
 

  یفرسودگ  رات،ییتغ  نیا  نیترمهم  از  ی کی.  کندیم  یراتییتغ  دستخوش  را  شهرها  یمعمار  زمان  گذشت

یابد.  ها نیز کاهش میاین بافتیی  آکاراز شهر است که به دنبال ایجاد و تشدید فرسودگی، میزان  هایی  بخش

های مختلف مداخله در بافت فرسوده با لحاظ  گیری از سیاست ها با بهرهدر این راستا، ساماندهی این بافت

 به ای داشته یاشد. پژوهش حاضر  تواند تأثیر مثبت و سازندهیکپارچگی مدیران امر در سطح شهر می  کردن

  های  فرسوده  و به صورت موردی، به ارچه شهری در ساماندهی بافتنقش و جایگاه مدیریت یکپبررسی  

ای  پژوهش حاضر از نوع توسعه  و فرضیات تحقیق،  با توجه به موضوع، اهدافشهر رامسر پرداخته است.    تال

ابزار گردآوری ها اسنادی و میدانی و  آوری دادهگردروش    و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. 

ها در بخش اسنادی مشتمل بر مقاالت و اسناد شهر رامسر مستخرج از شهرداری این شهر و در بخش داده

در قالب ترسیم جدول و    نفر از شهروندان   50گیری از نظر   که با بهره  است میدانی مشاهده و پرسشنامه  

ز این پژوهش حاکی از آن است که توجه به معیارهای  ها مبادرت شد. نتایج حاصل انمودار به تحلیل داده

الت محله رامسر داشته و با توجه    ۀفرسودکننده و مثبتی در ساماندهی بافت  مدیریت یکپارچه نقش تعیین

-های بهسازی و نوسازی مناسبگیری از سیاستبه میزان فرسودگی در بافت و تنوع و پراکندگی در آن، بهره

های  ی محله بوده تا از طریق همکاری و هماهنگی بین سازمانه ندجهت بهبود وضعیت و ساما  ها ترین سیاست

 دخیل در مدیریت شهر به این مهم دست یافت. 
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 مقدمه 

سازمانی، عدم تعادل،  ی شهری است که باعث بیهابافتترین مشکالت اساسی کشور، فرسودگی بخشی از  یکی از مهم

  درصد سطح شهرها، با   10طور متوسط قریب به  آمده بهعملبههای  بررسیشود. برابر  قوارگی آن میبیعدم تناسب و  

به شاخص این ی فرسوده استهابافتشده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی کشور شامل  های تعیینتوجه   .  

  مجموع باعث افتشهرهای کشور باعث ایجاد مشکالت اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی و در    در  هابافت

. از  استمشاهده    زوال شهری قابل  ۀپدید  هابافتای که امروز در اکثر این  گونهبه  ؛اندکیفیت زندگی شهروندان شده

مقوله بهسازی   ،های فرسوده طی چندسال اخیرمدنظر قرار گرفته استرهایی که برای بهبود و ضعیت بافتجمله راهکا

سازی و نوسازی  ثر بر فرآیند به ؤترین عوامل معنوان یکی مهم. در این میان مدیریت شهری بهستهابافتو نوسازی این  

فرسوده  ی  هابافتنام    ای بهی مدیریتی شهرهای ایران با مسئلههابخشدر حال حاضر،    .رود به شمار میدر بافت فرسوده  

براین  اند که با زندگی جدید شهری و مشخصات یک شهر مدرن ناسازگار و ناهماهنگ است.  شده  تاریخی شهر درگیر و  

ی شهری است. موضوع  ها بافتبهسازی و نوسازی این    ، های مهم شهر و شهرنشینی عصر حاضراساس یکی از ضرورت

هری قرار گرفته و کم و بیش  ریزان و مدیران شموردتوجه برنامهیکی دو دهه اخیر  شهرها در    ۀ فرسودی  هابافتبهسازی  

های  ادعا کرد که خارج از روح سوجویانه که در اکثریت طرح  توانولی می  ؛این زمینه انجام شده است   هایی هم دراقدام

اکثر آن  بهسازی و بوده،  بهنوسازی شهری حاکم  نرس  ها  زیاد و توقفسرانجام  با مشکالت  روبههای طیده و  رو والنی 

های احیای بافت فرسوده از طریق همکاری  ها و فرصتبا شناخت نیازها، تنگناها، توان  تواندمیاند. مدیریت شهری  بوده

 .  دکنتوانمندسازی ساکنین به ایجاد محیطی شایسته برای سکونت ساکنین محلی اقدام   و

های روستایی تشکیل شده  ستان مازندران است که از هستهسابقه و قدیمی اعنوان یکی از شهرهای باشهر رامسر به

اما به دلیل  اند  کردهتر  الحاق شده و بافت شهری را گستردههای روستایی دیگری به شهر  در گذر زمان نیز محله  است.

اند. یکی از محالت شهری رامسر که  شهر تبدیل شدهفرسودۀ  ی، به بافت  قدمت بافت و نیز ارگانیک بودن فضای کالبد

ت محله است. این محله در کرانۀ  بخشی از بافت فرسوده شهری است، ال عنوان  قرار داشته و امروز بهفرآیند  ین  در ا

ایداری در الت محله  ناپذیری و ناپای فرسودگی همچون زیردانگی، نفوذتطبیق معیاره رود قرار دارد. غربی رودخانه صفا

هسازی، نوسازی و  های بمداخالتی در حوزه ارد که نیازمند  فضاهایی از شهر قرار د  ۀزمردهد که این محله در  نشان می

ناپایداری برخی از    ۀواسطبهمطالعه حاکی از آن است که  وردم  ۀمحدود. وضعیت کیفیت زندگی در  استگاها بازسازی  

  تواند مییافته و تداوم این امر    ی و امنیت جهت حضور در بافت کاهشمیزان ایمن  ،محله  ۀدشفروابنیه موجود در بافت  

رو ساماندهی بافت دارای اهمیت زیادی بوده ضمن اینکه اهتمام  ایناز  ؛دشوگی فضا منجر  به مخروبه شدن و متروکه

و تقویت این امر از طریق تحقق مدیریت یکپارچه    سرعت ببخشدمذکور  یند  آفر  بهتواند  مدیریت شهری به این امر می

شکل بهتری را    ،رسان شهریدخیل در امر مدیریت شهری و خدمات های  سازمانهمۀ  اری  شهری و هماهنگی و همک

 ی فرسوده خواهد داد.هابافتساماندهی  به



فرسوده  هایبافت  ساماندهی  در  شهری  یکپارچه  مدیریت جایگاه  و  نقش   بر   تحلیلی  600   

 امین موفق و سید یوسف هاشمی  

ی  هابافتمدیریت شهری و مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در ساماندهی    ۀ زمینگرفته در  صورتهای  بررسی پژوهش

آنها به  ترین  مهمدهد  که پژوهش های مختلفی در این زمینه صورت گرفته است که برخی از  هری نشان میفرسوده ش

ی فرسوده )نمونه  هابافتبررسی نقش مدیریت شهری در ساماندهی  »  ۀمقال( در  1399) حسینی بیلوئیشرح زیر است:  

های  های ساکنین، تأمین زیرساختپرسشنامه  اساس نتایج کلی ناشی از تحلیلبر  ، «موردی: محله سنگ سیاه شیراز(

ایجاد مدیریت یکپارچه  های  سیاه داشته و شاخصمحله سنگ   ۀفرسودکالبدی بافت بیشترین تأثیر را در ساماندهی بافت  

هی بافت فرسوده  ساماند  ۀ زمینهای بعدی در  ، بهبود شرایط اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی بافت در رتبهشهری

  های طرح  در  پذیریمشارکت  بر  اجتماعی  سرمایه  نقش  تحلیل»  در مقالۀ  (1398)  ابوذری و زیاری  .است محله سنگ سیاه  

د که بین  ن دهنشان می  تهران(«،  شهر  12  ۀمنطق :  پژوهیمورد ) شهری  بازآفرینی   رویکرد  با  فرسوده   های بافت  ساماندهی 

از    67اجتماعی    ۀ سرمایوجود دارد و    ی معنادار و مثبت   ۀرابطپذیری  اجتماعی و مشارکت  ۀسرمایهای  شاخص درصد 

  نقش »  عنوان ای با  (، در مقاله1396)  و لطیفی پور  قلی  .کندها را تبیین میپذیری در طرحمشارکتواریانس تغییرات  

نوشهر(«، به این نتیجه رسیده    شهر  موردی  مطالعه)  فرسوده  بافت(  نوسازی   و  بهسازی)  احیا  بررسی  در  شهری  مدیران

  و   یشهر  توسعه  به  ی ابیدست   با   ی محل  مردم   و  ی شهر  رانیمد  متقابل  ی هایهمکار  و   یشهر  مناسب   ت یریمدبین    که

 . دارد وجود ی می مستق  و مثبت ۀرابط فرسوده  بافت یبهساز

ش، توصیفی و  ای و به لحاظ ماهیت و روپژوهش حاضر از نوع توسعه  با توجه به موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق، 

ها در بخش اسنادی مشتمل بر مقاالت  ابزار گردآوری دادهی و میدانی و  ها اسناد های گردآوری دادهروش  تحلیلی است.

. در راستای اخذ نظر  استبخش میدانی مشاهده و پرسشنامه و اسناد شهر رامسر مستخرج از شهرداری این شهر و در 

  مطالعهنفر از شهروندان محله مورد  50پرسشنامه در میان    50  شهروندان از هدف تحقیق، نگارنده به انتخاب و توزیع

های تحقیق  و در راستای تجزیه و تحلیل داده عنوان حداقل تعداد در تحلیل آماری(، مبادرت ورزیده است. در ادامه)به

   .استفاده شده استدر قالب میزان میانگین نظر شهروندان   SPSSافزار آماریاز نرمنیز 

 یشهر  یهابافت یو فرسودگ شهر .1

  کاهش یکل طوربه. دانست  یشهر بافت یکالبد و یاقتصاد ،یاجتماع  طیشرا تنزل توانیم  را یشهر  یفرسودگ مفهوم

  رکود  به  رو ی علت هر به  آن ات ی ح شهر، از  یامحدوده در که  یهنگام . دارد ی پ  در را آن  ی فرسودگ ، یادهیپد هر یی کارآ

  از  است   عبارت بافت فرسوده  (.  9:  2005  ، یرزمار)  ردیگ یم  قرار   یفرسودگ   روند  در  محدوده  آن   ی شهر  بافت   رود، یم

  ی هاجنبه  از) را  انسان   ستی ز  طی مح  یفیک   ی هاارزش  کاهش آن،  در   مختلف   عناصر  و  عوامل وجود  که   ی شهر  یهابافت

  بافت  در   ی نوساز  ، یسکونت  ی هاارزش  نزول  با   و   آورد یم   فراهم(  یاجتماع   و   ی اقتصاد  ، یطی مح   ست یز  ، یعملکرد  ، یکالبد

(. فرسودگی واقعیتی است که  18:  1382  ، یجهانشاه )  ابدییم   یفزون  ساکن  ت یجمع  در  مهاجرت  ل یم  و   شودیم   متوقف

گونه در این   این است که   اند. آنچه مسلم است، ثیر آن قرار گرفتهأسابقه و تاریخی ایران، تحت تبا  تاکنون بیشتر شهرهای 

ی  هابافتبنابراین افزون بر نابودی    ؛ دهدکرده و آن را به پیرامون سوق می  ، رشد بافت شهری را مختللهئمسشهرها این  
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زاده و  )ابراهیم  کندشهر تحمیل می  ۀ گردبر  های هنگفتی را  هزینه  های نوظهوربافتبا ایجاد    سابقه شهری، درونی و با

ی فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را  هابافت(.  217:  1391ملکی،  

از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی کالبدی و  تشکیل می دهند، 

با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری    ها بافتاز طرف دیگر اغلب این    .استناپذیر  اجتنابها  وانمندسازی عملکردی آنت

(. این امر  29:  1393. )معتمدی مهر و همکاران،  دشونمی مناسب، دچار فرسودگی و اضمحالل کالبدی و عملکردی  

 . دهند نمود بیشتری داردتشکیل می  شهرها رااولیه  ۀهستی مرکزی شهرها که هابافتویژه در به

و ضرورت  ده  شتدریج دچار تغییر و فرسودگی  هساختاری کالبدی شهرها متأثر از جریانات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی ب

ادوار مختل آنها در طول  از پیامد  استده  شف احساس  بازسازی و نوسازی  ارفتن  بیناز»های آن  که  ذهان  منزلت در 

  های کالبدی، اجتماعی،در برابر حوادث و نیز نابسامانی  پذیری، پایین بودن ضریب ایمنیشهروندان، فقدان شرایط زیست 

فرسوده ساختار مدیریت شهری و   ۀ نتیج  خود  ۀنوب  به «  قتصادی ا نامتناسب و  قوانین شهرداری  قدیمی  عملکرد  بودن 

د. تجارب  های حال حاضر مدیریت شهری به شمار آورتوان از باالترین اولویتی فرسوده را میها بافتلذا بهسازی    ؛است

وده و بدون مشارکت دولت،  بخشی بمیانشهری، فرآیند و فعالیتی    ۀفرسودهای  اند نوسازی بافتایران و جهان نشان داده

ها  فانه اتفاقی که در تمامی این سالولی متاس  شدنی نیست؛ انجامور و مشارکت مردم ، بخش خصوصی و حضشهرداری

های متولی و همچنین عدم توجه به اهمیت حضور ها و اقدامات نهادها و دستگاهعدم هماهنگی برنامه  ،حادث شده است

های مناسب  از روشگیری  بهره رو  ایناز(.  57:  1392)قنبری،  است  های فرسوده شهری  بافت  و نقش مردم در نوسازی 

های  ها و سیاستترین روشمهم  کید بر نقش شهروندان و مدیران شهری حائز اهمیت است.، با تأهابافتمداخله در این  

 ی فرسوده شهری به شرح زیر است: هابافتمداخله در 

  رد یگیم  صورت   مدت کوتاه  در   شهر  ی فضا  و   کالبد   بهبود  و   ابقاء   منظور   به   که   شود یم   گفته  ی اقدامات سلسله  به   ی بهساز  -

  شده  حاد  یعملکرد   لحاظ  از  فضا  ینسب  یفرسودگ  که  ردیگی م  صورت  یزمان  یبهساز  واقعدر(.  18:  1380  زاده،یمهد)

 (.47: 1386 همکاران،  و  یب یحب) باشد

  است   یشهر  ۀمجموع  ا ی  فضا  شکل  رییتغ  بر  دیکأت  با  ا، یاح  و  فضا  ای   بنا  به  مجدد  اتی ح  گرداندن  باز  یعن ی ینوساز-

  هستند،  فعال   ی عملکرد  نظر  از   بنا  ای   مجموعه   ،یشهر  ی فضا  که   شود یم  انجام   یزمان  ی نوساز.  (85:  1996  ، )اسمیت

 (.390:1381،ینی الدفیس ) باشد  شده آن یی کارآ و ی بازده کاهش  سبب ی کالبد  یفرسودگ   یول

  صورت به  ی فرسودگ  ،یشهر  ی فضا  ا ی  مجموعه   بنا،   در   که   رد یگیم  صورت   ی زمان  و   است   ساختن  نو  از   ی معنا  به   یبازساز   -

بازسازی  54:  1384  پوراحمد،   و  یشماع )  باشد   شده   جاد ی ا  کامل اقدامات زیر تعریف  (. فرآیند  با  (  1:  شودمیمعموالً 

 (.18-22 :1386سازی )حبیبی و مقصودی، ( دوباره3 ؛آواربرداری ؛( پاکسازی 2 ؛تخریب
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های  گیری بافتکشور در چند دهه گذشته، باعث شکلرویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط  گسترش فضایی بی 

است. در نتیجه این  ه  دشهای شهری به نواحی جدید  جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربری

ها  این بافت  .انداقتصادی خود را از دست داده  -اجتماعی های قدیمی شهرها کارکرد و حیات  تدریج بافتجایی، بههجاب

 (.129:  1391)وارثی و همکاران،    اند دادن حیات شهری خود، به سمت رکود و فرسودگی گرایش پیدا کردهدستازبا  

یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی عصر    گرفته و تکوین  مدت شکل شهری در فرآیند زمانی طوالنی  ۀ ودفرسهای  بافت

حاضر و توسعه شهری جدید گرفتار شده است. اگرچه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی  

بودهسلسلهو   و    ؛ مراتبی  لحاظ ساختاری  از  امروزه  آنولی  و  دچار کمبودهایی شده  و شاید  عملکردی  باید  که  گونه 

مکان  تواندمین چنین  در  زندگی  باشد.  خود  ساکنین  نیاز  اغتشاش،  جوابگوی  افسردگی،  با  فقدان  وهرجهایی  و  مرج 

های مهم  مشارکت اجتماعی همراه است و دریک کالم زندگی سالم شهری جریان ندارد. براین اساس یکی از ضرورت

فرسوده شهرها  های  بافتشهری است. موضوع بهسازی  ی هابافتشهر و شهرنشینی عصر حاضر بهسازی و نوسازی این 

این زمینه    هایی هم در ریزان و مدیران شهری قرار گرفته و کم و بیش اقدامکی دو دهه اخیر مورد توجه برنامهدر ی 

بهسازی و نوسازی شهری  های  طرحنه که در اکثریت  جویاوان ادعا کرد که خارج از روح سودتانجام شده است ولی می

  هابافتاند. از مشخصات این  رو بودهههای طوالنی روباد و توقفحاکم بوده، اکثر آنها به سرانجام نرسیده و با مشکالت زی

خی از  ها، متروکه شدن برمقاوم بودن آنغیرباالی ابنیه،    به خصوصیاتی چون ریزدانگی بناها، عرض کم معابر، قدمت

-ین ساکنین و خدمات ناسازگار، توان مالی پای های  فعالیتها، جایگزینی  جایی جمعیت و فعالیتها، امکان جابهساختمان

به دالیلی چون عدم توجه الزم  ی شهر  هابافتساختن  مند  نظامبخشی و  انسجامره کرد. برای  توان اشارسانی ضعیف می

مدیریت شهری  مدیریت شهری   است.  فرسودگی  و  تخریب  شهر، در حال  نیازها،  با شناخت    تواندمییا رشد سریع 

های احیای بافت فرسوده از طریق تشریک مساعی و توانمندسازی ساکنین به ایجاد محیطی  ها و فرصتتنگناها، توان

ارزش کالبدی را ارتقاء داده و رغبت    تواند میی فرسوده  ها بافتشایسته برای سکونت ساکنین محلی اقدام نماید. احیای  

 (. 122: 1390و همکاران،  پناهحق) به سکونت در آن افزایش دهد  را شهروندان

  ی ساختار  و   ی عملکرد  لحاظ   از   حاضر   حال  در   ی ول   بوده  گوناگون   ی عملکردها  ی دارا  گذشته   در   فرسوده  بافت   اگرچه

  اضطراب،  با   ها بافت  ن یا  در   یزندگ .  باشد  شهروندان   یبرا  ی مناسب   ی گوجواب  تواندمین  دیبا   که  گونهآن  و   شده   نقصان   دچار 

  ین یشهرنش  رگذاریثأت  یها یژگیو  از  اساس  نیا  بر.  است  همراه...  و  یاجتماع   مشارکت  کمبود  ،ی افسردگ  ،یناامن  ،یناهنجار

  دستور   در   ریاخ  ی هاسال  در   ی شهر  ی نوساز  و  ی بهساز  موضوع.  است  یشهر  ی هابافت  نیا  ی بهساز  و   ینوساز  یامروز

  (.296:  1397)راستگو،    شودی م  ها بافت  ن یا  در   یی اجرا  یعملکردها   شتریب  که شامل   است  گرفته  قرار   یشهر  ران یمد  کار 

های شهری  کشور، یکی از بیماریهای غیرمجاز در  گاهی فرسوده و سکونتها بافتکارشناسان بر این باورند که وجود  

دل  های موجود کشور را در  ی و امنیتی بسیاری از ناهنجاریاست که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگ 



 

 
 

 1400آذر، 43 ۀ شمار، 18 ۀدور  603
598  -  616  

کیفیت،  روندان درمقابل ساخت و سازهای بیگونه معضالت و تأمین امنیت جانی شهخود نهفته دارد و برای حل این

قدیمی و فرسوده باید این مناطق به سازی و نوسازی شود. همین امر موجب شده است مدیران شهری توجه و رسیدگی  

توانند  رو مدیران شهری میایناز(؛  51:  1393فر و عطار،  )نظم  کار جدی خود قرار دهند   را در دستور  ها بافتبه این گونه  

های تشویقی و اجرایی از سوی دیگر، نقش  مالی از یک سو و نیز اعمال سیاستهای فنی و  با تدوین ضوابط و سیاست

 ی فرسوده شهری اعمال کنند.هابافتای را در ساماندهی سازنده

 مورد مطالعهمحدودۀ معرفی  .3

  واقع   گرینویچ   النهارنصف  از   شرقی   طول  دقیقه  40  و  درجه  50  و   شمالی  عرض  دقیقه   52  و   درجه  36  در  رامسر  شهر

توان گفت آخرین شهر استان مازندران از سمت  ازندران در شمال ایران بوده و میرامسر از شهرهای استان م   .است  شده

از جنوب به  ،  گیالن از غرب به جلگه رودسر اولین شهرستان شرق تنکابن رامسر از سمت شرق بهست.  اغرب استان  

نفر   35997معادل  1395و از سمت شمال به دریای خزر محدود است. جمعیت این شهر در سرشماری   البرز هایکوه

از شهرستان جزئی  این شهر سابقاً  تقسیما   1364بوده که در سال   تنکابن بوده است.  این  طبق  از  ت جدید کشوری 

 دهد.  ت سیاسی شهرستان و استان نشان می( موقعیت این شهر را در تقسیما1)ۀ  شمارنقشه    . شهرستان جدا شده است

 

 . ، منبع: نگارندهیگاه شهر رامسر در تقسیمات سیاسیجا:  (1)ۀ  شمار  ۀنقش

مراتب  سلسلهمورد مداخله در این پژوهش یکی از محالت قدیمی شهر رامسر است. در تقسیم    ۀ محدودعنوان  محله بهالت

  11قرار دارد. این ناحیه مشتمل    3  ۀ ناحیمطالعه در  مورد  ۀ محلفضایی شهر رامسر، این شهر شامل سه ناحیه است که  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
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رود قرار دارد. الت در زبان  محله در کرانۀ غربی رودخانه صفاالته  (، ک2شماره  رنگ در نقشه  محله است )ناحیه زرد 

به این نام معروف گردیده،    شود. این محله به دلیل مجاورت در بستر رودخانهی به ساحل کنار رودخانه گفته میمحل

 اند.حالجیان از اهالی این محله های مقدم، درجانی و کند. طائفهور می این محله عب به جواهرده از رامسر جادۀ

 

 (. 1399منبع: نگارنده،  )،  محله در آنو موقعیت التهر رامسر  گانه ش( نواحی سه2)شمارۀ  نقشۀ  

دهد که وجود برخی از بناها، فضا را برای عدم  ه الت محله در شهر رامسر نشان میوضعیت میزان فرسودگی بافت محل

ی از شهروندان به این بخش از شهر،  وجود تعلق خاطر برخرغم  بهین بخش از شهر فراهم آورده و  شهروندان در ا  حضور

حاضر به حضور در این بافت و    ،ی از بناها و بیم کاهش ضریب امنیت و ایمنیخشدن بربه دلیل فرسودگی و متروکه

دانگی و  محله را که در آن معیار ریزبافت فرسوده التدۀ  محدو هایی از  ( بخش1)شمارۀ  شهر نیستند. تصویر    بخش از

 دهد.نشان می ،یداری را در خود داردناپا
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نگارنده،    میدانی مشاهدات    منبع:)،  رامسر نواحی  محله  ای التدر بافت محله  ناپایداری(دانگی و  ( نمود فرسودگی )ریز1)شمارۀ    صویرت

1399.) 

 

 (. 1399مشاهدات میدانی  نگارنده،    منبع:)  .رامسر نواحی  محله  ای التوذناپذیری( در بافت محله)نف  ( نمود فرسودگی2شماره )  تصویر

از    هاییصورت مشخص نشانهبافت فرسوده این محله، بهبه  تر  نگاه ویژهمحله و  نگارنده در سطح التالعات میدانی  مط

مشاهده  تصویر فوق  ناپذیری و ناپایداری را نشان داده است که بخشی از آنها در  ودگی بافت اعم از ریزدانگی، نفوذفرس
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برداشتدشومی براساس  از  های  .  بخش  این  در  موجود  معابر  نگارنده،  از  م   6تا    2میدانی  برخی  در  و  بوده  متغیر  تر 

گاها معابری  .تر از سطح استاندارد بوده  عرض معابر بسیار پایین  ،ندارفتهگصورت ارگانیک شکل  های محدوده که به کوچه

( نشان داده شده  3)  ۀشمارای از آن در تصویر  که نمونهشود  میا عرض کمتر از دو متر نیز در سطح محله مالحظه  ب

 است. 

 

میدانی  نگارنده،  مشاهدات    منبع:)   ،رامسرنواحی  ای الت محله  متر در بافت محله  2عرض کمتر از    ای از معابر با( نمونه3)شمارۀ    تصویر

1399.) 

بافت  در  برای از  بهتر  تکنیک سوات  التفرسودۀ  ک  قالب  در  بافت  بیرونی  و  درونی  عوامل  بررسی  به  نگارنده  محله، 

 ریزی آتی فراهم آید.  مسیر برای برنامه ،ناخت بهتر محلهپرداخته است تا با ش

 ( SWOTالت محله رامسر با تکنیک)( تحلیل استراتژیک بافت فرسوده  1جدول )

 عوامل بیرونی  عوامل درونی  ابعاد

 Tتهدیدها  Oها فرصت Wنقاط ضعف  Sنقاط قوت  

ی 
بد

کال
 - 

ی 
ضای

ف
 

با    - مجاورت  و  نزدیکی 

 هسته مرکزی شهر 

به   - آسان  دسترسی 

محورهای اصلی شهری و  

 ای منطقه 

 فرسودگی برخی از ابنیهقدمت و    -

 دوام در بستر معبر استفاده از مصالح کم  -

 فقدان یا کمبود فضاهای باز عمومی   -

 های محلهقدمت باالی زیرساخت  -

از    - برخی  از  استفاده 

عملکردها و کالبد موجود  

 در بافت

های  پتانسیل استفاده از    -

 گردشگری در بافت 

ناموزون    - پراکندگی 

در  فعالیت تجاری  های 

 بافت 

ها و  راه  ۀشبکنارسایی    -

 ونقل عمومی حمل
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وجود قطعات مخروبه و    -

 رهاشده در بافت 

 

با    - پیوند  در  نامشخص  و  ارگانیک  ساختار 

 پیرامونی   ۀحوز 

رغم قدمت  بهعناصر ارزشمند تاریخی    نبود  -

)تخریب بناها و عناصر قدیمی   محدودهباالی  

 های گذشته( در دهه

پایین  - کیفیت  و  ابنیه  ناپایداری 

 وسازها ساخت 

 کمبود عناصر مبلمان شهری -

 کمبود پارکینگ  -

معابر تنگ و نفوذپذیری ضعیف در داخل    -

 بافت 

 اغتشاش در حرکت پیاده و سواره   -

 

بخش  قرار  - در  گیری 

از  گیری  ویژه شهر و بهره

در   تشویقی  شرایط 

سازی و بازآفرینی  باززنده

 بافت فرسوده  

هویت کالبدی و فضایی  -

 محلهخاص  

حیات  های  طرح- تجدید 

تهیه   و  رامسر  شهر 

با  های  طرح  بازآفرینی 

محله   الت  انتخاب 

از  به پایلوت  محله  عنوان 

 .1389سال  

و  - تعریض  امکان 

 ساماندهی برخی از  معابر

میان   - تعادل  عدم 

کارکرد محله مسکونی با  

فعالیت از  های  برخی 

 موجود در بافت 

فعالیت- های  رکود 

از   بسیاری  در  شهری 

 روز ساعات شبانه

ی
یط

مح
 

ها و  عدم وجود کاربری -

در فعالیت ناسازگار  های 

 سطح محله

شیب و توپوگرافی کم   -

 محله

 

سبز    - مناسب)فضای  سبز  فضای  فقدان 

 پارک(   تجهیز شده =

 آلودگی ناشی از ناکارایی شبکه فاضالب   -

 های سطحی آوری آبعدم جمع   -

 ها آوری زبالهعدم جمع   -

های آب و آلودگی  وضعیت نامناسب جوی  -

 معابر در برخی نقاط 

 های عمرانی اجرای طرح-

کمی دسترسی با فاصله -

زمین فضاهای  به  و  ها 

 طبیعی 

 ورود انواع اتومبیل   -

 ایمنی محیطی نبود    -

های هوا، کاهش  آلودگی-

مخاطرات   و  آب  منابع 

بخشی  موجود در مقیاس 

 از محله

 

ی 
اع

تم
اج

 

از    - محدوده  بودن  دارا 

قدمتی کهن و با هویتی 

 باال

 های رفتاری رواج ناهنجاری  -

 و صحیح به مردم   رسانی شفافعدم اطالع  -

 کاهش جمعیت و رشد جمعیت منفی آن  -

از هویت غنی    - استفاده 

 حاکم بر محدوده 

 رفتن رفاه شهروندان باال-

کامل    - خروج  امکان 

و   بومی  اصیل جمعیت 

 محله

ورود جمعیت مهاجر و    -

 نامتجانس به محله
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و   - تعلق  حس  افزایش 

به   نسبت  مسئولیت 

 بافت   ۀمحدود 

 همگونی قومی  -

تمایل به مشارکت در   -

شرایط   وجود  صورت 

 مناسب 

ساکنین    - بودن  راضی 

بهسازی   و  نوسازی  برای 

 بافت 

نسبتاً  - جمعیتی   تراکم 

 مناسب محله 

حضور اقشار اجتماعی    -

 اصیل و بومی محله 

احساس تعلق به محله  -

 و عناصر آن 

های قوی تاریخی پیوند-

 خانوادگی و اجتماعی 

 امنیت اجتماعی باال  -

جمعیت    - افزایش  و  جوان  جمعیت  کاهش 

 سالمندان محله 

 

توسعه   باالی  قابلیت 

از   استفاده  با  درونی 

 سرمایه اجتماعی موجود 

 

ی 
اد

ص
قت

ا
 

خصوصی    - مالکیت 

مختف   نقاط  در  امالک 

 الت محله  ۀفرسودبافت  

 

عدم ایجاد تسهیالت مالی برای ساکنین و    -

 تقویت بنیه اقتصادی آنان 

 ی از محله هایکاهش ارزش زمین در بخش   -

ورود جمعیت با توان اقتصادی پایین تر به    -

 محله الت  

 

افزوده    - ارزش  پتانسیل 

 زمین و امالک 

نزدیکی به مراکز تجاری  -

و   کار  های  راسته  و 

 فعالیت شهر 

فعالیت - های  وجود 

جاذب اقتصادی و تجاری  

پیرامونی   حوزه  الت  در 

 محله

به   - تمایل  عدم 

به    در بافتگذاری  سرمایه

توجهی مسئولین  بیدلیل  

 در برخی نقاط  

کاهش ارزش زمین در   -

پیوندهای   کاهش  اثر 

های جوان جمعیتی  گروه 

خود  ۀمحلبا   و    قدیمی 

همچنین فرسودگی بافت 

 الت محله 
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ی 
یت
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مد

-
ی 

یای
پا

هم
 

و    - شهرداری  عزم 

شهری   عمران  سازمان 

در   مشارکت  برای 

فرسوده   بافت  بازآفرینی 

سال    محله الت      )از 

های  طرح  ۀتهیو    1389

 اولیه( 

برنامه  - های مسئول  ریزی در سازمانضعف 

خدمات شهری در برقراری امنیت محیطی و  

 خدمات رسانی

)عدم    هاناهماهنگی میان نهادها و سازمان  -

 وجود اصل ابتدایی مدیریت یکپارچه شهری( 

مشارکتبی  - به  و  توجهی  مردمی  های 

 نهادهای مردمی 

شهری    - مدیریت  توجه 

 مطالعهمورد  ۀمحدودبه  

راه  - کارهای  فقدان 

 تشویقی برای ساکنین 

تحمیل مقررات عمومی    -

 بر شرایط خاص 

 1399مأخذ: مطالعات نگارنده،  

 محله در رامسر تأثیر مدیریت کالن شهری بر نوسازی الت .4

  یبرا  یشهر  مناسب  یهارساختیز  جاد ی ا  عدم  کنار   در  ین یشهرنش  ی امدهایپ  نیترمهم  ازها حاکی از آن است که  بررسی

  طبق  .است  شهر  درون  و  رامونیپ   فرسوده  و  نامنظم  یهابافت  آمدنوجودبه  رامسر،   رینظ  یی شهرها  نیمهاجر  و  نیساکن 

  7/203  یدارا  هکتار  757شهر  یقانون  محدوده  مساحت  با  رامسر   ، مازندران  استان  سازان  مسکن   و  عمران   شرکت   آمار

  ابان یخ   در  لوتیپ  صورت  به  فرسوده  بافت  یایاح  زین  1389  سال  در.  است(  درصد  9/26)  فرسوده  بافت  مساحت  هکتار

گفت  توان  میبنابراین    ؛دش   آغاز  ی شی اندهم  جلسات   انجام  با   شهرستان  ی اسالم  ی شورا  توسط(  محله   الت )  ی بهشت  دیشه

سال قبل در این محدوده وجود داشته   10محله و ورود مدیریت شهری به آن از که بحث ساماندهی بافت فرسوده الت

هر اقداماتی  است.    و  گرفته  صورت  آن  در  جزئی    یقیتشو  یهادستورالعمل  برعالوه  فرسوده  بافت  یایاح  برایچند 

  رامسر  شهرستان   در   م یعظ  و  لیشَک   ی هاساختمان  و  بناها  ساخت  از  حاصله  درآمد   از   یکوچک   بخش  توانیم   یشهردار

  یشورا  آمده عملهب  یهاتوافق  طبق   یدولتمهی ن  ای   یخصوص  ی گذارهیسرما  بخش   از   را   یگردشگر   ریمس   در   توسعه  برای

  ، یگردشگر  یها مکان  از  حاصل  درآمد  از  یکوچک   بخش.  کرد  نیتأم  یدولت  ینهادها  و   هاارگان  گرید  با  شهر  یاسالم

  فضا  جاد ی ا  ،یعموم   امکانات   ز یتجه  و   ی شهر  فرسوده  بافت  ی ایاح   ،یشهر  عمران  و  توسعه  برای  ز ین  رهیغ   و   هاهتل  پالژها،

دهی بافت فرسوده الت محله  ثیر مدیریت یکپارچه بر ساماندر راستای تحلیل میدانی تأ  .است  ی ریگیپ  قابل  ی باسازیز  و

و   اقدام کردهپرسش در سطح محله  16( آمده است، نگارنده به توزیع و گردآوری 1)شمارۀ   که در جدول رامسر، چنان 

  سنجیدهثیر یکپارچگی مدیریت شهری در ساماندهی بافت فرسوده این محله  ن نظرات شهروندان را در راستای تأمیانگی

 است.  

 

 

 



فرسوده  هایبافت  ساماندهی  در  شهری  یکپارچه  مدیریت جایگاه  و  نقش   بر   تحلیلی  610   

 امین موفق و سید یوسف هاشمی  

 محله رامسر هری در ساماندهی بافت فرسوده التهای مدیریت یکپارچه شاثرات گویه( میزان  1)  ۀشمارجدول  

ر
ف 

دی
 

 میانگین  گویه )سواالت پرسشنامه( 

 4.05 خدمات شهری   ۀارائهمدلی مسئوالن رامسر در   1

های  ناهنجاری رفع    برایتهیه و اجرای طرح ساماندهی بافت قدیم و فرسوده شهر رامسر و الت محله   2

 ، کالبدی)ساماندهی حقوقی( بافت  اجتماعی ،  افتصادی 

3.59 

 4.10 اجتماعی در مدیریت شهری رامسر تقویت جایگاه نهادهای   3

  ۀ فرسودنفوذ در شهر رامسر  بر ساماندهی بافت قدیم و  های رسمی و غیررسمی ذیحضور گروه  4

 شهر رامسر و الت محله

3.94 

 3.59 تعامل ساختار تشکیالتی مدیریت شهری   5

کاری،  دوباره و جلوگیری از    رامسر  اجراییهای اجرایی و شهری مابین نهادهای  هماهنگی در فعالیت 6

 اسراف، سردرگمی و...  

4.13 

های فعال در  از طریق توافقات میان دانشگاه  مشترک های  گیری مدیریت همسویی و فعالیتشکل 7

دانشگاه کسری که   رامسر همچون  داشت  شهرسازی  ۀ رشتشهر  در خود  را  و )طراحی شهری(  ه 

 ، نهادهای محلی و غیر دولتی و شهرداری و . . . ها و شهرداریشهرداری، بانک

4.07 

 3.93 های همسو میان بخش خصوصی و دولتی در شهر رامسر و الت محله  توسعه و تدوین استراتژی 8

بر      تاکیدهای توسعه در بافت فرسوده شهر رامسر با  رگی و نظارت در تهیه و اجرای طرحایجاد یکپا 9

 نفع  های ذیسازمانهمۀ  ایت کل شهر با همگامی  نهالت محله و در

3.64 

 3.87 های ساماندهی بافت فرسوده شهر رامسر و الت محلهبندی پروژهاولویت 10

 3.52 های شهر در امر ساماندهی بافت فرسوده پذیری سازمانمشارکت  11

 4.07 های دخیل در مدیریت شهر  و تخلف از قوانین در بین سازمان  ، تنشمشکالتکاهش احتمال بروز   12

 3.87 ها  های اجرایی در حین اجرای فعالیتسازمان کاهش مشکالت اجرایی در   13

ی فرسوده و  هابافتنگاهی ویژه به    باهای توسعه شهری رامسر  طرح بخشی  اثر افزایش کارایی و   14

 محالتی همچون الت محله 

3.60 

 3.95 متناسب ساختن دانش و مهارت مدیران و کارشناسان با راهکارهای نوین در امر بهسازی و نوسازی   15
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ای و  محلهپذیری شهروندان التشریزی از پایین به باال با نق های مشابه بر تحقق  برنامهطرحتهیۀ  16

 دیگر محالت مشابه 

3.92 

 1399منبع: تحلیل نگارنده،  

اماندهی  تحقق مدیریت یکپارچه شهری در س های مربوط به  گویه  ،تحلیل مشخصات آماریاز  های حاصل  یافتهبراساس  

و الت رامسر  فرسوده  فعالیت  ،محلهبافت  در  از  هماهنگی  جلوگیری  و  اجرایی  نهادهای  مابین  و شهری  اجرایی  های 

و...  دوباره امتیاز و  4.13با میانگین )  کاری، اسراف، سردرگمی  باالترین  با    شهرهای  سازمانپذیری  مشارکت(  دارای 

( پایین3.52میانگین  اثر( در  دارند. سایر گویهگذارترین سطح  قرار  اهمیت  و  ترت  های  به  اثرگذاری  نیز  و  اهمیت  یب 

، کاهش احتمال بروز مشکالت،  (4.10با میانگین )  نهادهای اجتماعی در مدیریت شهریتقویت جایگاه  :  ند ازاعبارت

های  گیری مدیریت همسویی و فعالیتشکلو نیز    های دخیل در مدیریت شهرو تخلف از قوانین در بین سازمان  تنش

)طراحی   شهرسازی ۀرشتهای فعال در شهر رامسر همچون دانشگاه کسری که  ک از طریق توافقات میان دانشگاهمشتر

با    نمشترکا ...  دولتی و شهرداری وغیر، نهادهای محلی و  ها و شهرداریشهری( را در خود داشته و شهرداری، بانک 

، متناسب ساختن دانش و مهارت مدیران  (4.05با میانگین )  خدمات شهری  ۀارائهمدلی مسئوالن در  (،    4.07)  میانگین

های رسمی و غیررسمی  ، حضور گروه(3.95ای نوین در امر بهسازی و نوسازی با میانگین )و کارشناسان با راهکاره

تدوین  توسعه و    (،3.94با میانگین ) محله  ت قدیم و فرسوده شهر رامسر و التنفوذ در شهر رامسر بر ساماندهی باف ذی

  های مشابه بر تحققطرحتهیۀ  (،  3.93های همسو میان بخش خصوصی و دولتی در شهر رامسر با میانگین )استراتژی

  هاهای اجرایی در حین اجرای فعالیتکاهش مشکالت اجرایی در سازمان،  (3.92با میانگین )  ریزی از پایین به باال برنامه 

نیز   پروژهاولویتو  بافت  های ساماندبندی  اثربخشی طرحرسودۀ  ف هی  و  کارایی  افزایش  و  با    شهری  ۀتوسعهای  شهر 

ایت کل شهر با همگامی  نهدرهای توسعه در بافت و  رگی و نظارت در تهیه و اجرای طرحایجاد یکپا،  (3.87میانگین )

له  محشهر رامسر و التفرسودۀ  ت قدیم و تهیه و اجرای طرح ساماندهی باف   ،(3.64با میانگین )  های ذینفعسازمانهمۀ  

تعامل ساختار تشکیالتی مدیریت  و گویه    )ساماندهی حقوقی( بافت  ، کالبدیماعی، اجتهای اقتصادیرفع ناهنجاریبرای  

های مربوط  مشخصات آماری گویه  (1)  ۀشمارنمودار  های بعدی قرار دارند.  ( که در رده3.59ن )مشترکا با میانگی  شهری

به دلیل محدودیت  است.    محله رامسر را نشان دادههری در ساماندهی بافت فرسوده التاثرات مدیریت یکپارچه شبه  

 مربوطه درج شده است.سؤال شماره   در نمایش میانگین در نمودار، به جای متن هر پرسش، 
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 (. 1399منبع: تحلیل نگارنده،  )محله رامسر،  التفرسودۀ  هری در ساماندهی بافت  های مدیریت یکپارچه ش اثرات گویه( میزان  1نمودار )

 گیری نتیجه

ی فرسوده و به صورت  هابافتنقش و جایگاه مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی  تحلیلی بر    پژوهش حاضر با هدف

پژوهش حاضر از نوع    و فرضیات تحقیق،  با توجه به موضوع، اهدافمحله شهر رامسر پرداخته است.  موردی، به الت

ی و میدانی و ابزار گردآوری  ها اسنادهای گردآوری دادهروش  توصیفی و تحلیلی است.  ، ای و به لحاظ ماهیتتوسعه

مستخرج از شهرداری این شهر و در بخش میدانی  ها در بخش اسنادی مشتمل بر مقاالت و اسناد شهر رامسر  داده

ها مبادرت  سیم جدول و نمودار به تحلیل دادهدر قالب تر  شهروند  50گیری از نظر  که با بهره  است و پرسشنامه    مشاهده

و در کرانۀ غربی    3ناحیۀ  محله در  الت  مراتب فضایی شهر رامسر،سلسلهدهد، در تقسیم  های نگارنده نشان می شد. یافته

از بناها، فضا  دهد که وجود برخی  محله در شهر رامسر نشان میالترود قرار دارد. وضعیت میزان فرسودگی بافت  صفا 

ی از شهروندان به این  وجود تعلق خاطر برخرغم  بهاز شهر فراهم آورده و    شهروندان در این بخش را برای عدم حضور  

حاضر به حضور در    ، ی از بناها و بیم کاهش ضریب امنیت و ایمنیخشدن بربخش از شهر، به دلیل فرسودگی و متروکه

  مساحت  با   رامسر  ،مازندران  استان   سازان مسکن  و  عمران   شرکت   آمار  طبقاین بافت و بخش از شهر نیستند. ضمن اینکه  

  ز ین  1389  سال  در .  است(  درصد   9/26)  فرسوده  بافت  مساحت   هکتار   7/203  ی دارا  هکتار   757شهر  ی قانون  محدوده 

  انجام   با  شهرستان  یاسالم  یشورا  توسط(  محلهالت)  ی بهشت   دی شه  ابان یخ  در   لوتیپ   صورتبه  فرسوده   بافت  یایاح
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و ورود مدیریت شهری  محله التکه بحث ساماندهی بافت فرسوده توان گفت  بنابراین می ؛ دش آغاز  یش یاندهم جلسات 

های  براساس یافته  صورت گرفته است.و اقداماتی هرچند جزئی در آن   ده وجود داشتهسال قبل در این محدو  10به آن از  

از   آماریحاصل  به  گویه  ،تحلیل مشخصات  در  های مربوط  یکپارچه شهری  فرسوده  ساماندتحقق مدیریت  بافت  هی 

های اجرایی و شهری مابین نهادهای اجرایی و جلوگیری از دوباره کاری، اسراف،  هماهنگی در فعالیت  ،محله رامسر و الت

و...   امتیاز و  4.13با میانگین )  سردرگمی  باالترین  ( در  3.52با میانگین )  های شهرپذیری سازمانمشارکت(  دارای 

تقویت جایگاه  :  ند ازانیز به ترتیب اهمیت و اثرگذاری عبارت  هاو اهمیت قرار دارند. سایر گویهری  گذاترین سطح اثرپایین

و تخلف از قوانین در بین    ، کاهش احتمال بروز مشکالت، تنش (4.10با میانگین )  نهادهای اجتماعی در مدیریت شهری

های مشترک از طریق توافقات میان  فعالیتگیری مدیریت همسویی و شکلو نیز   های دخیل در مدیریت شهرسازمان

ه و  )طراحی شهری( را در خود داشت  شهرسازی   ۀ رشتهای فعال در شهر رامسر همچون دانشگاه کسری که  دانشگاه

همدلی مسئوالن  (،  4.07)   میانگین با    مشترکاً...  ، نهادهای محلی و غیر دولتی و شهرداری وها و شهرداریشهرداری، بانک 

، متناسب ساختن دانش و مهارت مدیران و کارشناسان با راهکارهای نوین  (4.05با میانگین )  خدمات شهری  ۀارائدر  

نفوذ در شهر رامسر بر ساماندهی  های رسمی و غیررسمی ذی، حضور گروه(3.95در امر بهسازی و نوسازی  با میانگین )

و  باف  قدیم  رامسر و التفرسودۀ  ت  میانگین )محله  شهر  استراتژی  (،3.94با  تدوین  و  های همسو میان بخش  توسعه 

را و دولتی در شهر  میانگین )خصوصی  با  بر تحقق طرحتهیۀ  (،  3.93مسر  باال برنامه  های مشابه  به  پایین  از  با    ریزی 

های  بندی پروژهاولویتو نیز    هاهای اجرایی در حین اجرای فعالیتسازمانکاهش مشکالت اجرایی در  ،  (3.92میانگین )

ایجاد  ،  (3.87با میانگین )    های توسعه شهری مشترکاًو اثربخشی طرحکارآیی  و افزایش    شهر  ۀفرسودساماندهی بافت  

  نفعهای ذیسازمانهمۀ  ایت کل شهر با همگامی  نههای توسعه در بافت و درگی و نظارت در تهیه و اجرای طرحچریکپا 

های  رفع ناهنجاریبرای  محله  شهر رامسر و التفرسودۀ  ت قدیم و  تهیه و اجرای طرح ساماندهی باف   ،(3.64با میانگین )

اجتماعی کالبدی اقتصادی،  بافت   ،  مدیریت شهری و گویه    )ساماندهی حقوقی(  تشکیالتی  با  مشترکاً   تعامل ساختار   

توجه به  ترین نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که  مهم  های بعدی قرار دارند.( که در رده3.59میانگین )

محله رامسر داشته و با توجه  بتی در ساماندهی بافت فرسوده التکننده و مث تعییننقش    ، معیارهای مدیریت یکپارچه

باف  فرسودگی در  بهره  ت و به میزان  پراکندگی در آن،  از  تنوع و  و نوسازیسیاستگیری  ترین  مناسب  ،های بهسازی 

از ط هندبهبود وضعیت و سامابرای  ها  سیاست تا  بوده  های دخیل در  ریق همکاری و هماهنگی بین سازمانی محله 

 مدیریت شهر به این مهم دست یافت. 

توانند به بهبود بافت  میرامسر  کید بر مدیریت یکپارچه شهری  با تأترین پیشنهادات و راهکارهایی که  برخی از مهم

 :استبه شرح زیر   ، منجر گردندمحله الت ۀفرسود
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ساکنان بافت که مجبور هستند برای تأمین نیازهای خود    ضروریشهری    کردن کمبودهای امکانات و خدمات برطرف -

شود که بافت، افراد بومی خود را نگه دارد و  برطرف کردن این کمبودها سبب می . دیگر سفر کنند  نواحی یا محالتبه 

 جلوگیری کند.سایر محالت و نواحی رامسر از مهاجرت افراد به 

 . گذارجذب سرمایه زمینۀ د سطح بافت در های موجوگیری از پتانسیلبهره -

 .ده در سطح شهر رامسرویژه بافت فرسوده به محیطی پاسختبدیل بافت مورد مطالعه و به-

  ضروریعنوان دسترسی آسان شهروندان به خدمات  رسانی بهخدماترها، برای افزایش  های کالبدی در مسی گشایش  -

 به هنگام حوادث غیر مترقبه( به محل حادثه.) و انتقال سریع نیروهای امداد 

 نهایت کل شهر رامسر.محله و درع برای ساماندهی بافت فرسوده التجاماجرای طرح  -  

برای ساماندهی بافت    های اجرایی از سوی دیگردستگاهتداخل وظایف از یک سو و ارتباط منطقی بین  جلوگیری از    -

 مورد مطالعه.

محله در ادامه طرح  مه مشارکت احیای بافت فرسوده التتشویق ادارات مختلف دولتی و محلی برای شرکت در برنا  -

 در سطح این محله و شهر رامسر.  1389شده از سال آغاز

 گذاران الت محله. های تشویقی برای ساکنان و سرمایهروش  ۀارائبهسازی و نوسازی بناها و فضاهای عمومی به کمک    -

های مسکونی توسط مالکین با پشتیبانی و حمایت بخش عمومی و دولتی از طریق دادن تسهیالت  بهسازی واحد  -

 بانکی.

 زباله و دفن یا انهدام آن با مشارکت ساکنان.آوری جمع  برایریزی صحیح برنامه -

 ها.توسعه پایدار در تدوین راهبردها و سیاست ۀ پای بهبود کیفیت محیط زندگی و کار مردم محله بر -

 اصالح و بهبود اقدامات آتی.  برایهای کوچک مقیاس، تدریجی و سنجیده و با برنامه انجام مداخله -

های مناسب  گذران اوقات فراغت و... در مکان  ،رفاه عمومی نظیر فضای سبز، کاربری ورزشی  ضروریهای  ایجاد کاربری  -

 هایی که مالک آنها حاضر به فروش زمین خود باشد. های بایر و مخروبه یا زمیننظیر زمین

 تقویت کنند.جانبه و یکپارچه تا تأثیرات مثبت یکدیگر را همههای انجام مداخله -
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