
 

 5331 زییپا، 3، شمارة 84دورة  ،یانسان یایجغراف یها پژوهش

 123 -133. ص

 

 

 کردیرو با فرسوده یها بافت یبهساز و ینوساز در شهروندان مشارکت نقش یبررس

 (تهران یشهردار 21 ۀمنطق :یمورد ۀمطالع) یشهر تیریمد
 

  نراته دانشگاه تیریمد دانشکده اریدانش -*یریام یمجتب

 دانشگاه تهران یشهر تیریمد ارشد کارشناس -نشاط اکبر

 یبهشت دیانشگاه شهد یشهرساز ارشد کارشناس -ییکناین دیمج

 

 01/00/0934 :یینها دییتأ  01/10/0931 :مقاله رشیپذ

 

   ده ی ک چ

 نظام بر که است یموضوعات از ،ریاخ یها سال در تهران یشهر ساختار عیسر تحوالت

 ،یدگرگون نیا از یناش بیآس نیتر عمده .است هشتگذا ریتأث یشهر تیریمد و یزیر برنامه

 و فرسوده و یمیقد یها بافت یداریناپا و یناهمگون وجه دو در که است یکالبد یناسازگار

 شده انینما یطیمح ستیز و یفرهنگ ،یاجتماع ،یکالبد مختلف یها یناهنجار ابعاد در و نوساز

 هدف با ...و ینوساز ،یساز زنده مرمت، ،یبهساز مانند ییها برنامه یاجرا ،نهیزم نیا در .است

 کانون در که است ییها وهیش نیتر مهم از ،یشهر افت از یریجلوگ ای یشهر اتیحدیتجد

 یاصل محور و دارد قرار یشهر تیریمد ساختار و یشهرساز انیمجر و نامتخصص توجه

 ةمنطق تهران، شهر مختلف مناطق نایم در .است شهروندان مشارکت ،ها برنامه نیا یاجرا

 یضاف ةعمد سهم که دیآ یم شمار  به شهر یخیتار و یمیقد مراکز نیتر مهم از یکی ،52

 یها بافت ةمسئل نیترمهم ،ها یبررس مطابق .دنده یم لیتشک فرسوده یها بافت را آن یکالبد

 و یشهر تیریمد کردیرو در شهروندان مشارکت نقش بودن  نییپا منطقه، نیا ةفرسود

 به یخشب اتیح و یتوانمندساز مرمت، جهتدر ریاخ یها سال یط شدهاتخاذ یراهبردها

 لیتحل با ،پژوهش نیا .شود  یم پرداخته نآ ییچرا و یستیچ به مقاله نیا در که ستها آن

 مشارکت مختلف یها وهیش انتخاب مرتبط، یریگ میتصم یها عرصه یکاربرد -یفیتوص

 و تیتثب اصالح، فرسوده یها بافت یبهساز و یزنوسا در مناسب ییها استیس و شهروندان

 با ،فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز مشکالت حل که است آن نشانگر و شده ارائه

 .دارد میمستق ةرابط مردم مشارکت و مرمت ،یشهر تیریمد

 

 ،یشهر ینوساز و یبهساز ،)ناکارآمد( سودهفر یها بافت ،یشهر یایاح :یدیکل یها واژه

 .مشارکت ،یشهر تیریمد

                                                                                                                                                            
 Email: neshat.1384@yahoo.com            13019300391  :      مسئول   ۀ   سند ی  نو   *
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      مقدمه

 ران،یمد نگاه همواره که است یا دهیچیپ یها مقوله از یکی ،بزرگ یشهرها زکمرا در ژهیو به فرسوده یها بافت یایاح

 یاقتصاد سالم یربنایز جادیا ،یشهر یبهساز و ینوساز مراحل در هکنیا ژهیو  به ؛است کرده جلب را مردم و کارشناسان

 و نفع  یذ اندرکاران دست ریسا و رانیمد مشارکت و یهمکار و سو کی از آن نکسا یقشرها یماد فقر ردنک  برطرف و

 ن،یبنابرا ؛ماند دننخواه کاره مهین دست، نیا از ییها طرح هک آورد یم وجود  به را دیام نیا کم دست گر،ید یسو از نفوذ یذ

 یها سازمان ۀهم از متشکل که یبهساز و ینوساز یها طرح ،ییاجرا یها مجموعه ای یشهر زکمرا شتریب در امروزه

 ،گرید یسو از (.6 :0913 ،انیعیرف) ردیگ یم انجام یمشارکت و کپارچهی تیریمد قالب در ،ستها آن مشارکت و ریدرگ

 ۀمجموع در هک است یسانک و نانکسا تکمشار ،یریگ میتصم هرگونه از شیپ یتیریمد یها شاخص نیتر مهم از یکی

 ،شد انیب پژوهش عنوان در کهطور همان (.01 :0911 ،ی)فالمک اند  هیسرما و ازیامت صاحب ،یهرش زکمرا و فرسوده بافت

 مشارکت و انسجام نبود فرسوده، یها بافت در یبهساز و ینوساز ندیافر افتنین  تحقق لیدل نیتر مهم رسد یم نظر  به

 منطقۀ در یشهر ینوساز ضرورت از یمتماد انیسال گذشت با چراکه ؛است ناساکن با نفوذ یذ اشخاص ریسا و رانیمد

 .است شده ایاح منطقه ۀفرسود یها بافت از یزیناچ اریبس درصد ،اریبس یها یریگیپ و مصوبات وجود نیهمچن و 01

 مختلف یکارهاراه ۀارائ در ،از آن یناش مختلف مشکالت و یمیقد یها بافت نشتدا لحاظ  به ،تهران یشهردار 01 ۀمنطق

 مبحث تیاهم به توجه با .است متعدد یها چالش دچار ،فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز مشکالت حل یبرا

 فرسوده بافت به (هکتار 430 معادل ی)مساحت منطقه سطح از درصد 91 حدود که یطیشرا در منطقه، نیا در ینوساز

 ۀمنطق ۀتوسع یالگو) است بوده درصد کی از کمتر ،0930 سال در فرسوده بافت ینوساز شرفتیپ متأسفانه دارد، تعلق

01، 0910: 01.) 

 یها بافت تلفمخ مشکالت و یشهر یها بافت ینوساز و یبهساز در شهروندان مشارکت مختلف ابعاد ،مقاله نیا در

 استفاده با و یشهر تیریمد کردیرو با ،منطقه در نهیزم نیا در شده  انجام یخیتار و یقانون اقدامات و مسائل ریس فرسوده،

 تیریمد قیطر از ایآ که میپرداز یم موضوع نیا یبند جمع به ،تیدرنها .شود  یم مطالعه (ی)همبستگ یآمار یها روش از

 نقش ،پژوهش نیا در .افتی دست تهران یشهردار 01 ۀمنطق ۀفرسود بافت ینوساز و یبهساز به توان یم یمشارکت

 یراهبرد تیموقع به توجه با ،تهران یشهردار 01 ۀمنطق در فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز در یمشارکت تیریمد

 و یبهساز در نفوذ یذ و نفع  یذ عوامل ریسا و مردم ،یگذار استیس نهاد ،ییاجرا تیریمد انیم تعامل ۀنحو و یبررس ،آن

 نیا در لمدخ  یذ عوامل نایم یهماهنگنا مانند یعوامل شود  یم مشخص نیهمچن .شود  یم مطالعه یشهر ینوساز

 کند  یم یریجلوگ فرسوده یها بافت یایاح به دنیبخش  سرعت از چگونه و است رگذاریتأث آن در حد چه تا ،موضوع

 (.06 :0913 ،ی)اختر

 نیا شتریب د،دار یطوالن       نسبتا  یا  سابقه شهرها در یمیقد یها بافت ینوساز و ایاح ،ییمحتوا نظر از اگرچه

 نۀیشیپ .است شده آغاز شیپ قرن کی حدود از ،دیجد سبک به یمیقد یکالبدها یها  یساز زندهباز و ها  مرمت ،ها یبهساز

 شیپ ۀده چند حدود به زین خاص طور  به فرسوده یها بافت و عام طور  به شهر موجود یها بافت مورددر پژوهش

 که است یا مقوله زین یمحل اجتماعات و جوامع یتوانمندساز هدف با یشهر مسائل در شهروندان مشارکت .گردد یبرم

 .شد مطرح انگلستان در 0361 ۀده دوم ۀمین در و گرفت شکل کایآمر در 0361 ۀده لیاوا و 0301 ۀده اواخر در ابتدا

 جادیا به ،ریاخ یها دهه در رانیا به اتیادب نیا نفوذ .کردند استقبال آن از گرید کیکراتدمو یکشورها آن، از پس

 (.10 :0914 ،یدیسع و یبی)حب شد منجر مدرن به یسنت دگاهید از یمشارکت یکردهایرو رییتغ یها نهیزم

 01 ۀمنطق ۀفرسود یها بافت یشهر تیریمد ۀنیمز در شهروندان مشارکت نقش شناخت ،پژوهش نیا یکل هدف



    121    ... ی  ها      بافت   ی       و بهساز   ی                            نقش مشارکت شهروندان در نوساز   ی س  رر ب

 با متناسب و مند نظام یها دگاهید بر  یمبتن یبهساز و ینوساز ۀبرنام ۀیته مانند یتر یجزئ اهداف ن،یابر  عالوه .است

 یبهساز و ینوساز ییاجرا تیریمد در یمشارکت یرفتارها بر مؤثر عوامل شناخت ،فرسوده یها بافت بر حاکم طیشرا

 ۀفرسود بافت ۀمحدود ینوساز و یبهساز ندیافر در شهروندان مشارکت مختلف ابعاد ییشناسا فرسوده، یها بافت

 ۀفرسود یها بافت ینوساز و یبهساز مشکالت حل بر شهروندان مشارکت یاثرگذار و تهران 01 ۀمنطق یشهردار

 .شود  یم گرفته نظردر تهران یردارشه 01 ۀمنطق

 به توجه با .دارد یا ژهیو تیاهم آن یبررس ندیافر در پژوهش، کی یاصل دگاهید ۀکنند ارائه عنوان به سؤال طرح

 فیتعر ریز قالب در توان یم باشد، موضوع یازهاین یایگو که را ییها  پرسش نیبهتر مسئله، یازهاین و ها  تضرور اهداف،

 :کرد

 منطقۀ فرسودۀ یها بافت در ینوساز و یبهساز تیفعال و ها برنامه موفق یاجرا و شهروندان مشارکت میان رابطۀ 

 است؟ گونهچ تهران یشهردار 01

 شامل 01 منطقۀ بهسازی و نوسازی یها طرح در مشارکتی مدیریت تحقق برای مرتبط نهادهای و ها یرساختز 

 است؟ بوده مواردی چه

 

      پژوهش   ی   نظر   ی    مبان

 توان یم یطورکل به ،یشهر بافت یفرسودگ ۀمسئل با مواجهه و فیتعر ،تگریهدا ینظر یمبان و کردهایرو تنوع رغم یعل

 :(019 -011 :0919 ،یبی)حب کرد یبند دسته مهم استیس سه قالب در را ها بافت نیا تیریمد در مداخله

 گفته یشهر یها محله و فضاها بناها، وضع اصالح از ییها مداخله مجموعۀ به یشهر یبهساز :0یبهساز (الف

 ،یبهساز تیفعال .هاست بافت نیا در بخش تیهو آثار حفظ و گذشته به یوفادار ،آن یاساس راهبرد که شود یم

 یمنف جوانب کاهش و مثبت یها جنبه تیتقو یراستا در ،بافت موجود بالفعل و بالقوه امکانات از استفاده هدف با

 (.69 :0914 ،یبیحب) ردیگ یم صورت آن تیوضع

 اندک ۀمداخل شامل ،مورد برحسب و ددار یشتریب یریپذ انعطاف تهگذش به یوفادار ،مداخله نوع نیا در :1ینوساز (ب

 صورت بافت به یشهر اتیح بازگرداندن و یور بهره ،ییکارا شیافزا هدف با ،ینوساز تیفعال .شود  یم رییتغ تا

 (.11 :0910 ،بیعندل) شود یم انجام یشهر اتیح یبخش توان و کردننو قیطر از و ردیگ  یم

 دیجد طیشرا جادیا هدف با بلکه ،ندارد وجود گذشته حفظ یبرا یالزام چیه تنها نه ،مداخله نوع نیا در :9یبازساز (ج

 (.000 :0916 ،این  تیهدا) ردیگ یم صورت یساز دوباره و یساز پاک ب،یتخر قیطر از و ییفضا -یکالبد یستیبهز

 

  ی      مشارکت   ت ی ر ی  مد   ی   فکر   ی    مبان

   و      ه ا       دگاه   ی   د    از   ک   ی    هر   و     است     خاص         الزامات   و   ط ی   شرا       ازمند ی ن    آن      تحقق    که     است   ی      چندبعد   ی ا    ده ی  پد   ، ی      اجتماع        مشارکت

        ش امل     آن    از   ی      قس مت       ک ه      است   ی ن ی ع   و   ی   ذهن   ی  ها    نه ی  زم    از       متأثر   ، ی      مشارکت       رفتار   .   اند      کرده       اشاره    آن    از   ی  خش ب    به    ها   ه ی   نظر

   ی      اعض ا     ان   ی   م          متقاب ل           ارتب اط     در   ،     عناصر   ن ی ا   . ( 0   :    0914   ، ی     رضوان   و   ی ب ی  حب )     شود     ی م   ی   رون ی ب   ی   بخش   و   ی    درون   ی  ها     ی  ژگ ی و

         انس ان       ک ه      است   ل ی  دل   ن ی  هم    به   . د ن  شو   ی م       مشروط       جامعه        ساختار   ۀ ل ی  وس      به   و   د ن ر ی گ   ی م     شکل   ی      اجتماع   ی  ها     کنش    در       جامعه

                                                                                                                                                            
1. Rehabiliation 
2. Renovation 
3. Reconstruction 
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   ی     اص ل    و       مه م         عنص ر       س ه    ،         درمجم وع    .   کند       رفتار       چگونه   و     دهد       انجام   ی   کار    چه    که    رد ی  بگ   م ی   تصم   ی    واقع   ت ی    موقع    در   د ی  با

   ی       بهس از    و   ی       نوس از    ۀ     عرص        گران ی     ب از       ک ه        ان د    ل   ی    دخ   ی   شهر   ۀ   سود ر ف   ی  ها      بافت   ی      بازساز    در       مردم،   و    ها   ی      شهردار   ،    دولت

    آن   ر ی     نظ ا    و         انجم ن           اتح اد،    ، ی  ار ی  هم   ، ی     همکار   ، ی      همبستگ   م ی    مفاه    با   ،      مشارکت     عمل   .    روند     ی م      شمار      به        فرسوده   ی  ها      بافت

   (.   019   :    0931   ،  ان ی   اسد )     است       همراه

 

  ی ت ک    مشار   ت ی ر ی  مد   ک  سب        درمورد   ن ی  نو   ة   دور   ة ی   نظر

 تبکم ینیب  جزء و ها یکسونگری و ها یینارسا ردنک  برطرف یبرا -امندن یم زین نینو یتئور را آن هک -نظام یتئور

 همواره و رددا کینامید حالت هک یعاجتما نظام عنوان به سازمان ،یتئور نیا در آمد. وجود  به کیالسکنئو و کیالسک

 نیتضم را نظام یبقا و اتیح ۀادام ،ایپو ردکعمل نیهم و است هدش ئهارا ،است طیمح با تعامل و تحول و رییتغ حالدر

 داشت خواهند یتر  مهم نقش یریگ میتصم در ،نندک دایپ ارک در یشتریب استقالل افراد اگر (.010 :0931 ،انیاسد) کند یم

 ۀنیزم در یمتعدد یها هینظر ،چارچوب نیا در .(31 :0931 ،پور  یسجاد) کرد خواهند برقرار یبهتر روابط ،تیریمد با و

 است دهش مطرح سو نیا به 0361 ۀده دوم ۀمین از ،شهرها ساخت در مردم مشارکت و یمشارکت تیریمد و یزیر برنامه

 تیریمد یها سبک مورددر نینو ۀدور ۀیرنظ و یمشارکت تیریمد یفکر یمبان یبررس با (.90 -99 :0911 ،انیدیس)

 ،یبازساز و ینوساز ،یبهساز رینظ فرسوده یها بافت در انتظار مورد یاه  همداخل انواع در که داشت اذعان دیبا ،یمشارکت

 .ندرگذاریتأث الگو نیا عملکرد بهبود در ،اخلهمد نوع به توجه با کیهر و دارد وجود یمشارکت یالگوها از یمند بهره امکان

 

       فرسوده      بافت    یی     شناسا   ی    ارها ی  مع

 .دشو یم یشهر یها بافت ریسا با نآ زیتما و ها بافت نیا تر قیدق شناخت موجب ،فرسوده بافت به مربوط میمفاه حیتشر

 یعیطب طیمح یها یژگیو تبع به که یشهر عناصر و فضاها یدگیتن  درهم و یبند دانه از است عبارت :یشهر بافت

 خاص ینظم با و گسسته ای فشرده طور  به ،یشهر یها محله و ها بلوک یعنی شهر ۀمحدود در ،یتوپوگراف ژهیو  به و

 (.9 :0914 ،یمقصود و یبی)حب اند شده نیگزیجا

 مکان یشهر یها بافت نیانگیم با سهیمقا در بافت ییکارا کاهش و یمدآناکار ،یفرسودگ از منظور :یفرسودگ 

 و توسعه ۀبرنام نبود علت  به ای دیآ یم وجود  به قدمت لیدل  به ای ،نآ یدرون عناصر و بافت در یفرسودگ است. یسربر مورد

 و یمعمار یعال یشورا ۀمصوب یمبنابر ،فرسوده بافت ییشناسا اریمع .ردیپذ یم صورت بافت یریگ شکل بر یکاف نظارت

 (.6 :0913 گران،ید و یبی)حب است ریز شاخص سه شامل ،یشهرساز

 بناهاست. یبرا رمقاومیغ و مناسب یا سازه ستمیس نشدن  نیتأم گرنشان ،شاخص نیا :یداریناپا

 یبرا محدود عرض با ییرهایمس ای مناسب یها یدسترس نبود ۀدهند نشان ،شاخص نیا :یرینفوذناپذ

 .ستخودروها

 یمبنا .دهد  یم نشان را اندک مساحت با کوچک قطعات کثرت و بافت یفشردگ زین شاخص نیا :یزدانگیر

 از یکی مشمول ها  نآ قطعات درصد 01 که یشهر یها  بلوک) است یشهر یها بلوک ،رسودهف یها بافت ییشناسا

 (.04 :0911 ،ی)خان (دنیآ یم شمار  به فرسوده ،دنباش فوق یارهایمع

 و مرمت ،یبهساز نیا ،ددار یطوالن       نسبتا  ۀسابق شهرها در یمیقد یها بافت ینوساز و ایاح ،ییمحتوا نظر از اگرچه

 و ایاح ۀنیزم در که یکسان نیاول از .است شده آغاز شیپ قرن کی حدود از ،دیجد سبک به یمیقد یکالبدها یساز زندهباز

 تهیلوزیکام ،(0311 -0101) نیراسک جان به توان یم ،اند دهکر عرضه را خود یاه  هینظر ،یمیقد یها بافت ینوساز
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 یها بافت و عام طور  به شهر یها بافت مورددر پژوهش ۀنیشیپ اام ،کرد اشاره ...و (0130) مامفورد ،(0319 -0149)

 بخش ،ریاخ یها دهه در ها بافت ینوساز و یبهساز نه،یزم نیهم در .گردد یبرم ریاخ دهۀ چند به خاص طور  به فرسوده

 از نهضت نیا زین رانیا در .شود یم یتلق جهان یکنون یشهرها در یشهر تیریمد و یشهرساز ،یزیر برنامه از یمهم

 انگریب است، شده یا محله یتوانمندساز در یاسالم و باستان یها دوره در که یاریبس یها  تالش و شده آغاز دور گذشتۀ

 0993 سال در یزیعز آثار ۀمالحظ .کرد اشاره ها برنامه نیا به      کامال  ،شهر تا شار از در یبیحب یآقا .است ندیافر نیا

 یشهرها و بناها یزسا  زنده عنوان با (0906 سال در یفالمک منصور /رانیا در معاصر یشهر ۀتوسع ندیفرا لی)تحل

 ریاخ یها سال یط موضوع نیا به شمندانیاند توجه گرنشان ،موارد ریسا و یشماع ای یشهر ینوساز و یبهساز ،یخیتار

 (.4 :0913 ،ی)منزو است بوده

 

      پژوهش     روش

 بخش در .دشو  یم یبررس لیتفص به ،منطقه یلیتفص طرح و ینوساز سازمان در موجود اسناد ،اسناد لیتحل بخش در

 و مشارکت یها نظام مورددر تهران شهر یزیر برنامه و مطالعات مرکز و ینوساز سازمان یها پژوهش زین لیفراتحل

 یشتریب اعتبار نیشیپ یها روش از حاصل یها داده نکهیا یبرا .شد یبررس و لیتحل تهران شهر فرسودۀ بافت در مداخله

 شامل فرسوده بافت نفعان یذ از عمده گروه سه ک،یتکن نیا در هدف ۀجامع .شد استفاده مصاحبه کیتکن از ،باشند داشته

 اساسبر .هستند فرسوده بافت یبهساز و ینوساز ۀحوز در یشهر رانیمد و ینوساز دفاتر لگرانیتسه ،01 ۀمنطق انساکن

 و ها داده لیلحت یبرا ،مصاحبه لیتحل و محتوا لیتحل روش از ،رفت کار  به اطالعات یگردآور منظور به که ییها روش

 .شد استفاده ها آن لیتحل و هیتجز

 و مسئول رانیمد با مصاحبه ،یدانیم یدهایبازد ،یا کتابخانه مطالعات با و است یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا

 اطالعات یتمام یآور جمع از پس .است رفتهگ انجام یشیمایپ و پرسشنامه قیطر از شهروندان یها  دگاهید یآور جمع

 استفاده پژوهش ۀیفرض و سکوئرا یاک روش از مرحله نیا در .شدند محاسبه ینسب صورت به فوق یها یفراوان ،یفیتوص

در تعامل  ،تینهادر .شد یبررس نهیزم نیا در فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز با یمشارکت تیریمد انیم ارتباط و شد

 :دوش  یم شنهادیپ ییراهکارها ریز یها شاخص از و با استفاده لیدال نیا

 (؛کالبدی ی)ناکارآمد شهری ۀفرسود یها بافت تعیین 

 ؛(ازکارافتاده یها بافت) ...و اقتصادی جمعیتی، یها شاخص 

 (؛و ها یدسترس مصالح، عمر،) ناکارآمد یها بافت عمومی های یژگیو تبیین... 

 تاریخی و فرهنگی میراث منظر از قدیمی یها بافت تبیین. 

 یبردار شیف و مصاحبه پرسشنامه، به ،یگردآور بخش در سهم نیشتریب :اطالعات یگردآور روش (الف

 .است شده گرفته بهره پژوهش نیا در زین متعدد یها  همقال و ها  باکت از .شود یم مربوط یا کتابخانه

 را سهم نیشتریب که است 4 و 1 یواحن ژهیو  به 01 ۀمنطق ناساکن شامل ،پژوهش یآمار جامعۀ :یآمار جامعة (ب

 .دارند منطقه ۀفرسود یها بافتدر 

 ت،یریمد یمقطع یاه  میتصم و ها استیس شهروندان، مشارکت ،حاضر پژوهش در :پژوهش یرهایمتغ (ج

 .اند  وابسته یهاریمتغ ناکارآمد، یها افتب و فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز و مستقل یهاریمتغ
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 ۀبست افزار نرم به ها آن ورود و پرسشنامه قیطر از ها داده یآور جمع از پس :ها افتهی لیتحل و هیتجز روش (د

 و یوابستگ ۀیبرپا هیفرض .شدند لیتحل و هیتجز ینباطاست و یفیتوص روش دو به ها داده ،0یاجتماع علوم یبرا یآمار

 )مشارکت یمشارکت تیریمد ریتأث از قیدق یشناخت کردن  فراهم ،پژوهش نیا یینها هدف .شد یگذار هیپا ریمتغ چند رابطۀ

 .است فرسوده یها بافت ینوساز و یازبهس رب (شهروندان

 

       ها      افته ی   و     بحث

      پژوهش   ی       مطالعات        محدودة       شناخت

 ،0931 سال در نفر هزار 960 تیجمع و (تهران مساحت درصد 9/1) هکتار 0630 وسعت با ،تهران یشهردار 01 منطقۀ

 ابانی)خ 9 و 6 مناطق به شمال از منطقه نیا .دهد یم پوشش را (تهران یخیتار زک)مر یناصر تهران چهارم سه از شیب

 به غرب از و (شوش ابانی)خ 06 و 00 مناطق به جنوب از ،(وریشهر 09 ابانیخ) 04 و 09 مناطق به شرق از ،(انقالب

 ،محدوده درصد 94 از شیب ،یلیتفص طرح مطالعات ساسابر .شود یم محدود (یاسالم وحدت و حافظ ابانی)خ 00 ۀمنطق

 ه،منطق سطح سوم یک از شیب ،ها ارزش نیا رغم  یعل .تاس شده لکیتش ارزشمند و شاخص یها پهنه و ها گستره از

 یبتخر و زوال معرضدر تهران یخیتار زکمر گر،ید عبارت  به .شود یم محسوب (آن ریغ ای ارزشمند از اعم) فرسوده

 (.9 :0916 ،01 ۀمنطق تفصیلی )طرح است روزافزون
 

 
  تهران یشهردار 52 منطقة یریقرارگ تیموقع. 5 نقشة

                                                                                                                                                            
1.  SPSS 
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 تهران یشهردار 52 منطقة فرسودة یاه پهنه تی. موقع2 نقشة

 

       فرسوده   ی  ها      بافت   ی    ارها ی  مع   و   ی     شناخت       ابعاد

 .شود یم تناسب و تعادل رفتن  ازدست و یسازمان یب سبب که است یشهر یفضاها مسائل نیتر مهم از یکی ،یفرسودگ

 منظور به مناسب ریتداب اتخاذ با که دارند را یکالبد و یفرهنگ ،یتیجمع خاص ساختار و ها یژگیو اغلب ،فرسوده یها بافت

 و قدرت ت،یامن شیافزا .ندنک یم یباز یشهر یفضا یبقا در یمثبت نقش ،یاحتمال یها بیآس و اهخطر از یریشگیپ

 (.1 :0913 ،ی)منزو شود یم شهر یفضا یارچگکپی و دوام شیافزا سبب ها  بافت نیا استحکام

 :است استوار ریز اصول بر 01 منطقۀ در فرسوده یها بافت یسامانده ردیکرو

 و اتیح دیتجد و یشهر مرمت روش و شود یخوددار جدی طور  به ها محله نیا ینوساز و املک بیتخر روش از 

 ؛ودش گرفته ارک  به یساز  زندهباز

 ها مکان ،ها نشانه گذرها، در هک شهروندان خاطرۀ پنهان و ارکآش های یهال حفظ منظور به ها محله یعموم ساختار 

 ؛شود حفظ افتهی دوام فضاها و

 و آباد یها لبه انیم نیتبا (باز و سبز یفضاها و ها پارک ،ها یدانم ،ها یابانخ) یوندپ هم یعموم یفضاها جادیا با 

 ؛شود برداشته ها محله فرسودۀ درون

 آغاز از ،ینوساز و یبهساز ندیفرا در مردم دادن  تکمشار قیطر از ،توسعه یداریپا و نانکسا یزندگ طیمح تیفکی 

 .شود نیتضم پایان تا

 :است زیر قرار به 01 منطقۀ در فرسوده یونکمس یها بافت یسامانده و مداخله لیدال

 ؛دیجد یوسازها ساخت کاند تعداد و ها ساختمان بیشتر بودن  دوام یب و قدمت 

 ؛ها محله یدرون بافت به یدسترس یبرا فیضع یرینفوذپذ 

 ؛ها یرساختز و خدمات دیشد مبودک ای نبود 

 و مخروبه و فرسوده یبناها در جامعه ای یهحاش اقشار انکاس دلیل  به یفرهنگ و یاجتماع های یهنجارنا وجود 

 ؛یمیقد یخانوارها زیگر
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 ؛یساز مجموعه یبرا یمال التیتسه جادیا و عیتجم به مردم قیتشو 

 ورمنظ به خدمات نیتأم و یعموم یفضاها یسامانده و رساختیز نیتأم بر یدولت بخش و یعموم بخش زکتمر 

 ؛یطیمح یتیفکی شیافزا

 منظور به (یجهان کبان یصیتخص اعتبار لیقب از) زکمتمر یمال منابع از استفاده با شاهنگیپ یها طرح ۀیته 

 (.001: 0916 ،01 منطقۀ تفصیلی )طرح توسعه قیتشو و یالگوساز

 الگوی سازی یادهپ تهران، شهرداری 01 منطقۀ فرسودۀ یها بافت الحاص برای مطرح های ینهگز از یکی ،اساس  اینبر

 یمنفردساز و یساز مجموعه یبرا ویژه مقررات و ضوابط نیتدو اساسبر منطقه ینا فرسودۀ یها بافت سطح در مشارکت

 تهران شهرداری 01 منطقۀ شهروندان و شهری مدیریت ساختار مشارکت رایب مختلف یها سنجه ،آن مبنایبر که است

 .است شده تعریف

 

      پژوهش   ی  ها      سنجه

  ی   شهر        فرسودة   ی  ها      بافت   ی ا ی  اح   و   ی     نوساز    در   ی   شهر   ت ی ر ی  مد     نقش   (   الف

 سنجش هیگو هفت از استفاده با ،یشهر فرسودۀ یها بافت یایاح و ینوساز در یشهر تیریمد نقش ،پژوهش نیا در

 تیریمد تر  پررنگ نقش گرنشان شتریب نمرۀ که است (0 کد )با کم اریبس تا (0 کد )با ادیز اریبس از نمرات نیا فیط .شد

 مقدار .است حوزه نیا در یشهر تیریمد تر  نگرکم نقش دهندۀ  نشان کمتر نمرۀ و فرسوده یها بافت ینوساز در یشهر

 .دهد  یم نشان را آن یباال ییایپا که است 91/1 ،اسیمق نیا یبرا آلفا

 

  ی   شهر        فرسودة   ی  ها      بافت   ی ا ی  اح   و   ی     نوساز    در          شهروندان        مشارکت   ( ب

 نیا فیط .شد یبررس و سنجش هیگو چهار در یشهر فرسودۀ یها بافت یایاح و ینوساز در شهروندان مشارکت اسیمق

 در یشهر تیریمد تر  پررنگ نقش گرنشان شتریب نمرۀ که است (0 کد )با کم اریبس تا (0 کد )با ادیز اریبس از نمرات

 یبرا آلفا مقدار .است حوزه نیا در یشهر تیریمد تر  رنگکم نقش ۀدهند نشان تر نییپا ۀنمر و فرسوده یها بافت ینوساز

 .دارد آن یباال ییایپا بر داللت که است 11/1 اسیمق نیا

 

      پژوهش   ی  ها      سنجه   ی    بررس      حاصل   ی ف ی   توص   ی  ها      افته ی

  ( 5      جدول )   ی    آمار       نمونة      بافت   ی    بررس   (   الف

 .شود  یم مشاهده یلیتحل مباحث به دنیرس یبرا انیپاسخگو یها مشخصه و اتیجزئ 0 جدول در

 

  ( 2      جدول )   ی          فرسودة شهر   ی  ها      بافت   ی ا ی    و اح   ی     نوساز   ت ی   اهم   ة     دربار    ان ی         ظر پاسخگو ن   ی      ( بررس ب

 یفرسودۀ شهر یها بافت یایو اح ینوساز یبرا یادیز تیاهم انیبه اتفاق پاسخگو بیقر تیاکثر دهد ینشان م جینتا

 ،ینورپرداز ،یروساز هادی)پ یشهر مبلمان توسعۀ به ،ینوساز نیا که دارند اعتقاد و( M=91/4 ؛SD=41/1اند ) قائل

 (.M=61/4 ؛SD=04/1) شود  یم منجر...( و سبز یفضا توسعۀ ،یباسازیز
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 یا نهیزم یرهایمتغ برحسب انیپاسخگو ینسب عیتوز .5 جدول

 ها آماره درصد یفراوان طبقات رهایمتغ ها آماره درصد یفراوان طبقات رهایمتغ

 جنس
 91 010 مرد

- 

 شغل

 9/9 0 دانشگاه استاد

- 

 9/13 44 کارمند 91 40 زن
 9/91 01 آزاد - 011 001 کل

 سن

 Min= 14 9/91 43 سال 91 تا 14
61 =Max 
00/99 M=  
14/3 =SD 

 9/1 09 کارگر
 9/00 09 دار خانه 9/91 46 سال 41 تا 90
 9/1 09 کاریب 9/90 49 سال 01 تا 40
 - 011 001 کل 9/0 1 باالتر و سال 00
 - 011 001 کل

 سابقۀ
 سکونت

 9/10 91 سال 01 تا 0
0= Min 
11=Max 

30/19M = 
60/01= SD 

 التیتحص

 1 01 ییابتدا

- 

 9/00 09 سال 11 تا 00
 46 63 سال 91 تا 10 04 10 ییراهنما

 9/96 00 پلمید
 و سال 90

 باالتر
91 9/10 

 - 011 001 کل 9/0 1 پلمید فوق
 9/01 11 یکارشناس

 منزل تیمالک
 - 9/66 011 مالک

  9/99 01 مستأجر 9/01 06 ارشد یکارشناس
 کل 011 001 کل 9/6 01 یدکتر

  - 011 001 کل
          نگارندگان   :    منبع

 

 یشهر فرسودة یها بافت یایاح و ینوساز تیاهم ةدربار ها آن نظر برحسب انیپاسخگو ینسب عیتوز. 2 جدول
 M SD ادیز اریبس ادیز متوسط کم کم اریبس ها هیگو فیرد

0 
 فرسودۀ یها بافت ینوساز

و  یضرور اندازه چه تا را یشهر
 د؟یدان یم مهم

F 1 1 4 10 010 
  

% 1 1 9/1 9/06 9/11 

1 

 یها بافت یبهساز و ینوساز
 در اندازه چه تا یشهر فرسودۀ

 یشهر مبلمان توسعۀ
 ،یازنورپرد ،یروساز ادهی)پ
 سبز یفضا توسعۀ ،یباسازیز

 دارد؟ نقش ...(و

F 1 1 4 43 39 

61/4 04/1 
% 1 1 9/1 9/19 9/64 

          نگارندگان  :     منبع

 

   ی     شههر         فرسودة   ی  ها      بافت   ی ا ی  اح   و   ی     نوساز    در   ی   شهر   ت ی ر ی  مد     نقش   ة     دربار    ان ی      پاسخگو    ات   نظر   ی    بررس   ( ج

  ( 3      جدول )

 ینظر لحاظ  به انیپاسخگو گرچها داد نشان یشهر فرسودۀ یها بافت یایاح و ینوساز در یشهر تیریمد نقش یبررس

 نیا در یادیز نقش (M=16/4 ؛SD=93/1) یشهر کپارچۀی تیریمد و (M=10/4 ؛SD=93/1) یشهر تیریمد معتقدند

 بناها یفرسودگ مشکل حل مورددر ریاخ یها سال در (01 منطقۀ) تهران یشهردار یاه  میتصم و ها استیس به ،اردد حوزه

(61/1=SD10/9 ؛=M) ینوساز در مسئول یها سازمان التیتسه که باورند نیا بر و دارند ی            نسبتا  متوسط نانیاطم 

 (.M=13/9 ؛SD=33/1) است کرده جلب مشارکت ندیافر به را آن از متأثر افراد ،یمتوسط حد در فرسوده یها بافت

 یایاح و ینوساز در یشهر تیریمد نقش به انیپاسخگو اعتقاد نیانگیم گرچها که است نیا 9 جدول گرید افتۀی

 یها  دگاهید ادیز یپراکندگ و (SD=19/0) باالست زین آن اریمع انحراف (،M=00/9) باالست یشهر ۀفرسود یها بافت

 .دهد  یم نشان نهیزم نیا در را انیپاسخگو
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 یشهر ةفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در یشهر تیریمد نقش برحسب انیپاسخگو ینسب عیتوز .3 جدول

 M SD ادیز اریبس ادیز متوسط کم کم اریبس ها هیگو  ف ی  رد

0  
    در      ح  د      چ  ه      ت  ا   ی     ش  هر   ت ی ر ی    م  د

   ی    ه  ا        باف  ت   ی       بهس  از   و   ی       نوس  از
   د؟   دار     نقش        فرسوده

F 1 4 11 61 66 
10/4 93/1 

%  1 9/1 9/09 41 44 

1  
    حد    چه    تا   ،      کپارچه ی   ی   شهر   ت ی ر ی  مد
   ی    ه ا         باف ت    ی       بهس از    و   ی     نوساز    در

     است؟      مؤثر        فرسوده

F 9 1 04 90 61 
16/4 93/1 

%  1 1 9/3 9/49 9/40 

9  

   و      ه ا        اس ت  ی س         اتخ اذ       ب ه     حد    چه    تا
         ته  ران   ی        ش  هردار   ی ا   ه       م ی     تص  م

   ی   برا   ر ی  اخ   ی  ها     سال    در   (  01     طقۀ  من )
          بناه   ا   ی         فرس  ودگ          مش  کل        ح  ل 
   د؟ ی   دار     نان ی   اطم

F 1 06 19 49 1 

10/9 61/1 
%  1 9/01 01 9/90 1 

4  

   و              آم       وزش   و   ی              بسترس       از
   ی    ه ا         مش وق           درم ورد    ی    رسان      اطالع
    به     ربط   ی ذ   ی  ها        سازمان    در     شده       ارائه

         مناس ب     حد    چه    تا   ی    خصوص     بخش
     است؟

F 01 16 014 4 4 

90/1 90/1 
%  1 9/09 9/63 9/1 9/1 

0  

   ی        هم  اهنگ   و   ی       رگ  ذار ی   تأث     زان   ی   م
    در         مس  ئول   ی    ه  ا          س  ازمان    ان   ی   م

   ی      ش  ورا          )دول  ت،   ی     ش  هر   ی       نوس  از
   و   ی      خصوص         بخ ش        مجلس،      شهر،

   ق    ی     طر    از    ژه    ی    و       ب   ه   ( ی         ش   هردار
           تعام    ل   و   ی        مردم                مش    ارکت

   د؟ ی   دان   ی م    حد    چه    تا    را   ی      سازمان   ن ی ب

F 1 14 60 11 10 

10/9 11/0 
%  9/0 06 9/49 9/01 9/06 

6  

   ی    ه ا         سازمان    در     شده       ارائه    الت ی   تسه
   ی    ه  ا        باف  ت   ی       نوس  از    در   ل   ی    دخ

    آن    از       متأثر       افراد    حد    چه    تا   ،      فرسوده
        ک رده        جل ب           مش ارکت     ند ی   فرا    به    را

  ؟   است

F 4 99 69 10 09 

13/9 33/1 
%  9/1 9/14 9/44 9/06 9/00 

9  

   ی ق ی      تش   و   ی     ه   ا         بس   ته          ارائ   ۀ
    الت ی     تس ه    ، ی  ات   ی     مال   ی    ه ا    ت ی     )معاف
   ی    ه ا           س ازمان    ی    س و     از      ...( و   ی    بانک
   ی     ب را    ی      خصوص       بخش    به     ربط   ی ذ

   ی     بهساز   و   ی     نوساز    به    ها    آن   ق ی   تشو
     است؟      مؤثر    حد    چه    تا   ،      فرسوده      بافت

F 4 3 01 00 94 

10/4 11/0 
%  9/1 6 1 94 9/43 

1  
   ی     ش هر    ت ی ر ی  مد     نقش    کل      شاخص

   ی    ه  ا        باف  ت   ی ا   ی    اح   و   ی       نوس  از    در
  ی   شهر        فرسودۀ

F 4 06 61 91 91 
00/9 19/0 

%  9/1 9/01 9/40 11 9/10 
          نگارندگان  :     منبع

 
 (3 جدول) یشهر فرسودة یها بافت یایاح و ینوساز در یشهر تیریمد نقش .5 نمودار
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  ی   شهر        فرسودة   ی  ها      بافت   ی ا ی  اح   و   ی     نوساز    در    ان ی      پاسخگو        مشارکت     زان ی م   ی    بررس   ( د

 است فرسوده یها بافت ینوساز پروژۀ در مشارکت یبرا انیپاسخگو یباال لیتما گرنشان سو کی از 4 جدول اطالعات

(63/1=SD01/4 ؛=M و )با یهمکار طیشرا و نیقوان با انیپاسخگو نیا اندک ییآشنا از نشان ،گرید یسو از 

 دارد یشهر یبهساز و ینوساز یها پروژه نیهمچن و فرسوده یها بافت یبهساز و ینوساز با مرتبط یها سازمان

(39/1=SD1500 ؛=M.) گرنشان زین یشهر فرسودۀ یها بافت یایاح و ینوساز در انیخگوپاس مشارکت کل شاخص 

 نیانگیم گرچها داشت توجه دیبا اما(، M=94/9 ؛SD=01/0) است نهیزم نیا در آنان مشارکت یباال  بهرو متوسط زانیم

 شیگرا یباال یپراکندگ مسئله، نیا. (01/0) تباالس زین آن استاندارد انحراف ،باالست به رو متوسط مشارکت نیا

 .دهد  یم نشان را نهیزم نیا در انیپاسخگو

 
 یشهر فرسودة یها بافت یایاح و ینوساز در شهروندان مشارکت زانیم برحسب انیپاسخگو ینسب عیتوز. 8 جدول

 M SD ادیز اریبس ادیز متوسط کم کم اریبس ها هیگو فیرد

0 

       ن   ۀ ی  زم   ی         ش   هردار       ک   ه   ی         درص   ورت
    در      ک ه     را   ی ا          فرس وده       بافت      وساز      ساخت

    حد    چه    تا   ،   کند       فراهم   ، د ی   هست      ساکن    آن
   ی     ه   ا          پ   روژه        تح   ت       ت   ا   د    ی        موافق

    در        موق  ت       ط  ور        ب  ه   ، ی     س  از          مجموع  ه
      ه ا     آن   ل   ی     تکم      ت ا    د   ی    جد   ی  ها         ساختمان
   د؟ ی  شو      ساکن

F 1 1 11 96 46 

01/4 63/1 
%  1 1 9/01 9/01 9/91 

1 

   و   ی       همک  ار      ب  ه        حاض  ر          ان  دازه      چ  ه      ت  ا
   ی        ش  هردار      ب  ه       نظ  ر         ارائ  ۀ   و          مش  ارکت
         منطق ه           فرس ودۀ       بافت   ی     نوساز        درمورد
   د؟ ی   هست

F 4 09 10 14 11 
66/9 34/1 

%  9/1 9/00 9/06 06 9/09 

9 

     الزم   ی        بس ترها       ح د     چه    تا      شما،     نظر    به
    در             ش   هروندان           مش   ارکت        جه   ت  در

   ی     ب  را    ژه   ی   و      ب  ه   ، ی       بهس  از   و   ی       نوس  از
        وج ود     01   ۀ      منطق     ی ا   ه       ه     محل          ساکنان
      دارد؟

F 4 91 93 91 0 

11/9 10/1 
%  9/1 9/10 9/01 11 9/9 

4 

   ی       همک ار    ط ی     ش را    و   ن ی    قوان    با    حد    چه    تا
   و   ی       نوس از       ب ا          م رتبط    ی    ه ا           س ازمان     با

   ن ی      همچن     و        فرسوده   ی  ها      بافت   ی     بهساز
   ی     ش هر    ی       بهس از    و   ی     نوساز   ی  ها       پروژه
   د؟ ی   دار    یی    آشنا

F 09 01 04 09 4 

00/1 39/1 
%  9/00 9/91 96 9/00 9/1 

 و ینوساز در انیپاسخگو مشارکت کل شاخص
 یشهر ۀفرسود یها بافت یایاح

F 09 14 96 09 14 
94/9 01/1 

%  9/1 06 14 9/90 06 
          نگارندگان  :     منبع

 
 (8 جدول) یشهر فرسودة یها بافت یایاح و ینوساز در انیپاسخگو مشارکت. 2 نمودار
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 ةفرسود یها بافت یایاح و ینوساز ةحوز در عیتسر بر مؤثر عوامل نیتر مهم ةدربار انیپاسخگو نظر یبررس (و

 یشهر

 9/69 و ندتسه عامل چهار به قائل انیپاسخگو ،فرسوده یها بافت ینوساز ۀحوز در عیتسر ربمؤثر  عوامل نقش ۀباردر

 انیم از ن،یابر  عالوه .دارند نهیزم نیا در یمهم نقش گریکدی اتفاق به عامل چهار نیا همۀ که ندباور نیا بر ها آندرصد 

 .است گرید عامل سه از ترشیبدرصد(  9/04) یمردم مشارکت نقش به آنان اعتقاد عامل، چهار نیا
 

 یشهر ةفرسود یها بافت ینوساز ةحوز در عیتسر بر مؤثر عوامل نیتر مهم برحسب انیگوپاسخ ینسب عیتوز. 1 جدول
 درصد یفراوان عوامل

 9/1 09 ضوابط نیتدو در یشهردار نقش
 9/01 06 ییاجرا تیریمد انیم یهماهنگ در دولت نقش

 9/04 11 مردم مشارکت نقش
 9/1 4 یخصوص بخش نقش

 9/69 30 موارد همۀ
 011 001 کل

   نگارندگان: منبع

 

      پژوهش   ی  ها      سنجه   ی    بررس    از   ی       استنباط   ی  ها      افته ی

  .   است      اندک   ی   شهر   ة     فرسود   ی  ها      بافت   ی ا ی  اح   و   ی     نوساز    در          شهروندان        مشارکت     زان ی م   :   اول   ة ی   فرض   (   الف

 آزمون یبرا .شود یم مربوط یشهر ۀفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در شهروندان مشارکت زانیم به ،هیفرض نیاول

 سطح و 33/1 نانیاطم با دهد یم نشان آزمون جینتا .است هشد استفاده یبرازش یکوین اسکوئر یکا آزمون از ه،یفرض نیا

 دارد وجود انتظار مورد یها یفراوان و شده  مشاهده یها یفراوان نایم یدارامعن یآمار تفاوت ،10/1 از تر کوچک یخطا

(169/91=2.) اندک مشارکتبا  سهیمقا در ادیز مشارکت یها یفراوان یبرتر گرنشان زین ها یفراوان نیا ۀسیمقا 

 در یاریبس مشارکت ،شهروندان از نفر 99 که یطور به ؛است یشهر ۀفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در روندانشه

 از .است اندک حوزه نیا در آنان از نفر 99 مشارکت زانیم ،مقابلدر و دارند یشهر ۀفرسود یها بافت یایاح و ینوساز

 ،مقابلدر و شود  یم رد یشهر ۀفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در شهروندان اندک مشارکت بر  یمبن اول یۀفرض ،رو نیا

 .شود یم دییتأ حوزه نیا در آنان مشارکت بودنباال بر  یمبن صفر یۀفرض
 

 یشهر ةفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در شهروندان مشارکت آزمون. 5 جدول

 مقدار ماندهیباق انتظار مورد یفراوان  شده مشاهده یفراوان طبقات
2

 
 یآزاد درجة
(df) 

 احتمال مقدار
(P) 

 -09 91 09 کم اریبس

169/91 4 111/1 

 -6 91 14 کم
 6 91 96 متوسط

 19 91 09 ادیز
 -6 91 14 ادیز اریبس

 - - 001 کل
          نگارندگان  :     منبع
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  .    دارد   ی   شهر   ة     فرسود   ی  ها      بافت   ی ا ی  اح   و   ی     نوساز    در   ی   مهم     نقش   ی   شهر   ت ی ر ی  مد   :   دوم   ة ی   فرض   ( ب

 یآمار تفاوت ،10/1 از تر کوچک یخطا سطح و 33/1 نانیاطم با داد نشان یبرازش یکوین اسکوئر یکا آزمون جینتا

 زین ها یفراوان نیا سۀیمقا (.2=999/60) دارد وجود انتظار مورد یها یفراوان و شده مشاهده یها یفراوان نیب یدارامعن

 ۀفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در یشهر تیریمد کم نقش با سهیمقا در ادیز نقش یها یفراوان یبرتر نشانگر

 طبقات در ها آن از نفر 11 تنها و درنیگ  یقرار م ادیز و ادیز اریبس طبقات در ،شهروندان از نفر 61 که یطور به ؛است یشهر

 یها بافت یایاح و ینوساز در یشهر تیریمد ادیز نقش بر  یمبنپژوهش  اول یۀفرض ن،یبنابرا ؛دارند قرار کم و کم اریبس

 .شود یم در حوزه نیا در آن اندک نقش بر  یمبن صفر یۀفرض و دییتأ ،یشهر ۀفرسود
 

 یشهر ةفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در یشهر تیریمد نقش آزمون. 5 جدول

 مقدار ماندهیباق انتظار مورد یفراوان شده    مشاهده یفراوان طبقات
2

 
 یآزاد درجة
(df) 

 دارمق
 (P) احتمال

 -16 91 4 کم اریبس

999/60 4 111/1 

 -04 91 06 کم
 91 91 61 متوسط

 1 91 91 ادیز
 1 91 91 ادیز اریبس

 - - 001 کل
          نگارندگان  :     منبع

 

  ی ر ی گ    جه ی  نت

 دیبا یشهر ۀفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در شهروندان مشارکت زانیم بودن  نییپا ۀیفرض به مربوط یریگ جهینت در

 مشارکت با سهیمقا در ادیز مشارکت به لیتما یها یفراوان یبرتر گرنشان ،هیفرض نیا به مربوط یها یفراوان سۀیمقا فتگ

 نقش یعنی گرید ۀیفرض به مربوط یریگ جهینت در .است یشهر ۀفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در شهروندان اندک

 نقش یها یفراوان یبرتر زین ها یفراوان سۀیمقا ،یشهر ۀفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در یشهر تیریمد ادیز

 .دهد  یم نشان یشهر ۀفرسود یها بافت یایاح و ینوساز در را یشهر تیریمد رنگکم نقش رب برجسته

 یها طرح در گفت توان یم ینوساز و یبهساز مورددر ،01 منطقۀ فرسودۀ یها بافت ساکنان از ینظرسنج اساسبر

 پروژه به ناساکن یاعتماد  یب مشکل ،یشهر توسعۀ یها طرح از یاریبس مانند زین یشهر ۀفرسود یها بافت یبهساز

 ها بافت نیا ناساکن با فرسوده یها بافت یبازساز و ینوساز ندیافر شتنگذان اشتراک  به از ،یاعتماد  یب نیا که دارد وجود

 ها بافت گونه نیا مشکالت با میمستق طور  به که یکسان عنوان به -ناساکن یازهاین به نمسئوال یتوجه یب .ردیگ  ینشئت م

 .است کرده دیتشد را مشارکت نداشتن و یاعتماد یب نیا -هستند ارتباط در

 ناساکن یازهاین به نمسئوال یها یتوجه یب که است ناساکن یاعتمادساز مشارکت، هرگونه ۀنیزم شیپ ،جینتا مطابق

 .است دهکر دیتشد را مشارکت نبود ،ادامهدر و یاعتماد یب نیا ،یاتیعمل یها برنامه یاجرا در یعمل ماقدا نبود زین و

 یزیر برنامه در فرسوده یها بافت ناساکن ۀژیو یازهاین یایگو ساکنان، یسکونت و یدرآمد ،یشغل ،یلیتحص مشخصات

 .است شهروندان مشارکت زانیم شیافزا یبرا

 مشارکت و مرمت ،یشهر تیریمد با ،فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز مشکالت حل دهد یم نشان یبررس نیا

 بخش ا،نهاده ،ها وزارتخانه ،ها سازمان یتیریمد یها تیقابل و ها تیظرف از یریگ بهره ،نیبنابرا ؛دارد میمستق رابطۀ مردم
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 یشهردار که است ییراهبردها نیمؤثرتر از ،یمشارکت تیریمد و یمحل یها مشارکت چارچوب در شهروندان و یخصوص

 یها بافت ینوساز و یبهساز به دیام و کند  یم مساعدت اش  ییاجرا یها استیس تحقق در را تهران شهر 01 منطقۀ

 .سازد  یم تیتقو را فرسوده

 

        شنهادها ی پ

 ظرف که بود موظفدولت  ،تهران شهر یاسالم یشورا قیطر از توسعه چهارم برنامۀ قانون 91 مادۀ «ب» بند براساس

 ،0939 سال انیپا در بود شده مقرر قانون نیا در. کند اقدام فرسوده یها بافت ینوساز به 0914 سال یابتدا از و سال ده

 عنوان به ریز موارد ،گرفته  صورت مطالعات به توجه با و اساس  نیابر .دشو برطرف کشور یشهرها از یفرسودگ معضل

 :شوند  یم مطرح نظر مورد یشنهادهایپ نیتر  ممه

 ینانآفر نقش تمامی معنای  به محله مقیاس در فرسوده یها بافت نوسازی رب مؤثر های  گروه از مناسب شناخت 

 و کسبه زنان، جوانان، از اعم مختلف اصناف و اقشار محلی، معتمدان ،مستأجران مالکان، ساکنان، شامل نوسازی

 ؛ها آن بین هماهنگی و مرتبط یها دستگاه همچنین و هبیمذ و قومی یها تشکل آن، نظایر

 از اعم مختلف یها ارگان طریق از فرسوده یها بافت ساکنان اجتماعی و اقتصادی یتوانمندساز به ویژه توجه 

 ؛ربط یذ مراجع دیگر و یا حرفه ۀجامع ،گذاران یاستس شهری، مدیران

 در یررسمیغ یها سکونتگاه محلی توانمندسازی استانی ستادهای بین ناهماهنگی و کاری  موازی از جلوگیری 

 ؛تهران شهرداری نوسازی سازمان و دولت ۀمجموع

 فرسودۀ یها بافت وضعیت دنکر  مشخص ۀینزم در تهران شهر اسالمی شورای طریق از الزم تدابیر اتخاذ 

 ؛اسالمی شورای مجلس از الزم مجوزهای اخذ و قانونی راهکارهای از استفاده با تاریخی

 ؛تهران شهر نوسازی سازمان طریق از اه  همحل نوسازی یلگریتسه دفاتر تعداد افزایش 

 اینکه به توجه با ،ربط یمسئوالن ذ یقاز طر یو ادار یو حقوق یفرهنگ ی،کالبد ی،و رفع موانع اقتصاد بررسی 

 .دارند یلتما فرسوده یها بافت در وساز ساخت در مشارکت به شهروندان ،پژوهش ینا های هیافتمطابق 

 و یرینفوذناپذ ،یداریناپا یاصل شاخص سه یمبنابر ،تهران شهر فرسودۀ یها بافت محدودۀ نکهیا به توجه با

 یها بلوک در )واقع محله کی مختلف قطعات ناساکن به ارائه قابل ،ینوساز التیتسه و اهازیامت تفاوت و است یزدانگیر

 یها بافت نییتع یها شاخص دیبا است، یشهردار محور  محله کردیرو با ریمغا (آن مصوبریغ ۀفرسود ای مصوب ۀفرسود

 .شود منطبق منطقه یا محله یمرزها بر یشهر یها بلوک یجا به ،آن یها محدوده و شود ینیبازب مصوب ۀفرسود

 جلب و یزیر برنامه ندیفرا در و است فرسوده یها بافت ساکنان نقد مورد همواره که است یموارد از مذکور موضوع

 .دارد ییبسزا ریتأث شهروندان مشارکت
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