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با استفاده از روش  کالبدی بافت فرسوده شهری -تحلیل ساختار فضایی
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  5، یونس غفاری4،  هادی احمدی3علی توکلی یرکی، 2فردین نظافتی نمین، 1*نعمت حسین زاده

 یادگار امام خمینی)ره( شهر ری، تهران، ایراندکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشجوی  -1
 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور -2

 گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران -3
 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی -4

 گروه طراحی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس -5

 23/02/1399تاریخ پذیرش:                                                                                     08/02/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

 فضای و اجتماعی فرایندهای متقابل تاثر و تاثیر محصول اجتماعی، و کالبدی فرسودگی مفهوم به فرسوده، بافت

 چالشهای و مسائل از یکی همواره شهری، فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی موضوع سبب بدین. است جغرافیایی

 و بهسازی جهت در تالش حیطه به را شهری مدیران و مختلف های حوزه اندیشمندان که است، امروزی شهرهای

 آن تاثیر تحت ایران، تاریخی و سابقه با شهرهای بیشتر تاکنون که است واقعیتی فرسودگی. است کشانده آن نوسازی

 دهدمی  سوق پیرامون را به آن و کرده مختل شهری بافت رشد شهرها را گونه این است، مسلم آنچه. گرفته اند قرار

 برگردن نوظهور بافت های ایجاد با را هنگفتی های هزینه شهری، سابقه با و درونی بافتهای نابودی بر افزون بنابراین

 بدین باشد کاربردی میتواند آن ماهیت و است تحلیلی توصیفی، پژوهش، براین حاکم رویکرد. می کند تحمیل شهر

 بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر. است شده تهیه مربوطه سازمانهای از نظر، مورد آماری های داده منظور

 17مراتبی در منطقه سلسله -استراتژیک تحلیل روش از استفاده با شهری فرسوده بافت کالبدی -فضایی ساختار تحلیل

 صورت به آن نیاز مورد اطالعات. است پیمایشی و تحلیلی -توصیفی پژوهش انجام روش شهرداری تهران می باشد.

 کلیه های)نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید( و داده و مقادیر ابتدا تحلیل مرحله در. است میدانی و ای کتابخانه

 شاخص دهی وزن به( AHPمراتبی) سلسله تحلیل روش اساس بر سپس شدند استخراج( Swotبا مدل) ها شاخص

اولویت ترین راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده این منطقه شناسایی شد. و در انتها . است شده پرداخته مربوطه های

 اول اولویت در بافت و نوسازی در بهسازی صورت مشارکتی به مداخله رویکرد که است آن نشانگر حاصله نتایج

 هایشاخص به توجه با آن اصلی هایخیابان حواشی در بافت عمده های قسمت که صورت بدین. دارد قرار مداخله

 صورت به مداخله نیازمند عمدتاً کارشناسان نظرات از آمده بدست هایوزن و آنها پراکنش گستردگی و شده مطرح

 .باشد می بهسازی و نوسازی

-SWOT)مراتبی سلسله -استراتژیک تحلیل روش شهری، فرسوده بافت کالبدی، -فضایی ساختار واژگان کلیدی:

AHP) 
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 مقدمه -1
در چند دهه گذشته رشد جمعیت و گسترش کالبدی نقات شهری کوچک و بزرگ متناسب با روند تامین مسکن و 

خدمات پایه به ویژه برای گروه های کم درآمد نبوده و نظام برنامه ریزی نتوانسته به تقاضای این گروه ها به تناسب با 

نظام رسمی برنامه ریزی خارج می شوند و این شکاف توان مالی آنها پاسخ دهد. لذا گروه های بیشتری از مشمول 

موجب شکل گیری پدیده ای به نام فقر شهری شده است. رشد آبادی های پیرامون شهرهای بزرگ و متوسط براثر 

مهاجرت مازاد نیروی کار، تفکیک های غیررسمی زمین و ساخت و سازهای غیر مجاز را شدت بخشیده و به تدریج 

ونتگاههای غیررسمی را فراهم آورده است که بازتاب کالبدی آن در قطعه بندی های کوچک زمین زمینه شکل گیری سک

نابسامان، کمبود یا نبود خدمات پایه در این سکونتگاهها جلوه گر می شود. بخش و بافت فرسوده و مسکن، شبکه معابر 

ریم دکل های برق فشارقوی، راه آهن و در عمده این سکونتگاهها برای اراضی ناپایدار از قبیل گسل ها، مسیل ها، ح

مجاورت انواع آالینده های زیست محیطی یا بستر آلوده، به صورت سریع و خارج از برنامه ریزی رسمی شهرسازی و 

شهرنشین شدن جمعیت،  (.1389:7بدون رعایت استاندارد های ساختمانی به وجود آمده و شکل گرفته اند)حیدری، 

و به تبع آن توسعة شهرهای کوچک، ویژگی عصر حاضر است که شرایط خاصی را در ارتباط افزایش جمعیت شهرها 

(، چنین 1387:102با کاربری های مسکونی و تأمین مسکن برای ساکنین شهری ایجاد کرده است)رضویان و بیرامزاد، 

هزارة سوم تمدن انسانی قرار  ، هدف و راهبرد اصلی برنامه های توسعة کشورها در«توسعةپایدار»شرایطی باعث شده تا 

لذا توسعة پایدار این شهرها در گرو داشتن برنامه ریزی و مدیریت کارآمد می باشد. در  .(1390:20گیرد)سرتیپی پور، 

را می توان مجموعه ای از کاربری های شهری و روستایی، ساکنین، مراجعه کننده  بافت فرسودهیک نگاه کلی محالت 

و بیرونی موثر بر آن تعریف کرد؛ در میان انواع کاربری های نیز، کاربری مسکونی با در اختیار  گان و نیروهای درونی

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از پدیده های ناپایدار کنندة یا مناطق  داشتن حجم قابل توجهی از وسعت شهرها

دیدگاه مدیریت بحران در مواقع حادث شدن  اسکانهای غیررسمی عدم توجه به سازه ها، به ویژه سازه های مسکونی از

از این رو مدیریت بحران تالش دارد که اوالً از وقوع بالیای طبیعی به صورت عام و زلزله به صورت خاص می باشد. 

حوادث پیشگیری کند، ثانیاً در صورت وقوع به مقابله با آن برود و ثالثاً پس از فروکش کردن بحران برای بازسازی آن 

لذا مدیریت بحران، را می توان فرایند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران،  (.3: 1386کند)احدنژاد و همکاران، تالش 

 (.34: 1380برخورد، مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران تعریف کرد)ناصحی، 

داده شده، شکل می گیرد و می  بر این اساس مدیریت بحران ها به صورت یک فرایند بوده که در بلند مدت ترتیب

در چرخة مدیریت بحران، برنامه ریزی  تواند به اختالالت طبیعی، انسانی و ... به صورت لحظه ای یا مداوم پاسخ دهد.

برنامه ریزی فرایند ذهنی و عملی مجموعه ای از تصمیم گیری های سنجیده ای است فرایند اصلی محسوب می شود. 

و شاه  کیفی، زمانی و مکانی شیوه دخالت انسان را در موضوعی مشخص، بیان کند)رهنمایی که بر اساس قیودات کمی،

 تأثیر و نقش برنامه ریزی در فرایند مدیریت بحران دارای پنج مرحله می باشد که عبارتند از: (.1383:6حسینی، 

پاکسازی و بهسازی)احدنژاد و لحظة وقوع، گریز و پناه، عملیات نجات و امداد رسانی، استقرار موقت و عملیات 

عوامل مؤثر در میزان »(. از این رو مقالة حاضر به دنبال پاسخ به این سواالت اساسی می باشد که 3:1386همکاران، 

به صورت  شهرداری تهران 17محالت بافت فرسوده منطقهآسیب های وارد شده به واحدهای مسکونی به صورت عام و 

ای مناسب به منظور کاهش آسیب های ناشی از بحران های طبیعی و اجتماعی در این استراتژی ه»و « خاص کدامند؟

 «.محالت کدامند؟
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 اهداف پژوهش -2
 

استفاده با شهرداری تهران  17منطقه بافت فرسودههدف این پژوهش راهبرد های مدیریت بحران در سکونتگاههای 

توانمند سازی می باشد زیرا کم ساماندهی و کید بر أت( و با SWOT-AHPسلسله مراتبی) -از روش تحلیل استراتژیک

کاری و بی تفاوتی نسبت به تغییرات و رشد سریع جمعیتی و فیزیکی در این محالت و کوتاهی در برخورد با این پدیده 

ماعی آثار مخربی در حال حاضر و آینده نه چندان دور در پی خواهد داشت این آثار مخرب ممکن است به صورت اجت

پارچه و کارآمد همراه با برنامه ریزی دقیق در این محالت این عی بروز پیدا کند، پس مدیریتی یکو یا حوادث طبی

ضرورت را پیدا می کند که هرچند به طورکامل و قاطع نتوان با این پدیده و آثار مخرب آن مقابله کرد اما تا حدودی 

وگیری کرد و از پیامدهای مخرب آن تا حدودی کاست. در نتیجه برای می توان با مدیریتی صحیح و توانمند از آن جل

تعریف اهداف برای هر مطالعه باعث روشن شدن چارچوب حرکتی رسیدن به این امر باید اهدافی را در نظر بگیریم زیرا 

ف های معین باشد از این رو اهدافی که در این باره دنبال خواهد شد به صورت هدشده که هادی فرایند پژوهش می

 ذیل می باشد:

به لحاظ آسیب پذیری در  شهرداری تهران 17بافت فرسوده در منطقهوضعیت مسکونی محالت نشان دادن  .1

 برابر سوانح طبیعی.

تقلیل اثرات مخرب عوامل مؤثر در میزان آسیب های وارد شده به واحدهای مسکونی به صورت عام و  .2

 به صورت خاص.شهرداری تهران  17بافت فرسوده در منطقهواحدهای مسکونی محالت 

اولویت و و  از بحران در این منطقهبه دست آوردن استراتژی های مناسب به منظور کاهش آسیب های ناشی  .3

گیری از گروه های مردمی و سازمان های غیردولتی در اقدامات از جانب مدیریت شهری و چگونگی بهره

 ندسازی این محالت از اهداف این پژوهش می باشد.راستای ساماندهی و توانم
 

 ضرورت تحقیق -3
در حال حاضر شرایطی حاکم است که مجموعه مدیریت شهری و دولت ناگزیر از مقابله با مشکالت فزاینده ناشی 

منظور  از فرسودگی بافت های ناکار آمد شهری اند در این شرایط باید از پیشنهادها و راهکارها عملی و کار آمد به

ساماندهی این محله ها استقبال نمایند. در این خصوص الزم است از تحقیقات و پژوهش های به عمل آمده استفاده 

نمایند و موضوع را به صورت همه جانبه بررسی نمایند، زیرا در صورت عدم اتخاذ سیاست ها و راهکارها مورد نیاز، 

، باال رفتن آمار ارتکاب جرم)کاهش احساس امنیت اجتماعی( و این فرسودگی بافت منجر به ناهنجاریهای اجتماعی

بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، بخش اعظمی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می  مقایسه اجتماعی می گردد.

دهند. اگر چه این بافت ها به دلیل داشتن مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، عملکردی، ترافیکی و زیست 

محیطی از عمده چالش های مدیریت شهری و نظام شهرسازی می باشند و برای کل گستره شهری یک تهدید جدی به 

شمار می آیند؛ با این حال مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین برای اسکان جمعیت، تأمین فضاهای باز 

ست های ناکارآمد در عرصه برنامه ریزی و مدیریت خدماتی و نیز بهبود محیط زیست می باشند. متأسفانه اتخاذ سیا

شهری در زمینه احیا و بهسازی بافت های فرسوده نه تنها امکان استفاده مجدد و حداکثری از این موقعیت را به مخاطره 

افکنده بلکه به تدریج موجب فرسودگی و ناکارآمدی بخش قابل توجهی از بافت های هسته مرکزی و میانی شهرها و 

خدماتی شهرها  ید که با تغییرات در نقش عملکردیاد تضاد شدید بین بافت های شهری، به ویژه بافت های جدایج
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(. این 56:1390)سجادی، ایجاد شده اند، با بافت های فرسوده که توان تطابق با این تغییرات را نداشته اند، گردیده است

شهری را نیز دچار تنزل نموده و حضور انسان را در فضاهای بافت ها عالوه بر وجود مسائل و مشکالت کالبدی، فضای 

از سویی دیگر این بافت ها به دلیل قدمت و در اکثر موارد  (.35:1383شهری با معضل روبرو ساخته اند)مهدی زاده، 

دان فرسودگی و فقدان تأسیسات و خدمات اولیه و ضروری برای زندگی شهری امروز، در پاسخ گویی به نیازهای شهرون

خود دچار نارسایی های اساسی می باشند. همین امر خود باعث تخلیه این بافت ها 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 

بطور مثال های بافت های فرسوده مرکزی شهرها  روستایی به این بافت ها رو به فزونی می گذارد. وضعیت دسترسی

که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده اند، از ساختاری نامنظم برخوردارند و دسترسی های تهران  شهرداری 17منطقه

موجود در آنها غالباً پیاده می باشد، به گونه ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از شش متر بوده و ضریب 

وذ پذیری در آنها کم است. وضعیت خدمات و زیرساخت های شهری بافت های فرسوده به لحاظ برخورداری از نف

(. 66-76:1386خدمات، زیرساخت ها و فضاهای باز، سبز و عمودی دچار کمبودهای جدی هستند)حبیبی و دیگران، 

اهنجاری های اجتماعی نیز می گردند و مسلماً فضاهای شهری بیش از حد فرسوده، مخروبه و بیغوله ها، بسترساز ن

(. لزوم مداخله هدفمند، 79:1389مکان هایی افسرده، مغشوش، ناامن و بدون مشارکت ساکنان را پی می ریزند)قربانیان، 

حفظ هویت بافت مرکزی و تکامل و پویایی آن به منظور حفظ ساختار شهر، ضرورت بررسی موضوع را مطرح می 

حاضر اقدام به بررسی رویکردی تلفیقی به منظور بهسازی و ساماندهی بافت های فرسوده سازد. در واقع پژوهش 

مرکزی با هدف دستیابی بر ارتقای کیفیت زندگی در محدوده به کمک اصول پایداری و شاخص های رسیدن به بافت 

 راهم سازد.پایدار شهری کرده است، تا با توجه به آن زمینه پایداری بیشتر در بافت های شهری را ف

 پژوهش پیشینه -4
 و فرانسه های کشور در ویژه به غربی، اروپای در باید را شهرها قدیم بافت احیای خصوص در نخستین هایگام

 کرد جو و جست آن از پس شهرنشینی گسترش و( 1760 -1830 دوره) هاآن در صنعتی انقالب آغاز دلیل به انگلیس،

 شهری مراکز احیای جنبش واقع در. شد منجر دیگر کشورهای به نسبت کشورها، گونه این در شهرها زیاد سابقه به که

 برای پاریس، وقت شهردار هوسمان،. جی. بارون فعالیت با جنبش این. دارد سابقه کشورها این در سال150 از بیش

 دهه در درخشان شهر عنوان با( 1887 -1965) لوکوربوزیه طرح با و شد آغاز 1850 دهه در شهر این مرکز نوسازی

 جدیدی مرحله وارد و بود. اجرا عظیم بناهای جایگزینی روش با پاریس قدیمی بخش کردن فدا خواهان که 1920

 به. شد آغاز پهلوی دوران از شهرها هایدگرگونی ایران، در که است حالی در این(. 180 -181: 1388 رهنما،)شد

 جهانی جنگ از پس هایبازسازی و اجتماعی و تولیدی روابط در اساسی تغییرات ایجاد با صنعتی انقالب دیگر، یگفته

 سال در ایران، در قدیمی هایبافت به هانگرش نخستین(. 114: 1380 ابلقی،)بود غرب در هادگرگونی این اساس دوم،

 شهرها مرمت و حفاظت یمسئله آن، در که گرفت شکل تاریخی شهرهای و بناها مرمت گردهمایی نخستین در 1350

 (.7: 1380 زنوزی، فرخ) شد مطرح کشور توسعه در مؤثر عامل عنوان به بناها و

 موارد به توانمی آن جمله از که شده انجام مهمی هایپژوهش جهان، و ایران در شهرها فرسوده بافت خصوص در

 :کرد اشاره زیر
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 نیاز مورد اساسی فاکتورهای بررسی و پایدار شهری طراحی مفهوم شناسایی به ،(2008) گرس،. لی و چان. ادوین -

 طریق از که پژوهش این در. پردازندمی شهری حیات تجدید و بهسازی های پروژه در اجتماعی پایداری بهبود برای

 محلی شهروندان و دارایی توسعه مدیران طراحان، معماران، نظرات شد، انجام کنگ هنگ در ای نامه پرسش بازدید یک

 باید که دهدمی نشان گوناگون عوامل تحلیل و تجزیه از آمده بدست نتایج. شد واقع ارزیابی مورد و آوری جمع

 آسایش، ی( نیازها) تقاضا از رضایتمندی. شوند همسو اجتماعی پایداری به یابی دست برای طرح مشخص هایویژگی

 شکل روزانه، زندگی عملکردهای به آسان دسترسی هماهنگ، زندگی محیط ایجاد محیط، و منابع نگهداری و حفظ

 نوسازی های پروژه در اجتماعی پایداری افزایش برای مهم و اساسی عوامل از بازار فضاهای بودن دسترس در و توسعه

 شوند.می محسوب محلی شهری

 فرسوده و معمور غیر مسکونی نواحی سازی زنده باز و بهسازی راهکارهای بررسی به ،(2009) گزی، اوزلم -

 بخشیدن هویت جهت فضایی استراتژی را مناطق این نوسازی و سازی زنده باز و پردازدمی آنکارا شهر در

 داند.می شهروندان نیاز مورد تجهیزات افزایش و مناطق این ساکنین به

 بررسی به شهری کهن هایبافت نوسازی و بهسازی کتاب در ،(1386) همکاران، و حبیبی ایران، در همچنین -

 بهسازی و نوسازی هایطرح بهسازی، و نوسازی و طراحی تاریخچه آن، مشکالت و مسائل و هابافت انواع

 در که کندمی گیری نتیجه و پرداخته هاطرح این به مربوط مسائل و ایران در فرسوده و قدیم هایبافت

 از و شود ایجاد هماهنگی هاآن به دستیابی وسایل و منابع اهداف، بین باید نوسازی و بهسازی هرگونه

 (.  1386 همکاران، و حبیبی)شود برداری بهره شده ریزی برنامه صورت به امکانات و منابع تمامی

 آینده و شهری فرسوده بافت فضایی تحلیل عنوان با خود ارشد کارشناسی نامه پایان در ،(1387) یوسفی، -

 در خیابان و ریحان های محله تغییرات و تحوالت به قزوین شهر خیابان و ریحان محالت در هاآن نگری

 مهاجرت و شهر فیزیکی توسعه محیطی، عوامل که است رسیده نتیجه این به و است پرداخته قزوین شهر

 (.155: 1387 یوسفی،)است شده محله دو این تحول و تغییر سبب ساکنان،

 راهبردی شهری فرسوده بافت نوسازی و بهسازی عنوان تحت پژوهشی در ،(1390) نیا، نیک و پور داوود -

 هایویژگی بررسی با سجادیه کوی فرسوده بافت در شهری پایدار توسعه کالبدی ابعاد به دستیابی سوی به

 بهسازی که است رسیده نتیجه این به مطالعه مورد محدوده محیطی زیست و کالبدی اجتماعی، اقتصادی،

 مورد باید پایدار توسعه مقوله به نگرش با و دیگر اندازی چشم از را شهری فرسوده هایبافت نوسازی و

 (.1: 1390 نیا، نیک و پور داوود)داد قرار تحلیل

 مواد و روش تحقیق  -5
 تحلیلی -توصیفی حاضر تحقیق روششهرداری تهران  17محدوده مورد مطالعه این پژوهش بافت فرسوده منطقه

 و میدانی بازدید و ایکتابخانه اسنادی، مطالعات براساس تئوریک آن مبانی است. نظری کاربردی آن نوع و است

-به عنوان یک ابزار مهم در فرایند برنامه SWOTبا توجه به اینکه آنالیز  است. گرفته منطقه انجاماین شهرداری  مراجعه

قد امکان ارزیابی جامع ، آنالیز فاSWOTهایی نیز دارد. از جمله اینکه در زمان استفاده از ریزی استراتژیک، نقص

ها و های نقاط قوت، ضعف، فرصتگیری است و صرفاً تعیین و لیست تعدادی از عوامل در گروهموقعیت تصمیم
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ابزارهای تعیین اهمیت  SWOTتواند مهمترین گروه و مهمترین عوامل را مشخص سازد. عالوه بر این تهدیدها، نمی

توان چنین نتیجه گرفت که کند. بنابراین میگیری را مطابق با عوامل فراهم نمیهای تصمیمعوامل و یا ارزیابی گزینه

اغلب صرفاً یک شیوه لیست کردن عوامل با یک بررسی کیفی نه چندان کامل از عوامل  SWOTنتایج حاصل از آنالیز 

های درونی ز معیارها و وابستگیریزی اغلب در بر گیرندة تعداد زیادی ادرونی و بیرونی است. از آنجا که فرایند برنامه

 ، ناکافی و ناکارآمد باشد. SWOTآنهاست، ممکن است که استفاده از 

رسد که یکی از راهکارها، ادغام ریزی استراتژیک، به نظر میاینک به منظور افزایش کارایی آن در فرایند برنامه

SWOT  با تکنیکAHP سازی عوامل کمیهایی است که به منظور عنوان یکی از روشبهSWOT  و فراهم کردن

، تلفیق SWOTگیری با های تصمیمها و به طور کلی ارزیابی موقعیتامکان ارزیابی اهمیت نسبی عوامل هر یک از گروه

کند که درون آن، آنالیز موقعیت ای فراهم میچارچوب پایه SWOTاول ؛ در وهلهAHPو  SWOTشود. در ترکیب می

های استفاده کند. مزیتکمک می SWOTتر نمودندر انجام هر چه تحلیلی AHPشود و آنگاه میگیری انجام تصمیم

-گیری در موقعیت برنامههای تصمیمو گنجاندن اولویت SWOT، در بررسی کمی عوامل SWOTدر آنالیز  AHPاز 

تهدیدهای محدوده  ها وهای نقاط قوت، ضعف، فرصتریزی است. در این تحقیق پس از تعیین عوامل در گروه

مورد استفاده قرار  SWOTهای بندی گروهو سپس اولویت SWOTبندی عوامل جهت اولویت AHPمطالعاتی، تکنیک

های فرسوده شامل: راهبردهای تهاجمی، تنوع، بازنگری گرفت. در نهایت به استخراج راهبردهای نوع مداخله در بافت

ریزی ، از چند کارشناس شهرداری در زمینه برنامهAHP –SWOTن کیفیت آنالیزایم. به منظور باال بردو تدافعی پرداخته

 SWOTکنند خواسته شد تا عوامل شهری و بافت فرسوده که با حوزه مورد مطالعه آشنا بوده و یا در آنجا زندگی می

 دهی کنند. وزن AHPرا در قالب تکنیک 

 که شرایطی در گیریتصمیم برای ساده که و قویی منعطف، است روشی( AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی)

این روش  گیرد.می قرار استفاده مورد سازد،می مواجه مشکل با را هاگزینه بین انتخاب متضاد، گیریتصمیم معیارهای

 در متعددی کاربردهای تاکنونساعتی پیشنهاد گردید و  به وسیله توماس ال 1980ا در سالارزیابی چند معیاری ابتد

 و بررسی امکان و شده بنا دو به دو مقایسه (. این تکنیک براساس52:1380، )زبردست است داشته مختلف علوم

و اصغر  1386کند)قدسی پور،می پذیرامکان یکدیگر با را کیفی و کمی چندگانه و معیارهای با مسائل گیریتصمیم

 به دهیوزن کمک به که SWOT عوامل گروهی بین های اولویت نهایی ماتریساین راستا جهت  در(. 1387پور،

 .نمودیم نزولی و استخراج را گردیدند تعیین AHPروش
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 (، مأخذ)نگارندگان(AHP(: مدلی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی)1)شکل

 
 

 مبانی نظری پژوهش  -6

 1نواحی مسکونی محالت بافت فرسوده توانمند سازی  -6-1

اقعیت واقعیتی موجود در پهنه های سکونتگاهی کشور است. در این و غیررسمیبافت فرسوده شهری و سکونتگاه 

ی کنند)صرافی، جمعیت فزاینده ای از اقشار کم درآمد با سابقه کم شهرنشینی در محالت غیر مجاز وکم کیفیت زندگی م

نند طرح عماری، ما(. تاکنون به طور قاطع در دستگاه های رسمی کشور و مصوبات شورای عالی شهرسازی و م1381:3

ا نتگاهسکو این (. گستردگی1381:25)اطهاری، بافت فرسوده و اسکان غیررسمی پرداخته نشده استجامع شهری، به 

و  ه شهریبافت فرسوددر سال های اخیر به حدی رسیده است که حتی در پیرامون کالن شهرها، روستاهای با ساختار 

ر تا حدودی است. اگر چه با تالش نهادهای اجرایی این پدیده در کشو شکل یافته و در حال افزایشاسکان غیررسمی 

ی وجود داشت در ابتدا این نگران ،کشور این سکونتگاه هایشناخته شده است. در راهبرد توانمند سازی و ساماندهی 

ویژه کالن  بهشهرها و  و داخل موجب رشد و تشدید این گونه سکونتگاه ها شده و در مجاورتاین پدیده که پذیرفتن 

برای  ( اقدامات مهمی1369:8شهرهای کشور اشاعه می یابد. علیرغم کمی قدمت شهرسازی جدید در کشور)توفیق، 

تفصیلی  - تعین استراتژی مدیریت بر شهرها و کالن شهرها صورت گرفته و برنامه ریزی های جامع و طرح های جامع

شهری، ایجاد  ثبات لزوم برنامه ریزی برای نظارت و هدایت توسعهدستاوردهای مهمی همراه داشته که به طور خالصه ا

ای پاسخ گویی دانش ها و روش های جدید شهرسازی برای پاسخ به نیازهای جامعه، به کارگیری مفاهیم و فنون تازه بر

بافت  ارهرب(. د1379و مهندسان مشاور فرنهار، 1384:146به نیازهای جدید و اساسی از آن جمله می باشند)مرادی، 

طور  و وضعیت آن در کشور و نیز چگونگی شکل گیری و رشد آن، نظریه های مختلفی مطرح شده است، به فرسوده

جود آمده از کجروی های اجتماعی و معضالت بیکاری و مسکن و مهاجران روستایی به و بافت فرسودهکلی اجتماعات 

موعه از عواملی می را در ایران معلول مجدر این بافتها رسمی ربر پایه این نظریه ها، اسکان غی(. 1381:13است)پیران، 

وانمندسازی توان دانست که طی دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است تا حدی که امروزه به عنوان سند رسمی ت

فت ست)هادر سازمان عمران و بهسازی شهری مطرح و در هیأت دولت به تصویب رسیده  این نوع بافتهاو ساماندهی 

 (.83-1381:78شهر، 

                                                           
1 - Empowerment of residential areas of dilapidated neighborhoods 
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 (4 :1381مأخذ: )صرافی،    - (: چارچوب نظری ساماندهی اسکان غیررسمی با رویکرد توانمندسازی2شکل)

 
 

 1ارتقا بخشی )بهسازی( -6-2

گذاران ستبیش از هر رویکرد دیگری مورد توجه سیا بافت فرسوده شهری در دو دهه گذشته ارتقابخشی یا بهسازی

دگی شهری قرار گرفته است. در حقیقت بهسازی شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زنو مدیران 

گزین مناسبی برای تنها جایهای فراوانی دارد و نه فقرا در شهر است. این رویکرد در مقایسه با رویکردهای پیشین مزیت

 (.1386:80)ایراندوست، قتصادی همراه استدگی اجتماعی و اپاکسازی و جابجایی است بلکه با حداقل اغتشاش زن
 

 

 

 بافت فرسوده شهری(: اجزای پروژه بهسازی و ارتقاء بخشی محالت 1جدول)

 فیزیکی اجتماعی اقتصادی

 زیرساخت های راه و پیاده راه تسهیالت بهداشتی وام مسکن و زیرساخت ها

 تأسیسات بهداشتی تسهیالت آموزشی وام های کسب و کار کوچک

 جمع آوری زباله تسهیالت اجتماعی محلی ایجاد اشتغال

 فاضالب پارک ها و زمین بازی تعلیم و حرفه اموزی

 اتحادیه تجاری )تعاونی(

 

 آب آشامیدنی دیگر فعالیت های اجتماعی

 روشنایی معابر

 (unescap,2001p: 1مأخذ: )

 

 SWOTارچوب مفهومی مدل استراتژیک چ -6-3
 

این مدل، . ( یک واژة اختصاری برای قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها می باشدSWOTماتریس سوات )

یک مرحلة اولیه از یک تحلیل با هدف نهائی ارایه و اتخاذ سیاست های الزم برای تناسب میان عوامل داخلی و خارجی 

ه می شود، ابزاری برای نیز نامید TOWSکه گاهی  SWOT. تکنیک یا ماتریسKajanus, 2000p:718)) می باشد

شناخت تهدیدها و فرصت های موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعف ها و قوت های داخلی آن به 

                                                           
1- upgrading 
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 در (.1389:64منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیستم است)نسترن و هوشمندفر، 

ای از همة جنبه های موقعیتی سیستم و در نتیجه فراهم کننده چارچوب واقع نقطة کلیدی این مدل، تجزیه و تحلیل دامنه 

مند عواملی است که راهبرد باید، بهترین  ، شناسایی نظامSWOTمفیدی برای انتخاب راهبرد است. تجزیه و تحلیل

ی سیستم را به سازگاری را با آنها داشته باشد. منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش باید قوتها و فرصتها

حداکثر برساند و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل برساند. این جریان نظام مند، پشتیبانی است برای تصمیم گیری ها 

اگر به طور صحیح به کار برده شود می تواند یک اساس و مبنای SWOT مدل. Wheelen,1995p:341)و راهکارها)

این تحلیل دارای دو مؤلفه ای اصلی به شرح زیر . (Kajanus at all, 2004)خوبی برای تنظیم استراتژی فراهم کند

 (:21: 1389)خورشید و رنجبر، است

 (: که توسط نقاط قوت و ضعف در وضعیت موجود توصیف می شوند.IFASشاخص های شرایط درونی ) .1

 ود.( که از طریق تهدید موجود و فرصت های ناشناخته توصیف می شEFASشاخص های بیرونی ) .2

یکی از تکنیک های برنامه ریزی راهبردی است و همچون دیگر تکنیک های مشابه باید ریشه  AHPو  SWOTتکنیک 

آن را در رشته مدیریت بازرگانی و برنامه ریزی شرکت های خصوصی و بعضاً در علوم استراتژیک و نظامی جستجو 

های خصوصی تدوین و به کار گرفته شده اند، لیکن  ها در آغاز توسط موسسات و بنگاه نمود. اگرچه اینگونه تکنیک

میالدی نظریه پردازان موفق گردیدند تا دامنه تکنیک مزبور را از قلمرو برنامه 1980با شناختن سودمندی آنها از دهه

ریزی موسسات و بنگاه های خصوصی به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری در عرصه عمومی و برنامه های دولتی 

 را نشان می دهد: SWOT( نمودار تجزیه و تحلیل 3شکل) .نی تسری بخشیده و با الزامات آن منطبق سازندو همگا

 
 

 

 
      SWOT( نمودار تجزیه و تحلیل 3شکل)

 (Wright and Priwgle, 1998p:64)مأخذ:

 
 مدیریت بحران و کاربری مسکونی -4-6

بشر از دیر باز در معرض قهر طبیعت بوده است، در واقع بالیای طبیعی در طول تاریخ جزء ناگریز زندگی انسان می 

باشد. ایران نیز بر روی کمربند زلزله واقع شده و گسل های فراوانی در آن وجو دارد، بنابراین فعالیت گسل ها و وقوع 



 و همکاران زادهحسین                      

361 

 

اجتناب ناپذیر است از این رو می توان به اهمیت مدیریت  رسوده شهریبافت فزلزله در ایران به ویژه در سکونتگاههای 

بحران در سیستم های سکونتگاهی جهان به صورت عام و ایران به صورت خاص پی برد. سازمان ملل متحد نیز با هدف 

المللی کاهش فراهم آوردن زمینة تالش جهانی کاهش آثار سوانح طبیعی، آخرین دهة قرن گذشته را به عنوان دهة بین 

(. این 1380:44نامگذاری نمود که یکی از اهداف هفت گانة این دهه، مدیریت بحران بوده است)احمدیان،  1آثار طبیعی

و اسکان غیررسمی به دلیل  ،حاشیه نشین بافت فرسوده، در حالی است که در دنیای امروز، بسیاری از شهرها و محالت

همگین دچار شوک و اسایی و مدیریت بر آن، حتی با یک زلزلة نه چندان سکم توجهی به محیط و نداشتن برنامة شن

یکی از مهمترین عواملی که در افزایش یا کاهش میزان خسارات و تعداد تلفات انسانی در هنگام بالیای  بحران می شوند.

(. مسلماً نبود 1383:689طبیعی موثر است، وجود یا عدم وجود سیستم مدیریت بحران کارا می باشد)گرکز و همکاران، 

سیستم مدیریت کارا و متفکر موجب می شود تا در حین بالیای طبیعی و به ویژه زلزله، تلفات انسانی و اقتصادی 

فراوانی حادث شود که پیامدهای منفی روانی آن را حتی تا سالها نمی توان مرتفع کرد، همچنین به لحاظ اقتصادی، برای 

ی و بازتوانی ناشی از اثرات آنها منابع اقتصادی، که به نوبة خود پتانسیل رشد در یک کشور واکنش به بحران ها و بازساز

یا منطقه می تواند باشد، به کار می رود که هزینه های عمومی را افزایش داده و درآمد جامعه را مختل کرده و فعالیت 

 (.Palling,et al ,2002 p:27های اقتصادی کاهش می یابند)

 

 

 

 
 (: نمودار چرخه مدیریت سوانح و بحران  4شکل)

 (1389مأخذ:)گیوه چی،     

 

 

 

                                                           
1  -Idndr 
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 محدوده و قلمرو پژوهش  -7

نفر بر هکتار)که  337هزار نفر و تراکم جمعیت  280محله با جمعیتی حدود 14ناحیه و  3شهرداری تهران از  17منطقه

متری زرند، از شرق به  45این منطقه از شمال به خیابان قزوین و  .رتبه دوم را دارد( تشکیل شده است 10بعد از منطقه 

. شودبزرگراه نواب صفوی، از جنوب به بزرگراه جوانه)شهید چراغی( و از غرب به بزرگراه آیت اهلل سعیدی محدود می

و در غرب  19، در جنوب منطقه 16و  11، در شرق مناطق  10و  9مناطق همجوار منطقه مورد مطالعه در شمال مناطق 

درصد از مساحت کل تهران را شامل  1.3باشد که حدوداً هکتار می 825(. مساحت این منطقه 6باشد)شکل می 18منطقه 

های خاص را دارد. از ویژگی 21گانه رتبه  22باشد که در بین مناطقترین مناطق تهران میشود و یکی از کم وسعتمی

، 17های فرسوده منطقه ی، مراکز تجاری و مرکز مذهبی منطقه محدوده بافتعبارتند از محورهای ارتباط 17منطقه 

سازمان )هکتار محاسبه شده است 235.5مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان نوسازی شهرداری تهران 

فرسوده های دهد. جمعیت پهنهرا نشان می 17وضعیت کلی بافت منطقه . تهران( 17نوسازی و شهرداری منطقه 

، 17های فرسوده منطقه گانه بافت 3نفر برآورد شده است. همانطور که قابل بررسی است از میان نواحی  126500برابر

با وسعت  2هکتار است. پس از آن ناحیه   03/51با وسعت  1کمترین وسعت و حوزه بافت فرسوده مربوط به ناحیه 

است که در مجموع  3مربوط به ناحیه  17و وسعت بافت فرسوده منطقه  باشد. در این بین بیشترین میزانهکتار می  60.4

هکتار از کل وسعت بافت فرسوده محدوده را به خود اختصاص داده است)دفاتر خدمات نوسازی شهری منطقه   61.1

 به تفکیک محالت نشان داده شده است. از 17های فرسوده منطقه مساحت بافتزیر  شکل تهران( درشهرداری  17

پالک  31شهر تهران طرح تجمیع گذر خردپی با  17های نوسازی و بهسازی تهیه و اجرا شده در منطقه مهمترین طرح

درصد رتبه  7/45با درصد نوسازی  17همچنین منطقه  .پالک تجاری در محله امامزاده حسن)ع( است 3مسکونی و 

 تهران(. 17نوسازی و شهرداری منطقه باشد)سازمان چهارم از لحاظ نوسازی در شهر تهران را دارا می

 

 
  17گانه با تأکید بر منطقه  22(: نقشه مقایسه تراکم جمعیت در مناطق 5شکل)

Source: Research finding 
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 (: محدوده مورد مطالعه6) شکل

 

 
  17(: نقشه کلی بافت موجود منطقه 7) شکل

Source: Research finding 
 

 

 شهرداری تهران 17منطقه در تحلیل بافت فرسوده AHP- SWOTتلفیق مدل راهبردی  -8
 2هایو فرصت1شود، ابزاری برای شناخت تهدیدهانیز نامیده می tows، که گاهی Swotبا توجه به اینکه ماتریس 

داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین  4هایو قوت 3هاموجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعف

ها (، در این پژوهش به منظور تحلیل فرصت40: 1381برای هدایت و کنترل یک سیستم است)مرادی مسیحی،راهبردها 

طور از آن بهره گرفته شده است. به این منطقه های موجود در بافت فرسودة ها و ضعفو تهدیدها و همچنین قوت

                                                           
1- Threates  
2- Opportunities 
3- Weakness 
4 - Strengths 
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-جویی میرد است از طریق زیر پیتوان گفت این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهباجمال می

 (.150: 1388، زاده و آقاسیگردد:)ابراهیم

 های درونی سیستم؛ ها و ضعفبندی قوتبازشناسی و طبقه -

 ها و تهدیدهای موجود در محیط خارج سیستم؛ بندی فرصتبازشناسی و طبقه -

(. به عبارت 49: 1384ینده؛)گلکار، تکمیل ماتریس سوآت؛ و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آ -

تحلیلی سیستماتیک را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژیی که بهترین تطابق بین  SWOTدیگر مدل 

ها را به حداکثر و ها و فرصتدهد. از دیدگاه این مدل، یک استراتژی مناسب قوتنماید، ارائه میآنها را ایجاد می

ها و تهدیدها در رساند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصتبه حداقل ممکن میها و تهدیدها را ضعف

-های استراتژی خلق و انتخاب میشوند و گزینهپیوند داده می WTو  SO ،WO ،STچهار حالت کلی 

-برای ساختن ماتریس تهدیدات، فرصتو  AHPو  SWOT(. در ادامه با تلفیق مدل 192: 1382، شوند)هریسون

، هشت شهرداری تهران 17ه گذاری و تحلیل آنها در بافت فرسوده منطقها، نقاط ضعف و نقاط قوت و ارزش

 جویی شده است: مرحله به شرح زیر پی

 باشد؛ تهیه و تدوین گردید. ای که از بیرون برای بافت فرسوده فراهم میهای عمدهفهرستی از فرصت .1

 جویی شد. خارج از محدوده بافت فرسوده؛ نیز پی فهرستی از تهدیدات عمده موجود در محیط .2

 فهرستی از نقاط قوت داخلی بافت فرسوده؛ فراهم شد.  .3

 فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی بافت فرسوده تهیه و تکمیل گردید.  .4

به تحلیل و مقایسه زوجی به تفکیک هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت  SWOTو  AHPسپس با تلفیق  .5

 دهی هر یک از عوامل اقدام شد. افت فرسوده این منطقه و وزنو تهدید در ب

تعیین  AHPدهی به روشکه به کمک وزن SWOTهای بین گروهی عوامل آنگاه ماتریس نهایی اولویت .6

 گردیدند را استخراج و نزولی نمودیم. 

های ها و استراتژینهایتاً چگونگی مداخله در فضای بافت فرسوده و راهبردهای مربوط به هر یک از اولویت .7

 ایم. را تدوین نموده (SO, ST, WO, WT)مداخله 

 SWOTیافته های حاصل از تحلیل -9

 ارزیابی محیط درونی)نقاط قوت و ضعف( و بیرونی)فرصت ها و تهدیدها( -9-1

و برای شناسایی و تعیین نقاط قوّت و ضعف و فرصت ها و  Swotدر این پژوهش برای انجام تجزیه و تحلیل 

و تهیه نقشه و  زیر همجوار بصورت شکل مناطق با مطالعه مورد محدوده بعد از مرزبندیتهدیدهای محدوده مطالعاتی، 

 فرسوده بافت مقایسه نقشه و تهیهشهرداری تهران 17 منطقه بر تأکید با تهران گانه 22 مناطق مساحت نمودار مقایسه

، اطالعات منطقهابتدا به کمک پرسش نامه از افراد آگاه و ساکنان بافت فرسوده ، 17قهمنط بر تاکید با گانه 22 مناطق

مورد نیاز جمع آوری شد. سپس با در نظر گرفتن پاسخ های داده شده و بازدیدی دوباره برای کنترل صحت و دقت 

و اطالعات تکمیلی از طریق مصاحبه با ساکنان به دست آمد. در نهایت  پاسخ ها از مشاهده میدانی از محل به عمل آمد

به تعیین مهم ترین عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی بر کارکردها، بافت و ساخت محدوده فرسوده محالت این منطقه، 

 اقدام شد.



 و همکاران زادهحسین                      

365 

 

 
 (: مرزبندی محدوده مورد مطالعه با مناطق همجوار8شکل)

Source: Research finding 
 

 
  17گانه تهران با تأکید بر منطقه  22(: نقشه مقایسه مساحت مناطق 9شکل)

 

 
  17گانه با تاکید بر منطقه  22(: نقشه مقایسه بافت فرسوده مناطق 10شکل)

Source: Research finding 
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 به تفکیک محالت  17(: نقشه بافت فرسوده منطقه 11شکل)

 
Source: Research finding 

 
  17(: اطالعات پروژه طرح نوسازی گذر خردپی در  منطقه 12) شکل

Source: Research finding 
 

 تهران 17بر بافت فرسوده منطقه (: عوامل موثر داخلی و خارجی2جدول)

نی
رو

ل د
وام

ع
 

ت 
قو

ط 
نقا

S 

1S- باال بودن سابقه سکونت افراد و قیمت مناسب اراضی 

2S-  اقتصادی و فرهنگی ساکنین بافت -اجتماعیهمگرایی به دلیل شباهت های 

3S-  ایجاد حس رقابت بین ساکنین جهت ساخت واحدهای مسکونی 

4S- باال بودن احساس تعلق به محله به دلیل مالکیت مسکن 

5S- نبود کاربری های نامناسب در داخل بافت مسکونی 

6S- ریزدانگی بافت مسکونی وجبران کمبودهای ناشی ازی افزایش سرانه 

7S-  تقویت هویت محلی در نتیجه ساخت خودیار واحد مسکونی و احساس تعلق به آن 

8S-  کمی فاصله، بین واحدهای مسکونی در بافت با هسته های خدماتی و اداری در منطقه 
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9S-   جهت رفع کمبودهای خدماتی ناشی    ن و کم واحدهای ساختمانی در بافت فرسوده و ایجاد فضاهای جدید   ارتفاع نسبتاً یکسا

 از عقب نشینی ساختمان

ف 
ضع

ط 
نقا

W 

1W- نادیده انگاشتن نیروهای اجتماعی در طرح های مصوب و اجرایی مربوط به بافت 

2W- نبود پیاده روهای پیوسته و مناسب در بافت 

3W- به دلیل شکل ارگانیک بافت آشفتگی سیما و منظر شهری و نامناسب بودن قطعات به لحاظ طولی و عرضی 

4W-  عدم تمایل ساکنین این منطقه به تعامل با ساکنین بافت فرسوده در فضاهای گذراندن اوقات فراغت، آموزشی و فرهنگی 

5W- وجود تبعیض در استفاده از خدمات شهر به دلیل تفاوت طبقه اجتماعی 

6W-  اطفاء حریق در واحدهای مسکونینبود سیستم های ایمنی و مدیریت بحران در 

7W- وجود رفتار مجرمانه و نابهنجار در نقاط خاصی از بافت 

8W-   بروز مشکالت فراوان در ارائه و خدمات امدادی از جمله دسترسی سریع به آمبوالنس، آتش نشانی، پلیس 

9W-      صوص شی خیابان و چراغ مخ سهیالت الزم مانند خط ک عابر برای گذر عابران پیاده از عرض معابر پیرامون  نبود یا کمبود ت

 بافت

10W- پایین بودن منزلت اجتماعی و خود باختگی اجتماعی و افزایش محالت فقیر نشین با ورود مهاجران 

نی
رو

 بی
مل

عوا
 

  

ها
ت 

ص
فر

O
 

1O- وجود کارکردهای خدماتی، حمل و نقل در محدوده بافت با نقش منطقه ای 

2O-  پیچیده سیستم فعال شهری و توجه مدیران و متولیان شهری به این نوع ساختارساختار 

3O- ایفای نقش مشارکتی با نهادهای غیر دولتی در مدیریت و برنامه ریزی شهر 

4O-  استفاده از فضاهای باز اطراف و داخل محله جهت تأمین مصالح مورد نیاز ساخت و ساز 

5O-  محله ای به عنوان حلقه واسط بین مردم و دولتایجاد شورایاری های 

6O- حمایت مالی از طریق باورهای دینی 

7O-       توجه به فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و فراغتی در بافت های فرسوده و ارائه محدودیت زمانی در رفع مشکالت آن ها

 در قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

8O-    ستفاده از فضاهای باز شهری چون پارکینگ، فروشگاه، فضاهای        ا سات و تجهیزات  سی اطراف محله جهت تأمین خدمات، تا

 فرهنگی فضای سبز.

9O- امکان مشارکت مالکین در ساماندهی بافت فرسوده از طریق اعطای تسهیالت مالی و اعتباری 

10O- پتانسیل ایجاد مشارکت مردمی به دلیل جوان بودن جمعیت 
ها

ید
هد

ت
T 

1T-   آسیبهای اجتماعی از جمله فروش مواد مخدر، اعتیاد 

2T- ابهام در ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به ساماندهی نمای شهری 

3T-      در نتیجه موجب ناقص   ناپایداری در قیمت مصالح ساختمانی وتورم در مقیاس کشور که موجبات فشار مالی بر سازندگان و

 .شودساز ها می  ماندن ساخت و

4T- عدم آگاهی نسبت به حقوق شهروندی 

5T- نادیده انگاشتن نقش مردم در مشارکت و تصمیم سازی 

6T- تعدد نهادهای تصمیم گیری و فاصله زیاد مابین دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز در امور مربوط به بافت های فرسوده 

7T-  و درآمدعدم توزیع عادالنه ثروت، قدرت، خدمات 

8T- عدم توانایی مالی ساکنان برای نوسازی و بهسازی 

9T-  رعایت نکات ایمنی و استفاده از مصالح بی دوام و کم دوام در اغلب ابینه محلهعدم 

10T- به دلیل سطح پایین سواد عدم توانایی مالی ساکنان برای نوسازی و بهسازی 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان
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منظور ارزیابی میزان تاثیرات هرکدام از عناصر و عوامل تشکیل دهنده ماتریس های نقاط قوت و ضعف، ابتدا با به 

و مقایسه دودویی عناصر ماتریس، وزن و ضریب اهمیت اولیه ای برای هرکدام از نقاط قوت و  AHPاستفاده از روش

به اهمیت هرکدام عوامل تعیین شده، است. از  ضعف شناسایی شده، تعیین شده است. در ردیف رتبه بندی باتوجه

حاصل ضرب وزن اولیه هر عامل بر رتبه آن، امتیاز نهایی یا امتیاز وزنی عوامل به دست آمده است. بعد از این مرحله 

به ارزیابی، شناسایی و مشخص کردن آثار محیط خارجی)فرصتها و تهدیدها( چالشها و فرصتهای فراروی بهسازی و 

پرداخته شد و باتوجه به تاثیرات هریک از عوامل به رتبه بندی و وزن  منطقه مورد مطالعهبافتهای فرسوده  ساماندهی

 دهی آنها پرداخته شد.

 SWOTو مدل AHPتلفیق روش -9-2
انجام گرفت،  شهرداری تهران 17هدر بافت فرسوده منطق AHPدر قالب  SWOTبر این مبنا مقایسه زوجی عوامل 

 آمده است.  6الی  3ها در جدول بندی گردید، که نتایج یافته اولویت دهی شد و وزن
 

 شهرداری تهران 17(: مقایسات زوجی عوامل در گروه نقاط قوت بافت فرسوده منطقه3جدول)

C. I. =0. 0697266 
 AHP- SWOTگیری از مدل تلفیقی با بهره منبع: محاسبات نگارندگان

 

 

 

 

 

 

 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S وزن نسبی 

1S- 285/0 5 5 5 1 5 6 3 1 باال بودن سابقه سکونت افراد و قیمت مناسب اراضی 

2S- اقتصببادی و  -همگرایی به دلیل شببباهت های اجتماعی

 فرهنگی ساکنین بافت
33/0 1 5 4 25/0 4 4 5 144/0 

3S-     ساخت واحدهای ساکنین جهت  ایجاد حس رقابت بین 

 مسکونی
16/0 2/0 1 5/0 2/0 25/0 33/0 5/0 038/0 

4S- 058/0 1 1 1 16/0 1 2 25/0 2/0 باال بودن احساس تعلق به محله به دلیل مالکیت مسکن 

5S- 326/0 6 6 6 1 6 5 4 1 نبود کاربری های نامناسب در داخل بافت مسکونی 

6S- مسببکونی وجبران کمبودهای ناشببی از ی افزایش سببرانه

 ریزدانگی بافت
2/0 25/0 4 1 16/0 1 2 4 088/0 

7S-         تقویت هویت محلی در نتیجه سببباخت خودیار واحد

 مسکونی و احساس تعلق به آن 
2/0 25/0 4 1 16/0 5/0 1 1 059/0 

8S-     کمی فاصبله، بین واحدهای مسبکونی در بافت با هسبته

 های خدماتی و اداری در منطقه
2/0 2/0 2 1 17/0 25/0 1 1 033/0 
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 شهرداری تهران 17منطقه(: مقایسات زوجی عوامل در گروه نقاط ضعف محدوده مطالعاتی بافت فرسوده 4جدول)

 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W 8W 9W 10W 
وزن 

 نسبی

1W-   نادیده انگاشتن نیروهای اجتماعی در طرح

 های مصوب و اجرایی مربوط به بافت
1 3 4 3 33/0 25/0 33/0 1 4 1 086/0 

2W-  نبود پیاده روهای پیوسبببته و مناسبببب در

 بافت
33/0 1 4 4 2/0 2/0 2/0 33/0 3 33/0 057/0 

3W-         سب شهری و نامنا سیما و منظر  شفتگی  آ

بودن قطعات به لحاظ طولی و عرضبببی به دلیل      

 شکل ارگانیک بافت

25/0 25/0 1 25/0 2/0 16/0 16/0 25/0 33/0 25/0 028/0 

4W-    ساکنین این منطقه به تعامل با عدم تمایل 

سبباکنین بافت فرسببوده در فضبباهای گذراندن   

 اوقات فراغت، آموزشی و فرهنگی

33/0 25/0 4 1 2/0 16/0 2/0 25/0 4 25/0 027/0 

5W-     شهر ستفاده از خدمات  وجود تبعیض در ا

 به دلیل تفاوت طبقه اجتماعی
3 5 5 5 1 25/0 33/0 4 5 4 147/0 

6W-     ستم های ایمنی و مدیریت بحران سی نبود 

 در اطفاء حریق در واحدهای مسکونی
4 5 6 6 4 1 3 5 6 4 275/0 

7W-          قاط نابهنجار در ن نه و  تار مجرما وجود رف

 خاصی از بافت
3 5 6 5 3 33/0 1 4 6 3 184/0 

8W-  بروز مشببکالت فراوان در ارائه و خدمات

امدادی از جمله دسببترسببی سببریع به آمبوالنس، 

 آتش نشانی، 

1 3 4 4 25/0 2/0 25/0 1 4 33/0 058/0 

9W-      ند خط نبود یا کمبود تسبببهیالت الزم مان

صوص عابر برای گذر     شی خیابان و چراغ مخ ک

 عابران پیاده از عرض معابر پیرامون بافت

25/0 33/0 3 25/0 2/0 16/0 16/0 25/0 1 33/0 037/0 

10W-           پببایین بودن منزلببت اجتمبباعی و خود

باختگی اجتماعی و افزایش محالت فقیر نشببین  

 با ورود مهاجران

1 3 4 4 25/0 25/0 33/0 3 3 1 079/0 

C. I. =0. 139510 
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 شهرداری تهران 17منطقهها بافت فرسوده (: مقایسات زوجی عوامل در گروه فرصت5جدول)

C. I. =0. 115948 
 

 

 شهرداری تهران 17منطقه(: مقایسات زوجی عوامل در گروه تهدیدها بافت فرسوده 6جدول)

 
1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T وزن نسبی 

1T-  059/0 4 2/0 2/0 33/0 5 2/0 1 آسیبهای اجتماعی از جمله فروش مواد مخدر، اعتیاد 

2T-      ابهام در ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به ساماندهی

 نمای شهری
5 1 6 4 1 33/0 6 225/0 

4T- 028/0 1 2/0 2/0 2/0 1 16/0 2/0 عدم آگاهی نسبت به حقوق شهروندی 

5T-  107/0 5 25/0 33/0 1 5 25/0 3 نقش مردم در مشارکت و تصمیم سازینادیده انگاشتن 

7T- 189/0 6 33/0 1 3 5 1 5 عدم توزیع عادالنه ثروت، قدرت، خدمات و درآمد 

8T- 338/0 6 1 3 4 5 3 5 عدم توانایی مالی ساکنان برای نوسازی و بهسازی 

9T-  و کم رعایت نکات ایمنی و استفاده از مصالح بی دوام عدم

 دوام در اغلب ابینه محله
25/0 16/0 1 2/0 16/0 16/0 1 038/0 

10T- به دلیل  عدم توانایی مالی ساکنان برای نوسازی و بهسازی

 سطح پایین سواد
5 4 1 5 4 5 5 52/0 

C. I. =0. 13038 
 AHP - SWOTگیری از مدل تلفیقی منبع: محاسبات نگارندگان با بهره

 

 

 

 1O 2O 3O 4O 5O 6O 7O وزن نسبی 

1O-            حدوده قل در م مل و ن ماتی، ح خد های  کارکرد وجود 

 بافت با نقش منطقه ای
1 1 2/0 4 4 4 4 175/0 

2O-         شهری و توجه مدیران و ستم فعال  سی ساختار پیچیده 

 متولیان شهری به این نوع ساختار
1 1 25/0 1 5 5 5 166/0 

3O-  مشارکتی با نهادهای غیر دولتی در مدیریت و ایفای نقش

 برنامه ریزی شهر
25/0 1 2/0 1 4 5 4 135/0 

4O-  استفاده از فضاهای باز اطراف و داخل محله جهت تامین

 مصالح مورد نیاز ساخت و ساز 
25/0 2/0 25/0 25/0 1 1 1 054/0 

5O-    ایجاد شورایاری های محله ای به عنوان حلقه واسط بین

 و دولتمردم 
25/0 2/0 2/0 2/0 1 1 1 051/0 

6O- 050/0 1 1 1 25/0 2/0 2/0 25/0 حمایت مالی از طریق باورهای دینی 
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 ل اطالعات و تدوین استراتژی ها)ارائه راهبردها( تجزیه و تحلی -9-3
شناسایی موضوع در رویکرد راهبردی جنبه حیاتی دارد. به عبارتی اهداف را برحسب واقعیت های موجود روشن 

به به مثابه ساخته و در نهایت نتایج و دستاوردها را مستند به عینیت می کند. در تدوین راهبرد الزم است که همه عوامل 

این تکنیک یک ابزار در نظر گرفته شود  Swotبخشی از روند برنامه ریزی راهبردی در چارچوب روش تجزیه و تحلیل

حمایتی برای تصمیم گیری است که عموماً برای تحلیل سیستماتیک محیط داخلی و خارجی سازمان و یا مسایل شهری 

هر پدیده در یک محیط رقابتی تحت تاثیر شرایط درونی خود و شرایط استفاده می شود و بر این اصل استوار است که 

( Sمحیطی یا بیرونی قرار دارد. شرایط درونی در ارتباط با وضعیت و ماهیت پدیده قرار دارد و از دو جنبه نقات قوت)

ن تاثیر می گذارد ( بررسی می شود. شرایط بیرونی یعنی نیرویی که از سیستم های بیرون از پدیده بر آWو نقات ضعف)

( بررسی می شوند. نتایج حاصل از اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت T( و تهدیدها)Oو از دو جنبه فرصت ها)

ها و تهدیدها و همچنین ارزیابی حاصل از ارزیابی عوامل درونی در این پژوهش نشان می دهد که در گروه نقاط 

نادیده انگاشتن نیروهای اجتماعی در  6Wوت در بافت است. همچنین( مهم ترین نقاط ق285با امتیاز نهایی )1sقوت

طرح های مصوب و اجرایی مربوط به بافت و تبعیض در استفاده از خدمات شهری خصوصاً نبود سیستم های ایمنی و 

مدیریت بحران در اطفاء حریق در واحدهای مسکونی به عنوان مهم ترین عامل ضعف مشخص شد. در زمینه عوامل 

یعنی حمایت مالی از طریق باورهای دینی که کمترین امتیاز نهایی را هم در عوامل فرصت  6Oصت ها می توان به فر

در ادامه این مرحله پس از شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای  .ها و هم در مجموع عوامل دارد اشاره کرد

شهرداری 17منطقهمطرح شده و ارزش دهی و اولویت بندی هریک عوامل درونی و بیرونی در زمینه بافت فرسوده 

قوت، ضعف، ماتریس راهبردهای پایدار براساس اهداف تعریف شده استخراج شد. ماتریس سوات با مقایسه نقاط  تهران،

. استخراج 1SO ،2ST ،3WO ،4WTتهدیدها و فرصتها چهار نوع راهبرد ارائه می کند که عبارتند از، راهبردهای

راهبردهای ممکن از طریق ماتریسی که از تقابل و تعامل عوامل درونی و بیرونی شکل می یابد صورت می گیرد. و در 

ه ای تدوین می شود که بتوان از پتانسیل های محیطی آن به نحو نهایت راهبردهای معطوف به نقاط قوت باید به گون

 مطلوب استفاده نمود.

 

 

 Swotدر قالب مدل  شهرداری تهران 17منطقه(: راهبردهای نهایی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 7جدول)

 SWOT (Sنقاط قوت) (Wنقاط ضعف)
 

 

 ماتریس

ارزیبببابی عوامبببل  در جبببدول مببباتریس  

تأثیرگبببذار برکارکردهبببا، بافبببت  بیرونبببی

شبببهرداری  17منطقبببهفرسبببوده محبببالت 

 مورد شناسایی شد.10، تهران

در جبببدول مببباتریس ارزیبببابی عوامبببل   

ارکردهببا، بافببت  تأثیرگببذار بببر ک  داخلببی

شببهرداری   17فرسببوده محببالت منطقببه  

 ، شش مورد شناسایی شد.تهران

                                                           
1-Strengths opportunities بهره جستن از نقات قوت، برای استفاده از فرصتها  

2 - Weakness opportunities بهره جستن از فرصتها، برای از بین بردن نقاط ضعف  

3 - Strengths threats احتراز از تهدیدها برای استفاده از نقات قوت 
4 - Weakness strengths کاهش نقاط ضعف برای پرهیز از تهدیدها 

 خارجی

 عوامل داخلی
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 (Oفرصتها) (SOاستراتژیهای تهاجمی) (WOاستراتژیهای بازنگری)

هره مندی از تسهیالت الزم برای مشارکت ب -

سازمان های غیردولتی و مردمی در فرایند تهیه، 

 های مرتبط با بافت. نظارت طرح اجرا و

افزایش منزلت اجتماعی مردم بافت از طریق  -

تعامل در فضاهای فراغتی و تغییر در نگرش افراد 

به بافت از طریق راهکارهای ساکن این محالت 

 فرهنگی و بازآفرینی.

توجه مدیران و برنامه ریزان شهری به سیمای  -

 بصیرتی از طریق طرحی مناسب در بافت.

فراهم سازی زمینه همکاری افراد ساکن در  -

محله شهر در جهت بکارگیری فناوری نوین در 

رفع مسائل و مشکالت کالبدی، اجتماعی و 

 کن در بافت فرسوده.اقتصادی مردم سا

عطای تسهیالت مالی بلند مدت و بدون بهره ا -

به ساکنین بافت جهت مشارکت در ساماندهی و 

 مقاوم سازی بافت های فرسوده در این محالت.

بکار بردن سیاست های حمایت از شهروندان  -

 در راستای بازآفرینی بافت های فرسوده.

یجاد افزایش تعامالت نهادهای مدنی باهدف ا -

بسترسازی برای مشارکت مدنی به طوری که 

 فرایند برنامه ریزی با مردم انجام شود.

تقویت رفتارهای اجتماعی ساکنین بافت ها با  -

 دیگر واحدهای همسایگی مجاور.

ایجاد فضاهایی با کارکرد فراغتی و عمومی  -

 جهت کارایی بهتر و اثر بخشی بربافت.

درجبببدول مببباتریس ارزیبببابی   

ارجی حباکم ببر بافبت    عوامل خب 

فرسببوده ایببن منطقببه فرصببت    

توضببیح داده شببده اسببت کببه از  

1O  10تاO .لیست شده اند 

 (Tتهدیدها) (STتنوع) استراتژیهای (WTتدافعی) استراتژیهای

تبببدوین سبببند راهببببردی و اعمبببال نظبببر    -

نیروهببای اجتمبباعی مببوثر در بببازنگری قببوانین  

و مقببررات جهببت سبباماندهی بافببت فرسببوده و 

ملببزم نمببودن نهادهببا بببرای رعایببت و اجببرای  

 آن.

بهببره گیببری از فضبباهای عمببومی، برنامببه     -

ریببزی مشببترک و پیونببد نمببودن کالبببد فضببایی 

 محله ها برای افزایش تعامالت.

توزیع عادالنبه خبدمات و ثبروت باتاکیبد ببر       -

 برنامه ریزیهای عدالت خواه.

کبباهش نهادهببای تصببمیم سبباز و تصببمیم     -

ارگروه متخصببص در زمینببه گیببر و تشببکیل کبب 

تسببریع و نظببارت بببر امببور مربببوط بببه بافببت  

 فرسوده و اجرای آن.

رعایببت ضببوابط اسببتانداردهای شهرسببازی    -

در طرحهببای شببهری و اجببرای برنامببه هببای    

مقبباوم سببازی و بهبببود ایمنببی بناهببا در برابببر   

 سوانح محیطی و مصنوعی.

بببه کببارگیری ضببوابط و راهبردهببای اجرایببی  -

مطببابق بببا واقعیببت در طببرح هببای و مشبارکتی  

فرادسبت و اطببالع رسبانی آن بببه مبردم جهببت    

 کاهش آسیب های محیطی و انسانی.

ایجببباد محورهبببای پیببباده راه در مراکبببز     -

 ارتباطی بین محله و بافت فرسوده.

افببزایش آگبباهی و مشببارکت در بببین مببردم بببا  

برگببزاری جلسببات و مشبباوره هببای عمببومی   

 در مراسم ها.

س ارزیبببابی در جبببدول مببباتری

عوامل خبارجی حباکم ببر بافبت     

فرسبببوده ایبببن منطقبببه، نقببباط  

تهدیببد توضببیح داده شببده اسببت 

لیسببت شببده   10Tتببا  1Tکببه از

 اند.

 مأخذ: بررسیها و شناسایی نگارندگان
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 نتیجه گیری -10
الزامات در برنامه ریزی و تعریف استراتژی کالن برای مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری به دو موضوع 

مدیریت بحران شامل سازماندهی، برنامه ریزی، استفاده بهینه از منابع، مهارت های تخصصی و نیازهای آموزشی و کسب 

آمادگی و همچنین اجزاء سیستم مدیریت بحران شامل آمادگی، پیشگیری، کاهش اثرات، مقابله)امداد و نجات( و بازتوانی 

آن می تواند مبنای تعریف راهکارهای میان مدت در زمینه مدیریت بحران بازسازی می بایست توجه شود که کاربست 

در بافت های فرسوده باشد: هدف از طرح این موضوع ارائه یک طرح کلی از نیازهای عمده و اساسی در راستای مقابله 

کارآمد برای مقابله با با بحران می باشد که سیستم مدیریت بحران باید خود را به آنها تجهیز نماید تا بتوان سیستمی 

حوادث احتمالی در بافتهای فرسوده و نامقاوم شهری ایجاد نمود. اصوالً گذر زمان ردّپای خود را بر حیات شهری 

شود گذارد و با سرعتی شتابان در زمان و مکان در حرکت است و آنچه که بعد از عبور سریع آن در شهر حاصل میمی

های شهری شک یکی از نتایج آن فرسایش و فرسودگی فضاها و فعالیتن با قبل است. بیتغییر و القای معنایی متفاوت آ

های طلبد. یکی از مسایل مهم قابل بحث در بافتهای بسیاری را در تعدیل این شرایط میاست و این مهم چاره اندیشی

 ترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینهدار است. امنیت یکی از بارزهای مسئلهفرسوده مسئله امنیتی و امنیت این بافت

ریزی برای توسعه، گذاری، برنامهگردد. شکوفایی اقتصادی یک جامعه، سرمایهساز رشد، توسعه و ثبات آن محسوب می

تواند عاملی مؤثر برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد جامعه باشد، همه پیشرفت و هرگونه فعالیتی که می

های اصولی پایدار جامعه است و باشند. در واقع امنیت از مهمترین اهداف، منابع و ارزشه استقرار امنیت میدر سای

گونه که وجود امنیت امری الزم است، احساس امنیت هم به همان است. همان "احساس امنیت"مهمتر از امنیت، موضوع 

 در جدی مشکالت مسائل از یکی فرسوده که بافتبا توجه به ایناندازه وجود آن الزم، حتمی و ضروری است. 

 و تنگ معابر ناایمن، و استاندارد غیر مصالح ایران است. وجود در ویژه به و توسعه حال در کشورهای شهرهای

 مشکالت از کوچک فضاهای در جمعیت تراکم و فاضالب مشکالت دفع معماری، و فضایی ناهنجاریهای باریک،

وابستگی  وجود با بومی ساکنان از بسیاری شده باعث که است شهرهای قدیمی مرکز در فرسوده بافتهای در اصلی

 غیر ساکنان استقرار زمینه بافتها این از مهاجرت با محله ها این کارکردی و ضعف ساختاری دلیل به تنها و زیاد های

مسئله خود باعث تشدید تخریب و فرسودگی مهاجران روستایی و حتی اتباع بیگانه نظیر افاغنه را فراهم کنند. این  و بومی

 آن را فرا ای گسترده فرسوده می باشد که بافت شهرداری تهران 17منطقه مناطق، از این بناها این بافتها شده است. یکی

 احیا، برای استراتژی چهار قالب در تهدید و فرصت و ضعف قوت، عوامل تحلیل از حاصل است. نتایج گرفته

 و ها از توانایی استفاده تدوین تهاجمی استراتژی بخش گردید. در ارائهاین منطقه  ساماندهی بافت فرسودهنوسازی و 

، به منطقه های فرسودهوجود در بافتبناهای م گردید. ارائه بافت نوسازی در ذینفع گروه های و ساکنان های قابلیت

های صحیح ساخت و ساز، از دوام و عدم رعایت شیوهکمدوام و علل گوناگون از جمله: قدمت، استفاده از مصالح بی

ها در پاسخگویی به نیازهای استحکام و پایداری الزم برخوردار نیستند. مسئله دیگر عدم کارایی و ناتوانایی این بافت

واقع خطر ها، عالوه بر اینکه عملیات امدادرسانی در مهای نامناسب و نفوذ ناپذیری این بافتشهروندان است. دسترسی

سازد، باعث ایجاد ترافیک سواره و گاه عدم امکان دسترسی سواره ساکنین و نیروهای امنیتی در را با مشکل مواجه می

و خم بسیار و عدم امکان نظارت مردم شود. همچنین این معابر به علت دارا بودن پیچ میبافت ها واقع اضطراری به این 

ای از جمله خرید و فروش مواد مخدر، حضور معتادان، وقوع جرم و ماعی عدیدهو مسئولین، زمینه بروز مشکالت اجت

 غیره را فراهم آورده است. 
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