایپ یمثبت ییمعنا ارب ،یشهر ینوساز

 یشهرساز اتیادب عرصه در یشهر ینوساز یبرا ینیگزیجا عنوان هب ،1992 از پس ای هگسترد شکل به واژه نیا 

 و ها روزآ د،مقاص از فراتر یگام«یشهر ینیبازآفر»کردیرو راستا نیا رد (.13،1393 ن،همکارا و ینیبحر) افتی انیجر

 ،یقتصادا ،یاجتماع ابعاد همه گرفتن نظر در با و است «یشهر یبهساز»و«یشهر توسعه» ،«یشهر ینوساز» های دستاورد

 .(21 ،1044 ،یرحمان) .ددار داریوپا کپارچهی و جامع یگاهن ت،باف به یطیمح ستیز و یالبدک

 یبهساز قیطر از یشهر فرسوده های بافت یفرسودگ مشکالت حل دنبال به یشهر فرسوده بافت تیریمد ینیبازآفر 

 فرسوده های بافت های ساختار و مصالح ییایمیش طیشرا صالحا ب،مناس های گذاری استیس ،یمردم های مشارکت لهیوس به

 ن،همکارا و یابریض)گردد می قلمداد یمهم عوامل از فرسوده بافت ینیآفر باز و ایاح در ارکان نیا سه هر هک .تاس

1041،14). 

 بهبود نهیزم که یشهر مسائل حل در گذارتأثیر اقدامات مجموعه و کپارچهی ع،جام ای هبرنام عنوان به ینیبازآفر 

 Roberts et) کند فراهم را فرسوده منطقه یطیمح ستیز و یجتماعا ،یالبدک ،یاقتصاد طیشرا در داریپا

al,2000,105) تاس شده فیتعر. 

 مخاطرات تیریمد و مرمت) یکالبد بعد در یوبازساز ینیازآفرب ،یشهر های بافت در داخلهم د،کریرو نیا یاصل بزارا 

 ها رزوآ د،مقاص از فراتر یامگ م،مفهو نیا (.02 ،1391 ن،همکارا و یاریز)است شهر اجتماع یتوانمندساز(یاجتماع بعد در و

 (.31،1393 ن،همکارا و رابرتز) است بوده یشهر سازی اززندهب ،یشهر یوسازن ،یشهر توسعه های دستاورد و

 گرفته قرار استفاده مورد و شده ریتفس مختلف های وهیش هب ر،کشو هر یافتگی توسعه سطح به ستهب م،مفهو نیا 

 محروم مناطق یبهساز قیطر از یشهر یفرسودگ مشکالت حل دنبال به یکل طور به اما (19،1391 ا،انیآر و انینور) است

 مباحث با لکهب ت،سین متروکه مناطق سازی زنده باز دنبال به تنها کردیرو نیا .تشهرهاس در اضمحالل حال در و

 د،کنن می یزندگ نیرنشیفق محالت در که یکسان یبرا خصوص به یزندگ تیفیک و یرقابت اقتصاد همچون تری گسترده

  (.32 ،1339 ن،همکارا و احمد پور) دارد روکارس

 یشهر ینیبازآفر افتیره یاصل عناصر

 یبرا ای یهپا و داده لیتشک را یشهر ینیبازآفر افتیره مثلث ضلع هس ،یداریپا و یراهبرد ریزی رنامهب ت،شارکم 

 ،یسازمان نیب شارکتم ،یمردم مشارکت شامل) شارکتم ر،گید عبارت هب .دکنن می فراهم یشهر ینیبازآفر در اقدام

 شکلم ،یشهر افت و یفرسودگ با مقابله شامل) یراهبرد ریزی رنامهب ،(نفعانیذ ریسا و مردم و ها سازمان نیب شارکتم

 یداریپا و یطیمح و یجتماعا ،یاقتصاد یداریپا شامل) یداریپا اهداف به توجه و (نفعانیذ تمام ساختن ریدرگ و ییگشا

 (.20 ،1391 ن،همکارا و انینور) دهند می لیتشک را یشهر ینیبازآفر افتیره یاصل عناصر(ریزی برنامه عمل

 و یمل و ای هنطقم ،یشهر های اسیمق در یطیمح ستیز و یقتصادا ،یاجتماع ابعاد شامل یشهر ینیآفر باز ندیرآف 

 طیمح تیفیک ،یکالبد تحوالت و رییغت ،ییکمرواح ،یاجتماع تحوالت و رییغت ،یاقتصاد تحوالت و رییتغ اصول بر مشتمل

 صورت یطیمح ستیز و یجتماعا ،یاقتصاد های لیحلت ،یشهر ینیبازآفر ندیفرآ در باشد می داریپا توسعه و ستیز

 ع،مناب بودن دسترس رد د،موجو های راهبرد لیقب از رییتغ یداخل های محرک شامل ها ادهد د،نیفرآ نیا رد .دریگ می

 اسیمق در ها لیتحل شامل یشهر منطقه خاص های یژگیو ؛گران تیهدا و هبرانر ت،مشارک تیضعو ن،یساکن حاتیرجت

 های محرک ؛ندهیآ ملزومات و ها ازین و خاص های آرمان و هدافا د،موجو های برنامه و ها استیس ،ها محله های یژگیو ،یشهر
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 یروجخ .دباشن می بیرق های شهر های اهبردر ،یفرامل و یمل های استیس د،اقتصا در کالن های انیرج :دمانن رییتغ یخارج

 و یطیمح ستیز قداماتا ،یاقتصاد وسعهت ،ای همحل های استیس ،یکالبد ابعاد شامل مختلف ابعاد در مذکور ندیفرا

  (. 13 ،1339 ن،همکارا و احمد پور) باشد می ای همحل استیس

 

 
 .(11 ،1321ن، همکارا و یآباد ی)زنگیشهر فرسوده بافت ینیبازآفرهای  رح. ط1 شکل

 

 ردایپا توسعه

 توجه وردم د،خو های ازین تأمین در ندهیآ نسل های ییتوانا به زدن بیآس بدون را یفعل های ازین رفع داریپا وسعهت 

 و خود جامعه بهبود متیق به یفعل نسل که کرد قبول یاخالق و یانسان نظر از توان نمی که است امیپ نیا دربردارنده و دارد

 از و سازد وارد یآت های نسل هیسرما بر یریناپذ جبران خسارت خود یزندگ یباال های استاندارد به دنیرس و رفاه یبرا

  .دآور بعمل نامحدود های استفاده ها آن

 رفع هتج م،کترا سطوح و نیزم یاربرک در راتییتغ یمعن به توان می ار ،ییفضا مفهوم یک عنوان به یشهر توسعه

 داریپا یزمان یا توسعه نینچ .درک فیعرت ه،ریغ و غذا و فراغت وقاتا ل،نق و ملح ن،کمس نهیزم در شهر نانکسا های ازین

 یراضا م،سال یدنیآشام بآ ،کپا یهوا) یزندگ و ونتکس قابل یطیمح ستیز نظر از یهرش ن،زما طول رد ه،ک بود خواهد

 و یفن راتییتغ با بتوان دیبا یشهر یاقتصاد) بادوام یاقتصاد نظر زا ،(رهیغ و یآلودگ بدون ینیرزمیز و یسطح های آب و

 یاتیمال بار یک با را نانشکسا استطاعت حد در و مناسب نکمس و شود هماهنگ اش یا هیپا مشاغل حفظ جهت یصنعت

 یشهروند احساس و یاجتماع یمبستگه ن،یزم یاربرک های الگو) همبسته یاجتماع نظر از و (.دینما نیتأم عادالنه سرانه

 خود وقت و تالش و ندک یحت را حساسا د،نک هیته مناسب رپناهس د،آور دست به عادالنه یآمد در بتواند انسان هک باشد

 با دیاب ،یطیمح ستیز نظر از یزندگ قابل یشهر و یقو یشهر اقتصاد یک اختس .دینما شهر ریتصو از حفاظت وقف را

 تا داده هم دست در ستد ن،آ نترلک و شهر اداره نینو الکاش ارائه و موجود یاجتماع های گروه حفظ هدف به ییها تالش

 .دننک حفظ را یاجتماع انسجام و یهمبستگ بتوانند

 رب ،یبیترک های یکاربر دهیا ارائه اب ر،شه بافت مجدد فیتعر بر الوهع ،یشهر داریپا توسعه دیجد میمفاه در"

 عنوان به فشرده شهر حل راه نینابراب .دشو می تأکید ردیبگ صورت شهر موجود های مرز داخل در دیبا که یبعد های توسعه

 و کایآمر متحده االتیا در شتریب ) یفعل کریپ و در بی و گسترده های حومه تز یآنت و داریپا توسعه به دنیرس یبرا ای هلیوس

 :1393 ن،همکارا و یمرصوص ) است مطرح ( آمده وجود به ییکایآمر یالگو از دیتقل در که سوم جهان های کشور یبرخ

33 .)  
 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
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 (16 ،1320ن، همکارا و سجادزاده) داریپا توسعه کردیرو با یشهر ینیبازآفر های اریع. م2 شکل

 

 پژوهش نهیشیپ
 یراستا در داریپا ینیبازآفر های اریمع و اصول یریپذ تحقق یابیارز عنوان با یپژوهش در (1044) همکاران و کهربا

 و اصول تحقق انمیز یبررس به رشت( شهر یمرکز-یخیتار افتب :یپژوه )مورد یخیتار بافت داریپا توسعه و یزیر برنامه

 صلا ،ینیبازآفر اقدامات از پس که داد نشان جیتان . .اند پرداخته رشت یخیتار -یمرکز بافت در داریپا ینیبازآفر های اریمع

 یندمحوریفرآ و ینگر جامع اصول و دارد داریپا ینیبازآفر های اریمع و اصول میان در یمطلوب نسبتاً طیشرا ییمبنا اجتماع

 به ییمبنا اجتماع و ینگر جامع صولا های اریمع از یبرخ نیمچنه ت.اس شده یابیارز مطلوب میانگین از تر نییپا بیترت به

 یراستا در و ندارد یمطلوب تیوضع یقانون یحقوق های اریمع و یمحور ندیفرآ اصل و شده گرفته نظر در یبعد تک صورت

  ت.اس نبوده یشهر داریپا توسعه به یابیدست

 با ها شهر فرسوده و یمیقد های بافت یسامانده در ینیبازآفر راهبرد نقش یبررس عنوان با یپژوهش در (1399)یمحمد

 یابیارز و یبررس دنبال به حاضر پژوهش نموده عنوان لیاردب شهر بانیغر حلهم :یمورد مطالعه داریپا توسعه کردیرو

 شیفزاا ،یخدمات مراتب سلسله جادیا با یسرزندگ و رکتح جهت رد ل،یاردب شهر بانیغر یمیقد محله ینیبازآفر

 بر بانیغر محله ینیبازآفر دهد می نشان یو پژوهش جیتان د.باش می یمحل تیامن و یمنیا یارتقا و یطیمح های تیفیک

 میانگین از کمتر یطیمح تیفیک ریمتغ میانگین ماا ت.اس مؤثر کامالً آن یاقتصاد و یجتماعا ،یکالبد مشکالت کاهش

  ت.اس نبوده مؤثر چندان آن یطیمح تیفیک مشکالت کاهش بر بانیغر محله ینیبازآفر گفت توان می و بوده ینظر

 متن در انیبن دانش یشهر وسعهت ش:بخ اتیح و داریپا ای هتوسع عنوان با یپژوهش در (1393) همکاران و پرسته

 جهت اندازی چشمو  ه،پرداخت انیبن دانش یشهر توسعه کردیرو ینیبازب به مقاله نیا در نمودند عنوان یشهر ینیبازآفر

 دبخشینو و داده قرار خطاب مورد را یشهر ینیبازآفر ابعاد که ؛دگرد می ارائه خالق انیبن دانش یشهر توسعه به یابیدست

 برنامه کی ارائه به نیهمچن مقاله نیا د.باش می مستحکم داریپا یشهر توسعه جادیا هدف با نگر کل و جامع بینی پیش کی

 مستحکم و داریپا یشهر عهتوس به آن ادامه در و یشهر ینیبازآفر متن در انیبن دانش یشهر توسعه یبرا کننده بینی پیش

 هب ،یداریپا مفهوم در یمهم نقش تواند می و بوده انیبن دانش یشهر توسعه یبرا یعمل راهبرد کی عنوان به که ؛پردازد می

  د.اشب ه،خالقان انداز چشم کی جادیا واسطه
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 یاستراتژ تیریمد یابیرزا گ:فرهن تیهدا تحت یشهر یبازساز یاستراتژ عنوان با یپژوهش در (2419) همکاران و چو

 یشهر ینیبازآفر های بنگاه تیریمد های یاستراتژ نمودند عنوان پهیتا شهر در یشهر ینیبازآفر های بنگاه عملکرد و

 توسط ینیشهرنش ارتقاء به مربوط یدیکل عوامل ییشناسا و یاستگذاریس عملکرد بهبود یبرا یمرجع عنوان به تواند می

 دولت یبرا یمرجع و راهنما عنوان به تواند می مطالعات جیتان ن،یا بر الوهع د.شو ارائه و یبررس جهان سراسر در ها دولت

 ل،حا نیا اب د.ریگ قرار استفاده مورد مربوطه های پژوهش و یشهر ینیبازآفر ندهیآ های استیس یارتقا جهت وانیتا

 به هنوز ها LBSN قیطر از دانه خوب محدوده اسیمق در یشهر ینیبازآفر به رسانی اطالع یبرا یشناخت روش ارچوبچ

 یبرا روش کی ارائه با را دانش شکاف قیتحق نیا ت.اس آن تحقق دنبال به قیتحق نیا که است فتادهین جا گسترده طور

 یتک اطالعات ریتفس و لیتحل و هیجزت ش،پرداز شیپ شامل که یشهر ینیزآفربا یبرا یشهر فرصت های فضا ییشناسا

LBSN د.ده می پوشش است  

 نیچ در یشهر یبازساز روند رکد :گذار حال در تیمالک حقوق میرژ عنوان با یپژوهش (در2419همکاران) و یل ژوان

 به یشهر ینیبازآفر یبرا مؤثر تیمالک حقوق میرژ که کند می استدالل مطالعه نیا نمودند عنوان گوانگژو یمورد مطالعه -

 وحقوق ندینما عمل هم موازات به انتقال و طاخ ش،یآزما های ندیآفر است الزم رایز ت،اس شده لیتبد یمواز روش کی

 از بازار های روین اثر با و نیزم کاربران توسط جیتدر به است شده داده اختصاص مختلف گرانیباز به ابتدا در که یاتیعمل

 و مختلف های نهیزم در ینیبازآفر به دهد می نشان قیتحق نیا د.شو ایاح« گذار حال در تیمالک حقوق میرژ» قیطر

  .دابی اختصاص یشتریب توجه دیبا نهیزم نیا در مختلف سهامداران نیب تعامالت نیهمچن

 یشهر طیمح کی در یشهر یبازساز های برنامه ییفضا یایمزا یابیارز عنوان با یپژوهش در (2413همکاران) و روزا

 مناطق یایمزا ییفضا گیری اندازه یبرا یروش مقاله نیا در نمودند عنوان ایتالیا ا،یکاتان در یمورد طالعهم :پذیر بیآس اریبس

 نیزم از استفاده تنوع و یدسترس شیفزاا ،ای هلرز خطرات اهشک انندم ،یرشه و یطیمح عوامل به توجه با ریدپذیتجد

 طور به که است مختلف ییایجغراف های واحد در شده محاسبه ییفضا های شاخص از استفاده با جنبه ره ت.اس شده ارائه

 جیتان د.کن درک را همزمان اطقمن از یتعداد و مجدد یبازساز منطقه کی اثرات بتواند تا ابدی می شیافزا اندازه در وستهیپ

 تعداد یحت و داد گسترش شهر با مرتبط مربوطه های بخش به یبازساز مناطق از توان می را مثبت یایمزا که دهد می نشان

 .دکنن جادیا را مربوطه یایمزا توانند می یبازساز مناطق از یمحدود

 

  مطالعه مورد هدمحدو یمعرف
 به شمال سمت از که است شده واقع تهران یشهردار 14 منطقه 1 هیناح در یشهر ماتیتقس نظر از انکیبر محله

 و وشخ ،یدعوت های ابانیخ به زین غرب یسو از و نیقزو ابانیخ به جنوب زا ب،نوا بزرگراه به شرق زا ل،یکم ابانیخ

 زا ،(17 منطقه) یبلوارساز محله با جنوب زا ،یجنوب لیسلسب محله با شمال از محله نیا .دگرد می یمنته عرب محمود

 محله یارتباط انیشر نیتر یصلا .تاس جوار هم و هیهمسا چنار هفت محله با غرب از و (11 منطقه) خرمشهر محله با شرق

 مجاز محبوب و یفدرص ک،انیبر های ابانیخ یعنی محله مهم یارتباط های انیشر قیطر از که باشد می یصفو نواب بزرگراه

  ت.اس هکتار 7/31 محله نیا یکنون ساحتم .دگرد می هموار بزرگراه نیا به محله ارتباط امکان
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 .(1041 :گاننگارند) تهران شهر ده منطقه در انکیبر محله تیموقع نقشه -3 شکل

 

  
.(1041 :گاننگارند)انکیبر محله از ییها نما -0 شکل  

 

 باغات یعنی محله یمیقد یکاربر یواگذار آن رأس در و یشهر یاجتماع - یاقتصاد های ییایپو و ها ندیفرآ با مطابق

 نیتر عمده درصد 12 با یمسکون یکاربر با بافت و داده شکل رییتغ یکاربر کوچک قطعات با حلهم ،یکشاورز های یکاربر و

 نظر نیا از که است هکتار در نفر 337 با برابر محله نیا در ناخالص راکمت .دان داده اختصاص خود به محله در را یکاربر

 باشد می هکتار 13 انکیبر محله هاییکاربر مساحت جموعم .دیآ می حساب به تهران شهر های محله نیتر تراکم پر از یکی

 یفضا به متعلق مساحت نیشتریب یمسکون از عدب .ددار تعلق یمسکون یکاربر به درصد 12 معادل آن هکتار 01 حدود که

  .دشو می شامل را محله کل مساحت از درصد 1 که باشد می سبز
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 محله فرسوده بافت

 یکالبد یمنیا نظر از که اند داده شکل فرسوده های بافت را محله موجود های بافت از درصد 22 فرسوده بافت نظر از

 شیافزا ازمندین آن یباال اریبس تراکم همراه به محله فرسوده بافت زین یکیتراف نظر زا .تاس شده آورده بر یفیضع حد در

 های ینگران از یکی تهران شهر و منطقه در نیسنگ تلفات احتمال و لرزه نیزم طرخ .«است نگیپارک تعداد و معابر شبکه

  .تاس بوده گذشته های سال طول در یشهر متخصصان عمده

 .تاس بوده آن های ساختمان یداریپا و دوام یابیرزا ن،تهرا در یشهر فرسوده بافت ییشناسا مهم های اریمع از یکی

 از که اند بوده طبقه دو عمدتاً و اسکلت مهین ای و اسکلت فاقد محله های بنا درصد 79 مجموع در موجود های داده راساسب

 آهن ریت از استفاده با یضرب طاق نوع از ها سقف و آن عام مفهوم به اسکلت فاقد ها ساختمان مجموع از درصد 22 میان نیا

 تهران شهر یمیقد محالت های ساختمان همه در باًیتقر یژگیو نیا .دان نشسته یآجر های وارید یرو ساده قیطر به آجر و

 برابر در مقاوم عناصر فاقد شهر های بنا درصد 74 تا 12 حدود مجموع در گفت توان می که یا گونه به دشو می مشاهده

  .دهستن لرزه نیزم

 

  پژوهش یشناس روش

 در واقع انکیبر محله ساکنان حاضر پژوهش یآمار امعهج د.باش می یشیمایپ – یلیتحل و یفیتوص حاضر پژوهش روش

 ،ها کتاب از استفاده با یدان می و ییا کتابخانه قیطر دو از زین آن ازین مورد طالعاتا د.باشن می تهران شهر ده منطقه

 ژهیو به تهران ده منطقه پژوهش نیا لمروق د.ش خواهد یآور جمع GIS و مهپرسشنا و مصاحبه و سنادا ،ها نامه پایان ت،قاالم

 نفر 330 یتصادف یریگ نمونه قیطر از و شد استفاده رانکوک فرمول از نمونه حجم نییتع یراب د.باش می انکیبر محله

 افزار نرم در یآمار های آزمون از دهاستفا با ها ادهد ت.اس شده عیتوز آنان نیب نامه پرسش و شده انتخاب یآمار جامعه عنوان به

SPSSد.گرفتن قرار لیتحل مورد ونیرگرس و یمبستگه ب،یضرا آزمون و  

 

 ها افتهی لیتحل
 قیتحق های ریمتغ بودن نرمال آزمون

 یآمار صفر فرض نیبنابرا باشند می 4042 از شتریب ش،پژوه های ریمتغ یدار یمعن سطح بیضرا 1 جدول به توجه با

  .دباشن می نرمال عیتوز یدارا پژوهش ریمتغ همه و گردد می دیتائ هست موردنظر نرمال عیتوز که

 

 پژوهش های ریمتغ بودن نرمال زمونآ. 1 جدول

 ها داده توزبع یدار یمعن سطح ریمتغ

 نرمال 40411 یفرهنگ -یاجتماع

 نرمال 40472 یاقتصاد

 نرمال 40431 ستیز طیمح

 نرمال 40423 ییفضا -یکالبد

 نرمال 40427 داریپا توسعه

 .(1041 ،گاننگارند طالعاتم ع،منب)
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 پژوهش های هیفرض آزمون

  .ددار تأثیر انکیبر محله داریپا توسعه بر یفرهنگ – یاجتماع اخصش :لاو هیفرض

 
 اول هیفرض های ریمتغ رسونیپ یهمبستگ زمون. آ2 جدول

 داریپا توسعه

 یآمار بیضرا یهمبستگ بیضر یدار یمعن سطح

 یفرهنگ – یاجتماع شاخص 40231 4044

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 

 مورد یپاسخگو 330 نیب در که است آن از یحاک ها ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون از آمده بدست جینتا

 آمده بدست یدار یمعن سطح که آنجا از 0 باشد می %92 یدار یمعن سطح با 40231 با برابر یهمبستگ بیضر مطالعه

(Sig0) یاصل هیفرض و رد یآمار صفر هیفرض جهینت در میدار خود یآمار صفر فرض رد یبرا یکاف مدارک است %2 کمتراز 

 یمعن یهمبستگ رابطه (0داریپا توسعه و یفرهنگ – یاجتماع شاخص) پژوهش های ریمتغ نیب :نیبنابرا 0گردد می تأیید

  .ددار وجود یدار

 اول هیفرض ونیرگرس آزمون .3 جدول

 داریپا توسعه

 یآمار بیضرا نییتع بیضر یونیرگرس بیضر یدار یمعن سطح

 یفرهنگ – یاجتماع شاخص 40237 40231 4044

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 

 توان می که وابسته ریمتغ در پذیری رییتغ انمیز یعنی باشد یم40237 با برابر زین نییتع بیرض :باال جدول مطابق

 باشد می 40231 با برابر بتا شده استاندارد بیضر نیمچنه .دباش می واحد 40237با برابر داد حیتوض را آن ونیرگرس لهیبوس

 برابر (داریپا توسعه) وابسته ریمتغ راتییتغ 0 (یفرهنگ – یاجتماع شاخص) مستقل ریمتغ در رییتغ واحد کی یبازار یعنی

 0است دار یمعن گذاری تأثیر نیا %2 از (Sig) یدار یمعن سطح بودن کوچکتر به توجه با که باشد می واحد40231 با

  :نیبنابرا

  .ددار تأثیر انکیبر محله داریپا توسعه بر یفرهنگ – یاجتماع شاخص

 

 اول هیفرض بیضرا جدول .0 جدول

 مدل
 استاندارد بیضرا استاندارد ریغ بیضرا

t 
Si g . 

B استاندارد بیضر انحراف Bet a 

 .444 30324  .171 10213 ثابت 1

 .444 120049 .231 .403 .292 داریپا توسعه

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 

 ریمتغ در رییتغ واحد کی یبازار یعنی باشد می 40231 با برابر بتا شده استاندارد بیرض ب،یضرا جدول مطابق 

 واحد 40231 با برابر انکیبر محله در داریپا توسعه به یابیدست وابسته ریمتغ راتییغت ،یفرهنگ یاجتماع شاخص مستقل
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 نچهآ .ددار یدار یمعن تأثیر محله در داریپا توسعه به یابیدست بر یفرهنگ یاجتماع های شاخص وسعهت ن،ینابراب .دباش می

 ت،قدر مختلف های ساختار اراده و خواست محصول دشو می دهید جوامع در داریناپا ای داریپا توسعه عنوان به امروزه که

 و نیمهمتر از یکی عنوان به تواند می ،یاجتماع یداریپا بعادا ر،گید گفته هب .رود می شمار به جامعه در فرهنگ و قتصادا

 تنوع و یدگیچیپ ،یستردگگ ،یطرف زا .دشو محسوب یشهر هاییگذاراستیس و هایزیربرنامه در ابزار نیتر یدیکل

 در ها آن عملکرد و نقش برحسب هاشاخص نیا تا کند می جابیا برجامعه ها آن نقش و یاجتماع یداریپا هایشاخص

 در یفرهنگ و یاجتماع عوامل تأثیر که گرفت جهینت توان می نینابراب .دشون لیتحل و هیتجز و یبنددسته مختلف هایگروه

  .تاس مؤثر و مهم اریبس و داشته یهیبد ینقش داریپا توسعه یبرقرار

 

 .دارد تأثیر انکیبر محله داریپا توسعه بر یاقتصاد اخصش :مدو هیفرض
 

 دوم هیفرض یهمبستگ آزمون .2 جدول

 داریپا توسعه

 یآمار بیضرا یهمبستگ بیضر یداری معن سطح

 یاقتصاد شاخص 40371 4044

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 

 یپاسخگو 330 نیب در که است آن از یحاک ها ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون از آمده بدست جینتا

 آمده بدست یدار یمعن سطح که آنجا زا د،باش می %92 یدار یمعن سطح با 40371 با برابر یهمبستگ بیضر مطالعه مورد

(Sig0) یاصل هیفرض و رد یآمار صفر هیفرض جهینت در میدار خود یآمار صفر فرض رد یبرا یکاف مدارک است %2 کمتراز 

 وجود یدار یمعن یهمبستگ رابطه (0داریپا توسعه و یاقتصاد شاخص) پژوهش های ریمتغ نیب :نیبنابرا 0گردد می تأیید

  .ددار

 دوم هیفرض ونیرگرس آزمون .7 جدول

 داریپا توسعه

 یآمار بیضرا نییتع بیضر یونیرگرس بیضر یداری معن سطح

 یاقتصاد شاخص 40133 40371 4044

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 

 توان می که وابسته ریمتغ در پذیری رییتغ انمیز یعنی باشد می 40133 با برابر زین نییتع بیرض :باال جدول مطابق

 باشد می 40371 با برابر بتا شده استاندارد بیضر نیمچنه .دباش می واحد 40133 با برابر داد حیتوض را آن ونیرگرس لهیبوس

 40371 با برابر (داریپا توسعه) وابسته ریمتغ راتییغت ،(یاقتصاد شاخص) مستقل ریمتغ در رییتغ واحد کی یبازار یعنی

  :نینابراب ت،اس دار یمعن گذاری تأثیر نیا %2 از (Sig) یدار یمعن سطح بودن کوچکتر به توجه با که باشد می واحد

 ل،تکف ارب ،یکاریب نرخ همچون یاقتصاد های اخصش .ددار تأثیر انکیبر محله داریپا توسعه بر یاقتصاد شاخص

 رشد نهیزم یهمگ ... و نیزم و ساختمان مالک های خانوار رصدد ت،صنع و یکشاورز بخش در فعال تیجمع رصدد

 یاقتصاد شاخص رو نیا زا .دینما می فراهم را داریپا توسعه به یابیدست تنهای در و یزندگ تیفیک االرفتنب ،یاقتصاد

 شاخص قیطر از بلکه دهد می قرار تأثیر تحت را محله یداریپا ماًیمستق تنها نه رایز .ددار محله یداریپا بر را تأثیر نیشتریب

  .دده می قرار تأثیر تحت را محله یداریپا میمستق ریغ طور به یخدمات و یکالبد
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  .ددار تأثیر انکیبر محله داریپا توسعه بر ستیز طیمح اخصش :مسو هیفرض
 

 سوم هیفرض یهمبستگ آزمون .6 جدول

 داریپا توسعه

 یآمار بیضرا یهمبستگ بیضر یداری معن سطح

 ستیز طیمح شاخص 40309 4044

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 

 مورد یپاسخگو 330 نیب در که است آن از یحاک ها ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون از آمده بدست جینتا

 آمده بدست یدار یمعن سطح که آنجا از 0 باشد می %92 یدار یمعن سطح با 40309 با برابر یهمبستگ بیضر مطالعه

(Sig 0) هیفرض و رد یآمار صفر هیفرض جهینت در میدار خود یآمار صفر فرض رد یبرا یکاف مدارک است %2 کمتراز 

 یدار یمعن یهمبستگ ابطهر ،(داریپا توسعه و ستیز طیمح شاخص) پژوهش های ریمتغ نیب :نینابراب د،گرد می تأیید یاصل

  .ددار وجود

 سوم هیفرض ونیرگرس آزمون .8 جدول

 داریپا توسعه

 یآمار بیضرا نییتع بیضر یونیرگرس بیضر یداری معن سطح

 ستیز طیمح شاخص 40122 40309 4044

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 

 توان می که وابسته ریمتغ در پذیری رییتغ انمیز یعنی باشد می 40122 با برابر زین نییتع بیرض :باال جدول مطابق

 باشد می 40309 با برابر بتا شده استاندارد بیضر نیمچنه .دباش می واحد 40122 با برابر داد حیتوض را آن ونیرگرس لهیبوس

 (داریپا توسعه گیری شکل) وابسته ریمتغ راتییتغ (0ستیز طیمح شاخص) مستقل ریمتغ در رییتغ واحد کی یبازار یعنی

 ت،اس دار یمعن گذاری تأثیر نیا %2 از (Sig) یدار یمعن سطح بودن کوچکتر به توجه با هک .دباش می واحد 40309 با برابر

  .ددار یدار یمعن تأثیر انکیبر محله داریپا توسعه بر ستیز طیمح شاخص :نینابراب

 رایز ت،اس ندهیآ های نسل به یطیمح ستیز ای یجتماعا ،یاقتصاد های بیآس لیتحم عدم یمعنا به داریپا توسعه

 فشار باعث هک است مربوط تیجمع رشد و قرف ن،نامتواز توسعه هب ،یزندگ و بقا به مربوط یبحران مسائل از ارىیبس

 یلودگآ ک،خا یلودگآ ا،صد یآلودگ همچون یطیمح ستیز های شاخص رو نیا زا .دگرد می زین عىیطب منابع بر سابقه بی

 داریپا توسعه به یابیدست جهت به ها آن کاهش جهت در تالش و یشهر های پسماند یآلودگ و یصنعت یآلودگ و ب،آ

 در یزندگ و است ریناپذ یجدائ یعیطب های طیمح و شهر وندیپ که ای هگون هب .تاس افتهی یادیز تیاهم یطیمح ستیز

  .دباش گرفته انجام یخوب به آن ستیز طیمح نیتاًم که است یشهر در کردن یزندگ یمعن به تیفیک با طیمح کی
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 .ددار تأثیر انکیبر محله داریپا توسعه بر ییفضا - یکالبد اخصش :مچهار هیفرض

 

 چهارم هیفرض یهمبستگ رابطه آزمون .2جدول

 داریپا توسعه

 یآمار بیضرا یهمبستگ بیضر یداری معن سطح

 ییفضا -ی کالبد 40101 4044

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 

 یپاسخگو 330 نیب در که است آن از یحاک ها ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون از آمده بدست جینتا

 آمده بدست یدار یمعن سطح که آنجا از 0 باشد می %92 یدار یمعن سطح با 40101 با برابر یهمبستگ بیضر مطالعه مورد

(Sig 0) هیفرض و رد یآمار صفر هیفرض جهینت در میدار خود یآمار صفر فرض رد یبرا یکاف مدارک است %2 کمتراز 

 یمعن یهمبستگ رابطه (0داریپا توسعه و ییفضا - یکالبد شاخص) پژوهش های ریمتغ نیب :نیبنابرا 0گردد می تأیید یاصل

  .ددار وجود یدار

 چهارم هیفرض ونیرگرس آزمون .14 جدول

 داریپا توسعه

 یآمار بیضرا نییتع بیضر یونیرگرس بیضر یداری معن سطح

 ییفضا -ی کالبد شاخص 40122 40309 4044

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 
 

 توان می که وابسته ریمتغ در پذیری رییتغ انمیز یعنی باشد می 40122 با برابر زین نییتع بیرض :باال جدول مطابق

 باشد می 40101 با برابر بتا شده استاندارد بیضر نیمچنه .دباش می واحد 40122 با برابر داد حیتوض را آن ونیرگرس لهیبوس

 با برابر (داریپا توسعه گیری شکل) وابسته ریمتغ راتییتغ (0ییفضا - یکالبد) مستقل ریمتغ در رییتغ واحد کی یبازار یعنی

 ت،اس دار یمعن گذاری تأثیر نیا %2 از (Sig) یدار یمعن سطح بودن کوچکتر به توجه با هک .دباش می واحد 40101

  .ددار یدار یمعن تأثیر انکیبر محله داریپا توسعه بر ییفضا - یکالبد شاخص :نینابراب

 ا،بن افتب ا،بن مرع ا،بن مساحت چون یموارد رایز هستند یشهر ینیبازآفر ریناپذ ییجدا بخش یکالبد های همؤلف

 رندیگ می بر در را ... و محله یفضا ییبایز و یزگیاکپ ن،آ نقل و حمل تیضعو ه،محل معابر شبکه و ها راه تیضعو ،یسترسد

 به دنیرس جهینت در و یزندگ تیفیک سنجش جهت محله کی بافت در که هستند یمسائل نیمهمتر از موارد نیای  ههم و

 های تیفعال نیتأم و یمعان جادیا با طیمح یکالبد های یژگیو .درنیگ می قرار لیتحل و یابیارز مورد آن در داریپا توسعه

 تعامالت و یفرد های تیفعال انجام امکان و داص ا،دم مانند طیمح ریمتغ های یژگیو از یتمندیرضا با فضا رد ص،خــا

 و ریتعم نهیزم ها بافت نیا ینیازآفرب .دیآ می وجــود به ها فرم و ناسباتت د،ابعا مانند طیمح یستایا عناصر توسط یاجتماع

 دهـدهن انـنش که( ساختمانها) دهــش اختهــس ىــفیزیک یطــمح در ونىــدگرگ و یشهری  هکهن و فرسوده بافت مرمت

 آن ینوساز موجبات یعبارت وبه نموده فراهم را است ىــمحل دــجدی دماتــخ ورــظه و ناختىــزیباش ادـابع از ىـبعض

  .دینما می فراهم را
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ها  شاخص گرید به نسبت انکیبر محله در یشهر ینیبازآفرهای  شاخص از یبعض درس می نظر هب :مپنج هیفرض

  .دباشن می یشتریب تیاهم یدارا
 

 پنجم هیفرض دمنیفر آزمون .11 جدول

 ریمتغ رتبهمیانگین 

 یفرهنگ -ی اجتماع 2003

 ستیز طیمح 3043

 یاقتصاد 1081

 ییفضا -ی کالبد 2063

 یداری معن سطح 4044

 .(1041 ،گاننگارند مطالعات منبع،)

 

 .دباش نمی کسانی ها ریمتغ تیوضع که است نیای  دهنده نشان که است 4042 از کوچکتر Sig باال جدول مطابق

 0باال جدول مطابق که است شتریب ریمتغ آن تیاهم باشد تر کوچک ریمتغ رتبه میانگین چقدر هر 0دمنیفر آزمون طابقم

 بافت ینیبازآفر .دباش می دهندگان پاسخ نظر از انکیبر محله داریپا توسعه در تیاهم نیشتریب یدارا یاقتصاد شاخص

 ارزش ها صخشا نیا به که آنچه و هستند تیاهم یدارا خود نوبه به کدام هر که است یمتعدد های شاخص یدارا فرسوده

 نیا یتمام یستیبا داریپا توسعه به یابی دست در که ییا گونه به است گریکدی کنار در ها آن سنجش بخشد می اعتبار و

 .دبو نخواهد جوابگو ها شاخص نیا از یکی تنها به اکتفا و ردیگ قرار لیتحل و هیتجز مورد گریکدی موازات به ها شاخص

 در دهد می نشان شد ارائه قبل در که زین یآمار های آزمون یریبکارگ و پرسشنامه لیتحل و هیتجز از حاصل جیتان 

 0دمنیفر آزمون مطابق و باشد نمی کسانی انش تیاهم درجه و ینیبازآفر های شاخص تیوضع یبررس مورد های شاخص نیب

 یاقتصاد شاخص ؛شد مطرح که همانگونه که است شتریب شاخص آن تیاهم باشد کوچکتر شاخص رتبه میانگین چقدر هر

  .دباش می دهندگان پاسخ نظر از انکیبر منطقه داریپا توسعه در تیاهم نیشتریب یدارا

 

 ها شنهادیپ و یریگ جهینت
 فرسوده بافت درصد 23 و بوده تهران ده منطقه محالت از یکی که بریانک محله فرسوده بافت بازآفرینی با ارتباط در

 حال این با است، مسکونی بافت فرسودگی بریانک محله اصلی مشکل نمود عنوان باید داده، اختصاص خود به را تهران شهر

 های سال در که دلیل این به است، غالب آن نوساز بافت وسعت با مقایسه در همچنان منطقه این فرسوده بافت مساحت

 . است شده زیادی توجه محله این در نوسازی به اخیر

 دیده آسیب و ضعیف اقشار تردد محل به محله این های کوچه از برخی شده سبب منطقه این کالبدی بافت فرسودگی

 اقتصادی اجتماعی، شرایط با کشور مختلف نواحی از بعضا و مختلف های فرهنگ خرده از که اقشاری شود، منجر اجتماعی

 دلیل به عمدتا بریانک محله در نوساز مسکونی آپارتمان مترمربع هر قیمت. اند شده ساکن محله این در مختلف فرهنگی و

 بوده فرسایشی محله خاک. است تهران در مسکن قیمت میانگین از تر پایین بسیار آن، کالبدی مشکالت و بافت فرسودگی

 در که ای گونه به. شوند کجی و خمیدگی دچار آن نوساز های خانه که افتاده اتفاق حتی دلیل همین به است ریزدانه و

 تجمیع حتی یا و نوسازی بازسازی، امکان و اند کرده نشست زمین سمت به متر یک تا زیادی های خانه محله جنوبی ضلع
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 صورت به را منطقه در مسکن نوسازی به نیاز فوق بافتهای فرسودگی رو، این از. اند مانده باقی بالاستفاده کامال و ندارند

 است. نموده مطرح عاجل ای مسئله

 

  
 .(1041نگارندگان،  منبع، مطالعات) محله العبور صعب و تنگ های کوچه از تصاویری .7 شکل

 

 های کوچه با مسکونی بافتهای درون در وضعیت این و است باز افق فاقد و بسته محله در موجود اندازهای چشم

 به نور، فاقد های کوچه همین ندارند کافی نور و بوده باریک و تنگ آن های کوچه و محله معابر زیرا شود می تشدید باریک

 کرده حمله عابرین به و برده سود معابر این تنگی و تاریکی از مجرمان زیرا. است شده تبدیل ها خالف بسیاری وقوع محل

 بروز زمینه شد عنوان که همانطور و بوده ناامن عمدتاً محله این های کوچه و معابر دلیل همین به نمایند می زورگیری و

 که مشکالتی بر عالوه. هستند اصالح و تعریض نیازمند محله های کوچه و معابر تمام رو این از هستند، جرائم از بسیاری

 طبقه 0 های ساختمان احداث و متری 1 های کوچه در گرفته صورت سازهای و ساخت دارند، محله این معابر و ها کوچه

 . است افزوده منطقه این کالبدی مشکالت بر نیز ها کوچه این از برخی در

 های بوستان و است پایین شدت به سبز فضای سرانه محله این در نمود عنوان باید نیز زیستی محیط شاخص نظر از

 به زندگی ناگوار شرایط دلیل به که افرادی است، شده ها خواب کارتن و معتادان سکنی و تردد محل هم، آن کوچک بسیار

 . اند یافته استقرار آن در و ساخته خود مأمن را ها پارک این ناچار

 این در زیاد جمعیت تجمع محله، خاک بودن فرسایشی و بافت ریزدانگی همچون مسائلی نمود عنوان باید نهایت در

 های کاربری فاقد و بوده مسکونی کاربری دارای بیشتر محله این شده موجب که مختلف های فرهنگ و اقشار از محله

 پارکینگ نبودن و اتومبیل باالی تراکم و شهری خدمات شدید کمبود همچنین باشد، زباله دفع و سبز فضای چون دیگری

 آن مشکالت به نیز را محیطی زیست مشکالت و نموده فراهم را محله این در صوتی آلودگی و هوا آلودگی موجبات کافی

 . باشد منطقه محالت دیگر از تر پایین محله این در نیز زندگی کیفیت شده باعث همگی است، افزوده

 کمبود ملموس طور به و تهران شهری کالن مدیریت مناسب کارآمدی عدم از تأسی همچون دالیلی به واقع در 

 مشکل با همواره بریانک محله الجمله من آن محالت و منطقه این تهران، مناطق دیگر به نسبت ده منطقه در مالی منابع

 شهرداری نامناسب نظارت ساکنین، اقتصادی و اجتماعی های زمینه وجود. است بوده مواجه شهری خدمات تامین کمبود

 از محله این که شده موجب...   و مردم مشارکت عدم شهری، امکانات و تسهیالت اختصاص عدم  سازها، و ساخت روند در

 داشته قرار نامساعدی شرایط در پایدار توسعه به دستیابی نتیجه در و زندگی کیفیت فرسوده، بافت بازآفرینی وضعیت نظر

 . باشد
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 هــارائ و بــمناس انیــدماترســخ ،آن شدن زـخی زهـب و تخلیه از جلوگیری موجبات فرسوده بافت بازآفرینی

 ،نتیــس اریــمعم و ازیــشهرس ایــه ارزش و تــهوی ءاــارتق و ظــحف ،اــاختهــزیرس تــتقوی و هیالتــتس

 یـم شهری رـمنظ و سیما کیفی ءارتقا و زا درون عهـتوس و راکمـت زایشـاف با شهر در زندگی هــهزین رانهــس اهشــک

 . گردد یـم محله و تـباف پهنه ،جدید ساکنین برای اقتصادی ،اعیــاجتم قــرون بــموج ینــهمچن ،ودـش

 محله در مسکن بخش اقتصادی تحرک و رونق از نشان آنکه ضمن محله در مسکن نوسازی کنونی روند حال این با

 -خدماتی کمبودهای زیرا. است داشته دنبال به منفی پیامدهای و مخاطرات  شهری، زندگی کیفیت نظر از اما دارد،

 طریق از محله این در سکونت کیفیت ارتقا صورت در حال این با.  است شده تشدید محله معابر مشکالت و تسهیالتی

 .آورد فراهم محله در را سبز و باز فضاهای و خدمات تامین زمینه توان می فرسوده، های بافت نوسازی و بهسازی

 و بخشده ارتقا را محله مسکونی نقش تواند می است محله معضل مهمترین که فرسوده های بافت معضالت حل 

 با کاربریهای و عملکردها برخی که صورتی در اصلی معضل این کنار در. دهد افزایش آن در را زندگی شرایط مطلوبیت

 و جدید مشاغل ایجاد زمینه تواند می و آورده فراهم را محله به بیشتر مراجعات زمینه شوند مستقر محله در شهری مقیاس

 مسکونی کیفیت بیشتر تنزل و محله ماندن مهجور باعث عملکردها اینگونه فقدان. نماید فراهم محله در را اقتصادی رونق

 -خدماتی کاربریهای میزان که شده موجب محله، این در دیگر کاربریهای بر سکونت غلبه  واقع در. شد خواهد آن در

. است داشته پی در را آن در اقتصادی کارآیی کاهش مسئله این و نباشد محله این در ساکن جمعیت پاسخگوی تسهیالتی

 از رفت برون برای مسئله مهمترین که داشت مسئله این از نشان شد عنوان چهار فصل در که نیز تحقیقات از حاصل نتایج

 ناگفته البته و باشد می اقتصادی – اجتماعی ساختار بهبود آن، در شهری بازآفرینی در موفقیت و محله، موجود شرایط

 محله این معضالت با مواجه های گروه ترین اصلی و ترین مهم که ساکنان دادن مشارکت و دخالت بدون  که پیداست

 های سازمان و دولتی نیمه دولتی، های ارگان کلیه همگامی و همکاری لذا و برد نخواهد جایی به راه مسئله این هستند،

 در که باشد می بدیهی امری محله این معضالت از رفت برون جهت خصوصی بخش گذاران سرمایه حتی و نهاد مردم

 . گیرد شکل آن در نیز پایدار توسعه آن نتیجه در و شده منجر محله در موفق و اصولی بازآفرینی به تواند می نهایت

 

 مأخذ و منابع
 از) شهری نوسازی وسیاستهای رویکردها ،(1393) مهرانوش مفیدی، ، سعید محمد ایزدی، سیدحسین، بحرینی،

 1393 زمستان ، نهم شماره شهری، مطالعات ،(پایدار شهری بازآفرینی تا بازسازی

 QSPM ماتریس از استفاده با فرسوده بافت پایدار بازآفرینی های استراتژی (،تدوین1044لیلی،) بختیاری،

 و هنر معماری، عمران، ملی کنفرانس پنجمین و المللی بین کنفرانس ،چهارمین(همدان شهر مرکزی بخش مطالعه مورد)

 .شهری،تبریز طراحی

: موردی نمونه) شهری فرسوده های بافت بازآفرینی در توسعه محرک های پروژه (،نقش1041مهدی،) نیا، بزرگ

 .انسانی علوم و مدیریت در پیشرفته تحقیقات المللی بین کنفرانس ،دومین(تهران 11 منطقه

 بازآفرینی،اولین موثردر عوامل و شهری فرسوده بافت (،مدیریت1041سهیال،) داروئیان، و لیال ضیابری، پارسا

 .کارها،اردبیل و کسب و کارآفرینی در حسابداری اصول و دانش کاربرد ملی کنفرانس

 متن در بنیان دانش شهری توسعه:بخش حیات و پایدار ای (،توسعه1393عباس،) شیعه، و پریسا پرسته،

 .شهری،تهران توسعه و معماری عمران، ملی کنگره شهری،ششمین بازآفرینی
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 عنوان به شهری بازآفرینی شناسی مفهوم تحول سیر ،(1339)مهناز کشاورز0 کیومرث حبیبی0 احمد پوراحمد

 تا 73 صفحه از ; 1  شماره0  1  دوره0  1339 پاییز اسالمی ایرانی شهر مطالعات شهری، فرسوده های بافت در نو رویکردی

 . 92 صفحه

 شهری، کهن های بافت نوسازی و بهسازی ،(1331) ابوالفضل مشکینی، احمد، احمد، پور کیومرث، حبیبی،

 اول شهری،چاپ بهسازی و عمران سازمان و کردستان دانشگاه انتشارات
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