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چکیده
امروزه بافتهای فرسوده شهرها ،به صورت یک دغدغه جدی و فزاینده ،دست به گریبان نظام شهری ایران گردیده است .توجه به بافت
های فرسوده به دليل اهميت اجتما عی ،اقتصادی و کالبدی آنها ،اهميتی روزافزون در فرآیند مدیریت شهری مشهور پيدا کرده است.
فرسودگی یكی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی ،عدم تعادل ،عدم تناسب و بی قوارگی آن می
شود .فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی ،نادیده گرفتن حقوق شهروندان ،افول حيات شهری واقعه ای و شكل
گرفتن حيات شهری روزمره ای کمک می کند .این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بيش تند ،باعث حرکت به سوی نقطه
پایانی اثر می گردد .نادیده گرفتن حقوق شهروندان از جمله مشكالت مهم در این بافت ها می باشد که باعث حضور و عدم حضور
آنها در این بافت ها می گردد .لذا این مقاله به دنبال بررسی عوامل و مشكالت در اینگونه بافتها با استفاده از روش تحليلی و ارائه
پيشنهاد برای حل آن می باشد.
واژگان کلیدي :بافت فرسوده ،مدیریت شهری ،فضای شهری ،حقوق شهروندی
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Fatigue factors in the urban space and its role in civil rights
Abstract
Distressed Areas cities today, as a serious and growing concern, grappling city of Iran. According to the old
tissues because of the importance of social, economic and physical are increasingly important in the process of
urban management has known. Fatigue is one of the most important issues related to the organization of urban
space, which causes an imbalance, it is disproportion and dysplasia. Burnout factor that the removal of collective
memory, ignoring the rights of citizens, the decline of urban life event and help shape the daily city life. The
operating loss of life and work more or less rapidly and fast, the effect is to move the endpoints. Ignoring the
rights of citizens, including the most important problems in this context is that the presence or absence of lead in
these tissues. This article seeks to examine the causes of problems in these tissues using analytical methods and
proposals to solve it
Keywords: Old texture, urban management, urban environment, civil rights

 -1مقدمه
فرسودگی در لغت به معنای پوسيده شدن کهنه شدن ،ناتوان شدن و از هم ریخته شدن است اما تعاریف عملياتی بسياری برای آن ذکر شده
است .به زبان ساده فرسودگی را می توان خرابی ،متروکه شد ن ساختمانها ،بافت کالبدی محله و هرگونه کمبود در فضا و نا برابری ميان خدماتی که
بافت عرضه می کند و نيازهای امروز دانست .و در یک تعریف دیگر فرسودگی را می توان نقطه مقابل احيا دانست .تمامی عوامل انسان ساخت و طبيعی
موجود در شهر و حتی خود انسانها ،درگير تغيير و تحوالتی پيوسته و آرام می باشند .فضاها و بافت های شهری نيز از این قاعده مستثنا نيستند و در
طی زمان دچار دگرگونی ،تغيير و فرسودگی می شوند .آنچه در اغلب موارد در بحرانی تر شدن این موضوع می افزاید استقرار بافت های تاریخی در
محدوده های شناخته و معرفی شده به عنوان بافت فرسوده می باشد .صرف نظر از آن که اطالق صفت «فرسوده» به محدوده تاریخی تا چه ميزان
صحيح – و البته در برگيرنده است – می باشد ،دل نگرانی عمده در این رابطه مدفون شدن بخش های هویت ساز و ارزشی بافت های فرسوده شهرهای
کهن مان می باشد .جدای از مسائل زیست م حيطی و کيفيت زندگی ،فعال سازی الگوهای مداخله ای و افزایش هرچه بيشتر ارزش های اقتصادی
نهفته در این بافت ها در فرایند توسعه اقتصاد شهری نيز موضوعی است که به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار جدی حوزه مدیریت توسعه شهری
قرار گرفته است ( .محمد تقی زاده مطلق)1319 ،
 -2بیان مسئله
شهرها به عنوان پدیده های زنده و پویا در سير تكاملی خود دوران مختلفی را پشت سر می گذارند .سرعت در توسعه شهرها اغلب ضایعاتی با خود
به همراه دارد که رها نمودن بافت های قدیمی و مرکزی و تمایل به ساخت و ساز حاشيه ای و ناپایدار یكی از مظاهر اینگونه توسعه می باشد .عدم توجه
به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده ،شهرها را به توده ای ميان تهی تبدیل می نماید که ناهنجاری های اجتماعی و کالبدی تخریب کننده ای را
برای شهر وساکنان شهرها بدنبال دارد .الزم به ذکر می باشد که احيا و بازسازی بافت فرسوده درون شهرها در اصل نوعی تفكر شهرسازی به شمار می
رود که در حال حاضر به عنوان " رشد شهر از درون " مفهوم یافته است و راهكارهای قابل عرضه ای را در اتكا بر قابليت های محدوده های تحت
بررسی ارایه می نماید.
 -3مفهوم شناسی فرسودگی
فرسودگی به دو دسته تقسيم می شود :فرسودگی نسبی و کامل .فرسودگی نسبی ،فرسودگی است که در یكی از عناصر مهم فضای شهری یعنی
کالبد یا فعاليت رخنه می کند و به دنبال خود باعث فرسودگی نسبی فضای شهری می گردد .فرسودگی کامل ،فرسودگی است که فرسودگی در هر دو
عنصر فضای شهری یعنی کالبد و فعاليت آن رخنه کرده باشد و به دنبال آن باعث فرسودگی کامل فضا شود .پس ،فرسودگی یا در کالبد یا فعاليت و یا
در کالبد و فعاليت به طور یک جا رسوخ می کند .بر این اساس ،می توان معادالتی تشكيل داد که بيانگر انواع فرسودگی ها باشد .یک گروه از این
معادالت می تواند به صورت زیر باشد:
معادله اول :شكل (کالبد سالم)  +فعاليت (فرسودگی نسبی) = فرسودگی نسبی فضا
معادله دوم :شكل (کالبد نسبتاً فرسوده)  +فعاليت (سالم) = فرسودگی نسبی فضا
معادله سوم :شكل (کالبد فرسوده)  +فعاليت (فرسوده) = فرسودگی کامل فضا
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با استفاده از این گروه بندی می توان درجه فرسودگی فضای شهری را به صورت زیر مورد بررسی قرار داد:
در معادله اول ،فرسودگی نسبی شامل فعاليت است که با وجود کالبدی سالم باعث فرسودگی نسبی فضای شهری شده است .در این معادله  ،اگر بتوان
فعاليت شهری را از فرسودگی رهایی بخشيد می توان معادله را به شكل اصلی خود یعنی فعال بودن فضای شهری نزدیكتر ساخت .در این حالت ،بدون
دگرگونی عمده در کالبد ،فضا زندگی خود را از سر می گيرد .در معادله دوم ،فرسودگی نسبی شامل کالبد است که با وجود حضور فعاليت مناسب،
باعث فرسودگی نسبی فضای شهری شده است .در این معادله ،اگر بتوان کالبد را از فرسودگی رهانيد ،می توان از حيات مجدد فضای شهری سخن
گفت .در معادله سوم ،فرسودگی به شكل کامل صورت پذیرفته است .این فرسودگی در نتيجه فرسودگی کالبد و فعاليت ایجاد گردیده .به دیگر سخن
در این معادله ،هم فعاليت ،هم کالبد و هم فضا از حيز ارتفاع خارج شده و شهر با مساله مخروبه ها و متروکه ها مواجه است .خروج از متروکه ها و
مخروبه ها ،فضای شهری را با عمل تخریب و بازسازی مواجه می کند .عمل تخریب و ساخت مجدد یا دوباره سازی سعی بر آن دارد تا با جایگزینی
ساخت جدید بر روی ساخت قدیم و با تاکيد بر سه ویژگی اصلی شهر (شالوده ،نماد و مرکزیت)  ،فرسودگی ایجاد شده در کالبد ،فعاليت و فضای شهری
را از بين برده و فضای شهری معاصری ایجاد می کند .مجموعه اعمال انجام شده تخریب و ساخت مجدد را می توان در قالب اقدامات مربوط به
بازسازی گنجاند .بازسازی به مجموعه اقداماتی اطالق می شود که پ س از تخریب بيش از نيمی از اثر مجدداً اثری با چهره ای جدید و یا کامالً منطبق
با اصل خویش ساخته شود .معموالً عمل بازسازی را به هنگام آتش سوزی ،زمين لرزه یا جنگ بكار می برند .در بازسازی ،عمل تخریب و ساخت مجدد
صورت می پذیرد تا فضای شهری را در شرایط معاصر تعریف مجدد کند .در این حالت فضای شهری در چهره های جدید یا به صورت اصل خویش
روابطی کامالً جدید را بيان می کند .فرسودگی از ابعاد متعددی برخوردار است که با یكدیگر ارتباط و پيوند متقابل دارند .برخی از این ابعاد به
ویژگيهای ابنيه و کارکردهای آنها مربوط می شوند .در م ورد هر یک از این ابعاد ،ميزان فرسودگی برای هر بنا یا گسترده متفاوت است .همچنين،
فرسودگی اصطالحی نسبی است که در ارتباط با وضعيت نهایی متروکه شدن تعریف می شود یعنی وضعيتی که هرگز نمی توان به آن رسيد .مثالً جز
در حالتی که یک بنا برای یک منظور خاص (مثالً نيروگاه برق هسته ای) طراحی شده باشد ،نمی توان در هيچ حالتی آن را فاقد هرگونه سودمندی
کالبدی و غيرقابل تبدیل به یک کاربری دیگر دانست .از این روست که وضعيت فرسودگی کامل به ندرت پيش می آید به همين ترتيب ،فرسودگی به
ندرت مطلق است ،در عوض یک بنا یا گستره نسبت به اشيای قابل قياس با آنها ،صرفاً کمابيش در شرف فرسودگی واقع خواهد شد (.حبيبی و
مقصودی.)1391 ،

 -4انواع فرسودگی
فرسودگی از ابعاد متعددی برخوردار است که با یكدیگر ارتباط و پيوند متقابل دراند  .برخی از این ابعاد به ویژگيهای ابنيه و کارکردهای آنها مربوط می
شوند .در مورد هریک از این ابعاد ،ميزان فرسودگی برای هر بنا یا گستره متفاوت است .همچنين  ،فرسودگی اصطالحی نسبی است که در ارتباط با وضعيت
نهایی متروکه شدن تعریف می شود .یعنی وضعيتی که هرگز نمی توان به آن رسيد  .مثال جز در حالتی که یک بنا برای یک منظور خاص طراحی شده باشد ،
نمی توان در هيچ حالتی آن را فاقد هرگونه سودمندی کالبدی و غيرقابل تبدیل به یک کاربری دیگر دانست  .از این روست که وضعيت فرسودگی کامل به
ندرت پيش می آید به همين ترتيب  ،فرسودگی به ندرت مطلق است  ،در عوض یک بنا یا گستره نسبت به اشيای قابل قياس با آنها  ،صرفا کما بيش در شرف
فرسودگی واقع خواهد شد ( خادمی .)1391 ،با توجه به نسبی بودن فرسودگی ،انواع مختلفی برای آن می توان تشخيص داد .الزم به ذکر نيست که انواع
مختلف فرسودگی دررابطه با طرح های یكپارچه سازی اراضی وضعيت متفاوتی را برای تهيه و اجرای طرح ایجاب می نمایند .به طور کلی ابعاد گوناگون
فرسودگی را در رابطه با طرح ها یيكپارچه سازی اراضی می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

 -1-4فرسودگی کالبدي یا سازه اي بافت و بناهاي آن
فرسودگی ممكن است ناشی از افت کيفيت کالبدی یا سازه ای بنا باشد  .این وضع  ،با قرار گرفتن بافت بنا در مسير افت کيفيت ناشی از گذشت
ایام  ،تاثير آب و هوا  ،جا به جایی زمين  ،ارتعاشات ناشی از رفت و آمد اتومبيل ها یا نگهداری نامناسب و نامطلوب به وجود می آید (تيزول و همكاران،
 .)1319چنين بنایی به تعمير و نگهداری  ،بيش از آنچه نگهداری منظم و جاری تامين می کند  ،نياز دارد  .بدون چنين بازآرایی  ،شرایط کالبدی بنا
در خالل تصرف و استفاده از بنا اختالل ایجاد می کند  .ایجاد فرسودگی از این دست  ،احتماال"دست کم در آغاز  -تدریجی است  .این نوع فرسودگی
را می توان ساده ترین نوع فرسودگی دانست که علت ایجاد آن بيشتر فيزیكی است .از آنجا که انسانها ذاتاً تمایل به پيشرفت و ترقی دارند دیگر این
بافتها پاسخگوی نيازشان نيست پس آنها که میتوانند بافت را ترک میکنند و جای خود را به کسانی میدهند که تعلق خاطری به بافت ندارند و در
حفظ آن هيچ انگيزهای ندارند .این امر به فرسودگی بافت کمک میکند ( .حبيبی و مقصودی)1391 ،
 -2-4فرسودگی کارکردي
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فرسودگی همچنين می تواند از کيفيت های کارکردی بنا یا گستره ناشی شود  .ممكن است بافت بنا دیگر برای کارکردی که به خاطرش طراحی شده
 ،یا برای استفاده جاری مناسب نباشد  .بنا در این حالت با استانداردهای روز یا شرایط متصرف یا متصرفين بالقوه تطبيق نمی کند  .این عدم کارایی می
تواند به خود بافت بنا مربوط باشد  .مثال" ساختمان فاقد سيستم گرمایش مرکزی  ،تهویه مطبوع یا آسانسور است یا نمی توان تسهيالت مدرن ارتباط راه
دور را در آن مستقر کرد  .فرسودگی کارکردی همچنين ممكن است از ویژگيهای گستره ناشی شود  .عدم کارایی می تواند از عوامل خارجی ناشی شود که
کارکرد بنا به آنها متكی است  :مثال" ممكن است فضای کافی برای توقف اتومبيل در محل یا خيابانهای پيرامون وجود نداشته باشد یا به خاطر وجود
خيابانهای پيرامون وجود نداشته باشد یا به خاطر وجود خيابانهای باریک یا ازدحام ترافيكی دسترسی به محل دشوار باشد  .از این روست که حفظ الگوی
تاریخی خيابانهای یک گستره مانع از آن ميشود که این گستره بتواند نيازهای امروزی ترافيک و دسترسی را تامين کند ( .افضلی)1391 ،

 -3-4فرسودگی در تصویر ذهنی
فرسودگی در تصویر ذهن ی محصول تلقی و برداشت تصویر ذهنی بنا یا گستره است  .در گذر زمان  ،با ایجاد تحول در محيط انسانی  ،اجتماعی ،
اقتصادی یا طبيعی  ،بافت بدون تغيير تاریخی در انتظار مردم امروز تناسب خود را با نيازهایی که در خدمت آن است  ،از دست می دهد  .این برداشت یک
داوری ارزشی است و ممكن است در واقعيت فاقد جوهره واقعی باشد  .فرسودگی در تصور ذهنی ممكن است عام باشد  .یا در مورد کاربری خاصی روی دهد .
مثال" تصویر ذهنی محله های مرکزی شهرها و مفاهيم مرتبط با آنها  ،از قبيل آلودگی هوا  ،سرو صدا  ،ارتعاش و مانند آنها  ،این فضاها را به نقاطی نامطبوع
تبدیل می کند و زندگی در واحدهای مسكونی قدیمی ساز در این فضاها را فاقد جذابيت می کند  .از این رو  ،این فضاها از لحاظ استانداردها و توقعات امروزی
نامناسب خواهند شد .همچنين یک بنا ممكن است نتواند تصویر ذهنی متجددی از شرکتی که در آن استقرار یافته است  ،ارائه دهد  .ما برداشتها ممكن است
در طول زمان تغيير یابند هرچند واقعيات نهفته در پس داوریها کم اهميت و غيرقابل اعتنا باشند  ،ادراکات و برداشتها نقش مهمی در شكل گيری ارزشها و
نگرشها دارند ( افضلی)1391 ،
 -4-4فرسودگی قانونی و رسمی
فرسودگی قانونی نيز وجود دارد  .این نوع فرسودگی به ابعاد کارکردی و کالبدی ربط پيدا می کند و مثال" هنگامی روی می دهد که یک بنگاه
عمومی استانداردهای حداقلی را برای کارکرد تعيين می کند  .از این قرار است که رواج استانداردهای جدید بهداشت و ایمنی  ،آتش سوزی یا مقررات
ساختمانی  ،ممكن است یک بنا را محكوم به فرسودگی کنند (.افضلی)1391 ،
 -5-4فرسودگی مکانی
فرسودگی مكانی اساسا" از ویژگيهای فعاليتهای کارکردی در داخل گستره مورد بحث است  .هنگام ی که بنا ساخته می شود  ،مكان آن با توجه به
دسترس پذیری به سایر کاربریها  ،بازارها و تامين کنندگان نيازهای آن  ،امكانات حمل و نقل و غيره انتخاب می شود  ،اما ممكن است مكان انتخاب شده
در طول زمان و در ارتباط با فعاليتهایی که بنا با توجه به آنها ساخته شد  ،فرسوده شود .فرسودگی مكانی در نتيجه بالتغيير ماندن یک مكان خاص نسبت
به تغييراتی روی می دهد که در الگوی وسيع هزینه های دسترسی و نيروی کار پدید می آیند  .وضع فرسودگی مكانی در مقياس های گوناگون پدید می
آید  -درصحنه بين المللی  ،ميان کشورهای مختلف یا در داخل شهرها  ،بين گستره های مرکزی و پيرامونی  ،مثال" در حالتی که شرکتها از مرکز شهر به
نطاق دسترس پذیرتری واقع در امالک صنعتی حومه ها نقل مكان می کنند  .برخی تغييرات خاص می توانند موجب فرسودگی مكانی شوند  ،مثال"
فروشگاههایی که در پيرامون یک بيمارستان یا ایستگاه راه آهن متروک قرار دارند  .این شكل فرسودگی همچنين ممكن است بر اثر نقل مكان محله های
مرکزی تجاری روی دهد  ( .افضلی)1391 ،
 -6-4فرسودگی مالی
صيانت از بناهای قدیمی با راهكارهای حسابداری و ماليات بندی که فرسودگی مصنوعی یا مالی را پدید می آورند  .ميسر نيست درعمليات
حسابداری از عنصر استهالک بهره می گيرند تا فرسودگی پيش بينی شده را به حساب آورند  .استهالک کاهش پيش بينی شده در ارزش دارایی ثابت ،
نظير زمين  ،ساختمان  ،کارخانه  ،ماشين آالت  ،وسایل نقليه و اثاثيه  ،در طول زمان است  .بنابراین  ،استفاده از استهالک  ،ما را مطمئن می کند که
هزینه دارایيهای سرمایه ای در محاسبه قيمت کاالهای شرکت و در محاسبه ميزان گردش سرمایه و سود دهی آن در نظر گرفته شده است  .مصرف این
گونه دارایيها یكی از هزینه های کسب درآمد توسط بنگاه است  .هرچند توجيه ا رائه شده برای استفاده از روش استهالک قابل قبول است  ،این روش
ممكن است مقداری اثر جانبی نامطلوب برجای گذارد از لحاظ اهداف مالياتی  ،ساختمانها دارایيها سرمایه ای محسوب می شوند و عمر استهالک معينی
برای آنها در نظر می گيرند  .دوره ایكه فرض می شود طی آن ساختمان ها دارای ارزش اقتصادی هستند و از این رو می توان از آنها برای جبران هزینه
ماليات استفاده کرد  .هنگامی که این دوره منقضی شد  ،دیگر ساختمانها در ترازنامه شرکت به چشم نمی خورند  ،زیرا عمر استهالکی آنها به پایان آمده
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است و هرچند ساختمان هنوز واجد ارزش ذاتی است  ،اما دیگر برای اهداف مالياتی فاقد ارزش است  .بنا به اظهار رایپكما  :چنين وضعی آدمی را به این
فكر می اندازد که آن دارایی را به درد نخور بداند  .طبق تعریف مستغالت  ،استهالک به عنوان تحليل رفتن دارایی توجيه می شود  .به این طریق است که
ساختمان به یک دارایی توجيه می شود  .به این طریق است که ساختمان به یک دارایی به درد نخور تبدیل می شود و نسلهای پيش از این که عمر
فيزیكی اش به پایان آید با خاک یكسان می شود  .ساختمانها نه به این دليل که عمر فيزیكی شان به پایان آمده است  ،بلكه به این دليل با خاک یكسان
می شوند که عمر اقتصادی باقی مانده آنها را محدود پنداشته اند " از این رو  ،برخی معتقدند که باید استهالک ساختمانها را کال" کنار گذارد  ،بدین سان
مستغالت به یک دارایی سرمایه ای تجدید پذیر
تبدیل می شود  ،نه دارایی به درد نخور ( .افضلی)1391 ،
 7-4فرسودگی نسبی یا اقتصادي
در اغلب موارد عملی  ،فرسودگی یک مفهوم مطلق نيست  ،بلكه در ارتباط با سایر ساختمانها و گستره ها هميشه مفهومی نسبی است  .به گفته
رایپكما  :قدر خرید وجود دارد -سرمایه فراهم است  -فقط در جای دیگری سرمایه گذاری شده است  .دليل این امر آن است که هزینه سرمایه
گذاری در محله تاریخی بيشتر از نقاط دیگر است و در نتيجه برای سرمایه گذاری از جذابيت بيشتری برخوردارند  .به این اعتبار  ،مفهوم فرسودگی
نسبی یا اقتصادی مطرح می شود  :فرسودگی با توجه به هزینه فرصتهای ممكن دیگر  ،از جمله شامل رقابت سایر ساختمانها وگستره ها و به عالوه ،
هزینه اجرای طرح ساخت و ساز دیگر روی همان قطعه و نقطه خاص و نيز هزینه ساخت و ساز روی یک قطعه دیگر است  ( .افضلی)1391 ،
 -5معیارهاي فرسودگی
معيار فرسودگی :وسيله سنجش درجه فرسودگی را معيار فرسودگی می گوئيم .طراحی معيار فرسودگی کاری مشكل و نياز به همكاری تمام
رشته های مرتبط به شهرسازی و بافت قدیم بوده و نه تنها جنبه کالبدی جنبه های اقتصادی -اجتماعی بنا و بافت رانيز شامل می شود .بنابراین با این
وضعيت اهميت موضوع کامالً مشخص می گردد .در یک تقسيم بندی در رابطه با فرسودگی ساده دو دسته معيار را می توانيم نام ببریم:
دسته اول :معيارهای مربوط به فضاهای درونی که خود را از دو دسته زیر معيار تشكيل می شود.
الف -معيارهای مربوط به کالبد فضای درونی (چون عمر ،مصالح و )....
ب -معيارهای مربوط به جمعيت ساکن یا استفاده کننده از فضای درونی و رابطه بين جمعيت و کالبد (نرخ سواد ،تراکم ها و )....
دسته دوم :معيارهای مربوط به فضای بيرونی که این دسته از دو دسته زیر معيار تشكيل می شود.
الف -معيارهای مربوط به کالبد فضای بيرونی (کيفيت معابر و )....

ب -معيارهای مربوط به جمعيت استفاده کننده از فضای بيرونی و رابطه بين کالبد و جمعيت (دسترسی و کافی بودن فضاها و )...
فرسودگی ساده زمانی اتفاق می افتد که تعدادی از معيارهای فوق در ناحيه ای وجود داشته باشند و فرسودگی پيچيده زمانی اتفاق می افتد که یک یا
ترکيبی از چهار عامل زیر حضور داشته باشند .زمانی که فرسودگی ساده اتفاق افتاده باشد  ،اقدامات جهت احيای بافت اقداماتی ساده و ابتدایی هستند
و نيازی به برنامه ها و طرح های پيچيده ای تحت عنوان احيا نيست .ولی در شكل پيچيده فرسودگی وجود طرح ها و برنامه های منظم توسعه مجدد ،
از جمله طرح های بازسازی  ،نوسازی و یكپارچه سازی اراضی ضروری می باشد ( .افضلی)1391 ،
 -6مشکالت و مسائل بافتهاي فرسوده شهري
به طور کلی برای برنامه ریزی و طراحی شهری به مفهوم عام دو هدف عمده را می توان در نظر گرفت  :یكی استفاده از امكانات و قابليت های
فضا برای باال بردن سطح کيفيت محيط زندگی و دیگری رفع و حل مشكالت و مسائلی که عارض فضا شده اند. .برنامه ریزی و تهيه طرح های نوسازی
و بازسازی برای بافت های فرسوده شهری با توجه به ویژگی های این گونه بافت ها هر دو هدف برنامه ریزی را پوشش می دهد  ،هم به منظور استفاده
بهتر و مناسب تر از امكانات  ،قابليت ها و پتانسيلهای مغفول مانده این گونه بافتهاست و هم به منظور رفع و حل مشكالت و مسائل عارض آنهاست.اما
به نظر می رسد در مورد بافتهای فرسوده شهری رفع مشكالت و مسائل اولویت بيشتری نسبت به استفاده بهتر از امكانات و قابليت ها داشته باشد.برای

5

این منظور جهت برنامه ریزی بهتر نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری و یافتن الگوها و روشهای مناسب نوسازی و بازسازی و در نهایت
انطباق فضاهای قدیمی و فرسوده با زندگی امروزی شناخت مشكالت و مسائل در ابعاد گوناگون کالبدی  ،اجتماعی و...بافت ها  ،محالت و نواحی که
مورد عمل طرح های یكپارچه سازی اراضی هستند و انجام مطالعات آسيب شناسی بسيار ضروری است.عالوه بر آن شناخت مشكالت و مسائل می
تواند در شناخت هرچه بهتر بافت و کاربرد قابليت های طرح یكپارچه سازی اراضی کمک نماید .در یک طبقه بندی ميتوان مشكالت بافتهای فرسوده
را به صورت زیر بررسی نمود ( .توسلی(1331 ،
 -1-6مشکالت اقتصادي بافت هاي فرسوده
مشكالت و مسائل اقتصادی بافتهای فرسوده شهری در رابطه با طرح های یكپارچه سازی اراضی و تفكيک مجدد زمين کارکردی دو جانبه و بعضا"
متضاد و در عين حال وابسته به هم دارند  .البته بستگی دارد از چه دیدگاه و منظری به آنها نگریسته شود.جنبه های اقتصادی از جمله مهمترین دالیل
رکود و چالش های بافت های فرسوده هستند ولی در عين حال مهمترین علت توجه و عنایت به این گونه بافت ها در قالب طرح های یكپارچه سازی
اراضی و تفكيک مجدد زمين هستند .در مقایسه با بافتهای جدید چون ساختمانهای واقع در مراکز شهری  ،بسيار قدیمی اند و از آنها زیاد استفاده شده و
نيز به جهت نوع مصالحی که در این بافتها به کاربرده شده است ،و همچنين به دليل شكل و طرحهای مهندسی در این مناطق  ،هزینه نگهداری و تعمير
معموالً گزاف است  ،به طوری که غالباً بدون حمایتهای خاصی برای مالک و یا استفاده کننده  ،حفظ و نگهداری ساختمان مقرون به صرفه نيست  .در
نتيجه  ،ساکنان یا این محل ها را تخليه و رها می کنند  ،و یا این که بدون صرف هزینه برای تعمير و نگهداری از آن استفاده می کنند .از دیگر معضالت
اقتصادی این گونه بافت ها فعاليت در مشاغل غير رسمی و غير مجاز ،درآمدی پایين و بيكاری را می توان اشاره نمود ( .حسينی)1331 ،

 -2-6مشکالت اجتماعی
با توجه به معيارهایی چون پایين بودن سطح تحصيالت  ،ميزان درآمد  ،طول عمر و نيز داشتن مشاغل دست پایين و باال بودن ميزان بزهكاری
در محدوده و ...این امر منتج می شود که ساکنين بافتهای فرسوده اغلب در سطح اقشار پایين جامعه قرار دارند .در کنار وجود بسياری از ویژگی های
اجتماعی مثبت نظير وجود تعامالت اجتماعی قوی و...در گونه بافتها  ،برخی خرده فرهنگهای نادرست نيز در بافتهای فرسوده و به ویژه بافتهای
قدیمی تر حاکم هستند که مشكالت اجتماعی -فرهنگی زیادی را پدید می آورند .برای مثال در این گونه بافتها تجاوز به حرایم شخصی و اجتماعی
دیگران  ،مرد ساالری  ،عدم پذیرش حضور زیاد خانم ها در فضاهای عمومی در اذهان مردم محله و ...به وفور دیده می شود که این امر در وهله اول
موجب می شود تا مردم از حضور در فضاهای عمومی همگانی نظير معابر ،فضاهای سبز و ...امتنا کنند که خود این امر عالوه بر به اینكه باعث کاهش
امنيت اجتماعی شده و فضاهای همگانی را به محيط های جرم خيز تبدیل می کند  ،مشكالت روحی و روانی را برای مردم به ویژه خانمها و کودکان به
وجود می آورد چون نيازآن ها به حضور در فضاهای باز  ،برقراری تعامالت اجتماعی  ،داشتن تنوع در زندگی  ،بازی کردن و ...آنها بی پاسخ مانده
است ( .ایزدی)1331 ،
 -3-6مشکالت کالبدي
یكی از شاخ ص های بافت های فرسوده شهری  ،فرسودگی کالبدی و ناپایداری سازه ای ابنيه و فضاهاست.فرسودگی کالبدی در اثر عوامل
متعددی اتفاق می اغتد که عمده علت آن سطح اقتصادی پایين ساکنين و وضعيت نامناسب اقتصادی بافت و در نتيجه عدم وجود انگيزه نوسازی و
بازسازی می باشد.فرسودگ ی کالبدی اثرات نامطلوبی روی منظر شهری  ،ایمنی محيط و ...گذاشته و باعث می شود تا ابنيه و فضاها پاسخگوی نيازهای
خانواره های امروزی نباشد .و در نهایت فرسودگی عملكردی را به دنبال آورده و از پویایی بافت می کاهد ( .توسلی)1331 ،
 -4-6مشکالت عملکردي
ا ز جمله مشكالت عملكردی ميتوان به عوامل زیر اشاره نمود :کمبود امكانات و خدمات مناسب و مورد نيز ،عدم دسترسی عادالنه به امكانات و
خدمات ،عدم دسترسی مناسب به تاسيسات،تجهيزات و تسهيالت شهری ،توزیع فضایی ناهمگون و نامناسب کاربری ها ،تغيير کاربری بسياری از
اراضی خدماتی به سایر خدمات نا مرتبط بابافت(مانند انبار) و بعضا" خدماتی که بافت نياز کمتری به آنها دارد ،تغيير مفهوم مرکز محله و تهی شدن
بافت از خدمات مرتبط با آن ،تشدید فعاليتهای غير رسمی اقتصادی – تجاری  ،وجود برخی از کاربری های ناسازگار با بافت ،وجود برخی از کاربری
هایی که از نظر مقياس عملكرد با ظرفيت های بافت هم خوانی ندارد ،کمبود کاربریها و فعاليت های شبانه و عدم استفاده مفيد از فضاها در شب ،عدم
استقبال مردم از برخی کاربری ها وامكانات چون فضاهای سبز به دالیل مختلف ( .توسلی(1331 ،
 -5-6مشکالت زیست محیطی
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در اغلب بافت های فرسوده شهری پتانسيلهای بالقوه و بالفعل جهت انباشت زباله  ،نخاله ها ی ساختمانی و ...در اراضی مخروبه و بایر رها شده ،
مادی ها  ،برخی معابر و ...سبب افول شدید کيفيت های زیست محيطی شده است .و عالوه بر آن وجود آلودگی هوا به علت ترافيک زیاد و کمبود
فضاهای سبز ،عدم وجود سيستم منسجم در جمع آوری زباله  ،تجمع آب ها ی راکد در معابر به ویژه معابری با شيب تند در هنگام بارندگی و ...این
مشكالت را تشدید می کنند ( .توسلی(1331 ،

 -6-6مشکالت مدیریتی
مشكالت مدیریتی شامل موارد زیر می باشد :عدم وجود مدیریت محلی منسجم و کارآمد ،عدم هماهنگی و مشارکت بين نهادها و سازمانهای
دخيل در امر توسعه بافت های فرسوده با یكدیگر ،عدم وجود مشارکت بين شهرداری ها و سازمانهای مرتبط در امر توسعه بافت با مردم و به عكس،
عدم هماهنگی کافی بين عوامل برنامه ریز و عوامل اج را کننده ،نبود سيستم یكپارچه مدیریت در حوزه تصميم سازی و تصميم گيری  ،وجود فاصله
زمانی بسيار از مرحله تهيه طرح تا اجرا ،کمبود نيروی متخصص در امر مدیریت ،ناتوانی طرح های شهرسازی چون طرح های جامع  ،تفصيلی و ...در
پاسخ به مشكالت موجود ( توسلی)1331 ،
 -7-6مشکالت قانونی
وجود قوانين دست و پاگيری مانند قوانين افراطی در زمينه های وراثت  ،مهجوریت مالكين و یا چند مالكی بودن بناها ،عدم وجود ضوابط و
مقررات تشویقی و انگيزشی جهت تسهيل در امر نوسازی خود به خودی بافت ( نوسازی توسط مردم ) ،نبود سيستم مدیریتی علمی – اجرایی جهت به
روز کردن ضوابط و مقررات  ،ارائه ضوابط و مقرررات عام و مشابه با سایر مناطق شهری در طرح های تفصيلی برای بافت های فرسوده ،عدم آشنایی
مردم از حقوق قانونی خود ( .توسلی)1331 ،
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 -7نتیجهگري
یک بافت با تحرک و فعاليت اجزا و عناصرش پویاست که مهمترین این اجزا انسان می باشد .زیرا این انسان است که باعث تحرکت سایر عناصر
می شود .در بافت های فرسوده تمامی مشكالت باال بين خود به نوعی موجبات عدم رغبت ساکنين به ماندگاری و ورود ساکنين جدید را فراهم آورده
اند .بنابراین ساکنين ترجيح می دهند آن محيط را ترک کنند تا محيط صدمات بيشتری به آن ها وارد نياورده است .افراد از دیگر مكان ها نيز تمایل
خود را برای سكونت در این بافتها از دست می دهند .و زمانی که بافت از ساکنين اصلی خود خالی می شود این مشكالت روز به روز حادتر شده و باعث
فرسوده شدن اجزای دیگر چون کالبد  ،عملكرد و ...می شود .و این جاست که فرسودگی بر بافت عارض می گردد .بنابراین برای رفع این معضل باید
عالوه بر شناخت مشكالت  ،تاثيرات آنها بر هم نيز شناسایی شده و سپس از طریق آنها به مسئله اصلی رسيد .مسئله اصلی  ،رابطه ی تعادلی بين
امكانات  ،خدمات  ،ظرفيت ها و به طور کلی بافت کالبدی متناسب با نيازهای معاصر ساکنين می باشد .این رویكرد بر توانمند سازی بر بسيج تمامی
امكانات ،منابع ،سرمایه های بالقوه و تمامی عوامل برای ایجاد مسكن و بهبودی در شرایط زندگی جوامع ساکن در بافت های فرسوده تأکيد دارد .رویكرد
مذکور به مردم این فرصت را می دهد که شرایط خانه و محل زندگی خود را با توجه به اولویت ها و نيازهایشان بهبود بخشند .به طور خالصه در روش
توانمند سازی مرکز توجه ،ساکنان شهر و مردم هستند و دولت متعهد می گردد که تسهيالت الزم را برای آنها فراهم کند .بهسازی شهری همراه با
توانمند سازی اجتماعات محلی ،رهيافت نوینی برای حل مسأله است که دیگر مهندسی ساختمان و تزریق منابع مالی صرف را راهگشا نمی داند .بلكه
مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهيل بخش عمومی و سازمان های غير دولتی و محلی و مشارکت فعال ساکنان مورد نظر است.
پیشنهادات:
1ـ اگر بتوان کالبد را از فرسودگی رهانيد می توان از حيات مجدد فضای شهری سخن گفت در این حالت عمل احيا صورت میگيرد .احيا عملی است
که با تغييرات ساختمانی و تعميرات اندک ولی مدوام برروی کالبد صورت میگيرد .احيا سعی بر آن دارد تا با حذف فرسایش در کالبد (شكل) ،از
فرسایش عملكرد و به تبع آن از فرسایش فضای شهری جلوگيری نماید»
2ـ د ر صورتی که در بافت تنها فرسودگی عملكردی وجود داشته باشد و کالبد فرسوده نباشد می توان با اندک تغييرات در فعاليت موجود ابقا در سازمان
فضایی شد« .ابقا عملی است که اندک اندک و به صورت مداوم در فعاليتهای شهری صورت میگيرد .این سعی بر آن دارد تا با حذف یا حداقل کاهش
فرسایش در فعاليت از فرسایش کالبد در نهایت فرسایش فضا جلوگيری کند.
3ـ روش حفاظت یا بازدارنده به منظور پيشگيری از تخریب.
4ـ روش مرم ت پویا یا مرمت در خالل توسعه به منظور زنده ماندن شهر در طول زمان .با توجه به دستورالعملها ،اصول و نظریههای مداخله میتوان
دریافت هدف از مداخله در بافت کهن ،سنجش ميزان ارزش حفاظت ،بهبود یا دوباره سازی بافت با عملكرد قبلی آن و تعيين ميزان پاسخگویی و رضایت
بخشی ساکنان درباره رفع نيازهای روزمره کنونی میباشد .شيوه اقدام ،بازسازی ،نوسازی و بهسازی است و کاربری پيشنهادی ،معاصرسازی است .روش
مداخله به صورت روش جامع مرمت شهری است.
5ـ نوسازی شهری ،بویژه در بافتهای قدیمی بدون مشارکت فعال مردم امكان پذیر نيست ،زیرا این اقدامات مستقيما با زندگی جاری مردم و تعلقات
فرهنگی ،روحی و روانی آنها و در مواردی با تمام سرمایه و زندگی ساکنا در بافتهای قدیمی سر وکار دارد .در نوسازی شهری ،با توجه به مشكالت
پيچيده تعلقات ،حقوق و مالكيتها و ضرورت دخالت مردم در انتخاب فضای سكونت خود ،به مردم نباید فقط به عنوان تامين کننده زمين یا سرمایه،
نگریست .بلكه الزم است آنها در تمام مراحل تصميم گيری ،سرمایه گذاری ،مدیریت و بهره برداری از فضا به طور مستقيم دخالت داشته باشند تا نسبت
به فضایی که ميخواهند سال ها در آن زندگی کنند احساس تعلق و وابستگی نمایند .مشارکت ساکنان و شاغالن مناطق قدیمی در احياء و تامين منابع
مالی برای اجرای بهسازی و نوسازی در این مناطق بسيار مهم است .بدین منظور ،مشارکت باید به صورت تشكيالت متنوع مردمی درآید و در مقياس
واحدهای همسایگی ،محله ای ،اخه های صنفی و ترکيبات آن تحقق یابد.
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