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چکیذه
اَالق فطؾٛزٌی ث ٝیه ثبفت ،ثٙٗٔ ٝی تأییس ؾٛء وبضوطزٞبی ارتٕبٖی ،التهبزی ،وبِجسی  ... ٚآٖ ثبفت زض ٘ٓبْ
قٟطی اؾت ؤ ٝبٕ٘ ثبظتِٛیس ٔكرهبت ٔحّ ٝزض زضاظٔست ٔیقٛز .ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثٖٛٙ ٝاٖ فطنتی ثطای ٔساذّٝی
ٔٛحط ثطای ثٟجٛز ظیؿت قٟطی ٕٛٞاضٛٔ ٜضز تٛرٔ ٝسیطیت قٟطی ثٛز ٚ ٜزض ایٗ ضاؾتب َی زٞٝٞبی ٌصقت ٝالسأبت
ظیبزی ٖٕستبً ٔجتٙی ثط ٔكرهبت وبِجسی ایٗ ثبفتٞب زض زؾتٛض وبض ٟ٘بزٞبی ٔؿئ َٛلطاض ٌطفت ٝاؾت .ثٛٔ ٝاظات آقىبض
قسٖ تجٗبت ٘بُّٔٛة ٔساذالت نٛضت ٌطفت ٝزض ثبفت ٞبی فطؾٛز ،ٜضٚیىطز ٘ٛؾبظی وبِجسی ربی ذٛز ضا ث ٝضٚیىطز
ٔكبضوتی ٔ ٚحّٔٝحٛض ٔ ٚتٕطوع ثط اٍِٛی حفّ  ٚانالح ثبفت ارتٕبٖی ؾپطز ٜاؾت ٛ٘ ٚؾبظی زض ٔحّٝی اتبثه ٚالٕ
زض ُٔٙم 15 ٝقٟطزاضی تٟطاٖ اظ رّٕ٘ ٝرؿتیٗ السأبت ٔتىی ثط ضٚیىطز اذیط زض ٔسیطیت ثبفتٞبی فطؾٛزٔ ٜحؿٛة
ٔیقٛز .ثطضؾی حبيط ثب ضٚـ اضظیبثی تأحیط ارتٕبٖی وٛقیس ٜاؾت تب آحبض  ٚتجٗبت ارتٕبٖی ٘بقی اظ ارطای ایٗ اٍِٛی
٘ٛؾبظی ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس٘ .تبیذ ُٔبِٗ ٝحبوی اظ آٖ اؾت و ٝزض وٙبض ثطذی تأحیطات ٔخجت وبِجسی ،ایٗ َطح
تأحیطات ٔٙفی چ ٖٛتكسیس فطؾٛزٌی پالنٞبی ٘ٛؾبظی ٘كس ،ٜافعایف فًبٞبی ثیزفبٔ قٟطی  ٚتكسیس ٔكىُ
زؾتطؾیٞب ٗٔ ٚبثط ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت .اظ حیج التهبزی ،پیبٔسٞبی ٔخجتی چ ٖٛافعایف ثٟطٜی ٔبِىب٘ٝی ؾبوٙیٗ
قطوتوٙٙس ٜزض َطح  ٚایزبز اقتغبَ  ٚاضتمبی ٖساِت التهبزی  ٚزض ٖیٗ حبَ تأحیطات ٔٙفی چ ٖٛثسٞىبض قسٖ ٚ
وبٞف زضآٔس تٗسازی اظ ؾبوٙیٗ ٔكبضوتوٙٙس ٜزض َطح  ٚاظ ثیٗ ضفتٗ تٛا ظٖ ٖطي ٚ ٝتمبيبی ٔؿىٗ اؾتیزبضی
ثطربی ٌصاقت ٝاؾت .اظ حیج ارتٕبٖی تغییط تطویت ارتٕبٖی ٔحّ ،ٝوبٞف ا٘ؿزبْ ارتٕبٖی  ٚحٕبیت ارتٕبٖی ،اظ
ٌ ٓٞؿیرتٗ ٘ٓبْ ٕٞؿبیٍی پیكیٗ ،ثطٚظ اذتالفبت ثیٗ ؾبوٙیٗ ،تجسیُ ٕٞؿبیٍیٞبی افمی ثٕٖٛ ٝزی ،افعایف
آؾیتٞبی ارتٕبٖی  ٚاحؿبؼ ٘بأٙی  ٚثیاٖتٕبزی ٟ٘بزی ٟٔٓتطیٗ پیبٔسٞبی ارتٕبٖی ٘بُّٔٛة ایٗ َطح ٔحؿٛة
ٔیق٘ٛس.
کلیذ واشههاٛ٘ :ؾبظی قٟطی ،ثبفت فطؾٛز ،ٜتٟطأٖ ،حّٝی اتبثهَ ،طح ذٛةثرت
ٔمبِٝی حبيط ٔؿترطد اظ پػٞٚكی ثب ٕٞیٗ ٖٛٙاٖ اؾت و ٝثب حٕبیت ٔبِی ازاض ٜوُ ُٔبِٗبت فطٍٙٞی  ٚارتٕبٖی
قٟطزاضی تٟطاٖ زض ؾبَ  1390ا٘زبْ قس ٜاؾت.

 -1اؾتبزیبض ربٔٗٝقٙبؾی زا٘كٍب ٜثّٖٛی ؾیٙب (*٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
 -2وبضقٙبؾی اضقس ا٘ؿبٖقٙبؾی

Email: s_pakseresht@yahoo.com
Email: Rezaei.rayehe@yahoo.com
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مقذمه و طرح مسأله
قٟطٞبی أطٚظ ثٔ ٝخبثٓ٘ ٝبْٞبی ٔسضٖ ؾى٘ٛتٌبٞی ،زض َ َٛظٔبٖ قىُ ٌطفت ٚ ٝث ٝتٙبؾت
تحٛالت ٘یبظٞبی  ٚا٘تٓبضات ارتٕبٖبت ا٘ؿب٘یٔ ،كرهبت وبِجسی ،ثبفت  ٚوبضوطز آٖٞب
زؾترٛـ تغییط قس ٜاؾت .زض ٘تیزٔ ٝحیٍٞبی قٟطی زض اغّت ٔٛاضز ٔكتُٕ ثط ٔزٕٖٝٛای اظ
ثبفتٞب ،اٍِٞٛبی ؾى٘ٛتی  ٚقیٜٞٛبی ظ٘سٌی ٔتٌ ٚ ٔٛٙبٔ ٜتًبزی ٞؿتٙس و ٝزض َ َٛظٔبٖ
زٚاْ  ٚثمبی ذٛز ضا حفّ وطزٜا٘س .اٌط ایٗ ت ٔٛٙوبِجسی ّٕٖ ٚىطزی ضا ٔحهَ َٛجیٗی حیبت
قٟط تّمی وٙیٓٔ ،یتٛاٖ ا٘تٓبض زاقت وٕٝٞ ٝی ثبفتٞب  ٚاٍِٞٛبی ؾى٘ٛت قٟطی ث ٝیه
ٔیعاٖ ثب ٘یبظٞبی و٘ٛٙی  ٚآیٙس ٜؾبوٙبٖ آٖ اُ٘جبق ٘ساقت ٝثبقٙس .اظ ایٗضٔ ٚسیطیت ت ٔٛٙوبِجسی
ّٕٖ ٚىطزی قٟط زض رٟت تبٔیٗ ٘یبظٞبی ٘ؿُٞبی و٘ٛٙی  ٚآیٙسٜی ارتٕبٖبت ا٘ؿب٘ی ،ضفبٚ ٜ
ثٟجٛز ارتٕبٖی قٟط٘ٚساٖ ،اضتمبی ٖساِت ارتٕبٖی  ٚتؿٟیُ اضائٝی ؾطٚیؽٞبی قٟطی ثٝ
ٔٛي ٔٛوّیسی ثط٘بٔٝضیعی ٔسضٖ قٟطی تجسیُ قس ٜاؾتٛ٘ .ؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛز ٜاظ رّٕٝی
ٟٔٓتطیٗ ضٚـٞبیی اؾت و ٝزِٚتٞب ٓ٘ ٚبْٞبی ثط٘بٔٝضیعی ثطای ٔسیطیت ت ٔٛٙوبِجسی ٚ
ّٖٕىطزی قٟط آٖ ضا ث ٝوبض ٔیثٙس٘س .ثبفت فطؾٛز ٜث ٝآٖ ثبفت قٟطی اَالق ٔیقٛز و ٝثٝ
زالیّی لبزض ث ٝحفّ پٛیبیی ذٛز زض ضاؾتبی ایفبی وبضوطزٞبی وبِجسی ،فًبیی ،ارتٕبٖی ٚ
التهبزی ٘یؿت .ثٖٝجبضت زیٍط فطؾٛزٌی ثبفت قٟطی ثٙٗٔ ٝبی تٙعَ اضظـ  ٚوبضوطز وبِجسی،
ارتٕبٖی  ٚالتهبزی ثبفت اؾت.
َجك ٔٗیبض ٔهٛة قٛضای ٖبِی ٕٔٗبضی  ٚقٟطؾبظی ایطاٖ و ٝثیكتط ثط ٔالحٓبت وبِجسی
ثبفت ٔجتٙی اؾتٚ ،ؾٗت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜزض وكٛض ثیف اظ ٞ 40عاض ٞىتبض (ٖجبؾی  ٚضيٛی،
 ٚ )1385زض تٟطاٖ ٞ 3268ىتبض (ذب٘ی  ٚحبری ّٖیاوجطی )1388 ،اؾت .اظ ٔزٕ374 ٔٛ
ٔحّٝی قٟط تٟطأٖ 110 ،حّ ٝزض ٔحسٚز ٜثبفتٞبی فطؾٛز ٜلطاض زاض٘س ٛ٘ ٚؾبظی ٔ 56حّ ٝزض
اِٛٚیت  ٚيطٚضی اؾت .حزٓ ٚؾیٕ ثبفتٞبی فطؾٛز ٚ ٜضقس فعایٙسٜی ؾ ٟٓایٗ ثبفتٞب زض
قٟطٞبٔ ،ربَطات ٘بقی ٚل ٔٛؾٛا٘ح َجیٗی ٔب٘ٙس ظِعِ ٚ ٝزض ٟ٘بیت ٔٛا٘ٗی و ٝایٗ ثبفتٞب زض
اضتجبٌ ثب تزسیس حیبت قٟطی  ٚاؾتمطاض ٘ٓبْ ثٟیٝٙی ذسٔبت قٟطی  ٚأسازی ایزبز ٔیوٙٙس،
ٟٔٓتطیٗ اٍ٘یعٜٞبی ٘رؿتیٗ ٔساذالت زض ایٗ ثبفتٞب ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس  ٚزض ٘تیز ٝؾیبؾتٞب ٚ
السأبت َطاحیقس ٜزض ضاؾتبی ٘ٛؾبظی  ٚثٟؿبظی ایٗ ثبفتٞب ٖٕستبً ثب ٔحٛضیت اضتمبء اضظـ
وبِجسی ّٕٖ ٚىطز وبِجسی ایٗ ثبفتٞب ثٛز ٜاؾت .ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ  ٚثب آقىبض قسٖ تأحیطات
ارتٕبٖی ٘بُّٔٛة ٖسْ تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ارتٕبٖی ثبفتٞبی قٟطی  ٚثٓٞٝپیٛؾتٍی ٖٙبنط
ٔرتّف التهبزی ،فطٍٙٞی ،ارتٕبٖی  ٚوبِجسی ثبفت  ٚتٕطوع نطف ثط ٚر ٝوبِجسی ثبفتٞبی
فطؾٛزٌ ،ٜطایف ثط٘بٔٝضیعاٖ قٟطی ثٔ ٝساذالتی زض ثبفتٞبی فطؾٛز ٜو ٓٞ ٝزض تٗطیف
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فطؾٛزٌی  ٓٞ ٚضفٕ آٖ ٔٗیبضٞبی ارتٕبٖی ضا ٔس٘ٓط لطاض ٔیزٙٞسٌ ،ؿتطـ یبفت ٝاؾت .ایٗ
ٌطایفٞب و ٝثب ٖٙبٚیٙی چ ٖٛضٚیىطزٞبی ٔكبضوتیٔ ،حّٔٝحٛض ،پبیساضی ارتٕبٖی  ... ٚزض
ازثیبت ٘ٛؾبظی قٟطی ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٔیٌیط٘س ،ؾبثمٝی چٙسا٘ی زض وكٛض ٔب ٘ساض٘س َ ٚی
ؾبَٞبی اذیط زض زؾتٛض وبض ٟ٘بزٞب ی ٔتِٛی أط ٘ٛؾبظی  ٚثَٛ ٝض ذبل ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی قٟط
تٟطاٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت.
٘ٛؾبظی زض ٔحّٝی اتبثه ٚالٕ زض ُٔٙمٝی  15قٟطزاضی تٟطاٖ ،یىی اظ اِٚیٗ تزطثٞٝبی
٘ٛؾبظی ٔكبضوتی زض قٟط تٟطاٖ ث ٝقٕبض ٔیضٚزٛ٘ .ؾبظی ٔكبضوتی ٔ ٌٛٙث ٝاٖتٕبز وبُٔ
ؾبوٙبٖ ٓٞ ٚزِی ٛٔ ٚافمت آ٘بٖ ثب وُ پطٚغٛ٘ ٜؾبظی اؾت .زض ایٗ قی ٜٛافطاز ذٛز ٔتِٛی انّی
أٛض٘س زِٚت یب ٕ٘بیٙسٌبٖ آٖ زض ثرف ذهٛنیٔ ،ؿئِٛیت ترطیت  ٚؾبذت  ٚؾبظٞب ضا زض
زؾت ٔیٌیط٘س  ٚثطذالف ٘ٛؾبظی یه ثٙب و ٝتٟٙب ثب ٔٛافمت نبحت آٖ ثٙب آغبظ ٔیقٛز ث ٝرّت
ٔٛافمت وُ ٔبِىبٖ یه ثّٛن٘ ،یبظٔٙس ثٛز ٚ ٜایٗ وبضی ثؿیبض زقٛاض  ٚا٘طغیثط اؾت .زض ٘ٛؾبظی
ٔكبضوتی ذب٘ٞٝبی ضیعزا٘ ٚ ٝثب ٔتطاغ وٓ ثب یىسیٍط تزٕیٕ قس ٚ ٜاٞبِی ثب وٕه ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی
تب ٔستی ؤّ ٝه آٖٞب ترطیت  ٚثبظؾبظی ٔیقٛزٔ ،ؿتبرط ثٛز ٚ ٜؾپؽ ثٔ ٝحّٔ ٚ ٝىبٖ لجّی
ظ٘سٌی ذٛز ثبظ ٔیٌطز٘س .زض ٟ٘بیت اظ ٔزٕ ٔٛذب٘ٞٝبی ٔزبٚض  ،ٓٞچٙس ٔزتٕٕ آپبضتٕب٘ی
ؾبذت ٝقسٔ ٚ ٜبثمی فًب نطف تٗطیى ٔٗبثط  ٚؾبذت ثٙبٞبیی ٔخُ پبضن  ٚفطًٙٞؾطا ...ٚ
ٔیقٛز.
ٔحّٝی اتبثه یىی اظ ٔ 110حّٝی فطؾٛز ٜتٟطاٖ اؾت وَ ٝطح ٘ٛؾبظی آٖ تحت ٖٛٙاٖ
َطح قٟیس ذٛةثرت زض ؾبَ  1386ث ٝارطا زضآٔس ٜاؾتَ .جك اؾٙبز َطح ٘ٛؾبظیٔ ،ساذّ ٝزض
ایٗ ٔحّ ٝثب اٞساف ظیط نٛضت ٌطفت ٝاؾت:
 -1تحمك ٘ٛؾبظی تٛؾٍ ٔطزْ  ٚثب ٔكبضوت  ٚحًٛض ٔؿتمیٓ آٖٞب
 -2ایزبز یه تزطث ٝزض ضٚـ ٘ٛؾبظی ٔكبضوتی (ثب تٛر ٝث٘ ٝجٛز تزبضة ّٖٕی زض ایٗ
ظٔی)ٝٙ
 -3اٍِٛؾبظی اظ َطیك ارطای ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزی  ٚایزبز أىبٖ ٌؿتطـ اٍِ ٛزض ؾبیط ٔحسٚزٜ
ٞبی فطؾٛز ٜقٟط
 -4قٙبذت ٔٛإ٘ ارطایی ،ازاضی  ٚحمٛلی  ٚثط٘بٔٝضیعی رٟت افعایف احتٕبَ تحمكپصیطی
٘ٛؾبظی ٔكبضوتی
 -5آظٔ٘ ٖٛحٜٛی اؾتفبزٔ ٜتٕطوع اظ ْطفیتٞبی زض اذتیبض قٟطزاضی تٟطاٖ رٟت
پكتیجب٘یٞبی الظْ زض ارطای َطح.
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ثب تٛر ٝثٔ ٝكرهبتی و ٝایٗ َطح زض ٔطاحُ َطاحی  ٚارطا زاقت ٚ ٝپیٍیطی ایسٜی ٘ٛؾبظی
ٔكبضوتی زض آٖ ،ا٘تٓبض ٔیضٚز اظ حیج ٘تبیذ  ٚثطٚظ تأحیطات ٘بقی اظ ٔساذالت ٘ٛؾبظی ،تفبٚت
اؾبؾی ثب ؾبیط َطحٞبی ٘ٛؾبظی ارطا قس ٜزض قٟط تٟطاٖ زاقت ٝثبقس .ثطضؾی حبيط ٔیوٛقس تب
ثب تىی ٝثط انٔ ٚ َٛالحٓبت ضایذ زض ٌفتٕبٖ ٘ٛؾبظی ٔكبضوتی ثبفتٞبی فطؾٛز ،ٜث ٝایٗ ؾٛاَ
پبؾد زٞس ؤ ٝكبضوتی ثٛزٖ َطح ٘ٛؾبظی ث ٝالتًبی چٔ ٝكرهبتی زض َطاحی  ٚارطا ٔیتٛا٘س
یه ٔساذّٝی ٔٛفك لّٕساز قٛز؟ ثٖ ٝال ،ٜٚثب تٛر ٝث ٝایٙىٛ٘ ٝؾبظی ثبفت فطؾٛزٔ ٜحّٝی اتبثه
ثٖٛٙ ٝاٖ اٍِٛیی ثطای ارطای ٘ٛؾبظی ٔكبضوتی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت  ٚزؾتیبثی ث ٝاٍِٛی
ُّٔٛثی ثطای ٘ٛؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜثس ٖٚتٛر ٝثٛٔ ٝي ٔٛپیبٔسٞبی ارتٕبٖی السأبت ٘ٛؾبظی
لجُ ،حیٗ  ٚثٗس اظ ارطإٔ ،ىٗ ٘یؿت ،ثطضؾی حبيط زض پی آٖ اؾت تب ثب قٙبؾبیی ،تحّیُ،
تجییٗ  ٚقی ٜٛی ُّٔٛة ٔسیطیت ایٗ پیبٔسٞب ،ث ٝتحمك ثٟتط یىی اظ اٞساف ارطای ٘ٛؾبظی زض
ایٗ ثبفت یٗٙی َطاحی اٍِٛیی ثطای ٘ٛؾبظی ٔكبضوتی وٕه وٙس .ثسیٗتطتیت ٔؿأِٝی انّی
٘ٛقتبض حبيط ٖجبضتؿت اظ ایٙى ٝچٍٛ٘ ٝ٘ٛؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜو ٝزض ضاؾتبی ثٟجٛز ویفیت ٚ
اؾتب٘ساضزٞبی ٔحیُی ،ظ٘سٌی  ٚقٟطی نٛضت ٔیٌیطز زض نٛضت ٖسْتٛر ٝثٛٔ ٝئٛ
پیبٔسٞبی ارتٕبٖی ارطای َطح زض ٔمبَٕ ٔرتّفٔ ،یتٛا٘س آحبض ٘ ٚتبیذ ٘بُّٔٛة  ٚزض ٔٛاضزی
رجطاٖ٘بپصیط زض ظ٘سٌی ؾبوٙبٖ ٔحّ ٝث ٝز٘جبَ زاقت ٝثبقس.
طرح نوسازی در محلهی اتاتک
ٔحّ ٝاتبثه اظ ٘ٓط رغطافیبیی زض ٔزبٚضت َطح اتٛثبٖ أبْ ّٖی (ٔ)  ٚزض ُٔٙم 15 ٝقٟطزاضی
تٟطاٖ ٚالٕ قس ٜاؾتُٙٔ .م 15 ٝیىی اظ ٔٙبَك ثیؿت  ٚزٌ ٚب٘ ٝقٟطزاضی تٟطاٖ اؾت و ٝزض
رٛٙة قطلی قٟط ٚالٕ قس ٜاؾت .ایٗ ُٔٙم ٝاظ قٕبَ ثب ٔٙبَك  ،14 ٚ 12اظ غطة ثب ُٔٙم16 ٝ
 ٚاظ رٛٙة ثب ُٔٙم 20 ٝزاضای ٔطظ ٔكتطن ثٛز ٚ ٜحس قطلی آٖ ضا ٔطظ ٔحسٚز ٜلب٘٘ٛی  ٚحطیٓ
اؾتحفبْی قٟط تٟطاٖ تكىیُ ٔیزٞسٔ .ؿبحت ُٔٙم 15 ٝثبِغ ثط ٞ 3543/6ىتبض اؾت و5/5 ٝ
زضنس ٔؿبحت وُ ٔٙبَك قٟط تٟطاٖ ٔیثبقس .يٕٙبً ٔؿبحت حطیٓ اؾتحفبْی قٟط تٟطاٖ زض
حٛظ ٜقٟطزاضی ایٗ ُٔٙم ٝثبِغ ثط ٞ 16500ىتبض ٔیثبقس و 14/6 ٝزضنس ٔؿبحت وُ حطیٓ
اؾتحفبْی قٟط تٟطاٖ اؾت.
ٔحّ ٝاتبثه زض ٔحسٚزٜای ثیٗ ذیبثبٖٞبی قٟیس لطثب٘ی (ٔٗطٚف ثٔ ٝالیطی) اظ قٕبَ ،قٟیس
ذٛةثرت (ٔٗطٚف ثِٛ ٝاض) اظ قطق  ٚقٟیس اثطاٞیٕی (ٔٗطٚف ث ٝزضذكبٖ ٘ )ٛاظ رٛٙة لطاض
ٌطفت ٝاؾت .اتبثه ٘بْ ؾبثك ذیبثبٖ انّی اؾت ؤ ٝحّٝی ٔٛضز ٘ٓط زض ثرف قطلی آٖ ٚالٕ
قس ٜاؾت .اؾٓ أطٚظی ذیبثبٖ اتبثه ذیبثبٖ قٟیس شٚاِفمبضی ٔیثبقس و ٝاِجت ٝرع زض ضٚی
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تبثّٛی ٚالٕ زض اثتسای ذیبثبٖ  ٚیب ٘ٛقتٗ پكت پبوتٞبی ٘بٔٞٝب وبضثطز زیٍطی ٘ساضز .ایٗ ٔحّٝ
 ٓٞاظ قٕبَ  ٓٞ ٚاظ رٛٙة ث ٝچٙس ثعضٌطا ٜانُ ٔٙتٟی ٔیقٛز  ٚاظ ایٗ َطیك زؾتطؾیٞبی
ٔٙبؾت ٘ ٚؿجتبً ثس ٖٚتطافیىی ضا ث ٝؾبیط ٘مبٌ تٟطاٖ فطأ ٓٞیآٚضز .ایٗ ثعضٌطاٜٞب ٖجبضتٙس اظ:
ثعضٌطا ٜافؿطی ٚ ٝثعضٌطا ٜثؿیذ ٔؿتًٗفبٖ اظ قطق ،ثعضٌطا ٜثٗخت  ٚثعضٌطا ٜآظازٌبٖ اظ رٛٙة،
ثعضٌطا ٜذبٚضاٖ  ٚثعضٌطا ٜقٟیس ٔحالتی (ٔٗطٚف ث ٝآ )ًٙٞاظ قٕبَ ،ذیبثبٖ انّی فساییبٖ
اؾالْ  ٚثعضٌطا ٜأبْ ّٖی(ٔ) (زض زؾت احساث) اظ غطة.
اظ ٘ٓط رٕٗیتیٔ ،حّ ٝلجُ اظ ٘ٛؾبظی لطیت ث٘ 12.000 ٝفط ضا زض ذٛز ربی زاز ٜثٛز و ٝثب
تٛر ٝث ٝاضتمبی ؾطا٘ٞٝبی ذسٔبتی زض َطح ٔٓٙط قٟط ،ا٘تٓبض ٔیضفت رٕٗیت ٔحّ ٝث ٝحسٚز
٘ 9000فط تمّیُ یبثس و ٝایٗ حزٓ رٕٗیت ٘یع ثیكتط اظ رٕٗیت ثٟی ٝٙپیكٟٙبزی یٗٙی 6400
٘فط ثٛز.
ایٗ ٔحّ ٝزض ٌصقتٝی ٘ ٝچٙساٖ زٚض (حسٚز  50تب  70ؾبَ پیف)  ٚزض احط ٟٔبرطت ٚ
ؾى٘ٛت افطازی و ٝث ٝزِیُ فمط ظیبز  ٚثسَ ٖٚی وطزٖ ضٚاَٞبی لب٘٘ٛی  ٚثس ٖٚتغییط ضؾٕی
وبضثطی اضايی وكبٚضظی ٚلت ،زض ایٗ ٔحّ ٝؾبوٗ قسٜا٘س ثٚٝرٛز آٔس ٜاؾت .زض ٘تیز ٝزض ٔست
ظٔبٖ ا٘سوی ،ظٔیٗٞبی وكبٚضظی ث ٝتٛزٜای اظ ٔٙبظَ ٔؿى٘ٛی وٛچه ،ثیلٛاض٘ ،ٜبٔ ٚ ٓٓٙزاضای
تٛاٖ وبِجسی يٗیف تجسیُ قس٘س  ٚثٔ ٝطٚض ثب ٌؿتطـ قٟط ،اثتسا ث ٝح ٚ ٝٔٛزض ٟ٘بیت ثٝ
ٔحسٚزٜی قٟط تجسیُ قس٘س .اظ ایٗ ضٖ ٚسْ پیطٚی تٛؾٗٝی ٔحّ ٝاظ اٍِٞٛبی قٟطؾبظی ٔٛرت
ثطٚظ ٔكرهبت ذبنی زض ثبفت ایٗ ٔحّ ٝقس ٜاؾت .اظ حیج وبِجسی ،ضیعزاٍ٘یٔ ،تطاغٞبی وٕتط
اظ ٔ 100تط  ٚحتی وٕتط اظ ٔ 50تط ،ؾبذتبض لسیٕی  ٚفطؾٛز ٜثٙبٞب ،ؾبذتٕبٖٞبی یه یب زٚ
َجمٗٔ ،ٝبثط تٛزضت ٚ ٛوٛچٞ ٝبی ثبضیه ،فمساٖ فًبی ٖٕٔٛی  ٚثبظ قٟطی ،فمساٖ فًبی ؾجع
قٟطی ،اؾتفبز ٜاظ ٔهبِح ؾیٕبٖ  ٚؾ ًٙزض ؾبذت ثٙبٞبٕ٘ ،بی ٘بُّٔٛة ْبٞطی ثٙبٞب ٔ ٚحّٝ
ضا ٔیتٛاٖ ٟٔٓتطیٗ ٔكرهٝی وبِجسی ایٗ ٔحّ ٝتّمی وطز .ایٗ ٔكرهبت وبِجسی
آؾیتپصیطی ٔحّ ٝضا زض لجبَ ضٚیساز احتٕبِی ظِعًِٔ ٝبٖف وطز ٚ ٜذٛز ث ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ
زالیُ تأویس ثط يطٚضت ٘ٛؾبظی زض ٔحّ ٝاظ ؾٛی قٟطزاضی قس ٜاؾت.
ٔحّٝی اتبثه پیف اظ ٘ٛؾبظی زاضای ثیف اظ  1600پالن ثب وبضثطی ٔؿى٘ٛی  ٚتزبضی ثٛزٜ
اؾت ؤُ ٝبثك اٞساف َطح ٘ٛؾبظی زض لبِت  180ثّٛن ٔؿى٘ٛی ٘ٛؾبظ تزٕیٕ ٔیقسُٔ .بثك
اٞساف ارطایی َطح ظٔیٗ ٔٛضز ٘یبظ ثطای ایزبز فًبٞبی ثبظ قٟطی  ٚتٗطیى ٔٗبثط اظ َطیك
وبٞف ؾُح اقغبَ وبضثطی ٔؿى٘ٛی اظ  %70ث ،%40 ٝفطأ ٓٞیقس.
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رویکرد پایذاری در نوسازی تافتهای فرسوده
ُٔبثك ٔهٛثٝی قٛضای ٖبِی ٕٔٗبضی  ٚقٟطؾبظی ایطاٖ ؤ ٝجٙبی انّی فٗبِیت ٟ٘بزٞبی ٔتِٛی
٘ٛؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜزض وكٛض لطاض ٔیٌیطز ،ؾ ٝقبذم ظیط ثَٛٝض ٓٞظٔبٖ زض قٙبؾبیی ثبفت
فطؾٛز ٜثبیس ٔس٘ٓط لطاض ٌیط٘س:
٘بپبیساضی ،ثیزٚاْ ثٛزٖ ؾبظ ،ٜحسالُ  50زضنس ثٙبٞبی ٔٛرٛز ٘فٛش٘بپصیطیٖ ،طو وٕتط اظ ٔ 6تط حسالُ  50زضنس ٌصضٞبی ٔٛرٛز ضیعزاٍ٘یٔ ،ؿبحت وٛچىتط اظ ٔ 200تط ٔطثٕ حسالُ  50زضنس ظٔیٗٞبی ٔؿى٘ٛیٔٛرٛز (ذب٘ی  ٚحبری ّٖی اوجطی :1388 ،ل .)3
اٌط چٔ ٝحممبٖ ٔ ٚزطیبٖ َطحٞبی ٔساذّ ٝزض ثبفتٞبی فطؾٛز ٜزض ٔٛاضز ظیبزی وٛقیسٜا٘س
تب ٚیػٌیٞبی ارتٕبٖی ،التهبزی  ٚظیؿتٔحیُی ضا ٘یع زض وٙبض ٔكرهبت وبِجسی فٛق ثحج
وٙٙس  ٚثسیٗؾبٖ يطٚضت ربٍٕٔ٘طی زض ٔسیطیت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜضا ٔٛضز تأویس لطاض زٙٞس
(ذب٘ی1389 ،؛ ذب٘ی  ٚحبریّٖیاوجطی1388 ،؛ ٖٙسِیت1385 ،؛ ٔحٕسی  ٚظٚاض ،)1388 ،ٜثب
ایٗ ٚرٛز ٘مم ّٖٕىطز ارتٕبٖی  ٚالتهبزی ثبفت فطؾٛز ٜأطی حب٘ٛیٔ ٝحؿٛة ٔیقٛز .ثٝ
ٖٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛحجیجی ٔ ٚمهٛزی ( )1384ثط پبی ٝی تفىیه ٖٙبنط فًبی قٟطی ث ٝوبِجس ٚ
فٗبِیت ،فطؾٛزٌی ضا ث ٝز٘ ٔٛ٘ ٚؿجی  ٚوبُٔ تمؿیٓ ٔیوٙٙس .فطؾٛزٌی ٘ؿجی ،فطؾٛزٌی اؾت
و ٝزض یىی اظ ٖٙبنط ٔ ٟٓفًبی قٟطی یٗٙی وبِجس یب فٗبِیت ضذٔ ٝٙیوٙس  ٚث ٝز٘جبَ ذٛز
ثبٖج فطؾٛزٌی ٘ؿجی فًبی قٟطی ٔیٌطزز .فطؾٛزٌی وبُٔ آٖ اؾت و ٝزض ٞط زٖٙ ٚهط
فًبی قٟطی یٗٙی  ٓٞزضوبِجس  ٓٞ ٚزض فٗبِیت اتفبق ٔیافتس  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ثبٖج فطؾٛزٌی
وبُٔ فًب ٔیقٛز  .پؽ فطؾٛزٌی یب زض وبِجس یب زض فٗبِیت  ٚیب زض ٞط ز ٚثَٛ ٝض یىزب ضؾٛخ
ٔیوٙس (حجیجی ٔ ٚمهٛزی.)15 :1384 ،
أب ٘ىت ٝی لبثُ شوط آٖ اؾت ؤ ٝحممبٖ ٔصوٛض ٘یع تٗطیف وبِجسی فطؾٛزٌی ضا ٔفطٚو
ٌطفتٚ ٚ ٝیػٌیٞبی ارتٕبٖی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی حیبت ارتٕبٔ ا٘ؿب٘ی زض ثبفت فطؾٛز ٜضا
ثیكتط ثٖٛٙٝاٖ پیبٔسٞبی فطؾٛزٌی ثبفت ٔٛضز ثحج لطاض زازٜا٘س  ٝ٘ ٚقبذمٞبی تٗطیف
فطؾٛزٌی٘ .تیزٝی ُٔٙمی ایٗ َطظ تّمی زض ثبة چیؿتی فطؾٛزٌی ثبفت ،آٖ اؾت و ٝثب
اضتمبی اضظـ ّٕٖ ٚىطز وبِجسی ثبفت ،پیبٔسٞبی ٔٙفی ارتٕبٖی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی ٔٛضز اقبضٜ
ٔطتفٕ ذٛاٙٞس قس  ٚثط٘بٔٝی ٔساذّ ٝثبیس ثط ٔكرهبت وبِجسی ثبفت ٔتٕطوع ثبقس .ایٗ ثطزاقت
اظ ٔف ْٟٛفطؾٛزٌی ٔتبحط اظ اِٛٚیت ٔفطٚو  ٚتٗییٗوٙٙسٌی فًب  ٚوبِجس ثٖٙ ٝبنط ارتٕبٖی ٚ
فطٍٙٞی زض تٗطیف قٟط اؾت .زض حبِیو ٝزض ثطزاقت ربٔٗٝقٙبؾب٘ ٝاظ قٟطٖٙ ،بنط ٚ
ٚیػٌیٞبی وبِجسی  ٚفًبیی قٟط ،تزّیبت ٚیػٌیٞبی ؾبذت ارتٕبٖی  ٚالتهبزی ٞؿتٙس ٚ

فصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال دوم -شماره  -3پاییس و زمستان 2331

113

ؾبذتبضٞبی ارتٕبٖی  ٚالتهبزی اظ َطیك ٖٙبنط وبِجسی فًب ایزبز ،تمٛیت ،ثبظتِٛیس ٔ ٚتحَٛ
ٔیق٘ٛس .ایٗ زضیبفت ث ٝثٟتطیٗ ٚر ٝزض ٌفت ٝرٛضد ظیُٕ ،ربٔٗٝقٙبؼ قٟیط إِٓب٘ی ،و ٝقٟط
ٔسضٖ ضا ٘ ٝیه ٛٞیت فًبیی ثب ٘تبیذ ربٔٗ ٝقٙبذتی ثّىٛٞ ٝیتی ربٔٗٝقٙبذتی ثب آحبض ٘ ٚتبیذ
فًبیی تّمی ٔیوٙسٕ٘ ،بیبٖ اؾت .ثب لج َٛچٙیٗ اضتجبَی ثیٗ فًبی وبِجسی  ٚارتٕبٔ ا٘ؿب٘ی،
قىٌُیطی  ٚفطؾٛزٌی رع زض ٔتٗ قطایٍ  ٚپٛیبییٞبی ارتٕبٔ ا٘ؿب٘ی لبثُ تٗطیف  ٚتحّیُ
٘یؿت  ٚزض ٘تیزٔ ٝطٔت قٟطی ٘یع ترطیت زیٛاضٞب ،ثٙبٞب  ٚتغییط ؾیٕبی قٟطی ٘یؿت ثّىٝ
ذٛز ربٔٗٝی ا٘ؿب٘ی ضا ٞسف لطاض ٔیزٞس (فسایی٘ػاز.)1386 ،
ٔطٚضی ثط تح َٛتبضیری ضٚیىطزٞبی ٘ٛؾبظی قٟطی حبوی اظ آٖ اؾت و ٝضٚیىطزٞبی
وبِجسی  ٚالتهبزی ٔؿٍّ ثط تٗطیف ٔ ٚسیطیت ثبفتٞبی فطؾٛز ٜزض زٞٝٞبی ،1970 ٚ 1960
ربی ذٛز ضا ث ٝضٚیىطزٞبی ارتٕبٖی ؾپطزٜا٘س (ضاثطتع  ٚؾبیىؽ .)14 :2000 ،تزّی ٘فٛش ایٗ
ٌطایف زض ٔساذالت ٘ٛؾبظا٘ ٝضا اظ اٚاذط زٝٞی  ٚ 1980زض چٟبضچٛة ٌفتٕبٖ تٛؾٗٝی پبیساض
ٔیتٛاٖ ٔكبٞس ٜوطز .زض ٚالٕ زض ٔتٗ ٌفتٕبٖ پبیساضی ثٛز وٛ٘ ٝؾبظی قٟطی ث ٝیه ٔفٚ ْٟٛ
فطایٙس چٙسثٗسی  ٚفطا٘ؿّی تجسیُ قس و ٝاٞساف ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی ،ظیؿت ٔحیُی  ٚالتهبزی
زاضز  ٚنطفبً ٔكتُٕ ثط تغییط وبِجسی ٘یؿت  ٚارطای آٖ ٔؿتّعْ ٔكبضوت ثیٗ ثرفٞبی
ٔرتّف ارتٕبٔ اؾت (ٚای یی ال .)2004 ،ٚثؿٍ ٔف ْٟٛپبیساضی ثٖٛٙٝاٖ یه ٔفٚ ْٟٛارس فٛایس
تحّیّی ،ث ٝقىٌُیطی ایٗ زضن چٙسثٗسی اظ فطایٙسٞبی تٛؾٗٝای  ٚاظ رّٕٛ٘ ٝؾبظی قٟطی
وٕه ظیبزی وطز ٜاؾت .ایٗ ٔف ْٟٛثب ؾ ٝثٙیبٖ ظیؿت ٔحیُی ،ارتٕبٖی  ٚالتهبزی ،تٛا٘ؿتٝ
اؾت ٔحٛضیتی ثطای ثطلطاضی زیبِٛي ثیٗ ٖٛأُ ٔرتّف زؾت ا٘سضوبض َطاحی  ٚارطای
َطح ٞبی تٛؾٗ ٝثطلطاض وطز ٚ ٜثب تٛر ٝثْ ٝطفیت تئٛضیه آٖ و ٝزض زٔ ٚف ْٟٛا٘ؿزبْ  ٚثطاثطی
ٟ٘فت ٝاؾت ،ظٔیٙٔ ٝٙبؾجی ضا ثطای ثیٙف  ٚضٚـ ،اٌط ٘ٔ ٝكتطن زؾت وٓ ٔمج ٚ َٛلبثُ
ٔصاوط ،ٜتفىط زض ٔٛي ٔٛتٛؾٗ ٝضا فطا ٓٞوطز ٜاؾت .زض ٚالٕ ٔیتٛاٖ ٌفت پبیساضی ثٖٛٙٝاٖ یه
ایس ،ٜا٘تمبز یب پبؾد ث ٝقیٜٞٛبی تهٕیٌٓیطی ٘ ٚتبیذ وٕٛٞ ٝاض ٜث ٝزِیُ ٖسْقٙبذت ضٚاثٍ
ٔتمبثُ ٔیبٖ ٖٛأُ وّیسی قىؿت ذٛضزٌ ٚ ٜبٞی ٔهیجتثبض ثٛز ٜثٚ ٝرٛز آٔس (ٌیجؿ،ٖٛ
2006؛  .)261زض ظٔیٝٙی ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛز ،ٜضٚاد  ٚتٛؾٗٝی ضٚیىطز پبیساضیٛٔ ،رت
إٞیت یبفتٗ ٔحٛضٞبیی چٔ ٖٛكبضوت ٘ ٚمف ارتٕبٔ ٔحّی زض ٘ٛؾبظی قٟطی ،تٗبُٔ
ثرف ٞبی ذهٛنی ،زِٚتی ٘ ٚیٕ ٝزِٚتی ٓ٘ ،... ٚبْ ٕٞؿبیٍی ،ؾجه ظ٘سٌی  ٚت ٔٛٙفطٍٙٞی،
حؽ ارتٕبٔ ،ویفیت ظ٘سٌی زض َطاحی  ٚارطای ٔساذالت ٘ٛؾبظا٘ ٝزض ثبفتٞبی فطؾٛز ٜقسٜ
اؾت .ثسیٗ تطتیت ٔتأحط اظ ازثیبت تٛؾٗ ٝی پبیساض ،أطٚظ ٜاظ قٟط پبیساض ٛ٘ ٚؾبظی ٚارس ٚیػٌی
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پبیساضی ارتٕبٖی ؾرٗ ثٔ ٝیبٖ ٔیآیس ٛ٘ ٚؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛز ٜفطنتی تّمی ٔیقٛز و ٝثٝ
ٚاؾُٝی آٖ ٔیتٛاٖ ٖٙبنط پبیساضی ضا زض َطاحی ٔ ٚسیطیت قٟطی اٖٕبَ وطز.
ٔطٚض تحٛالت ارتٕبٖی ٔؤحط ثط قىٌُیطی ثبفتٞبی فطؾٛزٜی قٟطی زض ایطاٖ ٚ
ؾیبؾتٞبی ٔسیطیـتی اتربش قس ٜزض ٔسیطیت آٖ ٘ ٚتبیذ ّٖٕی ضٚیىطزٞبی ٞسایتٌط ٔسیطیت
ایٗ ثبفتٞب ٘یع ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝثٔ ٝب٘ٙس تبضید تح َٛضٚیىطزٞبی ثٔ ٝسیطیت ثبفت فطؾٛز ٜزض
رٟبٖ و ٝاظ پبنؾبظی قط ٔٚقس  ٚث ٝاؾتمطاض پبیساضی ارتٕبٖی قٟط اظ َطیك ٘ٛؾبظی ایٗ
ثبفتٞب ٔٙتٟی قس ،زض ایطاٖ ٘یع ا٘سی كٔ ُٕٖ ٚ ٝساذّ ٝزض ثبفت فطؾٛز ٜچطذكی ضا اظ
زیسٌبٜٞبی تٕطوعٌطا  ٚالتساضی زض ٔسیطیت ایٗ ثبفتٞب ث ٝؾٛی تمٛیت ضٚیىطزٞبی ٔكبضوتی ٚ
ٔحّٔٝحٛض و ٝثطای ٘رؿتیٗ ثبض زض ٘ٛؾبظی ٔحّٝی اتبثه آقىبض ٔ ٚتزّی قس ،تزطث ٝوطزٜ
اؾت.
ثب زض ٘ٓط زاقتٗ چٙیٗ ضٚیىطزی ث ٝثبفت فطؾٛز ،ٜزض ُٔبِٗٝی پیبٔسٞبی ارتٕبٖی ٘بقی اظ
ٔساذّ ٝی ُٔٗٛف ثٛ٘ ٝؾبظی زض ثبفت قٟطی فطؾٛز ٜاتبثه ،قٙبذت ٚیػٌیٞبی ارتٕبٔ ٔحّی
ٔ ٚكرهبت ٔرتّف ظ٘سٌی زض ٔحّ ٝإٞیت ًٔبٖف پیسا ٔیوٙس .چطا و ٝثركی اظ ایٗ
ٔكرهبت ظیؿت ٔحّٝای ٘ ٝثٔ ٝخبثٔ ٝتٗ الساْ ٘ٛؾبظی ثّى ٝثٖٛٙٝاٖ ٔؤِفٞٝبی فطأٛـقسٜی
فطؾٛزٌی ثبفت ثط رطیبٖ ٘ٛؾبظی زض ایٗ ٔحّ ٝتأحیط ذٛاٙٞس ٌصاضز .ثٖ ٝجبضت زیٍط پیٛؾتٍی ٚ
اضتجبٌ ثیٗ ٖٙبنط ظیؿت ارتٕبٖی ثٙٗٔ ٝبی ٖبْ آٖ زض ٔحّ ٝثب الساْ ٘ٛؾبظی ٘ ٝاظ رٙؽ ضاثُٝ
ٔحیٍ تغییط  ٚتغییط ثّى ٝاظ رٙؽ ضاثُٖٙ ٝبنط ٔبٞیتبً ث ٓٞ ٝپیٛؾتٝی یه پسیسٜی ٚاحس یٗٙی
فطؾٛزٌی اؾت .ثس ٖٚقه تغییط زض یىی اظ ایٗ ٖٙبنط یب زض ایٙزب وبِجس ثبفتٔ ،ؿتمیٕبً ٚاوٙف
ؾبیط ٖٙبنط ضا ٔب٘ٙس ؾجه ظ٘سٌی ،ویفیت ظ٘سٌی ،قطایٍ ظیؿت التهبزی  ... ٚضا ث ٝز٘جبَ
ذٛاٞس زاقت .ثسیٟی اؾت تأحیط  ٚتأحط ٖٙبنط تكىیُزٙٞسٜی یه پسیسٔ( ٜؤِفٞٝبی تٗطیف
وٙٙسٜی فطؾٛزٌی ثبفت) ثؿیبض ثیكتط اظ تأحیط  ٚتأحط ز ٚپسیسٜی ٔتٕبیع ِٚی ث ٓٞ ٝپیٛؾتٝ
(٘ٛؾبظی ثبفت فطؾٛزٔ ٚ ٜحیٍ ٘ٛؾبظی) اؾت.
ُٔبِٗبت اضظیبثی تأحیط ارتٕبٖی ثب ٔحٛضیت پبیساضی زاضای ایٗ ٔعیت اؾبؾی ٘ؿجت ثٝ
ُٔبِٗبت ضایذ اضظیبثی تأحیط ارتٕبٖی ٞؿتٙس ،و ٝثط ٔزٕٖٝٛای اظ انٙٞ َٛزبضی ٔتىی ٞؿتٙس
و ٝاظ َطفی تحمك اٞساف ٔٛضز ا٘تٓبض ؾیبؾتٞب  ٚپطٚغٜٞب ضا زض اضتجبٌ ثب ٌفتٕبٖ تٛؾٗٝی
پبیساض تؿٟیُ ٔیوٙٙس  ٚزض ٘تیز ٝث ٝتٛنیٞٝبی ٔؤحطی ثطای ؾیبؾتٞب ،ثط٘بٔٞٝب  ٚپطٚغٜٞب ثطای
تؿٟیُ تحمك تٛؾٗٝی پبیساض  ٚتٛر ٝث ٝاٞساف ثّٙسٔست تٛؾٗٝی ارتٕبٖی ٔٙتٟی ٔیق٘ٛس .اظ
َطف زیٍط ایٗ انٙٞ َٛزبضی ٘بْط ثط ّٖٕىطز پطٚغ ٜیب ؾیبؾت ٔٛضز ُٔبِٗ ٝاؾت .ث ٝایٗ ٔٗٙی
ؤ ٝحٛضیت ٔٛي ٔٛپبیساضی ایٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞیوٙس و ٝقطایٍ ،اثعاضٞب ،ضٚاَٞبی ُّٔٛة
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ثطای تحمك ثٟتطیٗ ٘تبیذ ٔتبحط اظ پطٚغ ٜتأٔیٗ قٛز .اظ ایٗ ٔٓٙط ؾؤاَ ُٔبِٗٝی اضظیبثی تأحیط
ارتٕبٖی تٟٙب ُٔٗٛف ث ٝقٙبؾبیی تأحیطات ارتٕبٖی ٘یؿت ،ثّىٕٞ ٝعٔبٖ ایٗ ؾٛاَ ضا ٘یع
پیٍیطی ٔیوٙس و ٝتحمك وساْ قطایٍ ،ظٔیٞٝٙب ،اثعاضٞب  ٚضٚیٞٝبی ارطایی ث ٝثٟتطیٗ ٚرٝ
ٔیتٛا٘س اٞساف وٛتبٔ ٜستٔ ،یبٖٔست  ٚثّٙسٔست پطٚغ ٜضا ٔحمك وٙس .ثسیٗ تطتیت ُٔبِٗٝی
تأحیطات ارتٕبٖی ث ٝربی آ٘ى ٝنطفبً ثط ٚر ٜٛؾّجی ٔتىی ثبقس و ٝثطٚظ تأحیطات ٔٙفی ضا وبٞف
ٔیزٙٞس ،زاضای ٚر ٜٛایزبثی ٘یع ٞؿت و ٝاٞساف ُّٔٛة ٔ ٚجتٙی ثط ٌفتٕبٖ تٛؾٗٝی پبیساض ضا
زض ٞط پطٚغ ٜیب ؾیبؾتی قٙبؾبیی وطز ٚ ٜقیٜٛی تحمك آٖٞب ضا ٘یع اضظیبثی  ٚتٛنیٔ ٝیوٙس .ثٝ
ثیبٖ زیٍط اؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز ٘ٓطی پبیساضی زض ٞسایت زأٝٙیبثی ُٔبِٗبت اضظیبثی تأحیطات
ارتٕبٖی ایٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞیوٙس وٚ ٝيٗیت ثٟیٝٙی ّٖٕىطز پطٚغ ٜیب ؾیبؾت ،اظ یه ؾٚ ٛ
اُ٘جبق آٖ ثب ٔحیٍ ارتٕبٖی زضیبفت وٙٙس٘ ٜتبیذ آٖ ٘ ٚیع ٞسفٍصاضی پطٚغ ٜزض ضاؾتبی اٞساف
تٛؾٗٝی پبیساض ٔحمك قٛز  ٚقٙبؾبیی تأحیطات ارتٕبٖی آٖ اظ ٔخجت ٙٔ ٚفی پطٚغ ٜاظ ضٍٞصض
اضظیبثی ایٗ ٚیػٌیٞبی زض پطٚغ ٜفطا ٓٞقٛز .ثسیٗ تطتیت ضاٞىبضٞبی ّٖٕیبتی ٔسیطیت تأحیطات
ارتٕبٖی ثٖٛ٘ ٝی ٔسیطیت پبیساضی ذٛز پطٚغ ٚ ٜثٟجٛز ّٖٕىطز آٖ ثب تٛر ٝث ٝاٞساف پیفثیٙی
قس ٚ ٜزض اُ٘جبق ثب قطایٍ ٔحیُی  ٚاِٛٚیتٞبی تٛؾٗٝی پبیساض ذٛاٙٞس ثٛز .ثَٛ ٝض وّی
ٔیتٛاٖ ٌفت چٟبضچٛةٞبی اضظیبثی پبیساضی ثبٖج آٌبٞی ٔب اظ إٞیت ایٗ ٔٛي ٔٛزض پطٚغٜٞب
قس ٚ ٜثٙیبٖ ذٛثی ثطای تهٕیٌٓیطی زض ٔطاحُ اِٚی ٝپطٚغٜٞب فطأ ٓٞیوٙٙس ،قٙبؾبیی
ضیؿهٞب ،فطنتٞب  ٚزأٝٙی ثٟجٛز فٗبِیتٞبی ربضی  ٚتٕٟیس ثٙیب٘ی ثطای ٔب٘یتٛض وطزٖ ٚ
ٔطٚض  ٚاضظیبثی فٗبِیتٞب زض اذتیبض ٔی ٌصاضز.
روش تحقیق
ثطضؾی حبيط ثب ضٚیىطز  ٚضٚـ ُٔبِٗبت اضظیبثی تأحیط ارتٕبٖی ا٘زبْ قس ٜاؾت .اضظیبثی پیبٔس
ارتٕبٖی ،فطایٙس تحّیُ (پیفثیٙی ،اضظیبثی  ٚا٘ٗىبؼ) ٔ ٚسیطیت پیبٔسٞبی پیفثیٙیقسٚ ٜ
پیفثیٙی٘كس ٜتغییطات ثط٘بٔٝضیعی قس( ٜؾیبؾتٞب ،ثط٘بٔٞٝبَ ،طحٞب  ٚپطٚغٜٞب) زض ٔحیٍ
ا٘ؿب٘ی ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛفطایٙس تغییط ارتٕبٖی ٘بقی اظ ایٗ تغییطات ثٛٓٙٔ ٝض زؾتیبثی ثٔ ٝحیٍ
ا٘ؿب٘ی  ٚثیٛفیعیىی ثطاثطتط  ٚپبیساضتط اؾت (٘ٚىّی .)2-4 :2001 ،ثطضؾی حبيط اظ ُ٘ٔ ٔٛبِٗبت
اضظیبثی تأحیط ارتٕبٖی پؽ اظ ارطاؾت .زض چٙیٗ ُٔبِٗبتی ٔحمك ثب تغییطات  ٚپیبٔسٞبی
ارتٕبٖی حبزث قسٛٔ ٜار ٝاؾت ٔ ٚبٔٛضیت ا ٚایٗ اؾت و ٝفطایٙسٞبی تغییطات ارتٕبٖی ٚ
پیبٔسٞبی ارتٕبٖی ٘ بقی اظ ارطای پطٚغٛٔ ٜضز ُٔبِٗ ٝضا زض ٔحیُی و ٝتغییطات  ٚپیبٔسٞبی
ارتٕبٖی زیٍطی ٘یع ٔتأحط اظ رطیبٖ وّی فطایٙسٞبی تغییط  ٚیب ٖٛأُ زیٍط حبزث قسٜا٘س،
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قٙبؾبیی  ٚتفىیه وٙس .ثٙبثطایٗ فطایٙس وّی ارطای ایٗ ثطضؾی تفبٚتی ثب ُٔبِٗبت اضظیبثی تأحیط
ارتٕبٖی لجُ اظ ارطا ٘ساضز  ٚقبُٔ ؾٔ ٝطحّٝی وّی آٔبزٜؾبظی (قٙبؾبیی يطٚضتٞبی اضظیبثی
ارتٕبٖی پطٚغ ٚ ٜتٛنیف الساْ) ،اضظیبثی (زأٝٙیبثیٌ ،طزآٚضی زازٜٞبی پبیٝای ،ثطآٚضز تأحیطات ٚ
تٗییٗ تأحیطات ٔ ٚ )ٟٓتٗسیُ  ٚرجطاٖ (تسٚیٗ پیكٟٙبزات انالحی) اؾت (فبيّی-90: 1389 ،
 .)89زض ثطضؾی حبيط اَالٖبت ٔٛضز ٘یبظ زض ٔطاحُ ؾٌٝب٘ ٝفٛق اظ ُٔبِٗبت اؾٙبزی ،پیٕبیف
ارتٕبٖی ثط ٕ٘ٝ٘ٛای ث ٝحزٓ ٘ 272فط اظ ؾبوٙیٗٔ ،هبحجٞٝبی ٖٕیك ٘ ٚیٕٝؾبذتیبفت ٝثب
ُّٔٗیٗ وّیسی  ٚؾبوٙیٗ ٔحّٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔكبٞسٌ ٜطزآٚضی قس ٜاؾتٌٕٝ٘ٛ٘ .یطی اظ
ؾبوٙیٗ ث ٝقیٜٛی َجمٝثٙسی ٔ ٚتٙبؾت ثب حزٓ ٌطٜٞٚبی رٕٗیتی ث ٝتفىیه ؾٗ  ٚرٙؽ
ا٘زبْ قس ٜاؾت.
پیامذهای نوسازی در محلهی اتاتک
زض ازأ ٝثٔ ٝطٚض  ٚاضظیبثی ٔ ٟٓتطیٗ پیبٔسٞبی ارتٕبٖی ٘بقی اظ ارطای ٘ٛؾبظی زض ٔحّٝی
اتبثه ٔیپطزاظیٓ .الظْ ث ٝتٛيیح اؾت و ٝیبفتٞٝبی اضائ ٝقس ٜثط اؾبؼ تحّیُ قٛاٞس حبنُ اظ
ارطای ٔكبٞساتٔ ،هبحجٞٝب  ٚپیٕبیف ثٛز ،ٜأب اظ آ٘زبییو ٝاضائٝی ٕٝٞی قٛاٞس  ٚیبفتٞٝب ثٝ
تُٛیُ ٘ٛقتبض ٔیا٘زبٔیس ،نطفبً ٔؿتٙساتی اظ ثرف پیٕبیف زض اضتجبٌ ثب تأییس تزطثی تغییطات
زضیبفتقس ٜتٛؾٍ ؾبوٙیٗ زض اضتجبٌ ثب تأحیطات ٘ٛؾبظی زض ٔحّ ٝاضائ ٝقس ٜاؾت.
پیامذهای کالثذی و فیسیکی
ٔٛٓٙض اظ پیبٔسٞبی وبِجسی  ٚفیعیىی ،تأحیط ٘ٛؾبظی ٔحّٝی اتبثه ثط ٚيٗیت وبِجسی ٔحّٚ ٝ
ٔیعاٖ فطؾٛزٌی وبِجسی آٖ اؾتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝپیكتط اقبض ٜقسٗٔ ،یبضٞبی وبِجسی زض تٗطیف
يطٚضت  ٚفطایٙس ارطای َطح اِٛٚیت رسی زاقتٝا٘س  ٚحبَ ٔیتٛاٖ ایٗ ؾؤاَ ضا ُٔطح وطز وٝ
اظ حیج وبِجسی ارطای ایٗ َطح چ٘ ٝتبیزی زض ثطزاقت ٝاؾت .ثركی اظ پبؾد ایٗ ؾؤاَ ثٝ
ّٖٕىطز وّی َطح ٔطثٔ ٌٛیقٛز وَ ٝجك آذطیٗ ٌعاضـ آٖٔ ،زٕٖٛبً  241پالن یٗٙی 46
زضنس زض لبِت  22ثّٛن تزٕیٗی ثب َطح ٕٞىبضی وطز ٚ ٜزض یىی اظ ٔطاحُ قط ٔٚالسأبت
ازاضی ٖ ٚمس لطاضزاز ،زٚضٜی ا٘تٓبض ؾى٘ٛت زض آپبضتٕبٖ ٘ٛؾبظ  ٚؾبوٗ زض آپبضتٕبٖ ٘ٛؾبظ ٞؿتٙس
 ٚزض ٔمبثُ  287پالن یٗٙی  54زضنس وٕبوبٖ زض ثٙبٞبی فطؾٛزٜی پیكیٗ ؾى٘ٛت زاض٘س .اظ
ایٗ حیج ٔیتٛاٖ تأحیط ٘ٛؾبظی ثط ثٟجٛز اؾتحىبْ  ٚضفٕ فطؾٛزٌی ثركی اظ ٔٙبظَ  ٚثٙبٞبی
ٔؿى٘ٛی  ٚتزبضی ٔحّ ٝضا ٔخجت لّٕساز وطز.
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أب ٓٞظٔبٖ ث ٝزِیُ ایٙىٛ٘ ٝؾبظی زض ٕٝٞی ٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی  ٚتزبضی ٔحّ ٝا٘زبْ ٍ٘طفتٝ
اؾتٚ ،احسٞبی ٘ٛؾبظ٘كس ٜزچبض فطؾٛزٌی ًٔبٖف قسٜا٘س .تكسیس فطؾٛزٌی زض ٚاحسٞبی
ٔؿى٘ٛی  ٚتزبضی و ٝزض َطح ٔكبضوت ٘ىطزٜا٘س ،پیبٔس وبِجسی ٔٙفی ٕٟٔ ٚی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ
آٖ ضا ث ٝالساْ ٘ٛؾبظی ٔٙتؿت وطز .تطزز ٚؾبیُ ٘مّی ٝؾٍٙیٗ زض ٔحّ ٚ ٝترطیتٞبی ٘بٔتٕطوع
 ٚپطاوٙسٟٓٔ ٜتطیٗ ٖٛأُ تكسیس فطؾٛزٌی زض آٖ ٌط ٜٚاظ ثٙبٞبیی ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس ؤ ٝبِىبٖ
آٖٞب ث ٝزالیُ ٔرتّف ثب َطح ٕٞىبضی ٘ىطزٜا٘س.
٘ٛؾبظی غیطٔتٕطوع ٘ ٚبتٕبْ ٖ ٚسْ ارطای فبظ ؾبذت  ٚؾبظ فًبٞبی قٟطی قبُٔ فًبٞبی
فطٍٙٞی  ٚآٔٛظقی ٚ ٚضظقی ... ٚزض ٔحّ ،ٝپیبٔسٞبی وبِجسی ٔٙفی زیٍطی ٘یع ثٕٞ ٝطا ٜزاقتٝ
اؾت .اظ رّٕٝی ٟٔٓتطیٗ پیبٔسٞبی وبِجسی ثبیس ث ٝافعایف فًبٞب ٔ ٚىبٖٞبی ثیزفبٔ قٟطی
زض ٔحّ ٝاقبض ٜوطز .ث ٝؾجت ترطیتٞبی ٘بٔتٕطوع ا٘زبْ قس ،ٜثبفت وبِجسی ٔحّ ٝثیف اظ پیف
ا٘ؿزبْ ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜترطیت ثٙبٞبی اَطاف یه ٚاحس ٘ٛؾبظی٘كس ،ٜاتهبَ وٛچٞٝب ثٝ
یىسیٍط ،ثبظقسٖ ثٗثؿتٞب ،ذب٘ٞٝبی فطؾٛزٔ ٜتطٚو ٚ ٝضٞبقس ٜزض ا٘تٟبی وٛچٞٝبی ثبضیه ... ٚ
ٔٛرت افعایف فًبٞب ٔ ٚىبٖٞبی ٔتطٚو ٚ ٝثیزفبٔ  ٚفبلس ٘ٓبضت قس ٜاؾت .افعایف ٔحؿٛؼ
آؾیتٞبی ارتٕبٖی زض ٔحّ ٝو ٝزض ثرف پیبٔسٞبی ارتٕبٖی ث ٝآٖ ذٛاٞیٓ پطزاذت حىبیت اظ
آٖ زاضز و ٝایٗ پیبٔس وبِجسی تجٗبت رسی ثطای ٔحّ ٝزاقت ٝاؾت .اظ َطف زیٍط ثبفت زٌٚب٘ٝ
٘ٛؾبظیقس ٚ ٜفط ؾٛزٖٙ ،ٜهط ویفیت ثهطیٔ ،حیُی ٙٗٔ ٚبثركی ضا زض ٔحّ ٝث ٝقست وبٞف
زاز ٜاؾت  ٚقجىٝی ٔٗبثط ٘یع و ٝپیكتط ثٝنٛضت اضٌب٘یه قىُ ٌطفت ٝثٛز  ٚظٔب٘ی پبؾرٍٛی
٘یبظٞبی ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝثٛز ث ٝزِیُ ٘ٛؾبظی پطاوٙس ٚ ٜتطویت ٔٗبثط پیكیٗ ٛ٘ ٚؾبظی قس ٜلبزض
ث ٝتأٔیٗ ٘یبظٞبی تطزز  ٚحُٕ ٘ ٚمُ رسیس ٛٔ ٚضز ا٘تٓبض ٘یؿت .ؾبوٙیٗ ٔٛضز ثطضؾی ٚل ٔٛایٗ
پیبٔسٞبی وبِجسی ضا زض اْٟبضات ذٛز تأییس وطزٜا٘س .آ٘بٖ زض پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ و ٝاظ حیج
ظیجبیی  ٚآضاؾتٍی ،قطایٍ وّی ٔحّ ٝث٘ ٝؿجت زٚضٜی لجُ اظ ٘ٛؾبظی چ ٝتغییطی وطز ٜاؾت،
ضای ث ٝثستط قسٖ قطایٍ ٔحّ ٝاظ ایٗ حیج زازٜا٘سٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚقٕبضٔ 1 ٜكبٞسٜ
ٔیقٛز 83 ،زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ث ٝثستط قسٖ ٚيٗیت ظیجبیی  ٚآضاؾتٍی ٔحّ ٝثٗس اظ اتٕبْ
٘ٛؾبظی اقبض ٜوطزٜا٘س.
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جذول ضماره  : 1توزیع جمعیت نمونه تر حسة ارزیاتی تغییرات در وضعیت زیثایی و آراستگی محله تعذ از
نوسازی

گسینهها

فطاٚا٘ی

زضنس ٘ؿجی

زضنس ٔٗتجط

تهتر ضذه

3

1/1

1/4

فرقی نکرده

36

13/2

14/9

تذتر ضذه

202

74/3

83/8

اظهارنطذه

31

11/4

-

جمع کل

272

100

100

زض اضتجبٌ ثب ٚيٗیت قجىٝی زؾتطؾی ٗٔ ٚبثط ٔحّ٘ ٝیع اضظیبثی ٔخجت ٘یؿت .ثَٛ ٝضیوٝ
 46/5زضنس ؾبوٙیٗ ٔٛضز ثطضؾی زض پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ وٚ ٝيٗیت زؾتطؾیٞب ٗٔ ٚبثط ٔحّٝ
٘ؿجت ث ٝلجُ اظ ٘ٛؾبظی چ ٝتغییطی وطز ٜاؾت؟ اْٟبض وطزٜا٘س وٚ ٝيٗیت ٘ؿجت ث ٝلجُ ثستط
قس ٜاؾت 48/9 .زضنس ٘یع ثط ایٗ ثبٚض ثٛزٜا٘س و ٝاظ ایٗ ٘ٓط ٔحّ ٝتغییطی ٘ىطز ٜاؾت.
جذول ضماره  : 2توزیع جمعیت نمونه تر حسة ارزیاتی تغییرات در ضثکهی دسترسی و معاتر محله تعذ از
نوسازی

گسینهها

فطاٚا٘ی

زضنس ٘ؿجی

زضنس ٔٗتجط

تهتر ضذه

11

4

4/6

فرقی نکرده

118

43/5

48/9

تذتر ضذه

112

41/1

46/5

اظهارنطذه

31

11/4

-

جمع کل

272

100

100

اقطاف ٚاحسٞبی ٘ٛؾبظی قس ٜثط ٚاحسٞبی ٘ٛؾبظی ٘كس ٜاظ ٔكىالت وبِجسی زیٍط ٘ٛؾبظی
٘بتٕبْ زض ٔحّ ٝاؾت .ثٙبثط آ٘چٌ ٝفت ٝقس ٛٔ ٚي ٔٛپیٛؾتٍی ثیٗ ٖٙبنط وبِجسی  ٚارتٕبٖی زض
تٗطیف ٔحّٔ ،ٝیتٛاٖ چٙیٗ ٘تیزٌ ٝطفت وٛ٘ ٝؾبظی ٘بتٕبْ  ٚپطاوٙس ٚ ٜترطیتٞبی
غیطٔتٕطوعٖ ،سْ ایزبز فًبٞبی قٟطی پیفثیٙیقس ٜزض ٔٓٙط قٟطی ایٗ ٔحّٖٙ ،ٝهط وبِجسی
ضا زض ٔحّ ٝی اتبثه اظ وبضوطزٞبی آٖ ثطای تٗطیف ٔحّ ٝتٟی وطز ٜاؾت ٔ ٚكرهبت وبِجسی
و٘ٛٙی ٔحّ ٝلبزض ث ٝایفبی وبضوطزٞبی ٘بلم پیكیٗ ٘یع ٘یؿت .اظ حیج وبِجسی ،پیبٔس ٘ٛؾبظی
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زض ٔحّٝی اتبثه ،قىٌُیطی ثبفت وبِجسی ٘بٔ ،ٓٓٙغیطٔٙؿزٓ٘ ،بوبضآٔس  ٚفبلس آضاؾتٍی ٚ
ویفیت ٔحیُی ٙٗٔ ٚبیی ثٛز ٜاؾت.
پیامذهای اقتصادی و معیطتی
ثط٘بٔٝی ٘ٛؾبظی ٔحّ ٝی اتبثه زاضای یه َطح التهـبزی ثـٛز ُٔ ٚـبثك ایـٗ َـطح ؾـبوٙیٗ ثـب
ٔكبضوت زض ایٗ َطحٖ ،ال ٜٚثط ٘ٛؾبظی ذب٘ٞٝبی ذٛز ثط شذیطٜی ٔبِىب٘ٝی ذٛز ٘یع ٔیافعٚز٘س.
ث ٝایٗ ٔٗٙی و ٝاضظـ ّٔه  ٚثٙبی آٖٞب زض ٔمبیؿ ٝثب ثٙبی فطؾٛزٜقبٖ ثب تٛر ٝثٔ ٝتـطاغ ٘ ٚـٔٛ
وبضثطی آٖ ،افعایف ٔییبفت .ثب تٛر ٝثٔ ٝكرهبت َطح التهـبزی  ٚقـیٜٛی ٔحبؾـجٝی ٔتـطاغ،
ُٔبِٗٝی ضيبیی (٘ )1389كبٖ ٔـی زٞـس وـٕٖ ٝـست ًب ؾـبوٙیٗ ٔحّـ ٝوـ ٝأـالن آٖٞـب زاضای
ٔكرهبتی چٔ ،ٖٛتطاغ ٖطن ٚ ٝاٖیبٖ وٛچىتطٔ ،تطاغ تزبضی لب٘٘ٛی وٕتـط ٔ ٚتـطاغ تزـبضی غیـط
لب٘٘ٛی ثیكتط ،تٗساز ٚاحس وٕتطٖ ،طو ٌصض وٕتط  ٚلسٔت ثیكتط ٘ؿجت ث ٝپـالنٞـبی ٔرـبِفیٗ
٘ٛؾبظی ثٛز ٜا٘س  ٚثط اؾبؼ ایٗ ٔكرهبت رع ٚؾبوٙیٗ فطٚزؾت ٔحّ ٝث ٝقٕبض ٔیضفتـٝا٘ـس ،زض
َطح ٔكبضوت وطز ٜا٘س .ارطای َطح ٘ٛؾبظی زض ایٗ ٔحّ ٝاظ حیـج التهـبزی ثـ٘ ٝفـٕ ؾـبوٙیٗ
فطٚزؾت ثٛز ٜاؾت  ٚثٖٛ٘ ٝی ث ٝاضتمبی ربیٍـب ٜالتهـبزی آٖٞـب وٕـه وـطز ٜاؾـت .ثٙـبثطایٗ
ٔی تٛاٖ اضتمبی ٖساِت التهبزی زض ٔحّ ٝضا اظ َطیك افعایف شذیطٜی ٔبِىب٘ٝی آٖٞب ٕٞ ٚچٙیٗ
اضتمبی ویفیت ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ فطٚزؾت  ٚثـ ٝتٗجیـط زیٍـط تٛإ٘ٙسؾـبظی التهـبزی آٖٞـب ضا زض
ظٔطٜی پیبٔسٞبی التهبزی ٔخجت ایٗ َطح ث ٝقٕبض آٚضز .ایٗ أط ثٚٝیػ ٜزض قطایُی وـٔ ٝؿـىٗ
ث ٝزِیُ قطایٍ ذبل حبوٓ ثط ثبظاض آٖ زض قٟطٞبی ثعضي یه ؾطٔبیٌٝصاضی ُٕٔـئٗ ٔحؿـٛة
ٔیقٛز ،اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت .اظ رّٕ ٝآحبض ٔخجت التهبزی زیٍط َطح ایزـبز اقـتغبَ
ثطای ثطذی اظ ؾبوٙیٗ ثیىبض ٔحّ ٝتحت ٖٛٙاٖ ترطیجچی ثٛز ٜاؾت .ایٗ قـغُ ثـب ارـطای َـطح
اتٛثبٖ أبْ ّٖی  ٚتّٕه ظٔیٗ ٞبی ٔزبٚض زض ٔحّ ٝآغـبظ قـس  ٚثـب قـطَ ٔٚـطح ٘ٛؾـبظی ٔحّـٝ
ٌؿتطـ یبفت .زؾتٕعز ایٗ افطاز ثطای وـبض زض ذـبضد اظ ٔحّـ ٝزض حـسٚز ٞ 25ـعاض تٔٛـبٖ  ٚزض
زاذُ ٔحّ ٝث ٝزِیُ لسضت التهبزی پبییٗ ؾبوٙیٗ ٔحّ٘ ٝعزیه ثٞ 15 ٝعاض تٔٛبٖ ثٛز ٜاؾت.
اِجت ٝثبیس اقبض ٜوطز وٛ٘ ٝؾبظی ثطای ٕٝٞی ؾبوٙیٗ ٔكبضوتوٙٙس ٜزض َطح ثـ ٝیـه ا٘ـساظٜ
آحبض التهبزی ٔخجت ٘ساقت ٝاؾت .زض ٔٛضز ز ٚزؾت ٝاظ ؾبوٙیٗ ٔكبضوتوٙٙسَ ،ٜطح ٘ٛؾـبظی زض
وٙبض افعایف زاضاییالتهبزی  ٚشذیطٜی ٔبِىب٘ٝی آٖٞبٛٔ ،رت ثسٞىبضی آٖٞـب ٘یـع قـس ٜاؾـت.
زؾتٝی أ َٚبِىب٘ی ٞؿتٙس ؤ ٝتطاغ ذب٘ٝی ٘ٛؾبظ آٖٞب ثیكتط اظ ٔتطاغ ٔحبؾج ٝقس ٜثـط حؿـت
ٔتطاغ ٔ ٚكرهبت ّٔه فطؾٛزٜقبٖ ثٛزٔ ٜزجٛض٘س ايبفٔ ٝتطاغ ضا ث ٝلیٕت ٞط ٔتط ،یـه ٔیّیـٖٛ
 ٚزٚیؿت ٞعاض تٔٛبٖ اظ ؾبظٔبٖ ثرط٘س ٚ ،ایٗ زض حبِی اؾت و ٝلیٕـت ٞـط ٔتـط ٔطثـٕ ظٔـیٗ زض
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ٔحّٞ ٝكتهس ٞعاض تٔٛبٖ اؾت .زض ٘تیز ٝایٗ زؾت ٝاظ ؾبوٙیٗ لبزض ثـ ٝپطزاذـت لیٕـت ايـبفٝ
ٔتطاغ ٘یؿتٙس  ٚثسٞىبض ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .زؾتٝی زٔ ْٚكبضوتوٙٙسٌب٘ی ٞؿـتٙس وـ ٝلـبزض ثـٝ
ثبظپطزاذت ٔجّغ ٚیٗٝی اؾىبٖ ٔٛلت و ٝاظ ؾٛی ؾبظٔبٖ زض اذتیبض آ٘بٖ لـطاض ٌطفتـ ٝثـٛز تـب زض
َ َٛزٚضٜی ٘ٛؾبظی زض ٔىبٖ زیٍطی ذبضد اظ ٔحّ ٝؾبوٗ ق٘ٛس٘ ،یؿتٙسٔ .جّغ ٚزیٗٝی ٔؿـىٗ
زض اغّت ٔٛاضز ثیكتط اظ ٔجّغ ض ٗٞیه ذب٘ٝی اؾتیزبضی ثب ٔكرهبت  ٚاؾـتب٘ساضزٞبی ؾـبوٙیٗ
ٔحّ ٝثٛز ٚ ٜاغّت آٖٞب ٔبثمی ٚزیٗٔ ٝؿىٗ ضا ذطد وطز ٚ ٜیب نطف وبض زیٍـطی وـطزٜا٘ـس  ٚزض
حبَ حبيط آ٘بٖ ث ٝزِیُ ٖسْ تٛا٘بیی ثبظپطزاذت ٚزیٗٔ ٝؿىٗ لبزض ثـ ٝتحٛیـُ آپبضتٕـبٖ ٘ٛؾـبظ
ذٛز ٘یؿتٙس  ٚزض ٘تیزٕٖٔٛ ٝبً تٕبیُ زاض٘س تب ٚاحس ٘ٛؾبظ ذٛز ضا ث ٝفطٚـ ثطؾب٘ٙس.
تغییط تٛاظٖ زض ٖطي ٚ ٝتمبيبی ٔؿىٗ اؾتیزبضی ضا زض ٔحّ ٝیىی زیٍط اظ آحبض  ٚپیبٔسٞبی
التهبزی ارطای ٘ٛؾبظی زض ٔحّ ٝث ٝقٕبض ٔیضٚزٔ .حّٝی اتبثه پیف اظ ارطای َطح یىی اظ
ٔحالتی ثٛز و ٝث ٝزِیُ پبییٗ ثٛزٖ ٞعیٝٙی اربض ٜثطای ٔؿتبرطیٙی و ٝث ٝزالیُ التهبزی زض
ٔحالت زیٍط لبزض ث ٝتٟیٔ ٝؿىٗ اؾتیزبضی ٘جٛز٘س زاضای ربشثٝی ؾى٘ٛتی ثٛز .ثب آغبظ َطح ٚ
ترطیت ذب٘ٞ ٝبی فطؾٛز ٚ ٜثٗس اظ آ٘ى ٝانٛال زض َطاحی ثط٘بٔٛ٘ ٝؾبظی ربیٍبٞی ثطای ا٘جٜٛ
ٔؿتبرطیٗ ٔحّ ٝزض ٘ٓط ٌطفت٘ ٝكس ،تٗساز ذب٘ٞٝبی لبثُ اربض ٜزض ایٗ ٔحّ ٝض ٚث ٝوبٞف ٟ٘بز.
اظ زیٍط ؾ ٛتٗساز ظیبزی اظ ٔبِىب٘ی  ٓٞو ٝزض َطح ٔكبضوت وطز ٜثٛز٘س ذٛز ث ٝرطٌٝ
ٔؿتبرطیٗ پیٛؾتٙس  ٚزض ٘تیز ٝثَٛٝض وّی ٖطي ٚ ٝتمبيبی ٔؿىٗ زض ٔحّ ٝتٛاظٖ ذٛز ضا اظ
زؾت زاز ٚ ٜتٗساز ذب٘ٞ ٝب وٓ اربض ٜث ٝحسالُ ذٛز ضؾیس ٔ ٚؿتبرطاٖ ث ٝقست ثب ثحطاٖ
ٔؿىٗ ٔٛار ٝقس٘س .ایٗ أط ؾجت ضقس ثیضٚیٝی اربض ٜذب٘ٞٝب زض ٔحُّٙٔ ٚ ٝم ٝقسٚ ٜ
ٔؿتبرطاٖ ضا ثب ٔكىالت ٖسیس ٜای ضٚثط ٚؾبذت ٝاؾت  ٚزض ٘تیز ٝتٗساز ظیبزی اظ ٔؿتبرطا٘ی وٝ
ؾبَٞب زض ُٔٙم ٝظ٘سٌی ٔیوطز٘س ٔزجٛض ث ٝتطن ٔحّٟٔ ٚ ٝبرطت ثٙٔ ٝبَك حبقیٝایتط
قسٜا ٘س .اِجت ٝزض ثرف پیبٔسٞبی ارتٕبٖی ث ٝایٗ ٔٛي ٔٛثبظذٛاٞیٓ ٌكت ٘ ٚكبٖ ذٛاٞیٓ زاز
و ٝثب پبیبٖ ٘ٛؾبظی زض ثركی اظ ٔحّٖ ٚ ٝسْ تٕبیُ ؾبوٙیٗ انّی ث ٝثبظٌكت ثٔ ٝحّ ،ٝتٗساز
ٔٙبظَ اؾتیزبضی ض ٚث ٝافعایف ٟ٘بز ٜاؾت .أب ثب تٛر ٝث ٝافعایف اربض ٜثٟب زض آپبضتٕبٖٞبی
٘ٛؾبظٔ ،ؿتبرطیٗ لجّی ٔحّ ٝوٕتط لبزض ث ٝظ٘سٌی زض ایٗ ٔحّٞ ٝؿتٙس  ٚتطویت رٕٗیتی ٔحّٝ
زض حبَ تغییط اؾت.
وبٞف زضآٔس ثركی اظ ؾبوٙیٗ زض َ َٛزٚضٜی ٘ٛؾبظی  ٚثٗس اظ آٖ ضا ٘یع ثبیس ثٖٛٙٝاٖ
پیبٔس ٔٙفی ٘ٛؾبظی ثطای ٌطٞٚی اظ ؾبوٙیٗ ث ٝقٕبض آٚضز و ٝپیف اظ ٘ٛؾبظی اظ َطیك
ٔغبظٜٞبی فبلس اؾٙبز لب٘٘ٛی ٚ ٚالٕ زض ا٘تٟبی وٛچٞٝب  ٚیب اظ َطیك اربض ٜزازٖ َجمٝای و ٝثسٖٚ
ٔزٛظ ٕٛٗٔ ٚالً ثب ویفیتی ٘بظَ ث ٝثٙبی ذٛز ايبف ٝوطز ٜثٛز٘س ،أطاض ٔٗبـ ٔیوطز٘س .ایٗ ٌطٜٚ
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اظ ؾبوٙیٗ ثب آغبظ ترطیت ٞب زض ٔحّ ٝایٗ ٘ ٔٛزضآٔسٞب ضا و ٝزض ٔٛاضزی ٟٔٓتطیٗ ٕٔط زضآٔسی
آٖٞب ٔحؿٛة ٔیقس ،اظ زؾت زازٜا٘س.
ثٙبثطایٗ ثَٛ ٝض وّی افعایف شذیطٜی ٔبِىب٘ٝی ؾبوٙیٗ قطوتوٙٙس ٜزض َطح ٘ٛؾبظی،
ثسٞىبضی ثركی اظ ؾبوٙیٗ آپبضتٕبٖٞبی ٘ٛؾبظ زض ٔحّ ،ٝتغییط ٘ٓبْ ٖطي ٚ ٝتمبيبی ٔؿىٗ زض
ٔحّ ٝاظ َطیك افعایف لیٕت أالن  ٚاربضٜثٟب  ٚوبٞف زضآٔس ثركی اظ ؾبوٙیٗ زاضای ٔغبظٚ ٜ
ٚاحسٞبی اؾتیزبضی ضا ٔیتٛاٖ ٟٔٓتطیٗ پیبٔسٞبی ٔخجت ٙٔ ٚفی ٘ٛؾبظی زض ٔحّٝی اتبثه
ٖٛٙاٖ وطز.
پیامذهای تهذاضتی و زیستمحیطی
یىی اظ ٔكرهبت ٔ ٟٓثبفتٞبی فطؾٛزٚ ،ٜرٛز آِٛزٌیٞبی ٔرتّف ٔحیُی اؾت و ٝث ٝزِیُ
ٔكرهبتی چ ٖٛقجىٝی ٘بٔٙبؾت زؾتطؾیٞب زض ٔحّٖ ،ٝسْضٖبیت پبویعٌی ٔحّ ٝتٛؾٍ
ؾبوٙیٗ ،فطؾٛزٌی وبِجسی ثبفت حبزث ٔیق٘ٛس .ایٗ آِٛزٌیٞب زض زٚضٜی ترطیت  ٚؾبذت
تكسیس قسٕٛٗٔ ٚ ٜالً ثطای ؾبوٙیٗ ٔحالت ٔزبٚض ٔكىالتی ٔیآفطیٙٙس .أب زض ٔحّٝی اتبثه ثٝ
زِیُ ایٙى ٝترطیت ٛ٘ ٚؾبظی ث ٝنٛضت تسضیزی ا٘زبْ ٌطفت  ٚزض ٟ٘بیت ٘یع ٕٝٞی ٔحّٝ
٘ٛؾبظی ٘كس ،ذٛز ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝزض ٔٗطو ایٗ آِٛزٌیٞب لطاض ٌطفتٙس .قط ٔٚترطیتٞب زض
ٔحّٛٔ ٝرت ثطٚظ ٔكىالتی چ ٖٛتزٕیٕ آِٛزٌیٞب زض رٛیٞب  ٚوٛچٞٝب ،افعایف رب٘ٛضاٖ
ٔٛشی ،افعایف آِٛزٌی ٛٞا ث ٝزِیُ شضات ٌطز  ٚغجبض حبنُ اظ ؾبذت  ٚؾبظ  ٚتطزز ٚؾبیُ ٘مّیٝ
ؾٍٙیٗ ،آِٛزٌیٞبی نٛتی  ٚتزٕٕ ظثبِٞ ٝب زض ٔحّ ٝقس  ٚایٗ أط ؾالٔت ؾبوٙیٗ
ٔكبضوت ٘ىطز ٜزض َطح  ٚثٛیػ ٜظ٘بٖ ،وٛزوبٖ  ٚؾبِٕٙساٖ ضا ؤ ٝست ظٔبٖ ثیكتطی زض ََٛ
قجب٘ٝضٚظ زض ٔحّ ٝؾپطی ٔیوطز٘س ،ث ٝقست ٔٛضز تٟسیس لطاض زاز .زض ٚالٕ ؾبوٙیٙی و ٝثٞ ٝط
زِیّی زض َطح ٔكبضوت ٘ىطز٘سٔ ،زجٛض ث ٝپطزاذت ٞعیٞٝٙبی رؿٕی  ٚضٚا٘ی افعایف
آِٛزٌیٞبی ٘بقی اظ ٘ٛؾبظی ٔٙبظَ ؾبوٙیٗ ٔكبضوتوطز ٜقس٘س .ؾبوٙیٗ ٔٛضز ثطضؾی ث ٝؾؤاِی
زض ایٗ اضتجبٌ ثب ایٗو ٝزض ثٟساقت  ٚؾالٔتی آٖٞب ٘ؿجت ث ٝزٚضٜی لجُ اظ قطَ ٔٚطح چٝ
تفبٚتی ایزبز قس ٜاؾت؟ ُٔبثك زازٜٞبی ٔٙسضد زض رس َٚقٕبض 3 ٜپبؾد زاز٘سٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛوٝ
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ثَٛ ٝض وّی اضظیبثی ؾبوٙیٗ اظ ٚيٗیت ثٟساقت  ٚؾالٔتیقبٖ ثٗس اظ ارطای
َطح ٔخجت ٘یؿت  70 ٚزضنس آ٘بٖ اْٟبض زاقتٝا٘س و ٝاظ ایٗ حیج قطایٍ آٖٞب ثستط قس ٜاؾت.
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ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده ...

جذول ضماره  : 3توزیع جمعیت نمونه تر حسة ارزیاتی تغییرات در تهذاضت و سالمتی آنها تعذ از نوسازی

گسینهها

فطاٚا٘ی

زضنس ٘ؿجی

زضنس ٔٗتجط

تهتر ضذه

0

0

0

فرقی نکرده

43

22

23/8

تذتر ضذه

137

70/3

76/2

اظهارنطذه

15

7/7

-

جمع کل

195

100

100

زض ثیٗ ؾبوٙیٗ ٔحّ ،ٝؾبِٕٙساٖ ثیكتط اظ  ٕٝٞاظ تٟسیس ؾالٔتیقبٖ ثٚٝاؾُٝی قطایٍ
ٔحّ ٝزض ٔمُٕ ٘ٛؾبظی ٌالی ٝزاقتٝا٘س ٖٛٙ ٚاٖ وطزٜا٘س و٘ ٝبضاحتیٞبی رؿٕی  ٚتٙفؿی آٖٞب
افعایف یبفت ٝاؾتٞ .طچٙس پیبٔسٞبی ثٟساقتی  ٚظیؿتٔحیُی یبزقسٔ ٜحسٚز ث ٝزٚضٜی
ؾبذت  ٚؾبظ ثٛز ٚ ٜپؽ اظ ٘ٛؾبظی اظ ثیٗ ٔیض٘ٚس ،آ٘چ ٝإٞیت آٖٞب ضا ثیكتط ٔیوٙس ،زٚضٜی
َٛال٘ی ؾبذت  ٚؾبظ زض ایٗ ٔحّ ٚ ٝتسا ْٚایٗ پیبٔسٞب زض زٚضٜی ظٔب٘ی ثیكتطی ث٘ ٝؿجت ؾبیط
َطحٞبی ٘ٛؾبظی  ٚحًٛض ؾبوٙیٗ زض ٔحّ ٝزض َ َٛزٚضٜی ٘ٛؾبظی اؾت .ایٗ أط ثبٖج قسٜ
اؾ ت و ٝثب ٚرٛز اتٕبْ ٘ٛؾبظی زض ٔحّٚ ،ٝيٗیت ٘ٓبفت  ٚپبویعٌی زض آٖ ضيبیتثرف ٘جبقس ٚ
پیبٔسٞبی زٚض ٜی ؾبذت تسا ْٚیبثٙس .ایٗ ٔٛي ٔٛتٛؾٍ پبؾرٍٛیبٖ ٘یع ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفتٝ
اؾت ٕٞ ٚبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚقٕبضٔ 4 ٜكبٞسٔ ٜیقٛز 69/5 ،زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ٚيٗیت
٘ٓبفت  ٚپبویعٌی ٔحّ ٝضا ث٘ ٝؿجت لجُ ٘بُّٔٛةتط اضظیبثی وطزٜا٘س.
جذول ضماره  : 4توزیع جمعیت نمونه تر حسة ارزیاتی تغییرات در نظافت و پاکیسگی محله تعذ از نوسازی

گسینهها

فطاٚا٘ی

زضنس ٘ؿجی

زضنس ٔٗتجط

تهتر ضذه

0

0

0

فرقی نکرده

51

18/7

21/3

تذتر ضذه

189

69/5

78/8

اظهارنطذه

32

11/8

-

جمع کل

272

100

100

ثٙبثطایٗ ثَٛ ٝض وّی زض اضتجبٌ ثب پیبٔسٞبی ظیؿتٔحیُی ارطای ٘ٛؾبظی ،ثبیس ٌفت اٍِٛی
ارطای َطح ثَٛ ٝض تسضیزی ٖ ٚسْ ٘ٛؾبظی وّیٝی ثٙبٞبی فطؾٛز ٜزض ٔحّٔ ٚ ٝكبضوت ٘ىطزٖ
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ٕٝٞی ؾبوٙیٗ زض َطح ؾجت قس ٜاؾت و ٝزأٝٙی ظٔب٘ی ٌؿتطـ پیبٔسٞبی ثٟساقتی ٚ
ظیؿتٔحیُی فطاتط اظ زٚضٜی ؾبذت ثبقس  ٚزض زٚضٜی ثٟطٜثطزاضی ٘یع تسا ْٚیبثس.
پیامذهای اجتماعی
٘ٛؾبظی ٔحّٝی اتبثه ثیكتطیٗ پیبٔسٞب ضا زض حٛظٜی ارتٕبٔ ثطربی ٌصاقت ٝاؾت .تغییط
تطویت ارتٕبٖی  ٚرٕٗیتی ٔحّ ،ٝوبٞف ا٘ؿزبْ  ٚحٕبیت ارتٕبٖی زض ٔحّ ،ٝافعایف ٘بأٙی ٚ
ثطٚظ آؾیتٞبی ارتٕبٖی ،افعایف ثیاٖتٕبزی ثٔ ٝساذالت ؾبظٔب٘ی زض ٔحّٟٓٔ ٝتطیٗ پیبٔسٞبی
ارتٕبٖی ٘ٛؾبظی ٔحّ ٝثٝقٕبض ٔیض٘ٚس.

 -1تغییط تطویت ارتٕبٖی ٔحّٝ
یىی اظ پیبٔسٞبی ضایذ ٔساذّ ٝزض ثبفتٞبی فطؾٛز ،ٜثٚٝیػ ٜزض اٍِٞٛبی پبنؾبظی  ٚتّٕه
ارجبضی و ٝزض آٖٞب یىی اظ ٔأٔٛضیتٞبی ثط٘بٔٝی ٘ٛؾبظی تٗطیف وبضوطزٞبی التهبزی یب
فطٍٙٞی رسیس ثطای ٔحّ ٝی ٘ٛؾبظ اؾت  ٚتٟٗسی ث ٝحفّ ثبفت ارتٕبٖی زض ثط٘بٔٝی ٘ٛؾبظی
ٚرٛز ٘ساضز ،پسیسٜی اٖیبٖؾبظی 1اؾت .اٖیبٖؾبظی ثٙٗٔ ٝی تغییط تطویت رٕٗیتی ٔحّ ٝاظ
َطیك ٘مُ ٔىبٖ ؾبوٙیٗ آٖ ثٔ ٝحالت پبییٗتط قٟط  ٚربیٍعیٙی آٖٞب ثب ؾبوٙیٗ ثطذٛضزاض اظ
ٚيٗیت التهبزی ثبالتط اؾت و ٝزض ٟ٘بیت ٔٙزط ث ٝتغییط ٛٞیت ٔحّٝای ٔیقٛزٟٓٔ .تطیٗ
ٔىب٘یؿٓ ایزبز ایٗ پیبٔس زض ٔحّٝی ٘ٛؾبظی قس ،ٜافعایف لیٕت أالن ٕٞ ٚچٙیٗ اربضٜثٟبؾت
وٛٔ ٝرت ٔی قٛز ؾبوٙیٗ لجّی ٔحّ ،ٝأىبٖ ؾى٘ٛت ٔزسز  ٚثٗس اظ ارطای ٘ٛؾبظی ضا زض ٔحّٝ
اظ زؾت زٙٞسٚ .ل ٔٛچٙیٗ پسیسٜای زض ثبفت فطؾٛز ٜآحبض  ٚتجٗبت ٌؿتطزٜای زض ثبفت رٕٗیتی
ٓ٘ ٚبْ فطٍٙٞی حبوٓ ثط ٔحّ ٚ ٝوبضوطزٞبی ٔحّ ٝزض اضتجبٌ ثب ٘ٓبْ قٟطی ثطربی ٔیٌصاضز.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض ثرف اٞساف ٔ ٚكرهبت ارطایی ثط٘بٔٝی ٘ٛؾبظی زض ٔحّٝی اتبثه ٌفتٝ
قس ،ایٗ َطح زضنسز ثٛز تب يٕٗ حفّ ٔكرهبت ثبفت ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ٔحّ ،ٝاظ َطیك
ٔساذّ ٝزض ٔكرهبت وبِجسیٔ ،ؿأِٝی فطؾٛزٌی  ٚتٟسیسٞبی ٘بقی اظ آٖ ضا ضفٕ وٙس .اظ ایٗ
حیج ٔیتٛاٖ ٌفت َطح ٘ٛؾبظی زض ایٗ ٔحّ ٝزض ضاؾتبی اٖیبٖؾبظی ٞسفٌصاضی ٘كس ٜاؾت.
أب یبفتٞٝبی ایٗ ثطضؾی حىبیت اظ آٖ زاض٘س و ٝتغییط تطویت ارتٕبٖی ٔحّ ٝزض قطف ٚلٔٛ
اؾت  ٚایٗ پیبٔس ارتٕبٖی زض تحّیُ فطایٙس وّی تحٛالت ٔحّ ٝإٞیتی اؾبؾی زاضز .اِجت ٝثب
تٛر ٝث ٝایٙىٛ٘ ٝؾبظی زض ٔحّ٘ ٝبتٕبْ ٔب٘س ٜاؾت ٛٙٞ ٚظ ثركی اظ ٔحّ ٝزض قطایٍ وبِجسی ٚ
 Gentrification .1یب اٖیبٖؾبظی اِٚیٗ ثبض تٛؾٍ ضٚث ٌالؼ زض ؾبَ  1964ثطای تٛيیح فطایٙس ربثزبیی الكبض ٔطفٝتط
ثب الكبض وٓزضآٔس  ٚوبضٌط ؾبوٗ ثطذی ٔحالت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت.
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ارتٕبٖی پیف اظ ارطای َطح ث ٝؾط ٔیثطز ٛٞ ٚیت ٔحّ٘ ٝیع ثٕٞ ٝیٗ زِیُ تغییطات چٙسا٘ی
٘ىطز ٜاؾتٕ٘ ،یتٛاٖ ٌفت زض ٔحّٝی اتبثه ثب پیبٔس اٖیبٖؾبظی ٔٛارٞ ٝؿتیٓ .أب ثس ٖٚقه
تغییط تطویت ارتٕبٖی ٔحّ ٝزض آیٙس ٜتجٗبت ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی رسی ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت.
أب زض تحّیُ وٓ  ٚویف تغییط یبزقس ٜزض تطویت ارتٕبٖی ٔحّ ٝثبیس ٌفت ،آٖ زؾت ٝاظ
ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝو ٝزض َطح ٘ٛؾبظی ٔكبضوت وطزٜا٘س ،زض َ َٛزٚضٜی ا٘تٓبض ثطای تحٛیُ
آپبضتٕبٖ ٘ٛؾبظ ثب ٚزیٗٝای و ٝؾبظٔبٖ زض اذتیبض آٖٞب ٟ٘بز ٜثٛز زض ٔحالت زیٍطی ؾبوٗ قس٘س.
ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝجّغ ٚزیٗٝی زض اذتیبض آٖٞب ثیكتط اظ ضٛٔ ٗٞضز ٘یبظ ثطای ؾى٘ٛت زض ٔحالت
ٔزبٚض ثٛز ،ثطذی اظ آ٘بٖ ثب ایٗ ٚزیٗ ٝزض ٔٙبَك زاضای پطؾتیػ ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ثبالتط ؾبوٗ
قس٘س ٕٖ ٚالً ثب تزطثٝی ظ٘سٌی زض ٔحالت ٔٙبؾتتط اظ ٞط حیج زض ٔمبیؿ ٝثب ٔحّ ٝاتبثه،
اٍ٘یعٜی ذٛز ضا ثطای ثبظٌكت اظ زؾت زازٜا٘سٌ .ط ٜٚزیٍطی ٘یع ثركی اظ ٚزیٗٝی ٔؿىٗ ضا
نطف ض ٚ ٗٞثرف زیٍط ضا ٞعی ٚ ٝٙیب ؾطٔبیٌٝصاضی وطزٜا٘س  ٚزض حبَ حبيط تطریح ٔیزٙٞس
و ٝآپبضتٕبٖ ٘ٛؾبظ ذٛز ضا ث ٝفطٚـ ثطؾب٘ٙس  ٚیب آ٘طا اربض ٜثسٙٞسَ .جك آٔبض اضائ ٝقس ٜاظ ٔؿَٚٛ
تّٕه ٘ٛؾبظاٖ رٛٙة قطق ،اظ ٔیبٖ افطازی و ٝذب٘ٞٝبی ٘ٛؾبظ ذٛز ضا تحٛیُ ٌطفتٝا٘س35 ،
زضنس آٖ ضا ثٔ ٝؿتبرط ٚاٌصاض وطزٜا٘س10 ،زضنس ذب٘ٞٝب ضا تحٛیُ ٌطفتِٚ ٝی ذب٘ ٝضا ذبِی ضٞب
وطزٜا٘سٕٖ .سٜتطیٗ زِیُ ایٗ افطازٖ ،سْ تٛا٘بیی آٖٞب ثطای پطزاذت ٚزیٗٔ ٝؿىٙی اؾت و ٝاظ
ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی زضیبفت وطزٜا٘س .ثٙبثطایٗ ذب٘ٞٝبی ٘ٛؾبظ ذٛز ضا زض حسٚز  12تب ٔ 14یّیٖٛ
تٔٛبٖ ض ٗٞوبُٔ ٔیزٙٞس تب تٕب ْ یب ثركی اظ ٚزیٗٔ ٝؿىٗ ضا رجطاٖ وٙٙس .ثطذی زیٍط اظ ایٗ
افطاز ثطای تبٔیٗ ايبفٔ ٝتطاغی و ٝثط آٖٞب تحٕیُ قس ٜاؾت ٔزجٛض ثٌ ٝطفتٗ ٚاْ ٔیق٘ٛس( .ثٝ
ٖٛٙاٖ ٔخبَ ٔتطاغ تّٗك ٌطفت ٝث ٝیه فطز ٔ 60تط اؾت زضحبِیى ٝپیٕب٘ىبض ث ٝزِیُ ٖسْ تبٔیٗ
پبضوی ًٙثطای ٚاحسٞبی وٓ ٔتطاغ ٔزجٛض ث ٝؾبذت ٚاحسٞبی ٔ 85تطی  ٚثبالتط قس ٜاؾت .ایٗ
ٔ 25تط ايبف ٝو ٝحسٚز  25تب ٔ 30یّی ٖٛتٔٛبٖ لیٕت زاضز ث ٝایٗ قىُ ٔحبؾجٔ ٝیقٛز وٝ
ٔبِه تب ٔ 10یّی ٖٛتٔٛبٖ اظ ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی ٚاْ ٔیٌیطز و ٝثبظپطزاذت آٖ ٔبٞی ٞ 250عاض
تٔٛبٖ ٔیثبقسٔ .بثمی ضا ٘یع ٘مساً ث ٝؾبظٔبٖ پطزاذت ٔیوٙس) .ثٙبثطایٗ ثطای ثبظپطزاذت ایٗ ٚاْ
ٔزجٛض٘س ٚاحس ٘ٛؾبظ ذٛز ضا اربض ٜزٙٞس .زؾتٝی زیٍطی اظ ایٗ افطاز ثب ٚرٛز ٘ ٛقسٖ ذب٘-ٝ
ٞبیكبٖ ث ٝزِیُ ٘بأٙی ٔٛرٛز زض ٔحّ ٚ ٝترطیتٞبی ظیبزی و ٝزض ٔحّ ٝا٘زبْ قس ٜوٛٔ ٝرت
تطن اٞبِی انّی  ٚربیٍعیٗ قسٖ الكبض فطٚزؾت ٕٞچ ٖٛوبضٌطاٖ افغب٘ی ٔزطز قس ٜاؾت،
تطریح ٔیزٙٞس وٛ٘ ٝؾبظ ثٛزٖ ذب٘ ٝضا ث ٝفطؾٛزٌی ٔحّ ٝثركیس ٚ ٜزض ٔحّ ٝزیٍطی ؾبوٗ
ثبقٙسٛٔ .ي ٔٛتأذیطٞب زض تحٛیُ آپبضتٕبٖٞبی ٘ٛؾبظ ٘ ٚیع تٛلفٞبی پطٚغ٘ ٜیع زض تكسیس تٕبیُ
ثٖ ٝسْ ثبظٌكت ثٔ ٝحّ ٝثیتأحیط ٘جٛز ٜاؾت.
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تٕبیُ ث ٝتطن ٔحّ ٝزض ثیٗ ؾبوٙیٗ ٔكبضوت٘ىطز ٜزض َطح ٘یع زض حبَ افعایف اؾت .ثب
تٛر ٝث ٝترطیتٞبی نٛضت ٌطفت ٝزض ٔحّٚ ،ٝيٗیت آقفت٘ ٚ ٝبُّٔٛة ٔحّ ،ٝافعایف ٘بأٙی ٚ
آؾیت ٞبی ارتٕبٖی  ... ٚافطازی و ٝتٛا٘بیی ٔبِی زاض٘س الساْ ث ٝتطن ٔحّٔ ٝیوٙٙس  ٚذب٘ٞٝبی
ذٛز ضا زض ایٗ ٔحّ ٝاربضٔ ٜیزٙٞس .ایٗ ٔؿبِ ٝؾجت قس ٜاؾت تب ث ٝؾجت فطؾٛز ٜثٛزٖ ذب٘ٞٝب
ٚ ٚيٗیت ٘بأٗ ٔحّٔ ٝؿتبرطا٘ی ثٔ ٝحّ ٝضا ٜپیسا وٙٙس و ٝزض ٘بأٙی ضا زض ٔحّ ٝتكسیس وٙٙس.
تبثٗیٗ افغب٘ی  ٚیب ٔٗتبزا٘ی و ٝزض ٔحالت زیٍط أىبٖ اربضٜی ٔؿىٗ ٔٙبؾت ٘ساض٘س ث ٝایٗ
ٔحّ ٝؾطاظیط قس ٜا٘س  ٚأٙیت ارتٕبٖی ٔحّ ٝضا ثطای ؾبوٙیٙی و ٝلهس  ٚیب أىبٖ تطن ٔحّ ٝضا
٘ساض٘سٔ ،رتُ وطز ٜا٘س٘ .تبیذ حبنُ اظ ارطای پیٕبیف ارتٕبٖی ٘یع ٔٛیس آٖ اؾت و ٝتٕبیُ ثٝ
تطن ٔحّ ٝپؽ اظ ارطای ٘ٛؾبظی زض حبَ افعایف اؾتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚقٕبض5 ٜ
ٔیثیٙیٓ 63 ،زضنس اظ ؾبوٙیٗ ثط ایٗ ثبٚض ثٛزٜا٘س و ٝتٕبیُ ث ٝتطن ٔحّ ٝثٗس اظ ٘ٛؾبظی ثیكتط
قس ٜاؾت.
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ثرف زیٍطی اظ تغییط زض تطویت ارتٕبٖی ٔحّ ٝث ٝزِیُ پسیسٜای اؾت ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا
لُجیقسٖ ٔؿتبرطاٖ ٔحّ ٝذٛا٘س .ث ٝایٗ ٔٗٙی و ٝثطذالف زٚضٜی پیف اظ ٘ٛؾبظی وٝ
ٔؿتبرطاٖ ٔحّ ٝاظ ٚيٗیت وٓ  ٚثیف ٔكبثٟی اظ حیج التهبزی  ٚفطٍٙٞی ثطذٛضزاض ثٛز٘س ،ثٗس
اظ ارطای َطح زٌ ٚطٔ ٜٚتفبٚت ٔؿتبرطاٖ اظ حیج ٚيٗیت زضآٔسی ث ٝایٗ ٔحّٚ ٝاضز قسٜا٘س.
ٌط ٜٚأ َٚؿتبرطا٘ی ٞؿتٙس و ٝزض آپبضتٕبٖٞبی ٘ٛؾبظ ؾبوٗ قسٜا٘س  ٚلبزض ث ٝپطزاذت
اربضٜثٟبی آپبضتٕبٖٞبی ٘ٛؾبظ ٔحّٞ ٝؿتٙس و٘ ٝؿجت ث ٝاربضٜثٟبی ذب٘ٞٝبی فطؾٛز ٜپیكیٗ
ٔحّ ،ٝافعایف لبثُ تٛرٟی یبفت ٝاؾت .ایٗ ٌط ٜٚاظ ٔؿتبرطاٖ اظ ٚيٗیت ٔٗیكتی  ٚالتهبزی
ثٟتطی ٘ؿجت ثٔ ٝؿتبرطاٖ لجّی ٔحّ ٝثطذٛضزاض٘س .أب ٌط ٜٚزٔ ْٚؿتبرطا٘ی ٞؿتٙس و ٝوٕبوبٖ
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زض ذب٘ٞٝبی فطؾٛزٛ٘ ٚ ٜؾبظی٘كسٔ ٜحّ ٝؾبوٗ ٞؿتٙس و ٝؾبوٙیٗ انّی ث ٝزِیُ فطؾٛزٌی
ٔفطٌ ٔ ٚكىالت ظ٘سٌی زض ایٗ ذب٘ٞٝب ،آٖٞب ضا اربضٔ ٜیزٙٞس .اربض ٜایٗ ذب٘ٞٝب ٖٕٔٛبً پبییٗ
ثٛز ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔكتطیبٖ انّی آٖٞب افطازی ٞؿتٙس و ٝزض ٔحالت زیٍط لبزض ث ٝاربضٜ
ٔٙعَ ٔٙبؾت ٘یؿتٙس .وبضٌطاٖ افغب٘ی ،افطاز ثعٞىبض ،فطٚقٙسٌبٖ ٔٛاز ٔرسض  ... ٚاظ رّٕٝ
ٔكتطیبٖ ایٗ ٔٙبظَ اؾتیزبضی فطؾٛز ٜث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس .زض ٚالٕ ایٗ ثرف اظ ٔحّ ،ٝزض حبَ
تجسیُ قسٖ ث ٝفًبی ثیزفبٔ  ٚذٛاثٍبٞی اضظاٖ ثب ویفیت ٘بظَ أىب٘بت  ٚفبلس ٔطالجت اؾت.
تحّیُ تحٛالت آیٙسٜی تطویت ارتٕبٖی ٔحّ ٝوبٔال ث ٝؾط٘ٛقت ٘ٛؾبظی ٘بتٕبْ آٖ ثؿتٍی
زاضزٛ٘ .ؾبظی ٔبثمی ثبفتٞبی فطؾٛز ٜزض ایٗ ٔحّٔ ٝیتٛا٘س ثركی اظ تطویت ٘بٚ ٍٖٕٛٞ
لُجیقسٜی ارتٕبٖی زض ٔحّ ٝضا حُ وٙس  ٚپیبٔسٞبی ٔطتجٍ ثب آٖ ضا ٔطتفٕ وٙس.

 -2وبٞف ا٘ؿزبْ  ٚحٕبیت ارتٕبٖی زض ٔحّٝ
٘ٛؾبظی ٔحّ ٝاتبثه ضٚاثٍ ٕٞؿبیٍی ،ا٘ؿزبْ ارتٕبٖی ٓ٘ ٚبْ حٕبیت ارتٕبٖی ضا زض ٔحّٝ
تحت تأحیط لطاض زاز ٜاؾت .اٖالْ َطح ٘ٛؾبظی زض ٔحّٛٔ ،ٝيٌٕیطیٞبی ٔتفبٚتی ضا اظ ؾٛی
ؾبوٙیٗ زض پی زاقتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝپیكتط ٘یع اقبض ٜقس تیپِٛٛغی ٔٛافمبٖ ٔ ٚربِفبٖ َطح
حبوی اظ آٖ اؾت و ٝؾبوٙیٗ فطٚزؾت ٔحّ ٝو ٝأالن آٖٞب ٔكرهبتی چٔ ،ٖٛتطاغ ٖطنٚ ٝ
اٖیبٖ وٛچىتطٔ ،تطاغ تزبضی لب٘٘ٛی وٕتط ٔ ٚتطاغ تزبضی غیطلب٘٘ٛی ثیكتط ،تٗساز ٚاحس وٕتط،
ٖطو ٌصض وٕتط  ٚلسٔت ثیكتط ٘ؿجت ث ٝپالنٞبی ٔربِفیٗ ٘ٛؾبظی ثٛزٜا٘س ،اظ َطح اؾتمجبَ
وطزٜا٘س .زض ٘تیزٝی ایٗ أط وَ ٝطح ٘ٛؾبظی ث ٝیه ا٘ساظ ٜلبزض ث ٝتبٔیٗ ٔٙبفٕ ٕٝٞی ؾبوٙیٗ
٘جٛز ٜاؾت ،زض اغّت ٔٛاضز ٔٛافمت ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝثب ٘ٛؾبظیٚ ،اوٙف ٕٞؿبیٍب٘ی ضا و ٝثب َطح
ٔٛافك ٘جٛز ٚ ٜآٖ ضا زض رٟت ٔٙبفٕ ذٛز ٕ٘یزیسٜا٘س زض پی زاقت ٝاؾت .ایٗ اذتالفبت و ٝزض
ٔٛاضزی ٔٛرت ثطٚظ زٖٛا  ٚزضٌیطی ثیٗ آٖٞب قس ٜاؾت ،ضٚاثٍ ٕٞؿبیٍی ضا ٔحّ ٝتًٗیف وطزٜ
 ٚا٘ؿزبْ پیكیٗ ثیٗ ٕٞؿبیٍبٖ ضا ؤ ٝكرهٝی ارتٕبٖی ثبضظ ثبفتٞبی فطؾٛز ٜاؾت ،ثٝ
قست وبٞف زاز ٜاؾتَ .طح ٘ٛؾبظی ث ٝاقىبَ زیٍطی ٘یع اذتالفبت ثیٗ ٕٞؿبیٍبٖ  ٚؾبوٙیٗ
ٔحّ ٝضا زأٗ ظز ٜاؾت .اذتالف ثط ؾط ٔتطاغ آپبضتٕبٖ ٘ٛؾبظ ٚ ٚزیٗٝی ٔؿىٗ تّٗك ٌطفت ٝثٝ
ؾبوٙیٗ یه ٚاحس ٕٞؿبیٍی ،تكسیس فطؾٛزٌی ذب٘ٞٝبی ؾبوٙیٗ ٔربِف َطح زض نٛضت قطٔٚ
ّٖٕیبت ترطیت ٌٛ ٚزثطزاضی ذب٘ٞٝبی ٔزبٚض آٖٞب اظ زالیُ زیٍطی ثٛز ٜاؾت و ٝث ٝتیطٌی
ضٚاثٍ ثیٗ ؾبوٙیٗ ٔحّٙٔ ٝزط قس ٜاؾت .زض ٚالٕ ثطذی اظ ؾبوٙیٗ ٔربِف َطحٛٔ ،افمت
ٕٞؿبیٍب٘كبٖ ضا ٔؿجت ٔكىالت و٘ٛٙی ٔحّ ٝزض احط ارطای َطح ٘ٛؾبظی ٔیزا٘ٙس.
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جذول ضماره  : 6توزیع جمعیت نمونه تر حسة ارزیاتی رواتط همسایگی در محله تعذ از نوسازی

گسینهها

فطاٚا٘ی

زضنس ٘ؿجی

زضنس ٔٗتجط

تهتر ضذه

0

0

0

فرقی نکرده

109

40

43/4

تذتر ضذه

142

52/2

56/6

اظهارنطذه

21

7/8

-

جمع کل

272

100

100

ؾبوٙیٗ ٔٛضز ثطضؾی تأحیطپصیطی ضٚاثٍ ٕٞؿبیٍبٖ ضا اظ ارطای َطح ٔٛضز تأییس لطاض زازٜا٘س.
٘عزیه ث 57 ٝزضنس آ٘بٖ زض پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ و ٝضٚاثٍ آٖٞب ثب ٕٞؿبیٍبٖ زض ٔمبیؿ ٝثب
ٚيٗیت لجُ اظ ارطای َطح چ ٝتفبٚتی وطز ٜاؾت ،اْٟبض وطزٜا٘س و ٝثستط قس ٜاؾت .آ٘بٖ زض
پبؾد ث ٝؾٛاَ ٔكبثٟی وٚ ٝيٗیت ضٚاثٍ ٕٞؿبیٍی ضا زض ٔحّ ٝثَٛ ٝض وّی پؽ اظ ارطای َطح
ثطضؾی ٔیوطز ٘یع پبؾد ٔكبثٟی زاز٘س  ٚثیف اظ  50زضنس ثط ایٗ ثبٚض ثٛزٜا٘س وٛ٘ ٝؾبظی ٔحّٝ
تأحیط ٘بُّٔٛثی ثط ضٚاثٍ ٕٞؿبیٍبٖ ثطربی ٌصاقت ٝاؾت.
تًٗیف ضٚاثٍ ٕٞؿبیٍبٖ  ٚتطن ٔحّ ٝاظ ؾٛی ثطذی اظ ؾبوٙیٗ  ٚثَٛٝض وّی ٘ٛؾبظی
٘بٔتٕطوعٖ ،ال ٜٚثط وبٞف ا٘ؿزبْ ارتٕبٖی زض ٔحّٓ٘ ،ٝبْ حٕبیت ارتٕبٖی غیطضؾٕی ضا وٝ
ٔكرهٝی فطٍٙٞی چٙیٗ ٔحالتی اؾت زؾترٛـ تغییط وطز ٜاؾت .زض چٟبضچٛة ایٗ ٘ٓبْ
حٕبیتی اؾت و ٝثطذی ٕٞىبضیٞب زض لبِت ٌطٜٞٚبی ٕٞؿبیٍی ثطای ارطای ٔطاؾٓٞبی ذبل
ٔصٞجی یب ٖطفی ،ؾطوكی  ٚوٕه زض حُ ٔؿبیُ یىسیٍط  ٚغیط ٜزض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜؾبوٙیٗ ثٝ
أطی َجیٗی تجسیُ ٔیقٛز .ثَٛٝض ذبل فمساٖ یب وبٞف ایٗ ٘ٓبْ حٕبیتی تٛؾٍ ؾبِٕٙساٖ
ثیكتط اظ ثمی ٝاحؿبؼ  ٚاثطاظ قس ٜاؾت .ؾبِٕٙساٖ زض ٔهبحجٞٝبی نٛضت ٌطفت ٝث ٝوطات اظ ثیٗ
ضفتٗ ضٚاثٍ ٌطْ ثیٗ ٕٞؿبیٍبٖ ضا تأییس وطزٜا٘س .آٖ زؾت ٝاظ ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝو ٝزض حبَ حبيط
زض آپبضتٕبٖٞبی ٘ٛؾبظ ؾى٘ٛت زاض٘س ٘یع تًٗیف ایٗ حؽ حٕبیت ارتٕبٖی  ٚضٚاثٍ ٕٞؿبیٍی
ضا احؿبؼ وطزٜا٘س .افعایف تٗساز ٚاحسٞبی آپبضتٕب٘ی و ٝتٛؾٍ ثطذی اظ ایٗ ٌط ٜٚاظ ؾبوٙیٗ
اربض ٜزاز ٜقسٜا٘س  ٚتجسیُ ٕٞؿبیٍیٞبی افمی ثٕٞ ٝؿبیٍیٞبی ٖٕٛزی ٔ ٚؿبیُ ذبل ٚ
ٔكىالت آپبضتٕبٖ٘كیٙی و ٝپیكتط ثطای ؾبوٙیٗ ٔحّ٘ ٝبٔب٘ٛؼ ثٛز زض وٙبض اظ ثیٗ ضفتٗ
فًبٞبی ٌطزٕٞبیی  ٚارتٕبٔ ظ٘بٖ ٕٞ ٚؿبیٍبٖ زض ایزبز ایٗ حؽ ا٘عٚا ٔؤحط ثٛز ٜاؾت.
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 -3افعایف ٘بأٙی  ٚثطٚظ آؾیتٞبی ارتٕبٖی
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض ثرف پیبٔسٞبی وبِجسی ارطای َطح ٘ٛؾبظی زض ٔحٌّ ٝفت ٝقس ،یىی اظ
پیبٔسٞبی ٘بذٛاؾتٝی ٘ٛؾبظی ٘بتٕبْ ٔحّ ٝقىٌُیطی فًبٞبی ثیزفبٖی اؾت و ٝث ٝزِیُ
ترطیتٞبی ٘بٔتٕطوع ،تكسیس فطؾٛزٌی زض ٔحّٔ ٚ ٝتطٚؤ ٝب٘سٖ تٗسازی اظ ذب٘ٞٝب ،ثبظقسٖ
فًبٞبی ٔحسٚز ٔ ٚطتجٍ قسٖ وٛچٞٝبی ثٗثؿت لجّی اظ َطیك فًبٞبی ٔتطٚو ٚ ٝترطیت قسٜ
ایزبز قسٜا٘س .ایٗ فًبٞب زض ٖیٗ حبَ و ٝویفیت ثهطی ٔحیٍ ضا ث ٝقست وبٞف زازٜا٘س،
ظٔیٝٙی ٔؿبٖسی ضا ثطای افعایف ثطٚظ آؾیتٞبی ارتٕبٖی ٘ ٚبأٙی زض ٔحّ ٝتِٛیس وطزٜا٘س.
فٙؽوكی ایٗ فًبٞب ٘یع ٘تٛا٘ؿتٔ ٝكىالت ضا وٓ وٙس  ٚذیبثبٖ ذٛاةٞب ٗٔ ٚتبزیٙی و ٝربیی
ثطای ذٛاة ٘ساض٘س ،فٙؽٞب ضا ثطیس ٚ ٜث ٝفطٚـ ٔیضؾب٘ٙس  ٚزض ایٗ فًبٞب قت ضا ث ٝنجح ٔی-
ضؾب٘ٙسٖ .بُٔ زیٍطی و ٝث ٝوبٞف أٙیت زض ٔحّ ٚ ٝثطٚظ آؾیتٞبی ارتٕبٖی ٔتٗسز وٕه
وطز ٜاؾت ،افعایف ذب٘ٞٝبی فطؾٛزٜی اؾتیزبضی اؾت و ٝث ٝزِیُ ویفیت ٘بظَ وبِجسی،
ؾبوٙیٗ آٖٞب ٘مُ ٔىبٖ وطزٜا٘س  ٚثطای ؾى٘ٛت ذب٘ٛازٜٞب ٔٙبؾت ٘یؿتٙسٔ .كتطیبٖ انّی ایٗ
ٔٙبظَ اربضٜای اضظاٖلیٕت افطاز  ٚرٛا٘ب٘ی ٞؿتٙس و ٝث ٝزِیُ ٘بتٛا٘ی التهبزی زض ٔٙبَك زیٍط
لبزض ث ٝؾى٘ٛت ٘یؿتٙس  ٚاظ َطف زیٍط ٚيٗیت و٘ٛٙی حبوٓ ثط ایٗ ذب٘ٞٝب ٔب٘ٙس فمساٖ وٙتطَ
ا٘تٓبٔی ٔ ٚؿبٖس ثٛزٖ ثطای تزٕٕ ذالفوبضاٖ  ٚا٘زبْ ا٘ٛأ ثعٞىبضی ،ثطای آٖٞب رصاثیتٞبی
فطاٚا٘ی زاضز٘ .تیزٝی ّٖٕی قطایٍ فٛق افعایف ٔحؿٛؼ  ٚچكٌٓیط فٗبِیتٞبی غیطلب٘٘ٛی ٚ
السأبت ثعٞىبضا٘ ٝزض ٔحّ ٚ ٝحتی ثَٛ ٝض آقىبض ثٛز ٜاؾت .زازٜٞبی رس َٚقٕبض 7 ٜث ٝذٛثی
إٞیت ایٗ پیبٔس ٔ ٚیعاٖ ثطٚظ آٖ ضا ٘كبٖ ٔیزٙٞس 91 .زضنس اظ ؾبوٙیٗ ٔٛضز ثطضؾی زض پبؾد
ث ٝایٗ ؾؤاَ ؤ ٝیعاٖ ثطٚظ ٔؿبیُ  ٚآؾیتٞبی ارتٕبٖی زض ٚيٗیت و٘ٛٙی ث٘ ٝؿجت زٚضٜی
لجُ اظ ٘ٛؾبظی چ ٝتغییطی وطز ٜاؾت ،اْٟبض زاقتٝا٘س و ٝثطٚظ آؾیتٞب افعایف ركٍٕیطی
یبفت ٝاؾتٕٞ .یٗ ٘تیز ٝزض پبؾد ث ٝؾؤاَ اظ ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت زض ٔحّ ٝثٗس اظ ٘ٛؾبظی ٘یع
تىطاض قس ٜاؾت  ٚاحؿبؼ أٙیت  90زضنس اظ ؾبوٙیٗ ٔٛضز ثطضؾی زض ٔحّ ٝثٗس اظ ٘ٛؾبظی
وبٞف یبفت ٝاؾت.
جذول ضماره  : 7توزیع جمعیت نمونه تر حسة ارزیاتی وضعیت امنیت و میسان تروز آسیةهای اجتماعی
پس از اجرای طرح نوسازی در محله
پیامذهای نوسازی در سطح محله
تروز آسیةهای اجتماعی
احساس امنیت در محله

فطاٚا٘ی
زضنس
فطاٚا٘ی
زضنس

ثٟتط
قسٜ
0
0
0
0

فطلی
٘ىطزٜ
21
8/7
24
10

ثستط
قسٜ
220
91/3
217
90

اْٟبض
٘كسٜ
31
31
-

رٕٕ وُ
272
100
272
100
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ٚرٛز فًبٞبی ثیزفبٔ قٟطی  ٚثطٚظ آؾیتٞبی ارتٕبٖی اظ ٔكرهبت وبِجسی  ٚارتٕبٖی
ٔتٗبضف زض ثبفتٞبی فطؾٛزٔ ٜحؿٛة ٔیق٘ٛس  ٚثَٛ ٝض َجیٗی غبِت َطحٞبی ٘ٛؾبظی
ثط٘بٔ ٝای ثطای ٔسیطیت ایٗ فًبٞب زاض٘س  ٚزض ضاؾتبی اٞساف رب٘جی وبٞف ثطٚظ آؾیتٞبی
ارتٕبٖی ث ٝارطا زضٔیآیٙس .أب َطح ٘ٛؾبظی ٔحّٝی اتبثه ٘ ٝتٟٙب ٘تٛا٘ؿت ٝاؾت ٔكىُ
فًبٞبی ٘بأٗ  ٚثیزفبٔ  ٚثطٚظ ٔؿبٌِٝ٘ٛٝی آؾیتٞبی ارتٕبٖی زض ٔحّ ٝضا وبٞف زٞس ثّى ٝثٝ
ٚاؾُ ٝی اتٕبْ ارجبضی َطح ٕٞ ٚچٙیٗ ٖسْ ارطای فبظ فًبٞبی ٖٕٔٛی ٔحّ ٝزض ُٖٕ ثٝ
ٚذیٓ تط قسٖ ٚيٗیت أٙیت ارتٕبٖی زض ٔحّٙٔ ٝزط قس ٜاؾت .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝؾیبؾت
٘ٛؾبظی قٟطی زض تٟطاٖ ثب تغییط ٔسیطیت ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی تغییط وطز ٜاؾت  ٚانٛالً قطایٍ ٚ
ٔكٛقٞبی و٘ٛٙی ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛز ٜثب أتیبظات َطح ٘ٛؾبظی ذٛةثرت ،لبثُ ٔمبیؿٝ
٘یؿتٌ ،طایف ؾبوٙیٗ قطوت٘ىطز ٜزض َطح ثٛ٘ ٝؾبظی ذب٘ٞٝبیكبٖ ثب قطایٍ فّٗی زض آیٙسٜی
٘عزیه زٚض اظ ا٘تٓبض اؾت  ٚتسا ْٚایٗ قطایٍ ٘یع ٞعیٞٝٙبی ارتٕبٖی ٘ٛؾبظی ضا ثط ؾبوٙیٗ
ٔحًّٔ ٝبٖف ذٛاٞس وطز.

 -4افعایف ثیاٖتٕبزی ٟ٘بزی زض ٔحّٝ
اٖتٕبز ٟ٘بزی ٚرٕٟٔ ٝی اظ اٖتٕبز ارتٕبٖی اؾت و ٝث ٝزِیُ تزطثٝی اظ ٍ٘ب ٜؾبوٙیٗ ٘بٔٛفك
ارطای ٘ٛؾبظی زض ٔحّٝی اتبثه ث ٝقست تًٗیف قس ٜاؾتٔ .ساذالتی اظ لجیُ ٘ٛؾبظی ثبفت
فطؾٛز ٜاظ آ٘زبییوٕٝٞ ٝی رٛا٘ت  ٚحٛظٜٞبی ظ٘سٌی فطزی  ٚارتٕبٖی یه ارتٕبٔ ا٘ؿب٘ی ضا
تحت تأحیط لطاض ٔیزٙٞس٘ ،مف ٕٟٔی زض اٖتٕبز ٟ٘بزی ارتٕبٔ تحت تأحیط  ٚضاثُٝی قٟط٘ٚساٖ
ٔ ٚسیطیت قٟطی ایفب ٔیوٙٙس٘ .ىتٝی ٔ ٟٓزض اضتجبٌ ثب ثیاٖتٕبزی ٟ٘بزی آٖ اؾت و ٝزایطٜی
آحبض آٖ فمٍ ث ٝحٛظٜی ٔساذّٝی ٘بٔٛفك یه ؾبظٔبٖ یب ٟ٘بز ذبل ٔحسٚز ٕ٘یقٛز  ٚزض ٟ٘بیت
ث ٝقىٌُیطی ثیاٖتٕبزی تٕٗیٓیبفتٙٔ ٝتٟی ذٛاٞس قس .زازٜٞبیی و ٝزض ثرف اضظقیبثی ٔیعاٖ
ٔٛفمیت َطح اظ ٍ٘ب ٜپبؾرٍٛیبٖ اضائ ٝقس حبوی اظ آٖ ثٛز وٛ٘ ٝؾبظی ٔحّٝی اتبثه اظ ٍ٘بٜ
ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝیه َطح ٔٛفك ٔحؿٛة ٕ٘یقٛز  ٚزازٜٞبی ٔٛیس ؾبیط پیبٔسٞبی ٔٙفی
ارتٕبٖی َطح ٘یع ٘كبٖ زاز و ٝزایطٜی تجٗبت ٖسْ ٔٛفمیت ایٗ َطح ثؿیبض ٚؾیٗتط اظ اٞساف
پیفثیٙی قس ٜاؾت .ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاضز فٛق اضظیبثی تغییطات ٍ٘طـ ؾبوٙیٗ ٔحّٝی اتبثه ٘ؿجت
ثٟ٘ ٝبزٞبی ٔزطی ٘ٛؾبظی پؽ اظ اتٕبْ َطح ٔیتٛا٘س پطز ٜاظ ٔیعاٖ فطؾبیف اٖتٕبز ٟ٘بزی زض
ایٗ ٔحّ ٝثطزاضز.

130

ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده ...

جذول ضماره  : 8توزیع جمعیت نمونه تر حسة ارزیاتی اعتماد ته نهادهای مجری نوسازی در محله تعذ از
نوسازی

گسینهها

فطاٚا٘ی

زضنس ٘ؿجی

زضنس ٔٗتجط

تهتر ضذه

4

1/5

1/5

فرقی نکرده

64

23/5

24/9

تذتر ضذه

189

69/9

73/6

اظهارنطذه

15

5/5

-

جمع کل

272

100

100

زازٜٞبی رس َٚقٕبض٘ 8 ٜكبٖ ٔیزٙٞس و ٝلطیت ث 73 ٝزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ اظ وبٞف
اٖتٕبز پیكیٗ ذٛز ثٟ٘ ٝبزٞبی ٔزطی ٘ٛؾبظی ذجط زازٜا٘سَ .طح ٘ٛؾبظی ثبفت فطؾٛزٜی اتبثه
تٛؾٍ ٔمبٔبت ٖبِی قٟطزاضی وّیس ذٛضز  ٚزض َٔ َٛست ارطا ٘یع ثبضٞب تٛؾٍ ٔؿئِٛیٗ شیطثٍ
ثٖٛٙ ٝاٖ السأی ٘ ٛزض ٔسیطیت ثبفت ٞبی فطؾٛزٔ ٚ ٜحهٍ٘ َٛطقی ّٖٕی ث ٝایٗ پسیسٖٛٙ ٜاٖ
قس .ثَٛ ٝضی و ٝؾبوٙیٗ ٔحّ ٚ ٝحتی ؾبوٙیٗ ؾبیط ٔحالت ٘یع ٔتمبٖس قس٘س و ٝالسأی
ثط٘بٔٝضیعی قسٔ ٚ ٜؤحط زض حبَ ٚل ٔٛاؾت .أب ٔؿبیّی چ ٖٛتأذیطٞب  ٚتٛلفٞبی ٔتٗسز زض
ارطایی َطح ،اتٕبْ ارجبضی َطح زض ٔحّٔ ٚ ٝؿبیُ ٔ ٚكىالت ٘بقی اظ ٘ٛؾبظی ٘بتٕبْ ٔحّ ٚ ٝاظ
ٟٓٔ ٕٝٞتط تغییط قیٜٛی ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛز ٜزض ازأٝی ضا ٜثیف اظ  ٕٝٞث ٝتكسیس
ثیاٖتٕبزی ٔٙزط قس و ٝؾبوٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝتزطثٝی ارطای َطح أبْ ّٖی ،تٛلفٞب  ٚتأذیطٞب ٚ
ذطاثیٞبی ٘بقی اظ ایٗ َطح زاقتٙس .تطاوٓ ایٗ تزبضة ٘بٔٛفك  ٚزض ٘تیزٝی فطؾبیف اٖتٕبز
ٟ٘بزی زض ٔحّ ٝآحبض  ٚتجٗبتی ثّٙسٔست زاضز ٞ ٚطٌٔ ٝ٘ٛساذّٝای ضا زض ٔحّ ٝزض ٞط حٛظٜای تحت
تأحیط لطاض ذٛاٞس زاز  ٚاظ لجُ ٘بٔٛفك رّ ٜٛذٛاٞس زازٚ .اوٙف ّٖٕی ٘بقی اظ ایٗ ثیاٖتٕبزی زض
ضفتبض ؾبوٙیٗ ثب پطؾكٍطاٖ َطح حبيط ث ٝذٛثی ٔكٟٛز ثٛز .تٗساز ظیبزی اظ پطؾكٙبٔٞٝبی
تٛظیٕقس ٜثب ٘ٛقتٞٝب ٖ ٚجبضات ضویىی ثبظٌكت  ٚزض چٙسیٗ ٔٛضز پطؾكٍطاٖ ٔٛضز يطة  ٚقتٓ
رٛا٘بٖ ٔحّ ٝلطاض ٌطفتٙس .زض ثطضؾی ثیكتط ایٗ ٚاوٙفٞبی ؾبوٙیٗ ٔكرم قس و ٝاثٟبْ آٖٞب
زض ٔٛضز ٔمبنس رسیس ٔساذالت ؾبظٔب٘ی زض ٔحّٖ ٝبُٔ انّی ثطٚظ آٖٞب ثٛز ٜاؾتٔ .ساذالتی
و ٝثسٚاً  ٚثَٛ ٝض ٔفطٚو ،ث ٝزِیُ فطؾبیف اٖتٕبز ٟ٘بزی ٘بقی اظ ّٖٕىطز ٘بٔٛفك ؾبظٔبٖ٘ ،بفی
٘ ٚبلى حمٛق ٙٔ ٚبفٕ ؾبوٙیٗ لّٕساز ٔیق٘ٛس.
ایٗ ثیاٖتٕبزی ٟ٘بزی آحبض زیٍطی ٘یع زض تغییط ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝایسٜی ٘ٛؾبظی ثَٛ ٝض وّی
زضثطزاضزَ .جك آٔبضٞب زض حبَ حبيط ٔ 110حّ ٝاظ ٔ 271حّٝی قٟط تٟطاٖ َجك تٗطیف زاضای
ثبفت فطؾٛزٞ ٜؿتٙس ٛٔ ٚي ٔٛقیٜٛی ٔسیطیت ٘ٛؾبظی زض ایٗ ثبفتٞب اظ ٔأٔٛضیتٞبی والٖ
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ٔسیطیت قٟطی زض قٟط تٟطاٖ ثَٛ ٝض ٖبْ  ٚؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی قٟط تٟطاٖ ثَٛ ٝض ذبل ٔحؿٛة
ٔیقٛزٛ٘ .ؾبظی زض ٔحّٝی اتبثه ثٚ ٝاؾُٝی ایٙى ٝتزّی ٖیٙی ضٚیىطز رسیس ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی
تحت ٖٛٙاٖ ٘ٛؾبظی ٔكبضوتی ٔ ٚحّٔ ٝحٛض ثٛز ،زض ٔزٕٖٝٛی السأبت  ٚؾٛاثك ٘ٛؾبظی
ثبفتٞبی فطؾٛز ٜزض وكٛض ربیٍبٔ ٜتٕبیعی زاضز .اضازٜی ٘یطٙٔٚس ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی قٟط تٟطاٖ ٚ
قٟطزاضی تٟطاٖ زض ارطای ٔٛفمیتآٔیع ایٗ َطح ثبضٞب َی ؾبَٞبی ٌصقتٚ ٝر ٝضؾب٘ٝای ثٝ
ذٛز ٌطفت ٝاؾت  ٚث ٝوطات ٌعاضـٞبی ارطای َطح  ٚزض ٔٛاضزی ٔكىالت آٖ ا٘ٗىبؼ ذجطی
یبفت ٝاؾت .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ٘تبیذ ایٗ َطح  ٚاضظیبثی ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝاظ آٖ ثٖٛ٘ ٝی
وبض٘بٔٝی ٔسیطیت تغییط زض ثبفتٞبی فطؾٛزٜی تٟطاٖ لّٕساز ٔیقٛز ،چطا وٕٞ ٝبُ٘ٛضی و ٝزض
اٞساف ایٗ َطح ٘یع اقبض ٜقس ٜثٛز ،یىی اظ اٞساف فطٖی ٘ٛؾبظی ٔحّٝی اتبثه ،زؾتیبثی ثٝ
اٍِٛیی ُّٔٛة ثطای ٔساذّ ٝزض ؾبیط ٔحالت فطؾٛزٜی تٟطاٖ ثٛز .قٛاٞس  ٚآٔبضٞبیی و ٝزض
نفحبت لجُ زض ٔٛضز ارطای ٘بتٕبْ  ٚتغییط ٍ٘طـ ؾبظٔبٖ ث ٝقیٜٛی ارطای َطح زض ٔطاحُ
پبیب٘ی ارطای آٖٔ ،ؿبیُ ٔ ٚكىالت ٘بقی اظ ارطای َطح زض ٖطنٞٝبی ٔرتّف ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ
ٔٛرت قس ٜاؾت تب ؾبوٙیٗ ٔحٍّ٘ ٝطـ ٔخجتی ٘ؿجت ث ٝأط ٘ٛؾبظی ٘ساقت ٝثبقٙس.
پیامذهای فرهنگی
زؾتٝی زیٍطی اظ پیبٔسٞبی ٘ٛؾبظی ثبفت فطؾٛزٜی اتبثه ٔبٞیت فطٍٙٞی زاض٘س  ٚزض زضاظٔست
ظیؿت فطٍٙٞی ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝضا تحت تأحیط لطاض ذٛاٙٞس زاز .تغییط ؾجه ظ٘سٌی ،تغییط اٍِٛی
ٌصضاٖ ٚلت فطاغت  ٚتغییط ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٔ ٝفٛ٘ ْٟٛؾبظی اظ ٟٔٓتطیٗ آحبض فطٍٙٞی ٘ٛؾبظی زض
ایٗ ٔحّ ٝث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس.

 -1تغییط ؾجه ظ٘سٌی
ؾبوٙیٗ ایٗ ٔحّ ٝو ٝاو ٖٛٙزض آپبضتٕبٖٞبی ٘ٛؾبظ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس  ٚیب ؾبوٙیٙی و ٝث ٝزالیّی
و ٝلجالً اقبض ٜقس ،ظ٘سٌی زض ٔحّ ٝضا ضٞب وطز ٚ ٜزض ٔحّٝی زیٍطی زض قٟط ظ٘سٌی
آپبضتٕبٖ٘كیٙی ضا آغبظ وطزٜا٘سٔ ،زجٛض٘س قیٜٛی ظ٘سٌی ٔتٙبؾت ثب ایٗ اٍِٛی ؾى٘ٛتٌبٞی ضا
اتربش وٙٙس .ایٗ تغییطات ثطای آٖ زؾت ٝاظ ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝو ٝزض لبِت ذب٘ٛازٜی ٌؿتطز ٜظ٘سٌی
ٔیوطز٘س ،ضٚاثٍ ٌؿتطزٚ ٚ ٜؾیٗی زض ٚاحسٞبی ٕٞؿبیٍی افمی زاقتٙس  ٚثَٛ ٝض وّی ،قیٜٛی
ظیؿتفطٍٙٞی آٟ٘ب ثب ٔكرهبت وبِجسی ٕٗٔ ٚبضی ذب٘ٞٝبی لسیٕیقبٖ پی٘ٛس یبفت ٝثٛز،
ٔحؿٛؼتط اظ ؾبیطیٗ اؾت .ثس ٖٚقه پی٘ٛس ٕٔٗبضی ذب٘ٞٝبی لسیٕی ثب اٍِٛی ذب٘ٛازٜ
ٌؿتطز ،ٜضٚاثٍ ٌطْ  ٚتٍٙبتٕٞ ًٙؿبیٍیٌ ،طایفٞب  ٚضفتبضٞبی زیٙیٌ ،طزٕٞبییٞب ٚ
فٗبِیتٞبی رٕٗی ؾبوٙیٗ آٖ ،زض ظ٘سٌی آپبضتٕب٘ی تزسیس٘بقس٘ی اؾت .زض ٚالٕ ذب٘ٞٝبی
فطؾٛزٜی ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝتٟٙب ؾطپٙب ٜآٟ٘ب ٔحؿٛة ٕ٘یقس٘س ثّى ٝچٟبضچٛةٞبی وبِجسی تمٛیت
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ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده ...

 ٚثبظتِٛیس ظیؿت فطٍٙٞی آٟ٘ب ٘یع ثٛزٜا٘س .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٖٙبنط  ٚفًبٞبی ٔرتّف زض ٕٔٗبضی
ایٗ ذب٘ٞ ٝب ،زاضای وبضوطز ٗٔ ٚب٘ی ذبنی اؾت .حیبٌ ،فًبی رّٛی زضثٟبی ٔٙبظَ ،ظیطظٔیٗ ٚ
 ...زض ایٗ ٕٔٗبضی وبضوطزٞبی چٙسٌب٘ ٚ ٝغیطلبثُ ربیٍعیٗ زض ٕٔٗبضی آپبضتٕبٖٞب زاض٘س .حیبٌ
ذب٘ٔ ٝحُ تزٕٕ ظ٘بٖ ٕٞ ٚؿبیٍبٖ زض ؾبٖبت آظاز ضٚظ ،ثطٌعاضی فٗبِیتٞبی زؾتٝرٕٗی ٔب٘ٙس
٘صضی زازٖ  ، ... ٚپبضن ٚؾبیُ ٘مّیٔ ٝب٘ٙس ٔٛتٛض  ٚزٚچطذٍٟ٘ ،ٝساضی حیٛا٘بت اّٞی  ٚثَٛ ٝض
وّی فًبی ٔحهٛض  ٚلبثُ ٔسیطیت ثطای ا٘ٛأ فٗبِیتٞبی ذب٘ٛازٔ ٜحؿٛة ٔیقٛز .فًبی
رّٛی زضة ایٗ ذب٘ٞٝبٔ ،ىب٘ی ثطای ثبظی ثچٞٝب ،تزٕٕ ٔطزاٖ ،اؾتطاحت ٘ ٚكؿتٗ ؾبِٕٙساٖ ٚ
 ...اؾت .ظیطظٔیٗ ،ثركی اظ ذٛز ؾبذتٕبٖ انّی اؾت  ٚاَبله ثبالی پكتثبْ ٌ ٚبٞبً فًبٞبیی
اظ ایٗ زؾت ،ث ٝنٛضتی ذاللب٘ ٝرسا قس ٚ ٜثٖٛٙٝاٖ ٚاحس ٔزعایی تّمی ٔیقٛز و ٝثًٗبً
ذب٘ٛازٜای زض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس .ایٗ فًبٞب ثب وبضوطزٞبی ٔؤحط ٔ ٚت ٔٛٙذٛز زض ظ٘سٌی رسیس
ؾبوٙیٗ زض آپبضتٕبٖ ٘ٛؾبظ حصف قسٜا٘س  ٚآحبض ایٗ تغییطات زض فًبی وبِجسی ثط ظ٘سٌی ذب٘ٛازٜ
زض ظ٘بٖ  ٚؾبِٕٙساٖ ثیكتط ٔحؿٛؼ اؾت .لٛا٘یٗ آپبضتٕبٖ٘كیٙی٘ ،حٜٛی اؾتفبز ٜاظ ٔكبٖبت،
تفبٚت فًبٞبی ذهٛنی ٕٖٔٛ ٚی ٔٛرٛز زض آپبضتٕبٖ٘ ،ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ آؾب٘ؿٛضٔ ،سیط آپبضتٕبٖ
ٔ ٚیعاٖ قبضغ ٔبٞب٘ ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ...ٚ ٝؾجت ٔیقٛز تب ؾجه ظ٘سٌی رسیسی ثط ؾبوٙیٗ حبوٓ
قٛز.
اِجتٔ ٝجبحج فٛق زض اضتجبٌ ثب تغییط ؾجه ظ٘سٌی یب اظ زؾت ضفتٗ تٙبؾت لجّی ثیٗ ٕٔٗبضی
فًب ٘ ٚیبظٞبی ذب٘ٛاز ٜثساٖ ٔٗٙی ٘یؿت و ٝؾبوٙیٗ قطوتوٙٙس ٜزض َطح او ٖٛٙاظ ٚيٗیت
ذٛز ٘بضايی ٞؿتٙس٘ .ىت ٟٓٔ ٝزض ایٗ اضتجبٌ آٖ اؾت و ٝآٖٞب ثب ٚرٛز ثیبٖ ٔكىالت فٛق وٝ
اضٔغبٖ ٘ٛؾبظی قٟطی اؾت ،اظ ٚيٗیت ذٛز اثطاظ ضيبیت ٔیوطز٘س .زض ثطضؾی ثیكتط ایٗ
ٔٛئ ٔٛكرم قس و ٝإٞیت التهبزی ٘ٛؾبظی ٚاحس ٔؿى٘ٛی ٘ ٚمف آٖ ثٖٛٙٝاٖ
ؾطٔبیٌٝصاضی ثّٙسٔست زض آیٙسٜی التهبز ذب٘ٛاز ،ٜثٞ ٝعیٞٝٙبی ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی آٖ
ٔیچطثس .زض ٚالٕ زض تحّیُ ٟ٘بیی آ٘چ ٝآؾٛزٌیذبَط ؾبوٙیٗ ٔكبضوتوطز ٜزض َطح ضا تأٔیٗ
ٔیوٙس آٖ اؾت و ٝثب ٚرٛز ثطذی ٔكىالت ،السأی ٔ ٟٓثطای التهبز ذب٘ٛاز ٜا٘زبْ زازٜا٘س.

 -2تغییط اٍِٛی فطاغت ظ٘بٖ  ٚؾبِٕٙساٖ
چٙب٘چ ٝزض ٔٗطفی ٔحّ ٝی اتبثه ٌفت ٝقسٌ ،صضاٖ اٚلبت فطاغت ظ٘بٖ زض ٔحّ ٝثیكتط ثب ضفت ٚ
آٔسٞبی ٕٞؿبیٍی ا٘زبْ ٔیقٛز  ٚاظ ثیٗ ضفتٗ یىپبضچٍی ٕٞؿبیٍی زض وٛچٞٝب  ٚترطیتٞبی
یىی زض ٔیبٖ ؾجت قس ٜاؾت تب آٖٞب ثب ٔكىالت ٖسیسٜای ثٝذهٛل ثطای ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت
ذٛز ٔٛار ٝق٘ٛسٕٞ .ؿبیٞٝبی آٖٞب ث ٝزِیُ ٔكبضوت  ٚیب ث ٝزِیُ ٔكىالت ٔٛرٛزٔ ،حّ ٝضا
تطن ٌفت ٚ ٝذب٘ٞٝبی آٖٞب ترطیت قس ٜاؾت .او ٖٛٙآٖٞب و ٝثبلی ٔب٘سٜا٘س زض ثٟتطیٗ حبِت
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فمٍ ٌبٞی ٔیتٛا٘ٙس ثب آٖٞب و ٝضفت ٝا٘س زیساض وٙٙس .اظ زیٍط ؾٛ٘ ٛؾبظی ٛٙٞظ ثٔ ٝطحّٝای
٘طؾیس ٜاؾت تب ؾبذت  ٚؾبظ فًبٞبی فطٍٙٞی  ٚآٔٛظقی ٚ ٚضظقی آغبظ قٛز ثٙبثطایٗ ٔحّٝ
٘ؿجت ث ٝلجُ اظ ٘ٛؾبظی ٚيٗیت یىؿبٖ  ٚحتی ثستطی زاضز .ایٗ ٔٛي ٔٛتأحیط رسی ثط ٌصضاٖ
ظٔبٖ فطاغت ؾبِٕٙساٖ ثطربی ٌصاقتٝا٘سٛ٘ .ؾبظی ٔٛرت قس ٜاؾت تب فًبی پیكیٗ ذب٘ٞٝب وٝ
پیكتط ٔحُ اؾتطاحت ٌ ٚفتٍٛی ؾبِٕٙساٖ یه ٚاحس ٕٞؿبیٍی ٔحؿٛة ٔیقس ،اظ ایٗ وبضوطز
تٟی قٛز  ٚفطاغت ؾبِٕٙساٖ ثَٛ ٝض وّی چ ٝزض ذب٘ٛازٜٞبی قطوتوٙٙس ٜزض َطح  ٚچ ٝزض
ذب٘ٛازٜٞبی ٔربِف َطح ،ث ٝثیكتطیٗ ٔیعاٖ اظ تغییطات ؾبَٞبی اذیط ٔحّ ٝتأحیط ٔٙفی پصیطفتٝ
اؾت.
ترنامهی مذیریت پیامذها
ٔ ٟٓتطیٗ ٖبُٔ ثطٚظ ثرف آٖٓ ایٗ پیبٔسٞب٘ ،بتٕبْ ٔب٘سٖ َطح ٖ ٚسْ ٘ٛؾبظی ٕٞبٕٝٞ ًٙٞی
ثبفتٞبی فطؾٛز ٜزض ٔحّ ٝاؾت .ثٙبثطایٗ َطاحی ثط٘بٔٝی انالحی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ترفیف
پیبٔسٞبی ٔٙفی ٔؿتّعْ تأ ُٔ زض ضاٞىبضٞبیی اؾت و ٝثتٛا٘ٙس ٔكىُ و٘ٛٙی ٘ٛؾبظی زض ایٗ
ٔحّ ٝو٘ ٝبتٕبْ ٔب٘سٖ آٖ اؾت ضا ٔطتفٕ وٙٙس .زض ٚالٕ ایسٜی انّی ٔساذّ ٝزض ٚيٗیت و٘ٛٙی
َطح آٖ اؾت و ٝاظ َطیك حصف ٔٛإ٘ ٔرتّف تساٛ٘ ْٚؾبظی زض ٔحّ ،ٝثتٛاٖ اظ تكسیس
پیبٔسٞبی ارتٕبٖی ٔٙفی رٌّٛیطی وطز  ٚثب ٕٛٞاض وطزٖ ٔؿیط تساٛ٘ ْٚؾبظی ٔحّ ٝثَٛ ٝض
وبُٔ ،تزطثٝی ٘بٔٛفك و٘ٛٙی ث٘ ٝتبیذ ٔٛضز ا٘تٓبض ٔٙتٟی قٛز.
 -1رفع موانع نظری در تعریف فرسودگی و ماهیت مذاخله در آن
اِٚیٗ ٌبْ زض ضفٕ ٔٛإ٘ پیفضٚی ٚيٗیت ٔٛرٛز ٘ٛؾبظی زض ثبفت فطؾٛزٜی اتبثه  ٚالسأبت
٘ٛؾبظی زض ؾبیط ٔحالت فطؾٛزٔ ،ٜحسٚز وطزٖ ضٚیىطز وبِجسی  ٚالتهبزی زض تٗطیف ٔفْٟٛ
فطؾٛزٌی ٔ ٚبٞیت ٔساذّ ٝزض آٖ اؾتٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض فه َٛلجُ ٘یع اقبض ٜقس ،تٕطوع نطف
ثط وبِجس زض تٗطیف فطؾٛزٌی ثٙٗٔ ٝبی غفّت اظ ٔزٕٖٝٛی ٔكرهبتی اؾت و ٝزض ثبفت
ارتٕبٖی فطٍٙٞی  ٚالتهبزی ٔحّٛٔ ٝرت ثبظتِٛیس فطؾٛزٌی ٔیق٘ٛس .زض ٚالٕ فطؾٛزٌی زض
ضٚیىطزٞبی رسیس ٔجتٙی ثط پبیساضی ارتٕبٖی٘ ،بْط ثط ٘بوبضآٔسی ٕٞبٖٙ ًٙٞبنط وبِجسی،
ارتٕبٖی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی زض تأٔیٗ وبضوطزٞبی ٔٛضز ا٘تٓبض زض یه ارتٕبٔ ا٘ؿب٘ی اؾت.
ضاثُٝی ٔتمبثُ ثیٗ ایٗ ٖٙبنط ٘ ٝاظ رٙؽ تمٛیتوٙٙسٌی ثّى ٝاظ رٙؽ ِٔٛفٞٝبی یه
ٔٛرٛزیت ٚاحس اؾت  ٚتبویس یه رب٘ج ٝثط ٞط وساْ اظ ٚر ٜٛارتٕبٖی ،فطٍٙٞی ،التهبزی ٚ
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وبِجسی فطؾٛزٌی ٔٙتٟی ثٔ ٝساذّٝی غیطٔؤحط ٔ ٚمُٗی زض ثبفت فطؾٛز ٜذٛاٞس قس .ثب چٙیٗ
ٍ٘ب ٜربٔٗی ثٔ ٝف ْٟٛفطؾٛزٌی ،ثط٘بٔٝای و ٝثب ٞسف ضفٕ ٔؿأِٝی فطؾٛزٌی َطاحی  ٚارطا
ٔیقٛز زض ٚالٕ ٔكتُٕ ثط السأبتی اؾت و ٝتغییط ٕٝٞرب٘ج ٝزض ٕٝٞی ٖٙبنط فطؾٛزٌی ضا
ز٘جبَ ٔیوٙٙس .تجٗبت پصیطـ چٙیٗ ٍ٘طقی فطاتط اظ ثط٘بٔٞٝبی یىپبضچٕٝٞ ٚ ٝرب٘جٝی تغییط زض
ثبفت فطؾٛزٔ ،ٜؿتّعْ ٕٞبٍٙٞیٞبی ُّٔٛة ثیٗؾبظٔب٘ی اؾت .زض ٚالٕ زض ایٗ نٛضت ٘ٛؾبظی
تٟٙب ٔبٔٛضیت یه ؾبظٔبٖ ذبل ث ٝقٕبض ٕ٘یضٚز ثّى ٝچٙسیٗ ؾبظٔبٖ زض چٟبضچٛثی ٕٞبًٙٞ
ٔبٔٛضیت ٔساذّ ٝزض حٛظٜٞبی ٔرتّف ضا ا٘زبْ ٔیزٙٞسٔ .طٚضی ثط ٔؿبیّی و ٝثٖٛٙٝاٖ ٔٛإ٘
انّی ٖسْ تحمك اٞساف ٘ٛؾبظی زض ایٗ ٔحّٛٔ ٝضز اقبض ٜلطاض ٔیٌیط٘س حبوی اظ آٖ اؾت
یهؾٛیٍ٘ ٝطی زض َطاحی ایٗ الساْ ،تأویس ثط ثبفت ٔ ٚكرهبت وبِجسی ،غفّت اظ فطؾٛزٌی
ارتٕبٖی  ٚالتهبزی ثبفتٖ ،سْتٛر ٝث ٝثٗس ثیٗ ؾبظٔب٘ی ٘ٛؾبظی  ٚزض ٟ٘بیت ٖسْ پیطٚی اظ
ٍ٘طقی ّٖٕی زض اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی ارتٕبٖی حبنُ ُٔبِٗبت ٔیسا٘ی  ٚپیف اظ ارطا زض ضاؼ
ٔٛإ٘ تحمك ٘ٛؾبظی زض ایٗ ٔحّٔ ٝحؿٛة ٔیق٘ٛس.
 -2رفع موانع حقوقی و قانونی نوسازی در محله
ٔٛاضز حمٛلی  ٚلب٘٘ٛی اظ رّٕٖٛ ٝأُ ٔ ٟٓتأحیطٌصاض زض ٖسْ ٔكبضوت اٞبِی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس.
ٔكىالت ٔتٗسز ؾٙسی اظ رّٕٔ ٝكبٔ ثٛزٖ اؾٙبز ،زض ض ٗٞیب ثبظزاقت ثٛزٖ اؾٙبز  ٚثبالذطٜ
ٚضحٝای ثٛزٖ آٟ٘ب ؾجت ٔی قٛز تب ثؿیبضی اظ ایٗ ٚاحسٞب ٔ ٚبِىبٖ آٟ٘ب تٛا٘بیی ٔكبضوت زض
٘ٛؾبظی ضا ٘ساقت ٝثبقٙس .حتی چٙب٘چ ٝزض قطایٍ فّٗی ٔبِىبٖ الساْ ثٛ٘ ٝؾبظی وٙٙس زض پبیبٖ
وبض ث ٝزِیُ ٔكىالت ٔطتجٍ ثب اؾٙبز ،لبزض ث ٝتزٕیٕ  ٚتفىیه ٔزسز اؾٙبز آپبضتٕب٘ی ذٛز
٘رٛاٙٞس ثٛز .تهٛیت لب٘ ٖٛافطاظ اؾٙبز ،رّت ٕٞىبضی ازاض ٜحجت اؾٙبز ،ترهیم اٖتجبض ٚاْ ثطای
فه ض ٗٞاؾٙبزٕٞ ،بٍٙٞی ثب ثب٘هٞب ٛٔ ٚؾؿبتی و ٝاؾٙبز زض ض ٗٞآٟ٘بؾت ،ضایع٘ی ثب لٜٛ
لًبیی ٝاظ َطف ؾبظٔبٖٞب ،ازاضات ٚ ٚظاضتذب٘ٞٝبی ٔتِٛی ٘ٛؾبظی ثطای اضائٝی ؾٙس پكتیجبٖ
ثطای ضفٕ ٔؿأِ ٝاؾٙبز ثبظزاقتی ٔیتٛا٘س ٔكىالت یبزقس ٜضا ٔطتفٕ وٙس.
 -3رفع موانع فنی نوسازی در محله
ٟٔٓتطیٗ ٔٛإ٘ فٙی ٘ٛؾبظی زض ٔحّٖ ٝجبضتٙس اظ ٔكىُ ارطای پبضویِ ٚ ًٙع ْٚارطای پیٛؾت
فٙی تٛؾٍ ؾطٔبیٌٝصاضاٖ .یىی اظ ٔكىالت فٙی ثط ؾط ضا ٜؾبذت  ٚؾبظ ثبفتٞبی فطؾٛزٚ ٜرٛز
لٛا٘یٗ یىؿبٖ ؾبذت  ٚؾبظ زض ثبفت فطؾٛز ٜثب ؾبیط ٔحالت قٟط تٟطاٖ اؾت .تأٔیٗ پبضویًٙ
ثطای تٕبْ ٚاحسٞبی آپبضتٕب٘ی ٘ٛؾبظ ؾجت ٔیقٛز تب ؾبظ٘سٌبٖ ٔزجٛض ق٘ٛس ٚاحسٞبی آپبضتٕب٘ی

فصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال دوم -شماره  -3پاییس و زمستان 2331

135

ثب ٔتطاغ ثبال اؾتفبز ٜوٙٙس .ایٗ ٔؿأِ ٝثبٖج ٔیقٛز تب ٚاحسٞبی آپبضتٕب٘ی ُّٔٛثیت ذٛز ضا ثطای
ؾبوٙیٗ ثبفتٞبی فطؾٛز ٜاظ زؾت ثسٙٞسٔ .سیطیت قٟطی زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیتٛا٘س ثب ایزبز
پبضویًٞٙبی َجمبتی زض ٔحّٞٝب  ٚاِعاْ ث ٝذطیس پبضوی ًٙتٛؾٍ ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٘ٛؾبظی ثبفت
فطؾٛز ٜضا ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی ؾبوٙیٗ تؿٟیُ وٙس.
ؾطٔبیٌٝصاضا٘ی و ٝزض ثبفتٞبی فطؾٛز ٜالساْ ث ٝؾبذتٚؾبظ ٔیوٙٙس ّٔعْ ث ٝاؾتفبز ٜاظ
پیٛؾت فٙی ذبنی ٞؿتٙس و ٝزض لطاضزاز اِٚی ٝآٖٞب ثب ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی زضد قس ٜاؾت .پیٛؾت
فٙی یبزقس ٜچٙساٖ اضتجبَی ثب ؾجه ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ ثبفتٞبی فطؾٛز٘ ٜساضز -ثَٛٝض ٔخبَ اِعاْ
ث ٝثٝوبضثطزٖ پىیذ  ٚؾطأیه زضر ٝیه زض آپبضتٕبٖٞب -ایٗ ٔؿأِ ٝؾجت ٔیقٛز تب لیٕت
تٕبْقس ٜایٗ آپبضتٕبٖٞب ثؿیبض ثبال ثبقس  ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٘یع زض آیٙس ٜثطای فطٚـ ٚاحسٞبی
ذٛز زچبض ٔكىُ ق٘ٛس .ثسیٗ ٔٛٓٙض ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی ٔیتٛا٘س ثب ٍ٘بٞی ارتٕبٖی ث ٝپیٛؾت فٙی
اظ ٞعیٞٝٙبی ثیٔٛضز آٖ وبؾت ٚ ٝیب اظ َطیك تًٕیٗ ذطیس نسزضنسی أالن ٘ٛؾبظُّٛٔ ،ثیت
التهبزی ؾطٔبیٌٝصاضی زض ایٗ ثبفت ضا افعایف زٞس.
 -4رفع موانع فرهنگی و اجتماعی نوسازی در محله
ثؿتط فطٍٙٞی  ٚارتٕبٖی ظٔیٝٙؾبظ تهٕیٌٓیطی اٞبِی زض اضتجبٌ ثب ٘ٛؾبظی اؾت  ٚثیتٛرٟی
ث ٝایٗ ٔؿأِ ٝؾجت ٖسْ اؾتمجبَ اٞبِی اظ َطحٞبی ٘ٛؾبظی ٔ ٚكبضوت زض آٖٞب ٔیثبقس .یىی اظ
ٔكىالت ٖٕس ٜزض ایٗ ظٔی ٝٙآٖ اؾت و ٝثب ٚرٛز آٖو ٝوّی ٝؾبظٔبٖٞبی زضٌیط زض ثبفت
فطؾٛز ٜث ٝيطٚضت تٛر ٝثٖٛ ٝأُ فطٍٙٞی  ٚارتٕبٖی اشٖبٖ زاض٘س أب زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ
وبضقٙبؾب٘ی ثب ترهمٞبی غیطٔطتجٍ اؾتفبزٔ ٜیقٛزِ .ع ْٚتأؾیؽ ٔٗب٘ٚت ارتٕبٖی زض
ؾبظٔبٖٞبیی اظ لجیُ ؾبظٔبٖ ٘ٛؾبظی  ٚزضٌیط وطزٖ وبضقٙبؾبٖ ٔطتجٍ زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ ٖٛأُ
ٔؤحط زض ضفٕ ایٗ زقٛاضی ٔحؿٛة ٔیقٛز .اظ ؾٛی زیٍط تمٛیت زفبتط ٔحّی ٓ٘ ٚبضت
ٔترههبٖ ثط فٗبِیت وبضقٙبؾبٖ ٔكغ َٛزض زفبتط ٔیتٛا٘س ث ٝثؿتطؾبظی فطٍٙٞی وٕه قبیب٘ی
ٕ٘بیس .ثطزاقت یه اٍِٛی اِٚی ٝاظ َطح قٟیس ذٛةثرت  ٚپبالیف آٖ ٔیتٛا٘س اٍِٛی ٔٙبؾجی
ثطای ؾبیط ٔحالت ث ٝقٕبض آیس .زاقتٗ یه اٍِ ٛثطای ٚض ٚز ثٔ ٝحالت  ٚوبض وطزٖ زض آٟ٘ب
ٔیتٛا٘س ثؿیبضی اظ ٔكىالت ضا وبٞف زٞس.
پیكی ٚ ٝٙؾٛاثك شٙٞی اٞبِی اظ َطحٞبی زِٚتی ،ذهٛنبً قٟطزاضی ،پیكیٝٙای ٔٙفی اؾت.
اغّت َطحٞبی زِٚتی ث ٝزالیُ ٔرتّف ٘یٕٝوبض ٜضٞب قس ٜیب زض ثٟتطیٗ قطایٍ ثب ٚلفٞٝبی ثؿیبض
َٛال٘ی ث ٝا٘زبْ ضؾیسٜا٘سٌ .ب ٜحتی ضؾیسٌی ثؿیبض وٛچىی ث ٝچبِٞٝبی یه ذیبثبٖ یب رٛی
یه وٛچٔ ٝستٞب ث ََٛ ٝا٘زبٔیس ٜاؾت .ثط ایٗ ٔجٙب شٙٞیت ٔطزْ ٘ؿجت ثَ ٝطح ثؿیبض

136

ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده ...

٘بُٕٔئٗ اؾت .آٟ٘ب ٕ٘یتٛا٘ٙس ثبٚض وٙٙس و ٝزِٚت ث ٝفىط ٘ ٛوطزٖ ٔحّٞٝب ثبقس ثیآ٘ى ٝثرٛاٞس
ٔجّغی اظ ٔطزْ زضیبفت وٙس .زض ٟ٘بیت حتی اٌط ایٗ ٔؿبئُ ضا  ٓٞث ٝثبٚض ثٙكیٙٙس ،تهٛض ارطای
پطٚغ ٜزض ٔست ٔ 18ب ٜثطای آٟ٘ب ثؿیبض زقٛاض  ٚحتی ٘بٕٔىٗ اؾتٖ .ال ٜٚثط تٕبْ ٔؿبئُ یبز قسٜ
َطح پیف اظ ارطا فبلس اٖتٕبزؾبظی ٔحّی ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ پطٚغ ٜث ٝقىّی ٘بٌٟب٘ی ثط اٞبِی
ٔحّ٘ ٝبظَ قسّٖ ٚ ٜیطغٓ ٔكبضوتی ثٛزٖ آٖ ثطای ٔطزْ ٔحّ ٝحىٕی ارجبضی یبفت ٝاؾت ٚ
ٕٞیٗ ٔؿأِ ٝثبظ ٓٞثط ثیاٖتٕبزی آٖٞب ٔیافعایس.
ثطای ضفٕ ایٗ ثیاٖتٕبزی ٔیتٛاٖ اظ َطیك اؾترساْ ٘یطٞٚبی ٔترهم زض ظٔیٝٙی ّْٖٛ
ارتٕبٖی ثطای ثؿتطؾبظی  ٚاٖتٕبزؾبظی ٔطزْ زض ثبفتٞبی فطؾٛز ٜاؾتفبز ٜوطز ٚ ٜاظ آٖٞب
ذٛاؾت تب ثب تٛریٔ ٝؤحط  ٚظٔیٙٔٝٙس اٞبِی زض ظٔی ٝٙاِعاْ ٘ٛؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛزٛٔ ،ٜإ٘
اٖتٕبز ثٟ٘ ٝبز ٔزطی ٘ٛؾبظی ضا ٔطتفٕ وطز ٚ ٜاٞبِی ضا ثطای پصیطـ َطح آٔبز ٜوٙٙسٕٞ .چٙیٗ
ثطای اٖتٕبزؾبظی ٞطچ ٝثیكتط زض ٔحّٞٝب ٕٞ ٚچٙیٗ ظٔیٝٙؾبظی ثطای تطغیت ٘ٛؾبظی زض ایٗ
ٔحّٞٝب الظْ اؾت تب پیف اظ زضٌیط وطزٖ اٞبِی  ٚأالن ٔؿى٘ٛی  ٚتزبضی ٔحّ ٝثب ٘ٛؾبظی،
ثطذی پطٚغٜٞبی ذسٔبتی زض ایٗ ٔحّٞٝب ث ٝارطا زضآیٙس .ا٘زبْ چٙیٗ پطٚغٜٞبیی زض ٞط ٔحّٝ
ٖال ٜٚثط ایزبز اٖتٕبز زض ٞط ٔحّ ٝث ٝثبال ضفتٗ لیٕت ّٔه  ٚزض ٘تیز ٝتطغیت ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثٝ
ؾطٔبیٌٝصاضی زض ایٗ ٔحالت ٔیا٘زبٔس.
 -5رفع موانع اجرایی و روضی نوسازی در محله
ضٚـ تٛيیح ُٔبِت ثطای ٔطزْ ث ٝقىُ ذب٘ ٝث ٝذب٘ ٝتٗطیف  ٚثطای ٞط چٙس پالن ،یه ٔسیط
ٔكبٚض تٗییٗ قس ٜاؾتٔ .تأؾفب٘ ٝا٘تربة ٔسیطاٖ ٔكبٚض ثط اؾبؼ ٔٗیبضٞبی زضؾت نٛضت
ٍ٘طفت ٚ ٝزض اثتسای وبض تٛری ٝوبفی ٘كسٜا٘سٖ .سْ آقٙبیی وبفی ٔسیطاٖ ٔكبٚض ثب ان َٛاضتجبٌ ثب
قٟط٘ٚساٖ  ٚتٛری ٝيطٚضت ٔكىالت فطاٚا٘ی ضا زض ٔؿیط ارطای َطح ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜاؾت.
پیكٟٙبز ٔیقٛز ثٝربی اؾتفبز ٜاظ ٘یطٞٚبی ثیؾبثم٘ ٚ ٝبآقٙب ثطای اضتجبٌ ثب ؾبوٙیٗ ،اظ
وبضقٙبؾب٘ی اؾتفبز ٜقٛز وَ ٝی ؾبَٞب ثَٛٝض آوبزٔیه ثب ضٚـٞبی ثبظاضیبثی ارتٕبٖی ایسٜٞب
 ٚتغییطات آقٙبیی زاض٘س  ٚزض حٛظٜی ُٔبِٗبت قٟطی زاضای ؾبثمٝی فٗبِیت ثبقٙس.
فمساٖ ٘مكٞٝبی ٔتٙبؾت ثب ؾجه ظ٘سٌی اٞبِی اظ رّٕٔ ٝؿبیُ ٔ ٟٓضٚقی  ٚارطایی َطح
٘ٛؾبظی ث ٝقٕبض ٔیضٚز٘ .مكٞٝبیی و ٝثطای ؾبذتٕبٖٞبی ٘ٛؾبظ زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛز ث ٝقىُ
وّیكٝای زض تٕبْ ٘مبٌ قٟط ث ٝوبض ثطزٔ ٜیق٘ٛس .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝؾجه ظ٘سٌی اٞبِی ٞط
ُٔٙم ٝثب ٘بحی ٝزیٍط ٔتفبٚت ٔیثبقس .ثٙبثطایٗ ث ٝوبض ثطزٖ یه ٘مك ٝثطای  ٕٝٞآپبضتٕبٖٞب
ٔكىالت فطٍٙٞی ٖسیسٜای ضا ثٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٚضز  ٚآپبضتٕبٖ٘كیٙی ضا ٔالَآٚض ذٛاٞس ٕ٘ٛز .اظ
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زیٍط ؾ ٛثیكتط افطازی و ٝزض َطح ٔكبضوت وطزٜا٘س ٓٞچٙبٖ ثب ؾجه ظ٘سٌی ذب٘ٛازٌ ٜؿتطزٜ
ظ٘سٌی ٔیوٙٙس .یٗٙی ٕٔٗٛال ز٘ ٚؿُ اظ اًٖبی ذب٘ٛاز ٜثب یىسیٍط  ٚظیط یه ؾمف ظ٘سٌی
ٔیوٙٙس .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض آپبضتٕبٖٞبی ٘ٛؾبظ أىبٖ زازٖ یه ٚاحس ٔؿتمُ ثٝ
ذب٘ٛازٜای و ٝزض ٔ 20تط یب وٕتط ظ٘سٌی ٔیوٙس ٚرٛز ٘ساضز .ثٙبثطایٗ ٞط ز ٚذب٘ٛازٔ ٜزجٛض٘س زض
یه ٚاحس آپبضتٕب٘ی ؾىٙی ٌعیٙٙس٘ .مكٝی آپبضتٕب٘ی ٔٛرٛز ثٞ ٝیچ ٚر ٝأىبٖ تفىیه فًبیی
ضا ثطای ایٗ افطاز ایزبز ٕ٘یوٙس ٕٞ ٚیٗ ٔٛي ٔٛآؾیجی رسی ثطای َطح ث ٝحؿبة ٔیآیس.
پیكٟٙبز ٔیقٛز ثط پبی ٝی ُٔبِٗبت زلیك ٔیسا٘ی  ٚقٙبذت زلیك اظ ؾجه ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ ٚ
اٍِٛی تطریحی آٖٞب زض اضتجبٌ ثب ٔؿىٗ ٔٙبؾت٘ ،ؿجت ث ٝتٟیٝی ٘مكٞٝبی ٔتٙبؾت ثب ظ٘سٌی
و٘ٛٙی اٞبِی الساْ قٛز.
 -6رفع موانع اقتصادی نوسازی در محله
ثیتٛرٟی ٘ؿجت ثٔ ٝیبٖ ضقت ٝای ثٛزٖ ٚيٗیت ثبفت فطؾٛزٍ٘ ٚ ٜب ٜوبِجسی نطف ٘ؿجت ث ٝآٖ
ؾجت قس ٜتب ضؾیسٌی ثٛٔ ٝيٖٛبت التهبزی َطح ث ٝقست ٘بلم ثٛز ٚ ٜایٗ ٔ ٟٓزض چٙیٗ
َطح ٚیػٜای ٘بزیس ٜاٍ٘بقت ٝقٛز٘ .بزیسٌ ٜطفتٗ اٍِٛی ضفتبض التهبزی اٞبِی ٔٛرت قس ٜاؾت تب
ثرف ظیبزی اظ پیفثیٙیٞبی نٛضتٌطفت ٝزض اضتجبٌ ثب ٚاوٙف اٞبِی ثٔ ٝكٛقٞبی اضائ ٝقس،ٜ
٘بزضؾت ثبقس .یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ایٗ ٔٛاضز ٔٛي ٔٛاُٖبی ٚزیٗٔ ٝؿىٗ ث ٝؾبوٙیٗ ٔكبضوت
وٙٙس ٜزض َطح اؾت ٚزیٗٔ ٝؿىٗ ٔجّغی اؾت و ٝثٞ ٝط ٔبِه ثط حؿت ٔیعاٖ ٔتطاغ  ٚتٗساز
اًٖبی ذب٘ٛاز ،ٜتّٗك ٔیٌیطزٞ .سف اظ اُٖبی ایٗ أتیبظ آٖ اؾت ؤ ٝبِه ثتٛا٘س اظ ظٔبٖ
ترطیت ّٔه و٘ٛٙی ذٛیف تب ظٔبٖ تحٛیُ آپبضتٕبٖ ٘ٛؾبظّٔ ،ىی ضا اربض ٜوطز ٚ ٜذب٘ٛاز ٜذٛز ضا
زض آٖ ٔؿتمط ٕ٘بیس .اظ ایٗ ِحبِ ٚرٛز ٚزیٗٔ ٝؿىٗ یىی اظ ٔىب٘یؿٓٞبی رجطا٘ی َطح
ٔحؿٛة ٔی قٛز ،أب ایٗ ٔىب٘یؿٓ رجطا٘ی ٔخجت زض ٔتٗ قطایٍ التهبزی حبوٓ ثط ٔحّ٘ ٝتبیذ
زیٍطی زض پی زاضز.
پطزاذت ٚزیٗٔ ٝؿىٗ ثٗٔ ٝیبضی ثطای ٔمبیؿٝی ٕٞؿبیٍبٖ  ٚثطٚظ اذتالفبت ثیٗ آٖٞب تجسیُ
ٔیقٛز ٕٞ ٚیٗ أط زض ٔٛاضزی ٔبٕ٘ ٔكبضوت آ٘بٖ ٔیقٛز .اظ َطف زیٍط تحٛیُ آپبضتٕبٖٞبی
٘ٛؾبظ زض پبیبٖ َطح ٔ ٌٛٙث ٝثبظپطزاذت ایٗ ٔجّغ ث ٝؾبظٔبٖ ٔیثبقس .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝآحبز
اٞبِی ایٗ ٔحّ ٝظیط ذٍ فمط ٞؿتٙس ٖ ٚسٜی ظیبزی اظ آٖٞب ثٛٔ ٝاز ٔرسض اٖتیبز زاض٘س ،ثرف
ظیبزی اظ ایٗ ٔجّغ زض ظٔبٖ ٔمطض لبثُ ٖٛزت ٘یؿت .زض ٘تیزٔ ٝسیطاٖ َطح ثب تٗساز ظیبزی
آپبضتٕبٖ ٘ٛؾبظ ٔٛارٔ ٝیق٘ٛس و ٝثسٔ ٖٚبِه  ٚذبِی ثبلی ٔب٘سٜا٘س .چطاؤ ٝبِىبٖ آٟ٘ب تٛا٘بیی
ثبظ پطزاذت تٕبْ ٚزیٗ ٝزضیبفت قس ٜاظ ؾبظٔبٖ ضا ٘رٛاٙٞس زاقت .ثٖٝال ٜٚثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝجبِغ
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ٚزیٗ ٝثبالؾت ٚ ،زض ٔٛاضزی ثب لیٕت ذٛز ّٔه ثطاثطی ٔیوٙسٔ ،بِىبٖ احؿبؼ ٔیوٙٙس وٝ
ؾبظٔبٖ ثب پطزاذت ٚزیٗ ٝث ٝآٟ٘ب لهس زاضز تب ّٔه ضا اظ چ ًٙآٟ٘ب زضآٚضز ٚ ٜزیٍط ث ٝآٟ٘ب پؽ
٘سٞس .زض ٘تیز ٝاٖتٕبز ٔطزْ ٔحّ٘ ٝؿجت ث ٝزضیبفت ٚزیٗ ٝوبٞف ٔییبثس .زض ٖیٗ حبَ ثطذی
اظ اٞبِی ٔبث ٝاظای ؾٛز پ َٛضا اظ ؾبظٔبٖ زضیبفت ٔیوٙٙس ،یٗٙی ث ٝربی آ٘ى ٝوُ ٔجّغ ضا اظ
ؾبظٔبٖ ثٍیط٘س ٔجّغی اظ آٖ ضا اظ ؾبظٔبٖ ٌطفت ٚ ٝثمی ٝضا ث ٝاظای ٞط زٔ ٜیّی ٖٛتٔٛبٖ ٔبٞیب٘ٝ
ؾیهس ٞعاض تٔٛبٖ زضیبفت ٔیوٙٙس .ایٗ ٔجّغ ٔبٞیب٘ ٝزیٍط ثبظپطزاذت ٘ساقت ٚ ٝرعء ؾٛز
اٍ٘بقتٔ ٝیقٛز .ثٙبثطایٗ وؿی و ٝؾی ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ اظ ؾبظٔبٖ زضذٛاؾت ٚزیٗ ٝزاضز ٔیتٛا٘س
ٔبٞب٘ٞ 900 ٝعاض تٔٛبٖ اظ ؾبظٔبٖ زضیبفت وٙس .لُٗبً زض َٔ َٛست ز ٚؾبَ فطزی و ٝثب زضآٔس
٘عزیه یه ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ ظ٘سٌی ٔیوٙس ،قی ٚ ٜٛؾجه ظ٘سٌی رسیسی ضا تزطثٔ ٝیوٙس  ٚثط
اؾبؼ زضآٔس ذٛز ؾجه ظ٘سٌی رسیس ضا پبیٝضیعی ذٛاٞس وطز .پؽ اظ ز ٚؾبَ تزطث ٝایٗچٙیٙی
ثطای ایٗ فطز ثبظٌكت ث ٝؾجه ظ٘سٌی پیكیٗ ثؿیبض زقٛاض ثٛزٔ ٚ ٜكىالت ٖسیس ٜارتٕبٖی-
التهبزی ٌطیجبٌٖیط ٚی ٔیقٛز .ثطای ضفٕ ٔكىالت فٛق زضاضتجبٌ ثب ٚزیٗٔ ٝؿىٗ الظْ اؾت تب
ثب تىی ٝثط ُٔبِٗبت التهب زی ربٕٔ ،اٍِٛی ٔٙبؾجی ثطای وبؾتٗ اظ تجٗبت پطزاذت ٚزیٗٔ ٝؿىٗ
 ٚحتیإِمسٚض یىؿبٖ قسٖ آٖ اضائ ٝقٛز.
نتیجهگیری
٘تبیذ ُٔبِٗ ٝحبوی اظ آٖ اؾت و ٝاظ حیج وبِجسی ارطای َطح پیبٔس ٔخجتی زض ضفٕ فطؾٛزٌی
ثٙبٞبی ٘ٛؾبظی قس ٜزاقت ٝاؾت أب زض ٖیٗ حبَ ث ٝزِیُ ٘ٛؾبظی غیطٔتٕطوع ٘ ٚبتٕبْ ٔحّ،ٝ
پیبٔسٞبیی چ ،ٖٛتكسیس فطؾٛزٌی پالنٞبی ٘ٛؾبظی ٘كس ،ٜافعایف فًبٞبی ثیزفبٔ قٟطی ٚ
تكسیس ٔكىُ زؾتطؾیٞب ٗٔ ٚبثط ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت .اظ حیج التهبزی ،ارطای َطح ٘ٛؾبظی
اظ َطیك افعایف لیٕت أالن ٘ٛؾبظیقس٘ ٚ ٜیبظ ث٘ ٝیطٚی وبض ٔحّی ثطای ترطیت ثٙبٞبی
فطؾٛز ٜپیبٔسٞبی التهبزی ٔخجتی چ ٖٛافعایف ثٟطٜی ٔبِىب٘ٝی ؾبوٙیٗ قطوتوٙٙس ٜزض َطح
 ٚایزبز اقتغبَ  ٚاضتمبی ٖساِت التهبزی ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت  ٚزض ٖیٗ حبَ ث ٝزِیُ ٖسْ
تٛا٘بیی ٖٛزت ٚزیٗ ٝی ٔؿىٗ  ٚذطیس ٔتطاغ ايبفٛٔ ،ٝرت ثسٞىبض قسٖ ؾبوٙیٗ ٔكبضوتوٙٙسٜ
زض َطح قس ٚ ٜزضآٔس وؿب٘ی ضا و ٝپیكتط زض ٔغبظٜٞبیی فبلس ٔزٛظ أطاض ٔٗبـ ٔیوطز٘س  ٚیب
ٔبِىیٙی و ٝثركی اظ ذب٘ ٝذٛز ضا اربضٔ ٜیزاز٘س وبٞف زاز ٜاؾت .ثٗال ٜٚاظ َطیك افعایف
اربض ٜثٟب زض ٚاحسٞبی ٘ٛؾبظ  ٚوبٞف ٚاحسٞبی اؾتیزبضی پیكیٗ ثط تٛاظٖ ٖطي ٚ ٝتمبيبی
ٔؿىٗ اؾتیزبضی تأحیط ٔٙفی ثطربی ٌصاقت ٝاؾت.
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اظ ٘ٓط ثٟساقتی  ٚظیؿتٔحیُی ،ث ٝزِیُ ٘بتٕبْ ٔب٘سٖ َطح  ٚارطایی ٘كسٖ ٕٝٞی فبظٞبی
آٖ ،آحبض ٔخجتی ٘ساقت ٚ ٝزض ٔمبثُ آِٛزٌیٞبی ٛٞا ،نٛتی  ٚظیؿتٔحیُی ضا زض ٔحّ ٝزأٗ ظزٜ
 ٚؾالٔتی ؾبِٕٙساٖ  ٚظ٘بٖ ذب٘ٛازٜٞبی ٔربِف َطح ضا تحت تأحیط لطاض زاز ٜاؾت.
اظ حیج ارتٕبٖی پیبٔسٞبی ارطای َطح ٘ٛؾبظی ٔٙفی ثٛز ٜاؾت .اظ َطفی ث ٝزِیُ ٖسْ
ثبظٌكت ثركی اظ ؾبوٙیٗ ٔكبضوتوٙٙس ٜزض َطح ثٔ ٝحّ ،ٝافعایف تٗساز ٔؿتبرطاٖ زض ٔحّ،ٝ
تطن ٔحّ ٝاظ ؾٛی ؾبوٙیٗ انّی ،تطویت ارتٕبٖی ٔحّ ٝزؾترٛـ تغییط قس ٜاؾت .ایٗ پیبٔس
ٔیتٛا٘س ٔٛرت تغییط ٛٞیت ٔحّٝای  ٚقىؿت ٞسف ثٙیبزیٗ َطح ٘ٛؾبظی ذٛةثرت زض حفّ
ؾبوٙیٗ انّی آٖ قٛز .وبٞف ا٘ؿزبْ ارتٕبٖی  ٚحٕبیت ارتٕبٖی ث ٝزِیُ ٖٛأّی چ ٖٛتطن
ٔحّ ٝاظ ؾٛی ؾبوٙیٗ  ٚاظ ٌ ٓٞؿیرتٗ ٘ٓبْ ٕٞؿبیٍی پیكیٗ ،ثطٚظ اذتالف ٘ٓط ثیٗ ؾبوٙیٗ
ثط ؾط ٔكبضوت زض َطح ،تجسیُ ٕٞؿبیٍیٞبی افمی ثٕٖٛ ٝزی ،اذتالف ؾبوٙیٗ ثط ؾط ٔتطاغ ٚ
ٔیعاٖ ٚزیٗٔ ٝؿىٗ ثب یىسیٍط  ... ٚاظ زیٍط پیبٔسٞبی ارتٕبٖی ٔٙفی ٘ٛؾبظی لّٕساز ٔیقٛز.
ثطٚظ ثیكتط آؾیتٞبی ارتٕبٖی  ٚافعایف ٘بأٙی ث ٝزِیُ ایزبز فًبٞبی ثیزفبٔ ،تطزز افطاز
ذالفىبض  ٚثعٞىبض زض ٔحّ ،ٝثبظقسٖ ٔؿیطٞبی غیطٔتٗبضف تطزز  ٚفطاض ث ٝزِیُ ترطیتٞبی
غیطٔتٕطوع ٘یع اظ رّٕ ٝپیبٔسٞبی ٔٙفی ایٗ الساْ ٔحؿٛة ٔیقٛز .زض احط تبذیطٞب  ٚتٛلفٞبی
ٔىطض َطح ،تغییط قیٜٛی ٘ٛؾبظی زض ٔیب٘ٝی زٚضٜی ارطای َطح  ٚاتٕبْ ارجبضی َطح،
ثیاٖتٕبزی ٟ٘بزی زض ٔحٌّ ٝؿتطـ یبفت ٚ ٝایسٜی ٘ٛؾبظی ٔٛضز ثسثیٙی ٚالٕ قس ٜاؾت.
اظ حیج فطٍٙٞی ارطای ایٗ َطح پیبٔس ٔخجتی چ ٖٛآقٙبیی ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝثب ٔفبٞیٓ  ٚانَٛ
٘ٛؾبظی قٟطی ضا زض پی زاقت ٝاؾت .زض ٕٞبٖ حبَ ٔٛرت تغییط ؾجه ظ٘سٌی زض
قطوتوٙٙسٌبٖ َطح قس ٜاؾتّٖ .ت ثطٚظ ایٗ پیبٔس تغییط ضاثُٝی لجّی ثیٗ فًب  ٚظیؿت
فطٍٙٞی زض ٔحّ ،ٝتأٔیٗ ٘كسٖ وبضوطزٞبی ٖٙبنط ؾٙتی فًبی ذب٘ ٝزض آپبضتٕبٖٞبی ٘ٛؾبظ
ٖسْ تٙبؾت ؾجه ظ٘سٌی لجّی ؾبوٙیٗ ثب آپبضتٕبٖ٘كیٙی ثٛز ٜاؾت .تغییط اٍِٛی ٌصضاٖ ٚلت
فطاغت ٘یع ث ٝزِیُ اظ ثیٗ ضفتٗ فًبٞبی فطاغتی پیكیٗ زض وٛچٞٝب  ٚرّٛی زضة ٔٙبظَ ٚ
ٕٞچٙیٗ ٖسْ ارطای ثرف ذسٔبتی  ٚفبظ فًبٞبی ٖٕٔٛی  ٚفطٍٙٞی ٔحّ ٝاظ رّٕ ٝپیبٔسٞبیی
اؾت و ٝؾبوٙیٗ ٔحّ ٚ ٝثَٛ ٝض ذبل ظ٘بٖ  ٚؾبِٕٙساٖ ضا تحت تأحیط لطاض زاز ٜاؾت .ثطٚظ
قبیٗبت زض پی اٖالْ ارطای َطح زض ٔحّ ٝضا ٘یع ثبیس زض ظٔطٜی پیبٔسٞبی فطٍٙٞی ٔٙفی ثٝ
قٕبض آٚضزٖ .سْ اَالٔضؾب٘ی قفبفٕٞ ،ب ٚ ًٙٞث ٝضٚظ ،ثیتٛرٟی ث٘ ٝمف ٔربِفبٖ زض ایزبز
قبیٗبت ٖ ٚسْ تحمك ٖٚسٜٞبی زاز ٜقس ٜزض وٙبض تبذیطٞب  ٚتٛلفٞبی ٔتٗسزٖٛ ،أُ ٟٔٓ
ٌؿتطـ قبیٗ ٝپیطأَ ٖٛطح ٘ ٚتبیذ آٖ ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس.

140

ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده ...

ٟٔٓتطیٗ ٌبْ زض ضفٕ ٔٛإ٘ پیفضٚی ٚيٗیت ٔٛرٛز ٘ٛؾبظی زض ثبفت فطؾٛزٜی اتبثه ٚ
السأبت ٘ٛؾبظی زض ؾبیط ٔحالت فطؾٛزٔ ،ٜحسٚز وطزٖ ضٚیىطز وبِجسی  ٚالتهبزی زض تٗطیف
ٔف ْٟٛفطؾٛزٌی ٔ ٚبٞیت ٔساذّ ٝزض آٖ اؾت .فطؾٛزٌی زض ضٚیىطزٞبی رسیس ٔجتٙی ثط
پبیساضی ارتٕبٖی٘ ،بْط ثط ٘بوبضآٔسی ٕٞبٖٙ ًٙٞبنط وبِجسی ،ارتٕبٖی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی زض
تأ ٔیٗ وبضوطزٞبی ٔٛضز ا٘تٓبض زض یه ارتٕبٔ ا٘ؿب٘ی اؾت .تجٗبت پصیطـ چٙیٗ ٍ٘طقی فطاتط اظ
ثط٘بٔٞٝبی یىپبضچٕٝٞ ٚ ٝرب٘جٝی تغییط زض ثبفت فطؾٛزٔ ،ٜؿتّعْ ٕٞبٍٙٞیٞبی ُّٔٛة
ثیٗؾبظٔب٘ی اؾت .زض ٚالٕ زض ایٗ نٛضت ٘ٛؾبظی تٟٙب ٔبٔٛضیت یه ؾبظٔبٖ ذبل ث ٝقٕبض
ٕ٘یضٚز ثّى ٝچٙسیٗ ؾبظٔبٖ زض چٟبضچٛثی ٕٞبٔ ًٙٞبٔٛضیت ٔساذّ ٝزض حٛظٜٞبی ٔرتّف ضا
ا٘زبْ ٔیزٙٞس.
مناتع
 ضيبیی ،ضایح ،)1387( ٝثطضؾی ا٘ؿبٖ قٙبذتی ٔٛإ٘ فطٍٙٞی – ارتٕبٖی ٘ٛؾبظی ٔكبضوتی ثبفت
ٞبی فطؾٛزُٔ( ٜبِٗٛٔ ٝضزی ٔحّ ٝاتبثه تٟطاٖ) ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ا٘ؿبٖ قٙبؾی ،زا٘كىسٜ
ّٖ ْٛارتٕبٖی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
 حجیجی ،ؾیسٔحؿٗ ّٔ ٚیحٔ ٝمهٛزی (ٔ ،)1384طٔت قٟطی ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
 ذب٘یّٖ ،ی ( )1389ثبفت ٞبی فطؾٛز ٜقٟط تٟطأٖ ،ؿبیُ  ٚضاٞجطزٞب٘ ،كطی ٝایٙتط٘تی ٘ٛؾبظی ،ؾبَ
ز ،ْٚقٕبض.10 ٜ
 ذب٘یّٖ ،ی  ٚوب ٜٚحبری ّٖیاوجطی ( ،)1388تجییٗ اٍِٛی تٛؾٗٝی ٔحالت فطؾٛز ٜقٟط تٟطاٖ،
٘كطی ٝایٙتط٘تی ٘ٛؾبظی ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض.2 ٜ
ٖ جبؾیٞ ،بزی  ٚضٚحاهلل ضيٛی (َ ،)1385طاحی ٔسَ التهبزی ثطای احیبء  ٚثبظؾبظی ثبفتٞبی
فطؾٛزٔ ،ٜزٕٔ ٖٝٛمبالت زٔٚیٗ ؾٕیٙبض ؾبذت  ٚؾبظ زض پبیترت ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
ٖٙ سِیتّٖ ،یطيب ( ،)1385تٛؾٗٛ٘ ٝؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛز ٜقٟط تٟطاٖ :يطٚضتٞب  ٚضاٞجطزٞب،
ٔزٕٔ ٖٝٛمبالت زٔٚیٗ ؾٕیٙبض ؾبذت  ٚؾبظ زض پبیترت ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
 فبيّیٔ ،حٕس ( ،)1389اضظیبثی تأحیطات ارتٕبٖی ،ا٘تكبضات ربٔٗٝقٙبؾبٖ.
 فسایی٘ػاز ،ؾٕی ،)1386( ٝثٟؿبظیٛ٘ ،ؾبظی  ٚثبظؾبظی زض ٌصض ٔطٚی٘ ،كطیٙٞ ٝطٞبی ظیجب ،قٕبضٜ
.32
ٔ حٕسی ،رٕبَ  ٚؾیس ٔحٕس ظٚاض ٜثیٍسِی (ٍ٘ ،)1388بٞی ث ٝتٛؾٗٝی زض٘ٚعای ثبفتٞبی فطؾٛزٜ
قٟطی ثب تأویس ثط ثبظظ٘سٜؾبظی ،ثٟؿبظیٛ٘ ،ؾبظی ،ثبظؾبظی  ٚچبِفٞبی پیفضٚی آٖ ،فهّٙبٔٝ
ؾپٟط ،قٕبض.70 ٜ
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