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چکیده

فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضالت جدی تلقی می شود که تبعات گسترده ای در حوزه های 
بافت ها  این  ارتقای کیفیت زندگی، طرح های بهسازی و نوسازی در  بنابراین، برای  اجتماعی، فرهنگی و... دارد. 
پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح ها، ضرورت ارزیابی طرح هاي 
نوسازي و بهسازي را اجتناب ناپذیر می کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و 
بهسازي محلۀ خوب بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی 
و اجتماعی، کالبدی و زیبایی شناسی در ارتقای کیفیت زندگی در محالت مؤثر است. این پژوهش از نوع کمی - 
کیفی است. در این پژوهش نود و پنج نفر از ساکنان محله پرسش نامۀ حاصل از مطالعات نظری را تکمیل کردند. 
نتایج حاصل از پرسش نامه در دو مرحله ارزیابی شد. مرحلۀ اول به تحلیل اطالعات از طریق ارزیابی عددی و تطابق 
با برداشت های میدانی پرداخته است و در مرحلۀ دوم از طریق مصاحبه با نخبگان و وزن دهی به معیارهای پژوهش 

با استفاده از روش AHP، نتایج تدقیق شد.

نتایج بررسي هاي انجام شده دربارۀ طرح نوسازی منظر بافت فرسودی محلۀ خوب بخت، نشان دهندۀ عدم ارتقای 
جنبه هاي مختلف کیفیت زندگی به رغم اجرای طرح در آن است. در نتایج حاصل از شاخص های کیفیت زندگی، 
وضعیت  شد.  داده  نشان  امنیت  و  اقتصادی  اجتماعی،  زیبایی شناسی،  فعالیت ها،  ارتباطی،  ابعاد  امتیازات  میانگین 
ارتباطی و کالبدی در طرح منظر شهری محالت شرایط بهتری دارد و اما دربارۀ وضعیت اجتماعی، اقتصادی و 
ایمنی و امنیت زیر حد متوسط ارزیابی شده اند. درواقع، ارتقای وضعیت فیزیکی در بحث نوسازی با مغفول ماندن 
بخش های انسانی محله همراه بوده است. نهایتًا، می توان گفت که میزان کیفیت زندگی در تمام ابعاد زیر حد متوسط 

است.

به طور کلی، در پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، همراهي مردم، کلید اصلي گسترش تأمین 
کیفیت زندگی در این بافت هاست؛ چراکه قدرت تودۀ مردم فوق العاده و شگفت انگیز است. برای همراه کردن مردم 
باید آنان را شناخت و مشکالتشان را حل کرد و به تعبیری، به مهندسی اجتماعی دست زد، به نحوی که در تعامل 

با ایشان، بازی برد برد حاکم باشد.

کلیدواژگان: کیفیت زندگی، طرح منظر شهری، محلۀ خوب بخت، نوسازی





7 فصل اول: کلیات پژوهش 
7 1-1- بیان مسئله 
7 1-2- سؤاالت کلیدي پژوهش 
8 1-3- اهداف پژوهش 
8 1-4- ضرورت پژوهش 
10 1-5- روش تحقیق 
12 1-6- فرآیند پژوهش 
12 1-7- جنبۀ جدیدبودن و نوآوري در تحقیق 
13 1-8- پیشینۀ مطالعات کیفیت زندگی در جهان و ایران 

14 فصل دوم: مروری بر متون نظری 
14 2-1- مقدمه 
14 2-2- مفهوم بافت فرسوده 
15 2-3- معیارهای تشخیص بافت فرسوده 
15 2-4- فرآیند شکل گیری بافت فرسوده 
16 2-5- ضرورت توجه به بافت های فرسوده 
17 2-6- روش های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری در ایران 
18 2-7- مدل بازسازی بافت های فرسوده با استفاده از روش تنظیم مجدد زمین 
21 2-8- جمع بندی شیوه های مداخلۀ بافت فرسوده 
23 2-9- مفهوم کیفیت زندگی 
23 2-10- ابعاد کیفیت زندگي 

27 فصل سوم: شناخت محدودۀ مورد مطالعه 
27 3-1- مقدمه 
27 3-2- معرفی حوزۀ فراگیر محدودۀ مورد مطالعه: منطقۀ 15 شهرداری تهران 
28 3-3- محلۀ خوب بخت )اتابک( 
29 3-4- وضعیت اجتماعی و اقتصادی محله 
30 3-5- وضعیت کالبدی محله 
35 3-6- جمع بندی 

36 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 
36 4-1- مقدمه 
36 4-2- تحلیل پرسش نامه ها 
36 4-3- بررسي و تحلیل بعد شبکه ارتباطی محلۀ خوب بخت 
41 4-4- بررسي و تحلیل بعد کالبدی محلۀ خوب بخت 
45 4-5- بررسي و تحلیل بعد بصری و منظر محلۀ خوب بخت 

فهرست مطالب



46 4-6- بررسي و تحلیل بعد اجتماعی محلۀ خوب بخت 
48 4-7- بررسي و تحلیل بعد اقتصادی محلۀ خوب بخت 
49 4-8- بررسي و تحلیل بعد ایمنی و امنیت محلۀ خوب بخت 
50 4-9- جمع بندی 

51 فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائۀ راهکارها در راستای ارتقای کیفیت زندگی 
51 5-1- مقدمه 
55 5-2- یافته ها: 
58 5-3- امکانات و محدودیت های طرح منظر محلۀ خوب بخت 
59 5-4- ارائۀ راهکارهاي برنامه ریزي در راستاي ارتقای کیفیت محیط مسکوني 
63 5-5- اقدامات برنامه ریزی در محلۀ خوب بخت در راستاي ارتقای کیفیت محیط 
63 5-6- اقدامات برنامه ریزی در محدودۀ مورد مداخلۀ طرح منظر محلۀ خوب بخت در راستاي ارتقای کیفیت محیط 
64 5-7- یافته های علمی قابل تعمیم پژوهش 

66 منابع 



7 ارزیابینوسازیهایانجامشدهباتأکیدبرشاخصهایکیفیتزندگیشهریوارائۀراهکارهاییبرایبهبودآنها

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله

امروزه، فرسودگی در پهنۀ وسیعی از سطح تهران یکی از معضالت جدی پایتخت تلقی می شود. جدیت آن از 
این رو است که وقوع زلزله در تهران گریزناپذیر و نقطۀ اصلی آن هم در بافت های فرسوده شهری است. ضمن 
آنکه فرسودگی تبعات گسترده ای در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و... بر زندگی شهروندان دارد که باید برای رفع 
آن چاره اندیشی کرد. بنابراین، برای ارتقای سطح کیفیت زندگی، مسئوالن و تصمیم گیران شهری به فکر چاره جویی 
افتادند و طرح های بهسازی و نوسازی را در این بافت ها پیشنهاد دادند و با ارائۀ طرح بهبود کیفیت زندگی ساکنان، 
اهمیت طرح هاي نوسازي و بهسازي را به عنوان یکی از راهکارهاي تحقق و توسعۀ درونی شهرها بیش از پیش 
مطرح کردند. بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در بسیاری از کشورهایی که توان اقتصادی باالیی ندارند، با 
به کارگیری مصالح کم دوام انجام می شود. همچنین، این محدوده ها با آسیب های آشکار و پنهان اجتماعی در کنار 
شکست اقتصادي این طرح ها روبه رو است. از سوی دیگر، کندي و تأخیر در اجراي طرح جای بهسازی و نوسازی 
شهری و درنتیجه، تحقق نیافتن اهداف در افق زمانی پیش بینی شده در بسیاری از طرح های بهسازی و نوسازی 
شهری روی می دهد. هرچند اجرای این طرح ها، با وجود شرایط ذکرشده، در کوتاه مدت می تواند پاسخ گوی نیازهای 
حاد شهری باشد، در درازمدت فرسودگی دوام می آورد و سازوکار خود را به بافت شهری تحمیل می کند. این امر، 
ضرورت بررسی و ارزیابی طرح هاي نوسازي و بهسازي را در بافت هاي فرسودۀ شهري اجتناب ناپذیر می کند. در 
راستاي تحلیل مسائل فوق و براي دست یابی به هدف تحقیق، ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي 
محلۀ خوب بخت، مورد پژوهش این بحث است. محلۀ خوب بخت در ناحیۀ امام علي)ع( از منطقۀ 15 شهر تهران 
واقع شده است که بخش اعظم این ناحیه فرسوده است. همچنین، تخریب های انجام شده به منظور احداث بزرگراه 
امام علي)ع( از یک سو و تراکم جمعیتي باال، کمبود خدمات شهري و ناکارآمدي دسترسي ها در بخش هاي داخلي 
بافت از سوی دیگر، سبب شده است تا این محدوده یکي از اولویت هاي نوسازي مطرح شود. در این پژوهش طرح 
نوسازی این محله و اجرای آن بررسی و ارزیابی خواهد شد. رویکرد این پژوهش ارزیابی کیفی اقدامات انجام شده در 
پروژۀ بهسازی و نوسازی محلۀ خوب بخت است و اعمال و اقدامات در طول فرآیند نوسازی این محدوده را بررسی 

و ارزیابی و کاستی ها و توانمندی های این پروژه را در زمان اجرا استخراج خواهد کرد.

1-2- سؤاالت کلیدي پژوهش

پرسش اصلی پژوهش این است که طرح های نوسازی و بهسازی شهری تا چه میزان موجب افزایش کیفیت 
زندگی ساکنان شده است؟ در راستای پاسخ گویی به این سؤال، پرسش های دیگری در راستای اهداف اولیۀ این 

پژوهش مطرح می شوند:

کیفیت مناطق نوسازی شده در محلۀ خوب بخت چگونه است؟- 

نوع و نظام فعالیت های بافت نوسازی شده در محلۀ خوب بخت چطور بوده است؟- 
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چه موانعی باعث موفق نبودن طرح نوسازی محلۀ خوب بخت بوده است؟- 

نقاط قوت طرح نوسازی محلۀ خوب بخت چه بوده است؟- 

الگوی مناسب برای ارتقای کیفیت نوسازی در محلۀ خوب بخت چیست؟- 

چه راهکارهایی برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ محلۀ خوب بخت می توان ارائه داد؟- 

رعایت چه اصول و شاخص هایی باعث موفقیت طرح های نوسازی بافت های فرسوده می شود؟- 

1-3- اهداف پژوهش

هدف کالن:

بهبود -  به  منظور  فرسوده  بافت های  در  شهری  زندگی  کیفیت  بر  انجام شده  نوسازی های  تأثیرات  شناخت 
روش ها برای اقدامات آتی

اهداف خرد:

تعیین معیارها، اصول و شاخص هایی برای موفقیت و تأثیرگذاری هرچه بیشتر طرح های نوسازی بافت های - 
فرسودۀ شهری

شناخت الگوي توزیع جمعیت در مناطق نوسازی شده به منظور ارتقای کیفیت- 

بررسی نوع و نظام فعالیت و تأثیر آن در بافت های فرسوده- 

شناسایی و ارزیابی کیفیت مناطق نوسازی شده در محلۀ خوب بخت- 

بررسی نقاط قوت و ضعف طرح های ارائه شده برای نوسازی محلۀ خوب بخت- 

ارائۀ الگوی مناسب برای ارتقای کیفیت نوسازی در محلۀ خوب بخت- 

ارائۀ -  و  فرسوده  بافت های  نوسازی  مناسب  الگوي  شناخت  براي  مفهومي  چارچوبي  تدوین  برای  تالش 
راهکارهایی برای بهبود کیفیت زندگی در محلۀ خوب بخت

1-4- ضرورت پژوهش

پروژه های نوسازی شهری عالوه بر کالبد بافت، ساکنان و سبک زندگی آن ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. 
یکی از مهم ترین اهداف پروژه های نوسازی شهری ارتقای کیفیت زندگی ساکنان است. ارزیابی بعد از اجرا این 
امکان را می دهد که مقایسه ای بین اهداف و نتایج حاصل شده انجام شود. عالوه بر این، به منظور اطالع از پیامدهای 
مثبت و منفی اقدامات انجام شده و شناخت کاستی ها و نارسایی های روش های به کاررفته برای نوسازی، ارزیابی بعد 
از پروژه ضروری است. بهسازی و نوسازی بافت های فرسودۀ شهری با توجه به اهمیت آن در ارتقای کیفیت زندگی 
ساکنان شهر از یک سو و بازتولید ارزش های اقتصادی برای پیشبرد اهداف توسعه ای جامعه از سویی دیگر، توجه 
مدیران و پژوهشگران عرصۀ شهری را به خود جلب کرده است. این امر نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه 
در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان یکی از اهداف حوزۀ مدیریت شهری است. در این راستا این پژوهش به دنبال 
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بررسی طرح های نوسازی بافت های فرسوده در تهران به طور عام و طرح های نوسازی بافت فرسودۀ محلۀ شهید 
خوب بخت به طور خاص است تا مسائل و مشکالت در پیش روی مسیر حرکت این طرح را بشناسد و راه حل هایی 
برای بهبود آن ها ارائه دهد. بررسی ها نشان می دهد که مسائل چنین طرح هایی اغلب در قالب مسائل مدیریتی، 
اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و همچنین، موانع حقوقی، اداری و اجرایی مطرح هستند که شناسایی کامل هریک 
از این موارد می تواند در راستای برنامه ریزی صحیح و کارا ما را یاری رسانند و روند نوسازی بافت های فرسوده 
را شتاب بخشد. لذا، در ادامه به طور خالصه به معرفی مهم ترین مسائل و مشکالت پیش روی طرح های نوسازی 

بافت های فرسوده شهری پرداخته می شود.

موانع اجتماعی:

نبود اعتماد ساکنان به شهرداری و دولت برای انجام اقدامات حمایتی )با توجه به اینکه غالبًا ملک موجود - 
تنها دارایی مالک است، بدبینی و محافظه کاری به منظور مشارکت در طرح تشدید می شود(

بومی نساختن تعاریف و برنامه های پروژه و استقبال نکردن ساکنان از طرح- 

تعارض طرح با سبک زندگی اهالی- 

موانع و مشکالت اقتصادی

بنیۀ ضعیف اقتصادی ساکنان برای تأمین هزینه های ساخت و پرداخت هزینه های اخذ مجوز از شهرداری- 

نبود زیرساخت های مناسب توسعۀ شهری و تمایل نداشتن سرمایه گذار به مشارکت در نوسازی- 

نبود سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی- 

مشکالت کالبدی

تمایل به سکونت در امالک مستقل و تمایل نداشتن به سکونت در واحدهای آپارتمانی- 

نوسان قیمت زمین و افزایش هزینه های ساخت وساز- 

الگوی نامناسب سکونت )تعداد زیاد خانوار در واحد مسکونی، سرانۀ پایین زیربنا و قلمرو مستقل هر خانواده - 
که در واحدهای جدید قابل تأمین نیست(

فقدان نقشه های مناسب با سبک زندگی اهالی- 

کمبود امکانات و تأسیسات و تجهیزات زیرساختی- 

مشکالت حقوقی

وجود امالک موروثی )نیاز به موافقت چندین نفر در یک پالک(- 

اسناد مشاع )عدم افراز(- 

اسناد در رهن بانک و نبود امکان مشارکت مالک- 
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مشکالت اداری

طوالنی بودن زمان افراز از امالک مشاع- 

طوالنی بودن فرآیند تجمیع- 

فرآیند طوالنی و پیچیدۀ اخذ تسهیالت بانکی پیش بینی شده در بودجه های سنواتی- 

مشکالت اجرایی

نبود امکان برچیدن تأسیسات زیربنایی از گذرهایی که در طرح حذف می شوند )توقف در عملیات اجرایی(- 

کندی سرعت تخریب، نخاله برداری و عملیات اجرایی به دلیل عرض کم معابر و نبود امکان دسترسی سواره- 

با توجه به موارد مذکور، اهمیت و ضرورت بررسی مجدد طرح های ارائه شده برای نوسازی بافت های فرسودۀ 
شهری )به عنوان نمونه طرح نوسازی بافت فرسودۀ محلۀ شهید خوب بخت( مشخص می شود تا نقاط قوت و ضعف 

آن ها مشخص شود و بتوان از آن برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت های فرسوده استفاده کرد.

1-5- روش تحقیق

تحقیق کیفی فرآیندی منظم و سیستماتیک مبتنی بر توصیف، تحلیل و تفسیر بینش هایی است که طی بررسی 
زندگی روزمرۀ انسان ها کشف شده اند. روش های مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر هستند:

روش توصیفی: از آنجایی که پژوهش به دنبال توصیف و شناخت معنای مکان و ابعاد کالبدی و عملکردی - 

تأثیرگذار بر آن در فضاهای شهری است، در مرحلۀ تدوین چارچوب نظری و شناخت ابعاد گوناگون و مؤثر 
بر معنای مکان از روش توصیفی استفاده خواهد شد.

روش تحلیلی: از آنجایی که در پژوهش به بررسی رابطۀ عوامل مختلف بامعنا در فضای شهری و تعیین - 

میزان اهمیت هرکدام از عوامل نیاز است، در بخش هایی از تحقیق از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.

1-5-1- شیوه های جمع آوری داده ها

در تحقیق کیفی روش های اصلی که برای جمع آوری اطالعات به کار می روند، عبارت اند از: 1( مشارکت در 
تحقیق؛ 2(مشاهدۀ مستقیم؛ 3( پرسش نامه، 4( مصاحبه؛ 5( بررسی اسناد.

استفاده می کنند. پژوهشگر می تواند  از چندین روش  برای جمع آوری داده ها  از تحقیقات کیفی  در بسیاری 
نقاط قوت و ضعف هر روش را ارزیابی کند و سپس تصمیم بگیرد که آیا روش مزبور با پرسش های مطرح شده 
و زمینۀ خاص تحقیق سازگاری دارد یا خیر. یکی از مزیت های کاربرد چندین روش تحقیق کیفی این است که 
مسئلۀ تحقیق با استفاده از چندین شیوه بررسی می شود و لذا، ابعاد گوناگون آن برای پژوهشگر شناسایی خواهد 
شد. در این پژوهش از روش های مشاهده، تهیۀ پرسش نامه و بررسی اسناد استفاده و در ادامه بدان ها پرداخته 

شده است:
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از روش -  برای شناسایی جنبه های کالبدی و عملکردی محدودۀ مورد مطالعه  این پژوهش،  در  مشاهده: 

مشاهده استفاده شده است.

پرسش نامه: یکی از روش هاي متداول در گردآوري اطالعات میدانی روش پرسش نامه اي است که امر - 

گردآوري اطالعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می کند )حافظ نیا، 1387(. به منظور جمع آوري اطالعات 
ابتدا با شناسایی منابع اطالعاتی مرتبط پرسش نامه و سؤاالتی تدوین می شود که مبین فرضیه است. با توجه 
به مزایا و ویژگی هاي پرسش نامه از قبیل مقرون به صرفه بودن، سهولت و دقت در اجرا، داشتن فرصت کافی 
براي تکمیل کردن آن ها، ارائۀ سؤاالت یکسان براي همۀ افراد و همچنین، سهولت و دقت در استخراج 
و تجزیه وتحلیل نتایج از این ابزار استفاده شده است. پرسش نامه ها بین دانش آموزان تقسیم و توضیحات 
الزم به آنان داده شد و با ارائۀ راهنماي هر پرسش نامه، عملیات جمع آوري اطالعات با حداکثر دقت انجام 

و پرسش نامه ها جمع آوري شد.

از -  خاص  دسته ای  روی  که  است  مصاحبه  از  ویژه ای  حالت  نخبگان  با  مصاحبه  نخبگان:  با  مصاحبه 

مصاحبه شوندگان تمرکز می شود. از آنجا که افراد نخبه دارای دانش و بینش وسیعی هستند و می توانند در 
حوزۀ سیاست ها، عقاید و نظرات جدید فکر کنند و پاسخ مناسب بدهند، می توانند در فرآیند انجام مصاحبه 
بینش یا دیدگاه تازه ای را انتقال بدهند. مصاحبه با نخبگان در این پژوهش، در راستای دست یابی به تفاهم 

بین  ذهنی در رابطه با مدل های به دست آمده از پژوهش استفاده شده است.

بررسی اسناد: از آغاز تحقیق و در مراحل مرتبط با مبانی نظری و نیز در برخی مراحل شناخت محدودۀ - 

مورد مطالعه از شیوۀ بررسی اسناد استفاده شده است.

1-5-2- شیوه های تجزیه وتحلیل داده ها

در ابتدا، پرسش نامه که ساکنان محلۀ مورد مطالعه تکمیل  کرده اند، براساس مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی 
در محدوده تحلیل و سپس طرح نوسازی منظرشهری در این محله ارزیابی شده است .از آنجایی که مردم یکی از 
مراجع اصلی ارزیابی کیفیت زندگی در محله هستند، بررسی نظرات آن ها می تواند بیانگر سطح تأمین کیفیت زندگی 
باشد. در این راستا، بهره گیری از پرسش نامه دربرگیرندۀ معیارهای حاصل از مبانی نظری می تواند راهگشا باشد. در 
انتخاب گروه های مصاحبه شونده سعی شده است تا در ابتدا تمامی اقشار ساکن محدوده شناسایی شوند. بر این اساس، 
جامعۀ آماری در این بررسی ساکنان تازه و ساکنان باسابقه را در هر دو گروه جنسیتی شامل می شود. انتخاب حجم 

نمونه نیز بر مبنای روش تحقیق کمی تعیین شده است که در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است.

براساس فرمول ذکرشده و با توجه به جمعیت محلۀ خوب بخت که تقریبًا برابر 12000 نفر است، حجم نمونۀ 
محاسبه شده براي این محله 95 نفر است. بر این اساس، در مجموع از 95 نفر پرسش شده است که 55 درصد آن 
را زنان و 45 درصد آن را مردان تشکیل داده اند. همچنین، از این پاسخ دهندگان 63 درصد ساکنان باسابقه و 37 

درصد ساکنان جدید هستند که در ارزیابی به آن ها توجه خواهد شد.
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در تکمیل پرسش نامه ها سعي شده است تا با توجه به تعداد کوچه ها و همچنین، قطعات ساختماني پرسش نامه ها 
به صورت همگن و مساوي توزیع شوند. پرسش نامه هاي تهیه شده شامل دو بخش مي شود؛ بخش اول مربوط به 
مشخصات و ویژگي هاي فردي شخص پاسخ دهنده و بخش دوم مربوط به سؤاالت سنجش کیفیت محیط در ابعاد 
مختلف ارتباطی، کالبدي، اجتماعي، اقتصادی، ایمنی، امنیت و براساس شاخص هاي تعیین شده در چارچوب نظري 
است. در ارزش گذاري هریک از سؤاالت از طیف 5 گزینه اي لیکرت استفاده خواهد شد که در آن به ترتیب از کدهاي 
1، 2، 3، 4، 5 استفاده مي شود که امتیاز1  نشان دهندۀ کم ترین میزان کیفیت و رضایت ساکنان و امتیاز 5 نشان دهند ۀ 
بیشترین میزان رضایت ساکنان از سؤال مربوطه است. پس از مشخص شدن نظرات ساکنان محالت در مورد هریک از 
شاخص ها، میانگین امتیاز هر یک از شاخص ها براساس طیف لیکرت محاسبه مي شود )نمونه اي از پرسش نامۀ ساکنان 
پرسش نامۀ  از سؤاالت  به دست آمده  امتیازات  میانگین  از مشخص شدن  است(. پس  ارائه شده  پیوست  در  محله ها 
ساکنان و به منظور محاسبۀ امتیاز کلي کیفیت محیط مسکوني، الزم است تا اهمیت و وزن هریک از این ابعاد، معیارها 
و شاخص ها، در ارتقای کیفیت محیط مسکوني نسبت به یکدیگر مشخص شود. بنابراین، با کمک روش تحلیل 
سلسله مراتبي و با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان شهرسازي، الویت و ضریب اهمیت )وزن( هریک از ابعاد و 
)AHP( معیارها، از مقایسۀ دوبه دوي آن ها با یکدیگر در گروه ها و زیرگروه هاي خاص خودشان مشخص خواهد شد و 
مبناي قضاوت در این امر، جدول 9 کمیتي ال.ساعتي است که براساس آن و با توجه به هدف پژوهش تمامي مؤلفه ها 
و معیارها دوبه دو با یکدیگر مقایسه خواهند شد. سپس، از ضرب ضرایب اهمیت ابعاد و معیارهاي سنجش کیفیت 
محیط در میانگین امتیازات به دست آمده از پرسش نامه هاي ساکنان، امتیاز نهایي کیفیت محیط براي هریک از محله ها 
محاسبه خواهد شد. درنهایت، با استفاده از مجموع اطالعات به دست آمده مي توان مقایسه اي بین شاخص هاي کیفیت 

محیط زندگی در محلۀ مورد مطالعه انجام داد و به هدف اصلي پژوهش دست یافت.

1-6- فرآیند پژوهش

شکل 1-1. فرآیند پژوهش
)مأخذ: نگارنده(

1-7- جنبۀ جدیدبودن و نوآوري در تحقیق

آنچه از بررسی های انجام شده به دست می آید، این است که تاکنون طرح های زیادی برای بازسازی، بهسازی 
و نوسازی بافت های فرسودۀ شهری در نقاط مختلف کشور تهیه شده است که برخی از آن ها به مرحلۀ اجرا رسیده 
است. لیکن، مشکالت متعددی باعث موفق نشدن کامل چنین طرح هایی شده است. این پژوهش به دنبال آن است 
تا ضمن بررسی و ارزیابی طرح های نوسازی ارائه شده برای بافت های فرسوده )طرح نوسازی بافت فرسودۀ محلۀ 
شهید خوب بخت(، علل موفق نشدن کامل چنین طرح هایی را کشف کند و در عین حال، راهکارهایی برای بهبود و 
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تکمیل آن ها ارائه دهد. این موضوع ویژگی متمایز این تحقیق است؛ چراکه تاکنون پژوهش ها این موضوع را بررسی 
نکرده اند و فقط به تحلیل و بررسی مسائل و مشکالت بافت های فرسوده اشاره کرده اند و راهبردهایی برای بهبود 

آن ها ارائه داده اند؛ بدون اینکه به بررسی موانع و مشکالت پیش روی چنین طرح هایی بپردازند.

1-8- پیشینۀ مطالعات کیفیت زندگی در جهان و ایران

موضوع کیفیت زندگی از دهه های پایانی قرن بیستم به این سو در ادبیات نظری توسعه اهمیت فوق العاده ای 
یافته است و مبنای تمایز و دسته بندی های نوین کشورها در سال های اخیر شده است. در سه دهۀ اخیر، شاخص های 
توسعۀ انسانی، استانداردهای زندگی و مصرف، تحولی در ادبیات توسعه از حیث اهداف و چشم انداز به وجود آورده اند 
با موضوع کیفیت زندگی مرتبط هستند. در سال های اخیر نیز برخی از شاخص های کیفی و  و همگی به نوعی 
انسانی تر توسعه نظیر خوشبختی، آزادی، رضایت از زندگی و احساس امنیت تأکید شده اند. در تعامل نزدیک با این 
شاخص ها از متغیرهای دیگری مانند سبک زندگی، سالمتی و بهداشت، سطح تحصیالت، قدرت خرید و طول عمر 
به عنوان عوامل مؤثر بر این شاخص ها یاد می شود که همگی در زیرمجموعۀ شاخص های کالن کیفیت زندگی قابل 

طرح هستند )عنبری؛ 1389، 150(.

محققان و مؤسسات مختلفی در سراسر دنیا در کار سنجش کیفیت زندگی هستند و به این منظور از شاخص های 
متنوعی بهره می برند. در طول دهه های اخیر، مطالعات کیفیت زندگی در محیط های شهری به طور چشمگیری از 
 Foo, :سوی اندیشمندان و نیز نهادها و مؤسسات مدیریت شهری بررسی و پژوهش شده است )برای مثال ن.ک
کیفیت  ارتقای  برای  برنامه ریزی   .)2000; Bonaiuto, 2003; Li and wang, 2007; Lee, 2008; Moro, 2008

زندگی شهری هم با ارقام و آمارهای عینی و واقعی زندگی شهروندان و هم با درک روانی و ذهنی افراد از موقعیت  
زندگی آن ها در ارتباط است )Schyns & Boelhouwer, 2004: 8(. در حال حاضر، دویست شهر جهان از هر دو 
شاخص عینی و ذهنی برای محاسبۀ کیفیت زندگی شهری استفاده می کنند. مدل جکسونویل مدل شناخته شده ای 
استفاده  زندگی  کیفیت  پایش  برای  سالیانه  به طور   1985 سال  از  که  آمریکاست  در  زندگی  کیفیت  سنجش  در 
می شود و در حال حاضر با 71 شاخص که جنبه های متفاوتی از زندگی فردی و اجتماعی را ارزیابی می کنند، برای 
اندازه گیری و پایش کیفیت زندگی ارائه شده است )Foo, 2000: 45(. در هلند نیز شاخص LCI یا شاخص شرایط 
زندگی در سال 1974 توسط ادارۀ برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی این کشور به عنوان ابزاری یکپارچه برای محاسبۀ 
شرایط زندگی در هلند پیشنهاد شد و از 23 شاخص در 8 زمینۀ مسکن، سالمت، قدرت خرید، فعالیت های اوقات 
 Schyns( فراغت، تحرک، مشارکت اجتماعی، فعالیت ورزشی و فعالیت تعطیالت و با 110 متغیر تشکیل شده است
Boelhouwer, 2004: 11 &(. شاخص توسعۀ انسانی سازمان ملل سه متغیر سالمت )میزان امید به زندگی در لحظۀ 

تولد(، تحصیالت و درآمد را با یک فرمول مشخص به عددی بین صفر و یک تبدیل می کند. شاخص نهایی، یک 
 Schyns & Boelhouwer, 2004:( میانگین ساده از این اعداد است که البته شاخصی عینی از کیفیت زندگی است
11(. در مطالعات سنجش کیفیت زندگی در ترکیه چهار شاخص کیفیت محیط فیزیکی، کیفیت محیط اجتماعی، 

.)Ulengin, 2001: 365-367( کیفیت محیط اقتصادی و کیفیت حمل ونقل و ارتباطات سنجش می شود
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فصل دوم: مروری بر متون نظری

2-1- مقدمه

یکی از موارد اساسی که در هر تحقیقی باید بررسی شود، ادبیات تحقیق است که شامل دیدگاه های متفاوت 
توسط صاحب نظران است.

درواقع، یک پژوهشگر قبل از انجام تحقیق و بعد از انتخاب موضوع و تدوین عنوان و قبل از نگارش طرح تحقیق 
نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد، دربارۀ موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی 
خود را گسترش دهد تا بتواند در پرتوی اطالعات به دست آمده، مسئلۀ تحقیق و متغیر های خود را دوباره تعریف و 
معین کند و کرانه های آن ها را مشخص کند. این امر به او کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه 

پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند )حنیفر؛ 1390،35(.

در این فصل مفاهیم کلیدی، شاخص ها، دیدگاه های صاحب نظران و به طور کلی مبانی نظری موضوع مورد 
پژوهش بررسی می شود.

2-2- مفهوم بافت فرسوده1

قبل از بررسی مفهوم بافت فرسوده و ارائۀ تعاریفی که در این رابطه وجود دارد، ضروری است که مفاهیم بافت 
و فرسودگی به طور جداگانه توضیح داده شود.

بافت، گستره ای هم پیوند از بناها، راه ها، مجموعه ها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهری یا ترکیبی از آن هاست 
و شامل بافت هاي داراي میراث شهري )تاریخی(، بافت هاي شهري )بدون میراث شهري( و بافت هاي حاشیه اي 

است )کول آبادی؛ 1387، 73(.

فرسودگی یکی از مسائل مهم مربوط به فضاي شهري است که باعث بی سازمانی، نبود تعادل، نبود تناسب 
و بی قوارگی آن می شود. فرسودگی عاملی است که به از بین رفتن خاطرات جمعی و شکل گرفتن حیات شهري 
روزمره اي کمک می کند و با کاهش عمر تأثیر و شتابی کم وبیش تند، باعث حرکت به سوی نقطۀ پایانی تأثیر یا 

بافت شهری می شود )غیائی، پرتوی و بهتاش؛ 1392، 3(.

فرسودگی ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافت های شهری است. فرسودگي 
بافت و عناصر دروني آن یا به سبب قدمت یا نبود برنامۀ توسعه و نظارت فني بر شکل گیري آن بافت به وجود مي آید. 
پیامد فرسودگي بافت که درنهایت به ازبین بردن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر مي شود، در اشکال گوناگون 
ازجمله کاهش یا فقدان شرایط زیست پذیري و ایمني و نیز نابساماني هاي کالبدی، اجتماعي، اقتصادي و تأسیساتي 

قابل دریافت و شناسایي است )ادیبی و سعدی نژاد؛ 1389، 7(.

1- Rusty Texture
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2-3- معیارهای تشخیص بافت فرسوده

براي بهره مندي از تجارب جهانی و یافتن راهکارهاي مناسب براي بازسازي و برنامه ریزي شهري با هدف ایجاد 
هماهنگی برای مشارکت سازمان هاي اجرایی و سیاست گذاري صحیح در امر برنامه ریزي عمران شهري، وزارت 
مسکن و شهرسازي )دبیرخانۀ شوراي عالی شهرسازي و معماري( مطالعات بافت هاي فرسودۀ شهري را در اولویت 
اقدامات عمرانی خود قرار داده و شاخص هاي تعیین و شناسایی بافت هاي فرسوده را به شرح زیر تصویب کرده است:

شاخص اول: ریزدانگی، بلوک هایی که بیش از 50 درصد پالک هاي آن مساحت کمتر از 200 متر مربع دارند.

شاخص دوم: ناپایداري، بلوک هایی که بیش از 50 درصد بناهاي آن ناپایدار و بدون سیستم سازه اي است.

شاخص سوم: نفوذناپذیري، بلوک هایی که بیش از 50 درصد معابر آن عرض کمتر از 6 متر دارند.

2-4- فرآیند شکل گیری بافت فرسوده

زمینه های مؤثر در ایجاد فرسودگی محیط های شهری ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، حقوقی 
و مدیریت شهری را شامل می شود. این موارد که از آن ها به عنوان عوامل بسترساز فرسودگی نام برده می شود، 
به همراه  این مناطق  براي  را  نمودهاي منفي و کارکردي مخربي  و  زندگي می شود  نامناسب شدن محیط  موجب 

می آورد. عوامل بسترساز فرسودگي با نمودها و نشانه هاي مختلف مخصوص آن ها شامل موارد زیر است:

عوامل اقتصادی که رکود فعالیت ها و سکونت اقشار کم درآمد را به  همراه دارد و موجب افت قیمت زمین و - 
مسکن و توقف ساخت وساز در این مناطق می شود.

عوامل اجتماعی - فرهنگی که مشکالت و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی از عالئم آن است.- 

عوامل کالبدی که ناپایداری ابنیه و ناکارآمدی زیرساخت ها از نشانه های آن به شمار می آید.- 

انواع آلودگی ها )هوا، آب و آلودگی های صوتی و بصری( و نیز کمبود پوشش -  عوامل زیست محیطی که 
گیاهی و عناصر طبیعی را شامل می شود.

عوامل حقوقی و مدیریتی که عمدتًا به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و سازمانی ناکارآمدی طرح ها، برنامه ها، - 
شیوه ها، روش های اجرایی، ضعف و نارسایی قوانین، ضوابط و مقررات دیده می شود )عندلیب؛ 1386، 19(.

در نمودار زیر، فرآیند فرسودگی بافت به طور کامل نشان داده شده است.
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شکل 2-1. فرآیند فرسودگی بافت
منبع: وارثی، تقوایی و رضایی؛ 1391، 135

2-5- ضرورت توجه به بافت های فرسوده

2-5-1- بهره برداری اقتصادی

بدون شک بافت هاي فرسودۀ رهاشده به ویژه بافت هایی که داراي فرسودگی کامل هستند؛ یعنی از نظر فعالیت 
و همچنین، کالبد فرسوده اند، تهدید واقعی براي حیات شهري به شمار می آیند. نمونه هاي بسیاري از این گونه بافت ها 
تحمیل می کنند.  جامعه  به  را  فراوانی  اجتماعی  و  اقتصادي  هزینه هاي  که  دارند  در شهرها وجود  نام  ذکر  بدون 
همین گونه بافت ها را که داراي فرسودگی نسبی فضاي شهري چه از نظر فعالیت و چه از نظر کالبد هستند، می توان 
با اتخاذ شیوه های مدیریتی مناسب به فرصت هاي اقتصادي تبدیل کرد و بهره هاي اقتصادي فراوانی از آن ها گرفت.

2-5-2- بهره برداری اجتماعی

در برخی از کشورها عالوه بر بهسازي و بازسازي بافت فرسودۀ شهري به منظور استفاده براي عموم در این 
مناطق با توجه به ایجاد فرصت هاي تازه، طراحی هاي خاصی براي توانمندسازي ساکنان انجام شده است که در یک 
شهر عادي و در بسترهاي از پیش  ساخته شده این گونه طراحی ممکن نیست. ساکنان براي برطرف کردن نیازهاي 
مادي و معنوي خود و اینکه خودشان امور زندگی خویش را به دست بگیرند، الزم است که به خود متکی باشند و 
جلوي دلسوزي هاي بیهودۀ دیگران را بگیرند. با اعمال تغییرات ساده اي در معماري، شهرسازي و مسائل شغلی و 
رفاهی این افراد و با تکیه بر روحیۀ قوي موجود در میان این گروه، مسلمًا آن ها می توانند از عهدۀ امور زندگی و 
ایجاد محیط مناسب براي خود برآیند و ثمرۀ این تدبیر جلوگیري از انزواي ساکنان مناطق فرسوده در جامعه است. 
در کشور ما نیز در چند سال اخیر، به ویژه بعد از جنگ تحمیلی اقداماتی درخصوص توانمندسازي مناطق فرسوده در 

قالب قوانین و مقررات انجام شده یا در دست انجام است )قمشه؛ 1387، 52(.
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2-6- روش های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری در ایران

2-6-1- روش تملک اراضی توسط دولت

در این روش دولت پس از ارزیابی زمین های داخل منطقه و تصویب قوانین الزم نسبت به خریداری و تملک 
زمین ها اقدام می کند. در این روش سرعت باال و توانایی و قدرت دولت برای اجرای مناسب پروژه ها از مزایای طرح 
و نبود رضایت عمومی مالکان، نیاز به بودجۀ هنگفت و باال و تأثیر تورم زای جریان وجوه پرداخت شده به مالکان 
بر قیمت مسکن به عنوان معایب روش تلقی می شود )حسینی؛ 1387، 12(. همچنین، به معایب و مشکالت زیر 

می توان اشاره کرد:

این روش قدیمی ترین و سنتی ترین روش است.- 

خرید امالک در بیشتر موارد باعث آوارگی ساکنان و ایجاد گسترش حاشیه نشینی می شود.- 

ارجاع تملک به مراجع قضایی از دیدگاه مردم عملی خصمانه تلقی می شود.- 

امکان استفاده از ابزار قانونی در سطوح وسیع وجود ندارد )تبعات سیاسی و امنیتی(.- 

نارضایتی مردم را تشدید می کند.- 

تزریق نقدینگی و افزایش تورم در سطح جامعه.- 

مالکان براي خرید امالک جدید به دلیل صرف زمان و تورم موجود متضرر می شوند.- 

تشدید و گسترش فقر شهري و پیامدهاي آن )حسینی؛ 2008، 158(.- 

2-6-2- روش داوطلبانه

در این روش مالکان که مصمم به احداث بنای ساختمانی یا تغییراتی در امالک خود هستند، موظف اند براساس 
طرح جامع توسعۀ شهری نسبت به تقسیم زمین، ادغام زمین یا جابه جاکردن مرز امالک خود اقدام کنند. مزایای 
این روش شامل کم هزینه بودن و مردمی بودن انجام اصالحات است و معایب آن شامل مواردی مانند زمان بربودن، 

استقبال نکردن مالکان و نبود توافق عمومی بین مالکان خواهد بود )حسینی؛ 13، 1387(.

این شیوه ها باعث افزایش سطح رضایت مندي و مشارکت مردم در طرح ها می شود. ارائۀ تسهیالت به مردم و 
روش خانه به جاي خانه نمونه هایی از این روش هستند.

- روش اعطای تسهیالت به مردم:

هرچند نسبت روش خرید امالک رضایت بیشتر ساکنان را در بر دارد، درعین حال روش مناسبی نیست، زیرا 
مشکالت زیر را به وجود می آورد:

افزایش نقدینگی نزد مردم- 

ناتوانایی بازپرداخت اقساط- 
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ورود جریان واسطه گري به فرآیند اعطای تسهیالت- 

نبود اجراي طرح متناسب با اهداف بازسازي- 

- روش خانه به خانه:

این طرح نسبت به روش هاي قبل مناسب تر است، زیرا:

مردم استقبال می کنند و رضایت مندي ایشان افزایش می یابد.- 

از گسترش فقر جلوگیري می شود.- 

جلوي مهاجرت هاي بی رویه گرفته می شود.- 

زمینۀ توسعۀ نوسازي محالت به دلیل مشارکت مردم افزایش می یابد.- 

در مجموع، خانۀ ارزان تر، بزرگ تر و بهتر به مردم تحویل داده می شود.- 

اما درعین حال این روش داراي معایبی نیز است:

هزینه هاي اجراي طرح براي مجریان به شدت افزایش می یابد.- 

مردم از محل زندگی که به آن تعلق اجتماعی دارند، در بسیاري از موارد جدا می شوند.- 

خصوصًا از مزایا و ارزش هاي افزودۀ فراوان جریان نوسازي مردم کمتر بهره می برند.- 

مردم درگیر جریان نوسازي بافت ها نمی شوند و جریان نوسازي نهادینه نمی شود )حسینی؛ 2008، 159(.- 

2-7- مدل بازسازی بافت های فرسوده با استفاده از روش تنظیم مجدد زمین

ایدۀ اصلی تنظیم مجدد زمین در این امر نهفته است که به جای »جابه جایی«، ملک مالکان در فرآیند بازسازی 
در محدوده های بافت فرسوده قرار گیرد. در این روش هم دولت زمین الزم را برای مصارف عمومی نظیر پارک ها، 
جاده ها، خیابان ها و... به دست می آورد و هم مالکان بافت فرسوده به واحد مسکونی در یک بافت اصالح شده دست 
پیدا می کنند )حسینی؛ 14 ،1387(. ویژگی بارز این روش برنده - برنده بودن آن است؛ بدین مفهوم که ارزش افزودۀ 
ناشی از تبدیل بافت فرسوده به یک بافت اصالح شده بین مالکان بافت و دولت تقسیم می شود. روش کار به این 
صورت است که هرکدام از مالکان بر مبنای میزان ملکی که داشته اند، در انتهای بازسازی واحد مسکونی دریافت 
می کنند. شهرداری با تنظیم و اصالح مجدد بافت و کسر درصدی از زمین ها، زمین مورد نیاز مصارف عمومی را 
بدون صرف هزینه ای به دست می آورد. در این روش مردم با واگذاری بخشی از زمین برای خدمات )معابر، فضای 
سبز و...(، زمین کمتری را در موقعیت بهتر به دست می آورند که امکان ساخت فضاهای مسکونی بیشتری دارد 
و واحد مسکونی را با مشارکت می سازند )حسینی؛ 1387، 14(. در این رویکرد، مدیریت شهری متولی بازسازی 
بافت های فرسوده در مقیاس وسیع می شود و وظیفۀ آن مدیریت آوردۀ )زمین( صاحبان بافت های فرسوده و سفارش 
ساخت واحدهای مسکونی روی این زمین هاست. لذا، دولت در این فرآیند تنها متولی است و وظیفۀ تصدی گری را 
می تواند به بخش های غیردولتی هیئت اسناد منتخب مردم واگذار کند )حسینی؛ 1387، 15(. در گام نخست دولت 
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اقدام به ارزش یابی زمین ها و ملک های موجود در منطقۀ مورد نظر می کند تا بدین وسیله سهم هریک از مالکان 
منطقه در پروژه محاسبه شود. در انتهای پروژه به نسبت همین سهم ها هرکدام از مالکان از طریق دریافت واحد 
مسکونی منتفع شوند. تأمین مالی پروژه از این طریق تأمین می شود و به همین ترتیب کل بافت بازسازی می شود 

)حسینی؛ 15، 1387(.

2-7-1- مزایای روش تنظیم مجدد زمین

درواقع، روش دوبارۀ تنظیم، به دلیل ویژگی های بیان شده، روشی برنده - برنده است که مالکان را نیز در سود 
ناشی از احیای بافت سهیم می کند. از طرفی به دلیل حضور مدیریت دولت در طرح، اصول شهرسازی و معماری 
رعایت می شود و بازسازی به صورت بافتی انجام می شود. به عالوه، با توجه به روش بیان شده، به تأمین سرمایه 
باالیی برای اجرای پروژه نیاز نیست. در کنار این امر به دلیل سهم زیاد مالکان در اجرای پروژه، جلب رضایت مالکان 

و ترغیب آنان برای شرکت در اجرای پروژه امری ضروری است )حسینی؛ 1387، 16(.
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ش اجرا، محاسن و معایب(

جدول 2-1. شیوه های مداخله در بافت فرسوده )رو

ب
معای

ن
محاس

ش اجرا
رو

ش
نام رو

ک در سود، نیاز به سرمایۀ اولیۀ باال، عدم رضایت عمومی مالکان، 
سهیم نشدن مال

تورم، مقاومت ساکنان
رعایت اصول معماری و شهرسازی با سرعت باال

ک و اجرا از طریق دولت
قیمت گذاری، خرید و تمل

ک اجباری
تمل

طوالنی بودن فرآیند بازسازی، عدم استقبال مالکان، عدم توافق عمومی بین مالکان
مشارکت مالکان در سود بازسازی، کم هزینه بودن، 

مردمی بودن
س طرح جامع 

اصالح و نوسازی توسط مالکان براسا
توسعۀ شهری

ش داوطلبانه
رو

ص برای ارزشیابی بافت قبل و بعد از انجام پروژه، تورم 
نیاز به نیروهای متخص
قیمت زمین و مسکن

ضرورت اعمال مدیریت متمرکز
مشکل جلب مشارکت مردم - هزینه های زیاد مطالعات

گ سازی برای مشارکت
مشکل فرهن

مقاومت مالکان در طرح های پایلوت

سهیم شدن مالکان در سود پروژه، ایجاد فضای همگون 
شهری، عدم نیاز به سرمایۀ اولیه

رعایت اصول شهرسازی، حفظ ساکنان اولیه در پروژه، 
ش افزوده، ایجاد مجموعۀ شهری 

بهره مندی مالکان از ارز
ش منابع مورد نیاز

همگن، کاه

تجمیع زمین های طرح و تهیۀ طرح جامع و 
ص شدن زمین های مورد نیاز مصارف عمومی 

مشخ
س توزیع مجدد زمین بین مالکان به نحوی که تا 

سپ
حد امکان در محدودۀ زمین قبلی باشد.

تنظیم دوبارۀ زمین

منبع: حسینی، 1387
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ت فرسوده

ی مداخلۀ باف
ی شیوه ها

2-8- جمع بند
جدول 2-2. جمع بندی شیوه های مداخلۀ بافت فرسوده

ن
محاس

ب
معای

بازسازی

 -
- منظم شدن کالبد بعد از اتمام بازسازی

- طراحی جدید و معاصر با امکان خدمات رسانی
ش بینی ها برای رفع کمبودهای خدماتی

- درنظرگرفتن پی
ش مقاومت بناها با استفاده از شیوه های ساختمان سازی معاصر

- افزای
- ایجاد اشتغال برای ساکنان شهر و محله

ش خصوصی
جذب سرمایه گذاری بخ

 -
- ازبین رفتن ساختار اجتماعی محل

- از هم پاشیدگی ساختار های پیشین هویت محلی
- مهاجرت احتمالی ساکنان به محالت دیگر

نگاه فیزیکی و فقط کالبدی به محل و توجه نکردن به ویژگی های اجتماعی احتمال نابودی 
- بناهای تاریخی

- احتمال ازبین رفتن نمادهای هویتی
- تحمیلی بودن و توجه نکردن به خواست مردم

- درنظرنگرفتن ساختارهای اقتصادی محل
- تحمیل بار مالی زیاد

- سوداگری زمین
- احتمال ایجاد محالت جدید با ماهیت حاشیه نشینی

- احتمال ضعف اسکان و بازگشت مجدد ساکنان
احتمال اسکان پراکندۀ ساکنان و ازهم پاشیدن نظام اجتماعی محل

تجمیع

 -
ش سرانه و حذف ریزدانگی بافت

- افزای
- ایجاد فضاهای جدید برای رفع کمبودهای خدماتی گذشته از طریق عقب نشینی ساختمان ها

- حذف سوداگری زمین
- امکان مشارکت ساکنان در ساخت واحدهای خود

ک
- پایین آمدن هزینه های ساخت وسازها به دلیل مشارکت چند مال

- بهبود کیفیت فیزیکی ساختمان ها
رضایت مردم از ساخت

 -
- مشکالت حقوقی ناشی از اجرای طرح

- احتمال بروز نزاع های مختلف بر سر تصرف واحدهای مسکونی
- احتمال معامالت غیررسمی واحدهای ساخت

- احتمال زمان بربودن ساخت به دلیل مشکالت مالی مالکان
احتمال ناتمام ماندن طرح به دلیل عدم اجرای برخی از ساکنان
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ن

محاس
ب

معای

اعطای تراکم

 -
- حفظ مالکیت خصوصی ساکنان
س رقابت بین ساکنان

- ایجاد ح
ش سرانۀ مسکونی

- افزای
س طرح و نقشۀ اصولی

- مشارکت خانوادگی در احداث واحدهای مسکونی ساخت براسا
- حفظ ساختار محله

ایجاد فضاهای باز مورد نیاز

 -
- ناتوانی یا ضعف مالی ساکنان

- ازدست رفتن فضاهای باز داخلی
- ایجاد مشکل فنی در اجرا به دلیل ریزدانگی بافت

- نبود مدیریت یکپارچه در اجرای طرح
- نبود قدرت محلی برای مداخله در اجرا

بروکراسی اداری برای اعطای تراکم و بروز سوداگری و تخلفات

نوسازی مشارکتی

 -
- سهیم شدن مردم در قدرت و به دست گرفتن کنترل روند بهسازي و نوسازي

ش سطح آگاهي هاي عمومي ساکنان بافت ب  لحاظ اجتماعي و حقوقي
- افزای

س مسئولیت اجتماعي و تعلق به محیط زندگي
- ایجاد ح

ش هاي اجتماعي - فرهنگي مردم ساکن درون بافت فرسوده در تصمیم گیري ها
- دخالت ارز

س تعلق ساکنان و حفاظت و نگه داري آن ها از اقدامات انجام شده
ش ح

- افزای
- تقویت شبکه هاي اجتماعي محلي

ایجاد عالقه و اعتماد مردم براي توسعه و پیشرفت )تقویت همبستگي اجتماعي و روحیۀ 
- همکاري و همدلي ساکنان محلي(

- بازگرداندن مستقیم منافع طرح ها به ساکنان اصلي بافت فرسوده
- باالرفتن کیفیت طرح ها و برنامه ها

- اتخاذ تصمیمات درست تر و منطقي تر به لحاظ تصمیم گیري جمعي
ش شناخت برنامه ریزان و طراحان نسبت به معضالت و توانایي هاي بافت فرسوده

- افزای
ش درگیري ها و مناغشات

- کاه
ش هزینه و زمان اجراي طرح ها

- کاه
- امکانات و منابع مالي مورد نیاز اقدام در بافت فرسوده

س العمل هاي منفي نسبت به آن
ش طرح ها به وسیلۀ مردم و نداشتن عک

پذیر

 -
- نبود نهادهاي محلی قوام یافته

- اعتمادنداشتن ساکنان به شهرداري و دولت برای انجام اقدامات حمایتی
بنیۀ ضعیف اقتصادي ساکنان برای تأمین هزینه هاي ساخت و پرداخت هزینه هاي اخذ مجوز از 

- شهرداري
- نبود زیرساخت هاي مناسب توسعۀ شهري و تمایل  نداشتن سرمایه گذار به مشارکت در نوسازي

ک مستقل و تمایل نداشتن به سکونت در واحدهاي آپارتمانی
- سکونت در امال

الگوي سکونت تعداد زیاد خانوار در واحد مسکونی، سرانۀ پایین زیربنا و قلمرو مستقل هر 
- خانواده که در واحدهاي جدید قابل تأمین نیست

ک(
ک پال

ک موروثی )نیاز به اخذ موافقت چندین نفر در ی
- امال

- اسناد مشاع (عدم افراز(
ک

ک و عدم امکان مشارکت مال
- اسناد در رهن بان

ک مشاع
- طوالنی بودن زمان افراز امال
- طوالنی بودن فرآیند تجمیع

ش بینی شده در بودجه هاي سنواتی
فرآیند طوالنی و پیچیدۀ اخذ تسهیالت بانکی پی

مأخذ: نگارنده، برگرفته از حاجی علی اکبری و همکاران، 2008 / ضرابی، فرید طهرانی، 1388/ دویران، 2008 / حمیدي،  1386/ حیدر نتایج، 1383 / شماعی، 1385 و...
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2-9- مفهوم کیفیت زندگی

سیف الدیني درخصوص کیفیت زندگي در فرهنگ واژگان خود مي نویسد: »واژه اي پیچیده در ارتباط با شرایط 
و وضعیت جمعیت در یک ناحیه است. دربرگیرندۀ ابعادي رواني است که شاخص هایي چون رضایت، شادماني و 
نامیده مي شود. همچنین،  نیز   )Social satisfaction( اجتماعي  را دربر مي گیرد و در برخي موارد رضایت  امنیت 
ابعادي محیطي که دربرگیرندۀ سنجش هایي هم چون مسکن، دسترسي به خدمات و امنیت محیطي است. جنبه هاي 
دیگري دربرگیرندۀ توجه به فرصت هاي اجتماعي امیدهاي انتخابي، ثروت و وقت فراغت است. برخي این واژه را 
مترادف با رفاه )Well-Being( می دانند. دیگران آن را بیاني از رفاه می دانند که به وسیلۀ مقدار کاالهاي عمومي و 

پراکنش آن ها مشخص مي شود« )سیف الدینی؛ 1378، 375(.

شاخص هاي سنجیده شده در خصوص کیفیت زندگي مشخص مي کند که شرایط و رفاه زندگي افراد، آزادي هاي 
اجتماعي، شرایط محیطي، آزادي هاي فردي و... در تعیین این کیفیت بسیار مؤثر است. در ادبیات مرتبط با کیفیت 
البته  با این واژه مترادف است و به جاي آن استفاده مي شود.  از موارد  زندگي برخي معتقدند که رفاه در بسیاري 
مفاهیمي چون »سرزندگي، کیفیت زیستي، کیفیت مکاني، پایداري« نیز در برخي موارد هم معني با کیفیت زندگي 
قلمداد مي شوند و با آن هم پوشاني دارند. در کشورهاي مختلف بنابر تحقیقات انجام شده شاخص هایي برای کیفیت 
به عنوان  شاخص ها  یک سري   The word in 2005 سایت  در  ارائه شده  تحقیقی  در  مي شوند.  مشخص  زندگي 
شاخص هاي کیفي زندگي درنظر گرفته و براساس آن ها 111 کشور مقایسه شده اند. در این رده بندي که براساس 
شاخص هاي »رفاه مادي، امنیت شغلي، ارتباطات خانوادگي، سالمت، آزادي و امنیت، فعالیت هاي اجتماعي و برابري 
جنسي سیاسي« انجام شده است، کشور ایرلند در ردۀ نخست، کشور زیمباوه در ردۀ آخر و کشور ایران در ردۀ 88ام 
واقع شده اند. عوامل مختلفي در تأمین کیفیت زندگي مؤثر هستند، اما درنهایت، یک سري از فاکتورها در بسیاري از 
تعاریف مشترک بودند؛ عواملي چون رضایت فردي از زندگي، رفاه عمومي، آرامش و سالمت اجتماعي، سرزندگي 
محیطي. از طرفي مفاهیمي نیز تعریف شدند که ارتباط تنگاتنگي با مفهوم کیفیت زندگي دارند؛ مفاهیمي چون رفاه، 

پایداري، کیفیت محیطي و... به نوعي با تعاریف کیفیت زندگي هم پوشاني دارند.

2-10- ابعاد کیفیت زندگي

کیفیت زندگي داراي ابعاد گوناگوني چون ابعاد سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و زیست محیطي است و دربارۀ آن 
متخصصان علوم مختلف مانند علوم سیاسي، جغرافیا، برنامه ریزي و اقتصاد تعاریف مختلفي ارائه کرده اند که بیانگر 
نحوۀ نگرش آنان به این موضوع و چگونگي استفاده از آن در علوم مختلف است. به عنوان نمونه داس در مطالعۀ 
کیفیت زندگي شهري در گاواهاتي، در شمال شرق هند، محیط شهري را به سه زیرمجموعۀ محیط کالبدي، محیط 
اجتماعي و محیط اقتصادي تقسیم مي کند که در شکل نشان داده شده است و کیفیت زندگي در هریک از این ابعاد 

.)Das, 2008( ارزیابي مي شود
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شکل 2-2. ابعاد کیفیت زندگی
)Das, 2008( :منبع

2-10-1- بعد اقتصادي کیفیت زندگي

کیفیت زندگي تبدیل به مفهومي شده است که به طور روزافزون در زمینۀ اقتصاد به طور تجربي و تئوري بررسي 
و تحقیق شده است. به خصوص در اقتصاد شهري این عالقۀ روزافزون اساسًا از این حقیقت نشأت مي گیرد که 
کیفیت زندگي بر رقابت پذیري و رشد شهرها مؤثر است. تحقیقات نشان مي دهند که وقتي خانواده ها و مشاغل 
بازي  نقش مهمي  زندگي مي تواند  کیفیت  تصمیم مي گیرند، مالحظات  کنند،  زندگي  جایي که مي خواهند  براي 
کند )Lambiri, Etc, 2006(. مفهوم کیفیت زندگي در علم اقتصاد را توزیع رفاه و آسایش مادي بین مردم تعریف 
کرده اند؛ به گونه اي که بتوان با کم ترین هزینه، باالترین میزان بهره وري را در سطح جامعه ایجاد کرد( حاتمي نژاد؛ 
65، 1381(. با وجود این، مي توان گفت، آنچه که بیش از هرچیز در ارتباط با موضوع کیفیت زندگي مطرح مي شود، 
یا اقتصادي - اجتماعي و وجود محرومیت گروه هاي محروم و به شدت محروم در  نابرابري هاي اقتصادي  بحث 
و  اقتصادي  و فرصت هاي  ثروت  توزیع عادالنۀ  اقتصادي جامعه،  و  اجتماعي  فاصلۀ طبقات  است. کاهش  جامعه 
اجتماعي، مبارزه با فقر و توزیع مجدد ثروت جامعه ازجمله مباحثي هستند که مفهوم رفاه و آسایش و کیفیت زندگي 

را در دیدگاه اقتصادي تداعي مي کنند.

2-10-2- بعد اجتماعي کیفیت زندگي

به واقع مي توان گفت که کیفیت زندگي مفهومي بین رشته اي در علوم اجتماعي است. مفهوم کیفیت زندگي 
سعي مي کند، شرایط زندگي مردم را در زمینۀ اجتماعي خود آن ها بررسي کند. ویژگي مفهوم کیفیت زندگي آن است 
که مي تواند شامل تمام کیفیات( مفاهیم( اجتماعي شود. یعني گسترۀ بزرگي از مفاهیم جامعه شناختي مي توانند در 
چتر کیفیت زندگي قرار بگیرند؛ اما وجه مهم این مفهوم آن است که معمواًل براي بررسي عملکرد و نتایج سیاست ها 

. )Schuessler and Fisher, 1985( و برنامه ها استفاده می شود

2-10-3- بعد کالبدي - محیطي کیفیت زندگي

اهمیت این بعد به عنوان یکي از ابعاد اساسي کیفیت زندگي تا حدي است که داس در پژوهش خود بیان مي کند: 
کیفیت زندگي به رفاه یا بدبختي مردم و محیطي اشاره دارد که در آن زندگي مي کنند؛ بنابراین، کیفیت زندگي به 
کیفیت محیط بستگي دارد. نیازهاي فیزیکي، زیستي، رواني، اقتصادي و اجتماعي در زندگي انسان وجود دارد. این 
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نیازها با منابع محیط مطابقت دارند. کیفیت زندگي از نقطه نظر محیط، اندازه اي از ظرفیت محیط براي فراهم آوردن 
منابع ضروري براي مطابقت با نیازهاي زندگي بشر است. تقاضا براي منابع محیطي دائمًا در حال افزایش است ؛ اما 
تنزل جدي در ظرفیت محیط براي فراهم آوردن این منابع وجود دارد. کیفیت زندگي با افزایش فاصله بین عرضه و 
تقاضا این منابع را تحت تأثیر قرار مي دهد )Das, 2003(. کیفیت زندگي در دو سطح شخصي و شهري قابل ارزیابي 
است. در سطح شخصي هر فرد با زندگي شخصي خود به سطحي از رضایت مي رسد و در مقابل در سطح شهري، 
شهرهاي مختلف با امکانات و قابلیت هایي که دارند، ممکن است، موجب رضایت یا عدم رضایت افراد شوند. زندگي 
رو به شتاب امروزي در شهرها باعث شده است تا ساکنان کمتر به مسائل کیفي توجه کنند، اما مشخص است که 
هرچند دربارۀ کیفیت زندگي و میزان رضایت از شرایط زندگي بحث نمی شود، در اذهان مردم جاي دارد و در صورت 
ارزیابي و مقایسه بین محیط هاي مختلف به صورت ناخودآگاه کیفیت آن ها با هم سنجیده خواهد شد. اهمیت کیفیت 
زندگي شهري تا به آنجاست که برنامه ریزان و طراحان شهري( به خصوص طراحان شهري )ارتقای کیفیت زندگي 
در شهرها و خلق شهرهایي با کیفیت باالي زیستي را هدف نهایي خود مي دانند. در سال هاي اخیر، توسعۀ مفاهیم 
پایداري، شهر سالم، شهر سبز، همه درنتیجۀ توجه به توسعۀ کیفي و ارتقای کیفیت زندگي به جاي توسعۀ صرف بوده 
است. پاکزاد درخصوص مفهوم کیفیت زندگي شهري مطرح مي کند: وجود فرد یا جمع است که باعث شکل گیري 
زندگي مي شود. پس از شکل گیري زندگي، به خصوص زندگي شهري، بحث چالش مطرح مي شود. واژۀ بعدي در این 
مفهوم کیفیت است؛ کیفیت چگونگي پدیده است و در کنار کمیت که مربوط به چندي موضوع است، دو وجه یک 
پدیده را شکل مي دهند و شهر محل زندگي افراد است که در وضعیت خاصي به چالش و تعامل مي پردازند( پاکزاد؛ 
65، 1380(. از تعریف وي نتیجه مي شود، چون و چندي فعالیت ها و چالش هایي که فرد یا جمع براي پیشبرد زندگي 

اجتماعي و فردي خود در بستر شهر انجام مي دهند، مي تواند واژۀ کیفیت زندگي شهري را تا حدودي تعریف کند.
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جدول 2-3. چارچوب نظری پژوهش

شاخص های نوسازی با رویکرد ارتقای کیفیت زندگیمعیارهای کیفیت زندگی

زیبایی شناسی

تأمین امنیت اجتماعی و بهسازی فضاهای مخاطره آمیز و بی دفاع

تأمین فضاها و کاربری ها برای گذران اوفات فراغت

تأمین فضاهای پیاده و تسهیل عبورومرود عابرین پیاده و پیاده مداری

تأمین فضای باز و بسته، مکث و حرکت و ایجاد تنوع فضایی

سامان دهی فضاها و عناصر کالبدی، براساس اصول زیبایی شناسی

ایجاد خوانایی در فضاهای شهری

اقتصادی و اجتماعی

تأمین منابع اولیه و حفظ سرمایۀ مردم و سرمایه گذاری های غیربومی

حفظ و ارتقای ارزش زمین مسکوني در فرآیند نوسازی و درعین حال جلوگیری از سوداگری زمین

بهبود شرایط اقتصادی مردم و ساکنان اصلی در فرآیند نوسازی

ایجاد شرایط و بسترهای الزم برای بهبود کیفیت مشاغل در محدودۀ نوسازی

کالبدی

ارتقای کیفیت کالبدی فضاهای سکونت

تأمین و حراست از مالکیت مسکن شخصی افراد در فرآیند نوسازی

تأمین تسهیالت عمده برای نوسازی مسکن و ایجاد

تأمین میزان تعداد اتاق های مطلوب نسبت به جمعیت خانوار

ساماندهی احجام ساختمان ها

ارتباطی

ایجاد و تأمین بستر و امکانات ارتباط محدوده با پیرامون ازجمله شبکه های دسترسی حمل ونقلی و ارتباط اطالعاتی 
و تبادل داده

تسهیل تردد سواره و توسعۀ شبکۀ معابر

ایجاد زیرساخت های حمل ونقل عمومی

بهبود کیفیت ارتباطات حمل ونقلی و داده

مأخذ: نگارنده، برگرفته از نظریات بررسی شده در بحث کیفیت زندگی و نوسازی
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فصل سوم: شناخت محدودۀ مورد مطالعه

3-1- مقدمه

به منظور بررسي معنای مکان در محدودۀ مورد مطالعه و پس از بررسي مباني نظري مربوط به موضوع، با توجه 
به چارچوب نظري ارائه شده، در این قسمت شناخت محلۀ خوب بخت به عنوان نمونۀ موردي در این تحقیق بررسي 
مي شود. بدین منظور براساس ابعاد، معیارها و شاخص هاي تعیین شده در چارچوب نظري و مدل تحلیل، ویژگی های 

مکان در محدودۀ  ذکرشده تحلیل و بررسی شده است.

3-2- معرفی حوزۀ فراگیر محدودۀ مورد مطالعه: منطقۀ 15 شهرداری تهران

محلۀ خوب بخت ازجمله محالت منطقۀ 15 تهران به شمار می آید، محله ای که طی چند سال اخیر نوسازی هایی 
در بخش هایی از آن انجام شده است. منطقۀ 15 شهرداری تهران در جنوب شرقی شهر تهران قرار دارد و از شرق 
با حریم شهر تهران، از جنوب با منطقۀ 20، از غرب با منطقۀ 16 و از شمال با مناطق 12 و 14 شهرداری تهران 
دارای مرز مشترک است. حدود منطقه در وضع موجود از شمال خیابان شوش، خیابان 17 شهریور، خیابان خاوران، 
بزرگراه آهنگ، بزرگراه بسیج و خیابان شهید رحیمی؛ از شرق خیابان قصر فیروزه و حریم شهر تهران تا بزرگراه 
امام رضا؛ از غرب خیابان فدائیان اسالم )حد فاصل میدان شوش تا خیابان شهید ابراهیمی( و از جنوب خیابان شهید 
ابراهیمی، امتداد حد جنوبی طرح تفصیلی تا بزرگراه امام رضا است. منطقۀ 15 طبق تقسیمات شهرداری در حال 

حاضر دارای 18 محله است.

تعداد جمعیت ساکن منطقه در سال 1385 بالغ بر 642526 نفر است. بیشتربودن شتاب افزایش جمعیت منطقه 
نسبت به شتاب افزایش جمعیت تهران موجب افزایش تدریجی سهم نسبی جمعیتی این منطقه در شهر تهران شده 
است. با این همه باید توجه داشت که با گذشت زمان و پرشدن تدریجی اراضی مسکونی منطقه موجب کاهش 
ملموس در شتاب افزایش جمعیت آن شده است؛ به طوري که تعداد جمعیت منطقه در سال های اخیر تقریبًا ثابت 
باقی مانده است. محدودۀ منطقۀ 15 شهرداری تهران که از سال 1358 و در چارچوب تقسیم شهر تهران، 20 منطقۀ 
شهرداری ایجاد شد؛ از آن زمان تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. سابقۀ گسترش کالبدی در داخل محدودۀ 
منطقه به دهه های پیش از دهۀ 1350 باز می گردد؛ ولیکن، شتاب این گسترش در دو دهۀ 1350 و 1360 به شدت 
افزایش یافته است و بخش چشمگیری از منطقه در این دو دهه ساخته شده است. گسترش کالبدی منطقه در 

.)www.tehran.ir( دهه های اخیر نیز با شتابی کمتر ادامه یافته است و هنوز نیز ادامه دارد
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نقشۀ 3-2. موقعیت ناحیۀ امام علی)ع( در منطقۀ 15نقشۀ 3-1. موقعیت منطقۀ 15 در شهر تهران

)www.tehran.ir( :منبع

نقشۀ 3-3. موقعیت محلۀ خوب بخت
)www.tehran.ir( :منبع

3-3- محلۀ خوب بخت )اتابک(

محلۀ شهید خوب بخت )اتابک( در جوار امامزاده سیده ملک خاتون که 
امروزه به طرح نوسازي محلۀ شهیدخوب بخت مشهور است، در منطقۀ 15 
قرباني  شهید  خیابان هاي  فاصلۀ  در  محله  این  دارد.  قرار  تهران  شهرداري 
)مالیري( از شمال؛ شهید ابراهیمي )درخشان نو(، شهید ذوالفقاري )اتابک( از 
غرب و شهید خوب بخت )لوار( از شرق واقع شده است. البته خیابان اتابک در 
امتداد اتوبان امام علي)ع( واقع شده و پروژۀ اتوبان برای تملک خانه هاي این 
خیابان هم اکنون در دست اجراست. بنابراین، مي توان گفت، محلۀ خوب بخت 
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از غرب مشرف به اتوبان امام علي)ع( خواهد شد )طرح منظر شهري محلۀ خوب بخت، 1385(. این محله پیش از 
نوسازی دارای 12000 نفر جمعیت بوده است و در طرح منظر شهری جمعیت بهینه 6400 و سقف جمعیتی 9000 
نفر برای آن پیش بینی شد. محدودۀ محلۀ مورد بازسازی را بزرگراه خاوران، پارک فدائیان اسالم و فرهنگسرای 
خاوران )سمت شمال و شمال شرقی(، پارک ولیعصر در غرب، خیابان هاشم آباد )در سمت شمال غرب( و خیابان 
منصور )از سمت جنوب( تشکیل می دهند. خیابان اتابک و قربانی )مالیری( به لحاظ کارکردی و موقعیت سازمانی 
ساختار اصلی قلمرو را تشکیل می دهند. چهارراه اتابک در کنار امام زاده و بخش هایی از خیابان مالیری به عنوان 

بازارچه میوه و تره بار، مرکزیت ناحیه را شکل می دهند ) طرح ویژۀ نوسازی بافت های فرسوده؛ ص 47(.

3-4- وضعیت اجتماعی و اقتصادی محله

در دل بافت های قدیمی یا حاصل استقرار افراد فرودست جامعه در زمین های خالی درون شهری و برون شهری 
که بر اثر گسترش شهر با آن ها آمیخته است. این بافت به رغم توانمندی های باالیی که دارد، به دلیل آنکه از چرخۀ 
حیات متأثر است، ارزش کمتری دارد. ازاین رو، در حالي  که شدت نسبي تمرکز فعالیت هاي اقتصادي در منطقه 
استقرار  نسبي  شدت  مي شود،  شناخته  خواب گاهي  منطقۀ  یک  به عنوان  عمدتًا  منطقه  این  و  است  بوده  محدود 
فعالیت هاي اقتصادي مزاحم شهري در آن زیاد و بخش زیادی از منطقه توسط این گروه از واحدها اشغال شده 
است که از خصوصیات عمدۀ آن مي توان این موارد را نام برد: زمین بربودن و داشتن مساحت زیاد، داشتن تکنولوژي 
قدیمي و ناکارآمد، ناسازگاري با محیط شهري به ویژه با بافت مسکوني، استفادۀ زیاد از کارکنان ساده و نیمه ماهر، 
داشتن کالبد فرسوده و سیماي شهري نامطلوب، اشتغال لبۀ معابر اصلي منطقه، پراکنش فضایي نامناسب و داشتن 
آلودگي هاي محیط زیستي و... . عواملي همانند تعلق خانوارهاي ساکن منطقه به اقشار کم درآمد شهر، ساخت بخش 
اسکان  و  به شهر  به تبع هجوم مهاجران  و  تا 1365  فاصلۀ سال هاي 1335  در  بافت مسکوني منطقه  از  بزرگي 
در حاشیۀ آن، سیاست هاي مسکن و تفکیک زمین اعمال شده در آن سال ها، سابقۀ ساخت بخش چشمگیری از 
بافت مسکوني منطقه در چارچوب مجموعه هاي مسکوني ارزان قیمت براي اقشار کم درآمد و... موجب شده است 
نامناسب،  دسترسي  شبکۀ  کم عرض،  و  باریک  معابر  مسکن،  باالي  تراکم  قطعات،  ریزدانگي  بافت،  فشردگي  تا 
فرسودگي کالبدي یا عملکردي بافت، واحدهاي مسکوني کوچک، کوتاه مرتبه بودن ساختمان ها، ساخت وسازهاي 
حاشیه اي با سیماي فقیرانه و بدون معماري مشخص و... از مشخصه هاي بارز بخش بزرگي از بافت مسکوني منطقه 

باشد )منصوری مقدم و مصطفایی؛ 1389(.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران30

نقشۀ 3-4. کاربری وضع موجود
منبع: طرح تفضیلی منطقۀ 15، 1384

3-5- وضعیت کالبدی محله

محلۀ خوب بخت اتابک از محله های قدیمی تهران است که بیشتر خانه های آن بافت فرسوده محسوب می شوند. 
بافت فرسوده محلۀ خوب بخت از لحاظ تقسیم بندی بافت های فرسوده در ردۀ بافت های شهری قرار می گیرد، زیرا 
این بافت در درون شهر و بخش مرکزی آن واقع شده است. البته ساخت وساز در این محله انجام شده است، اما 

اکثراً بدون رعایت قواعد خانه سازی و درنظرگرفتن قوانین جدید شهرداری.

3-5-1- کاربری وضع موجود

کاربری  محدوده،  غالب  کاربری  که  می دهد  نشان  خوب بخت(  )محلۀ  مطالعه  مورد  محدودۀ  کاربری  الگوی 
مسکونی است. همان طور که در نقشۀ وضع موجود نیز مشهود است، سایر کاربری ها ازجمله کاربری های تجاری 
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و خدماتی )آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و...( نسبت به پهنۀ مسکونی مساحت کمی را اشغال کرده اند. مورد 
دیگری که در بحث کاربری درخور توجه است، وجود کاربری های صنعتی و کارگاهی در البه الی بافت مسکونی و 

در سطوح قابل مالحظه ای است که هم جواری نامناسبی برای محلۀ مسکونی محسوب می شود.

3-5-2- بافت و الگوی مسکن

در بافت محلۀ خوب بخت، غلبۀ توده بر فضا و نبود فضاهای باز و مکث به چشم می خورد. این بافت به صورت 
پالک های ریزدانه و متجانس است که دسترسی شان از گذرهای فرعی و سلسله مراتبی از بن بست های طوالنی 
شکل می گیرد. در تصاویر ذیل نمونه ای از بافت غالب محله مشاهده می شود؛ ریزدانگی، غلبۀ توده بر فضا، عرض 

کم و طوالنی بودن گذرها و نفوذناپذیری در بافت دیده می شود.

شکل 3-1. عرض معابر در محلۀ خوب بخت
منبع: طرح منظرشهری محلۀ خوب بخت 1385

در بافت غالب محله پیش از طرح وسعت زمین بیشتر واحدهای مسکونی بین 50 تا 100 مترمربع است. این 
از  واحدهای مسکونی عمدتًا به صورت ویالیی و دارای جهت گیری شمالی - جنوبی هستند؛ هرچند در بسیاری 
موارد نیز نظم خاصی در جهت گیری مشاهده نشده است و قطعات جهت گیری های متفاوتی دارند. در اکثریت این 
واحدهای مسکونی غلبۀ توده بر فضا وجود دارد و فضای اختصاص یافته به حیاط بسیار ناچیز است. موقعیت توده 
نسبت به فضا در یک سمت قطعه یا به صورت ال شکل است. در برخی موارد نیز فضای باز در میان قطعه قرار گرفته 
و هر دو بر قطعه به توده اختصاص یافته است. واحدهای مسکونی 1 و 2 و بعضًا 3 طبقه هستند. این واحدهای 
مسکونی از گذرهای 5 تا 4 متری دسترسی می گیرند. در تصویر زیر نمونه هایی از پالن این قطعات مشاهده می شود.

تفکیک  ایجاد  برای  افراد  این  می کنند.  زندگی  خانوادۀ گسترده  زندگی  با  محله هم چنان  این  ساکنان  بیشتر 
فضایی، در طبقۀ دوم خود اتاق هایی با متراژ بسیار پایین بدون مجوز شهرداری ایجاد کرده اند و یکی از خانواده ها 
در این اتاق ها زندگی می کند، هرچند سرویس خانه و حتی آشپزخانه ها مشترک هستند، با این روش حوزۀ خصوصی 
یکدیگر را ایجاد و حفظ می کنند. بنابراین، در یک واحد مسکونی امکان زندگی چندین خانوار وجود دارد. همچنین، 
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زیرزمین در ذهن این ساکنان، فضای تفکیک شده و محل زندگی خانواده ای جداگانه است. این امر نشان می دهد 
که ساکنان محله از واحد مسکونی با شدت باال و نامتعارف استفاده می کنند.

شکل 3-3. الگوی مسکنشکل 3-2. الگوی معابر

منبع: دودانگه، 1388

شکل 3-4. ترکیب حجمی بافت محدودۀ مورد مداخله در محلۀ خوب بخت
منبع: طرح منظرشهری محلۀ خوب بخت 1385
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3-5-3- کیفیت محیط

بسیاری از کوچه ها باریک و غیراستاندارد هستند که در آن تردد افراد از کنار هم نیز با مشکل مواجه است و 
عبورومرور خودرو امکان پذیر نیست. خانه ها اکثراً با متراژ پایین و در چند طبقه ساخته شده اند. بالکن ها را با ایرانیت 
پوشانده اند تا فضای بیشتری ایجاد شود. در خیابان های اصلی و کوچه های فرعی خرابه های رهاشده ای وجود دارند 
که براثر تخریب خانه ها به وجود آمده اند؛ خانه هایی که قرار بوده است تا پس از تخریب توسط شهرداری ساخته 
شوند؛ اما هنوز اقدامی انجام نشده است. عالوه بر این، آپارتمان های نیمه ساختی در محله وجود دارند که ساخت 
آن ها به تعویق افتاده است. در حال حاضر ضایعات این خرابه ها پاک سازی و زمین خالی آن نیز برای جلوگری از 
گردوخاک و آلودگی معابر آسفالت شده است که از آن به عنوان پارکینگ استفاده می شود؛ اما همچنان به عنوان یک 

فضای رهاشده دچار مشکالتی هستند.

 
شکل 3-5. وضعیت خانه های مخروبه پیش از طرح و پس از طرح
منبع: درگاهی و آقازاده، 1388             منبع: پایان نامۀ نگارنده، 1394
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شکل 3-6. محدوده های درحال ساخت وساز
منبع: پایان نامه نگارنده، 1394

بعضًا برای جلوگیری از ایجاد گردوخاک روی آن ها ماسه ریخته اند و اکثراً پر از آشغال هستند. به دلیل تخریب 
این خانه ها، کوچه ها به یکدیگر راه پیدا کرده اند و اکثراً پوشیده از گردوخاک و سنگ ریزه هستند.

چیزی که بیشتر از همه در محل به چشم می خورد، تقابل بین بافت فرسوده و آپارتمان های جدیدی است که 
شهرداری تأسیس کرده و ناهماهنگی به دلیل این مسئله در محله ایجاد شده است.

شکل 3-7. ساخت وساز جدید در کنار بناهای فرسوده
منبع: پایان نامۀ نگارنده، 1394
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3-6- جمع بندی

در جمع بندی مواردی که در این بخش از گزارش بررسی شد، می توان گفت، فشردگي بافت، ریزدانگي قطعات، 
تراکم باالي مسکن، معابر باریک و کم عرض و شبکۀ دسترسي نامناسب، فرسودگي کالبدي یا عملکردي بافت، 
معماري  بدون  و  فقیرانه  سیماي  حاشیه اي،  سازهاي  و  ساختمان ها  کوتاه مرتبه بودن  کوچک،  مسکوني  واحدهاي 
مشخص و... از مشخصه هاي بارز بخش بزرگي از بافت مسکوني محله است. به این دلیل ساختمان هاي موجود 
محله نیز به مرور زمان دچار فرسودگي کالبدي شده اند که ضرورت مداخله در بافت فرسودۀ این محله همانند حاشیۀ 
بزرگراه نواب به دلیل عبور بزرگراه امام علي)ع( از دل بافت، احساس مي شود. هم اکنون، نیز شهرداري تهران در 
حال خریدن اراضي مسکوني محله است تا طرح تجمیع ریزدانه ها و نوسازي بافت را اجرا کند. برخي از اهالي نیز 
به دلیل بالتکلیف دانستن سکونت گاه هایشان پس از جابه جایي، مقاومت هایی از خود نشان مي دهند. براي ناحیۀ امام 
علي)ع( منطقۀ 15 نیز طرح تفصیلي نوسازي تهیه شد و بر این مبنا طرح نوسازي محلۀ خوب بخت شکل گرفت که 

موارد زیر در طرح نوسازي این محله مدنظر قرار گرفتند.

طرح منظر شهری محلۀ خوب بخت که نام »طرح نمونۀ« سازمان نوسازی شهرداری تهران را بر خود دارد، 
اجرای طرح نیز نشان می دهد، جمعیت تقلیل یافته و از تعداد واحدهای مسکونی کاسته شده است؛ ولی بر سطح آن 
افزوده شده است. سطوح کاربری های تجاری، اداری و سایر کاربری ها افزایش یافته و با تعریض معابر و فضاها بر 
قیمت زمین افزوده شده است و از ساکنان فعلی، اگر هم کسانی مانده باشد، به دلیل آنکه بافت طراحی شده با شیوۀ 
زندگی اقشاری متفاوت و متمکن تر انطباق دارد، در این افراد و گروه ها تمایلی برای جابه جایی و یافتن محلی درخور 
و متجانس با شیوۀ زندگی و فرهنگ خود از سطح مسکونی بیشتری برخوردار شوند. در فصل 4 یافته های حاصل 

از برداشت های میدانی و پرسش نامه ها تحلیل خواهد شد.
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فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه

در بخش تجزیه وتحلیل گزارش، پرسش نامه ها تحلیل کمی شده اند و مؤلفه های  تأثیرگذار بر محلۀ خوب بخت 
استخراج شده اند و در انتها نتایج حاصل از تحلیل جمع بندی شده است.

4-2- تحلیل پرسش نامه ها

در مرحلۀ اول، پرسش نامه ها به شیوۀ کمی برآورد شد. همان طور که در قسمت قبل به آن اشاره شد، بخشي 
از پرسش نامه هاي تهیه شده براي ساکنان محلۀ خوب بخت به سؤاالت مربوط به مشخصات و ویژگي هاي فردي 
شخص پاسخ دهنده اختصاص داده شده است که در آن سؤاالتي از قبیل جنسیت، سن، تعداد سال سکونت در محله 
و وضعیت شغلي مطرح شده است که مي تواند بر درک افراد از کیفیت محیط تأثیرگذار باشد. در این بخش از تحقیق 
به صورت خالصه، به نتایج اشاره مي شود. براساس این جدول 55 درصد پاسخ دهندگان در محله، زن و45 درصد مرد 
بوده اند. بیشترین تعداد پاسخ دهندگان، یعني در حدود 46 درصد آن ها داراي سن 36 تا 64 سال بوده اند. همچنین، 
اکثریت پاسخ دهندگان در محلۀ چیذر، یعني در حدود 63 درصد، بیشتر از5  سال است که در محله سکونت داشته اند. 
در مورد وضعیت شغلي ساکنان محله هاي مورد مطالعه مي توان گفت که 41 درصد پاسخ دهندگان شاغل )دولتي یا 

آزاد) و 59 درصد آن ها غیرشاغل( خانه دار، دانشجو یا محصل، بازنشسته، سرباز، بیکار) بوده اند.

جدول 4-1. مشخصات و ویژگي هاي فردي پاسخ دهندگان

55 درصد زن 45 درصد مردجنسیت

سن

4 درصد بین 18 تا 25 سال
29 درصد بین 25 تا 35 سال
46 درصد بین 36 تا 64 سال

11 درصد 64 سال به باال

سکونت
15درصد دوسال یا کمتر

32 درصد بین 2 تا 5 سال
53 درصد بیشتر از 5 سال

41 درصد شاغل )دولتي یا آزاد(شغل
59 درصد غیرشاغل )خانه دار، دانشجو یا محصل، بازنشسته، سرباز، بیکار(

منبع: پایان نامۀ نگارنده

پس از این مرحله سؤاالت سنجش کیفیت تحلیل می شوند.

4-3- بررسي و تحلیل بعد شبکه ارتباطی محلۀ خوب بخت

به منظور بررسي معیار دسترسی، با توجه به شناختي که در فصل قبل از محلۀ خوب بخت در این زمینه حاصل 
شد، شاخص هایي ازجمله میزان رضایت ساکنان از وضعیت ترافیک در محله بعد از طرح، رضایت ساکنان از میزان 
دسترسي محله به سایر نقاط شهر و رضایت ساکنان از میزان مناسب بودن عرض خیابان هاي محله، میزان دسترسی 
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به حمل ونقل عمومی، وضعیت پارکینگ و... تحلیل و بررسي خواهد شد. لذا، در این بخش به تحلیل و مقایسه نتایج 
حاصل از سؤاالت پرسش نامه هاي ساکنان محله در ارتباط با موارد ذکرشده اشاره مي شود. این معیارها در سه بخش 

معیارهای مرتبط با حمل ونقل عمومی و پارکینگ، تردد سواره و تردد پیاده بررسی می شود.

4-3-1- دسترسی مناسب سواره

به دست آمده  نتایج  تکمیل  به منظور  و  ذکرشده  مطالب  به  توجه  با 
ترافیکي  وضعیت  تحلیل  و  بررسي  به  بخش  این  در  پرسش نامه ها،  از 
محله، از طریق بررسي معابر محله پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از 
برداشت میداني در معابر اصلي محله نشان می دهد که وضعیت تردد و 
دسترسی در محله پس از اجرای طرح بزرگراه امام علی)ع( بهبود یافته 

و ارتباط محله را با سایر نقاط شهر تسهیل کرده است. همچنین، می توان گفت که این محله وضعیت ترافیکی 
نسبتًا مناسبی در معابر اصلی دارد. در حالی که معابر فرعی تر دارای عرض کم و نامناسب و غیرقابل استفاده برای 

تردد خودرو هستند. با وجود این، مردم محله از وضعیت ترافیکی نسبت 
به وضع گذشتۀ محله ابراز رضایت می کنند. با توجه به موارد ذکرشده 
از طریق طیف  به گزینه های سؤاالت پرسش نامه  امتیازدهی  از  و پس 
سواره  مناسب  دسترسی  معیار  شاخص های  امتیازات  میانگین  لیکرت، 
از مقایسه شاخص ها  نتایج حاصل  برای محلۀ خوب بخت محاسبه شد. 
در نمودار زیر نشان داده شده است. براساس این نمودار می توان نتیجه 

گرفت که رضایت ساکنان باسابقه و ساکنان جدید از وضعیت ترافیک محله مناسب است، چراکه میانگین امتیازات 
این شاخص ها در هر دو طیف )ساکنان قدیم به میزان 3/65 و ساکنان جدید به میزان 3/29( از حد متوسط، یعنی 
باسابقۀ محله )4/17(  از نظر ساکنان  نقاط شهر  این نمودار دسترسی به سایر  براساس  باالتر است. همچنین،   3
مناسب تر از نظر ساکنان جدید محله )3/71( است. در مورد شاخص آخر یعنی میزان رضایت ساکنان از عرض معابر 

می توان گفت، نظر ساکنان باسابقه و جدید هر دو باالتر از حد متوسط است.

4-3-2- دسترسی مناسب پیاده

با توجه به مطالب ذکرشده و به منظور تکمیل نتایج به دست آمده از پرسش نامه ها، در این بخش وضعیت تردد 
پیاده در محله از طریق بررسي وضعیت پیاده روها بررسي و تحلیل خواهد شد. نتایج حاصل از برداشت میداني محله 
اجتماعی )وجود معتادان(  امنیت و معضالت  از لحاظ  نامناسب  به دلیل شرایط  نیز  پارک محله  نشان می دهد که 
قابل استفاده برای خانواده ها و زنان و کودکان نیست. در مورد وضعیت امنیت پیاده روها می توان گفت، وضعیت 
پیاده روها در این محله چندان مناسب نیست؛ هم از لحاظ فضای اختصاص یافته به عابران، هم از نظر کیفیت مصالح 

کف پوش ها و ناهمواری های موجود و هم از نظر موانع حرکتی و سدکنندۀ مسیر عبور پیاده.
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شکل 4-2. مسدودکردن پیاده رو برای ساخت وسازشکل 4-1. نبود مسیر اختصاصی پیاده

منبع: پایان نامۀ نگارنده، 1394

مناسب سازی پیاده روها برای عبور قشار خاص )معلوالن حرکتی، سالمندان و افراد نیازمند کمک و...( با توجه به 
استانداردهاي موجود، حداقل عرض پیاده رو براي عبور یک صندلي چرخدار 120 سانتي متر و براي عبور دو صندلي 
پیاده،  معابر  مناسب  درنظرگرفتن شیب  گرفته مي شود. همچنین،  درنظر  یکدیگر 200 سانتي متر  کنار  از  چرخدار 
حذف موانع )مانند مبلمان شهري، گیاهان و...( از مسیر پیاده رو، استفاده از سطح شیبدار در پیاده روهاي پلکاني، 
استفاده از کف پوش مناسب و غیرلغزنده در پیاده روها و بسیاري موارد دیگر، ازجمله نکاتي هستند که توجه به آن ها 
مي تواند گروه هاي داراي مشکالت حرکتي را در تردد در معابر شهري کمک کند. با توجه به برداشت هاي انجام شده 
مشاهده شد که پیاده روهای این محله بدون طرح یک پارچۀ مناسب سازی ویژه در پیاده روهاست. درصد زیادی از 
پیاده روها در محلۀ خوب بخت داراي عرض نامناسب )کمتر از 120 سانتي متر( براي عبور معلوالن با صندلي چرخدار 
هستند. همچنین، در برخی محل های محله که این طرح اجرا شده است، با نواقص در اجرا مواجه است که موجب 
تهران  پیاده روهای کل شهر  در  باید ذکر کرد که  را  نکته  این  البته  نیز می شود.  افراد عادی  مختل شدن حرکت 
مناسب سازی چشمگیری دیده نمی شود و از این نظر قابل اغماض است؛ ولی با توجه به اینکه در این محدوده طرح 

نوسازی و توسعۀ معابر اجرا شده است، بهتر بود که به این موضوع توجه می شد.
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شکل 4-4. اجرای نامناسب مسیر پیاده ویژۀ معلوالنشکل 4-3. نبود فضای مناسب برای عبور سالمندان

منبع: پایان نامۀ نگارنده، 1394

پس از امتیازدهي به سؤاالت پرسش نامه از طریق طیف لیکرت، میانگین امتیازات شاخص هاي معیار دسترسي 
مناسب پیاده از نظر ساکنان قدیمی و جدید محله محاسبه شد و درنتیجه، می توان گفت که رضایت ساکنان جدید 
و ساکنان قدیمی از وضعیت عرض و کیفیت پیاده روها بیشتر از حد متوسط بوده است، یعنی در نظرات ساکنان 
جدید حدود 3/86 و ساکنان قدیمی حدود 3/39 درصد است. از نظر امکان پیاده روي در محله، نظر ساکنان قدیمی 
با میانگین امتیاز 2/83، در وضعیت مناسب تري از نظر ساکنان جدید با میانگین امتیاز 2,57 است. درعین حال هر 

دو کمتر از حد متوسط 3 امتیاز قرار دارند و وضعیت مناسبی ندارند.

4-3-3- دسترسی مناسب به حمل ونقل عمومی و پارکینگ

نتایج حاصل از برداشت میداني برای دسترسی به حمل ونقل عمومی محله نشان می دهد که وضعیت دسترسی 
چندان مناسب نیست. در نزدیکی این محله هیچ ایستگاه مترویی وجود ندارد و نزدیک ترین ایستگاه در فاصلۀ 20 
دقیقه ای از محله قرار داد. همچنین، این محله دارای چند ایستگاه اتوبوس در لبه های محله و یک پایانۀ بزرگ 
اتوبوس است. این ایستگاه ها بخش اعظم حمل ونقل عمومی محله را به عهده دارند؛ ولی در داخل محله ایستگاهی 
دیده نمی شود که این ضعف زیادی برای شبکۀ حمل ونقل عمومی محسوب می شود. در مورد تاکسی نیز باید گفت 
که یک ایستگاه تاکسی در نزدیکی محله قرار دارد که در حال حاضر فعال نیست. بنابراین، می توان گفت، رضایت 
مردم محله از دسترسی به حمل ونقل عمومی ناشی از بهبود وضعیت آن قبل از اجرای طرح است؛ ولی تا وضعیت 
مطلوب فاصلۀ زیادی دارد. درزمینۀ امنیت ایستگاه ها باید گفت، پایانۀ اتوبوس در حاشیۀ محله به دلیل سطح وسیع و 
خالی بودن اطراف آن از کاربری های فعال شبانه در شب و حتی در روز امنیت چندان مناسبی ندارد. سایر ایستگاه ها 

چون در حاشیۀ خیابان اصلی واقع شده اند و در مسیر عبورومرور قرار دارند، اوضاع مناسب تری دارند.
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شکل 4-6. امنیت پایانه و ایستگاه هاشکل 4-5. ایستگاه اتوبوس واقع در خیابان اصلی

نقشۀ 4-1. ایستگاه های حمل ونقل عمومی و پارکینگ
منبع: پایان نامۀ نگارنده

در زمینۀ پارکینگ های عمومی باید گفت که هیچ گونه پارکینگ استاندارد ازجمله پارکینگ های روباز و طبقاتی 
در محله احداث نشده است؛ ولی در زمین های خالی که قابلیت پارک خودرو را داشته اند، مناسب سازی شده است 
و به پارکینگ اختصاص پیدا کرده اند. همچنین، باید گفت که به دلیل نامناسب بودن معابر فرعی محله وجود این 
پارکینگ ها بسیار ضروری است و این پارکینگ های فعلی بدون نگهبان و حصارهای امنیتی الزم برای محافظت از 
خودروهای ساکنان هستند. در مورد پارک حاشیه ای نیز می توان گفت، طبق برداشت میدانی در معابر اصلی به دلیل 
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نبود فضای مناسب وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده است و حتی پارک دوبله و پارک عمود بر محور سواره در این 
معابر دیده می شود که در مسیر تردد سواره نیز ایجاد اختالل می کند.

شکل4-8. پارکینگ های روبازشکل 4-7. پارک حاشیه ای

منبع: پایان نامۀ نگارنده

با توجه به موارد ذکرشده و پس از امتیازدهي به گزینه ها از طریق طیف لیکرت، میانگین امتیازات شاخص هاي 
معیار دسترسي به حمل ونقل عمومي و پارکینگ، باتوجه به نظر ساکنان قدیمی و جدید محله محاسبه شده است 
نتیجه گرفت  این شاخص ها، مي توان  مقایسۀ  از  نتایج حاصل  براساس  است.  داده شده  نشان  زیر  نمودار  در  که 
که وضعیت دسترسي به حمل ونقل عمومي در محله با میانگین امتیاز 4/29 از نظر ساکنان جدید و 3/91 از نظر 
ساکنان قدیم بسیار مناسب است. همچنین، امنیت و راحتي ایستگاه هاي حمل ونقل عمومي نیز در محله با میانگین 
امتیاز 3/22 و 4 از نظر ساکنان قدیم و جدید باالتر از حد متوسط بود و مناسب ارزیابی می شود. همچنین، در مورد 
شاخص های دسترسی به پارکینگ عمومی و پارک حاشیه ای می توان گفت، این دو شاخص از نظر ساکنان قدیم و 

جدید در وضعیت متوسط قرار دارند.

4-4- بررسي و تحلیل بعد کالبدی محلۀ خوب بخت

به منظور بررسي معیار امکانات و خدمات، با توجه به شناختي که در فصل قبل از محلۀ خوب بخت در این زمینه 
حاصل شد، شاخص هایي ازجمله دسترسی به خدمات تجاری، فرهنگی، ورزشی، دسترسی به فضای سبز، دسترسی 
به امکانات ارتباط داده و... تحلیل و بررسي خواهد شد. بدین منظور در این بخش به تحلیل و مقایسۀ نتایج حاصل از 
سؤاالت پرسش نامه هاي ساکنان محله در ارتباط با موارد ذکرشده اشاره مي شود. این معیارها در دو بخش معیارهای 

مرتبط با خدمات محله ای، امکانات عمومی و تنوع کاربری ها بررسی می شود.

4-4-1- دسترسی به خدمات و امکانات محله ای

به منظور بررسی معیار دسترسی به امکانات و خدمات در این بخش نظرات ساکنان قدیمی و جدید در مورد 
فرهنگی  و  ورزشی  تجاری،  درمانی،  آموزشی،  به خدمات  دسترسی  از  ساکنان  رضایت  میزان  نظیر  شاخص هایی 
تحلیل و بررسی می شود. به منظور تکمیل نتایج به دست آمده از نظرات ساکنان محلۀ خوب بخت و نیز تدقیق تحلیل 
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انجام شده، در این بخش از تحقیق مساحت تحت پوشش خدمات ذکرشده براساس شعاع دسترسي این خدمات 
بررسي مي شود. بدین ترتیب شعاع دسترسي مورد نیاز ساکنان محالت شهري برای کاربري هاي آموزشي شامل 
مهد کودک، دبستان، راهنمایي و دبیرستان به ترتیب برابر 300 متر، 400 متر، 800 متر و 120 متر درنظر گرفته شده 
است. شعاع دسترسي کاربري تجاري محلي از میانگین شعاع دسترسي واحدهاي تجاري خرید روزانه و خرید روزانه 
- هفتگي به دست آمده است که برابر 320 متر است. همچنین، شعاع دسترسي کاربري درماني در سطح محلي 
300 متر، کاربري درماني در سطح ناحیه اي 650 متر و شعاع دسترسي بیمارستان 1000 متر درنظر گرفته شده 
است. شعاع دسترسي کاربري ورزشي نیز از میانگین شعاع دسترسي مراکز ورزشي در سطح واحد همسایگي و مراکز 
ورزشي در سطح محله اي به دست آمده است که برابر 550 متر است. همچنین، شعاع دسترسي کاربري فرهنگي در 
سطح محله اي نیز 500 متر درنظر گرفته شده است. در مورد شعاع دسترسي پارک و فضاي سبز نیز مي توان گفت، 
براساس استاندارد حداقل قطعۀ تفکیکي بوستان کودک 650 مترمربع و حداقل قطعۀ تفکیکي بوستان محله اي 
1 هکتار است. بنابراین، با توجه به مساحت قطعات پارک و فضاي سبز محله هاي مورد مطالعه، شعاع دسترسي 
این کاربري 250 متر درنظر گرفته شده است. پس از تعیین شعاع دسترسي هریک از کاربري هاي خدماتي مورد 
نیاز ساکنان محالت شهری، مساحت تحت پوشش هریک از این خدمات به کل مساحت محله به کمک نرم افزار 
GIS محاسبه شد. مشاهده می شود که کاربري هاي آموزشي )دبیرستان( و تجاري و ورزشی )به صورت نسبی 100 

درصد( تمام سطح محله را پوشش داده و نیاز ساکنان آن ها را تأمین کرده اند. در مورد کاربري آموزشی )دبستان( نیز 
مشاهده مي شود که این کاربري به طور کامل محله را تحت پوشش خود قرار نداده و حدود 30 درصد پوشش دهی 
داشته است که بیانگر کمبود این نوع کاربري در این محله است. همچنین، کاربري فرهنگي نیز در محله توانسته 
است، تمام سطح محله را پوشش دهد و کاربری درمانی 24 درصد از مساحت محله را تحت پوشش قرار داده است. 
با توجه به موارد ذکرشده مي توان نتیجه گرفت که از نظر توزیع کاربري هاي خدماتي مورد نیاز ساکنان در سطح 

متوسطی قرار دارند. مساحت و درصد پوشش دهی کاربری ها در جدول زیر آمده است.

جدول 4-2. شعاع دسترسی به کاربری های خدماتی موجود در محلۀ خوب بخت

درصد پوشش محدودۀ تحت پوشش کاربری

70 درصد 790005 آموزشی )دبستان(

100 درصد 1123412 آموزشی )دبیرستان(

100 درصد 1123412 تجاری محلی

60 درصد 678689/4 درمانی )ناحیه ای(

30 درصد 337576/6 درمانی )محلی(

99 درصد 1114905/8 کاربری ورزشی

81 درصد 906521/9 کاربری فرهنگی
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نقشۀ 4-2. پوشش دهی کاربری آموزشی

نقشۀ 4-3. پوشش دهی کاربری ورزشی
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نقشۀ 4-4. پوشش دهی کاربری درمانی

4-4-2- دسترسی به امکانات عمومی

پس از تعیین شعاع دسترسي، نسبت مساحت تحت پوشش این کاربري به کل مساحت محله، به کمک نرم افزار 
GIS در هریک ازکاربری های محلۀ خوب بخت محاسبه شد که نتایج آن در جدول ارائه شده است. براساس این 

جدول مشاهده مي شود که در محلۀ خوب بخت، کاربري پارک و فضاي سبز حدود 63 درصد از مساحت محله را 
تحت پوشش قرار داده است که هم جواري پارک مبعث در جوار محلۀ خوب بخت باعث شده است تا ساکنان این 

محله به این کاربري دسترسي داشته باشند.

جدول 4-3. میزان پوشش دهی کاربری پارک

نسبت مساحت کاربری

%57 638619,7 پارک
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نقشۀ 4-5. پوشش دهی کاربری پارک

4-4-3- تنوع کاربری ها

با توجه به موارد ذکرشده و پس از امتیازدهی به گزینه ها از طریق طیف لیکرت، میانگین امتیازات شاخص تنوع 
کاربری ها در بین ساکنان قدیم )3/43( بیشتر از ساکنان جدید )3/26( دارای مطلوبیت است. همچنین، این شاخص 

انتقال داده زیر 4 امتیاز )کیفیت زیاد( و باالتر از حد متوسط )3 امتیاز ( ارزیابی شده  است.

4-5- بررسي و تحلیل بعد بصری و منظر محلۀ خوب بخت

از آنجایي که یکي از معیارهاي مهم در تعیین کیفیت محیط، معیار مطلوبیت زیبایي شناختي است که دربرگیرندۀ 
شاخص هایي ازجمله کیفیت نماها، وجود کریدورهاي بصري، فضاهاي سبز و پوشش گیاهي مناسب، عدم وجود 
آلودگي هاي بصري و مسائلي از این دست است، ازجمله مواردي که به  نظر مي رسد، مي توان به عنوان نکات مثبت 
در این محله به آن اشاره کرد، وجود پوشش گیاهي در برخي از معابر محله است. هرچند این پوشش گیاهی پراکنده 
و سازماندهی نشده است، به زیبایی محله کمک کرده است؛ همچنین، وجود پارک محلی نیز چشم اندازه مطلوبی 
را ایجاد کرده است. همان طور که قباًل به آن اشاره شد، ازجمله عواملي که در مسائل زیبایي شناختي به آن اشاره 
مي شود، کیفیت نماها در محله است. به طور کلي چهرۀ عمومي محلۀ خوب بخت را مي توان بافتي منظم و شطرنجي 
با ترکیبي از دانه بندي هاي درشت دانه و متوسط دانه با تعداد طبقات مختلف )کوتاه مرتبه و میان مرتبه( دانست که 
میزان تراکم ساختماني در آن به لحاظ تعداد طبقات در حال افزایش است. شبکۀ دسترسي ها نیز به تبعیت از بافت، 
شطرنجي است. همین امر باعث شده است تا بیشتر ساختمان ها در بافت نوساز محدودۀ مورد مطالعه نماهاي تقریبًا 
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هماهنگي داشته باشند. لذا، عوامل و آلودگي هاي بصري موجود در نمای ساختمان های محله که باعث کاستن از 
کیفیت منظر شده اند را به صورت زیر می توان عنوان کرد:

وجود ساختمان هاي فرسوده و نماسازي نشده- 

وجود ساختمان هاي در حال ساخت و نبود پوشش مناسب آن ها و ایجاد نماي نامناسب در معابر- 

وجود تابلوهاي تبلیغاتي ناهماهنگ و در رنگ و ابعاد متفاوت در جدارۀ معابر- 

نبود تناسب ارتفاع و مصالح ساختمان هاي هم جوار- 

شکل 4- 10. بدنه های جانبی نماسازي  نشدهشکل 4-9. وجود ساختمان هاي فرسوده

منبع: پایان نامۀ نگارنده

از دیگر مواردی که درزمینۀ منظر محله می توان به آن اشاره کرد، تمیزی محله است که در محلۀ خوب بخت 
می توان گفت، وضعیت نسبتًا مناسب و متوسطی دارد؛ البته باید اضافه کرد که امکانات جمع آوری زباله در سطح 
محله به اندازۀ کافی دیده نشد که این امر می تواند عامل اصلی برای کاهش تمیزی محله باشد. با توجه به موارد 
ذکرشده و پس از امتیازدهی به گزینه ها از طریق طیف لیکرت، میانگین امتیازات شاخص های معیار بصری ازجمله 
هماهنگی و تناسب نمای ساختمان ها، زیبایی فضاهای محله و بهداشت و تمیزی فضای محله، شاخص تمیزی 

فضای محله مطلوبیت بیشتری نسبت به شاخص های دیگر دارد.

4-6- بررسي و تحلیل بعد اجتماعی محلۀ خوب بخت

محله  هاي شهري  ساکنان  اجتماعي  روابط  تقویت  باعث  که  مکان هایي هستند  ازجمله  عمومي  باز  فضاهاي 
می شوند و به عنوان مکاني براي مالقات هاي اجتماعي، گردهمایي ها و گفت وگوهاي شهروندان محسوب مي شوند. 
همچنین، این فضاها به عنوان محلي براي گذران اوقات فراغت ساکنان درنظر گرفته شده  اند و در ایجاد تعلق خاطر 
براي ساکنان و به عنوان یک گره یا نشانۀ شهري مي تواند نقش مؤثري ایفا کند. پارک ها و فضاهاي سبز، میادین، 
نشان  محله  میداني  برداشت  از  نتایج حاصل  گرفت.  درنظر  عمومي  فضاهاي  به عنوان  مي توان  را  و...  پیاده راه ها 
می دهد که فضاهای کمی برای تجمع افراد به اصطالح پاتوق های محلی در فضاهای شهری محلۀ خوب بخت 
فضاها مساجد  این  ازجمله  فراهم می کنند.  را  امکان  این  که  در محله هستند  دیگری  ولی فضاهای  دارد؛  وجود 
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محله و امام زاده ملک خاتون هستند که به خوبی در زمان های گوناگون پذیرای اقشار مختلف اجتماعی هستند. از 
دیگر محل های تجمع مردم می توان به پنج شنبه بازار اشاره کرد که بسیار مورد استقبال اهالی محله است و موجب 

سرزندگی و افزایش تعامالت اجتماعی است.

نقشۀ 4-6. محل های جمع شدن اجتماعی

از دیگر اماکنی که برای جمع شدن و پاتوق استفاده می شود، قهوه خانه ها هستند که مناسب برای قشر خاصی 
از مردم اند و همچنین، وجود پارک نیز می تواند به عنوان یک فضای جمع شدن محسوب شود؛ ولی به دلیل شرایط 

نامناسب اجتماعی )وجود معتادان و خریدوفروش مواد مخدر( از حیز امنتفاع خارج است.

اماکن  و...،  دارالقرآن، خانۀ فرهنگ  مانند  اماکن فرهنگی  باید گفت، وجود  نیز  اوقات فراغت  درزمینۀ گذران 
در  سبز  پارک های  و  )شهربازی(  بازی  پارک های  و  ورزشی  اماکن  مساجد،  و  ملک خاتون  امام زاده  مانند  مذهبی 
اطراف محله می تواند امکانات مورد نیاز برای گذران فراغت را تا حدودی فراهم کند؛ ولی همچنان به نظر می آید، 
وجود مراکزی برای جمع شدن و پاتوق های محله ای برای اقشار گوناگون و پارک های کوچک در کوی و محله و 

زمین های بازی ایمن برای کودکان در محلۀ خوب بخت ضروری است.
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شکل 4-12. پنجشنبه بازارشکل 4-11. مسجد

شکل 4-13. محوطۀ جلوی امام زاده خاتون و حضور مردم و کودکان برای گذران اوقات فراغت
منبع: پایان نامۀ نگارنده

4-7- بررسي و تحلیل بعد اقتصادی محلۀ خوب بخت

به منظور بررسي بعد اقتصادی طرح نوسازی، با توجه به شناختي که در فصل قبل از محلۀ خوب بخت در این 
نوسازی،  ازجمله سرمایه گذاری های مردم محلی، تسهیالت  بررسي شاخص هایي  و  به تحلیل  زمینه حاصل شد، 
کاری  محیط های  وضعیت  بهبود  و  مردم  اقتصادی  وضع  بهبود  مالکیت،  حفظ  نوسازی،  برای  اولیه  منابع  تأمین 
پرداخته خواهد شد. بدین منظور در این بخش به تحلیل و مقایسه نتایج حاصل از سؤاالت پرسش نامه هاي ساکنان 

محله در ارتباط با موارد ذکرشده اشاره مي شود.

با توجه به موارد ذکرشده و پس از امتیازدهی به گزینه ها از طریق طیف لیکرت، میانگین امتیازات شاخص های 
بعد اقتصادی برای حفظ مالکیت سطح مطلوبیت بیشتری بین ساکنان قدیم )3/43( و جدید )3/57( دارد. پس از 
آن می توان به سرمایه گذاری و تأمین منابع اولیه اشاره کرد که در بین ساکنان جدید )3/29( بیشتر از ساکنان قدیم 
)2/43 و 2/48( دارای مطلوبیت است. همچنین، تسهیالت نوسازی بهبود وضع اقتصادی و بهبود شرایط محیط کار 
کم ترین مطلبویت را در میان ساکنان جدید و قدیم )در حدود 2( دارد. لذا، این شاخص ها زیر 4 امتیاز هستند و در 

سطح مطلوبیت متوسط روبه کم ارزیابی شده اند.
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4-8- بررسي و تحلیل بعد ایمنی و امنیت محلۀ خوب بخت

تأمین امنیت و درنتیجۀ آن احساس امنیت، باعث اعتماد به نفس شهروندان می شود و نتیجتًا به مثابۀ سرمایۀ 
انسانی می تواند در توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش بایستۀ خود را ایفا کند. به منظور بررسی معیار وجود 
امنیت و ایمنی در این بخش شاخص هایی ازجمله میزان روشنایی معابر در شب، میزان رضایت ساکنان از عدم 
امنیت پارک ها و فضاهای  امنیت تردد زنان و کودکان در شب و میزان  از  بزهکاری و مزاحمت، میزان رضایت 
عمومی و همچنین، میزان رضایت از ایمنی تردد عابرین پیاده در معابر تحلیل و بررسی خواهد شد. اهمیت وجود 
روشنایي در سطوح شهر به دلیل افزایش ایمني در سطح خیابان ها به ویژه در مراکز پر رفت وآمد، راهنمایي جهت ها 
در تقاطع ها و معابر شهري تشخیص هویت و موقعیت محل است. همچنین، توزیع نامناسب سیستم روشنایي و 
تاریک بودن محیط شهري، شرایط را براي وقوع جرم و بزه فراهم مي کند. در این میان نقش کاربري هایي که بعد از 
تاریک شدن هوا تا پاسي از شب به فعالیت خود ادامه مي دهند، در تأمین امنیت محیط درخور توجه است. همان طور 
که اشاره شد، چنین کاربري  هایي از مرگ شبانۀ فضا جلوگیري و محیطي امن و سرزنده ایجاد مي کنند. نتایج بخش 

قبل نشان داد که در محلۀ خوب بخت نورپردازی معابر اصلی و فرعی وضعیت نسبتًا خوبی دارد.

شکل 4-15. حضور کاربری های شبانه و روشنایی خیابان اصلیشکل 4-14. نورپردازی معابر در خیابان های فرعی

منبع: پایان نامۀ نگارنده

از موارد دیگری که می توان درزمینۀ امنیت بررسی کرد، وجود فضاهای خلوت و بی دفاع است. در محدودۀ محلۀ 
خوب بخت شاهد فضاهای رهاشدۀ زیادی هستیم که بعضًا برای پارک خودرو یا بازی کودکان استفاده می شوند؛ این 
فضاها در شب جزء فضاهای خطرناک محسوب می شوند. همچنین، پارک مبعث به دلیل حضور معتادان و شهرت 
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به محل خریدوفروش مواد مخدر، برای زنان و کودکان محل مناسبی نیست. با توجه به موارد ذکرشده میانگین 
این دو شاخص در وضعیت  پیاده و خلوت و خطرزا،  افراد  ایمنی نظیر تردد  امنیت و  امتیازات شاخص های معیار 

هشداردهنده و بسیار نامناسبی قرار دارند. این دو شاخص زیر 2 امتیاز )کم و خیلی کم( ارزیابی شده اند.

4-9- جمع بندی

شاخص های کیفیت زندگی در محلۀ نوسازی شدۀ خوب بخت با استفاده از ابزار پرسش نامه و برداشت های میدانی 
تحلیل شد. نتایج به دست آمده چنین نشان می دهد که رضایت ساکنان از وضعیت ترافیک محله مناسب است، چرا که 
میانگین امتیازات این شاخص ها در هر دو طیف از حد متوسط باالتر است. همچنین، براساس این نمودار دسترسی به 
سایر نقاط شهر از نظر ساکنان باسابقۀ محله مناسب تر از نظر ساکنان جدید محله است. از نظر امکان پیاده روي در 
محله از نظر ساکنان قدیمی وضعیت مناسب تري نسبت به نظر ساکنان جدید است. درعین حال هر دو کمتر از حد 
متوسط قرار دارند و وضعیت مناسبی ندارند. همچنین، براساس میانگین امتیازات مي توان نتیجه گرفت که امکانات 
دسترسي براي گروه هاي داراي مشکالت حرکتي در وضعیت مناسبي قرار ندارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 
که وضعیت دسترسي به حمل ونقل عمومي در محله از نظر ساکنان بسیار مناسب است. همچنین، امنیت و راحتي 
ایستگاه هاي حمل ونقل عمومي نیز در محله باالتر از حد متوسط و مناسب ارزیابی می شود. نتایج به دست آمده نشان 
می دهد، خدمات فرهنگی سطح مطلوبیت بیشتری بین ساکنان قدیم و جدید دارد. پس از آن می توان به خدمات 
آموزشی اشاره کرد که در بین ساکنان جدید بیشتر از ساکنان قدیم دارای مطلوبیت است. خدمات درمانی کم ترین 
مطلبویت را دارد و پس از آن می توان به خدمات ورزشی اشاره کرد. همچنین، این شاخص ها زیر 4 امتیاز هستند 
و در سطح متوسط ارزیابی شده اند. شاخص تمیزی فضای محله مطلوبیت بیشتری نسبت به شاخص های دیگر در 
زیبایی  شناختی دارد. پس از آن می توان به زیبایی فضاهای محله اشاره کرد که کم ترین امتیاز را بین ساکنان دارد. 
همچنین، نتایج به دست آمده نشان می دهد، حفظ مالکیت از سطح مطلوبیت بیشتری بین ساکنان قدیم و جدید دارد. 
همان طور که در نمودار نشان داده شد، تسهیالت نوسازی بهبود وضع اقتصادی و بهبود شرایط محیط کار کم ترین 
مطلبویت را در میان ساکنان )در حدود 2( دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، معیار امنیت و ایمنی نظیر تردد 
افراد پیاده و خلوت و خطرزا، در وضعیت هشداردهنده و بسیار نامناسبی قرار دارند؛ این دو شاخص زیر 2 امتیاز )کم 

و خیلی کم( ارزیابی شده اند.
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فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائۀ راهکارها در راستای ارتقای کیفیت زندگی

5-1- مقدمه

این گزارش مبنی بر آن بود تا به بررسي میزان موفقیت طرح های نوسازی در راستای ارتقای کیفیت زندگی 
بپردازد.  نوسازی  اجرای طرح  از  اقتصادی در محدودۀ محلۀ خوب بخت پس  اجتماعي،  کالبدي،  ابعاد مختلف  در 
بنابراین، به کمک روش تحلیل ضرایب، اهمیت هریک از ابعاد و معیارهاي کیفیت زندگی تعیین شد و در انتها 
بخش  در  شد.  خواهد  تحلیل  و  محاسبه  خوب بخت  محلۀ  در  زندگی  کیفیت  نهایي  امتیاز  سلسله مراتبي   )AHP(
بعد، پس از بررسي و جمع بندي یافته هاي تحقیق با توجه به پایین بودن امتیاز کیفیت زندگی در محلۀ خوب بخت 
براساس تحلیل هاي انجام شده راهکارهاي برنامه ریزي در راستاي ارتقای کیفیت زندگی در این محله ارائۀ مي شود. 
درنهایت، به عنوان جمع بندي و نتیجه گیري، یافته هاي قابل تعمیم پژوهش ارائه خواهد شد. پس از تحلیل و سنجش 
شاخص هاي کیفیت زندگی به منظور به دست آوردن امتیاز نهایي هریک از ابعاد و معیارها و ارزیابي و مقایسۀ کیفیت 
محیط مسکوني در ضرایب اهمیت مؤلفه ها و معیارها محاسبه محلۀ مذکور، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي 
)AHP( ضرایب اهمیت مؤلفه ها و معیارها محاسبه شده است. در این راستا از ابزار پرسش نامه و جمع بندي نظرات 
از  حاصل  نتایج  زیر  نمودارهاي  در  شد.  استفاده  شهرسازي  رشتۀ  اساتید  و  صاحب نظران  از  نفر  ده  کارشناسي 
به کارگیري روش تحلیل سلسله مراتبي نشان داده شده است و ضرایب اهمیت هریک از ابعاد و مؤلفه هاي کیفیت 
آن ها مشاهده  از  براي هریک  به دست آمده  ناسازگاري  به ضریب  توجه  با  زندگی مشخص شده است. همچنین، 
مي شود که این ضریب کوچک تر یا مساوي با 1 است که نشان دهندۀ سازگاري در قضاوت هاي انجام شده است. 
بنابراین، به دلیل محدودیت هاي تحقیق، ضرایب اهمیت شاخص ها در این پژوهش یکسان درنظر گرفته شده است. 
درنهایت، از حاصل ضرب ضرایب اهمیت مؤلفه ها، معیارها و امتیاز هر شاخص، امتیاز نهایي هریک از ابعاد و معیارها 

به دست آمده و نتایج آن در جدول ارائه شده است.

شکل 5-1. ضریب اهمیت ابعاد کیفیت زندگی
منبع: پایان نامۀ نگارنده

شکل 5-2. ضریب اهمیت معیارهای ارتباطی
منبع: پایان نامۀ نگارنده
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شکل 5-3. ضریب اهمیت معیارهای فعالیتی
منبع: پایان نامۀ نگارنده

شکل 5-4. ضریب اهمیت معیارهای زیبایی شناسی
منبع: پایان نامۀ نگارنده

شکل 5-5. ضریب اهمیت معیارهای اجتماعی
منبع: پایان نامۀ نگارنده

شکل 5-6. ضریب اهمیت معیارهای اقتصادی
منبع: پایان نامۀ نگارنده

شکل 5-7. ضریب اهمیت معیارهای امنیت و ایمنی
منبع: پایان نامۀ نگارنده
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ص هاي کیفیت محیط زندگی در محلۀ خوب بخت

جدول 5-1. مقایسۀ امتیاز نهایي ابعاد، معیارها و شاخ

امتیاز نهایی
ب 

امتیاز با ضری
معیارها

ب 
امتیاز با ضری
ص

شاخ
امتیازها

ت
ب اهمی

ضری
ص ها

شاخ
ت

ب اهمی
ضری

معیارها
ت

ب اهمی
ضری

ت زندگی
ابعاد کیفی

2/74

3/51

3/77

3/65
0/168

ک
میزان رضایت از وضعیت ترافی

0/297
سواره

0/16
ارتباطی

4/17
0/387

میزان رضایت از وضعیت دسترسی به نقاط شهر

3/48
0/443

ض معابر
میزان رضایت از وضعیت عر

2/82

3/39
0/121

فضاهای نشست و تجمع

0/163
پیاده

2/83
0/575

ض و ایمنی پیاده روها
وضعیت عر

2/57
0/304

سهولت استفادۀ گروه های دارای مشکالت حرکتی

3/57

3/91
0/547

دسترسی به حمل ونقل عمومی

0/54
حمل ونقل عمومی

3/22
0/19

امنیت ایستگاه های حمل ونقل عمومی

3/11
0/263

ک حاشیه ای
گ های عمومی و پار

دسترسی به پارکین

2/96

2/58

3/04
0/169

ش
آموز

0/289
کاربری خدماتی

0/252
فعالیت ها

1/87
0/429

خدمات درمانی

2/61
0/086

ورزشی

3/22
0/221

تجاری

3/48
0/094

فرهنگی

2/97
2/65

0/75
فضای سبز

0/331
امکانات عمومی

3/91
0/25

امکانات انتقال داده

3/26
3/26

1
تنوع کاربری ها

0/379
تنوع کاربری ها
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امتیاز نهایی

ب 
امتیاز با ضری
معیارها

ب 
امتیاز با ضری
ص

شاخ
امتیازها

ت
ب اهمی

ضری
ص ها

شاخ
ت

ب اهمی
ضری

معیارها
ت

ب اهمی
ضری

ت زندگی
ابعاد کیفی

2/74

2/80
2/80

2/57
0/157

هماهنگی و تناسب نمای ساختمان ها

1
زیبایی شناسی

0/061
زیبایی شناسی

2/78
0/249

زیبایی فضاهای محله

2/87
0/594

تمیزی فضاهای محله

3/21
3/21

3/83
0/311

دسترسی به فضاهای عمومی

1
تعامالت و 
فعالیت های 

اجتماعی
0/16

اجتماعی
3/30

0/493
گذران اوقات فراغت

2/00
0/196

مشارکت اجتماعی

2/61

2/79

2/43
0/12

سرمایه گذاری های مردم محلی

0/667
شرایط نوسازی

0/115
اقتصادی

2/17
0/271

تسهیالت نوسازی

2/48
0/191

تأمین منابع اولیه برای نوسازی

3/43
0/418

حفظ مالکیت

2/24
2/35

0/5
بهبود وضع اقتصادی مردم

0/333
وضعیت اقتصادی 

مردم
2/13

0/5
بهبود وضعیت محیط های کاری

1/77
1/77

1/83
0/667

امنیت تردد افراد پیاده
1

امنیت مردم
0/252

امنیت
1/65

0/333
مکان های خلوت و خطرزا
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پس از ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در محلۀ خوب بخت و ارائۀ نتایج آن در جدول باال، به منظور بررسی 
تطبیقی و سنجش دقیق تر وضعیت معیارهای پژوهش در محلۀ مذکور، در نمودار زیر مقایسۀ میانگین امتیازات ابعاد 
ارتباطی، فعالیت ها، زیبایی شناسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت انجام شده و نتایج حاصل نشان داده شده است. 
همان طور که در نمودار مشخص است، وضعیت اجتماعی و وضعیت ارتباطی در محلۀ خوب بخت شرایط بهتری 
دارد و دارای امتیاز باالی متوسط )3/51 و 3/21( است و امنیت در شرایط نامطلوب تری نسبت به سایر ابعاد کیفیت 
زندگی است و دارای امتیاز 1/77 است. همان طور که در نمودار نشان داده می شود، بیشتر امتیازات زیر حد متوسط 

و همین طور میانگین امتیازات در کل ابعاد 2/74 است.

نمودار 5-1. امتیاز نهایی ابعاد کیفیت زندگی
منبع: نگارنده

5-2- یافته ها

ابعاد و معیارهای کیفیت محیط مسکونی در  از  امتیاز نهایی به دست آمده برای هریک  از مشخص شدن  پس 
محله، در این بخش از تحقیق به منظور تبیین یافته های پژوهش، نتایج به دست آمده از تحلیل های انجام شده در مورد 

ابعاد کیفیت زندگی در محله و ابعاد و معیارهای آن در محله بررسی خواهد شد.

- بعد ارتباطی

اولین معیار در بررسی بعد ارتباطی معیار دسترسی سواره است که شامل شاخص هایی ازجمله میزان رضایت - 
از ترافیک محله، رضایت از دسترسی به سایر نقاط شهر و رضایت از مناسب بودن عرض خیابان های محله 

است. این معیار در محلۀ خوب بخت دارای امتیاز 3/77 است که در وضعیت باالتر از متوسط قرار دارد.

در مورد معیار دسترسی مناسب پیاده با شاخص هایی ازجمله درک ساکنان از میزان مناسب بودن پیاده روها و - 
امکان پیاده روی در محله و همچنین، میزان توجه به امکانات دسترسی گروه های دارای مشکالت حرکتی 
در معابر پیاده از دیدگاه ساکنان، می توان نتیجه گرفت که این معیار در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ چراکه 
ارائۀ راهکارهایي برای  امتیاز نهایی این معیار 2/82 و زیر حد متوسط است. این معیار به برنامه ریزي و 

ارتقای آن نیاز دارد.

ارتباطی است که شامل شاخص هایی -  از دیگر معیارهای بعد  دسترسی به حمل ونقل عمومی و پارکینگ 
ازجمله دسترسی به حمل ونقل عمومی، رضایت ساکنان از امنیت و راحتي ایستگاه هاي آن، میزان رضایت 
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ساکنان از دسترسي به پارکینگ هاي عمومي در محله و همچنین، میزان رضایت ساکنان از جاي پارک 
ماشین در محل سکونت است. نتایج به دست آمده نشان مي دهد که این معیار در محلۀ خوب بخت با امتیاز 

3/57 است که باالتر از حد متوسط قرار دارد.

نمودار 5-2. امتیاز نهایی معیار ارتباطی
منبع: نگارنده

- بعد فعالیتی

اولین معیار در بررسي بعد فعالیتی کیفیت زندگی معیار دسترسي به خدمات است که شامل شاخص هایي - 
ازجمله میزان رضایت ساکنان از دسترسي به خدمات آموزشي، درماني، تجاري، ورزشي و فرهنگي مي شود. 
نتایج بررسي ها نشان مي دهد که این معیار در محلۀ خوب بخت در شرایط مناسبی نیست؛ می توان گفت که 

به برنامه ریزی نیاز دارد.

دیگر معیار این بعد دسترسی به امکانات عمومی ازجمله فضای سبز و انتقال داده است که این معیار در - 
شرایط مناسبی تری و در مرز حد متوسط قرار گرفته است. با این وجود می توان گفت که به برنامه ریزی 

بیشتری نیاز دارد.

معیار دیگر در این بعد تنوع کاربری های محدوده است که در این مورد می توان گفت این معیار دارای امتیاز - 
3,26 است که در باالتر از حد متوسط قرار دارد.

نمودار 5-3. امتیاز نهایی معیار فعالیت
منبع: نگارنده
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- بعد زیبایی شناختی

در بررسي بعد زیبایی شناختی کیفیت زندگی، معیار مطلوبیت زیبایي شناختي است که شامل شاخص هاي درک 
ساکنان از میزان هماهنگي نماها در خیابان هاي اصلي محله و همچنین، میزان رضایت ساکنان از زیبایي سیما و 
فضاهاي محله است. نتایج بررسي ها نشان مي دهد که این معیار در محلۀ خوب بخت با امتیاز نهایي 2,80 شرایط 
مناسبی ندارد. با توجه به قرارگیري امتیاز در زیر حد متوسط 3، این محله درخصوص این معیار نیازمند توجه و 

برنامه ریزي است.

- بعد اجتماعی

در بررسي بعد زیبایی اجتماعی کیفیت زندگی، معیار تعامالت و فعالیت های اجتماعی است که شامل شاخص هاي 
دسترسی به فضاهای عمومی در محله و همچنین، میزان رضایت ساکنان از وجود فضاهایی برای گذران اوقات 
فراغت در محله و میزان مشارکت اجتماعی ساکنان محلۀ خوب بخت است. نتایج بررسي ها نشان مي دهد که این 
معیار در محلۀ خوب بخت با امتیاز نهایي 2/80 شرایط مناسبی ندارد. با توجه به قرارگیري امتیاز در زیر حد متوسط 

3 این محله در خصوص این معیار نیازمند توجه و برنامه ریزي است.

- بعد اقتصادی

اولین معیار در بررسي بعد اقتصادی کیفیت زندگی، معیار وجود شرایط و امکانات مطلوب برای نوسازی با - 
شاخص هایي ازجمله وجود سرمایه گذاری های غیربومی، وجود تسهیالت مناسب برای ایجاد شرایط به  منظور 
نوسازی، میزان مشارکت سرمایه های ساکنان بومی در امر نوسازی و میزان حفظ مالکیت ساکنان است. 
براساس مطالعات انجام شده مي توان نتیجه گرفت که این معیار در محلۀ خوب بخت با امتیاز نهایي 2/79 در 
شرایط مطلوبی قرار ندارد و این محله نیازمند برنامه ریزي درخصوص معیار ذکرشده و شاخص هاي آن است.

معیار دیگر در بررسي بعد اقتصادی کیفیت زندگی، معیار وجود شرایط مطلوب اقتصادی برای ساکنان با - 
شاخص هایي ازجمله بهبود شرایط اقتصادی مردم و بهبود شرایط محیط کار است. مي توان نتیجه گرفت 
که این معیار در محلۀ خوب بخت با امتیاز نهایي 2/24 در شرایط مطلوبی قرار ندارد و این محله نیازمند 

برنامه ریزي در این خصوص است.

- بعد امنیت

در بررسي بعد امنیت کیفیت زندگی، معیار وجود امنیت و ایمني ساکنان با شاخص هایي ازجمله میزان وجود 
مطالعات  براساس  است.  محله  معابر  در  در شب  پیاده  عابران  امنیت  از  ساکنان  رضایت  میزان  خطرزا،  فضاهای 
انجام شده مي توان نتیجه گرفت که این معیار در محلۀ خوب بخت با امتیاز نهایي 1/77، در وضعیت بحرانی قرار 
دارد. بنابراین، محله نیازمند برنامه ریزي درخصوص معیار ذکرشده و شاخص هاي آن است. با توجه به کمبودها و 
نارسایی ها و محدودیت های این طرح و همچنین، امکانات بهبودهای حاصل شده در طرح منظر محلۀ خوب بخت 
می توان 4 اصل را که ذیاًل اشاره می شود، ارزیابی و به آن ها عمل کرد. درواقع، این اصول می توانند نقطۀ ثقل 

موفقیت برنامه ها و فرآیند نوسازی بافت های فرسوده قلمداد شوند.
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مردم محوری:

محسوب  نوسازی  اقدامات  اصلی  ذی نفعان  درحقیقت  فرسوده،  بافت های  ساکنان  که  بپذیریم  باید  ابتدا،  در 
اجتماعی،  این ساکنان کاهش معضالت  به تبع آن، خواهیم پذیرفت که تحقق منافع  این صورت و  می شوند. در 
به محیط  زیبایی  و  آسایش  آرامش،  بازگرداندن  نیز  و  آنان  ناظربودن  و  فعلی  روحیۀ  تقویت  و خدماتی،  فرهنگی 
بافت های فرسوده را به دنبال دارد. عالوه بر این، یکی از راهکارهای اجرای عدالت اجتماعی می تواند از طریق توزیع 
عادالنۀ منافع نوسازی میان مردم محلی و ساکنان این مناطق انجام شود. همچنین، پرهیز از نگرش درآمدزایی 
به نوسازی و بازگرداندن سود و عواید آن به نوسازی محیط زندگی و تأمین نیازهای اساسی ساکنان باید توجه و 

جهت گیری های بعدی در آن سمت انجام شود.

همه جانبه نگری:

همان گونه که نوسازی امری پیچیده است، ابعاد و عناصر گوناگونی در آن بر یکدیگر تأثیرگذارند. نگرش به 
همۀ جوانب و دیدن تمام ابعاد در سطوح متفاوت کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عملکردی، زیست محیطی، 
حقوقی و مدیریتی، درک این پیچیدگی را آسان کرده است و حل آن را ممکن می کند. به این ترتیب، همه جانبه نگری 
به مفهوم بازتعریف مأموریت نوسازی کالبدی به نوسازی همه جانبۀ زندگی مردم باید توجه شود و مدنظر قرار گیرد.

جامع نگری:

بدین معنی که »نوسازی« با اندیشۀ نوین در سطوح فوری، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت که جامع نگر و 
چندالیه است. توجه به نیازهای گوناگون در زمان های متفاوت، باید برنامه ریزی تأمین نیازهای فوری و افق های 

کوتاه مدت تا بلندمدت را در برنامۀ کار خود قرار دهد.

مشارکت برانگیزی:

ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت همۀ بخش ها و تشویق به ایفای نقش مؤثر در ادامۀ فرآیند نوسازی 
بافت تا اجرای همه جانبۀ بخش های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و... کیفیت زندگی در روند نوسازی بافت فرسوده.

5-3- امکانات و محدودیت های طرح منظر محلۀ خوب بخت

در این بخش با توجه به تحلیل های انجام شده و نتایج حاصل از پرسش نامه ها و برداشت های میدانی امکانات و 
محدودیت هایی ارائه می شود که در اجرای طرح نوسازی منظر محلۀ خوب بخت ایجاد شده یا باقی مانده اند.
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جدول 5-2. امکانات و محدودیت های طرح حاصل از نتایج

محدودیت های طرحامکانات طرح

وجود قدمت باالی سکونت در محله- 
تمایل خانوارها برای بهسازی مسکن- 
وجود زمینه های مشارکت در مردم- 
وجود الیه های آشکار و پنهان خاطرۀ شهروندی در بافت- 
پایین بودن اجاره بها و قیمت مسکن- 
توانمندی بیشتر ساکنان پیشین- 
مالکیت خصوصی امالک- 
وجود شورای محلی- 
عزم شهرداری و سازمان عمران و بهسازی برای مشارکت- 
آسانی مداخله در بافت )ساختمان های یک و دوطبقه(- 
تأمین برخی از کاربری های خدماتی مانند مراکز بهداشتی و درمانی - 

و... در محالت مجاور
تسهیل دسترسی های سواره در پیرامون محدوده- 
تسهیل دسترسی ها به ایستگاه های حمل ونقل عمومی در پیرامون - 

محدوده
امکان استفاده از فضاهای تخریبی برای ساخت پارکینگ- 
وجود ساکنان قدیمی عالقمند به بافت در محله- 
پتانسیل ارزش افزودۀ زمین و امالک- 
باالبودن توان اقتصادی برخی مالکان- 
هم خوانی در موضوعات فرهنگی در بین ساکنان بافت- 
مشارکت مردم در ادارۀ محله- 

عدم بازسازی و ساماندهی فضایی به صورت کامل- 
عدم ایجاد فضاهای شهری با هویت- 
بهبودنیافتن وضعیت محیط های کار مناسب- 
کمبود و نبود تنوع عملکردهای شهری- 
وجود کاربری های ناسازگار- 
کمبود و نبود فضای سبز و فقدان فضای باز عمومی- 
کمبود کاربری های خدماتی محله ازجمله کاربری آموزشی، بهداشتی - 

- درمانی و...
غیراستانداردبودن مصالح در اغلب ساختمان- 
مقاوم نبودن ابنیه در مقابل سوانح طبیعی- 
فقدان ورودی های شاخص- 
نداشتن الگوی ساخت وساز مناسب- 
عرض کم کوچه ها و معابر- 
نبود پارکینگ عمومی در محله- 
کیفّیت پایین سیمای بصری- 
وجود فضاها و مکان های ناامن- 
گرایش افراد قدیمی به سکونت در خارج از محله- 
اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی- 
درآمد اندک اکثریت ساکنان- 
کسب درآمد از مشاغل کاذب- 
ضعف اقدامات عمرانی شهرداری- 
رکود زندگی شهری در شب به دلیل نبود کاربری های مناسب زندگی - 

شبانه
سکونت اقشار کم درآمد و فرودست در محله- 
اجرانشدن فضاهای عمومی پیش بینی شده در طرح و کمبود فضاهای - 

باز مناسب
وجود مراکز خریدوفروش و استفادۀ مواد مخدر در محله- 
تمایل نداشتن به سرمایه گذاری در بافت های فرسوده- 
عدم امکان جلب مشارکت مردمی و افراد با توان اقتصادی- 
فقدان راهکارهای تشویقی- 
ضعف اختیارات مدیریت محلی- 

5-4- ارائۀ راهکارهاي برنامه ریزي در راستاي ارتقای کیفیت محیط مسکوني

همان طور که گفته شد، براساس نتایج تحقیق امتیاز نهایي کیفیت زندگی در محلۀ خوب بخت برابر 2/74 است. 
این امتیاز که براساس طیف لیکرت، زیر حد متوسط )3 امتیاز( قرار گرفته است، نشانگر سطح نامناسب رضایت مندي 
ساکنان از کیفیت زندگی این محله است. در این راستا با توجه به هدف اصلي گزارش مبني بر ارتقا و بهبود کیفیت 
زندگی در محالت شهري به تدوین راهبردها و سیاست هایي برای رفع مشکالت و ارتقای کیفیت زندگی در این 
محله پرداخته مي شود. همان طور که قباًل به آن اشاره شد، ارتقای کیفیت زندگی در گرو بهبود سطح کیفیت معیارها 
و شاخص هاي سازندۀ آن است. بر این اساس، در جدول زیر راهکارها و برنامه هاي اجرایي براي تحقق سیاست هاي 

تعیین شده، براساس اولویت، ارائه شده است.
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جدول 5-3. راهبردها، سیاست ها و راهکارهاي برنامه ریزي محلۀ خوب بخت در راستاي ارتقای کیفیت محیط مسکوني

راهکار
ت

سیاس
راهبرد

مکان یابي و توزیع مناسب پایه هاي روشنایي در معابر محله به منظور تأمین امنیت ساکنان

ش ایمني ساکنان محله
بهبود امنیت و افزای

ارتقای
ویژگي هاي امنیتی

ایجاد خطوط عابر پیاده و نورپردازي مناسب تقاطع ها و معابر پرتردد به منظور حفظ ایمني عابران پیاده

شناسایي و ساماندهي فضاهاي دور از دید و بي دفاع در محدوده

ک ها و فضاهاي عمومي به منظور تأمین امنیت چنین فضاهایي
نورپردازي مناسب پار

س امنیت به ساکنان و استفاده کنندگان از فضا
ش هاي مختلف محله برای القاي ح

ک هاي نظارتي در بخ
ایجاد کیوس

ایجاد تسهیالت تشویقی برای ادامۀ فرآیند نوسازی بافت های باقی مانده
بهبود شرایط و سازوکار اعطای تسهیالت 

نوسازی به ساکنان

ارتقای
ویژگي هاي اقتصادی

توجه به حفظ مالکیت ساکنان قدیمی

سهیم کردن ساکنان در مزایای حاصل از نوسازی بافت

توجه به نوسازی فضاهای کار و فعالیت
ارتقای شرایط اقتصادی و

کاری ساکنان
استقرار فعالیت های مدرن و با کیفیت در محله

ش دهندۀ کیفیت محیط
انتقال فعالیت های ناسازگار و کاه

تدوین ضوابطي به منظور ایجاد هماهنگي در نماي ساختمان هاي جدید با ساختمان هاي قدیمي

حفظ و ارتقای ویژگي هاي منظر و سیماي 
محله

ارتقای
ویژگي هاي زیبایی شناختی

گ
ازبین بردن اغتشاشات بصري موجود در نماي محله نظیر تابلوهاي تبلیغاتي ناهماهن

ش مناسب براي ساختمان هاي درحال ساخت برای ارتقای کیفیت منظر
ایجاد پوش

ش گیاهي در معابر محله به منظور زیباسازي منظر محله
ش و بهبود پوش

افزای
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راهکار

ت
سیاس

راهبرد

ک در معابر محله
ک آرام سازي ترافی

ش آلودگي صوتي و آلودگي هوا ناشي از تردد وسایل نقلیه به کم
کاه

ارتقای سطح بهداشت محیط و بهبود خدمات 
شهری

ارتقای
ویژگي هاي زیبایی شناختی

ش گیاهي مناسب در اطراف بزرگراه امام علی)ع(
استفاده از جداره هاي عایق صوتي و پوش

ش گیاهي در معابر محله به منظور تلطیف هوا و همچنین، جلوگیري از آلودگي صوتي
ش پوش

افزای

مکان یابي و استقرار تعداد کافي و مناسب سطل هاي زباله در معابر محله

ش مناسب براي جوي هاي روباز در معابر مختلف محله
ایجاد پوش

ش گیاهي در پیاده رو ها و معابر محله
تقویت پوش

تقویت عناصر طبیعی و بهبود شرایط 
زیست محیطی

ایجاد کاربري هاي مورد نیاز ساکنان نظیر کاربري هاي فرهنگي و ورزشي با استفاده از زمین هاي بایر و رهاشده
بهبود دسترسي ساکنان محالت به خدمات 

شهري

ارتقای ویژگي هاي فعالیتی

مکان یابي و توزیع مناسب کاربري هاي خدماتي مورد نیاز ساکنان محله

ک و فضاي سبز در محله
استفاده از زمین هاي بایر و رهاشده به منظور ایجاد پار

ش دسترسي ساکنان محله به 
بهبود و افزای

ک و فضاهاي 
امکانات عمومی ازجمله پار

سبز و زیرساخت های انتقال داده
ک ها و فضاهاي سبز به منظور دسترسي هرچه بهتر ساکنان محله به چنین فضاهایي

مکان یابي مناسب پار

ایجاد کاربري هاي متنوع در نقاط مختلف محله
ایجاد کاربری های متنوع و دارای سطوح 

کیفی مختلف در سطح محله
استفاده از کاربري هاي فعال در ساعات مختلف شبانه روز

استفاده از فضاهاي بایر و بالاستفاده به منظور ایجاد فضاهاي عمومي براي تقویت روابط اجتماعي ساکنان محله
تقویت روابط اجتماعي ساکنان محله

ارتقای ویژگي هاي 
اجتماعی

ایجاد مراکز محلي و تقویت آن ها از طریق برگزاري نمایشگاه ها و بازارچه هاي فصلي در فضاهاي باز و عمومي محله

ش استفاده ساکنان از آن ها
تجهیز و ایجاد امکانات مناسب در فضاهاي عمومي موجود )نظیر مبلمان شهري مناسب، نورپردازي و...( برای افزای

تقویت سرزندگي در محله
ایجاد فضاها و کاربري هایي به منظور گذران اوقات فراغت ساکنان محله

س تعلق در آن ها
ش ح

دخیل کردن ساکنان در حل مشکالت محله و تهیه و اجراي طرح ها با استفاده از نظرات ساکنان و درنتیجه، افزای
ارتقای مشارکت اجتماعی
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راهکار

ت
سیاس

راهبرد

ک در داخل محله به منظور تأمین امنیت عابران پیاده
آرام سازي ترافی

ساماندهي و اصالح دسترسي سواره به بافت 
محله

ارتقای ویژگي هاي 
ارتباطی

ک
ک اتومبیل ها در حاشیه معابر پرتردد و جلوگیري از ایجاد ترافی

تدوین ضوابطي براي جلوگیري از پار

ش حجم تردد وسایل نقلیه در معابر محله
وضع ضوابط و مقرراتي به منظور کاه

ک روان وسایل نقلیه در محدوده
ک به ترافی

ک سواره و پیاده برای حفظ ایمني عابران پیاده و کم
ک ترافی

تفکی

ض و بهسازي پیاده روها متناسب با حجم تردد عابران پیاده
تعری

ش کیفیت دسترسي عابران پیاده
بهبود و افزای

ایجاد شبکه پیوسته و منسجم پیاده و دوچرخه میان عناصر اصلي محدوده

حذف موانع و ایجاد تسهیالت و امکانات متناسب با نیازهاي گروه هاي داراي مشکالت حرکتي نظیر معلوالن، سالمندان و... در معابر پیاده

ایجاد سطح شیبدار در کنار معابر پلکاني به منظور گذر آسان تر عابران پیاده

ش بیني خطوط تاکسیراني در معابر داخل محله
تقویت شبکۀ حمل ونقل عمومي و همچنین، پی

تقویت شبکه حمل ونقل عمومي و 
گ هاي عمومي

پارکین
گ عمومي براي کاربري هاي فرامحلي

استفاده از زمین هاي بایر و رهاشده براي ایجاد پارکین
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5-5- اقدامات برنامه ریزی در محلۀ خوب بخت در راستاي ارتقای کیفیت محیط

در ارائۀ اقدامات ضمن حفظ شرایط فعلي کاربري ها در وضع موجود آن ها، تمرکز بر اصالح الگوي دسترسی، 
فعالیت ها و فضاهای  عمومی است. به منظور افزایش سرزندگي و تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان، مراکز خطي و 

محورهاي فعالیتي پیش بیني  شده است که مهم ترین نکات این گزینه به شرح زیر است:

تعیین محدوده های دچار فرسودگی و ریزدانگی و افزایش نفوذناپذیری در محله که باعث خدمات رساني بهتر - 
و تأمین امکان امدادرساني در مواقع ضروري )نظیر هنگام بروز آتش سوزي، زلزله و...( مي شود.

ایجاد سه مسیر فعالیتی برای تمرکز کاربری های تجاری، اداری و خدماتی.- 

تقویت و ایجاد مراکز واحد همسایگي در بخش هاي مختلف محله با تمرکز خدمات شهري و کاربري هاي - 
متنوع در این گره های محله ای.

ایجاد مسیر سبز و گردشگری )تفرجی( و تقویت تردد پیاده در محله برای ایجاد سرزندگی.- 

و -  ارتباط  برقراري  امکان  ایجاد  به منظور  محله  مختلف  نقاط  در  مراکز  این  در  عمومي  فضاهاي  ایجاد 
گفت وگوي ساکنان محله به طور خاص در مسیر گردشگری پیشنهادی.

ایجاد دو مرکز تمرکز کاربری های خدماتی و عمومی در دو سوی بزرگراه امام علی)ع( برای خدمات رسانی بهتر.- 

ایجاد پل های ارتباطی پیاده برای جلوگیری از گسستی بین دو بخش محله توسط بزرگراه امام علی)ع( و - 
استمرار حرکت پیاده در مسیر گردشگری.

به صورت -  پیش بیني شده  همسایگي  واحدهاي  مراکز  در  طراحي شده  عمومي  فضاهاي  از  شبکه ای  ایجاد 
پیاده مدار و همچنین، کاهش تردد وسایل نقلیه در این مسیرها.

ایجاد فضاهای عمومی ویژه، سرزنده و هویتمند در کنار امام زاده ملک خاتون با ایجاد کاربری های تفریحی، - 
فرهنگی، مذهبی، هنری برای گذران اوقات فراغت و ارتقای ویژگی های اجتماعی فرهنگی محله.

افزایش تنوع کاربري هاي محلي با توالي مناسب، قابل استفاده براي گروه هاي مختلف و فعال در ساعات - 
مختلف شبانه روز، در اطراف مراکز محلي طراحي شده.

استفاده از فضاهای خالی حاشیۀ بزرگراه امام علی)ع( برای ایجاد حریم سبز به منظور جداسازی بزرگراه از - 
بافت محله به منظور کاهش آلودگی صوتی و هوا و همچنین، زیباسازی بصری فضاهای محلی.

5-6- اقدامات برنامه ریزی در محدودۀ مورد مداخلۀ طرح منظر محلۀ خوب بخت در راستاي ارتقای 
کیفیت محیط

اقدامات ضمن حفظ شرایط فعلي کاربري ها در وضع موجود آن، تمرکز بر اصالح الگوي دسترسی،  ارائۀ  در 
فعالیت ها و فضاهای عمومی است. به منظور افزایش سرزندگي و تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان، مراکز خطي و 

محورهاي فعالیتي پیش بیني شده است که مهم ترین نکات این گزینه به شرح زیر است:
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تعریض معابر نفوذناپذیر )با عرض کمتر از 6 متر( باقی مانده در محله که باعث خدمات رساني بهتر و تأمین - 
امکان امدادرساني در مواقع ضروري )نظیر هنگام بروز آتش سوزي، زلزله و...( مي شود.

تقویت و ایجاد مراکز واحد همسایگي در بخش هاي مختلف محله با تمرکز خدمات شهري و کاربري هاي - 
متنوع در این گره های محله ای.

ایجاد فضاهاي عمومي در این مراکز در نقاط مختلف محله به منظور ایجاد امکان برقراري ارتباط و گفتگوي - 
ساکنان محله در چنین فضاهایي و استفاده از عناصر طراحي ماندگار در این مراکز محلي به منظور تقویت 

هویت و حس تعلق در بین ساکنان که در طرح منظر شهری پیش بینی شده بود و اجرا نشده است.

برقراري ارتباط بین فضاهاي عمومي طراحي شده در مراکز واحدهاي همسایگي پیش بیني  شده، از طریق - 
ایجاد یک شبکه از معابر پیاده و تعریض و ساماندهي پیاده روها و همچنین، کاهش تردد وسایل نقلیه در 

این مسیرها.

ایجاد طیف متنوعي از کاربري هاي محلي با توالي مناسب، قابل استفاده براي گروه هاي مختلف و فعال در - 
ساعات مختلف شبانه روز در اطراف مراکز محلي طراحي شده و همچنین، در مسیر شبکۀ پیاده پیش بیني شده 

به منظور ایجاد سرزندگي و تأمین امنیت در فضاي محله.

استفاده از دو زمین بزرگ و بایر رهاشده در محله به منظور ایجاد مجموعه هاي فرهنگي، پارک و فضاي - 
احداث  و  ایجاد  برای  امام علی  بزرگراه  در حاشیۀ  و رهاشده  بایر  زمین  از یک  استفاده  سبز و همچنین، 

پارکینگ هاي عمومي به منظور کاهش حجم ترافیک و تردد وسایل نقلیه در داخل محله.

استفاده از قطعات کوچک تر زمین هاي بایر داخل محدوده براي تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان ازجمله - 
ایجاد کاربري هاي فرهنگي، ورزشي و درماني.

امام -  حفظ و تقویت پوشش گیاهي در اطراف خیابان هاي خوب بخت، سجادی، صادقی و حاشیۀ بزرگراه 
علی)ع( به منظور کاهش آلودگي صوتي ناشي از تردد وسایل نقلیه، تلطیف هوا و همچنین، تقویت و بهبود 

سیما و منظر محله.

5-7- یافته های علمی قابل تعمیم پژوهش

توجه صرف به مسائل کالبدي و توجه نداشتن به جنبه هاي کیفي و عمومی و تأمین نیازهاي مختلف ساکنان 
ازجمله نیازهای اجتماعی، فعالیت های ضروری و اختیاری و...، باعث بروز نارضایتي در بین شهروندان و ساکنان 
ازجمله معضالت  ایجاد مسائل مختلفي  درنهایت، موجب  و  است  نوسازی شهري شده  مداخلۀ طرح  مورد  محلۀ 
اجتماعی مانند اعتیاد و شهرت به فروش مواد مخدر، ناامنی و نبود امنیت اجتماعی، سطح پایین آموزش های عمومی 
و فرهنگ شهروندی و... تا اشکال مختلف آشوب هاي شهري مي شود. به همین دلیل الزم است تا مسئوالن و 
برنامه ریزان شهرها به دنبال یافتن راهکارهایي به منظور اجرای یک پارچۀ طرح های نوسازی شهری و توجه بیش از 
پیش به جنبه های عمومی و اجتماعی اجرای این طرح ها برآیند. الزمۀ این امر توجه به جنبه هاي مختلف کیفیت 
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کالبدی ازجمله ارائۀ تسهیالت و کیفیت نوسازی مسکن، دسترسی به حمل ونقل، کیفیت فضاهای عمومی و شهری 
برای تعامالت اجتماعی، گذران اوقات فراقت و افزایش حس تعلق و مشارکت در ادارۀ امور محلی و... است. هرچند 
پاسخ گویي به تمام نیازهاي شهروندان خارج از حوزۀ اختیارات و امکانات این طرح ها است، برنامه ریزي و طراحي 
شهري از بسترها و اهرم هاي نیرومندي است که مي تواند زمینه ها و زیرساخت هاي فضایي الزم را براي پاسخ گویي 

به این نیازها فراهم کند.

بافت های  در  زندگی شهری  کیفیت  بر  انجام شده  نوسازی های  تأثیرات  شناخت  پژوهش  این  انجام  از  هدف 
فرسوده به منظور بهبود روش ها برای اقدامات آتی بوده است. در این پژوهش سعی شده است تا با تمرکز بر محلۀ 
خوب بخت که در طرح نوسازی منظر این محله مورد مداخله نوسازی قرار گرفته بود، میزان موفقیت این طرح را 
در تأمین کیفیت الزم برای زندگی ساکنان ارزیابی کند. در این راستا با تهیۀ پرسش نامه هایی که براساس مطالعات 
نظری تهیه شده است، میزان رضایت ساکنان شناسایی و در تطبیق با برداشت های میدانی تحلیل شد و در ادامه 
از طریق مصاحبه با متخصصان این حوزه، معیارها و شاخص های کیفیت زندگی از طریق AHP درجه بندی شد تا 
ارزیابی دقیق تری از تأثیر میزان رضایت هریک از شاخص ها و معیارها در کلیت کیفیت زندگی محلۀ خوب بخت 

حاصل آید.

نتایج بررسي هاي انجام شده در مورد طرح نوسازی منظر بافت فرسودۀ محلۀ خوب بخت، نشان دهندۀ عدم ارتقای 
جنبه هاي مختلف کیفیت زندگی علی رغم اجرای طرح در آن است. در نتایج حاصل از شاخص های کیفیت زندگی، 
وضعیت  شد.  داده  نشان  امنیت  و  اقتصادی  اجتماعی،  زیبایی شناسی،  فعالیت ها،  ارتباطی،  ابعاد  امتیازات  میانگین 
اجتماعی و وضعیت ارتباطی در طرح منظر شهری محالت شرایط بهتری دارد و امنیت در شرایط نامطلوب تری 
نسبت به سایر ابعاد کیفیت زندگی قرار دارد و به صورت کلی می توان گفت که میزان کیفیت زندگی در تمام ابعاد 

زیر حد متوسط است.

بنابراین، در پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، همراهي مردم کلید اصلي گسترش تأمین کیفیت 
زندگی در این بافت هاست؛ چراکه قدرت تودۀ مردم فوق العاده و شگفت انگیز است. برای همراه کردن مردم باید آنان 
را شناخت و مشکالتشان را حل کرد و به تعبیری، به مهندسی اجتماعی دست زد؛ به نحوی که در تعامل با ایشان 

بازی برد - برد حاکم باشد.
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