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  چکیده
جه هاي جدید بودمدت و از طریق فرمولمدت یا بلندبنا بر یک بینش میان

که سرمایه خصوصی را به منظور حصول اطمینان از عملی بودن مداخالت، در 
گیرند، روند تکاملی اتخاذ شده توسط بسیاري از شهرهاي اروپایی، که از بر می
شود، مستلزم پذیرش یک هاي شهري در شهرهاي هوشمند ناشی میتراکم

محیطی، اقتصادي و چه نسبت به عناوین زیستو یکپار راهبرديرویکرد 
ثیرگذار عمومی، نیازمند هماهنگی قوي أهاي تسازي سیاستپیاده اجتماعی است.

هاي عمومی در روندهاي همکاري پیچیده با عوامل اقتصادي، از طریق مدیریت
ین ا ریزي میان بخشی و یک رویکرد محلی نسبت به توسعه شهري است.برنامه
برخی ابزارهاي شیوه حکومت که توسط ساختارهاي محلی عمومی براي مقاله، 

دهد، با این اند را مورد بحث قرار میمداخالت بازآفرینی شهري استفاده شده
ه، ریزي، ناکافی هستند. این مقالهاي سنتی شیوه حکومت و برنامهفرض که مدل

یایی پو مدیریت هتج حکومت شیوه اصلی ابزار عنوانبه را راهبردي ریزيبرنامه
موردي عینی روندهاي  ویژه، دو مطالعهکند. بهشهرهاي معاصر، شناسایی می

ر منچست- اندهاي شهري استفاده شدهکه در بازآفرینی راهبرديریزي برنامه
را شناسایی نموده و برخی ابعاد متداولی که  -در تورین باریرا دي میالنو شرقی و

کند. یریزي مشوند را طرحها، ضروري تلقی میتبودن عملیابراي پیگیري عملی
یک معیار توسط مقامات محلی اتخاذ شوند تا  عنوانبههر دو مثال، ممکن است 

وراي  اهداف تکاملی آنها به سمت یک شهر هوشمند را پیگیري نمایند،
  سازي نشوند. اي که ممکن است گاهی اوقات، پیادهبرنامه هاي کامالًفرمول
  

ازآفرینی شهري؛ ـمند؛ بـیوه حکومت هوشـمند؛ شـ: شهر هوشهاکلیدواژه
  محلی. هویت نفع؛ذي اشتغال عمومی؛ ساختارهاي رهبري ؛راهبردي ریزيبرنامه

 

Abstract 
The evolutionary process undertaken by many 
European cities which leads from urban 
agglomerations to smart cities requires the 
adoption of a strategic and integrated approach to 
environmental, economic and social topics, 
according to a medium - long term vision and 
through new funding formulas that involve 
private capital to ensure interventions feasibility. 
The implementation of effective public policies 
requires strong coordination by the Public 
Administrations in complex cooperation 
processes with economic operators, inter-sectoral 
planning, a local approach to urban development. 
The paper discusses some governance tools 
applied by local public bodies to urban 
regeneration interventions, assuming that 
traditional models of governance & programming 
are inadequate. The paper identifies strategic 
planning as the main tool of governance to 
manage the dynamics of contemporary cities. In 
particular it identifies two concrete case studies 
of strategic planning processes applied to urban 
regenerations -East Manchester and Barriera di 
Milano in Turin-and outlines some common 
aspects considered essential to pursue the 
feasibility of the operations. Both the examples 
may be acquired as a benchmark by local 
authorities to pursue their objectives of evolution 
towards a smart city, beyond purely program-
matic formulations which may sometimes remain 
unimplemented. 
Keywords: smart city; smart governance; urban 
regeneration; strategic planning; public bodies 
leadership; stakeholder engagement; local 
identity. 

                                                        
1. Testoni, Ch. & Boeri, A. (2014). Smart Governance: Strategic Planning and Urban Regeneration; Manchester and Turin Case 
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  مقدمه. 1

ر نتیجه هاي تولیدي دهاي شهري متجاوزانه و نابودي بسیاري از شرکتمحیطی سیاستثیر عظیم زیستأهاي گذشته، تدر دهه
) URL.1( تبحران جهانی، منجر به تنزل فیزیکی، ناآرامی اجتماعی و رکود اقتصادي در بسیاري از نواحی پیرامون شهري شده اس

د در سازي بیش از حبراي بسیاري از ساختارهاي عمومی اروپا به جا گذاشته است تا با در نظر گرفتن ساختمان و یک میراث عظیم
). امروزه بهبود نواحی La crisi delle città secondo Serge Latouche, 2011ها بپردازند (ریختگی زندگی، بدانمنطقه و درهم

 يامر ه تعدي به زمین و کاهش رد پاي کربن،شهري جدید، از طریق مبارزه با مسئلمحروم جهت دستیابی به یک کیفیت 
  ). Musco, 2011ناپذیر است (اجتناب

 یک منطق طور معمول بر اساسآمیز دارد، و سازمان سنتی اداري، بهریزي شهري مرسوم، که اغلب یک صورت تحکمبرنامه
تماعی و محیطی، اجرسند. به عالوه، پیچیدگی ابعاد زیستاي به نظر میبخشی، ابزارهاي منسوخی براي مدیریت تحرکات منطقه

عمومی  در دسترس ساختارهاي هاي شهري، نیازمند یک تعهد مالی است که اغلب بسیار فراتر از منابع مالی عموماًاقتصادي سیستم
  ).Reviglio et al., 2013باشد (می

د از نگرانی نمود، مفهوم شهر هوشمن آل رنسانس، ایجاداي که نسبت به شهر ایدهو نیز ضربهبا در نظر گرفتن موارد ذکر شده 
 ). European House Ambrosetti, 2012گیرد (ت میأنیاز به یک بازبینی بنیادین معماري و شهرنشینی معاصر، نش

 & Accenture, 2011; Alonso Gonzálezدیجیتال ( یک تعریف اولیه یک شهر کامالً مفهوم شهر هوشمند، طی زمان از

Rossi, 2011; Correia & Klaus Wünstel, 2011; Komninos, 2002; Harrison & Abbott Donnelly, 2011; 
Iacono, 2012; Marsá-Maestre et al., 2008; Mitchell, 1999; Moss Kanter, Stanley & Litow, 2009; Steria-

Smart City, 2011 ات، دهد: خدمهاي مختلفی را تحت پوشش قرار میتکامل یافته است که عرصه »جانبههمه«)، به یک بینش
 ,Toppetaبراي یک توسعه پایدار ( شیوه حکومتی و محیطزیستهاي مشارکتی، شمول اجتماعی، اقتصاد، حفاظت سیاست

2010; COE, PAQUET & ROY, 2001; Caragliu, Del Bo & Nijkamp, 2009; Dirks & Mary Keeling, 2009; 
Giffinger, 2007; Hollands, 2008; Neirotti et al., 2014; Pagani, 2012; Pardo & Nam, 2011; Partridge, 

2004   .(  
شود در شهرهاي هوشمند ناشی می هاي شهريشده توسط بسیاري از شهرهاي اروپایی، که ازتراکم اتخاذروند تکاملی 

)Reviglio et al., 2013 شده از طریق ساختارهاي عمومی است، تا بدین  ریزيبرنامه راهبرديیک رویکرد  پذیرش)، مستلزم
ر تجدید محیطی، اقتصادي و اجتماعی، در مورد شهمنظور بنا بر یک بینش بلند مدت و یک رویکرد یکپارچه نسبت به مسائل زیست

  ). Reviglio et al., 2013; Cuturi , 2006نمود (نظر 
 ;Cosgrave & Tryfonas, 2012هاي جدید (به عالوه، یک چالش ضروري براي بازرگانان صنعتی، شناسایی سیاست

Scartascini, Stein & Tommasi, 2013; Tosics, 2011مورد گذاران عمومی و خصوصی را هاي اشتغال بین سرمایه) و مدل
): این Reviglio et al., 2013; Calafati, 2014(، اطمینان حاصل نماید از بقاي اقتصادي مداخالتدهد تا قرار می مالحظه

وندهاي در ر »کنندگانتسهیل«مستلزم یک تجدید نظر پیرامون نقش سنتی ساختارهاي عمومی و چرخش آنها از مشتریان به 
 ;Bussi, 2014; Paladino, 2014; Mele, 2011( باشدخصوصی، می پیچیده همکاري با عوامل اقتصادي جهت جذب سرمایه

Ruggiero, 2012 .(  
یا بلندمدت و شناسایی منابع جدید بودجه، به مفهوم  مدتمیانثرترین ابزارها جهت کنترل تحول منطقه در ؤنیاز به تعریف م

توسط ساختارهاي سازمانی یا  ریزي است که عموماًیک روند برنامه »راهبرديریزي برنامه«کند. اشاره می راهبرديریزي برنامه
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  منچستر و تورین :مطالعات موردي ریزي راهبردي و بازآفرینی شهري؛شیوه حکومت هوشمندانه: برنامه

ر منابع یا بلندمدت، بنا ب مدتمیانشود، که از طریق آن، اهداف یک سیستم تعریف شده و شیوه در اقتصادي در اختیار گرفته می
ریزي ). در مقایسه با برنامهAve et al., 2006; Ave et al., 2005; Bianco, 2007; Vescovi, 2013شود (موجود، شناسایی می

، که چندین دولت اروپایی زمانی در ایتالیا براي حدود یک دهه پیشگام آن راهبرديریزي سنتی، ویژگی عرضه شده توسط برنامه
 ساسبر ا و عموماً ،به توسعه شهرينسبت یک بینش بخشی  به واسطهاي است که )، رویکرد خالقانهFlorio, 2010بودند (
ی، طمحیزیست، از یک طرف نشان دادن عناوین توسعه راهبردي ریزيبرنامهاست: هدف  شده ی، متمایزمراتبسلسلههاي منطق

 ازرگانانتبادل نظر با ب بهباشد و از طرف دیگر، براي پیگیري عینی اهداف، اجتماعی و اقتصادي منطقه به یک روش یکپارچه می
  ). Belissent, 2011; Vinci, 2010( پذیردمینفع را آمیز به نفع مذاکره با افراد ذيحکمو یک کاهش در حاالت ت پرداخته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راهبرديریزي شهر هوشمند: رویکرد یکپارچه و برنامه .1شکل 
  

 در مداخالت بازآفرینی راهبرديریزي ثیرگذاري شیوه حکومت سازمانی، استفاده از برنامهأیک آزمون جالب براي ارزیابی ت
  شهري است. 

 Carta di Lipsia sulle cittàاي توسط جامعه اروپایی مورد بحث قرار گرفته (مفهوم بازآفرینی شهري، که به صورت گسترده

europee sostenibili, 2007; European Economic and Social Committee, 2011; Dichiarazione di Toledo 
sulla rigenerazione urbana …, 2011 معماري و شهري داللت دارد، بلکه به مسائل اجتماعی،  ریزيبرنامه)، نه تنها بر ابعاد

نفع در تر افراد ذي)، مشارکت عظیمBarbanente, 2011; Norsa & De Matteis, 2011محیطی و فرهنگی (اقتصادي، زیست
یافته اداري منابع عمومی و خصوصی نیز اشاره ) و یکپارچگی سامانBernardini & Cascella, 2011گیري (هاي تصمیمسیاست

  ).Bernardini & Cascella, 2011نماید (می
  
  
  
  

  مجدد شهري در برابر بازآفرینی شهري بخشیکیفیت. 2شکل 
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، ديراهبرتجهیز شده باشد، به طور معکوس، اتخاذ یک برنامه  راهبردي ریزيبرنامهاگر یک شهر کوچک، با ابزارهاي  اساساً
نشان  هاي تئوري بسیاريله توسط سیاستئسازي تحول در شهر هوشمند، کافی نیست، که این مسضروري است، اما براي پیاده

  شوند. سازي نمیناپذیري شدید، پیادههایی که اغلب به دلیل منابع مالی محدود یا به دلیل انعطافداده شده، سیاست
ه معنی ب، هاي یکپارچه و مترقی نیست، بلکه مخصوصاًهوشمند بودن یک مدیریت عمومی، تنها به معناي درك استراتژي

  شناسایی ابزارها است تا روند تکاملی بتواند به صورت واقعی، و نه فقط یک برنامه باشد. 
ک ی عنوانبهدهد که ممکن است سازي شدند را نشان میشهري پیادهاي که در نواحی این مقاله، دو مثال از روندهاي پیچیده

 که ممکن است اندايبرنامه هاي کامالًسازيشان، اتخاذ شوند، که وراي آن قاعدهمعیار توسط مقامات محلی جهت پیگیري اهداف
  سازي نشوند.گاهی اوقات پیاده

  موردي بازآفرینی شهري. دو مطالعهو  راهبرديریزي . برنامه2

  کند. عنوان ابزار اصلی شیوه حکومت، جهت مدیریت پویایی شهرهاي معاصر، شناسایی میرا به راهبرديریزي این مقاله، برنامه
استفاده شده در  راهبرديریزي دهد که یک روند عینی برنامههاي عمومی را شرح میاین مقاله، دو مطالعه موردي مدیریت

ورین. در ت باریئرا دي میالنومنطقه اند: اولی، در ناحیه منچستر شرقی در منچستر و دومی، در بازآفرینی شهري را فعال نموده
 راهبرديعه، ، سپس براي توساندهاي ذاتی، وجه تشابه، بستر مداخله است: نواحی صنعتی پیشین، که به شدت راکدرغم تفاوتعلی
   شوند. می

مت ، و بنابراین در شیوه حکوراهبرديریزي کند که هوشمندي مرتبط با مداخالت، در کارآمدي روند برنامهکید میأاین مقاله ت
سازي عملی مداخالت شده است. مقاله به ویژه، ابعاد مربوط به شیوه کار که براي دو گیرد، که منجر به پیادهاتخاذ شده، قرار می

  ماید، همانند: نشوند را بررسی میاي تبدیل نمودن راهنماهاي سیاست به اقدامات عینی، ضروري تلقی میروند مشترك هستند و بر
  ریزياتخاذ یک ابزار برنامه -
  رهبري عمومی قوي -
  هایی با بخش خصوصی.و همکاري »کنندهتسهیل« به »گیرندهتصمیم« نقش در حال تغییر ساختار عمومی از -

پذیر هاي قوي در بستر محلی، امکانهمچنین این است که نشان دهد که توسعه شهري هوشمند، بدون ریشههدف این مقاله 
اي شکوهمند، که نمونه تحول شهري هاي بازاریابی منطقهنیست: مطالعات موردي ذکر شده، به جاي تمرکز نمودن بر عملیات

   اند.ان آنها نمودهاي به بسترهاي محلی خاص و هویت قوي همسایگ، توجه ویژهاست

  دام: ابزارهاي شیوه حکومت هوشمند. از برنامه تا اق3

  برنامه بازآفرینی شهري در منچستر شرقی (منچستر). 3-1

دهد، در مجاورت مرکز شهر قرار گرفته را تحت پوشش قرار می آکري که تقریباً 2000ناحیه منچستر شرقی، که یک سطح 
  دارترین بسترها در شهر است، اما پتانسیل باالیی براي بازآفرینی دارد.یکی از مشکل

مقر صنایع تولیدي توسعه یافت، که اقتصاد شهر بر روي آن رشد نمود. در  عنوانبهمنچستر شرقی در قرن نوزدهم و بیستم 
نیمه دوم قرن بیستم، این ناحیه یک رکود شدید ناشی از بحران سیستم مولد را تجربه نمود: در طی پنجاه سال، یک کاهش شدید 

بیکاري و محرومیت اجتماعی  حند؛ سطشده به جامعه پدید آمد؛ نواحی بسیاري رها شده و متروك شددر جمعیت و خدمات عرضه
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). با این حال، نزدیکی به URL.2ها در انگلستان بود (انگیزي باال و در بین باالتریندر آغاز قرن بیست و یکم، به صورت رعب
تر به بس ،در زمینه تحول »سود«هاي پویایی اصلی، ارتباط با شبکه مترو، وجود نواحی مطرود عظیم، یک مرکز شهر و جوانه

از و یک میراث معماري قابل توجه نیز، در تبدیل آن به یک محل با هویت اندهاي پراهمیت چشمرساند. وجود بخشمی
  کند. تشخیص و نیز به صورت بالقوه جذاب از دور، مشارکت میقابل

باشد، دو شهر می) که صاحب آن، شوراي URL.3( 1999سیس شرکت منچستر شرقی جدید با مسئولیت محدود در سال أبا ت
)، یک عملیات عظیم URL.5ها و جوامع () و مسکنURL.4اي شمال غرب (اي آژانس توسعه منطقهساختار عمومی غیرشعبه

  ). Vescovi, 2013اقتصادي آغاز شد (-محیطی و اجتماعیبازآفرینی زیست
  

  2018-2011چستر شرقی جدید. اهداف من. 1جدول 
)2008–2018 East Manchester Strategic Regeneration Framework: Revised Targets, 2011(  

  )2018اهداف (  ) 2011( طبق آخرین خبرها  
  ساکننفر  100000/ 90000 افزایش به  ساکننفر  68000  جمعیت
ي و اشتغال گذارسرمایهشغل دیگر، که با  5500  شغل (اغلب در زمینه تولید) 26000  اشتغال

فراغت در پارك مرکزي وقت  مربوط به ورزش/
  .شوندپیش برده می

 .ندکنکمک هزینه را مطالبه مینفر از ساکنین حداقل یک  14000بیش از   بیکاري
  در منچستر) درصد 4/22 از جمعیت سن کار، در مقایسه با درصد 8/31(

کاهش نسبت بزرگساالن سن کار که حداقل یک 
   %25به  %32از  کنندکمک هزینه را مطالبه می

از  درصد 6/7( کنندمطالبه میرا  1اياسژي نفر از ساکنین 3500 بیش از  عدم اشتغال
  در منچستر) درصد 5/5جمعیت سن کار، در مقایسه با

در منچستر شرقی  اياسژي کاهش نرخ مدعیان
  به نیم درصد از متوسط شهر 

ریاضی شامل انگلیسی و  A*-C GCSEs 5از دانشجویان مرتبه  درصد 40  تحصیالت
  در منچستر درصد 45 را به دست آوردند، در مقایسه با

-*A مثبت 5 افزایش نسبت دانشجویانی که مرتبه

C GCSEs  شامل ریاضی و انگلیسی را به دست
    درصد 65به  40 آورند ازمی

مترمربع دیگر توسعه  700000فراهم نمودن     توسعه تجاري
  تجاري جدید 

خانه جدید تا سال  15000 مجموعتکمیل در     توسعه مسکونی
خانه جدید  24000 ، به2025(این تا سال  2015

  ).کامل شده افزایش خواهد یافت
  درخت جدید 50000 کاشت    فضاي سبز

  (تورین) باریئرا دي میالنو برنامه بازآفرینی شهري در. 3-2

ترین نواحی در دهد، در بین مردمیکیلومترمربع را پوشش می 3/2 اي با مساحتدر تورین، که ناحیه باریئرا دي میالنومحله 
و این محله با یک حافظه صنعتی قوي متمایز شده است. این  اندباشد: به صورت سنتی طبقه کارگري در آنجا ساکن شدهشهر می

ومی است، اي چند قطور فزاینده اي بزرگ، تنزل فیزیکی و اجتماعی، و یک ساختار اجتماعی که بهناحیه، حال با وجود نواحی حاشیه
  شود. متمایز می

                                                        
1. JSA 
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، باقی پتانسیل براي استفاده مجدد بیشترینتوسط جامعه تحمل شده و یکی از نواحی با  عمدتاًرغم مشکالت، این ناحیه علی
.Barriera Programma integrato di Sviluppo Urbano Urban 7; -6URL( 2»باریئرا دي میالنوشهر « ماند: با برنامهمی

di Milano, 2014تا جذابیت، رقابت اقتصادي و  ؛گذاري استآمیزي در حال سرمایه)، شوراي شهر به شدت و به صورت موفقیت
  کیفیت زندگی در منطقه را بهبود بخشد. 

 . بحث4

  ریزيیک ابزار برنامه. 4-1

وب بازآفرینی چارچ –اسناد  ریزيبرنامهدر تورین، به ترتیب از طریق  باریئرا دي میالنو مداخالت بازآفرینی در منچستر شرقی و
سازماندهی شدند که به طور همزمان، مسائل  –»باریئرا دي میالنوشهر « منچستر شرقی و برنامه توسعه محلی یکپارچه

ي فازهاي نظارت و گزارش هاي اجرا، روندهانمایند که راهنماهاي خاص، شیوهمحیطی، اجتماعی و اقتصادي را کنترل میزیست
بر  داماتقریزي متداول، این حقیقت است که انمایند. تفاوت اصلی در مقایسه با ابزارهاي برنامهمین مالی را فراهم میأت و شیوه

 ریزي شهري، اقتصاد وثر در بین مقررات برنامهؤیک هماهنگی م به اند، که نیازریزي شدهاساس یک بینش چندبخشی طرح
ها)، سسات، شرکتؤها، منفع (شهروندان، انجمنهاي طراحی نیز بین دولت محلی و همه افراد ذيباشد. استراتژيناسی میشجامعه

  شوند.به شدت ترویج داده شده و عینی می
رنامه جامع خود را از طریق یک ب رقی جدید با مسئولیت محدود، تصمیماتدر روند بازآفرینی منچستر شرقی، شرکت منچستر ش

 2000منچستر شرقی، که در سال  راهبرديرساند. نخستین ابزار عملیاتی، چارچوب بازآفرینی هاي آن، به انجام میو به روز رسانی
ل نمود؛ به روز تجلی ،باشد) بر اساس آنها می2018-2001بلندمدت (مدت یا میانآغاز به کار نمود، قوانینی را که روند بازآفرینی در 

ها را در هم آمیخته و يگذارسرمایه) نتایج URL.2) (2018-2008منچستر شرقی  راهبرديرسانی آن، (چارچوب بازآفرینی 
نموده است؛ برنامه پیاده سازي به صورت ساالنه، بر دستاوردها  ریزيطرحهاي جدیدي براي توسعه در آینده نزدیک استراتژي

 2012/13 – 2010/11دارد (سازي، عرضه میهایی جهت پیادههایی را بر اساس استراتژيانیروزرسنظارت نموده و به

Implementation Plan, 2014مین بودجه و أها را براي اقدام، تو اولویت پیشرفتاي که هاي ساالنه). برنامه از طریق گزارش
نمایند، در معرض نظارت با مداخالت گوناگون، ثبت می ان عمومی و خصوصی درگیر در ارتباطگذارسرمایه و بنديزمانجدول 

تا تلقی و میزان  اندهاي خاصی (نظرسنجی ساکنین) آماده شدههر سه سال یک بار، گزارش 1999باشد. در همان زمان، از سال می
 ;URL.8; Parkinson et al., 2007یج به دست آمده فراهم نمایند (رضایت جمعیت ساکن را ثبت نموده، و تصویري از نتا

Woolrych, Sixsmith & Kagan, 2007.(  
ي (چارچوب : کیفیت شهراندبا یکدیگر مرتبط عمل را در بر دارد که متقابالً حوزهبرنامه بازآفرینی شهري منچستر شرقی، سه 

  ).  URL.2) (ها)، آموزش و جامعه (چارچوب مردم و جامعه)، اقتصاد و اشتغال (چارچوب اقتصاد و اشتغالمحله و مکان
 ,URL.2; Manchester city council, 2012a; Manchester city councilها (به ویژه، زیربرنامه چارچوب محله و مکان

2012bن مسکن و میأنماید، شامل افزایش کیفیت شهري در زمینه تمرتبط با بازآفرینی فیزیکی ناحیه را هماهنگ می قدامات)، ا
  اي جدید. هی ساختمانمحیطزیستثیر خی و تنوع زیستی شهر و کاهش تأارتباط با بقیه میراث تاریخدمات، بهبود پویایی و 

 از اطمینان ایجاد )URL.2; CARLEY, 2009; Manchester city council, 2009( جامعه و مردم چارچوب زیربرنامه هدف
  دنیاي در ار بزرگساالن و جوانان نموده، درگیر محله بازتوسعه با مرتبط عینی اقدام ها را درباشد، خانوادهمی میزان کافی آموزش

                                                        
2. Urban Barriera di Milano 
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  برد. اي همراهی نموده و آگاهی پیرامون اتخاذ یک شیوه زندگی سالم و پایدار را باال میحرفه
هاي کوچک مداري شرکت) به منظور تحریک اقتصاد محلی جهت بهبود رقابتURL.2زیربرنامه چارچوب اقتصاد و اشتغال (

  ها و روحیه طرح ابتکاري در جامعه، افزایش سودها، اشتغال محلی و کیفیت کار، طراحی شده است.متوسط، باال بردن آرمانو 
یک سیستم  عنوانهبباشد، که می» برنامه یکپارچه براي توسعه محلی«از نظر تکنیکی، یک  باریئرا دي میالنو برنامه بازآفرینی

-محیطی، اقتصاديزیست -نماید که همزمان، مسائل فیزیکیمداخله فراهم می 34ست: برنامه ، پیکربندي شده اقداماتهماهنگ ا
، تکمیل شده و گزارش 2014آغاز شدند، باید تا سال  2011نمایند. مداخالت، که در سال فرهنگی را لحاظ می -اشتغال و اجتماعی

  شوند. 
 محور«در ارتباط با بازتوسعه فضاي عمومی؛  »محیطیزیست -فیزیکی :1محور «مداخالت تعریف شدند:  راهبرديسه محور 

در ارتباط با تقویت انسجام فرهنگی  »فرهنگی -اجتماعی :3محور «در ارتباط با ارتقاي اقتصاد محلی و قابلیت اشتغال؛  »اشتغال: 2
  و اجتماعی.

نواحی محروم؛ بازتوسعه فضاها براي ) بر بازتوسعه فضاهاي عمومی در URL.9( »محیطیزیست -فیزیکی« ویژه، محوربه
 نماید.کاربرد جمعی به منظور تسهیل تجمع و یکپارچگی اجتماعی و بر پویایی شهري پایدار تمرکز می

حمایت مالی نسبت به کسب و کار کوچک، ارتقاي زیرساخت اقتصادي در  عنوانبهها را ) اولویتURL.10( »اشتغال« محور
ه اي به سمت افزایش آموزش، تقویت سرماینماید. سپس عالقه قابل مالحظهان محلی، شناسایی میناحیه و همکاري بین بازرگان

 توجهی در زمینه سرمایه انسانی،در حقیقت، ثروت قابل باریئرا دي میالنو شود:هاي مهاجرین، معطوف میانسانی و بهبود مهارت
اي در رابطه با بیکاري و به حاشیه رانده شدن، پیدا کرده گستردههم بومی و هم خارجی دارد، که با این حال، امروزه مشکالت 

، تنها فراهم نمودن ابزارهاي ضروري براي یک یکپارچگی 2است. هدف اقدامات ظریف آموزشی بر عهده گرفته شده توسط محور 
اد محلی رشد متعاقب اقتصیافته اشتغال و هاي افزایشحصول اطمینان از فرصتفرهنگی نیست، بلکه -بهتر در محیط اجتماعی

  ). URL.11-17باشد (می
بایست شهروندي فعاالنه را افزایش دهد: شهروندان ، میاهداف اصلی خود عنوانبه) URL.18( »رهنگیف -اجتماعی« محور

 مهاي محرومشغول فراهم نمودن وسایل براي خدمات شهري تاثیرگذار جهت مبارزه با فساد شهري و افزایش یکپارچگی گروه
دهد که هدفشان، بهبود یکپارچگی و اعمال گوناگونی را توسعه می 3ویژه، محور (مهاجران، افراد جوان، سالخوردگان) هستند. به

، بلکه کننده خدمات نیستتنها یک دریافتاست: در حقیقت جمعیت نه جمعی و فردي یابیتوان جدید هايشکل و اجتماعی، انسجام
  ). URL.19-24هاي اجتماعی در ناحیه اتخاذ نماید (و همکاري با سازمان ریزيبرنامهشود تا نقشی فعال در از آن درخواست می

  . رهبري عمومی4-2

شوند، توسط یک نهاد قوي دولت ترویج داده می باریئرا دي میالنو هر دو مورد مداخالت بازآفرینی شهري در منچستر شرقی و
  . گیرددر اختیار میمین مالی و همکاري با عوامل، أها، منابع تسازي اولویتنهادي که رهبري را در شناسایی و پیاده

بازآفرینی شهري منچستر شرقی توسط شرکت بازآفرینی منچستر شرقی جدید با مسئولیت محدود، ترفیع یافته و هماهنگ 
اي شمال غرب، مالک ها و جوامع توسعه منطقهشود، شرکتی که شوراي شهر و دو ساختار عمومی غیربخشی، آژانس و مسکنیم

در تجارت، حصول اطمینان از وجود یک میانجی بین دولت و دنیاي تجارت بود به  2012که هدف مورد پیشین، از سال  آن هستند
ه راه انداخته، در همکاري نزدیک با تعدادي از نهادهاي عمومی و خصوصی، جذابیت هاي نوپاي جدیدي را بمنظور این که شرکت

مین بودجه مسکن أسیس شد، مسئول تأت 2008ي جدید را افزایش دهد. مورد آخر که در سال گذارسرمایهو فرصت اشتغال براي 
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ی بیشتر آیند، یکپارچگبخش عمومی میسسات مختلف ؤاجتماعی در انگستان است. طبیعت ترکیبی شرکت و اعضاي آن، که از م
  نماید. هاي عملیاتی را تضمین میتري در شناسایی استراتژيازهاي گستردهاندها و چشممهارت

  سازماندهی، آماده و هماهنگ شده است.  توسط شهرداري تورین کامالً »باریئرا دي میالنوشهري «برنامه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  باریئرا دي میالنو منچستر شرقی جدید و راهبرديهاي برنامه. 3شکل 

  ها با بخش خصوصیهمکاري. 4-3

هاي بازآفرینی شهري منچستر شرقی توسط بخش عمومی (شرکت بازآفرینی منچستر شرقی جدید با مسئولیت محدود و بودجه
  مین بودجه شد.أاي اروپایی) و خصوصی تسازه

 دتممیانترین زمان، و جذب سرمایه خصوصی در با هدف افزایش ارزش نواحی در کوتاه مین بودجه عمومی عمدتاًأبه ویژه، ت
هایی که از طریق ثیرگذارترین عملیاتأدر بین ت، 3لند)اتحاد (ایست استادیومباشد. برنامه تحول نواحی اطراف می مدتبلندیا 

، شرکت بازآفرینی منچستر شرقی با 2010سال  . دراستشوند، مین بودجه شده و میسر میأخصوصی، ت-هاي عمومیمشارکت
کل از سیس یک کمیته متشأنامه با باشگاه فوتبال شهر منچستر امضا نموده است، که از طریق تمسئولیت محدود، یک توافق

ورزشی اي هنمایندگان هر دو حزب، به رسمیت شناخته شده، تا منابع چندین شریک (صاحبان زمین، شوراي شهر، حامیان و باشگاه
هاي رویدادها و از طریق سازمان لندایست مدت، هدف توافق نامه، بهبود تصویرمونه) را هماهنگ نماید. در کوتاهعنوان نبه

هاي ، توافق نامه قرار بود که به لطف ارزش تجاري باالي زمین ناشی از استراتژيمدتبلندیا  میان مدتهاي موقتی بود؛ در فعالیت
  ). URL.2ازي شده در کل ناحیه منچستر شرقی، جذابیت منطقه را افزایش دهد (سبازآفرینی پیاده
 4»ونت رجیونپیدم«شود. به ویژه، برنامه توسط مین بودجه میأتوسط منابع عمومی و خصوصی ت باریئرا دي میالنو بازآفرینی

 6،469،742,00میلیون یورو)، شهر تورین ( 20( 2013-2007اي اروپا بودجه توسعه منطقه –هاي عمومی از طریق مدیریت بودجه
یورو)،  15،071،891،00و سرمایه خصوصی (در مجموع  –هاي بین شهر، ایالت و منطقه)نامهتوافقهاي عمومی (یورو)، دیگر بودجه
  ).Programma integrato di Sviluppo Urbano Urban Barriera di Milano, 2014شود (تامین بودجه می

  نقش یک ،اندشده گذاريهدف بازرگانی شرکت ایجاد که براي محلی ابتکاري هايطرح طریق مورد، از دو ها درشهرداري
                                                        
3. Etihad (Eastlands) 
4. Piedmont Region 
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مراکز رشد شرکتی،  شاملبازرگانی  هايکنند، شرکتها با جامعه تجارت ایفا میاز همکاري ايضروري در فعال سازي شبکه
هاي اطالعاتی پیرامون اي و برنامههاي نوپا، رایزنی و حمایت در مسیر کارآفرینی، آموزش حرفههاي مالی براي شرکتانگیزه

دستی توسط ها و هم پایینمین مالی مشترك عملیاتأهم باالدستی از طریق ت ،اقتصاد: بخش خصوصی بسیار درگیر در روند است
  ي در ناحیه. گذارسرمایه

  تقویت هویت محله. 4-4

 هاي بازآفرینی شهري، از طریق بهبود هویت خاص محله، قصد ترفیع پیوند قوي بین ناحیه و جامعه محلی را داشتند.برنامه
محدود به مقیاس محله بوده و  از مداخالت ظریف است که مخصوصاً »شبکه«سازي یک بازآفرینی منچستر شرقی شامل فعال

راي ب تندیسیک  عنوانبهباشد. در حالی که از طرفی منچستر شرقی رشد انسجام بین جمعیت ساکنین و حوزه می هدف آن،
باشد، ، که کمتر چشمگیر بوده اما به همان اندازه مهم می»محله«شود، اندازه لمللی ظاهر میارویدادهاي ورزشی در یک مقیاس بین

هاي کند. برنامه بازآفرینی، یک سیستم به هم پیوسته از محلههاي توسعه شهري یکپارچه بازي مییک نقش حیاتی در استراتژي
ثیرگذار هاي تأزیرساختشده در سطح باال و تجاري، خدمات تدارك دیده -متوسط با یک ساختار ترکیبی مسکونی-با مقیاس کوچک

شوند تا عرضه مسکن، خدمات و فضاهاي هاي مداخله خاصی شناسایی میگیرد. براي هر منطقه، برنامهبراي پویایی را در نظر می
ا فعاالنه مورد رایزنی قرار گرفته، ارتق اي کههاي محل و نیازهاي بیان شده توسط جامعهعمومی، و انسجام اجتماعی را بنا بر ویژگی

  ). Blakeley & Evans, 2010دهند (
ضوح با به و، شانمسکونی کاربريهایی وجود دارند که به دلیل بسیار ارزشمند است: محله خودش هايهر منطقه براي ویژگی

 ، علم6»اشتون« شان (تجارت و تولید در جاده قدیمی، بقیه، به لطف گذشته صنعتی5اندیک مجموعه غنی از خدمات شناسایی شده
هاي تخصصی ...)، بیشتر از همه، توسط فعالیت، 7الور مدالك اندازشان (درهاهمیت چشم هاي پرو فناوري در پارك مرکزي) و بخش

  شوند.  مشخص می
نماید. هدف برنامه بازآفرینی، ایجاد را مطالبه میخود  »مردمی«محله  »تجلی«، باریئرا دي میالنو تر،در یک مقیاس کوچک

مایز است که همیشه یک ویژگی مت پیونديیک پیوند قوي بین جامعه و حوزه محلی از طریق اشتغال فعال شهروندان و سیستم 
  این ناحیه بوده است. 

د، گذارمی را به نمایشد فرهنگی نتیجه، یک شهر پذیرا و باطراوت عمومی است، که امروزه یک ساختار اجتماعی قدرتمند چن
  شود. که بسیار متفاوت از گذشته بوده اما هنوز توسط یک شبکه متراکم از روابط محله، تغذیه می

داشتند اما  جودو به وضوحبنا بر این رویکرد، بسیاري از نواحی که بازآفرینی شدند، با توجه ویژه به نواحی بینابینی و کوچک، 
ویا -کوریو جیولیو سزاره«ن ، نواحی سبز بی8»ویا فورونی/ پیازا سرینوال « بینشده بودند (بازار تاریخی  به صورت ضعیفی تجهیز

) با در نظر گرفتن مقاصد جدید منفعت جمعی، 10»اینسنت، ست و ایوکو« هاي) و نیز برخی نواحی متروك (کارخانه9»اسپونتینی
  ). URL.9نوسازي شدند (

                                                        
  Openshaw, Clayton, Ancoats, Miles Platting, Holt Town. مانند 5

6. Ashton 
7. Lower Medlock 
8. Via Foroni/Piazza Cerignola 
9. Corso Giulio Cesare-via Spontini 
10. INCET, Ceat & Iveco 
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 ;URL.11-14( سسات بازرگانی کوچک و متوسطؤهاي نوپاي جدید براي مفروشی و شرکتاقدامات جهت تقویت خرده

URL.17(نندکتنها از ساختار اقتصادي محلی حمایت میهاي تجاري نهدارند که در آن، تجارت و شبکهاي را عرضه می، ایده محله ،
    نمایند.نفوذ نموده و آن را تغذیه می »کانوح مر« بخشند، روابطی که بهبلکه گسترش روابط ضروري همسایگی را ترفیع می

  )2014. دستاوردها (5

  )URL.6-7( . برنامه بازآفرینی باریئرا دي میالنو2جدول 
  محیطیزیست-: فیزیکی1محور 

سایه     41پارك اسپینا  سفالت، نصب  ها، تجهیزات نواحی بازي: مبلمان خیابانی در دست انجام،  بانکارهاي آ
  تکمیل هاي ورزشی: تقریباًفعالیت تجهیزات براي

  هاي موقتی جدید و بخش جنوبی مجموعه): تکمیل(اتاق 1فاز   2اینسنت-اکس مجدد ناحیهبخشی کیفیت
ــرقی مجموعه): آگهی عمومی  2فاز  با هدف ایجاد یک مرکز براي  در حال تهیه(بخش ش

  )2015(باز تا ژانویه  2014نوآوري باز: منتشر شده در اکتبر 
  مناقصه: اعطا شده  اینسنت-اکسکودکستان جدید در ناحیه 

  هاي خاك: در دست انجامبازرسی
  )باشند.می ها بازکارها: تکمیل (به لطف یک گروه از داوطلبان، باغ  اینسنت-اکس ناحیه عمومی سبز جدید در ناحیه

  2014): تکمیل شده در نوامبر 4مرکاتو فورونیبخشی کیفیت( 1فاز    3سرینوال-فورونی مجدد ناحیه بازار بخشیکیفیت
  2014: آغاز شده در نوامبر 2فاز 

  مناقصه: اعطا شده  محوطه مدرسه 4مجدد  بخشیکیفیت
  کارها: آغاز شده

  در دست انجام   5پلسترا-کاسینا مارچزا مجدد بخشیکیفیت
  در دست انجام  6ویا آگلی هاي عمومی درمجدد توالت بخشیکیفیت
  در دست انجام  مجدد نواحی عمومی محیطی بخشیکیفیت

  )2014(کارها: آغاز شده در سپتامبر 
  ها: در دست انجامهاي عابر پیاده و تقاطعها، گذرگاهکارهاي پارکینگ   7کوبورگو استوری مجدد نواحی عمومی در بخشیکیفیت
  عابر پیاده: در دست انجام ها در نواحیکارهاي مبلمان و باغچه  مجدد سیستم سبز بخشیکیفیت
  مجدد باغ: تکمیل بخشیکیفیتتعمیر، آسفالت خارجی،   کاسینا مارچزامجدد  بخشیکیفیت

  کارهاي خارجی در کودکستان: در دست انجام
  ها، عالئم جاده: در دست انجاممبلمان خیابان، گذرگاه  مسیر جدید چرخه

  : اشتغال2محور 
ــهیلی باریئرا دي میالنو پروژه ــوق( تس  يهایی برامش

  8 )اياماس
  )2013تا  2011شرکت نوپاي تجاري (از سال  35

                                                        
1. Spina 4 Park 
2. Requalification of ex-Incet area 
3. Foroni-Cerignola 
4. Mercato Foroni 
5. Cascina Marchesa-Palestra 
6. Via Agliè 
7. Borgo Storico 
8. Facilito Barriera di Milano project (incentives to SME) 
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(طرح ابتکــاري جهــت ارتقــاي      منیجر داریــا      پروژه 
  1 اي)اماس کارآمدي

  2013آغاز: نوامبر 
  2013میز اطالعات: گشایش در نوامبر 

  2013ن: نوامبر بازرگاناها و ارائه به انجمن
  .پروژه اعطا شد 3): 2014ژوئیه -مناقصه عمومی (ژوئن

  سال) 3(دوره:  2012آغاز: مارس   2اي)(دستیاري، رایزنی، آموزش حرفه اُکو پابیله پروژه
مدارس مختلف در ســـال     3 (دستیاري تحصیلی)کاسا دي کمپیتی  پروژه عال در  ــیلی  پروژه ف ،  2012/2013، 2011/2012هاي تحصـ

2013/2014  
ــترا پروژه ها و  (تشـــخیص صـــالحیت تیتولی -اکسـ

  4 ها براي افراد خارجی)مهارت
  2012آغاز: فوریه 

  فرهنگی-: اجتماعی3محور 
شجویانی از آکادمی   چیدمان  4پارك اسپینا هنر عمومی در  سط دان شگاه هاي هنري، تو هاي مختلف ایتالیا، هاي هنر و دان

  .)2011بخشی از جشنواره معماري ارائه شدند ( عنوانبهکه 
سازماندهی و   5»افتد؟در باریئرا چه اتفاقی می« پروژه )
  ها)سازي فعالیتپیاده

  پروژه  90ویرایش دوم آگهی: درخواست بیش از 
  .پروژه براي مشارکت پذیرفته شدند 11

ترویج شــهروندي فعال، یکپارچگی و انســجام « پروژه
ماعی  جام         6»اجت پارچگی و انســـ مات براي یک خد )
  اجتماعی)

ــال    ؤم ــمی یک گروه از مهاجرین جوان که از س داوطلب کار  عنوانبه 2011ســســه رس
  .کنندمی

المللی براي هنرمندان، طراحان   (فراخوان بین 7بی.آرت
  گرافیک، ...)

  پایان یافته 2014منتشر شده، در ژوئن  2014آگهی در آوریل 
  ها: اعطا شدهنقطه کور ساختمان 13جهت درك در  ،یک مفهوم تک

  2014تکمیل: پاییز 
  2014ها از مارس اولین ارتباط  سیم)(پیاده سازي یک شبکه بی باریئرا سیمپروژه بی

بازآفرینی  (اطالعات پیرامون برنامه 8باریئرا آمیکا پروژه
هاي داوطلبانه مرتبط با ، فعالیتباریئرا دي میالنو

هاي نواحی عمومی، حمایت از تجمعنگهداري 
  خودجوش، ...)

  ساعت 2,400کارمند؛  8): 2011اکتبر -ژوئیهفاز اول (
  ي شده براي جامعهگذارسرمایه

  ساعت 2,000کارمند؛  8): 2011فاز دوم (اکتبر 
  ساعت 2,400کارمند؛  8): 2012سپتامبر -سوم (مهفاز 

  ساعت 4,800کارمند؛  16): 2013فاز چهارم (مارس 
  ساعت 7,200کارمند؛  24): 2013فاز پنجم (ژوئن 
  ساعت 4,800کارمند؛  16): 2014دسامبر -فاز ششم (ژوئن

  
  
  
  
  

                                                        
1. Manager d’area project (initiative to improve SME efficiency) 
2. OCCUpabile project (assistance, counseling, vocational training) 
3. Casa dei compiti project (educational assistance) 
4. EXTRA-TITOLI project (recognition of qualifications and skills for foreign people) 
5. Cosa succede in Barriera? 
6. Promozione cittadinanza attiva, integrazione e coesione sociale 
7. B.ART 
8. Barriera Amica project 
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  )Implementation Plan, 2014 2012/13 – 2010/11برنامه منچستر شرقی جدید (. 3جدول 
  چارچوب اقتصادي و اشتغال

  2011-14 شغل جدید در دوران 3000  توسعه تجاري
شت تفاهم (شوراي شهر،     شهر ورزشی شهر منچستر) براي ایجاد یک برنامه تحول براي     1»نم« یاددا شگاه فوتبال  و با

  .آکر): امضا شد 250منچستر شرقی با تمرکز بر ناحیه اطراف استادیوم شهر منچستر (بالغ بر 
(براي ایجاد یک مرکز انیمیشن دیجیتال و کسب و کار خالقانه در بریتانیا):  2شارپ تعمیر ساختمان پیشین  پارك مرکزي

  لتکمی
ستاد بخشی    اداره کل نیروي پلیس گسترده  جدید در پارك مرکزي  3پیامجی تر جدید منچستر و امکانات 

  شمال: تکمیل
شیرینی توافق شیرینی پزي اولیه     فاین ي خانمپزنامه با  سعه یک  ساحت   20براي تو میلیون یورویی با م

میلیون یورویی و  20ي گذارسرمایه کند (فاز بعدي یک شغل جدید ایجاد می  72فوت مربع که  160,000
  .).شغل دیگر خواهد بود 100

  : تکمیل5به آردویک وست زآنکوت ازهوارث متالز  جاییهجاب  4ایسلینتون نیو/ زآنکوت
ثیر گذاشتن بر  أبراي ت 6»زآنکوتگریت « فضایی منسجم در داالن خیابان   ریزيبرنامهتوسعه یک چارچوب  

  انجامتوسعه تجاري آتی: در دست 
  جدید 7»کاتینگ روم«میدان  ه عمومیصعر

  پیشین و کارهاي بازسازي: تکمیل 8»کروسلی ورك« تخریب ناحیه اشتون داالن جاده قدیم
  9در جاده قدیم اشتون» کانسلور پلیس« رعیتیامالك هاي مختلف کاربرينامه براي توسعه توافق

سی پهن باند         10نسل آتی دسترسی ستر سایی د سل بعدي به م  شنا شهر ( کانن یک  عنوانبه 11»داالن«هاي کلیدي در ناحیه 
  ).اولویت براي تنظیم عرضه این فناوري شناسایی شده است

  آکادمی ملی شمال غرب براي کارآفرینی 13»پیتر جونز« سیس بنیادأو ت 12»اینترپرایز« ه رقابتعرص  کارآفرینی و حمایت
ــه طرح  هابیکاري و مهارت ــاکنین محلی (پروژه     هاي ابت عرضـ غل ایمن براي سـ به منظور فراهم نمودن شـــ کاري موفق 

ساکنین با کمترین مهارت  »هاي زندگیمهارت«  »الیم یتشمول «نماید: تیم ها، آموزش ارائه میکه براي 
شرقی کار می   يکه براي کاهش فعالیت رباخوار ساکنین محل  »مربیان پول«کند؛ در منچستر  ی کار که با 

ب جا « بندي کمک نمایند؛ یک پروژه آزمایشـــی با       هاي بودجه  تا به آنان جهت فراگیري مهارت     کنند  می
 کارگیري مشترك خدماتو براي کار مشترك و به 15»منچستر سالوشن«و  14»سنتر پالس

  چارچوب مردم و جوامع
  گذاري در دیگر مدارس ابتدایی: تکمیلمدرسه ابتدایی جدید و سرمایه 2ساخت   تحصیالت

                                                        
1. NEM 
2. Sharp 
3. GMP 
4. Ancoats/New Islington 
5. Relocation of Howarth Metals from Ancoats to Ardwick West 
6. Great Ancoats 
7. Cutting Room Square 
8. Crossley Works 
9. Agreement for Grangefield Estates’ mixed use development “Chancellor Place” on Ashton Old Road 
10. Next generation 
11. Corridor 
12. EnterPrize 
13. Peter Jones 
14. Job Centre Plus 
15. Manchester Solutions 
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ــه   هاها و خانوادهبچه هاي پردردســر حمایت که بر آموزش کارکنان اصــلی که از خانواده 1»چارچوب ارزیابی متداول«عرض
ــه کنند، تمرکز میمی اي که کننده، که مقتضـــی بودن اشـــخاص مراجعه»تیم امدادگري«نماید و عرضـ

  .تقاضاي یک سرویس اجتماعی را دارند، ارتقا داده است
    3»آوریل« شده جوانان خیابانو مرکز بازسازي 2»راندهاوس« تماع جدیدگشایش مرکز اج

  4در کالیتون »خدمات مربوط به جوانان«عرضه   پذیرحمایت از افراد آسیب
شی     ضوعات آزمای ست «بهبود مو سان هاي کمکد ست یک مدل   5»گورتن و نیوتن هث« در »ر جهت ت
  خدمات یکپارچه بزرگساالن

ــیدگی به نیازهاي  ــنرس ــنافراد مس تر با زوال عقل مزمن تر که منجر به یک برنامه جدید براي افراد مس
  .پیري شد

آنکوتز، کالیتون، مایلز پالتینگ « در »عمل احترام واحد همسایگی « فعالیتاز طریق  »عمل احترام«ارائه   احترام و مسئولیت
  6هاي دیگردر حوزه »روزهاي عمل احترام«و » و نیوتن هث واردز

ــر دیگر مداخله جوانان براي تحت          »رویکرد چالش و حمایت   « تقویت  از طریق تجدید نیروي یک افسـ
  7»برادفورد، گورتون نورث و سوث واردز« پوشش قرار دادن

  گورتون، نیوتن هث و مایلز پالتینگ هاي موجود درهاي جدید ساکنین و تقویت گروهتوسعه انجمن  جامعه باطراوت و منسجم
شرقی، احزاب در پارك، جشنواره غذاهاي     ها و فعالیتسازمان هنر  هاي فرهنگی (بذرهاي رویداد منچستر 

  ، ...)»100گورتون « نامتعارف در منچستر شرقی، جشنواره
  مدیریت مسکن و محله

  : تکمیلنیو ایسلینتون ها درتوسعه تراشه  حاشیه شهر
  : تکمیلمایلز پالتینگ خانه سازمانی در 700تعمیر بیش از 

ــاختی در     ــلینتونکارهاي کلیدي زیرسـ ــت آنکوتز جهت کمک به ایجاد ارتباط بین      نیو ایسـ نیو  گاه و ایسـ
  : در دست انجاممترولینک ایسلینتون
  ): تکمیل آنکوتز (دهکده شهري 8»فلینت گالس« ساختمان

  خانه جدید: تکمیل 1،100    9بِسویک
  تحصیالت آموزش متوسطهگشایش یک مدرسه ابتدایی جدید و یک آکادمی جدید براي 

  خانه جدید): در دست انجام 575توسعه شهر ورزش (  کالیتون
خواهد بود:  اشتون  اصلی شریانی جاده جدید  مسیر  ، که در امتداد به اشتون  10»مترولینک« توسعه سیستم   
  در دست انجام

هاي جدیدي براي فروش و اجاره، جهت فراهم نمودن خانه گورتون غربی طرح جامع محله براي بازآفرینی  گورتون غربی
محیطی: در هاي زیســتهاي موجود، خرده فروشــی جدید و امکانات جامعه و پیشــرفتمدرن نمودن خانه

  دست انجام

                                                        
1. Common Assessment Framework (CAF) 
2. Roundhouse 
3. Averill 
4. Introduction of “Targeted Youth Service” (TYS) in Clayton 
5. Gorton and Newton Heath 
6. Delivery of “The Respect Action” through “Respect Action Neighbourhood” activity in the Ancoats & Clayton and Miles 
Platting & Newton Heath Wards and “Respect Action Days” across other wards 
7. Strengthening of the “Challenge and Support approach” through the recruitment of an additional Youth Intervention Officer 
to cover the Bradford, Gorton North and Gorton South Wards 
8. Flint Glass 
9. Beswick 
10. Metrolink 
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  میل): تکنیوتن هث هاي متصل (مرکز ناحیهجدد خیابان کلیساي قدیمی و خیابانبخشی مکیفیت  فروشیخرده
  : تکمیلگورتون و بازار سرپوشیده جدید 1تسکو جدیدفروشگاه بزرگ 

  ): تکمیلگورتون کارهاي ارتقاي حمل و نقل براي مرکز ناحیه (مرکز ناحیه
: 2بدالشــاو، گازکیل و پارك دفیلیپس، دره کالیتون، گورســتان گورتون، اوپن مجدد پارك بخشــیکیفیت  زیستفضاي سبز و محیط

  تکمیل
  نفع: تکمیلوره ذياستراتژي درخت و روند مشا

هاي انگلســـتان) پیرامون اقداماتی جهت ارتقاي عملکرد عملیاتی و ، شـــوراي شـــهر و آبراهنمتوافقنامه (
   3»رچدال« هاي نگهداري براي کانالتوافقنامه

  : تکمیلمترولینک هايطراحی تفصیلی ایستگاه  حمل و نقل
  در دست انجامگذرند: که از منچستر شرقی می مترولینکساخت دو خط 

  و کارهاي مربوطه: تکمیل گورتون هاي محل تقاطع مرکز ناحیهپیشرفت
  و کارهاي مربوطه: تکمیل شاواُپن هاي محل تقاطع مرکز ناحیهپیشرفت

  گیري. نتیجه6
بط تري مرتعینیطور هاي بازاریابی شکوهمند، بههاي ارتباطات و عملیاتهوشمندي براي یک شهر، وراي اطالعات و فناوري

 باشد که قابل گفتگو با عواملسازي روندهاي پیچیده بر اساس یک رهبري عمومی مشخص، میبا ظرفیت سازمانی جهت پیاده
منطقه  »روح« عنوانبه) بوده و به نیازهاي جامعه که Pagani, 2012برد (-اقتصادي به منظور دنبال نمودن یک استراتژي برد

  شوند، توجه دارد. درك می
ار را از نماید، که این کشهر هوشمند، شهري است که به مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادي به یک شیوه یکپارچه توجه می

دهد که هدفش به دست آوردن نتایج عینی است که بر پتانسیل محلی خاص بستر ثیرگذار انجام میأطریق یک روند حکومتی ت
  کنند. کید میأت

تی ان سازمانی را در موقعیبازرگانباشد، زیرا هاي شهرهاي هوشمند میبازآفرینی شهري یک بستر گزینشی خوب براي دولت
شود که هوشمندي دهد که به مسائل خاصی بپردازند، این کار از طریق فعال نمودن آن روندهاي حکومتی انجام میقرار می
  تحقق یابند.  کنند که نتایج واقعاًشان را تنها زمانی اثبات میحقیقی

  نماید. بازآفرینی شهري همچنین یک فرصت براي احیاي پویایی و جذابیت یک بستر محلی فراهم می
اي، به منظور افزایش پدیداري و جاذبه هاي بازاریابی منطقهتحمیل عملیات عنوانبهمداخالت بازآفرینی شهري، برخی اوقات 

، اندز یافتههاي کارآفرینی که بر یک رویکرد تبلیغاتی قوي تمرکسپس به لطف سیاست ،شوداي یا تنزل یافته، تصور مینواحی حاشیه
ی شوند. در حالهاي تندیسی براي رویدادهاي بزرگ میهاي مشهور و معماريها شامل زیرساختشود، این سیاستدوباره متولد می
 -با سود محتمل براي توسعه اقتصادي در مقیاس بزرگ -هايگذارسرمایههاي توریستی بزرگ و ها عرضه جریانکه این عملیات

تر کر یک مقیاس کوچدهند، با این حال، آنها به ندرت به نیازهاي عینی جامعه اهمیت داده و نسبت به هویت بستر درا ترفیع می
  ). Camerata, 2009دهند (توجه نشان می

  جتماعیا فیزیکی، ارتباطات تقویت طریق از محله مرکزیت بر تمرکز شود،می داده نشان شدهذکر مورد دو اساس بر که طورهمان
                                                        
1. Tesco 
2. Requalification of Philips Park, Clayton Vale, Gorton Cemetery, Openshaw, Gaskill, Debdale Park: completed The Tree 
Strategy and stakeholder consultation process 
3. Rochdale 
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پیرامون تحقق یک ) براي حصول اطمینان Paparelli & Del Duca, 2012; Vona, 2007و اقتصادي، یک راه تأثیرگذار (
  ).URL.25رسد (توسعه عینی از رشد هوشمند، پایدار و فراگیر به نظر می

)، اگر: از Tulumello, 2007اقتصادي است ( –هاي اجتماعیتوسعه محلی در حال کسب اهمیت بیشتر و بیشتري در سیاست
یگر، در شود، از طرف دضه و تقاضا هدایت میکه توسط قوانین عر پیش بردیک طرف، جهانی سازي اقتصاد را به سمت یک تایید 

المللی، از طریق یک عصر بحران مالی جهانی، افزایش رقابت، شهرها را هدایت نماید تا نقش رهبري خود را در عرصه بین
لی، با ). بنابراین، بستر محGoverna, 2001اي، به دست آورند (ي با پول قرضی بر بازیابی و بهبود ویژگی منطقهگذارسرمایه

ک دهد و تبدیل به یپتانسیل محیطی، اجتماعی و اقتصادي خود، معناي محیط کامال فیزیکی و جغرافیایی خود را از دست می
ین بشود که در یک ناحیه جغرافیایی معین از طریق تکامل تاریخی روابط اقتصادي می-هاي اجتماعیمجموعه دائمی از ویژگی

   ).a, 2001Governاند (، جمع شده1االذهانی
ترین و مناسب را به دست آورده ارزش ذاتی مربوط به هویت منطقه خودناگزیر است که بنابراین یک حکومت هوشمند عمومی،   

 د.مایشناسایی نرا  ابزارهاي مربوط به شیوه کار جهت بهبود آن
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  چکیده

پایدار است که در  توسعه جهانی مدل از بخشی شهري مناطق پایدار توسعه ایده
(قرن بیستم)، در کنفرانس جهانی توسعه انسانی در استکهلم مطرح شد.  70 دهه
 مناطق شهري باید با مدیریت و وجود دارد که ایجاد باور آن، این از پس

 ستزیمحیط انسانی و طبیعی، منابع هايتغییر سیستم حال در هايویژگی
 هايجنبه ارائه گزارش این هدف .اقتصادي هماهنگی داشته باشد و اجتماعی

 پایدار توسعه بلغارستان و شهري در مناطق هايویژگی با بنیادي مرتبط نظري
 فرآیندهاي روند به توجه با .اروپا است ايمنطقه هايسیاست بستر در آنها

رو هبا آن روب بلغارستان شهري مناطق که ايپیچیده هايچالش شهرنشینی و
 و سیستماتیک تحلیل و تجزیه به هاي مربوطروش برخی از است است، الزم
 کشف و فضایی ارتباطات تحلیل و هاي تجزیهروش همچنین ساختاري و

ا در هکلیدي شهربررسی نقش  این نتایج .کار گرفته شودقانونی به مقررات
اي و شهري را نشان منطقه افزایی در سیاست توسعهرسیدن به اثر کلی هم

 ناطقم مناسب نتیجه، کوششی است براي اینکه ثابت شود مدیریت دهد. درمی
 ست.ا پایدار توسعه حیاتی براي اهمیت با ايمحرکه بلغارستان نیرو در شهري

  .افزاییهم اثر شهري، توسعه یکپارچه، رویکرد شهري، مناطق: هاکلیدواژه

 
Abstract 
The idea of sustainable development of 
urban areas is a part of the global model for 
sustainable development which is from the 
70s of XX century when The World 
Conference of Human Development in 
Stockholm was carried out. Even then the 
belief sets that is necessary to create and 
manage urban areas with constantly 
changing characteristics of the natural 
system, human resources and socio-
economic environment. The purpose of this 
report is to present the basic theoretical 
aspects related to the characteristics of urban 
areas in Bulgaria and their sustainable 
development in the context of European 
regional policy. Considering the trends in 
the processes of urbanization and complex 
challenges that face urban areas in Bulgaria, 
it is necessary to use some methods related 
to systematic and structural analysis as well 
as analysis of spatial connections and 
explore legal regulations. The survey results 
show the key role of cities in achieving an 
overall synergetic effect of policies on 
regional & urban development. In conclusion, 
it is made an attempt to prove that the proper 
management of urban areas in Bulgaria is 
adriving force with vital importance for 
sustainable development throughout. 
Keywords: urban areas, integrated approach, 
urban development, synergetic effect. 

                                                        
1. Georgieva, M. (2015). Sustainable development of urban spaces in BULGARIA: theoretical aspects. Trakia Journal of 
Sciences, 13(1): 49-53. 
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  مقدمه. 1
 شد، این کنفرانس بر برگزار استکهلم در 1972 سال انسانی است، که در توسعه جهانی کنفرانس پایدار برآمده از توسعه ایده

این  به اشاره و است فهم قابل کافی اندازه مفهوم به این .بود متمرکز اقتصادي و اجتماعی سیستم و سیستم طبیعی بین يرابطه
 ییرتغ را آن هايویژگی مستمر طور به کند وبا خود هماهنگ می کند را می زندگی آن در که محیطی مداوم طور به انسان دارد که

محیطی یستز تعادل براي تقاضا و تغییر براي تمایل رسدمی نظر ، بهزیستمحیط تخریب کنندهنگران شواهد به توجه با .دهدمی
انسان،  نیازهاي عرف هدف طبیعی با منابع از استفاده براي راهی« عنوان شد به متولد پایدار توسعه ایده بنابراین .افزایش یافته است

 »حفظ شود و نیازهاي انسان هم در زمان حال و هم در آینده دور بتواند ارضا شود زیستمحیطبه طوري که تعادل طبیعی 
)Sandeva & Despot, 2012(.  

  :گرایش عمده را به همراه دارد پایدار دو توسعه درك
 باالي زندگی؛ استانداردهاي از اطمینان حصول اقتصادي، توسعه به دستیابی 

 آینده در محیط بهبود و حفاظت. 

 سالمت بر شود وشهري منجر می مناطق تغییر در حال در همواره هايسازي ویژگییکپارچه به ایده این مفهوم بنابراین،
رگذار آن اث اطراف و شهر بین یاغیرشهري  و شهري مناطق بین طبیعی، رابطه هايسیستم و نقل و عمومی، حمل عمومی، کارهاي

  است.
 گسترش 1987 سال از »ما مشترك آینده«آمده است:  متحد ملل سازمان توسعه و زیستمحیط جهانی کمیسیون گزارش در

 با زیستحیطم یکپارچگی تقویت« مثال عنواناست، به زیستمحیط بر شهرنشینی ثیرأت و شهرها پایدار و نقش توسعه هايایده
 در پایانبی پایدار و اختالفات این سند، آغاز ایده توسعه ).United Nations, 1987( یکی از راهکارها است» سیاسی کار دستور
 يسعهبنیادي تو نظري هايجنبه از برخی تحلیل و تجزیه و ساختن مطالعه آشکار این از هدف .کندرا برجسته می آن ماهیت مورد
 در هاسیاست محیطی وزیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، عوامل ترکیبی اثرِ گرفتن نظر در بلغارستان، با شهري در مناطق پایدار
  .است شهري یکپارچه توسعه زمینه

 وظایف 

 اختن مفاهیمس توسعه، روشن و طبیعت - بلغارستان در شهري مناطق با شناختی مرتبطروش و نظري مسائل ساختن روشن 
 .اساسی

 اروپا ايمنطقه هايسیاست بستر در بلغارستان در پایدار شهري توسعه بررسی. 

  ها. روش2

 با این حال پژوهش حاضر تالشی براي تجزیه .کندمی ایجاد کلی روش تشخیص براي موضوع مشکالتی ايرشتهمیان ماهیت
 در هريش غیر و شهري مناطق بین فضایی روابط تحلیل و تجزیه مند جغرافیایی، تجزیه و تحلیل ساختاري وو تحلیل نظام

استفاده  هفضایی یکپارچ ریزيبرنامه براي اروپایی اسناد از همچنین تعدادي و هاروش این موضوع، بهتر درك بلغارستان است. براي
لغارستان ب در توسعه و شهري بازسازي یکپارچه هايبرنامه تحلیل و تجزیه و ارزیابی گزارش گذرگاهی ویژه براي شده است. این

  .آن است کاربرد و طراحی براي شناختیروش راهنماي عنوان به آورد، همچنینفراهم می
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شود، و متوجه مسئولیت خود نه تنها براي توسعه پایدار متحد می گذشته جامعه اطراف ایده قرن  80 و 70دهه  کنفرانس از پس
 دارد، که حامل مفهومی مشابه و وجود »پایدار توسعه« اصطالح از مختلفی سیرهايشود. تفهاي آینده بلکه براي حیات مینسل

  یکسان هستند: صدایی تقریباً
 »نیادي در گیري توسعه فناوري، تغییرات بگذاري، جهتمنابع، راهنماي سرمایه از ي استفادهشیوه تغییر فرایند پایدار توسعه

 ,United Nations(» هاي حال حاضر و آینده براي رفع نیازها و آرزوهاي انسان استهماهنگی کامل و تقویت پتانسیل

1987.(  
 »اي هاقتصادي و اجتماعی را در مسیري پیش ببرد که هزینه کند نیاز دارد توسعهپایدار را اجرا می توسعه که جامعه هر

 هاي آینده باید مدنظرهاي نسلران خسارت هزینهها جبهاي آینده به حداقل برسد، و در این فعالیتمتحمل شده بر نسل
  ).Pearce & Warford, 1993(» قرار گیرد

 »به دنبال  اهسیستم از یک هر آن در در یک محیط مشترك است که متعامل سیستم مشترك تکامل پایدار فرایند توسعه
 ).Bossel, 1999(» است خود خاص محیط هايچالش به پاسخگویی مسیري براي ساماندهی خود براي

 پایدار، تمایل به تمرکز بر توسعه اهداف تحقق المللی برايبین هايسازمان هاياعالمیه جهانی و هايانجمن هايپیام در
 دتدر بلندم انسان سالمت«شود، و باید اطمینان حاصل شود از می جوش دیده و جنب پر و پایدار شهرهاي توسعه و ریزيبرنامه

ن را سخت که احترام به قوانی »مالکیت« و خالصی از ایده آینده و فعلی نسل نیازهاي اکوسیستم، تمایز قرار دادن بین از حفاظت و
 ).Wheeler, 2004( »کندمی

  شهري، بهتر است ابتدا ماهیت مفاهیم اساسی روشن شوند. مناطق پایدار توسعه مختصات آشکارسازي براي
به  .فضایی ارتباط دارد علوم يهمه و اقتصاد شناسی،جامعه با جغرافیا، است و ايرشتهمیان وضعیتی داراي »فضا« اصطالح

 ست، اماا فضا اي یکمنطقه هر که کرد فرض توانجغرافیا، بسیار مرتبط است. می و ايمنطقه علوم در »منطقه«مفهوم بنیادي 
 ,Stoyanov( کنددهی را فرض میباالتري از سازماني در نهایت منطقه درجه .نیست منطقه یک فضایی باید توجه داشت هر

  هاي زیادي دارند.اند و تفاوتزمان توسعه یافته طول در دارد که وجود فضا مفاهیم از ايگسترده . طیف)2009
قلمرویی است که شکل فیزیکی دارد، بخشی از شهر است و توسط  .است ارتباط در شهري قلمرو با شهرنشین غالباً منطقه

 .ستدیگر قابل توصیف ا هايزیرساخت و یافتهتوسعه نقل و مناطق عمده پر از ساختمان، تراکم جمعیت باال و مناطق کاري، حمل
  .تفریحی است اهداف براي نیافتهو توسعه سبز شامل فضاي همچنین شهرنشین منطقه

 در ایدارپ فضایی يتوسعه راهنماي اصول اصلی هدف ي فضایی پایدار روشن شود. اینبهتر است ماهیت توسعه این، بر عالوه
ماهیت  فضایی در يتوسعه هايسیاست مزایاي شود وبلندمدت حاصل می هايروش ثبات با که است این بر فرض .است اروپا قاره

 يوسعهت سیاست راهنماي هاي بخشی در تضاد باشد. اصولعمومی و فعالیتهاي خود بلند مدت است و نباید با دیگر سیاست
 توسعه مرکز رد .است فرهنگی پایداري و محیطی زیست اقتصاد، ثبات اجتماعی، ثبات و ارضی ثبات اروپا شامل چهار عنصر فضایی
 کیفیت از هاي اصلی که شامل حفاظتتر قرار داد، با گرد هم آوردن اولویتوسیع پایداري کار دستور شهري مناطق پایدار

اي هیکپارچه، اصل تفکیک اهداف مرتبط با جنبه و جامع رویکرد .اقتصادي است رونق و اجتماعی، انسجام ، عدالتزیستمحیط
ل را تسهی محلی) و ايمنطقه ریزي (ملی،برنامه سطوح تمام در برقراري تعادل نتیجه در کند، ومختلف محیط شهري را رد می

 .کندمی
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است، و بر این اساس مشکالت خاص و کلیدي مناطق شهري را حل  پایدار توسعه اصول شهري بر اساس پایدار مدیریت
 از حفاظت اقتصادي، يتوسعه پرورش، و آموزش بهبود اقدامات شهر را با فیزیکی نوسازي عنوان مثال اقداماتکند، بهمی

هري را از ش ریزي و توسعهي برنامهنباید اهمیت رویکرد سیاست یکپارچه فکري خط این در .کندزیست و اجتماع ترکیب میمحیط
 مناطق هندهدتشکیل عناصر شود. ادغامي پایدار شهري و افزایش پایداري شهرها مییاد ببریم به این دلیل که باعث بهبود توسعه

ی بر ثیري واقعأاي تسسهرد و با ایجاد تعامالت فضایی و مؤآوي موثر و پایدار آنها را فراهم میشهري، شرایط الزم براي استفاده
 گذارد.هاي ملی میسیاست

دهد که ي پایدار شهري را شکل میهاي توسعهاصول کلی و استراتژي )2007( اروپا پایدار مورد شهرهاي در 1الیپزیگ منشور
 یک سند این ).Kovachev et al., 2013(است  هاي ملی در این منطقهاساس چارچوب مشترك استراتژیک و تعریف سیاست

 تمرکز صادياقت و اجتماعی فیزیکی، زوال حال در مناطق شهري است و بر توسعه اروپا براي مستقل سیاست براي تعریف ویژه گام
 ايهپروژه و هاطرح ها،برنامه ها،براي سیاست که شهري است، اصول یکپارچه ریزيبرنامه این منشور تعریف اصول نقش .دارد

اعی آورد، با تشریک مسشهري را فراهم می محیط باال در استانداردي به دستیابی امکان سند این .الزم االجرا است شهري توسعه
مدیریت اثر  و یزيربرنامه بر فرایند و بر کیفیت محیطی) کهزیست و اجتماعی تکنولوژیکی، اقتصادي، (فرهنگی، هاییجنبه تمام در

 .گذارند

، یعنی 2020 اروپاي استراتژي اهداف به هاي موجود در شهرها براي رسیدنفرصت و هابر چالش )2010( 2اعالمیه تولدو
 سطوح در اهسیاست یکپارچه، هماهنگی رویکرد هايجنبه تمام سند این .کندشهري تمرکز می ي هوشمند، پایدار و فراگیرتوسعه

 یک در کلی طور اسناد به تمام هايتوصیه و مقررات ).URL.1( دهددر دسترس را شرح می ابزار و هابخش مراتبی،سلسله مختلف
کاري مشترك  عنوان برنامهاند و به دنبال یک هدف واضح، یعنی اعمال یک دستور کار شهري واحد بهسازماندهی شده جهت

ه موفقیت اجتماعی است ب ساکنان و کیفیت سرمایهشهري، ایجاد ظرفیت براي  مناطق توسعه که اصلی اتحادیه اروپا هستند. ایده
 يهاپروژه یمال مینأت گیري براياروپا بستگی دارد. این استدالل منتهی به تصیم هاي متداول اتحادیهها و برنامهدیگر سیاست

 .ودشاروپا می بودجه اند) ازکرده را آماده یکپارچه توسعه هايبرنامه که مناطقی (براي شهري نوسازي

مدیریت در ارتباط است، که مدیریت  با آنها اولین .است و مهمی مختلف اجزاي شهري شامل یکپارچه يتوسعه هايویژگی
 اينطقهم رویکرد بستر در هاپروژه و اقدامات راهبردها، اهداف، گیريجهت باید از پایین به باال (به جاي از باال به پایین) باشد. دوم

مجاور  قمناط یا و بالقوه مناطق پوشش براي بخشی هايسیاست تطبیق به توانایی سوم مهم جزء .است شهري کلی رویکرد و
  اند.اند و یا در اولویت دوم توسعه بودهآنهایی که مورد غفلت واقع شده اشاره دارد، به ویژه

پارچه اروپا، ارتقاء یک اتحادیه در کشور عضویت از پس .از نزدیک در ارتباط است شهري پایدار توسعه بلغارستان با موضوع
با  عمده طور به »ايمنطقه توسعه« عملیاتی برنامه .دارد 2013-2007 دوره در مرجع استراتژیک ملی چارچوب جایگاه مهمی در

 اولویت به ايبودجه منابع از نیمی از بیش رودمی ارضی متعادل) مرتبط است. انتظار (توسعه 4چارچوب مرجع استراتژیک ملی 
 )2020 - 2014( کنونی ریزيبرنامه دوره (توسعه پایدار و هوشمند) اختصاص یابد. در »ايمنطقه توسعه« عملیاتیِ برنامه 1 محور
  .شد خواهند مالی مینأدارند، ت یکپارچه یکپارچه و توسعه شهري بازسازي یید برايأمورد ت هايشهرهایی که برنامه تنها

 توسعه براي ايبرنامه »یکپارچه شهري توسعه طرح« )SG 50/ 2008.05.30( ايمنطقه ذیل توسعه اضافی مفاد به توجه با
  همچنین و »ايمنطقه توسعه« عملیاتی هايبرنامه اجراي بخشی از آن با یا روستاها است، شهر و یا بازسازي اجتماعی و اقتصادي

                                                        
1. Leipzig Charter 
2. Toledo Declaration 



 

 25 

  بلغارستان در شهري فضاهاي پایدار توسعه

  .»یابدبرعهده دارند، توسعه میها را مین مالی پروژهأعملیاتی که ت هايبرنامه توسط سایر
  اجراي و توسعه شناختی را برايروش راهنماي اصول کار عمومی، و ايمنطقه توسعه وزارت 2010 جوالي سال ماه در
 هدهد. خالصیکپارچه را شرح می هايبرنامه محتواي و ماهیت منتشر نمود، که »شهري یکپارچه بازسازي و توسعه«هاي برنامه
 ها در مناطقگذاريسرمایه و اقدامات ها،یکپارچه، به ادغام پروژه هايبرنامه و هاسیاست که است این مفهوم این از درستی درك

ایی در افزهم اثر مستلزم شناختیروش راهنماي اصول .شهرها بپردازند که به گروه هدف خاصی تعلق دارند تأثیرگذاري از خاصی
 و زمانی افق دامنه، محدوده، یکپارچه به لحاظ توسعه هايطرح و جامع هايطرح بین .شده استمطرح  هايپروژه و اقدامات تمام

  .هایی وجود داردمحتوا تفاوت
وارد بر این شرط رفتار  انتقاد .دهدمی پوشش قانونی محدوده در شهري از شهرها را یکپارچه، مناطق توسعه هايبرنامه دامنه

 انبارهاي جدید و مناطق هايزیرساخت در گذاريسرمایه بدون تشویق رویکرد حال، این این است. باها نابرابر شهرها و شهرداري
سازد و روند رشد و توسعه را تقویت افزایی بهتر را ممکن میکشاورزي، رسیدن به اثر هم هايزمین در آمد و پررفت و مسکونی

مختلف  منابع گذاريسرمایه ها، تمرکزپژوهش برخی اساس بر .شناسندمی 3»شهري پراکندگی« عنوانبه را آن ادبیات کند. درمی
تفاده باید سیاست منسجم شهرداري براي اس .کندرا محدود می فضایی هايپروژه کلی شهر و مناطق مسکونی و صنعتی اثر بر مرکز

 ی همچونوظایف که است هاییفعالیت یکپارچه شامل توسعه هايبرنامه کار گرفته شود. ساختاراز تمامی ظرفیت این فضاها به
ها را نامهبر این اجراي بر نظارت و نظارت مدیریت، همچنین طرح، و ارتباطی بخش عملیاتی مالی، استراتژیک، تحلیل، و تجزیه

   .گیرددربر می
ها باید اولویت و استراتژیک اهداف شود. همچنین،مین میأباید توجه داشت که بودجه پروژه به طور عمده توسط صندوق اروپا ت

 :جمله شهري مطابقت داشته باشد، از یکپارچه از توسعه جامعه مقاصد با

 هايشرکت آموزشی، و علمی موسسات دولت، با مشارکت و همکاري منابع، هوشمند سازيیکپارچه طریق از هوشمند رشد 
 .خدمات و هازیرساخت ،4باال آوريفن تحقیقات و ابتکاري هايطرح در گذاريسرمایه خصوصی،

 زیست، حفاظتمحیط کیفیت محالت، بهبود شده، تراکم رها هايو زمین هاساختمان بازسازي و ارتقا طریق از پایدار رشد 
  .انرژي هب کاهش وابستگی و تجدید غیرقابل منابع از استفاده باارزش، کاهش زائد مواد سبز، مدیریت سیستم توسعه و
 ار ک امکان انتخاب و مشاغل دسترسی، ایجاد قابل محیط عادالنه، ایجاد جامعه توسعه از حمایتبه وسیله  فراگیر رشد

  ... و کار بازار در مناسب
 طریق ر ازفراگی و پایدار هوشمند، رشد براي اهداف سازيبه وسیله یکپارچه گسترده مشارکت اساس یکپارچه بر بازسازي 

 .مختلف هايپروژه موضوعی و زمانی مکانی، ادغام

 ايطالعهم بخش شامل این .شودمی آغاز ثیرأت مناطق تصویب و مذاکره ارزیابی، یکپارچه، با برنامه عملیات بخش ترینمهم
فنی،  هايزیرساخت و نقل و حمل وضعیت اقتصادي، ارزیابی و جمعیتی آماريِ شهري، اطالعات سازمشکل مناطق از دقیق

کند. آنها مناطق شهري جدا از هم با کارکرد عمومی مناطق اثرگذار را تعیین می شناختیروش راهنماي ... است. و زیستمحیط
لی اص ساختار و ماهیت همچنین و اندجمعیت مشابه قومی و اجتماعی ساختار ها، وضعیت محیط فیزیکی،خاص و داراي ویژگی

  .بودجه آنها به هم شبیه است

                                                        
3. Urban sprawl 
4. High-tech  
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رود آماده شده است، انتظار می 2007-2013ریزي بلغارستان، که در دوره برنامه در یکپارچه يتوسعه هايبرنامه اول نسل در
  ثیر مشخص شده است:أها سه منطقه ت) محقق گردد. در این پروژه2020-2014که پروژه در طول دوره جاري (

 کونیمس هايساختمان تسلط از: مناطق تحت عبارتند مناطق این .است» غالب اجتماعی شخصیت یک با مناطقی« اول نوع
 بانیپشتی سبز هاي فنی از رده خارج و کاالهاي تولیدي نامرغوب، فضايسال قدمت با زیرساخت 20چندخانواري، صنایعی با بیش از 

، جنایت و جرم باالي قومی، سطح و اجتماعی مدت، فقر، مشکالت طوالنی بیکاري باالي عمومی، نرخ فضاهاي و هانشده، باغ
  .پایین انرژي وريبهره و هاتمانساخ بد وضعیت
 و ديتولی هايفعالیت گسترش حال در که عمدتاً مناطق است. در این» اقتصادي توسعه پتانسیل داراي مناطقی«دوم  نوع

هاي ساختو زیر نقل و شده، حمل رها یا و نشدهپشتیبانی دارد: ساختمان وجود شهري فروپاشی از هاییکار هستند، نشانه و کسب
ها، نگپارکی زیادي عمومی، تعداد فضاهاي بد تجهیزات، وضعیت و هاساختمان باالي انرژي شده، مصرف منسوخ یا و ناتمام فنی
هاي خالی با مالکیت مشخص وجود دارد، در آنجا محدودیتی براي توسعه در له نیز مهم است که در آنجا زمینئاین مس .... و هاباغ

  گذاران وجود ندارد.سرمایهآینده و برآورده شدن منافع 
 و عمومی هايساختمان باالي با تراکم اجتماعی است. مراکز» مناطقی با کاربري عمومی و اهمیت عمومی باال«نوع سوم 

  .واقعی ذخیره شده فرهنگی هايعمومی و ارزش مهم اداري، فضاهاي
 ايهاجزاي طرح در .کندتأثیر را معرفی می مناطق متما براي اضافی و بنیادي اقدامات از تعدادي شناختیروش راهنماي اصول

 و یکپارچه أثیرت مانع جدا هستند و یا توسط خط باریک به یکدیگر مرتبط هستند. این یکدیگر از نفوذ یکپارچه مناطق يتوسعه
 شود.کامل از فضاهاي شهري می افزایی است و همچنین مانع از استفادههم اثر به دستیابی

  گیري. نتیجه4

سازد که در مسیر ایجاد ثبات ها را روشن میچالش از ايبلغارستان مجموعه در شهري مناطق توسعه نظري هايمطالعه جنبه
 به فراتر یکپارچه ریزيبرنامه زمینه گسترش ها، بهشهرك و مناطق توسعه در تغییرات و حفظ آن در این مناطق وجود دارد. پویایی

شهري،  ايفض از ثرؤم استفاده که باید بررسی شوند و مورد بحث قرار گیرند، با جدي و اصلی سواالت .دارد پایداري نیاز مرزهاي از
باال، در  تکیفی با شهري محیط و فرهنگی تنوع از اطمینان مناطق، حصول در اجتماعی هاينابرابري و جمعیتی مشکالت بر غلبه

 پایدار و نوین هايمدل استقرار براي شرطی غیرشهري، پیش مناطق با شهريروابط مناطق  تقویت تعادل و حفظ .ارتباط هستند
  است. شهري توسعه براي
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  چکیده

به بعد به  1980نشین ترکیه، توسعه مجدد از سال هاي حاشیهبخش در
ها، هاي محلی و مرکزي بوده است. این قدرتعنوان سیاست اصلی قدرت

 اند: مدل اول درهاي خود را با استفاده از دو مدل مختلف اتخاد نمودهاستراتژي
هاي توسعه مجدد، موثر واقع نشد و موجب به وجود آمدن ایجاد فعالیت

هایی با سطح کیفی پایین براي زندگی گردید، مدل دوم نیز منجر به محیط
جابجایی و تغییر جمعیت شد. در این تحقیق به سه موضوع توجهی خاص شده 

 ي بازار درهاي نیازمند توسعه مجدد، مناطقی هستند که نیروها) محدوده1است: 
اند چراکه میزان تقاضا در این مناطق بسیار پایین، آن مناطق موفق نبوده

) نهادهایی که 2باشد. گذاري با سود کم و هزینه معامالت بسیار باال میسرمایه
با کاهش هزینه معامالت به  تقویت نیروهاي بازار پرداخته و بدین ترتیب بازدهی 

)، مقامات محلی در توسعه مجدد 3دهد. یش میاقتصادي را در رونق امالك افزا
ها، فاقد ابزار مناسب براي توسعه مانند، اگرچه این قدرتشهري فعال باقی می

اقتصاد محلی هستند اما براي توسعه شهري از ابزارهایی برخوردارند. در این 
اي در ارتباط با هزینه معامالت و همچنین آوري نظریات پایهمطالعات به جمع

هاي محلی بر تقویت توسعه مجدد شهري، ضیات مبنی بر توانایی قدرتفر
نهادها  رب تغییرات اعمال طریق شهري، از مجدد توسعه است. تقویت شده پرداخته

  طالعات،ا جریان افزایش وسیله به تغییرات این که بوده میسر موجود قواعد و

 
Abstract 
Since the 1980s, the redevelopment of 
squatter housing settlements has been a 
primary policy focus of the local and central 
authorities in Turkey. Their strategies have 
adopted two different models: one approach 
was not effective at generating redevelop-
ment activity and produced low quality 
living environments, and the other approach 
resulted in dislocation and gentrification. 
The literature stresses three issues. First, 
redevelopment sites are areas where market 
forces failed; thus, they are perceived as 
high risk, low-demand, and low-return 
investments with high transaction costs. 
Second, institutions that lower transaction 
costs boost market forces and increase 
economic performance in property develop-
ment. Third, local authorities remain active 
in urban redevelopment; despite having no 
direct tools for local economic development, 
they do have tools for urban development. 
This study reformulates the basic transaction 
cost thesis and hypothesizes that local 
authorities can boost urban redevelopment 
by making changes to institutions or ‘the 
rules of the game’ by increasing information 
flow, positive externalities and perceived 
returns and by decreasing transaction costs, 
negative externalities and risks, all of which  

                                                        
1. Özdemirli, Y.K. (2014). Alternative strategies for urban redevelopment: A case study in a squatter housing neighborhood of 
Ankara. Cities, (38): 37-46. 

  :ت.زبان اصلی ارائه شده اس هاي متن به دلیل عدم ترجمه توسط مترجم، بهزیرنویسنکته 
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 هاي ملموس، کاهش هزینه معامالت،افزایش اثرات جانبی مثبت و بازدهی
ه نهایت بدر  و است پذیرامکان خطرات کاهش و منفی جانبی اثرات کاهش

انجامد. براي آزمایش این اراضی و سازندگان میایجاد انگیزه در میان صاحبان 
 نشین مصاحباتی صورت گرفتهها و سازندگان محالت حاشیهفرضیه، با خانواده

، هاي محلیهاي قدرتاست. هدف از این مطالعه، یافتن اثرات ناشی از استراتژي
هاي توسعه گذاري بخش خصوصی و پیامدها، عدم سرمایهخانهمقاومت صاحب

هاي حاصل از این مطالعات حاکی از آن است که باشد. یافتهشهري میمجدد 
تري هاي محلی براي محالت با جذابیت کمتر، نتایج مطلوبهاي قدرتاستراتژي

ی، هاي صنعتدر پی داشته است در واقع این امر با کمک بازاریابی، استراتژي
د یت ممکن خواهریزي مؤثر کاربري اراضی بدون جابجایی و تغییر جمعبرنامه

هاي سازمانی در دهد استراتژيبود. به طور کلی این مطالعه، نشان می
هاي آتی در زمینه توسعه مجدد شهري، نقشی هاي شهري و فعالیتسیاست

  کننده دارد.تعیین

آباد، نشینی، حلبی: توسعه مجدد شهري، بازآفرینی شهري، زاغههاکلیدواژه
  .آنکارا ،سنتپسکونت غیررسمی، 

motivate land owners and house-builders. 
To test this hypothesis, I have conducted 
household surveys and semi-structured 
interviews with house-builders in a squatter 
housing neighborhood undergoing a gradual 
transformation. The goal of this study was to 
search for the impacts of the local 
authority’s strategies on homeowner inertia, 
private sector disinvestment and the im-
plications of urban redevelopment. My 
findings revealed that the local authorities 
can produce desirable results for less 
attractive neighborhoods with the help of 
marketing, institutional strategies and 
effective land use planning without leading 
to dislocation and gentrification. Overall, 
this study suggests that ‘institutional’ 
strategies are crucial for urban policies and 
future urban redevelopment activities. 
Keywords: Urban redevelopment, Urban 
regeneration, Squatter housing, Gecekondu, 
Informal housing, Sentepe, Ankara. 

  مقدمه. 1
دهد. این هاي توسعه مجدد شهري را تشکیل میدر ترکیه، بخش اصلی طرح هاي غیررسمیدر حال حاضر، سکونتگاه

اند. ها، یا در نواحی با ارزش بافت داخلی شهر و یا در نواحی با سطح پایین خدمات و در معرض سوانح طبیعی قرار گرفتهسکونتگاه
(قانون  1هاي غیررسمی مشمول قانون عفو عمومی ساختماناولین سیاست توسعه مجدد شهري مبنی بر آن است که سکونتگاه

و هدف آن به طور جامع تغییر مساکن غیررسمی موجود به مساکن  2بوده 1984ب سال ) شود. قانون مذکور مصو2981شماره 
 باشد. ساختمی و توسعه مجددسازي هاي بهوسازهاي چند طبقه از طریق طرحساخترسمی با ایجاد حقوق توسعه قانونی براي 

توسط بخش خصوصی  3مربوط به بازسازيشود در حالی که امور هاي محلی و مرکزي مدیریت میها، تحت نظارت قدرتزیرساخت
رود که توسعه مجدد، به تدریج و در مقیاسی بزرگ و بدون ایجاد مشکل گردد. این انتظار میو از طریق فرآیندهاي بازار انجام می

ادي هدف تصهاي اجتماعی و اقدر بودجه دولتی، به وقوع بپیوندد. بر این اساس، توسعه مجدد کالبدي بدون در نظر گرفتن برنامه
به تقلید زندگی شهري پرداخته و  4نشینرود که ساکنان روستایی مناطق حاشیهها خواهد بود. با این حال انتظار میاصلی این طرح

با به دست آوردن موقعیت شغلی پس از توسعه مجدد، تابع اقتصاد رسمی گردند. در واقع توسعه مجدد شهري، مکانیسم برقراري 
باشد. حال آنکه توسعه مجدد کالبدي لزوماً در برگیرنده نشین میبراي خانوارهاي ساکن در مناطق حاشیه مجدد رفاه و آسایش

تواند در سراسر کشور رخ دهد باشد. عالوه بر این توسعه مجدد شهري نمیبهبود شرایط اقتصادي و اجتماعی براي خانوارها نمی
  پیوندد. نواحی فاقد مزیت به لحاظ مکانی، جذب سرمایه کمتري را باع میبلکه تنها در محالتی با موقعیت مکانی خاص به وقو

                                                        
1. Building Amnesty Law 
2. The exact name of Law Numbered 2981 is ‘‘Procedures to be applied to Buildings not Conforming to Reconstruction and 
Squatter Housing Legislation and Modification of an Article of Law Numbered 6785’’. 
3. Reconstruction Work 
4. ‘Gecekondu’ refers to the dominant type of informal housing in the form of squatter housing particular to Turkey. The term 
literally means ‘‘built overnight.’’ 
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) و مسائل مربوط به مالکیت (همچون چند مالکیتی، وارثان متعدد و مالکان مردد) بر سر Senyapili, 1996خود به همراه دارد (
مد به عنوان نتیجه توسعه مجدد، به برخی از آورد. در نتیجه توزیع مجدد درآراه توسعه مجدد، تنگناهاي دیگري را به وجود می

 رسد چراکه توسعه منظم به دنبال عالیق مکانی جمعیتی است که قادر به خرید مساکن جدید هستند.نشین نمیخانوارهاي حاشیه
  مانند.آن دسته از جمعیت که قادر به توسعه یافتن نبودند، به لحاظ اقتصادي و اجتماعی به صورت مجزا باقی می

هایی که قادر به توسعه نبودند، مدلی جدید تحت عنوان هاي محلی  براي آن دسته از سکونتگاه، قدرت1980ر پایان سال د
 هاي دگرگونیتوسعه مجدد به وسیله پروژه«معرفی نمود. این رویکرد به ایجاد مدلی جدید با نام  1»هاي دگرگونی شهريپروژه«

 3»هاي توسعه مجددتوسعه مجدد توسط ساماندهی و طرح«منجر شد، الزم به ذکر است که رویکرد قبلی بر مبناي  2»شهري
). اقدامات توسعه مجدد و یا دگرگونی، به چند دلیل از جمله انواع غالب مداخله در مناطق مسکونی Dundar, 2001باشد (می

ها گردد تا نگهداري از این نوع سکونتگاهی از افزایش قیمت زمین موجب میآید. دلیل اول آنکه فشار ناشغیررسمی به حساب می
هري، هاي شنشین بر تصویر ذهنی جهانی و رقابتها و مناطق حاشیهگذاري اندك، غیرعملی باشد. دلیل دوم، زاغهبا یک سرمایه
، رسمیهاي یل ساختارهاي ضعیف به سکونتگاهگذارد. دلیل سوم حاکی از آن است که براي پیشرفت اجتماعی، تبدتأثیر منفی می

آید و دلیل آخر ائتالف جدیدي است که بین نمایندگان دولتی و بازرگانان شکل گرفته، تا بدین منظور یک ضرورت به حساب می
تصویب  يدهی به توسعه مجدد شهرسود ناشی از مالکیت زمین به حداکثر برسد. دولت مرکزي ترکیه، قانون جدیدي به منظور نظم

، وابسته به ریاست 4نمود که به موجب این قانون، بخش غالب قدرت محلی در توسعه مجدد شهر به اداره کل توسعه مسکن
هاي مرکزي و محلی، به طور مستقیم از طریق اداره کل توسعه مسکن و یا از طریق شود. در مدل جدید، دولتجمهوري، منتقل می

ها، به توسعه مجدد به عنوان نمایند. به طور مشخص این طرحخش خصوصی همکاري میهاي بهاي مشارکتی، با شرکتمدل
در مدل طرح توسعه مجدد، منافع  5 هاي پیشین دارد.هاي جدید نسبت به روشنگرد و تأکید بر تمایز بین روشدگرگونی شهري می

ر به اشتراك گذاشته شد، در حالی که در مدل نشین و سازندگان سوداگمازاد ناشی از آن توسط مالکان مساکن منطقه حاشیه
فایی هاي خودکشود، منافع حاصل از منابع بخش خصوصی که از طریق پروژههاي دگرگونی اعمال میدگرگونی، که از طریق پروژه

کان زمین لنشین، ماهاي خصوصی، مالکان مساکن منطقه حاشیهتولید شده، در بین سهامداران (از جمله دولت محلی، شرکت 6مالی
). با این حال، به جاي تولید مسکن ارزان قیمت براي Turker-Devecigil, 2005شود (و ساکنان شهر) به اشتراك گذاشته می

تري نزول کرده و حتی در برخی مواقع تنها به عنوان یک پروژه مهم مورد تبلیغ قرار ها به سطح پایینقشر محروم، هدف این پروژه
ها به جاي بهبود شرایط زندگی ساکنان موجود در مناطق، تنها باعث اخیر نشان داده است که اغلب این پروژه گرفته است. تحقیقات

یدن به جایی، آسیب رسهتغییر جمعیت و ارتقاي شرایط کالبدي شده است. در واقع ساکنان موجود در منطقه، با انتقال امالك، جاب
 اند و برخی از آنان به محالت دیگري برايهاي حمایت متقابل، محو شدهکانیسمبافت اجتماعی سکونتگاه و روابط همسایگی و م

 ,Akpınar, 2008; Balaban, 2012; Batuman, 2012; Dündar( اندهاي اقتصادي و اجتماعی خود رفتهادامه دادن به چالش

2001, 2005; Erman, 2011; Görk, 2002; Güzey, 2009; Kuyucu & Ünsal, 2010; Lovering & Türkmen, 
2011; Türker-Devecigil, 2003; Uysal, 2012; Uzun, 2003, 2006(.  

                                                        
1. Urban Transformation Projects 
2. Redevelopment by Transformation Projects 
3. Redevelopment by Improvement and Redevelopment Plans 
4. Housing Development Administration (HDA) 
5. ‘Urban regeneration’ is also often used interchangeably with ‘urban redevelopment’. In general, urban regeneration refers to 
a comprehensive strategy; this includes the redevelopment and rehabilitation of the physical structure and its integration with 
social, economic and environmental goals as defined by Roberts (2000), Lichfield (1992) and Couch (1990). As neither model 
implemented in Turkey until now has yet achieved such a comprehensive approach, the author prefers to use the terms urban 
redevelopment for the first model and urban transformation for the second. 
6. Self-Financing Projects 
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طور کلی، نزدیک به سی سال است که توسعه مجدد شهري به رسمیت شناخته شده است و مقدار قابل توجهی از مساکن به
رسمی هاي غیرري در سراسر کشور، هنوز سکونتگاهسابقه دگرگونی شهبا این حال، با وجود موج بی 1موجود را دگرگون ساخته است.

اي هپروژه« پردازد که مدلهاي کنونی،  توسعه مجدد شهري را منجر شده است. این مقاله به این موضوع میوجود دارند. نگرانی
هاي د. قدرتباشتنها گزینه نبوده و ترویج توسعه مجدد شهري مستلزم نادیده گرفتن اهداف اجتماعی نمی 2»دگرگونی شهري

محلی، قادر به تنظیم فرآیندهاي بازار هستند تا از این طریق توسعه مجدد مساکن غیررسمی به منظور ایجاد محیطی قابل زندگی 
هاي سازمانی و استفاده از ابزارهاي مرتبط، از عواقب اجتماعی نامطلوب رایج در به وقوع بپیوند، در حال حاضر از طریق استراتژي

  شود.شهري دوري میتوسعه مجدد 

 هاها و فرضیهنظریه  
 نامارامک مفاهیم موجود در خصوص توسعه مجدد بر آگاهی و برخورد سازندگان تأکید دارد. به عنوان مثال افرادي همچون

هاي توسعه مجدد همگی محدوده )،2000گریل و دیگران () و مک2003 ,1999)، اَدیر و دیگران (1995( )، امین و ثریف1993(
به این موضوع دست  )1988آدامز و دیگران ( اند.بازده، نامطمئن و پر خطر دانستهگذاري کمرا به عنوان مکانی با امکان سرمایه

اي رشود تا بمالکیت، به طور قابل توجهی ملموس است و این پدیده باعث می هاي توسعه مجدد، محدودیتیافتند که در محدوده
هاي هاي سبز پیرامون، از جذابیت کمتري برخوردار باشد. براساس پژوهشدهندگان، مناطق داخلی شهر نسبت به محدودهتوسعه

نسبت به بودجه بخش دولتی اهمیت  3قبلی، براي تشویق جریان مالی بخش خصوصی در توسعه مجدد شهري، امکانات غیر مالی
هاي مربوطه، اقدامات مربوط به سازي سیاستریزي، روشنسازي مراحل برنامهلی، آسانترین امکانات غیرمابیشتري دارد. رایج

هاي بخش خصوصی و ملزومات بازرگانی، ها بر مبناي اولویتگذاري طرحهاي الزم، هدفکاهش خطر ریسک، تدارك زیرساخت
ه منظور هاي خالقانه بیشتر بنونی، سیاستهاي کپذیري بیشتر در روشمحیطی، انعطافهاي زیستتجمیع اراضی، کاهش آلودگی

). اگرچه Adair et al., 1999; McGreal et al., 2000باشد (هاي بازار میبرخورد با تغییرات شرایط بازار و دسترسی به داده
نها و یا ات آتحقیقات زیادي در ارتباط با برخورد سازندگان شده است اما در مقابل در خصوص دیدگاه خانوارها، مکانیسم تصمیم

اعی توسعه اجتم -هایی که به آسانی قابل پذیرش هستند، تحقیقات کمتري وجود دارد. اثرات اقتصاديچگونگی ترویج سیاست
اي مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وجود، این مطالعات، نقش خانوارها در مکانیسم مربوط مجدد بر خانوارها نیز به طور گسترده

و تأثیرات آنها بر نتایج فرآیندهاي توسعه مجدد، نادیده انگاشته شده است. اگرچه این فرآیندها به وسیله اثرات  به توسعه مجدد
ها) و بازیگران غیرسیاسی (همچون هاي مرکزي و محلی و سایر سازمانمتقابل بین خانوارها، بازیگران سیاسی (همچون دولت

هاي مختلف در تحقیقات به روشنی موجود ت موجود، نحوه پاسخ خانوارها به سیاستگیرد اما در ادبیاسازندگان و غیره) شکل می
وجب د شهري، مکنند تا توسعه مجداند و سعی میهاي توسعه مجدد شهري شناخته شدههاي محلی در زمینه پروژهباشد. قدرتنمی

محلی، توانایی کمی در توسعه اقتصاد محلی دارند، هاي کند که قدرتبه این موضوع اشاره می) 1996توسعه اقتصادي گردد. جونز (
ها و خرید اجباري به منظور تنظیم بازار امالك را در وساز، تأمین زیرساختهایی همچون کنترل ساختها، قدرتاگرچه این دولت

هاي محلی را قادر سازد، تا به ایجاد تواند قدرتنویسد، توسعه مجدد میمی )1985هانتر ( دست خود دارند. عالوه بر این، چنانچه
  باشد.هاي کمتر میاشتغال در زمینه ساخت و ساز بپردازد که این مشاغل مناسب افراد بیکار و افراد با مهارت

                                                        
1. A total of 222 projects have been planned with 267,840 housing units; construction of 75,473 units has been started and 
51,246 of them have been completed and allocated for habitation to the right-holders in Turkey by the ‘Urban Transformation 
Projects’ by the Housing Development Administration (HDA) according to HDA records; the number of units produced by 
redevelopment through market processes is not a collected statistic in Turkey. 
2. Urban Transformation Projects 
3. Non-Finance Based Instruments 



 

 33 

  نشین آنکاراحاشیه هايهنمونه موردي: محل؛ هاي جایگزین براي توسعه مجدد شهريراهبرد

کز دارد. نهادهاي اقتصادي براي توسعه مجدد شهري تمر 1گذاري نهادهاي اقتصاديها، بر عدم سرمایهبخش دیگري از تئوري
هاي اقتصادي را افزایش و عملکرد ، هزینه معامالت را کاهش داده و در نتیجه فعالیت(نهادها) اند که آنهابر این تفکر قرار گرفته

 »قواعد بازي« ). در ادبیات نهادهاي اقتصادي، نهادها به عنوانCoase, 1960; Williamson, 1974بخشد (آنها را بهبود می
 3ها، جایی که نهادها به سادگی سازمان2هاي دولتی قدیمی). این تعریف، متفاوت از دیدگاه ادارهNorth, 1990شوند (شناخته می

ها به جز هزینه تولیدات کالبدي همچون هزینه اطالعات، توافقات، هاي معامالت  در برگیرنده تمام هزینهشناخته شده است. هزینه
). اگرچه تعداد روزافزون مطالعات Coase, 1937; Cheung, 1969; Bardhan, 1989باشد (اي قرارداد مینظارت، هماهنگی و اجر

 ;Ball, 1986, 1998; Healey, 1992( هاي نهادي براي درك چگونگی ایجاد و استفاده از محیطنظري و تجربی، از روش

Healey & Barrett, 1990; Kauko, 2004; Keogh & D’Arcy, 1999; Leitmann & Baharoglu, 1998; Savitch, 
ود، شهاي نهادي، که به صورت خاص در تحقیقات تجربی توسعه شهري به کار برده میکنند اما اتخاذ روش، حمایت می)1988

  محدود شده است.
هاي نهادي اده از روشگیري از ادبیات رفتاري و نهادي، تحقیق حاضر به تنظیم مجدد نظریه پایه هزینه معامالت با استفبا بهره

پردازد. بر این اساس، گذاري در مناطق توسعه مجدد شهري میهاي مختلف در خصوص عدم سرمایهبه منظور مطالعه سیاست
توانند ترویج توسعه مجدد شهري را که در محالت هاي محلی میباشد: قدرتها در این تحقیق به دنبال موارد زیر میاغلب فرضیه
شده با تغییر در قواعد بازي مجدداً به ارمغان آورند که در نهایت منجر به پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي و کالبدي بهتر نادیده گرفته 
باشد که منجر به کاهش هزینه ریزي کاربري اراضی و ایجاد نهادهاي جدید ممکن میشود. این تغییر از طریق برنامهدر محله می

لبه گذاري و غتوان به جذب بخش خصوصی براي سرمایهی با ایجاد اثرات جانبی مثبت میمعامالت، کاهش خطر ریسک و از طرف
مورد بررسی قرار گرفته  5اقدام نمود. در نمونه مورد مطالعه یکی از رویکردهاي توسعه مجدد در شهر سنتپ 4کانمال مقاومتبر 

  است.

  پژوهشطرح و روش . 2
 

 انتخاب سنتپ  

الخصوص در قالب توسعه مجدد بوده است. این مطالعه بر پروژه سنتپ در دهه اخیر، شهر آنکارا، شاهد رشد ساخت و ساز علی
هاي مختلف فائق آید، تمرکز دارد. محله مورد نظر پس از گذراندن یک تالش ناقص، شاهد اي که توانست بر چالشبه عنوان پروژه

هاي بهبود و توسعه طرح«و در قالب  1980. نخسیتین تالش براي توسعه مجدد در اواخر سال باشدتوسعه مجدد براي بار دوم می
هاي موجود تا سال درصد از ساختمان 15تا  10با توجه به آمار و ارقام منتشر شده توسط شهرداري، تنها  7صورت پذیرفت. 6»مجدد
، 8، شهرداري بر آن شد تا یک طرح توسعه جدید2004سال قرار گرفتند. پس از حدود بیست سال، در  توسعه مجدد مورد 2000

 دهنده تغییرات اخیر در بازار امالك ملیهاي توسعه مجدد گذشته و همچنین نشانایجاد نماید که این طرح بیانگر ناکارآمدي طرح
                                                        
1. Institutional Economics 
2. Traditional Public Administration 
3. Organizations 
4. Landowner Interia 
5. Sentepe 
6. Improvement and Redevelopment Plans 
7. The first improvement and redevelopment plans were prepared for S entepe between 1986 and 1989 in a number of phases 
(Yenimahalle Municipality Explanation Report, 2004). 
8. Unlike the previous ‘Redevelopment Plans’ prepared according to Law Numbered 2981 (Building Amnesty Law), this 
‘Development Plan’ was prepared according to the requirements of Law Numbered 3194 (Development Law). 
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 د. عالوه بر این، انتخاب اینگردد تا مقایسه و ارزیابی هر دو استراتژي میسر شوموجب می باشد. این تالش دو الیهو محلی می
سازد، با توجه به اینکه توسعه مجدد شهري از مورد، امکان مطالعه در خصوص انواع خانوارهاي مختلف در یک منطقه را فراهم می

نشینی است که مساکن آنها به ادامه یافته است. نمونه موردي منتخب، به طور خاص در برگیرنده خانوارهاي حاشیه 2005سال 
دي در معرض بازسازي قرار خواهد گرفت و همینطور شامل خانوارهایی است که تمایل به توسعه مجدد ندارند و خانوارهایی که زو

اي است ها در سطح محدوده، نیازمند مقایسهباشد. نتایج بررسیاند و همچنین خریداران آینده میدر مناطق توسعه مجدد قرار گرفته
گر نیز توان آن  را به نواحی دیباشد یا اینکه میج به دست آمده تنها منحصر به محله مورد مطالعه میتا مشخص نماید که آیا نتای

 1هاي به دست آمده از محله سنتپ در چارچوب مقایسه، به بررسی مشابه در محله دیکمن غربیتعمیم داد. به منظور ارزیابی یافته
رخ داده  19802و توسعه مجدد در اواخر سال  هاي بهبودهاي توسعه مجدد به واسطه طرحپرداخته شد. در این محدوده نیز تالش

ها انجام شده است. عالوه بر این دو هاي توسعه شهرداري منطقه این تالشبه واسطه طرح 1995است و پس از آن در سال 
پروژه توسعه و دگرگونی شهري جاده کالداگ «رگ آنکارا، پروژه جدیدي را تحت عنوان ، شهرداري شهر بز2005محدوده، در سال 

نشین و کل به تصویب رساند. این محدوده در برگیرنده منطقه وسیع و سبز پارك کالداگ، اراضی بایر، اراضی منطقه حاشیه 3»قونیه
د. این پروژه به دلیل وجود اختالفات حقوقی بین رسهکتار می 320باشد که مساحت آن در مجموع به غربی میمحله دیکمن

دولت، مجدداً به تصویب رسید. از آنجایی که  هیئتبا تصمیم اعضاي  2010مقامات نتوانست اجرا شود اما با این وجود در سال 
  آغاز گردیده، در این تحقیق از آن استفاده نشده است. 2013اجراي این پروژه در سال 

 هاآوري دادهجمع  

خصوص نمونه مورد مطالعه، منابع اطالعات اصلی، شامل اطالعات خانوارها، مصاحبه با سازندگان مسکن و پیگیري مجوز در 
آوري گردید که این اطالعات جمع 2007دسامبر در سال  30تا  25باشد. اطالعات خانوارها در بین روزهاي وساز در محله میساخت

با سازندگان مساکن در خصوص  4نیمه ساختارمندباشد. پنج مصاحبه نوار در دیکمن غربی میخا 59خانوار در سنتپ و  160مربوط به 
با مقامات شهرداري، نمایندگان شهرداري  5بازهاي ها، مصاحبهتوسعه مجدد شهري در سنتپ صورت پذیرفت. عالوه بر این مصاحبه

ساز نیز از شهرداري اخذ شده وهاي مجوز ساختشد. داده هاي امالك و مستغالت و مدیران امالك مسکن انجام، آژانس6محلهدر 
  شده است. روزرسانیهب 2012و  2010هاي بوده و در سال 2007است که مربوط به دسامبر 

 انتخاب نمونه  

خانه سکنی  800و  7آپارتمان جدید 25نشینی که قبالً مالک اراضی بودند در حدود در سنتپ، خانوارهاي حاشیه 2007تا سال 
ساکن نشینان در منشین وجود دارند که حاشینهنشین و هم ساکنان آپارتمانگزیدند. در منطقه مورد مطالعه، هم ساکنان حاشیه

                                                        
1. West Dikmen 
2. The selected area within the Dikmen Neighborhood falls within the scope of the Improvement Planning Zones as defined in 
accordance with Law Numbered 2805 (Amnesty Law issued in 1983). Between 1987 and 1988, improvement plans were 
prepared for the entire area according to the Law Numbered 2981. 
3. Konya Road-Caldag 
4. Semi-Structure 
5. Open-Ended 
6. Mukhtars: The elected head of a neighborhood within a city. A neighborhood is not a unit of local government 
(municipalities) in the Turkish administrative system but the smallest elected unit of the central government at the local level. 
7. An ‘apartment building’ in the Turkish context refers to multi-story, multi-family housing buildings comprised of 
independent privately owned apartment units or flats. Regulated by the Flat Ownership Law (Numbered 634) enacted in 1965, 
flat ownership is defined as the right to own independent housing units of the entire property, determined with the ‘share on 
land’ and households have the ‘right to use’ in the common places and facilities. 
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نشینان در مساکن بازسازي شده ساکن هستند. این تنوع فرصتی براي درك نظرات ساکنان و اثرات قبل و فرسوده خود و آپارتمان
رد. عالوه بر این در مناطق مسکونی، هم مستأجران و هم ساکنان حضور دارند، از این رو فرصت آوبعد از دگرگونی را فراهم می

دیگري براي بررسی نوع تصرف مسکن این ساکنان ایجاد شده است. براي در نظر گرفتن انواع خانوارهاي مختلف، مطالعات میدانی 
نشان داده شده  1). چنانچه در جدول شماره 1انجام گرفت (جدول باشد، بر اساس یک طرح نمونه که شامل تمام انواع خانوارها می

) صاحبان اولیه یا خانوارهایی که 1کنند در دو در دسته قابل تقسیم هستند: است، خانوارهایی که در سنتپ در آپارتمان زندگی می
؛ و، به دارنگان حق تبدیل شده است)اند (به عنوان مثال مالکان غیرقانونی سابق که از طریق عفدر طی توسعه مجدد ساکن شده

اند. در دیکمن غربی با توجه به اینکه توسعه ) خریداران جدید و خانوارهایی که مسکن خود را بعد از توسعه مجدد خریداري نموده2
ه تقسیم و دستگیرد این ساکنان نیز به دها، مورد مطالعه میدانی قرار میمجدد تقریباً تکمیل شده است، تنها ساکنان آپارتمان

  ) خریداران جدید.2) ساکنان اولیه، 1شوند: می
  

  آوري اطالعات در سنتپبندي خانوارها براي جمعدسته. 1 جدول

  سهم  فراوانی  انواع خانوارها
  8/18  30  مالکان مساکن غیرقانونی

  3/6  10  مستأجران مساکن غیرقانونی
  25  40  هاي توسعه مجددتوسط طرح 2005 هاي بازسازي شده قبل از سالمالکان اولیه آپارتمان

  3/6  10  هاي توسعه مجددتوسط طرح 2005هاي بازسازي شده قبل از سال خریداران بعدي آپارتمان
  3/6  10  هاي توسعه مجددتوسط طرح 2005هاي بازسازي شده قبل از سال مستأجران آپارتمان

  STP 40  25توسط  2005هاي بازسازي شده بعد از سال مالکان اولیه آپارتمان
  STP  10  3/6توسط  2005هاي بازسازي شده بعد از سال خریداران بعدي آپارتمان

  STP  10  63توسط  2005هاي بازسازي شده بعد از سال مستأجران آپارتمان
  100  160  مجموع

  
  غربیآوري اطالعات در دیکمنجمعبندي خانوارها براي دسته. 2 جدول

  سهم  فراوانی  انواع خانوارها
  3/76  45  هاي بازسازي شدهمالکان اولیه آپارتمان

  7/23  14  هاي بازسازي شدهخریداران بعدي آپارتمان
  100  59  مجموع

 هاها و محدودیتپتانسیل  

گردد بندي موجب میتوسعه مجدد انجام شد. این زمانمطالعات میدانی در سطح محله سنتپ، در یک دوره کوتاه مدت از فرآیند 
دسترسی  اند،هاي فرسوده و هم به ساکنان جدید که پس از بازسازي نسبت به خرید مسکن اقدام نمودهتا هم به ساکنان ساختمان

ان اولیه و ها، ساکنپارتمانهاي فرسوده و ساکنان آیافت. بنابراین مطالعات میدانی دربرگیرنده مالکان و مستأجران، ساکنان خانه
الذکر خانوارهایی را که در طی فرآیند توسعه مجدد به طور باشد. این در حالی است که مطالعات میدانی فوقخریداران جدید می

 ی حذفشود. این گروه از خانوارها ناچاراً از مطالعه میداناند را شامل نمیکلی از محدوده مورد مطالعه به جاي دیگري منتقل شده
  باشد.پذیر نمیهاي موجود، ردیابی این خانوارها امکاناند چراکه با استفاده از دادهشده



 

 

 1397ماه ردیبهشتا |47شماره  |همنسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

36 

  هاي موردينمونه. 3
 1باشد. چنانچه در شکل شماره می 1محلهموقعیت قرارگیري سنتپ در بخش شمالی شهر آنکارا و در محدوده شهرداري ینی

اي در ارتفاع اي تپهکیلومتري شمال مرکز شهر واقع شده است. محدوده پروژه در منطقه 12نشان داده شده، محله سنتپ تقریباً در 
هاي انساختم ها همچونباشد. قبل از توسعه مجدد در سنتپ، ساختمانهایی مواجه بود، میباال که همواره براي توسعه خود با چالش

لی، به هاي قبهاي کافی بوده است. براساس طرحنشین نبوده بلکه به صورت یک طبقه همراه با باغ و زیرساختمناطق حاشیه
هاي چهار طبقه با کاربري مختلط بر روي اراضی مساکن فرسوده وسیله توسعه مجدد، در دو راستاي تجاري محله اولیه، آپارتمان

ها عموماً در طبقه همکف خود در برگیرنده واحد تجاري و سایر تجهیزات بودند. محدوده پروژه ساختمان قدیمی ساخته شد. این
هزار مسکن  14باشد. براساس طرح، هزار نفر می 160بینی شده براي آن هکتار  و جمعیت پیش 425سنتپ داراي مساحت 

، مابین جاده قونیه 2غربی، در محدوده شهرداري کانکایایکمنهزار مسکن جدید ایجاد خواهد شد. محله د 35غیرقانونی تخریب و 
در شمال قرار گرفته است. این محدوده از مساحتی  4»بلقت«و  3»ستین امک«از سمت غرب، خیابان دیکمن از سمت شرق، بلوار 

 9به مرکز تجاري شهر (غربی به خاطر نزدیکی نفر برخوردار است. دیکمن 71200بینی شده هکتار و جمعیت پیش 224برابر با 
نماید. در حال حاضر توسعه مجدد شهري ه) و وجود قشر با درآمد متوسط، سازندگان زیادي را به سمت خود جذب میلکیلومتر فاص

  در این محدوده، تقریباً تکمیل شده است.
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
کل   تپ و          1شـــ ن یت ســـ ع ق مو  .

 غربی در آنکارادیکمن

  
  
  
  
  
  

  
  پروژه دگرگونی سنتپمرزها و مراحل . 2 شکل

                                                        
1. Yenimahalle 
2. Cankaya 
3. Cetin Emec 
4. Balgat 
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  غربیهاي سنتپ و دیکمنچالش. 3-1

هاي نشین دارد. در حالی که محله مورد نظر برخوردار از زیرساختهاي حاشیهاي با سایر سکونتگاههاي مشابهسنتپ نیز چالش
ی ند. عالوه بر این امکانات فرهنگاها به مرکز شهر، اشباع شدههاي موجود به دلیل کمبود شبکه راهباشد، راهبرق، آب و فاضالب می

باشد. استفاده از وسایل گرمایی ذغالی در محدوده، آلودگی شدید هوا را منجر شده است. همچنین تعدادي و اجتماعی نیز ناکافی می
اند که گرفتهها قرار ها در مجاورت برخی از خانهکند، این فرستندهفرستنده تلویزیونی در محله وجود دارد که شهر را تغذیه می

هایی که پیش از این بازسازي هاي غیرقانونی و هم ساختمانکند. هم ساختمانهایی را در خصوص سالمت جامعه ایجاد مینگرانی
  ). 3اند، از کیفیت پایینی برخوردارند (شکل شده

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  . مساکن غیرقانونی بدون تغییر و تحول در محله سنتپ3شکل 

  
اي از محله بازسازي شد. به استثناي چند ساختمان ، تنها ذره1989تا  1986هاي اجرایی بازسازي، در بین سالهاي با وجود طرح

 هايموجود در مسیر راه اصلی، بخش غالب محدوده به صورت مساکن غیرقانونی باقی ماند. اما با این وجود، برخی ساماندهی
  انست.هاي توسعه مجدد دتوان نتیجه طرحزیربنایی را می

هاي توسعه مجدد قبلی بود. از این رو مقامات محلی به فکر هاي طرحمحله، تجزیه و تحلیل کاستیاولین اقدام شهرداري ینی
 Municipality of Yenimahalle STPهاي ساماندهی افتادند (طرح تهیه یک مطالعه در خصوص شناسایی عوامل شکست

Explanation Report, 2004ور به موارد زیر اشاره دارد:). مطالعه مذک  
  درصد از مساکن غیرقانونی موجود، بازسازي شدند. 15تا  10تنها 

 نمود که براي خانوارهاي بزرگ نامناسب بود. این هاي توسعه مجدد به ایجاد قطعاتی با ابعاد بسیار کوچک اقدام میطرح
 موضوع به هیچ عنوان مورد پسند ساکنان محدوده نبود.

 راي جذب توسعه از پتانسیل خاصی برخوردار بود چرا که این محدوده در نزدیکی مرکز شهر واقع شده و محله سنتپ ب
 شد.هاي جدید میگذاريباشد. اما ایجاد قطعات کوچک در محدوده، مانع از سرمایههاي مجاور آن توسعه یافته میمحله

 کننده سایر طبقاتباشد در حالی که این امکانات جذباین محدوده هنوز هم فاقد امکانات تجاري، فرهنگی و آموزشی می 
 هاي دیگر شهر است.اجتماعی و سایر خانوارها از بخش

  با توجه به ناکافی بودن فضاهاي سبز پیشنهادي،  نواحی تجاري و امکانات اجتماعی، تقاضاي مسکن و ارزش اراضی نیز
 رو به رکود رفت.
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 شود.هاي پیشنهادي میراههاي جغرافیایی مانع از ساخت محدودیت 

، هاي اجتماعیهاي بهبود و توسعه مجدد قبل، قادر به ایجاد نتایج مطلوب نبودند. عالوه بر این، محدودیتطور کلی طرحبه
نها آشد. در برخی موارد، سازندگان از ساکنان و یا وابستگان گذاري سازندگان و خانوار میاقتصادي، مالی و تکنیکی مانع از سرمایه

ه، پردازند. در نتیجبودند و در اغلب موارد این سازندگان بدون هرگونه آموزش و یا سابقه در صنعت ساخت و ساز به این کار می
بسیاري از ساختارهاي تکمیل شده از طراحی بسیار ضعیفی برخوردار بوده و تنها تعداد بسیار کمی از معیارهاي استاندارد ساخت و 

شده است. مطالعه شهرداري که پیش از این به آن اشاره شد، شروعی براي ایجاد روشی جدید در توسعه مجدد ساز در آنها رعایت 
  رود.شمار میدر سنتپ به

 1987هاي هاي بهبود و توسعه مجدد در سالغربی در درجه اول به ساختار دوگانه طرحمشکالت توسعه مجدد شهري دیکمن
و براي برخی قطعات  هاي ساختمانیقبلی این محدوده، حقوق ساخت و ساز براي برخی بلوك هايگردد. در طرحمی باز 1988تا 

تمانی با تنگنا هاي ساخشد. در نتیجه،  توسعه در برخی مناطق با توجه به مشکالت در دستیابی به توافق در مقیاس بلوكتأمین می
ها وسعهنماید، از جمله این توسازها تصویري نازیبا از شهر ایجاد میمواجه بود. عالوه بر این، تراکم باال و کیفیت پایین در ساخت

  شود، اشاره نمود.که به طور مستقیم به جاده قونیه متصل می 5توان محدوده واقع در ورودي شهر و در امتداد بلوار موالنامی

  غربیهاي توسعه جایگرین توسط شهرداري براي محله سنتپ و دیکمناستراتژي. 3-2

هاي محلی، اجراي پروژه دگرگونی شهري سنتپ را آغاز نمودند تا به این ترتیب اهداف توسعه مجدد در قدرت 2005سال در 
نامیده شد که در بخش دیگر تحت عنوان  »پروژه دگرگونی شهري«طول دو دهه اخیر به واقعیت بپیوندد. این پروژه تحت عنوان 

اي آن توسط مدل طرح بهبود و توسعه مجدد وان طرح توسعه بوده که تصویب اصول پایههاي بازاریابی اما قانوناً به عناستراتژي
دد که گرهاي محلی آماده میخود با توجه به فرآیند بازار براساس یک طرح آماده توسط قدرتگیرد: توسعه مجدد خودبهصورت می

  نامند.می 6به اصطالح آن را مکانیسم بساز بفروش
  باشد:هاي وابسته به آن شامل موارد زیر میو استراتژيپیشنهاد توسعه مجدد 

 ریزي و کاربري اراضیتغییر در تصمیمات برنامه 

باشد. مقررات شهري ترکیه ملزم می »طرح بهبود و توسعه مجدد«به جاي  »طرح توسعه«سازي اولین تصمیم شهرداري، آماده
انعطاف بیشتري   8وسازدر اولویت باشند و در بازتخصیص حقوق ساخت 7تکنیکی، استانداردهاي اجتماعی و کند تا در توسعه مجددمی

تمانی به هاي ساخها و الگوي بلوكو تحلیل صورت گرفته توسط شهرداري، در طرح جدید، شبکه راه ایجاد نمایند. به دنبال تجزیه
فق براي ساخت یک بلوك ساختمانی به دست آید، تر، مجدداً طراحی شدند. عالوه بر این، چنانچه توامنظور ایجاد قطعات بزرگ

  یزي شده است.رشود. این تغییر به منظور تشویق توسعه مجدد با افزایش تراکم مسکونی، برنامهوساز نیز تأمین میحقوق ساخت
                                                        
5. Mevlana Boulevard 
6. Build-and-Sell: In the build-and-sell mechanism, the developer enjoys the benefit of minimizing the required start-up capital 
because they do not have to pay for land in advance. The build-and-sell type of housing production method is based on a type 
of contract between landlord and developer. This contract provides the landowner a share between 30% and 60% of the newly 
constructed building as the price for the land. This share varies according to the location of the land (Tekeli, 1982). The units 
that are not the landowner’s shares are sold after construction at the market price. 
7. For instance, 10 m2 green area per person as required by Development Law should be fulfilled when adopting a Development 
Plan but was lacking in the redevelopment plans of the neighborhood. By Law Numbered 2981, ‘Improvement and 
Redevelopment Plans’ were exempted from the conditions and standards of the Development Law (Law Numbered 3194). 
8. For instance, improvement and redevelopment plans could offer a maximum of up to 4 story construction rights. However, 
in some areas, higher building rights are needed to generate a satisfactory surplus for house-builders and residents. 
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 هاي معامالتبه حداقل رساندن هزینه 

شود. این پیامد سازندگان بخش خصوصی میهاي معامالت بوده که موجب جذب استراتژي دیگر، به حداقل رساندن هزینه
ها معاف گردند و یا مقدار کمتري شود که فرآیند اخذ مجوز براي سازندگان، تسهیل شود، از پرداخت برخی هزینهزمانی ممکن می

  بپردازند و ارتباطات بین احزاب، بهبود یابد.

 ایجاد اثرات جانبی مثبت 

ژي ممکن شود. این استراتهاي شاخص بوده که به اثرات جانبی مثبت منتج میگذاريهاي مورد تأکید، سرمایهیکی از استراتژي
  هاي بزرگ شهري باشد.هایی همچون ایجاد پاركاست دربرگیرنده پروژه

 ایجاد مشارکت فعال 

حال،  ها، استفاده نکرده است. اما با ایناگرچه شهرداري از مدل مشارکت کامل همچون مشارکت ساکنان در فرآیند طرح
هاي قبل بهبود یافته است. به عنوان مثال، برگزاري تعدادي جلسات غیررسمی با ریزيمشارکت بخش عمومی نسبت به برنامه

  باشند.حضور ساکنان و نمایندگان محالت بین مالکان و سازندگان، از آن جمله می

 بازاریابی پروژه 

ی شود (همچون پروژه بهبود و دگرگونرسمی توسط شهرداري اعالم می ریزي براي تهیه طرح توسعه محله، به طورفعالیت برنامه
رگونی هاي دگشهري سنتپ) این اعالن در نظر گیرنده تمایالت سازندگان بخش خصوصی به منظور درك پر سودتر بودن پروژه

  باشد.هاي توسعه مجدد شهري میشهري نسبت به پروژه

 هاعرضه و تضمین زیرساخت 

هاي اجتماعی و تکنیکی به وسیله اجراي طرح توسعه به جاي طرح بهبود و ت به عرضه بیشتر زیرساختمقامات محلی، نسب
 هاي اجتماعی، فرهنگی، درمانی وتوسعه مجدد، تعهد دارند. این طرح در برگیرنده سرانه بیشتري براي فضاهاي سبز و زیرساخت

ري گذاران بیشترود که سرمایهها، این انتظار میاالتر براي زیرساختباشد. با رعایت استانداردهاي بآموزشی به ازاي هر فرد می
  براي محدوده جذب شوند.

ط هاي ایجاد شده توسها و محدودیتاز طریق این شش استراتژي، شهرداري درصدد تغییر قواعد بازي برآمد و به تغییر مشوق
ن معمول براي کاهش هزینه معامالت (به وسیله تسهیل فرآیند محیطی پرداخت. در واقع این ارگان به تغییر قوانینهادهاي زیست

هاي اخذ مجوز)، افزایش جریان اطالعات (به وسیله بهبود گذاران و سازندگان و پیشنهاد معافیت از برخی هزینهتوسعه براي سرمایه
ارك مثبت (به وسیله طراحی و ایجاد پ ریزي مشارکتی)، ایجاد اثرات جانبیهاي مختلف و  اتخاذ رویکرد برنامهارتباطات بین بخش

هاي اجتماعی و فرهنگی) و ها (به وسیله فضاهاي سبز، زیرساختشهري با مقیاس بزرگ) و تأمین و تضمین حداقل زیرساخت
ریزي شهري و کاربري اراضی (به وسیله تهیه یک طرح توسعه جدید، افزایش حقوق عالوه بر آن به تغییر در تصمیمات برنامه

گذاري، توان به کاهش میزان خطر سرمایهها) پرداخت. از دیگر ابزارهاي غیرمالی میوساز و طراحی مجدد شبکه راهساخت
پذیري ها، انعطافسازي سیاستهاي بخش خصوصی و مقررات تجاري و بازرگانی، شفافها، براساس اولویتگذاري طرحهدف

در برخورد با تغییر شرایط بازار و دسترسی به اطالعات بازار که به طور موثر  هاي نوینهاي موجود، اتخاذ سیاستبیشتر در شیوه
  رود، اشاره نمود.توسط شهرداري به کار نمی
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کند. بایستی به این موضوع اشاره کرد که سنتپ در مقایسه با دهه قبل، در حال حاضر تغییرات اقتصادي و کالبدي را تجربه می
که در دو کیلومتري مرز جنوبی سنتپ واقع شده، ساخته شده است. محله کشیورن نیز یکی  9رنمرکز خرید جدیدي در محله کشیو

وزیر ترکیه به ، خانه نخست2003باشد. در سال ) می10هاي دگرگونی شهري (تحت عنوان پروژه ورودي شمالی شهر آنکارااز پروژه
ها در منطقه گردید. در نتیجه محالت براي زیرساخت گذاريمحله کشیورن منتقل شد که این موضوع موجب تسریع در سرمایه

ها هاي قبل پیدا کردند. به طور کلی این پروژهاي رشد نمودند و طبقه اجتماعی باالتري نسبت به دورهشمال آنکارا به طور فزاینده
هاي دولت ). ترکیب حمایتOzdemirli, 2012برد (گذاري در سنتپ را باال میتصویر ذهنی را بهبود بخشیده و پتانسیل سرمایه

هاي دگرگونی شهري شده است. این موضوع روشن است گذاري در پروژههاي قانونی جدید براي سازندگان، موجب سرمایهو مشوق
باشد. با این وجود، محله سنتپ همچنان با کمبود شبکه معابر و تر از گذشته میکه توسعه مجدد شهري در حال حاضر پرمنفعت

  ونقل، جهت دسترسی به مرکز شهر و نواحی تجاري بزرگ مواجه است.حملخدمات 
در حال حاضر، توسعه مجدد در محله سنتپ در حال پیشروي است. این منطقه به تدریج و به صورت قطعه به قطعه تغییر یافته 

ه صورت همزمان در یک خیابان و هاي آپارتمانی بازسازي شده اغلب بهاي غیرقانونی و هم بلوكاست. در نتیجه، هم سکونتگاه
  یا در یک بلوك وجود دارند.
برد. غربی، در مقایسه با سنتپ بسیار آسانتر بوده و در حال حاضر محله از مزایاي موقعیتی خود لذت میتوسعه مجدد در دیکمن

محالت در حال ظهور جدید و  وکار وباشد اما به نواحی تجاري و کسبغربی در مقایسه با سنتپ از مرکز شهر دورتر میدیکمن
برد هاي اقتصادي و اشتغال در شرایط بهتري به سر میغربی به لحاظ فعالیتمعتبر نزدیکتر است. عالوه بر این، محله دیکمن

ها، دفتر مرکزي احزاب چراکه این محله در برگیرنده اماکنی همچون صنایع غذایی و نساجی، راسته تجاري، انبارها، نمایشگاه
 هاياند. تغییرات عمده در طرحها بوده که در طول پروژه توسعه مجدد و بعد از آن در حال فعالیت بودهی، رستوران، مغازهسیاس

هاي ساختمانی، که این تغییر مشکل توسعه در سطح ، افزایش حقوق توسعه و افزایش سطح بلوك1995توسعه اخیر در سال 
ها را حل نمود. با تقاضاهاي ثبت شده در این مکان، این مقررات به شدت میان گروهها و سختی دستیابی به توافق در ساختمان

  هاي توسعه مجدد شهري در این منطقه را ارتقا داد.فعالیت

  تحلیل تجربیونتایج تجزیه. 4

گان و سازند هاي توسعه مجدد و بر روي تصمیمات و دركهاي شهرداري را بر روي فعالیتاین تحلیل تجربی اثرات استراتژي
نماید. این مطالعه نشان داد که مقامات محلی، هدف خود مبنی بر تسریع بخشی به توسعه مجدد پس از دو دهه مالکان بررسی می

). در مقایسه با سایر شهرها و کشورها، این توسعه مجدد از طریق مدل پروژه دگرگونی به دست 4شکل کاستی را تکمیل نمودند (
، حدود 2007هاي سازمانی تحقق یافته است. در اواخر سال اي از استراتژيک طرح توسعه کامل و مجموعهنیامده بلکه توسط ی

 85، 2012خانه) افزایش یافت. در سال  8659مجوز ( 403این شاخص به  2010مجوز ساخت مورد تأیید قرار گرفت. در سال  151
                                                        
9. Kecioren District 
10. The Northern Entrance of the Ankara Urban Transformation Project is a unique project in the urban redevelopment history 
of Turkey. It was implemented through Law Numbered 5104 named as Law of Urban Transformation Project for the Northern 
Entrance of Ankara, issued in 2004 as a special law aimed at regulating unauthorized settlements. Local authorities touted the 
project as means to improve the image of Ankara given that it is the gateway into the city from the Esenbog ˘a Airport. In the 
rationale of Law Numbered 5104, the aim of the law is defined as improving the physical condition of areas to improve the 
overall quality of life in the Northern Entrance of Ankara. HDA and the Greater Municipality of Ankara were authorized by 
the law to prepare urban design projects, create application procedures for construction, and construct housing and 
infrastructure. The project spans 16 million square meters and will involve the demolition of 6500 gecekondus and the new 
construction of 10,500 units when completed. 
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محله، مورد بازسازي قرار گرفت. عالوه بر این، چنانچه ت شهرداري ینینشین طبق اقداماهاي غیرقانونی و حاشیهدرصد از ساختمان
در مطالعات میدانی مربوط به خانوارها روشن گشت، به میزان قابل توجهی به حمایت از توسعه مجدد پرداختند. به طور خاص، 

دهند ان میها، نشتمایل دارند. این یافته نشین محدوده به این موضوع اشاره داشتند که به توسعه مجدددرصد از مالکان حاشیه 7/86
هاي یابد. به طور مشابه، طرح تجدید نظر توسعه در لبه غربی دیکمن، بر چالشهاي محله ادامه میکه توسعه مجدد در دیگر بخش

  ).5 کلت (شهاي ساختمان فائق آمده، بنابراین، این منطقه تقریباً به طور کامل توسعه مجدد یافته استوسعه در سطح بلوك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي بزرگ مقیاس در سنتپساختمان؛ چپ: هاي تغییر یافته در سنتپخیابان متشکل از ساختمانراست: . 4 شکل
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي توسعه مجدد یافته در دیکمنبرخی از ساختمان .5 شکل

  
هاي انهرفتند و قادر به تملک خها، که قبالً به عنوان مالکان غیرقانونی به شمار میدر مطالعات میدانی، از مالکان اولیه آپارتمان

درصد رسیدن  78ال، ؤدر پاسخ به این س 12نبودند، پرسیده شد که چرا تمایل به توسعه مجدد داشتند. STP11بازسازي شده براساس 
است  مندتر نمودن مساکن پیرامون بوده چراکه ممکنتمان را مد نظر داشتند. پاسخ غالب دیگر مبنی بر قاعدهبه کیفیت باالتر ساخ

نشینی که تمایل هاي غیرقانونی و حاشیه). از مالکان خانه3فرصتی براي به دست آوردن بیش از یک خانه به دست آورند (جدول 
                                                        
11. Squatters are defined as ‘right-holders’ due to the right of the possession of their gecekondu lands according to Amnesty 
Laws. Because the price of land increased with the plan, given that the construction rights increased and the area has the 
potential to become a higher quality living environment, the house builders might offer a new dwelling as compensation for 
the land with no additional payment required from the gecekondu owners. Depending on the size and location of the land, they 
might even obtain more than one new dwelling. 
12. They were allowed to choose more than one reason in the questionnaire. 
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آنها به توسعه مجدد پرسیده شد. دالیل آنها تا حد زیادي مسائل مادي مربوط به  هاي خود نداشتند علت عدم تمایلبه ارتقاي خانه
توانند از عهده نمی«دهندگان به این اشاره داشتند که درصد پاسخ 58هاي اجاره، تخریب و ساخت اشاره داشت. بیش از هزینه
و » یک شرایط مناسب با سازندگان به توافق برسیمما نتوانتسیم با «. پاسخ غالب دیگر مبنی بر این بود که »ها برآیندهزینه

). از مالکان اولیه نیز پرسیده شد چرا پیش از این 4(جدول  »دادندسازندگان نیز به دلیل کوچک بودن اراضی ما، تمایل نشان نمی«
ها به عنوان یک لیه به هزینهدرصد مالکان او 25نشین، هاي خود ننمودند. مشابه با مالکان حاشیهپروژه اقدام به ارتقاي ساختمان

). در حدود 5دهندگان نیز بر کمبودهاي مالی و عدم توافق با سازندگان تأکید داشتند (جدول عامل اصلی اشاره داشتند. سایر پاسخ
صد در 9). این در حالی است که 4دانستند (جدول نشین، اختالفات بین دارندگان حقوق را عامل اصلی میدرصد مالکان حاشیه 2

دهد که در مقایسه با گذشته، ساکنان ها نشان می). این یافته5اند (جدول از مالکان اولیه این اختالفات را علت عدم ارتقا اعالم نموده
  ها دارند.در حال حاضر موافقت بیشتري با این پروژه

  
  دالیل مالکان اولیه براي تغییر در مساکن غیرقانونی خود. 3 جدول
  دهندگاندرصد پاسخ  فراوانی  تغییر (مالکان اولیه)دالیل براي 

  8/78  63  هاي با کیفیت باالتربراي ایجاد آپارتمان
  3/51  41  هاي باقاعده در پیرامونایجاد ساختمان

  8/28  23  ایجاد فرصتی جهت برخورداري از بیش از یک مسکن
  3/16  13  ساختندهمسایگان موجود در یک قطعه یا قطعه مجاور متقاعد به این امر 

  5/12  10  ترس از تخریب اجباري در آینده
  100  80  مجموع

=دهندگان: ت داده شده باشد، متوسط تعداد پاسخسؤاالبیش از یک پاسخ ممکن است به  .  
  

 STPدالیل مالکان غیرقانونی براي عدم تغییر در مساکن غیرقانونی خود توسط . 4 جدول

  دهندگاندرصد پاسخ  فراوانی  (مالکان مساکن غیرقانونی)دالیل عدم تغییر 
  7/58  27  آیندها بر نمیاز عهده هزینه

  13  6  ما نتوانستیم با شرایط مناسب با سازندگان به توافق برسیم
  9/10  5  از زمانی که قطعات ما کوچک شدند، سازندگان تمایلی نشان ندادند

  5/6      3  غیرقانونی با کمبودهاي مالی مواجه شوندممکن است در صورت تخریب مساکن 
  3/4  2  دهند که در یک خانه مجزا در میان باغات زندگی کنندترجیح می
  2/2  1  توانند به تعداد مورد نیاز به مسکن دست یابندهاي چند خانوار، نمیبعد از تغییرات، خانواده

  2/2  1  اختالف با دیگر دارندگان حق در یک قطعه زمین
  2/2  1  سلب مالکیت از سوي شهرداري به منظور ایجاد فضاي سبز

  100  46  مجموع
=دهندگان: ت داده شده باشد، متوسط تعداد پاسخسؤاالبیش از یک پاسخ ممکن است به  .  

  
باشد. دهد که نگرش این سازندگان با خانوارها قابل مقایسه میهاي نیمه ساختارمند، با پنج سازنده ساختمان، نشان میمصاحبه

هاي فعلی هستند. هاي جدید در پروژهنبوده اما به دنبال کشف فرصت 1980ها به دنبال توسعه مجدد در اواخر شونده برخی مصاحبه
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هاي قبلی به دنبال قطعات کوچک بودند اند. براساس یک مصاحبه، طرحدنبال کرده 1980جدد را از سال سایر سازندگان، توسعه م
که براي بازسازي بسیار مشکل بودند. چنانچه پیش از این اشاره شد، کوچک بودن قطعات از جمله مشکالتی است که باعث 

 هاي سازنده تمایلی به آن نشان ندهند. گردد تا شرکتمی
  

 STPدالیل مالکان اولیه براي عدم تغییر در مساکن غیرقانونی خود قبل از پروژه . 5 جدول

  دهندگاندرصد پاسخ  فراوانی  دالیل عدم تغییر قبل از پروژه (مالکان اولیه)
  3/25  19  آیندها بر نمیاز عهده هزینه

  7/22  17  ممکن است در صورت تخریب مساکن غیرقانونی با کمبودهاي مالی مواجه شوند
  3/21  16  ما نتوانستیم با شرایط مناسب با سازندگان به توافق برسیم

  3/9  7  اختالف با دیگر دارندگان حق در یک قطعه زمین
  3/9  7  دهند که در یک خانه مجزا در میان باغات زندگی کنندترجیح می

  7/6  5  عدم اطالع از این حق یا فرصت
  4  3  عدم تمایل سازندگان

  3/1  1  براي ساخت آپارتمان مناسب نبودقطعه زمین 
  100  75  مجموع

=دهندگان: االت داده شده باشد، متوسط تعداد پاسخؤبیش از یک پاسخ ممکن است به س .  
  

کننده هاي توسعه مجدد قبلی سودآور نبودند، چراکه قطعات کوچک جذبتمام سازندگان به این نکته اشاره داشتند که طرح
هیچ انگیزه و  1980باشد. آنها همچنین به این موضوع اشاره داشتند که در طول سال خریداران با درآمد متوسط و درآمد باال نمی

هاي در پروژه اي کهها به تقدیر از حقوق توسعهتشویقی براي سازندگان بخش خصوصی وجود نداشته است. یکی از مصاحبه شونده
الوه بر این ذکر کرد که شش استراتژي شهرداري او را مسمم ساخت تا توسعه مجدد را به عهده گیرد. فعلی افزوده شده، پرداخت. ع

ند نمود. به طور کلی سازندگان به این امر اشاره داشتها را مطرح میگذاري بیشتر براي زیرساختاز طرفی این سازنده، نیاز به سرمایه
گیر ادارات اما آنها هاي وقتها و کاغذبازيد، همچون تأخیر در تأمین زیرساختکه آنها با شمار زیادي از مشکالت مواجه هستن

 هاي توسعهگذاري در پروژهدانند. سازندگان مورد مصاحبه شرح دادند که سرمایهگذاري در این کار را پرسود میهمچنان سرمایه
جدید نیست. همچنین آنها توضیح دادند  هاي توسعهروژهگذاري در پمجدد تا زمانی که داراي سود مشابه باشد، متفاوت از سرمایه

باشد، آنچه هاي توسعه مجدد هستند که این موضوع برهم زننده فرآیند بازار  میکه شاهد مداخله مستقیم بخش دولتی در فعالیت
قوقی ی به اختالفات حها و رسیدگهاي ساده، تأمین زیرساختکه بخش دولتی بیشترین ارزش را براي آن قائل است، شامل روش

هاي دولتی، است. به طور کلی سازندگان به دنبال تقویت برخوردهاي رفتاري هستند: همچون ابزارهاي غیرمالی که بیشتر از بودجه
  گذاري است.محرك بخش خصوصی براي سرمایه

ر حالی که در نظر گرفتن روشن است که شهرداري شاهد به جلو بردن اهداف خود در توسعه مجدد محله سنتپ بوده است. د
ان به وارددهد که تازهپیامدهاي کالبدي، اجتماعی واقتصادي توسعه مجدد، از نکات قابل اهمیت است. مطالعات میدانی نشان می

واردان، سطوح باالتري از شرایط محله و مالکان اولیه به لحاظ شرایط آموزشی و درآمدي خانوارها متفاوت هستند، در واقع تازه
درصد  14سال بوده که در حدود  2/9واردان (خریداران جدید) هاي تحصیل تازهکور را دارند. به عنوان مثال، متوسط تعداد سالمذ

باشد. متوسط سال می 1/8هاي تحصیل در بین مالکان اولیه بیش از این شاخص در میان مالکان اولیه است، متوسط تعداد سال
  باشد.درصد بیشتر از مالکان اولیه می 10یداران جدید، کل درآمد ماهیانه نیز در بین خر
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درصد نیز نزدیکی به  29درصد از خریداران جدید، علت خرید مسکن در این منطقه را قیمت آن ذکر نمودند و  35در سنتپ، 
ها نشان اند. این یافتهودهدرصد از خریداران جدید  مساکن سابق، در یک محله ب 55دوستان و وابستگان خود ، اعالم نمودند. تقریباً 

د. از بین کننواردان  از وضعیت اجتماعی اقتصادي مشابهی برخوردارند و با مالکان اولیه ارتباط نزدیکی برقرار میدهد که تازهمی
دگرگونی  دهد که پروژهها نشان میاند. این یافتههاي غیررسمی یا غیرمجاز بودهدرصد در خانه 50خریداران جدید مساکن سابق، 

هاي یمتهاي شهر با قهاي غیر رسمی سابق در این محله و یا در سایر قسمتهاي مالکیت براي ساکنان خانهدر محله سنتپ فرصت
درصد آنها نیز به دلیل نزدیکی  45ها و درصد از مستأجران به دلیل قیمت 50آورد. عالوه بر این، در حدود نسبتاً پایین فراهم می

درصد، قبل از انتقال به مساکن فعلی خود در  85کنند. در میان مستأجران در حدود ابستگان در این محله زندگی میبه دوستان و و
که  دهندها نشان میاند. به طور کلی این یافتهدرصد پیش از این در مساکن غیررسمی ساکن بوده 75کردند و سنتپ زندگی می

فعلی  هاي غیررسمی در مساکن رسمیبازار اجاره با قیمت پایین براي مستأجران خانهتوسعه مجدد در سنتپ توانسته به عنوان یک 
رسند پذیرترین گروه در این نواحی مینشین، به نظر آسیبعمل کند. این در حالی است که خانوارهاي مستأجر در مساکن حاشیه

ی گزینه افزایش اجاره به عنوان سرانجام ارتقاي شرایط زندگ اي ندارند، آنها تنها باگیري هیچ گزینهچرا که آنها در مکانیسم تصمیم
  دهند.درصد این خانوارها تمایلی به توسعه مجدد نشان نمی 80و یا انتقال به جایی دیگر بعد از توسعه مجدد روبرو هستند. در نتیجه 

شتري جدید در این محالت تفاوت بیغربی با یکدگیر قابل مقایسه هستند، اما جمعیت اگرچه جمعیت اولیه در سنتپ و دیکمن
ی وجود غرباي بین جمعیت جدید و اولیه در محله دیکمندهد که تفاوت قابل مالحظهبا جمعیت اولیه دارند. این مطالعه نشان می

ن درصد بیش از ساکنا 60سال بود که این شاخص  13هاي تحصیل براي خریداران جدید دارد. به عنوان مثال، متوسط تعداد سال
 86غربی، باشد. به طور قابل توجهی، در دیکمنسال می 1/8هاي تحصیل براي ساکنان اولیه باشد، متوسط تعداد سالاولیه می

باشد. براي خریداران جدید، مهمترین ها مربوط به درآمدها بین مالکان اولیه و خریدیاران جدید بعد از توسعه مجدد میدرصد تفاوت
شود، فاکتور دیگر قیمت دهندگان را شامل میدرصد از پاسخ 8/43ین محدوده نزدیکی به محل کار بوده که فاکتور براي خرید در ا

دهندگان به آن اشاره داشتند، نزدیکی به دوستان و وابستگان نیز به عنوان فاکتور سوم درصد پاسخ 19باشد که مقرون به صرفه می
درصد از خریداران جدید،  30شود. در حدود د از خریداران جدید را شامل میدرص 5/12براي خرید در این محدوده مطرح شد که 

کردند. درصد از آنها در مساکن غیررسمی و غیرمجاز زندگی می 15کردند این در حالی است که پیش از خرید در محله زندگی می
اما براساس نظرات نمایندگان شهرداري در با این وجود، اگرچه هیچ آمار کلی رسمی از موقعیت ساکنان جدید در دسترس نیست، 

اي هغربی، این موضوع مشخص شده است که تعداد زیادي از مالکان اولیه خانههاي امالك و مستغالات در دیکمنمحله و آژانس
  اند.هاي دیگري با ساکنان مشابه به لحاظ وضعیت اقتصادي و اجتماعی مهاجرت نمودهجدید خود را فروختند و به بخش

وجود  هاییه طور کلی جداي از اهداف توسعه مجدد و پیامدهاي مثبت ناشی از آن، در پروژه دگرگونی شهري سنتپ، کاستیب
باشد، در واقع تنها ایجاد یک پارك شهري با داشت. اولین کمبود، عدم وجود هر گونه استراتژي طراحی براي نواحی مسکونی می

توان به آن اشاره کرد، کمبود مشارکت عمومی در شده است. دومین کاستی که می مقیاس بزرگ به عنوان طراحی شهري انجام
هایی براي باشد. تنها چند جلسه آموزنده، فرصتمی 1980هاي توسعه مجدد در سال ها در طرحرغم برخی پیشرفتپروژه علی

 اکنان، سازندگان و شهرداري پرداختند. سومینگري بین سبازخورد ساکنان ایجاد نمود و نمایندگان شهرداري در محالت به میانجی
اي باشد. تأخیرهها و تأخیر در تهیه طرح براي پارك شهري در محدوده مورد نظر میبراي زیرساخت گذاريکمبود، تأخیر در سرمایه

  هاي توسعه مجدد که در محدوده آغاز شده بود، رخ داد.بعدي نیزدر طول فعالیت
از قیمت باالي اراضی، توسعه متراکم را منجر شد. اگرچه یکی از اهداف طرح، جلوگیري از ایجاد  غربی، فشار ناشیدر دیمکن

وساز و جلوگیري از ایجاد چهره نامطلوب براي ورودي شهر بود اما با این حال، طرح مذکور محیط متراکم و با کیفیت پایین ساخت
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هاي تند به سمت جاده قونیه در طراحی شهري نادیده مواج محیط و شیبمنجر به ایجاد محیطی متراکم و انبوه گردید. توپوگرافی 
طبقه در نظر گرفته است،  5ساز به کار برده شود. اگرچه این طرح حداکثر تعداد طبقات را  و گرفته شد اما موجب شد تا حقوق ساخت

  اند.هاي مقابل جاده قونیه احداث نمودهروي شیبطبقه بر  13هاي بلند مرتبه تا اما با این حال در برخی موارد سازندگان ساختمان

  گیرينتیجه. 5
یه هاي غیررسمی ترکدهنده مشکالت ظرفیت کم توسعه مجدد و مفهوم نامطلوب توسعه مجدد در سکونتگاهاین مقاله نشان

باشد. بر خالف ادبیات موجود، این مقاله به تحلیل مشکالت از نگاه خانوارها پرداخت. عالوه بر این، تحقیق حاضر به بررسی می
ی دهد که مقامات محلها نشان میگیري پرداخته است. یافتهازندگان و فرآیند تصمیمهاي شهرداري بر روي ساثرات استراتژي

قادرند تا از طریق توسعه مجدد شهري نتایج مطلوبی را ایجاد نمایند. با این وجود، میزان اثرگذاري آنها وابسته به چگونگی به 
باشد. بر این اساس، این مطالعه به بیان ها میبطه با طرحکارگیري شهرداري از قدرت نهادي، سیاسی، اداري و نظارتی خود در را

هاي معامالت و افزایش توان از قوانین معمول براي کاهش هزینهپردازد که به موجب آن میهاي نهادهاي اقتصادي میتئوري
  ها و عملکردهاي اقتصادي استفاده نمود. فعالیت

گذاري سازندگان و ابزارهاي غیرمالی ارزش بیشتري نسبت  به بودجه هتحقیقات قبلی به این موضوع دست یافتند که سرمای
باشد با بیان این موضوع که تصمیمات خانوارها با سازندگان متفاوت دولتی دارد. این مطالعات نیز به نوعی گواه بر مطلب فوق می

شتري کیفیت زندگی باشد، سازندگان تمایل بی هاي مالی یا بهبودهاي دولتی به دنبال به حداقل رساندن زیاناست. اگر استراتژي
دم هاي مالکان و عبه فعالیت در توسعه مجدد نشان خواهند داد. به این ترتیب شهرداري توانست به وسیله موارد زیر بر چالش

اربري اراضی، ریزي و ک) معرفی تغییرات اعمال شده در تصمیمات مربوط به برنامه1هاي طوالنی مدت غلبه نماید: گذاريسرمایه
) افزایش عرضه 6ها، ) بازاریابی پروژه5سازي مشارکت، ) فعال4) ایجاد اثرات جانبی مثبت، 3هاي معامالت، ) کاهش هزینه2

ه مجدد ممکن هاي توسعگذاري در پروژه افزایش یافت. به طور کلی فعالیتالذکر پتانسیل سرمایههاي فوقها. با استراتژيزیرساخت
هاي هماهنگ شهرداري به وقع نپیوندد. با این حال، چندین عامل دیگر ممکن است در این فرآیند نقش بازي تراتژياست بدون اس
رزش اراضی سازي اهاي نئولیبرال به منظور بهینههاي مسکن ملی است که از روشترین این عوامل، آخرین سیاستکنند. برجسته

هاي دگرگونی شهري را که به کند. این در حالی است که مقررات ملی  پروژهه میترین نواحی استفاددر شهرها به عنوان مطلوب
هاي دهد که سیاستپردازد، مورد هدف قرار داده است. این یافته نشان میگذاري جدید در امالك و مستغالت میجذب سرمایه

ر قواعد بازي حمایت کنند. نقش بخش دولتی در تغییهاي توسعه مجدد در آینده جدید بایستی توسعه یابند تا بدین ترتیب از فعالیت
 شد، وقوع این تغییرات ممکن نبود. سرانجام، اثراتبسیار حیاتی است: اگر توسعه مجدد شهري صرفاً به بخش خصوصی واگذار می

است  ی ممکنتوسعه مجدد در زمان تهیه استراتژي براي یک منطقه خاص، بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرد. تحقیقات آت
  ها تعمیم داده شود. هاي موردي مشابه در زمینه تجربه توسعه مجدد باشد تا به این ترتیب این یافتهشامل نمونه

در حالی که توسعه مجدد منجر به تغییر مکان و تغییر جمعیت به جاي دیگري در ترکیه شده است، پروژه سنتپ پیامدهاي 
به وجود آورده است. همانطور که اشاره شد، تفاوت جمعیتی قابل توجهی بین ساکنان اصلی اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی مثبتی را 

نشینان و جمعیت آنها تغییر نیافت. در این رابطه، پروژه توسعه مجدد تنها براي بهبود واردان وجود نداشت. مساکن حاشیهو تازه
ا قیمت باشد بلکه هدف اصلی ایجاد بازار مسکن بها میین پروژهنشینان نبود این موضوع در واقع جزء اصلی اکیفیت زندگی حاشیه

هاي حمایت از مستأجران در توسعه مججد ها در واقع جبرانی براي عدم وجود برنامهپایین براي خریداران جدید  بود. این یافته
  باشد.شهري از طریق دولت محلی و مرکزي می
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دهد که عوامل موقعیتی و فاکتورهاي محله و شرایط اقتصادي غربی نشان میبا این حال، نتایج مطالعه تطبیقی در دیکمن
گیرد، غربی با سنتپ مورد مقایسه قرار مینماید. زمانی که نتایج حاصل از دیکمناجتماعی، اثرات توسعه مجدد را مشخص می

ي با مرکز است که ارتباط بهتربی محلهغرباشد. دیکمنشباهت بین جمعیت اولیه و جمعیت جدید  در سنتپ بسیار قابل توجه می
شهر داشته و محالت پیرامون آن از طبقه اجتماعی خاصی هستند لذا این محله بعد از توسعه مجدد، تغییرات جمعیتی بیشتري را 

م ادهد که ساکنان سنتپ (ساکنان قدیم و جدید) با یکدیگر ادغتجربه کرده است.  مصاحبه با ساکنان هر دو منطقه نشان می
قایسه با دهد که در مها نشان میهایی بین ساکنان جدید و قدیم وجود دارد. یافتهغربی تنشاند اما در محله دیکمنبیشتري داشته

ها به افرادي که پیش از این در مساکن غیررسمی غربی بعد از توسعه مجدد، تعداد کمتري از خانهمحله سنتپ، درمحله دیکمن
هاي رسمی اقدام نمایند. در حالی که توسعه مجدد، همواره با خود تغییرات دهند که براي خرید خانهرا می ساکن بودند، این امکان

دهد که حفظ ساختار اجتماعی جمعیت، براي ایجاد یک جامعه یکپارچه جمعیتی در محالت را به همراه دارد، این مطالعات نشان می
ه هاي امالك و مستغالت، مالکان اولیظرات نمایندگان شهرداري در محالت و آژانسباشد. عالوه بر این، براساس نبسیار حیاتی می

غربی ترجیح دادند تا به محالت دیگري که از وضعیت اقتصادي اجتماعی مشابه با آنها برخوردار است، منتقل شوند. محله دیکمن
حقیق هاي این تاند. این در حالی است که یافتهده نشدهها گنجاناین نوع از خانوارها که به محالت دیگر مهاجرت کردند، در تحلیل

جه برسند، هاي پیشین خود، به نتینشین در نهایت با یک یا چند خانه با قیمت باالتر از خانهدهد که مالکان منطقه حاشیهنشان می
رکت باشد. این الگوي حخانوارها نمی اي دیگر به انتخاب خود، لزوماً نشان دهنده اثرات منفی بربنابراین فروش و خرید در منطقه

 تواند موضوع تحقیقات آتی باشد.اي به منطقه دیگر و رضایت و یا عدم رضایت این خانوارها، میاز منطقه

، در هاي دگرگونی شهريباشد. اثرات منفی پروژهنتیجه مهم دیگر این تحقیق، تدریجی بودن توسعه مجدد در هر دو محله می
نطقه دیگر جایی به مشود شامل: جابههایی که در اختیار ساکنان قرار داده میند شده است، بر این اساس، گزینهسراسر ترکیه مست

اند و گرفتن وام از اداره کل توسعه مسکن تر به دست آوردهو یا استفاده از پولی که از مصادره ملک خود آن هم به قیمت پایین
باشد هاي توسعه مجدد می. این گزینه مشوق ساکنان سنتپ براي همکاري در طرحباشدبراي ساخت مسکن در همان منطقه می

که این همکاري با اجازه دادن به آنها براي ارتقاي سطح استانداردهاي زندگی و حتی اجازه دادن براي به دست آوردن مسکن بیشتر 
سعه مجدد آن هم به صورت تدریجی براي و یا افزایش ارزش مسکن، میسر است. این موضوع قابل درك است که مدیریت تو

 تريتر است چراکه در این صورت هیچ اخراج و یا محدودیت زمانی وجود ندارد. بنابراین خانوارها به صورت راحتخانوارهاي آسان
، ز خانه خودتوانند در تصمیماتی همچون ایجاد تغییر و تحول، زمان آن و جابجایی اتوانند خود را با فرآیند وفق دهند و میمی

پروژه  باشد، همچنینغربی در جریان میپذیرتر باشند. با این وجود، پروژه دگرگونی و توسعه شهري جدید در محله دیکمنانعطاف
توان به اثرات دگرگونی تدریجی و دگرگونی باشد در تحقیقات آینده میدگرگونی دیگر در محله مجاور (سنتپ) در حال اجرا می
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  چکیده

تحول، پایدارترین عامل در عمر یک شهر است. چگونگی کنترل یا هدایت 
تحوالت، به منظور حصول بهترین مجموعه فوائد از نوسازي و بازتوسعه، یک 

 ریزها است. مثالً این که چه طور براي پایایی فضاییمسئله همیشگی براي برنامه
از  ذاتاً هم پویا بوده و ناگزیر هاي موجود آن تصمیم گرفته شود، آنهادر پتانسیل

وسعه نواحی ریزي آتی و تریزي حاکم، غالبا بر برنامهتغییر هستند. سیستم برنامه
شهري با مالکیت زمین تاکید داشته و به صورت مجزا، مشکالت شهرهاي موجود 

ریزي هاي نقش غربی برنامهریزي در هند، مدلدهد. زیرا برنامهرا نشان نمی
د و باشساالر، منسوخ میریزي فنرا دنبال نموده است. امروزه برنامهساالر فن

رن هاي پایدار را ندارند. چندین قریزي، توانایی پیشرفت به شکلابزارهاي برنامه
است که در هند، آمیختگی شگفت انگیزي از زیرساخت وجود دارد که به شکل 

تحت تأثیر آن، هاي تصادفا ساخته شده از کالبد شهري هستند که الیه
هري هاي شکند. مسکنشهرنشینی متداول هند احساس خفگی و خردشدگی می

هندي، بر خالف همتایان غربی خود، هرگز شانس (یا بدشانسی) تنزل یافتن در 
هاي جنگ را نداشتند و بنابراین نیازي به نوسازي و توسعه نو ندارند. حد خرابه

  وم نوسازي شهري را نشان دهد.درك مفه این مقاله تالش دارد تا اهمیت

Abstract 
Transformation is the single most consistent 
factor in the life of a city. How to control or 
direct transformations to get the best 
combination of benefits from renewal and 
redevelopment is perpetual issue for the 
planners, as how to decide for the spatial 
sustainability as per its available potentials, 
they are also dynamic in nature and 
inevitable for change. The prevailing 
planning system emphasizes mostly on the 
future planning and development of urban 
areas by acquisition of land and does not 
address distinctly the problems of existing 
cities. Because, planning in India has 
followed the western role models of 
technocratic planning. Technocratic planning 
is now obsolete, and that planning tools have 
not been able to contain growth in 
sustainable ways. In India there is an 
amazing amalgamation of infrastructure 
from several centuries in the form of 
haphazardly built layers of urban fabric 
under which the common urbanite of India 
feels suffocated and crushed. Unlike their 
western counterparts the Indian urban 
settlements never had the fortune (or the 
misfortune) of being reduced as ruins of war 
and thereby necessitating the need for fresh 
development and renewal. The paper 
attempts to highlight the understanding of 
the concept of urban renewal. 

                                                        
1. Onkar, P., Dhote, K. Kumar & Shaema, A. (2008). Exploring the concept of urban renewal in the Indian context. ITPI 
Journal, 5(2): 42-46. 
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  مقدمه. 1

زمینه توسعه شهري، براي شرح تغییرات نامطلوب در » افت«ثر از سیر تحوالت یا روند تغییر است. اصطالح أهر شهري مت
شهري  نوسازيهاي محلی طراحی شده جهت پرداختن به افت، زوال یا تحول شهري، و سیاست هاشود. استراتژياستفاده می
ه تواند به صورت عمل و بینشی جامع و یکپارچشهري می نوسازي«اعالم کردند که ) 2000شوند. رابرتز و سیکس (نامیده می

ایجاد یک پیشرفت ماندگار در شرایط اقتصادي، فیزیکی،  تعریف شود که منجر به حل مشکالت شهري شده و در جستجوي
شهري،  نوسازيعنوان شده است که  )1996( 1شهرهاي اروپایی در». باشداجتماعی و محیطی یک ناحیه در معرض تغییر، می
هدفش بازتوسعه اقتصادي و فرهنگی، همبستگی اجتماعی و بازپروري  ر بوده ودرباره توسعه پایدار شهرها است که رویکردي کل نگ

      فیزیکی شهرها بوده است.

  شهري نوسازي. ابعاد 2

لف نمایند، پایایی است که با یکپارچه کردن ابعاد مختریزان، دانشگاهیان و پژوهشگران ارائه میهدف تعاریف متفاوتی که برنامه
      گیرد. اینها عبارتند از:شهري، صورت می نوسازي
 شود؛نوسازي فیزیکی منجر به ارتقاي کالبد شهري می 

 شود؛نوسازي اجتماعی منجر به ارتقاي جامعه و مسکن می 

 شود؛ها مینوسازي فرهنگی، منجر به ترفیع فرهنگ و سنت 

 شود؛ ونوسازي اقتصادي باعث ایجاد نسل جدید اشتغال و درآمد می 

 شود.شناختی در محیط شهري میهاي بومبه حداقل رساندن ناهماهنگی نوسازي محیطی باعث 

  
  
  
  
  
  
  
  

  . ابعاد نوسازي شهري1شکل 
  

اگون هاي گونشود. به کوشششهري یک اصطالح پویا است، که با ارجاع به تحوالت شهر و اقتصاد آن، تکمیل می نوسازي
  داري به بدترین صورت ضربه خورده است. شهرنشینی سرمایهجهت معکوس نمودن افت در شهرها اشاره دارد که توسط 

ر خدمات و زیرساخت موجود قدیمی دارند. بسیاري از آنها، کسب و داي با تنش شدید اغلب شهرها، نواحی بزرگ از نظر افتاده
  آن يرو بر نواحی چنین که ارزشمند زمین رغمکنند. علیعمل می ايوري غیربهینهبهره اند و در سطوحداده از دست کارشان را

                                                        
1. Eurocities 
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، یک شان بدون هر گونه بازگشتیکنند. حفظ آنها در وضعیت فعلیاند، آنها به مقدار اندکی در اقتصاد شهر مشارکت میواقع شده
تري، همانند ارتقاي اقتصادي و اندازهاي جامع، شامل چشمنوسازيله مهم است که همچنین تشخیص این مسئالزام شده است. 

هاي محروم و زندگی مردمی است که در آنجا زندگی و هایی براي ارتقاي محلشهري در جستجوي راه نوسازيی است. اجتماع
نند که کهاي تغییر فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي را منعکس میمتغیر هستند و برنامه نوسازيهاي بازآفرینی و کنند. فعالیتکار می

  ، هستند.کمتر یکپارچه به صورت منسجم و جامع، یا نسبتاً

  شهري نوسازياندازهاي . تغییر چشم3
، اشاره دارد تا بدین 1به کاربرد قانون مالکیت مطلق دولت بر اموال خصوصی اي جنجالی است، زیرا غالباًنوسازي شهري مساله

اي هت راهی براي بازتوسعه محلهبه صور نوسازيهاي کشوري را اجباري نماید. از آنجا که طریق، احیاي ملک خصوصی براي پروژه
اغلب منجر به خلق نواحی شهرنشینی » نوسازي«شود، مسکونی پرجمعیت و پست شهر و نواحی تجاري از نظر افتاده تصور می

 ودشهاي خالی جایگزین میسازي و بخشهاي خانهها، پروژهها و شاهراهشود که این نواحی، تخریب شده و با بزرگراهاي میگسترده
ي در برابر اهاي ساکنین ایاالت متحده، به صورت گستردهکه برخی از آنها در آغاز قرن بیست و یکم خالی باقی مانده است. جنبش

مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ «کتاب  1961شهري در آنجا مقاومت کردند که این، شکل معاصر آن است. در سال  نوسازي
  .شهري شد نوسازياي براي اعتراض به یافتههاي سازمانه، منجر به جنبشنوشته شد جین جاکوبز که توسط» آمریکایی

بخشد، براي جوامع موجود، اغلب هزینه سنگینی داشته و هاي نوسازي، به بسیاري از شهرها حیات دوباره میاز آنجا که پروژه
ل شهري در شک نوسازيشود. می -ده باشنداگر دچار افول ش - هاي سرزندهدر بسیاري از موارد، به راحتی منجر به تخریب محله

ریزان شهري و رهبران مدنی، یک شکست تلقی شده و با تمرکز بر بازتوسعه جوامع موجود، اصلی خود، توسط بسیاري از برنامه
ا ر هاي مسکونیسازي محلههاي مرکزي و اعیانچند که بسیاري از شهرها، تجدیدحیات حوزه تجارت تنظیم شده است. هر مجدداً

شهري به صورت یک سیاست، تکامل یافت که چندان  نوسازيدهند. طی زمان، تر، پیوند میشهري قدیمی نوسازيهاي به برنامه
هاي ناپذیر از بسیاري از دولتگذاري است و امروزه یک بخش جداییبر اساس تخریب نبوده و بیشتر بر اساس نوسازي و سرمایه

  هاي تجاري کوچک و بزرگ، ترکیب شده است.یزهبا انگ باشد که غالباًمحلی می

 مربوط به ارتقاي شهري در اروپا عمدتاً نوسازيشهري، یک امر چندبعدي شده است. در حالی که به صورت سنتی،  نوسازي
ر را دهاي مختلفی بخش تر شده است. آنها عوامل وفیزیکی بود، در طی زمان، اهداف و معانی بازآفرینی، چندوجهی و پیچیده

جتماعی ا» افزارنرم«گذاري در را با سرمایه» افزارسخت«گذاري فیزیکی در کنند که سرمایهها و سطوح متعدد، یکپارچه میزمینه
  ثر شود.  ؤمبنا، م-له است که بازآفرینی مشارکتئکنند. در این زمینه، این بر خالف این مسیک محله ترکیب می

ننده کدارند که یک گروه جدید از اهداف بازآفرینی در حال پدیدار شدن است که منعکسر میاظها ها و تجارب، شدیداًموقعیت
وند. شهاي مناسبی جهت به دست آوردن این هدف میبوده و باعث سیاست» مردم، تجارت و مکان«مقاصدي براي یکپارچه کردن 

سازي اجتماع را ترفیع داده و بر اجراي تغییرات نها هدف ظرفیتاند، آها و اهداف ملی گنجانده شدهتر و استراتژيآنها در شهر وسیع
   اندازند.مداري جغرافیایی محله در بلندمدت را به کار میگذاري کرده و رقابتمحسوس، هدف
آورد. شهري در حال تبدیل شدن به یک امر چندبعدي است، فقط ابعاد مختلف توسعه شهري را گرد هم نمی نوسازياز آنجا که 

اي ههاي بین آنها را نیز مدیریت کند. به منظور برقراري تعادل بین ابهامات رخ داده، سیاستها و کشمکششهري باید تنش سازينو
اشد، هر چه اهداف بیشتري وجود داشته ب -کنندمراتبی از اهداف اولیه و ثانویه کار میشهري اغلب با یک سیستم سلسله نوسازي

                                                        
1. Eminent Domail Law 
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تر را شفاف 1سازيهایی صورت گرفته تا این برجستهشود. در برخی موارد، در سطح محلی، تالشتر میمهم بندي آنها،نیاز به اولویت
  گرداند. نموده و بیشتر بر اساس روندهاي دموکراتیک

ها است. آنها در یک سبک ساکن، به عنوان اشیایی جهت درباره خروجی شهري، عمدتاً نوسازيرویکردهاي سنتی فیزیکی به 
شوند: به منظور ارتقاي محیط فیزیکی. رویکردهاي یکپارچه جدید، خود، خیلی بیشتر مربوط به روندهاي توسعه دستیابی، تصور می

  بینند. را به صورت یک سیستم یادگیري می نوسازيپذیر بوده و روند محله هستند. آنها انعطاف
حال تبدیل شدن به بخشی از یک سیاست مرتبط با شمول  در حال دوباره تعریف شدن است، این بار در مجدداً نوسازي

  .  باشداجتماعی، می
  

  

 

 

 
کل    حوالت   2شــ ت  .

ــگــاره: مــفــهــوم   ان
ــازي ــهري در  نوس ش

یافته و در ملل توســعه
 حال توسعه

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

کل    ــ چارچوب  3ش  .
می       فهو ــازي م  نوسـ

  شهري: تفسیر هندي

                                                        
1. Agenda Setting 
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  شهري نوسازي. سیر تحول 1جدول 
 -دوره 

  سیاست
  1990دهه   1990دهه   1980دهه   1970دهه   1960دهه   1950دهه 

  تا به حال
استراتژي و جهت

گیري اصلی
بازســازي و گســترش     

ــدیــمــی ــواحــی ق تــر ن
شهرها که  شهرك  ها و 

یک     ــاس  لب بر اسـ اغ
شد حومه   طرح جامع و ر

  شهر است.

ــی    ــرخ ــه ب ادام
یه    تالش هاي اول

  بازپروري

ــرکــز بــر     تــم
ــه   ــام ــرن ــاي ب ه

ســازمانی و محلی 
مه   عه  در ادا توســـ

کشــورهاي کمتر  
  توسعه یافته

مه   نا هاي عمده   بر
زیـــادي بـــراي 

هاي توسـعه  پروژه
  و بازتوسعه

حرکت به ســـوي 
جامع     کل  تر شـــ

ســیاســت و تاکید 
ــر    ــر ب ــت ــیشــ ب

ــان ــاي درمــ هــ
  یکپارچه

تمرکز بر کیفیـت  
  زندگی شهري

عوامل اصلی و افراد 
ذي

نفع
  

دهندگان بخش  توســـعه
صی دولت ملی و     صو خ

  محلی

حرکت به ســمت 
-یک تعادل عظیم

 هاي تر بین بخش
عـــمـــومـــی و 

  خصوصی

نقش در حال رشد 
بخش خصوصی و   
مرکزیــت نیــافتن 

  دولت محلی

تــاکیــد بر بخش    
خصـــوصـــی و  

ــازمــان هـاي  ســ
ــد   ــاص، رشــ خ

  مشارکت

واگذاري قدرت به    
مســئولین محلی. 

  یابی جامعهتوان

مشــارکت عمومی 
صی، دولت   صو - خ
  ها، نیمه عمومی

سطح فعالیت 
فضایی

یت و ســـطح     مکانی سطح محلی و   فعال
اي ظــاهر منطقــه 

  شد

انـــداز  چشـــــم   سطح مکانی  تاکید محلی
شد     ستراتژیک، ر ا

  ايفعالیت منطقه

اي و سطح منطقه 
  شهر

تمرکز اقتصادي
  

یه   ما ــر گذاري بخش   سـ
مقــداري        ــا  می ب مو ع
ــخــش      ــري ب ــی درگ

  خصوصی

یه    ما ــر گذاري  سـ
  خصوصی

هـاي  محـدودیـت  
ــازي       منبع نوســ
ــادي در  ــتصــ اق
بخش عمومی و       

ــد  یه   رشـ ما ــر سـ
  گذاري خصوصی

صی     صو بخش خ
جوه      بر و کم  حــا

  عمومی گزینشی

تر،  تعــادل عظیم     
یه    ما ــر گذاري  سـ

عمومی، خصوصی 
  و داوطلبانه

ــع مــالیــات   وضـ
  بخش خصوصی

زمینه اجتماعی
  

قا و       نداردهاي ارت تا ــ اسـ
  سازي و زندگیخانه

ارتقاي اجتماعی و   
  رفاهی

یت مبتنی بر     عال ف
 یابیاجتماع و توان

  ترعظیم

خود  کمــک بــه  
یت        با حما عه  جام
ــی   ــیار گزینش بس
خت     ــا لت، سـ دو

ــه  ــانـ ــاي خـ هـ
بلنــدمرتبــه براي      
شـــهروندان آواره  
به مراکز       یل  بد ت
ــالت   مشـــــکـ

  اجتماعی شد.

نقش       تــاکیــد بر 
  جامعه

مان    ظهور ســـاز
ید،        جد ماعی  اجت

  مشارکت جامعه

زمینه فیزیکی
جایگزینی نواحی داخلی    

ــعه  و اعیان ــازي توس س
  محیط در بریتانیا

پروري   ــاز نواحی   ب
  موجود

ر تنوسازي گسترده
هري      ــ حی شـ نوا

  ترقدیمی

هاي اصــلی برنامه
یــا جــایگزینی و     

  توسعه نو

حیــات،      میراث و نگهداري تجــدیــد
  نوسازي جامع
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رویکرد 
محیطی

ــازي و مقداري     منظرسـ
  گیاهان سبز

ــاي     ــوده ــهــب ب
  گزینشی

ارتقاي محیطی با   
  مقداري خالقیت

شد نگرانی براي   ر
ــیع تر رویکرد وسـ

  محیطنسبت به 

ــده   ــی ای ــرف ــع م
ــترده  تر پایاییگس

  محیطیزیست

تاثیر     یابی  ــ ارزشـ
ــی   ــایــ ــایــ پــ

  محیطیزیست

  
توان، وجود امري به عنوان جوامع را تشخیص داد و این که این جوامع که با صنعت زدایی و غفلت رسد که میبه نظر می

 کردن حمایت براي یمحل دولت بر نیست، فشار شهري سوسیالیسم قطعاً و نیست سوسیالیسم دارند. این نیاز کمک اند، بهتخریب شده
 شود. ییافت م نوسازيهاي وجود داشته باشد، در بهترین ابتکار عمل »راه سومی«است، نه این که به مردم محلی دستور دهد. اگر 

  شهري در جامعه هندي نوسازي. 4

باالي جمعیت که در یک فضاي محدود متمرکز شده شهرهاي هندي در تاریخ، با دو ویژگی اصلی پدیدار شدند. اول، تراکم 
ها در کل، هندي ).Amos & Hawley, 1971( غیرزراعتی است است و دوم، شغل این مردم که عمدتا غیرکشاورزي، و مخصوصاً

 National Commission on Urbanizationاند تا به شهر. گزارش کمیسیون ملی شهرسازي (بیشتر متمایل به طبیعت بوده

Reports- Volume II, 1988هایی ستودنی براي تغییر انگاره برنامه شهري ایجاد نمود تا به شرایط شهري موجود، ) طرح
 جوابگوتر باشد اما موفقیت حاصل نشد.

هاي موردي، شهرها، از طریق طرحتازه است، هر چند که تعدادي از شهرها، به ویژه کالن شهري، نسبتاً نوسازيتجربه هند از 
ا هاند. در طبیعت متمایز و پیچیده جامعه هند، مشکالت متفاوت هستند، زمینهر تالش براي غلبه بر مشکل افت و ویرانی بودهد

هاي مواجهه با هر شهر و شهرکی نیز متفاوت است. به عنوان ها و برنامهکنند، و بنابراین، سیاستکنند، نیازها تغییر میفرق می
آن به عنوان یک شهر صورتی و تجدید میراث فرهنگی آن از این ویژگی است در  یپور، نگهداريشهري شهر ج نوسازيمثال، 

به  1شهري به معنی استفاده مفید نواحی اصلی سنتی است یا در کلکته، این امر، پیرامون پدیده یورش نوسازيحالی که در دهلی، 
اشد، همانند بتواند در سطح کالن ه به ماهیت مسائل شهرك یا شهر، می، این امر، وابستباشد. اساساًعنوان ارائه اقدامات بهسازي می

  ت.هاي قدیمی و ارتقاي خدمابازتوسعه هسته داخلی شهر، یا در مقیاس کوچک، همانند طرح عملیات ترافیک، نگهداري از ساختمان
ته شهري باید با یکدیگر همبس زينوسااي حضور ندارد. شش بعد نگر و یکپارچهشهري، رویکرد کل نوسازيدر فهم اصطالح 

ند. در برنامه دهرا شکل نمی نوسازيریزي متداول، برنامه جامع، مفهوم کامل شده و بر کیفیت زندگی متمرکز شوند. ابزارهاي برنامه
 مناطق، به نگهداري از مناطق میراث محدود شده بود. هیچ تالش خاصی در جهت توسعه نوسازيشهرها، مفهوم جامع اولیه کالن

 وسازين، به سمت ارائه زیرساخت، متمایل است. نوسازيشهري فعلی، بیشتر از  نوسازيموریت أمیراث صورت نگرفته بود. حتی م
دهد، بدون مداخالت اجتماعی و اقتصادي اند، روي میهاي اصلی شهرهایی که با نواحی فقیرنشین اشغال شدهتنها در قسمت

   شوند.جایی نواحی فقیرنشین همناسب که منجر به جاب

  . نتایج5

سفانه براي سنجش افت شهري، أشرط است. متاي، تشخیص و سنجش سالمت شهري، یک پیشبراي موفقیت هر برنامه
ین دهد. نیاز است که باسترس یا محرومیت شهري هیچ مقیاسی وجود ندارد که در هنگام رسیدن شهر به حد آستانه، هشداري نمی

  توانندمی ی کههایشکل شاخص بعد در تجزیه بیشتر هر شود. این امر با ایجاد طبیعی شهري، رابطه و همبستگی زينوساشش بعد 
                                                        
1. Bastis 
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  بررسی مفهوم نوسازي شهري در جامعه هندي

  شود.به صورت کمی و کیفی سنجش و مقیاس شوند، حاصل می
مدت، لندبتوانیم تغییر فضاهاي مشکل به فضاهاي فرصت را هدف قرار دهیم. در شهري، ما می نوسازيبا درك شایسته مفهوم  
  تواند در رشد موقرانه موفق شود.انداز شهرها میچشم
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  يشهر ينوساز عناصر. 1

روبه موارد مخ یبالاستفاده و در برخ يهابخش یفرآیند دگرگون ،يشهر ينوساز
 يازهاین ياست که پاسخگو ییمصنوع و فضاها طیو مورد غفلت از شهر به مح

 یحبه صورت نوا يشهر ينوساز که یمدرن است. در حال یفرهنگ ایکار  ،یزندگ
ا معموالً ام ،اتفاق افتد جیتدر به تواندیم دیجد يگذارهیبا سرما شدهمدرن  يشهر

  .شودیم لیآن تسه يبرا افتهیاختصاص  یمومع تالشبا 
 يبرداربهره جمله از باشد، داشته ياریبس يایمزا تواندیموفق م يشهر ينوساز

شهر از اشتراك  يوربهره شیافزا ،يشنهادیموجود و پ يهارساختیبهتر از ز
ارائه  و افزوده نهیهز و گردشگران جذب ،ترفشرده اکنمشاغل و مس یمکان

روشن انجام  یاهداف يکه برا ينوساز يها. پروژهدیجد یشغل يهافرصت
ه آن که از جمل کنندیم میترس را يدارتریپا ياانداز توسعهچشم زین شوندیم
 تیوضع«تر نسبت به مسکن ارزان و ياگلخانه يگازهابه کاهش انتشار  توانیم

  .کرد اشاره» معمول

 

 
 
 
 

 
 
The elements of urban renewal 
Urban renewal is the process of transforming 
often underutilised and sometimes degraded 
or neglected parts of the city into spaces and 
built environments that meet contemporary 
living, working or cultural needs. While 
urban renewal can happen incrementally, as 
established urban areas are modernized 
through new investment, it is usually 
facilitated by a dedicated public effort. 
Successful urban renewal can generate a 
range of benefits, including better utilisation 
of existing and proposed infrastructure, 
increasing the productivity of the city from 
the colocation of more intensive jobs and 
housing, attracting visitors and additional 
expenditure, & providing new employment 
opportunities. Renewal projects working to 
clear targets also offer the prospect of more 
sustainable development including less 
greenhouse emissions and more affordable 
housing compared to ‘business as usual’. 

                                                        
1. SGS Economics and Planning. (2014). Best practice urban renewal. Report for City of Sydney. 

   يزیراصول برنامه يمستندساز«هدف از آن  وکرده  هیته یدنیشهر س يشورابراي » جی اس اس«نوشته پیش رو، خالصه گزارشی است که گروه، 
   ، بوده است.»شود یمنته يشهر ينوساز تجربه نیبهتر یاست که به خروج ینظارت ریمراحل و تداب
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موارد  نیاست. ا يمناسب فرآیند نوساز يهایژگیو ایعناصر  شودیم یمقاله معرف نیروش که در ا نیاز اصول بهتر مقصود
رآیند) فمسئول در طول » مرجع« ای( ینظارت ریتداب و ي)، مراحل فرآیند نوسازيشهر يانجام نوساز» لیدل« ایکار ( يشامل مبنا

  شده است.داده  شینما ينوساز چارچوب کی ریاست. در تصو
 

  
  
  
  

  
  

  ينوساز فرآیند عناصر. 1شکل 

  يمورد مطالعات. 2

 ادهارائه گزارش استف يعنوان نقاط مرجع برابه يمقاله در نظر گرفته و از عناصر چارچوب نوساز نیا يبرا يمطالعه مورد شش
  شده است.

  انگلستان لندن، ،1کسل اند الفانت. 2-1

 2واركسوث يشده است. شورا واقع يهکتار 122 کیمنطقه مهم استراتژ کیهکتار در  22به مساحت  نیزم نیتوسعه ا تیسا
توسعه  شبردیکرده است. پ منعقد 3زیلندل با توسعه قرارداد ینوعتوسعه مجدد آن  يبرا کهرا به عهده دارد  تیسا نیا تیمالک عمده

 اهداف سازمان نیااست.  شده جادیا 4با سازمان لندن بزرگ يکه در همکار ردیگیصورت م يزیرسند برنامه کیمنطقه با  نیا
در  هتوسع. کندیم حیرا تشر يداریو الزامات پا یاهداف شغل ،ياشکوب تجار يفضا ریهمچون بازار و مسکن ارزان و مقاد ياژهیو

  به سرانجام برسد. 2025از آن است که تا سال  یحاک هاینیبشیو پ حال انجام است

  انگلستان لندن، ،5کراس نگزیک. 2-2

 تیشده است. مالکواقع  کیاستراتژ تیبا اهم يهکتار 57 يادر منطقه ووسعت دارد  هکتار 27 کراس زنگیک ينوساز منطقه
آن است. توسعه  ياز اعضا یکی -و عمران توسعه بزرگشرکت  کی - 6ارجنتاست و  یخصوص توسعه ومیکنسرسبا  تیسا نیا
دارند.  یمشترک تیمسئول تیسا نیدو شورا در ا نیو ا است 8نگتونیزلیو ا 7کامدن يشوراهاتوسعه  دستورالعملبر اساس  تیسا نیا

آن  سعهتو دستورالعملمفاد  ازعموم  يبه رو تیسا نیا ییتعهد بازگشا و يانرژ يوربهره يازهاین ،یو شغل یخاص مسکون اهداف
                                                        
1. Elephant and Castle 
2. Southwark 
3. Lend Lease 
4. The Greater London Authority 
5. King’s Cross 
6. Argent 
7. Camden 
8. Islington 
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  بهترین شیوه نوسازي شهري

 فرآیند. ردیگیصورت م 1آهنشبکه راه تیریآن و با مد یرامونیو نقاط پ کراس زنگیک ستگاهیا يموازات نوسازاست. توسعه به
 2020سال  تا رودیم انتظارو  است شدهتوسعه آغاز  نیتوسعه مورد انتقاد است. ا نیدر ا یطلبمشورت با جامعه در سطح مساوات

  .برسدبه اتمام 

  ایاسترال ملبورن، ،2داکلندز. 2-3

 3آربنکیو ایکتوریتوسعه خودگردان دولت و شرکت نظارت با ملبورن یمیقداز داکلندز  هکتار ستیدو، توسعه 1996سال  در
کرد  میقسبزرگ ت نیبه هفت قطعه زم را منطقهصورت گرفت که  کیاستراتژ يابرنامهبر اساس  یدولت نیزم نی. توسعه اشد آغاز

ر مرکز د يادار يفضا شیخاص بر افزا دیو با تأک یخصوصشکل  بهمرحله به بازار عرضه شدند. توسعه  کیدر  قطعات تمامو 
شهر و  یخیبا مرکز تار یکپارچگیعموم به اسکله انجام گرفت. داکلندز به علت عدم  یو دسترس یمسکون يشهر، توسعه فضاها

 شروع يبراندز داکل تیسا يضرورت آزادساز شنهادیپ باتقابل  درامر  نیر گرفته است. امورد انتقاد قرا یانسان اسیعدم توسعه در مق
  دار بود.است که در اواسط دهه نود پرچم ملبورن در توسعه بخش یجهش

  آلمان هامبورگ، ،4یتیس هافن. 2-4

 ریمد ومنطقه را بر عهده دارد  تیمالک دولت. استهکتار  157بالغ بر  یمساحت با هامبورگ شهر سابق بندرگاه یتیس هافن
سال  درطرح  نی) است. اشهر يشوراشامل شهردار و اعضا  ،HafenCity Hamburg GmbH( یدولت توسعه شرکت کی توسعه
و  یهمچون اهداف مسکون یاهداف است؛ شدهاداره  خاص يابا اهداف توسعه وآغاز » خالق شهر« جادیانداز جامع ابا چشم 1997
توسعه  يهاو بلوك نیرا تأم رساختیز یبخش عموم کهاز آن . پسيانرژ يورها و اهداف بهرهساختمان یت ارتفاعالزاما ،يتجار
. طرح جامع افتاداتفاق  خاص تحوالت ياجرا يبرا يتنها در اواخر کار و در روند نوساز یکرد، مشارکت بخش خصوص جادیرا ا

 التیتسه يباال نهیهز چندصورت گرفت. هر  HafenCity Hamburg GmbH يسو ازمحل در گذشته  يسازو آماده نیشیپ
  قرار گرفت. نیپروژه مورد تحس نیا یطور کلبه اما است، داشته دنبال به را ییانتقادها کیالرمونیفاز جمله تئاتر  یبزرگ اجتماع

  کایآمر ورك،یوین ،5نیبروکل يایدر يروین محوطه. 2-5

 وركیوین یو صنعت ییایها قطب خدمات درو تا مدت ناوگان يلنگرانداز مخصوصگذشته محوطه  در يهکتار 121 تیسا نیا
 تیسا نیحفظ ا توسعه هیاول محرك. کندیمآن را اداره  یرانتفاعیغ توسعه سازمانمالک منطقه است و  وركیوین شهربوده است. 

از  شیپ تیسا نی. توسعه مجدد ابود یمسکون يمجدد فضاها توسعه مداوم يهافشار مقابل در آن از حفاظت ،یارزشمند صنعت
  کرده است. افیا یو اساس ينقش ابزار ورك،یویشهر ن یصنعت يهانیبرنامه زم شبردیدر پ و شداهداف توسعه کل شهر آغاز  نیتدو

  ایاسترال ،یدنیس ،6بارانگارو. 2-6

  به توجه با 7»ودبلیاسان« یالتیا دولتاست.  داشته ییایدر یصنعت يکاربر گذشته در است که یدولت نیهکتار زم 22 بارانگارو
                                                        
1. Network Rail 
2. Docklands 
3. VicUrban 
4. HafenCity 
5. Brooklyn Navy Yards 
6. Barangaroo 
7. NSW 
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کرد. در ابتدا  سیآن تأس توسعه فرآیند تیریمد يبرارا  1بارانگارو نیسازمان تأم ،یالتیا و یمحل دولت يبرا تیسا نیا اریبس منافع
ورت ص یطرح مفهوم يرو يمتعدد يهاهیبرگزار شد. اصالح یطراح یالمللنیمسابقه ب کیپروژه،  يجامع برا یطرح هیته يبرا

 يدر جنوب شد. مناقصه منطقه اقتصاد يفشرده اقتصاد منطقهدر شمال و  یپارك ساحل کی شامل توسعه طرح تینها درگرفت و 
 .شدساخت آن آغاز  و برنده زیلندل يبه رهبر یومیکنسرس را یجنوب

شود (گرچه  نیتأم یعموم ونقلحمل يوربهره بردن باالو  يانرژ يورمانند اهداف بهره یچند هدف طراح دیپروژه با نیا در
در  یهتل و نویکاز کی يبرا ناخواسته يشنهادیپ طرح کی دولتنشده است).  نیتأم یونقل عمومحمل دیخدمات جد گونهچیه

 تیم شفافپروژه متوجه عد نیبر ا وارد يانتقادها. کردینم تیصورت از برنامه تبع نیا ریغ در رایز ،رساند بیرا به تصو يبخش مرکز
ور تطابق منظدرآمد به دیتول يارائه بازده روزافزون برنامه برا وهیخصوص متوجه شحاصل از آن و به جیو نتا يزیردر فرآیند برنامه

  ) است.2دلنده( ياصخرهپارك  کیمحل مانند ساخت  یاصل رساختیو ز هانهیبا هز
  صورت خالصه ارائه داده است.را به يمورد يهادر نمونه ینیبشیمورد پ جیو دامنه نتا يگذاراستیاهداف س 1 جدول

  

  يمورد مطالعه شش یمش خط ياسهیمقا سیماتر. 1 جدول
  يدیکل يهااستیس الزامات

الفانت
اند 

 
کس

  ل

یک
زنگ

 
کراس

  

داکلندز
هافن  

یس 
یت

  

محوطه 
ین 

رو
 ي

ایدر
 یی

بروکل
نی

  
بارانگارو

  

              یسکونت اهداف  مسکن
              ارزان مسکن اهداف
              یمسکون مختلط

              تراکم زانیم
ــتغــال   و اشـ

  اقتصاد
              یشغل اهداف

ــداف ــار اهـ ــا و يتجـ  اشـــکوب يفضـ
  یفروشخرده

            

              یمحل مشاغل به یدسترس
              وکارکسب يگذارهیسرما

              صنعت در تخصص
              یفعل یاراض يکاربر از حفاظت

              یعموم ونقلحمل بهبود/ نیتأم  ونقلحمل
              نیماش پارك ياستانداردها

ـ پ يهـا استیس  يسـوار دوچرخـه / يروادهی
  فعال

            

ه  ــ  التی تسـ
  یاجتماع

              شرفتهیپ ای دیجد رساختیز نیتأم
              یآموزش يهافرصت

              یآموزش و یدرمان رساختیز
              جامعه يبرا یفروشخرده يفضا نیتأم

                                                        
1. Barangaroo Delivery Authority 
2. headland 
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  بهترین شیوه نوسازي شهري

              يکاربر رییتغ يبرا يریپذانعطاف  ساخت شکل
              یطراح تیفیک

              فعال ينماها
              موجود ساختمان سهام حفظ

              بناها ارتفاع
 /ستیزطیمح
  يداریپا

 يفضـاها  توسـعه  يانـرژ  يوربهـره  اهداف
  یمسکون

            

 يفضـاها  توسـعه  يانـرژ  يوربهـره  اهداف
  يتجار

            

              آب منابع از حفاظت و استفاده
              زائد مواد ای زباله دفن محل به یدگیرس
              محل در ریدپذیتجد يانرژ نیتأم

              یاهیگ تنوع به توجه
              باز يفضا نیتأم

  هارائ و لیتحو
  پروژه

              یجیتدر توقف الزامات
              کنترل و تیمالک

              توسعه ياستانداردها
  گذاراستیس خاص الزامات  

    يگذاراستیس آرمان

  وهیش نیبهتر اصول. 3

  برد. بهره يشهر ينوساز فرآیند در يریگمیتصم از یآگاه يبرااز آن  توانیکه م است شده استخراج هانمونه نیا مطالعه از یاصول

  يادیبن اصول. 3-1

 بلندمدت یمنافع عموم يبرا» مشترك ارزش« جادیا  
اما  ،داشته باشد ییهاجوامع تفاوت نیا یو دسترس تیعضو اس،یشود. ممکن است مق جادیجوامع مختلف ا يبرا دیبا ارزش
  ها بلندمدت است.منافع آن

 نفعانذي يطرح با همکار توسعه  
 يساز، آمادهاهداف نیتدو ،اندازچشم جادیا تا دیبا وستهیاست. تعامل پ يضرور ارینفعان بسبا جامعه و ذي یقیو حق هیاول تعامل

  .ابدیادامه  یینها نهیگز يبرا قیدق يزیرو برنامه هانهیگز یابیو ارز
 انداز بلندمدتچشم میترس  

  .شود نییدت تعمکوتاه ياندازهاتنها با چشم دیمورد انتظار نبا جینتا نیبنابرا؛ دارد ياریبسبه زمان  ازین داریو پا حیصح توسعه
 یطراح ياز جمله استانداردها مذاکره رقابلیبر سر موارد غ توافق  

  جودودر طول فرآیند  يگذاراستیس جامعه و الزامات انتظارات ،یتوسعه و طراح نیمع ياستانداردها برآوردن به ازیاست ن ممکن
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  .شوند نییصورت شفاف تعاز ابتدا به دیبا مذاکره رقابلیموارد غ نی. اباشد داشته
 ب در بازده مناس نیتأم هنگاماز توسعه  ییزدا سکیو ر هیاول يهانهیکاهش هز ؛مناسب یمال مرخیبر سر ن توافق

  هارساختیو ز یدولت يهانیزم يگذارهیسرما
عه مربوط توس هیبار خطرات اول دنیبه دوش کش يبرا گاهیجا نیدولت در بهتر يریشناختن قرارگ تیکار به رسم نیاز ا هدف
و در  تیطور گسترده فراتر از سامسئله به نینفعان اذي رایتوسعه است، ز يمحل برا يسازو آماده رساختیز نیتأم ،يزیربه برنامه

 ،کند ینیبشیرا پ هیتوجه اولقابل  يدرآمدها دیاتخاذ شده ضرورتاً نبا یمال کردیرو جهیاند. در نتشده مختلف پراکنده يهانسل انیم
  .دهدیفشار قرار مرا تحت یبازده شیافزا يدر راستا یاصالح يهاو طرح دیافزایگران متوسعه سکیبر ر رایز

فروخته  نیمز نکهیهست که نظر به ا زیمعنا ن نیاما به ا ،کند نیدولت تأم دیرا با هیاول يهايگذارهیسرما یبرخ که معنا نیبد
باشد تا در بازده آن در  نیزم یمناسب از ارزش واقع یسزاوار سهم دیدولت با پردازد،یبه کار توسعه م یشده و بخش خصوص

خالص و  يهابازده ،یمنافع خارج نیاز تأم یبانیپشت نیاتخاذ شود که در ع يکردیرو دیکند. با يگذارهیسرما هیاول يگذارهیسرما
  .کند ینیبشیپ یدولت يهاییبر دارا يتربلندمدت

 توسعه يبرا روشن اهداف انتخاب  
شود و  ادجیا مذاکره رقابلیکار توسعه و موارد غ ياز مبنا یبا درك روشن دینفعان بااز جمله تعامل با ذي يزیربرنامه فرآیند

را  یاعو اجتم ياقتصاد ،يکالبد جیهستند که نتا یبلکه آن اهداف ستند،ین یکل يهاهیانیباهداف  نیکند. بهتر دییأاهداف روشن را ت
  باشند. يریگاندازهقابل دیجهت با نیو به ا کنندیم ینیبشیتمرکز پ گاهیدر جا
 به اهداف ییپاسخگو يروشن توسعه برا يهانهیگز انتخاب  

امکان  ه،یامورد پ کیمختلف مانند  يهانهیگز یابیبه اهداف وجود داشته باشد. ارز یابیدست يبرا یمتفاوت يهااست راه ممکن
  .دکنیو بحث در مورد مبادالت را فراهم م یابیارز ،ییشناسا نیهمچن و آنبدون  و توسعهبا  تیدو وضع انیم سهیانجام مقا

 رامونیو ادغام مجدد با پ ییگرایبوم طرح  
توسعه  یبوم تیکه شخص شودیم جادیا ییباشند، اصالت در جا نیآفرخود، تحول طهیبا توجه به ح دیها باپروژه که یدر حال

نجر به م تواندیم یجهان ي. تمرکز صرف بر برندسازداد میشهر تعم بهبتوان توسعه را  تیباشد و در نها صیتشخدر عمل قابل 
  مشابه شود. يمناظر شهر

 جامعه يبرا خالص منافع رساندن حداکثرنگر با هدف به کل یدگاهیداز  هانهیگز یابیارز  
 لیتحل يقو يهاکیدست به انتخاب بزند، استفاده از تکن یو ارزش یاسیس يممکن است دولت بر اساس باورها که یدر حال
از و ب يجامعه نمونه (مانند فضا يهاو ارزش هاییشدن و مورد توجه قرار گرفتن دارا دهیدموجب  تواندیم هانهیگز یابیسود در ارز

 نیا ریدر غ ای ی) مالحظات مالشانیهاتیرغم محدود(به هاکیتکن نیاز ا يریگبهره. بدون شود ینیصورت ع) بهیراثیموارد م
 رد قضاوتامر لزوماً امکان  نی. اشودیم لیتبد ییبه انتخاب نها موجود يهانهیگز انیصورت اهداف مبهم جامعه است که از م

  .دهدینم رابلندمدت  یعموممورد خدمت 

 يزیرانداز برنامهبا چشم زاتیتجه نیمدل تأم تطابق  
خود، تابع  ج،ینتا نیا ،گردد یمنته يزیرمورد انتظار برنامه جیشود که به نتا یطراح ياگونهبه  دیبا زاتیتجه نیتأم اتیعمل

  ریپذامکاند را منفر بسازوبفروشان يهاحلراه هکآن از شیکه ب است يفرآیند سود به امر نیا یکل طورهستند. به پروژه اندازچشم
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  .دهدیسازان مختلف بها ممعماران و ساختمان گذاران،هیسازد به سرما

  فرآیند با مرتبط اصول. 3-2

  :پردازدیم يبه فرآیند نوساز زین يگرید اصول یاصول اساس نیکنار ا در
 کار يمبنا -1

 ی.منطق لیدال اساس بر یعموم منافع با ارتباط نییتب 

 يزیرانداز و برنامهچشم -الف2

 ق؛یو دق کیاستراتژ يزیربرنامه فرآیند نیتضم 

 ؛یینها يهاطرح در يریگاندازهاهداف روشن و قابل وانداز چشم وجوداز  نانیاطم حصول 

 ؛توسعه یمراحل منطق ییشناسا تیقابل 

 ها در هر بلوك خاص وجود و حجم مجاز ساختمان اسیبه مق یحیاشاره صر دیبا. حد از شیب يزیاز کنترل تجو اجتناب
 جادیا دیباکه  باز يو فضاها تیارتباطات سا قیاز طر وحفظ  دیکه با یراثیم ي)، مثالً بناهایداشته باشد (کنترل پوشش

 یاتیو ح مهم یبیترک دگاهیدو استفاده از  يداریپا ،يسنجش سازگارمورد نظر قابل  جیبه نتا اشاره نیهمچن و شوند
(به  شود واگذار تیسا هر سازندگان و دهندگانتوسعهبه معماران،  دیهر ساختمان با یصورت طراح نیا ریدر غ ؛هستند
 ؛)باشد یطراح صرفاً دیبرنامه نبا گر،یدعبارت 

 ؛يریگمیفرآیند تصم قیمستندات دق حفظ 

 یانداز و اهداف اصلانحرافات از برنامه نسبت به چشم یابیارز. 

  توسعه يهارساختیو ز یعموم يفضا نیتأم -ب2
 ؛آن انجام هنگام ایاز توسعه  شیتوسعه پ يدیکل يهارساختیز نیتأم 

 ؛و بلندپروازانه نیآفرتحول اهدافبه  افتنی دستمنظور به هارساختیز نیدر تأم يبه نوآور قیتشو 

 شودیم هیاول يهانهیدر توسعه که موجب کاهش هز یمشارکت روشن نظام جادیا. 

  يساززبخشیتوسعه و ر يبرا يسازآماده -پ2
 ممکن؛قطعه  نیترکوچک نیتأم 

 یآزاد با حداکثر مشارکت احتمال يتوسعه به بازار بر مبنا يهاتیسا عرضه. 

  شده اختالط توسعه و شکل ساخته -ت2
 و  یکنترل پوشش نکهیا نیدر ع ،یشده در چارچوب قلمرو عمومشکل ساخته  نییتع يبرا یخصوص بخش به اجازه

 کند؛یبرنامه را فراهم م نظر وردم جینتا

 »يذارگهی. سرمامناسب ياز جانب دولت در امکانات و بناها هیاول يگذارهیسرما قیاز طر یمقتض يدر جا» ییزداسکیر 
در  رایزکاربران و تجار داشته باشد،  يرا برا یکشکارت قرعه کینقش  تواندیم یواقع يهادر ساختمان یدولت هیاول
 دتواننیم نیها همچنبه شمار رود. دولت یخصوص بخش يگذارهیسرما يکند و هاد جادیاعتماد ا يپروژه نوساز کی

 يهاشرکت يرا برا هیاول ینگینقد انیتوسعه شوند که جرو ارزانِ در حال  یمسکن اجتماع ای هانیزم دیمتعهد به خر
 کند؛یم نیدر بازار تأم سکیر و یفیبالتکلمنظور جبران به توسعه و عمران
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 با  وانتیم ،صورت گیردتوسعه ها قرار نیست در آنهنوز  که را ییهانیزم ،مثالعنوان . بهمستعد يهانیاز زم استفاده
 فعال کرد. 1پاپ آپ ایمصارف با اجاره کم  يامکان اشغال موقت برا جادیا

 امور اداره -3

 ؛پروژه دهندهارائه يهاو سازمان یدولت تیریمد يدر جداساز تیمحدود جادیا 

 ؛یمسئوالن محل ندگانیجامع از جمله نما يزیرتخصص مناسب در برنامه يریکارگبه 

 شفاف؛ يفرآیندها به الزام 

 طرح؛ اصالحات یابیارز يبرا ثالث یمرجع جادیا ای ییشناسا 

 ممکن زمان نیاول در یمحل مسئوالن يعاد مصوبات و خدمات نیتضم. 

 شیپا و نظارت -4

 ؛)هیانداز اولو... بر اساس اهداف و چشم تیوضع اشتراك ،یمال ییتوانا ،يداریپا يها (برااهداف و شاخص جادیا 

 مستقل و متعدد. يهانیاز بازب استفاده 

 يریگجهینت. 4

 نیتربه« مرجع اصول از ايمجموعه تا کرده یبررس را یالمللنیب يمورد مطالعه شش و یموضوع اتیادب منتخب گزارش نیا
 .کند صیتلخ را يشهر ينوساز يبرا انتظار مورد جینتا و هاروش پارامترها، جادیا هنگام» وهیش

امر  کننده ایتبیان نیهمچن. است شده برجسته یمختلف انتقادات با که دهدیم نشان را هاضعف و هاقوت يمورد مطالعه هر
 هاگاهدید مسائل، جامعه و زبانیم شهر ،ايو منطقه تیسا هر. ندارد وجود يشهر ينوساز به دنیرس يبرا راه کی تنها هستند که

 يوسازن فرآیند يبرا بالقوه طوربه و کندیم یرعملیغ را استاندارد ستیلچک کی به کردن عمل که دارد را خود يکار طیشرا و
  .دهدیم کاهش را محل به مخصوص جینتا و یمتن استدالل رایز ،است آورانیز

 نفعانذي کپارچهی تعامل قیطر از که دارند یعموم منافع از یروشن درك هاپروژه نیبهتر :است روشن ریفراگ درس اگرچه
 نیزتریبرانگبحث و شدهیبررس کمتر ییهاپروژه گرید يسو از. است شده جادیا درازمدت در» مشترك يهاارزش« جادیا يبرا

 منجر جهو در نتی اهداف با رابطه در تیشفاف عدم به منجر خود نوبهبه که برندیم رنج جامع کیاستراتژ يزیربرنامه عدم از هاپروژه
  .شودیم جامعه دگاهید از تیمشروع فاقد جینتا و اقدامات به

 یطراح ياستانداردها و اهداف و باشد مشترك يهاارزش دربردارنده که دارند درازمدت ايبرنامه به ازین هاپروژه نیبنابرا
 .کندیم برآورده را یعموم منافع اهداف که دهدیم توسعهرا  لیتحو يهاسمیمکان و ینظارت يساختارها مربوطه،

 نهیبه زیر دیبا یمال عملکرد که ستین آن مستلزم لزوماً چند هر( باشد یعموم منافع اهداف تابع دیبا یمال اهداف دگاهید نیا از
 و رلووات -ردفرن مثالعنوانبه( یدنیس ينوساز يهاپروژه در اوقات یگاه که »یداخل یمال نیتأم« هدف رسدینم نظر به). باشد

 یزدهبا دیتول يبرا هنوز نیگزیجا يهاروش. باشد کرده خدمت یعموم منافع اهداف به يمؤثر طوربه ،است رفته ارکهب) 2بارانگارو
 جادیا و توسعه مدتیطوالن چارچوب يبرا که یکل یابیارز يهاکیتکن. است الزم دولت يهايگذارهیسرما و هاییدارا مناسب

 -نهیهز لیتحل. هستند ازیموردن یمال جینتا يریگاندازه يبرا نیهمچن خود، مرتبط جامعه منافع با روندیم کارهب یعموم يهاییدارا
  .است یمناسب یابیارز روش رود، کاره ب مؤثر طوربه اگر ،سود

                                                        
1. pop-up 
2. Redfern- Waterloo and Barangaroo 
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  چکیده

هاي برداري از بنا، دچار استهالك شده و محل بروز آسیبگردد که به دلیل عدم بهرهبه بناهایی اطالق می» امالك متروکه«
اي مالی هتوان به مشکالت ایمنی و استحکام، امکان آسیبهاي امالك متروکه و خطرآفرین میمختلفی است. از مصادیق آسیب

کالت شد حشرات و سایر مشهاي ساختمانی، تجمع حیوانات و رو جانی، مشکالت اجتماعی و تجمع افراد ناباب، انباشت زباله و نخاله
ه شکل ب منجر به رهایی آنهاکه  اندحقوقی -بهداشتی اشاره کرد. بیشتر این امالك داراي مشکالت مالکیتی -یمحیطزیست

ها اي و بهداشتی از امالك داراي خطر بر عهده شهرداري، رفع خطر سازه»هاقانون شهرداري« 55. بر اساس ماده شده است نامناسب
دفتر خدمات نوسازي اقدام به تعریف موضوع ساماندهی امالك متروکه نموده است. در این مقاله سعی  ،بر این اساس باشد.می

گردیده است فرایند برخورد منطقی و قانونی با این امالك که از مرحله شناسایی امالك آغاز و در نهایت به رفع خطر از ملک و 
  شود، تشریح گردد.ساماندهی آن ختم می
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  مقدمه. 1

وجود دارد، نیازمند شناخت دقیق و وجود طرح  هافرسوده به علت پیچیدگی مسائل و مشکالتی که در آن محالت داراي بافت
ین هدف تهیه شده که داراي بافت فرسوده با ا. بر همین اساس سندي تحت عنوان سند توسعه محالت استراهبردي مناسب 

ی ضطی فرآیندي اقدامات مقت سائل و مشکالت آن،آید و به منظور رفع ممختلف یک محله به دست  ابعاد ازجامعی شناخت دقیق و 
سازي مسائل و مشکالتی که در سند توسعه محالت انعکاس یافته با نیازسنجی مجددي که از پیِ ظرفیت ،شود. طی این برنامهارائه 

بندي شده و جهت تحقق آن به سازمان اجتماعی و نهادسازي مدیریت شهري توسط کارشناسان دفتر انجام خواهد گرفت، اولویت
  گردد.نوسازي معرفی می

ی، فرهنگ -ها، با تهدیدات اساسی کالبدي، اجتماعیمان آنأي فرسوده به علت فرسودگی عملکردي و کالبدي توهابافت
که برخی از این تهدیدات بالفعل شده و موجب بروز مسائل و مشکالتی در  اندبهداشتی و ... مواجه -یمحیطزیستثبتی،  -حقوقی

ایین ن، پاهاي حقوقی میان برخی مالکو در دسترس نبودن یا چالش . سالخوردگی جمعیت، مشخص نبودنشودمیسطح محالت 
هاي فرسوده هاي وجود امالك متروکه است که در بافتبودن ارزش اقتصادي امالك واقع در بافت فرسوده و ...، همگی ریشه

  هاي شهري دارد.سهم بیشتري نسبت به سایر بافت
ي بروز خرده بزهکاري و یا محل تجمع افراد معتاد و ناباب است. امالك یک ملک متروکه به صورت بالقوه محل مناسبی برا

مین امر ه اند.اي نیز معموالً با کیفیت تخریبی و ناپایدار مواجهمتروکه به دلیل عدم نگهداري و رسیدگی، از لحاظ ایمنی سازه
عات و ها و ضایناسبی براي دپوي برخی زبالهاین مکان فضاي م ،طورتواند باعث ریزش بنا و خطرات جانی و مالی شود. همینمی

شود. انباشت زباله توسط ساکنان امالك مجاور و افراد ناباب، فساد هاي حاصل از اقدامات عمرانی جزئی همسایگان میتخلیه نخاله
د درختان نیمه هاي تر، بوهاي نامطلوب و برخی حشرات موذي باعث آزار و اذیت ساکنان محدوده خواهد شد. همچنین وجوزباله

ها و تبعات وجود امالك متروکه را ریشه 1سوزي در امالك مذکور مطرح است. شکل آتش بروزتهدیدي براي  عنوانبهخشک نیز 
  دهد.نشان می

  

 

  ها و تبعات وجود امالك متروکهریشه. 1 شکل

تبعات رها شدن و متروکه ماندن امالك
تجمع افراد ناباب و آسیب هاي 

اجتماعی ناشی از آن مانند ایجاد  
ناامنی

خطر آتش سوزي راي ایمنی پایین و ایجاد خطر ب
نعابران معبر مجاور و همسایگا

 -محیطی  آلودگی هاي زیست
بهداشتی و دپوي زباله هاي 

خشک و تر

ریشه هاي رها شدن و متروکه ماندن امالك

جایی جمعیت از  جابه
بافت به دالیل مختلف

پایین بودن ارزش 
اقتصادي

مشکالت حقوقی و 
وراثتی سالخوردگی مالکان فرسودگی کالبدي و  

عملکردي
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  از دیدگاه قانون متروکهساماندهی امالك تعریف و . 2

ه و شد استهالكبرداري از بنا، دچار که به دلیل عدم بهره گردداست که به بناهایی اطالق میالحی اصط »متروکهامالك «
، وکهمتردر زمینه ساماندهی امالك  .است بهداشتی، حقوقی و ... -یمحیطزیستدر ابعاد کالبدي،  هاي مختلفمحل بروز آسیب

این ماده قانونی به تاریخ  14بند  پردازد. بر اساسمی ها به تعیین وظایف شهرداري در امور شهرقانون شهرداري 55ماده 
 از خطر رفع همچنین و حریق و سیل خطر از شهر حفظ براي الزم اقدام و مؤثر تدابیر ظف به اتخاذوشهرداري م ،27/11/1345

 پرکردن و خصوصی و عمومی هايداالن و عمومی اماکن و هاکوچه و عمومی معابر در واقع خطرناك و شکسته دیوارهاي و بناها
 معابر به مجاور و مشرف هايایوان و هابالکن در اشیاء نوع هر گذاشتن از جلوگیري و معابر در واقع هايچاله و هاچاه پوشاندن و

 زحمت باعث که هاساختمان هايدودکش و هاناودانسقوط  از جلوگیري و است عابرین براي خطر موجب هاآن افتادن که عمومی
  .استباشد،  شهرها ساکنان خسارت و

، فوق ماده در مندرج هايمزاحمت رفع و غیره و بناها از خطر رفع به مربوط موارد کلیه در) 27/11/1345 الحاقی( -تبصره
 صادر متناسبی دارمهلت ابالغ منصوب ادوات صاحبان یا اماکن صاحبان یا نامالک به ،خود فنی مأمور نظر کسب از پس شهرداري

 مزاحمت یا خطر رفع به اقدام خود نامأمور مراقبت با رأساً شهرداري نشود، اجرا معین مهلت در شهرداري دستور اگر و نمایدمی
  .کرد خواهد دریافت طرف مقابل از خسارت پانزده درصد به اضافه را مصروف هزینه و نمود خواهد

 و اژهاپاس، هارستوران کافه ،هاخانهقهوه ،دکاکین ،هامهمانخانه، هاگرمابه ،سینماها مانند عمومی اماکن کلیهشامل فوق مقررات
 اعالم و حیوانی و انسانی ساریه امراض شیوع از جلوگیري باشد.می نیز است عمومی مراجعهو  آمد و رفت محل که آن امثال

 بیماران نگاهداشتن دور و هاآن وزبر هنگام مجاور هايشهرداري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت به هابیماري گونهاین
مول این اند، نیز مشمضر و بالصاحب شهر در یا و بوده ساریه امراض به مبتال که حیواناتی دفع و معالجه و ،ساریه امراض به مبتال

  شود.قانون می

   متروکهحل ساماندهی امالك راه. 3
 هاي متنوعیحلوجود دارد، راه متروکهساماندهی امالك  ايهاي متعددي برکه از لحاظ حقوقی و فنی، محدودیتبا توجه به این

زیرا  ؛طور کامل حل کندتواند مشکالت را بهتوان نام برد. در بسیاري از موارد، حتی ساماندهی این امالك نمینمی این امربراي 
چنان هم عالوه بر بالقوه بودن معضالت و امکان تکرار تمام تهدیدات فوق، مسئله عدم تحقق نوسازي و وجود سیماي نامطلوب

که  – گريتسهیلکنند که از طریق آفرین، سعی میالبته دفاتر خدمات نوسازي بعد از شناسایی امالك متروکه خطربرقرار است. 
ن محله، تا حد اجو از همسایگان و برقراري ارتباط با ساکنوو پرس -آیدات نوسازي به حساب میبخشی از اقدامات دفاتر خدم

ن ملک ایا دسترسی به مالک عدم امکان شناساییه شناسایی و با ایشان ارتباط برقرار شود. در صورت ن ملک متروکاامکان مالک
گیرد. با شروع اقدام نظر قرار میحل اقتضایی مدعنوان راهبه هاقانون شهرداري 55مطابق ماده ، ساماندهی این امالك متروکه

طی نامه اخطاریه  ایشان، این احتمال وجود دارد تا از طرف شهرداري ناحیه ن ملک مورد نظراساماندهی و صدور اخطار براي مالک
برداري از ملک شخصی خود کنند. عالوه بر این، اقدامات شهرداري، شناسایی شوند و به صورت شخصی اقدام به رفع خطر و بهره

  تشریفات قانونی و اداري خاصی همراه است.شود و این فرآیند با مورد نیاز جهت رفع خطرات ذکر شده با دقت باالیی انجام می

  متروکهفرآیند ساماندهی امالك . 4
  آن، هیساماند و اهمیت ضرورت خطرآفرین و بازدید میدانی و اطمینان از متروکه امالك بعد از شناسایی نوسازي خدمات دفاتر
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 ناساییش را متروکه ملک نامالک امکان حد همسایگان، تا جو ازوو پرس گريتسهیلدسترس،  در هايسامانه طریق از نمایندمی سعی

 مختلف هايهمجوار، گزینه هايپالك با مذکور پالك تجمیع سنجیکنند. سپس کارشناسان دفتر با امکان برقرار با ایشان ارتباط و

  ایند.نمنموده و مراحل را طی میهاي واقع در بافت هاي تجمیع پالكرسانی تسهیالت و مشوقنوسازي را بررسی و اقدام به اطالع
پس از تهیه گزارش  خدمات نوسازي دفتر ن و در نتیجه عدم امکان تخریب و نوسازي،ادر صورت عدم دسترسی به مالک

نماید. در صورت تأیید ضرورت موضوع از نظر اداره امور می به شهرداري ناحیه اعالمهاي ایجاد شده بر محیط، موضوع را آسیب
شناسایی و  نسبت بهرسمی  شهرداري ناحیه طی اخطاریه 137و کنترل ساخت و ساز و اداره  اجتماعی و فرهنگی، اداره شهرسازي

نموده تا اقدام به رفع خطر از بنا  دهدروز به مالک فرصت می 15 . اخطاریهاقدام خواهد نمود ويبه مالک و اخطار به  رسانیآگاهی
به تشکیل کمیسیون رفع خطر از بنا  اقدام ،، شهرداري ناحیهاقدام مالکانجام دهد. در صورت عدم ی از آن برداري مناسبو یا بهره
اداره  دیریک، مترافاداره فنی و  مدیر و کنترل ساخت و ساز، اداره شهرسازي دبیر کمیسیون، مدیر عنوانبهشهردار ناحیه با حضور 

نماید. پس از برگزاري جلسه و ارائه نظر کارشناسی در می ،اعضا عنوانبهو کارشناس حقوقی ناحیه  ،زیستشهري و محیط خدمات
نظر شهرداري ناحیه به شهرداري منطقه ارجاع و شهرداري منطقه نیز طی تشریفاتی،  عنوانبهاین جلسه، نظر قطعی کمیسیون 

اخذ حکم ورود به ملک به معاونت دادستانی و رئیس دادسراي عمومی و انقالب ناحیه قضایی مربوطه ارسال اي جهت دریافت نامه
کند. ذیل این نامه، از آن مقام قضایی عالوه بر درخواست دریافت حکم ورود به ملک، همکاري الزم از نیروي انتظامی جهت می

  گردد.تأمین حسن اجراي وظایف محوله درخواست می
اي تأیید حکم ورود به ملک را به شهرداري اعالم نموده و از نیروي انتظامی (کالنتري ادامه، معاونت دادستانی ناحیه، طی نامهدر 

هفته  2کند. شهرداري نیز تا مدت زمان مربوطه) جهت جلوگیري از وقوع جرم و تصرف توسط شهرداري، درخواست همکاري می
  گیرد:این امر صورت می ،زیر شیوه 2یکی از  ت رفع خطر از بنا انجام دهد که بهمهلت دارد تا اقدامات مقتضی را جه

  تخریب ملک -2 سازي آناي ملک و ایمنبخشی سازهرفع خطر از طریق استحکام -1
 

 

  

 

 

 

 

 

  . فرایند ساماندهی امالك متروکه2شکل 

  مورد مطالعاتی. 5

 ناحیه سطح در متروکه ملک 57 شناسایی محدوده، به دقیق پیمایش با 7منطقه  2تیم کارشناسی دفتر خدمات نوسازي ناحیه 
ملک دیگر نیز  4ملک متروکه تاکنون انجام شده و  2بندي، اقدامات مورد نیاز جهت ساماندهی که با انجام اولویت استپرداخته 
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نوسازي با همکاري شهرداري ناحیه قرار دارد. در این گزارش، مجموعه اقدامات و مراحل در دستور کار سال جاري دفتر خدمات 
  گردد.طی شده جهت ساماندهی یکی از امالك متروکه بیان می

عزیزآبادي فراهانی که پیش از این اقدامات ساماندهی شهید نامجو کوچه شهید واقع در خیابان  10855081ملک به کد نوسازي 
هاي گوناگون در محدوده اطراف خود است، کننده آسیبکه ایجاد متروکهیک ملک  عنوانبهو رفع خطر براي آن صورت گرفته، 

در محدوده  ملک مذکور موقعیت مکانی 3به منظور ساماندهی آن صورت گرفت. شکل  قانونیو انجام اقدامات  گردیدشناسایی 
  دهد.می محله خواجه نظام را نشان

  

  
  
  
  

  

  
ــکل  ــت  .3ش ــه موقعی نقش

 مکانی ملک متروکه
  

بنا  ر ازمصالح ناپایدا ریزش خطر، تر و خشک ، انباشت زبالهو ناباب معتاد تجمع افرادي شناخته شده این ملک شامل هاآسیب
وضعیت ملک پیش از  4شکل  .محیطی ناشی از آن بوده استفرهنگی و زیست -و به طور کلی پیامدهاي کالبدي، اجتماعی

  دهد.ساماندهی را نشان می
  
  
  
  
  
  

  
. وضــعیت پیشــین 4شــکل

ملــک متروکــه بــه کــد    
  10855081نوسازي 

  
  از بسیاري و دارد وجود مذکور ملک در کالبدي و اجتماعی محیطی،زیست تلفیقی از مسائل شود کهمی ترتیب مالحظهبدین
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 مشخص گردید که مالک یک ،پیگیري سوابق ملک مذکور و گريتسهیلد. با انجام شومسائل جزئی دیگر از پی آن حادث می
اطالعاتی  بنابراین .اندشخص ارمنی بوده که پس از فوت ایشان، ملک رها شده و ورثه ایشان تا به حال پیگیر اقدامات الزم آن نشده

همجوار نیز  هايبدي پالكکه دفتر خدمات نوسازي با ایشان ارتباط برقرار نماید. همچنین کیفیت کالنبود ایشان در دسترس  از
پس از ارائه گزارش مسائل موجود در ملک توسط دفتر  بوده و امکان نوسازي از طریق الگوي تجمیعی نیز وجود نداشت.قابل قبول 

رود و ، شهرداري ناحیه بر طبق روال قانونی، اقدام به تشکیل کمیسیون رفع خطر بنا و اخذ حکم7منطقه  2خدمات نوسازي ناحیه 
  د.دهرا نشان میقانونی اعم از صدور اخطاریه براي مالک و درخواست دستور قضایی براي ملک  مستندات 5شکل . به ملک نمود

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

  
  . نامه اخطاریه به مالک از طرف شهرداري ناحیه جهت رفع خطر از بنا و نامه اخذ دستور قضایی جهت ورود به ملک 5شکل 

  
به این ترتیب، با طی مراحل اداري و قانونی، ساماندهی ملک متروکه با انجام اقدامات اجرایی و رفع خطر از سوي شهرداري، 

  دهد.از اقدامات شهرداري به منظور رفع خطر از ملک مذکور را نشان می بخشی 6 شکلگردید. عملیاتی 
  

  

  

  
  
  

  7ساماندهی و رفع خطر از بناي ملک متروکه توسط شهرداري ناحیه دو منطقه  .6 شکل
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  شناسی امالك متروکه خطرآفرین و فرایند ساماندهی آنآسیب
  )7(مورد مطالعاتی: ملک متروکه در کوچه عزیزآبادي فراهانی، ناحیه دو منطقه 

 گیرينتیجه. 6

ید آمده در پد بهداشتی -یمحیطزیستباشد. معضالت مواجهه با موضوع امالك متروکه نیازمند بررسی چند بعدي مسئله می
فرهنگی ناشی از ایجاد فضاهاي ناامن و تبدیل این امالك  -هاي اجتماعیملک متروکه و محدوده پیرامونی آن، معضالت و آسیب

به مأمنی براي حضور بزهکاران و افراد ناباب، ایجاد اغتشاش بصري و نامطلوب بودن سیما و منظر شهري و در کنار همه این 
دي اعم از خطرآفرین بودن و امکان ریزش مصالح ناپایدار امالك مذکور و ایجاد خطر براي عابرین معبر مسائل، معضالت کالب

  مجاور همگی از تبعات این مسئله است.
هاي فرسوده نوسازي در بافت ی برايمکمل عنوانبه راهکارکه بایستی به این  اي استمتروکه به گونهماهیت ساماندهی امالك 

ساماندهی و رفع خطر از اینگونه امالك، معضل فرسودگی و کیفیت پایین سیما و منظر شهري ناشی از وجود این نگریست. اگرچه 
اضطراري و پیشگیرانه از تبعات منفی دیگر نام  -اقدامی اقتضایی عنوانبهتوان از آن اما می ؛کندامالك را به طور کامل رفع نمی

ها و جو از همسایهوهاي اطالعاتی موجود، پرسو استفاده از سامانه گريتسهیلبا انجام دفاتر خدمات نوسازي  ،برد. در برخی موارد
تا شخصاً  ؛ملک مذکور را شناسایی نموده و با ایشان ارتباط برقرار نمایند مالکانتوانند قدیم محله، می ساکنانبرقراري ارتباط با 

یکی از دالیل عدم استفاده و متروکه ماندن امالك، پایین بودن ارزش  اقدام به نوسازي یا حداقل ساماندهی ملک خود نماید. گاهی
سنجی نوسازي از طریق الگوي تجمیع قطعات و در صورت امکان که، در حالی .اقتصادي و بازده مالی آن در صورت نوسازي است

ي ه بودن آن، احتمال اقدام به نوساز، با افزایش بازده مالی و به صرفمالکانبه  هاي بافت فرسودهتسهیالت و مشوق رسانیاطالع
  بیشتر خواهد بود.  مالکانتوسط خود 

هاي یکی از اولویت عنوانبهخطر ریزش  تر رهاشده با ایمنی پایین واستحکامدر نهایت؛ شناسایی و ساماندهی امالك کم
بایست در دستور کار دفاتر خدمات نوسازي قرار گیرد. این اقدام ضمن بهبود وضعیت کالبدي و پیشگیري و جلوگیري اضطراري می

وسازي نبهداشتی، به ارتقاء کیفیت محیط پیرامون و ترغیب ساکنان و سازندگان به  -یمحیطزیستفرهنگی و  -از مسائل اجتماعی
  خواهد انجامید.
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  تعامل با نهادهاي آکادمیک
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  )8(منطقه  دفتر خدمات نوسازي محلۀ نارمک جنوبی
  1392تابستان 
  

  04707: تجربهشماره 
  
  

  
  

  
  

  چکیده

هاي مدیریت این مسأله هاي خدماتی آن به شدت پایین است. یکی از راههایی است که سرانهمحلهمحلۀ نارمک از آن دست 
حی هاي طرابخشی به پروژهاستفاده از ظرفیت علمی نهادهاي آکادمیک و دانشگاهی است. این ارتباط و تعامل موجب کیفیت

  شناخت محله خواهد شد. هاي علمی و دقیق ها و یافتن شیوهشهري، ارتقاي سطح کیفی فعالیت
هاي تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت هاي شهرسازي، طراحی شهري، معماري و ... دانشگاهاز این رو کوشش شد تا با گروه

ها براي همکاري و تبادل اطالعات دعوت به عمل آید. پس از جلسات متعدد سرانجام گروه طراحی ارتباط برقرار شود و از آن
، 2تهران از این ایده استقبال کردند و آقایان دکتر بحرینی و دکتر حبیبی موافقت کردند که کارگاه طراحی شهري شهري دانشگاه 

ماه این اساتید به همراه بهمن 15به محلۀ نارمک اختصاص یابد. در تاریخ  1391-92مقطع کارشناسی ارشد ترم دوم تحصیلی سال 
بندي شدند و براي کار وارد محله هاي محله، دانشجویان گروهاز آشنایی با ویژگیدانشجویان در دفتر حضور پیدا کردند و پس 

  ند. دههاي خود قرار میشدند. دانشجویان به طور پیوسته با کارشناسان دفتر در ارتباط هستند و دفتر را در جریان فعالیت
ید ست و در بخش دیگر بنا به تشخیص اساتهاي دانشجویی توسط کارشناسان دفتر تعریف شده اهاي گروهبخشی از فعالیت

دهند و در پایان ترم نتیجۀ کلی را در اختیار دفتر قرار خواهند اي گزارشی از پیشرفت کار را در محل دفتر ارائه میبه شکل دوره
هاي ئۀ پاورپوینتی نتایج فعالیتماه در محل دفتر برگزار شد و دانشجویان با ارااسفند 15داد. اولین جلسه ارائۀ کارِ گروهی نیز در تاریخ 

  خود را نشان دادند.
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  معرفی محدودة طرح. 1

 )شرقی و غربی( تهران قرار دارد که حدود جغرافیایی آن از شمال به خیابان شهید ثانی 8منطقه طرح در محلۀ نارمک جنوبی در 
این محله از شرق تا بزرگراه شهید باقري و از غرب تا خیابان سهیلیان و خیابان شهید افشاري . رسدو ازجنوب به خیابان دماوند می

 ض و فدك، از جنوب با محالت آشتیانی، شورا و امامت واقع در منطقهحوکشیده شده و از شمال با محالت دردشت، مدائن، هفت
در شرق تهران واقع شده است و از سمت شمال  8 منطقۀ .پارس مجاور است، از غرب با محلۀ زرکش و از شرق با محلۀ تهران13

  .شودمحدود می 7 شهرداري منطقه، و از سمت غرب به 13 ، از جنوب به شهرداري منطقه4 و شمال شرقی به شهرداري منطقه
قاپی هاي اجتماعی مانند دزدي، کیفمحیطی، آسیباند از: وضعیت بهداشتی و زیستترین مشکالت و مسائل محله عبارتمهم

انسجام در ساختار فضایی و انداز در مقیاس محله، عدم و سرقت ماشین، و مسائل کالبدي از قبیل فقدان طرح و برنامه و چشم
  هاي خدماتی.دي، شبکۀ معابر و کمبود کاربريکالب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . محدوده طرح1شکل 

  شیوة برقراري ارتباط . 2

ابتدا ساکنان محله به شش گروه تقسیم شدند. دسته نخست کسانی بودند که از نفوذ اجتماعی  پس از شناسایی اولیۀ محله،
بودند که در یکی از نهادهاي رسمی فعال در سطح محله یا شهر مشغول به کار باالیی در محله برخوردار بودند. دسته دوم کسانی 

شد بودند. دسته سوم ساکنانی بودند که به نحوي از انحاء در نهادهاي رسمی نفوذ داشتند. دسته چهارم و پنجم شامل کسانی می
رفت. گت دسته ششم باقی ساکنان را در بر میهاي مذهبی و غیرمذهبی فعالیت داشتند و در نهایکه در نهادهاي غیررسمی و گروه

  بندي با آنان ارتباط برقرار شود.ها برنامه خاصی تدارك دیده و کوشش شد بر مبناي این تقسیمبراي هریک از گروه
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  نهادهاي آکادمیک تعامل با

  هاتعریف اولویت. 3

یانگین نسبت به م هاي خدماتی در محلۀ نارمک وضعیت مناسبی ندارند. براي مثال سرانه فضاي سبز و کاربري ورزشیسرانه
ترین هاي خدماتی پشتیبانِ سکونت محله به شدت نیازمند ارتقاء است و جزء مهممنطقه بسیار پایین است. از این رو کاربري

  شود. ها محسوب میاولویت

  اهداف و راهبردها. 4

وف ل این مشکل معطهاي کارشناسان دفتر به حهاي خدماتی سبب شد که بخش بزرگی از کوششوضعیت نامناسب سرانه
عقول، هاي مناسب و مشود. پس از بررسی جوانب کار در جلسات مختلف، کارشناسان دفتر به این نتیجه رسیدند که یکی از راه

م هاي علمی و دقیق فراهاستفاده از ظرفیت علمی نهادهاي آکادمیک و دانشگاهی است. این کار فرصت مناسبی براي ارائه طرح
وساز اختهاي سبخشی به پروژههاي علمی و دقیق براي شناخت محله، کیفیتاین ارتباط منجر به استفاده از شیوهآورد. در واقع می

  ها خواهد شد.و در نهایت ارتقاي سطح کیفی فعالیت

  فرایند انجام کار . 5

س گرفته شد. طی هاي تهران و شهید بهشتی تماهاي معماري، شهرسازي و طراحی شهري دانشگاهدر گام اول با گروه
پور، مدیر گروه شهرسازي و طراحی شهري دانشگاه علم و صنعت، دکتر هاي صورت گرفته با دفتر آقایان دکتر دانشهماهنگی

زبردست، مدیر گروه شهرسازي دانشگاه تهران و دکتر بحرینی، مدیر گروه طراحی شهري دانشگاه تهران، هماهنگی جلسات انجام 
  کار ایشان با حضور مدیر دفتر نوسازي برگزار شد.گرفت و جلسات در دفتر 

اي بود که با استادان گروه طراحی شهري دانشگاه تهران برگزار شد و در نهایت توافق شد که ترین این جلسات، جلسهمهم
اي و آق شهري، به محلۀ نارمک جنوبی اختصاص داده شود. در این جلسه که با حضور آقاي دکتر بحرینی 2درس کارگاه طراحی 

مل هاي دفاتر خدمات نوسازي و نیز همکاري و تعادکتر حبیبی و مدیر دفتر خدمات نوسازي برگزار شد کلیاتی در رابطه با فعالیت
اي طرح شد. پس از آن مقرر شد براي شروع کار و آشنایی اولیه با محله اطالعاتی مانند مطالعات فیمابین دانشگاه و محیط حرفه

هاي خدماتی و نقشه کاربري زمین از جانب دفتر در اختیار گروه قرار داده شود. در نهایت قرار بر محله، کاربري هايشناختی، نقشه
  این شد که اساتید به همراه دانشجویان از دفتر و محله بازدید به عمل آورند.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد درس نفر از  24آقاي دکتر بحرینی به همراه  1391ماه بهمن 15بر این اساس در تاریخ 
  شان به طور رسمی آغاز شد.طراحی شهري به دفتر مراجعه کرده و فعالیت

  
  
  
  

  
  

  . جلسات درس طراحی شهري در محل دفتر خدمات نوسازي نارمک2شکل 
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افت بدي و اجتماعی بر این جلسه ابتدا آقاي مهندس محرمی پاورپوینتی را در مورد بافت فرسوده، محدوده طرح و وضعیت کالد
ارائه کردند. پس از آن دانشجویان سواالت خود را در مورد وضعیت کالبدي و اجتماعی محدوده مطرح کردند و در پایان توسط دکتر 

  هاي دو نفري تقسیم و در بافت مشغول به کار شدند. بحرینی به گروه
طرح کلی آن شکل گرفت. هماهنگی با دفتر خدمات  گوها و جلسات منظمی پیرامون محتواي درس وودر مرحلۀ بعد گفت

هاي مختلف کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و خدماتی نوسازي محلۀ نارمک و شناخت مسائل، مشکالت و کمبودهاي محله در زمینه
یم طرح که در تنظ کارهاي طراحی شهري به منظور ارتقاء کیفیت محله از جمله مواردي بودچنین امکانات بالقوه و بالفعل و راهو هم

  :درس در نظر گرفته شد. در نهایت در طرح درس کلی، اصول و مالحظات ذیل مبناي طراحی محله قرار گرفت
 .وضع موجود و ادامه روند کنونی محل مورد ارزیابی قرار گیرد 

 انداز مطلوبی براي آیندة محل ترسیم شود.چشم 

 ارتقاي کیفیت زندگی در محل تدوین شود.هاي اجرایی مناسب به منظور ابزارها و مکانیزم 

 ها تأمین شود.بینی و خدمات شهري مورد نیاز آنزمینۀ اشتغال ساکنان در محل پیش 

 .حس تعلق به محله در ساکنان تقویت شود 

 هاي مربوط به آن احیاء و تقویت شود.مفهوم محله و کلیه ویژگی 

  ردار شود.دار برخومحله از یک ساختار مشخص، خوانا و معنی 

 لویت قرار گرفته و استفاده از وسایل نقلیه شخصی به حداقل برسد.وعمومی در ا نقلیهسواري و وسایل روي، دوچرخهپیاده 

 ها و خدمات عمومی قرار گیرد.چرخۀ زندگی اساس توزیع کاربري 

  فرهنگ عمومی و طراحی شهري کل فرایند طراحی با همکاري و مشارکت فعال مردم و مسئوالن ذیربط و با هدف ارتقاي
  مشارکتی در جهت تحقق پایداري صورت گیرد.

  بر این اساس، فرایند طراحی و فعالیت دانشجویان به شکل زیر تدوین شد. 
 شناخت و تحلیل محله  -1

 هاي باالدست، تعیین نواحی همگن (از نظر تاریخی،نفوذ، مطالعۀ طرحنفع و ذيهاي ذيبازدید محل، آشنایی با گروه
ها، تاسیسات و تجهیزات شهري، دید و منظر، ها، کاربريکالبدي، اجتماعی و اقتصادي)، مطالعات موضوعی شامل دسترسی

ات، نیازها گیري (امکانبندي و نتیجهبندي امکانات و باالخره جمعبندي و اولویتشکل و بافت محله، فضاهاي شهري، دسته
  ها).بندي آنو مسائل و اولویت

 داف کلی اقدام در بافتتدوین اه -2

 تهیۀ اهداف عملیاتی -3

 هاي کلی طراحیتدوین ایده -4

 هاي کلی و انتخاب ایدة بهینهارزیابی ایده -5

 تکمیل گزینۀ انتخابی و ارائه نهایی -6

 تعامل دارند دارايکه در چارچوب تعیین شده گام برمیها جدا از اینبر این اساس دانشجویان در بافت مشغول فعالیت شدند. آن
دهند. افزون بر این، براي هماهنگی در خصوص هاي خود قرار میها را در جریان فعالیتخوبی با کارشناسان دفتر هستند و آن

اه محضور و فعالیت در محله توافق شده است که دانشجویان پیش از ورود به بافت، دفتر را در جریان قرار دهند. پس از گذشت یک
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  نهادهاي آکادمیک تعامل با

ل دفتر با حضور آقایان دکتر بحرینی و دکتر حبیبی برگزار شد و دانشجویان با نمایش یک پاورپوینت اولین جلسۀ ارائۀ کار در مح
ک، هاي تنگ و باریها در این گزارش بر مشکالت کالبدي و اجتماعی بافت، خیابانگزارشی از روند پیشرفت کار ارائه دادند. آن

  ند. پوش نامناسب، وجود فضاهاي ناامن و غیره تاکید کردکف

  دستاوردها. 6

 اي همچون دکتر بحرینی و دکتر حبیبی بهرهنظر، مجرب و کارآزمودهگروه طراحی شهري دانشگاه تهران از اساتید صاحب
ند. هاي فرسوده دارپردازي در زمینۀ مداخالت در محالت و به ویژه بافتبرد و دانشجویان این گروه پتانسیل خوبی براي ایدهمی

هاي دانشجویان را در سایۀ نظارت اساتید و راهنمایی ها و ایدهتواند طرحگروه دانشگاهی این مزیت را دارد که دفتر میارتباط با این 
وجه به ها ارائه کند. براي مثال، با تپذیري، پیشنهادات آتی را با توجه به این طرحکارشناسان دفتر دریافت کرده و در صورت تحقق

له که به یک معضل تبدیل شده است از دانشجویان خواسته شد که پیشنهادات خود را در راستاي رفع کمبود شدید پارکینگ در مح
انجام  هاي فرسودة تهران با نگاه به مسائل اقتصاديوسازها در بافتاکنون بیشتر ساختکه هماین مشکل ارائه کنند. با توجه به این

ا با در نظر هاي پیشنهادي خود راند بنابراین از دانشجویان خواسته شده که طرحگیرد و مسائل زیباشناختی به نوعی مغفول ماندهمی
  گرفتن مسائل زیباشناختی (نسبت جداره به عرض گذر، خط آسمان، برقراري هارمونی در نماها و غیره) ارائه دهند.

  پایداري. 7

دار باید نظر قرار بگیرد. نخست اینکه یک پروژة پایباید مد براي بررسی پایداري یک پروژه مرتبط با بافت فرسوده دو نکته می
داراي اثرات کیفی بلندمدت براي بافت فرسوده باشد و دوم، به لحاظ زمانی با پروژة بافت فرسودة مربوطه سازگاري داشته باشد. 

تر با سته میان کارشناسان دفپروژة ارتباط با گروه طراحی شهري دانشگاه تهران این دو ویژگی را دارد. ارتباط مستمر و تعامل پیو
اشته باشد، تواند تأثیري بلندمدت ددهد و میدانشجویان و استادان و تبادل مبانی تئوریک میان طرفین، کیفیت کارها را افزایش می

این،  رگردند. عالوه بها میشوند و موجب خردورزي بیشتر در فعالیتها در محیط عملی به آزمون گذاشته میاز طرف دیگر تئوري
شود از نظر زمانی با وضعیت کاري در طول ترم تحصیلی دوم و تا آخر خردادماه ارائه می 2که درس طراحی شهري با توجه این

توان گفت که ارتباط با نهادهاي آکادمیک به شکلی که در دفتر دفتر خدمات نوسازي محلۀ نارمک سازگار است. با این توصیف می
  ق افتاده از عنصر پایداري برخوردار است. خدمات نوسازي نارمک اتفا

  قابلیت تعمیم. 8

ارتباط دفاتر خدمات نوسازي با نهادهاي آکادمیک و دانشگاهی از آن قسم مقوالتی است که محدود به شرایط خاصی نیست. 
اشته و د با این نهادها تعامل دکننهاي محیطی که در آن فعالیت میتوانند با توجه به توانایی خود و ظرفیتدر واقع، تمام دفاتر می

اي هجا که دفاتر خدمات نوسازي داراي شرح خدمات یکسانی هستند و همگی در محیط بافتارتباط خود را تقویت کنند. اصوالً از آن
بافت  رتوانند ارتباطی مشابه آنچه داند، میهاي یکسانی شناسایی شدهها و شاخصاي مشغول به کارند که بر اساس سنجهفرسوده

  فرسودة نارمک محقق شده را با نهادهاي آکادمیک برقرار نمایند.

  موانع موجود در برابر فرآیند. 9

  کنندمی تفعالی خصوصی هایی که در بخشعنوانی شرکت نوسازي به خدمات سطح از تعامل بین دفاتر این که جااز آن -الف
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گیري شود ممکن است با مقاومت و جبههجامعه، تجربۀ جدیدي محسوب میو نهادهاي آکادمیک به عنوان نهادهاي حوزة عمومی 
هاي علمی و ها ممکن است به این گمان دچار شوند که در معرض سوء استفاده از ظرفیتنهادهاي آکادمیک روبرو شود. آن

یري گدشواري است و نیاز به ارتباطشان قرار دارند. به این خاطر از میان برداشتن این احساس و اعتمادسازي کار نسبتاً اعتباري
 خوب و صحیح دارد. 

مام شوند و دانشجویان باید تهاي مرتبط با نوسازي در یک ترم تحصیلی ارائه میهاي رشتهکه عموماً درسبا توجه به این -ب
تگی رایطی از کیفیت و پیوسشود. آشکار است که در چنین شتوان و هنر خود را در پایان ترم ارائه دهند، کار فشرده و سنگین می

 کار کاسته خواهد شد.

گیري دفتر خدمات نوسازي نارمک با نهادهاي آکادمیک به شکلی بود که تنها موفق شد با گروه طراحی شهري شیوة ارتباط -ج
ستی با دیگر باییچه در پی طراحی کالبدي مناسبی براي بافت فرسودة نارمک هستیم مدانشگاه تهران ارتباط برقرار کند. اما چنان

ها مانند عمران، معماري، مرمت و غیره نیز ارتباط برقرار شود و حتی گروهی متشکل از دانشجویان علوم ها و دیگر گروهدانشگاه
  پروژه درگیر شوند.اجتماعی و اقتصادي نیز در 
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  چارچوب اصلی پژوهش

  که عبارتند از: فصل است 3این طرح شامل 
له، ضرورت و اهمیت تحقیق، سؤاالت تحقیق، اهداف، فرضیات، تعریف مفاهیم، ئبیان مس شامل ؛کلیات پژوهش) 1 فصل

  چارچوب نظري، روش تحقیق، مدل مفهومی تحقیق.
آباد، سرتخت و عرفی محالت استخر، ولیم شامل ؛هاي فرادستشناسی محدوده مورد مطالعه و طرحمعرفی و آسیب )2فصل 

 هاي بافت فرسوده محالت وشناسی، ویژگیگیري محالت، جمعیتخصوص تاریخچه و سیر تحول و شکل آباد درهاشم -نفرآباد
و ها و نقاط قوت بندي محالت و بافت فرسوده آنها و خدمات موجود در این محالت، وضعیت پهنهها، سرانهمیزان نوسازي در آن

  .ضعف محالت مورد مطالعه
تفاده در هاي مورد اسهاي کیفی و کمی تحقیق، روشنحوه توصیف و تحلیل داده شامل ؛هاتحلیل کمی و کیفی یافته) 3فصل 

 طرح، پیامدهاي طرح بر SWOTهاي کمی، تحلیل جداول توصیفی طرح، جدول گیري، تحلیل دادهآوري اطالعات، نمونهجمع
رسوده محالت، عوامل تأثیرگذار بر کاهش و افزایش تمایل به نوسازي بافت فرسوده در پی طرح، سناریوهاي نوسازي بافت ف

  کارها.گانه، پیشنهادات و راهسه
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  پژوهشهدف 
 محیطی اقدامات صورت گرفته پیرامون توسعه حرم عبدالعظیم بر بررسی پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و زیست

 آباد. هاشم-آباد، سرتخت و نفرآباددر محالت استخر، ولی ،به دو روش کمی و کیفی ،مسائل نوسازي بافت فرسوده پیرامونی
 

  سؤال پژوهش
 داراي چه آثار و پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و  (ع)توسعه حرم عبدالعظیم گرفته پیراموناقدامات صورت

 محیطی در حوزه مسائل نوسازي است؟زیست
  

  خالصه پژوهش

در دستور کار قرار  تفصیلی تا طرح 1349تهران از  هاي مصوبدر تمامی طرح پیرامونی آن موضوع حرم و ساماندهی بافت
وزن، اقداماتی نیز در این راستا پیشنهاد شده است. آنچه در طرح توسعه حرم حائز اهمیت است، چگونگی تبع داشته است و به

 لهاي فرسوده حوزه بالفصجواري این مرکز مذهبی با بافت پیرامون مسکونی و کیفیت آن است. در این میان توجه به بافتهم
ارکتی روند نوسازي مش ،از سوي دیگر .باشدمیبیشتري برخوردار  از اهمیت زاپذیر و حتی آسیبهاي ناکارآمد، آسیبعنوان پهنهبه

صورت خاص صورت گرفته به 20صورت عام و منطقه دهه اخیر در بافت فرسوده پایتخت به طی حدود نیم که با رویکرد تجمیع
 ،که در سطح نخست سازد؛ چراعیان میرا است، بیش از همه اهمیت بنیادین توجه به بعد اجتماعی حوزه نوسازي بافت فرسوده 

ازي به نوس، از نگاه دیگر. اهمیت دارد شانهاي مسکونیها براي شراکت با یکدیگر و تجمیع پالكوافق ساکنان و همکاري آنت
ت براي تمرینی اس واقع در ،گري در جریان استهاي اخیر که با محوریت استقرار دفاتر محلی و در قالب تسهیلشیوه رایج در سال

 محور است و فضایی را برايجو و مشارکتکه این شیوه به ذات مشارکت محور. چرادیناگرا به سمت فرگذار از رویکردهاي نتیجه
گر م ،مهم محقق نخواهد شد این .نمایدمدیر شهري و حتی مدیریت شهري ایجاد می -شهروند و شهروند -مان میان شهروندگفت

ازي بافت و نوس (ع)کنش طرح توسعه حرم عبدالعظیمله اصلی این پژوهش حول چگونگی کنش و برهمئدرگذر زمان. بنابراین، مس
 است T+1نشده در زمان ریزيشده و برنامهریزيب و مدیریت پیامدهاي برنامهایط مطلویابی به شرجهت دست ،فرسوده پیرامون

هاي گسترده یجایابهجاز آثار نامطلوبی مانند تنزل کیفیت زندگی، نتج متعدیل ابعاد منفی و نوسازي بافت فرسوده که منجر به 
  .شودجمعیتی و ... 

ات پژوهش و چارچوب نظري و روش مورد استفاده براي انجام پژوهش صورت گرفت مطالعات اسنادي در خصوص ادبی ،نخست
نجام شد ها اشناسی آنضعیت محالت و آسیبپس از آن، مطالعه، توصیف و تحلیل و .توصیف شدکه در آن مدل مفهومی تحقیق 

 ،و طرح توسعه حرم مورد بررسی قرار گرفت و با تطبیق طرح توسعه حرم با وضعیت گذشته و نیز وضع موجود محالت مورد مطالعه
 پرسشنامه 231شده از طریق  آوريپرداخته شد. در مرحله بعد با استفاده از اطالعات جمع به ارائه پیامدهاي احتمالی طرح بر محالت

نامه که با مصاحبه از مطلعین کلیدي و کارشناسان مصاحبه13 ؛احبه از ساکنین بافت فرسوده تکمیل شدصساخته که با ممحقق
به  SPSSافزار از طریق نرم ؛مصاحبه عمومی از کسبه و شورایاران و افراد مطلع محلی 70و  ؛رسیدانجام به هاي مربوطه حوزه

مورد  ،ها پرداخته شد و وضعیت واقعی محالت در دو زمان پیش از اجراي طرح توسعه حرم و پس از آنتحلیل کمی و کیفی یافته
به ارائه راهبردها و پیشنهاداتی براي کاهش اثرات  SWOTدر نهایت با استفاده از تکنیک جدول  .بررسی و مقایسه قرار گرفت

ح در بافت فرسوده محالت مورد مطالعه پرداخته شد. همچنین در این پژوهش عوامل تأثیرگذار بر منفی و افزایش اثرات مثبت طر
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اي مرتفع کارها و پیشنهاداتی برهاي کمی و کیفی تحقیق استخراج و راهاز طریق تحلیل یافته ،افزایش و کاهش تمایل به نوسازي
  .نمودن مسائل نوسازي ارائه گردید

  وردهاي پژوهشآدست و نتایج

با وجود مشکالت فراوانی که در پی اجراي طرح در محالت مورد مطالعه ایجاد شده  ،نتایج حاصل از پژوهش در جنبه مثبت آن
دو دسته این افراد، اصالح طرح و  دهد و حاکی از آن است که هرن را نسبت به طرح نشان مین و مسؤالابینی ساکناست، خوش
ایی با اجر اند.ا عاملی براي رشد و توسعه محالت دانسته و نسبت به اجراي آن اعالم نارضایتی نکردهتر آن رسریع اجراي هرچه

  و نقل ریلی، افزایش سرانه فضاي اقامتی و گردشگري و غیره نیز بود.حمل هاي زیادي مانندتوان شاهد رشد شاخصشدن طرح می
 یک ؛اوالً .وجود خواهد آورداما از سوي دیگر و در نگاه بدبینانه، این طرح پس از اجراي کامل مشکالتی را در این محالت به

آباد ن محالت نفرآباد و بخشی از ولیاثانیاً؛ به دلیل مهاجرت ساکن .خواهد برد ري از بین بافت تاریخی و داراي هویت را در شهر
این رشد جمعیت در محالت نیاز به امکانات  .د یافتاي افزایش خواهرویهطور بیبهبه محالت دیگر، در محالت همجوار جمعیت 

ریت اعتمادي به مدیبی ،امراین  .، امري دشوار خواهد بودمتأسفانه به دلیل کمبود فضا براي تأمین خدماتو خدمات رفاهی دارد که 
ا در رن بافت فرسوده در امور شهري اویژه ساکنمحله و نهایتاً عدم مشارکت شهروندان بهاحساس تعلق خاطر به کاهش  ،شهري

جایی و خرید ملک در این محالت هجابطی ن جدید ابه دلیل اینکه توان اقتصادي ساکن ،همچنین از طرف دیگر پی خواهد داشت.
هاي بینانه به سالیز از رونق خواهد افتاد و یا در حالت خوشهاي فرسوده ننوسازي بافتفت، چند سال آینده کاهش خواهد یا تا

   گردد.آتی موکول می

  منابع شاخص و اصلی پژوهش 
 آباد.انداز توسعه محله ولی). سند چشم1393. (20رسوده جنوب منطقهدفتر خدمات نوسازي بافت ف -

 انداز توسعه محله استخر.). سند چشم1393. (20دفتر خدمات نوسازي بافت فرسوده جنوب منطقه -

 آباد.). ، اطالعات مربوط به بافت فرسوده محالت استخر و ولی1380سازمان نوسازي شهر تهران. ( -

 .1). طرح نوسازي و بهسازي پیرامون حرم مطهر رضوي. گزارش شماره 1374سازان ثامن. (مسکنشرکت عمران و  -

 .1). طرح ساماندهی و توسعه بافت پیرامون حرم حضرت شاهچراغ(ع). گزارش شماره 1390شرکت مهندسین مشاور باوند. ( -

بررسی «پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم(ع)؛ طرح ساماندهی و توسعه بافت  ).1392شرکت مهندسین مشاور پاسوماش. ( -
 .1گزارش شماره ». هاي فرادست مطالعاتیطرح

مطالعات پایه «). طرح ساماندهی و توسعه بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم(ع)؛ 1392شرکت مهندسین مشاور پاسوماش. ( -
 .3گزارش شماره ». اجتماعی، جمعیتی

 .1 شماره معصومه(س). گزارش حضرت حرم پیرامون بافت توسعه و ساماندهی طرح ).1395( .توسعه فجر مشاور مهندسین شرکت -

 20تا). آمار مربوط به میزان نوسازي وصدور پروانه در منطقه ، بخش صدور پروانه. (بی20معاونت شهرسازي شهرداري منطقه  -
 .95تا  1389و محالت آن از سال 
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  طرح پژوهشیمعرفی 
  یو فرهنگ یاجتماع راتیتأث یابیارز«

) ارتش سابق خانهاطی(خ ينوساز و توسعه رهیذخ نیزم از يبرداربهره
  »ساکنان بافت فرسوده همجوار یزندگ تیفیبر ک

  
  7دو منطقه  هیناحي خدمات نوسازدفتر  :پژوهشگر/ پژوهشی مؤسسۀ

  دهنده: سازمان نوسازي شهر تهرانسفارش
  1396سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 

  
  04709: معرفی شماره

  
  چارچوب اصلی پژوهش

ه ببخش خدمات ابالغی در سه شرحو » ابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگیارزی«هاي پژوهش حاضر بنا به رویه معمول پژوهش
  تدوین یافته است.شرح زیر 

 واسناد فرادست  یمشاهده و بررسشده است که شامل  پرداخته اياقدام مداخله فیتوصابتدا به  این بخش،در بخش اول) 
 ریو فراگ )2(ناحیه ، بالفصل(محله خواجه نظام) ايحوزه نفوذ مداخله نییاقدام و تع ییایو جغراف یمکان فیتوص، پروژه در آن گاهجای

مت شود. سپس در قس، میپروژه ذینفعان فیو توص ییشناساپروژه و  هاي اطرافم کاربريها ،هاي اقدامکاربري فیتوص)، 7(منطقه
اي بر مبن پژوهش یارائه مدل مفهومشده است که  هاي پژوهش پرداختهی و روشمدل مفهوم نیتدوبه توضیح و دوم این بخش، 

هاي سنجش سطح کیفیت زندگی)، اولسن و همکاران (شاخص نیماروماع) و هاي تغییر اجتدو مدل نظري رابل جی بارج (شاخص
   شود.را شامل می هاي پژوهش و نحوه کاربست آنروش نیو تدو فیتعرو 

  بخش دوم) این بخش دو قسمت دارد که عبارتند از:
 ریسی در محله خواجه نظام، زندگ تیفیو ک يخدمات هفتگانه شهروضعیت شامل  هیاطالعات پا و تحلیل آوريمعج -الف

ی و مشخصات اجتماعو  بافت محله یفرسودگ زانیم، مشخصات کالبدي محلهی، خیبافت محله به لحاظ تار يریگتحول شکل
  ).محله یاجتماع يهابیآس تیوضعو  سطح سواد ی،تیجمع يهاداده( فرهنگی محله

 شدت، مدت و ات،ریانواع تأث ییساکنان بافت فرسوده با شناسا یزندگ تیفیبر ک راتیتأث یدامنه اجتماعو قلمرو  فیتعر -ب
ساکنان بافت فرسوده جامعه هدف  یدر زندگ امدهایبرآورد پهاي مدل بارج و اولسن و همکاران شامل آن براساس شاخص تیماه

ه ساکنان بافت فرسوده جامع یزندگ تیفیاي بر کاقدام مداخلهي امدهایبرآورد پ، اياقدام مداخله انجام بدوندر وضعیت فعلی و 
  نفعان. ی ذيهاي احتمالبرآورد واکنشو  آنها یژگیو نییتع ،امدهایپ یتیارائه جدول اولو، هدف

 امدهايیپ ییاجرا تیرینظام کارآمد براي مد یطراحبه منظور  نظام کاربست نیو تدو شنهاداتیارائه پبخش سوم) این بخش 
پیامدهاي منفی احتمالی و  لیتعد سازي واجتناب، حداقل کردیبا روخانه سابق ارتش برداري از زمین خیاطناشی از اجرا و بهره

  شود.را شامل می شینظام هوشمند پا نیو تدو یطراحتقویت پیامدهاي مثبت، و 



 

 94 

 1397ماه ردیبهشتا |47شماره  |همنسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  
  ف پژوهشاهدا

  ؛پروژهبرداري از و بهره ثیرپذیر در مرحله اجراأها و افراد تگروه تمامان و نفعذيشناسایی  
  ؛پروژه برداري ازو بهره در مرحله اجرا احتمالی پیامدهاي مثبت و منفی تمامشناسایی  
 ؛دنشومی و فرهنگی دچار پیامدهاي اجتماعی ،این طرح برداري ازجرا و بهرهکه در اثر ا یهایتعیین حوزه  
  ؛طرح مثبت و منفی احتمالی محلی براي تحلیل پیامدهاي ، مجریان و کارشناسانساکناناستفاده از نظرات  
 یامدهاي مثبت پروژهو تقویت پ احتمالی در راستاي تعدیل پیامدهاي منفی و راهکارهایی ارائه پیشنهادات.  

 

  پژوهش تسؤاال
 سؤال اصلی 

o ابق خانه سبرداري از زمین ذخیره توسعه و نوسازي (خیاطبهره« ناشی از پروژه تأثیرات اجتماعی و فرهنگیترین مهم
 اند؟کدام »ارتش)

 سؤاالت فرعی 

o کدامند؟ه پروژ برداري ازو بهره ها و افراد تأثیرپذیر در مرحله اجراگروه تمامیان و نفعذي  
o کدامند؟ »سابق ارتش) خانهاطی(خ يتوسعه و نوساز رهیذخ نیاز زم يبرداربهره« ي اجراي پروژههاو ضرورت ازهاین  
o چگونه است؟  ریاخ ياانجام اقدام مداخله نداشت نظر در محله خواجه نظام بدون در یزندگ تیفیک یفعل تیوضع  
o اي اخیر کدام است؟ظام بدون انجام اقدام مداخلههاي محله خواجه نترین مشکالت و نیازمنديمهم  
o کدامند؟ ،شودمی و فرهنگی هاي تحت نفوذ که در اثر انجام این طرح دچار پیامدهاي اجتماعیحوزه  
o پروژه شامل چه مواردي است؟ برداريو مرحله بهره حین اجرا احتمالی پیامدهاي مثبت و منفی  
o  طرح چیست؟ برداري ازو بهره در مورد اجرا کارشناسان و اندرکاران، دستساکناننظرات  
o را و ناشی از اج و تقویت پیامدهاي مثبت احتمالی تعدیل پیامدهاي منفی کاهش و راهکارهاي پیشنهادي در راستاي

  کدامند؟ برداري از پروژهبهره
  

  هاي پژوهشروش و شیوه

 يهااز روش د،باش سودمند پژوهش این براي توانندمی که مختلفی هايداده و براي یافتن پژوهش حاضر تیبراساس ماه
اي و اسنادي، ها شامل مطالعات کتابخانهگردآوري داده تکنیک ابزار پژوهش و ،ترتیببدین. استه استفاده شد یفیو ک یمختلف کم

   .ستگردیده ا هر یک به فراخور نیاز و شرایط، استفاده از باشد کهمی مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه
است. جامعه آماري پژوهش حاضر، ساکنان محله خواجه نظام  اي استفاده شدهخوشهبه صورت  يرگیروش نمونهاز  نیهمچن

  بیشترین تأثیر را از اجراي آن خواهند گرفت.  باشند کهمی ،عنوان محدوده مداخله پروژهبه
و  اولسن و همکارانش )1391( همکارانو  مفهومی بارجهاي مطرح شده در مدل تدوین پرسشنامه نیز با توجه به شاخص

  یافته است. هاي بیان شده، سامان سنجه
   .استفاده شده است» اننفعذيتحلیل « کلی رویکرد از فرهنگی، -اجتماعی تأثیر ارزیابی تحقیقات رسم همچنین به

  مستقیم و پیمایش کمی و براي کسب تکنیک مشاهده(محله خواجه نظام) از  ايمداخله اقدام محدوده بررسی جهت ،ترتیببدین
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  از يبرداربهره یو فرهنگ یاجتماع راتیتأث یابیارز« معرفی طرح پژوهشی
  »ساکنان بافت فرسوده همجوار یزندگ تیفیسابق ارتش) بر ک خانهاطی(خ يتوسعه و نوساز رهیذخ نیزم

اندرکاران پروژه از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شده است. در همین راستا براي تجزیه اطالعات مورد نیاز از کارشناسان و دست
 متن تحلیل و براياز روش تحلیل عاملی اکتشافی  ،spssافزار ها و استخراج متغیرهاي حاصل از پیمایش در نرمداده و تحلیل
  . شده است بهره برده کیفی محتواي تحلیل روش از، شده انجام هايمصاحبه

  خالصه پژوهش

  و ضرورت پژوهش لهئبیان مس -1
هاي فرسوده واقع و در دل بلوك 7منطقه  2مترمربع است که در ناحیه  18000خانه سابق ارتش، زمینی با مساحت حدود خیاط

دار و نامجو قرار دارد. به گفته مطلعین جمهوري اسالمی ایران بوده است. این ملک بین دو محور اجارهشده و متعلق به ارتش 
است و  برابر ،آباد که در نزدیکی آن قرار داردفرنگی عشرتمحلی، قدمت عمارتی که در این زمین قرار داشته است، با بناي کاله

ه خانه ارتش به این دلیل است کشده است. معروفیت این بنا به نام خیاطاستفاده می عنوان مرکز اداري دربار از آندر زمان قاجار به
شد. بناي واقع در این زمین نظامیان استفاده می هاي ارتش به خصوص پوتینهاي متمادي از این مکان براي دوخت لباسدر دوره

اما با  .ی ارتش به طور کامل تخریب و گودبرداري شدبه قصد ساخت مجتمع مسکونی توسط تعاون 1392ماه فروردین 16در تاریخ 
بر  نیمز این از يبرداردر بهره ي و تعاونی ارتشسهم شهردار، »اراضی ذخیره توسعه و نوسازي«توجه به قرارگیري این زمین ذیل 

و پس از آن  ، به صورت مساوي بین طرفین مشخص شد6/7/1394مورخ  5کمیسیون ماده  547، مصوبه صورتجلسه 6بند  اساس
  ورزشی و فضاي سبز اختصاص یابد.  عنوان شد که قرار است نیمی از این زمین در قدرالسهم شهرداري به تأمین سرانه

 يا. اقدامات توسعهشودیمحسوب م يااقدام توسعه کیسابق ارتش)  خانهاطی(خ يتوسعه و نوساز رهیذخ نیاز زم يبرداربهره
از طرفی با توجه به اینکه این زمین از جمله اراضی ذخایر نوسازي است و از دارد.  یخاص یاثرات و ابعاد اجتماع ،يشهر يدر فضا

ان عنوبرداري از آن بهرود، بهرهشمار میهاي تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز محالت داراي بافت فرسوده اطراف بهمعدود فرصت
ن در این زمینه را مرتفع سازد، داراي کارکردها و اتواند بخشی از نیازهاي ساکنیفضاي سبز و مجتمع ورزشی ضمن اینکه م

  فرهنگی مهمی خواهد بود.  -پیامدهاي اجتماعی
بردار ناحیه دو، تأثیرات و افزایش قابل توجه جمعیت بهره عنوان مجتمع مسکونیبرداري از نیمی از این زمین بهدرعین حال بهره

ار این محدوده برد. افزایش جمعیت بهرهاستدر بر خواهد داشت که بسیار قابل تأمل کنونی ن اددي بر ساکناجتماعی و فرهنگی متع
مدت متعددي را بر جاي بگذارد و به مدت و بلندتواند اثرات کوتاهمی ،سو و تأمین برخی از خدمات مورد نیاز از سوي دیگراز یک

   .رسدیبه نظر م يپروژه ضرور نیا ياجرا یو فرهنگ یاجتماع راتیثأت یابیارز لیدل نیهم
 تدوین چارچوب نظري و مدل مفهومی  -2

خاص  هايیژگیداشتن و نظر سابق ارتش، با در خانهاطیخ نیاز زم يبردارپروژه بهره حیصح یابیمنظور ارزه پژوهش حاضر ب
بهره برده اولسن و همکارانش بارج، و  یرابل ج يشنهادیدو مدل پ قیو محله واقع در آن (خواجه نظام)، از تلف يبرداربهره نیا

  بود.  میخواه زین یمتفاوت يامدهایمتفاوت، شاهد پ يبا دو کاربر نیزم این زا يبرداربا فرض بهره قتیاست. در حق
ارتش،  یوندر قدرالسهم تعا نیزم نیا یدر قسمت جنوب یمجتمع مسکون جادیاتاف معتقد است که ا میمسئله، ت نیتوجه به ا با

مدل  نیاجتماع، ا يرهایبارج بر متغ يالگو دیبر محله خواجه نظام خواهد داشت که با توجه به تأک یمتفاوت يامدهایو پ راتیتأث
 نیزم یالاز قسمت شم يبرداربهره توجه به با ز،ین گرید يحاصله را فراهم خواهد آورد. از سو راتییتغ یابیارز يبرا يبهتر تیقابل

آن  یبا قسمت جنوب اسیرا در ق یمتفاوت یاحتمال يامدهایپ ،یسبز و مجتمع ورزش يمنظور احداث فضاه ب يهرداردر قدرالسهم ش



 

 96 

 1397ماه ردیبهشتا |47شماره  |همنسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  
 مینظر ته رو بنیبود. از ا میشاهد خواه یمسکون يهااحداث مجتمع یعنی

اقدامات  راتیتأث یابیارز ياتاف، مدل اولسن و همکارانش که بر مبنا
 یمناسب اریمع تواندیبهتر م ،شده است میترس یزندگ تیفیبر ک ياتوسعه

ل مد يهاشاخص تی. در نهادیفراهم نما ریاخ يااقدام مداخله یابیارز يبرا
و  نو اولس ،بارجمدل بر اساس  یابیاز ارز یقیحاضر، تلف یمفهوم

  . استهمکارانش 
هر  یاجتماع راتیثأو سنجش تاساس مدل بارج، جهت مشاهده  بر

 نیدر نظر گرفته شود که در ا ییهاشاخص ستیبایم ،يااقدام توسعه
 ریدر پنج دسته به شرح ز یاجتماع ریثأو شاخص ت ریمتغ 28مدل، تعداد 

و  ينهاد اتبیبر ترت راتیثأت ،یتیجمع راتیثأشده است: ت يبندمیتقس
 ياازهین ،یو خانوادگ يدر سطح فرد راتیثأدر گذار، ت ماعاتاجت ،یاجتماع

  ).73: 1391رج و همکاران، اجتماع (با یرساختیز
 ینخود به اتاف که مبت یشناختروش کردیرودر  زینو همکارانش  اولسن

شاخص را ارائه  50است،  یاجتماع یزندگ تیفیک يهابر سنجش شاخص
 یاجتماع راتیتأث یابیارز يبرا ییهاآنها را شاخص توانیاند که مکرده

  به حساب آورد. يااز اقدامات توسعه یناش
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
 

  يشنهادیپ یمفهوم مدل يهاشاخص نمودار. 1شکل 
  

 ايبرآورد پیامدها در زندگی ساکنان بافت فرسوده جامعه هدف بدون اقدام مداخله -3

منظور برآورد پیامدها، از روند خط مستقیم به معناي در نظر گرفتن روند ه اي بهاي ارزیابی تأثیرات اقدامات توسعهدر پژوهش
 گردد. اي و به همان میزان تغییر در آینده استفاده میوضع موجود جامعه هدف، بدون اقدام مداخله
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اي هکه مبتنی بر سنجش شاخص شاولسن و همکارانرو، در این بخش از پژوهش حاضر از مدل نظري پیشنهادي از این
اب آورد، حساي بهتوان آن را شاخصی براي ارزیابی تأثیرات اجتماعی ناشی از اقدامات توسعهکیفیت زندگی اجتماعی است و می

ر اي دست یافت. هتوان به تأثیرات اجتماعی اقدامات توسعهها، در دو حالت میاستفاده شده است. براساس سنجش این شاخص
دهد. اگر هیچ اقدام هاي ارائه شده، این شرایط را نشان میعی مشخصی دارد که سنجش شاخصشرایط اجتما T1اجتماع در زمان 

به گونۀ خاصی خواهد بود. تغییر وضعیت  T2شده در زمان هاي یاداي صورت نگیرد، شرایط اجتماعی بر اساس شاخصتوسعه
اي انجام گیرد، . اما در صورتی که اقدام توسعهوجود دارندناشی از وجود تغییراتی است که همواره در جوامع  T2ها در زمان شاخص

  ). 95: 1395اي است (فاضلی، اي متفاوت از همین وضعیت بدون انجام اقدام توسعهبه گونه T2وضعیت اجتماع در زمان 
 بر )شارت سابق انهخخیاط( نوسازي و توسعه ذخیره زمین از برداريبهره تأثیرات از آنجا که پژوهش حاضر بر مبناي ارزیابی

ی سامان یافته است، کوشیده شد تا ابتدا، وضعیت فعلدر ابعاد اجتماعی و فرهنگی همجوار  فرسوده بافت ساکنان زندگی کیفیت
  ) مدنظر قرار گیرد.T1اي اخیر (در زمان کیفیت زندگی در محله خواجه نظام بدون در نظر داشتن انجام اقدام مداخله

هاي کلی: خدمات عمومی و اي، این فرآیند تحت شاخصژوهش حاضر، با توجه به ماهیت اقدام مداخلهرو در ادامه پاز این
هاي ساختار اجتماع، با تحلیل اطالعات پایه و با استفاده از ابزارهاي پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، گردآوري و مورد بررسی شاخص

  .اند که به تفکیک بیان خواهند شدو تحلیل قرار گرفته

  یخدمات عموم يهاشاخص -الف
رتباط ا نیا در .دیآیشمار مهب یزندگ تیفیسنجش ک یاصل يهااز جمله شاخص یاز خدمات عموم تیو رضا یدسترس زانیم

  قرار داد. یابیشاخص را در محله خواجه نظام مورد ارز نیا ر،یز يارهایبا مع توانیاولسن و همکاران م يطبق مدل نظر
  هفتگانه و فضاي سبزتأمین خدمات  

ها از سکونت در یک محدوده، تأمین خدمات ترین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان و میزان رضایت آنیکی از مهم
  هفتگانه و فضاي سبز است.

  

 )1394 نوژان، بوم نیبر مشاور نیمهندس( نظام خواجه محله سطح کمبود و موجود یخدمات سطوح تیوضع. 1 جدول

  کمبود سطح  سطح پیشنهادي  سطح موجود خدمات هفتگانه و فضاي سبز
  9140  19141  10001  آموزشی
  5685 8700  3015 درمانی
  7870  9280  1410 فرهنگی
  291 6381  6090 مذهبی
  7630  12760  5130 ورزشی

  9280  9280  0 فراغتی -تفریحی
  9777 15661  5884 تأسیسات و تجهیزات

  52345  58002 5657 فضاي سبز
  102018 139205  37187  مجموع

  

د وها عالوه بر کمبشود چراکه این قبیل بافتهاي فرسوده همچون محله خواجه نظام دوچندان میاهمیت این مسئله در بافت
باشند. در هاي اساسی مواجه میمضاعف سطوح خدماتی، به دلیل فشردگی و نفوذناپذیري بافت، فاقد فضاي تنفس بوده و با بحران
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مربع محاسبه شده است که از این متر 100،000نظام حدود حله خواجهمجموع کمبود سطوح خدمات هفتگانه و فضاي سبز در م

باشد. این هاي فضاي سبز، تأسیسات و تجهیزات شهري، ورزشی و فراغتی میوط به کاربريمیزان بیشترین کمبود به ترتیب مرب
) سطح پیشنهادي و مورد نیاز فضاي سبز براي کل 1394» (سند ویژه نوسازي محله خواجه نظام«حالی است که طبق برآورد  در

مترمربع) به دست آمده که میزان  58002ار (هکت 8/5اساس سرانه معیار طرح تفصیلی، عددي در حدود  محله خواجه نظام بر
مین فضاي ن به تأا. ضمن اینکه بافت متراکم محدوده مورد بررسی و کمبود فضاي تعامالت اجتماعی، نیاز ساکناستتوجهی قابل

  نماید. سبز و خدمات را بیشتر می
  یو نقل عموم حملترافیک و  

با این مساحت و  ايان محلهباشد که براي ساکنگره ترافیکی می 8دهد محله خواجه نظام داراي چنان که نقشه زیر نشان می
طع یک دار که در تقااجاره -ویژه در محور پلیسهگردد. این گره ترافیکی بحجم تراکم جمعیتی باال، یک مشکل عمده محسوب می

  شود.محور شریانی درجه یک (اتوبان صیاد شیرازي) قرار دارد، تشدید می
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )یغرب و یشرق( نظام خواجه محله یدسترس مراتب سلسله و یکیتراف تیوضع. نقشه 2شکل 
  )1394 نظام، خواجه محله ينوساز ژهیو سند(

  
ک عنوان یهدرصد پاسخگویان وضعیت ترافیک در سطح محله خواجه نظام را زیاد و خیلی زیاد ب 7/79در همین رابطه مجموعاً 
  اند.معضل در محله بیان داشته

 محله سطح در کیتراف تیوضع یابیارز. 2 جدول

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  گویه
 1/5  0/5  5  خیلی کم

 0/2  0/2  2  کم

 1/13  0/13  13  تاحدودي

 1/10  0/10  10  زیاد

 7/69  0/69  69  خیلی زیاد

 -  0/1  1  بی پاسخ

  100  0/100  100  جمع
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  ساختار اجتماع شاخص -ب
ن ساکنا دهد تا بتوان کیفیت زندگیت تواند معیاري به دسذیل این شاخص، می» کیفیت مسکن«و » ثبات سکونت«دو گویه 

ور طبهآید. شمار میمحدوده را بهتر مورد ارزیابی قرار داد. دراین رابطه، وجود بافت فرسوده محله از جمله معضالت اصلی آن به
و  این محله با احتساب معابر .شودیمحسوب م 7سوده منطقه راز محالت با بافت ف یکیو  2 هیمحله در شرق ناح نیا ،یکل

  هاي فرسوده مصوب قرار دارد.از مساحت محله ذیل بلوك %60هکتار مساحت دارد و حدود 83ها، در مجموع حدود دسترسی
  

 )9: 1394 نظام، خواجه محله توسعه سند( نظام خواجه محله داریناپا و فرسوده بافت در واقع قطعات تعداد. 3 جدول

  سهم طبقات  تعداد طبقات  نوع محدوده
  %63  2715  فرسودهبافت 

  %80  3365  بافت ناپایدار
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  )یغرب و یشرق( نظام خواجه محله در داریناپا و فرسوده يهابافت تیموقع. نقشه 3شکل 
  )1394 نظام، خواجه محله ينوساز ژهیو سند(

  

دیریت اندرکاران مبه اذعان دستها و مشاهده حضوري و ن محله، مصاحبهاطور کلی با ارزیابی نتایج حاصل از پیمایش ساکنهب
اي ارائه شده هنتایج دادهاز  کهگردد. چنانشهري، کیفیت زندگی در محله خواجه نظام، پایین و در بهترین حالت متوسط ارزیابی می

نظر قرار اي مورد ارزیابی قرارداده مدکه وضعیت فعلی محله خواجه نظام را بدون انجام اقدام مداخله - در این بخش از پژوهش
مشکالت مهمی نیز در محله وجود دارد، . همچنین بردسر میها در وضعیت پایین و کمبود بهپیداست که اکثر سرانه -اده استد
  و تداوم وضعیت فعلی از بیشترین فراونی و تکرار برخوردارند: ايطوري که پیامدهاي زیر بدون انجام اقدام مداخلههب

 معضل ترافیک -1

 هاي اجتماعی و احساس ناامنیوجود آسیب -2

 اي و نبود پارکینگ عمومی در محلهوجود پارك حاشیه -3

 بافت فرسوده محله -4

 بودن کیفیت زندگی در محلهپایین -5

 نه شهري در محلههاي خدمات هفتگاکمبود سرانه -6

  رویه به محلهن اصیل و مهاجرت بیاگریز ساکن -7

  ايبرآورد پیامدها در زندگی ساکنان بافت فرسوده جامعه هدف با اقدام مداخله -4
  ،دیگر ايمداخله اقدام هر همچون ارتش) سابق خانه(خیاط »نوسازي و زمین ذخیره توسعه از برداريبهره«اي اقدام مداخله
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همین اساس چنان که در ذیل بحث مدل مفهومی بیان شد، براي بررسی این پیامدها، به  پیامدهایی را در پی خواهد داشت. بر

 یراتاین فرآیند تحت عناوین کلی متغیرهاي تأث تأکید شده است.صورت ترکیبی بر متغیرهاي رابل جی. بارج و اولسن و همکاران، 
هاي زیرساختی اجتماع با سطح فرد و خانواده و نیازمندي ثیرات برأجمعیتی، تنظیمات نهادي/ اجتماع، اجتماعات در حال تغییر، ت

پیامدهاي  اند کهبا استفاده از ابزارهاي پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده گردآوري و مورد بررسی قرار گرفته ،نفعانرویکرد تحلیل ذي
  .ارائه شده است 5و  4ل واجد اي درده هر اقدام مداخلهشصورت تفکیکهآن ب

  

  سبز يفضا و یورزش مجتمع جادیا يامدهایپ. 4 جدول

  ماهیت پیامد  هامؤلفه  نام عامل

  محلی بر خانواده و اجتماعتأثیر 

  مثبت  افزایش رضایت مردم از شهرداري
  مثبت  محله در نشاط و سرزندگی حس افزایش

  مثبت  در امور محلهافزایش مشارکت مردم 
  مثبت  ارتقاء هویت ساکنین محله

  مثبت  افزایش تعامالت اجتماعی بین ساکنین

  زندگی محیط کیفیت بر تاثیر

  مثبت  افزایش امنیت ساکنان محله
 مثبت  افزایش دسترسی به خدمات رفاهی و تفریحی

  مثبت  نوسازي به ترغیب مالکان و تشویق
  منفی  محلهافزایش ترافیک و شلوغی 

  مثبت  افزایش زیبایی بصري و چشم انداز محیط
  منفی  کاهش آرامش ساکنین و خلوتی محله

  مثبت  هاي اجتماعی در محلهکاهش آسیب
  مثبت  افزایش ارزش امالك  يو رفاه ماد ياقتصاد يامدهایپ

  مثبت  افزایش دسترسی زنان به خدمات طرح  جنسیتی عدالت بر تاثیر
  

 یمسکون مجتمع ساخت يامدهایپ لیتحل. 5 جدول

  بارهاي عاملی  هامؤلفه  نام عامل

  زندگی محیط کیفیت بر تاثیر

  منفی  معابر محله یو شلوغ کیترافافزایش 
  منفی  کاهش سرانه خدمات و تأسیسات شهري 

  منفی  کاهش آرامش ساکنان و خلوتی محله
  مثبت  يمالکان به نوساز بیو ترغ قیتشو

  منفی  ها در محلهتغییر کاربري برخی ساختمان  حقوقی و نهادي اجتماع محلیتأثیر بر ابعاد 

  مثبت  افزایش ارزش امالك  مادي اجتماع محلی رفاه و اقتصاد تأثیر بر
 مثبت  افزایش درآمد و فرصت شغلی خانوار

  مثبت  ارتقاء هویت ساکنین محله  محلی اجتماع و خانواده بر تأثیر
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  پژوهشوردهاي آدست و نتایج

 خانهخیاط( نوسازي و توسعه ذخیره زمین از برداريبهره« فرهنگی و اجتماعی تأثیرات از آنجا که پژوهش حاضر بر مبناي ارزیابی
ی سامان یافته است، کوشیده شد تا ابتدا در یک سطح، وضعیت فعل» همجوار فرسوده بافت ساکنان زندگی کیفیت بر )ارتش سابق

ه نتایج ترتیب با توجه باي اخیر مدنظر قرار گیرد. بدینخواجه نظام بدون در نظر داشتن انجام اقدام مداخلهکیفیت زندگی در محله 
  کیفیت زندگی در محله خواجه نظام پایین ارزیابی گردید. ان و مصاحبه با کارشناسان، پیمایش از ساکن

چه در بخش احداث مجتمع مسکونی » خانه سابق ارتشخیاطبرداري از زمین بهره«اي اخیر در در سطحی دیگر، با اقدام مداخله
ویژه با هو به ویژه با احداث فضاي سبز و ورزشی با پیامدهاي مثبت و منفی احتمالی روبه رو خواهیم بود. در مجموع ماهیت طرح ب

ن ساکنا هاي کیفیت زندگیرا بر شاخصگردد و متعاقباً تأثیرات مثبتی مثبت ارزیابی می» فضاي سبز و مجتمع ورزشی«احداث 
 . در این میان منطقی است که پیامدهاي مثبت احتمالی باید تقویت گردد و در عوض پیامدهايخواهد گذاشتبافت فرسوده همجوار 

حترم بردار ماندرکاران و بهرهو جبران مورد توجه جدي دست تعدیل، اجتناب منظوره اقدامات ب زنجیره در باید احتمالی نیز، منفی
  رح قرار گیرد.ط

  
  ینرامویپ ساکنان یزندگ يرو بر ارتش سابق خانهاطیخ نیزم از يبرداربهره طرح ياجرا ثبت و منفیم يامدهایپ .6 جدول

  پیامدها  نوع پیامد
، اکنینس ارتقاء هویت محلی، افزایش مشارکت مردم در امور محله، تفریحی در محله خدمات افزایش سرانه، ارتقاء زیبایی بصري محله  مثبت

هاي اجتماعی در سطح کاهش آسیب، افزایش ارزش امالك محله، افزایش سطح امنیت محله، افزایش رضایت مردم از شهرداري
ن افزایش تعامالت اجتماعی ساکنی، تشویق مالکان به نوسازي بافت فرسوده، افزایش سطح دسترسی زنان به خدمات طرح، محله
  .در محله افزایش حس سرزندگی و نشاط، و محله

ه، و ها در محلکاهش آرامش ساکنان و خلوتی محله، افزایش سطح ترافیک و شلوغی معابر محله، تغییر کاربري برخی ساختمان  منفی
  کاهش سرانه خدمات عمومی و تأسیسات شهري.

  نابع شاخص و اصلی پژوهش م
 و داغیاکبري، افسانه قره. ترجمه کاوه ارزیابی تأثیر اجتماعیهاي مفاهیم، فرآیند و روش .)1391بارج، رابل جی و همکاران ( -

   .تهران: جامعه و فرهنگ. مرتضوي گازار سمانه
سند ویژه نوسازي محله خواجه نظام غربی ). 1394. (، مهندسین مشاور برین بوم نوژان7منطقه  2دفتر خدمات نوسازي ناحیه -

  .و شرقی
  .ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران .)1391( .يشهرداري تهران، معاونت شهرسازي و معمار -
  ).1386( )جامع شهر تهران طرح( تهران شهر عمران و توسعه ساختاري - راهبردي طرح -
تحلیل مضمون و شبکه مضامین:  .)1390زاده، محمد (جعفري، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن و شیخعابدي -

 .198-151: )2(5، اندیشه مدیریت راهبرديهاي کیفی. روشی ساده و کارآمد براي تبیین الگوهاي موجود در داده

  .سایتهران: انتشارات ت .دوم اپچ .هاها و طرحبرنامه ها،استیس ،یاجتماع راتیتأث یابیارز .)1395محمد ( ،یفاضل -
. تهران: فرهنگ SPSSاقتصادي با استفاده از نرم افزار -ها در تحقیقات اجتماعیپردازش و تحلیل داده .)1391کالنتري، خلیل ( -

  صبا.
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  پژوهشی طرح معرفی

  »17 منطقه در يشهر ينما تیفیک يارتقا تجربه يمستندنگار«
  

  افریز مشاور مهندسین :پژوهشگر /پژوهشی مؤسسۀ
  تهران شهر نوسازي سازمان دهنده:سفارش
  1396 پژوهش): اتمام (زمان تهیه سال

  
  04710 :معرفی شماره

  پژوهش اصلی چارچوب

 زندگی ارتقا بر آن ثیرأت شهري، نماي و منظر اهمیت و ارزش یکی گیرد.می بر در را مبحث دو پژوهش این نظري مبانی
 طورهب (و شهري تجارب مستندنگاري اهمیت دیگري و شود؛می شهري منظر کیفیت ارتقا سبب که هاییویژگی و شهروندان،

 تجارب قالانت و حفظ با هاپروژه نگاريمستند آتی. هايپروژه کیفیت ارتقا در مستندنگاري این ثیرأت و نما) طراحی تجارب خاص
 در ییجوصرفه و یدانش اطالعات بانک جادیا عملکرد، یابیارز و لیتحل امکان دانش) تیریمد يابزارها از یکی عنوان (به ارزشمند

 هک است پذیرامکان وقتی اینها همه اما شد. خواهد منجر یتیریمد نظام و یسازمان یتعال به تینها در و کرده فراهم را هانهیهز
 سیما یريگشکل چگونگی بر منبع دو باشد. داشته وجود شهري منظر و نما بر ثرؤم هايلفهؤم تدوین براي محکمی نظري مبانی

 و شده طراحی هاییویژگی و اصول چه مبناي بر نماها کنندمی تعیین که قانونی ضوابط و هارویه یکی اثرگذارند. شهر منظر و
 بر هادانشگاه آموختگاندانش و طراحان که دانشگاهی و علمی محافل در موجود معیارهاي و هارویه دیگري شوند. اجرا چگونه
 از بسیاري در منبع دو این کنند.می ارزیابی را ريشه منظر آنها اساس بر شهرسازي نظرانصاحب و کنندمی طراحی آنها اساس
 ریکدیگ با تضاد در گاهی و تعامل در موارد
 را شهر منظر نهایت در و گیرندمی قرار

 هايلفهؤم استخراج براي دهند.می شکل
 ره به باید نیز شهري منظر و نما بر ثرؤم

   کرد. مراجعه منابع این دو
  
  
  
  
  

ــکل  مایی  .1 ش ــ  چارچوب  از ش
پژوهش
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  پژوهش فاهدا

 ؛تهران شهر منظر کیفیت ارتقا آن پی در و 17 منطقه شهري نماي کیفیت ارتقاي  
 ؛نوازروح و زیبا سیمایی و چهره ارایه با اسالمی -ایرانی طراحی مبانی و اصول کارگیريهب با ايمحله هویت و نقش احیا  

 هاتمانساخ نماي کیفیت ارتقاي در نوسازي خدمات دفاتر و شهرداري نوسازي، سازمان هايفعالیت و اقدامات نقش ارزیابی 
 ؛شهري منظر و

 ؛201/17 نوسازي خدمات دفتر در 17 منطقه در ساختمانی نماي کیفیت ارتقا زمینه در موفق تجربیات مستندسازي  
 ارتقاي در هاآن نقش و شدهطراحی نماهاي کیفیت خصوص در نظرانصاحب و نفوذانذي و نفعانذي نظرات ارزیابی 

  .17 منطقه شهري منظر کیفیت
 

  پژوهش سؤال
 اثرگذار ،است شده انجام 17 منطقه در شهري نماي کیفیت ارتقا زمینه در 201/17 نوسازي خدمات دفتر در که اقداماتی آیا 

  خیر؟ یا است بوده
  

  پژوهش هايشیوه و روش

 و ارهایمع قیتدق موجود، اسناد لیتحل :از است عبارت یفیک کردیرو است. یکم-یفیک کردیرو با و ترکیبی پژوهش این روش
 نماهاي یفیک تحلیل و يشهر ينما تیفیک یابیارز یمبان به یابیتدس نما، بیتصو یقانون يهاهیرو یبررس ،ينماساز ضوابط
 هااحبهمص این .است گرفته صورت شهري نمسئوال و نظرانصاحب با هاییمصاحبه همچنین آنها. اساس بر محدوده در شدهطراحی

 از آمده ستد به اطالعات از استفاده با يبعد شونده مصاحبه عامل ییشناسا که صورت نیا به ،است یبرف گلوله روش مبناي بر
 این وندانشهر از گروه دو با پرسشنامه دسته دو از حاصل يهاداده یابیارز نیز یکم کردیرو گیرد.می صورت یقبل شوندهمصاحبه
 در که افرادي -2 است؛ شده طراحی دفتر توسط آنها نماي که کنندمی زندگی بناهایی در که افرادي -1 شود:می شامل را محدوده

 ورتص به هم ارزیابی ،نهایت در کنند.می عبور نماها مجاور از و محدوده این از مختلف دالیل به اما ،کنندنمی زندگی بناها این
   است. گرفته صورت SWOT تحلیل با همراه آماري، و کمی صورت به هم و توصیفی و کیفی

  پژوهش خالصه

 ينما اگر د.بخش ارتقا را شهر ینیع منظر تواندمی هاآن نماي و انديشهر يفضا تیفیک بر رگذاریثأت عناصر از يشهر هايبدنه
 در .رودیم نیب از مجموع در يشهر ينما یهمگون شود، یطراح مجاور يهاساختمان ينما گرفتن نظر در بدون ساختمان کی

 ظرمن و هاساختمان ينما لهئمس شهري، فضاهاي در زندگی و عمومی فضاهاي یفیتک اهمیت شدن مطرح از پس اخیر هايسال
   .است یافته ايدوباره اهمیت شهر

 يریکارگبه با يامحله تیهو و نقش ایاح« ،است کرده دنبال تهران شهر ينوساز سازمان که یکالن اهداف از یکی ،راستا این در
 اننوع به هاساختمان ينما بهبود رو این از است. »نوازروح و بایز ییمایس و چهره هیارا و یاسالم -یرانیا یطراح یمبان و اصول

 زمینه ینا در تاکنون که تجربیاتی ارزیابی و مستندسازي است. گرفته قرار کار دستور در سازمان نیا مهم هايتیمورأم از یکی
  نماییراه آن، بر حاکم فرآیندهاي و آن قوت و ضعف طنقا تجربه، هر آوردهايدست دادن نشان با تواندمی است گرفته صورت
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  باشد. شهري منظر و نما ارتقاي خصوص در شهري مدیریت مدنظر اهداف پیشبرد جهت
 است گرفته انجام 201/17 نوسازي خدمات دفتر در شهري منظر و نما زمینه در که اقداماتی مستندنگاري هدف با پژوهش این

 مطالعات هدف این راستاي در شد. آغاز است، داشته تهران شهر 17 منطقه شهري منظر کیفیت ارتقا رب اقدامات این که ثیراتیأت و
   رفت. پیش مرحله به مرحله و شد آغاز همزمان کمی مطالعات و کیفی مطالعات همچنین و اسنادي مطالعات و میدانی

 به شرق از قزوین، خیابان به شمال از منطقه این شود.می شامل را تهران شهر 17 منطقه از بخشی مطالعه مورد محدوده
 فترد شود.می منتهی مرغیقلعه پادگان اراضی و جوانه بزرگراه به جنوب از و سعیدي اهللاآیت بزرگراه به غرب از نواب، بزرگراه
 جنوبی نیمه اًتقریب که دارد پوشش تحت را بلورسازي) جنوب (محله 3 ناحیه از بخشی و 2 ناحیه محالت 201/17 نوسازي خدمات
  گیرد.می بر در را 17 منطقه
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مطالعه مورد محدوده .2 شکل

  
 قابلیت که اريساخت .شودمی عملیاتی مناسب ساختاري انتخاب با و شده آغاز روشن هدفی تعریف با تجربه، ينگارمستند فرایند

 بایستیمی مستندات اساس این بر باشد. تازه یحرف دهدربردارن نهایت در و کنندهمجذوب موجز، آن بر عالوه و باشد داشته انعطاف
  :کند درك را زیر موارد ،آنها با قبلی ارتباط بدون بتواند فردي هر که شوند بنديطبقه و گردآوري چنان
  ؛مربوط مقررات و قانونی الزامات و اســتانداردها رعایت با اجرا از پس و حین قبل، فرایندهاي و اجرا بنديزمان و ماهیــت -1

  شده؛ کسب نتایج و شواهد و هاروش اجراي از حاصل نتایج -2

  مربوط؛ هايگیرينتیجه و امور انجام جریان در کلیدي نکات -3

   .پروژه کنترل استاندارد هايحوزه در مدیریتی تجارب -4
 تصویب به و دفتر این در شدن طراحی از پس 1395 سال انتهاي تا 1393 سال ابتداي از که نماهایی تمام براي ،اول مرحله در
 صورت به که نما طرح 117 بین از سال، 3 این مدت طی شد. تهیه شناسنامه رسیدند اجرا مرحله به منطقه نماي کمیته در رسیدن
 در را مساحت) مترمربع 21000( پالك 268 حدود نما، تعداد این رسیدند. اجرا مرحله به نما 94 ،شد طراحی متقاضیان براي رایگان

 گذارانسرمایه و مالکان سازيفرهنگ راستاي در نیز هاییفعالیت ،نما طراحی بر عالوه گیرد.می بر در محدوده این فرسوده بافت
 حاکم هايذهنیت تغییر بر تواندمی که آموزشی هايکارگاه و هاجشنواره اريزبرگ جمله از ییهافعالیت شد. پیگیري محله سطح در
  .باشد ثیرگذارأت شهري نماي اهمیت و ارزش زمینه در

  معیارها این ود.ش استخراج معیارهایی تا بود الزم منطقه منظر و سیما ارتقا در ثیرشانأت و نماها این کیفیت ارزیابی و تحلیل براي
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 گرفت قرار تحلیل و طالعهم مورد مختلف پردازاننظریه دیدگاه از شهري منظر و نما کیفی مبانی ،سویک از شد. استخراج منبع دو از
 سوي از د.ش تهیه ،دادمی پوشش شهري منظر در را هویتی و عملکردي شناختی،زیبایی بعد سه که لیستیچک اساس این بر و

   شد. بررسی ،کنندمی ایجاد نما تصویب و طراحی براي را الزاماتی که شهرداري در موجود ضوابط و قانونی هايرویه ،دیگر
 رد مورد آخرین و گردیده تدوین 1379 و 1375 هايسال در بعدي مرتبط مصوبات و 1369 سال در ار،ب ولینا نماسازي ضوابط

 هدف هب نیل در گذارانقانون دیدگاه تغییر روشنی به قوانین این ابالغ و تدوین یندافر طی در .است رسیده تصویب به 1387 سال
 فضاي ريگیشکل و کیفی ارتقاء به هاجداره نماسازي صرفاً نگاه از و شهري منظر و سیما تا بناهاتک به پرداختن از شهري نماي

 و اجرایی و ریزيبرنامه سیستم در موجود مدیریتی خالء مصوب، ضوابط و مقررات این وجود با اما .است مشاهده قابل شهري،
 ادایج خلل شهر عمومی منظر و نماها ياجرا حسن بر نظارت و مقررات و مصوبات این کمال و تمام شدن عملی در کشور نظارتی
  است. نموده

 مورد زیر ترتیب به )1393( تهران شهرداري معماري و شهرسازي معاونت نگاه از ساختمان نماي در تأثیرگذار عوامل ترینمهم
  گیرند:می قرار بررسی

 رنگ و فرم مصالح، )الف

 تابلو) و (تأسیسات ملحقات )ب

 نما بازشوهاي و آمدگیپیش )ج

  بنا بام )د
 عمومی) هاي(توصیه موارد سایر ـ)ه

   شد. آماده نهایی لیستچک و شد داده تطبیق پردازاننظریه منظر از آمدهدست به کیفی معیارهاي با الزامات این نهایت در
 اساس بر آنها یکیف ابعاد و شدند انتخاب اتفاقی صورت به نمونه عنوان به نما 30 موجود نماي 93 میان از بعد مرحله در

 هدف این با شد، تهیه ویژه) و (عام پرسشنامه 2 همچنین گرفت. قرار ارزیابی مورد ،بود شده گردآوردي لیستچک در که معیارهایی
 ویژه سشنامهپر خیر. یا است یافته بهبود گذشته به نسبت محدوده منظر و نما منطقه در ساکن مردم دیدگاه از آیا شود ارزیابی که

 بناها نای ساکن که است افرادي مختص عام پرسشنامه و شده، طراحی دفتر توسط آنها نماي که است بناهایی ناکنسا مختص
   کنند.می مشاهده را نماها و کنندمی عبور محدوده این از دالیلی به اما ،نیستند

 صورت نما تخصصی حوزه رد 17 منطقه شهري نمسئوال و مدیران نظران،صاحب نفوذان،ذي با تخصصی مصاحبه 5 همچنین
 نئوالمس و مدیران نظراتنقطه از آگاهی و نظرصاحب اعضاي تخصصی هايدیدگاه به دستیابی هامصاحبه این از هدف پذیرفت.

  بود. منطقه سطح در ساختمانی نماهاي تصویب و طراحی در آنها مدنظر اصول و معیارها با آشنایی و
  شد. ارائه 17 منطقه در ساختمانی نماي کیفیت ارتقا براي پیشنهاداتی گرفتهصورت هايتحلیل به توجه با پایان در

  ژوهشپ آوردهايدست و نتایج

 روند همنطق شهري منظر کیفیت رسدمی نظر به شهري منظر و نما کیفی معیارهاي اساس بر شده طراحی نماهاي ارزیابی با
 برگزاري جمله از آموزشی و فرهنگی اقدامات با طراحی، اقدامات کنار در است. نموده آغاز مطلوب وضعیت سمت به را بهبود

 هدهمشا محدوده سطح در ترمطلوب نماهاي اجراي سازندگان، براي آموزشی هايکارگاه و نما طراحی مسابقات برتر، نماي جشنواره
 از ربیشت بصري تناسبات و اسیـشنزیبایی هايارزش به آنها در و است جامـان حال در خصوصی هادهايـن توسط که شودمی

  است. شده توجه ذشتهـگ
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  »17 منطقهدر  يشهر ينما تیفیک يتجربه ارتقا يمستندنگار« معرفی طرح پژوهشی

 به نسبت بهتري حس محدوده ساکنان ،گرفتهصورت هاينوسازي پی در که آیدمی بر چنین نیز هانامهپرسش نتایج تحلیل از
 و اسباتتن رعایت همچنین و نما کلیت به مربوط نما از ناساکن رضایت میزان بیشترین دارند. خود زندگی محیط شهري منظر

 راداف رسدمی نظر به همچنین است. نماها نورپردازي به مربوط آنها رضایت میزان کمترین که حالی در است. بصري جزئیات
 به نسبت ار منظر کل در و بینندمی را بصري ابعاد بیشتر و کنندمی تجربه را فضا نامطلوب يهاجنبه کمتر عابران و غیرساکن

  کنند.می ارزیابی ترمطلوب ناساکن

   پژوهش اصلی و شاخص منابع
 مصوب عمران و توسعه هايطرح و معماري و شهرسازي مقررات ).1388(. ایران معماري و شهرسازي شورایعالی دبیرخانه -

  .ایران معماري و شهرسازي شورایعالی
 مرکز در شده مانجا تحقیقاتی طرح .شهري سیماي مقررات و ضوابط و ساماندهی معیارهاي و اصول ).1389( راضیه رضازاده، -

 .معماري و شهرسازي تحقیقاتی و مطالعاتی

  .شهرداري ساختمان و معماري مدیرکل با وگوگفت تهران. سیماي براي ضابطه 30 ).1393( .اقتصاد دنیاي روزنامه -
  .نشرنی تهران: شهري. شناسیانسان ).1382( ناصر فکوهی، -
  تهران. دانشگاه انتشارات تهران: طبیبیان. منوچهر ترجمه شهري. منظر گزیده ).1382( گوردن کالن، -
  معماري. همشهري شهرسازي، و معماري ماهنامه شهر. مقایس در نما ).1390( محمد منش،کیایی -
  . 36 شماره صفه، پژوهشی-علمی نشریه شهري. طراحی بلوغ تا تولد از ).1382( کورش گلکار، -
 مدیریت در بهبود يهاگام ).1392( .مدیریت بهبود و عملکرد ارزیابی کل اداره شورا، امور و شهري توسعه ریزي،برنامه معاونت -

 تهران. شهرداري تهران: شاخص. يهاپروژه مستندنگاري روش شهري؛

 يهاپروژه مستندنگاري ).1395( .مدیریت بهبود و عملکرد ارزیابی کل اداره شورا، امور و شهري توسعه ریزي،برنامه معاونت -
  تهران. شهرداري هنري فرهنگی سازمان تهران: .تهران شهر فرسوده يهابافت نوسازي تهران: شهر شاخص

 شهر نماهاي ساماندهی دستورالعمل ).1393( .ساختمان و معماري کل اداره تهران، شهرداري معماري و شهرسازي معاونت -
  نما. ضوابط و نظري مبانی شهري، نماهاي آموزش همایش ؛»انم انضباط« شهري نماهاي کنترل و طراحی راهنماي ؛تهران

- Alon-Mozes, T. (2006). From “Reading” the Landscape to “Writing” a Garden. Journal of 
Landscape Architecture, 1(1): 30-37. 






