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 چکیده

 فرهنگی و سیاسی اقتصادی تحوالت تاثیر تحت مختلف های دوره در آن کالبد که است پویا و زنده موجودی شهر

بافت های فرسود شهری که زمانی براساس الگوهای شهری و یا تاثیر از شرایط  .می گیرد شکل واجتماعی طبیعی

در الگوهای وجود آمده اند، امروزه بر اثر گذشت زمان و تغییر  اجتماعی ساکنان و ویژگی های محیطی به -اقتصادی

زیادی از لحاظ شرایط کالبدی، عبور و  فضایی ساخت و ساز، قابلیت زندگی را از دست داده اند و دارای مشکالت

زیادی هستند که  مرور، اقتصادی و اجتماعی برای زندگی امروزی است. این بافت ها دارای نقاط قوت و فرصت های

، می توان راهبردهای بهینه ای جهت ساماندهی وضعیت براساس شناخت جامع و برنامه ریزی صحیح این نقاط

تحلیلی از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با  -موجودبافت های فرسوده ارایه داد.این مقاله با رویکرد توصیفی

در این تحقیق به بررسی نقاط قوت،  .تدوین شده است AHP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی SWOT استفاده از مدل

پرداخت شده است یافته های حاص از تحلیل  تهران 18منطقهفرصت ها و تهدیدهای بافت فرسوده شهری در  ضعف،

 گروه وجود و فرسوده بافت نوسازی و بهسازی برای ساکنین مندی عالقه که مدل فوق در این پژوهش نشان می دهد

 شهرهای در مشارکت میزان بودن باال ضعف، و قوت نقاط ترین مهم از ترتیب به بافت در اقتصادی درآمد کم های

 مهمترین. باشد می تهدید و فرصت نقاط مهمترین از طبیعی مخاطرات برابر در ها ساختمان نبودن مقاوم  و کوچک

 و بهسازی اجرا، طرح، در مردمی مشارکت جلب فرسوده، های بافت در زندگی و سکونت کیفیت ارتقا در راهبردها

 محلی های سازمان تشکیل به مردم تشویق مردمی، مدیریتی نهادهای تشکیل جهت الزم بسترهای کردن فراهم نوسازی،

 . باشند می

 فرسوده زلزله، بافت بحران مدیریت کالنشهرها، آبادانی ریزی، برنامه واژه کلیدی:
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 مقدمه -1
از: کمبود در برخی سرانه امروزه، بافت های فرسوده شهری با مشکالتی روبه رو هستند که به طور عمده عبارتند 

های خدماتی، نفوذپذیری پایین به داخل بافت، وجود کاربری های ناسازگار، فقدان فضای سبز کافی، بدنه های 

فرهنگی، وجود آسیب های اجتماعی  -فرسوده،کیفیت ضعیف بناها، ریزدانگی بناها، تراکم باالی جمعیت، فقر اجتماعی

بر سوانح طبیعى خصوصاً زلزله، نه تنها به دلیل وجود ساختمان ها و بناهاى غیرمقاوم، در بافت و... این بافت ها در برا

بلکه به علت فرسودگى زیرساخت هاى شهرى، از قبیل معابر و شبکه هاى خدمات رسانى که نوسازى نشده اند، بسیار 

بافت های قدیمی و فرسوده (. به طورى که امروزه، آسیب پذیری شهرها و به خصوص Abuyi, 2012آسیب پذیرند)

 ,Monzaviدر برابر زلزله، به عنوان مسئله ای جهانی پیشِ روی متخصصان رشته های گوناگون قرار گرفته است)

(. تجربه زلزله های مختلف نشان می دهد که میزان تلفات انسانی و آسیب های کالبدی در بافت های 41 :2009

این رو، بافت های فرسوده، ضمن آنکه زندگی ساکنان را با مشکل روبه  فرسوده و کهن بیش از سایر بخش هاست. از

رو ساخته، به باال رفتن میزان آسیب پذیری در صورت وقوع حواث غیر مترقبه)مخصوصاً بحران زلزله( در این گونه 

استفاده از (. بر این اساس، توجه به راهکارهای مدیریت بحران زلزله و Ebadi, 2019:14بافت ها منجر شده است)

آنها در نظام برنامه ریزی شهری و بهسازی بافت های فرسوده امری اجتناب ناپذیر است. با وجود این، در تهیه طرح 

های ساماندهی بافت های فرسوده و نیز سایر طرح های شهری از راهکارها و دستورالعمل های مدیریت بحران زلزله 

(. هدف این مقاله، بررسی زمینه هایی Mahdavineghadm, Mohammadjavad, 2012: 31استفاده نمی شود)

است که به طور مشترك در مدیریت بحران زلزله و برنامه ریزی بهسازی به منظور کاهش آسیب پذیری بافت و ارتقای 

مورد توجه قرار می گیرد. به دنبال رشد طبیعی جمعیت و تمایل به  Swotبا مدل سطح زندگی در بافت های فرسوده، 

رنشینی به دالیل مختلف، شهرها با گسترش ناگهانی و فزاینده ای روبه رو شدند. در جریان گسترش شهرنشینی، شه

بخش هایی از شهرها بر اثر مجموعه ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی حاکم، از فرایند اصلی توسعه و نوسازی شهر 

لبدی همسانی است. ویژگی های کالبدی بافت های بازمانده و بافت هایی شکل گرفت که اغلب دارای ویژگی های کا

مذکور بر مشخصه های اجتماعی و اقتصادی ساکنان تأثیر متقابل داشته، تداوم چرخه ای را باعث می شود که محصول 

 Madadi & et)نهایی آن فرسودگی در ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و... است

al, 2011 .)ش اصلی بافت های فرسوده، اغلب هسته اولیه و تاریخی شهرهاست که از یک سو بنا به دالیل متعدد، بخ

ویژگی هایی را شامل می شود که به عنوان هویت، ثروت و میراث شهر و ساکنان تلقی می گردد و از سوی دیگر، 

وجود این، به علت کم توجهی مسؤوالن و سرمایه گذاری در این مناطق از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود. با 

عدم برنامه ریزی مناسب، این بافت ها با مشکالتی، از جمله: کاهش سرزندگی و نشاط در بین ساکنان، وجود انحراف 

 .Asgari, Ali et alهای اجتماعی، کمبود خدمات و تسهیالت، عملکرد ضعیف کاربری ها و ... روبه رو هستند)

راه با فرسودگی کالبدی شامل: عرض کم معابر و پیچ و خم زیاد آن، تعداد زیاد بناهای فاقد (. این مشکالت هم2008

سیستم سازهای استان دارد و ریزدانگی بناها ضریب آسیب پذیری این بافت ها را باال برده و سبب شده تا در هنگام 

(. بر اساس بررسی Omidali, 2014: 5وقوع حوادث غیرمترقبه مسائل و مشکالت این قبیل بافت ها دوچندان شود)

کشور بحران خیز جهان است و از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم جهانی  10های انجام شده، ایران جزو 

درصد جمعیت کشور در معرض خطرهای ناشی از سیل و زلزله قرار دارند. به رغم وجود  90قرار گرفته است. حدود 
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از نظر سازماندهی مدیریت بحران همیشه دچار خأل و مشکل بوده است؛ به شکلی که  چنین وضعیتی، متأسفانه کشور

 (.Pourmosavi, 2015: 40یاد می شود)« بحران مدیریت»در مواردی از آن با عبارت

باال بردن میزان مقاومت عناصر کالبدی یک شهر در مقابل فرسودگی و زوال و دارا بودن توانایی فعالیت طی دوره  

(. دستیابی به این مفاهیم از مهمترین Virgil A. Rhodius, 2012: 14از مفاهیم ذاتی پایداری و دوام است) طوالنی

اهداف ساماندهی بافت های فرسوده است. در عین حال، میزام مقاومت عناصر کالبدی در بحران های ناشی از زلزله و 

دوره طوالنی از اهداف اساسی مدیریت بحران است. بر این انجام اقداماتی برای احیا و توانایی فعالیت بافت شهری طی 

(. Gamily. I.H. EL, Selim. G, Hermas. E. A 2010اساس، این دو دارای اصول و وجوه مشترك هستند)

ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد مدیریت بحران در چهار محور اساسی شامل کاربری، دسترسی، تراکم و فضای باز 

 18(. در این بین منطقهKar, B., & Hodgson, M. E, 2008 & Pourmohammadi, 2009بررسی می شود)

شهرداری تهران با توجه به بافت ناپایدار و پر ازدحام بودن آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. زیرا وقوع 

نی فراوانی در منطقه خواهد شد. بحران های طبیعی و عدم برنامه ریزی های مناسب مدیریتی باعث خسارت مالی و جا

بازار و فروشگاه و تردد جمعیت در لذا لزوم تفکیک منطقه از لحاظ خطرپذیری دو چندان می شود. در این منطقه 

فراوانی در طول شبانه روزی می باشند در نتیجه پر واضح است که در صورت بروز هرگونه بحرانی در منطقه مذکور با 

ه و تراکم جمعیتی زیاد آن شاهد بیشترین خسارات جانی و مالی در سطح محدوده خواهد توجه به بافت های فرسود

به عنوان یکی از علوم برتر در تصمیم گیری،  Swotمدل بود. لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با بهره گیری از 

ان شهری منطقه که با برنامه ریزی ، تحلیل و ارائه راه کارهای درست؛ برای مدیر)نقاط قوت و ضعف(شناسایی، ارزیابی

صحیح به مدیریت بحران از قبل، حین و بعد از وقوع بپردازند که نتیجه چنین امری کاهش خسارات ناشی از وقوع 

بحران خواهد بود. از این رو، به منظور پیشگیری و کاهش خطرهای ناشی از حوادث غیر مترقبه و ارتقای سطح زندگی 

 یزی بهسازی و نوسازی بر اساس نظریه های مدیریت بحران ضروری است.در این منطقه برنامه ر

لذا باتوجه به مسائل و مشکالت مطرح شده، پژوهش حاضر به لحاظ نوع هدف توسعه ای و کاربردی است و با 

شهرداری تهران با رویکرد مدیریت بحران  18پذیر منطقهبندی مناطق آسیبتحلیلی به شناسایی و پهنه -روش توصیفی

گیران بندی وکمک به تصمیمپرداخته است و اهدف فرعی آن مشخص کردن و استفاده از معیارهایی مناسب جهت پهنه

 باشد:و متولیان شهری در مدیریت امور مربوطه ذیل می

 بحران زلزله. ارائه تصویر روشنى از وضعیت بافت فرسوده این منطقه در ارتباط با مدیریت -

 شهرداری تهران. 18ارائه راهبردهاى مناسب جهت مدیریت بهینه بحران زلزله در بافت فرسوده منطقه -

ای، میدانی و پیمایشی صورت گرفته و طی جلسات در این پژوهش گردآوری اطالعات به صورت مطالعات کتابخانه

شهرداری تهران، معیارهای مؤثر در امر  18منطقهمتعدد و پرس و جو از کارشناسان ستاد مدیریت بحران شهرداری 

  .یابی مناطق خطرپذیر در حین وقوع بحران، پارامترهایی جمع آوری شدندمکان

 پژوهشادبیات و سوابق  ی برمرور  -2
های بسیاری در طرحو مدیریت بحران آن در بافت فرسوده شهری  ایپذیری لرزهدر ارتباط با موضوع تحلیل آسیب

های مختلف های دیگری که از مطالب مفید آنها در بخشچند مورد از طرحکه باشد های کاربردی، موجود میقالب طرح

 تحقیق استفاده شده است عبارتند از:
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 الف( پژوهش های خارجی

رهای نوظهور: مطالعه ، در مقاله ای با عنوان فضای عمومی و چالش تحول کیفیت شهری در شه2019خالد ماندلی، 

موردی جده، به بحث درباره پویایی در چنین فضاهایی پرداخته است. این تحقیق نحوه رویکردهای مدرنیست به برنامه 

ریزی را بررسی و شیوه های مدیریت در شهرهای نوظهور، فضای شهری با کیفیت زندگی را در شهر جده تحلیل کرده 

نتوانسته اند نیازهای روزمره مردم را برآورده کنند. و طرح پیشگیرانه شهری برای  و به این نتیجه رسید فضاهای عمومی

 ارتقا کیفیت زندگی و محیط زیست می تواند از راهکارهای اساسی باشد.

، در پژوهشی به ارزیابی کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق روستایی و شهری منطقه 2019آنیشا آگگاروا، 

 -قایسه ای پرداخت و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق روستایی و شهری را با عوامل کالبدیآمبال با رویکرد م

اجتماعی و جمعیتی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی سالمندان مقایسه نمود. ایشان به این نتیجه رسید کیفیت زندگی در میان 

ین جمعیت تعیین شده منعکس می کند. و باال سالمندان یک نگرانی جهانی است زیرا وضعیت سالمت و رفاه را در ب

رفتن کیفیت زندگی در محالت می تواند به عنوان مراقبت های بهداشتی یک نوع تقویت کننده برای سالمندان در این 

 محالت باشد.

به ایده پردازی  "در پژوهشی با عنوان کیفیت زندگی در شهر، کیفیت زندگی شهری یا رفاه در شهر 2018مورگاس، 

مطالعه موردی پرداخت و در انتها به این نتیجه رسید که کیفیت زندگی با افزایش تمرکز و رشد شهرنشینی در جهان  و

 باید پاسخگوی نیاز شهروندان باشد و کیفیت زندگی شهری به عنوان یک قسمت اصلی و رفاه یک شهر می باشد. 

فیت زندگی در مناطق غیررسمی پرداخته است. این ، در پژوهشی به متابولیسم شهری و کی2016خلیلی، هبا اهلل، 

تحقیق تولید منابع و چگونگی جریان آنها در شهرها را به عنوان متابولیسم شهری توصیف می شود و نتیجه گیری می 

کند که کیفیت واقعی زندگی ساکنان محلی با برنامه ریزی اکولوژیکی آنها میسر می شود و همچنین برای بهبود کیفیت 

ی در منطقه ضمن حفظ استفاده کارآمد از منابع محلی و به حداقل رساندن استفاده از آن در شهرنشینی می توان به زندگ

 ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها دست یافت.

، در تحقیقی، با عنوان کیفیت زندگی در شهرها، شواهد تجربی در چشهم انداز تطبیقی 2016وزیاك بیالوولسکا 

شهر اروپا پرداخته است. این تحقیق اثبات  79هزار نفر از شهروندان در  41ه و بررسی کیفیت زندگی اروپایی، به مطالع

می کند که رعایت شهروندی غیرمتقارن می باشد؛ زیرا شهروندان از سطح حمل و نقل عمومی، تسهیالت فرهنگی، 

ریت عمومی و قابلیت اعتماد به مدیریت فضاهای سبز، میزان دسترسی به خرده فروشان ازلی، کیفیت هوا، اثربخشی مدی

 عمومی و به طور کلی، شهروندان، رعایت کمتری از زندگی در شهر خود داشت اند.

، در پژوهشی سازگاری و ناهنجاری در کیفیت زندگی، شاخص ها و سیاست های الزم برای برنام 2012تکالی،

ی کیفیت زندگی با استفاده از شاخص های مسکن، ریزی شهری در اتیوپی را بررسی کرد. این پژوهش، اندازه گیر

دسترسی به خدمات عمومی، فضای سبز و درآمد خانوار و شناسایی دالیل سازگاری و ناهنجاری در شهر مِکِله شمال 

 شرق اتیوپی پرداخت است. نتایج، حاکی از نابرابری کیفیت زندگی در تمام شاخص های بیان شده می باشد.
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 ب( پژوهش های داخلی

، در مقاله ای به سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی 1399علی نوری کرمانی، 

به این منظور از روش آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون تی تک  تهران پرداخت 15شهروندان در منطقه

دهد از میان متغیرهای مستقل نتایج حاصل از مقاله نشان میای، جهت بررسی این ارتباط استفاده گردیده است. نمونه

آفرینی و ی کار)ابعاد بازآفرینی پایدار(، بیشترین تأثیر بر کیفیت زندگی شهری را بعد بازآفرینی اقتصادی مؤلفهپژوهش

بر کیفیت زندگی شهری  های بازآفرینی فرهنگی مؤلفه دسترسی به کتابخانه کمترین اثر کلی رانیز هم چنین از میان مؤلفه

 داشته است.

در یکی  ، در مقاله خود به بررسی راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی1398اشرفی، آزاده، 

از شعب بانک های دولتی شهر تهران را با استفاده از فرمول کوکران مورد سنجش و ارزیابی قرار داد نتایج آزمون نشان 

که عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل روان شناختی و عوامل دهنده آن است 

فرهنگی تاثیر معنا داری بر کیفیت زندگی داشتند و در زیر مؤلفه ها نیز همه عوامل مورد بررسی به غیر از متغیر پرورش 

ازمانی در زیر مؤلفه عامل ساختاری همگی تاثیر معناداری استعداد و مهارت در زیر مؤلفه عوامل مدیریتی و متغیر تضاد س

 داشتند.

، در پژوهشی با عنوان تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 1397خلیل آبادی، حسن، 

قرار شهر جدید بهارستان و میزان اثرگذاری عملکرد مدیریت شهری بر کیفیت زندگی از نگاه شهروندان مورد بررسی 

بین عملکرد مدیریت شهری با کیفیت ذهنی  694/0داد. نتیجه پژوهش نشان می دهد رابطه معناداری با ضریب همبستگی

بیش ترین اثر را  17/0و عینی زندگی از دیدگاه شهروندان وجود دارد. همچنین فراهم نمودن تاسیسات شهری با میزان 

ارستان داشته است. در نتیجه برای بهبود کیفیت زندگی در سطح  شهر در باال رفتن میزان کیفیت زندگی در سطح شهر به

بهارستان برنامه ریزی در زمینه اصالح تاسیسات شهری مانند شبکه برق و جمع آوری فاضالب و آب های سطحی، و 

 برخی شبکه معابر و نیز تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان، پیشنهاد می شود.

 روش پژوهش -3
صیفی »این پژوهش،  نوع تحقیق در شی بوده   « تحلیلی-تو شیوة گردآوری، پیمای برای جمع آوری اطالعات و داده و 

شده،          ستفاده  سنادی و مطالعات میدانی از قبیل مصاحبه، مشاهده، ا تجزیه تحلیل داده ها ها مورد نیاز، از بررسی های ا

به بررسییی  Swotتحلیلی مدلرفت و با با به کارگیری تکنیک های آماری توصیییفی و تحلیلی صییورت خواهد گ نیز 

سایی قرار گرفته         شنا محیط داخلی و خارجی ناحیه پرداخته و فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها مورد 

ستراتژیهای تهاجمی، محافظه       ضعف ا صتها و تهدیدها با نقات قوت و  ست. و در مرحله بعد با برخورد دو به دو فر  ا

و ارتقاء مقاومت   بافت های فرسوده این منطقه راهکارهای مناسب جهت بهبود   تدافی استخراج شده و  کارانه، رقابتی و 

ست ودر نهایت       بناها  شده ا سایی  سله مراتبی     شنا سل ستفاده از قدرت تکنیک فرایند تحلیل  نرم و به کمک  AHPبا ا

 خواهد شد.اقدام  ی اساسیبه اولویت بندی راهکارها Expert Choice افزار
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 نظری و مفهومی مبانی -4
( به معنی نقطه عطف به ویژه دربارة بیماری است، همچنین Krinein( از کلمة یونانی)Crisis: ریشة واژة)مفهوم بحران

اقتصادی است. بحران حادثه اى است که در اثر رخدادها و عملکردهاى  -به معنی بروز زمان خطر دربارة مسائل سیاسی

ناگهانى به وجود آید و مشقت و سختى را به یک مجموعه و یا جامعه انسانى تحمیل کند که طبیعى و انسانى به طور 

 ,Amerion et al, 2009: 51& Pouyanبرطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطرارى، فورى و فوق العاده است)

Jila, 2010بحران به مجموعه شرایطى  (. در تعریف هاى ارائه شده از مدیریت بحران تقریباً این نکته مشترك است که

گویند که یک فعالیت، یک برنامه عادى از حالت معمولى خود خارج شده و در شرایط و موقعیت خاص خود قرار 

 (. ویژگى هاى بحران را مى توان به صورت زیر برشمرد:Taghvayi & Kiyani, 2010: 42گیرد)

 نى کرد که کى و در کجا اتفاق مى افتد(.بحران عموماً غیرقابل پیش بینى است)یعنى نمى توان پیش بی -

بحران ها آثار مخربى دارند و مردمى که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند  -

 کمک مى شوند.

در وضعیت بحرانى معموالً تصمیم گیرى در شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات مورد نیاز تصمیم  -

 (.Aghataher, 2016ت)گیرندگان ناقص اس

ماهیت و آثار طوالنى و استهالکى دارد. و زمان موجود براى پاسخ دهى پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده  -

و اعضاى واحد تصمیم گیرى را به حیرت و تعجب وا می دارد. و محدودیت و فشردگى زمان، غافلگیرى، 

 (.Rezaei, 2010, 12استرس و مخدوش شدن اطالعات از دیگر ویژگی آن است)

: در گذشته بیشتر رویکرد واکنشى در تعاریف حاکم بود، در حالى که امروزه مدیریت بحران با رویکرد مدیریت بحران

پیشنگر و واکنشى تعریف مى شود. مدیریت بحران در بر گیرنده عملیات و اقدامات پیوسته پویا بوده و بر اساس فرآیند 

(. Hosseinzadeh, 2020, 25اماندهى، تشکیالت، رهبرى و کنترل( استوار است)کالسیک مدیریت)برنامه ریزى، س

در واقع مدیریت بحران مجموعه اى از فرایندها را قبل، حین و بعد از وقوع هر بحران پیش بینى و برنامه ریزى مى کند 

 ,Ahmadi & et alاهش دهد)تا بتواند تا حد ممکن از تلفات مالى و انسانى هر بحران جلوگیرى کند و یا آنها را ک

(. بنابراین مى توان گفت مدیریت بحران به مجموعه اى طرح ها و روش هاى پیشرفته و خاصى گفته مى  12 :2013

 (.Garcia-Magarino, 2013شود که جهت پیشگیرى و مهار بحران مورد استفاده قرار مى گیرند)

با مباحث برنامه ریزى و مدیریت شهرى و جغرافیا دارد. موضوع مدیریت بحران ارتباط خاصى  مدیریت بحران شهرى:

به کارگیرى اصول و ضوابط شهرسازى و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند فرم، بافت و ساخت شهر، کاربرى 

اراضى شهر، شبکه هاى ارتباطى و زیرساخت هاى شهرى و غیره مى توانیم تا حدود زیادى اثرات و تبعات ناشى از 

(. و از طرف دیگر مدیریت شهرى و اداره شهر نیز، نقش مؤثرى در Murray,2003طبیعى را کاهش دهیم) حوادث

(. مجموعه فرایند Ghahremani & Ghodratabadi, 2012: 15کاهش اثرات این حوادث مى تواند داشته باشد)

کان موقت و سپس باسازى حوادث برنامه ریزى، پیش بینى، تجهیز، هماهنگى، اجرا، تجزیه و تحلیل، مستندسازى، اس

شهرى چون زلزله، آتش سوزى هاى مهیب، برف، سیل، طوفان، رانش زمین و غیره، همه و همه را می توان بخش مهمى 

(. وقتى بحث مدیریت بحران شهرى به میان مى Savadkohi far, 2007: 251از مدیریت بحران در شهرها دانست)

ها و سازمان هایى که در ساماندهى و زیست شهرى مؤثر هستند، باید تحت نظر  آید، منظور این است که تمام ارگان

یک مدیریت واحد باشند تا بتوانند به گونه اى متوازن و به دور از ناهماهنگی ها و دوباره کارى ها، شهر را اداره کنند 
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(. مخاطرات طبیعی می تواند Azizpour & et al, 2011: 8و محیطى آرام و قابل زیست براى شهروندان ایجاد کنند)

به زلزله، سیل، خشکسالی، آفات طبیعی، آتشفشان و آتش سوزی جنگل ها و پدیده های جوی اطالق شود، که هر یک 

از آنها می تواند یک بحران تلقی شود. مدیریت بحران شامل سه فاز قبل، حین و بعد از وقوع بحران است. طبیعی است 

 (.Saberi & et al, 2018: 11با بحران، جلوگیری از رخداد آن است)که بهترین روش برای مقابله 

 ریزی شهری  مدیریت بحران و برنامه

گاه و جغرافیای طبیعی آن و نیز مشخصات آمادگی در مقابل حوادث تا حد زیادی تابع مکان قرارگیری سکونت

تر از عملیات ران را با مفهومی گسترده(. چنانچه مدیریت بحZiari, Keramatollah, 2010هاست)کالبدی سکونتگاه

های خاص پس از وقوع پس از وقوع سانحه در نظر آوریم، کاهش خطرها، آمادگی ویژه به طور دایمی و رفع احتیاج

ریزی شهری و تر با برنامهبرداشته و بدین لحاظ، ارتباطی وسیعمدت را درمدت یا بلند سانحه اعم از اضطراری و کوتاه

ریزی شهری در فرآیند مدیریت بحران (. تاثیر و نقش برنامهZangiabadi, Ali et al, 2010) یابدمی شهری طراحی

 باشد که به شرح زیر عبارتند از:دارای پنج مرحله می

گریز و مرحله دوم: باشیید. های وقوع زلزله که مقیاس زمانی آن در حد ثانیه تا حداکثر یک دقیقه میلحظه مرحله اول:

 مرحله چهارم:یابد. ها ادامه میهای اولیه شیییروع و تا هفتهعملیات امداد و نجات، که از سیییاعت مرحله سوووم:ه. پنا

ستقرار کاربری     سکان موقت و نیز ا ستقرار موقت. در این گام ا شهری مطرح  می ا ها  روزهای اولیه تا ماه شود و از های 

 (.Stanganelli, 2008انجامد)به طول می

شی از زلزله بوده و عملیات پاك  :مرحله پنجم شامل می    مرحله رفع آثار تخریب نا سازی را  شود. مدیریت  سازی و باز

ریزی شییهری و طراحی دارد و در نتیجه با برنامه مدت را دربرمدت و بلندبحران بطور دائمی عملیات اضییطراری کوتاه

شهری در فرآ کند. برنامهشهری و معماری ارتباط پیدا می  یند مدیریت بحران در هفت مقطع زمانی نقش دارد. که ریزی 

 .(Panahi, 2013: 6)دهدریزی در آن را نشان میای از این مقاطع و نقش برنامه، خالصه2در جدول 

 ریزی شهری در فرآیند مدیریت بحران در هفت مقطع زمانی: نقش برنامه(1)جدول

ردی
 ف

 ریزی شهری در مدیریت بحراننقش برنامه                مرحله زمان

1 
پذیری و به دنبال آن اختالل عوامل ایجاد بحران و چگونگی آن به طور عمده به صورت آسیب لرزه اصلیزمین دقیقه5-1

 باشد. مدیریت بحران در این مرحله نقشی ندارد.عملکردهای شهری و تلفات جانی می

2 
های عمومی فضاهای باز  باید به تعداد کافی و با فواصل زیاد و مناسب بافت مسکونی و یا کاربری و پناهگریز  ساعات اولیه

 کند.پرجمعیت، قرار گیرد و تا حدی زیادی از تلفات جانی جلوگیری می

3 
از ساعات 

 هااولیه تا هفته
کم شدن 

 هالرزهپس
های مختلف توزیع متناسب مراکز شهری بخشساختار شهر به مفهوم تقسیمات شهری و تفکیک شهر به 

ها برای ها، وجود دسترسی متعدد و مداوم برای ارسال کمکو امدادی در هر بخش، پوشش کامل شبکه راه
 تر کند.رسانی را سادهتواند سازماندهی عملیاتی امدادهای مختلف شهر و مشخصات طبیعی شهر میبخش

4 
روزهای اول 

 تا ماه ها
های حساس و مهم در سطح شهر بخشی از عملیات این مرحله است و در استقرار موقت کاربری قتاستقرار مو

هایی مثل اندازی کاربریبازگرداندن شرایط عادی زندگی اهمیت بسزایی دارد. در صورت استقرار و راه
 یابد.بهداشت و درمان، آموزش، خدمات شهری و تاسیساتی، حیات و فعالیت شهر تداوم می

5 

ها، لوله های شهری از جمله راهساختشود. ترمیم اولیه زیرعملیات پاکسازی و بازسازی را شامل می رفع آثار تخریب هنگام وقوع
های گیرد موقعیت استقرار شهر از نظر جغرافیایی و ارتباط با شریانکشی آب، برق و گاز صورت می

از نظر پشتیبانی خدماتی سرعت بازسازی را افزایش  ایهای منطقهای، حتی شبکه سکونتگاهارتباطی منطقه
 دهد. می

Source: (Nesiani, 2016: 79) 
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 شیوه مداخله نهادهای عمومی بر پایه برنامه برنامه ریزی مشارکتی -5

مسأله بعدی در خصوص عملکرد نهادهای عمومی، به عنوان نهاد واسط میان مردم و دولت می باشد. برای نیل به 

غیر آمرانه مبتنی بر مشارکت مردم، می توان به تشکیل تقسیمات ریزتری برای شوراها در سطح محله مبادرت ساماندهی 

ورزید. انتخابات شوراها باید از پایین به باال باشد، یعنی اول باید شوراهی محله تشکیل شود و سپس شوراهای هر محله 

ایجاد کند و در گام بعد، نمایندگان این رده ها شورای شهر را  در تعامل و همکاری با بقیه، شوراهای ناحیه و منطقه را

تشکیل دهند. به این ترتیب، هر شهروند می تواند از طرق نماینده شوراهای محل خود با شوراهای شهر در تماس 

 (.4ص1384باشند)انجمن شعاع، 

یستف لذا شکل گیری موسسه های از آنجا که ایجاد انگیزه مشارکت در شهروندان بدون ایجاد نهاد مناسب میسر ن

( ها مناسب به نظر می رسد. این سازمان ها از طریق همفکری و تشکیل تعداد محدودی از NGOغیر دولتی در قالب)

افراد در قالب یک سازمان غیر دولتی فعالیت می کنند و به بافت های قدیمی و تجدید حیات شهری عالقمند هستند. 

 جریان عظیم)دولت و مردم( را حرکت می دهند.این افراد با همفکری هم دو 

 ( ها در بافت های فرسوده شهری را می توان در موارد زیر برشمرد:NGOاز جمله اهداف تشکیل)

 دانش و تجربه های فردی و گروهی دو یا چند نسل را در یک جا متمرکز می کنند. -1

 اندیشه احیاء بافت فرسوده می پردازند.با تدوین و تدارك مکتوبات الزم به ترجمه متن ها و اشاعه  -2

برای اقدام عملی در این زمینه دولت را متقاعد و مردم را توجیه می کنند و مشارکت فعال و موثر آنها را بر می  -3

 انگیزند.

 شیوه مشارکت مردم -5-1

می توان مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در یک تقسیم بندی در چهار محور زیر 

 انجام شود:

الف(: مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت، به این معنا که دست اندرکاران در سطح تصمیم سازی برای تعیین نحوه 

 برخورد با پروژه های بافت فرسوده شرکت داده شوند.

 ب(: مشارکت در تأمین مالی و هزینه انجام طرح ها.

هت که بتوان از نیروهای بیکار و جویای کار در محل برای اجرای پروژه ج(: مشارکت در تأمین نیروی انسانی، از این ج

 ساماندهی بافت فرسوده کمک گرفت.

 د(: مشارکت در منافع ایجاد بستر مناسب برای استفاده تمام دست اندرکاران در استفاده از بسترهای ایجاد شده. 

ماندهی، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده به ضرورت مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی و تهیه طرح های سا

ماهیت این طرح ها باز می گردد. اینکه تا چه حد می توان مردم را در برنامه ریزی و تهیه طرح ها مشارکت داد و 

 ظرفیت مردم در تصمیم سازی در خصوص مسائل و مشکالت بافت های فرسوده به چه اندازه می تواند باشد.

قواعد و قوانین حاکم بر زندگی  -3میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی  -2مردم فرهنگ  -1 سه عامل:

 (.7ص1380مردم، در توفیق مشارکت مردم موثراند)طالب، 

 ( :2در ادامه به بررسی نحوه مداخله دولت و مشارکت مردم در انواع بافت های شهری پرداخته می شود)جدول شماره 
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 مشارکت مردم و شیوه مداخله دولت در انواع بافت های شهری(: بررسی نحوه 2جدول)
 نحوه مشارکت مردم شیوه مداخله دولت نوع بافت

 

 بافت های تاریخی و معتبر

های           هاد  لت از طریق ن مل دو کا لت  خا د

 مربوطه

جاری برای        یا ت همکاری در فروش برخی از واحدهای مسیییکونی و 

ضی داخل بافت،     سترش معابر، تجمیع ارا سات خدمات    گ س ایجاد مو

 رفاهی و تخلیه بافت.

 

 

 

بافت های پراکنده تاریخی و 

 غیر از آن 

ورود دولت برای تهیه طرح تفصییییلی با     

گاه داشیییت         یت ن حال مردم و ن یت  عا ر

جمعیت ساکن و تسهیل تداوم سکونت و    

سازی و معابر   فعالیت در بافت از طریق به

 و ایجاد فضاهای الزم خدماتی و...

شارکت   سطح      م سایگی در  شکیل گروههای هم مردم که می تواند با ت

کوچه و یا گذر و... باشییید. برای همکاری با دولت به منظور تسیییهیل  

فروش بخش هایی از بافت که صییرفاً به امر ایجاد معبر و یا فضییاهای  

عمومی تخصیص می یابد و جای دادن مالکان و ساکنان در داخل بافت 

مناسییب بازسییازی، ارائه تراکم های   ها، از جمله اختصییاص وام های

اضافی تشویقی، بخشودگی واگذاری آب و برق، گاز و تلفن و... نتیجه    

غایی: فعال کردن بافت ها و ایجاد مجموعه های مسییکونی مناسییب با  

 فرهنگ و خصوصیات اجتماعی ساکنان.

 

 

 

 

 

 

بافت های فرسوده فاقد ارزش 

 تاریخی

 دخالت دولت برای تهیه طرح تفصییییلی     

مناسییب و اصییالح معابر و ایجاد نهادها و 

سات رفاهی و خدماتی مورد نیاز، از     س مو

قد           فا ماعی  های اجت یت گروه هدا طریق 

بافت ها و تغییر ماهیت         به این  مسیییکن 

ناسیییب برای      اجتماعی و ایجاد محیطی م

مد       های از اقشیییار کم درآ ندگی گروه  ز

 جامعه و...

مالکان    گروه اولهسیییتیم:  در چنین مناطقی با دو گروه از مردم مواجه   

واحدهای مسییکونی و دیگری سییاکنان که بایکدیگر متفاوت هسییتند.  

گروه اول مشیییتاق فروش و دریافت وجه مربوطه خود هسیییتند، زیرا        

ند و           ند و منتظر خریدار بل محله را ترك کرده ا ها ق که   گروه دوممدت

شرایط موجودند و طبیعتاً با هر تغییری مقاب  له می مخالف برهم خوردن 

صادی خود می         شرایط اقت سب  سازی را نه منا شرایط به کنند.این گروه 

دانند و نه حاضیییر به همکاری خواهند بود. در چنین منطقه ای ورود         

دولت به عنوان اجرا کننده کل پرونده بازسازی به مصلحت نیست، ولی 

شارکت بخش خصوصی و       ست با تهیه پروژه هایی، زمینه های م الزم ا

ضور آنها   سازی بافت ایجاد کرد. احداث معابر، ایجاد  ح را به میدان باز

خدمات شیییهری مورد نیاز منطقه و احداث چند مجموعه مسیییکونی         

شرکت های دولتی امکان حضور بخش خصوصی یا بخشی از          توسط 

 مالکان منطقه را فراهم خواهد کرد.

 
 
 

 

 

های فرسوووده جدید         بافت 

 االحداث حاشیه های شهری

حکم حکومتی می بایست   دولت به عنوان

سبت      شمارد و ن این مناطق را به رسمیت ب

ساماندهی در آنها اقدام    به تهیه طرح های 

نماید. طرح های ساماندهی شامل: احداث   

سانی به منطقه و     سب، خدمات ر معابر منا

صییدور سییند و... خواهد بود. این عوامل  

هریک به تنهایی برای تشییویق سییاکنان به 

ر سامان دادن منطقه همکاری و مشارکت د

ضرورت   کفیت می کند، و در هر دومورد 

شارکت   ایجاد نهاد الزم برای ایجاد زمینه م

 وجود دارد.

 

ستیم ولی       سجم روبرو نی شهری من در این مناطق با اینکه با یک هیأت 

منطقه از گروههای قومی و طایفه ای تشیییکیل می گردد که در داخل         

ا در رابطه با یکدیگر ممکن اسییت خود از انسییجام الزم برخوردارند ام

تضادها و تقابل های زیادی داشته باشند. مهم این است که در این گونه 

از مناطق رانت های فراوانی برای مشییارکت و حضییور مردم در اجرای 

جایی و            به  جا که  جا  لت وجود دارد و از آن های مورد نظر دو پروژه 

معه شناسی قرار نمی   گستراندن آنها در داخل شهر مورد توصیه هیچ جا   

ها در همان منطقه مورد توجه اسیییت ولی           مان دادن آن لذا سیییا گیرد 

ضیییرورت ارئه خدمات شیییهری می تواند مشیییارکت در اجرای طرح 

شارکت         سازد. نکته مهم در این زمینه ایجاد نهاد م سر  ساماندهی را می

شارکت)به       ضور وم شکیل نهاد مردمی با ح ست و دیگر ت جوی دولتی ا

 ن( خود ساکنان می باشد. صورت انجم

 

 (7ص1380مأخذ:)طالب، 
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وسازی در راستای هر چه مستحکم تر کردن رابطه سه عنصر اصلی)دولت، نهادهای عمومی و مردم( در بهسازی و ن

 بافت های فرسوده شهری می توان موارد زیر را در نظر گرفت:

 و طرح های توانمند سازی. درگیر کردن هرچه بیشتر ساکنان این گونه بافت ها با پروژه ها -

 ات محلی.ایجاد فضاهای پرسش و پاسخ نهادهای عمومی با شهروندان برای اجرایی شدن پروژه ها در اجتماع -

 در فضای هر محله و ناحیه. 2و سیمینارهای تبادل اطالعات1شکل گیری هیأت های منصفه شهروندی -

ظر نتهیه طرح های بهسازی پس از مشورت، تأمل و مشاوره و بخصوص پس از بررسی های دقیق مالی، با  -

 کلیه اعضای محل. 

 SWOT3مدل  -

با آنها داشته  تجزیه و تحلیل و شناسایی نظامند عواملی است که راهبرد باید بهترین سازگاری را Swotمدل راهبردی

، ضعف ها باشد. منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثر بخش باید قوت ها و فرصت های سیستم را به حداکثر

و طراحی راهبرد  یج بسیار خوبی برای انتخابو تهدیدها را به حداقل برساند. این منطق اگر درست بکار گرفته شود نتا

صت ها و اثر بخش خواهد داشت این مدل یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فر

یرونی و (. روش تحلیلی سوات با شناسایی و تحلیل عوامل ب1382تهدیدات برون سیستمی است)هریسون و همکاران، 

ی بر آن تاثیر دارند د، منظور از عوامل بیرونی کلیه عواملی است که در خارج از منطقه قرار دارند ولدرونی آغاز می گرد

ا محیط این عوامل به عنوان تهدیدها و فرصت ها مشخص می شوند. کارایی، سرعت و ظرفیت تطبیق عوامل درونی ب

ضعف  ورا منعکس می کنند. نقاط قوت بیرونی همراه با رقابت با مناطق و شهرهای دیگر نقاط قوت و ضعف شهر 

ر آنها غلبه باتوجه به عوامل متعدد مشخص می شوند، این نقاط قوت و ضعف در مقابل تهدیدها مقاومت می کنند یا ب

د و تعامالت می نمایند و از فرصتها جهت بهبود شرایطی استفاده می شوند. خط مشی ها به عنوان واسطه عمل می کنن

 (.1380و درونی را تحت تاثیر قرار می دهند)ضیاخواه، بین عوامل بیرونی 

 SWOTروش استفاده از مدل-

به طورکلی ماتریس سوات به نمایش در آمده است. ماتریس سوات استراتژیهای چهارگانه و نیز نقاط قوت، ضعف، 

د. این ماتریس می باشن WT ،ST ،WO ،SOفرصت ها و تهدیدها را نمایش می دهد، استراتژی ها دارای عنوان های

فرایند مربوط به تدوین سیاستها و استراتژیهای توسعه است که باتوجه به نوع واکنش و تقابل و نحوه تعامل هر عامل 

داخلی و خارجی با لحاظ نمودن جهات قبلی با چهار منطقه با چهار نوع استراتژی متفاوت، می توان ماتریس سوات را 

اید بتواند نقاط قوت و فرصت را حفظ، و نقاط ضعف را تبدیل به قوت یا حذف و ترسیم کرد. بنابراین این ماتریس ب

تهدیدها را خنثی کند. ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها از ابزارهای مهمی در فرایند تدوین راهبرد 

سه می شوند)قادری، هستند که به وسیله آن اطالعات ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی با یکدیگر مقای

( حاصل می شود. به همین ترتیب از مقایسه نقاط قوت SO(. از مقایسه فرصت ها و نقاط قوت، راهبردهای)20:1388

 -(، از مقایسه نقاط ضعف و فرصت ها استراتژی و راهبرد های ضعفSTتهدید) -و تهدیدها، راهبردهای قوت

                                                           
1 - citizen report 
2 - work ship 
3- strengths, weaknesses, opportunities, threats 
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( به دست می آید)زمانی و همکاران، WTتهدید) -ردهای ضعف( و از مقایسه نقاط ضعف و تهدیدها، راهبWOفرصت)

1388 .) 

: این استراتژی ها به منظور حداکثر استفاده از قوت های موجود برای بیشترین استفاده از فرصت SOاستراتژی های

قوت جهت  های محیطی طراحی می شوند. به عبارتی دیگراین استراتژی ها، استراتژی های خاص رقابتی بوده و از نقاط

 بهره برداری مفید و بهتر از فرصت ها استفاده می شود.

: این استراتژی ها به منظور حداکثر استفاده از قوت های موجود برای به حداقل رساندن تهدیدهای STاستراتژی های

 ر می کنند.عوامل بیرونی طراحی می شوند. به عبارتی دیگران تهدیدها را با استفاده از استراتژی نقاط قوت بی خط

: این استراتژی ها به منظور حداقل نمودن ضعف های داخلی برای بیشترین استفاده از فرصت های WOاستراتژی های 

محیطی طراحی می شوند. به عبارتی دیگر در این استراتژی ها از فرصت ها، جهت کم رنگ نمودن و یا از بین بردن 

 نقاط ضعف استفاده می شود.

این استراتژی ها به منظور حداقل نمودن ضعف های داخل برای حداقل نمودن اثرات تهدیدهای : WTاستراتژی های

طراحی می شوند. به عبارت دیگر این استراتژی ها، استراتژی های بقاپذیری در محیط بوده و جهت به حداقل رساندن 

 نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدها است.

 . محدوده مورد مطالعه6
 منطقه این .استشده واقع شهر این غربی جنوب در که است تهران شهری مناطق از یکی تهران شهرداری 18 منطقه

 سعیدآباد، ،(مهرزاد کوی)یا شهریور 17 کوی شادآباد، نوروزآباد، جنوبی، و شمالی فارس خلیج محالت و هاخیابان از

 ،(تهرانیه) جنوبی و شمالی آباد یافت ،(سابق ولیعهد شهرك) جنوبی و شمالی عصرولی شهرك تولیددارو، آباد،شمس

 مسلمین، شهرك الزمان، صاحب شهرك صادقیه، قائم، شهرك شهرك آباد، عرب آباد، ترك آباد، ارشد آباد،ابراهیم

 منطقه این جمعیت .استشده تشکیل فردوس کوی و دانش شهرك گلدسته، آهن، بازار خمینی، امام شهرك بهداشت،

 .باشدمی زن 191٬745 و مرد 199٬623 شامل( خانوار 115٬151) نفر 391٬368 ایران، 1390 سال سرشماری براساس

 

 

 
 (: موقعیت محدوده مورد مطالعه2شکل)
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 SWOTیافته های حاصل از تحلیل -7

 ارزیابی محیط درونی)نقاط قوت و ضعف( و بیرونی)فرصت ها و تهدیدها( -7-1
و برای شناسایی و تعیین نقاط قوّت و ضعف و فرصت ها و  Swotدر این پژوهش برای انجام تجزیه و تحلیل 

تهدیدهای محدوده مورد مطالعه، ابتدا به کمک مطالعه میدانی از افراد آگاه و ساکنان بافت فرسوده این منطقه، اطالعات 

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

پاسخ ها از محل به عمل آمد و اطالعات تکمیلی از طریق مصاحبه با ساکنان به دست آمد. در نهایت به تعیین مهم ترین 

ات عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی بر کارکردها، بافت و ساخت محدوده، اقدام شد. به منظور ارزیابی میزان تاثیر

هرکدام از عناصر و عوامل تشکیل دهنده ماتریس های نقاط قوت و ضعف، ابتدا به مقایسه دودویی عناصر ماتریس، 

وزن و ضریب اهمیت اولیه ای برای هرکدام از نقاط قوت و ضعف شناسایی شده، تعیین شده است. در ردیف رتبه 

تخصیص داده شده است. از حاصل ضرب وزن  4تا 1از  بندی باتوجه به اهمیت هرکدام عوامل تعیین شده، امتیاز نمره

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

سوده و مشخص کردن آثار محیط خارجی)فرصتها و تهدیدها( چالشها و فرصتهای فراروی بهسازی و نوسازی بافتهای فر

 این منطقه پرداخته شد و باتوجه به تاثیرات هریک از عوامل به رتبه بندی و وزن دهی آنها داده شد.

 (: ماتریس ارزیابی نقاط ضعف و قوت ناشی از عوامل درونی 3جدول)

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده

 عوامل درونی 
 ضریب

 )نرمال شده(
 امتیاز نهایی نمره

ت
ت قو

نقا
 

1S- 0.28 4 0.07 و برق آب،: شامل شهری تجهیزات وجود 

2S- 0.24 4 0.06 شهر نقاط سایر و بازار به آسان دسترسی امکان 

3S- 0.10 2 0.05 شهر فرسوده بافت نوسازی به ساکنین عالقه 

4S- 0.18 3 0.06 باال بودن احساس تعلق به محله به دلیل مالکیت مسکن 

5S- 0.21 3 0.07 نبود کاربری های نامناسب در داخل بافت مسکونی 

6S- 0.16 4 0.04 مسکونی و جبران کمبودهای ناشی از ریزدانگی بافتی افزایش سرانه 

7S- 0.12 3 0.04 بافت در زمین مناسب قیمت 

8S-  0.12 4 0.03 کمی فاصله، بین واحدهای مسکونی در بافت با هسته های خدماتی و اداری 

9S- 0.12 3 0.04 شهر فرسوده بافت نوسازی و بهسازی طرح تهیه 

10S- 0.12 3 0.04 کافی اراضی وجود 

ف
ضع

ت 
نقا

 

1W- 0.06 1 0.06 کاری بزه وجود 

2W- 0.10 2 0.05 امکانات و خدمات کمبود 

3W- 0.16 4 0.04 آشفتگی سیما و منظر شهری و نامناسب بودن قطعات به دلیل شکل ارگانیک بافت 

4W- 0.21 3 0.07 شهروندان آگاهی جهت فعالیت عدم 

5W- 0.20 4 0.05 اجتماعی تجانس و عدم سواد بودن پایین 

6W- 0.15 3 0.05 نبود سیستم های ایمنی و مدیریت بحران در اطفاء حریق در واحدهای مسکونی 

7W- 0.8 2 0.04 وجود رفتار نابهنجار در نقاط خاصی از بافت 

8W- 0.20 4 0.05 هافعالیت به راجع رسانی اطالع عدم 

9W-  نبود یا کمبود تسهیالت الزم مانند خط کشی خیابان و چراغ مخصوص عابر برای گذر عابران پیاده از عرض معابر

 پیرامون بافت
0.04 2 0.08 

10W- 0.06 2 0.03 پایین بودن منزلت اجتماعی و خود باختگی اجتماعی و افزایش محالت فقیر نشین با ورود مهاجران 

 2.94  1.00 مجموع
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 (: ماتریس ارزیابی فرصت ها و تهدیدات ناشی از عوامل بیرونی4جدول)

 مطالعات میدانی نگارندهمأخذ: 

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات و تدوین استراتژی ها)ارائه راهبردها(  -8
در ادامه این مرحله پس از شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای مطرح شده و ارزش دهی و اولویت 

تهران، ماتریس راهبردهای پایدار براساس اهداف  18بندی هریک عوامل درونی و بیرونی در زمینه بافت فرسوده منطقه

، تهدیدها و فرصتها چهار نوع راهبرد ارائه می تعریف شده استخراج شد. ماتریس سوات با مقایسه نقاط قوت، ضعف

 عوامل بیرونی 
 ضریب

 )نرمال شده(
 نمره

امتیاز 

 نهایی

ت
ص

ت فر
نقا

 

1O- 0.15 3 0.05 شهر خرید مراکز به نزدیکی 

2O- 0.21 3 0.07 اطراف در سکونتگاهی مناطق وجود 

3O- 0.18 3 0.06 ایفای نقش مشارکتی با نهادهای غیر دولتی در مدیریت و برنامه ریزی شهر 

4O- 0.16 4 0.04 در جنوب شهر تهران و حاشیه ای بودن شدن واقع 

5O- 0.15 3 0.05 جنسی قومی هایمالك از ناشی هایتفاوت کاهش جهت تالش 

6O- 0.21 3 0.07 ای منطقه فرا خدماتی نهادهای ایجاد 

7O- دودیت توجه به فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و فراغتی در بافت های فرسوده و ارائه مح

 زمانی در رفع مشکالت آن ها در قانون برنامه پنجم توسعه کشور.
0.08 3 0.24 

8O- 0.24 4 0.06 اطراف مناطق در اشتغال امکان 

9O- 0.12 2 0.06 عتباریااز طریق اعطای تسهیالت مالی و  امکان مشارکت مالکین در ساماندهی بافت فرسوده 

10O- 0.10 2 0.05 پتانسیل ایجاد مشارکت مردمی به دلیل جوان بودن جمعیت 

ت تهدید
نقا

 

1T- 0.10 2 0.05 فرسوده هایبافت بهسازی به توجه عدم 

2T-0.12 3 0.04 ابهام در ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به ساماندهی نمای شهری 

3T-  0.12 3 0.04 منطقه در سکونت به نسبت سایرین منفی نگرش 

4T- 0.20 4 0.05 عدم آگاهی نسبت به حقوق شهروندی 

5T- 0.16 4 0.04 سازها و ساخت از مالی و فنی هایحمایت عدم 

6T-  0.09 3 0.03 گذاری سرمایه میزان بودن پایین 

7T- ،0.18 3 0.06 خدمات و درآمد عدم توزیع عادالنه ثروت، قدرت 

8T- 0.012 3 0.04 مردم مشارکت به توجه عدم 

9T- 0.09 3 0.03 محله رعایت نکردن نکات ایمنی و استفاده از مصالح بی دوام و کم دوام در اغلب ابینه 

10T- 0.14 2 0.07 سازها و ساخت از مالی و فنی هایحمایت عدم 

 2.77  1.00 مجموع
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. استخراج راهبردهای ممکن از طریق ماتریسی که از تقابل و 1SO ،2ST ،3WO ،4WTکند که عبارتند از، راهبردهای

تعامل عوامل درونی و بیرونی شکل می یابد صورت می گیرد. و در نهایت راهبردهای معطوف به نقاط قوت باید به 

ین می شود که بتوان از پتانسیل های محیطی آن به نحو مطلوب استفاده گونه ای تدو

 که راهبرهای اصلی ارائه و پیشنهاد شد: (.Nikolaou&Evangelinos,2010p:229نمود)

دل تحلیل مبا استفاده از  تهران 18منطقهارائه راهبردها و راهکارهای بهسازی و نوسازی شهری در بافت فرسوده 

 SWOTراهبردی 

های فرسوده شهری ابعاد مختلفی همان طور که در طی مراحل مختلف پژوهش تشریح شد، بهسازی و نوسازی بافت

گیری از نتایج ا بهرهبدارد، بنابراین راهبردها و راهکارهای انجام آن نیز باید در ابعاد مختلف مطرح شود، بر این اساس 

به چهار راهبرد  این منطقهی در های فرسوده شهرنوسازی بافت، راهبردها و راهکارهای بهسازی و SWOTمدل تحلیلی 

 شود:تهاجمی، تنوّع، بازنگری و تدافعی تقسیم می

 (SOراهبردهای تهاجمی/ رقابتی ) -1

باشد، موارد زیر برای بهسازی و نوسازی بافت های بیرونی استوار میدر این راهبردها که بر نقاط قوت درونی و فرصت

 شود:پیشنهاد می این منطقه فرسوده شهری در

هیه تهیه طرح نوسازی و بهسازی برای بافت فرسوده شهر، به ویژه آنکه عالقه خود ساکنین به مشارکت اجتماعی در ت -

 ها کمک فراوانی خواهد کرد.ها و پروژهها به موفقیت هرچه بیشتر طرحو اجرای این طرح

، زمینه را برای ایجاد تسهیالت و امکانات این منطقهقع شدن در . و واوجود تجهیزات شهری شامل: آب، برق، گاز و .. -

ها فرامنطقه ای است در سطح بعد فراهم مورد نیاز ساکنین در سطح اول و ایجاد مراکز و نهادهایی که شعاع خدماتی آن

 سازد.می

تفریحی،  -فرهنگی، ورزشیاطراف بافت فرسوده، پتانسیلی برای ایجاد فضاهای سبز، مراکز  وجود فضاهای باز -

زی بافت فرسوده پارکینگ و ... در بافت است که با کمبود شدید این امکانات روبرو است که بالطبع به بهسازی و نوسا

 نیز کمک شایانی خواهد نمود.

ان تواند پشتوانه ای قوی برای بهسازی و نوسازی آن باشد، به ویژه آنکه جمعیت جومعیت نسبتاً جوان بافت میج -

باشد؛ همچنین باید شرایطی ایجاد زمینه ای برای فرهنگ سازی بهتر و کمک به فرآیند توسعه شهری در این بافت می

 باشند، در مناطق اطراف فراهم گردد.گردد که امکان اشتغال افراد بیکار که البته اکثر آنان از قشر جوان می

 ( STراهبردهای تنوع ) -2

عی در تنوع بخشی در س باشد و در این راهبردهادرونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز میاین راهبردها بر نقاط قوت 

گیرد؛ بنابراین موارد زیر را برای خدمات و امکانات برای جذب محرّکان توسعه و حفظ ساکنان موجود صورت می

 توان پیشنهاد کرد:بهسازی و نوسازی بهتر این بافت از شهر می

                                                           
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 



 مزرعه                     

  

 

307 

 

و خدمات موجود به منظور جلب رضایت ساکنان و جذب اقشار مرفّه به بافت و از بین بردن  تنوع بخشی به امکانات -

 نگرش منفی دیگران نسبت به سکونت در این منطقه از شهر.

 وجه ویژه به مشارکت اقشار گوناگون و کسب نظرات متنوّع جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر.ت -

ی و عوارض، با هدف جذب مردم به رعایت و عمل به قانون در فرآیند ساخت و های مالیاتدر نظر گرفتن تخفیف -

 سازها در بافت فرسوده.

ایجاد سازوکارهای حمایتی گوناگون و فراهم نمودن زمینه های مختلف سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران به  -

 بافت با توجه به استعداد بافت جهت بازگشت سرمایه.

تواند به بهسازی و نوسازی های فرسوده شهری به صورت مستقل نقطه قوّتی است که میئول بافتتأسیس نهاد مس -

 های فرسوده کمک فراوانی نماید.بافت

 ( WOراهبردهای بازنگری ) -3

های بیرونی شود، سعی بر بهره گیری از فرصتدر راهبردهای بازنگری ضمن اینکه بر نقاط ضعف درونی تأکید می

باشد؛ در واقع در این راهبردها سعی نقاط ضعف و مانع در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده می در جهت رفع

 توان موارد زیر را پیشنهاد کرد:های قبلی است. با توجه به این مطالب میدر بازنگری در فعالیت

برنامه ریزی صحیح جهت از جمله امتیازاتی است که در صورت  جنوب شهر تهرانواقع شدن بافت فرسوده در  -

استفاده از این شرایط، فرآیند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری در شهر را تا حدود زیادی تسهیل خواهد کرد؛ 

تواند در زمینه های مختلف کالبدی، نهادی، اقتصادی و اجتماعی محرّك توسعه بافت فرسوده چرا که این فرصت می

 باشد.

های مختلف کوچک و بزرگ جمعیتی در بافت نسبت به مراکز خرید شهر و وجود کانون با توجه با موقعیت مناسب -

باشند، بنابراین بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، توسعه امکانات ها خود نیز توسعه نیافته میاطراف آن که اغلب آن

اینکه موجبات رفاه ساکنین این  حمل و نقل و ایجاد خدمات گوناگون در آن و به ویژه خدمات فرا منطقه ای، عالوه بر

جوار به بافت و بالعکس را فراهم نماید و موجبات تر مناطق همتواند زمینه دسترسی آسانکند، میبافت را فراهم می

ایجاد اشتغال در راستای رفع نیازهای مناطق مذکور را فراهم نموده و عاملی برای افزایش درآمد ساکنین و ورود سرمایه 

فرهنگی را نیز به  -شد که البته این شرایط)توسعه اقتصادی( به دنبال خود کاهش بزه کاری و توسعه اجتماعیبه بافت با

 دنبال خواهد داشت.

تواند مشکالت ناشی از عدم جنسی عاملی است که می -های قومیهای ناشی از مالكتالش جهت کاهش تفاوت -

 ببرد و ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی را محقق سازد.تجانس اجتماعی در بافت فرسوده شهر را از بین 

جوار از جمله نکات مثبتی است که به رفع نیازهای ساکنان تا امکان استفاده از مراکز خدماتی موجود در مناطق هم -

 کند.زمانی که این امکانات به فراخور نیازها در بافت ایجاد شوند، کمک می

 (WTراهبردهای تدافعی ) -4

 پردازد:هبردها به تأکید بر رسیدگی به نقاط ضعف درونی برای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدها میاین را

کند، چرا که در این عدم نظارت بر ساخت و سازها مسئله ایست که به گسترش بیشتر اسکان غیررسمی کمک می -

ید با قانونمند نمودن ساختمان سازی و نظارت توانند صاحب مسکن شوند؛ بنابراین باشرایط، افراد با کمترین هزینه می

 بر آن، از هجوم گسترده مهاجران به بافت فرسوده جلوگیری کرد.
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های انجام گرفته فعالیت در راستای افزایش آگاهی شهروندان از وظایف و حقوق شهروندی و اطالع رسانی از فعالیت -

ترین راهکارهایی های اجتماعی از جمله مهمحمایت ویژه از تشکلهای مسئول به همراه و در دست اقدام از سوی سازمان

 نمایند.هستند که عرصه را برای مشارکت گسترده شهروندان در اقدامات بهسازی و نوسازی فراهم می

 نتیجه گیری -9
سازمان شهردارای فضایی پیچیده و متغیر است و بنا به تعاریف موجود در علم مدیریت باید شهر را به مثابه یک 

بسیار پیچیده و بزرگ اندازه پذیرفت. از این رو می توان نظریه های مدیریت را در مدیریت شهری نیز تعمیم داد. لذا 

همانطور که مدیریت مشارکت گرا برای محیط های سازمانی پیشنهاد می شود در مدیریت پروژه ها و طرح های شهری 

ح ها می توان به طرح های نوسازی شهری اشاره نمود که ایده نوسازی نیز قابل استفاده خواهد بود. از جمله این طر

محله محور با عنایت به چنین دیدگاهی قابل تعمیم است. رهیافت و نگاهی که بهتر می تواند در جهت نیل به نوسازی 

برنامه ریزی  و بافتهای فرسوده و به طور کلی در تامین انواع نیازهای پیچیده شهرهای امروزی موثر و کارا باشد، 

مدیریت شهری مردم ساالر است. این موضوع امروزه در سراسر جهان الگوی مورد پذیرش در تمام زمینه های اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و با چنین رویکردی مدیریت به اقتضای نیازهای بومی، محلی و نیز فرهنگ و عادات 

ه تغییرات دائمی شهرهای امروزی و شهروندان آن دست به اقدام می زند. ویژه هر مکان شهری و همچنین با توچه ب

قوله فرسودگی بافت مپایه های اصلی این اقدام مشارکت مردمی، عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه )پایدار( است. 

هستند که به های شهری، در اکثر شهرهای بزرگ کشورمان نیز مطرح بوده و هر کدام از شهرها دارای بافت هایی 

درجات مختلف دچار فرسودگی کالبدی، عملکردی و ترافیکی و زیست محیطی می باشد. البته عوامل و حوادثی که در 

دوران های گذشته موجب فرسودگی شهرها می شدند با آنچه امروزه شهرها را متأثر می سازد متفاوت بوده، در دوران 

وجود می آمدند و با تضعیف یکی از این عوامل نیز ه ب، سیاسی، اقتصادیهای گذشته شهرها بیشتر به دلیل انگیزه های 

به یک بار، از رونق می افتادند اما در عصر حاضر نظام شهرها تحت تأثیر عوامل دیگری چون رشد و توسعه شهرها، 

کرد خود را از متزلزل گردیده و کار افزایش جمعیت، متمرکز شدن کارخانجات صنعتی و ایجاد مراکز تجاری مدرن و..

دست داده و فرسوده می گردند و برای معاصرسازی و رسیدن به رشد و توسعه جدید همیشه در تالش هستند ولی در 

صورت یکپارچه هویت و عظمت خود را به عنوان ه این میان برخی بخش های شهر معموالً مقاومت کرده و اغلب ب

ت فرسوده نمایان می شود که این پدیده مجموعه ای از مشکالت بافت های تاریخی و فرهنگی حفظ نموده و مقوله باف

در هم تنیده اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که در حال حاضر با مقیاسی وسیع تر از آنچه که پیش از این 

ر تحوالت شهرنشینی در دهه های اخیدر انتها می توان چنین نتیجه گرفت که . بوده در حال رشد و گسترش می باشد

راهکارهای متناسب برای بهسازی، ساماندهی و رفع معضالت با تغییرات عمده در بافت های شهری همراه بوده است. 

بافت های فرسوده بسته به نوع مسئله، وسعت و شدت آن متفاوت است. از این رو بایستی برای ارائه راهکارها مناسب 

اخته و عالوه بر آن زمینه های اولیه و علل شکل گیری بافت به بررسی مسئله و شناسایی ابعاد، وسعت و شدت آن پرد

های فرسوده و نحوه ارتباط کالبدی و اجتماعی آن با بخش های مجاور را مورد تدقیق قرار داد. شرایط و ویژگی های 

 کلی شهر، سیاست های کالن موجود و امکانات خاص، هریک می توانند در انتخاب راهبردهای مواجه با بافت های

 18فرسوده موثر واقع شود. در این پژوهش به بررسی عوامل بیرونی و درونی برای بهسازی بافت های فرسوده منطقه

و مشکل بافت فرسوده این منطقه  شهر تهران پرداخته شد و می توان گفت رشد نامنسجم و درهم تنیده ای داشته است
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، لذا می توان با اجرای استراتژی های حاصل از این پژوهش بیشتر به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باز می گردد

 و مشارکتی کردن آنها زمینه توسعه، بهسازی و نوسازی این منطقه را فراهم ساخت.
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