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چکیده
بافت فرسوده و قدیمی شهری عمدتًاًا به دالیلی همچون مرکزیت همیشگی در شهر ،دارای اهمیت خ  اصییییی استتت .ه فد

پژوهش

حاضر نیز ساماندهی بافت فرسوده شهر آمل جهت افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین این بافت است .از نظر قلم ینامز ور   
بین سالهای  4102و  5102است .از روشهای توصیفی ،اس دان ییی و همبستگییی در ایننن هوژپ ششش ک دربرا ییی است داف ههه ش ششده است ..از
ی ب ار ییی جمععع آوری اطالعاتتت
ن بازدیددد می ناد ی ی
پرسشنامه کارشناسی و پرسشنامه مردمی ،نقشه محالت ،منابع کتابخانهههای و همچنین ن
استفاده شد .حجم نمونه در این ژپ وهش نیز  4 30نفر روسای خانوار در بافت فرسوده و  30نف هطوبرم ناسانشراک زا ر     م ممیباش ب .د اا ااا
استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری ،نتایج حاصله از پرسشنامهها مورد ارزیابی ق و هتفرگ رار  اب ت نآ جیاتن هب هجو ا زیل        

یهای آماری ،راهبردها ارائه شده و پیشنهاد گردید که از روش داوطلبانه و تنظیم دوباره زمین در ساماندهی بافت
 SWOTو ارزیاب 
فرسوده استفاده گردد.

واژگان کلیدی :بافت فرسوده شهری ،پایداری ،ساماندهی ،کیفیت زندگی.SWOT،
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مقدمه
تهاای ش یره
بسیاری از شهرهای کشور ما که در گذشته از رونق باالیی برخوردار بودهاند ،با پدید  شیاسرف ه ب فا تتت تتت
یباشند .در زندگی امروزی پیوندهای اجتماعی و فرهنگی کمتر شده و عرصههای اجتماعی در محالت ی زا ا
مواجه م 
یباشند .شکلگیری فضاهایی با هویت
میان رفتهاند و یا نیازمند تغییر چهره م 

گمممشدهه ک ا رصانع دقاف ه ر طابت ات    

یباشند .بافتهای فرس دو هه یکی ی
ی
اجتماعی و تعامالت انسانها با یکدیگر و محیط هستند ،نیازمند احیاء و بازنگری م 
ی
از انواع مختلف بافتهای شهری هستند که به دلیل فرسودگی کالبدی و برخورداری نامناسب ،،و وجود د زیرس اهتخا ی ی
آسیب پذیر دارای ناپایداری مکانی -فضایی هستند ( .)Dickens,2003: 42باف وسرف ت د یرهش ه     ع زا تسا تراب   
بافتهای شهری که وجود عوامل و عناصر مختل هاک ،نآ رد ف ششششش ارزشهاای کیف ففی مح ححیط زیستتت انس ار نا (از
یآورد و ب لوزن ا    ارزشهاای س نوک تتی،
جنبههای کالبدی ،عملکردی ،زیست محیطی ،اقتصادی واجتماعی) فراهم م 
د ( Pakzad & jahanshai, 2010:
نوسازی در بافت متوقف میشود و میل مهاجرت در جمعیت ساکن فزونی مییابد د

 .)18بافتهای فرسوده به مرور زمان و در اثر تحوالت جدید ،عملکرد گذشته خود را از دست داده و رو به اض الحم للل
ت محیط جنم ،ی رر ررر بههه حرکتتت
ط ز ی ست ت
گذارده و تداوم وضعیت تخریب کالبدی فیزیکی بناها به هم ار هه تنزللل ش یار ط ط
گروههای توانمند از این بافتها به سایر قسمتهای شهر و اشغال آن به وس لی ههه گروهه مآردمک یا ددددد و ک گرا ررر گردیدهه
است که نتیجه آن تسریع فرآیند رکود و تنزل است ( )pourahmad,2000: 94فرسودگی از ابعاد متعدددی برخ رادرو
است که با یکدیگر ارتباط و پیوند متقابل دارند ،اما مهمترین ابعادفرسودگی عبارتند از فرس دو گگگی کالبدددی -س زا ه های
که از افت کیفیت کالبدی بنا یا بافت ناشی شده و عوامل مختلفی شامل عدم نگهداری بنا ی ییا نگهداررری ن و بسانم ا
نامطلوب فضا س بب

یباشنددد
پیدایش آن میگردد .فرسودگی کارکردی و اقتصادی نیز از ابع م هدیدپ نیا رگید دا ییییی ییییی

( .)Alvin, 1970: 65هر بافت قدیمی در شهر را میتوان بافت فرسوده دانست ،ولی هر بافت فرسوده ،بافت تاریخی
و قدیمی نمیباشد ،لذا بافت قدیم میتواند باف وسرف ت د ب رد ار ه رر رررگی  در ( ( .)shaee & pourahmad 2010:64بافت
فرسوده در اكثر شهرها هسته اوليه شكل گيري شهر را شامل ميشود ،اين امر موجب اختالل در شكلگيري ارتباط و
وحدت فضا يي بين بخش مركزي ،بخش مياني و بخش پيراموني ميگردد ،بافت فرسوده به داليلي همچون مركز تي
هميشگي براي وحدت بخشي به پ كي ره شهر ،داراي اهميت خاصي است كه اين امر زندگي س كي رد ار ناور و ملا
تهای فرسوده شهری از چالشهای
شهر تضمين ميكند ( .)shafie, 2007: 23بهسازی ،نوسازی و باز زنده سازی باف 
یباشددد (ورجاوند تیاس ،زیورپ     ،
مهم فراروی مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه از جمله کش ام رو    م مم 
یش دنو
اینترنتی) .بافتهای فرسوده شهری با سه ویژگ رتسد تالکشم ،یگنادزیر ی س رادیاپان و ی ی م هتخانش  ییییییی ییییییی

ک-
( .)Qalibaf, 2007:3ریزدانگی بدین معنی که عرصه خانهها از  002مترمربع کمتر باشد و بیش از  05درصد بلوک ک

های شهری را تشکیل دهد و خانهها کوچک باشد .عدم دسترسی یعنی  05درصد از معابر موجود در بل یرهش کو   
عرض کمتر از  6متر داشته باشند و ناپایداری که بیش از  05درصد از واحدها از اس روخرب مزال ینمیا و ماکحت دار    
ی
نباشد و تشخیص آن بحثی فنی است ( .)Ayini, 2007: 8در حال حاضر ،هر گونه برنامهریزی در مد اهتفاب تیری یی یی
ل
ی و تحلیل ل
ی رشد رهش  یی یی
ح برنامههاا و س اهراکوزا ی ی
ت ص یح ح ح
فرسوده شهری و هدایت خردمندانه آن ،مستلزم ش خان ت ت
ی ی ککک
ح پاید را ی ی
ی س وط ح ح
ناپایداری در الگوهای شهری من ا عب ززز آنهاس  ت ( ( .)Aliakbari & et al,2006: 23س دنبحط ی ی

ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد3 ...

موضوع ضروری در مطالعات بافتهای فرسوده شهری است؛ زیرا در یک نظام پویا مانند جامعه بشری مفهوم پاید را ییی
تهاای
به معنای ثبات تعادل در طول زمان است ( .)Bedrij, 2002: 86احیاء ب دنادرگزاب موهفم ه ن ز  ن  یگد د فاب ر تتتتت تتتتت
قدیمی و فرسوده ،پیش از هر چیز مستلزم رفع موانع قانونی فعلی از یک سو و توانمندسازی مردم باف یانعم هب ت    
لهای اجرایی ،فراهم آوردن خدمات مشاورهای برنامهههری ییزی
واگذاری اختیارات الزم برای تصمیمگیری و ایجاد تشک 
و طراحی و نیز اقدام شهرداری در رفع معضالت کالبدی -اجتم یعا

بافتتت و ایج د یوس زا مزال تالیهست دا ی رگ     

است .در صورت عدم توجه به این مسائل ،پویایی زندگی اجتماعی در آنها به دلیل سطح پائین مزیتهاای اقتص یدا
یکند .عالوه براین ،کنش اجتماعی ،فرهنگی و س  زین تامدخ حط در س رانک ا ءایحا رد لماوع ری مح تال         
افت م 
ت.
یتواند تأثیرگذار باشد .بافت فرسوده آمل ،هسته اولیه و قلب این شهر ،گویای هوی و ت پیش ششینه آن است ت
فرسوده م 
بهبود سطح زندگی نیز ،توسعه پایدار شهری را از جنبههای مختلف ،خصوصًاًا ابعاد فرهنگی و اجتماعی و رف هب یها   
ت زندگی ی
ی
همراه خواهد داشت .هدف پژوهش حاضر نیز ساماندهی بافت فرسوده جهت اف د یرادیاپ شیاز رر ررر کیفیت ت
ساکنین بافت فرسوده شهری ،در شهر آمل است ،به نحوی که موجبات رفاه انسان را فراهم نموده و با بهرههگی ییری از
یرسانی ،آموزشی ،بهسازی ،نوسازی و یا بازسازی نسلهای آیند برد زین ار ه ر دریگ  .... ...مص هبو
شیوههای اجرایی آگاه 
شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بافتهای فرسوده شهری نیز ،با توجه به اقدامات و مطالع ماجنا تا   
یهاای ب مجا و هدمآ لمع ه ا  ع مممم مممممی ییان
شده در محدوده بافتهای فرسوده شهری در کشور پس از زلزله بم و ارزی ییاب 
متخصصین بر ضرورت تغییر رویکرد در سطوح مختلف سیاست گذاری ،مدیریتی و اجرا تأکید مینمای یید .در هم ممین
زمینه شورای عالی مقرر کرد در راستای بهرهگیری از تجربیات شهرسازی موض یغت عو ی  ر ر زا درکیو یگدوسرف      به
ناکارآمدی و تأکید بر مفه نیرفآزاب مو ی یرهش     

) (Regenerationدر دس  دریگ رارق راک روت (((( ((((( Amol Municipal

 .)Improvement and Renovation Organization, 2015مسأله مهم در شهرها رسيدن به توسعه پايدار اس هب و ت   
حها و اقدامات بهسازي و نوسازي شهر بايد متناسب ب اتخاس ا رر ررر
منظور توسعه پايدار شهري در محيط جغرافيا يي  ،طر 
اكولوژ كي

آن منطقه صورت گيرد ( )shaee & pourahmad, 2010:2اما متأسفانه حاكم شد يسدنهم ياهدركيور ن    

در توسعه شهري ،ابعاد نوسازي شهري را با كي

بعد و آن (نوسازي كالبدي) تغ يي رداد .بديهي است در چنين شرايطي

عوامل اجتماعي فرهنگي ،اقتصادي و ...به فراموشي سپرده شده و نتايج ناگوار جدا يي مردم از سازندگان و حامي آنان
كه معمو ًالًال دولت بوده ،بروز كرده است ( .)Andalib,2013:21فضای واحدهای مسکونی بصورت سیستم باز بوده که
متأثر از موقعیت آب و هوایی و ویژگیهای فرهنگی شهر میباشد .سقف منازل شیب دار و سفالی و در و پنجرهههاا
یباش زا و دن
چوبی میباشد .از لحاظ ساختمانی تقریبًاًا نیمی از قطعات مسکونی ،عرصه آنها کمتر از  002متر مربع می ی
لحاظ تعداد بط قات نیز بیشترین درصد را ساختمانهای  1و  2بط قه تشکیل میدهند .نوع مصالح بکار گرفته شد رد ه
آنها بیشتر از نوع دیوار حمال آجری و چوبی بوده و قدمت اکثر ساختمانها بین  30تا  54سال است ،از نظ هکبش ر   
یباشد ( ( Amol Municipal Improvement
ارتباطی نیز دارای کوچهها و خیابانها و معابر دارای عرض  3متر نیز می ی

  

 .)and Renovation Organization, 2015از آثار فرسودگی در بافتهای فرسوده شهری میت رد یگدوسرف هب ناو

ابعاد کالبدی ،زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی این مناطق اشاره نمود که همگی دست در دست هم دادهاند ات    
اکثر بناها در حال تخریب بوده و از لحاظ مسکونی تقریب ًاًا ًا ًاغی یاراد .دنشاب ینمیا دقاف و تنوکس لباق ر هکبش
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ارتباطی پیچیده و درهم و کوچههای باریک ،مشکالت در عبور و مرور ،فرسودگی و نارسایی تاسیسات و تسهیالت
شهری و..... .است .در واقع این بافت هم از حیث ساختار و هم از حیث کارکرد اجزاء حیاتی خود ،دچار اخ و لالت
ناکارآمدی شده است .در طول سالیان ،نه تنها بیشتر جمعیت اصلی و بومی خ ا ار دو ززز دس لحم هب هکلب ،هداد ت     
   

استقرار مهاجرین کم درآمد ،استقرار ساکنان غیر بومی و مهاجران روستایی و حتی اتباع بیگان فا ریظن ه ا هک ،هنغ هب

دنبال ارزانترین نقاط شهری برای سکونت بودهاند ،تبدیل شده است .همین نارساییهای کالبد طیحم تسیز ،ی ی ،،،، ،،،
اجتماعی و اقتصادی موجب شده است که کیفیت زندگی در این مناطق نسبت به سایر مناطق شهری از کیفیت ن زا للل-
تری برخوردار باشد ( .)Soltanzadhe, 2011: 3تحقیقات متعددی در مشابهت با موض تروص رضاح شهوژپ عو     
پذیرفته است که در این بخش به برخی از آنها اشاره میگردد :چان و گریس در سال  ،8002در مقاله خود باا عن او ننن
عوامل مهم برای بهبود پایداری اجتماعی از پروژه نوسازی شهری ،به شناسایی مفهوم طراحی شهری پایدار و بررسی
ی پرداختنددد.
ت ش ره ی ی
فاکتورهای اساسی مورد نیاز برای بهبود پایداری اجتماعی در پروژههای بهسازی و تجدید حیات ت
تیابی بههه
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل عوامل گوناگون نشان داد که باید ویژگیهای مشخص طرح برای دس 
س ب دو ننن
ی روزان کش ،ه لل للل توسعههه و در دس رت س س
پایداری اجتماعی همسو شوند .دسترسی آسان به عملکردهای زندگی ی
ی در
ی اجتم عا ی ی
ی اف یاز ششش پاید را ی ی
ی ب ار ی ی
ل مهممم و اساسی ی
ط از عوامل ل
ع و محیط ط
فضاهای بازار و حفظ و نگهداری من با ع ع
یشوند ( .)Chan & Grace, 2008:19لئو و همک لاس رد شنارا   
پروژههای نوسازی شهری محلی محسوب م 
در مقاله خود با عنوان درک فضای شهری چین ،به عن و نیرتگرزب ناو

، 2015

نیرتعیرس     جامعههه ش هب ور یره    گ اذ ررر با

الگوبرداری از شیوه همپوشانی دادهها ،نتایج حاصل از بررسی میزان تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی را در بافت
فرسوده با هم تلفیق نموده و چگونگی تأثیر هریک از این عوامل را بر یکدیگر مورد بررسی ق و تسا هداد رار

نایب    

داشت که وجود فضاهای اجتماعی میتواند موجب رشد شاخصهای مشارکت مردمی و کنشهای اجتم رگ یعا دد   
( .)Liu & et al, 2015:1امانی در سال  1389در پژوهشی با هدف ساماندهی بافت فرسوده به مطالعه و شناسایی این
تهاای
تهای توسعه داخل رد نآ شقن و ی    باززندههسازززی بافت ت
بافتها در شهر سقز پرداخت .وی با تأکید بر سیاس 
فرسوده و ناکارآمد شهری به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی برای توانمندسازی و تقویت انگیزههای مشارکتی ساکنان
بافتهای فرسوده این شهر پرداخت .از جمله نتایج این پژوهش ،ارائه الگوی پیشنهادی به صورت نقش رد هلخادم ه   
بافت و پیشنهاداتی نظیر مقاومسازی ،بهسازی و نوس یزا

یباشد ( ( .)Amani, 2010:1رس لاس رد یرظن و یمت    
م مم 

ی-
 ،2931تحلیل فضایی به تحلیل فضایی بافت فرسوده شهر اسالمآباد غرب با تأکید بر راهبردهای ساماندهی فیزیکی ی
فرهنگی پرداختند .نتایج نشان داد که بین ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و عدم مدیریت موج تفاب رد دو   
فرسوده با فرسودگی بافت و کالبد آن رابطه معناداری با ضریب اطمین  نا  95 %%%موج  تسا دو
شهای توصیفی ،اسنادی و همبس یگت
 .)2013: 20در این پژوهش کاربردی از رو 

(( ((( Rostami & Nazari,

ت و هد نآ ف
اس هدش هدافت    است ت

ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین میباشد .جه رگ ت د یروآ   
یها ،من عبا کتابخانهههای و
اطالعات ،عالوه بر بهرهگیری از پرسشنامههای کارشناسی و مردمی ،از نقشه محالت ،کروک 
عآوری شده از پرسشنامهها با استفاده از نرماف از ررر ( SPSSورژن ) 21
همچنین بازدید میدانی نیز استفاده شد .نتایج جم 
و آزمونهای آماری مورد ارزیابی قرار گرفت .در تکنیک  SWOTنیز از نتایج پرسشنامه کارشناسی اس دافت ه ه شددد .در

ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد5 ...

این پژوهش به دلیل داشتن دو پرسشنامه کارشناسی و مردمی ،جامعه آماری نیز ب میسقت هتسد ود ه     م ممیش :دو -1
رؤسای خانوارهای موجود در آن محدوده ،با توجه به فرم  لو ( ( -2 .)1کارشناس مزاس رد هطوبرم نا ا و یزاسون ن   
یباشد .فرمول ( )2نیز از طریق فرمول کوکران ،حجم نمون ار ه
بهسازی و اداره میراث فرهنگی که تعداد آنها  30نفر م 
ینماید.
برای رؤسای خانوار محاسبه م 
فرمول ( :)1تعداد خانوار در بافت

= 82 25

73 0 20

=

3/8

کل جمعیت در بافت فرسوده در سال 4931
بعد خانوار

(منبع)Statistical Yearbook of Mazandaran Province, 2015 :
= 403

)1/269()0/7()0/3( / )0/50(2
(1+)1/ 82 25()1/269()0/7()0/3( / )0/50(2-1

=

فرمول ( :)2حجم نمونه با استفاده از روش کوکران

محدوده مورد مطالعه
شهر آمل در استان مازندران نیز همانند دیگر شهرهای کهن کشور دارای هسته مرکزی فرسوده میباشد زورما  ،هه ههه بههه
ل
ی جاذبههه خودد را از دستتت داده و محل ل
دلیل معضالت و مشکالت مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتص دا ییی و کالبدی ی
استقرار گروههای مختلف جامعه با پایگاه و منزلت اجتماعی متفاوت گردیده است .شهر آمل در طرفین رود ه اب زار   
ارتفاع  ۷۶متر از سطح دریا در فاصله  ۷۰کیلومتری غرب ساری ،مرکز استان ۱۸ ،کیل ایرد بونج یرتمو ی و رزخ    
شش کیلومتری شمال دامنه کوه البرز و  ۱۸۰کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد .از نظر آب و هوایی با توجه به
یت او ننن دریاف هک ت   
نمودار دریافتی از اداره هواشناسی آمل که نوع ایستگاه آن هم سینوپتیک است در سال  4931م مم 
شهرستان آمل از نظر آب وهوایی با متوسط دمای  17 /3درجه سانتیگراد و متوسط ریزشهای جوی سالیانه به می ناز
 63 6میلیمتر در سال برخوردار گشته است و میانگین رطوبت نسبی این ش هب زین ره    

یرسددد ( Amol
 80درصد م  یی یی

 .)Weather Office, 2015بط ققق آخ ومع یرامشرس نیر م لاس رد هک نکسم و سوفن ی   
 )Yearbook of Mazandaran Province, 2015صورت گرفت ،ای راد ،رهش ن ای   

     Statistical ( 4931

 ۲۷۱۲۶۹نف  تیعمج ر

وو ووو 79785

یباشد
خانوار و با بعد خانوار  3/4واقع در جلگه مازندران و در طرفین رود هراز با ارتفاع  ۷۶متر از س ایرد حط    م مم 
( )Rahro Consulting Engineers, 2006که در نقشه ( )1موقعیت جغرافیایی آمل و محدوده مورد نظر نیز نشان داده
شده است .بافت فرسوده آمل نیز دارای وسعت تقریبی  404هکتار و جمعیت  73 0 20نف ادعت و ر د وناخ  ار      82 25و
یباشد ( .)Statistical Yearbook of Mazandaran Province, 2015ب ساسا ر   
بعد خانوار  3/8م 

نقشههه ( )2و (،)3

این بافت دارای  14محله است .این بخش شهری از نظر تجاری ،میراثهای فرهنگی و جاذبههای توریستی و ش ششبکه
یکند .به واسطهههی
ارتباطی نیز از ارزشهای بسیار باالیی برخوردار بوده که اهمیت بررسی بر روی آن را دو چندان م 
ساماندهی بافت فرسوده ،کیفیت دسترسی به خدمات (اعم از کاربری درمانی ،تفریحی ،رفاهی و )...در نواحی مجاور
محالت بافت فرسوده نیز افزایش یافته و موجب ارتقاء سطح ایمنی محالت مجاور هنگام بروز اتفاقاتی نظی تآ ر ششششش -
سوزی و حریق و افزایش سرعت امدادرسانی میگردد .ضمن اینکه با ترسیم مکانهای تفریحی ،گردشگری و فضای
سبز در محالت ،حس زیبایی شناسی و زیباییدوستی نیز در مردم تقویت شد و لیم شیازفا بجوم رما نیا و ه     
یگ در د راوم رب هوالع  .د     
رغبت آنها به مهاجرت جهت سکونت در محالت  14گانه و رونق بیشتر این مح م تال یی یی
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مذکور ،با توجه به اینکه بافت فرسوده آمل ،هستهی اولیه و قلب شهر آمل محسوب شده و به عنوان میراثی ت یخیرا
و فرهنگی ،گویای هویت و پیشینهی این شهر است ،ساماندهی بافت (ب یزاسزاب ،یخیرات راثآ ظفح رب دیکأت ا        
فضاهایی نمادین و تداعیگر هویت محالت و توسعهی برنامهه و یگنهرف یا

یتواند بذج بجوم     
م )یتراظن یییی یییی

گردشگر به این محالت و آگاهی بیشتر مردم ساکن در سایر نواحی شهر از جزئیات دقیقتر بافت تاریخی آمل گردد.
یگ در د.
افزایش آگاهی نسبت به هویت تاریخی موجب ارتقاء بینش مردم و باال رفتن کیفیت زندگی اجتماعی نی م ز یی یی
بهبود سطح زندگی به واسطه پیدایش م ،قوف دراو

دیاپ هعسوت ا هش ر ر ارمه هب ار ی ه  تشاد دهاوخ ((((((((( (((((((((( Source:

.)Research finding

نقشه  :1موقعیت جغرافیایی آمل و محدوده مورد نظر ) )Source: National Divide Map, Mapping Organization,2015

نقشه  :2موقعیت بافت فرسوده در شهر آمل ))Source: Amol Municipal Improvement and Renovation Organization, 2015

ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد7 ...

نقشه :3موقعیت بافت فرسوده در شهر آمل ()source: Amol Municipal Improvement and Renovation Organization, 2015

یافتهها
با توجه به جدول ( )1و جدول ( ،)2بعد از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مردمی و کارشناس رد ،هلاقم نیا رد ی   
ارزیابی کلی ساکنین از محالت ،اسپهکال ،سبزهمیدان ،اسکی محله و پایینبازار ،به ترتیب بیشترین امتی دوخ هب ار زا    
حل و ه
اختصاص دادهاند .کمترین امتیازات ارزیابی کلی نیز به ترتیب مربوط به کاردگر محله ،ش م یجرگ ،میدق ره ححح ححح
نیاکی محله بوده است .نمودار (.)1
شنامه مردمی
جدول ( :)1نتایج آلفای کرونباخ برای پرس 
نام محله

کل پرسشنامه

نام محله

شنامه
کل پرس 

اسپه ک ًالًال

% 74 /7

شاهاندشت محله

% 77 /1

سبزه میدان

% 95 /3

نیاکی محله

%2 8

اسکی محله

% 94 /9

قادی محله

% 96 /8

گرجی محله

% 81 /5

پائین بازار

% 98 /3

کاردگر محله

% 96 /4

کاشی محله

% 98 /6

گلباغ محله

% 73 /7

چاکسر محله

% 98 /1

مشائی محله

% 74 /4

شهر قدیم

% 74 /8

)(Source: Research finding

شنامه کارشناسی
جدول ( :)2نتایج آلفای کرونباخ برای پرس 
نام محله

شنامه
کل پرس 

شاهاندشت محله

% 95 /5

نام محله
سبزه میدان

% 88 /5

نیاکی محله

% 91 /2

اسکی محله

% 91 /3

قادی محله

% 91 /8

گرجی محله

% 88 /9

پائین بازار

% 89 /8

کاردگر محله

%39/9

کاشی محله

% 87 /2

گلباغ محله

%39/3

چاکسر محله

%27/3

مشائی محله

% 90 /8

شهر قدیم

% 86 /6

اسپه ک ًالًال

کل پرسشنامه
% 62

)(Source: Research finding
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نمودار ( :)1میانگین ارزیابی کلی ساکنین در مورد محالت بافت فرسوده )(Source: Research finding

نتایج رگرسیون پیرامون ارزشیابی ساکنین محالت نسبت به محل سکونتشان ب هرایعم ندومن ظاحل ا ا  ،تامدخ ی م تکراش       

د هئارا ار ا  د (((((( (((((((  )R-square =0/ 99که

مردمی و کنش اجتماعی ،عوامل اقتصادی ،کیفیت زند ریز هلداعم ،هلحم تفاب و یگ
یباشد .جدول (.)3
نشانگر تأثیر مثبت و معنادار کلیه عوامل فوق در ارزشیابی م 
ارزشیابی کلی= خدمات

 +0/ 26مشارکت مردمی و کنش اجتماعی

Coefficientsa
Model

)(Constant
خدمات
1

مشارکت و کنش
اقتصاد
کیفیت و بافت

 +0/ 29اقتصاد

 +0/ 20کیفیت زندگی و بافت محله

0/ 25

جدول ( :)3نتایج رگرسیون پرسشنامه مردمی
Unstandardized Coefficients
B
۰٫ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۶

Std. Error
۰.

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

۰.

۱

0 / 462

0

0/ 374

۱۸۳۵۶۳۲۶۱ ٫ ۷۲۱

۰.

0/ 290

0

0/ 418

۲۰۸۲۰۲۱۰۹ ٫ ۵۳۲

۰.

0 / 002

0

0/ 203

۱۵۰۶۶۹۴۲۲ ٫ ۴۰۴

۰.

0/ 250

0

0/ 338

۱۶۴۹۶۵۷۶۸ ٫ ۸۹۲

۰.

)(Source: Research finding

ارزشیابی کلی a. Dependent Variable:

پرسشنامههای کارشناسی در مورد هر یک از محالت نیز به صورت جداگانه توسط کارشناسان مربو یدرگ لیمکت هط د رد و 

  

خاتمهٔٔٔ کار ،میانگین نظرات کارشناسان در هر محله ،با توجه به هر یک از پرسشهای مرتبط با محله مورد نظر لحاظ گردید.
فهاا و
تهاا ،ضعف ف
پرسشها در مورد اقدامات شهرداری و سازمانهای بهسازی و نوسازی در چهار ح زو ههٔٔٔ فرصتتتهاا ،قوت ت
تهدیدهای مرتبط با محالت مورد مطالعه طرح شدند .نمودار (.)2

نمودار ( :)2میانگین امتیاز کارشناسان به عملکرد شهرداری و سازمان بهسازی و نوسازی در محالت بافت )(Source: Research finding

ی آم رد ل
نتایج رگرسیون پیرامون پرسشنامه کارشناسی نیز نشان داد که رابطه اقدامات شهرداری و سازمان بهس زاسون و یزا یی یی
خصوص بهرهگیری از فرصت ،ارتقاء قوت ،رفع ضعف و کاهش تهدیدهای موجود در بافت فرسوده محالت  14گانه آمل به
صورت مثبت و معنادار بوده است .جدول ( .)4عملکرد تقریبًاًا در تمامی حوزهها برابر بوده و با توجه به ضرایب حاصل ،بیشتر
در جهت ارتقاء قوت گام برداشته است.

ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد9 ...
اقدامات شهرداری و سازمان بهسازی و نوسازی جهت ساماندهی بافت فرسوده= بهرهگیری از فرصت
رفع ضعف

 +0/ 249ارتقاء قوت ت
ت

+0/ 253

 +0/ 250کاهش تهدید 0/ 48 2
Coefficientsa
Model

جدول ( :)4نتایج رگرسیون پرسشنامه کارشناسی

)(Constant

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
01 0 0.
0

0/ 881

-0/ 150

0/ 249

0

0/ 342

791 / 790

00

S

0/ 253

0

0/ 374

559 /661

0

W

0/ 250

0/ 100

0/ 603

499 / 076

0 .0 0

T

0/ 48 2

0/ 274

698 / 026

0

O
1

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

0

a. Dependent Variable: TOTAL

)(Source: Research finding

تجزیه و تحلیل
 آزمون همبستگی در پرسشنامه مردمیدر بررسی رابطه بین ارزیابی کلی ساکنین از محالت و معیارهای مشخص شده ،در هر یک از محالت  14گانه آمل،
یهای مناسب هر
با استفاده از آزمونهای همبستگی ،مطابق جدول ( )5انجام پذیرفت .این نتایج در تعیین استراتژ 
یباشند.
محله ،جهت ارتقاء پایداری فرهنگی ،اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی از اهمیت زیادی برخوردار م 
جدول ( :)5نتایج آزمون همبستگی میان ارزیابی کلی ساکنین از کیفیت محله و متغیرها در پرسشنامه مردمی
کیفی هب یسرتسد ت      مش درم تکرا م شنک و ی

ردیف ارزیابی کلی از کیفیت
محله
1

اسپهکال

2

سبزهمیدان

3

یمحله
اسک 

4

یمحله
گرج 

5

کاردگرمحله

6

گلباغمحله

7

یمحله
ُمُمشائ 

8

شاهاندشتمحله

9

یمحله
نیاک 

10

قادیمحله

11

پایینبازار

12

یمحله
کاش 

13

چاکسرمحله

14

شهر قدیم

خدمات
ضریب همبستگی
p- value
ضریب همبستگی
p- value
ضریب همبستگی
p- value
ضریب همبستگی
p- value

**

0/ 781
0/300

**

0/ 876
0/000

**

0/2 81
0/400

**

0/0 53
0/100

**

ضریب همبستگی

0/467

p- value

0/000
**

ضریب همبستگی

1/000

p- value

0/000
**

ضریب همبستگی

1/000

p- value

0/000
**

ضریب همبستگی

1/000

p- value

0/000

ضریب همبستگی
p- value
ضریب همبستگی
p- value
ضریب همبستگی
p- value
ضریب همبستگی
p- value
ضریب همبستگی

**

0/ 894
0/000

**

0/ 855
0/000

**

0/ 928
0/000

**

0/ 934
0/000

**

0/ 936

اجتماعی
0/ 847

**

0/100

      

کیفیت اقتصادی
0/772
0/ 384

0/ 013

0/ 054

0/ 612

0/ 831

0/700

0/ 672
0/ 033
0/ 472

*

0/300
0/609
0/000
0/ 889

0/000

0/861

1/000

0/ 643

0/ 371

0/ 15 0

0/ 911
0/ 857

0/761
0/965

0/000

0/ 210

0/ 938

0/ 325

0/000

**

0/ 821
0/000

**

0/000
0/ 775

**

0/000
0/ 794

**

0/100
0/ 871

*

0/702
**

0/ 382
0/ 178

**

0/772
0/ 189
**

0/ 284
**

**

0/ 519

0/000

0/100

0/6 18

0/ 957

0/ 396

0/000

0/ 846

p- value

0/000

0/000

ضریب همبستگی

0/000

0/000

0/668

p- value

1/000

1/000

0/ 333

)(Source: Research finding

0/ 640

0/ 149

0/000

همبستگی در سطح  0/50معنادار است *.همبستگی در سطح  0/ 01معنادار است**.

**

0/662

0/000

0/ 934

**

0/752

**

**

0/000
**

0/ 693

0/308

0/ 837

**

0/000

0/ 029
0/ 884

0/ 846

*

0/000
*

0/266

*

0/300

0/ 022
**

ساختار کالبدی
0/ 91 6

**

*

کیفی و یعامتجا یگدنز ت        

**

0/ 926
0/000

**

**

0/ 878
0/000

**

0/668
0/ 333

**
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 -آنالیز SWOT

ت ک نییعت ،سیرتام نیا لیکشت زا فده ه       
یت او ننن گفت ت
در ماتریس  SWOTمطابق جدول ( )6به طور خالصه م 
یباشد.
یهای تهاجمی ،رقابتی ،محافظهکارانه و تدافعی در محالت م 
استراتژ 
جدول ( :)6استراتژی  WO ،SO ،STو  WTبرای محالت بافت فرسوده آمل
لهای بط یعی محله برای طراحی و خلق فضاهای عمومی و فرهنگی
- SO1استفاده از پتانس 
تهای اجتماعی برای جذب افراد مشتاق در امر مشارکت
- SO2تشکیل نشس 
- SO3جذب سرمایه خصوصی با توجه به درصد باالی مالکیت خصوصی
استراتژی SO

تهای اقتصادی منطقه
- SO4بهبود فضای کسب و کار با تمرکز بر فعالی 

- SO5ارتقاء و تقویت حس تعلق به مکان در بین ساکنین با ایجاد نمادها و ...در نقاط مختلف محله

- SO6استفاده بهینه از مسجد محله به عنوان نهاد فرهنگی ،اطالعرسانی و برقراری تعامالت اجتماعی

- SO7اجرای کامل مقررات شهری برای مداخله بهینه در باف ف ت رررس  هدو ووو ب  رثکادح ه ر ناس د افتسا ن ده     
مناسب از بناهای تاریخی جهت حفظ اصالت محله
- ST1اختصاص دادن فضاهایی برای پارکینگ با توجه به قیمت مناسب اراضی

تهای اقتصادی در محله برای برای کاهش جمعیت غیرفعال
- ST2ایجاد اشتغال با تکیه بر فعالی 
- ST3بکارگیری افراد مشتاق در بهسازی جهت بهبود عملکرد شوراهای بهسازی

- ST4استفاده از زمینهای بایر جهت ایجاد فضای سبز و منظر مناسب و فضاهای فرهنگی و تفریحی
استراتژی ST

بتر به خیابان اصلی
- ST5بهسازی شبکه ارتباطی ،معابر و توسعه هندسی بافت جهت دسترسی مطلو 
- ST6استفاده از سابقه سکونت باالی افراد به منظور انجام اقدامات بهسازی بافت
- ST7استفاده از امتیاز مالکیت خصوصی برای احیاء بناهای فرسوده
- ST8تخصیص وامهای بلندمدت و کمبهره برای ساکنین کمدرآمد

- ST9احداث شعب وابسته به سازمان بهسازی و نوسازی در مراکز محالت

- ST 10تصویب قانونی در طرح جامع ،مبنی بر تخفیف هزینههای اجرایی و مهندسی در حوزه بافت

- WO1همسو کردن ساخت و سازها با اقلیم و بافت تاریخی محله
یها و خدمات محلی
 - WO2توزیع فضایی مناسب کاربر 
استراتژی WO

 - WO3تعیین جریمه و ضوابط برای الزام مالکان فضاهای مخروبه و ناکارآمد نسبت به ساماندهی
یهای مورد نیاز
نها به کاربر 
 - WO4تعیین شرایط مناسب و تسهیالت برای تخصیص مالکان زمی 
- WO5جذب سرمایههای خصوصی برای ایجاد فضاهای گردشگری و اشتغالزایی

بهای اجتماعی با استفاده از مشارکت خود اهالی
- WO6فراهم کردن شرایط مناسب برای کاهش آسی 
بهای اجتماعی ناشی از آن
- WT1جلوگیری از ورود مواد مخدر به محله و کاهش آسی 

یهای ورزشی ،درمانی و فرهنگی
 - WT2تغییر و بهبود سرانه کاربر 

حهای تشویقی به منظور جذب سرمایهگذاران خصوصی در امر نوسازی و بهسازی
 - WT3تدوین طر 

یهای مناسب و فضاهای باز عمومی جهت
- WT4بهسازی فضاهای مخروبه و بایر و تبدیل آنها به کاربر 
استراتژی WT

جذب صحیح افراد

- WT5استفاده از نیروهای بومی جهت مشارکت در امر بهسازی و نوسازی

قهای حمایتی جهت سامان بخشیدن به وضعیت مالی ساکنین ب لحم یزاسون یار    
- WT6تشکیل صندو 
سکونتشان و جلوگیری از فرسودگی بیشتر

یهای امروزی و مورد نیاز ساکنین
- WT7بهسازی ساختار محله با توجه به کاربر 
- WT8بهسازی و تعریض شبکه معابر برای افزایش امنیت عمومی

تمحیطی برای باالبردن وضعیت بهداشت عمومی محالت
- WT9اجرای سختگیرانهتر قوانین زیس 
)(Source: Research finding

1

2

سهاای (  )IFEو ( ،)EFE
با توجه به ارزیابی شرایط داخلی و خارجی محالت توسط کارشناس لیکشت و نا    م تا ررری 
تعیین گردید که در کدام یک از محالت ضعف یا ق و یساسا تو

ینچمه ن هت ای و تصرف  دی ددد دددددددددد اساس وجوم ی د   

یدهد.
یباشد که جدول ( )7نتایج را نشان م 
م
. Internal Factors Evaluation matrix
. External Factors Evaluation matrix

1
2

ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد11 ...

چنانچه امتیاز وزندار در هر محله باالی  3باشد ،بسته به ارزیابی داخلی یا خارجی ،فرصت و یا قوت غالب ب و هدو
گتری دارد.
اگر کمتر از  3باشد ،ضعف یا تهدید نقش پر رن 
جدول ( :)7جمعبندی نتایج ارزیابی داخلی و خارجی عملکرد در محالت بافت فرسوده آمل
عوامل استراتژیک داخلی

(قوتها و ضعفها) IFE

امتی نزو زا   
دا ر

نام محالت
اسپه ک ًالًال

عوامل استراتژیک خارجی

(فرصتها و تهدیدها) EFE

امتی نزو زا   
دا ر

نام محالت
2/ 687

اسپه ک ًالًال

سبزه میدان

3/ 117

سبزه میدان

2/6 11

اسکی محله

2/ 777

اسکی محله

2/0 59

گرجی محله

2/ 427

گرجی محله

2/ 821

کاردگر محله

3/ 054

کاردگر محله

3 /3 6 2

گلباغ محله

3/760

گلباغ محله

3 /2 0 1

مشائی محله

3/161

مشائی محله

3/ 044

شاهاندشت محله

3/762

شاهاندشت محله

3/ 388

نیاکی محله

3/161

نیاکی محله

2/ 581

قادی محله

2/409

قادی محله

3/ 183

پائین بازار

3/ 434

پائین بازار

3/ 245

کاشی محله

2/ 714

کاشی محله

2 /6 6 7

چاکسر محله

2/2 82

چاکسر محله

3/ 145

شهر قدیم

2/ 995

شهر قدیم

3/080

)(Source: Research finding

2 /5 0 5

نتیجه گیری
با بررسی برخی مطالعات خارجی ،چنین برمیآید که کشورهایی نظیر امریکا ،انگلستان و ترکیه نیز از طرحهایی نظیر
اصالتبخشی به بافت فرسوده ،ایجاد تنوع کارکردی در این بافتها و بازآفرینی اجتم اصتقا و یعا د و ی

حه یا
رط ححح ححح

مشارکتی استفاده نمودند .به عنوان مثال در نتایج طرح برنامه بازسازی شهری برای توسعه شهری پایدار در نیجریه ،با
آموزش مناسب و روشنگری مردم به عنوان اولویت مهم طرح لحاظ گردید و پتانسیل مش وصخ شخب تکرا ص  /ی
دولتی نیز به عنوان یک استراتژی مداخله مؤثر برای پیشرفت سریعتر توسعه شهری و بازیافت شهری در نیجریه مد
نظر قرار گرفت ( )Gbadegesin & Aluko, 2010: 244-253و ) .(Bryan & Jumudo, 2014: 11دسترسی مناسب و
آسان در راستای تأمین نیازهای ساکنین و حفاظت از منابع محیطی و پایداری اجتماعی نیز در پروژهه و یزاسهب یا
نوسازی شهری از جمله عوامل مهم محسوب شد ( ( .)Chan & Grace, 2008: 19نت رهش نیدنچ رد شهوژپ جیا     
اروپایی نیز حاکی از این بود که پایداری اجتماعی به عنوان بخش اساسی توسعه پاید و ینیرفآزاب رما رد یرهش را   
ساماندهی به شمار میرود ) .(Colantonio & Dixon, 2011: 172در چین نیز جهت بررسی بافت فرسوده شهری از
معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ ش هدافتسا ی دد ددددد ) .(Liu & et al, 2015: 1-2در بح ن یلخاد تاعلاطم ث یز     
تحقیقات بسیاری صورت پذیرفته که از جمله آنها میتوان به م  دراو زززی  .دومن هراشا ر در ضراوع فذح ای دزی

      

تعمیرات در بافت فرسوده ،تعریض معابر و گسترش فضاهای گردشگری و سیاحتی موجبات افزایش ح و قلعت س
بازگشت ساکنین به محالت فراهم شد .در خرم آباد نیز عوامل اجتماعی ،اقتص و یدبلاک ،یدا
هدف ایجاد حس تعلق مکانی ،به احیاء بافت فرس دش هتخادرپ یرهش هدو

درم تکراشم م اب ی

    ( .)Shakarami, 2006: 203هادی و نا

دانشپور نیز در مطالعات خود پیرامون بافتهای فرسوده شهری ،از مشارکت مردمی به عنوان بخش مه مانرب م هه هههه یا
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ی تح ححت عن او ننن
توسعه پایدار یاد کردند ( .)hadian & daneshpour, 2007: 18داوودپور و نی ککک نیاا نی د ز ررر پژوهشی ی
ت
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري ،راهبردي به سوي دستیابی به ابعاد کالبدي توسعه پایداررر ش ره ييي در بافت ت
یها ييي اقتص يدا  ،،اجتم یعا  ،،کالبد ييي و زیستتت محیط دنتشاد ی   
فرسوده کو ييي س ارهت هیداج نن ننن باا بررس گژیو ی یی یی
( .)Davoodnia & niknia, 2011: 1لطفی طالش نیز در مطالع وخ تا د پپ پپپیرام ماس نو ا هلحم هدوسرف تفاب یهدن      
باقرآیاد رشت با مشکالتی از قبیل نابسامان بودن عرض شبکه معابر ،نامناسب بودن آسفالت معابر و فرسودگی شدید
بناهای مسکونی مواجه شد .و ...در طرحهای ساماندهی بافتهای فرسوده جهت توسعهپایدار شهری اشاره داشتند.
یهای انجام شده و نیز نتایج بدست آمده در این پژوهش ،راهبردهایی که در برنامهریزییی
با توجه به مطالعات و بررس 
شهری و نیز ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد اف فیک رد یرادیاپ شیاز ی حطس رد نینکاس یگدنز ت

    
   

یباشند -1 :بهبود وض هب هجوت اب تالحم تیع
یتوان از آنها بهره جست به شرح ذیل م 
کشور کاربرد داشته و م 
یهای مردم -2 .بهبود شرایط و کیفیت حمل و نقل عمومی در سطح محالت -3 .به دوب
خصوصیت محالت و توانای 

شرایط زیست محیطی -4 .مشارکت سایر سازمانها ( )CBOSدر زمینه مسائل مربوط به محالت -5 .جلب مشارکت
 NGOSدر زمینههای مختلف -6 .تشکیل  NGOSدر درون محالت در زمینههههاای آموزش .یشزرو و ی     -7انج ما
تهای شغلی جدید اب تالحم رد     
فعالیتهای اقتصادی در زمینههای مختلف ،البته سازگار با محیط -8 .ایجاد فرص 
یها و خصوصیات مح .تال
توجه به ویژگ 

 -9تس و عناوم عفر تهج تالحم رد نانکاس یراذگ هیامرس لیه       

مشکالت موجود - 10 .احداث خانه محالت به عنوان یک واسطه ب زا کیره رد یلاها نی

و تالحم   

مجری برای باال بردن سطح کیفی خدمات به ساکنین - 11 .احداث شعب وابسته به س و یزاسهب نامزا

ارگانننهاای
  

رد یزاسون

مراکز محالت - 12 .ایجاد شورای محالت که عالوه بر تخصص در شناخت به موقع مشکالت ،توان مقابل وبهب و ه د   
شرایط را داشته باشند - 13 .افزایش حس تعلق س  تهج نانکا ت .تالحم حطس رد رتشیب یعامتجا تالماع

       - 14

یهایی در محالت - 15 .معرفی بستههای تشویقی اقتصادی و فرهنگی.
مشارکت از طریق ایجاد تعاون 
یگردد ک بلطواد شور زا ه ا و هن
تهای فرسوده ،پیشنهاد م 
با توجه به شیوههای مختلف مداخله در باف 

هرابود میظنت     

زمین در محالت بافتهای فرسوده استفاده گردد ،زیرا ضمن مردمی بودن و کمهزینه بودن ،مالکان اولیه نیز در س دو
ییابد .بنابراین ،ب یارجا روظنم ه    
بازسازی سهیم هستند و حس تعلق به محیط زندگی نیز در میان ساکنین افزایش م 
یرسددد .ب شور باختنا ا   
گسازی جهت مشارکت مردمی ضروری ب رظن ه    م مم 
این شیوهها ،گسترش برنامههای فرهن 
داوطلبانه مالکین که مصمم به احداث بنای ساختمانی و یا تغییراتی در امالک خود باش حرط ساسا رب دنفظوم دن

   

جامع توسعه شهری نسبت به تقسیم زمین ،ادغام زمین و یا جابهجا کردن مرز امالک خود بپردازند .مزایای این روش
شامل کم هزینه بودن و مردمی بودن انجام اصالحات میباشد .در روش تنظیم مجدد زمین به جای «مصادره» زمین و
ی» ملک
خرید زمینهای مالکان بافت فرسوده مورد نظر ،دولت اقدام به «جابهههج یا ی ی

سزاب دنیارف رد ناکلام از رد ی

  

محدودههای بافت میکند .در این روش دولت زمین الزم را جهت مصارف عمومی نظیر پارکها ،جادهها و خیابانها
یکنند.
و ...به دست میآورد و هم مالکان بافت فرسوده به واحد مسکونی در یک بافت اصالح شده دس م ادیپ ت ییی ییی
یسازد.
ویژگی بارز این روش برد -برد بودن آن است که مالکان را نیز در سود ناشی از احیای بافت سهیم م 

13 ...ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد

    با توجه به اینکه پژوهش در حوزهی ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار و ابزاره درکلمع شجنس یا
: موضوعات زیر به منظور تحقیق به پژوهشگران آینده نیز پیشنهاد میگردد،در این زمینه بسیار گسترده میباشد
       • بررسی عوامل تأثیرگذار در گسترش مشارکت مردمی در محالت جه ماس ت ا زا هدافتسا اب هدوسرف تفاب یهدن
تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری
• بررسی نقش رسانه در ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد آگاهسازی و افزایش مشارکت مردمی
 نوآوری و محدودیت عملکرد در ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار،• بررسی نقش و وزن خودآگاهی
.• بررسی عملکرد سازمان بهسازی و نوسازی در امر ساماندهی بافت فرسوده در شهر آمل از منظر آمایش سرزمین
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