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تا قبل از انقالب صنعتي ،تغييرات جوامع شهري
بسيار بطئي و نامحسوس بوده كه به تبع آن كالبد
شهرها نيز با دگرگوني قابل توجهي مواجه نبودند
(حبيبي .)91 :9386 ،انقالب صنعتي و سرعت در توسعه
شهرها اغلب مشكالتي با خود بههمراه داشت که رها
شدن بافتهاي تاريخي و فرسوده شهري و تمايل به
ساخت و ساز حاشيهاي و ناپايدار ،يکي از مظاهر اينگونه
توسعه ميباشد .عدم توجه به بهسازي و نوسازي
بافتهاي فرسوده ،شهرها را به تودهاي ميان تهي تبديل
مينمايد که ناهنجاريهاي اجتماعي و کالبدي
تخريبکنندهاي را براي شهر بهدنبال دارد .توجه به
ساختارهاي کهن شهرهاي قديمي ،حفظ ،احياء و
ساماندهي شالودههاي بنيادين آن مي تواند به تداوم
حيات يک شهر کمک نمايد(حميدي ،9332 ،ص .)986
بر همين اساس بافت فرسوده شهر به دليل ارزشهاي
نهفته و ماندگار معماري ،محيطي و كالبدي در درون و
پيرامون خود از ديدگاههاي شيوه استقرار ،گسترش،
معماري بناها و جزييات آنها ،ارتباط با محيط پيرامون،
بافت كلي ،شبكه معابر و فضاهاي عمومي ،نيازمند توجه،
ساماندهي و تجهيز هستند .در حال حاضر بيش از 11
هزار هکتار بافت فرسوده شهري در کشور وجود دارد كه
اين ميزان  92الي  91درصد فضاي شهري کشورمان را
شامل مي شود.) www.udro.org.ir/fa( .
شهر اسالم شهر به عنوان يکي از شهرهاي اقماري
پيرامون کالنشهر تهران نقش بسيار مهمي در جذب
سرريز جمعيت پايتخت را دارد ،اين شهر با داشتن
عملکردهاي متنوع و گسترده ،همواره از موقعيت ممتازي
در سطح منطقه شهري تهران برخوردار بوده و در منطقه
به صورت يک شهر مسلط عمل کرده و با تمرکز جمعيت
و فعاليت مواجه گرديده است .به گونه اي که در حال
حاضر بنابر سرشماري سال  9312جمعيتي بالغ بر
 381688نفر در مساحتي برابر با  1301هکتار ساکن
مي باشند .بافت فرسوده و قديمي به عنوان يکي از
مشکالت و معضالت شهر اسالم شهر به شمار مي رود .
مساحت بافت فرسوده مصوب برابر با  922هکتار مي
باشد که نسبت آن به سطح کل شهر برابر با 2,20درصد
است .از مشخصات اين بافتها به خصوصياتي چون
ريزدانگي بناها ،عرض کم معابر ،قدمت باالي ابنيه،
غيرمقاوم بودن آن ها ،متروکه شدن برخي از ساختمان
ها ،امکان جابجايي جمعيت و فعاليت ها ،جايگزيني
فعاليتهاي ناسازگار ،توان مالي پايين ساکنين و خدمات

رساني ضعيف مي توان اشاره کرد .اين عوامل از موانع
دستيابي به توسعه پايدار محسوب ميگردند .بنابراين در
اين پژوهش به اثرات متقابل ساختار کالبدي و
ساختاراجتماعي بر روي هم ،ضرورت احياي بافت
فرسوده و راهکارهاي مناسب جهت ساماندهي آن در
شهر اسالم شهر پرداخته ميشود
در نهايت با توجه به مباني نظري و پيشينهي
موضوع و شرايط ويژهي بافتهاي فرسوده با هسته
روستايي مي توان مطرح نمود که مناسبترين رويکرد
نوسازي در بافت فرسوده روستاي چيچکلوچه رويکردي
است ؟چرا که به نظر مي رسد وضعيت بافتها فرسودهي
شهر با توجه به مدلهاي برنامه ريزي استراتژيک و
پتانسيلهاي دروني و بيروني در وضعيت رقابتي قرار
داردو رويکردهاي مشارکتي در اين بافت پاسخگو خواهد
بود و استراتژيهاي رقابتي در ارزيابي آلترناتيوها
بيشترين امتياز ممکن را کسب مي نمايد.
روش تحقيق

شيوه جمع آوري اطالعات
در اين تحقيق ،منابع اطالعاتي متنوع از جمله کتب،
رساله ،پايان نامه ،مقاالت ،گزارشهاي متنوع و مطالعات
طرح تفصيلي شهر اسالم شهر و اطالعات اتخاذ شده از
مرکز آمار مورد استفاده قرار گرفته اند .به منظور جمع
آوري اطالعات تفضيلي تراز حوزه مورد مطالعه ،از
پرسش نامه ،مصاحبه و مشاهده مستقيم کارشناس
استفاده شد .در اين تحقيق از پرسشنامههاي ترکيبي (با
سواالت باز و بسته) مورد استفاده قرار گرفت .سواالت
پرسشنامه داراي مقياس اسمي و ترتيبي و فاصله اي
بوده اند .در مورد سواالت ترتيبي از مقياس ليکرت براي
سنجش نگرش و نقطه نظرات جامعه آماري استفاده شد.
جامعه آماري,تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري
براي تعيين حجم نمونه سرپرستهاي
خانوارهادرمحدوده حوزه تعيين شده جهت مداخله
درهستههاي روستايي بهرام آباد ،چيچکلووعلي
آبادطپانچه که در حاشيه شهر اسالم شهر ازفرمول
کوکران استفاده شده است .از  0239خانواراين
روستاهاکه جامعه آماري تحقيق راشکل ميدهند .با
استفاده از فرمول کوکران  303پرسش نامه تکميل
گرديد.

تجزیه و تحليل ساماندهي پهنه هاي فرسوده روستایي پيرامون کالنشهرها با استفاده از مدل برنامه ریزي استراتژیک...
روايي و پايايي پرسشنامه
از آنجا که تحقيق مورد بررسي از نمونه مطالعات
توصيفي استنباطي به شمار ميآيد ،ازروش آلفاي
کرونباخ جهت تعيين پايايي که آيا پرسشنامه مذکور
قابليت کاربري در محيط و فضاي ديگري را دارد استفاده
شد .پرسشنامه در مرحله قبل از آزمون  pre-testداراي
آلفاي  %61درصد بوده است که با حذف چند سوال،
آلفاي مذکور به  %86ارتقا يافت که اين مقدار در مقايسه
با حداقل پايايي  %63عدد قابل قبولي مي باشد.
فرايند تحقيق
تجزيه و تحليل اطالعات در اين پژوهش با استفاده
از مدل برنامه ريزي استراتژيک()SWOTو از تکنيک
دلفي براي ارزيابي تصميم گيريها استفاده شده است .
موقعيت محدوده مورد مطالعه(روستاي چيچکلو)
همان گونه که در نقشه زير نشان داده شده است
محدوده مورد مطالعه در محدوده شمال غرب و در
حاشيه شهر اسالم شهر قرار دارد ومختصات جغرافيايي

آن به شرح  19درجه و  90دقيقه طول جغرافيايي و 31
درجه و  33دقيقه عرض جغرافيايي است.
يافتهها ي تحقيق
شهرها نيز مانند موجودات زنده ،حيات و ممات
دارند و اگر در بستر زمان ،عوامل عارضي و برهم زننده
تعادل زيستي آنها کنترل نشو د ،زمينههاي زوال و
نيستي شان پديد مي آيد .فرسودگيهاي طبيعي عناصر
و اجزاي شهري در صورت عدم نوسازي به موقع در
مراتبي از اثرات تشديدي ،به اضمحالل زندگي بافتهاي
شهري منجر مي گردد و مديريت عادي و روزمره شهري
را از مرزهاي مديريت بحران فراتر مي برد.
عدم اتخاذ تدابيري مناسب و حاکميت اراده اي
فراگير ،منجر به افزايش وسعت حول انگيز فرسودگيهاي
شهري شده و مفاهيم مختلف شهروندي و شعارهاي
خوش آب و رنگ مدنيت و مفاهيم اخالق جمعي را با
چالشي جدي مواجه ساخته است .بافتهاي فرسوده
شهــري ورطههـــاي هولناکي براي جوامع شهــــري
به خصوص ساکنان آن محسوب مـــي شوند .نـــوسازي

تصوير( :)9موقعيت محدوده مورد مطالعه در حاشيه شهر اسالم شهر
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بافتهاي فرسوده در کنار اضطرارهاي حاکم براي آن
ميتواند بستر اصالحات اساسي در جهت ارتقاي کيفيت
محيط شهري را فراهم سازد(.عندليب ـ عليرضا ،زمستان
 )1 : 9381وجود سطحي در حدود  922هکتار بافت
فرسوده در شهر اسالم شهر و لزوم رونق بخشي به
نوسازي و بهسازي اين قبيل بافت ها ،مديريت شهري را
بر آن داشته است تا در پي راهي براي برون رفت از
وضعيت موجود باشد.
در واقع موضوع طرح چگونگي احياء بافتهاي
فرسوده شهر اسالم شهر (بر مبناي مديريت راهبردي)،
طي فرآيندي مستمر ،ضمن پرداختن به مباحث کلي و
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امنيت نسبي محالت روستاها
دسترسي مناسب به فضاهاي آموزشي
ميزان مشـارکت پـذيري بـاالي مـردم
محله در طرحهاي توسعه
دلبستگي باالي اهالي بـه محلـه خـود،
بويژه ساکنان قديمي روستاها
سکونت تک هسته اي غالـب خانوارهـا
در روستاها
تمايل باالي مردم به مشارکت درادارات
محله
تمايل نسبي مردم به مشارکت ازطريق
تجميع قطعات
تمايل باالي مردم به مشـارکت فکـري
وتصميم گيري درامورمحله
امکان تامين مايحتاج وخدمات ضروري
مردم درمحل
افزايش امکان مداخله بـه علـت تـراکم
ساختماني پايين درروستاها
برخورداري اغلب امالک روستاهاازسـند
رسمي
آمارپايين مسائل و آسيبهاي اجتمـاعي
درروستاهاازقبيل دزدي ،فحشا ،نزاع و...
وجودگذرهاي قديمي باهويـت بعنـوان
محرک توسعه در محدوده روستاها
وجود گذرهاي قديمي در روستاها
حضورنشانه هاي ذهني قوي درسـاختار
محالت
پراکنـــدگي عناصـــر ســـاختار قـــديم
وکاربريها درتمام محدوده مورد مطالعه
که امکـان بارگـذاري را درتمـام نقـاط
فراهم مي کند.
خــدمات رســاني شــبکههــاي اصــلي
دسترسي و فعاليتي به کل روسـتاها در
حد بيروني محـالت در محـدوده مـورد
مطالعه

بنيادي نوسازي ،سعي در ارائه راهکارها و برنامه ريزي
هايي دارد تا براي نهادي ذينفع و ذينفوذ ،بخصوص مردم
قابل اندازه گيري باشد .در همين راستا حوزه طرح ،با در
نظر گرفتن جايگاه و موقعيت شهر اسالم شهر و نقش آن
در شبکه شهرهاي منطقه شهري تهران و حتي شبکه
کالنشهرهاي کشور اقدام به مطالعه دقيق محدودهاي از
بافت فرسوده شهر نموده است  .آنچه در اين گزارش
مورد مطالعه قرار خواهد گرفت مجموعه مطالبي است که
با هدف ارائه راهبردها و راهکارهاي الزم براي نوسازي و
بهسازي بافتهاي فرسوده حاشيه اي شهر اسالم شهر
تهيه و تنظيم شده است.
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توجه باالي دولت به بازسازي و نوسازي .03
روستاهاي حاشيه اي
وجــود ظرفيتهــاي اقتصــادي بــاال در .03
حاشيه شهر اسالم شهر جهت نوسـازي
و بازسازي روستاهاي فرسوده
امکان بازگشت سريع سـرمايه سـرمايه .01
گذاران و توسعه گران روستاها به علـت
موقعيت ويژه روستاها
دسترسي روستاها به شريانهاي شهري
تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاري .06
در روستاهاي حاشيه تهران
امكان استفاده از نيروي كـار جـوان در
مشاغل جديد
امكان ايجاد مشاغل مختلف در محـوده .03
مطالعــاتي بــا توجــه بــه کارگاههــا و .08
کارخانجات متعدد محدوده
امکــان ايجــاد کاربريهــاي درامــدزاي .01
صنعتي و کارگاهي در روستاها
امکان باال بردن کيفيت محيط زندگي و
بهبود سالمت روحي سـاکنين بوسـيل .32
فضــاهاي جمعــي عمــومي در داخــل .39
روستاها
امکــان حضــور صــتعتگران در داخــل
روستاها و ايجاد فعاليتهـاي کارگـاهي
به عنـوان محـرک اقتصـادي سـاکنين .30
روستاها
امكان وجود حمل و نقل سـب ماننـد
ماشــينهــاي كوچــ برقــي جهــت
دسترسي گروه هاي نيازمند به داخـل و .33
خارج روستاها
امکان اشتغال زايـي و بـاالبردن سـطح
.33
درآمد و زندگي اجتماعي ساکنين
امکــان بوجــود آوردن گروههــاي فعــال
اجتماعي توسط جوانان براي شناسـايي .31
تآمين خدمات مورد نياز و بهبود اوضاع

تهديدها
عدم تمايل مردم به مشارکت درطرح هاازطريق
دراختيارقراردادن زمين
گسترش کاربريهاي صـنعتي در محـور اصـلي
شهر اسالم شهر بدون در نظر گـرفتن هويـت و
روحي فضاهاي حاشيه اي
گسترش شبکه روابط اجتماعي محلي و حضـور
افراد گمنام در محله ها و ناهماهنگي اجتمـاعي
(بــروز يکســري ناهنجــاريهــا بــراي ســاکنين
روستاها)
عدم پوشش روستاهاي محدوده موردمطالعه به
حمل و نقل سب جهـت اسـتفاده گـروه هـاي
نيازمند موجب تخليه بيشتر روستاها و سكونت
خارج از آن مي شود.
وجودبيکاري پنهان درمحدوده مورد بررسي
مهاجرپذيربودن روستاهاوازبين رفتن پيوندهاي
محلي درميان مردم روستاها
امکــــــــان آســــــــيبهاي احتمــــــــالي
شديددرروستاهادراثرســوانح طبيعــي ازقبيــل
زلزله ،سيل ،آتش سوزي و...
ترددبااليافرادغريبهدرروستاها
از بين رفتن کيفيت زندگي مطلوب ساکنين به
علت گسترش تراکم جمعيتي به داخل روستاها
بدون توجه به برآورد نيازها و خدمات مورد نياز
اهالي
گسترش مهاجرتها از روستاها محـدود مـورد
مطالعه به دليـل عـدم توجـه کـافي بـه وجـود
فرصتهاي اشتغال زايي و رفاه اجتماعي ساکنين
روستاها
از هم گسيختگي اجتماعي و بروز ناهنجاريهاي
اجتماعي براي جوانان (از جمله اعتياد و آسيب
اجتماعي و رواني)
از بين رفتن همگني اجتماعي و شـبکه روابـط
اجتماعي به دليل کمبود خدمات
تبديل شدن خانـه هـاي متروکـه بـه فضـاهاي
متروکه و عدم بهـره بـرداري صـحيح از آنهـا و

تجزیه و تحليل ساماندهي پهنه هاي فرسوده روستایي پيرامون کالنشهرها با استفاده از مدل برنامه ریزي استراتژیک...
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پراکندگي عناصـر فعاليـت عمـومي در .93
تمام محدوده
وجود بازارهاي محلي به عنـوان نـوعي .91
فضاهاي عمومي مکان اجتماعات قـوي
براي ساکنين محدوده
 امكــان دسترســي بــه حمــل و نقــل .96همگاني متناسب با ساختار عملكـردي
روستاها
وجــود تعــامالت اجتمــاعي و روابــط
.93
همسايگي قوي بين ساکنين
وجــود مکــانهــاي تجمــع بــا عملکــرد
مختلف ساکنين خاطره انگيز
وجود کاربري هـاي مختلـف بـه عنـوان
.98
عوامل هويت بخش روستاها
اقتصاد قوي در محدوده روستاها
حضورعناصـــر مـــذهبي و پاتوقهـــاي
.91
اجتماعي در سازمان فضايي روستاها
وجــود عناصــر مــذهبي (مســاجد و
حسينيه ها) به عنـوان عنصـري اصـلي
جهت تعامالت اجتماعي بـين سـاكنين .02
محلهها
سالم ماندن سـاختار روابـط اجتمـاعي
قديمي در درون محدوده مورد مطالعـه .09
و نوعي نظم اجتماعي سنتي ،حاكم بـر
گــروههــاي اجتمــاعي داخــل محلــه .00
ها(حضور در كنار خانـه هـاي يكـديگر،
گفتگوهاي خودماني در كوچهها و)...
کاهش فشردگي و تراکم قطعات ملکـي
ريزدانه ،از محدوده مرکزي روستاها بـه
سمت لبه خيابان طالقاني
وجود تـوازن نسـبي ميـان فشـردگي و
تراکم قطعات ملکي قديمي

تهديدها

فرصت ها
امکان تبديل کاربريهـاي بـاير روسـتاها
براي فعاليتهاي صنعتي و کارگاهي
امكان تقويـت عناصـر مـذهبي بوسـيله
همپيندي آنها با ساير عناصر جمعـي و
دسترسي فضايي مناسب
امكان مشاركت ساكنين بواسطه روابـط
اجتمـــاعي قـــوي در بـــين آنهـــا ،در
همپيونــدي و ارتبــاط بــين عناصــر و
فضاهاي مهم در روستاها
امكان تبديل محورهاي كم تردد سواره
بــه محورهــاي خــدماتي مــورد نيــاز و
حضور فعال پياده و دسترسـي مطلـوب
به آنها
امكان تقويت فضـاهاي بـاز موجـود بـه
عنوان عناصر هويت بخش در برقـراري
ارتباطات اجتماعي
تمرکــز زيــاد قطعــات ريــز دانــه در
حوزه هـاي درونـي بـه عنـوان فرصـتي
جهت اقدامات تجميعي
استفاده از تراکم قطعات ملکي بـاير يـا
مخروبه در جهت تـامين هرچـه بيشـتر
تعادل و توازن در نظام تفکيک قطعات
امکان افزايش تراکم درداخـل روسـتاها
وکاهش فشردگي
امکان تقويـت اسـتخوانبندي روسـتاها
توسط احياءزمينهاي باير ورهاشده

نتيجه نهايي از ارزيابي عوامل داخلي (مجموع نمره
نهايي  )3,23بيانگر آن است که نقاط ضعف بافت
فرسوده محدوده مورد مطالعه با مجموع امتياز 9,63
نسب به نقاط قوت با امتياز  ،9,33شرايط غالب تري
دارد .لذا راهبردهاي کالن بايد به گونهاي تدوين شود که
بتوان با استفاده از نقاط قوت بر ضعفهاي موجود غلبه
نمود .استنتاج نهايي از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي
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بــروز مشــکالت امنيــت اجتمــاعي ســاکنين،
بخصوص در شب
گسترش حركت سواره به داخل روستاها
از بين رفتن روابـط اجتمـاعي بـين گـروههـاي
اجتماعي بواسطه حضور افراد خارج از گروههاي
اجتماعي خودي
تضــعيف شــدن حضــور پيــاده در محورهــاي
خدماتي به دليل عدم وجود ايمني و دسترسـي
مطلوب به آن
باال رفتن تراكم جمعيتي و برهم خوردن تعادل
بين جمعيت ساكن و غير ساكن وبوجود آمـدن
نوعي ناهمگني در جمعت
گســترش فرســودگي كالبــدي و اجتمــاعي و
كــاهش همبســتگي و روابــط بــين ســاكنين و
جايگزيني افراد غير بومي در روستاها
گسترش رو به رشـد مهـاجرت بـه دليـل عـدم
وجــود روســتاهاي پويــا از نظــر اجتمــاعي –
اقتصادي
ازدياد تراکم قطعات ريزدانه در صـورت اعمـال
تعريض معابرو ساخت وسازهاي آتي
تفکيک امالک درشت دانه وايجـاد فشـردگي و
تراکم ،در نظام تفکيک قطعات
تراکم وفشردگي بافت هاي نا منظم و گسـترش
بي رويه آنها در روستاها
از ميان رفتن انسجام بافـتهـاي ارگانيـک ،بـه
دليل عدم مواجهه مناسـب و متناسـب بـا ايـن
قبيل بافتها
امکان ازبين رفتن تنوع فضايي بـدليل تعـريض
معابر
ازبين رفتن هويـت محلـه هـاي موجـود ماننـد
مراکز محالت توسط توسعههاي جديد
افــزايش نقــش ســواره خيابانهــاي اصــلي و
گسيختگي هرچه بيشتر ارتباطات

(مجموع نمره نهايي  )0,38بيانگر اين است که
فرصتهاي فرا روي بافت فرسوده محدوده ،با امتياز
 9,36بيشتر از تهديدهاي پيرامون آن با امتياز 9,00
بوده و در نتيجه راهبردهاي کالن براي نوسازي بافت بايد
به گونهاي تدوين شود که بتوان با تکيه بر فرصتهاي
پيش روي محدوده بر تهديدات و نقاط ضعف آن غلبه
نمود.

سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3131
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جدول  :0ماتريس تهديدات ،فرصت ها ،نقاط قوت و نقاط ضعف ( (SWOTبافت فرسوده محدوده

فرصتها o-

در جدول ماتريس
ارزيابي عوامل
خارجي حاکم بر
بافت ،فرصتها
ليست شده اند.

سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3131

6

نقاط قوت S -

نقاط ضعف W-

در جدول ماتريس ارزيابي عوامل داخلي حاکم بر بافت ،نقاط قـوت توضـيح
داده شده است

در جــدول مــاتريس ارزيــابي عوامــل
داخلي حاکم بر بافـت نقـاط ضـعف از
ليست شده اند.

استراتژيهاي SO

استراتژي هايWO

 :SO1تخريب و بازسازي بافت به صورت کالن با سرمايه گذاري بخش
خصوصي
 :SO2عدم توجه به الگوهاي تدريجي و تطبيقي در بازسازي بافت
 :SO3ارائه تسهيالت بانکي به بخش خصوصي و تشويق آنها به
سرمايه گذاري در بافت فرسوده روستاها
 :SO4توسعه و گسترش زيرساختهاي محدوده هم راستا با بازسـازي
بافت
 :SO5خريد و تملک کليه اراضي بافت توسط شرکتهاي انبوه ساز
 :SO6بازسازي و فروش امـالک پـس از انجـام فعاليتهـاي نوسـازي و
بازسازي به مردم

 :WO1بهسازي بافت با در نظرداشت نقش
پيراموني آن
 :WO2ارائه تسهيالت و ضوابط تشويقي به
مردم جهت تجميع و نوسازي در بافت به
صورت مشارکتي با سرمايه گذاران
 :WO3تامين زيرساختها و خدمات عمومي
مورد نياز مردم بافت توسط سازمانهاي
ذيربط
 :WO4تعريض و تجهيز محورهاي دسترسي
بافت با توجه به حداقل استانداردهاي شبکه
معابر
 :WO5نظارت مستمر بر فعاليتهاي مردم در
بافت جهت نوسازي ابنيه

تهديدات T -

استراتژي هايST

استراتژيهاي WT

در جدول ماتريس
ارزيابي عوامل
خارجي حاکم بر
بافت ،تهديدات
ليست شده اند.

: ST1توسعه فعاليتهاي شهري براساس شاخصهاي توسعه پايدار
:ST2ايمن سازي در برابر سوانح طبيعي (زلزله ،سيل و ) ...
:ST3افزايش بازدهي تأسيسات و تجهيزات شهري
:ST4رفع کمبودها و نواقص موجود در شبکههاي زيرساختي
:ST5افزايش کيفيت کالبدي بافت به منظور ساماندهي سيماي روستا و
تقويت ويژگي¬هاي بصري
:ST6احيا و تقويت نقش عملكردي كاركردهاي موجود در محدوده بافت
:ST7افزايش ميزان آسايش و ايمني حرکت پياده و سواره ،در معابر
:ST8کاهش تراکم ترافيکي نواحي داخلي بافت
:ST9اولويت دادن به حمل و نقل عمومي
:ST10افزايش آگاهي و ارتقاء فرهنگ عمومي در راستاي رفتارهاي صحيح
ترافيک
:ST11مهار ،کاهش و کنترل آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي
:ST12توانمندسازي محله محوروتوسعه زمينههاي شكل گيري وگسترش
فعاليت سازمانهاي مردم نهادوانجمنهاي محلي
:ST13ارتقاء هويت محدوده با تاكيد بر هويت محلهي باتوجه به خصلتهاي
بارزتاريخي ،فرهنگي ومذهبي
:ST14تاكيد بر وحدت ،انسجام ،وفاق اجتماعي و اعتماد اجتماعي
:ST15برقراري بستر مناسب اقتصادي براي سرمايه گذاري واشتغال دربافت
:ST16ساماندهي محورهاي شرياني شاخص و راستههاي تجاري
:ST17ايجاد خوانايي و وضوح ،و ايجاد کشش و جذابيت در عين حرکت در
مقياس مطلوب
:ST18حفظ ،احياء و اعتالي موقعيتهاي فضاها و بناهاي ارزشمند و
استفاده حداکثر از عناصر طبيعي ،تاريخي و فرهنگي در طراحي
:ST19ارزش بخشي بيشتر به بافت قديمي روستا از نظر ماهوي و کالبدي
:ST20افزايش کيفيت فضاهاي عمومي و حفظ خاطره و هويت ارزش-هاي
اصيل فرهنگي اجتماعي با توجه به نيازهاي امروزي
:ST21جهتگيري کلي به سمت توسعه الگوي محلي محلي:ST23ارتقاء
سيستم مديريت روستا

 :WT1پرهيز از نوسازي کالن در بافت
و فراهم آوردن زمينههاي نوسازي
تدريجي بافت توسط خود اهالي بافت
 :WT2عدم ورود بخش خصوصي و
شرکتهاي سرمايه گذاري کالن در
نوسازي بافت
 :WT3ايفاي نقش پررنگ بخش
دولتي در فراهم نمودن زمينههاي
بهسازي بافت

تجزیه و تحليل ساماندهي پهنه هاي فرسوده روستایي پيرامون کالنشهرها با استفاده از مدل برنامه ریزي استراتژیک...

تصوير شماره( :)0جايگاه محدوده در ماتريس عوامل داخلي و خارجي و اولويتهاي اجرايي
نتايج حاصل ازترسيم اطالعات به دست آمده
ازماتريس ارزيابي عوامل داخلي ( )3,23وماتريس ارزيابي
عوامل خارجي ( )0,38ميباشد .اين بدان معنااست که
بافت فرسوده محدوده درخانه) (VIقرارگرفته است که
مي بايست راهبردي رقابتي مبتني بر ( نگهداري
وحمايت بيروني ) درجهت کم کردن نقاط ضعف داخلي
وپرهيزازتهديدات ناشي ازمحيط خارجي اتخاذشود .
سازمان هاويامقاصدي که جايگاه آنهادرماتريس
عوامل داخلي وخارجي ،رقابتي ميباشد ،درواقع
استراتژيSTرابه اجرادرميآورند .اين بدان معناست که
مقصدموردنظردرشرايط رقابتي بوده وموقعيت روبه
رشدي دارد.
مرحله تصميم گيري
در اين مرحله مقايسه اي بين اطالعات بدست آمده
در ماتريس( )SWOTو ماتريس( )IEانجام مي پذيرد .در
ماتريس ( )SWOTچهار دسته راهبرد متناسب با
وضعيت داخلي و خارجي مشخص گرديد و در

ماتريس( )IEمشخص شد كه موقعيت بافت در جدول
چهار خانه اي( )IVدر بخش رقابتي قراردارد .با توجه به
تصميمات دولت در ارتباط با نوسازي بافتها فرسوده و
شکل گيري شرکتهاي نوسازي بافت و همچنين توجه
شهرداري و اداره کل راه و شهرسازي استان و همچنين
موقعيت رو به رشد روستاهاي حاشيه شهرها ،مي بايست
راهبردهاي رقابتي در اولويت قرار گيرد.
کاربرد تکنيک دلفي در ارزيابي آلترناتيوها
جهت تحليل يافتههاي مرتبط با جدول  SWOTو
وزن دهي و مقايسه اين عوامل از تکنيک دلفي استفاده
گرديد و اين آيتمها به صورت زوجي در ماتريس هايي در
برابر يکديگر قرار داده شده و به مجموعه اي از
کارشناسان آشنا به مسايل برنامه ريزي شهري ارايه
گرديدند .سپس ميانگين وزنهاي داده شده توسط اين
افراد استخراج گرديده و به هرکدام از آيتمها داده شد.
الزم به ذکر است که اين ماتريسها به تعداد  01نفر ارائه
گرديده اند.

سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3131
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جدول( :)3ارزيابي آلترناتيوها
آلترناتيو 3
استراتژي
الترناتيوها

تهاجمي

مشارکتي توسط

مشارکتي توسط

شرکتهاي سرمايه

بخش خصوصي با

گذاري و مشارکت مردم

مشارکت مردم از

از طريق تجميع انبوه

طريق تجميع خرد

يکپارچگي در طراحي بافت

باال

باال

متوسط

پايين

امکان تجميع قطعات

باال

باال

پايين

پايين

امکان تامين فضاهاي عمومي

پايين

باال

پايين

پايين

بازسازي به
صورت انبوه
سرمايه گذاري

تدريجي توسط خود
مردم از طريق
تجميع خرد

پايين

باال

پايين

پايين

امکان تامين زمين با توجه به قيمت منطقه

پايين

باال

باال

باال

کاهش دادن حداکثري هزينههاي ساخت

پايين

باال

باال

باال

امکان احياء توان و پتانسيل اقتصادي بافت (با
در نظرداشت ايجاد ارزش افزوده اقتصادي جهت
ساکنين محالت)

پايين

باال

متوسط

پايين

امکان ايجاد الگوي موفق در نوسازي بافت که
باعث تحريک ساير ساکنان بافت فرسوده به
نوسازي گردد

متوسط

باال

متوسط

پايين

باز گذاشتن دست نهادهاي ذيربط جهت نظارت
بر پيشبرد طرح

متوسط

باال

متوسط

پايين

باال

باال

متوسط

پايين

سرعت در نوسازي بافت

پايين

باال

باال

باال

امکان پيش فروش به صورت انبوه (جهت تامين
هزينههاي طرح)

باال

باال

متوسط

پايين

امکان تعريض معابر و ايجاد معابر جمع و پخش
کننده در داخل بافت (با عرض باالتر از  6متر)

باال

باال

متوسط

پايين

باز پس دهي تسهيالت بانکي جهت نوسازي
توسط مردم يا شرکت

باال

باال

متوسط

پايين

باال رفتن جذابيت بافت براي سرمايه گذاري و
همچنين خريد ملکهاي نوسازي شده

باال

باال

متوسط

پايين

مبارزه با افزايش قيمتهاي به صورت بي رويه
توسط صاحبان امالک در زمان واگذاري

پايين

باال

باال

باال

30

38

33

03

مجموع (امتياز)

8

نوسازي به صورت

توجه به نيازهاي مردم محالت از قبيل مرکز
محله ،فضاي سبز و...

امکان واگذاري پالکها توسط مردم (با در نظر
داشت تعلق خاطر به محله و)...

تابستان 3131

کارانه

بازسازي و نوسازي

توسط شرکتهاي

شماره هجدهم

استراتژي رقابتي

استراتژي محافظه-

استراتژي تدافعي

بازسازي و نوسازي

معيار

سال ششم

آلترناتيو 2

آلترناتيو 1

آلترناتيو 4

نتايج سناريوسازي و ارزيابي آلترناتيوها بر مبناي
نوع استراتژيها جهت تدوين الگوي مداخله
همان گونه که در ماتريس داخلي و خارجي نشان
داده شد ،موقعيت بافت در خانه رقابتي قرار دارد ،از اين
رو در اين قسمت سعي مي شود که نوع استراتژي کلي
در نوسازي و بازسازي بافت با توجه به معيارهاي ارزيابي
هرکدام از استراتژيها تعيين گردد .همان گونه که در
جدول فوق نيز نشان داده شد  3نوع استراتژي جهت

مداخله در بافت تعيين گشته اند که هرکدام از اين
استراتژيها با توجه به ماهيت خود نشان دهندهيکي از
الگوهاي مداخله در بافتها فرسوده هستند .استراتژي
تهاجمي که رويه بازسازي انبوه بافت توسط شرکتهاي
سرمايه گذاري کالن را مد نظر دارد و پيشنهاد مي نمايد
که امالک به صورت مجموع از مردم خريداري شده و به
شکل انبوه نوسازي و بازسازي گردند .استراتژي رقابتي
نوسازي بافت را به صورت مشارکتي بين مردم و سرمايه

تجزیه و تحليل ساماندهي پهنه هاي فرسوده روستایي پيرامون کالنشهرها با استفاده از مدل برنامه ریزي استراتژیک...

گذاران انبوه ساز پيشنهاد مي نمايد .به گونه اي که مردم
زمين را واگذار نمايند و شرکت ساخت و ساز را انجام
دهد و سپس امالک به صورت مشارکتي بين شرکت و
مردم تقسيم گردد .استراتژي محافظه کارانه تجميع خرد
را مناسب دانسته و پيشنهاد مشارکت خرد بين مردم و
سرمايه گذاران کوچک را جهت نوسازي پيشنهاد مي
نمايد .استراتژي تدافعي تنها به نوسازي تدريجي بافت
توسط خود مردم با دريافت تسهيالت بسنده مي کند .در
زير اين چهار آلترناتيو توسط گروه دلفي مورد ارزيابي
قرار گرفته و نتيجه در جدول بعد مشخص شده است.
الزم به ذکر است که ميزان پاسخگويي هر کدام از اين 3
آلترناتيو به معيارهاي مدنظر بين  9تا  3وزن داده شده
است که وزن  9نشان دهنده پاسخگويي پايين ،وزن 0
پاسخگويي متوسط و وزن  3پاسخگويي باال است .در
بسياري از شاخص ها ،انبوه سازي چه به صورت
مشارکتي و چه به صورت غير مشارکتي از وزن باالتري
برخوردار مي گردد به طور مثال در شاخص هايي از
قبيل يکپارچگي در طراحي بافت ،امکان تجميع قطعات،
امکان پيش فروش امالک به صورت انبوه جهت تامين
هزينههاي ساخت ،امکان تعريض سريع معابر در بافت،
باز پس دهي سريع تسهيالت بانکي و همچنين جذاب
نمودن بافت جهت خريد ملک انبوه سازي به طور قطع از
وزن باالتري برخوردار مي باشد .با اين وجود در مقايسه
بين انبوه سازي مشارکتي با انبوه سازي غير مشارکتي در
برخي زمينهها تفاوتهاي فاحشي وجود دارد .نمونه
هايي از اين مورد شامل امکان تامين فضاهاي عمومي و
توجه به نيازهاي مردم که در انبوه سازي غير مشارکتي
اين امکان با توجه به تملک و پرداخت حجم باالي
نقدينگي جهت خريد اراضي توسط سرمايه گذار کمتر
است .ولي در صورتي که شرکت به صورت مشارکتي
اقدام به نوسازي بافت نمايد مي تواند بخشي از اراضي را
جهت ايجاد کاربريهاي عمومي و خدماتي در نظر گيرد.
در ارتباط با امکان تملک و همچنين هزينههاي طرح،
در صورتي که انبوه سازي به شکل مشارکتي نباشد اول
که خريد زمين توسط شرکتهاي انبوه ساز در محدوده
بافت فرسوده به صرفه نيست چرا که با پخش شايعه
تمايل شرکت به خريد قطعات بافت ،مردم امالک خود را
به قيمتي بسيار باالتر از قيمت واقعي منطقه ارائه مي
کنند و در ثاني شرکت با توجه به هزينههاي آماده سازي
زمين و همچنين راضي نمودن مالکان به صورت خرد
ترجيح مي دهد که در اراضي وسيع پيرامون شهر سرمايه
گذاري نمايد .اما در انبوه سازي مشارکتي از آنجا که

شرکت هزينه اي بابت تملک اراضي نمي دهد مشارکت
مالکان در نوسازي بافت باعث کاهش هزينههاي نوسازي
به ويژه در فازهاي اوليه مي گردد ،در غير اينصورت
هزينه تامين زمين توسط شرکتهاي سرمايه گذار بسيار
باال مي رود.
يکي از مشکالت عمده نوسازي بافت به صورت
شخصي توسط خود مردم و يا سرمايه گذاران خرد عدم
امکان پذيري تجميع قطعات است ( اول که به دليل
ريزدانگي بسيار باالي پالکها در بافت ،نياز به تجميع 3
يا  1پالک جهت ايجاد يک واحد مسکوني مي باشد ،ثانيا
به علت نفوذناپذيري شديد در بافت ،ميزان عقب نشيني
به علت تعريض معابر بسيار زياد است ،به گونه اي که در
بسياري از موارد از ميزان زمين يک پالک  32يا 82
متري در صورت عقب نشيني چيزي باقي نمي ماند که
اين موضوعات باعث مي گردد تمايل مردم جهت نوسازي
ملکشان به شدت کاهش يابد) موضوع ديگر عدم امکان
تامين فضاهاي عمومي در اين رويکرد است ،نقطه ضعف
بزرگ ديگر اين رويکرد موضوع عدم تمکن مالي ساکنان
است که بتوانند اقدام به نوسازي نمايند و عدم تمايل
سرمايه گذاران خرد به نوسازي اين محالت .نهايتا پس از
اعمال وزنهاي داده شده توسط گروه دلفي ،استراتژي
رقابتي يا به عبارتي نوسازي مشارکتي توسط شرکتهاي
انبوه ساز و مردم با وزن  38در رتبه اول و استراتژي
تدافعي يا نوسازي بافت به صورت تدريجي و توسط خود
مردم با وزن  03در رده آخر قرار گرفت.
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