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 9، خیابان خدامی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری طبقه 

،تهران ، میدان و نک ، خیابان خدامی شرکت مادر  کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 9تخصصی عمران و بهسازی شهری طبقه 

 

 چکیده

میلیون نفر  888ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی در دنیا به  تعداد 0202آمار بین المللی انتظار می رود که تا سال  اساس بر

با توجه به این شرایط عدم پیش بینی راهکاری مناسب جهت مواجهه با چالش مذکور رشد فزایندۀ سکونتگاههای افزایش یابد.

مواجهه و مداوای مسائل نگری در رویکردهای پیشین و اتخاذ رویکردی مناسب جهت بازغیر رسمی را در پی خواهد داشت.لذا 

مسئلۀ اساسی در این رویکرد  امروز برنامه ریزی شهری به شمار می آید. موجود و همچنین پیشگیری از بازتولید آنها ضرورت

شهر  از ساختارگونه برنامه ریزی مستقل به یاد داشتن این نکته است که سکونتگاههای غیر رسمی بخشی از شهر هستند و هر 

برای آنها نه تنها باری از چالش های موجود نمی کاهد بلکه مسائلی جدید نیز در پی خواهد داشت.مطالعات و بررسی تجارب 

پار بین المللی نشان میدهد که نیاز امروز در برنامه ریزی برای بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی اتخاذ رویکرد شهر نگر و یک

ست که از اقدامات موضعی و پراکنده فاصله گرفته و بهسازی سکونتگاهها در مقیاس شهر و در برنامه توسعۀ ضروری ا چه است.

-شهر به عنوان یک واحد منسجم در دستور کار برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد.خیابان ها با توجه به نقش عملکردی

در خود دارند در این رویکرد عنصر حیاتی به شمار می آیند و این امر سبب گشته که  کالبدی و پتانسیل های متعددی که 

 سکونتگاههای غیر رسمی به شمار آید. شهر نگر در خیابان مداری به عنوان سیاست برتر در رویکرد بهسازی

 سکونتگاههای غیر رسمی، بهسازی شهرنگر،خیابان مداری کلید واژه ها:
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 مقدمه

در جهان در حال توسعه به شمار می آیند. بر اساس سکونتگاههای غیر رسمی درون شهرها یک چالش رو به رشد 

درصد از جمعیت جهان در محدوده های غیر رسمی شهرها زندگی می  20برآوردهای سازمان ملل در حال حاضر 

-UNدرصد افزایش یابد) 02رقم به این  0222کنند و عدم انجام اقدام الزم منجر به آن خواهد شد که تا سال 

Habitat, 2003.) فقدان چشم انداز روشن و برنامه ای سازمان یافته برای شهرها منجر به آن خواهد شد که هر روز

و کیفیت شده افزوده  جانبی که برای شهر به همراه دارند مسائلبر تنش های درونی سکونتگاههای غیر رسمی و 

انزوای اجتماعی،کالبدی و اقتصادی سکونتگاههای غیر رسمی ریشۀ  روزافزون مواجه شود.زندگی شهروندان با زوال 

تمامی تنش های موجود در آن هاست. این مسئله که محدوده های غیر رسمی  در دستور کار برنامه ریزان شهری 

و هیچ جایگاهی در برنامه  قرار نگرفته و یا با دیدگاهی جدای از شهر مورد برنامه ریزی و سیاست گذاری  قرارگرفته

ساماندهی این  سابق خود علت ناکامی برنامه ها و سیاست های، توسعۀ آتی شهر به آنها اختصاص داده نمی شود 

در برنامه ریزی ها ساز و کاری پیش بینی سکونتگاههاست.ضروری است ضمن به رسمیت شناختن این محدوده ها 

ا شهر به گونه ای شکل گیرد که این محالت به تدریج به محالت پویای عملکردی آنها ب –گردد که پیوند کالبدی 

استفاده از تفکر شهر نگر در بهسازی و بازآفرینی شهری تبدیل شده و کیفیت زندگی در آنها ارتقاء یابد. 

ظ را شکل می دهد که نه تنها به لحا شهریسکونتگاههای غیر رسمی سازمان فضایی منسجمی از محالت و در نتیجه 

جتاَ به لحاظ اجتماعی و وندی مناسبی برخوردار بوده و نتیبلکه به لحاظ عملکردی نیز از هم پی، کالبدی پایدار است 

با توجه به نقش و اهمیت خیابان ها در سکونتگاههای غیر رسمی ، در . ساختاری یکپارچه خواهد داشتاقتصادی 

طول سال های اخیر این عنصر به مهم ترین ابزار جهت پیش برد اهداف بهسازی شهرنگر تبدیل شده و رویکردی را 

 اخیابان هحاضر جستاری است در پی بیان جایگاه  مقاله پدید آورده که خیابان مداری نام گذاری شده است. 

بدین منظور تالش شده با مطالعه اسناد و مدارک و است. بازآفرینی سکونتگاههای غیر رسمیو  شهرنگر  دربهسازی

بررسی نمونه موردی موفق در خصوص بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی با رویکرد شهرنگر، نقش و اهمیت خیابان 

 ها در این رویکرد تبیین گردد. 

 پرسش پژوهش 

، پرسشی بنیادین «رویکرد شهرنگربحث »و «بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی »در «خیابان ها »یتپرسش از نقش واهم

بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی با تالش برای جستجوی پاسخ آن راهی برای دستیابی به معرفت در حوزه  است که

 .خواهد بود رویکرد شهرنگر

 اهداف

این مقاله در نظر دارد با مطالعه اسناد و مدارک و همچنین با تحلیل نمونه های موردی مطرح در خصوص بهسازی 

سکونتگاههای غیر رسمی با رویکرد شهرنگر به نحوۀ ارتباط خیابان مداری با بهسازی شهرنگر سکونتگاههای غیر 
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می توان از طریق خیابان  ن نتیجه برسد که چگونه ورسمی و مزایای بهره گیری از این روش بپردازد و در آخر به ای

 مداری به توسعه شهرنگر نزدیک شد.

 

 پیشینه تحقیق

موضوع بسیاری از پژوهش های شهری و باالخص به  "بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی "گذشتهدر طول سال های 

با  غیر رسمیبهسازی سکونتگاه های  "خاص تبدیل شده ، اما به طورسکونتگاه های غیر رسمی مطالعات بازآفرینی 

راهنمای "هبیتات با انتشار گزارش  0202در سال .است بودهبا توجهی دو چندان همراه  طی دهۀ اخیر"رویکرد شهر نگر 

ضمن معرفی این رویکرد و بر شمردن نکات متمایز کنندۀ آن از دیگر روش های برنامه  "برنامه ریزی راهبردی شهرنگر

بر تمرکز این رویکرد بر موضوع فقرا،حکومت های محلی قوی و عدالت جنسیتی  تأکید داشته و همچنین  ریزی شهری

ضمن معرفی آن به عنوان فرآیندی گام به گام به تدریجی بودن رویکرد اشاره داشته و ساختار این فرآیند را به تشریح 

ر بستر سکونتگاههای غیر رسمی این رویکرد . در ادامه اما به طور خاص د(UN-HABITAT,2010بررسی کرده است)

راهنمای کاربردی در طراحی،برنامه ریزی و اجرای دستورکارهای بهسازی  "بین المللی که  با عنوان و سند شدمطرح 

بررسی ضرورت و اهمیت رویکرد شهرنگر به توسط هبیتات منتشر شده "سکونتگاههای غیر رسمی با رویکرد شهرنگر

این مسأله اشاره کرده که بهسازی شهرنگر سکونتگاههای غیر رسمی و به  ردن اصول زیربنایی آنضمن برشمپرداخته و

زاغه ها راهکاری برنامه ریزی شده جهت رویارویی با چالش های سکونتگاههای غیر رسمی و زاغه ها با هدف یکپارچه 

رنامه ریزی و مدیریت حاکم بر شهر سازی فیزیکی،اجتماعی،اقتصادی و حقوقی  تمام محالت فقیر نشین در سیستم ب

به طور کلی نوشته های پیرامون بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی با رویکرد شهر نگر در (.UN-HABITAT,2014)است

طی چند سال اخیر خیابان مداری در بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی با رویکرد مذکور بخش قابل توجهی از مطالعات 

ر بهسازی شهرنگر رویکرد خیابان مداری د "دو سند  0200هبیتات را به خود اختصاص داده است. در سال 

شهرنگر در بهسازی به طور خاص به اهمیت رویکرد  "گسترۀ خیابان ها در کوروگوچو "و  "سکونتگاههای غیر رسمی 

سکونتگاههای غیر رسمی پرداخته و همچنین نقش و پتانسیلی که خیابان ها در این فرآیند دارا هستند را تبیین کرده 

در محیط آکادمیک کشور  این موضوع به تازگی مطرح شدنارد مذکور ، به دلیل علی رغم وجود اسناد جامعی چون مواند.

 جهت طرح و بررسی موضوع در این مقاله فراهم آورده است.جامع آن، مجالی را  و بررسی مسئلهپرداختن عمیق به 

 روش تحقیق

 پژوهشی کیفی نظرراهبرد تحقیقکاربردی است. همچنین از -از نوع بنیادی «هدف تحقیق »به لحاظمطالعه حاضر   

پس از جمع آوری اطالعات به روش اسنادی است و تالش می شود –به کار رفته در تحقیق نیز کتابخانه ای  یۀرواست.

راهبرد در  خیابان ها نقش واهمیت   تبیین،محتوای کیفی و استخراج مفاهیم تحلیل کتابخانه ای )مکتوب و اینترنتی( 

 .انجام شوداههای غیر رسمی بهسازی شهرنگر سکونتگ
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 ادبیات موضوع

 سکونتگاههای غیر رسمی -1

زاغه،فاوال،سکونتگاه های غیر و واژگانی چون  اگر چه تعاریف مختلفی از سکونتگاه های غیر رسمی وجود دارد

حال بنا بر با این ،قانونی یا شهر آلونک معموالً به عنوان مترادف برای این نوع خاص از سکونتگاه استفاده می شود

.پهنه هایی که در آن، واحد های مسکونی بر روی 0تعریف سازمان ملل متحد اسکان غیر رسمی عبارت است از 

اراضی ساخته شده اند که ساکنان آن هیچ ادعای قانونی نسبت به آن ندارند و یا به طور غیر قانونی آنجا را تصرف 

هنه هایی که خانه سازی در آنها منطبق با مقررات جاری مسکن . سکونتگاه های برنامه ریزی نشده و پ 0کرده اند.

تعیین تمایز میان سکونت گاه های غیر (. ofman,2006:1سازی و برنامه ریزی )مسکن سازی غیر مجاز(نیست)

 رسمی،اسکان برنامه ریزی نشده،زاغه و یا مناطق رو به زوال شهری کار آسانی نیست.در واقع،غالباً تمامی این مناطق 

از نظر ویژگی ها،ظاهر و عملکردبا یکدیگر همپوشانی دارند.نه می توان گفت که همیشه یک سکونتگاه غیر رسمی یک 

زاغه است و نه همیشه یک زاغه در منطقه ای برنامه ریزی نشده به وجود می آید.اما این عادالنه است که بگوییم ، در 

مه ریزی نشده ای که از مشکالت فیزیکی و یا اجتماعی متعددی رنج اکثر موارد زاغه ها در مناطق غیر رسمی و یا برنا

اما علی رغم وجود ویژگی های عام،این (. KARIMI,2012&PARHAM)می برند ،به وجود می آیند 

سکونتگاهها در شرایط زمینه ای کشور های گوناگون دارای ویژگی های خاص و مشترک نیز هستند.در ایران مطابق 

،  0282احیاء،بهسازی،نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب  سند ملی راهبردی

سکونتگاههای غیر رسمی به محدوده ها و محالتی گفته می شود که خارج از ضوابط و قوانین در درون یا خارج از 

شهری است و اغلب  محدوده شهرها به صورت شتابزاده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه های

 . (0282،ه18620/01822تصویب نامه هیأت وزیران شماره )آنها دارای مشکالت حقوقی می باشد

 بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی با رویکرد شهر نگر -2

اصطالح بهسازی سکونتگاه ها ی غیر رسمی  ، یک تعریف مشخص و روشن  ندارد،بنابراین به هر گونه دخالت 

(.ایدۀ کلی Abbot,2002هبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق می گردد،اطالق می شود)بخشی که منجر به ب

بهسازی دال بر پذیرش سکونتگاه های غیر رسمی توسط دولت ها است ، که بر اساس آن  ارتقاء کیفی سکونتگاه های 

اتفاق یک تغییر مهم بر غیر رسمی امری قانونی است و ساکنان آنها حق زندگی در آن سکونتگاه ها رادارند. این 

.در (Satterthwaite,2012)تفکری  است که بر اساس آن، سکونتگاه های غیر رسمی و زاغه ها غیر قانونی بودند 

واقع این رویکرد که بر ضرورت استفاده از قابلیت های درون زای فقرا و پرهیز از جابه جایی آنها داللت دارد،از اواخر 

شد که سکونتگاه های فقیرنشین به عنوان یک پدیدۀ ساختاری ماندگار پذیرفته و از زمانی آغاز  0802دهه 

 با این حال مطالعات نشان می دهد که انتقاداتی نیز بر این رویکرد وجود دارد  .(Un Habbitat,2003:130شدند)

ن رویکرد است و آنچه پراکنده در قالب ای و بزرگترین مسئله ای که به کرات از آن یاد شده انجام اقدامات موضعی و

که به عنوان یک ضرورت شناخته شده انجام طرح ها و برنامه های بهسازی در قالب شبکه ای سازمان یافته ، منسجم 

نیم نگاهی به مداخالت دولت ها در گذشته حاکی است. ((UN-HABITAT,2014,2012,2010و هم پیوند با شهر
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عی ارتقاء زیرساخت ها  به سمت اقدامات پیچیدۀ معاصر برنامه بهسازی از تکامل این اقدامات از حالت پروژه های موض

عدد و هم زمانی هستند که با هدف پروژه های متسکونتگاههای غیر رسمی با رویکرد شهرنگری است که متشکل از 

یف یکپارچگی و تلفیق حقوقی،اجتماعی و فیزیکی سکونتگاهها در سیستم رسمی برنامه ریزی و مدیریت شهری تعر

شده اند.در واقع حرکت از پروژه به طرف برنامه بدین معنی بوده که بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی به مقیاس 

 (.UN-HABITAT,2012bکالنتر بدل شده است)

مبحث فوق آنچه که در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفته عبارت است از بهسازی سکونتگاههای غیر به دنبال    

بهسازی شهرنگر سکونتگاههای غیر رسمی و زاغه ها راهکاری برنامه ریزی شده جهت شهر نگر. رسمی با رویکرد

رویارویی با چالش های سکونتگاههای غیر رسمی و زاغه ها با هدف یکپارچه سازی فیزیکی،اجتماعی،اقتصادی و 

سازی سکونتگاههای غیر حقوقی  تمام محالت فقیر نشین در سیستم برنامه ریزی و مدیریت حاکم بر شهر است. به

رسمی با رویکرد شهرنگر یعنی اینکه سکونتگاه مورد نظر با بافت شهری یکپارچه شده و مسیری بدان اعطا شود که 

بتواند با طیِ آن در آینده به محلۀ رسمی شهر بدل شود. نباید به سکونتگاهها به چشم عناصر ایزوله شدۀ تنها در شهر 

پتانسیل های درونی آنها جهت ایجاد پیوند با محله های پیرامونی شان، زیرساخت ها و نگاه کرد بلکه می بایست به 

   .منافع حاصل از فعالیت های اقتصادیشان که نه تنها برای ساکنان بلکه عاید کل شهر می شود ،توجه داشت

زی محدود به تعدادی از این راهکار کل شهر را به عنوان یک واحد برنامه ریزی در نظر گرفته که بر اساس آن بهسا

جوامع زاغه نشین نخواهد شد بلکه فرآیندی برنامه ریزی شده است که تمامی زاغه ها و سکونتگاههای شهر را هدف 

 اصل بنا شده: 2قرار می دهد.این شیوه برنامه ریزی بر 

ادمیک و مشارکت:رویکرد شهرنگر سبب تسهیل مشارکت ذی نفوذان مختلف از جمله بخش خصوصی،عمومی،آک- 

نقش آفرینان جامعه محلی از جمله ساکنان سکونتگاهها شده و موجب ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر بخش 

همچنین این رویکرد موجب تقویت روابط میان  ساکنان  خصوصی و سازمان های مردم نهاد در بهسازی می شود.

 سکونتگاهها و اعضای گروه های اجتماعی و سازمان ها می شود.

واجد بعد فضایی است.بدین مفهوم که این رویکرد تأکید  توأمانی بر ابعاد گرش فضایی: شیوۀ برنامه ریزی شهرنگر ن-

فضایی توسعه شهری و سکونتگاهها داشته و همچنین بدین منظور از ابزارهای فضایی نیز بهره می گیرد. بعنوان مثال 

منظور مستندسازی و تهیه نقشه موقعیت سکونتگاهها،آنالیز ( به GISاز سیستم اطالعات جغرافیایی) در این رویکرد

و در نتیجه اولویت بندی ورود به آنها اقتصادی و نیازمندی های آنها -محیط های  خاص و چالش های اجتمای

برنامه ریزی  فرآیندبعد فضایی تقویت کنندۀ ارتباط میان بهسازی سکونتگاهها با سطوح باالتر  استفاده می شود.

 مدیریت زمین و پیش بینی خدمات و زیرساخت ها در شهرهاست. شهری،

خیابان ها: رویکرد شهرنگر از خیابان ها به عنوان نقطه ورود به بهسازی استفاده می کند.خیابان ها تنها نقش معابر و -

فرهنگی  یا شبکه های حمل کنندۀ زیرساخت را ندارند بلکه فضاهایی مشترک جهت فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و

کمتر  (.HABITAT,2014گاه ها را به باقی شهر پیوند دهد)هستند و شبکۀ خیابان ها این قابلیت را دارد که سکونت
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تمهید د توجه برنامه ریزان واقع شده و نقش خیابان ها در بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی موراز یک دهه است که 

عنصر و همچنین فضاهای عمومی به عنوان یک استراتژی انعطاف سرمایه گذاری به منظور توسعۀ این  ،خیابان ها 

-Garcíaپذیر جهت بازآفرینی سکونتگاههای غیر رسمی و مناطق کم درآمد شهری مورد توجه قرار گرفته است)

Villalba,2014).لذا در ادامه تالش شده نقش خیابان ها و رویکرد خیابان مداری مورد بررسی قرار گیرد . 

 خیابان ها -3

سکونتگاه انسانی به شمار می آیند و بیشتر از هر عنصر دیگری در تعیین فرم شهر نقش خیابان ها جزئی حیاتی از هر 

تا کنون شمار زیادی از پژوهش ها به چیستی و عملکرد خیابان ها در شهر پرداخته اند. به طور کلی  ایفا می کنند.

 ابان ها را در زندگی شهری  به شرح ذیل ارائه کرد:می توان خالصه عملکردهای گوناگون خی

برای تبادالت اجتماعی و اقتصادی،  یعمومی، مکان یارتباطی، فضای ییخیابان در نقش کانال های حرکتی ، فضا

. در واقع خیابان دارایی است که ایفای نقش می کند فضایی نمادین و تشریفاتی در شهر سیاسی و همچنین یفضای

وم مردم است ، فضایی که توسط ساکنان شهرها استفاده می شود اما به صورت جداگانه به هیچ فرد متعلق به عم

 خاصی اختصاص ندارد.

اما در سکونتگاههای غیر رسمی خیابان ها نقطۀ آغازی برای تلفیق و یکپارچه سازی فیزیکی سکونتگاهها 

وقتی الگو و سلسله مراتب  ر یک شهر است.در سیستم های رسمی و موثق برنامه ریزی و مدیریت شهری حاکم ب

س پالن منطقه ای طراحی می شوند، منجر به آن خواهد شده که آرایش و طرح بندی سکونتگاه بر اسا خیابان ها 

این امر سبب می گردد چارچوب فضایی مستحکمی که آن را به طرح کلی شهر متصل کند. باشدمورد نظر به گونه ای 

را داشته باشد تا با چالش های بهسازی سکونتگاهها از جمله قانونی سازی حق تملک و مقاوم شکل گیرد که توان آن 

لذا خیابان ها عنصر حیاتی در بهبود کیفیت زندگی در  سازی خدمات درون شبکه های شهری مقابله کند.

کمبود خیابان ها  که پر تراکمی این امر به خصوص در مناطق سکونتی سکونتگاههای غیر رسمی به شمار می آیند.

 در آنها سبب بروز مشکالت چند وجهی دامن گیر ساکنان شده، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

تا کنون مطالعه ای انجام نشده که به بررسی کمیِ آثار مخرب ِخیابان های بی کیفیت بر  اجتماعات شهری  پرداخته 

در مناطق شهری به  بازاربی کیفیت شاخصی کلیدی در زوال باشد اما بر اساس شواهد پر واضح است که خیابان های 

 شمار می آیند.

 عملکرد و اهمیت خیابان ها در سکونتگاههای غیر رسمی -4

متنوع تری عملکردهای نسبت به دیگر محالت شهری از خیابان ها در سکونتگاههای غیر رسمی   

در  غیر رسمی خیابان ها تنها فضای عمومی دلیل این امر نیز این است که در اغلب سکونتگاههایبرخوردارند.

خیابان ها در سکونتگاههای غیر رسمی بر خالف دیگر مناطق شهری به جای اینکه از  به شمار می آیند. دسترس

در واقع خیابان ها در از الیه های مختلفی تشکیل شده اند.منطقه بندی خاص و عملکردی ویژه برخوردار باشند،

میزبان فعالیت های متعددی هستند که در طول روز مرتباً جایگزین یکدیگر می شوند و سکونتگاههای غیر رسمی 
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همچنین بستری مناسب را جهت عبور لوله های آب،خطوط انتقال برق،روشنایی و سیستم های زهکشی در پروژه 

از جمله می شوند برای شکل گیری تجارت غیر رسمی  زمینه ایبعالوه اینکه های بهسازی فراهم می کنند. 

دستفروشی و فعالیت های اقتصادی کوچک همچون کارگاههای کوچک،تعمیرگاهها وکارگاههای بازیافت زباله . 

در سکونتگاههای غیر رسمی در خیابان ها به وقوع می پیوندند ، کودکان نیز فعالیت های فرهنگی همچون جشن ها 

آنجا تماعی غیر رسمی شان را در خیابان شکل می دهند.در خیابان ها به بازی می پردازند و ساکنان فعالیت های اج

خانه را بازی کرده و به منظور شستشو،  به الحاق شدهکه اندازه خانه ها کوچک می شود ، خیابان ها نقش فضای 

بنا براین مرز میان فضای عمومی  پخت و پز، تعامالت اجتماعی و حتی خوابیدن مورد استفاده ساکنین قرار می گیرند.

به لحاظ نمادین نیز پردازش خیابان ها خیابان خوانایی اش را از دست می دهد.از  استفادهو خصوصی به دلیل نوع 

 جهتنمادی از حقوق شهروندی و شمول اجتماعی فضا است و نتیجه آن را می توان در سرمایه گذاری خانواده ها 

از بعد دیگر نیز می توان مشاهده کرد. که حق مالکیت بر خانه وجود نداشته باشد واقعیمبهبود خانه هاشان حتی در 

هایی از قبیل آتش به اهمیت خیابان ها در سکونتگاهها نگاه کرد، خیابان ها در مواقع بالیای طبیعی و بحران

تانسیل آتش سوزی با ، پمحالت پر مخاطرۀرانش زمین، سیل و طوفان ،باالخص با توجه به موقعیت مکانی سوزی،

ساندن کمک به ساکنان سانی و رراصلی ترین ابزار جهت امداد توجه به مصالح به کار رفته در خانه ها و تراکم باال

 (.HABITAT,2012b& HABITAT,2014محالت هستند)

 

 سکونتگاههای غیر رسمی در خیابان مداربهسازی شهرنگرِ -5

مبتنی بر نقش محوری خیابان در جریان تحول و بازآفرینی است که بهسازی شهرنگر خیابان مدار راهبردی 

منطقی و طرح سکونتگاهها را که روشی آسان و  ساده است  سکونتگاههای غیر رسمی است.در واقع راهبرد مذکور 

تغییر حالت و تحول سکونتگاهها  اساساً این روش  .و منجر به تولید الگوهای فضایی در شهر می شود کرده و کارآمد 

ادغام به محالت شهری و پیوند اقتصادی با شهر را در پی دارد و شیوۀ عمل آن نیز به گونه ای است که با استفاده از 

یعنی جایی که در آن خیابان ها و فضاهای عمومی به عنوان مجراهای اولیه ای ،پهنه شهری  بافیزیکی سکونتگاهها 

منافع آن کل شهر را پوشش می دهد، اهداف مذکور  شده والت اجتماعی و اقتصادی را پذیرا عمل می کنند که تحو

 را عملیاتی می نماید.

تالش می کند با دستیابی به سطح مطلوبی از این رویکرد مبتنی بر توسعه تدریجی و مشارکت مردمی بوده و    

و اقتصادی محالت غیر رسمی با شهر را در پی  ، یکپارچگی و تلفیق فیزیکی اجتماعیاراده سیاسی ملی و محلی 

،از این رو به تولید ساز و کاری داشته و ارتقاء کیفیت زندگی مردم و همچنین بهره وری اقتصاد شهر را محقق سازد

می پردازد که با برنامه های رفاهی و بهداشتی که پیشتر در بهسازی سکونتگاهها به کار گرفته می شد تفاوت های 

راهبرد اصلی در این رویکرد جهت بهبود زندگی ساکنان محالت غیر رسمی ،توسعه خیابان ها به عنوان  ارد.آشکاری د

در واقع توسعه خیابان ها و طرح ریزی سکونتگاهها بر اساس شبکۀ خیابان ها به پیش ران های بازآفرینی شهری است.

 از رشد آنها می شود.طور هم زمان منجر به ارتقاء وضع موجود سکونتگاهها و جلوگیری 
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ر اساس این روش یک سری از سیاست های عام مداخله شکل می گیرد که در نهایت سکونتگاهها را در ب   

و همین امر موجب تسهیل تبدیل شدن سکونتگاهها به محله های  می کنندبرنامه ریزی و مدیریت رسمیِ شهر ادغام 

اتخاذ د داشت. نمحرک و پویایی می شود که خود توسعه شهر و برقراری حقوق مردم در توسعه شهر را در پی خواه

یت احداث خیابان های دارای اولوشد که نتایج اقتصادی تولید شده بر اثر  نگاه شهرنگر در این رویکرد موجب خواهد

افزایش یافته ،ارتباطات افزایش یافته ، چرخش و تحرک افزایش یافته و در نتیجۀ  متعددی غیر رسمی در سکونتگاهها

نکته .شودموارد مذکور شرایطی فراهم آید که یکپارچگی و تلفیق سکونتگاهها با محالت پیرامونی آنها در شهر تسهیل 

 زی مدبرانۀ اقتصاد سکونتگاهها با اقتصادجهت تلفیق و یکپارچه ساحائز اهمیت این است که خیابان ها اولین ابزار 

نیز ،حرکت و جابه جایی و حق مالکیت خانه ها رسمیت بخشی به همچنین پیش نیازِ شهر و بازار جهانی هستند.

منحصر و طرح ریزیِ سکونتگاه های مورد نظر است.مشخص بودن الگوی خیابان ها  هاسکونتگاهرد دسترسی اقتصادی

توسعه شهر هماهنگ سازی  راهبرد کلیبه فرد بودن این راهبرد نیز به این علت است که سیاست های بهسازی با 

در این مقیاس عملکردی، برنامه های بهسازی به نتایج  . خواهد داشتشده و این هماهنگی مزایای متعددی را در پی 

یر ساخت ها ، طرح بندی و طراحی شهری سکونتگاهها و ملموس فیزیکی در قالب خیابان ها،دسترسی ها، بهبود ز

فرآیند کار نیز به صورت تدریجی بوده و با در نظر  همچنین های قانونی سازی و تنظیم مالکیت زمین ختم می شوند .

گرفتن ویژگی های خاص یک سایت،جمعیت مستقر در آن ،سرمایه های مالی،وضعیت تدارکات،برنامه ریزی و ظرفیت 

به طور کلی بهسازی شهرنگرِخیابان مدار در سکونتگاههای غیر رسمی بر اساس  شهری پیش برده می شود.مدیریت 

 (.HABITAT,2012bده در تصویر زیر پیش برده می شود)چرخۀ نمایش داده ش

 چرخۀ بهسازی شهرنگرِخیابان مدار در سکونتگاههای غیر رسمی -1تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 HABITAT,2012bمأخذ: 
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 معرفی نمونه موردی-6

 کلمبیا-یابان مدار سکونتگاههای غیر رسمی مدلینمعرفی تجربۀ بهسازی خ -6-1

که با مرگ  0802های ترین مراکز تجاری در منطقه بود. از سالشهر مدلین ، در طول قرن نوزدهم یکی از فعال      

های اقتصادی و رواج خشونتد ای از رکودورهثباتی سیاسی شد، شهر مدلین نیز رئیس جمهور کلمبیا کشور دچار بی

ها بود. در این های قاچاق مواد مخدر و نرخ باالی قتلترین معضل این شهر، فعالیت گروهشهری را آغاز کرد. عمده

طرز غیر قابل تصوری افزایش یافت. نتیجه این رشد جمعیت   زمان با مهاجرت روستاییان به شهر، جمعیت مدلین به

 سمت به ستاهارو از که مهاجر یهاوهگر .های اطراف شهر بودهای غیررسمی حتی بر روی تپهسکونتگاهگیری شکل

  رداربرخو لتدو یحمایتها از هما سه تمد به نهاآ. تحصیلی رکمد نه و مسکن نه ،شتنددا لپو نه ؛مدندآ مدلین

 برخی و ساختمانی یهاهگارکا در نهاآ از برخی. دبو نهاآ دخو هعهد بر ندگیز تأمین مسئولیت آن از پس ماا شدندمی

.  نددکر می  ندگیز دستمزد قلاحد با هاادهخانو از ریبسیا و  شدند رکا به لمشغو سمیر غیر دیقتصاا مشاغل در نیز

 قطعه در سمیر غیر یمسکنها ساختن نهاآ رهچا تنها. نددبو شغل یافتن رنتظاا در و ربیکا نیز هاوهگر ینا صددر 02

 و برنامه ونبد یتوسعهها در. دکر ذنفو نیز شهر افطرا یتپهها به حتی سمیرغیر یهاهسکونتگا .دبو آزاد یمینهاز

 گرفته شکل تپهها روی بر که محلهها ینا به سترسید. شتاند جایی نقل و سیستم حمل ، هاهسکونتگا ینا سریع

 نمکاا تشنشانیآ ماشین و مبوالنسآ اریضطرا قعامو در .دممکن بو  پله و دهپیا یمسیرها طریق از فقط نددبو

 یک ،مناسب یهاراه انفقد از غیر. شتاند  را نددبو هشد ساخته تپهها طنقا باالترین در که انههایی  خ به سترسید

 یبرنامهها و ندداد منجاا نساکنا که دبو فضاهایی و لفوتبا مینز ،عمومی یفضاها انفقد  نیز یگرد نیابحر مسأله

 یسکونتگاهها دبهبو منسجم برنامه 0882 لسا در.   نددکر تعریف محلهها ینا ایبر دیمتعد جتماعیا و یکالبد

 زغاآ نلماآ و کلمبیا یلتهادو و مدلین یشهر مدیریت ریهمکا با پایلوتی برنامه و شد تهیه (PRIMED)  سمیرغیر

 جتماعیا هم و یکالبد ظلحا از هم ،شهر به سکونتگاهها ینا قلحاا قالب در  0880 لسا در برنامه ینا هیدا. شد

 (.0288)رضایی، شد حمطر

مهم ترین اقدام در بازآفرینی و ارتقاء کیفیت زندگی محالت غیر رسمی و کم درآمد شهر مدلین اتصال آنها به پیکرۀ 

بافت  لذا با اتکا به اهدافی از قبیل یکپارچه سازی و تلفیق سکونتگاههای غیر رسمی در شهر از طریق خیابان ها بود.

، تنظیم و قانونی سازی حق مالکیت ها و تنظیم مکانیزم برنامه ریزی مدیریت و رسمی شهر ،اسکان مجدد خانه ها 

طرح جامعی که بدین منظور  مشارکت ، دولت و مدیریت محلی اقدام به تهیه یک سری ازطرح ها و برنامه ها نمودند.

جتماعی بود و بر اساس مدل رشد شهری متکی بر تهیه شد در بر گیرندۀ  اقدامات متعدد شهرسازی و ا
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همچنین دو  بهبود،تثبیت،بازسازی،تنظیم ، جابه جایی و بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی  تنظیم گردیده بود.

 و فضاهای عمومی. لراهبرد عمدۀ این طرح عبارت بود از : بازآفرینی مدلین بر پایۀ حمل و نق

ارتباطات در شهر بود.هدف نیز این بود که محالت و مناطق به حاشیه رانده شده ای که راهبرد اول به دنبال تسهیل 

در دامنه کوه های شهر واقع بودند از طریق یک سیستم حمل و نقل حمل و نقل عمومی محالت را به سیستم متروی 

ترین سرعت ارتباط میان که با باالرد گزینۀ متروکابل  انتخاب گردید به منظور پیشبرد این راهبشهر متصل کنند.

 سکونتگاهها با پیکرۀ شهر را ایجاد می کردند.

 متروکابل ایجاد شده و ارتباط محالت با شهر مدلین - 2نصویر 

 

 

 

 

 

 

 1311مأخذ : رضایی،

تعهدی خاص به ایجاد خیابان ها و فضاهای عمومی ایجاد شد و همچنین ؛ اما در خصوص راهبرد دوم 

بر اساس مطالعات شهرنگر آن مسیرهایی ارتقاء وضعیت اجتماعی آنها در دستور کار قرار گرفت.تولید،تثبیت،بهبود و 

که امکان ایجاد پیوند کالبدی محالت با شهر را در خود داشتند مورد طرح ریزی قرار گرفتند و خیابان ها ی محلی 

اطالعات را از کم و  ت که بیشتریننیز بر اساس مطالعات کارشناسی در کنار بررسی فضاها همراه با ساکنین محال

 HABITAT,2012b &CALDERON)کیف فضا داشتند، مورد برنامه ریز و طراحی قرار گرفتند

ARCILA,2012&2008) . 

 خیابان اصلی که در حال حاضر پیوند میان شهر و سکونتگاههای غیر رسمی هدف را میسر می سازد-3تصویر 
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 (CALDERON ARCILA,2008 و HABITAT,2012bمأخذ: )

در این پروژه ،  احداث و بهسازی خیابان ها بر اساس سلسله مراتبی صورت می گرفت که شامل خیابان های اصلی و 

خیابان های منطقه ای و محله ای می شد.به  منظور رعایت سلسله مراتب مورد نظر ، برای هر تیپ از خیابان ها 

 دستورالعمل طراحی تهیه شد.

 

 نمونه دستورالعمل  بهسازی و احداث خیابان ها در پروژه -4 تصویر

 

 

 

 

 

 

 (CALDERON ARCILA,2008: )مأخذ

 

 تحلیل علل موفقیت پروژه -6-2

تجربه ی بهسازی خیابان مدار سکونتگاههای غیر رسمی مدلین ، با استفاده از ابزار خیابان توانسته پیوند کالبدی  -

را میان محالت غیر رسمی و پیکرۀ شهر ایجاد کند که به دنبال آن محالتی که سالها از تصویر ذهنی ساکنان 

قرار گیرند. این پیوند کالبدی به دنبال خود پیوند شهر و بسیاری از مدیران محو گشته بود ، دوباره مورد توجه 

غیر رسمی انزوای اجتماعی و اقتصادی محالت  و موجب کاهش چشم گیرعملکردی و اجتماعی را در پی داشته 

  به طور کلی می توان موارد ذیل را از عمده دالیل موفقیت پروژه مذکور دانست: شهر شده است.

ریزی و رویکرد تدریجی در به اجرا گذاشتن طرح های موضعی جهت ایجاد پیوند  اتخاذ رویکرد شهرنگر در برنامه -

 .میان سکونتگاههای غیر رسمی و شهر

و در نتیجه دستیابی به حد مطلوبی از  تمرکز برنامه ریزی ها بر خیابان ها و آرایش بندی فضاهای ارتباطی -

 .دسترسی و پیوستگی فضایی 
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بروندادهای چند بعدی به واسطۀ پیوستگی کالبدی  حصولو اجتماعی  –دی تمرکز بر موضوع رفع انزوای اقتصا -

و بهسازی  احداث شدهاستقرار فروشگاههای جاذب جمعیت در امتداد خیابان های جدیدایجاد شده از جمله ؛ 

 تقویت احساس امنیت باالخص برای زنان و کودکان.شده،

موضوع ارتقاء کیفیت محیطی که منجر به افزایش حس تمرکز بر توجه به تولید و بهسازی فضاهای عمومی و  -

تعلق در ساکنین شد و در نتیجه آن بسیاری از خانواده هایی که حتی از حق مالکیت قانونی نیز برخوردار نبودند 

 اقدام به سرمایه گذاری جهت بهسازی خانه هایشان نمودند.

 جمع بندی  -6

، نسل جدیدی از برنامه های حالت کم درآمد شهریراهبرد بهسازی شهرنگر سکونتگاههای غیر رسمی و م

بهسازی سکونتگاههاست که اخیراً در دستور کار کشورهای متعدد به خصوص در جنوب جهان قرار گرفته. این راهبرد 

پراکنده فاصله گرفته و با نگرشی یکپارچه ظهوری مجدد  ود افزاری و یا حتی نرم افزاری متعد از انجام اقدامات سخت

و بر سه اصل ؛ مشارکت،نگرش فضایی و خیابان مداری نام گذاری شده است ،هبیتات  بر اساس  ادبیاتکه  یافته

حرکی برای به عنوان ممبتنی بر رویکرد خیابان مدار برنامه ریزی شود این راهبرد زمانی که  خیابان استوار است.

فضاهای تولید این رویکرد  نتیجه استفاده ازمحالت مذکور ایفای نقش می کند. همچنین و بازآفرینی  تجدید حیات

. نکته قابل توجه این است که علی رغم وجود نگرش شهری  خواهد بودحس تعلق اجتماعی  ارتقاء کارآمد اقتصادی و

در پس این راهبرد ، اقدامات به صورت تدریجی ،سازماندهی شده ، در مقیاس خرد ، بر اساس مطالعات دقیق و 

هماهنگی و پیوستگی استفاده از ابزار خیابان منجر به آن خواهد شد که گونه ای از .  می شود اولویت بندی انجام

منسجم از  به صورت یک کلیت که  بیایدبه وجو  غیر رسمی محالت  فضاها و فعالیت ها در بافت ،میان اجزا ، عناصر 

ن کالبدی،اجتماعی و اقتصادی شهر با سازما مطلوب پیکرۀ شهر ایفای نقش کرده و به تعامل درمتشکله  یاجزا

  بپردازد.
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