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 چکیده:

 51در منطقه  اولین بار در ایران، ریزبافتنوسازی مشارکتی محالت فرسوده به روش تجمیع پالکهای 

شهرداری بصورت جدی مطرح و پیگیری شد. دراین تحقیق سعی می شود با بیان روشهای مختلف 

به  اتابکش مشارکتی تجمیع در بافت نوسازی و بیان معایب و محسنات آنها در نهایت با ارزیابی رو

رای سایر روشها نمود و با بررسی باین نتیجه رسید که شاید بتوان این روش را جایگزین مناسبی 

در این  ارائه راهکاربه نتیجه مطلوب تری رسید.و مشارکت مردم و گونه شناسی موافقان و مخالفان

ق رفته و با بیان آن سعی می شود که در پایان فصل با بیان طرح مساله به استقبال سواالت این تحقی

 پژوهش پاسخهای مناسبی به آنها داده شود و در پاسخ فرضیات تحقیق مدنظر قرار گیرد.

 و خرابیها بجای جدید فضاهای و بناها جایگزینی و ها ساختمان بنای تجدید معنای به نوسازی 

 بدون طراحی گرچه و است غالب زیری برنامه بر طراحی نوسازی در .است شهری های فرسودگی

 شهری، بافت نوسازی در که است این مسئله مهم اما شد نخواهد شروع ریزی برنامه و مطالعات

 فضایی کالبدی بهبود محیط هدف بهسازی، در و گیرد می صورت آینده به نگاه با مالحظات بیشتر

و  فضاها به بخشیدن جددم رونق بهسازی. شود می تلقی بهسازی ضرورت مشکل، حل لذا و است

 زندگی و حیات تجدید .دارد خود با را هست آنچه و گذشته به نگاه بیشتر لذا و است موجود کالبد

 نوسازی اقدامات زمره در شوند می تلقی تخریبی و اند شده فرسوده که کامالً بخشهایی به بخشیدن

 جزء باشند داشته سالمی رساختا که نیمه قدیمی قسمتهای به بخشیدن رونق و آیند می بشمار

  .است بهسازی اقدامات
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  مقدمه

در این پژوهش به بیان مبانی نظری و روش تحقیق پرداخته و با مشخص شدن نوع تحقیق شرایط 

 و درگیری معنی به لغت در مشارکت واژهموجود محله در فصل بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 بنابر شناختی جامعه یا و شناختی روان شات گوناگونگرای باشد می خاص منظوری برای تجمع

 معنی به مشارکت اجتماعی، شناسی روان در .اند کرده ارائه مفهوم این از تعریفی خود، دیدگاه

 و ذهنی درگیری را مشارکت مدیریت، نظران صاحب. است اجتماعی تاثیرپذیری و فعالیت درگیری،

 به دستیابی برای تا انگیزاند برمی را ایشان که نددان گروهی می های موقعیت در اشخاص عاطفی

 .(79،51 تبار )علوی شوند شریک کار، مسئولیت در و دهند  یاری را یکدیگر گروهی، های هدف

جدایی  اندازه به مشارکت تعبیری به. دانست بشر تاریخ اندازه به توان می را مشارکت قدمت

 بسیار اخیر دهه چند مشارکت، در اهمیت یول دارد قدمت شوندگان حکومت و کنندگان حکومت

 عمده از را سیاسی ومشارکت شهروندی حق ملی، های دولت تشکیل بتوان شاید. است شده بیشتر

 ).13،285)جباری،دانست مشارکت یافتن اهمیت دالیل

مفهوم  به مشارکت سازمان، این نظر از. دهد می ارائه مشارکت از تعریفی ملل، سازمان 38 دهه در 

 رای سیاسی ازانداختن و اداری گیری تصمیم متنوع سطوح در و عمومی امور در شهروندان دخالت"

 دخالت به اجتماع اشاره دارد. مشارکت همچنین نیازهای ارضای در مستقیم مساعدت تا صندوق به
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 و ها اداره تا صنعتی شرکت های و ها کارخانه از کاریشان، حیات که هایی سازمان کارکرد در مردم

 در مردم شرکت به عالوه، مفهوم ینا د.کن می داللت دارد، بستگی آن به روستایی های تعاونی

  تاثیر زیر را اجتماعی که حیات هایی جنبش گونه همه ها، انجمن غیرمدهبی، و مذهبی های سازمان

 

 

 را خصوصی زندگی که جنبش هایی و شوند نمی مربوط قدرت توزیع به مستقیما اما دهند می قرار

 .دارد نیستند اشاره مربوط اقتصادی اهداف با مستقیم طور بهولی  کند می متاثر

 در .گرفت خود به جدیدی شکل مشارکت، مفهوم از ملل سازمان تعریف دهه، یک گذشت با ولی

 جدید تعریف از بخشی در .آمد شمار به توسعه انسانی در عنصر مهمترین مشارکت، جدید، مفهوم

 ای واسطه نهادهای راه از چه و مستقیم طور به باید چه زنان و مردان همه :است آمده سازمان این

 با فراگیری مشارکت چنین .کنند دخالت ها گیری درتصمیم کنند می بیان را آنان منافع که مشروع

 پایدار توسعه که آید برمی چنین تعریف ازاین. گیرد دربرمی طور رای را همین و بیان و تجمع آزادی

 دنیای .شود نمی حاصل گیری تصمیم و به قدرت پایدار دسترسی و مشارکت طریق از جز نیانسا

 برای عدالت تامین نیز و آنها رفع که است همراه داشته به را اییه نابسامانی و مشکالت مدرن،

 جامعه، در اجتماعی و سیاسی مشارکت وجود بلکه فنی نیست، مهارتهای و دانش گرو در تنها همگان

 .(282،13)جباری،است معضالت این رفع ارراهک
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  لهاطرح مس -1-1

و مسائل و مشکالت پیرامون آن  ریزبافتموضوع این پژوهش، نوسازی محالت فرسوده به روش تجمیع پالکهای 

 .باشد مي بافت نوسازی فرسوده،ی ها بافت با مواجهه در شهری، گیران تصمیم روی پیش های حل راه از یکي است.

 نوسازی .باشد مي درآن جدید بافتي مجدد وساخت اولیه بافت کامل تخریب منظور، شود مي نوسازی از صحبت وقتي

 فوق مطالعات و عمل دقت به نیاز که است بافت آسیب پذیر با برخورد ترین شیوه های حساس و ترین مشکل از یکي

 از ای عمده و بخش شود مي آغاز تخریب با ابتدا در که چرا رددا بسیاری اغلب، مخالفان نوسازی .دارد دقیقي زیاد و العاده

 های مخالفت با جهت همین به و داده قرار معرض تخریب در فضاها کردن خراب با را بافت ساکنان خاطرات و ذهنیات

 .بینجامند پروژه توقف به توانند مي حتي نشوند و کنترل شناخته اگر که شود مي مواجه شدیدی

 مشکل حال درعین و بسیار حساس های روش از یکي مشارکتي نوسازی نیز، نوسازی برای موجود ایه روش بین در

 و مشارکت گرو در ثانیا   و تخریبگر خارجي عامل به کامل ساکنان اعتماد گرو در اوال بافت نوسازی آن، در که چرا است

اصلي  يلمتو خود افراد، که توانمندسازی خالفبر شیوه این در. است نوسازی پروژه با انجام بافت کل و موافقت همدلي

 برخالف و یرندگ مي در دست را سازها و ساخت و تخریب مسئولیت خصوصي، بخش در آن نمایندگان یا دولت امورند

 این و است نیازمند بلوك، یك مالکان کل موافقت به جلب شود مي آغاز بنا آن صاحب موافقت با تنها که بنا یك نوسازی
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 از جدیدی شیوه از امروزه شده باعث نوسازی قبلي های پروژه از تجربه سب. کاست بر انرژی و دشوار اربسی کاری

 .دارد خود دل در نیز مزایایي که شود استفاده مشارکتي نام نوسازی به نوسازی

 طرح مشابه های پروژه پیشبرد جهت مناسب راهکارهای ارائه و اتابك طرح شناسي اجرایي آسیب  یها شیوه کنون تا

 تمام و کرده استفاده اجباری ازتملك نوسازی راستای در که معنا ینا به .است بوده محور پروژه شیوه دست، این از هایي

 خانه مشارکتي نوسازی در حالیکه در .آمد مي در اجرا به آن  محله در نوسازی سپس و خرید اهالي از محله یك امالك

 و بازسازی تخریب آنها ملك که مدتي تا نهاد متولي کمك با اهالي و شده تجمیع یگربا یکد کم متراژ با و ریزدانه های

 مشارکتي نوسازی در بنابراین .مي گردند باز خود زندگي قبلي مکان و محله به سپس و بوده مستاجر را مدتي شود، مي

 به سالي چند برای ساکنان و تخریب آنها های خانه تك تك بلوك، یك مالکان کل موافقت جلب از پس که است چنین

 مابقي و شده ساخته آپارتماني مجتمع چند هم، مجاور های خانه مجموع از در نهایت. شوند مي داده انتقال دیگری محل

 از بافت کل الگوی شیوه، این در  یعني .شود مي...و فرهنگسرا و پارك مثل بناهایي ساخت و معابر صرف تعریض فضا

 که تغییری .کرد خواهد تحمیل آن ساکنان  زندگي سبك بر نیز را بسیاری تغییرات طبیعتا   که دکن مي تغییر کالبدی نظر

 که دهد مي نشان اتابك( )محله تهران 15 منطقه در طرحي عملي چنین تجربه وجود این با. دارد زیادی مخالفان قاعدتا  

از  نیمي حدود یعني مردم درصد 45 ودحد مناسب سازی بستر عدم وجود با طرح آغاز از مدت مدیدی گذشت از پس

 الگوی یك از عدم پیروی دلیل به درصدی 50 مشارکت این اما .اند داشته مشارکت طرح این در مالکین جمعیت

 مشارکت استقبال عدم و شهری زیبایي بین رفتن از فراوان، های خرابه آمدن بوجود سبب محور، محدوده جغرافیایي

 محله در توان مي را فرهنگي و اجتماعي فراوان های آسیب براین الوه. عشده است خود يزندگ جدید محیط از کنندگان

 این هدف آخرین .الت و معایب آن را داردکقصدبیان شیوه مشارکتي در این بافت و بیان مش پژوهش، این .کرد مشاهده

 برای شروعي نه و باشد ساکنان آسایش برای جایي محله بافت، در نوسازی انجام  از پس تا است راهکارهایي ارائه تحقیق

 منازعات. 
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در شرایط عادی نوسازی بافت های شهری فرایندی است که در برابر تغییرات عملکردها و نیازهای اجتماع توسط 

ساکنان انجام مي پذیرد. در واقع نوسازی فرایندی است خود به خودی و تدریجي که در سطح شهر صورت میگیرد، اما 

ارایي و کیفیت زندگي در یك محله شهری به دالیل مختلف کاهش یافته یا دچار فرسودگي مي شود و این هنگامي که ک

مساله مشمول زماني طوالني مي گردد ساکنان دیگر تمایلي به نوسازی محل سکونت خود ندارند. در نتیجه  به تدریج آن 

مد و ضعیف را در خود آفرسوده، افرادی از قشر کم درمحالت  عالوه بر این، محدوده شهری از چرخه توسعه خارج مي شود.

جای داده است که توان مالي نوسازی ابنیه خود را حتي با وجود تمایل و انگیزه نخواهند داشت. همچنین در اثر فرسودگي 

بافت و کاهش کیفیت زندگي، قیمت امالك و اراضي کاهش یافته و امکان تغییر محل زندگي و نقل مکان به محلي 

 ناسب تر نیز برای ساکنین محله دور از دسترس خواهد بود.م

این گسترش بي رویه و بدون برنامه سبب ایجاد  شهر تهران طي چند دهه اخیر با سرعت زیادی گسترش یافته است.

 از بافتهای مهاجر پذیر خودرو در حاشیه شهر یا قرار گرفتن بافتهای روستایي مجاور در داخل نواحي شهری شده است.

اقتصادی خود را از دست داده  -جانب دیگر بسیاری از بافتهای داخل هسته قدیمي شهر، به تدریج کارکرد و حیات اجتماعي

و در نهایت با از بین رفتن شرایط  مناسب کالبدی ساکنین جدیدی با ویژگیهای اجتماعي اقتصادی و عدم احساس تعلق به 

، با استخراج مشکالت ناشي از  "مساله"بنابراین جهت طرح روشن و شفاف  بافت باعث وخیم تر شدن وضعیت آن شده اند.

را  "مساله"دالیل عدم نوسازی بافت های فرسوده موجود،  مي توان ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادی ، فرهنگي و مدیریتي 

 چنین بر شمرد:

ده که مستقیما از ضعف اقتصادی و ایجاد ناهنجاریهای اجتماعي و خورده فرهنگ های بزهکار در بافت های فرسو-1

 فرهنگي ناشي مي گردد.

ایجاد مامني جهت پنهان کاری گروه های بزه کار با استفاده از معماری و شهرسازی آشفته که امکان کنترل را محدود  -2

 مي سازد.
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ستي محله که عدم امکان نوسازی برای ساکنین کنوني به سبب ضعف مالي و افت مداوم قیمت امالك و کیفیت زی -3

 منجر به تداوم چرخه معیوب فرسودگي مي شود.

افزوده شدن بافت های غیر فرسوده کنوني به بافت های فرسوده موجود که در صورت عدم نوسازی بافت های موجود،  -4

 مشکالت مدیریت شهری را در آینده دو چندان خواهد نمود.

 سوده شهری نهادهای مسئول باید اقدامات اساسي را صورت دهند.بنابراین به منظور سامان دادن به وضعیت بافتهای فر

نحوه نوسازی محالت فرسوده است که مي توان به روش گذشته )مداخله مستقیم در  ،یك بعد مغفول مانده مساله

تملك،ساخت وفروش( یا به روش مشارکتي صورت پذیرد واین موضوع نکته خاص پژوهش حاضر است که بطور مجزا به 

پژوهش حاضر قصد دارد روش مشارکتي را بعنوان راه حل مناسب جهت نوسازی محالت فرسوده  داخته مي شود.آن پر

 بطور خالصه مي توان مسائل و مشکالت زیر را در مداخله یا همان نوسازی بر شمرد: شهری پیشنهاد نماید.

 ر تهرانمنابع محدود مالي شهرداری تهران در تملك و ساخت کل بافتهای فرسوده شه -

که باعث برهم خوردن نظام اجتماعي محله مي گردد ودر نتیجه  جابه جایي جمعیتي ناشي از نوسازی پروژه محور، -

 مزایای طرح نصیب ساکنین واقعي و اصلي محله نمي شود.

 عدم اعمال سالیق و نظرات ساکنان جهت نوسازی در روش پروژه محور -

 عدم حفظ آرایش جمعیتي کنوني حاصل مي شود. از میان رفتن هویت بومي که به دلیل -

 در نوسازی پروژه محوربا فضای شهری بافتهای فرسوده بیشتر به صورت کالبدی و فیزیکي برخورد مي شود. -

گسترش و پخش آسیبهای اجتماعي موجود در محله پس از تملك کلیه اراضي و کوچ اجباری که به دلیل عدم حفظ و  -    

 های ناهنجار گسترش پیدا مي کند.کنترل خرده فرهنگ

 ضرورت تحقیق -1-2

شهرهای امروز ما به بخش های مختلفي تقسیم مي شوند که از لحاظ کالبدی، شکل بناها، الگوی ساخت و نیز شیوه 

زندگي و فرهنگ حاکم بر ساکنان آن، ویژگي های متفاوت و متمایزی دارند. بخش هایي از شهرهای امروز را شهرك ها و 
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طق تازه ساخت تشکیل مي دهند که صرف نو بودنشان با سبك زندگي امروز تا حد زیادی متناسب بوده و در کالبد و منا

ساختشان به روزترین مصالح و کاراترین روشها استفاده شده که همگي سعي دارند مفهوم رفاه و امنیت را به زندگي شهروند 

 ن ویژگي هایي نیست.امروز تزریق کنند؛ اما شهر، کلیتي یکدست با چنی

بخش هایي از شهرهای امروز ما حاصل سبك و نیاز و ملزومات زندگي گذشته اند، به همین جهت، هم دشواری هایي برای 

زندگي امروز ساکنانشان دارند و هم آینده پرمخاطره ای را پیش روی شهروندان قرار مي دهند. خانه هایي قدیمي و 

ید این کشور زلزله خیز، کوچه هایي با عرض معابر کم که عبور و مرور ماشین حتي در غیرمقاوم در برابر زلزله های شد

مواقع اضطرار را غیرممکن ویا بسیار دشوار مي سازد، کوچه هایي با فاضالب هایي روباز و هدایت نشده و آلودگي های 

جمعیتي. همه این ها هزینه های زیست ناشي از آن امکانات ناچیز رفاهي، کمبود سرانه فضای سبز و البته تراکم باالی 

محیطي، بهداشتي و اجتماعي هنگفتي را بر بدنه زندگي شهری وارد کرده ضمن اینکه مدام هراس از یك فاجعه دامنگیر را 

به مسئولین و ساکنان آن یادآور مي شوند. بافت های فرسوده، اصطالحي است که به این مناطق اطالق شده و این روزها 

مدیریت شهری جایگاه بسیار برجسته ای پیدا کرده است. بافت هایي که اغلب میزبان ساکناني از طبقات پایین  در ادبیات

اقتصادی است، ساکناني که از بسیاری امکانات زندگي و رفاه محرومند و به عقیده عده ای از کارشناسان به همین دلیل هم 

 بافت آسیب پذیری شهروندان استفاده کنند. این عده مي گویند در نمي توانند از بسیاری فرصت ها و امکانات دولت برا

بسیاری از امکانات و فضاها، قدیمي و مخروبه شده و نیاز به بازسازی دارند، بسیاری از امکانات جدید زندگي نیز هنوز به این 

هند، کمبودی که به دلیل وضعیت مناطق پا نگذاشته اند. بنابراین این بافت ها با کمبود در امکانات زندگي و رفاه مواج

اقتصادی نامساعد خود، اغلب توان رفع شخصي آن را ندارند و به دلیل فقدان صرفه اقتصادی نیز اغلب بخش خصوصي، 

 سرمایه گذاری در آنها را به صرفه و اقتصادی نمي داند.

ای از امکانات دولتي نیز نمي توانند  این بافت ها به دلیل نداشتن یکسری زیرساخت ها و پیش نیازها عمال از بخش عمده

استفاده کنند. به عنوان مثال، یارانه بنزین یا هزینه ساخت جاده ها و آسفالت خیابان ها برای مردمي که اغلب فاقد خودرو 

شخصي هستند بیشتر سودآور و قابل استفاده است یا کساني که خودرو شخصي دارند و یا افرادی که چندین خودروی 
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رند؟ زلزله و خطر وقوع آن نیز مسئله ای غیرقابل اغماض و فراموشي است. سال هاست که کارشناسان، یکي از شخصي دا

علل باال بودن تلفات جاني زلزله در ایران را عدم استحکام بناها به دلیل رعایت نکردن قواعد و آیین نامه های مربوط به 

 زلزله در هنگام ساخت ذکر کرده اند.

که رعایت این قواعد در ساخت و سازها اجباری شده ولي بافت های فرسوده به دلیل اینکه پیش از  گرچه سال هاست

اجباری شدن این قوانین ساخته شده اند اغلب با بي توجهي از کنار آن گذشته اند. بافت های فرسوده در معرض خطر بسیار 

د به این مسئله هم توجه کرد که بافت های فرسوده به دلیل زیادی در زمینه بروز زمین لرزه ها هستند. عالوه بر این ها بای

شرایط نامناسب امروزشان به مرور، مطلوبیت زندگیشان را نزد شهروندان قدیمي از دست داده و ما به تدریج با یك فرآیند 

هایي شامل مهاجرت قدیمي ها از این بافت ها مواجه مي شویم؛ مسئله این است که با جایگزین کردن تدریجي غریبه 

حاشیه نشینان، مهاجران وافراد بسیار فقیر جامعه در آنها بافت به محلي ناامن واغلب مساعد برای رشد انواع و اقسام جرایم و 

ناهنجاری های اجتماعي تبدیل مي شود. ناهنجاری هایي که اغلب خود کالبد فرسوده بافت ضمن ترکیب شدن با تراکم 

ها کمك ها مي کند. چه بسیار خانه های مخروبه ای که در بافت های فرسوده، قرارگاه  جمعیتي باال به رشد تساعدی آن

معتادان و باندهای فساد شده اند. از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه گرفته مي شود که بافت های فرسوده، باوجود داشتن 

ر مي شود که بدانیم ده ها هزار هکتار مشکالت بسیار، فرصت های اندکي برای حل آنها دارند. این مسئله وقتي پررنگ ت

در کشور شناسایي شده که اغلب با چنین مشکالتي دست و پنجه نرم مي کنند. بنابراین لزوم رسیدگي به  بافت آسیب پذیر

معضل بافتهای فرسوده در تهران و سراسر ایران به شکلي جدی خودنمایي مي کند. این در حالي است که کارشناس 

در سراسر  بافت آسیب پذیرهزار هکتار  33ن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت از وجود سیاستگذاری مسک

ایران خبر مي دهد. چنین آماری با مقداری تغییرات از سوی معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازی 

رفي مي شود. بهر حال با تکیه به هریك از هزار هکتار مع 05هزار هکتار و از سوی وزیر مسکن و شهرسازی  44شهری 

این اعداد در مي یابیم که فاجعه در راه است و هر چه زودتر باید برای نوسازی چنین بافتهایي تمهیداتي اندیشیده شود. این 

یدن به ، امروز در چه وضعیتي به سر مي برند و چه آینده ای در انتظار آنهاست؟ اندیشبافت آسیب پذیرده ها هزار هکتار 
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سال و در قالب دو برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور به  15زوایای این سوال است که دولت را برآن داشته تا طي مدت 

 وضعیت تمامي این بافت ها رسیدگي سریع و به جا نماید.

 

 سواالت تحقیق -1-3

 سواالتي که در این تحقیق مي بایست پاسخ داده شود :

 الت فرسوده چرا روش مشارکتي تجمیع پیشنهاد مي گردد؟از میان روشهای نوسازی مح -1

 علت مخالفت ساکنین اتابك با طرح مشارکتي مذکور چیست؟  -2

 راهکارهای اجرایي چنین طرح هایي به منظور کم کردن هزینه ها و جلب مشارکت مردمي چیست؟ -3

 

 اهداف تحقیق -1-4

ع نگری، نوسازی بافت های فرسوده محدود به ابعاد در یك رویکرد مردم گرایانه و مشارکت جویانه همراه با جام

از چنین زاویه ای  فیزیکي و کالبدی نمانده و ضرورتا نوسازی در ابعاد اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادی را نیز شامل مي شود.

واند از طریق مبتني بر جنبش دائمي و متکي بر مدیریتي منسجم و هوشمند است تا بت نوسازی با ماهیتي همه جانبه، فراگیر،

 به هنگام کردن الگوهای اجرایي، دستیابي به اهداف کالن نوسازی را ممکن سازد.

 هدف از پژوهش حاضر:

 پروژه مشارکتي اتابك در موانع عدم مشارکت مردمیافتن     -1

 گونه شناسي مخالفان، علل مخالفت ها    -2

 یافتن راهکارهایي به منظور جلب حداکثری مشارکت مردم   -3

 

 فرضیه های تحقیق -1-5
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 فرض بر این است که با برآورد روشهای دیگر به مشارکت رسیدیم و در آخر معایب آن ذکر مي گردد. -1

ویژگیهای شخصیتي افراد واعتماد به سازمان متولي مشارکت در نوسازی با هویت محلي،  فرض بر این است که -2

  رابطه مستقیم دارد.

  ای هسته ای بیشتر از خانواده های گسترده است.مشارکت در خانواده ه فرض براین است که -3

 روش تحقیق -1-6

در ارتباط با پرسشهای تحقیق و با توجه به نوع و موضوع پایان نامه راه و روش تحقیق از میان روشهایي نظیر تحلیلي، 

استفاده از روش  در طول دو سال از اجرای این طرح و پیشنهاد اولیه زیراکهارزیابي خواهد بود  روش اکتشافي و...

الت و معایب طرح پرداخته و به ارائه کمشارکتي حال نوبت آن است که در چنین پژوهشي به ارزیابي طرح و بیان مش

 راهکارهای مناسب پرداخت و از روشهای ذیل کمك جست:

مثل کتاب  است. کتابخانه ای: استفاده از منابع موجود که در زمینه موضوع پایان نامه نگاشته شده و به جای مانده -

 فصل نامه ها، ویژه نامه ها. مقاالت علمي و فني، پایان نامه های مقطع کارشناسي و ارشد، ها ،جزوات،

مشاهده: که در مواقع حضور در منطقه های مورد نظر و مشاهده وضعیت موجود بطور مستقیم و آشنایي بصری با  -

ی تبدیل آن به اطالعات مکتوب و ثبت آنها بصورت منطقه و نیز دیدن مشکالت احتمالي موجود از نزدیك برا

عکس ها و اسالیدهای موجود در مراکز مختلف  نمودارها، همچنین دیدن نقشه ها، نقشه و نمودار مي باشد. متن،

 ازجمله شهرداری ونیز جستجو در سایت های اینترنتي مربوط.

ه به نوعي در نوسازی محالت فرسوده دخیل مصاحبه: که بیشتر جنبه لفظي داشته و کسب نظرات افرادی بوده ک -

 بوده اند و با مشکالت آن درگیرآشنا مي باشند.

روش تحلیلي: در این روش با استفاده از تحقیقات دیگر افراد ونیز جداول و نمودارهای تهیه شده، مورد تحلیل قرار  -

م ارائه شده و همچنین موارد ابهام در این قسمت قانون های موجود و ارقا گرفته و توضیحات الزم داده شده است.

موجود مشخص شده و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد و به تبع آن پیشنهادهایي ارائه مي گردد تا 
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کشورهای مختلف و تحلیل آنها از اهمیت خاصي  دردر این زمینه مقایسه نتایج بدست آمده  کارساز واقع شود.

 برخوردار است.

در این تحقیق سعي بر آن شده که تا انجایي که امکان دارد بصورت کاربردی عمل نموده و نتایج روش کاربردی:  -

ن متمایل آتا بتوان مسوولین را هرچه بیشتر به اجرای  و پیشنهادات ارائه شده بطور کامل اجرایي و کاربردی باشد.

دیگر نتیجه آن چیزی جز رشد و شکوفایي وردها به حقیقت نزدیك شده و از سوی آبا استفاده از این روش بر نمود.

 کشور نخواهد بود.

 

 موانع جلب مشاركت نهفته در اجرای طرح -1-7

 اجرای طرح موانعي را برای جلب مشارکت در پي داشته که به این قرار است:

 دخالت همه جانبه سازمان متولی برای تحقق طرح منظر شهری اتابک -1-7-1

رح منظر شهری اتابکك، بطکور همزمکان شکروع بکه آزاد سکازی زمکین هکای مسککوني و سازمان متولي طرح، بر اساس ط

تجاری به شیوه مشارکتي و آزاد سازی زمین های سایر کاربری ها به شیوه تملکك نمکوده اسکت. ایجکاد تمکامي -مسکوني

د و ایکن در حکالي کاربری های مطرح شده در طرح منظرعمال  وظیفه بسیار سنگیني را به سازمان مربوطه تحمیل مکي کنک

است که برای ایجاد و بهره برداری بسیاری از کاربری های یاد شده مي توان از بودجه و پتانسیل سکازمانهای ذیکربط آنهکا 

استفاده نمود. درواقع با توجه به خطر زلزله و ناامني محله بهتر بود تا سازمان مربوطه ابتکدا بکه نوسکازی هکای مسککوني و 

این راه با تسریع در فعالیت ها اعتماد بیشتری برای جلب مشارکت ایجاد نماید. هرچند پرداختن بکه  تجاری توجه کرده و از

فضاهای جمعي و فضای سبزنیز مي توانست در کنار مجتمع های مسکوني در ایجاد فضای مطلوب محلکي اقکدام مناسکبي 

 باشد.

متولي با سازمانهای ذیکربط و اسکتفاده از تکوان و  در هر صورت آنچه در این میان به وضوح پیداست عدم مشارکت سازمان

 پتانسیل آنهاست.
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 همزمانی دو روش مشاركت و تملک در محله -1-7-2

تمایز روشي و بعالوه همزماني آنها باهم اختالفات شدیدی را بین همسایگان دامن زده و اهالي که اکثرا  از چرایي اخکتالف 

روش خانه های خود به سبب یکسان نبودن گفتمان حاکم پرهیز کرده انکد. در روش بي اطالعند از مشارکت در طرح و یا ف

یك کوچه، دو همسایه که در مجاورت هم قرار داشته اند به سبب تفاوت کاربری زمین ملکشکان بکه دو روش متفکاوت بکه 

دامن زدن بکه بکي  طرح دعوت شده اند، اولي از طریق مشارکت و دومي از طریق تملك. قدر مسلم این است که گذشته از

 اعتمادی، این مساله به حیراني اهالي نیز دامن مي زند.

 

 

 عدم مدیریت یکپارچه تملک و مشاركت در محله -1-7-3

در اجرای طرح دو مدیریت به شکل موازی، با کارکنان متفاوت و دفاتر گوناگون و البته گفتمان و شیوه کاری کامال  متفاوت 

تر مشارکت محلي و دفترتملك. عدم یکپارچگي این دو مکدیریت آسکیب هکای فراوانکي را در در محله حضور داشته اند. دف

محله و برای هریك از این مدیریت ها دامن زده است. عالوه بر آن اهالي را نیز دچار مشکالت فراوان کرده و درك چرایي 

نچه مدیریت این دو طرح یکسان باشکد مکي این تفاوت ها را برای آنها بسیار مشکل نموده است. این در حالي است که چنا

تواند با برنامه ریزی واحد و آسیب شناسي دقیق مشکالت فراروی مشارکت و تملك را به بهترین نحو ممکن مدیریت کند. 

عدم ورود همزمان دو گفتمان در یك کوچه، توانایي توصیف دقیق تر چرایي این تفاوت ها، تطبیق زماني برنامکه تملکك و 

مستندسازی یکپارچه، جلوگیری از صرف وقت و نیروی کار دوباره، و مواردی دیگر ازمسائلي است که مي توانست مشارکت، 

 با ایجاد یك مدیریت واحد، راه صحیح تری را پیش بگیرد.

 تفاوت بهای تملک خانه ها در برخی مقاطع -1-7-4

محله شده و اعتماد اهالي را به صکفر رسکانده و  یکي از مسائل عمده ای که در مقاطع زماني خاص سبب قفل شدن کار در

خصوصا  بسیاری را از تجمیع و مشارکت به تملك مشتاق کرده است، تفاوت های فاحش قیمت خرید برخي امالك در محله 
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توسط واحد تملك است. دیده مي شود در برخي موارد که ملکي به صورت تك پالك درآمده و آزادسازی زمین آن منوط به 

تنها همان ملك بوده است، مدیریت تملك اقدام به خرید آن ملك با قیمتي فراتر از سایر امالك و حتي در مواردی  تخریب

بسیار باالتر از قیمت سطح محله نموده است. با توجه به قومي بودن محله و انسجام اجتماعي خاص موجود در ایکن محلکه 

قیمت ها که عموما  به صورت شایعات به آن دامن هم زده شده موجبات  این مسائل از دید اهالي پنهان نبوده و این اختالف

 قفل شدن کار در بسیاری موارد و مقاطع و سلب اعتماد اهالي و ایجاد حس بي عدالتي در محله بوده است.

 

 عدم استفاده از تبلیغات سراسری )تلویزیونی، مطبوعاتی و ...( -1-7-5

س بي اعتمادی آنها نسبت به اجرای این طرح مي افزود عدم تبلیغات مناسب عمومي یکي از سواالت اساسي اهالي که بر ح

همواره یکي از ابهامات اساسي برای اهالي بوده که با توجه به اعزام گروههای متعدد فیلمبرداری به محله هرگز تبلیغ عکام 

علیرغم سخنراني شهردار تهکران و حضکور وی تلویزیوني یا موارد تبلیغي مطبوعاتي انجام نشد. این مساله سبب شده بود تا 

در محله یکي از شایعات قوی محلي عدم تعلق طرح به شهرداری و نوعي کالهبرداری شرکتهای خصوصکي تکا مکدتها در 

 محله مطرح باشد.

 عدم توجه به شیوه های مشاركتی مناسب برای محله -1-7-6

ی خاوران برگزار مي شد به نحوی یکي از شیوه های تعامل با هرچند برگزاری جلسات معارفه اولیه طرح که در فرهنگسرا

ساکنان بوده و نتایج درخور توجهي را در زمینه پویایي طرح به سود اهالي ایجاد مي کرد اما به دالیلي چون عدم توانایي 

تریبون رسمي  فرودست به سبب وجود-حضور در چنین جلساتي برای عموم مردم خصوصا  سالمندان، وجود ساختار باالدست

و همچنین استفاده از یکي از مسووالن رده باالی سازمان متولي به عنوان سخنران مراسم مي توانست برای عده ای 

معذوریت های سخن گفتن را فراهم آورد. عالوه بر این تعداد این جلسات بسیار محدود بوده و برای آغاز هر مرحله تنها 

مهمترین مشکل شیوه های اجرایي خانه به خانه مدیران مشاور ارزیابي شده است.  یك بار این مراسم انجام مي شد. اما
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ساختار اتابك سنتي و روحیه ساکنان آن جمع گرای، است. یافته های آماری فصل گذشته نیز نشان داد که در این محله، 

 همسایه ها از یکدیگر، تاثیرپذیری بسیار زیادی دارند.

سنادی موجود در پرونده ها نیز مي توان مشاهده کرد. علل مخالفت بسیاری از همسایه های این مسئله را در داده های ا

مجاور و نزدیك هم، اغلب یك فاکتور است، به عبارت دیگر، زماني که یك همسایه برای خالصي از دست یك مدیرمشاور، 

کند همسایه های نزدیك او نیز چنین  بحث مخالفت با آپارتمان نشیني یا ضروری نبودن نوسازی برای ملکش را مطرح مي

استدالل هایي را مطرح مي کنند. در چنین بافتي، استفاده از روش های اقناع جمعي، بهترین شیوه است. در این سیستم، 

برگزاری جلسات بحث گروهي متمرکز و سایر روش های مشارکتي مداخله در بافت، کم هزینه تر و زودبازده تر خواهد بود. 

ها گروهي از همسایه های نزدیك به هم را یکجا جمع کرده، طرح را برایشان مطرح ساخته و به نظرات و  این شیوه

سواالت آنها پاسخ مي دهند. این گروه ها باید تعداد محدودی داشته باشند که امکان بحث گروهي و مدیریت آن فراهم 

ذهني، همه ابعاد مسئله را مورد سوال و کنکاش قرار  شود. مزیت این روش ها در آن است که افراد با یك مکانیزم بارش

داده و گاها پاسخ سواالت یك نفر را نفرات دیگر همان گروه مي دهند که نظر آنها به مراتب قابل قبول تر از نظر مدیر 

کار مشاور )یك فرد بیروني غریبه( است. تصمیم گیری در چنین حالتي بسیار راحت تر مي شود چرا که اصوال ماهیت 

گروهي چنین است و افراد به پشتوانه گروه، کارهایي را مي کنند که شاید اگر تنها باشند به راحتي به آن تن ندهند. مراجعه 

خانه به خانه، اساس کار مدیران مشاور بود که هم زمان زیادی مي برد و هم افراد را برای تصمیم گیری در تنگنا گذاشته و 

 به شایعات دامن مي زد.

 تغییرات مدیریتی -1-7-7

زمان اولیه ای که برای احاطه بر امور برای هر تیم جدیدی الزم است، نگراني های مردم از جابجایي ها به سبب شناخت و 

نحوه تعامالت آنها با مدیریت پیشین، گسترش شایعات محلي بي اساس جهت توجیه تغییرات مدیریتي، تغییرات رویککرد و 

ن ساختار قبلي سازمان متولي و تغییرات و جابجایي هکای گسکترده درون سکازماني، سکوت اسکتفاده برنامه ریزی، از بین رفت

گروههای زیاده خواه محلي از عدم اطالع تیم جدید از میزان مشروعیت محلي آنها، تهدید مسوولیت برخي کارشناسان خبره 
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. بزرگترین مشکالت اما، یکي زمان این جابجکایي طرح و .... همه و همه مشکالت عدیده ای را برای طرح بوجود آورده اند

مدیریتي بود که با فصل بهار و ابتدای تابستان همراه بوده و بهترین زمان جذب طرح را از بین برده است، هرچند در مهرماه 

ری از همان سال به سبب کار فشرده یکماه طي یك طرح ضربتي میزان مشارکت شتاب باالیي به خود گرفت اما عمال  بسیا

خانواده ها به سبب ورود به فصل سرما و زمان تحصیل فرزندان خود امکان حضور درطرح را از دسکت مکي دهنکد. مشککل 

بزرگ دیگری که بوجود مي آید سلب اعتماد مشارکت کنندگان درطرح به سبب عکدم موافقکت مکدیریت جدیکد بکا برخکي 

فته و یا قول استمداد داده است. مواردی چون پرداخکت وام تکا مزایایي است که مدیریت پیشین آنها را بصورت شفاهي پذیر

میلیون تومان به همه مشارکت کنندگان که پرداخت این وام تنها به کساني که مجبور به پکذیرش اضکافه متکراژ  15سقف 

 شده بودند خالصه شد و موارد دیگری از این دست.

 پرداخت یارانه ها -1-7-8

زومات اساسي چنین طرحي است چراکه افراد محله های فرسوده عمومکا  توانکایي پرداخکت پرداخت ودیعه مسکن یکي از مل

هزینه اجاره در مدت انتظار را نداشته و به ودیعه مسکن نیازمندند. با این وجود ودیعه مسکني که به اهالي این محله پرداخت 

انه به اهالي تمامي خانواده ها با مشککالت عدیکده شده مبلغ بسیار باالیي داشته بطوریکه قطعا پس از قطع پرداخت این یار

ای مواجه خواهند شد. از سوی دیگر آن دسته از اهالي که کل مبلغ ودیعه مسکن را دریافت کرده اند اکنون برای پس دادن 

خود را این مبلغ و تحویل آپارتمان های نوساز خود به شدت دچار مشکلند بطوریکه عموما  درخواست فروش واحدهای نوساز 

دارند. عالوه بر این به سبب پرداخت چنین ودیعه های سنگیني امکان ادامه طرح یا پیشبرد طرح های مشابه بر ای سازمان 

 متولي ناممکن مي شود.

 

 عدم وجود قوانین الزم و شبکه اجرایی سریع حقوقی و ثبتی در زمینه بافت های فرسوده -1-7-9

سازی بافت های فرسوده را حمایت کرد بسیار ضعیف بوده و در مواردی حتکي فاقکد شبکه حقوقي که بتوان از طریق آن نو

قوانین الزم است. در مواردی چون رویارویي با زیاده خواهان، تك پالك های باقیمانده که منجر به عدم نوسازی بافت مي 
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ه اسکناد آنهکا دچکار مشککالتي شوند، تجمیع اسناد پالك های مشارکت کننده و صدور سند تفکیکي، مشارکت کنندگاني ک

چون موارد ثبتي، گرو بودن سند و .. مي باشند همه و همه از مواردی است که حمایت قانوني نشده و یا مسیری بسیار زمان 

گیر را مي پیمایند. عدم بررسي چنین مواردی پیش از اجرای طرح و یا عدم پیگیری آنها درطي اجرای طرح از دیگر نککات 

 این طرح است.

 تأثیرات منفی طرح اتوبان امام علی)ع(  -1-7-11

همزماني دو طرح امام علي )ع( و اتابك چنانچه در مشکالت خاص طرح نیز ذکرشد، مسائل خاصي را به دنبال داشته است. 

اما این مساله جدای از دوگانگي گفتماني و تخریب های طوالني که در اصکل طکرح مطکرح اسکت، در مکوارد اجرایکي نیکز 

ت بسیاری را برای طرح به دنبال داشته است. مشکالت اجرایکي و عملککردی در آن ناحیکه ککه منجکر بکه تحویکل مشکال

دیرهنگام آپارتمانهای اهالي و اعتراضات محلي شده بود و عدم توانایي سازمان متولي در شناخت خواسته اصکلي مردمکي و 

در نطفه خفکه شکوند. از آن جملکه مکي تکوان بسکته شکدن  نمایندگان واقعي مردم سبب شد تا بسیاری از طرح های اتابك

 فرمایشي خانه محله اتابك و نشریه محلي اتابکنامه را نام برد.
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 وم :فصل د

 مبانی نظری

  مقدمه

در این فصل به بیان مباني نظری و روش تحقیق پرداخته و با مشخص شدن نوع تحقیق شرایط موجود محله در فصل 

گرایشات  باشد مي خاص منظوری برای تجمع و درگیری معني به لغت در مشارکت واژه .ار مي گیردبعدی مورد بررسي قر
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 شناسي روان در .اند کرده ارائه مفهوم این از تعریفي خود، دیدگاه بنابر شناختي جامعه یا و شناختي روان گوناگون

 درگیری را مشارکت مدیریت، نظران صاحب. است اجتماعي تاثیرپذیری و فعالیت درگیری، معني به مشارکت اجتماعي،

 های هدف به دستیابي برای تا انگیزاند برمي را ایشان که دانند گروهي مي های موقعیت در اشخاص عاطفي و ذهني

 اندازه به توان مي را مشارکت قدمت .(79،10 تبار )علوی شوند شریك کار، مسئولیت در و دهند  یاری را یکدیگر گروهي،

 اهمیت ولي دارد قدمت شوندگان حکومت و کنندگان جدایي حکومت اندازه به مشارکت تعبیری به. انستد بشر تاریخ

 سیاسي ومشارکت شهروندی حق ملي، های دولت تشکیل بتوان شاید. است شده بیشتر بسیار اخیر دهه چند مشارکت، در

 ).13،231)جباری،دانست مشارکت یافتن اهمیت دالیل عمده از را

 در شهروندان دخالت"مفهوم  به مشارکت سازمان، این نظر از. دهد مي ارائه مشارکت از تعریفي ملل، سازمان 35 دهه در 

 ارضای در مستقیم مساعدت تا صندوق به رای سیاسي ازانداختن و اداری گیری تصمیم متنوع سطوح در و عمومي امور

 و ها کارخانه از کاریشان، حیات که هایي سازمان کارکرد رد مردم دخالت به اجتماع اشاره دارد. مشارکت همچنین نیازهای

 شرکت به عالوه، مفهوم ینا د.کن مي داللت دارد، بستگي آن به روستایي های تعاوني و ها اداره تا صنعتي شرکت های

 مي ارقر تاثیر زیر را اجتماعي که حیات هایي جنبش گونه همه ها، انجمن غیرمدهبي، و مذهبي های سازمان در مردم

 طور بهولي  کند مي متاثر را خصوصي زندگي که جنبش هایي و شوند نمي مربوط قدرت توزیع به مستقیما اما دهند

 .دارد اشاره نیستند مربوط اقتصادی اهداف با مستقیم

 مشارکت، جدید، مفهوم در .گرفت خود به جدیدی شکل مشارکت، مفهوم از ملل سازمان تعریف دهه، یك گذشت با ولي

باید  زنان و مردان همه :است آمده سازمان این جدید تعریف از بخشي در .آمد شمار به توسعه انساني در عنصر همترینم

 دخالت ها گیری درتصمیم کنند مي بیان را آنان منافع که مشروع ای واسطه نهادهای راه از چه و مستقیم طور به چه

 که آید برمي چنین تعریف ازاین. گیرد دربرمي طور رای را همین و بیان و تجمع آزادی با فراگیری مشارکت چنین .کنند

 مدرن، دنیای .شود نمي حاصل گیری تصمیم و به قدرت پایدار دسترسي و مشارکت طریق از جز انساني پایدار توسعه
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 و دانش گرو در تنها همگان برای عدالت تامین نیز و آنها رفع که است همراه داشته به را ایيه نابساماني و مشکالت

 .(232،13)جباری،است معضالت این رفع راهکار جامعه، در اجتماعي و سیاسي مشارکت وجود بلکه فني نیست، مهارتهای

 

 تعاریف -2-1

 بافت آسیب پذیر -2-1-1

ور محدوده های آسیب پذیر شهر در برابر مخاطرات طبیعي )بویژه زلزله( که نیازمند برنامه ریزی و مداخله هماهنگ بمنظ 

بافتي که ساخت و سازهای غیرفني داشته باشد به قسمي که در حوادث غیرمترقبه احتمال تخریبشان   ساماندهي مي باشند.

بافتي که از لحاظ مولفه  .(2، 1333باال باشد، در زمینه معابر و نیز سرانه خدمات شهری کمبود داشته باشد )وزارت مسکن، 

زلزله در ساخت بناهایش رعایت نشده و تراکم باالیي هم از نظر  2355مه های زیست محیطي مشکل داشته، آیین نا

شترك در اکثر وجود دارد اما چند شاخص م بافت آسیب پذیرهمان طور که دیده مي شود تعاریف متعددی از  جمعیتي دارد.

 :مي باشند تعاریف به این شرح

 ت محیطيفقدان شرایط مطلوب اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي، کالبدی و زیس -1

 های شهریعدم برخورداری از شبکه دسترسي مناسب و کمبود خدمات و زیر ساخت -2

 پذیری در برابر بالیای طبیعي و سایر بحران هاآسیب -3

 گذاران خصوصيعدم امکان نوسازی خودبخودی )به سبب فقر مالکین( و عدم وجود انگیزه سرمایه -4

 میل به مهاجرت و تغییرات مستمر بافت اجتماعي -0

 و... الت حقوقي ساکنین مانند توارث و یا مسایلي مانند وقف و نقص اسناد مشک -3

توان به این نتیجه دست یافت که وقتي عملکردهای اصلي با تلفیق تعاریف تخصصي و عمومي از مفهوم فرسودگي مي

در روند فرسودگي قرار شوند، این بافت ها های شهری در زمینه های کالبدی، اجتماعي و اقتصادی دچار ناکارآمدی بافت

 های زیر تبیین نمود:توان با ویژگيهای مسکوني را ميگیرند. ناکارآمدی یا فرسودگي در بافتمي
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تراکم باالی جمعیتي با وجود ریزدانگي بافت و تراکم ساختماني پایین؛ ساختار نامناسب و ناکافي خدمات و شبکه معابر؛ 

های ناکارآمد و یا در برابر حوادث طبیعي و غیر طبیعي؛ وجود اراضي و یا ساختمان شرایط ناامن و غیر بهداشتي؛ عدم ایمني

ها و ناپایداری ناشي از قدمت یا استفاده از مصالح نامناسب؛ نبود گرایش به نوسازی های ناسازگار؛ عمر زیاد ساختمانکاربری

ها و همچنین به هنگام توسعه بافت بود برنامهو عدم مشارکت ساکنان )نبود تعلق خاطر( و توانایي مالي؛ نبود یا کم

 .(1-12، 30های مدیریتي الزم )عندلیب ،سازمان

 

 شهر و فضای شهری  -2-1-2

شهرها مکان هایي هستند که نوع بشر درآنجا گرد هم مي آیند تا با همکاری  مدنیت انسانهاست. شهرها پدیده ومحصول

نیاز به زندگي اجتماعي شهرها را شکل  ق آمده و تمدن ها را پایه ریزی کنند.یکدیگر و تقسیم کار، بر مشکالت زندگي فائ

حضور شهروندان  داده و نیز برحسب نوع ارتباطات و تعامالت اجتماعي در فرهنگ های گوناگون، شهر شکل گرفته است.

 را افزایش مي دهد فضاهای مطلوب وخوب تمایل به حضور در فضای شهر فرصت تعامالت اجتماعي را افزایش مي دهد.

 الزم است که فضا به نیازهای ابتدایي بشر پاسخ دهد. برای آنکه بتوان یك فضا را به عنوان محیطي خوب تلقي نمود،

راهنمای رفتار است و رفتار در جهت برآورد نیازها است )عباس  ارتباط بین انگیزه و نیاز بدین صورت است که انگیزه،

 .(34،34زادگان،

 (Metropolis) شهركالن -2-1-3

در یونان قدیم این اصطالح به مرکز  به معنای شهر است. polisبه معنای مادرو  Metereدر اصل واژه یوناني مرکب 

متروپولیس به  ازجمله فرهنگ وبستر، در بیشتر دانشنامه ها و فرهنگهای مرجع و معتبر، ایالت یا کلني اطالق مي شده است.

 .(43 -44،33)برك پور، و بزرگترین مرکز فعالیت یك کشور یا منطقه معنا شده است عنوان شهر اصلي یا مهمترین

 

 نظریات -2-1-4
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او در یك سلسله مراتب به  یکي از کساني که نیازهای انسان را در قالب سلسه مراتب بیان داشته است مازلو مي باشد.

راین نظریه مازلو یکي از نیازهای انسان در محیط د تقسیم بندی نیازهای انسان پرداخته و هرکدام را توضیح مي دهد.

بر مي شمارد. در این میان نظریه پردازان دیگری نیز به تقسیم بندی نیازهای انسان پرداخته  "امنیت و ایمني"زندگي را 

ر یکدیگر را دارند. هرکدام به نوعي این کار را انجام داده اند. الزم به ذکر است که این نظریات تا اندازه ای قابلیت انطباق ب

روانشناساني که در مورد نیازهای انسان نظریه پردازی کرده اند بخشي از این نیازها را شناسایي کرده اند ولي مدل نیازهای 

( بعنوان یك نظریه سلسله مراتبي و 34،به نقل از عباس زادگان،mazlow،1415انساني مازلو در کتاب انگیزه و شخصیت)

 صورت طبقه بندی مي شوند:این  ابعاد نیازهای انسان در فضاهای شهری بر اساس الگوی مازلو به  کامل مطرح شده است.

 کشف -4حضور در فضا  -8آسودگی   -2راحتی  -5

 

 

 استاندارد -2-1-5

یعني سطحي از اجرا که توسط معیارهای سنجش مشخص شده و برای تعداد معیني از جمعیت ساکن در نظر گرفته شده 

یکي از مهمترین استانداردها در برنامه ریزی، سرانه ها هستند که عبارتند از میزان کمیتي که  .(24، 31ماعیلي، باشد )اس

 .(1، 13بطور متوسط از یك کل به هر نفر مي رسد )حبیبي، 

 معیار -2-1-6

هرنوع  ارهای مکاني،معی عبارتست از استانداردی که با آن مکان بهینه یك کاربری در شهر مورد سنجش قرار مي گیرد.

اقتصادی و کالبدی و همچنین مردمي است که در آینده ازآن بهره مند خواهد  استفاده از زمین، انعکاس وضعیت اجتماعي،

به عبارتي دیگر ، مشخصات محلي و احتیاجات ساکنان شهر و موسسات و نهادهای مستقر در شهر  .(1، 13شد)حبیبي، 

فعالیت مردم در سطح خرد و کالن در بخش های  بری زمین شهری به شمار مي رود.اساس تعیین معیارهای مکاني کار

در تعیین مشخصات  صنعتي و فرهنگي پدید آورنده فرم فیزیکي شهر و منطقه شهری است. تجاری، خدماتي، گوناگون
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و عامل رفاه اقتصادی مکاني هر نوع از زمین یا هر نوع فعالیت شهری دو عامل هدایت کننده یعني عامل رفاه اجتماعي 

بر اساس این دو عامل بسیار کلي، شش معیار در مکان یابي عملکردهای شهری مالك  مالك سنجش قرار مي گیرند.

 (24، 32برنامه ریزی کاربری زمین شهری قرار مي گیرد که عبارتند از:)سعید نیا، 

 سازگاری -4مطلوبیت                                   -1

 آسایش -0ي                                    سالمت -2

 کارایي -3استانداردهای ایمني                        -3

 استانداردها و سرانه ها -2-1-7

تنوع استانداردها و سرانه ها برای هر یك از کاربری های شهری با توجه به این که موقعیت جغرافیایي شهر، ویژگي های 

ایط اقلیمي، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعي، عوامل فرهنگي و ... از شهری به شهر دیگر متفاوت فیزیکي، شر -کالبدی

بوده و در نتیجه نمي توان یك سرانه و استاندارد مشخص برای شهرهای یك کشور در نظر گرفت و هر شهری با توجه به 

نها همچون یك راهنما مورد استفاده قرار مي گیرند استانداردهای منتشر نشده، ت شرایط خود نیاز به سرانه های خاص دارد.

 .(20، 32)سعیدنیا، 

 معیارهای شهرسازی برای یک شهر قابل زیستن -2-1-8

برای شناخت یك شهر بعنوان محلي مناسب برای زیستن نیاز به یك سری معیار مي باشد که از روی آنها شهر مورد نظر 

متون شهرسازی متعددی در دسترس بوده و قابل  تشخیص و تمیز مي باشد. قابل شناسایي بوده و از دیگر مکانها قابل

بطور کلي مي توان گفت : معیارهای ذیل شاخص بوده و از اهمیت باالیي برخوردار و نقش  استفاده در این زمینه مي باشد.

 موثری را در تعریف مورد نیاز بازی مي کنند.

کالبدی مورد  -سازمان فضایي -3عملکرد مناسب شهر  -2یت کشور رفاه اجتماعي و بهداشت رواني و جسمي جمع -1

رعایت شاخصه های اجتماعي و ...  -3طراحي مناسب راهها  -0توجه به مسایل بوم شناسانه و حفظ محیط زیست  -4قبول 

های نا فقدان مراکز شهری و محله  -4فقدان محله های جدا از هم   -3واحد بودن تاسیسات عمومي و زیرزمیني   -1
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درمسکن، کار، تفریح، )مناسب در نتیجه مي توان گفت: تمدن ساز بودن، عدم هراس مردم از زندگي در شهر و اعتدال 

 .(31،130)شیعه، تحصیل و خدمات عمومي و زیربنایي( معیارهای کلي یك شهر قابل زیست است

 

 انواع فرسودگی -2-2

و بي  ه باعث بي سازماني، عدم تعادل، عدم تناسبکری است کفرسودگي یکي از مهمترین مسائل مربوط به فضای شه

قوارگي آن مي شود. فرسودگي عاملي است که به زدودن خاطرات جمعي، افول حیات شهری واقعي و شکل گرفتن حیات 

 کامل.نسبي وفرسودگيمي شود: فرسودگيشهری روزمره ای کمك مي کند. فرسودگي به دودسته تقسیم

سودگي است که در یکي از عناصر مهم فضای شهری یعني کالبد یا فعالیت رخنه مي کند و به فر، فرسودگی نسبی

 دنبال خود باعث فرسودگي نسبي فضای شهری مي گردد.

فرسودگي است که فرسودگي در هر دو عنصر فضای شهری یعني کالبد و فعالیت آن رخنه کرده باشد و ، فرسودگی کامل

مل فضا مي شود. پس فرسودگي یا در کالبد و یا فعالیت و یا در کالبد و فعالیت به طور یکجا به دنبال آن باعث فرسودگي کا

 رسوخ مي کند. بر این اساس، مي توان معادالتي تشکیل داد که بیانگر انواع فرسودگي ها باشد.

 یك گروه از این معادالت مي تواند به صورت زیر باشد:

 ي نسبي فعالیت =    فرسودگي نسبي فضاکالبد سالم+ فرسودگ الف( معادله اول:

 فرسودگي نسبي کالبد+ فعالیت سالم =    فرسودگي نسبي فضا ب( معادله دوم: 

 فرسودگي کامل فضا     =     کالبد فرسوده + فعالیت فرسوده   ج( معادله سوم:

 فرسودگی نسبی فضا -2-2-1

ر کالبد سالم مي باشد مي توان از ابقای سازمان فضایي شهر معادله اول: در این حالت که شامل فرسودگي نسبي فعالیت د

سخن گفت: ابقا عملي است که اندك اندك و به صورت مداوم در فعالیت های شهری صورت مي گیرد. این عمل سعي بر 

عمل ن دارد تا با حذف یا حداقل کاهش فرسایش در فعالیت، از فرسایش کالبد و در نهایت فرسایش فضا جلوگیری کند. آ
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ابقا را مي توان در قالب مجموعه ای از اقدامات بهسازی گنجاند. بهسازی به مجموعه اقداماتي اطالق مي گردد که با اندك 

تغییرات در فعالیت، موجبات افزایش عمر اثر را فراهم مي گرداند، به عبارتي دیگر بهسازی ارتقای کیفیت اثر از نظر کالبدی، 

. در هر یك از اقدامات مربوط به بهسازی، مداخله ای چشمگیر در کالبد صورت نمي گیرد. زیست محیطي، فرهنگي و رواني

زیرا کالبد در شرایط مناسبي به سر مي برد و تنها با جایگزیني عملکرد و مناسب فعالیت از فرسایش فضای شهری 

  جلوگیری مي شود.

سب، باعث فرسودگي نسبي فضای شهری شده است. در در معادله دوم، فرسودگي نسبي کالبد، با حضور وجود فعالیت منا

این معادله اگر بتوان کالبد را از فرسودگي رهانید، مي توان از حیات مجدد فضای شهری سخن گفت. در این حالت عمل 

ي کاحیا صورت مي گیرد. احیا عملي است که با تغییرات ساختماني و تمهیدات اندك ولي مداوم به روی کالبد صورت م

وان در قالب مجموعه ای از اقدامات نوسازی گنجاند. نوسازی در برگیرنده مجموعه اقداماتي است کي تک. عمل احیا را مگیرد

 .که با تغییرات برنامه ریزی شده در کالبد، عالوه بر طوالني شدن عمر اثر به احیای آن نیز مدد مي رساند

 (121ص1331) حبیبي،                                                                                                                           

 فرسودگی كامل -2-2-2

در معادله سوم، فرسودگي به شکل سوم صورت گرفته است، این فرسودگي در نتیجه فرسودگي کالبد و فعالیت ایجاد گردیده 

انتفاع خارج گردیده است و شهر با مسئله مخروبه ها و متروکه ها مواجه شده است و هم فعالیت و هم کالبد و فضا از حد 

است. که در این حالت باید اقدام به بازسازی نمود. بازسازی به مجموعه اقداماتي اطالق مي شود که پس از تخریب بیش از 

شود. معموال عمل بازسازی را به نیمي از اثر، مجددا اثری با چهره ای جدید و یا کامال منطبق با اصول خویش ساخته 

 هنگام آتش سوزی، زمین لرزه و جنگ به کار مي برند. 

 

 (  انواع فرسودگي1-2)جدول

 مقیاس نوع طرحمدت زمان  نوع اقدام نوع مرمتنوع فرسودگی  میزان فرسودگی معادله
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 اقدام )سال( فضای شهری فضای شهری
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 مساله دارطبقه بندی بافت های   -2-3

در هر نوع  طبقه بندی که  قرار داشته  مساله داربا توجه به آنچه گفته شد، مي توان نتیجه گرفت که کلیه بافت های 

یگر مي توان همه بافت های باشند، به سبب فرسودگي و ناپایداری از خصوصیت مشابه و مشترکي برخوردارند. به عبارت د

را بافت ناپایدار دانست. این ناپایداری در وهله اول در برابر زلزله و حفظ ایمني شهر است و سپس در ابعاد دیگر.  مساله دار

از یك سو و ایجاد امکان اولویت  مساله داربه این ترتیب با توجه به وجود عوامل متعدد در شکل گیری و ایجاد بافت های 

 اجرایي و مدیریتي جهت مداخله در آنها از سوی دیگر، طبقه بندی زیر ارائه مي شود :بندی 

ی که علي رغم وجود فرسودگي در مساله داربافت های : بافت های شهری دارای میراث تاریخی و فرهنگی الف(

وجود دارد )راهنمای شناسایي و گستره آنها، بناها، مجموعه فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهری باارزش و با ترتیبي در آنها 

 .(1330مداخله در بافت های فرسوده ،
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بافت هایي که پهنه های گسترده شهری را به خود : بافت های شهری فاقد میراث ویژه تاریخی و فرهنگی ب( 

الزم و اختصاص مي دهند. عمده ترین مشکل این بافت ها به غیر از مسائل خاص بناهای نامقاوم و کوچك، فقدان خدمات 

 زیرساخت های مناسب شهری است. 

این مورد، بافت های روستایي ککه بکه مرور زمان در داخل محدوده  :روستایی ـ شهری مساله داربافت های  ج(  

خدماتي شهر قرار گرفته اند را شامل مي شود. عملکرد زراعي، باغداری و دامداری قبلي ساکنین این بافت ها از یك سو و 

دسترسي مورد نیاز شهری امروز از سوی دیگر این  بافت ها را در بافت های معمولي شهری، برجسته نموده  سلسله مراتب

  است.  

این بافت ها که در داخل محدوده خدماتي شهری )بافت های زورآبادی( و یا خارج از  :بافت های حاشیه ای )خودرو( د(

گسترده ای را شامل مي شوند که حتي به مسائل سیاسي ک امنیتي  حریم و حوزه نفوذ تهران بزرگ واقع شده اند، مشکالت

نیز کشیده مي شود. حاشیه نشیني نه تنها میزبان مهاجرین روستاها و شهرهای کوچك یا مهاجرت های بي رویه درون 

 شهری است، بلکه میزبان فقر، محدوده خدماتي شهر تهران نیز بوده است.

 

 

 داخلی و جهانی اله دارمستجارب نوسازی بافت های  -2-4

دراین بخش به موضوع اصلي تحقیق حاضر، یعني نوسازی مشارکتي پرداخته مي شود. بدین منظور سابقه اقدامات نوسازی 

در  بافت آسیب پذیرشهری به اجمال مورد بررسي قرار گرفته و زمینه های مشترك و همچنین تفاوت های اساسي نوسازی 

و به ویژه تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد. ازاین رهگذر درس های آموخته شده از  سایر کشورهای جهان با ایران

 تجارب جهاني ذکر مي شود. سپس به سابقه اقدامات نوسازی در ایران و شهر تهران اشاره مي شود.

تجارب متعدد و متنوع از کشورهای مختلف جهان در اروپا، امریکای شمالي و جنوبي، آسیا و آفریقا دارای  :تجارب جهانی

جهت مداخله در بافت های شهری مي باشند. هریك از این تجارب با اهداف و دالیل متفاوت و در بستری خاص و منحصر 
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به فرد تعریف شده و به انجام رسیده اند. اما چشم انداز و ضرورت نوسازی شهری در همه نمونه های انجام شده، بهبود و 

فعالیت در شهر مي باشد. نوسازی شهری از اواسط قرن نوزدهم و با اقدامات هوسمان در شهر ارتقای کیفیت سکونت و 

پاریس آغاز مي شود و با نوشته های راسکین و موریس در انگلستان و اقدامات کامیلوزیته در اطریش ادامه پیدا مي کند. 

 .(31،11جهت گردید)حبیبي،دچار تغییر  1435نوسازی شهری پس از جنگ جهاني دوم و به خصوص از دهه 

تجارب جهاني نوسازی شهری از نظر موضعي، در دو دسته مداخله در بافت های تاریخي و ارزشمند و مداخله در بافت های 

 معمولي دسته بندی مي شود. مساله دار

 الف( مداخله در بافتهای تاریخی

لبنان در زمینه نوسازی شهری، متمرکز بر بافت  عمده تجارب کشورهای اروپایي و نیز کشورهایي همانند مصر، سوریه و

های تاریخي مي باشد. در بافت های تاریخي، به دلیل وجود عناصر و بناهای ارزشمند، مداخله صورت گرفته حداقلي بوده و 

بر اساس نظریات حفاظت و صیانت از میراث فرهنگي و معنوی  صورت مي گیرد. مهمترین زمینه ها و اهداف مداخله در 

این بافت ها، توسعه ظرفیت های گردشگری و ارتقای سطح اقتصادی بافت مي باشد. به گونه ای که در کشورهایي که 

گردشگری به عنوان یکي از منابع درآمدی اصلي آن برشمرده مي شود، این بافت ها مهمترین ابزار برای این هدف به شمار 

و نوسازی سایر ساختمان های موجود در بافت، به عنوان راهبرد  از نظر کالبدی حفظ و مرمت بناهای ارزشمند رود. مي

اصلي مداخله به شمار مي رود. در برخي از کشورها همانند انگلستان، این تغییرات کامال محافظه کارانه بوده و تا سطح حفظ 

 پوسته و بدنه خارجي بنا رانیز شامل مي شود.

ری توسط بخش عمومي صورت مي گیرد. از نظر فعالیتي نیز تعریف نظارت بر طراحي بنا از طریق وضع ضوابط حداکث 

ع شده و حذف و یا قفعالیت های جدید و متناسب با ظرفیت های گردشگری و به منظور معاصر سازی بافت، مورد توجه وا

به صورت کاهش کاربری های مزاحم به عنوان یك راهبرد اصلي مورد توجه قرار مي گیرد. روش اجرای راهبرد های فوق 

تلفیقي و شامل سرمایه گذاری نهادهای عمومي نظیر شهرداری و بخش های وابسته به آن و نیز حمایت از مالکین جهت 

نوسازی، از طریق اعطای تسهیالت ارزان قیمت، کمك های بال عوض و معافیت های مالیاتي مي باشد. به طور کلي وضع 
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ن به گونه ای است که سبب تفاوت و تمایز شکل و نحوه اجرای طرح های قوانین و مقررات تشویقي و تنبیهي در انگلستا

میالدی برای  1343در سال  همرمتي آن نسبت به سایر کشورهای اروپایي شده است. برای نمونه قانون بهداشت عمومي ک

ز نظر اجتماعي ارتقای ا .اجرا در سراسر انگلستان تدوین شد، مالکان را ناچار به ایجاد شرایط بهداشتي در واحدها نمود

کیفیت و افزایش تمایل به سکونت در بافت مرکزی و کهن شهرها به عنوان مهمترین راهبرد در نوسازی مراکز قدیمي 

شهرها مورد توجه قرار مي گیرد. نگاه اقتصادی صرف به مقوله گردشگری، سبب افزایش بي رویه فعالیت های اقتصادی و 

اما آنچه که در درازمدت موجب سرزندگي و تداوم جریان نوسازی در یك محدوده شهری تحدید سکونت در بافت مي شود. 

مي گردد، تلفیق مناسب سکونت، فعالیت و فراغت مي باشد. موضوعي که در نوسازی و بهسازی مراکز تمام شهرهای 

ل و نقل عمومي، آرام سازی اروپایي به چشم مي خورد. از نظر ترافیکي، بهبود وضعیت آمد و شد از طریق توسعه شبکه حم

ترافیك سواره، ایجاد و تقویت مسیرهای حرکت پیاده و ساخت توقفگاههای عمومي، به عنوان راهبردهای اصلي به شمار 

 (.11،31)حبیبي  مي رود

 ب( مداخله در بافت های غیر تاریخی

اخله ای با اهداف متفاوت اعم از مقابله با مداخله در بافت های غیر تاریخي نیز دارای تجارب متعددی مي باشد. اقدامات مد

نا امني های اجتماعي، ایجاد خیابانهای وسیع، تولید انبوه مسکن، بازسازی پس از دوران جنگ یا زلزله و ... صورت گرفته 

 در کشورهای مختلف اشاره مي شود. مساله داراست. در ادامه به چند نمونه از مداخله در بافت های 

 

 

 

 ب خارجیتجار -2-4-1

 :فرانسه )قرن نوزدهم( -2-4-1-1
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شهری، در اواسط قرن نوزدهم در شهر پاریس به وقوع پیوسته است.  مساله دارنخستین نمونه مداخله در در بافتهای 

نخستین اقدامات مربوط به بافت قدیم شهر توسط هوسمان صورت گرفت. اصول برنامه هوسمان برای تغییر نقشه پاریس 

ز شورش مردم در خیابان باز نمي گذشت، بلکه سازماندهي جدید شهر برای پاسخگویي به نیروهای جدید تنها به بیم ا

میالدی به  1305اقتصادی نیز در آن تاثیر داشت. هوسمان برای تخریب از یك ابزار قانوني بهره برد. در فرانسه، قانون 

ي نظارت کنند و هر کجا الزم بدانند، دست به سلب شهرداری ها اجازه مي داد تا در مسائل بهداشتي واحدهای مسکون

این اقدامات از طریق تملك گسترده امالك واقع در محدوده طرح ها و ساخت بناهای  (.13،31مالکیت بزنند) حبیبي،

تجاری و مالي بزرگ و احداث بلوارهای وسیع صورت گرفت. هوسمان برای از بین بردن بافت اجتماعي و فرهنگ عامه 

اریس از هیچ شدت عملي رویگردان نبود و این درست مخالف روشي بود که بعدها خط مشي اساسي شهرداریها در اهالي پ

شهرهای بزرگ قرار گرفت. موافقان اقدامات هوسمان بر بهبود وضعیت رفاهي حاصل از این اقدامات، ازهم گسیختگي و 

اجتماعي و مانعي برای رشد و تعالي فرهنگ تعریف مي فرهنگي شهر را به عنوان یك اقدام ضد  -اضمحالل بافت اجتماعي

 .(1331،13کردند )حبیبي،

 ترکیه: -2-4-1-2

، سه شیوه متفاوت تصاحب زمین توسط مساله داربطور کلي در ترکیه برای توسعه زمین شهری یا مداخله در بافت های 

 نهادهای مختلف محلي اجرا مي شود:

مداخله در بافت با استفاده از این شیوه، گسترده نیست و غالباٌ برای ساخت یك مقیاس  الف: شیوه خرید اجباری زمین:

بزرگراه یا ایجاد فضاهای سبز از آن استفاده مي شود. دستور العمل های خرید زمین، مانند قیمت گذاری زمین که توسط 

 تصویب شده است. 1433قانون خرید اجباری اجرا مي شوند، در سال 

شیوه خرید زمین داوطلبانه معموال هنگامي دنبال مي شود که مالك زمین قصد دریافت جواز ساخت  :ب: شیوه داوطلبانه

دارد. مثال هنگامي که مالك مي خواهد خانه ای بسازد، قاعده اصلي این شیوه تعیین دوباره حدود قطعه کاداستری موجود بر 

بندی، مناسب بودن یك قطعه کاداستری توسط شهرداری پایه قواعد طرح های منطقه بندی است. بر اساس الزامات منطقه 
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ها کنترل مي شود. اگر قطعه زمین کنترل شده الزامات را بر آورده نسازد، مالك زمین باید راه حل های دیگری برای بر 

 برای محدودیآورده ساختن الزامات منطقه بندی بیابد. در این مورد، مالکان زمین برای دریافت مجوز ساخت گزینه های 

 .تقسیم خصوصي ؛ ادغام قسمتهایي از قطعات زمین ؛ تغییر مرز قطعات انتخاب دارند. این گزینه ها عبارتند از :

این شیوه عبارت است از تنظیم مجدد قطعه بندی زمین به گونه ای که افراد هنگام ساخت و  ج: شیوه قطعه بندی زمین:

بگذارند تا برای ایجاد فضاهای عمومي و دسترسي از آن استفاده نماید. در  ساز مي بایست بخشي از زمین را در اختیار دولت

عوض نیز با باالرفتن قیمت زمین پس از ایجاد دسترسي های بهتر، اشخاص سود بیشتری خواهند برد و ارزش افزوده 

در پي خواهد  بیشتری نسبت به وضعیت قبل خواهند داشت. به کارگیری این شیوه ها در عرصه عمل، مشکالت زیادی

داشت. به عنوان مثال تنظیم مجدد قطعه بندی زمین، در تامین زمین مورد نیاز مناطق مسکوني جدید بسیار موثر خواهد 

بود، اما مشکالتي مانند توزیع ناعادالنه زمین یا مدیریت ناکافي اطالعات زمین، بر استفاده مناسب از آن تاثیر نامطلوبي 

 خواهد داشت.

اقدامات: شیوه های استفاده شده در ترکیه بیشتر در جهت تولید زمین بوده و سایر جنبه ها و مشکالت مراحل ارزیابي روش 

در این نوع از تجربه، نقش مردم و نظرات آنها جایگاهي ندارد  را نادیده انگاشته اند. مساله داربهسازی و نوسازی بافت های 

عدم رضایت مالکان را بدنبال داشته است؛  "اجباری تصاحب زمین"دد. شیوه و طرح ها از باال به پایین تهیه و اجرا مي گر

به ویژه در کالن  مساله دارهمچنین شیوه داوطلبانه برای اجرای پروژه های وسیع مناسب نبوده و پاسخگوی بافت های 

متمایل به اجرای طرح نماید. شهرها نخواهد بود. تنها، شیوه سوم ممکن است مالکین را به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر 

 .(03، 33اما در هر سه روش، نوسازی دستوری مورد نظر بوده و به نقش مردم و ساکنین توجه خاصي نگردیده است)رضایي،

 پرو: -2-4-1-3

در کشور پرو و در پایتخت آن شهر لیما، صاحبان قدرت محلي به ویژه شوراهای شهر برای ترغیب بخش خصوصي جهت 

اقدام به توسعه مجدد فضاهای عمومي، بهسازی راههای اصلي، طراحي دوباره  مساله دارری در بافت های سرمایه گذا

میادین، ساماندهي فروشندگان دوره گرد، بهسازی زیر ساخت ها و ایجاد فضای سبز نموده اند. این سیاست ها به قصد 
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رمایه گذاری اتخاذ شده و در دو سطح افزایش قیمت زمین در منطقه مرکزی شهر جهت ترغیب بخش خصوصي به س

محلي و ملي به اجرا در آمده است. اجرای این سیاست در سطح محلي سبب شده است تا در شهر لیما اختالف طبقاتي 

افزایش یافته و خانواده های کم درآمد را به سوی حومه نشیني بي قاعده و یا سکونت در محله های شلوغ مرکزی سوق 

یز دولت پرو مجتمع های نوساز را در شهر لیما ساخته که با اجاره آنها به افرادی که در زاغه ها زندگي دهد. در سطح ملي ن

 مداخله نماید. مساله دارمي کنند، توانسته است در بافت های 

حتي در  در این الگو به خانواده های واجد شرایط، پیشنهاد قرارداد های بدون مذاکره و عدم دخالت در تصمیم گیری شده و 

جابجایي آنها نیز مشارکتي صورت نگرفته است. نتیجه این سیاست این بود که همسایه ها در مجتمع های مسکوني از 

یکدیگر ناخرسند بوده و بعد از مدتي این ساختمان ها را ترك کرده و به نقاط دیگری در سطح شهر نقل مکان نموده اند. 

در شهر لیما، به دلیل لحاظ نکردن نقش مردم در نوسازی بافت های مورد نظر،  ارزیابي روش اقدامات: اقدامات انجام شده

نه تنها باعث پیشرفت اقتصادی، اجتماعي و.... نگردید، بلکه باعث نفوذ و جابجایي جمعیت به سایر نقاط شهر نیز شده است. 

از باال به پایین بوده و مشارکت به عبارت دیگر مي توان گفت که در کشور پرو، روش مداخله به صورت برنامه ریزی 

 مردمي در تصمیم گیری ها جایگاهي ندارد.

 هنگ کنگ: -2-4-1-4

در هنگ کنگ به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای ترویج و تسهیل 1435های خاص دولتي در اوایل دهه  کمیته

طریق تاسیس شرکت های توسعه  شهری، ایجاد مشارکت بین بخش خصوصي و عمومي از مساله داراحیای بافت های 

اراضي است. دلیل این امر آن بود که دولت هنگ کنگ معتقد بود که مي بایست مداخله اندکي در نوسازی داشته و بیشتر 

بخش خصوصي نیروی محرکه این کار باشد. با این توضیح که مداخله دولت در حد پشتیباني از بخش خصوصي در مناطقي 

ه اراضي بود، معطوف مي شد که این روش تقلیدی از کشور انگلستان بود. با این وجود دیری که مورد نظر شرکت توسع

نپایید که به این نتیجه رسیدند که نوسازی شهرها به طور ذاتي، فعالیت پیچیده تری در مقایسه با ساختن اولیه آنهاست و 

 های خصوصي و عمومي مي باشد. نیازمند درك روشني از نقش ها و مسئولیت های مناسب و مورد نیاز بخش
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ها و مسوولیتهای مناسب و  در اینگونه فعالیت های پیچیده شهری که نیاز به درك روشني از نقش ارزیابي روش اقدامات:

مورد نیاز بخشهای خصوصي و عمومي دارد، هر کدام از آنها مي بایست بتوانند بهترین همکاری ممکن را انجام دهند. 

ن تجربه برمیآید، اگر شرکت های خصوصي دارای منابع و توان اجرایي موثری نباشند و استفاده از آنها در همانگونه که از ای

حاصل خواهد بود. دوم اینکه، عدم وجود یك استراتژی  موارد ضروری امکان پذیر نباشند، مشارکت امری بي معني و بي

همواره به شکل آزاردهنده ای وجود داشته است.  د دهد،را به برنامه کالن پیون LDCروشن نوسازی شهری که فعالیتهای 

همچنین تجربه نوسازی در هنگ کنگ بر اساس ایجاد مکانیزم های سازماني جدید و تجربه ای برگرفته از کشور انگلیس 

.آن  بود. هنگامیکه چنین انتقال نهادی از یك کشور دیگر و بدون در نظر گرفتن مسایل سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و . .

محل صورت پذیرد، ریسك بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت .چرا که این امر )ایجاد مکانیزم های جدید سازماني و 

-40، 30تجربه برگرفته از کشور بیگانه( به تنهایي نمي تواند سبب به وجود آمدن نوسازی شهری موفقي گردد)علي اکبری، 

43). 

 

 

 السالوادور: -2-4-1-0

آغاز مي شود. دولت السالوادور با گرفتن امتیازاتي از 1433شهری، از زلزله  مساله دارلوادور در نوسازی بافت های تجربه السا

حمایت کرده و با کنترل نمودن مالیات ها، زمین را برای خانه سازی به افراد  مساله دارمنابع خارجي، از بازسازی بافت های 

تا نهادهای دولتي نیز به طور وسیعي در این امر مساعدت کرده و در گام نخست کم درآمد اختصاص داده است. در این راس

به افراد مذکور)کم درآمد( وام هایي در حد خرید مسکن ارزان قیمت پرداخت کرد. علي رغم این اقدام، به دلیل ناراضي 

یب نموده و به مرحله اجرا گذاشتند. بودن مردم از شرایط مقرر برای اینگونه وام ها، قرارداد اجاره به شرط تملیك را تصو

بطور کلي ارزیابي های انجام شده توسط برنامه ریزان این کشورنشان مي دهد که در بیشتر موارد  ارزیابي روش اقدامات:

خانوارهایي که از این پروژه سود برده اند، آنجا را ترك کرده یا به دلیل عدم توانایي پرداخت اقساط وام خانه های خود را 

اجاره داده اند و در جایي ساکن شده اند که با درآمد آنها تناسب داشته است. این تجربه نیز مبین این نتیجه است که به 
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هنگام ترك پروژه توسط خانواده ها، تمام آموزش ها و تالش هایي که از طرف افراد و سازمان ها برای این دسته از افراد 

 .(32، 30لي اکبری،صورت گرفته از بین مي رود)عندلیب و ع

 ژاپن: -2-4-1-3

که در ژاپن و کره جنوبي بعد از جنگ جهاني دوم برای انجام نوسازی بافت شهری تجربه شده، تجربه ای  LRPطرح 

موفق بوده و در ایران نیز قابلیت اجرا دارد. از این مدل در ناگویای ژاپن استفاده شده و مراحل آن بدین صورت است که 

مداخله در مقیاس بسیار کوچك شهری )حداکثر در یك بلوك شهری( مردم را از بافت های مورد نظر تخلیه سازمان متولي 

کرده و دراین مدت نیز برای اقامت به آنها کمك مي نماید. سپس طرح جدید شبکه معابر و تفکیك اراضي و تامین زیر 

ل از تخلیه ارزیابي شده اند، هر پالك زمین را به چهار ساخت ها را اجرایي کرده و متناسب با سهم هر یك از مالکین که قب

 خانواده واگذار کرده تا در آن به ساخت آپارتمان اقدام نمایند.

 جمع بندی تجارب جهانی -2-4-5-1

ن است که راهبردها و اقدامات اجرایي مداخله، بر اساس اهداف آبررسي تجارب جهاني مداخله در بافتهای شهری حاکي از 

صورت گرفته است. لذا مهمترین موضوع در این خصوص، توجه به هدف مداخله مي باشد. بعنوان مثال مقابله با  متفاوتي

ناامني ها و شورش های خیاباني در فرانسه یا تولید انبوه مسکن در آمریکا و یا گسترش ظرفیت های اقتصادی و توسعه 

وت شده و نتایج متفاوتي را نیز در پي داشته است. همچنین شهری در ژاپن سبب تدوین راهبردها و اجرای اقدامات متفا

اقدامات نوسازی، متناسب با بستر اقدام، متفاوت مي باشد. نوع کاربری ها و فعالیت های موجود در بافت و ویژگي های 

ت و زیر اجتماعي و اقتصادی جمعیت ساکن در تجارب انگلستان، یا کیفیت دسترسي به بافت و سطح بهره مندی از خدما

ساخت های شهری در تجارب پاریس، عواملي هستند که در تدوین استراتژی مداخله در بافت تاثیرگذار بوده و مي بایست 

مورد توجه قرار گیرند. موضوع دیگر، تفاوت بافت تاریخي و ارزشمند با بافت های معمولي و فاقد ارزش مي باشد. بافت های 

دد و تمرکز عناصر ارزشمند، فاقد امکان مداخله حداکثری مي باشند و راهبردهای اتخاذ تاریخي در تمام کشورها به دلیل تع

شده در این بافت ها بر اساس حفاظت و تجدید حیات مي باشد، در حالیکه در سایر بافت های شهری چنین محدودیتي 
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ونت و فعالیت در بافت و کاهش جهت مداخله وجود نداشته و به دلیل شرایط و ویژگیهای مختلف بافت افزایش کیفیت سک

و بافت شهری، نیازمند مداخله حداکثری است. براین اساس، مهمترین درس های آموخته شده از  بافت آسیب پذیرفاصله 

 : ( 30نوسازی شهری در جهان، به شرح ذیل قابل ذکر است)عندلیب و همکاران،

  وجود قوانین مناسب و کارآمد

تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز و نیز بازنگری در قوانین بر اساس مسائل روز صورت  تجارب نوسازی همواره بر اساس

 گرفته است. دراین زمینه مي توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

 1343قانون بهداشت عمومي، انگلستان، -

 1305قانون نظارت بر بهداشت واحدهای مسکوني، فرانسه، -

 1444قانون مسکن، آمریکا  -

 1404زی شهری، آمریکا، قانون نوسا -

 1404قانون ساماندهي زمین، ژاپن، -

 مشارکت ساکنان و نهادهای محلی

ی واجد اهمیت باشد بعنوان اقدامي انساني و اجتماعي مطرح است. تجارب بدنوسازی پیش از آنکه به عنوان یك مداخله کال

، بر اساس حضور و مشارکت ساکنان بافت در ه دارمسالموفق نوسازی همانند تجارت انگلستان و ژاپن از مداخله در بافتهای 

کلیه مراحل از برنامه ریزی و سیاست گذاری تا اجرا به نتیجه رسیده اند، لذا توجه به روش تعاملي و برقراری ارتباط دوسویه 

طرح های  بین دولت مرکزی، دولت های محلي و نهادهای مدني به عنوان نمایندگان مردم از عوامل تاثیرگذار در موفقیت

نوسازی به شمار مي رود. الزمه این امر، توجه به اصل حفظ ساکنان موجود در حین نوسازی است. جابه جایي جمعیت در 

طرح های نوسازی یکي از معضالتي به شمار مي رود که سبب ایجاد و گسترش ناهنجاری های اجتماعي و نیز شکل گیری 

 محدوده های عاری از هویت مي گردد.

 ری و حمایتتسهیل گ
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پیش بیني تسهیالت ارزان قیمت ، در نظرگرفتن معافیت های مالیاتي و سایر بخشودگي ها و اعطای یارانه در موارد مورد 

نیاز، از ابزارهای حمایتي است که در بیشتر تجارب موفق نوسازی مورد استفاده قرارگرفته است. در این خصوص مي توان به 

یکا و ژاپن اشاره کرد. در انگلستان و در تجارب نوسازی محدوده های تاریخي، معافیت های تجارب انگلستان، فرانسه، آمر

مالیاتي، پرداخت وام های بانکي و ارائه تسهیالت، به عنوان یك اصل کلي مورد توجه قرار گرفته است. در فرانسه ایجاد 

ن بناها، به منظور جوابگویي به مخارج تسهیالت مالي از طریق کمك های بالعوض از طرف دولت به مالکان و صاحبا

قانون  1413مرمتي به تناسب میزان مخارج و سطح زیربنای محل مورد نظر، اجرا شده است. همچنین در آمریکا و در سال 

برگشت یارانه های مالیاتي ملي برای حفاظت و مرمت، مطرح گردیده است. این قانون با بازگرداندن چرخه مالیاتي به 

ظت شده، درآمد محلي را افزایش داده و به بازسازی و بهسازی واحدهای مسکوني یاری رسانده است. در ژاپن امالك حفا

نیز برقراری نظام اجاره پایین، برحسب توان مالي خانوارها و پرداخت یارانه دولتي به خانوارهای مایل به نوسازی، از نکات 

 قابل توجه در مرمت شهری مي باشد.

وان نتیجه گرفت که با فرض رویکرد مشارکتي و واگذاری نقش اجرا به مردم مهمترین وظیفه دولت مرکزی در نهایت مي ت 

 بافت آسیب پذیرو محلي فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تحقق نوسازی و توسعه جریان ساخت و ساز مي باشد. تفاوت 

ر طوالني مدت سبب تداوم و تشدید فرسودگي مي با بافت معمولي، عدم وجود جریان طبیعي ساخت درآن است. همین امر د

شود. عدم وجود زمینه های سرمایه گذاری به دلیل نبود زیرساخت های متناسب با سایر بخش های شهر، این موضوع را به 

اثبات مي رساند که دولت مي بایست بخشي از هزینه های نوسازی را پرداخت نموده و نیز از برخي درآمدهای خود در این 

 افت ها صرفنظر نماید.ب

 

 

 هدایت ظرفیت های اقتصادی جدید بافت
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باشد. ثروت و درآمد شهر حاصل  یکي از نکات مهم در تحقق عدالت اجتماعي توزیع متناسب و عادالنه ثروت شهر مي

دلیل به  مساله دارافت های بفعالیت های اقتصادی آن است که در مقیاس شهری، ملي و جهاني دارای کارکرد هستند. 

ویژگیهای مبتال به، عمدتا اقتصادی نیز مي باشند. لذا ایجاد رونق اقتصادی در بافت، یکي از عواملي است که در هدایت 

جریان سرمایه شهر و نیز توانمند سازی اقتصادی ساکنان تاثیر مهمي دارد. این امر به طور گسترده در نوسازی شهرهای 

 .(14،مقاله 33اني،انگلستان مورد توجه قرار گرفته است)خ

 

 

 

 

 

 :فصل سوم
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 نوسازی و بهسازی رد

 اریان وتهران

 

 سابقه مداخله در بافت های شهری كشور 3-1

در این بخش تالش مي شود تا مجموعه رخدادهای این قرن در عرصه بافت های شهری ایران، شناسایي ورویکردهای 

، بررسي شود تا بتوان به نظریات روشني برای شروع دوره ای مطرح شده در مقاطع گوناگون از گذشته تا حال در این زمینه

 تازه از تفکر، طراحي و اقدام در حوزه بافت های شهری امروز دست یافت.
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، مخروبه و نابسامان شهری با شروع نوگرایي مساله دارمداخله در حوزه بافت های : (1354-1325الف( دوران شروع مداخله)

آغاز مي گردد. در این دوره دولت وقت با ایجاد دگرگوني در سازمان تولید،  1354د از سالهای کالبدی بع -در سازمان فضایي

 زمینه دگرگوني های کالبدی شهر را فراهم مي کند. مهمترین رخدادهای این دوره بدین شرح است:

  1354تهیه نقشه خیابانهای شهر تهران در سال 

 1312ا در سال تصویب قانون تعریض و توسعه معابر و خیابان ه 

  1325اصالح قانون تعریض و توسعه در سال 

ساخت خیابان ها و میدان ها به صورتي کامال متفاوت با ساختار شهر کهن، تخریب محله ها و برخي اقدامات از جمله 

ی تبدیل گورستان های درون شهری به پارك عمومي، تشویق و گاه وادار کردن مردم شهر به زیباسازی، تهیه نقشه ها

شهری در ایران تا  مساله دارگذربندی و توسعه و اصالح بعضي از معابر، مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه بافت های 

 .(25، 33قبل از شروع جنگ جهاني دوم بود)مسکن و شهرسازی، 

 (1325-1340ب( دوران توجه به بافت های شهری )

 ره به شرح زیر است:بخشي از رویدادها و اقدامات انجام شده در این دو

  1321لغو قانون گرفتن جواز برای مهاجرت از شهری به شهر دیگر و شروع پدیده زاغه نشیني در سال 

  1323تصویب الیحه قانوني تشکیل شهرداری و انجمن شهر در سال 

  1334تصویب قانون تملك اراضي برای اجرای برنامه های عمران شهری در سال 

  (21، 33)مسکن و شهرسازی،1344در سال شروع طرح های جامع شهری 

 

 (1340-1301ج( دوره تکوین توجه به نوسازی و عمران شهر)



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

41 

( به سازمان دهي مجدد محله 1341-1301در این دوره برای نخستین بار دولت در چارجوب برنامه چهارم عمراني کشور)

خط مشي های اجرایي این برنامه به  د.های مسکوني و گروه های کم درآمد و نوسازی محله های قدیمي توجه مي کن

 ترتیب زیر قابل دسته بندی است:

 اولویت سرمایه گذاری دولت در تهیه خانه های ارزان قیمت برای طبقات کم درامد-1

 نوسازی محله های قدیمي و ناسالم درقالب طرح های جامع-2

زی و بهبود محیط و توسعه بهداشت عمومي، ( نیز با اشاره به نوسازی و بهسا1301-1303در برنامه عمراني پنجم )

برپایداری و حفظ بافت تاریخي و توجه به اصالت آن تاکید مي گردد. با نگاهي به کارهای انجام شده تا این هنگام مي توان 

 دریافت که دست آورد کار در این دوره ها بیشتر در حد طرح و برنامه مانده و کمتر به عمل درآمده است. از سوی دیگر

تشکیل سازمان های پر شمار و دادن اختیار به آنها، سبب پراکندگي بیشتر در فرآیند برنامه ریزی، طراحي و اجرای عملیات 

 بهسازی و عمران بافت های شهری و تبدیل به یکي از دشواری های مدیریت شهری گردید.

 به بعد 1301د( از سال 

شهری و لزوم حفظ، نگهداری و باززنده سازی بافت های قدیمي و  به موضوع گسترش بي رویه 1331وزارت کشور از سال 

بهسازی و نوسازی وضع موجود شهرها و به ویژه مراکز قدیمي آنها توجه کرد و بخشنامه هایي را برای تهیه و اجرای طرح 

اسالمي ایران  های روان بخشي به شهرداری ها ابالغ نمود. برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهموری

 ( با گشودن فصلي با نام عمران شهری، برنامه های تفصیلي خود را به این شرح اعالم کرد:33-1332)

 برنامه ریزی برای توسعه شهری 

 ایجاد تاسیسات حفاظتي شهرها 

 بهبود عبور و مرور در شهرها 

 ایجاد تاسیسات و تسهیالت شهری مورد نیاز 
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ن دوره، بدون پیشنهاد ضوابط خاص و تعیین سطح دقیق، تعیین تکلیف بافت تاریخي و اما اغلب طرح های تهیه شده در ای

را به طرح های بعدی موکول مي کردند، در نتیجه این بالتکلیفي، روند تخریب این بافت ها سرعت بیشتری  مساله دار

فته جدید شهر را بر مناطق خود ارجع یافت و سبب بروز پدیده ترك ساکنان بافت از کاشانه خود شده و مردم، نقاط توسعه یا

، حفاظت، مرمت و بهسازی 1331دانستند. به دنبال تشکیل سازمان میراث فرهنگي و با تصویب اساسنامه سازمان در سال 

نیز با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در  1333بناهای با ارزش از جمله وظایف اصلي آن سازمان برشمرده شد. از سال 

در این دوره طرح هایي برای  تهیه طرح و برنامه ریزی اقدامات نوسازی و بهسازی شهری در آن آغاز شد.همان حوزه، 

نقاط بافت های کهن تهیه شد که به دلیل دیدگاه موضعي از یك سو و فقدان پشتوانه های مدیریت شهری و  زبرخي ا

مترین اقدامات این دوره را به شرح زیر جمع بندی  اجرایي از سوی دیگر، تحقق پیدا نکرد. با نگاهي تحلیلي مي توان مه

 نمود:

 نگاه موضعي و بخشي در سازماندهي و اقدام 

 چیرگي اهداف کمي بر اهداف کیفي 

 تعدد سازمان های متولي و عدم هماهنگي بین آنها 

 ارائه تعریف نامناسب از حجم اقدامات و توان الزم برای اجرای آن 

 بازسازی بافت و مشارکت در نوسازی عدم توجه به اصل حضور مردم در 

 نبود قوانین جامع شهرسازانه 

 ضعف دستگاه های برنامه ریز و هدایت کننده 

 ،(22، 33فقدان مباني روشن در رویکرد به مسائل)مسکن و شهرسازی. 

 نمونه های موردی طرح های بهسازی و نوسازی شهری  3-2

لهای اخیر در این زمینه سلسله اقداماتي صورت گرفته است. اولین علیرغم فقدان راهکارهای مشخص برای نوسازی، در سا

هکتار  335ح تخریب و نوسازی ربزرگترین این طرح ها، ط طرح های نوسازی تحت عنوان طرحهای تجمیع مطرح شدند.
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راز، تبریز، تر و در شهرهایي مانند اصفهان، شیکبافت پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( بود. پیش از آن در مقیاسهای کوچ

 05تا  4زنجان، کرمانشاه، بندرعباس، قم و برخي دیگر از شهرهای کشور، به ویژه بافت قدیم آنها در محدوده هایي از 

هکتار، چنین طرح هایي تهیه شده بود. دیدگاه های اولیه در این زمینه چنین بود که وزارت مسکن و شهرسازی از محل 

ن ملي زمین و مسکن اقدام به سرمایه گذاری و آزاد سازی زمین به معنای خرید، تخریب اعتبارات عمراني و اعتبارات سازما

و اجرای طرح جدید نماید. این رویکرد همان نوسازی پروژه محور بود که بعدها به طور منسجم در محدوده هایي چون 

ا عدم موفقیت و مشکالت اجرای آن، به اجرا درآمد. بعد از چند سال تهیه طرحهای نوسازی و بهسازی و مواجهه ب "نواب"

و بدون حضور مردم تهیه  "اراده گرایانه"و  "آمرانه"این نتیجه حاصل شد که این طرح ها چون بر پایه نوعي شهرسازانه 

 شده بودند، در عمل ناکارآمد بوده اند.

ن کار عملي نخواهد بود. به در واقع وقتي این طرحها به نتیجه نرسیدند، مشخص شد که بدون حضور و مشارکت مردم ای 

ویژه مقیاسها چنان بزرگ بود که اگر مردم در کار همراه نمي شدند، دولت نمي توانست با توسل به زور زمینشان را تملك و 

تجمیع کند. بنابراین مهمترین الزام این طرحها، تثبیت حضور و مشارکت مردم بود. مشارکت مردم نیز به دلیل فقدان نهادها 

رایج، در بهترین حالت، تبدیل به تجربه ای چون نواب شد. برای مثال در تهران اوراق مشارکت نواب و در مشهد و تفکر 

اوراق مشارکت ثامن، برای فروش عرضه شد. در اصفهان نیز شرکت سرمایه گذاری ساختمان تحت نظارت وزارت مسکن و 

سرمایه گذاری دیگری تشکیل داد. در کرمان شرکت شهرسازی تشکیل گردید. شهرداری اصفهان هم دراین میان شرکت 

به فروش رسید. این نوع مشارکت فقط در  "هفت باغ ، هفت آسمان"عمران کرمان تاسیس شد. و اوراق سبز برای پروژه 

سرمایه های مادی مردم و تنها با هدف سودآوری اقتصادی و نه مشارکت با ذهنیت، فکر و تصمیم گیری آنان صورت 

این جا هم تا زماني که کسب سود  از طریق ساختمان سازی پیش بیني مي شد، این اقدامات مي توانست رونق گرفت. در 

بوده، دور  مساله دارپیدا کند. اما همه این طرحها از هدف اصلي که نوسازی و بهسازی در بافت های قدیمي و 

 .،مقاله مشارکت(33ماندند)زارعي،
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به عنوان بزرگترین تجربه شهر تهران در  "ساخت و ساز حاشیه بزرگراه نواب "در این قسمت به دلیل اهمیت طرح 

و  1344خصوص مداخله در بافت شهری، مشخصات و ارزیابي طرح مورد اشاره قرار مي گیرد. اجرای بزرگراه نواب از سال 

به طوری که در . گردید به عنوان یك شریان اصلي که از شمال، بزرگراه چمران را به جنوب تهران متصل مي کند، طرح

به تصویب رسید، احداث بزرگراه مذکور مدنظر قرار گرفته بود. همچنین پس از  1341طرح جامع شهر تهران که در سال 

تعیین موقعیت مکاني و طراحي فرودگاه بین المللي امام خمیني)ره(، اهمیت این بزرگراه به عنوان مسیری جهت کاهش بار 

، طراحي و اجرای 1334میهمانان خارجي دو چندان شد. شهرداری تهران در سال  و ل مسافرانترافیك شهر و نیز انتقا

بزرگراه مذکور را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس این طرح و به منظور تامین هزینه های خرید پالك های ثبتي و 

متر از طرفین به ساخت و ساز  0/21میزان  متری بزرگراه و حداقل به 40احداث بزرگراه، مقرر گردید در مجاور پوسته 

مسکوني اختصاص یابد. این طرح به خاطر تغییرات مدیریت شهری، نیمه تمام مانده و تا کنون به اتمام نرسیده است. بیش 

 (.22،33از طرح دارای زمین تملك مي باشد)سازمان نوسازی، %45از طرح به طور کامل اجرا گردیده است و حدود  %35از 

 یابي طرح نواب از نظر اقتصادیارز 

o ایجاد مسکن ارزان قیمت برای خانواده های طبقه متوسط 

o عدم پیش بیني مراکز خدماتي مورد نیاز 

o عدم استقبال از واحدهای تجاری ساخته شده، به دلیل عدم توجه به ظرفیت منطقه 

o باال بودن هزینه تمام شده 

 

 ارزیابي طرح از نظر کالبدی 

o سبز مورد نیاز عدم پیش بیني فضای 

o عدم ارائه سیاست مشخص در خصوص نحوه تاثیر اقدامات لبه بزرگراه در نوسازی بافت همجوار 

o عدم توجه به حرکت پیاده 

o ایجاد معماری یکنواخت در لبه بزرگراه 
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o عدم اتصال بافت دو طرف بزرگراه 

o عدم رعایت سلسله مراتب دسترسي 

 

 ارزیابي طرح از نظر اجتماعي 

o واحد( 3555پالك و جایگزیني  2555جمعیت در محدوده)خرید بارگذاری شدید 

o .فقدان سیاست جمعیتي مناسب که منجر به جابجایي جمعیت و اخالل در نظام اجتماعي گردید 

o به وجود آمدن فضاهای ناامن و بي دفاع در پوسته و بافت 

o نبود فضاهای جمعي جهت بروز فعالیت های اجتماعي 

o محرمیت بي توجهي به مساله اشراف و 

o وجود احساس جدایي میان ساکنان ساختمانهای جدید و ساکنان قدیمي 

o  ،عدم احساس تعلق و وجود تمایل به جابه جایي به نقاط دیگر در بیشتر ساکنان نواب)سازمان نوسازی

153،30) 

 

 جمع بندی تجربه نوسازی در ایران-8-8

ع بندی بر اساس آن صورت گرفته است. این موضوعات به در بررسي نوسازی در ایران، موضوعات مهمي وجود دارد که جم

 شرح زیر مي باشد:

 نارسایي قوانین جاری 

تحقق طرح های نوسازی که از یك سو با پیچیدگي های ناشي از حقوق مالکیت و از سوی دیگر با فعل و انفعاالت 

هنوز در کشور قوانین متناسب با گسترده مالي مواجه است، به قوانین ویژه ای نیاز دارد و این درحالي است که 

 پیچیدگي های موضوع تدوین و تصویب نشده است.

 عدم توزیع ارزش افزوده ناشي از نوسازی بین ساکنان 
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به دلیل ایجاد ظرفیت های جدید اقتصادی یا ارتقات شرایط اقتصادی در بافت، همواره  مساله دارنوسازی بافت های 

باشد که به صورت طبیعي مي بایست بین ساکنان موجود توزیع شود، اما به  تضمین کننده ارزش افزوده مناسبي مي

دلیل رویکرد متمرکز طرح و تملك کل محدوده، ساکنان موجود تخلیه شده و سود حاصل از اقدامات اجرایي عاید 

 مجریان و سرمایه گذاران گردیده است.

 وسعت حوزه مداخله 

ایران، محدوده های بسیار وسیع به وسعت ده ها هکتار انتخاب شده و  در اکثر قریب به اتفاق طرح های نوسازی در

مراکز قدیمي اختصاص یافته است. این امر ازیك سو توان  ریزبافتسرمایه ای عظیم به تملك قطعات زمین در بافت 

ناتوان و رو به  مالي مجریان را در آغاز را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر تخریب و ویراني گسترده ای را در بافت

پیرامون حرم امام  مساله دارجربه مداخله در بافت های تزوال مراکز شهری برای چندمین سال موجب شده است. 

 .( 12،33رضا)ع( در مشهد و نمونه نواب و عودالجان در تهران موید این امر مي باشد)خاني و علي اکبری،

 شرایط ناپایداری اقتصادی 

یله مجریان، قیمت زمین در محدوده مداخله به شدت افزایش مي یابد و تورم نیز مزید بر بر اثر تملك اراضي به وس

 علت شده و فشار مالي فوق العاده ای را بر طرح های بهسازی و نوسازی تحمیل مي کند.

 نظام عامل )مدیریت( ناآشنا 

مي، فقط به تهیه طرح و مداخالت بهسازی و نوسازی با هدف تجدید حیات و روان بخشي مراکز تاریخي و قدی

تخصیص منابع مالي برای تملك تعدادی پالك ثبتي محدود نمي شود. تدارك زنجیره به هم پیوسته ای از اقدامات 

هماهنگ بر اساس اهداف، سیاست ها و برنامه های مشخص و تعیین شده در دو مقیاس ملي و محلي ضرورت دارد. 

سته ای که بتواند وظایف پیچیده مورد نظر را عهده دار گردد، یکارا و شاهمچنین الزم است تا ویژگي های نظام عامل 

 ارائه شود.
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 تحقق ناپذیری یا دوره زماني بسیار طوالني 

موانع فوق، بیشتر طرح های تهیه شده در سال های اخیر را تحقق ناپذیر کرده است. فرآیند تحوالت در محدوده طرح 

ر دآغازگردیده است، به قدری کند است که نه تنها افزایش میل به سکونت  هایي که اجرای آن بنا به ضرورت خاص

 مراکز تاریخي و قدیمي را به همراه ندارد، بلکه افول حیات را هم موجب مي شود.

 غیبت شهروندان 

ترین ه است. در بهددر تمامي طرح هایي که برشمرده شد، فرض بر اجرای آنها به صورت اقدامات اقتدارگرا و متمرکز بو

م، یحالت با فروش اوراق مشارکت، مردم در طرح ها مشارکت داده شده اند. در حالي که روح ساکنان محله های قد

 خاطره و احساس تعلق آنها در فرآیند تحقق طرح های بهسازی و نوسازی نقش موثری را ایفا مي کند.

 

 بررسی تجارب نوسازی جهان و ایران 3-4

د، بررسي تجارب مداخله در بافت های شهری حاکي از آن است که راهبردها و اقدامات همان گونه که قبال اشاره ش

اجرایي مداخله، بر اساس اهداف متفاوتي صورت گرفته است. لذا توجه به هدف مداخله در بافت، مهمترین معیار در 

ندین گسل اصلي و فرعي تدوین راهبردها و سیاست های اجرایي مي باشد. شهر تهران به دلیل قرارگیری بر روی چ

زلزله، همواره با خطر فعالیت این گسل ها و تخریب و ویراني شهر)به دلیل تعدد ساختمانهای ناپایدار( روبرو مي باشد. 

به گونه ای است که امکان امدادرساني پس اززلزله را نیز به حداقل  مساله دارهمچنین کیفیت دسترسي در بافت های 

در تهران، ایمن سازی بافت در مقابل خطر زلزله  مساله دارهمترین اهداف نوسازی بافت های لذا یکي از م مي رساند.

مي باشد و طبیعتا سایر سطوح برنامه نیز مي بایست بر این اساس تدوین شده و به اجرا برسد. موضوع فوق حاکي از آن 

با چنین مساله ای مواجه نیستند،  است که اساسا موضوع نوسازی بافت های شهر تهران با کشورها و شهرهایي که

 قابل مقایسه نبوده و روش های به کار رفته در آنها قابل الگو برداری نمي باشد.
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از سوی دیگر مسائل داخلي بافت نیز تاثیر زیادی در اتخاذ راهکارهای متناسب با آن دارد. به عنوان مثال یکي از  

مي باشد که عمال ساخت وساز را در  ریزبافتوجود پالك های شهر تهران،  مساله دارمهمترین مسائل بافت های 

قالب پالك های موجود، ناممکن نموده و ضرورت تجمیع پالك های موجود را ناگزیر کرده است. لذا ایجاد زمینه های 

الزم جهت مشارکت ساکنان با یکدیگر، عالوه بر پذیرش ضرورت نوسازی برای تك تك مالکان، جز مقتضیات این 

 له مي باشد که قطعا در تدوین راهبردها و انجام اقدامات اجرایي تاثیر خواهد داشت.مسا

است و نیاز  مساله دارشایان ذکراست که این مساله منحصر به تهران بوده وناشي ازالگوی تفکیك زمین در بافت های 

آن استفاده کرد. همچنین در نمونه  به راهکارهای ویژه خود دارد که نمي توان در هیچ نمونه دیگری یافته و از نتایج

های مداخله در بافت های تاریخي، روش اجرای طرح به دلیل وجود عناصر ارزشمند، کامال محافظه کارانه بوده و بر 

شهر  مساله داراساس مرمت بنا و تجدید حیات و روان بخشي صورت گرفته است. در حالي که در عمده بافت های 

یخي بوده و تقسیم زمین، گذربندی و ساخت و ساز بر اساس یك نظام معیوب شکل گرفته تهران که فاقد سابقه تار

است، راهکارهای پیشنهادی مي بایست فارغ از محافظه کاری موجود تنظیم شود. به طور کلي مي توان گفت تجارب 

 معمولي، دو نتیجه را در برداشته است. مساله دارجهاني مداخله در بافت های 

بری زمین یا حفظ کاربری موجود. در حالت اول، نوسازی از طریق تملك امالك و تخلیه ساکنان )جابه جایي تغییر کار 

جمعیت ساکن( صورت گرفته است. نمونه های بررسي شده در فرانسه،آمریکا و هنگ کنگ موید این امر مي باشد. 

ي، ساکنان به بناهای آماده ای منتقل شده و حالت دوم یعني حفظ کاربری موجود، از طریق انتقال و جا به جایي موقت

تخریب، تفکیك دوباره زمین و ساخت وساز توسط مجریان صورت گرفته و واحدهای ساخته شده به ساکنان تحویل 

داده شده است. یعني در اغلب موارد ساکنان نقش مجری طرح را بعهده نگرفته اند. در تجارب ایران نیز که همواره بر 

معطوف بوده است، کل محدوده طرح هدف تملك قرار گرفته و ساخت وساز از طریق مدیریت  ،رکزروش اجرای متم

بخش دولتي یا عمومي و مشارکت بخش خصوصي صورت گرفته است. این بدان معني است که ساکنان اولیه بافت در 

طرح اعم از سود اقتصادی و  وده اند. لذا منافعبهیچ یك از مراحل حضور نداشته و صرفا ناظر اقدامات صورت گرفته 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

49 

ارتقای کیفیت سکونت نیز شامل حال آنان نشده و بهره برداران از فضاهای ساخته شده، گروه های غیر ساکنان موجود 

 .(155-112، 33)علي اکبری، بافت بوده اند

 شهر در مردم مداخله نحوه و مشاركت های شیوه انواع بررسی -3-5

 :نمود بندی طبقه سازماندهي و زمینه نوع، حسب رب توان مي را مشارکتاز یك سو 

 .انساني تأمین نیروی ها، هزینه مالي تأمین مدیریت، و گیری تصمیم در مشارکت شامل: مشارکت نواعا

 خدمات نظارتي، های شهری، فعالیت ایمني زیست، محیط عمراني، های فعالیت در مشارکت شامل :مشارکت های زمینه

 .اجتماعي رفاه و شهری

 .نمود بندی طبقه های رسمي تشکل و خودجوش های تشکل نوع دو در توان مي را امر این :مشارکت سازماندهي

 ابعاد . کشاند مي به چالش را مشارکت موضوع که باشد برخوردار تری پیچیده و بیشتر ابعاد از مشارکت رسد مي نظر به

 و کالبدی ابعاد ،)سازماندهي و رساني اطالع( ابعاد مدیریتي ،) تعلق حس )هویت، اجتماعي  سیاسي ابعاد چون تأثیرگذاری

 اهمیت جا بدان تا توسعه یندآفر در مشارکت .باشد مي تأثیرگذار مشارکت بر مفهوم اقتصادی مسائل همچنین و فضایي

طریق  زا را ای منطقه و محلي توسعه و مدیریت های برنامه در موفقیت رموز از یکي محلي، برنامه ریزان که دارد

 از سوی دیگر نحوه مشارکت و مداخله مردم در شهر را اینطور بیان مي کنند:  .اند دانسته مردمي های مشارکت

 

 تعاونی -3-5-1

 در تعاون اصوال   .است تشکیل تعاوني ساختمان، یا محله یك نوسازی و مسکن تأمین در مردم مشارکت های شیوه از یکي

 و گروه با فرد فرد، با فرد بین متقابل رابطه نوعي مکان دربردارنده و زمان از فراتر و فراگیر مفهومي به مختلف جوامع

 مي اعضا نیازهای و منافع کننده تأمین که است گروهي کنش برهم نوعي متضمن واقع تعاون در . باشد مي گروه با گروه

 مشارکت نوع قدرت این لیکن اند، شده یزهتئور و برآمده انگلستان راچدیل دهکده از تعاوني جهاني اصول چنان که باشد

 جوامع در مختلف امور در هگابن تشکیل. دارد کهن قدمتي و طوالني سابقه مراتب به ایران در عمران، در اجتماعي های
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 و جسمي فکری، های توانایي و امکانات که است نهادی تعاوني .است اجتماعي مشارکت از نوع این بارز نهاد ما، سنتي

 و ها حمایت پشتوانه با و کند مي آوری جمع نیستند، آفریني نقش به قادر تنهایي به که افرادی را پراکنده و ناچیز سرمایه

 . گیرند مي کار به اعضا رفاه سطح ارتقات راه در را آنها دولتي، هدایت های

در  .شود مي احساس ههمیش از بیشتر خویش سرنوشت تعیین در مردم مشارکت نقش شدن اقتصاد، جهاني به توجه با

 ها، تعاوني نظام در که تنها آنجا از و گیرد مي صورت تعاوني و خصوصي صورت دو به مردم مشارکت معموال   اقتصاد

 چنانچه که گفت توان مي دارد، وجود اهداف گروهي به رسیدن و منابع تجهیز جهت در اختیاری و داوطلبانه سازوکاری

 سالم، اقتصاد یك در ها بخش سایر با همراه تعاوني بخش گیرد، استفاده قرار مورد درستي به تعاون های ارزش و اصول

 ز .(1383 عاقلي، و کرماني )صباغ گردد مي داخلي بعد در آن شدن کارآتر و کشور اقتصادی شکوفایي موجب

 در مردم مشارکت های راه ترین از عمده یکي ،اند گشته نامبردار مسکن های تعاوني عنوان با مسکن بخش در که تعاوني

 نظام در .روند مي شمار به راه میانه ای ،بودن یا خصوصي بودن دولتي نسبت به که است خودشان سرنوشت تعیین

 نظام و دولت بین مناسب رابط و نیست، یکدیگر از دوری وضعیت همزیستي، وضعیت بهترین تعاوني، مشارکتي -اقتصادی

 که کرد جستجو تعاوني ها و دولت اهداف در توان مي را تحلیلي مبنای این .است ایياتک قابل تحلیلي مبنای تعاوني دارای

 خصوصي برمنافع مبتني ها، عاونيت .دارد تعاوني وجود اصلي هدف و ( عمومي منافع )پیجویي ها دولت اصلي هدف میان

 جامعه کلي منافع پیجویي با یزیاد همگرایي که است اعضات گروهي پیجویي اهداف ها، تعاوني محرکه موتور و نیستند

کنترل  آزادانه، عضویت شامل ...و فرهنگي اجتماعي، اقتصاد، مختلف امور در مشارکت و بنیادین تعاوني اصول .دارد

  .است ها تعاوني بین همکاری و آموزش اعضات، اقتصادی مشارکت افراد، دموکراتیك

 کم افراد دلیل این به .نمي شوند اجتماعي و اقتصادی اجحاف جبمو و ندارند سود وسوسه داشته، دائمي ماهیت ها تعاوني

 تعاوني به پیوستن از پیش به نسبت همه وضعیت موجب بهبود جمعي نیروی و همکاری و شده، ها تعاوني جذب درآمدتر

 باشد داشته زیادی بسیار کارآیي تواند مي بافت آسیب پذیر مناطق اقتصادی به وضعیت توجه با مورد این. شد خواهد ها

 بنای یا و و آپارتمان محله نوسازی به تواند مي صورتي در تنها و نیست روبراه چندان مردم اقتصادی که وضعیت جایي در.
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 ایجاد .نمایند نوسازی به اقدام دولت حمایت های با و بگذارند هم روی را خود اندك های سرمایه که نمایند اقدام خود

 مي هم شده ایجاد های تعاوني .شد خواهد شغل تولید به منجر پیشبرد کار، بر عالوه طقيمنا چنین در مسکن های تعاوني

پروژه  اجرای طول در و کنند تأمین اعضات های خانواده میان از را خود کار نیروی هم و عمل کنند کارفرما عنوان به تواند

 .(03، 33خواهد شد)عاقلي،  سازی عتمادا باعث خود خودی به عمل این .باشند داشته آن بر مناسب و کافي نظارت

 در مردم مشارکت عنوان جلب به مسکن های تعاوني ( میانه راه ) مؤثر های راه جمله از مختلف، اقشار مسکن تأمین در

 برنامه به نیاز مسکوني واحدهای عمر طوالني بودن علت به که آنجا از مسکن عاونيت .است المنفعه عام های فعالیت

 مصرف و کننده تولید ها، تعاوني این در .باشند مقتدر و گذار بسیارتأثیر توانند مي دارند، بلندمدت مالي ینتأم و ریزی

 تعاوني یافته توسعه کشورهای در. کنند مي زندگي یکدیگر کنار در و کنند مي کار هم با اعضای آن و هستند یکي کننده

 کردن فراهم و های قانوني حمایت درحد ها دولت حمایت ونمره را موفقیت این و اند بوده موفق بسیار های مسکن

 واحدها تعمیرات و نگهداری و ساخت مدیریت مالي، بر نظارت ها، تجربه انباشتن جمله از امور مابقي. است بوده انگیزه

 شکل مناسب طراحي و کیفیت با ولي ارزان واحدهای تنها نه کار، این تقسیم با. گیرد مي صورت مردمي سازمانهای توسط

  7). ،85 )نوریان، است یافته گسترش اعضات)مردم( خود توسط محیط و کنترل مدیریت بلکه گرفته،

 عدم این نظر کارشناسان به .اند نبوده همراه چنداني های موفقیت با سوم جهان کشورهای در ها تعاوني متأسفانه، اما

 جایگاهي ،محلي افراد داوطلبانه تالش و اند ها بوده دولت نوعمص ها تعاوني که کرد جستجو نکته این در باید را موفقیت

 کنند، نمي تجلي اجتماعي شرایط از انعکاسي عنوان به و خودجوش به صورت تعاوني کشورها، این ر. دندارد قضیه این در

 راه های یافتن رایب فرصتي ها تعاوني اعضای که گفت باید متأسفانه که شوند، مي تحمیل شهرها باال به از همواره بلکه

 باید همواره اما .ماند مي وذ باقينفذی افراد ای عده دست در ها تصمیم و ندارند را ها گیری تصمیم در دخالت و مشارکت

 کرد تالش باید .داشت نظر در مسکن تأمین در مردم جلب مشارکت برای مناسب حل راه یك عنوان به را تعاوني تشکیل

 در دارتر آینده و بهتر ای جامعه ساختن برای را تعاوني تفکر و تعاوني الزم، های دادن آموزش و رساني اطالع و آگاهي تا

 .کرد نهادینه همه بین
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 وكالت -3-5-2

 عنوان به مردم ای، محله و شهری نوسازی در چه و جدید، های محله جدید، شهرهای ساخت در چه معمول، طور به

 از تئوری مقام در هرگاه و شوند مي گرفته نادیده اصوال  و هستند غایب کنند دهاستفا فضاها این از است قرار که اقشاری

 در مهندسي نگاه غلبه واقع در .شود مي تلقي مشارکت عنوان به ...و مالیات و عوارض گرفتن شود، مي بحث مقوله این

 در بلکه نیست ایران مختص هاتن این البته و دهد مي سوق کالبدی طراحي و سازه به توجه به سمت را آنها شهرسازی،

 در توان مي (VDS) را محله و شهر ساختن در مردمي مشارکت موفق های نمونه .شود مي مشاهده هم دیگر جوامع

 ها محله طراحي و ها برنامه است؛ گشته نامبردار نمونه به که ای بیانیه در انگلستان در .کرد مشاهده انگلستان و آمریکا

 های محدوده طراحي های سیاست برای اصلي های پایه عنوان بیانیه به همین و شود مي متنظی محله اهالي توسط

 (. 20، 30،همکاران و )نوریان شود مي قلمداد مسکوني

 به جدید های طرح و ها برنامه در در بتوانند ریزان برنامه تا است محله خاص هویت شناسایي بیانیه، این اصلي هدف

 باشند داشته شهرشان آینده در دارند آرزو و هست ارزش دارای ساکنین برای آنچه .یابند ستد هویت آن بازپروری و حفظ

 اجرای نحوه درباره را محله مردم دیدگاه که است ریزی برنامه در ابزاری عنوان به روش این .است آمده بیانیه این در

 توسط که است سندی و کند مي منعکس ميبو و محلي ویژگیهای با هماهنگي راستای در موجود های برنامه و ها طرح

)نوریان و همکاران،  شود مي تهیه طراحي و ریزی برنامه بهبود جهت محله نمایندگان نیز گاهي حتي و اهالي مردم، خود

 برنامه ایشان همکاران و نوریان دکتر لیکن باشد، مشکل حدودی تا شاید ایران، در الگویي چنین کردن پیاده .(30،23

 روزمره، امور از بسیاری در که اند عقیده این بر ایشان .کنند مي پیشنهاد شیوه این جایگزین عنوان به را لتيوکا ریزی

  .گیرند مي استخدام به خود قانوني حقوق کسب و پشتیباني جهت را وکیلي گوناگون دالیل به مردم

 به نسبت آن امثال و درآمد تبعیض، دلیل به شهروندان از برخي در است ممکن وکالت نوع این نیز شهرسازی نظام در

 شرایطي در افراد گونه این که است معنا بدین زمینه این در وکالت .باشد نیاز باشند، داشته قرار  ضعف موضع در سایرین

 تصمیم به را خود صدای توانند نمي الزم تخصص فقدان در و هنگام به و اطالعات به دسترسي عدم علت به که
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 نظریه به که شهرسازاني مدل، این در .دهند صورت را اقدام این شهری طراح یا ریز برنامه وساطت با نند،برسا گیرندگان

 در اما نیستند موجود های دستگاه امور در دخالت و آفریني جنجال دنبال لزوم طور به آورند، مي روی وکالتي ریزی برنامه

 شهر در مدل این حاضر حال در .خیزند برمي شهروند از مایتح به گیرند مي قرار چالش مورد شهروند منافع که جایي

 .شود مي اجرا تهران

 نهادی -3-5-3

 شورای تالش واقع در. است ها یاری شورا طرح است شده عملي پیران دکتر پیشنهاد به که تهران در شده اجرا مدل

 افرادی چنانچه ها شورایاری .باشند نافذ و رحاض محله مدیریت در محله، از نمایندگاني تا است این بر تهران شهر اسالمي

 و باشند داشته مردمي های مشارکت جلب در مؤثری ) نهادی گفتگوهای (  نقش توانند مي باشند فراسیاسي و توانمند

 از عبارتند که دارند وجود اصلي عناصر شهری طراحي و ریزی برنامه در مردم مشارکت و مداخله سیستم نوع این برای

 عمل ای مجموعه صورت به عناصر این .هماهنگ کننده مرکز و مجری شهر، با مرتبط و فعال های بخش دانشگاه،

 این از و دهند اطالع مردم به را مسئولین های تصمیم مردم نماینده  عنوان به ها دانشگاه دانشجویان مثال   .کرد خواهند

 این حضور با ها ریزی برنامه و بگیرند عهده بر را وکیل نقش جا این در واقع در نمایند عمل مردم مشاور عنوان به حیث

 تهرن ازما .(21، 30نوریان، )پذیرد انجام ها نماینده

 مشاركتی شهرسازی -3-6

 درآمریکا میالدی 60 دهه اوایل و 1950 دهه اواخر در ابتدا شهرسازی و شهر به مربوط امور در شهروندان مشارکت

 های گیری تصمیم فرآیند ماهیت که شد تصویب شهروندان مشارکت بر مبتني متعددی وانینق دوره این در .گرفت شکل

 و محله اداره و اصالح ایجاد، در مردم مشارکت کنند؛ مي تعریف گونه این به را مشارکتي شهرسازی .داد تغییر را شهری

 این .است شهری های مدیریت از بسیاری شده اعالم اهداف از جزئي امروزه مشارکت موضوع .خود مسکوني محیط

 پیش از مثبت کاری توان نمي شهروندان، دادن دخالت و مشارکت بدون امروزی شهرسازی در که دارد مي بیان عبارت

 دیوان و آمرانه شهرسازی از انتقاد .است آمده وجود به آمرانه شهرسازی به انتقاد در شهرسازی جدید رویکرد واقع در .برد
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 اجاره افزایش با ها، محله نوسازی با که انجامید شهری اجتماعي های جنبش ظهور به جنگ از پس های سال رانهساال

 که مشاهده مي گردد بنابراین  (.11، 33 برخاستند)فیالکوف، مخالفت به نقل و حمل ای تعرفه افزایش مسکن، بهای

 این عموما   ایران در اما .کند مي مشارکت نآ در ببیند، ذینفع محله و شهر به مربوط امور در را خویش شهروندی چنانچه

 کساني کنند، مي محالت شهرسازی به مبادرت که اغلب کساني تهران، چون بزرگي شهرهای رد .افتاد خواهد کمتر اتفاق

 آشکار نقدی در. است دیگری جای آنها زندگي محل و کنند مي کار فقط محله در و اند آمده دیگر جاهای از که هستند

 موارد در مردم و هستند کارفرما به نسبت خود تعهدات کردن برآورده دنبال به تنها افراد گونه این که کرد عنوان توان مي

 .نمایند مشارکت محله امور در ذینفع همه اشخاص است الزم که حالي در. شوند مي داشته باز کردن مشارکت از بسیاری

 الزم بینش و دانش از باید عمومي اقدام یك در فعال مشارکت برای نشهروندا که؛ برد یاد از نباید را نکته این البته

 زیر در که است نیاز مورد هم محورهایي و اصول مشارکتي، شهرسازی در بینش و دانش داشتن بر عالوه .باشند برخوردار

 تهر شهر سازیشود؛ مي اشاره آنها به

 ای، پروژه در که چنان .بگیرد قرار اصل محل فعلي کنانسا محیطي ارتقات و بهبود باید مشارکتي، پروژه هر در  1- 

 دارند، سکونت آن در آنها که زمیني از ای توسعه یا اقتصادی استفاده دلیل به محل یك ساکنان تخلیه یا جابجایي

 .شود تلقي مشارکتي پروژه یك تواند نمي دیگر پروژه آن شود، پیشنهاد

 برای ریزی برنامه که مردمي یا محل در ساکن مردم منافع و عالیق ها، هخواست مشارکتي، شهرسازی پروژه هر در 2- 

 .گیرد مي قرار ریزی برنامه محور و است دیگری چیز هر بر مقدم گیرد مي صورت آنها

 تعیین مردم با توافق ریزی برنامه های چارچوب و ها سیاست اهداف، مشارکتي، شهرسازی پروژه هر ابتدای در 3- 

 .گردد مي آغاز ریزی برنامه کار سپس و گردیده

 و ریزان برنامه باشد،  برداشته در نیز هایي هزینه مشارکت که صورتي در واقعي، مشارکتي شهرسازی پروژه یك در  4- 

 (.30،13،رضواني سعیدی(باشند مي آن تقبل به حاضر پروژه، مسئوالن
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 شهر آن در که شود مي ساخته افرادی زندگي و اسکان منظور به محله و شهر که داشت ذهن در را نکته این باید همواره

 تحت اکنون که ای محله که چرا دارد دوچنداني اهمیت حیث این از بافت آسیب پذیر لهامس .کنند مي زندگي محل یا و

 آن در متمادی سالیان که است مردمي دربرگیرنده است، شده گرفته نظر در کردن نوساز منظور به ،بافت آسیب پذیر عنوان

 سمت به را ریزان برنامه ناچارا  آنها، اعمال عدم و مردم نظرات نکردن اتخاذ .اند گرفته آن از را خود هویت و کرده زندگي

 نظرات هم درصد صد طور به توان نمي شهرها، کالن امروزی شرایط به توجه با تبعا   اما .کشاند خواهند آمرانه شهرسازی

 به شهرسازی اقدام هر در .شود نزدیك هم به مسئولین و مردم نظرات تا بود اهير دنبال به باید بلکه کرد اعمال را مردم

 وظایفي مشارکت شهرسازی شدن انجام بهتر برای کدام هر که ریزان برنامه و مردم، دولت : دارد وجود طرف 3 کلي طور

  هر:است زیر قرار به مردم وظایف که دارند عهده به

 دهند، به گوش گویند مي کنندگان شرکت سایر آنچه نباشند، به منفعل و منزوی و کنند کتشر گفتگوها و مباحثات در

 رآیندب .ندارند مقدم جمعي منافع بر را شخصي نکنند، منافع انتقاد جایگزین، پیشنهاد ارائه بگذارند، بدون احترام سایرین نظر

 انتظار قبال در دولت .بود نخواهد ممکن گفتگو شدن عملي وگرنه شوند داده آموزش باید مردم که است این مورد 0 این

 در که نحوی به طرح، در مردم مشارکت جلب برای مناسب ساختاری مانند: تدوین دارد عهده بر وظایفي مردم از مشارکت

 توانایي که رندگی کار به را ریزاني برنامه. برسند توافق به و کرده کار هم با بتوانند ریزان برنامه و مردم ساختار، این قالب

 جلب به تعهد. باشند برخوردار نوآورانه های حل راه ارائه در کافي عمل ابتکار از و باشند داشته را مردم با کردن کار

 .محلي های انجمن و شوراها تشکیل از استقبال .است نیاز مورد زمینه این در که هایي هزینه تقبل و مردم مشارکت

 یك در نهایتا   و .باشد داشته وجود تعارضي محلي مردم منافع و دولت منافع بین که یيجا در مردم، منافع دادن ترجیح

 :از عبارتند دارند که برعهده وظایفي طرح سوم قطب عنوان به ریزان برنامه مشارکتي شهرسازی

 .برسانند مردم تأیید به را ریزی برنامه های چارچوب و اهداف ریزی برنامه به شروع از قبل 1-

 .کنند استخراج را مردم واقعي تمایالت و نظرات درستي، به وانندبت 2-
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 موجود مسائل برای دیدج هایي حل راه عرضه آماده همیشه نقاط، سایر در شده تجزیه یا ابتکاری های روش ارائه با3-

  شهر .باشند

 .ببینند تدارك شوراها این تشکیل برای ای برنامه محلي، شوراهای فقدان صورت در 4-

 .بگیرند درنظر طرح به مردم اعتراض برای سازوکارهایي 5-

 .کنند بیني پیش طرح اجرای و تهیه روند بر شهروندان نظارت برای سازوکارهایي 6-

لحاظ نمایند)مشاور شهروخانه،  طرح در را مردم تك تك نظرات گردد، نمي وارد لطمه اکثریت منافع به که جا آن تا -1

452). 

 

 ازی مشاركتیضرورتهای نوس -3-7

در این قسمت جهت تبیین جامع رویکرد نوین نوسازی محالت یا نوسازی مشارکتي، این نگاه جدید از زوایای مختلف مورد 

 فرهنگي  ؛رویه های اجرایي ؛رویکردهای مدیریتي -بررسي قرار مي گیرد: مقتضیات اقتصادی؛ شرایط اجتماعي

 مقتضیات اقتصادی -3-7-1

)شامل تملك و آزادسازی زمین ،  بافت آسیب پذیرنوسازی هر هکتار  ،1330آمده در سال طبق برآوردهای بعمل 

بنابراین با توجه به سطح این بافتها  میلیارد ریال هزینه مستقیم مي باشد. 00طراحي و اجرای پروژه ها( نیازمند حدود 

میلیارد ریال مي  135555گذاری حدود  هکتار مصوب( نوسازی بافت های مزبور، نیازمند سرمایه 3233در شهر تهران )

در میان مدت و حتي بلند مدت  با توجه به محدودیت منابع مالي دولتي و شهرداری، چنین حجم سرمایه گذاری، باشد.

این در حالي است که گذشت زمان، هزینه های پایه مورد اشاره را مشمول افزایش چندین  امکان پذیر نمي باشد.

وه بر اینکه طوالني شدن فرآیند نوسازی باعث مي شود که در این فاصله زماني، بسیاری از پهنه عال برابری مي نماید.

 و مستهلك شهر بپیوندند. مساله دارکنوني نیز به جرگه بافت های  مساله دارهای غیر 
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جم هزینه ها و لذا دراین حالت بار اقتصادی زیادی به طور متمرکز بر مدیریت شهری وارد خواهد شد و با توجه به ح

با توجه به چنین  های متفاوت و فراوان شهرداری، چنین رویکردی به لحاظ اقتصادی مردود مي نماید. مسوولیت

تحلیلي، بدون شك این نتیجه حاصل مي شود که انجام نوسازی به صورت پروژه ای و با دخالت مستقیم و متمرکز، 

باید از نیروها و منابع خارج از  مساله داراین رو برای نوسازی محالت از کارایي نداشته و فاقد اثربخشي الزم مي باشد.

لذا مي توان استفاده از تمام منابع موجود را در این  سازمانهای دولتي و عمومي یاری جست و به مشارکت طلبید.

 .(22، 33سیستم مفروض دانست)معاونت شهرسازی،

، مسلما آثار سودمند نوسازی عالوه بر خود مساله دارسازی محالت در صورت درگیر نمودن این سرمایه ها در فرآیند نو

محله در سطح شهر نیز تبلور خواهد یافت، آثاری چون کاهش آسیب های اجتماعي، ارتقای ایمني شهری در مقابل 

ت به معنای سپردن همه مسوولی "مشارکت مردمي"ا این حال جذب ب حوادث غیر مترقبه ،کاهش اختالف طبقاتي و ...

ها و وظایف بر دوش ساکنین نخواهد بود، چون با توجه به این امر که این محالت اغلب اقشار کم درآمد و ضعیف 

جامعه را در خود اسکان داده اند، توانایي انجام نوسازی امالك بصورت خود به خود وجود ندارد. بدیهي است اگر مالکان 

ردار بودند، بدون نیاز به عامل دیگری، خود به چنین مهمي اقدام مي از چنین تواني برخو مساله دارو ساکنان بافتهای 

در صورتي که شهرداری وظایف مربوط به خود یعني ایجاد زیرساخت ها و دسترسي های الزم و انجام  ورزیدند.

قابل  اقدامات محرك نوسازی را به انجام برساند و نوسازی حوزه های سکونتي را به مردم واگذار نماید، به میزان

 .(33-35،34توجهي از هزینه های دخالت مستقیم خواهد کاست )عندلیب 

 فرهنگی-شرایط اجتماعی  -3-7-2

دارای فضایي پیچیده و متغیر است و بنا به تعاریف موجود علم مدیریت، باید شهررا به مثابه یك سازمان بسیار ، شهر

نیز تعمیم داد. لذا همانطور  "مدیریت شهری"مدیریت را در  پیچیده و بزرگ اندازه پذیرفت. از این رو مي توان نظریات

که مدیریت مشارکت گرا برای محیط های سازماني پیشنهاد مي شود، در مدیریت پروژه ها و طرح ها مي توان به طرح 

با عنایت به چنین دیدگاهي  "نوسازی محله محور"یا  "نوسازی محالت"های نوسازی شهری اشاره نمود که ایده 
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و بطور کلي  مساله داررهیافت و نگاهي که بهتر مي تواند در جهت نیل به نوسازی بافت های  بل تعمیم و اجراست.قا

در تامین انواع نیازهای پیچیده و متغیر شهرهای امروزی موثر و کارا باشد، برنامه ریزی و مدیریت شهری مردم ساالر 

پذیرش در تمام زمینه های اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و است. این موضوع امروزه در سراسر جهان الگوی مورد 

 اقتصادی است.

با چنین رویکردی ، مدیریت به اقتضای نیازهای بومي، محلي و نیز فرهنگ و عادات ویژه هر مکان شهری و همچنین 

قدام، مشارکت با توجه به تغییرات دائمي شهرهای امروزی و شهروندان آن دست به اقدام مي زند. پایه های اصلي این ا

یکردی مي تواند با مشارکت دادن مردم در وچنین ر مردمي، عدالت اجتماعي و توسعه همه جانبه )پایدار( مي باشد.

سرنوشت شهر و استفاده از خرد جمعي، حس تعلق خاطر به محل زندگي را در آنها تقویت نموده و آنها را در قبال اداره 

فرهنگي( هر محله در کنار -به کیفیت مورد عنایت مردم )نظام اجتماعي در این نگرش، توجه شهر مسوول نماید.

نهایتا توجه به ارزشهای بومي و محلي، رابطه مردم را با شهر بهبود بخشیده و در آنها  کمیت ها متبلور مي گردد و

امر نهفته فرهنگي نوسازی مشارکتي در این  -در نهایت مهمترین هدف اجتماعي احساس رضایت ایجاد مي نماید.

است که بهره برداران آتي محالت نوسازی شده، همان ساکنان کنوني آن باشند. در حقیقت منافع ناشي از نوسازی اعم 

از سود اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي باید نصیب ساکنین بومي محله گردد. بنابر این در رویکرد نوسازی محالت یا 

انبوه صورت نمي گیرد و نوسازی با توجه به مقتضیات و شرایط نوسازی مشارکتي، جابه جایي جمعیت به صورت 

 .(30،14اجتماعي و فرهنگي و بر اساس نیازمندی ها و سالیق ساکنین کنوني انجام مي شود)خاني، 

 رویه های اجرایی -3-7-3

ود دارد، مرتفع از نظر اجرایي، روش نوسازی مشارکتي مي تواند پاره ای از مشکالت را که در نوسازی پروژه محور وج

نماید. به عنوان مثال زمین، به عنوان تنها سرمایه مردم همواره گرفتار بورس بازی بوده و این امر منجر به پیچیدگي و 

ضروری است، لذا  آشفتگي بازار مسکن مي گردد. از آنجا که در نوسازی، تملك اراضي و امالك به عنوان اقدامي اولیه،

 ام پهنه مورد نظر جهت نوسازی، به فرآیندی پیچیده، زمان بر و بي ثبات بدل مي گردد.تملك و در اختیار گرفتن تم
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به بي ثباتي قیمت ها و  مساله داراستفاده از محافظه کاری مالکین مناطق  تدر این میان افراد سودجو مي توانند با سو

مر مي تواند عاملي جهت سرعت بخشیدن به نیز آشفتگي بیشتر بازار دامن بزنند. این گونه است که تملك که در ظاهر ا

ضمنا تملك نیازمند دستگاهي عریض  نماید. فرآیند نوسازی و اجرای اهداف آن باشد، همچون گلوگاهي مهم عمل مي

و طویل است که فرآیند اداری، حقوقي و اجرایي آن به انجام رساند و چنین سازماني خود نیازمند سرمایه گذاری و 

بطور کلي نوسازی پروژه محور نیازمند مدیریت متمرکز در حوزه تملك، طراحي، سرمایه گذاری و  ود.پشتیباني خواهد ب

اجرای طرح مي  ناجرا مي باشد که با توجه به ساختار حاکم بر مناسبات اداری، سبب گسترش سازمان اداری و کند شد

هره برداران آتي، امکان تسهیل و تسریع در گردد. در حالي که اجرای غیر متمرکز و سپردن امور به دست ساکنان و ب

 (.20،33مراحل اجرایي را فراهم مي سازد)علي اکبری،

 رویکرد مدیریتی  -3-7-4

تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در فن آوری، نحوه مدیریت سازمان ها را دگرگون کرده است، بر این اساس اداره 

ه آنها به ابتدای قرن بیستم بر مي گردد، تقریبا غیر ممکن شده است. سازمان ها به روش قدیم و ساختارهایي که ریش

طرح های عمراني کشور از یك نظام و فرآیند مشخص پیروی مي کنند، آنچه که بعنوان تفاوت  چون کهبا این حال 

اجتماعي  ماهیت این گونه طرحها و طرحهای نوسازی از اهمیت باالیي برخوردار است، حضور مردم وافزوده شدن عامل

به مسئله است. توجه به ویژگیهای بومي ساکنان، تمایالت اجتماعي، شیوه سکونت، بنیه اقتصادی و مطالبات ایشان به 

عنوان یکي از مهمترین مسائل مبتالبه، در طرحهای نوسازی بوده و اهمیت تدوین نظام و فرآیند متناسب با این 

در فرآیند مذکور جایگاهي برای حلقه واسط مدیریت متمرکز و نیازها و لذا مي بایست  پیچیدگیها را گوشزد مي نماید.

احتیاجات محله ایجاد نمود تا توالي مزبور جهت هر محله خاص معنا دار گردد. همانطور که در قسمت قبل نیز عنوان 

تماعي است که شد، این حلقه واسط مدیریتي، همان پتانسیل های مردمي محله و در حقیقت سرمایه های انساني و اج

 باید وارد طرح شده و بتواند اثربخشي طرح را در کنار کارایي آن تضمین نماید.
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فرآیندی که در قالب مدیریت مشارکتي سامان مي یابد یا در حقیقت مشارکتي که از طریق مدیریت فرآیندی، بروز و  

یاه که ساختارها و فرمول های الیتغیر و ظهور پیدا مي کند. در حالیکه در مدیریت متمرکز، طرح به صورت یك جعبه س

صلبي در خود دارد، نسبت به ورودی های خود واکنش یکسان و مکانیکي نشان داده و خروجي های یکسان و بي 

هویت را برای تمام محالت و فضاها نتیجه مي دهد. در نهایت باید اذعان نمود که تفاوت اصلي نوع مدیریت در 

بدون حضور مردم معنا نمي یابد و به  "نوسازی مشارکتي"ارکتي، در این نکته نهفته که رویکرد سنتي با رویکرد مش

همین دلیل جذب و ایجاد زمینه های الزم برای حضور مردم نیازمند ابزارها و تدابیر مدیریتي است که باید در اولویت 

ز ابتدا تا انتهای طرح جلب نماید)علي تمهیداتي که بتواند حضور مردم را ا های شهرداری و مدیریت شهری قرار گیرد.

 .(43، 33اکبری،

 فرآیند نوسازی مشاركتی و نقش نوسازی محالت در آن -3-8

الزم است با ارائه فرآیند نوسازی، چارچوبي عملي برای تعیین نحوه مشارکت، مشخص شود. چرا که تحقق اهداف     

ید به صورت فرآیندی به اجرا درآید. این اقدامات که سلسله ای به در گرو اقداماتي است که با مساله دارنوسازی بافت های 

هم پیوسته و زنجیر وار را تشکیل مي دهند، از حرکتي مستمر برخوردار خواهند بود. به این ترتیب مي توان اساسي ترین این 

نوسازی این بافت ها  اقدامات را در تعریف و تعیین سهم و نقش مردم در نوسازی خانه، کوی و محله دانست. همچنین

زماني محقق مي شود که سهم بخش عمومي و دولتي در این مناطق تعریف و مشخص گردد. هر دو اقدام فوق منوط به 

تامین زیر ساخت ها و تعریف و اجرای طرح های محرك نوسازی با کاربری های ارزش افزا است. بنابراین تا زماني که این 

به ورود مردم و مشارکت آنان در عرصه نوسازی بیهوده خواهد بود)عندلیب وحاجي علي زیر ساخت ها فراهم نشود، امید 

 .(43-42، 30اکبری 

است. به  مساله دارتامین زیرساخت ها و اجرای پروژه های مرتبط، نیازمند زمین مناسب در محدوده های متراکم بافت های 

یافته و به عنوان مهمترین گلوگاه فرآیند نوسازی، مورد این جهت موضوع تملك امالك مسکوني و تجاری مردم موضوعیت 

توجه قرار مي گیرد. بنابراین تامین زیرساخت ها در گرو اقدام به تملك، تهیه و تولید زمین های مورد نیاز است که ممکن 
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همیت یعني تهیه طرح است در اختیار مردم و یا بخش های دیگر اجتماعي باشد. نحوه تملك نیز متاثر از دو اقدام بسیار با ا

و انجام اقدامات پشتیبان و تکمیلي آن یعني تامین مسکن معوض است. تهیه طرح  بافت آسیب پذیرمناسب جهت نوسازی 

است. بنابراین جایگاه  تکاویژه نوسازی و اقدامات مربوط به تملك و تولید زمین، نیازمند تدوین مباني نظری روشن و قابل ا

از نقشي با اهمیت  بافت آسیب پذیرنوان نقطه ابتدایي و گام نخست در فرآیند نوسازی مشارکتي تدوین مباني نظری به ع

بدون چنین پشتوانه نظری، هرگونه مداخله هدفمند در این بافت غیرممکن است. به عبارت دیگر  زیراکهبرخوردار است، 

 (1)انوشه، مقاله  و اقدامات زیر مي باشد:تحقق نوسازی محالت به عنوان هدف نهایي فرآیند نوسازی مشارکتي، در گر

 

 اجرای تملك در محدوده های تعیین شده                                                تهیه طرح

 اجرای کاربری های ارزش افزای اقتصادی      اجرای کاربری های خدماتي و فضاهای جمعي

 مدیریت تجمیع و نوسازی کاربری های مسکوني                                     اجرای شبکه معابر

 سیاست های اجرایی نوسازی محالت -3-9

و  اگر پهنه فعالیت های منجر به نوسازی یك محله بر یك نمودار و با توجه به دو شاخص میزان تملك)محورعمودی(

محله مزبور را مي توان به شرح میزان مشارکت) محور افقي( به چهار قسمت تقسیم شود، خط مشي اجرایي، درقبال 

 زیر تحلیل و تبیین نمود.

 

 

 میزان تملک                                                   

             

 

 میزان مشاركت

 حداکثر تملک

+ 

 حداکثر مشارکت

 حداکثر تملک

+ 

 مشارکت حداقل

 تملک حداقل

+ 

 مشارکت حداقل

 تملک حداقل

+ 

 مشارکت حداکثر
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شهر تهران، دو گزینه متصور جهت اقدام در این محدوده  مساله داربه حجم و میزان مداخله مورد نیاز در بافت های  توجهبا 

 مي باشد: "ب"و  "الف"ها، حالت های 

در صورتي که تملك در یك بافت در وضعیت حداکثری و مشارکت مردمي در وضعیت حداقلي قرارگیرد، نتیجه امر  الف:

جز ضایع شدن حقوق مردم نخواهد بود، زیرا با عنایت به پایین بودن قیمت امالك، با خرید زمین توسط شهرداری، 

ید مسکن مشابه چه در محالت دیگر و چه در همین محله را پس از نوسازی) با توجه به ارزش فروشندگان توانایي خر

افزوده ملك و زمین( نخواهند داشت. در صورتي که ارائه مسکن معوض به عنوان راه حلي عادالنه در ازای تملك امالك 

یت هایي فراوان بوده و توانایي الزم را جهت پیشنهاد گردد، متولیان در ارائه این نوع مسکن نیز دارای محدود مساله دار

پوشش همه محدوده نخواهند داشت. از این رو این وضعیت مطلوب ارگانهای زیربط چون شهرداری و همینطور ساکنان 

 بافت نخواهد بود.

 این گزینه، تملك حداقلي شهرداری و مشارکت حداکثری را پیشنهاد مي نماید. این وضعیت همانطور که مشخص ب:

است، منطبق با رویکرد اجرایي طرح به دست مردم و ساکنین این محله بوده و نقش شهرداری و متولیان را در اجرای 

تملك به صورت حداقلي ودرحد موارد مورد نیاز، مقبول و مناسب مي داند. از سوی دیگر، نکته قابل توجه آن است که 

بیروني، قادر به نوسازی محل سکونت خود نخواهند بود. بنابراین به ساکنین کنوني محله، بدون پشتیباني ها و حمایت های 

ورد. این سیاست ها شامل اقدامات آمنظور ترغیب ساکنین به مشارکت در نوسازی باید سیاست های تشویقي را به اجرا در

یاست حاکم بر اجرای حمایتي و ایجاد انگیزه های اقتصادی برای نوسازی است. به این ترتیب الگوی مداخله شهرداری و س

طرح در دستیابي به اهداف مورد نظر، شامل تقویت اقدامات حمایتي و تحقق هرچه بیشتر انگیزه های اقتصادی مردم مي 

 .(44، 33باشد)علي اکبری 
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 اعتقاد به اقدامات حمایتی شهرداری                                              

  

                                                                           

 

 

 عدم تحقق انگیزه ها             تحقق انگیزه های اقتصادی مردم                                                                 

 

 

                                                                                

 عدم اعتماد به اقدامات حمایتی شهرداری                                                      

 

 تدابیر شهرسازانه مشاركتی محالت -3-11

نخستین ابزار برای هرگونه اقدام در یك بافت شهری، تهیه طرح مناسب مي باشد. تهیه طرح نیز نیازمند تدوین مباني 

غیر  مساله داراتکا است و بدون چنین پشتوانه نظری، امکان هرگونه مداخله هدفمند در بافت های نظری روشن و قابل 

ممکن به نظر مي رسد. در این بخش ابتدا طرح ویژه نوسازی به عنوان یك چارچوب و روش جهت مداخله تبیین گردیده، 

تشریح  "ازی محالت بر پایه مشارکت مردمنوس "سپس لزوم اجرای طرح نمونه به عنوان یکي از ملزومات اصلي تحقیق 

 مي گردد.

 طرح ویژه نوسازی -3-11

است که در چارچوب سیاست های طرح جامع تهیه مي  بافت آسیب پذیرطرح ویژه نوسازی، بسته نرم افزاری مداخله در 

ز آن، توده و ترکیب شود و ارقام و سرانه های آن، در چارچوب طرح باالدست توسط مراجع قانوني تصویب مي شود. پس ا

احجام، شکل فضا، سیمای بافت، توزیع سرانه ها، کاربری و تراکم در چارچوب کلیات ارقام مصوب، تعیین مي شود. در 

 تبعیت محض مردم مشارکت فعال مردمی

 بی تفاوتی مردم اعتراض مردم
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مرحله آخر، پروژه های مستقل و برنامه مدیریت اجرایي طرح، تهیه و ارائه مي گردد. طرح ویژه نوسازی تلفیقي هدفدار از 

ری و مدیریت اجراست. این طرح دارای دو سطح تفصیلي ویژه و منظر شهری است. طرح طرح های تفصیلي، منظر شه

تفصیلي ویژه نوسازی، در مقیاس ناحیه و بر اساس سازمان فضایي پیشنهادی آن تهیه مي شود. در این طرح، کاربری پهنه 

هر یك از محالت تشکیل دهنده، از  ها، شبکه معابر اصلي، تراکم میانگین ساختماني و سقف جمعیتي ناحیه به همراه سهم

مجموع کاربری ها و جمعیت مشخص مي شود. طرح منظر شهری، مقیاس محله ای داشته و بر اساس جمعیت، کاربری ها 

 و تراکم میانگین پیشنهادی طرح تفصیلي ویژه نوسازی تهیه مي گردد.

ی منظرین محله توزیع مي گردد. طرح منظر در این طرح مقادیر کمي مالك عمل، بر اساس سازمان فضایي و ویژگیها 

شهری محله، پهنه های همگن مداخله و نحوه آن، به همراه اولویت مداخله را مشخص مي نماید. در ادامه نیز شناسنامه 

معماری پروژه های پیشنهادی نسبت به پالکهای موجود، کاربری، نحوه استقرار، حداکثر تراکم و سطح اشغال آن مشخص 

نگرش از دیدگاه منظر شهری، به توزیع مطلوب فضاها یا کاربری های شهری کمك مي نماید و خال ناشي از دید مي شود. 

برنامه ای را تا حد زیادی جبران مي کند. رابطه تبادلي میان مطلوبیت های برنامه ای و کیفیت توزیع کاربری ها و تراکم 

ي و زیبایي شناختي ترکیب نماید و شکل گیری قلمروهای با مي تواند ضرورت های کارکردی را با افزایش های هویت

هویت شهری راتسهیل نماید. بر این اساس، سند اصلي مداخله در بافت، طرح منظر شهری مي باشد که از بخش های زیر 

 (33تشکیل شده است)برآورد طرح،معاونت عمراني،

o ات و محدودیت ها و ...(امکان یمطالعات پایه )برنامه ها و طرح ها، نظرسنجي، جمع بند 

o )مطالعات اجتماعي و اقتصادی )امکان سنجي مشارکت ها، تجمیع و ظرفیت های قابل اتکا 

o مطالعات سیما و منظر شهری 

o جمع بندی مطالعات و تدوین راهبردها و سیاست های طرح 

o )طراحي سازمان فضایي محله )مرکز محله، کوی ها و کوچه ها، ساختار و مجتمع های مستقل 

o نقاط عطف،چشم اندازها، لبه ها، پوسته ها، راه ها، کفسازی و ...( طراحي سیمای بافت( 
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o ها و ...( طراحي فضاهای جمعي )پیاده روها، میدانگاه 

 

 ضرورت اجرای نمونه پایلوت -3-12

برنامه به سبب نو بودن روش مشارکتي در کشور و همین طور مشخص نبودن تمام ابعاد و ظرفیت های مورد نیاز جهت 

ریزی جامع، از لوازم دیگر اجرای رویکرد مشارکتي در امر نوسازی، اجرای طرح نمونه است، زیرا همانطورکه گفته شد، 

تجربیات مستندی از اجرای چنین طرحي وجود نداشته و ممکن است زوایای پنهاني در فرآیند برنامه ریزی و اجرا آشکار 

کلي گرداند. لذا برای جلوگیری از صرف زمان جهت بازنگری در طرح، منطقي  شود که طرح را نیازمند اصالحاتي جزئي و

تر آن است که طرح نوسازی مشارکتي ابتدا در یك بستر محدود و به صورت الگو به اجرا درآید. ازمجرای چنین انتخابي 

نامه ریزی و اجرا، به محك امکان آزمون و خطا با هزینه های معقول و منطقي حاصل آمده، کاستي های طرح در فرآیند بر

در  اتابكتجربه و مطالعه محك خورده و طرح مزبور به زباني روشن تر، در بوته عمل صیقل داده شود. به این منظور محله 

به عنوان محله نمونه،  اتابكشهر تهران جهت اجرای طرح نمونه در نظر گرفته شده است. دلیل انتخاب محله  10منطقه 

ه ای و زیر بنایي در این محدوده شامل تهیه و تصویب طرح، آغاز تملك و آغاز اجرای پروژه های محله آغاز اقدامات زمین

 .(22، 30مي باشد )عندلیب، 

 ایران مساله دارشیوه های مداخله در محالت  -3-13

 مشاركت -تجمیع-3-13-1

زش باشند و نه مجموعه عناصر شهری شود که نه بناهای موجود در بافت دارای اراین طرح تنها در زماني توصیه مي

ها و نابسامانیهای مختلف دیگر به هیچ روی قابل استفاده نباشند. در ارزشمندی ارائه دهند. همچنین به دلیل فرسودگي

هایي که به دالیل شود. با توجه به این دیدگاه در بخشهای ثبتي شهر مطرح مينهایت تخریب امالك و تجمیع پالك

احیای سلول به سلول یا تك بناها وجود ندارد، آن محدوده از بافت که فاقد ارزش و در عین حال مخروبه  گوناگون امکان

در روش . شوندای منسجم مجددا  طراحي و نوسازی ميگردد و پس از تجمیع امالك به عنوان مجموعهاست، تملیك مي
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ش سرمایه گذار مشارکت در ساخت مي باشد و قن و نتجمیع سطح مداخله مستقیم خواهد بود ونقش مالك در آن تامین زمی

در نهایت نقش متولي)شهرداری و...( تسهیل گری در عملیات، پرداخت ودیعه مسکن ،تامین کسری متراژ مشارکت مالك 

 (.01-03صص 1333)حیدر نتاج، است

 

 خانه به جای خانه -3-13-2

ولي نوسازی اقدام به خرید ملك مي نماید و در ازای آن طرح خانه به جای خانه طرحي است که درآن شهرداری و یا مت

خانه آماده و نوسازی را محله دیگر واگذار مي نماید و بیشتر در زماني صورت مي گیرد که نفوذناپذیری مهمترین عامل 

ي باشد م 1.1فرسودگي باشد. در این روش مداخله غیر مستقیم مي باشد و نقش مالك تهاتر ملك با واحد معوض با ضریب 

و در مقابل نقش سرمایه گذار پیمانکاری و مشارکت در ساخت بوده و شهرداری اقدام به ساخت واحدهای نوساز در ملك، 

 ، مي نماید.مساله دارتسهیل گری ، تهاتر واحد نوساز با ملك 

 تملک -3-13-3

ازای آن وجه ملك را به قیمت روز به  نموده و در مساله دارتملك روشي است که در آن سازمان متولي اقدام به خرید ملك 

نقش سرمایه گذار مشارکت در ساخت و در نهایت نقش  در این روش نقش مالك فروش زمین، مالك پرداخت مي نماید.

 .(232،مقاله 30مي باشد)خسروی، مساله داربه قیمت روزو نوسازی امالك  مساله دارمتولي خرید ملك 

 

 نوسازی( عوامل حائز اهمیت در 2-2)جدول 

 شرح عوامل نکات حائز اهمیت

راهکار های مورد استفاده باالخص شیوه خانه به جای خانه نیاز مند صرف منابع متنابهي وجه نقد راهکار های مورد استفاده باالخص شیوه خانه به جای خانه نیاز مند صرف منابع متنابهي وجه نقد  •

 بوده که بخش اعظم آن از نوع غیر قابل بازیافت مي باشد.بوده که بخش اعظم آن از نوع غیر قابل بازیافت مي باشد.

روشهای مداخله در روشهای مداخله در 

 نوسازی بافتنوسازی بافت
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با تامین سرانه خدمات رفاهي و با تامین سرانه خدمات رفاهي و بخش قابل توجهي از هزینه ها )باالخص هزینه های مرتبط بخش قابل توجهي از هزینه ها )باالخص هزینه های مرتبط  •

شهری( از نوع حاکمیتي و انتقالي بوده و با اتخاذ دیدگاه کسب انتفاع از محل  سرمایه گذاری، شهری( از نوع حاکمیتي و انتقالي بوده و با اتخاذ دیدگاه کسب انتفاع از محل  سرمایه گذاری، 

توجیه اقتصادی نخواهد داشت لذا مي بایست از محل منابع و کمك های شهرداری تامین مالي توجیه اقتصادی نخواهد داشت لذا مي بایست از محل منابع و کمك های شهرداری تامین مالي 

 گردد.گردد.

ماهیت  هزینه های ماهیت  هزینه های 

انجام طرح و نوع انجام طرح و نوع 

یازیازمنابع مالي مورد نمنابع مالي مورد ن  

با توجه به حجم و زمانبندی جریانات نقدی فعالیت های نوسازی و همچنین نرخ باالی تامین با توجه به حجم و زمانبندی جریانات نقدی فعالیت های نوسازی و همچنین نرخ باالی تامین  •

منابع مالي مورد نیاز در صورت تامین از محل بدهي های اهرمي، هزینه های مالي متحمل شده منابع مالي مورد نیاز در صورت تامین از محل بدهي های اهرمي، هزینه های مالي متحمل شده 

 بسیار باال و بخش عمده ای از بهای تمام شده پروژه ها را تشکیل مي دهد.بسیار باال و بخش عمده ای از بهای تمام شده پروژه ها را تشکیل مي دهد.

در مقایسه با سایر فعالیت های متعارف در مقایسه با سایر فعالیت های متعارف   بافت آسیب پذیربافت آسیب پذیرسرمایه گذاری در سرمایه گذاری در به دلیل ماهیت متفاوت به دلیل ماهیت متفاوت  •

سرمایه گذاری، پروژه های تعریف شده عمدتا زیان ده بوده یا عایدی بسیار پائیني داشته، امکان سرمایه گذاری، پروژه های تعریف شده عمدتا زیان ده بوده یا عایدی بسیار پائیني داشته، امکان 

 جبران هزینه های مالي  از محل سرمایه گذاری های صورت پذیرفته وجود ندارد.جبران هزینه های مالي  از محل سرمایه گذاری های صورت پذیرفته وجود ندارد.

 

هزینه های تامین هزینه های تامین 

 ماليمالي

به دلیل همسویي فعالیت ها با اهداف راهبردی سازمان با به دلیل همسویي فعالیت ها با اهداف راهبردی سازمان با   بافت آسیب پذیربافت آسیب پذیریری نوسازی یری نوسازی تحقق پذتحقق پذ •

 شهریشهری  بافت آسیب پذیربافت آسیب پذیرتوجه به نقش سازمان به عنوان سیاستگذار در فرآیند نوسازی توجه به نقش سازمان به عنوان سیاستگذار در فرآیند نوسازی 

تمرکز فعالیت ها بر ساماندهي و هدایت منابع بخش خصوصي و دولتي جهت تزریق مناسب به تمرکز فعالیت ها بر ساماندهي و هدایت منابع بخش خصوصي و دولتي جهت تزریق مناسب به  •

 جای جای بافتجای جای بافت

مستقیم و غیر مستقیم در بافت و نبود لزوم انجام فعالیت های اجرایي نیازمند منابع مستقیم و غیر مستقیم در بافت و نبود لزوم انجام فعالیت های اجرایي نیازمند منابع عدم مداخله عدم مداخله  •

 عمده مالي ریاليعمده مالي ریالي

ت ت ایفای نقش سیاسایفای نقش سیاس

گذاری و تسهیل گذاری و تسهیل 

 گریگری

 00، 31منبع: علي اکبری،

 

 اولویت دار و الگوی مداخله در آنها مساله دارخصوصیات بافت های  -3-14
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را در بافت هایي دانست که از خصوصیات و  مساله دارویت مداخله در بافت های با توجه به آنچه گفته شد، مي توان اول

ویژگي های زیر برخوردارند. بدیهي است دیگر بافت های شهری نیز در مراتب بعدی اقدام و پیش بیني تدابیر مناسب در 

 دستور کار قرار مي گیرند :

  د مالکیت، فقر و ...( ساکنان آن هیچ تمایلي به ساخت و ساز ای که به دالیل مختلف ) نداشتن سن مساله داربافت های

 نشان نمي دهند.

 .بافت هایي که حالت جزیره ای دارند و توسط بافت های با کیفیت تر شهری محاصره شده اند 

 وجود قلمرو؛ ○

 وجود مناطق منزوی )حاشیه دارای لبه مشخص(؛ ○

 یض صورت نگرفته است(؛وجود منطقه بکر و دست نخورده )نوسازی یا تعو ○

 وجود دروازه و حکدودی مشخص )که از یك خیابان باریك یا کوچه تنگ به آن وارد مي شوند(؛ ○

 .عمدتا  همگن بوده و بناهای نوسازی به درون آن نفوذ نکرده اند 

 .فاقد ارزش های زیست محیطي و مناظر بکر باشند 

 ت زورآبادی شکل گرفته اند.(؛فاقد سند رسمي )تعداد زیادی از آنها به صور 

 این امر روند تملك را با مشکل جدی مواجه مي کند. ○

 قیمت زمین در داخل و خارج از این بافت ها بسیار متفاوت است. ○

 .)بافت هایي که متولیان مکتعدد رسمي، نسبت به آن احساس مسئولیت مستقیم ندارند )بافت های رها شده 

افت ها که ممکن است در هر منطقه شمالي یا جنوبي شهر تهران قرار داشته باشند، نیازمند به این ترتیب، این گونه ب

الزاماتي است که مهمترین آن با توجه به نوع مداخله حداکثری، تعیین زمان محدود و مشخص جهت انجام مداخله مستقیم، 

 (.33ص1333یب،مدیریت شده و متکي به پشتوانه های الزم اجرایي، مالي و حقوقي است)عندل
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 تفاوت نوسازی محله محور و پروژه محور  -3-15

دراین بخش مي توان با استفاده از مباحث مطروحه به مقایسه موردی و طبقه بندی شده از دو سبك نوسازی پروژه محور  

 "مشارکتي نوسازی"و  "نوسازی پروژه ای"در واقع دو نوع روش نوسازی داریم که به نام های  و محله محور پرداخت.

در این  نوسازی پروژه ای، روش سابق نوسازی است که پروژه ای مانند پروژه نواب با اتکا به آن صورت گرفت. معروفند.

شیوه تاکید بر تملك بافت، بیرون کردن ساکنان قدیمي از آن، ساخت مجدد بافت به گونه ای کامال جدید و فروش و 

ت موجود در این شیوه امروز بر کسي پوشیده نیست اما در شیوه نوسازی واگذاری آن به افرادی جدید بود که مشکال

مشارکتي، به دلیل حذف بحث تملك زمین ها، مشکالت ناشي از زمین بازی و افزایش کاذب قیمت زمین های منطقه و 

محله جدید امکان حفظ ساکنان قدیمي و روابطشان در  همین طور هزینه های دولت جهت ساخت و ساز کمتر خواهد شد.

وجود داشته و سعي بر این است که مزایای حاصل از ساخت محله جدید عاید خود اهالي قدیمي شود و نه تعدادی مهاجر 

حفظ محله، هویت، خاطره و مسائلي از این دست نیز در این رویکرد جدید حائز اهمیت هستند.)مجله  سرمایه دار تازه وارد.

   ( 33نوسازان،

 

 نوسازی پروژه محور و محله محور ( مقایسه3-2)جدول

 نوسازی پروژه محور نوسازی محله محور بستر مقایسه ردیف

 بي هویتي بافتهای نوساز حفظ هویت محله فرهنگي 1

 اجتماعي 2
جلوگیری از تسری ناهنجاری 

 ها به کل شهر

پخش آسیب های اجتماعي 

 در سطح شهر

 اجرای متمرکز اجرای غیر متمرکز اجرایي 3

 نیاز به منابع مالي فراگیر استفاده از سرمایه های شهر تصادیاق 4

 مدیریت دستوری مدیریت مشارکتي مدیریتي 0
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 )ماخذ: مجله نوسازان(        

 چارچوب نظری-3-16

 پژوهشمعرفی چارچوب نظری  -3-16-1 

 :ذیل است به قرار که شد خواهد استفاده کیفي و کمي روش دو تلفیق از پژوهشي چنین انجام برای

 (مدارك و اسناد -متمرکز گروهي بحث- مشاهده -عمیق مصاحبه)های تکنیك از استفاده با نگر ژرفا روش 1-

 اجتماعي پیمایش تکنیك با پهنانگر روش 2-

 جامعه ها، داده آوری جمع تکنیك ، متمرکز گروهي بحث مشاهده، عمیق، مصاحبه باب در توضیحاتي بخش این در

 قرار بحث مورد تحقیق پرسشنامه تهیه نحوه نهایت در واتابك  پروژه مخالفان و موافقان بین نمونه حجم تعیین آماری،

 .است گرفته

 

 

 تعاریف-3-16-2

 آن انواع و مشاهده -8-51-2-5

 دانش در اما دارد، جای ها دانش همه در .است تحقیق ابزار و ها شیوه پرکاربردترین و ترین طبیعي مهمترین، از مشاهده

 مي واقع که آنگونه رفتار چراکه است استوار مشاهده پایه بر ياجتماع جدید دانش .است برخوردار خاصي اهمیت از نسانا

 حواس، آن کمك به ما و آید مي وجود به پنجگانه حواس وسیله به جهان با ما رابطه .گیرد مي قرار مشاهده مورد شود،

 وسیله به علمي تاطرق ساده طرق از که است جهان از تجربه کسب نوعي ،مشاهده معنا بدین .اندوزیم مي را خود تجریات

 دسته توان مي البته که است زیر شرح به مشاهده انواع .گیرد مي انجام حواس و ادراك شده حساب کردن تیز و دادن جال

 :نمود تلفیق هم با را مختلف های

 سیستماتیك غیر و سیستماتیك مشاهدات •
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 ساخت بدون و ساخت با مشاهدات •

 مشارکتي غیر و مشارکتي مشاهدات •

 آن انواع و مصاحبه -2-2-51-8ا

 باشند داده قرار بررسي مورد زاویه این از را مطلب که هایي نشریه. است نشده تدوین هنوز مصاحبه درباره عمومي نظریه

 از مصاحبه، که کرد فراموش دنبای دیگر سوی از.اند گرفته قرار مطالعه مورد مصاحبه مخصوص های شیوه تنها و مک

 مطلب این. دهد مي تشکیل را معاصر نگاری روزنامه اصلي های شیوه از یکي و کند مي تجاوز بسیار علمي تحقیق قلمرو

 گونه مطبوعاتي، های ازمصاحبه بسیاری جدی غیر خصلت. است نیفزوده شناسان جامعه نزد در مصاحبه حیثیت به چیزی

 (.209 تا، بي دوورژه،)نیست  آن سزاوار که است آورده پدید روش این برای اعتباری بي ای

 در .است نفر دو بین گویي و گفت معموال   مصاحبه.است مصاحبه یك هدفدار گفتگوی هر پژوهشگران نظر از حال هر به

ي باشد. م  دیگر طرف از پاسخهایي یافتن درصدد خاص اهداف به دستیابي برای (گر مصاحبه)طرف یك گو، و گفت این

 :شود مي تقسیم بخش سه به کلي بطور مصاحبه

 بسته و باز نیمه باز، مصاحبه

 تهران شهر نوسازی 

 :شود مي انجام زیر شکل به پژوهشگران برخي نظر در بندی تقسیم این

 جامع مصاحبه در اصوال آزاد و شده استاندارد مصاحبه عمومي، یا کلي مصاحبه رسمي، غیر گوی و گفت بر مبتني مصاحبه

 ساختار و چارچوب به آنکه ضمن آید برمي اصلي موضوع چند پي در پژوهش مورد مقصود کشف برای پژوهشگر آزاد، یا

 که دیدگاهي یعني کند مي تعیین را کیفي تحقیق روش اساس و پایه این واقع در. گذارد مي حتراما دهنده پاسخ عقاید

 امکان.پژوهشگر دیدگاه نه باشد، آنان دیدگاه دهنده نشان باید دارند نظر مورد پدیده درباره ،تحقیق مورد جامعه یا افراد

 پذیرش نگرش بر مبتني که است این مصاحبه جنبه مهمترین. باشد (سیستماتیك)شده تنظیم حدی تا پرسش شیوه دارد
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 ، راسمن و مارشال) ودش تلقي مفید و ارزشمند دهد مي پژوهشگر به تحقیق مورد جامعه یا فرد که را اطالعاتي یعني است

 .(1377:112  

 کاربرد شناسي انسان درتحقیقات که است مصاحبه خاص های شیوه از نگارانه مردم مصاحبه و عمیق مصاحبه بین این در

 طریق از مصاحبه مورد افراد دیدگاه از پژوهشگر که است این در نگاری مردم مصاحبه ارزش. دارد ای ویژه جایگاه و

 مقصود کوشد مي پژوهشگر که است مفید جهت آن از روش این ویژه به کند مي تاکید جامعه فرهنگ بر مستقیم برخورد

 بندی طبقه نوعي اساس همین بر و کند روشن رفتارها و رویدادها با رابطه در را تحقیق مورد افراد های گفته معني و

 های پرسش .گردد مي نمایان چشمگیر صورتي به ها فرهنگ بین جزئي اختالف روش این در. آورد مي وجود به فرهنگي

 : کرد بندی تقسیم توان مي دسته سه به را ها مصاحبه نوع این اصلي

 ای مقایسه و ساختاری توصیفي،

 در. کند گیری نمونه مصاحبه مورد جامعه یا فرد خاص زبان به توجه با تواند مي توصیفي پرسشهای طرح با پژوهشگر

 با پژوهشگر و کرد مطرح را ساختاری پرسشهای توان مي اصلي واحدهای فرهنگي دانش به توجه با ساختاری پرسش

 شناسایي ،برند مي کار به نظر مورد افراد که را مختلفي اصطالحات معني آید مي بر درصدد ای مقایسه پرسشهای طرح

 .نماید

  اسنادی های روش  -3-16-3

 هنگام که دلیل این به آید مي شمار به واکنشي غیر و زاحمم غیر های سنجه یا روشها زمره در اسنادی های روش

 کاربرد هنگام به آنکه حال و است اطالعات آوری جمع اساسي مشکل ... و مصاحبه مشاهده، نظیر روشها دیگر از استفاده

 حتي ای آزمایشي تحقیقات در که بزرگي مشکالت از ها روش این آن، بر عالوه. موجودند اطالعات اسنادی های روش

 روش.نیست نیاز بي روش این از تحقیقي هیچ حال هر به(. 1383:254 ساروخاني،)هستند مبری آید مي پیش مصاحبه

 :مدار ای کتابخانه یا اسنادی

 کتب •

 ادواری های روش و ها مجله •
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 تهران شهر نوسازی ان اسناد •

 .است پیگیری قابل فوق ماخذی روش سه از تحقیق آن پیشینه یا و تحقیق مورد موارد بررسي تحقیقي هر در

 گروهی بحث  -3-16-4

 این فایده. باشد مي برخوردار تکنیکها سایر به نسبت دیگری مزایای از دارد کمي بسیار هزینه برآنکه عالوه تکنیك این

 تجوجس را آنها تك تك زندگي محل ندارد نیاز محقق و شوند مي جمع محیط یك در پاسخگو افراد که است آن تکنیك

 تواند مي او طریق این از. بپرسد را سواالت آنها تك تك از و کند معرفي را خودش یك هر برای نماید، مراجعه آنها به و

 دست به گروه در طرح قابل موضوع یك از جامعي اطالعات (آن نقائص به توجه با یعني ، تکنیك این قابلیت محدوده در)

 که دارد وجود تضاد قوی فرهنگي عنصر یك ما جامعه در زیرا برخورداراست صيخا اهمیت از ایران در گروهي بحث. آورد

 سازنده بحث یك هم با نتوانند آنها بلکه کنند کار یکدیگر ضد بر و بدگویي یکدیگر از فقط نه افراد شود مي موجب گاه

 .1385:23 )پور، رفیع)برسند همدلي و نظر توافق به آن پایان در که دهند انجام

 اجتماعی پیمایش  -3-16-5

 چگونگي نیز و ویژگیها این توزیع و فراواني ویژگیها، شناسایي و کشف به که ای شیوه عنوان به اجتماعي پیمایش روش از

 پرسشنامه، تهیه از پس هدف این به نیل برای. است شده استفاده دارد نظر معین جامعه یك در متغیرها بین متقابل روابط

 آشنا های مالك به توجه با پرسشگران انتخاب و شده کارگرفته به های طیف اعتبار و روایي بررسي مقدماتي، آزمون

 بوده آنها به الزم آموزشهای ارائه و کار انجام برای الزم عالقه و توانایي داشتن بودن، بومي محلي، زبان و منطقه با بودن

 تهران رنس.است شده شروع ها دهدا آوریع جم کار مطالعه مورد محله از الزم بازدیدهای از پس و

 

 ها فرضیه -3-16-6

 اصلی های فرضیه -8-51-1-5

 .دارد مستقیم رابطه محله در طرح اجرای نحوه با نوسازی طرح در مشارکت :1
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 .دارد مستقیم رابطه محلي هویت با نوسازی طرح در مشارکت :2

 .دارد ممستقی رابطه مثبت شخصیتي ویژگیهای با نوسازی طرح در مشارکت :3

 .دارد مستقیم رابطه نوسازی سازمان به اعتماد با نوسازی طرح در مشارکت :4

 جزئی های فرضیه  -8-51-1-2

 .است گسترده های خانواده از بیشتر ای هسته های خانواده در نوسازی طرح در مشارکت :1

  وسا .است پایین اجتماعي تصادیاق پایگاه از بیش باال اجتماعي اقتصادی پایگاه در نوسازی، طرح در مشارکت :2

 .دارد باالیي تاثیر مشارکت در مجاور، ملك تخریب :3رن

 ها شاخص  -3-16-7

 های موقعیت در اشخاص عاطفي و ذهني درگیری را مشارکت مدیریت، نظران صاحب :مشارکت -8-51-1-5

 مسئولیت در و دهند یاری را یکدیگر هي،گرو های هدف به دستیابي برای تا انگیزاند برمي را ایشان که دانند مي گروهي

 (.23،14)علوی تبار،شوند شریك کار،

 و مصاحبت احتمال قرابت  اصل بر بنا .دانست هویت از ای مجموعه زیر آنرا توان مي : محلی هویت -8-51-1-2

 مشابه موارد چقدر هر افراد که داشت انتظار توان مي نتیجه در .است بیشتر ترند، شبیه یکدیگر به که افرادی شدن دوست

 فضایي زماني، مکاني، اشتراکات حال، بهر باشد بیشتر نیز اشان دوستي قوت احتمال بیابند، یکدیگر در بیشتری مشترك و

 شکل هایي دوستي و نمایند قرار بر صمیمي و نزدیك روابطي یکدیگر با تدریج به آنها که کند مي اقتضا هماالن وزباني

 (.1378:242 چلبي،(شوند مي محسوب  یاریگری و اعتماد اجتماعي، سلوك برای منابعي که گیرد

 و انضباط نوعي پذیرش  یا آن بواسطه که است فرد در گرایش نوعي بیانگر نگری آینده :نگری آینده -8-51-1-8

 .1386:98) دقیقي،) است آتي منابع کسب خاطر  به آني لذت و منابع از پوشي چشم به حاضر عمل در ریزی برنامه

 افراد که اجتماعي لحاظ به شده تائید اکتسابي تعهدات و انتظارات بر داللت اجتماعي اعتماد :اعتماد -8-51-1-4

 (.همان)است شده تعریف دارند شان زندگي به مربوط نهادهای و ها سازمان به نسبت و یکدیگر به نسبت



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

75 

 .است نظر مورد مفاهیم سازی شاخص گویای زیر جدول

 شاخص ها  ( 4-2)جدول

 شاخص ها تعاریف کلی

 شایعات.3       تبلیغاتمشاور.2     مدیران .1 نحوه اجرای طرح

 تعلق محلي.2     روابط همسایگي.1 هویت محلي

 تقدیر گرایي.2          آینده نگری.1 ویژگي های شخصیتي

 سرمایه اجتماعي.2     اعتماد به سازمان متولي.1 اعتماد اجتماعي

 

 نگارندهماخذ: 

 آزمون فرضیه صفر -3-16-8

 5استنباط آماری

داده ها به وسیله نمونه گیری به دست مي آید و نتایج حاصل را برای  عموما   در اندازه گیری ها و آزمایش های تصادفي، 

نوع است: برآورد  استنباط آماری بر دو جامعه تعمیم داده مي شود. این عمل را استنباط آماری نامیده مي شود. به طور کلي،

 کردن و آزمون فرض. 

آزمون فرض آماری یکي از مباحث آمار استنباطي مي باشد. مباحث آمار استنباطي وقتي مطرح  :2آزمون فرض آماری

باشد( به ی آماری ميهای جامعهمي شود که هدف این است با بررسي یك نمونه معرف )نمونه ای که معرف ویژگي

ها را برای نمونه ها و شاخصی اصلي پي برده شو.د. یعني تنها نمونه بررسي مي شود و آمارهمعههایي درمورد جاواقعیت

محاسبه مي شود ولي هدف اصلي جامعه است و باید اطالعات بدست آمده را به جامعه تعمیم داده شود. آزمون فرض یکي 

 های تعمیم است.از راه

                                                 
1 Statistical inference 
2 Hypothesis testing 
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بر طبق آن، بر اساس مشاهدات انجام شده تصمیم به رد یا قبول فرض  قانون یا دستوری است که آزمون فرض آماری، 

ممکن است صحیح یا ناصحیح  موردنظر گرفته مي شود. وقتي که فرض یا ادعایي در مورد یك پارامتر جامعه بیان مي شود،

. لذا یك آزمون بنابراین دو فرض مطرح مي شود یکي آن که ادعا صحیح است و دیگری آن که ادعا صحیح نیست باشد،

 4و دیگر را فرض مقابل 3یکي را فرض صفر فرض آماری شامل دو فرض آماری است که در مقابل یکدیگر قرار مي گیرند،

نشان مي دهند و فرض   H0فرض صفر گویند و با  فرضي که برای رد شدن باشد، )فرض یك( مي گویند. به طور کلي،

 نشان مي دهند.  H1مقابل را با 

 کنیم:یك آزمون فرض آماری به این ترتیب عمل ميدر تکن

.     تدوین یك جفت فرض آماری )فرض صفر و فرض یك() یك فرض آماری ادعایي در مورد یك یا چند جمعیت مورد 1

ای در مورد توزیع یك بررسي است که ممکن است درست یا نادرست باشد. به عبارت دیگر فرض آماری یك ادعا یا گزاره

 پارامتر توزیع یك متغیر تصادفي است(. جمعیت یا

ها(. اگر دهیم )جمع آوری داده. تشخیص آزمون مناسب )برای بررسي یك فرض آماری یك آزمایش تصادفي انجام مي2

با آنچه که انتظار داریم، داشته باشد وقتي که فرض مورد نظر را صحیح فرض « معني داری»آزمایش تفاوت  ٔ  نتیجه

 پذیریم.(کنیم و در غیر این صورت آن را ميرد ميایم، فرض را کرده

 داری آزمون و تعیین یك دامنه یا دو دامنه بودن آزمون. تعیین سطح معني3

شود که این ی معموال  بر حسب یك آماره بیان مي)هر آزمون آمار 2. محاسبه آماره آزمون تشخیص داده شده در مرحله4

 ود.(شی آزمون نامیده ميآماره، آماره

 دار بودن یا نبودن آماره محاسبه شده. تعیین معني0

 . رد یا عدم رد فرض صفر آماری3

 . توضیح و تبیین نتیجه آزمون1

                                                 
3 Null hypothesis 
4 Alternative hypothesis 
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پذیرفته مي شود و نتیجه ی موردنظر معني دار نیست. یعني  H0مي باشد، 50/5)سطح معني داری( بزرگتر از   sigاگر

صحیح است بلکه تنها به این معني است که شواهد جهت  ست که فرضیه حقیقتا فرضیه رد مي شود )این امر به این معني نی

 رد فرضیه صفرکافي نیست.(

Significant > 0.05 ] Accept null hypothesis (H0) 

 رد مي شود و نتیجه ی موردنظر معني دار است. یعني فرضیه ما پذیرفته  مي شود.  H0مي باشد، 50/5کوچکتر از   sigاگر

Significant < 0.05 ] Reject null hypothesis (H0) 

 (   15، 40) سعید رضاخواه  

فرض صفر صحیح است. اگر محقق بتواند دلیل محکمي به لحاظ آماری شود که در کارهای تحقیقاتي در ابتدا فرض مي

گیرند. مي ٪44و یا  ٪40با  شود. معموال  حد اطمینان برای رد کردن فرض صفر را برابرارائه دهد، آنگاه فرض صفر رد مي

شود که کند. معموال  گفته ميمطمئن بود که فرض صفر اشتباه است آن را رد مي ٪44و یا  ٪40بدین معنا که اگر محقق 

انتخاب شود.)ویلیام  ٪44انتخاب شود و شدیدا  معنادار است اگر درجه اطمینان  ٪40تست معنادار است اگر درجه اطمینان 

 (411، 1445هینز،

 

 نتیجه گیری -3-17

در این فصل به بیان مباني نظری وتجربه نوسازی ایران و جهان  پرداخته شد و در نهایت مشخص گردید که شیوه تحقیق 

و چارچوب نظری در این پژوهش چگونه خواهد بود. با داشتن راه و روش تحقیق، بررسي موضوع مورد تحقیق مسیر مناسب 

سیر مشخص تا نیل به هدف گام بر مي دارد. چارچوب نظری به کار رفته در این پژوهش به خود را مي یابد و در همان م

صورتي است که با بررسي شاخص ها بتوان به اثبات فرضیات ابتدایي دست یافت و در صورت عدم اثبات فرضیات علت آن 

 قابل بررسي باشد.
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 فصل چهارم

 نوسازی محله ااتبک

 

 مقدمه:

شهرداری تهران یکي از مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران است که در گوشه جنوب شرقي شهر واقع شده 10منطقه 

دارای مرز مشترك بوده و حد  25و از جنوب با منطقه  13، از غرب با منطقه  14و  12است. این منطقه از شمال با مناطق 

هکتار  3/3043بالغ بر  10ان تشکیل مي دهد. مساحت منطقه شرقي آن را مرز محدوده قانوني و حریم استحفاظي شهر تهر
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درصد مساحت کل مناطق شهر تهران مي باشد. ضمنا مساحت حریم استحفاظي شهر تهران در حوزه  0/0است که 

 درصد مساحت کل حریم استحفاظي شهر تهران است.  3/14هکتار مي باشد که  13055شهرداری این منطقه، بالغ بر 

 322055نفر به  425355از حدود  1310تا  1304های رسمي، تعداد جمعیت ساکن منطقه در فاصله سال های برپایه آمار

نفر افزایش یافته است. شتاب بیشتر افزایش جمعیت منطقه در قیاس با شتاب متناظر آن برای جمعیت شهر تهران باعث 

درصد افزایش یابد. ویژگي های  2/4درصد به  1/1از شده تا سهم نسبي جمعیتي منطقه در شهر تهران در این دوره زماني 

منطقه و نقش آن در شهر از جمله حاشیه ای بودن، جنوبي بودن، دروازه ای بودن، قرار داشتن در محدوده آزاد شهر، 

...، نزدیکي به بیابان ها و کویر واقع در جنوب شهر، مشکل بودن دسترسي، استقرار در حاشیه کوه های بي بي شهربانو و .

عواملي هستند که موجب کاهش مزیت نسبي منطقه برای جذب فعالیت های اقتصادی در طول دوره شکل گیری و 

گسترش آن شده و منطقه را به صورت حیاط خلوت مناطق داخلي شهر و دورریزگاه فعالیت های اقتصادی نامطلوب و 

فعالیت های اقتصادی در منطقه محدود بوده و این منطقه مزاحم آنها درآورده است. از این رو درحالي که شدت نسبي تمرکز 

عمدتا بعنوان یك منطقه خوابگاهي شناخته مي شود، شدت نسبي استقرار فعالیت های اقتصادی مزاحم شهری در آن زیاد 

زمین بوده و بخش قابل توجهي از منطقه توسط این گروه از واحدها اشغال شده است که از خصوصیات عمده آنها مي توان 

بر بودن و داشتن مساحت زیاد، داشتن تکنولوژی قدیمي و ناکارآمد، ناسازگاری با محیط شهری به ویژه با بافت مسکوني، 

استفاده زیاد از کارکنان ساده و نیمه ماهر، داشتن کالبد فرسوده و سیمای شهری نامطلوب، اشغال لبه معابر اصلي منطقه، 

 .(1334:10 ،)طرح جهادی منطقهگي های محیط زیستي و ... نام بردپراکنش فضایي نامناسب، داشتن آلود

 

 

 گیری بافت اتابکسیر تحول شکل -4-1-1 

 شهرداری تهران قرار دارد. رشد محدوده در چند دهه اخیر پیوسته جریان داشته است. دروازه 10محدوده مطالعه در منطقه 

بستر اصلي کمیت و کیفیت رشد این محدوده را تبیین مي کند. بر  ای بودن موقعیت شهری منطقه )دروازه خراسان( زمینه و
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طبق بررسي های صورت گرفته، هسته های اولیه رشد منطقه از میدان خراسان و محور شوش و دسترسي به شهرری شکل 

به  هکتار بوده که با توجه 33/33در حدود  1321گرفته است. این ترتیب که مساحت بافت شهری شکل یافته تا سال 

توان گفت که تا آن تاریخ تنها اندکي بیش از یك درصد بافت  هکتار است، مي 3044مساحت کنوني منطقه که در حدود 

شهری منطقه احداث شده بوده است. جریان ساخت و سازها در محدوده موردنظر از محور شهباز جنوبي، تیر دو قلو به سمت 

 مي یابد. داخل ناحیه و خیابان شوش و محور شهرری ادامه

مساحت بافت شهری ساخته شده به حدود چهاردرصد مساحت کنوني منطقه مي رسد. ادامه  1330به طوری که در سال  

 1340ساخت و سازها حول محور جاده خراسان و تکمیل بافت ناحیه یك و تکمیل نسبي بافت در محور شهرری تا سال 

در دوره بعد از این تاریخ  یازده درصد مساحت کنوني منطقه مي رساند.هکتار یا بیش از  343مساحت بافت ساخته شده را به 

) سال تحوالت اقتصادی ناشي از افزایش قیمت نفت(، شکل گیری بافت شهری برنامه ریزی شده افسریه و 1303تا سال 

به بیش از  1303توسعه بافت به صورت لکه های پراکنده دنبال مي شود تا جایي که مساحت بافت ساخته شده در سال 

درصد مساحت کنوني منطقه مي رسد. به عبارت دیگر طي مدت هشت سال مساحت بافت ساخته  25هکتار یا حدود  340

افزایش ناگهاني قیمت نفت موجب رشد  1303شده دو برابر مي شود که بیانگر رشد چشمگیر منطقه است. بعد از سال 

جمله در جنوب شرق تهران نیز رشد چشمگیر شهرك های برنامه ریزی انفجاری و نامتعادل شهری در تهران مي شود و از 

شده نظیر کیانشهر، مشیریه ، قصر فیروزه و بخش هایي از مسعودیه صورت مي گیرد و در اوایل انقالب مساحت بخش 

الب درصد مساحت کنوني مي رسد. جریان رشد محدوده با انق 05هکتار یا نزدیك به  1133های ساخته شده به حدود 

به شدت  1303ساله طرح جامع شهر تهران )طرح جامع فرمانفرما( در سال  20اسالمي و با آزاد شدن بخش عمده محدوده 

گسترش مي یابد. در فاصله ای کوتاه تقریبا  تمامي سطح خالي منطقه به زیرساخت و سازهای شهری مي رود و تبدیل به 

 (.1بافت های پرشهری مي شود )تصویر 

شروع شده و تدریجا  بر  1345از حوالي  10ني رشد منطقه نشان مي دهد که گسترش بافت کالبدی منطقه بررسي زما

ی گسترش شتابان و بي برنامه منطقه و ناحیه مورد بررسي در سرعت آن افزوده مي شود. بعد از انقالب نیز دو مرحله
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رد. بدیهي است خصلت اصلي و پیوسته رشد و شکل به چشم مي خو 1315سالهای اولیه و رشد تحت کنترل بعد از سالهای 

 گیری منطقه در تمام این سالها با موقعیت حاشیه ای و دروازه ای آن پیوند داشته است. 

سال اخیر، با تهیه و تصویب طرح های شهری و احداث شبکه های بزرگراهي و پارك های بزرگ در منطقه،  25تا  10بین 

ني به خود گرفته و تدریجا  روزآمد و قابل قبول تر شده است. با ایجاد کاربری های شهری تحوالت کالبدی بافت رشد شتابا

جدید نظیر پارك آبي آزادگان و پامچال و فرهنگسرای خاوران و... به نوعي بافت منطقه دچار دوگانگي شده و از یك طرف 

شهری جدید شده و از طرف دیگر نوعي کاربری های جدید که باعث ترمیم سازمان فضایي منطقه و شکل گیری سیمای 

تفاوت آشکار بین بافت های فرسوده و قدیمي و بافت های جدید ایجاد شده است. بخش های قدیمي و فرسوده منطقه به 

 ویژه در ناحیه مورد بررسي به مانند جزایری از فقر دیرپا در شبکه ای از بزرگراه های امروزی بنا شده اند.

 (. 10،1314:10 )شهرداری منطقه 
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 10شهرداری منطقه : ماخذ
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 وامل موثر در شکل گیری و رشد كالبدی بافت منطقهع -4-1-2

)دروازه خراسان( از عوامل اصلي موثر در شکل گیری و رشد آن محسوب مي گردد. جاده خراسان  موقعیت دروازه ای منطقه

های بار و مسافر و انبارهای کاال را در پیرامون واین امر استقرار پایانه در این محل )میدان خراسان( به تهران اتصال مي یابد

موقعیت شهر قدیم ری و  این جاده ارتباطي موجب گردیده است. شناسه اصلي این منطقه ریشه در این مکان گزیني دارد.

ن فداییان اسالم نیز یکي از ارتباط شهر تهران و شهر ری از طریق میدان شوش و خیابا زیارتگاه حضرت عبدالعظیم نحوه

 دالیل رشد منطقه است.

 همچنین ارتباط دشت ورامین به عنوان تأمین کننده نیازهای کشاورزی شهر تهران نیز از همین مسیر صورت مي گیرد. 

استقرار منطقه در لبه جنوب شرقي تهران بستر مناسبي را برای سکونت مهاجران فرودست  موقعیت حاشیه ای منطقه

ایي در منطقه و تقابل خرده فرهنگ روستایي و ایلیاتي با یکدیگر و با فرهنگ شهری پدید آورده است. این امر موجب روست

با توسعه و  1305، در اوایل دهه مذکورعالوه بر موارد  در جنوب جغرافیایي شهر تهران شده است.« جنوب»تقویت مقوله 

قیمت نفت و گرایش شدید به تك محصولي شدن تولید و رشد  گسترش شهر تهران و تحوالت شهری ناشي از افزایش

های مزاحم و ناسازگار شهری نظیر پایانه های ی بخش خدمات، تقاضای سکونت در منطقه افزایش یافته و برخي کاربر

 (.1330:3)طرح منظر شهری، مسافربری به بیرون از منطقه  منتقل شدند

 محله رسمی غیر و رسمی های نام -4-1-3

 .شود مي شناخته "اتابك"نام  به محله این کل شورایاری یا و شهرداری نظیر شهری و کشوری تقسیمات سیستم در

 افراد ذهن در محله این به بودن منسوب و مي شود بازتولید و تولید نام این طریق از نیز محله این مردم یابي هویت

 اصلي خیابان سابق نام اتابك. شد خواهد بحث آنها بارهخود در جای که در کند مي متبادر ذهن به را خاصي های شاخص

 " ذوالفقاری شهید خیابان" اتابك خیابان امروزی اسم. است شده واقع جنوبي خاوران بخش نظر در مورد محله که است
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 .ندارد دیگری ها کاربرد نامه های پاکت پشت نوشتن یا و خیابان ابتدای در واقع تابلوی روی در جز البته که مي باشد

 سیستم و چهره به روابط چهره در و اتوبوس و تاکسي با نقل و حمل برای اتابك نام از شهری درون جابجایي برای مردم

 تشکیل را محله غربي مرز که اصلي خیابان از این جدای .کنند مي استفاده نام این از نیز خود معرفي حتي و دهي آدرس

 بخت خوب شهید شمال، از مالیری( به )معروف قرباني شهید خیابانهای ینب ای محدوده در نظر مورد محله دهد، مي

 کل محله آینده نام بنابراین .است گرفته قرار جنوب از نو( درخشان به ابراهیمي)معروف شهید و از شرق ( لوار به )معروف

 شود، مي محسوب اصليغیر و پرت نسبتا  خیابانهای از یکي که طرح غربي خیابان از آن در موجود نوسازی طرح و

 .)سایت شهرداری تهران(کند مي ایجاد محله تخریب هویت در را متعددی مشکالت خود نام، تغییر این. است شده برداشت

 علی)ع( وبزرگراه مربوطهطرح تفصیلی ناحیه امام  -4-1-4

های موجود و پیشنهادی ریتهیه شده است، به تشریح کارب 1330این طرح که توسط سازمان نوسازی شهر تهران در سال 

آباد پردازد. ناحیه انتخابي از شمال به بزرگراه خاوران، از  جنوب به خیابان منصور، از شرق به خیابان هاشممحدوده ناحیه مي

نفر مورد  33055شود. طرح تفصیلي ویژه نوسازی این ناحیه با سقف جمعیتي و از غرب به خیابان انورزاده محدود مي

باشد که گرفته است. محله خوب بخت یکي از محالت شش گانه در تقسیمات طرح تفصیلي ناحیه مي تصویب قرار

های پیشنهادی طرح تفصیلي در طرح منظر شهری آن مورد استناد قرار گرفته است. مطالعات و طراحي ها و سرانهکاربری

های شوش و منصور توسط تهران و تقاطع مسیر جدید بزرگراه شرق تهران حد فاصل خیابان خاوران تا کمربندی جنوب

های اطراف بزرگراه، به مطالعه مقاطع بریرمهندسین مشاور آوکان تهیه شده است. این طرح با در نظر گرفتن همجواری کا

 گوناگون بزرگراه در نواحي اصلي اقدام نموده است. این طرح از بین چهار گزینه پیشنهادی برای مسیر بزرگراه و با ارزیابي

کند انتخاب شده است. تری برای نوسازی بافت فرسوده ایجاد ميمؤثر و با این استدالل که فرصت گسترده لمجموعه عوام

بر بافت چندان مورد توجه قرار  های مختلف، ارزشهای فضایي ک کارکردی حاکم الزم به ذکر است که در ارزیابي گزینه

 .(1334:2،)آوکان نگرفته است
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 15الگوی توسعه منطقه  -4-2

 های فرسوده منطقهبافت -4-2-1

های معرفي شده بخشهای فرسوده منطقه از نظر کالبدی ک فیزیکي معرفي شده است. بافت 10در الگوی توسعه منطقه 

 طبق این الگو به قرار زیر است:

قطعات موجود در آنها دارای  %05، که بیش از بافتي است متشکل از تعدادی بلوك شهری: * بافت فرسوده نوع اول

 مترمربع است. 055مساحت کمتر از 

مساحت زمین آنها تحت  %05بافتي است مشتکل از تعدادی بلوك شهری که بیش از : * بافت فرسوده نوع دوم

 اشغال ابنیه غیر مقاوم است.

 3عرض معابر آنها کمتر از  %05یش از بافتي است متشکل از تعدادی بلوك شهری که ب: * بافت فرسوده نوع سوم

 (.661334:)مهندسان مشاور طرح و آمایش، متر است
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باشد، ضمن آن که تفاوت محسوسي میان قیمت زمین و زیربنای مسکوني در بافت فرسوده کمتر از سایر نواحي منطقه مي

های بازرگاني، صنعتي سوده منطقه را کارگاههای فرهای مستقر در بافتشود.  بیشترین تعداد کارگاهسه نوع بافت دیده نمي

های مصوب و در حال دهد. طرح بزرگراه امام علي و ادامه خیابان شوش طرحهای وسایل نقلیه تشکیل ميو تعمیرگاه

ای و ای و فرامنطقههای منطقههای فرسوده، تسهیل دسترسياجرای این منطقه هستند که با اهداف معاصر سازی بافت

های فرسوده، بخش وسیعي از مساحت منطقه را اند. در مجموع، بافتهای ناسازگار منطقه طراحي شدهان فعالیتکاهش میز

ها، فشردگي بافت، باال بودن تراکم جمعیتي و مسکن، دهند که ریزدانگي قطعات، کوتاه مرتبه بودن ساختمانتشکیل مي

 های آنهاست.از مهمترین مشخصهپایین بودن نسبي قیمت زمین و ضریب نفوذ ناپذیری زمین 

 طرح ساخت و ساز حاشیه بزرگراه امام علی )ع( -4-2-2

ریزدانه و  شهر تهران، بسیار قدیمي، فرسوده، غیر ایمن، 10بافت شهری موجود در مجاورت بزرگراه امام علي )ع( در منطقه 

کارکرد نامناسب، فقدان  عبارتند از: ذکورمشناسه های اصلي این بافت عالوه بر موارد  با سیمای شهری نامطلوب است.

فضاهای عمومي و شهروندی، وجود کاربری های ناسازگار، نبود و کمبود فضاهای خدماتي و عدم وجود شبکه دسترسي 

بزرگراه امام علي)ع( با عبور از این بافت به شبکه ارتباطي فرامنطقه ای و شبکه ارتباطي جنوب شهر تهران )بزرگراه  مناسب.

معاصر سازی بافت قدیمي، -1 شرح مي باشد: این ماموریت های مهم این طرح به ت و بزرگراه آزادگان( مي پیوندد.بعث

ایجاد ظرفیت های  -2ارتقای ایمني و کیفیت فضاهای کالبدی در برابر خطرات ناشي از زلزله و ... فرسوده و ناکارآمد فعلي

برقراری ارتباط کارآمد تر شهر تهران با فضاهای تجهیز  -3 یجدید در محدوده طرح از طریق اجرای طرح های شهر

جلوگیری از  -3 افزایش تقاضای کار و سکونت در منطقه -0ارتقای امکانات ارتباطي منطقه با سایر مناطق شهر -4شده

 .شهریافزایش بازدهي سرمایه گذاری در فعالیت های  -1 استقرار فعالیت های مزاحم و عملکردهای غیر معاصر شهری

طرح پیشنهادی برای محدوده مداخله مستقیم، با هدف استفاده بهینه از فضای حاشیه ادامه بزرگراه امام علي)ع( در جهت 

ارتقای نقش عملکردی منطقه در شهر تهران، ایجاد فضاهای جدید کار و فعالیت به منظوراستفاده از آثار القایي آن درمنطقه، 

ت ایجاد فرصت های شغلي جدید و ارتقای کیفیت محیط مسکوني، فعالیتي و ... منطقه در ردن پتانسیل منطقه در جهبباال 
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، طراحي شده است. تکیه اصلي طرح بر تامین فضاهای کار و فعالیت و ارتقای کیفیت بافت 1331و  1332سال های 

 %305تراکم مصوب:  ،بلوك 23 تعداد بلوك های شهری:مذکور چنین است،  مشخصات طرح مسکوني منطقه بوده است.

سطح ، متر مربع 011240مساحت زمین پیشنهادی: ، افزایش مي یابد %455که در صورت تامین سرانه های مورد نیاز تا 

 (.1387:40)منصوری،  %305مساحت کاربری های پیشنهادی بر اساس تراکم ، %05اشغال: 

 ( میزان کاربری پیشنهادی طرح امام علي)ع(1-3)جدول 

 جمع کل فرهنگي ورزشي پارکینگ اداری تجاری مسکوني نوع کاربری

میزان 

 کاربری)مترمربع(

314350 112312 104340 33300 23444 42443 355422 

 

ای با اهداف و ضرورت های  اهداف و ماموریت های ذکر شده برای بزرگراه امام علي)ع( ارتباط مستقیم و تعریف شده

و پروژه های تعریف شده در حوزه مداخله مستقیم نیز نظیر نواب، در جهت کاهش  نوسازی بافت های فرسوده منطقه ندارد

هزینه های اجرای طرح و توجیه اقتصادی آن مي باشد. تعریف مجتمع های متمرکز تجاری در کنار بزرگراه و مبتني بر 

 حرکت سواره، به دالیل متعدد ذیل قابل نقد و بررسي مي باشد:

ین مجتمع ها با بزرگراه، امکان فني تامین دسترسي مناسب برای آنها را با مشکل مواجه مي همجواری بي واسطه ا الف(

با توجه  ب( نها را مختل مي کند.آسازد. ضمن آنکه مکان یابي چنین کاربری هایي در جوار بزرگراه ها، کارآمدی ترافیکي 

یاس شهری، منتفي بوده و عمال بایستي با بافت های به بند باال، کارکرد موفق این مجتمع ها در ارتباط با بزرگراه و مق

با فرض باال  پیشنهاد این حجم از فعالیت های تجاری توجیهي  ج( .همجوار و مقیاس های منطقه ای و محلي کار کند

حیات اقتصادی محالت اطراف را تهدید مي کند، ضمن آنکه محالت  مهمتر اینکه توفیق مجتمع های پیشنهادی د( ندارد.

 .(1387:42)منصوری، راف را به عرصه های ترافیکي آنها تبدیل مي شونداط
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با توجه به مسائل و مشکالت طرح فوق و به منظور ایجاد چارچوبي مناسب جهت نوسازی بافت فرسوده با نگاه محله محور 

 نخستین نمونه عملي طرح ویژه نوسازی بافت فرسوده در ناحیه امام علي )ع(

ی و تدقیق و اصورت گرفت. در گام اول ضمن انجام مطالعات پایه  10ناحیه( در منطقه  4شماره  )محله اتابكو محله 

تبیین سازمان فضایي ناحیه، طرح تفصیلي آن که شامل پهنه های کاربری و دسترسي های اصلي ناحیه بود، تهیه شد و از 

ر ماهیت طراحي منظر شهری محله ، مطالعات تهیه شد. د اتابكشش محله تعیین شده درناحیه، طرح منظر شهری محله ، 

ای که در تاریخ شهر  پایه ای و استراتژیك و ضرورت های تملك و اجرا لحاظ شد و الگویي موسوم به محله با جایگاه ویژه

 (13،14تصاویر (.ه صورت کارآمد ، تبلور عیني یافتبایراني دارد ، 
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 های فرسودهراهبردهای بهسازی و نوسازی بافت -4-2-3

کند. برخي از راهبردهای مورد نظر در های فرسوده منطقه، بر اهمیت نوسازی و بازسازی آنها تأکید بیشتری ميوسعت بافت

 این زمینه به قرار زیر است:

عمومي و از نظر  از نظر ارتقات همه جانبه کیفیت محیط شهری دارای جنبه های فرسودهنتایج بازسازی و نوسازی بافت -

ها از امکانات، تسهیالت و فضاهای شهری بیشتر و بهتر دارای جنبه مندی شهروندان ساکن و فعال این بافتارتقات بهره

های بازسازی شده ن بافتخصوصي است. لزوم مشارکت دولت و سازمانهای عمومي و شهروندان به عنوان استفاده کنندگا

امری مسلم است. دولت و سازمانهای عمومي از یك سو و شهروندان ساکن و ذی نفع در انجام فعالیتهای بازسازی بافتهای 

باید به تناسب نقش و سهم خود در هزینه های بازسازی مشارکت کنند.  اجرای طرح های بازسازی  از سوی دیگر فرسوده

ای و با رعایت اولویتها انجام اجرایي، تفکیك و انجام شود. اجرای پروژه ها به صورت مرحله در قالب پروژه های مشخص

شود و از تجربیات مثبت و منفي هر پروژه اجرا شده در انجام پروژه های بعدی استفاده شود. پروژه های با جنبه عمومي و 

در انجام عملیات اجرایي بسته به مورد باید به حداقل  جمعي در اولویت اجرا قرار گیرند. دخالت دولت و سازمانهای عمومي

تقلیل یابد و بیشتر به آماده سازی زمینه اجرای پروژه و نظارت و کنترل اجرایي آنها در چارچوب حفظ منافع عامه مردم 

اران بخش گذمحدود شود و اجرای پروژه ها در وهله اول، توسط افراد و گروههای ذی نفع و در وهله بعد توسط سرمایه

 خصوصي مورد حمایت قرار گیرد.

 جمع بندی امکانات و محدودیت ها و تبیین نکات موثر بر طرح بزرگراه امام علی)ع( -4-2-4

 امکانات 

 وجود سیستم های شریاني راه در اطراف ناحیه. -

فضایي محدوده  –ردی بهره گیری از پتانسیل های توسعه ای بزرگراه امام علي )ع( در جهت ارتقات کیفیت های کارک -

 طرح.
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 امکان استفاده از سیستم های تلطیف و تصفیه هوای آلوده با توجه به وجود فضای سبز در اطراف محدوده طرح. -

 امکان پایه ریزی طرح بر مبنای اصول اقلیمي با توجه به تخریبي بودن بافت. -

 .تواند دستمایه ای برای طراحي باشدموقعیت دروازه ای منطقه مي -

 فرصت ها 

فرصت استفاده از مطالعات طرح جامع و تفصیلي و پرداختن به مقوالت نادیده گرفته شده در آنها در ارتباط با بافت  -

 های فرسوده.

 محدودیت ها 

 های باالدست و مرتبط.فقدان سیاست و ایده ای روشن در ارتباط با بافت های فرسوده و مبحث نوسازی در طرح -

 زیست محیطي ناحیه با توجه به موقعیت ناحیه و قرارگیری تعداد زیادی از کاربردهای ناسازگار درآن. آلودگي های مختلف -

 فضای سبز ناکافي در داخل ناحیه. -

 پایداری آلودگي در بافت با توجه به تیپولوژی معماری و شهرسازی آن. -

 تعیین محدوده ناحیه

ز شرق به خیابان هاشم آباد، از جنوب به خیابان منصور واز غرب به خیابان ناحیه مورد مطالعه از شمال به خیابان خاوران، ا

با توجه به قرارگیری خیابان  4محله تقسیم گردید و محله شماره  3انورزاده منتهي مي گردد. در ادامه، ناحیه مورد مطالعه به 

ي منظر شهری انتخاب گردیده است و بخش عمده تخریب های انجام شده، برای انجام مطالعات متمرکز و طراح درویشي

 (.0تا  1)تصویر 

 كانون های تأثیر گذار ناحیه

فرهنگسرای خاوران به عنوان یکي از شاخص ترین مجموعه های فرهنگي تهران در لبه شمالي :  فرهنگسرای خاوران

لحاظ کالبدی و چه به لحاظ ناحیه قرار دار، اما متأسفانه حضور چندین ساله و فعالیت های مداوم آن هیچ تأثیری چه به 
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فرهنگي بر ناحیه نداشته است. لبه جنوبي خیابان خاوران )لبه شمالي ناحیه( همچنان به کاربری های کارگاهي وتعمیرگاه 

 های اختصاص دارد که معضلي جدی تلقي مي گردد.

بق مي باشد، این پارك با لبه غربي ناحیه در جوار خیابان رستگار بر پارك ولي عصر )بي سیم( منط: پارک ولی عصر

امامزاده سیده  وجود مقیاس بزرگ، از حوزه نفوذ محدودی در ناحیه برخوردار است و تقریبا  در مقیاس محله کارمي کند.

این کانون در همسایگي چهارراه اتابك به عنوان مهمترین نقطه عطف ناحیه، قرار داشته و وجهه فرهنگي : ملک خاتون

خدماتي در سطح محله مي  –یه بخشیده است. کاربری های حاشیه آن عمدتا  مسکوني و تجاری مذهبي بارزی به ناح –

. مذهبي آن انطباق ندارد –کارگاهي همجوار ورودی امامزاده با کارکرد فرهنگي  -باشد. برخي از کاربری های تجاری

خوب بخت و هاشم آباد محدود مي در قسمت جنوب شرقي ناحیه قرار داشته و از دو سو به خیابان های : پارک بعثت

گردد. بر خالف مقیاس نسبتا  بزرگ آن، فعالیت عمده ای در آن جریان ندارد که یکي از دالیل آن تخریب های وسیع 

 (.10،13)تصاویر مي باشد اتابكهمجوار آن در خیابان 
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وجود فضاهای باز و فضای مکث قابل بررسي ترکیب حجمي بافت: در بررسي میداني بافت، غلبه توده بر فضا و عدم 

مالحظه مي باشد. پالك بندی واحدها عمدتا  به صورت ریزدانه بوده و به استثنای ساختمان های نوساز که چهار طبقه مي 

کانون های تأثیرگذار: خیابان مالیری با  (، غالب واحدهای موجود با تراکم  دو طبقه مستقر شده اند.21باشند )تصویر 

جاری فرا ناحیه ای خود شاخص ترین عنصر محله به شمار مي رود )در لبه محله واقع شده است( . دربافت داخل کارکرد ت

بافت غالب محله:   (.1محله نیز از مساجد، حسینیه ها و برخي تکیه ها مي توان بعنوان عناصر تأثیرگذار یاد کرد )نقشه 

حول گذرهای فرعي و سلسله مراتبي از کوچه های طوالني و بن بافت کلي محله تراکمي ا زتوده های ریزدانه است که 
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نوع بافت قابل دسته  3بست های کم عرض شکل گرفته اند. در بررسي بافت محله بر اساس شکل و عرض معابر موجود، 

 (.2بندی مي باشد )نقشه 

ه و وجود گذر اصلي با عرض مناسب و بافت کوچه علیزاده و کوچه قدرتي: با دانه بندی درست تر از میانگین دانه بندی محل

انشعابات فرعي به شکل بن بست های عریض قابل شناسایي است. در این میان شکل کوچه علیزاده نسبت به سایر 

: با فرمي هندسي تر و گذرهای عریض قابل اتابكبافت حاشیه شرقي خیابان   گذرهای درون محله قابل توجه است.

د که از نظر کالبدی و تاریخي با بافت شرقي خیابان هاشم آباد هم خواني بیشتری شناسایي بوده و به نظر مي رس

 (.11،13)تصاویردارد
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 ماخذ: مشاورین آوکان
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 اداری قسیماتت -4-3

 محلکه 2 ناحیه در محله اتابك، که است ناحیه 3 دارای ،شهر محدوده داخل در تهران شهرداری 10 منطقه حاضر حال در

 منطقه الگوی گزارش در. باشد مي پستي 11 به ناحیه متعلق نیز تهران پستي مناطق بندی تقسیم در و شده واقع نآ از 4

 بسیج)افسریه(، بزرگراه به شرق از آهنگ، اتوبان به شمال از ناحیه این :شده است توصیف چنین دو ناحیه تهران شهر 10

درصد مساحت کل منطقه(  1/13ناحیه) این مساحت. است محدود فقاریذوال خیابان به غرب از بعثت و بزرگراه به جنوب از

 دو بکه را ناحیکه ایکن خکاوران خیابان .درصد جمعیت منطقه( است3/13نفر) هزار 150 حدود 1310 سال در آن جمعیت و

 .کند مي تقسیم ... و اجتماعي کالبدی، نظر از متفاوت کامال  قسمت

 ریزدانگکي قطعکات، آنها مهمترین و یك بوده ناحیه در آن همانند ناحیه این در خاوران خیابان جنوب قسمت های ویژگي

 بکه وابسکته خانوارهکای باریك، های کوچه قدیمي، و کوتاه بازکم، ساختمانهای فضای اندامواره،- شطرنجي ترکیبي بافت

درحالیککه . اسکت ... و يمسککون فضکای با فعالیت و کار فضای نامناسب های همجواری و کارگری، دیمدرآ پایین اقشار

 دسترسکي هکای و کوچکه عکریض خیابانهکای با شطرنجي بافت دارای خاوران خیابان باالدست در ناحیه این پهنه شمال

 فعالیکت، و ککار واحکدهای ککم نسکبي و فراوانکي مسککوني عملککرد غلبکه متوسط، بلندی با نوساز ساختمانهای مناسب،

باشکد.  مکي ... و زمکین قطعات مناسب قرارگیری متوسط، زمین درآمد، قطعات انمی و متوسط اقشار به وابسته خانوارهای

  :است زیر شرح به اداری های بندی تقسیم برخي در محله گرفتن قرار

 

 5 کد تهران جنوب مالیاتي امور کل اداره                 تهران 8 ناحیه گاز شرکت                

 ری شهر 6 منطقه فاضالب و آب اداره               تیر هفتم منطقه برق شرکت ان

 پستي 17 منطقه                        احوال ثبت 15 منطقه    
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 15 منطقه پرورش و آموزش                            نبرد 132 کالنتری   

 مخابرات 3 منطقه                       اجتماعي تامین 5 ناحیه    

  فرد و زوج ترافیکي محدوده در شده قعوا                 

عواملي همانند تعلق خانوارهای ساکن منطقه به اقشار کم درآمد شهر ، ساخت بخش بزرگي از بافکت مسککوني منطقکه در 

به تبع هجوم مهاجران به شهر و اسکان در حاشیه آن و سیاست های مسکن و تفکیك زمین  1330تا  1330فاصله سالهای 

ن سال ها ، سابقه ساخت بخش قابل توجهي از بافت مسکوني منطقه در چارچوب مجموعه های مسککوني اعمال شده در آ

ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و ... ، موجب شده است تا فشردگي بافت ریزدانگي قطعات، تراکم باالی مسککن ، معکابر 

ی بافت، واحدهای مسککوني کوچکك، کوتکاه باریك و کم عرض و شبکه دسترسي نامناسب، فرسودگي کالبدی یا عملکرد

مرتبه بودن ساختمان ها ، ساخت و سازهای حاشیه ای با سیمای فقیرانه و فاقد معماری مشخص و ... از مشخصه های بارز 

 .(1384:48)مهندسان مشاور طرح و آمایش، بخش بزرگي از بافت مسکوني منطقه باشد
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 ماخذ: نگارنده
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 ی مطالعات اجتماع -4-4

 تعداد جمعیت منطقه و روند تحول آن -4-4-1

از جمله مناطق شهر تهران است که در طول دو دهه گذشته تعداد جمعیت آن با  10بر پایه اطالعات در دسترس منطقه 

در نظام تقسیمات شهری شهرداری  10یعني اولین سال ایجاد منطقه  1304شتاب قابل مالحظه ای افزایش یافت. در سال 

و سرشماری  1335-15مارگیری های سال های آنفر بوده است. با توجه به  325031تعداد جمعیت ساکن آن بالغ بر  تهران،

، نسبت رشد جمعیتي اعالم شده از سوی مشاور مسوول تهیه طرح تفصیلي منطقه )مشاور طرح و آمایش(برابر 1310ال س

 درصد بوده است. 35/1

ن آاوج هجوم جمعیت به این منطقه و ساخت و ساز شهرکهای مسکوني متعدد در شواهد در دسترس حاکي از آن است که  

و گسترش سریع بافت کالبدی منطقه مربوط به چند سال پیش و پس از پیروزی انقالب است که همزمان با آزاد شدن 

بزرگ جمعیتي از  پتانسیل نهفته مهاجرتهای دوران پهلوی و انفجارمهاجرتي ناشي از آن در سطح کشور و جابجایي های

واگذاری  هروستاها به شهرها  و از شهرهای کوچك به شهرهای بزرگ و نهایتا تهران، اعمال سیاستهای انبساطي در زمین

اعتبارات و زمین مسکوني، تاثیر مخرب جنگ و محاصره اقتصادی و ... نیز موجب مي شود تا شتاب افزایش جمعیت در 

به شدت زیاد شود. پس از فروکش کردن این موج مهاجرتي، پرشدن تدریجي  10قه  داخل مناطق شهر تهران از جمله منط

اراضي مناطق شهر، کنترل شدیدتر ساخت و سازهای شهری گرانتر شدن تملك و تصرف مسکن و ... از شدت نسبي 

ده هم کامال قابل افزایش مهاجر و جمعیت منطقه هم تدریجا و بطور پیوسته کاسته مي شود. روندی که انتظار آن در آین

 .(321310:)طرح تفصیلي، پیش بیني است

 توزیع سنی و جنسیت جمعیت -4-4-2
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مي باشد.  3/150، اندازه نسبت جمعیت ساکن منطقه حدود 1310بر پایه نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 

روند میزان زاد و ولد در دهه   نشان مي دهد: 1310اطالعات آماری مربوط به توزیع سني جمعیت ساکن منطقه در سال 

منتهي به این سال روندی نزولي بوده است. جمعیت ساکن منطقه جمعیتي جوان است اندازه میزان جواني جمعیت ساکن 

است. میزان باروری زنان در این منطقه نسبت به کل شهر تهران بیشتر است و پیامد این مساله بزرگتر  %33منطقه حدود 

ندازه سهم نسبي جمعیت کهنسال ازای منطقه برای رشد طبیعي جمعیت در دهه های آینده مي باشد. بودن پتانسیل درون

درصد مي باشد. در یك مقایسه  1/31سال بالغ بر  34تا  22درصد و جمعیت  1/2سال(  ساکن منطقه حدود  30)باالتر از 

جمعیت ساکن منطقه نسبت به کل شهر، سهم  تطبیقي مي توان مالحظه کرد که به علت پایین بودن سطح امید به زندگي

نسبي جمعیت کهنسال منطقه کمتر از نصف اندازه این سهم برای جمعیت کل شهر تهران است.  برآیند کلي الگوی توزیع 

سال نشان مي دهد که حاکي از جواني بالنسبه زیاد جمعیت 1/24سني جمعیت ساکن منطقه، اندازه میانگین سني آن را 

است.  کاهش میزان باروری زنان، ارتقا سطح امید به زندگي جمعیت و کاهش اثر جمعیتي مهاجرت در مقدار ساکن منطقه 

)نفوس و مسکن، عواملي هستند که تحوالت مورد اشاره را بوجود آورده اند 1304 -10کل ساکنان منطقه در طول دوره 

1310). 

 رتو مهاج توزیع خانوارها بر حسب تعداد اعضای آنها -4-4-3

نفر است. از  1/4با توجه به تحقیقات به عمل آمده، متوسط تعداد اعضای هریك ازخانوارهای معمولي محله مورد مطالعه ، 

تا 3درصد و خانوارهای متوسط ) 35 نفر( 3تا1تعداد خانوارهای کم جمعیت ) ،کل خانوارهای معمولي ساکن محله مورد نظر

درصد است که به وضوح نمایانگر فراواني نسبي کمتر  13نفر و بیشتر( 1درصد و خانوارهای پرجمعیت ) 02نفر(  3

خانوارهای کوچك و متوسط در محله نسبت به شهر تهران است. این ویژگي بازتاب بیشتر بودن میزان باروری زنان و 

 ماندگاری بیشتر فرزندان با خانواده والدین خود در منطقه نسبت به کل شهر تهران است.

مي باشد. مشکالت و  35و  05ار و ارقام موجود، بیشترین شتاب افزایش جمعیت منطقه مربوط به سالهای دهه ر پایه آمب 

محدودیتهای ساخت و ساز مسکن و سکونت در محدوده پنج ساله خدماتي شهرداری تهران برای بسیاری از مهاجران در 
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ساله شهرو  20ل محدوده خدماتي پنج ساله و محدوده کنار تمایالت سودجویانه دارندگان اراضي وسیع در محدوده حد فاص

همراه با موافقت نهادها و سازمان های ذیریط با خواستهای آنان و لزوم گسترش کالبدی شهر تهران و ... موجب شد تا به 

تدریج طرح های شهری در محدوده عرفي زمین داران بزرگ و یا زمینهای بزرگ دولتي ارائه، تصویب و اجرا شده و 

ساله به سرعت پذیرای جمعیت ساکن زیادی شود. علیرغم این اطالعات بعلت  25تا  15محدوده کنوني در یك فرآیند 

وجود ندارد. هرچند بیشترین  05فقدان داده های آماری دقیق، امکان برآورد میزان مهاجرپذیری جمعیت منطقه در دهه 

ره زماني است. با استفاده از نتایج آمار و سرشماری های شدت مهاجرپذیری محدوده کنوني منطقه مربوط به همین دو

درصد  3عمومي نفوس و مسکن مي توان گفت شدت مهاجر پذیری جمعیت منطقه در سطح پایین قراردارد و تنها در حدود 

ناشي از نفر  3نفر ناشي از رشد طبیعي ساکنان آن و تنها  41یعني از هر صد نفر افزایش جمعیت منطقه تعداد  بوده است.

خالص مهاجرت به آن است. این وضعیت گویای آن است که هرچند ممکن است افراد زیادی به این منطقه مهاجرت کرده 

باشند ولیکن در مقابل، تعداد زیادی از جمعیت آن نیز به سایر نقاط شهر و کشور مهاجرت کرده اند از این رو صرفا بدلیل 

به منطقه که نمود ظاهری زیادی دارد، نمي توان گفت که شدت نسبي  زیاد بودن تعداد جمعیت مهاجر وارد شده

، مهمترین خصوصیات 1310مهاجرپذیری خالص آن لزوما زیاد است. برپایه نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 

 در طول دهه مورد نظر به طور خالصه به شرح زیر است: 10مهاجران وارد شده به منطقه 

درصد آنان روستاهای کشور  1/20درصد مهاجران وارد شده به این منطقه شهرها و  3/33هاجرت حدود مبدا و خاستگاه م

درصد دیگر نامشخص است. با توجه به اطالعات موجود از شهرهای مبدا مهاجرت مي توان گفت  1/1بوده و مبدا مهاجرت 

ر به تهران بیش از سایر استان ها است. حدود پرجمعیت ترو نزدیك ت شدت نسبي مهاجرفرستي استانهای توسعه یافته تر،

نیمي از واردشدگان مرد و 

نیمي زن هستند. این ویژگي 

تا حد زیادی متاثر از 

مهاجرت خانوادگي به منطقه 
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است. سهم نسبي خانوارهای جوان تر و با سواد تر در میان خانوارهای مهاجر وارد شده به منطقه به کل منطقه بیشتر است. 

لیت عمومي در میان مهاجران وارد شده نسبت به کل منطقه بیشتر و میزان بیکاری آنها نسبت به منطقه کمتر میزان فعا

است. سهم نسبي افراد ازدواج کرده در میان مهاجران وارد شده به منطقه به مراتب بیشتراز آن برابر کل جمعیت منطقه 

 (25)تصویر -.(1310)نفوس و مسکن،  است
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 توسعه ماخذ: طرح و
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 تراكم جمعیت -4-4-4

، اندازه متوسط تراکم ناخالص جمعیت 1335گانه شهر تهران در سال  22برپایه برآورد انجام شده برای جمعیت مناطق 

نفر در هکتار بوده است که مبین  113نفر در هکتار و درکل شهر تهران در حدود  133در سال مورد اشاره حدود  10منطقه 

، کل مساحت اراضي 1331یتي این منطقه است. عالوه بر آن طبق بررسي های مشاور منطقه در سال تراکم باالی جمع

 1331هکتار است که با توجه به مقدار جمعیت ساکن منطقه در سال  0/343دارای کاربری مسکوني در منطقه بالغ بر 

نفر در  140و تراکم ناخالص جمعیتي  نفر در هکتار 111نفر( نشان دهنده متوسط تراکم خالص جمعیتي  343435)حدود 

متر  2/01متوسط سرانه زمین ناخالص برای هریك از ساکنان منطقه در حدود  1331به این ترتیب در سال  هکتار است.

 متر مربع است. 4/12مربع و سرانه خالص زمین مسکوني برای آنها 

قه هنگامي نمایان مي شود که با سرانه های پیشنهادی کمبود این سرانه ها و یا زیادی بیش از حد تراکم جمعیتي در منط 

متر مربع است. در  4/23 و متر مربع 3/13متناظرشان در طرح جامع شهر تهران برای این منطقه مقایسه شود که به ترتیب 

انه های این مقایسه دیده مي شود که سرانه های کنوني در اختیار جمعیت ساکن منطقه به میزان قابل توجهي کمتر از سر

در نظر گرفته شده بر آنان در طرح جامع شهر است که بیان دیگر آن تراکم بیش از حد جمعیت در منطقه ) اعم از تراکم 

و  123خالص یا ناخالص(در قیاس با اندازه پیشنهادی این طرح برای تراکم ناخالص و خالص جمعیتي منطقه) به ترتیب 

تا حدی کمتر از متوسط متناظر آن در  10رهای در دسترس، میزان ازدواج در منطقه نفر در هکتار( است. با توجه به آما 421

نشان مي دهد که  1310و  1304درصد( است. مقایسه الگوی ازدواج در جمعیت ساکن منطقه در سال  2/04شهر تهران )

نطقه کاهش یافته است، اما در در طول این دوره زماني میزان ازدواج هم در میان پسران و هم در میان دختران ساکن در م

از فراواني نسبي افراد ازدواج کرده  مقابل میزان همسرداری جمعیت ازدواج کرده بیشتراست و در حال حاضرنسبت به گذشته،

 .(1380:96)مطالعات جمعیتي،  بدون همسر )خواه بر اثر طالق خواه بر اثر فوت همسر( کاسته شده است
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 خانوارهانحوه تصرف مسکن  -4-4-5

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعي جامعه و وضعیت بازار مسکن، اغلب خانوارها تمایلي جدی برای داشتن مسکن ملکي 

نها فراهم شود، در انجام آن آلذا هرگاه امکانات و توان مالي آنها به حدی برسد که امکان تحقق این خواسته برای  دارند.

ز این رو با توجه به قیمت مسکن در مقایسه با درآمدهای جاری خانوارها مي توان گفت تردید به خود راه نمي دهند. ا

بیشتربودن فراواني نسبي خانوارهای دارای مسکن ملکي در یك جامعه نسبت به جامعه های دیگر، با فرض ثبات سایر 

 اجتماعي آن است. –های اقتصادی  شرایط، به منزله باالتر بودن توان مالي خانوارهای آن جامعه بوده و یکي از ممیزه

، سهم نسبي خانوارهای دارای مسکن ملکي ) اعم از عرصه و 1310بر پایه نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  

 3/24درصد بوده است، درحالیکه فراواني نسبي خانوارهای اجاره نشین در منطقه  2/03بالغ بر  10عیان یا اعیان( در منطقه 

 2/3رهایي که در ازای فعالیت خود در یك سازمان یا واحد اقتصادی در خانه های سازماني آن زندگي مي کنند درصد، خانوا

درصد خانوارها نیز  محل سکونت خود را به ترتیبي  3/5درصد است و  4/4درصد و خانوارهای ساکن در مسکن مجاني 

ساکن در منطقه بر حسب نحوه تصرف محل سکونت  دیگر در تصرف دارند. بررسي روند تحول الگوی توزیع خانوارهای

مبین آن است که در طول این مدت از سهم نسبي خانوارهای دارای مسکن ملکي کاسته شده  1304-10آنان طي سالهای 

 ،بیشتر ،و بر فراواني نسبي سایر اشکال نحوه تصرف مسکن در میان این خانوارها افزوده شده است. در طول این مدت

ي در این منطقه ساکن شده اند که به دلیل نداشتن مسکن ملکي، در مسکن استیجاری سکونت داشته و یا در خانه خانوارهای

والدین و بستگان خود به طور مجاني ساکن هستند و یا این که در خانه های سازماني متعلق به واحدهای محل کار 

دیدگاه شاید بتوان گفت که در طول این مدت جایگاه  سرپرست و یا یکي از اعضای خانوار خود زندگي مي کنند. ازاین
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مهاجر پذیر بودن  نسبي خانوارهای ساکن این منطقه در کل شهر تهران، از نظر توان مالي، تا حدی تنزل یافته است.

و  )نفوس منطقه، پایین تر بودن نسبت قیمت اجاره مسکن و... عواملي هستند که در پیدایش این وضعیت تاثیر داشته اند

 1221310:مسکن،

 

 

 

 

 

 فصل پنجم
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 نتایجپیشنهادات و 

 

 

 

 :مقدمه

همانطور که پیشتر بیان گردید با توجه به نوع و موضوع پژوهش روش تحقیق در نظر گرفته شده ارزیابي بود زیرا با توجه به 

از اجرای طرح اجرای چندین روش اجرا شده در محله و به شکست منجر شدن تمامي شیوه های مذکور حال که مدتي 

مشارکتي مي گذرد الزم است با بررسي دقیق تر این طرح، موانع و مشکالت احتمالي آن شناسایي شده و راهکارهای 

مناسب ارائه گردد تا در آینده از توقف های پیاپي چنین طرح هایي که با زندگي و آینده هزاران انسان بي بضاعت سروکار 

اند راهگشای طرح های مشارکتي آتي در کل شهر تهران و حتي در سطح کشور باشد دارد جلوگیری شود. این شیوه مي تو

و با مستند سازی که در این پژوهش صورت پذیرفته از یکي از، بزرگترین مشکالتي که طرح های نوسازی در چند سال 

سعي و خطا و به بازی گرفته  اخیر با آن مواجه بوده، یعني عدم مستند سازی، تا حدود بسیاری کاسته شده چراکه شیوه های

شدن زندگي هزاران انسان به دفعات مکرر و با تغییرات متعدد مدیریتي و سیستمي متولیان بافت های فرسوده، با این شیوه 

 به حداقل ممکن خواهد رسید.
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 آزمون فرضیه ها -5-2

اتابك تهران، چندین سوال مطرح گردید  در فصل اول پس از ارائه لزوم بررسي و ارائه شیوه مشارکتي نوسازی بافت فرسوده

و به منظور پاسخ به این سواالت به بیان  فرضیه اصلي و  فرضیه فرعي پرداخته شد. در فصل تجزیه و تحلیل فرضیات 

مذکور با استفاده از نتایج پرسشنامه ای مورد بررسي قرار گرفت که صحت یا عدم صحت فرضیات مذکور با استفاده از 

 صفر بیان گردید.آزمون فرضیه 

 فرضیات در نظر گرفته شده شامل موارد زیر است:

 فرضیه های اصلي

 مستقیم دارد رابطه محله در طرح اجرای نحوه با نوسازی طرح در مشارکت. 

 دارد مستقیم رابطه محلي هویت با نوسازی طرح در مشارکت. 

 مستقیم دارد رابطه مثبت شخصیتي ویژگیهای با نوسازی طرح در مشارکت. 

 مستقیم دارد رابطه نوسازی سازمان به اعتماد با نوسازی طرح در مشارکت. 

 جزئي های فرضیه

 است گسترده خانواده های از بیشتر ای هسته های خانواده در نوسازی طرح در مشارکت. 

 است پایین اجتماعي اقتصادی از پایگاه بیش باال اجتماعي اقتصادی پایگاه در نوسازی، طرح در مشارکت. 

  باشد داشته باالیي تاثیر مشارکت در مجاور، ملك تخریب. 

پس از بررسي های صورت گرفته شده و تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه و در نهایت آزمون صحت نتایج پرسشنامه ای با 

 استفاده از آزمون فرضیه صفر از مجموع هفت فرضیه دو فرضیه رد شده و مشخص گردید که:

 یکك قیکد بکا ولي شد رد های آماری داده توسط گرچه طرح، اجرای نحوه و مشارکت نبی مستقیم ارتباط وجود 

  .گرفت قرار پذیرش مورد تبصره

 شد. رد سازمان متولي به اعتماد و مشارکت بین مستقیم ارتباط وجود  
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 وهگر که دادند نشان های آماری داده. شد رد مثبت شخصیتي های ویژگي و مشارکت بین مستقیم ارتباط وجود 

 شخصکیتي، هکای ویژگکي نظکر از و کرده استقبال بهتری پرسشنامه در موجود تقدیرگرایي های گویه از موافق،

  .است کرده مشارکت در پروژه حال، این با شود، مي محسوب تقدیرگراتر

 ویته از موافقان، که نشان دادند آماری های داده و شد تایید محلي هویت و مشارکت بین مستقیم ارتباط وجود 

 .اند بوده برخوردار تری قوی محلي

 از نیمکي ککه حکدود مشکخص گردیکد و شد تایید ای هسته خانواده شکل و مشارکت بین مستقیم ارتباط وجود 

 .کنند مي زندگي ای غیرهسته هایي خانواده در پروژه، مخالفان

 تمایالت از که جدای گردید مشاهده و شد تایید اجتماعي -اقتصادی پایگاه و مشارکت بین مستقیم ارتباط وجود 

 کرد.  توجه نیز او بیروني امکانات به باید فرد، دروني

 طرح، موافقان و مشخص گردید که شد تایید او های همسایه مشارکت و فرد مشارکت بین مستقیم ارتباط وجود 

 بر مسئله، همین که اند را داشته طرح در مشارکت تجربه نزدیکشان و دور های همسایه از بیشتری تعداد

 که است این فهمید توان مي شده رد و شده تایید های فرضیه بررسي از آنچه .است بوده موثر نیز آنها مشارکت

 گیری تصمیم در چنداني تاثیرگذاری فردی، های داوری و شخصیتي های ویژگي مانند اتابك، ای محله در

  .ندارند نهایي افراد

 

 یافته های تحقیق -5-3

 به آنچه اشاره شد به بیان یافته های این تحقیق در راستای ارائه راهکارهای پیشنهادی  پرداخته مي شود:اینك با توجه 

 عدم شناخت و بررسی اجتماعی پیش از برنامه ریزی -5-3-1 

همیشه پیش از شروع یك پروژه عمراني، گروه های مختلفي به محل پروژه رفته و آنرا از جهات متعددی چون جنس خاك، 

یه اندازی ها، اقلیم و... بررسي مي کنند. این مطالعات اکتشافي درحقیقت، ضامن موفقیت پروژه در اجراست. هرچکه قکدر سا
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با غفلت و کم تکوجهي مسکئوالن امکر  شهرسازیاین مطالعات در حوزه های  فني و مهندسي رایج است متاسفانه در حوزه 

زه ها به صورت غیرفني انجام مي شود، تنها بکه جمکع آوری یکسکری مواجه شده و در مواردی هم که مطالعاتي در این حو

داده های آماری و جمعیتي منتهي مي شود، در صورتي که این داده ها تنها بخش کوچك و سطحي یك مطالعه میداني را 

ککه دول تشکیل مي دهند. اهمیت این مطالعات در کشورهای پیشرفته از حداقل دو قرن پیش شناخته شده، بکه گونکه ای 

استعماری جهت ورود به سرزمین های تازه کشف شده و مستعمره ساختن آنها و ایجاد بازارهای بیشکتری بکرای کاالهکای 

خود، استفاده های بسیار زیادی از کارشناسان امر در قالب گروه های مطالعات اکتشافي مي کرده اند. اعزام مکردم شناسکان 

اعزام مبلغان مذهبي و گروه هایي از این دست، تماما با هدف مطالعات اجتمکاعي   برجسته ای به قبایل و سرزمین های دور،

اکتشافي جهت شناخت میدان هدفشان صورت مي گرفته است. فقدان این مطالعات در مرحله پیش از ورود به اتابك باعکث 

آنها نیز از دست برود. برای مثکال، شده تا شناخت درستي از پتانسیل های محلي وجود نداشته و در نتیجه امکان استفاده از 

در مجلدی که دفتر نوسازی بافت های فرسوده تحت عنوان نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت شهروندان منتشر کرده 

و در آن به معرفي تجربه اتابك پرداخته مشاهده مي گردد که تنها دو فاکتور عدم اعتماد و عدم وجود نهادهای محلي قکوام 

عنوان موانع اجتماعي سد راه طرح عنوان شده که فاکتور دوم نیز دارای اعتبار و صحت نیست. در حالیکه مطالعات یافته، به 

اکتشافي مي توانستند به شبکه های اجتماعي و نهادهای محلي فعال در محله، معتمدان، سلسله مراتب قدرت، دالیکل بکي  

 اعتمادی و راه های  جلب اعتماد و... را بیاموزند.

از جمله دالیلي که اغلب باعث حذف مطالعات اکتشافي که از مهمترین مسائل شهرسازی امروزه به حساب مي آید، یکي بد 

یهي فرض کردن مسائل اجتماعي هر محله است که فهمیدن آن نیازی به مطالعه ندارد وانگهکي بحکث هزینکه بکر بکودن 

اهمیت دارد زماني برای تفکر است. مساله اصلي یك کارشناس مطالعات است. آنچه که در برنامه ریزی های شهری بسیار 

شهرسازی نداشتن الگوهای آماری و عددی و فرمول های کتابي خاص است که بتوان اعدادی را در آنها جکایگزین ککرد و 

جلکب  بالفاصله نتیجه گرفت. وضعیت امروز پروژه اتابك به خوبي توان رد این اسکتدالل هکا را یافکت. هکدف ایکن پکروژه،

مشارکت اهالي بوده درحالي که امروزه با حدود یك چهارم اهالي اصال ارتباط موثری برقرار نشده است و نزدیکك بکه یکك 
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چهارم دیگر آنها هم علي رغم برقراری ارتباط، همچنان بي اعتمادند و روش های موجود نتوانسته آرامش الزم برای تصمیم 

ه به یك میدان، گاه با چندین اشکتباه کوچکك، چنکان ذهکن مکردم آن میکدان را گیری شان فراهم آورد. ورود بدون مطالع

 مخدوش مي کند که اقدامات ترمیمي بعدی، بي نتیجه خواهند بود.

 عدم توجه به الگوهای مسکونی اهالی -5-3-2

سکاخت خانکه یکي دیگر از مسائلي که مطالعات اکتشافي مي توانست کمك بسیاری به آن بکند بحث برنامه ریکزی بکرای 

های نوساز است. در برخي طرح ها از جمله طرح محله سیروس تهران، تیم مربوطه ابتدا خانه های موجود در بافت فرسوده 

را گونه شناسي کرد و الگوی عمومي خانه در این محله را استخراج نمکود  )متکراژ، شککل، تقسکیمات فضکایي و...( سکپس 

ه های جدید ارائه نمود. در این محله نیز اگکر چنکین اطالعکاتي از سکاختار خانکه، متناسب با آن، الگوهایي برای ساخت خان

خانواده و فرهنگ این اهالي وجود داشت مي شد به جای واحدهای فعلي که به نیاز بسیاری از خانواده های گسترده اتابکك 

ی بازسازی کند، مثال در هر طبقه، بکه پاسخ نمي دهد، آپارتمان هایي ساخت که الگوی فعلي خانه های آنها را به نوع دیگر

متری ساخت که در عین حال ککه نزدیکك هکم هسکتند، حکدودی از تفکیکك  35و  35متری، دو واحد  35جای یك واحد 

فضایي را هم داشته باشند. در این حالت افراد مي توانند زوج های جوان یا سکالمندان خکود را در ایکن واحکدهای ککوچکتر 

 نواده هسته ای نیز در واحد بزرگتر سکونت کنند.اسکان داده و خود خا

 عدم برنامه ریزی اولیه و مشاركت با سایر سازمانهای ذیربط -5-3-3

مساله ای که در مورد باال درباره ساخت مسکن کم متراژ بیان شد، در ابتدای امر حل مسائل قانوني شهرداری را مي طلبکد. 

شدن با ذهن اهالي و اجرای عملي این طرح ها بهتر است با متولیان شهر و علي بدین معنا که سازمان متولي پیش از درگیر 

الخصوص خود شهرداری وارد گفتمان شده و ذهن مدیران شهرداری را نسبت به بافت فرسوده، شرایط اهالي آن و مسککن 

ر ای تحقق قوانین ساخته ذهن مناسب آنها توجیه نماید تا مجبور نباشد واقعیت زندگي بخش عظیمي از اهالي این بافت را ب

فانتزی شهرسازان شهرداری ها به مخاطره انداخته و علیرغم تحمل هزینه های فراوان با شکست مواجه شکود. بسکیاری از 
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مسائلي که در طي اجرای طرح نارضایتي اهالي را به دنبال داشته عدم هماهنگي بین سکازمان متکولي و سکایر سکازمانها و 

 از عدم آگاهي این سازمانها از چنین طرحي و یا عدم هماهنگي اولیه نشات گرفته است. ادارات بوده است که

 همزمانی طرح با سایر طرح های مشابه در محله -5-3-4

وجود پیش زمینه و ذهنیت بي اعتماد مردم به طرح های پیشین محله، درصد زیادی از مخالفت ها را رقم مي زنکد. پکروژه 

در محله در حال اجرا بوده و اهکالي را دچکار تکنش  35ع( و پروژه های تملك دیگر از ابتدای دهه تملك اتوبان امام علي )

های بسیاری در طول این سالیان کرده است. ذات یك پروژه اتوبان تا زماني که زمین اجکرای آن مهیکا نباشکد بکه عمکران 

ابي بوده و بر عمران محله خود هیچ امیکدی نداشکته منتهي نخواهد شد بنابراین اهالي در طي این سالها همواره ناظر بر خر

اند. به نظر مي رسد اجرای یك طرح پایلوت در محدوده ای که از پیش با طرح های زمان بری که به عمران منتهي نشکده 

 درگیر بوده است، ضرر بسیاری به شرایط اجرا وارد مي کند.

 عدم برنامه ریزی واحد و پیش بینی اقتصادی مشخص-5-3-5

تامین مالي طرح و پیش بیني اقتصادی آن یکي از مسائل بسیار پیچیده است که بایستي به دقت تمام مورد مالحظکه قکرار 

گیرد. هرچند طرح اتابك علیرغم اصرارهای فراوان نیروهای درگیر هرگز مستند نشد و به همین دلیل نمي توان تحلیلهکای 

ا رجوع به تاریخ شفاهي به دست آمده از کارشناسکان اجرایکي طکرح ککه از این چنیني را بر اساس مرجع رسمي ارائه داد ام

نزدیك درگیر اجرا بوده اند، بررسي طرح تفضیلي محله اتابك و همینطور برخي مصاحبه های انجام شده با اهالي نشان مي 

  دهد که طرح از نظر اقتصادی فاقد برنامه ریزی دقیق و دچارافت و خیزهای فراواني بوده است.

اجرای برخي طرح های هزینه بر با کارایي های بسیار پایین از جمله هزینه فراوان گروههای مختلکف فکیلم سکازی ککه در 

نهایت تمامي تولیدات آنها در آرشیوها به فراموشي سپرده شده و یا هزینه ماکت بزرگ محلکه ککه بکدون هکیچ نامگکذاری 

های چوبي و پالستیکي آن از یکدیگر قابل تشخیص اسکت و همینطکور خیاباني و حتي جهت جغرافیایي بوده و تنها باکس 

هزینه سنگین جانمایي آن در محله که بیشتر به جایگاه پمپ بنزین شبیه است و تا کنون بارها و بارها مورد حمله اهالي قرار 

ال پوسکیدگي مکي باشکد، از گرفته و اینك که نگهبان محله از آن محافظت مي کند نیز بر اثر آبیاری پارك مجاور آن در ح
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طرفي ارائه یارانه های فراوان مالي و تزریق پول به محله ای تا این حد فقیر در مقطعي از طکرح و از سکوی دیگکر کمبکود 

شدید منابع مالي جهت اجرای تعهدات سازمان با سرمایه گذاران در مقطعي دیگر که منجر به کند شدن سکرعت سکاخت و 

مکاه  3بسیاری را به اعتماد محلي وارد ساخته است. در بدترین شرایط نیز اعکالم اتمکام طکرح  ساز در محله شده و صدمات

زودتر از موعد مقرر آن که شوك بزرگي را به محله وارد ساخته بود به دلیکل کمبکود امکانکات مکالي و جهکت پاسکخگویي 

ناسي اقتصادی صحیحي بکر طکرح انجکام این عوامل نشان مي دهد که کارش سازمان به تعهدات بیشتر اعالم شد. مجموعه

 نشده است.

 تقلیل جمعیت موجود بدون برنامه ریزی مناسب -5-3-6

نفر تخمین زده شده که یکي از اهداف این طرح رسیدن به جمعیتي حدود  12555پیش از اجرای طرح جمعیت محله حدود 

الي به سرانه خدمات مناسب، مساحت زیادی برای نفر است )دفتر نوسازی محله(. به این مفهوم که برای دستیابي اه 4555

نفری  3555تامین مراکز خدماتي و تامین معابر در نظر گرفته شده است. آنچه در این میان بحث برانگیز مي باشد توجه به 

اجرت سوال مطرح مي شود، اول اینکه این تعداد از اهالي به کجا مه 2است که مجبور به ترك محله هستند. در این مقوله 

خواهند کرد؟ واقعیت این است که آنچه از تملك خانه ها توسط شهرداری به مالکین مي رسد تنها کفاف خرید خانه فرسوده 

دیگری را در محله ای مجاور به این عده مي دهد. بنابراین این عده یا در ملك فرسوده دیگری در همان اطکراف خانکه ای 

در آن محله مي شوند و یا به ساختن خانه های نه چندان مقکاوم در شکهرك  مي خرند و منتظر طرح های بعدی شهرداری

های حاشیه ای اطراف مبادرت مي کنند که در آن صورت هم در زمکاني نکه چنکدان دورهزینکه سکنگین دیگکری را بکرای 

ذار در آپارتمان شهرداری به ارمغان خواهند آورد. اما سوال دوم اینکه به فرض موفقیت چنین طرحي تکلیف سهم سرمایه گ

ها چه خواهد شد؟ در واقع سرمایه گذار هر بلوك به امید فروش واحدهای آپارتماني خود در هر بلوك مبکادرت بکه سکرمایه 

گذاری در این منطقه کرده است و بنابراین جمعیت جدیدی با خرید این واحدهای  آپارتماني وارد ایکن منطقکه مکي شکوند. 

نفکر بکا  3555شده بلکه تنها یك جابجایي جمعیت در منطقه به وجود مي آید به این معنا ککه بنابراین نه تنها جمعیت کم ن

 توجیه ایجاد سرانه خدماتي از محله رانده شده و تعدادی دیگر برای تامین سهم سرمایه گذار به محله وارد مي شوند.
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