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کاربست رشد هوشمند در طراحی بافت های فرسوده شهری از دیدگاه 
متخصصین و مردم، نمونه موردی: محله فرحزاد تهران*

سینا رزاقی اصل**- فرزانه خوشقدم*** 

چکیده
شهرها به مثابه موجودات زنده برای ادامه حیات، نیازمند تجدید بافت های فرسوده خود و جایگزینی سلول های کهنه با 
سلول های نو هستند. در روند نوسازی بافت های فرسوده نه تنها ساختمان های نو دائماً در مسیر جایگزینی با ساختار های 
فرسوده شهری هستند، بلکه تجدید حیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز به تبع از تغییرات کالبدی در متن شهر 
صورت می پذیرد. مضافاً این که مخاطرات طبیعی همانند زلزله، ضرورت تسریع چنین روندی را ایجاب می نماید. از این رو، 
در پژوهش حاضر، رشد هوشمند شهری برای بازگرداندن حیات مدنی به بافت های فرسوده با در نظر گرفتن ابعاد زیست 
محیطی، عملکردی و موضوعات اجتماعی و اقتصادی عالوه بر جنبه کالبدی در این بافت ها پیشنهاد شده است. هدف 
آینده  نیاز ها و کمبود های  برای رفع  بافت ها  این  از  استفاده  امکان  و  بافت های فرسوده  به مشکالت  این پژوهش توجه 
شهروندان از طریق پیاده سازی اصول رشد هوشمند در نوسازی این گونه بافت ها می باشد. در این پژوهش، از روش تحقیق 
توصیفی- تحلیلی در بستری از مطالعات کتابخانه ای و نیز روش دلفی برای استخراج متغیر ها و نرم افزار SPSS برای 
از آن است که توجه به مؤلفه های  از این پژوهش حاکی  نتایج حاصل  تحلیل داده های آماری، بهره گرفته شده است. 
"تقویت دسترسی پیاده"، "حفاظت از ساختمان های با ارزش و تاریخی محدوده"، "تقویت خوانایی" و "توجه به وضعیت 
و معیشت اقتصادی ساکنان" با بیشترین ضریب همبستگی، در طرح نوسازی بافت فرسوده محله فرحزاد مبتنی بر اصول 

رشد هوشمند مؤثر خواهند بود. 
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مقدمه
در پی گسترش توسعه های پراکنده، شهرها از درون خالی می شوند و با استقرار نامتعادل جمعیت، بافت قدیمی مرکز 
شهر ها با سرعت بیشتری روند فرسودگی را طی می کنند. در این میان، بافت های روستایی که به ناچار وارد محدوده های 
شهری شده اند نیز به دلیل عدم توانایی در انطباق با سرعت رشد شهر از این چرخه بازمانده و دچار فرسودگی می شوند. 

از این رو، با توجه به این که احیاء بافت های فرسوده شهری، اصلی ترین بستر شتاب دهی به ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین 
مستقر در آن و نهایتاً کاهش فاصله های چند وجهی شهر است، یک برنامه اجرایی می تواند از یک درجه هنجاری و ارزشی 
از این  از رشد هوشمند به عنوان راهکاری برای برون رفت  باال برخوردار شود )Andalib, 2008, p. 15(. می توان  بسیار 
مشکالت نام برد، که عالوه بر احیاء و باززنده سازی محله ها و مناطق درون شهری، رشد و توسعه شهر را نیز هوشمندانه 

کنترل می نماید. 
باززنده سازي محله ها و مراکز شهري، بدون تأثیرات منفی بر روي شرایط  ابزاری براي  اغلب رشد هوشمند را به عنوان 
اجتماعی یا محیط زیست با ارزش مورد توجه قرار داده اند )Litman, 2005(. هدایت توسعه به سمت بهره برداری از اراضی 
بایر و رها شده و اراضی با کاربری های ناسازگار موجود در مناطق شهری، فشار توسعه بر اراضی روستایی پیرامونی شهر ها 
را کاهش می دهد و این امر یکی از اهداف اصلی رشد هوشمند است. از جمله منافع حاصل از چنین توسعه هایی، تجدید 
 Wallace Roberts Todd( حیات واحد های همسایگی و مراکز شهری و ترغیب جوامع به بهبود زیرساخت های شهری است

.)& Jonathan Rose Co, 2009, p. 7
فرهنگی،  اجتماعی،  خدمات  )شامل  رفاهی  امکانات  و  مشاغل  مسکن، حمل و نقل،  حوزه  در  گزینه هایی  هوشمند  رشد 
تفریحی، آموزشی( ارائه می دهد و از برنامه ریزی های جامع برای هدایت، طراحی، توسعه، مدیریت، احیاء و ساخت جوامع 
استفاده می کند )APA, 2012, p. 4(. به طور کلی، این رویکرد ارتباط میان توسعه و کیفیت زندگی را مدنظر دارد. ویژگی ها 
و ایده های رشد هوشمند در یک جامعه از یک مکان به مکان دیگر متفاوت است. در یک سناریوی کلی رشد هوشمند زمان 
 Shrivastav( و منابع را سرمایه گذاری کرده و زندگی جدیدی برای مرکز شهر و بافت های فرسوده و قدیمی فراهم می کند

.)& Sharma, 2011, p. 8
فرحزاد از محله هایی است که در اثر سرعت باالی رشد کالن شهر تهران از چرخه توسعه شهر عقب مانده و با فرسودگی 
روبه روست. پژوهش حاضر الگوی پیشنهادی مبتنی بر رشد هوشمند را برای مداخله در بافت فرسوده فرحزاد مورد بررسی 
بافت  ارتقاء کیفیت محیط در  به  از اصول و راهکار های رشد هوشمند  با استفاده  به نظر می رسد می توان  قرار می دهد. 
فرسوده فرحزاد دست یافت و در همین راستا مهم ترین هدف این مقاله استفاده از اصول رشد هوشمند جهت مداخله در 
بافت فرسوده فرحزاد و بررسی میزان اهمیت این اصول در ارتقاء کیفیت های محیطی با بررسی مسائل موجود، خواهد بود.

1. مبانی نظری

1-1- رشد هوشمند
شاید بتوان شهرسازی نوین را از آخرین نحله های طراحی شهری دانست که توانسته در میان متخصصان طراحی شهری 
جایگاه خاص خود را بیابد. این جنبش، پاسخی به رشد پراکنده و افقی شهر ها بود که در دهه های آخر قرن بیستم الگوی 
رشد و توسعه شهری به حساب می آمد. رشد هوشمند که از دل شهرسازی نوین زاده شده، در عین استفاده از این اصول 
برای توسعه شهری، آن ها را با مباحث پایداری در هم می آمیزد و از مردم می خواهد رشد را در جوامع موجود تقویت 
و ترغیب کنند )Duany et al., 2012(. واژه رشد هوشمند در فرهنگ لغت شهرسازی کوان، به عنوان توسعه ای پایدار و 
 Cowan, 2005, p.( توسعه ای بنا شده بر پایه حمل و نقل عمومی است که اثرات محیطی توسعه در آن محدود شده است

.)357
طی دو دهه 1970 و 1980 در واکنش به گسترش پراکنده شهر ها در آمریکا و کانادا، نظریه رشد هوشمندانه شهر بر 

مبنای اصول پایداری به تدریج شکل گرفت و در نهایت در قالب یک تئوری تدوین شد 
)Abbas Zadegan et al., 2008, p. 38(. در این زمینه می توان به دو حرکت، یکی پیام رشد هوشمند و قانون حفاظت 
محلی در مریلند  و دیگری انتشار کتاب راهنمای قانونی رشد هوشمندانه، که تأثیر زیادی بر فراگیر شدن آن داشتند 
اشاره نمود )Edwards & Haines, 2007, p. 25(. بر اساس تعریف انجمن برنامه ریزی آمریکا از این مفهوم، می توان گفت 
این جنبش برای تغییر شیوه رشد و عملکرد شهرها ظهور کرد )Filion & McSpurren, 2007, p. 501(. رشد هوشمند 
توسعه مجدد نواحی توسعه یافته را مد نظر دارد، در واقع طرفداران رشد هوشمند پیش از آن که درصدد ساختن تأسیسات 
 )Ye et al., 2005( ،)Brown et al., 2014(، )ICMA, 2007( جدید باشند خواهان بهینه کردن تأسیسات موجود هستند
ساختمان های  و  متروکه  نقاط  بازسازی  میان افزا،  توسعه  با  را  خود  مطلوب  رشد  می توانند  موجود  محله های  در نتیجه 
موجود به دست آورند )ICMA, 2007(. می توان گفت برنامه های رشد هوشمند به دنبال تشویق توسعه درون زا در مناطق 
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شهرنشین و کاهش گسترش توسعه به مناطق مجاور روستایی هستند )Ingram & Hong, 2009, p. 13(. مطابق با دیدگاه 
اینگرام و هنگ، توسعه میان افزا که با شرایط کمبود زمین در بافت های فشرده و فرسوده شهری متناسب است، می تواند 
به عنوان یکی از راهبرد های نوسازی شهری در رشد هوشمند مد نظر باشد. حمایت از توسعه های متراکم تر و محدود کردن 
پراکندگی )حومه(، سیاست های نوآورانه در استفاده از اراضی شهری برای تشویق توسعه های مختلط و پیاده مدار و تجدید 
حیات نواحی شهری قدیمی تر و نواحی تجاری درون شهری و همچنین فراهم ساختن دامنه متنوعی از گزینه های تأمین 
مسکن -پاسخگو به نیازهای گروه های اجتماعی و درآمدی مختلف- را می توان از جمله اهداف رشد هوشمند  دانست. 
این مفهوم اهداف دیگری شامل بهبود شبکه های حمل و نقل عمومی و پیش بینی گزینه های مختلف برای آن، دستیابی 
به یک حس منحصر به فرد از جامعه و محل زندگی، ایجاد اشتغال، به اشتراک گذاشتن عادالنه هزینه ها و عایدی های 
توسعه، حفظ کردن و بهبود بخشیدن منابع طبیعی و فرهنگی و ارتقاء سالمت عمومی جامعه، توسعه مجدد و بازیابی 
اراضی دارای کاربری ناسازگار و ناکارآمد، پیوستگی میان شبکه زیرساخت ها، ساماندهی بافت و کالبد واحد های همسایگی 
 Abbas Zadegan & Rostam( و خیابان های محلی و ایجاد محیط های قابل استفاده برای تمام مردم را دنبال می کند

،)Yazdi, 2008( ،)Nelson, 2002
))Wallace Roberts Todd & Jonathan Rose Co, 2009, p. 8( ،)Ye et al., 2005( این اهداف را می توان با تغییر جهت 
روند فرسودگی شهری و باززنده سازی حومه های قدیمی و مراکز شهری و توسعه مجدد اراضی متروکه و زمین های با 
کاربری ناکارآمد تحقق بخشید )Brown et al., 2014, p. 132(. با توجه به تعاریف متعددی که از رشد هوشمندانه ارائه 
شده است، به طور کلی می توان تراکم های باالتر، یکپارچه سازی فعالیت های درون شهر، توسعه درونی، ترکیب کاربری ها، 
کاهش مصرف زمین و فواصل میان محل کار و زندگی، بهره گیری مفیدتر از فضا، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی های 
بیشترین سطح  ایجاد  و  عمومی  کارکرد حمل و نقل  افزایش  و  از حمل و نقل خصوصی  استفاده  کاهش  محیطی،  زیست 

.)Rahnama & Abbaszadeh, 2008, p. 61( دسترسی به خدمات شهری را از اصلی ترین اصول رشد هوشمند برشمرد
با توجه به جمیع تعاریف مطرح در مورد رویکرد رشد هوشمند و ارتباط آن با شرایط بافت های فرسوده ایران، می توان 
رشد هوشمند را رویکردی نوین در ساماندهی بافت های مسأله دار شهری مطرح نمود، به گونه ای که در آن بر اصولی چون 
کاربری مختلط، حمل و نقل عمومی، فضاهای سبز عمومی، توسعه و تقویت زیرساخت های شهری، توسعه میان افزا، طرح 

محالت بر اساس الگوی واحد همسایگی، باززنده سازی مراکز قدیمی و مانند آن تأکید می شود.

2-1- رشد هوشمند در بافت های فرسوده
در روند فرسودگی، عالوه بر آسیب ها در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی، کیفیت فضای شهري نیز از 
دست می رود. بنابراین ضرورت نگاه یکپارچه که ساختار محله و عناصر آن در یک کل واحد مورد نوسازی و بهسازی قرار 
گیرد و بستر اصالحات اساسی در جهت ارتقاء کیفیت محیط شهری را فراهم آورد، به خوبی مشهود است. در این میان 
رشد هوشمند که دغدغه ارتقاء کیفیت های محیط مصنوع را دارد، در فرآیند بهسازی و نوسازی این پهنه ها در جهت ارتقاء 
کیفیت محیط می تواند نقشی تعیین کننده ایفا کند و برای بسیاری از مشکالت موجود در بافت، راهکار ها و راه حل های 

مناسبی ارائه دهد. 
بر اساس بررسی های صورت گرفته، رویکرد نوسازی برای مداخله در بافت فرسوده محله فرحزاد پیشنهاد می شود. در این 
نوع مداخله حد وفاداری به گذشته از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و می توان بر حسب مورد تغییراتی را ایجاد کرد 
)Habibi et al., 2013, p. 58(. باید درنظر داشت که نوسازی این بافت مقوله ای چند بعدی است که نیازمند بسترسازی و 

اقدامات متناسب اجرایی همزمان در بخش های مختلف و زمینه های متنوع می باشد. 
در این پژوهش دالیل متعددی جهت استفاده از رشد هوشمند در ارائه راهکارهایی جهت نوسازی بافت فرسوده وجود 
دارد؛ اول، دیدگاه صرفاً کالبدی به بافت های فرسوده و گرایش صرف به تولید مسکن به جای نوسازی همه جانبه بافت های 
فرسوده برای شناخت مسائل آن ها کافی نیست، به عنوان نمونه واقعیت های فضایی و اجتماعی بافت های فرسوده هر دو 
در ارتباطی متقابل تحقق می یابند. این امر لزوم توجه به رویکرد اجتماعی– مکانی به زعم علی مدنی پور را یادآور می شود 
)Madanipour, 2013(. بر این اساس یکی از دالیل انتخاب این رویکرد توجه نسبی آن به تمامی ابعاد مؤثر بر کیفیت 
رشد  اصول  ِولر می گوید،  که  می باشد. همان طور  اقتصادی  و  اجتماعی  و  ادراکی  و  عملکردی  کیفیت های  نظیر  محیط 
هوشمند به شهرسازی جدید مربوط می شوند، اما جایی که شهرسازی جدید به دنبال زیباشناسی فرمال در توسعه است، 
رشد هوشمند بیشتر نگران فرآیند های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی است که در وهله اول منجر به پراکندگی )حومه( 
می شود )Weller, 2008, p. 250(. از سویی، محله فرحزاد به دلیل مجاورت با رود دره فرحزاد گردشگاه ییالقی شهروندان 

تهرانی به شمار می رود و ضرورت توجه به نوسازی و ارتقاء تمام کیفیت های سازنده محیط در آن مشهود است.
بافت های  و  قدیمی  مناطق  تجدید حیات  از طریق  افقی شهر،  با گسترش  مقابله  برای  راهکار های رشد هوشمند  دوم، 

فرسوده شهری است )Bekele, 2005, p. 17(. موردی که در بافت فرسوده محله فرحزاد به روشنی دیده می شود. 
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 1 جدول  قالب  در  فرسوده  بافت های  در  هوشمند  رشد  با  مرتبط  موضوعات  مهم ترین  شده  انجام  مطالعات  بر اساس 
جمع آوری شده است. در تبیین و انتخاب مؤلفه های رشد هوشمند، ابعاد مختلف نوسازی بافت فرسوده و مشکالت عمده 
در بافت فرحزاد نیز مورد توجه بودند. در ارتباط با مؤلفه های تأثیرگذار، به طور قطع به یقین نمی توان اظهار نظر نمود و 
مؤلفه های برگزیده را تنها شاخص های تأثیر گذار  بر توسعه هوشمندانه و مؤثر در بافت فرسوده دانست. لیکن تالش شده 

است مؤلفه ها بیشترین نزدیکی را با مفاهیم مورد نظر پژوهش داشته باشند.

جدول 1:  مهم ترین موضوعات مرتبط با رشد هوشمند در بافت های فرسوده مستخرج از مبانی نظری

توضیحاتمقوالت اصلی
برنامه ریزی کاربری 

زمین
برنامه ریزی جامع کاربری زمین- کاربری مختلط - افزایش تراکم - یکپارچه سازی فعالیت ها - کاهش 

مصرف زمین -  برنامه ریزی تسهیالت عمومی

معابر
ایجاد بیشترین دسترسی به خدمات شهری - بهبود شبکه حمل و نقل عمومی - پیوستگی میان شبکه 
زیرساخت ها - افزایش ایمنی و امنیت معابر و پیاده رو ها - ایجاد دسترسی آسان به سیستم حمل و نقل 

عمومی - توجه به منظر عمومی و خصوصی خیابان ها 

حمل و نقل
پیاده مدار نمودن محدوده - امکانات و تسهیالت برای دوچرخه سواران - تشویق حمل و نقل عمومی و 
کاهش استفاده از حمل و نقل خصوصی - سیستم های یکپارچه و شبکه ای از گره ها و مراکز - توسعه 

گزینه های حمل و نقل

فعالیت های اقتصادی در واحد های همسایگی- توسعه میان افزا - استفاده از زیر ساخت های موجود- توسعه اقتصادی
حمایت از توسعه های اقتصادی و ایجاد مشاغل

خانه های پیش ساخته- تامین گزینه های متنوع مسکن پاسخ گو به نیاز های گروه های اجتماعی و درآمدی مسکن
مختلف - طراحی مناسب ساختمان ها جهت جلوگیری از اتالف انرژی

مشارکت عمومی - شناسایی و تشویق مشخصه های ویژه در هر اجتماع - توزیع عادالنه هزینه ها و توسعه اجتماعی
مزایای توسعه

ارتقاء حس مکان - افزایش سرزندگی فضاهای عمومیادراکی

حفاظت از منابع 
طبیعی و فرهنگی

حفاظت از اراضی کشاورزی و روستایی- تشویق به توسعه مجدد نواحی - دستیابی به حقوق توسعه 
- تغییر شیوه رشد و عملکرد شهر- حفاظت از نواحی تاریخی - حفاظت از مناطق حساس از لحاظ 

بیولوژیکال - یکپارچگی اکولوژیکی - کاهش آلودگی زیست محیطی - کاهش مصرف انرژی

2. روش تحقیق
بررسی  به  کارشناسان  آراء  بر اساس  و  تخصصی  نگاه  با  نخست  بخش  دارد،  بخش  دو  محتوایی  به لحاظ  پژوهش حاضر 
معیار های رشد هوشمند و کاربرد آن ها در ارتقاء کیفیت های محیطی در بافت های فرسوده می پردازد و در بخش دوم 
نظرات و ادراک ساکنان محله فرحزاد نسبت به مهم ترین موضوعات مداخله در بافت ارائه شده است. این تحقیق از نوع 
کیفی– کمی است و از حیث هدف، کاربردی قلمداد می شود. عالوه بر روش های تحلیل محتوای متون تخصصی، از روش 
پیمایشی در جمع آوری نظرات متخصصین و مردم استفاده شده است. همچنین در بخش تحلیل یافته ها از روش تحلیل 
محتوای کیفی متون مصاحبه و در بخش پرسشنامه از نرم افزار SPSS  استفاده شده است. بعد از تعیین هدف پژوهش، 
اعضای شرکت کننده در تکنیک دلفی از میان متخصصان خارج و داخل کشور که در حوزه رشد هوشمند فعالیت هایی 
اجرایی و پژوهشی دارند، انتخاب شدند و 12 نفر از آنان جز شرکت کنندگان اصلی بوده و در هر دو مرحله از فرآیند دلفی 

حضور داشتند )جدول 2(. 

جدول 2: مشخصات شرکت کنندگان در دلفی

کشوردانشگاه/ مؤسسهردیف
آمریکااستاد معماری و طراحی شهری دانشکده معماری جورجیا تک 1
آمریکااستاد دانشگاه ویسکوزین 2
تایواناستاد دانشگاه ملی تایوان 3
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آمریکاموسس و مدیر اجرایی مؤسسه سیاست حمل و نقل ویکتوریا 4
آمریکااستاد برنامه ریزی شهری و منطقه دانشگاه نورث کارولینا 5
آمریکااستاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده معماری و برنامه ریزی دانشگاه کاتولیک 6
آمریکامدیر کارگاه طراحی شهری و عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه اکالهاما 7
آمریکابرنامه ریز و طراح شهری و نویسنده کتاب راهنمای رشد هوشمند و چند کتاب دیگر 8
آمریکانایب رئیس و مدیر موسسه رشد هوشمند آمریکا 9
کانادامدیر اجرایی شبکه رشد هوشمند کانادا 10
ایراناستاد برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس11
ایرانبرنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان12

در قسمت اول از انجام این روش از روش گلوله برفی  نیز استفاده شد. روش گلوله برفی استفاده از مشارکت کنندگان برای 
.)Ranjbar et al., 2012, p. 244( معرفی سایر افراد دارای اطالعات است

پرسش نامه تهیه شده برای مرحله اول برای متخصصین ارسال شد، نتیجه دور اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این 
تحلیل بیان گر اجماع و هم گرایی نظرات متخصصین بود، با این حال نکات جا مانده و مبهم در پرسش نامه دور دوم تدوین 
شده و مجدد برای متخصصین ارسال شد. برای دریافت حداکثر اطالعات، از سواالت باز پاسخ استفاده شد. سواالت مطرح 

شده در روش دلفی به شرح زیر است:
1. کدام یک از مؤلفه های رشد هوشمند را برای نوسازی بافت فرسوده پیشنهاد می کنید؟

2. مهمترین اولویت های نوسازی بافت فرسوده را چه می دانید؟
در نهایت با تحلیل پاسخ ها و با کمک مطالعات کتابخانه ای، پیش نویسی از متغیر های پژوهش مشخص و بر مبنای آن ها 
سؤاالتی برای پرسش از مردم تدوین شد. سؤاالت بر اساس محتوی و با کمک تحلیل عاملی در شش گروه عملکردی، 
کالبدی، زیست محیطی، ادراکی، اقتصادی و اجتماعی دسته بندی شد. برای به دست آوردن حجم نمونه در این پژوهش، 
از فرمول کوکران  استفاده شد. با احتساب جمعیت 9149 نفر، تعداد حجم نمونه 265 به دست آمد. در پیش آزمونی با 
نمونه 10 تایی، ضریب آلفای کرونباخ  محاسبه شد و مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده )0/869( حاکی از پایایی باالی 

ابزار سنجش مورد استفاده است.

3. محدوده فرحزاد
این محله در ناحیه 9، منطقه 2 شهرداری تهران قرار دارد. فرحزاد به علت وجود اماکن زیارتی، آب و هوای مطلوب و 
استقرار واحدهای پذیرایی و گردشگری محدوده ای شناخته شده در میان شهروندان تهرانی به شمار می آید. کل مساحت 

محدوده فرحزاد 37/41 هکتار و مساحت کاربری های محدوده در حدود 21/24 هکتار می باشد.
رشد بی رویه شهری در این محدوده از اوائل دهه 1360 آغاز شد. می توان برخی دالیل آن را رشد جمعیت و نیاز به اشغال 
اراضی بیشتر جهت اسکان جمعیت در حال افزایش دانست که تشدید مشکالت زیست محیطی و نابودی فضاهای طبیعی 

.)Irani Behbahani et al., 2002, p. 46( را به دنبال داشته است
پس از تصویب طرح جامع ساماندهی 1370 تهران، برخی روستاها وارد حریم شهر شده و به یک محله شهری تبدیل 
با  را  نواحی  این  تهران،  توسعه کالن شهر  قرار گرفتن در حاشیه  و  این روستاها  شدند. وجود ساختار فضایی شکننده 
اقتصادی و کالبدی و دگردیسی هویتی و افت کیفیت فضایی روبه رو کرده است.  مشکالت به نسبت شدید اجتماعی، 
فرحزاد به عنوان یکي از این روستاها، همراه با توسعه پرشتاب تهران، امروزه از جمله محالتي است که با وجود قابلیت هاي 

مختلف، با نابرابري فضایي و انواع مشکالت روبه رو است.
بخشی از فرحزاد که به عنوان بافت فرسوده تشخیص داده شده، 2 محدوده اصلی دارد. اول، محدوده روستای قدیم فرحزاد 
 Saravand( و دوم، توسعه حاشیه نشینی شمال بخش روستایی که از سکونتگاه های غیر رسمی و مسأله دار تهران می باشد

.)Consultant Engineers, 2005, p. 156
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شکل 1: قدمت ابنیه در محدوده

4. یافته ها و بحث

1-4- نقطه نظرات متخصصین
پس از جمع بندی آراء متخصصین شرکت کننده در دلفی، مهم ترین نقطه نظرات آن ها در جدول 3 آورده شده است. در 

جمع آوری این نظرات مشکالت اصلی بافت فرسوده فرحزاد نیز مد نظر بوده است.

جدول 3: مهم ترین نکات و موضوعات مورد اشاره متخصصین مرتبط با رشد هوشمند در بافت های فرسوده

موضوعات

توانمند سازی محله و برابری حفظ فضاهای باز موجودایجاد محالت قابل پیاده روی
اجتماعی

توسعه اقتصادی و ایجاد شغل در طراحی ساختمان های متراکماختالط کاربری ها
محدوده

توسعه متناسب با فرهنگ جامعه ساماندهی کالبد واحد همسایگیتوجه به مقیاس عملکرد کاربری ها
طراحی مناسب خیابان، معابر و 

باال بردن تعلق خاطر ساکنین توجه به بافت شهر در توسعه های آتیپیاده رو ها 

بهبود و اصالح زیرساخت های موجودنزدیکی محل کار و زندگیطراحی فضاهای عمومی متنوع
افزایش سرزندگی و ایمنی فضاهای 

عمومی
ایجاد و افزایش گونه های مختلف 

افزایش دسترسی و خوانایی محلهمسکن

حفظ مناطق حساس زیست محیطیآرام سازی محالت از حضور خودروتوسعه درون زای جوامع موجود
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تشویق همکاری ذی نفعان در 
تصمیم گیری های توسعه

ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی 
مناسب و متنوع و دسترسی آسان 

به آن

مشارکت عمومی و خصوصی )ادغام 
دولت و توسعه دهندگان خصوصی(

ایجاد خدمات عمومی خوب در محله 
مانند مدارس و پارک ها

مشارکت دادن ساکنین در طراحی 
و اجرا

اتصال مسکن ارزان قیمت به سیستم 
حمل و نقل مقرون به صرفه

بهبود سالمت جسمی و روانی 
ساکنین با ارتباط با طبیعت 

ساخت شیوه های توسعه قابل 
ایجاد جوامع متمایز با حس تعلق قویپیش بینی و عادالنه

پس از جمع بندی موضوعات به دست آمده از مبانی نظری و مورد اشاره متخصصین )جداول 1 و 3( و بررسی هم پوشانی های 
موجود، موارد ذکر شده در شکل 2 جهت بررسی و پیمایش میدانی و پرسش از مردم به دست آمده است. این موارد در 

قالب 6 مؤلفه و 19 شاخص تنظیم شده اند.

شکل 2: معیار های منتخب از رشد هوشمند برای ارزیابی در بافت فرسوده

2-4- تحلیل وضع موجود بر اساس نظرات ساکنان 
آن چه مردم با تمام وجود از محیط خود درک می نمایند، چنانچه به درستی برداشت شود، اطالعات ارزشمندی را در 
اختیار ما قرار می دهد که می تواند مبنای تصمیم گیری ها و ارائه راهکار ها قرار گیرد. با دسته بندی مؤلفه های به دست آمده 
از مبانی نظری و مورد اشاره متخصصین در شش دسته عملکردی، کالبدی، زیست محیطی، ادراکی، اقتصادی و اجتماعی، 
این مؤلفه ها و زیر مجموعه های آن ها در بافت مورد بررسی قرار گرفتند. برای استخراج  اطالعات جمع آوری شده در قالب 
پرسشنامه ها از روش های آماری بهره گرفته شد و همبستگی مؤلفه های استخراج شده با یکدیگر و با کیفیت محیطی 

سنجیده شده که شرح آن در جدول 4 قرار گرفته است.

جدول 4: نتایج آزمون همبستگی مؤلفه های رشد هوشمند در سنجش کیفیت محیط

بررسی همبستگی  ها 
)ضریب همبستگی اسپیرمن(

کیفیت 
محیط

مؤلفه 
عملکردی

مؤلفه 
کالبدی

مؤلفه زیست 
محیطی

مؤلفه 
ادراکی

مؤلفه 
اقتصادی

مؤلفه 
اجتماعی

1/0000/8570/8190/5650/7100/7190/802کیفیت محیط
0/4211/0000/6080/4910/4890/6390/589مؤلفه عملکردی
0/5790/6081/0000/5260/5200/6090/630مؤلفه کالبدی

0/4950/4910/5261/0000/2720/6220/434مؤلفه زیست محیطی
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0/2860/4890/5200/2721/0000/4730/518مؤلفه ادراکی
0/5610/6390/6090/6220/4731/0000/531مؤلفه اقتصادی
0/4030/5890/6300/4340/5180/5311/000مؤلفه اجتماعی

همبستگی  با ضریب  اقتصادی  مؤلفه  همبستگی 0/579،  با ضریب  کالبدی  مؤلفه های  آمده،  به دست  نتایج  بررسی  در 
0/561و مؤلفه زیست محیطی با ضریب همبستگی 0/495 بیشترین میزان همبستگی را  با کیفیت محیطی دارند و پس 
از آن ها به ترتیب مؤلفه های عملکردی، اجتماعی و ادراکی به ترتیب با ضرایب 0/421، 0/403، 0/286 در رده های بعدی 

قرار می گیرند.
نتایج همبستگی میان مؤلفه ها نیز به شرح زیر است:

- مؤلفه عملکردی بیشترین همبستگی را با مؤلفه اقتصادی دارد.
-  مؤلفه کالبدی بیشترین همبستگی را با مؤلفه اجتماعی دارد.

- مؤلفه زیست محیطی بیشترین همبستگی را با مؤلفه اقتصادی دارد. 
- مؤلفه ادراکی بیشترین همبستگی را با مؤلفه کالبدی دارد.

- مؤلفه اقتصادی بیشترین همبستگی را با مؤلفه عملکردی دارد.
- مؤلفه اجتماعی بیشترین همبستگی را با مؤلفه کالبدی دارد.

در ادامه شاخص های هر یک از مؤلفه ها با کیفیت محیط تحت آزمون همبستگی قرار گرفتند تا ریز عوامل مؤثر و همبسته 
با کیفیت محیط مشخص شود. این ضرایب به طور تقریبی میزان اهمیت هر یک از زیرعوامل مذکور را در ارتباط با کیفیت 

محیط نمایش می دهند.

جدول 5: بررسی میزان همبستگی زیر مؤلفه ها با کیفیت محیطی

ضریب همبستگی زیر مؤلفه های کالبدی ضریب همبستگی زیر مؤلفه های عملکردی
0/640
0/626
0/611
0/610

حفاظت از ساختمان با ارزش
منظر خصوصی خیابان

دسترسی
منظر عمومی خیابان

0/729
0/685
0/681
0/660

دسترسی پیاده
حمل و نقل عمومی
گوناگونی کاربری
مقیاس عملکردی

ضریب همبستگی زیر مؤلفه های زیست محیطی، 
اقتصادی و اجتماعی ضریب همبستگی زیر مؤلفه های ادراکی:

0/701
0/565
0/590

وضعیت اقتصادی
پوشش گیاهی

مشارکت مردمی

0/679
0/633

خوانایی
ایمنی

با دسترسی پیاده می توان گفت، به دلیل رشد شهر و وارد شدن روستای  ارتباط  در میان زیر مؤلفه های عملکردی در 
فرحزاد به محدوده شهری بدون طرح و برنامه از قبل تعیین شده، بسیاری از معابر که به راحتی پاسخگوی کاربران خود 
بودند اکنون جواب گوی نیاز ها نیستند و با هجوم اتومبیل ها، مهم ترین موضوع در این رابطه نبود پیاده رو در تمامی معابر 
این محدوده می باشد. کیفیت حمل و نقل عمومی بر اساس برداشت های میدانی انجام شده ضعیف گزارش می شود، اتوبوس 
به داخل بافت خدمات رسانی نمی کند، این در حالی است که بیش از نیمی از ساکنین )50/66 درصد( اتوبوس را اولویت 
اول خود برای رفت و آمد مطرح می کنند. گوناگونی کاربری محدوده مورد مطالعه نسبت به دیگر محله ها تنوع بسیار کمی 
دارد و بسیاری از کاربری های اصلی مورد نیاز ساکنین تأمین نمی شود. در ارتباط با مقیاس عملکرد کاربری های موجود 
نیز، کاربری ها در محله تنها در مقیاس محلی خود فعالیت می کنند و تنها کاربری های پذیرایی و باغچه رستوران های 

موجود در بخش جنوبی محدوده دارای مقیاس فرا منطقه و حتی شهری است.
در میان زیر مؤلفه های کالبدی، تنها ساختمان با ارزش موجود در این محدوده، امام زاده ابوطالب است که بر اساس موقعیت 
خود تا حدودی مورد توجه بوده و بهسازی شده است. 86/7 درصد از مردم منظر خصوصی خیابان و یا به تعبیر دیگر 
جداره خیابان ها و ساختمان های خصوصی را به دلیل فرسودگی کالبدی نا مطلوب ارزیابی نمودند. مطابق با نظرات مردم 
)حدود 87 درصد( کیفیت دسترسی را با معیار ارزشی خیلی کم مطرح کردند. خیابان ها در این محدوده نه برای سواره 

و نه پیاده طراحی نشده اند.
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در میان زیر مؤلفه های ادراکی، به دلیل دسترسی و نفوذ پذیری کم بافت، خوانایی آن نیز تا حد قابل توجهی پایین ارزیابی 
می شود. در مورد زیر مؤلفه ایمنی نیز به دلیل نبود پیاده رو در خیابان ها، عابران از میان اتومبیل ها عبور می کنند و این 

یعنی ایمن نبودن معابر موجود.
در میان زیر مؤلفه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، وضعیت کسب و کار و به طبع آن وضعیت اقتصادی محله 
بد و نامناسب توصیف می شود. 89/3 درصد مردم وضع اقتصادی محله خود را نامساعد می دانند. البته این موضوعی است 
که از بافت های فرسوده می توان انتظار داشت. به دلیل ماهیت روستایی محدوده و وجود باغات متعدد، پوشش گیاهی 
البته گستره فضای سبز در آن تنها محدود به باغات می شود و در معابر  این محله از کیفیت مطلوبی برخوردار است. 
پوشش گیاهی مناسبی وجود ندارد. در بحث آلودگی، انواع آلودگی های ناشی از زباله و فاضالب منجر به کاهش کیفیت 
محیطی شده است. آلودگی صوتی نیز به دلیل تردد خودرو های سنگین در مسیر اصلی وجود دارد. نبود حس تعلق عامل 
مهمی برای کاهش انگیزه های مردمی برای مشارکت در امور محله می باشد. از طرفی به دلیل ضعف مالی ساکنین تمایلی 
به مشارکت در پروژه های نوسازی ندارند. 74/7 مردم تمایل بسیار کمی برای مشارکت در امور مربوط به محله را اعالم 

نمودند.

نتیجه گیری
همان طور که در ابتدای پژوهش مطرح شد، هدف این مقاله بررسی میزان اهمیت معیار های مختلف رشد هوشمند در 
نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده محله فرحزاد تهران می باشد. مشخصه اصلی رشد هوشمند به رسمیت شناختن 
ارتباط میان توسعه و کیفیت زندگی است. می توان گفت، توسعه محله های فرسوده بر اساس راهکارهای رشد هوشمند 
با هدف ارتقاء کیفیت محیطی قابل سازماندهی می باشد. بر این اساس و با توجه به یافته های مقاله نتایج زیر قابل ارائه 

می باشند:
• در پیمایش صورت گرفته، مشکالت کالبدی، عملکردی و زیست محیطی از بارز ترین مسائل موجود بودند. مسائلی 
نظیر عرض کم معابر، نبود پیاده رو در تمام محدوده، آلودگی های زیست محیطی، ریز دانگی قطعات، عدم وجود مبلمان 
شهری کارآمد، نبود فضاهای باز عمومی مناسب، عدم دسترسی به خدمات شهری مناسب، توزیع نا مناسب خدمات 
و غیره، بخشی از مشکالتی بود که موجب شده تا ساکنین اصلی تمایل به ترک محل را داشته باشند و دیگر تعلق 

خاطری به محله خود نداشته باشند. 
• بر اساس نتایج نظر سنجی، مؤلفه های کالبدی، اقتصادی، زیست محیطی، عملکردی، اجتماعی و ادراکی به ترتیب 
دارای بیشترین همبستگی با کیفیت محیط هستند. از سوی دیگر مطالعات مبتنی بر استنتاج منطقی و بررسی های 

میدانی نیز مؤید این امر است که وضعیت کالبدی موجود در افت کیفیت محیطی بافت تأثیر جدی داشته است. 
"تقویت  تاریخی محدوده"،  ارزش و  با  از ساختمان های  "حفاظت  پیاده"،  "تقویت دسترسی  به مؤلفه های  • توجه 
خوانایی" و "توجه به وضعیت و معیشت اقتصادی ساکنان" با بیشترین ضریب همبستگی، در طرح نوسازی بافت 

فرسوده محله فرحزاد مبتنی بر اصول رشد هوشمند مؤثر خواهد بود.
همچنین پیشنهاد می شود تا راهبردهای زیر در توسعه و ساماندهی محله فرحزاد در ارتباط با یافته های مقاله مورد توجه 

قرار گیرند:
- ایجاد یکپارچگی و انسجام کالبدی- فضایی محدوده 

- حمایت از اقتصاد محلی و تقویت زیرساخت های مورد نیاز 
- پاکیزگی و حفظ باغات محله 

- آرام سازی و پیاده مدار نمودن مسیرهای اصلی محله
- ایجاد یکپارچگی و انسجام در بافت و ساخت کلی کالبدی- فضایی محدوده 

- ساماندهی و بهبود وضعیت ابنیه موجود در بافت
- ارتقاء کیفیت های ادراکی مبادی ورود محله و تقویت نشانه ها در طول مسیر 

- در نظر گرفتن سطوح مناسب برای جبران کمبود کاربری های خدمات محله ای با هدف خلق محله پویا، فعال و سرزنده
- ساماندهی وضعیت حمل و نقل عمومی

- بهبود و اصالح سیستم جمع آوری فاضالب و آب هاي سطحی و سیستم جمع آوری زباله
- تجهیز و تقویت عرصه های تفریح و خدماتی محدوده و افزایش امکان تماس  های اجتماعی در سطح محله
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