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  چكيده

ترين عناصر شهري و حلقه واسط بين مديريت پايدار شهري محالت بنياديدر جامعه امروز شهري براي دستيابي به توسعه    

 گسترش و ارزان قيمت مسكوني واحدهاي احداث در مغاير و دوگانه هايگذاريسياست همچنينشهري و شهروندان است. 

 واقع شهرها مركزي مناطق در كه عمدتاً فرسوده هايبافت محدوده عمالً گرديده باعث شهرها خدماتي محدوده افزون روز

اند. لذا هدف پژوهش سپرده شده فراموشي به عمالً و مانده مخفي توسعه امر گذارانو سياست اندكاراندست از ديدگرديده 

هاي فرسوده از اقدامات مديريت شهري منطقه دو، كالنشهر تهران است كه حاضر، بررسي ميزان رضايتمندي ساكنان بافت

و مطالعات ميداني استفاده شده است. تعداد نمونه تحقيق با استفاده از تحليلي  _منظور نيل به اين هدف از روش توصيفي به

است. پذيرفته ساده سيستماتيك صورتها نيز با شيوه تصادفياست و دسترسي به نمونهگرديده نفر تعيين 488فرمول كوكران 

گرفت. عات اسنادي مورد تجزيه و تحليل قرارهاي آماري ناپارامتريك و اطالو آزمون SPSS افزار گيري از نرمها با بهرهداده

هاي مديريت شهري با كيفيت زندگي در درصد ميان اقدامات و برنامه 99نتايج تحقيق، بيانگر وجود رابطه معنادار در سطح 

 هاي فرسوده شهري وجود دارد. بافت

 

  ، كالنشهر تهران.شهري بافت فرسودهمديريت شهري، واژگان كليدي: 
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  مقدمه و طرح مسأله 

ها اگر چه اين بافت دهند.و ناكارآمد شهري بخش اعظمي از سطح شهرهاي كشور را تشكيل مي 1در واقع بافت فرسوده      

هاي مديريت محيطي از عمده چالشيستزو  به دليل داشتن مشكالت متعدد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، عملكردي، ترافيكي

ترين پتانسيل آيند؛ با اين حال مهمباشند و براي كل گسترة شهري يك تهديد جدي به شمار ميرسازي ميو نظام شه شهري

باشند (محمدي زيست مييطمحشهرها براي استفاده از زمين جهت اسكان جمعيت، تأمين فضاهاي باز خدماتي و نيز بهبود 

هاي هايي از خاطرات اجتماعي و شيوهمتراكم را دارند كه گنجينههايي اندوخته هاي تاريخي حكم). بافت110: 1393و ديگران، 

هويتي براي شهر،  -هاي مثبت تاريخيهاي كهن شهري به جز ارزشاند. بافتگان ما را در بر گرفتهانديشيدن و زيستن گذشته

ند (استعالجي و همكاران، باشهاي كالبدي و اجتماعي و اقتصادي ميهاي منفي بسياري مانند؛ نابسامانيداراي ويژگي

هزار هكتار بافت فرسوده با وجود جمعيت هشت و نيم ميليون  40شهر كشور ما بيش از  383). در حال حاضر در 58:1387

باشد، از اين رو مداخله جهت نوسازي و بهسازي بافت فرسوده براي بازگرداندن تعادل جريان زندگي در محدوده اين نفر مي

شود و داراي معاني مي). فرسودگي شهري، تنزل شرايط متعددي را در بافت شامل2:1391ي است (مدانلو،ها امري ضروربافت

). 191:1389شدن زودرس، وجود كمبودهايي در فضاي شهري، خرابي كالبدي و... است (عندليب، مركبي از جمله؛ متروكه

 دهد، انجام را شهر يخدمات و يعمران تهاييفعال از يبرخ ديبا كه بزرگ مانكارييپ عنوانبه شهرداري به ايدن در گريد امروز

 توسعه و داريپاتوسعه سمت به تيفعال فهيوظ كه است مردم از برخواسته و يمدن ايموسسه شهرداري بلكه. شودينم ستهينگر

 ،يفرهنگ تهاييفعال به خود مرسوم و يسنت هايتيفعال كنار در ديبا شهرداريها كه است ليدل نيهم به. دارد عهده بر را يانسان

 و راهبري نظارت، هدايت، شهر، مديريت مركزي هسته عنوانبه شهرداري نقش واقع در. بپردازد يطيمحستيز و يستيبهز

 يدگيرس فقط شهرداري و شهري تيريمد از شهر ساكن شهروندان. )107: 1387، كياني( است بازيگران ساير مشاركت جلب

 روابط ،ياجتماع اتيح نهيزم كردن فراهم بلكه ندارند انتظار را شهر يخدمات و اقتصادي و كالبدي ،يعمران تيوضع به

 تيامن كردن فراهم فراغت، اوقات گذران و يفرهنگ يعموم فضاهاي جاديا ،يفرهنگ و ياجتماع امور يسامانده شهروندي،

 و شهرداري سوي از يدگيرس انتظار يزندگ قلمروهاي تمام در مردم واقع در. طلبنديم زين را نهايا رينظا و يروان و ياجتماع

قرارگرفتن نوسازي و بهسازي شهري در ). 2: 1391كاني و مهدوي، (نجفي دارند را شهر كننده تيريمد سازمانهاي ريسا

هاي اجرايي و چارچوب طراحي شهري و اين واقعيت كه رسيدگي به مسائل فضاهاي عمومي شهري در اختيار دستگاه

شهري در سه جنبه بارز است؛ دهد نقش مديريتميكند و نشانشهري است، خود اهميت نقش دولت را بيان ميمديريت 

ريزي و طراحي شهري، صورت قانوني بخشيدن به اصول و ضوابط شهرسازي هاي شهرسازي مشتمل بر برنامهسفارش پروژه

است: مكان نوسازي و بهسازي شرح و طراحان شهري بدينريزان ). وظايف برنامه59:1376و نظارت بر فرآيند اجرا (توسلي،

گيرد و مي فضايي و... صورت -هاي كالبديها، ارزشريزي و طراحي شهري، تركيب فعاليتبر اساس رشته مطالعات برنامه

ي شود ريزي اين است كه هر اقدام  نوسازي و بهسازي بايد در قالب يك كل هماهنگ عملهدف از رهنمودهاي برنامه

  ).  102(همان،

                                           
1
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هاي فرسوده از اقدامات مديريت با توجه به مباحث مذكور، هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان رضايتمندي ساكنان بافت    

تحليلي و مطالعات ميداني استفاده  _منظور نيل به اين هدف از روش توصيفي شهري منطقه دو، كالنشهر تهران است كه به

  شده است.

 

  تحقيقمباني نظري 

هاي فرسوده، جزئي از پيكره و بدنة شهرهاست و داراي ارزش تاريخي و فرهنگي، كالبدي، عملكردي و اقتصادي بافت    

اند از؛ .  فرسايش در لغت به معني كهنگي و پوسيدگي و در دانش مرمت شهري عبارت(Durgesh, 2004: 98)است 

). اين در حالي است 433:1387نظامي، ها (حافظات نسبي بناها و مكانعملكرد تحول و تغيير منفي كالبدي و اقتصادي و ثب

هايي از محدوده قانوني شهرها را نيز تر بوده و عرصهكه در اكثر منابع تخصصي، برداشت از بافت فرسوده، بسيار گسترده

اي كه حائز برخوردارند. اما نكتهشود كه به دليل فقدان شرايط مطلوب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از كيفيت نازلي ميشامل

هاي شهري باشد چرا كه بافتباشد اين است كه؛ فرسودگي يك بافت به معني عدم كارايي آن در تمام ابعاد نمياهميت مي

توان از گذاري در جهت حفظ، ميدهند. بنابراين با سرمايههاي روزمره ساكنين پاسخ ميعليرغم فرسودگي به بسياري از نياز

- شهر و افزايش حاشيهحد  ازهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... جلوگيري نمود و به جاي گسترش بيش رفتن سرمايههدر

). فرسودگي شهري بيانگر شرايطي كالبدي، اجتماعي و Boskoff, 1970:355نمود (ها احياء نشيني، زندگي را در بافت

هاي معابر فاقد شرايط مناسب و مطلوب ها و شبكهها، زير ساختاختماناقتصادي است كه در نتيجه عدم تعمير دراز مدت س

). عدم تعمير يا بازسازي اين كالبدها موجب مشكالتي براي زندگي و خدمات رساني 42:1379براي زندگي است (عزيزي، 

رسودگي در شود و فقر شهري و اسكان جمعيت مهاجر موجب گسترش فمحيطي مطلوب در شهر ميو حفظ شرايط زيست

  ). 39:1388شود (يزداني،شهر مي

  

  جايگاه مديران شهري در نوسازي و عمران بافت فرسوده شهري

ها براي هاي محوله از سوي سازمان، شهرداريو مسئوليت 7/9/1347بر اساس قانون نوسازي و عمران شهري مصوب    

هاي توسعه شهري و كردن طرحها وظيفه اجرايياري). شهرد12:1384وزارت راه و شهرسازي،(يابند ميمداخله مرجعيت

 ). قانون شهرداري14:1370 قرباني،(هاي واقع در محدوده بافت را بر عهده دارند همچنين نظارت بر ساخت و ساز و فعاليت

  شمارد عبارتند از؛و مقررات مرتبط با مقررات مذكور، مواردي كه مداخله را در اين چارچوب مجاز مي

هاي نوسازي و همچنين توسعه يا احداث معابري كه عرض توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحها ميشهرداري -24ماده

تر از ميزان مورد احتياج هاي مربوطه را وسيعباشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر، طرحمتر مي 20ها حداقل آن

نامه معامالت شهرداري به فروش ر صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با آيينطرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را د

  ).    123:1385رسانيده و وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند (منصوري،
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و مستغالت و  هاا سرمايه خود، خانهتوانند از طريق تأسيس مؤسساتي بها ميبه منظور نوسازي شهرها، شهرداري :111ماده

يد و در خريداري نما 1329خرداد  17اراضي و محالت قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات تملك زمين مصوب 

  نمايد. هاي ساختماني بهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اينكه رأساً اقدام به اجراي طرحصورت اقتضاء طبق طرح

شكيل شوراي و قانون اصالح ت 1/9/1361شهر: به استناد قانون تشكيل شوراي اسالمي كشوري مصوب  ميهاي اسالت) شورا

له در ، شوراها مجاز به مداخله و يا مشاركت در مداخ29/4/1365اسالمي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 

  ). 12:1384(وزارت مسكن و شهرسازي، باشندهاي فرسوده ميبافت

 

  هاي فرسوده شهريم راهبردي بافتمفاهي

  2شهربافت قديم 

توان بافت قديم اند، ميگرفتهه.ش) شكل1300قبل از سال (طور كلي آن بخش از شهرهاي ايران را كه تا عهد قاجار به     

نداردهاي ايمني، اهاي هويتي، به دليل فرسودگي كالبدي و فقدان استرغم برخورداري از ارزش) و علي5:1379توسلي، (ناميد 

هاي اير بافتسها با گونه بافتهاي شهري از منزلت مكاني و سكونتي پايين برخوردارند. مداخله در اينخدمات و زيرساخت

 خواهنده اجرا درهاي ويژه ببخشي و نوسازي خواهد بود كه در قالب طرحها از نوع بهسازي، روانشهري متفاوت بوده و اقدام

ت شامل موارد ذيل هاي شهري باز شناخها را از ساير بافتتوان آنها كه ميهاي مشترك اين گونه بافتويژگيترين آمد. مهم

  است؛ 

-است. شكلدهشگرفتهدارند و اصول هنري و معماري در آن به كارهاي قديمي اغلب در مركز شهرهاي قديمي قراربافت     

ر شامل كننده شالوده شهاي قديمي است. همچنين عناصر اصلي و تعيينهگيري و رشد ارگانيك از ديگر مشخصات بافت

حلي هستند و باالخره مهاي مذكور واقعند. مصالح به كار رفته در بناها عمدتاً هاي مسكوني در بافتمسجد جامع، بازار و محله

  ).   68:1386، هاي قديمي با شرايط محيطي تطابق روشن و عقالني دارند (حبيبي و همكاراناينكه بافت

  

  شهري بافتهاي انواع

به  هاي فرسوده شهري،عالي شهرسازي و معماري و شهرسازي در خصوص بافتشوراي 16/3/1384به استناد مصوبه   

  پردازيم:بندي آن به شرح زير ميتقسيم

زين ناپذيري و گذشته و جايگمانده از جايگيرنده آثار بههايي هستند كه در بربافت هاي داراي ميراث شهري:الف) بافت

باشد، بلكه به هاي مسئول و متولي بافت ميها نه تنها به لحاظ اهميت ميراث فرهنگي مورد توجه و توصيه سازمانحفظ آن

ه يكي از سه دوره بباشد. اين آثار ها ميلحاظ جاذبه توريستي و جذب ايرانگرد و جهانگرد نيز مورد تأكيد برخي از سازمان

يراث فرهنگي و ماند و يا در فهرست ميراث ملي باارزش سازمان دارد يا به ثبت آثار ملي رسيدهو يا معاصر تعلقتاريخي 

  ). 223:1387گيرند (كالنتري،گردشگري قرار مي
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 دارند و داراي مالكيت رسمي و قانونيهايي هستند كه در محدوده قانوني شهرها قراربافتهاي فاقد ميراث شهري: ب) بافت

  . )7:1385، ن مشاور طرح محيط پايداريمهندس( بوده و از نظر استحكام و خدمات شهري دچار كمبود هستند

هاي رسمي هايي هستند كه در حاشيه شهرها و خارج از برنامهبافت  هاي غيررسمي):گاهاي (سكونتهاي حاشيهج) بافت

هاي كم درآمد و مهاجران روستايي و ها را گروهنين اين بافت). ساك976:1387پور و همكاران،اند (اللهگرفتهتوسعه شكل

اند فاقد با سرعت ساخته شدههاي خودرو كه ). اين بافت122:1387دهند (ناظري و همكاران،ميتهيدست شهري تشكيل

. انواع بافت را 1). شكل 977:1387پور و همكاران،(الله باشندهاي شهري ميايمني، استحكام، امنيت اجتماعي و زيرساخت

  است. دادهنشان 

  

  
  انواع بافت فرسوده شهري -1شكل

  

  شهري نوسازي و بهسازي مكاتب

  :است شده ارائه .1 جدول در يزمان بيترت به شهري نوسازي و بهسازي طهيح در مطرح عمده مكاتب   

  

  شهري نوسازي و بهسازي مكاتب: 1جدول 
  گذشته يفرهنگ ارزشهاي كردن زنده قيطر از نوسازي و بهسازي مادي؛ ازهايين بر معنوي ازهايين تيارجح  فرهنگ گرايي

  بلدزري شهرسازي رواج ؛كنندينم حفظ راهها جز را زيچ چيه ،يميقد شهرهاي بازسازي و نوسازي هنگام  ترقي گرايي

  ياعاجتم يعدالت يب از يناش هايينيگز ييجدا و اقتصادي و ياجتماع هايگروه اثر در شهر، يميقد بافت ركود  مكتب اكولوژيك

  نديفرا نيا در انسجام و يهماهنگ به توجه شهري؛ نوسازي و بهسازي امر در منسجم تيكل كي گرفتن نظر در  سازمندگرايي

  شهر كاركردي و اقتصادي توسعه راستاي در ديبا نوسازي و بهسازي  كاركرد گرايي

  اهابن تك نه و هامجموعه در ييفضا-كالبدي ساختارهاي نوسازي و بهسازي شهر؛ به يستميس و وار مجموعه نگرش  ساختار گرايان

  شهري نوسازي و بهسازي مناسب كرديرو تنها عنوان به باسازييز بر ديتأك و بصري بعد به توجه  زيبايي شناسي

  شديم رخواستا را يخيرتاريغ و مرده هيابن بهسازي و نوسازي يحت كه يباستان آثار از حراست براي يافراط ليتما  مدرنيسم

  تاس ژهيو و يمحل ارزش داراي آنچه ايياح مكان، حس ختنيبرانگ شد؛يانديم شهر در ياجتماع روابط به شتريب  پست مدرنيسم

  انهيمردمگرا مداخله. شهري فضاي نوسازي و بهسازي در آنها مشاركت و مردم به توجه  انسان گرايي

  نآ ساختمانهاي در آمدن در بهروز قيطر از بلكه گذشته، از ديتقل با نه البته فرهنگ، و خيتار ايياح توجه  )ييخردگرا( كهاينئوكالس
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  ).1384پوراحمد،  و منبع: (شماعي

  
  فرسوده شهري گيري و تداوم فرسايش بافتمدل مفهومي شكل -2شكل 

  .62:1389مأخذ: عندليب، 

  

  روش تحقيق

آوري تحليلي و به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي و به لحاظ روش جمع –پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت از نوع توصيفي     

اي صورت كتابخانهاي به منظور تهيه ادبيات و مباني تئوريك بهيافتهباشد. در آغاز، مطالعات سازمانها از نوع ميداني ميداده

آوري ساخته) به جمعمطالعه ميداني با استفاده از ابزارهاي مورد نياز تحقيق (پرسشنامه محققانجام گرفته است و در مرحله 

، كالنشهر تهران 2هاي فرسوده منطقه هاي مورد نياز پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش ساكنان بافتداده

نتخاب شده و پرسشنامه به صورت تصادفي ساده بين آنها توزيع نفر از آنها ا 488بوده كه با استفاده از روش كوكران تعداد 

  شده است.

  

  معرفي محدوده مورد مطالعه

شهرداري كالنشهر تهران انجام گرفته است. اين منطقه جزء مناطق توسعه يافته  2تحقيق حاضر در محدوده مكاني منطقه    

 9هزار نفر، داراي  60كيلومتر مربع وسعت تقريبي  64 در محدوده مياني و شمالي شهر تهران است كه با مساحت تقريبي

است. از شمال به ارتفاعات البرز، از غرب به بزرگراه محله شوراياري تقسيم شده  30ناحيه شهري بوده و به محله منيري و 
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، و 1، 3ران و مناطق و از شرق به بزرگراه چم 10، 9، از جنوب به خيابان آزادي و مناطق 5آيت اهللا اشرفي اصفهاني و منطقه 

  ).1391محدود شده است (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران، 6

  

 
  ).1397هاي تحقيق، : معرفي محدوده مورد مطالعه (مĤخذ: يافته3شكل 

  

  هاي تحقيقيافته

  هاي توصيفييافته

 07/28درصد از پاسخگويان را مردان و  72/63اين تحقيق نفر جامعة نمونه در  488هاي تحقيق از مجموع طبق يافته     

است. سال بوده 50 – 59و   30-39سني اند. همينطور، بيشترين آمار پاسخگويان مربوط به گروهدادهدرصد را  زنان تشكيل

 33صيلي ديپلم با ترين درصد به سطح تحاست. بيشداشتهدرصد تعلق 12,7سال به باال با  60سني ترين آن نيز به گروهكم

  است. بودهترين آن نيز به تحصيالت ابتدايي مربوطدرصد و كم

  

  هاي تحليلييافته

  هاي شهريبررسي ميزان دسترسي شهروندان به خدمات و زيرساخت

ها به غير از براي تمامي مؤلفهنتايج نشان داده ميزان دسترسي شهروندان به خدمات شهري با استفاده از آزمون مورد نظر     

زندگي شهروندان ها موجبات افزايش كيفيتاست يعني اينكه دولت توانسته در اين زمينهآمده دست بهفضاهاي ورزشي معنادار 

 كند.زندگي شهروندان را فراهمها موجبات افزايش كيفيتكند. در نتيجه شهرداري توانسته در اين زمينهرا فراهم

 

 

 



  خاكپور و همكاران                     

206 

 

  

  

  

  

  

  طرفهاسكوئر يكميزان دسترسي شهروندان به خدمات شهري با استفاده از آزمون كاي: بررسي 2جدول 

  ضريب معناداري  df درجه آزادي  ضريب كاي اسكوئر  مولفه

  0,000**  4  0,319  اماكن مذهبي

  0,000** 4  0,219  ها و مبلمان شهريدسترسي به بوستان

  0,000** 4  0,284  دسترسي به شبكة حمل و نقل عمومي

  0,025* 4  0,137  دسترسي به مراكز بهداشتي و درماني

  0,001** 4  0,111  هاي آموزشيدسترسي به مكان

  0,002** 4  0,192  دسترسي به مراكز خريد كاالهاي اساسي

  0,000** 4  0,250  تأسيسات و تجهيزات شهري

  NS 0,071 4  0,203  دسترسي به مراكز ورزشي، فرهنگي، هنري

  0,000** 4  0,284  نشانيايستگاه آتش

  0,029* 4  0,137  هاها و فاضالبدفع بهداشتي زباله

  عدم معناداري     NS    ٪5* معناداري      ٪1** معناداري     1397هاي تحقيق،مأخذ: يافته

  

  هاي فرسوده از اقدامات مديريت شهري بررسي ميزان رضايتمندي ساكنان بافت

بوده  ها در حين وقوع حوادث، از حساسيت بااليي برخوردارپذيرترين محدودهعنوان آسيبهاي فرسوده در شهرها بهبافت    

هاي مسكوني هاي فرسوده با نوسازي واحدلذا ساكنان بافت خواهدشد.ها منجر به كاهش خسارت و نوسازي و احيا اين بافت

هاي نمايند. يكي ديگر از سياستلوگيري ميهاي اجتماعي آينده جكرده و همچنين از آسيبخود به امنيت محله خود كمك

 قانون ساماندهي، 42 باشد چراكه طبق بند يك مادههاي مسكوني؛ واگذاري زمين توسط دولت ميدولت در زمينه اجراي پروژه

 شكل به يا و بلندمدت اجاره شكل به يا سال 5 حداقل با تقسيط روز كارشناسي قيمت به شكل فروش به زمين واگذاري

پذيرد ولي دولت به اجراي چنين قانوني در مي شرايط صورت واجد متقاضيان ها وطرح مجريان به تمليك ره به شرطاجا

هاي دولت در اند. يكي ديگر از سياستمنطقه مورد مطالعه نپرداخته است كه از داليل كمبود زمين در مركز شهر ذكر نموده

شود تا جبران سرانه ناشي از ريزدانگي بافت را در اين شيوه به ساكنين اجازه داده مي است.تشويقي ارائه تراكمبافت فرسوده؛ 

به » تراكم تشويقي«متناسب با مساحت ملك، تعداد مشخصي با افزايش تعداد طبقات واحد مسكوني جبران نمايند بنابراين 

سازي بافت قديم از آزمون كاي اسكوئر منظور سنجش عملكرد مديريت شهري در نوسازي و به. بهشودمالكان ارائه مي

بانكي، هايي همچون؛ اعطاي تسهيالت. مبين اين مسئله است كه در طرح3نموديم. اطالعات مندرج در جدول طرفه استفاده يك

 سازي بناها، مقاومسطحي، تأمين امنيت و آرامش محالت، تراكم تشويقيهاي مشاركت شهروندان، هدايت آبهايايجاد زمينه
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) و كمترين ميانگين به ايجاد 4,48هاي مشاركت شهروندان (نموداند. در مجموع بيشترين ميانگين به ايجاد زمينهخوب عمل 

  ).3,13دارد (ها و فضاي سبز تعلقپارك

  

  

  

  

  : رضايتمندي ساكنان بافت فرسوده از عملكرد مديريت شهري 3جدول 

-يافته مأخذ: 

هاي 

  عدم معناداري     NS    ٪5* معناداري      ٪1** معناداري       1397تحقيق،

  

  

  

  

 مؤلفه

 فراواني

 ميانگين

 رتبه اي

آماره كاي 

 اسكوئر

درجه 

  آزادي

سطح 

 معناداري

بي 

  پاسخ

 خيلي

  كم

 كم

  

متوس

 ط

  

 زياد

  

خيلي 

  زياد

اعطاي وام نوسازي با 

 بهره كم 
- - - 16,3 3,3 80 4,63 42,717 4 

**0,007  

هاي ايجاد زمينه

 مشاركت شهروندان 
- - 3,3 13,3 15,3 68 4,48 203,103 4 **0,000 

آموزش شهرنشيني و 

 مداريشهروند 
- - 2 29,3 55,3 13,3 3,80 73,956 4 

*0,042  

 0,000** 4 50,578 3,54 - - 60 34,7 5,3 - هاي سطحيهدايت آب

- ايجاد بازارها و بازارچه

 هاي محلي
- -  -  64  36  -  3,36  50,068  4  **0,000 

 0,000**  4  0,395  4,14  54  21,3  12,7  9,3  2,7 -  امنيت در اماكن عمومي

  0,049* 4 0,175 3,43 21,3 18,7 48,7 4,7 6,7 - فاضالبدفع زباله و 

ايجاد پارك و فضاي 

 سبز
- 6,7 16,7 47,3 15,3 14 3,13 0,311 4 

NS0,140  

 0,000** 4 0,570 4,03 32 39,3 28,7 - - - سازي بناهامقاوم

  0,037* 4 0,439 3,72 19,3 49 20 7,3 4 - زيباسازي منظر

 0,000** 4 0,341 2,34 7,3 5,3 24 40,7 22,7 - تركم تشويقي
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  نتيجه گيري

تاريخي بايد متضمن پيوند حيات گذشته و امروز شهر باشد و سمت بخشي بافتبهسازي، نوسازي، تجديدحيات و روان    

را تعيين كند. ارتباط تنگاتنگ بين بافت تاريخي و  بخش نوساز شهر، امري است انداز آينده آنتوسعه و چشم و سوي

انكارناپذير و حفظ و تقويت اين ارتباط به منظور باال بردن كارآئي و پويايي اين دو بخش، در نهايت منجر به توسعه شهر 

گرفته، در نتيجه اي صورتهاي قديمي و سنتي شهرها، مقاومت سرسختانههاي مركزي و محلهگردد ولي متأسفانه در هستهمي

است كه بايستي به هاي سنتي گرديده صورت مانعي بزرگ، موجب فرسايش بافتو ساز بهتبعات طراحي و ضوابط ساخت 

 شد. لذاي خواهند هاي جدموقع درمان شوند، در غير اين صورت، عالوه بر آن جزء، ساير اجزاء شهري نيز متحمل آسيب

 مديريت بخش و هادولت مداخله فرسوده، هايبافت عملكردي و كالبدي شرايط ارتقاء و سرزندگي روح تزريق جهت تالش

هاي فرسوده شهري در سازماني موجود بافت –ساختار مديريتي .سازدمي ناپذيراجتناب و ضروري هابافت اين در را شهري

تقسيم است كه عبارتند از: سطح حاكميتي، سطح مياني يا عملياتي و سطح اجرايي. با توجه به ايران به سه سطح كلي قابل 

هاي فرسوده و ناكارآمد بر عهده وزارت گذاري در زمينه توسعه دروني شهرها به ويژه بافتبندي باال، وظيفه سياستتقسيم

هاي مناسب جهت هدايت آوردن بسترها و زمينه عالي شهرسازي و معماري ايران است. فراهممسكن و شهرسازي و شوراي

هاي زيرمجموعه (شركت عمران و مسكن سازان مناطق) به ها و امكانات دولتي و مديريت بهينه از امكانات شركتفعاليت

هاي پيشنهادي در تخصصي عمران و بهسازي شهري در ايران، سازمان بهسازي شهري است و اجراي طرحعهده شركت مادر

كننده آن، مانند سازمان هاي مرتبط با بافت فرسوده و ناكارآمد شهري به عهده شهرداري و سازمان پشتيبانيسياست راستاي

 قرار به ييها سكونتگاه نيچن ساكنان سازي توانمند منظور به ييراهكارها باشد.هاي كشور و مردم ميها و دهياريشهرداري

  :گردديم ارائه ريز

  شهر؛ شوراي مردمي نهاد در مردم تمشارك براي سازي بستر �

  مردم مشاركت با شهري فرسوده بافت نوسازي و بهسازي هاي طرح تهيه �

  مالي؛ واگذاري تسهيالت كنوني روند در بازنگري طريق از بانكي تسهيالت دريافت براي مناسب پشتوانه ايجاد �

  هاي فرسوده شهري گردشگري بافت هايظرفيت ايجاد با محلي اقتصاد توسعه �
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 بافت بهسازي امر در سازميتصم و ريگميتصم نهادهاي يهماهنگ و همكاري خصوص در يقانون خألهاي نمودن برطرف �

 اثر عنوانبه) شهرداري و شورا( يمحل تيريمد نهاد و بهسازي و عمران شركت ،يفرهنگ راثيم سازمان ژهيوبه فرسوده

  شهري؛ فرسوده هايبافت نوسازي و بهسازي در ليدخ هايارگان نيگذارتر

 به شهري يمحل تيريمد نهاد به شهري فرسوده هايبافت نوسازي و بهسازي هايطرح بيتصو و هيته ارياخت انتقال �

  طرح؛ بيتصو و هيته نديفرا نمودن يمشاركت منظور

  موجود؛ سكونتگاههاي در) يورزش و يفراغت ،يفرهنگ( يجمع فضاهاي جاديا �

 از سازيحساس و سازيآگاه براي تالش زين و فرسوده بافت نوسازي و بهسازي مسائل از شهروندان يآگاه شيافزا �

  داد؛ توانيمي محل شوراي و يمحل جيبس چون يينهادها توسط كه ييهاآموزش قيطر

  

  منابع:

ــا و همكاران (  .١ ــتعالجي، عليرض ــهرها، مجموعه مقاالت 1387اس ــوده ش اولين همايش  )، نحوه مديريت بحران در بافت فرس

 ها، مشهد.ها و چالشانداز توسعه پايدار، ارزشهاي فرسوده شهري، چشمبافت

 )، فصلنامه هفت شهر، سازمان عمران و بهسازي شهري، شماره دوم.1379توسلي ( .٢

 معماري.  و شهرسازي تحقيقات و مطالعات مركز يزد، انتشارات شهر قديم بافت در شهر )، طراحي1376توسلي ( .٣

هاي فرسوده شهري كشور، مجموعه مقاالت )، درآمدي بر عملكرد تأسيسات زيرساختي در بافت1387نظامي، عليرضا ( حافظ .٤

 هاي فرسوده شهري. بافت

 نشرانتخاب، .شهري فرسوده بافتهاي نوسازي و )، بهسازي1386حبيبي، كيومرث؛ پوراحمد، احمد و مشكيني، ابوالفضل ( .٥

  اول. چاپ

  دانشگاه تهران. انتشارات جغرافيا. علم ديد از شهري نوسازي و )، بهسازي1384د، احمد (شماعي، علي و پوراحم .٦

هاي كهن شهري در ايران، مجله دانشكده هنرهاي زيبا، سير تحول سياستهاي مداخله در بافت)، 1379محمد مهدي ( عزيزي، .٧

 .، دانشگاه تهران 7شماره 

 آذرخش، تهران.)، اصول نوسازي شهري، انتشارات 1389عندليب ( .٨

 )، مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري و خدمات عمومي، چاپ دوم، انتشارات فردوس.1370قرباني، فرج اهللا( .٩

ريزي شهري (مطالعه موردي: احياء بافت تاريخي شهر در برنامه AHP)، كاربرد تكنيك 1387آبادي، حسين (كالنتري خليل .١٠

 .مقدس فرسوده شهري، مشهد، مجموعه مقاالت همايش بافت اردكان)

  چهارمحال استان  شهري  هايسكونتگاه  موردي نمونه شهري،  تيريمد عملكرد و تيوضع  يبررس  ،)1387( گشتاسب   ،يانيك .١١

 .اصفهان دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا اري،يبخت و

هاي فرسوده شهري در ايران (با تأكيد بر ريزي و مديريت بافت)، بررسي نظام برنامه1387پور، منيژه و سرور، هوشنگ (الله .١٢

ها، ها و چالشانداز توسعه پايدار، ارزشهاي فرسوده شهري، چشممجموعه مقاالت اولين همايش بافت رويكردهاي مشاركتي)،

 مشهد.
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