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        ))))محله دارآبادمحله دارآبادمحله دارآبادمحله دارآباد: : : : نمونه موردينمونه موردينمونه موردينمونه موردي((((روستاييروستاييروستاييروستايي
∗∗∗∗آزيتا رجبيدكتر 

  

∗∗∗∗∗∗∗∗ اكبر پرهيزگاردكتر
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗آ ابوذري پانته  

  چكيده
فرسودگي بافت، ناشي از نارسايي هاي متعددي نظير ترا كم باال، مشكالت زيست محيطي و باال بودن      

 ناامني و معضالت اجتماعي و ساير مشكالتي است حجم آلودگي، فقر و محروميت، آسيب پذيري در برابر زلزله،
محله دارآباد، با وسـعتي در  . كه بر شرايط كالبدي، كاركردي و كيفيت زندگي در مناطق فرسوده تاثير جدي دارد     

مناطقي است كه دچار اين  از جمله 1385سال در  نفر 9804جمعيتي، در حدود   كيلومتر مربع و داراي      08/2حدود  
 خانوارهـاي سـاكن در محلـه     شامل همـه جامعه آماري اين تحقيق. باشدمونه موردي اين تحقيق مي معضل بوده و ن   

-و شناخت ويژگي مطالعه. مي باشدمحله   اين خانوار از خانوارهاي ساكن در70 شامل  جمعيت نمونهو  دارآباد

 مشكل ساز مبدل گرديده است  فرسوده محله دارآباد كه به دليل بي توجهي به آن به يكي از نقاطهاي كلي بافت
و ارائه راهكار مناسب در جهت برنامه ريزي شناخت محدوديتها و مشكالت موجود و ريشه يابي آن و همچنين 

روش نوع تحقيق كار بردي و  .مي باشد ف اين تحقيق اهداز جمله ا   ،براي ساماندهي بافت فرسوده محله دارآباد     
براي تجزيه  و و ميداني مي باشد) اسنادي(ايعات، بصورت كتابخانهشيوه گردآوري اطال تحليلي و -، توصيفيآن

نتايج ايـن  .   شده استاستفاده و ضريب آلفاي كرونباخ Arc GIS و  spssنرم افزار هاي و تحليل اطالعات، از 
 به هنگام بروز سوانح طبيعي و يا حـوادث غيـر مترقبـه شـهري     تحقيق نشان مي دهد بافت موجود محله دارآباد      

، مشكالتي را به وجـود آورده كـه   زيرساختهاي شهريي شبكه معابر،  بويژه در زمينهقابليت امدادرساني ندارد و  
راهكار هاي مناسب در جهت برنامه ريزي صحيح بـراي سـاماندهي بافـت    نيازمند ساماندهي است و در نهايت      
 .فرسوده محله دارآباد ارائه شده است

  

  ، محله دارآباد روستايي بافت فرسودهزي، بازسازي، نوسا،بهسازي : كليديه هايواژ

                                                
   استادياردانشگاه آزاد اسالمي واحدتهران مركزي∗
   دانشياردانشگاه آزاد اسالمي واحدتهران مركزي∗∗
  شگاه آزاد اسالمي واحدتهران مركزيدانش آموخته مقطع كارشناسي ارشدرشته جغرافياوبرنامه ريزي شهري،دان ∗∗∗

  15/4/89:     تاريخ پذيرش 23/1/89:  تاريخ دريافت مقاله 
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  مقدمه 

بافتها و فضاهاي فرسوده يكي از مهمترين مسائل شهرهاي امروزي هستند كـه بـه          
علل مختلف اگرچه هنوز متروك و بال استفاده نشده اند، امـا فاقـد كـارايي مطلـوب و                

انند نقش مهمي بـر تجديـد   مناسب بوده و به صورت بالقوه و با طراحي متناسب مي تو    
اين فضاها عالوه از قرار گيري . ساختار و ارتفاع كيفيت فضاهاي عمومي شهر ايفا كنند        

در اطراف و حومه شهرها، بخش هاي بزرگي از بافتهاي دروني و مركزي شهرها را نيز           
شامل مي شوند كه اين خود ضرورت ساماندهي و رسيدگي هرچه بيشتر و سريعتر بـه                

فرسودگي يكـي از مهمتـرين مـسايلي اسـت كـه           . فضا ها را متذكر مي گردد      اين قبيل 
، عدم تعادل، عدم تناسب و بـي قـوارگي آن مـي شـود و بـه زدودن      باعث بي سازماني  

ـ     ). 15: 1381حبيبـي و مقـصودي،  (دخاطرات جمعي ، افول حيات شهري كمك مـي كن
ري هستند كه علي رغـم  بافتهاي فرسوده بطور كلي شامل آن دسته از بافتهاي درون شه     

فرسودگي در گستره بناها ممكن است داراي ميراث هاي شهري بـصورت تـك بنـا يـا         
محلـه دارآبـاد در     ). 7: 1384ن مشاور شاران،    يمهندس.( فاقد ميراث هاي تاريخي باشند    

شهر تهران كه به عنوان نمونه موردي اين مقاله انتخـاب شـده اسـت، از قاعـده  فـوق                   
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شـكل  . ر زمره فرسوده ترين بافتهاي شهر تـهران محـسوب مي گـردد  مستثني نبوده و د   
گيري اوليه اين محله به دنبال اشباع فضايي و نتيجتاً گرانـي قيمـت زمـين در محـدوده          
قانوني شهر تهران و رانده شدن اقشار كم درآمد و مهاجرين بـه حاشـيه شـهر صـورت       

ي هجومي به اين محلـه را مـي      ها فضايي ناشي از مهاجرت    -پيامد كالبدي . گرفته است 
 .مشاهده نمود... مصالح بي دوام و توان در ساخت و سازهاي كوچك، معابر نامناسب،         

راهبردهاي مناسبي را بـراي       بازسازي  نوسازي و  ،پس از تعاريف بهسازي    در اين مقاله  
  .گرددحل معضالت بافت فرسوده اين محله، جهت كمك به مسئولين شهري ارائه مي

  لهطرح مسأ

     شهر همچون يك موجود زنده  در سير تكامل خود در بستر زمان با پـستي و                 
بلندي هاي فراواني مواجه مي شود كه هر يك از آن ها به نوبه خود تعادل زيستي آن را 
بر هم مي زند در اين ميان عدم توجه به تبعات ناشي از اين معـضالت موجـب ايجـاد              

فيزيكي و رشد جمعيت شهري ايران تا چند دهـه     توسعه  . فرسودگي در بافت مي گردد    
قبل داراي افزايش متعادل بوده و با بروز تحوالت جديد،شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ       

اين دگرگوني به شكل افزايش سريع جمعيـت و         .تغييرات و دگرگوني هايي را پذيرفتند     
يـشتر  سطح زيرساخت شهري ب   . گسترش فيزيكي شهرها به صورت نامتعادل بوده است       

هاي مسكوني بـوده و در حقيقـت بـين كـاربري هـاي شـهري و       تحت تسلط ساختمان 
حبيبـي، پـور    (اختصاص زمين و سرانه هاي شهري تناسب معقولي برقرار نبـوده اسـت            

هاي فرسوده نـوعي بيمـاري در سـاختار منـاطق           بافت). 19-20: 1386، مشكيني، داحم
ل اند كه از آن ميان مي تواند بـه        شوند و عوامل زيادي در آنها دخي      شهري محسوب مي  

عدم پيروي از يك برنامه منسجم، عوامل كالبدي، عملكردي، زيست محيطي، اقتصادي،       
 بافت هاي فرسوده شهر تهران در حالي از چرخـه         .اجتماعي، فرهنگي و غير اشاره كرد     
 نهفتـه، ظرفيـت هـاي الزم را جهـت        هايتوانمنديرشد و توسعه شهر بازمانده اند كه        

رو، توسـعه  يفاي نقش تعيين كننده در فرآينـد توسـعه ايـن شـهر دارا هـستند، از ايـن                  ا
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 شهر تهران باشد، تا در برابر چرخـة        نوسازيهاي فرسوده بايد از اهداف       بافت نوسازي
 منظور، اتخاذ فرآيند علمي در نوسازي بدين.  كندايستادگي فرسودگي و   نيافتگيتوسعه  

يدي ترين موضوعات مديريت نوسازي تهران بـه شـمار        بافت هاي فرسوده تهران از كل     
هاي فرسـوده   به دليل قدمت زياد از جمله بافت       دمحله دارآبا  .)22،  1385عندليب،  (مي آيد 

 از نظر تقسيمات شهري در شمال شرقي منطقه يـك شـهرداري تهـران             هبه شمار مي رود ك    
مورد مطالعه در حدود    بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه محله          . قرار گرفته است  

 كيلومتر مربع مساحت دارد و بـر اسـاس سرشـماري عمـومي نفـوس و مـسكن                   08/2
 نفر بوده است و براساس آخرين سرشماري عمومي       246،  1335جمعيت اين محله در سال      

مـشكالت   . نفـر مـي باشـد   9804،جمعيت اين محله در حـدود  1385نفوس و مسكن سال 
 هـا در ايـن محلـه        ه محله است و اغلب معـابر و گـذرگا         كالبدي از مهمترين مشكالت اين    

ارگانيك و غير هندسي است و بر اساس وضع موجود، بناها به تبعيت از شيب كلي منطقـه                  
مساحت اغلب مساكن در حد استاندارد نبوده و سطح اشغال فـضا      . اندو اراضي شكل گرفته   

كالت اقتصادي فراواني هـستند  در محله بسيار باال مي باشد و اغلب ساكنان محله داراي مش     
و از نظر امكانات و خدمات و تجهيزات شهري كمبودهاي فراوانـي دارد و سـاخت و سـاز      
هاي بي رويه و بدون ضابطه و همچنين تاسيس واحـدهاي مـسكوني در بخـش هـايي بـا                    

به همين منظور ايـن مقالـه بـا          .كاربري هاي ديگر از مشكالت موجود اين محله مي باشد         
  :سي بافت فرسوده محله دارآباد، به دنبال پاسخگويي به سواالت زير استهدف برر

 محله دارآباد به هنگـام بـروز سـوانح طبيعـي و يـا               روستايي  آيا بافت فرسوده   -1
  حوادث غير مترقبه قابليت امداد رساني دارد؟

 جهـت سـاماندهي   ،)بهـسازي، نوسـازي و بازسـازي   (يك استراتژي تلفيقي آيا  -2
   محله دارآباد مناسب است؟ روستايي بافت فرسوده

    روش تحقيق

 با توجه به موضوع مورد مطالعه، اطالعات مورد نياز از طريق زيـر بدسـت آمـده             
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 -روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله كاربردي و روش بررسـي آن توصـيفي       : است
و ) اسـنادي (شيوه گردآوري اطالعات و داده هـا، بـصورت كتابخانـه اي           . تحليلي است 

ميداني مي باشد و محدوده جغرافيايي و مكاني پژوهش، محله دارآباد در شهر تهران مي 
ي آماري اين تحقيق شامل تمامي خانوارهاي ساكن در محله دارآباد اسـت        جامعه. باشد

طبق سرشماري . كنيم  استفاده مي1385ها از سرشماري سال  كه جهت محاسبه تعداد آن    
 نفر برآورد شده است و با در نظـر  9804  ساكنين اين منطقه جمعاً تعداد كل1385سال  

 خانوار تخمين 2649، تعداد خانوارها در حدود  )3/ 7(گرفتن بعد خانوار محاسبه شده  
 خانوار ساكن در 2649بنابراين جامعه آماري ما در اين تحقيق شامل تقريباً . شود زده مي

يز براساس محاسبات آماري مانند فرمول  برآورد حجم نمونه  ن    براي. محله دارآباد است  
طبـق  . استفاده مي كنـيم  ) 1970(كوكران و الگوي ارائه شده توسط كريجكي و مورگان          

 واحد 335، حدود 2600اي با فراواني  ي تصادفي از  جامعه اين جدول حجم يك نمونه   
ه كه تجانس و مـشابهت خانوارهـاي سـاكن محلـ            اما با توجه به اين    . برآورد شده است  

تواند در حد مطلوبي ويژگي هاي        دارآباد بسيار باالست، نمونه اي با حجم كمتر هم مي         
 خـانوار از    70ي اين تحقيق شـامل        ، بنابراين جمعيت نمونه   .اين جامعه را به ما بنماياند     

 خانوار ساكن در محله دارآباد خواهد بود و بـراي تجزيـه و تحليـل و پـردازش                   2649
و همچنين ضريب آلفاي كرونباخ ARC GIS، SPSS، EXCELاي اطالعات، از نرم افزاره

در جامعه آماري دوم، ابزار گردآوري اطالعات مصاحبه است كه بـا  . استفاده شده است  
   .افراد محلي در مورد بافت فرسوده محله مصاحبه شده است

  اهداف تحقيق

 مبـاني  هاي فرسوده و بيانهاي كلي بافتو شناخت ويژگي مطالعه: اهداف كالن 
 محله دارآباد است كه به دليل بي توجهي به آن بـه  روستايينظري آن در بافت فرسوده     

  . يكي از نقاط مشكل ساز مبدل گرديده است 
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ها و مشكالت موجود و ريشه يابي آن در         شناخت محدوديت ) الف: اهداف خرد   
مناسـب   ارائه راهكارهاي مناسب در جهت برنامـه ريـزي صـحيح و         ) ب محله دارآباد   

  براي ساماندهي بافت فرسوده محله دارآباد 

  ادبيات تحقيق

 مراد از فرسودگي همان ناكار آمدي و كاهش كارايي بافت نـسبت بـه               :فرسودگي
فرسودگي در بافت و عناصـر درونـي   . ميانگين بافتهاي شهري مكان مورد بررسي است     

مه توسعه و عدم نظارت  و يا به علت فقدان برنا     .آن يا به سبب قدمت به وجود مي آيد          
پيامد فرسودگي بافت كه در نهايت منجر بـه از بـين رفـتن    . كافي بر شكل گيري بافت   

ن منزلت آن در ميان شهروندان مي شود ،در اشكال گوناگون از جمله كاهش و يا فقـدا              
بساماني كالبدي ،اجتماعي،اقتـصادي و تاسيـساتي در   شرايط زيست پذيري و ايمني و نا    

انـواع مداخلـه بـر اسـاس ميـزان      . )98 : 1385طاهر خـاني،    .( ئي مي گردد  بافت شناسا 
 بازسازي قرار مي گيرند، ايـن سـه    ووفاداري به گذشته در سه گروه بهسازي، نوسازي      

  .شوند اي از اقدامات را برحسب نياز شامل مي نوع مداخله هر يك طيف گسترده

 شامل مي شـود كـه   بهسازي مجموعه اقداماتي را  ): Improvement(بهسازي  
در زمينه كالبدي هماهنگ با الگوي اوليه به حفظ ونگهداري آن مي پردازد، و در زمينـه      

در اين گونه مداخله حـد     . غير كالبدي به رونق بخشي حيات دروني آن كمك  مي كند           
وفاداري به گذشته اصل بوده و با حفاظت كامل از هر آنچه وجود دارد مفهوم مي يابـد     

هاي آن حمايت ،نگهداري، مراقبت، حفاظت، وحدت بخـشي، احيـاء و            ليتو دامنه فعا  
بهـسازي از نظـر لغـوي    ). 1-4 ،1384مهندسين مشاور شاران ، (تعمير را شامل مي شود    

درست به معناي توان بخشيدن دوباره،بازتوان بخشيدن و دوباره توانمند كردن اسـت و            
نگليـسي و  افرانـسه،  (اده مـي كننـد  سه زبان خارجي كه از ايـن وازه اسـتف      در   اين معنا   
ر شهرسازي بـا اقـدامات و پـيش         بهسازي د ). 91: 1386فالمكي،(يكسان است )ايتاليايي
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ي براي بهتر كردن كيفيت محيط كالبدي و فضايي توام است به اين معني كه بـا             يهابيني
   .)85 :1380كلهرنيا،(بهتر ساختن محيط فضايي ميسر شود ايجاد امكانات نو،

سازي به معني وسـيع كلمـه بـه مجمـوع عمليـات             نو: )Renovation(نوسازي
 پراكنده اي اطالق مي شود كه اغلب اوقات به اهتمام بخش خصوصي صورت مي گيرد 

 1377،اشرفي(يا به عملياتي مي گويند كه از طريق رخدادي غير منتظره تحميل مي شود        
بـه جـاي آن بنـا كـردن         نوسازي يعني از ميان برداشتن تمامي آنچه هـست و           .  )387 :

ها و معاصرسازي بافت و نوسازي يعني بازآفريني هستي). 75 :1386فالمكي  (فضايي نو 
عناصر دروني آن كه حفظ ماهيـت هـاي شـكلي در ابعـاد كالبـدي و معاصرسـازي آن            
همگام با زندگي نوين را در ابعاد غيركالبدي در دستور كار دارد، در نوسازي وفـاداري              

رت خدشه دار نشدن ارزشهاي كهن مجاز نمي باشد، دامنه فعاليتهـاي      به گذشته در صو   
انطباق و تبديل و دگرگوني را شامل مـي  , تجديد حيات , آن هم، نوشدن، توان بخشي      

هر اقدام و عملي كه براي رفع فرسـودگي           و )1-4،  1384مهندسين مشاور شاران،  (شود
 شامل نوسـازي و بهـسازي و   شهرها، يا جلو گيري از آن بعمل مي آيد كه ممكن است       

  . )77 : 1371هاشمي،(حفاظت باشد
ــازي ــازي  ):Reconstruction(بازس ــات  بازس ــد حي ــت از تجدي ــارت اس عب

بخشهايي فرسوده و مخروبه بافت كه هم از نظر عملكردي و هم از نظر كالبدي دچـار                 
د گير اند و ساخت و ساز انجام شده بر اساس نيازهاي جديد صورت مي     فرسودگي شده 

). آيين نامه شركت عمـران وبهـسازي      (ريزي بلند مدت مد نظر است       در بازسازي برنامه  
داري، پاكـسازي و دوبـاره   مهمترين مراحل واقدامات در بازسازي شامل تخريب، آواربر 

  ).55: 1384شماعي و پور احمد،)( سازي است
  :هاي فرسوده ن بافتمعيارهاي تعيي

   باشدو فرسودهآن ناپايدار درصد ابنيه 50بلوكهايي كه بيش از -1
  متر باشد6درصد معابر آن كمتر از 50 بلوكهايي كه بيش از -2
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عـرب  (متـر مربـع باشـد     200درصـد ابنيـه آن كمتـر از       50 بلوكهايي كه بيش از      -3
  ).17: 1386احمدي ، 

  :  ويژگيهاي عمومي اين بافتها به شرح زير است-
ها داراي قدمتي بيش از  ن گونه بافتها در اي از ساختمان% 80 بيش از :  عمر ابنيه-

 سال اخير ساخته شده باشند فاقد رعايت اسـتانداردهاي  50باشند يا اگر در   سال مي 50
ها از ظـاهر سـاختمان قابـل تـشخيص      اي كه غير استاندارد بودن آن فني هستند به گونه   

وسـط را  اي بـا شـدت مت     ها عمدتاً تاب مقاومـت در مقابـل زلزلـه           تابنيه اين باف  . است
  .ندارند
 بـوده و   دانـه  ريـز هـا عمـدتاً       ع در اين گونه بافـت     ابنيه مسكوني واق  : بندي    دانه  -

  . باشد  ميمتر مربع 200ها به طور متوسط كمتر از  مساحت عرصه آن
مصالح به كار رفته در اين گونـه بافتهـا عمـدتاً از انـواع خـشتي،        :    نوع مصالح    -

بدون رعايت اتصاالت افقي و عمـودي و فاقـد   خشت و آجر و چوب و يا آجر و آهن  
  . باشند اي مي سيستم سازه

  .  اكثر ابنيه در بافتهاي فرسوده يك يا دو طبقه هستند:   تعداد طبقات-
انـد   بافتهاي فرسوده كه عمدتاً بدون طرح قبلي ايجاد شده    : ها    وضعيت دسترسي   -

جـود در آنهـا عمـدتاً پيـاده      هـاي مو    عمدتاً از ساختاري نامنظم برخوردارند و دسترسي      
 متر بـوده و ضـريب   6بست يا با عرض كمتر از  اي كه اكثر معابر آن بن باشد به گونه   مي

  . ها كم است  در آننفوذ پذيري
بافتهــاي فرسـوده بــه لحـاظ برخــورداري از   :  وضـعيت خــدمات و زيرسـاختها  -

اند مداخله در  خدمات، زيرساختها و فضاهاي باز، سبز و عمومي دچار كمبودهاي جدي
  .اين گونه بافتها از نوع تجميع و نوسازي خواهد بود

  :عبارتند ازنظريه هاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده  

نظريه محروميـت زدايـي و   )ب، )Gentrification theory(نظريه اعيان سازي ) الف
  ، راهبرد برنامه ريزي اجتماعي
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بـه  . زي و بازسازي جـايگزيني اسـت      ساده ترين مفهوم نوسا   : الگوي جايگزيني )ج
 شهر از طرفي خريـداري شـده و بـا     و حومهاين ترتيب كه قسمتهاي فرسوده در داخل   

فرض بر ايـن اسـت    . پاكسازي و ساخت و سازهاي جديد جايگزيني صورت مي گيرد         
  .كه قسمتهاي فرسوده در سيستم شهري كارايي ندارند

  ، رد خودكفايي و خود تنظيميراهب)، ذ)Filtration(الگوي پااليش شهري) د
 كـه داراي  ييبر اساس اقدامات تجميع در ايران معمـوالً در بافتهـا        : طرح تجميع )ر

  :ويژگيهاي زير باشند طرح تجميع صورت گرفته است
  بافتهايي كه قطعاتشان نامنظم است و از گذر بندي مناسب برخوردار نيستند) 1
 هنظـر سلـسل   متر مربع بوده و از 120بافتهايي كه قطعات امالك آن كوچكتر از   ) 2

مراتب دسترسي، به دليل وجود گذرهاي كم عرض، طوالني، بن بست و بعضاً پـيچ در             
  .پيچ و داراي معضالت زيست محيطي اند

 برخوردارند و از نظـر   ناكار آمد بافتهايي كه از ساختار و چشم انداز فرسوده و          ) 3
زله، سيل طوفان، بـارش مقاومـت الزم را   ايمني در مقابل آسيب هاي طبيعي از جمله زل  

  .ندارند
شهر بافتهايي كه با پيشينه روستايي كه به مرور زمان در داخل محدوده خدماتي ) 4

  . گرفته اندرقرا
 در حاشيه شهر و يـا       نشينيبافتهاي حاشيه اي و پيدايش زاغه نشيني و آلونك          ) 5

 ، آسـايش شـهر را بـه       حتي در بخش مركزي و بافتهاي قديمي شـهر سـالمت، ايمنـي            
اين گونه بافتها با چهره و ساختار نـاموزون و زشـت، عـدم              . است مخاطره مي انداخته  

در . . فرهنگي براي شهر بوجـود مـي آورنـد        -ايمني الزم، معضالت اقتصادي، اجتماعي    
  . طرح تجميع اجرا مي شودناكار آمدنتيجه با مشخص شدن انواع بافتهاي 

: ماعي راه حلي پايـدار در حـل مـسئله بافتهـاي فرسـوده     استفاده از سرمايه اجت   ) ز
سازي اجتماعات با استفاده از سرمايه هاي اجتماعي بحث نسبتاً جديـدي            بحث توانمند 
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ريزي شهري است كه مي تواند به يكي از راه حلهاي پايدار در جهت كاهش             در برنامه 
  ).10: 1381،ياور ( اقتصادي اجتماعات محلي مطرح شود-فقر و ارتقاء اجتماعي

  ويژگيهاي جغرافيايي محله دارآباد

 سال و در 350داراي قدمتي حدود    . دارآباد به معني محلي كه درختان فراوان دارد       
از ) كـوه هـاي دارآبـاد   ( شمال شرقي شميران قرار گرفته و از شمال به رشته كوه البـرز           

ك و از جنـوب  شرق به رودخانه كهنه دارآباد و از غرب به كوههاي خشكچال و كاشان       
.  كيلومتري شرق تجـريش واقـع شـده اسـت      5به اقدسيه و الرك منتهي مي شود و در          

 هجري 1385 هجري شمسي بوده و در سال   1335 نفر در سال     246جمعيت اين محله    
دارآباد با وجود تپـه باسـتاني        .  نفر مي باشد   9804شمسي طبق برآورد مركز آمار ايران       

اي بدست آمده در آن به دوره ساساني و پارت ها باز مي قدمت سفاله( سيمين قلعه كه 
در جنوب آن قرار گرفتـه و كـاخ مظفرالـدين شـاه واقـع در بيمارسـتان مـسيح                    ) گردد

، مسير كوهنوردي با چشم انـدازهاي زيبـا، دره هـا و             ) هجري قمري  1319( دانشوري  
 هـوا مـي     ارتفاعات متعدد مهم ترين عامل جذب گردشگران به اين محله خوش آب و            

  ).1384قيدي، (باشد
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        موقعيت محله دارآبادموقعيت محله دارآبادموقعيت محله دارآبادموقعيت محله دارآباد

  

  ويژگي بافت فرسوده منطقه مورد مطالعه

 نشان مي دهد كه بـه جـز لكـه هـاي            1335عكس هوايي گرفته شده در سال        ـ
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ساخت و سـاز شـده اي در سـطح محلـه، بقيـه اراضـي آن داراي كـاربري                 
 كشاورزي بوده است 

 نزديك به دامداري هاي سابق مستقر لكه هاي ساخت و ساز شده اوليه عموماً      ـ
  .در محله دارآباد قابل بازشناسي هستند

در دوره اول ساخت و ساز، باورهاي ذهني، فرهنگي و قومي مهاجرين اوليـه                ـ
از ويژگي هاي بارز بافـت  . در شكل گيري بافت، به شدت تأثير داشته است       

  :مودهاي ساخته شده در اين دوره مي توان به موارد زير اشاره ن
  شكل غير هندسي و نامنظم بلوك هاي شهري ساخته شده ـ
  عرض بسيار كم معابر ـ
  وجود بن بست هاي فراوان با عرض بسيار كم ـ
  پر پيچ و خم بودن شبكه دسترسي ها ـ
 تفكيك قطعات به مساحت هاي كوچك ـ

       عدم دسترسي سواره به درون بافت ـ

  تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به پرسشنامه خانوار

هاي فيزيكي از محله مـورد   اين بخش داده هاي حاصل از مشاهده ميداني و بررسي        در  
هـاي آمـار    ها و مـصاحبه هـا را بـا كمـك روش        هاي حاصل از پرسشنامه    مطالعه و همچنين داده   

ـيم و    و ضريب آلفاي كرونباخ تحليـل مـي  Excel و SPSSكارگيري نرم افزارهاي    توصيفي و به   كن
هـا   ها، خواسته ي مورد مطالعه، ما را با افكار، ايده  الوه بر ايجاد شناخت بيشتر از محله      ها ع   اين داده 

گيـري مـا را فـراهم     سازد و پايه واساس يافته هاي تحقيق و نتيجـه         و نيازهاي ساكنان آن آشنا مي     
 3/64 نفر زن هستند، كـه بـه ترتيـب    25 نفر مرد و 45ها  از كل پاسخگويان به پرسشنامه. سازد  مي

  .دهد  درصد جمعيت نمونه را تشكيل مي7/35درصد و 

  هاي اجتماعي ـ فرهنگيويژگي

 پاسـخگويان  درصـد    3/4 از نظـر تحـصيالت       :پاسـخگويان  تحـصيالت وضعيت   
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 درصـد   1/47صـد راهنمـايي،   ر د 1/27ابتـدايي،   در حـد     درصـد    3/14 ،    سـواد بـوده    بي
  .اشندبمي درصد داراي تحصيالت دانشگاهي 1/7 و حدود متوسطه،

 نفر متغير بـود و      8 تا   2تعداد افراد خانوار جمعيت نمونه بين       : تعداد افراد خانوار    
ي   بدست آمد، كه با ميانگين بعد خانوار محاسبه شده براي محله       7/3ميانگين آن حدود    

با تقـسيم بنـدي     .  تقريباً همخواني دارد   ) 37/3 (1385مذكور توسط مركز آمار در سال     
 درصد از خانوارهـا  20شود كه  ها، مشاهده مي  نفره در پرسشنامه   8ره تا  نف 1خانوارها از   

 نفـره، ودر    8 تـا  6 درصـد بـين      4/11 نفره،   5تا3 درصد بين  6/68اند،   نفره بوده  3كمتر از 
 نفـر نبـوده اسـت، كـه     8نهايت تعداد افراد خانوار هيچكـدام از پاسـخگويان بيـشتر از     

   .اين محل استدهنده پايين بودن بعد خانوارها در  نشان
هـا، محـل تولـد     از مجمـوع پاسـخگويان بـه پرسـشنامه    : محل تولد سرپرست خـانوار   

 درصـد مـابقي   3/34 درصـد تهـران و   7/65هـا دارآبـاد و        درصـد آن   6/38سرپرست خـانوار    
هاي  باشد، به اين معنا كه حدود يك سوم ساكنان اين محله از شهرستان  هاي ديگر مي    شهرستان

  .اند  مهاجرت كردهديگر به اين محله
 درصـد بيـان   7/5از خانوارهاي مـورد مطالعـه   :  سابقه سكونت در محله دارآباد   

 سال ، 11-20 درصد بين 10 سال در محله  دارآباد اقامت دارند، 10اند كه كمتر از كرده
 سـال در  30اند كـه بيـشتر از     درصد نيز بيان نموده    70 سال و    21-30 درصد بين    3/14

  .ت دارنداين محله اقام
  :هاي اقتصادي ويژگي

ها معلوم شد كه    پس از بررسي همه پرسشنامه    : نوع شغلي اصلي سرپرست خانوار    
 درصد  8/12 درصد از پاسخ دهندگان داراي شغل آزاد  هستند ،          6/68سرپرست خانوار   

  .كنند  درصد نيز در ساير مشاغل  كار مي6/18كارمندند، و 

 تا 100نگين درآمد ماهيانه خانوار پاسخگويان از  ميا: ميزان درآمد ماهيانه خانوار   
.  هزار تومان محاسـبه شـده اسـت   330ها    هزار تومان متغير بوده و ميانگين كل آن 700

 درصد 9/12بندي خانوارها از نظر درآمد ماهيانه ، در ميان پاسخگويان    با توجه به طبقه   
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 400 تا   200 درصد بين    7/65اند،  ه هزار تومان داشت   200اي كمتر از  از آنها درآمد ماهيانه   
 600 درصد درآمـدي بـيش از   7/5 هزار تومان، و 600 تا 401 درصد 7/15هزار تومان،  

  .نداهزار تومان در ماه داشته
  :ويژگي هاي كالبدي و فيزيكي

عمـل آمـده از       هاي ميداني به    با توجه به تحقيقات و برداشت     :   اراضي  نوع كاربري 
 53يت كاربري اراضي اين محله بـدين ترتيـب اسـت كـه حـدود      ي دارآباد، وضع  محله

 درصـد اراضـي كـاربري    6درصد اراضي به كاربري مسكوني اختصاص يافتـه، حـدود          
 درصـد بـه     3 درصـد پـارك،      2 درصد كـاربري خـدماتي و بهداشـتي،          4تجاري دارد،   

 درصـد اراضـي     1 درصد به تأسيسات شهري اختـصاص داده شـده اسـت،             1پذيرايي،  
تخـصيص يافتـه و   ) شامل كوچه و خيابان( درصد نيز به معابر   12ي مذهبي دارد،    كاربر

  .باشد مانده هم باير مي  درصد اراضي باقي18
        

        نوع كاربري اراضي در محدوده بافت فرسوده محله دارآبادنوع كاربري اراضي در محدوده بافت فرسوده محله دارآبادنوع كاربري اراضي در محدوده بافت فرسوده محله دارآبادنوع كاربري اراضي در محدوده بافت فرسوده محله دارآباد: : : : 1111- - - - 1111نمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شماره
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هاي اين محله طبق مـشاهدات   اختماناز نظر تعداد طبقات س: ها  تعداد طبقات ساختمان  
 درصـد  35طبقـه، حـدود    ها يك  درصد ساختمان 50دهد كه حدود      و پيمايش ميداني نشان مي    

كـه بخـشي از   . باشـد   درصـد چهـار طبقـه مـي       10 درصد سه طبقه و حدود       5دوطبقه، حدود   
 .اي سه و چهارطبقه نوساز مي باشندساختمان ه
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  ها از نظر تعداد طبقاتها از نظر تعداد طبقاتها از نظر تعداد طبقاتها از نظر تعداد طبقات    ننننتوزيع ساختماتوزيع ساختماتوزيع ساختماتوزيع ساختما: : : : 2222- - - - 1111نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 
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هاي مـسكوني ايـن محلـه     در رابطه با مساحت زيربناي ساختمان   : مساحت زيربنا 

 متر مربع 130 تا   50ها و منازل مسكوني بين        دهد كه بيشتر ساختمان     ها نشان مي    بررسي
ـ       ، و توزيع ساختمان   ) درصد 65(باشند    مي ا يـه ايـن ترتيـب       ها برحسب مـساحت زيربن

 درصـد،   38 مترمربـع    100 تـا    50 درصد،   14 متر مربع    50هاي كمتر از      ساختمان. است
ها را تـشكيل     درصد ساختمان  19 مترمربع   200 تا   151 درصد،   27 مترمربع   150 تا   101
  . متر مربع دارند200ها زيربناي بيشتر از   درصد از ساختمان2دهند حدود  مي

        

        حت زيربناحت زيربناحت زيربناحت زيربنامسامسامسامسا: : : : 3333- - - - 1111نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 
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  )اسكلت بنا(مصالح ساختماني 

ها در اين   درصد اسكلت بناي ساختمان  51ميداني اين تحقيق حاكي از اين است كه بيش از             برداشت
ـكلت   6 درصد بتني و حدود 20دوام،   درصد از نوع اسكلت بي23محله از نوع ديوار باربر،    ـوع اس  درصد از ن

ـه از       ساختمان)  درصد 74(شود اسكلت حدود سه چهارم        طور كه ديده مي     همان. باشد  فلزي مي  هاي اين محل
   .مي باشد... نوع كم دوام و غيرمقاوم در مقابل حوادث طبيعي چون زلزله، رانش زمين و 
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))))اسكلت بنااسكلت بنااسكلت بنااسكلت بنا((((نوع مصالح ساختماني نوع مصالح ساختماني نوع مصالح ساختماني نوع مصالح ساختماني : : : : 4444- - - - 1111نمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شماره     
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  كيفيت ابنيه

دارآباد يكي از محالت قديمي شهر تهران است كه به داليل مختلف توجه كمتري به              محله  
بازسازي و نوسازي ابنيه در آن شده است از اين رو بيشتر ساكنين در اين محله از كيفيت مطلوبي        

 سال قـدمت دارنـد كـه    30عمر بناها در  اين محله بسيار زياد و اكثر آنها بيش از  . برخودار نيستند 
اين بناها فاقد رعايت استانداردهاي فني هستند . نسل به نسل به ساكنان جديد به ارث رسيده است

در مطالعات و تحقيقات ميداني راجع به اين .  و در مقابل زلزله اي با شدت متوسط نابود مي شوند
ر  د20 درصد بناها از نظر كيفيت در حد مرمتي ـ تخريبي بـوده،   47محله مشخص شد كه حدود 

 درصد در حـال سـاخت و   5درصد نوساز، 2 درصد قابل نگهداري، 4صد مرمتي قابل نگهداري،     
  باشند  درصد مخروبه مي22سرانجام 

        
         توزيع بناها برحسب كيفيت توزيع بناها برحسب كيفيت توزيع بناها برحسب كيفيت توزيع بناها برحسب كيفيت : : : :5555- - - - 1111نمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شماره
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  رضايتمندي از وضعيت موجود وتعلق شهروندي

  علت انتخاب سكونت در محله دارآباد

 درصـد، دسترسـي بـه اقـوام     1/37ها معلوم شد كـه  پس از بررسي همه پرسشنامه   
 درصـد  3/34داننـد،  وآشنايان و احساس تعلق به اين محله را علت انتخـاب خـود مـي      
 درصد ارزانـي  9/12داشتن مالكيت زمين و مسكن را علت انتخاب خود اعالم نموده و   

درصد داشـتن محـيط طبيعـي و زيبـا را            4/11بها  و      زمين ومسكن و پايين بودن اجاره     
يـك از ايـن     درصـد هـيچ  3/4دانند و نهايتـاً    علت انتخاب سكونت در محله دارآباد مي      

   .  دانند  دارآباد نمي عوامل را دليل سكونت خود در محله
  

        علت انتخاب سكونت در محله دارآبادعلت انتخاب سكونت در محله دارآبادعلت انتخاب سكونت در محله دارآبادعلت انتخاب سكونت در محله دارآباد: : : : 6666- - - - 1111نمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شماره
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   سكونت در محله دارآبادميزان رضايت از

اند ميزان رضايت آنهـا از سـكونت در      درصد بيان كرده   2/17از خانوارهاي مورد مطالعه جمعاً      
 7/15انـد،   درصد رضايت خود را متوسـط اعـالم كـرده   4/61اين محل زياد و بسيار زياداست،     

درصـد  7/5انـد ودر نهايـت  درصد ميزان رضايت خود را از سكونت در اين محل كم بيان كرده       
  .اندميزان رضايت خود را از سكونت در اين محل بسيار كم ابراز نموده
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        ميزان رضايت خانواده از سكونت درمحله دارآبادميزان رضايت خانواده از سكونت درمحله دارآبادميزان رضايت خانواده از سكونت درمحله دارآبادميزان رضايت خانواده از سكونت درمحله دارآباد: : : : 7777- - - - 1111نمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شمارهنمودار شماره
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  آيا مايل به ادامه سكونت در اين محله هستيد؟

خواهند همچنان در اين  ردند كه مي درصد از پاسخگويان اعالم ك90در پاسخ به اين سؤال 
خواهند در جايي ديگر سكونت داشته باشند و   درصد بقيه مي10محله سكونت داشته باشند و 

طور كه قبالً عنوان شد ميزان احساس  همان. ي سكونت در اين محل ندارند تمايلي به ادامه
   .تعلق به محل زندگي در بين ساكنان باالست

ي شما داراي خدمات ايمني در مقابل سوانح طبيعي آيا بناي منازل مسكون

  باشد؟ مي

 درصد اظهـار كردنـد كـه        1/97 خانواري كه مورد تحقيق قرار گرفتند        70 از ميان   
 درصـد  9/2ها در مقابل سوانح طبيعي داراي خدمات ايمني نيست و فقط          بناي خانه آن  

قابـل سـوانح طبيعـي    شـان داراي خـدمات ايمنـي در م    از آن ها معتقدند كه بناي خانـه      
هـاي   سـازي سـاختمان   ي لـزوم بهـسازي محلـه و مقـاوم     دهنده باشد و اين امر نشان     مي

  .   مسكوني آن است

 ايد؟   آيا تا به حال وام ساختماني دريافت كرده

 هيچكدام از افراد جمعيت نمونه وام ساختماني جهت بهسازي و نوسازي مسكن            
  .اند ها به اين سؤال پاسخ منفي داده ن درصد آ100اند و  خويش دريافت نكرده

  صورت فراهم آمدن شرايط وام تمايل به مقاوم سازي ساختمان خود داريد؟در 

 درصد از پاسخگويان اعالم كردند كه  در صورت 6/88     در پاسخ به اين سؤال    
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كار اقدام خواهند   فراهم آمدن شرايط و اعطاي وام جهت مقاوم سازي ساختمان، به اين           
اند كه درراين حالت نيز تمايلي به تعميـر و بهـسازي و      درصد اعالم نموده   4/11رد و   ك

  . مقاوم سازي ساختمان مسكوني خود ندارند

 جهت بهبود و مقاوم سازي مساكن شما چقدر به نظر شما تهيه طرح

  ضرورت دارد؟

 درصد از پاسخگويان ضـرورت تهيـه و انجـام    1/7    در پاسخ به اين سؤال فقط     
تـر ارزيـابي    رحي جهت بهبود و مقاوم سـازي مـساكن  را در حـد متوسـط و پـايين                ط

ضرورت انجام چنين طرحـي را زيـاد و بـسيار    )  درصد9/92(ها    اند و اكثريت آن     نموده
ي آگاهي و اطالع ساكنين اين محله به ضرورت بهسازي و             دهنده  دانند كه نشان    زياد مي 

   . باشد ي دارآباد مي مقاوم سازي محله
        

        ضرورت تهيه طرح جهت بهبود و مقاوم سازي مساكنضرورت تهيه طرح جهت بهبود و مقاوم سازي مساكنضرورت تهيه طرح جهت بهبود و مقاوم سازي مساكنضرورت تهيه طرح جهت بهبود و مقاوم سازي مساكن: : : : 8888- - - - 1111نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 
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  آيا با طرح بهسازي و نوسازي محله دارآباد موافق هستيد؟

 درصـد از پاسـخگويان اعـالم كردنـد كـه  بـا طـرح                 5/81در پاسخ به اين سؤال      
صد نيز گفته اند با اجـراي ايـن طـرح      در 1/7اند و     شان موافق   بهسازي و نوسازي محله   

بنـابراين اكثريـت    .  درصد نيز در اين رابطه اظهار نظـري نكردنـد          4/11موافق نيستند و    
 .ي ما در اين تحقيق با اجراي چنين طرحي در محله دارآباد موافقند جمعيت نمونه

  ترين مشكل اين محله در حال حاضر چيست؟ به نظر شما مهم

 درصـد از پاسـخگويان شـلوغي و         4/1،   ن مشكل ايـن محـل     تري       در مورد مهم  
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) اكثريـت پاسـخگويان   ( درصـد    2/58داننـد،     تـرين مـشكل مـي       ازدحام جمعيت را مهم   
ي دارآبــاد اســت،  معتقدنــد معــابر باريــك و عــدم دسترســي مهمتــرين مــشكل محلــه

 درصد از پاسخگويان مشكل اصـلي اسـت و    7/25هاي زيست محيطي  در نظر      آلودگي
ترين مـشكل   شان مهم هاي اطراف به محل زندگي  درصد اظهار كردند اشراف خانه 4/11

 درصد كمبود امكانات آموزشي، فرهنگي، تفريحـي و         9/2ي دارآباد است و نهايتاً        محله
بنـابراين وجـود معـابر باريـك و عـدم         . ورزشي را مشكل اصلي محلـه عنـوان كردنـد         

ي  شـود و در مرحلـه    محله شناخته مـي  ترين مشكل اين    موقع مهم   دسترسي مناسب و به   
هـاي   هم به نوعي بـا بافـت فيزيكـي و ويژگـي            دوم آلودگي هاي زيست محيطي كه آن      

  .آيد كالبدي اين محله ارتباط دارد، از مشكالت مهم و قابل توجه به شمار مي
        

         محله  محله  محله  محله تتتتترين مشكالترين مشكالترين مشكالترين مشكال    مهممهممهممهم: : : : 9999- - - - 1111نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 
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كمبود امكانات آموزشي، فرھنگي، تفريحي و ورزشياشراف خانه ھاي اطراف به محل زندگيآلودگي ھاي زيست محيطيمعابر باريك و عدم دسترسيازدحام جمعيت ساكن در محل
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  دانيد؟ تر مي را جهت بهبود وضعيت محله خود مناسبكدام راهكار 

 درصد از پاسـخگويان معتقدنـد   10،        در مورد بهبود و ارتقاي شرايط اين محل   
 درصد اصالحات جزئي در شبكه معابر و 3/14كه محله بايد به همين شكل باقي بماند، 

داننـد، تخريـب    تأمين خدمات را مناسب ترين راهكار بهبود وضعيت كنوني محلـه مـي       
 درصـد از پاسـخگويان   6/8شكل آپارتمان سازي  در نظر  كامل محله و بازسازي آن به     

معتقدند كـه بايـد در   ) اكثريت پاسخگويان( درصد 8/62تواند بهترين گزينه باشد و       مي
اي از محله معابر تعريض و بازگشايي شده و خدمات مناسب ارائه شـود و         بخش عمده 
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كدام از اين راهكارها را جهت بهبـود وضـعيت    از پاسخگويان هيچ   درصد   3/4سرانجام  
  . دانند محله دارآباد مناسب نمي

        

        جهت بهبود وضعيت محله جهت بهبود وضعيت محله جهت بهبود وضعيت محله جهت بهبود وضعيت محله     مناسبمناسبمناسبمناسب     راهكار راهكار راهكار راهكار::::10101010- - - - 1111نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 
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.محله به ھمين شكل باقي بماند ھيچ كدامتعريض و بازگشايي معابر در بخش عمده اي از محلهتخريب كامل محله و بازسازي به شكل آپارتمان سازياصLحات جزئي در شبكه معابر و تأمين خدمات

10 14.3 8.6
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  يافته هاي تحقيق

ني هـاي ميـدا   وضعيت كاربري اراضي محله دارآباد و نتايج حاصل از برداشت            
 نشان مي دهد كـه  كـار بـري اراضـي             هاي افراد به سؤاالت  پرسشنامه         محقق و پاسخ  
 درصد آن   12 درصد اراضي اين محله كاربري مسكوني داشته و حدود           53محله حدود   

ها اختصاص يافته است كه از كل بناهاي مـسكوني موجـود در ايـن                به معابر و گذرگاه   
 درصـد   52از سوي ديگر مـساحت      . باشند  ه مي طبقه و دوطبق    ها يك    درصد آن  75محله  

 مترمربع مساحت   150 درصد آن كمتر از       79 متر مربع است و حدود       100بناها كمتر از    
دهـد   بررسي مصالح ساختماني به كار رفته در اسكلت بناهاي اين محله نشان مـي      . دارد

سـاخته  دوام  بناها از مـصالح و اسـكلت كـم دوام و بـي           )  درصد 74(حدود سه چهارم    
 درصد آن ازنوع اسكلت فلزي و بتني ساخته شده است، اما با اين حال در 26اند و  شده

 درصـد آنـان   1/97نظرسنجي از افراد اين محله با استفاده از پرسشنامه خـانوار حـدود             
هايشان در مقابل سوانح طبيعي مقاوم نيـست و داراي خـدمات ايمنـي        معتقدند كه خانه  

 درصد بناهاي ايـن محلـه از نـوع مرمتـي ـ      69ت ابنيه نيز حدود از نظر كيفي. باشد نمي
ي يـك بافـت فرسـوده را بـه هـر نـاظري           تخريبي و يا مخروبه بوده كـه عمـالً چهـره          
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ي اين محله معابر باريك و عدم  از نظر اكثر ساكنين مهمترين مشكل و مسأله    . نماياند  مي
سخت و مشكل كرده و هـم       دسترسي مناسب است كه هم عبور و مرور را براي اهالي            

... سوزي، زلزله و نياز به خدمات بهداشتي و  در مواقع اورژانسي و حياتي همچون آتش   
هـاي    ويژگـي . مشكل را چند برابر نموده و امكان خدمات دهي را به حداقل مي رساند             

م ي دارآباد تما كه محلهسازد كه با اطمينان اظهار كنيم  فوق ما را به اين نكته رهنمون مي
هاي يك بافت فرسوده را دارد و همين ويژگي ها به هنگام بروز سوانح طبيعي و  ويژگي

 در اين تحقيق    .شوند  رساني و رفع مشكل مي      يا حوادث غير مترقبه شهري مانع خدمات      
ي  ي ضريب آلفا بين سؤاالت مربوط به آن، ميزان توانـايي سـنجش مـسئله     ما با محاسبه  

يز ميزان توافق پاسخگويان در مورد  پاسخ سؤاالت را به       مورد نظر توسط پرسشنامه و ن     
 به صورت 100 است، كه با ضرب نمودن در عدد 1 تا  0دامنه آلفا بين    . آوريم  دست مي 

شود و هرچه اين ضريب بيشتر باشد، پايايي مقياس و توافق درونـي           درصد هم بيان مي   
 70/0لفـا دسـت كـم بايـد        سؤاالت و پاسخگويان باالتر خواهد بود و طبق اين قاعده آ          

ضريب همبـستگي آلفـاي كرونبـاخ بـين     .  باشد تا بتوان مقياس را داراي پايايي دانست     
دست آمد كه بيانگر باال بودن پايايي مقياس و توافـق             درصد به  5/78سؤاالت در حدود    

ها و معابر آن  بين پاسخگويان در مورد نامناسب بودن و عدم كارايي اين محله و گذرگاه
هنگام سوانح طبيعي و مشكل بودن دسترسي و خدمات رساني در مواقـع ضـروري                در  

تـوان نتيجـه گرفـت كـه          بنابراين از مجموعه مباحث فوق مـي      . از ديد ساكنان آن است    
ي دارآباد در هنگـام       بخش اعظم  نداشتن قابليت خدمت رساني و رفع مشكل در محله            

  گردد  وده و قديمي  آن برميسوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به بافت فرس
بررسي نوع تملك منزل مسكوني ساكنان اين محله نـشان مـي دهـد كـه                 همچنين

 درصـد از منـازل   7/55 درصد منازل ملكي و شخـصي هـستندو همچنـين         6/48حدود  
اي دارنـد، يعنـي     درصد سند عـادي و قولنامـه  1/17داراي سند رسمي و ثبتي هستند و   

در مورد علت انتخاب سكونت در محلـه      . معلوم است  درصد مشخص و     8/72مالكيت  
دسترسـي بـه اقـوام و آشـنايان و     )  درصد4/71(دارآباد،  بيش از  دو سوم پاسخگويان        
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احساس تعلق به محله و داشتن مالكيت زمين و مسكن را علت انتخاب محلـه دارآبـاد              
ت در ايـن   درصد آنان از سكون6/78اند و ميزان رضايت  جهت سكونت خود بيان كرده  

بنابراين ميزان رضايت و احساس تعلق به اين محله . محله در حد متوسط و باالتر است   
 درصد آنان نسبت به ادامه سكونت در همين 90در بين ساكنان باال بوده و به اين خاطر 

انـد كـه در     درصد اعالم كـرده 6/88در مورد بهسازي محل  . محله ابراز تمايل كرده اند    
 نيـز  9/92دن شرايط وام مايلند مساكن خود را مقـاوم سـازي كننـد و    صورت فراهم آم  

هاي محل را در حد زياد و  اجراي طرحي جهت بهبود و مقاوم سازي منازل و ساختمان
 درصد آنان با اجراي طرح بهسازي،     5/81دانند و از سوي ديگر        بسيار زياد ضروري مي   

ز ديدگاه ساكنان مهمترين مـشكل و       ا .ي دارآباد موافق هستند     نوسازي و بازسازي محله   
باشـد و   مـي )  درصـد 6/58درحـد  (ي اين محله معابر باريك و عـدم دسترسـي               مسأله

بهترين راهكار حل مشكالت اصلي محله را  نيز تعريض و بازگشايي معـابر در بخـش                
 درصـد از آنـان بـا رويكـرد تخريـب      6/8و فقط )  درصد8/62(دانند  اي از آن مي  عمده

 آلفاي كرونباخ   ضريب همبستگي  .زسازي آن به شكل آپارتمان سازي موافقند      محله و با  
دست آمد كـه بيـانگر بـاال بـودن پايـايي          درصد به  3/82در حدود   بين سؤاالت مربوطه    

 رويكـرد بهـسازي، نوسـازي و بازسـازي و    مقياس و توافق بين پاسـخگويان در مـورد      
  .دنباش ميخريب و جايجايي مخالفت با رويكردهاي ت

  نتيجه گيري

كيفيت محيط زندگي در محيطي سالم، زيبا و در سرپناهي ايمن، مطلوب و شايسته 
مقام واالي انسان، حق مسلم هر شهروند در شهرهاي كشور و از جمله كالنشهر تهـران   

وقوع حوادث غيرمترقبه اعم از زلزله يا سيل، توفان باعث بروز خسارات و آثـار              . است
ه و ضمن بروز تلفات و مرگ و ميـر سـاكنين آنهـا، ابنيـه و     مخرب بسيار بر شهرها شد   

اي در  زيرساختها را نابود كرده و موجد عوارض اجتماعي، اقتصادي و سياسي گـسترده          
هـاي   بديهي است كه تمركز جمعيت متراكم در سـكونتگاه   .گردد  تداوم حيات شهري مي   
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پـذيري بـاالتري    دار شـهري موجـب بـروز آسـيب     فاقد كيفيت مناسب و بافتهاي مسئله    
ها، امروزه با داشتن معيارهاي مشخص كالبدي مورد شناسـايي      اين محدوده . خواهد شد 

خـسارات وارده بـر اثـر        .گردند  قرار گرفته و به عنوان بافتهاي فرسوده شهري تلقي مي         
اينگونه سوانح تنها به قدرت ويرانگري بالياي طبيعي و كالبد فرسوده وابسته نبوده و به      

گيرنـد نيـز بـستگي دارد     سيسات زيرساختي كه در معـرض خطـر قـرار مـي    وضعيت تأ 
اي كه بروز هرگونه حادثه بر روي تأسيسات فرسوده اين سكونتگاه موجب بـروز         بگونه

آيد ، چرا كه وجود اين تأسيسات جهت بقاياي       تلفات زياد شده و فاجعه به حساب مي       
 برق و مخابرات بر اثـر وقـوع      ساكنان ضرورت تام داشته و قطع امكاناتي همچون آب،        

. گـردد  رسـاني مـي   تر و اخالل جدي در كمـك  بالياي طبيعي موجب بروز تلفات وسيع     
) به ويژه زلزلـه   (پذير شهر، در برابر مخاطرات طبيعي       هاي آسيب هاي فرسوده، محدوده  بافت

لزله در امكان وقوع ز. ريزي و مداخله هماهنگ براي سامانيابي استاست، كه نيازمند برنامه 
 در پـي  يهاي جاني و مـالي گـسترده ا     عظيم كه خسارت   يشهر تهران و بروز فاجعه ا     

هاي اصلي مسئوالن كـشور و شـهر تهـران بـوده          خواهد داشت، همواره يكي از دغدغه     
انديشي و سفارشات اكيد مقام معظـم رهبـري         نگراني و انتظار بحق مردم براي چاره       . است

توجه نهادها و مـسئولين ذيـربط، بـيش از پـيش بـه ايـن امـر           در اين زمينه، موجب شده تا       
مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري و مـصوبات شـوراي اسـالمي شـهر         . معطوف شود 

 فزونـي ابنيـه و مـساكن    . تهران، اتخاذ تصميماتي براي پاسخگويي به اين نياز حياتي است       
هاي كالبدي، عملكردي، ساييهايي است كه به دليل مسائل و نارناپايدار عموماً در بافت  

 اقتصادي و زيست محيطي، از وضعيتي نامطلوب برخوردار بـوده و            -حركتي، اجتماعي 
-پذيري بافتآسيب. پذير استناايمن و آسيب) به ويژه زلزله (در برابر مخاطرات طبيعي   

 بـه دليـل   (ها  ها گرچه عمدتاً ناشي از ناپايداري ابنيه است، ولي نفوذناپذيري اين بافت           
و فشردگي بافت كـه ناشـي از ريزدانگـي و كثـرت قطعـات         ) دسترسي نامناسب سواره  

ايـن  . كوچك است، نا ايمني اين بافت را به ويژه با بروز سوانح، شدت بخشيده اسـت               
را ) همچنين محله دارآبـاد (هاي شهري، گستره وسيعي از محدوده شهر تهران     قبيل بافت 
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هـاي كالبـدي، كمبـود خـدمات و     نارسـايي گيرد، كـه بـه دليـل فرسـودگي و        در بر مي  
و مسايل  ) انواع آلودگي (محيطيهاي شهري مناسب، شرايط نامطلوب زيست     زيرساخت

به اين ترتيب در هرگونه    .اجتماعي و اقتصادي عديده، به شدت نيازمند سامانيابي است        
سازي بافتهاي فرسـوده در مقابـل باليـاي طبيعـي الزم اسـت             ريزي جهت مصون    برنامه

ريـزي بـه    من در نظر گرفتن ابعاد مختلف تاثير سيستمهاي موجود بر يكديگر برنامـه        ض
هاي با  بررسي نحوة تأثير بالياي طبيعي بر روي تأسيسات زيرساختي شهري در محدوده

  .تري مبذول گردد درجه فرسودگي باال توجه جدي

  : راهكارهاي ساماندهي محله دارآباد

ح معابر به سه طريق در اين محله مي توانـد    اصال: اصالح و تعريض معابر   ) الف
  :انجام گيرد

  سوارهايجاد سلسله مراتب شبكه معابر و اولويت بيشتر به دسترسي  . 1
  همجواريايجاد تناسب بين دسترسي ها و كاربري ها . 2

  عرض و شيب معابر) آسفالت(بهبود كيفيت فيزيكي معابر ناشي از پوشش  . 3
  اصالح كاربري اراضي) ب
يجاد تجهيزات شهري مورد نياز شهروندان بويژه خدمات درمـاني و         توسعه و ا   -1

  .فاضالب 
 مورد نياز رفاه عمومي نظير فضاي سبز، كاربري ورزشـي و  ي ايجاد كاربري ها  -2

گذران اوقات فراغت در مكانهاي مناسب نظير زمينهاي باير و مخروبه يا زمينهـايي كـه           
  .مالك آنها حاضر به فروش زمين خود باشد

  . برنامه ريزي صحيح جهت جمع آوري زباله و انهدام آن با مشاركت ساكنين -3
 تدوين ضوابط و مقررات نسبي براي احداث و نوسازي بنا با توجه خطر بالقوه -4

  .زلزله و نسبت زمين تا سرمايه گذاري به آساني هدر نرود

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 	
�
 ��� ��� ��ٚٚٚٚٚٚٚٚ� �� �� �  ���ٚٚ� ������ �� ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� 

 

 

38 

 بهسازي واحد هاي مسكوني توسـط مـالكين بـا پـشتيباني و حمايـت بخـش                  -5
  .ومي و دولتي از طريق دادن تسهيالت بانكيعم

 برنامه ريزي جهت ساماندهي شبكه هاي آب سطحي و هدايت آب بـه طريـق       -6
  .بهداشتي

 اولويت بندي، ساماندهي و نوسازي واحد هـاي مـسكوني بـا قـدمت بـاال و                 -7 
  .مصالح كم دوام

  سازي محله دارآباد راهكارهاي ايمن

حـوادث غيـر مترقبـه       و زمين لـرزه   ت ناشي از  ها و تلفا    به منظور كاهش خسارت   
  : زير صورت پذيرد بايست اقدامات احتمالي مي

  . محلههاي فرسوده نوسازي و بهسازي و بازسازي بافت . 1
اي و افـزايش نفوذپـذيري سـواره بـه درون      ايجاد فضاهاي بـاز و سـبز محلـه      . 2

نان هاي شهري داراي بافت فشرده و متراكم، كه براي تخليه فوري ساك        بلوك
 .و شاغالن و عمليات امدادرساني جنبه حياتي دارد

 .مقاوم سازي ساختمان هاي دولتي و عمومي  . 3

 .هاي شهري و تأسيسات حياتي در سطح محله سازي زيرساخت بهبود و ايمن . 4

توانمندسازي مردم در جهت بازسازي يا مقـاوم سـازي واحـدهاي مـسكوني               . 5
 .خود

ابر زمين لرزه و حوادث غير مترقبه احتمالي        اي مقاوم در بر   لهبراي آنكه بتوانيم مح   
اي دقيق و منسجم براي پيشبرد راهكارهاي فوق تـدوين            داشته باشيم، الزم است برنامه    

  : توان به صورت زير بر شمرد رئوس اين برنامه ها و اقدامات را مي. كنيم
جلب منابع گوناگون مالي و اعتباري براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و             ـ

  .اختمانهااوم كردن سمق
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اندازي بانك اطالعات ساختماني و شهري در سطح محله به منظور ارزيابي           راه ـ
 .ها و محيط شهري مداوم كيفيت ساختمان

سازي در برابر زمين لرزه و حوادث غير مترقبه      ي مقاوم ها  نامه  اجراي دقيق آيين   ـ
 ايمني ساختمان   اندازي نظام كنترل    هاي نوساز و راه     در مورد ساختمان  احتمالي  

 .هاي موجود براي ارزيابي ساختمان

هـاي    تخصيص سهم بيشتري از بودجه به عمران شـهري و كاسـتن از بودجـه               ـ
 .جاري

در بخش مسكوني نيز پيشنهاد مي شود نسبت بـه تـأمين خـدمات مختلـف از            ـ
 درماني ، تجاري ، مـسكوني ، ورزشـي ، فـضاي      –جمله آموزشي ،  بهداشتي      

 .اقدام كرد... ي و سبز عمومي ، ادار

را ... با بهره گيري از كاربري هاي باقي مانده مي توان كمبود هاي خـدماتي و              ـ
  .  مرتفع ساخت محلهدر سطح 

ارتقاي سطح بهره مندي ساكنان از هر نوع خدمات شهري به طور يكسان و يا            ـ
  .تعادل بخشي در پراكنش متوازن خدمات شهري

بـاال  ( با سوانح غير طبيعي ، غيـر مترقبـه   كاهش آسيب پذيري محله در مقابله      ـ
 )  زلزله –آمدن آب رودخانه 

 .مناطق شهرمحالت و و ارتباط آن با ساير لهايجاد دسترسي مناسب بين مح ـ
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