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یا هوهق یاه نیمز ددجم ی هعسوت رد نیون یاه یروانف یریگراکب

گســترش افقــی شــهرها پیآمدهــای مخربــی بهبــار آورده کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا توســعه نامــوزون و عــدم اســتفاده صحیــح از
اراضــی داخــل شــهر اســت کــه در ایــن پژوهــش از آن بــه زمینهــای قهــوهای یــاد میشــود .ایــن اصطــاح اولینبــار در دولــت بریتانیــا
و در راســتای سیاس ـتهای توســعهپایدار مطــرح شــد و بیشــتر شــامل اراضــی بــود کــه دچــار آلودگیهــای زیس ـتمحیطی بودنــد.
د پرا کنــده شــهرها
در دودهــه اخیــر ،سیاســت توســعهمجدد ایــن اراضــی بهعنــوان یكــی از راهکارهــای مهــم بــرای کنتــرل رش ـ 
مطــرح شدهاســت .لــذا باتوجــه بــه ضــرورت موضــوع ،بــه کارگیــری ف ـنآوری هــای نویــن در توســعهمجدد اراضیقهــوهای بــا هــدف
بهرهبــرداری بهینــه از اراضــی درونشــهری و کاهــش آلودگیهــا و بهبــود فضــای اجتماعیاقتصــادی  ،بــه عنــوان موضــوع ایــن
پژوهــش انتخــاب و همچنیــن بــه عنــوان نمونــه مــوردی اراضــی قهــوهای مســیلکن واقع در شــهرتهران بررســی گردیــد .روش تحقیق
توصیفیتحلیلــی اســت کــه بــا اســتفاده از مطالعــات اســنادی پــس از مطالعــه مبانــی نظــری ،تعاریــف و مشــخصات اراضیقهــوه ای،
ضــرورت و مزایــای اســتفاده از ایــن اراضــی ارائــه میشــوند .در مرحلــه بعــد پــس از بیــان فرآینــد توســعهمجدد اراضیقهــوهای ،بــه
عنــوان نمونــه مطالعــات میدانــی ،فرآینــد بازتوســعه اراضیقهــوهای مســیلکن مــورد بررســی قــرار میگیــرد و درنهایــت نیــز تحلیــل
و جمعبنــدی مجموعــه اقدامــات الزم در فرآینــد بازتوســعه اراضــی مذکــور بــا رویکردهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیســت محیطــی و
گردشــگری ارائــه میگــردد.

 .1مقدمه
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بــا بــروز ضایعــات زیســت محیطــی و كاهــش ســطح عمومــی
زندگــی ،بــه ویــژه در جوامــع شــهری طــی دو دهــه گذشــته،
رهیافــت توســعه پایــدار 1بــه عنــوان موضــوع روز دهــه آخــر قــرن
بیســتم از ســوی ســازمان ملــل مطــرح و بــه عنــوان دســتور
كار  221در ســطوح بینالمللــی ،منطق ـهای و محلــی تعییــن
گردیــد[ ،]1از ســوی دیگــر یکــی از بــا ارزشتریــن داراییهــای
انســانها زمیــن اســت .در راســتای سیاس ـتهای توســعه
پایــدار شــهری ،حفاظــت و توســعه ســالم زمیــن از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار شــده اســت .همچنیــن رشــد فیزیکــی
نابســامان شــهرها در اثــر توســعه فیزیکــی ناپیوســته و پرا کنــده
منجــر بــه شــکل گیــری قطعــات منفــرد و جــدا از هــم گردیــده
اســت؛ لــذا تحلیــل وضعیــت فیزیکــی موجــود و پیــش بینــی
آینــده گســترش شــهرها بــه دلیــل تاثیــر آن بــر سیاســت هــا و
مدیریــت منابــع شــهری و انســانی از اهمیــت بســزایی برخــوردار
اســت[.]2بر اســاس گفتــه  ،Alkerلغــت « »Brownfieldدر
مقابلــه بــا « »Greenfieldبوجــود آمــده اســت .ا گــر چــه در
حقیقــت اراضــی قهــوهای 3بــه طــور تاریخــی معنــای ضمنــی
منفــی را حمــل میکننــد و اغلــب بــه طــور جایگزینــی بــه جــای
«زمیــن آلــوده» بــه کار م ـیرود ،همــه اراضــی قهــوهای آلــوده
نیســتند[ . ]3

یا هوهق یاه نیمز ددجم ی هعسوت رد نیون یاه یروانف یریگراکب

بازتوســعه اراضــی قهوهــای از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت
زیــرا قبــل از توســعه مجــدد در ایــن زمینهــا ،مــواردی ماننــد
وندالیســم ،خالــی بــودن غیرقانونــی و خطــرات زیسـتمحیطی
و ســامتی وجــود دارد ،در حالــی کــه پــس از توســعه مجــدد ایــن
اراضــی بــه اهدافــی ماننــد کاهــش پرا کنــش شــهری ،4افزایــش
پایههــای مالیاتــی و ارتقــای ســطح بهداشــت محیــط زیســت،
تشــویق تجدیــد حیــات شــهری و ایجــاد اشــتغال دســت یافتــه
خواهــد شــد .همچنیــن ضــروری اســت در فرآینــد مطالعــات
اراضــی قهــوهای باورهــای منفــی کــه پیرامــون ایــن اراضــی
وجــود دارد ،اصــاح گــردد و در صــورت وجــود آلودگــی در ایــن
دســت اراضــی کافیســت بــه مشــکالت تکنیکــی آلودگــی زمیــن و
برطــرف کــردن آنهــا پرداختــه شــود.
ً
لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و نســبتا جدیــد بــودن و
کمبــود زمینههــای مطالعاتــی در ایــن زمینــه ،در ایــن مقالــه
بررســی رونــد توســعه اراضــی شــهری موســوم بــه اراضــی
قهــوهای بــه عنــوان موضــوع پژوهــش انتخــاب شــده اســت.
از اهــداف کلیــدی ایــن پژوهــش مــی تــوان بــه معرفــی مفهــوم
اراضــی قهــوهای ،ویژگیهــا و مشــخصات آنهــا ،مزایــای توســعه
مجــدد ایــن اراضــی ،موانــع بالقــوه فــرآروی آنهــا ،توضیــح فرآینــد
توســعه مجــدد اراضــی قهــوهای و افــراد ذینفــع و ذینفــوذ
ً
و نهایتــا تحلیــل و مقایســه فرآینــد مذکــور بــا نمونــه مــوردی

منتخــب مطالعاتــی اشــاره کــرد .روش تحقیــق نیــز روش
توصیفیتحلیلــی اســت کــه بــا انجــام مطالعــات میدانــی و
انتخــاب نمونــه مــوردی اراضــی قهــوهای مســیل کــن و تبدیــل
آن در فرآینــد توســعه مجــدد بــه بوســتان جوانمــردان در شــهر
ً
تهــران تکمیــل میشــود و نهایتــا منجــر بــه ارائــه مجموعــه
اقدامــات الزم بــرای بــاز توســعه اراضــی مذکــور بــه تفکیــک
رویکردهــای دخیــل در فرآینــد توســعه پایــدار مــی انجامــد.

 .2روش و پیشینه ی تحقیق
بــه طورکلــی روش تحقیــق توصیفیتحلیلــی اســت کــه بــا
اســتفاده از مطالعــات اســنادی و کتابخانـهای پــس از مطالعــه
مبانــی نظــری ،تعاریــف کلیــدی ،ویژگیهــا و مشــخصات
اراضیقهــوه ای ،پیشــینه و جایــگاه آن ،اهــداف ،ضــرورت و
مزایــای اســتفاده از ایــن اراضــی ارائــه میشــوند و در مرحلــه
بعــد پــس از بیــان فرآینــد توســعهمجدد اراضیقهــوهای،
بــه عنــوان نمونــه مطالعــات میدانــی ،فرآینــد بازتوســعه
اراضیقهــوهای مســیلکن واقــع در غــرب شــهر تهــران مــورد
بررســی قــرار میگیــرد و در نهایــت نیــز تحلیــل و جمعبنــدی
مجموعــه اقدامــات الزم در فرآینــد بازتوســعه اراضــی مذکــور
بــا رویکردهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیســتمحیطی و
گردشــگری ارائــه میگــردد.
در دیكشــنری تخصصــی شهرســازی زمینهــای قهــوهای
ً
متــرادف بــا زمیــن قبــا توســعه یافتــه معرفــی شــده اســت .ایــن
اصطــاح بــه طــور گســترده در دهــه  1980توســعه یافــت .بــه
عنــوان اســم یــا صفــت (توصیــف كننــده زمیــن یــا یــك ســایت)
زمیــن قهــوهای در مغایــرت بــا زمینهــای ســبز (زمینــی كــه
توســعه نیافتــه اســت) معرفــی شــد ،اســتفاده شــد [.]4
از اواســط دهــه  1980سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان آمریــكای
شــمالی و اروپــا توجــه بیشــتری بــه اقدامــات طراحــی بــرای
ترویــج توســعه پایــدار و بهبــود كیفیــت زندگــی در مناطــق
شــهری كردنــد .از ایــن رو یكــی از حمایتهــای سیاســی
گســترده در آمریــكای شــمالی و كانــادا توســعه مجــدد
ســایتهای زمیــن قهــوهای اســت كــه اغلــب در بخشهــای
مركــزی مناطــق شــهری واقــع شــدهاند .در واقــع دولتهــا
در تمــام ســطوح ،شــروع بــه اجــرای طیــف گســتردهای از
سیاس ـتهای نوآورانــه توســعه مجــدد زمینهــای قهــوهای
میكننــد .چنیــن سیاس ـتهایی منجــر بــه یــك نــوع
بازیابــی درونــی شــهر 5بــه عنــوان هــزاران ســایت پــاك شــده و
6
توســعهمجدد یافتــه ،میشــوند [ .]5در اروپــا ،جنبــش ســبز
نقــش مركــزی بســیار مهمــی در طراحــی جوامــع پایــدار كــه در
شــمال آمریــكا اســت بــازی كــرد .بــه عنــوان مثــال ،بیــن ســال
هــای  1988و  1993بیــش از  19درصــد ســایتهای قهــوهای

(متــروك) در بریتانیــا بــه فضــای ســبز تبدیــل شــدندبیش از
هــر اســتفاده دیگــر [ .]6از ســوی دیگــر ،در شــمال آمریــكا ،تمركــز
بــه جــای منافــع اقتصــادی كــه میتوانــد از طریــق حمایــت از
بخشهــای دولتــی و بخــش خصوصــی صــورت گیــرد توســعه
مجــدد بــرای اهــداف صنعتــی ،تجــاری و مســكونی بــه دســت
آیــد ،گذاشــته شــده اســت [ .]7بــا ایــن حــال ،آ گاهــی رو بــه
رشــدی در ایــاالت متحــده آمریــكا و كانــادا در میــان بســیاری
از گروههــای اجتماعــی و ســازمانهای زیســت محیطــی
بوجــود آمــد كــه همچنیــن بخــش دولتــی بایــد انجــام دهــد و
یــا حداقــل حمایــت از ســبز شــده زمینهــای قهــوهای كنــد
زیــرا بــه طــور بالقــوه مزایــای اقتصــادی زیــادی از همــه نــوع
دارد[ .]5هدایــت توســعه بــه ســمت جوامــع موجــود ،یــك
اصــل مهــم از رشــد هوشــمند اســت .ایــن اصــل اســتفاده
مجــدد از زیرســاختهای موجــود ،تطبیــق و اســتفاده مجــدد
از ســاختمانها را و بــه طــور كلیتــر در عــوارض شــهری 7بــرای
پرداختــن بــه نیازهــای توســعه درگیــر میشــوند ،تشــویق
میكنــد .هدایــت توســعه بــه جوامــع موجــود همــواره شــامل
توســعه مجــدد زمینهــای قهــوهای میشــود[.]8

.3مبانی نظری تحقیق

بــا ورود نگــرش توســعه پایــدار و اســتفاده از امکانــات موجــود
در فرآینــد توســعه شــهری ،طــرح هــای جدیــدی تحــت عنــوان
طــرح هــای توســعه میــان افــزای مجــدد شــهری از ســال 1995
بــه بعــد در کشــورهای غربــی شــکل گرفتنــد[ .]12توســعه میــان
افــزا یــا توســعه از درون در حقیقــت نوعــی از توســعه اســت کــه
بــر خــاف ســایر سیاســتهای توســعه شــهری ،در بســتر شــهر

یکــی از مهمتریــن رویکردهــای برگرفتــه از توســعه پایدار شــهری
در زمینــه توســعه مجــدد اراضــی داخــل شــهری ،رویکــرد
بازتوســعه اراضــی قهــوه ای اســت .در ادامــه ایــن رویکــرد بــه
تفصیــل معرفــی شــده اســت .راجــر ترانســیک از نظریــه پــردازان
شهرســازی در زمینــه زمیــن هــای بالتکلیــف معتقــد اســت،
ایــن اراضــی شــکاف هایــی هســتند کــه تــداوم فضایــی محیــط
شــهری را مختــل مــی کننــد و در عیــن حــال فرصــت هایــی
بــرای ســرمایه گــذاری فراهــم مــی کننــد .ترانســیک مفهــوم
«فضاهــای گمشــده» را در مقابــل فضاهــای کشــف شــده  ،یــا
بــه عبارتــی «اســتفاده شــده»  ،قــرار مــی دهــد .کــه شــامل انــواع
فضاهــای پســمانده ،کنــاره هــای بزرگــراه هــا ،لبــه هــای آب رهــا
شــده ،پــارک هــای رو بــه زوال و  ...هســتند و ایــن فضاهــا نیــاز
بــه برنامــه ریــزی و طراحــی دوبــاره دارنــد [.]15
 .1-3تعــارف و مفاهیــم مرتبــط بــا رویكــرد بازتوســعه اراضــی
قهــوه ای
در واقــع زمینهــای قهــوهای نگران ـیای بــرای منافــع دولــت،
كســب و كار و محیطزیســت هســتند .بــه طورکلــی بــا وجــود
ً
اســتفاده گســترده از اصطــاح زمینهــای قهــوهای ،معمــوال
تعریــف مشــخصی از ایــن مفهــوم وجــود نــدارد [ .]16برخــی
از تعاریــف تنهــا بــه امــاك صنعتــی ،تنهــا امــاك بــا آلودگــی
شــناخته شــده یــا تنهــا امالكــی بــا شــناخت تقاضــای بــازار
محــدود شــده انــد .چنــد تعریــف شــامل تعــداد زیــادی قطعــات
مســكونی خالــی ،ا گــر چــه [ ]1817بســیاری از گروههــا تعریــف
آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت )EPA( 8بــه عنــوان پیــش
فــرض را برگزیدنــد[ EPA .]17زمینهــای قهــوهای را بــه عنــوان
تســهیالت صنعتــی و تجــاری رهــا شــده ،بال اســتفاده كه توســعه
یــا توســعه مجــدد آنهــا بــا آلودگــی زیس ـتمحیطییــا آلودگــی
ً
واقعــی پیونــد خــورده اســت[ .]19البتــه الزامــا ســاختمانهای
رهــا شــده و كارگاههــای متروكــه كــه بدمنظــره هســتند و در هــر
جامع ـهای وجــود دارد ،زمینهــای قهــوهای نیســتند .بــا ایــن
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زمیــن بــه علــت تاثیــرات اقتصــادی ،اجتماعــی ،كالبــدی و
زیس ـتمحیطی در توســعه شــهری ،مهمتریــن منبــع در میــان
منابــع شــهری بــه شــمار مـیرود [ .]9بســیاری از نظری هپــردازان
توســعه پایــدار شــهری بــر اســتفاده بهینــه از فضاهــای شــهری و
جلوگیــری از هــدر دادن آنهــا تا کیــد میکننــد .بــه عنــوان مثــال
در کنفرانــس بینالمللــی توســعه و محیطزیســت کــه در ســال
 1992در ریودوژانیــرو برگــزار شــد در سیاس ـتهای اجرایــی آن
تا کیــد شــده اســت کــه پایــداری تنهــا از طریــق هدایــت توســعه
بــه گســترههای موجــود شــهری امــکان دارد و نــه گســترش
شــهر بــه ســوی پیرامــون و زمینهــای زراعــی و تنهــا از طریــق
افزایــش ترا کــم قابلدسترســی اســت[ .]10ا گــر توســعه پایــدار
شــهری را کارآمــدی اقتصــادی ،عدالــت اجتماعــی ،حفــظ
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بدانیــم یکــی از شــرایط مهــم
تحقــق آن بهر هبــرداری بهینــه از زمینهــای شــهری اســت.
چــون زمیــن مهمتریــن و حســاسترین منبــع در میــان منابــع
شــهر بــه شــمار م ـیرود[. ]11

موجــود و بــا حضــور ســا کنان و شــهروندان و واحــد هــای
همســایگی صــورت مــی پذیــرد و دارای ابعــاد قــوی اجتماعــی،
فرهنگــی ،زیســت محیطــی و اقتصــادی اســت و در ایــن فرآینــد
از کلیــه اراضــی رهــا شــده و بــه صــورت بایــر اســتفاده مــی شــود
و بدیــن ترتیــب ســطوح معابــر ،دسترســی هــا و فضاهــای ســبز
بــه اســتانداردهای شهرســازی نزدیــک مــی شــوند[.]13
در ایــن نــوع از توســعه بــه جــای رشــد افقــی شــهرها و از بیــن
رفتــن محیــط زیســت اطــراف شــهرها ،بــه اســتفاده از برخــی
از فضاهــای رهــا شــده درون شــهری پرداختــه مــی شــود.
بعــاوه ایــن اراضــی بــا توجــه بــه قرارگیــری درون شــهر ،دارای
تاسیســات و تجهیــزات زیرزمینــی و روزمینــی مناســب و
دسترســی بــه مرا کــز خدماتــی هســتند[.]14

تعریــف ،زمینهــای قهــوهای امالكــی كــه گســترش یــا توســعه
مجــدد آنهــا ممكــن اســت بــا وجــود بالقــوه مــواد خطرنــاك،
آلــود ه یــا آالینــد ه پیچیــده شــده باشــد ،هســتند .مثالهایــی از
ً
زمینهــای قهــوهای شــامل تســهیالت صنعتــی ســابقا ســاخته
شــده ،کارخانههــا ،ایســتگاههای گاز ،انبارهــا و كســب و كارهای
كوچــك و خــرد ماننــد پاككنندههــا و یــا پرینترهــا میگــردد.
زمینهــای قهــوهای میتوانــد در هــر دو محیطهــای شــهری
و روســتایی وجــود داشــته باشــد و ممكــن اســت حتــی مرا كــز
شــهر یــا محلههــای موجــود را اشــغال كننــد [.]20
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بــه علــت تنــوع تعاریــف جــاری مــورد اســتفاده ،تعییــن تعــداد
دقیــق زمینهــای قهــوهای موجــود دشــوار اســت .زمینــداران
و شــهرداریها در توصیــف امــاك بــه عنــوان زمینهــای قهــوهای
بــا ننــگ برچســب زمیــن آلــوده شــده ،تردیــد دارنــد .مالــكان
تــرس از كاهــش در ارزش یــا اقــدام اجرایــی توســط دولــت
را دارنــد .شــهرداران نگراننــد كــه انتشــار مقادیــر زمینهــای
قهوهــای آنهــا در نقطــه ضعــف نســبت بــه شــهرها قــرار دهــد
كــه ایــن اطالعــات را منتشــر نمیكننــد [ ]18البتــه در طــی
دهههــای اخیــر دانشــگاهیان بــه خوبــی سیاس ـتگذاران در
مــورد تعریــف اراضــی قهــوهای بحــث کردهانــد کــه هــم ا کنــون
بــه عنــوان «زمیــن یــا محوطهســازی کــه در گذشــته توســعه
یافتــه اســت (هــر چنــد کــه آلــوده باشــد یــا نباشــد) شــناخته
شــده اســت».در حــال حاضــر دولــت انگلســتان اراضــی
ً
قهــوهای را بــه عنــوان زمینهایــی کــه قبــا توســعه یافتهانــد
( )9 PDLمیشناســد PDL .بــه عنــوان پای ـهای بــرای اطالعــات
آمــاری جمعشــده بــرای ( NLUPپایــگاه داده ملــی کاربــری
زمیــن) در ســال  1998راهانــدازی شــد تــا فرصتهــای مهــم
بــاز توســعه بــرای توســعه چنیــن اراضــی (بویــژه فرصــت توســعه
مســکونی) را ایجــاد کنــد .در ســال  2005حــدود 63/490
هکتــار از زمینهــای انگلســتان بــه عنــوان اراضــی قهــوهای
دســتهبندی شــدند و البتــه بایــد تا کیــد شــود کــه آلــوده بــودن
ایــن اراضــی در بــرآورد ایــن دادههــا مــد نظــر نبــوده اســت.
سیاســت انگلســتان و تا کیــد آن بــر ایــن نبــوده کــه چــرا زمیــن
خالــی یــا متــروک مانــده اســت ،بلکــه بــر اســتفادههای مفیــد
از ایــن نــوع اراضــی بــود [ ]3همچنیــن تعریــف دیگــری کــه از
ً
اراضــی قهــوهای وجــود دارد« :زمینهایــی کــه قبــا توســعه
یافتهانــد ( ،)PDLو توســط یــک ســازه ثابــت اشــغال شــده بــوده
یــا هســتند (بــه جــز ســاختمانهای درون جنگلهــا و اراضــی
زراعــی) و زمینهایــی مثــل پارکهــا ،محوطههــای باغبانــی
تفریحــی 10و غیــره».
 .2-3ویژ گیها و مشخصات زمینهای قهوهای
از ویژگیهــای اصلــی زمینهــای قهــوه ای مــی تــوان بــه مــوارد
ذیــل اشــاره کــرد:

-1آلودگــی :هــر زمینــی کــه از نظــر مســئولین محلــی در آن یــک
عارضــه محیطــی مشــخص و معلــوم امــکان وقــوع داشــته
باشــد بــه عنــوان یــک زمیــن آلــوده مطــرح میشــود.
-2تــرك شــده ،خالــی ،بــدون اســتفاده :شــامل زمینهــا و
امال کــی میباشــد کــه فعالیتهــای آنهــا تعطیــل شــده یــا مــورد
اســتفاده نیســت .ایــن زمینهــا بیشــتر در مناطــق کالنشــهری
بــزرگ بــا تاریخچــه فعالیــت صنعتــییافــت میشــوند[.]21
برخــی از اصطالحــات کــه بایــد از زمینهــای قهــوهای
تفکیــک شــوند کــه عبارتنــد از :زمینهــای ســبز 11و زمینهــای
خا کســتری .12زمینهــای ســبز زمینهایــی هســتند کــه
ً
قبــا توســعه نیافتهانــد .و اغلــب روســتایی یــا زمینهــای
حوم ـهای هســتند .ســایتهای ســبز اغلــب بــر روی لبــه
شــهرهای کوچــک و بــزرگ هســتند و اغلــب دسترســی بهتــر،
ترا کــم کمتــر ،یــک محیــط دلپذیرتــر و فضــای بیشــتری بــرای
گســترش دارنــد[ .]22اصطــاح زمینهــای خا کســتری
توســط کنگــره شهرســازی جدیــد در ســال  1998متــداول
گردیــد .برخــاف اصطالحــات بهتــر شــناخته شــده زمینهــای
ســبز (زمیــن روســتایی توســعهنیافته) و زمیــن قهــوهای
(ســایتهای توســعه شــهری آلــوده) ،زمینهــای خا کســتری
بــه ســایتهای بــزرگ توســعه یافت ـهای کــه دلیــل خوبــی بــرای
توســعه مجــدد دارنــد ،گفتــه میشــود .اصطــاح زمینهــای
خا کســتری میتوانــد بــرای توصیــف هــر گونــه پــروژه توســعه
مجــددی کــه بــه طــور قابلتوجهــی آلــوده نشــده بــکار رود.
مثالهــا عبارتنــد از ســاختمانهای اداری خالــی ،قطعــات
باقیمانــده زمیــن ناشــی از زیرســاختهای حمــل و نقــل
(یعنــی در مبــادالت بزرگــراه) و موسســات دولتــی (بــه عنــوان
مثــال ،مــدارس ،بیمارســتانها ،مرا کــز درمانــی ،کتابخانههــا
و غیــره) .متداولتریــن مثــال از زمینهــای خا کســتری
اســتفادههای تجــاری و بــه طــور خــاص مرا کــز خریــد قدیمیتــر
میباشــد[.]23الزم بــه ذ کــر اســت بــه طورکلــی زمینهــای
ســبز خواهــان بیشــتری از ســوی توســعهدهنــدگان دارنــد زیــرا
ریســک کمتــری دارنــد و بازگشــت بیشــتری هــم دارنــد .حتــی
ارزش زمینهــای ســبز در طــی  8ســال گذشــته  22/6درصــد
هــم افزایــش یافتــه اســت .رای دادگاه اروپایــی 13هــم بــر ایــن
اســت کــه تعــداد زیــادی از ســایتهای اراضــی قهــوهای کــه
بــرای توســعه اختصــاص داده شــدهاند ،اغلــب آلــوده هســتند
و نیــاز بــه درجهبنــدی مجــدد تحــت عنــوان زمیــن هــای دفــن
زبالــه 14هســتند کــه میتوانــد باعــث افزایــش قیمــت زمیــن
هــم بشــود[ .]24فضاهــای بــاز شــهری مخروبــه و بدمنظــر،
ارزش هــای خــود را از همــه ،بــه غیــر از متخصصــان پنهــان
میکننــد ،امــا بعضــی از فضاهــای ســبز ایــن ارزشهــا را ماننــد
یــک طــاووس بــه نمایــش میگذارنــد .در ســال  2002گزارشــی

 .3-3اهــداف ،ضــرورت هــا و مزایــای رویکــرد توســعه مجــدد
اراضــی قهــوه ای
گســترش افقــی شــهر پیامدهــای بســیاری به بــار آورده اســت که
ً
یکــی از مهمتریــن نتایــج ایــن نــوع توســعه نامــوزون کــه اصــوال
در اراضــی آمادهســازی نشــده شــهرها اتفــاق مــی افتــد ،افزایــش
زمینهــای بایــر ویــا عــدم اســتفاده صحیــح از زمینهــای
داخــل شــهر میباشــد[ .]29بــه عنــوان نمونــه بــر اســاس
تحقیقــی کــه توســط کونینگهــام بــر روی شــهر ســیاتل آمریــکا
صــورت گرفتــه ،نشــان داده  4313هکتــار زمین خالــی در داخل

 .4-3موانــع بالقــوه فــراروی اســتفاده از رویكــرد توســعه
مجــدد اراضــی قهــوه ای
توســعه زمیــن قهــوهای اغلــب بــه دلیــل مالكیــت پرا كنــده،
حمــل و نقــل و خدمــات ضعیــف ،آلودگــی و یــك محیــط فقیــر
دشــوار هســتند [ .]4از میــان موانــع بالقــوهای کــه از توســعه
زمینهــای رهــا شــده جلوگیــری میکننــد ،میتــوان بــه مــوارد
ذیــل اشــاره کــرد :موانــع تغییــر عنــوان؛ خرابــی یــا متــروک
بــودن ســاختمانهای ملــک؛ تغییــرات در قطعهبنــدی بــرای
اســتفاده دوبــاره و بهینــه؛ مقــررات منطقهبنــدی؛ شــرایط
بــازار؛ زیرســاختهای عمومــی ،هــم آنهایــی کــه وجــود دارنــد
و هــم آنهایــی کــه مــورد نیازنــد؛ نــوع ،میــزان و مــکان آلودگــی
محیــط زیســتی؛ هزینههــا و مخاطــرات ،چــه از نــگاه مــردم و
هــم از نظــر بخــش خصوصــی[ .]32همچنیــن بــر اســاس ســایر
مطالعــات ،از دیگــر موانــع در فرآینــد توســعه اراضــی قهــوهای
میتــوان بــه آمــاده نمــودن درک عمومــی بــرای پذیــرش
ضــرورت توســعه ایــن دســت اراضــی اشــاره نمــود.
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از طــرف دیــوان اراضــی قهــوهای لنــدن ]25[ 15انتشــار یافــت و
متذکــر شــد کــه بســیاری از زمینهایــی کــه فــرض میشــوند
متروکــه هســتند از نظــر تنــوع زیســتی بــا ارزشانــد و بــرای
بســیاری از مــردم حکــم فضــای بــاز ســبز را دارنــد .در مقدمهای،
ریاســت وقــت نهــاد انگلیســی ناتیــر میگویــد« :زمینهــای بایــر
لنــدن حــاوی طیــف وســیعی از حیوانــات و گیاهــان میباشــند،
کــه برخــی از آنهــا از انــواع کمیــاب کشــور هســتند .ایــن اراضــی
کــه در واقــع بــه اراضــی خــارج شــهر میماننــد و ا کنــون از
طــرف توســعه و ســاخت و ســاز تحــت فشــار میباشــند،
همانقــدر جزئــی از لنــدن زنــده هســتند کــه پارکهایــی ماننــد
 Hampstead Heath, Richmondو Epping Forest
[ . ]26در ادبیــات زمیــن شــهری در ایــران نیــز ایــن اصطالحــات
مــورد بررســی قــرار گرفته شــده اســت .در ایــن ادبیــات ،اصطالح
زمینهــای قهــوهای یــا زمینهــای خا کســتری وجــود نــدارد.
تنهــا میتــوان بــه اصطالحــی نظیــر اراضــی مــوات یــا اراضــی بایــر
اشــاره کــرد .اراضــی مــوات در لغــت بــه معنــی زمینهــای مــرده
و بیجــان ،و خشــک و بایــر و زمینهــای ویرانــی کــه مالــک
نداشــته باشــد ،گفتــه میشــود[ .]27بــه موجــب مــاده  3قانون
زمیــن شــهری مصــوب « :1366/6/22اراضــی مــوات شــهری
زمینهایــی اســت كــه ســابقه عمــران و احیــاء نداشــته باشــد».
همچنیــن بــه موجــب مــاده  4همیــن قانــون ،اراضــی بایــر
شــهری زمینهایــی اســت كــه ســابقه عمــران و احیــاء داشــته
و بــه تدریــج بــه حالــت مــوات برگشــته اعــم از آنكــه صاحــب
مشــخصی داشــته و یــا نداشــته باشــد[ .]28و امــا تعریــف اراضــی
قهــوهای ،کــه شــامل اراضــی رهــا شــدهای هســتند کــه ســابقه
ً
توســعه و آبادانــی را دارنــد ،تقریبــا نزدیــک اصطالحــی اســت
کــه در فرهنــگ شهرســازی از آن بــه عنــوان اراضــی بایــر یــاد
میشــود .البتــه در ســابقه ایــن مفهــوم و اصطــاح در رویکــرد
ً
جهانــی عمومــا بــر ایــن اســاس بــوده اســت کــه ایــن اراضــی
ً
صرفــا آلــوده هســتند و یــا بــه کاربریهــای صنعتــی تخصیــص
داده شــده بودنــد کــه در حــال حاضــر چنیــن تفکــری وجــود
نــدارد و ایــن اراضــی بــه عنــوان یکــی از پتانســیلهای توســعه
درون شــهری بــه شــمار میآینــد.

محــدوده ایــن شــهر قــرار دارد  .پرا کندهرویــی شــهری ســبب
مــی شــود تــا بــا زیــر ســاخت و ســاز رفتــن فضاهــای بــاز پیرامــون
شــهرها ،آســیبهای بســیاری بــه محیــط زیســت وارد آیــد .
هــم چنیــن خالــی مانــدن و رهــا شــدن ســایتهای قدیمــی
صنعتــی و اراضــی درون شــهر ،منجــر بــه بــروز آلودگیهایــی
در ایــن ســایتها و محیطهــای اطرافشــان مــی شــود[.]30
توســعه مجــدد زمینهــای قهــوهای فرصتــی بــرای مشــارکت
دادن و دخیــل کــردن جامعــه در فرآینــد تصمیمســازی فراهــم
میکنــد و ا گــر بــه درســتی سرپرســتی شــده باشــد ،کیفیــت
زیســت محیطــی اجتمــاع پیرامونــی را بهبــود میبخشــد[.]31
توســعه مجــدد ایــن ســایتها فرصتهایــی بــرای هــر دو بخــش
عمومــی و خصوصــی ایجــاد میكننــد .بازســازی و اســتفاده
مجــدد زمیــن قهــوهای میتواننــد فوایــد زیــادی بــرای بخــش
دولتــی و جامعــه از طریــق ترویــج مالیــات بــر درآمــد باالتــر
ناشــی از افزایــش فعالیــت اقتصــادی در ســایت و منطقــه آن؛
ایجــاد شــغل در شــركتهایی كــه ســایت را پا كســازی میكننــد
؛ بهبــود امنیــت عمومــی زمانــی كــه ســایتهای خالــی و متــروك
مجــدد توســعه مییابنــد؛ گــردد[ .]23بــدون طــرح توســعه
دوبــاره یــا پــروژه محــرك ،اولویــت پا كســازی بــا زمینهایــی اســت
كــه خطــر فــوری بــرای ســامت مــردم ایجــاد میكننــد[ ]32در
مجمــوع میتــوان عوامــل ذیــل را بــه عنــوان مزایــای عمــده
توســعه اراضــی قهــوهای نــام بــرد :حمایــت از ســامت عمومــی
و محیــط زیســت ،امتیازهــای مربــوط بــه توســعه زیرســاختها،
توســعه پایــه اقتصــادی و مالیاتــی ،ســرمایهگذاریهای قویتــر،
ایجــاد اشــتغال و جلوگیــری از پرا کندگــی شــهری (تصویــر
شــماره یــک).

مالــی آن اســت .هزینههــای بازســازی در برنامــه اجرایــی
پا کســازی 19كمــی شــده و قــرارداد مذا كــرات بیــن خریــدار و
فروشــنده برایــن تعییــن اینكــه چــه كســی مســئول بازســازی
اســت و چگونــه مدیریــت میشــود و چــه زمانــی ایــن پــروژه
تكمیــل میشــود .هنگامــی كــه یــك تعهــد رســمی بــرای خریــد
ملــك انجــام شــده اســت هــر گونــه تغییــر منطقــه بنــدییــا
مغایرتــی مــورد نیــاز دنبــال مــی شــود.
نــگاره  :1نمــودار مزایــای بازتوســعه اراضــی قهــوهای مآخــذRegional :
 4.p ,2 Figure ,2002 ,Analyticsبرگرفتــه از RCI Consulting
())2007
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فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان
یا هوهق یاه نیمز ددجم ی هعسوت رد نیون یاه یروانف یریگراکب

 .4-3فرآیند توسعه مجدد اراضی قهوه ای
بــه طــور معمول چهــار گام اصلی با فرآیند توســعه مجدد همراه
میشــود .ایــن مراحــل شــامل قبــل از توســعه ،امنیــت مالــی
معاملــه ،18پا كســازی و توســعه ،و مدیریــت امــاك میباشــند.
هــر یــك از ایــن مراحــل پاســخی اســت بــه چالشهــای توســعه
مجــدد درك شــده از مســئولیت زیس ـتمحیطی ،موانــع مالــی،
مالحظــات پا كســازی ،و برنامهریــزی اســتفاده مجــدد[.]20
مرحلــه اول ،قبــل از توســعه ،مســتلزم طیــف وســیعی از
فعالیتهــا اســت شــامل :تعییــن اســتفاده جدیــد یــا ایدههــای
جدیــد بــرای ســایت ،مطالعــه امــكان ســنجی مالــی ،تجزیــه و
تحلیــل آلودگیهــای زیســت محیطــی ،كســب دسترســی بــه
امــوال ،و شناســایی منابــع مالــی اســت .بــه طــور معمــول شــروع
ایــده حا كــم بــر توســعه مجــدد در اینجــا بــا تجزیــه و تحلیــل
باالتریــن و بهتریــن نــوع اســتفاده از ملــك میباشــد .مشــورت
بــا همــه ذینفعــان از جملــه جامعــه محلــی بایــد در ایــن مرحلــه
اول رخ دهــد (امــا اغلــب انجــام نمیگیــرد)[ .]33در ادامــه ایــن
مراحــل توضیــح داده شــده اســت:
قبــل از توســعه :در طــول مرحلــه قبــل از توســعه ،ذینفعــان وتوســعه دهنــدگان شناســایی میكننــد اســتفاده مجــدد بالقــوه
بــرای امــاك و تعییــن میكننــد چطــور آنهــا بــا اهــداف جامعــه
مناســب هســتند .فــاز اول ارزیابــی زیســت محیطــی بــه منظــور
تعییــن وجــود و وســعت آلودگــی در امــاك انجــام میشــود .فــاز
دوم ارزیابیهــای زیســت محیطــی نیــز ممكــن اســت بــه منظــور
تســت بــرای خطــرات خــاص شناســایی شــده در فــاز یــك ،انجام
گیــرد .عــاوه بــر ایــن فعالیتهــای كوشــش پیوســته شــامل
تامیــن دسترســی بــه امــاك و جســتجوی مجــدد اســتفاده
زمیــن و عناویــن ســاختمان میگردنــد .بایــد توجــه داشــت ،
قبــل از اینكــه پــروژه بــه جلــو حركــت كنــد ،منابــع مالــی بالقــوه
بایــد شــناخته شــوند.
امنیــت مالــی معاملــه :هنگامــی كــه پــروژه فراتــر از مرحلــه قبــلاز توســعه حركــت میكنــد ،مهمتریــن وظیفــه تضمیــن منابــع

پا كســازی و توســعه :بعــد از اینكــه كاربــری زمیــن و مصوبــاتســاخت و ســاز دریافــت شــد ،پا كســازی امــاك میتوانــد مطابــق
بــا هــر برنامــه اجرایــی پا کســازی آغــاز شــود .فعالیتهــای
پا كســازی بــر اســاس آالیندههــای موجــود متفــاوت اســت و
ممكــن اســت شــامل پا کســازی خــاك ،آبهــای ســطحییــا
آب هــای زیــر زمینــی گــردد .در صــورت امــكان ،فعالیتهــای
پا كســازی و ســاخت و ســاز بــه منظــور كاهــش هزینههــا
یكپارچــه شــدهاند .پــروژه توســعه مجــدد زمینهــای قهــوهای
زمانــی كــه ســاخت بــه پایــان رســید تكمیــل شــده در نظــر گرفتــه
میشــود،مالكیــت و اجــاره معامــات نهایــی شــده و امــاك
بــا توجــه بــه اســتفاده مجــدد برنامهریــزی شــده عملیاتــی
میشــوند.
مدیریــت بلنــد مــدت امــاك :بــه دلیــل نگرانیهــایزیس ـتمحیطی در درازمــدت ،ممکــن اســت الزم باشــد کــه بــه
لحاظ پا کســازی بررســی شــوند و ســاخت و ســاز آن کامل شــود.
ســازمان نظارتــی مســئول بــرای امــوال ،ممکــن اســت نیازمنــد
گزارشهــای نظارتــی دورهای و مهندســی و کنترلهــای
ســازمانی مشــخص شــده the remedial action plan
ممکــن اســت بــرای محــدود کــردن دسترســی بــه امــوال و یــا
اســتفاده از آن مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد [.]20

-4تحلیل و مقایسه رویكرد توسعه مجدد اراضی
ه موردی
قهوه ای با فرآیند بازتوسعه نمون 
منتخب در ایران
در راســتای تکمیــل پژوهــش حاضــر ،محــدوده اراضــی قهــوهای
موجــود در غــرب شــهر تهــران مشــهور بــه اراضــی مســیل کــن
بــه عنــوان نمونــه مــوردی مطالعــات میدانــی فرآینــد بازتوســعه
اراضــی قهــوهای انتخــاب شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت
اراضــی مذکــور نــه تنهــا نوعــی از اراضــی قهــوهای رهــا شــده بــه
شــمار میآیــد بلکــه بــا توجــه بــه ماهیــت روددره بــودن آن ،از
ویژگیهــای خاصــی ا کولوژیکــی و گردشــگری نیــز برخــوردار
اســت کــه البتــه متاســفانه بــه دلیــل اهمــال و عــدم برنامهریــزی
بــه محــل انباشــت زبالــه و آبهــای آلــوده کنتــرل نشــده نیــز
تبدیــل شــده و دچــار آلودگیهــای محیــط زیســتی گردیــده
بــود .لــذا انجــام مطالعــات فرآینــد بازتوســعه ایــن اراضــی

قهــوهای و زدودن آلودگیهــا و بهرهگیــری هرچــه بیشــتر از
پتانســیلهای آن بــرای تبدیــل بــه فضــای شــهری پــا ک و کارآ
از اهــداف اصلــی ایــن پژوهــش اســت.
 .1-4معرفــی محــدوده مطالعــات میدانــی پژوهــش (اراضــی
قهــوهای موســوم بــه اراضــی مســیل کــن)
محــدوده نمونــه مطالعــات میدانــی یکــی از رودردههــای شــهر
تهــران موســوم بــه مســیل کــن اســت که بــه مســاحت 147/84
هکتــار در محــدوده شــهرداریهای مناطــق  5و  22اســت و از
ن کرج
شــمال بــه پــل امــامزاده داوود و از جنــوب به اتوبــان تهرا 
میرســد .روددرههــای موجــود در شــهرها در ســالهای اخیــر
بــا دیــدگاه امكانــی بالقــوه در شــهر جهــت پیونــد شــهروندان بــا
طبیعــت كــه دارای تنــوع ا كولوژیكــی در پهنههــای مختلــف
شــهری میباشــند ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد .بــا اجــرای
عملیــات عمرانــی و بهــره گیــری از پتانســیلهای موجــود در
پیرامــون بســتر و حاشــیه ایــن روددرههــا و بــا مدیریــت صحیــح
و دلســوزانه و بــا دیــدگاه فنــی و اجرائــی ،قابلیتهــای اجــرای
ســریع و مانــدگار ایــن فضاهــا بوجــود خواهــد آمــد ،لــذا دیگــر نــه
تنهــا بــه عنــوان تهدیــد و معضــل شــهری مطــرح نمیباشــند،
بلکــه بــا دیــدگاه «اقدامــی جهــت اســتفاده نس ـلهای آینــده»
مطــرح شــدهاند .در راســتای انجــام فرآینــد توســعه مجــدد
اراضــی قهــوهای مــورد مطالعــه ،از جملــه ظرفیتهــای بالقــوه
و تهدیدهــای محــدوده مطالعاتــی میتــوان بــه مــوارد ذیــل
اشــاره نمــود:

ب) تهدیدهــا :محــدوده اراضــی قهــوهای موجــود در مســیل
کــن شــامل برخــی آلودگیهــا و تهدیدهــای زیس ـتمحیطی
ماننــد مــوارد ذیــل اســت :محــل انباشــت زبالههــای شــهری
و تهدیــد ســفرههای آب زیرزمینــی تهــران ،تخلیــه فاضــاب
شــهری و صنعتــی در نقــاط مختلــف در مســیل وآلــوده شــدن
آب جــاری ،هدررفتــن آب جــاری در رودخانــه و عــدم اســتفاده
مفیــد از آن ،تلفــات انســانی در اثــر وقــوع ســیالبهای شــدید،
دیوارههــای مرتفــع خا كــی سســت و لغــزان ،فرســایش دائمــی
ناشــی از بارندگــی و جریــان آب ،پهنههــای متــروك و رهــا شــده،
انباشــت نخالههــای ســاختمانی بعضــا بــه ارتفــاع  15متــر،
انباشــت خا کهــای دســتی ،عــدم وجــود امنیــت اجتماعــی،

 الگــوی مناســب اجــرای پروژههــای زیســت محیطــی از طریــق
قراردادهــای تهاتــری و مشــارکت ســرمایهگذاران؛
 جــذب مشــارکت صاحبــان باغــات در فعالیــت عمــران شــهری
جهــت ســودآوری باال تــر بــا راهبــرد ســعی در حفــظ درختــان
مثمــر موجــود؛
 در نظــر گرفتــن فضاهــای پذیرایــی متنــوع  ،فعــال و ســرزنده در
محــدوده شــمال رســالت تــا پــل امامــزاده داوود؛
در نهایــت نــام «بوســتان جوانمــردان» بــرای محوطــه اراضــی
قهــوهای مســیل کــن انتخــاب شــده اســت کــه بــه دلیــل ایــده
طراحــی بــا رویکــرد ایجــاد هویــت و شــاخصههای مفهــوم
جوانمــردی و از طریــق سیســتم ابــزاری کالبدهــای ســخت
ماننــد تندیسهــا و نقــش برجســتهها و کارهــای هنــری
فرفــروژه از یــک ســو و اســتفاده از تکنولوژیهــای پیشــرفته
بــه همــراه راهکارهــای مدیریتــی در ســطح منطقــه انجــام
ً
میپذیــرد و الگــوی طراحــی عمومــا بــه صــورت ارگانیــک و بــا
رویکــرد بکارگیــری مصالــح پایــدار و اســتفاده از انرژیهــای نــو
و دوســتدار محیطزیســت اســت .در انجــام مرحلــه توســعه
از گروههــای مختلــف جهــت مشــارکت و همــکاری در طــرح
و بازاریابــی آن اســتفاده شــده اســت .ذینفعــان و گروههــای
شــرکتکننده در ایــن پــروژه عبارتنــد از :بخــش خصوصــی،
گروههــای دوســتدار محیــط زیســت ،شــهرداری ،دولتــی ،و
مــردم.

نــگاره  :2وضعیــت انباشــت زبالــه و فاضــاب در مســیل کــن
قبــل از شــروع عملیــات اجرائــی بازتوســعه

21
ش ـمـ ــار ه 6-3
پایی ز 1395
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
یا هوهق یاه نیمز ددجم ی هعسوت رد نیون یاه یروانف یریگراکب

الــف) ظرفیتهــا :از جملــه ظرفیتهــا و پتانســیلهای
محــدوده مطالعاتــی میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
خصوصیــت طبیعــی كــم نظیــر منطقــه كــه در حاشــیه كالنشــهر
ً
تهــران ،چش ـماندازهای بصــری جــذاب ،جریــان آب تقریبــا
دائمــی ،پوشــش گیاهــی ،باغــات و اراضــی كشــاورزی موجــود
در حاشــیه و حریــم مســیل ،دسترس ـیهای مناســب و ســریع
شــهری و بافــت شــهری قابلقبــول پیرامــون مســیل.

 دادن تســهیالت کــم بهــره و طوالنــی مــدت و معافیتهــای
بخشــی از عــوارض شــهرداری بــرای متقاضیــان فعالیــت و
باغــداران و دریافــت ایــن بخــش از ســایر باغــداران خــارج از
محــدوده پــروژه بــه دلیــل ارتقــاء ســطح کیفــی امنیتــی و عمــران
شــهری در ایــن منطقــه؛

جدول:1رویکردهایبازتوسعهاراضیقهوهایمسیل کنومجموعهاقداماتمرتبط
رویکردهای بازتوسعه 

اقدامات مرتبط

رویکرد اقتصادی

یکی از رویکردهای اساسی در فرآیند بازتوسعه اراضی قهوهای توجه به سیاستهای اقتصادی در جهت بهرهگیری هر چه بیشتر 
از پتانسیلهای محدوده اراضی قهوه ای و مداخله هر چه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و همچنین مشارکت مردمی در 
فرآیند توسعه این دست اراضی است که این امر در محدوده مورد مطالعه مشتمل بر سیاستهایی نظیر دادن تسهیالت کم
بهره و طویل المدت و معافیتهای بخشی از عوارض شهرداری برای متقاضیان فعالیت است.

رویکرد زیست محیطی

با توجه به رها شدن اراضی و آلودگیهای زیستمحیطی و بصری بوجود آمده ،گام اول در فرآیند باز توسعه اراضی قهوهای
مسیل کن ،زدودن آلودگیها و ایجاد بستر مناسب برای توسعه است .در این راستا میباید میزان آلودگیهای زیست محیطی 
به حداقل رسانیده شود و تاجای ممکن از کاربریهایی با میزان آلودگی کمتر و دوستدار محیط زیست استفاده شود .لذا در 
فرآیند بازتوسعه اراضی قهوه ای مسیل کن ،اقداماتی نظیر دفع فاضالبهای جاری به مسیل و کنترل آنها ،دفع زباله ها و
نخالههای ساختمانی انجام گرفته است.

رویکرد اجتماعی

جذب مشارکت گروههای مختلف اجتماعی مانند معلولین ،سالمندان ،زنان ،کودکان و گروههای آسیبپذیر.
اراضی رهاشده شهری به فضایی بیدفاع و محلی برای تجمع خالفکاران و وندالها تبدیل میشود ،لذا حذف چنین اراضی از 
درون شهرها به معنی پا کسازی رفتارهای نامناسب اجتماعی و فرهنگی است.
برنامهریزی بازتوسعه اراضی قهوهای به گونهای انجام گرفته است که به جایگزین کردن فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی و با 
مقیاس عملکرد ملی و بینالمللی و همچنین دارای کارکرد زمانی طوالنی (حفظ حیات شبانه فضا) پرداخته شود.

رویکرد توسعه گردشگری و
توریسم

گسترش صنعت گردشگری و جذب هرچه بیشتر شهروندان و سایر بازدیدکنندگان به محدوده لذا در فرآیند بازتوسعه اراضی 
قهوهای مسیل کن کاربریها و فعالیتهایی مانند شهرک سالمت (با تا کید بر گسترش توریسم سالمت) ،دهکده صنایع
دستی ،نمایشگاه و مرکز همایشهای بینالمللی پیشبینی شدهاند
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نــگاره :3نقشــه شــماتیک فضاهــای پیش بینی شــده بــرای توســعه اراضی
قهــوه ای مســیل کن

نــگاره  :4نمــودار مقایســه فرآینــد بازتوســعه در رویکــرد بازتوســعه اراضــی

نتیجه گیری

ً
همــان طــور کــه قبــا نیــز اشــاره شــد ،از اواســط دهــه 1980
سیاســتگذاران و برنامهریــزان آمریــكای شــمالی و اروپــا
اقدامــات قابــل توجهــی بــرای ترویــج توســعه پایــدار و بهبــود
كیفیــت زندگــی بــا اســتفاده از سیاســت هــای توســعه مجــدد
ســایتهای زمیــن قهــوهای نمودنــد .بــر اســاس بررس ـیهای
انجــام شــده و مطالــب ارائــه شــده در ایــن مطالعــه در جهــت
اســتفاده از ایــن روش در ایــران الزم اســت در ادبیــات و تعاریــف
مرتبــط بــا زمیــن بازنگــری صــورت گیــرد .بدیــن ترتیــب کــه الزم
اســت اراضــی بایــر و بــاز داخــل شــهرها گونهشناســی شــوند
و از بیــن آنهــا مــواردی کــه در دســته اراضــی قهــوه ای قــرار
میگیرنــد (چــه زمیــن آلــوده و چــه غیرآلــوده) بــه همــراه تهیــه
شناســنامه مشــخصات آنهــا ،و بسترســازی قانونــی جهــت
برنامهریــزی و توســعه مجــدد آمــاده شــوند .در ایــن راســتا
شناســایی فرصتهــای مناســب تبدیــل زمینهــای قهــوهای
بــه فضــای ســبز در کالن شــهرها نیــز بســیار مهــم و حیاتــی اســت
کــه در ایجــاد فضاهــای تفریحــی و ســبزینگی شــهرها و در نتیجــه
ســرزندگی و افزایــش کیفیــت فضاهــای شــهری بســیارتاثیرگذار
مــی باشــد.

در واقــع از آنجایــی کــه اراضــی محــدوده مطالعاتــی ایــن
پژوهــش دســتهای از اراضــی قهــوهای هســتند کــه بــه دلیــل رها
شــدن و بیتوجهــی مســئولین ذیربــط بــه محلــی از انباشــت
زبالــه و آبهــای ســطحی و فاضــاب تبدیــل شــدهاند و
مشــکل آلودگــی را بهمــراه دارنــد و بعــاوه از جملــه مســیلهای
موجــود در شــهر هســتند کــه از پتانســیلهای گردشــگری و
زیس ـتمحیطی کالنشــهری ماننــد تهــران بــه شــمار میآینــد،
لــذا در فرآینــد بــاز توســعه ایــن اراضــی ،عــاوه بــر زدودن
آلودگیهــای ســایت و انجــام فرآینــد پا کســازی ،رویکــرد توســعه
شــهری بــا محوریــت گردشــگری از اولویتهــای برنامهریــزی
ا ســت.
بدیــن ترتیــب بــا انجــام پروژههــای بازتوســعه مجــدد در
داخــل شــهرها میتــوان عــاوه بــر از بیــن بــردن آلودگیهــای
زیس ـتمحیطی و اجتماعــی در جهــت ایجــاد ظرفیتهــای
جدید توســعهای درونزا گام برداشــت .لذا پیشــنهاد میشــود
در راســتای تکمیــل ایــن پژوهــش کلیــه زمینهــای قهــوهای
مشــابه درون شــهرها شناســایی و جهــت برنامهریــزی بــرای
توســعه مجــدد اولویتبنــدی شــوند.

پینوشتها

بــر اســاس آنچــه در اصــول و مبانــی نظــری پژوهــش آورده شــده
اســت ،بــه طورکلــی رویکردهــای بازتوســعه اراضــی قهوهــای
ً
مســیل کــن و تبدیــل آن بــه بوســتان جوانمــردان ،عمدتــا
شــامل مــوارد آورده شــده در جــدول شــماره  1میگردنــد ،کــه در
راســتای ســه مولفــه کلیــدی توســعه پایــدار (اجتمــاع ،اقتصــاد و
محیــط زیســت) نیــز در نظــر گرفتــه شــده انــد:
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مدیریــت شــهری تهــران بــه ویــژه در دهــه معاصــر بــا انجــام
پروژههــای بزرگــی ماننــد تبدیــل زمیــن نظامــی قلعــه مرغــی بــه
بوســتان والیت ،تبدیل اراضی قهوهای مســیل کن به بوســتان
جوانمــردان و  ...گامهــای موثــری برداشــته اســت .اراضــی
قهــوهای مســیل کــن جــزء اراضــی بالاســتفاده و آلــوده شــهری
بــه حســاب میآمدنــد کــه عــاوه بــر مشــکالت زیس ـتمحیطی
بــرای شــهر تهــران ،باعــث ناامنــی و تاثیــرات مخــرب اجتماعــی
بســیار دیگــری نیــز شــده بــود .در ایــن مقالــه فرآینــد بازتوســعه و
تبدیــل اراضــی قهــوه ای مســیل کــن بــه فضــای ســبز و تفریحــی
بوســتان جوانمــردان مــورد بررســی قــرار گرفــت .ا گرچــه ایــن
پــروژه بــه صــورت آ گاهانــه و بــه طــور مشــخص تحــت رویکــرد
بازتوســعه اراضــی قهــوه ای انجــام نشــده و بیشــتر بــا تا کیــد بــر
رویکــرد توســعه پایــدار شــهری صــورت پذیرفتــه اســت ،لیکــن
ایــن دو دیــدگاه از همدیگــر جــدا نبــوده و در واقــع رویکــرد
بازتوســعه اراضــی قهــوه ای زیرمجموعــه و شــاخهای از جنبــش
ســبز و نــگاه توســعه پایــدار شــهری اســت.
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