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 چکیده:-1
اين تحقيق سعي شده است ضمن پرداختن به ابعاد و چالش هاي مختلف بافت هاي فرسوده شهري كه در 

هزينه گزاف مالي و روحي و رواني بر شهروندان و دولت ها دارد ، بهه شناسهايي ابعهاد مختلهف شههر خهال        

تحليلهي مهورد    -في پرداخته و جايگاه آن را در عملياتي نمودن توسعه شهري پايدار با استفاده از روش توصهي 

بررسي قرار دهد.در نهايت با توجه به ارزيابي طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده ميدان شهداي مشههد بهه   

مواردي همچون عدالت اجتماعي ، ايجاد تعادل در رشد اقتصادي مناطق ، بهبود يكپارچگي مهديريتي ، تهالش   

و ايجاد همبستگي بين عملكرد شهر ها و منهاطق خهال     در راه ارتقاي تطابق بين برنامه ريزي ملي و منطقه اي

جهت متادل سازي رابطه سه عامل فضا ، جمعيت و فعاليت به عنوان دستاوردهاي توسعه خال  براي رسهيدن  

از آنجايي كه بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري از ضروريات توسعه پايدار  به پايداري مطرح گردد.

نقش مهمي در اين فرآيند دارند بخصوص شهروندان ساكن در بافت هاي فرسوده و شهري است و شهروندان 

نفر از شهروندان انتخها  و    412با ساكن در حاشيه ميدان شهداي مشهد، بر همين اساس حجم نمونه اي برابر

چهه از  نتايج تحقيق نشان داد كه بافت هاي فرسوده چه به لحاظ كالبدي و  مورد مطالعه و سنجش قرار گرفت.

اقتصادي داراي مشكالت عديده اي هم براي ساكنين و هم براي برنامه ريزان و مهديران شههري    -نظراجتماعي

است.با تدوين برنامه هاي صحيح جهت نوسازي و بهسازي اين نوع بافت ها نه تنها به حهل مشهكالت منجهر    

 قتصادي و اجتمهاعي خواههد شهد.   خواهد شد ، بلكه فرصتي مناسب براي توسعه پايدار شهري در زمينه هاي ا

همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد توسعه اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي در نوسهازي و بهسهازي بافهت ههاي     

 است. و آرماني فرسوده شهري منطبق بر اهداف و اركان ايجاد شهر خال 

 
 بافت فرسوده ، توسعه پايدار ، شهر خال  ،مشاركت .كلید واژه ها: 

                                                 
 عضو هیات علمی دانشگاه 1
 عضو هیات علمی دانشگاه 2
 علمی دانشگاهعضو هیات  3
         شهری برنامه ریزی-دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا 4
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 :مقدمه-2

شهرها در طول فرآيند رشد خود به مرحله اي از رشد مي رسند كه نياز به تجديد كالبد و نوسازي پيدا 

مرحله از رشد شهري كه به آن مي توان مرحله تكوين بافت هاي فرسوده ي شهري گفت،  مي كنند و اين

اي مختلف كالبدي، شهري است كه قابليت زندگي در چنين بافت هايي از جنبه ه در واقع بخشي از محيط

دارد و با عنوان بافت هاي شرايط و نيازهاي زندگي كنوني مطابقت ن ساختاري، اجتماعي و محيطي با

بافت هايي كه تقريباً در اكثر شهرها وجود دارد نياز مبرم به برنامه  شهري شناخته مي شوند. چنين فرسوده

در اثر گذشت زمان داراي بافتي فرسوده و  محالتي كه ريزي جهت بهبود وضعيت كنوني خود دارند. چنين

عدم برنامه ريزي صحيح به تدريج با مشكل  كهنه شده اند، به دليل شرايط نامناسب براي زندگي در صورت

مواجه و باعث افزايش مشكالت  مهاجرت ساكنان اصيل و قديمي و ورود مهاجراني با روحيه ي جديد

حكومت در برنامه هاي  طور كلي سه عقيده مشخص در نقشجهت برنامه ريزي بهينه خواهند شد. به 

مسكن وجود دارد: تدارك دولتي، ديدگاه توانمندسازي و ديدگاه عرضه به بازار يا تدارك عوامل واگذاري 

  (Ha Seong, 2001).مسكن به بازار

وشبختانه در سياست هاي كلي كشور توجه خاصي به بافت هاي فرسوده شهري شده است و نقش خ

نظر گرفته شده است كه بايد در برنامه ريزي مورد در "الف"و بند  " "قانون  03ماده  ولت و مردم درد

برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به ترتيب  بند 5توجه قرار گيرند، رديف 

و شهرها به منظور و ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمان ها  احياي بافت هاي فرسوده و نامناسب شهري

كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه را مد نظر قرار داده است و زمينه ي مناسبي 

 فرسوده ي شهري ايجاد نموده است. براي تدوين و ارايه ي برنامه هاي راهبردي ساماندهي بافت هاي

ا پرورش داده و جذ  مي نچه كه مسلم است محيط شهري موفق محيطي است كه استعدادها رآ

كند،شهري كه مولد تحقيق و پژوهش بوده و قادر است بخش هاي جديدي را به ابعاد اقتصادي ، فرهنگي و 

اجتماعي مديريتي شهر بيفزايد و فرصت هاي جديدي را بدين شكل براي شهر ها در مقياس ملي و فراملي 

 ايجاد كند.

لسفه شهر خال  ، آن است كه در هر شهري هميشه ظرفيتي بسيار بيش تر از آنچه در وهله اول به ف

تصور مي آيد ، وجود دارد. شهر خال  ، از مفاهيم جديد در عرصه مديريت شهري مي باشد كه با مفاهيم 

.شهر خال  فضايي كارآفريني نيز قرابت معنائي دارد.ايجاد شهر خال  ،نهايت آرزوي هر جامعه مدني است

است كه در آن فعاليت هاي نوين رخ مي دهد . شهر خال  در قرن بيست و يكم به معاني شهروندان خال  



 

است.در اين شهر مسئوالن شهري خدمات همگاني و زير ساخت هاي اجتماعي و اقتصادي را به جديدترين 

شهر خال  نه تنها فضايي است كه در آن ، كاراترين ، بهرورترين و زيباترين روش ممكن ارائه مي نمايند. 

خالقيت رشد مي كند ، بلكه سازماندهي و مديريت آن به طور خالقانه طرح ريزي مي گردد. شهري كه 

      بتواند به شكلي خالقانه استعداد همكاري جمعي را در راستاي ارائه خدمات بيش تر به كار گيرد ، 

 موفق ترين شهر در اين قرن خواهد بود.

 فرضیه تحقیق: -3

ه نظر مي رسد اجراي طرح هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري گامي است در راستاي ب

 .و آرماني تحقق ايجاد شهر خال 

 محدوده تحقیق: -4

هكتار بافت  4424سازمان مسكن و شهرسازي ، شهر مشهد داراي  5با عنايت به مصوبه كميسيون ماده 

درصد  43نفر) 543333كل مساحت شهر( و جمعيت ساكن در اين مناطق حدود درصد  13فرسوده )حدود 

 جمعيت كل ساكن در شهر( را شامل مي شود.
 محدوده مصو  بافت فرسوده در شهر مشهد  -1-2قشه ن

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 میدان شهدا و حومه آن : -5

ميدان شهدا يكي از كانون هاي اصلي مركز شهر مشهد بوده و بايد منظر شهري مطلوبي داشهته باشهد ،   

چرا كه ميدان شهدا به عنوان يكي از مراكز قديمي شهر مشهد از لحاظ حساسهيت و اهميهت پهز از بافهت     

قاط مختلهف را بهه   پيرامون حرم مطهر قرار مي گيرد و با توجه به نقش اتصال دهنده آن در شهر مشهد كه ن



 

حرم مطهر متصل مي كند ، داراي اهميت زيادي است. با نگاهي به پيشينه احداث ميدان شهدا كه در ابتهداي  

قرن حاضر هجري صورت پذيرفته و به عنوان مراكز جديد شهر و مكمل مركز مذهبي مشهد در نظر گرفتهه  

بناي اداري ديگهر و همچنهين احهداث     شده است و با احداث بناهاي مدني چون ساختمان شهرداري و چند

خيابان هاي مستقيم و طويل به اهميت ميدان افزوده است، پي به لزوم توجه بيشتر بهه سهابقه و نقهش ههاي     

 گوناگون اين فضا مي بريم. 

 همترين نقشهاي ميدان شهدا عبارتند از :م

( نقهش  6نقهش اقتصهادي،      ( 5(  نقش سياسهي،    2( نقش فرهنگي، 0( نقش اجتماعي،   4( نقش مدني، 1

   .ترافيكي

با عنايت به مطالب باال و وضعيت ناهمگون و مغشوش حال حاضر ميدان، لهزوم بهازنگري و مطالعهه     

گسترده ميدان شهدا براي باز گردانيدن نقش هاي با اهميت و حساس شهري به آن ضرورت پيهدا مهي كنهد.    

انجام پذيرفت. در بوسيله مهندسان مشاور باوند  1032انجام مطالعات و تهيه طرح ويژه ميدان شهدا در سال 

آن مطالعه كمبودها و نارسائي هاي مركز شهر مشهد و موقعيت ميدان شهدا به عنوان يكهي از نقهاط كهانوني    

حساس و پر اهميت و ضرورت تبديل آن به يک فضاي مدني همهراه بها رفهع نابسهاماني ههاي آزار دهنهده       

و   در كميسهيون مهاده پهنج بهه     حركتي ) سواره و پياده ( مطرح گرديد و طرحي تحت عنهوان طهرح مصه   

 تصويب رسيده كه منوط به انجام اصالحات خاص بود.

 

 تحلیل برخي از مشکالت بافت فرسوده میدان شهداء:1 -5

  :فرسوده هاي بافت اجتماعي –مشکالت اقتصادي   5-1-1
،  مروزه يكي از مسائل بسيار مهمي كه در بافت هاي فرسوده مركزي شهرها جلب توجه نمهوده اسهت  ا

مسائالجتماعي و اقتصادي اين بافت ها مي باشد.بافت فرسوده و قديمي كه زماني محهل سهكونت اعيهان و    

اشراف متعددي بوده است،امروزه به محل سكونت گروه هاي متعدد كم درآمد،فقيرومهاجر تبديل شده است 

اكم بر آن از بين رفته و كه به دليل دارا بودن فرهنگ هاي متفاوت ساكنان آن،تجانز فرهنگي و اجتماعي ح

(.از جمله اين 32: 1031زمينه براي بروز خيلي از مسائل و معضالت اجتماعي فراهم شده است)سلطان زاده،

معضالت و ناهنجاري ها، تجمع معتادين و خرده فروشان مواد مخدر در امالك خهالي از سهكنه و مخروبهه    

الي و يها كثهرت ورثهه،ميل و رقبتهي بهه نوسهازي       است كه مالكان وصاحبان آن به دليل وضعيت نامناسب م

 اينگونه امالك ندارند.

 

 



 

 
 امالك خالي از سكنه بافت فرسوده) محدوده ميدان شهدا(  -1-5كز ع

  
 نبع:نگارندهم

  :مشكالت بهداشتي)زيست محيطي( بافت هاي فرسوده 5-1-4

سهالمتي فهردي و اجتمهاعي     مروزه اكثر مردم از ارزش واهميت بهداشت محيط زيست ونقهش آن در ا

آگاهي دارند. اما بخش قابل توجهي از ساكنين  اين محالت ، كوچه ها و خيابان هاي بافهت ههاي فرسهوده    

شهري به دليل فقر و بيسوادي حاكم در اين مناطق ،رعايت نكات بهداشتي را بعنوان يک وظيفهه شههروندي   

 به نحو احسن رعايت نمي كنند.

 
 ال  منازل داخل معابربافت فرسوده)ميدان شهدا مشهد(جاري شدن فاض -4-5كز ع

 
 نبع : نگارندهم

 

 رها كردن زباله در امالك خالي از سكنه و مخروبه بافت فرسوده)ميدان شهدا مشهد( -0-5كز ع

 
 نبع : نگارندهم



 

در مقابل مولفه هاي اقتصهادي ، اجتمهاعي و زيسهت محيطهي     : مشكالت كالبدي بافت هاي فرسوده 5-1-0

بافت هاي فرسوده شهري كه جنبه كيفي دارند ، مولفهه ههاي كالبهدي داراي جنبهه ههاي عينهي و بصهورت        

فيزيكي مدنظر قرار مي گيرند.از جمله مشكالت كالبدي بافت هاي فرسوده شهري مي توان بهه مهوارد ليهل    

 اشاره كرد:

 

 رتباطي و معابر،غير قابل دسترسي براي سواره، بدليل تراكم بافت.اكارآمدي شبكه ان 

 زدحام و ترافيک شديد در بافت.ا 

 اختمانهاي فرسوده و در معرض خطر ويراني .س 

 دم دسترسي مناسب درزمان وقوع خطرات ناشي از بالياي طبيعي مثل زلزله.ع 

 دم وجود پاركينگ مناسب در بافت.ع 

 داخل حركت سواره و پياده ت. 
 معابر و كالبد بافت فرسوده)ميدان شهدا مشهد( -2-5كزع

  
 نبع : نگارندهم

 

 مباني نظري : -6

بافت فرسوده شهري به عرصه هايي از محدوده ي قانوني شهرها اطال  مي شود كه عریف بافت فرسوده:ت

زيرسهاختهاي   دليل فرسودگي كالبدي، عدم برخورداري مناسب از دسترسي سواره، تأسيسات، خدمات و به

برخوردارند. اين بافت ها به دليل فقهر   شهري آسيب پذير بوده و از ارزش مكاني، محيطي و اقتصادي نازلي

خودي را نداشته و سرمايه گذاران نيز انگيزه اي جهت سهرمايه   ساكنان و مالكان آنها، امكان نوسازي خودبه

 (.1032)نديم،ندارند گذاري در آن را

هاي ها و توانمنديساس تعريف يونسكو، شهر خال  شهري است كه از نوآوريبرا عریف شهر خالق:ت

شهروندان در توسعه پايدار شهري استفاده كند و تفكر خال  ساكنان، همگام و هماهنگ با مديريت شهري 

 (1024،  0114)دنياي اقتصاد،شماره حركت كند.



 

هر بافت تاريخي در شهر را مي توان بافت فرسوده دانست ، ولي  فرآیند شکل گیري بافت فرسوده: -6-4

هر بافت فرسوده ، بافت تاريخي نيست لذا دامنه شمول بافت تاريخي بيشتر از بافت فرسوده است و بافت 

 (1033تاريخي مي تئاند بافت فرسوده را در بر بگيرد.)شماعي ، 

شور نماد فرهنگ و تمدن ايران زمين ، اسنادي از ز بر همين اساس ، بافت هاي كهن شهري و روستايي كپ

تاريخ ، نمودهاي محسوس هويت و تجربه نياكان ما محسو  مي شوند.اين بافتها در بر گيرنده ارزش ههاي  

معماري و شهر سازي و هويت ملي ، نمايانگر خاطرات قومي و آثاري متعلق بهه تمهامي نسهلهاي حاضهرو     

 (1035يگزين ناپذير نيز هستند.)سرتيپي پور ، آينده كشور است كه در عين حال جا
 فرآيند فرسودگي بافت  -1-6مودار ن

 
 مشکالت و ناهنجاریهاي بافت هاي فرسوده شهري:-6-0

ههاي  هاي فرسوده شهري مشكالت متعددي دارند و در برخي موارد باالخص در بروز ناهنجهاري افتب

 شرح برخوردار هستند:هاي مشتركي به اين اجتماعي و فرهنگي، از ويژگي

فاقهد زيبهايي بصهري و دچهار      -فاقد سيستم سازه اي و فني براي مقاومت در برابر سهوانح طبيعهي  )البديك

نبود  بهداشتي، اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي( ،كمبود سطح دسترسي شبكه ها و معابر -ناهنجاري هاي متعدد

فضهاي سهبز   (،بدليل خالي بودن سكنه محلي امن براي بزهكاري )امنيتي،دسترسي مناسب به خدمات شهري
مهاجرت افراد اصيل و بومي و جايگزيني آنان با افراد ،عدم پيش بيني تاسيسات و تجهيزات زير بنايي،ناكافي

متفاوت بودن سطح زندگي در بافت فرسوده نسبت بهه سهبک زنهدگي مهدرن     ،مبتال به آسيب هاي اجتماعي
 فقدان مشاركت اجتمهاعي و  هرج و مرج،  اغتشاش،  افسردگي،احيطي و آلودگي هومسائل زيست م ،شهري

 .انواع جرائم بخصوص اعتياد و پخش مواد مخدرو

 

 اركان شهر خالق: -7

باشند كه توجه پنج ركن اصلي شهرهاي خال  مي چشم اندازو  پيوندها، فضاها، بنگاه هاي اقتصادي،  ردمم

 توسعه شهرهاي خال  در آينده حياتي است.به اين اركان براي ايجاد و 

اقتصادي ، اجتماعي •
فرهنگي

زيست محيطي•

حقوقي و مديريتي•

عوامل بستر ساز

ناپايداري كالبدي•

دسترسي نامناسب•

كمبود خدمات محله اي•

نامناسب بودن محيط 
زندگي خروج ساكنين بومي•

افزايش مهاجرت•

افزايش ناهنجاري هاي •
اجتماعي

تكميل روند فرسودگي

عدم امكانات نظارت •
بر بافت

شكل گيري معضالت •
اجتماعي

ظهور نشانه هاي 
فرسودگي

فرسودگي بافت•



 

زير ساخت هاي شهر خهال  متهأثر از شهبكه اي از توليهد     زیر ساخت هاي مناطق و شهرهاي خالق: -7-1

كنندگان منطقه اي، بازار نيروي كار محلي يعني كارگران دانش و كارگران خال  كه در يک منطقهه اسهتقرار   

القيت در شهر و منطقه اثرگذار باشند، و رقابت و همكاري بهين  دارند و مي توانند در شكل گيري توسعه خ

مجموعه اي از شهرها كه بتوانند عنصر خالقيت را به منطقه و شهر تزريق كنند، خواهد بود. مباحث مطهرح  

در اين زمينه بيش تر مربوط به مناطق كالنشهري و شهرهاي بزرگ  است و ههر چهه قهدر كهه از شههرهاي      

يم بحث مربوط به خالقيت، بيشتر به عناصر سنتي تا عناصر جديد ارتباط پيدا مي كند، بزرگ تر دور مي شو

اما امروزه عناصر سنتي مانند جواهر آالت با وجود سنتي بودن مي تواند بهه عنهوان يهک صهنعت خالقيهت      

 .(MUSTURD, 2001: 32)آفرين تأثير خود را بر شكل گيري شهر خال  بگذارد 
 خال  ايجاد شهر -1-3مودارن

 
 یافته هاي پژوهش:-8

 كاربري اراضي منطقه مورد مطالعه:-8-1

درصد آن بهه كهاربري تجهاري     0درصد از مساحت اراضي به كاربري مسكوني و  12ر محدوده طرح د

اختصاص يافته است. بافت كالبدي مشهد در ايهن قسهمت قهديمي اسهت و بها انهدكي اغمهاض از الگهوي         

درصد اراضي در اين محدوده به  66كند. اگرچه پر پيچ و خم تبعيت مي شعاعي با گذرهاي تنگ و -مركزي

ارتباطي اختصاص يافته ولي توزيع مسيرها به نحوي است كه پاسهخگوي نيهاز حمهل و نقهل شههري       شبكه

اي پهايين اسهت كهه    درصد است و فضاي آموزشي در حد قابل مالحظه 1نيست. فضاي سبز موجود كمتر از

سازد. نمودار زير توزيع كاربري اراضهي را در محهدوده طهرح نشهان     را برآورده نمي نيازهاي جمعيت ساكن

 دهد.مي

 

 

 

 

شهر 
خالق

توسعه 
اجتماعي

توسعه 
كالبدي

توسعه 
اقتصادي



 
 تفكيک كاربري هاي موجود در محدوده طرح -1-3مودار ن
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 عمر ابنیه منطقه مورد مطالعه: -8-2

سال و  43تا  13درصد بين  2/3سال ،  43درصد بيش از  33/35ز مجموع ساختمان هاي اين محدوده ا

 دهند.هاي قابل نگهداري تشكيل ميدرصد را ساختمان 3/1سال عمر دارند و تنها  13درصد كمتر از  1/2
 عمر ساختمانها در محدوده طرح -4-3مودار ن
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مورد مالكان  120اد پالك مي باشد كه از اين تعد 315عداد امالك مسكوني واقع در محدوده طرح ت

مورد  34پالك ديگر افراد مهاجر غير بومي سكونت دارند و در  223ملک در محل سكونت دارند و در 

 امالك خالي از سكنه وبطور مخروبه رها شده اند.

 وضعیت شاغلین ساكن در منطقه مورد مطالعه: -8-3

 346نفر مشاغل دولتي، 103شغل ، نفر فاقد  1024نفر ساكن در محدوده طرح تعداد  4263ز مجموع ا

 نفر نا مشخص. 414نفر شغل آزاد با درآمد كم و 
 مشاغل موجود در محدوده طرح -0-3مودار ن
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مالك خالي از سكنه ، معابر پيچ در پيچ با عرض كم ، عدم دسترسي مناسب و... باعث ايجهاد فضهاي   ا

مهمترين جرائم ارتكابي در محدوده طرح به ترتيب عبارتنهد از :توزيهع    مناسب براي بزهكاران شده است و

مواد مخدر ، سرقت ، اعتياد ، ضد عفت ، عليه اشخاص و... كه در مجموع آمهار مهرتكبين بهه بزهكهاري در     

 بافت هاي فرسوده به مراتب بيشتر از ساير مناطق شهري مي باشد.

درصد بيشتر  35.63ع بزهكاري در مناطق فرسوده شهري ، تعداد مرتكبين به انوا 1035بق آمار سال ط

 از ساير مناطق شهري بوده است.

  توسعه اقتصادي:-8-5

 بررسي وضعيت مالي و اقتصادي منطقه قبل از اجراي طرح: -3-5-1

 اطالعات حاصل از پرسشنامه اقتصادي -4-3دول ج

 وال پرسشنامهس رسشنامهپ ديفر
عداد ت

 پرسشنامه

يلي خ

 زياد
 مك توسطم يادز

يلي خ

 كم

 1 

ضعيت و

اقتصادي 

ساكنين در 

محدوده 

بافت 

فرسوده 

 ميدان شهدا

ضعيت اشتغال و درآمد و

 شما چگونه است؟
412  3  11  13  00  154 

ضعيت بضاعت مالي و و

 اقتصادي شما چگونه است؟
412  5  2  13  52  142 

يزان ارزش اقتصادي ملک م

و مستحدثات شما چگونه 

 است؟

412  5  12  54  51  33 

ضعيت سرمايه گذاري و

شما در امور عمراني سطح 

 شهر به چه ميزان است؟

412  3  3  3  42  135 

مكاري نهادها و موسسات ه

اقتصادي و فرهنگي در 

توسعه اقتصادي محدوده 

 طرح به چه ميزان است؟

412  4  1  03  42  122 

 330 121 145 23 14     مع امتيازج

 اخذ:نگارندهم

 

 



 

درصد ساكنين داراي درآمد و مسهتقالت   62نشان از وضعيت بد اقتصادي منطقه دارد.بيش از  -4-3دول ج

  خيلي كم هستند.

 بررسي وضعيت مالي و اقتصادي منطقه بعد از اجراي طرح: -3-5-4

 ارزيهابي  بيشهتر از   %15رداخت ارزش ريالي امالك و مستحدثات به صهاحبان آنهها بعهالوه مبله      پ

 كارشناسان به جهت مساعدت.

 ريد بخشي ازامالك من جمله امالك ورثه اي كه ساليان متمادي صاحبان آنها بدليل اختالف ورثه خ

 امكان فروش و بهره برداري از آن را نداشته اند.

 رمايه گذاري برخي از مالكان در پروژه هاي سرمايه گذاري با سود قابل توجه.س 

 اخته شده در محهدوده طهرح بهه تعهدادي از مالكهان بجهاي امالكشهان و        اگذاري ملک معوض سو

 همچنين ارزش افزوده.

 نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم در اجراي طرح.2333شتغال بيش از ا 

طبق برسي انجام شده پروژه هاي قابل فروش طرح ميدان شهدا بر اسهاس كارشناسهي ههاي سهالهاي      

ميليهارد   1633ميليارد ريال و مطالبات از سرمليه گذاران حهدود  3233 پروژه انتفاعي حدود 43گذشته براي 

ميليهارد ريهال مهي     13333ريال مي باشد كه در مجموع درآمد حاصل از اجراي طرح براي شهرداري حدود

باشد.هزينه اجراي طرح با توجه با اتمام هزينه هاي تملک و برآورد ريالي باقيمانده تها پايهان طهرح حهدود     

ميليارد ريهال   2333ارد ريال مي باشد كه در نهايت در بدبينانه ترين حالت تراز مالي اجراي طرح ميلي 6333

مثبت خواهد بود، كه اين مبل  قابل توجه مي تواند صرف ساير امور و برنامه هاي توسعه پايدار شهر مشههد  

غييهر ههاي مههم و تهاثير     و همچنين توليد ثروت و خلق ايده هاي نوآورانه در شهر كهه يكهي از اركهان و مت   

 گذارشهر خال  است، را مهيا نمايد.

 نقش مردم : 3-5-1-1

راي اولين بار در كشور ايده تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز اجراي طرح هاي شهرداري از محهل  ب

فروش اورا  مشاركت عمومي، توسط مديريت اجرايي طرح ميدان شهدا داده شد كه با پيگيري هاي مستمر 

اخذ مجوز هاي الزم اين كار عملياتي شد . به دنبال اين موفقيت سهاير شههرداري ههاي كشهور از جملهه       و

تهران ، قم و...با الهام گرفتن از اين ايده اقدام به تامين منابع مالي الزم از طريق فروش اورا  مشاركت اقدام 

د اورا  مشاركت ضمن مشهاركت در  نمودند.مردم در اقصي نقاط ميهن عزيزمان در شش سال متوالي با خري

 اجراي اين پروژه ملي سود قابل توجهي از سرمايه گذاري در اين طرح بردند.

 

 



 

 تامين منابع مورد نياز جهت اجراي طرح: -3-5-1-4
 مرحله اورا  مشاركت طرح ميدان شهدا 6ليست  -0-3دولج

اريخ انتشار ت ديفر

 اورا 

وداورا  س صل اورا ا

 تاكنون

ود س

 قطعي

مع اصل ج

 و سودها

ضعيت  و

 بدهي

1 43/13/1032 333/433 333/142 333/23 

 

فر تسويه ص 333/062

 شد

فر تسويه ص 333/532 333/20 333/136 333/033 13/3/1035 4

 شد

0 1/14/1036 164/150 263/22 632/43 311/436 632/43 

فر تسوبه ص 333/343/1 - 333/343 333/333/1 1/11/1033 2

 شد

5 1/14/1033 333/333/1 (4)346/640 - 346/140/4 346/140/4 

15/14/1032 333/533 

6 15/14/1032 333/333/4 (0) - 333/233/1 333/233/1 
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ر نتيجه مردم كه يكي از اركان مهم در ايجاد شهر خال  هستند نقش بسزايي در اجهراي طهرح نوسهازي و    د

 طرح منطبق با ركن اقتصادي ايجاد شهر خال  است.بهسازي داشته اند.فلذا از نظر اقتصادي اهداف اجراي 

 توسعه كالبدي: -4-5-2

خريد امالك ، بخش عمده كالبهد فرسهوده پاكسهازي شهده وجهاي خهود را بهه         %22.3ا توجه به پيشرفت ب

 ساختمانها و ابنيه با مصالح مقاوم و استاندارد و همچنين رعايت اصول شهر سازي ،داده است.

 

 

 

 

 



 

 
 احت فضاهاي موجود قبل و بعد از اجراي طرحمس  -1-3دول ج

ساحت موجوددر بافتت  م مالك و مستحثاتا دیفر

فرستتوده قبتتل از اجتتراي 

 طرح)متر مربع(

روژه ها و مستتحثات  پ

 آتي

ساحت پت  از اجتراي   م

 طرح)متر مربع(

یتتتتا  ↑فتتتتزایشا

مستتاحت  ↓كتتاهش

پ  از اجراي كامل 

 طرح

 ↓ 113157 رصه كل پروژه هاع 163686 رصه كل امالكع 1

 ↑ 05323 ضاي معابرف 50586 ضاي معابرف 2

 ↑ 23232 یرگذر هاز 6 یرگذر هاز 3

 ↑ 153378 اركینگپ 6 اركینگپ 4

 ↑ 162366 ضاي تجاريف 17006 ضاي تجاريف 5

 ↑ 62768 ضاي اداريف 7631 ضاي اداريف 6

 ↑ 8632 رهنگيف  رهنگيف 7

 ↓ 76614 سکونيم 04633 سکونيم 8

 ↑ 3863 دماتيخ 6 دماتيخ 0

 ↑ 46756 قامتيا 6 قامتيا 16

 ↑ 3404 ذهبيم 1246 ذهبيم 11

 ↑ 11365 نبارا 6 نبارا 12

 ↑ 14266 ضاي سبزف 8422 ضاي سبزف 13

 ↑ 43352 رصه میدانع 17346 رصه میدانع 14
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 :-1-8حلیل داده هاي جدولت

 متهر مربهع    160333امالك و مستحدثات قبل از اجراي طرح مساحت سطح اشغال كل :طح اشغالس

در نتيجهه   متر مربع كاهش خواههد يافهت   110153مي باشد كه اين مساحت پز از اجراي طرح به
متر مربع به فضاي باز شهري اضافه شده است.)ايجاد فضاي باز شهري بيشتر و توجه  22240حدود 

 به بلند مرتبه سازي(

 متهر   4.5متر مربهع تها    3.3موجود در محدوده طرح اغلب با عرض كم)از  :معابر فرعيضاي معابرف

متر مربع ، آنچه كه در طرح نوسازي و بهسازي پيش بيني و در حال  14مربع( و معابر اصلي حداكثر

متر مربع مهي باشد.مسهاحت    42متر مربع و در معابر اصلي  14اجرا    مي باشد،حداقل معابر فرعي 

متر مربع كه اين فضا پز از اجراي طهرح بهه    52533جود قبل از اجراي طرحكل معابر در وضع مو



 

متر مربع به فضاي معهابر اضهافه    05320در نتيجه مساحت متر مربع افزايش خواهد داشت  25040
 خواهد شد. 

 تقاطع سهه شهريان اصهلي    يكي از پر رفت و آمد ترين ميادين شهر مشهد وميدان شهدا :ير گذر هاز

باشد،تداخل حركت سواره و پياده ، مسير هاي دو طرفه سواره و همچنين گره ههاي  شهر مشهد مي 

ترافيكي از مشكالت بارز در اين محدوده ميباشد.فقدان مسير هاي يک طرفه سوار ، زير گذر ههاي  

مناسب جهت تردد وسايط نقليه ، فقدان مسير هاي ويژه عبور افراد پياده قبل از اجراي طرح باعهث  

برنامه ريزي طرح راه حل مناسبي انديشيده شود ، اجراي زير گذر هاي متعدد يک طرفه شده تا در 

متر مربع پز از اجراي طرح به نحو مطلوبي هم از ايجاد گره هاي ترافيكي و هم  40404با مساحت

  از تداخل حركت سواره و پياده جلوگيري خواهد كرد.

 راي وجهود نداشهته ، حهال بها اجهراي طهرح       پاركينک عمومي در سطح منطقه قبل از اجه  اركينگ:پ

در نتيجهه بها فضهاي ايجهاد     متر مربع پيش بيني شده است ، 150033مساحت پاركينگ عمومي برابر
شده پاركينگ عمومي در محدوده طرح اوالًمكاني امن جهت پارك وسايط نقليه پيش بينهي شهده و   

 ري خواهد شد.همچنين از ايجاد ترافيک بواسطه پارك در حاشيه معابر، جلوگي

 فضاي تجاري حاكم بر بافت فرسوده محدوده ؛ سهاختمانهاي قهديمي فاقهد اصهول      ضاي تجاري:ف

همجهواري صهنوف غيهر همگهن مثهل سهم        بهداشتي ، چشم انداز نازيبا ، ساختمان غير مهندسي ،

فروشي ها و آ  ميوه فروشي ها در كنار هم ، مشاغل كال  مثل پرنده فروشي ها و دست فروشان 

متر مربع مي باشد كه اين مساحت پز از  13223... مساحت فضاي تجاري در بافت فرسوده برابر و

متر مربع  با ايجاد مجتمع هاي تجاري در فضهايي مناسهب و دل نشهين     164033اجراي طرح برابر 

متر مربع رونق اقتصادي بسيار  122013نتيجه با افزايش فضاي تجاري حدود پيش بيني شده.    در 
صنوف مختلف در مجتمع هاي مجزا تجميع و از قرار گرفتن وبي به منطقه طرح داده خواهد شد.مط

 مشاغل كال  جلوگيري شده است.

 متر مربع كه با اجراي طهرح   3301فضاي اداري موجود در بافت قديمي محدوده برابر ضاي اداري:ف

 پويا خواهد بود.متر مربع خواهد رسيد كه بيانگر ايجاد فضايي  64363اين ميزان به 

 در بافت فرسوده موجود در محدوده طرح هيچ گونهه فضهايي بهراي فعاليهت ههاي       ضاي فرهنگي:ف

متر مربهع بهه كهاربري فرهنگهي از جملهه       3604فرهنگي وجود ندارد حال با اجراي طرح به ميزان 

 مدرسه علميه و... پيش بيني شده است.



 

 متر مربع مي باشهد   22300اجراي طرح برابر با  كل فضا با كاربري مسكوني قبل از ضاي مسكوني:ف

متر مربع خواهد رسيد.شايان لكر 36621كه با اجراي طرح مساحت مسكوني با كاربري مسكوني به 

سهال   43درصد آن زيهر   12است كه مساحت مسكوني قبل از اجراي طرح بدليل فرسودگي حدود 

در نتيجهه  روبه و قابل سكونت نيست.درصد آن كامالً مخ 36ساخت و قابل بازسازي است و حدود 
با آنكه مساحت با كاربري مسكوني كاهش داشته ، اما كل مساحت مسكوني در طرح قابل سكونت 

 و برابر استانداردهاي زندگي مدرن و مطلو  است.

 متر مربع مي باشهد كهه ايهن فضها در طهرح       3244فضاي سبز در محدوده طرح حدود  ضاي سبز:ف

 متر مربع خواهد بود. 12433جديد برابر با 

 عرصه ميدان در بافت قديم محل تقاطع شش محور اصلي شهر مشهد ميباشد و  رصه ميدان:ع

همچنين تداخل آن با عابر پياده ضمن ايجاد ترافيک شديد و افزايش آلودگي هوا در اين منطقه 

متر مربع به  13023باعث چالشي براي برنامه ريزان شهري بوده است.اين عرصه با مساحتي برابر

متر مربع در دو طبقه صرفاً جهت تردد عابران پياده جهت استراحت و  20050فضايي برابر با 

 گذراندن اوقات فراقت و برگذاري مراسم هاي مذهبي در نظر گرفته شده است. 

  

 :توسعه اجتماعي -8-5-3

ربحث توسعه اجتماعي با استفاده از پرسشنامه اي كه با نظر تعدادي از صاحبنظران در چهار محور امنيت د

تهيه وتنظيم گرديد و پز از جمع آوري  عمومي بهداشت و اجتماعي عدالت – زندگي كيفيت –اجتماعي 

 اطالعات ،  داده ها مورد تحليل قرار گرفت .

  



 
 امه اجتماعياطالعات حاصل از پرسشن -2-2دول ج

امالً ك عداد سوالت وال پرسشنامهس رسشنامهپ ديفر

 موافقم

ظري ن وافقمم

 ندارم

امالً ك خالفمم

 مخالفم

 مع امتيازج

 

 

1 

 

 

 منيتا

جراي طرح ميدان شهدا در حل مسائل ا

 مواد مخدر و معتادين موفق بوده است.

412 30 21 3 2 00 332 

جراي طرح ميدان شهدا در حل مسائل ا

 عمومي موفق بوده است. عفت

412 116 54 02 14 3 212 

جراي طرح ميدان شهدا در حل مسائل   ا

 بزه كاري موفق بوده است.

412 132 43 3 0 3 1302 

جراي طرح ميدان شهدا در حل مسائل ا

 سرقت موفق بوده است.

412 22 30 2 46 14 350 

جراي طرح ميدان شهدا در حل مسائل ا

 موفق بوده است. امنيت و آرامش

412 151 22 12 3 3 220 

  25 53 65 424 613 412 مع نمره شاخص امنيتج 

 

4 

 

 

 يفيت زندگيك

جراي طرح ميدان شهدا باعث رضايت ا

 در كيفيت زندگي بوده است.

412 110 32 4 13 3 223 

جراي طرح ميدان شههدا باعهث لهذت    ا

 بردن از زندگي بوده است.

412 146 31 3 3 3 263 

جراي طرح ميدان شهدا سبب ارتقهاي  ا

 سطح كمي و كيفي زندگي شده است.

412 33 62 43 03 11 336 

  11 52 44 402 016 412 مع نمره شاخص كيفيت زندگيج 

 

0 

 

 هداشتب

جههراي طههرح ميههدان سههبب شههده تهها  ا

محيطسالم و بهداشتي در منطقه ايجهاد  

 شود.

412 122 12 3 6 3 1303 

ميدان شهدا در حل مسائل جراي طرح ا

 محيط زيست سالم موفق بوده است

412 163 26 3 3 3 1342 

جراي طرح ميدان شهدا در حل مسائل ا

 مواد مخدر و معتادين موفق بوده است

412 30 33 03 0 3 360 

  3 0 03 123 225 412 مع نمره شاخص بهداشتج 

 

2 

 

دالت ع

 اجتماعي

مسائل جراي طرح ميدان شهدا در حل ا

 موبوط به حمل و نقل موفق بوده است.

412 133 44 3 2 3 1306 

جراي طرح ميدان شهدا سهبب توزيهع   ا

مناسب خدمات و كاربري هاي شههري  

و دسترسي آسهان بهه خهدمات شههري     

 شده است.

412 22 66 21 3 6 333 

جراي طرح ميدان شهدا سبب هويهت  ا

بخشي  و رونق اين منطقه فرسوده شده 

 است.

412 145 22 11 14 13 325 

  40 40 54 103 233 412 مع نمره شاخص عدالت اجتماعيج 

  35 126 162 316 1336  معج

 نبع : نگارندهم



 

درصد شركت كنندگان در اين نظر سنجي كامالً نظر موافق داشته  52مار فو  حاكي از آن است كه بيش از آ

درصد نظري كامالً  0درصد نظر مخالف و  5نداشته اند ، درصد نظري  6درصد نظر موافق ،  43اند ، 

مخالف دارند.در نتيجه توسعه اجتماعي طرح موفق بوده است.بنابراين توسعه اجتماعي اين طرح انطبا  

 كافي با ايجاد شهر خال  داشته است.

 

 آزمون فرضیات ، نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات و راهکارها-0

 درصهد از سهاكنين    33سال ساخت ، حهدود   43درصد باالي  33/35بيش از مر ساختمانها و ابنيه ع

نشهان از   "درصد ساكنين بيكار و فاقد شهغل  53مهاجر غير بومي و تعدادي خالي از سكنه، بيش از 

 مشكالت كالبدي و اجتماعي منطقه دارد.

 66   از مشهكالت  نشهان   "درصد از ساكنين منطقه از نظر اقتصادي با درآمد خيلي كم وجهود دارنهد

 اقتصادي منطقه دارد.

 مر باالي ابنيه و فرسودگي شديدبافت ،جمعيت مهاجربا انواع خهرده فرهنهگ، تجمهع معتهادين و     ع

خرده فروشان مواد مخدر در امالك خالي از سكنه و مخروبه، فقر و بيسوادي حاكم در ايهن منهاطق   

.. همگي گوياي وجود مشكالت ،رعايت نكردن نكات بهداشتي ، وضعيت نامناسب مالي ساكنين و .

 .كالبدي ، اجتماعي و اقتصادي در بافت فرسوده محدوده طرح مي باشد 

ا توجه به انطبا  توسعه اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي نوسازي و بهسازي در طرح ميدان شهدا با اساس و ب

 اهداف ايجاد شهر خال  ، فرضيه اصلي پژوهش موردقبول واقع شد.

 :نتیجه گیري -16

سائل و معضالت اجتماعي و اقتصادي بافت هاي فرسوده شهري درطرح هاي نوسازي و بهسازي شهرهاي م

ايراني، كه عمده آنهابه دليل تاريخي بودن از بافت هاي قديمي و مسئله دار برخوردارند ، همواره از وزن و 

 فيزيكي –الت كالبدي اهميت كمتري در راهبردها و سياست هاي نوسازي و بهسازي در مقايسه با معض

عدم توجه به مسائل اقتصادي  دليل به نيز كالبدي معضالت همان كه هرچند هستند، و بوده برخوردار

  نتوانسته حل و فصل شود. اين در حالي است كه بررسي ها در كشورهايي كه در زمينه احياي بافت هاي

 فرهنگي و اجتماعي – اقتصادي مسائل به توجه كه دهد، مي نشان اند بوده موفق خود دار مسئله فرسوده

ي برنامه ريزي توسعه اين گونه بافت ها در هم پيوندي مبنا همواره و بوده برخوردار خاصي وزن از ساكنان

 –پايدار با كل شهر قرار گرفته است. بدين سان كه با شناخت و بهره گيري بهينه از ويژگي هاي اجتماعي 

 با بافت اي توسعه هاي طرح تهيه به مطالعاتي حوزه مكاني هاي فرصت و اقتصادي هاي پتانسيل ، فرهنگي



 

اكثري لي نفعان و لي نفولان اعم از ساكنان، گروههاي فعال غير دولتي، سرمايه حد مشاركت به اقدام

گذاران و مانند اينها مبادرت مي گردد، نتيجه اين نوع رويكردها حداكثر سناريوها و پيشنهادات طرح در 

تهيه و تدوين و قابليت تحقق پذيري در مرحله اجراي طرح ها مي باشد. بنابراين در شرايط كشوري مرحله 

مانند ايران با شهرهايي كه عمدتا داراي بافت هاي فرسوده وگاهاً با ارزش تاريخي مي باشند در نظر گرفتن 

 اين ابعاد حياتي است.

ي و بهسازي بافت فرسوده ميدان شهدا صورت ا توجه به نظر سنجي از ساكنين در محدوده طرح نوسازب

در صد از آنها موافق اجراي برنامه ها به شيوه كنوني هستند.كه اجراي اين برنامه ها نه  36گرفته است ،حدود

تنها به حل چالشهاي در اين مناطق منجر مي شود ، بلكه فرصتي مناسب براي توسعه پايدار شهري نيز 

 حاصل مي شود.
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