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  چكيده
اين بافتها از يك سو از طيف گـسترده  . بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري بخش اعظمي از سطح شهرهاي كشور را تشكيل مي دهند     

 مشكالت كالبدي، عملكردي، ترافيكي و زيست محيطي رنج مي برند و براي كل گسترده شهر يك تهديد جدي به شـمار مـي                        اي از 
آيند و از سوي ديگر مهمترين پتانسيل شهرها براي استفاده از زمين جهت اسكان جمعيت، تامين فضاهاي باز و خدماتي و نيز بهبود             

خصصين امور شهري بر اين باروند كه مواجهه با بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري مي برخي از مت  . محيط زيست محسوب مي گردند    
بايد پس از شناخت و دسته بندي انواع بافتهاي مذكور و تدوين شيوه هاي مواجهه با هر يك صورت پذيرد كه اين امر بواسطه تعـدد              

ي متنـوع اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي تنهـا سـاماندهي              و تنوع بافتهاي فرسوده وطيف گسترده اي از اقشار جامعه با ويژگي هـا             
از سوي ديگر همين تنوع و تطور بافتها و اقشار ساكن، ضامن تنوع، برجستگي و منحـصر بـه                   . بافتهاي مذكور را به تعويق مي اندازند      

  . فرد بودن سيماي شهري محدوده هاي مورد نظر خواهد بود
بهسازي اين طرحها را درزمره طرح هـاي تفـضيلي ويـژه اي قـرار ميدهـد كـه بـراي                     بررسي ماهيت طر حهاي ساماندهي، نوسازي         

ند تهيه طرحهاي تفضيلي در گذشته بواسـطه نگـرش بخـشي، از بـاال بـه پـايين و بـدون                      ومحدوده موردمطالعه تهيه مي گردد اما ر      
  .  مذكور به اهداف مورد نظر دست نيابندبازخورد و نقش مردم در فرآيند برنامه ريزي و تهيه طرحها، موجب شده است كه طرحهاي

بررسي تجارب طرحهاي شهري موفق در دنيا حاكي از بكارگيري الگوهاييست كه با بهره گيري حداكثر از مشاركت مردم، بكارگيري                    
مـه ريـزي و   راه حلهاي متعدد و متنوع در مواجهه با مسايل چند وجهي و استفاده از بازخوردهاي متعدد و اصالح تـصميمات بـه برنا                

  . طراحي منطقي و هماهنگ باخواستهاي گروه هاي ذينفع و ذينفوذ مي انجامد
  . الگوهاي مذكور در برگيرنده هفت مرحله اصلي زير هستند كه مشاركت مردم دركليه مراحل زير نمود دارد

   نظارت -7 اجرا -6 تصميم گيري -5ارزيابي -4 پيشنهاد -3تدقيق و تدوين اهداف -2شناخت -1
  

 بافت فرسوده ، طرح تفضيلي ويژه بافت فرسوده، مشاركت مردم، فرآيند طراحي شهري : واژه هاي كليدي



  مقدمه  -1
زلزلـه رودبـار، آوج، چنگـوره ، بـم و اخيـرا زلزلـه       (پيوستگي رخدادهاي تلخ به صورتي مسلسل وار در طي سالهاي اخيـر       

آسيب پذير شهرهايكشور را در اذهان  مـردم و مـسئولين نهادينـه     به ميزان بسيار زيادي ضرورت توجه به مقوله         ) لرستان
بگونه اي كه طيف گسترده اي از نهادهـاي ذيـربط سـاكنان وصـاحبان امـالك و سـرمايه گـذاران دولتـي و                         . نموده است 

تر در اين ميان طرح هـاي شـهري بـس         . خصوصي، بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري را عرصه تالشهاي خود قرار داده اند            
ليكن عدم كاميابي طرح هاي شهري دسـتيابي بـه اهـداف و آرمانهـاي               . تبلور خواستها و آرمانهاي گروه هاي مذكور است       

  : ناكامي  طرح ها مذكور را مي توان در علل زير جستجو كرد. گروه هاي ذينفع و ذينفوذ رابا مشكل مواجه ساخته است
  و تحليل هاي كمي منتج از آن تكيه بيش از حد طرحها بر اهرمهاي برنامه ريزي  -1
اتكا به نتايج حاصل از بررسي هاي كلي نياها و ارزش هاي اقشار درگير و حقوق مكتسب امـالك و بـه تبـع آن                          -2

 . بكارگيري برنام ها و طرحهاي غير منعطف
ينه تـاريخي  شپيـ از آنجا كه ارزش ها و آرمانهاي مردم در محدوده بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري بخصوص بافتهاي با        

به مرور زمان شكل گرفته، تثبيت شده و تغييرات آن بسيار مشكل است، روند تحقق طـرح هـاي سـاماندهي، نوسـازي و                        
  . بهسازي بافتهاي فرسوده شكل بغرنج تي بخود مي گيرد

ي تـدوين   هرچه بيشتر برنامه و طرحهـا     در سالهاي اخير علي رغم تالش مسئولين و متخصصين امور شهري براي تحقق                
شناخت مسئله بدون آگاهي از نظـرات مـردم،         (شده؛ بواسطه بهره گيري از همان الگوي سنتي در تهيه طرح هاي مذكور              

دستاوردهاي قابل تـوجهي نـصيب      ) برنامه ريزي از باال به پايين و ارائه راه حلهاي انحصاري و خاص توسط گروهي با نفوذ                
ه با هدف ارائه الگوي عملياتي مداخله در بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، اين مقال . مردم و مديريت شهري نگشته است     

بكارگيري فرآيند طراحي شهري با تمركـز بـر مـشاركت مـردم در برنامـه ريـزي و طراحـي در خـالل تهيـه طـرح هـاي                      
  .  مي نمايدديشها پساماندهي، نوسازي و بهسازي

  شهري  چارچوب مواجهه با بافتهاي فرسوده و ناكارآمد -2
   فرصت يا تهديد –تنوع بافتهاي فرسوده شهري -2-1

بافت فرسوده شهري به عرصه هايي از محدوده قانوني شهرها اطالق مي گردد كه به دليل فرسودگي كالبدي و برخـوردار                     
 تـاكنون پژوهـشي دربـاره     . نبودن ازخدمات شهري آسيب پذير شده اند و ارزش مكاني، محيطي و اقتصادي نـازلي دارنـد                

تـالش مـسئولين و متخصـصين امـور         . شناخت انواع بافتهاي فرسوده و راهكارهاي مواجهه با هر يك ارائه نگرديده اسـت             
  : شهري تنها معطوف به شناسايي مصاديق بافتهاي فرسوده بوده است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد

  راه هاي نامنظم و غير كارآمد بافتهاي داراي قطعات كوچك تفكيكي ريزدانه و داراي  -
  مالكيتي و ثبتي –بافتهاي داراي پيشينه روستايي و غالبا با مشكالت حقوقي  -
 و با كيفيت كالبدي و عملكردي نامناسب ) اسكان غير رسمي(بافتهاي ناشي از حاشينه نشيني  -
 ] 1[ فرهنگي –زش تاريخي ربافتهاي داراي ا -

  .  ساماندهي ، نوسازي بافت هاي فرسوده و ناركارآمد شهري به شرح ذيل استمهمترين اهداف تدوين يافته در حوزه
  ] 2[ استفاده بيشتر و بهتر از سطح زمين براي اسكان جمعيت و تامين فضاهاي باز درجهت بهبود محيط زيست -الف
  ) يح مناسبايجاد فضاهاي كار و تفر( رفع نياز بافت مذكور و محدوده هاي اطراف به كاربري هاي خدماتي -ب
   بهبود ساختار حمل و نقل در بافت مذكور و به تبع آن در شهر -ج
   ارتقاء الگوي سكونت و مسكن -د

با وجود آنكه برخي از متخصصين بر اين باورند  تا زماني كه شناخت دقيقي از انواع بافتهاي فرسوده وجود نداشـته باشـد                       
نمي توان با ارجاع حـل مـسئله سـاماندهي بافتهـاي            . ها را تدوين نمود   نمي توان راهكارهاي مواجهه با هر يك از اين بافت         



زيرا از يـك سـو اعتقـاد بـه الـزام            . فرسوده به شناخت كامل از انواع بافتهاي مذكور، انجام ساماندهي را به تعويق انداخت             
و از  بـاال بـه پـايين بـه     ته ناشي از يك نگاه بخشي     س راهكارهاي مواجهه براي هر د     ندسته بندي بافتهاي فرسوده و تدوي     

اسـي  نفرآيند برنامه ريزي و طراحي است كه عدم كارايي اين انديشه در طي سـاليان گذشـته نمـود بـارزي در آسـيب ش               
طرحهاي شهري داشته است و از سوي ديگر شناخت و دسته بندي بافتهاي فرسوده مستلزم يـك سلـسله بررسـي هـاي                       

بـه  . تصادي و فرهنگي ساكنان و صاحبان امالك بافت هاي مذكور اسـت      چند وجهي در خصوص ويژگي هاي اجتماعي، اق       
ها، مـسئله   تفابا انواع مالكين و ساكنين اين ب      ) از ديدگاه كالبدي  ( عبارتي به تعداد حاصل ضرب مصاديق بافتهاي فرسوده         

  . وجود دارد كه مي بايد براي آن چاره انديشي شود
فرسوده و  ناكارآمد شهري و مولفه هاي گونـاگون و مـوثر بـر فرآينـد تـصميم      شايد در نگاه نخست تنوع و تعداد بافتهاي      

 ساماندهي جلوه گر شود اما با توجه به ويژگـي هـاي هـر يـك از                  هسازي در محدوده هاي مذكور به مثابه مانعي بر سر را          
 فعاليتهاي بافت مورد بافتهاي مذكور، اين مسئلع تضمني كننده  تنوع، برجستگي و منحصر به فرد بودن سيماي شهري و

از ايـن منـاظر شـايد بتـوان مهمتـرين پتانـسيل تغييـر و                . نظر خواهد بود كه از اركان هر شهر پويا، زنده و با ارزش است             
مداخله در شهرهاي ايران را با هدف توسعه درونزاي شهر، بهبود كيفيت زندگي شهروندان و ارتقاء سيما و منظري شهري                    

كالبد بنا  (كارآمد دانست و به نظر مي رسد شيوه مواجهه با هر كدام از بافتهاي فرسوده مورد اقدام                  را بافتهاي فرسوده و نا    
نمي تواند يكسان باشد از اين رو الزم است بـا ابـزار برنامـه، طـرح و ضـابطه و                  ) و ارزشهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي     

بافتهاي مـورد مطالعـه، راه حلهـاي مخـتص بـه آن تهيـه و               مبتني بر تعامل با گروه هاي ذينفع و ذينفوذ براي هر يك از              
  . تدوين گردد

  ماهيت طرح هاي ساماندهي، نوسازي بافتهاي فرسوده -2-2
بافتهاي فرسوده و ناكارآمد به دليل ساختار وكالبد فرسوده، ناخوانـا و بعـضا روسـتايي خـود پاسـخگوي نيازهـاي مـدرن                        

له در اين بافتها و تغييـر شـكل كالبـدي آن هـا بـا سياسـت هـاي مناسـب                      در صورتيكه با مداخ   . شهرنشينان نمي باشد    
شهرساي بطور اعم و طراحي شهري بطور اخص ميتوان بافت موجود را ساماندهي و نوسـازي نمـود و آن را بـه محيطـي                         

 و  عدم اصالح كالبدي اين محله و گسترش ساخت و ساز در دل بافت موجود آن              .  خدماتي مطبوع بدل ساخت    –مسكوني  
برخي از داليل   . در قالب طرح تفصيلي موجود مشكالت اين محالت و در نهايت حوزه تاثيرپذير خود را افزايش خواهد داد                 

  :  استزيرافزايش معضالت ساماندهي درچارچوب طرح تفصيلي موجود به شرح 
تكيـه بـر شـبكه موجـود،        . ت شبكه هاي دسترسي سواره و پياده درون بافت بسيار ناخوانا، پيچيـده و ناكارآمـد اسـ                 -الف

  . اقدامات نوسازي را تنها به تعريض معابر محدود خواهد ساخت
لذا هماهنـگ سـايز زيـر       .  پس از شروع كار ساماندهي، اصالح زير ساختها بر اساس يك نظام هماهنگ ميسر نيست               –ب  

  . ساخختها پس از اين مرحه هزينه هاي هنگفت و دور از انتظاري را بدنبال دارد
اختصاص زمين و ساخت فضاهاي خدماتي سبز امري است هزينه بر و در عين حال بررسي ساز و كار آن با كل محله                        -ج

و حتي محله هاي همجوار از اهميت بسزايي برخوردار است، لذا مي بايد پتانسيل هـاي تغييـر و مداخلـه در بافـت بـراي                          
وان هزينه هاي تحميل شده به محله مذكور و نحوه تامين تامين سطوح خدماتي و فضاي سبز از ابتدا مشخص باشند تا بت      

وجود يك طرح شهري فرادست اين امكان را ميسر خواهد ساخت كه يك مرجع همچـون شـهرداري،                  . آنها را رديابي كرد   
به نحوي كـه از محـل انتفـاع    . يك نوع تراز اقتصادي كالن بين ريز پروژه هاي تعريف شده توسط طرح مذبور برقرار سازد          

  . برخي از پروژه ها بتوان يارانه براي پروژه هاي ديگر پرداخت نمود
يكـي از راههـاي   .  مردم تنها با تكيه بر اهرمهاي برنامه ريزي و تحليل هاي كمي به امر نوسازي بافت تن نخواهند داد       –د  

ر شـهري بـا     طرح تفصيلي موجـود بافتهـاي فرسـوده يـك طـرح سـاختا             . جلب مشاركت مردم تكيه بر طرح شهري است       



از سوي ديگر با ارائه سيماي آينده محله، شهروندان تـشويق           . ظرفيتهاي مناسب براي انجام اقدامات مورد نظر نخواهد بود        
  . به سرمايه گذاري خواهند شد

از طرفي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسـعه و عمـران محلـي،                       
  : ، منطقه اي و ملي و مقررات شهرساي ومعماري طرحهاي بهسازي و مرمت بافتها را چنين تبيين مي نمايندناحيه اي

طرحهايي هستند كه براي بهسازي ، نوسازي و بازسازي محالت شهر اعم از قديم، جديد و يا مساله دار بـه عنـوان طـرح                         
  ] 3. [تفضيلي بخشي از بافت موجود شهر تهيه مي شود

اين نكته را متذكر شد كه ميان ماهيت طرحهاي تفضيلي كه براي بافتهاي فرسوده تهيـه مـي شـود و طرحهـاي                       اما بايد   
  . تفضيلي پيشين مي بايد تمايز قايل شد

در ادامه به داليل شكست طرح هاي تفضيلي سنتي اشاره خواهد شد اما آنچه طرح هاي تفصيلي ويژه بافتهاي فرسوده را                     
  . ن متمايز مي سازد نحوه نگرشي است كه بر فرآيند تهيه طرح هاي حاكم استاز طرحهاي تفصيلي پيشي

در پروژه هاي ساماندهي بافت، پيش از آنكه شهرداري منطقه ، نهاد مشاركتي محله و مـشاوران تخصـصي پـا بـه عرصـه                         
يشه طراحـي شـهري     نوسازي و بهسازي بافت در مقياس خرد بگذارند، اجراي پروژه نيازمند طرحي است كه بر اساس اند                

به عبارتي قبل از انجام پروژه نوسازي و بهسازي در مقياس خر مشاور مذكور مـي بايـد          . آينده محله را ترسيم نموده است     
اقدام به بازنگري طرح تفضيلي با ديدگاه طراحي شهري نمايد تا اين سند مداخلـه در حكـم برنامـه اي، مبنـاي اقـدامات                         

ايـن برنامـه خـط مـشي پـروژه          . مـذكور گـردد   اين برنامه خـط     . گردد درمحله مذكور    پيشنهادي از سوي ديگر مشاورين    
ساماندهي، بهسازي، مشاركتي، شامل مرحله بندي، ميزان سرمايه گذاري، نحوه مـشاركت سـازمانها و ارگانهـاي مختلـف                   

  . را مشخص خواهد كرد …و
   مشاركت مردم ضامن تحقق طرحهاي شهري -2-3

  :  الگوهاي مشاركت در جهان، مي توان الگوهاي مذكور را به سه دسته تقسيم بندي نموداز ديدگاه استقرايي به
   مشاركت در تصميم گيري و مديريت –الف 
   مشاركت در تامين مالي هزينه انجام طرحها –ب 
  ] 4[ مشاركت در تامين نيروي انساني –ج 

به عبارتي وقتي سخني . مره الگوي نخست قرار مي گيرداز اين منظر مشاركت مردم در فرآيند برنامه ريزي و طراحي در ز
از مشاركت مردم در تهيه طرحها و برنام هاي شهري به ميان م يĤيـدمنظور مـشاركت مـردم در تعيـين هـدفها، گـرفتن                          

ضرورت مشاركت مردم در فرآيند برنامه ريزي و تهـيخ طـرح هـاي              . تصميمات و از ميان برداشتن موانع و مشكالت است        
وان گرديـد،   عنيشتر   پ همانگونه كه . ه به ماهيت اين طرحها باز مي گردد       ودهي، نوسازي و بهسازي، بافت هاي فرس      ساماند

م ر  كمي بايد بر اساس اصول ومباني حـا        طرح هاي ساماندهي بافت فرسوده در زمره طرح هاي تفضيلي ويژه اي است كه             
و ويژگي هاي اينگونه طرح ها، بررسي و تعيين دقيـق حقـوق   از مهمترين نيازها . فرآيند طراحي شهري تهيه و اجرا گردد      

  . مكتسب اقشار محدوده و به تبع آن نياز مبرم به تصميم گيري با مردم براي تعيين سرنوشت آنهاست
اينكه تاچه حد مي توان مردم را در برنامه ريزي و تهيه طرح هـا مـشاركت داد بـه ظرفيـت مـردم در تـصميم سـازي در             

 ميزان فراهم بـودن مقتـضيات       -2 فرهنگ مردم    -1سه عامل   .  مسايل و مشكالت بافت مورد مطالعه بر مي گردد         خصوص
  .  قواعد و قوانين حاكم بر زندگي مردم توفيق مشاركت مردم موثرند-3مديريت مشاركتي 

گر ميزان اعتقاد به مقولـه      موضوعات و از سوي دي    از  از يك سو به ميزان اطالع و آگاهي آنها          ) فرهنگ مردم (عامل نخست   
به موفقيـت  منظور اعتماد به مقوله مشاركت، اعتقاد      . مشاركت و نيز به ميزان حساسيت جامعه به  موضوعات بر مي گردد            

در روند برنامه ريزي    در انجام امور در صورت بهره گيري از روشهاي مشاركتي و باور به تاثيرگذاري اعمال و ديدگاه ايشان                   
  . تو تهيه طرح اس



، موفقيت مديريت مـشاركتي بـيش از        ) ساختار، جهت گيري و ماهيت فعال     (در صورت فراهم بودن شرايط در حوزه هاي         
  : پيش افزايش مي يابد

در اندازه كوچكتري سازمان يابـد، امكـان بهـره گيـري از             محدوده مورد مطالعه طرح ساماندهي       هرچقدر  :  ساختار –الف  
  .  مي يابدمديريت مشاركتي در آن افزايش

انتخاب يك مجموعه هماهنگ ازمشاركت كنندگان با نوع نگرش و شيوه عملكرد همسو و عالقمنـدي                :  جهت گيري    –ب  
  ] 5[هاي هماهنگ، به ارتقاء نتايج مشاركت كمك شاياني خواهد كرد 

 هـاي پـيش پـا افتـاده،     پرهيز از فعاليت هاي محرمانه، بسيار تخصصي و پيچيده و يا درمقابل فعاليت        :  ماهيت فعاليت  -ج
  . انگيزه مشاركت را افزايش خواهد داد

شامل احكام اخالقي، رسوم و قوانين و نحوه تعامـل و بهـره             ) قواعد و قوانين حاكم بر زندگي مردم      (شناخت سومين عامل    
  . گيري از آنها بر نحوه مشاركت موثر خواهد بود

   آسيب شناسي روند تهيه طرح هاي شهري در ايران -2-4
راه حلهاي كالبدي ارائه شده در شهر پاسخي اسـت بـه   . شكل شهرها، برآيند ارزشهاي فرهنگي اقشار مختلف جامعه است  

از اين رو روشهايي در طرحهاي شهري مقبولند كـه درآنهـا سـاختارهاي    . نيازهاي رفتاري گروه هاي متعدد و متنوع است   
اري را بـا سـابقه فرهنگـي جامعـه پيونـد دهـد و در نتيجـه تـضادها و         كالبدي با فعاليت ها و فعاليت ها را با نيازهاي رفت    
  . تعارضات گروهي را به حداقل ممكن كاهش دهد

براي رسيدن به چنين محصولي مي بايد مسايل و تنگناهاي شهري جامعه بايد در قالب يك تـشكيالت مـنظم و كارآمـد                       
رچوب يك فرآيند منـسجم بـه ارائـه پيـشنهادات و نقطـه              بدين منظور كليه اعضا جامعه بتوانند در چا       . حل و فصل گردد   

بررس و تحليل رونـد  . به عبارت ديگر طرحهاي شهري مي بايد به طرحهايي مردمي بدل گردد  . نظرهاي خود اقدام نمايند   
تهيه طرح هاي شهري در ايران حاكي از آن است كه بداليل زير تاكنون، بنـدرت شـرايط الزم جهـت تحقـق طرحهـايي                         

  : مده استفراهم آ
 تشكيالتي براي پاسخگويي به ارزشـها  نيازهـاي   م ظرفيت  فرهنگي و اجتماعي درايران كمتر شرايط ايجاد و انسجا       –الف  

اقشار مردم را فراهم آورده است به همين دليل شكل شهري حاصل به هيچ وجه تبلـور آگاهانـه از فرهنـگ جامعـه نمـي             
  . معيارهاي غير موجه بوجود مي آيدباشد، بلكه تحت تاثير عوامل غير واقعي و 

. و به صورت پنهاني و پشت درهاي بسته تهيه مي گـردد           ) از باال به پايين   ( همچنان طرح هاي شهري به روش سنتي         -ب
  ]6. [ياد مي شود) Black box(روشهايي كه در ادبيات رايج شهرسازي نوين از آن به روش جعبه سياه 

 ناشي از نوع نگرش سنتي در تهيه طرح هاي شهري ولي مي توان گفت هنـوز تقريبـا                   علي رغم توجه ويژه به اثرات منفي      
در كليه طرحهاي شهري از جمله پروژه هاي ساماندهي، نوسازي و بهسازي بافتهـاي فرسـوده و ناكارآمـد شـهري، صـرفا                       

 عوامـل ناكـامي   ديدگاه تخصصي طراح مورد استفاده قرار مي گيرد و بـدون شـك ايـن مـسئله، خـود يكـي از مهمتـرين          
تحليل تجارب ساماندهي، نوسازي و بهسازي بافتها نشان داده اسـت كـه بكـارگيري               . طرحهاي شهري در ايران بوده است     

  : الگوهاي سنتي و تهيه و اجراي طرح ها در بهترين وجه به يك نتيجه مي انجامد
 و جايگزين نمودن يك مجموعـه شـهري         تملك بافت توسط مراجعه ذينفوذ يا سرمايه گذاران كالن و سپس تخريب بافت            

  . ناهماهنگ با هويت كالبدي اجتماعي، فرهنگي بافت پيشين
  ضرورت بكارگيري فرآيند طراحي شهري در تهيه طرحهاي ساماندهي بافت فرسوده -2-5

ال در ماهيت شهرها و زندگي شهري امروز از آنچنان پيچيدگي، تنوع و تعدد مسايل برخوردارند كه شـناخت مـسايل مبـت        
فرآيند طراحي شـهري بـا تكيـه بـر     . هر مقياسي كه باشد به سادگي و با استفاده از روشهاي سنتي امكان پذير نمي باشد              

تفكر سيستمي حاكم بر قادر است اجزاء عناصر متشكله يك مجموعه شهري، روابط متقابل ميان اجـزاء سلـسله مراتـب و      



فرآيند طراحي شـهري بـا      .  و آثار حاصل از آنها را تعيين  تبيين نمايد          بر آنها، علل و نحوه شكل گيري مسايل       نظم حاكم   
ارائه تعريف روشن و صحيح مسئله و تعيين مشخصات آن عالوه بر كاهش ابهامات، امكان تعامل متخصصين و گروه هـاي                     

  . ذينفع و ذينفوذ را در تهيه و اجراي طرحها فراهم مي سازد
صميم گيري به صورت باز فراهم مي آورد بطوريكه هـر شـخص يـا نهـادي بتوانـد                   فرآيند طراحي شهري شرايط را براي ت      

درهر مرحله از فرآيند با آن ارتباط برقرار كرده و از چگونگي تصميم گيري اطالع حاصل كرده و در  مورد آن اظهـار نظـر               
رده و بـه غنـاي طراحـي و         چنين نحوه تصميم گيري زمينه مشاركت كليه گروه ها را در فرآيند طراحي فـراهم كـ                . نمايد

مهمترين داليل استفاده از فرآيند طراحي شـهري در تهيـه طـرح هـاي سـاماندهي،                 . تسهيالت اجراي آن كمك مي كند     
  : نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده را مي توان به شرح زير برشمرد

  افت  امكان بكارگيري راه حلهاي متعدد و متنوع در مواجهه با مسايل چند وجهي ب–الف 
   سهولت اجراي طرح هاي بواسطه هماهنگي طرح با خواستهاي گروه هاي ذينفع و ذينفوذ -ب
   امكان تصميم گيري باز و صريح –ج 
   بهره گيري حداكثر از مشاركت مردم –د 

   بهره مندي از برنامه ريزي و طراحي منطقي -هـ 
   امكان تجزيه و تحليل مسايل پيچيده -و
  خوردهاي متعدد و اصالح تصميمات  بهره گيري از باز–ز 
   فرآيند برنامه ريزي و طراحي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد -2-6

يكي از امتيازات اصلي نگرش فرآيندي اتكا به اين اصل مهم علمي است كه براي هر مسئله، از هر ماهيت و مقيـاس مـي                         
وب اهداف مورد نظر مي توان يافت كه بيشترين         تون راه حلهايي متعددي يافت، راهكارهايي مختلف و متناسب و درچارچ          

فرآيند طراحي شهري براي حصول به پاسخهايي متناسـب بـا نيازهـا و مـسايل     . امتيازات و كمترين معايب را داشته باشد  
  : مطروحه  هفت سطح زير و بر اساس نمودار پيوست پيشنهاد مي نمايد

  شناخت -2-6-1
افت هاي فرسوده، بستر شهري قرارگيري بافت درسه حوزه مـورد بررسـي و تجزيـه                 در نخستين گام از فرآيند مواجهه با ب       

مسايل و امكانات حاصـل     مرحله با شناخت نظام ارزشي اقشار مختلف محدوده طرح و تعيين             دراين. تحليل قرار مي گيرد   
دي وترافيكي حاكم بـر     از برنامه ها و طرحهاي فرادست و بررسي ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، عملكر             

تـدوين مـي   ) طرح تفصيلي ويژه بافت فرسوده   (بافت، يك برنامه راهبردي به منظور هدايت طرح ساماندهي بافت فرسوده            
ندهي اداراي ظرفيتهاي الزم براي هدايت و كنترل طـرح سـام           در اين راستا چنانچه طرح عاي فرادست مالك عمل        . گردد

ست يا راهكارهايي   يرادست به روز ن   فدر صورتيكه راه حلهاي طرح      .  تشكيل مي دهند   باشند، استخوانبندي طرح مذكور را    
مغاير با مسايل موجود را ارائه مي دهد، برنامه راهبردي بر اساس تحليل داده هاي حاصل از شناخت نظام ارزشي جامعه و  

  . رددحاصل مي گ مسايل و امكانات فراروي و مقتيسه با ويژگي و ظرفيتهاي كالبدي بافت
  تدقيق و تدوين اهداف -2-6-2

بررسي مصاديق مختلف بافتهاي فرسوده حاكي از طيف گسترده اي از بافتهاي فرسوده اند كه هر يك روشـهاي عمليـاتي                 
  : ليكن از يك منظر مي توان بافتهاي فرسوده را در دو دسته كلي قرار داد. خاص خود را طلب مي نمايد

آمـادگي  ) برنامه، طرح، ضـابطه   (وده به داليل متعدد ازجمله يك طرح شهري فرادست           برخي عرصه هاي بافت فرس     –الف  
پروژه هاي معماري درمقياس خرد و كالن در قالب اهداف اقدام عاجل سرمايه گذاري را دارند از اين رو مي توان با تعريف          

  . كوتاه مدت وارد عرصه سرمايه گذاري در بافت فرسوده شد



بافت فرسوده از يك سو به دليل وسعت زياد و گستردگي مشكالت مبتال به در بخشهاي مختلف             اغلب محدوده هاي     –ب  
  . از سوي ديگر عدم ظرفيت طرحهاي فرادست مالك عمل، برنامه ريزي در قالب اهداف بلندمدت را طلب مي نمايد

و معطوف به حل مسايل بافت در به منظور افزايش تحقق طرحها، اهداف عملياتي به موازات اهداف كلي رويكردي اجرايي           
  . چهار حوزه كالبدي، عملكردي، زيست محيطي و ترافيكي خواهد داشت

  ) برنامه، طرح و ضابطه ساماندهي( ارائه پيشنهادات -2-6-3
ايـن  . در اين مرحله نتايج حاصل از شناخت محدوده مورد مطالعه براي اهداف بلند مدت مورد تحليل و بررسي قرار گيرد                   

) طـرح كـاربري زمـين   (در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصتها  تهديدات در سه گزينه به نحوه بهـره بـرداري از زمـين             نتايج  
  . متبلور مي شود

  ارزيابي -2-6-4
گروههاي ذينفع و ذينفوذ مي بايد اطالعات مورد نياز در خصوص گزينه هاي پيشنهادي را دريافـت نمـوده و امكـان داده              

از طريق برگزاري كميـسيون هـا، شـوراها و جلـسات بـاگروه هـاي       . ا در مورد طرح ارائه نمايندشود تا ديدگاه هاي خود ر    
مي توان اهداف و ديدگاه هـا را در خـصوص        ) … مقامات دولتي، شهرداري ، صاحبان امالك، ساكنين و       (ذينفع و ذينفوذ    

زمـشاركت در فرآينـد برنامـه ريـزي و          اين مرحله نخستين مرحله ا    . طرح پيشنهادي و در يك فرآيند مناسب ارزيابي كرد        
كه نتايج حاصل از بررسي آراد، و نظرات گروه هاي ذينفع و ذينفوذ و توجيه كلي اقتـصادي    ) مرحله نمايش (طراحي است   

  . طرح منجر به تدوين نقاط قوت و ضعف هر گزينه خواهد شد
  ) انتخاب راه حل بهينه(تصميم گيري -2-6-5

ركيبي از گزينه هاي ارائه شده انتخاب و بر اساس نظرات ارائه شده در مرحله نمايش تدقيق                 در اين مرحله يك گزينه يا ت      
براي گزينه مورد نظر شيوه هاي مناسب سرمايه گذاري، الگوهاي طراحي شهري و ضـوابط و مقـررات اجرايـي                    . مي گردد 

ارائه مدارك  و اسناد طـرح       . ه مي گردد  تهيه  تدوين گشته و سپس گزينه نهايي مجددا به گروه هاي ذينفع و ذينفوذ ارائ               
اين دومين مرحله ازمـشاركت     . بايد به گونه اي روشن و صريح باشد تا مفهومي قابل درك و يكسان براي عوم بدست دهد                 

  ) . مرحله پذيرش(مردم در فرآيند برنامه ريزي و طراحي است 
   اجرا -2-6-6

يي گروه هاي ذينفع ارائه شده درمرحله پـذيرش و تطبيـق آن بـا               پس از تدقيق اسناد و مدارك طرح بر اساس نظرات نها          
شرايط واقعي اجرا، برنامه مشاركتي اجراي طرح شامل تشكيل يك سازمان اجرايي، برنامـه ريـزي اقتـصادي و زمانبنـدي                     

متعـدد در   طرح پيشنهادي مطابق با برنامه زمانبندي و اقتصادي به ريز پروژه هـاي              . اجراي طرح تهيه و تدوين مي گردد      
در اين مرحله طرح براي كنترل نهايي به سازمان اجرايي طـرح متـشكل از               . قالب طرح هاي كوتاه مدت تقسيم مي گردد       

طرح تاييد شده توسط سازمان مذكور براي تصويب به مراجـع           . نمايندگان گروه هاي ذينفع و ذينفوذ است ارائه مي گردد         
فع و ذينفوذ درمراحل مطالعات و تهيه طرح بافت فرسوده مي بايـد پـيش از         تعامل گروه هاي ذين   . قانوني ارسال مي گردد   

تصويب آن منجر به تشكيل سازمان اجرايي طرح متشكل از مالكين و ساكنان، نهادها و سازمانهاي تصميم گيـر، سـرمايه                     
   .گذاران و مشاور طرح گردد تا پس از تصويب، اجراي طرح بي وقفه و بر اساس برنامه صورت پذيرد

   نظارت -2-6-7
كنترل اقدامات اجرايي در چهارچوب طرح مصوب و ضوابط و مقررات آن و بازنگري طرح درصورت لزوم و ارائه گزارش به                     
مراجع ذيربط بر اساس سياست ها و خط مشي هاي منتج از جلسات مشورتي سازمان اجرايي طرح در خالل اجراي طرح                     

  . و به صورت مستمر مي بايد صورت پذيرد
   نتيجه گيري -3



مشاركت فعال مردم در فرآيند طراحي و مردمي كردن اين فرآيند موجب مي شود كه ساختار فـضايي و تركيـب فعاليـت            
هاي مختلف در شهر و سيماي آن از تنوع الزم برخوردار بوده و بنابراين نيازهاي گروه هاي مختلفي از جامعـه را بـرآورده              

عدد براي مسئله اين امكان را فراهم مي سازد كه ارتباط مستقيمي بين اهداف طراخي               در نظر گرفتن راه حلهاي مت     . سازد
. و راه حل پيشنهادي برقرار شده و اطمينان حاصل شود كه راه حل انتخابي بيشترين نسبت را با اهداف طرح داشته باشد               

جامعـه را در قالـب راهكارهـاي        فرايند طراحي شهري ملموسترين فعاليتي است كه مي توانـد خواسـتها و نيازهـاي يـك                  
متفاوت و متنوع پاسخ دهد كه ضرورت بكارگيري الگوي آن در ساماندهي، نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد                   

  . ديده مي شود
  : مراجع
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