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ان آسـيب شناسـى بافت هاى فرسوده
آن روى فرا شهرى و راهكارهاى

فرشته احمدى1*
حسنعلى لقايى2 

Fereshteahmadi2004@yahoo.com

1388/3/16 نهايى: پذيرش تاريخ 1387/12/25 مقاله: تاريخ دريافت

 چكيده
مى كند. ايجاد ذهن در را نشده سازى باززنده و احياء داليلي به كه شهر قديمى بافت از تصورى ــهرى ش ــوده فرس بافتهاى
مى كند، مانعى براى تعريف جامعى از بافت هاي شهري نمايان را بافت كهنگى بيشتر كه فرسوده بافتهاى از ذهنيت اين
ــود. حال آنكه بافتهاى مساله دار مي ش نهادهاند فرسودگي به رو نهايت در و ــده ش كاسته آنها در ــازي نوس كه دار ــكل مش
و كمى زندگى انسان مى كيفى ارزش كاهش سبب آن، در مختلف عوامل وجود كه ــهرى ش بافتهاى از: عبارتند ــهرى ش
مى كنند. آسيب مهاجرت كم كم آن ساكنان و نشده انجام بافت احياى و نوسازى سكونتى، ارزشهاى آمدن پايين با و شود
و شناسايى ريشه هاى ايجاد بافتهاى فرسوده از سوى ديگر، سبب سو يك از فرسوده بافتهاى شناسايى و شهرى شناسى
مي شوند. توجه به اين مطلب مهم است كه فرسودگى بافت شهرى شهر در دار مساله بافتهاى كاهش براى حلي راه يافتن
و ناسازگارى را از همان ابتدا در درون فرسودگى ــههاى ريش مىتواند هم ــاز نوس بافت هر و ميآيد پديد بافت خود درون از
و سبب مىشود بافت در ناسازگارى ايجاد ــبب س كه مشكالتى و مسايل علل، بررسى و مطالعه شناخت، لذا ــد. باش ــته داش
اين آمدن پديد از پيشگيرى و موجود بافتهاى ــازى بهس و اصالح براى راهكارهايى، ذكر به منجر ــود، مىش ــودگى فرس
و عوامل فرسودگى آنها راهبردهاى پيشگيرى بافتها دستهبندى با مقاله اين در راستا همين در مىشود. دار مسأله بافتهاى

از بروز شرايطى كه چنين بافتهايى را در طول زمان ايجاد مى كنند، پيش روى قرار مى گيرد.

 واژگان كليدى: بافت فرسوده شهرى- كاهش ارزش هاى سكونتى- نوسازى و بهسازى 

1. عضو هيأت علمى شهرسازى، دانشكده هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد نجف آباد  (مسئول مكاتبات)*
2. مدير گروه مهندسى طراحى محيط، دانشكده محيط زيست و انرژى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران
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 مقدمه
هاى جاذبه انواع يابند. مي گسترش آنها جمعيت افزايش با شهرها هاي جاذبه
مي كند. در كالن شهر به جذب شهر ــوى س به نقاط اقصى از را مردم مختلف
ــبب توزيع نامتعادل امكانات، ثروت، قدرت و... در كشور،توان جذب افزايش س
و ... مورد بهره اقتصادى،فرهنگي اجتماعي، هاى جاذبه با تهران مييابد.شهر
مي خواهند كه آنگونه اى عده است. گرفته قرار آگاهانه نا و نابجا هاى بردارى
و ... از ــيدن كش جاده ــود، س پر مناطق در اراضي ــطيح تس ميكنند؛ تخريب
و ساز به آن مي پردازند. ساير بخش ها ــاخت س براي كه ــت اس مواردى جمله
و سكونتگاههاي نا بهنجار، در معرض نابودى هستند. انبارها ها، پايانه بواسطه
و تردد اتومبيل ها در شهر، كل منطقه را مورد تهديد قرارداده شلوغى ترافيك،
ــه، خطر يك فاجعه زلزل ــى مهندس اصول رعايت بدون ــازهاى وس ــاخت س و

انسانى را در اذهان عمومى تداعى مى كند.
ــهر كه به داليلي احيا  ش قديمى بافت از تصورى ــهرى ش ــوده فرس بافتهاى
ــن ذهنيت از بافت هاى ــده را در ذهن ايجاد مى كند. اي ــازى نش س باززنده و
فرسوده كه بيشتر كهنگى بافت را نمايان مى كند، مانعى براى تعريف جامعى

و در نهايت رو  شده كاسته آنها در نوسازي كه دار مشكل شهري هاي بافت از
مي شود. بافتهايى از شهر كه دچار فرسودگى مى شوند اند نهاده فرسودگي به
و بر عكس مسايلى كه ــوند ش مى شهر سيستم كل به رساندن آسيب ــبب س
ــمه بيمارى شهر هستند، باعث ايجاد بافت فرسوده در شهر مى شوند. سرچش

و شناسايى  سو يك از فرسوده هاى بافت ــايى شناس و شهرى شناسى ــيب آس
ــوى ديگر سبب يافتن راه حلي براى س از فرسوده بافتهاى ايجاد هاى ــه ريش

كاهش بافتهاى مساله دار در شهر مي شوند.

 روش تحقيق
و ــازى بهس راهبردى برنامههاى تدوين ــل مراح ــله سلس در تحقيق ــام نظ
گذارده بنيان زير اساسى ــوال س سه بر شهرى، فرسوده بافتهاى ــازى نوس

: شده است
و چه عواملى سبب  هستند بافتهايى نوع چه اساسًا شهرى فرسوده بافتهاى -

ايجاد آنها مى شوند؟
- مشكالت اصلى سكونت در بافت هاى فرسوده شهرى چيست؟

و گونه هاى  فرسوده بافتهاى در سكونت دهى نظام راهبردى ــتهاى سياس -
مداخله در اين بافت ها چيست؟

« طرح  بر و ساخته آشكار را مسئله شناختى ابعاد واقع در دوم و اول سواالت
و مداخله برنامهريزى انحاء بر سوم سوال و دارد تأكيد « مشكل منظر از مسئله
« طرح مسئله از منظر چارچوب در و بوده استوار آن بر حاكم مراتب و بافت در

سوال » مؤكد است.

 اهداف و ضرورت ها
و زيست كيفيت و ارزش ارتقاى » از: ــت اس عبارت تحقيق اين اصلى هدف
بافت هاى فرسوده شهرى از طريق ترزيق الزامات سكونتى در آنها سكونت در
و بهبود كيفيت هاى شهرى بافت هاى  ــاختى زيرس و عمومى عناصر حوزه در
و جلب مشاركت ــهروندان ش انسانى كرامت به احترام ــتاى راس در ــوده فرس
و زيست خودشان سكونت محلهاى نوسازى و بهسازى جهت در آنها فعاالنه
و جامعه» كه اين امر با توجه به ــهر ش سطح در اجتماعى عدالت ــترش گس و

ضرورت هاى زير حاصل شده است:
ــوده با الزامات زمانى  ــدم همراهى اكثر منازل موجود در بافت هاى فرس ع -

حال و آينده
- سيطره فرسودگى بر كالبد مساكن موجود 

- عدم توانايى ساكنان در بهبود وضع مسكن به صورت فردى 
- عدم برخوردارى از خدمات وتأسيسات مطلوب و مناسب شهرى

- كيفيت نامطلوب منظر شهرى
- تنزل ارزش زيست و سكونت در مساكن موجود

- شيوع ناهنجارى ها و بزهكاريهاى اجتماعى 
هاى  بافت بسيارى در ابتدا همان از فرسودگى و ناسازگارى ــههاى ريش وجود -

نوساز كنونى

 تعريف بافت مسأله دار شهرى و معضالت فراروى آن
بافتهاى مساله دار شهرى عبارتند از بافت هاى شهرى است كه وجود عوامل

و  شود مى ــان انس زندگى كمى و كيفى ارزش كاهش ــبب س آن، در مختلف
و نشده انجام بافت احياى و ــازى نوس ــكونتى، س هاى ارزش آمدن پايين با
از چند زندگى ــى كيف ــهاى ارزش مىكنند.كاهش مهاجرت كم كم ــاكنان س
است عبارت آن نمودهاى ترين اصلى كه شوند مى مشخص شهرى زندگى
(6) محيطى. ــت زيس و اجتماعى و اقتصادى عملكردى، كالبدى، عناصر از:
عوامل دار، مشكل و فرسوده هاى بافت درون عناصر ــاهده مش و مطالعه با
با شهر پيوند ــود؛ ميش يافت كالبدى عناصر زمينه در آنها ميان در ــترك مش
عمومى به ــانى رس خدمات و ــى دسترس ــبكه ش پذيرى، نفوذ آن، ــكل ش و
باز و ــبز س فضاهاى طور همين و ــكونى مس بلوك يا ــهرى ش مجموعه هر
تراكم طور همين مؤثرند. بافت كيفي ارزش در كه هستند اجزايى از عمومى
ــكونى بلوكهاى مس خصوص به اراضى تفكيك ميانگين يا دانهبندى ــت، باف
ميكنند. ميانگين نقش ايفاي شهر بافت در فضا به توده ــبت نس همينطور و
نحوه همجوار، و مختلف هاى كاربرى دانهبندى و فضا توزيعى هاى ــبت نس
ها، دره ها، تپه ها، ــوه ك زمين( عوارض و مرفولوژى از بافت ــرى پذي ــر تاثي

ــتند. هس ــهرى ش پهنه در موثر عناصرى و...) ــيب ش و رودها

فرشته احمدى و حسنعلى لقايى
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مانند بافت درون ــاي فعاليته و عناصر ــازى جداس مورد در ــته گذش نگرش
از منفك و شده جداسازى مناطقى كه شهرهايى ايجاد ــبب س وسكونت كار
است. شده نمايان هم امروز زندگي بر آن ــوء س اثرات كه ــد ش ــتند، داش هم
از هم كاربرىها ــك تفكي و زونبندى تفكر ــن اي پايه و ــاس اس آن از پس
شد. مطرح شهرى بافت بندى دانه تنوع و تداخل ــاله مس و رفت ــوال س زير
ــبب س و... كار ــگرى، گردش ــكونى، مس فضاهاى عملكردى، چند فضاهايى
كاربرى، پيوند تنوع رو اين از شد. ــهرى ش پهنه در اجتماعى تعامالت ايجاد
هاى شاخص از يكي ــهرى، ش عملكردهاى بين فضايى و اجتماعى ارتباط و
بافت شدن مسألهدار ــبب س آن نبود ــت؛ اس كارآمد ــهرى ش پهنه عملكردى

مى شود.
و آب آلودگى ميشود؛ ــهرى ش بافت كارآمدى نا سبب كه ــايلى مس ديگر از
و آسايش ساكنان زندگى كيفى ارزش كاهش ــبب س كه ــت اس ... زمين، هوا،
و درصد مهاجرت از ساخته متوقف را شهرى بافت ــعه توس و رشد روند و ــد ش
و فرسودگى بافت نوسازى توقف نهايت در و داده افزايش را ــهرى ش پهنه آن
ــدن فاضالب در ش پخش و زباله ــب نامناس آورى جمع مىآورد. همراه ــه ب را
و شيوع بيمارى هاى مختلف را به ــده ش ها آلودگى انواع ازدياد موجب زمين،

همراه خواهد آورد.
تاثير  تحت را ساكنان جسم و روح ــالمتى س و ــت بهداش نيز صوتى آلودگى
ــود. ميش بافت آن در زندگى كمى و كيفى ارزش كاهش ــبب س و داده قرار
ساكنان به ــود، نش حل جمعى راهكارهاى با بافت ــكالت مش و ــايل مس اگر
ترجيح صورت اين غير در و افتاده شخصي صورت به خود ــكل مش حل فكر
اقتصادي شرايط در ــده ش ذكر موارد از يك هر دهند. مي ناحيه آن ترك به
اجتماعي، تركيب ميپذيرند. ــر تاثي آن از و مىگذارند اثر بافت ــي اجتماع و
و توليدي فعاليتهاي انواع شغل، و درآمد ... و جمعيت تراكم خانوار، ــكال اش
شهري بافت محتواي و گيري شكل بر كه ــتند هس عواملي جمله از خدماتي
شهر، در ساكنان براي زندگي ــط متوس ــي ارزش ميانگين ايجاد گذارند. تأثير
اجتماعي مختلف طبقات ميان عمومي باز و ــبز س فضاهاي عادالنه ــيم تقس
در ارزشتر كم صنعتي و ــدي تولي فعاليتهاي با بافتهايي ــاماندهي س ــهر، ش
در آن از استفاده و دسترسي امكان و ــهري ش خدمات مناسب توزيع ــهر، ش
آن رونق و نوسازي شهري، پهنه در زندگي، ــدن ش جاري سبب ــهر، ش تمام
آمد، سبب در سطح به توجه با شهري بافتهاي تفكيك و جداسازي ميشود.
منطقهاي در حد از بيش تراكم افزايش و منطقه يك در وساز ــاخت س توقف
فراهم را شهري بافتهاي شدن ــكلدار مش موجبات دو هر اين و ــده ش ديگر

خواهد آورد.
ناكارآمدي  بعد از بسياري تعدد شده ياد موارد به توجه با شهري هاي بافت
باعث كه ــي هاي ــاخص ش تعيين و ــخيص تش دارند. بودن ــاز س ــكل مش و
و تعيين ــناخت ش جهت ــي راهنماي خود ــوند، ميش بافت ــك ي ــودگي فرس

شرايطي كه موجب آسيب ديدگي بافتهاي شهري مي شوند،  است.

 انواع بافت هاى فرسوده شهرى
با تقسيم بندي انواع بافتهاي مساله دار كه فرسوده شده اند يا از ابتدا فرسوده

هاي  مشخصه و عناصر كمك به ميكند، تهديد را آنها فرسودگي خطر يا و بودهاند
و همين طور پذير آسيب و ناكارآمد بافتهاي با مواجهه راهبردهاي شده، تعيين
ــن بافتهايي در طول زمان ــرايطي كه چني ش بروز از گيري پيش ــاي راهبرده
و بافتها اين ــوان ت مي ــتا راس اين در ميگيرد. قرار روي پيش ــوند، ش ــاد ايج

عوامل فرسودگي آنها را به انواع زير دسته بندي كرد:

-  بافت هاي ارزشمند تاريخي 

ــاختار هماهنگ همراه با  س يك از عمومًا ايران ــهرهاي ش تاريخي ــاي بافته
مي يابند. محور خطي بازار شكل زندگي ارگانيسم از گرفته نشات اي ــه هندس
و دولتي در كنار ــي مذهب مهم مراكز گيري قرار همچنين و ــاز ب فضاهاي ــا ب
ــهر قديمي ايران ش ــاختار س ــكوني مس بزرگ و كوچك محالت با همراه آن،
ــهر، امكاني براي رشد ش كالبد پيوسته و خطي شكل ــت. اس داده ــكيل تش را
مي كند. در اكثر شهرها با ورود ماشين ايجاد آن همگن و ــب متناس ــعه توس و
و شده اساسي تغييرات ــتخوش دس ها شهر قديمي ــاختار س راهها، ــعه توس و
ــتن ساختار قديمي ــكل يافته است. همچنين با گسس ش تغير شهرها ــالوده ش
و هيچ تدبير ــيخته گس هم از بازار ــتههاي راس و محالت به ــي دسترس ــهر ش
ــبب س كه ويژگي اولين ــبب س بدين ــت. اس نيامده عمل به ويژهاي ــدام اق و
ــي مناسب شهري به و دسترس نفوذ نبود ــود، ميش تاريخي بافت ــودگي فرس
مي شود، از بافت ديدگي ــيب آس ــبب س كه ويژگي دومين ــت. اس بافت درون
و كارخانجات در صنعتي فضاهاي ــد رش ــت. اس كاربريها ــب تناس رفتن بين
كم كم و مجاور هاي خانه ــكوني مس كيفيت رفتن بين از ــبب س ــهر، ش بافت
مي شود. همين طور رشد صنعتي كاربري توسعه جهت آنها اراضي از ــتفاده اس
ــبب نفوذ كاربري تجاري در بافت س بازار اطراف در تجاري خدمات افزايش و
و همچنين استفاده از كاربري هاي مسكوني براي انبارها بازار اطراف مسكوني
مي شود. با توجه به اين تجاري كاربري به خدماترساني جهت در كارگاهها و
معموًال كيفيت ارزشي بافت مسكوني كاهش يافته، در نتيجه ساكنان ــرايط ش
و جايگزين آنها طيف متنوعي از مهاجران كرده رها را منطقه بومي، و قديمي
مي شود. يكي از درآمد كم و پايينتر درآمد با اطراف ــتاهاي روس و ــهرها ش از
و گردشگري فضاهاي توسعه تاريخي، ــمند ارزش بافتهاي حفظ راهكارهاي
ــت. با در نظر گرفتن اين تدبير ارزش و تفريحي در مجاورت آنها اس فرهنگي
و همينطور اجتماع به طور كلي اشتياق بيشتري ــده ش حفظ منطقه ــكونتي س
ــكونت در مركز شهر س براي مردم و ــت داش خواهد بافت اين در زندگي براي
مي پردازند. نمونه اين راهكار در شهرهاي اروپايي نظير پاريس، بيشتري بهاي

فلورانس، رم، ونيز،... بسيار ديده مي شود.
 عامل ديگري كه بسيار در فرسودگي بافت تاريخي موثر است، آلودگي است. 

آسيب شناسى بافت هاى فرسوده شهرى و راهكارهاى فرا روى آن
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و در نتيجه احداث انواع كارگاهي و ــاري تج فضاهاي ــدن ش متمركز دليل به
ــا در بافت، آلودگي هوا ه اتومبيل حد از بيش تردد و ... و ــا انباره و ــا پايانهه
ــازي بافتهاي س باززنده و احيا براي ــود. ش مي ايجاد ــيار بس صوتي آلودگي و
و سواري شخصي اتومبيلهاي تردد كه ــود ميش پيشنهاد ــمند، ارزش و تاريخي
و نقل عمومي با بكارگيري استانداردهاي زيست محيطي حمل و شود محدود
افزايش يابد. راههاي دسترسي درون بافت براي خدمات رساني مناسب شهري

ــاماندهي كاربري درون بافت شهري با در نظر داشتن اينكه  س ــود. ش تصحيح
و سكونتي ارزشهاي افزايش و ــود ش انجام نزند، ــكوني مس بافت به صدمهاي
ــعه و توس محل در ماندگاري حس باالبردن جهت بافت در مثبت نكات ايجاد
و يادمانها باززندهسازي همراه به فرهنگي و تفريحي ــگري، گردش فضاهاي
و منطقه اي محلي سبز نظام ساماندهي همچنين و تاريخي ــاخص ش عناصر

انجام پذيرد.

-  بافت هاي شهري گران

در اين گونه بافتها به سبب گراني، تنوع كابري وجود ندارد. مانند يك خيابان 
ــراي خدمات تجاري  ب جايي ــت، اس لوكس تجاري مركز و مغازه ــر سراس كه
و مجموعه هاي ــتوران رس هتل، چون هايي ــري كارب وجود ــت. نيس روزمره
و در نهايت عدم نوسازي كاربري تنوع ــتن كاس سبب قيمت گران ــكوني مس

مي شود. تحت اين شرايط پهنه شهري دچار آسيب مي شود.

-  بافت هاي شهري ارزان قيمت
و بي شكل در  قانوني غير ــاز س و ــاخت س طريق از معموًال ها بافت نوع اين
و در اطراف كارگاههاي ساختماني شكل مي گيرند. نوع ديگر شهرها ــيه حاش
و ساز توسط ارگانهايي با عنوان مسكن حداقل يا مسكن ارزان قيمت، ساخت
و نا كارآمد هستند ــوده فرس ابتدا همان از كه گيرد مي ــكل ش هايي مجموعه
ــند. اين بافت ها مي رس فروش به بودن قيمت ارزان و بودن تعاوني صرف وبه
و فضاهاي سبز عمومي دچار خدماتي فضاهاي كمبود و بودن دانه ريز علت به
و يافتن راههايي براي بافت در مستقيم دخالت جز اي چاره هستند؛ مشكالتي
ــتخوان بندي و اس ــاختار س با آنها پيوند و فضا مجدد احياى و ــازي س باززنده

شهر وجود ندارد.

-  بافت هاي قديمي و كهنه

ــي رود، بافت قديمي  م بين از بافت حفظ و احيا ــراي ب ــاكنان س انگيزه وقتي
ــار و اقش كرده مهاجرت ــاكنان س صورت اين در ــود. ش مي كهنه و ــوده فرس
ــل بافت هاي مياني ــوند. اين قبي ش مي آنها جايگزين اجتماعي بضاعت ــي ب
ــترش بازار قديمي شهر كه و گس رشد ميدهند. ــكيل تش را بزرگ ــهرهاي ش
ــه امتدادي از ب اكنون داد، مي ــكل ش را ــهر ش ــد رش ارگانيك حركت زماني
و پايانه ها و... شده اند كه كارگاهها انبارها، ــاژها، پاس تجاري، هاي مجموعه

و سبز فضاهاي فقدان همچنين و ــو س يك از بافت ــلوغي ش و ازدحام ــبب س
سواري ها را تردد و ــنگين س ترافيك و ــده ش فرهنگي و فراغت اوقات گذران

به همراه دارد. (8)

و خدمات  كارگاهي صنعتـي، كاربري بـا آميخته شـهري بافتهاي -

فني

و خدمات فني به صورت مختلفي در  ــي صنعت كارگاههاي بافت نوع ــن اي در
گيرد مي شكل بافت نوع اين اينكه داليل اند، گرفته قرار مسكوني هاي بندي دانه
توسعه يا و كرد ذكر بافت درون در زمين ارزان قيمت كلي، صورت به توان مي را
ساخته آنجا در ها كارخانه و بوده شهر حومه گذشته ساليان در كه بخشي در شهر
شده اند، اما هم اكنون با توسعه شهر، اطراف آنها را بافت مسكوني فرا گرفته

ــبب بروز مشكالت  س و است دار مشكل ــهري ش بافت موارد، اين در ــت. اس
و آلودگي زيست محيطي شده است. به سبب كاهش قيمت كالبدي اقتصادي،
ــكوني در كنار و بافت ريزدانه مس ــده ش ريز زمينها بندي دانه دربافت، زمين
ــايل ــت. تردد وس و صنعتي قرار گرفته اس كارگاهي ــت درش دانههاي با بافت
ــاد مي كند. در و ناهنجاري خاص ايج ــكالت مش و بافت در ــنگين س ــه نقلي
عمومًا انتقال كارخانه ها وكارگاههاي صنعتي به خارج از ــكالت مش اين حل
و كارگاههاي شهري بايد صنايع كلي طور به است. توجه مورد شهر، محدوده
و راسته اي پهنهاي گيري شكل اما گيرند قرار شهر در مناسب ــاماندهي س با
كه بافت شهري را تحت الشعاع قرار دهند، بايد پرهيز نموده، همين طور اينكه

ــبب بروز مشكالت  س خود دهد قرار تاثير تحت را خيابان يك صنعتي كاربري
ــود. مي توان كارگاههاي صنعتي غير شهري را با فاصله اي از ش مي بافت در
و مكانهاي پر ها خيابان جداره دو كه مكانهايي در را بقيه و نمود احداث شهر

تردد نباشند، ساماندهي كرد.

-  بافت هاي شهري با كاربري ناموزون

اولين كابري كه ناهماهنگ با بافتهاي شهري به نظر مي رسند، صنايع آلوده 
صرفًا از اين بعد نيست، ليكن  ناموزوني و ناهماهنگي اما هستند، ــهر ش كننده
و انتشار بسيار شهري مسافران جذب و توليد هندسي، نامتناسبي و ناهماهنگي
( ميادين، انبارها ها پايانه ــتند. هس ــازگاري ناس آورنده پديد نيز آلودگيها انواع
و ديگر ... و بزرگ صنايع ــتانها، بيمارس و اداري بزرگ مراكز و...)، ترمينالها و
معموًال شهر در وجودشان كه ملي مواقع بعضي در و فرامنطقهاي كاربريهاي
و تردد بسيار مسافران را ترافيك حجم و است همراه عظيم ساختماني توده با
مي كنند، هم مشكالت بسياري را در بافت مسكوني شهري تحميل ــهر ش به
مي كنند. اين نمايي خود موزون نا صورت به ــت باف در هم و مينمايند ــاد ايج
و چه در شهر درون در چه ميبايست مختلفي هاي شيوه به ها كاربري گونه
مي رسد، اگر در اطراف آنها نظر به شهر درون در شوند؛ ساماندهي شهر بيرون
ــود، نتايج مناسب تري ش گرفته نظر در بافت كننده تلطيف هاي كاربري تنوع

فرشته احمدى، حسنعلى لقايى
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ــت با در نظر ــهر مي بايس ش از خارج در آنها ــاماندهي س اما ــود. ميش حاصل
و برقراري تعامل الزم بين عملكردشان به توجه با ــب مناس دسترسي ــتن داش

بافت شهري و اين گونه كاربريها به نتايج مطلوب رسيد.

-  بافتهاى تحت تاثير نقصان زير ساختهاى شهرى

ــاختهاى شهري نظير آب، برق، گاز، تلفن، فاضالب، دفع آبهاى  كمبود زيرس
ــهرى مي شوند. همين طور  ش فرسوده بافتهاى ايجاد سبب ... راه، ــطحى، س
ــهرى سبب ناكارآمدي محيط ش بافتهاى ميان از خدمات اين ــب نامناس عبور
مي شود. عبور بزرگراهها، اتوبانها، دكل برق فشار قوي، كابلهاى هوايى زندگى
ــهر، سبب ش بافت درون از باز رو ــيلهاى مس و ــب نامناس آبروهاى و كانالها و
ــبب كاهش س ... و آب زمين، هوا، صوتى، آلودگى از ــم اع ها آلودگى ــاد ايج
و تاثير بسزايى در شده ساكنان روح و جسم سالمت و بهداشت هاى شاخص
و فرسودگى آن، همين طور نزول سطح كيفى پهنه بافت در ــازى نوس كاهش
ــت. علت اصلى آلودگي صوتي در بافتهاى شهرى، تردد ــهرى خواهد داش ش
و فقدان سيستم شهر در مسافركشها و خصوصى از اعم ــوارى س خودروهاى

حمل و نقل عمومى است. (8)

 احياي بافت هاي فرسوده شهرى 
نسبت به جامع ديدگاهي از بايد را ــهري ش فرسوده بافتهاي در ــكونت س
، الزامها يا اجبارها ــعه، توس و فقر رابطه زيرا داد، قرار ــي بررس مورد محيط
جاري و معمول ــيوههاي ش از ــي ناش خطرات آن، قدمت و تاريخي ــته گذش
فضاي به مربوط نيازهاي همه از ــر باالت و مراكز گونه اين در ــه مداخلهگران
در نهايت و ميگيرد) جاي ــا نيازه كامل مجموعه يك در خود (كه ــي زندگ
و بيش كم ــاي فضاه در ــت محرومي و ــتي تنگدس با كه ــي مردم ــت خواس
نظام هماهنگ يك در ــت ميبايس همه و همه ، ميكنند زندگي ــوب نامطل
بافت كهن و شهري مراكز توسعه و ــد رش براي تصميمگيري و برنامهريزي
شهري امور ــتاندركاران دس سردرگمي از ــي ناش بحران گردند. بيني پيش
برنامهريزي هرگونه تاكنون ــوده فرس بافتهاي وضعيت بهبود و ــالح اص در
در ويژه به شهري مراكز و ــانيده كش ــت شكس به مقوله اين در را طراحي و
پرداختن به ــت. اس شده ــته گسس داخل از پيش از بيش بزرگتر، ــهرهاي ش
اقتصادي، واقعيات ــه ب پرداختن از جدا آن، در برنامهريزي و ــي قديم ــت باف
ــهري ش معضالت حل در ــخصي ش ــاليق س و نبوده اجتماعي و ــي فرهنگ
و نامأنوس ــبكهاي س از كوركورانه تقليد امروز معماري در اگر ندارد. جايي
ميتواند فقط متضاد فرهنگي با ــهري ش بافت ميانه در آن نمادهاي ــي برپاي
مراكز بافت و ــتمحيطي زيس مجموعههاي در دخالت باشد، ــفبرانگيز تأس
صدمات به قطع طور به شده، اشاره پارامترهاي گرفتن نظر در بدون شهري
از ــي ناش خالء عالوه به ــد. ش خواهد منجر ــاني انس ابعاد در جبرانناپذيري

و شهري مراكز امر در بويژه ، محيطي ــت زيس ــايل مس به آگاه ــكيالت تش
ــانيده كش اضمحالل به را مراكز اين اخير، دهه ــد چن در قديمي ــاي بافته
بار تحميل و ــنگين س ــرمايهگذاريهاى س به موكول را آن ــات حي ــد تجدي و
بيشترى توجه اخير سالهاي در (7) ــت. اس كرده عمومي بودجه بر فوقالعاده
بافت حفظ در ــهري ش جامع طرحهاي كارايي لزوم و تغييرات چگونگي ــه ب
، نقص ميآيد ميان به عمل پاي كه زماني معهذا است. شده ــهري ش مراكز
طرف يك از يكپارچه اجرايي ــزم مكاني نبود و مالكيت و ــازي شهرس قوانين
ديگر، طرف از مراكز اين ــي اصل صاحبان و ــاكنين س نقش گرفتن ناديده و
و رشد طرفداران از ــياري بس كه ميدهد ــت دس به ــردرگمي س كالف چنان
پويا جامع طرح ــتن داش ميكند. منصرف كار ادامه از را كهن بافت ــعه توس
سياستگذاري ها و طرحها طرفى از و است حياتي ، شهري مراكز رشد براي
را آنچه بتواند خود تا كند حمايت مردم از كه باشند ثمر مثمر ميتواند وقتي
زندگي تداوم و بافت حفظ براي الزم انگيزههاي اگر دهند. انجام قادرند، كه
و سرمايهگذاران بهترين فعلي ــاكنين س آيد، پديد شهرى ــوده فرس بافت در
ــوده فرس بافتهاى خالصه و كلى طور به بود. خواهند بافتها اين حافظان

مىگذارند: ــزايى بس تأثير مورد 7 روى ــهرى ش
- مسائل جمعيتى و اجتماعى

- مسائل كاركردى 
- مسائل اقتصادى

- مسائل ارتباطى و دسترسى
- مسائل زيرساختى

- مسائل زيست محيطى
ــن موارد طرح هاى خاص خود را در نظر  كالبدى كه هر كدام از اي ــائل مس -
و دولتى خصوصى ــازمانهاى س و شهرى مسئولين گروهى ــاركت مش گرفتن

مى طلبد. (9)

 نتيجه گيرى و راهكارهاى اجرايى
توجه به اين مطلب مهم است كه فرسودگى بافت شهرى از درون خود بافت

و ناسازگارى  فرسودگى هاى ريشه ميتواند هم نوساز بافت هر و ميآيد پديد
علل، مسايل بررسى و مطالعه شناخت، لذا باشد. داشته درون در ابتدا همان از را
فرسودگى سبب و شود مى بافت در ــازگارى ناس ايجاد ــبب س كه ــكالتى مش و
و موجود بافتهاى بهسازى و اصالح براى راهكارهايى، ذكر به منجر ــود، ميش

شود؛ مى دار مساله هاى بافت اين از پيشگيرى
نحوى كه به پهنه دريك فعاليتها انواع ساماندهى و بافت كاربرى در تنوع ايجاد -
ها با كاربرى عملكردى حريم داشتن نظر در و نمايند اشغال را معبر يك ــر سراس
ساير اختالط از جلوگيري و مسكونى محالت در آسايش و آرامش حفظ به توجه

محالت. ريز درون به ناسازگار هاي كاربري

آن آسيب شناسى بافت هاى فرسوده شهرى و راهكارهاى فرا روى
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ــكل ش به فرهنگى و تفريحى و ــگري گردش هاي كاربرى ايجاد و ــعه توس -
ــتن پياده و درون محالت همراه با در نظر داش ــت باف بندى دانه با ــب متناس
و ايجاد بافت، در ــان انس زندگى در گذار تاثير ــى اساس ركن عنوان به ــا راهه

فضاي سبز در بافت.
و نقل عمومي. حمل توسعه و سواري تردد محدوديت شهرى، ترافيك كاهش -
و تصحيح بافت هاي ــهري ش پهنه در فني ــات خدم و صنايع ــاماندهي س -
و بزرگ بخشهاي در اي پهنه يا خطي ــكل ش به ها كاربري اين كه ــهريي ش

وسيع پديد آورده اند.
- جلوگيري از گسست شهر توسط بزرگراهها، راه آهن، كاربريهاي بزرگ،... 

- ساماندهي بافت شهري با توجه به مرفولژي زمين
- نظام بخشي زير ساختها و تاسيسات زير بنايي و روبنايي شهري.

ــتفاده بهينه از امكانات  ــكالت، يافتن راه حل ها، اس و مش ــايل مس ــناخت ش
ــتوار به همراه و اس پويا مديريتي ــتم سيس يك نيازمند توانمنديها، ــش افزاي و
و ناسازگاري هاي شهر ــكالت مش از بسياري بسا چه ــت. اس مردم ــاركت مش
ــهر شده باشد. به نظر ش تمام دامنگير سپس ــده ش آغاز ــهري ش بافت يك از
ــتر در شناخت و تعمق بيش مطالعه با متخصصان و ــهري ش مديران ــد ميرس
ــاركت مردم، توانايي بهسازي ــتفاده از مش و اس حلها راه يافتن و ــكالت مش

شهرهاي كشور را خواهند داشت.
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