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 3اي سجاد زنگیشه

 
  هاي قدیمی و فرسوده مداخالت در نوسازي بافتشناسی آسیب

  )آبادمحله فیض: موردي يمطالعه( 
  

  14/02/1390 :مقاله رشیپذ خیتار          20/10/1389 :مقاله افتیدر خیتار
  

  چکیده
ریزان شهري را به خود جلب کرده است، فرسودگی و از رونق افتادن هسته  یکی از مسائلی که امروزه توجه برنامه

ها با  هاي اخیر با مداخالت انجام شده در جهت نوسازي این بافت باشد که در دهه اولیه و بخش قدیمی شهرها می
هاي قدیمی و فرسوده از  شناسی مداخله در نوسازي بافت مطالعات آسیب. است  مشکالتی دست به گریبان بوده

فیزیکی،  -هاي کالبدي و تحلیل آسیب ریزي شهري است که به طور سیستماتیک به بررسی مراحل مهم برنامه
شناسی مداخالت انجام شده در  در این تحقیق آسیب .پردازد هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی در شهر می آسیب

جهت نوسازي محله فیض آباد و حلقه مفقود مشارکت ساکنان در مداخالت انجام شده در جهت نوسازي بافت 
از دو و شناخت منطقه هت گردآوري اطالعات ج. باشد میتحلیلی  -فیتوصی نوع از تحقیق این. بررسی شده است

         و کلیه محاسبات آماري با استفاده از  انجام پیمایشی روش به که و میدانی استفاده گردید اي کتابخانه روش
                                                        

  E-mail: ahadnejad@znu.ac.ir                                               .            علمی گروه جغرافیاي دانشگاه زنجان أتیهعضو   -1
  .علمی گروه جغرافیاي دانشگاه زنجان أتیهعضو   -2
  .نریزي شهري، دانشگاه زنجاکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -2
  

  37 ي شماره، دهمسال دواز
  97-120، صفحات 1391 بهار

  واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد   
 ییایجغراف يفضا یپژوهش -یعلم ي فصلنامه
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دست آمده از این نتایج به . به پردازش و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است Arc/GISو  SPSSافزارهاي نرم
هاي کالبدي، تاریخی، اجتماعی و اقتصادي در محله  دهد که مداخالت انجام شده به آسیب پژوهش نشان می

پالك به صورت  187برنامه با حداکثر تملک  ها و راهکارهاي نادرست و بی آباد منجر شده است و با سیاست فیض
انجام گرفته که به نوسازي محله دست نیافته است و این  متمرکز، آمرانه و بدون در نظر گرفتن مشارکت ساکنان

  .هایی را بر جاي گذاشته است مداخالت نه تنها نتوانسته به نوسازي محله دست پیدا کند بلکه آسیب
  

  .آباد نوسازي، مشارکت مردم، محله فیض شناشی، بافت فرسوده، آسیب :هاید واژهکل
  

  مقدمه
و شالوده آنها  ها، ساختار ارگانیک شهرها دستخوش تغییرات اساسی شد توسعه راهدر اکثر شهرها با ورود ماشین و 

ها  براي تطابق این اقدامات با ماهیت این بافت اي یژهسازمان محالت از هم پاشید و هیچ تدبیر و اقدام و، تغییر نمود
. مشکالت خاصی بروز نموددر تحوالت جدید شهرنشینی که در جهان و ایران رخ داد، مسائل و  .به عمل نیامد

بافت قدیم . )5: 1386مشکینی، (مناطق قدیمی بیش از سایر مناطق شهري در معرض تغییر و تحول قرار گرفتند 
برند؛ مساله مداخله در  شهرهاي ما از مشکالت در هم تنیده کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی رنج می

با تحوالت حادث شده معاصر در شهرها به منظور سازگاري با محیط جدید، بر بافت قدیم، بر همگامی و تعادل آنها 
مطالعات  .)9:1386حبیبی و دیگران، (کسی پوشیده نیست و در حال حاضر به مساله روز شهرها بدل شده است 

یک هاي قدیم از مراحل مهم برنامه ریزي شهري است که به طور سیستمات آسیب شناسی مداخله در نوسازي بافت
هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی در ساختار فضایی شهر  فیزیکی، آسیب -هاي کالبدي به بررسی و تحلیل آسیب

  .)101:1384، شماعی و پوراحمد(پردازد  می
اي براي آن و قلمروش وجود داشته باشد تخریب گردد که از آن به عنوان  هیچ ساختمانی نباید قبل از آنکه برنامه

هاي متناسب و  هاي قدیمی و فرسوده، بدون تدارك برنامه تملک و تخریب بافت. برند نام می» خریبیهاي ت سیاست«
تا قبل از . گردد شود، که باعث تشدید فرسودگی و ناپایداري بافت می از پیش تعیین شده نه تنها سبب کاهش آن نمی

 جایی جابهو  ها سکونتگاهبر سیاست تملک و تخریب این  اًعمدت ها حل، رویکردهاي موجود براي راه 1970دهه 
 هاي هزینهرفتن چنین رویکردهاي با توجه به باال نتیجه .,World (Bank (2000 بوداجباري ساکنان آنها مبتنی 

شروع به ارتقاء این مناطق نموده و از رویکرد  المللی بین هاي سازماناجتماعی و اقتصادي در شرایط جدید باعث شد 
هاي نو ساده  یوارهدبه همان اندازه که برپا ساختن ). World Bank , 2005( دننمایتخریب و ترك اجباري اجتناب 
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گسستگی اجتماعی ناشی از این فروریزي، عمالً به . است، بر پا داشتن سازمان اجتماعی جدید دشوار خواهد بود
 نوسازيدر این راستا رویکردهاي جدید ). 23: 1380هنرور، (انجامد می... فتاري، روانی، شغلی، هویتی وناهنجاري ر

دارد و در بسیاري از  ردر دستور کار قرا ها طرحمبتنی بر مشارکت ساکنان و درگیرکردن آنها در فرایند تهیه و اجراي 
  .باشد یکه به صورت مطالعات سیستماتیک م مشارکتی در این مناطق شده است هاي طرحاقدام به تهیه  موارد

 هاي بافتشهري، بسیار قابل توجه است و این موضوع در خصوص  هاي برنامهو  ها طرحمشارکت مردمی در  
براي ادامه زندگی در بافت و  ریزي برنامهقدیمی و فرسوده که موضوع اصلی آن شناخت نیازهاي ساکنان به منظور 

حناچی و همکاران، ( ز اهمیت باالتري برخوردار استمنفرد، ا هاي پروژهاحساس تعلق ساکنان به آن است، نسبت به 
 هخاصی یافته مشارکت شهري جایگا و هتوسع هاي پروژهمدیریت شهري، اجراي  پارادایم جدید در. )113:1386

 هر واقعی ثروت عنوان به مردم از توسعه در مردم نقش اهمیت به توجه توسعه، با جدید ادبیات در واقع در. است

 ,UNDP, 1999( است مردم مشارکتی نقش بر ناظر نیز باال به پایین از توسعه تخصصی اصطالح شود می یاد جامعه

P2-7 ( به نقل از)8: 1380، حسینی نجاتی.(   
ریز و سازمان دهنده  هاي متولی باید هدایت کننده، برنامه نوسازي شهري اساساً باید توسط مردم انجام شود و دستگاه

  .باشد گر می هاي مداخله ساماندهی محل توسط ساکنان با هدایت سازمانیعنی . باشند
  

  طرح مسأله
شان در ابعاد مختلف  یتاهمي قدیمی به دلیل ها بافتیی، مراکز شهرها و گرا حومههاي  یاستسبا شکست خوردن 

هاي  از جمله سیاست. در حال اجرا است ها بافتي اخیر نوسازي این ها دههمورد توجه قرار گرفتند به طوري که در 
هاي قدیمی شهر دانست که در ابعاد مختلف  هاي مداخله در بافت توان برنامه موثر و حساس توسعه شهري را می

قدیم شهرهاي ما از مشکالت درهم تنیده کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و زیست  بافت .تحلیل هستند قابل تجزیه و
 يها مداخله در بافت يها برنامه توان یموثر و حساس توسعه شهري را م هاي یاستمله ساز ج. برند یم محیطی رنج

قدیمی و فرسوده دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، زیست محیطی و کالبدي قابل 
  ).9:1386حبیبی و دیگران، ( تجزیه و تحلیل هستند

هاي مداخله در بافت قدیمی، گذربندي و تحمیل بی مطالعه آن بر کالبد شهر است  ترین راهکارها و سیاست از مهم
جایی ساکنان و تخریب بافت را در پی  که این نوع مداخله در بافت به نحوي صورت گرفته که بیشترین میزان جابه

ه کمترین میزان جابجایی ساکنان و تخریب بافت در صورتی که مداخله باید به نحوي صورت گیرد ک. داشته است
هاي مسوول و  هاي قدیم مورد توجه سازمان متأسفانه آنچه تاکنون در مداخالت انجام گرفته در بافت. صورت گیرد
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هاي قدیمی را در  توان مساله پیچیده بافت گر بوده مساله تملک و تعریض معابر بوده است که هیچگاه نمی مداخله
هاي  ریزان شهري، بافت هاي اخیر مدیران و برنامه در دهه. )12: 1385حبیبی، (یض معابر خالصه نمود تملک و تعر

اند که خود این  ها دست به مداخالتی داده قدیمی و فرسوده را مورد توجه قرار داده و جهت نوسازي این بافت
نظر گرفتن مشارکت ساکنان باعث مداخالت نیز به صورت متمرکز، اقتدارگرایانه، برخورد قهري و بدون در 

هاي مداخالت انجام شده در جهت نوسازي محله  در این پژوهش به بررسی آسیب. هاي بر بافت شده است آسیب
  .آباد پرداخته شده است فیض

 :گردد با در نظر گرفتن مداخالت انجام شده در جهت نوسازي محله فیض آباد سواالت زیر مطرح می

  ي در محله فیض آباد منجر شده است؟ها بیآسر جهت ساماندهی و احیاي بافت به چه مداخالت انجام شده د  -1
ی شده توجهدر مداخالت انجام شده در جهت ساماندهی و احیاي بافت به مشارکت دادن ساکنان و شهروندان  -2

 است؟

  

   هاروشمواد و 
هت گردآوري ج. باشد تحلیلی می -در این تحقیق با نگرش سیستمی، رویکرد حاکم بر این تحقیق روش توصیفی

جامعه آماري این پژوهش، محله  .شده استو میدانی استفاده  اي کتابخانه از دو روشو شناخت منطقه اطالعات 
خانوار  1393نفر و  4830و با جمعیت نزدیک به را در برگرفته  مترمربع 359190اي به مساحت  فیض آباد، محدوده

تصادفی ساده که در آن همه اعضا از شانس برابر  گیري نمونهدر این پژوهش از  يگیر نمونهبه منظور . را داراست
رایج جهت به دست  هاي فرمولبا استفاده از فرمول کوکران هم که یکی از . گردید استفاده  برخوردارند،براي انتخاب 

ار توصیفی و استنباطی از دو روش آم .محاسبه شد خانوار 262 تعداد خانوارهاي نمونه ،آوردن حجم نمونه است
کند، به این طریق که از طریق به دست آوردن فراوانی،  آمار توصیفی شرایط موجود را توصیف می. شود استفاده می

در بخش آمار استنباطی به . دهیم را مورد مطالعه قرار می همیانگین، انحراف معیار و واریانس، متغیرهاي مورد مطالع
استفاده شده ) X2(دو  -آزمون کاي استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و منظور تعیین اثر متغیرها با

افزارهاي  ها از نرم براي ترسیم و تجزیه و تحلیل نقشه و انجام گرفته   SPSSطریقاست و کلیه محاسبات آماري از 
 .استفاده شده است )GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی 

  

  تحقیق يپیشینه
یک  از .گیرد یم صورت متفاوت شکل دو به شهرها کالبدي بافت دخالت در بعد، امر به نوزدهم قرن دوم نیمه از

 حل را صنعتی شهرهاي قدیمی پرجمعیت هاي هسته مسائل از برخی تدریج تدوین قوانینی به با انگلستان سو
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 ارونب« هاي نابسامانی از ناشی وسیع، مسائل هاي دگرگونی پاریس با طریق شهردار از فرانسه دیگر سوي از .کند می

  ).161 :1383فالمکی، (دهد  یم قرار الشعاع تحت را شهر سابقه بی هاي یريگ تصمیم و اجرایی امکانات »نهوسم
 قرن در به طوري که. رفت پیش آنها تکاملی تحول سیر و شهري تحوالت پايپا به  غرب در نوسازي هاي گرایش

 شهرها کالبدي–ي کارکرد کیفی اضطراري، مباحث اقدامات دوران شدن سپري دنبال به میالدي و یکم و بیست

 خود زمان مقبول و رایج هاي یهنظر بر مبتنی آنها پیدایش که شده گسترده یاد اقدامات .است گرفته قرار مدنظر

  . (Carmon, 1999, 158) دده یم نشان را شهري حیات تجدید در گذاري سیاست نوع چهار بوده، به طور عمده
ی اجتماع مسایل بر تأکید با محالت سازيزنده ، باز)1960 سال تا(مصنوع  محیط و کالبدي هاي ویژگی بر تأکید -
 قالب در فرهنگی و اقتصادي، کالبدي، اجتماعی ابعاد همه در فرسوده يها بافت ، توانبخشی)1970-1960(

 و سرزنده، پویا هاي یطمح ایجاد در هنري و فرهنگی وجوه بر ، تأکید)1970-1990(ي شهر مرمت جامع يها روش
  ).تاکنون 1990(شهري  جذاب

قدیمی در اوایل سده حاضر به تدریج  يها بافتسریع و بدون مطالعه در اکثر  يها دخالتایران نیز پس از  در
ي قدیمی و ها بافتروش و چگونگی مداخله و مواجه با  .قدیمی به اجرا درآمد يها بافتتجربیاتی در ساماندهی 

 گردد یبا توجه به اسناد و مدارك موجود مشخص م .مختلف متفاوت بوده است يها ها و مکان بسته به زمانفرسوده 
و به وسیله مردم و منطبق و  شهرها به صورت ارگانیک نوسازياقدامات ) ش .ه( 1300 يها که تا قبل از سال

به عبارتی شهرسازي انسان گرا، . است گرفته یازن صورت مسازگار با اوضاع محیط جغرافیایی به صورت متو
 يها یروند نوسازي مراکز شهري در ادوار مختلف تاریخی نمایانگر الگوهاي مختلفی از جراح .فرما بوده است حکم

د بر هم در وعم يها ابانیشهري و احداث خ يها اولیه در بافت هاي مداخله(قدیمی  يها مثله کردن بافت -شهري
و الگوهاي نوسازي و بهسازي در بعد از انقالب اسالمی ) 1357-1320(تا نوسازي بزرگ مقیاس ) رضاشاه ي دوره

ي قدیمی و فرسوده در ایران بیانگر ها بافتي جدید نوسازي ها استیسبررسی . بوده است) تا کنون 1357(
ي توسعه شهري ها برنامههاي غربی در کشور 1970تا  1940ي ها دههي تأخیري از الگوهاي رها شده در رو دنباله

ي دولتی در تخریب مراکز شهري و کم توجهی به شرایط اجتماعی و ها دستگاهاست، منتهی با دخالت بیشتر 
اقتصادي ساکنان محالت مرکزي شهرها، در نتیجه باعث تصاحب اجباري امالك شهروندان و افزایش مقاومت 

 ).168: 1387رهنما، (شهري را با چالش جدي مواجه کرده است محلی شده و فرایند احیاي مراکز ساکنان 

و برخالف . باشد یایرادات وارد بر آنها م قدیمی و فرسوده، از يها بافت نوسازيضعف مبانی نظري مدون در 
 هاي یهکشورهاي غربی با پیشینه قوي در تدوین مبانی نظري، در کشور ما تاکنون اقدامی جدي در تدوین این نظر

شهرسازي غربی است و یا بدون  هاي یهازي انجام نشده و هر آنچه وجود دارد، یا الگوي بدلی از برخی از نظرشهرس
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که ضرورت تعریف مبانی نظري جدید با رویکرد نو  ها تقلید شده است اطالع از مبانی نظري، فقط روش تهیه طرح
اعی، اقتصادي، فرهنگی و بر مدیریتی یکپارچه و و با مفهومی فراگیر و همه جانبه و با تأکید بر رویکردهاي اجتم

متعدد  هاي برداشت، »نوسازي بافت فرسوده«مشکالت، ابهام در مفهوم  ترین بزرگیکی از  .باشد یمشارکتی آشکار م
  ).24 :1385عندلیب، (باشد  از آن و ماهیت پیچیده موضوع و گستردگی آن می

  

 هاي مداخله شناسی سیاست آسیب

هاي قدیمی و فرسوده سیاست حداکثر تملک و حداقل مشارکت است که  هاي مداخله در بافت سیاستاز جمله 
. پردازند هاي مداخله گر بدون در نظر گرفتن ساکنان دست به تملک بافت بدون در نظر گرفتن آثار آن می سازمان

باید هدایت کننده، برنامه ریز و  هاي متولی بهسازي و نوسازي شهري اساساً باید توسط مردم انجام شود و دستگاه
هاي شهري، در بسیاري از کشورها و در نوع نگرش شهروندان  بستر مشارکت در تهیه طرح.  سازمان دهنده باشند

آمده است اما در کشور ما، با توجه به اینکه موضوع منفعل و حتی کامالً بدبین هستند، بستر سازي فرایند مشارکت 
  .بسیار حیاتی است

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 سیاست و اقدامات حمایتی سازمان عمران و بهسازي شهري: 1کل شماره ش

www.Urdo.org.ir :منبع  

 یمردم مشارکت

خصوص  ي شهري، بسیار قابل توجه است و این موضوع درها برنامهو  ها طرحامروزه موضوع مشارکت مردمی در 
ي قدیمی و فرسوده که موضوع اصلی آن شناخت نیازهاي ساکنان به منظور برنامه ریزي براي ادامه زندگی ها بافت
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حناچی (ي منفرد، از اهمیت باالتري برخوردار است ها پروژهدر بافت و احساس تعلق ساکنان به آن است، نسبت به 
  ).113:1386و دیگران، 

ي متولی باید هدایت کننده، برنامه ریز و سازمان ها دستگاهنوسازي شهري اساساً باید توسط مردم انجام شود و 
  .دهنده باشند

ناچیز  و آنها هاي قدیمی و فرسوده، مشارکت ناپذیري بهسازي و نوسازي بافت هاي طرح مشکالت و مسایل از یکی
 و هاي اجتماعی آسیب که باعث است فرآیند تجدید حیات در هاي بافت چنین امالك مالکان جایگاه و نقش انگاشتن

  .است شده پیش بینی زمانی افق در آنها اهداف تحقق عدم و ها طرح این اجراي در تأخیر
 باشد می دارا ها بافت این توسعه فرآیند در را بسزایى سهم مردمى فرسوده، مشارکت هاي بافت نوسازي با رابطه در

 خواهد قادر را ریز برنامه شهرى توسعه ویژه به و توسعه و عمران در مردمى مشارکت میزان و نحوه از آگاهى و

 خاصى توجه شهرى توسعه هاي برنامه و پیشنهادات اجراى در مؤثر ارکان از یکى عنوان به پدیده این به تا ساخت

 سازد نمایان توسعه عرصه در را آن سهم و برآورد فعلى و گذشته روزهاى برپایه را مشارکت میزان و باشد داشته
 ).5 :1387پوالدي،  و رفیعیان(

  

  مورد مطالعه يمنطقه
در . قرار گرفته است) CBD( 4ترین محالت شهر کرمانشاه و در مرکز تجاري شهر یمیقدمحله فیض آباد یکی از 

 .شده است و در پاره شهر مرکزي شهر واقع 3ه در منطق تقسیمات شهري کرمانشاه، در بخش مرکزي شهر
را در ) هکتار شهر کرمانشاه 285 بافت قدیم و تاریخی% 13قریب به ( مترمربع  359190ي به مساحت ا محدوده
 327562متر مربع، سطح خالص   327562با سطح مسکونی ؛ و نفر را داراست 4830و جمعیت نزدیک به   برگرفته

نفر در هکتار و تراکم  143راکم خالص جمعیت آن نفر در هکتار، ت 5/134ترمربع،  با تراکم ناخالص جمعیت م
با توجه به آنکه جزو هسته (هاي جمعیتی آن  یتظرفدهد  یمباشد که نشان  یمنفر در هکتار  312خالص مسکونی 

پذیري  یتجمعبنابراین ظرفیت . باشد یمو داراي تراکم بسیار پایینی   ماندههنوز خالی ) باشد یماصلی و مرکزي شهر 
نفر در واحدهاي مسکونی که در  46/3، با بعد خانوار خانوار 1393 واحد مسکونی و 867باشد و با  یمآن باال 

نسبت باالتري را به خود  باشد یم 17/1که در مقایسه با شهر که خانوار  6/1با تراکم باشد و  یم 02/4ر مقایسه با شه
ي اخیر مداخالتی در جهت معاصر سازي ها دههو به علت قدمت زیاد و بافت ارگانیک و قدیمی در  اختصاص داده

                                                        
4- Central Business District 
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طرح بهسازي و نوسازي بافت مرکزي شهر کرمانشاه، محله فیض آباد را به علت این که . آن انجام گرفته شده است
  . ي در مقایسه با سایر محالت بوده، در اولویت نوسازي قرار داده استتر فرسودهداراي بافت 

  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  موقعیت محله فیض آباد در بافت قدیم و شهر کرمانشاه: 2 شکل شماره
  

  هاي کرمانشاه، بافت قدیم و محله فیض آباد مقایسه شاخص: 1جدول شماره 

  شاخص            
  محدوده

  جمعیت
  تراکم

  ناخالص جمعیت
تعداد 
  خانوار

  بعد خانوار
  واحد

  مسکونی
تراکم خانوار در 
  واحد مسکونی

 مساحت

 10000  17/1  161195  02/4  197458  48/79  794863  کرمانشاه

 285  46/1  6162  6/3  9041  117  33328  بافت قدیم

 91/35  62/1  867  46/3  1393  5/134  4830  محله فیض آباد

  بلوك آماري، طرح تفصیلی بافت قدیم، طرح بهسازي بافت مرکزي و اصالحات نگارندگان: مأخذ
  

  روند تغییر و تحوالت جمعیتی محله فیض آباد 
فاصله  و در  -56/0، 75-65نرخ رشد این محله طی دوره . آباد تحوالت جمعیتی بسیار بحرانی است در محله فیض

به حدود  1385درصد در سال  -45/1نفر بوده که با رشد  5591در حدود  1375درصد و در سال  -58/0، 75 -70
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ین امر نشان دهنده روند مهاجرت مستمر و است و ا نفر رسیده که همواره منفی بوده و سیر نزولی داشته 4830
  . کوچی از این محدوده است گزینی اکولوژیکی برون جدایی

  
  روند تغییرات تعداد جمعیت، رشد جمعیت، تعداد خانوار و بعد خانوار در محله فیض آباد: 2جدول شماره 

  بعد خانوار  تعداد خانوار  رشد جمعیت  جمعیت  سال
1365  6044  56/0-  -  -  
1375  5591  78/0-  1433  9/3  
1385  4830  45/1-  1393  46/3  

  و اصالحات نگارندگان 1385طرح بهسازي و نوسازي بافت مرکزي شهر کرمانشاه، بلوك آماري : مأخذ
  

 ها یافته

ي که مهندسان ها عرصهبه همین سبب تمامی . آغاز شد 1376مداخالت انجام شده در محله فیض آباد در سال 
دانست تحت تملک قرار گرفت و شرکت مسکن سازان استان با  یممشاور طرح و آمایش براي اجراي طرح الزم 

  .نامه نمود یعهمبااستفاده از اعتبارات دولتی به صورت تنخواه شروع به خرید امالك واقع در طرح و تنظیم 
توان به سه  یمرا )  محله فیض آباد(فت قدیم کرمانشاه با دربه طور کلی اقدامات به عمل آمده به عنوان مداخله 

 .عملیات اجرایی -3ي ساز پاكعملیات تخریب و  -2عملیات تملک  - 1:بخش متمایز تقسیم نمود
  

  تملک  
بدون در نظر گرفتن  ها پالكمداخالت انجام شده در جهت نوسازي محله فیض آباد با سیاست حداکثر تملک 

مترمربع  34096پالك در محله زد که کل مساحت تملک شده بافت برابر  187تملک مشارکت ساکنان دست به 
ي تملک شده به صورت اراضی تخریبی ها پالكدهد که بیشتر این  یمدرصد از سطح محله را پوشش  50/9باشد  یم

ي تملک شده که به صورت مخروبه و تخریبی درآمده، چشم انداز ها بافتاین . و مخروبه در بافت درآمده است
  . هاي زیادي را بر محله بر جاي گذاشته است یبآسه ک .دهد یمزشت و نامناسبی را از بافت نشان 

ها و راهکارهاي نامناسب با حداکثر تملک، تخریب بافت،  یاستسشده در جهت نوسازي محله با  انجاممداخالت 
تاریخی در  –هاي کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  یبآسي موضعی موجب ها پروژهن و احداث خیاباجهت 

تري م 12راه سازي فقط به احداث و تعریض معابر و  احداث خیابان  هاي پروژهمداخالت همانند . بافت شده است
جنوبی، در محله توجه داشته و به ارتقاء کیفیت زندگی و تجدید  –متري شمالی  12غربی، طرح خیابان  -شرقی
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حیات بافت توجه نشده است، زیرا بناهاي تملک شده به جاي مانده از تعریض معابر به صورت تخریبی و مخروبه 
محدودیت  به دالیلی مانند نیمه تمام ماندن به دلیل ها پروژهاین . کند یمآور را تداعی  بیشتر فضاهاي فرسوده و یأس

  ).3ه شکل شمار(اند  یافتهنکالبدي به نوسازي بافت دست  صرفامالی، عدم در نظر گرفتن ساختار ارگانیک بافت و نگاه 
 
  

    
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  
  

  

 گر مداخلهي ها سازماني تملک شده ها پالك: 3ه شکل شمار
  

  آسیب شناسی مداخالت در کاربري اراضی محله فیض آباد 
هایی را بر جاي گذاشت، با کاهش کاربري  یبآسمداخالت انجام شده در محله فیض آباد بر کاربري اراضی محله 

ي ا سرانهمترمربع و با  129096به  1385، در سال 9/48با سرانه  1375مترمربع در سال  015951مسکونی آن از 
درصد  22/0متر مربع است که  793ه محل مساحت کاربري فضاي سبز در این. مترمربع کاهش یافت 72/26معادل 

دهد که بسیار کم بوده و کمبود این کاربري به علت بافت فشرده و  یممتر مربع تشکیل  16/0این محله را با سرانه 
این  34/1متر مربع است که  4847مساحت کاربري کارگاهی این محله شامل . باشد یمقدیمی در محله محسوس 

. هاي ناسازگار باید به بیرون از بافت منتقل شوند يکاربرباشد و به عنوان  یممربع دارا  متر 1محله را با سرانه 
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دهد که در  یمدرصد از سطح محله را تشکیل  21/5متر مربع،  20539کاربري حمل و نقل و انبارها با مساحت 
ر قسمت زیادي از سطح محله ي محله وجود دارند و به صورت یک کاربري ناسازگاها لبهپیرامون میدان آزادي و در 

مترمربع  31628همچنین در زمان برداشت از بافت . مترمربع است 25/4سرانه این کاربري . را در برگرفته است
هاي خالی و مخروبه تشکیل داده که بافت را به صورت مخروبه  ینزمدرصد از کل محدوده محله را  8/8معادل 

بانی این ویرانی بافت با تملک و  گر مداخلهرا از سوي نهادهاي  ها پالكدرآورده و بیشتر ساکنان محل تملک 
 ).4ه شکل شمار(دانستند  یمهاي برنامه ریزي نشده  یبتخر

 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

 کاربري اراضی محله فیض آباد: 4ه شکل شمار

  کیفیت ابینه 
 436محله فیض آباد مخروبه،  درصد مساحت 17درصد واحدهاي ساختمانی برابر با  10/16احد با و 176بیش از 

 48/18واحد با  202درصد مساحت محله مرمتی،  22درصد واحدهاي ساختمانی برابر با  9/39واحد ساختمانی با 
درصد از کل واحدهاي ساختمانی  29/18واحد ساختمانی با  200و رصد سطح محله تخریبی د 11درصد معادل 
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دهد که در  یمهاي به عمل آمده نشان  یبررسنتیجه . باشند یمل قبول درصد مساحت محله فیض آباد قاب 11برابر با 
رغم وجود اراضی خالی و به عبارتی علی. حال حاضر بیش از نیمی از سطح زیر بناي بافت مخروبه و متروکه است

ول هاي تعریض شده و آن هم در درجه ا یابانخي ها بدنهمخروبه در محل، نظام ساخت و ساز عقیم و محدود به 
مداخالت انجام شده در جهت نوسازي محله فیض آباد به تسریع ساخت و . دهد یمواحدهاي تجاري را پوشش 

باشد که نه تنها باعث  یمواحدهاي نوساز در محله گواه این موضوع  12/4کم ر ساز منجر نشده و درصد بسیا
در محله، بافت را به شکل فرسوده با واحد  187نوسازي بافت نگردیده با مداخالت بی برنامه و تملک و تخریب 

هاي کمی و کیفی واحدهاي  داده. رصد بافت تخریبی درآورده استد 48/18درصد بافت مخروبه و  10/16
  . نشان شده است) 3(ساختمانی محله فیض آباد از نظر کیفیت بناها در جدول شماره 

  
 کیفیت ابنیه محله فیض آباد: 3 جدول شماره

  فراوانی تجمعی  درصد نسبت به کل محله  مساحت  درصد افزایش  درصد  تعداد  کیفیت ابنیه

  11  11  40643  29/18  29/18  200  قابل قبول
  33  22  80683  19/58  90/39  436  مرمتی
  5/44  5/11  41186  67/76  48/18  202  تخریبی
  5/61  17  60776  77/92  10/16  176  مخروبه
  5/64  3  10090  24/95  47/2  27  با ارزش
  71  5/6  23321  36/96  12/4  45  نوساز

  73  2  7177  100  64/0  7  در حال ساخت
    73  263876  100  100  1093  جمع

 طرح ساماندهی بافت مرکزي شهر کرمانشاه و اصالحات نگارنده: مأخذ
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 آباد یضفکیفیت ابنیه محله : 5ه شکل شمار
  

  تاریخی –آسیب شناسی فرهنگی 
کش، منزل یزدي،  از جمله ساختمان مسکونی رنده. ارزش شهر کرمانشاه در این محله قرار دارند بناهاي بابسیاري از 

، مسجد آل آقا و )س(جلیلیان، حاج اکبري، کاشفی واحدي، سراي توکل، تکیه بیگلربیگی و حسینیه فاطمه زهرا 
احداث شده و متعلق به خواجه باروخ  سال پیش 115کش  ساختمان رنده. مسجد معتمد از جمله این بناها هستند

قدمت . است سال قبل احداث و در دوره پهلوي اول نوسازي گردیده 150ساختمان جلیلیان نیز . است حکیمی بوده
اند و تکیه  هاي یادمانی یافته تمام این بناها جنبه. رسد سال می 150تکیه بیگلربیگی و خانه حاج اکبري نیز به 

: طرح نوسازي و بهسازي بافت قدیم کرمانشاه(باشند  هاي سیماي شهري می ازار داراي ارزشبیگلربیگی و تاریکه ب
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هاي اخیر به علت عدم توجه به نوسازي این بناها رو به  که در دهه )4: 1379گزارشی از تجربه محله فیض آباد، 
  .روند فرسودگی و تخریب می

مداخالت انجام شده در جهت نوسازي بافت با تحمیل شبکه جدید بر شبکه ارگانیک بافت بدون انطباق بر سلسله 
با مداخالت کالبدي . مراتب دسترسی بافت تحمیل شده و بافت سازمان یافته، بافت و بازار آن را دگرگون ساخت

باشند  ي با ارزش بافت رو به افول و تخریب میبناهاي با ارزش بافت را تخریب نمود و در حال حاضر بیشتر بناها
درصد از مساحت بافت را در برگرفته، در حال زوال و فرسودگی به سر  47/2ابنیه با ارزش بافت که حدود  27که 
عالوه بر این بیشتر حرایم این بناها را اراضی خالی، مخروبه و تخریبی . شوند برند و به بناهاي تخریبی تبدیل می می

  . داده است تشکیل
  

  اقتصادي محله فیض آباد -آسیب شناسی اجتماعی
هاي اقتصادي و اجتماعی آنها نهفته  یبآسي قدیمی و فرسوده، در بطن ها بافتین علت فرسودگی تر بزرگشاید 
هاي اجتماعی درون  یهالي قدیمی و فرسوده وجود فقر در ها بافتین معضالت تر بزرگبدون شک یکی از . باشد

گذربندي و  .اقتصادي است –ي قدیمی و فرسوده قبل از هر چیز امري اجتماعی ها بافتنوسازي . بافت است
پیامدهاي . تحمیل بی مطالعه آن بر کالبد، بیشترین میزان جابه جایی ساکنان و تخریب بافت را در پی داشته است

ها و طبقات  بیشترین میزان جابه جایی گروهمنفی طرح، با حداکثر تملک و حداقل مشارکت، با رویکرد بولدزوري 
و ضربه به  امنیت شهريي، کاهش ا محلهارزش  کاهش، تخریب بافت، جمعیت بافت سیر نزولیاجتماعی و 

و این طرح را با توسعه پایدار در  داشته اقتصادي سنگینی را در پی -هاي اجتماعی  ینههزبوده که  ي هدفها گروه
مبانی و معیارهاي مداخله بدون توجه به ساکنان و شهروندان که از حیث اجتماعی و  اصوالً. دهد یمتضاد قرار 

و گاه با فرض حذف آنها پایه گذاري شده و یا مداخالت انجام شده، بافت  اند جامعهي پایین ها دهکاقتصادي جزو 
  . دهد یمرا به سمت جدایی گزینی اکولوژیکی و اخراج ساکنان بافت سوق 

فاصله ر و د  -56/0، 75-65نرخ رشد این محله طی دوره . باد تحوالت جمعیتی بسیار بحرانی استآ یضفدر محله 
به حدود  1385درصد در سال  -45/1نفر بوده که با رشد  5591در حدود  1375سال  دردرصد و  -58/0، 75 -70

لی داشته نشان دهنده روند آباد نرخ رشد جمعیت همواره منفی و سیر نزو یضفاست که در محله  یدهرسنفر  4830
باشد سیر  یم 98/1ی از این محدوده و در مقایسه با شهر که کوچ برونگزینی اکولوژیکی  ییجدامهاجرت مستمر و 

هر  سیر نزولی جمعیت و مهاجرت ساکنان از محله موجب بی رونقی، رکود و فرسودگی. نزولی شدیدي را داراست
با در . کالبدي آن و ساختار جمعیتی بافت نامتعادل و ناموزون گردیده استچه بیشتر ساختار اقتصادي، اجتماعی و 
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نفر از ساکنان  748شود که در حدود  نفر مشخص می 4پالك در محل و متوسط بعد خانوار  187نظر گرفتن تملک 
توان  می. اند محل به علت مداخالت انجام شده در جهت نوسازي بافت ملک آنها تملک گردیده و از محل رانده شده

از دیگر . بیشتر سیر نزولی جمعیت را به این سیاست نادرست حداکثر تملک و حداقل مشارکت نسبت داد
کاهش امنیت  ها و طبقات اجتماعی و تقلیل جمعیت بافت جابه جایی گروهي آسیب شناسی اجتماعی، ها شاخص
ي جمعیتی و نسبت جنسی ناهمگن، سواد، تراکم و ها گروه، جمعیت غیر همگن، عدم احساس تعلق به مکان، شهري

و مالکیت مدت سکونت بعد خانوار، وضع نامطلوب اشتغال و درآمد و در نتیجه کم بضاعتی مالی و اقتصادي، فقر، 
  .باشد یممسکن 

  

  هاي دولتی و خصوصی در نوسازي محله يگذارسرمایه 
با توجه به اینکه در محدوده طرح . میلیارد ریال سرمایه نیاز دارد 100نوسازي هر هکتار بافت فرسوده در حدود 

بایستی بیشترین نقش را در  یم ها پالكمالکیت خصوصی باالترین میزان را به خود اختصاص داده است، مالکان 
رکت مسکن سازان که طرح بهسازي و نوسازي کردند که در عمل چنین امري محقق نشد و ش یماجراي طرح ایفا 
پالك به مساحت بالغ بر  187دست اقدام انجام داشت در مجموع مداخالت انجام شده با تملک  رامحله فیض آباد 

در بافت براي نوسازي بافت سرمایه گذاري و اقدام به خرید  11.972.024.590یمتی معادل قمتر مربع با  34096
هکتار از اراضی  4سازمان مسکن و شهرسازي هم حدود . برد یمده و اجراي طرح را به پیش از مالکان کر ها پالك

گذار ممکن  یهسرماداخل محدوده را به تملک خویش درآورده که بعد از سرمایه گذاري شرکت مسکن سازان تنها 
میلیارد تومان  16یب شده باشد که کل وام تصو یمگذاري اصلی از طریق وام از بانک جهانی  یهسرمااما . بوده است

ها  يشهردارمیلیارد تومان از سازمان  12با تشکیل سازمان بهسازي و نوسازي حدود  1383باشد که در سال  یم
میلیارد تومان از طریق وام، سرمایه گذاري شده  26میلیارد تومان از شرکت مسکن سازان و  1تاکنون . پرداخت کند

 150هکتار زمین تملک شده سازمان مسکن و شهرسازي را به طور متوسط از قرار مترمربع  4یا خواهد شد و اگر 
خواهد شد، بنابراین مجموع سرمایه گذاري انجام شده برابر  میلیارد تومان 6هزار تومان در نظر بگیریم چیزي حدود 

رسد و الزم است  یممیلیارد تومان که این میزان سرمایه گذاري در مقایسه با نیازهاي سرمایه گذاري کم به نظر  33
 .که ترتیبی اتخاذ شود که بخش خصوصی و بویژه مالکان داخل محدوده در اجراي طرح مشارکت وسیع داشته باشند

، یکی از ها پروژهو تجهیز منابع مالی براي اجراي  روست روبهاجراي مداخالت انجام شده همواره با مشکالت مالی 
گذاري  یهسرمااجراي طرح وابسته به توجیه اقتصادي است که عدم  .آید یمبه شمار  ها طرحعوامل عمده تحقق این 

باعث ایجاد بستر مناسبی براي  شده انجامه مداخالت بخش خصوصی و ساکنان در محله به این نکته توجه دارد ک
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: 1386مهندسان مشاور تدبیر شهر، (باشد  یمگذاران و ساکنان  یهسرماگذاري و توجیه اقتصادي توسط  یهسرماجذب 
با شرایط موجود فاقد توجیه اقتصادي است و  ها بافتي گذشته، ساخت و ساز در این ها تجربهبه گواهی ). 120

هاي  تواند به امر نوسازي اختصاص یابد شامل یارانه یمي دولتی و عمومی ها دستگاهابعی که از سوي مجموعه من
تواند به نوسازي محله بپردازد و مداخالت  یمباشد که  یمهاي تشویقی  یاستسمستقیم، قوانین و اعتبارات بانکی و 

میلیارد تومان در محل به سبب  33نجام شده هاي ا گذاري یهسرمارا از لحاظ اقتصادي به صرفه سازد که با وجود 
  . گذاري مناسب باعث نوسازي بافت نشده است یاستسعدم 

  

  هانتایج پرسشنامه
ي شهري بسیار قابل توجه است و این موضوع در خصوص ها برنامهو  ها طرحامروزه موضوع مشارکت مردمی در 

یزي براي ادامه زندگی در ر برنامهي قدیمی و فرسوده که موضوع اصلی آن شناخت نیازهاي ساکنان به منظور ها بافت
در واقع به اعتراف بسیاري از صاحب نظران، عدم موفقیت . و نوسازي ضروري است  بافت و احساس تعلق ساکنان

کند ناشی از همین بی توجهی و عدم  نمود پیدا میها که در نارضایتی استفاده کنندگان و بهره برداران  بسیاري از طرح
هاي  ها و عالیق شهروندان است که در این پژوهش  با استفاده از داده انطباق اهداف و پیشنهادهاي طرح با اولویت

   .هاي پژوهشی پرداخته شده است حاصل از پرسشنامه به تجزیه و تحلیل یافته
  

 مشارکت ساکنان در مداخالت 

یک  عنوان بهمشارکت شما را  مداخالت انجام شده در جهت نوسازي بافت رآیا دمورد سوال  در) 4(جدول شماره 
درصد از ساکنان به گزینه بلی پاسخ  5درصد از پرسش شوندگان گزینه خیر و تنها  95اند که  گرفتهشهروند در نظر 

گر در جهت نوسازي محله  اي مداخلهاند که نشان دهنده عدم در نظر گرفتن مشارکت ساکنان از سوي نهاده داده
  . باشد می

  

  مشارکت ساکنان در مداخالت انجام شده: 4جدول شماره 
  مشارکت فراوانی درصد درصد تجمعی

 بله 13 5 5

 خیر 249 95  100

 مجموع  262 100 

  00/2:بیشترین           00/1:کمترین                   21/0:انحراف معیار                       95/1:میانگین
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ساماندھي

195 52.4 142.6
36 52.4 -16.4
21 52.4 -31.4

7 52.4 -45.4
3 52.4 -49.4

262

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Observed N Expected N Residual

Test Statistics

497.924
4

.000

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

ساماندھي

0 cel ls (.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 52.4.

a. 

و اسپیرمن، ضریب همبستگی بین دو متغیر عدم در نظر گرفتن  bآماري همبستگی کندال  هاي آزمون از طریق
بین دو متغیر ارتباط  5براساس جدول شماره . مشارکت ساکنان و عدم نوسازي محله همبستگی به عمل آمد

و . همبستگی باالیی وجود دارد  b ،r= 0.851درصد با ضریب همبستگی  کندال  99/0در سطح  )sig(معناداري 
 درصد با ضریب همبستگی اسپیرمن 99/0در سطح  )sig(تگی اسپیرمن آنها ارتباط معناداري سهمچنین ضریب همب

r= 0.868  ارتباط معناداري بین عدم در نظر  ها آزموناز  پژوهش هاي یافتهپس بنابر . همبستگی باالیی وجود دارد
  .گنجانده شده است) 5(ساکنان و عدم نوسازي محله وجود دارد که در جدول شماره گرفتن مشارکت 

  

  همبستگی بین عدم در نظر گرفتن مشارکت و عدم ساماندهی: 5ه جدول شمار

  
  
  

                             
  محاسبات نگارندگان: مأخذ

  

آیا مداخالت انجام شده از  سوالمربوط به ) 6(جدول شماره . نیز استفاده شده است) X2(دو  -و از آزمون کاي
و مقدار درجه ) df(درجه آزادي ، X2 مقدارمحله شما دست یافته است که  به نوسازي گر مداخلهسوي نهادهاي 

  :به شرح زیر است) (Asymp.sigداري  یمعنو مقدار عددي ضریب  (df) آزادي
  

  
برابر صفر است، که نشانگر  Asymp.sigداري یا  یمعنریب ض(است  05/0داري، کمتر از  یمعناز آنجا که ضریب 

و سطح  4بحرانی که در اینجا با توجه به درجه آزادي  X2از مقدار  X2 ،92/497و مقدار  ) داري کامل است یمعن
با . هاي مختلف این سوال وجود دارد ینهگزداري بین  یمعنباشد، بیشتر است لذا تفاوت  یم 49/9، برابر 95/0اطمینان 

  ضریب همبستگی
  عدم مشارکت و عدم نوسازي

 (Sig) سطح معناداري آزمون  ارزش

b 0.01  0.851  کندال  

  0.01  0.868  اسپیرمن
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مشارکت

200 52.4 147.6
29 52.4 -23.4
21 52.4 -31.4

7 52.4 -45.4
5 52.4 -47.4

262

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Observed N Expected N Residual

Test Statistics

527.237
4

.000

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

مشارکت

0 cells (.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 52.4.

a. 

هاي این سوال که به شرح ذیل است، به عدم دست یافتن مداخالت انجام شده به  ینهگزبه  ها پاسختوجه به درصد 
  .ید قرار گرفته استتاینوسازي بافت مورد 

                        

  دست یافتن مداخالت انجام شده به نوسازي محله:  6جدول شماره 

  
  
  
  
  
  

  
  

 - داري بودن آزمون کاي یمعنو با توجه به  اند بودههاي خیلی کم و کم موافق  یهگودرصد پاسخگویان، با  2/88لذا 
  .گردد یمیید تأدو، دست نیافتن مداخالت به نوسازي بافت 

، X2 که مقدارباشد  در زمینه بی تفاوتی مسووالن نسبت به مشارکت دادن مردم در مداخالت می) 7(جدول شماره 
  :به شرح زیر است (Asymp.sig)داري  یمعنو مقدار عددي ضریب  df)( و مقدار آزادي )df(درجه آزادي 

برابر صفر است، که نشانگر   Asymp.sigداري یا  یمعنریب ض(است  05/0داري، کمتر از  یمعناز آنجا که ضریب 
و سطح  4بحرانی که در اینجا با توجه به درجه آزادي  X2از مقدار  X2 ،23/527و مقدار  ) داري کامل است یمعن

با . هاي مختلف این سوال وجود دارد ینهگزداري بین  یمعنباشد، بیشتر است لذا، تفاوت  یم 49/9، برابر 95/0اطمینان 
هاي این سوال که به شرح ذیل است، که در مداخالت انجام شده در جهت نوسازي  ینهگزبه  ها پاسختوجه به درصد 

  .اند نگرفتهآباد مشارکت مردم را در نظر  یضفمحله 
  
 

  نوسازي درصد فراوانی تجمعی
 خیلی کم 4/74 4/74

 کم 7/13 2/88

 متوسط 8/0 2/96

 زیاد 7/2 9/98

 خیلی زیاد 1/1 100

 مجموع 100 
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عدم

184 52.4 131.6
65 52.4 12.6

9 52.4 -43.4
3 52.4 -49.4
1 52.4 -51.4

262

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Observed N Expected N Residual

 بی تفاوتی مسووالن نسبت به مشارکت دادن مردم در مداخالت:  7جدول شماره 

   
  
  
  
  
  

  

  
 -داري بودن آزمون کاي یمعنو با توجه به  اند بودههاي بسیار زیاد و زیاد موافق  یهگودرصد پاسخگویان، با  4/87لذا 

  .شود یمیید تأ اند نگرفتهدو، در مداخالت انجام شده مشارکت مردمی را در نظر 
دهد که مورد آزمون قرار  یمنظر گرفتن مشارکت مردم و عدم نوسازي بافت را نشان ر عدم د) 8(جدول شماره 
 به (Asymp.sig)داري  یمعنو مقدار عددي ضریب  (df) و مقدار آزادي ) df(درجه آزادي ، X2 گرفته و مقدار
  :شرح زیر است

  

  
برابر صفر است، نشانگر   Asymp.sigداري یا  یمعنریب ض(است  05/0داري، کمتر از  یمعناز آنجا که ضریب 

و سطح  4بحرانی که در اینجا با توجه به درجه آزادي  X2از مقدار  X2 ،39/326و مقدار  ) داري کامل است یمعن
با . هاي مختلف این سوال وجود دارد ینهگزداري بین  یمعنباشد، بیشتر است لذا، تفاوت  یم 49/9، برابر 95/0اطمینان 

هاي این سوال که به شرح ذیل است، که مداخالت انجام شده به علت عدم در نظر  ینهگزبه  ها پاسختوجه به درصد 
  .آباد دست نیافته است یضفگرفتن مشارکت به نوسازي محله 

 مشارکت درصد فراوانی تجمعی

  بسیار زیاد 3/76 3/76
 زیاد 1/11  4/87

 متوسط 8 4/95

 کم 7/2 1/98

 خیلی کم 9/1 100

 مجموع 100 
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  ارکت، عدم نوسازيعدم مش: 8جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  

  داري بودن آزمون  یمعنو با توجه به  اند دادههاي کامالً موافق و موافق پاسخ  یهگودرصد پاسخگویان، با  95لذا 
آباد دست نیافته  یضفکه مداخالت انجام شده به علت عدم در نظر گرفتن مشارکت به نوسازي محله دو،  -کاي

  .شود یمیید تأاست 
  

  گیري نتیجه
آباد  شناسی مداخالت انجام گرفته در جهت نوسازي محله فیض نتایج به دست آمده از این پژوهش در زمینه آسیب

اقتصادي پرداخته و به بررسی  -هاي اجتماعی تاریخی و آسیب -هاي  فرهنگی هاي کالبدي، آسیب به بررسی آسیب
آنها که باعث آسیب و اخراج ساکنان از محل  پالك در بافت و تخریب 187با تملک ها و مداخالت انجام شده  طرح

نفر از  748نفر مشخص شد که در حدود  4با در نظر گرفتن تملک این پالك در محل با متوسط بعد خانوار . گردید
 اند ک گردیده و از محل رانده شدهساکنان محل به علت مداخالت انجام شده در جهت نوسازي بافت ملک آنها تمل

. دهد یمدرصد از سطح محله را پوشش  50/9باشد که  یممترمربع  34096شده بافت برابر و کل مساحت تملک 
ي تملک شده  ها بافتي تملک شده به صورت اراضی تخریبی و مخروبه در بافت درآمده و این ها پالكبیشتر این 

هاي زیادي را  یبآسو  دهد یمبه صورت مخروبه و تخریبی درآمده و چشم انداز زشت و نامناسبی را از بافت نشان 
هاي پژوهش حاصل از پرسشنامه در جهت در نظر گرفتن  بعد به بررسی یافته .بر محله بر جاي گذاشته است

دست آمده به عدم در نظر گرفتن مشارکت  مشارکت ساکنان در مداخالت انجام شده پرداخته شده است که نتایج به
فرایند مشارکت شهري در مداخالت . در بافت منجر شدهام شده ساکنان با حداکثر تملک اجباري در مداخالت انج

مداخالت انجام گرفته در جهت نوسازي بافت، . آباد وجود نداشته است انجام شده در جهت نوسازي محله فیض

 مشارکت درصد فراوانی تجمعی

 کامالً موافقم 2/70 2/70

 موافقم 8/24  95

 نظري ندارم 4/3  34/98

 مخالفم 1/1  35/99

 کامالً مخالفم 4/0  100

 مجموع 100 
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صورت خرید امالك و تملک اجباري آنها از  عموماً برخورد قهري، بوده و مشارکت مردم در نظر گرفته نشده و به
  . ن و اخراج آنها از بافت بوده استمالکا

فرسوده را با  هاي بافتبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی کشور، نوسازي و احیاء  30طبق ماده 
قانون  6همچنین دولت در تبصره . سال انجام و خاتمه دهد 10ظرف مدت  ها بافترویکرد توانمندسازي ساکنان 
قدیمی و فرسوده شهري همچون  هاي بافترا جهت ساکنان و سازندگان بنا در  بودجه ساالنه کشور تسهیالتی

واقعیت این است که . بخشودگی عوارض، افزایش تراکم و تسهیالت یارانه بانکی بدون سپرده در نظر گرفته است
 دلیل هب، رسد میقدیمی و فرسوده که سابقه آن به چندین سال  هاي بافتمداخالت انجام شده در جهت نوسازي 

تاکنون موفق نبوده و بیم آن  ها رسانهاتکا به منابع دولتی صرف و انکار نقش مردم و عدم فرهنگ سازي توسط 
   .محقق نگردد ها بافتمعمول امر نوسازي  هاي شیوهبا روند طی شده و  رود می

  

  و راهکارها پیشنهاد
بستر آن فراهم و پیش نیازهاي آن تأمین شده یابد که  هاي قدیمی و فرسوده، در صورتی تحقق می نوسازي بافت

هاي عملیات نوسازي  به عبارت دیگر سلول. عملیات نوسازي تا سطح یک واحد مسکونی ادامه پیدا کند. باشد
ترین پیش نیاز عملیات  مهم. واحدهاي فرسوده موجود و سلول عملیات بهسازي، محالت فرسوده خواهند بود

. باشد کار و ساختار اجرایی مناسب در سطح محالت می سوده شهري ایجاد ساز وهاي فر بهسازي و نوسازي بافت
در این جهت . شود در نهادسازي براي عملیات بهسازي و نوسازي رهنمون می »محله محوري«این موضوع، به اصل 

ین ترین رکن نوسازي ا اما مهم. ارائه شده است» طرح تشکیل دفاتر خدمات نوسازي محالت فرسوده شهري«
  .باشد ها، مالکان واحدهاي فرسوده شهري می بافت

مداخله جامع و سیستماتیک با در نظرگرفتن کلیه ابعاد کالبدي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و تاریخی در جهت  -
تملک و تعریض معبر با در نظر گرفتن مشارکت در جهت  و منسجم تهیه یک برنامه مشخص نوسازي بافت و

  ساکنان بافت
  ي مردمیها و مشارکتي نابسامان شهري با رویکرد توانمند سازي ها بافتتدوین سند ملی بهسازي و نوسازي  -
 ي مردمیها سازمان مردمی از طریق يها واگذاري بخشی از امر به نهادهاي مردمی و فراهم سازي جلب مشارکت -

(NGO) ي داوطلب محلیها تشکل و )CBO( وسازي محالت ها طرح تشکیل دفاتر خدمات ن  
هاي مداخالت انجام شده و دستیابی به مداخالت بهینه در جهت نوسازي بافت نیازمند  نتیجه آنکه، براي رفع آسیب

فرهنگی با نگرش سیستمی در سطح خرد  -اقتصادي و تاریخی -نگر کالبدي، اجتماعی جانبه مطالعات منسجم و همه
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آباد به علت قرارگیري در بخش مرکزي شهر به عنوان قلب  فیض باشیم و محله و سطوح منطقه و شهر می) محله(
فرسوده  هاي بافت نوسازيراه توسعه و عدالت شهر از توان گفت که  در نهایت می. تپنده آن باید عمل نماید

  .گذرد می
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