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چکیده
بافتهای فرســوده شهری با مجموعهای از معضالت و مسائل متعدد مواجهاند كه فرایند حیات شهری در این
پهنه را بســیار مشكل ساخته اســت .چنین وضعیتی در گذر زمان موجب كاهش انگیزه سكونت و ماندگاری در
این پهنهها شــده است .در سالهای اخیر با توجه به شرایط حیات بافتهای فرسوده شهری و معضالتی كه در
این پهنهها وجود دارد ،مداخله هدفمند در آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
در مقاله حاضر ســعی شــده است به شناخت و ارزیابی چندوجهی بافت فرســوده محدوده مورد مطالعه که
محدوده  5بافت فرســوده قائم شهر (بافت اطراف راه آهن شــهر) می باشد ،با تأکید بر نقش و ضرورت توسعه
درونی در بهسازی و نوسازی محدوده ،پرداخته شود.
در این پژوهش با روش تحلیلی -پیمایشــی و با اقدام به مطالعات پیمایشــی با استفاده از ابزار پرسشنامه و
مشاهده مشارکتی و مصاحبههای هدفمند ،به شناخت و ارزیابی محدوده پرداخته شد و از تکنیک های مشاهده،
مصاحبه ،روش های اســنادی ،تحلیل محتوی و مطالعات موردی اســتفاده شده است .جامعه آماری مشتمل بر
 10710نفر بوده اســت که تعداد  124پرسشنامه از بین جامعه آماري به صورت تصادفی نمونه برداری شد و در
نهایت نتایج تحقیق در قالب مدل سوآت ارائه شده است.
براســاس نتایج حاصل از تحليل ســوآت در این محدوده هم فرســودگی کالبدی و هم فرسودگی کارکردی
مشهود است .برای رفع فرسودگی کالبدی محدوده الزم است که بهسازی و نوسازی ابنیه موجود در محدوده در
درجه اول و سپس دسترسی ها و بناهای عمومی و در نهایت در کل محدوده بهسازی و نوسازی صورت گیرد .و
اما برای رفع فرسودگی کارکردی محدوده باید کاربری های ناسازگار و نادرست اصالح شود .واضح ترین کاربری
ناســازگار در این محدوده که به نوعی واضح ترین کاربری ناسازگار در کل شهر نیز می باشد ،کاربری راه آهن
است .راهکار اساسی رفع این مشکل که در این پژوهش مورد نظر است ،طرح خروج راه آهن از داخل محدوده
می باشــد که می تواند موجب افزایش رونق و پویایی در بافت فرسوده محدوده و کاهش زمینه های فرسودگی
آن شود و از این طریق موجبات توسعه درونی در محدوده 5فراهم خواهدشد.
کلمات کلیدی :توسعه درونی ،بهسازی و نوسازی ،بافت فرسوده ،قائم شهر ،کاربری شهری

مقدمه
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در ســال های اخیر با توجه به تحوالت ســریع علمی و فنی و به تبع آن دگرگونی در ســاختارهای اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی شــهرها و مطرح شــدن نظریه توسعه پایدار شهری ،اهمیت بهســازی و نوسازی شهری
دوچندان شــده است .به طوری که در سده بیست و یکم ،بهســازی و نوسازی شهری ،از مباحث بسیار مهم و
مورد توجه محققان و صاحب نظران رشته های علمی گوناگون است.
بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق می شود كه به دلیل فرسودگی كالبدی،
عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره ،تاسیسات ،خدمات و زیرساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش
مكانی ،محیطی واقتصادی نازلی برخوردارند (حسيني،1387،ص .)31این بافت ها به دلیل فقر ساكنین و مالكین
آنها امكان نوســازی خودبخودی را نداشته و نیز سرمایه گذاران انگیزهای جهت سرمایه گذاری در آن را ندارند
(وزارت كشور .)1389،بافتهای فرسوده به دلیل قدمت و فرسودگی کالبدی و کارکردی ،دچار نارساییهایی در
پاسخگویی به نیازهای امروز زندگی شدهاند .به همین دلیل جمعیت بومی ساكنان این بافتها به حاشیة شهرها
مهاجرت میكنند و مهاجران روســتایی و اقشار كمدرآمد جایگزین آنها میشوند (شركت مادر تخصصی عمران
و بهسازی شهری .)1389،همه این معضالت بر ضرورت اجرای بهسازی و نوسازی در این بافت ها می افزاید.
بهسازی و نوسازی شهری دارای ابعاد گوناگونی است .از جمله بهسازی و نوسازی كالبدی ،اجتماعی -فرهنگی،
اقتصادی ،سیاســی -اداری؛ به عبارتی دیگر حفظ هویت و حیات شهری در نوسازی و بهسازی باید همه جانبه
و با توجه به سیاســت توسعه دروني باشــد .به عبارت دیگر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری یكی
از برنامه های اصلی و عمده ترین راهكار اجرایی تحقق سیاســت توسعه شهری از درون است ،لیكن پدیده ای
چندوجهی ،پیچیده و دارای ابعاد مختلف كالبدی و غیركالبدی است(شــركت مادر تخصصی عمران و بهسازی
شهری .)1389،با این حال به رغم گسترده و قوی بودن ابعاد غیركالبدی و جایگاه اصیل و واقعی آن در اجرای
سیاســت های توسعه شــهری و طرح های بهسازی و نوســازی ،كمتر به آن پرداخته شده است .همین تعمق
اندک در فلسفه توسعه درونی و نگاه صرف کالبدی به بافت های فرسوده موجب ضعف این طرح ها شده است
(شــماعي و پوراحمد،1385،ص .)22از دیدگاه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نفوذ ناپذیری ،ریزدانگی
و ناپایداری به عنوان سه سنجه شناسایی بافت های فرسوده شهری مطرح شده است .اگر این سه مشخصه در
یك بلوك شهری وجود داشته باشد ،حتی در مقیاس 50درصد ،آن منطقه بافت فرسوده قلمداد میشود .در واقع
بخشی از شهر كه بیش از  50درصد آن ناپایدار و عرض معابر آن كمتر از  6متر و امالك آن عرصهای كمتر از
 200متر داشته باشد ،آن قسمت از شهر بافت فرسوده محسوب میشود(نوروزی.)1389،
در اين ســه شاخص شورا ،فقط ویژگیهای فنی و فیزیکی بافت مورد توجه بوده و عامل انسانی از مبانی این
دیدگاه حذف شــده است .متاســفانه همین نگاه صرف کالبدی به بافت های فرسوده شهری که خود با مسائل
چندبعدی و بسیار پیچیده اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز روبرو هستند ،زمینهساز برخوردهای اجرایی و عملی
ناموفق بعدی در چارچوب طرحهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده نیز شده و این مسئله به عنوان یکی
از موانع تحقق پذیری مطلوب طرح های یادشــده می باشد .تحقق بهسازی و نوسازی مطلوب و پایدار شهری
تنها بهســازی و نوسازی کالبدی شهر نیست ،بلکه بهســازی و نوسازی اقتصادی -اجتماعی و سیاسی -اداری
شهری را هم شــامل می شود (نوروزی .)1389،در میان سیاست های توســعه شهری ،سیاست توسعه درونی
(درون زا) ،از مزیت نســبی الزم در توجه به این ابعاد غیركالبدی برخوردار اســت .بر این اساس بسیار ضروری
است که در زمینه بهسازی و نوسازی فضای کنونی شهرها سیاست توسعه درون زا در نظر گرفته شود تا اهداف
اساســی بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی و فرســوده شهرها که توسعه محیط زندگی برای انسان هاست،
تحقق یابد .هدف از تحقيق حاضر مطالعه چگونگي اجراي بهســازی و نوســازی در راســتاي توسعه دروني و
جلوگيري از نگاه صرف كالبدي به بافت هاي فرســوده با تاكيد بر اجراي بهســازي و نوسازي همه جانبه بوده
است .مسئله اساسی این تحقیق نيز اینست كه چگونه میتوان با بهسازی و نوسازی مناطق فرسوده و ناركارآمد
شهری به ساماندهی فضای شهری رسید؟
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در ارتباط با موضوع این تحقیق به طور مســتقیم پژوهشــی صورت نگرفته اســت .با این حال در باب بافت
فرســوده و نوســازی و بهســازی آنها تحقیقات و اقدامات مختلفی در قالب كتاب ،مقاله و رساله صورت گرفته
اســت ،که شــالوده ای برای این تحقیق فراهم آوردند .نتيجه همه اينها اين بوده كه تمام گونه هاي مداخله در
بافت فرسوده شهري در جهت رسيدن به توسعه پایدار شهری اند.
برای واکاوی دقیق مسئله ،محدوده  5بافت فرسوده شهر قائم شهر انتخاب شده است .این محدوده به دلیل
قدمت باال و وجود راه آهن دچار فرسودگی کالبدی و کارکردی شدیدی می باشد و به همین خاطر نیاز مبرم به
بهسازی و نوسازی دارد.
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 .2محدوده مورد مطالعه
شهرســتان قائم شــهر با قرارگیری در بخش مركزی اســتان مازندران از شــمال با دریای خزر ،از جنوب با
سوادكوه و سلســله جبال البرز ،از شرق با ساری و از
غرب با شهر بابل همجوار است (شکل  .)1شهر قائم
شهر با مســاحتي حدود  2885/8056هكتار(سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور )1385،بخش مرکزی
شهرستان قائم شهر می باشد و دربرگيرنده  3منطقه
و يك ناحیه ويژه اســت كه در منطقه  3واقع شــده
است(مهندسين مشــاور معمار و شهرساز پارت،طرح
تفصیلی قائم شهر. )1385،
مجموع ســطح بافت فرسوده مصوب قائم شهر(به
استناد شــاخص هاي مصوب شوراي عالي معماري شکل  :1موقعیت محدوده شهری قائم شهر در شهرستان،
استان و کشور (مأخذ :مهندسين مشاور يادمان بنا)1387،
و شهرســازي ايــران -ريزدانگــي ،نفوذناپذيري و
ناپايداري) حدود  347هكتار(شركت عمران و مسکن
سازان مازندران )1389،است كه بیشتر آن به صورت
متمركز در محدوده مركزی و اطراف راه آهن شــهر
واقع شده است .محدوده بافت فرسوده مورد مطالعه
در این پژوهش ،محدوده اطراف راه آهن شهر قائم
شهر می باشــد .این محدوده در تقسیم بندی کلی
بافت فرسوده شهر از بین محدوده های تفکیکی آن،
جزء محدوده  5بافت فرســوده میباشد كه در مركز
شهر مســاحتی حدود  98/5هکتار را در بر میگیرد
و  28/4درصد از کل بافت فرســوده شهر قائم شهر
شکل  :2موقعيت نقشه مجموع سطوح فرسوده و
را شامل می شود(مهندسين مشاور يادمان بنا)1388،
محدوده 5بافت فرسوده قائم شهر (مأخذ :مهندسين
(شــکل  .)2بر اساس آخرین سرشماری رسمی استان مشاور يادمان بنا)1387،
در سال  ،1385جمعیت محدوده  5بافت فرسوده قائم
شــهر  10710نفر می باشــد .در این محدوده 3177
خانوار ساکن می باشند و میانگین بعد خانوار محدوده حدود  3/4نفر گزارش شده است(مهندسين مشاور يادمان
بنا)1388،

محدوده  5بافت فرســوده قائم شــهر در تقســیمات کالبدی طرح جامع و تفصیلی در مناطق  1و  2و همچنین
منطقه ای که به عنوان ناحیه ویژه مشخص شده ،قرار دارد(مهندسين مشاور معمار و شهرساز پارت.)1385،
 .3روش کار و مواد

 .4نتایج

در این بخش نتایج حاصل از بررســی های انجام شــده در محدوده اطراف راه آهن از محدوده  5بافت فرسوده
قائم شهر ،به تفکیک سطوح اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و فضایی -کالبدی جمع بندی و نقاط قوت ،فرصت،
ضعف و تهديد در هر يك از اين حوضه ها تحليل می شود.
 1-4جمع بندی و نتیجه گیری از شناخت اجتماعی -فرهنگی محدوده

این محدوده تقریبا نزدیک به یک سوم از کل جمعیت بافت فرسوده قائم شهر را در خود جای داده است(مهندسين
مشاور يادمان بنا .)1387،وجود راه آهن و فرسودگی های محله موجب کاهش کیفیت شهری در این محله شده
اســت .به همین خاطر در طول زمان با روند چشــمگیری از جمعیت ساکن در آن کاسته شده است .با مهاجرت
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در این پژوهش با روش تحلیلی  -پیمایشــی ،با اســتفاده از تحقیقات اسنادی و اقدام به مطالعات پیمایشی در
محدوده مورد نظر مبتنی بر اســتفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده مشارکتی و مصاحبههای هدفمند ،به شناخت
و ارزیابی محدوده پرداخته شــد .این ارزیابی نه فقط از بعد فیزیکی ،کالبدی و شهرسازی بلکه از ابعاد جمعیتی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیســت محیطی انجام گرفت .در این راســتا از تکنیک های مشاهده ،مصاحبه،
روش های اسنادی ،تحلیل محتوی و مطالعات موردی استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر مشــتمل بر  10710نفر بوده اســت .برای این تعداد  124پرسشــنامه به صورت
چندگزینهای تهیه شد و از بین اهالی محدوده  5بافت فرسوده شهر قائم شهر به صورت تصادفی نمونه برداری
شــد .در هر پرسشنامه  56سوال مطرح شد که از این تعداد  6سوال مربوط به اطالعات فردی ساکنین محدوده
بوده 14 ،سوال مربوط به اطالعات بنا و واحد مسکونی بوده است 22 .سوال در بخش اجتماعی و  12سوال در
بخش مربوط به بهسازی و نوسازی و خروج راه آهن از محله مطرح شد.
در این پیمایش نوع کاربری جامعه آماری نمونه کاربری مسکونی و نیز کاربری تجاری و تجاری -مسکونی
میباشد .کلیه واحدهای سکونتی مورد رجوع دارای مالکیت شخصی بوده است .از کل پاسخگویان جامعه نمونه،
36/3درصد مرد و 63/7درصد دیگر زن بودهاند .بیشــترین تعداد پاسخگویان با نسبت  13/5درصد اختصاص به
گروه ســنی بیش از  70سال داشته اســت .در مراتب بعدی افرادی واقع شدهاند که در گروههای سنی 40-44
سال و  60-64سال بودند .بیشترین تعداد پاسخگویان با بیش از 27/4درصد دارای سواد دیپلم بودهاند.
درنهایت نتایج حاصل از مطالعات اســنادی و پژوهشــی در این تحقیــق در قالب مدل  SWOTتحليل و
استراتژي هاي الزم ارائه شده است .
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حوزه های
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قوت)(S

فرصت)(O

ضعف)(W

تهدید)(T

اجتمیعی
(عامل تيشوني)
(عامل دسوني)
(عامل تيشوني)
(عامل دسوني)
 تيش ا ش تااجدع تمااذاد خااانجاس اص تمااذاد  -مشکل تاامي خاذمات تاشای تاااب تااجدع ت ميا م با دس تااي ااا ش  -سواتظ فاميبي و خج شاونذی تي افشاد م بجمعیت
ت مي م ب
واحذهای مسکجني دس م ب
م ذوده های تاف فش جده شهش
 مشکل تامي مسک تا کيفي– عذم ه گجني ت مي
 تجاع تجدع ت مي عااذم تااجاصع تااي تمااذاد ت مياا و تشای ت مي م ب– نيشوی کاس تاب
 مهاتشت ت مي تجاع م بخذمات
 تاب تجدع ت مي تا جاد و ت صايل کاشده اصد دادع هم ع ذهای اص ت ميدس م ب
تجمي م ب
 پا ي تجدع غح کيفي مذاسس م ب  -ضمف غح آمجصشي م ب– تابتش تجدع دسصذ تا جادی م با نساث -ا فاده اص ت مي تا جاد م ب
آموزش
 کم تجدع تمذاد مذاسس دس م بوتجد فضا تشای احذاث مکاع های آمجصشيت کل شهش
 ت ا ل خانجاده ها ت ت صيل تچا هاا مشتثاا او دسصاااذ تا اااجادی دس ميااااعدس مذاسس خاسج اص م ب
م ذوده های فش جده شهش
 عادت کشدع اکااع قذ ي ت ه ي  -فش جدگي م بقااااادمت  -قذم تابی کجن دس م ب نساث تا  -تاب تجدع حس تمبق دس م ب
 مهاتشت افشاد تجاع اص م بوضمي نامغبجب م ب
 تاب تجدع ه ثس گي ات اعيسکونت در قذم کجن دس شهش
 قذ ي تش م ذوده تاف فش جده شهش  -مخالف ااکااع تاا تاتا تاا ي و اکجن دس  -تاب تجدع تماذاد مسااک فش اجده دس  -عااادت کااشدع اااکااع تاامحله
فش جدگي های م ب
م ب
مکاع های د گش
 وتجد ساه آه دس م ب اثش ه ساا گي گاهي عاذم آگااهي اص  -کاااااس آماااذع ااااکاا ع تاااا وتجد هج ات اعي و فشهاگي دس م بهمبساات ی  -تاب تجدع تمبق ات اعي دس م ب
اقذامات ا ش ه سا گاع ثة مي شاجد فش جدگي های م ب
 ت ا ل اکااع ت مشاسک دس تج م م باجتمااایعی  -ه گاي قجمي و مزهة اکااع م ب
 وتجد استثاط عااعفي و ات ااعي تاي ااکااع ک هيچ شما گازاسی دس نگهاذاسی اا سواتظ ه سا گي تابسیکنین
تهساصی واحاذ مساکجني خاجد نکجشاذ
 ت ا ل اکااع ت ادام کجن دس م ب م بمگش ا اک قغماً تذانذ تمذاد نسث اً ص اادی
 پج ا ي سواتظ ات اعي م باص ه سا گاع د گش ت خجا خجد ا ت
اتثاااس ت ا تهساااصی مبااا خااجد اقااذام
خجاهاذ کشد
 وتجد تس ش ماا ة تشای تاشوص وتجد ساه آه دس م ب خشوج ساه آه اص م ب وتجد سواتظ خج شاونذیامنیت
نا اماي دس م ب
 فش جدگي های کالثذی م ب سواتظ ه سا گي تاب تي اکااع وتجد صمي های خاالي و خانا هاای  -وتجد تضهکاسی و انجاع آ اية وتجد کا اش ات ااعي اص عاشا ااکااعهای ات اعي
م شوک
م ب
 نثجد مکاع تاصی تشای کجدکاع ناسضاااا ي تجانااااع م بااا وتجد ساه آه دس م ب عشح خشوج ساه آه اص م برضییتمند  -اقام عجبني دس م ب
اص کجن دس م ب
 فش جدگي های کالثذی م ب سضا اذی نسث اً تاب دس م باز سکونت  -نضد کي ت اقجام و خج شاع
 ک ثجد امکانات خذماتي و سفاهي ه ثس گي ات اعي اکااع عالق ت ه سا ها وتااجد م ب ا دس تخاای مشکااضی شااهش و وتجد خالفکاسی دس م ب تذا ي گض اي م ب اص ا ش نقاط شهشمجقمي خجب م ب نسث ت شهش
 نثجد تماوني ها وتشکل هاای مشدماي  -کاذ پيی سف عشح تهسااصی ا جاد صميا تشای تج م دسوني م بمشیرکت  -ه ثس گي ات اعي اکااع
و نج اصی م ب
 احساس تمبق اکااع نسث ت ه ذ گش و -افضا ی دسک و تجاع شهشونذاع ته پا خگج ي دس م بت عشح تهساصی و نج اصی م ب
نسث ت م ب خجد
 عباي و شفاا نثجدع مشاحل عشح ه کاسی اکااع دس صمياا فماليا هاای رهاي تذ اهالي نسث ت شهشداسیمشتثظ تا م ب

مهیجرت

 سواتظ ه ساا گي تااب کا دليال اصابي  -عشح خشوج ساه آه اص م بت ا ل اکااع ت کجن دس م ب ا

 داسا تجدع ستث جم نساث مهااتشاع  -پا ي تجدع کيفي صنذگي دسدس تي م ذوده های تاف فش جده شهش م ب
 گسساا ات اااعي م باا اص وتجد ساه آه دس م با ش نقاط شهش
 فش جدگي های کالثذی م ب مهاتشت افشاد اصيل و تجمي تاا تاجاع  -تاض ستث ات اعي م باق صادی مغبجب اص م ب
 تا گض اي افشاد تا تجاع اق صادی پا يو اقشاس مث ال ت آ ية های ات اعي
 -يش نضولي ميضاع ت ا ل ت مانذگاسی

جدول  : 1نتایج حاصل از شناخت اجتماعی و فرهنگی محدوده به صورت استراتژیک در قالب جدول سوات

 2-4جمع بندی و نتیجه گیری از شناخت اقتصادی محدوده

ًتایح حاصل از تررسی ّای اقتصادی هحلِ اطراف راُ آّي در هحدٍدًُ 5طاى هی دّد کِ ایي هحلِ ٍضع

ســاكنان بومی و قدیمی محله ،ارزشهای غنی فرهنگی رفتهرفته به فراموشــی سپرده شده و احساس تعلق به
خانه ،محله و شهر كم رنگ شد .همین امر موجب ایجاد وضعیت نامطلوب اجتماعی و فرهنگی در سطح محله
و گسست اجتماعی در سطح شهر شده است (جدول .)1
 - 2جمع بندی و نتیجه گیری از شناخت اقتصادی محدوده

نتایج حاصل از بررســی های اقتصادی محله اطراف راه آهن در محدوده  5نشــان می دهد که این محله وضع
اقتصادی مطلوبی ندارد .بررســی ساختار شــغلی محله نیز نشان می دهد که درصد زیادی از شاغلین و ساکنین
حًزٌ َای
اقتصادی

ساختار

اقتصاد

فعالیت

ساختار

اضتغال

 ٍػَد هطبغل غٌؼشي ٍ خذهبسي دسسغح هحلِ

 ٍػَد ساُ آّي دس هحلِ عشح خشٍع ساُ آّي اص هحلِ وبّص اسصش صهيي ٍ هسىي ٍػَد فضبي ايؼبد ضغل ثشاي افشادػَاى هحلِ (ثشاي هظبل احذاص وبسگبُ ّب -هْبػشر الطبس ون دسآهذ ثِ هحلِ
ٍ وبسخبًِ ّبي ػذيذ وِ ّوچٌيي هي  -سيش ًضٍلي هيضاى سوبيل ثِ
سَاًذ ًيشٍي فؼبل سا اص سبيش ًمبط ضْش ثِ سشهبيِگزاسي دس هحلِ
هحلِ ثىطبًذ ;> سذاخل الشػبدي)
 افضايص ػوؼيز ػَيبي وبس ٍ ػذمهَلؼييز وبس هٌبست دس هحلِ
 دسآهذ دس حذ دبثجي سب هشَسظ ثيىبسي ػَاًبى ،ثضّىبسي ٍ فمش افضايص ثبس سىفل ػذم ثشخَسداسي اص اهىبًبر هٌبستضْشي

 داسا ثَدى ثيطششيي سؼذاد وبسگبُ ّب دس  -هشسجِ اٍل دس سؼذاد وبسگبُ ّب (ّنهيبى ول هحذٍدُ ّبي ثبفز فشسَدُ خذهبسي ٍ ّن غٌؼشي)
 ثبال سش ثَدى ًسجز اضشغبل هحلًِسجز ثِ ول ثبفز فشسَدُ ٍ ضْش
 دبييي ثَدى ًسجز ثيىبسي دس هحلًِسجز ثِ ول ثبفز فشسَدُ ٍ ول ضْش

 داسا ثَدى ثيطششيي سؼذاد ضبغالى دس  -داضشي اسشؼذاد ثبلمَُ سضذ الشػبديهيبى ول هحذٍدُ ّبي ثبفز فشسَدُ
 ثيطششيي دسغذ ضبغليي دس هطبغلخذهبسي ٍ گشٍُ ّبي ضغلي هشثَط

 گسسز الشػبدي ثب سبيش ًمبطضْش
 هْبػشر ًيشٍي فؼبل اص هحلِ وبّص ليوز صهيي دس هحلِػذم سضذ الشػبديشماره38-37

ساختار

قًت)(S

(ػبهل دسًٍي)

فرصت)(O

(ػبهل ثيشًٍي)

ضعف)(W

(ػبهل دسًٍي)

تُديد)(T

(ػبهل ثيشًٍي)
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 ضؼف الشػبدي هحلِ ًسجز ووجَد ػوذُ فشٍضي دس هحلِ ويفيز دبييي وبسگبُ ّب ي خذهبسي ثِ سبيش ًمبط ضْش سؼغيلي يب ون ثبصدُ ثَدى اوظشوبسگبُ
 ػذم سَػِ ثِ ثخص سؼبًٍي ػذم سٌَع دس هطبغل هحلًِ -جَد وبسوٌبى ثخص سؼبًٍي

 ضؼف الشػبدي هحلِ ًسجزثِ سبيش ًمبط ضْش

جديل  : 2وتايج حاصل از ضىاخت اقتصادی محديدٌ بٍ صًرت استراتژيک در قالب جديل سًات

آن را كارگران ســاده تشكیل میدهد(ســازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران ،)1385،این امر موید وضعیت
بد اقتصادی در محدوده اطراف راه آهن اســت که بر اساس نگرش سوم رویكرد تقاضا محور ،بر فرسودگی این
محله دامن می زند(مهندسين مشاور یادمان بنا .)1387،ریشه این وضعیت نامطلوب اقتصادی محله را می توان
در فرسودگی بافت محله جستجو کرد؛ زیرا فرسودگی کالبدی و کارکردی محله موجب مهاجرت ساکنان اصیل
و با درآمد باالی محله و جایگزینی اقشــار کم درآمد ،به دلیل پایین بودن قیمت ملک و اجاره ها شد؛ به همين
خاطر کم کم نوعی گسست اقتصادی بین این محله و سایر نقاط شهر به بار آمد(جدول .)2
 - 3جمع بندی و نتیجه گیری از شناخت فضایی -کالبدی محدوده
بافت فرســوده محله اطراف راه آهن ،به دلیل فرســودگی كالبدی ،عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره،
تاسیسات ،خدمات و زیرساختهای شهری آسیبپذیر بوده و ارزش مكانی -محیطی زیاد مطلوبی ندارد .نتایج
حاصل از بررســی های کالبدی -فضایی در محله مورد مطالعه نشــان می دهد که فرســودگی این محله هم
کالبدیست و هم کارکردی .مهمترین عامل فرسودگی محله نیز وجود خط آهن در محله است که آن را در تمام

حبغل اص ثشسسي ّبي وبلجذي -فضبيي دس هحلِ هَسد هغبلؼِ ًطبى هي دّذ وِ فشسَدگي ايي هحلِ ّن
وبلجذيسز ٍ ّن وبسوشدي .هْوششيي ػبهل فشسَدگي هحلِ ًيض ٍػَد خظ آّي دس هحلِ اسز وِ آى سا دس سوبم
سغَح اص ضْش اغلي ػذا وشدُ اسز ٍ هَػت گسسز وبلجذي -فضبيي دس سغح ضْش ضذُ اسز(ػذٍل .)3

حًزٌ َاای

کالبااادی-
فضايی

مسکه

کیفیت

کالبدی-

فضايی
شماره38-37

کاربری

قًت)(S

(ػبهل دسًٍي)

 فشسددَدگي ثددبالي هسددبوي ثبالسش ثدَدى سدشاون خدبلع هسدىًَي  -اػشاي عشح ثْسدبصي ٍ ًَسدبصي  -ثبال ثَدى سؼذاد هسىي فشسَدُ دس هحلِ ون ثَدى سشاًِ صهيي هسىًَي ًسجز ثِ ودل هحلِهحلِ ًسجز ثِ ول ثبفز فشسَدُ ضْش دس هحلِ
 افددضايص ػشضددِ خبًددِّددبيثبفز فشسَدُ ضْش
 ثيطششيي سؼذاد ٍاحدذّبي سدبخشوبًيفشسَدُ
ًسجز ثِ ول ثبفز فشسَدُ ضْش
 ٍػَد اساضي ٍ هسبوي ثبيش ٍ هخشٍثِ سبخز سدبخز ٍ سدبص ًبهٌبسدت ٍ ّدذسسفز  -وبّص سمبضب ثشاي سىًَز وبّص ثبصدُ صهيي ٍ هسىيصهيي ٍ سشهبيِ
 غيش الشػدبدي ضدذى سَليدذ افضايص ّضيٌِ سخشيت ًجَد الگَي هطخع ثشاي اسسفبع سبخشوبى ّب هسىي دس هحلِ ًجَد الگَي هطخع ثشاي ًوبسبصي دبييي ثَدى ليوز هسىي ٍ اػبسُ ّب دس هحلِ اػشاي عشح ثْسدبصي ٍ ًَسدبصي  -سخشيجي ثَدى اوظش ثٌبّبي هحلِ ثبال ثَدى هبلىيز ّب ضخػي ون دٍام ثَدى هػبلح اوظش سبخشوبى ّب سوبيددل سوددبم هبلىددبى ثددِ ثْسددبصي ٍ دس هحلًَِسبصي سبخشوبى ٍ هحلِ
 اسددشفبدُ اص سددَاى سَسددؼِ دسًٍددي  -فبلذ ًوب ثَدى اوظش سبخشوبًْبهحلِ
 ػذم ًفَر ثسبص ثفشٍضْب ثِ هحلِ لذهز ثبالي اثٌيِ ٍػَد ٍسٍدي ّبي هشٌَع ثشاي هحلِ  -ايؼبد سذاخل وبلجدذي – فضدبيي  -ػذم سَسؼِ ػوَديدس هحل خيبثبى اغلي وِ هَػت اسسمدبء ثيي هحلِ ٍ سبيش ًمبط ضْش
 ًبّوبٌّگي ٍ سضبد دس فضبي وبلجذي هحلَِّيز هحلِ هي ضَد.

فشسَدگي وبلجذي هحلِ
 گسسز وبلجذي – فضدبييثيي هحلِ ثب سبيش ًمبط ضْش
 هْبػشر اّبلي ثب سَاى هدبليثبالسش اص هحلِ

فشسَدگي وبسوشي هحلِ
 ٍػَد وبسثشي ّبي ًبسبصگبس خشٍع ساُ آّي اص هحلِ ٍػَد فضب ثشاي وبسثشي هسىًَي ووي فبغلِ ثيي هشاوض سىًَز هحلدِ  -اػشاي عشح ثْسدبصي ٍ ًَسدبصي ٍ -ػَد ساُ آّدي ثدِ ػٌدَاى ثدبسصسشيي ودبسثشي  -وبّص ثبصدُ صهييًبسبصگبس
دس ول هحلِ
ًسجز ثِ هشوض ضْش
 هىبًيدبثي وددبسثشي ّدبي هْددن دس  -ػذم ٍػَد وبسثشي ّبي سفبّي ٍ فشاغشيحَصُ فشاضْشي ٍ ضْشي دس داخدل  -ووجَد وبسثشي ّبي خذهبر ػوَهي
 دشاوٌص ًبهشَاصى وبسثشي ّبي خذهبسي،اداسيهحلِ
ٍ سؼبسي
 ػذم هىبًيبثي فضبي ثبصي وَدوبى ووجَد هىبًيبثي فؼبليز ّبي فشٌّگي ػبرة هىبًيبثي ًبهٌبست وبسثشي ّبي آهَصضي ػذم ٍػَد دبسن سفشيحي ٍ هشاوض ٍسصضي -سشاًِ ثسيبس دبييي فضبي سجض

زمیه
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دسترسی َا ً -ضديىي هحلِ ثِ هشوض ضْش

زير

فرصت)(O

(ػبهل ثيشًٍي)

ضعف)(W

(ػبهل دسًٍي)

تُديد)(T

(ػبهل ثيشًٍي)

ساخت َا

 خغش ػجدَس اص سٍي سيدل ساُ اػشاي عدشح خدشٍع ساُ آّدي اص  -ػشؼ ون هؼبثش سجؼيددز سددبخشبس ضددجىِ هؼددبثش اص سددبخشبسي آّيهحلِ
 احذاص ديبدُ ساُ ثدِ ػدبي خدظ اسگبًيهآّي
 ويفيز ثذ هؼبثش (هؼبثش ثؼضي اص لسوز ّدبي اسددشفبدُ اص فشفيددز ّددبي ثددبلمَُ داخلي هحلِ ٌَّص آسفبلز ًطذُ اًذ)سَسؼِ دسًٍي هحلِ
 ػذم ويفيز سشدد سَاسُ دس داخل هحلِ ػذم ضيت هٌبست خيبثبى ٍ وَچِ ّب ًجَد سيسشن حول ٍ ًمل ػوَهي هٌبست ػذم ٍػَد ديبدُ ساُ هٌبست ايؼبد سشافيه دطز خدظ آّدي ٌّگدبم ػجدَسلغبس
-ووجَد فضبي دبسويٌگ

 ٍػددَد هىددبى هٌبسددت ثددشاي ايؼددبد  -فؼبل سبصي فشفيز ّدبي ثدبلمَُ ويفيز ًبهغلَة دسششسي ثِ صيشسبخز ّبسَسؼِ دسًٍي ٍ اسدشفبدُ ثْيٌدِ اص  -لذهز ثبال ٍ فشفيز دبييي ضدجىِ صيشسدبخز
وبًبلْبي چٌذ هٌظَسُ
ّب
سَاى ثبفز هحلِ
 فشفيددز سددبصي ثددشاي افددضايص  -ػذم ويفيز آة ضشة هحلِ افضايص ّضيٌِ سخشيت صيشسبخز ّبضذر ثْشُ ٍسي اص اساضي

 -ضشثِ ثِ الشػبد ضْش

جديل  : 3وتايج حاصل از ضىاخت کالبدی -فضايی محديدٌ بٍ صًرت استراتژيک
سًات است(جدول .)3
جديل شده
قالب شهر
در درسطح
سطوح از شهر اصلی جدا کرده است و موجب گسست کالبدی -فضایی

 4-4جمعبىدی وتايج حاصل از تحلیل SWOT

عبق بزرسي يضع مًجًد محذيدٌ اطراف راه آهن قائمطُز با ريش سًآت ي ارسیابي َای استزاتژیک محذيدٌ
مًرد مغالعٍ مي تًان وتیجٍ گزفت کٍ ایه محذدٌ قابلیت تًسعٍ اس درين را دارد يلي فزسًدگي کالبذی محلٍ ي
َمچىیه يجًد راٌ آَه ي جذایي گشیىي محلٍ اس بخص اصلي ضُز اس کیفیت ایه محلٍ کاستٍ استت .بتٍ َمتیه
دلیل محذيدٌ 5بافت فزسًدٌ قائمطُز يضعیت کالبذی -فضایي مغلًبي وذارد؛ ي ریطٍ يضعیت بذ اجتمتایي ي

 4-4جمعبندي نتايج حاصل از تحليل SWOT

طبق بررسي وضع موجود محدوده اطراف راه آهن قائمشهر با روش سوآت و ارزیابی های استراتژیک محدوده
مورد مطالعه می توان نتیجه گرفت که اين محدده قابلیت توسعه از درون را دارد ولی فرسودگی کالبدی محله
و همچنین وجود راه آهن و جدایی گزینی محله از بخش اصلی شهر از کیفیت این محله کاسته است .به همين
دليل محدوده 5بافت فرسوده قائمشهر وضعيت كالبدي -فضايي مطلوبي ندارد؛ و ریشه وضعیت بد اجتماعی و
اقتصادی محله نیز به فرسودگی کالبدی -فضایی محله برمی گردد.
پس مي توان گفت اين  3حوضه مستقل از هم نيستند و به صورت يك سيستم و چرخه روي هم تاثير مي
گذارند .هر اقدامي در سطح هر يك از اين حوضه ها ،بر روي حوضه هاي ديگر تاثير مي گذارد.
درنتيجه اقدامات بهسازي و نوسازي در بافت هاي فرسوده بايد در سطح هر  3حوضه و همه جانبه صورت گيرد.
به عبارتي ديگر راهكار اساسي تحقق توسعه دروني ،اجراي بهسازي و نوسازي همه جانبه مي باشد.
 .5نتیجه گیری و ارائه راهکار
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هدف اصلی این پژوهش چگونگي اجراي بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در راستاي سیاست توسعه درونی
بوده است .بافت های فرسوده شهری از پتانسیل های بالقوه فراوانی در ظرفیت سازی برای افزایش شدت بهره
وری از اراضی شهری و توسعه درون زا برخوردارند .در این پژوهش محدوده اطراف راه آهن شهر قائم شهر از
محدوده  5بافت فرسوده شهر مورد مطالعه بوده است .در این محدوده هم فرسودگی کالبدی و هم فرسودگی
کارکردی مشهود است .برای رفع فرسودگی کالبدی محدوده الزم است که بهسازی و نوسازی همه جانبه در
هر سه سطح كالبدي -فضايي ،اجتماعي -فرهنگي و اقتصادي در سطح محله همراه با جلب مشاركت اهالي
صورت گیرد؛ و اما برای رفع فرسودگی کارکردی محدوده باید کاربری های ناسازگار و نادرست اصالح شود.
واضح ترین کاربری ناسازگار در این محدوده که به نوعی واضح ترین کاربری ناسازگار در کل شهر نیز می باشد،
وجود کاربری راه آهن است که در اثر گسترش فضایی شهر داخل شهر افتاده است .وجود راه آهن شهر را به
دو بخش کامال مجزای شمالی -جنوبی تقسیم کرده و موجب گسست اجتماعی ،گسست اقتصادی و گسست
کالبدی فضایی در سطح شهر شده است .راهکار اساسی رفع این مشکل که در این پژوهش مورد نظر است،
طرح خروج راه آهن از داخل شهر می باشد .با این راهکار اکثر مشکالت و فرسودگی های محدوده مورد مطالعه
رفع خواهدشد و گسستی که خط آهن در سطح شهر ایجاد کرده از بین خواهد رفت و درنتیجه تداخل اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی بین آنها ایجاد خواهد شد.
مکانیابی کاربری هایی همچون فضاهای تفرجگاهی ،تجاری مرکز محله ،فضای سبز عمومی و پیاده راه،
در فضای حاصل شده از خروج راه آهن ،نقش قابل توجهی در افزایش رونـق و پویایی در این مـحدوده بر
جای می گذارد و از این طریق بر جاذبه های حضور و استفاده از این فضا می افزاید و موجب تقویت محدوده
و فضاهای خدماتی موجود در آن می شود و از این طریق می توان موجبات رسیدن محدوده  5بافت فرسوده به
توسعه درونی و درنهایت ساماندهی فضایی آنرا فراهم آورد.
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Abstract
The urban ancient textures comformed with the collection of complexities and several problems that urban life process to render difficult in this area. The result of
this situation lead to the decrease of dwelling and staying stimulant in this area. In
respect to the condition of urban ancient textures and their problems, in recent year,
the Purposeful intervention of government is more and more highlighted.
This research emphasis the role of endogen development in renovation and rehabilitation; And attempt polyheadron recognize and evaluation the case study region that
it's region 5 ancient texture in Qaemshahr (around the rail way texture).
In this research pay to the region recognation and evaluathion with the measurement and analytical method, and using measurement studies by using the questionnaire and participatory interview and essential interview, and use the observation,
interview, dacuments method, analysis, case reaserches methods. The statistical
society are 10710 persons that 124 questionnaire sampled among this society and
the result of this research was presented by SWOT method.
There are phisical ancient and functhional ancient in this region according to the
SWOT analysis. Rehabilitation and renovation must be fulfiell in buildings at first
class, then in ways and general building, finally in all of the region for solving the
phisical ancient in this region; And incompatible uses must be reformed for solving
the functional ancient region. The existence of the rail way in this neighborhood are
the completely incompatible use in this region. The best way for solving this problem
in this reaserch is the rail way exist plan among the neighborhood. It stimulate the
neighborhood’s ancient textures and decrease the ancient field in there. This lead to
the endogen development in this neighborhood.
Key words : Endogen Development , Rehabilitation And Renovation , Ancient Texture , Qaemshahr , urban land use
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