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 چکیده 

در زندگی امروزه ، مسایل شهری چنین فضایی برای خود باز کرده است که در گذشته هرگز چنین نبوده است 

. بافتهای فرسوده و قدیمی کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهند ، از یک 

البری و توا نمند سازی عملکردی طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ بهسازی ک

آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافتها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب 

دچار فرسودگی کاربردی و عملکردی می شود . در این صورت تحقق اهداف نوسازی ، به عنوان اثر نهایی توسعه 

است تا کلیه تالش ها در این سمت جهت گیری و معنا دار شود این مقاله  نوسازی بافتهای فرسوده نیازمند آن

پژوهشی با استفاده از داده هایی که از طریق پر شناسنامه ، مشاهده میدانی و مصاحبه با مردم ، متخصصان و 

لیلی حمدیران بافت فرسوده قصر دشت  شیراز گرد اوری شده است و با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و ت

مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار گرفته است و در پایان برنامه های اجرایی و اقدامات الزم برای تحقق راهبردها 

 آمده است . 

 

  بافت فرسوده ، مشارکت مردمی ، بهسازی ، محله قصردشت شیرازواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ستاوردها ینتر یماز عظ یکیهر امروز به عنوان ش ست  یاجتماع یها یدهپد ینتر یراز فراگ یکیفرهنگ و تمدن و  ید ضر ا صر حا ع

سب ا ستردگ ینبر  ح سودگ 9831،  یبنگرد ) عندل ی، هر کس به نگرش ذهن و فن خود بدان م یگ ساله فر محالت  یطیمح ی( م

 یساختها و فقدان خدمات و فضا یرز یو عدم استحکام بنا ، فرسودگ یفیتک یو ساز ب ختتر از استهالک بنا ، سا یرفراگ یا یدهپد

ست . اهم شده ا ساز یاتوجه به اح یتسبز  سوده از جنبه ها یبافت ها یو به صاد یاجتماع یفر ست، ز ی، اقت  یو کالبد یطیمح ی
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 و رشد هوشمندانه است  ایداربه توسعه پ یابیدست یفاکتورها یناز مهم تر یکیاست و  یقابل تعمق و بررس

 یاجتماع یشود و اگر جنبه ها یآن خالصه نم یو کالبد یزیکیف یفرسوده تنها در نوساز یبافتها یریتنشان داده است که مد تجربه

فرسوده  یر بافتهاد یزیبرنامه ر ینبه دست خواهد آمد . بنابرا یناگوار یجگرفته شود قطعا نتا یدهبافتها ناد ینگونها ینساکن اقتصادی –

مشارکت  یزانو م یشهرها ، توجه به عامل انسان ینا یزیمساله در برنامه ر یناساس مهمتر یناست . برهم مودهرا مشکل ن یشهر

 باشد  یم یزیبرنامه ر یندآنها در فرا

حله از م یندر قلب آن قرار گرفته است که ا یرازش یشهر یعباشد با رشد سر یم یمیبافت قد یک یکه دارا  یرازقصردشت ش محله

 یمانا یاباناز شمال به به بزرگراه چمران و از شرق به خ یقابل کاربرد یرغ یفرهنگ شهر ، غرب به باغات زارع یابانجنوب به خ

 یتدچار محدود یمورد بررس یاز شاخص ها  یاریمحله با بس ینباشد . ا یم یرازشهر ش یک یهشود و جز محالت ناح یم یمنته

 یکوچک عدم وجود اراض یلیو قطعه کوچک و خ یودن عرض شبکه معابر ، دانه بندنامناسب ب یرها نظ یتمحدود ینشوند که ا یم

 ریبا گورستان ، وجود افراد کم در امد و فق یهمجوار یربا گورستان ، وجود افراد کم در امد وفق یمناسب جهت توسعه ، همجوار یربا

 . باشد یاد افراد جامعه مسو یینو سطح پا یقابل کاربرد یرو کهن سال غ یبا باباغات زراع یهمجوار
 :  یمشارکت یشهر ساز یها یهنظر

ه برنام ینهفرسوده هر شهر است در زم یبافتها یمعاصر ساز یت، در موفق یدر طراح یدهد مشارکت مردم ینشان م یقتحق ادبیات

 یها یهجزو آن است نظر یزن یفرسوده درون شهر یساخت وساز در بافت ها یطرح ها یکهمشارکت یو شهر ساز یشهر یزیر

شود که  یها پرداخته م یهنظر ینپژوهش به چند نمونه از ا ینا یمطرح شده است . در راستا یالدیم 06دوم دهه  یمهاز ن یمتعدد

 james midgley یچلیم ی یهنظر  scott devidson یویدسوناسکات د یه. نظر  sherry ernsteian ینارنشتا یشر یهنظر

9130  

   driskell 2662 یکسلدر نظریه

 ها :  یهنظر یدسته بند معیارهای

 یکشورها یطاست که با توجه به شرا یمشارکت یشهر ساز ینظر یاتموجود در حوزه ادب یها یهنظر ینفوق از مهمتر یها نظریه

هر ش یها یهنظر یقحاصل از تلف یارهایمع یرانا یطها با شرا یهنظر یلو در مقوله مشارکت مطرح شده است . به جهت تحل یشروپ

توان انواع مشارکت را  یآمده است که م ییمذکور نمونه ها یارهایبه مع یدنرس یشود . برا میارائه  یرانا یطو شرا یمشارکت یساز

 یضوانو ر ییب) حب یرندگ یرا در بر م یمشارکت یانتخاب شده است که تمام وجوه شهر ساز یبه گونه ا یارهامع ینکرد ا یزاز هم متما

 ) 

 مردم اعتراض حق – 5از شهروندان   خواهی نظر – 4 مشارکت به نگاه – 8 مشارکت دامنه – 2 یزانبرنامه ر یو واقع یاصل نیت – 9

 و فلسفه  فکری پشتوانه – 3باشد (  یهدو سو یداطالعات ) که با جریان – 7 شهروندان نظارت  - 0 طرح به

   یرانا یطبراساس شرا یمشارکت یشهر ساز یها یهنظر یبند دسته

 کرد :  یبند یمبه سه دسته تقس یرانا یطرا با توجه به شرا یمشارکت یها یهتوان نظر یفوق م یارهایتوجه به مع با

  واقعی مشارکت – 8 محدود مشارکت – 2 شعاری مشارکت – 9

است در  انهیمطلق گرا یدگاهد ینا یو فلسف یاست که پشتوانه فکر یزیمنافع مراجع برنامه ر ینتام یاصل یت، ن یدر مشارکت شعار

شود و  یمحدود م یزیبرنامه ر ینموارد ا یطرح ها و اظهار نظر در بعض یاعتبار مال ینمشارکت محدود ، دامنه مشارکت به تام

ع مردم و حداکثر مناف ینتام یاصل یتن،  یو فن ساالرانه است . در مشارکت واقع یانهکارگر گرا یدگاههایان د یفلسف یپشتوان فکر

است  ییخود از جمله نقشه ها یآنها ست . حق اظهار نظر ، حق اعتراض و مخالفت با طرح و حق نظارت بر خواسته ها یتجلب رضا

 (  ی، رضوان یبیشود )حب یم یدهمردم د ینوع مشارکت برا یفرد ینکه در ا

  یکالبد مطالعات
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 ژگی های بافت شناسایی وی

متر  1/905620محدوده مورد مطالعه قصردشت مساحت بافت پر محدوده  ی دربافت محدوده مورد مطالعه بافت پر وخال  ترکیب

باشد  یمتر مربع م 466090درصد ( و مساحت محدوده طرح  42متر مربع )  1/993500 یدرصد (  و مساحت بافت خال 53مربع  ) 

 (9814 یلگری. )استخر و تسه
 : تراکم بافت  

تراکم ساختمانی در حقیقت نشان دهنده میزان استفاده مفید از اراضی  می باشد . بررسی تراکم ساختمانی مسکونی محلی          

است که از طریق آن می توان ضمن مشخص کردن پیکره اصلی کالبد مسکونی به تدوین برنامه جهت سازمان فضایی نیز پرداخت . 

کته را مد نظر قرار داد که چگونگی شکل گیری تراکم ساختمانی در کاربری های مسکونی در شهر ،  در این رابطه ، بایستی این ن

عوامل فوق الذکر ، عمل اقتصادی  بین از همچنین.  باشد می اقتصادی خصوص به و محیطی زیست  – اجتماعی –عوامل فرهنگی 

 برجستگی و نمود بیشتری در شکل گیری تراکم باالی ساختمانی ، در کاربری مسکونی دارد . 

 قطعات  یها یژگیو   
 تعداد طبقات 

البدی ریزی کژگی های بارز ساختمان ها ، تعداد طبقات آنها می باشد . با توجه به اهمیتی که این مشخصه در برنامه یکی دیگر از وی

دارد . لزوم بررسی آن امری گریز ناپذیر می کند. در نگاهی کلی به سطح شهر شیراز بیشتر تعداد ساختمان ها به بناهای یک طبقه 

باشند  یطبقه تا چهار طبقه م یکاست. تعداد طبقات در محدوده مورد مطالعه قصردشت از  یعملکرد آنها سکونت تعلق دارد که غالباً

ود . ش ینم یدهموضوع د ینا یگرد یها یتعلق دارد و در کاربر یو مسکون یتجار یسه طبقه و باالتر در محدوده به کاربر یهکه ابن

درصد 4/2دو طبقه اختــصاص دارد . سطوح چهار طبقه و باالتر تنها  یهمحدوده به ابن حدرصد از سطـو 57محــدوده از نظر مساحت ، 

 7/55را دارند )  یکاربر ینسطح از ا یشتریندو طبقه ب یهابن یزن یمسکون یداده اند. در کاربر از سطح محدوده را به خود اختصاص

را به خود اختصاص داده اند، اما در  یکاربر یندرصد از ا 5/42طبقه  یک، سطوح  یمسکون یدو طبقه در کاربر یهدرصد ( بعد از ابن

 یرا اشغال کرده اند . در کاربر یکاربر یندرصد از سطح ا 8/6شود  که جمعاً   یمشاهده م یزسطوح  پنج و شش طبقه ن یکاربر ینا

را به خود اختصاص داده است  یتجار یدرصد از مساحت کاربر 5/7شود که جمعاً   یم یدهسه طبقه و پنج طبقه د یهابن یزن یتجار

که  دهد یاز نظر تعداد نشان م یهتعداد طبقات ابن یتطبقه اختصاص دارد .  وضع یک یهبه ابن یتجار ی، اما عمــده مساحت کاربر

دو طبقه  ایتعداد به ساختمان ه یشترینب یمسکون یدرصد ( . در کاربر 1/55تعداد را دارند )  یشتریندو طبقه در محدوده ب یهابن

 (9814 یلگری)استخر و تسه .درصد (   02تعداد را دارند )  یشتریندو طبقه ب یهابن یزن یتجار یدرصد ( در کاربر 55تعلق دارد ) 
 در محدوده مورد مطالعه یبند دانه

مترمربع،  966رده قطعه بندی در نظر گرفته شده است که عبارتند از کمتر از  0بررسی وضع موجود دانه بندی قطعات در محدوده ،  با

متر .  566متر و قطعات باالتر از  566تا  466متر،  466تا  866متر ،  866تا  266مترمربع، قطعات بین  266تا  966قطعات  بین 

مساحت به  یشتریندرصد از تعداد محدوده را به خود اختصاص داده اند . از نظر مساحت ب 4/02متر  266ر یاساس قطعات ز ینبر ا

مساحت  محدوده را  یشترینمتر ب 966-266 ینقطعات ، قطعات ب یندرصد (،  بعد از ا 3/27متر تعلق دارد )  566قطعات  باالتر از 

درصد (   )استخر و  8/4درصد از تعداد را به خود اختصاص داده اند. ) ینمتر کمتر 866 -466یندرصد(، قطعات ب 3/24دارند )

 (9814 یلگریتسه
 در محدوده مورد مطالعه  یهعمر ابن  

ن بناها و س ینارتباط ب یچگونگ یبررس یکهشود و بطور یشهر محسوب م یآت یزیکیجهت برآورد توسعه ف یبنا مشخصه مهم سن

سال ،  5به صورت کمتر از  یهعمر ابن یبند یمکند . تقس یکالبد شهر را مشخص م یجیتدر یریساخت آنها روند شکل گ یسال ها

 درصد از مساحت کل محدوده را  7/3سال  5کمتر از  یهسال است .ابن 86از  یشسال و ب 86تا  26سال ،  26تا 96سال ،  96تا   5
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سال  96تا  5با عمر  ییشود . ساختمان ها یم یدهحله باال ددر محالت منبع آب و م یهابن ینبه  خود اختصاص داده اند که عمده ا

 یکه عمر یا ینهدر سطح کل محدوده پراکنده اند . اب نیزسطوح  یندرصد از سطوح محدوده را به خود اختصاص داده اند ا 96 یزن

در کل محدوده پراکنده شده اند .  یزسطوح ن یندرصد از مساحت محدوده را اشغال کرده اند که ا 3/26سال دارند  26تا  96برابر با 

سطوح قسمت  ینداده اند ا صدرصد از مساحت کل محدوده را به خود اختصا 5/06سال عمر دارند  86از یشترکه ب ییساختمان ها

 ند.رتعداد را دا یشترینب ی، جواد االئمه و مقرب ینکس ی،داده اند و در محالت صرافک، سرکوه یلاعظم محدوده مورد مطالعه را تشک
 (9814 یلگری)استخر و تسه

 مصالح موجود در بافت از نظر مساحت  

قوله م یزو بافت محدوده  ن یمعمار ینحوه استفاده از اراض یاو  ینزم یمحدوده عالوه بر مطالعات کاربر یک  یزیکیف یها یبررس در

دهنده  لیتشک یبه عنوان عنصر اصل یمصالح ساختمان ی. بررس یردگ یقرار م یمورد بررس یشتراست که جهت شناخت هر چه ب یا

موجود  یسازه بناها یعموم یت. وضع یدنما یمنطقه را  فراهم م یکدر  ینواح یمناطق شهر و حت ینب یسهبافت شهر ، امکان مقا

شده  یل( تشک یمانیدوام  ) آجر و آهن ، خشت و چوب و بلوک س یب یی( و بنا یبتن یا یبا دوام ) اسکلت فلز ییدر محدوده از بنا

دوام تعلق دارد . تنها  یب ییبا مصالح بنا ییبه ساختمان ها سطوحدرصد از  7/14است . در سطح محدوده مورد مطالعه قصردشت  

 بادوام تعلق دارد .  ییبنا یدرصد از سطوح به ساختمان ها 3/4 یمسکون یدر کاربر
 موجود در بافت هیابن کیفیت

ابنیه یکی از ارکان و ویژگی های فیزیکی ابنیه است که از سهم بسزایی در تحلیل کیفی ابنیه شهر دارد . در زمینه مطالعه  کیفیت

موجود  یهابن  یفیتک یکیفیت بناها ، فعالیت های منطقه به سه رده تقسیم شده است که عبارتند از نوساز ، مرمتی ، تخریبی . بررس

 یشترینب یسطوح مرمت یمسکون یاست . در کاربر یموجود  مرمت یدرصد از ساختمان ها 9/78که  هدد یدر محدوده نشان م

سطوح نوساز در  یشترینشود . ب یم یدهد یزسطوح نوساز ن یمسکون یدرصد ( ، در کاربر 76مساحت را به خود اختصاص داده اند ) 

درصد  8/55دارند )  یمساحت قابل توجه یکاربر یندر ا یزن رمتیدرصد( اما سطوح م 8/49رد ) تعلق دا یتجار یمحدوده به کاربر

درصد قابل توجه  یرغمعل یتجار یدرصد ( . در کاربر 9/78را به خود اختصاص داده اند)  یشترینب یسطوح مرمت یز( . از نظر تعداد ن

 یهمت قرار دارند که م یاباندر بر خ سازنو یها یدارند.عمده تجار یمک یارسطوح تعداد بس یننوساز از نظر تعداد ا یهمساحت ابن

 (9814 یلگریکرد .  )استخر و تسه یتها را تقو یکاربر ینا یا یهتوان عملکرد ناح
 ینبنا و نوع تصرف ساکن مالکیت

، واسطه ها، سازندگان ین،ساکن یعنیاجزاء  یردر کنار سا یشهر یناقتصاد خرد در مسکن و زم یهاز اجزاء نظر یکیبعنوان  مالکیت

 یاررا در اخت یو مسکن شهر ینکه زم یو خدمات قرار دارد. مالکان به عنوان صاحبان مساکن  شهر ی،دولت ینهادها ی،مؤسسات مال

مسئله از  ینا یتنموده اند، مالک ینههز یشهر ینزم یکاز  یو در آمد خود را جهت بدست آوردن بخش یهاز سرما یدارند و قسمت

 یقانون یرو غ یقانون یها یتها را به مالک یتتوان مالک یباشد. از نظر نحوه تصرف م یم یقابل بررس یزمنظر نحوه تصرف و نوع مکان

 یها نهیعوارض و هز یهاقدام به پرداخت  کل یناز زم یبدست آوردن بخش قبالفرد در  یکرد که در نمونه تصرفات قانون یبند یمتقس

ف مجاز  اقدام به تصر یرغ یفرد به صورت یقانون یر. اما در نوع غیدنما یم یفتعر ینامه و ضوابط شهر یینشده در آ یفتعر یجانب

 یها را براساس خصوص ینتوان زم یم ین. از نظر نوع مالکیدنما یم یخصوص یبخش ها یادولت  یتتحت مالک یها یناز زم یبخش

و  یعموم یلبه دو قسمت ک یتمالک یکاست تفک یفقابل تعر یبند یمتقس ینکه در ا یگرنمود گونه د یبند یمبودن تقس یعموم یا

و  سوولم یسازمان ها یارها اکثراً در اخت ینزم ین. در نوع اول ایو حقوق یقیاشخاص حق یتتحت مالک یها ینزم یعنی یدولت

د. باش یم یسازمان شهر یرتابع نظ یشهر ریتیمد یواحدها یرو سا یو شهردار یمسکن و شهرساز یلدر بخش مسکن از قب یردرگ
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قدام ا ینزم یدخر ینههز یهاشاره دارد که فرد با ارا یحقوق یا  یقیافراد حق یتتحت مالک یها ین: به زم یخصوص یعنیدر گونه دوم 

 .  قرار دارد یدسته بند یندر ا یباغ ها یرنظ یتمالک یدارا یو موروث یدهبه ارث رس یها ین. البته زم استنموده  ینزم یافتبه در

: شبکه های ارتباطی به دلیل اهمیت حیاتی آن در معابر یساز یرز یفیت، نقش و ک یاسشامل مق یشبکه دسترس یها یژگیو شناسایی

اقتصاد و فرهنگ جامعه می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه عمل کرده و وسیله ای برای رفاه زندگی نیز محسوب 

 78511معابر در سطح درجه دو فرعی محسوب شده که کمترین عرض، نقش و عملکرد را دارد و حدود  هشود. در محدوده مورد مطالع

با  ترتیب به  متر 3-92 و متر 0 – 3درصد از سطح محدوده را به خود اختصاص داده است. عمده معابر محدوده  4/93مترمربع با 

ابر مع یساز یرز یفیتاست. ک یمعابر قصردشت محله ا یس عملکردیاباشند. مق یعابر موجود مدرصد از کل مساحت م 2/89/  و 82

 (9814 یلگری)استخر و تسه باشد . یآسفالته م

 در محدوده  قصردشت: ییفضا یعو توز یعملکرد یاسشامل مق ییبنا یرز یساتتأس یتوضع بررسی

شبکه معابر در محدوده مناسب  یبرق رسان یفیتاز نعمت برق برخوردارند اما ک یندرصد از ساکن 966: در محدوده قصردشت   برق

از هم مج یراز انشعاب غ یرسم یراز منازل با وجود انشعاب مجاز برق بصورت غ یاست که در بعض ینباشد. اما نکته قابل ذکر ا نمی

 به توجه دارد.  یازدر نوع خود ن ینکه ا یندنما یاستفاده م

 محدوده شبکه گاز به طور یاز قسمت ها یمناسب برخوردار است اما در بعض یفیتیبکه گاز در محدوده قصردشت از ک: ش گاز شبکه

 شود.    ینم یدهکامل د

 قرار دارد. یرازمنابع آب ش یبند یم، تقس 2محدوده قصردشت  در منطقه   یرازآب شرب شهر ش یمنطقه بند یعاز نظر توز: شرب آب

محدوده از نعمت آب شرب که از انشعاب  مجاز آب  یندرصد از ساکن 966مشاور در محدوده قصردشت   یدانیم یبرداشتها براساس

 آب مشاهده نشده است. یآلودگ یچگونهبا کنتور است بر خوردار هستند و ه
 در محدوده قصردشت   یسطح یفاضالب و دفع آب ها یتوضع بررسی

باشد . محدوده  یمتر م36آب در محدوده   یستاییدهد . سطح ا یرا نشان م یرفاضالب محدوده قصردشت  موارد ز یتوضع بررسی

از شست و شو ، پخت و  یناش یشدن آب ها یامر موجب جار یناست که هم یسطح یآب ها یجمع آور یستمقصردشت فاقد س

 محدوده بدان اشاره ینکه ساکن یاز مشکالت یکیشود  و  یاطراف م یاباندر سطح معابر و خ یاز بارندگ یشدن آب ناش یپز و جار

 موضوع است . ینهم  یزداشته اند ن

 است .  یجذب یفاضالب موجود چاه ها یستماست و س یفاضالب  شهر یستمقصردشت فاقد س محدوده

 ها بر محدوده قصردشت  : یندهآال یرو تأث یطیمح یستز یها یژگیو بررسی

محدوده قصردشت سبب تردد  یژهو یتتوان بر شمرد : موقع یم یرهوا را به صورت ز یها ی: در محدوده قصردشت آلودگ هوا آلودگی

 شود . یهوا در محدوده م یآلودگ یشامر موجب افزا یندر محدوده شده است که هم یادو عبور و مرور ز یلاتومب

 هوا است .  یاز عوامل آلودگ یگرد یکی یزاتوبوس ن یانهپا وجود

 برخوردارند .   یدر محدوده از آب شهر یندر محدوده مشاهده نشده است و ساکن یآب شهر ی: آلودگ یآب شهر آلودگی

حدوده م یناست که ساکن ییمحدوده در سطح نسبتاً باال ینقش عبور یلدر محدوده قصردشت به دل یصوت ی:آلودگ یصوت آلودگی

 ه اند .کرد یاناز مشکالت موجود در محدوده ب یگرد یکیرا  یلاتومب یسرو صدا یزن

   و عملکرد قطعات یکاربر یو معرف شناسایی

قطعه  9494دهد که  یها نشان م یقطعات کاربر یتوضع یمتر مربع وسعت دارد ، بررس  466090محدوده مورد نظر )قصردشت(  

قطعه  92و  یربا ینقطعه به زم 25،  یتجار یقطعه به کاربر  12، یمسکون یقطعه به کاربر 9203محدوده موجود است که  یندر ا

 به باغات موجود در محدوده اختصاص دارد . 

 یشهر یمایو س یی، فضا یطیمح یفیتک یها ویژگی
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 ییبنا فیتیباشد اما ک یم یو مسکون یعمده محدوده قصردشت تجار یتفعال ینکهقطعات موجود با توجه به ا ییبنا یفیتک شناسایی

 یمایو س یطیمح یفیتدر محدوده باعث افت ک یبیو تخر یمرمت ینهدرصد اب 38است، وجود  ینامناسب یتقطعات موجود در وضع

محدده را در رده محالت  ینا یرازشهر ش یایینقاط جغراف یناز بهتر یکیمحدوده در  این یریقرارگ یرغماست و عل یدهگرد یشهر

 (9814 یلگریقرار داده است . )استخر و تسه یفیتبدون ک

ساختمان ها  یدر مصالح نما یادیوضع موجود بناها ، تنوع ز یاز نظر مصالح نما ، با توجه به بررس قطعات: یجنس و رنگ نما بررسی

باشد . در  یو فاقد نما م یمانبناها در وضع موجود عبارتند از : آجرنما ، سنگ ، س یشود که در مجموع عمده نما یم یدهمحدوده د

 یهباشد اما در بق یساختمان ها اکثراً آجرنما و مصالح روز م یوجود دارد، نماها یشترینوساز ب یهناب کهسمت شمال غرب محدوده 

 شده  یلتشک یمیقد ینماها یاو  یمانموجود از آجر ، خشت و گل ، س یبافت نماها یقسمت ها

سال  26باالتر از  یهدرصد از ابن 06قطعاتدر محدوده قصردشت عمر  یب، نما و ترک یفیت، ک قالب بافت براساس عمر یبترک ییشناسا   

واقع  باال دست محله یرا دارد اما اراض یکگذشته و بافت ارگان یریشکل گ یالگوها یدارند در محله باال محدوده قصردشت به طور کل

متداول در دوره  یفیو رد یکاماًل هندس بافت یبخش دارا یناند . البته ا یافته یتر یهندس یبدر جنوب محور صاحب االمر ترک

 محسوب نمود .   یانیتوان بافت م یو آن را م یستمتأخر ن
 باز و بسته و تراکم بافت  یفضاها یبترک نحوه

 یمساحت متعلق به کاربر یشترینباشد که ب یمتر مربع م 1/234583بسته یمحدوده مورد مطالعه قصردشت مساحت فضاها در

 رینیشتمحدوده ب یخال یمساحت از بافت پر را به خود اختصاص داده است. در فضا یشترینب یآموزش یپس از آن کاربر یمسکون

را به خود  یمساحت از بافت خال یشترینپس از آن باغات واقع در محدوده ب ارددرصد( تعلق د 3/05مساحت به معابر  موجود ) 

 اختصاص داده اند .   

  ییگذار بر ساختار فضا یرعناصر شاخص تأث شناسایی

 یگذاشته است به گونه ا ییبسزا یرمجموعه تأث یارتفاع یمای:وجود امامزاده و مسجد جامع در بافت بر س ( امامزاده و مسجد جامع الف

 یهلباشدو هسته او یاز گنبد امامزاده نم یشتراماکن قرار گرفته اند ب ینا یکه در شعاع دسترس ییاز ساختمان ها یچککه ارتفاع ه

 است .   یافتهشکل گرفته و سپس به اطراف گسترش  یکاربر اینمحله اطراف  یلتشک

داشته است و هنوز هم  یکه در محدوده موجود است سابقاً به عنوان مرکز محله عملکرد خدمات ی:حمام و بازاچه ا ( بازارچه و حمام ب

 وده .بوده و فعال ب یتجاذب جمع

اکن و ام یبه معابر اصل یاز نظر ساخت و ساز و دسترس ینساکن یبرا ییها یتوجود باغات در بافت موجب شده است محدود ( باغاتج

 شود . یجادشاخص ا

 قطعات، اندازه قطعات،نحوه استقرار و نظم قطعات  یریجهت گ یک،بافت براساس نحوه تفکی ودسته بند شناسایی

 یزموجود و ن یاست ، کشف الگوها یتحائز اهم یکارگان یقطعات در محدوده آنچه در مطالعه و شناخت بافت ها یری(شکل گ الف

 8یموجود بافت معمار ینو اصول و قوان یشناس یختبه ر یابیجهت دست ینباشد . بنابرا یآنها در مجاورت هم م یریقرارگ یچگونگ

 ر قرار گرفت . پهنه مختلف از محدوده بافت فرسوده قصردشت مدنظ

 ساخته شده در سه دوره ساخت و ساز مشاهده کرد :  یهتوان در ابن یقطعات را م یبدر شکل و ترک مطالعه
 کهن ساخت :  الگوهای

 باشند که  یشکل م  Lشکل و   Uشکل ،  Oچهار ، سه و دو طرف ساخت  یمرکز یاطح یالگو شامل فرم ها این

 باشد. یبه متر مربع م یکپالک ها نزد ینباشند . تناسب ابعاد ا یبافت محله م یهغالب و اول یها فرم

 یتحت عنوان دو طرف ساخت در محله متداول شد ، عمومًا در پالک ها یگرید یساخت : در اوائل دوره معاصر الگو یانم الگوهای

 ساختمان دارند ، در یمرکز یاطح بناها که در دو سمت مقابل یناست استقرار دارند . ا یشترکوچک که نسبت طول به عرض آنها ب
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ه بود غربی – یشرق یا یجنوب - یپالک ها عموماً شمال ینپراکنده در قابل مشاهده اند . امتداد ا رتمحدوده مورد مطالعه عموماً بصو

 در موازنه اند .  یباًآنها به لحاظ سطح اشغال تقر یانیو در دو بخش اع
 

 : ساخت یدجد الگوی

گردد و کامالً منطبق بر ضوابط و مقررات  یباشند د رمحدوده بطور پراکنده مشاهده م یطرف ساخت م یک یالگو که پالک ها این

معابر در نحوه  یکشکل ارگان یزالگو ن ینباشند . اما در هم یاز ساخت و ساز م یدیبوده و معرف دوره جد یساختمان معمول شهردار

بافت  همان یدر جا ساز یلاند به دل یدهالگو احداث گرد ینا یرکه تحت تأث یا یهشته و عمدتًا ابندا یرتأث یریو جهت گ یریقرار گ

 (9814 یلگریرا حفظ نموده اند . )استخر و تسه یکارگان
  یگی:واحد همسا الگوی

 نیشود ، اما ا یمعاصر استفاده م یشهرساز یها یمربوط به تئور یغرب یریتعب یگیاز واژه واحد همسا یشهرساز یاتاگرچه در ادب

ت از محال ییبخش ها یرازشهر ش یماست . به عنوان مثال در بافت قد یرانا یشهر ها یکارگان یدر بافت ها یقعم یشهر یمفهوم دارا

 یاشهر قرار داشت مثاًل خاندان قوام و  یخاندان ها یاررا در مورد آنها به کار برد ( ، در اخت یگیواحد همسا یرتعب ینتوان ا می) که 

 ریو خدمه آنان بود. اما در سا یکانبزرگ خاندان و اقوام و نزد یاربودند که در اخت یدربند و محله کوچک یدارا یکملک التجار و ... هر

تر بودند  تر و مرتبط یکگسترده تر در گذشته به هم نزد یبه لحاظ ارتباطات اجتماع یکوچه فرع یابن بست  یک اکنینس یزموارد ن

اساس تالش شده است تا  ینوجود دارد . برا یهستند تا حد یکبافت ارگان یاز شهر که دارا یهنوز در مناطق یواحد تا حد ین. ا

 . )استخر و یرندمداخله مورد استفاده قرار گ یها یاسمق یینگردد تا در تع یو بررس همختلف در محدوده مطالع یگیهمسا یواحدها

 (9814 یلگریتسه

 زا  یتهو یعناصر ، اماکن و فضاها شناسایی

 توان نام برد : یم یرزا در محدوده قصردشت موارد ز یتهو یعناصر و اماکن و فضاها از

 امامزاده شاهزاده محمد  -9

 قصردشت  یدانم -2

 مسجد جامع  -8

 حمام و بازارچه موجود در محدوده  -4

 عناصر و اجزاء و .... یفضا ، معمار ی، معمار یمعمار یشامل سبک شناس یمعمار مطالعات

دوم  .در ابتدا  یدوره پهلو یدوره معاصر و معمار یشوند : معمار یم یممحدوده مورد مطالعه به دو قسمت تقس یمعمار یها ویژگی

 :  یمکن یم یانب یکهر دوره را به تفک یمعمار یها یژگیو

 یذهبو م یاسیس ی،اقتصاد ی،معرف مشخصات فرهنگ توانند¬یدوم م یمتعلق به دوره پهلو یمسکون ی: بناها دوم یدوره پهلو معماری

 یددوم وجود مصالح جد یباشند.  در دوران پهلو یدمعاصر مف یخشناخت تحوالت تار یاز جامعه آن دوران بوده و برا یمیبخش عظ

احداث بناها در  ینهرا در زم یا یژهناشناخته بود، امکانات و یکه تا آن زمان ماده ا یمانکاربرد س یژهو به و یراندر ا یساختمان ساز

در  یمانس یدتول یازو با توجه به ن 9892وارد شد که در سال  یرانکشورها به ا یراز سا 9865از سال  یمانمعماران قرار داد. س یاراخت

 ان احداث شد.یردر ا یمانکارخانه س ینداخل کشور نخست

راستا  ینبود. در ا یرانیا یغرب به جامعه درون گرا یبندهانتقال فرهنگ فر یرانمدرن ا یمعمار ی:خاستگاه ها دوره معاصر یارمعم

 ییرانبا امکانات ا یغرب یدوره فرمول ها ین. در ایافتتحول  یآنها به اشکال هندس یکارگان یشد و بافت ها یبحصار شهرها، تخر

دوره، بهره  ینخواستگاه ا ینحال دوم ینکرد. در ع یعمل م یبه عنوان ابزار فرهنگ یمرحله معمار ینا رشد و د یساخته و اجرا م

 یبه عنوان کاال یدانست که معمار یزمان ینرا نخست یرانمدرن ا یمعمار یانهبتوان دوران م یداست. شا یدر معمار یاقتصاد یریگ
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 انعکاس فرهنگ، یابزار برا یکنه  یمعمار یینات،حذف تز یعنیمدرن  عماریبر اصول م یهشود. چرا که با تک یم یمعرف یاقتصاد

 یهرو یریبا نام بساز و بفروش تغ یاقتصاد یبه سبک یرانمدرن ا یدستاورد چنان نمودار شد که معمار ینشد و ا یاقتصاد ییبلکه کاال

 داد.  

 یمعاصر و الگو یعمدتاً براساس معمار ین ، محدوده غربمدر یمعمار یعمدتاً دارا یمحدوده : محدوده جنوب یمعمار یها ویژگی

 باشد .  یم یواقع در محله قصرالدشت مربوط به دوران پهلو یو عمده بناها یدهآن شکل گرفته و احداث گرد

 یاقتصاد - یاجتماع یها ویژگی

 محدوده مورد مطالعه  یتیجمع یها ویژگی

 یها یازمندیبرآورد ن یقتاست . در حق یشهر یزان، مورد توجه برنامه ر یمطالعات شهر یاصل یها یهاز پا یکیبه عنوان  جمعیت

ا ر یز، برنامه ر یبه خوب یتو تحوالت و ساختار جمع یردگ یآن صورت م یزانو م یتبا توجه به جمع یستگاهیهر ز یندهموجود و آ

 آمده است . یلمحدوده مورد مطالعه در ذ یتیجمع یها یژگیاساس و ینکند . بر ا یم یتده هداینآ یبرا یزیدر راه برنامه ر
 الف ( تعداد خانوار

باشد . براساس جمعیت برآورد  یم 2830نفر و تعداد خانوار  7862محدوده مورد مطالعه  یتانجام شده جمع یها یتوجه به بررس با

تعداد خانوار در محدوده مورد مطالعه  یتوضع یسنفر در هکتار می باشد. برر 864نفر و خالـص مسکونی  262شده،  تراکـم ناخالـص 

 هستند .  یدرصد دو خانوار 25و   یخانوارها تک خانوار زدرصد ا 04دهد که  ینشان م
  یو جنس یسن یب( ترک ب

منطقه می باشد . بررسی جمعیت در  ینساختار سنی جمعیت در محدوده مورد مطالعه گویای ساختار سنی جوان در ا بررسی

 یتدرصد از جمع  70/ 3سال تشکیل می دهند .  94درصد از جمعیت محدوده را افراد زیر  8/94گروههای سنی بزرگ نشان می دهد 

 یسجن یبدرصد بوده است. ترک 1/3اند، حجم جمعیت سالخورده این محدوده برابر با  هساله قرار داشت 04تا  95نیز در گروه سنی 

شود  یم یدهد 7/997اساس غلبه تعداد مردان به تعداد زنان با  یندهد،  که بر ا ینفر زن را نشان م 8855نفر مرد و  8141محدوده 

. 
 در محدوده مورد مطالعه ینساکن ینههز یت(وضع ج

رف تواند مع یخانوار به مراتب بهتر از در آمد م ینههز  یزاندارند م یا یژهو یتکردن درآمد خود حساس یانآنجا که افراد نسبت به ب از

شان  یدرصد زندگ 1/38از  یشاز محدوده ب یپرسشگر یجهخانوارها باشد . براساس نت یو امکانات ماد یسلسله مراتب سطح زندگ

 یمحدوده م یسطح درآمد یانگرریال دارند که خود ب 666/666/4از  یشب یا ینهدرصد هز 0/2و تنها  لریا 666/666/2کمتر از 

 یناکنهم س یکند . از طرف یم یشکل خود منتف ینتر ینهرا در به ینتوسط ساکن یو نوساز یکه امکان بهساز یباشد . به گونه ا

ملک  نیتوانند داشته باشند و لذا تنها زم ینم یمشارکت یدر حرکت و بازساز یقابل توجه یاالمکان مشارکت مال یمحدوده حت ینا

به  کیقلم در سبد مصرف؛ نزد یشترین. ب یدنما یفتعر یو بازساز ینوساز یند بستر مشارکت آنها را در طرح هاتوا یآنهاست که م

مصرف  قلم در سبد ینوکمتر یردگ یم تعلق) خوراک، پوشاک، مسکن(.  یشتیمع یازن ینتر یخانوارها به اصل یانهماه ینهاز هز یمین

 . یو سرگرم یحتفر ی،:خدمات بهداشت

 :  یجمطالعات وضع موجود  استنتاج نتا یلو تحل یهجزت

ات و باغ یریمحدوده و قرار گ یتمحدوده قصردشت با توجه به موقع یباال یکتراف یرغمعل ییو آب و هوا یمیعوامل اقل یرتأث امکان

 ییعاز عوامل طب یناش یها یتاست .امکانات ومحدو یینیپا یارهوا در سطح بس یمحدوده آلودگ ینتراکم درختان موجود در اطراف ا

ساخت و سازها  بصورت  یکهمحدوده قصردشت ساخت و ساز در محدوده را با مانع مواجه کرده است بطور روجود باغات د یو توپوگراف

 باشد . یبرخوردار نم یپراکنده، و  از نظم خاص
  عملکردی – یحاصل از مطالعات کالبد یجنتا تحلیل
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اجزاء  یبا بافت عموم یبنا ، همخوان یفیت، عمر بنا ، مصالح بنا ، استحکام بنا ، ک یاجزاء و قطعات معضل دار از  ابعاد ارتفاع شناسایی

 توان برشمرد : یم یرو ابعاد و  قطعات معضل دار در محدوده قصردشت را به صورت ز

 شده است .  بییاارز یبیبنا تخر یفیتواقع در بازاچه که از نظر ک یمیحمام قد -9

 است .  یدهگرد یلتبد یساختمان یعاتباز در قسمت غرب محدوده که به مکان تجمع زباله و ضا ینوجود قطعه زم -2

 آن یتو امکان تقو پیاده –شبکه آمد و شد سواره  یینارسا شناسائی

 است، تداخل سواره و ینامطلوب یتنشده و شبکه آمد و شد سواره در وضع یتدر محدوده سلسله مراتب در شبکه معابر رعا -9

 کرده است : یجاددر شبکه معابر محدوده ا یرشود که عومسائل ز یم یدهدر محدوده د یادهپ

وند ش یکه وارد محدوده م یکسان یراشده است، ز یکحجم تراف یشدر شبکه معابر موجب افزا یسلسله مراتب دسترس یترعا عدم

مناسب و خوانا نبودن شبکه رفت و آمد به خصوص   یورود یف،عدم تعر یعموم یها ینگکم بودن عرض معابر ، نبود پارک  یلبه دل

 باشند( . یمتر م 0 یردرصد از معابر محدوده ز 5/25از محدوده خارج شوند . )  یبه راحت ندتوان یدر محدوده اطراف امامزاده  نم

 ز معضالت موجود در محدوده قصر دشت است که : ا یکیکوچه ها و معابر طاق دار  -2

 شود . یمعابر محسوب م یم( تجاوز به حر الف

 ینکنند را فراهم آورده و ساکن یکه در محدوده تردد م یو خالفکار یافراد بزهکار یمناسب برا ی( موجبات بوجود آمدن مکانب

 . موضوع عنوان نموده اند  یناز مشکالت موجود در محدوده را ا یکی

 مشکل کرده است .  یعیرا در محدوده به هنگام وقوع خطرات و سوانح طب ی( امکان امداد رسان ج

 نموده است . یبصر یمعابر را از نظر جداره ها دچار آلودگ یظاهر یمای( س د

 موجود . یبودن ساباط ها یر( سرگه

  یشنهادیارائه طرح پ -4

  یچشم انداز طرح نوساز

 . یتکار و فعال یها یتبرتر به لحاظ ظرف یپهنه ا _

 .  یعتو طب یتهو یننماد یدمکان حفظ و باز تول _

 با شهر .  یدر تعامل عملکرد یهو جاذب سرما یمنطقه ا یاسعرصه ارائه خدمات مق _

 .  یمنطقه ا یاسدر مق یو اجتماع یفرهنگ ی،فراغت ی،گردشگر ی،مذهب یها یتبا ظرف یعرصه ا _

  یو فرع یاصل یسلسله مراتب دسترس یینتع
  یشنهادیشبکه معابر پ یمؤثر طراح نکات

 در درون محدوده محله  یعبور یکتراف یمتنظ -

 در محدوده  ینظم دسترس یجادها و ا یسلسله مراتب دسترس یمتنظ -

 در محل اتصال به محور قصرالدشت .  یرو تأخ یکاهش شلوغ -

 و در مرکز محدوده .  یاصل یها یدر اطراف کاربر یادهامن پ یدرهایامن و کر یمنطقه ا یجادا -

 .  یو در دست بهر ه بردار یاصل یها یبه کاربر ینمراجع یپارک مناسب بار یفضا یجادا -

 در جمع و پخش کننده ها .  یحرکت یکاهش مانور ها -

 محدوده  یو نوساز یبهساز یریتمد یشنهادیطرح پ
 محدوده  یو نوساز یمختلف در بهساز یمشارکت بخش ها یشنهادیطرح پ

 محله  یفاتر نوسازد

  ی( الزامات تحقق نوساز الف
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 است:  یمداخله در گرو دو اقدام مواز یطرحها و برنامهها پذیریتحقق

 در شهر؛  یخدمات رسان یو دست اندرکاران  در عرصه ینفعانتمام ذ بخشیینب هاییهمکار •

 . محله توسعه برنامه مراحل تمام در شهروندان مشارکت •

  یمشارکت ی( سطوح نوساز ب

 نمود:  یفتوان در دو سطح تعر یفرسوده را م یبافت ها یدر نوساز مشارکت

 یجادا و یبه عنوان مشوق نوساز یتحاکم یقشده از طر ینیب یشپ یابزارها یبه ساکنان، معرف ینوساز یضرورت ها یمتفه •

  یخته؛خودانگ ینوساز یها ینهزم

 و ارزش افزا.  یخدمات یپروژه ها یو اجرا ینزم یساکنان در آزادساز یجلب همکار •

  یمشارکت ینوساز یند( فراج

ست تمام د یانموجود در م یتوضع یلشدن و تحل یمسه گفتگو، ینددر ضمن فرآ یبخش ینب یهمکار یمشارکت به معن •

 مردم در کنار  یاندرکاران و مقامات محل

 آن  یمداخله تا انتها یندفرآ یبرنامه، از ابتدا ینفعذ ترینیحضور مردم به عنوان اصل •

 در برنامه توسعه محله  یتمسؤل یرشنسبت به طرح و پذ یتاحساس مالک یجادکردن مردم در منافع توسعه و ا یمسه •

 مشارکت یزانوابسته به م ی،توسعه شهر یاز طرح ها یفرسوده به عنوان بخش یبافت ها ینوساز یطرح ها یقتوف یزانم •

 باشد. یمردم در آن م

  

 محله  یدفاتر نوساز یجادضرورت ا

 از مشارکت مردم؛ یمداخله و برخوردار یبرنامهها یداریبه منظور پا یافتهبه صورت ساخت ینهاد یجادا •

خدماترسان در  ینمردم با مسؤل یازهایو اتصال ن ینبخشیب یهمکار یجادو مردم و ا یراناتصال طراحان، مد یبرا یکانون •

 عرصه محله؛

  یجیترو-یغیتبل یها یتاقدامات بستر ساز و فعال یلتسه •

 ساکنان آن   یتمحله با محور یجهت تحقق نوساز ینوساز یمحل یتهکم یلو تشک ینهادساز •

  ینوساز ینقش دفتر محل

 “ینوساز یگرانباز” یانحلقه ارتباط و اتصال م یجادو ا شناسایی

 مردم •

 یشهردار •

 دولت •

 گذاران یهسرما •

 یمحل ینهادها •

 محله  یشرح خدمات دفاتر نوساز
  ی( بسترساز الف

  یمردم نگار •

 یو اقتصاد یاجتماع یتی،جمع ی،کالبد یبانک اطالعات یلتشک •

 یتحقق نوساز یزانبه منظور برآورد م یمردم نگار یجنتا یلتحل •

 اقدامات دفتر یبرنامه زمان بند یهارا •
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 ضرورت تهیه طرح یینبسترسازی ورود به محله از طریق معرفی و تب •

 یکدفتر خدمات الکترون یمنطقه جهت راه انداز یبا شهردار یزنیرا •
  یجیو ترو یغی(اقدامات تبل ب

  زلزله تهدید از مردم سازیآگاه •

 یغاتیمختلف تبل یهاروش یریرسانی در محدوده با بکارگاطالع •

 نوسازی محله  اهداف و چشم اندازهای عمومی طرح یهارا •

  یبه نوساز ینساکن یبمحله جهت ترغ ینوساز یاستهایطرح و س یحتشر •

  ینبه ساکن یو اقتصاد یو اجتماع یحقوق یمشاوره ها یهارا •

 آنها به مشارکت با ساکنان  یقگذاران و تشو یهطرح به منظور دعوت سرما یتهایظرف یغتبل •
  یج( نهادساز 

 از آنها یکظرفیت هر یصمحلی، تشخ نفوذیو ذ ینفعهای ذشناسایی گروه •

 یها در تشکیل کمیته محلی نوسازهای مشارکت گروهبررسی زمینه •

 دگان هر بلوکنماین انتخاب •

 امکانات، خدمات  یافتبه منظور در یهای دولتی و عمومسنجی سازمانو ظرفیت ییشناسا •

 محلی کمیته جلسات در حضور منظور به( غیردولتی و دولتی هایسازمان) اعضا سایر شناسایی •

  یتهکم یبرنامه راهبر ینتدو •

 یتهجلسات کم یلتشک •

 آن در طرح و اجرا یجگزارش نتا یهو ارا یتهنقطه نظرات کم یگیریپ •
 طرح  ی( بازنگرد

 آن به سازمان  یو انعکاس بازخوردها ینطرح به ساکن یهارا •

 اجرای آنها  یبرا یساز ینهطرح و زم یو اقتصاد یبرنامه و مشخصات کالبد یمتنظ یقهای زودبازده از طرپروژه یقتدق •

 یبه سازمان نوساز ییاجرا یشنهاداتنظرات و پ یهارا یقاز طر یطرح نوساز یاجرا یندمشارکت در فرا •

 

  یو نوساز یبهساز یساختار سازمان یشنهادیطرح پ
 گام اول: تعامل با ساکنان 

 یعمحدوده تجم یاز پالک ها یکهر  یعرصه و بنا یزانم یمو تقو یکالبد یدانیم یانجام برداشت ها •

 و درآمد طرح ینههز یینپروژه( و تع یکمحله )به عنوان  یاقتصاد یلتحل •

 و مشکالت ساکنان یلتحقق مشارکت بر اساس مسا یبرا یازمورد ن یتیاقدامات حما یینتع •

 طرح و روش اجرا  یحبا ساکنان و تشر یجلسات عموم یبرگزار •

 و تعامل با ساکنان   یجلسات خصوص یبرگزار •
 گام دوم: مشارکت 

 همان بلوک یپالک ها ینبه مالک  یمختصات و مشخصات هر بلوک ساختمان یانب •

 ینبه مالک یمشاور هر بلوک ساختمان یرمد یمعرف •

 مشاور یرتوسط مد ینمالک یهجلب توافق اول •

 هر پالک که نشان دهنده مشخصات و سهم آن در بلوک نوساز است . یشناسنامه اقتصاد یهته •
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 مشارکت قرارداد انعقاد •

  
 گام سوم: مقدمات اجرا 

 : یطرح معمار تهیه

نظر  یرصدور پروانه ز یواحد محل 9منطقه  یو نظارت شهردار یدر اخذ مجوز ساخت و انجام مراحل الزم، با هماهنگ یعمنظور تسر به

با مالکان و کاهش  یبه منظور همکار یزطرح ن یهته ینهدهد. در زم یو اقدامات الزم را در محله انجام م یلتشک ینوساز یدفتر محل

 . یردگ یصورت م یآزاد شده توسط دفتر محل یک هابلو یمعمار طرح یهآنان، ته یها ینههز

 :تجمیع

دفتر  یاست که با همکار یجزء اقدامات ی،آن جهت مراحل بعد یعاسناد مفروز و تجم یهالزم جهت ته یو ثبت یاقدامات حقوق انجام

 . یپذیردو ساکنان انجام م یمحل

 اسکان موقت: 

 ینباشد. به هم یساکنان جهت مشارکت در طرح م یخواسته ها ینمحل سکونت در طول دوره ساخت و ساز، جزء مهمتر تامین

 که در صورت مشارکت در طرح و یرنددر نظر بگ یستیبا یتجار یعهود یزمسکن و ن یعهرا به عنوان ود یگذاران مبلغ یهمنظور سرما

 در طول دوره اجرا، به مالک پرداخت کنند . 
 گام چهارم: اجرا 

 یتواجد صالح یمانکارانمالک و توسط پ یریتموجود با مد یپالک ها یبتخر •

 گذار و مالکان یهمشارکت سرما یقاز طر یبلوک ساختمان یاجرا •

 تحقق مشارکت یها ینهزم یجادگذار و ا یهو جذب سرما ییدر شناسا ینقش دفتر محل •

 گذار یهمالکان و سرما یانعقد قرارداد مشارکت م •

 گذار یهبه سرما ینزم یلتحو •

  
  یپنجم: بهره بردار گام

 گذار  یهساخته شده به مالکان و سرما یواحدها تحویل

 نوساز  یواحدها یکیکار و صورتمجلس تفک یانپا اخذ

  یدجد یتصدور اسناد مالک •

 شده  ینیب یشپ یها یارانهو  تسهیالت

 بودجه کشور( 0جهت ساخت و ساز )طبق تبصره  یبانک یالتامکان استفاده از تسه •

 (یرازشهر ش یاسالم یدر پرداخت عوارض و مازاد تراکم )طبق مصوبات شورا یتمعاف •

 وبه اقساط یانکارمجوز ساخت پس از پا یها ینههز یماندهپرداخت باق •

 یدو اخذ انشعابات جد یربناییز یساتشبکه تاس یاجرا یها ینهپرداخت هز •
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