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 چكیده

 

شهرها در تاریخ شکل گیری و تداوم زندگی خود، مانند موجودات زنده در مسیر پیوستگی حیات بوده و 

با لحظه ای توقف، تبعا به استقبال مرگ خویش می شتابند. تجدید حیات شهرها نیز مانند موجودات 

ت که همواره فرسوده می شوند. گاهی روند فرسودگی زنده از طریق نوسازی سلول ها و بافت هایی اس

سریعتر از روند نوسازی حرکت می کند، که در این صورت انباشت فرسودگی، بحرانی شده و تسریع در 

نوسازی بافت های فرسوده را ضروری می سازد. از این رو ماندگاری و پایداری شهرها با نوسازی بافت 

ما به دلیل تنوع بافت های شهری در شهرهای بزرگ و گسترش های فرسوده آن امکان پذیر است. ا

مساحت آنها، عالیم و نشانه های فرسودگی بافت های شهری در شهرهای بزرگ زودتر و چشم گیرتر 

ظاهر می شود. در نتیجه نوسازی نیز باید متناسب با این موضوع گسترش یافته و شتاب مناسبی صورت 

ن زمینه اهمیت دارد میزان مشارکت ساکنین در امر بهسازی و نوسازی گیرد. از این رو آنچه که در ای

بافت های فرسوده می باشد. با توجه به اینکه شهر آمل در شمال کشور به عنوان یک کالنشهر منطقه ای 

و با عملکرد اقتصادی ایفای نقش می نماید و همواره با چالش بافت های فرسوده رو به رو بوده به عنوان 

هدف خود را ارزیابی  ،ورد مطالعه انتخاب گردیده است  لذا این پژوهش با علم به این موضوعمنطقه م

میزان تمایل ساکنان در امر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری قرار دارده است. ماهیت پژوهش 

 بعد از مورد نیاز تحلیلی بوده است. اطالعات -حاضر نیز از نوع کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی

و همچنین از  مستند گشته است. بنابراین داده ها را از میان نظریات و تحقیقات موجود، جمع آوری

جمع آوری شده  نفر از ساکنان بافت فرسوده 200طریق پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن در بین 

ی و خارجی در رابطه است. لذا تعدادی کتب، مقاالت و مطالعات علمی انجام شده توسط پژوهشگران ایران

نتایج پژوهش نشان داده است که در صورت  بافت فرسوده و روش مداخله در آن بررسی گشته است.

ایجاد اعتماد در بین ساکنین، اکثر آنها در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده همکاری خواهند نمود و 

 فرسوده دارای اهمیت است.نقش سازمان های نظام مهندسی در افزایش کیفیت ساخت و  نوسازی بافت 
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 بهسازی و نوسازی، آمل بافت فرسوده شهری، مشارکت ساکنان،   :کلیدی های واژه

 

 

 مقدمه -1
امروزه توسعه جامعه مدنی یک میل عمومی تلقی می شود. برخی از جوامع توانستند به این تجارب ارزشمند 

سیدن به آن می باشند. این اختالفات زمانی دست یابند و برخی از کشورها مانند ایران در حال تالش برای ر

ریشه در تاریخ فرهنگی جامعه و تکامل شهرسازی آن دارد. مدیران دولتی مسئول فراهم کردن حق استفاده 

بهینه از امکانات زندگی و فرصت های برابر جهت انجام فعالیت های مناسب هستند. امکان دسترسی و 

است تا جایی که سازمان ملل متحد، عقب ماندگی را به عنوان عدم استفاده از مزایای زندگی بسیار مهم 

(. Hakim & majedi,2014,67-76فرصت های برابر برای استفاده از فعالیت های انسانی معنی می کند)

از این رویکرد بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده به عنوان وظیفه عمومی نیاز به یک برنامه جامع، انعطاف 

قعی و همچنین ارزیابی نقاط قوت و ضعف، شناخت پهنه های رو به زوال در سطح شهرها و آگاهی پذیر و وا

درست از وضعیت زندگی) اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی( دارد. بدیهی است که این مشکل نیاز به در نظر 

ی نهادهای گرفتن تمام جنبه های مورفولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از طریق هماهنگی با تمام

های فرسوده از طریق ایجاد محوری  ملی و محلی در ارتباط با مسئله، برای دسترسی کامل به اطالعات بافت

 .(Farnahad Consulting Engineers,2003همگرا برای رسیدن به هدف مورد نظر دارد)

 کشورهایی هستند که با کشورهایی مانند اسپانیا، فرانسه، پاکستان، برزیل، اندونزی، السالوادور و ونزوئال

مشکل بافت فرسوده مواجهه می باشند. در هر کدام از این کشورها، ابتدا بافت شهری فرسوده ایجاد گشته و 

پس از آن راه مداخله مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص های بافت و تکنیک های کاربرد آنها به روز 

ل طراحی مورد مطالعه قرار گرفته است. معیارهای مداخله گشته و با استفاده از سیاست های مورد نظر و اصو

در بافت مسأله دار هر کشوری با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص همان کشور طراحی 

 .(Hakim & majedi,2014,67-76گشته است)

 بیان مسأله: -2 -1

اکثر کشورهای توسعه یافته ابعاد امروزه دخالت همه جانبه به منظور اصالح مناطق قدیمی و فرسوده در 

وسیع و تازه یافته است. هرچند بافت فرسوده شهری که در سایر کشورها مورد مداخله قرار گرفته از جهات 

مختلف با بافت فرسوده شهری کشور ما ممکن است متفاوت باشد و ساماندهی آنها نیز در هر کشور بر اساس 

رت می گیرد، اما چون در این میان از تجربیات مداخله کشورهای معیارها و الگوهای درونی همان کشور صو

دیگر در پهنه های فرسوده شهری اعم از اینکه دارای میراث ارزشمند تاریخی باشند یا نباشند نمی توان بی 

نیاز بود و از تجربیات آنها می توان در تدوین سیاست ها، برنامه ها و طراحی ساختار مدیریت نظام مداخله 

ه گرفت، بنابراین به منظور آگاهی از شیوه های مدیریتی اقدام در بافت های فرسوده، تجربه های چند بهر
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بررسی و تجزیه و تحلیل قرار کشور نظیر انگلیس، مراکش، تونس، نروژ، سوریه، امریکا و مصر مورد 

  (Dickson et al,2010گرفت)

تشکیل می دهند. این بافت ها از یک سو از طیف بافت های فرسوده بخش قابل توجهی از شهرهای کشور را 

گسترده مشکالت کالبدی، عملکردی، ترافیکی و زیست محیطی رنج می برند و از سویی دیگر مهم ترین 

پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت، تامین فضاهای خدماتی و بهبود محیط زیست 

بافت ها، شهرها را به توده ای میان تهی تبدیل می نماید که نیز محسوب می شوند. عدم توجه به این 

ناهنجاری های اجتماعی و کالبدی تخریب کننده ای را برای شهرها به دنبال دارد. شهر آمل نیز از این امر 

مستثنی نیست و درون خود بافت های فرسوده بسیاری دارد که توجه به برنامه ریزی برای نوسازی و 

تواند ضمن حل مسائل موجود در داخل آنها، بخش یاز نیازهای توسعه شهر را نیز برآورده بهسازی آنها می 

سازد. از سویی دیگر مدیریت شهری با استفاده بهینه از بافت فرسوده شهری در داخل شهر می تواند از رشد 

ساماندهی  حاشیه ای شهر که تامین زیرساخت های آن مستلزم هزینه زیاد است جلوگیری کند؛ بنابراین

 بافت های فرسوده شهری شهری آمل از ابعاد اقتصادی، توسعه شهری و انسانی واجد اهمیت بسیار است

 .(1391،وارثی و همکاران)
 

 پیشینه پژوهش: -3 -1

 

درژوهش خود با عنوان انتخاب روش مناسب برای ساماندهی مجدد بافت فرسوده  1(2014حکیم و ماجدی)

وده به بررسی مبانی نظری این مفهوم پرداخته است. همچنین در این ضمن تعریف روشن از بافت فرس

پژوهش چندین پروژه دخالت در بافت فرسوده مطالعه شده و تجربه های کشورهای مختلف مورد بررسی قرار 

 گرفته است.

تاثیر توسعه شهر تهران بر گسترش بافت  "( در پژوهش خود تحت عنوان 1393عندلیب و همکاران)

نتیجه می گیرند  "بریانک از منظر گسترش بافت فرسوده(-مشکالت و تنگناهای محله هفت چنارفرسوده) 

که انقالب اسالمی عامل مهمی در ایجاد و تغییر و تحول در محله هفت چنار بوده است. طی سال های اولیه 

ج رسید و این انقالب، توسعه مناطق حاشیه ای و گسترش ساخت و ساز غیررسمی پیرامون شهر تهران به او

موضوع محله را به سمت فرسودگی سوق داد. این موضوع منجر به اسکان سیل مهاجران تازه وارد حاشیه 

 شهری و روستایی در محالت فرسوده مرکزی کالن شهر تهران و از آن جمله هفت چنار شد.

کید بر راهبردهای ( در تحقیق خود با عنوان تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تا1392رستمی و نظری)

فرهنگی)نمونه موردی: شهر اسالم آباد غرب( نشان می دهند که الگوی پراکندگی فضایی -ساماندهی فیزیکی

بافت در قسمت مرکزی شهر از نظر جغرافیایی منطبق با قسمت های قدیمی و متراکم تر شهر است. 

                                                           
1
 -Hakim & Majedi(2014) 
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ریت موجود در بافت با فرسودگی همچنین رابطه بین ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عدم مدی

 بافت و کالبد آن از دیگر یافته های این تحقیق است.

کالبدی بافت فرسوده شهری با -( در پژوهش خود با عنوان تحلیل ساختار فضایی1393محمدی و همکاران)

و با  تحلیلی-رویکرد نوسازی و بهسازی)مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر دوگنبدان( و با رویکرد توصیفی

استفاده از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بافت 

 فرسوده شهری در شهر دوگنبدان پرداخته است.

( در مقاله ای با عنوان ساماندهی بافت فرسوده شهری)نمونه موردی: شهر شیراز( 1391وارثی و همکاران)

امکانات، خدمات شهری ئ تاسیسات زیربنایی سبب مهاجرت ساکنان بومی به نتیجه می گیرند که کمبود 

مناطق دیگر شده و باعث منفی شدن نرخ رشد جمعیت بافت، طی سال های اخیر شده است و تز طرف دیگر 

اقتصادی ساکنان بافت سبب شده تا روند بهسازی و نوسازی درون بافت کند شود -به خاطر وضعیت اجتماعی

 مل سبب فرسوده شدن و تخریب بیشتر بافت شده.که این عوا

 تعاریف و مفاهیم -4 -1

منظور از بافت منطقه ای مرتبط در داخل مناطق شهری یا در حومه شهر که در ارتباط با شکل شهر  بافت:

تشکیل می شود. این منطقه را می توان با ساختمان، راه، فضاها، تاسیسات و تجهیزات یا ترکیبی از آنها 

  .(Razavian et al ,2004رد)تعریف ک

از نقطه نظر فیزیکی، بافت شهری هم پیوندی بین فضاها و عناصر شهری است که می تواند  بافت شهری:

 هدفی خاص در فرم متراکم شده جایگزین گردد.

فرسوده به معنی عدم بهره وری یا کاهش بهره وری در یک بافت در مقایسه با  بافت فرسوده شهری:

بافت های شهری است. فرسودگی بافت و عناصر داخلی آن به دلیل عدم طرح های توسعه و  کارایی دیگر

عدم نظارت فنی در شکل گیری آن رخ می دهد. نتیجه زوال بافت در نهایت از دست رفتن آن در ذهن 

 .(Razavian et al ,2004شهروندان است)

شناخت بافت فرسوده هر دو معیار فیزیکی و با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در  

 غیر فیزیکی دخیل هستند. با این حال بافت فرسوده شهری بر اساس سه ویژگی زیر مشخص می گردند:
  مترمربع باشد؛ 200درصد قطعات آنها کمتر از  50ریزدانگی: بلوک هایی که مساحت بیش از 

  اقد سیستم سازه ای پایدار بوده و غیر استاندارد باشد؛درصد بناهای آن ف 50ناپایدار: بلوک هایی که بیش از 

  متر باشد. 6درصد عرض معابر آنها کمتر از  50نفوذناپذیری: بلوک هایی که بیش از 

بافت فرسوده بافتی از شهر است که در آن ارزش قابل قبول شهروندی کاهش یافته و نیازهای انسانی ساکنان 

 .(Andalib,2007:4آن برآورده نشده است)

 مشكالت در مناطق فرسوده شهری -4-1 -1

مطالعات مربوط به مناطق فرسوده شهری نشان می دهد که چنین مناطقی از مشکالت اجتماعی، اقتصادی، 

 زیست محیطی و ساختاری رنج می برند. 
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 مشکالت اجتماعی: این مناطق در حومه باقی می مانند، در نتیجه شاخص های زوال عمومی مانند نرخ باالی

بیکاری، سطح تحصیالت پایین، سیستم بهداشتی نامناسب و امکانات اجتماعی ناچیز در این مناطق وجود 

 دارد. 

مشکالت اقتصادی: مناطق فرسوده اغلب در انزوای اقتصادی می باشند. این بدان معنی است که فعالیت های 

، وجود ندارد. بنابراین این مناطق اقتصادی فقط در سطح محلی اهمیت دارد و هیچ رابطه ای با اقتصاد شهر

به شدت به سرمایه گذاری خارجی وابسته هستند. از سوی دیگر جذب سرمایه گذاری نیز مشکل است زیرا 

مناطق فرسوده به اندازه کافی برای سرمایه گذران جذاب نیستند، بنابراین کمبود سرمایه گذاری در این 

شغلی برای ساکنان شده و چرخه زوال و فرسودگی ادامه  مناطق منجر به کاهش نیروی کار و فرصت های

 دارد. 

مشکالت زیست محیطی: بافت های فرسوده اغلب در مناطق شلوغ قرار دارند در نتیجه یکی از مشکالت آنها 

عدم وجود فضای سبز کافی می باشد. همچنین این مناطق از سر و صدا و همچنین آلودگی آب و خاک رنج 

دیگر به نظر می رسد صنایع موجود در این مناطق سبب آلودگی بیشتر نسبت به مناطق  می برند. از سویی

 دیگر می شود.

مشکالت فیزیکی: مناطق فرسوده اغلب دارای مشکالت مربوط به کیفیت محیط فیزیکی می باشند که 

ا برای شرایط مسکن و سالمت جسم را به خطر می اندازد. در برخی موارد، ساختار فیزیکی ساختمان ه

 & Shahooeiاستفاده مناسب نیست و این منجر به ایجاد بسیاری از فضاهای رها شده می گردد)

Farooghi,2008,1). 
 

 دالیل زوال و روند ایجاد بافت فرسوده -4-2 -1

عوامل اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، زیست محیطی، قانونی و پژشکی و همچنین مدیریت شهری در ایجاد 

مناسب بودن محیط زندگی و همچنین به عنوان عواملی هستند که در نا ارند. این عواملبافت فرسوده نقش د

، عوامل فرسودگی در مناطق شهری را می توان به دو عامل 1 شکلشرایط مخرب تأثیر دارند. با توجه به 

 خارجی و داخلی تقسیم کرد.
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 : عوامل خارجی و داخلی فرسودگی بافت شهری1شکل 

یعی خود همانند پیکره زنده، قدرت خود ترمیمی دارد، اما باز هم همانند یک پیکره زنده، شهر در روال طب

گاه شرایطی بر آن حادث می شود که این قدرت را برای ترمیم از دست می دهد. لذا روند اضجمالل و 

 (1387)عباس زادگان و روستا، فرسودگی طی شده و بافت، دچار فرسودگی می شود

 

 
 شهری و چرخه انحطاط: زوال 2شکل 

 

باقت های فرسوده شهری در حالی از چرخه ی رشد و توسعه شهر بازمانده اند که توانمندی های نهفته و 

ظرفیت های الزم را جهت ایفای نقش تعیین کننده در فرآیند توسعه شهر را دارا می باشند. از این رو مداخله 

باشد تا در برابر توسعه نیافتگی و صلی نوسازی شهرها مناسب و بهنگام در بافت فرسوده باید از اهداف ا

فرسودگی ایستادگی کند. در این صورت تحقق اهداف نوسازی به عنوان اثر نهایی توسعه نوسازی بافت 
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در این سمت جهت گیری و معنی دار شوند. بدین منظور اتخاذ فرسوده نیازمند ان است تا کلیه تالش ها 

سازی بافت فرسوده شهری کلیدی ترین موضوعات مدیریت نوسازی به شمار فرآیندی علمی و عملی در نو

 می آید.

 
 : چرخه فرسوده شدن بافت شهری3شکل 

 Andalib,2006:23منبع: 

 

آنچه به عنوان موضوع اصلی که در مواجهه با این گونه بافت ها وجود دارد توجه به احیای آنها با اصل قرار 

است که ارتباط تنگاتگ روانی با فضا داشته و یا می توانند برقرار سازند. در  دادن نیازهای ساکنین و افرادی

عین حال زندگی در بافت های قدیمی و یا فرسوده به همان میزان که نیازمند هم احساس بودن با خاطره 

مختلف و دامنه برخورد با این موضوع با رویکردهای هاست، نیازمند اعتقاد به بروز تغییراتی نو در آنهاست. 

بعضا متفاوت همراه است. از برخورد بسیار متعصبانه که معتقد به عدم تغییر کالبدی و حفاظت صرف تک 

بناها می باشد آغاز شده و تا مرحله تخریب و دوباره سازی پیش می رود. اما بایستی اشاره گردد برای 

ینه احیای بافت های فرسوده دستیابی به راهکارها و راهبردهای مطلوب و طرح های قابل تحقق در زم

 قیق نیازها و کمبودها می باشیم.نیازمند بررسی و شناخت د

با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شد که عوامل فرسودگی را می توان در هفت عامل در این راستا 

 اصلی به شرح زیر طبقه بندی کرد:
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 : عوامل فرسودگی بافت شهری1جدول 

 ها گویه عوامل موثر ردیف

عدم توانایی ساکنین برای بهسازی، بازسازی و نوسازی محل سکونت، از رونق افتادن اقتصاد  عوامل اقتصادی 1

محلی، ناهمخوانی مشاغل و کاربری ها با زندگی معاصر، تنزل بهای زمین ملک و اجاره، هجوم 

سرمایه اقشار فرودست به مناطق حاشیه شهر برای سکونت، پایین بودن میزان تمایل به 

 گذاری در بافت فرسوده شهری

خارج شدن ساکنان قدیمی مرفه از بافت، باال بودن تراکم خانوار در واحد مسکونی، نامتناسب  عوامل اجتماعی 2

بودن ساختار جمعیتی مهاجران، افزایش ساکنین و شاغلین کم سواد و بی سواد، از دست 

کوچک قومی و شغلی، جابه جابی  رفتن ارزش های همسایگی و شهروندی، تشکیل گتوهای

 جمعیت و ضریب ماندگاری پایین

زوال تدریجی ساختمان ها به دلیل عوامل طبیعی موثر در فرسایش، غیرقابل استفاده بودن  عوامل کالبدی 3

ساختمان ها به دلیل طوالنی بودن زمان ساخت، مستحکم نبودن ساختمان ها به دلیل 

مناسب، همجواری ساختمان ها با زمین های بدون استفاده و استفاده از مصالح نامرغوب و نا

 ساختمان های مخروبه، بالاستفاده ماندن و متروک شدن پاره ای از ساختمان ها.

مقررات و قوانین مربوط به اخذ عوارض و مالیات از ساختمان ها و یا مشاغل در بعضی از بافت  قوانین و مقررات 4

ربوط به مسائل ناشی از توارث و مالکیت مشترک در مناطق های شهری، قوانین و مقررات م

قدیمی، قوانین و مقررات مربوط به زمین و امالک وقفی، مشکالت اداری و حقوقی مربوط به 

 میراث فرهنگی و نحوه حمایت و نگهداری آنها.

منابع مدیریت سازمان ها ناسازگاری منابع انسانی و مالی و تجهیزاتی، ناکافی بودن امکانات و  عوامل مدیریتی 5

و نهادهای اجرایی، عدم وجود نهادهای دائمی واحد با اقتدار الزم جهت ساماندهی، تقلیل 

ساماندهی به تخریب و بازسازی و نوسازی کالبدی بافت فرسوده، ناکافی بودن ذخیره دانش 

 فنی در زمینه ساماندهی بافت فرسوده ، ناکافی بودن تعلقات شهری.

کاهش تعلق خاطر شهروندان به محیط شهری و فقدان روحیه شهروندی، عدم باور مردم به  هنگیعوامل فر 6

نهادهای اجتماعی و نقش آن در مدیریت شهری، عدم امکان نقد عملکرد دستگاه های مسئول 

 در امور شهر توسط مردم.

عوامل ذهنی و  7

 روانی

گی، وابستگی شدید عاطفی افراد عدم اعتقاد به اصالح و بهبود شرایط و کیفیت محیط زند

نسبت به محل زندگی خود و عدم پذیرش با هرگونه تغییر به ویژه در مناطق تاریخی و قدیمی 

شهر، وابستگی شدید والدین به ویژه سالمندان به فرزندان و عالقه به همجواری و سکونت 

 ل باور به عدالت اجتماعی و زوال تعلق به محیط و بروز تعارض با آن.مشترک آنها، نزو
 (1390منبع: رفیعی)

 

 مواد و روش ها: -2

تحلیلی است. اطالعات جمع آوری  -ماهیت پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی

د انجام شده توسط سایر شده مستند گشته است. بنابراین داده ها را از میان نظریات و تحقیقات موجو

محققین جمع آوری شده است. لذا تعدادی کتب، مقاالت و مطالعات علمی انجام شده توسط پژوهشگران 

 ایرانی و خارجی در رابطه بافت فرسوده و روش مداخله در آن بررسی گشته است.
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 منطقه مورد مطالعه و یافته های پژوهش: -3

 با هراز رود دوسوی در و مازندراندر جلگه  (1390رشماری سال بر اساس س) نفر جمعیت 271269آمل با 

دقیقه عرض شمالی و در  25درجه و  36دقیقه طول شرقی و  21درجه و  52متر از سطح دریا در  76 ارتفاع

کیلومتری شمال  6کیلومتری جنوب دریای مازندران و  18، مرکز استان، ساری کیلومتری غرب 70فاصله 

کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد. آمل از مهم ترین مراکز جمعیتی، فرهنگی،  180و  البرز دامنه کوه

  .آید صنعتی و تاریخی ایران به شمار میگردشگری، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نقشه بافت فرسوده شهری آمل1 نقشه
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 بلوک های تجمیع شده در بافت فرسوده شهری آمل  :3نقشه شماره 

 

به طور کلی پیش نیاز اساسی مداخله در بافت های مسکونی با هدف نوسازی و بهسازی، توجه بیشتر به 

ی، فرهنگی و اقتصادی آن جامعه را طلب می نماید. یافته ها و تجربه های مختلف جهانی بسترهای اجتماع

نیز گفته مذکور را تایید می کند؛ به عنوان مثال رویکرد تخریب کامل و بازسازی بدون توجه به ویژگی های 

اجتماعی می اقتصادی و فرهنگی ساکنان برای مواجهه با پدیده حاشیه نشینی که نوعی مداخله در بافت 

باشد در کشورهایی مانند هند و تعدادی از کشورهای افریقایی، امروزه در کتابخانه ها خاک می خورد و 

خواستگارانی ندارد. البته در کشور ما نیز در ارتباط با نوسازی بافت های فرسوده، تجربه ناموفق مذکور در 

افت های فرسوده، منحصرا به ارائه طرح های ذهن تاریخ ثبت شده است. تا پیش از این طرح های نوسازی ب

معماری زیبا و وارداتی بدون توجه به مسائل مختلف فرهنگی و اقتصادی بافت ها از قبیل: هویت اجتماعی 
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محالت، فرهنگ زندگی شهرنشینی، توان اقتصادی خانوارها و توجیه اقتصادی طرح های پیشنهادی، می شد 

جز اتالف زمان و هزینه و همچنین گسترش موج بی اعتمادی در  و به همین دلیل تجربه های فوق به

 ساکنان نسبت به برنامه های نوسازی، دستاورد قابل ذکری را به همراه نداشته است.

البته موارد فوق، توجه به توان اقتصادی و اجتماعی خانوارها برای تحقق اهداف نوسازی از منظر مسأله 

ی باشد. به طور کلی تخریب و نوسازی هزینه های متعددی را در ارتباط مشارکت، نیز قابل بحث و بررسی م

با تملک، اسکان موقت، ساخت و ساز دوباره به همراع دارد، لذا جذب مشارکت ساکنان به لحاظ اقتصادی و 

 اجتماعی، در بهسازی بافت، هدف بسیلر مفید فایده خواهد بود.
 

 میدانی:بررسی تمایل به مشارکت با تكیه بر پیمایش 

 بافت نوسازی و بهسازی طرح در مشارکت با ارتباط در آنان نگرش و ساکنان کلی دیدگاه به بخش این در   

 اعالم ساکن خانوارهای از درصد 50.5 حدود ، مطالعه صورت گرفته اساس بر .پرداخته شد مطالعه مورد

 البته .باشند می خود ماعیاجت محیط نوسازی در مشارکت به حاضر شرطی و قید هیچ بدون اند کرده

 و گیرندگان تصمیم طرف از تسهیالت و وام پرداخت را خود مشارکت شرط نیز خانوارها از درصد 19حدود

 و بهسازی امر مشارکت در به حاضر که اند کرده اظهار خانوارها از درصد 24.3مجریان اعالم کرده اند. 

 .نیستند نوسازی
 ازی و نوسازی بافت: تمایل ساکنان در امر بهس2جدول 

 درصد فراوانی شرح

 50.5 101 پاسخ مثبت

 24 48 پاسخ منفی

 6.5 12 اظهار نشده

 19 38 پاسخ مثبت در صورت پرداخت وام

 100 200 جمع کل
 منبع: نگارندگان

 

 ارتقاء جهت در مشارکت به حاضر خانوارها از درصد 70 حدود نخست، گام در چند هر است ذکر شایان

 شد، داده قرار آنان روی پیش مشارکت مختلف های روش که هنگامی لیکن بوده اند، خود کونتس کیفیت

 به .رسد می نظر به منطقی مذکور واکنش البته که کرد پیدا کاهش گیری چشم نحو به مثبت های پاسخ

 تحقیق و سیبرر به مبادرت اقدامی، گونه هر از پیش مختلف، های گیری تصمیم با ارتباط در افراد کلی طور

 مختلف ابعاد خصوص در نااطمینانی و ابهام گونه هر و نمایند می گیری تصمیم مورد موضوع خصوص در

 فرصت افراد که هایی زمان در همچنین .دارد همراه به را اشخاص منفی گاه و آمیز احتیاط واکنش موضوع،

 ای پرسشنامه رسد بررسی می نظر به .بود خواهد شدیدتر آنان العمل عکس باشند، نداشته را بررسی مجال و

 فرصت افراد که است شرایطی از یکی بازسازی و بهسازی امر در ساکنان مشارکت میزان سنجش برای

 خانوارها مثبت های پاسخ بخش این در لذا .ندارند مناسب گویی پاسخ احیاناً و تحلیل و تجزیه برای چندانی
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 مالک لیوان پر نیمه بهتر عبارت به .باشد می گیری متصمی مبنای مشارکت مختلف های روش خصوص در

 .بود خواهد مطالعه مورد بافت بهسازی و نوسازی زمینه در ساکنان مشارکت انداز چشم ارزیابی
 

 مشارکت سهم آورده بعنوان خود زمین عرضه به ساکنان تمایل میزان بررسی

 به زمین واگذاری با فرسوده، بافت محدوده خانوارهای از درصد 22 حدود مطالعه انجام شده، اساس بر    

 دیدگاه خانوارها درصد 51 از بیش همچنین .اند نموده موافقت نوسازی، در مشارکت الشرکه سهم عنوان

 اظهار از که خانوارهایی سهم است ذکر شایان .اند کرده مخالفت آن با و اند داشته روش این به نسبت منفی

 نظر به .باشد می توجهی قابل رقم که بوده درصد 26 معادل اند کرده داریخود زمین واگذاری مورد در نظر

 های پاسخ محلی، معتمدان همچنین و ذینفع خانوارهای با کارشناسی جلسات برگزاری صورت در رسد می

 .گرفت خواهد خود به منطقی بسیار شکل افراد
 

 مشارکت الشرکه سهم عنوان هب زمین واگذاری زمینه در ساکنان مشارکت میزان : 3 شماره جدول

 

 درصد فراوانی)تعداد خانوارها( شرح

 22 44 پاسخ مثبت

 51.5 103 پاسخ منفی

 26.5 53 اظهار نشده

 100 200 جمع کل
 منبع: نگارندگان 

 

 آن از خروج یا نوسازی از پس محدوده در اقامت به نسبت ساکنان تمایل میزان بررسی

 طرح از استفاده با آن، از خروج یا نوسازی از پس محدوده در اقامت به ساکنان تمایل میزان بررسی   

 :کرد اشاره زیر سواالت به توان می مثال عنوان به .است انجام گرفته پرسشنامه در مختلف سواالت

 دیگر محالت در نوساز ساختمان دریافت و ملک واگذاری -الف

 یگرد محالت در معوض زمین دریافت و ملک توافقی فروش- ب

 شرطی پیش گونه هیچ بدون بها کل دریافت و ملک توافقی فروش- ج

 

 دیگر محالت در نوساز ساختمان دریافت و ملك واگذاری - الف

 زمینه در مطالعه، مورد محدوده خانوارهای درصد 36 حدود معادل مطالعات اجام گرفته، اساس بر   

 این با که خانوارهایی سهم .اند نموده تمایل ابزار محالت دیگر در نوساز ساختمان دریافت و ملک واگذاری

 مثبت نظر اظهار از نیز خانوارها درصد21.5معادل  البته .باشد می درصد 42.5 معادل اند بوده مخالف روش

 می نظر به مذکور های درصد به توجه با .اند کرده خودداری شده اشاره مشارکت روش خصوص در منفی یا

 به توجه با است ذکر شایان .باشد می مثبت حدودی تا بخش این در ساکنان مشارکت انداز چشم رسد
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 انداز چشم لذا باشد می باالتر بهتر، سکونت کیفیت با محالت به ساکنان مهاجرت به تمایل بافت فرسودگی

 .باشد می روشن مشارکت از روش این موفقیت

 
 نوساز ساختمان دریافت و ملک واگذاری زمینه در ساکنان مشارکت میزان : 4 شماره جدول

 

 درصد فراوانی)تعداد خانوارها( شرح

 36 72 پاسخ مثبت

 42 85 پاسخ منفی

 21 43 اظهار نشده

 100 200 جمع کل
 منبع: نگارندگان

 

 معوض زمین دریافت و ملك توافقی فروش -ب

 سهم و اند دهبو موافق مذکور روش با خانوارها درصد 8.5 معادل میدانی های برداشت اساس بر   

 برگزاری صورت در حتی رسد می نظر به .باشد می درصد 80 از بیش اند داشته منفی دیدگاه که خانوارهایی

 ملک، توافقی فروش قبال در معوض زمین دریافت پیشنهاد موفقیت انداز چشم ساکنان، با روشنگری جلسات

 می ساخت های هزینه بودن باالتر و وارهاخان اقتصادی توان امر این اصلی دلیل .بود نخواهد مثبت چندان

 .گردد مالحظه ،5 شماره جدول .باشد

 
 زمین دریافت و ملک توافقی فروش زمینه در ساکنان مشارکت میزان : 5 شماره جدول

 

 درصد فراوانی)تعداد خانوارها( شرح

 8.5 17 پاسخ مثبت

 80.5 161 پاسخ منفی

 11 22 اظهار نشده

 100 200 جمع کل
 ع: نگارندگانمنب

 

 شرط پیش بدون بها کل دریافت و ملك توافقی فروش -ج

 

 برابر در مطالعه مورد محدوده در ساکن خانوارهای از درصد 70 از بیش میدانی، های برداشت اساس بر

 14.5 تنها و اند داشته مخالف دیدگاه شرطی، گونه هیچ بدون بها کل دریافت و ملک توافقی فروش پیشنهاد

 .باشند می آن ارزش دریافت و خود ملک توافقی فروش به حاضر نوارهاخا درصد
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 بها کل دریافت و ملک توافقی فروش زمینه در ساکنان مشارکت میزان : 6 شماره جدول

 

 درصد فراوانی)تعداد خانوارها( شرح

 14.5 29 پاسخ مثبت

 75 150 پاسخ منفی

 10.5 21 اظهار نشده

 100 200 جمع کل

 ارندگاننگمنبع: 

 

 محدوده بهسازی و نوسازی نتایج از ساکنان انتظارت بررسی

 قالب در که باشد می اجتماعی محیط سکونت کیفیت ارتقاء نوسازی، و بهسازی طرح از هدف کلی طور به   

 و مسکونی منازل امنیت ضریب افزایش ای، محله خدمات به دسترسی ها، دسترسی و معابر وضعیت بهبود

 مورد محدوده ساکن خانوارهای اول اولویت ،مطالعه صورت گرفته  اساس بر .کند می پیدا ورتبل آن نظایر

 بهبود و ای محله خدمات به دسترسی بهبود شاخص به نوسازی، نتایج از انتظارات خصوص در مطالعه

 صددر 32 و درصد 39 معادل ترتیب به شده اشاره موارد سهم .دارد اختصاص ها دسترسی و معابر وضعیت

 .دارد اختصاص مسکونی منازل امنیت ضریب افزایش به بعدی اولویت .باشد می
 

 محدوده بهسازی و نوسازی نتایج از ساکنان انتظارات : 7 شماره جدول

 درصد فراوانی انتظارات از نوسازی

 32 64 بهبود وضعیت معابر و دسترسی ها

 15 20 افزایش ضریب امنیت منازل مسکونی

 39 77 ات محلیدسترسی به خدم

 6 11 همه موارد

 9 18 اظهار نشده

 100 200 جمع کل

 منبع: نگارندگان

 

 مطالعات محدوده در ساختمان و زمین اقتصاد بررسی

 مثال عنوان به .دارد ای ویژه جایگاه اقتصادی مباحث در مختلف ابعاد از مسکن و زمین قیمت تحلیل   

 از بسیاری محرک که را ساز و ساخت رونق یا رکود خاص، ای محدوده در مسکن و زمین قیمت بررسی

 مسکونی واحدهای بودن نوساز یا فرسودگی این بر عالوه .دهد می نشان ، باشد می اقتصادی های فعالیت

 عرصه قیمت که مناطقی در باشد، می مسکن و زمین قیمت های تحلیل از استنتاج قابل نتایج دیگر از یکی

 مورد بافت زیاد قدمت و فرسودگی از حاکی باشد، باالتر آن از یا نداشته اعیان قیمت با چندانی اختالف
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 میدانی های برداشت از استفاده با مطالعه مورد محدوده در مسکن و زمین اقتصاد بررسی .باشد می مطالعه

 :اساس این بر .است گرفته صورت ملکی معامالت های بنگاه از

 چه هر .است متغیر تومان هزار 350 تا تومان هزار 250 از مطالعه مورد تباف داخل در زمین مترمربع هر قیمت -

 افزایش می زمین قیمت شویم، می نزدیکتر بازار و مرکز سمت به محدوده بیرونی های بخش از

 .یابد

 بر های بافت .است متغیر تومان هزار 400 تا تومان هزار 200 از کلنگی عرصه مترمربع هر قیمت  -

 نسبت باالتری قیمت از محدوده غربی جنوب و مرکز در قرارگرفته های بافت مچنینه و معابر اصلی

 .هستند برخوردار ها سایر بخش به

های  آپارتمان .است متغیر تومان هزار 700 تا تومان هزار 500 از نوساز آپارتمان مترمربع هر قیمت -

مطالعه  مورد بافت های شبخ سایر به نسبت باالتری قیمت از محدوده مرکزی های بخش در نوساز

 .باشند می برخوردار

بافت  مختلف های بخش در تومان میلیون 5 تا تومان میلیون 2 از تجاری کاربری مترمربع هر قیمت -

قیمت  شویم می نزدیکتر بازار اطراف های محدوده و شهر مرکز به چه هر .است متغیر مطالعه مورد

 .کند می پیدا افزایش تجاری های کاربری

 مختلف های بخش در تومان هزار 350 تا تومان هزار 320 از مسکن مترمربع هر ساخت نههزی -

 .باشد می متغیر مطالعه محدوده مورد

 تعیین محدود ههای هدف که بیشترین احتمال مشارکت ساکنان را دارند.

 لحاظ هب بافت زیاد نسبتاً همگنی همچنین و پیشنهادی های بلوک همجواری و نزدیکی به توجه با   

 های بررسی البته .ندارد وجود مشارکت لحاظ به مطالعه مورد بافت بندی حوزه امکان اجتماعی، و اقتصادی

 اطالعات از استفاده با مشارکت بندی پهنه نقشه ارائه امکان و کند می تأیید را فوق دیدگاه نیز میدانی

 مختاط کاربری دارای که واحدهایی نمالکا مشارکت احتمال است، ذکر شایان .ندارد وجود ای پرسشنامه

 سایر به نسبت باشند، می بهتری اقتصادی وضعیت دارای که ساکنانی همچنین و هستند تجاری -مسکونی

 پذیر امکان پیشنهادی های بلوک در مهم این تفکیک شد، اشاره که همانگونه لیکن .است بیشتر ساکنان

 .باشد نمی

 

 نتیجه گیری: -4

ر اثر یک یا دو عامل شروع می شود و به تدریج عوامل دیگر به آن افزوده شده و چرخه فرسودگی معموال ب    

فرسودگی به طور کامل فعال می شود. همین عوامل نیز عموما به شناسه های این قبیل بافت ها تبدیل می 

ری از بروز شوند. از این رو شناخت عوامل موثر در فرسودگی و انجام اقدامات الزم از یک طرف موجب جلوگی

فرسودگی و از سویی دیگر ساماندهی و معاصر سازی گامل بافت فرسوده شهری و توقف چرخه فرسودگی می 

شود. با توجه مباحث فوق مشاهده می شود اگرچه عوامل فرسودگی متعدد است اما معموال با یک یا چند 
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صورت عدم جلوگیری یا اصالح به  عامل زیر به طور هم زمان می توانند نقطه شروع فرسودگی باشند ولی در

با توجه به اینکه شهر  تدریج سایر عوامل نیز بر آن افزوده شده و تا مرحله فرسودگی کامل پیش می رود.

آمل در شمال کشور به عنوان یک کالنشهر منطقه ای و با عملکرد اقتصادی ایفای نقش می نماید و همواره با 

به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردیده است  لذا این پژوهش با  چالش بافت های فرسوده رو به رو بوده

علم به این موضوع هدف، خود را ارزیابی میزان تمایل ساکنان در امر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری 

تحلیلی بوده است.  -قرار دارده است. ماهیت پژوهش حاضر نیز از نوع کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی

اطالعات مورد نیاز بعد از جمع آوری، مستند گشته است. بنابراین داده ها را از میان نظریات و تحقیقات 

نفر از ساکنان بافت فرسوده  200موجود و همچنین از طریق پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن در بین 

ط پژوهشگران ایرانی و جمع آوری شده است. لذا تعدادی کتب، مقاالت و مطالعات علمی انجام شده توس

 خارجی در رابطه بافت فرسوده و روش مداخله در آن بررسی گشته است. نتایج پژوهش نشان داده است که 

در صورت ایجاد اعتماد در بین ساکنین، اکثر آنها در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده همکاری خواهند نمود 

 خت و نوسازی بافت فرسوده دارای اهمیت است.و نقش سازمان های نظام مهندسی در افزایش کیفیت سا

 

 بعامن -5

 
(، بررسی نظام مداخله بهینه برای بهسازی و نوسازی پهنه های فرسوده شهر تهران، مرکز مطالعات 1390رفیعی، امیررضا) -1

 .1390و برنامه ریزی شهر تهران، مدیریت امور معماری و شهرسازی، دانش شهر، 

(، تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تاکید بر راهبردهای ساماندهی 1392رستمی، شاه بخشی؛ نظری، نرگس) -2

 .36-20 -92فرهنگی)نمونه موردی: اسالم آباد غرب(، فصلنامه برنامه ریزی فضایی، سال سوم، شماره اول، بهار -فیزیکی

بافت فرسوده)مشکالت  (؛ تاثیر توسعه شهر تهران بر گسترش1393عندلیب، علیرضا؛ مسعود، محمد؛ یوسفی آذر، سوگند) -3

پژوهشی مرکز پژوهشی هنر و –بریانک از منظر گسترش بافت فرسوده(، فصلنامه علمی  -و تنگناهای محله هفت چنار

 .14-3، 1393، سال یازدهم، پاییز 30شماره  -معماری و شهرسازی نظر

بهسازی و نوسازی بافت های (، ارتقای کیفیت فضاهای شهری در فرآیند 1387عباس زادگان، مصطفی؛ روستا، مریم) -4

 فرسوده: محله صابونپزخانه تهران، مشهد: اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری.

کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد -(؛ تحلیل ساختار فضایی1393محمدی، جمال؛ شفقی، سیروس؛ نوری، محمد) -5

بدان(، فصلنامه برنامه ریزی فضایی، سال چهارم، شماره دوم، نوسازی و بهسازی)مطالعه موردی: بافت فرسوده دوگن

 .1393تابستان 

(، ساماندهی بافت فرسوده شهری)نمونه موردی: شهر شیراز(، 1391وارثی، حمیدرضا؛ تقوایی، مسعود؛ رضایی، نعمت اهلل) -6

 . 91فصلنامه برنامه ریزی فضایی، سال دوم، شماره دوم، پاییز 
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