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چکیده
بافت های فرسوده قسمت وسیعی از پهنه شهرهای ایران را تشکیل می دهند که به دلیل مشکالت خود از گستره ی زنده ی 
کالبدی،  و مشکالت  مسائل  بر  عالوه  بافت ها  این  تبدیل شده اند.  بخش های مشکل دار شهرها  به  و  شهری خارج شده 
فضاهای شهری را نیز دچار تنزل کرده لذا هر کشوری سعی در رفع آن بر اساس امکانات خود دارد. تحقق چنین هدفی 
مستلزم انجام مطالعات گسترده، شناخت جنبه های محیطی- کالبدی، بررسی ابعاد اقتصادی- اجتماعی، بافت های فرسوده 
است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله نادرکاظمی به منظور حیات دوباره بافت 
است. اهداف فرعی در چارچوب هدف کلی تحقیق عبارت اند از: شناخت ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ساکنان، وضعیت 
کالبدی مجموعه، بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در بهسازی محله ی نادرکاظمی و ارائه رهنمون ها و راهکارهای 
علمی و عملی در این زمینه است. شیوه ی مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است که در 
محله نادرکاظمی شیراز با جمعیت 2302 نفر و نمونه قابل تعمیم 329 نفر مورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج حاصل 
با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل آماری پله به پله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از 
تحلیل ها مشهود است که تاسیسات زیربنایی، کمبود امکانات و خدمات شهری باعث مهاجرت تعداد زیادی از ساکنان 
بومی به منطقه های دیگر شده است؛ از سمتی دیگر نیز وضعیت اجتماعی- اقتصادی ساکنان بافت باعث کاهش روند 
بهسازی درون بافت شده است و سبب افزایش سرعت فرسوده شدن بافت شده است. مطابق یافته ها افراد پاسخگو تمایل 
بیش تری را به مشارکت در تصمیم گیری و کم ترین عالقه را به مشارکت مالی داشتند. هم چنین نتایج حاصل از آزمون 
پیرسون نشان داد که بین میزان مشارکت مردمی در روند ساماندهی بافت فرسوده با مولفه های دسترسی به خدمات و 

امکانات شهری و اعتماد سازی رابطه معنا داری وجود دارد. 
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۱. مقدمه
شهری  معضالت  شهرنشینی،  روزافزون  افزایش  با  امروزه 
بیش تر از زمان های دیگر باعث دردسر برای شهر های ایران 
ابعاد  تمامی  بر  تأثیراتش  با  معضالت  این  است،  گردیده 
شهرنشینی، روابط اصولی زندگی شهر نشینی را دگرگون 
نموده است و کیفیت کلی و قابل زندگی بودن در آن ها 
را به حد زیادی کاهش داده و ناپایداری در آن ها را ایجاد 
کرده است )عربشاهی، 1382، 28(. بافت فرسوده را می توان 
که  دانست  ایران  شهر های  تمامی  در  مطرح  عوامل  از 
و  نیازمند اصالح  به شرایط موجود خود  هر کدام نسبت 

مداخله است. 
عرصه هایی  به  شهری  فرسوده  بافت  پدیده  حقیقت  در 
دلیل  به  که  می شود  اطالق  شهر ها  قانونی  محدوده  از 
فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی 
شهری  زیر ساخت های  و  خدمات  تاسیسات،  سواره، 
اقتصادی  و  محیطی  مکانی،  ارزش  از  و  بوده  آسیب پذیر 
نازلی برخوردارند )معطوف و خدایی، 1388، 129(. چرا که 
برای  فرصتی  بافت ها  این  کالبدی  فیزیکی–  فرسودگی 
سکونت اقشار کم درآمد روستایی و شهری که فاقد توان 
را  می باشند  شهری  محالت  سایر  در  سکونت  برای  مالی 
از فرسودگی و فقر  به تبع آن چرخه ای  فراهم آورده که 
و  )سجادی  است  زده  دامن  محالت  این  در  را  اجتماعی 

همکاران، 1390، 145(.
نداشتن  بافت ها  گونه  این  شاخصه ی  توجه ترین  مورد 
است.  آن  در  ناکارآمدی  و  شهری  مسائل  با  هماهنگی 
عامل های زیادی در وجود و شکل گیری آن ها دخیل اند که 
از جمله می توان به پیروی نکردن از یک استراتژی کلی 
منسجم، مشکالت عملکردی، عامل های محیط طبیعی و 
ارزش های  پایین آمدن  اشاره کرد.  انسانی و غیره  عوامل 
تمایل  و  گستره ها  این  در  طبیعی  محیط  کیفی  و  کّمی 
ناکارآمدی  و  فرسودگی  حالت  تحول،  و  ندادن  تغییر  به 
را بر بافت تحمیل می کند )حبیبی، 1386، 21(. اکنون در 
محالت  مشکالت  حل  پی  در  شهری  مدیران  زمان  این 
معضل دار، از جمله بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 
شهرها  نوسازی  و  بهسازی  حقیقت  در  می باشند.  شهری 
سبب  که  می باشد  شهروندان  جدید  نیاز های  به  جوابی 
و  بنا  بر  وارده  آسیب های  و  گذشته  خرابی های  مرمت 
نیاز های زندگی روز  با  پدید آمدن عملکرد جدید درخور 
بهبود  اساس  این  بر   .)23  ،1384 )کالنتری،  شد  خواهد 
وضعیت بافت های فرسوده در تأمین اهداف عدالت گرایانه، 
و  توانمند سازی  ساکنین،  نیاز  به  بهتر  پاسخگویی 
روحی  سالمت  ارتقا  ساکنان،  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
امنیت  ارتقا  زندگی،  مکان  به  تعلق  افزایش  ساکنان، 
کاهش  زیست،  محیط  و  چشم انداز  بهبود  اجتماعی، 
ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان  از زمین و در کل  استفاده 
در  پایدار شهری  توسعه  تحقق  استلزامات  از  بافت ها  این 
دوره  این  در  مردم  زندگی  بر  تنها  نه  که  می باشد  کشور 

بلکه بر زندگی آیندگان نیز تأثیرگذار خواهد بود )هاشمی 
فشارکی و سعیدی، 1390؛ سجادی، پورموسوی و اسکندرپور، 
دارند  زمینه شهری تخصص  1390(. حال کسانی که در 
بافت های  اقتصادی  و  اجتماعی  مطالعات  بودن  مهم  به 
پی  نوسازی  و  بهسازی  طرح های  اجرای  از  قبل  فرسوده 

برده اند )شیخی، 1376، 142(. 
همین امر، سبب مشارکت مردمی به عنوان پر اهمیت ترین 
عامل موفقیت پروژه ها به شمار می رود. پس، نوع مداخله و 
نیز نوع بهسازی که جهت از بین بردن فرسودگی بافت ها 
به کار می رود، تفاوت دارد و مداخله مردم گرایانه، سرعت 
روند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را به طور قابل 
ابزاری  مشارکت،  واقع  در  می دهد.  افزایش  مالحظه ای 
مجزا  ارزش  یک  و  انسانی  توسعه  آوردن  دست  به  برای 
اجرای  در  در گسترش جامعه ی شهری شمرده می شود. 
هر طرح که مردم در مرحله هایی از آن مشارکت فعاالنه 
همین  به  و  می یابد  تحقق  موفقیت  عموما  باشند،  داشته 
سبب مشارکت مردم به عنوان اصلی ترین دلیل موفقیت 
در طرح ها محسوب می شود )مومنی و همکاران، 1389، 32(. 
محله "نادرکاظمی" در شهرستان شیراز یکی از مصادیق 
در  موثری  اقدام  هنوز  که  است  شهری  فرسوده  بافت 
متعددی  مسائل  و  نپذیرفته  صورت  آن  بهسازی  راستای 
چون مساکن فاقد استحکام و ناپایدار در مقابل بحران های 
و  معابر  شبکه  نارسایی  محله،  نامناسب  ظاهر  طبیعی، 
تبدیل  و  معتادان  گسترده  حضور  دسترسی،  راه های 
امنیت  عدم  آن ها،  برای  پناهگاهی  به  مخروبه  خانه های 
سبز،  فضای  پایین  سرانه  دختران،  و  زنان  برای  ویژه  به 
عدم دسترسی به امکانات توسعه ای مناسب و کافی مثل 
در  مردم  مشارکت  ضعف  فرهنگی،  و  تفریحی  فضاهای 
که  است  محله  این  گریبان گیر  نوسازی  و  بهسازی  طرح 
لزوم اقدام هر چه سریع تر و اثربخش تر برای اجرایی شدن 
این طرح، با جلب مشارکت مردم محلی را برای برون رفت 
از این وضعیت می طلبد. در همین راستا این پژوهش قصد 
دارد با توجه به مشکالت و ویژگی های گفته شده، با هدف 
موجود  اقتصادی  و  اجتماعی  کالبدی،  وضعیت  شناخت 
محله نادرکاظمی به بررسی عوامل موثر بر فرسودگی بافت 
مذکور و بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم بپردازد و 
در نهایت راهکار های علمی و عملی در جهت بهسازی این 
بافت ارائه دهد. بنابراین با توجه به هدف پژوهش در صدد 
پاسخگویی به سواالت و اثبات فرضیه های ذیل در بهسازی 

بافت فرسوده نادرکاظمی می باشد. 
و  بافت  کالبدی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  بین وضعیت   -1

تخریب آن چه رابطه ای وجود دارد؟ 
زمینه های  و  خدمات  و  امکانات  مولفه های  بین   -2
با میزان مشارکت مردم در روند ساماندهی  اعتماد سازی 

بافت فرسوده نادرکاظمی چه رابطه ای وجود دارد؟
به نظر می رسد که میان کمبود خدمات و امکانات شهری 
در بافت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان بافت و 
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فرسوده شدن و تخریب بیش تر بافت ارتباط وجود دارد. 
به نظر می رسد که بین عامل های "میزان خدمات و امکانات 
شهری" و "میزان مشارکت آنان در روند ساماندهی بافت 

فرسوده" ارتباط معناداری وجود دارد. 

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تغییر  صنعتی،  انقالب  از  پیش آمده  جریانات  از  قبل  تا 
کردن جامعه های شهری به حد زیادی قابل رویت نبود و 
به همین سبب کالبد شهر ها هم با دگرگونی چشم گیری 
و  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تغییر  با  نبود.  رو  روبه 
رویکرد های جدید، بافت های فرسوده با تغییر شکل روبه رو 
شدند زیرا شهر نیز مانند بقیه ی پدیده های مصنوع انسان 
و تحول، رشد و گسترش  تغییر  ساخت، در روند سال ها 
است دائم  و  انرژی  پر  روندی  گسترش،  این  است.  یافته 

که در  طول آن حدود فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن 
در جهت های عمودی و افقی از سمت کّمیت، افزایش و از 
سمت کیفی، تغییر می یابد )حبیبی، 1386، 15(. در روند 
پویایی فیزکی شهر، ظاهر محله های نو به حد زیادی و با 
سرعت، تغییر یافته و بافت غیر هندسی و طبیعی گذشته 
شبکه ای،  بافت  هندسی،  خیابان های  وسیله ی  به  آهسته 
سلسله مراتبی گزینه های ویژه، جایگزین می شوند. بر این 
از  که  هستند  شهر  از  قسمت هایی  فرسوده  بافت  اساس 
روند تکاملی زندگی آن جدا شده و به کانون معضالت و 
اجتماعی  و  فرهنگی  کالبدی،  در همه جهات  نابه سامانی 
تبدیل شده اند. به وجود آمدن این معضل مربوط به زمانی 
شده  فرسودگی  گرفتار  شهر  سازنده  عنصرهای  که  است 
شهر های  خواست  با  آن ها،  تحول  و  پویایی  روند  و  باشد 
کنونی هم خوانی نداشته باشد )ضرابی و فرید تهرانی، 1388، 

.)40

شکل ۱: فرآیند فرسودگی بافت

)وارثی، تقوایی و رضایی، 1391، 135(

در واقع می توان بیان کرد که ویژگی مشترک این بافت ها، 
)فرسودگی،  کالبدی  متعدد  چالش های  با  رویارویی 
ریزدانگی، کمبود یا فقدان تاسیسات زیر بنایی و تجهیزات 
نبود  جمعیت،  باالی  )تراکم  اجتماعی  مناسب(،  شهری 
گرایش به نوسازی و مشارکت در ساکنین؛ کمبود فضاهای 
عمومی شهروندی(، اقتصادی )ارزش پایین زمین، ضریب 
بصری،  و  )آلودگی صوتی  زیستی  بیکاری(، محیط  باالی 
مالکیت؛  حقوقی  )مسائل  مدیریتی  سبز(،  فضای  کمبود 
بوده  کارکردی  و  بافت(  توسعه  روز  به  برنامه های  کمبود 
که ناکارآمدی بافت را رقم می زنند )صولتی، 1392؛ درودی 
نوسازی  و خوشاب، 1392؛ مهدی نجاد و همکاران، 1391(. 
توجهی  قابل  تأثیر  شهری  فرسوده  بافت های  بهسازی  و 

کالبدی  و  زیستی  محیط  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  بر 
دارد  پایدار  و جوامع  پایدار شهری  توسعه  به  و دستیابی 
در  و همکاران، 2011(.  و همکاران، 2005؛ المبردی  )برملی 
این چارچوب بر اساس تعهد به گذشته سه مداخله گری 
بهسازی، نوسازی و بازسازی مطرح هستند. در بهسازی، 
پایه و اساس، تعهد به گذشته و نگهداری آثار هویت بخش 
به  بنا  و  بوده  به گذشته منعطف  تعهد  نوسازی  است. در 
مورد از مداخله اندک تا تغییر را شامل می شود. در مداخله 
ندارد  وجود  گذشته  به  تعهدی  تنها  نه  بازسازی  نوع  از 
بلکه توجه اصلی، به وجود آوردن وضعیت جدید کالبدی- 
بهسازی  و  تخریب  مداخله،  روش  از  زیستی  و  فضایی 
مهم  نظریه  سه  رابطه  این  در   .)2  ،1394 )بوکانی،  است 
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بیانی  در  که  مطرحند  عقالیی  و  رادیکال  محافظه کارانه، 
بر  دوم  نظریه  و  موجود  وضع  حفظ  به  اول  نظریه  کلی 
دگرگون کردن، تخریب و نوسازی اشاره دارند. در نظریه 
عقالیی بر مرمت، زنده سازی و نوسازی مشروط بافت های 
بر  مبنی  و  چارچوب  این  در  که  می شود  تاکید  قدیمی 
مشارکت  با  ریزی  برنامه  لزوم  لینچ  انسان گرایی،  مکتب 
مردم، متخصصان و دولت در بهسازی و نوسازی بافت های 
همکاران،  و  )محمدی  می داند  ضروری  را  شهری  فرسوده 
مختلف،  نظریه های  ارائه  با  هم زمان   .)113-112  ،1393
روند برنامه ریزی شهری نیز دچار تغییر و تحول می شود. 
در  شهرسازی  برنامه ریزی  روند  دیدگاه های  گونه،  بدین 
که  است  شده  مطرح  شکل  چهار  به  فرسوده  بافت های 

عبارتند از: 
و  شهرسازی   .2 ساختمان ها،  برای  برنامه ریزی   .1
برنامه ریزی برای مردم، 3. شهرسازی به وسیله مردم و 4. 
شهرسازی با مردم. در دیدگاه شهرسازی با مردم، هر یک 
وظیفه ی خود را انجام می دهند و از طریق مشارکت آن ها 
با یکدیگر ساخت و ساز شهر ها تحقق می یابد )عندلیبی، 
فرآیند  در  نیز  مردم  رفتار های  مقابل  در   .)229  ،1389
نوسازی مشارکتی متفاوت است که آن ها را می توان بدین 

شکل ارزیابی و تحلیل نمود:
- در وضعیتی که با عدم رسیدگی های حمایتی از سمت 

دولت و مراکز مربوطه در حمایت از نوسازی از اهالی انجام 
این  در  حضورشان  به  اشتیاق  نیز  محله  اهالی  و  نشود 
در مشارکت  به هیچ وجه  نیابند،  به وجود آمده  را  عرصه 
شرکت نخواهند کرد، و این امر برایشان بی اهمیت بوده و 
امور واکنش نشان می دهند. درصورتی  این  بی تفاوت به 
صورت  به  شهرداری  سمت  از  حمایتی  فعالیت های  که 
مثل  افراد،  دیگر  اشتیاق های  به  ولی  یابد،  تحقق  نسبی 
نوعی  نیز  آن ها  نشود،  داده  جوابی  اقتصادی  اشتیاق های 
نیاز به حمایت دولت در کارهای خود بروز می دهند. اگر 
افراد خود را در بهسازی شریک بدانند، ولی مراکز مربوطه 
وجود  به  باعث  ندهند،  صورت  را  الزم  حمایتی  اقدامات 
آمدن رفتار متعصبانه برای بهسازی می شود و اندوخته های 
و  می رود  هدر  دوطرفه  هماهنگی های  عدم  در  طرف  دو 
در  وضعیت  مناسب ترین  شد.  نخواهد  محقق  مشارکت 
رابطه میان مردم از طرفی و شهرداری طرف دیگر، زمانی 
سمت  از  نیاز  مورد  حمایتی  اقدامات  که  می یابد  تحقق 
نیازهایشان را در  اهالی  بپیوندد و  به وقوع  مرکز مربوطه 
بر  )عندلیبی، 1389،  383(.  ببینند  یافته  تحقق  بهسازی 
این اساس پژوهش های زیادی توسط افراد و سازمان های 
مختلف بر اساس نیاز به اصول نوسازی و مشارکت انجام 
یافته که در جدول زیر به برخی از آن ها اشاره شده است. 

جدول ۱: تحقیقات انجام شده در خصوص نوسازی بافت های فرسوده

منبعنتایجموضوع مقالهسالمحققان/ پژوهشگران

نوسازی و مشارکت1393الکایی

رابطه  بافت،  نوسازی  روند  و  مردمی  مشارکت  میزان  بین 
وجود دارد. به سبب متغیر های هویت محله ای و صمیمیت 
بین ساکنین محله تکاپوی بیش تری جهت مشارکت در بین 

ساکنین وجود دارد.

پایان نامه 
کارشناسی ارشد

1396فتحی
ساماندهی بافت ها 
و کیفیت زندگی 

ساکنان 

استفاده از روش داوطلبانه و تنظیم دوباره زمین، گسترش 
برنامه هایی جهت فرهنگ سازی مشارکت مردمی به منظور 

بهبود کیفیت زندگی ساکنان.

رساله دکتری 
دانشگاه اصفهان

محله محوری و 1389هادی پور
مشارکت مردمی

شهرنشینی  دوران  در  نوظهور  محله های  آمدن  وجود  به 
شتابان نیز عموماً بر اساس همگونی های اقتصادی ساکنین 
بوده و این محله ها از انسجام اجتماعی کافی برای مشارکت 

و همکاری با مدیریت شهری برخوردار نیستند. 

رساله دکتری 
دانشگاه تهران

بین مشارکت مردمی و مولفه های احساس تعلق، اعتماد و مشارکت و بهسازی1397محمدیان
انسجام اجتماعی، دسترسی به خدمات رابطه وجود دارد.

پایان نامه 
کارشناسی ارشد 
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منبعنتایجموضوع مقالهسالمحققان/ پژوهشگران

1390اسکندرپور
فرسوده  بافت های  بهسازی 
رویکرد  بر  تأکید  با  شهری 

مشارکت شهروندی 

به سبب وجود متغیر های هویت محله ای و تعلق خاطر در 
بین ساکنان محله انرژی مناسبی جهت مشارکت پذیری 
در بین ساکنین محله وجود دارد؛ و به دلیل اهمیت زیادی 
که موارد مذهب دارد در محله هم چنان مکان های مذهبی 
مثل مساجد، حسینیه ها، تکایا به عنوان مراکز اصلی جهت 

جمع شدن مردم و همگرایی محله مطرح است. 

پایان نامه 
کارشناسی 

ارشد 

1390تقوی

ارزیابی تحقق پذیری طرح های 
رویکرد  با  شهری  منظر 
فرسوده،  بافت  نوسازی 
مطالعه موردی: طرح منظر 
آباد  نعمت  محله  شهری 

منطقه 19 شهرداری تهران

با تمام قوت و ضعف و کاستی ها و پیشرفت ها، طرح منظر 
شهری در محله نعمت آباد در حد قابل قبول اجرا گردید. با 
پایداری و حفظ فعالیت های در حال انجام و بازنگری آن ها، 
مدیریت بهینه و گسترش بسته های تشویقی می توان به 
امید  فرسوده  بافت های  در  محالت  مردمی  فعالیت های 

بیش تری داشت. 

پایان نامه 
کارشناسی 

ارشد 

3. مواد و روش تحقیق 
از  تحلیلی  توصیفی –  مطالعات  نوع  از  رو  پیش  پژوهش 
نادرکاظمی  تحقیق حاضر، محله  نمونه  و  کاربردی  روش 
مورد  اطالعات  گردآوری  منظور  به  است.  شیراز  شهر 
از پرسش نامه و مطالعه میدانی استفاده شده است.  نیاز، 
جامعه آماری مطالعه حاضر با توجه به آخرین سرشماری 
 2302 شده  بیان  اطالعات  و  آمار  سازمان  توسط  که 
توجه  با  هستند.  شیراز  کاظمی  نادر  محله  ساکن  نفر 

نفر   329 تعمیم  قابل  نمونه  تعداد  کوکران،  فرمول  به 
انجام  ساده  تصادفی  روش  به  نمونه  توزیع  شده،  برآورد 
 spss افزار  نرم  از  داده ها  تحلیل  و  محاسبات  برای  شد. 
دست  به   α=0.8 برابـر  پایـایی  است.  شده  گرفته  بهره 
مـورد  برای پرسش نامه  مناسبی  پایـایی  نشـانگر  آمد که 
استفاده در تحقیق است. روش های تحلیلی مورد استفاده 
می باشد.  آماری  تحلیل  و  اسپیرمن  همبستگی  ضریب 

فرمول محاسبه تعداد نمونه:

( ) ( . ) ( . ) . .
( . ) . .

n
4876 1 0 05 1 96 0 5 0 5

2302 1 96 0 5 0 5
3292 2

2

# # #
# # #

=
- +

=

4. بررسی محدوده مورد مطالعه 
 3 منطقه  در  شهری  تقسیمات  در  نادرکاظمی  محدوده 
شهرداری و در تقسیمات منطقه ای در ناحیه 7 قرار دارد. 
جنوبی  ساحلی  خیابان  به  شمال  سمت  از  محدوده  این 
رودخانه  و  با هویت ساختاری مسکونی  مثنوی(  )خیابان 
خشک، از سمت جنوب به بلوار مدرس با هویت ساختاری 
مسکونی، تجاری؛ از سمت شرق به خیابان کاوه و از سمت 
هویت  با  فارسی  سلمان  و  قربانی  خیابان شهید  به  غرب 
ساختاری تجاری- خدماتی منتهی می شود. محدوده محله 
نادرکاظمی 114939 مترمربع است که مساحت بافت پر 
آن )64 درصد( و مساحت بافت خالی )36 درصد( است. 
مطابق نقشه پر و خالی، در بافت طبیعی و همگن، حیاط ها 
در محاصره بناها قرار گرفته و عمده بناهای محدوده دارای 
قطعات  وضعیت  بررسی  می باشد.  جنوبی  شمالی-  جهت 
این محدوده  در  نشان می دهد که 481 قطعه  کاربری ها 
موجود است که 397 قطعه به کاربری مسکونی، 75 قطعه 
به کاربری تجاری و 9 قطعه به زمین بایر اختصاص دارد. 
جمعیت این محدوده 2302 نفر و تعداد خانوار آن 721 
است. تعداد کل پالک های محدوده 481 می باشد که 64 
این  معابر  دارد.  اختصاص  کاربری مسکونی  به  آن  درصد 

که  می شود  محسوب  فرعی  دو  درجه  در سطح  محدوده 
اکثر معابر محدوده 8-6 متر می باشند. مقیاس جای گیری 
محله  این  کاربری  قطعات  می باشد.  محله ای  معابر  این 
مذهبی،  آموزشی-  بایر،  زمین  تجاری،  مسکونی،  شامل: 
این  در  مسکونی  تراکم  است.  معابر  و  اداری  فرهنگی- 
ساختمانی  طبقات  تعداد  است.  درصد   108.3 محدوده 
)بیش ترین  بوده  طبقه  سه  تا  یک  نادرکاظمی  محله  در 
آن مربوط به بنا های دو طبقه با کاربری مسکونی است(، 
معماری  و  معاصر  دوره  معماری  شامل  محدوده  معماری 
بناهای محدوده  دوره پهلوی دوم است و در شکل گیری 
الگوی معماری خاصی مشاهده نمی گردد. عملکرد اصلی 
محله، مسکونی و در لبه های محله دارای فعالیت تجاری 
است. وضعیت نشان می دهد که نقش عمده این محدوده در 
عمق بافت مسکونی بوده، به اسکان اقشار کم درآمد تعلق 
دارد )مهندسین مشاور بافت شهر شیراز، 1395(. این محله 
از لحاظ دارا بودن شاخص های فرسودگی دارای مشکالت 
انواع  و  امکانات  به  نامطلوب  عدیده ای هم چون دسترسی 
خدمات، معابرتنگ و باریک، پالک های نامنظم، پایین بودن 
سرانه های مورد نیاز نظیر فضای سبز به عالوه معابر بسیار 
بد از لحاظ مصالح  و آسفالت و فقر مبلمان شهری است. 
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شکل 2: نقشه کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه

)مهندسین مشاور شهرراز(

5. بحث و ارائه یافته ها
در این قسمت، به دنبال دو فرضیه اصلی پژوهش به صورت 
تفکیک شده و به آنالیز هر یک از فرضیه ها پرداخته شده 

است. 
بنا بر فرضیه اول، اطالعات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی 
اهالی  توسط  که  پرسش نامه ای   329 طریق  از  که  بافت 
زیر  در  شده  تفکیک  صورت  به  است  شده  کامل  بافت، 

شرح داده شده است:
- تملک واحد مسکونی 

با توجه به شکل زیر مشاهده می شود که نوع تملک واحد 
مسکونی اکثریت ساکنین بافت، اجاره ای است. 15درصد 
از ساکنین دارای تملک رهنی و استیجاری و 85 درصد 

دارای تملک ملکی هستند. 

شکل 3: وضعیت مالکیت ساکنین در محدوده 
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البته با وجود اینکه اکثریت مالکیت در این بافت وقفی و 
خصوصی است اما ساکنان آن افراد مهاجر هستند که این 
تأثیر به سزایی  بافت  نابه سامانی و فرسودگی کل  امر در 
دارد؛ به این دلیل که اختالف بین شرکا و ساکنان باعث 
کاری  هیچ  نهایت  در  و  اند  شده  بی نظمی  و  بی برنامگی 
برای بهتر شدن وضع و جلوگیری از فرسودگی بافت انجام 

نمی دهند. 

- نوع مصالح ساختمانی بافت
تشکیل  اصلی  عنصر  عنوان  به  مصالح ساختمانی  بررسی 
دهنده بافت شهر، امکان مقایسه بین مناطق شهر و حتی 
زیر  جدول  در  می نماید.  فراهم  را  منطقه  یک  در  نواحی 
حسب  بر  و  کاربری  تفکیک  به  را  مصالح  نوع  وضعیت 

مسافت و تعداد نشان می دهد. 

جدول 2 : وضعیت نوع مصالح محدوده به تفکیک کاربری و براساس مساحت

کلبنایی بی دوامبنایی بادوامکاربری
درصدمساحتدرصدمساحتدرصدمساحت

393.70.574695.899.575089.5100مسکونی
3598.81003598.8100تجاری
89.810089.8100فرهنگی
222.5100222.5100مذهبی

دبیرستان غیر 
272.1100272.1100انتفاعی

242.6100242.6100سایر آموزشی
4092.41004092.4100اداری
542.9100542.9100انبار

393.70.583756.999.584150.6100جمع

بنایی  از  بافت  در  موجود  بناهای  سازه  عمومی  وضعیت 
)آجر  دوام  بی  بنایی  و  بتنی(  یا  فلزی  )امکانات  دوام  با 
شده  تشکیل  سیمانی(  بلوک  و  چوب  و  خشت  آهن،  و 
است. با توجه به شکل زیر مشاهده می شود بافت از لحاظ 

به  درصد(   99.5( است  فرسودگی  دچار  کالبدی 
ساختمان هایی با مصالح بنایی بی دوام و تنها )5 درصد( 

به ساختمان های بنایی با دوام تعلق دارد. 

شکل 4: وضعیت دوام بنا در محدوده



246

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
ن
ستا

زم
.3

7
اره

شم


- کیفیت ابنیه 
به  منطقه  فعالیت های  بنا ها،  کیفیت  مطالعه  زمینه  در 
نوساز، مرمتی،  از  سه رده تقسیم شده است که عبارتند 

تخریبی و بررسی ها نشان می دهد که کیفیت 90.3 درصد 
از ساختمان ها مرمتی است. 

شکل 5: کیفیت ابنیه موجود در محدوده

از نظر تعداد نیز 95.2 درصد ابنیه مرمتی و ابنیه نوساز 
از  آمار ها حاکی  به خود اختصاص داده اند.  را  2.3 درصد 

این است که بافت از لحاظ کالبدی دچار فرسودگی شده 
است. 

جدول 3: وضعیت کیفیت ابنیه محدوده به تفکیک کاربری و بر اساس تعداد

کلتخریبیمرمتینوسازکاربری
درصدمیزاندرصدمیزاندرصدمیزاندرصدمیزان

92.337895.2102.5397100مسکونی

7498.710.375100تجاری

11001100فرهنگی

11001100مذهبی

11001100دبیرستان غیر انتفاعی

11001100سایر آموزشی

266.7133.33100اداری

1501502100انبار

112.345895.2122.5481100جمع

)بر اساس مهندسین مشاور بافت شهر شیراز 1395(

- عمر ابنیه 
سن بنا مشخصه مهمی جهت برآورد توسعه فیزیکی آن 
شهر محسوب می شود به طوری که بررسی چگونگی ارتباط 
بناها و سال های ساخت آن ها روند شکل گیری  بین سن 
تدریجی کالبد شهر را مشخص می کند. بر اساس نمودار 

زیر، 48 درصد از ابنیه موجود در بافت بین 20 تا 30 سال، 
30 درصد بیش از 30 سال و تنها 1 درصد نوساز هستند 
و عمر کم تر از 5 سال دارند. با این وجود درصد فرسودگی 

بافت از لحاظ کالبدی باالست. 
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شکل 6: وضعیت عمر ابینه در محدوده

- وضعیت جمعیتی بافت فرسوده
محدوده مورد نظر 2302 نفر جمعیت دارد که 721 خانوار 

این تعداد جمعیت را تشکیل داده است و بعد خانوار 3.19 
می باشد. 

جدول 4: ویژگی های جمعیتی بافت نادرکاظمی

محدوده مورد مطالعه
میزان خانوارمیزان خانوارمیزان جمعیت

23027213.19

از  باالتر  از خانوار ها  مورد مطالعه 53 درصد  در محدوده 
دو، و 47 درصد تک خانواری هستند. در محدوده مورد 
مطالعه گروه سنی زیر 14 سال 14.5 درصد و گروه سنی 

 11.2 سال   65 از  باالتر  و  درصد   74.2 سال   65 تا   14
درصد از جمعیت محدوده را تشکیل می دهند. 

شکل 7: تعداد خانوار در محدوده مورد مطالعه
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مورد  محدوده  جوان  جمعیت  به  توجه  با  اساس  این  بر 
مطالعه و در کنار پیامد های اقتصادی جوانی جمعیت، به 
این نکته نیز باید توجه داشت که حجم قابل توجه جمعیت

و  پایه  خدمات  ارائه  به  نیاز  جوانی  و  نوجوانی  سنین  در 
آموزشی را از یک سو و ارائه خدمات فراغتی و تفریحی را 

از سوی دیگر الزام می کند. 

شکل 8: سن جمعیت در محدوده مورد مطالعه

افرادی که باالتر از 25 سال در محدوده اقامت دارند 33 
درصد می باشد. افرادی که از محالت دیگر شیراز به محدوده 

مجاور  محالت  از  که  است  افرادی  با  برابر  شده اند  وارد 
محدوده به این منطقه مهاجرت نموده اند. 

شکل 9: مدت زمان اقامت در محدوده

بنا بر فرضیه دوم مبنی بر ارزیابی میزان مشارکت مردم 
نتایج  آنالیز  نادر کاظمی  محله  فرسوده  بافت  بهسازی  در 
به دست آمده به صورت تفکیک شده در زیر شرح داده 

شده است. 
بنا بر پیش فرض بین اعتمادسازی و جلب مشارکت مردم 
معناداری  رابطه ی  شیراز  نادرکاظمی  محله  بازسازی  در 
از  مابین آن ها  یافتن میزان همبستگی  برای  وجود دارد، 

می دهد  نشان  نتایج  است.  شده  استفاده  اسپیرمن  روش 
که  از آن جایی  محاسبه شده،  احتمال  میزان  به  توجه  با 
کوچک تر از ناحیه رد در سطح آلفا )0.05( است، می توان 
رابطه ی  مردم  دید  از  یعنی  نمود.  رد  را  صفر  فرضیه 
محله  در  اعتمادسازی  و  مشارکت  جلب  بین  معناداری 

نادرکاظمی وجود دارد. 
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جدول 5 : آزمون آماری، مابین جلب مشارکت و اعتمادسازی

مردم
آزمون آماری ) ضریب همبستگی(

سطح معناداری )value( ارزش
0. 047 0. 635 _B تاوکندال

0. 036 0. 555 -c تاو کندال

0. 054 0. 734 گاما
0. 023 0. 455 اسپیرمن

خدمات  کمبود  بین  که  می دارد  اظهار  دوم،  فرض  پیش 
و امکانات شهری و جلب مشارکت مردم در امر بهسازی 
وجود  معناداری  رابطه ی  کاظمی  نادر  فرسوده  بافت 
روش  از  آن ها  مابین  میزان همبستگی  یافتن  برای  دارد. 
میان  می دهد  نشان  نتایج  است.  شده  استفاده  اسپیرمن 

کمبود خدمات و امکانات شهری با جلب مشارکت مردمی 
با میزان احتمال محاسبه شده، از آن جایی که کوچک تر از 
ناحیه رد در سطح آلفا )0.05( است، می توان فرضیه صفر را 
رد نمود که این امرحاکی از تأثیر کمبود خدمات و امکانات 
شهری بر جلب مشارکت مردم در محله نادرکاظمی است. 

جدول 6: آزمون آماری، مابین جلب مشارکت و کمبود خدمات و امکانات شهری

مردم
آزمون آماری ) ضریب همبستگی(

سطح معناداری )value( ارزش
0. 032 0. 335 _B تاوکندال

0. 028 0. 425 -c تاو کندال

0. 035 0. 410 گاما
0. 031 0. 512 اسپیرمن

و در آخر به بررسی چگونگی نحوه مشارکت ساکنین در امر 
بافت فرسوده پرداخته شده است که همان طور  باز سازی 
پاسخ دهندگان است،  مشاهده  قابل   7 جدول  در  که 

و  تصمیم گیری  در  مشارکت  به  را  بیش تری  تمایالت 
گرایش کم تری را به مشارکت مالی داشتند. 

جدول 7 : آزمون آماری، نحوه مشارکت ساکنین

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

سرمایه گذاری 45 14. 4 14. 4 14. 4
واگذاری به دولت 86 27. 6 27. 6 42. 0

تصمیم گیری 175 53. 2 53. 2 95. 2
سایر 15 4. 8 4. 8 100

مجموع 213 100. 0 100. 0 0

6. نتیجه گیری 
بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل و آنالیز فرضیه اول و 

دوم، نتایج زیر به دست آمده است: 
- عوامل متعددی از جمله تأسیسات زیر بنایی، کم بودن 
مهاجرت های  بافت،  درون  شهری  خدمات  و  امکانات 
بافت و قرار دادن افراد غیر محلی به جای افراد محلی با 

فرهنگ های مختلف را سبب شده است.
- این بافت از جهات مختلف اقتصادی، کالبدی و اقتصادی، 
است که خود  مواجه شده  زیادی  فرسودگی  با  اجتماعی 

تحت تأثیر عواملی مانند کم قیمت بودن زمین و خانه ها 
در این بافت، کم بودن توانایی مالی ساکنین نادرکاظمی، 
مناسب نبودن معابر، عدم تأسیسات زیر بنایی مناسب، فقر 
مقررات  و  قوانین  بودن  سخت گیر  شهری،  مبلمان 
دارد  قرار  غیره  و  تسهیالت  دریافت  مشکالت  شهرداری، 
و دو عامل باال بودن سرعت فرسودگی و تخریب کالبدی 
به  بافت،  بر  تاثیرگذار  عامل های  پراهمیت ترین  از  بافت 
از بین رفتن حیات شهری  شمار می آیند که خود سبب 

سالم در محدوده مورد مطالعه می گردد. 
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نادرکاظمی  محله  مردم  مشارکت پذیري  کلی  وضعیت   -
پایین تر از حد متوسط اظهار شده است و لذا لزوم شناخت 
عوامل موثر بر توسعه مشارکت پذیري ایشان در بهسازي 
قرار  تأیید  مورد  پیش  از  بیش  فرسوده،  بافت  نوسازي  و 

میگیرد. 
صورت  به  بیش تر  منطقه  این  در  مشارکت  نحوه ی   -
خوب  شرایط  دادن  صورت  در  )البته  دولت  به  واگذاری 
و  سرمایه گذاری  صورت  به  کمی  تعداد  و  دولت(  توسط 

مشارکت در اجرا بوده است. 
صورت  به  شهرداری  مردم  نظر  از  منطقه  این  در   -
و  می کند  عمل  دیگر  محله های  به  نسبت  تبعیض آمیز 
امکانات شهری  و  به خدمات  نسبت  آن ها  میزان رضایت 
کم بوده است و در صورت بهبود امکانات تمایل بیش تری 

به مشارکت در آن ها وجود داشت. 
مالک  صورت  به  منطقه  این  در  اکثریت  تصرف  نحوه   -
مشارکت  به  آن ها  تمایل  سبب  امر  همین  و  است  بوده 
در بازسازی منطقه بوده اما همگی به دلیل عدم حمایت 
دلیل  به  هم  افرادی  و  باز می زدند  سر  مشارکت  از  دولت 

موقوفه بودن ملک از مشارکت سر بازمی زدند. 
با توجه به نتایج ذکر شده پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

بردن  بین  از  و  بافت  در  کالبدی  مداخالت  افزایش   .1
کم و کاستی های موجود مثل امکانات و خدمات شهری 
با  محیط  کیفی  افزایش  راستای  در  ساکنین  نیاز  مورد 
سکونت. شدن  بهتر  برای  ساکنین  انگیزه  افزایش  هدف 

مانند  ساکنین  رفاه  برای  الزامات  آوردن  وجود  به   .2
در  غیره  و  فراغت  وقت های  گذران  سبز،  محیط های 
یا  شده  خراب  و  خالی  فضاهای  نظیر  مناسب  مکان های 

زمین هایی که صاحبین آن ها حاضر به فروش است. 
3. ایجاد کاربری های تجاری- مسکونی و رونق بخشی آن 
تعریض  همجوار؛  اصلی  شریان های  و  بلوارها  به  توجه  با 
معابر در بافت که باعث خدمات رسانی بهتر و تأمین امکان 
امداد رسانی در مواقع ضروری نظیر هنگام بروز آتش سوزی، 

زلزله و غیره می شود. 
4. برنامه ریزی مناسب در راستای جمع آوری زباله و از بین 

بردن آن با همکاری ساکنین.
آب  شبکه های  مرتب سازی  راستای  در  برنامه ریزی   .5
سطحی و روانه کردن آن آب به روش بهداشتی که این 

کار ساکنین محله را با معضل روبه رو کرده است. 
6. بهسازی واحد های مسکونی توسط مالکین با پشتیبانی و 
حمایت بخش عمومی و دولتی از طریق پرداخت تسهیالت 

کم بهره بانکی.
تخفیف ها،  )معافیت ها،  تشویقی  طرح های  افزایش   .7
یارانه ها و غیره( و ضمانت های اجرایی دولت جهت ایجاد 

انگیزه در مالکین برای مشارکت در بهسازی بافت.
نوسازی  طرح  غالب  در  تجمیعی  پروژه های  تعریف   .8
دارا  را  یک دیگر  با  مشارکت  امکان  که  مالکانی  تعیین  و 

می باشند. 
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