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و پروژه ) ایران( یام تهرانشهري بلوك خ يي فرسودهبافت هابازآفرینی  مقایسه و تطبیق 

  )بریتانیا( 11لیورپول

  

  20/04/92  :مقاله نهایی تاریخ پذیرش             28/04/91:  تاریخ دریافت مقاله
   

   )تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات استادیار گروه شهرسازي( علیرضا عندلیب

  )گروه معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك کارشناسی ارشد طراحی شهري و مدرس( *اشکان بیات

   )دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي( لیال رسولی 

  

  :چکیده

زمینه هاي علمی، فلسفی و هنري همراه است،  يهمیالدي با بازنگري در هم 1990دهه 

جزیی نسبت به  سبت به دهه هاي پیش که نگاه به همین علت نگاه نوسازي و مرمت شهري ن

هاي ل مرمت شهري داشته اند، تغییر کرده و با در نظر گرفتن گذشته و هویت تاریخی دورهمسائ

بر . متفاوت، هویت جدید متناسب با شرایط زندگی امروز را در دستور کار خود قرار داده است

ي بافت هاهومی که بهبود و توان بخشی ، مفمی کنداین اساس مرمت شهري مفهومی جامع پیدا 

و چارچوبی نو  می دهدفرهنگی را مدنظر قرار -کهن، در تمام ابعاد اقتصادي، کالبدي، اجتماعی

تطبیقی بازآفرینی بافت  يهاین پژوهش به مقایس. کند در فرآیند دگرگونی شهري تدارك می

و نمونه در بافت مرکزي شهري قرار د پرداخته است، چرا که هر بریتانیا 1خیام تهران و لیورپول

در  1برنامه بازآفرینی پروژه لیورپول. می باشدداشته و بافت پیرامونشان هویتمند و واجد ارزش 

طرح توسعه  به عنوان  بهترین برنامه و طرح بازآفرینی اروپا شناخته شده است و 2008سال 

ینی شهرداري تهران پس از پیروزي ین برنامه و طرح بازآفربزرگ ترمجدد بلوك خیام تهران نیز 

هدف از این مقایسه، بررسی اهداف و اقدامات در دو برنامه، . شود انقالب ایران محسوب می

، عدم تحقق پذیري اهداف از پیش تعیین شده در بازآفرینی خیام و در 1دالیل موفقیت لیورپول

نتیجه . شده بافت خیام استنهایت، ارائه راهکارهایی براي تحقق پذیري اهداف از پیش تعیین 

هاي کوتاه مدت و مقطعی، بدون برنامه ریزي منسجم و از پیش تنظیم  اینکه اتخاذ سیاست

مردم از ابتداي طرح تا پایان و در نظر نگرفتن هویت تاریخی و موقعیت بافت  عدم مشارکت شده،

تحلیلی -وصیفیروش تحقیق ت. خیام باعث شکست و عدم موفقیت در بازآفرینی خیام شده است

                                                
1 Liverpool- one                        

 ashkan_bayat2001@ymail.com :نویسنده رابط *
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و مقایسه اي و روش گردآوري اطالعات در این پژوهش اسنادي، کتابخانه اي و مشاهده میدانی 

  .باشد می

  

   :کلیديه هاي واژ

، هویت بریتانیامرمت شهري، بازآفرینی شهري، بلوك شهري خیام تهران، پروژه لیورپول 

  تاریخی
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   :مقدمه

پیکره شهرها تحمیل کرد، این تغییرات همراه با انقالب صنعتی تغییرات بسیار زیادي، بر 

نتیجه این . غلبه تفکر مدرنیستی، باعث کنار گذاشتن و بی توجهی به مظاهر سنتی شهرها شد

محله هاي مرکزي شهرها  که به نوعی هویت و شناسنامه شهرها به  و تفکر رها کردن بافت

دهاي مختلف و متفاوتی براي بهبود و از نیمه دوم قرن بیستم رویکر. حساب می آیند، بوده است

رویکرد  1950دهه (به وضعیت شهرها و محله ها در دستور کار قرار گرفت  سامان دهی

 2000بازآفرینی و  1990تجدید حیات،  1980نوسازي،  1970باززنده سازي،  1960بازسازي،

 يهدر ادام. می باشد ها ، نگاهی اجمالی به این رویکردها، گواه بر سیر تکاملی آن)نوزایی شهري

 يهگذاري تحت عنوان نظریتأثیرآغاز گردیده بود، مقوله جدید و  1960تحوالتی که از دهه 

توان گفت که  با توحه به تعریف بازآفرینی می. بازآفرینی به عرصه اقدامات شهري وارد گردید

ه را دارند و هاي موجود در مناطق فرسود هاي بازآفرینی سعی در استفاده از پتانسیل طرح

ین بودجه، حیات کم تربنابراین سعی دارند با بهره گیري از مشارکت گسترده عمومی با صرف 

رویکرد حاکم در مقایسه تطبیقی موجود در . اجتماعی و رونق اقتصادي را به بافت بازگردانند

در بررسی اهداف و اقدامات هدف اصلی تحقیق پژوهش حاضر نیز بر اساس بازآفرینی شهري و 

، عدم تحقق 1، دالیل موفقیت پروژه لیورپول1دو برنامه بازآفرینی بلوك خیام و پروژه لیورپول 

پذیري اهداف از پیش تعیین شده در بازآفرینی بلوك خیام و در نهایت، ارائه راهکارهایی براي 

 می گرددیق سعی در طول تحق. می باشدتحقق پذیري اهداف از پیش تعیین شده بلوك خیام 

چرا طرح بازآفرینی خیام به اهداف مورد نظر از پیش تعیین شده دست  :دو سوال شامل به

، در اجراي طرح خیام بهره برد، 1نیافته است و چگونه میتوان از عوامل موفقیت طرح لیورپول 

رسد در طرح  نظر میه ب: این اساس فرضیات تحقیق شامل موارد ذیل است پاسخ داده شود و بر

ین عوامل بازآفرینی توجه مهم ترعنوان یکی از ه کت مردمی و بخش خصوصی بخیام به مشار

طرح و استخراج زمینه هاي مشترك،  2رسد میتوان با مقایسه تطبیقی  نظر میه نشده است و ب

  .از برخی اقدامات مورد استفاده در طرح لیورپول، در طرح خیام بهره برد
  

؛ بر می باشدتحلیلی و تطبیقی  -یتوصیف رروش تحقیق پژوهش حاض: روش تحقیق- 1

مطالعه کتابخانه اي، اسناد و مشاهدات میدانی سعی گردیده با  اساس داده و اطالعات حاصل از

تحلیلی و تطبیقی داده ها و اطالعات گرداوري شده، بررسی و تحلیل -استفاده از روش توصیفی

  . گردد
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در بخش اول . می باشد بخش مبانی نظري این پژوهش مبتنی بر دو :مبانی نظري-2

ي فرسوده شهري، انواع بافت هاگذار بر تأثیري فرسوده، عوامل و زمینه هاي بافت هاتعاریفی از 

ي فرسوده شهري و در بخش بافت هاي فرسوده و معیارهاي تبیین فرآیند فرسودگی بافت ها

نی و اصول دوم تاریخچه بازآفرینی شهري، معرفی واژه بازآفرینی، تعاریف مختلف بازآفری

  .می شودبازآفرینی شهري  بیان 

  

  :بافت فرسوده -2-1

   :تعریف بافت فرسوده -2-1-1

 سازمانی، بی باعث که است شهري بافت به مربوط مسائل ترین مهم از یکی فرسودگی

شورایعالی شهرسازي و معماري طبق تعریف  .می شود آن قوارگی بی و تناسب تعادل، عدم عدم

 قانونی ودهدـمح از اییـههـعرص به يشهر دهفرسو، بافت 11/2/1388 رخایران در مصوبه مو

 يهرـش تدماـخ از دنوـنب رداربرخو ي،کالبد گیدوـفرس لـلید هـب که می شود قطالا شهرها

 لیلدبه ها بافت ینا. نددار لیزنادي اـقتصا و یـمحیط ،انیـمک ارزش و دـنا هشد پذیر یبـسآ

 يشهر دهفرسو بافت، تیرعبا به. ندارند ديخو به دخو زينوسا نکام، انهان آاـمالکو نساکنا فقر

 :باشد را دارا ایرز مشخصه سه از کهیکی دشو می قطالاقانونی شهرها  ودهمحد از عرصههایی به

 ؛باشد دهفرسو اروناپایدآن  هبنیا دصدر 50 از یشهبــک اییهكبلو -  

 ؛باشد ترم 6 از کم تر آن معابر صددر 50 از کهبیشهایی بلوك -  

شوراي عالی (باشد  مترمربع200 از کم تر آن بنیها صددر 50 از کهبیش هایی بلوك -  

  ).11:1384شهرسازي ومعماري،

تعاریف دیگري از بافت فرسوده وجود دارد که تعدادي از آن تعاریف در جدول ذیل ارائه 

  : )1جدول شماره (شده است

  تعاریف بافت فرسوده - 1جدول 

  تعاریف  نام 

  ردستزب

  حاتمی نژاد و شماعی

فرسودگی عبارت است از خارج شدن اجزاي کالبدي شهر از شکل اصلی و حرکت به 

و حاتمی نژاد و  13: 1384زبردست، (عملکردي شهر –سوي نابودي کالبدي

  ).12: 1383شماعی،

فرسودگی بافت شهري فرآیندي است که طی آن کالبد و فعالیت و در مجموع فضاي   امین زاده

ري دچار دگرگونی، بی سازمانی، بی تعادلی، بی تناسبی، بی قوارگی و در نهایت  شه
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  ).32: 1385امین زاده، ( می شودعامل زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهري 

هاي شهروندي در آن کاهش یافته و ساکنان آن از  بافت فرسوده بافتی است که ارزش  شماعی

ها  یمنی خاطر نداشته و نیازهاي اساسی آنشرایط زندگی در محل خود رضایت و ا

  ).20:13840شماعی،(برآورده نمی شود 

که به دلیل  می شودبافت فرسوده شهري به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق   سرور 

فرسودگی کالبدي و برخوردار نبودن از خدمات شهري آسیب پذیر شده و ارزش مکانی، 

   ). 1390سرور،(ندمحیطی و اقتصادي نازلی دار

  )نگارندگان: نبعم(

که کارایی الزم را نداشته، قادر  می شودمجموع بافت فرسوده به نقاطی از شهر اطالق  در

ي بافت هانیازهاي ساکنین خود نیستند و ساختار نامناسب و ناهمگنی نسبت به سایر  تأمینبه 

ونت در این مناطق نداشته و تمایلی به سک بافت هابر این اساس ساکنان این  .شهري دارند

  .ندمی گیرتصمیم به مهاجرت و اسکان در دیگر نقاط شهري 

  

  : ي فرسوده شهريبافت هاگذاربر  تأثیرو زمینه هاي  عوامل -2-1-2

 اجتماعی، عوامل و زمینه هاي سیاسی،- مالی ب -عوامل و زمینه هاي اقتصادي-الف

عوامل -وامل و زمینه هاي محیط زیستی  وع-فنی د عوامل و زمینه هاي کالبدي و-فرهنگی  ج

 ساختاري و اجرایی زمینه هاي مدیریتی، عوامل و- هاي سیاسی، قانونی وحقوقی هوزمینه

             ).   1389عندلیب،(

                                                              

  :ي فرسوده شهريبافت هاانواع  -2-1-3

              ي شهري فاقد میراث فرهنگی  بافت ها- راي میراث شهري بهاي دا بافت- الف 

                                                                                                  ).61-62: 1386حبیبی و دیگران،(هاي غیر رسمی  ي حاشیه اي یا سکونتگاهبافت ها -ج

یا ” بیمار”ز شهر در هر جامعه وجود دارد، بعضی فضاها به عنوان براساس تصویري که ا

می موجودي که تعادل زیستی خود را از دست داده است، به دست مرمت کنندگان شهر سپرده 

در چنین شرایطی تشخیص آنچه باید در یک شهر و یا در یک محله انجام داد، مساله اي . شود

ین اهداف تدوین مهم تر). 1374فالمکی،( می کندیدا است که به تفسیر و تعریف شهر بستگی پ

ي فرسوده و ناکارآمد شهري شامل استفاده بهتر و بافت هاسازماندهی، نوسازي  يهیافته در حوز

فضاي باز در جهت بهبود محیط زیست، رفع  تأمیناز سطح زمین براي اسکان جمعیت،  بیش تر
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فرسوده و محدوده اطراف و ارتقا الگوي  بهبود ساختار حمل و نقل بافت نیازهاي خدماتی،

).                                                                                                    48-54:1379شوراي عالی شهرسازي و معماري،( می باشدسکونت و مسکن 

مد شهري و مولفه هاي ي فرسوده و ناکارآبافت هاشاید در نگاه نخست، تنوع و تعداد 

 هاي مذکور به مثابه مانعی بر سر راه ه گوناگون و موثر بر فرآیند تصمیم سازي در محدود

ي مذکور این مساله بافت هاهاي هریک از  اما با توجه به ویژگی جلوه گر شود، سامان دهی

اهد بود هاي مورد نظر خو تضمین کننده برجستگی، منحصر به فرد بودن سیماي شهر و فعالیت

بنابراین شاید بتوان بهبود کیفیت زندگی . که از ارکان هر شهر زنده، پویا و با ارزش است

ین پتانسیل تغییر و مهم ترهاي فرسوده و ناکارآمد را  ي منظر شهري بافتتقاشهروندان و ار

شیوه  آنجایی که و ازدرونزا و رویکرد بازآفرینی دانست مداخله در شهرهاي ایران با هدف توسعه 

فرهنگی و  - هاي اجتماعی بنا، ارزش ي فرسوده مورد اقدام از لحاظ کالبدبافت هامواجهه با 

هاي مناسب و تعامل با  طرح تواند یکسان باشد، از این رو الزم است با برنامه ها و نمی اقتصادي

آن هاي مختص به  حل ي مورد مطالعه، راهبافت هانفوذ براي هریک از  نفع و ذي گروهاي ذي

  .تهیه و تدوین گردد

 

  :بازآفرینی شهري -2-2

   :تاریخچه بازآفرینی شهري -2-2-1

به . و هنري همراه است ري در همه زمینه هاي علمی، فلسفیمیالدي با بازنگ 1990دهه 

همین سبب نگاه به نوسازي و مرمت شهري نیز با بازنگري در مورد آنچه در دهه هاي پیش رخ 

مداخله ناشی از این نگاه با در نظر داشتن گذشته و با لحاظ کردن . دمی گردداده است همراه 

هویت تاریخی دوره هاي متفاوت، تولید هویتی جدید متناسب با شرایط زندگی امروزي را در 

مفهوم مرکزي مرمت شهري در این دوره، معاصرسازي شهر یا . دستور کار خود قرار داده است

بر این اساس مرمت . می کندفرآیند دگرگونی شهري تدارك بازآفرینی شهري، چارجویی نو در 

ي کهن، در همه بافت هامفهومی که بهبود و توان بخشی . می کندشهري مفهومی جامع پیدا 

 ).1384 ،حبیبی( می دهدفرهنگی را مدنظر  قرار -ابعاد اقتصادي، کالبدي، اجتماعی

ه اي که با نگاه به گذشته و ، مرمت شهري نوعی رویکرد مداخل1990به بیانی دیگر دهه 

هاي تاریخی دوره هاي مختلف، به خلق هویت جدید متناسب باشرایط  بدون پاکسازي هویت

  ).18:1386 حاجی پور،(پردازد را در دستور کار خود قرار داد  زندگی مردمان حاضر می
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 مرمت شهري در این تفکر به درك این واقعیت نایل شده است که نوسازي و مرمت صرفا

اجتماعی و -مرمت فرهنگی بایدکالبدي، پاسخگوي حل بحران شهري نیست و به طور توامان 

به تعبیر دیگري همان گونه که مرمت شهري از مداخله . اقتصادي را نیز در دستور کار قرار داد

اجتماعی -به مداخله در ساخت فرهنگی بایدآغاز شده است،  فضایی شهر- در ساخت کالبدي

  ).2جدول شماره (. جامدجامعه نیز بیان

  

  سیر تکامل مرمت شهري  -2جدول شماره 

نوع سیاست 

  هر دوره

 1950دهه 

  بازسازي

           1960دهه 

  باز زنده سازي

 1970دهه  

  نوسازي

   1980دهه 

  تجدید حیات

1990      

  بازآفرینی

راهبرد اصلی 

  و جهت گیري

بازسازي و  -

گسترش مناطق 

قدیمی تر 

شهرها و 

اغلب  شهرکها

بر اساس طرح 

  جامع

تداوم راهبرد  -

  ،1950دهه 

رشد  حومه اي  -

  و  حاشیه نشینی

برخی تالشها   -

اولیه در 

  توانمندسازي

تمرکز برروي  -

نوسازي در جاي 

اولیه خود و 

طرحهاي واحد 

  همسایگی،

کماکان توسعه  -

  در حاشیه شهر

طرحهاي  -

توسعه بزرگ 

  براي توسعه

توسعه مجدد   -

ن پروژه کال

  مقیاس

حرکت به  -

سوي شکل 

جامعه تري از 

  سیاست گذاري

اعمال تمرکز   -

بر روي راه 

حلهاي یکپارچه 

  سیاست گذاري

دست 

انداردکان 

بانفوذ و  

گروههاي 

  ذینفع

دولت ملی، 

محلی 

پیمانکاران و 

توسعه 

دهندگان 

خصوصی زمین 

  و ملک

حرکت به سوي 

 بیش ترتوازن 

میان بخش 

عمومی و 

  خصوصی

سرمایه  افزایش

گذاري بخش 

خصوصی و تمرکز 

زادایی با واگذاري 

به  بیش ترقدرت 

  دولت محلی

بر   تأکید

بخش خصوصی 

و کارگزاران 

خاص، افزایش 

  شراکت

شراکت  به 

عنوان  رویکرد 

  غالب

سطح فضایی 

  فعالیت

بر  تأکید

سطوح محلی و 

قطعات معین 

  زمین

ظهور سطح 

  منطقه اي  فعالیت

سطوح محلی و 

در منطقه اي 

ابتداي امر،  بعدها 

  محلی بشر تأکید

در اوایل دهه 

تمرکز بر قطعات 

معین ، بعدها 

بر سطح  تأکید

  محلی

معرفی مجدد 

دورنماي 

راهبردي افزایش 

  فعالیت منطقه اي

کانون 

  اقتصادي

سرمایه 

گذاري بخش 

عمومی با 

مداخله نسبی 

  بخش خصوصی

ادامه روند دهه 

با افزایش  1950

اثر سرمایه گذاري 

  بخش خصوصی

محدودیت منابع 

بخش عمومی و 

رشد           

سرمایه گذاري 

  بخش خصوصی

تسلط بخش 

خصوصی با 

گزینش  تأمین

بودجه از سوي 

  عمومیبخش 

 بیش ترتوازن 

میان بودجه 

بخش عمومی با 

بخش خصوصی و 

  داوطلب
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محتواي 

  اجتماعی

بهبود 

معیارهاي 

زندگی و ساخت 

  مسکن

بهبود اجتماعی 

  و رفاه

م     اقدا

اجتماعی مدار و 

  بیش تراختیار 

گروههاي 

اجتماعی خود 

یار با حمایت 

بسیار گزینشی 

  دولت

بر نقش  تأکید

گروههاي 

  اجتماعی

 تأکید

  فیزیکی

جایگزینی 

نواحی درونی و 

توسعه حاشیه 

  اي

تداوم برخی 

رویکردها دهه 

موازي با  1950

توانمندسازي  

  نواحی

نوسازي گسترده 

در مناطق شهري 

  ی ترقدیم

طرحهاي 

بزرگ، جایگزین 

  توسعه جدید

میانه رو تر از 

، توجه 1980دهه 

به میراث و 

نگاهداشت 

  تاریخی

رویکرد 

  محیطی

منظرسازي و 

تا حدودي 

گسترش فضاي 

  سبز

همسازي   بهسازي

محیطی همراه با 

  برخی ابتکارات

افزایش توجه به 

رویکرد    

گسترده تر 

  نسبت به محیط

معرفی ایده 

از گسترده تري 

  پایداري محیطی

  )1383صحی زاده و ایزدي ،: منبع(

  

   :تعریف واژه بازآفرینی -2-2-2

تا حدودي به عنوان  Regenerationابتدا واژه » مرمت و حفاظت شهري«در حوزه 

 Donnison and(اي نبودخود واژه تازه رفت و می به کار Renewalمعادلی جدید براي 

Middleton,1987 .(،ژه در مقابل مختصات و تبعات منفی نوسازي شهري،این وا ولی به تدریج 

تولید یا ترمیم طبیعی  به معناي باز بازآفرینی .)Cowan, 2005(بار معنایی مثبتی پیدا کرد

لطفی، ) (3جدول شماره (بخشی از یک تمامیت زنده است که در معرض نابودي قرار گرفته است

1386.(  

  تفکیک معناي لغوي،  معناي مفهومی،  هدف،  اصول و زمان اقدام به 1واژه بازآفرینی -3جدول شماره 

  )Regeneration( بازآفرینی  واژه

  بازآفرینی و معاصر سازي  -  )معادل(معناي لغوي 

  تمدیدسازي و از نو سر برآوردن  -

  نو شدن و به روز شدن -

معناي مفهومی 

  )تعریف(

  قدیم ) البدي و فعالیتیک(هاي  فضایی  خلق فضاي شهري جدید باحفظ ویژگی-

  ارائه شخصیت و هویت متفاوت-

                                                
1
 regeneration 
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  هاي  کهن  فضا      بازآفرینی فضا با ویژگیهاو ارزش -  هدف

  بهسازي، نوسازي و بازسازي  -   

  شخصیت و هویت مستقل یافتن -

در صورتیکه برنامه بازآفرینی شهري در (هاي با ارزش بافت کهن  حفظ ویژگی -  اصول

  ) ریخی اتفاق بیافتدي تابافت هاعرصه 

  خلق فضاهاي جدید متناسب  با نیاز روز  -

  گویی  به نیازهاي معاصر هاي بهتر براي پاسخ بازآفرینی  و تعریف مجدد ارزش -

  مستمر، مقطعی و بلند مدت -  زمان اقدام

  Robert,2000:12): منبع(
  

می آید و  دستبه بازآفرینی از طریق بهبود حیات محیطی، اقتصادي و اجتماعی شهر 

 که زندگی جدیدي به مناطق فرسوده و کهن شهر می کندها را توصیف  طیف وسیعی از فعالیت

ها، تاسیسات شهري و  ها، زیرساخت بخشند و بدین لحاظ باعث تجدید حیات ساختمان می

که پایان عمر  می گرددمجدد ساختارهایی  يهو منجر به توسع می شودمحیط ساخته شده 

  ).Galdini, 2005( ا رسیده استمفیدشان فر

تواند به طرق مختلفی تعریف  کشور می يهمفهوم بازآفرینی شهري، بسته به سطح توسع

وسیله  ه ، که بمی باشد "1بازگشت به شهر"در اقتصادهاي بسیار توسعه یافته، هدف . شود

 اجراي طرح باززنده سازي مرکز شهر، بازگرداندن فعالیت در چهار چوب رقابت سریع جهانی و

 می شودهاي بهبود کیفیت محیط زیست، با دیدي گسترده جهت تمرکز در مرکز شهر انجام 

  ).15:1390دیزجی، (

بازآفرینی شهري در تعریف کلی، پس از اصالحات بسیاري که بر روي فرآیند نوسازي  

در  ،عنوان رویکردي یکپارچه و متضمن مالحظات کالبدي و کارکرديه شهري صورت گرفت، ب

در حالت کلی ).  Landry,1995(چند روایت و رهیافت فرعی مورد توجه و استفاده قرار گرفت

فرهنگی و اقتصادي به تجدید -شرایط محیطی، اجتماعی ،بازآفرینی سعی دارد با بررسی موقعیت

ه هایی بپردازد که به مرور زمان فرسوده شده و کارایی الزم را ندارند، همچنین ب حیات مکان

 هاي محیطیکه احیاي کالبدي و عملکردي توامان به وقوع بپیوندد، باعث افزایش کیفیت نحوي

  . می گردد

  

                                                
1 Return to the city 

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



  88                 23فصل نامه آمایش محیط، شماره 

 

  :صول بازآفرینیا -2-2-3

هاي بازآفرینی شهري در  اجراي موفق طرح مبتنی بر اصولی است کهبازآفرینی شهري  

  : می باشدگروي در نظر گرفتن این اصول 

  هاي بومی و تاریخی و حفاظت بافت تاریخی ثروت هاي فرهنگی، توجه به حفظ ارزش -

  هاي اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شرکت دادن گروه  -

  انتقاد از ساخت و سازهاي داراي یک نوع کاربري به جاي کاربري متعدد -

  انتقاد از درگیري بیش از اندازه و مستقیم دولت در امر توسعه -

  امات کمیتوجه به اقدامات کیفی به موازات اقد -

امکانات اجتماعی و آموزش به  تأمینبر اشتغال، کاهش فقر و افتراق اجتماعی،  تأکید -

  جاي نوسازي صرفا فیزیکی

  توجه به مدیریت در امر حفاظت شهري  -

  موزشی افرادي آها توجه به بستر اجتماعی از طریق تحقق ظرفیت -

 )1383صحی زاده و ایزدي، (بر متغیرهاي گوناگون جهت تحقق توسعه پایدار  تأکید -

  بر نقش جوامع محلی تأکیدمشارکت چند بخشی با  -

هاي سازمانی و فضایی براي بازآفرینی، هم  قبول منحصر به فرد بودن مکان، چارچوب -

  به لحاظ مکانی و هم در طی زمان

قبول این موضوع که برنامه هاي اجرایی باید همسو با شرایط اقتصادي، اجتماعی،  -

  محیطی و مدیریتی جرح و تعدیل یابند زیست

 .)1389پور احمد و دیگران، ( معرفی یک چشم انداز راهبردي دراز مدت

مردم در  بیش تر یی براي مشارکتبر یافتن راهکارها تأکیدین بیش تردر این پژوهش 

افزایش اشتغال و مشارکت هاي فرهنگی و تاریخی، هاي بازآفرینی، همراه با حفظ ارزش طرح

  .می باشدهاي بازآفرینی  بخش خصوصی در طرح بیش ترچه هر
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   :نمونه هاي مورد مطالعه - 3

خیام و پروژه  بلوك شهريبیان شد، بدلیل وجود اشتراك مابین  طور که قبالً همان

واجد ارزش بودن و هویتمند بودن بافت  جمله واقع شدن در بافت مرکزي شهري، از 1لیورپول

معیارهایی که نمونه هاي فوق را . نه هاي مورد بررسی انتخاب گردیده اندعنوان نموه پیرامون، ب

  .می باشنداهداف برنامه ) عرصه رخداد ج) مقیاس، ب) الف: قابل مقایسه میگردانند شامل

  

    :بافت خیام تهران -1- 3

   :ي تاریخیپیشینه و سابقه -1-1- 3

که از فعالیت کوره هاي  ندمی کپیشینه تاریخی زمین، آن را در زمره گودهایی معرفی 

هاي ساخته شده  دست، ابتدا در همان گودها و سپس آلونک آجرپزي پدید آمدند و اقشار تهی

  .این گودها در جنوب غربی تهران صفوي واقع بود. بر روي آن گودها ساکن شدند

 

  :موقعیت قرارگیري و مشخصات محدوده -1-2- 3

هاي خیام،  و حد فاصل خیابان 4ناحیه تهران،  12محدوده، در جنوب غربی منطقه  

از مناطق مهم تهران چه از لحاظ تاریخی،  12منطقه . جعفري، تختی و مختاري قرار دارد

ي مهم را در خود جاي بافت هارود که بسیاري از بناها و  به شمار می... سیاسی، اجتماعی و 

ع بوده است در وضعیت این منطقه که روزگاري محل سکونت اقشار توانمند جام. داده است

برد و رو به فرسودگی نهاده است و از لحاظ کیفیات فضایی  فعلی در شرایط مناسبی به سر نمی

یکپارچه براي احیا و بازآفرینی  هاي منسجم،شدت تقلیل یافته است که لزوم برنامهه و محیطی ب

  ).2و 1تصویر ( نماید چندان می منطقه را دو
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  )1388نوسازان، : منبع(ده پروژه خیام  محدو - 1تصویر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :میزان فرسودگی و ساختار خدمات رسانی -3-1-3

هکتار و سه شرط  593بلوك شهري با مساحتی بالغ بر  575، تعداد 12در منطقه 

 27(بلوك شهري  156ناپایداري، نفوذناپذیري و ریزدانگی وجود داردکه از این میزان تعداد 

در  )هاي منطقه درصد مساحت 23(هکتار  137با مساحتی بالغ بر ) هاي منطقه وكدرصد بل

  .می باشند 4ناحیه 

در بخش هاي شمالی، غربی و جنوبی زمین، محالت عمدتا مسکونی و در بخش شرقی آن 

کمبود شدید خدمات و  .فعالیت هاي تجاري و کارگاهی مرتبط با آهن فروشی استقرار دارند

یکی از . ، فرهنگی، تفریحی، فضاهاي سبز، پذیرایی و بهداشتی مشهود استامکانات آموزشی

با توجه به کمبود  .عوامل محرومیت ساکنان محالت اطرف، کمبود خدمات شهري در آنهاست

 2هاي مربوط به آن در  امکانات و تسهیالت مناسب در محالت همجوار این طرح، نیازمندي

   .مقیاس محله و ناحیه مطرح است
  

  اهداف طرح -3-1-4

 : از جمله اهداف طرح عبارتند از 

 )با کارکرد شبانه روزي(شکل گیري بافت شهري با عملکرد دو گانه مسکونی و خدماتی   -

: منبع(مشخصات مرز محدوده  خیام  - 2تصویر

)1388نوسازان،   
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پایدار  يهمحدوده قابل قبول شهري در جنوب منطقه در راستاي اهداف کالن توسع ایجاد -

 منطقه 

 پیشنهادي ه اصل مجموعکالبدي در حد ف-ایجاد زمینه ارتباط کارکردي -

هاي شهري فرسوده در حال اضمحالل که به سبب نبود فضاهاي  ایجاد پیوند میان بلوك -

  .می باشندجمعی به صورت محدوده هاي منفصل در حال تخریب 

ناحیه اي -و محله اي اي منطقه فرا–اي هاي ایجاد شده در دو رده منطقه مقیاس کاربري -

  .)1388نوسازان، ( قرار دارد

  

  ه شدهطرح ارائ - 1-5- 3

با اتکا به فرصت وجود زمین یکپارچه و وسیع  "طرح مجموعه چند منظوره خیام" 

شهرداري تهران،  12هاي پراولویت منطقه  از طرح خوب،، در موقعیتی بسیار )مترمربع 92860(

  ): 4جدول ( می شودحسوب با کمیت هایی به شرح زیر م

  

  چند منظوره خیاممشخصات کلی طرح  -4جدول شماره 

  

  کاربري

  )مترمربع(مساحت 

  زمین  حیاط  همکف  زیر بنا

    115000  مسکونی

  

315000  

  

  

45000  

  

  

  

  

30000  

  

  

  

9286

0  

  40000  تجاري

  10000  اداري

  25000  رفاهی جنبی

پارکینگ،انبار، 

  تاسیسات

  

  )1388مهندسان مشاور باوند، : نبعم(       

  

وسعت و یکپارچگی                 - 1: هاي زمین این طرح عبارت است از یژگیترین وعمده 

  )3 تصویر شماره( دسترسی مناسب- 2
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  )1388نوسازان، : منبع(سایت پالن محدوده قبل و پس از اجراي طرح  -3تصویر 

  

در این مجموعه دو نوع تفکیک، یکی عمودي و دیگري افقی، کار تقسیم عناصر را به 

اما . ي قرار گرفتن عناصر به روي یکدیگر استتفکیک عمودي، نحوه. مان داده استخوبی سا

و  1نقشه شماره ( می آید به دستي اصلی تفکیک افقی از نفوذ دادن خیابان ها به داخل قطعه

  .)4تصویر شماره 

  

  )1388مهندسین مشاور باوند، : منبع(کاربري جدید محدوده -1نقشه 

  1/10000 :مقیاس
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بناهاي فرهنگی، ورزشی، (عنصرِ فضاي سکونت، کار، فضاي عمومی  4حاضر،  در مجموعه

          پارکینگ، تاسیسات، محوطه هاي سبز، انبارها و (و فضاهاي پشتیبانی ) گذران اوقات فراغت

در مجموعه واحد طراحی شده که هر یک بنا بر طبع و ) هاي ارتباطی عمودي و افقی راه

  ).6و 5تصاویر ( کافی برخوردارندعملکرد خود از استقالل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1388نوسازان، : منبع(نمایی پس از اتمام پروژه   -6تصویر   )1388نوسازان، : منبع(سیلوئت محدوده  - 5تصویر 

  

  
  

  )1388نوسازان، : منبع(کاربري طبقات   - 4تصویر 
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  :فضایی- اثرات کالبدي -1-6- 3

  : کاربري هاي طرح مورد نظر در سه مقیاس فعالیت پیش بینی شده اند 

نفر  4380سکونی این پروژه حدود مجمعیت ساکن در حریم  :مقیاس مجموعه) الف

لذا با توجه به کمبود امکانات . حله را تشکیل خواهد دادممحاسبه شده است که نزدیک به یک 

و تسهیالت مناسب در محالت همجوار این طرح، در برنامه ریزي حریم مسکونی نیازمندي هایی 

  .کودك لحاظ گردیده اندنظیر اجتماعات خصوصی، ورزشی اختصاصی و مهد

جهت تقویت و ارتقاي خدمات محلی موجود پیش بینی می گردند تا : مقیاس محله )ب

  .باعث احیاي فعالیت هاي بافت همجوار شوند

تسهیالت مناسب و رفع محرومیت هاي  تأمینطرح فوق، فرصت   :مقیاس ناحیه) پ

  . وردفراوان در محالت و ناحیه شهري همجوار طرح را فراهم می آ

  : بر این اساس، اثرات فضایی و کالبدي طرح مذکور به قرار ذیل است

خدماتی که در طول شبانه روز -گیري بافت شهري با عملکرد دو گانه مسکونی شکل -

  شاهد حضور مردم خواهد بود، وجهه مناسبی را به محدوده هاي مجاور خواهد بخشید

نطقه در راستاي اهداف کالن توسعه ایجاد یک محدوده قابل قبول شهري در جنوب م -

  پایدار منطقه

کالبدي در حد فاصل مجموعه پیشنهادي در میدان -ایجاد زمینه ارتباط کارکردي -

  هرندي

ایجاد پیوند میان بلوك هاي شهري فرسوده در حال اضمحالل که به سبب نبود  -

  .فضاهاي جمعی به صورت محدوده هاي منفصل در حال تخریب می باشند

  

 1پروژه لیورپول  -2- 3

   :سابقه تاریخی -2-1- 3

که به مرور زمان و  شد میشناخته  )باغ بسیار بزرگ( 1به عنوان بهشتاین محدوده سابقاً 

عنوان زمینی فاقد کاریري در مرکز شهر قرار گرفته ه و ب والت مختلف رو به فرسایش رفتهتح

فضاي شهري مختلط،  مرکب از  املش(مترمربع  170000محدوده بازآفرینی شده بالغ بر . است

                                                
1 Paradise  
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غضنفري، ( می شودمحسوب  ،)کاربري تجاري، مسکونی و تفریحی در شهر لیورپول است 3

  ): 5جدول ( می باشدکمیت هاي کلی پروژه به شرح زیر ). 1389

  

  1مشخصات کلی پرژه لیورپول  -5جدول شماره 

  Liverpool, England, United Kingdom  موقعیت

  2008می  29  ح پروژهتاریخ افتتا

 Grosvenor Groupشركت   سرمایه گذار

  Joanne Jennings, CEO  مدیریت پروژه

  هزار مترمربع 170  کل مساحت

  هزار مترمربع 130  زیربنا

  عدد 3000  پارکینگ

  عدد به عنوان بهترین پروژه بازآفرینی مرکز شهري 26  جوایز کسب شده

  )/http://www.liverpool-one.com: منبع(   

  

   :میزان فرسودگی -2-2- 3

این محدوده در مرکز شهر شامل بخش عظیمی از اراضی فاقد کاربري بود که بعضاً به 

فرسودگی روزافزون این بافت و رها کردن آن چه . گرفت عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می

با توجه به  .بودین شهر عمال به خالی شدن آن منجر گردیده مسؤولوي از سوي مردم و چه از س

اینکه فرسودگی در کالبد و عملگرد توامان رخنه کرده، به فرسودگی کامل بافت انجامیده و 

با نظر به اینکه میزان  .بنابراین تخریب و بازسازي در دستور کار شهرداري قرار گرفته بود

کامل بوده، اقدامات بلند مدت، طرح هاي برنامه ریزانه و تنظیم  فرسودگی بافت از نوع فرسودگی

   .کاربري و تعریف شکل در نحوه استفاده از زمین و ابنیه در دستور کار قرار گرفت
  

  :1اهداف پروژه لیورپول -3-2-3

 ارتقاي کیفیت فضاي شهر و فضاي پیرامونی  -

 توجه به سرمایه گذاري بخش خصوصی  -

 ف مورد نظر در افق بلند مدت رسیدن به اهدا -

 رونق اقتصادي، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ساکنین  -

 هاي سبز  توجه به توسعه  پایدار و تکنولوژي -
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 حفظ هویت کالبدي و جلوگیري از اغتشاش بصري -

  مشارکت مردم از ابتداي طرح -

  ).همان(طراحی با بهره گیري از محیط پیرامون  -

  

   :ه شدهطرح ارائ -3-2-3

که طبق برآوردهاي انجام شده  می باشدهکتار  17طرح نهایی براي محدوده اي با وسعت 

  :می باشدهاي در نظر گرفته شده براي آن به ترتیب ذیل  کاربري

  مترمربع 21500: مترمربع، کاربري تفریحی 154000: کاربري تجاري خرد

   )8و  7و تصاویر  2نقشه ( د واح 300واحد و پارکینگ  600بالغ بر : کاربري مسکونی
  

  
  )BDP.com: منبع( 1پهنه بندي جدید پروژه لیورپول -2نقشه 

  

  1/20000 :مقیاس
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  )www.liverpool.gov.uk : منبع(نمایی از فضاهاي پیش بینی شده در طرح   -  7تصویر

  

(www.liverpool-one.com :منبع(فضاهاي عمومی  پروژه پس از اتمام   -8 تصویر  

  

   :اقتصادي و اجتماعی پروژه  تأثیرات -3-2-4

تأثیر قابل توجهی بر افزایش قدرت اقتصادي در محدوده داشت، به طوري  1پروژه لیورپول

تأکید آن بر مراکز که (که مرکز تجاري شهر که در حال افول و زوال بود پس از اجراي طرح 

          طوري که در ه توانست موجبات رونق مرکز شهر لیورپول را فراهم کند ب) تجاري خرد بود

. پله صعود در مکان پنجم قرار گرفت 10بندي شهرهاي برتر تجاري انگلیس شهر لیورپول با رده

هاي قابل توجهی براي کار و اشتغال و همچنین آموزش و تحصیل فراهم  پروژه همچنین فرصت
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غ بر فرصت شغلی و بعد از اتمام آن بال 3000به طوري که در طول اجراي پروژه نزدیک به . کرد

   .فرصت دائمی شغلی فراهم شد 5000

هاي حرفه اي  توسعه مجدد، تصویر جدیدي از لیورپول خلق کرد بطوري که امروزه گروه

. ملی و بین المللی را جهت برخورداري از آموزه هاي حاصل از این پروژه به خود جذب می کند

        . م شکل گرفته استدر حال حاضر حس اشتیاق و غرور بعد از اجراي پروژه در میان مرد

هاي هیئت داوري حاکی از نظر مردم است که می گویند توسعه مرکز لیورپول آن چیزي  گزارش

 12جلسات ذینفعان پروژه به صورت عمومی و هر . است که ما امروزه به آن افتخار می کنیم

ت با طیف طرح تهیه شده از طریق مشور. هفته یکبار در طول اجراي پروژه برگزار می شد

کارمند دائمی در  2یک مرکز اطالع رسانی با  2004در سال . وسیعی از کاربران تهیه گردید

یعنی سال اتمام پروژه کماکان دایر بود و امکان  2008این دفتر تا سال . محل پروژه تاسیس شد

 جلسات منظمی به منظور اطالع رسانی و ترغیبهمچنین . بازدید از سایت را فراهم مینمود

   .بخش عمومی در خصوص آنچه براي شهرشان در شرف وقوع است، برگزار می نمود

  

  :  کالبدي پروژه-ات فضاییتأثیر -3-2-5

سال کار مداوم اتمام یافت و با ایجاد تأثیرات  9و پس از  2008پروژه در سال 

اسکله  توانست ضمن تلفیق مرکز تجاري و تاریخی شهر با قتصادي،اجتماعی و کالبدي و فضاییا

نقش قابل توجهی در ) البته با غلبه بر کاربري تجاري( و در نظر گرفتن کاربریهاي مختلط

              پروژه مذکور به عنوان یکی از بهترین و . باززنده سازي مرکز شهر لیورپول ایفا نماید

هاي  آموزنده ترین پروژه هاي مرتبط درحوزه بازآفرینی شهري است که توانست علیرغم بحران

هدف توجه به در قسمت کالبدي و فضایی،  .حال حاضر اروپا به بهره برداري برسد اقتصادي

هویت کالبدي شهر و جلوگیري از هرگونه ایجاد اغتشاش سیما و منظر شهري لیورپول و حفظ 

لذا فضاهاي طراحی شده مراکز متعدد تجاري بود که در عین حال سعی شده بود تا از . بود

ه به گونه اي که داراي ساعات کاري خاص بوده و فاقد امکان هاي کنترل شد طراحی محیط

           استفاده از. ساعت از شبانه روز باشند، پرهیز شود گشت و گذار و عبور و مرور در هر

هاي معماري و شهرسازي پایدار در توسعه این محدوده از  هاي سبز و توجه به ویژگیتکنولوژي

طرح هاي معماري چشم اندازهاي گوناگونی را  ژههمچنین در پرو.یی برخوردار بوداهمیت بسزا

فضاي  .قطعه بندي شده در معرض چشمان بیننده قرار می دهدبلوکهاي  علیرغم مقیاس بزرگ 

 ): 6جدول (کالبدي طرح فوق به قرار ذیل است 
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  1فضاي کالبدي پروژه لیورپول  -6جدول 

  هکتار 17  محدوده سایت

  مترمربع 234000  فضاي توسعه یافته

  مترمربع 21500  کاربري تفریحی

  واحد  600بالغ بر   کاربري مسکونی

  هکتار 2.2  فضاي باز عمومی

  اتاقه 270  هتل هیلتون

  اتاقه 107  هتل ناواتل

  مترمربع 154000  کاربري تجاري خرد

  عدد 3000  پارکینگ

  مترمربع 32500عدد در مجموع با  2  فروشگاه بزرگ

  )/http://www.liverpool-one.com: منبع(        

  

انگلستان بر اساس اصول مطرح  1هاي بازآفرینی خیام تهران و لیورپول مقایسه طرح -4

   :شده بازآفرینی شهري

بر اساس مطالب عنوان شده در بخش نمونه مطالعاتی، در این بخش به سنجش برخی 

  :وژه مذکور خواهیم پرداختاصول بازآفرینی در دو پر

مصادیق بومی در  هاي تاریخی و بهره گیري از با در نظر گرفتن ارزش 1طرح لیورپول -

بر همین اساس مردم . طراحی، باعث نزدیک شدن اهداف طرح با خواسته هاي مردم شده است

مصادیق غیر این در حالی است که استفاده از مصالح و  تی آنرا درك کرده و پذیرفته اند،به راح

  . بومی باعث عدم پذیرش و استقبال مردم از طرح خیام شده است

، در حالی که در طرح خیام اهمیت زیاد شده در طرح لیورپول به مشارکت افراد در طرح -

با حصار کشیدن در اطراف طرح مانع از مشارکت و اظهار نظر مردم در طرح شده اند که نشان 

  .می باشده پایین دهنده برنامه ریزي از باال ب

میت به در نظر گرفتن موقعیت و طبیعت اطراف با ایجاد فضاهاي منعطف، نشان از اه  -

ها و فضاهاي مدرن بدون هیچ سنخیتی با  و ایجاد ساختمان 1پولهاي بومی در طرح لیور ارزش
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ت ات محیط بر طراحی در بافتأثیرماهیت بافت پیرامون خیام نشان از عدم آگاهی طراحان از 

  . می باشدخیام 

ها در طراحی طرح،  لحاظ کردن عالیق آن با نظر خواهی از مردم و 1لیورپولدر طرح   -

آن چیزي را که خودشان انتخاب  اطر در افراد شده است، زیرا مردمسبب ایجاد احساس تعلق خ

علق در صورتی که عدم نظرخواهی از مردم در طرح خیام باعث عدم ت. پذیرند کنند بهتر می می

  .می باشدخاطر افراد به طرح شده است که نتیجه آن ایجاد فضاهاي بیروح و فاقد سرزندگی 

هاي متعددي براي افزایش سرزندگی و حضور مردم  بازآفرینی کاربري در هردو طرح  -

در نظر گرفته شده است؛ که تنها نقطه اشتراك دو برنامه بازآفرینی است، البته در عمل در بافت  

  ).7جدول شماره( عنوان شعاري در قالب اهداف گنجانده شده استه قق نیافته و فقط بخیام تح
  

  مقایسه دو پروژه بر اساس اصول بازآفرینی و اهداف   -7جدول شماره 

پروژه   ياصول بازآفرینی شهر

  خیام

  1پروژه لیورپول 

     هاي اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شرکت دادن گروه - 1

      هاي مختلف به جاي یک نوع کاربري کاربريدر نظر گرفتن  - 2

انتقاد از درگیري بیش از اندازه و مستقیم دولت در امر توسعه و  - 3

  توجه به سرمایه گزاري بخش خصوصی

    

      توجه به اقدامات کیفی به موازات اقدامات کمی  - 4

      بر ایجاد اشتغال، کاهش فقر و افزایش درآمد ساکنین تأکید- 5

هاي آموزشی  توجه به بستر اجتماعی از طریق تحقق ظرفیت -6

  افراد

    

      معرفی یک چشم انداز راهبردي دراز مدت - 7

  ،عملکرد ضعیف  ،عملکرد متوسط  ،عملکرد خوب عملکرد مطلوب  

  )منبع نگارندگان (
  

عی ، در بلوك خیام به بحث مشارکت واقمی شودطور که در جدول فوق مشاهده  همان

. شوند هیچ توجهی نشده است و مردم در هیچ یک از مراحل طراحی و اجرا مشارکت داده نمی

گونه تسهیالتی براي  بودجه براي اجرا، هیچ تأمیناز سوي دیگر در پروژه بلوك خیام براي 

رو از حیث  سرمایه گزاري بخش خصوصی و یا راهبرد قابل اجرایی انجام نپذیرفته است، از این

از عوامل موفقیت پروژه لیورپول توجه به اقدامات کیفی و ارائه . می باشدجرایی ضعیف ضمانت ا
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اقدامات راهبردي مرحله به مرحله و توجه واقعی به ذینفعان پروژه و مشارکت دادن بخش 

  . گذار استتأثیرخصوصی و عوامل اجتماعی و اقتصادي 

  

   :یافته ها و راهکارها -5  

نماییم، سپس در  االت پژوهش پاسخ داده و فرضیات را مرور میدر این بخش ابتدا به سو

یکی از اصول مهم در بازآفرینی مشارکت . پردازیم راستاي هدف پژوهش به ارائه راهکاریی می

توان نادیده گرفتن  ، بنابراین میمی باشدساکنان و سهیم بودن بخش خصوصی در اجراي طرح 

. شمار آورده ستیابی به اهداف مورد نظر در طرح خیام باین اصول مهم را از دالیل  اصلی عدم د

توان  با توجه به زمینه هاي مشترك موجود در دو بافت مورد مطالعه، با مقایسه دو طرح می

راهبردهاي  نظري و راهکار هاي اجرایی در راستاي اصول مطرح شده براي تحقق پذیري طرح 

  :کرد که بشرح ذیل است ارائهبازآفرینی خیام 

  

  : راهبرد هاي نظري -5-1

  تدوین برنامه توسعه تدریجی و انعطاف پذیر -

  هاي مشارکتی تدوین الگو -

  انعکاس برنامه و اجرا و بهره برداري تدریجی در طراحی سازمان فضایی -

  تنظیم برنامه و اولویت هاي اجرایی در ترکیب فضایی مجموعه  -

تهران تاریخی به منظور ارتقاي ارزش ایجاد یک کانون تحریک توسعه در بخش جنوبی  -

  زمین در بافت پیرامونی

  

  :راهکار هاي اجرایی -5-2

  ایجاد سامانه اطالع رسانی و ترویجی براي آگاهی یافتن مردم از حقوق و منافع خود -

هاي مالیاتی به منظور افزایش تمایل  تخفیف عوارض نوسازي و دادن سوبسیدها و معافیت -

  کت در پروژهبخش خصوصی به مشار

تدوین قوانین و آیین نامه هایی به منظور رعایت و در نظر گرفتن هویت بومی در ساخت  -

  و سازها به منظور باالبردن حس تعلق ساکنان به پروژه

ها و عملکردهایی متناسب با ماهیت و موقعیت پروژه که سبب  در نظر گرفتن کاربري -

  د تحرك اقتصادي و افزایش مشارکت در طرح شو
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هاي اجتماعی مرتبط با مباحث  حمایت و برنامه ریزي براي ایجاد نهادها و انجمن -

  ها و طبقات اجتماعی بازآفرینی شهري در کلیه گروه

هاي در نحوه همکاري بیش تریات ئتدوین برنامه هاي مشترك به منظور دست یابی به جز -

  بین بخشی، میان بخشی و فرابخشی

 

   :نتیجه گیري-6

ارکت مردم و بخش خصوصی در بازآفرینی و تجدید حیات بافت خیام از ابتدا تا عدم مش

نوان زیرا مردم به ع می باشدین دالیل شکست و ناموفق بودن آن مهم تراجراي طرح یکی از 

در . اصلی طرح باید از ابتدا طرح در تمام امور مشارکت داشته باشند بهره بردار و استفاده کننده

شینه و پیرامون در طرح خیام و عدم درك درست طراحان از هویت، پی نظر نگرفتن محیط

گیري طرح، ساختار ناهمگنی را پدید آورده است که باعث عدم ساختار پیرامونی محل قرار

بر همین اساس مشارکت اهالی و در نظرگرفتن محیط . رغبت به سکونت در محدوده شده است

هاي بازآفرینی  عیت از جمله دالیل موفقیت طرحو بافت پیرامون همراه با شناخت درست موق

توان یک  همچنین باید این نکته مهم را مد نظر قرار داد که نمی. می شودشهري محسوب 

 گیري، هویت و  در نظر گرفت زیرا ممکن است نحوه شکل بافت هانسخه واحد براي همه 

 باشند که سبب تغییر سیاستي پیرامون با یکدیگر تفاوت بسیار زیادي داشته هابافتهاي ارزش

  . می شودها  ها، راهبردها و راهکارهاي اجرایی در آن
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