راهبردهای نوسازی بافت فرسوده شهری تهران
با استفاده از تکنیک AI DA
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چکیده
شهر تهران ،به عنوان کالن شهر و هم به عنوان مرکز کشور ،از عملکردهای گوناگوني برخوردار است .نوسازی و مداخله در
بافت مرکزی اين شهر ،بسیار مخاطرهآمیز ،زمانبر ،پیچیده و حسّاس است .اين موضوع در دو دهة اخیر مورد توجّه برنامهريزان
و طرّاحان شهری قرار گرفته است .مداخله در بافت فرسودة شهر تهران ،مسیر بهسازی و نوسازی آن را فراهم ميسازد و با اجرای
هر پروژة نوسازی يا بهسازی در گوشهای از اين بافت ،موجب سرايت امواج نوسازی و بهسازی به ساير قسمتهای بافت ميشود.
در اين تحقیق که با روش توصیفي -تحلیلي انجام گرفته است ،اطالعات مورد نظر به صورت مشاهده ،تصويربرداری ،تهیّه نقشه
های ضروری ،تکمیل پرسشنامه های خانوار و کالبدی جمعآوری گرديد و برای تحلیل آنها ،از مدل  AI DAاستفاده شده است.
يافتهها و نتايج به دست آمده ،بیانگر اين مطلب است که مردم در زمینه نوسازی به روش مشارکت مردمي(نوسازی مشارکتي)
نقش بیشتری را مي توانند نسبت به ساير عوامل داشته باشند .به بیان ديگر ،برای تحقّقپذيری نوسازی ،حضور و نقش مردم را
بايد مورد توجّه قرار داد.
واژگانکلیدی :نوسازی ،بافت فرسوده ،تهران .تکنیک . AI DA
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Abstract:
Tehran mega city as a capital of country has different functions. The interference in central fabric of this city is very
adventurous, long time for doing, complicated and sensitive. This matter was interested for urban planners and urban
designers. Interference in eroded fabric of Tehran city brings out the way of rehabilitation and intervention so with
carrying out a project of renovation in the corner of this fabric will be diffuse to the other parts of fabric.
The information of this research collected by observation, photography, necessary maps, interviews and complete
questionnaires and analyze them with descriptive – analytic method and AIDA technique. The results show that the role
of the people factors in rehabilitation and renovation - Participative renovation - in eroded fabric is more serious than
the other factors in the quarter. In other words, the presence and role of the people must be noted in certainty of
renovation.
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