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  چکیده

که درحالی . شودهاي اصلی مدیریت شهري در کشور ما محسوب میدر حال حاضر نوسازي بافت فرسوده، یکی از دغدغه

مداخله مستقیم و گسترده در بافت فرسوده شهرها بسیار پرهزینه بوده و در عین حال، سود اقتصادي قابل توجهی  ثابت شده

با اجراي طرحهاي نوسازي، بافت و ساختار اجتماعی محالت مسکونی مورد  ، اما کماکانگذاران دربر نداردنیز براي سرمایه

و به همین دلیل در بسیاري از مواقع، طرحهاي نوسازي با  نی شدهت مجاور دستخوش تغییرات فراوامداخله و حتی محال

بدین ترتیب، . اجراي این طرحها را نیز افزایش داده است هايشود که هزینههاي اجتماعی از سوي ساکنان روبرو میمقاومت

جریان  موجب شده تا اقتصادي محالت و شهر- گذاران و اثرات نوسازي بر بافت اجتماعیعدم صرفه اقتصادي براي سرمایه

ریزي مشارکتی و گشت، به تدریج به سمت برنامهنوسازي که در ابتدا با مداخالت گسترده دولتی بر محالت فرسوده تحمیل می

  : هدف این مقاله پاسخ دادن به دو پرسش زیر است . استفاده از سرمایه اجتماعی محالت متمایل شود

گذاران به تواند سود اقتصادي الزم را براي ورود سرمایهبافت فرسوده میآیا پیشنهادهاي کالبدي طرحهاي نوسازي 

  جریان نوسازي فراهم آورد؟

آیا استفاده از ظرفیتهاي سرمایه اجتماعی در نوسازي بافت فرسوده شهرها، سود اقتصادي حاصل از نوسازي را افزایش 

  خواهد داد؟

آباد تهران محاسبه گردید تا ي نوسازي در نمونه موردي محله خانیهادر این مقاله، با انجام مطالعات میدانی، هزینه

داد که این مطالعات نشان می. گذاري در نوسازي این محله سودآور باشد، به دست آیدحداقلهاي الزم براي آنکه سرمایه

مساحت واحدهاي مسکونی، سطح اشغال، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و در مجموع ضوابط پیشنهادي طرح منظر شهري 

اما با استفاده از . گذاران را فراهم آوردتواند سود اقتصادي الزم براي جذب سرمایهآباد نمیخانی) نوسازي بافت فرسوده(

گذاران مسکن را افزایش داد و از توان از یک سو، امکان جذب سرمایهکت مردمی، میظرفیتهاي سرمایه اجتماعی و جلب مشار

  . سوي دیگر، ساکنان بافت را در سود اقتصادي حاصل از نوسازي محله خود سهیم نمود

  

 .گذاران مسکنسرمایهنوسازي بافت فرسوده، سودآوري اقتصادي، سرمایه اجتماعی، : واژگان کلیدي

  

  

 
 
 
 
 
 

 



  مقدمه

جریانی که بسیاري علت توقف . یکی از مسائلی که بافت فرسوده با آن دست به گریبان است توقف جریان نوسازي است 

م صرفه اقتصادي، این امر نمود خود را در عد و دانند می... آن را وجود ضعف در زیرساختماي اقتصادي، کالبدي، اجتماعی و

. نشان خواهد داد... توانایی مالکان جهت ورود به عرصه نوسازي و وگذاران به جریان نوسازي، عدم تمایل  عدم ورود سرمایه

همچون ضوابط مربوط به تراکم ساختمانی، (همین عوامل در کنار ضوابط و مقررات سختگیرانه و بعضاً آرمانگرایانۀ شهرسازي 

در حالی که بسیاري از محالت شهر  .زي را نیز مسدود کرده استهمان اندك روزنه هاي امید جهت نوسا...) سطح اشغال و

اند، محالت بافت فرسوده، کمترین تغییر را تهران، در این سالها با بازسازي ساختمانها و دگرگونی چهره محله خود مواجه بوده

به سمت فرسوده شدن تدریجی اند، اینکه چرا برخی محالت از جریان نوسازي دور افتاده و در شکل کالبدي خود شاهد بوده

اند، ناشی از عوامل مختلف کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و مدیریتی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر پیش رفته

توان ادعا کرد که یک عامل ارتباط میان این عوامل گاهی به قدري پیچیده است که نمی. اندانجماد و رکود در محله منجر شده

توان این عوامل را به تنهایی مورد بررسی قرار داد، بلکه باید آنها را در ارتباط با یکدیگر از این رو، نمی. قدم داردبر دیگري ت

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

از بعد اقتصادي، پایین بودن توان اقتصادي خانوارهاي ساکن در محدوده از عواملی است که موجب شده تا مالکان   

دهد که خانوارهاي ساکن در بافت سنجش نیازهاي مردم نیز نشان می. جهت بهبود وضعیت خانه خود اقدام کنندنتوانند در 

فرسوده به سختی امکان تأمین مایحتاج روزانه خود را دارند و در صورت کمک مالی نیز، پول دریافتی را در بخش مسکن 

اند، ا برخی از خانوارهایی که توان اقتصادي بهتري کسب کردهاز این رو، در طول یک دهه اخیر، تنه. هزینه نخواهند کرد

از . اند اقدام به نوسازي خانه خود نمایند و به همین دلیل ساخت وسازهاي جدید در محله بسیار معدود بوده استتوانسته

این اقشار . دهندتشکیل میاي است که بسیاري از ساکنان را اقشار کم درآمد گونهسوي دیگر، بافت اجتماعی کنونی محله به

خود توان ورود به جریان نوسازي در محله را ندارند و از سوي دیگر، خانوارهاي با درآمد متوسط نیز عموماً حاضر به زندگی در 

گزینی اجتماعی در تمامی شهرها، موجب فاصله افتادن میان چرا که جدایی. شونداین محله و در کنار اقشار کم درآمد نمی

بدین ترتیب، امکان ورود خانوارهایی که داراي درآمد باالتري باشند . شودکم درآمد با اقشار متوسط و اقشار ثروتمند می اقشار

  .و خود توان نوسازي در محله را داشته باشند، وجود ندارد

ساخت و ز اقتصادي حاصل اعامل دیگري که در عدم نوسازي محالت بافت فرسوده نقش داشته است، پایین بودن سود 

گذاري در زمینه از ساخت و ساز در این محالت بقدري پایین است که سرمایه حاصلمیزان سوددهی . ساز در محدوده است

عدم دسترسی سواره، کوچک بودن قطعات زمین و عدم امکان استفاده از . گذاران، صرفه اقتصادي نداردمسکن براي سرمایه

توانند بدین ترتیب، نه مالکان می. در محله کاسته شود) ساختمانهاي کلنگی(زمین تراکم ساختمانی، موجب شده تا از ارزش

دهند و نتیجه این ها تمایلی به ساخت وساز در محله نشان میمسکن خود را بازسازي و نوسازي کنند و نه بساز و بفروش

  . آباد استاي همچون خانیفرایند عدم نوسازي در محله فرسوده

بسیاري از مسایل و مشکالت کنونی محالت فرسوده همچون تراکم باالي جمعیت، عدم صرفه اقتصادي  از بعد کالبدي، 

به دلیل وجود برخی خصوصیات کالبدي این محالت است که موجب پایین آمدن قیمت ... گذاري در ساخت و ساز  و سرمایه

ریزدانگی قطعات، محدودیت دسترسی . محله شده استدرآمد در زمین و مسکن در محله و نتیجتاً استقرار و سکونت اقشار کم

  .هاي محله عمالً ناممکن شودسواره به آنها و عدم کیفیت ساختمانهاي مسکونی موجب شده تا نوسازي خانه

متر مربع هستند که موجب  100آباد داراي مساحتی کمتر از درصد قطعات مسکونی موجود در محله خانی% 85بیش از 

از . ترین میزان خود برسدو ساز در طبقات ممکن نباشد و در نتیجه سود اقتصادي ساخت مسکن به پایینشده امکان ساخت 

بدین . ترین کیفیت صورت بگیردطرف دیگر کوچک بودن قطعات موجب شده تا ساخت مسکن بر روي این قطعات با پایین

ترین سطح د، بلکه کیفیت معماري آنها نیز در پایینترتیب بناهاي ساخته شده نه تنها از استحکام چندانی برخوردار نیستن

ها داراي آشپزخانه مستقل نبوده و حتی از داشتن سرویسهاي بهداشتی به طوري که بسیاري از این خانه. ممکن قرار دارد



سی سواره را در مورد معابر محله نیز باید گفت که عدم نفوذپذیري معابر باریک موجود، امکان دستر.اندبهرهمناسب نیز بی

همین امر موجب کاهش تمایل . باشنددرصد از ساختمانها هم فاقد پارکینگ می% 92این در حالی است که . کندبرآورده نمی

گذاري در بافت محله شده است چرا که عدم دسترسی سواره، به معنی کاهش تقاضا براي خرید ها براي سرمایهبساز و بفروش

گذاران براي ورود به جریان بدین ترتیب با عدم تمایل سرمایه. شودساز میواحد مسکونی تازه مسکن و در نتیجه فروش نرفتن

  .توان به تجمیع قطعات ریزدانه نیز امید داشتنوسازي در محله، نمی

بدین ترتیب، از یک سو، امکان تعریض معابر محله به دلیل کوچک بودن قطعات وجود ندارد و از سوي دیگر، تجمیع     

اي است که امکان نوسازي در این دور باطل به گونه. طعات نیز بشدت به امکان ایجاد دسترسی سواره براي قطعه وابسته استق

مگر آنکه با تنظیم . توانند به تنهایی وضعیت موجود را تغییر دهندگذاران نمیمحله را ناممکن ساخته و نه مردم و نه سرمایه

یکی از  رند؛ چرا کهگذاران در تعامل با هم، انگیزه و توان الزم جهت نوسازي را بدست آوساز وکاري خاص، مردم و سرمایه

اي چون محله خانی آباد، وجود ضوابط و مقررات ساخت و ساز است که از سوي شهرداري و موانع نوسازي در محالت فرسوده

ن ضوابط، براي قطعات ریزدانه، که مساحتی بر اساس ای. شوداعمال می) و یا طرح مالك عملی(بر اساس طرحهاي تفصیلی 

تراکم ساختمانی مجاز براي این قطعات نیز عموماً بیشتر از . شودمتر مربع دارند، مجوز ساخت و ساز صادر نمی 100کمتر از  

اشت که البته باید توجه د. شوددو طبقه نیست که این امر نیز خود موجب عدم صرفه اقتصادي براي ساخت و ساز در محله می

ناپذیري در محله تواند اثرات منفی جبراناي و با هر تراکمی میعدم رعایت این ضوابط و دادن مجوز ساخت و ساز به هر قطعه

بر این اساس و با توجه به اینکه برخی از . اي جز اعمال این ضوابط و مقررات نداردبه جاي بگذارد و در واقع شهرداري چاره

اند تا به نیازهاي خود به صورتی پنهانی پاسخ دهند، و سازهاي غیررسمی و بدون مجوز، تالش نمودهساکنان با انجام ساخت 

تعدیل این ضوابط و مقررات از سوي برنامه ریزان شهري و شهرسازان هم ضروري است و هم نیازمند ایجاد یک برنامه مداخله 

  .باشدویژه و تنظیم ساز وکار خاصی براي نوسازي محله می

 .همحل در نیزم ارزش انجماد و ينوساز رکود عوامل چرخه:  1 شکل

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

بدین ترتیب، پیچیدگی مسأله فرسودگی بافت شهري، موجب شده در دهه اخیر، در نهادهایی همچون مجلس شوراي 

نوسازي و شوراي شهر تهران، نهضتی در اسالمی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران، شهرداري، سازمان 

هاي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده  توان در طرحراستاي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده به پا شود که نتایج آن را می

  . هاي منظر شهري، و ارائه مشوقهاي مختلف جهت نوسازي در این نواحی از شهرها مشاهده کردهمچون طرح

کننده، سعی در افزایش ارزش افزوده زمین در محالت بافت با پیشنهاد ضوابط و مقررات تسهیل طرحهاي نوسازي، عموماً

از . گذاران مسکن، جریان نوسازي را در محالت فرسوده به راه اندازندفرسوده دارند تا از این طریق با جذب و ترغیب سرمایه

یزان سودآوري طرحهاي نوسازي براي ایجاد جریان نوسازي را این رو، هدف از انجام این پژوهش، این است که اوالً حداکثر م

بررسی نماید تا مشخص شود که صرفاً با ضوابط و مقررات شهرسازي و مبنا قرار دادن سودآوري اقتصادي ساخت وساز در 



مشارکت مردمی گیري از و ثانیاً، بهره. توان نوسازي را درمحالت فرسوده به جریانی مداوم تبدیل نمودبافت فرسوده، می

بر این . توان به جریان نوسازي یاري رساندساکنان با توجه به ظرفیتهاي سرمایه اجتماعی موجود در محالت فرسوده، می

  : اساس دو پرسش اساسی در این مقاله مطرح گردیده است 

- را براي ورود سرمایه تواند سود اقتصادي الزمنخست اینکه آیا پیشنهادهاي کالبدي طرحهاي نوسازي بافت فرسوده می

گذاران به جریان نوسازي فراهم آورد؟و دوم، آیا استفاده از ظرفیتهاي سرمایه اجتماعی در نوسازي بافت فرسوده شهرها، سود 

در پاسخ به این پرسشها، با توجه به مبانی نظري پژوهش و همچنین تجارب اقتصادي حاصل از نوسازي را افزایش خواهد داد؟

  :گردد تهران، فرضیات زیر مطرح می نوسازي در شهر

از (کننده شهرسازي که توسط طرحهاي نوسازي با وجود تمامی ضوابط و مقررات تسهیلرسد به نظر مینخست اینکه، 

پیشنهاد شده است، به علت وجود مشکالت کالبدي خاصی همچون ریزدانگی قطعات و ) جمله طرحهاي منظر شهري

گذاران مسکن محالت فرسوده، ساخت و ساز در این محالت صرفه اقتصادي نداشته و سرمایهمحدودیت دسترسی سواره در 

علیرغم تمام مشکالت موجود در گمان بر این است که و دوم اینکه، .تمایلی به وارد شدن در عرصه نوسازي این محالت ندارند

به عبارت دیگر، . به محالت دیگر شهر دارندمحالت فرسوده، این محالت همچنان داراي ظرفیتهاي اجتماعی باالیی نسبت 

میزان اعتماد، تعامل، مشارکت و همبستگی اجتماعی در این محالت، موجب شده تا سرمایه اجتماعی در این محالت باالتر از 

تواند عدم صرفه اقتصادي در محالت فرسوده را جبران این فرصتی است که می. محالت اقشار متوسط و باالي جامعه باشد

 .نماید

  روش تحقیق مبانی نظري و 

  مفهوم سرمایه اجتماعی

 ياثرات این کنشـها . کندنیازهاي خود را بر طرف ساخته و گذران امور می ،انسان بطور ذاتی در تعامل و تقابل با دیگران

دانشـمندان علـوم اجتمـاعی بـا      ،در ایـن میـان  . سازدمتقابل و نقش آنها تا حدي است که حذف آن، زندگی را غیر ممکن می

 1سـرمایه اجتمـاعی  را  انـد کـه آن  عواملی پی برده هنگرشی کنجکاوانه در جوامع، به شناسایی این کنشها پرداخته و به مجموع

شناسان معاصر براي بررسی کمیت و کیفیت روابـط اجتمـاعی در جامعـه از مفهـوم سـرمایه اجتمـاعی بهـره        جامعه. اندنامیده

) تباطـات رو نوع این ا(منظور از سرمایه اجتماعی، سرمایه و منابعی است که افراد و گروهها از طریق پیوند با یکدیگر . اندجسته

که به طور معمـول،  (بنابراین سرمایه فیزیکی و انسانی ). 1993؛ پاتنام، 1988؛ کلمن، 1986بوردیو، (توانند به دست آورند می

اي کامل از یک کاالي عمـومی  نمونه که(با سرمایه اجتماعی ) گرددان به افراد برمیکیت و سودشکاالي خصوصی هستند و مال

توانـد  ر هستند، مـی ، بلکه براي تمام کسانی که جزو یک ساختابانیان آنگردد و نه فقط براي اي ایجاد میاست که توسط عده

-سـود شخصـی خـود را پیگیـري مـی      حتی افرادي کهاست  نیازمند تعاون بین افراد متفاوت است؛ از این رو) مفید واقع شود

 ).1388به نقل از فیلد،  1988کلمن، (کنند

سـت  سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاري و همیاري میان اعضاي یک گروه یا یک جامعـه ا 

ثر ؤاز این رو شناخت عوامل م. کندارزشمند هدایت می یسوي دستیابی به هدفه ب را دهد و آنکه نظام هدفمندي را شکل می

در واقـع  . کمـک کنـد  افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادي افـراد در جوامـع    بهتواند در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می

اي که به گونه در قالب ساختاري خاص و تعریف شده است سرمایه اجتماعی، هم افزایی بوجود آمده ناشی از تعامالت اجتماعی

. باشدداشته شکلی از توانمندي جمعی را ایجاد کند که ماهیتی فراگیرتر و مؤثرتر از نوع فردي آن  ،تجمیع توانمندیهاي فردي

هاي به عنوان یکی از مولفهدر آن،  ي نهفتهاي از توانمندیهابه دلیل وجود طیف گستردهتوان به سرمایه اجتماعی می از این رو

امري که شاید اقتصاددانان کالسـیک هرگـز تصـورش را هـم     . نگریست) بخصوص توسعه اقتصادي(تأثیرگذار بر توسعه جوامع 

مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه چـه در   سرمایه اجتماعی عمدتاً. کردندنمی

توانـد شـناخت جدیـدي را از نظامهـاي     مـی  سطح مدیریت کالن توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت شـهرها و سـازمانها،  

                                                        
1 .Social Capital 



چه در سطح ملـی و  (در کنار دولت چرا که  .اجتماعی ایجاد کرده و مدیران را در هدایت بهتر کالنشهرها یاري کند -اقتصادي 

، دو بازیگر یا شریک به نامهاي بخش خصوصی و جامعـه مـدنی   )چه در سطح محلی مانند شهرداریها، فرمانداریها و استانداریها

در این رابطه، بخش خصوصـی  . پردازندمیبه رفع چالشهاي پیچیده جامعه و توسعه  هموجود دارند که این سه با مشارکت با 

. نی اسـت گـذاري و حتـی سـازمانهاي مـد    ها و انجمنهاي تجـاري و سـرمایه  شامل شرکتهاي کوچک، متوسط و بزرگ، اتحادیه

 سرمایه دولت، قدرت سیاسی؛ و سرمایه بخش خصوصی، توان مالی؛ و سرمایه جامعه مـدنی، همـان سـرمایه اجتمـاعی اسـت     

وجود سازمانهاي غیردولتی کـه خـارج از   . خورداي اجتماعی رقم میدر عرصه عمومی، ساختار روابط به گونه .)1381ایمانی، (

هاي جمعی مردم بتوانند به صورت خودجوش ارتباطی متقابل و مؤثر بـین خـود و   تودهشود تا ساختار دولت هستند، باعث می

وجـود دارد، تنهـا   ) بین مردم و دولت(و عمودي ) در میان اقشار مختلف(این ارتباط متقابل که به صورت افقی . دولت بنا کنند

تـوان  ه در بستر اجتماعی مسـتتر اسـت و مـی   اي است کاین ارتباط همان سرمایه. خوردبه واسطه وجود جامعه مدنی رقم می

  ).1381توسلی، (گفت یکی از دستاوردهاي سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی است 

  سابقه و تعریف سرمایه اجتماعی 

سپس در . که یک اصالحگر امور مدرسه بود، مطرح گردید 2هنیفنتوسط  1916واژه سرمایه اجتماعی، اولین بار در سال 

هـا بـراي   به اعتقاد او، شبکه. ریزي شهري استفاده نموداز این اصطالح در حوزه شهرسازي و برنامه 3جیکوبزجین ، 1961سال 

ریـزي  شناسی و برنامـه اما آنچه که امروزه با عنوان سرمایه اجتماعی در حوزه جامعه. یک شهر، نقش سرمایه اجتماعی را دارند

و تحقیق او در زمینه مشـارکت در امـور مدرسـه در شـهر شـیکاگو و       4جیمز کلمنشهري رواج یافته است، حاصل کوششهاي 

بـدین ترتیـب،   . براي مطالعه نهادهاي دموکراتیک در ایتالیا بود 1990در دهه  6پاتنامرابرت  سپس و 5بوردیو پیرسپس، تالش 

مطرح گردیده، اما در طی دو دهه اخیر، مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، بـه     1920در حالی که مفهوم سرمایه اجتماعی از دهه 

این . کرده است معرفیطوري که بانک جهانی در سیستم حسابداري ثروت کشورها، چهار شاخص از جمله سرمایه اجتماعی را 

بانک جهانی، سرمایه . ه اجتماعیسرمایه طبیعی، داراییهاي تولید شده، منابع انسانی و باالخره سرمای: چهار شاخص عبارتند از

-نهادها، روابط و هنجارهایی که کمیت و کیفیت تعاملهاي اجتماعی یک جامعه را شکل می: کنداجتماعی را چنین تعریف می

 .)2000وینتر، (دهد 

  هاي اجتماعی به عنوان سرمایهشبکه 

اي بـراي انسـجام   هـا پایـه  ارزشمند هستند و شبکههاي اجتماعی، ثروتی ایده اصلی سرمایه اجتماعی این است که شبکه

اي شناسـند، بـر  سازند تا با هم و نه فقط با افرادي که به صورت مسـتقیم مـی  آورند زیرا افراد را قادر میاجتماعی به وجود می

ن شکلی از سرمایه ، این ایده که پیوندهاي اجتماعی را به عنواپاتناماز نظر  .)1388فیلد، ( کسب منفعت متقابل همکاري کنند

نماید، حداقل شش بار در طول قرن بیستم مطرح شده است و هر بار پیشنهاد نموده که از پیوندها بـراي همکـاري   تشریح می

به بیان دقیقتر، پیوندهاي اجتماعی، . استفاده شود تا از این طریق افرادي که احتیاج به کمک دارند، زندگیشان را بهبود بخشند

گذاري صورت گرفته، انتظار بازگشت توان بر حسب سرمایهگذاري بوده و میز اشکال دیگر سرمایه، قابل سرمایهمانند هرکدام ا

توان دریافت که عالوه بـر تعـاریف کالسـیک اقتصـادي از سـرمایه، درك      بدین ترتیب می .)1388فیلد، (سود مناسب را داشت

علت تأکید بر عبور  .)1986بوردیو، (باشدمی) مانند سرمایه اجتماعی(دنیاي اجتماعی نیازمند فهم اشکال دیگري از سرمایه نیز 

، اصطالح بطوري که در ابتدا. صاد دانستتوان در روند تغییر تعریف سرمایه در اقتکالسیک اقتصادي از سرمایه را می از تعاریف

گـذاري قـرار   تواند مورد سـرمایه که به امید کسب سود در آینده می بوداي سرمایه اصوالً به معناي مجموع پول گردآوري شده

آالت در افزایش بازدهی فعالیتهاي اقتصادي ، مفهوم سرمایه فیزیکی براي تشریح نقش ساختمانها و ماشیناما پس از آن. گیرد

                                                        
2 .Lyda J. Hanifan 
3 .Jane Jacobs 
4 .James S. Coleman 
5 .P. Bourdieu 
6 .Robert D. Putnam 



بـر اسـاس مفهـوم زیربنـایی سـرمایه      . ، ایده سرمایه به افراد و قابلیتهایشان هم اطالق شـد 1960تا اینکه در دهه . معرفی شد

ی آن، طرح گردید، نیروي کار نیز، شبیه دیگر عوامل تولید بوده و بازده) 1964( بکرو سپس ) 1961( شولتزانسانی که توسط 

  ). 1388فیلد، (یابد گذاري مناسب بر روي آن انجام گیرد، بازدهی آن افزایش میقابل افزایش و کاهش است و چنانچه سرمایه

سرمایه فیزیکی، سـرمایه مـالی، سـرمایه طبیعـی،     : بندي نمودتوان شش نوع از اشکال سرمایه را طبقهدر حالت کلی می

دهنـده منـابع سـرمایه از طریـق ایجـاد تعهـدات و       ، روابط را تشکیلکلمن. ایه اجتماعیسرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی، سرم

انتظارات بین کنشگران، اعتمادسازي در محیط اجتماعی، بازکردن کانالهایی براي اطالعات و تنظـیم هنجارهـایی کـه اشـکال     

گیرد امـا آن  ی را به عنوان دارایی فرد در نظر میبا اینکه او سرمایه اجتماع. نمایدکند، تعریف میخاصی از رفتار را تضمین می

به عواملی همچون میـزان واقعـی تعهـدات     کلمننیز مانند  پاتنام).  1988کلمن، (داند را ساخته منابع ساختاري اجتماعی می

دسـته از ویژگیهـاي   ، سـرمایه اجتمـاعی را آن   پاتنامدر واقع . کندموجود، و میزان اعتماد موجود در محیط اجتماعی اشاره می

اي مؤثرتر اهداف مشترك سازد تا به شیوهکنندگان را قادر میداند که مشارکتها، هنجارها و اعتماد میزندگی اجتماعی، شبکه

هـا و  توان دریافت که پاتنام دو عنصر اصـلی سـرمایه اجتمـاعی را شـبکه    به روشنی می). 1996پاتنام، . (خود را تعقیب نمایند

جـه شـبکه   به عنوان جزء ذاتی هنجارهایی است کـه در نتی ) به همراه عمل متقابل(کند که اعتماد داند و اشاره میهنجارها می

  .آینداجتماعی به وجود می

  هاي سرمایه اجتماعیویژگی

در حالی که سرمایه اقتصـادي در حسـاب   . گیردویژگی ذاتی سرمایه اجتماعی این است که در روابط اجتماعی شکل می

. شودافراد قرار دارد، سرمایه اجتماعی در درون ساختار روابط افراد یافت می توانمندیهاي فرديبانکی افراد و سرمایه انسانی در 

منبع واقعی  براي برخورداري از سرمایه اجتماعی، فرد بایستی با دیگران رابطه داشته باشد و در واقع همین دیگران هستند که

سرمایه اجتماعی معموالً به عنوان ویژگـی  دقیقاً به همین دلیل به  ).1998پورتز، (باشند برخورداري فرد از مزایا و امتیازات می

اي دانند که شامل مجموعـه ، در حالی که سرمایه انسانی را ویژگی افراد مینه ویژگی فردي شودمربوط به اجتماع نگریسته می

توانـد در  امري که فرد مـی  .شودابعاد سرمایه انسانی تلقی میسرمایه فرهنگی نیز به عنوان یکی از . شوددانش می از مهارتها و

. طـول زمــان از طریـق اســتعداد، آموزشــها، مهارتهـا و مشــارکت در فعالیتهــاي فرهنگـی بــه انباشــت و تـراکم آنهــا بپــردازد     

  ).1999ماتاراسو،(

دانش، مهارت و تجربه یک فرد است، سرمایه اجتماعی، مجموعه روابط و ارتباطـاتی   برخالف سرمایه انسانی که مجموعه

مجموعـه تجربیـات و دانشـی    به عبارت دیگر، سـرمایه اجتمـاعی،    )1383پور، شارع.(یکدیگر دارندشود که افراد با را شامل می

دارایی شخصی  از این رو سرمایه اجتماعی. بدست آورده است و گروهها است که جامعۀ مدنی بواسطه ارتباطات و تعامالت افراد

تواند در کنـار سـرمایه اقتصـادي بـه     سرمایه اجتماعی می. نیست، بلکه کاالیی است عمومی که درشبکه روابط افراد وجود دارد

. ایه اجتمـاعی اسـت  کننده سـرم همان طور که سرمایه انسانی نیز تقویت. هاي انسانی نیز کمک کندگیري بیشتر سرمایهشکل

یعنی در یک ارتباط متقابل، تقویت سرمایه اقتصادي به تقویت سرمایه اجتمـاعی  . ها قابلیت تبدیل و تبادل دارنداساساً سرمایه

در این راستا هر یک از این بخشها به تقویت . سازندها به نوبه خود، سرمایه انسانی را میکند و این سرمایهو فرهنگی کمک می

بـه   کنـد پاتنام نیز در تحلیل خود از تشکلهاي مدنی ایتالیا اشـاره مـی  . کنندگر و در پی آن به انباشت خود کمک میبخش دی

ها مستلزم زمان بیشتري است در صورتی که از دست دادن آن به سادگی وجود آمدن سرمایه اجتماعی به نسبت سایر سرمایه

  .)1384و حسینی 1381ذکایی، (تر است آن سادهگیرد به نحوي که تخریب آن از انباشت صورت می

گردد، انباشت سرمایه اجتماعی، نتیجـه مصـرف بیشـتر آن    بر خالف سرمایه فیزیکی، که با افزایش مصرف مستهلک می

-مینامد، چرا که بر خالف سرمایه فیزیکی، به تبع استفاده افزایش سرمایه اجتماعی را منبع اخالقی می پاتناماز این رو، . است

. توان به نقش اعتماد اجتماعی در جامعه اشـاره کـرد  براي مثال، می. شودیابد و در صورت مورد استفاده قرار نگرفتن، نابود می

بینی رفتار آتی افراد بیشتر خواهد بود و استفاده مداوم از هر چه میزان اعتماد اجتماعی در یک جامعه بیشتر باشد، امکان پیش

مطالعات بانک جهانی موسوم به ابتکار سرمایه اجتماعی، نشان داده است که مصرف سرمایه . خواهد افزوداعتماد، بر میزان آن 



-اجتماعی، عالوه بر انباشت بیشتر خود، موجب افزایش بازدهی دیگر منابع از جمله سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی نیـز مـی  

بـراي  . گذاري مالی نیسـت ع سرمایه، این است که لزوماً نیازمند سرمایهاما تفاوت بسیار مهم سرمایه اجتماعی با دیگر انوا .شود

از سوي . گذاریهاي وسیعی در حوزه پولی و مالی صورت گیردهاي انسانی، فیزیکی، مالی و فرهنگی، باید سرمایهانباشت سرمایه

طبیعی نیز نیازمند هزینـه مـالی اسـت؛ امـا     هاي برداري از سرمایهها و همچنین بهرهبرداري از این سرمایهدیگر، مصرف و بهره

بـا توجـه بـه مفهـوم اجتمـاع      ).1384حسینی، ( کنش میان افراد در طول زمان است سرمایه اجتماعی بیش از هرچیز نیازمند

  :را در اشکال مختلفی متصور شد توان آن، میسرمایه اجتماعیمحور 

-که پیوندهاي بین افراد مشابه در موقعیتهاي مشابهی از جمله خانواده هسـته  7گروهیسرمایه اجتماعی درون -الف

  .دهداي، دوستان نزدیک و همسایگان را پوشش می

گیرد از جملـه دوسـتی و   تر  افراد مشابه را فرا میکه پیوندهاي دورتر و پرفاصله 8دهندهسرمایه اجتماعی ارتباط -ب

  .همکاریهاي سطحی

رسد؛ از جمله کسانی که کـامالً  که به افراد غیرمشابه در موقعیتهاي غیرمشابه می 9یونددهندهسرمایه اجتماعی پ -ج

تر از منابع قابل استفاده در داخل اي گستردهسازد تا بر منابعی با دامنهخارج از اجتماع هستند و به این طریق اعضا را قادر می

  )1388فیلد، به نقل از  2001وولکوك، (اجتماع، نفوذ داشته باشند 

  :پژوهش  و روش چوب نظريرچا -

سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهاي موجود در نظامهاي اجتماعی است که موجب ارتقاي سطح همکاري  بنابراین،

توان  سرمایه اجتماعی را می. گردد هاي تبادالت و ارتباطات میاعضاي آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه

احساس وجود  ،احساس هویت جمعی و گروهی ،گروههاي اجتماعی، تعامل اجتماعی متقابل ،اعتماد متقابل هايحاصل پدیده

شهري  یک نظام مدیریت هرچه سرمایه اجتماعی در. در یک نظام اجتماعی دانست کار گروهی ،تصویري مشترك از آینده

اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین مفاهیمی  .گردد می نه هاي مربوط به تعامالت رسمیباالتر باشد، موجب پایین آمدن هزی

توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و  به زعم وي همین عامل بود که می .اي داردویژهکید أتآن بر  تناماپکه است 

همراه کنش و  بهشود که  نبع با ارزشی از سرمایه محسوب میبنابراین اعتماد م. نخبگان سیاسی موجب توسعه سیاسی شود

هر . تواند موجب انسجام بیشتر اجتماع گرددیابد، میعمل متقابل کنشگران که به صورت تعامل و مشارکت اجتماعی بروز می

از سوي دیگر، ارزشهاي موجود در اجتماع . ه اجتماعی نیز باالتر خواهد بودمیزان همبستگی در جامعه باالتر باشد، میزان سرمای

 . باشدزندگی افراد جامعه نیز  در وضعیت سرمایه اجتماعی مؤثر میو همچنین سبک 

آباد، شش شاخص بر این اساس، با توجه به متون نظري بررسی شده، براي بررسی سرمایه اجتماعی در محله خانی 

زندگی تعیین اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، تعامل اجتماعی، ارزشهاي  اجتماعی، مشارکت اجتماعی و سبک یا شیوه 

  .هاي مناسب براي هر یک از این شاخصها به بررسی آنها در محله پرداخته شدگردید که  با طراحی گویه

براي پاسخ دادن به پرسشهاي مطرح شده در این مقاله، ابتدا در مرحله اول، میزان سود اقتصادي حاصل از ساخت و ساز 

آباد استخراج گردید و از از یک سو مقررات ساخت و ساز در محله خانیبدین منظور . در محالت بافت فرسوده بررسی گردید

سوي دیگر، اطالعات مربوط به قیمت زمین و هزینه ساخت و ساز با انجام مطالعات میدانی در محله به دست آمد تا با 

. سودآوري دارد یا خیرگذاران مسکن آباد براي سرمایهمحاسبات صورت گرفته مشخص شود که نوسازي در بافت فرسوده خانی

- از طریق نمونه اجتماعی به روش کمی سپس در مرحله دوم، با توجه به چارچوب نظري پژوهش، به بررسی و مطالعه سرمایه

بر این اساس و با توجه به . کنندخانوار زندگی می 870نفر در قالب  3157در محدوده مورد مطالعه،  .است پرداخته شده گیري

  .پرسشنامه براي سنجش سرمایه اجتماعی در محله توزیع و تکمیل گردید 151گیري تصادفی، تعداد انتخاب روش نمونه

                                                        
7 . Bonding 
8 . Bridging 
9 . Linking 



  : آباد و نتایج پژوهش بررسی محله خانی

  :آبادمعرفی اجمالی محله خانی

داشته و  قرار )اول ناصري حصار(قدیم دوم تهران دیوار که درون رودشمار می به تهران قدیمی محالت از آباد، خانی محلۀ

آباد است که محدوده مورد مطالعه، قسمتی از محلۀ بزرگ خانی. است شده واقع تهران 12منطقه  جنوبغربی ضلع در هم اکنون

) یخچال(از شمال به خیابان مختاري، از شرق به خیابان تختی، از جنوب به خیابان شوش و از غرب به خیابان حمدالهی اکرم 

هکتار بوده و نزدیک  12مساحت محدوده حدوداً . گذردنیز از داخل آن می) تهرانچی(جدي محدود شده است و خیابان خسرو

یکی از مهمترین مشکالت محـدوده، ریزدانگـی قطعـات    ). 1جدول شماره (باشند در آن ساکن می) خانوار 870(نفر  3200به 

در کنار مشکل دسترسی سواره به قطعـات   همین عامل. مترمربع دارند 100آنها مساحتی زیر % 84موجود است، به طوري که 

از ساختمانهاي موجود، %  3در مجموع، نزدیک به به طوري که . محله، موجب شده که ساخت و ساز در محله دچار رکود گردد

تمامی اطالعات بـه دسـت آمـده،     بدین ترتیب،. سال دارند 40ساختمانها، عمري بیش از % 85نوساز بوده و در مقابل، بیش از 

گـذاران مسـکن   اند کـه سـرمایه  همین عوامل موجب شده. پذیري آنها در برابر زلزله داردان از ناپایداري ساختمانها و آسیبنش

  . براي نوسازي در محله راغب نباشند که در بخش بررسی سودآوري ساخت و ساز در محله، مفصال به آن پرداخته خواهد شد

  

  اطالعات جمعیتی محدوده: 1جدول 

  جمعیت

  )نفر(
  نسبت جنسی

تعداد 

  خانوار
  بعد خانوار

تعداد واحدهاي 

  مسکونی

تعداد خانوار 

در واحد 

  مسکونی

سطح 

مسکونی 

  )هکتار(

تراکم خالص 

نفر (مسکونی 

  )در هکتار
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   هاي اجتماعیبررسی شبکه

  :هاي اجتماعی در محدوده از آن رو اهمیت دارد کهبررسی شبکه

اطالعـات مفیـدي در مـورد    کنند و آنـان  دله اطالعات را تسریع و تسهیل میجریان گردش و مبا ،هاي اجتماعی شبکه •

  .دهند یادي در تعامالت اجتماعی کاهش میها را به مقدار ز و هزینه دهند  تیار فرد قرار میخاي مختلف در اهو گزینه تهافرص

ایـن امـر نقـش مهمـی در     . شوندقدرت اجتماعی می  منجر به انباشت کنند،ها پیوندهاي اجتماعی را تقویت میشبکه •

واسطه موقعیتهاي استراتژیک خـود در  ه خط مشی بازیگران اجتماعی دارد بعضی از پیوندهاي اجتماعی بتصمیمات و گزینش 

  .دهند گیري و تاثیرگذاري فرد را افزایش میبردارنده منابع با ارزشی هستند که قدرت تصمیم

هویت و شناخت فرد را تقویـت   ،اجتماعی  هاکند، همچنین شبکهشبکه از فرد در مقابل تهاجمات و تجاوزات دفاع می •

اجتمـاعی شایسـتگی خـود را    وسـیله پیونـدهاي   ه ذیر است و فرد بـ پدسترسی افراد به منابع از طریق شبکه ها امکان. کنندمی

  .کند تقویت می

حدود (، جمعیت ساکن در طول دو دهۀ اخیر روند نزولی داشته و نرخ رشد منفی جمعیت آن1385با توجه به آمار سال 

از ساکنان محله را % 85بر اساس آمار به دست آمده، حدود . باشدنشانگر رکود عملکرد سکونتی در این محله می)  درصد -3/1

شوند که در نیم قرن گذشته از شهرهاي شمال غربی کشور به این منطقه مهاجرت کرده و اغلب ترك زبان مهاجرانی شامل می

فعالیت قابل توجهی در محله دارند، خصوصا مساجدي کـه بـه آذري زبانهـاي    آباد گروههاي غیررسمی در محله خانی. هستند

به مجموعه نهادهاي غیردولتی، مردمی، مدنی و غیرانتفاعی که توسط مردم و براي انجام امـور  . ساکن در محله اختصاص دارند

با اینکه تعداد و فعالیـت  . کنند یزمانهاي متولی تاسیس و فعالیت مفرهنگی یا اجتماعی در یک شهر یا محله و تحت نظارت سا

این نهادها مدنی در ایران بسیار کم و پایین است و در حد نهادهاي خیریه باقی مانده است، اما در این محله نیز نهادهاي مدنی 



مراسـم  هاي عزاداري در محله وجود دارد که در  داد بسیار زیادي از این نوع هیأتتع. فقط شامل هیأت هاي مذهبی مانده است

سا و متولیان ایـن هیأتهـا در بـین مـردم     است که رؤ البته نکته قابل ذکر این. پردازند و اعیاد دینی به انجام مراسم می مذهبی

توانند به عنوان یکی از ارکانهاي شبکه قدرت مطرح گردند ولی در مجموع با توجه بـه   ه و میداراي منزلت اجتماعی باالیی بود

ران به خصوص نقاط و مناطق سنتی، مانند جامعه آماري تحقیق، کمتر به کارهاي گروهی و نهادهاي خصلت توده اي جامعه ای

این نکته قابل ذکر است که زمانی . مدنی متکی هستند و بیشتر کارها بر پایه گروههاي ثبت نشده و ساخت نیافته استوار است

جمعیت استفاده کننده زیـاد باشـد و همبسـتگی قـومی و     شود که تعداد  یک منطقه براي یک گروه فراهم می اماکن خاص در

وجـود  . ها سـبب برپـایی ایـن مسـاجد قـومی شـده اسـت        مسلماً جمعیت زیاد آذري. ال باشداجتماعی آنها در قالب یک قوم با

 شـاید ایـن حـس قـوم گرایـی     . مسجد قومی در این محله نشان از انسجام قومی و درون گروهی باالي افراد و گروهها است10

ع گیري قـومی و سـاخت بنـاي    همبستگی کلی جامعه آماري را پایین آورده باشد ولی همبستگی درون گروهی باال سبب موض

ود مختاري، گروه رسمی خاصی وجـ  –در مقابل گروههاي غیررسمی، در این محله غیر از شورایاري محله تختی. شود قومی می

راسم وجشنها در بوستان گل محمدي ، ایجاد خانه سالمت  و ایجـاد اشـتغال   توان به برگزاري م ندارد  که از فعالیتهاي آن می

توان انتظار داشت که سـرمایه  اي است که میبه هر صورت، روابط میان ساکنان به گونه. براي زنان سرپرست خانوار اشاره کرد

بررسـی سـرمایه اجتمـاعی مفصـال     اجتماعی در این محله به نسبت محالت دیگر شهر باالتر باشد که به این مطلب در بخـش  

 .پرداخته خواهد شد

  بررسی سودآوري ساخت و ساز در محالت فرسوده 

در راستاي پاسخ به سوال نخست تحقیق، در این قسمت تالش شده تا به بررسی و ارزیابی جریان نوسازي از منظر 

هاي نوسازي از سوي شهرداري، مشوقدر شرایط فعلی پرداخته شود؛ منظور از شرایط فعلی وجود ) سودآوري(اقتصادي 

. باشدهاي منظر شهري تهیه شده براي این دسته از نواحی، میشوراي شهر تهران، و سازمان نوسازي شهر تهران در کنار طرح

  :هاي مختلف پرداخته خواهد شدلذا در ابتدا به بررسی مفهوم سودآوري از نگاه

با برخی از  10با استفاده از روش مصاحبه عمیق(ررسیهاي صورت گرفته با ب: تعریف سودآوري از نگاه سرمایه گذاران

حداقل سود جهت ورود سرمایه گذاران و بساز و بفروشها به جریان ) سرمایه گذاران بخش مسکن و بساز و بفروشهاي محلی

اي به نام بافت ساً پدیدهبدیهی است که چنانچه این امر در حال حاضر در حال وقوع بود، اسا. باشدمی% 30نوسازي در حدود 

  . فرسوده وجود نداشت که جزء دغدغه هاي مسئولین و مردم باشد

بررسیهاي میدانی صورت گرفته به همراه سایر مطالعاتی که در سازمانهاي دخیل در امر : تعریف سودآوري از نگاه مالکان

شود همگی حاکی از این مطلب است که حداقل سود، جهت ورود مالکان به جریان نوسازي همچون سازمان نوسازي دیده می

برابر مساحت زمینی که در اختیار سرمایه  2/1برابر است با دریافت زیربنایی به اندازه ) مشارکت با سرمایه گذاران(نوسازي 

  .مانداي باقی نمیوع بود، دیگر بافت فرسودهالبته این نیز بدیهی است که چنانچه این امر در حال وق. گذار قرار خواهند داد

نوسازي براي شهرداري به  هرچند جریان): شهرداري و شوراي شهر(تعریف سودآوري از نگاه نهادهاي مدیریتی شهري 

هاي ناشی از نوسازي، جریانی سودآور است؛ اما در خصوص بافت فرسوده به دلیل عوارض، فروش تراکم و سایر هزینه دلیل اخذ

حرانی بودن شرایط موجود و پرهیز از حفظ و تثبیت آن، مفهوم سودآوري در این بافت امروزه از نظر شهرداري تهران تغییر ب

شامل تخریب از درون و گسترش به برون، تحت کنترل (هاي ناشی از فرسودگی هایی همچون کاهش هزینهیافته و به حداقل

بسنده شده ) غیر رسمی، استفاده بیشتر از زمین، ایجاد ارزش افزوده در زمیندرآمدن جریان ساخت و ساز و دوري از اسکان 

  .توان در تخفیف صد درصدي عوارض نوسازي در بافت فرسوده شهر تهران مشاهده کردنمود این امر را می. است

ریزان و ن در نگاه برنامهشاید بحث برانگیزترین تعریف سودآوري را بتوا: ریزان و شهرسازانتعریف سودآوري از نگاه برنامه

و ضوابط و مقررات مربوط به آن از ) همچون طرح تفصیلی(هاي شهرسازي معموالً اجراي بدون نقص طرح. شهرسازان یافت

                                                        
10 . Deep Interview 



ترین شکل ممکن از سویی دیگر؛ نگاهی است که شهرسازان به مفهوم در متعالی 11سو و ارتقاي سطح کیفیت زندگییک

  . سودآوري دارند

این چهار مورد، شهرداري و نهادهاي مدیریتی شهري با چشم پوشی از بخشی از مطالبات خود و روي آوردن به در میان 

از یک سو و ایفاي نقش تسهیلگري در نوسازي، به ... سیاستهایی همچون ارائه مشوقهایی در زمینه افزایش تراکم ساختمانی و

هاي منظر شهري شاید تالشی طرح. روه دیگر همچنان در تنازع هستنداما سه گ. نوبه خود راه را براي نوسازي هموار کردند

ریزان به این نتیجه برسند تر به مقوله بافت فرسوده و جریان نوسازي بشود و در آن شهرسازان و برنامهبوده است تا نگاه واقعی

فت فرسوده، به دلیل بحرانی بودن شرایط و چرا که در با. توانند راه نوسازي را هموارتر سازندکه با اندکی تسامح و تساهل می

دشواري راه نوسازي، شاید آنچنان که باید و شاید نیازي به تأکید و پافشاري بر برخی از استانداردها در قالب ضوابط و مقررات 

توان از این طریق می...) ، حداکثر تعداد طبقات و%120یا % 180، تراکم %60استانداردهایی نظیر سطح اشغال .(نباشد

  .گذاران و مالکانسرمایه: شهرسازان را نیز از جریان تنازع خارج ساخت تا اینکه نهایتاً دو گروه باقی بمانند

کننده براي خود به عنوان یکی از عوامل محدودهاي نوسازي، از سوي دیگر وجود ضوابط و مقررات ساختمانی و حداقل

به عنوان مثال چنانچه سطح اشغال و . خواهد بود% 30گردند که مانع دستیابی آنها به سود حداقل گذارها محسوب میسرمایه

از این رو در ادامه تالش شده تا . شد، چه بسا تاکنون این محله با پدیده نوسازي روبرو شده بودیا تراکم ساختمانی محدود نمی

ها از ضوابط و مقررات موجود عبور کند، حداقل هرگاه حداقلمحاسبات در چارچوب ضوابط و مقررات موجود صورت گیرد و 

به طور مثال هرگاه اعداد از تراکم مصوب عبور کند، افزایش . آسیب رساندن به آن در دستور کار محقق قرار خواهد گرفت

  .  سطح اشغال براي نیل به آن در دستور کار قرار می گیرد نه افزایش تعداد طبقات

  :گذارانهاي ورود سرمایهي بر اساس حداقلبررسی شرایط نوساز

هاي فرسوده ایجاد با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل جهت ترغیب سرمایه گذاران به عرصه نوسازي در بافت

گذاران قرار  ري نیز معموالً مورد توجه سرمایهعالوه بر این شرط، شرایط دیگ(است % 30شرایطی جهت نیل به سود بیش از 

گیرد نظیر دسترسی به منابع تأمین مصالح ساختمانی و نیروي کار، نبود مشکالت حقوقی و ثبتی، نبود معارض، وجود می

که در این نوشتار مورد ... گیرنده، وامنیت نسبی در محل، امکان سرعت بخشیدن به ساخت و ساز و نبود عوامل مزاحم و پیش

 .توان حداقل تراکم ساختمانی مجاز را در بافت فرسوده محاسبه نمود؛ از طریق روابط زیر می)بحث قرار نگرفته است

  

    :مفروضات

  تومان 000/950  قیمت هر مترمربع زمین مسکونی در خانی آباد. 1

  تومان 000/100/1  قیمت هر مترمربع بناي مسکونی نوساز در خانی آباد. 2

  تومان 000/400  هزینه ساخت هر مترمربع بناي مسکونی در خانی آباد. 3

  %30  حداقل سود. 4

  12میزان زیربناي قابل فروش برابر است با زیربناي احداث شده. 5

  13باشنداراضی تملک شده جهت نوسازي مشمول عقب نشینی نمی. 6

  14گذارها هستندمالکان حاضر به فروش امالك خود با قیمت فوق به سرمایه. 7

  )بدون پیلوت احداث شودبنا . (تأمین پارکینگ الزامی نیست. 8

                                                        
11  .Quality of Life 
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  در حالی که میزان زیربناي قابل فروش در واقع برابر است با مجموع زیربناي مشاعات و زیربناي احداث شده  
  .اعمال شده است% 30این فرض نیز عمالً غیر ممکن است اما در اینجا به منظور سهولت در محاسبات و درك اولیه از سود   13
14

- گذارها بوده است؛ در حالی که اوالً چنین تمایلی از سوي مالکان آنقدر که باید و شاید به چشم نمیدر اینجا فرض بر تملک قطعات از سوي سرمایه  

هاي متولی بر تثبیت گردد که عمالً سرمایه گذارها نیز حاضر به خرید قطعات نیستند، و سوماً تالش سازماندر انتهاي همین بخش ثابت می خورد، دوماً

  .جمعیت ساکن موجود در محل می باشد که عمالً با این فرض منافات دارد



  

  3/1* میزان هزینه = میزان فروش زیربنا 

   هزینه تملک+ هزینه ساخت = هزینه 

  3/1*])000/950* کل مساحت زمین تملک شده )+(000/400* کل زیربناي ساخته شده ([= میزان فروش زیربنا 

* کل مساحت زمین تملک شده )+(000/400* کل زیربناي ساخته شده ([=  000/100/1*کل زیربناي ساخته شده

000/950([*3/1  

براي به ) حاصل تقسیم سطح کل زیربناي ساخته شده بر مساحت زمین(بر اساس روابط فوق، حداقل تراکم ساختمانی 

  .باشدمی% 212گذاران و هم از نظر مالکان برابر با  ودن ساخت و ساز هم از نظر سرمایهصرفه ب

گذارها وجود خواهد  باشد، احتمال ورود سرمایه% 212ز تراکم مجاز ساختمانی در یک قطعه بیش ابنابراین چنانچه 

درصد از قطعات  85شود بیش از اما با بررسی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در محدوده مورد مطالعه مشاهده می. داشت

. شوند؛ مگر با تجمیع قطعاتنمیهم % 120از شامل ضوابط مربوط به تراکم بیش حتی مسکونی موجود به دلیل ریزدانگی، 

  .  مترمربع است 70حدوداً این در حالیست که متوسط مساحت قطعات با کاربري مسکونی در محدوده مورد مطالعه 

  :گذاران و مالکانهاي ورود سرمایهبررسی شرایط نوسازي بر اساس حداقل

همانطور که پیشتر اشاره شد در روش فوق، فرض بر فروش قطعات از سوي مالکان بوده است در حالی که با توجه به 

از این رو راه . بدون همراهی مالکین چنین امري تقریباً محال است) قطعه 4یعنی لزوم تجمیع به طور متوسط (یافته اخیر 

با توجه به اینکه حداقل شرایط الزم جهت حضور . صه نوسازي استرسد وارد کردن مالکین به عردیگري که به ذهن می

گیري زیربنایی گذار جهت احداث بنا در ازاي بازپسمالکین به عرصه نوسازي نه فروش ملک، بلکه واگذاري زمین به سرمایه

 .   توان محاسبه دیگري را به شرح زیر انجام دادبرابر زمین واگذار شده است، می 2/1معادل 

  

    :مفروضات

  برابر زمین 2/1گذار در ازاي دریافت زیربنا معادل واگذاري زمین به سرمایه. 1

  تومان 000/950  قیمت هر مترمربع بناي مسکونی نوساز در خانی آباد. 2

  تومان 000/400  هزینه ساخت هر مترمربع بناي مسکونی در خانی آباد. 3

  %30  حداقل سود. 4

  15زیربنایی که باید واگذار شود –زیربناي احداث شده = میزان زیربناي قابل فروش . 5

  16باشنداراضی تملک شده جهت نوسازي مشمول عقب نشینی نمی. 6

  17گذارها هستندمالکان حاضر به مشارکت در نوسازي از طریق واگذاري زمین به سرمایه. 7

  )لوت احداث شودبنا بدون پی. (تأمین پارکینگ الزامی نیست. 8

  

  3/1* هزینه = درآمد 

  هزینه ساخت = هزینه 

  000/100/1*])کل زیربناي ساخته شده( -) 2/1* کل مساحت زمین ([= درآمد 

  )000/400* کل زیربناي ساخته شده = (هزینه ساخت 
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   .از زیربناي قابل فروش کسر نگردیدمشاعات در اینجا نیز  
اعمال شده برابر زمین،  2/1و نرخ واگذاري % 30این فرض نیز عمالً غیر ممکن است اما در اینجا به منظور سهولت در محاسبات و درك اولیه از سود   16

  .است
17

ر قالب توان بدون ورود یک عامل تسهیل کننده د عمومی از سویی دیگر، به سختی می به دلیل وجود مشکالت حقوقی از یک سو و عدم آگاهی  

  .نهادي عمومی و غیرانتفاعی، به این فرض دست یافت



براي به ) زمینحاصل تقسیم سطح کل زیربناي ساخته شده بر مساحت (بر اساس روابط فوق، حداقل تراکم ساختمانی 

  .باشدمی% 227گذاران و هم از نظر مالکان برابر با  ودن ساخت و ساز هم از نظر سرمایهصرفه ب

گذارها و مالکان وجود  باشد، احتمال ورود سرمایه% 227ز بنابراین چنانچه تراکم مجاز ساختمانی در یک قطعه بیش ا

اما بررسی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در محدوده مورد مطالعه همانند حالت قبل و حتی اندکی بدتر از آن، . خواهد داشت

-نمی% 120از قطعات مسکونی موجود به دلیل ریزدانگی، شامل ضوابط مربوط به تراکم بیش از % 85بیش از  دهدنشان می

یدن به حداقل مساحت مجاز براي دستیابی به تراکم ساختمانی اي جز تجمیع قطعات مسکونی براي رسشوند؛ از این رو چاره

ماند؛ که این امر به معنی جلب مشارکت مردمی و استفاده از سرمایه اجتماعی در عرصه نوسازي خواهد فوق الذکر باقی نمی

  .بود

ست؛ در حالی که همانطور که پیشتر اشاره شد در این روش محاسبه، فرض بر واگذاري قطعات از سوي مالکان بوده ا

تجمیع قطعات (گذار بروز مشکالت حقوقی و قانونی، دشواري در جلب نظر چندین مالک همسایه براي مشارکت با یک سرمایه

بعضاً مالکینی که در قطعه مسکونی تحت تملک خود داراي دو (، بروز اختالفات در خصوص نحوه و میزان واگذاري بنا )ریزدانه

تر بودن تملک تا ، به صرفه)نمودندگذار طلب میباشند دیده شده که زیربناي بیشتري را از سرمایهواحد مسکونی و بیشتر می

  .دهد، احتمال اجرایی شدن این حالت را بسیار کاهش می)گذارهااز نظر سرمایه(مشارکت 

  فوق محاسبه روش دو بنديجمع

دلیل . احتمال بسیار پایین در نوسازي بافت مورد مطالعه استبا توجه به مفروضات ارائه شده، نتایج محاسبات حاکی از 

توان در ضوابط و مقررات می) گذارها و مالکاننظیر عدم صرفه اقتصادي از نظر سرمایه(این امر را عالوه بر تحلیلهاي ارائه شده 

، وجود )مقوله نوسازي از نظر آنهاو حتی در اولویت قرار نداشتن (موجود، اندازه قطعات، عدم آگاهی ساکنان بافت فرسوده 

یعنی کسر مشاعات از سطح (این در حالیست که با حذف فرض پنجم . جستجو کرد... اي بین مالکان واختالفات سلیقه

در واقع عمالً مشاعات جزء زیربناي قابل تحویل از سوي مالکان . وضعیت به مراتب بدتر هم خواهد شد) زیربناي قابل فروش

 . توانند آن را جزء سود خود فرض نمایندگذارها هم نمیشد و طبیعتاً سرمایه محسوب نخواهد

  ) 5حذف فرض (بررسی شرایط نوسازي با کسر مشاعات از سطح زیربناي قابل فروش 

هاي ورود سرمایه گذارها، با رعایت کلیه مفروضات و صرفاً با در حالت اول یعنی بررسی شرایط نوسازي بر اساس حداقل

و حداقل ) با حفظ حداکثر تعداد طبقات ساختمانی% (65، سطح اشغال % 260، باید گفت که با تراکم 5رض شماره حذف ف

به . گذارها وجود داردسود براي سرمایه% 30، امکان تأمین )قطعه 4تجمیع به طور متوسط (مترمربعی زمین  240مساحت 

گذاري و نوسازي ابنیه در صورتی فراهم خواهد شد که حداقل زمین بدست آمده حاصل از تجمیع عبارت دیگر امکان سرمایه

این در حالیست که پا از ضوابط و مقررات موجود در خصوص تراکم ساختمانی و سطح اشغال . مترمربع باشد 240قطعات، 

  .یافتتوان به این شرایط دست یعنی عمالً بدون تخلف نمی. فراتر گذاشته شده است

گذاران و مالکان، با رعایت کلیه مفروضات و هاي ورود سرمایهدر حالت دوم یعنی بررسی شرایط نوسازي بر اساس حداقل

و ) با حفظ حداکثر تعداد طبقات ساختمانی% (70، سطح اشغال % 280، باید گفت که با تراکم 5صرفاً با حذف فرض شماره 

گذارها و واگذاري سود براي سرمایه% 30، امکان تأمین )قطعه 4به طور متوسط  تجمیع(مترمربعی زمین  220حداقل مساحت 

بنابراین نتایج در هر دو حالت . دهداین حالت وضعیتی بدتر از حالت قبل را نشان می. برابري بنا در ازاي زمین وجود دارد 2/1

ان زیادي فراتر رفته است و همین امر پدیده مأیوس کننده است چرا که هر دو از ضوابط و مقررات شهرسازي موجود به میز

  .نوسازي را مطمعناً با مشکل مواجه خواهد کرد

نیز ... حال چنانچه به مجموعه موارد فوق احداث پیلوت و لزوم تأمین پارکینگ، دشواري ورود مالکان به عرضه نوسازي، و

که . (سازدر بافت فرسوده خانی آباد را غیر ممکن میاضافه شود، عمالً نوسازي د) که پیشتر به عنوان مفروضات حذف گردید(

رسد چنانچه بتوان مالکان را از خواسته خود مبنی بر دریافت زیربنایی این در حالیست که به نظر می) در عمل نیز چنین است

را از ) شهرسازانشهرداري، شوراي شهر و (برابر زمین واگذاري شده و دست اندرکاران ضوابط و مقررات شهرسازي  2/1معادل 



تا حدود زیادي %) 260و تراکم % 65سطح اشغال (پافشاري بر ضوابط موجود منصرف ساخت، امکان نوسازي در حالت نخست 

  .  در غیر این صورت عمالً تغییري در شرایط موجود بوجود نخواهد آمد. فراهم خواهد شد

  :آباد سنجش سرمایه اجتماعی در محله خانی 

هـا و تنظـیم   آباد، پس از تعیین گویهوب نظري تهیه شده، براي بررسی سرمایه اجتماعی در محله خانیبا توجه به چارچ

پرسشنامه، براي شش شاخص اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، تعامل اجتماعی، ارزشهاي  اجتماعی، مشارکت اجتمـاعی  

 : باشد قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل مینمونه در محدوده مطالعاتی مورد بررسی  151و سبک یا شیوه زندگی، 

حائز اهمیت است، چرا که میزان اعتماد اجتماعی اهالی محله براي انجام نوسازي یا بهسازي بسیار :  اعتماد اجتماعی -

که از یـک سـو بـه     خواهند کردزمانی مردم براي دستیابی به یک هدف مشترك تالش کرده و  با یکدیگر همکاري تنها 

-؛ و از سوي دیگر، نهادها وسازمانهاي دسـت بردکه همگی از این همکاري منفعت خواهند  یکدیگر اعتماد داشته و بدانند

براي سنجش اعتماد  از این رو. اندرکار اجراي طرحهاي نوسازي توانسته باشند اعتماد مردم را نسبت به خود جلب نمایند

سـازمان   و مشخصـاً اعتمـاد بـه   (ه تنظیم شدند تا میزان اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادي دست دوها در اجتماعی، گویه

در آن سنجیده شود و در نهایت با ترکیب تمامی متغیرهاي مربوط، میـزان اعتمـاد اجتمـاعی مـردم مشـخص      ) نوسازي

 . گردد
  

  اعتماد اجتماعی  اعتماد نهادي  اعتماد بین شخصی  

  % 32/  8  % 45/  5  % 20/  1 پایین

  % 49/  4  % 42/  4  % 56/  4 متوسط

  % 17/  8  % 12/  1  % 23/  5 باال

  % 100  % 100  % 100 جمع

  

در ایـن  . تفاوتی قرار دارددر حالت بی) اعتماد بین شخصی(دهد که اعتماد بین افراد اجتماع بررسی انجام شده نشان می

  .کننده باشدتواند در افزایش و یا کاهش اعتماد میان اشخاص بسیار تعیینموقعیت، نوع برخورد و مداخالت آتی در محله می

-از سوي دیگر، اعتماد نهادي در محله بسیار پایین است و مردم نسبت به نهادهاي دولتی بـه میـزان قابـل تـوجهی بـی     

آمار به دسـت آمـده نشـان    . استمیزان آشنایی مردم با سازمان نوسازي نیز حائز  اهمیت البته باید توجه داشت که . اعتمادند

اعتمـادي نسـبت بـه نهادهـا و     اما به هر صـورت عـدم شـناخت و بـی     .درصد این سازمان را نمی شناسند 77.5دهد حدود می

  .سازمانهاي متولی نوسازي، در پیشبرد جریان نوسازي بسیار تأثیرگذار خواهد بود

براي بررسی تعامل اجتماعی، سه وجه از تعامل سنجیده شده است تا مشـخص شـود کـه     : بررسی تعامل اجتماعی -

تعامل میان ساکنان بیشـتر بـه صـورت اظهـاري اسـت یـا       اوالً افراد تا چه اندازه تمایل به همکاري با یکدیگر دارند، ثانیاً 

 . ابزاري
  

  اعیتعامل اجتم  تعامل ابزاري  تعامل اظهاري  تمایل به همکاري داوطلبانه  

  % 11/  0  % 18/  0  % 15/  0  % 0/  0 پایین

  % 36/  8  % 40/  0  % 22/  4  % 47/  9 متوسط

  % 52/  2  % 42/  0  % 62/  6  % 52/  1 باال

  % 100  % 100  % 100  % 100 جمع

 

با توجـه بـه ویژگـی    . دهد که میزان تعامل اجتماعی در محله به نسبت قابل توجهی باالستبررسی انجام شده نشان می

اکثریت کشورهاي در حال گذار در بحث تعامل اجتماعی، که هر دو نوع تعامل ابزاري و اظهاري آنها در سطح باالیی قـرار دارد  



در تحلیل تعامل اجتماعی افراد و اعضاي محله باید به این نکته توجه گردد که اعضاي محله زمینه تعامل و گفتگو بـه منظـور   

  .اص و مشخص را داشته و تفاوتی بین اینکه نوع تعامل از چه شکل و سیاقی باشد وجود نداردرسیدن به هدف خ

  

 
 
 
 

  

  

  

  بررسی مشارکت اجتماعی -

مشـارکت عبـارت اسـت از    . یـا گروهـی اسـت   مشارکت در واقع نوعی رفتار اجتماعی ، مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی  

، منـابع مشـترك گـروه در جامعـه و منـافع      در حقیقت جـوهر مشـارکت  . صمیم گیريمیزان دخالت اعضاي نظام در فرآیند ت

  .مشترك فرد درگروه است

در سـطح متوسـط اسـت ایـن     آنها  هاي جمعی مشارکتبا وجود آنکه روابط و تعامالت میان ساکنان باالست، اما میزان  

هاي مشارکت جمعـی   آن به سطح باال نرسیده است زمینهنشان دهنده آن است که افراد تمایل به مشارکت دارند و اگر میزان 

 . فراهم نبوده است

  :بررسی همبستگی اجتماعی  -

پـذیرش  حمایـت اجتمـاعی و    جمـع گرایـی،   تعلق به محلـه، میزان هاي  ص همبستگی اجتماعی از ترکیب شاخصشاخ

و عالقه آنها به زندگی در بیشتري به محله خود داشته باشند هر اندازه که ساکنان احساس تعلق  .تشکیل شده استتماعی اج

گرایـی و میـزان حمایـت سـاکنان محلـه از      تمایل به جمع. شان بیشتر باشد، همبستگی میان آنان نیز بیشتر خواهد شدمحله

 . ستگی آنان مؤثر خواهد بودیکدیگر نیز بر همب
 

  همبستگی اجتماعی  پذیرش اجتماعی  حمایت اجتماعی  جمع گرایی  تعلق اجتماعی  

  % 46/  6  % 29/  3  % 69/  5  % 57/  0  % 30/  7 پایین

  % 37/  9  % 44/  2  % 24/  5  % 35/  6  % 47/  3 متوسط

  % 15/  5  % 26/  5  % 6/  0  % 7/  4  % 22/  0 باال

  % 100  % 100  % 100  % 100  % 100  جمع

  

اي از افـراد  یعنی بخش عمـده . در حد پایینی قرار دارد در محله که میزان همبستگی اجتماعی دهندها نشان میبررسی 

گردد که سـرمایه اجتمـاعی در محلـه بـه     این عامل موجب می. یا همبستگی اجتماعی پایینی دارندگرایی محله تمایل به جمع

دهند و صورتهایی از فردگرایی را بیشـتر  توجهی کاهش یابد، چرا که افراد تمایلی به اجتماع محلی خود نشان نمی میزان قابل

  .پسندندمی

 تعـامالت میـان افـراد آن و همچنـین     نوع ارزشهاي حاکم بر یـک اجتمـاع بـر نـوع    :  بررسی ارزشهاي  اجتماعی 

نظام ارزشی مورد قبـول آنهـا متفـاوت     هانتخاب منطقی افراد با توجه بچگونگی سرمایه اجتماعی آنها تأثیرگذار است، چرا که 

زنـد کـه ایـن    بر اساس نظریه انتخاب منطقی، هر فرد در روابط و تعامالت خود در اجتماع دست بـه انتخـاب مـی   . خواهد بود

 . ددهگیرد که نظام ارزشی مورد قبول او در اختیارش قرار میانتخاب بر اساس معیارهایی صورت می

  

 مشارکت اجتماعی میزان

% 20/  1 پایین  

% 56/  4 متوسط  

% 23/  5 باال  

 % جمع



  ارزشهاي اجتماعی  ارزشهاي فرامادي  ارزشهاي مادي  

  % 20/  3  % 26/  4  % 14/  2 پایین

  % 48/  9  % 46/  5  % 51/  4 متوسط

  % 30/  8  % 27/  1  % 34/  5 باال

  % 100  % 100  % 100 جمع

  

از  حاکم بر محله بیشـتر ، نظام ارزش رغم نگرش سنتی مردم محلهعلیکه  مشخص گردیددر تحلیل ارزشهاي اجتماعی  

میزان ارزشهاي مادي بر حسب یافتـه هـا    فرامادي نیز وجود دارد ولی اوالً نوع ارزشهاي مادي است، هر چند توجه به ارزشهاي

عبور از ارزشهاي فرامادي به منظور دستیابی به ارزشهاي مـادي قابـل پـیش     از ارزشهاي فرامادي است و ثانیاً بسیار پررنگ تر

بینی است چرا که اکثریت پاسخگویان بر این باورند که در شرایط فعلی جامعه معنویات حیطه محدودي داشته که به دالیلـی  

آنها این حکـم را فرافکنـی   . گیرد می گذشته تحت تاثیر مادیات قرار مانند فقرو عدم امکانات کافی در زندگی فردي راحت تر از

  . ننموده و درباره خودشان نیز بر این امر اعتقاد داشتند
  

در تحلیل سبک زندگی در واقع باید به نوعی از مصرف گرایی خاص که تا حـدودي   : بررسی سبک یا شیوه زندگی -

که سعی بر آن شد تا فقط این جنبـه   به وضع مسکن و وضعیت لوازم خانگی اعضاي محله مربوط است، اشاره نمود، چرا

سـت کـه   هاي تحقیق نکته قابل ذکر این ا با توجه به یافته. رسی قرار دهیماز سبک زندگی افراد و پاسخگویان را مورد بر

هاي دیگر تفکر و نگرش همچنان سنتی و گذشته گراسـت و پاسـخگویان بـه بـه روز بـودن      در این زمینه برخالف زمینه

توجه زیادي ندارند، هرچند علل آن مختلف است ولی مجریان طرح باید کمی بااحتیـاط رفتـار کننـد     مسکن و لوازم آن

چرا که زمانی که چنین تفکري حکمفرما باشد جاذبه هاي مسکن جدید یا لوازم لوکس خانه افراد جامعـه آمـاري را بـه    

هاي ناشی از عدم پیگیـري   دلیل اضطراب کند و حتی برعکس گاهی اوقات به انجام سریع تر و پرشتاب طرح ترغیب نمی

به عنوان نمونـه  . هاي احتمالی نهادهاي دولتی ایران به همین خانه کهنه راضی بوده و در انجام کار سنگ اندازي نمایند

 دانند و اعتقاد دارند که اگر این کارکرد را به خوبی انجام دهد کـافی بیشتر پاسخگویان خانه را به عنوان سرپناه خود می

ولی در ادامه زمانی که از آنها سئوال شد که اگـر پـول   . آورندیا مبل و کاناپه را از ضروریات زندگی به حساب نمی. است

تـوان   در نتیجه مـی  .کنند، اکثریت پاسخگویان جواب مثبت داده اند آورند شکل منزل خود را امروزي میکافی به دست 

توانـد فقـر مـالی باشـد، در نتیجـه      شمایل مسکن فعلی مـی د به این شکل و اینگونه تفسیر نمود که دلیل قانع بودن افرا

. مسکن راحـت نمایـد   نوسازيسازمان باید به این نکته نیز توجه کند که حتی االمکان خیال افراد را از بعد مسایل مالی 

 .باشند نیز مهم می ...ري والبته در این قسمت عواملی مثل میزان اعتماد و اطمینان، نوع تعامل، قدرت و توان ریسک پذی

  جمع بندي  -

  

  

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 سرمایه اجتماعی میزان

% 29/  5 پایین  

% 53/  5 متوسط  

% 17/  0 باال  

% 100 جمع  



هاي اعتماد اجتماعی، تعامالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ارزشـهاي  در نهایت با ترکیب شاخص

مطالعات انجام شده نشـانگر آن اسـت کـه    . به دست آمدشمایی از میزان سرمایه اجتماعی در محله اجتماعی و سبک زندگی، 

تفاوت ولی حساس قرار دارد، به طوري که مجموعه اتفاقاتی کـه در  سرمایه اجتماعی در محله در وضعیت کنونی در حالتی بی

  . ر خواهد داشتآینده پیش خواهد آمد بر باال رفتن و یا پایین آمدن آن بسیار تأثی

با توجه به پایین بودن سطح بیشتر متغیرهاي مورد بررسی، میزان سرمایه اجتماعی نیز به نسبت در سطح پـایینی قـرار   

مشخصـاً   (هـاي اجتمـاعی    با وجود اینکه هنوز نظریات محکمی و دقیقی در مورد رابطه مستقیم یا غیرمسـتقیم شـاخص  . دارد

توان اسـتنتاج کـرد    با تحوالت و نوسازي کالبدي ارائه نشده است، اما به طور کلی می) »اجتماعیسرمایه «مجموعه مثبت آنها 

ها ما بـین   کند؛ زیرا سطح همکاري که سطح باالي فرهنگ و خصوصیات مثبت اجتماعی، به پیشرفت و توسعه محله کمک می

اطـالع مـردم از رونـدها و    . یابـد  نوسازي افزایش میهاي  ربط در جهت اجراي طرح هاي ذي ها و سازمان اي محله همسایگان، هم

گردد به طور مـؤثرتري بتواننـد در بهبـود کیفیـت      شود، باعث می فرآیندهایی که به توسعه محله و نوسازي خانه آنها منجر می

از آنجا که مشارکت مردم ساکن محلـه در فرآینـدهاي مختلـف پیشـنهادي طـرح موجـب       . محل سکونت خود مشارکت کنند

گردد، تشویق و ترغیب  هاي نامناسب می هاي نادرست و طراحی ها و کاهش هزینه زایش سرعت، دقت و مطلوبیت اجراي پروژهاف

مـردم  . مردم براي همکاري با مجریان یا هدایت کنندگان جریان توسعه محله از اهداف اصـلی طـرح قبـل از اجـراي آن اسـت     

یض خانه با اخت و ساز، مشارکت در ساخت، واگذاري مشروط، جابجایی یا تعوتجمیع، س: توانند در فرآیندهایی مانند ساکن می

  . هایی مفید، مثبت و سودآور را تجربه کنند، مشارکت. . .خانه یا زمین و 

  : گیري هبحث و نتیج -

از آن اسـت کـه    بسیار ضـعیفتر دهد شرایط اقتصادي موجود در بافت فرسوده خانی آباد  هاي این تحقیق نشان مییافته

درآمد مالکان و ساکنان بومی نیز در حدي  .بتوان سرمایه گذارهاي بخش خصوصی را به جریان نوسازي در این محله سوق داد

سرمایه اقتصادي الزم آن بخش از با توجه به این نکته که در واقع . نیست که بتوانند راساً اقدام به نوسازي منزل خویش نمایند

بـه دلیـل وجـود ضـعف در     (که بر دوش ساکنان و مالکان است قابـل افـزایش نیسـت    جهت نوسازي بافت فرسوده خانی آباد 

رسد فرضیه نخست این پـژوهش مبنـی بـر اینکـه پیشـنهادهاي کالبـدي       به نظر می ،)زیرساختهاي اقتصادي و سرمایه انسانی

  .گذاران مسکن فراهم آورد، صادق استتصادي الزم را براي جذب سرمایهتواند صرفه اقطرحهاي نوسازي نمی

تواند بالقوه دوخت که میبایست چشم امید به سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی براي تأمین کسري موجود، می از این رو

توجه به این امر از آن جهت حـائز اهمیـت اسـت کـه     . گیري صحیح، کمبودهاي اقتصادي درونی بافت را جبران نمایدبا جهت

و بهسازي این بخش از شـهرها  اند که در نوسازي اندرکار نوسازي بافت فرسوده همگی اعتراف کردهامروزه کلیه نهادهاي دست

یران، برنامه ن، مددر برج میالد نشان داد که مشاورا 89دومین همایش نوسازي بافت فرسوده در زمستان . اندبست رسیدهبه بن

بافـت  ها به این باور جمعی رسیده اند که راه حلهاي اقتصادي عمـالً پاسـخگوي مسـائل موجـود در     ریزان و مجریان این طرح

هـاي نسـبتاً موفـق در ایـن     آباد یکی از نمونهتجربه محله نعمت. (بایست به راه حلهاي اجتماعی روي آوردفرسوده نبوده و می

تـوان بـا اسـتفاده از ظرفیتهـاي سـرمایه      رسد فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر اینکه مـی بنابراین به نظر می. )باشد زمینه می

که زمینه هاي اجتماعی مشارکت البته باید توجه داشت . اجتماعی به پیشبرد جریان نوسازي در محله یاري رساند، صادق باشد

قالب سرمایه اجتمـاعی بسـیار حسـاس و در مـواردي شـکننده اسـت       و استفاده از فرصتهاي اجتماعی در و حضور افراد محله 

توان مردم و جامعه مـدنی را جهـت ورود و مشـارکت در نوسـازي     بطوري که با اندك اشتباهی از سوي متولیان امر، دیگر نمی

و  گرایـی  محلـه ، برانگیختن حـس  رسد تکیه بر ارزشهاي موجود و مورد توافق ساکنانهمچنین به نظر می. بافت همراه ساخت

تواند در جلب نظر ساکنان و ترغیب آنهـا  می) هاي پذیرش اجتماعی و ارزشهااشاره به یافته(استفاده از افراد مورد اعتماد محله 

قابل یادآوري است که تکیه بـر ارزشـها و سـبک زنـدگی     . با توجه به وجود زمینه آن در اظهارات آنها، موثر باشد ،به مشارکت

. گذارها خواهد بودبرابر زمین واگذاري در تعامل با سرمایه 2/1رغیب مالکان بر چشم پوشی از ضریب زیربناي متوسط با هدف ت

همچنین برانگیختن حس محله گرایی و حس تعلق با هدف ترغیب مالکان به تجمیع قطعات و تبدیل شدن بـه قطعـه زمـین    



ي باید گفت که چنانچه از زمینه هاي موجود به طور صحیح و در جابنابراین در پاسخ به سوال دوم تحقیق . بزرگتر خواهد بود

  .رسد بتوان بخش زیادي از کسریهاي اقتصادي را در جریان نوسازي بافت جبران نمودمناسب استفاده گردد، به نظر می

  :پیشنهادها 

 را تحرکی از پر ي آینده محدوده، در اجتماعی هاي شاخص عمده متوسط حالت و اجتماعی سرمایه پائین نسبت به سطح

 لذا. گیرد صورت محدوده در اجتماعی هاي شاخص ارتقاء جهت در اولیه اقدامات برخی اینکه مگر کند نمی تصویر محدوده براي

 در اجتماعی اقدامات یکسري انجام بدون) زمین تجمیع هايپروژه مثال عنوان به و( نوسازي هاي طرح اجراي به داشتن امید

 بر باید بنابراین. بود خواهد شکست به محکوم محله، در موجود اجتماعی پتانسیلهاي فعالسازي و اجتماعی سرمایه ارتقاء جهت

 اقدامات منظور این به .نمود فراهم را جمعی مشارکت گیري شکل و ایجاد هاي زمینه نوسازي، طرحهاي انجام از لقب تا شد آن

  : باشد راهگشا محله در نوسازي جریان پیشبرد در تواندمی زیر

با وجود آنکه میزان اعتماد میان ساکنان محله باالست، اما پایین بودن اعتماد آنان به نهادها و سازمانهاي متولی  -

اي به طوري که کوچکترین مداخلهوع در حالتی ناپایدار قرار گیرد، نوسازي، موجب گردد، میزان اعتماداجتماعی در مجم

بنابراین سازمان نوسازي و دست اندرکاران نوسازي باید نهایت دقت را در . یا کاهش آن گردددر محله موجب افزایش و 

) هر چند براي تسریع کار باشد(چرا که چند وعده شعاري بدون عمل. وعده و وعیدهاي خود به مردم محله داشته باشند

در این . به پایین کشانده و کمرنگ نماید تواند اعتماد نهادي و بین شخصی و در کل اعتماد اجتماعی مردم محله را می

. زنند از پیشبرد جریان نوسازي سرباز میصورت ادامه کار بسیار مشکل شده و مردم به دلیل عدم اطمینان به سازمان 

. چرا که مسکن این افراد تنها دارایی و سرمایه آنها به حساب آمده و فقط با اعتماد کامل حاضر به بازي با آن خواهند شد

در این . بایست اعتماد مردم نسبت به سازمان نوسازي و همچنین نسبت به نوسازي در محله ارتقاء یابدبنابراین، می

هاي ساکنان را نسبت به تواند بسیاري از ابهامات و دلهرهخصوص، انجام یک پروژه کوچک، به عنوان پروژه پیشرو می

 .نوسازي از بین ببرد

عامل اظهاري و این نکته که میزان این نوع تعامل نیز بیشتر از نوع ابزاري در میان مردم به دلیل اثرگذاري بیشتر ت -

گفتگو شرایط  گردد تا اوالً محله است، توصیه بر آن است که در انجام گفتگو تالش گردد از نوع تعامل اظهاري استفاده

توصیه دیگر در این . شود فت انجام امور نمایان میبر پیشر تاثیر استفاده از این نوع گفتگو سرعت بیشتري یافته و ثانیاً

در تمامی مراحل نشست  به طوري که زمینه استفاده از ساختار زبانی غالب در محله یا بین افراد براي انجام گفتگو است

 .و گفتگو استفاده از زبان توده اي با غالب اظهاري مسلط بر زبان رسمی باشد

شان متوسط درصد افراد میزان مشارکت جمعی70حدود (در حال حاضر پتانسیل مشارکت جمعی در محله وجود دارد  -

بنابراین، پتانسیل بالقوه مشارکت قوي است، درنتیجه در زمینه مشارکت جمعی اعضاي محله براي پیشبرد ) و باال است

  .ده گردد، و این افراد در شرایط مشارکت قرار گیرندبایست فضاهاي خاص مشارکتی براي آنها آمااهداف نوسازي می

 می انجام توافق و گفتگو انجام جهت که هایی تماس و برخوردها در است الزم درمحله، فردگرایی غالب وجه به توجه با -

 اوالً توافق، نجاما و محلی جمع یک در موضوع یک کردن مطرح. گردد رعایت کامالً یکی به یک و فردي صورت یردگ

 انجام در اینکه ضمن .یابد می تغییر فردي فضاهاي در تصمیمات هاهمبستگی ضعف دلیل به ثانیاً و باشد نمی اجرا قابل

 مسایل ابتدا در حتی و نمود کامل توجه افراد مادي ارزشهاي به باید نوسازي طرح کردن اجرایی شرایط در و تعامل

-می نوسازي طرح در دیگر، عبارت به. شد فرامادي ارزشهاي حیطه وارد سپس و رساند نهایی بندي جمع به را مادي

 کارهاي انجام در تواندمی فرامادي ارزشهاي به افراد پایبندي حال عین در. شود گرفته نظر در فرد هر منافع بایست

  .افتد مؤثر مشارکتی و گروهی

 شرایط اجتماعی، اعتماد باید نوسازي طرح انجام منظور به افراد زندگی حیطه به ورود جهت کرد اشاره باید کلی طور به

 مهیا جامعه در نفوذ هاي زمینه تا باشد اي گونه به و بوده مشخص آماري جامعه افراد اجتماعی ارزشهاي شکل و نوع تعامل،

 زمینه توان می محله فضاي در حضور و مردمی ايه مشاوره اتاق تاسیس مدنی، نهادهاي تاسیس مانند شرایطی ایجاد با. گردد



 نوعی به اندرکاران دست و مردم بین فاصله و جدایی شکاف باید واقع در. نمود فراهم و تقویت را اعتماد ایجاد و تعامل هاي

 شرایط رد زیاد تعامل با مهم این و کنند احساس خود منافع مدافع را طرح مجریان مردم که جایی تا شود، کمتر و کمتر

 نیز اعتماد اظهاري تعامل سایه در تا گیرد خود به اظهاري شکل باید مجریان تعامل. است گیري شکل قابل صمیمانه و جمعی

 از قبل اگر که چرا گردد، تقویت محله در عمومی حوزه کامل گیري شکل از بعد باید نیز همبستگی ردنب باال البته. یابد افزایش

 نیروهاي معکوس جهت در که است ممکن یابد افزایش انسجام توافقی، حقیقت گیري شکل و عمومی حوزه در گفتگو

 بی یا ها تالش تمامی انسجامی شرایط با و کرده حرکت طرح نگرفتن انجام جهت در و نموده بسیج را مردمی و اجتماعی

 به فرامادي ارزشهاي تقویت و است مهم بسیار نیز ارزشها به توجه. گردد روبرو مخالفین عمومی بسیج یک با یا بوده نتیجه

 و مذهبی اعیاد و مراسم برگزاري طریق از تواند می امر این. سدر می نظر به ضروري بسیار طرح مادي هاي هزینه کاهش منظور

 اثر بیشتر فضا بودن احساسی و مراسم مذهبی شکل دلیل به کالم نفوذ مراسم این در. گیرد صورت تکایا یا مساجد در

 شکل از ارزشها نشد فرامادي. شود می تزلزل دچار کمتر مذهبی اماکن و مراسم در افراد عهدهاي و پیمانها طرفی از گذارد، می

 احساسات و ارزشها از استفاده با کار از جنبه این در توان می پس. گذارند می مادیات در دل کمتر افراد و هدکا می نیز کار مادي

 .بود تاثیرگذار بهتر فرامادي
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Abstract: 
Currently the Renovation of the Deteriorated Urban Areas is one of the main concerns in urban 

management in our country. This is so while direct and widespread intervention in Deteriorated Urban 
Areas, costs highly and there is no significant economical profit for investors. On the other hand, 
running Renovating plans, the social structure of intervened residential districts and even adjacent 
districts would underwent great changes. That's why most of the times, Renovation plans faces with 
social resistances from the residents, which raises the costs of running such plans. Therefore, having 
no economical justifications for investors and effects of the Renovation on socioeconomically 
structure of the cities, makes the Renovating approaches, which was forced to the Deteriorated Urban 
Areas by wide governmental interventions, is gradually leaded to co operational planning and use of 
social capital of the districts. The purpose of this paper is to answer the two following questions: 

1- Can the physical suggestions of Renovating plans of the Deteriorated Urban Areas prepare the 
necessary economical interests for investors to join the Renovating fields? 

2- Does the use of social capital capacities in reconstruction of the Deteriorated Urban Areas 
increases the yielded economical profits of Renovation? 

Having done field studies, in this paper, Renovating costs for Khaniabad district in Tehran as a 
sample are calculated to present the least requirements for investing to be profitable. These studies 
have indicated that the area of Housing units, occupied area ratio, building density, Maximum 
numbers of floors and totally proposed Regulations of the Renovation plan of Khaniabad cannot 
prepare the necessary economical interests for attracting investors. But using social capital capacities 
and popular participation, on the one hand, can attract investors, and on the other hand can share the 
economical interests of the Renovation of the district with local residents. 
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