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 چکيده
 به شهری فرسوده بافتهای از زیاد قدمت دلیل به که ایالم شهر قدیمی بافت های فرسوده و

 طرف، یک از بافتها این در شهری تجهیزات و خدمات و امکانات کمبود علت به و میرود شمار
این  قدیمی ساکنان از زیادی بخش دیگر، طرف از ای فرامنطقه و تجاری های کاربری نفوذ و

 وکارگاه انبار به تبدیل محله های لبه در خصوص به مسکونی واحدهای و کرده ترك را محالت
 درون مسکونی واحدهای از بخشی رو این از .است شده شهری درآمد کم های گروه سکونتگاه و

 ندگانکن توزیع و فروشندگان معتادان، مسکن و مأمن صورت به و شده متروکه و مخروبه بافت
 دامن نتیجه در و اجتماعی ناامنی باعث و درآمده اجتماعی کجروان و مجرمین و مخدر مواد
مدیریت  امر در مشارکت اهمیت تبیین به حاضر مقاله.است شده آن از جمعیت گریز به زدن

 بافت ساکنین مشارکت بر عوامل موثر بررسی در سعی و پرداخته فرسوده های بافت ساخت در
 مشاهده و مصاحبه انجام پرسشنامه، تکمیل طریق از تحقیق، موردنیاز اطالعات د.دار فرسوده

 عامل ترین مهم ساکنین اقتصادی ضعف که است آن از حاکی اطالعات اند. شده جمع آوری
 ساکنین، اقتصادی ضعف بر عالوه.است محالت این فرسوده بافت نوسازی -بهسازی روی پیش
 نوسازی و بهسازی و فرسوده های بافت زمینه در اطالعات یجترو و آموزش رسانی، اطالع عدم

 تحلیل از پس نهایت در .است شده زمینه این در ساکنین اطالعاتی -فقرفرهنگی موجب شهری،
 -بهسازی جهت مردم و پیشنهادهای بافت نیازهای اساس بر کاربردی هایی پیشنهاد ها، یافته

 است. شده ارائه آن نساکنی مشارکت پایه بر فرسوده بافت نوسازی

مدیریت ساخت. فرایندمشارکتی، مشارکت، ،بافت های فرسوده :يديکل واژگان
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 3يزهرا کمر ،2ملک زاد یمرتض، 1ملک زاد یمصطف

 یکارشناس ارشدمعمار 1

 کارشناس ارشد مدیریت ساخت 2
 RS/GISکارشناس ارشد  3

 
 نام نویسنده مسئول:
 مصطفی ملک زاده

نقش مدیریت ساخت در بافت هاي فرسوده شهري با رویکرد 

 مشارکتی)مورد مطالعه: شهر ایالم(
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  مقدمه
 کارشناسان ران،یاست که همواره نگاه مد یا دهیچیپ یاز مقوله ها یکیبزرگ،  یدر مراکز شهرها ژهیفرسوده به و یبافت ها یایاح

 یبرطرف کردن فقر ماد وی سالم اقتصاد یربنایز جادیا ،یشهر یو بهساز یاحل نوسازدر مر نکهیا ژهیو مردم را جلب کرده است؛ به و

را  دیام نیدست کم ا گر،ید ینفوذ از سو یذنفع و یدست اندرکاران ذ ریو سا رانیو مشارکت مد یسو و همکار کیساکن آن از  یقشرها

طرح  ،ییاجرا یمجموعه ها ای یمراکز شهر شتریدر ب امروزه ن،یبنابرا کاره نخواهند ماند؛ مهیدست، ن نیاز ا ییآورد که طرح ها یبه وجود م

ی انجام م یو مشارکت کپارچهی تیریو مشارکت آن هاست، در قالب مد ریدرگی سازمان ها ۀکه متشکل از هم یو بهساز ینوساز یها

 پذیرفته معیارهای فاقد قدیمی محالت و استحکام فاقد ساختمانهای مسئله با کشور شهر 40 اولیه، برآوردهای (.طبق6: 1389گیرد)رفیعیان،
 وجود در کشور فرسوده بافت هکتار هزار 14 تا 12 عبارتی به یا فرسوده واحد میلیون هفت دیگر؛ برآوردی طبق ،.هستند مواجه شده شهری

 123:1386 دیگران، و باشد)علیخواه می استحکام فاقد یا فرسوده آن ساختمانهای که است شده واقع ایالم شهر در آن هکتار 374 که دارد
 ناپذیری نفوذ ناپایداری، شاخص های اساس فرسوده بر بافت شده، مشخص معماری و شهرسازی عالی شورای توسط که شاخص هایی طبق (.
 است: شده تعریف گونه این 85 سال جامع طرح در زیر شرح به دانگی ریز و

 .است ابنیه بودن غیرمقاوم و مناسب سازهای سیستم فقدان معرف ناپایداری،
 .است سواره حرکت برای کافی عرض با معابر قابلیت و مناسب دسترسیهای عدم معرف نفوذناپذیری،

 (.1385تهران؛ جامع طرح)است اندك مساحت با کوچک (زمین تفکیک پالکهای) قطعات کثرت و بافت فشردگی معرف ریزدانگی،

 نبودند. زیآم تیتر آن طرح ها موفق شیاجرا شدند که ب یطرح های مختلف یمیهای قدبافت  اییو اح یاز فرسودگ رییبرای جلوگ

قرون، خشت  یکه ط ییبافت ها در طرح های شهری بوده است. شهرها نیا و مدیریت ساخت کارامددر نیآن عدم مشارکت ساکن یاصل علت

داد و  بیحکم تخر کبارهیتوان به  یاست را نم یو فرهنگ ینبه دست مردم ساخته شده و قطعا دارای ارزش های مد آجر به خشت و آجر به

و  یابیبا گذراندن تجربه های مختلف مرمت شهری، و ارز نکی(. ا 1390 ،یاحیو س انیفرض نمود )اسد اریحداکثر دست ای گر مردم را نظاره

 لیتحل

برنامه ها  نیا تیکه موفق میا افتهیدست  مهم نیاز دو دهه اقدام برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، به ا شیب

 (.1391 زدی،یواقدامات در گرو مشارکت و حضور گسترده مردم نهفته است )ا

 یم کتریرا به مرحله تحقق نزد بافت های فرسودهامری است که پروژه های و مدیریت کارامد خوب  یاز مشارکت مردم استفاده

شود. از  ی( میانسان رویی+ نی)مال یخود و انواع کمک های مردم یزندگ طینمودن مردم با مح ریموجب درگ مردم. عالوه بر آن، حضوردینما

به نوبه خود موجب مسئول دانستن خود در برابر سکونتگاه و در  نیکه ا میخود هست یشدن آنان به محل زندگ حساسشاهد گریسوی د

 نیتضم تینها

 یبرای مردم باشد )ضراب دیطرح ها هستندوشهرو توسعه شهری با یان اصلشود. مردم استفاده کنندگان وذی نفع یآن م دارییپا

 (.1388فرید طهرانی،و

 ن،یاست. عالوه براشهرایالم  فرسودۀ های بافت ساخت مدیریت زمینۀ در شهروندان مشارکت نقش شناخت پژوهش، این کلی هدف

فرسوده،  یحاکم بر بافت ها طیشرا نظام مند و متناسب با یها هدگایبر د یمبتن یو بهساز ینوساز ۀبرنام یۀمانند ته یتر یاهداف جزئ

ابعاد مختلف مشارکت  ییفرسوده، شناسا یها بافتی و بهساز ینوساز ییاجرا تیریدر مد یمشارکت یشناخت عوامل مؤثر بر رفتارها

 یو نوساز یوندان بر حل مشکالت بهسازمشارکت شهر یو اثرگذارۀ شهرایالم بافت فرسود ۀمحدود یو نوساز یبهساز ندیشهروندان در فرا

 شود. یدرنظر گرفته مو فرسوده  ۀ محالت قدیمیفرسود یبافت ها

ضرورت ها  اهداف، دارد. با توجه به یا ژهیو تیآن اهم یبررس ندیپژوهش، در فرا کی یاصل دگاهید ۀسؤال به عنوان ارائه کنند طرح

امروزه به اثبات رسیده است که  :کرد فیتعر ریتوان در قالب ز یموضوع باشد، م یازهاین یایرا که گو ییپرسش ها نیمسئله، بهتر یازهایو ن

باشد. لذا این مقاله با تبیین اهمیت  پذیری آن می تحقق حضور مردم در تمامی طول پروژه، امری انکارناپذیر و مؤثر در پیشبرد اهداف و

سعی در عملیاتی نمودن آن و معرفی فرایندهای کار مشارکتی  تهای فرسوده،امر بهسازی و نوسازی باف ومشارکت مدیریت ساخت درموضوع 

 خواهد پرداخت. داشته و در این جهت به معرفی یک نمونه موردی

 

 فرضيات تحقيق

  ۀفرسود یدر بافت ها یو نوساز یبهساز تیموفق برنامه ها و فعال یمشارکت شهروندان و اجرا انیم ۀ ایرابطبه نظر می رسد 

 م وجود دارد.شهرایال
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  یو بهساز ینوساز یدر طرح ها یمشارکت تیریتحقق مد یمرتبط برا یها و نهادها رساختیز انیم ۀ ایرابطبه نظر می رسد 

 شهرایالم وجود دارد.
  مدیریت ساخت و مشارکت شهروندان در طرح نوسازی وبهسازی بافت فرسوده شهر ایالم وجود  انیم ۀ ایرابطبه نظر می رسد

 دارد.
 

 موضوع تيماه
ساکنان آن است و در  یبرا یزندگ طیمح توسعه محالت قدیم شهر ایالمو  یشهرها به طور کل میبافت قد یسامانده یاساس اهداف

. اگر ستین ریو مشارکت همه جانبه ساکنان امکانپذ یریدرگ بدون قابل طرح است. که یستمیو س یاقتصاد ،یفرهنگ ،یقالب اهداف اجتماع

 نیشود. از ا یم یضیتعو یساز شهرساز نهیاقدام زم نیمدنظر باشد، ا ییبه تنها یاقتصادی ارزش ها یمیقد یبافت ها یندهچنانچه در ساما

 یبافت ها یایدر اح قتیکه در حق یمدنظر باشد. به طور دیبا یستمیو س یاجتماع ،یضرورت فرهنگ شهرهای خیتار یبافت ها یایرو در اح

ی ها هیساکنان به عنوان سرما یاجتماع یها زهیانگ ختنیو برانگ یفرهنگ یشهر و حفظ ارزش ها تیو کل یکپارچگی حفظ شهرها، یخیتار

 ضرورت هاست. نیاز مهمتر یکی یاجتماع

 

 قيضرورت تحق
 ن،یمناسب از قوان رییاز علل و عوامل بوجودآورنده آنها و بهره گ یمطلوب برنامه های نوسازی و بهسازی شهری مستلزم آگاه اجرای

موازی و وجود خأل  ریمؤثر، ضوابط و بخشنامه های غ ریناکارآمد و غ نیقوان یرسدوجود برخ یضوابط و بخشنامه های مرتبط است. به نظر م

موضوعات  نیا یبا مشکل مواجه ساخته است. نقد و بررس انیحوزه را برای دست اندکاران و متول نیبرنامه های موردنظر در ا ،روندیهای قانون

 فراهم سازد. یآن در مراجع قانون بیمرتبط و تصو حیطرحها و لوا هیای مناسب را جهت ته نهیتواند زم یم یکارشناس شنهاداتیئه پو ارا

 نیدر ا یجهت کاهش سرعت روند فرسودگ یهای کارشناسبافت های شهری و ارائه راه حل یعلل و عوامل بوجود آورنده فرسودگ یبررس

 های موجود در ساختار کالبدی و عملکردی آنها شود. یمشکالت و نارسائ دیمانع از تشد تواند تا حدودی یبافتها م

شهری و ارائه راه حل های کوتاه مدت و  زانیو برنامه ر رانیبافت های فرسوده توسط مد یسنج ازیبندی و ن تیبندی، اولو طبقه

تواند مانع  یبافتها م لیقب نیا نیفع مشکالت کارکردی ساکنضروری و ر ازهایین نیجهت تأم یقیتشو یها استیس نیمدت  و همچن انیم

 شود گردد. یمحسوب م یدر فرسودگ دیاز علل تشد یکیاز بافت که  یبوم نیمهاجرت ساکن ژهیبو یهای اجتماع یاز نارسائ یبروز برخ

از  یواقع رییتواند تصو یم یاجرائ رانیمد تایازتجرب رییپروژهای نوسازی و بهسازی و بهره گ یاتیو عمل یهمه جانبه و موانع اجرائ یبررس

 حوزه قرار دهد. نیدست اندکاران ا دگانیها و دشواری های مداخله در بافتهای فرسوده را در مقابل د یمسائل ، نارسائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نقشه شهر ایالم  وناحيه بافت فرسوده ميانی شهر1شکل

 

 مبانی نظري 

 بافت فرسوده
 و نارسایی هایی از شهر هستند که از چرخه تکاملی حیات آن جدا گشته و به شکل کانون مشکالت  بخشهای فرسوده عمدتاً بافت

سازنده شهر یعنی کالبد، فعالیت و  اند. ظهور این مشکل به زمانی باز میگردد که عناصر های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درآمده

خواست شهرهای امروزی است مغایر باشد. از آنجا که نیروهای  پویایی آنها، با آنچه که نیاز و معنا دچار فرسودگی شده باشد و سرعت تحول و
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های شهر را دارا نبوده، لذا این بافتها اجباراً حرکتی  همگام کردن خود با سایر بخش متحولساز درون این بافتها، قدرت و سرعت الزم برای

 گردند. دونه توسعه پویای شهر دور میبه روز از گر واپسگرا را در پیش گرفته و روز

 

 مشارکت
درگیری ذهنی و عاطفی » در تعریفی دیگر، مشارکت.مشارکت در لغت به معنای درگیرشدن و شرکت نمودن در یک فعالیت است

ز این تعاریف چنین ا« انگیزد تا برای دستیابی به اهداف گروهی، یکدیگر را یاری دهند های گروهی است که آنان را برمی اشخاص در موقعیت

 (.1379باشند )علوی تبار،  بر میآید که درگیر شدن، یاری دادن و مسئولیت، سه رکن اصلی مشارکت می

روزافزون آن،  شود و توسعه سریع و های اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و ... مطرح می این مفهوم کلیدی، امروزه در کلیه زمینه

توانایی ایشان برای شناسایی و  اند، گستردگی و پیچیدگی ابعاد زندگی مدرن، فراتر از درك کردهمدیون این حقیقت است که دولتمردان 

غلبه بر آن است. از آنجا که مشارکت در حوزه شهرسازی و طراحی شهری، فرایندی. است که عموم مردم را در ارتباط با تغییرات شهر، دخیل 

استفاده از آن در تمامی جوانب زندگی شهری، یکی از کلیدهای توسعه میباشد و انعکاس رسد که  لذا به نظر می(. 2005Cowanنماید )  می

 همیاری مردم و استفاده از رویکرد مشارکت جویانه در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده خواهد بود. این امر در حوزه مرمت شهری، اتکاء به

 

  شناخت يهارمعياو  شهري دهفرسو بافت

 محیط کیفی یهاارزش اهشـکدر آن،  فـمختل رـعناصو  لـماعو دوـجو که تـسا اییـه بافتاز یشهردار  رتاعب مسأله بافت  

ی ـنوفز اکنـس جماعتدر  تمهاجر به میلو  دشو می فـقمتو بافتدر  زینوسا ،سکونتی یهاارزش نقشآورد و می  همافررا  ننساا یستز

 می یابد.

 کامل.و  بیـنس : دوـیشـم یمـتقس تهـسدو د به گیدفرسو

 دخو لنباد بهو  میکند  هـخنر فعالیت یا کالبد یعنی یشهر یفضا مهم عناصراز  یـیکدر  که ستا گیدفرسو نسبی گیدفرسو 

 . ددمیگر یشهر یاـفض نسبی گیدفرسو باعث

 باعثآن  لنباد بهو  باشد دهکر خنهآن ر فعالیتو  کالبد یعنی یشهر یفضا عنصردو  هردر  هـک ستا گیدفرسو ،کامل گیدفرسو

حبیبی د)ـیکنـم خوـسر اـیکج روـط هـب تـفعالیو  کالبددر  اـیو  ،فعالیت یا ،کالبددر  یا گیدفرسو .پس دشو فضا  لـکام گیدفرسو

 (.15: 1381ومقصودی، 

 (71-90: 1390. )ماخذ:دویران وهمکاران،حمطر يها شناسه سساا بر دهفرسو يها بافت تمشخصا-1جدول 

 هاي فرسودگی مشخصه شناسه

 کارکردی

 فعالیت محاو ازد بافتدر  رگازناسا یها فعالیت-ها فعالیتدر  ریگازناسا دجوو. 1

 هشد ییزر برنامه یها بافت با مقایسهدر  تخدما د.کمبو2

 به نسبت مسگرها)،  تبرسنتی  ،شهاوفرداس  مثل مولد غیرو  وشفر ستد نهمچو ذبکا یها فعالیت دکور. 3

 (.اردند دبررکا وزمرا زنیا

 کالبدی

 نها وبناها:ساختما

 جههامو در هیژوبه  ،بنیها فیزیکی اریناپاید - مرتبه هکوتا بافت -نهدایزر دهفشر بافتواره،  امندا یا گانیکار .بافت1

 ی،قو قبر رفشا کلد ،خانهرود بستر ،گسل ایمنی  فاقد یمکانهادر  بنیها ارستقرا -مصنوعیو  طبیعی اتخطر با

 وجود فضاهای تجهیز نشده. -... فقدانفضاهای عمومیو زگا هلول حریم

 شبکه ارتباطی
 کم ظرفیت ظلحا به مدرآناکا تباطیار شبکه- زلنا یپذیرذنفوو  کم ضعر با تباطیار شبکه: بافت یناپذیرذنفو

 ترافیکی اتتجهیزو  تتأسیسا  -تتسهیال دکمبو تو  شبکه

 سطحی یبهاو آ اهو سطحی گیدلوآ باله(آوری ز جمع-فاضالبفعد عمومی) شتابهد انفقدو  گیدلوآ زیست محیطی

 اقتصادی
  - دولتیحتی و  خصوصی بخش یسواز  بافتدر  اریگذ سرمایهدر  زمال هنگیزا معد -مددرآ انمیز دنبو پایین

 نمسک مینز دیقتصاارزش ا دنبو پایین

 اجتماعی

 لیلد به جتماعیا ییهارناهنجا عشیو -ملکی به ریاستیجا نسبت دنبو باال – نساکنا جتماعیا منزلت دنبو پایین

 مهاجرین جایگزینیو  بمطلو دیقتصاا انتو با بومی نساکنا تمهاجر به منجر که ودهمحد جتماعیا تبهر تنزیل

 های اجتماعی با توان اقتصادی پایین سیبآ به مبتال رقشاو ا بیگانه
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 زیرساختی
 سیستمدر  یمدرآناکا یا ساییرنا دجوو -... و قبرآب،  ز،گا جملهاز  یرساختهاز گیدفرسو یاو  شهر اتتجهیز انفقد

 سطحی بفاضال

 حقوقی
 دجوو -هستندقولنامه ایبیشتر که مشخص سمیر دستاا انفقد مشخصو  شنرو تفکیکی طخطو فاقد تقطعا

 ضعیتو بالتکلیفیو  دمتعد كمالا نثاوار

 تخدماو  نیاعمر یها یشهر ایجردر ا ننقصاو  ضعف -یشهر تخدما ئهدر ارا ننقصاو  ضعف مدیریتی

 

 فرسوده هاي بافت در مشارکتی ریزي برنامه و مشارکت
 به قدرت دارای های گروه چیرگی و گیری تصمیم شدن انحصاری از جلوگیری برای گیری، تصمیم سطوح همه در مشارکت اصل

 بهبود جهت در شهروندان تک تک به فرصت دادن و گیری متصمی کیفیت اصالح هدف با مشارکتی ریزی برنامه اصلی ابعاد از یکی عنوان
 (.1390،آبادی علی و کاظمیان مشکینی، دویران،.) است توجه مورد خود وضعیت

 رواج و سنتی جامع های طرح الگوهای شدن منسوخ یعنی شهری، ریزی برنامه در الگوها و ها دیدگاه تغییر دنبال به حاضر حال در

 شناخت بنابراین .است کرده تغییر زیادی حدود تا آن کارکردی و کالبدی تغییرات و قدیم بافت به نگرش مبانی راهبردی، های طرح الگوی
 سیستمی، انسانگرا، کارکردگرا، های دیدگاه .است ضروری موردنظر بافت در مشکالت حل و شهری ریزی برنامه پیشبرد جهت در رویکرد نوع

 میان این در .نمایند می یا نموده ایفا مقوله این در را ای ویژه جایگاه کدام هر (توانمندی) سلولی ،ارگانیکی ،(آئینی تفکر) ای موزه نگرش
 کنار در جدید بافت احداث با فقط که است معتقد و دارد تاکید شهروندان مشارکت و نظر اساس بر فرسوده بافت احیا بر انسانگرا دیدگاه

 قدیمی شهرهای در شهری های ازمجموعه بسیاری گیری شکل در که گرا انسان شهرسازی ولاص .شود نمی حل بافت این مشکل قدیم بافت
 توجه مورد قدیم بافت نوسازی و بهسازی و ریزی برنامه در باید اصول این امروزه که شود می مطرح مهم اصل سه در است بوده موثر ایران
 .محیطی شناخت.3 شهروندان مشارکت.2 نظم فرآیند .1: از عبارتند اصل سه این .گیرد قرار

 پیش (شهری مدیریت) شهر و شهروندان مشارکت بر تکیه با محور انسان پایدار توسعه در و فقرزدایی دیدگاه بر سازی توانمند امر

 طریق از هویت کسب با شهروند و گیرد می شکل جانبه دو گفتگوی اساس بر که مشارکتی(.1391قربانی، و رحیمیان پور، اسماعیل) رود می
 بافت در بهسازی و نوسازی های پروژه که دارد اهمیت لحاظ بدین مردمی مشارکت از استفاده. بخشد می هویت خود زیستگاه به گفتگو این

 تصمیم .2 کنندگان، استفاده .1،  گروه سه غالب در توان می را مشارکت مزایای .کند می نزدیکتر تحقق مرحله به را شهری فرسوده های
 :نمود بررسی مجریان. 3و گیران صمیمت و سازان

 شهري فرسوده هاي بافت نوسازي و بهسازي هاي پروژه در مردم مشارکت مزایاي-2 جدول

 

 

 مجریان براي مزایایی گيران وتصميم سازان تصميم براي مزایایی کنندگان استفاده براي مزایایی

 گرفتن دست به و قدرت در مردم شدن سهیم.1

 بافت در نوسازی و بهسازی روند کنترل

 بافت ساکنین عمومی های آگاهی سطح افزایش.2

 حقوقی و اجتماعی لحاظ به

 محیط به تعلق و اجتماعی مسئولیت حس ایجاد.3

 زندگی

 مردم فرهنگی -اجتماعی های ارزش دخالت.4

 ها گیری تصمیم در فرسوده بافت درون ساکن

 نگهداری و حفاظت و ساکنین تعلق حس افزایش.5

 بافت درون گرفته انجام اقدامات از ها آن

 پیشرفت و توسعه برای مردم اعتماد و عالقه ایجاد.6

 همکاری روحیه و اجتماعی همبستگی تقویت. 7

 منافع مستقیم بازگرداندن محلی ساکنان وهمدلی

 فرسوده بافت ساکنین به ها طرح

 های برنامه و ها طرح کیفیت رفتن باال.1

 شهری بهسازی و نوسازی

 به تر منطقی و تر درست تصمیمات ذاتخا.2

 جمعی گیری تصمیم لحاظ

 نسبت طراحان و ریزان برنامه شناخت افزایش.3

 فرسوده بافت های توانایی و معضالت به

 مناغشات و ها درگیری کاهش .4

 طرح اجرای زمان و هزینه کاهش.1

 شهری بهسازی و نوسازی های

 مالی منابع و امکانات گسترش .2

 فرسوده بافت در داماق نیاز مورد

 موردنیاز انسانی نیروی ازدیاد .3

 اجرایی اقدامات پیشبرد جهت

 و مردم بوسیله ها طرح پذیرش .4

 منفی های العمل عکس بروز عدم

 آن به نسبت
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 یبرا فراوانی تجارب و پردازی نظریه موجب جهان در اخیر قرن دو حداقل طول در فرسوده های بافت و شهری فرسودگی اهمیت

 این اجتماعی و فرهنگی تاریخی، های ارزش حفظ و فرسوده های بافت احیای فرسودگی، از شهرها نجات برای فرسوده های بافت در مداخله
 دستیابی .کرد اشاره هایت و وینر شهری احیای طرح نگرش به توان می تحقیق، موضوع با مرتبط های دیدگاه میان از که است شده مناطق

 ساختمان از حفاظت و نگهداری. 2، قبول قابل استاندارد به موجود های ساختمان رساندن توسط ناحیه یک بهسازی .1:لشام طرح این به
 از را مرکزی بخش یا قدیم بافت نگرش، این .باشد می فرسوده های ساختمان پاکسازی و تخریب -3 فرهنگی، -تاریخی ارزش دارای های

 بافت، درون ساکنان برای را مرور و عبور یا آمد و رفت و کار مسکن، تفریح، چهارگانه کارکردهای .دکن می احیا شهر داخل در نوسازی طریق
 :هایت و وینر نظریه اساس بر شهر تکامل و توسعه و اصالح برای مناسب چارچوب .کند می نوسازی و بهسازی

 شهری مشکالت و مسائل حل در شهروندان مشارکت 
 محلی مشکالت با مبارزه 
 شده جا جابه خانوارهای مسکن برای اییه طرح 
 محلی درآمدهای راه از مالی توانایی 
 شهری احیای منظم تشکیل 
 اجتماعی و اقتصادی توسعه برای جامع های برنامه تدوین 
 کند اجرا و تهیه را ها برنامه کارآمد طور به که قانونی مقررات و سیستم(Pugh, 2000.) 

 

  مشارکتی ریزي برنامه
 برای تا کنند می هم تعامل با متنوع تمایالت و ها گروه آن، طریق از که فرایندهایی است از ای مجموعه مشارکتی، یریز برنامه

 ریزی برنامه چگونگی شود. آغاز طرفین از هر یک توسط تواند می مشارکتی ریزی برنامه برسند. توافق آن، به انجام نحوه و برنامه یک تهیه
 ذیل بر اصول مشارکتی ریزی برنامه گیرد. قرار ها گروه و افراد توافق کلیه مورد مذاکره، جریان در باید بوطهمر زمانی و جداول مشارکتی

 به منجر نباید گروهی یا فردی قدرتمندی .2وجود دارد.  مشروعی تضادهای افراد، منافع بین جامعه و در است متکثر جامعه، .1است: مبتنی
 دیدگاه با بکوشند طریق از این و پرداخته اطالعات تبادل به اطالعات تکمیل برای باید درگیر های . طرف3گردد سایرین بر آنها نظر تحمیل

)مهندسین  شود گذاشته کنار نباید توافق به دستیابی جریان در گروهی یا فرد . هیچ4 دهند. کاهش تعارضات را و آشنا یکدیگر های

 صورت سطوح به که است اجتماعی و اقتصادی کالبدی، مشکالت محیطی، فضایی تمرکز ممفهو به شهر، افت (. پدیده1384مشاورآرمانشهر،
 فرسوده های بافت بهسازی و (برنامه نوسازی Roberts & Sykes, 2000 ) گردد می محیطی،ظاهر وسیع آلودگی و فقر بیکاری، باالی

عنوان  به آن، در شهری خدمات به دسترسی توسعه و مسکناحداث  بدیل بی و توجه قابل های ظرفیت از استفاده دلیل امکان به شهری،

 آن نیاز مورد گذاری هنگفت سرمایه دلیل به برنامه این تحقق لیکن شود؛ محسوب می شهری زای درون توسعه سیاست های برنامه از یکی
 مشارکت از مندی بهره . برای نیست پذیر دولتی،امکان غیر بخش و مردم مشارکت با جز فرسوده های گسترده بافت بسیار سطح به توجه با
الزم  مزبور، بستر ایجاد و غیردولتی بخش و مردم مؤثر فعال و حضور سایه در مشارکتی و پایدار شهری به مردم، رسیدن اجتماعی پویش و

 بافت نوسازی و امر بهسازی با مرتبط آحاد توانمندسازی توانمندکرد.برای عبارت دیگر، به و داده قرار حمایت و تشویق مورد را آنان است
 شود: اقدام و ریزی برنامه ذیل، محور سه است در ضروری شهری فرسوده های

 غیردولتی گذاران و سرمایه سازندگان مالکان، بین مؤثر انگیزه ایجاد .1
 یکدیگر با غیردولتی گذاران سرمایه و سازندگان مالکان،  مشارکت برای اعتمادآفرین فضای . ایجاد2
  تناقض جمله موجود، از قانونی موانع رفع و آن در مشارکت یا نوسازی امر  به مردم الزام برای مناسب قانونی بستر ایجاد. 3

 مشارکت جلب و مشترك کار توسعه (.1384آیند، )خوب فردی مالکیت حقوق اعمال حرمت هاو انسان عموم جان حفظ مصلحت بین
 از مملو و شفاف، مطمئن بستر یک در صرفاً شهری، نوسازی و امر بهسازی در نفع ذی و عالقمند افراد و مالکان ساکنان، جانبه آحاد همه

 بهسازی های طرح مدیران و مجریان به متولیان، باید مزبور آحاد قراردادی، و قانونی حقوقی، مباحث فارغ از یابد. می تحقق متقابل، اعتماد
 لذا نمایند؛ صمیمی برقرار و عاطفی رابطه تر، ساده بیان به و کنند دولتی اعتماد غیر بخش نمجریا یا ها شهرداری دولت، از نوسازی؛ اعم و

 (.1386)آیینی، است شهری آفرینی باز در مردم اصلی مشارکت رمز یا طالیی کلید اعتمادسازی،
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 سطوح مشارکت
روشن و  رایطی فراهم شود که مردم با ارتباطمشارکت مردمی امری تحمیلی نیست که از پایین به باال صورت گیرد بلکه باید ش

دادن و میزان  نحوه دخالت (. قابل ذکر است :60: 1379آگاهانه اما در یک چارچوب قانونمند در جریان شکلگیری پروژه حضور یابند )توسلی، 

باشد، این موضوع توسط نویسندگان  یمتفاوت م های اجتماعی، قانونی و فرهنگی استفاده از مشارکت مردم در جوامع مختلف بسته به زمینه

مشارکت تا کاملترین نوع مشارکت تداوم  بندی مفهومی است که از عدم بندی، درجه اصل مهم در این دسته متعددی بررسی گردیده است.

 بازشناسی نمود: میتوان انواع رویکردهای دخالت مردم در پروژه های شهری را دارد . بر این اساس

 شود. بلکه ادعای داشتن مشارکت است. نیت اصلی، نه تأمین نمی این مشارکت در واقع مشارکت محسوب ت:محروميت از مشارک

مقابل آن  مشارکت، کسب مشروعیت برای طرح و کاهش مقاومت مردم در منافع مردم، بلکه تأمین منافع کارفرما است. علت اصلی توسل به

 و در نتیجه سهولت اجرای طرح است.

 

نکند.  مردم تا جایی است که با منافع دولت و کارفرمایان تضاد پیدا نیت اصلی در این نوع مشارکت تأمین منافع مشارکت جزئی:

پیگیری نمایند.  های خود را اجرای نظراتشان نظارت داشته باشند و اعمال خواسته توانند بر مردم حق اظهارنظر و مخالفت دارند، اما نمی

مشارکت مردم در تأمین اعتبار  شود. جریان اطالعات، عمدتاً از پایین به باال بوده و از قلمداد می یت طرحهامشارکت ابزاری برای بهبود کیف

 شود. مالی طرحها استفاده می

 

بهبود  نیت اصلی، تأمین حداکثر منافع مردم و جلب رضایت عموم است. مشارکت عالوه بر آنکه ابزاری برای قدرت شهروندي:

گیری و  شود، خود به عنوان هدفی درجهت رشد فکری، اجتماعی و مدنی شهروندان است.شهروندان در تصمیم می کیفیت طرحها قلمداد

هایشان را نیز  همچنین توانایی نظارت بر اجرای خواسته هدفگذاری مشارکت نموده، عالوه بر آن حق اظهارنظر، اعتراض و مخالفت با طرح،

 (.24: 1384)حبیبی  وهمکاران، دارند

 

 ارکت در عملمش

 . دالیل اهميت موضوع1
 تحقق نزدیکتر می های نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده شهری را به مرحله استفاده از مشارکت مردمی امری است که پروژه

 مجریان بررسی نمود: گیران و سازان، تصمیم کنندگان، تصمیم توان در غالب سه گروه استفاده نماید، مزایای آن را می

 استفاده کنندگان برای یاییمزا: 

 سهیم شدن مردم در قدرت و به دست گرفتن کنترل روند بهسازی و نوسازی در بافت -

 های عمومی ساکنین بافت به لحاظ اجتماعی و حقوقی افزایش سطح آگاهی -

 ایجاد حس مسئولیت اجتماعی و تعلق به محیط زندگی -

 گیریها درون بافت فرسوده در تصمیمفرهنگی مردم ساکن  -دخالت ارزشهای اجتماعی -

 افزایش حس تعلق ساکنین و حفاظت و نگهداری آنها از اقدامات انجام گرفته درون بافت -

 های اجتماعی محلی تقویت شبکه -

 ایجاد عالقه و اعتماد مردم برای توسعه و پیشرفت -

 (2شکل تقویت همبستگی اجتماعی و روحیه همکاری و همدلی ساکنان محلی ) -

 بازگرداندن مستقیم منافع طرحها به ساکنین اصلی بافت فرسوده -

 تصمیم گیران و تصمیم سازان برای مزایایی: 

 های نوسازی و بهسازی شهری باالرفتن کیفیت طرحها و برنامه -

 گیری جمعی تر به لحاظ تصمیم تر و منطقی اتخاذ تصمیمات درست -

 های بافت فرسوده بت به معضالت و تواناییریزان و طراحان نس افزایش شناخت برنامه -

 ها و مناغشات کاهش درگیری-

 مجریان برای مزایایی: 

 کاهش هزینه و زمان اجرای طرح های نوسازی و بهسازی شهری-
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 گسترش امکانات و منابع مالی مورد نیاز اقدام در بافت فرسوده-

 به آنهای منفی نسبت  العمل پذیرش طرحها به وسیله مردم و عدم عکس-

 ازدیاد نیروی انسانی مورد نیاز جهت پیشبرد اقدامات-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : www.pps.com شهري طرحهاي در مردم : مشارکت2شکل

 

 فرایند عمل مشارکتی.2
اند که تمام و یا بخشی از مراحل یک پروژه، شامل:) مراحل  به منظور انجام عمل مشارکتی، فرایندهای بسیاری پیشنهاد گردیده

 (.1384گیرند )باغبانی،  ش طراحی، طراحی و اجرا را در بر میپی

 

 فرایند عام 
صرفاً در مرحله پیش طراحی و طراحی کاربرد دارد و تأکید آن در آگاه نمودن مردم و در صورت لزوم، استفاده ازاطالعات آنان است. 

 گیرد. مشارکت، تنها توسط گروهی به نمایندگی از مردم انجام می

 

 ارگاهی فرایند ک
ها و ...( و  ایده سازی، همکاری، انتقال دانش، جمع آوری گردد )شناخت وضعیت، تصمیم در ابتدا هدف از کار گروهی مشخص می

 گیرد. سپس فرایند بر اساس نوع اهداف شکل می

 

 فرایند آزمایشگاهی

میرود. این  ان پروژه مشخص نیستند به کاربردار در مواردی که امکان حضور در محل پروژه وجود ندارد و یا در مواردی که بهره

 کند. گیری یک جانبه جلوگیری فرایند تا حدی قادر است تحقق عمل مشارکت را شبیه سازی نماید و از تصمیم

 

 فرایند شارت
 جانبه به مهمترین نکته در این فرآیند، مدت زمان کم آن است که حصول نتیجه را به سرعت تحقق بخشیده ولی از توجه همه 

 (.Barton,2003کاهد.) جزئیات می

 

 فرایند مولد 
 الزم است. فرایندی است در ارتباط مستقیم با سایت و بهرهبرداران آن، در نتیجه صرف زمان و نیرو جهت آموزش و هدایت مردمی
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 فرایند همکاري پایدار 

متخصین و مردم، در  شده است. حضوردر برگیرنده هفتگام است که با هدف پایداری زیست محیطی و به صورت یک چرخه طراحی 

 .باشد تمامی طول فرایند از ویژگیهای آن می

 شهري طراحی فرایند اصلی مراحل چپ، - پایدار همکاري فرایند مراحل : راست،1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند مشارکتی منتخب.3 
همکاری  رسد که فرایند (، به نظر می 1382:112بر اساس مقایسه فرایندهای ذکر شده با فرایند رایج در طراحی شهری )بحرینی، 

 گیرد: پایدار، انطباق بیشتری با آن داشته و تمامی مراحل سه گانه پیش طراحی، طراحی و اجرا را در بر می

 شهری مورد های نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده لذا این فرایند میتواند به عنوان فرایند مشارکتی منتخب، در انجام پروژه

 گردد: (، بدین منظور مراحل آن به تشریح ذکر می2استفاده قرار گیرد )نمودار 

احساس نیاز،  باشد. به دست گرفتن ابتکار عمل: به معنای ابتکار شروع پروژه توسط مردم،گروه یا سازمانی محلی و یا دولتی می .1

 باشد. شروع پروژه میوجود خالقیت و همچنین قدرت و توان مطرح کردن آن خواسته، از ضروریات 

پذیرند؟  می تعریف دیدگاهی مشترك: به معنای روشن کردن همه ابعاد مسئله نظیر اینکه: چه کسانی از پروژه مورد نظر تاثیر .2

 های درگیر چه کسانی هستند؟ گروه گیرد؟ روند انجام پروژه چگونه است؟ سازمانها و چه سازمان یا گروهی مدیریت پروژه را بر عهده می

 مسئولیت هر یک از گروهها چیست؟ نحوه مشارکت ساکنین چگونه است؟

ها،  فعالیت ادراك موقعیت: به معنای پیمایش سریع اما سیستماتیک همه سطوح تحلیل مکان به لحاظ پایداری )مردم، اجتماع، .3

اهمیت دارد جامع و فراگیر  شود. آنچه نجام میباشد. این کار با در نظر گرفتن نیازها و منابع محل، در سطوح مختلف ا مکان، منابع( می

 بودن آن است. به طوری که همه موضوعات را مدنظر قرار دهد.

معیارهای  ها و ارزیابی آنها با توجه به های مختلف، پرورش ایده ها: به معنای فراهم آوردن شرایطی برای خلق ایده توسعه ایده .4

 کند. می ص نقش راهنما را ایفا کرده، مسائل و مشکالت پیشرو را هموارباشد. در تمام این مسیر متخص پایداری می

روی جوانب  باشد. برای این کار باید ابتدا ای مشترك می ای سازمان یافته: به معنای رسیدن به طرح یا برنامه توافق روی برنامه .5

 طرح به توافق رسید.

 های اجرا در شرایط مختلف، متفاوت خواهد بود. باشد. مکانیزم اجرا: به معنای عملی کردن و تحقق برنامه یا طرح می.6

در طول  باشد. نظارت آموزی از هر مرحله از طریق ارزیابی آن و نظارت بر انجام درست آن می درس آموختن: به معنای درس .7

 کند. می های بعدی کمک فرایند و ارزیابی پس از انجام آن به اتخاذ روش درست در طول فرایند و در پروژه

 

 ابزارهاي مشارکتی
رسانی، کسب  جهت اطالع توانند در جست. این ابزارها می میتوان از ابزارهای متنوعی بهره در انجام یک فرایند کار مشارکتی

 .اجرا به کار روند سه مرحله پیش طراحی، طراحی و ارتباطات گروهی و مجازی، در هر اطالعات،
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 مشارکتی ابزارهاي :2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  روش و ابزار تحقيق
با دو ابزار  یدانیو برداشت م یداده ها از مطالعات کتابخانه ا یگرد آور یو برا یلتحلی – یفیتوص یاز روشها قیتحق نیجهت انجام ا

کتب ،  زمنابع موجود اعم ا مروروموضوع  رامونیو تجارب ارائه شده پ اتیپرسشنامه و انجام مصاحبه استفاده خواهد شد. نظر لیو تکم هیته

ها و مشخصات محالت فرسوده با توجه به طرح فرادست و  یژگیمی شود و و نیمرتبط تدو ینامه ها و گزارش طرح ها انیمقاالت ، پا

افزار  مرآنها با ن لیو تحل یآمار یمحل فراهم خواهد شد و در آخر با استفاده از آزمون ها یپرسشنامه از اهال قیاز طر محدودهمشکالت 

SPSS کرد. میخواه یابیمنطقه را ارز نیفرسوده ا یدر بافت ها یو نوساز یبهساز یمربوط به ناکارآمدی طرح ها 

 

 گيري و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(جامعه آماري، روش نمونه
. جامعه ی باشدها کامال مشهود مبلوک نیاز  ا یدر بعض یفرسودگ ی هایژگی،که و محالت فرسوده شهر ایالممورد مطالعه  محدوده

حجم نمونه ما  به انتخاب دو بلوك از کل  ی.که به صورت موردی باشدم محدوده نیساکن که محدوده مورد نظر ینواح  هیشامل کل یآمار

 یورت بلوکهابص کیستماتیس یریداده هاازروش نمونه گ یجهت گردآور نجایدرانفر بود. 150که حدود . شودیم یمنطقه جمع بند یبلوك ها

 نیاطالعات درا یکند.جمع آور یم نیجامعه راتضم ییایروش پوشش کامل جغراف نیاستفاده خواهد شد.  استفاده ازا انیدرم کی یمسکون

 خواهد بود. یشیمایبه روش پ مقاله

 

 یافته هاي توصيفی تحقيق
در  التیتحص زانیمتاهل و  ت،یشامل: سن، جنس یمشخصات فرد نهیقسمت اطالعات مربوط به پرسشنامه درزم نیدرا

 شده است. حیمنعکس وتشریجدول

 

 توصيف آزمودنی ها براساس نوع جنسيت
نفر زن هستند. مقادیر فراوانی  57دهندگان مرد، و نفر از پاسخ 93نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس نوع جنسیت افراد نشان داد که 

 شده است.  و درصدی توزیع در جدول و نمودار زیر نشان داده
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 تيجنس نوع براساس ها یآزمودن فيتوص -3 جدول

 درصد فراوانی متغیر 

 جنسیت
 38 57 زن

 62 93 مرد

 100 150  مجموع
 

 توصيف آزمودنی ها براساس وضعيت تاهل
دیر فراوانی و نفر متاهل هستند. مقا 85دهندگان مجرد، و نفر از پاسخ 65توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تاهل نشان داد که 

 درصدی توزیع در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.

 تاهل تيوضع براساس ها یآزمودن فيتوص -4 جدول

 درصد فراوانی متغیر 

 تاهل
 43 65 مجرد

 57 85 متاهل

 100 150  مجموع
 

 توصيف آزمودنی ها بر اساس سن
داده شده همانگونه که در جدول نشانودنی ها بر حسب سن آورده شده است در این قسمت با استفاده از جدول و نمودار تعداد آزم

  درصد 20سال با  45باالی  یگروه سنمربوط به یفراوان نیدرصد و کمتر 32سال با  35تا  26 یمربوط به گروه سن یفراوان نیشتریاست. ب
 .باشد یم یفراوان

 سن اساس بر ها یآزمودن فيتوص -5 جدول

 درصد فراوانی 

 23 35 سال 25زیر 

26-35 48 32 

36-45 37 25 

 20 30 45باالي 

 100 150 مجموع
 

 توصيف آزمودنی ها براساس وضعيت تحصيالت
مقطع در جدول نشان داده شده است. براساس نتایج به دست آمده بیشترین  5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت در 

و کمترین فراوانی مربوط به دانشجویان کاردانی با تعداد  30نفر با درصد فراوانی  42کارشناسی با تعداد فراوانی مربوط به دانشجویان مقطع 

 پاسخگویان می باشد.درصد ازکل13نفر با  20

 التيتحص تيوضع براساس ها یآزمودن -6 جدول

 درصد فراوانی تعداد 

 20 30 زیر دیپلم

 22 33 دیپلم

 13 20 کاردانی

 28 42 کارشناسی

 17 25 ارشد به باال

 100 150 مجموع
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 ها تحليل استنباطی یافته
 ۀفرسود یدر بافت ها یو نوساز یبهساز تیموفق برنامه ها و فعال یمشارکت شهروندان و اجرا انیم یا ۀرسد رابط یبه نظر م 

 .وجود دارد المیشهرا

 يدر بافت ها يو نوساز يبهساز تيموفق برنامه ها و فعال يمشارکت شهروندان و اجرانتایج ضریب رگرسيون ساده بين  -7جدول 

 .ماخذ: نگارندگان المیشهرا ۀفرسود

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t سطح معنی داری 
B خطای استاندارد Beta 

 010. 2.622 356. 399. 1.045 مشارکت شهروندان
 

 ٪95وبا اطمینان  ٪05.( درسطح خطای کمتر از  399رد شده برای متغیر مذکور)با توجه به جدول فوق وضریب رگرسیونی استاندا

 یچگونه م المیشهرا ۀفرسود یدر بافت ها یو نوساز یبهساز تیموفق برنامه ها و فعال یاجرامعنی دار است بنا براین می توان گفت متغیر 

 .( می باشد. 356. و میزان آن برابربا)گذاردمی  ریتأث مشارکت شهروندانتوانند بر 

 

 یو بهساز ینوساز یدر طرح ها یمشارکت تیریتحقق مد یمرتبط برا یها و نهادها رساختیز انیم یا ۀرسد رابط یبه نظر م 

 .وجود دارد المیشهرا

و  ينوساز يدر طرح ها یمشارکت تیریتحقق مد يمرتبط برا يها و نهادها رساختیزنتایج ضریب رگرسيون ساده بين -8جدول

 ماخذ : نگارندگان  المیشهرا يبهساز

 مدل
 استانداردضرایب  ضرایب غیر استاندارد

t سطح معنی داری 
B خطای استاندارد Beta 

 .000 4.305 .399 .382 1.646 مرتبط یها و نهادها رساختیز

 

 ٪95وبا اطمینان  ٪05ز .( درسطح خطای کمتر ا 399با توجه به جدول فوق وضریب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر مذکور)

 رساختیز با نیاز پاسخگوی  المیشهرا یو بهساز ینوساز یدر طرح ها یمشارکت تیریتحقق مد معنی دار است بنا براین می توان گفت متغیر

 .( می باشد. 399است. ومیزان این تاثیر برابر با) مردم گروه های مختلفو مرتبط یها و نهادها

 

  مدیریت ساخت و مشارکت شهروندان در طرح نوسازی وبهسازی بافت فرسوده شهر ایالم وجود  انیم ۀ ایرابطبه نظر می رسد

 دارد.

مدیریت ساخت و مشارکت شهروندان در طرح نوسازي وبهسازي بافت فرسوده شهر نتایج ضریب رگرسيون ساده بين  -9جدول

 .ماخذ: نگارندگان.ایالم

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 
سطح معنی 

 Beta خطای استاندارد B داری
 .000 10.499 .728 .155 1.623 مدیریت ساخت و مشارکت شهروندان

 
 ٪95وبا اطمینان  ٪05.( درسطح خطای کمتر از  190با توجه به جدول فوق وضریب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر مذکور)

مدیریت ساخت دارند که تا بر  خصوصیات را این طرح نوسازی وبهسازی بافت فرسوده شهر ایالممعنی دار است بنا براین می توان گفت متغیر 

 .( می باشد. 155شود. ومیزان آن برابربا) جاریو مشارکت شهروندان 
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 نتيجه گيري
 دگفتیبا یشهر ۀفرسود یبافت ها یایو اح یمشارکت شهروندان در نوساز زانیبودن م نییپا یۀمربوط به فرض یریگ جهیدر نت

شهروندان در  اندك با مشارکت سهیدر مقا ادیبه مشارکت ز لیتما یها یفراوان ینشانگر برتر ه،یفرض نیمربوط به ا یها یفراوان ۀسیمقا

 یایو اح یدر نوساز یشهر تیریمد ادیز نقش یعنی گرید یۀمربوط به فرض یریگ جهیاست. در نت یشهر ۀفرسود یبافت ها یایو اح ینوساز

 یایو اح یرا در نوساز یشهر تیریبر نقش کمرنگ مد برجسته نقش یها یفراوان یبرتر زیها ن یفراوان ۀسیمقا ،یشهر ۀفرسود یهابافت 

 دهد. ینشان م یشهر ۀفرسود یبافت ها

بافت  یبهسازی توان گفت در طرح ها یم یو نوساز یدرمورد بهساز شهرایالم ۀفرسود یاز ساکنان بافت ها یبراساس نظرسنج

از به  ،یاعتماد یب نیدارد که ا وجود ساکنان به پروژه یاعتماد یمشکل ب ،یشهر ۀتوسع یاز طرح ها یاریمانند بس زین یشهر ۀفرسود یها

 یازهایمسئوالن به ن یتوجه ی. بردیگ یم نشئت بافت ها نیفرسوده با ساکنان ا یبافت ها یو بازساز ینوساز ندیاشتراك نگذاشتن فرا

 دیو نداشتن مشارکت را تشد یاعتماد یب نیا -ارتباط هستند در گونه بافت ها نیبا مشکالت ا میکه به طور مستق یان کسانبه عنو -ساکنان

 کرده است.

نبود  زین و ساکنان یازهایمسئوالن به ن یها یتوجه یساکنان است که ب یهرگونه مشارکت، اعتمادساز ۀنیزم شیپ ج،ینتا مطابق

 یاقدام عمل
 یدرآمد ،یشغل ،یلیتحص مشخصات کرده است. دیو درادامه، نبود مشارکت را تشد یاعتماد یب نیا ،یاتیعمل ینامه هابر یدر اجرا 

 مشارکت شهروندان است. زانیم شیافزا یبرای زیفرسوده در برنامه ر یساکنان بافت ها ۀژیو یازهاین یایساکنان، گو یو سکونت

 

 پيشنهادات
 شامل  ینوساز نانینقش آفر یتمام یمحله به معنا اسیفرسوده در مق یبافت ها یر نوسازمؤثر ب یشناخت مناسب از گروه ها

و  یقوم یآن، تشکل ها رینظا اقشار و اصناف مختلف اعم از جوانان، زنان، کسبه و ،یساکنان، مالکان، مستأجران، معتمدان محل

 آن ها؛ نیب یمرتبط و هماهنگ یدستگاه ها نیو همچن یمذهب
 یشهر رانیمد مختلف اعم از یارگان ها قیفرسوده از طر یساکنان بافت ها یو اجتماع یاقتصاد یه توانمندسازب ژهیتوجه و، 

 ربط؛ یمراجع ذ گریو د یحرفه ا ۀگذاران، جامع استیس
 دولت و  ۀمجموعدر یررسمیغ یسکونتگاه ها یمحل یتوانمندساز یاستان یستادها نیب یو ناهماهنگ یکار یاز مواز یریجلوگ

 شهر ایالم یازمان نوسازس
 با استفاده از  یخیتارۀ فرسود یبافت ها تیمشخص کردن وضع ۀنیدر زم ایالمشهر  یاسالم یشورا قیالزم از طر ریاتخاذ تداب

 ؛یاسالم یالزم از مجلس شورا یو اخذ مجوزها یقانون یراهکارها
 ؛ایالمشهر  یسازمان نوساز قیمحله ها از طر ینوساز یگر لیتعداد دفاتر تسه شیافزا 

 نیا یها افتهی مطابق نکهیربط، با توجه به ا یمسئوالن ذ قیاز طر یو ادار یو حقوق یفرهنگ ،یکالبد ،یو رفع موانع اقتصاد یبررس

 دارند. لیفرسوده تما یساخت وساز در بافت ها مدیریتپژوهش، شهروندان به مشارکت در
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