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  هاي فرسوده آيندههاي شهري امروز، بافتتوسعه

    *  حميد ماجديدكتر 
  19/02/89: الهـ  تاريخ دريافت مق

                                        20/05/89: تاريخ پذيرش نهايي

  
  

  چكيده 
  
قرن گذشـته و حتـي نيمـه        هاي تاريخي امروز، بخشي از بافت شهرهاي كشور به يادگار مانده از يك يا دو                بافت  

  فرهنگـي بـه فرسـودگي    -علي رغم واجـد ارزش بـودن از نظـر تـاريخي           هاباشند كه اكثر آن   اول قرن حاضر مي   
، انها مورد توجـه معمـار     ها در اين گونه بافت    وليكن همواره ضرورت حفظ، احترام و بازآفريني ارزش       . اندگرائيده
 سياسي و اقتصادي بـر توسـعه        ، فرهنگي ،ثير ساختارهاي اجتماعي  أبه ت ريزان و طراحان شهري بوده است و        برنامه
 فضائي مد نظـر  -هاي كالبديهاي تاريخي با رويكرد حفظ ارزش     هاي مذكور توجه گرديده و توسعه در بافت       بافت

 فرسـوده  حتـي هاي تـاريخي و    گذشت زمان ما را به شناخت توسعه جديد شهرها به عنوان بافت           . قرار گرفته است  
. هاي فرسوده محسوب خواهنـد شـد      هاي توسعه شهري، جزئي از بافت     ها و طرح  برنامه زديك مي كند و در آينده     ن

بافت فرسوده محـسوب    در آينده   هاي شهري جديد كه به احتمال بسيار زياد،         هدف از ارائه اين مقاله بررسي توسعه      
 .)1389ماجدي، ( باشدخواهند گرديد، مي

  
 
 
  

   واژه هاي كليدي
  وسعه شهري، بافت شهري، بافت تاريخي، بافت فرسودهت

  
      . دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايراناستاديار *
            E-mail:architecture_fa@srbiau.ac.ir 
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  مقدمه
رجه توسعه يافتگي آن كشور شكل گرفته اند و يا به عبارت ديگر  هاي شهري در هر كشور و در هر عصر و زمانه متناسب با د             بافت  

  .ثر بوده استهاي شهري موط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در هر دوره زماني در شكل گيري بافتيشرا
در حال حاضـر يـا   ط زمان در گذشته احداث شده و ايشوند كه تحت شر هائي از شهر اطالق مي    هاي تاريخي شهرها به بخش    بافت  
باشند، وليكن بـه هـر حـال داراي هويـت      زيست مطلوب برخوردار هستند و يا از مطلوبيت الزم براي زندگي برخوردار نمي     شرايطاز  

چنانچه در يك شهر بافت تاريخي واجد       . باشدها ضروري مي  تاريخي و واجد ارزش بوده و حتي االمكان مرمت، حفظ و نگهداري آن            
گيري آن بافت دارد و در غيـر ايـن صـورت            ونت وجود داشته باشد نشان از رونق اقتصادي و اجتماعي زمان شكل           ارزش و قابل سك   

هـاي فرسـوده شـهري يـا در         كليه بافت . باشدگيري آن در كشور قابل تصور نمي      ط اقتصادي و اجتماعي مطلوب در دوره شكل       يشرا
گيري نيز از مطلوبيت الزم     اند و يا در زمان شكل     الني به فرسودگي گرائيده   گذشته قابل سكونت بوده و در يك دوره زماني نسبتاً طو          

  .ها در مدت زماني كوتاهي آشكار گرديده استبرخوردار نبوده و فرسودگي در آن
هاي تاريخي شهرها علي رغم واجد ارزش بودن از نظر تاريخي و فرهنگي بـا توجـه بـه گذشـت زمـان                       فرسودگي بخشي از بافت     

باشـد، ولـيكن    طوالني و در نظر گرفتن ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرون گذشـته غيـر قابـل تـصور نمـي                     نسبتاً  
هاي شهري ايجاد شده در اثر گسترش شهرهاي كشور در نيمه اول قرن حاضر كه بـيش از چنـد دهـه از پايـان آن               فرسودگي بافت 

هاي فرسوده در حال حاضر و يا       اي جديد شهرها در چند دهه اخير به عنوان بافت         هشناخت توسعه . باشدگذرد، تعجب برانگيز مي   نمي
هـاي انجـام شـده در اوائـل        اي نه چنـدان دور آمـاده سـازي        رود كه در آينده   در آيندهاي نزديك تعجب برانگيزتر بوده و بيم آن مي         

زهاي صورت گرفته در حاشيه بزرگراه شهيد نـواب         انقالب، شهرهاي جديد االحداث و در حال توسعه در چند دهه اخير، ساخت و سا              
و ) ع(تحت عنوان بازسازي و نوسازي شهري و حتي طرح هاي جديد در دست اجرا نظير ساخت و سازهاي حاشيه بزرگراه امام علي         

 محـسوب  هاي فرسوده آينـده   هاي در دست اقدام، جزئي از بافت      طرح منظر شهري محله شهيد خوب بخت و ساير طرح ها و برنامه            
  .شوند و مورد نقد و بررسي قرار گيرند

اين بيم ناشي از اين است كه در شناسائي بافت هاي فرسوده شهري معيارهاي مرتبط با ساختار فضائي و كالبدي شامل باال بودن                         
ي، فرهنگـي،  دسترسي و عبور و مرور، خـدمات آموزشـي، بهداشـت   (و پائين بودن سطح خدمات شهري      ) جمعيتي و ساختماني  (تراكم  

و همچنين نامناسب بودن استانداردهاي مسكن از نظر استحكام، ايمني و آسايش و معيارهاي مربوط               ) ورزشي، تفريحي، فضاي سبز   
هـاي فرهنگـي و      نامطلوب زندگي، فقر، بيكاري و اشتغال نامناسب و يا ارزش          شرايطبه ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظير        

هاي جديداالحداث و در حال توسعه در چند دهه اخير قابل           شود كه اين معيارها تا حد زيادي در بافت        فته مي كار گر ه  هويت شهري ب  
  .باشدها در آينده نزديك محتمل ميمشاهده بوده و فرسودگي اين بافت

  
  طرح مسئله

ي فرسوده شهري است، به معنـاي پـائين   هاتراكم زياد كه از جمله معيارهاي مرتبط با ساختار فضائي و كالبدي در شناسائي بافت               
باال بودن تراكم ممكن است در يك بافت ريزدانه كه          . بودن فضاي زندگي و فضاي باز خصوصي براي هر فرد و يا هر خانواده است              

در هرقطعه آن يك يا دو واحد مسكوني بنا شده است، وجود داشته باشد و حتي ممكن است در يك بافت درشـت دانـه كـه در هـر                          
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  توسعه شهرهاي امروز، بافتهاي فرسوده آينده

  

 

به عبارت ديگر تراكم زياد بستگي به تعداد نفرات كه در واحد . طعه آن تعداد زيادي واحد مسكوني احداث شده است، مشاهده گردد          ق
سطح زندگي مي كنند يا تراكم جمعيتي بستگي دارد كه به صورت تراكم ساختماني و يا ميزان ساختمان احداث شده در واحد سطح                       

راين چنانچه در نوسازي و يا بازسازي محالت شهر، يك بافت ريزدانه با تراكم جمعيتي باال به يـك                   بناب. گيردمورد سنجش قرار مي   
بافت درشت دانه با همان تراكم زياد جمعيتي و يا بيشتر تبديل شود، اقـدامي در جهـت كـاهش تـراكم صـورت نگرفتـه و يكـي از                              

يافته و حتي ممكن است آن شاخص بجاي ارتقا، تقليـل نيـز             هاي شناسائي يك بافت شهري به عنوان بافت فرسوده تغيير ن          شاخص
  .يافته باشد

باشـد نيـز تنهـا شـامل شـبكه عبـور و مـرور و دسترسـي                  پائين بودن سطح خدمات شهري كه يكي ديگر از معيارهاي مذكور مي             
گيـرد و   سبز را نيز در بر مـي شود، بلكه كمبود خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني، فرهنگي، ورزشي، تفريحي، فضاي         نامناسب نمي 

چنانچه در نوسازي و يا بازسازي محالت شهر صرفاً به بهبود كيفيت شبكه عبور و مرور توجه شود و به ارائه ساير خـدمات شـهري                          
مورد نياز ساكنين توجه الزم مبذول نگردد، اقدام اساسي در جهت كاهش ارتقا كيفيت محيط زيست شهري صورت نپذيرفته و يكي                     

ي يك بافت شهري به عنوان بافت فرسـوده تغييـر چنـدان نمـي     يي و كالبدي در شناساير از شاخص هاي مربوط با ساختار فضا     ديگ
  .يابد

ط مواجـه  ينامناسب بودن استانداردهاي مسكن از نظر استحكام و ايمني از اهميت ويژه اي برخوردار است و توجـه بـه آن در شـرا                  
باشـد، ولـيكن چنانچـه در نوسـازي و يـا            صاً مخاطرات ناشي از وقوع زلزله بسيار حساس مـي         بودن با خطرات سوانح طبيعي مخصو     

اي توجه شود و به آسايش سـاكنين توجـه الزم مبـذول نگـردد،               بازسازي محالت شهر صرفاً به بهبود كيفيت ساختمان از نظر سازه          
ي و  يهاي مرتبط بـا سـاختار فـضا       كي ديگر از شاخص   اقدام اساسي در جهت ارتقا كيفيت محيط زيست ساكنين صورت نپذيرفته و ي            

  .يابدي يك بافت شهري به عنوان بافت فرسوده تغيير كافي نمييكالبدي در شناسا
ط نامطلوب زندگي، فقـر، بيكـاري و اشـتغال نامناسـب و يـا               يمعيارهاي مربوط به ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظير شرا           

شـود و چنانچـه در رونـد        ي يك بافت شهري به عنوان بافت فرسوده بكار گرفته مي          يي در شناسا  هاي فرهنگي و هويت شهر    ارزش
هـا در ايـن گونـه       هاي شهري به ارتقاء سطح زندگي شهروندان و ضرورت حفظ ، احترام و بازآفريني ارزش              بهسازي و نوسازي بافت   

 اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي        شـرايط اسي در جهـت ارتقـاء       هاي تاريخي توجه الزم مبذول نشود، اقدام اس       ها به ويژه بافت   بافت
بـا توجـه بـه      . يابـد ي يك بافت شهري به عنوان بافت فرسوده تغيير الزم نمـي           يهاي شناسا صورت نپذيرفته و يكي ديگر از شاخص      

  :باشداالتي به شرح زير قابل طرح ميؤمراتب فوق س
ثير سـاختارهاي اجتمـاعي و فرهنگـي و همچنـين           ه شهري توجه الزم به تـا      رسودهاي ف آيا در بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت        

هـاي فرسـوده شـهري بـه        ساختارهاي سياسي و اقتصادي بر توسعه بافت هاي مذكور مبذول گرديده و در رونـد مداخلـه در بافـت                   
  ي مد نظر قرار گرفته است؟ي فضا-هاي تاريخي، رويكرد حفظ ارزش هاي كالبديخصوص بافت

جه كافي به علل ايجاد و گسترش بافت هاي فرسوده شهري در سطح كشور مبذول ميشود و يا  اين كه نظـام شهرسـازي و                          آيا تو   
ها، به تهيـه    كنترل ساختمان در كشور بدون توجه به اين مسئله و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه در جهت عدم گسترش اين گونه بافت                   

پردازد و يا اين كه نظام شهرسازي و نحوه كنترل ساختمان در كشور به              ها مي ي آن هاي توسعه شهري به صورت سنتي و اجرا       طرح
هاي فرسوده شهري با نرخ رشدي بيش از ميزان تالش هاي صورت گرفته در جهت بهسازي، نوسازي و يا بازسازي اين                     توليد بافت 
  انجامد؟ها ميگونه بافت
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سفانه ميزان گسترش سكونتگاه هاي غير رسمي در كشور         ادق است كه متا    نيز ص  هاي غير رسمي  اين سوال در خصوص سكونتگاه      
  .باشدها ميبه مراتب بيش از ميزان فعاليت هاي توانمندسازي در اين گونه سكونتگاه

  
  بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري

نفـوذ  "،  "ريزدانگـي " سـه عامـل      هـاي شـهري شـامل      بافت "ساختار كالبدي "چنانچه با اغماض، برخي ازعوامل تشكيل دهنده          
ي بافت هاي فرسوده شهري به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران رسـيده                ي كه براي شناسا   "ناپايداري" و   "ناپذيري

هاي شهري نيز به آن افـزوده        بافت "ساختار اجتماعي " و   "ساختار اقتصادي "است، مورد قبول قرار گيرد و عوامل اصلي ديگر نظير           
شـامل محتـوي، نحـوه تهيـه، بررسـي،       ("شهرسازي كـشور "هاي موجود درنظام  ييرسد كه ضرورت دارد به نارسا     به نظر مي  شود،  

شوند و  هاي شهري مي   در بافت  "نفوذ ناپذيري " و   "ريز دانگي "كه موجب ايجاد عوامل     ) تصويب و اجراي طرح هاي توسعه شهري      
شامل مراحل صدور پروانه، گـواهي عـدم خـالف و گـواهي پايـان كـار                  ("نكنترل ساختما "همچنين به مشكالت موجود در نحوه       

 كـشور را  "شهرسـازي و معمـاري  "هاي شهري شده و در مجموع     ها در بافت   ساختمان "ناپايداري"كه موجب بروزعامل    ) ساختمان
عي بافـت هـا و نـزول هويـت          ثير قرار داده و سبب ايجاد محيط زيست نامطلوب براي شهروندان و زوال اقتصادي و اجتمـا                أتحت ت 

ي يهـا هاي فرسوده شهري، بافـت گردند، توجه الزم مبذول گردد به طوري كه به منظور جلوگيري از گسترش بافت      ها مي شهري آن 
گردد، در آينده نه چندان دور بافت فرسـوده شـهري تلقـي    ها بنا مي كه امروز شكل مي گيرند و معماري كه امروز در اين گونه بافت            

  .دنگردن
 شهر منتخب در سطح كـشور،       330بر اساس آمار و اطالعات گردآوري شده توسط سازمان عمران و بهسازي شهري در خصوص                  

بجاسـت كـه در   .  درصد از مساحت كل شهرهاي منتخب مي باشد   2/9 هكتار يا    60,000مساحت بافت هاي فرسوده شهري بالغ بر        
 شـهر  20هاي غير رسمي كـشور در خـصوص   گاهي كه ستاد توانمند سازي سكونتهمين جا اشاره شود كه بر اساس آمار و اطالعات        

هـا را    درصـد از مـساحت آن      5/7 هكتار شهرهاي مذكور يـا       182,000 هكتار از مساحت كل      14,500كشور گرد آورده است، حدوداً      
 درصد از كل جمعيت شهر هاي مذكور        8/21 ميليون نفر يا     9/2ها بالغ بر    دهند كه جمعيت آن   هاي غير رسمي تشكيل مي    سكونتگاه

 نفر در هكتـار در مقايـسه بـا          195 است و ميانگين تراكم مسكوني ناخالص سكونتگاه هاي مذكور معادل            1385بر اساس آمار سال     
  . برابر آن مي باشد7/2 شهر مذكور يا 20 نفر در هكتار در 71ميانگين تراكم ناخالص مسكوني 

 تعمـيم داده شـود، شـمار جمعيـت سـاكن در             1385 ميليون نفر جمعيت شهرنشين كـشور در سـال           2/48چنانچه اين آمار به كل        
بنا بـه آمـار و اطالعـات موجـود و بـر             . مل بسيار زيادي دارد    ميليون نفر مي رسد كه جاي تا       6/9هاي غير رسمي به رقم        سكونتگاه

اساس سه عامل كالبدي مصوب شوراي عال شهرسازي و معماري ايران شامل ريزدانگي، نفوذناپذيري و ناپايداري، مـساحت بافـت                    
          همچنـين   ي پيرامـون شـهرها و     يهـاي روسـتا   هـاي اخيـر بـوده و يـا بافـت          هاي فرسوده شهري كه حاصل ساخت و سازهاي دهه        

اند در مجموع معادل يك پنجم تا يك چهارم سطح شهرها           هاي شهري قرار گرفته   هاي غير رسمي كه در داخل محدوده      گاهسكونت
نكته حائز اهميت اين است كه عالوه بر سـه عامـل          . كنند ميليون نفر زندگي مي    18 الي   17ها جمعيتي حدوداً    را در برگرفته و در آن     

ط نـامطلوب اقتـصادي، درآمـد كـم،     يهاي شـهري، شـرا  گاهراكم باالي جمعيتي و ساختماني در اين بافت ها و يا سكونت      مذكور و ت  
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 نامناسـب  شـرايط ط نامساعد اجتماعي، عدم برخورداري از خدمات شـهري و امنيـت ناكـافي و همچنـين             يبيكاري و فقر نسبي، شرا    
  .سكونتي و زيست محيطي نيز مشهود است

هـا در ايـن     زي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در گذشته و حال نشانگرآن است كه اقـدامات دولـت و شـهرداري                    روند بهسا   
 . هـا انجـام گرفتـه اسـت       زمينه در مقياس بسيار محدود و بدون توجه به ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطـي اينگونـه بافـت                   

هائي مانند پروژه حاشيه بزرگـراه شـهيد نـواب،    افت هاي فرسوده در پروژهط كالبدي بيهاي صورت گرفته در جهت بهبود شرا  تالش
و طرح منظر شهري محله شهيد خوب بخت  نظير تبديل قطعات ريزدانه بـه قطعـات                 ) ع(طرح ساخت و ساز حاشيه بزرگراه امام علي       

وذ نا پذيري با ايجاد بزرگراه در داخل        ها منجر به كاهش تراكم جمعيتي و ساختماني نشده، حل مشكل نف           بزرگتر از طريق تجميع آن    
         ايمنـي در سـاخت و سـازهاي جديـد نـسبت بـه گذشـته                 شرايطبافت به مشكل جديدي مبدل گشته و تنها نكته اميد بخش بهبود             

  .باشدمي
هـاي  مداخله در بافـت    بيانگر آن است كه شيوه       )1387جباري و همكاران،  (ي مذكور   يك ارزيابي انجام شده در خصوص پروژه و طرح ها           

مذكور فن ساالر، اقتداري و از باال به پائين، ساكنين از نظر پايگاه اقتصادي و اجتماعي فقير و آسـيب پـذير، ايجـاد حـس المكـاني          
ي ساكنين در حاشيه متصل اجباري و در حاشيه منفصل بعـضاً اختيـاري، نگـرش مخـالف سـكنين بـه مداخلـه و                  ينسبتاً زياد، جابجا  

، فـروش  جابجـايي هاي زياد اجتماعي مداخلـه و    ، هزينه جابجاييغير مشاركتي و اجباري برنامه ريزان به مداخله و           نگرش،  جابجايي
خانماني ساكنين، تصاحب ارزش افـزوده توسـط        ، احتمال زياد بي   جابجاييملك بدون پرداخت خسارت، نامشخص بودن محل جديد         

اركت، فقدان راه كارهاي مشاركت ساكنين، تمايل زياد وليكن امكان متوسط و يا كـم               سرمايه گذار، تمايل نسبتاً زياد ساكنين به مش       
  .مشاركت سرمايه گذار وجود داشته است

هاي افتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيـست       ها بيشتر كالبد محور بوده و در زمينه       توان نتيجه گرفت كه اين طرح     بنابراين چنين مي    
ددي هستند كه موجب افول سرمايه اجتماعي و از هم پاشيدگي شيرازه محله و منطقه گرديده و بيم                  محيطي داراي آثار و تبعات متع     

آن مي رود كه در آينده نزديك با تغيير درجه توسعه يافتگي كشور از نظر اقتصادي و اجتماعي به بافت هاي فرسوده تبديل گردند و                        
اند ادامـه يابـد، همچنـان شـاهد توليـد           فت هاي شهري نقش داشته    چنانچه سياست هاي ناموق گذشته كه در شكل گيري چنين با          

  .هاي فرسوده براي شهرها در آينده نزديك باشيمروزافزون بافت
هاي اقتصادي و اجتماعي    هاي فرسوده شهري و بهبود وضعيت ساكنين از جنبه        با توجه به مراتب فوق، جلوگيري از گسترش بافت          

 كالبدي در زمينه ارتقا كيفيت و ايمنـي مـسكن و برخـورداري آنـان از                 شرايطدرآمد براي آن ها و      هاي اشتغال و    نظير ايجاد فرصت  
اي و  هـاي منطقـه   ريـزي در مقيـاس    در اين راستا تغيير در رويكرد برنامـه       . زيرساخت ها و خدمات اساسي شهري ضروري مي باشد        

هـاي كـم درآمـد و ارتقـاء         مسكن به ويژه مسكن گروه     شرايطشهري، طراحي شهري و همچنين مديريت شهري در راستاي بهبود           
 هاي شهري ضروري بوده و در اينجا به ضرورت تغيير در نظـام شهرسـازي كـشور و محتـوي،  روش تهيـه و اجـراي                           كيفيت بافت 

هاي فرسوده شهري به عنوان يـك راه حـل ضـروري            هاي توسعه شهري و ايجاد مشاركت شهروندان مخصوصاً ساكنين بافت         طرح
  .رداخته مي شودپ
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  گيرينتيجه
  

  ها هاي فرسوده در آنهاي توسعه شهري و جايگاه بافتطرح
هاي فرسوده شهري بـه رويكـرد نـويني در تهيـه و اجـراي      با توجه به مراتب فوق، به منظور جلوگيري از گسترش روزافزون بافت      

هـاي فرسـوده شـهري بايـستي در چـارچوب اهـداف،             بافـت هاي بهسازي و نوسـازي      باشد و طرح  هاي توسعه شهري نياز مي    طرح
هاي توسعه شهري، مطالعاتي كـه در زمينـه مـسكن انجـام             به عنوان مثال در طرح    . ها تهيه شوند  ها و راهبردهاي اين طرح    سياست

لف در شهر مي هاي مختهاي مسكوني با تراكمشود، فقط منجر به تعيين ميزان زمين مورد نياز براي مسكن و تخصيص كاربري           مي
ها است كه به توليد     ريزي مسكن و در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي و اجتماعي آن در اين گونه طرح              گردد و مشكل اصلي فقدان برنامه     

ها بايستي از نظر ماهوي تغيير اساسي يافتـه         انجامد، در نتيجه اين طرح    اي نزديك و نه جندان دور مي      هاي فرسوده براي آينده   بافت
  .هاي جديدي جايگزين آن ها شوندو طرح

         "هـاي جـامع   طـرح "دهـد كـه الگـوي       باشد و تجارب جهاني نـشان مـي       هاي جامع و تفصيلي مي    مشكل اصلي در محتواي طرح      
 اعتبار خود را از دست داده و از آن پس در اكثر كشورهاي جهـان بـه عنـوان                1970ل دهه   اياي از او  ريزي شهري و منطقه   در برنامه 

طرح هاي جامع شهري با توجه به ماهيت پيچيـده و پويـاي شـهر، از لحـاظ نظـري و محتـوائي بـا                         . شودالگوي سنتي شناخته مي   
  )1378ماجدي، ( :اندانتقاداتي نظير موارد زير مواجه بوده

  بيني ناپذير آن،عدم توجه به ماهيت چند بعدي شهر و متغيرهاي پيش
 ريزي كالبدي،رنامهريزي جامع شهري به بتقليل برنامه

 گيري،سازي و تصميمگذاري، تصميمعدم توجه كافي به ضرورت هدف

 اجتماعي، -عدم توجه كافي به لزوم تلفيق اهداف كالبدي با اهداف محيطي و اقتصادي

 .پذيري، تغيير و اصالح طرحها و امكانات تحققعدم توجه كافي به پيش شرط

هاي جامع شهري كه به صـورت خطـي و در سـه مرحلـه شـناخت، تجزيـه و تحليـل و ارائـه                   فرايند تهيه، بررسي و تصويب طرح       
شناسي با پذيرد نيز از نظر روش تحقق پيشنهادات انجام مي شرايطگيرد و فرآيند تهيه آن جدا از فرآيند اجرا و           پيشنهادات صورت مي  

  :مسائل و مشكالتي به شرح زير مواجه بوده است
   و گردآوري اطالعات پراكنده و بي هدف،"مطالعات جامع"  به"نگريجامع"تقليل 

 كيد بيش از حد بر روش هاي تجريدي، كمي و ايستا،تا

 ،"نقشه كاربري زمين"محدود كردن برنامه توسعه شهر در چارچوب انعطاف ناپذير 

 سازي سيماي شهر، تحميل الگوهاي مصنوعي به تقسيمات كالبدي شهر و يكسان

 . ميان مراحل، برنامه ريزي، طراحي و اجراعدم وجود پيوستگي

  :هاي جامع در ايران به شرح زير استبرخي از مسائل و مشكالت مديريتي و اجرائي طرح
 هاي الزم براي نظارت، اصالح و پيگيري،ي در قوانين و مقررات شهرسازي و عدم وجود اهرميوجود نارسا
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  وه مداخله دولت در آن،  فقدان الگوي مناسب براي مالكيت اراضي شهري و نح
 هاي جامع شهري،عدم مشاركت مردم در روند تهيه و اجراي طرح

 .هاي جامع شهري تحقق طرحشرايطعدم توجه به امكانات و 

 راهبـردي در دو     –هـاي سـاختاري     در ايران دو گام اساسي براي ايجاد تغييرات الزم در نظام شهرسازي كشور شامل تهيه طرح                   
هـاي  طـرح " و مقيـاس محلـي تحـت عنـوان           1370 در سال    "هاي توسعه و عمران شهرستان    طرح"اي تحت عنوان    مقياس ناحيه 

اي وزارت  ريـزي شـهري و ناحيـه       توسط دفتـر طـرح     1378 در سال    "هاي تفصيلي موضعي و موضوعي     راهبردي و طرح   -ساختاري
  .)1382ماجدي، (مسكن و شهرسازي برداشته شده است

، ساختار بيانگر آن است كه ابتدا ساختار توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و كالبـدي               " راهبردي -هاي ساختاري طرح"در انتخاب عنوان      
 بـراي   "موضـعي "هـاي تفـصيلي     طـرح . گرددگردد و سپس راهبرد هاي الزم براي تحقق ساختارهاي فوق ارائه مي           شهر تعيين مي  

هـاي تفـصيلي    و طـرح  ) هـاي فرسـوده   نظيـر بافـت   (ي مشخص شده     راهبرد -ها در طرح ساختاري   مواضعي از شهر كه محدوده آن     
 تهيـه و اجـرا      "گردند به صورت پروژه و در مقياس طراحي شهري         نيز براي موضوعاتي كه در طرح مذكور فهرست مي         "موضوعي"

  .)1382ماجدي، (گردندمي

لبدي شهر به طور اعم بايـستي بـه سـاختار            راهبردي ضمن تعيين ساختار توسعه اقتصادي، اجتماعي و كا         -هاي ساختاري در طرح   
هاي فرسوده شهري به طور اخص توجه شود و راهبردهاي الزم براي تحقق سـاختارهاي مـورد                 اقتصادي، اجتماعي و كالبدي بافت    

ركت هـا و بـا مـشا   هاي فرسوده شهري نياز به تهيه طرح موضعي براي اين گونه بافت بهسازي و تجديد حيات بافت    . نظر ارائه گردد  
هـاي فرسـوده   هاي كلي از قبيل تعيين تقاضاي واقعي ساكنان بافت    ها لحاظ نمودن راهبرد   همه جانبه مردم دارد و در تهيه اين طرح        

ها در زمينه بهـسازي و نوسـازي شـهري،    ريزي مشاركتي و جلب مشاركت ساكنان و شاغالن اين گونه بافت   شهري از طريق برنامه   
تـوان  هاي فرسـوده شـهري را مـي       گذاري بخش خصوصي در بافت     مستغالت موجود، تسهيل سرمايه    گذاري مالكان تسهيل سرمايه 

  .توصيه نمود
هـاي فرسـوده شـهر و ارائـه         هاي توسعه شهري بدون تعيـين سـاختار اجتمـاعي، اقتـصادي و كالبـدي بافـت                تهيه و اجراي طرح     

         هـاي بهـسازي و نوسـازي      پـرداختن بـه تهيـه و اجـراي طـرح          هاي مذكور و يا     راهبردهاي الزم در جهت بهسازي و نوسازي بافت       
           هـا هاي توسعه شهري نـه تنهـا بـه رفـع مـشكالت ايـن گونـه بافـت                  هاي فرسوده شهري به صورت منفك و مجزي از طرح         بافت
       هـاي جـامع و تفـصيلي در        تجربيات حاصـل از تهيـه و اجـراي طـرح          . شودها نيز مي  انجامد، بلكه موجب گسترش روزافزون آن     نمي
ها و موكول نمودن تهيه طرح بـراي  هاي تاريخي و فرسوده با يك خط در اين طرح  هاي گذشته، مشخص نمودن محدوده بافت     دهه
  .ها قلمداد نمودتوان از جمله دالئل گسترش اين گونه بافتها را ميها در آينده بدون ارائه هرگونه ساختار و راهبرد براي آنآن
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