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قلب تپنده اقتصاد شهر  ،به عنوان هسته اولیه شکلگیری  کهاین مقاله به دنبال تجدید حیات در مرکز تاریخی شهر تهران است 

کشور مستقیم با اقتصاد  ارتباطاز پایتخت ،  و موتور توسعه آن به شمار میرود . احیای بافت تاریخی و هویت رو به زوال این محدوده

مطرح  قرن حاضردانش به عنوان کلیدی در رویارویی با چالشهای  .از سوی دیگر رقم می زندرا اجتماعی آن هویت و انسجام داشته 

 امنیت ، در پی تامینهدف کلی این مقاله به عنوان  آنارتقای سطح معیشتی لذا بازآفرینی دانش بنیان هسته تاریخی و  .است

 منطقه می باشد. آن پایداری اقتصادیو  یاجتماع

هویت  یآسیبهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با رویکرد شناسایی ودر این راستا ضمن بازشناسی ارزشهای محیطی محدوده طرح 

 ،ارزش انتخاب نقاط واجدبا نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها و ارایه راهکارها اقدام شده است .سپس  گرایانه و دانش بنیان 

ه ب در ادامه می باشد.مطرح ، محدودهبه عنوان اولویت اول ساماندهی، با تحریک انگیزه احیاء در  که تعیین شده پیوندساختاری هم

ارزش افزوده از طریق ارتقای  آمده تافراهم  حصار صفوی توانیکیفیت معیشتی و باز امکان بهبود روش طب سوزنی در شهرسازی 

 ی در مرکز تاریخی شهر تهران ایجاد گردد.کیفی فضاهای همگان
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 مقدمه -1

 یدر سالهاموضوعی است که خدمات و کاالها  یدشدن تول یاندانش بن

ها  یدها یساز یامر با هدف تجار ینر کشور مطرح شده است. اد یراخ

 است. یرفتهصورت پذ یها به تکنولوژ ینوآور یلشدن تبد یاتیو عمل

و در  هدفمند آن یریتتمرکز بر مد ابتوجه به دانش که در قرن حاضر 

در پاسخ به  یدیکل یعنوان راهکاره بقالب یک منبع استراتژیک 

مسایل شهری نیز به مدد دانش .رح است،مطبشر  یرو یشپ یچالشها

خود  مسایلشهرسازی و با تمرکز بر مدیریت هدفمند آن میتواند بر 

 فایق آید.

عنوان منطقه به همواره  که هسته تاریخی شهر تهران، در سالهای اخیر 

با رکود و بوده مطرح ای در مقیاس فراملی و  قلب تپنده اقتصاد کشور 

علی رغم اینکه این محدوده مورد  کلی رخوت مواجه شده است .

عنایت خاص شهرسازان و مسئوالن شهری قرار گرفته است ،هیچ یک 

تطابق با عدم از طرحهای بهسازی به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه یا 

 .منطبق نیستوجوه عملیاتی زیر ساختهای قانونی با 

یان نسبت به لذا در این مقاله سعی شده تا با شهرسازی دانش بن

و با طرحهای توسعه اقتصادی دانش محور  مطالعه دقیق محدوده اقدام

 مبادرت به عمل آید.تجاری سازی اهداف و نتایج تحقیق ها  به

در این زمینه با استفاده از قدرت هم افزایی ناشی از علم شهرسازی و  

دانش اقتصاد شهری در حوزه فناوریهای برتر نسبت به باز آفرینی 

 تاریخی شهر تهران اقدام شده است. دانش بنیان هسته

 چارچوب مطالعات  مبانی نظری و -2

 طرح مسئله و ضرورت انجام طرح -2-1
ها و از پهنهه یغن یاعنوان محدودهشهر تهران به یخیمحدوده تار

 ههاییتارزش امهروزه بهه علهت تمرکهز و غلبهه فعال یدارا یهاگستره

 یکهارکرد اسیمق یکه اغلب دارا یحکومت-یو ادار یخدمات-یاقتصاد

در  یو انبهاردار یکارگاه هاییبه سبب نفوذ کاربر است و یافرامنطقه

 ی،از سهرزندگ اوج، یهااز سهاعت یهرغ ییهاها در سهاعتساختار محله

و رونهق در  یهاتنبهود ح یجةشده و در نت یعار یشهر یاتو ح یتامن

 ی،نهاامن یهلاز قب یروز سهبب بهروز مشهکالتشبانه یهااز زمان یبخش

کهه  یبهه نحهو .های اجتماعی شده اسهتها و آسیبافزایش ناهنجاری

زنان و کودکهان در شهب  رایخصوص ببه یعموم یهاحضور در عرصه

روزانهه و شهبانه و نبهود  یهتجمع یهادز یار. تفاوت بسهشودیناممکن م

 هاییامهدکهه از جملهه پ یتاز جمع یخال یدر فضاها ینظارت اجتماع

بها آهنهر رشهد و توسهعه بهوده بهه  یهماهنگدر  یخیبافت تار یناتوان

 قهعدامهن زده اسهت. در وا یمیگذاردن مراکهز قهدو متروک یفرسودگ

سو و زوال  یکاز  یااز حد در بخش فرامنطقه یشب یتوسعه و بارگذار

عنوان به یگرد ییاز سو یمطلق حفاظت یکرداز رو یو رکود ناش یجیتدر

سهکونت،  یفیهتهش کمنجهر بهه کها یخیمسائل بافهت تهار ترینیاصل

شهدن کمرنر یجههبافت و کالبهد ارزشهمند تهاریخی و در نت یفرسودگ

 ینمنظهور تهدو یناشهر شهده اسهت. بهه یخیدر مرکز تار یمدن یاتح

با  و یاییو پو یسرزندگ یجادبا هدف ا بازآفرینی و احیای منطقه یالگو

ایهن  یعنوان محور اصلبه یخیبالقوه پهنه تاری هایتاز ظرف یریگبهره

 مد نظر قرار گرفته است.  مقاله

 اهداف کالن طرح ینتدو -2-2

از  یغنجموعه ای مبا بهره مندی از شهر تهران،  یخیمرکز تار

 را شهراین کالن یخیتار یتهو ، یو فرهنگ یخیتار یهابن ،هایکاربر

با این چشم انداز  نمایاندیباز م یرانا یکشور اسالم پایتخت عنوانبه

و احیای هویت  ت زیستی و گردشگری در بافتارتقای کیفی اهداف

برای باز  تاریخی شهر مد نظر میباشد .شماری از اهداف خرد و مقطعی

 به شرح ذیلند:آفرینی دانش بنیان هسته تاریخی شهر تهران 

 یهمگان یفضاها یفیک یارتقا یقارزش افزوده از طر یجادا 

  ینگفره -یخیتار یتیمراکز فعال یانم ییفضا یوندپ ایجاد

  یو خدمات یحیتفر ی،فرهنگ هاییکاربر سرزندگی بافت و توازن

  ییفضا-یو مرمت ساختار کالبد حفاظت

 یآت یوسازهاساخت یبخش براوحدت ییضوابط اجرا ینتدو

 بافت مرکز شهر از درون و از عمق محالت یاتح تجدید

 عصر حاضر یبا عملکرد ها یمکالبد قد انطباق

 بافت یافرا منطقهمقیاس تراز با  هم یلمح یزندگ یفیتک یارتقا

از بافت   "حفاظت"به عنوان محرک و  "توسعه"رابطه  تنظیم

 توسعه بافت تاریخی از اصول  یکیبه عنوان  یخیتار

 و روش انجام مطالعات  طرح یکل یکردرو -2-3

طب سوزنی در شهرسازی رویکردی است که با هدف التیام بخشی به 

تاریخی شهرها میتواند با تاثیری حداکثر و مشکالت موجود در بافتهای 

 د.یبر مشکالت شهر فایق آحداقلهزینه در زمان و 

هکتار  400مطالعه که بالغ بر  محدوده مورد یبا توجه به گستردگ

 یکردیطرح، منوط به اتخاذ رو یریپذحصول نتایج بارز و تحقق ،است

ت را مطالعا یرمس ی،موضوع مورد بررس یقدق یفاست که با تعر

 تریقامکان تمرکز و شناخت دق یبترت ینمشخص و محدود کند تا بد
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 یاتیعمل یارائه راهبردها و راهکارها یجهده و در نتشیفتعر یطهح

 شود. یسرم

 

 
 

اول  یتعنوان اولوبه یوندپهم یاساس، گزینش ساختار ینا بر

 یخیدر هسته تار یاتح یدو تجد یاءاح یزهانگ یکبا تحر ی،سامانده

محدوده طرح را  کیفیت معیشتیامکان اصالح و بهبود  که هر تهران،ش

هدف موقعیت  ینبه ا یابیدست یفراهم سازد، مد نظر قرار گرفت. برا

به مکانی و عناصر متشکله مکان در سازمان فضایی مرکز تاریخی شهر، 

-پیوند فضایی میان مراکز فعالیتی و شخصمشیوه ای دانش بنیان 

، تا از این راه امکان درک و کشف ر نظر گرفته شددگردشگری -تاریخی

ای از فضاهای سازمان فضایی و کلیت بافت بواسطه حرکت در مجموعه

  گردد.فراهم  پویاشهری سرزنده و 

از  یدر مرکز تاریخی شهر یزندگ یانبه جر یبخشاست رونق بدیهی

و از سوی دیگر با  یو اصالح ساختار فعل یتیک سو نیازمند تثب

روند تغییرات آتی و دانش بنیان  ریزی برای کنترل هدفمندنامهبر

 همراه خواهد بود.

تحلیلی و با استفاده از –گیری از رویکرد توصیفیاین طرح با بهره

نظران، ای ، مصاحبه و گفتگو با صاحبمطالعات اسنادی و کتابخانه

ن نامه و تکمیل آن و همچنیاستادان و متخصصان امر، تنظیم پرسش

. مدل تحلیلی مورد شدهای بصری انجام مطالعات میدانی و برداشت

و فرایند کلی  .S.W.O.Tاستفاده در این مطالعات، مدل تحلیلی 

 است  ریزی راهبردیمطالعات نیز بر پایه فرایند برنامه

های راهبردها و راهکارهای اجرایی در حوزه نتایج تحلیل ها، اساس بر

. احصا شداقتصادی، اجتماعی و مدیریتی  مختلف کالبدی، عملکردی،

آمده از شناخت وضع دستها و معیارهای بهسپس با توجه به شاخص

اهمیت عوامل  میزانانداز، موجود، بررسی اسناد فرادست، سند چشم

 صورت گرفت.راهبردهای برتر  و انتخابکلیدی و ارزیابی 

ها و طرح مرحله بعد تبدیل راهبردها و راهکارهای اجرایی بهدر 

آمده با دستراهبردها و راهکارهای به انجام والگوهای طراحی 

 گردید.محور به طراحی مکانی تبدیل رویکردی مکان

عنوان یکی از به شدن و تحقق پذیری طرح قابلیت اجرایی در انتها

در صورت  تا شد بررسیریزی راهبردی های برنامهترین ویژگیمهم

بازآفرینی دانش دقیق سند تشود که حاصل آن لزوم به تغییراتی منجر 

  باشد.محدوده حصارصفوی  بنیان 

 طرح یشینهموضوع و پ یاتبا ادب ییآشنا -3

 واژگان کلیدی  -3-1

 شهر دانش بنیان -3-1-1

معتقد است شهر دانش بنیان شهری است که "لیف ادوینسون  "

باهدف تقویت و پرورش دانش طراحی شده است این مفهوم تمامی 

ادی ، اجتماعی و اقتصاد زندگی شهری را در بر جنبه های اقتص

  .میگیرد

هدف یک شهر دانش بنیان توسعه مبتنی بر دانش از طریق تشویق 

فرایندهای مدیریت دانش میباشد.این امر از طریق تعامل مستمر 

عاملین دانش با خود و همزمان با عاملین دانش سایر شهرهای دانش 

ی شهری مناسب ،شبکه ها و زیر بنیان قابل حصول خواهد بود .طراح

ساختهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات نقش پشتیبانی این 

 (1.)نماید تعامال ت را ایفا می

 توسعه دانش بنیان -3-2

 KBUDکه معموال با عنوانشهری چشم انداز توسعه دانش بنیان 

معرفی میشود در واقع انتقال منابع دانشی در توسعه محلی جهت 

تماعی جس توسعه پایدار و ایجاد فرایند پیوسته یاد گیری اتامین اسا

است که در آن شهروندان در خصوص تغییرات محیطی که در شهر 

 روی میدهد آگاهی می یابند.

به فرایندهای عملیاتی به منظور دستیابی به شهری توسعه دانش بنیان 

کلید برنامه ریزی و تامین چاچوب مهم توسعه مشترک در همه 

 ی خصوصی ،علمی و اجتماعی می پردازد.این نوع توسعه در سه بخشها

 بعد فرایند محور،محصول محور و مالکیت محور مطرح است.

توسعه شهری دانش بنیان ، طبیعتی چند رشته ای و چند وجهی دارد. 

اقتصادی ،اجتماعی و  فضایی،  توسعه دانش بنیان پایدار بر پایه کیفیت

در تبدیل عان )دولت ، دانشگاه و صنعت( سازمانی )ارتباط موثر ذینف

ایده به پروژه های مبتکرانه استوار است.لذا توسعه شهری دانش بنیان 

قتصاد دانش جهانی با هدف ا میتوان به عنوان الگوی توسعه در عصررا 
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اجتماعی ،پایداری  ، ثباتدستابی به کامیابی اقتصادی، نظم فضایی

طراحی از آن به مود و یا محیطی  و حاکمیت خوب شهری معرفی ن

هدفمند یک شهر برای تشویق نسلها به بهره گیری مداوم از دانش در 

  (6) یاد کرد. سایه امنیت اقتصادی و حاکمیت خوب شهری

 اسناد فرادستی درباره شهر دانش بنیان -3-3

 ساله جمهوری اسالمی ایران 20سند چشم انداز  -3-3-1

بهرای رهبهران  ری با تصویب مقام معظم رهبه 1383این سند در سال 

مبنای اصهلی  1404تا  1384سه قوه الزم االجرا شد.همچنین از سال 

ساله توسعه اقتصهادی، اجتمهاعی و فرهنگهی کشهور  5برنامه  4قوانین 

ن چشم انداز چنین تعریهف ویژگیهای جامعه ایرانی در افق ایمیباشدو 

و  ه ، توانها در تولیهد علهمجامعهه ای برخهوردار از دانهش پیشهرفت شد:

متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتمهاعی در تولیهد  ،فناوری

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سهط  ، علمی 

منطقه آسیای جنوب غربی با تاکیهد بهر جنهبش نهرم افهزاری و تولیهد 

 (2).علم

مطابق این سند تهران یکی از شهرهایی است که چشم انداز پیشرفت و 

دستیابی به شهری دانش بنیان را برای خهود 1404وسعه خود در افق ت

ترسیم کرده است. اما مسآله کلیدی چگونگی حرکت و شناسایی مسیر 

 (4)فرایند تبدیل اقتصاد دانشی به توسعه شهری دانش بنیان است.

با اصول توسعه پایدار توسعه دانش بنیان تطابق  -3-3-2

 شهری

تحقق توسعه شهری دانش بنیهان  همانطور که پیشتر مطرح شد ، مدل

فرهنگههی، توسههعه  -در گروتحقههق توسههعه اقتصادی،توسههعه اجتمههاعی 

 محیط شهری و توسعه نهادی است.

 بنیان دانش مدل توسعه شهری  (1 )نمودار

 توسعه

 اجتماعی –فرهنگی 
 

 سرمایه

 اجتماعی + –انسانی  

 تنوع  فرهنر+

 = عدالت اجتماعی

 توسعه اقتصادی
 دانش  اقتصادی اقتصادی +زیر ساختهای 

 = رفاه اقتصادی 
توسعااااه 

 ریاااشه

 دانش بنیان 

 توسعه نهادی
 

 ریزی+برنامه  حاکمیت+

 مشارکت رهبری+

 توسعه محیط شهری ی= حاکمیت خوب شهر
 توسعه پایدار+کیفیت فضا و زندگی

 =پایداری محیطی
 

انسانی و  چشم انداز توسعه اجتماعی و فرهنگی در تجمیع سرمایه های

 است اجتماعی و تنوع  و وابستگی متقابل دستیابی به عدالت اجتماعی

.همچنین توسعه محیط شهری در بردارنده یکپارچگی و موجد یک 

شبکه قوی فضایی بین توسعه شهری و خوشه های دانشی سازگار با 

، از محیط زیست با کیفییت وپایدار است. در واقع این چشم انداز 

طریق توسعه شهری پایدار و ارتقای سط  کیفیت معیشتی و فضای 

 (7زیستی پایداری را برای جامعه به ارمغان می آورد.)

 ی و مطالعه محدوده طراح یطیشناخت  مح -4

( 3و2 یهتهران )ناح 12منطقه  یخیدر بافت تار یمحدوده مورد بررس

ن محدوده ای شود.یهکتار را شامل م 400بالغ بر  یواقع شده و مساحت

از شمال به خیابان امام خمینی، از جنوب به خیابان مولوی، از شرق به 

 (3) شود.خیابان ری و از غرب به خیابان وحدت اسالمی محدود می

 

 یمحالت واقع در محدوده حصار صفو یتموقع (1)شکل 

 

 – یطیمح یارزشها یاندانش بن یباز شناس -4-1

 محدوده طرح تاریخی

بافت تاریخی و وجود آثار به جنبه از دو ، "حصارصفوی"محدوده 

جا مانده از دوران صفویه و اغلب قاجاریه و پهلوی و دوم به واسطه 

ها نفر جمعیت وجود بازار و اماکن تجاری که روزانه جاذب میلیون

 های محیطی است. دارای جاذبه گردشگری واجد ارزش، خریدار 

برای جذب وجود بازار و بناهای تاریخی، دو شاخصه مهم 

آید. اما در کنار این دو شاخصه، شمار میگردشگران به این منطقه به

های برخی از کشورهای خاص در محدوده بالفصل وجود سفارتخانه

همچنین  و ایهای اداری با نقش فرامنطقهمنطقه و وجود کاربری
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های طبیعی و تاریخی عنوان یکی از نخستین پارکوجود پارک شهر به

از جمله عوامل مؤثر جذب جمعیت به این بخش از شهر ان  ، شهر تهر

 آید.شمار میای گردشگری بهرود. جاذبهشمار میبه

، "معابر"در این بخش با توجه به هدف مطالعه، در سط  میانی، 

واجد ارزش  "بناهای"و در سط  خرد "های شهریمیادین و گره"

 گردشگری به تفکیک محالت شناسایی شده است.

  محدوده طرح یاندانش بن یشناس یبسآ -4-2

-آسیب شناسی دانش بنیان محدوده طرح در حوزه های کالبدی

 مطالعه شده است. جمعیتی، ایمنی و امنیت، –محیطی، اجتماعی 

 عبارتند از: یتیجمع-یاجتماعحوزه در موجود آسیبهای عمده ترین 

در  یو ادار یکارگاهه ی،صنعته ی،به تجار یمسکونه یکاربر ییرتغ

و  یزندگهه یفیتکه یبودن شهاخهص هها پاییهن، از پهنه ها یاریبس

 یمهیقد ینو خروج ساکن مهاجرت، یمسکونهه یبافت ها یفرسودگهه

سهم ، یخوابگاهه یکار و رواج زندگه یهایجو ینبا مهاجهر یگزینیو جا

 های  دربخش ی آنانو سهم باال یریتهیانهدک شاغالن در سطوح مد

بودن سط   یینپاو  مردان به زنانجنسیتی نسبت  دنباالبو، یخدماته

 یتجمع در تفاوت، بودن متوسط سط  درآمد یینپا، سکنه یالتتحص

بروز ، پامنار و محلهبازار و ارگ  محالتدر یژهروزانه وشبانه به و

فقدان در منطقه،  یاداعت یهژهبه و یاجتماعه یها یبآس و  ها یناهنجار

 . در شب یتجمع نبود یلبه دل ینظارت اجتماع

مدل احیای  یهداده ها  و ارا یلو تحل یهتجز -5

 هسته تاریخی شهر تهران

 

های پس از  شناخت هدفمند و آسیب شناسی  وضع موجود در حوزه

تاریخی، اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی، کالبدی، گردشگری و 

ها و ونقل با توجه به اهداف اصلی طرح، تنگناها، موانع، ظرفیتحمل

ت حیات روزانه و شبانه در محدوده حصارصفوی مورد مداقه امکانا

های شده در هریک از حوزهقرارگرفت. سپس نتایج استخراج

و بر اساس آن راهبردها و قرار گرفت   QSPMماتریس مطالعاتی در 

های مختلف کالبدی، عملکردی، راهکارهای اجرایی در حوزه

ها ا توجه به شاخصاقتصادی، اجتماعی و مدیریتی احصا شد. سپس ب

آمده از شناخت وضع موجود، بررسی اسناد دستو معیارهای به

انداز، مقدار اهمیت عوامل کلیدی و ارزیابی فرادست، سند چشم

در ادامه راهبردها و راهکارهای  وراهبردها، راهبردهای برتر انتخاب 

 محور به طراحی مکانی تبدیل شدند.آمده با رویکردی مکاندستبه

های ترین ویژگیعنوان یکی از مهمم نهایی، بررسی قابلیت اجرایی بهگا

پذیری با ریزی راهبردی دانش بنیان  است که در آن مقدار تحققبرنامه

تغییراتی  با ایجادتوجه به شرایط مختلف بررسی و در صورت لزوم 

 شد.دقیق شدن سند بازآفرینی محدوده حصارصفوی خواهد ت بهمنجر 

 ، برنامه ریزی توسعهرایه مدل احیای حصار صفوی در تهران به منظور ا

در سه سط  کالن) بافت مرکزی شهر(، میانی ) میادین و خیابانها( و 

 است.  صورت گرفتهخرد )تک بناهای واجد ارزش( 

ایجاد پیوند این دسته بندی در سط  کالن بافت مرکز شهر به دنبال 

از  نه های عینی و ذهنیو نشا فرهنگی-فضایی میان مراکز تاریخی

و نیز  طریق تعریف مسیری تاثیرگذار بر خاطرات جمعی شهروندان

تهیه الگوی ساختاری مداخله در محدوده، برای انسجام بخشی به بافت 

در سطوح میانی یعنی در میادین و خیابانها استقرار  کالبدی بوده است.

های زههای مختلف اجتماعی و سنی در باهای جاذب گروهفعالیت

روز و تاکید بر اهمیت تاریخی مکان برای زمانی متفاوت در طول شبانه

معنا دادن به تجربه شهری شهروندان مد نظر بوده است. و در سطوح 

 گذاری شده اند. ی هدفهای کالبدی و معنایایجاد و تقویت نشانهخرد 

 طرح باز آفرینی هسته تاریخی شهر تهران -6

شامل شناسایی اماکن وفضاهای شهری  نخست در تهیه این طرح گام

تعریف حریم یا حوزه  وفرهنگی در محدوده طرح –واجد ارزش تاریخی 

   . است های پیرامونی با تاکید برمرکزیت نقاط واجد ارزش میراثی

شهری دارای ارزش در  تعریف معنادار اماکن و فضاهای(2)شکل 

 تاریخی-ای با کارکرد غالب فرهنگیزمینه
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و امکانات الزم ها  نظیر وجود پتانسیلهایی  راستا شاخص در این   

فرهنگی ، ویا وجود شرایط بحرانی –برای پذیرش نقش گردشگری 

در تعیین ،تهدیدها و مشکالت متعدد و لزوم تعریف طرح ساماندهی 

  در شبکه هم پیوند درون بافت موثر بوده اند.اولویتهای قرارگیری 

 

 

شده و ارائه برنامه های تعریفدر پهنه تعیین نوع مداخله (3)شکل 

 هااقدام

و تدوین  های عمومیاز عرصهپیوند هم ایگام دوم بر گزینش شبکه

های همگن چارچوب طراحی شهری استوار است . بر این مبنا پهنه

و ارائه طرح تفصیلی ویژه در محدوده مداخله قابل  عملکردی-کالبدی

شده و ارائه برنامه های تعریفهنهتعیین نوع مداخله در پتعریف است.

های ها گام بعدی است که در طی آن تعریف و جانمایی پروژهاقدام

پیشنهادی در حوزه کالبدی، عملکردی، منظر شهری، دسترسی ها 

 وشکلگیری فضاهای همگانی رخ میدهد

 

 
 

 

های پیشنهادی در حوزه کالبدی، تعریف و جانمایی پروژه (4)شکل

 شهری، دسترسی و فضاهای همگانی عملکردی، منظر

پیوند منتخب که به دلیل شبکه هم در انتها بخشی از ساختار

از تنوع کارکردی و مقیاس عملکردی از قابلیت  برخورداری

عنوان الگوی پیشنهادی، طراحی پذیری باالیی برخوردار بوده بهتعمیم

 شده است.

 بر اساس اولویتهای اجرایی تدوین برنامه عملیاتی -6-1

به منظور تدوین برنامه عملیاتی اقدامات وراهکارها در پهنج حهوزه 

 کالبدی، کاربری، منظر شهری، حرکت و دسترسی، و فضاهای همگانی، 

سپس معیارهایی نظیر وجود ابهزار  .مورد دسته بندی قرار گرفتند

میزان تاثیر گذاری اقدام و بازدهی نسبت به زمهان بهه منظهور  اجرایی،

امات تدوین شدندو پهس اولویهت بنهدی در سهه بهازه اولویت بندی اقد

ات تهدوین شهده در حهوزه ههای میان وبلند مهدت اقهدام زمانی کوتاه؛

 ژوهشی، و راهبردی همگن سازی شدند.پفرهنگی،  ، خدماتی ،عمرانی

 معیارها و عوامل موثر در اولویت بندی (2 )نمودار

 

 جمع بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی طرح -7

 یاجرا یبرا یمدل مال ینتدو دی،عه طرح جامع سه بتهی پس از

، طرح یو اقتصاد یاثرات و تبعات اجتماع یابیارز ،یشنهادیپ یهااقدام

  یهااقدام بندییتاولوو  ییاجرا یالتو تشک یریتنظام مد ارائه

 می باشد.ضروری  یبندبر اساس برنامه زمان یشنهادیپ

خدماتی، فرهنگی، عمرانی ، پس از همگن سازی اقدامات در حوزه های 

و راهبردی هریک از اقدامات اولویت دار در نقشه محدوده  پژوهشی

طرح جامع جانمایی شدند .در پروژه های اولویت اول در حوزه عمرانی 

ها و عناصر ارزشمند بخش با هدف تاکید بر شاخصهنورپردازی وحدت

اماکن مذهبی و ،ها و مراکز محالتها، چهاراهن، فلکهیدامیدر  تاریخی

در  های فضاییطراحی متمایز ورودیانجام شد.و نیز  ابنیه تاریخی

مبادی ورودی و بر سر برخی تقاطع های اصلی صورت گرفت.همچنین 

ساز و کار نظارتی برای پاالیش در اقدامات گروه اولویت دوم و سوم ، 

وزه ها در برخی حکاربریها ، هدایت اقدامات آتی و کنترل بر روند اجراء 

که دارای عملکرد غالب  -پشتیبانی بازار-محدوده خدماتی شد. تعریف
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ساماندهی  است در زمره این حوزه ها ست. ایای و منطقهفرامنطقه

 -های حرکتیها و کانونبعدی در گرهجداره و اصالح تناسبات سه

جداره میادین امام خمینی، قیام، محمدیه، وحدت از جمله  فعالیتی

 غیره شامل این طرح بوده اند.و  اسالمی

 

 نتیجه گیری  -8

طرح باز آفرینی هسته تاریخی شهر تهران با هدف تحقق سند 

ایجاد شهری دانش بنیان و پایدار سال کشور مبنی بر  20چشم انداز 

محیطی قادر است تا  –در عرصه های اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی 

و یکجا نشینی  ایجاد نزدیکی بین فضاهای کار ،فعالیت و تفری 

اجتماعی ، بستری حداقلی برای حضور هرچه بیشتر شهروندان وانحالل 

هرچه بیشتر فضاهای متروکه و مساعد برای بزهکاری را فراهم آورد.این 

امکان با شناسایی امکانات و تعریف سناریهایی برای حضور شهروندان و 

یدها نسبت نیز توجه به محدودیتهای کالبدی ، فعالیتی و شناسایی تهد

به ارایه راه حلهایی برای تسهیل و تشویق به حضور شهروندان اقدام 

ارهای سخت بزدو رسته ا لکرد.ابزارهای کارامد در این زمینه شام

نظیر طرح جامع روشنایی مناسب،سیستم حمل ونقل  افزاری

سبز،پاکیزگی عمومی ، آرامسازی جداره ها و ساماندهی خدمات می 

نرم افزاری شامل تدوین نظام شهروند پذیری با ایجاد باشد.و فعالیتهای 

و سازماندهی رخداد های  تنوع فعالیتی ، تعامل با ارگانها و  شهروندان 

اجتماعی  و فرهنگی می باشد.همچنین این طرح در تطابق کامل با 

راهکارهای اجرایی  حی پایدار و دانش بنیان شهری می باشد.ااصول طر

ار شهری در حوزه کالبدی، عملکردی، منظر شهری، در راستای توسعه پاید

 حرکت و دسترسی و فضاهای همگانی ارائه شده که عبارت است از:
 اصول توسعه پایدارو دانش بنیان شهری( 3)نمودار 

مزایای بازآفرینی و تجدید حیات دانهش بنیهان هسهته تهاریخی   

دی قهوی و تهران در تآمین و تضمین توسعه پایدار شهری ،ایجاد پیونه

هم افزایی و اعتماد میان تمامی عاملین اجتماعی در نسلهای متفهاوت، 

دولتها، دانشگاهیان و صاحبان صنایع است و نیز تهامین زیرسهاختهای 

فنی برای توسعه دانش بنیان  شهر مستلزم احیای فرهنر و ارزشههای 

بومی ، منهابع و مشهوقهای مهالی مناسهب و نیهروی کهار کارآمهد مهی 

مهدل پشهتیبان تصهمیم گیهری در و سهازگار بها یکرد یکپارچه روباشد.

تدوین استراتژیهای شهر دانش بنیان سبب شده تها ا قهدامات مناسهب 

شناسایی شده و وضعیت فعلی بافت در تطهابق بها شاخصههای مهرتبط 

مدلسازی شود وبا ارزیابی لزوم اقدامات مبتنی بر شاخصها مناسب ترین 

ی آن در طهی زمهان انتخهاب گهردد و شکل هر اقدام بهر اسهاس کهارای

 اقدامات پیشنهادی بر اساس رویکرد چند معیاره اولویتن بندی شوند. 

 مراجع

ارایه متودولوژی و مدل فر،عاطفه؛ قوامی  بیر،لیال؛ ناصری،علی؛ 

اولین کنفرانس بین ، منسجم ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان 

 .1390، المللی شهر الکترونیک 

ارایه مدلی "، ، معصومه؛ ی؛ حبیبیان،سجاد؛  مالیی، مصطف 

تعاملی در جامعه دانایی محور در خصوص شکل گیری کسب 

کنفرانس ملی کارآفرینی و ، "1404وکارهای دانش بنیان در افق 

داشگاه مازندران،مرکز رشد ، مدیریت کسب وکارهای دانش بنیان

 مه ریزی واحدهای فناوری ،مشاور خدمات اقتصادی و برنا

ساماندهی سیمای شبانه و روزانه اماکن و ، مهندسین مشاور هرم پی 

اداره کل بافتهای ، شماره ثبت، فضاها در محدوده حصار صفوی 
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