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 چکیده    
های سکونتی در بافتهایبهینه الگو هایسیاستشهری همواره درپی دستیابی به ریزانبرنامه

های پیشین سکونتی فرهنگ ها وهایی که ضامن بقای سنتشهری بوده و هستند؛ سیاستفرسوده
بسیاری به اجرا  هایسیاستها بوده و همچنین پذیرای الگوهای مدرن باشد. براین اساس دراین بافت

اند که با توجه به هایی بودهها، شامل نقاط قوت و ضعفاست، ولی هرکدام از این سیاسترسیده
تماعی،کالبدی و...، دارای شدت وضعف در ها و همچنین برخورداری از ابعاد اجارگانیک بودن این بافت

، خود گویای بار معنایی عمیق در ابعاد مختلف "بافت فرسوده"باشند. عنوان فرایند عملکردی خود می
های زیرساختی ضعیف،کاربریة ریزدانه، شبک هایکه شامل بافتباشد، فضاییمیحاکم برآنبرفضای

بر این اساس اصلاح و بهبود وضعیت مسکن و فضاهای باشند. می کیفی نازلناسازگار، فضاهای
هایی که تحولی ای خواهد بود؛ سیاستمقابله هایسیاستها، ناگزیر از بکاربردن مسکونی دراین بافت

ها پدید آورده و دارای کمترین پیامدهای منفی در فرایند مداخله از در ساختار شکلی و روانی این بافت
پژوهش توصیفی حاضر قصد دارد بار روش کیفی به ارزیابی این سیاست د. وضع موجود به مطلوب باشن

مسکن در محله آبکوه بپردازد. نتایج  تأمینها دربافت فرسوده پرداخته و به مناسب ترین سیاست برای 
امتیاز مثبت و نقاط 41وفرصت شاملکه، سیاست بهسازی شهری در مجموع نقاط قوتدهدنشان می

مسکن از  تأمین هایسیاستباشد که در بین سایر امتیاز منفی می72شامل های آنضعف و تهدید
 مسکن محله آبکوه برخورداراست. تأمینقابلیت بالاتری در جهت 

.swotمسکن، تکنیک  تأمین هایسیاستمسکن، بافت فرسوده، : واژگان کلیدی

                                                           
 (rlatifi2002@gmail.com)نویسندة مسئول  ، تهران، ایرانای، دانشگاه علامه طباطباییمنطقه-ریزی شهریبرنامهدانشیار .0
                ، تهران، ایرانریزی شهری دانشگاه علامه طباطباییدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه .7
  ، مشهد، ایرانرضا)ع(المللی امامی ارشد طراحی شهری دانشگاه بیندانشجوی کارشناس .9

  ، زابل، ایرانکارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه زابل .4
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 مقدمه .1
بشر محسوب  های اولیهنیازیکی از  عنوانبه مسکن

ان اندازه که نیاز انسان به مسکن دارای گردد. به هممی

اهمیت است، مبحث سکونت انسان نیز اهمیت پیدا 

در فرایند  ساز تمدناسکان بشر نقشی »درواقع ؛کندمی

 مثابهبهدر این فرایند شهرها  تاریخی جوامع داشته است.

اند. برترین سطح اسکان، کانون ایفای این نقش بوده

که این نقش  دهدمین انداز توسعه جهانی نشاچشم

وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان «)همچنان تداوم دارد

(.اما سیاست اسکان در 183831عمران و بهسازی شهری، 

 چراکهرو بوده است؛ شهرها همواره با مشکلات عدیده روبه

در  مسکن برای همه شهروندان تأمینپاسخ دادن به نیاز 

در طول تاریخ  .بر استپرهزینه و زمانشهرها، کاری بس 

 تأمین ها،ها و حکومتترین دغدغه دولتیکی از مهم

مسکن برای اقشار مختلف جامعه بوده است و بافت 

همان  کاربرانه مسکونی شهرهای امروزی، نتیجه ب

که در  هاییسیاستاند. اسکان جوامع انسانی هایسیاست

هر دوره، بر طبق شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

تدریجی و  صورتبهشود و تهیه و اجرا می فرهنگی،

آشکار  هاطرحزمان مشکلات ناشی از اجرای این  باگذشت

در راستای حل  ریزیبرنامهکه خود نیاز به  شودمی

 مشکلات ناشی از طرح دارد.
که در فضای  ایدیدهآسیبمسکن برای اقشار  تأمیناز طرفی 

مسئولین امر  موردتوجهکنند، از مسائل نامناسب زندگی می
ترین اقشار هایی که بیشترین بخشمهم ازجملهباشد. می

؛ که دارای اندفرسودههای کنند، بافتدیده در آن زندگی میآسیب
باشند و به های مختلف زندگی شهری میدر حوزه معضلات عدیده

های فرسوده کانون رسد مسئله مسکن در بافتنظر می
اقتصادی ساکنان آن  ویژههبگیری مشکلات اجتماعی و شکل

 تأمینمختلفی در حوزه  هایسیاستتاکنون  گردد.محسوب می
مسکن برای اقشار مختلف جامعه و در فضای مختلف، ارائه، 

مثبت یا منفی در  امدهایکه دارای پی انداجراشدهتصویب و 
 اند. های مختلف بودهزمینه

 لهبیان مسأ .1.1
 اقشارمسکن  تأمین رایبمختلفی  متعدد و  هایسیاستن تاکنو

های ساکن در بافت درآمدکم، بخصوص اقشار جامعه مختلف

، ستارسیده  اجرابه مرحله ؛ و اتخاذ گردیده، فرسوده
هرکدام دارای نقاط ضعف و قوت بخصوص که هایی سیاست

های مسکن در بافت هایسیاستمیزان موفقیت  .اندبوده
مردمی و تملک در  فرسوده، ارتباط مستقیم با مباحث مشارکت

 اتخاذشده هایسیاستدارد.  هابافتخصوص مداخله در این 
 واند؛ مذکور پرداختهبه بخشی از مباحث  هرکدامتاکنون، 

کامل مدنظر  طوربهمشارکت مردمی و تملک را  هاآناز  یکهیچ
 دربندمسکن در ایران  هایسیاست. چراکه است ندادهقرار 

و  گراانسانتا مهندسان  گر بودهو کالبد ن گرا عددمهندسان 
قدیمی شهرها، زمانی  هایبافت(. 77: 0937سیستم نگر)حناچی، 

 وبا ساختار و کارکردی متناسب با نیازهای ساکنان خود از پویایی 
ولی (. 91: 0923خاصی برخوردار بوده است)زنوزی،  صلابت

هایی اند؛ که نیازمند اتخاذ سیاستروبرو شده هاییچالشاکنون با 
هایی که بتوانند در رفع جهت بهبود وضعیت خود هستند. سیاست

تواند از بسیاری از مسائل مشکلات مرتبط با مسکن که می
و گسست خانواده جلوگیری کند،  خوابیکارتن ازجملهاجتماعی 

سیاستی مناسب و  بتوانباشد. از طرف دیگر برای اینکه  مؤثر
کن برای بافت فرسوده، مس تأمینمنسجم برای  ایبرنامهطرح و 

 برکه  ریزیبرنامهاصول اساسی  طبق برتدوین نمود؛ باید 
 هایسیاستاز دیگران است، بررسی نماییم که  یادگیری
. نقاط قوت انداجراشدهها و مناطق کشور بافتدر سایر  اتخاذشده

را شناسایی کنیم  و نیز با پی برن به نقاط ضعفشان ،  هاآن
 هایمحلهبرای بافت محله آبکو که یکی از  ؤثرمسیاستی کارا و 
ساختار شبکه معابر قبیل از،  هاییویژگیبا قدیمی مشهد، 

غلبه توده بر و  های مختلطریزدانه، کاربری، قطعات  ارگانیک
 کاملا  ترکیب فرهنگی و اقتصادی نیز با بافت مجاور  ازنظر وفضا، 

  پیشنهاد دهیم.؛ متفاوت است

 تحقیق سؤالات .3
 :شودمیگونه بیان این پژوهش الاتسؤ

 و از  اندکدمفرسوده  هایبافتمسکن در  تأمین هایسیاست

 برخوردار هستند؟ هاییویژگیچه 

 در پاسخگویی به چالش تأمین مسکن  هایسیاستیا آ

 است؟ بودهمؤثر ده فرسوهای بافتن ساکناای مسکن بر

  د مسکن در بافت فرسوده آبکو مشه تأمینسیاست بهینه

 کدام است؟
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 پیشینه تحقیق .2
غیرمستقیم  صورتبهمستقیم و برخی دیگر  صورتبهبرخی منابع 

 باشند:اند که به شرح زیر میبا موضوع پژوهش در ارتباط

است تا  آن برای ( درمقاله0939مهبودی مهندس مشاور پرداراز)
 این درنظران و تجربیات جهانی های صاحبضمن بررسی دیدگاه

مشارکت مردمی در وضع موجود  نحوه وشناخت میزان زمینه، 
 و. قراردادبافت فرسوده فرهنگی تاریخی شیراز را مورد برسی 

اصلی  هایشرطپیشبه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت،  سپس
ها آن بپردازد و در پایان تحقق مشارکت شهری، موانع و بازدارنده

هری در توسعه ش هایطرحجلب مشارکت مردم در  هایروش
 فرسوده را بیان کرد. هایبافت

 -اجتماعی  هایویژگیای به تحلیل زنگه و گنابادی درمقاله
نوسازی و  به و تایباد شهراقتصادی ساکنین بافت فرسوده 

این پژوهش وجود  نتایج ازپردازد.می هابافت این دربهسازی 
اجتماعی مانند سطح تحصیلات و  هایشاخصدار بین رابطه معنی

و  نوسازی درلگوی تصرف مسکن با تمایل به مشارکت ساکنان ا
 که سطوح بالاتر تحصیلی بیشتر ترتیباینبهبهسازی بافت است 

اشکال مالکیت تمایل به  سایر ازسطوح پایین و مالکان بیشتر  از
 .اندداده نشانو بهسازی بافت فرسوده  نوسازی درمشارکت 

 هایسیاستتحلیل و بررسی  به 30ای در اسفندماهکلایی در مقاله
 باشدمی اجراقابلو یا  اجراشدهبافت فرسوده  مسکن که در

. که در این تحقیق، بررسی و پیشنهاد سیاست پردازدمی
 خصوص در( عملکردی، کارآمد، همگن و متعادل هایسیاست)

فرسوده و مبتنی بر رویکرد کاربردی و  هایبافتتأمین مسکن در 
 هایسیاست، بتوان با همسوسازی کهوینحبهاجرایی بوده، 

جدید، در پیشبرد هر چه بیشتر  هایسیاستموجود و یا ارائه 
وضعیت  سازیمتعادلکوچک در جهت  هرچند، گامی هاآن

 فرسوده ایرانی برداشت. هایبافتسکونت در 

 موردمطالعهمباحث مسکن و بافت فرسوده اگرچه کم بیش 
 اولا : نکته است ذکرقابلنکاتی  هاسیبرر، اما در این اندقرارگرفته
بوده است؛ و هریک  نگرجزئی هاییدیدگاهبا  هاپژوهشاغلب این 

. اندپرداخته موردنظرمتفاوت به مسئله  ایدریچهاز پژوهشگران از 
مسکن در  تأمین هایسیاستقبلی،   هایپژوهشنکته دوم در 

 ایریشهیق و دق طوربهرا  هاسیاستاین  تأثیربافت فرسوده و 
. نکته سوم اینکه سهم و اندنگرفته قرارو بررسی  موردتحقیق

در این . اندنشدهمشخص  هاسیاست این درنقش عوامل تأثیرگذار 
مسکن در  تأمین هایسیاستپژوهش حاضر قصد دارد راستا 
با دیدی شهرسازانه و جامع بررسی  راهای فرسوده ایران بافت

ها شناسایی و ساکنان آن بافت وضعیت برآن را  تأثیراتنماید. و 
نیز ارزیابی نماید. همچنین در این پژوهش با بررسی و ارزیابی 

مسکن در محله  تأمینسیاست  ترینمناسبمذکور،  هایسیاست
 آبکوه مشهد را ارائه خواهد کرد.

 مبانی نظری .4

 مسکن .4.5

مسکن در لغت فارسی به معنی محل سکون و آرامش است. 
ترده و پیچیده است، ابعاد متنوعی دارد، و مقوله مسکن گس

ارائه کرد. مسکن یک مکان  آنتعریف واحدی از  تواننمی
سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانوار  عنوانبهفیزیکی است و 

آید. در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانوار یا می حساببه
جوی  شرایط برابرفرد مانند خوراک، استراحت، و حفاظت در 

 (.0912،99شود)اهری،می تأمین

 مسکن ریزیبرنامه .4.3
محسوب  ریزی شهریریزی مسکن جزئی از نظام برنامهبرنامه
اجتماعی اقتصادی و فرهنگی  هایفعالیتشود که در آن می

درون مکانی و واحدهای مسکونی جزئی از  هایفعالیتجزئی از 
شود میفضای تغییر شکل یافته و تطابق یافته شهری محسوب 

 موردتوجهریزی مسکن موضوع در چارچوب برنامه برحسبکه 
ریزی مسکن با تخصیص برنامهگیرد بر همین اساس قرار می
قابل سکونت به نیازهای مسکونی و توجه به محدودیت  فضاهای

های های ویژه با چارچوبو تکنیک هاتئوریمنابع و استفاده از 
رکار دارد ) زیاری , س  اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی

0933،993.) 

 بافت فرسوده  .4.2

ی قانونی هایی از محدودهی شهری، به عرصهبافت فرسوده
شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم شهرها اطلاق می

برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و 
پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و ها،آسیبزیرساخت
ها به دلیل فقر ساکنین، ازلی برخوردارند. این بافتاقتصادی ن
امکان نوسازی خود به خودی را نداشته و نیز  هاآنمالکین 
گذاری در آن را ندارند. ای جهت سرمایهانگیزه گذارانسرمایه

 (.0931)کلانتری، 
 

 مسکن تأمینلزوم دخالت دولت در  .4.4

عواملی که لزوم دخالت دولت در بخش مسکن را ضروری 
سازد شامل رشد سریع جمعیت و بالا بودن میزان مهاجرت، می
خصوصی، افزایش  در بخش تحرک ایجاد، رشد اقتصادیبر  تأثیر
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)حبیبی  بازار زمین و مسکن است کنترل و وری در جامعهبهره
0933 3.) 

های عوامل تأثیرگذار بر امر مداخله در بافت .4.1

 فرسوده 

 تملک  .4.1.5

های فرسوده شهری اخله در بافتعوامل تأثیرگذار بر مد ازجمله
عاملی که موضوع تملک را  ترینمهم. باشدمیبحث تملک 

سازد، نگرش منفی ساکنین مسکونی و نیز پیچیده و دشوار می
است که نسبت به جریان تملک دارند.  وکارکسبهای محیط
ترین گلوگاه و مسأله دیدگاه منفی مردم به تملک، مهم باوجود

توان همین امر های فرسوده را میی بافتاصلی مسیر نوساز
 دانست. 
 مشارکت  .4.1.3

شهری یاد  هایطرحکلید تحقق  عنوانبهامروزه از مشارکت 
 باکیفیتهای شهری در ارتباط تنگاتنگ پروژه چراکهشود، می

محیطی و عوامل محیط زندگی، نوسانات اقتصادی، شرایط زیست
نی را در برابر منافع یا های انساها و گروهگوناگونی است که انسان

دهد. مشارکت بر این عقیده بنیادین استوار است ها قرار میزیان
در مورد اموری که مربوط به خودشان  دارندحقی افراد که همه

ی ی آن فکر کنند، اندیشهاست احساس مسئولیت نمایند، درباره
 اهآنهایی که بر زندگی خود را بدون ترس بیان کنند و بر تصمیم

 گذارد دخالت داشته باشند. می تأثیر

 اهداف مداخله  .4.4
توان به شرح زیر بیان اهم اهداف مداخله در بافت تاریخی را می

 کرد: 
o )ارتقا کیفیت محیط ) زیستی، کالبدی و فضایی 

o تاریخی  –های فرهنگی حفاظت و احیای ارزش 

o  هویت بخشی به مجموعه شهر 

o ی موجود )کالبدی، فضایی، هاها و ظرفیتگیری از قابلیتبهره
رسیدن به  منظوربهفرهنگی، تاریخی، اجتماعی و ...( برای توسعه 

 ی پایدار شهری توسعه

o  جبران گسست کالبدی موجود  جهت درایجاد پیوند و یکپارچگی 

 حمایتی مسکن در بافت فرسوده:  هایسیاست .4.4

 مسکن حداقل .4.4.5
مسکن حداقل فرایندی است که طی آن حتی  تأمین»
خانوارها نیز قادرند که به یک سکونتگاه و خدمات  درآمدترینکم

خود، در حد امکان مالی خانوار، دسترسی پیدا  موردنیازمسکونی 
مسکن حداقل نهفته  تأمین درروشاصلی که  تریناساسی. کنند

است، بر طبق این  است، اصل ارتقاء تدریجی کیفیت مسکن

 ترینارزانو  ترینساده در ابتدا سرپناه و خدمات سکونتی بهاصل، 
در مراحل  تدریجبهو سپس کیفیت سکونت  گرددمی تأمینوجه 

 (.01-02: 0914)لاکویان، « یابدمیمختلف بهبود 

 بهسازی .4.4.3
بهبود کالبد  منظوربهبهسازی شامل سلسله اقداماتی است که »

 مدتکوتاهاست و در  یافتهتحققفرسایش فعالیت  درنتیجهکه 
پذیرد که بهسازی زمانی صورت می درواقعپذیرد. صورت می

« باشد شدهحادثعملکردی  ازلحاظفرسودگی نسبی از فضا 
بهسازی مسکن هدف عمده این سیاست، (. »03: 0931)حبیبی، 

های خدمات مسکن است. این شهری از طریق کاهش هزینه
های تعمیرات و نگهداری، هزینه بهسازی سیاست با کاهش هزینه

د و از فرسایش واحدهای مسکونی جلوگیری دهرا کاهش می
)پرداخت  درآمدی هایباسیاستکند. ترکیب این سیاست می

)چیت چیان، « یارانه اجاره( در عمل بسیار اثرگذار خواهد بود
0921 :931) 

 مالی هایکمکاعطای  .4.4.2
های اعطای کمکمسکن،  تأمیندولتی  هایسیاستترین رایج»

در تمام نقاط  تقریبا دولتی  مسکن تأمینهای است. طرح مالی
و یا در دست  اجراشده، به نحوی توسعهدرحالشهری کشورهای 

خارجی،  هایکمک، هاوامدر بعضی موارد با  هاطرحاجراست. این 
های خاص، مانند مستخدمین دولت، مسکن گروه تأمینبیشتر به 

های کارگری یا بازنشستگان، ، اعضای اتحادیهزدگانجنگ
از اجرای  ای از موارد، هدفاست و در پاره شدههدادتخصیص 

که از  هاییآناست. همچنین  نشینانآلونکاسکان مجدد ها، طرح
ها، برای مصارف زمین خود به دلیل نیاز دولت به این زمین

ترین مسائل در مورد . یکی از مهماندشدهرانده غیرمسکونی
، بیشتر هاطرحان وربهرهدولتی، این است که  سازیخانههای طرح

نیازهای سکونتی خود از بازار  تأمینخانوارهایی هستند که قادر به 
نیازمندترین افراد و مستخدمین  کهدرحالی. مسکن آزاد هستند

 کههنگامیدولتی ندارد. حتی  هایخانهخانوارها، دسترسی به 
درآمد های بسیار کممسکن برای گروه تأمینهدف برنامه ریزان، 

از این مساکن  بالاتری درآمدهای با گروه درنهایتت، بوده اس
 (.070-077: 0923)دلال پور ،« انداستفاده کرده

 نوسازی .4.4.4
فضای شهری، مجموعه و یا بنا شود که نوسازی زمانی انجام می»

از کارکردی مناسب و معاصر برخوردار بوده، ولی فرسودگی نسبی 
آن شده فضایی، سبب کاهش بازدهی و کارایی  -کالبدی
برای اجرای این روش، » (.71: 0931حبیبی، مقصودی، «)است

قطعات زمین را در نقاط سازندگان با کمک و حمایت دولت، 
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در نظر گرفته و پس از تخلیه این مناطق از  متراکم و مرکز شهر
 جایبهقدیمی را تخریب و  هاییساختمان، هاآنساکنین اولیه 

: 0931)شفیعی نسب، کلابی، « ندکردمساکن جدید را بنا می هاآن
001 .) 

 سازیآپارتمان -سازیکوچک .4.4.1
 باسیاستمعنایی و کاربردی،  ازنظراین سیاست شباهت زیادی 

از  یکهیچ صرفا دارد ولی  سازیمسکن حداقل و همچنین انبوه
ای است که در ادامه پدیده درواقعسازی کوچک»آن دو نیست. 

(. 271:د0924مصامی، )ص« مطرح گردیده است سازی مجتمع
ای و همچنین های فرسوده حاشیهبافتاین سیاست نیز در 

هستند و در  ای که فاقد آثار ارزشمند و میراثیهای فرسودهبافت
نوسازی شهری صورت خواهد پذیرفت. برای اجرا این قالب 

مختلف، چندین بلوک فرسوده  هایبررسیسیاست، پس از 
 .شوندزی میساتخریب، نوسازی، و آپارتمان

 توانمندسازی .4.4.4
، امکانات خود را وسازساختکمک به  جایبهدر این روش دولت 

 در جهت کمک به متقاضی مسکن یا نیازمند به مسکن
کند تا با بالا بردن سطح تقاضا یا به هدف( متمرکز می هایگروه)

موجب فعال شدن بازار  خودخودیبه(، مؤثرتر )تقاضای تعبیر دقیق
سازی نام شود. این رویکرد که توانمندمی زایش عرضهمسکن و اف

، با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل 0332گرفت در سال 
تقاضا  ابزارهایمتحد به استراتژی جهانی سرپناه مبدل شد. 

باشند. بنابراین  توانند جوابگوی فقرا و نیازهایشانمی مستقیما 
اره مسکن برای اج هزینهکمکبایستی این ابزار را تقویت کرد. 

 شدهآزمایش خوبیبهدرآمد در خیلی از کشورها، کم هایگروه
درآمد تقاضا که هدفشان خانوارهای کم هایسیاستاست. 

 هستند، بایستی بر مبنای دو مفهوم استوار باشند: 

 هاآندرآمد تا حمایت مالی بخش مسکن به خانوارهای کم 
 خانه خودشان را بسازند.

 های مستقیم در یارانه وسیلهبهدرآمد کم حمایت خانوارهای
 بازارهای اجاره و رهن

ابزار لازم نیز  عنوانبهسیاست کنترل دولت بر قیمت زمین  مسلما 
 (. 000: 0931)فولاد، کامران نیا، « در کنار آن الزامی است

 موردمطالعهمحدوده  .1

 موقعیت و وسعت    .1.5
 مشهدشهر  و در رضوی خراساندر استان  موردبررسیمحدوده 

ای است که در حال حاضر در مرکز محله کوه آبقرار دارد. قلعه 
، 0911و قبل از آغاز دهه  قرارگرفتهجغرافیایی شهر مشهد 

 71روستایی در خارج مشهد بوده است. محدوده قلعه آبکوه، حدود 
بوده و قطعه تفکیکی  7111دارای  تقریبا وسعت داشته، هکتار 

. این محدوده در اثر رشد باشدمیار نفر هز01جمعیت آن در حدود 
در  0911در حاشیه شهر و از سال  0911افقی شهر مشهد از سال

 داخل بافت شهری مشهد قرارگرفته است.
 

 

 

 موقعیت محله آبکوه در شهر مشهد  .5شکل شماره 
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 موردبررسیمحدوده  هایویژگی .1.3
، قطعات  نیککالبدی با ساختار شبکه معابر ارگا ازنظراین بافت ، 

غلبه توده بر فضا، خود را با بافت و  های مختلطریزدانه، کاربری

های شبکه شطرنجی، حداقل تفکیک قطعات مجاور با ویژگی
 ازنظرمتمایز ساخته است،  درصد11مترمربع و سطح اشغال  711

 است.متفاوت  کاملا ترکیب فرهنگی و اقتصادی نیز با بافت مجاور 

  .قعیت محله آبکوهمو  .3شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالبدی  اقتصادی اجتماعی فرهنگی  هایویژگی

 میزان تحصیلات ساکنین موردبررسیمحدوده 
های مهم اجتماعی و فرهنگی هر جامعه که یکی از شاخص

 سطح پیشرفت و توسعه آن جامعه است، نرخ باسوادی  کنندهتعیین

 
از  آمدهدستبهعات افراد آن جامعه است؛ با توجه به اطلا

ساکنین محله از سطح سواد قابل قبولی برخوردارند؛  هانامهپرسش
 .باشندمیدرصد محله دارای تحصیلات 31که طبق نمودار بیش از 

 
 میزان تحصیلات ساکنین .5 شماره نمودار

 مأخذ : مطالعات میدانی پژوهشگران
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 محله در سکونت ادامه به ساکنین تمایل میزان 
توجه به اینکه محله آبکوه از محلات قدیمی و اولیه شهر  با

 تمایل به ادامه سکونت در این محل مشهداست اکثریت ساکنین 
 

 درصد 0/27از پرسشنامه  آمدهدستبهطبق اطلاعات  که دارند
 .دارند محله این در سکونت ادامه به تمایل ساکنین،

 

 لهمیزان تمایل ساکنین به سکونت در مح .3نمودار

 مأخذ : مطالعات میدانی پژوهشگران

 امنیت 
جغرافیایی در مرکز شهر مشهد  ازنظربا توجه به اینکه محله آبکوه 
 ها پرسشنامهاز  آمدهدستبهقرار دارد و همچنین اطلاعات 

 
مصاحبه با ساکنین محله مشخص شد که محله آبکوه امنیت 

 مورد انتظار ساکنین را دارا است. 

 

 میزان امنیت در محله آبکوه . 2 رهشما نمودار

 مأخذ : مطالعات میدانی پژوهشگران

 وضعیت اشتغال 
وضعیت اقتصادی یک  دهندهنشان ایجامعه هروضعیت اشتغال 

 شغلی برای بالا بردن  هایفرصت ایجادآن  تبعبهجامعه و 
 

 

 
سطح اشتغال و کاهش بیکاری در آن جامعه است.که طبق 

ترین مشاغل مشاغل خدماتی در محله بیش هآمددستبهاطلاعات 
 دهند.را تشکیل می

 مأخذ : مطالعات میدانی پژوهشگران مشاغل در محله . 4نمودار شماره 
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 کاربری 
 که اندقرارگرفته محدوده این در(سناباد)شهر اولیه یهسته

 از.است دادهجای خود در تاکنون گذشته از متفاوتی هایکاربری
 مشکلاتی باعث محدوده این در هاکاربری ینا تجمع طرفی
 ترینبیشاست؛ که  شده محدوده این در سنگین ترافیک ازجمله

 قلعه آبکوه  سهم را کاربری مسکونی به خود اختصاص داده است.

 
 

 
عملکردی با بافت مجاور خود پدید  کاملا بستان  –یک نظام بده 

ی، تفریحی، و آورده است به این نحو که خدمات آموزشی، درمان
نماید و نیازهای مواد می تأمینمجاور  هایبافتفراغتی خود را از 

مرغ، ماهی، برنج و ....(، خرید روزانه، خدمات تعمیر  عمدتا غذایی )
اتومبیل، عرضه مصالح ساختمانی، تعمیر مبل و لوازم چوبی و 

.کندمیانواع مختلف تعمیرات را به بافت مجاور خود عرضه 

 

 .کاربری محله .1شماره نمودار 

 مأخذ : شهرداری مشهد)طرح تفصیلی(

 

 های موجود در محلهبررسی سرانه 

در محله، محله آبکوه در  گرفتهانجامهای با توجه به بررسی

 ها با سرانه استاندارد فاصله دارد که این خود اکثر کاربری
 
 

 

در  طورهمانشود.که باعث تقویت فرسودگی در محله می

ل مشخص است فقط در کاربری تجاری محله از سرانه جدو

 است. تربیشاستاندارد 

 های محله با سرانه استانداردکاربری مقایسه سرانه. 5جدول شماره 

 مأخذ : مطالعات میدانی پژوهشگران
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 کالبدی .3.0

 قدمت بنا 
 دلیل همین به دارد قرار مشهد شهر اولیه هسته در محله آبکوه

 ترینقدیمی.  شودمی مشاهده آن در  اخیر دهه چند معماری انواع

 ،قرار دارند سال 91 بربالغ عمری که آبکوه محله در هاساختمان

  مردم فرهنگ گویای قدیمی هایساختمان این از برخی که دارند

 سال دارند. 91 بربالغ. که بیشترین بناهای محله عمری باشندمی

 

 قدمت بنا .4 شماره نمودار

 : مطالعات میدانی پژوهشگران مأخذ

 طبقات 
 چون هستند دوطبقه اکثریت محدوده این هایساختمان
 نیستند برخوردار زیادی مقاومت از و هستند قدیمی هاییساختمان

  تعدادی اما بدهند طبقه افزایش بتوانند مالکان که

 
 یا چهار سه هستند نوساز یا اندشدهمرمت که هاساختمان این از

درصد را  ترینکم طبقه پنج و شش ساختمان اما هستند نیز طبقه
 دهند.به خود اختصاص می

 
 طبقات.تعداد .  4نمودار شماره 

 : مطالعات میدانی پژوهشگرانمأخذ

 
 

 کیفیت ابنیه موجود در محله 
 دارد قرار شهر قدیمی بافت در که علتاینبه آبکوه محله در

  هاساختمان بیشتر و شودمی دیده کم ربسیا نوساز ساختمان

 
و فقط نیاز به تعمیرات  باشندمی استفادهقابل و اندشدهمرمت

و تعمیرات  مرمت به نیاز هاییساختمان همچنین جزئی دارند؛

.باشددرصد می 73/7که فقط شامل  اساسی دارند
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 کیفیت ابنیه. . 8نمودار شماره 

 ان: مطالعات میدانی پژوهشگر مأخذ

 
 

 بندیجمع .3.3
های اولیه های قدیمی و یکی از قسمتمحله آبکوه مشهد از محله

زمان و عدم وجود برنامه توسعه  باگذشتباشد که شهر مشهد می
های فرسوده شهر مشهد ی بافتدر زمره مرورزمانبهمناسب 
است،که اکنون در معرض فرسودگی کالبدی،  قرارگرفته

است . که این معضل  قرارگرفتهعملکردی  -عملکردی و کالبدی
 طلبد.ریزی و توجه ویژه مسئولین را میبرنامه

 شناسیروش .4

 نوع و روش تحقیق .3.1
 کاربردی، هایپژوهشهدف در زمره  ازنظر حاضر پژوهش

اجرایی است؛ که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک 

 زمینه خاص است. از دیدگاه انواع پژوهش، توصیفی بوده و 

 تأمین هایسیاستکه کوشیده تا  ی استروش آن کیف

و ارزیابی  موردبررسیفرسوده ایران را  هایبافتمسکن در 

مسکن در  تأمینسیاست  ترینمناسببه ارائه قرار داده و 

  بافت محله آبکوه بپردازد.
 اطلاعات  آوریجمعشیوه  .4.3

تحلیلی  –با توجه به اینکه نوع روش تحقیق پژوهش، توصیفی 
 و)متنی،آماری ایکتابخانهاطلاعات از اسناد  است جهت تکمیل

 استفاده گردیده است.   )مشاهده(( و پیمایشی تصویری
 جامعه آماری  .3.0
 
 

 
و اسنادی چارچوب  ایکتابخانهدر مرحله اول با کمک مطالعات 

 ، از مطالعات  ایکتابخانهنظری تدوین گردید. علاوه بر مطالعات 
ک ابزارهایی از قبیل پرسشنامه و با کم شدهاستفادهپیمایشی نیز 
با در نظر است که  شدهگردآوری موردنیاز هایدادهاطلاعات و 

بوده و با سطح  3911داشتن تعداد اعضای جامعه آماری که 
درصد با جایگذاری در فرمول کوکران، حجم نمونه  1,1خطای 
طور یکنواخت ها بهنامهاست که پرسش 912برابر با  شدهانتخاب
  شده است.ه توزیعدر محل

 اطلاعات  وتحلیلتجزیهشیوه  .3.3

وش اطلاعات در این پژوهش ،ر وتحلیلتجزیهشیوه انجام 

تکنیک  بوده است و همچنین ازتحلیل محتوای تفسیری 

 .است شدهگرفتهنیز بهره  Spss،Excelافزار سوات و نرم
 

 پژوهش هاییافته .4

الگوی سازمان عمران و بهسازی تحلیل بر اساس  .4.5

 یشهر
مباحث بسیار مهم در  ازجملهدو مبحث مشارکت مردمی و تملک 

مدل  ازآنجاکهباشند و فرسوده می هایبافتخصوص مداخله در 
در قالب مشارکت مردمی، با وزن حداکثر و موضوع  شدهارائهبهینه 

باشد، بر این اساس، می موردتوجهتملک، با وزن حداقل 
ای فرسوده نیز بر هحمایتی بخش مسکن در بافت هایسیاست

و  7شماره  قرار گرفت و جدول وتحلیلتجزیههمین اساس مورد 
  از آن استخراج گردید. 3 شماره نمودار
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 سازمان عمران و بهسازی شهری هایسیاستمسکن در بافت فرسوده بر اساس  تأمین هایسیاست .3جدول شماره 

 مأخذ: مطالعات پژوهشگران
  

 حمایتی هایسیاست
 مشارکت مردمی کتمل

 حداقل مشارکت حداکثر مشارکت حداقل تملک حداکثر تملک

       مسکن حداقل

       مالی هایکمکاعطای 

       بهسازی
       نوسازی
       سازیآپارتمانو  سازیکوچک
       سازیانبوه

       توانمندسازی
 

 

 سازمان عمران و بهسازی شهری هایسیاستاس مسکن در بافت فرسوده بر اس تأمین هایسیاست . 3نمودار شماره 

 مأخذ : منتج از مطالعات پژوهشگران

 

 
  

 swot تحلیل  .4.3

حمایتی بخش  هایسیاستدر این مرحله از پژوهش، هریک از 
 توسط مجزا  صورتبههای فرسوده مسکن در بافت

 

دهی قرار خواهد  وزنمورد تجزیه تحلیل و  (swot)سوات جدول
 گرفت.

لمسکن حداق .4.3.5
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 تحلیل مسکن حداقل. 0شماره  جدول

 : منتج از مطالعات پژوهشگران مأخذ

 

 های مالی اعطای کمک .4.3.3
 

 های مالیتحلیل اعطای کمک. 3اره شم جدول

 : منتج از مطالعات پژوهشگران مأخذ
 

 ضریب

1-5 
 نقاط ضعف

 ضریب

1-5 
 نقاط قوت

 مسکن تأمینرسانی به مالکان واحدهای فرسوده برای یاری +1 امکان ناتوانی در بازپرداخت وام در بعضی خانوارها -9
 حفظ ساکنین اصلی و اصیل محله +1 نات بازار مسکنهای خرید املاک با نوساعدم امکان تنظیم قیمت -1
 های مالیدر اعطای کمک گیر وپادستقوانین  -1

 ارتقاء کیفیت فضائی بافت +9
 موردنیازهای عدم توزیع مناسب انواع خدمات شهری و کاربری -9

 
 هاتهدید و محدودیت

 
 ها و امکاناتفرصت

 +1 مسکن مینتأامکان عدم مصرف وجه پرداختی جهت  -4
وساز مسکن توسط دولت در رعایت کردن امکان نظارت بر نحوه ساخت

 استانداردها

 +1 های آتیوساز در سالگذاری برای ساختکاهش انگیزه در سرمایه -4
گیری از مهاجرت و ارتقای کیفیت محیط و عرصه عمومی برای پیش

 ای برای بازگشتانگیزه

1- 
های بصری و سیمای د به ارزشوسازهای جدیساخت توجهیبی

 محله
 ریزی برای مقابله با حوادث طبیعیامکان برنامه +1

 هاها و فرصتمجموع امتیازات قوت +73 تهدیدها و هامجموع امتیازات ضعف -73

 
 

 

 

 

 
 

 ضریب
1-0 

 نقاط ضعف
 ضریب

1-0 
 نقاط قوت

 های فرسودهحل شدن تدریجی مشکل مسکن در بافت 9 های فرسوده مرکزیهای اجرایی در بافتافزایش هزینه -1

 1 عدم رضایت برخی ساکنان برای زندگی در مساکن کوچک -1
و ضعیف با توجه به امکانات  دیدهآسیبایجاد مسکن برای خانوارهای 

 مالی خانوار

4- 
فضاهای عملکردی از مساکن و ایجاد مشکلات  ازحذف بسیاری 

 روحی و روانی در خانوارها
 های فرسوده از این روشاستقبال مردم بافت 7

 درآمدبرای اقشار کم ویژهبههای دولتی برخورداری از کمک 9 ههای فرسودهای تخریب و نوسازی در بافتبالا بودن هزینه -1

 هاآنزیربنایی و امکان استفاده مردم از  تأسیساتایجاد  7 ایجاد مشکلات در خصوص انتقال ساکنان به خارج از بافت -1

 ها و امکاناتفرصت  هاتهدید و محدودیت 

 4 مردم از آن افزایش فشار اقتصادی بر ساکنین و عدم استقبال -4
جمعی برای تجهیز و  هایفعالیتامکان افزایش همیاری فعالیت و 

 در بافت فرسوده تمامنیمهتکمیل مساکن 

9- 
کاره ماندن و عدم تکمیل مساکن به دلیل کم شدن و یا امکان نیمه
 های دولتیقطع کمک

 بالا رفتن امید به  زندگی در بین ساکنان بافت 9

 ایجاد مساکن مناسب و ساماندهی فضای نامناسب عمومی 4 ای افراد برای بالا بردن قیمت زمین و مسکنهگسترش سودجویی -1

 های دولتیمسکن  با استفاده از کمک تأمینامکان نیل به هدف  4  
 هافرصت و هامجموع امتیازات قوت +91 تهدیدها و هامجموع امتیازات ضعف -91
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 بهسازی مسکن .4.3.2
 تحلیل بهسازی مسکن.  3شماره  جدول

 : منتج از مطالعات پژوهشگرانمأخذ

 ضریب

1-5 
 نقاط ضعف

 ضریب

1-5 
 نقاط قوت

 هایی که قابلیت استفاده دارندجلوگیری از تخریب ساختمان +1 هایی که فرسودگی بالایی دارندعدم امکان استفاده از این سیاست برای بلوک -4

4- 
های فرسوده از این سیاست به دلیل پرهزینه بودن عدم استقبال ساکنین بافت

 بلندمدتآن در 
1+ 

 هایهزینهبافت فرسوده با صرف  ساماندهی و بهسازی
 ترکم

 جدید در بافت فرسوده زیرساختیهای ایجاد سیستم +4 کلان در خصوص نحوه بهسازی هایریزیبرنامهعدم وجود  -1

  
1+ 

ها و از بین بردن فرسودگی نوسازی نمای برخی ساختمان
 از ظاهر و سیمای محله

  
1+ 

ت اجتماعی در عدم پراکندگی ساکنان و عدم ایجاد گسس
 بافت

 
 هاتهدید و محدودیت

 
 ها و امکاناتفرصت

4- 
کامل به دلیل پرخرج بودن طرح  صورتبهعدم موفقیت طرح و انجام بهسازی 

 مدتکوتاهدر 
4+ 

سیاری از مشاغلی که در وضع امکان ادامه حیات برای ب
 گیردتوسط بانوان انجام می اکثرا  در مساکن و موجود

1- 
ال ساکنین از واحدهای بهسازی شده به دلیل وجود فرسودگی نسبی عدم استقب

 هاآندر 
 مند به ماندگاری در بافتادامه زندگی برای ساکنان علاقه +1

1- 
های زیرساختی در امکان ایجاد مشکلاتی در مورد تعویض یا بهسازی سیستم

 صورت عدم نظارت
 دیگرامکان ادامه حیات برای ساکنین اصیل در کنار یک +4

  
9+ 

های فرسوده بدون نیاز به ساماندهی برخی از بخش
 نوسازی

 هاها و فرصتمجموع امتیازات قوت +41 تهدیدها و هامجموع امتیازات ضعف -72

 

 نوسازی شهری .4.3.4
 تحلیل نوسازی شهری .3شماره  جدول

  : منتج از مطالعات پژوهشگران مأخذ
 ضریب

1-5 
 نقاط ضعف

 ضریب
1-5 

 نقاط قوت

 +1 پرهزینه بودن به علت تخریب و از نو ساختن -4
های مرکزی فاقد ارزش تاریخی و برای بافت استفادهقابل

 فرهنگی
 ساکنین موردنیازهای جدید امکان ایجاد کاربری +4 جابجایی جمعیت و تفاوت فرهنگی -4
 یر با طرح نوسازیمغا پاگیر وحذف مقررات دست  +4 های موجود در محلهعدم استفاده از پتانسیل -1
 های شهریساختتکمیل و بهبود خدمات و زیر +1 معقول برای ساخت مسکن باقیمتکمبود زمین مناسب  -4

 
 هاتهدید و محدودیت

 
 ها و امکاناتفرصت

1- 
های که صرفه اقتصادی شخصی امکان استفاده از اراضی جهت کاربری

 دارند
 امکان افزایش سرزندگی در محله +1

4- 
فرهنگی و  مشکلات وتر  افراد مرفه سکونت ولا رفتن قیمت زمین  با

 اجتماعی
 افزایش ظرفیت توسعه در محله +4

 +4 امکان مهاجرت ساکنین اصیل بافت به محلات دیگر شهر -1
 هایجهت کاربری شدهسازیپاکهای امکان استفاده از زمین

 موردنیاز

- - 4+ 
متناسب با شرایط  ردبررسیموهای تعیین ضوابط و مقررات بافت

 ویژه کالبدی، اجتماعی، اقتصادی

 هاها و فرصتمجموع امتیازات قوت +91 تهدیدها و هامجموع امتیازات ضعف -90
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 سازیسازی و آپارتمانکوچک .4.3.1

سازیآپارتمانو  سازیکوچکتحلیل  . 3جدول شماره    

 ضریب

1-5 
 نقاط ضعف

 ضریب
1-5 

 نقاط قوت

 مسکونی با استفاده از اصول فنی هایساختمانافزایش کیفیت  +9 خصوصی برای ساکنین کمبود فضای باز -4

 واحدهای مسکونی شدهتمامهای ساخت و کاهش قیمت جویی در هزینهصرفه +1 عدم استقبال ساکنین به علت مساحت قطعات -1

 +4 عدم برخورداری از معیارهای مطلوب محیط مسکونی -4
 شدهتمامکاهش سهم زمین در قیمت  درنتیجهمین و تر از زاستفاده بیش

 واحدهای مسکونی

 کمبود خدمات شهری مناسب برای ساکنین -9
4+ 

از واحدهای مسکونی جهت عرضه به  تریبیشتعداد  سازیهماهنگتطبیق و 
 خانوارهای فاقد مسکن

 در مصرف انرژی، آب و تجهیزات داخلی جوییصرفه +4

 
 هاتهدید و محدودیت

 
 ها و امکاناتفرصت

4- 
عدم تطابق این سیاست با الگوی زندگی و فرهنگ ساکنان 

 های فرسودهبافت
 موردنیازهای شده جهت کاربری جوییصرفهامکان استفاده از اراضی  +1

4- 
کاهش توان محله در ارائه خدمات اجتماعی، اقتصادی و 

 محیطیزیست

 به محله خوابگاهی شدنتبدیلامکان  -4 ن فعالیتوری پایدار از اراضی بایر و بدوبهره +1

1- 
شهرسازی اعم از طرح جامع و  هایبرنامهعدم توجه به 

 تفصیلی
 هاها و فرصتمجموع امتیازات قوت +91 تهدیدها و هامجموع امتیازات ضعف -99

 : منتج از مطالعات پژوهشگران مأخذ
 

 توانمندسازیاستراتژی  .4.3.4
 سازییل توانمندتحل .2شماره  جدول

 : منتج از مطالعات پژوهشگران مأخذ

 ضریب

1-0 
 نقاط ضعف

 ضریب
1-0 

 نقاط قوت

1- 
کاهش نظارت و کنترل ناکافی واحدهای حکومتی بر 

 سازهاوساخت

 زنده و پرشور صورتبهحفاظت از بافت  منظوربهحضور ساکنین محلی  +4

 در ساخت مسکناستقبال ساکنین بافت با توجه به اختیارات  +4

 موجود استفادهقابلهای حفظ کاربری +1 - -

 های سرگردان در بازار مسکنتوانایی جذب سرمایه +9 - -

 
 هاتهدیدها و محدودیت

 
 ها و امکاناتفرصت

 تر مردم محلیریزی برای مشارکت بیشامکان برنامه +1 - -

 هویت بخشی به محلات مسکونی +4 - -

 ی و کیفی خدمات رفاهی محلاتارتقاء کم +4 - -

 هاها و فرصتمجموع امتیازات قوت +73 تهدیدها و هامجموع امتیازات ضعف -1

 

 نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته: .3.7
 

 

 

در این تحقیق نتایج  گرفتهانجامهای بر اساس مطالعات و  تحلیل
 است: شدهاستخراجزیر 
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در حمایتی بخش مسکن  هایسیاستبر اساس  .4.2.5

 شهری: بهسازی وسازمان عمران 
دو مبحث مشارکت مردمی و تملک در خصوص مداخله در 

های فرسوده مورد ارزیابی قرار گرفت؛مدلی که در قالب بافت

مشارکت مردمی با وزن حداکثر و موضوع تملک با وزن حداقل، 
 تأمین هایسیاستمدل بهینه معرفی گردید که در میان  عنوانبه

هری و مسکن حداقل انتخاب ش بهسازیت مسکن دو سیاس
 ( (.01گردیدند)نمودار شماره)

 

 

 

 

 

 

 

حمایتی مسکن بر مبنای سیاست سازمان عمران و بهسازی شهری هایسیاستهای بهینه انتخاب گزینه .51نمودار شماره

 

  swotبه روش  گرفتهانجامهای طبق تحلیل .4.2.3
 قوت نقاط تیازاتام جمع قالب در تحلیل سوات از حاصل امتیازات

 

 

 زیر جدول قالب در تهدید و ضعف نقاط  همچنین و فرصت و
 .شود انتخاب گزینه ترین مناسب نهایتا تا می شود ارائه

 swotجمع بندی تحلیل های انجام گرفته به روش  .3شماره  جدول 

 دیدمجموع امتیازات نقاط ضعف و ته مجموع امتیازات نقاط قوت و فرصت سیاست مورد بررسی

 - 91 + 91 مسکن حداقل
 - 73 + 73 اعطای کمک های مالی

 - 72   + 41 بهسازی مسکن
 - 90 + 91 نوسازی

 - 99 + 91 کوچک سازی و آپارتمان سازی

 - 1 + 73 توانمند سازی

 
 

ها با توجه به محله آبکوه مشخص ها و ضعفبا امتیازدهی به قوت
سکن، سیاست بهسازی م تأمین هایسیاستگردید که از میان 

امتیاز مثبت و  41نقاط قوت و فرصت شامل  درمجموعشهری 
باشد که در امتیاز منفی می 72های آن شامل نقاط ضعف و تهدید

مسکن از قابلیت بالاتری در جهت  تأمین هایسیاستبین سایر 
 مسکن محله آبکوه برخوردار است. تأمین

 

 

 نتیجه گیری-8
نگاه  این پژوهش، در درهای انجام شده تحلیل  نتایج با توجه به

، سیاست بهسازی مسکن پس از بنظر می رسد که  طورآناول، 
مسکن  تأمین هایسیاست بین ازگزینه بهینه،  عنوانبهدو آزمون، 
، با توجه به حالبااینهای فرسوده انتخاب گردید. در بافت

 گستردگی وو همچنین با توجه به  گوناگونی انواع فرسودگی
دیگر را در این  هایسیاستتوان پیچیدگی بخش اجرایی، نمی

گردد، در مورد بافت آبکوه فرایند نادیده انگاشت. لذا پیشنهاد می
برای آن بخش از  ویژهبهاستفاده از سیاست بهسازی، 
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تواند مفید اند، میهایی که دچار فرسایش کامل نشدهساختمان
 هایباسیاستالتقاطی  تصوربهواقع شود.حال اگر این سیاست، 

 گونهاینهای مالی یا توانمندسازی در نسبت با اعطای کمک
رسد بهترین نتایج را آن انتظار ها انجام شود به نظر میبافت

ریزی و نیاز از برنامهدر واقع، هیچ معضل شهری بی داشت.
گذاری در ریزی و سیاستگذاری نیست و قدر مسلم برنامهسیاست

و تأمین مسکن نیز از این قاعده مستثنی نخواهد زمینه مسکن 
بود. در خصوص تأمین مسکن در بافتهای فرسوده شهری نیز 

ها و سیاستهای مشخص، کارا و حساب شده، بدون وجود برنامه
 خود از بین بروند.توان انتظار داشت که معضلات به خودینمی
 

 راهکارهای پیشنهادی .8

 کیفیت بهبود و ساماندهی جهت رد راهکارهایی ارائه به نهایت در
 :پردازیممی سکونت جهت در آبکوه محله
  با توجه به گروه های درامدی پیشنهادی طرح توسعه و

عمران ) جامع( شهر مشهد، الگوی های مسکن پیرامون 
تمایلات و خواست های ساکنین در این محدوده در دو 
نوع آپارتمانی و مجتمع مسکونی پیشنهاد می شود. این 

و 7،  0الگوها منطبق بر کیفیت های سکونت گروه های 
 درامدی می باشند 9

  معرفی پروژه های محرک توسعه برای محله آبکوه در
 قالب جدول زیر:

 
 پروژه های محرک توسعه برای محله آبکوه .51جدول شماره 

 مقیاس عملکردی پروژه حوزه های طراحی

 دروازه ای

 شهر-منطقه فرهنگی -تجاری
 منطقه -ناحیه ریتجا

 منطقه آموزشی ویژه -فرهنگی

 خدماتی

 منطقه -ناحیه تجاری
 منطقه -ناحیه خدمات کارگاهی مرتبط با اتومبیل -تجاری
 منطقه پارکینگ طبقاتی -تجاری
 منطقه تجاری
 ناحیه پارکینگ طبقاتی -تجاری
 ناحیه تجاری

 پخش کنندهجمع و  متری)پشتیبان( 03توسعه و تعریض محور 

 مرکزی

 محله پارک محلی
 محله آموزشی)دبستان(

 ناحیه آموزشی)راهنمایی(

 محله ورزشی)زمین بازی(

 محله تجاری

 - آپارتمان های مسکونی مسکونی

 

  هایباکیفیتدر ارتباط  ویژهبهگسترش فضاهای شهری 

 موردمطالعهمحیطی پیرامون محدوده 

  با تأکید بر عناصر تقویت محور عملکردی دستغیب

عملکردی)بازارهای روز( واجد هویت موجود و بهبود پیوند 

های شهید صادقی، خیام، و خیابان بلوارهایآن با 

 فلسطین و راهنمایی

  تقویت مسیرهای پیاده سرزنده و امن در مجاورت

 های تجاریراسته

  ایجاد فضاهای خوانا، روشن و دارای امنیت اجتماعی با

 روزیعملکرد شبانه

  ناسازگار با پهنه سکونت هایفعالیتجابجایی و ساماندهی 

 ایجاد مسیرهای مجهز و پیوسته دوچرخه 

 حرکت  پیاده برتکیهمندی از مسیرهای سبز و باز با بهره 

 های غالب تجاری با تقویت محور دستغیب با کاربری

 تجهیز نقاط مناسب برای مکث و توقف

 در محله موردنیازخدمات ای از مراکز ایجاد نظام پیوسته 
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 های محلی به خدمات مراکز محله بهبود وضعیت دسترسی
 و زیر محله

 ساکنین محدوده با اولویت خدمات  موردنیازنیازهای  تأمین
 اجتماعی و فضای سبز -رفاهی

  توجه به هاآنشناسایی مظاهر انواع آلودگی و رفع ،
با  هاآنها، حصول اطمینان از سازگاری کاربری یابیمکان

 حفظ و گسترش فضاهای باز و سبز
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