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بافت   ،یاجتماع

فرسوده، 

فضاهای 

                  .تهران، پیراشهری

و  هاتیفعال سازیهستند تا به فراهم کیاستراتژ یزریبرنامه ازمندین یشهر هایدرون مناطق و محله یشهر یفضاها

خصوص شهر تهران و ب یاز معضالت اساس یکیناکارآمد و فرسوده  هایسالم کمک کند. وجود بافت یفضاها

 نیمهم ا یهاضرورتاز  یکیاست و  یجتماعمتعدد ا هایییمعضالت و ناهنجار یشهر است که دارا نیا 20منطقه 

بر  مؤثرعوامل  نییراستا، هدف پژوهش حاضر تب نیاست. در ا یشهر یهابافت نیا ینیمنطقه از شهر تهران بازآفر

-یفیروش توص نظرازو  یهدف، کاربرد ازنظرباشد.پژوهش حاضر یم یاجتماع یهامؤلفه دیتأکبا   یشهر ینیبازآفر

.روش  باشدیمبافت فرسوده  نهیپژوهش افراد آگاه؛ کارشناسان و متخصصان در زم یآمار امعهاست. ج یلیتحل

 یبندجمعشدند و در  نییتع حجم نمونه عنوانبهنفر  15که  باشدیم یگلوله برف یریگنمونهبراساس روش  یریگنمونه

 هاافتهی.  ودشیاستفاده  م SWOTو MICMACو  SPSS ،Excel افزارنرم از ها،آن لیو تحل جیو استخراج نتا

 ،یماع محلبودن با اجت یکیدر محله، احساس  بخشتیسال، عناصر هو 5از  شینشان داد که عوامل: سکونت ب

 نیضوع انتخاب شدند. امو یدیعوامل کل عنوانبهکه  گانیبهتر، ارتباط با همسا یامحلهدر داشتن  یمشارکت مردم

 توانندیمرخوردار هستند و بهستند از انعطاف الزم  ییباال یریرپذیتأثو  یرگذاریتأث یدارا نکهیا واسطهبه رهایمتغ

بخش دوم نشان داد،  حاصل از جیکنند. نتا رییاست تغ زانریمطلوب برنامه کهینحوبهو  رندیمورد کنترل قرار بگ

مناسب  یهاراهبرد نیتدو یبرا یادیز یهافرصتو  داتیتهد یشهر تهران دارا 20در منطقه  یشهر ینیبازآفر

بافت  یشهر ینیازآفرب یبرا یاستراتژراهبرد و  نیاول عنوانبهرا  یو راهبرد تهاجم  SO یاست و استراتژ یشهر

 .  باشدیم تیدر اولوشهر تهران  20فرسوده منطقه 
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 (قربانلو و همکاران ...)بر دیبا تأک  یشهر ینیبازآفر  کیاستراتژ لیتحل

 

 مقدمه
 یهاینیبشیپ مطابقکه  کنندیم ندگیز رگبز یشهرهاو  شهرهادر  نجها جمعیت نصفاز   بیش وزهمرا

 UN-Habitat,2015:2  &United) یابدمییش افزا صددر 70، میزان شهرنشینی تا 2015 لسا تا گرفتهانجام

Nations,2019). می تیجمع تراکم شیباعث افزا که خود( شودIaccarino,2019:386 .) اردیلیم 7.3 ،2015در سال 

نفر  اردیلیم کیبا  باًیتقر 2030جهان تا سال  تیجمع شودبینی میو پیش نفر بوده است اردیلیم 7.6 ،2017و در سال 

ها و توسعه بسزایی در سیاست ریتأث(. تغییرات جمعیتی McNabb,2019:67برسد ) اردیلیم 8.5جمعاً به  ،شیافزا

ساز مسائل و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و ... در این زمینه بخصوص در اقتصادی آینده کشورها دارد و زمینه

های مسکونی هستند که آمده بافتمسائل پیش ازجمله(؛ Hofmeister,2010:10شود )می افتهیتوسعهکشورهای کمتر 

های فرسوده و تاریخی شهر اگرچه روزگاری قلب تپنده و عامل بافتدهند. زمان کیفیت خود را از دست میدر طی 

ها، مجموع شهر تحت تأثیر آن متحمل آثار زیانباری شده اند، ولی با به انزوا رفتن این بافتشکوفای سیستم شهری بوده

و با شدت  بارانیآثار زتوانند های فرسوده شهر می. بافتاندشدهلیتبدهای شهر ترین چالشاست و به یکی از بزرگ

های فرسوده، به بازآفرینی بافت نگرانهندهیآجبران ایجاد کنند. بدین منظور الزم است ضمن نگاه غیرقابل

شکاف عملکردی، بهترین  یسازمشخصقرار گیرند تا ضمن  یموردبررسهای بازآفرینی اهمیت/عملکرد سیاست

های ارزشمند، اعمال ترجیحات تخریب سریع بافت(. 1401)قادری . همکاران، رای بازآفرینی مشخص گردندها ببرنامه

و ضرورت حفظ  سوکیهای تاریخی شهرها از زنی در مورد هستهشخصی در فرآیند بازآفرینی و تعیین اهداف گمانه

تاریخی  یهاهستهاستراتژیک بازآفرینی  های تاریخی و فضایی از سوی دیگر، اهمیت توسعه مدلو بازآفرینی الیه

های توسعه راهبردی برای دستیابی به حکمرانی شهری مطلوب، مشارکت جامعه، حفاظت و احیای بافت باشد. میشهرها

توسعه راهبردی .  های تاریخی شهرها از موضوعات بسیار مهم استتاریخی ارزشمند و رویکردهای کارآفرینانه به هسته

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  یهادگاهید ازجملهاز منظرهای مختلف  توانیمنی شهری پایدار را برای بازآفری

های ایران نیز با توجه به گذشت زمان و دگرگونیدر (. Chahardowli and Sajadzadeh,2022:1) قرارداد موردبحث

ت زیادی را دامن زده المشک بوده است که رشد شتابان شهرها شاهد های اخیردههاجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ... در 

های شهرنشینی تأثیر گذاشته است. یکی از این مسائل، ها، بر همة جنبهت و نارساییالای که این مشکگونهاست؛ به

اند یا در دوران معاصر دچار فرسودگی و نبود کارایی شده مرورزمانبههای ناکارآمد و فرسودة شهری است که بافت

ت بسیاری الاکنون با مسائل و مشک رونیازا؛ اندگرفتهشکلت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی بدون رعای

هایی با افسردگی، اغتشاش، زندگی در چنین مکان. دهندشهر نیز تسری می کلبهت را الهستند و این مشک روروبه

سالم شهری در آن جریان  یوزندگ همراه است های اجتماعی، کاهش انگیزهو مشارکت اجتماعی ضعیف ومرجهرج

ترین مسائل ها از برجستهناهمخوانی کالبد و فعالیت، وجود عناصر ناهمخوان شهری و کمی سرانة برخی کاربری. ندارد

مطالعات گوناگون در نواحی کهن و قدیمی شهرها در ایران  (.958: 1400)حسینی و همکاران، هاستبافت گونهنیا

بوده و کمتر به برنامه باارزشمبتنی بر حفظ و مرمت تک بناهای  عمدتاً برخورد با این نواحی که نحوه  دهدیمنشان 

اقتصادی و فرهنگی این نواحی اندیشه شده است  -زندگی اجتماعی  بازگرداندنسازی و ریزی مشخص برای باز زنده

که بتواند جریان زندگی را در این منطق دائمی کنند،  ییهایاستراتژتالش برای انتخاب الگو یا ؛ (59، 1383)بوچانی، 

 ضروری است.
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  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

وجود  .شهری است یهابافتاین  بازآفرینیمهم شهر و شهرنشینی عصر حاضر  یهاضرورتبر این اساس یکی از  

که دارای معضالت متعدد اجتماعی و  شهر تهران است ت اساسیالهای ناکارآمد و فرسوده یکی از معضبافت

-هستند تا به فراهم استراتژیکریزی برنامه نیازمندهای شهری فضاهای شهری درون مناطق و محلههایی است. ریناهنجا

درصد از مساحت و  7هکتار است که  500هزار و  4بافت فرسوده تهران  .ها و فضاهای سالم کمک کندسازی فعالیت

 .های مسکونی تهران نوسازی شده استپالک درصد از 50 تاکنون. شودیمدرصد از جمعیت تهران را شامل  18

 قرار دارد 20تا  7درصد بافت فرسوده تهران در مناطق  90از  شیب(. 1400،سازمان نوسازی شهر تهران رعاملیمد)

پایتخت با داشتن عناصر فرهنگی، اجتماعی،  یاشناسنامهنقطه هویتی و مذهبی و  عنوانبه 20منطقه  .(1400پور،)گلی

 یشورا یارهای. بر اساس معشودیمنقاط شهری محسوب  نیترحساسترین و اقتصادی و سیاسی متعدد، یکی از مهم

وجود دارد  20( در سطح منطقه یهکتار بافت فرسوده نوع سوم )سه شرط 98معادل یسطح یو معمار یشهرساز یعال

بخشی از واحدهای مسکونی درون بافت مخروبه و متروکه شده و . خواهد بود یمداخله عاجل و فور ازمندیکه ن

مواد مخدر و مجرمین و کجروان اجتماعی درآمده و  کنندگانعیتوزمأمن و مسکن معتادان، فروشندگان و  صورتبه

ها سرانه برخورداری از فضای باز، افتدر این ب. دامن زدن به گریز جمعیت شده است جهیدرنتباعث ناامنی اجتماعی و 

 دهد افزایش آن در را سکونت به تعلق  و پذیریزیست که اقداماتی مجموعه  میانگین تهران است و چهارمکیحدود 

شمسه که در فضای مابین برج طغرل و آستان شیخ صدوق  دانگاهیم اقداماتی مانند هرچند .است ضروری اقدامات از

عملیات اجرایی این فضا  است، شدهگرفتهدر نظر های اجتماعی محلی برای تعامالت و گردهمایی عنوانبهو  قرارگرفته

کارخانه سیمان ری، تعیین  ینیبازآفر .برداری رسیدآغاز شد و به بهره  1399در سال  مترمربع 500هزار و  5با مساحت 

هکتار از محور فداییان اسالم و اراضی اطراف آن و همچنین تهیه طرحی بر مبنای معماری ایرانی اسالمی  550تکلیف 

های فرسوده در وجود بافت(. 1400،سازمان نوسازی شهر تهران رعاملیمد) این اقدامات است ازجملهدر محله نفر آباد 

مناطق جنوبی شهر و تبعات منفی آن بر زندگی و حتی امنیت شهروندان سبب شده  ژهیوبه نقاط مختلف شهر تهران و

این مناطق دارای  .مطرح شوند شیازپشیبهای مرتبط با توسعه و نوسازی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی، که بحث

های سکونتی سو دارای ریشههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختص خودشان هستند که از یکمسائل و پیچیدگی

 یبازندگارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری هستند و از طرف دیگر به دلیل فرسودگی شدید و عدم تطابق 

در این راستا هدف تحقیق  .(1400پور،)گلی امروزی شهری و شهرسازی، مشکالت روبنایی و زیربنایی متعددی دارند

است و با  تهران 20بافت فرسوده منطقه در  یاجتماع یهامؤلفهبر  دیتأکبا   یشهر ینیبازآفر  کیاستراتژ لیتحلحاضر 

 شود که؛مطرح می سؤاالتتوجه به مسئله تحقیق این 

 ؟اندکدم تهران 20بافت فرسوده منطقه در  یشهر ینیبازآفربر  مؤثرمعیارها و عوامل اجتماعی  نیترمهم 

  ؟اندکدماجتماعی  مؤلفهبر  دیتأکبا  تهران 20فرسوده منطقه بافت در  یشهر ینیبازآفرراهبردهای 

ب صنعتی در شهرها در قرن الهای ناکارآمد شهرها به مفهوم امروزی آن حاصل دو فرایند وقوع انقمداخله در بافت

نی شدن در غرب که موجب رشد سریع شهرنشینوزدهم و پیامدهای جنگ جهانی دوم در قرن بیستم است. فرایند صنعتی

تدریج شرایط زندگی را دشوار کرده است. ظهور اتومبیل و استفادة گسترده از آن و ازدحام جمعیت در شهرها شده، به

های خلوت و های مرکزی به حومههای اجتماعی با درآمد بیشتر و متوسط از قسمتتدریج سبب مهاجرت گروهبه

ریزی حقیقت زمینة مداخلة مدیریت و برنامه هری شد که دردرآمد شهای کمبا گروه هاآنوهوا و جایگزینی خوش آب
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های قدیمی شهری مرمت، بهسازی و نوسازی بافت باهدفها هرکدام از دوره. احیای ناحیة تاریخی شهرها را فراهم کرد

های جدید در مقولة مرمت ها و عرصهبیانگر سطوح مختلفی از مداخله، دگرگونی در مفهوم و محتوا و واردشدن جنبه

و شهرنشینی عصر حاضر  هرمهم ش یهاضرورتبراین اساس یکی از  و(. 329: 1399)ایزدفر و همکاران،شهری است 

ی اجتماعی و خدماتی هانهیزمی شهری در هابافت(. Chi Man Hui et al,2021) شهری است یهابافتاین  یسامانده

تولید سازمان رویکردی نوین برای  بازآفرینیردهای مداخله گرایانه ای همچون رویک رونیازا. باشندیمدارای کمبود 

د و یا تعریف دوباره روابط شهری جدی روابط شهری نو که همگی در ایجاد یهایژگیتازه و و شرایط منطبق بر فضایی

 (.Lak& Hakimian,2019) باشدیماین امور  یموردبررس، افتدیم کهن یا موجود مؤثر

آغاز گردیده بود. مقوله جدید و تأثیرگذاری به عرصه اقدامات شهری وارد  1960ادامه تحوالتی که از دهه در 

ها را در مناطق مختلف دربر گرفت. در واقع گردید که تحت عنوان نظریه بازآفرینی شهری طیف وسیعی از طرح

صادی و واگذاری قدرت از دولت مرکزی به های قدیمی با تغییر در ساختار اقتتغییرات در مدیریت و مرمـت بافت

(. 22: 1384)کالنتری و پوراحمد،های محلی، رویکرد جدیدی با عنوان بازآفرینی در مرمت شهری شکل گرفت دولت

بیند و معاصرسازی بافت های شهری تدارک میبازآفرینی شهری در دورة معاصر دیدگاهی نو را در فرایند دگرگونی

در سیر تحول خود،  . این دیدگاهدهداقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار می کهن را در همة ابعاد

حظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری تجربه کرده الگذاری را از حوزة توجه صرف به کالبد به عرصة تأکید بر م

نگی بوده و تأکید بر نقش وجوی تعامل اجتماعی و فرهاست. رویکردهای متأخر مرمت و بهسازی شهری در جست

دربارة مسائل فرهنگی و  یشهر ینیبازآفر. استفاده از رویکرد اندهای اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادهگروه

-اجتماعی، به سطح توسعة هر کشور وابسته است. در بیشتر کشورهای پیشرفته، هدف ترویج بازگشت به شهر، باززنده

منظور بهبود ت اقتصادی بهالالمللی و تکمیل تشکیعالیت در یک زمینه با رقابت بینسازی مراکز شهری، احیای ف

 (.962: 1400و همکاران، ینی)حس کندسازماندهی کیفیت مکانی است که تا حد زیادی به سمت رشد هوشمند عمل می

 . دهدیمرویکردهای غالب مداخله در بافت فرسوده در مقاطع زمانی مختلف را نشان  1شکل 

 
 .رویکردهای غالب مداخله در بافت فرسوده در مقاطع زمانی مختلف1شکل

 .Asma,2016؛ 1390نژاد،؛ حناچی و فدایی1393؛ بحرینی و همکاران، 1399منبع: ایزدفر و همکاران،

 مؤلفهمحیطی است. رویکرد بازآفرینی شهری کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست یهامؤلفه ازجمله

مبنا، مهاجرمبنا مبنا، سالمتمبنا، رویدادمبنا، المپیکمبنا، ورزش، تفریحمشارکتهای اجتماعی است دارای  زیرمجموعه
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ها، تقویت نهادهای ها و پایدارشدن آندر طراحی و اجرای طرح نقش مردم تقویتمبنا است و اصول آن و سکونت

کیفیت  بهبود نتیجه در مسائل اجتماعی و در تأثیر رویکردهای یکپارچهمردمی در طراحی و اجرا، هایمدنی و مشارکت

باشد )ایزدفر و می اجتماعی سازی و محرومیت بدنام بر و جنایت، غلبه زندگی و روابط اجتماعی، کاهش جرم

فرسوده بافت  مدل مفهومی راهبردهای  بازآفرینی شهری با تأکید بر بعد اجتماعی در 2(. شکل 331: 1399همکاران،

 دهد. تهران را نشان می 20منطقه 
 

 
 تهران 20بافت فرسوده منطقه  اجتماعی در یهامؤلفه.  مدل مفهومی راهبردهای  بازآفرینی شهری با تأکید بر 2شکل 

 

 شناسیروش
شهر  20تحلیلی است. مطالعه موردی این پژوهش منطقه -روش توصیفی ازنظرهدف،کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 

. باشدیمآگاه؛ کارشناسان و متخصصان در زمینه بافت فرسوده  افراد پژوهش آماری جامعه. باشدتهران ) شهرری( می

حجم نمونه  عنوانبهنفر  15که  باشدیمگلوله برفی  یریگنمونهبراساس روش  یریگنمونهباتوجه به نوع تحقیق نحوه 

ساخته )روایی و پایایی آن از طریق پرسشنامه محقق ازیوردنمتعیین شدند. در این پژوهش روش گردآوری اطالعات 

 صورتبهشود. پرسشنامه می یآورجمعاساتید مرتبط صورت گرفته است(  ازنظرصوری و محتوایی با استفاده  صورتبه

ها تهیه زیاد( بود که داده ریتأثمتوسط؛ سه:  ریتأثکم؛ دو:  ریتأث؛ یک: ریتأثطیف )صفر: عدم   4مقایسه دودویی و دارای 

 صورتبههای اطالعاتی باهم و ای و از طریق جستجو در پایگاهو گردآوری شد. اطالعات در مرحله نخست کتابخانه

میدانی )مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه( پرسشنامه اثرات متقابل  صورتبهتوأم و همزمان  بود و در مرحله بعد 
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و  SPSS ،Excel افزارنرمها، از و استخراج نتایج و تحلیل آن یبندجمعیل شد و در توسط افراد کارشناس تکم

MICMAC یبرداربهره منظوربهها و اطالعات در این پژوهش، استفاده  شد. در خاتمه بر اساس مطالعات و تحلیل داده 

شهر تهران،  20ها و نیز کاهش ضعف و تهدیدات برای بازآفرینی شهری بافت فرسوده در منطقه از نقاط قوت و فرصت

 است.  شدهاستفادهکارشناسان  ازنظراستفاده شد.  برای سنجش اثر در این بخش نیز  SWOTاز مدل 

 ها و معیارهای بعد اجتماعی بازآفرینی شهری. سنجه1جدول

 اختصار سنجه معیار بعد

 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد اجتماعی

 احساس امنیت

 Var14 احساس امنیت

 Var12 روی امن در شبپیاده

 Var11 مواد مخدر و الکل در محله سوءمصرفمشکل 

احساس تعلق و 

 تیرضا

 Var07 احساس یکی بودن با اجتماع محلی

 Var06 حس افتخار به محله

 Var03 رضایت از محله

 Var15 سال 5سکونت بیش از 

 Var08 بخش در محلهعناصر هویت

اعتماد و 

 مشارکت

 Var17 بهتر یامحلهمشارکت مردمی در داشتن 

 Var10 ارتباط با همسایگان

 Var02 اعتماد به نهادهای عمومی

 Var05 آمادگی برای انجام کار داوطلبانه

 Var13 تمایل به مشارکت در نوسازی و بهسازی

 Var04 محله یهاتیدر فعالمشارکت 

 Var01 ها در محلهمیزان سمن

 آموزش
 Var16 اینترنت بردارانبهره

 Var09 سطح سواد

 1400؛ حسینی و همکاران،1390آبادی و همکاران، : زنگی1399ایزدفر و همکاران،منبع:

پایتخت با داشتن عناصر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  یاشناسنامهنقطه هویتی و مذهبی و  عنوانبه 20منطقه 

به دلیل قدمت زیاد . برخی از محالت این منطقه شودیمنقاط شهری محسوب  نیترحساسترین و متعدد، یکی از مهم

 و نفوذ به علت کمبود امکانات و خدمات و تجهیزات شهری رود وفرسوده شهری به شمار می یهابافت ازجمله

، بخش زیادی از عدم توجه مدیریت شهری به بازآفرینی شهری این محالت جرین عمدتاً افغانستانی و پاکستانی ومها

بر اساس شده است.  مهاجرین اسکان یا محل و متروکه ،ساکنان قدیمی منطقه را ترک کرده و واحدهای مسکونی

( در سطح منطقه یهکتار بافت فرسوده نوع سوم )سه شرط 98معادل یسطح یو معمار یشهرساز یعال یشورا یارهایمع

محدوده اطراف حرم حضرت  کیبافت فرسوده و ارگان. خواهد بود یمداخله عاجل و فور ازمندیوجود دارد که ن 20

 شدهییشناسا یو معمار یشهرساز یعال یاز آن در نقشه شورا ییهاهکتار که بخش 144)ع( به مساحت  میعبدالعظ

و برج طغرل به  یعلچشمه یخیواقع در محدوده ارزشمند تار یو کارگاه یمسکون دارمسئلهفرسوده  بافتست. ا

 بافتاست.  شدهییشناسا یعال یاز بافت فرسوده در نقشه شورا ییهابخش زیمحدوده ن نیهکتار که در ا 91مساحت 

هکتار. در نقشه  231جوانمرد قصاب به مساحت  یو کو 20( شمال منطقه یو صنعت ی)کارگاه دارمسئلهفرسوده و 
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شمال منطقه  یصنعت هیدر ناح کنیاست. ل شدهییشناساجوانمرد قصاب  یاز کو یکوچک یهابخشتنها  یعال یشورا

 کهیدرحالنشده است،  ییشناسا یعال ینقشه شورا رد یافرسودهبافت  گونهچیه یمسکون یعدم وجود نواح واسطهبه

 یهالیپتانس یدارا نکهی، مضافاً اشودیمفرسوده و متروکه داخل منطقه محسوب  اریبس یهابافتاز  یکیمذکور  هیناح

های نوساز در محدوده و مساحت بافت فرسوده و پالک 3شکل  .باشدیمجهت توسعه حوزه جنوب تهران  یادیز

 دهد.  را نشان می 20های منطقه محله

 
 تهران20نقشه میزان بافت فرسوده درنواحی منطقه  .۳شکل 

 

 های پژوهشیافته
 بر بعد اجتماعی دیتأکتهران با  20شناسایی عوامل کلیدی بازآفرینی شهری در بافت فرسود منطقه 

که نظریات و خود را درباره موضوع  شودیمدرخواست  موردمطالعهدر این روش از متخصصان و کارشناسان حوزه 

شهر تهران، از روش  20ارائه دهند. در این راستا، در پژوهش حاضر جهت شناسایی عوامل مؤثر بر موضوع در منطقه 

بعد از  تیدرنهااست و  شدهپرداختهاست، که ابتدا به مطالعه مقاالت و کتب مرتبط با موضوع  شدهاستفادهای، کتابخانه

( آموزش، و مشارکت اعتماد، تیتعلق و رضا احساس، تیاحساس امنعامل کلی ) 4متغیر در قالب  17ا، پایش متغیره

 گرفتهانجامشد. سپس با تشکیل پرسشنامه اثرات متقابل، فرایند انجام پرسشگری و استخراج نظرات کارشناسان  ییشناسا
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جهت استخراج عوامل  Micmac افزارنرمبل توسط ها، با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاو بعد از گردآوری داده

نیز بیانگر چگونگی پراکنش عوامل بعد  4، مورد تحلیل قرار گرفتند. شکل موردمطالعهاصلی تأثیرگذار بر محدوده 

 ریرپذیتأثمستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار و  صورتبهشهر تهران که  20اجتماعی بازآفرینی بافت فرسوده در منطقه 

 .اندبوده

 

 
 مستقیم متغیرها راتیتأث. وضعیت متغیرها بر اساس 4شکل

 

 متغیرها یرگذاریتأث. وضعیت 2جدول 

 متغیر وضعیت

 از اینترنت کنندگاناستفادهو  بردارانبهرهمحله،  یهاتیدر فعالمشارکت  رگذاریتأثمتغیرهای 

در داشتن  یمشارکت مردمبخش در محله، احساس یکی بودن با اجتماع محلی، سال، عناصر هویت 5سکونت بیش از  متغیرهای کلیدی

 گانیبا همسا ارتباط، بهتر یامحله

 مواد مخدر و الکل در محله، رضایت از محله سوءمصرفروی امن در شب، مشکل پیاده احساس امنیت، متغیرهای وابسته

ها در محله، حس افتخار به محله، تمایل به اعتماد به نهادهای عمومی، تمایل به مشارکت در نوسازی و بهسازی، میزان سمن متغیرهای مستقل

 آمادگی برای انجام کار داوطلبانهمشارکت در نوسازی و بهسازی، 

 

گونه متغیرها است. اعتماد به نهادهای عمومی، متغیرهای وابسته، تأثیرگذاری پایین و تأثیرپذیری باالی ویژگی این

ها در محله، حس افتخار به محله، تمایل به مشارکت در نوسازی تمایل به مشارکت در نوسازی و بهسازی، میزان سمن

 و بهسازی و آمادگی برای انجام کار داوطلبانه در محدوده مربوز به متغیرهای وابسته قرار گرفتند. 

روی امن گونه متغیرها است. احساس امنیت، پیادهتأثیرگذاری پایین و تأثیرپذیری باال ویژگی اینمتغیرهای وابسته، 

 مواد مخدر و الکل در محله و رضایت از محله در قسمت متغیرهای کلیدی قرار گرفتند.  سوءمصرفدر شب، مشکل 

ونه متغیرها است. این متغیرها دارای گمتغیرهای اثرگذار، اثرگذاری باال و اثرپذیری پایین، شاخص و ویژگی این

از  کنندگاناستفادهو  بردارانبهرهمحله و  یهاتیدر فعالهستند. مشارکت  کنترلقابلباالیی هستند و کمتر  یرگذاریتأث

 . اندقرارگرفتهاینترنت در حیطه این متغیرها 
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باالیی هستند  یریرپذیتأثو  یرگذاریتأثاینکه دارای  واسطهبهدر این محدوده  شدهواقعمتغیرهای  متغیرهای کلیدی،

ها بر روی این عوامل مانور ریزیاز انعطاف الزم برخوردار هستند که در برنامه رندیرپذیتأثو هم  رگذاریتأثهم  زمانهمو 

 ن است تغییر کنند.ریزامطلوب برنامه کهینحوبهمورد کنترل قرار بگیرند و  توانندیمو  رندیپذانعطافداده شود چون 

در داشتن  یمشارکت مردمبخش در محله، احساس یکی بودن با اجتماع محلی، سال، عناصر هویت 5سکونت بیش از 

 . اندقرارگرفتهجزو متغیرهای کلیدی  گانیبا همسا ارتباطو  بهتر یامحله

به شناسایی و تعیین نقاط اقدام  SWOTدر بخش دوم، ابتدا با مصاحبه با خبرگان و با استفاده از تکنیک 

 بر دیتأکبا  یعموم یتوسعه فضاها در مؤثر یشهر ینیبازآفرموجود جهت  یدهایتهدها و ضعف،قوت،فرصت

نقطه قوت  6که در جدول مشخص است  طورهمان. اندشدهارائه 4و  3شد که نتایج به شرح جداول  یاجتماع یهامؤلفه

نقطه فرصت و تهدید جهت تحقق  6گردند.همچنین  یشهر ینیبازآفرموجب  توانندیمشناسایی شد که  ضعفنقطه 6و 

 موثرگردند. یاجتماع یهامؤلفه بر دیتأکبا  یعموم یدر توسعه فضاها توانندیمشد که  ییشناسا  یشهر ینیبازآفر

 نقاط ضعف و قوت  SWOTتحلیل ماتریس  .۳جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

S1    :   یتعامالت اجتماع شیافزا و یمحل یهاپارکوجود W1  :آن شدنفرسودهبافت و  یرهاشدگ 

S2 وآمدرفتموضعی در برخی از نقاط جهت رفع مشکل  یهاضیتعر:  امکان ایجاد. W2 روسواره:   نبود معابر مناسب جهت دسترسی 

S3متمرکز بودن در بافت قدیم   : 
W3  : هاساختمان یدوامکمو  یکالبدی بافت، سست یفرسودگ 

 نا مقاومو 

S4 جهت جلوگیری از مهاجرت افراد بومی ازیموردن:   ایجاد امکانات و تسهیالت 

W4: عناصر  یبنددانهبودن  و فشردهبافت  یو نامنظم یوستگیپ

 مستقر کالبدی

 یی فضاخوانا و کاهشدر محدوده 

S5 ازیموردنخالی به کاربری  یهانیزم:  اختصاص دادن بناهای مخروبه و 

S6 20منطقه  در محدودهتاریخی، فرهنگی ، مذهبی و طبیعی  یهاشهیر: وجود 

W5  : و  یفضاهای سبز، فضاهای آموزش ،یکمبود مراکز فرهنگ

 یورزش

W6  : بافت. مبلمان شهری در و کمبودنامناسب خدمات  عیتوز 

 

 نقاط فرصت و تهدید  SWOTتحلیل ماتریس  .4جدول 

 

نقاط قوت و ضعف ،تهدیدات که توسط پرسشنامه و مصاحبه از جامعه آماری  نیترمهمدر ادامه با مشخص شدن 

 است. شدهارائه 5اخذ گردیده بود و  توسط خبرگان وزن دهی گردید به شرح جدول 

 تهدیدات هافرصت

O1  : یبه سامانده یو دولت یشهری و نهادهای عموم تیریاز مد یبخش شیگرا 

 بافت،
T1  : دستیتهبه سکونت در بافت و در مقابل مهاجرت افراد  شیکاهش گرا 

O2: یعموم ونقلحمل تیو تقو شیوجود امکان و گرا T2  : رفتارهای مجرمانه تیمستمر باندهای تبهکاری  و تقو  شیافزا 

O3  :  از سکنه، متروکه، مخروبه یخال یهاساختمانوجود 
T3: در  ارتباط  با   یکالن بخش  خصوص  یگذارهیسرما  زهیضعف  انگ 

 بافت فرسوده

O4  : طرففرسوده از  یواحدهاو نوسازی  یسازمقاومبرای  التیوجود تسه 

 سازمان مسکن و شهرسازی استان،
T4 : منطقه نوسازی با امکانات اقتصادی در سطح یهابرنامه یعدم هماهنگ 

O5   : بافت، سطحدر  ادهیو حرکت پ یعموم ونقلحملبه گسترش  شیوجود گرا T5  :  ارزان به مسکن یابیدست زهیباانگ درآمدکمتداوم روند اسکان اقشار 

O6    : تجاری  تیبه  مرکز  شدنلیتبدو  استعدادهای    هاتیظرف T6  : و نوسازی بیشهری به تخر تیریاز مد یبخش لیو تما شیگرا 
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 داخلی عوامل ارزیابی . ماتریس۵جدول

 یهاضیتعر جادیامکان اشهری بافت فرسوده به ترتیب برابر است با :  ینیبازآفر ٔ  نهیدرزمنقاط قوت  نیترمهم 4طبق جدول 

 ازیموردن التیامکانات و تسه جادیاو  میبودن در بافت قد متمرکزو  وآمدرفت مشکل،از نقاط جهت رفع  یدر برخ یموضع

از:  اندعبارتنقاط ضعف در مدیریت ریسک  نیترمهم( . همچنین 36/0ی  با امتیاز وزنی )از مهاجرت افراد بوم یریجهت جلوگ

با امتیاز وزنی   نا مقاومو  هاساختمان یدوامکمو  یکالبدی بافت، سست یو فرسودگ روسواره ینبود معابر مناسب جهت دسترس

ط ضعف است و ( نقاط قوت بیشتر از نقا4و  1بیشتر باشد.)میانگین  5/2(.همچنین  در ماتریس ارزیابی اگر نمره نمایی از 36/0)

وجود نقاط قوت زیاد جهت  دهندهنشانبوده که  5/2نمره نهایی بیشتر از  گرددیمکه مشاهده  گونههمانبرعکس.در این ماتریس 

 و تهدیدات خواهیم پرداخت. هافرصت.در ادامه به بررسی باشدیممناسب  یشهر ینیبازآفر

 خارجی عوامل ارزیابی . ماتریس۶جدول 

 امتیاز وزنی رتبه وزن هافرصت ردیف

O1 28/0 4 07/0 بافت یبه سامانده یو دولت یشهری و نهادهای عموم تیریاز مد یبخش شیگرا 

O2 36/0 4 09/0 یعموم ونقلحمل تیو تقو شیوجود امکان و گرا 

O3  36/0 4 09/0 از سکنه، متروکه، مخروبه یخال یهاساختمانوجود 

O4 21/0 3 07/0 فرسوده از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان یواحدهاو نوسازی  یسازمقاومبرای  التیوجود تسه 

O5 21/0 3 07/0 در سطح بافت ادهیو حرکت پ یعموم ونقلحملبه گسترش  شیوجود گرا 

O6 36/0 4 09/0 تجاری  تیبه  مرکز  شدنلیتبدو  استعدادهای    هاتیظرف 

 57/1  52/0 جمع کل 

 امتیاز وزنی بندی درجه وزن تهدیدات 

T1 36/0 4 09/0 دستیتهبه سکونت در بافت و در مقابل مهاجرت افراد  شیکاهش گرا 

T2 06/0 1 06/0 رفتارهای مجرمانه تیمستمر باندهای تبهکاری  و تقو  شیافزا 

 امتیاز وزنی رتبه وزن نقاط قوت ردیف

S1  16/0 2 08/0 یتعامالت اجتماع شیو افزا یمحل یهاپارکوجود 

S2 از نقاط جهت رفع  یدر برخ یموضع یهاضیتعر جادیامکان ا 

 .آمدمشکل رفت و 

09/0 4 36/0 

S3 36/0 4 09/0 میمتمرکز بودن در بافت قد 

S4 36/0 4 09/0 یبوم افراداز مهاجرت  یریجهت جلوگ ازیموردن التیامکانات و تسه جادیا 

S5 24/0 3 08/0   ازیموردن یبه کاربر یخال یهانیزممخروبه و  یاختصاص دادن بناها 

S6  18/0 2 09/0 20 منطقه در محدودهتاریخی، فرهنگی ، مذهبی و طبیعی  یهاشهیروجود 

 30/1  51/0 جمع

 امتیاز وزنی یبنددرجه وزن نقاط ضعف

W1 21/0 3 07/0 آن شدنفرسودهبافت و  یرهاشدگ 

W2 36/0 4 09/0 روسواره ینبود معابر مناسب جهت دسترس 

W3 36/0 4 09/0 نا مقاوم و  هاساختمان یدوامکمو  یکالبدی بافت، سست یفرسودگ 

W4 عناصر یبنددانهبودن  و فشردهبافت  یو نامنظم یوستگیپ 

 فضا ییکالبدی مستقردر محدوده وکاهش خوانا 

08/0 3 24/0 

W5 24/0 3 08/0 یو ورزش یفضاهای سبز، فضاهای آموزش ،یکمبود مراکز فرهنگ 

W6 24/0 3 08/0 نامناسب خدمات وکمبود مبلمان شهری در بافت عیتوز 

 29/1  49/0 جمع

 79/2  1 جمع کل
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T3 36/0 4 09/0 در  ارتباط  با  بافت فرسوده    یکالن بخش  خصوص  یگذارهیسرما  زهیضعف  انگ 

T4 21/0 3 07/0 نوسازی با امکانات اقتصادی در سطح منطقه یهابرنامه یعدم هماهنگ 

T5     36/0 4 09/0 به مسکن ارزان یابیدست زهیباانگ درآمدکمتداوم روند اسکان اقشار 

T6 06/0 1 06/0 و نوسازی بیشهری به تخر تیریاز مد یبخش لیو تما شیگرا 

 41/1  48/0 جمع 

 98/2   جمع کل 

 

شهری و  تیریاز مد یبخش شیگرااز:   اندعبارتشهری  به ترتیب  ینیبازآفر  یهافرصت نیترمهم 6طبق جدول 

 یهاساختمان وجودی،عموم ونقلحمل تیو تقو شیامکان و گرا وجود،بافت یبه سامانده یو دولت ینهادهای عموم

(  36/0با امتیاز وزنی )  تجاری  تیبه  مرکز  شدنلیتبدو  استعدادهای    هاتیظرف  از سکنه، متروکه، مخروبه یخال

ضعف  ، دستیتهبه سکونت در بافت و در مقابل مهاجرت افراد  شیکاهش گراتهدیدات برابر است :  نیترمهمبوده و 

 درآمدکمسکان اقشار تداوم روند ا   ودر  ارتباط  با  بافت فرسوده    یکالن بخش  خصوص  یگذارهیسرما  زهیانگ

بیشتر  5/2( . در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی اگر نمره نهایی از 36/0با امتیاز وزنی) به مسکن ارزان یابیدست زهیباانگ

 گرددیمکه مشاهده  گونههماناز تهدیدات بیشتر است و برعکس. در این ماتریس  هافرصت(. 4و  1باشد.)میانگین 

زیادی برای  یهافرصتشهر تهران دارای نقاط قوت و  20شهری در منطقه  ینیبازآفربوده لذا  5/2نمره نهایی بیشتر از 

 قرارگرفته 1شهر تهران در  محدوده خانه  20. وضعیت بازآفرینی شهری در منطقه باشدیممناسب  یراهبردهاتدوین 

باشد. راهبردهای تهاجمی، تهاجمی( می یراهبردهاها )فرصتاست ،یعنی اینکه راهبردهای مبتنی بر نقاط قوت و 

های گیری هر چه بیشتر از فرصتها است. در این راهبردها، از نقاط قوت برای بهرهحاصل تقابل نقاط قوت و فرصت

رساند.با میاش را به حداکثر های نهفته و بالقوهها و قابلیتشود. پتانسیلمهیا شده از سوی محیط بیرونی استفاده می

تدوین گردند.که به شرح توضیحات  یشهر ینیبازآفرهجومی متناسب با  یهایاستراتژپژوهشی  باید  یهاافتهیتوجه به 

زیر  5که در شکل  طورهمانمی باشند.  7) تنوع( رقابتی و تدافعی(، در جدول کارانهمحافظهانواع راهبردها ) تهاجمی، 

های دیگر وبه سمت نقاط قوت و فرصت است و  راهبرد یک بیشتر از ربع در ربعشود کشیدگی نمودار می مشاهده زین

 .باشدیمتهران یک راهبرد تهاجمی  شهر  20 در منطقهو استراتژی ما 

 
 (IE)شهر تهران ماتریس عوامل داخلی و خارجی  20. جایگاه منطقه ۵شکل 
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 تهران 20منطقه  یهایاستراتژ.۷جدول 

امتیاز  راهبرد ابعاد راهبرد نوع

QSPM 
 رتبه

 

 

 

 

 

 یتهاجم

 

 اجتماعی–اقتصادی 

S1O1: جذب سرمایه  منظوربهخدماتی در منطقه   یهاتیفعالتوزیعی  توسعه مراکز تولیدی و

از پتانسیل جمعیت زیاد و کشش تجاری، بازرگانی و خدماتی ویژه  اقتصادی با استفاده و رشد 

 منطقه یاهیحاش یهالبهدر 

25/23 5 

S2O2:   فرهنگی با استفاده درآمد اقتصادی  ،یمرتبط  با  اماکن  مذهب یهاتیفعالگسترش

و کاهش  یشغل یهافرصت شیافزا  منظوربه  یارتباط  یاصل  یهاانیشردر  ژهیوبهمنطقه 

 جوانان کارییب

40/23 4 

 

 امنیتی-یکالبد

S3O3: تجاری  یهاتیظرفتهران با استفاده از  20 محالت بافت فرسوده منطقه نیساکن قیتشو

 کیدر  دییو تول یخدمات ،یمسکون یهاتیفعالگردشگری محالت جهت استقرار خدماتی و 

جهت  اقتصادی و کالبدی محالت ،یاجتماع یهاتیظرفتمام  استفاده از و یمجموعه مسکون

 کالبدی ینابسامان خروج از

50/21 14 

S4O4: و  توسعه    یگذارهیسرمامنطقه  جهت   گذارانهیسرماو    نیساکن قیو  تشو  یسامانده

متروکه منطقه با اعطای  و  مناطق  ریبا  یدر اراض  یستیو  تور  یفرهنگ اقتصادی یهاتیفعال

 نوسازی شهری اعتبارات بازسازی و و التیتسه

98/13 1 

 

 تنوع
 اجتماعی–اقتصادی 

S1T1: منطقهدر بافت فرسوده  گذارانهیسرما به یو دولت یبخش خصوص دارانهیسرما قیتشو 

 فقیر و گردشگری در مناطق فرسوده و یتجاری و خدمات یهاراستهو ایجاد 
87/21 13 

S2T2:   صورتبهمسکونی کوچک  یواحدها جادیو  ا  یمشاغل  خانگ و  یدستعیصناتوسعه 

 تعاونی محلی یهاشرکتاز طریق ایجاد  چندمنظوره
32/22 12 

 امنیت-یکالبد 
S3T3:   بهسازی  و  نوسازی  معابر  در  راستای   ٔ  نهیدرزمکالبدی   شهری  یهابرنامهتوسعه

 منطقه نیاقتصادی ساکناجتماعی  کالبدی،  ازهایین
47/22 11 

 

 

 

 کارانهمحافظه

 

 اقتصادی اجتماعی

W1O1: یهاراستهمراکز  و    جادیو  ا  یمسکون یواحدهاو نوسازی    وسازساخت  شیافزا  

 ی آیندهتیجمع ازهاییبه ن ییگوپاسخو  هیجذب سرما منظوربه دیتجاری  جد
10/23 7 

W2O2: واحدهای    جادیاشهر  مناسب منطقه در ییفضا تیاز موقع یریگبهره

 یهابخشدر  یمنطقه و توسعه مناطق مسکون یشمال هیتجاری  و  اقتصادی  در حاش

 جنوبی

74/23 2 

 

 امنیت-یکالبد

W3O3:   تحول    قیشهری  از  طر  ساتیو تأس  ییربنایخدمات زو  رساختیزتوسعه

 بافت کالبدی شهری یسامانده منظوربهشهری  تیریمد  تیو  تقو
91/22 10 

W4O4: در  بافت    یستیو  تور  یفرهنگ ،یاقتصادی،  مذهب یهاتیفعال  یسامانده

 و یفضاهای سبز ، فضاهای آموزش ،یو توسعه مراکز فرهنگ  جادیا  منظوربهکالبدی  

 ازیموردنورزشی 

94/22 9 

 

 
 اجتماعی-اقتصادی

W1T1:   15 50/21 قرار گیرد موردتوجهایجاد نظارت اجتماعی توسط مسئولین و مردم باید 

W2T2:   رونق و حمایت از مشاغل محلی نقش مهمی در بازآفرینی شهری خواهد

 داشت
56/23 3 
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 .اندشدهدادهنیز نشان  هاشاخصابعاد ماتریس سوات و وزن  یبندرتبه 8در سوپر ماتریس حدی در جدول 

 سوپر ماتریس حدی. 8جدول 

 سوات سیابعاد ماتر هاشاخص هدف

ابعاد   یبندرتبه سوپر ماتریس حدی

 سوات
 نقاط قوت هافرصت دهایتهد تیامن یکالبد یاجتماع

نقاط 

 ضعف

 نقاط ضعف 0 0 0 0 071/0 076/0 096/0 065/0
ابعاد 

ماتریس 

 سوات

 نقاط قوت 0 0 0 0 074/0 085/0 074/0 075/0

 هافرصت 0 0 0 0 081/0 073/0 086/0 087/0

 تهدیدها 0 0 0 0 065/0 084/0 065/0 075/0

 امنیت 0 0 0 0 081/0 065/0 065/0 065/0

 هاشاخص
 کالبدی 0 0 0 0 077/0 074/0 074/0 074/0

 یاجتماع 0 0 0 0 094/0 087/0 063/0 043/0

 یاقتصاد 0 0 0 0 061/0 083/0 065/0 062/0

0 0 0 0 0 0 0 0 
 ینیبازآفر

 شهری
 هدف

 

 گیرینتیجه
مک نشان داد که عوامل: افزار میکحاصل از نرمهای تحقیق، نتایج بر اساس نتایج حاصل از قسمت اول یافته

در داشتن  یمشارکت مردمبخش در محله، احساس یکی بودن با اجتماع محلی، سال، عناصر هویت 5سکونت بیش از 

در این محدوده  شدهواقعمتغیرهای  .عوامل کلیدی موضوع انتخاب شدند عنوانبهکه  گانیبا همسا ارتباط، بهتر یامحله

از انعطاف الزم  رندیرپذیتأثو هم  رگذاریتأثهم  زمانهمباالیی هستند و  یریرپذیتأثو  یرگذاریتأثاینکه دارای  واسطهبه

مورد کنترل  توانندیمو  رندیپذانعطافها بر روی این عوامل مانور داده شود چون ریزیبرخوردار هستند که در برنامه

 ریزان است تغییر کنند. امهمطلوب برن کهینحوبهقرار بگیرند و 

برابر  بیبافت فرسوده به ترت یشهر ینیبازآفر ٔ  نهیدرزمقوت نقاط  نیترمهمدر بخش دوم نشان داد که  هاافتهی

و متمرکز بودن در بافت  وآمدرفتاز نقاط جهت رفع ،مشکل  یدر برخ یموضع یهاضیتعر جادیاست با : امکان ا

 نی(. همچن36/0) یوزن ازیبا امت  یاز مهاجرت افراد بوم یریجهت جلوگ ازیموردن التیامکانات و تسه جادیو ا میقد

کالبدی  یو فرسودگ روسواره یاز: نبود معابر مناسب جهت دسترس اندعبارت سکیر تیریدر مدضعف نقاط  نیترمهم

شهری  به ترتیب  ینیبازآفر  یهافرصت نیترمهم (.36/0)  یوزن ازیو نامقاوم با امت هاساختمان یدوامکمو  یبافت، سست

 شیامکان و گرا وجود،بافت یبه سامانده یو دولت یشهری و نهادهای عموم تیریاز مد یبخش شیگرااز :   اندعبارت

  شدنلیتبدو  استعدادهای    هاتیظرف  از سکنه، متروکه، مخروبه یخال یهاساختمان وجودی،عموم ونقلحمل تیو تقو

 

 تدافعی

 

 امنیت-یکالبد

W3T3:  8 96/22 ی کالبدی شهریعملکردها یمعاصر ساز و تیامن شیافزا 

W4T4:  و ضرورت  ،یو شهر یدر سطح مل یسازیخصوصو  یسپاربرون کردیرو

 یواگذارقابل یهاتیفعال ییشهرها و شناسا یانسان یهاهیسرمااز منابع و  یمندبهره
18/23 6 



 
 

 32 

 

 (قربانلو و همکاران ...)بر دیبا تأک  یشهر ینیبازآفر  کیاستراتژ لیتحل

 

به سکونت در بافت  شیکاهش گراتهدیدات برابر است:  نیترمهم(  بوده و 36/0با امتیاز وزنی )  تجاری  تیبه  مرکز

در  ارتباط  با  بافت فرسوده    یکالن بخش  خصوص  یگذارهیسرما  زهیضعف  انگ، دستیتهو در مقابل مهاجرت افراد 

یعقوبی   یهاپژوهش( که با 36/0با امتیاز وزنی) مسکن ارزانبه  یابیدست زهیباانگ درآمدکمتداوم روند اسکان اقشار   و

(، 1397،  آقایی زاده  ، محمد زاده ) ( 1397 ی)رزادیش و یفن( ، 1398)  موحد  ، رصالحیم رضاپور ،یشماع (، .1398)

 و یآبادیزنگ،  ( 1396) این یساالر و خاله هنده یرینص(،  1396)  فتاحیان (. 1396ی )صادق و یدستجرد یعیشف

زیادی برای  یهافرصتشهر تهران دارای  20شهری در منطقه  ینیبازآفرباشد.  لذا (، همسو می1390همکاران درسال )

  کهنشان داد  هاافتهیشدند.همچنین  یبندرتبهمتناسب تدوین و  یهایاستراتژ.سپس باشدیممناسب  یراهبردهاتدوین 

و آخرین  75/0با  (wo)کارانهمحافظه   و 75/0(با  STدومین راهبرد تنوعی)  (so)د تهاجمیراهبر نیاول عنوانبه0.087

براساس سوپرماتریس  خبرگان دگاهیراهبردها از د نیآخر عنوانبهکه شد  ییشناسا  0 /65با (wT) راهبرد تدافعی

 و اقتصادی که به یاجتماعامنیت ، کالبدی ،  هاشاخصابعاد ماتریس سوات و وزن  یبندرتبه 21-4حدی در جدول 

 یشاخص و شاخص اقتصاد نیترمهم ی شاخص کالبد دادنشان  جینتا  وشد  نییتع شدپرداخته  زین هاشاخص یبندرتبه

،تعامالت  یعموم یدر توسعه فضاها یشهر ینیبازآفرباعث  توانندیمکه  گرددیم یشاخص معرف نیخرآ عنوانبه

 یهاگروهالزمه بازآفرینی پایدار شهری، همکاری مشخص است . 4شماره  در جدولکه  گردند تیو امن یاجتماع

ذینفع برای  یهاگروهو رسیدن به توافق عمومی است. باید اتّحاد و ائتالفی یکپارچه تشکیل شود و ظرفیت  یامحلّه

اجتماعی محله در افزایش امکانات محله مشارکت  یهاهیسرمامشارکت و رهبری فرایند بازآفرینی شهری توسعه یابد. 

داشته باشند. تا بازآفرینی پایدار شهری رخ دهد. پس بدون در نظر گرفتن فرهنگ و اجتماع، دستیابی به بازآفرینی 

بسیار مهم در  یاتوسعهراهبردهای  عنوانبه. و عامل فرهنگ و اجتماع شودیمتلقی  رممکنیغیکپارچه، امری 

 عنوانبهتاریخی و فرهنگی  یهاارزشمحلی و جهانی در رویکرد بازآفرینی یکپارچه مطرح است. استفاده از  یهااسیمق

شهری  یهاپروژهمنابعی برای توسعه و توجه به گذران اوقات فراغت مردم و همچنین توجه به منافع مالی و اقتصادی در 

وجوه بازآفرینی فرهنگی  نیترمهمکز فرهنگی و هنری از در راستای ایجاد مرا یگذارهیسرماو مشخص کردن مسیر این 

حفاظت و نگهداری  یخوببهاز دیدگاه بازآفرینی کالبدی یک مکان یا محله فرسوده بازآفرینی شده موفق،  .است

 طوربهآن  یهابخش. بناهای موجود در آن و سایر شودیممستمر مرمت و تعمیر، بهسازی و نوسازی  طوربهو  شودیم

این تصویر مثبت،  .ابدییمارتقاء  یطورکلبه، با این کار سیمای محله شوندیمبهسازی  هاابانیخ. شوندیممنظم نوسازی 

از طریق  تواندیمفضایی  -بازآفرینی کالبدی. سازدیم، ساکنان و بازدیدکنندگان جذاب گذارانهیسرمامحله را برای 

و استفاده دوباره از مکان،  یریپذانطباقسازی،  باز زندهاز طریق  تواندیمانواع مختلف نوسازی تحقق یابد، نوسازی 

 یهابافتدر  "فضایی -بازآفرینی کالبدی"راهبردهای نیترمهم، رونیازاتخریب و توسعه مجدد صورت پذیرد. 

کالبدی و فیزیکی  یهالیاز پتانس( ساماندهی و استفاده بهینه 1که عبارت است از: ) گردندیمفرسوده و تاریخی معرفی 

بازسازی  "(4( استفاده از تکنولوژی و فناوری معاصر )3) یطیمحستیز( ارتقاء 2فرسوده و تاریخی ) یهابافت

( تجهیز 6در طراحی ) تیو خالق( توجه به کیفیت 5( )1391فدایی نژاد. ) "کارکردی یبخشتنوع"یا "کارکردی

 است.  ساتیتأسسطح کیفی و کمی ( باال بردن 7و توسعه خدمات ) هارساختیز
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  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 منابع
 ( 1399ایزدفر، نجمه؛ رضائی، محمدرضا؛ محمدی، حمید.) های ناکارآمد شهری براساس رویکرد ارزیابی بافت

، 8ریزی شهری، دورههای جغرافیای برنامه، پژوهش)مطالعة موردی: بافت ناکارآمد شهر یزد(بازآفرینی پایدار 

 .327-345، صص: 2شماره

 از )های نوسازی شهری رویکردها و سیاست(. 1393) مهرانوش ،مفیدی؛ ایزدی، محمدسعید ؛حسنبحرینی، سید

 . 17-30صص:  ،9شمارة  ،3پژوهشی مطالعات شهری، دوره -فصلنامة علمی ،(بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار

 کردیروبا شهریینیدر بازآفر مکان تیفیک تیاهم نییتب(. 1400سادات، احدی، زهرا )حسینی، علی؛ کهکی، فاطمه 

، 4، شماره9ریزی شهری، دورههای جغرافیای برنامه، پژوهشتهرانشهر 10 منطقة مطالعهمورد ،یپژوهندهیآ

 .957-980صص:

 های تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت(. 1390) نژادحناچی، پیروز و سمیه فدایی

 . 15-26، صص: 46شمارة  ،4، فصلنامة هنرهای زیبا، دوره تاریخی -فرهنگی

 بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل  (.1390آبادی، علی؛ غالمی، یونس؛ موسوی، سیدعلی )زنگی

مه جغرافیا )فصلنا، نمونه موردی؛ بافت مرکزی شهر مشهد SWOT بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل

 . 57-76، صص: 30، سال نهم، شماره علمی ـ پژوهشی انجمن جغرافیای ایران(

 یدیعملکرد عوامل کل/تیاهم نییتب(. 1401نسب، مژگان )شریفی، احمد؛ شیخیقادری، رضا، رسولی، محمد، مام 

ریزی شهری، انتشار های جغرافیای برنامه، پژوهش(هی: شهر اروم ی) مطالعه موردیفرسوده شهر یهابافت ینیبازآفر

 .JURBANGEO.2022.334386.1619/10.22059. 1401خرداد  17آنالین 

  سازمان  ، انتشاراتریزی مرمت بافت تاریخی شهرهافنون و تجارب برنامه (.1384)کالنتری، حسین و احمد پوراحمد

 .تهرانچاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، 

 1400اسفند  29، فرسوده یهادر بافت یتهران هاونیلیم یخطر زندگ(. 1400پور، مرجان )گلی ،

https://jameh24/com/fa/news.30230. 

 1400خرداد  19، تهران، فرسوده است 20هکتار از بافت منطقه  35(. 1400) مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران .
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