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-1مقدمه
به دنبال تحول و تفکيک ساختار فضايي و اجتماعي
شهرهاي بزرگ کشور طي چند دهه اخير ،طرحهاي
کالن توسعه شهري در جهت اصالح ساختار شهرهاي
مذکور و افزايش کارايي نهادهاي فضايي و اجتماعي آنها
به اجرا گذاشته شده است .به نظر ميرسد در بسياري از
موارد ،کيفيت طرحهاي توسعهاي فوق بهمنظور بهبود
ساختار شهر و اعمال روشهايي بوده است که فرآيند
کلي حيات شهري را در نظر داشته است تا تمرکز بر
مناطق کم توسعهيافته شهري .به همين دليل ،شبکه
محلههاي شهري بهويژه در نواحي حاشيهاي و مرکزي،
نتوانستهاند آنگونه که بايد در تيررس اهداف اجرايي
برنامهها قرار گيرند .افزايش جمعيت مهاجر از يکسو و
رشد پرشتاب ساير بخشها ،ازجمله خدمات و مسکن از
سوي ديگر ،نابرابري فضايي و اجتماعي را به زيان محله-
نشينان نواحي توسعهنيافته تشديد نموده است .بررسي
نظريهها و رويکردهاي مختلف مرتبط با توسعه محلهاي
در طول صد سال اخير به نحو کاملي حکايت از تفوق
فرهنگ اجتماعي محله بر ديگر جنبههاي آن دارد،
بهطوريکه بررسي مشخصهها و مفهوم برنامهريزي
محله -مبنا نشان ميدهد که رويکرد مذکور بهجاي
مداخله کالبدي صرف چند متخصص با فرضيههاي ساده
انديشانه ،بر پايه برنامهريزي فرايندگرا ،تعامل محور و گام
به گام با ظرفيتسازي ،سرمايه اجتماعي و مشارکت
مردمي در جستجوي تعامل اجتماعي ،تسهيل گري و
توانمندسازي است (رفيعيان و ديگران.)90 ،1389 ،
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 -2بيان مسئله
رشد سريع شهرها در دهههاي اخير تمامي
کشورهاي جهان ،اعم از توسعهيافته و درحالتوسعه را با
مشکالت جدي مواجه ساخته است .مسائل مربوط به اين
پديده نه تنها سياستهاي شهرسازي را بهطور وسيعي
تحتالشعاع قرار داده ،بلکه تبعات حاصل از آن در
تشديد مسائل اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،مديريتي
جوامع نقش اساسي داشته است (عزيزي.)1388،13،
محلههاي شهري از ديرباز بعنوان عرصههاي کالبدي و
اجتماعي در شهرها مطرح بوده و بعنوان اجزاي
عملکردي و جغرافيايي شهرها به شمار ميآمدند که
نقش اساسي در حيات اجتماعي شهرها داشتهاند
(رهنمايي و ديگران .)20 ،1386 ،در چند دههي معاصر
ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي،
محيطي و  ...با حجم عظيمي از مشکالت همراه بوده

است که در اين بين وضعيت محالت مسئلهدار بهمراتب
بدتر از ساير نقاط شهرها ميباشد زيرا در اين محالت
خانوارها بسياري از مشکالت و نابسامانيهاي اجتماعي و
اقتصادي را تحمل ميکنند .نابرابريهاي شهري به
صورت کمبود و فقر مربوط به نحوهي سکونت ،ميزان
بيکاري و بيسوادي ،متوسط درآمد خانوار و  ...منعکس
ميگردد (شيخي .)156 ،1384 ،اين محالت به دليل
ساختار نامتناسب کالبدي و عملکردي ،غالباً نيروي بومي
و اصيل خود را از دست ميدهند و مهاجران بيمهارت
ساير مناطق را در خود جاي ميدهند که به دليل وجود
خردهفرهنگهاي مختلف و اسکان ساکنين غيربومي در
بسياري از مواقع به محلي براي جرمخيزي و مشکالت
عديدهي اجتماعي -فرهنگي تبديل ميگردند (شمس و
ديگران .)90 ،1390 ،با تداوم اين مشکالت ،برنامهريزي
اجتماعات محلي با بهرهگيري از ديدگاه پايين به باال ،بر
توانمندسازي ،افزايش سرمايههاي اجتماعي و مشارکت
جمعي ساکنين محالت تأکيد ميکند (رفيعيان و
ديگران .)91 ،1392 ،از اواسط دهه  1980ميالدي
تاکنون ،توجه عمده مديريت شهري بر ظرفيتسازي
محلي و تقويت نهادي -سازماني براي مديريت فرآيند
توسعه شهري و درنهايت حرکت از نوعي مديريت
متمرکز به مديريت محلي و سطوح پايينتر و ابعاد
ملموس زندگي شهري معطوف شده است (نوريان و
مظفري پور .)47 ،1392 ،امروزه مديريت محلي و
نامتمرکز جايگزين شيوههاي متمرکز و کلنگر در
بسياري از عرصههاي اجتماعي و شهري است ،به گونهاي
که در سطح يک جامعه براي دستيابي به اهداف کالن
مشخص شده چارهاي جزء توجه به نظام مديريتي خرد و
محلهاي ديده نميشود؛ زيرا مهمترين فايدهي اين امر
تقسيم وظايف و هزينهها بين نهادهاي متفاوت از سطوح
عالي تا پايين يک جامعه شهري است ،به اين ترتيب با
کاهش فشار از يک قسمت خاص ميزان مسئوليتپذيري
و پاسخگويي در برابر چالشها و مشکالت به وجود آمده
باال خواهد رفت و باعث تقويت سرمايههاي اجتماعي
شهر که همان مشارکت افراد و شهروندان در تصميم-
گيري هاست شده و از سوي ديگر مناسبات ميان
دستگاههاي اجرايي و خدماترساني با مردم شکلي
معقول مييابد (خدا رحم بزي و ديگران.)65 ،1393 ،
منطقه  ،17از مناطق جنوبي شهر تهران ،با جمعيت
معادل  259هزار نفر ،در حدود  822هکتار وسعت دارد و
با سطح اشغال  %1/1از کل اراضي محدوده قانوني تهران
در مجاورت مناطق  18 ،16 ،11 ،10 ،9و  19قرار دارد.
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سير تکويني و فرآيند شکلگيري منطقه 17
شهرداري تهران ،آنگونه که اسناد فرادست و مستندات
موجود نشان ميدهند ،خودرو بوده است بدين معنا که
ساختار کالبدي و سازمان فضايي آن بدون برنامه و
داشتن هرگونه چشمانداز و راهبردي مشخص و صرفاً در
پاسخ به تحوالت و تغييرات محيط تأثيرگذار پيراموني
متحول شده و به طور غير ضابطهمند گسترش يافته
است .نقطه عطف تحوالت کالبدي و کارکردي اين
منطقه در دهههاي  1350و  1360اتفاق افتاده است .به
بيان ديگر ،نرخ باالي رشد جمعيت به همراه مهاجرت
سيلگونه روستاييان و ساکنان ساير شهرهاي دور يا
نزديک به پايتخت منجر به ساختوساز غيراصولي و
بيبرنامه در اين منطقه شده است .منطقه  17به دليل
ويژگيهاي خاص آن از جمله نزديکي به مرکز شهر،
موقعيت مناسب از نظر سهولت دسترسيها و ويژگيهاي
جغرافيايي مورد توجه مهاجرين روستايي و صاحبان
صنايع قرار گرفت و جمعيت زيادي را در خود جاي داد.
دانههاي بسيار ريز و کيفيت نازل ابنيه قديمي حکايت از
اسکان سريع مهاجرين با صرف حداقل هزينه دارد و
درنتيجه منطقه  17به يکي از مناطق پرتراکم تهران به
همراه محالت مسئلهدار با مشکالت عديده تبديل شد.
اين پژوهش بر آن است تا با بررسي نظريهها و
ديدگاههاي ناظر بر توسعه محله محوري در مقياس محله
و همچنين بررسي تجربههاي داخلي و خارجي و نيز با
شناخت صحيح از منطقه  17شهر تهران با توجه به ابعاد
کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي به ارائه
پروژههايي برتحقق توسعه محله محور در محالت
مسئلهدار منطقه  17بپردازد.
 -3فايده و هدف پژوهش
هر پژوهش ،اهداف خاصي را دنبال ميکند که
هدف اين پژوهش نيز " ارائه برنامههاي راهبردي و
پروژههاي توسعهاي براي محالت مسئلهدار منطقه 17
شهر تهران" است که در جهت دستيابي به پراکنش
متعادل جمعيت ،فعاليت و آمايش منطقه ،ساماندهي
نظام حملونقل ،تأمين نيازها و ساماندهي و توسعه
خدمات شهري و  ....به منظور اعتالي کيفيت محيط
مسکوني در سطح منطقه و محالت مسئلهدار آن مي-
باشد.
بنابراين سؤال اصلي اين تحقيق عبارت است از:
برنامههاي راهبردي و پروژههاي توسعهاي محالت
مسئلهدار منطقه  17شهر تهران کدام است؟ با توجه به

اينکه ،تحقيق حاضر از نوع تحقيقات کاربردي ميباشد.
بنابراين فاقد فرضيه ميباشد.
 -4مباني نظري و ادبيات پژوهش
 1-4مفهوم فقرشهري
فقر شهري عموماً با کارگران بيکار يا اخراج شده و
مهاجران روستايي فقير ظاهر ميشود و ساختار اجتماعي
و الگوي فضايي در مناطق شهري را دگرگون ميسازد
(ليو وو .)2006 ،610 ،فقر شهري مجموعهاي از فقر
انتقاليافته از جامعه روستايي و نيز فقر توليد و باز توليد
شده در جامعه شهري (توسط جابهجاييهاي درون
شهري) را در برميگيرد (صرافي )1387 ،6 ،و با
مشخصههايي چون درجات تجاريسازي باال ،خطرات
سالمتي و محيطي باالتر ،گسيختگي اجتماعي ،جرم و
جنايت ،تضادها و برخوردها با حکومت شناخته ميشود
(زاينال و همکاران .)2012 ،828 ،در بسياري از مطالعات
کشورهاي درحالتوسعه فقر شهري در چهارچوب برنامه
تعديل ساختاري بررسي شده است (اميس و راکودي،
 .)1995 ،404عالوه بر اين بايد اشاره کرد که به تازگي
مطالعات مربوط به فقر شهري در کشورهاي
درحالتوسعه ،نبايد به طور انحصاري بر مقولههاي شهري
متمرکز شود (چن و همکاران .)2006 ،5 ،بخشي از
داليل در اين واقعيت نهفته است که در بسياري از
کشورهاي درحالتوسعه ،شهر سوپاپ اطميناني براي
مبارزهي اقتصادي روستايي است و زمينهاي
اميدوارکننده براي مهاجران روستا به شهر به شمار
ميرود (برنر.)2000 ،557 ،
 2-4برنامهريزي محله-مبنا
بررسي نظريهها و رويکردهاي مختلف مرتبط با
توسعه محلهاي در طول صد سال اخير به نحو کاملي
حکايت از تفوق فرهنگ اجتماعي محله بر ديگر جنبه-
هاي آن دارد ،بهطوريکه مشخصهها و مفهوم برنامهريزي
محله_مبنا نشان ميدهد که رويکرد مذکور به جاي
مداخله کالبدي صرف چند متخصص با فرضيههاي
سادهانديش ،بر پايه برنامهريزي فرايندگرا ،تعامل محور و
گام به گام با ظرفيتسازي ،سرمايه اجتماعي و مشارکت
مردمي در جستجوي تعامل اجتماعي ،تسهيل گري و
توانمندسازي است (رفيعيان و ديگران.)94 ،1389 ،
باوجود واکنشهاي فراوان در عرصه نوآوريها و مطالعات
شهري ،امروزه الگوي توسعه محلهاي به ابزار مهمي در
تالشهاي توسعه شهري مبدل شده است (موسوي،
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 .)1383مفهوم برنامهريزي محله_ مبنا ،مبتني بر
مهندسي اجتماعي بوده و به جاي نگرش کالن و
مقياسهاي ذهني ،به ابعاد مشخص فضا -زمان در
مقياس محلي و خرد ميپردازد .در اين رويکرد نگاه
برنامهريزي و مديريت از پايين به باال ،مبتني بر
توانمندسازي ،نگرش دارايي -مبنا ،تأکيد بر منابع انساني
و سرمايههاي اجتماعي و مشارکت جمعي ساکنين
محلهها است (حاجيپور.)38 ،1385 ،
 3-4ديدگاههاي توسعه محله محور
ديدگاههاي توسعه محله محور را ميتوان به دو
ديدگاه تقسيمبندي کرد .1 :ديدگاه دارايي مبنا .2
سرمايه اجتماعي
 .1ديدگاه دارايي-مبنا
در خصوص توسعه اجتماع محلي ،دو دهه گذشته
شاهد ظهور ديدگاه دارايي _ مبنا در تمايز با ديدگاه نياز
_مبنا بوده است .اين رويکرد بر اين نکته تأکيد دارد که
اجتماعات محلي به خصوص انجمنها و گروههاي
مشارکتي در اين اجتماعات بايد فرايند توسعه را پيش
ببرند و در اين ميان نقش عوامل خارجي اين است که
داراييهاي محلي و منابع را براي دستيابي به اهداف،
بسيج و سازماندهي کنند .نگاه صرفاً کالبدي طرحهاي
توسعهاي در گذشته باعث شد که سازمان اجتماعي
موجود ناديده گرفته شده و در مرحله اجرا به دليل عدم
استقبال ساکنان با توفيق چنداني روبهرو نشود ..توسعه
دارايي مبنا با يک نگرش جديد ،رهيافتي کارآمد در حل
مسائل پيش گفته محسوب ميشود .بر اساس مباني اين
رويکرد ،جوامع محلي و محلهها عالوه بر نيازها ،داراي
ظرفيتهاي هستند که زمينه توسعه محله را فراهم
ميکند (عارفي.)44 ،1380 ،
 .2ديدگاه سرمايه اجتماعي
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سرمايه اجتماعي ابتدا در سال  1916به نوشتههاي
ليدا جي هانيفان سرپرست وقت مدارس ويرجيناي غربي
در آمريکا برميگردد که سرمايه اجتماعي را سرمايه
نامحسوسي ميدانست که در زندگي روزمره افراد داراي
اهميت است ( .)FERLANDER, 2003,361به نظر
پوتنام سرمايه اجتماعي ويژگيهاي سازمان اجتماعي
همچون هنجارها ،شبکههاي اجتماعي و اعتماد است که
هماهنگي و همکاري را براي رسيدن به سود متقابل و
مشترک آسان ميسازد (.)PUTNAM,1992,302

سرمايه اجتماعي به مفاهيم ارزشمندي مانند شبکههاي
اجتماعي ،روابط متقابل ،اعتماد عمومي و تعهد اطالق
ميشود .سرمايه اجتماعي موقعي انباشت ميشود که
ارتباط متقابل مردم در درون خانواده ،محل کار ،روابط
همسايگي ،انجمنهاي محلي و عمومي شکل پيدا مي-
کنند (.)BASTTERLAER & GROODNA, 2003
 -5پيشينه تحقيق
از جمله مسائلي که به دليل سرعت پيدايش و اثرات
کالبدي ،اجتماعي و اقتصادي امروزه در شهرسازي
پديدار گشته موضوع محالت فرودست ،فقيرنشين و
آسيبپذير ميباشد .در محالت فرودست و نابسامان ،فقر،
کمبود خدمات و امکانات شهري و رفاهي و نبود امنيت
به معضلي بزرگ تبديل شده است که گرايش به مشاغل
کاذب ،عدم پايبندي به ضوابط و فرهنگ شهرنشيني و
رعايت نشدن بهداشت عمومي و حقوق ديگران را به
دنبال دارد (رفيعيان و سرداري.)45 ،1387 ،
الف) مطالعات خارجي
تحقيقات مختلف از افزايش نابرابري و فقر در جهان
خبر ميدهد .بر اساس گزارش سازمان ملل در سال
 2000در حدود  3ميليارد نفر در جهان در زير خط فقر
زندگي ميکردهاند که اکثراً در نواحي غيررسمي ،حاشيه-
اي و محالت فرودست شهر ساکن بودهاند (UN-
.)HABITAT, 2000
در پژوهش مشترکي که با همکاري سازمان بهداشت
جهاني ( )WHOو يونيسف انجام شده است نتايج حاکي
از آن است که رشد جمعيت رابطه مستقيمي با ميزان
گسترش نواحي فرودست و غيررسمي دارد .در آفريقا و
آسيا که داراي نرخ رشد جمعيت باالتري هستند سهم
ساکنين مناطق فرودست و غيررسمي ( )ISنيز بيشتر
ميشود (.)WHO/UNICEF, 2000
آرتور توماس بورگارت ()2001در پاياننامه خود به
ارزيابي توسعه اجتماعات محلي در يکي از اياالت کانادا
پرداخته است ،او نشان ميدهد که پس از تدوين راهبرد
توسعه محلهاي براي شهر در سال  2000ميالدي ،روند
مشارکت ساکنان اجتماعات محلي در اين شهر و به تبع
آن توسعه کارکردهاي اجتماعي مرتبط با محالت شهري
شتاب بيشتري گرفته است و انتظارات و برآوردها با
روند برنامهريزي شده کنوني در چشمانداز  29ساله آن
تا سال  2029محقق خواهد شد .در اين رساله ،سرمايه
اجتماعي و تقويت آن در سلولهاي بنيادي شهر محالت
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شهري مورد تأکيد قرار گرفته است (صارمي،1386 ،
.)53-35
ب) مطالعات داخلي
محمد سليماني ( )1392در مقالهاي تحت عنوان"
ساماندهي بافتهاي مسئلهدار شهري با رويکرد توسعه
محلهاي با استفاده از مدل  "swotبه اين نتيجه رسيده
است که توسعه محلهاي در پهنههاي شهري داراي بافت
تاريخي و مسئلهدار محالت قديمي ،بهعنوان چالشي
چندبعدي در برابر توسعه شهري مطرح شده است که به
دليل گستردگي اين بافتها در شهرهاي ايران ،از سوي
سياستگذاران و مديران شهري و مجامع علمي و
تخصصي در اولويت مطالعات و پژوهشهاي شهري قرار
گرفته است .در مواردي که توسعه محلهاي نيازمند
تمامي اقدامات توسعهاي باشد چالشهاي گوناگون و
پيچيدهاي در عرصه اجتماعي و اقتصادي ،مديريتي و
اجرايي مطرح ميشود که در ابتدا بايد زمينههاي الزم
براي توسعه دروني و چالشهاي موجود در محله مطرح
شود سپس براي ساماندهي اين محله از سه استراتژِي
راهبرد توسعه محلهاي بهره جست.
راما قلمبر دزفولي ( )1388در مقالهاي تحت عنوان"
ارزيابي ميزان توجه به جايگاه توسعه پايدار محله محور
در طرحهاي توسعه شهري مطالعه موردي طرح راهبردي
ساختاري تهران" بيان ميکند دليل قرار گرفتن طرح
توسعه محلهاي در سلسلهمراتب شهري و سپس تجارب
جهاني نحوه برخورد با اين مسئله است .بدين صورت که
برنامهريزي فضايي ،راهبردها را بر اساس توزيع بهينه و
نقش منطقهاي به يک چارچوب برنامهريزي محلي القا
کرده و سپس محالت براساس برنامهريزي فضايي
فرادست ،برنامهريزي را در سطح محلهاي دنبال ميکند.
آن چه مسلم است در نگرش توسعه پايدار موضوع محله
و برنامهريزي براي آنکه نه از جنبه کوچک کردن سطوح
برنامهريزي بلکه عامل اصلي ،براي بهکارگيري مشارکت
مردمي و توان بالقوه ساکنان است که در ساختار محلهاي
با توجه به کوچکتر بودن ،ملموس بودن و ارتباط حسي
و ذهني تجلي بيشتري نسبت به کل شهر و يا منطقه
شهري مييابد.
بتول مجيدي ( )1390در مقالهاي تحت عنوان
"تحليل ساختار فضايي محله شهري بر مبناي توسعهي
پايدار اجتماعمحور مطالعه موردي محله دارآباد تهران"
معتقد است توسعه پايدار اجتماعمحور از ابعاد اصلي
توسعه پايدار ميباشد که توجه جدي به نيازهاي مادي و

معنوي و کرامت انساني افراد مهمترين ويژگي آن
محسوب ميشود .لذا مشارکت مردم محله ،مديريت
مردم محور ،تکوين و تقويت سرمايههاي اجتماعي و
ترغيب آنها در جهت پايداري از اهداف اصلي آن مي-
باشد؛ بنابراين يکي از ملزومات مهم آن پذيرش کليه
افراد و تنوع فرهنگي آنها از سوي مديران و مردم همان
محله است.
يعقوب موسوي ( )1387در مقالهاي تحت عنوان"
بازسازي محلههاي شهري در چارچوب برنامهريزي
توسعه اجتماعي محلهاي" به اين نتيجه رسيده است که
در بسياري موارد کيفيت طرحهاي توسعهاي به منظور
بهبود ساختار شهر و اعمال روشهايي بوده است که
فرآيند کلي حيات شهري را در نظر داشته است تا تمرکز
بر مناطق کمتر توسعه يافته شهري .به همين دليل،
شبکه محلههاي شهري به ويژه در نواحي حاشيهاي و
مرکزي نتوانستهاند آنگونه که بايد در تيررس اهداف
اجرايي اين برنامهها قرار گيرند .در اين چارچوب ،موضوع
بازسازي نواحي محلهاي توسعهنيافته در قالب برنامه
عملي ،به محور سياستگذاري محله شهري تبديل شده
است .هدف از طرحهاي بازسازي محلههاي توسعه نيافته
شهري ،ارتقاي کيفيت زندگي در محلهها ،بهبود شرايط
اسکان دائمي در آنها و نيز افزايش برخورداري ساکنان
از خدمات محيطي و درنهايت ،توسعه همهجانبه شبکه
عمومي آنهاست.
 - 6روششناسي تحقيق
با توجه به کاربردي بودن پژوهش ،روش تحقيق در
اين پژوهش از نوع تحليلي کاربردي ميباشد و در اجراي
آن به منظور جمعآوري اطالعات از روشهاي
کتابخانهاي -اسنادي نظير مشاهده اسنادي ،مستندات،
کتابها ،مقاالت ،پاياننامهها و متون ديجيتال ،از
طرحهاي فرادست از جمله طرح جامع استان ،طرح
تفصيلي منطقه ،سند راهبردي توسعه محالت و ...
استفاده شده است .به منظور شناسايي محالت مسئلهدار
منطقه  ،17از  47متغير براي تعيين شاخصهاي
کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي محالت استفاده
شده است که اين امر با بکارگيري آمار فضايي (بلوکهاي
آماري و نقشه پايه کاربري شهري) در محيط نرمافزاري
 SPSS ،ArcGISو  EXCELصورت گرفته است .در
ادامه روند کار براي اينکه شاخصها قابليت مقايسه
داشته باشند ابتدا شاخصها استاندارد شده و آنگاه با
بهرهگيري از مدل تاپسيس رتبه محالت در هريک از
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شاخصها تعيين گرديده و سپس نتايج بدست آمده مورد
بررسي و تحليل قرار گرفت .تكنيك تاپـسيس بهعنوان
يكـي از اعضاي خانواده  MCDMيا تکنيکهاي تصميم-
گيري چندمعياره امروزه در رتبهبندي مفاهيم مختلف در
علـوم گونـاگون جايگاه ويژهاي يافته است كه مهمترين
دليل آن را ميتوان منطق رياضـي و شـفاف و نيـز عـدم
مـشكالت اجرايـي آن دانست .آنگاه با توجه به رتبه
محالت ،دو محله مسئلهدار بهعنوان محالت هدف
پژوهش حاضر انتخاب شدند و با استفاده از تکنيک
تحليل عرصههاي تصميمگيري مرتبط (آيدا) به تعيين
برنامههاي راهبردي و راهکارهاي توسعه محالت هدف و
مسئلهدار پرداخته شده است.
 -1-6معرفي متغيرها و شاخصها
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شاخصهاي تبيينکننده وضعيت کيفيت زندگي
محالت مسئلهدار منطقه  17شهر تهران در قالب ابعاد
کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي به کار گرفته
شده است که ابتدا بوسيله اين شاخصها محالت مقدم و
آذري به عنوان محالت مسئلهدار منطقه  17شناخته
شده و سپس پروژههايي در راستاي برنامهريزي محله
محور ارائه شده است.
شاخصهاي كالبدي :اين بخش شاخصهاي فقر
كالبدي و شرايط نامناسب سكونت را نمايان ميسازد و
براي سنجش اين بعد از متغيرهاي تراکم خالص
مسکوني ،تراکم ناخالص مسکوني ،نسبت تعداد طبقات به
تعداد زيربناي ساختمان ،سرانه مسکوني ،تراکم خانوار در
مسکن ،سرانه شهري ،ميزان فشردگي بافت و ...
استفادهشده است.
شاخصهاي اجتماعي  -اقتصادي :تحوالت اقتصادي
و اجتماعي صورت گرفته درون شهرها ساختار اجتماعي
شهرها را دگرگون كرده است و به همين لحاظ مديريت
مناسبي نيز جهت اداره شهرها مورد نياز ميباشد .براي
سنجش بعد اجتماعي از متغيرهاي تراکم خالص جمعيت
تراکم ناخالص جمعيت ،جمعيت فعال ،جمعيت
سربار (ميزان وابستگي) ،نسبت سالخوردگي جمعيت ،بعد
خانوار و نرخ بيسوادي استفاده شده است .براي سنجش
بعد اقتصادي متغيرهاي ضريب فعاليت ،ضريب اشتغال،
بارتکفل اقتصادي ،بارتکفل عمومي ،سرانه تجاري و نرخ
بيکاري به کار رفته است.
شاخصهاي جمعيتي :با توجه به شرايط جمعيتي در
محالت مسئلهدار ،ميتوان شاخصهايي نظير؛ بعد خانوار،

تعداد خانوار در واحد مسكوني ،نرخ وابستگي و ...را در
بررسي درجه و ميزان توسعهيافتگي محالت بكار گرفت.
بعد فرهنگي :براي سنجش بعد فرهنگي متغيرهاي
سرانه فضاهاي فرهنگي ،سرانه فضاهاي مذهبي ،سرانه
فضاهاي آموزشي و درصد مساحت کاربري خدماتي
استفاده شده است.
 -7يافتههاي تحقيق
الف) محدوده و قلمرو پژوهش
منطقه  ،17از مناطق جنوبي شهر تهران ،با جمعيت
معادل  259هزار نفر ،در حدود  822هکتار وسعت دارد و
با سطح اشغال  %1/1از کل اراضي محدوده قانوني تهران
در مجاورت مناطق  18 ،16 ،11 ،10 ،9و  19قرار دارد.
محدوده جغرافيايي آن از شمال به خيابان قزوين و 45
متري زرند ،از جنوب به بزرگراه جوانه ،از شرق به بزرگراه
نواب صفوي و از غرب به بزرگراه آيتاهلل سعيدي (جاده
قديم ساوه) ميرسد .اين منطقه داراي سه ناحيه و
چهارده محله که محلههاي آذري ،ابوذر غربي ،امامزاده
حسن و يافتآباد در ناحيه يک؛ محلههاي جليلي ،زمزم،
زهتابي ،سجاد ،گلچين و وصفنارد در ناحيه دو؛ و محله-
هاي ابوذر شرقي ،باغ خزانه ،بلورسازي و مقدم در ناحيه
سه قرار دارد ،شکل گرفته است .براساس روند رشد و
تغيير كالبدي در سطح كالنشهر تهران و همسو با آن
مراحل تكوين و گسترش كالبدي منطقه نيز آغاز گرديد.
در فاصله سالهاي  1335تا  1348همزمان با مهاجرت
جمعيت به تهران براثر تأثيرات حاصل از اصالحات اراضي
سالهاي  ،42- 1340مهاجرت و اسكان جمعيت در سطح
منطقه آغاز شد و به دنبال آن بخش عمدهاي از اراضي
كشاورزي منطقه تغيير كاربري يافت و به اراضي با
كاربري شهري تبديل شد .روند تغيير كاربري اراضي
منطقه از كاربري كشاورزي به کاربريهاي شهري در
طول سالهاي بعد از  1348نيز ادامه يافت تا اينكه در
سال  1358تقريباً تمامي اراضي منطقه تغيير كاربري
يافته و به اراضي مسكوني و شهري تبديل شدهاند.
ب) تعيين محالت هدف و مسئلهدار با استفاده از
مدل تاپسيس
در اين پژوهش ،جهت شناسايي محالت مسئلهدار از
بلوکهاي آماري سال  1390منطقه  17شهرداري تهران
در محيط نرمافزار SPSS، ArcGISو  EXCELاستفاده
شده است .معيارهاي شناخت محالت مسئلهدار ،ابتدا
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وضعيت کلي محالت ( در همهي شاخصها) تهيه شد.
نتايج امتيازهاي مدل تاپسيس نشان ميدهد که
درمجموع از  14محلهي منطقه ،چهار محله ،مقدم،
آذري ،ابوذر شرقي و ابوذر غربي در وضعيت نامطلوب
کيفيت زندگي به لحاظ شاخصهاي کالبدي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي قرار دارند که در اين پژوهش دو
محله مقدم و آذري که داراي شرايط فقر شهري يکسان
هستند بهعنوان محالت هدف و مسئلهدار منطقه 17
انتخاب شدهاند.

متغيرهايي در قالب چهار شاخص (شاخص کالبدي:
ميزان فشردگي بافت ،تراکم ناخالص مسکوني ،تراکم
خالص مسکوني ،مساحت بافت فرسوده و  ،....شاخص
اقتصادي :ضريب فعاليت ،ضريب اشتغال ،نرخ بيکاري و
 ،...شاخص اجتماعي :بعد خانوار ،تراکم جمعيت ،نرخ بي-
سوادي و  ،...شاخص فرهنگي :مساحت کاربري آموزشي،
فرهنگي ،مذهبي و  )...مشخص شدند و در ادامه با بهره-
گيري از مدل تاپسيس ،نقشههاي سطحبندي محالت 14
گانه منطقه در هريک از شاخصها و درنهايت نقشه

جدول شماره  :1رتبهبندي محالت منطقه  17شهرداري تهران برحسب محاسبات مدل تاپسيس
رديف

محالت

1

مقدم

شاخص الويت

رتبه

./075

1

2

آذري

0/106

2

3

ابوذر شرقي

0/114

3

4

ابوذر غربي

0/124

4

5

يافتآباد

0/145

5

6

امامزاده حسن

0/212

6

7

زهتابي

0/240

7

8

جليلي

0/274

8

9

وصفنارد

0/278

9

10

زمزم

0/353

10

11

بلورسازي

0/457

11

12

گلچين

0/480

12

13

باغ خزانه

0/495

13

14

سجاد

0/513

14

ميزان مطلوبيت محالت در سطح منطقه
وضعيت نامطلوب (محالت هدف)

متوسط

وضعيت مطلوب

مأخذ :مطالعات تحقيق 1394
نقشه شماره ( )1سطحبندي محالت منطقه  17شهر تهران

سال هفتم
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نمودار شماره ( :)1ساختار روش در سه سطح تجريدي
نمودار اختيار :تركيبهاي مختلف
عناصر برگزيده سناريو :سناريو

ارتباطات عمودي

سطوح تجرید

عناصر سناريو
نمودار اختيار :تركيبهاي
مختلف عناصر برگزيده
سياستها

پروژههاي پيشنهادي

مأخذ :دانشپور25 ،1375،
ج) برنامهريزي توسعه محالت (مقدم و آذري)
شررر مرردل :تکينرر

تحليررل عرصررههرراي

تصميمگيري مرتبط ()AIDA

سال هفتم
شماره بيستم و سوم
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تكنيك تحليل عرصههاي تصميمگيري مرتبط يكي
از تكنيكهاي مهم نظام برنامهريزي شهري و منطقهاي
است كه شروع تفكر اجراي اين تكنيك در كشور
اياالتمتحده آمريكا به اوايل دهه  1950ميالدي و در
كشور انگلستان به اوايل دهه  1970ميالدي برميگردد.
اين تكنيك بهعنوان نقطه عطفي در برنامهريزي از دهه
 1980ميالدي در كشور انگلستان مورد توجه قرار
گرفت ،زمينههاي موضوعي كاربرد آن نيز با استفاده از
روشهاي جديد تعيين روابط پيچيده بين جنبههاي
مختلف برنامهريزي و بهخصوص در مورد ايجاد
سياستهاي برنامهاي ساختاري و استفاده از قاعده كلي
انتخاب استراتژيك به منظور غلبه بر پيچيدگي مشكالت
تأكيد دارد.
اين تكنيك در نظام برنامهريزي استراتژيك تكنيك
مهمي محسوب ميشود .اين تكنيك در مرحله طراحي
(شامل تعيين اختيار سياستهاي اصلي ،توليد
استراتژيهاي آلتراناتيو و تهيه برنامه) و در زمينه كاربرد
توصيفي و پيشگويانه به كار ميرود .اين تكنيك با
زمينه تئوريك تجربي و در زمينههاي غير فضايي به ويژه
فعاليتهاي اقتصادي به كار ميرود.
در اين تكنيك به طور كلي تدوين اهداف براساس
مسائل و مشكالت ،تعيين راهبردها و ارائه پيشنهادها كه
در سه سطح تجريدي و ارتباطات افقي و عمودي انجام

ميگيرد( .كالنتري خليلآباد )88 ،1384 ،در باالترين
سطح ،عناصر سناريو و در سطح مياني عرصههاي
سياستگذاري كه داراي جزئيات بيشتري ميباشد ،قرار
دارند ،در پايينترين سطح پروژههاي پيشنهادي كه
بهعنوان بيانيه اقدامها تلقي ميشوند قرار ميگيرند.
 )1تحليل مسائل و مشكالت و تدوين اهداف
نهايي
در گام اول مشکالت محالت مسئلهدار مقدم و آذري
به همراه ريشهي آنها شناسايي شده و با توجه به وضع
موجود اين محالت ،اهدافي در جهت پاسخگوئي به
مسائل موجود ،تدوين ميشوند و در فرآيند طراحي
برنامه ،راهبردها بهعنوان عرصههاي كلي و فراگير مربوط
به توسعه كه اتخاذ تصميم در مورد آنها الزامي است از
درون اهداف تعيين ميشوند.
براي تدوين اهداف نهايي منتج از مسائل و مشکالت
موجود در محالت مسئلهدار منطقه  17شهر تهران
طرحهاي مربوطه ازجمله طرح جامع شهر تهران ،طرح
تفصيلي منطقه و همچنين وضع موجود کالبدي،
اجتماعي ،اقتصادي و مديريتي محالت هدف بررسي شده
است.
در اين پژوهش ،هدف اصلي ارائه راهکارهاي توسعه
محله محور محالت مسئلهدار مقدم و آذري در ابعاد
کالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي و مديريتي ميباشد که براي
دستيابي به آن اهداف زير در نظر گرفته شده است:
 اعتالي کيفيت محيط مسکوني و محيطزيست منطقه
 تثبيت جمعيت منطقه و تعادل بخشي فضايي به آن

برنامهريزي راهبردي توسعه محالت داراي فقر شهري...

 ارتقاء کمي و کيفي سرويسهاي خدمات عمومي و
زيرساختهاي شهري خاصه در بخش حملونقل
عمومي.
 ايجاد زمينههاي اشتغال و افزايش درآمد منطقه.
 تأمين نيازها و ساماندهي و توسعه خدمات شهري
منطقه
 بهسازي ،نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده منطقه

 توسعه و ساماندهي مراکز محله و مراکز زير محله
 ساماندهي معابر استخوانبندي اصلي محله
اهداف و رهنمودهاي برنامههاي راهبردي با مرور مسائل
و مشكالت استخراجشده از اسناد برنامهها (طرح
جامع شهر تهران و طرح تفصيلي منطقه  )17و
توصيف و تحليل وضع موجود بافت و در جهت
پاسخگوئي به مسائل موجود بافت تدوين گرديدهاند.

جدول شماره  :2تعيين راهبردها و عرصههاي سياستگذاري از اهداف (مشکالت و تشريح مشکالت)
زمينه كلي

تشريح مشكالت

مشكالت

پايين بودن كيفيت بافت محالت

از مجموع  42275واحدهاي مسکوني منطقه ،حدود  9415واحداسکلت فلزي و  242واحد نيز اسکلت بتوني ميباشند بقيه فاقد
اسکلت اصلي بوده و صرف ًا از رويهم انباشتن مصالح ايجاد شدهاند.
آسيبپذيري شديد در مقابله با بروز سوانح طبيعي غيرمترقبه (زلزله)
به دليل كيفيت نازل بناها

فرسودگي بافت

 از مجموع  42275واحدهاي مسکوني منطقه ،تنها بالغ بر 3989واحد و يا حدود  9/4درصد آنها قدمتي کمتر از  20سال و 38286
واحد نيز
طول عمري بيش از  20سال را دارا هستند.

فضاهای مسكوني

وسعت اراضي
نظام عملکردي محلههاي آذري و
مقدم
سيما و منظر شهري محلههاي
آذري و مقدم

در محله آذري اراضي درشتدانه وجود دارد.
محلههاي آذري و مقدم به دليل قرارگيري کاربريهاي ناسازگار
در جوار يکديگر از نظام عملکردي ضعيفي برخوردار هستند.
در اين محالت به دليل ساختوسازهاي غيراصولي و
قرارگيري کاربريهاي ناسازگار در کنار يکديگر از سيما و منظر
نامطلوبي برخوردار هستند.

ساختار کالبدی

ريزدانگي ،ناپايداري ،نفوذناپذيري ،ساختمانهاي کمدوام ،عرض کم و
آسيبپذيري بسيار محله مقدم
بنبست بودن معابر از عوامل تشديد آسيبپذير بودن محله مقدم
در مقابل حوادث طبيعي و غيرطبيعي
ميباشد.

تراکم باالي جمعيت در
بافت محالت

تجهيزات

تأسيسات
و

خدمات
عمومي

شبکههاي
ارتباطي

پايين بودن سطح زيرساختها در
سطح محالت منطقه
تأسيسات و تجهيزات در سطح محالت
وجود نداشتن
سلسلهمراتب خدماتي

 وسعت كم (كمترين وسعت در بين مناطق  22گانه تهران) وجمعيت زياد و درنتيجه وجود تراكم ناخالص و خالص جمعيتي
بسيار باال بدو ن توجه به پتانسيلهاي اكولوژيكي محيط طبيعي.
در شرايط فعلي پراكنش جمعيت درسطح نواحي و محالتمنطقه متعادل نيست،
زيرساختها در سطح منطقه پايين است
فقدان شبكه زيرساختي.
نارسايي و يا آسيبپذير بودن تأسيسات زيربنايي به سبب قدمت شبكه.

کمبود فضاهاي مناسب براي ايجاد محيطهاي خدماتيوجود کاربريهاي ناسازگار براي ارائه خدمات عمومي -کمبود سطوح خدماتي مورد نياز ساکنين محالت مقدم و آذري

عرض كم و طوالني بودن بخش عمدهاي از شبكه دسترسي محلههايمقدم و آذري وعدم اتصال منطقي آنها به شبكه جمع و پخش
كننده معابر.
فاقد نظام سلسلهمراتب منظم و
 بنبستهاي فراوان و با عرض بسياركم در شبكه دسترسي محلههايكارآمد شبكه معابر
مقدم و آذري.
 فاقد شبكه دسترسي سريع ارتباط دهنده منطقه به ساير مناطقپيراموني.

سال هفتم
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زمينه كلي

مشكالت

شبکههاي
ارتباطي

تشريح مشكالت

 ناكارآمدي شبکههاي اصلي معابر به دليل وجود زيرگذرهاي غيرهندسي و تقاطعهاي همسطح آنها با خطوط عبوري حملونقل
فاقد نظام سلسلهمراتب منظم و ريلي مستقر در آن.
عرض كم در اغلب خيابانهاي اصلي.
كارآمد شبكه معابر
وجود شبكه معابر نامنظم؛ و کمعرضي اين معابر مشکالتي را درزمينهحملونقل و ترافيک ايجاد ميکند.

ساختار اقتصادي

نفوذ فعاليت هاي تجاري و کارگاهي به داخـل
محالت

وجود کارگاهها و کاربريهاي تجاري درون بافت مسکوني باعث شده
است که هم مشکالتي براي واحدهاي مسکوني ايجاد شود هم قيمت
زمين به خاطر وجود قابليت تجاري باالتر از حد متعارف شود.

باال بودن قيمت زمين

ـ باال بودن قيمت زمينهاي نزديک به بازارفراشهري مبل در محله
آذري

پايين بودن قيمت زمين

به دليل فرسودگي و تراکم بيشازحد بافت پايين بودن قيمت زمين كارآيي و كاربري بهينه زمين را كاهشميدهد

پايين بودن سطح درآمد

سطح درآمد ساكنان محلههاي مقدم و آذري به دليل مهاجر بودن آن-
ها بسيار پايين است .حدود نيمي از آنان در طبقه درآمدي پايين
قرار دارند
كه اين واقعيت باعث ميشود توان بهسازي و نوسازي واحدهاي
مسكوني خود را نداشته باشند.
در محالت مورد نظر جمعيت زيادي غيربومي هستند.
ـ جمعيت غيربومي با جمعيت بومي آن در انجام فعاليت اجتماعي
مشكل دارد.

ناهمگوني ساختار اجتماعي و حضور جمعيت
غيربومي در محلههاي آذري و مقدم
ساختار اجتماعي

درآمد اندك و توان مالي ضعيف مهاجرين به منطقه موجب بروز
تنشهاي اجتماعي شده است.

مهاجرپذيري بيش از حد منطقه

ساختار

مديريتي

ميزان باالي جرم و بزهکاري و ناهنجاريهاي
اجتماعي

مهاجرت ساکنان بومي و جايگزين شدن آنها با افراد کمدرآمد به
همراه فرسودگي بافتها و ساختاري نامناسب و تراکم باالي جمعيت
زمينه بروز جرايم و آسيبهاي اجتماعي در محالت را فراهم کرده
است.

فقدان ابزار و اسناد كارآمد تصميمگيري

 سند توسعه بافت تاريخي جامعيت الزم را ندارد و در مطالعات آنبيشتر بر جنبههاي كالبدي تأكيد شده است.
 در سند توسعه محالت از آمارهاي جديد وضع موجود استفاده نشدهاست.

ادامه جدول شماره  :2تعيين راهبردها و عرصههاي سياستگذاري از اهداف (مشکالت و تشريح مشکالت ،پتانسيلها)
زمينه كلي

ساختار کالبدي

شماره بيستم و سوم
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فرســـودگي بافـــتهـــا و
ساختاري نامناسب

-

باتجليكالبدي

استفاده از مصالح مقاوم

فاقد تجلي كالبدي
رعايت اكيد استاندارهاي ساخت وسـاز
واحــدهاي مســكوني بــا توجــه بــه
موقعيت زمينساخت منطقه
اعتالي کيفيت محيط مسکوني

فضاهاي
مسكوني

سال هفتم

ريشهيابي مشكالت

پتانسيلها

اهداف برنامهريزي

تراكم و فشـردگي بـيشاز حـــــد بافـــــت و
گستردگي افقي بناهاي
احداث شـده در سـطح

-

تشويق به مجتمع سازيواحدهاي مسكوني

-

برنامهريزي راهبردي توسعه محالت داراي فقر شهري...

ريشهيابي مشكالت

زمينه كلي

پتانسيلها

محالت.
 كوچــك بــودن قطعــاتتفكيكـــي واحـــدهاي
مسكوني.
 بي توجهي به بهسازي ونوسازي بافت فرسوده
 طـول عمــر زيـاد بافــتمحالت

اهداف برنامهريزي
باتجليكالبدي

فاقد تجلي كالبدي

 افزايش نفوذپذيري شبکهمعابر محله

امکان ايجـاد و توسـعه
تبديل اراضي درشت دانـه
تبديل به کاربري هويت زا و سرزندگي
فضاهاي گردشـگري
به فضاي سـبز يـا مراکـز
وجود کارگاههاي متروکه
محله
و تفريحي در محلـه
تجاري
آذري

تأسيسات
تجهيزات

-

-

 انتقال کاربريهاينامتجانس (کاربريهاي
کارگاهي -صنعتي)

-

ساختوساز غيراصولي ووجود کارگاههاي صنعتي

-

بازسازي يـا تقويـت عناصـر
ارزشمند بصري و ذهنـي
محلهها آذري و مقدم

-

ساختار کالبدي نامناسـب
و بافت محله مقدم

-

ايمنسازي محله مقدم و
آذري

-

مهاجرت افراد به دليل
قيمت
ارزان مسکن

-

ـــ پــايين بــودن ســطوح
خدماتي و زيرسـاخت-
و هاي شهري
شــرايط نامناســب بــراينگهداري زيرساختها

_

قديمي بودن تأسيسـات و
تجهيزات زيـر بنـايي و
عدم رسيدگي به آنها

خدمات عمومي

=

 کنتــرل مهاجرپــذيري ومهاجرفرستي محلههـاي
مقدم و آذري
توســعه زيرســاختهــا در
سطح محالت منطقه

و

-

ضعيف بودن مديريتشهري

تــراکم زيــاد در مقابـــل
ظرفيت محدود خدمات
شهري

ظرفيت جمعيتپذيريهريك از محالت براساس
پهنهبندي استفاده از
اراضي منطقه

نوسازي

بهسازيداشتن اعتبـارات کـافي جهـت انجـام
تأسيسات
افزايش خدمات رفاهي و امور بهسازي و نوسازيزيربنايي توزيع بهينه آن
ارتقاي کمي سـرويس هـاي
خدمات عمومي

__

-

دسترسـي عادالنـه همـه
ساکنين
محلههاي آذري و مقدم به
کاربريهاي خدماتي
تأمين نيازها و سـاماندهي و
توسعه خدمات شهري

افزايش اعتبارات عمراني

ارتقاي کيفي سرويس هـاي خـدمات
عمومي

سال هفتم
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زمينه كلي

ريشهيابي مشكالت

پتانسيلها

 عدم توسعه نظاممند شبکهدسترسي محالت
 ضعف مديريت شهريشررربکههررراي -عدم توجيه کارشناسي براي
احداث برخي خيابانهاي
ارتباطي
محالت
به دليل نزديکي محالت به
بازارهاي فرا منطقهاي
موجود در منطقه ،افزايش
واحدهاي تجاري را به
دنبال خواهد داشت

همجواري با بازار مبل

ساختار اقتصادي

اهداف برنامهريزي

-

فاقد تجلي كالبدي

باتجليكالبدي

تعريض شبکه معابر ،اصالح
آنها و نفوذپذير ساختن -تقويت مديريت شهري
بافت.

اگر اين واحدها متناسب بـا
تعداد واحدهاي مسکوني
باشد نيازهـاي سـاکنان
محــالت را رفــع خواهــد
کـــرد و رفـــاه عمـــومي
افزايش پيدا خواهد کرد.
-

تقويــت سيســتم نظــارت شــهرداري
برساخت و ساز واحدهاي تجـاري و
کارگاهي

ـ

تدوين ضوابط و مقـررات در خصـوص
ارزش زمين هاي بالفصـل بازارهـاي
فراشهري منطقه

ـ

قابليت افـزايش قيمـت
جلوگيري از افزايش فضاهاي
زمـــين بـــا ايجـــاد
فرسوده
مجموعههاي تجاري

فرسودگي بافت محالت

-

ايجاد كارگاههاي صنايع دستياستقرار کاربريهاي اشتغالزابيكـــــاري و ايجـــــادشغلهاي كاذب
مهاجرت افراد بـه دليـلقيمت ارزان مسکن

-

در ســطح محلــههــاي مقــدم و
آذري
تقويت نقش اقتصادي موجـودمحلههاي آذري و مقدم

-

ايجــاد زمينــههــاي اشــتغال و
افـــزايش درآمـــد ســـاکنان
محالت مقدم و آذري
حفظ جمعيت بومي منطقه

ر ضعف ساختار فرهنگي و روحيه
مشاركت

ساختار اجتماعي

 -مهاجرپذيري منطقه از مناطق مختلف
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ساختار

مديريتي

شماره بيستم و سوم

-

افزايش روحيه مشاركت

استفاده از نيروي مهاجرين
به دليل قيمت ارزان مسکن در منطقره
بهعنوان سرمايه انساني
مهاجرپذيري در سطح محالت براتتر
ايجاد تشکل هاي مشارکتي
از امکانررات و ترروانهرراي منطقرره
جهـــت همســـويي بـــا
ميباشد.
ساکنان بومي منطقه

-

سال هفتم

امكان ايجاد تعاونيهاي
ساختوساز محلهاي

ايجاد تشکلهاي محلهايايجـــاد نهادهـــايي بـــاعضــويت مهــاجرين در
جهـت رفـع تـنشهــا و
مشکالت اجتماعي

-

استقرار ايستگاه پليس

 كمبود نيروي انساني متخصص فقدان تجربه كارشناسري در پرسرنلشهرداري

جلوگيري از مهاجرت جمعيت منطقه

آمــوزش همگــاني و افــزايش ســطحفرهنگ مهاجرين
-افزايش روحيه مشاركت

ايجاد تشکلهاي اجتماعي درزمينهٔ
سازماندهي آشفتگيهاي اجتماعي

تقويت سيستم مديريت شهري-

-

استفاده از مشاوران حرفه اي و فني در
تهيه سند توسعه محالت

برنامهريزي راهبردي توسعه محالت داراي فقر شهري...

 )2تعيين راهبردها و عرصههاي سياستگذاري بر
اساس اهداف
در گام دوم با توجه به مفاهيم موجود ،از درون
اهداف راهبردهايي مشخص و عرصههاي سياستگذاري
براساس اهداف و راهبردها تعيين ميگردد .عرصههاي
سياستگذاري نقطه شروع دستيابي به پروژههاي اجرايي
نقش واسطه را در رهيافت سه سطحي انتخاب
استراتژيک بازي ميکند.

برمبناي اهداف تعيين شده در زمينههاي مديريتي،
اقتصادي ،اجتماعي و كالبدي و فرهنگي تعداد 15
راهبرد در محالت مسئلهدار مقدم و آذري مشخص شده
است كه هر كدام داراي جنبههاي خاص بوده و هر
راهبرد در بردارنده دو اختيار متقابل است كه با كلمات
بلي و خير ،امكان وجود يا عدم وجود آن استراتژي
بررسي شده است.

جدول شماره  :3تعيين راهبردها و عرصههاي سياستگذاري از اهداف
رديف

اهداف برنامهريزي
فاقد تجلي كالبدي

با تجلي كالبدي

راهبرد

عرصه سياستگذاري

رعايت اكيد استاندارهاي
سـاختوسـاز واحـدهاي
نظاممند کردن ساختوسـاز در محـالت
مســكوني بــا توجــه بــه
به گونهاي که داراي تجانس حداکثري با
موقعيــت زم ـينســاخت
ويژگيهاي بومي و استانداردهاي موجود
منطقه
ضوابط و مقررات خاص
باشد.
اعتالي کيفيـت محـيط
مسکوني
فضاهاي مسکوني

1

2

تعريض شبکه معابر ،اصالح آن ها و
نفوذپذير ساختن بافت.

افـــزايش نفوذپـــذيري شـــبکه معـــابر تعريض شبکه معابر
محلههاي آذري و مقدم
کيفيت شبکه معابر

3

بازسازي يا تقويت عناصر ارزشـمند
بصــري و ذهن ـي محلــههــا آذري و
مقدم

توسعه و ساماندهي مراکز محله و مراکـز ساماندهي مراکز محله
زير محله
عناصر هويتبخش محالت

4

انتقال کاربريهاي نامتجانس
(کاربريهاي کارگـاهي -صـنعتي)
محلههاي آذري و مقدم

پااليش کارخانه هاي صنعتي و کارگاهي
نامتجانس با بافت مسـکوني محلـههـاي کاربريهاي نامتجانس
آذري و مسکوني

5

ارتقــاي كمــي و کيف ـي واحــدهاي
مسكوني

6

توســعه زيرســاختهــا در ســطح
محالت منطقـه همـراه بـا تعـديل
نابرابريها

-

تشــويق بــه تجميــع قطعــات ريزدانــه
مسكوني
بهبود و گسترش تأسيسات و تجهيـزات
خدمات شهري

کيفيت فضاهاي مسکوني
امكانات و تسهيالت خانوار
بهبود شبكه حملونقل
عرض معابر

جلــب مشــارکت عمــوم مــردم بــراي
مديريت شهرها
مديريت اجرايي و فني
بهبــود شــيوههــاي مــديريت مــالي و
اقتصادي
تقويت مديريت شهري

7

-

8

-

تأکيــد بــر مــديريت و برنامــهريــزي
استراتژيک و جامع سيستم
تأکيد بر راهبردهاي (تـوان بخشـي) در
ارتباط با مسکن و امکانات زيربنـايي بـا
کمکهاي ويژه براي اقشار کمدرآمد

تقويت سيسـتم نظـارت
شهرداري بر ساخت وساز
اقتدار شهرداري منطقه
واحـــدهاي تجـــاري و
کارگاهي

ضوابط و مقررات خاص

ضوابط و مقررات خاص

سال هفتم
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9

کــاهش و جلــوگيري از گســترش
بافتهاي فرسوده در سطح محالت

10

ايجـــاد كارگـــاههـــايصنايعدستي
 تقويت نقش اقتصاديايجاد زمينههاي اشتغال و افزايش
موجود محلههـاي آذري
درآمد ساکنان محالت مقدم و
و مقدم
آذري
 استقرار کـاربريهـاياشــــتغالزا در ســــطح
محلههاي مقدم و آذري

-

هماهنگ نمودن کالبـد بافـت مسـکوني
بهبود کيفيت زندگي
محالت با الگوهاي زندگي امروزي

کنتــرل مهاجرپــذيري و
مهاجرفرستي محـالت و
افزايش ضريب ماندگاري
ســاکنين در محــالت از
طريق تثبيـت جمعيـت
موجود

11

احياي نقش عملکـردي مسـکوني بافـت مصـــالح و تكنيـــكهـــاي
ســاختماني و بهبــود امــور
محلههاي آذري و مقدم از طريق
عمراني
بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده

زمينههاي اشتغال

اصالح ساختار اقتصادي
بودجه برنامه توسعه

کنترل مهاجرپذيري
مهاجرفرستي

اصالح ساختار اجتماعي

افزايش روحيه مشاركت
در ساکنين منطقه

و

توسعه و تقويت مشارکت
اجتماعي

آمــــوزش همگــــاني و
افـزايش سـطح فرهنـگ
خانوارهــاي موجــود در توسعه آگاهي عمومي سـاکنين محـالت
محالت منطقه (تقويت و آذري و مقدم
جذب متخصصين آموزشي
تشــــديد ارزشهــــاي
فرهنگي)

امکانات آموزشي ـ تشويقي

12

ــــ

13

بافت مقاوم و امن در برابر آسيبها
و مخاطرات طبيعي مانند زلزله

14

جلوگيري از تـداخل کـاربريهـاي
تجاري به داخل کاربري مسکوني

15

کاربست اصول پدافند غيرعامل در
مصالح و تكنيكهاي
منطقه
ساختماني و بهبود امور
بهسازي ،بازسازي و نوسازي بافـتهـاي
عمراني
فرسوده شهري
اصالح ساختار کالبدي و
حفظ کاربريهاي مسکوني

ــــ

افــــزايش اعتبــــارات و
امتيازات عمراني جهـت اصالح ساختار اقتصادي
توسعه و بهبود محالت

واحدهاي مسکوني محالت
ايجاد اشتغال براي ساکنين
افزايش روحيه و منابع براي
فعاليتهاي ساکنين محله

مأخذ :مطالعات تحقيق 1394
 )3ارزيابي و انتخاب سناريوي برتر
در گام سوم به منظور انتخاب سناريوي برتر عمل
ارزيابي در مورد سناريوهاي توليد شده از عرصههاي
سياستگذاري ،انجام و كليه سناريوهاي ممكن نتيجه
شده بر اساس اختيارهاي آنها كه به صورت عالمت
مثبت و منفي نشان داده ميشوند با هم مقايسه و در
نتيجه سناريو برتر انتخاب ميشود.
سال هفتم
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در اين پژوهش براي تدوين ماتريس سياست
راهبردهاي توسعه محالت آذري و مقدم ،اختيارهايي
از عرصه سياستگذاري که با هر يک از راهبردهاي
سناريو ناسازگارند ،مشخص و سپس نتايج حاصل از
بررسي سازگاري اختيارهاي عرصه سياستگذاري با
يکديگر عيناً از ماتريس استخراج و در ماتريس تدوين
سياست درج گشتهاند.

برنامهريزي راهبردي توسعه محالت داراي فقر شهري...

جدول شماره  :4ماتريس تدوين سياستهاي راهبردي
عرصههاي سياستگذاري
رديف

نام عرصه سياست

اختيارها
شماره اختيار

نام اختيار

1

بلي

2

خير

1

بلي

2

خير

1

افزايش

2

حفظ وضع موجود

1

تغيير كاربري

2

حفظ كاربري

1

بلي

2

خير
بلي

1

ساماندهي مراکز محله

2

تعريض شبکه معابر

3

کيفيت فضاهاي مسکوني

4

کاربريهاي نامتجانس

5

توسعه و تقويت مشارکت اجتماعي

6

کنترل مهاجرپذيري و مهاجر 1
فرستي
2

خير

7

امکانات آموزشي ـ تشويقي

1

بلي

2

خير

8

مصالح و تكنيكهاي ساختماني و 1
بهبود امور عمراني
2

بلي
خير

9

امكانات و تسهيالت خانوار

10

ضوابط و مقررات خاص

11

فضاهاي تجاري

12

عناصر هويتبخش محالت

13

ايجاد اشتغال براي ساکنين

بررسي اختيارها در سناريو برتر

1

بلي

2

خير

1

بلي

2

خير

،1-12 ،1-8 ،1-5 ،1-2 ،1-3
،1-11 ،1-10 ،1-8 ،1-3 ،1-1
،1-6 ،1-13 ،1-9 ،1-8 ،1-5 ،1-4 ،1-2 ،1-1
،1-3
،1-6 ،1-12 ،1-7 ،1-3
،1-3 ،1-5
،1-5
،1-10 ،1-2 ،1-3
،1-10 ،1-7 ،1-3
،1-11 ،1-8 ،1-4 ،1-2
،1-13 ،1-10 ،1-3

1

افزايش

2

حفظ وضع موجود
،1-6 ،1-12 ،1-1

1

افزايش

2

حفظ وضع موجود

1

بلي

2

خير

،1-4 ،1-3

مأخذ :مطالعات تحقيق 1394
 )4تدوين اختيار عرصههاي سياستگذاري در

 )5توليد پروژههاي راهبردي

برنامه راهبردي توسعه محالت منطقه 17

در گام پنجم پروژه پيشنهادي که منتج از نتايج
اجرايي عرصههاي سياستگذاري هستند ،بهعنوان اجزاء
تشکيلدهنده برنامه توسعه راهبردي محالت مسئلهدار
مقدم و آذري تلقي شده و در آخرين سطح از سطوح
سهگانه تجريد واقع ميشوند .در رهيافت انتخاب
استراتژيک ،جهت تعيين پروژههاي پيشنهادي از کل
(استراتژيها) شروع و به جزء (پروژهها) ختم ميشود.
عناوين کلي پروژهها به تفکيک عرصههاي سياستگذاري
مشخص ميشوند و سپس از درون اين عناوين کلي،
پروژههاي اجرايي بهصورت توسعهاي و تغييري مشخص
شده و پروژههاي تغييري خود در سه دسته مکاني،
رفتاري و فعاليتي تقسيم ميگردند (كالنتري خليلآباد،
248 ،1378ـ.)247

درگام چهارم براي محالت مسئلهدار مقدم و آذري
بهترين اختيارها در هر يک از عرصههاي سياستگذاري
مشخص شده و سپس سازگاري آنها بررسي و در
صورت سازگار بودن بهعنوان ترکيب منتخب تثبيت
شدهاند .نتيجه اين فرآيند تعيين عرصههاي
سياستگذاري و اختيار آن در سناريوي برتر است که
سناريوها بر طبق اولويت و سناريوي برتر بودن به ترتيب
در جدول شماره  5نشان داده شدهاند.

سال هفتم
شماره بيستم و سوم
پاييز 1394

57

ياسمن سلحشور فرد خليل آباد ،احمد زنگانه و طاهر پريزادي

جدول شماره  :5تدوين اختيار عرصههاي سياستگذاري
اختيار

شماره

استراتژي

اختيار

رديف

راهبردها

1

افزايش نفوذپذيري شبکه معابر
محلههاي آذري و مقدم

بلي

2

توسعه و ساماندهي مراکز محله و
مراکز زير محله

بلي

3

پــااليش کارخانــههــاي صــنعتي و
کارگاهي نامتجانس با بافت مسکوني
محلههاي آذري و مقدم

بلي

4

تشويق به تجميع قطعات ريزدانه
مسكوني

بلي

5

اصالح ساختار اجتماعي

بلي

6

توسعه آگاهي عمومي ساکنين
محالت آذري و مقدم

بلي

7

کاربست اصول پدافند غيرعامل در
محالت آذري و مقدم

بلي

8

بهبود و گسترش تأسيسات و
تجهيزات خدمات شهري

بلي

عرصه سياستگذاري

اختيار سرپرست

1

تعريض شبکه معابر

افزايش

2

کيفيت شبکه معابر

بهبود

3

ساماندهي مراکز محله

بلي

4

عناصر هويتبخش محالت

ارتقا

کاربريهاي نامتجانس

کاهش-
كاربري

5

تغيير

افزايش  -بهبود

7

کيفيت فضاهاي مسکوني

10

توسعه و تقويت مشارکت اجتماعي

بلي

11

کنترل مهاجرپذيري و مهاجر فرستي

بلي

12

امکانات آموزشي ـ تشويقي

افزايش

13

جذب متخصصين آموزشي

بلي

14

مصالح و فنهاي ساختماني

ارتقا

15

بهبود امور عمراني

بلي

16

امكانات و تسهيالت خانوار

افزايش

17

بهبود شبكه حملونقل

بلي

9

تأکيد بر مديريت و برنامهريزي
استراتژيک و جامع سيستمي

بلي

18

ضوابط و مقررات خاص

10

اصالح ساختار اقتصادي

بلي

21

بلي

ايجاد اشتغال براي ساکنين

افزايش

بودجه برنامه توسعه

افزايش

فضاهاي تجاري

تعديل

مأخذ :مطالعات تحقيق 1394
جدول شماره  :6توليد پروژههاي راهبردي
رديف

راهبرد

اختيار عرصه

عرصه

اختيار عرصه

راهبرد

سياستگذاري

سياستگذاري

تعريض شبکه
معابر

افزايش

عنوان پروژه كلي
ساماندهي کالبدي -عملکردي خيابان شهسـوار حقيقـي
محله مقدم
تقويت نقش عملکردي محـور رسـول فالحـي در محلـه
مقدم
اجراي حريم راه آهـن تهـران– تبريـز در جنـوب محلـه
آذري (تعريض حريم)

1

افزايش نفوذپذيري
شبکه معابر
محلههاي آذري و
مقدم

بلي

2

توسعه و ساماندهي
مراکز محله و
مراکز زير محله

بلي

نفوذپذير نمودن بافت در قسمت شمال راه آهن تهـران-
اهواز (بافت مسکوني محله مقدم که در شمال و جنوب
خيابان ابوذر واقع شده است)

کيفيت شبکه
معابر

بهبود

ساماندهي مراکز
محله

بلي

نفوذپذير نمودن بافـت در قسـمت شـرق محـور قـدرت
پاکي در محله آذري
نفوذپذير نمودن و بن باز نمودن معابر بنبست در محلـه
آذري
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توسعه و ساماندهي فضاهاي جمعي سرزنده با نقش هاي
چندگانه ،در جنوب محله مقدم

برنامهريزي راهبردي توسعه محالت داراي فقر شهري...

رديف

راهبرد

اختيار عرصه

عرصه

اختيار عرصه

راهبرد

سياستگذاري

سياستگذاري

عناصر
هويتبخش
محالت

ارتقا

3

پااليش
کارخانههاي
صنعتي و کارگاهي
نامتجانس با بافت
مسکوني محلههاي
آذري و مقدم

بلي

4

تشويق به تجميع
قطعات ريزدانه
مسكوني

بلي

5

اصالح ساختار
اجتماعي

بلي

توسعه آگاهي
عمومي ساکنين
محالت آذري و
مقدم

6

بلي

7

کاربست اصول
پدافند غيرعامل در
محالت آذري و
مقدم

بلي

8

بهبود و گسترش
تأسيسات و
تجهيزات خدمات
شهري

بلي

9

اصالح ساختار
اقتصادي

بلي

کاربريهاي
نامتجانس

عنوان پروژه كلي
ايجاد يک مرکز محله در غرب محله آذري
بازسازي يا تقويت عناصر ارزشـمند بصـري و ذهنـي در
محالت آذري و مقدم

کاهش -تغيير
كاربري

تغيير پهنه مختلط تجاري ،اداري و خدماتي در حاشـيه
خيابان قزوين به گستره و مراکز تجاري اداري و خدمات
منطقهاي در محلهي آذري
ارتقا و سرزندگي محالت مقدم و آذري-بهينهسازي سيما و منظر محالت مقدم و آذري

بازسازي و نوسازي و تجميـع تشـويقي در حـد  2يـا 4
کيفيت فضاهاي
افزايش  -بهبود بلوك و قطعات ريزدانه
مسکوني
مسکوني در محلههاي آذري و مقدم
کنترل
مهاجرپذيري و
مهاجرفرستي

بلي

توسعه و تقويت
مشارکت
اجتماعي

بلي

جذب
متخصصين
آموزشي

بلي

استفاده از نيروي آموزشي ماهر در سطح محـالت آذري
و مقدم

امكانات آموزشي
ـ تشويقي

افزايش

ايجاد مراکز آموزشـي متناسـب قشـر ضـعيف در سـطح
محالت آذري و مقدم

مصالح و
تكنيكهاي
ساختماني،
بهبود امور
عمراني

ارتقا

امكانات و
تسهيالت خانوار

افزايش

افزايش کاربريهاي خدماتي
هشــتگانه (آموزشــي ،فرهنگــي ،درمــاني و بهداشــتي،
گردشگري ،فضايسـبز ،مـذهبي ،ورزشـي ،تأسيسـات و
تجهيزات شهري)

بهبود شبكه
حملونقل

بلي

افزايش سطح پوشش خطوط داراي سيستم حمل ونقـل
عمومي

ايجاد اشتغال
براي ساکنين

افزايش

پيشنهاد پهنه هاي مختلط تجاري و اداري و خـدمات بـا
مقياس فرا منطقهاي و بلندمرتبه در خيابان قزوين محله
آذري

تثبيت جمعيت موجود در محالت آذري و مقدم
تقويت و تشديد ارزش فرهنگـي در مراکـز تجمـع مثـل
مراکز محله ،مسـاجد و پـارکهـاي موجـود در محـالت
آذري و مقدم

نظاممند کردن ساختوساز در محالت آذري و مقدمايجاد آمادگي در شهروندان و فضاهاي شهري محـالتآذري و مقدم مبتني بر اصول پدافند غيرعامل

ادامه جدول شماره  :6توليد پروژههاي راهبردي
توليد پروژهها
رديف
1

راهبرد
افــزايش نفوذپــذيري شــبکه
معابر محلههاي آذري و مقدم

توسعهاي
بهينهسازي شبکه معابر

تغييري
مكاني

رفتاري

فعاليتي

-

اصالح کيفيت معابر و
دسترسيها

-
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توليد پروژهها
رديف

راهبرد

توسعهاي

ايجاد فضاي سبز در
حريم راهآهن

جابهجايي مساکن حريم
راهآهن
تعريض معابر

-

-

ايجاد فضاهاي باز عمومي
در ميدان مقدم

تقويت ميدان
مقدم بهعنوان مرکز
محله در محله مقدم

-

-

ايجاد فضاهاي باز عمومي
در خيابان قدرت پاکي و
سهراه آذري

تقويت مراکز محله در
محله آذري

-

-

-

تجلي عناصر ارزشمند

-

-

تغيير كاربريهاي
نامتجانس

عدم ارائه مجوز به
ساختوساز مشاغل
صنعتي و کارگاهي در
داخل محله آذري

-

-

ايجاد يک مرکز تجاري و
خدمات محلهاي در پهنه
مسکوني پرتراکم در شرق
محلهي آذري

کاربريهاي مناسب با
عملکرد محله

-

ايجاد کاربري تجاري و
اداري با غلبه فضاي سبز در
بافت مسکوني محله مقدم

-

-

پيشنهاد پهنه مختلط
تجاري ،اداري و خدمات
ناحيهاي و محلهاي در
محورهاي شهسوار و رسول
فالحي در محله مقدم

-

-

-

تجميع بلوکهاي ريزدانه
در محالت مقدم و آذري

تشويق مردم
براي نوسازي

-

-

باال بردن سطح و سرانه
خدمات شهري

اعطاء تسهيالت بانكي

-

-

-

پايين آوردن عوارضتعمير و بازسازي
-اعطاء وامهاي بالعوض

-

توســـعه آگـــاهي عمـــومي -
ســـاکنين محـــالت آذري و
مقدم

-

آموزش ساکنين جهت
حفظ ارزشهاي
فرهنگي

ايجاد کالسهاي
آموزشي

-

تقويت دستگاههاي
ارتقا سطح كيفي مراکز
انتشار و توزيع
آموزشي
مطبوعات

-

تدوين قوانين و ضوابط
ساختماني و شهري ويژه

2

توســعه و ســاماندهي مراکــز
محله و مراکز زير محله

3

پااليش کارخانه هاي صـنعتي
و کارگاهي نامتجانس با بافت
مسکوني محلـههـاي آذري و
مقدم
-

4

تشــويق بــه تجميــع قطعــات
ريزدانه مسكوني

5

اصالح ساختار اجتماعي

-

سال هفتم
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ساماندهي
لبهي معابر

اصالح كيفيت
دسترسيهاي سواره و
پياده

-

-

-

7

مكاني

رفتاري

فعاليتي

-

تقويت شبكههايارتباطي

6

تغييري

کاربســـت اصـــول پدافنـــد ايجاد ساختمان با مصالح
غيرعامل در محـالت آذري و جديد و با دوام

-

برنامهريزي راهبردي توسعه محالت داراي فقر شهري...

توليد پروژهها
راهبرد

رديف

توسعهاي

مكاني

رفتاري

-

افزايش ايمني بافت
محالت

بهبود و گسترش تأسيسات و -
تجهيزات خدمات شهري

-

-

-

-

-

-

افزايش بهرهوري
واحدهاي
توليدي

-

مقدم

8

9

تغييري

اصالح ساختار اقتصادي

احداث فضاهاي تجاري تغيير كاربري انبارهاي
خدماتي به فضاهاي تجاري
جديد

فعاليتي

بهبود كيفي
شبكههاي
موجود

اعطاي وامهاي
خوداشتغالي

مأخذ :مطالعات تحقيق 1394
 -8جمعبندي و نتيجهگيري
امروزه اهميت برنامهريزي از ديدگاه ارتقاء کيفيت
محيط شهري و پاسخگويي حداکثري به نياز شهروندان،
بيش از هر زمان ديگر در کانون توجه قرار دارد و
بهعنوان يکي از مهمترين ضروريات توسعه پايدار در نظر
گرفته ميشود .واقعيت موجود ،رشد شتابان شهرهاي
معاصر است که مسائل پيچيدهاي را بدنبال داشته و
کيفيت زندگي شهروندان را متزلزل کرده است .از اين رو
برنامهريزان پاسخ اين کاستيها و بهبود چنين وضعيتي
را در برنامهريزي براي واحدهاي خرد مقياس شهري،
بهويژه ،برنامهريزي محله محور و توجه به پروژهها در
مقياس محلهاي يافتهاند .در برنامهريزي محله مبنا،
حفاظت از عناصر محلي و هويتبخش ،نقش محوري
داشته و تقويت آنها ميتواند از گسيختگي ساختار
محالت شهري ،جابجايي جمعيتي ،کاهش حس
تعلقخاطر به مکان و محل زندگي و  ...به طور فزايندهاي
جلوگيري بعمل آورد .با در نظر گرفتن اين نگرش و با
توجه به نارسايي زيرساختهاي موجود در محالت
مسئلهدار آذري و مقدم و با توجه به ظرفيتهاي توسعه
محلهاي و به دنبال اعتالي کيفيت زندگي در اين محالت
با استفاده از تكنيك ”تحليل عرصههاي تصميمگيري
مرتبط“ راهبردها و پروژههاي پيشنهادي در بعد کالبدي؛
بازسازي و نوسازي و تجميع تشويقي در حد  2يا 4
بلوك و قطعات ريزدانه مسکوني در محلههاي آذري و
مقدم ،بهينهسازي سيما و منظر محالت مقدم و آذري،
افزايش کاربريهاي خدماتي هشتگانه (آموزشي،
فرهنگي ،درماني و بهداشتي ،گردشگري ،فضايسبز،
مذهبي ،ورزشي ،تأسيسات و تجهيزات شهري) ،عدم ارائه

مجوز به ساختوساز مشاغل صنعتي و کارگاهي در داخل
محله آذري ،نظاممند کردن ساختوساز در محالت آذري
و مقدم ،در بعد اقتصادي؛ پيشنهاد پهنههاي مختلط
تجاري و اداري و خدمات با مقياس فرامنطقهاي و
بلندمرتبه در خيابان قزوين محله آذري ،در بعد
اجتماعي؛ ايجاد مراکز آموزشي متناسب قشر ضعيف در
سطح محالت آذري و مقدم ،تثبيت جمعيت موجود در
محالت آذري و مقدم ،در بعد فرهنگي؛ تقويت و تشديد
ارزش فرهنگي در مراکز تجمع مثل مراکز محله ،مساجد
و پارکهاي موجود در محالت آذري و مقدم ارائه شده
است .در نهايت ،نتيجه پژوهش حاکي از آن است که بعد
کالبدي محالت مقدم و آذري نسبت به ساير ابعاد
وضعيت نامساعدتري دارد به همين دليل بخش اعظم
برنامهريزيها بر روي اين بعد صورت گرفته است.
 -9پيشنهادها
بر پايه يافتههاي پژوهش ،جهت برنامهريزي محله
محور در سطح محالت داراي فقر شهري منطقه  17شهر
تهران ،بهترين پروژهها به شرح زير ميباشد.
 ساماندهي کالبدي -عملکردي خيابان شهسوار حقيقي
محله مقدم
 نفوذپذير نمودن بافت در قسمت شمال راهآهن تهران-
اهواز (بافت مسکوني محله مقدم که در شمال و
جنوب خيابان ابوذر واقع شده است)
 توسعه و ساماندهي فضاهاي جمعي سرزنده با نقشهاي
چندگانه ،در جنوب محله مقدم
 ايجاد يک مرکز محله در غرب محله آذري
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 بازسازي يا تقويت عناصر ارزشمند بصري و ذهني در
محالت آذري و مقدم
 ايجاد کاربري تجاري و اداري با غلبه فضاي سبز در
بافت مسکوني محله مقدم
 تثبيت جمعيت موجود در محالت آذري و مقدم
 تقويت و تشديد ارزش فرهنگي در مراکز تجمع مثل
مراکز محله ،مساجد و پارک¬هاي موجود در محالت
آذري و مقدم
 پيشنهاد پهنههاي مختلط تجاري و اداري و خدمات
با مقياس فرامنطقهاي و بلندمرتبه در خيابان قزوين
محله آذري
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منابع و مأخذ
الگوي توسعه و طرح تفصيلي منطقه  17شهرداري
تهران ،)1386( ،مهندسين مشاور معمار و شهرساز
امکو.
پريزادي ،طاهر .زنگانه ،احمد .ابراهيم پور ،مريم.1390 .
توسعه درونشهري مطالعه موردي :شهر بروجرد،
مطالعات مديريت شهري ،شماره  ،6دوره سوم ،از
صفحه  47تا صفحه .71
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