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های ساماندهی های فرسوده با روشهای بهسازی و نوسازی بافتمقایسه تطبیقی روش

 )نمونه موردی: شهر مشهد( مناطق اسکان غیررسمی
 3مرتضی اصغری، 2مهدی محرری، 1محمود محمدی

 (moharreri.mahdi@gmail.com) 

 چکیده 
های رو هستند، موضوع بافتشهرها با آن روبهکالنهایی که شهرهای امروز ایران و به خصوص یکی از چالش

های فرسوده داخل های بهسازی و نوسازی بافتهدف از ارائه این پژوهش مقایسه بین روشفرسوده است. 

-فرهنگی هستند با مناطق اسکان غیررسمی که در حاشیه شهرها هستند، می-شهر که فاقد میراث ویژه تاریخی

های فرسوده پرداخته و با نگاهی های بهسازی و نوسازی در بافتبه بررسی روشباشد. همچنین این مقاله 

ی فاقد دهد. بافت فرسودههای فرسوده و مناطق غیررسمی شهر مشهد را مورد کندوکاو قرار میاجمالی بافت

ها شباهتهایی دارند که بیشتر این ها و تفاوتفرهنگی با مناطق اسکان غیررسمی شباهت-میراث ویژه تاریخی

هاست، مسائلی همچون ریزدانگی، کم عرض بودن معابر و ناپایداری و فرسودگی ابنیه، در بعد کالبدی بافت

گیری این ها به پیدایش و شکلهای مشترکی را برای بهسازی و نوسازی به وجود آورده است، اما تفاوتروش

و توسعه نیافتگی در روستاها و شهرهای کوچک. شهرها نبود امکانات کالن گردد، مواردی همچونها برمیبافت

آوری های مورد نیاز جمعهای مشاهده، تحلیل محتوا و تحلیل گرافیکی دادهدر این تحقیق با استفاده از تکنیک

توان با استفاده از برای بهسازی و نوسازی مناطق حاشیه شهرها و یا اسکان غیررسمی میاند. و تحلیل شده

را برداشت و توجه اصلی را معطوف پدیده مهاجرت به  یهای اساسی و موثرشوری گامهای کالن کسیاست

 ایموضوع به صورت ریشه کمک به حل ها،شهرها نمود و با اصالح و امکانات بخشی به مبدا مهاجرتکالن

وان مالی بایست با اصالح اقتصاد و قدرت بخشیدن به تهای فرسوده داخل شهر نیز مینمود. برای اصالح بافت

عناوین اصلی مقاله پس از  ها پرداخت.های تشویقی به بهسازی و نوسازی این بافتخانوارها و تدوین سیاست

های مقایسه بافت"، "ای فرسوده و مناطق اسکان غیررسمیهعلل پیدایش بافت"ای عبارتند از: ذکر مقدمه

های فرسوده و در بافت و ساماندهی نوسازی های بهسازی،مقایسه روش"، "و مناطق اسکان غیررسمیفرسوده 

 ."گیری و پیشنهاداتنتیجه"و در خاتمه  "مناطق اسکان غیررسمی

 

                                                           

 استادیار شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران  -1

 ایران  آباد،آباد، نجفنجف واحد دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی -2
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  بافت فرسوده، اسکان غیررسمی، بهسازی و نوسازی، ساماندهی، شهر مشهد.کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -1

تر و گسترده و متنوع پیشرفت و توسعه روز افزون شهرها و و به تبع آن باالرفتن سطح رفاه عمومی

شدن تفریحات و بهداشت و به وجود آمدن مشاغل بیشتری نسبت به روستاها موجب مهاجرت مردم از 

شهرها گشته است. به طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال روستاها به شهرها و به خصوص کالن

نفر رسیده  13848881این عدد به  1321نفر بوده است که در سال  43212284جمعیت شهری ایران  1331

نفر بوده است که در سال  22131111، 1331است و از سوی دیگر نیز جمعیت روستایی ایران در سال 

ها از نفر رسیده است. این موضوع نشان دهنده مهاجرت ایرانی 21448433با مقادیری کاهش به 1321

شهرنشینی به نسبت زندگی روستایی و قیمت بسیار  های باالیروستاها به شهرهاست. طبیعتاً به علت هزینه

باالی سکونت در شهرها نسبت به روستاها، عمده مهاجران روستاها به شهرها به مناطق حاشیه و غیررسمی 

آورند. با این افزایش روز افزون مهاجرت به شهرها و اشباع شدن شهرها و های فرسوده روی میو یا بافت

شود و مسائل و های مذکور موجب فرسودگی میوان نگهداری این ساکنان از بافتبیکاری مهاجران و نبود ت

های فرسوده نیز با از دست دادن ارزش خود مشکالت بعدی را برای شهرها به دنبال دارد و از طرفی بافت

رد. گیمورد انتخاب این گروه از مردم و کسانی که بضاعت کمتری نسبت به دیگر شهروندان دارند، قرار می

رسد که مردم این مناطق قادر به بهسازی و نوسازی بدون کمک مدیران و مسئوالن شهری و به نظر می

 های دولتی نباشند. نهادها و سازمان

 

 طرح مسئله -2

رو هستند، موضوع شهرها با آن روبههایی که شهرهای امروز ایران و به خصوص کالنیکی از چالش

های دار و بافتهای مسئلههای فرسوده با عناوین مختلفی همچون بافتهای فرسوده است. بافتبافت

های فرسوده شهری دارای معضالت و مشکالتی هستند که از لحاظ شوند. بافتناکارآمد و غیره یاد می

ها کارآمد های فرسوده ممکن است سالهای نرمال شهری دارند. بافتهای زیادی با بافتکارآمدی تفاوت

د ولی پس از طی مدتی دچار فرسودگی شده باشند و یا اینکه حتی از ابتدا، فرسوده متولد شده بوده باشن

-های درگیر با شهرهای امروز است، که خود نیز از زیرشاخهباشند. اسکان غیررسمی یکی دیگر از چالش

طرح های بافت فرسوده است. معموالً در حاشیه شهرها به صورت غیرقانونی و خارج از ضوابط و 

های فرسوده داخل تری نسبت به بافتگیرند که به مراتب وضع وخیمهایی شکل میگاهباالدست، سکونت

های فرسوده و اسکان غیررسمی چه معضالت، مشکالت و شهر دارند. بر کسی پوشیده نیست که بافت
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مندی از دم بهرهآورند. مشکالتی همانند عشهرها به بار میهایی برای شهرها و به خصوص کالنهزینه

های شهری، امکانات آموزشی، بهداشتی و تفریحی مناسب، که در نهایت موجب تاسیسات و زیرساخت

گردد. ایمنی و بحث حفاظت از جان ها میپایین آمدن سطح کیفیت زندگی مردمان ساکن در این گونه بافت

بیشتر خودروهای شهرداری،  مردم و شهروندان و ارائه هر چه بهتر خدمات )از قبیل دسترسی هر چه

از به وجود آمدن مناطقی برای بزهکاری، جرم، جنایت و  نشانی، پلیس و غیره( و جلوگیریآمبوالنس، آتش

تر ها را محسوسهای اجتماعی موضوعاتی هستند که نیاز به توجه هر چه بیشتر به این بافتسایر بداخالقی

های بهسازی و نوسازی هایی بین روشها و تفاوتهتنمایند. حال این سوال مطرح است که چه شبامی

 های فرسوده شهری با اسکان غیررسمی وجود دارد؟  بافت
دهند که شامل بخش مهمی از جمعیت و مساحت شهر مشهد را محالت حاشیه نشین آن تشکیل می"

 22درصد جمعیت و  33باشند )هکتار می 8314هزار نفر و وسعتی بالغ بر  314محله با جمعیتی معادل  42

( با توجه به این سهم زیادی که حاشیه 32 :1321)امیرفخریان و همکاران،  "درصد وسعت شهر مشهد(.

بایست توجه بیشتری به این موضوع مهم اختصاص های فرسوده از شهر مشهد دارند، مینشینی و انواع بافت

های زیادی را برای مدیران و مسئوالن اوتها و تفهای فرسوده و اسکان غیررسمی شباهتداد. مقایسه بافت

دار شهری و در پی آن اصول، مبانی و راهکارهای های مسئلهکند. انبوه اسامی برای بافتشهری مشخص می

ریزان شهری به دنبال بسیار متعدد برای حل این مسائل آشفتگی و سردرگمی را برای طراحان و برنامه

های بهسازی و نوسازی در این دو گونه و تحقیق در مورد روشرسد پژوهش خواهد داشت. به نظر می

ها ممکن است مشترکات بسیاری برای دار و مقایسه آنها با یکدیگر ضروری است. این بافتبافت مسئله

های اساسی وجود گیری و به وجود آمدنشان تفاوتبهسازی و نوسازی داشته باشند، حتی اگر در شکل

 داشته باشد.

 

 های فرسوده و مناطق اسکان غیررسمی پیدایش بافتعلل -3

های فرسوده گوناگون است که برخی از این دالیل عبارتند از: نگهداری دالیل به وجود آمدن بافت

-ها قبل از شکلها و مرمت نشدن پس از گذر زمان. فرسوده طراحی شدن بافتنکردن از بناها و ساختمان

 8های کمتر از دهند و یا خیابانمتر پیشنهاد می 211شهری قطعات زیر گیری بافت )در زمانی که طراحان 

شوند(. بافت قدیم شهرها نیز اگر شرایط فرسودگی های فرسوده متولد میکنند، بافتمتر عرض طراحی می

-گیرند. روستاهایی که بر اثر توسعه شهرها درون محدوده شهری قرار میرا دارا باشند در این دسته قرار می

های گاهگیرند نیز ممکن است شرایط فرسودگی را داشته باشند و در این دسته جای گیرند. سکونت

توان چند علت عمده آن را برشمرد: گیرند که میغیررسمی بنا به دالیل گوناگون و متنوعی شکل می
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ای( به قههای منطبالیای طبیعی )سیل، خشکسالی و غیره(، حوادث اجتماعی و سیاسی )همچون درگیری"

منظور تامین اهداف حکومت مرکزی وقت، ساختار اقتصادی )همچون افزایش فقر شهری و ناکارآمدی 

درآمدها ریزی و مدیریت شهری )عدم تامین فضای اسکان کمبازارهای زمین و مسکن(، نارسایی نظام برنامه

-به نیاز سرپناه برای قشر کمهای بخشی مشخص در پاسخگویی و به حاشیه رانده شدن آنها(، ضعف برنامه

درآمد به منظور توزیع جغرافیایی مناسب جمعیت و فعالیت در گستره شهر و وجود باندهای قدرت 

( توسعه نیافتگی روستاها به 111 :1321گودرزی و همکاران، )تقوی "نامشروع و سوداگران زمین باز.

زندگی و نبود امکاناتی )همچون شهرها و پایین بودن سطح کیفیت خصوص روستاهای اطراف کالن

شهرهاست. مناطق اسکان غیررسمی آموزش، بهداشت، رفاه، تفریحات متنوع، امنیت و غیره( که در کالن

 شوند. های اخیر مرتبط میقدمت و تاریخی ندارند و قدمت آنها نهایت به دهه

 

 های فرسوده و مناطق اسکان غیررسمی مقایسه بافت-4

هایی با یکدیگر دارند. ها و تفاوتفرسوده و مناطق اسکان غیررسمی شباهت هایحل مسئله بافت

هایی شکل مناطق اسکان غیررسمی موضوع غیرقانونی بودن زمین را به همراه خود دارند و بر پایه زمین

د. های فرسوده لزوماً این ویژگی را ندارناند که متعلق به ساکنان فعلی آن نیست، در حالی که بافتگرفته

گیرد، در صورتی اسکان غیررسمی مربوط به داخل شهرها نیست و اغلب خارج از محدوده شهرها شکل می

تواند گیرد. بافت فرسوده میکه بافت فرسوده عالوه بر خارج از محدوده شهر، داخل شهر را نیز در بر می

را که به واسطه توسعه  نظران، روستاهاییشامل بافت قدیم و جدید شهرها باشد، شاید برخی از صاحب

طور نیست و این اند، را اسکان غیررسمی بدانند که بدون شک اینشهرها در محدوده شهری واقع شده

های فرسوده جای خواهند گرفت. های روستایی اگر شرایط فرسودگی را داشته باشند، در گروه بافتبافت

کان غیررسمی و علل ظهور و بروز آنها پرداخته های فرسوده و مناطق اسهای بافتدر ادامه به بیان ویژگی

 شود. می

 

 های فرسوده های بافتویژگی-4-1

های شهری دارای بافت-1"شوند که عبارتند از: های فرسوده شهری به چهار دسته تقسیم میبافت

ه های فرسودبافت-3فرهنگی. -های شهری فاقد میراث ویژه تاریخیبافت-2میراث تاریخی و فرهنگی. 

ای های حاشیه( همانطور که گفته شد بافت124 :1332)عندلیب،  "ای.های حاشیهبافت-4شهری. -روستایی

های فرسوده هستند. در این پژوهش نیز هر کجا که نامی از یا همان اسکان غیررسمی زیرمجموعه بافت
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فرهنگی( است و هر -تاریخیهای شهری فاقد میراث ویژه بافت فرسوده برده شود، منظور دسته دوم )بافت

 ای خواهد بود. جا که نامی از اسکان غیررسمی آورده شود، منظور بافت حاشیه

شود، به سه نوع بافت فرسوده اشاره شده است که بافت ( مشاهده می1گونه که در تصویر شماره )همان

ن بافت مربوط به نواحی دهد. ایهای شهری دارای میراث تاریخی و فرهنگی را نشان میشماره یک، بافت

های فرسوده گردد. بافت شماره دو، بافتبرمی 1241های قبل از پیرامونی حرم مطهر است و به سال

ها شرایط اند. این بافتدهد که با توسعه شهر درون متن شهر قرار گرفتهروستایی شهری را نشان می

ای اند. بافت قلعه آبکوه نمونههر قرار گرفتهفرسودگی را داشته و با توسعه شهر به ناچار داخل محدوده ش

داخل  1311تا  1341های ( به آن اشاره شده است. این روستا در بین سال1است که در تصویر شماره )

های شهری فاقد میراث ویژه تاریخی فرهنگی  محدوده شهر مشهد شده است. بافت شماره سه از نوع بافت

های اخیر است و از ابتدای امر به صورت فرسوده طراحی سازی در دههاست. بافتی که تولید مشاوران شهر

ها با داشتن قطعات صد متر مربعی شرایط فرسودگی را دارا بوده و بافت اند. این بافتریزی شدهو برنامه

 ای که در تصویر شمارهشوند و در نمونهها در شهر مشهد به وفور یافت میشوند. این بافتفرسوده تلقی می

د آمده است، بهره گرفته شده است. به وجو 1381تا  1311های ای که بین سال( ارائه شده است، از ناحیه1)

بایست تعریف واضح و روشنی از بافت های فرسوده را برشمرد، ابتدا میهای بافتبرای اینکه بتوان ویژگی

شود که به دلیل قانونی شهرها اطالق میهایی از محدوده بافت فرسوده شهری به عرصه"فرسوده بیان نمود. 

های شهری فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات، خدمات و زیرساخت

ها به دلیل فقر ساکنین و پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند. این بافتآسیب

گذاری در ای جهت سرمایهگذاران انگیزهودی را نداشته و نیز سرمایهمالکین آنها امکان نوسازی خود به خ

  ( 84و  88 :1332)حبیبی و همکاران،  "آن را ندارند.
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 های فرسوده شهری در شهر مشهد به همراه توسعه تاریخی شهر(: انواع بافت1تصویر شماره )

 

بایست معیارهای شناسایی و رسد که میحال که به تعریف بافت فرسوده پرداخته شد، الزم به نظر می

ها و بندی، نوع مصالح، تعداد طبقات، دسترسیها مشخص شود، که عمر ابنیه، دانهتشخیص این بافت

های شهری از جمله معیارهای مذکور هستند، که در ادامه به توضیح هر کدام پرداخته خدمات و زیرساخت

-سال می 11ها دارای قدمتی بیش از ها در این گونه بافتاناز ساختم %31بیش از  عمر ابنیه:"شده است. 

ای که غیر سال اخیر ساخته شده باشند، فاقد رعایت استانداردهای فنی هستند به گونه 11باشند و یا اگر در 

ها عمدتاً تاب مقاومت در برابر استاندارد بودن آنها از ظاهر ساختمان قابل تشخیص است. ابنیه این بافت

ها عمدتاً ریزدانه بوده و ابنیه مسکونی واقع در این گونه بافت بندی:دانهای با شدت متوسط را ندارند. زلزله

مصالح به کار رفته در این  نوع مصالح:باشد. متر مربع می 211مساحت عرصه آنها به طور متوسط کمتر از 

آهن بدون رعایت اتصاالت افقی و ها عمدتاً از انواع خشتی، خشت و آجر و چوب و یا آجر و گونه بافت

های فرسوده یک یا دو طبقه اکثر ابنیه در بافت تعداد طبقات:باشند. ای میعمودی و فاقد سیستم سازه

اند، عمدتاً از ساختاری نامنظم های فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شدهبافت ها:دسترسیهستند. 

ای که اکثر معابر آن بن بست یا با باشد به گونهنها عمدتاً پیاده میهای موجود در آبرخوردارند و دسترسی
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-بافت های شهری:خدمات و زیرساختمتر بوده و ضریب نفوذپذیری در آنها کم است.  8عرض کمتر از 

ها و فضاهای باز، سبز و عمومی دچار کمبودهای های فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات، زیرساخت

 :1332)حبیبی و همکاران،  "ها از نوع تجمیع و نوسازی خواهد بود.اخله در این گونه بافتجدی هستند. مد

 ( 84و  88

مشخصه زیر را  3هایی از شهر که یکی از توان گفت عرصههای فرسوده میتر بافتبرای شناسایی سهل

ابنیه آن ناپایدار و فرسوده درصد  11هایی که بیش از بلوک-1"شوند. دارا باشند، بافت فرسوده اطالق می

درصد  11هایی که بیش از بلوک -3متر باشد.  8درصد معابر آن کمتر از  11هایی که بیش از بلوک -2باشد. 

های فرسوده به علت ( بافت83و  84 :1332)حبیبی و همکاران،  "متر مربع باشد. 211ابنیه آن کمتر از 

های خاصی مواجه هستند که شامل هداری از آنها، با ویژگیگذاری الزم در نگگذشت زمان و عدم سرمایه

عدم دسترسی به درون بافت، فقدان تاسیسات زیربنایی مناسب، مشکالت زیست محیطی "مواردی همچون 

پذیری در برابر و باال بودن حجم آلودگی، کمبود امکانات گذران اوقات فراغت، فقر و محرومیت، آسیب

دوام، ناامنی و معضالت معیت زیاد )تراکم باالی جمعیت(، تراکم ساختمانی کمزلزله، سرانه کم خدمات، ج

های هایی که بافت( آسیب128 :1332به نقل از لطفی و همکاران،  21 :1331)عندلیب،  "باشند.اجتماعی می

جرایم در "شوند که عبارتند از: کنند با نام عوامل تهدیدزای توسعه شهری یاد میفرسوده بر شهرها وارد می

های بافت فرسوده در برابر زلزله کامالً جدی پذیری خانهبافت فرسوده بیشتر از نقاط دیگر است. آسیب

ها رو است. امکان حفظ حرمت انسانرسانی در مواقع بحران با مشکالت جدی روبهاست. امداد و خدمات

های رو است. زیرساختی روبهرسد. رشد و تربیت در بافت فرسوده با موانع جدی محیطبه حداقل می

های فرسوده، توان مشارکت و نظارت بافت فرسوده از متوسط شهر بسیار کمتر است. فقر اقتصادی در بافت

های فرسوده، توان مشارکت و نظارت گذاری در بافتهای اقتصادی و سرمایهکند. انگیزهمردم را سلب می

)عندلیب،  "های فرسوده، پایین است.گذاری در بافترمایههای اقتصادی و سکند. انگیزهمردم را سلب می

های فرسوده در نقاطی از شهر قرار گرفته باشند که ارزش ( در بسیاری از مواقع ممکن است بافت83 :1332

حقیقی امالک بسیار باالتر از وضع کنونی آنها باشد. به طوری که مناطق همسایه بافت فرسوده ارزش باالیی 

و آن منطقه فرسوده به دلیل فرسودگی و با توجه به استعدادهای ذاتی که از نظر مکانی دارد،  داشته باشند

تفاوت چشمگیری داشته باشد، همانند قلعه آبکوه مشهد که در همسایگی خود مناطق خیام، سجاد، فرهاد و 

ر اقتصادی این مناطق با ترین مناطق شهر مشهد هستند را دارد، اما از نظفلسطین را که از بهترین و با ارزش

 قلعه آبکوه قابل مقایسه نیستند. 
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 های مناطق اسکان غیررسمیویژگی-4-2

شهرهاست. تجمع و گیر شهرهای امروز ایران و به خصوص کالناسکان غیررسمی مسئله گریبان

موجب شهرها نسبت به روستاها و شهرهای کوچک، انباشت امکانات، اشتغال و تفریحات بیشتر در کالن

شهرها شده و به علت پایین بودن سطح اقتصادی مهاجران گرایش آنها به سمت حاشیه مهاجرت به کالن

های ایران شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است و طی سال"شهرها به موضوعی بدیهی بدل گشته است. 

برابر  3/2ن کمتر از برابر افزایش یافته است در حالی که این رشد در جها 2/3جمعیت آن  1331تا  1331

( 133 :1332)لطفی و همکاران،  "شود.بوده است که این امر خود موجب افزایش نرخ حاشیه نشینی می

توان به مواردی از طور که اشاره شد بروز حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی دالیل بسیاری دارند که میهمان

لت عدم اشتغال، پایین بودن سطح درآمد، مشکالت افزایش مهاجرت از روستا به شهر به ع"آن اشاره نمود: 

موجود در روستاها و عدم وجود امکانات تفریحی، آموزشی و بهداشت کافی، باال بودن هزینه اجاره و خرید 

)لطفی و همکاران،  "شود.شهرها میهای شهری که منجر به حرکت آنها به سمت حاشیه کالنمسکن خانواده

پذیرتر از حاشیه شهرهاست، ح و روشن است، استقبال مردم فقیرتر و آسیب( موضوعی که واض141 :1332

اعم از مهاجر و ساکن شهر که به علت نداشتن وضعیت اقتصادی مطلوب ناچار به روی آوردن به این مناطق 

هایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها و های غیررسمی(، بافتگاهای )سکونتهای حاشیهبافت"هستند. 

ها را اند. ساکنین این بافتشهرهای کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شکل گرفته کالن

های خودرو که با دهند. این بافتهای کم درآمد و مهاجران روستایی و تهیدست شهری تشکیل میگروه

 "باشند.ی میاند فاقد ایمنی، استحکام، امنیت اجتماعی، خدمات و زیرساختهای شهرسرعت ساخته شده

های شهری شکل ای و اسکان غیررسمی بر اساس طرح( مناطق حاشیه82 :1332)حبیبی و همکاران، 

شوند و از هیچ استانداردی در اند، این مناطق به صورت غیرقانونی، بدون برنامه و شبانه ساخته مینگرفته

های با ای یا بافتهای حاشیهبافت"های شهری برخوردار نیستند. زمینه مقررات ملی ساختمان و زیرساخت

اند هایی هستند که عمدتاً مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری را در خود جای دادهاسکان غیررسمی، بافت

های جامع و تفصیلی( در درون ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری )طرحو بدون مجوز و خارج از برنامه

های جود آمده است. عمدتاً فاقد سند مالکیت هستند و از نظر ویژگییا خارج از محدوده قانونی شهرها به و

های فرسوده شدیداً دچار کمبود های شهری مشابه بافتکالبدی و برخورداری از خدمات و زیرساخت

ها از نوع ساماندهی و توانمندسازی خواهد بود. اصل مشترک در همه انواع گونه بافتهستند. مداخله در این

( 1همانطور که در جدول شماره )( 84 :1332)حبیبی و همکاران،  "ارکت مردمی خواهد بود.مداخله مش

 های فرسوده و اسکان غیررسمی صورت گرفته است. های بافتای بین ویژگیگردد مقایسهمشاهده می
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عملکردی، کالبدی، های های فرسوده و اسکان غیررسمی در قالب نظامهای بافتویژگی (: مقایسه1جدول شماره )

 دسترسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

 مناطق اسکان غیررسمی بافت فرسوده معیار نظام

های غیر کاربری عملکردی

 مسکونی

های فرهنگی، مذهبی، درمانی و کاربری

 غیره بیشتر است. 

 شود. به ندرت کاربری غیرمسکونی یافت می

 

 

 کالبدی

 فرسودگی بنا باالتر است.  فرسودگی باال است.  فرسودگی بنا

 عمر کمتری دارند.  عمر باالتری دارند.  عمر ابنیه 

-ریزدانگی یکی از عوامل تشخیص این بندیدانه

 هاست. گونه بافت

متر مربع مساحت دارند و  211اکثر قطعات زیر 

 اند.  ریزدانه

تاسیسات و 

 تجهیزات شهری

 هاست. یکی از معضالت بزرگ این گونه بافت وضعیت بهتری دارد. 

 پایین است.  بسیار پایین است.  نفوذپذیری دسترسی

 عرض هستند. معابر کم تر هستند. عرضمعابر کم وضعیت معابر

 

 اقتصادی

 باشد. غیرقانونی و غیررسمس می بیشتر قطعات مالکیت مشخص دارند وضعیت مالکیت 

به دلیل دوری از مرکز شهر و مقوله مالکیت کم  شهر و بسیار باالتر است خصوصاً مرکز ارزش زمین 

 ارزشترند. 

اکثر افراد در مشاغل کارگری و روزمزدی  اکثر افراد در مشاغل مختلف مشغولند.  اشتغال ساکنان 

 مشغولند. 

 

 

 اجتماعی

های فرسوده منزلت اجتماعی بافت منزلت اجتماعی 

 باالتر است.داخل شهر به مراتب 

 تر است. منزلت اجتماعی در این مناطق پایین

رود که بیشتر به سکونت جدیدی به شمار می سابقه سکونت طوالنی دارد. سابقه سکونت 

دلیل مهاجرت از شهرها و روستاهای پیرامون 

 شکل گرفته است. 

به دلیل قدمت بیشتر از امنیت بهتری  امنیت 

 برخوردار است

 امنیت در این مناطق بسیار پایین است. 

زیست 

 محیطی 

دفع فاضالب و 

 آوری زباله جمع

به نسبت مناطق اسکان غیررسمی اوضاع 

 بهتری دارد. 

 وضعیت مطلوب و مناسبی ندارد. 

 

اسکان "روند که برخی از آنها از این قرارند: ها و مفاهیم مختلفی به کار میبرای اسکان غیررسمی نام

دائم و موقتی، های نیمهگاهدرآمد، سکونتهای افراد کمگاههای غیررسمی، سکونتگاهغیرقانونی، سکونت

ریزی های برنامهگاههای غیرمجاز، سکونتگاههای خودرو، سکونتگاههای آلونکی، سکونتگاهسکونت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 "های نابهنجار یا نابسامان.گاههای حاشیه نشین، سکونتگاههای کنترل نشده، سکونتگاهنشده، سکونت

های فرسوده بوده و در کل به اسکان ای از بافت( همه این عناوین زیرمجموعه12 :1334زاده بزاز، )هادی

کند گاه غیر قانونی کمک میسه ویژگی اساسی که به درک سکونت"غیر قانونی و غیررسمی اشاره دارند. 

گاه غیررسمی به دلیل های کالبدی: یک سکونتقانونی. ویژگیهای کالبدی، اجتماعی و عبارتند از: ویژگی

-ها و خدمات شهری ناکافی و زیرساختی در سطح بسیار پایین میاصل غیرقانونی بودن آن، دارای سرویس

ها عبارتند از: شبکه ارتباطی، منابع آب، سیستم تخلیه فاضالب، برق، جاده، مدارس، باشد. این سرویس

های غیررسمی دارای درآمد گاههای اجتماعی: اغلب ساکنان سکونتار و غیره. ویژگیمراکز بهداشت، باز

های باشند. آنها به صورت کارگر روزمزد بوده و اغلب در بخشناچیز و جزو طبقات پایین جامعه می

کند گاه غیررسمی را متمایز میهای قانونی: شاخص کلیدی که یک سکونتکنند. ویژگیغیررسمی کار می

 "اند.ها فاقد مالکیت زمینی هستند که خانه خود را روی آن ساختهگاهاین است که ساکنان این سکونت

  (21و  12 :1334زاده بزاز، )هادی

 

 های بهسازی هایی از تجارب جهانی در پروژهنمونه-4-3

سازماندهی ای از ( نمونهSlum Improvement Project (SIP)دش )ها در بنگالپروژه بهسازی زاغه

شروع گردید. این  1231اجتماعی، شرکت زنان در توسعه و گسترش مقیاس بهسازی است که در نیمه دوم 

پروژه توسط سازمان یونیسف )صندوق کودکان سازمان ملل متحد( حمایت گردیده و هدف آن بهبود 

پروژه توسعه شهری تاندو در مانیل  (Julie  ،1223)ها در کشور بنگالدش بوده است.شرایط محیطی زاغه

ای از توسعه مشارکت و یک روش موثر برای نمونه (Tondo Urban Development Projectفیلیپین )

ها جا کردن زاغهمشکالت مسکن و دسترسی به امکانات و خدمات شهری بود و ثابت کرد که نسبت به جابه

دهد. چهارم کاهش می-جاد نموده و هزینه را به یکبه مکان دیگر، از هم گسیختگی کمتری در جامعه ای

(Development Project Urban Tondo ،1222) رسانی به منطقه شهری لوزاکا )خدمات پروژهLusaka 

Site And Services Projectدر و  1281ای از مشارکت مردمی و گسترش مقیاس بهسازی در دهه ( نمونه

های تصرفی گاهشد بهسازی سکونتاهدافی که در این پروژه دنبال میکشور زامبیا شروع شد. مهمترین 

رسانی و ارائه امکانات شهری در تمام نقاط شهر، ارائه مصالح ساختمانی به غیرمجاز موجود، خدمات

های فنی در مورد های اولیه و تسهیالت زیربنایی، رفاه اجتماعی و همکاریها، احداث زیرساختخانواده

پروژه  (Mpanjilwa  ،1232) ربنایی، مدیریت و ایجاد یک موسسه اجرایی مستقل بوده است.های زیطرح

ای از مشارکت دولت است. بهسازی تسهیالت زیربنایی ( نمونهThe Rabat Projectرباط در کشور مراکش )

در مناطق همجوار شهر، توسعه امکانات و خدمات شهری در اراضی مسکونی و به همان اندازه در اراضی 
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تجاری و صنعتی، اعطای وام برای ساخت واحدهای مسکونی و بهبودی دادن به شرایط آنها برای توسعه 

 The) باشد.های فنی و تکنولوژیکی از اهداف این پروژه میاریتجاری و توسعه خدمات شهری و همک

Rabat Project ،1222) پروژه بهسازی زاغه( های غیرقانونی در برزیلFavela – Bairro Project, Brazil )

های شهری در آینده ای از اهمیت همکاری و هماهنگی سازمانی، جلوگیری از تصرف غیرقانونی زمیننمونه

های غیرقانونی موجود در های غیرقانونی در شهر است. انسجام اصولی زاغهگاهاصولی سکونتو انسجام 

ای منطقه، جلوگیری از تصرف های پایهها و زیرساختشهر از طریق بهبودی دادن به سطح سرویس

و  درآمدتر برای طبقه کمهزینههای مسکن کمهای شهری در آینده، فراهم آوردن فرصتغیرمجاز زمین

ای، افزایش های پایهگذاری در زیرساختمحروم، بهبودی دادن به شرایط فقر در جامعه از طریق سرمایه

های اجتماعی، تغییرات منظم و تشویق و همکاری برای قانونی کردن دهی برنامه و کیفیت سرویسپوشش

 (Inter-American Development Bank، 1221)های تصرفی، مهمترین اهداف پروژه است. زمین

 

 های فرسوده و مناطق اسکان غیررسمیدر بافت و ساماندهی نوسازی ،های بهسازیمقایسه روش-5

-های فرسوده و اسکان غیررسمی میهای بهسازی و نوسازی در خصوص بافتبرای مقایسه روش

توان شهری را میبایست ابتدا به تعاریف دقیقی از بهسازی و نوسازی پرداخت. در راستای همین امر مرمت 

به سه طریق عمده به انجام رساند که عبارتند از بهسازی، نوسازی و بازسازی که در ادامه به تعریف هر کدام 

بهسازی شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد، که در نتیجه " بهسازی:شود. پرداخته می

( 13 :1338)حبیبی، مقصودی،  "پذیرد.فرسایش فعالیت تحقق یافته است، در کوتاه مدت صورت می

شود که فضای شهری، مجموعه و یا بنا از کارکردی مناسب و معاصر نوسازی زمانی انجام می" نوسازی:

)حبیبی،  "ده ولی فرسودگی نسبی کالبدی فضایی سبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده است.برخوردار بو

گیرد که بازسازی به معنای از نو ساختن است. بازسازی زمانی صورت می" بازسازی:( 21 :1338مقصودی، 

ثر در بنا، مجموعه و یا فضای شهری، فرسودگی به صورت کامل ایجاد شده باشد. فرسودگی کامل بر ا

( البته در 21 :1338)حبیبی، مقصودی،  "پذیرد.فرسودگی )نسبی یا کامل( فعالیت و کالبد توامان صورت می

های اهداف کالن نوسازی بافت"این پژوهش بیشتر نوسازی و بهسازی مد نظر است تا امر بازسازی. 

( 242 :1332)عندلیب،  "سازی.بخشی و ظرفیتبخشی، حیاتسازی، تعادلفرسوده شهری عبارتند از: ایمن

اصول نوسازی "حال که به اهداف کالن نوسازی اشاره شد، به جاست که اصول نوسازی نیز بیان شود. 

-نگری، فرآیندمحوری، مشارکتنگری، جامعمحوری، همه جانبههای فرسوده شهری عبارتند از: مردمبافت

 ( 211 :1332)عندلیب،  "سازی.ی( و نهادینهمحوری، اطمینان بخشی)اعتمادسازبرانگیزی، الگوسازی، فرصت
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اند که متر مربع را به اشغال خود درآورده 23112232های فرسوده در شهر مشهد مساحتی برابر با بافت

متر مربع را مناطق دارای  33242142ها ساکن هستند. همچنین نفر در این بافت 133823جمعیتی برابر با 

اند. الزم به نفر را در خود جای داده 333431اند که جمعیتی برابر با درآوردهاسکان غیررسمی به اشغال خود 

در و سرشماری نفوس و مسکن این سال است.  1321های مذکور مربوط به سال تذکر است که جمعیت

 شود. مالحظه می ( بافت فرسوده و اسکان غیررسمی شهر مشهد2تصویر شماره )

 

 
 (1332ریزی و توسعه شهرداری مشهد، معاونت برنامه) ده و اسکان غیررسمی شهر مشهد(: بافت فرسو2تصویر شماره )
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ها دچار اصل موضوع بافت فرسوده بر نگهداری استوار است به طوری که ساکنان نگذارند ساختمان

توانند از این امر جلوگیری کنند. زمانی که مردم خود دغدغه فرسودگی شوند و با نگهداری مناسب می

شود. مدیران و مسئوالن شهری نیز با تدوین ها جلوگیری میبهسازی و نوسازی را داشته باشند از فرسودگی

های برخوردار آنها را ترغیب به حفاظت و نگهداری از بافتهای تشویقی و حمایت از مردم کمسیاست

-د با مدون کردن طرحهای شهری بومورد سکونت خود کنند و اگر نیازی به بهسازی و نوسازی در بافت

هایی )با هر عنوانی اما کار گشا(، در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی مردم، آنها را هدایت و حمایت کنند. 

های آینده است که این امر نیازمند توجه طراحان و های فرسوده در طرحموضوع دیگر ایجاد نکردن بافت

های شهری را از ابتدای به وجود است تا بافتهای توسعه شهری ریزان شهری در انجام پروژهبرنامه

 ریزی نکنند. آمدنشان، فرسوده طراحی و برنامه

-های فرسوده است در ابتدا و گام نخست میای از بافتبرای موضوع اسکان غیررسمی که خود زیرشاخه

نداشتن به موضوع باید راه چاره را در پیشگیری دانست و سپس اقدام به بهسازی و نوسازی نمود. توجه 

گیرد، بلکه موجب ای نه تنها جلوی رشد و گسترش این مناطق را نمیاسکان غیررسمی به صورت ریشه

بایست به توسعه روستایی و توسعه گردد. در ابتدا و برای پیشگری میبزرگ و بزرگتر شدن این مناطق می

شهرها، جلوگیری از هجوم به مناطق رویه به کالنهای بیشهرهای کوچک پرداخت. جلوگیری از مهاجرت

های فرسوده داخل شهر همانند مناطق حاشیه های بافتغیررسمی است. از آنجایی که مالکیت زمین

های بهسازی، نوسازی و غیرقانونی نیستند و جامعه هدفی که در این دو مکان هستند، متفاوت است؛ روش

هایی هستند. راهکارهای ساماندهی برای مناطق اسکان ها و تفاوتساماندهی این مناطق نیز دارای شباهت

نوسازی فضاهای حاشیه نشین )در صورت عدم بهسازی(. -2بهسازی فضاهای حاشیه نشین. -1"غیررسمی: 

)لطفی و  "های الزم برای بازگشت افراد به موطن اصلی.ایجاد زمینه-4جابجایی و اسکان در مکان جدید. -3

های مشترک برای بهسازی، نوسازی و سامانده روش (2جدول شماره )امه در در اد( 142 :1332همکاران، 

گردد و پس از آن در بررسی می ایفرهنگی و بافت حاشیه-های شهری فاقد میراث ویژه تاریخیبافت

 شود. اشاره میای های حاشیههای ساماندهی مختص بافتروشبه  (3جدول شماره )
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-های شهری فاقد میراث ویژه تاریخیبافت و سامانده نوسازی ،مشترک برای بهسازی های(: روش2جدول شماره )

 ایفرهنگی و بافت حاشیه

 بافت فرسوده 

 

 

 

 

 

های روش

 ، بهسازی

و  نوسازی

 ساماندهی

 ایهای حاشیهبافت فرهنگی -های شهری فاقد میراث ویژه تاریخیبافت

هایی همچون موزه کتابخانه، خانه فرهنگی افراد ساکن بافت )فعالیتمندی از کاربری فرهنگی برای ارتقای بهره

 (112 :1321فرهنگ، خانه گردشگر و غیره( )وارثی و همکاران، 

های کالبدی در مسیرها برای افزایش خدمات رسانی به عنوان دسترسی آسان شهروندان )وارثی و گشایش

 (112 :1321همکاران، 

تفریحی، ورزشی و فضای سبز برای ارتقای سطح تفریح و رفاه ساکنان )وارثی و های گیری از کاربریبهره

 (112 :1321همکاران، 

 های تشویقی ترغیب ساکنان به نوسازی بافت با تدوین سیاست

 (113 :1321منظور نمودن تسهیالت بانکی برای نوسازی واحدهای مسکونی )وارثی و همکاران، 

 های فرسوده و اسکان غیررسمی های بهسازی و نوسازی بافتمردمی در طرح فراهم آوردن بستر مشارکت

 ها ایجاد فضاهای فراغتی، جمعی و عمومی جهت باال بردن کارایی و اثر بخشی بافت

 ها برای تقویت حس تعلق ساکنان استفاده از نمادها و نشانه

 گذاران کمک سرمایهبهسازی و نوسازی بناهای فرسوده با مساعدت شهرداری و 

 گیری از فضاهای فرهنگی و مذهبی و جمعی ارتقاء و تحکیم تعامالت اجتماعی با بهره

 های فرسوده برای تقویت حس تعلق اهالی ایجاد مرکز محله برای محالت بافت

 های ورزشی، تفریحی، بهداشتی و درمانیبهبود سرانه کاربری

 (232 :1321زاده و ملکی، )ابراهیمتوسعه فضاهای باز و سبز 

 :1322ها، مسابقات و غیره )زالی و همکاران، ارتقاء سطح فرهنگی مردم ساکن با برگزاری مراسمات، جشن

23) 

های فرسوده که در نهایت منجر به ارتقاء منزلت اجتماعی ساکنان باال بردن امکانات رفاهی و تفریحی بافت

 (233 :1321ملکی، زاده و شود )ابراهیم

دهند ها و نهادهایی که امور عمرانی و ساختمانی را در شهرها انجام میهای سازمانمدیریت واحد بر فعالیت

 (22 :1322)زالی و همکاران، 

 تجهیز و ترمیم روشنایی در مناطق داخلی بافت برای ارتقاء امنیت اجتماعی 

 (148 :1321فاضالب )مشکینی و همکاران، های سطحی و بهسازی و توسعه شبکه دفع آب
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 ای های حاشیهمختص بافت ساماندهیهای (: روش3جدول شماره )

 بافت فرسوده 

 

 

 

 هایروش

بهسازی، 

 نوسازی و

 ساماندهی

 ایهای حاشیهبافت

 شهرهاجلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به کالن

 (232 :1321زاده و ملکی، اطراف شهرها )ابراهیمایجاد کمربند سبز در 

 (232 :1321زاده و ملکی، حفظ اراضی کشاورزی پیرامون شهرها )ابراهیم

 (321 :1322های فرهنگی )احدیان و شاکر اردکانی، ترویج فرهنگ شهر نشینی با تاکید بر فعالیت

 (321 :1322)احدیان و شاکر اردکانی،  های آموزشی افزایش سطح سواد ساکنان با تاکید بر فعالیت

 (321 :1322کنترل رشد جمعیت )احدیان و شاکر اردکانی، 

 (23 :1322های انتظامی )زالی و همکاران، جلوگیری از بزهکاری و حفاظت از امنیت اجتماعی توسط گشت

اسکان و ساخت و ساز مندسازی نظام رسمیت قانونی و حقوقی بخشیدن به مالکیت زمین و مسکن و قانون

 (148 :1321)مشکینی و همکاران، 

ساماندهی و ارتقاء وضعیت اشتغال ساکنان و ارتقاء سطح درآمدی خانوار با هدف کاهش فقر )مشکینی و 

 (148 :1321همکاران، 

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه-6

شهرها با آن به خصوص کالنهای فرسوده چالشی است که شهرهای امروز ایران و بهسازی و نوسازی بافت

های اصلی و بزرگ مدیران و مسئوالن رو هستند. اسکان غیررسمی و یا حاشیه نشینی به عنوان دغدغهروبه

شوند که در این های فرسوده به چهار دسته تقسیم میطور که گفته شد بافتروند. همانشهری به شمار می

فرهنگی پرداخته شده -هری فاقد میراث ویژه تاریخیهای شپژوهش به مقایسه اسکان غیررسمی و بافت

ها به علت هایی با یکدیگر دارند. این شباهتها و تفاوتاست. بهسازی و نوسازی این دو گروه شباهت

های فرسوده است، مشکالتی نظیر ریزدانگی و عرض کم معابر و ناپایداری و مشکالت مشابه در کالبد بافت

کند. های مشترکی برای بهسازی و نوسازی طلب میکالت مشابه و مشترک روشفرسودگی ابنیه، که این مش

فرهنگی -های شهری فاقد میراث ویژه تاریخیهایی در پیدایش و به وجود آمدن بافتاما از آنجا که تفاوت

هایی برای پیشگیری و درمان این دو بافت وجود و بافت اسکان غیررسمی وجود دارد، پس مطمئناً تفاوت

فرهنگی در خود شهر نهفته است، اما اکثر -های شهری فاقد میراث ویژه تاریخیرد. دالیل پیدایش بافتدا

دالیل به وجود آمدن اسکان غیررسمی را باید در خارج از شهر جستجو نمود. نبود امکانات آموزشی، 

مناطق حاشیه  گیریبهداشتی، تفریحی و توسعه نیافتن روستاها و شهرهای کوچک از دالیل عمده شکل

شهرها هستند. شهر مشهد با جای دادن یک سوم جمعیت خود در مناطق نشین یا اسکان غیررسمی کالن

ای، توجه هر چه بیشتر مدیران و مسئوالن شهری را خواهان است. با توجه به کاهش غیررسمی و حاشیه
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یکی از مهمترین عوامل شهرها جمعیت روستایی کشور و افزایش جمعیت شهری کشور، مهاجرت به کالن

های شود که با استفاده از سیاستای هستند. در خاتمه پیشنهاد میموثر در پیدایش، دوام و بقای مناط حاشیه

های اساسی را برای بهسازی و نوسازی مناطق حاشیه شهرها و یا اسکان غیررسمی کالن کشوری گام

شهرها نمود و با اصالح و امکانات بخشی به مبدا برداشت و توجه اصلی را معطوف پدیده مهاجرت به کالن

-های فرسوده داخل شهر نیز میای برطرف نمود. برای اصالح بافتها موضوع را به صورت ریشهمهاجرت

های تشویقی به بهسازی بایست با اصالح اقتصاد و قدرت بخشیدن به توان مالی خانوارها و تدوین سیاست

 ها پرداخت. و نوسازی بافت
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 مراجع -7

تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده شهری (، 1321پاییز )آفرین، زاده، عیسی، ملکی، گلابراهیم-1

 . 31های جغرافیای انسانی، شماره آباد(، مجله پژوهش)مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر خرم

تقویت مدیریت محلی، راهکاری در جهت  (،1322پاییز و زمستان ) احدیان، امید، شاکر اردکانی، رضا،-2

  . 32، فصلنامه مدیریت شهری، شماره های غیررسمی؛ مطالعه موردی: محمود آباد اصفهانگاهتوانمندسازی سکونت

بندی نیاز به خدمات اولویت (،1321زمستان ) امیرفخریان، مصطفی، رهنما، محمدرحیم، آقاجانی، حسین،-3

(، مجله MC-SDSSنشین شهر مشهد بر اساس سیستم پشتیبانی فضایی چند معیاره ) بهداشتی درمانی محالت حاشیه

 . آمایش جغرافیایی فضا، سال دوم، شماره ششم

اسکان غیررسمی چالشی فراروی  (،1321بهار ) بیراند، محمد،گودرزی، سعید، بیرانوندزاده، مریم، فتحیتقوی-4

ای های نو در جغرافیآباد، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشخرمالدین شهر مدیریت شهری نمونه موردی محله فلک

 انسانی، سال چهارم، شماره دوم. 

 ، مرمت شهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 1338حبیبی، سیدمحسن، مقصودی، ملیحه، -1

، تهران، های کهن شهریازی و نوسازی بافتبهس ،1332 حبیبی، کیومرث، پوراحمد، احمد، مشکینی، ابوالفضل،-8

 انتشارات دانشگاه کردستان. 

های فرسوده محله بهسازی و نوسازی بافت(، 1322بهار )دورودخانی، عسگر، زالی، نادر، دارابی، حسن، میرزایی-4

شهری، سال چهارم، شماره  ریزیشهر رشت با رویکرد مشارکت مردمی، مجله پژوهش و برنامهپیرسرای کالن

 دوازدهم. 

ریزی و توسعه، مدیریت آمار و تحلیل اطالعات، اطالعات جمعیتی معاونت برنامه (،1322) شهرداری مشهد،-3

 . بافت فرسوده شهر مشهد به تفکیک مناطق، نواحی و محالت

ریزی و توسعه، مدیریت آمار و تحلیل اطالعات، اطالعات جمعیتی معاونت برنامه(، 1322)شهرداری مشهد، -2

 . مشهد به تفکیک مناطق، نواحی و محالتهای غیررسمی شهر گاهسکونت

 تهران، انتشارات آذرخش.  های فرسوده،اصول نوسازی شهری رویکردی نو به بافت ،1332 عندلیب، علیرضا، -11

-نشینی و سکونتبحران حاشیه (،1332بهار ) بو،لطفی، حیدر، میرزایی، مینو، عدالتخواه، فرهاد، وزیرپور، شب-11

فیای انسانی، سال های جهانی، فصلنامه علمی پژوهشی جغراشهرها و رهیافتمدیریت کالن های غیررسمی درگاه

 دوم، شماره دوم. 

ریزی راهبردی به منظور بهسازی برنامه(، 1332زمستان )لطفی، صدیقه، ملکشاهی، غالمرضا، مهدوی، مهدیه، -12

فیای انسانی، سال سوم، علمی پژوهشی جغراهای فرسوده شهری )نمونه مورد مطالعه: شهر بابل(، فصلنامه بافت

 شماره اول. 

 گزیده نتایج عمومی نفوس و مسکن. ، 1321مرکز آمار ایران، -13

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

های گاهساماندهی سکونت(، 1321پاییز )دوست، جواد، تفکری، اکرم، مشکینی، ابوالفضل، سجادی، ژیال، دین-14

، 28ات جغرافیایی، سال محله بابا جعفری(، فصلنامه تحقیق-شهرغیررسمی با شیوه توانمندسازی )نمونه موردی: باقر 

 شماره سوم. 

ساماندهی بافت فرسوده شهری )نمونه (، 1321پاییز )ا...، وارثی، حمیدرضا، تقوایی، مسعود، رضایی، نعمت-11

 ریزی فضایی، سال دوم، شماره دوم. موردی: شهر شیراز(، مجله علمی تخصصی برنامه

انتشارات آذربرزین،  تهران، نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان،حاشیه ، 1334بزاز، مریم، زاده هادی-18

 تهران. 
[71] V. Julie, Dialogue on City Poverty and Livability, Urban Upgrading Module Series, 

Washington, World Bank, 7991. 

[71] M. Mpanjilwa P, The Socio-Economic Consequences of Squatter Clearance and 

Relocation in Zambia, African Urban Quarterly 4, Nos. 3 and 4 pp. 454-487،7919.  

[79] Tondo Urban Development Project, Upgrading Urban Communities, A Resource 

Framework, The world bank Group Report, 7999-4007.  

[40] The Rabat Project, Upgrading Urban Urban Communities, A Resource Framework, The 

world bank Group Report, 7999-4007. 

[47] Inter-American Development Bank, Brazil: Rio de Janeiro Urban Upgrading Program, 

7995.  

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

