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ظهور و گسترش پدیده اسکان غیر رسمی عمدتا در حاشیه شهرها







غیر گسترش سکونتگاه های غیر رسمی با کیفیت بسیار نازل،
استاندارد و ناپایدار



محله هاي فقير نشين كل شهر

درصد داخل محدودهْ   
شهر درصد  از كل جمعيت درصد از  كل (هكتار)مساحت  (هكتار)مساحت كل  كل جمعيت شهر

7/77 8/41 237000 25/26 1260 4800 567449 زاهدان

70 34 270979 72/7 739 9569 794863 كرمانشاه  

100 14/36 137100 3091 1700 5500 379301 بندر عباس

100 4/17 243934 31/6 1452 23000 1398060 تبريز

100 7/54 173672 05/15 536 3561 316862 سنندج

92 8/26 650000 17/4 1000 24000 2427316 مشهد

59 4/30 300000 91/5 1300 22000 985614 اهواز

100 1/23 103619 56/13 390 2877 446760 اراك

9/89 7/23 99485 17/14 810 5715 418262 اردبيل

100 7/14 180671 54/9 1808 18951 1227331 شيراز

100 4/19 31800 76/11 202 1718 160355 ايالم

80 7/19 98000 00/6 598 9972 479640 همدان

6/78 04/25 146000 59/15 1180 7570 583255 اروميه

8/99 6/6 22668 93/5 219 3695 333945 خرم آباد

95 3/9 90000 88/3 315 8125 964706 قم

95 10 18140 89/11 244 2053 180548 ساوه  

100 2/6 22000 78/0 50 6430 355338 قزوين

100 4/1 6000 23/3 440 13616 432194 يزد

100 6/16 58000 64/2 169 6393 349713 زنجان

98 2/13 22000 53/3 98 2776 166138 بيرجند

- 8/21 2828507 96/7 14510 182321 12967650 ميانگين كل



بافت های فرسوده 
میانی







عرصه های تحت اشغال کاربری های ناهم خوان با زندگی شهری 
پادگان ها، زندان ها، محوطه های غیر فعال صنعتی، فرودگاه ها، )

...(انبارها و 





ت به عرصه هایی از باف:  بافت های شهری مورد برنامه در سیاست توسعه درونی

رنامه کنونی شهر اطالق می گردد که بدلیل گسترش بی رویه و شتابان شهرها، خالء های موجود در نظام ب

ته ریزی شهری و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری و همچنین غفلت مدیریت شهری، شکل  گرف

هیدست بافت های مذکور که عمدتا درون محدوده قانونی شهرها قرار دارند ساکنین ت. و گسترش یافته اند

دی بافت های مذکور ضمن ناپایداری کالبدی وعملکر. شهری و مهاجرین روستایی را در خود جای داده اند

.  از خدمات، تاسیسات و تجهیزات شهری کم بهره بوده و نیازمند برنامه ریزی و توجه ویژه اند

پادگان ها، زندان ها، محوطه  )عرصه های تحت اشغال کاربری های ناهم خوان با زندگی شهری -الف 

...(های غیر فعال صنعتی، فرودگاه ها، انبارها و 

سکونتگاه های غیر رسمی-ب 

بافت های فرسوده میانی-ج 

بافت های تاریخی-د 



مطالعات و طرح راهبردی بافت های فرسوده شهر ارومیه



مطالعات و طرح راهبردی بافت های فرسوده شهر ارومیه

موقعیت جغرافیایی بافت قدیم



موقعیت جغرافیایی بافت فرسوده میانی 

مطالعات و طرح راهبردی بافت های فرسوده شهر ارومیه



مطالعات و طرح راهبردی بافت های فرسوده شهر ارومیه

موقعیت جغرافیایی سکونتگاه های غیر رسمی



خیرسیاست های شهری و برنامه های بهسازی و نوسازی در طی سه دهه ا

طرح های جامع و تفصیلی-

طرح های آماده سازی زمین-

طرح شهرهای جدید-

طرح باغ شهرها-

طرح و برنامه های بهسازی و نوسازی-



Master and Detailed -plans

(80و 1370نسل سوم دهه –1360نسل دوم دهه –1350نسل اول دهه ) طرح های جامع و تفضیلی 



Land Development Plans for undeveloped areas in the periphery of the large 

cities

طرح های آماده سازی زمین شهری





New satellite cities (new towns) شهرهای جدید



بهنره به منظور ساماندهي اراضي خارج از حريم شهرهاي كشور و جلوگيري از سوء استفاده از اين  اراضني و  -4ماده 
هنايي بنا   برداري بهينه از آنها،  وزارت مسك  و شهرسازي نسنت  بنه ملاه نه اين  منناطر و طراحني م  و نه       

ان موضنو   ها و   لكردهاي مناسب مانند باغشهرها پس از تصويب ستاد ه اهنگي تأمي  مسك  اسنت كاربري
هيئ  دوه  اقدام و نسنت  بنه ت لن  و واگن اري     28/11/1385مورخ . هن 26328ت/156690نامه تصويب

هنا  اه دت به متقاضيان واجد شرايط اقدام ن وده و منابع حاصل از اجراي اي  طرحآنها به صورت اجاره طويل
نامنه از ج لنه ك ن  بنه م  ناري ايرانني، اسن مي،        هاي فصول اي  آئي را در جه  ك   به اجراي برنامه

.كنترل و نظارت و توهيد مسك  هزينه ن ايد

(6تبصره )كشور 1386قانون بودجه سال 
«1385مصوب اسفندماه » 

86اب غي ارديتهش  ماه 6تتصره « د » آئي  نامه اجرايي بند 
86تيرماه 6تتصره « د » دستوراه  ل اجرايي آئي  نامه بند 

1386م اون  امور مسك  و ساخت ان تيرماه 

مسك ادبنيوكشاورزيجهادوشهرسازيومسك سازمانهايروسايواستاندارازمتشكلگروهيكار:تتصره
.داش خواهد هدهبررامادهاي اجراييمسئوهي اس ميانق ب

باغشهرها



ر مکان استقرار بافت دزمان شکل گیری  منشا شکل گیری بافت  
محدوده شهر

ح و بافتهای شکل گرفته بدون طر
برنامه ریزی 

بافت ارگانیک و اندامواره شهری  
(تاریخی)

1300تا قبل از 
خورشیدیهجری

غالبا نواحی مرکزی شهر

هجری خورشیدی تا 1300بین سالهایبافتهای دارای پیشینه شهری  
پهلوی اول 

پهلوی دوم تا کنون

ت  شهر و اطراف بافدر الیه های میانی
قدیم 

حاشیه شهرها و درون محدوده شهرها

1300زمان شکل گیری روستا قبل از دارای پیشینه روستایی 
م تا و پیوستن آن به شهر از پهلوی دو

کنون

حاشیه شهرها و درون محدوده شهرها

طرح جامع وتاثیربافت های تحت
تفصیلی 

ن  الیه های میانی و نواحی جدید بیرواز پهلوی دوم تا کنون
شهر ، شهرک ها و شهرهای جدید



بافتهای تاریخی شهرها در ایران

ین ناپذیر بافتهایی هستند که دربردارنده آثار بجا مانده از گذشته بوده و جایگز
هرنشینی ایران هستند این گونه بافتها به دلیل سابقه طوالنی حیات شان در تاریخ ش

را در ؛در بعضی از شهرها از دوران هخامنشیان تا کنون سابقه زیست انسان ایرانی
ه ؛ وجود خود دارند و به همین دلیل اسناد ارزشمند کلبدی ، فرهنگی به شمار رفت

وانین تک بناها یا مجموعه های تاریخی در این بافتها ، مساله میراث فرهنگی و ق
.بین المللی حفاظت از سایتهای تاریخی را به مسائل آنها اضافه می کند



بافتهای فرسوده میانی  

ت سیاسی این گونه بافتها در محدوده قانونی شهرها قرار داشته و غالبا نتیجه تحوال
اقتصادی اجتماعی اواخر دوران پهلوی به بعد می باشند با وجود ویژگی های

معیتی ، مشترک این گونه بافتها در شهرهای گوناگون اکا با توجه به شرایط ج
ونه اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی هر شهر نحوه شکل گیری و تحول این گ

.بافتها برای هر شهری متفاوت بوده است 



(اسکانهای غیر رسمی)بافتهای حاشیه ای شهرها

ن حال این گونه بافتها به دلیل تحوالت خارج از نظام رسمی برنامه ریزی و در عی
ور به اجتماعی کش–بدون وجود ریشه های تاریخی تحت تاثیر شرایط اقتصادی 

زرگ صورت بافتهای روستاشهری یا شهرکهای غیر قانونی در حاشیه شهرهای ب
ه نمی شکل گرفته و از طرف نظام مدیریت شهرهای همجوارشان به رسمیت شناخت

.شوند 



معضالت بافت های فرسوده 

1- نرخ باالی بیکاری ، سطح پایین درآمدها، بزهکاری های اجتماعی:اجتماعی ،
...اعتیاد، بیسوادی ، فقدان امنیت ، تراکم جمعیتی باال و

2- اربری کمبود فضاهای وابسته به کاربری مسکونی ، فرسودگی ک:کالبدی
ای متروکه ، مسکونی ، معابر نامتناسب ، تراکم ساختمانی ، زمینهای بایر وساختمانه

مسائل مربوط به حقوق ملکی و مالکیت ها
3- پایین بودن ارزش زمین ، عدم تمایل به سرمایه گذاریها ، توان:اقتصادی

اقتصادی پایین ساکنین در امر نوسازی 
4- انواع آلودگی های ناشی از عدم وجود یا ناکافی بودن  : زیست محیطی

ز و باز  تاسیسات زیربنایی مانند فاضالب ، آب بهداشتی ، کمبود فضهای سب



تعریف بافت فرسوده 

پهنه های واقع در بخشهای تاریخی شهرها ، الیه های میانی شهرها که در سالهای
یه شهرها اخیر ساخته شده اند و یا پهنه هایی با پیشینه شهری و روستایی در حاش

گی در که  در اثر توسعه شهر به آن پیوسته اند و در حال حاضر به دلیل فرسود
برای نظام اقتصادی ، اجتماعی ، کالبدی و زیست محیطی شرایط زیست مطلوب

ه های ساکنین را نداشته و تداوم حیات در آنها نیازمند اقدام در قالب طرح و برنام
.شهری است 



پیشینه مداخله در بافتهای شهری در ایران  

1- هجری خورشیدی و همزمان با انقالب مشروطیت تا 1285در فاصله سالهای
ب هجری خورشیدی تغییرات و تحوالت فراوانی در کشور و در چارچو1299سال 

ا به تغییر درنظام سیاسی اجتماعی رخ داد و در حوزه شهری روند تغییر در شهره
.حوزه وظایف دولت با مفهوم جدید ان وارد شد 

2- اولین نوع مداخالت در بافت های موجود شهری با تصویب قانون ایجاد
همزمان با حرکت های نوگرایانه رضاخان در .آغاز شد 1309شهرداریها و در سال 

ن ای:با خیابان کشی در بافت های مرکزی آغاز شد1310تغیر چهره شهرها از سال 
مجموعه اقدامات شامل احداث خیابان ها و میدانهای وسیع در قلب شهر ، احداث 

.د بو... خیابانهای صلیبی و کمربندی ، تخریب محالت در مسیر خیابانها و 



پیشینه مداخله در بافتهای شهری در ایران  

3- اه  با تصویب قانون احداث توسعه معابر و خیابانها این اقدامات جایگ1312در سال
این قانون تحت عنوان قانون توسعه معابر اصالح و  1320قانونی پیدا کرد و در سال 

.بازنگری شد 
4-و  با روی کار آمدن محمدرضا بجای پدرش و تهیه طرح های توسعه در کشور ، در د

اما در برنامه .برنامه ابتدایی بافتهای فرسوده جایگاه خاصی در نظام برنامه ریز نداشتند 
اعی  سوم و مطرح شدن طرح های جامع در عین حال بروز تحوالت سیاسی اقتصادی اجتم
یت  مانند قانون اصالحات ارضی ، صنعت گرایی و موج مهاجرت به شهرهای بزرگ فعال
در عرصه بافتهای فرسوده جدی تر مطرح شد این فعالیت ها شامل اجرای طرح های  

هسازی و  تحقیقاتی ، چاپ کتاب و مقاالت و برگزاری سمینارها و نهایتا ایجاد دفتر ب
.نوسازی بافت محورهای فرسوده در وزارت مسکن و شهرسازی بود 



پیشینه مداخله در بافتهای شهری در ایران  

5-های با این حال تا زمان تدوین برنامه دوم توسعه بعد از انقالب مساله بافت
برنامه فرسوده جایگاه قانونی نداشت تا اینکه در این قانون در بخش عمران شهری

تهیه و اجرای طرح های نوسازی و:ساماندهی بافتهای مساله دار شهری با عنوان 
بهسازی برای چهار هزار هکتار بافتهای مساله دار شهری ، مطرح گردید و 

تشکیالت جدیدی در وزارت مسکن و شهرسازی با عنوان شرکت عمران و 
بهسازی شهری ایجاد شد و انجام عملیات خرید ، آزادسازی ، تخریب و ساخت و

.شهر آغاز گردید20ساز در بیش از 



پیشینه مداخله در بافتهای شهری در ایران  

6- توسط شورای عالی معماری و شهرسازی اولین قانون بعد از68/9/28در تاریخ
.ردیدانقالب به عنوان ضابطه ای جهت بهسازی و نوسازی بافت قدیم تصویب گ

7- اولین تجربه بافت قدیم در ایران پس از انقالب اقدام اداره کل مسکن و
ال شهرسازی استان اصفهان با دستور وزیر وقت مهندس کازرونی بود که از س

.عملیات اجرایی آن با همکاری سازمان میراث فرهنگی آغاز شد 1367



پیشینه مداخله در بافتهای شهری در ایران  

 سیاست های نوسازی بعد از انقالب به پنج دوره قابل تقسیم است:
1- الب و متاثر از شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی پس از انق1368-1358دوره

ق در این دوره بازسازی مناط. جنگ دارای فضایی متفاوت از دیگر دوره هاست 
روان بخشی مطرح شدند که /جنگ زده و در عین حال برخی طرح های بهسازی

فنی و –البته به دلیل توان اقتصادی پایین و در عین حال نبود زمینه های اجرایی
.تخصصی چندان تاثیرگذار نبودند 



پیشینه مداخله در بافتهای شهری در ایران  

2- که مطرح شدن محورهای فرهنگی و بهسازی مراکز شهری 1373-1369سالهای
.مطرح می شود 

3- ی تجمیع و پرداختن به بافتهای حاشیه مورد توجه قرار م1376-1373سالهای
.گیرد 

4- عمران و بهسازی 1383-1376سالهای
5- تا کنون نوسازی و مشارکت مطرح می باشد 1384سال



شاخص های تعیین محدوده های بافت فرسوده

بافت 29/10/1389قانون حمایت از احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده شهری مصوب 
: فرسوده را این گونه تعریف می کند 

ذشته بافتهای فرسوده و ناگارآمد شهری مناطقی از شهر است که در طی سالیان  گ
ات ، خیابانها و عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنایی ، زیربنایی ، ابنیه ، مستحدث

ادی ، دسترسی ها دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان ان از مشکالت اقتص
.اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی رنج می برند 



شاخص های تعیین محدوده های بافت فرسوده

ی انجام تعیین شاخص های بافت فرسوده شهری توسط شورای عالی معماری و شهرساز
ا و یا شهرداریه( سازمان عمران و بهسازی ایران)شده و توسط وزارت راه و شهرسازی

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری  5تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 
.می رسد 



شاخص های تعیین محدوده های بافت فرسوده

 سه شاخص تعیین شده از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی عبارتند از:
مترمربع 200درصد آن مساحت کمتر از 50بلوک هایی که بیش از :بلوک ریزدانه -1

داشته باشد 
م درصد قطعات آن ناپایدار و فاقد سیست50بلوک هایی که بیش از : بلوک ناپایدار -2

سازه ای باشند 
6درصد معابر آن عرض کمتر از 50بلوک هایی که بیش از : بلوک نفوذناپذیر -3

.متر داشته باشند



شاخص های تعیین محدوده های بافت فرسوده

 تحلیل کارآمدی یا ناکارآمدی شاخص های فوق
دیدگاه صرفا کالبدی در معرفی شاخص ها -1
کلی بودن و در نظر نگرفتن انواع بافتهای ناکارآمد -2
یری بخصوص در مورد شاخص ناپایداری و نفوذناپذ:نارسایی تعریف شاخص ها -3



شاخص های تعیین محدوده های بافت فرسوده

دانه بندی بافت از 
مهمترین خصوصیات
ریخت شناسی 
.بافت شهر است 

ریزدانگی با شیوه
زندگی ساکنان در 

ارتباط است 

برای کلیه شهرهای
کشور در اقلیمها و 
فرهنگهای گوناگون

یک عدد غیر 
منطقی است



شاخص های تعیین محدوده های بافت فرسوده

ته در در مورد شاخص ناپایداری عالوه بر سازه مصالح نیز موثر خواهند بود که الب
.این زمینه نظارت شهرداری و سازمان نظام مهندسی از شرایط اصلی است 

ین در مورد شاخص نفوذناپذیری در بسیاری از هسته تاریخی با ارزش شهری ا
!!!  شرط مصداق دارد 



شاخص های تعیین محدوده های بافت فرسوده
نقاط ضعفنقاط قوت الگوی شناسایی 

ت به مساله کیفیتوجه نسبیشاخص ریزدانگی
زندگی

کلی دیدن و اعمال معیارها در 
کل شهرها

ر خاص کشور دتوجه به وضعیتشاخص ناپایداری
زلزله برابر مخاطرات طبیعی بویژه

به سازه محدود کردن پایداری
ظر نادیده گرفتن بستر شهر از ن

زمین ساختی
نادیده گرفتن نظارت 

انی در نظر گرفتن مساله امداد رسشاخص نفوذناپذیری
بحران و مدیریت

ت توجه نسبی به مساله کیفی
زندگی

به محدود کردن معیارنفوذناپذیری
عرض معبر 

بی یکسان دیدن بافت با ارزش و
ارزش 

اعمال هر سه شاخص با یک وزن شیوه اعمال شاخصها
جه و مشابه در کل کشورو عدم تو

نواحی همجوار



فرسودهشاخص های تعیین محدوده های بافت 
بررسی در دیگر کشورها

 در امریکاPhiladelphia planning commission
...(سنگفرش ، روشنایی و )جزییات خیابانی ناقص -
تعدد زمینهای خالی-
وجود کاربری های غیر اقتصادی  -
ارزش بسیار پایین امالک  -
کاربریهای ناهماهنگ-
وجود اراضی صنعتی فراوان-
وجود قطعات کوچک با شکل و اندازه نا مناسب-
کمبود معابر -
فقدان خدمات  -



شاخص های تعیین محدوده های بافت فرسوده
بررسی در دیگر کشورها

 سازمان ملل برای کشورهای در حال توسعهUN Habitat

درصد خانوارها به آب آشامیدنی دسترسی ندارند  50سکونتگاه هایی که در ان کمتر از -
ارای  مجرای فاضالب، توالت د: هر سکونتگاهی که کمتر از نیمی از جمعیت آن فاقد -

سیفون ، توالت متصل به چاه و دارای تهویه باشند
ساخت و ساز در مناطق در خطر ریزش زمین زلزله طغیان آب-
سکونتگاه در مجاورت محل دفن زباله-
واحدهای مسکونی مجاور صنایع  -
...سکونتگاه های مجاور مناطق پر خطر مانند خطوط راه آهن ، فرودگاه و -
سکونتگاه های دارای سازه ها موقت و ناپایدار-



شاخص های تعیین محدوده های بافت فرسوده
بررسی در دیگر کشورها

:اروپا 
خروج اجتماعی و به حاشیه رفتن اقتصادی-
انباشت و پیچیدگی مشکالت -
کیفیت پایین زندگی -
محرومیت های اجتماعی زیست محیطی اقتصادی-
نواحی صنعتی رها شده -
قطبی شدن و جدایی گزینی اجتماعی -
استاندارد پایین مسکن و بهداشت-
نزدیکی به راه اهن و فرودگاه-
الودگی های خاک آب و هوا وصوت-
مشارکت پایین اجتماعی -
مالکیتهای مبهم-
-...



فرسودهشاخص های تعیین محدوده های بافت 
الگوی خارجیالگوی ایرانیموارد مورد سابقه  

های بافت فرسوده و سکونتگاهاری عنوان بکار رفته برای نامگذ
غیر رسمی

Urban distressed area

Urban illegal quarter

Urban deteriorated 
area

متغیر بلوک مقیاس 

ابعاد اقتصادی اجتماعی زیستشاخص های کالبدیاولویت بندی مسائل 
محیطی 

کیفی در تعریف شاخص ها -و دیدگاه کمی( ایرانی )دیدگاه کمی تفاوت
با سایر معماریها ( مصالح و تکنیک )تفاوت های ذاتی معماری ایران 


