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)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ(
ﻋﻠﻲ ﻗﺴﻤﻲ ﺷﺎه ﮔﻠﺪي
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رﺣﻤﺖاﻟﻪ ﻓﺮﻫﻮدي

1

اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان

ﻋﺰتاﻟﻪ ﻋﺰﺗﻲ
داﻧﺸﻴﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1394/02/20 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1394/04/22 :

ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﭼﺮﺧـﻪ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ ﺣﻴـﺎت ﺷـﻬﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ .اﻳـﻦ
درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻧﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮي در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺳـﻄﺢ زﻧـﺪﮔﻲ
ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﻣﺪرﻧﻴﺘـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ ﻃـﺮحﻫـﺎي ﻧﻮﺳـﺎزي
ﺷﻬﺮي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻬﺮي ﺷﺪه و ﺑﺮروي ﺳﻪ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد ،ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﭘﺎﻳﺪار در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻃﺮحﻫـﺎي ﻧﻮﺳـﺎزي ﺷـﻬﺮي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳـﺪاري ﻃـﺮحﻫـﺎي ﻧﻮﺳـﺎزي در ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬﺮداري ﻣﺸـﻬﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد .در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮاي
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  383و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ،رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺴـﻴﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ »اﻗﺘﺼﺎدي«» ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« و »ﻣﺤﻴﻄﻲ« ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﻳـﺪاري ﻃـﺮحﻫـﺎي
ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮي راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري ﻃﺮحﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮي داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮي ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ،ﻣﺸﻬﺪ

 -1رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﻓﺮﻫﻮدي )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( rfarhudi@ut.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
يشودد .در
يشود که از طریق آن محیط شهری دچار تغییر و تحول م 
از نوسازی شهری اغلب به عنوان فرایندی یاد م 
واقع در زمینه ی شهری هدف اصلی نوشهرگرایی " تأکید ب  هلحم سایقم رد یرهش یحارط نیداینب لوصا ر

ووووووو وووووووو

سازگاری و همسویی منحصر به فردش با دنیای معاصر" (منشور نوشهر گرایی ) 71 : 1378 ،است .نوسازی ش اب یره   
ی ،ب هب ییوگخساپ فده ا
مد نظر قرار دادن محله به عنوان یک واحد ساختمانی بنیادین از تمامی نواحی مس نوک ی ی

   

نیازهای مردم در زمینههای مختلف شکل گرفته است .در این رابطه م و نارید برنامهههری ن نیا هب یرهش ناز ت هجی      
یهای معماری فضاهای شهری به همراه درک صحیحی از ارتباطات
رسیدهاند که تلفیقی از مالحظات کالبدی و ویژگ 
حهای شهری تاثیر بگذارد (تیموری.) 81 31،
يتواند بر موفقیت طر 
اجتماعی م 
نوسازي شهري تر يك بي است از عناصري مانند :كاربري زمين ،جمعيت ،وضعيت اقتصادي ،برنامهي جامع ،برنامهريزي
و مالحظات مربوط به رفاه اجتماعي است و به عنوان یک فرایند چند وجهی به دنبال توسعه مجدد شهری ،تجدی  د ووو
یو
ی ،زیستتت محیطی ی
ف اقتص دا ی ی
توانبخشی حیات شهری ،ح ظف و بهبود بافت شهری ،و دست ب یبای هه ههه اه لتخم فاد فف فف
اجتم عا ییی ی است تت )Rothenberg, 1969; Rapkin, 1980; Taylor andNewton, 1985;Cuthbert and

.(Dimitriou;1992, Lü, 1997; Carmon, 1999;Chan, 2000,
يتوان محصول دوران انقالب صنعتی دانست شامل فرایند پیچیدهاي برای مقابله باتغییرات
نوسازی شهری که آن را م 
محیط شهری است که به دنبال اصالح مش ا هب یبایتسد و تالک هدا جا فلتخم ف ت  و یعام ا یداصتق         م يييباشددد
   

حهاای نوس هار هئارا مدع تلع هب یزا
) .)Adamsand Hastings, 2001; Lee, 2003با این حال ،بسیاری از رط ح ح
لهای مناسب برای کاهش مشکالت اجتماعی و محیطی صریحا مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
ح

( .)Rothenberg, 1969; Alexandre1992,; Chui, 2003این نت  دروم ار یدیدجدرکیور یدرکراک دب جیا تو هج      
مدیران و برنامهریزان شهری قرار داد .رهیافتی که از آن به عنوان مفهوم پایداری در طرحها و برنامههاای توس دای هع   
م
يشود ( Visic, 1995; Peng, 1999;Alexander,2000;Couch and Dennemann, 2000; Shutkin, 2000; Alker
 .)and McDonald,2003; Rydin et al. , 2003الزم به توضیح است که ابتدا ،مفهوم پایداری  /توسعه پایدار عم اتد
يشد ،اما به تازگی ابعاد منطقهاي ،شهری و محلی نیز در تفس موهفم نیا ری    
به عنوان یک موضوع جهانی نگریسته م 
اهمیت دوچندانی پیدا کردهاند ) .(Shutkin, 2000; Berek, 2002در همین ارتباط گنجاندن مفهوم پایداری در مقوله
ی ،س ریدمو تخا ی فلتخم حوطس رد هعماج کی ت       
نوسازی شهری به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای طراحی ی
ضروری به نظر م 
يرسد ).)Berek, 2002
یهایی در مورد پیدا کردن راههای موثر برای تبدیل مفهوم انتزاعی نوس هب یرهش رادیاپ یزا
با توجه به اینکه نگران 
شیوههای واقعی آن وجود دارد .ادبیات طراحی ش هک تسا دقتعم یره

پ یزاسون ا یرهش رادی

   

      م يييتوان فیط د   

گستردهاي از نتایج اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی را ب دروآ ناغمرا ه هه ههه ،همچن هب ثعاب نی ب موهفم شزرا دو     

بررسی فرایند نوسازی شهري با741 ...

يتواند تاثیر به
پایداری گردد) .)Rowley, 1998; 2CABE and 3DETR,2001علیر مغ این اعتقاد که طراحی شهری م 
سزایی در دستیابی به بازتوسعه پایدارداشته باشد .در مقوله توسعه شهری کمتر مفاهیم پایداری و طراح هب یرهش ی    
طور یکپارچه مد نظر بوده است ) .(Campbell,1996; Devuyst, 2000; Shearlock etal. , 2000; 4PD, 2003با این
حال ،عالقه به بررسی تاثیرات مثبت طراح یرهش ی    و نوس لاح رد ناهج رسارس رد رادیاپ یزا

سا شیازفا تتتتتت ت تتتتتتت
ت

( .)Vandell et al. , 1989; Rowley, 1998; Berke, 2002ام زور هه ،توس زا یرایسب کرتشم فده رادیاپ هع   

  

يکنند ک رادیاپ ه   
یهای مدیران و برنامهریزان شهری است و بسیاری از طرحهای نوسازی شهری ادعا م 
سیاستگذار 
هستند و آنچه مسلم است مفاه مي نوسازي به دنبال توسعه پايدار شهر و بهينه سازي ساختارهاي كالبد ييي  ،اقتص دا ييي و
اجتماعي در راستاي ايجاد شهر سالم هستند.
مبانی و مفاهیم نظری
-1توسعه پایدار
ی در سراسررر جهاننن درساللل 1960
ی و اجتم عا ی ی
ت محیطی ی
يتوان در جنبشهاای زیست ت
منشاء مفهوم توسعه پایدار را م 
میالدی جستجو کرد .در سال  ، 72 91اولین کنفرانس سازمان ملل متحد به منظور بررسی وضعیت محیط زیست بشررر
ی بود د.
ن و مح یدود تتت من با ععع طبیعی ی
در استکهلم برگزار شد .نتایج بررسیها حاکی از کاهش ظرفیت استفاده ه از زمین ن
ی بههه عن او ننن
ت محیطی ی
ع زیست ت
ت از من با ع ع
ت و ض رور تتت حفاظت ت
بحران انرژی در سال  70 91توجه جهانی را بههه اهمیت ت
سرمایهاي تجدید ناپذیر برای نس 
لهای حاللل و آیندهه جلببب کرد د ( .)Jones and lements-Croome, 2004در ساللل
ط اتحادیههه بين ن
 ، 1980استراتژی جهانی ح ظف طبیعت و منابع طبیعی منتشررر شدهه توسط ط
ت نیززز توجههه
نالملل ييي حافظت ت
کشورهای مختلف را به مشکالت جدیدی مانند فقر ،فشار جمعیت و نابرابری اجتماعی معطوف کرد ( Bentivegna

)et al., 2002
این سیاستها به رابطه وابستگی متقابل بین حفاظت محیط زیست و توسعه اقتصادی اشاره نمودنددد .در ساللل ، 1987
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه یک گزارش بينالمللي به نام " آینده مشترک ما چاپ کردد" کههه بههه عن او ننن
گزارش کمیسیون برونتالن مشهور شد ( .)5WCED, 1987از آن زمان بحثهای گستردهاي در سراسر جهان در مورد

مفهوم توسعه پایدار برای دستیابی به ح ظف منافع نسل حاضر و آیندهه آ اغ ززز گردیددد .در ساللل  ، 1992ایننن مفهوممم در
دومین کنفرانس سازمان ملل متحد که در ریو دو ژانیرو برگزار شد تقویت گردید .اصول توسعه پایدار و وظ یا ففف آن
ق
در پنج سند مهم یعنی دستور کار  21ریو مورد توافق قرار گرفت .اعالمیه محیط زیست و توسعه ،بیانیه اصول توافق ق
جهانی مدیریت ،حفاظت و توسعه پایدار جنگلها ،قرارداد چارچوب تغییرات آب و هوایی و پیمان نامه تنوع زیستی
( .)6UNDESA, 1992;Mottershead, 2004پس از آن ،جلسات بررسی مانند نشست ریو  +5ریو  + 10در نیوی رو ککک
2

Commission for Architecture and the Built Environment: UK
Department of the Environment, Transport and the Regions: UK
4
Planning Department: Hong Kong
5
World Commission on Environment and Development
6
United Nations Department for Economic and Social Affairs
3
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ف
و ژوهانسبورگ برگزار شد .در اجالس جهانی توسعه پایداردر درک اولیه از مفهوم توسعه پایدار دستیابی بههه اه اد ف ف
ف نظررر از
اقتصادی و اجتماعی مهمتر از تحقق اهداف زیست محیطی جلوهه نمودد ) .)7UN,1997; UN, 2002صرف ف
حهاای
ی رط ح ح
ی دست هدروا اا و اث ار تتت اج ار ی ی
تمرکز بينالمللي به مفهوم توسعه پایدار ،کشورهای مختلف نیز به بررسی ی
توسعه پایدار درسطوح جهانی ،منطقهاي و محلی پرداختند (.)Mottershead, 2004
-2جنبههای اصلی مفهوم توسعه پایدار
توسعه اقتصادی
وضعیت اقتصادی اثرات مستقیمی بر رفاه اجتماعی دارد .اقتصاد ناتوان احتماال به رکود کسب و کار ،افزایش در ن خر
يشود .وکیفیت زندگی در طول رک یرتشیب تماخو یداصتقا دو     
جرم و جنایت و سطح باالیی از بیکاری ،منجر م 
يیابد .در نتیجه ،هدف برنامهریزان شهری دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و ح ظف استانداردهای زن یارب یگد   
م
شهروندان م 
يباشد ) (Couch, 1990سرمایهگذاری با ثبات ،افزایش ارزش امالک ،اموال و یا انباشت ورث  تتتتت  ،وج دو
انواع خدمات ،ایجاد اشتغال و تولید فعالیتهای جدید اقتصادی برخی ازویژگ 
یهای توسعه اقتصادی مداوم است
).(Shearlock et al. , 2000; Lee, 2003
کیفیت محیط زیست
تخریب و کاهش منابع طبیعی همچون جنگل ،خاک ،آب ،هوا و سوخت آثار منفی بر زندگی نسلهای فعلی وآین هد
يگذارد .به منظور اجتناب از این آثار منفی بر محیط زیست ،ح ظف منابع طبیعی موجود امری حیاتی است .به عن ناو
م
مثال ،مصرف منابع غیر قابل تجدید وتولید زباله را باید به حداقل رساند .و استفا یدجت عبانم زا هد د دد ددددپ یذ ررر را ت جیور
نمود ) .(Estes, 1993استفاده از منابع آالینده محیط زیست که منجر به مشکالتی مانند تغییرات  /آب و هوای جهانی
م
يشود باید محدودگردد و در مقابل اقدامات حفاظت از زیستگاه و گونه باید مد نظر قرارگرفته شود (Shearlock et
 .)al. , 2000عالوه بر این ،ارائه فضاهای باز ،کاشت درختان ،و ایج شچ دا

ممممماندددازهای ب نومن زا یخرب یغا ههه هههههاای

طراحی سبز برای بازگرداندن سالمت اکوسیستم هستند (.)Shutkin, 2000; Pincetl, 2001
تساوی اجتماعی
يباشد ) .(Chiu,2002البته تساوی حقوق به معن یا
تساوی حقوق یک بعد اساسی و ضروری از پایداری اجتماعی م 
استفاده یکسان افراد از منابع نیست بلکه به عنوان متغیری بین توانایی فرد وخواستههاایش در نظ هتفرگ ر    م يييشودد.
ی ،فرهنگ و ی
ن نیازه عامتجا یا یی یی
مانندبحث () ،Pincetl, 2001عدالت اجتماعی به طور عمده به معنی در نظر گ تفر ن ن
معنوی گروههای مختلف اجتماعی به منظور حصول اطمینان از تخصیص کارآمد و عادالنه من ودحم عبا د    م يييباشددد
همچنین این بدان معنی است که توزیع منافع عمومی و سرمایه منصفانه است ،و نابرابری درانباشت ث تیفیک و تور   
زندگی در میان گروهها در کمترین میزان خود نگه داشته شوند ( .)Shutkin, 2000تعریفی دیگر از عدالت اجتم یعا
يشود:
اینگونه بیان م 
United Nations
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ارائه امکانات عمومی و رفاهی ،افزایش سالمت ،امنیت ،انسجام ،ایجاد تنوع و ارتق مومع یارب یگدنز تیفیک ءا      
مردم ،صرف نظر از درآمد و وضعیت اجتماعی آنان ).(Barnett, 1995; Pincetl, 2001; Berke, 2002
يشود ،ب نیا ا   
اگر چه انواع مختلفی از تعاریف و بحثهای قابل توجه در مورد نسبت اهمیت  3مولفه حاضر بیان م 
حال مفهوم "توسعه پایدار" به طور کلی با توجه به جنبههای اقتصادی ،زیست و یطیحم 

اجتم هدش هتفریذپ یعا    

است.
با توجه به نظریات محققان مختلف موثرترین راه برای رسیدن به پایداری تعادل این سه ح رد هک تسا هزو لکش     
شماره  1نشان داده شده است).)Berke and Conroy and Shearlock et al. 2000

شکل شماره-1ارتباط سه جنبه توسعه پایدار

Berke and Conroy, 2000; Shearlock et al. , 2000

-3نوسازی پایدار شهری
در سالهای اخیر ،جلسات و کنفرانسهای بينالمللي بسیاری درمورد جهتگیریهای جدید توسعههه ش ره ییی برگ از ررر
ت نیززز
شده است .در همین حال ،اسناد ،بیانیهها و کنوانسیونهای مختلفی برای نزدیک شدن مفهوم پایداری به واقعیت ت
صورت پذیرفت (.)UN, 1997; Lai, 2002; UN, 2002; Mottershead, 2004
يتواند محیط زیست س و هدش هتخا فیک یت    
در این ارتباط همانطور که قبال نیز بیان شد طرحهای نوسازی شهری م 
حهاا مم  تسا نک ت زوح رب یفنم تاریثا هههههه ههههههههاای
زندگی شهروندان را تا حدودی بهبود بخشد .با این حال ،این طر 
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی جوامع تحمیل کند ;O’Flaherty,1994; Bentivegna et al. , 2002) Ng, 2002

ی ،توج درکیور هب ه    
حهای نوسازی ش ره ی ی
 .)McLaughlin, 2003برای به حداقل رساندن این چنین نقایصی در طر 
توسعه پایدار ضروری است .این رویکرد با استفاده از مفهوم توسعه پایدار نوسازی شهری به دنب یعضو ءاقترا لا ت    
يباشد .و با استفاده از این مفهوم جهانی م يييت تیعمج حوطس فادها ناو یی یی یییی
ی
سکونت عموم مردم در مقیاس محلی م 
مختلف را تامین نمودوبه نتایج مثبتی رسید د
د ( Campbell,1996; Devuyst, 2000; Leeming, 2000; Shearlock et
.)al. , 2000; PD, 2003
ایده ادغام مفهوم پایداری در فرایند نوسازی شهری به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت اقتصادی ،زیست یطیحم    
و اجتماعی م 
يتواند با عبارت " نوسازی شهری " و یا " بازسازی شهری" پایدار عنوان شود ).(Ng et al. , 2001
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يتواند به عنوان کلیدی به منظور دستیابی به رویکردی مناس تهج ب   
با این توضیحات" ،نوسازی شهری پایدار" م 
ی ،نوس یزا
افزایش استحکام جوامع معرفی گردد .نوسازی شهری پایدار و واقعی با  3بع داصتقا یزاسون ینعی د یییی یییی
يشود (شکل شماره )2
محیط زیست و نوسازی اجتماعی شناخته م 

شکل شماره -2ابعاد فرآیند نوسازی شهری پایدار
منبع :نگارندگان

روش تحقیق
در پژوهش حاضر از روش توص يفي -تحليلي استفاده شده ،معيارها يي به عنوان ويژگيهاي واقعي و عين اب طيحم ي    
توجه به مطالعات نظري و شرايط خاص محدوده مورد نظر انتخاب شدهاند .يكي از مسائل مهم در تحقيقات م نادي ييي ،
انتخاب حجم نمونه است .بر اساس فرمول کوکران با توجه به جمعیت منطقه  3شهر مشهد نمونهههای ب مجح ه

383

نفر به دست آمد .با استفاده از كليه اطالعات مستند و قابل دسترس ييي بههه ص رو تتت مطالعههه م نادي ييي و بررس ييي آم را ييي ،
پرسشنامهاي تهيه و از  383نفر ،از هر دو جنسيت مرد و زن و با دامنه سني بين  ۱۵تا  ۶۵سال به ص رد يفداصت ترو   
سطح محدوده مورد مطالعه توزيع و مصاحبه به عمل آمد .دادهها با استفاده از يط ف  5گزينهاي ل کي رت ارزشگ راذ ييي
شدند .درتجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزارهایی همچون  Excelو Spssاستفاده شده است.
شاخصهاي تحقیق
شاخصهاي محیطی
يبخشد و ساماندهي فضا ب دوخ هبون ه    
انسان از طريق روابط اجتماعي – فرهنگي به فضا فرم ،عملکرد و اهميت م 
به تغ يي ر شکل اين روابط ميانجامد .بنابراين ساخت و طراحي فض ف رب يرهش ياها ر نز دنيا د ريثأت يعامتجا يگ

      

گذاشته و ميبايست از نظر جسمي و رواني براي ش راک نادنوره ا يي    داشت شاب ه دد ددد (س في اي ييي ، ۱۳۸۴ ،ص  .) ۷۶در این
ارتباط مالحظات طرحهای نوسازی شهری به منظور دستیابی به محیط زیست پایدار شامل استفا عبانم زا بسانم هد    
یه رم یا ت طب   
ن آ ور 
ت .و اق و تاماد فن ن
طبیعی ،کاهش آلودگی وحمایت از چشماندازهای محیط زیست شهری است ت
يتواند اث رب یتبثم تار    
همچون کنترل آلودگی صوتی و یا ح ظف کیفیت هوا درسطح استانداردهای قابل قبول خود م 
محیط زیست داشته باشد .باید به این موضوع نیز توجه داشت که افزایش شدت توسعه بیش از ظرفیتهاای موج دو
يتواند آسیب جدی به مح عیبط تسیز طی ی نک دراو  دددد ددددد (تن ال و گ ممم،
به عنوان نمونه در بخش حمل و نقل شهری م 
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 .)0 200یکی ازابزار موثر برای محدود کردن شدت توسعه و کاهش اثرات منفی آن بر زیست بوم توج شیارآ هب ه    
فضایی ساختمانها و خیابانها و عواملی مانند کنترل میزان تراکم ،ارتفاع و ایجاد دسترسی مناسب

م يييباشددد (ل می و

حهای نوسازی ،استانداردهای طراحی بصرییی،
لئونگ .)0 200 ،در این ارتباط یک اجماع گسترده وجود داردکه در طر 
نظافت و ایمنی بهبود یافته است ) .)Page and Boughton, 1997; Jupp, 1999; Beekam et al. , 2001و باا ایج دا
مسکن مناسب و ساخت تصویر مثبت س م دوخ یگدنز قطانم زا نانکا و ضر تابج ا نآ تی ا مهارف ار ن

     

م يييکنددد

کها و فضای سبز ب ناونع ه   
تهای سبز مانند پار 
( .)Lawless, 2006;Rhodes et al. , 2005همچنین ایجاد زیرساخ 
عناصری از مجموعه عوامل محیطی در شهرهای بزرگ وکوچک ضروری است همچنین مناظر طبیعی و فضاهای ب زا
نقش مهمی در حفاظت و بهبود کیفیت مح یرهش تسیز طی     دارنددد ) .(Nevter and Beser, 2003برنامهههری و یز
يتواند موجب افزایش ارزش زیبایی شناختی از شهرو ب ط ه و زمه ر ما ننن نننن ک شها
طراحی مناسب فضاهای باز وسبز م 
یروحی کالبد شهری گردد .با این وجود بروزرسانی محیطهای محلی م يييتوان رب یتبثم یبناج تارثا د
احساس ب 

   

بتررر ب روظنم ه   
تهای بازتوسعه داشته باشد و در نهایت با بهبود شرایط محله به ایجاد مکانهایی ج اذ ب ب
اجرای سیاس 
زندگی و سرمایهگذاری کمک کند ).)Turok 1992
شاخصهاي اقتصادی
توسعه پایدار غالبا با خطوط اقتصادی به تصویر کشیده شده است .و در ادبیات نوسازی شهری مولفه اقتصادی ب نود
تردید از جایگاه ویژهاي برخوردار است .کوخ و دنمان ( )0 200در مطالعه طرح نوسازی منطقه داخلی ش لوپرویل ره   
نشان دادند که جنبههای اقتصادی بیش از جنبههای اجتماعی و زیست محیطی مورد توجهههانددد و اقتص و تیولوا دا
نیروی محرکه اصلی توسعه ،در فرایند بازسازی منطقه میباشد .همچنین مطالع سار ه وو ووو ( ) 2003نت ر یهباشم جیا اا ااا در
يدهد .تحقیقات موازی نش نا م يييده ک د هه ههه
خصوص بیان ارتباط مفهوم رشد و توسعه با مالحظات اقتصادی نشان م 
عاملی مانند بیکاری نیز باید با اقدامات مهم اقتصادی همراه باشد تا نتایج گسترده اقتصادی را به هم شاب هتشاد هار ددد دددد
يتوانند با جذب کس یدج راک و ب د رد ار یدیدج لغاشم       
حهای شهری م 
) .(Hayman, 2009در این ارتباط طر 
منطقه ایجاد کنند و یا با ح ظف فعالیتی خاص در یک منطقه فعالیتهای اقتصادی را تض ادنورهش لاغتشا و نیم ن ار 

  

بهبود بخشند (ابرهارد و همکاران.) 1998 ،
يتواند بر عملکرد اقتص یلحم دا   
تهای موجود در یک منطقه شهری م 
مونتگومری (  ) 1998اعتقاد دارد که انواع فعالی 
يتواند گروههای مختلف م ر مدر اا ب نارذگ یار   
تهای متنوع م 
تاثیر بگذارد .محالت پر جنب و جوش و دارای فعالی 
وقت و پول به خود جذب کند .درطول زمان ،فضای سیاسی و اقتص رهش یدا ه اا ااا ،س حط

نآوری ،و خواستههههاای
فن ن

يکند .و برآورده ساختن نیازهای در حال تغییر ممکن است مشکل باشد .ب هب لاح نیا ا روظنم      
شهروندان تغییر م 
بهینهسازی مناسب محیط و امکانات ،و اجتناب از تصمیمات شتابزده ،فضاها و فرمممهاای ش گزاس زا دیاب یره ا یر    
باالیی برخوردار باشند .سازگاری با تغییرات موجب توس  هع ااقتص یدا

م يييشودد .تط و یرهش یاهاضف عیرس قبا   

تهاای کس دیدجراک و ب    م يييتوان هدزاب د   
پتانسیلهای داخلی با خواستههای مختلف بازار و تمایل به ایجاد فرصت ت
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فپ یذ ررری بیشت ارییغت اب ار یر ت    
سرمایهگذاری را به حداکثر برساند .بنابراین ،مکانها و یا مناطقی از شهر که انعطاف ف
يباشند (راولی .) 1998 ،و منطقه ن نیو
يدهند مورد تمایل زیاد سرمایه گذاران م 
شرایط در طول زمان از خود نشان م 
نوسازی م 
يتواند به عنوان یک پدیده مثبت تلقی شود (باتلر .) 2007 ،و انجام "فرایند نوسازی نوین" به منظ دلوت رو   
دوباره مناطق داخلی شهراجتنابناپذیر است ) .(Power and Houghton, 2007منافع اقتصادی طرحهاای نوس و یزا
حها در ب عامتجا نی
بازسازی شهری همانند کاهش زمان و هزینه از عوامل مقبولیت اینگونه طر 

م يييباشددد (پی و سر

همکاران .) 1996 ،تسهیل در انتخاب اولویتهای توسعه و مدیریت امکانات و فضاها به منظور رش ماظن یلاعت و د    
شهری امری ضروری است در این ارتباط ح ظف دستاوردهای موجود نه تنها باعث ح ظف تع اهراتخاس لدا    م يييگ در د
عملیات و هزینههای غیر ضروری را کاهش م 
يدهد ).(Miles and Syagga,1987; Matulionis and Freitag, 1991
شاخصهاي اجتماعي
يگذارد .با این حال ،دستیابی به پایداری اجتماعی در شهرها امری
محیط زیست ساخته شده بر رفاه اجتماعی تاثیر م 
یو
ی روانی ی
فراتر از دستکاری در محیط فیزیکی است .و ارتباط مستقیمی با ارزشهای نامحس عماج سو هه ههه و نیازهای ی
عا فط ی مردم دارد .ارائه انواع امکانات رفاهی برای یک جامعه حیاتی هستند .امکانات عمومی مانند م راد سسس و مراکززز
يباشند (روتنبرگ .) 1969 ،در حالی که برخی دیگر مانند امکانات ورزشی ی
ی
پزشکی جزو نیازهای اساسی شهروندان م 
بپ یذ ررر ماننددد
يکند .توجه ب ورگ یاهزاین ه ههه هههههاای آسیب ب
و مراکزاجتماعی نیازهای اوقات فراغت ساکنان را برآورده م 
معلولین ،سالمندان و کودکان نیز از اهمیت ويژهاي برخوردار است .از اين منظر فرايندهای اجتماعي ک  بسانتم ه با    
تحول عوامل ذهني و محيطي ،تغ يي ر مييابد و در ايج رفا بذج تيلباق دا ا سا راذگريثأت يمومع ياضف رد د ت         
حهای شهری قرار گيرد.
يبايستي مورد توجه برنامهريزان شهري در تهیه طر 
م
کمک به ساخت جوامع منسجمتر نیز در کنار موارد بیان شده یکی از اولویتهای اصلی طرحهاای نوس یرهش یزا   
بهای قومی سال  2001در برادفورد ،ب  داجیا ماهدلوا و یلنرا ا ماجسن     
است .به عنوان مثال در انگلستان بعد از آشو 
یهای شهری گردید (بارنت .) 2004 ،تحقیقات اخیر نیز نش نا م يييده هک د   
اجتماعی یکی از اصول مهم سیاستگذار 
طرحهای نوسازی شهری در مناطقی که با ترویج تعامل بیشتر میان گروههای مختل  هارمه نکاس ف اس تتت تتتتتت موفقیت
بیشت درک بسک ار یر ههه ههههانددد  .(SDC, 2007; AuditCommission, 2008)8در اواخ لاس ر   

ی ،اف شیاز
 1990م دالی ی ی

تعامالت اجتماعی و کاهش نابرابریهای طبقاتی به منظور مقابله با از هم گیسختگی جامعه مورد توجه دولتها ق رار
يده ب هجوت هک د ه ههه ههههه اص لو
گرفت .فرایندی که در ایجاد جوامع شهری پایدار موثر است .شواهد تجربی نیز نشان م 
ترکیب جوامع عالوه بر کاهش ناهنجارهای اجتماعی  -رفتاری ،جرم و ...موجب جذب و ح ظف خ رهش رد هداونا ها   
شده است ) .(Tunstall andFenton, 2006; Silverman et al. , 2006و ترکیب مناسب جامعه م يييتوان ناونع هب د    

توصیفی از شرایط "پایداری" ،درنظرگرفته شود ومنعکس کننده ظرفیت محله برای برآورده ساختن نیازه انکاس یا ن   
در طول زمان باشد ).(Kearns and Turok, 2006
Sustainable Development Commission, London
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ح توسعههه ب ود ننن
موضوع دیگر موثر در موفقیت فرایند طراحی شهری مشارکت عمومی است .هنگامی کههه ی رط ک حح حح
ت .) 1982 ،در
يدهنددد (بارنت ت
همکاری با جامعه محلی انجام شود ،مردم به احتمال زیاد به آن واکنش مطلوبی نشان نم 
ی بههه احتماللل
ی ش ره ی ی
مقابل ،زمانی که ساکنان در برنامهریزی جوامع و فرآیند ساخت تصمیم درگی نتسه ر دد ددد ،طراحی ی
بسیار زیاد م 
يتواند نیازها و خواستههای آنان را فراهم کند ( .)Rydin et al. , 2003با این روش ،تعارضات اجتماعی
يرسد و سرمایه اجتماعی شهروندان افزایش م 
به حداقل م 
يیابد ).(Inam, 2002
يتوان شاخصهای مقوله نوسازی شهری پایدار را با توج و طيارش و يرظن تاعلاطم هب ه    
الزم به ذکر است که م 
ويژگيهاي واقعي و عيني خاص محدوده مورد نظر مورد بررسی قرار داد و در ادامه چارچوب مناسبی را ب روظنم ه   
برخورد با مسئله اتخاذ نمود (جدول شماره.)1
حهای نوسازی شهری
جدول شماره  -1مدل تجربي سنجش ميزان پایداری طر 

حهای نوسازی شهری
طر 

مدل تجربي سنجش ميزان پایداری

ابعاد

صها
شا خ 

اقتصادی

یهای شغل ،میزان فعالیت ،ارزش مسکن ،درآمد و مسکن قابل استطاعت
ویژگ 
ط ر ا حی سب ز

استفاده از سیستمهای کاهش اتالف انرژی ،بازیافت مواد زائدو سازگاری با محیط زیست

ارائه خدمات و تسهیالت

امکانات و تسهیالت عمومی ،دسترسی به مراکز آموزشی و ایجاد امکانات برای گرو ههای خاص مانند
سالمندان و معلوالن ،دسترسی به مراکز بهداشتی وضعیت حمل و نقل عمومی

محیطی

محیط انسانساخت

یه یا
یهای محل سکونت ،میزان فرسودگی (نیاز به مرمت) میزان رضایت از ساختمان و ویژگی ی
ویژگ 
ط ر ا ح ی و فضای س ب ز

ا ج تم ا ع ی

تعلق اجتماعی ،تمایل به ماندگاری ،امنیت ،پایگاههای مردم نهاد ومیزان مشارکت

منبع :نگارندگان

محدوده مورد مطالعه
منطقة سه شهر مشهد از نظر موقعيت جغرافيا يي در عرض  35درجه و  43دقيقه تا  37درجه و  7دقيقه شمالي و وط للل
 59درجه و  3دقيقه تا  60درجه و  83دقيقه شرقي واقع شده است (شاه محمدی .) 86:1386 ،براسا سسس آماررر موجودد
ل م يييشودد.
جمعيت اين منطقه در سال 09 13بالغ بر  18 0 22 3نفر بوده كه  06 .41درصد از جمعيت شهر مشهد را ش ما ل ل
وسعت اين منطقة شهري 02 60 2 263متر مربع است كه در محدودهاي از مركزتا شمال شهررر مشهددد امت اد دد يافتههه است ت
ت
يباشد كه از نظر بعد
(شكل شماره  .)3ترا مك جمعيت اين منطقه برابر  6 . 129نفر در هكتار و بعد خانوار نيز 43 .3نفر م 
يباشد (آمارنامه مشهد.)19 :13 02 ،
خانوار تقريبًاًا برابر با كل شهر ( ) 42 .3م 
يباشدکه از نظر تحصيالت 67 ،درصد اف ملپيد دار
نمونه آماري شامل  153مرد (  40درصد) و  0 23زن (  60درصد) م 
به باال و بقيه زير ديپلم بودند .بيشترين محدوده سني متعلق به گروههااي س نيب ين   

 18تا  35س وب لا دد ددد .ب قبط ر   

فراوانيها و نتايج استخراج شده از پرسشنامه نوع مخاطبان استفادهکننده از فضاي مطالعاتي را اکثر ًاًا ليکشت ناناوج     
یهای جمعيتی ی
ميدهند .الزم به توضیح است که نزدیکی این منطقه به حرم مطهر رضوی و ویژگ 
ی و ت كار ممم منطقهههاي
که به ترتيب در ردة دوم و چهارم مناطق سيزده گانه شهرمشهد قرار دارد (رهنما ) 54:1389 ،موجب گردیده که منطقه
 3شهر مشهد واجد شرايط الزم براي سنجش فرایند نوسازی پایدارشهری باشد.
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شکل شماره  :3موقعیت محدوده مورد مطالعه (منطقه  3شهرداری مشهد)
منبع :نگارندگان

يافتههاي تحقيق
به منظور کمي کردن مدل تجربي استفاده شده در محدوده مورد مطالعه از روش مقياس سازي استفاده شد ( Becker,

) 2000بدين ترتيب که ،ميانگين ميزان نوسازی پایدار شهري از ه س رايعم هتسد هس ر ا آ هدنز ن ینعی  بنج ههههههه هههههههههاای
نترين سطح مدل به دست آمد .و به منظور ب يعضو ندروآ تسد ه ت دیاپ  ا یر     
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی از پا يي 
نوسازی شهری از نظرساکنان ،از آزمون آماری  tتک نمونهاي استفاده شددد .ب يگنايم بيترت نيد ن اپ یزاسون  ی راد      
شهري در محدوده مورد مطالعه  2/09به دست آمد (جدول ش هرام  )2از طرف فيط زا همانشسرپ رد ي    

 5گزينهههاي

خها اختصاص داده شد .بدين ترتيب عدد  3به عن ننوان م يرظن نیگناي   
ل کي رت استفاده گرديد و رتبههاي 1تا  5به پاس 
پاسخها به دست آمد و ميانگين امتياز به دست آمده ،با این عدد مقايسه گرديد .با توجه ب  جياتن ه ج ود هرامش لود
مالحظه ميشود که ميانگين امتياز عدد  2/09ميباشد ،بدين معني که ميزان نوسازی شهری با تاکید بر مقوله پای یراد
در حد پا يي ن ارزيابي شده است.
جدول شماره .2نتايج آزمون  Tميزان نوسازی شهری پایدار از نظر ساکنان و معيارهاي سازنده آن
میزان نوسازی شهری بایدار

383

2/09

0/ 28

شا خ ص م ح ی ط ی

383

3/20

0/ 35

شا خ ص ا ج تم ا عي

383

2/38

0/ 47

شاخص اقتصادی

383

2/ 84

0/ 33

منبع :یافتههای تحقیق

میانگین نظری =3

تعداد

ميانگين

انحراف معيار
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وضعيت ميزان نوسازی شهری پایدار از نظر ساکنان محدوده به تفک کي
آوردن وضعيت نوسازی شهری پایدار در هر کي

معياره آ هدنزاس يا نن ننن .ب تسد هب يار    

از معيارهاي مورد نظر ،از آزمون tتک نمونهههاي استفا ش هد دد ددد .در

بررسي وضعيت متغيرهاي مستقل نسبت به ميانگین نظري ،تنها متغير دسترسي به مدارس از حد متوسط بيشت هدوب ر   
ی،
و در اين ميان  10معیار (ا ایجاد شغل ،ارزش مسکن ،قابلیت مرمت ،دسترسی به فض بس یا زز ززز ،تمای راگدنام هب ل ییی ییی
پایگاههای مردم نهاد ،مشارکت ،سازگاری ،بازیافت مواد زائد و طراحی سبز) از  21معی هدش باختنا را     ب نیا یار   
يباشند (جدول شماره.)3
بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردارنم 
جدول شماره  .3وضعيت ميزان ميزان نوسازی شهری پایدار با توجه به گويهها و متغيره

دسترسی به شغل

3/1

ایجاد شغل

وضعيت
متوسط

2/ 05

پایین

میزان درآمد

3/ 05

متوسط

ا ر زش م س کن

2/ 96

پایین

شرایط محل سکونت

3/ 07

متوسط

قابلیت مرمت

2/ 94

پایین

رضایت از ساختمان

3/ 23

متوسط

ف ضای س ب ز

2/ 96

پایین

تسهیالت عمومی

3/ 45

متوسط

دسترسی به مدارس

3/ 69

باال

2/09

مسکن قابل استطاعت

3/5

متوسط

ميزان نوسازی شهری بایدار در منطقه سه شهر مشهد

گويهها

ا م ت يا ز

 >۵ميانگين>۱

گويهها

ا م ت يا ز

 >۵ميانگين>۱

وضعيت

مراکز بهداشتی

3/ 13

متوسط

حمل و نقل عمومی

3/ 31

متوسط

تعلق اجتماعي

3/ 18

متوسط

تمایل به ماندگاری

2/ 33

پایین

امنیت

3/ 17

متوسط

پایگاههای مردم نهاد

2/ 72

پایین

مشارکت

2/ 77

پایین

سا ز گا ری

1/5

پایین

بازیافت مواد زائد

2/83

پایین

2/ 61

پایین

ط ر ا حی سب ز

منبع :یافتههای تحقیق

بررسي ارتباط بين عوامل نوسازی شهری پایدار
رابطه همبستگی بین عوامل تأثيرگذار با نوسازی شهری پایدار با توجه به اطالعات کسب شده ازنتايج آزمون پيرسون
که از طریق نرمافزار  spssگرفته شده در جدول شماره  4نشان داده شده است که از بین جنبههههاای اقتصاددی م لد
تحقیق ،متغیرهای سطح درآمد و دسترسی به مسکن قابل استتطاعت ب  ا ممی ییزان نگ انکاس شر ن وصخ رد  ص ممم ممممی ییزان
يباشند (با ضريت اطمين نا
موفقیت طرحهای نوسازی دارای رابطة معنادار م 

 99درصددد) .در بع امت یعامتجا د می    

متغیرهای منتخب با نوسازی پایدار شهری رابطه معناداری را نشان دادند و متغیر امنیت باالترین می ار یگتسبمه ناز   
در این بعد داراست .در بین متغیرهای عوامل محیطی نیز هفت متغی ییر کیفی ییت حم ومع لقن و ل م مم ممممی ،دسترس سسی به
یهاای طراح ححی و فضاای سبززز ،قابلی ییت
امکانات بهداشتی ،دسترسی به مراکزآموزشی ،ارائه تسهیالت عمومی ویژگ گگ 
مرمت (فرسودگی) و شرایط محل سکونت با متغیر مستقل نوسازی پایدار شهری رابطه نسبتا قوی را دارا م يييباشنددد.
يباشد .بعد از اطمينان از وجود رابطه ميان متغيرها ،براي
دراین میان متغیر شرایط محل سکونت عاملی تعیین کننده م 
تع يي ن ميزان اين ارتباطات از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شد .اين بررسي نشان داد كه هر چهار عام هبنج ل   
اقتصادی ،جنبه اجتماعی ،میزان خدمات و محیط انسانساخت بر فراینددد نوسازززی شهررری پای ییدار ت نراد تبثم ريثأ ددد دددد
(جدول شماره .)5
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جدول شماره  .4نتایج حاصل از روش آماری همبستگی پیرسون بین عوامل رویکرد نوسازی شهری پایدار (منبع :نگارندگان)
عوامل

بعد اقتصادی

بعد اجتماعی

بعد محیطی

نوسازی شهری پایدار

مسکن قابل استطاعت

Pearson Correlation
**0/ 528

)Sig. (2-tailed
. 000

N
383

درآمد

** -0/ 327

. 000

383

بعد اقتصادی (کل)

** 0/ 745

. 000

383

امنیت

** 0/ 818

. 000

383

تعلق اجتماعی

** 0/ 792

. 000

383

تمایل به ماندگاری

** 0/ 624

. 000

383

قدرت شهروندی

** 0/ 528

. 000

383

مشارکت

** 0/ 616

. 000

383

بعد اجتماعی (کل)

** 0/ 880

. 000

383

کیفیت حمل و نقل عمومی

** 0/ 457

. 000

383

دسترسی به امکانات بهداشتی

** 0/ 579

. 000

383

دسترسی به مراکزآموزشی

** 0/ 430

. 000

383

ارائه تسهیالت عمومی

** 0/ 617

. 000

383

یهای طراحی و فضای سبز
ویژگ 

** 0/ 600

. 000

383

قابلیت مرمت (فرسودگی)

** 0/ 533

. 000

383

شرایط محل سکونت

** 0/ 641

. 000

383

بعد محیطی (کل)

** 0/ 699

. 000

383

**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).

منبع :یافتههای تحقیق
لهاي رویکرد نوسازی شهری پایدار
جدول شماره : 5ميزان تأثيرات عام 
ضرایب غیر استاندارد

لها
عام 

ضرایب استانداردشده

متغیر وابسته:

اجتماعی

B
243 .

نوسازی شهری پایدار

اقتصادی

265 .

034 .

خدمات

149 .

030 .

360 .

محیط انسانساخت

127 .

046 .

139 .

R=. 950
R square=0. 903

.Sig

Std. Error
028 .

Beta
622 .

000 .

418 .

000 .
000 .
009 .

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به يافتههاي تحقيق حاضر ،مدل خروجي با استفا یلحت یرامآ شور زا هد ل یسم  رررر ررررر 9ب جياتن رتهب كرد يار    
يده ک د هه ههه
استخراج شده است (شكل  .)4اولویتبندی که بر این اساس در جدول شماره  6آورده شده است نشان م 
بعد اجتماعی اولویت اول موثر در این تحقیق را داراست و متغیرهای خدمات ،بعد اقتصادی ومحیط انسانساخت به
يشوند
تها را شامل م 
ترتیب سایر اولوی 

شکل شماره -4ضرایب تاثیر () Betaبدست آمده برای روابط متغیرهای مدل تحقیق از تحلیل مسیر

منبع:نگارندگان

path analysis

9
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تبندی متغیرهای مستقل بر نوسازی پایدار شهری در منطقه سه شهر مشهد
جدول شماره -6اولوی 
متغیرهای مستقل

میزان اثر بر اساس ضریبهای بتا

اولویت

ب ع د ا ج تم ا ع ی

0/ 657 =)0/ 360 ×0/ 314 ×0/ 312 ( +0/2 62

اول

خدمات

0/ 360

دوم

بعد اقتصادی
محیط انسانساخت

0/ 335 =)0/ 360 ×0/ 314 ×-0/ 320 ( +)0/ 139 ×-0/ 320 ( + 416 .0
0/ 252 =)0/ 360 ×0/ 314 ( +0/ 139

سوم
چهارم

منبع :یافتههای تحقیق

بحث و نتایج
يتواند برنامهریزان را در جهت دوبهب    
اهمیت سنجش پایداری در ابعاد مختلف آن بویژه در فرایند نوسازی شهری م 
وضعیت یک سکونتگاه کمک نماید .مخصوصا اینکه بخش قابل توجهی از این سنجش ب رب ه ر نینکاس شرگن یس     
حها با واقعیت و نیازها نزدیکت وش ر دد ددد .در هم نی
يشود برنامهها و طر 
نسبت به این امر بپردازد .موضوعی که باعث م 
حهاای نوس  هدافتسا اب یرهش یزا ا ق ز ا  بل ال يوگ       
ارتباط پژوهش حاضر نیز ،به منظور سنجش ميزان پایداری طر 
سلسله مراتبي از اجزاي سازنده آن با استفاده ازتکنیک پرسشنامه که ب ب یفداصت تروص ه ین     

 383ن ینکاس زا رف ن   

ی ،اقتص  هدافتسا اب یطیحم و یدا از   
منطقه سه شهر مشهد تکمیل شد ،انجام پذیرفت .معیارها در سه بع عامتجا د یی یی
گویههای  5طیفی ارزشگذاری گردیدند و در نرم افزار spssتجزیه و تحلیلهای آماری انجام گرفت .نتایج نش داد نا
که در منطقه سه شهر مشهد پایداری طرحهای شهری از لحاظ برخوداري از امکانات اقتصادی ،محیطی واجتم و یعا
یهای خاص این منطق نامه ه ن کیدزن د ی هب 
خدمات با توجه به حجم و مقياس محدوده مورد مطالعه و ویژگ 

مرح

    

مطهر رضوی و ویژگ 
ت .این
یهای جمعيتی و ترا مك منطقهههاي در وض طسوتم تيع ييييي ()1<9 .2<5ق سا هتفرگ رار تت ت تتت
نشاندهنده این امر است که محدوده از نظر ساکنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد .در بعد پایداری اجتماعی ،س حط
پایینی از میزان تمایل به ماندگاری ،ق و یدنورهش ترد وجو گیاپ د ا داهن مدرم ه راد دوجو تکراشم و ددد ددد دد ددددددددد (.2>5

يرسد باید اقداماتی در جهت ایجاد حس اطمینان از سوی م و نارید برنامهههری ناز
 .)1>38بااین توضیحات به نظر م 

ت
شهری صورت گیرد تا ساکنان بتوانند در بهبود وضعیت سکونت خود نقشی ایفا نمایند .با چنين رو کي ردي م يريد ت ت
به اقتضاي نيازهاي بومي ،محلي و نيز فرهنگ و عادات ويژه هر مکان شهري و همچنين با توجه به تغ اريي تتت دائم ييي
يتواند با مشارکت دادن م در ممم در سرنوشت ت
ت
يزند .رو کي ردي که م 
شهرهاي امروزي و شهروندان آن دست به اقدام م 
شهر و استفاده از خرد جمعي ،حس تعلق خاطر به محل زندگي را در آنها تقويت نموده به سمت عدالت اجتم عا ييي
و توسعه همه جانبه (پايداری) حرکت نماید .در جنبه دیگر این مطالعه مشخص گردید که وضعیت بعد اقتصادی نیز
همانند بعد اجتماعی در سطح نازلی است .)1<9 .2<5( ،طبق پاسخ افراد میزان شغل ایجاد ش د نکسم شزرا و هد رر ررر
ی
ق در ده ککک درآمدی ی
محدوده مورد مطالعه در حد پایینی است .و بسیاری از ساکنان این منطقه طبق یافتههاای تحقیق ق
يطلبد که در برنامهها و طرحهای توس هب یصاخ تیمها هع
يگیرند .از این رو م 
متوسط و یا پایین قرار م 

و داجیا    

ی ،دسترس تيوقت هارمه هب یلام عبانم هب ی       
تهای ش لغ ی ی
افزایش توانمندی اقتصادی منطقه از طریق افزایش مهار 
بنيانهاي اقتصادي – اجتماعي خانواده ،تأمين سرپناه مناسب در ح و تعاطتسا د

وخرب و نميا ر و تامدخ زا راد    

ب کسببب و
يتوانند با جذب ب
زيربناهاي پايه ،فراهم كردن فرصتهاي شغلي پايدار و ...صورت گیرد .اینگونه طرحها م 
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کار جدید مشاغل جدیدی را در منطقهايجاد کنند و یا با ح ظف فعالیتی خاص در یک منطقه فعالیتهاای اقتص دا ییی را
تضمین و اشتغال شهروندان را بهبود بخشند .باید توجه داشت که از دیدگاه اقتصادی نیز توانمند س زا ییی س انکا ننن به
منظور نوسازی خودجوش و اتکای حداقلی به منابع مالی باالدستی از اهمیت ویژهاي برخوردار استتت .بعددد محیطی ی
ی
نیز در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت .نتایج نشان داد که این عامل وضعیت مناسبتری را نسبت ب لماوع رگید ه    
مدل تحقیق داراست ( )1>20 .3>5اما با این وجود در بین شاخصهای محیطی و کالبدی تنها دسترسی به امکان تا
ی نم يييباش اب و د   
آموزشی باالتر از حد متوسط قرار گرفته است و وضعیت زیر ساختها و خدمات در ح بسانم د یی یی
یهاای محیطی ی
يرسد شکل کالبدی محال تتت و ویژگی ی
مشکل و کمبود مواجه هستند .از این رو به نظر م 
ی آن اع ممم از
ل شهررر ،نفوذپ ريذ ييي  ،ش كب ههه
مقیاس ،کارکرد ،زیبایی شناسی فضاهای شهری ،شكل پيوند و ارتباط يك منطقههه باا كل ل
دسترسي دروني و بيروني ونيز نحوه ي پيوند يا انطباق نسبت توده و فضا ،و ...م 
يبایست مورد توجه کامل قرارگرفته
قپذیری طرحهای نوسازی تقویت گردد
و به این طریق حیات مدنی و احساس تعلق و در پی آن مشارکت مردم و تحق 
يدهد
يهاي آماری مرتبط با همبستگي (پیرسون) نشان م 
(تیموری .) 85 31 ،نتیجه دیگر این تحقیق با استفاده از بررس 
ت پای یراد
ط باا وض يع ت ت
که در بین ابعاد موثر درپایداری نوسازی شهری ،اكثر شاخصهااي انتخ دش با هه ههه در ارتباط ط
نوسازی شهری در منطقه سه شهر مشهد داراي همبستگي مستق مي و معنادار مثبتي هستند (چنانچه مقدار بدست آمدهه
در تحليل همبستگي كمتر از  5درصد باشد ،معنادار بودن ضريب را نتيجه گرفته ا مي ) كه بررر مبنا ييي آن م يييت او ننن بههه
يتوان گفت بیشتر شاخصهای اجتماعی است که در
قضاوتها يي در آن راستا دست يافت (جدول شماره  .)4مثال م 
پایداری طر 
حهای نوسازی شهری موثر است ( )r=0. 880و همه شاخصهای انتخاب شده در این بعد شامل امنیتتت،
حهاای
تعلق اجتماعی ،تمایل به ماندگاری ،قدرت شهروندی و مشارکت رابطه معنادار و قوی با مقول رط یرادیاپ ه ححح ححح
يبایست در سیاستهای برنامهههری رد یرهش ناریدم و ناز
توسعه شهری دارند .و مطمئننا م 

نریگ رارق تیولوا دددددد ددددددد.

همچنین نکته قابل توجه همبستگی منفی بین سطح در آمد و میزان پایداری م 
يباشد ( .)r=-0. 327این موضوع نش نا
حهای توسعه ش شیازفا یره   
يدهد که با افزایش در آمد میزان انتظار افراد از طر 
م

م يييیابددد .همچن ب هجوت اب نی ه    

خروجی تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره مشخص گردید که ضریب تعیین تعدیل شده برای متغیرهای وارد ش هد
يباشد که بیانگر این مطلب است که 09درصد از واری یغت و سنا ی تار   
به مدل تحقیق برابر با ) (R square=0. 903م 
متغیر نوسازی پایدار شهری توسط متغیرهای موجود درمعادله (بعد اجتماعی ،بعد اقتصادی ،بعد خدمات ،بعد مح طی
يشود .و مابقی این تغییرات (  10درصد)از متغیرهای وابسته مرب  تلع هب طو ت ریثا     
انسانساخت) تبیین و پیش بینی م 
عوامل و متغيرهاي بيروني پديد آمده است كه به مج وذ ررر كميت ت
ل رگرس نوي ييي
ج تحليل ل
ت .نت يا ج ج
ت خطااe2مع ور ففف است ت
تY= .:
ن نوشت ت
ل رياض ينچ نیا ی ن نن ننن
ق را م يييت او ننن بههه ص رو تتت است رادنا دد شدهه و بههه شكل ل
چندگانه متغيرهاي فوق ق

 b0+X1b1+X2b2+X3b3+…+Xnbnدر اين معادله Yمتغير وابسته كه هماننن نوس سا یرهش رادیاپ یزا

تتت تتتتتتb0 ،

يباشد .در این مطالعه متغيرهاي بعد اقتصادی با بتا ييي
):(i=0,1,2,…,nضريب ثابت و ... X1. X2,متغيرهاي مستقل م 
ل تأثيرگ اذ ررر بررر
( .) 265 .0بعد اجتماعی (  .)0/2 43خدمات (  .)0/ 149مح خاسناسنا طی تت تتت ( )0/ 127ب اونع ه نن ننن عوامل ل

بررسی فرایند نوسازی شهري با951 ...

صهاا را م يييت او ننن در محاسبةةة
ن ش خا ص ص
پایداری طرحهای نوسازی شهری منطقه سه شهر مشهد شناخته شدند كه اين ن
رگرسيون به كار برد و معادله آن بدين شرح است:
محیط انسانساخت ( +)0/ 127خدمات ( +)0/ 149بعددد اجتم عا ی ی
ی (  =)0/ 265می یرادیاپ ناز   
ی ( +)0/2 43بعددد اقتص دا ی ی
حهای نوسازی شهری
طر 
با این حال به منظور درک بهتر و تعیین عوامل مستق مي و يغ ر مستق مي موثر بر پایداری طرحهاای نوس  یرهش یزا
صهاي مرتبط ب ا شهوژپ نیا ا
همچنين مقايسه روند وضعيت شاخ 

وو ووو

ل مس ش هدافتسا ری ددد دددد.
ی تحليل ل
ززز زززز تكن رامآ كي یی یی

همانطور که قبال در جدول شماره  6نشان داده شده است بعد اجتماعی با تفاوت قابل توجهاي نسبت به دیگر عوامل
ی
باالترین میزان اثر را به خود اختصاص داد ( ،)B=0. 657و متغیرهایی همچون خدمات ( ،)B=0. 360بع داصتقا د یی یی
( )B=0. 335و محیط انسانساخت ( )B=0. 139در اولویتهای بعدی قرار گرفتند .اين تاثيربه عن دعب رد هنومن ناو    
يدهد که اوال جهت رابطه مست میق تبثم و   
اجتماعی نشان م 

م يييباش  اب و د ا رحنا دحاو شیازف ا رد درادناتسا ف       

متغیراجتماعی ( )0/ 657مقدار انحراف استاندارد افزایش م 
يیابد .درمجموع مطالعا تتت پايهههاي و پرسش رگ ييي از اف ار دد
منطقه سه شهر مشهد ،ما را به اين واقعيت رهنمون كرد كه متأسفانه دردهههاي گذشته عزم چن ناد ييي و ياا برنامههههااي
اصولي و هدفمند مشخصي براي كنترل و هدايت و سازما ندهي فضاهاي شهري وجود نداشته است و اقدامات مديران
يشده است .احياي محورهاي اصلي ،تسطيح شبكه عبور و مرور
در دو حوزه كنترل فيزيكي و ارائه خدمات خالصه م 
ت ش ره ييي  ،ب ود ننن
ت كههه م يريد ت ت
و جدولگذاري و ارائه خدمات عم مو ييي زيربن يا ييي  ،از جمل مادقا ه ا تتتتت اوليهههاي است ت
ت و توسعههه
درنظرگرفتن يك ساختار هدفمند جهت مشاركت گروههاي اجتماعي ساكن محالت و در جهت يريدم  تت تت
ل
ب كالبد ييي عوامل ل
پايدار شهري اعمال كرده است .ضمننا به این موضوع بای دومن هجوت د     از آنجاا كههه فضاا بازتاب ب
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي هر جامعه تلقي ميشود .بازشناس ييي ويژگ يييهااي اجتما ععع و فضاا در من یرهش قطا    و
برنامهريزي مربوط به دخالت در اين فضاها بايد در مسير حركت بر پايه مقدورات صورت گيرد .اين امررر بههه معنا ييي
جست وجوي قابلي 
تها در جهت ارتقاء بخشي وضع موجود با تكيه بر امكانات و محدوديتهاست .با این ح د لا ررر
ی با
ق مختلففف ش ره ی ی
جهت تسهيل روند توسعه منطقهاي و هم چنين ايجاد تعادل و برابري درتوسعههه گتفاي ييي من طا ق ق
يشود:
استفاده از مزيتهاي پایداری پيشنهادات ذيل ارائه م 
 برنامهريزي درست و اصولي طرحها در ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ومحیطی ب ارمه ه هه ههه ارائههه راه كاره يا ييي عمل ب ي اا ااا
ن را
مشاركت مردم جهت بالفعل نمودن توانهاي بالقوه که بتواند پيش زمينه فراخواني محتواي توسعه متعادل وهمگن ن
موجب شود (حسين زاده دلير ، 80 31 ،ص .) 69
 برطرف نمودن خألهاي قانوني در خصوص همكاري و هماهنگي نهادهاي تصم مي گير و تصم مي ساز در امررر نوس یزا
وافزايش آگاهي شهروندان از مسائل بهسازي و نوسازي فضاهای شهری و نيز تالش براي آگاه سازي وحساس سازي
شها يي كه توسط نهادها يي چون بسيج محلي و شوراي محلي
از طريق آموز 
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 بازنگري كليهي قوانين و مقررات محدود كننده ي دسترسي اقشار مك درآمد به تسهيالت واعتبارات و بههه ريگراك ييي
ابتكاراتي مناسب با ظرفیتهای محلی و منطقهای.
 وجود مشاركت ،نظارت و مديريت مستمر با توجه به نظر ساکنان در ردههاي مختلف طرحهای توسعه به ص رو تتت
گروهها و تشكلهاي گوناگون دركليه مراحل ضروري است .انتفاع مستق مي و ب ود ننن واسطههه م در ممم منطقههه ميزب ا نا ززز
يباشد .در يغ ر اين صورت اين گونه طرحهاي توسعهاي كه اغلب با استفاده
مزاياي اين گونه طرحها شرط بقاي آن م 
ب م در ممم منطقههه تلق ييي م يييگ در دد
يشود ،به عنوان عنصري مزاحم و يغ رمطلوب ازجانب ب
از مزاياي نسبي منطقه ايجاد م 
(فادشر.) 65 1 ، 2001 ،
ی و باا دوام س زا ييي و اص زال تاحال ممم ب ارمه ه هه ههه
شهاي مشارکت ساکنان در خدمات رسانی زیربن یا ی ی
 بکارگیري رو 
سازگار كردن الگوه جوم دعاوق و ا و مانرب و يحارط د ههههه ههههههر و يرهش يزي

تسا و تاررقم ا هدرادن ا و يزاسرهش ي    

ساختماني با واقعيت محيط و استطاعت اقشار مك درآمد و با امكان ارتقاي تدريجي آنها و در هم مماهنگي ب دربهار ا   
توسعه شهري و نگاه ویژه به فناوريهاي ساختماني جدیددد مانن هک زبس یحارط د بت ضف دناو اااااا اااااااهاای ش زا ار یره
یهای محیطی ح ظف نماید.
آلودگ 
نو
كها و فضاي سبز ،محلههاي گذران اوقات فراغت براي ش ادنوره ننن ،تع يي ن ن
 بسترسازي محيطي كه در آن ايجاد پار 
يهاا و
تگيري مناسب توسعه آتي شهر بهبود حمل و نقل عموميدرون شهري و افزایش دسترسیهاا بههه ک برا ررر 
جه 
يغ ره مد نظر است.
 بررسي زمينه پياده سازي و توانمندي اجراي طرحهاي توسعه در مناطق بايد در قالب ديدگاه نظاممند باشد ت يا ا نن ننن
ل گيرنددد .باا نظ را تتت تي ممم هااي
گونه قطبهاي رشد به صورت هماهنگ با سيستم اقتصادي و اجتماعي منطقههه شكل ل
يشودد
مختلف متخصصين ،اجراي اين شرط ،امكانپذير و ضريب تحقق موفقيت طرح ،از سطح باالتري برخوردار م 
(زياري.) 31 .، 1378 ،
منابع
بهمن تيمورى ،الهام ) 85 31( ،بررسى مشكالت شهرى در سكونتگاههاى يغ ررسمى با تأ يك د بر پديدة فقر اقتصادی نمونة
موردى :قلعة ساختمان كالنشهر مشهد ،پايان نامة كارشناسى ارشد ،دانشگاه آزاد واحد تهران مركز
تیموری ،محمود ( ) 81 31تئوری منظر ،راه حل تداوم هویت محله در روند نوسازی شهری ،ماهنامه منظر ،شماره
حسین زاده دلیر ،کریم (:) 80 31برنامهریزی ناحيهاي .چاپ اول .تهران:نشر سمت
زياري ،كرامت اهلل ( ‹‹ ) 1378اصول و روشهاي برنامهريزي منطقهاي›› چاپ اول .دانشگاه يزد :انتشارات دانشگاه يزد.
سیفایی ،مهسا ( ) ۱۳۸ ۴مطلوبیتسنجی استفاده از فضاهای عمومی با تاکید بر برنامهریزی مشارکتی .پایان نامه کارشناسی ارشد
شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس.

شاه محمدي ،زهره ( ) 89 31تحليل فضا يي  -مكاني ،كتابخانههاي عمومي شهر مشهد با استفاده از ، GISپايان نامة كارشناسي
ارشد ،دانشگاه فردوسي مشهد.
شهرداري مشهد (  )19 13آمارنامة شهر مشهد
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، ) طرح پژوهشي پيرامون امكانسنجي ايجاد و مديريت پايگاه دادههاي مكاني شهرداري89 31(  محمدرح مي،رهنما
معاونت پژوهشي گروه برنامهريزي شهري جهاد دانشگاهي واحد مشهد
 شهرداري مشهد) فصلنامه10 )بررسي نقش و مشاركت مردم در اداره امور شهري (نمونه موردي منطقه29 13 (  کتایون،عليزاده
87 - 61  صفحات،29 13  بهار، شماره ي اول، سال اول،مطالعات برنامهريزي شهري
 تهران، شرکت پردازش و برنامهریزی شهری، ترجمه علیرضا دانش و رضا بصیری مژدهی.) 87 31( منشور نوشهر گرایی
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