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 چکیده
ی تأسیسات زیربنای ،ونقل شهریحمل یهانهیگسرتش کالبدی، افزایش هز

هستند. این در حالی  افقی شهرهامشکالت توسعه ازجمله  یرسانو خدمات
 شهری وجود دارد و یکی از درونیاست که در بیشرت مواقع فضا برای توسعه 

وسعه تست. ا افزااز رویکرد توسعه میان یر یگمناسب توسعه، بهره یهانهیگز
تعدد یافته و به دالیل مهای فرسوده که قبالً توسعهویژه در بافتافزا بهمیان

اند، راهکار بسیار مناسبی برای توسعه از درون با بازماندهاز روند توسعه 
املی در این میان توجه به عو باشد. بسیار کمرت و مطلوبیت بیشرت می هزینه
افزا را حQیت کند، حائز  انیتوسعه م یهااستیراهربدها و س تواندیکه م

 تواندیبا توجه به ماهیتی که دارد، م مشارکت اجتQعی .اهمیت است
 دفه .افزا حQیت کندانیمؤثر از رویکرد توسعه م یهاعنوان یکی از روشبه

 س بارسخ شهرِ  فرسوده بافت افزایمیان توسعه نظریه ارزیابی این پژوهش،
 توصیفی تحقیق، باشد. روشاجتQعی می مشارکت ۀشاخص ارتقاء رویکرد

 مطالعات طریق از موردنیاز یهاداده ماهیت تحقیق، به توجه با و تحلیلی
 تحقیق، برای ی موردنیازهانقشهاست.  شدهیآور جمعمیدانی  و اسنادی

 هیته و هانقشه داده لیوتحلهیتجز شده وآماده Arc Map محیط در
 ۱۲۴ یآمار  جامعه است. گرفته صورت GISمحیط  در خروجی یهانقشه

هکتار  ۷۵باشد که حدود در بافت فرسوده رسخس می ساکن نفر از افراد
 و وسعت داشته و به لحاظ جغرافیایی در مرکز شهر به سمت رشق قرار دارد

استفاده از  با هاداده و شدهانتخاب تصادفی یر یگtونهاز طریق روش 
اند. بررسی معیارهای مختلف قرارگرفته لیوتحلهیتجز موردSPSS افزار نرم

اعتQد نهادی  همیاری ونظیر اعتQد اجتQعی، عالقه به جامعه، تعاون و 
اشد و بمبین رغبت زیاد ساکنین منطقه به مشارکت در احیاء این بافت می

ۀ مشارکت اجتQعی بافت شاخصارتقاء  راستای در راهکارهایی نهایتاً 
افزا باهدف توسعه این فرسوده شهر رسخس بر اساس نظریه توسعه میان

های مدیریت هزینهبافت، مQنعت از رشد افقی در شQل شهر و کاهش 
  است. شده ارائهشهری نیز 

 هرش اجتQعی، مشارکت فرسوده، بافت افزا،میان توسعهواژگان کلیدی: 
  رسخس

 

Abstract 

Lack of attention to the quality of the concept of 
development by urban management and turning to 
the quantitative solutions that are often replacing the 
concept of growth with development, have created 
problems for today's cities. These problems include 
physical expansion, increased urban transportation 
costs, increased infrastructure maintenance, and 
increased per capita service costs. However, there is 
often space for development within urban 
boundaries, and one of the appropriate development 
options is to utilize the endogenous development 
approach. In the meantime, it is important to consider 
the factors that can support endogenous development 
strategies and policies. Social participation, given its 
nature, can support endogenous development as one 
of the most effective ways. The purpose of this study 
is to evaluate the endogenous development theory in 
the worn-out texture of the city with the approach of 
promoting social participation. The research method 
is descriptive-analytical and according to the nature of 
the research the required data were collected through 
documentary and field studies (questionnaire, 
interview, and observation). The maps required for 
the research were prepared in Arc Map environment 
and the analysis of the maps data and output maps 
were carried out in GIS. The statistical population 
consisted of 124 people living in the area under study 
who were selected through random sampling and the 
data were analyzed using SPSS software. Finally, 
some strategies have been suggested to improve the 
social participation index of the worn-out texture of 
Sarakhs based on endogenous development theory. 
Keywords: Endogenous Development, Worn-out 
texture,  Social Participation, Sarakhs city 
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  مقدمه
 شهری نواحی دررسعت به جهان جمعیت اخیر، در یک قرنِ 
 هرش فیزیکی گسرتش شهرها، فزاینده رشد اثر در. گرد آمدند

 رد انباشتگی و تراکم افزایش همچنین و پیرامون مناطق به
 به گسرتش این بود. ناپذیر خواهداجتناب شهرها درون بافت

 و شهریدرون و برون یهامهاجرت جمعیت، افزایش دلیل
 ازینموردمسکن تأمین  عدم و فعالیت و جمعیت »رکزگرایی

 داده،رخ شهرها پیرامون اراضی در اغلب مختلف، اقشار
 صدمات کشاورزی، اراضی تخریب موجب کهطوریبه

است  شده شهر پراکنده و ناموزون رشد و محیطیزیست
 ماندن رها بالتکلیفی و .)۱۶۳: ۱۳۹۶ همکاران، و آروین(

 صورت حالی در شهرها پراکنده گسرتش و شهری یهانیزم
 و کم درآمد با یهاخانواده از زیادی درصد که رندیگیم

 گرانی علت به خود موردنیاز مسکن تأمین در متوسط
 شهرها افقی رشد .باشندناتوان می زمین قیمت ازحدبیش

 قیمت باال رف¯ به منجر جمعیت رسیع افزایش تبعبه
 باز اخیر یهاسال طی ترتیب بدین و شده شهری یهانیزم

 فرسودههای بافت بازسازی و نوسازی بهسازی، سازی،زنده
 زا توسعهامکان  ساخ¯ فراهم و زمین از استفاده منظوربه

این توسعه  .است کار کشور قرارگرفته دستور درشهرها  درون
تنها عواید بسیار زیادی نظیر کاهش در بافت فرسوده نه

های مدیریت شهری به همراه خواهد داشت، بلکه با هزینه
های تأمین زیرساخت و بارگذاری در جویی در هزینهرصفه
های نامتجانس واقع در بافت های رهاشده و کاربریزمین

قرار برای است یافته است، زمینه رافرسوده که قبالً توسعه
ها و ترسیع در روند توسعه مطلوب ساکنین این بافت

سازد که البته کالبدی شهر بدون توسعه افقی فراهم می
عنوان نقاط مناسب توسعه میان ها بهشناسایی این بافت

 همکاران، و پورموسوی( برخوردار است باالیی اهمیت افزا از
البته این روند با سیاست بازآفرینی شهری در  ).۳۸: ۱۳۹۳

مدیران اجرایی کشور قرارگرفته که در شهر رسخس  دستور کار
نیز به دلیل موقوفه بودن اراضی و محدودیت در توسعه افقی 
و البته غیررضوری شهر از سمت شQل رشق و جنوب غرب، 

سازی این الگوی نوین در بافت فرسوده رسخس با پیاده
هکتار و موقعیتی بسیار مناسب به لحاظ  ۷۵بر الغوسعتی ب

مندی از امکانات شهری، بیش از پیش اهمیت پیدا بهره

tاید. در این پژوهش نیز سعی گردیده تا ضمن بررسی می
دقیق این بافت و مطلوبیت آن برای اجرای نظریه توسعه میان 

 در ااجر  و ریزیبرنامه برای مشارکتی افزا، به بررسی رویکردهای
 از نگر جانبههمه و گرا کل امری عنوانبه فرسوده، بافت

 پایدار و زادرون توسعه به دستیابی یهاترین مؤلفهمهم
های بعدی ارائه ایم که نتایج آن در بخششهری، پرداخته

  خواهد شد.

 پژوهشروش 
 روش حیث از و است کاربردی هدف، ازنظر تحقیق این

 تحقیق، ماهیت به توجه با و بوده تحلیلی توصیفی تحقیق،

مطالعات  و اسنادی مطالعات طریق از موردنیاز یهاداده
 شدهیآور جمعو مشاهده)  مصاحبه میدانی (پرسشنامه،

 Arc  محیط در تحقیق، برای ی موردنیازهانقشهاست. 

Map هیته و هانقشه داده لیوتحلهیتجز شده وآماده 
 است. گرفته صورت GISمحیط  در خروجی یهانقشه

 و زیرمعیارها سنجش وضعیت هریک از معیارها، تادرج
 در محدودهی فردی افراد هایژگیبا و هاآنرابطه  و هاشاخص

 جامعه در از تکنیک پرسشنامه و با استفادهبافت فرسوده 

 هستند موردمطالعه محلهدر  ساکن نفر از افراد ۱۲۴ یآمار 

 و شدهانتخاب ی تصادفی سادهر یگtونهکه از طریق روش 
 لیوتحلهیتجز موردSPSS افزار استفاده از نرم با هاداده

پژوهش  نیدر ای آماری که هاآزموناند. قرارگرفته
ی، اtونهتک  tی هاآزموناست شامل  شدهاستفاده

از  نیو همچن t-test،cramers vی نرمال هاآزمون، نمدیفر
ی اهرتبی متغیرهای و همبستگی سنجش رابطه علی هاآزمون

 در راهکارهایی و شدهاستفادهدی وتابی کندال  سا مرز

ۀ مشارکت اجتQعی بافت فرسوده شاخصارتقاء  راستای
 شدهارائهشهر رسخس بر اساس نظریه توسعه میان افزا 

  است.

  مبانی نظری و مفاهیم اصلی
 رشد با مقایسه در ویژهبه افزا میانتوسعه  افزا:توسعه میان

دارد که به آن اشاره  خود در را زیادی فواید ،هاحومه کندهپرا
 تیسکون متفاوت یهانهیگز زیستی به لحاظخواهد شد، اما 

 را جوامع حرکت طریق از این و آوردیم فراهم مردم برای



 

  ����1398   
����34  

  69  

��
�

���
� 

��
�

�
�

��
� 

��
�

��
...

 

 گرددیمپذیرتر ساخته و عملیاتی امکان پایدار توسعه سویبه
در مقیاس  میان افزا). توسعه ۱۶۴: ۱۳۹۶ همکاران، و آروین(

عنوان به وگرفته مختلفی از یک قطعه تا سطح کل شهر را در بر 
ده پراکن توسعهتداوم مشکالت جلوگیری از  پاسخی برای

و مراجع تاریخی نیز در این مورد وجود دارد که  وجود آمده
 و ریزی کاربری زمینبرنامه هایتالشبه  توانیازجمله م

، ی و همکارانانیکد (لتی اشاره کر مدیریت رشد ایا یهاقانون
۱۳۹۶ :۲۸۱.(   

 شــناخت شهری: افزای میان توسـعه اجرای موانع و مزایـا
 ودوج افزا میان توسعه سازیپیاده در اســت ممکن که موانعی
 ینا سازیپیاده که مزایایی شناخت همچنین و باشــد داشــته

 ینا یهامؤلفه معرفی درتواند می دارد، دنبال به توســعه نوع

 بخش را در سه مزایا و موانع این. باشد بخشجهینت توسعه
 جدول بررسی tوده که در کالبدی و اقتصادی اجتQعی،

است(میر مقتدایی و  شدهاشارهمفصل  )۱( شQره
  )۴۶: ۱۳۸۹همکاران، 

 مختلف یهاراهافزا:  میان توسعه در مهم یهامؤلفه
 اغلب باشد کهموجود میتوسعه  از نوع این سازیپیاده

 مختلف ساختارهای از ترکیبی شهری افزای میان توسعه
ی مهم در توسعه هامؤلفه) ۲( است که در جدول شQره

  است. شدهاشارهمیان افزا و مفاهیم آن 
معیارها و ی توسعه میان افزا: هاشاخصهمعیارها و 

کامل در جدول  صورتبهی توسعه میان افزا هاشاخص
است. شدهارائه) ۳( شQره

  )۴۶: ۱۳۸۹(میر مقتدایی و همکاران،  : مزایا و موانع توسعه میان افزا۱جدول 

  موانع  مزایا  هابخش  ردیف

  اجتQعی  ۱

توسعه میان افزا در چگونگی تأمین کلیه نیازهای یک 
باشــد. با یک طراحی مناســب، توســعه  محله تأثیرگذار

تواند توسعه با ساختار مختلط سکونتی میان افزا می
و ســاکنانی با سطوح مختلف درآمدی باشد و 

های موجود بین محالت را از طریق رعایــت فاصله
  عدالت اجتQعی بکاهد.

ها از تأثیرات های آناحتمــال عدم گرایش مردم به طــرح، نگرانی
تQلی طرح و درنهایت عدم مشــارکت عمومی، تهدیدی برای اح

این توسعه است؛ که ناشــی از عدم آگاهی شهروندان از مزایای 
که ساکنان محالت، این نوع توســعه باشد. همچنین درصورتی

خاطری نســبت به محله و شهر خود نداشته باشند، در تعلق
  .توسعه آن مشارکت نخواهند کرد

  اقتصادی  ۲

ها و ها، زیرساختاســتفاده مجدد از ساختQن
فضاهای موجــود ازنظر اقتصادی هــم بــرای صاحبــان 

هایی ها و منفعتهای محلی رصفهها و دولتملک
را به همراه داشــته و هــم در رونق اقتصــادی منطقــه 
تأثیرگذار است. این توســعه کانالی برای رشد 

منابع طبیعی پیرامون شهر  اقتصادی شهرها بوده و از
  کند.محافظت می

های »لک زمین برای توسعه میان افزا بسیار باالست و از هزینه
های شــهری در محدوده که زیرساختسوی دیگر درصورتی

موردنظر ناکافی بوده و یا فرســوده باشــند، امــکان موفقیــت توســعه 
 های جدیدایجاد زیرساخت های باالیمیان افــزا بــا توجه به هزینه
هایی که از مقیاس خیلــی کوچک و یا تقریباً پایین ســت. پروژه

های باالتری خیلی بزرگ برخوردارند، ازنظر کار و مصالح، هزینه
  رصفه نیستند.داشته و به

  کالبدی  ۳

تواند زندگــی جدید را در توســعه میان افزا می
ق ایجــاد واحدهای همســایگی نامطلوب، از طری

فضاهای اجتQعی و ارتباطی به وجود آورده و بدین 
های ذاتی یک محلــه را تقویت کند، ترتیب ارزش

تواند توسعه بین بافتی، بهسازی همچنین می
های های تاریخــی، حفاظت از عنارص نشانساختQن

های عمومی شــاخص را نیز در برگیرد؛ همه و یا میدان
و ارتقای خصوصیات محله منظور حفظ ها بهاین

  شوند.انجام می

شــرایطی نظیر خطرپذیــری زلزله، ســیل، رطوبت باالی زمین، خاک 
ضعیف، زهکشی ضعیف یا آلودگی ناشــی از استفاده درگذشته، 

دهند، چراکه وساز جدید در زمین را کاهش میامکان ساخت
 های باالههایی بــا هزینباوجود چنین مشــکالتی نیــاز به طراحی

محیطی و وجــود دارد. پس الزم است تا محیط ازنظر زیست
های آن برطرف شــود. برخی از این کالبدی کامالً ارزیابی و آلودگی

های های مزاحم مانند تعمیرگاهها در مجاورت کاربریزمین
ونقل خودروهای های حملآهن شلوغ، جادهاتومبیل، خطوط راه
ها اند که الزاماً باید بر آنشدهرتوکه واقعهای مسنگین و ساختQن

  چیره شد.
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  ی مهم در توسعه میان افزاهامؤلفه: ۲جدول 

  منابع  مفهوم  هابخش  ردیف

  طرح جامع  ۱

در تبیین اصول توســعه میان افزا، مورد تأکید قرار دادن آن در طــرح جامع، از اهمیــت 
مشی و اهداف کلی را با در که یک طرح جامع باید خططوریبوده بهباالیی برخوردار 

نظرگیری الگوی توســعه میان افزا تبیین کرده و در شناسایی مکان مطلوب برای توسعه 
  کننده باشد.میان افزا کمک

(Maryland 
Department of 

Planning  
13) :,2001  

  

  هازیرساخت  ۲

عه میان افزا که باهدف استفاده بهینه از ها در طرح توسنحوه تأمین زیرساخت
شود، ها در مناطق واجد شــرایط اجرا میهای موجود و کاهش میزان هزینهزیرساخت

های موجود و بنابراین بررسی دقیق زیرساخت از اهمیت باالیی برخوردار اســت.
  .ها بسیار بااهمیت استسنجش نیازهای زیرساختی و نحوه تأمین آن

(Northeast-Midwest 
Institue,  

2001)  

  پارکینگ  ۳

روهای محلی و فضاهــای ونقل، پیادههای حملتوسعه میان افزا باید مابین سیستم
باز، در درون محله و بیرون آن پیوســتگی به وجود آورد. دسرتســی عمومی نباید 

سوی در یکرو تنها ها نباید از بیــن بروند. در محالتی که پیادهمحدودشده و سازگاری
رو طراحی شــود، احتQل استقبال خیابان وجــود دارد، اگــر در هر دو طرف خیابان پیاده

  عمومی از توسعه میان افزا نیز بیشرت خواهد شد.

(Northeast-Midwest 
Institue,  

2001)  

  طراحی  ۴
دهد، لذا امــکان ارتقاء و یا تخریب اتصــاالت و توســعه میان افزا در بافت پر رخ می 

بر ها و معاارتباطات موجود در بافت وجــود دارد و بدین ترتیب ایجاد تداوم در خیابان
  فعلی و اجتناب از قطع اتصاالت آشــکار موجود، باید مدنظر قرار گیرد.

: ۱۳۸۷اعتQد و همکاران،(
۲۲۰(  

۵  
مشارکت 

  عمومی

عدم اســتقبال ساکنان محل، از موانع اجرای توسعه میان افزا است. برای حل این 
های مختلف توســعه و از توان از طریق جلب مشارکت افراد در بخشمشــکل می

که توســعه میان افزا بر پایه مقیاس پیاده ازآنجایی ها اقدام کرد.طریق برگزاری کارگاه
ونقلی است که های حملها و سیستمها، سبز راهدربرگیرنده پیاده راهبوده و 

ها و مراکز اشتغال هســتند، ها و مدارس، خدمات، پارکدهنده بین خانهارتباط
  ها یک برهمکنش دوستانه و ایمنی عمومی ایجاد خواهد کرد.طراحی این همسایگی

(Municipal Research 
& Services Center of 
Washington, 1997: 

23) 

  
  افزاای توسعه میان: معیارها و شاخصه۳جدول 

  منابع  مفهوم  شاخص  معیار

کیفیت کالبدی 
  اراضی

  کیفیت ابنیه
رتی تری باشد، قابلیت توسعه بیشهر چه یک فضا دارای کیفیت پایین

  دارد.
(City- Parish 

PlanningCommission, 

2004) 

 
 

( City Fresno of ,2012) 
 

 

  قدمت ابنیه
هرچه یک فضا دارای قدمت بیشرتی باشد، قابلیت توسعه بیشرتی 

  دارد

  مصالح ابنیه
هرچه یک فضا دارای مصالح ناپایدارتر باشد، قابلیت توسعه بیشرتی 

  دارد

  هاکاربری  نظام فعالیتی
یان توسعه م ای قابلیتبر اساس تعارف انواع سطوح میان افزا، اراضی

ده شهر شافزا دارند که بایر یا اراضی کم استفاده در بین سطوح ساخته
  باشند.

 
(City - Parish 

PlanningCommission, 
2004) 
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  منابع  مفهوم  شاخص  معیار
(Allan,2001) 

 

ناسازگاری 
  فعالیتی

های ناسازگار در مقیاس محله در توسعه از درون الزم است تا کاربری
  شده و انتقال یابند.آوریجمع

(McConnell and 
Wiley,2010) 

 

 

الگوی توسعه 
  بافت

زمینه و فرم 
  بافت

اند تهگرفتوان گفت که آن دسته از اراضی که درزمینه هندسی شکلمی
هستند، اولویت بیشرتی برای  Northeasو دارای اندازه منتظم ه 

  توسعه درند.

(Caves, 2005) 
 

(Al.Attar,2011)  

نفوذپذیری 
  بافت

چه میزان برخورداری و سهم هر بلوک و محله شهری از معابر  رو هرازاین
تر ها بیشرت باشد، بسرت توسعه از درون فراهمو شبکه دسرتسی

  شود.می

(New Port City 
Council,2009) 

 
  

دسرتسی به 
های زیرساخت
  شهری

دسرتسی به 
خدمات و 
  تسهیالت

ا دهد، امــکان ارتقکه توســعه میان افزا در بافت پر رخ میا توجه به این
و یا تخریب اتصــاالت و ارتباطات موجود در بافت وجــود دارد و بدین 

ها و معابر فعلی و اجتناب از قطع ترتیب ایجاد تداوم در خیابان
برای هQهنگی بیشرت  .اتصاالت آشــکار موجود، باید مدنظر قرار گیرد

 از تسهیالت توسعه میان افزا با محله فعلی، شناسایی و استفاده
ونقل) و دیگر عمده موجود همچون فضاهای باز، مراکز شــبکه (حمل

  یابدتســهیالت افزایش می

 
(Enger,1997) 

 
 
 

(Aly&Attwa,2013) 
 
 
 

(Enger,1997) 

دسرتسی به 
معابر و 

ونقل حمل
  عمومی

ونقل عمومی کمرت هرچه شعاع دسرتسی اراضی به ایستگاه حمل
تری ای که دسرتسی مناسبترند. اراضیمناسبباشد، برای توسعه 

  به معابر اصلی دارند، قابلیت و مطلوبیت بیشرتی برای توسعه دارند.

حضور پذیری و 
  امنیت اجتQعی

تعامالت و 
مشارکت 
  اجتQعی

هرچه تعامالت اجتQعی و سطح روابط همسایگی در محالت بیشرت 
ترند. محالتی که مطلوبباشد، آن محالت برای توسعه میان افزا 

ساکنانش »ایل به مشارکت بیشرتی داشته باشند، برای توسعه 
  ترند.مناسب

(Northeas-Midwest, 
2001) 

 
(Wheeler,2002) 

امنیت 
  اجتQعی

های میان افزا بوده و امنیت و نظارت اجتQعی از عنارص مهم پروژه
  ترند.مناسبمحالتی که دارای امنیت بیشرتی باشند، برای توسعه 

(Northeast - 
Midwest,2001) 

 

 

  
  هابافت فرسوده، اهمیت و چالش

 ایران، در معQری و شهرسازی عالی شورای مصوبه به بنا
 شهرها قانونی محدوده از یاعرصه به شهری، فرسوده بافت
 عدم کالبدی، فرسودگی دلیل به که شودیم اطالق

 و دارای تأسیسات سواره، دسرتسی از مناسب برخورداری

 ارزش از و بوده ریپذبیآس شهری یهارساختیز و خدمات
 درودی( هستند برخوردار نازلی اقتصادی و محیطی مکانی،

 را فرسوده بافتی شاخصه شورا نی). ا۴: ۱۳۹۲خوشاب،  و
 درصد ۵۰ از بیش مساحت که ییها(بلوک یزدانگیر شامل

 یدار یناپا ،)استمرتمربع  ۲۰۰ ازتر کم آن قطعات
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 سیستم فاقد آن بناهای درصد ۵۰ از بیش که ییها(بلوک
-مهدوی( tوده فیهستند) تعر راستانداردیغ و پایدار سازه

 ،هابافت این مشرتک که ویژگی )۱۱: ۱۳۹۱ همکاران، و نژاد
 اقتصادی، اجتQعی، کالبدی، متعدد یهاچالش با رویاروی

 افتب ناکارآمدی که بوده کارکردی و مدیریتی زیستی، محیط

) ۴جدول شQره ( که در )۳: ۱۳۹۲ سلطانی،زنند (یم رقم را
 شدهارائهشهری  فرسودههای بافت چندبعدی یهاچالش

موقعیت قرارگیری در  لیبه دلفرسوده  هایبافتاست. 
هسته اولیه و مرکزی شهرها، فضاهای بسیار مناسبی برای 

که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. باشندیم زادرونتوسعه 

؛ ۷۸: ۱۳۹۲؛ درودی و خوشاب ۱۴۴: ۱۳۹۷(مرید سادات، محمدیان:  های فرسوده شهریهای چندبعدی بافت: چالش۴جدول 
  ).۳۴: ۱۳۹۱دوی نژاد و همکاران، مه

  رشح  نوع چالش  ردیف

  کالبدی  ۱
نس و نوع ج ها به لحاظپذیری کالبد در برابر بحراننفوذناپذیری و آسیب ،ناپایداری ،ریزدانگی ،سن باال ،فرسودگی

  وجودمو تجهیزات تأسیسات  یهاقدان تأسیسات زیر بنایی مناسب و فرسودگی مفرط شبکهکمبود یا ف ،مصالح

  اجتQعی  ۲
و  نبود گرایش به نوسازی ،بهداشت پایین ،های اجتQعیناامنی محیط و شیوع ناهنجاری ،تراکم باالی جمعیت
  کمبود عنارص هویتی ،کمبود فضاهای عمومی شهروندی ،رسانه کم خدمات رفاهی شهری ،مشارکت در ساکنین

  رضیب باالی بیکاری ،گذارانعالقگی رسمایهبی ،فقر و محرومیت ساکنان ،رزش پایین زمینا  اقتصادی  ۳

۴  
محیط 
  زیستی

  کمبود فضای سبز و سطحی یهارواناب ،جریان فاضالب و بوی نامطبوع ،صوتی و آلودگی برصی

  مدیریتی  ۵
های اجرای طرح یهای نهادی مدیریتی براضعف ظرفیت ،روز توسعهبه یهاکمبود برنامه ،مسائل حقوقی مالکیت

  توسعه

  تاریخی شهرها کارکردهای فاخر مراکز سنتی وترک   کارکردی  ۶

  مشارکت اجتQعی
شارکت اجتQعی باوری است که طبق آن فرد خود را عضو م

چیز ارزشمندی برای  کندیو فکر م داندیحیاتی اجتQع م
ه ک کنندیم تالشعرضه به دنیا و اجتQع خود دارد. این افراد 

احساس دوست داشته شدن کنند و در دنیایی که رصفاً به 
 دباشنها ارزش قائل است، سهیم دلیل انسان بودن برای آن

را  مشارکت جهانی، بانک ).۲۹: ۱۳۹۴(رشبتیان و طوافی،
 عیمناب و هامیتصم بر افراد آن طریق از که داندیم فرآیندی

-ینحس( گذارندیم ریتأث دارند هادر آن کنندهنییتع نقش که

 آیندی). مشارکت فر ۶۱: ۱۳۹۱ چشمه،ده ییو فدا زاده
ظور منبه یو گروه یفرد یهاانواع کنش یرندهاست که دربرگ
تواند رسنوشت خود و جامعه است که می ییندخالت در تع

. مشارکت به دو نوع یرددر سطوح مختلف جامعه انجام پذ
 یاجتQعمشارکت که بندی شده تقسیم نیو مد یاجتQع

 یبه مشارکت اجتQع یلکه هQن »ا یدر دو سطح ذهن

ت، نظار  یت،صورت عضوکه به یو رفتار  ینیع و سطحاست 
 ی شده استبندمیتقسکند یگیری بروز ماجرا و تصمیم

  ).۱۲: ۱۳۹۰ مشاور فجر توسعه ین(مهندس
ی بافت رابطه توسعه پایدار شهری با توسعه میان افزا

  رکت اجتQعیفرسوده و رضورت مشا
در  Habitat زا اولین بار در اجالسحث توسعه درونب

) و ۲:۱۳۸۷ارجمند عباسی، (در کانادا مطرح شد  م۱۹۷۶
سه سال بعد مفهوم توسعه میان افزا برای اولین بار در سال 

توسط انجمن امالک و مستغالت آمریکا رسQً تعریف  م۱۹۷۹
 :2001 ۱د (و در راستای اهداف اقتصادی به کار گرفته ش

Hudnut(  و پس از برگزاری کنفرانس برانت  م۱۹۸۹در که
طور روشن به عنوان سندی که بهبه WCED لند، گزارش

، منترش شد. یک سال بعد و کندیتوسعه پایدار اشاره م
تهیه و در  م۱۹۹۰در  CEC متأثر از این سند، گزارش سبز

رسان انتشار یافت. اگرچه این اسناد  ۲۱، دستور کار م۱۹۹۳
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همگی لی با محوریت موضوع توسعه پایدار تهیه شدند و 
مبنی بر توسعه  ۷۰متأثر از پارادایمی بود که بعد از دهه 

زا شکل گرفت، ولی هرکدام بخشی از این مفهوم را درون
توسعه داده و آن را غنا بخشیده است. در طی این روند، 

م توسعه میان افزا که قبل از توسعه پایدار مطرح شد، مفهو 
. این نوع توسعه که ابتدا در چارچوبی کندیتکامل پیدا م

، پس از درآمیخ¯ با شودیاقتصادی تعریف و تبیین م
محیطی هم اهمیت مفاهیم توسعه پایدار، به لحاظ زیست

اکنون ازجمله مزایایی که برای توسعه میان . همکندیپیدا م
 ءمحیطی و ارتقا، مزایای زیستشودیافزا ذکر م

ترتیب اینبه .توسعه پایدار شهری است یهاشاخصه
طور عمده متأثر از جنبش توسعه توسعه میان افزا را به توانیم

کارگیری میان افزا به توسعه از سویی .پایدار دانست
های بالقوه و بالفعل موجود در سطح شهر برای ظرفیت

 ساختارهای هری پایدار و مشارکتی است و همهرسیدن به ش
اجتQعی، کالبدی، سیاسی و اقتصادی را برای رسیدن به 

: ۱۳۹۲خادمی، دهد (یتعادل کیفی و کمی و پایدار ارتقا م
های زیاد حوزه مدیریت مسائل متعدد و چالش ). لذا۵۴

لزوم توجه به رویه و افقی شهرها شهری نظیر گسرتش بی

در بافت فرسوده شهری  خصوصافزا بهمیان رویکرد توسعه 
که یکی از  )۶: ۱۳۹۳اسدی، ( tایدیم ریناپذاجتنابرا 

 ها برای اجرای نظریه توسعه میان افزاترین محرکمهم
پور و همکاران، جمعه( استمشارکت و درگیر کردن جامعه 

ایجاد امکانات علنی و تسهیل رشایط و ) که ۳۲: ۱۳۹۵
در ابعاد مختلف از  اجتQعی مردممشارکت  یهانهیزم

ذی مدخل مدیریت  هایارگان ترین اقداماتی است کهمهم
  ).۱۸۹: ۱۳۸۲ (مشکینی، دهندانجام  توانندیم شهری

 پیشینه پژوهش
 که دهدنشان میشده انجام تحقیقات در تفحص و مطالعه

 قاءارت بارویکرد فرسوده بافت در افزا میان توسعه نهیدرزم
ی و امؤلفهسه  صورتبه اجتQعی مشارکت یهاشاخص

یی هامطالعهاما  نگرفته، صورت زیادی مطالعات کامل
صورت مجزا توسعه میان افزا و بافت فرسوده به نهیدرزم

 ) آورده شده است. در۵( کارشده است که در جدول شQره
افزا  میان توسعه نظریه به ارزیابی بار نخستین برای پژوهش این
 کتمشار ی شاخصه ارتقاء رویکرد با شهری فرسوده بافت در

.پردازدیم اجتQعی

  (مأخذ: نگارندگان) : پیشینه پژوهش۵ جدول

  موضوعات محوری  عنوان پژوهش  ردیف
نویسنده و یا 

  نویسندگان
سال 
  انتشار

۱  

تلفیق اصول رشد هوشمند و اسرتاتژی 
توسعه میان افزا در شناسایی 

های کالبدی توسعه درونی ظرفیت
  )تربیز ۳شهر (مطالعه موردی: منطقه 

ی رشد هوشمند بندی شاخصهبه بررسی میزان و اولویت
شهر تربیز پرداخته است که نتایج نشان کالن ۳شهری در منطقه 

دهد در تبیین رشد هوشمندی کل منطقه مطالعاتی نقش می
که نشانگر مهم بودن شاخص اجتQعی نسبت به اند داشته

  سایر است

محمودزاده، 
  ایرانقعابدینی

۱۳۹۸  

۲  

های ارزیابی توسعه میان افزا در محله
شهری با رویکرد زمینه گرایی در افزایش 
تعامالت ساکنین (مطالعه موردی: 

  کوی دانش تربیز)

نظر شهروندان در جهت تعامل میزان همگرایی ذهنی و اتفاق
 جا درهای از اتخاذ تصمیQت بهتواند نشانرچه بیشرت میه

ای موفق و معیاری گیری و انسجام حاصل از توسعهبدو شکل
شده با زمینه، به لحاظ کارکردی بر میزان تعامالت بخش اضافه

  و فضایی تبیین و تعبیر شود

محمدعلی 
  هاشمیبنی

۱۳۹۷  

۳  

بندی راهربدهای توسعه میان اولویت
های برش عرضی نواحی پهنه افزا در

شهر  ۶شهری مطالعه موردی: منطقه 
  مشهد

واند تبندی برش عرضی با توجه به ماهیتی که دارد، میپهنه
های منطقه بندی از رویکرد توسعه میان عنوان یکی از روشبه

  افزا حQیت کند.

نوریان، عبدالله 
پور و رضا 

  قاضی
۱۳۹۶  

۴  
ا در افز ارزیابی پتانسیل توسعه میان 

  تربیز ۸منطقه 
با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه به این نتیجه 

تربیز پتانسیل  ۸درصد از منطقه  ۱۴/۱۲اند که یافتدست
رضویان و 

  صمدی
۱۳۹۶  



 

 ���� 1398   
����34  

74  

��
�

���
� 

��
�

�
�

��
� 

��
�

��
...

 

  موضوعات محوری  عنوان پژوهش  ردیف
نویسنده و یا 

  نویسندگان
سال 
  انتشار

باالیی برای توسعه دارد بنابراین نیمی از کل محدوده مطالعاتی 
  مستعد توسعه داخلی است.

۵  

 منیتارزیابی توسعه پایدار شهری و ا
اجتQعی با استفاده از مدل ردپای 

 ۱۳اکولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه 
  شهر تهران)

ین منظور تعیبا استفاده از مدل ارزیابی ردپای اکولوژیکی به
میزان زمین موردنیاز شهروندان و با بررسی جغرافیایی مناطق به 

 شناسی قادر بهرسیم که تا چه حد فضای بوماین تحلیل می
های اجتQعی و ویی و حQیت »امی فعالیتپاسخگ

  اقتصادی ساکنان خود است.

سجادی، 
ارغان، کرکه 

  آبادی
۱۳۹۶  

۶  

 های بازسازیوتحلیل اسرتاتژیتجزیه
زا بافت تاریخی با رویکرد توسعه درون

 ۳و  ۲،۱(مطالعه موردی: منطقه 
  زاهدان)

ها وتحلیل دادهبه تجزیه VIKOR با استفاده از مدل
شهری  ۳در منطقه  VIKORاند و بر مبنای نتایج مدل پرداخته

هایی رتبه قرار در باالترین اسرتاتژی ۴۳۶/۰زاهدان، با نتیجه 
  د.هایی بر طبق نتایج پیشنهاد دادنگرفتند در پایان اسرتاتژی

راضیه اسالمی 
  راد

۱۳۹۶  

۷  
های توسعه هوشمند تحلیل ظرفیت

کارگیری اصل توسعه اغه با بهشهر مر 
  میان افزا

شهر مراغه دارای پتانسیل زیادی در امر توسعه میان افزا ست 
که این ظرفیت بالقوه با استفاده از اصول رشد هوشمند شهری 

تواند در توسعه پایدار شهر خصوص توسعه میان افزا میو به
  مؤثر باشد

آهاری و 
  همکاران

۱۳۹۶  

۸  
های ناکارآمد بافتتوسعه مجدد 

شهری محله انبار نفت واقع در منطقه 
  تهران ۱۱

های بندی کاربریشناسایی معیارهای ناکارآمد، اولویت
  خدماتی، اداری و تجاری

  ۱۳۹۶  بـرکپـور و بهرامی

۹  

ارزیابی پتانسیل توسعه میان افرای 
محالت بر اساس سطح توسعه کالبدی 

شده و سناریوهای افزایش بندیطبقه
  پایداری

  ارتقاء سطح پـایـداری در شهر با استفاده از توسعه میان افزا
  ایجاد ساختار کالبدی مناسب

پورمحمدی و 
  همکاران

۱۳۹۴  

۱۰  
های استانداردها و راهنQی سیاست

  های پیش روی میان افزاتوسعه

  ارائـه مزایا و چالش ِ توسعه میان افزا و رشد هوشمند
هایی برای ان افزا و سیاستشناسایی معیارهای توسعه می

  شدهدستیابی به معیارهای بیان
Listokin  ۲۰۰۶  

۱۱  
توسعه میان افرای هوشمند، ایجاد 

  تر در منطقه خلیججوامع رسزنده

 های آن برای رفع مشکالتبررسی توسعه میان افزا و اسرتاتژی
های مختلف اجتQعی، اقتصادی و کالبدی، ارائه در زمینه

های دولتی و شهروندان در جهت بهبود برای بخشراهکارهایی 
  زاعملکرد توسعه درون

Wheeler  ۲۰۰۲  

  محدوده موردمطالعه
  بررسی وضعیت عمومی شهر رسخس

یکی از شهر رسخس از توابع استان خراسان رضوی و 
سال قبل از  ۵۰۰۰شهرهای کشور دارای سابقه  نیتریمیقد

م ابریشجاده کهن در مسیر  قرارگیریمیالد بوده و به علت 
در گوشه شQل رشقی رسخس  .همواره موردتوجه بوده است

هر ارتفاع ش .ترکمنستان قرار داردکشور ایران و در مجاورت مرز 
 ۳۳درجه و  ۳۶مرت و در عرض جغرافیایی  ۲۲۵از سطح دریا 

دقیقه رشقی  ۱۰درجه و  ۶۱یقه شQلی و طول جغرافیایی دق
 شدهمشهد واقع شهرکالنرشق کیلومرتی  ۱۸۵و در فاصله 

رسشQری عمومی نفوس  بر اساس ) و۱شکل شQره ( است
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 ۱۱۸۱۲ نفر و ۴۲۱۷۸بر بالغجمعیتی  ۱۳۹۵و مسکن سال 
  .استخانوار را دارا 

 بررسی وضعیت بافت فرسوده شهر رسخس

جغرافیایی  در مرکزی امنطقهبه لحاظ  موردمطالعهمحدوده 
 ازلحاظ که شهر متQیل به سمت رشق قرارگرفته است

 اظازلحو  قرار داردبهرتین نقاط شهر  فیدر ردملکی  تیموقع
 نیدر بهرتی و درمانی از خدمات محیطی نظیر تجاری مندبهره

هر رسخس قرار دارد. این محدوده منطقه موجود در ش
از  که شودیمشهر را شامل  ۳و  ۱یی از منطقه هابخش
ی به امکانات و خدمات شهری و دسرتسمطلوب  تیموقع

قطعات  موردنظر در محدوده .است برخوردارمناسبی 
باال  بعد خانوارو  وجود داردمسکونی با مساحت پایین 

 ع)(قرارگیری محدوده از شQل به خیابان امام رضا مرز .است
غرب به  و ازشهریور و فلسطین  ۱۷جنوب به خیابان  و از

و رشق به خیابان بعثت محدودمی شود  و ازخیابان معلم 
و خیابان طالقانی که از دل محدوده  ره)(امام خمینی خیابان
 دهندیمی اصلی شهر را تشکیل هاانیرش کنندیمعبور 

). بر اساس رسشQری نفوس و مسکن سال ۲شQره  شکل(
نفر جمعیت  ۱۳۲۴۱محدوده موردمطالعه دارای  ۱۳۹۵
نفر زن هستند  ۶۴۱۰و نفر مرد  ۶۸۳۱تعداد که از این  است

 ۴۱/۴۸و  را مردانجمعیت  نیا از درصد ۵۸/۵۱درواقع که 
طور میانگین و به دهندیمخود اختصاص  را زنان به درصد آن
در  بعد خانوار نیهمچن جمعیت دارد. نفر ۳۰/۴ هر خانوار

در  بعد خانوار نیبنابرا بوده است. ۳٫۹۸رسخس  شهر
.استباال بوده و در وضعیت نامطلوبی  محدوده

  

  : نقشه جغرافیایی شهر رسخس۱شکل 
  . تهیه و تنظیم: نگارندگان)۱۳۹۵ی، ز یربرنامهسازمان مدیریت و (
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(مأخذ: نگارندگان) : موقعیت بافت فرسوده شهر رسخس۲شکل 

 موردی توسعه میان افزا در محدوده هاشاخصهبررسی 
  مطالعه

ی توسعه میان افزا شامل هاشاخصهدر این قسمت برخی از 
، هاکاربری، هیابن قدمتی قطعات، بنددانه، هیابن تیفیک

، التیبه خدمات و تسه یدسرتس، بافت نفوذپذیری
 و مشارکت تعامالتی، ونقل عمومبه معابر و حمل یدسرتس
ی در بافت فرسوده رسخس را اجتQع تیامنی و اجتQع

 شدهارهاشکه نتایج آن در زیر  میقراردادموردبررسی  لیتفصبه
  است.

 ۲۷حدود  موردمطالعهمحدوده در : هاساختQنکیفیت 
از کل قطعات  درصد ۲۳ ،هستندمتی مر  هادرصد ساختQن

تخریبی هستند که  هم بناها درصد ۷ و باشندیم نوساز زین
) ۳( است و در شکل شQره شدهارائه) ۶شQره ( در جدول

 است هشددادهنقشه کیفیت ابنیه بافت فرسوده نیز نشان 
درصد  ٨٢دهنده وجود بیش از ها نشانکه نتایج بررسی

بوده و  بندیمرمتی و غیرقابل طبقه ای بوده که مخروبه،ابنیه
بندی کیفیت ساختQن، ظرفیت اجرای کاربری به لحاظ رده

مسکونی با الگوی توسعه میان افزا را دارا هستند.

  (مأخذ: نگارندگان) محدوده مورد مطالعه در هاساختQن: کیفیت ۶جدول 

  درصد از مساحت  جمع مساحت  درصد از تعداد  تعداد کیفیت بنا

  ۷٫۰۳  ۳۰۰۹۸٫۲  ۷٫۰۹  ۴۱۵  مخروبه

  ۱۷٫۶۷  ۱۰۵۶۲۸٫۸  ۲۳٫۲۹  ۱۳۶۳  نوساز

  ۲۳٫۷۸  ۱۲۴۱۹۸٫۱  ۲۷٫۳۶  ۱۶۰۱  مرمتی

  ۵٫۱۲۶  ۳۲۳۴۰۸٫۲  ۴۲٫۲۳  ۲۴۷۱  دیبنغیرقابل طبقه

  ۱۰۰  ۵۹۷۵۰۷٫۷  ۱۰۰  ۵۸۵۰  جمع
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(مأخذ: نگارندگان) ابنیه بافت فرسوده : کیفیت٣ شکل

ی قطعات بافت فرسوده رسخس بنددانهی قطعات: بنددانه
است و در شکل شQره  شدهارائه) ۷( نیز در جدول شQره

ی قطعات بافت فرسوده بر روی نقشه بنددانه) نیز همین ۴(
ها حکایت از درصد باالی . بررسیاست شدهدادهtایش 

مرتمربع را داشته که با توجه به قیمت  ٢٥٠قطعات منظم زیر 

امالک، رشایط ساخت خانه ویالیی تک طبقه وفق الگوی 
توسعه میان افزا و پذیرش ساکنین برای ساخت و احیاء 

بندی ن tود که رشایط دانهتوان اذعامجدد بافت، می
قطعات بافت فرسوده شهر رسخس ظرفیت خوبی برای اجرا 

باشد.سازی الگوی مذکور را دارا میو پیاده

  (مأخذ: نگارندگان) ی قطعات بافت فرسوده رسخسبنددانه :۷جدول 

  درصد از مساحت  مجموع مساحت  درصد از تعداد  تعداد بندیدانه

  ۷۰٫۱۸  ۴۱۹۴۲۸٫۹۳  ۹۵٫۵۵  ۵۶۱۸  مرتمربع ۲۵۰کمرت از 

  ۲۲٫۵۹  ۱۳۴۹۰۵٫۵۸  ۴٫۳۷  ۲۲۸  مرتمربع ۵۰۰تا  ۲۵۰

  ۱٫۰۷  ۶۳۹۶٫۰۷  ۰٫۰۳  ۱  مرتمربع ۸۰۰تا  ۵۰۰

  ۶٫۱۶  ۳۶۷۷۷٫۱۴  ۰٫۰۵  ۳  مرتمربع ۸۰۰بیشرت از 

  ١٠٠  ۵۹۷۵۰۷٫۷۲  ١٠٠  ٥٨٥٠  جمع
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  (مأخذ: نگارندگان)  فرسودهی قطعات بافت بنددانه: نقشه ۴شکل 

 هکتار ۹۶/۷۴محدوده موردمطالعه کاربری اراضی: 
از مساحت  %۵۷مساحت دارد، کاربری مسکونی بیش از 

 اهیکاربر کل محدوده را به خود اختصاص داده است و سایر 
است. تیپ  شدهداده) نشان ۸( نیز به رشح جدول شQره

غالب کاربری به سمت کاربری مسکونی نیز هویدای رشایط 

خوبی برای اجرای این طرح در بافت فرسوده رسخس بوده و 
های موردنیاز، سطح بسیار کم عمالً وجود سایر کاربری

های آالینده و وجود سطح باالی اراضی بایر و قبالً کاربری
هینه این الگو در بافت را بسیار ب یافته، رشایط پذیرشتوسعه

tاید.و مطلوب می

  (مأخذ: نگارندگان) کاربری اراضی در محدوده موردمطالعه :٨ جدول
  درصد از تعداد  تعداد  کاربری

  ۵۷٫۴  ۴۳۰۳۴۳٫۳۹  مسکونی
  ۰٫۴۹  ۳۷۰۵٫۹۱  تجاری

  ۰٫۱  ۸۱۷٫۰۴  آموزش عالی

  ۳٫۹۳  ۲۹۴۶۵٫۰۳  آموزشی

  ۳٫۹۵  ۲۹۴۶۹٫۰۹  درمانی-بهداشتی

  ۰٫۵۵  ۴۱۳۴٫۴۵  مذهبی

  ۰٫۰۹۲  ۶۹۶۷٫۳۴  اداری

  ۰٫۰۴  ۳۳۱٫۱۱  تأسیسات

  ۰٫۴۵  ۳۴۲۴٫۷۷  انتظامی -اداری
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  درصد از تعداد  تعداد  کاربری

  ۱٫۹۲  ۱۴۴۰۵٫۵  پارک و فضای سبز

  ۰٫۶۸  ۵۱۳۳٫۱۳۶  ونقل و انبارداریحمل

  ۰٫۱۴  ۱۰۷۶٫۴۱  صنایع سبک و کارگاهی

  ۰٫۱۶  ۱۲۲۵٫۵۶  فرهنگی

  ۰٫۱۲  ۹۲۸٫۴۲  جهانگردی-پذیرایی

  ۷٫۵۷  ۵۶۷۵۲٫۶۷  بندیطبقهغیرقابل 

  ۲۱٫۹۴  ۱۶۴۴۸۸٫۲۹  معرب

  ۱۰۰  ۷۴۹۶۶۵  جمع

) نیز قدمت ابنیه با بررسی ۹در جدول شQره (قدمت ابنیه: 
ها ی زمانی مختلف آورده شده است. بررسیهابازهدر 

کل بافت با قدمت  درصدی از ۵۵دهنده سطح باالی نشان
ی و های نوساز و بیشرت را داشته که بایستی از روش سال ۳۵

بازسازی تبعیت tوده که این امر زمینه برای احیاء بافت 
فرسوده رسخس با روش توسعه میان افزا را فراهم آورده و 

رشایط برای اجرای این الگو بسیار مساعد است.

  (مأخذ: نگارندگان) در محدوده موردمطالعه هاساختQن: قدمت ٩ جدول

  درصد از مساحت  مجموع مساحت  درصد از تعداد  تعداد قدمت ساختQن

۰-۵  ۱۳۶۳  ۲۳٫۲۹  ۱۰۹۹۲۸٫۸  ۱۵٫۰۴  

۱۵-۳۵  ۱۶۰۱  ۲۷٫۳۶  ۱۲۹۱۹۸٫۱  ۲۳  

۱۵-۳۵  ۴۱۵  ۷٫۰۹  ۳۰۷۹۸٫۰۲  ۷٫۰۳  

  ۵۵٫۰۰۶  ۳۲۹۴۰۸٫۲  ۴۲٫۲۶  ۲۴۷۱  سال به باال ۳۵

  ۱۰۰  ۵۹۹۵۰۷٫۷  ۱۰۰  ۵۸۵۰  جمع

هر ش فرسوده بافت ارتباطی شبکه فرمنظام دسرتسی: 
صورت به ولی یشطرنج فرم شبیه زیادی حد تا رسخس
 بدونغالباً  و ارگانیک ارتباطی مسیرهای دارای و نامنظم
 یریقرارگ به دلیل کهاست  روپیاده و سواره السهم حق تعیین

 در مهمی نقش دسرتسی یهاانیرش محوریت در بافت این
 »امی ینوعو به دارد شهری معابر سایر به سواره انتقال

 هک شودیم ختم شهر مرکزی راهچهار به بافت این مسیرهای
 ۴۰ از بیش بلکه ندارد یدهسیرسو نقش تنها تقاطع این

کل شهر  تجاری و اداری ی،اجتQع فرهنگی، تعامالت درصد
 عرض موجود فرسوده افتی. درردیگیمدر این تقاطع صورت 

 یهاکوچه عرض مرت و ۶ یال ۴ بین داخلی باز بن معابر
 طول موارد برخی در کهمرت است  ۴تا  ۱/۵ بینبست بن

. رسدیمرت هم م ۶۰ از بیش بهبست بن یهاکوچه مستقیم

 معابر محلی محدوده بافت بودن ارگانیک بهبا توجه 
 رارگرفتهق نامناسبی تیفیو باک وخمچیپرپ یهاصورت کوچهبه

 رعایتدر محدوده  دسرتسیمراتب سلسله یطورکلو به
  است. نشده

  ی پژوهشهاافتهی
ه ی پژوهش که توسط پرسشنامهاافتهیی توصیفی: هاافتهی

شده  لیوتحلهیتجز spss افزارتوسط نرم شدهیآور جمع
 نفر که ۱۲۴از میان  دهدمی نشان است که این تحلیل

و  اندبودهمرد  %۴۶و زن  %۵۳، اندداده را پاسخپرسشنامه 
و  قراردادندسال  ۳۰تا  ۲۰بازه سنی بین  بیشرت این افراد در

. همچنین فراوانی باشندیم متأهل هاآن %۵۴و مجرد  ۴۵%
ش از بقیه بی پلمیدفوقداده با تحصیالت دیپلم و  افراد پاسخ

سطح  نیدر باالترل سیک التیبا تحصافراد  بعدازآناست و 
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 هستند آزادافراد دارای شغل  %۴۲ حدودکه البته  قراردادند
سال سابقه سکونت  ۳۰تا  ۲۰ساکنین بین  از هم %۴۱ و

 ۳۰افراد ساکن قدیمی هستند که بیشرت از  %۲۵و دارند 
  .رادارند در محدودهسال سابقه سکونت 

در ش: ی پژوههاشاخصبه تفکیک  هاپاسخبررسی توصیفی 
این قسمت به بررسی معیارهای میزان مشارکت مردم در 

 ۴ز اکه این معیار خود  میپردازیم بافت فرسوده شهر رسخس
، به جامعهمعیار؛ میزان اعتQد نهادی، عالقه فراوان  ریز

است و هر  شدهلیتشکاعتQد اجتQعی، تعاون و همیاری 

ه ک دانشدهلیتشکیک از این زیر معیارها نیز از چند شاخص 
  .میپردازیمها در این موارد در این قسمت به توصیف یافته

این معیار از ترکیب چند شاخص ی: اعتQد اجتQع
از میزان پایبند بودن مردم به  اندعبارتاست که  شدهساخته

قول و قرارهایشان، میزان اعتQد به همسایگان، میزان اعتQد 
ملکردهای گروهی و اصناف و میزان اعتQد مردم به مردم به ع

) مشاهده ۱۰که در جدول شQره ( گونههQنیکدیگر که 
شود بیشرتین فراوانی مربوط به پاسخگویانی است که تا می

حد زیادی از اعتQد اجتQعی نسبت به همسایگان، 
عملکردهای گروهی و اصناف برخوردارند.

 (مأخذ: نگارندگان) در محدودی اجتQع اعتQد: بررسی میزان ١٠ جدول

  درصد  فراوانی  یاعتQد اجتQع
 ۰ ۰  خیلی کم

 ۱۱٫۱ ۱۰ کم

 ۳۸٫۹ ۳۵ تا حدودی

 ۴۰ ۳۶ زیاد

 ۱۰ ۹ خیلی زیاد

 ۱۰۰  ۹۰ جمع کل

و واریانس  ۵تا  ۱در بازه  ۳٫۴۸میانگین معیار اعتQد اجتQعی 
ت دهنده آن اسکه بزرگی تقریبی واریانس نشان است. ۶۸آن 

 باً یتقرکه نظرات افراد درباره میزان اعتQد اجتQعی تا حد 
 نظر زیاد مابینزیادی با یکدیگر فاصله دارد. این اختالف

دهندگان، ارائه یک تحلیل قطعی نسبت به این پاسخ
tاید اما مجموعاً عمده پاسخگویان از شاخص را دشوار می

ب مطلوب اعتQد اجتQعی برخوردارند که این ویژگی رضی
تواند نقش بسزایی در اجرایی tودن الگوی توسعه مثبت می

  میان افزا در بافت فرسوده شهر رسخس داشته باشد.

ی متعددی هاشاخصهاین معیار از : به جامعهعالقه 
س رضایت از زندگی از احسا اندعبارتاست که  شدهلیتشک

در محله، اعتقاد به ارزشمند بودن برای جامعه، احساس 
امنیت از زندگی در محله، عالقه به همکاری در مشکالت 

فرد برای جامعه،  شدنواقعجامعه و محله، احساس مفید 
اعتقاد و باور فرد به تأثیرگذار بودن بر حل مشکالت جامعه و 

 بر اساسکه  در محلهرضایت از مبلQن و تجهیزات مناسب 
حد  تا %۵۳) اکÝیت پاسخگویان یعنی ۱۱جدول شQره (

عالقه دارند. به جامعهزیاد 

  (مأخذ: نگارندگان) : بررسی میزان عالقه به جامعه١١جدول 

  درصد  فراوانی  به جامعهعالقه 

 ۰ ۰  خیلی کم

 ۶٫۷ ۶ کم

 ۵۲٫۲ ۲۹ تا حدودی

 ۳۸٫۹ ۵۳ زیاد

 ۲٫۲ ۲ خیلی زیاد

 ۱۰۰  ۹۰ جمع کل
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حد که از  ۵تا  ۱در بازه  ۳٫۸۷ به جامعهمیانگین معیار عالقه 
دهد که نشان می است ۴به  کیو نزد باالتر است متوسط

که  است. ۴۱دارند و واریانس آن  به جامعهافراد عالقه زیادی 
دهنده آن است که کوچک بودن تقریبی واریانس نشان

تا حد زیادی نزدیک  به جامعهنظرات افراد درباره میزان عالقه 
 باالتر رفته که نشان از حد متوسطاز  نیانگیو م به هم است

جامعه است. این شاخصۀ تأثیرگذار نقش عالقه زیاد افراد به 
افت میان افزای ب شایانی در بسرتسازی اجرای فرآیند توسعه

باشد و رشایط مطلوبی برای فرسوده رسخس را دارا می
  سازد.عملیاتی tودن الگوی مذکور فراهم می

این معیار از سه شاخص گوش دادن به درد ی: ار یهم وتعاون 
ها و مشکالت دیگران، احساس مسئولیت فرد برای و دل

ی از پول و وقت خود پوشچشمت به و رضای به جامعهکمک 

از افراد  %۳۲٫۲است که  شدهلیتشکبهبود وضع محله  برای

پاسخگو روحیه تعاون و همیاری را داشته و اکÝیت افراد با 
 اند و با توجه جدولاین گزینه زیاد و بسیار زیاد موافق بوده

توان گفت اکÝیت پاسخگویان از همکاری و یم ۱۲شQره 
کنند. میانگین معیار تعاون و همیاری قبال میهمیاری است

که باوجود بزرگی  است ۱٫۱۷و واریانس آن  ۵تا  ۱در بازه  ۳٫۶۴
توان گفت نظرات افراد در این زمینه شبیه به هم واریانس می

نیست و پراکندگی زیادی دارد. باوجود اختالف مابین نظران 
ود که توان با رضیب باالیی اظهار tدهندگان، میپاسخ

های همیاری ساکنین بافت رشایط روحی مبتنی بر شاخص
 سازی الگویفرسوده رسخس، مطلوبیت خوبی برای پیاده

باشد.توسعه میان افزا را دارا می

  (مأخذ: نگارندگان) در محدود: بررسی میزان تعاون و همیاری ١٢ جدول

  درصد  فراوانی  تعاون همیاری

 ۲٫۲ ۲  کمخیلی

 ۱۴٫۴ ۱۳ کم

 ۲۵٫۶ ۲۳ حدودیتا 

 ۳۲٫۲ ۲۹ زیاد

 ۲۵٫۶ ۲۳ زیادخیلی

 ۱۰۰  ۹۰ جمع کل

  
 آمدهدستبهها این معیار از این شاخصی: اعتQد نهاد

است: میزان اعتQد به نهادهای متصدی بافت فرسوده، 
بافت فرسوده، میزان آگاهی از  هایطرحمیزان اعتQد به 

به  هبا توجکه  تسهیالت اعطایی جهت احیای بافت فرسوده؛

اکÝیت افراد تا حدودی به نهادهای  )۱۳نتایج جدول شQره (
و  اندها اعتQد داشتهمتصدی بافت فرسوده و به این طرح

ها نیز نسبی بوده است.میزان آگاهی آن

  (مأخذ: نگارندگان) در محدودادی : بررسی میزان اعتQد نه١٣جدول 

  درصد  فراوانی  یاعتQد نهاد

 ۱٫۱ ۱  خیلی کم

 ۲۱٫۱ ۱۹ کم

 ۵۶٫۷ ۵۱ تا حدودی

 ۱۶٫۷ ۱۵ زیاد

 ۴٫۴ ۴ خیلی زیاد

 ۱۰۰  ۹۰ جمع کل
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و واریانس  ۵تا  ۱در بازه  ۳٫۰۲میانگین معیار اعتQد نهادی 
ه دهندکه کوچک بودن تقریبی واریانس نشان است. ۶۰آن 

آن است که اعتQد نهادی افراد تا حدی نزدیک به هم است. 
است که در این شاخص باید  نتایج این بررسی حاکی از آن

های متولی انجام گردیده تا تری از سوی ارگاناقدامات جدی
رضیب اعتQد نهادی رشد داشته باشد که وضعیت کنونی 

های فرآیند توسعه میان افزای ی برخی از بخششاید اجرا
بافت فرسوده رسخس را به درازاکشاند و یا نزول رسعت 

  اجرایی tاید.

  یآمار استنباط
ازنظر  هاشاخصبرای بررسی : هاشاخصبررسی وضعیت 

 شدهاستفادهی اtونه تک t یپارامرت  آزمون دهندگانپاسخ
بهره  رتیکل نهیگز ۵ فیاز ط مورداستفادهاست و پرسشنامه 

شده اختصاص داده هاپاسخبه  ۵تا  ۱ی هارتبهگرفته و 
 سؤالکمرتین میزان ارزش از  دهندهنشان ۱ ازیامت است.

دهنده بیشرتین ارزش است. بدین نشان ۵مربوطه و امتیاز 
ه ک شده است؛انتخاب هاپاسخعنوان میانه نظری به ۳ترتیب 

  است. آمده) ۱۴( نتایج این آزمون در جدول شQره

  (مأخذ: نگارندگان) مربوط به زیرمعیارها t-testنتایج آزمون  :١٤جدول 

 t آماره میانگین  شاخص
درجه 
 آزادی

 یمعنادار سطح 
)sig( 

 ۰۴۵/۰ ۸۹ ۱۰۴/۱ ۵۲۷۵/۲ میزان اعتQد به نهادهای متصدی بافت فرسوده

 ۰۰۰/۰ ۸۹ ۸۶۴/۵ ۴۷۲/۳ برای جامعهاعتQد به ارزشمند بودن 

 میزان اعتQد ساکنان به یکدیگر
۲۳۳۲۵/

۲ 
۲۴۵/۲ ۸۹ ۰۲۳/۰ 

 ۷۴۳/۰ ۸۹ -۷۲۴/۰ ۴۱۱/۲ میزان اعتQد به عملکردهای گروهی و اصناف

 ۵۷۰۳/۳ تصور فرد نسبت به کارگروهی
۸۳۴/۱
۴ 

۸۹ ۰۰۰/۰ 

 ۴۵۶/۰ ۸۹ -۳۸۴/۲ ۹۷۸/۲ در محدودهی زندگز ااحساس رضایت 

 ۳۶۱/۰ ۸۹ -۷۸۴/۲ ۹۷۸/۱ در محدودهمناسب  زاتیو تجهوجود مبلQن 

 ۴۹۵/۰ ۸۹ -۶۸۸/۰ ۳۰۳/۲ و روز در محدوده در شبوجود امنیت 

 ۰۳۵/۰ ۸۹ ۱۰۴/۳ ۰۱۱۱/۳ توجه به ابعاد انسانی و مداخله مردم در نظام مدیریت و احیای بافت فرسوده

 ۵۶۱/۳ مشکالت محدوده در حلعالقه به همکاری 
۳۴۵/۱
۰ 

۸۹ ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۴/۰ ۸۹ ۳۲۱/۴ ۴۳۹/۳ محدوده و مشکالتبه تأثیرگذار بودن برحل مسائل  و باوراعتقاد 

 ۰۰۳/۰ ۸۹ ۱۵۶/۳ ۱۱۶۵/۳ به جامعه فرد نسبتمیزان احساس مسئولیت 

 ۰۰۱/۰ ۸۹ ۱۰۳/۴ ۳۵/۳ محدوده بهبود وضعبرای  و پولی از وقت پوشچشمرضایت به 

 ۴۳۸/۰ ۸۹ -۷۲۴/۰ ۹۲۲/۲ اعطایی جهت احیای بافت فرسوده التیاز تسهمیزان آگاهی 

در در جدول آمده است،  که t-testبر اساس آزمون 
 زانیو مبرای جامعه  ارزشمند بودن اعتقاد بهی هاشاخص

 به یکدیگر و تصور فرد نسبت به کارگروهی، اعتQد ساکنان
ی و مداخله در نظام مدیریت احیای ابعاد انسانبه  توجه

 ر حلدبه همکاری  و عالقهبافت فرسوده با توسعه میان افزا 
مشکالت محدوده و اعتQد به نهادهای متصدی بافت 

و  کمرتاست ۰٫۰۵داری از فرسوده مقدار سطح معنی

 ۹۵با اطمینان  نیبنابرا ؛استهمچنین آماره آزمون نیز مثبت 
گفت میزان مطلوبیت و موافقت  توانیمدرصد 

ت اس حد متوسط از شرتیب هاشاخصدهندگان با این پاسخ
تصور فرد نسبت به کارگروهی در  یعنی وضعیت شاخص

ی با مابقوضعیت مطلوبی قرار دارد و همچنین رابطه 
موفقت  زانیم ،ذکر شد نیزااشیپیی که هاشاخص

ها ازنظر است ولی دیگر شاخص شاخصدهندگان پاسخ
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که ندارند دهندگان در محدوده، وضعیت مطلوبی پاسخ
دهندگان پاسخ دیاز دی پژوهش هاشاخصهبندی رتبه جهت

ر داین آزمون نیز  جینتا است. شدهاستفادهفریدمن  از آزمون
است. آمده )۱۵( جدول شQره

 (مأخذ: نگارندگان) پژوهشی هاشاخصی بندتیاولو :١٥جدول 

 هرتب ای)میانگین (رتبه  شاخص
 ۱۲ ۷۳۵/۱۳ میزان اعتQد به نهادهای متصدی بافت فرسوده

 ۳ ۶۷/۲۱ اعتQد به ارزشمند بودن برای جامعه
 ۶ ۷۹۵/۱۹ میزان اعتQد ساکنان به یکدیگر

 ۱۳ ۸۸/۱۲ میزان اعتQد به عملکردهای گروهی و اصناف

 ۱ ۸۱/۲۲ تصور فرد نسبت به کارگروهی
 ۹ ۵۲/۱۷ احساس رضایت ارزندگی در محدوده

 ۱۴ ۰۸/۱۰ وجود مبلQن و تجهیزات مناسب در محدوده
 ۱۱ ۰۳/۱۵ وجود امنیت در شب و روز در محدوده

 ۸ ۰۵/۱۸  ای بافت فرسودهتوجه به ابعاد انسانی و مداخله مردم در نظام مدیریت واهی

 ۲ ۳۲/۲۲ عالقه به همکاری در حل مشکالت محدوده
 ۴ ۳۹/۲۱ اعتقاد و باور به تأثیرگذار بودن بر حل مسائل و مشکالت محدوده

 ۷ ۷۸/۱۸ میزان احساس مسئولیت فرد نسبت به جامعه
 ۵ ۵۴/۲۰ پوشی از وقت و پول برای بهبود وضع محدودهرضایت به چشم

 ۱۰ ۶۲/۱۶ احیای بافت فرسوده میزان آگاهی از تسهیالت اعطایی جهت

  
در این قسمت به بررسی بررسی وضعیت زیرمعیارها: 

زیرمعیارها پرداخته شده است که بر اساس آن از  وضعیت
ر د آزمون و نتایج شدهی استفادهاtونهتک  tآزمون پارامرتی 
  است. شدهارائه) ۱۶جدول شQره (

  (مأخذ: نگارندگان) ارهایرمعیزبه  مربوط t-testنتایج آزمون  :١٦جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  میانگین  زیرمعیارها
 ۲۳۵/۰ ۹۰ ۲۸۱/۱ ۴۸/۳ اعتQد اجتQعی

 ۰۰۰/۰ ۹۰ ۷۳۲/۸ ۸۷/۳ عالقه به جامعه

 ۱۶۶/۰ ۹۰ -۴۲۵/۲ ۶۴/۳ تعاون و همیاری
 ۰۴۹/۰ ۹۰ ۵/۳ ۰۲/۳ اعتQد نهادی

 آمده) ۱۶در جدول شQره ( که t-testبر اساس نتایج آزمون 
نهادی دارای  و اعتQداست در زیر معیارهای عالقه به جامعه 

است و همچنین آماره آزمون نیز  ۰٫۰۵سطح معنادار کمرت از 
توان گفت درصد می ۹۵با اطمینان  نیبنابرا .استمثبت 

 از شرتیبدهندگان پاسخ ازنظروضعیت مطلوب این معیارها 
در زیر معیار اعتQد اجتQعی سطح  اما .استحد متوسط 

 دهندگانازنظر پاسخ. بنابراین است ۰٫۰۵معناداری بیشرت از 

 و استحد متوسط  وضعیت مطلوبیت این زیر معیارها در
تعاون و همیاری کمرت از حد  اریمع ریزهمچنین مطلوبیت 

 جهت و در محله وضعیت مطلوبی ندارد. استمتوسط 
 دهندگان از آزمونبندی زیرمعیارهای پژوهش از دید پاسخرتبه
 زمون نیز در جدولاین آ  جینتا است که شدهاستفاده دونیفر

است. آمده) ۱۷شQره (
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  (مأخذ: نگارندگان) پژوهشی هاشاخصهبندی : اولویت١٧جدول 

 رتبه یامیانگین رتبه زیرمعیارها

 ۳ ۰۷/۳ اعتQد اجتQعی

 ۱ ۶۴/۳ عالقه به جامعه

 ۴ ۱۱/۲ تعاون همیاری

 ۲ ۳۷/۳ یاعتQد نهاد

  یر یگجهینت
 ی مشارکتهاشاخصاز بررسی  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

بر احیای بافت فرسوده رسخس از طریق  مؤثراجتQعی 
افزا در محدوده موردمطالعه، تصور فرد نسبت توسعه میان

بودن بر حل مسائل و  تأثیرگذاربه کار گروهی، اعتقاد به 
مشکالت محدوده، میزان احساس مسئولیت فرد نسبت به 

 ودِ بهبرسمایه برای و ی از وقت پوشچشمه و رضایت به جامع
 ۰٫۰۵از  هاشاخصی این دار یمعنمحل زندگی، مقدار سطح 

ا بآماره آزمون نیز مثبت است. بنابراین،  نیو همچنکمرت 
بیان داشت که وضعیت این  توانیمدرصد  ۹۵ نانیاطم

با  در رابطهدر وضع مطلوبی قرار دارد.  در محله هاشاخص
بررسی زیر معیارهای عالقه به جامعه و اعتQد نهادی، مقدار 

آماره آزمون نیز  نیو همچنکمرت  ۰۵/۰سطح معناداری از 
بیان  توانیمدرصد  ۹۵ نانیبا اطم. بنابراین، استمثبت 

 ازنظرداشت که وضعیت مطلوب این زیر معیارها 
ی معیارها ریاما ز، است حد متوسطبیشرت از  دهندگانپاسخ

 ازنظراست. بنابراین،  ۰۵/۰اعتQد اجتQعی بیشرت از 
حد وضعیت مطلوبیت این زیر معیارها در  دهندگانپاسخ

 و همیاری کمرت تعاون اریمعمطلوبیت زیر  نیو همچن متوسط
به قرارگیری محدوده  با توجه. درواقع استاز حد متوسط 

 هشهر کاولیه  در هسته(بافت فرسوده رسخس)  موردمطالعه
بهرتین منطقه موجود در شهر رسخس  فیدر رداین محدوده 

محیطی  از خدماتی مندبهرهازلحاظ  نیو همچنباشد می
 قرارمنطقه موجود در شهر  نیدر بهرتنظیر تجاری و درمانی 

اصیل هستند و در همین  عموماً ، ساکنان این بافت دارد
 یبه همکار  و عالقهو »ایل زیادی به کارگروهی  متولدمحله 

مشکالت محدوده و اعتقاد به تأثیرگذار بودن بر حل  در حل
 برای حارض هستندمشکالت محدوده دارند و حتی  مسائل و

بهبود وضعیت محل زندگی خود از رسمایه و وقت خود 

احساس مسئولیت افراد نیز نسبت  زانیو مکنند  نظررصف
بیان داشت که  توانیمباشد که به محدوده خود زیاد می

 وتصور مثبت ساکنان محدوده نسبت به کارهای گروهی 
و  و زمانپوشی از وقت چشم مشکالت و در حلی همکار 
 ی مثبتهالیپتانسی مردم باعث ایجاد ر یپذتیمسئول

ه طریق الگوی توسع بافت فرسوده از یایاحبیشرتی برای 
ه گردد که در این راستا پیشنهادت زیر ارائافزا میمیان
. افزایش زمینه مشارکت هدفمند مردم این بافت ۱گردد: می
تشویقی و استفاده از فضاهای عمومی موجود.  هایطرحبا 
ی دولتی در حوزه احیاء هادستگاهtایی مداخالت . بزرگ۲

بافت فرسوده شهر رسخس برای تشویق و ترغیب مردم در 
محیطی و  غاتیتبلی در فضای مجازی، رساناطالعقالب 

 یهاتشکل از . حQیت۳ی محلی موجود. هارسانهرفیت ظ
سازمانی در میان  صورتبهمردمی موجود و ساماندهی آن 

افزا در میانتوسعه الگوی توجه و تأکید بر . ۴بافت. 
ی طرح جامع شهری که توسط مشاور در روزرسانبهمطالعات 

و ناسازگار به  های مزاحمانتقال کاربری. ۵حال تهیه است. 
جهت استقرار  در طرح تفصیلی شهر شدهتعریف یاهافض

های ها با کاربریکاربری نیو جایگزین کردن ا هاکاربری نیا
. ۶ساکنین.  ازیموردنی های عمومکاربری ریو سا یمسکون

 شیجهت افزا یگردشگر -یخیهای تارسازی جاذبهفعال
ی ساز نهیزم. ۷. ساکنان ییهای اشتغال و درآمدزافرصت

ساکن در بافت و  شهروندان ،یبخش خصوصمشارکت 
های شورای اسالمی سازیدر تصمیمنهاد های مردمسازمان

های مناسب سیاست بیتصو. ۸هدفمند.  صورتبهشهر 
 اجرایی tودن لیدر جهت تسهی قیو مقررات تشو یشهرساز 
ی ساز نهیزم. ۹. فرسوده توسعه میان افزا در بافتفرآیند 

برخوردار ساکن در بافت، ار کماعطای تسهیالت به اقش
. طراحی و جاtایی پارِک محله جهت ۱۰جهت نوسازی. 
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افزایش رسانه فضای سبز و تقویت روحیه نشاط و شادابی 
وده فرس در بافِت ی محل یهایار یشورا جادیاساکنین بافت. 

یان رابط مرا داشته و  بافت که توان و تخصص حل مشکالت
استفاده از . ۱۱باشند. مدیران شهری و ساکنین بافت 

-اقشاِر کم منظور تأمین مسکنمخروبه و رهاشده به یفضاها

 شیافزا. ۱۲ی. های عمومکاربری یو کرس برخوردار 
 ،یفرهنگ ،یبهداشت ،یآموزش لیاز قب یهای عمومکاربری
بتوان  قیطر نیتا از ا غیرهگذران اوقات فراغت و  یفضاها

. ۱۳افزا فراهم گردد. میانزمینه عملیاتی tودن نظریه توسعه 
 یر شه یو طراح یز یرفرسوده با برنامه بافِت  ِت یارتقاء امن
 یهاکنج گوناگون ازجمله؛ حذف هایبه روشمناسب 

 ی ومو ک یفیاز بعد کبافت  ینورپرداز  زانیم شیخلوت، افزا
ونقل همگانی و وجه به حمل. ت۱۴ی. عموم یفضاها شیافزا

مسکونی یکپارچه و  ایجاد بافِت . ۱۵ی. رو ادهیتشویق به پ
. مزاحم و ناسازگار با محیط مسکونی یهاتیاز فعال یعار 
جلب مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه، . ۱۶

ل و رشایط قب پیشبینیمقاصد و اهداف پروژه،  یساز شفاف
و  یساکنان، مدیران شهر  یبعد از پروژه، جلب همکار 

 افزامیانمحلی در جهت پیشربد اهداف توسعه  هایسازمان
 .باشدمی یرضور 
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