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   چكيده

تاده است، دچار توسعه آنها اتفاق اف هاي فرسوده امروزه به دليل تغيير و تحوالتي بسيار سريعي كه در شهرها و روند بافت

اقتصادي شده اند كه نيازمند برنامه ريزي جهت مداخله  -نارسايي هاي عملكردي، كالبدي، زيست محيطي و اجتماعي

گذاري و برنامه ريزي جامع و پايدار براي  از آنجا كه سياست شدهماهنگ با توجه به ويژگي هاي خاص بافت ها مي با

فرهنگي و توجه به سازگاري و  - حفاظت از ميراث تاريخي عالوه بريم شهري بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت هاي قد

انطباق آنها با ساختارهاي محيط زيست و ساختارهاي فرهنگي موجب توسعه پايدار شهري مي شود، نيازمند شناسايي 

فتهاي سنتي  كه زماني بسياري از با. دقيق، جامع و مداخله آگاهانه و برنامه ريزي شده به منظور ساماندهي آن مي باشد

يا از بين رفته و يا در ، فرسايش و تخريب قرار گرفته اند مايه افتخار و مباهات شهرها بوده اند در حال حاضر در معرض

تنها تعداد اندكي از بناها كه به سختي روي پا ايستاده، به يادگار مانده، يادآور ميراث گذشتگان اند و . حال تخريب اند

تاكنون نه تنها به اهداف پيش ) جامع و تفصيلي(يسازند از طرفي طرحهاي شهرساز يم انيفت را نمابا نيريد تيهو

در بسياري از بافتهاي . شده خود نايل نيامده اند، بلكه غالباً در حل مسائل بافتهاي تاريخي شهر نيز عاجز مانده اند بيني

و تجدد، عمالً  تهيا مقاومت اين مناطق در مقابل مظاهر مدرنتاريخي، نه تنها گذر از سنت به تجدد تحقق نيافته، بلكه ب

ضوابط ساخت و ساز بصورت مانعي  نيدر نتيجه، پيامدهاي طراحي و تدو. فعاليت بهسازي و مرمتي انجام نشده است

ده شده، بزرگ، به فرسايش بافتهاي سنتي انجاميده است اما واقعيت اين است كه مشكالت و تنگناهائي كه از آنها نام بر

به قسمت عمده معضالت  ن،قابل پيش گيري و درمانند و مي توان با تدوين سياستها، برنامه ها و ضوابط مربوط به آ

  .بر مبناي مطالعات كتابخانه اي انجام شده است ،يليتحل- يفيحاضر با روش توص قيتحق. بافتهاي تاريخي فائق آمد

  

  .ينوساز، يزبافت فرسوده، بهسا ،يبازساز :كليدي هاي واژه

  

   مقدمه

 يدر ساختار كالبدي ، اقتصادي و اجتماع يو به تبع آن دگرگون يو فن يعلم عيبا توجه به تحوالت سر ريدر سالهاي اخ

 شياز پ شيبافتهاي فرسوده و ناكارآمد ب اءينوسازي و اح تيشهري، اهم داريتوسعه پا هيمطرح شدن نظر نيشهرها و همچن

از  رييالواقع انعكاس و تصو يصورت گرفته در گذر زمان ف يكيزيف راتييبافتهاي شهري و تغ رييشكل گ. گردد يمشخص م

نقش . دينما يم دايظهور و بروز پ ييايقلمرو جغراف كيبوده كه در  يعيو طب ياقتصادي، انسان ،يمجموعه علل اجتماع

در  اجتماعي – قتصاديو نقش عوامل ا يانساندر ارتباط با شكل و بافت اجتماعات  يذوق و خواست عموم ازها،يتكنولوژي، ن
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 اجتماعي –و تقابل عوامل اقتصادي  ياثر بخش ريدر طول دهه هاي اخ. است افتهي شيشهري امروزي افزا يچهره و زندگ رييتغ

 ديكامالً جد ماييبا س عيوس ياسيدر مق زياطراف را ن يدر فضاي ساخته شده شهري، نواح رييضمن تغ گر،يكديبر  يتيو جمع

فضاي كالبدي و نقش عناصر مهم آن در هم شكسته شده  يسنت يوستگيتعادل و پ بيترت نيو بد فزودهفضاي كالبدي شهر ا

و گسترش روز افزون محدوده  متيارزان ق يدر احداث واحدهاي مسكون ريگذاري هاي دوگانه و مغا استيس نيهمچن. است

ساختهاي  ريو از ز دهيمركزي شهرها واقع گرد مناطقفرسوده كه عمدتاً در عمالً محدوده بافتهاي  دهيشهرها باعث گرد يخدمات

 يمانده و عمالً به فراموش يگذاران امر توسعه مسكن مخف استيس دست اندكاران و ديبرخوردارند، از د زيمناسب شهري ن

راث يمربوط به م تهاييمحدو ،يو قانون يحقوق هايمسائل و نارسائ ،ياجرائ اتياز عمل يناش هاي يدشوار. سپرده شده اند

 يم ليتحو گانيانبوه سازان كه اغلب به صورت را اريدر اخت نهاييبا زم سهيدر مقا نيهاي مربوطه به تملك زم نهي، هزيفرهنگ

گذاران، بخشهاي  هيسرما زهيتعدد ورثه، وجود امالك مخروبه و بال صاحب ، انگ ليگردد، مشكالت مربوط به انجام توافق به دل

آن در نزد  يو رها شدگ يتوجه يموضوع باعث ب نيبافتها كم نموده و هم نيگذاري در ا هياو اشخاص را جهت سرم ينتعاو

مسئله به ضرورت نوسازي و بهسازي  يشناس بيشده است كه ابتدا با آس يمقاله سع نيدر ا. است دهيشهري گرد رانيمد

روي  شيپ هاي ي، موانع و نارسائ كالتلبدي پرداخته و سپس مش، اقتصادي و كا يبافتهاي فرسوده شهري از ابعاد اجتماع

الزم ارائه و بر اساس  شنهاداتيو در خاتمه راهكارها و پ يبررس يو قانون يي، اجرا يهاي حقوق نهيدر زم ژهيشهري بو رانيمد

، ذهن  ازيضرورت و ن كينوان در روند بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده كه امروز بع عيتسرجهت  ييحاصله ، راهكارها جينتا

  .را به خود مشغول ساخته ارائه گردد رانيو فكر مد

  

   روش تحقيق

در اين تحقيق از طريق مطالعات كتابخانه اي اقدام به جمع . است يخيتار ،يليتحل - يفيتوص ق،يتحق نيحاكم بر ا نديفرا

  .آوري تعاريف، نظريات، تئوري ها، و مستندات شده است

  

  : شهر  خييفرسوده و  تار يرت ساماندهي بافت هااهميت و ضرو

امروزه اهميت و ضرورت حفاظت از بافت قديمي . هسته اوليه پيدايش شهراست يهايژگيو تگريقديمي و تاريخي، روا بافت

 درمفاهيم شهرسازي، حفاظت از بافت به مفهوم صرف كالبدي نبوده بلكه حفاظت از. و تاريخي شهر بر هيچكس پوشيده نيست

  . مد نظر مي باشد »يشهروند تيهو«كالم  كي رتمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي ؤ فرهنگي شهر و د

  : جمله مهمترين داليل اهميت و ضرورت حفاظت از بافت را مي توان بشرح ذيل طبقه بندي نمود  از

  ) رورت مليض(توسعه كشور  يها استيس ياحياء و ساماندهي بافت تاريخي بعنوان يك اصل و در راستا  -

  . شهر يمديريتي هسته مركز - اقتصادي - جمعيتي -كالبدي-توسعه عملكردي ياز فرصت ها يبهره بردار -

  . حفاظت از اصل دوام و توسعه پايدار شهر -

عناصر و فضاهاي واقع در محدوده بافت :  يبوم يو معمار يشهرساز نياديبن ميبزرگداشت ارزشهاي زيبايي شناختي و مفاه -

چون مقياس انساني، سادگي،  يميبافتها مفاه  نيعالوه بر آن در ا. ارزشمندند ،ييو تاريخي شهراز جهت قدمت و زيبا قديمي

  .توان مشاهده كرد يهستند را م مانز يب يميمهارت، تنوع و احترام كه مفاه

  

  قيتحق نهيشيپ

مختلف با فرهنگ ها، زبان ها و  كشورهاي. توجه است انيشا اريي مرمت شهري بس نهيدر زم يتجارب جهان تنوع

از  كيهر  تياز خود برجاي گذاشته اند كه نشان دهنده ي هو خيارزنده اي را در طول تار ارياعتقادات متفاوت، تجارب بس

در انگلستان و  سيو مور نيو نوشته هاي راسك سيهوسمان در پار يتجارب با كارها نيا. باشند يدر جهان م يخيشهرهاي تار

 رييرخ داد كه سبب تغ ياتفاقات مهم 1960دوم خصوصاً بعد از دهه ي  يپس از جنگ جهان. آغاز شد شيدر اتر تيساقدامات 
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توان به  يجمع بندي مختصر م كيرا در  اطارتب نيدر ا يتجارب جهان بيترت نيبد ]1[ .جهت روند مرمت شهري در جهان شد

  ]2[. نمود ميگروه تقس 5

  برخورد خاص و انحصاري هاي وهيانگلستان، با ش - الف

  .متنوع با تفكرات متفاوت گاهاً متضاد اريهاي بس وهيش ا،يتاليا -ب

 يارتباط چيآن ه يبود و نوسازي و بازسازي انتزاع زيبرانگ اهويكشوري بدعت گذار و ه) هوسمان(فرانسه، كه عمدتاً از زمان  -ج

  .اطراف نداشته است طيبا مح

 ديشهري به سبك جد زييشهري بوده و در عمل از برنامه ر زييآن بر روي برنامه ر هيدتاً تككه عم ناوي،يكشورهاي اسكاند - د

  .استفاده كرده اند

گردد  يتاكنون بر م 1300 يشهرها به فاصله زمان يخيتار هيناح اءياح زييشهري و برنامه ر تيريتجارب مد  زين رانيا در

نقش و  يو ارائه كتب و مقاالت علم نارهايبا برگزاري سم 1350 ةده در. است ييها بيسالها داراي فراز و نش نيا يكه ط

كه از سال  نيتا ا د؛يسست گرد نهيزم نيدر ا يتالش علم يانقالب اسالم روزييبا پ. شد شتريشهرها ب يخيتار هيناح تياهم

 نهيزم نيها در ا تيفعال هريو غ نارهايبرگزاري سم ،يچاپ كتب و مقاالت علم ،يقاتيبه بعد با اجراي طرح هاي تحق 1364

و در برنامه دوم  ديگرد سيو شهرسازي تأس كندفتر بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهري در وزارت مس ]3[ .سرعت گرفت

و اجراي طرح هاي  هيته“ با عنوان  يدر بخش عمران شهري فصل يجمهوري اسالم يو فرهنگ اجتماعي –توسعه اقتصادي 

در وزارت مسكن و  دييجد التيو  تشك ]4[. افتياختصاص ” هكتار بافت مسئله دار شهري 4000نوسازي و بهسازي براي 

شهرها  هيو مرمت ناح اءياح زييو برنامه ر تيريدر مراكز استان ها براي مد يشهرسازي با عنوان شركت مسكن سازان با شعبات

  .دياي كشور اجراء گرددر شهره ليبا هدف هاي ذ ميدر بافت قد يطرح هاي مختلف ]5[. شد جاديا

برحفظ كالبد و ارزشها و  ديموتوري با تأك هينقل طيبا هدف اصالح گذرگاهها براي آمد و شد وسا يطرحهاي روان بخش) الف

 يو بهسازي و نوسازي محور هاي فرهنگ يتوان به طرح هاي روان بخش يطرحها م نيحاكم بر محله ها؛ از جمله ا هيروح

  .اشاره كردو اصفهان  رازيشهرهاي ش

با  ميجداگانه در وزارت مسكن و شهر سازي براي باززنده سازي بافت هاي قد تيريمد جاديكه با ا اءيطرحهاي مرمت و اح) ب

طرح ها در شهرهاي شوشتر، سمنان و  نيو عملكردي مطلوب به اجرا در آمد؛ براي مثال نمونه اي از ا يزندگ هاييژگيحفظ و

  .و اجرا شد هيگرگان ته

معماري و  ،يخيكشور با هدف باززنده سازي و ارائه ارزشهاي تار يخيبراي شهرهاي تار ميبافت قد ژهيجراي طرحهاي وا) ج

  .شهرها نيهنري ساخت و ساز در ا

كه در شهر مشهد و  تيو با ارزش و اهم عياز نوسازي و بهسازي در گستره وس يشكل يعني م،يدر بافت قد عيطرح تجم) د

  .هكتار به اجراء در آمد 330به وسعت  يدر مساحت) ع(ام رضااطراف حرم مطهر ام

وزارت مسكن و  قيكه از طر ميدر بافت هاي محله هاي قد رييبراي نو سازي و تغ يطرح احداث مجتمع هاي مسكون) ه

آن  شهري است كه ساخت و سازهاي فرسوده مياز عرصه هاي قد نهيهدف آن استفاده به. ارائه شد 1381شهرسازي در سال 

  .دهد يرا براي سكونت نم شتريامكان استفاده ب

  

  :تعاريف و مفاهيم

هاي بحث و موضوع بافت  ينظر گاهيپرداخته شود تا جا يدر مقوله مرمت شهر هيپا ميمفاه فيابتدا جادارد كه به تعر

  .كند دايپ ييشناسا تيحاضر شفاف تر قابل تيدر قالب فعال يخيتار

. دگي شهري را مي توان تنزل شرايط اجتماعي، اقتصادي و كالبدي بافت شهري دانستمفهوم فرسو :بافت فرسوده  - 1

هنگامي كه در محدوده اي از شهر، حيات آن به هر . به طور كلي كاهش كارآيي هر پديده اي، فرسودگي آن را در پي دارد

عبارت است از بافت هاي شهري كه  ]6[. ده در روند فرسودگي قرار مي گيردعلتي رو به ركود مي رود، بافت شهري آن محدو
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از جنبه هاي كالبدي، عملكردي، زيست (وجود عوامل و عناصر مختلف در آن، كاهش ارزش هاي كيفي محيط زيست انسان را 

فراهم مي آورد و با نزول ارزش هاي سكونتي، نوسازي در بافت متوقف مي شود و ميل مهاجرت ) محيطي، اقتصادي و اجتماعي

  ]7[. اكن فزوني مي يابددر جمعيت س

به سلسله اقداماتي گفته مي شود كه به منظور ابقاء و بهبود كالبد و فضاي شهر در كوتاه مدت صورت مي  : بهسازي -2

بهسازي مي  ]9[. ضا از لحاظ عملكردي حاد شده باشددر واقع بهسازي زماني صورت مي گيرد كه فرسودگي نسبي ف ]8[. گيرد

  .رگيردا در بتواند اقدامات زير ر

بازيافت به آن دسته از اقداماتي اطالق مي شود كه با حداقل هزينه و حداقل مداخالت، ) :Recupration(» بازيافت« - الف

در واقع بازيافت به مجموعه اقداماتي اطالق مي گردد كه شرط دوام . به ايجاد شرايط زيست بهينه در فضاي شهري منجر گردد

بازيافت سعي در حل فوري آن چيزي را دارد كه حياتش فضاي شهر را . كند شتريمحيط پيرامونش بو بقاي فضاي شهري را در 

به سخن ديگر بازيافت به معناي رفع خطر و باز گرداندن حيات مجدد به فضاي شهري در كوتاه مدت، با . مختل كرده است

  .استفاده از نيروي حياتي موجود در فضا، مجموعه يا بناي شهري مي باشد

اين واژه به معناي، حفظ، نگهداري، ممانعت و جلو گيري كردن ) : Preservation(» مراقبت، جلو گيري و ضمانت «  -ب

از خطر و آسيب هايي است كه به كالبد يا عملكرد اثر وارد مي شود و در نهايت به اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از 

و باز بيني منظم، نگهداري، تعمير، مطالعه انواع دگرگوني هاي سازه اي و  رسيزدر اين امر،  با. خطرات احتمالي مي انجامد

تغيير شكل هاي احتمالي و شناخت خطرات و آسيبهاي ناشي از فرسودگي و فرسايش فضا، مجموعه و بنا،  از جمله عوامل 

باز بيني و باز نگري دائمي است  يعاين اقدام بيش از آنكه اقدامي عملي محسوب شود، نو. مهمي هستند كه مد نظر مي باشند

گاهي دامنه اين واژه آن قدر گسترش مي يابد كه از آن به عنوان امري . كه در بقاي فضاي شهري نقش مثبتي بازي مي كند

  .آييني ياد مي شود،  بطوريكه مخالفت با آن و يا حتي بي توجهي به آن، نوعي عمل ضد آييني محسوب مي شود

اين واژه به معناي ايجاد شرايط مناسب به منظور حفظ و نگهداري مداوم فضاي شهري ) : Protection(» حمايت« -ج

حمايت مي تواند در برگيرنده مجموعه اقداماتي نظير تهيه وتدوين قوانين، جلب حمايت هاي دولتي، تعيين حوزه هاي . است

  .شامل شود زبوده و اقدامات مرمتي و تعمير را ني... حفاظتي و

استحكام بخشي به مجموعه اقداماتي اطالق مي شود كه توسط آن بتوان ) : Consolidation(» تحكام بخشياس« - د

زان دوام و يكپارچگي در هدف اساسي اين عمل، باال بردن مي«.شاهد افزايش امنيت، قدرت و استحكام فضا، مجموعه و يا بنا بود

وعه شهري، اين امر در استحكام بخشي استخوان بندي فضايي و مقياس فضاي شهر و مجم در. سازمان فضايي است »ساختار 

  .در مقايسه بنا، در استحكام بخشي و تقويت سازه بنا مطرح مي گردد

توانبخشي به معناي تجديد توان، تجديد حيات و تجديد حيثيت يك بافت كهن ) : Rehabilitation(» توانبخشي « - ه

تجديد حيات يا تجديد حيثيت . د در فضا سبب تجديد حيات بافت كهن مي گرددتوانبخشي از طريق تزريق فعاليت جدي. است

واژه بيش از آنكه امري عملي محسوب شود، امري مفهومي و رواني  ناي. مي تواند تبديل به ابقاءو ارتقاي هويت شهر گردد

  .است

اتي اطالق مي شود كه باعث تقويت اين واژه به مجموعه اقدام) : Improvement(» بهبود سازماندهي وباز آباداني« - و

اين اقدام با تأكيد و با استفاده از امكانات بالقوه و بالفعل . جنبه هاي مثبت و تضعيف جنبه هاي منفي فضا، مجموعه و بنا شود

صادي، اين اقدام مي تواند مسائل اجتماعي،  اقت.كاهش محدوديت ها و كاستي ها دارد  درموجود در فضا، مجموعه يا بنا، سعي 

  .فضايي را در برگيرد -اجرايي وكالبدي- فني، اداري - مالي

توجه به نكات ياد شده،  بهسازي فرايندي است كه طي آن مي توان به بهبود وضعيت فضا،  مجموعه و بناي نه چندان  با

بهسازي را مي توان به  فرايند. .مطلوب موجود پرداخت و با تغيير عملكرد و معاصر سازي، سازمان فضايي مطلوب را ايجاد كرد

  .  شكل زير به نمايش گذاشت
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 .يعني باز گرداندن حيات مجدد به بنا يا فضا و احيا، با تاكيد بر تغيير شكل فضا يا مجموعه شهري است :نوسازي - 3

سبب نوسازي زماني انجام مي شود كه فضاي شهري، مجموعه و يا بنا از نظر عملكردي فعال هستند، ولي فرسودگي كالبدي 

  ]10[. كاهش بازدهي و كارآيي آن شده باشد

نوسازي زماني انجام مي شود كه فضاي شهري، مجموعه و يا بنا از كاركردي مناسب و معاصر بر خوردار بوده ولي 

نوسازي مجموعه اقداماتي را شامل مي شود كه . فضايي سبب كاهش بازدهي و كارايي آن شده است -فرسودگي نسبي كالبدي

فاظت بنا،  مجموعه و يا فضاي شهري كهن، سازمان فضايي مربوط را معاصر سازي نموده و امكان بازدهي بهينه آن در عين ح

  .نوسازي هفت دسته از اقدامات را شامل مي شود. را فراهم آورد

گردانيدن اين واژه شامل مجموعه اقدامات متنوع و تكميلي است كه براي باز ) : Revitalization(» تجديد حيات« - الف

فضايي  –اين اقدامات مي تواند در سازمان كالبدي . حيات مجدد به بنا، مجموعه ويا فضاي شهري مورد نظر صورت مي پذيرد

فضايي بافت كهن شهرشود،  بي آنكه به هيئت  –از سازمان كالبدي  اييصورت پذيرد و سبب حذف يا اضافه نمودن بخش ه

ر سازي مورد نظر در اين اقدامات،  تمام عرصه هاي اجتماعي،  اقتصادي، فرهنگي و معاص. كلي آن خدشه اي وارد شده باشد

  .كالبدي را شامل مي شود

. به كار گرفت»به روز شدن«يا »به روز كردن«اين واژه را مي توان معادل ) : Adaptation(» انطباق، به روز كردن« -ب

كالبدي سازش ميان كالبد و  –شرايط مناسب در سازمان فضايي  انطباق اصطالحاً شامل سلسله اقداماتي است كه با ايجاد

  .دفضاي كهن با نياز هاي امروزين را سبب مي گرد

اين واژه به معناي تغيير خط، تغيير جبهه، تغيير شكل، نغيير ماهيت و تغيير ) : Conversion(»  تبديل، دگرگوني« -ج

ه بتوانند به تغييرات از پيش گفته شده به نحوي پاسخ گويند كه اخالل عقيده مي باشد و مجموعه اقداماتي را شامل مي شود ك

در مرمت شهري اين واژه در زمينه تغيير و تبديل بنا،  مجموعه و يا فضاهاي . ردارندحاصل شده از اين تغييرات را از ميان ب

ين تغييرات مورد نظر، اين امر را به انجام شهري به كار گرفته مي شوند كه نياز به معاصر سازي دارند و مي توان با هر يك از ا

  .رسانيد

اين واژه به معناي حفاظت و نگهداري اثر در شكل طبيعي و اوليه خود است، به گونه ) : Conservation(»  حفاظت« - د

  .دهد اي كه اثر بتواند به نيازهاي اوليه خود پاسخ گويدويا آنكه با تغييراتي چند در شكل طبيعي به حيات خود ادامه

فرسايشي كه مي تواند به فرو ريزي . حفاظت معموالًبراي جلوگيري از فرسايش طبيعي يا انسان ساخت صورت مي گيرد 

  .اين تعريف، حفاظت را به معناي نو شدن دائمي نزديك مي كند. اثر منجر شود

شهري، بنا يا مجموعه است  اين واژه به معناي شكل دادن و با ارزش كردن مجدد يك فضاي) : Renewal(» نوشدن« - ه

  .فضايي صورت مي پذيرد –كه از طريق مداخله هاي كالبدي 

اين واژه به معناي يگانگي بخشيدن به همه بخشهاي از ميان رفته اثر يا سازمان فضايي ) : Restoration(» احياء« - و

روزه در اقداماتي ويژه براي بناها يا مجموعه ها يا اين امر ام. است، به گونه اي كه بتوان كليت خدشه دار شده را از نو ايجاد كرد

به سخن ديگر، احياء يا برگشت به بنا،  مجموعه يا . مقياس ملي و جهاني مطرح مي شود دربافت هاي شهري بسيار با ارزش 

اين واژه . سازمان شهري اوليه، سبب باز گرداندن حالت وجودي، ذاتي و اصلي به بنا، مجموعه و يا سازمان شهري مي گردد

اين عمل بر مبناي احترام به كيفيت قديمي بنا و بر «. دخصوصاً براي بافت هاي تاريخي كهن و با ارزش به كار گرفته مي شو

بنا بر اين در اين اقدام بر ذكر تاريخ  و مشخصات هر نوع مداخله اي، ). قطعنامه ونيز 9ماده (» مستندات اصيل آن استوار است 

زماني مفاهيم گذشته  هايامروزه، احيا،  محدوديت . اصلي بنا، مجموعه و يا فضاي شهري، تأ كيد مي شودپس از زمان ساخت 

  .خود را در هم شكسته است و بر مفهومي كامالً  تحقيقي بر مبناي فرايندي خالقانه استوار است

عمر فضاي شهري، مجموعه و يا بنا مي اين واژه در بر گيرنده مداخله هايي است كه باعث افزايش ) : Repair(» تعمير« -ز

  .اقدامات مربوط به تعمير معموالً به طور مداوم صورت مي پذيرد. گردد
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ترتيب مي توان گفت كه نوسازي فرايندي است كه طي آن مي توان شاهد ايجاد وضعيتي مناسب در كالبد و فضاي  بدين

مهم است كه به ترتيب شامل  تجديد حيات، انطباق،  تبديل،  اين فرايند شامل هفت دسته اقدامات عمده و. فرسوده اثر بود

  :داده شده است نشانحفاظت، نو شدن، احيا و تعميراست كه در نمودار 

بازسازي زماني صورت مي گيرد كه در بنا، مجموعه يا فضاي شهري، . به معناي از نو ساختن است :بازسازي  -4 

فعاليت و كاربرد ) نسبي يا كامل(فرسودگي كامل معموالً بر اثر فرسودگي  ]11[. فرسودگي به صورت كامل ايجاد شده باشد

. به كار مي رود) بنا، مجموعه، بافت(حيات جديد در سازمان فضايي فرسوده  جاداين امر معموالًبراي اي. توأمان صورت مي گيرد

يي جديد و موزوني است كه بتواند گفت و گوي امروزه آنچه از باز سازي مراد مي شود ايجاد فضاي شهري معاصر يا سازمان فضا

  :تعريف مي شود  يرفرايند باز سازي معموالً با اقدامات ز. خالق بين گذشته و آينده را نشان دهد

تخريب به مجموعه اقداماتي اطالق مي گردد كه قبل از هر گونه عمل بازسازي براي ) :  Demolition(» تخريب« - الف

اين امر با آماده سازي زمين امكان پياده كردن طرح هاي . مخروبه يا متروكه انجام گيرد) جموعه، بافتبنا، م(مهيا كردن زمين 

  .يكپارچه سازي زمين و گاه در البه الي سازمان فضايي موجود صورت مي پذيرد برايتخريب گاه . باز سازي را فراهم مي آورد

جموعه عملياتي است كه براي مهيا كردن زمين فضاهاي مخروبه پاكسازي م) : Clearance(» پاكسازي،  آوار برداري« -ب

برداري مي تواند براي روشن كردن خطوط سازمان فضايي كهن صورت پذيرد  آوار .در سازمان فضايي موجود صورت مي پذيرد

  .يا در پي ايجاد سازمان فضايي جديد انجام شود

ه معناي ساخت مجدد و سازمان فضايي بر اساس آنچه از قديم دوباره سازي گاه ب) :  Rebuilding( » دوباره سازي «-ج

وگاه به معناي ايجاد سازمان فضايي جديد براساس ارزش ها و معيارهاي ) امري كه امروز منسوخ است(بوده است، مي باشد 

  .جاري و مرسوم و قابل انتقال به آينده

  

  ها و انواع بافت فرسوده شهري ويژگي

گذشت زمان و عدم سرمايه گذاري الزم در نگهداري و از آنها با ويژگي هاي خاصي مواجه  هاي فرسوده به علت بافت

عدم دسترسي به درون بافت، فقدان تاسيسات زير بنايي مناسب، مشكالت زيست محيطي .هستند كه شامل موارد ذيل ميباشد

آسيب پذيري در برابر زلزله، سرانه كم خدمات، فقر و محروميت،  فراغت،و باال بودن حجم آلودگي،كمبود امكانات گذران اوقات 

مراد از فرسودگي، ناكارآمدي و  ]12[،تراكم ساختماني كم دوام، ناامني و معضالت اجتماعي )تراكم باالي جمعيت(جمعيت زياد

، مديران اين بافتها، به معضلي براي تصميم گيران ]13[. كاهش كارايي يك بافت نسبت به كارامدي ساير بافتهاي شهري است

در اين بافت ها، ارزش هاي نهفته فرهنگي و مدني كشور، در تگناي عدم قابليت بافت . و مردم شهرهاي تاريخي بدل شده است

، شورايعالي شهرسازي براي شناسايي 1385در ارديبهشت ماه سال  ]14[. براي انطباق با نيازهاي زندگي جديد قرارگرفته است

درصد قطعات آنها مساحتي  50بلوكهاي شهري كه بيش از : ريزدانگي. فاهيم زير تعريف كرداين محدوده ها سه شاخص با م

  .متر داشته باشند 200زير 

  . درصد معابر آنها عرض كمتر از شش متر را داشته باشند 50بلوكهاي شهري كه بيش از : نفوذناپذيري 

  ]15[. باشند مي اي يستم سازهدرصد ابنيه آنها فاقد س 50بلوكهاي شهري كه بيش از : ناپايداري

بررسي بافت فرسوده و مسئله دار شهري و وجود اشتراك و افتراق آنها از يكديگر چهار گونه مختلف از اين نوع بافت ها با  با

بافت - 3بافت مياني فرسوده -2) ارزشمند و فاقد ارزش(بافت قديمي فرسوده -1. ماهيت كامال متفاوت قابل تشخيص مي باشد

  .بافت روستايي و حاشيه اي فرسوده- 4رسوده جديد ف

 يميقد يبافت ها دهيبرخورد باپد ينظر ياست كه اصول ومبان يابتدا ضرور ،يخيمحدوده بافت تار نييمنظور تع به

و  فيتعر قيرا معموالًبه سه طر يميقد يها و محله ها بافت .رديقرار گ يو كاركرد آنها مورد بررس تيباتوجه به ارزش ها، هو

 قيكنندو از طر يم انيكه نما يزيو متما ژهيو خصلت و تيهو قياز طر ،يكالبد يحد و مرزها قياز طر: كنند يشخص مم
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سه  يااز محور ه كيهر  نكيا. شود يواحد ادراك م كرهيپ كيكه در قالب  صيقابل تشخ يو اقتصاد يكاركرد يها ونديپ

  .شود يتر قرار داده م قيدق يگانه فوق مورد بررس

  يكالبد يحد و مرزها-1

 يلبه ها قيحد و مرز ممكن است از طر. باز شناخت زشانيمشخص و متما يحد و مرزها قيتوان از طر يها را م محله

 نيهمچن. مشخص شود ياصل  يها ابانيمانند خ يانيمهم و شر يرهايمس ايمثالً رودخانه  يعيعناصر طب  ايموانع  ،يكالبد

شودكه حد و مرزها خود  يمشاهده م يدر موارد. شود نييتع يادار ماتيصرفأ به خاطر تقسو  يممكن است به صورت مصنوع

 ميوجود عناصر شاخص و  حرا. شوند يو مشخص م يضابطه گذار يو متعاقبا ًبه واسطه مقاصد ادار رنديگ يبه خود شكل م

. شود يم يخيتار تباف ايمحله، محوطه  يفبه معر يمنته ،يحقوق يبه صورت حد و مرز ها ولبه ها زيآنها ن يشده برا نييتع

 تيمثبت داشته باشد و موجب هدا ريتأث زيآن ن تيهو يو ارتقا يتواند در بهبود بخش يو روشن محله، م يقطع يحد و مرزها

  .در منطقه گردد يو اجتماع ياقتصاد ،يتوسعه و گسترش تعامالت كاركرد انيجر

  تيخصلت و هو -2

و خصلت چه بسا در هر  تيهو نيا.است يو كالبد يصه محله ها، متضمن ابعاد كاركردمشترك و مشخ يژگيو و خصلت

باشد كه عرفاً و بر طبق سنت در منطقه  ييها تيتواند حاصل فعال يم نيهمچن. خشت و مالت مكان نهفته و مجسم باشد

محدوده بافت  صيقابل تشخ تيواز ه يمتضمن بخش يخيتار تشهروندان از باف يذهن ريتصو فيتعر نيدر ا. شكل گرفته اند

  . است يخيتار

  يو اقتصاد يكاركرد يها ونديپ-3

وابسته  يگريبه د ياز لحاظ اقتصاد ك،يباشد كه هر  يمرتبط قاًيعم يها تيفعال يختگياز آم يتواند ناش يمحله م خصلت

 يم يكه به محله سرزندگ ييها يراز كارب يفيو ط كپارچهيملموس و  ياقتصاد يها ونديپ قياز محله ها از طر ياريبس. است

  .شوند يم ختهشنا ز،يمتما يمحدوده عملكرد كيبخشد بصورت 

  :فرسودگي بافتهاي شهري ابعاد

فرسودگي بافت و . از فرسودگي، ناكارآمدي و كاهش كارآيي يك بافت نسبت به كارآمدي ساير بافت هاي شهري است مراد

 ]16[. شكل گيري آن بافت به وجود مي آيدبرنامه توسعه و نظارت فني بر عناصر دروني آن يا به سبب قدمت و يا فقدان 

  :كه با يك ديگر ارتباط و پيوند متقابل دارند، اما مهمترين ابعاد فرسودگي عبارتند از استفرسودگي از ابعاد متعددي برخوردار 

اشي مي شود، كه مي تواند و عوامل فرسودگي كه از افت كيفيت كالبدي بنا يا بافت ن: سازه اي و فرسودگي كالبدي -

  .عدم نگهداري بنا يا نگهداري نا مناسب و نامطلوب فضا: مختلفي كه سبب اين نوع فرسودگي مي شود شامل

اين نوع فرسودگي زماني اتفاق مي افتد كه بافت براي كاركردي كه به خاطرش طراحي شده، براي : فرسودگي كاركردي -

  .استفاده، مناسب نباشد

در اغلب موارد، فرسودگي يك مفهوم مطلق نيست بلكه در ارتباط با ساير ساختمانها و : سودگي نسبي يا اقتصاديفر -

بنابراين زماني كه مردم قدرت خريد و سرمايه داشته باشند ولي خارج از محدوده بافت . گستره ها هميشه مفهومي نسبي دارد

فهوم فرسودگي نسبي يا اقتصادي مطرح مي شود و دليل آن به خاطر اين م كهتاريخي سرمايه گذاري كنند، در آن زمان است 

. است كه هزينه سرمايه گذاري در محله تاريخي بيشتر از نقاط ديگر است و براي سرمايه گذاري از جذابيت كمتري برخوردارند

م عمل مرمت در فضاي شهري باال برد و بنابراين براي جلوگيري از فرسايش در هر نوع بعدف بايد ميزان پايداري را با انجا ]17[

  ]18[. با افزايش پايداري، عمر فضاي شهري باال رفته و ميزان دوام آن فزوني مي گيرد

  : تنگناها و مشكالت بافت تاريخي  

كالبد بافت كهن مانند هر پديده اي، داراي محدوديتها و قابليتهايي است كه در صورت درك و شناخت صحيح و كنترل 

ذيالً به برخي . رونق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي گام برداشت يتوان به سو يتها و استفاده بهينه از امكانات، همواره ممحدودي

  : تنگناهاي جاري اشاره مي شود 
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  : اقتصادي بافت قديمي  مشكالت

  افزايش هزينه هاي تعمير و نگهداري ساختمان در بافت تاريخي شهر  -

  سرمايه گذاري در جهت ساخت و سازو بهسازي در اين مناطق  عدم تمايل بخش خصوصي به -

  باال بودن نسبي هزينه هاي ساخت و ساز و بازسازي در محدوده بافت  -

  براي ارائه خدمات شهري در محدوده بافت  يمحدود و ناكافي بودن درآمد شهردار -

  عدم شناسايي كافي امكانات و توانهاي بالقوه در محدوده بافت  -

  ود همكاري كافي از سوي نظام اعتباري و بانكي جهت اعطاء تسهيالت به ساكنين بافت نب -

  : مديريتي  –سياسي  –اداري  مشكالت

  تعدد نهادهاي مديريتي در امر ساماندهي بافت  -

  فقدان قوانين و مقررات جامع و مدون امر ساماندهي بافت  -

  پايه هاي مهم ساماندهي بافت  بي توجهي به موضوع مشاركت مردم بعنوان يكي از -

به مصوبات  نيقلعه فلك االفالك توسط مراكز نظامي و عدم تمك ژهيدر اشغال بودن برخي از نقاط و مراكز حساس بافت بو -

  . بر بازپس دادن به متوليان امر يمبن يقانون

  نبود استقالل كافي براي متوليان امر مديريت شهري  -

  . نا ها با توجه به گذشت زمانتنگ ديرو به تزا يدگيچيپ -

  . يكاف يفقدان هماهنگ ليعدم ثبات تصميم گيري مقامات محلي به دل -

  : فني و كارشناسي  مسائل

  بودن تخصصهاي الزم در ساختار سازمانهاي درگير مديريت شهري  يناكااف ايفقدان  -

 يخيبافت تار اءيو اح يسامانده نديدر فرا يهندساستان به خصوص سازمان نظام م يو كارشناس يفن يعدم مشاركت نهاد ها -

  : فرهنگي بافت  –معضالت اجتماعي 

  تنزل موقعيت اجتماعي محدوده بافت نسبت به بافت جديد شهر  -

  تركيب ناهمگون و ناهمخوان بافت اجتماعي  -

  .كالبدي بافت كهن و تاريخي شهردر برابرالزامات زندگي امروزين يناكارآمد -

  و پويايي در برخي از محالت بافت كهن شهر  عدم تحرك -

  در بازار اصلي شهر ) دستفروشي(تعدد مشاغل ناهمگون و نامناسب  -

  از سوي متوليان امر ) بهداشت محيط(محيطي  يعدم پاكسازي آلودگي ها -

  : مشكالت كالبدي، سيما و نماي شهري  -

  زندگي روز  عدم تطبيق سازمان فضايي بافت كهن با شرايط و نيازهاي -

  نا مناسب و محدود بودن شبكه هاي ارتباطي در محدوده بافت  -

  زهاي جديد در محدوده بافت تاريخينبود عامل هويت بخش در ساخت و سا -

  

  مداخله در بافت هاي فرسوده انواع

يمي و معموالً فرسوده شهرسازي و برنامه ريزي شهري، به منظور بهبود مراكز شهري و يا بطور دقيقتر بافتهاي قد دراصالح

انواع مداخله براساس ميزان وفاداري به گذشته در سه گروه . شهري راهكارها و مداخالت گوناگوني مطرح مي شود

كالبدي موجود را به عمل مي  مداخله و دستكاري در وضعيت اقلبهسازي حد. بهسازي،نوسازي، بازسازي قرار ميگيرند

ماتي است كه به منظور بهبود كالبد، كه در نتيجه فرسايش فعاليت تحقق يافته است، بهسازي  شامل سلسله اقدا ]19[.آورد

لحاظ عملكردي حادث شده  زدر واقع بهسازي زماني صورت ميگيرد كه فرسودگي نسبي فضا ا.دركوتاه مدت صورت ميگيرد
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فعاليت بهسازي با هدف . هاستدر اين نوع مداخله اصل بر وفاداري به گذشته و حفظ آثار هويت بخش در آن ]20[. باشد

 ،استفاده از امكانات بالقوه و بالفعل موجود و تقويت جنبههاي مثبت و تضعيف جنبه هاي منفي از طريق حمايت، مراقبت

اين نوع مداخله مخصوص بافت هايي است كه داراي ارزش . نگهداري ، حفاظت، احيا، استحكام بخشي و تعمير صورت ميپذيرد

  ]21[. وده و دخالت در اين بافتها مستلزم رعايت ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي ميباشدتاريخي فرهنگي ب

  

  : اهم اقدامات ، راهكارها و پيشنهادات اجرايي ساماندهي بافت تاريخي 

  : يخيتار يمقاوم سازي بافت و بناها

  استفاده از تكنولوژي سازگار در امر مقاوم سازي و مرمت بناها -

  از مصالح استاندارد شده در امر مقاوم سازي و مرمت بناها  استفاده-

  مقاوم سازي بافت تاريخي شهر -

  : سياستهاي تشويقي و اعتباري اتخاذ

اعمال سياستهاي تشويقي براي آن دسته از مالكاني كه قطعات و پالكهاي كوچك و ناهماهنگ، نامنظم و غير هندسي خود را -

  . ايندبا مالكان همجوار تجميع مي نم

عوارضي تحت عنوان  صيبمنظور اجراي حركت ساماندهي در بافت كهن و تشويق سازندگان و مالكان در اين محدوده، تخص-

  . سياستهاي تشويقي تا موقعيكه مؤلفه هاي ساماندهي در سطح معمول و استاندارد برسد

ون سپرده گذاري و با كارمزد پايين، صرفاً به تخصيص و پرداخت وام مسكن بلند مدت بد: تسهيالت اعتباري و بانكي ويژه -

اشخاصي كه مطابق و بر اساس ضوابط و مقررات در محدوده تعيين شده بافت تاريخي نسبت به مرمت و احياي ابنيه ارزشمند 

  . اقدام مي نمايند

اضي و ابنيه مخروبه و اعمال تخفيف ويژه، عوارض شهرداري در محدوده بافت براي اشخاصي كه طبق ضوابط و مقررات در ار-

  . متروكه و يا باير ساخت و ساز مي نمايند

براي ) گاز -مخابرات –برق–آب و فاضالب  ( اعمال تخفيف و يا تقسيط در هزينه انشعاب و مصارف تاسيسات زيربنايي شهري -

   .كليه ساكنين بافت

  سرشكن هزينه هاي بهسازي بافت تاريخي نسبت به كل شهر -

  )خصوصي و غيره –بخش هاي دولتي (نبه در تامين منابع مالي مشاركت همه جا-

  )تضمين سود سرمايه گذاري –تامين امنيت سرمايه گذاري (ايجاد انگيزه در سرمايه گذاري -

   

  :شبكه هاي حمل و نقل ساماندهي

 زيني و نقش خاطره آماصالح هندسي معابرو شبكه هاي ارتباطي بافت، بطوريكه به كاركرد، زيبايي، هويت و ماندگاري ذه-

  . معابر لطمه نزند

  . بافت يهويت و ارزشها تيدر جهت حفظ و تقو) سواره و پياده(ساماندهي شبكه هاي حمل و نقل شهر -

  : ييكالبدي و فضا يسامانده

شيه جلوگيري از توسعه و گسترش بي رويه كالبدي شهر، در غير اين صورت باعث خروج ساكنان محدوده بافت به مناطق حا-

  . خواهد شد

  تغيير عملكرد و كاربري بعضي از فضاها و مكانها به عملكرد و كاربرهاي جديد و مورد نياز -

  تاكيد بر توسعه كاربريهاي عمومي و خدماتي در محدوده بافت كهن -

  . كه در سطح بافت تاريخي باعث جذب جمعيت و رونق اقتصادي مي شوند ييآن دسته از فضاها يتغييركاربر-

  . ممنوعيت استقرار فعاليتهاي آلوده زا در محدوده بافت-
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  اداري  ايتغيير عملكرد بناهاي قديمي و با ارزش به ساختمانهاي فرهنگي، هنري و -

تغيير عملكرد بناهاي قديمي و با ارزش و يا قابل حفاظت به موزه، نمايشگاهها، رستوران، هتل، سفره خانه سنتي، منوط به -

  و سرمايه گذاري هدفمند  تامين منابع مالي

اتخاذ روشي مشخص براي تغيير كاربري فضاها و بناها در بافت قديم به گونه اي كه بتوان نابرابري روز افزون بهاي زمين را در -

  .محله هاي قديمي و مناطق نوساز شهري به سمت تعادل هدايت كرد

  يجاد و تقويت هويت مصنوع ساماندهي و تقويت ساختار كالبدي در كليه مقياس ها در جهت ا-

  .تنوع و توزيع مناسب كاربري شهري براي افزايش كارايي و به روز كردن هويت كالبدي-

  ارتقاء كيفيت فضايي و ساماندهي عناصر نمادين -

  فضايي ساكنين و توجه به اختالط اين نيازها در محدوده بافت –اجتماعي  –تامين نيازهاي كالبدي -

  : ايي سياستهاي اجر اتخاذ

  اجرايي و منطقي بودن پيشنهادات و راهكارها -

كوتاه نمودن زمان اجراي طرحها، در صورتيكه زمان اجراي طرحها بيش از حد مقرر افزايش يابد، كارايي و بهره وري آن طرح -

  . به حداقل مي رسد

  : اجتماعي بافت –فرهنگي  يسامانده

گذاري و اعطاي اختيارات الزم به منظور تصميم گيري و ايجاد تشكل ها و توانمند سازي ساكنين محالت بافت به مفهوم وا-

  در جهت رفع معضالت محالت  …صفوف و ايجاد شغل و 

و كاركردهاي جمعي در مناسبتهاي مختلف و  ياحياء فضاهاي عمومي و مشترك در محالت بافت به منظور استفاده عموم-

  روزمره شهروندان  يحتي زندگ

  ماد مردم از سوي دستگاههاي دولتي به منظور همكاري و مشاركت آنان در اجراي طرح ضرورت جلب اعت-

گذاشته  يساكنين برجااجتماعي براي  –انجام فعاليتهاي مثبت از سوي دستگاههاي دولتي در محدوده طرح، اثر مثبت رواني -

  . و آنان را تشويق به مشاركت در برنامه ها مي نمايد

  در بافت قديم و ايجاد جذابيت بصري در طول مسير  تقويت حركتهاي پياده-

  تجهيز بافت قديم به عنوان يك بستر فرهنگي و با حفظ ويژگيهاي مثبت اقتصادي سنتي -

   …شناسايي و تقويت تكنيكهاي بومي، نيروي انساني بومي و -

  تبديل نگرش دولتي به نگرش مردمي و عدم انتقال مالكيت از مردم به دولت -

  كيفيت محيطي و رفاه اجتماعي در محدوده بافت  افزايش-

  در محدوده بافت) هويت شهر(ايجاد حس تعلق خاطر -

  هويت تاريخي  تيبهسازي و حفاظت پويا از بافت و عناصر ارزشمند در راستاي تقو-

و ساماندهي آنها در  اجتماعي و توجه به هويت انساني، انعكاس فرهنگ، تاريخ، خاطرات، يادمانها –تقويت تعامالت فرهنگي -

   ساختار كالبدي بافت در جهت توجه به توسعه انساني

  ضوابط و مقررات در طرحها و برنامه هاي جاري در جهت ايجاد توسعه همگن و عادالنه  بازبيني

  قانون برنامه سوم توسعه 166تاكيد بر اجراي مفاد ماده -

  استفاده و بهره وري از قوانين و ضوابط موجود -

  د بر اجراي مفاد اليحه تامين زمين مربوط به نيازهاي عمومي و توسعه و بهسازي شهرهاتاكي-

  : و اطالع رساني  آموزش

  آموزش شهروندان در خصوص ارتقاء سطح آموزه هاي فرهنگي و اجتماعي -

  بافت يامرسامانده يمتول يياجرا ينهاد ها تيدر جهت تقو يشهر تيريحوزه مد نيآموزش كارشناسان و مسئول-
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  )... اجتماعي و –اقتصادي  –فرهنگي  –شامل بافت كالبدي (اي محدوده بافت كهن و تاريخي و ايجاد بانك اطالعات بر تشكيل

  GIS ياطالعات ستميس يو راه انداز ييايبانك اطالعات جغراف جاديا-

   و مردم ربطيذ يدهابه كمك نها يخيمختص آثار و عناصر تار ياطالعات يواحدها ليامكانات تشك يفراهم ساز-

  بافت   يسامانده يهزينه ها نيمنابع تأم فيراههاي درآمد زايي براي شهروندان به منظور تعر ايجاد-

  بافت  كاريبه ساكنان و جوانان ب يرونق و خدمات رسان ياز فرصتها يو بهره بردار تيريمد يسپردن كارها-

  : اقدامات و راهكارهاي اجرايي  ساير

شوراي شهر مي تواند با توجه به شناخت شهر مسائل و مشكالت مربوط به آن، راهكارهاي اجرايي را :  نقش شوراي شهر-

  . درقالب وظايف و اختيارات تعريف و پس از تصويب در جلسات شوراي شهر، به شهرداري جهت اجراء ابالغ نمايد

و  يتاريخي از سوي شهرداري، سازمان نوسازبرگزاري مسابقات در زمينه هاي گوناگون به منظور بهسازي و مرمت بافت -

  و يا دستگاههاي ذيربط  يبهساز

مسكن و شهرسازي استان مي تواند بعنوان مسئول دبيرخانه كميسيون ماده پنج استان، مراتب را جهت اجراء به شهرداري -

  . ابالغ نمايد

مالي و اعتباري زمينه اجرايي و تحقق تصميمات و  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، اين سازمان مي تواند با حمايتهاي-

  . مصوبات را فراهم نمايد

  .است يضرورت حضور فعال و مستمرسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در امر بهسازي بافت تاريخي شهر ضرور-

 يي بافت، امرفعاليتهاي ستادي و اجراي يهماهنگ ساز يدر راستاو بهسازي  يتشكيل نهادي تحت عنوان سازمان نوساز-

  . شود يم يمثبت تلق

  .است يمشاركت ساير نهادها و ارگانهاي دولتي اعم از شهرستاني و استاني در امر بهسازي بافت ضرور-

سازمان  يها تيفعال يداريو بهسازي بافت ضامن دوام و پا يمشاركت تشكلها و نهادهاي خصوصي و عمومي در امرنوساز-

  .است يمجر

دهاي امكانات و خدمات شهري مورد نياز ساكنان بافت كه مجبور هستند براي تأمين نيازهاي خود به بر طرف كردن كمبو -

مناطق ديگر سفر كنند و با برطرف كردن اين كمبودها سبب مي شود كه بافت، افراد بومي خود را نگه دارد و از مهاجرت افراد 

  .به مناطق ديگر شهر جلوگيري كند

در خانه هاي باارزش تاريخي درون بافتجهت ... ون موزه، كتابخانه، خانه فرهنگ، خانه گردشگر و استقرار كاربري هايي چ -

حفظ اين بناهاي باارزش و افزايش سطح آگاهي مردم از اهميت و ارزش بافت هاي تاريخي، جهت جلوگيري از تخريب و 

  .فرسوده شدن اين بافت ها 

خدمات رساني به عنوان دسترسي آسان شهروندان به خدمات مورد نياز و  گشايش هاي كالبدي در مسيرها، براي افزايش -

  .به محل حادثه) به هنگام حوادث غير مترقبه( همچنين كاهش دادن ترافيك شهر و انتقال سريع نيروهاي امداد

مكانهاي مناسب نظير  در... ايجاد كاربريهاي مورد نياز رفاه عمومي نظير فضاي سبز، كاربري ورزشي و گذران اوقات فراغت و -

  .زمينهاي باير و مخروبه يا زمينهايي كه مالك آنها حاضر به فروش زمين خود باشد

  .برنامه ريزي صحيح جهت جمع آوري زباله و دفن يا انهدام آن با مشاركت ساكنان -

لقوه زلزله و ترميم يا بهسازي تدوين ضوابط و مقررات نسبي براي احداث و نوسازي بناهاي بي ارزش بافت، با توجه به خطر با -

  ساختمان هاي باارزش بافت 

  .بهسازي واحد هاي مسكوني توسط مالكين با پشتيباني و حمايت بخش عمومي و دولتي از طريق دادن تسهيالت بانكي -

با  برنامه ريزي جهت ساماندهي شبكه هاي آب سطحي و هدايت آب به طريق بهداشتي، كه اين مسأله ساكنان بافت را -

  .مشكل مواجه كرده است
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  گيري نتيجه

توجه به بافت هاي فرسوده و قديمي و رفع ناپايداري آن ها، به موضوعي جدي و محوري تبديل شده، به گونه اي كه 

بافت هاي مذكور سوق داده و لزوم مداخله در اين بافت ها را در دوره  يسازمان هاي ذيربط را به تكاپوي ساماندهي و بازآفرين

مرمت و بهسازي شهري در سير تحول و تكامل خود از بازسازي، باززنده  ايرويكرده. ي مختلف زماني مطرح نموده استها

سازي، نوسازي و توسعة مجدد به بازآفريني و نوزايي شهري تكامل يافته و در اين مسير، گذاري را از حوزة توجه صرف به كالبد 

رخ  شهيبار براي هم كيو بهسازي  زيادي، فرهنگي و هنري تجربه كرده اندنوسابه عرصة تأكيد بر مالحظات اجتماعي، اقتص

بلكه  ستين عيو سر يامر آن نيا. شود ليخود جوش تبد يستميبه س ستيبا يم تيدهد بلكه امري است مداوم كه در نها ينم

ت و بلند مدت دارد و براي دست مد انيبرنامه هاي هدفمند كوتاه مدت، م يبه طراح ازياست كه ن دهيچيحساس و پ ندييفرا

. است ازيشهر و نظام منطقه اي ن ستميو كل س يميبافت قد قيبه شناخت دق ز،يآم تيموفق اييو اح يساماندهبه  يابي

براساس مباحث مطرح . شهرها توجه نمود يميو كالبدي و مسائل و مشكالت بافت قد يبه ابعاد اقتصادي، اجتماع ديبا نيهمچن

 ،يفرهنگ ،يطيمجموعه اي از عوامل مح ريتحت تأث ميدا بطوركالبدي و عملكردي بافتهاي فرسوده شهري شده ، ساختار 

 استيهاي راهبردي و س زميعوامل متأثر از مكان نياز ا يناش راتييقرار داشته و فعل و انفعاالت و تغ ياقتصادي و اجتماع

» شهري نيو قوان قوقح« بافتها با ساختاري متفاوت  نيا رييگشود منجر به شكل  يم اديشهري و هر آنچه تحت عنوان از آن 

عوامل فوق كه . دهد يبافتها را شكل م نيكالبد، منظر و ساختار ا ت،يهو گريكديعوامل بر  نيو اثرگذاري ا نديشده و بالطبع برآ

 يمتأثر از مجموعه عوامل كي بافتهاي فرسوده از نظر دور داشت هر رييدر شكل گ يستيآنها را نبا ياثرات متفاوت اما حتم

 يو ناكارآمدي بافت سرعت م يخود را بر روند فرسودگ يقابل كنترل اثرات منف ريصورت ناخواسته و بعضاً غ بههستند كه 

شده در  جاديا بهاييآس قيو شناخت دق ياجراي مطلوب پروژه هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده مستلزم بررس. بخشد

اثرات نامطلوب در فضاي  ليتعد ايمناسب و كارآمد جهت مهار  وشهايهاي مرتبط بوده تا بر اساس آن بتوان راز حوزه  كيهر 

هاي  ياز توقعات و نگران يآگاه. بكار بست نيامروزي ساكن يزندگ ازهاييآن با ن قيبافتها و تطب نيو عملكردي ا يطيمح

 يو قانون ينظام حقوق ايه يدگيچيها، ناكارآمدي و پ يينارسا ه،يشهر رانيروي مد شيها و موانع پ تيبافت، محدود نيساكن

 يو تخصص يحوزه به همراه نقد عالمانه و موشكافانه آن در محافل علم نيا يتيريموجود، ضعفهاي ساختاري، عملكردي و مد

روي  شيهاي موجود را پ يها و نگران تيراهكارهاي مناسب و كارشناسانه جهت تحقق خواسته ها، اولو ياول قيتواند به طر يم

چشم  ،يآن در مراجع قانون بيو دستورالعمل هاي كارآمد و گره گشا و تصو حيطرحها، لوا هيقرار داده و در گامهاي بعدي با ته

واقع شدن كشور  ليبه دل قتاًيدر اقدامات و مداخالت مؤثر در حوزه بافتهاي فرسوده كه حق عياندازي مناسب را جهت تسر

 ميرا براي دولتمردان و دست اندركاران به وجود آورده، ترس ييها يرانمنطقه همواره نگ زيكمربند زلزله خ ريسدر م زمانيعز
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