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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 - محرك نيروي( DPSIR سيستمي رويكرد از تهران كالنشهر مياني بافت در ارزيابي توسعه پايدار شهري منظور به تحقيق اين در

 در هادبازخور تأثير و سيستم پويايي دادن قرار نظر در با رويكرد اين در. است شده استفاده) پاسخ -تأثير -وضعيت - فشار

. شده است پرداخته توسعه پايدار شهري مختلف هاي مؤلفه تحليل و تجزيه جهت مناسب بستر يك ارائه به آن، بر حاكم فرآيندهاي

مشتمل بر  پايدار توســعه بعد چهار اســاس بر نظري مباني و بعدي چند نظري چارچوب و رويكرد اين از استفاده راستاي در

 اقتصادي و گردشگري)، اجتماعي (امنيت، كيفيت سبز، انرژي و ايمني)، اقتصادي (اشتغال، توان (آلودگي، فضاي محيطي زيست

بر اين اساس تدوين  هاي تحقيق تمام بخشمورد بررسي قرار گرفت و  گذاري) مديريت و سياست ،مشاركت(سازماني ) و زندگي

  ت. يافته اس

گرديده و از طريق اعمال فشار ز هاي انساني) آغا فعاليت هاي اقتصادي، اي از روابط علي با نيروهاي محرك (بخش اين روش زنجيره

ها و سالمت  ري بر اكوسيستمكيفي) و اثرگذا ) بر وضعيت محيطي (كمي وو... ها، مصرف منابع، كاربري اراضي انتشار آالينده(

  گردد.  ) ميبندي، تنظيم اهداف استي (اولويتاي سيه  گيري پاسخ ، نهايتاً منجر به شكلانسان

لذا هر و مديريتي شده است.  كيفي ،سعه و رشد جمعيت دچار مشكالت كميدر اثر توتهران  12منطقه ر بررسي صورت گرفته ببنا

همراه باشد كه در اقتصادي مناسب  - محيطي و اجتماعيزيست    با ارزيابي بايد در اين بافت تاريخي و ارزشمند اي مداخلهنوع 

 تحقق جهت در ها انسان زندگي كيفيت بهبودبخشي به و قرار گيرد شهري در مسير توسعه پايدارروند توسعه اين منطقه نتيجه 

  انجامد. محيطي و اجتماعي- اقتصادي رفاه
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        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه     - - - - 1111

 نسلي بين عدالت جهت در )ياقتصاد و اجتماعي طبيعي، (انساني، ها يهسرما حفظ بر آن اساسي توجه كه است مفهومي پايداري

 معني بدان اين. گردد ايجاد اجتماعي و اقتصادي اكولوژيكي، هاي يهال بين همپوشي كه يابد يم تحقق صورتي در پايدار توسعه است.

 در بتوان تا يابند دست پايداري از مطلوبي حد به اجتماعي و اقتصادي اكولوژيكي، هاي يرسيستمز و ها يستمس از يك هر كه است

 رفاه تحقق جهت در ها انسان زندگي كيفيت بهبود بخشي به جامع رويكردي پايدار، توسعه .پرداخت قضاوت به پايداري مورد

  .)Torjman, 2000( است انساني يها سكونتگاه محيطي و اجتماعي اقتصادي،

مدني و تشكيالتي خود را تا شروع شهرسازي دوره جديد (معاصر) حفظ كرده بود، با بافت قديمي و مركزي شهرها كه شالوده 

هاي جديد متحول شده و تغيير شكل در نقش ظاهري و دروني آنها به شدت الزامي است. آنچه كه در وهله نخست شروع فعاليت

هاي هايي براي ايجاد شبكهكشير خيابانها و به ناچاموجب از هم پاشيدگي بافت قديمي شهرها خواهد شد، افزايش اتومبيل

هاي سنتي كه زماني مايه در واقع بسياري از بافت). 55:1385(مشهدي دهاقاني،  باشدوآمد ميارتباطي به منظور تسهيل در رفت

هايي از رصهاند. بافت فرسوه شهري به ع اند، در حال حاضر در معرض فرسايش و تخريب قرار گرفتهافتخار و مباهات شهرها بوده

شود كه به دليل فرسودگي كالبدي، برخورداري نامناسب از دسترسي سواره، تأسيسات، خدمات و محدوده شهرها اطالق مي

به طور كلي  ).66:1386(حبيبي، پذير بوده و از ارزش مكاني، محيطي و اقتصادي نازلي برخوردارند هاي شهري آسيبزيرساخت

هايي از شهر، حيات آن به هر علتي به ركود ودگي آن را در پي دارد. هنگامي كه در محدودهاي، فرسكاهش كارايي هر پديده

عالوه بر آن، با گرايش حركتي جمعيت  ).Rosemary, 2005:9( گيردرود، بافت شهري آن محدوده در روند فرسودگي قرار مي مي

مركززدايي تسهيالت كليدي نيز در آن جهت رو به هاي مركزي بسياري از شهرها به سمت حومه، تشهري ثروتمندتر از بخش

گذارد و ممكن است در نواحي از كار افتاده شهري، حفظ يك محيط شهري مطلوب براي تأمين زندگي سالم شهري، به فزوني مي

  ).Pacione, 1997:233( تدريج دشوار گردد

لعه و احياي مركز شهرها و به عبارتي بازآفريني و بنابراين اهميت موضوع در جامعه امروزي كامال محسوس و آشكار است، مطا

شهر تهران داراي محالت قديمي و عمدتا  12بهسازي بافت هسته مركزي شهر تهران نيز از اين قاعده مستثني نيست. منطقه 

نجام شده، از اند. با توجه به مطالعات اهاي دروني شهر واقع شدهها در بخش مركزي شهر و در اليهفرسوده است كه اين محله

محيطي اشاره كرد كه شامل معضالتي چون معابر كم عرض و توان به مسائل كالبدي و زيستمهمترين مشكالت بافت مورد نظر مي

هاي وخم، عدم وجود تأسيسات و تجهيزات جديد شهري، ريزدانگي اكثر قطعات، از بين رفتن مراكز محالت، وجود ساختمانپر پيچ

دهنده اين موضوع است كه شاهد ناپايداري در بافت فرسوده شهر هستيم؛ لذا هدف نشانكرد. مسائل مطرح شده مخروبه و ... اشاره 

 جهت در شهروندان زندگي كيفيت بخشي بهبود به منظور تهران كالنشهر مياني بافت در شهري پايدار توسعه اين پژوهش ارزيابي 

  .ستا 12منطقه  محيطي و اجتماعي اقتصادي، رفاه تحقق

با توجه به اهميت محدوده مورد نظر و لزوم حفظ و بقاي ساختار آن (به خصوص آثار تاريخي واجد ارزش و بازار قديم شهر واقع  

هاي موجود، ها و پتانسيلدر اين محدوده) به منظور بقاي ساختار شهر و وجود فشارهاي ناشي از عملكردها و عدم توجه به ظرفيت

توانند به اي براي بهبود آن مورد نياز است. اين اقدامات ميرو است كه اقدامات ويژهمسائل و مشكالت جدي روبهبافت مورد نظر با 

محيطي و توسعه پايدار محسوب شوند.  اشتباهات گذشته در خصوص ناديده گرفتن اصول شهرسازي، زيست جبران عنوان فرصت



 

نقش مؤثر آن در حفظ و احياي كالبد شهر، ضرورت رفع مشكالت آن را در  در حال حاضر عدم توجه به بافت ياد شده با توجه به

هاي مهمي به منظور مندان و متخصصين شهرسازي قرار داده است تا با استفاده از آن گامهاي مهم مسئوالن شهري، عالقه اولويت

   بازآفريني و بهسازي بافت ياد شده در راستاي رسيدن به توسعه پايدار برداشته شود.

  

        مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري    - - - - 2222
شهري است كه به دليل استفاده اقتصادي از منابع، اجتناب از توليد بيش از حد ضايعات و بازيافت آن تا حد امكان و پايدار،  رشه

ريزان شهر پايدار بايد هدفشان را بر ايجاد شهرهايي با  هاي مفيد در درازمدت، قادر به ادامه حيات خود باشد. برنامه پذيرش سياست

  ).180، ص 1376(ترنر، ورود كمتر انرژي و مصالح و خروج كمتر ضايعات و آلودگي متمركز كنند 

تواند در آن درآمدي عادالنه به دست آورد، سرپناه  چنين شهري است كه انسان مي شهر پايدار فقط شهر تميز نيست، بلكه هم

مناسب اختيار كند، احساس راحتي كند و تالش و وقت خود را وقف حفاظت از شكل شهر نمايد. ساخت يك اقتصاد قوي شهري و 

هاي اجتماعي موجود و ارائه اشكال نوين اداره شهر  هايي با هدف حفظ روش يد با تالشمحيطي، با شهري قابل زندگي از نظر زيست

  .(Mukomo,1996: 266)بماند بستگي و انسجام اجتماعي محفوظ همگام شود تا  و كنترل آن، هم

اند و تمايل دارند كه  ههايي هستند كه چون مردم براي ايجاد كيفيت باالي زندگي با يكديگر كار كرد جوامع پايدار شهرها و شهرك

اند، زيرا بين  ها جوامعي هستند كه رونق گرفته آن .(Pricopi, 2005)اند  حفظ شوند و دايما پيشرفت داشته باشند، رونق يافته

  اند. محيطي يك تعادل متقابل حمايتي و ديناميك برقرار كرده هاي اقتصادي و كيفيت زيست سالمت اجتماعي، فرصت

هايي كه به دنبال توسعه پايدار هستند، مشخصات  در حالي كه الگوي خاصي براي جامعه پايدار وجود ندارد، شهرها و شهرك

ها را تحت تأثير  هايي كه زندگي آن گيري كنند و در تصميم مشترك دارند: در جوامع پايدار مردم در ساخت جامعه با يكديگر كار مي

گيرند و  هاي آينده همانند خودشان در نظر مي گيري مزاياي بلندمدت را براي نسل ند. در تصميمدهد فعاالنه شركت دار قرار مي

هاي  حل اند كه راه گيرند و درك كرده هاي آينده همانند خودشان در نظر مي هاي بلندمدت را براي نسل حل اند كه راه درك كرده

ريزي و  در مباحثات، برنامهبراي مشاركت هاي مختلف جامعه  بخش بلندمدت موفق، به مشاركت نياز دارد و فرآيندي است كه به

شود و  هاي موجود آن حل نمي شان با محدوديت اند كه برخي مسايل درون جامعه مردم فهميده دهد. گيري اجازه مي تصميم

  .(Pricopi, 2005)مشاركت ديگران در منطقه الزم است تا اين مسايل به طور مؤثرتر حل گردند 

گيرند تا تصميماتي هوشيارانه در مورد طراحي اخذ نمايند. مفاهيم اثربخشي و  امع پايدار مردم از روش مشاركتي بهره ميدر جو

بخشند، پراكندگي و  كند. الگوهاي توسعه دسترسي را ارتقا مي قابليت زندگي در مورد ساختار فيزيكي به درون تصميمات نفوذ مي

  .(Pricopi, 2005)نمايند  و ساخت محيط با معيار انسان را تسريع مي دهند هاي انرژي را كاهش مي هزينه

هايشان را در اقتصاد محلي پويا  سازد و خانواده ها را براي اشتغال آماده مي هاي آموزشي كه آن در جوامع پايدار همه مردم به فرصت

  ي و جهاني برآيند، دسترسي دارند.سازد تا از عهده تغييرات اقتصاد مل ها را توانمند مي نمايد و آن حمايت مي

بخشند. مردم مشتركا  در جوامع پايدار، مشاركت در اشتغال، حكومت و كار وجود دارد و توسعه اقتصادي و شغلي را ارتقا مي

ها  شنمايند. اين تال نمايد، اجرا مي اي را كه اقتصادهاي متنوع محلي را حمايت مي هاي توسعه كنند و استراتژي ريزي مي برنامه

المللي كه گاهي به صورت فقدان شغل در درون جامعه  تواند اقتصاد محلي را توانمند سازد و از اثرات تمايالت اقتصاد ملي و بين مي

  نمايد. دهد، جلوگيري مي نتيجه مي

ها در آموزش و پرورش نيز الزم است تا اعضاي جامعه مولدتر و مؤثرتر درآيند و به توانمندسازي و جذب مشاغل  اين گونه مشاركت

تر و  سازي و كشاورزي، مشاغل توليدي هاي برتر محيطي براي حمل و نقل، صنعت، ساختمان نمايد. استفاده از تكنولوژي كمك مي

  .(Pricopi, 2005)دهد  مايد و در همان حال آلودگي و مواد زايد جامد و خاطرناك را كاهش مين با هزينه كمتر را تقويت مي



 

آورند و به ناحيه اجازه  ها در جوامع پايدار از زمين، انرژي و ديگر منابع، استفاده مؤثر به عمل مي مشاغل، خانوارها و حكومت

د و نابودي محيطي دست يابد. اين گونه جوامع سالم و ايمن هستند و دهند تا به كيفيت بااليي از زندگي با حداقل مواد زاي مي

  آورند. هواي پاك، آب تميز و غذاي سالم را براي مردم فراهم مي

هاي آموزشي و شغلي،  ها مانند فرصت هاي زندگي روزانه مردم و نيازهاي اساسي آن واضح است كه توسعه پايدار مستقيما به جنبه

ها  هاي اساسي و مهارت ها به آموزش آب پاك و حمل و نقل مناسب مربوط است. در درون اين جوامع، بچه سالمتي، مساكن، هوا و

  .(Pricopi, 2005)دسترسي دارند 

كنند داراي معاني مختلفي است. براي صاحبان مشاغل به معناي سالمت  يك جامعه پايدار براي مردم مختلفي كه در آن زندگي مي

ها داراي مكاني براي توليد و فروش محصوالتشان است. براي والدين محيط امني است كه  ين مشاغل آناقتصادي است و بنابرا

  هايشان را بزرگ كنند. هر كس به هواي پاك نياز دارد تا نفس بكشد و آب تميزي كه بنوشد. بچه

ازند، زندگي سالم، توليدي و مؤثري س هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي كه جامعه را مي يك جامعه پايدار مكاني است كه سيستم

هاي محيطي، اجتماعي و  اند كه براي سيستم سازند. جوامع پايدار اعالم داشته را براي تمام ساكنان جامعه در حال و آينده فراهم مي

   .هايي وجود دارد ايم، محدوديت ساختي كه ما به آن وابسته

 و (مفيدي است شده )مصنوع محيط و طبيعي محيط( زيست محيط و ها انسان ناپايداري سبب امروز شهري جوامع هاي ويژگي

 پايدار ايه برنامهو  ها سياست اعمال چگونگي دارد، قرار شهري ريزان برنامه روي پيش در امروزه كه مشكلي ).15:1388ديگران،

 اجرايي، هاي برنامه و ها هدف به دادن جهت نيازمند شرايطي، چنين به نيل .شهرهاست در پايداري اين هاي جلوه ترسيم و شهري

 و اقتصادي رشد باالي و قبول قابل سطح ديگر، تعبير به. شهرهاست امور اداره در مرتبط هاي مديريت و ساختارها وضعيت اصالح

 يك شهري، پايداري. هد  مي تشكيل را شهري پايداري ديگر هاي جنبه شهري محيط از حفاظت و اجتماعي پيشرفت اشتغال،

 و اقتصادي منابع و كند حفاظت محيطي منابع از بشناسد، را شهرها ساكنان نيازهاي كوشد مي كه است اجتماعي پيشرفت ي برنامه

 شهرها، در آن تمركز و جهان جمعيت سريع رشد با). 199:1387(شيعه، دهد تعميم شهري سطوح تمام در را آن از حاصل اجتماعي

 ديگران، و قرخلو( شد مطرح انساني جوامع بلندمدت انداز چشم بر تأثيرگذار اساسي مؤّلفه عنوان به شهري پايدار ي توسعه مفهوم

 به طبيعي، منابع به اتكا كاهش طريق از كه محيطي زيست ضمانت و مسئوليت طريق از شهري محيط بهبود و حفاظت). 1:1388

 پاك يا و مجدد ي استفاده و زيستيع تنو بردن باال انرژي، وري بهره دنبال به زمين، آلودگي از اجتناب هوا، آلودگي رساندن لاقحد

-Strong, Hemphill, 2006:485 ( انجاميد خواهد زندگي كيفيت بهبود به سرانجام كه است پذير امكان سوخته هاي زمين كردن

 در را انساني كرامت با مطابق زندگي امكان سو، يك از كه است شدني شهري آنچنان پايدار، شدن شهري يا شهرنشيني ).486

 محيطي زيست مالحظات با ديگر، سوي از و كند مي فراهم ، آيند مي يكديگر پي از كه هايي نسل براي آينده و موجود شهرهاي

 شكلي به را شهري اقتصادي -اجتماعي توسعه پايدار، شهرنشيني و شدن شهري بدينسان، است. زيست محيط دوستدار و همساز

 به .آورد مي عمل به ممانعت طبيعي محيط نابودي از و شود مي منجر زمين منابع و زيست محيط حفظ به كه برد مي پيش به

 توسعه و گيرد مي شكل طبيعي نظام يا اكوسيستم ظرفيت با هماهنگي و پايه بر پايدار شهرنشيني و شدن شهري ديگر، سخن

 ) 201،1387(پيران: يابد مي

 شــد تامنجر  »انسان و محيط طبيعي«كه به برنامه  UNESCOتوســط  1968بــا توجه بــه تعاريــف مختلف از ســال 

UNESCO EOLSS   مطرح شده اســت، تعريف برگزيده براي اين تحقيق، تركيب چند بعدي از آنچه براي  2014كه در ســال

توســعه پايدار با رويكردي زيست ـ محيطي وارد دنياي شهري ـ محيطي انسان باشد.  توســعه پايدار تاكنون ارائه شده است، مي

بايســت كيفيت كنوني زندگي شــهري  شد و در طول زمان مفاهيم فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را در بر گرفت. توسعه پايدار مي

طور خاص مورد توجه  تي و قانوني شهر را بهرا تأمين كرده و در عين حــال آينده محيطي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مديري

ن بايســت مانعي در برابر اي هاي انســاني در زندگي شهري نمي كــره زمين يك پديده در حال تكامل اســت و فعاليت .قرار دهد



 

رفته و خص توسعه شهري هنگامي موفقيت آميز است كه تمام ابعاد توسعه مد نظر قرار گالروند طبيعي باشند. توسعه و با

طور جداگانه و در تركيبي از آنها دنبال شــده و به اجرا در آيد. ابعاد اوليه توسعه پايدار عبارت بودنــد  پايــداري در تمام جهات به

به اين مجموعه افزوده  D'alisa ولــي در طول زمان بعد چهارمي توســط .)D'alisa, 2007: 11( از: طبيعي، اقتصادي و اجتماعي

حاوي بعد ين تحقيق و همان بعد سازماني اكه را شكل مي دهد: دموكراسي مشاركتي  پاية يكي از بحثهاي تحقيق حاضرشد كه 

ريزي و در ارتباط با مســائل  نه مردم در برنامهالاين بعد نشان دهندة مشاركت فعا با بعد اقتصادي است. لاجتماعي و در تعام

   .)D'alisa, 2007: 11-12( مديريت شهري است

 



 

 

 مطالعه اين در ترتيب همين به. شد ارائه 2014 سال در  UNESCOتوسط )2( شكل در پايدار توسعه بعد چهار اين پيچيدة تعامل

 مباحث به تنها نه و آمده فائق است محيطي زيست خام مباحث پايه بر كه پايدار توسعه به محدود رويكرد بر كه است آن بر سعي

  .گردد مبذول الزم توجه نيز سازماني پايداري به بلكه اقتصادي  اجتماعي پايداري

 كي عنوان به را آن زين شهروندان و يتجار يها سازمان ها، حكومت گذشته سال 25 يط است؛ بخش الهام يميپارادا دار،يپا توسعه

 ScottishExecutive Social(اند دهيشياند ييراهكارها آن سنجش و نظر مورد به اهداف دنيرس يبرا و اند رفتهيپذ راهنما اصل

Reserch, 2006:26). 

 مدنظر داريپا توسعه يسو به شرفتيپ زانيم يابيزار براي ابزارها نيتر يضرور از يكي عنوان به ها شاخصاز  استفاده نهيزمدر اين 

 اهداف بر يمبتن ييها چارچوب شامل كه كند يم استفاده يخاص يها بچارچو از خود طيشرا با متناسب جامعه ر. هاند بوده

 است يداريپا ابعاد بر يمبتن كاربرد، نظر از چارچوب نيتر ه گسترد. باشد يم ...و داريپا توسعه يندهايفرآ ،يداريپا ابعاد ،يداريپا

  پردازد يم ها استيس يينها جينتا سنجش به و كند يم يبررس ييمحتوا بعد از را داريپا توسعه كه
(Callens and Tyteca, 1999, Becker, 1997,Berke and Conroy, 2000, Lsaksson and ,Garvare, 2003,Parris and 
Kates,2003, , Maronetal., 2008, Kondyli, 2010).  

 آنهادر به يابيدست زانيم و شوند يم ميتقس ياجتماع ،ياقتصاد ،يطيمح ستيز دسته    به سه معموالً ها شاخص ،ييمحتوا بعددر 

 هر داريپا توسعه يمعنا به نهتوسعه پايدار شهري (Campbel, 1996). رديگ يم قرار سنجش مورد يشهر داريپا توسعه زمان يط

در  ،ها ستميرسيز نيا يداريپا شيافزا ت و نه به معناياس ييتنها نه، اجتماعي، يا زيست محيطي ياقتصاد يها ستميرسيز از كي

 يدشوار و سازد متعادل را ياجتماع شرفتيپ و يطيمح ستيز حفاظت ،يكياكولوژ يبازساز ،ياقتصاد رشد كه كند يم تالشعوض 

 ).2001 ،يليرا و 2002،باتن( است نموده ليتبد جهان سرتاسر در قاتيتحق عمده تمركز نقطه كي به را آن چالش، نيا

 در كليدي مفهوم عنوان به را پايدار ي توسعه طبيعي، منابع كاهش و محيطي هاي آسيب ي درباره موجود هاي نگراني

 مهم بسيار اركان از يكي (Curweel., Deakin, and Symes, 2005:14). است كرده مطرح المللي بين و ملي هاي سياستگذاري

  ).Xing et al., 2009( است شهري پايدار ي توسعه پايدار، ي توسعه

 و تسري امكان رو همين از و باشد مي متفاوت مكاني و زماني مختلف شرايط در و است گسترده بسيار شهري پايدار توسعه مفهوم

 كامالً شهري فضاي مختلف سطوح در پايداري ارزيابي و سنجش لزوم لذا ندارد، وجود پايداري از خاصي و واحد برداشت تعميم

 بر متمركز پايداري سنجش هاي شاخص و متغيرها همچنين و پايداري ارزيابي هاي چارچوب بيشتر تاكنون .گردد مي محسوس

 ذكرشده سطوح در پايدار ي توسعه اهداف به دستيابي در ناكامي. است بوده شهري و اي منطقه ملي، المللي، بين مختلف سطوح

  باشد محلي مي سطح پايداري، سنجش براي مقياس بنابراين بهترين است، گشته محلي سطح به آن مقياس موجب چرخش

)Garde et al. 2010; Winston 2009 1388پور، و باوان مافي خاكپور،؛.(  

        

        هاي توسعه پايدار شهريهاي توسعه پايدار شهريهاي توسعه پايدار شهريهاي توسعه پايدار شهري    ابعاد و عناصر شاخصابعاد و عناصر شاخصابعاد و عناصر شاخصابعاد و عناصر شاخص) ) ) ) 1111جدول (جدول (جدول (جدول (

  شاخص هاشاخص هاشاخص هاشاخص ها  ابعادابعادابعادابعاد

  برآورده كردن نيازهاي اساسي انسان براي هوا، آب و تغذيه سالم و غذاي غيرآلوده؛  -  انسجام اكولوژيكيانسجام اكولوژيكيانسجام اكولوژيكيانسجام اكولوژيكي

  اي و تنوع بيولوژيكي؛ هاي محلي و منطقه حفظ و ارتقاي اكوسيستم  -

مجدد و چرخه دوباره مواد  حفظ منابع آب، زمين، انرژي و منابع تجديدناپذير شامل حداكثر بازيافت ممكن و استفاده -

  زايد؛

  هاي بازدارنده و تكنولوژي مناسب براي حداقل انتشار آلودگي؛ گيري از استراتژي بهره -

  ها و نه بيشتر؛ استفاده از منابع تجديدپذير به ميزان تجديدپذيري آن -

  پايه اقتصادي مالي و متنوع -  امنيت اقتصاديامنيت اقتصاديامنيت اقتصاديامنيت اقتصادي

 UNESCO دردردردر يداريداريداريدارپاپاپاپا توسعهتوسعهتوسعهتوسعه ابعادابعادابعادابعاد ))))2222شكل(شكل(شكل(شكل(
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  د محليگذاري مجدد منابع در اقتصا سرمايه -

  حداكثر مالكيت محلي مشاغل -

  هاي اقتصادي مهم براي همه شهروندان فرصت -

  تأمين آموزش شغلي و آموزش عمومي براي كمك به نيروي كار براي نيازهاي آينده -

  دهد. ميها را تحت تأثير قرار  هاي مساوي براي تمام افراد براي مشاركت و تصميماتي كه زندگي آن فرصت -  توانمندسازي توانمندسازي توانمندسازي توانمندسازي 

  دسترسي كافي به اطالعات عمومي -

  بخش عمومي و غيرحكومتي -

  هاي مختلف ها، اعتقادات و ارزش فضاي احترام و تحمل ديدگاه -

پذيري بر اساس يك ديدگاه  ها، نژادها و مذاهب و توانايي فيزيكي براي مسئوليت تشويق افراد در تمام سنين، جنس -

  مشترك

  استحكام سياسي -

  نكردن به پايداري ديگر جوامعتجاوز  -

  ذخيره غذاي معتبر شايسته بر اساس برنامه توليد محلي -  سالمت اجتماعيسالمت اجتماعيسالمت اجتماعيسالمت اجتماعي

  خدمات بهداشتي كافي، مسكن امن و سالم و آموزش با كيفيت باال براي تمام اعضاي جامعه -

  حفظ مكان عاري از جنايت و تجاوز -

  خودارزشي ايجاد كندرواج روح اجتماعي كه حس تعلق، حس مكاني و حس  -

  سازي حاالت توليدي از طريق هنرها شبيه -

  حفظ و ارتقاي فضاهاي عمومي و منابع تاريخي -

  تأمين محيط كار سالم -

  سازگاري با تغيير اوضاع و شرايط -

  (Pricopi, 2005)منبع:  

  

        DPSIRمدل مدل مدل مدل مباني روش شناسي مباني روش شناسي مباني روش شناسي مباني روش شناسي     - - - - 3333

 ديد نبود ليدل به خود نيا و ستين يستميس و جامعصورت  به يشهر يها طيمح يابيارز گريد يكشورها از ياريبس و ما كشور در

 DPSIRي مدل ريكارگ بهپس از توجيه  مقاله نيا در (Spangenberg et al., 2015) است عموضو ةجانب همه يبررس در يستميس

  گرفته است. ها صورت هاي كاركردي آن ها و ويژگي هايي در مورد شاخص ، بررسيبراي توسعه پايدار شهري

 در يعيوس سطح در امروزه اما ، (EEA, 2006)گرفت كار به اروپا يةاتحاد ستيز طيمح از تظحفا انسژآ بار نياول را مدل نيا

 و ستيز طيمح بر انسان يها تيفعال ريتأث ،يمعلول و علت روابط از استفاده با ،DPSIR مدل چارچوب در. شود يم استفاده جهان

 .شود يم يبررس يشهر ستيز طيمح صدمات كاهش يبرا الزم واكنش و يشهر يژاكولو

 - فشار"مدل اروپا، از زيست محيطزيست  حيطم آژانس توسط ، 1970دهه در "پاسخ -ثرا -وضعيت-فشار -محركه نيروي" مدل

 "پاسخ -فشار -نيروي محركه" مدل از نيز مدل اينتوسعه يافت.  زيست محيط مسائل بررسي براي (PSR) "پاسخ -وضعيت

)DPR ( بود شده مشتق متحد ملل سازمان همچنين و توسعه و اقتصادي هاي همكاريتوسط سازمان(Ness & et al.,2010) .  

1پاسخ -اثر -وضعيت -فشار -نيروي محركه" مدل
	"DPSIR اطالعات و ها داده مناسب  تلفيق براي را نتايج و داليل از ايچرخه 

 .سازد مي مشخص انساني عوامل با را زيست محيط فرآيندهاي ارتباط .گيرد مي كار به زيستي محيط و اجتماعي اقتصادي، پايه

). Atkins & et al., 2011:215-226( شود مي زيست محيط مطالعات و گذاري سياست ارتباط سطوح درك به منجر همچنين

 ساختاردهي به توان مي مدل، اين از استفاده با. اشدب يم زيست محيط مسائل حل براي گذاري سياست مدل، اين هدف ترين مهم

                                                           
1 Driving Force, Pressure, State, Impact, Response 



 

 محيط مديريت عملي راهكارهاي و )Ness & et al., 2010:479-488( مسائل از جانبه همه درك مهم، ارتباطات تعيين اطالعات،

   (Gabrielsen & Bosch,2003). دست يافت زيست

 سطح( زندگي سبك از خاصي نوع به منجر كه باشند مي سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، عوامل شامل محركه نيروهاي

 زيست محيط بر فشارهايي كه گردد مي رفتارهايي و ها فعاليت بروز به منجر محركه نيروهاي. شد خواهند )تقاضا و نياز از خاصي

 اثرات به منجر و هاست جاذب و منابع كيفيت يا كميت افت شامل و فشار از ناشي زيست محيط وضعيت تغييرات. نمايد مي وارد

 باشيم. هايي مناسب مي پاسخ بنابراين نيازمند .)Smeets & Weterings,1999( گردد مي اكوسيستم و انسان سالمت بر منفي

 صحيح گذاري سياست منظور به پايدارتر و مؤثرتر هاي پاسخ. دهد مي كيفي تحليلو  تجزيه خاصيت تحقيق به مدل اين از استفاده

 اين. شود داده بايد )وضعيت و فشار محركه، نيروي ترتيب به( پايدار توسعه عوامل و مسائل هاي ريشه به سرزمين، منابع مديريت

  .دندار ريت طوالني زماني افق با ايه برنامه به نياز اه  پاسخ

 اهداف و اصول كه مطالعاتي و ها برنامه قالب در افتهي سازماني پيچيده هاي سيستم عنوان به شهري موضوعات ي جانبه همه بررسي

 مديريت كه شده موجود هاي محدوديت و نيازها جمله از شهري مسائل و ها مولفه تشخيص به منجر كند مي تعقيب را مشخصي

 تعامل و ارتباط در مختلفي عوامل با شهري توسعه پايدار مسئله. نمايد مي شهر در سيستمي ديدگاه كاربرد به ناچار را شهري

 است الزم پايدار توسعه به دستيابي براي كه جا ان از. شود مي محيطي زيست و اقتصادي اجتماعي، معيارهاي شامل كه باشند مي

 الگوي سازي مدل با است درصدد رحاض ي مقاله راستاا اين در رديپذ صورت سيستم يك در عناصر و اجزا بين ما متقابلي رتباطا كه

 . نمايد تحليل را ا  نآ تغييرات در موثر عوامل و DPSIR كيفي مدل از استفاده با سيستمي مدل يك در پايدار در بافت ميانيتوسعه 

(كالبدي، زيست محيطي،  هاي توسعه پايدارشهري در بافت مياني شاخصو ارزيابي  بررسي در خصوصمنظور انجام مطالعات  به

به تدوين چارچوب نظري براي  ،DPSIRي ليتحل و  هيتجزمدل در  )، سازماني و مشاركتياقتصادي، زيرساختي، اجتماعي و جمعيتي

بسط داده توسعه پايدار در بافت مياني كارگيري آن، چارچوب نظري براي  پرداخته شد. سپس در راستاي به توسعه پايدار شهري 

، عي و جمعيتياقتصادي، اجتما واكولوژيكي ، كالبدياي از متغيرهاي  هايي (مجموعه از مجموعه شاخص ،DPSIRتحليل شد. 

  :كند در موارد زير استفاده مي ،گذاران به سياست روشنمنظور ارايه اطالعات خاص و  ) بهسازماني و مشاركتي

 ها محركه نيرو .1

 فشارهاي محيطي منتج شده .2

      زيست وضعيت محيط .3

      زيست ناشي از تغييرات محيط آثار .4

 لهاي اجتماعي محتم پاسخ .5

  است.  شده ارايه )، 3(در شكل  DPSIRچارچوب و چرخه 



 

        
        ))))251:1394251:1394251:1394251:1394(قرباني و ديگران،(قرباني و ديگران،(قرباني و ديگران،(قرباني و ديگران،    ::::منبعمنبعمنبعمنبع،،،،    DPSIR    چارچوب و چرخهچارچوب و چرخهچارچوب و چرخهچارچوب و چرخه): ): ): ): 3333شكل (شكل (شكل (شكل (

  

ه شوند. ب و زيستي) مي هاي فيزيكي ضعيت محيط (در ويژگيها) منجر به تغييراتي در و تحوالت اقتصادي و اجتماعي (نيرومحركه

هاي سياسي  نهايت پاسخ كه درشود  ها و فرآيندهاي طبيعي مي ها، سالمت انسان در اكوسيستم آثاري سببعالوه اين تغييرات 

 مستقيم بر وضعيت دثيرگذار باشد كه بازخورأت DPSIRلفه از پارامترهاي ؤتواند بر هر م مي هايي چنين پاسخ. كند ايجاد مي

ها توانايي ادغام و  عالوه، شاخصه ب. باشد داشته تواند به همراه را نيز مي هاي انساني تبع فعاليت و به ها يا نيرومحركه      زيست محيط

زيستي و  هاي مديريت و مشكالت محيط دارند. ابتدا چالش و شناسايي نقاط ممكن بهسازي راسازي اطالعات مهم  خالصه

بر   هاي مربوط به هر عامل از مدل مفهومي . سپس، شاخصشود مي يده سازمان DPSIR   در مدل مفهومي ازين راهبردهاي مورد

اي  با مجموعه DPSIR ، بايد DPSIRراندمان كلي كاربرد  ي. جهت ارتقاشود مياساس نظر كارشناسي و مرور منابع پيشين انتخاب 

  ، فشار و غيره) ادغام شود. رومحركهيـه (مثل نـه هر دستـيافت توسعهاي ـه از شاخص

 به منجر كه هستند تهران12منطقه  محيطي و اجتماعي -كالبدي پايداريتخريب و عدم ها شامل عوامل  محركه بر اين اساس

 هستند انساني هاي فعاليتفشــار  .شوند مي  محيطي شرايط و جمعيت رشد مانند موجود مسايل تشديد يا زيستي محيط مشكالت

ساخت و  سبز و عدم تعادل ميان محيط انسان فضايشامل از دست دادن شوند كه  محيط مي تخريب سبب مستقيم طور به كه

، اثرات شامل اثرات هستند اكولوژي، وضعيت شامل كمبود فضاي سبز، مسائل تغييرات آب و هوايي و توسعه شهري غير پايدار

كه  ها، قوانين و ضوابطي اســت اي از سياست آخرين مرحله پاســخ، مجموعه و در باشند مي زيست محيطي، كاهش كيفيت زندگي

 كه هستند هايي و به عبارت ديگر فعاليت را بهبود بخشد ناپايداريتواند عوامل  به هر كدام از ايــن عناصر مؤثر واقع شده و مي

حل براي  بهترين راهبه   پاسخ. شوند مي انجام محيط كيفيت ارتقاي و زيستي محيط فشارهاي كردن كم هدف با انساني جامعه توسط

طور مستقيم براي هر يك از نيرومحركه،  ممكن است به ،هاي وابسته است. اما سيستم آثارها جهت كاهش فشارها و  نيرومحركه

به مداخله در مراحل قبلي نياز باشد كه در  ،كار گرفته شود. ممكن است مداخله مستقيم در هر مرحلهه فشار، وضعيت يا اثر ب



 

شود كه در اين مرحله  با اين توضيح مشخص مي .هاي مالي، فني، يا سازماني غيرعملي است ديتو يا محدو  سطح دانش علمي

بندي شوند تا چرخه مدل فعال شده و اجزا ء بعدي مورد بررسي قرار  بايست اســتخراج و طبقه مي شهري پايداريتوسعه عوامل 

  .گيرند

 

        تحليلتحليلتحليلتحليلتجزيه و تجزيه و تجزيه و تجزيه و بحث و بحث و بحث و بحث و     - - - - 4444
درصد  3/2هكتار ( 1600با وسعت  12منطقه . است 12هاي منطقه  شناخت دقيق از ويژگيگام اول در تحليل اين پژوهش 

 7و  6دهد. اين منطقه از شمال به مناطق  محدوده تهران)، بيش از سه چهارم تهران ناصري (مركز تاريخي تهران) را پوشش مي

(خيابان شوش) و از غرب به  16و  15به مناطق  شهريور)، از جنوب 17(خيابان  14و  13(خيابان انقالب)، از شرق به مناطق 

 شود.  (خيابان حافظ و وحدت اسالمي) محدود مي11منطقه 

اين  1375پيوست، به طوري كه در سرشماري سال  13جدا شد و براي مدتي به منطقه  12از منطقه  6ناحيه  1370در نيمة دهة 

در مرحله ارائه الگوي توسعه مبني بر ضرورت احيا و تجديد ساختار  آمارگيري شد، ليكن با استدالل مشاور 13ناحيه در منطقه 

  اضافه شد. 12مركز تاريخي، اين ناحيه بار ديگر به محدودة منطقه 

 34سال قدمت دارد. بيش از  200درصد از بافت بيش از  73سال و  400درصد از سطح منطقه (داخل باروي اول) بيش از  27

ها، بيش از يك سوم سطح  هاي شاخص و ارزشمند تشكيل شده است. عليرغم اين ارزش ها و پهنه درصد محدوده منطقه از گستره

شود. به عبارت ديگر، مركز تاريخي تهران در معرض زوال و مخروبگي  فرسوده (اعم از ارزشمند يا غير آن) محسوب ميمنطقه 

  روزافزون است. 

        

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت ----1111- - - - 4444

شهر تهران) بوده است.  درصد جمعيت كالن 18/3نفر ( 248، 048برابر  1385جمعيت منطقه براساس آمار سرشماري سال 

  كاهنده بوده و از آن سال تا كنون افزايش نسبي داشته است.  1375تا  1359جمعيت منطقه از 

        

        1385138513851385و و و و     1375137513751375با شهر تهران در سال با شهر تهران در سال با شهر تهران در سال با شهر تهران در سال     12121212مقايسه تحوالت جمعيتي منطقه مقايسه تحوالت جمعيتي منطقه مقايسه تحوالت جمعيتي منطقه مقايسه تحوالت جمعيتي منطقه         ))))2222((((جدولجدولجدولجدول

  بعد خانواربعد خانواربعد خانواربعد خانوار  جنسيجنسيجنسيجنسي    نسبتنسبتنسبتنسبت  خانوارخانوارخانوارخانوار  زنزنزنزن  مردمردمردمرد  جمعجمعجمعجمع  شماره منطقهشماره منطقهشماره منطقهشماره منطقه  سالسالسالسال

        3333////9999  110  59، 152  109، 535  120، 533  230، 068  12منطقه         1375137513751375

  ۴/١  105  1، 660، 219  3، 289، 899  3، 468، 946  6، 758، 845  شهر تهران

        3333////4444  113  72، 161  116، 403  131، 645  248، 048  12منطقه         1385138513851385

        3333////4444  104  2، 266، 984  3، 814، 440  3، 983، 080  7، 797، 520  شهر تهران

        - - - -   -  01/2  61/0  89/0  76/0  12منطقه         نرخ رشدنرخ رشدنرخ رشدنرخ رشد

        - - - -         - - - -         3333////16161616        1111////49494949        1111////39393939        1111////44444444        شهر تهرانشهر تهرانشهر تهرانشهر تهران

  1385و  1375مأخذ : سرشماري     

  

        پيشينه كلي تحوالت منطقه (محدوده و گسترش كالبدي)پيشينه كلي تحوالت منطقه (محدوده و گسترش كالبدي)پيشينه كلي تحوالت منطقه (محدوده و گسترش كالبدي)پيشينه كلي تحوالت منطقه (محدوده و گسترش كالبدي) ----2222- - - - 4444

شهريور و شوش بر حصار ناصري  17انقالب، هاي  گيرد. خيابان بيش از سه چهارم شرقي تهران دوره قاجار را در بر مي 12منطقه 

 منطبق هستند و تنها لبه غربي منطقه بر ضلع چهارم آن يعني خيابان كارگر انطباق ندارد.

اضافه شد.  13منفك و به محدوده منطقه  12هكتار از منطقه  245در شمال شرقي به وسعت تقريبي  6، ناحيه 1375در سال 

 صورت گرفت. 13رفاً به منظور افزودن يك ناحيه درآمدزا به منطقه براساس اطالع حاصله، اين امر ص



 

ها  ها، برنامه دار ساخت و اعمال سياست (بخش اصلي تهران ناصري) را خدشه 12ها و انسجام محدوده منطقه  تفكيك مذكور ويژگي

 يت مواجه كرد.بخشي و تجديد حيات مركز تاريخي تهران را با دشواري و تعدد مدير هاي احيا، روان و طرح

  مورد و ناخوانايي را در شمال شرقي منطقه به وجود آورد. شكستگي و اعوجاج بي 13و  12هاي منطقه  خطوط معرف محدوده

از  12باز گردانده شد. به اين صورت، مساحت منطقه  12با توجه به موارد فوق، ناحيه شمال شرقي مجدداً به محدوده منطقه 

ها و  هكتار افزايش يافت. به همين سبب، خوانايي حدود اين منطقه بيشتر شده و اجراي سياست 1600هكتار به حدود  1355

 هاي عمراني با هدف احياي مركز تاريخي تهران در قالب يك مديريت محلي واحد تسهيل گرديد. برنامه

تا خيابان  11و بخش شرقي منطقه  پيشنهاد مشاور آن است كه براي انسجام تهران تاريخي حدود آن بر حصار ناصري انطباق يابد

 هكتار مساحت خواهد داشت. 2000كارگر را نيز در بر گيرد تا مديريت واحد بر آن ممكن شود. اين گستره حدود 

پيشنهادي الگوي توسعه انطباق   مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در زمينه ضرورت احياي مركز تاريخي كالن شهر با محدوده

  آورد. ي قانوني براي اين تغيير فراهم ميا دارد و پشتوانه

 

 هاي معرف منطقههاي معرف منطقههاي معرف منطقههاي معرف منطقه    شاخصشاخصشاخصشاخص ----3333- - - - 4444

        كالبديكالبديكالبديكالبدي        - - - - 1111----3333- - - - 4444

  دهد: بررسي تغييرات كاربري اراضي از گذشته تا امروز، نتايج زير را بدست مي

اي رو به كاهش است و در قطعات مسكوني تغيير كاربري با شتاب صورت  امر سكونت به صورت فزاينده -

  گيرد. مي

  هاي تجاري روبرو است. تراكم فعاليتبا  12منطقه  -

  خدمات عمومي و رفاهي موجود نقش شهري و فراشهري دارند و بايد در مقياس محلي افزايش يابند. -

  منطقه بويژه در سطح محالت با كمبود شديد فضاهاي سبز و باز مواجه است. -

  سطح شبكه دسترسي بايد افزوده شود و نفوذپذيري بافت افزايش يابد.  -

        

        اي و مقايسه با چند منطقه تهراناي و مقايسه با چند منطقه تهراناي و مقايسه با چند منطقه تهراناي و مقايسه با چند منطقه تهران    سطوح و نسبت كاركردهاي فرامنطقهسطوح و نسبت كاركردهاي فرامنطقهسطوح و نسبت كاركردهاي فرامنطقهسطوح و نسبت كاركردهاي فرامنطقه    ))))3333((((جدول جدول جدول جدول 
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جمع جمع جمع جمع   اياياياي    درون منطقهدرون منطقهدرون منطقهدرون منطقه  اياياياي    فرامنطقهفرامنطقهفرامنطقهفرامنطقه  كاركردكاركردكاركردكاركرد

  (هكتار)(هكتار)(هكتار)(هكتار)

  اياياياي    نسبت فرامنطقهنسبت فرامنطقهنسبت فرامنطقهنسبت فرامنطقه

  در چند منطقهدر چند منطقهدر چند منطقهدر چند منطقه

  7777        6666        3333        نسبتنسبتنسبتنسبت        سطح (هكتار)سطح (هكتار)سطح (هكتار)سطح (هكتار)        نسبتنسبتنسبتنسبت        سطح (هكتار)سطح (هكتار)سطح (هكتار)سطح (هكتار)

        0000  11  3  155  4/19  30  6/80  125  تجاري        1111

        96969696  46  25  89  2/19  17  8/80  72  اداري ـ حكومتي        2222

        ****91919191  9  65  44  5/45  20  5/54  24  فرهنگي ـ مذهبي        3333

آموزشي و آموزش         4444

  عالي

15  30  35  70  50  37  79  28282828        

        0000  54  80  9  3/33  3  7/66  6  گردشگري و پذيرايي        5555

        81818181  53  34  25  60  15  40  10  درماني ـ بهداشتي        6666

        0000  41  2  140  18  25  82  115  كارگاه و انبار        7777

        13131313  10  15  134  7/62  84  3/37  50  ساير خدمات        8888

  20202020////2222  21212121  17171717  646646646646  35353535////5555  229229229229  64646464////5555  417417417417  جمعجمعجمعجمع  9999

  اي از اين سطح به مصلي اختصاص دارد.  * بخش عمده                  

 



 

اي دارند. از اين رو، نقش كالن  درصد كاركردهاي تجاري، اداري ـ حكومتي، كارگاهي و انبار نقش فرامنطقه 80بيش از  -

  بسيار قوي است. 12كاركرد در منطقه شهري اين سه 

اي دارند. ليكن قدرمطلق آنها  درصد كاركردهاي فرهنگي ـ مذهبي و گردشگري و پذيرايي نقش فرامنطقه 50بيش از  -

 هاي كالبدي و هويتي ـ تاريخي، اين دو كاركرد بايد تقويت شوند. ناچيز است. از اين رو، با توجه به ارزش

 7و  6، 3هكتار و در مناطق  367، 12هاي اصلي (بدون ساير) در منطقه  رامنطقه اي در رديفمساحت اراضي با كاركرد ف -

به  12اي در منطقه  هكتار است. به عبارت ديگر نسبت وسعت اراضي با كاركرد فرامنطقه144و  299، 164به ترتيب 

 12حالي است كه وسعت منطقه  درصد است. اين در 8/254و  7/122  ،8/223سطوح نظير در مناطق مذكور به ترتيب 

  درصد  است. 104درصد و  6/132درصد ،  2/54نسبت بـه مناطق ياد شده به ترتيب 

  

        اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي    - - - - 2222----3333- - - - 4444

صنعتگران و كاركنان  درصد)، 3/23خدماتي و فروشندگان ( هاي اجتماعي اصلي در ميان ساكنان به ترتيب كاركنان نسبت گروه -

 4/7آالت و رانندگان ( درصد)، متصديان ماشين 5/7درصد)، كارمندان امور اداري و دفتري ( 3/11درصد)، متخصصان ( 1/21(

 4/13درصد)، اظهار نشده ( 3درصد)، مديران و قانونگذاران ( 6/5ها و دستياران ( درصد)، تكنسين 3/7درصد)، كارگران ساده (

درصد نيروي كار در امور عمومي و خدماتي (با سطح مهارت پايين) مشغول هستند و  65اين ترتيب، نزديك به  درصد) است.  به

 درصد شاغالن در سطوح مديريتي و تخصصي اشتغال دارند.  3/14تنها 

درصد، و  2/89درصد، نسبت باسوادي  4/15درصد و مهاجرين  4/14، نسبت خانوارهاي يك نفره 1375براساس نتايج سرشماري  -

هاي خدمات و صنعت ساخت به ترتيب  ، نسبت اشتغال ساكنان منطقه در بخش 2)1378هزار تومان ( 216متوسط در آمد ماهيانه 

  بوده است. 6/27و  7/68

  گريز جمعيت اصيل و كثرت مهاجران و خانوارهاي تك نفره حاكي از ناپايداري و عدم تعلق جمعيت ساكن به منطقه است. -

ندك شاغالن در سطوح مديريتي و تخصصي (كمتر از يك هفتم) و سهم باالي كاركنان خدمات فروشندگان، واحدهاي سهم ا -

  توليدي كوچك و كارگران ساده، بيانگر الگوي نامطلوب اشتغال ساكنان در سطح منطقه است.

  نان حاكي از فقر نسبي آنها است.عليرغم گردش پول فراوان در سطح منطقه (بازار و ... )، متوسط درآمد ماهيانه ساك -

هاي تجاري و كسب و كار در محدوده منطقه، به طور متوسط بيش از يك ميليون نفر را به صورت روزانه به منطقه  تراكم فعاليت -

  نفر يا نزديك به يك چهارم آن است. 248، 048جذب مي كند. اين در حالي است كه جمعيت ساكن (شب) 

كاران اجتماعي  هاي فرسوده و ارزان قيمت منطقه به سكونتگاه معتادان و بزه لوب الگوي اشتغال، بافتعالوه بر وضعيت نامط -

  هاي رفتاري را وسعت بخشيده است. تبديل شده و ناهنجاري

 1385درصد محدوده بافت پر و نيمه پر تهران بزرگ است. اين منطقه در سال  4/2هكتار) معادل  1600( 12محدوده منطقه  -

به  1375و  1359هاي  درصد جمعيت تهران). نسبت جمعيت منطقه به كل شهر در سال 18/3نفر جمعيت داشت ( 248، 048

هاي اخير  كاهنده بوده و در سال 1375تا سال  12درصد بوده است. به اين ترتيب، سهم جمعيتي منطقه  4/3و  31/6ترتيب 

  اندكي روند افزايشي پيدا كرده است.

ده فوق نشانگر عدم تعادل جمعيتي و اجتماعي در سطح منطقه است و تجديد ساختار جمعيت ساكن و شاغل در هاي عم ويژگي -

بخشد (ايجاد تحول اساسي در ساختار جمعيت: جذب جمعيت اصيل و ترويج كننده زندگي مدني و اجتماعي  منطقه را ضرورت مي

 امروزي).

                                                           

 .1381بررسي متوسط درآمد ماهيانه در مناطق تهران ـ مينو رفيعي ـ  2 .



 

 

        اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي    - - - - 3333----3333- - - - 4444

، تغييرات زير در تركيب و سهم واحدهاي فعاليت اقتصادي در منطقه رخ 1381و  1373ها در دو مقطع  بر اساس آمارگيري كارگاه

  داده است: 

        1381138113811381و و و و     1373137313731373هاي هاي هاي هاي     نسبت به تهران در سالنسبت به تهران در سالنسبت به تهران در سالنسبت به تهران در سال    12121212سهم واحدهاي فعاليت در منطقه سهم واحدهاي فعاليت در منطقه سهم واحدهاي فعاليت در منطقه سهم واحدهاي فعاليت در منطقه     ))))4444((((جدول جدول جدول جدول 

نوع واحد نوع واحد نوع واحد نوع واحد 

  فعاليتيفعاليتيفعاليتيفعاليتي

  1381138113811381سال سال سال سال   1373137313731373سال سال سال سال 

تعداد در تعداد در تعداد در تعداد در 

        12121212منطقه منطقه منطقه منطقه 

        سهم منطقه از تهرانسهم منطقه از تهرانسهم منطقه از تهرانسهم منطقه از تهران        تعداد درتهرانتعداد درتهرانتعداد درتهرانتعداد درتهران

        (درصد)(درصد)(درصد)(درصد)

تعداد در تعداد در تعداد در تعداد در 

        12121212منطقه منطقه منطقه منطقه 

سهم منطقه از تهران سهم منطقه از تهران سهم منطقه از تهران سهم منطقه از تهران         تعداد در تهرانتعداد در تهرانتعداد در تهرانتعداد در تهران

  (درصد)(درصد)(درصد)(درصد)

        21212121////8888  227266  49528  6/22  184497  41774        تجاري تجاري تجاري تجاري 

        4444////8888  43686  2081  1/7  34505  2443        اداري اداري اداري اداري 

        10101010////9999  9197  998  12  4589  552        انبارانبارانبارانبار

        22222222////2222  66589  14785  3/22  65241  14550        كارگاهكارگاهكارگاهكارگاه

        3333////4444  6565  223  2/5  7409  385        سايرسايرسايرساير

  19191919////1111  353303353303353303353303  67615676156761567615  20202020////2222  296241296241296241296241  59704597045970459704  جمعجمعجمعجمع

 

تعداد شاغالن  1375نفر بوده است، حال آنكه در سال  252264برابر  1373در سال  12هاي منطقه  ميزان شاغالن در كارگاه -

برابر شاغالن ساكن خود فرصت شغلي دارد. اين نسبت در  83/4، 12نفر برآورد شده است، يعني منطقه  52198در منطقه ساكن 

 بوده  است. 1/1و  6/3،  1/1به ترتيب  7و  6، 3مناطق 

، 8164ترتيب  تهران به 7و  6، 3هزار ريال و در مناطق  3855، 12، در منطقه 1381ميانگين قيمت يك مترمربع زمين در سال  -

مناطق همجوار  تر از قعيت كانوني در شهر، پايينبا وجود مو 12هزار ريال بوده است. يعني ارزش زمين در منطقه  5506و  6931

 است.

ها  اي از قيمت ميليون ريال بوده است كه طيف گسترده 58و  5/0برابر  12حداقل و حداكثر سرقفلي واحدهاي تجاري در منطقه  -

 دهد. ميرا نشان 

فروشي بسيار باالتر  اند. سهم واحدهاي عمده تمركز يافته 12هاي تهران در منطقه  بيش از يك پنجم واحدهاي تجاري و كارگاه -

ترين خصلت فعاليتي منطقه تجاري ـ كارگاهي است. ليكن، كيفيت آن بايد افزايش يابد و واحدهاي  است، به اين ترتيب، عمده

 يگزين گردند.تجاري و توليدي برتر جا

هاي وابسته به گردشگري (در مفهوم و طيف گسترده امروزي) بايد به محور اصلي تحول اقتصادي مركز تاريخي تهران  فعاليت -

  تبديل شود.

سهم فعاليت انبارداري در يك دهه گذشته اندكي كاهش داشته است. اين روند بايد تشويق شود و تداوم يابد و انبارهاي وسيع و  -

  اند، به خارج از مركز تاريخي انتقال يابند. مان كه بر فرسودگي كالبدي بافت افزودهنابسا

اند. اين جريان در چند دهه گذشته سرعت گرفته و بسياري از مراكز  هاي اداري در يك دهه گذشته روند كاهشي داشته فعاليت -

بايست معكوس گردد و مراكز  اند. اين روند مي گريخته ستادي بخش دولتي نيز از مركز تاريخي به خارج (به ويژه مناطق شمالي)

  عالي و ستادي حكومتي و اداري دولتي و نيز دفاتر كار بخش خصوصي به مركز تاريخي جذب شوند.

در دهه گذشته، ميزان اشتغال از نظر كمي كاهش يافته و از نظر كيفيتي اُفت فراوان داشته است. كميت و كيفيت اشتغال  -

  شأن مركز تاريخي متحول شود. بايست در مي



 

برابري است. كاهش اين نسبت،  5مقايسه تعداد شاغالن در سطح منطقه و نيروي شاغل ساكن در منطقه حاكي از يك نسبت  -

  اسكان شاغالن در نزديكي محل كار و كاهش سفرهاي شهري را موجب خواهد شد.

گذاري در مناطق شمالي كالن شهر، از سوي  ، از يك سو، و سرمايهقيمت زمين و ساختمان به سبب فرسودگي و ناكارآمدي بافت -

 هاي مركز تاريخي تناسب ندارد. اعمال ضوابط تشويقي براي جذب سرمايه به مركز شهر ضرورت دارد. وجه با ارزش هيچه ديگر، ب

  

        هاي حركت و تاسيسات شهري)هاي حركت و تاسيسات شهري)هاي حركت و تاسيسات شهري)هاي حركت و تاسيسات شهري)    زيرساختي (شبكهزيرساختي (شبكهزيرساختي (شبكهزيرساختي (شبكه    - - - - 4444----3333- - - - 4444

هزار سفر از ديگر مناطق  875براساس اطالعات دريافتي از شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران، روزانه بيش از 

شود به اين  هزار سفر از منطقه به ساير مناطق برآورد شده است. پيش بيني مي 260صورت گرفته و بالغ بر  12تهران به منطقه 

 د افزوده شود. درص 30بيش از  1400سفرها در سال 

در توليد و جذب سفرهاي روزانه بيش از ساير  12ها و الگوي حركت در تهران شعاعي است و از اين رو سهم منطقه  شبكه راه -

دستگاه  52دستگاه مقصدي،  1431كنند كه از آن ميان  اتوبوس روزانه در اين منطقه تردد مي 1865مناطق تهران است. تعداد 

 داراي خطوط عبور مرزي هستند. دستگاه 382عبوري و 

، تعداد وسايل نقليه همسنگ سواري جذب شده 1382با وجود واقع شدن منطقه در محدوده ممنوعيت ترافيك، طبق آمار سال  -

دستگاه فاقد مجوز)، و سهم آن  452دستگاه داراي مجوز تردد و  5079وسيله ( 5531در يك ساعت اوج صبح برابر  12به منطقه 

درصد  4/12برآورد شده كه سهم آن از كل تهران  4216درصد بوده است. همچنين تعداد سفرهاي با اتوبوس  5/11ران از كل ته

 است.

هاي جذب و توليد سفر در منطقه و تهرا ن بزرگ به شمار  بازار تهران و محورهاي تجاري و فعاليتي اطراف آن مهمترين كانون -

توسط مهندس  1383شوند (آمارگيري در سال  نفر فقط به بازار تهران وارد يا از آن خارج ميهزار  400آيند و روزانه نزديك به  مي

 مشاور).

هاي مركزي و پيرامون بازار) موجب  اي را در سطح منطقه (بويژه بخش بارگيري و باراندازي و جابجايي بار نابساماني گسترده -

شود. اين رقم براي  هزار تن بار به بازار وارد يا از آن خارج مي 3بيش از   شود. برآوردهاي تقريبي حاكي از اين است كه روزانه مي

 هزار تن است.  20تا  15منطقه به تقريب بين 

 خرداد). 15هاي امام خميني و  اند (ايستگاه واقع شده 12مترو در منطقه  2و  1هاي خطوط  ترين ايستگاه پرتراكم -

 درصد آن محلي است. 46درصد آن شرياني و  36اطي پوشانده كه درصد سطح منطقه را شبكه ارتب 21حدود  -

هاي فرسوده و  هاي آب و برق در منطقه تقريباً پوشش كاملي دارند، اما مشكل آنها كهنگي و پوسيدگي و عبور از بافت شبكه -

 شود. ريزدانه است كه باعث بروز حوادث بسيار مي

 سازد. اي منطقه را برآورده ميظرفيت شبكه مخابراتي كمتر از يك سوم نيازه -

شبكه گاز در اين منطقه مركز شهري هنوز پوشش كاملي ندارد. اين شبكه بايد كل سطح منطقه را پوشش دهد، ليكن بخش  -

 هاي كالبدي آن مستثني خواهد بود. اي از محله بازار به سبب حساسيت عمده

 (شمال شرقي ميدان شوش) در سطح منطقه به اجرا درآمده است.19(بازار) و  13شبكه اصلي فاضالب، به جز دو محله  -

اند؛ در مقابل  نظام حركت در منطقه با عدم تعادل روبروست: محورهاي عبوري آن با تراكم تردد سواره مواجه و از هم گسيخته -

  ضعيفي دارند. هاي شهري محصور در گذرهاي شرياني نفوذپذيري سواره هاي قديمي و تاريخي به صورت بلوك بافت

هاي ارزشمند براي امدادرساني، تامين نيازهاي دسترسي و ... بايد گسترش يابد. ليكن نوع تعريض و  شبكه گذرهاي درون بافت -

دهه گذشته)  8هاي برشي (در انواع احداث شده در  هاي بافت صورت پذيرد و از احداث خيابان احداث گذر بايد براساس ويژگي

  د.اكيداً خودداري شو



 

از سوي ديگر،  منطقه، از يك سو، مشكالت ترافيك وها در  هاي اصلي و پايانه بوس و تمركز ايستگاه تراكم خطوط اتوبوس و ميني -

تغيير نوع وسايل تردد همگاني و تكميل خطوط مترو و ايجاد خطوط را در مركز تاريخي موجب شده است.. آلودگي فراوان هوا 

  تهران بزرگ بايد تسريع گردد.تراموا در محدوده مركزي 

هاي مركز تاريخي است. به جز در محدوده بازار، كه حركت  ايجاد يك شبكه گذرهاي امن و پرجاذبه براي حركت پياده از ضرورت -

  اي در سطح منطقه وجود ندارد. هاي فراوان همراه است، چنين شبكه پياده با مزاحمت

آفريني مواجه است. ترميم و توسعه اين شبكه، به ويژه در مورد گازرساني  وان و حادثههاي تاسيسات شهري با فرسودگي فرا شبكه -

هاي جذبي خانگي در  ها و محورهاي تاريخي محله بازار) براي رفاه ساكنان و فاضالب براي جلوگيري از احداث چاه (به جز در راسته

 (مهندسان مشاور باوند، هاي مسكوني، ضرورت دارد ون بافتهاي روباز در گذرهاي در بافت فرسوده و ريزش فاضالب سبك به جوي

1385(. 

  

 گيري و پيشنهاداتگيري و پيشنهاداتگيري و پيشنهاداتگيري و پيشنهادات    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه - - - - 5555

چوب نظري اساس چهار بعد ارائه شده در چهاربر توسعه پايدار شهري در بافت مياني كالنشهر تهران در اين بخــش عوامل

و . بخشــي از اين عوامل از مطالعات تحقيق حاضر شود ميارائه ذيل  و نتايج در قالب جدول  شــوند بندي مي استخراج و طبقه

         .)5(جدول شماره  دان حاصل شده هاي مختلف شــهري و بخشــي ديگر از مصاحبــه با افراد مجرب در زمينه هاي باالدستي طرح

        

        12121212منطقه منطقه منطقه منطقه     ----شهري بافت مياني كالنشهر تهرانشهري بافت مياني كالنشهر تهرانشهري بافت مياني كالنشهر تهرانشهري بافت مياني كالنشهر تهراندر بررسي توسعه پايداردر بررسي توسعه پايداردر بررسي توسعه پايداردر بررسي توسعه پايدار    DPSIRنتايج مدل نتايج مدل نتايج مدل نتايج مدل ) ) ) ) 5555جدول (جدول (جدول (جدول (

  ابعادابعادابعادابعاد ))))D(((( نيروي محركهنيروي محركهنيروي محركهنيروي محركه ))))P(((( فشارفشارفشارفشار ))))S(((( وضعيتوضعيتوضعيتوضعيت ))))I(((( اثراتاثراتاثراتاثرات ))))R(((( هاهاهاها    پاسخپاسخپاسخپاسخ

 هاي انرژي عظيم منابع وجود -

 جايگزيني جهت تجديدپذير

  كشو ر در فسيلي هاي سوخت

 بر دقيق نظارت و پايش -

 و ها آالينده انتشار و توليد

  اه آالينده افزون روز افزايش

 مديريت تفكّرات بودن حاكم -

  بازيافت و زباله و پسماند

 براي مناسب بسترهاي وجود -

 نوين هاي سيستم از استفاده

 الكترونيكي و اطالعاتي

 دولت ازجمله( دركشور

  )الكترونيكي

وجود طرح ساماندهي  -

هاي سطحي و توسعه  آب

  سيستم دفع فاضالب شهري

 و محورها ساماندهي -

 ارزشمند عمومي فضاهاي

 كاهش منظور به تاريخي

 حذف طريق از آلودگي بصري

 مرمت و زائد عناصر و اجزاء

 شهري نماهاي كالبدي

براي  نفوذپذيري كم زمين -

به دليل هاي سطحي  جذب آب

افت منطقه و سطوح فشردگي ب

حجم  اندك فضاي سبز، 

ها بيش از ظرفيت  رواناب

هاي  آوري آب شبكه جمع

 خطر سيل به دليلسطحي و 

هاي  آبباال بودن سطح 

  زيرزميني  و سستي خاك

آلودگي هوا به دليل تراكم - 

سوز بودن ترافيك، غيرگاز

وسايل حرارتي در برخي 

ها و تعداد زياد واحدهاي  محله

 كارگاهي 

آلودگي هوا و صوتي به دليل  -

وجود دو پايانه اصلي 

مام اتوبوسراني در محور ا

 خميني 

واحد  36آلودگي صوتي در  -

آموزشي باالتر از حد استاندارد 

  در حد بحراني واحد  10و در

افزايش بيماري هاي ناشي از  -

آلودگي در بين شهروندان 

 ساكن

آلودگي هوا و صدا به ويژه در  -

  امتداد محورهاي اصلي

بهداشت محيطي نازل به  -

ها  ويژه در درون بافت محله

  فاضالب)(زباله، 

 فاضالب دفع سيستم نبود -

  شهري

 حيوانات ي فزاينده رشد -

 هاي جوي و ا كاناله در موذي

  شهري بزرگ

ترافيك شديد در منطقه  -

باعث افزايش سطح آلودگي در 

  منطقه

 

هاي وجود فعاليت -

  آالينده در سطح منطقه

 روان پسماندهاي وجود -

 و ها جوي در ...و خانگي

 آلودگي ايجاد و معابر

  بيماري و محيطي

 

  آلودگي

، آب و (هوا، صوتي

و ، بصري خاك

 محيطي)

        زيست محيطيزيست محيطيزيست محيطيزيست محيطي



 

باز  افزايش فضاهاي سبز و  -

  در منطقه

اي  ايجاد فضاهاي سبز محله -

در مراكز محالت موجود در 

 منطقه

نبود فضاي مناسب براي  -

  گذران اوقات فراغت در منطقه

هاي زيست  افزايش آلودگي -

 محيطي

سطح پائين سرانه فضاي سبز  -

متر مربع براي  0,3در منطقه (

  هر نفر)

و عدم پراكندگي نامناسب  -

دسترسي مناسب به فضاهاي 

 سبز در سطح منطقه

  كمبود فضاي سبز -

توزيع و پراكندگي  -

 فضاهاي سبز نامناسب

 فضاي سبز

ساخت براي ايجاد زير -

  گيري از حمل و نقل سبز يهره

 فضاهاي پياده وطراحي  -

  تشويق به پياده مداري

ر هاي بيشت ايجاد محدوديت -

  براي خودروهاي شخصي

ريزي كاربري زمين  برنامه -

جهت كاهش مصرف انرژي در 

 منطقه

هاي  افزايش آلودگي -

  محيطي زيست

هاي سالمت  افزايش هزينه -

  در شهر

هاي ناشي از  افزايش بيماري -

 آلودگي هوا در بين شهروندان

فزايش مصرف انرژي در ا -

تمركز به علت  سطح منطقه

خدماتي و  هاي تجاري، فعاليت

  كارگاهي 

افزايش مصرف سوخت به  -

از وجود ترافيك ناشي  علت

 تمركز  

  مصرف باالي انرژي -

استفاده از سوخت  -

 فسيلي

 انرژي

تجميع قطعات و بهسازي و  -

ه هاي فرسوده ب نوسازي بافت

  خصوص بافت هاي مسكوني

هاي تشويقي  ايجاد سياست -

گذار  و مالي براي جذب سرمايه

  خصوصي

خطر  هاي پر انتقال كارگاه -

 به خارج از بازار تهران

 بخش خصوصي عدم تمايل -

  گذاري  به سرمايه

هاي  زيرساخت ناكارآمدي -

  شهري 

روند كند بهسازي و نوسازي  -

  در منطقه

در صورت فعال شدن گسل  -

ها  درصد ساختمان 80ري، 

درصد  20تا  15تخريب و 

ساكنان و شاغالن از بين 

 خواهند رفت.

تنها  با وجود آنكه منطقه -

درصد وسعت  تهران را  4/2

 9تشكيل داده است، بيش از  

 1/5ها و  سوزي درصد آتش

درصد حوادث ديگر شهر 

 دهد. تهران در آن رخ مي

درصد  90وجود بيش از  -

هاي ناپايدار و فرسوده  ساختمان

  در منطقه

بافت ريزدانه و نفوذناپذير در  -

  هنگام بروز بحران

در هاي پرخطر  تمركز فعاليت -

سوزي و غيره در  برابر آتش

 منطقه

  وجود گسل ري -

  ناپايداري باالي منطقه -

  آوري پائين منطقه تاب -

 لرزه پتانسيل بودن باال -

  شهر خيزي

باال بودن پتانسيل  -

  آتش سوزي

 

  ايمني

ايجاد مراكز تخصصي  -

هاي تجاري و خدماتي  فعاليت

  اي و ملي منطقهدر سطح فرا

 مشاركتي كارهاي راه ايجاد -

 منظور به ها پروژه اجراي در

 افزوده ارزش از استفاده

 نفع به شهري هاي مركز زمين

 تحريك و توان كم ساكنان

  منطقه در توسعه

 از اقتصادي رونق ايجاد  -

 هاي فعاليت جذب طريق

 ايرانگردي و جهانگردي اداري،

 منطقه پذيرايي به و

  عدم وجود افراد متخصص  -

متخصص جذب افراد غير -

بيكار و جوياي كار از تمامي 

سطح شهر و گاهي استان و 

  كشور به درون منطقه

حجم زياد جوانان بيكار در  -

  منطقه

مهاجرت زياد افراد غريبه در  -

  طول روز به درون منطقه

الگوي نامطلوب اشتغال  -

به  ساكنان در سطح منطقه

سهم اندك شاغالن در  علت

سطوح مديريتي و تخصصي 

ز يك هفتم) و سهم (كمتر ا

پايين بودن ميزان فعاليت  -

در  5/6زنان در قياس با تهران (

  )6/8برابر 

باالتر بودن ميزان بيكاري در  -

  ميان زنان جوياي كار

وجود مشاغل كاذب و  -

تحصيلي رسمي و سطح غير

  پايين شاغالن

ها به  مقياس خرد فعاليت -

  ويژه واحدهاي تجاري

هاي  پذيري طرح ضعف تحقق -

فرادست در كاستن از بار 

  فعاليتي مركز شهر

مسلط بودن الگوي جدايي  -

سطح پائين افراد  -

  متخصص

تهران وجود بازار بزرگ  -

  در  منطقه

بيكاري سطح باالي  -

  جوانان ساكن در منطقه

گريز كاركردهاي برتر و  -

 ارزش آفرين از منطقه

 اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي اشتغال



 

باالي كاركنان خدمات 

فروشندگان، واحدهاي توليدي 

  كارگران سادهكوچك و 

عليرغم  ساكنان فقر نسبي -

ان در سطح گردش پول فراو

  منطقه (بازار و ... )

هاي تجاري و  تراكم فعاليت -

كسب و كار در محدوده 

منطقه، به طور متوسط بيش 

از يك ميليون نفر را به صورت 

روزانه به منطقه جذب مي 

كند. اين در حالي است كه 

، 048جمعيت ساكن (شب) 

نفر يا نزديك به يك  248

 چهارم آن است.

  محل كار از محل زندگي

تسلط الگوي سنتي توزيع در  -

  سطح شهر

 

  توانمندسازي ساكنان -

هاي شغلي  ايجاد فرصت -

  ها براي خانواده

ريزي براي ساماندهي  برنامه -

هاي  و بنگاههاي  و ايجاد كارگاه

 اقتصادي كوچك

  قيمت زمين در منطقهافت  -

گذاري  عدم تمايل به سرمايه -

بخش خصوصي و دولتي در 

  منطقه

كاهش سرمايه بخش  -

خصوصي صاحب امالك 

مسكوني با توجه به روند رشد 

 ساير نقاط نسبت منطقه

رشد تساعدي قيمت زمين و  -

  مسكن در مناطق شمالي شهر

سكونت افراد فقير و كم  -

درآمد در منطقه به واسطه 

اجاره پائين نسبت با ساير 

 مناطق شهر

سطح پائين توان  -

  اقتصادي ساكنين

سكونت افراد كم  -

  درآمد در اين منطقه

ارزش پائين امالك  -

 مسكوني

 نوان اقتصادي

هاي  زيرساخت ايجاد-

  گردشگري در منطقه

هاي  ايجاد زيرساخت -

 رفاهي در منطقهخدماتي و 

به كاهش ميزان گردشگر  -

  منطقه

  ترافيك شديد درون منطقه -

هاي درون  افزايش آلودگي -

 منطقه

كمبود مراكز اقامتي و رفاهي  -

  در سطح منطقه

ضعف در سيستم حمل و نقل  -

  سبز

افزايش تردد و ترافيك بيشتر  -

 در منطقه

هاي  نبود زيرساخت -

مناسب گردشگري در 

 منطقه

  گردشگري

هاي آسيب  ساماندهي بافت -

  خيز در محله 

 بهسازي و بازآفريني دوباره  -

محالت داراي ارزش تاريخي 

همچون عودالجان، سيروس و 

... 

 اجتماعي، هاي آسيب رفع -

 و ها محله برخي بد شهرت

  اجتماعي امنيت ايجاد

 

مهاجرت افراد بومي و  -

جايگزيني افراد مهاجر با توان 

  اقتصادي پائين

سكني گزيدن افراد خالفكار  -

فرسوده  در مناطق مسكوني

  درون بافت

افزايش روز افزون نرخ جرم  -

هاي اجتماعي در  و آسيب

  منطقه

وجود مراكز فساد و قاچاق  -

مواد مخدر در مراكز مسكوني 

  درون منطقه

به رشد فضاهاي روند رو  -

افراد  ينمخروبه و سكني گزي

  معتاد در اين فضاها

 

گريز ساكنان قديمي و اصيل  -

  منطقه به ديگر نقاط شهر

جايگزين شدن مهاجران كم  -

  درآمد و مجرد در منطقه

حركت مهاجران از حاشيه به  -

مركز شهر به دليل نزديكي به 

  هاي پايين  كار و اجاره

و  باال بودن نسبت جنسي -

خانوارهاي تك نفره و ميانسال 

  بودن جمعيت

وجود اعتياد، بزهكاري و  -

  خوابي در منطقه كارتن

هاي  تراكم زياد جمعيت بافت -

  فرسوده

شهرت بد برخي محالت به  -

هنجاري  خيزي و نابه جرم

  اجتماعي

به افزايش  نرخ رو -

هاي اجتماعي در  آسيب

  منطقه

وجود فضاهاي ناامن  -

  زياد در منطقه

  سطح باالي مهاجرت -

تفاوت جمعيت در روز  -

  و شب

گريز جمعيت اصيل و  -

 بومي

 اجتماعي امنيت



 

گرايش مردم به سكونت در  -

 مناطق جديد شهر

 هاي نقش تقويت و احيا -

  اداري و گردشگري فرهنگي،

 حفاظت با شهر مركز حكومتي

  ميراث فرهنگي از

 تجهيز و ساماندهي -

 تأمين و مسكوني هاي محله

 خدماتي نيازهاي كمبود

بيشتر  جذب و اي محله

 از شاغل و ساكن جمعيت

 و نوسازي بهسازي، طريق

 ويژه به بافت، بازسازي

  و ناكارآمد فرسوده هاي بافت

اجراي طرح ارتقا كيفيت  -

  زندگي در اين منطقه

 خاطره و هويت تقويت -

 و يادگارها به متكي جمعي

  تاريخي تهران هاي يادمان

 و خدمات آوردن فراهم -

 براي مطلوب هاي زيرساخت

 به ساكن جمعيت بازگرداندن

  مركز شهر

 مكمل هاي كاربري استقرار -

 ها محدوده اين تبديل جهت

  عمومي عرصه به

 و مناسب ارتباط ايجاد -

 بناهاي ميان شده تعريف

 در يا ها پهنه درون ارزشمند

 ضوابط اعمال -  محور جوار

 محورها در ويژه ساز و ساخت

  ارزشمند هاي پهنه با

 درون معابر كيفي ارتقاي  -

 جهت ارزشمند هاي پهنه

  ارتباطات تسهيل

 بناهاي كالبدي بهسازي -

 در موجود مسكوني

  ارزشمند؛ هاي محدوده

 حفظ جهت ضوابط عمالا -

 مسكوني هاي بافت آرامش

  پهنه درون

 دسترسي محورهاي ايجاد -

 .مناسب

سرعت گرفتن روند رو به  -

  زوال بافت كالبدي

از هم پاشيدن ساختار  -

اجتماعي و از بين رفتن 

همبستگي اجتماعي محالت 

  موجود در منطقه

بومي و اصيل  مهاجرت افراد -

  به خارج از منطقه

سكونت افراد فقير و كم  -

  درآمد در منطقه

عدم تمايل به سرمايه  -

گذاري بخش خصوصي به 

  بازسازي بافت

  كاهش ارزش زمين -

كاهش نرخ مالكيت افراد  -

ساكن و روند رو به رشد 

مستاجرين با اقامت كوتاه 

  مدت در منطقه

 

ازدحام فعاليت، جمعيت و  -

ر روز و فعاليت كم در خودرو د

  شب

فرسودگي و  بافت،  ريزدانگي -

هاي بافت  غفلت از ارزش

  تاريخي ارزشمند

دشواري حركت پياده و  -

كمبود و نامناسب بودن اثاثيه 

  شهري

اغتشاش در سيماي شهري و  -

  ها منظر خيابان

سهم غالب سواره شخصي در  -

ميان خودروهاي ورودي به 

  محدوده طرح

پايانه مهم تمركز دو  -

اتوبوسراني با فاصله كم از 

  يكديگر

ضعف نفوذپذيري سواره به  -

  هاي شهري درون بلوك

معابر نسبت  كم بودن سطوح -

اي  حلقهبه حجم فعاليت و غير

  بودن آنها

هاي  باالترين ميزان ساختمان -

دوام در قياس با  كم دوام و بي

  تهران  مناطق

ها  درصد ساختمان 50عمر  -

  سال است 30بيش از 

يك چهارم خانوارها سكونت  -

  در فضاهاي سكونتي نامناسب 

باال بودن نسبت سطوح  -

مسكوني مخروبه و فرسوده 

درصد سطح فعال   3/7(

  مسكوني)

افزايش   آهنگ بودن كند -

زمين و امالك مسكوني قيمت 

  نسبت به كل تهران

 هاي فعاليت و ها كاربري وجود -

 سطح در مزاحم و ناسازگار

 انبارها) و كارگاهمنطقه (

سطح پائين خدمات و  -

  امكانات شهري

  بافت كالبدي نامناسب -

  زوال و فرسودگي  -

  نفوذ پذيري ضعيف -

سطح پائين امكانات و  -

  مراكز فرهنگي در منطقه

مسكن نامناسب و بد  -

 مسكني

 به شديد وابستگي -

 در شخصي خودرو

 شهري؛ درون آمدوشد

  كيفيت زندگي

 شهرداري گيري شكل -

  تاريخي و مركزي محدوده

 و مستمرتر هاي همكاري -

 و قوانين نقص و كمبود -

  عمل مورد ضوابط

 بودن محدود و كم استقالل -

 و ريزي برنامه نظام فقدان -

 به و منسجم گذاري بودجه

  هنگام

 فقدان مديريت -

   شهري يكپارچه

 مسائل به توجه عدم -

و  مديريت

  گذاري سياست

  سازماني



 

 ميراث سازمان با نزديكتر

  فرهنگي

 توسعه چهارم ي برنامه وجود -

 چشم سند عنوان به كشور

 جهت كشور ساله بيست انداز

  پايدار ي توسعه اهداف به نيل

 زدايي تمركز سياست اجراي -

 به كشور مركزي مناطق از

  پيرامون

 مناسب علمي دانش وجود -

 مشكالت با برخورد جهت

  محيطي زيست

 متخصص نيروهاي وجود -

 محيط بحث در وكارآمد

 زيست

  ها شهرداري اختيارات

 مديريتي محدوده ناهمخواني -

 و كالبدي هاي واقعيت با

 شهر مركز اجتماعي

 انساني نيروي كمبود -

 وظايف با مرتبط و متخصص

  منطقه شهرداري

 هاي فعاليت بر نظارت ضعف -

 جهت از ويژه به ساز و ساخت

  كيفي

 رساني اطالع و ارتباط كمبود -

 مردم به

 پروژه در محيطي زيست

 شهري توسعه هاي

 دولتي ضعيف مديريت -

 جانبه همه توجه عدم و

 محيطي زيست مسائل به

  مشاركتي هاي طرح ترويج -

 مردم، دادن مشاركت-

 هاي سازمان و مدني نهادهاي

 محله، اداره در دولتي غير

  منطقه و ناحيه

سطح پائين مشاركت  -

بخش خصوصي در  ساكنين و

بازسازي و بازآفريني بافت 

  فرسوده منطقه

  سطح پائين مشاركت مردمي -

سطح پائين سازمان هاي  -

  مردم نهاد

عدم حمايت و تشويق  -

  شهروندان به مشاركت

 زيست وجود تفكّرات -

  شهروندان بين محيطي

  

  مشاركت
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