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هاي  هاي فرسوده بخش مياني بر پايه ويژگي هاي نوسازي در بافت بازشناسي قابليت
  اجتماع و فضا 

   شهر تهران17 از منطقه 19محله : مطالعه موردي
  

  انشگاه امام خميني  ـ مربي گروه شهرسازي، د*محمدصابر باقريان
  

  23/10/1388:  تأييد نهايي   22/7/1386 :پذيرش مقاله
  

  چكيده
پذير بودن اين فضاها در قبال سـوانح طبيعـي            هاي فرسوده شهري از يك سو و آسيب         وسعت باالي بافت  

 از ديگر سو، نوسازي آنها را به يكي از مسائل اساسي در حـوزه شهرسـازي تبـديل كـرده                   ) ويژه زلزله   به(
 شـهرداري تهـران را بـه عنـوان يكـي از             17 از منطقـه     19مقاله حاضر در پي آن است تا محلـه          . است
هاي فرسوده در بخش مياني شهري با رويكردي تركيبي و بر پايه ويژگي اجتماع از يـك سـو مـورد                       بافت

 آنها از سوي ديگـر،      تكيه بر نظم دروني   با  ها را     مطالعه قرار دهد، و ويژگي فضا و نحوه برخورد با اين بافت           
نظام كالبدي محدوده مورد مطالعه برگرفته از شهرسازي معاصر است و    . با رويكردي منطقي به دست دهد     

هاي متفاوت اما همبسته، به وديعه گرفته شده است كه      فرهنگ نظام اجتماعي آن از جوامعي مهاجر با خرده       
چنـين  . انـد  طور نسبي تا به امروز حفظ كـرده  ا بهشان ر اي ـ زباني، انسجام اجتماعي  هاي طايفه در تركيب

. طور نسبي ـ به رغم فرسودگي آن ـ به همراه داشـته اسـت     امري ارزش زيست و سكونت اين بافت را به
هـاي مـسكن و سـكونت اسـت كـه ايـن عامـل نيـز                   از سوي ديگر، فضا داراي ويژگي تجانس در حوزه        

هـاي تحقيـق      يافتـه .  را به طور نسبي تضعيف كرده است       پذيري را كاهش دارد و انسجام كالبدي آن         تنوع
انجـام  ) مشاهده و پرسشنامه(حاضر كه به روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از شيوه پيمايش ميداني  

بـرداري بـا      دهد كه ضعف همبستگي بين اجتماع و فـضا در مراحـل تكـوين و بهـره                  شده است، نشان مي   
بـازخواني ايـن   . آورد ي ساختار اجتماعي ـ كالبدي را فـراهم مـي   گذشت زمان موجبات تضعيف و فرسودگ

به دسـت   ) اجتماع و فضا  (ها را در اين دو حوزه         تواند درك قابليت و ضعف      فضاي تحقيق به روش علمي مي     
  .نوسازي فراهم سازد ها در مرحله كارگيري يافته دهد و زمينه را براي به

  
  . تجانس، نوسازي، اجتماعي، انسجام كالبدي بافت فرسوده شهري، انسجام:ها واژه كليد

  
  مقدمه

بايست در فرايند شهرنشيني و شهرسازي كشور مـورد بـازخواني قـرار               هاي شهري در گذر زمان را مي        بافتفرسوده شدن   
يابي شـهرها از يـك سـو، و در قـديم و جديـد                 در چنين فرايندي، رشدهاي شتابان نقش مؤثر و مداومي را در وسعت           . داد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * E-mail: Ms_Bagheryan@yahoo.com 09124078720: نويسنده مسئول  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


142 1389پاييز  ، 73هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

تحرك باالي نظام شهرنشيني در برخي از مقاطع زمـاني و اتخـاذ             . اند   آن از ديگر سو، داشته       فضاهاي قبلي و مابعد    كردن
هاي توسعه كالبدي مبتني بر رشد از پيرامون ـ نه از درون ـ از مواردي است كه مانع از امروزين شـدن برخـي از      سياست
ها را كاهش داد و موجبات نشـست بخـشي از اقـشار     نت اين بافتهاي ديروزين گرديد كه خود ارزش زيست و سكو        بافت

  .فرودست مهاجر را در آنها تسريع و حركات نوسازي را تضعيف كرد
هاي فرسودة بخش مياني در مجموع دربرگيرنده فضاهايي كه به لحاظ تاريخي به آغاز فراينـد شـهري شـدن                      بافت

هـاي جـامع    ي و تحقق طرح   ي قبل از تشديد شهرنشيني و شهرگرا      اين فضاها . گردند   بازمي 1332-45هاي    كشور طي سال  
هـا كـه عمـدتاً در شـهرهاي           اين نوع از بافت   ). 179-186،  1375حبيبي،  (اند    شهري، نظم كالبدي فضايي خود را بازيافته      

تاً كوچـك ـ   هـاي نـسب   هاي تاريخي ـ در مقياس  اند، به لحاظ موقعيت استقرار بر پيرامون بافت بزرگ كشور رخساره يافته
 1345-57هاي بعدي بالفاصل كـه در محـدوده زمـاني     يابند كه با بافت اين فضاها از آنجا مفهوم ميانه مي   . اند  ايجاد شده 

هاي حـد واسـطي را    هاي اجتماعي ـ اقتصادي كشور نيستند، و از اين رو ويژگي  اند، حاصل تجزية شديد سازه تكوين يافته
هـاي    ها به طور نـسبي ارزش       به عبارت ديگر، اين نوع از بافت      . هاي قديم و بعدي دارند      تمحتواي باف / در نسبت با كالبد     

ايـن  . كردند هاي شهرسازي ديروز، تبعيت مي اجتماعي ـ فرهنگي ديروزين را در خود دارند و از حيث كالبدي نيز از ارزش 
  .اجتماع و فضا، تلقي گرددهاي  تواند برآيندي از دو نظام قديم و جديد در حوزه خود وجهي است كه مي

ي متفـاوت از سـاير      يتـ تـر و كيف     هايي از اين دست در مقاطع زماني ياد شده بـا مقيـاس بـزرگ                در شهر تهران بافت   
هـا در   مساحت تقريبي اين نوع از بافت. شهرهاي بزرگ در قالب بخش مياني ـ به دور بخش مركزي ـ تحقق يافته است  

جايگاه اين كانون به عنوان مركز ملي با تمركـز اقتـصادي و        . گيرد   هكتار جاي مي   3750شهر در وسعتي معادل      اين كالن 
 درصد 6/27هاي طرح تفصيلي مناطق شهر تهران،   بر پايه داده  . سياسي نسبتاً باال در تكوين چنين وسعتي مؤثر بوده است         

هـا در    آفرين و زيرساخت    هاي ارزش   اربري كه توزيع ناموزون ك    1اند  ها در شرايط فرسودگي شديد واقع شده        اين نوع از بافت   
پيامـد چنـين    . هاي حادث شـده بـوده اسـت         جهات مختلف پيرامون بخش مركزي، از داليل عمده بروز تفاوت در كيفيت           

هـاي اجتمـاعي ـ فرهنگـي      سازماندهي نامتوازني مانع از آن گرديد كه فضاهايي از بخش مياني، به رغم دارا بودن ويژگي
تداوم اين امر تا به امروز، فرسودگي       . البدي نسبتاً پيوسته در گردونه تحول و حركات نوسازي قرار گيرند          همبسته و نظام ك   

هاي فرسوده در چارچوب برنامه چهارم توسعه اجتمـاعي،           امروزه بسامان كردن بافت   . ها را تشديد كرده است      كالبدي بافت 
ها بـدون توجـه بـه         نوسازي اين بافت  .  كار قرار گرفته است    هاي نوسازي در دستور     فرهنگي و اقتصاد كشور در قالب طرح      

تواند به دستاورد مناسـبي       هاي حاكم بر فضاهاي آن از سوي ديگر، نمي          ها و نيازهاي انساني از يك سو، و ويژگي          انگيزش
  ). 1383مطلبي، (بينجامد 

، تحت عنوان محلـه     )جامعطرح  (فضاي مورد تحقيق قسمتي از بخش مياني است كه در سند توسعه شهري تهران               
  هـاي    زمـان تكـوين بخـش عمـده فـضا بـه سـال             . يابـد    بازمي 17ريزي شهري منطقه      ، جايگاه خود را در نظام برنامه      19

 نفـر   11020،  1385هـاي آمـاري        هكتار و جمعيت ساكن در آن بر پايه داده         3/22وسعت بافت،   . گردد   برمي 1342-1337
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . به تأييد رسيد1384گانه شهر تهران به مشاوران واگذار گرديد و در سال  22يابي مناطق  هايي است كه در قالب مسئله مشتمل بر طرح. 1
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اين فضا امروزه . اند هاي متنوع در قلمروهاي معيني گردهم آمده فرهنگ چارچوب خرده خانوار و در 2685بوده كه در قالب 
اي كه به موجب آن كالبـد فـضا در گردونـة فرسـودگي كامـل واقـع شـود و         ؛ معادله1در معادله فرسودگي نسبي قرار دارد    

حاكم بودن چنين شرايطي    ). 15-18 ،1384حبيبي،  (هاي اين كالبد به طور نسبي نشان از پويايي و سرزندگي دارد               فعاليت
دار، بـراي تهيـه    بر فضاي تحقيق موجب شده است كه سازمان نوسازي شهر تهران آن را به عنوان بافت فرسوده اولويـت   

  . توجه قرار دهدمورد طرح، 
دو مؤلفـه   بايست مورد توجه قرار گيرد، آن است كه قواعد و قوانين حاكم بر اجتماع و فضا،                   آنچه كه در اين بين مي     

اين دو مقولـه  . شود ها، محسوب مي ط در حركات بهسازي و نوسازي اين نوع از بافت  يبخشي مجدد به مح     اصلي در انتظام  
اند كه بر يكديگر تأثير متقابل دارنـد، اگـر فـضا و اجتمـاع در همبـستگي و                    هايي  به مثابه ظرف و مظروف    ) فضا و اجتماع  (

توانند نقطه اتكاي دروني در حركات نوسـازي    دهند كه مي    هايي را به دست مي      يتپيوستگي الزمي شكل گرفته باشند قابل     
تـوان دو شـكل كلـي را در ايـن             هاي فرسوده مي    اي در بافت    بر پايه بازخواني رويكردهاي مداخله    . و بهسازي تعريف شود   

  : زمينه، عمده كرد
) انسان(هاي مظروف آن      را فارغ از ويژگي   ها    محور است و مداخله در اين نوع از بافت          رويكردي كه فضا  : نخست •

 .دهد مورد بازتوليد قرار مي

محور اسـت و مداخلـه در بافـت را در جهـت حمايـت از اجتمـاع سـاكن و حفاظـت از                        رويكردي كه انسان  : دوم •
 .سازد هاي آنها، عمده مي ويژگي

هـاي محـوري در نوسـازي     ن بنياندر اين پژوهش، تالش بر آن است تا با نگرشي تركيبي بر اجتماع و فضا به عنوا   
هـاي قـديم و       هاي آنها به عنوان فضاي تحت تأثير ارزش         ها برحسب ويژگي    هاي اين نوع از بافت      زا، قابليت   پايدار و درون  

جديد، مورد بررسي قرار گيرد تا زمينه تعريف راهبردهايي براي برخورد منطقي در فـضاهايي مـشابه بـا فـضاي تحقيـق،                       
شود، آن است كه بافت فرسوده ميـاني مـورد تحقيـق داراي چـه                 محوري كه در اين زمينه مطرح مي      پرسش  . فراهم شود 

  .دهد ميزاني از انسجام اجتماعي و كالبدي است و اين امر چه قابليتي را در حوزه نوسازي به دست مي
هاي نوسـازي     ي و قابليت  يابي ميان انسجام اجتماعي و كالبد       توان در رابطه    گويي به اين پرسش را مي       هدف از پاسخ  

ها بيشتر    وجو كرد، زيرا هر چه درجه انسجام باالتر باشد، به همان نسبت قابليت              جست) افزايش مشاركت و كاهش هزينه    (
هـاي   هاي اجتماعي ـ كالبدي بافت  هاي مياني از ويژگي در عين حال، بررسي ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بافت. است

هاي حد واسط و متعادل و متفاوت از دو بافت ياد شده به منظور انتظـام و ارتقابخـشي ايـن         قابليت قديم و جديد، در قالب    
  . ها، از ديگر اهداف متصور در اين تحقيق خواهد بود نوع از بافت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در . دهد  دوام تشكيل مي    دوام و بي     درصد مصالح ساختماني بناهاي بافت را مصالح كم        85در قالب گزارش طرح تفصيلي در اين محله بيش از           . 1

براي آگاهي بيشتر   . دهد  هاي بحراني سوق مي     هاي انساني و فعاليتي به وضعيت       اي با شدت باال، فضا را در حوزه         چارچوب اين سند، بروز زلزله    
  ). 1384(يران  شهر تهران، مهندسين مشاور امكو ا17 منطقه 16 و 19هاي  مطالعات طرح تفصيلي محله. ك.در اين زمينه، ن
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  مباني نظري
جام و تجـانس  هاي تحقيق در دو حوزه اجتماع و فضا قرار دارد كه در اين بين، مفـاهيم انـس        ساختار نظريه بر پايه پرسش    

منظم شدن و بـا هـم       «در فرهنگ عميد، واژه انسجام مصدر است و به معناي           . اي دارند   هاي نظريه     نسبت خاصي با گزاره   
در فرهنـگ   . بـه كـار رفتـه اسـت       » جنس بودن   از يك جنس بودن و هم     «و تجانس در قالب مصدر در معني        » جور شدن 

اتحـاد، يكپـارچگي و حـالتي كـه اجـزاي           «ر گرفته شده و بـه معنـاي          به كا  Cohesionآكسفورد نيز واژه انسجام معادل      
، تعبيـر گرديـده     »انـسجام گروهـي   « هم به معنـي      Cohesive، تعريف شده و صفت      »همديگر را مورد حمايت قرار دهند     

اساس تعلق داشتن به يك گروه بر     «ارز كلمه تجانس به كار رفته و در معناي             در قالب اسم، هم    Consistencyواژه  . است
اين مفاهيم در تطابق با مفهوم اجتماع و فضا به مفاهيم مركبي چـون انـسجام و تجـانس                   . ، عنوان شده است   »ها  شباهت

، در  )هـا   شباهت(ها    و سخنيت ) كليتي همبسته و پيوسته   (شوند كه بر پيوندها       اجتماعي، انسجام و تجانس كالبدي تعبير مي      
م انسجام و تجانس داراي نسبت عكس هستند؛ بـدان معنـا كـه هـر چـه قـدر       مفاهي. دو حوزه اجتماع و فضا داللت دارند  

يابد؛ و برعكس، هر چه اجتمـاع و   نزديك شوند، درجه انسجام آنها كاهش مي) شباهت و تكرار (اجتماع و كالبد به تجانس      
از . جم، بيشتر خواهد بـود    بخشي به كليت منس     كالبد بر پايه تنوع استوار گردند، امكان تركيب و پيوند بين اجزا براي شكل             

آيـد، و در حـوزه        ديدگاه توسعه پايدار، انسجام اجزا در هر مجموعه، از شروط الزم براي توسعه و تداوم آن بـه شـمار مـي                     
  ). Barton & Tsoutou, 2000, 38(در اجزاست ) وحدت(، تناسب و تركيب )تنوع(سكونتي، متضمن وجود كثرت 

. دهـد   عي رابطه مستحكمي را به سه نظام خويشاوندي و ديـن و زبـان نـشان مـي                 اي، انسجام اجتما    در حوزه نظريه  
دورتيـه،  (تري را پديد آورند       توانند واحدهاي اجتماعي بزرگ     شوند و مي    ها يكپارچه مي    جوامع انساني در چارچوب اين نظام     

تـه مؤيـد آن اسـت كـه     هاي تاريخي شـهرهاي اسـالمي صـورت گرف    هايي كه در نسبت با سكونتگاه بررسي). 49،  1382
پـذير    پذير بودن ساكنان اين فضاها از بافت خويشاوندي و قوانين اسالمي صورت گرفته مؤيد آن است كه اجتمـاع                    اجتماع

هـا بـراي جمـع و         شـده اسـت، زيـرا ايـن نظـام           بودن ساكنان اين فضاها از بافت خويشاوندي و قوانين اسالمي ناشي مي           
ايـن امـر    . هاي اجتماعي دارند    ها و پيوستگي    توان بااليي هم در تقويت همبستگي     و  اند   جماعت، اعتباري بيش از فرد قائل     

از ايـن رو در ايـن نـوع از          . آورد  پذيري اجتماع را در حل و فصل مسائل و مشكالت فراهم مي             به نوبه خود جنبه مشاركت    
پـذيري ايـن      پـذيري و مـشاركت      تماعشهرها، قلمروهاي خويشاوندي و عناصر مذهبي موجود در آنها از عوامل مهم در اج             

  ).Abu-Lughod, 1980, 8(شود  جوامع محسوب مي
هـاي   بررسـي . پذيري ساكنان شهرها نيز رابطه مـستقيمي بـا سـطح شـهرگرايي دارد     عالوه بر اين، الگوي مشاركت  

وليـه  دهـد كـه شـهرها سـبب فروپاشـي گـسترة مناسـبات و پيونـدهاي ا                   شناختي در شهرهاي مـدرن نـشان مـي            جامعه
 سـازماندهي و هـدايت شـوند، الگـوي          )همسايگي(شوند اما اگر اين مناسبات در شكل پيوندهاي ثانويه            مي) خويشاوندي(

از ايـن رو ايجـاد      . يابـد   تـري ارتقـا مـي       كند و به نوع و سطح بـزرگ         پذيري در اين فرايند تغيير و تحول پيدا مي          مسئوليت
هاي اساسي در تقويت  ر روابط و تعامالت اجتماعي قرار دهد، در زمرة قابليتمحيطي كه بتواند تمامي ساكنان را تحت تأثي

  ). Bagaeen, 2006, 85-9(دهد  پذيري جمعي است، كه همراهي زيادي را با عامل كالبدي، يعني فضا، نشان مي مسئوليت
كـه خـود ريـشه در    دهـد    پذيري فرد به اجتماع و فضا، همراهي الزمي را با مفهوم هويت نـشان مـي                 همچنين تعلق 
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ـ  و ) كه با قدمت سكونت و مالكيت مسكن مرتبط است(وجود جمعيت ديرپا در يك اجتماع . كالبدي دارد انسجام اجتماعي 
كنـد و   به طور مؤثر حس تعلق و حس مكان را تقويت مـي ) هاي جمعي است   كه متأثر از وجود عرصه    (نيز خاطرات جمعي    

  ).147-148، 1386پاكزاد، (د شو هماني بين آنها مي باعث ايجاد اين
. دهد  ها و منافع جمعي، همبستگي الزمي را با انسجام اجتماعي نشان مي             ها، ترجيحات، خواسته    سو بودن گرايش    هم

گيري  ساز شكل تواند زمينه وجود اجتماعي منسجم با تنوع در ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي و با تركيبي متعادل مي 
هـا را     عدم اختالف در اين امور، زمينة يكپارچه كردن امكانات و مشاركت گـروه            . ا و اهداف مشابه گردد    ها، رفتاره   انگيزش

اين امر از آن رو اهميت دارد كه فضا در نسبت . كند تر، تسريع و تسهيل مي  براي ايجاد شرايط بهتر با دريافت منافع بزرگ       
اي كه در فضايي سكونت دارد، بايد اين توان  جامعه. يابد ظام مي هاي ساكنان است كه انت      ها و خواسته    با ترجيحات، گرايش  

  ).Pimbertand Preity, 1995, 436(را بيابد تا به بهترين نحو، آرزوها و انتظارات خود را در تناسب با زمان برآورده سازد 
  بنـدي هـر فـضا را     شـالوده، اسـتخوان  . يابـد  انسجام كالبدي در ديدگاه سـاختارگرايان از حـوزه شـالوده تحقـق مـي            

  دوزد   هاسـت كـه آنهـا را بـه هـم مـي              هـا و محلـه      هـا، نـشانه     ها، لبه   ها، راه   ها، هسته   اي از گره    دهد و مجموعه    تشكيل مي 
اي است كه ماهرانه پيوند و ارتباط متقابلي را بين عناصر فضا و شهر                از ديدگاه بيكن، نيروي محركه    ). 12،  1384حبيبي،  (

شالوده، درك كليت و نظام رشد فضا را مشروط بـه           ). 21،  1376ت فني و عمراني شهرداري تهران،       معاون(سازد    برقرار مي 
  .كند خود مي

از منظـر وي، كالبـدهاي منـسجم زمينـة توزيـع            . از ديدگاه چپمن، مفهوم انسجام كالبدي با ارزشمندي پيونـد دارد          
ها   هايي از اين دست در سكونتگاه       وجود قابليت . اند  وردهشان فراهم آ    هاي برابري را براي ساكنان      عادالنه امكانات و فرصت   
ها، زمينـه را      اين قابليت . شود  هاي نوسازي در آن محسوب مي       ترين محرك   آفرين است و از مهم      در هر دوره زماني، ارزش    

دهـد   كـاهش مـي  هـاي نوسـازي را    گيري از آنها هزينـه    آورد و بهره    براي استفاده از اين امكانات در دورة بعد به وجود مي          
  ).145، 1384چپمن، (

ريزي واحدهاي همسايگي در محيط شهري بايـد بـه تناسـبات عناصـر                ند كه در برنامه   ربرخي از محققان بر اين باو     
مـسكن،  : انـد از  هاي مسكوني عبـارت  دهنده بافت هاي تشكيل   از ديدگاه آنها مؤلفه   . دهنده فضا، توجه خاص داشت      تشكيل

پذيري و    از منظر آنها، تجانس عناصر كالبدي در فضا، تنوع        . هاي متوازني، شكل گيرد     بايد در نسبت  مركز و راه كه الزامات      
  ).Rudlin and Falk, 1999, 76(كاهد  پذيري بافت مي دهد و از انسجام ها را تقليل مي تناسبات مؤلفه

هاي فرسـوده بـه       ها در بافت    تهاي الزم براي تشخيص قابلي      اي ارائه شده، معيارها و شاخص       براساس مباحث نظريه  
پـذيري اجتمـاع بـر پايـه      اي بخش مياني به طور خاص، در حوزه انسجام اجتماعي مشتمل بر مشاركته طور عام، و بافت   

پذيري اجتماع بر پايه شاخص وجود نظام همسايگي،          مسئوليت  هاي وجود قلمروهاي خويشاوندي و زباني و ديني،         شاخص
گرايي جمعي اجتماع،     هاي جمعي و منفعت     هاي قدمت سكونت و مالكيت و وجود خاطره          شاخص گيري اجتماع بر پايه     تعلق

پيونـدي كالبـدي      در حوزه انسجام كالبدي شامل هم     . هاست  ها و گرايش    سويي و عمومي بودن خواسته      بر پايه شاخص هم   
ها در توزيع خدمات،      ابري فرصت ربكيه بر شاخص    تمندي بافت با      بندي، ارزش   با تكيه بر شاخص وجود شالوده و استخوان       

پـذيري عناصـر      پـذيري و تنـوع      بسـ هـاي تنا    راه و تأسيسات زيرساختي و توازن عملكردي بافـت بـا تكيـه بـر شـاخص                
  .دهنده آن خواهد بود تشكيل
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  روش تحقيق
هـاي    هـاي اصـلي در محـرك        شناسي تحقيق در جهت تشخيص ميزان انسجام اجتماعي و فضا بـه عنـوان قابليـت                 روش

اي مطرح شده، راهنماي عمل در جهـت تـشخيص چنـين              هاي فرسوده بود، كه در اين زمينه مباحث نظريه          وسازي بافت ن
روش تحقيـق توصـيفي ـ تحليلـي     . وضعيتي در نسبت با فضايي است كه به صورت موردي، بررسي و مطالعه شده اسـت 

هاي اجتماع و فضا، محيط تحقيق را مورد بررسي         راي در محو    هاي برگرفته از مباحث نظريه      است كه با استفاده از شاخص     
 15گيـري   نامه بوده اسـت كـه بـا نمونـه        آوري اطالعات در حوزه اجتماع از طريق پرسش         نظام گرد  .دهد  و تحليل قرار مي   

ات عالوه بر اين، بر پايه پيمايش ميداني، اطالع       . 1اي انجام پذيرفت    در شكل خوشه  )  خانوار 400(درصد خانوارهاي اجتماع    
  .مرتبط با تمام عناصر كالبدي متناسب با نيازهاي تحقيق، برداشت و ثبت گرديد

  
  هاي تحقيق يافته
هاي موجود در مكان پژوهش، نـشان         هاي تحقيق و در چارچوب مفاهيم و مباني با هدف دستيابي به شناخت ويژگي               يافته
  : ين صورت بوده استدهد كه در حوزه اجتماع و براساس معيارهاي مورد نظر تحقيق، بد مي

شود كه به نوبه خود از دو شاخص وجـود            گرايي اجتماع ناشي مي     گرايي و جماعت    پذيري از جمع    ار مشاركت يمع) الف
 14بر اين اساس فـضاي مـورد بررسـي محـل اسـتقرار              . گيرد  نظام خويشاوندي و روح مذهبي حاكم بر جامعه، نشأت مي         

اند و در كل و جزء به طـور نـسبي              نفر جمعيت، گردهم آمده    800 با متوسط    نييهاي مع   فرهنگ است كه در محدوده      خرده
عالوه بر اين، اگر تعداد عناصـر دينـي در هـر            . هستنداي    هاي زباني و طايفه     اي جغرافيايي و همبستگي   ه  داراي پيوستگي 

موجـود،  ) مـسجد ( مذهبي    عنصر 21فضا بيانگر حاكميت و شدت روح مذهبي در جامعه و پايبندي به الزامات آن باشد، از                 
 مـسجد را بـه ازاي هـر         2مندي، نزديك بـه       ها قرار دارند كه از حيث بهره        فرهنگ  هاي خرده    مسجد در داخل محدوده    20

  ).1شكل (دهد  ها، به دست مي فرهنگ محدوده از خرده
  

  
  ها و عناصر مذهبي موجود در آنها فرهنگ محدوده خرده. 1شكل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـا، تقـسيمات    فرهنگ مورد شناسايي قـرار گرفـت و سـپس در داخـل هـر يـك از محـدوده          گيري، ابتدا محدوده خرده     در اين شكل از نمونه    . 1

  .گيري نيز با استفاده از فرمول كوكران، محاسبه شده است حجم نمونه. گيري مورد توجه قرار گرفت تري براي نمونه فرعي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 هاي اجتماع و فضا سوده بخش مياني بر پايه ويژگيهاي فر هاي نوسازي در بافت بازشناسي قابليت

  

147

هـاي    شـاخص . شـود   دار بودن آنها ناشي مي      پذير بودن جمعيت و همچنين ريشه        اجتماع پذيري از   معيار مسئوليت ) ب
توان اذعان داشت كه اگرچه فـضا در ميانـه            در قالب اين معيارها مي    . قابل طرح در اين زمينه، وجود نظام همسايگي است        

مـا در درون هـر يـك از ايـن           قابل تعريف بـه دو زيرمحلـه اسـت، ا         ) مركزيت و دسترسي  (خود به واسطه وجود لبه قوي       
به عبارت ديگـر،  . تر سازد، وجود ندارد     اي كه بتواند ساكنان آنها را درگير روابط اجتماعي وسيع           ها، نظام همسايگي    زيرمحله
اي موجود در دو بخش از محله، فرايند نظام خويشاوندي به نظام همسايگي را طي نكرده و در شـكل                      هاي طايفه   محدوده

تـر، دسـت      هاي مدني مهـم     ها و مشاركت    تري براي پذيرش مسئوليت     هاي بزرگ   اند و به تركيب     ي باقي مانده  اوليه و ابتداي  
  ).2شكل (اند  نيافته

  

  
 اي قابل تقسيم به دو بخش هاي طايفه اجتماع محدوده. 2شكل 

  
در ايجـاد انگيـزه   رغم شكل نگرفتن چنين فرايندي، نظام خويشاوندي توانسته است به طور نسبي نقـش مـؤثري       به

 .براي ماندگاري جمعيت بومي فراهم سازد

. شـود   هايي چون اجتماع و فضا ناشي مـي         دهي انسان به زمينه     گرايي معيار هويتي ديگري است كه از ارجاع         تعلق) ج
. هاي جمعي بوده اسـت      هاي مورد بررسي در نسبت با اين معيار، قدمت سكونت، ميزان مالكيت و نيز وجود خاطره                 شاخص

 7/83 سـال اسـت و       30 درصد از خانوارها، بيش از       7/53دهد كه سابقه سكونت       ها از جامعه آماري نشان مي       نتايج بررسي 
مان به شكل مالك و مـستأجر بـا يكـديگر           أ درصد آنها به صورت تو     8شان هستند و      كونيسدرصد آنها مالك واحدهاي م    

هـاي     درصد جمعيت مـورد پرسـش، پـاتوق        4/41هاي    صل از بررسي  هاي حا   عالوه بر اين، در قالب يافته     . كنند  زندگي مي 
هـاي جمعـي عنـوان        ترين محمل خـاطره     مجاور عناصر مذهبي و تجاري درون هر يك از قلمروهاي خويشاوندي را مهم            

 3/37در اين ميـان  . كردند تأكيد مي) و محورهاي متصل به آن ( درصد هم در اين زمينه به ميدان مقدم          3/21كردند و     مي
  ).3شكل (اند  هاي غيرمرتبط بوده درصد در زمره پاسخ
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  هاي جمعي از منظر ذهني مخاطبان موقعيت فضاهاي خاطره. 3شكل 

  

عمومي بودن تمايالت   . گرايي جمعي و توجه به مصالح جمعي، برآمده از انسجام اجتماعي است             رويكرد به منفعت  ) د
هاي صورت گرفته از      برطبق بررسي . گرايي جمعي است    ازشناسي منفعت هاي مؤثر در ب     ها، از شاخص    ها و خواسته    و گرايش 

ن مورد سؤال قرار گرفت،     آشان و نيز اشكال       خانوارهاي ساكن، ميزان تمايالت آنها به مشاركت در نوسازي محل سكونت          
  . ارائه شده است2 و 1كه نتايج آن برحسب فراواني در جداول 

  

  كن به مشاركت در نوسازي بافتميزان تمايالت خانوارهاي سا. 1جدول 

  درصد  )خانوار(تعداد   نوع تمايالت  رديف
  2/87  348  موافق مشاركت  1
  4/3  14  مخالف مشاركت  2
  4/9  38  ساير  3
  100  400  جمع  4

  1385مطالعات ميداني،  :منبع                     
  

  بر پايه اشكال مشاركت خانوارهاي ساكنها  ميزان گرايش. 2جدول 

  درصد  )خانوار(تعداد   ها نوع گرايش  رديف

  74  296  جمعي  1
  5/8  34  فردي  2
  5/17  70  ساير  3
  100  400  جمع  4

  1385 مطالعات ميداني، :منبع                     
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 مـورد گرايـي،     هاي نوسازي در بافت بر حـسب منفعـت           اولويت ساكنان در زمينة  ها و ترجيحات      عالوه براين، خواسته  
  .ده استش ارائه 3 كه نتايج آن در جدول پرسش واقع شد

   ترجيحات و اولويت نوسازي از منظر ساكنان.3جدول 
  درصد  )خانوار(تعداد   هاي نوسازي ترجيحات و اولويت  رديف

  5/45  182  خدمات عمومي  1
  5/36  146  ها دسترسي و زيرساخت  2
  14  56  مسكن  3
  4  16  ساير  4
  100  400  جمع  5

  1385مطالعات ميداني، : منبع                    
  

. هاي عمومي جامعه، معطوف به مـشاركت ـ آن هـم بـه شـكل جمعـي ـ اسـت         بنابراين مشخص است كه گرايش
در . هـا دارد  سوي اولويت نوسازي در حوزه خدمات عمومي، راه و زيرساخت هاي عمومي، رو  درصد از گرايش   82همچنين  

هاي نوسازي در حوزه مسكن و ترجيحات جمعيت در رفع مسائل مطـرح               رورتگرايي جمعي عالوه بر اين، ض       قالب منفعت 
نتايج به دست آمده بيانگر اين واقعيت است كه گرايش خانوارها بـه نوسـازي در                . گرفته است  شده نيز مورد سنجش قرار    

  ).5 و 4جداول (حوزه مسكن بر خالف سكونت با غلبه نسبي منفعت فردي بر منفعت جمعي همراه است 
  

  هاي نوسازي در حوزه مسكن از منظر ساكنان ضرورت. 4جدول 

  درصد  )خانوار(تعداد   مندي ها بر پايه عدم رضايت ضرورت  رديف

  3/57  229  عدم پاسخگويي به الزامات زندگي  1
  26  104  داري هاي نگه فرسودگي و هزينه  2
  2/11  45  پذيري وغير مقاوم بودن بنا آسيب  3
  5/5  22  ساير  4
  100  400  جمع  5

  1385 مطالعات ميداني، : منبع               

  ترجيحات ساكنان در نوسازي مسكن. 5جدول 

  درصد  )خانوار(تعداد   ها گرايش  رديف

  8/35  143  هاي تشويقي گرفتن تراكم  1
  2/29  117  هاي مسكوني تجميع پالك  2
  7/18  75  واگذاري و فروش  3
  3/16  65  ساير  4
  100  400  جمع  5

  1385مطالعات ميداني، : منبع                  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


150 1389پاييز  ، 73هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

   :دهاي توصيفي در حوزه فضا براساس معيارهاي مورد نظر، اينها هستن از سوي ديگر، يافته
شاخص قابل تعريف در . پيوندي اجزا مورد توجه قرار گرفته است انسجام كالبدي در يك زمينه بر پايه معيار هم   ) الف

بر پايه اطالعات ثبت شـده در  . سازد ندي است كه زمينه تركيب اجزاي بافت را فراهم ميب اين زمينه، وجود نظام استخوان    
) مركز محله (بندي و شالوده محله       هاي افقي در اتصال با استخوان       دهنده فضا از طريق دسترسي      اين زمينه، عناصر تشكيل   

پيوندي نسبتاً مناسبي ظاهر شـده       ، در هم  )ت ناحيه مركزي(اين شالوده نيز به نوبه خود با شالوده سطح باالتر آن            . قرار دارند 
تـر فـضا      هـاي درونـي     هاي موجود داللت بر آن دارد كه نظام شالوده محله نتوانسته است در بخـش                يافته). 4شكل  (است  

  .اي يكپارچه و منسجم رسوخ كند به گونه) هاي غربي و شرقي بخش(

  
  حيهپيوندي شالوده محله با شالوده نا نظام هم. 4شكل 

  
شاخص قابل . معيار ديگري در زمينه انسجام كالبدي است  هاي بررسي شده، ارزشمندي بافت در چارچوب نظريه  ) ب

آوري شـده از حـوزه        بـر پايـه اطالعـات گـرد       . هاسـت   تعريف در اين زمينه، توزيع عادالنه امكانات و وجود برابري فرصت          
  .هاست گيهاي ميداني، فضاي مورد بررسي داراي اين ويژ پيمايش
  متر؛ 5-6هاي مسكوني با عرض متوسط  برابري فرصت دسترسي در نسبت با كليه واحدها و گروه •

 هاي مسكوني؛ ها در كليه گروه برابري توزيع زيرساخت •

هـاي     عنـصر مـذهبي در همـه محـدوده         1-2 واحـد تجـاري و       5-8برابري نسبي در توزيع امكانات خدماتي با         •
 خويشاوندي؛ و 

 ).هاي غربي و شرقي بخش(در دسترسي به خدمات مركز محله براي دو زيرمحله فضا برابري نسبي  •

هاي دسترسي و خدمات در نسبت با فضاي مورد پـژهش،             ها را در حوزه      نظام برابري نسبي فرصت    6 و   5هاي    شكل
  .دهند نشان مي
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 ها  توزيع خدمات بر پايه شاخص برابري فرصتنظام. 6شكل      ها  نظام توزيع دسترسي بر پايه شاخص برابري فرصت. 5شكل 

انـد از   هاي مطرح در اين زمينه عبارت     شاخص. توازن عملكردي، معيار ديگري در تشخيص انسجام كالبدي است        ) ج
دهنـده بافـت      هـا، عناصـر تـشكيل       برمبناي نتايج حاصـل از بررسـي      . پذيري آنها   دهنده بافت و تنوع     نسبت عناصر تشكيل  

شـده   اند كه با تناسبات متعارف تعريـف   درصد از كل بوده7/6 و 3/15، 78هاي  به ترتيب در نسبت ) ماتمسكن، راه و خد   (
 كه خود نشان از عدم توازن بين عناصر و تسلط كامل كاربري مسكوني بـر                1دهند  در اين زمينه فاصله زيادي را نشان مي       

  .ساير عملكردها دارد
هـا،   هاي حاصـل از بررسـي   دهنده بافت، يافته    در نسبت با عناصر تشكيل    پذيري    عالوه بر اين، در قالب شاخص تنوع      

انـد   هاي بافت در سه حوزه مسكن، خدمات و راه عبـارت  ويژگي. كند بيش از انسجام، بر شرايط تكرار و تجانس داللت مي   
  :از

ود را از معـابر  هاي مجزا به صورت رديفي، نظم خـ         هاي موجود در اين محله در قالب پالك          مسكن :حوزه مسكن . 1
  :اند اند كه در دو محدوده زماني در فضا، شكل گرفته ها داراي دو شكل فردي و جمعي اين مسكن. دارند دريافت مي

مساحت . گيرند   درصد بافت را دربرمي    85ها    اين نوع مسكن  : 1337-42هاي فردي با تكوين دوره زماني         مسكن •
 مترمربـع قـرار     80قع است كه بيشترين فراواني آن در قطعات          مترمربع وا  55-120قطعات آنها در دامنه نوسان      

 ). 7شكل (عمق اين قطعات يكسان است ولي عرض آنها اندكي تفاوت دارد . دارد

مساحت . گيرند   درصد بافت را دربرمي    15ها     اين نوع مسكن   :1358-60هاي جمعي با تكوين دوره زماني         مسكن •
 مترمربع قرار دارد كه بيشترين فراوانـي آن در قطعـات          250-320ان  هاي اين نوع از مسكن در دامنه نوس         پالك
  انـد    سازماندهي اين عناصر نيز محوري اسـت، و اينهـا در نـسبت بـا معـابر انتظـام يافتـه                    .  مترمربعي است  300

 ).8شكل (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . درصد15-20 درصد، خدمات 18-21رصد، معبر  د50-60مسكن . 1
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   موقعيت مساكن جمعي و نظام بافت آن.8شكل    موقعيت مسكن فردي و نظام بافت آن.7شكل 

 

 خدمات موجود در اين محله با غلبه كامل عناصر تجاري و مذهبي است و تنـوع الزم را در سـاير                      :زه خدمات حو. 2
، يك عنـصر    )مسجد( عنصر مذهبي    21پا،     عنصر تجاري خرده   213 عنصر خدماتي موجود،     236از مجموع   . ها ندارد   زمينه

 شمالي محله و بخشي از آن به صورت پراكنده در آموزشي و يك عنصر درماني است كه به صورت متمركز در ميانه و لبه             
  ).9شكل (اند  كل بافت توزيع شده

  

  
   نوع عناصر خدماتي موجود در محله.9شكل 

  

 20از طريـق  . گيـرد   متري شمالي ـ جنوبي، صورت مي 12يابي به درون محله از دو دسترسي   نظام راه:حوزه راه. 3
ـ محور دسترسي جنـوبي، ارتباطـات درونـي و بيرونـي       متر و اتصال با اين دو محور شمالي ـ 6 تا 5غربي با عرض   شرقي 

بندي شبكه دسترسي بيانگر عـدم تنـوع در مراتـب فـضايي               عدم تنوع در سطح   . شود  تمامي واحدهاي مسكوني تأمين مي    
  ).10شكل (است و اين امر داللت بر تجانس كالبدي ـ و نه انسجام كالبدي ـ دارد 
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  بندي دسترسي موجود در محله  نظام سطح.10شكل 
  

  گيري نتيجه
  : هاي اجتماع و فضا تحليل كرد توان به شكل تركيبي در حوزه ميزان همگرايي يا واگرايي معيارها را مي

ن پذيري در فـضاي مـورد پـژوهش همبـستگي الزم را بـا نظـام خويـشاوندي نـشا                 پذيري و مسئوليت    مشاركت •
شود؛ اما حمايت  اين نظام به صورت پويا در عرصه سكونت در همراهي الزم با منافع عمومي ظاهر مي            . دهند  مي

هـاي اجتمـاع      دليل اين امر را بايد در بـاقي مانـدن بافـت           . تر وجود ندارد    از اين منفعت عمومي در مقياس بزرگ      
) همـسايگي (تـر     ال به پيوندهاي ثانويه بزرگ    و عدم انتق  ) خويشاوندي(هاي كوچك و اوليه       ساكن در شكل پيوند   

 .وجو كرد جست

دهد؛ اما با تجانس كالبـدي        هاي يك اجتماع رابطه معناداري را با انسجام اجتماعي نشان مي            تجانس در خواسته   •
گيـري كالبـدي منـسجمي را فـراهم      به عبارت ديگر، تجانس كالبدي موجبات شكل   . داراي رابطه واگرايي است   

 .آورد نمي

دهند اما با فرسودگي      ، رابطه معناداري را نشان مي     )برحسب سابقه سكونت  (سجام اجتماعي با ديرپايي جمعيت      ان •
هـاي اجتمـاع و فـضا         توان در ضعف همراهي الزم بين ويژگي        علت امر را مي   . بافت، داراي رابطه واگرايي است    

ز زمان و مكان حاضر دارد؛ و از اين رو هاي اجتماعي موجود، قدمتي طوالني و فراتر ا گيري ويژگي شكل. دانست
باره و در  اين در حالي است كه كالبد فضاي مورد تحقيق به يك. حفظ پويايي آن تا به امروز، منشأ در ديروز دارد

چنين عاملي به طور نسبي مانع از همبستگي بهتر فضا با اجتمـاع شـده          . محدوده زماني كوتاه شكل گرفته است     
 .است

پذيري به اجتماع و فضا، رابطـه متوسـطي را بـا مانـدگاري جمعيـت بـومي نـشان                     حقيق، تعلق در فضاي مورد ت    •
توانـد زمينـه تـضعيف انـسجام در      اين امر بيانگر آن است كه ضعف در انسجام كالبدي به نوبه خود مي           . دهد  مي
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وسط بودن اين رابطه    هاي خويشاوندي موجود، داللت بر مت       خروج نيمي از جمعيت از بافت     . اجتماع را فراهم آورد   
 .دارد

در فضاي مورد تحقيق اگرچه انسجام اجتماعي، زمينه رويكرد به منفعـت عمـومي را در حـوزه سـكونت فـراهم             •
هـا ـ بـا     تجميع قطعات مسكن يا خانه. آورده است، اما اين امر در نسبت با حوزه مسكن همبستگي بااليي ندارد

دهد كـه متـضمن    ماني با منفعت اجتماعي همبستگي نشان ميتكيه بر تجارب مسكن جمعي موجود در فضا ـ ز 
بـراي  ) هاي ناشي از تجمع در تحصيل زيربنـاي بيـشتر و پرداخـت هزينـه كمتـر                  جويي  صرفه(منفعت اقتصادي   

  .خانوارها باشد
بـر  رو داللـت   شـود، از ايـن   از آنجا كه فضا بازتاب كالبدي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي هر جامعه تلقي مي 

ريزي مربوط به دخالـت       هاي فرسوده و برنامه     هاي اجتماع و فضا در بافت       بازشناسي ويژگي . همبستگي اجتماع و فضا دارد    
هـا در جهـت       وجـوي قابليـت     اين امر به معنـاي جـست      . در اين فضاها بايد در مسير حركت بر پايه مقدورات صورت گيرد           

هاي فرسوده بخـش      با چنين رويكردي، در برخورد با بافت      . هاست  ديتارتقابخشي وضع موجود با تكيه بر امكانات و محدو        
  : مياني شهر تهران، به موارد زير بايد تأكيد شود

به طـور نـسبي     ) هاي قديم و جديد     استقرار در ميان بافت   (شان      هاي مياني به سبب موقعيت      هاي فرسوده بخش    بافت
هماهنگي فضا با نظام شهرسازي و ناهماهنگي اجتمـاع         . سط دارند هاي متو   در حوزه جامعه و فضا، انسجام نسبي و قابليت        

ترين عوامل عدم تحول همبسته و وابسته ظرف و مظروف از ديروز تا به امروز بوده، و اين امـر                      با نظام شهرنشيني از مهم    
  . تنزل داده است) متوسط(ها را تا سطح ميانه  به نوبه خود قابليت

ها به دليل غلبه داشتن منفعت فردي، در حوزه مسكن قرار ندارد بلكه در حوزه                 تهاي نوسازي در اين باف      قابليت •
. تري است، نهفته است گيري با منافع بزرگ هاي اجتماعي بيشتر و در جهت پيوندي سكونتگاه، آنجا كه ميزان هم    

ينـه ارزش افـزوده در   بايد سطح و نوع خدمات و دسترسي را در سكونتگاه ارتقا داد تـا زم         در اين رويكرد ابتدا مي    
بـه  . يابد با تحقق اين عوامل، حركات نوسازي در مرحله بعد به مسكن تسري مي. فضا به طور نسبي فراهم شود   

 .محور در حوزه سكونتگاه است تا مسكن اي محرك ها نيازمند مداخله عبارت ديگر، نوسازي اين بافت

هـاي    ها از قابليـت     اوي در حوزه خدمات و زيرساخت     هاي مس   توزيع متوازن اجتماعات در فضا و نيز وجود فرصت         •
اين امر بدان معناست كه به جاي آنكه        . رود  شمار مي   ها در رويكرد به نوسازي عادالنه به        اساسي اين نوع از بافت    

تواند در چند مكـان ـ و در قلمـرو جوامـع      اي تمركز يابد، مي مداخله بر يك نقطه از مكان به گونه بزرگ و پهنه
ها  سازد و هم ارزش چنين رويكردي هم نوسازي را فراگير مي. اي، توزيع شود ـ به صورت كوچك و نقطهموجود 

 .كند اي متعادل در فضاها توزيع مي را به گونه

اي   هاي پايـه    وجود پيوندهاي اوليه در حوزه اجتماع و نيز وجود مراكز پيونددهنده كوچك در حوزه فضا از قابليت                 •
سازماندهي مجدد قلمرو فضاها در قالب نظام همسايگي با ايجـاد           . شود  ها محسوب مي    بافتديگر در اين نوع از      

. تري را در دو حوزه اجتماع و فضا به دسـت دهـد   تواند زمينه تركيب و پيوندهاي بزرگ  مركزيتي ميانه در آن مي    
تر ايفا كننـد،   اي منافع بزرگاي خود را بر اين واحدهاي اجتماعي و مراكز آنها اگر بتوانند نقش اجتماعي ـ توسعه 
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هـاي    تواند قـابليتي را بـراي ضـرورت         نوبه خود مي    اين نتيجه به  . گيرند  به سرعت مورد پذيرش همگاني قرار مي      
 .دست دهد نوسازي آتي، به

هاي فردي در حوزه خانوارها از ديگر سـو، قابليـت             وجود نظام جمعي در اجتماع از يك سو و غلبه داشتن منفعت            •
متوسط بودن اين قابليت به معناي تجميع دو تـا          . دهد  دست مي   ا در زمينه تجيمع قطعات مسكوني به      متوسطي ر 

تحقق چنين وجهـي اگـر بـا توزيـع     . هاي كل بافت است    درصد از مسكن   10-15سه پالك و حداكثر در نسبت       
افزايـد و زمينـه       پـذيري آن مـي     دهد و بر تنـوع       مي هشمناسبي همراه باشد، به طور نسبي تجانس قطعات را كا         

وجود چنين گرايشي به نوبـه خـود از الگوهـاي مـسكن             . دهد  دست مي   تري را در نظام قطعات به       تركيب مناسب 
تـر آن را در آينـده         توان زمينه پذيرش عمومي     با تحقق چنين امري، مي    . جمعي موجود در بافت ناشي شده است      

جود الگوي تجميع، الگوي معماري و الگوي سـاخت در          فراهم آورد و اين موردي است كه به نوبه خود نيازمند و           
 .تر براي خانوارهاي متقاضي است تر و بزرگ مسير كسب منفعت بيشتر، و فضاي مناسب

دهـي    شـكل . پذيري ساكنان بافت مورد بررسي، در سطح كم تا متوسط است            پذيري و مسئوليت    قابليت مشاركت  •
و تـشكيل شـورايي متـشكل از آنهـا بـراي      ) خويشاوندي(وجود هاي اجتماعي م    نفع در قلمرو نظام     هاي ذي   گروه

دهي   هاي نوسازي در اقداماتي كوچك تا متوسط با مشاركت          تواند نقطه اتكاي طرح     تر مي   هاي بزرگ   ايجاد كليت 
 .هاي فروده است هاي نوسازي بافت فعال آنها در فرايند تهيه و اجراي طرح
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