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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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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به اینکه بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکالت شهرها است به نحوی که منجر به
ارتقای شاخصهای زیستپذیری و کیفیت زندگی شهروندان و در نتیجه فراهم شدن توسعه پایدار شهری میشود ،هدف از پژوهش
حاضر تبیین معیارهای بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار با نمونه موردی منطقه ده تهران (محله بریانک) میباشد.
روش بررسی :پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوهی کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته به این صورت که جهت
جمعآوری دادهها از کتابها ،مقاالت ،و پایگاههای معتبر علمی و پژوهشی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل آن نیز از پرسشنامه و
 spssبهره گرفته شده است .جامعه آماری پژوهش منطقه ده تهران و محله بریانک بوده است.
یافته ها و نتیجهگیری :نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت ارتقا کیفیت سکونت در این محله از طریق بهسازی و نوسازی بافت هاای
فرسوده ،میتوان زمینه تأمین خدمات و فضا های باز و سبز را در محله فراهم آورد و نقش مسکونی محله را ارتقاا بخشاده و مطلوبیات
شرایط زندگی را در آن را افزایش داد .اگر عملکرد ها و کاربری های با مقیاس شهری در محله مستقر شوند زمیناه مراجعاات بیشاتر باه
محله را فراهم آورده و میتواند زمینه ایجاد مشاغل جدید و رونق اقتصادی را در محله فراهم نماید .مهمترین مسأله برای برون رفت از
شرایط موجود محله ،و موفقیت در بازآفرینی شهری در آن ،بهبود ساختار اجتماعی – اقتصادی میباشد و البته ناگفته پیداست که بادون
دخالت و مشارکت دادن ساکنان که مهم ترین و اصلی ترین گروه های مواجه با معضالت این محلاه هساتند ،ایان مساأله راه باه جاایی
نخواهد.
کلید واژهها :بازآفرینی شهری ،توسعه پایدار ،بافت فرسوده ،کیفیت زندگی ،منطقه ده تهران.
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این مقاله مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان تبیین معیارهای بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار

(مطالعه موردی :محله بریانک منطقه  14تهران) نویسنده دوم به راهنمایی نویسنده اول گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب،
تهران ،ایران

است.

 نویسنده مسئولsm.naderi@yahoo.com :
ارجاع به این مقاله :نادری ،مجید؛ رنجبردار ،محمدعلی ( .)1041تبیین معیارهای بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه
پایدار (مطالعه موردی :محله بریانک منطقه  14تهران) .فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای.242-222 ،)2(3 ،
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مقدمه و بیان مسأله
در سالهای گذشته انقالب صنعتی و توسعه تکنولوژی باعث مهاجرت بسیاری از مردم روستاها و شهرهای مجاور به
پایتختها و مراکز شهری شده و تأثیرات قابل توجهی بر بافت و هسته تاریخی و قدیمی شهرها نهاده است به طوری که
زمینه تغییر ،فرسودگی و در نهایت تخریب مناطق مرکزی شهرها را فراهم ساخته است .بافتهای قدیمی و فرسوده،
بافتهایی هستند که در دورهی زمانی طوالنی مدت شکل گرفته و تکوین یافتهاند و امروز در محاصرة تکنولوژی گرفتار
شدهاند .اگرچه این بافتها در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکرد منطقی و سلسله مراتبی بودند ،ولی امروزه به دلیل
قدمت و در اکثر موارد فرسودگی و فقدان تأسیسات و خدمات اولیه و ضروری برای زندگی شهری امروز ،در پاسخ گویی به
نیازهای شهروندان خود دچار نارساییهای اساسی میباشند .همین امر خود باعث تخلیه این بافتها توسط ساکنان بومی و
قدیمی و حرکت سکونتی آنان به سمت فضاهای جدید یا پیرامونی شهر گشته و به تبع آن ،مهاجرت قشرهای کم درآمد و
روستایی به این بافتها رو به فزونی میگذارد (شنگی و همکاران.)7 ،1044 ،
بافتهای فرسوده و مسأله دار باعث به خطر افتادن جریان حیات و زندگی شده و آن را مختل میسازد و به
بیقوارگی ،بیسازمانی ،عدم تعادل و عدم تناسب در بافت شهری منجر میشود .از این رو در پی رفع مسائل و مشکالت
ایجاد شده بازنگری در همه زمینههای علمی ،فلسفی و هنری آغاز گردید .در زمینه شهرسازی نیز طرحهای مختلف
نوسازی و بهسازی مطرح شده و به اجرا درآمدند که متأسفانه در عمل با شکست مواجه شده ،زمینهی شکلگیری توجه به
مسأله پایداری در پروژهها و اقدامات شهری را فراهم نمودند که نتیجه آن ایجاد سیاستها و رویکردهای بازآفرینی شهری
است.
بازآفرینی شهری رویکردی است در راستای توسعهی درون زای شهری و در حقیقت به کارگیری توان بالقوه و
بالفعل موجود در برنامهریزیهای شهری ،تالش در جهت ایجاد تعادل در نحوهی توزیع کیفی و کمی جمعیت ،هماهنگی
میان بنیانهای زندگی اجتماعی و گریز از فقر شهری و در نهایت استفاده از مشارکت و پویش اجتماعی مردم .این رویکرد
به بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شهر توجه دارد و طیف وسیعی از فعالیتها را بیان میدارد که قابلیت
زیست جدیدی به مناطق در آستانه تخریب میدهد و با مباحث وسیعتری از جمله کیفیت زندگی و اقتصاد رقابتی سروکار
دارد.
بازآفرینی شهری شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در مقیاسهای شهری ،منطقهای و ملی و مشتمل
بر اصولی چون؛ تغییر و تحوالت اقتصادی ،تغییر و تحوالت اجتماعی ،حکمروایی ،تغییر و تحوالت کالبدی ،کیفیت محیط
زیست و توسعه پایدار میباشد .از ابعاد بازآفرینی شهری بعد پایداری آن است ،نظریه بازآفرینی پایدار شهری در تالش برای
ایجاد فرآیندی پایدار در توسعهی شهری از یک سو ،سعی در استفاده بهینه از امکانات بالقوهی درون شهری برای تأمین
نیازهای جدید دارد و از سوی دیگر اولویت را بر احیا بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و رونق اقتصادی به این
بافتها میدهد .از سوی دیگر ،همانگونه که عنوان شد بازآفرینی شهری دارای معیارهای و شاخصهای مختلفی میباشد
که بررسی هر کدام از این شاخصها میتواند به بهبود یافتن وضعیت زندگی ساکنان این بافتها منجر شود .به گونه ایی
که احیاء اقتصادی و اجتماعی این مراکز زمینه حفظ و احیاء کالبدی و اجتماعی -فرهنگی آنها را به وجود آورده و از
تخریب طبیعی و تخریب برنامهریزی شده سودجویان جلوگیری خواهدکرد.
با توجه به اینکه بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکالت شهرها است به نحوی که منجر به
ارتقای شاخصهای زیستپذیری و کیفیت زندگی شهروندان و در نتیجه فراهم شدن توسعه پایدار شهری میشود.
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هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار با نمونه موردی
منطقه ده تهران (محله بریانک) میباشد .طبق مطالعات صورت گرفته؛ منطقه ده تهران از مناطق بسیار قدیمی و کهن
تهران بوده که جمعیت زیادی را در خود جای داده است و دارای بیش از  %23بافت فرسوده میباشد .بدیهی است که
بررسی و تبیین هر یک از شاخصهای بازآفرینی شهری در این منطقه و نمونه موردی این پژوهش محله بریانک که میزان
زیادی از بافت فرسوده این منطقه را به خود اختصاص داده میتواند به ایجاد پایداری در ابعاد مختلف سیستم شهری در
این منطقه منجر شده و به توانمندسازی اجتماعات فردی در راستای مشارکت در امر بازآفرینی و در نهایت تجدید حیات
اجتماعی در بافت فرسوده این منطقه و پایداری آن منجر شود .بدین لحاظ هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین معیارهای
بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار میباشد .در پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال اصلی
هستیم که:
چه شاخصهایی از بازآفرینی شهری در این منطقه میتواند به نحو مؤثرتری به توسعه پایدار شهری منجر شود؟

مبانی نظری پژوهش
بافت فرسوده
در سالهای اخیر با افزایش بیرویه و بدون برنامه جمعیت ،بسیاری از بافتهای داخلی شهر به تدریج کارکرد اصلی
خود را از دست دادهاند و با از بین رفتن شرایط مناسب زندگی به بافت فرسوده تبدیل شدهاند (بختیاری.)9 ،1044 ،
بافت فرسودهی شهری به عرصههایی از محدودهی قانونی شهرها گفته میشود که به دلیل فرسودگی کالبدی ،عدم
برخورداری مناسب از دسترسی سواره ،تأسیسات ،خدمات و زیرساختهای شهری ،آسیبپذیر بوده و از ارزش مکانی،
محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند .این بافتها ،به دلیل فقر ساکنان و مالکان آنها ،امکان نوسازی خود به خودی رادر
واقع میتوان :نداشته و نیز ،سرمایهگذاران انگیزهای برای سرمایهگذاری در آن را ندارند (حبیبی و همکاران.)17 ،1331 ،
همچنین بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،بافت فرسوده شهری به محدوده یا بلوک
شهری اطالق میشود که بیش از  24درصد بناهای آن ناپایدار ،معابر آن نفوذ ناپذیر و امالک آن ریزدانه باشد .لذا اصالح
وضعیت و باز آفرینی اقتصادی -اجتماعی و کالبدی بافتهای مزبور و بازگرداندن مجدد آنها به حیات شهر ،مستعد نمودن
آنها برای پذیرش سرمایههای جدید و قرار دادن آنها در کانون توجه مدیران و مسئوالن شهری باید مورد تأکید توسعه
درونی شهرها با رویکرد بهسازی ،نوسازی و باز آفرینی بافتهای فرسوده و نابسامان قرار گیرد(شعبانی.)11، 1044 ،
این بافتها در فرایند زمان طوالنی شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصره تکنولوژی عصر حاضر گرفتار
شدهاند .اگرچه این بافتها در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکرد منطقی و سلسله مراتبی بودند ،ولی امروز از لحاظ
ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی بوده(حبیبی و همکاران )24 ،1331 ،و ارزشهای شهروندی در آن کاهش یافته و
ساکنان آن از شرایط زندگی در محل خود رضایت و ایمنی خاطر نداشته و نیازهای اساسی آنها برآورده نمیشود (شماعی
و همکاران.)13 ،1390 ،
بازآفرینی
از زمانی که توجه متخصصان و مدیران شهری به سمت حفظ و احیای بافتهای مرکزی و تاریخی شهرها منعطف
گردیده ،نظریات و رویکردهای متعددی در این راستا ،تبیین شده است .از مهمترین این رویکردها که امروزه مورد استفاده
قرار میگیرد ،بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری است (بزرگ نیا.)34 ،1041 ،
واژه بازآفرینی به معنای احیاء کردن ،جان دوباره بخشیدن ،احیاء شدن ،از نو رشد کردن بوده و همچنین در تعریف
این عبارت گفته میشود که به معنای بازتولید طبیعی ،بخشی از یک تمامیت زنده میباشد که در معرض نابودی قرارگرفته
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است (لطفی و همکاران .)22 ،1391 ،در حوزه مرمت و حفاظت شهری این واژه ابتدا تا حدودی به عنوان معادلی جدید
برای  Renewalبه کار میرفت و خود واژهی تازهای نبود ،ولی به تدریج این واژه در مقابل مختصات و تبعات منفی
نوسازی شهری ،بار معنایی مثبتی پیدا کرد (عندلیب و همکاران.)30، 1392 ،
این واژه به شکل گستردهای پس از  ،1992به عنوان جایگزینی برای نوسازی شهری در عرصه ادبیات شهرسازی
جریان یافت (بحرینی و همکاران .)1393،13 ،در این راستا رویکرد«بازآفرینی شهری»گامی فراتر از مقاصد ،آروزها و
دستاوردهای «نوسازی شهری»« ،توسعه شهری»و«بهسازی شهری» است و با در نظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
کالبدی و زیست محیطی به بافت ،نگاهی جامع و یکپارچه وپایدار دارد( .رحمانی.)21 ،1044 ،
بازآفرینی مدیریت بافت فرسوده شهری به دنبال حل مشکالت فرسودگی بافتهای فرسوده شهری از طریق بهسازی
به وسیله مشارکتهای مردمی ،سیاستگذاریهای مناسب ،اصالح شرایط شیمیایی مصالح و ساختارهای بافتهای فرسوده
است .که هر سه این ارکان در احیا و باز آفرینی بافت فرسوده از عوامل مهمی قلمداد میگردد(ضیابری و همکاران،
.)14،1041
بازآفرینی به عنوان برنامهای جامع ،یکپارچه و مجموعه اقدامات تأثیرگذار در حل مسائل شهری که زمینه بهبود
پایدار در شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی منطقه فرسوده را فراهم کند ( Roberts et
 )al,2000,105تعریف شده است.
ابزار اصلی این رویکرد ،مداخله در بافتهای شهری ،بازآفرینی وبازسازی در بعد کالبدی (مرمت و مدیریت مخاطرات
و در بعد اجتماعی)توانمندسازی اجتماع شهر است(زیاری و همکاران .)02 ،1391 ،این مفهوم ،گامی فراتر از مقاصد ،آرزوها
و دستاوردهای توسعه شهری ،نوسازی شهری ،باززندهسازی شهری بوده است (رابرتز و همکاران.)1393،31 ،
این مفهوم ،بسته به سطح توسعه یافتگی هر کشور ،به شیوههای مختلف تفسیر شده و مورد استفاده قرار گرفته
است (نوریان و آریانا )1391،19 ،اما به طور کلی به دنبال حل مشکالت فرسودگی شهری از طریق بهسازی مناطق محروم
و در حال اضمحالل در شهرهاست .این رویکرد تنها به دنبال باز زندهسازی مناطق متروکه نیست ،بلکه با مباحث
گستردهتری همچون اقتصاد رقابتی و کیفیت زندگی به خصوص برای کسانی که در محالت فقیرنشین زندگی میکنند،
سروکار دارد (پور احمد و همکاران.)32 ،1339 ،
عناصر اصلی رهیافت بازآفرینی شهری
مشارکت ،برنامهریزی راهبردی و پایداری ،سه ضلع مثلث رهیافت بازآفرینی شهری را تشکیل داده و پایهای برای
اقدام در بازآفرینی شهری فراهم میکنند .به عبارت دیگر ،مشارکت (شامل مشارکت مردمی ،مشارکت بین سازمانی،
مشارکت بین سازمانها و مردم و سایر ذینفعان) ،برنامهریزی راهبردی (شامل مقابله با فرسودگی و افت شهری ،مشکل
گشایی و درگیر ساختن تمام ذینفعان) و توجه به اهداف پایداری (شامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی و محیطی و پایداری
عمل برنامهریزی)عناصر اصلی رهیافت بازآفرینی شهری را تشکیل میدهند (نوریان و همکاران.)20 ،1391 ،
فرآیند باز آفرینی شهری شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در مقیاسهای شهری ،منطقهای و ملی و
مشتمل بر اصول تغییر و تحوالت اقتصادی ،تغییر و تحوالت اجتماعی ،حکمروایی ،تغییر و تحوالت کالبدی ،کیفیت محیط
زیست و توسعه پایدار میباشد در فرآیند بازآفرینی شهری ،تحلیلهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی صورت
میگیرد .در این فرآیند ،دادهها شامل محرکهای داخلی تغییر از قبیل راهبردهای موجود ،در دسترس بودن منابع،
ترجیحات ساکنین ،وضعیت مشارکت ،رهبران و هدایت گران؛ ویژگیهای خاص منطقه شهری شامل تحلیلها در مقیاس
شهری ،ویژگیهای محلهها ،سیاستها و برنامههای موجود ،اهداف و آرمانهای خاص و نیازها و ملزومات آینده؛ محرکهای
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خارجی تغییر مانند :جریانهای کالن در اقتصاد ،سیاستهای ملی و فراملی ،راهبردهای شهرهای رقیب میباشند .خروجی
فرایند مذکور در ابعاد مختلف شامل ابعاد کالبدی ،سیاستهای محلهای ،توسعه اقتصادی ،اقدامات زیست محیطی و
سیاست محلهای میباشد (پور احمد و همکاران.) 13 ،1339 ،

شکل  .1طرحهای بازآفرینی بافت فرسوده شهری(زنگی آبادی و همکاران.)11 ،1321 ،

توسعه پایدار
توسعه پایدار رفع نیازهای فعلی را بدون آسیب زدن به تواناییهای نسل آینده در تأمین نیازهای خود ،مورد توجه
دارد و دربردارنده این پیام است که نمیتوان از نظر انسانی و اخالقی قبول کرد که نسل فعلی به قیمت بهبود جامعه خود و
برای رفاه و رسیدن به استانداردهای باالی زندگی خود خسارت جبران ناپذیری بر سرمایه نسلهای آتی وارد سازد و از
آنها استفادههای نامحدود بعمل آورد.
توسعه شهری به عنوان یک مفهوم فضایی ،را میتوان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم ،جهت رفع
نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن ،حمل و نقل ،اوقات فراغت و غذا و غیره ،تعریف کرد .چنین توسعهای زمانی پایدار
خواهد بود که ،در طول زمان ،شهری از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی (هوای پاک ،آب آشامیدنی سالم ،اراضی
و آبهای سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی و غیره) ،از نظر اقتصادی بادوام (اقتصادی شهری باید بتوان با تغییرات فنی و
صنعتی جهت حفظ مشاغل پایهایاش هماهنگ شود و مسکن مناسب و در حد استطاعت ساکنانش را با یک بار مالیاتی
سرانه عادالنه تأمین نماید) .و از نظر اجتماعی همبسته (الگوهای کاربری زمین ،همبستگی اجتماعی و احساس شهروندی
باشد که انسان بتواند در آمدی عادالنه به دست آورد ،سرپناه مناسب تهیه کند ،احساس را حتی کند و تالش و وقت خود
را وقف حفاظت از تصویر شهر نماید .ساخت یک اقتصاد شهری قوی و شهری قابل زندگی از نظر زیست محیطی ،باید با
تالشهایی به هدف حفظ گروههای اجتماعی موجود و ارائه اشکال نوین اداره شهر و کنترل آن ،دست در دست هم داده تا
بتوانند همبستگی و انسجام اجتماعی را حفظ کنند.
"در مفاهیم جدید توسعه پایدار شهری ،عالوه بر تعریف مجدد بافت شهر ،با ارائه ایده کاربریهای ترکیبی ،بر
توسعههای بعدی که باید در داخل مرزهای موجود شهر صورت بگیرد تأکید میشود .بنابراین راه حل شهر فشرده به عنوان
وسیلهای برای رسیدن به توسعه پایدار و آنتی تز حومههای گسترده و بیدر و پیکر فعلی ( بیشتر در ایاالت متحده آمریکا و
برخی کشورهای جهان سوم که در تقلید از الگوی آمریکایی به وجود آمده ) مطرح است ( مرصوصی و همکاران:1393 ،
.) 33
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شکل  .2معیارهای بازآفرینی شهری با رویکرد توسعه پایدار (سجادزاده و همکاران)16 ،1320 ،

پیشینه پژوهش
کهربا و همکاران ( )1044در پژوهشی با عنوان ارزیابی تحققپذیری اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار در راستای
برنامهریزی و توسعه پایدار بافت تاریخی (مورد پژوهی :بافت تاریخی-مرکزی شهر رشت) به بررسی میزان تحقق اصول و
معیارهای بازآفرینی پایدار در بافت مرکزی -تاریخی رشت پرداختهاند . .نتایج نشان داد که پس از اقدامات بازآفرینی ،اصل
اجتماع مبنایی شرایط نسبتاً مطلوبی در میان اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار دارد و اصول جامعنگری و فرآیندمحوری
به ترتیب پایینتر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است .همچنین برخی از معیارهای اصول جامعنگری و اجتماع مبنایی به
صورت تک بعدی در نظر گرفته شده و اصل فرآیند محوری و معیارهای حقوقی قانونی وضعیت مطلوبی ندارد و در راستای
دستیابی به توسعه پایدار شهری نبوده است.
محمدی( )1399در پژوهشی با عنوان بررسی نقش راهبرد بازآفرینی در ساماندهی بافتهای قدیمی و فرسوده شهرها با
رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی :محله غریبان شهر اردبیل عنوان نموده پژوهش حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی
بازآفرینی محله قدیمی غریبان شهر اردبیل ،در جهت تحرک و سرزندگی با ایجاد سلسله مراتب خدماتی ،افزایش
کیفیتهای محیطی و ارتقای ایمنی و امنیت محلی میباشد .نتایج پژوهش وی نشان میدهد بازآفرینی محله غریبان بر
کاهش مشکالت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی آن کامالً مؤثر است .اما میانگین متغیر کیفیت محیطی کمتر از میانگین
نظری بوده و میتوان گفت بازآفرینی محله غریبان بر کاهش مشکالت کیفیت محیطی آن چندان مؤثر نبوده است.
پرسته و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان توسعهای پایدار و حیات بخش :توسعه شهری دانش بنیان در متن
بازآفرینی شهری عنوان نمودند در این مقاله به بازبینی رویکرد توسعه شهری دانش بنیان پرداخته ،و چشماندازی جهت
دستیابی به توسعه شهری دانش بنیان خالق ارائه میگردد؛ که ابعاد بازآفرینی شهری را مورد خطاب قرار داده و نویدبخش
یک پیشبینی جامع و کل نگر با هدف ایجاد توسعه شهری پایدار مستحکم میباشد .این مقاله همچنین به ارائه یک برنامه
پیشبینیکننده برای توسعه شهری دانش بنیان در متن بازآفرینی شهری و در ادامه آن به توسعه شهری پایدار و مستحکم
میپردازد؛ که به عنوان یک راهبرد عملی برای توسعه شهری دانش بنیان بوده و میتواند نقش مهمی در مفهوم پایداری ،به
واسطه ایجاد یک چشم انداز خالقانه ،باشد.
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چو و همکاران ( )2419در پژوهشی با عنوان استراتژی بازسازی شهری تحت هدایت فرهنگ :ارزیابی مدیریت استراتژی
و عملکرد بنگاههای بازآفرینی شهری در شهر تایپه عنوان نمودند استراتژیهای مدیریت بنگاههای بازآفرینی شهری
میتواند به عنوان مرجعی برای بهبود عملکرد سیاستگذاری و شناسایی عوامل کلیدی مربوط به ارتقاء شهرنشینی توسط
دولتها در سراسر جهان بررسی و ارائه شود .عالوه بر این ،نتایج مطالعات میتواند به عنوان راهنما و مرجعی برای دولت
تایوان جهت ارتقای سیاستهای آینده بازآفرینی شهری و پژوهشهای مربوطه مورد استفاده قرار گیرد .با این حال،
چارچوب روش شناختی برای اطالعرسانی به بازآفرینی شهری در مقیاس محدوده خوب دانه از طریق LBSNها هنوز به
طور گسترده جا نیفتاده است که این تحقیق به دنبال تحقق آن است .این تحقیق شکاف دانش را با ارائه یک روش برای
شناسایی فضاهای فرصت شهری برای بازآفرینی شهری که شامل پیش پردازش ،تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات تکی
 LBSNاست پوشش میدهد.
ژوان لی و همکاران()2419در پژوهشی با عنوان رژیم حقوق مالکیت در حالگذار :درک روند بازسازی شهری در چین
 مطالعه موردی گوانگژو عنوان نمودند این مطالعه استدالل میکند که رژیم حقوق مالکیت مؤثر برای بازآفرینی شهری بهیک روش موازی تبدیل شده است ،زیرا الزم است فرآیندهای آزمایش ،خطا و انتقال به موازات هم عمل نمایند وحقوق
عملیاتی که در ابتدا به بازیگران مختلف اختصاص داده شده است به تدریج توسط کاربران زمین و با اثر نیروهای بازار از
طریق «رژیم حقوق مالکیت در حالگذار» احیا شود .این تحقیق نشان میدهد به بازآفرینی در زمینههای مختلف و
همچنین تعامالت بین سهامداران مختلف در این زمینه باید توجه بیشتری اختصاص یابد.
روزا و همکاران( )2413در پژوهشی با عنوان ارزیابی مزایای فضایی برنامههای بازسازی شهری در یک محیط شهری
بسیار آسیبپذیر :مطالعه موردی در کاتانیا ،ایتالیا عنوان نمودند در این مقاله روشی برای اندازهگیری فضایی مزایای مناطق
تجدیدپذیر با توجه به عوامل محیطی و شهری ،مانند کاهش خطرات لرزهای ،افزایش دسترسی و تنوع استفاده از زمین
ارائه شده است .هر جنبه با استفاده از شاخصهای فضایی محاسبه شده در واحدهای جغرافیایی مختلف است که به طور
پیوسته در اندازه افزایش مییابد تا بتواند اثرات یک منطقه بازسازی مجدد و تعدادی از مناطق همزمان را درک کند .نتایج
نشان میدهد که مزایای مثبت را میتوان از مناطق بازسازی به بخشهای مربوطه مرتبط با شهر گسترش داد و حتی تعداد
محدودی از مناطق بازسازی میتوانند مزایای مربوطه را ایجاد کنند.

معرفی محدوده مورد مطالعه
محله بریانک از نظر تقسیمات شهری در ناحیه  1منطقه  14شهرداری تهران واقع شده است که از سمت شمال به
خیابان کمیل ،از شرق به بزرگراه نواب ،از جنوب به خیابان قزوین و از سوی غرب نیز به خیابانهای دعوتی ،خوش و
محمود عرب منتهی میگردد .این محله از شمال با محله سلسبیل جنوبی ،از جنوب با محله بلوارسازی (منطقه  ،)17از
شرق با محله خرمشهر (منطقه  )11و از غرب با محله هفتچنار همسایه و همجوار است .اصلیترین شریان ارتباطی محله
بزرگراه نواب صفوی میباشد که از طریق شریانهای ارتباطی مهم محله یعنی خیابانهای بریانک ،صفدری و محبوب مجاز
امکان ارتباط محله به این بزرگراه هموار میگردد .مساحت کنونی این محله  31/7هکتار است.
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شکل  -3نقشه موقعیت محله بریانک در منطقه ده شهر تهران (نگارندگان.)1041 :

شکل  -0نماهایی از محله بریانک(نگارندگان.)1041 :

مطابق با فرآیندها و پویاییهای اقتصادی  -اجتماعی شهری و در رأس آن واگذاری کاربری قدیمی محله یعنی باغات
و کاربریهای کشاورزی ،محله با قطعات کوچک کاربری تغییر شکل داده و بافت با کاربری مسکونی با  12درصد عمدهترین
کاربری را در محله به خود اختصاص دادهاند .تراکم ناخالص در این محله برابر با  337نفر در هکتار است که از این نظر
یهای محله بریانک  13هکتار میباشد
یکی از پر تراکمترین محلههای شهر تهران به حساب میآید .مجموع مساحت کاربر 
که حدود  01هکتار آن معادل  12درصد به کاربری مسکونی تعلق دارد .بعد از مسکونی بیشترین مساحت متعلق به فضای
میشود.
میباشد که  1درصد از مساحت کل محله را شامل 
سبز 
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بافت فرسوده محله
از نظر بافت فرسوده  22درصد از بافتهای موجود محله را بافتهای فرسوده شکل دادهاند که از نظر ایمنی کالبدی
در حد ضعیفی بر آورده شده است .از نظر ترافیکی نیز بافت فرسوده محله به همراه تراکم بسیار باالی آن نیازمند افزایش
شبکه معابر و تعداد پارکینگ است» .خطر زمین لرزه و احتمال تلفات سنگین در منطقه و شهر تهران یکی از نگرانیهای
عمده متخصصان شهری در طول سالهای گذشته بوده است.
یکی از معیارهای مهم شناسایی بافت فرسوده شهری در تهران ،ارزیابی دوام و پایداری ساختمانهای آن بوده است.
براساس دادههای موجود در مجموع  79درصد بناهای محله فاقد اسکلت و یا نیمه اسکلت و عمدتاً دو طبقه بودهاند که از
این میان  22درصد از مجموع ساختمانها فاقد اسکلت به مفهوم عام آن و سقفها از نوع طاق ضربی با استفاده از تیر آهن
و آجر به طریق ساده روی دیوارهای آجری نشستهاند .این ویژگی تقریباً در همه ساختمانهای محالت قدیمی شهر تهران
مشاهده میشود به گونهای که میتوان گفت در مجموع حدود  12تا  74درصد بناهای شهر فاقد عناصر مقاوم در برابر
زمین لرزه هستند.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی – پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر ساکنان محله بریانک واقع در
منطقه ده شهر تهران میباشند .اطالعات مورد نیاز آن نیز از دو طریق کتابخانه ایی و میدانی با استفاده از کتابها،
مقاالت ،پایاننامهها ،اسناد و مصاحبه و پرسشنامه و  GISجمعآوری خواهد شد .قلمرو این پژوهش منطقه ده تهران به ویژه
محله بریانک میباشد .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و از طریق نمونهگیری تصادفی  330نفر
بهعنوان جامعه آماری انتخابشده و پرسشنامه بین آنان توزیعشده است .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری در نرمافزار
SPSSو آزمون ضرایب ،همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.

تحلیل یافتهها
آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
با توجه به جدول  1ضرایب سطح معنیداری متغیرهای پژوهش ،بیشتر از  4042میباشند بنابراین فرض صفر آماری
که توزیع نرمال موردنظر هست تائید میگردد و همه متغیر پژوهش دارای توزیع نرمال میباشند.
جدول  .1آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

سطح معنی داری

توزبع دادهها

اجتماعی -فرهنگی

40411

نرمال

اقتصادی

40472

نرمال

محیط زیست

40431

نرمال

کالبدی -فضایی

40423

نرمال

توسعه پایدار

40427

نرمال
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آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :شاخص اجتماعی – فرهنگی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد.
جدول  .2آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه اول
توسعه پایدار
ضرایب آماری

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

40231

4044

شاخص اجتماعی – فرهنگی

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1041 ،

نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است که در بین  330پاسخگوی مورد
مطالعه ضریب همبستگی برابر با  40231با سطح معنی داری  %92میباشد  0از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده
( 0)Sigکمتراز  %2است مدارک کافی برای رد فرض صفر آماری خود داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه اصلی
تأیید میگردد 0بنابراین :بین متغیرهای پژوهش (شاخص اجتماعی – فرهنگی و توسعه پایدار) 0رابطه همبستگی معنی
داری وجود دارد.
جدول  .3آزمون رگرسیون فرضیه اول
توسعه پایدار
ضریب تعیین

ضرایب آماری
شاخص اجتماعی – فرهنگی

40237

ضریب رگرسیونی

سطح معنی داری

40231

4044

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1041 ،

مطابق جدول باال :ضریب تعیین نیز برابر با 40237می باشد یعنی میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که میتوان
بوسیله رگرسیون آن را توضیح داد برابر با 40237واحد میباشد .همچنین ضریب استاندارد شده بتا برابر با  40231میباشد
یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل (شاخص اجتماعی – فرهنگی)  0تغییرات متغیر وابسته (توسعه پایدار) برابر
با 40231واحد میباشد که با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری ( )Sigاز  %2این تأثیرگذاری معنی دار است0
بنابراین:
شاخص اجتماعی – فرهنگی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد.
جدول  .0جدول ضرایب فرضیه اول
.Si g

t

.444

30324

.444

120049

ضرایب استاندارد
Bet a
.231

ضرایب غیر استاندارد
انحراف ضریب استاندارد

مدل

B

.171

10213

ثابت

.403

.292

توسعه پایدار

1
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مطابق جدول ضرایب ،ضریب استاندارد شده بتا برابر با  40231میباشد یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر
مستقل شاخص اجتماعی فرهنگی ،تغییرات متغیر وابسته دستیابی به توسعه پایدار در محله بریانک برابر با  40231واحد
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میباشد .بنابراین ،توسعه شاخصهای اجتماعی فرهنگی بر دستیابی به توسعه پایدار در محله تأثیر معنی داری دارد .آنچه
که امروزه به عنوان توسعه پایدار یا ناپایدار در جوامع دیده میشود محصول خواست و اراده ساختارهای مختلف قدرت،
اقتصاد و فرهنگ در جامعه به شمار میرود .به گفته دیگر ،ابعاد پایداری اجتماعی ،میتواند به عنوان یکی از مهمترین و
یهای شهری محسوب شود .از طرفی ،گستردگی ،پیچیدگی و تنوع
استگذار 
یها و سی 
برنامهریز 

کلیدیترین ابزار در
شاخصها برحسب نقش و عملکرد آنها در

شاخصهای پایداری اجتماعی و نقش آنها برجامعه ایجاب میکند تا این

دستهبندی و تجزیه و تحلیل شوند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در

گروههای مختلف

برقراری توسعه پایدار نقشی بدیهی داشته و بسیار مهم و مؤثر است.
فرضیه دوم :شاخص اقتصادی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد.
جدول  .2آزمون همبستگی فرضیه دوم
توسعه پایدار
ضرایب آماری

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

شاخص اقتصادی

40371

4044

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1041 ،

نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است که در بین  330پاسخگوی
مورد مطالعه ضریب همبستگی برابر با  40371با سطح معنی داری  %92میباشد ،از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده
( 0)Sigکمتراز  %2است مدارک کافی برای رد فرض صفر آماری خود داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه اصلی
تأیید میگردد 0بنابراین :بین متغیرهای پژوهش (شاخص اقتصادی و توسعه پایدار) 0رابطه همبستگی معنی داری وجود
دارد.
جدول  .7آزمون رگرسیون فرضیه دوم
توسعه پایدار
ضرایب آماری

ضریب تعیین

ضریب رگرسیونی

سطح معنی داری

شاخص اقتصادی

40133

40371

4044

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1041 ،

مطابق جدول باال :ضریب تعیین نیز برابر با  40133میباشد یعنی میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که میتوان
بوسیله رگرسیون آن را توضیح داد برابر با  40133واحد میباشد .همچنین ضریب استاندارد شده بتا برابر با  40371میباشد
یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل (شاخص اقتصادی) ،تغییرات متغیر وابسته (توسعه پایدار) برابر با 40371
واحد میباشد که با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری ( )Sigاز  %2این تأثیرگذاری معنی دار است ،بنابراین:
شاخص اقتصادی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد .شاخصهای اقتصادی همچون نرخ بیکاری ،بار تکفل،
درصد جمعیت فعال در بخش کشاورزی و صنعت ،درصد خانوارهای مالک ساختمان و زمین و  ...همگی زمینه رشد
اقتصادی ،باالرفتن کیفیت زندگی و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار را فراهم مینماید .از این رو شاخص اقتصادی
بیشترین تأثیر را بر پایداری محله دارد .زیرا نه تنها مستقیماً پایداری محله را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه از طریق شاخص
کالبدی و خدماتی به طور غیر مستقیم پایداری محله را تحت تأثیر قرار میدهد.
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فرضیه سوم :شاخص محیط زیست بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد.
جدول  .6آزمون همبستگی فرضیه سوم
توسعه پایدار
ضرایب آماری

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

شاخص محیط زیست

40309

4044

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1041 ،

نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است که در بین  330پاسخگوی مورد
مطالعه ضریب همبستگی برابر با  40309با سطح معنی داری  %92میباشد  0از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده
( 0) Sigکمتراز  %2است مدارک کافی برای رد فرض صفر آماری خود داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه
اصلی تأیید میگردد ،بنابراین :بین متغیرهای پژوهش (شاخص محیط زیست و توسعه پایدار) ،رابطه همبستگی معنی داری
وجود دارد.
جدول  .8آزمون رگرسیون فرضیه سوم
توسعه پایدار
ضرایب آماری

ضریب تعیین

ضریب رگرسیونی

سطح معنی داری

شاخص محیط زیست

40122

40309

4044

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1041 ،

مطابق جدول باال :ضریب تعیین نیز برابر با  40122میباشد یعنی میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که میتوان
بوسیله رگرسیون آن را توضیح داد برابر با  40122واحد میباشد .همچنین ضریب استاندارد شده بتا برابر با  40309میباشد
یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل (شاخص محیط زیست) 0تغییرات متغیر وابسته (شکلگیری توسعه پایدار)
برابر با  40309واحد میباشد .که با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری ( )Sigاز  %2این تأثیرگذاری معنی دار است،
بنابراین :شاخص محیط زیست بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر معنی داری دارد.
توسعه پایدار به معنای عدم تحمیل آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی یا زیست محیطی به نسلهای آینده است ،زیرا
بسیارى از مسائل بحرانی مربوط به بقا و زندگی ،به توسعه نامتوازن ،فقر و رشد جمعیت مربوط است که باعث فشار
بیسابقه بر منابع طبیعى نیز میگردد .از این رو شاخصهای زیست محیطی همچون آلودگی صدا ،آلودگی خاک ،آلودگی
آب ،و آلودگی صنعتی و آلودگی پسماندهای شهری و تالش در جهت کاهش آنها به جهت دستیابی به توسعه پایدار
زیست محیطی اهمیت زیادی یافته است .به گونهای که پیوند شهر و محیطهای طبیعی جدائی ناپذیر است و زندگی در
یک محیط با کیفیت به معنی زندگی کردن در شهری است که تاًمین محیط زیست آن به خوبی انجام گرفته باشد.

تبیین معیارهای بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار....
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فرضیه چهارم :شاخص کالبدی  -فضایی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد.
جدول .2آزمون رابطه همبستگی فرضیه چهارم
توسعه پایدار
ضرایب آماری

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

کالبدی  -فضایی

40101

4044

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1041 ،

نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است که در بین  330پاسخگوی
مورد مطالعه ضریب همبستگی برابر با  40101با سطح معنی داری  %92میباشد  0از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده
( 0) Sigکمتراز  %2است مدارک کافی برای رد فرض صفر آماری خود داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه
اصلی تأیید میگردد 0بنابراین :بین متغیرهای پژوهش (شاخص کالبدی  -فضایی و توسعه پایدار) 0رابطه همبستگی معنی
داری وجود دارد.
جدول  .14آزمون رگرسیون فرضیه چهارم
توسعه پایدار
ضرایب آماری

ضریب تعیین

ضریب رگرسیونی

سطح معنی داری

شاخص کالبدی  -فضایی

40122

40309

4044

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1041 ،

مطابق جدول باال :ضریب تعیین نیز برابر با  40122میباشد یعنی میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که میتوان
بوسیله رگرسیون آن را توضیح داد برابر با  40122واحد میباشد .همچنین ضریب استاندارد شده بتا برابر با  40101میباشد
یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل (کالبدی  -فضایی) 0تغییرات متغیر وابسته (شکلگیری توسعه پایدار) برابر با
 40101واحد میباشد .که با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری ( )Sigاز  %2این تأثیرگذاری معنی دار است،
بنابراین :شاخص کالبدی  -فضایی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر معنی داری دارد.
مؤلفههای کالبدی بخش جدایی ناپذیر بازآفرینی شهری هستند زیرا مواردی چون مساحت بنا ،عمر بنا ،بافت بنا،
دسترسی ،وضعیت راهها و شبکه معابر محله ،وضعیت حمل و نقل آن ،پاکیزگی و زیبایی فضای محله و  ...را در بر میگیرند
و همهی این موارد از مهمترین مسائلی هستند که در بافت یک محله جهت سنجش کیفیت زندگی و در نتیجه رسیدن به
توسعه پایدار در آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرند .ویژگیهای کالبدی محیط با ایجاد معانی و تأمین فعالیتهای
خــاص ،در فضا با رضایتمندی از ویژگیهای متغیر محیط مانند دما ،صدا و امکان انجام فعالیتهای فردی و تعامالت
اجتماعی توسط عناصر ایستای محیط مانند ابعاد ،تناسبات و فرمها به وجــود میآید .بازآفرینی این بافتها زمینه تعمیر و
مرمت بافت فرسوده و کهنهی شهری و دگرگــونى در محــیط فیزیکــى ســاخته شــده (ساختمانها )که نشـان دهنـده
بعضـى از ابعـاد زیباشــناختى و ظهــور خــدمات جدیــد محلــى است را فراهم نموده وبه عبارتی موجبات نوسازی آن
را فراهم مینماید.
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فرضیه پنجم :به نظر میرسد بعضی از شاخصهای بازآفرینی شهری در محله بریانک نسبت به دیگر شاخصها
دارای اهمیت بیشتری میباشند.
جدول  .11آزمون فریدمن فرضیه پنجم
میانگین رتبه

متغیر

2003

اجتماعی  -فرهنگی

3043

محیط زیست

1081

اقتصادی

2063

کالبدی  -فضایی

4044

سطح معنی داری
(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1041 ،

مطابق جدول باال  Sigکوچکتر از  4042است که نشاندهندهی این است که وضعیت متغیرها یکسان نمیباشد.
مطابق آزمون فریدمن 0هر چقدر میانگین رتبه متغیر کوچک تر باشد اهمیت آن متغیر بیشتر است که مطابق جدول باال0
شاخص اقتصادی دارای بیشترین اهمیت در توسعه پایدار محله بریانک از نظر پاسخدهندگان میباشد .بازآفرینی بافت
فرسوده دارای شاخصهای متعددی است که هر کدام به نوبه خود دارای اهمیت هستند و آنچه که به این شاخصها ارزش
و اعتبار میبخشد سنجش آنها در کنار یکدیگر است به گونه ایی که در دستیابی به توسعه پایدار بایستی تمامی این
شاخصها به موازات یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اکتفا به تنها یکی از این شاخصها جوابگو نخواهد بود.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه و بکارگیری آزمونهای آماری نیز که در قبل ارائه شد نشان میدهد در
بین شاخصهای مورد بررسی وضعیت شاخصهای بازآفرینی و درجه اهمیتشان یکسان نمیباشد و مطابق آزمون فریدمن0
هر چقدر میانگین رتبه شاخص کوچکتر باشد اهمیت آن شاخص بیشتر است که همانگونه که مطرح شد؛ شاخص اقتصادی
دارای بیشترین اهمیت در توسعه پایدار منطقه بریانک از نظر پاسخدهندگان میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در ارتباط با بازآفرینی بافت فرسوده محله بریانک که یکی از محالت منطقه ده تهران بوده و  23درصد بافت فرسوده
شهر تهران را به خود اختصاص داده ،باید عنوان نمود مشکل اصلی محله بریانک فرسودگی بافت مسکونی است ،با این حال
مساحت بافت فرسوده این منطقه همچنان در مقایسه با وسعت بافت نوساز آن غالب است ،به این دلیل که در سال های
اخیر به نوسازی در این محله توجه زیادی شده است.
فرسودگی بافت کالبدی این منطقه سبب شده برخی از کوچههای این محله به محل تردد اقشار ضعیف و آسیبدیده
اجتماعی منجر شود ،اقشاری که از خرده فرهنگ های مختلف و بعضا از نواحی مختلف کشور با شرایط اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی مختلف در این محله ساکن شده اند .قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نوساز در محله بریانک عمدتا بهدلیل
فرسودگی بافت و مشکالت کالبدی آن ،بسیار پایینتر از میانگین قیمت مسکن در تهران است .خاک محله فرسایشی بوده
و ریزدانه است به همین دلیل حتی اتفاق افتاده که خانه های نوساز آن دچار خمیدگی و کجی شوند .به گونه ای که در
ضلع جنوبی محله خانه های زیادی تا یک متر به سمت زمین نشست کرده اند و امکان بازسازی ،نوسازی و یا حتی تجمیع
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ندارند و کامال بالاستفاده باقی مانده اند .از این رو ،فرسودگی بافتهای فوق نیاز به نوسازی مسکن در منطقه را به صورت
مسئله ای عاجل مطرح نموده است.

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

چشم اندازهای موجود در محله بسته و فاقد افق باز است و این وضعیت در درون بافتهای مسکونی با کوچه های
باریک تشدید می شود زیرا معابر محله و کوچه های آن تنگ و باریک بوده و نور کافی ندارند همین کوچه های فاقد نور ،به
محل وقوع بسیاری خالف ها تبدیل شده است .زیرا مجرمان از تاریکی و تنگی این معابر سود برده و به عابرین حمله کرده
و زورگیری می نمایند به همین دلیل معابر و کوچه های این محله عمدتاً ناامن بوده و همانطور که عنوان شد زمینه بروز
بسیاری از جرائم هستند ،از این رو تمام معابر و کوچه های محله نیازمند تعریض و اصالح هستند .عالوه بر مشکالتی که
کوچه ها و معابر این محله دارند ،ساخت و سازهای صورت گرفته در کوچه های  1متری و احداث ساختمان های  0طبقه
در برخی از این کوچه ها نیز بر مشکالت کالبدی این منطقه افزوده است.
از نظر شاخص محیط زیستی نیز باید عنوان نمود در این محله سرانه فضای سبز به شدت پایین است و بوستان های
بسیار کوچک آن هم ،محل تردد و سکنی معتادان و کارتن خواب ها شده است ،افرادی که به دلیل شرایط ناگوار زندگی به
ناچار این پارک ها را مأمن خود ساخته و در آن استقرار یافته اند.
در نهایت باید عنوان نمود مسائلی همچون ریزدانگی بافت و فرسایشی بودن خاک محله ،تجمع جمعیت زیاد در این
محله از اقشار و فرهنگ های مختلف که موجب شده این محله بیشتر دارای کاربری مسکونی بوده و فاقد کاربری های
دیگری چون فضای سبز و دفع زباله باشد ،همچنین کمبود شدید خدمات شهری و تراکم باالی اتومبیل و نبودن پارکینگ
کافی موجبات آلودگی هوا و آلودگی صوتی در این محله را فراهم نموده و مشکالت زیست محیطی را نیز به مشکالت آن
افزوده است ،همگی باعث شده کیفیت زندگی نیز در این محله پایین تر از دیگر محالت منطقه باشد.
در واقع به دالیلی همچون تأسی از عدم کارآمدی مناسب مدیریت کالن شهری تهران و به طور ملموس کمبود
منابع مالی در منطقه ده نسبت به دیگر مناطق تهران ،این منطقه و محالت آن من الجمله محله بریانک همواره با مشکل
کمبود تامین خدمات شهری مواجه بوده است .وجود زمینه های اجتماعی و اقتصادی ساکنین ،نظارت نامناسب شهرداری
در روند ساخت و سازها ،عدم اختصاص تسهیالت و امکانات شهری ،عدم مشارکت مردم و  ...موجب شده که این محله از
نظر وضعیت بازآفرینی بافت فرسوده ،کیفیت زندگی و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در شرایط نامساعدی قرار داشته
باشد.
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بازآفرینی بافت فرسوده موجبات جلوگیری از تخلیه و بـزه خیـز شدن آن ،خــدماترســانی مناســب و ارائــه
تســهیالت و تقویــت زیرســاختهــا ،حفــظ و ارتقــاء هویــت و ارزش هــای شهرســازی و معمــاری ســنتی،
کــاهش ســرانه هزینــه زندگی در شهر با افـزایش تـراکم و توسـعه درون زا و ارتقاء کیفی سیما و منظـر شهری مـی
شـود ،همچنــین موجــب رونــق اجتمــاعی ،اقتصادی برای ساکنین جدید ،پهنه بافـت و محله مـی گردد.
با این حال روند کنونی نوسازی مسکن در محله ضمن آنکه نشان از رونق و تحرک اقتصادی بخش مسکن در محله
دارد ،اما از نظر کیفیت زندگی شهری ،مخاطرات و پیامدهای منفی به دنبال داشته است .زیرا کمبودهای خدماتی-
تسهیالتی و مشکالت معابر محله تشدید شده است .با این حال در صورت ارتقا کیفیت سکونت در این محله از طریق
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ،می توان زمینه تامین خدمات و فضاهای باز و سبز را در محله فراهم آورد.
حل معضالت بافت های فرسوده که مهمترین معضل محله است می تواند نقش مسکونی محله را ارتقا بخشده و
مطلوبیت شرایط زندگی را در آن افزایش دهد .در کنار این معضل اصلی در صورتی که برخی عملکردها و کاربریهای با
مقیاس شهری در محله مستقر شوند زمینه مراجعات بیشتر به محله را فراهم آورده و می تواند زمینه ایجاد مشاغل جدید و
رونق اقتصادی را در محله فراهم نماید .فقدان اینگونه عملکردها باعث مهجور ماندن محله و تنزل بیشتر کیفیت مسکونی
در آن خواهد شد .در واقع غلبه سکونت بر کاربریهای دیگر در این محله ،موجب شده که میزان کاربریهای خدماتی-
تسهیالتی پاسخگوی جمعیت ساکن در این محله نباشد و این مسئله کاهش کارآیی اقتصادی در آن را در پی داشته است.
نتایج حاصل از تحقیقات نیز که در فصل چهار عنوان شد نشان از این مسئله داشت که مهمترین مسئله برای برون رفت از
شرایط موجود محله ،و موفقیت در بازآفرینی شهری در آن ،بهبود ساختار اجتماعی – اقتصادی می باشد و البته ناگفته
پیداست که بدون دخالت و مشارکت دادن ساکنان که مهم ترین و اصلی ترین گروه های مواجه با معضالت این محله
هستند ،این مسئله راه به جایی نخواهد برد و لذا همکاری و همگامی کلیه ارگان های دولتی ،نیمه دولتی و سازمان های
مردم نهاد و حتی سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت برون رفت از معضالت این محله امری بدیهی می باشد که در
نهایت می تواند به بازآفرینی اصولی و موفق در محله منجر شده و در نتیجه آن توسعه پایدار نیز در آن شکل گیرد.
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