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چکیده
بزرگترین بدعت شهرهای ما این است که در آن هر آنچه از کار افتد ،دور ریخته می شود .بنابراین امروزه
بافت های فرسوده شهری مناطق مسئله داری برای جوامع شهری به خصوص ساکنان آن محسوب می
شوند .در راستای آن مرمت شهری و اعمال شیوه ها و روش های مناسب نوسازی می تواند عالوه بر رفع
الزامات حاکم بستر اصالحات اسا سی را در جهت ارتقای کیفیت محیطی فضاهای شهری به ویژه حوزه
های فرسوده درون شهری باشد .این بافت ها به دلیل فرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری مناسب از
دسترسی سواره ،تاسیسات ،خدمات و زیر ساخت های شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی ،محیطی
و اقتصادی نازلی برخور دارند .روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی می باشد که به معرفی سیاست
های عمده نوسازی و رویکردهای موجود به منظور احیای بافت های فرسوده می پردازد و در نهایت مبانی
نظری میان افزایی محرک توسعه به همراه ساختارها و الگوهای میان افزا در بافت فرسوده بررسی گردیده
و راهبردها و سیاست هایی در این خصوص ارائه شده است.
واژگان کلیدی :میان افزا -بافت فرسوده -محرک توسعه -نوسازی
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مقدمه
بزرگترین بدعت شهرهای ما این است که در آن هرچه از کار افتد ،دور ریخته می شود .چون برای از کار افتاده فایده ای
مرتبت نیست و یادگار نیز معنایی ندارد .درعوض هرچه به جای از کار افتاده ها و به دور مسئله ساز شدن بافت های قدیم
باشد ،پذیرفته می شود ) الری بقال.)0831،
فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی ،عدم تعادل ،عدم تناسب وبی
قوارگی آن می شود ،فرسودگی عاملی است ک ه به زدودن خاطرات جمعی ،افول حیات شهری کمک می کند .گذشت زمان و
تغییرات ،از عوامل تحوالت در هر پدیده ای از جمله شهر می باشد .این تغییرات ،چه آرام و پیوسته ،چه با شتاب و سریع،
ردپایی از خود در زمان و مکان برجای می گذارند و تحولی ژرف در حیات شهری ایجاد می نمایند و چهره و معنایی متفاوت از
فضاها و فعالیت های شهری القا میکنند(حبیبی،مقصودی.)0831
بنابراین امروزه بافت های فرسوده شهری مناطق مسئله داری برای جوامع شهری به خصوص ساکنان آن محسوب می
شوند .در راستای آن مرمت شهری و اعمال شیوه ها و روش های مناسب نوسازی می تواند عالوه بر رفع الزامات حاکم بستر
اصالحات اساسی درجهت ارتقای کیفیت محیطی فضاهای شهری به ویژه حوزه های فرسوده درون شهری باشد .هدف ازمرمت
شهری دربافت های فرسوده ،رفع آسیب پذیری و افزایش ارزش حیاتی شان درمحدودة شهر می باشد .این بافت ها به دلیل
فرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری مناسب ازدسترسی سواره ،تاسیسات ،خدمات و زیرساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از
ارزش مکانی ،محیطی واقتصادی نازلی برخوردارند .به دلیل فقرساکنین و مالکین آنها امکان بهبود وضعیت بصورت خود به
خودی درآنها وجود نداشته و باید از سوی متخصصین و مسئولین اقداماتی در این زمینه صورت گیرد(حبیبی و دیگران.)0831
اما بایستی اشاره گردد ،به دلیل وجودگونه های متفاوت بافت های فرسوده درایران وجهان و تفاوت شرایط و ویژگی آنها،
شناسایی این الگوها نیز در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود .اما بررسی روند تحوالت نوسازی درجهان و نمونه های موفق
احیای بافت های فرسوده وهمچنین شناسایی فرایند دستیابی به الگوهای مناسب مداخله درآنها میتواند درشرایط ویژه بافت
های فرسوده به عنوان الگوهای عملی مطالعاتی ،مورد توجه قرارگیرد.
تحوالت نوسازی و نوسانات حیاتی حوزه های درون شهری درجهان معاصر
نوساز ی ،بهسازی (معاصرسازی ) و بازسازی ازعملیات اصلی درفرآیند مرمت شهری می باشند که بنا برنوع نیاز درهربافت
یا بخشی از بافت به صورت های مختلف اعمال می شوند .آنچه در این جا باید خاطرنشان شد ذکر این نکته است که مرمت
شهری تنها مختص بافت های تاریخی از لحاظ کالبدی نمی باشد ،بلکه حوزه ای از شهرکه حیات پویای خود را از دست داده و
دچار فرسایش کالبدی -فضایی ،اجتماعی  -اقتصادی ،و عملکردی شده است نیازمند بازنگری و مداخله به منظور تجدید حیات
و بازآفرینی هویت مطلوب می باشد.
آنچه مورد توجه است ،حوزه هایی از شهرمی باشد که یا به دلیل قدمت و تاریخی بودن و یا به دلیل فرسودگی ،ساز
وکارهای جدید نا به جا و نامطلوب ،زندگی فعاالنه در آن درجریان نمی باشد و نیاز به رسیدگی به آنها به منظور حفظ ساکنین
قدیمی یا حضورساکنین جدید ،احساس می شود.
به عبارت دیگر در تمامی شهرهای دنیا ،بخش های اولیه و بخش های مرکزی و درونی شهر ،دارای سیرتحوالت حیاتی
بوده اند .اکثر شهرها تا انقالب صنعتی ،باگام هایی سبک پیش می رفتند ،انقالب صنعتی موجب رشد و توسعه سریع شهر ها
شد .صنایع ،راه ها ،زیرساخت ها و انواع تجهیزات وتاسیسات صنعتی رشد کردند و به دلیل ایجاد شغل درشاخه های مختلف،
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مهاجرت به حوزه های مرکزی و درونی شهر نیز افزایش یافت .به دلیل افزایش جمعیت ،تراکم داخلی نیز افزایش یافت و
عوامل نامطلوب مختلفی در اثر افزایش تراکم وجمعیت ،گریبان گیر شهر شد .با آغازجنگ جهانی دوم ،این توسعه دائمی
متوقف شد .جنبش احیاء مراکز شهری بیش از  011سال سابقه دارد .با فعالیت بارون هوسمان شهردار وقت پاریس برای
نوسازی مرکزاین شهر دردهه  0381شروع و با شرح لوکوربوزیه با عنوان شهر درخشان در دهه 0291که خواهان فدا کردن
بخش قدیمی پاریس ازطریق جایگزینی بناهای بلند مرتبه بود وارد مرحله جدیدی شد .جنگ جهانی اول ( )0205-54که
باعث تخریب و ویرانی مراکز شهری بسیاری گردید ،جنبش احیاء شهری را با الگوی نوسازی بزرگ مقیاس سرعت بخشید در
نتیجه صدها هکتار ازمراکزشهری به اجبار تخریب و بوسیله آپارتمان های بلند مرتبه و لوکس جایگزین گردید(رهنما) 0881،
گرایش به نوسازی و احیای حوزه های فرسوده درون شهری درغرب پا به پای تحوالت شهری و سیرتحول تکاملی آنها
پیشرفته است .بطوری که درقرن حاضر و به دنبال سپری شدن اقدامات اضطراری درپس جنگ های جهانی و تحوالت دوره
های پس از آن ،مباحث کیفی کارکردی–کالبدی شهرها مد نظر قرارگرفته شده است .اقدامات گسترده درخصوص مداخله
دربافت های شهری و پیدایش الگوهای متفاوت ،مبتنی بر نظریه های رایج و مقبول زمان خود بوده است .دستاندرکاران امور
شهری درهرمقطع با واقف بودن برنقاط ضعف اقدمات پیشین سعی دراصالح آن داشته و بدون ردکامل الگوهای گذشته صرفا
اقدام به تک میل آن می نمودند .بطورعمده شش نوع سیاست گذاری در نوسازی وتجدید حیات شهری درکشورهای جهان را
میتوان دردوران معاصر برشمرد که به شرح ذیل ارائه شده است) Carmon ,1999و حبیبی،مقصودی: )0831
-0بازسازی شهری )  ( Urban reconstructionاغلب براساس طرح های جامع باتأکید بر ویژگی های کالبدی و
محیط مصنوع تا سال 0211
 -9باززنده سازی شهری )  ( Urban revitalizationدرمقیاس منطقه ای و رشد حومه ها با تأکید برمسایل اجتماعی
و فرهنگی()0211-0281
 -8نوسازی شهری (Urban renewal )،باتوان بخشی بافت های فرسوده درهمه ابعاد اقتصادی ،کالبدی اجتماعی و
فرهنگی درقالب روش های جامع مرمت شهری و در مقیاس محالت ()0281-0231
-5توسعه مجدد شهری با)  ( Urban redevelopmentبا تاکید برطرح های بزرگ و کالن مقیاس تشکیل گروه های
اجتماعی خود یاردرمحالت ()0231-0221
 -4بازآفرینی شهری)  ( Urban regenerationبا ملحوظ داشتن هویتهای دوره های متفاوت وتولید هویتی جدید
متناسب با شرایط زندگی امروز و معاصر سازی آن ()0221-9111
 -1نوزایی شهری)  ( Urban renaissanceباتاکید مجدد به ویژگی های فرهنگی -هنری درایجاد -محیطهای سرزنده،
پویا و جذاب شهری و ارتقای کیفی آن درراستای شکل گیری خاطرات جمعی(.)0221-9111
شروع تحوالت ساختاری در روند شهرسازی وتحوالت حوزه های درون شهری در ایران را شاید بتوان از دوره مشروطیت
دانست .البته دردوره های پیش ازآن چون قاجاریه ،صفویه نیز شاهد تاثیر پذیری و الگوبرداری ها ازغرب هستیم ولی آغاز
دگرگونی های شدید و تاثیرپذیری از رشد سرمایه داری را میتوان از اوایل حکومت پهلوی دانست .ازسال  0811شمس به بعد
شهرسازی وارد مرحله تازه ای شد .الگوبرداری از شیوه های خارجی ،خیابان کشی ها وورود اتومبیل به شهرهای ایران نظام
محله ای را درهم شکست و عناصر مذهبی و کالبدی شهرکارکرد اصلی خودرا ازدست دادند(توسلی. )0834 ،

www.SID.ir

Archive of SID

نوآفرینی حوزه های درون شهری
تجارب جهانی درارتباط با ساماندهی بافت های فرسوده به کشورهای اروپایی و آمریکایی برمیگردد که درآمریکا نیز به
نوعی سوای اروپا مطرح بوده است .این کشورها تجربیات ارزنده ای دربازسازی و نوسازی بافت های قدیمی بدست آورده اند
می تواند در مسیرساماندهی ما مفید باشد ،هرچندکه ممکن است نیاز به بروز کردن این راه حل ها و بومی نمودن آنها متناسب
با نیازهای کنونی جامعه باشد و نتوان عینا آن ها را بکار بست .اما میتوان از تجربیات ارزنده آنها الهام گرفت و ساماندهی را
متناسب با شرایط اقلیمی و زندگی ایرانی شرقی وتفکرات خاص الهی اسالمی و براساس عدالت که مفاهیم کلی ،زیبایی ،عدم
تبعیض ،عدم اسراف ،استقامت ،دوام و مردمی بودن قرارگیرد.
بنابراین نوآفرینی به معنای آفرینش دوباره فضاها ساخته شده ،یا ایجاد حیاتی پویا و مطلوب درآنها ،از ابداعات
عصرحاضراست .دراین زمینه اگر بافتی تاریخی و قدیمی است باید آنچه درآن ارزشمند بوده ،دوباره احیا نمود و اگربافتی جدید
وتازه ساز است باید آن را از نو به گونه ای طراحی و برنامه ریزی نمود که با انجام فرآیندی طراحی شده ،حیات قابل انتظار را
درآن ایجاد کرد.
از موارد تاثیر گذار و قابل توجه درنو آفرینی حوزه های فرسوده درون شهر ،توجه به ضرورت ارتباط اقدامات منفرد و
پراکنده و ایجاد ساختاری واحد و یک پارچه در کمیت شهر است .درمورد بافتهای قدیمی ،باید بین محورها و عناصر ارزشمند
وکارکردهای مهم کنونی درگستره شهر ،پیوندی ظریف و ناگستنی ایجاد نمود و در مورد ساختارهای جدید درون شهری ،باید
بین این ساختارها با برنامه ریزی مناسب ارتباطی هدفمند و مطلوب شکل داد (بهزادفر.)0838،
بررسی فرآیند طرح های نوسازی در جهان و ایران
تجارب کشورهای جهان درنوسازی شهری بسیار شایان توجه است .دراین کشورها ساماندهی بافت شهری به شکل اصلی
و بافت قدیمی به شکل ویژه از دو جهت ،یکی احترام به حفظ میراث گذشته و دیگری رفع تنگناهای ناشی ازمشکالت
فرسودگی و دسترسی سواره مورد توجه قرار گرفته است .اندیشه نگه داری و حفظ شهر ویا بخش هایی ازآن و یا نوسازی بخش
هایی ازشهرهماهنگ با مجموعه شهری ،مجموعه اقدامات مرمتی هستند که مربوط به سال های اخیرمی شوند (حبیبی و
دیگران)0831 ،
فرایند بررسی طرحهای نوسازی شهری شامل:
 -0شناسایی اهداف اصلی ،اهداف و مالحظات اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی ،سیاست ها و راهبردهای کالبدی – حمل
ونقل – تاسیسات وتجهیزات شهری
 -9شیوه برنامه ریزی
 -8شیوه اقدام
 -5روش مداخله.
روندی که در دسته بندی های مطالعاتی ازطرح های نوسازی شهری طی شده است ،تدوین مراحلی از فرایند طرح های
مرمت شهری است که با کمک آن میتوان خطی مشی های تحلیلی این گونه طرح ها را مورد بازبینی قرارداد( .حبیبی
ودیگران.)0831،
اساسی ترین موضوعی که پیش روی نوسازی بافت های فرسوده ایران است ،فقدان یک الگوی برنامه راهبردی و نظام
مدیریت اجرایی طرح های نوسازی است .باید توجه داشت ،شیوه مداخله در بافتهای فرسوده نیازمند برخوردی سیستماتیک
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است ،بدی ن معنا که برنامه ریزی این بافت ها نیازمند نوعی نگرش همه جانبه در زمینه های مختلف است .با این وجود اقدامات
مداخله بایستی خرد ،موضعی ،انعطاف پذیر و هم پیوند باشد .ولی داشتن طرح های جامع و رویکردهای کالن نیزالزم است
»مداخله موضعی و مستمربه جای مداخله گسترده ومقطعی« (عندلیب.)0831،
مداخله در بافت های فرسوده شهری
بافت های فرسوده شهری درحالی ازچرخه رشد وتوسعه شهر بازمانده اند که توانمندی های نهفته و ظرفیت های الزم را
جهت ایفای نقشی تعیین کننده در فرایند توسعه شهر را دارا می باشند .ازاین رو ،مداخله مناسب و بهنگام دربافت های
فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازی شهرها باشد ،تا در برابرتوسعه نیافتگی و فرسودگی ایستادگی کند .دراین صورت تحقق
اهداف نوسازی ،به عنوان اثر نهایی توسعه نوسازی بافتهای فرسوده نیازمند آن است تاکلیه تالش ها دراین سمت جهت گیری
و معنادار شوند .بدین منظور ،اتخاذ فرایندی علمی و عملی درنوسازی بافت های فرسوده شهری ازکلیدی ترین موضوعات
مدیریت نوسازی به شمارمی آید.
بنابراین با این فرض مالحظه میشود که امکان تعریف گونه های مشترکی ازبافت های فرسوده که ازخصوصیات کامال مشابه و
مشترک برخوردار باشد ،منتفی است .چنانچه در هرمحله فرسوده بایک نوع بافت ،با ویژگی های خاص خودش مواجهیم .لذا
وقتی گونه های مختلفی ازبافت وجود دارد ،درنتیجه گونه های متعدد مداخله هم مطرح می شود .بنابراین جهت گیری های
مدیریتی و سیاستی کالن مدیریت ،تعیین کننده نوع مداخله بوده و اولویت های آن راتشکیل می دهد (عندلیب.)0831 ،
رویکردهای موجود به منظوراحیای بافت های

فرسوده0

رویکردهایی که در انواع مداخله ها مورد توجه قرار می گیرند تا موجب بهبودی وضعیت بافت شوند ،به  5دسته اصلی می
توان تقسیم کرد:9
0ـ پاکسازی وتوانمندسازی 9ـ حفاظت 8ـ نوسازی وبازسازی فضایی–کالبدی  -5نوسازی وبازسازی کارکردی
 )0پاکسازی وتوانمندسازی :یکی ازبزرگترین معضالت بافت های فرسوده ،وجود فقردرالیه های اجتماعی درون بافت است
این موضوع هم برای ساکنین وهم کسبه صادق است .به طورطبیعی فقراقتصادی ،فقرفرهنگی را نیز پدید می آورد .اگر شرایط
بافت ب رای حضور افراد و جریان های فرهنگی فعال ،فراهم شود به یقین درتوسعه فرهنگ واقبال برای حضور دربافت برای مردم
دیگر نقاط شهر ،موثر خواهد بود.
ایجاد این شرایط دردرجه اول مستلزم پاک سازی محیط از شرایط نامساعد اجتماعی ،فرهنگی،کالبدی – فضایی و،...و از
سوی دیگر توانمند سازی ساکنین آن در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی و ...تا حد امکان است.

 0ـ مطالب این قسمت برداشت های شخصی وتحلیل نگارنده ازنوشته کتاب ها و مقاالت زیرمی باشد:
حناچی،پیروز( ، )0831سیر تجارت مرمت شهری درایران وجهان
شماعی،علی وپوراحمد،احمد( ،)0835بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا
زنوری فرخ (،)0838شهرقدیمی ،زندگی امروزی
حبیبی ،سیدمحسن ،مقصودی ،ملیحه ( ،)0830مرمت شهری
 9ـ دراین بخش سعی گشته است تا باتحلیل مطالب و واژگان به کار رفته در مباحث مرمت شهری وبا در نظرداشتن نوع اقدام (بهسازی ،نوسازی و
بازسازی) ،واژگانی به کار رود که تلفیقی از رویکردهای موضوعی و موضعی وبه عبارتی همپوشانی رویکردهای موجود باشد.
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ال قابل قبول می دانند و معتقدند که
 )9حفاظت :امروزه این پدیده در بسیاری از بافت ها رایج است وبرخی آن راکام ً
دردرجه اول ،برای هماهنگی و سازگاری با بافت موجود می باید نسبت به آنچه به دید می آید حساس بود .بنابراین مابعضا با
بدنه ها ،فرم ها و فضاهایی قدیمی و فرسوده مواجه هستیم که نیازمند تجدید حیاط و محفاظت هستند .درحقیقت حفاظت
عملی یا فرآیند نگهداری و پایدارکردن مصالح و فرم موجود (کالبد یا فضا) و سازگاری محیط پیرامون با آن است.
 )8نوسازی و بازسازی کالبدی  -فضایی :علیرغم وجود عالقه و حساسیت مردم به محل سکونتشان ،باید بدانیم که بایستی
ساختمان هایی جدید ومقاوم امروزه در بافت ها احداث شوند .این مسئله حیاتی نو را برای میراث ما به ارمغان خواهد آورد.
بافت های فرسوده را باید به الزامات زند گی امروز مجهزکرد چون بجزتاثیر نوستالژیک ،امروزه هم میتوانیم از این بافت ها
استفاده کنیم .ما زمانی بافتهای مسئله دار نخواهیم داشت که آن را درتمامی شئون زندگی با شهرامروزی همپیوند کنیم.
بنابراین دربرخی موارد ضروری است که بازسازی ها و نوسازی هایی صورت پذیرد و اجازه حضور ساختارهای جدید وجود
داشته باشد .
 )5نوسازی وبازسازی کارکردی :کشف دوباره فضاهای قدیمی زمانی دست یافتنی می شود که اول کارکردهای آن را ارزش
نهیم و بعد درمکانی درست با برخورداری مناسب آن را درطرح کلی شهر برنامه ریزی نماییم .زمانی که براساس وجود نیازی
در بافت ،تجدید حیات کارکردی صورت می گیرد ،بطورعمده این کارکردها از نوع تفریحی – توریستی خواهند بود ،به این
ترتیب که از بناهای قدیمی برای کاربری هایی مانند موزه ،مهمانسرا ،رستوران استفاده می شود و یا این گونه کاربری ها
درساختارهای جدید جای میگیرند.
مبانی نظری محرک توسعه -اقدامات بهسازی و نوسازی
نوسازی ،مفهومی فرایندی ،چند بعدی و بسیار به دور از حوزه اجرای پروژه است .بدون شک مشتبه شدن معنای این دو
موضوع دریک نگرش ،میتواند خطرات وآسیب های جدی به همراه داشته باشد .ازآنجا که عمده ترین تفاوت فرایند با پروژه
دراین است که پروژه جریان ثابت"ساخت "یا" اقدام "یا" ایجاد " رادرخویش دارد و برمبنای مدل ،برنامه و شیوه ای ثابت تا به
پایان ادامه می یابد؛ درحالی که در رویکرد فرایندی ،اصل "جستجوی راه حل بهتر" " ،جستجوی ابزاری موثرتر "و" جستجوی
مسیری روان تر "جزءالینفک فرایند است ،بنابراین نوسازی تنها در رویکرد فرایند محور ،میتواند عالوه برکالبد ،غیرکالبدی نیز
بیاندیشد ،تصمیم سازی کند و پیش برود .پس یک ضرورت اصلی ،اتکا و اصرار نوسازی بافت های فرسوده دربرنامه ریزی
برمبنای نیاز ساکنین ،ظرفیت آنها و تمایالت مردم ساکن است .به منظور فرایند نوسازی ،اقداماتی به صورت فرایندی وسلسله
ای به هم پیوسته درچهارمرحله به شرح زیرضروری است(عندلیب.)0831 ،
0ـ اقدامات پایه ای و نظری؛ تعمیق شناخت موضوع و تعیین چهار چوب های مورد نیاز ،ازطریق تحقیقات نظری ومیدانی
صورت می پذیرد .براساس مطالعات انجام شده ،شاخص ناپایداری در بعد مفهومی موضوع ،به عنوان مهمترین شرط فرسودگی
بافت های شهری مطرح بوده و به کارگیری سایر شاخص ها نظیرنفوذ ناپذیری ،ریزدانگی ،به همراه مباحث اجتماعی ،اقتصادی
و زیست محیطی و  ...تنها درتعیین نحوه اقدام و اولویت های مداخله دخیل است .همچنین تعیین چهارحوزه اهداف کالن
نوسازی شامل ایمن سازی ،تعادل بخشی ،حیات بخشی و ظرفیت سازی از دستاوردهای این مرحله از اقدامات است.
ازسوی دیگر ،تحقق این اهداف ازطریق به کارگیری همه سیاست ها ،راهبردها و ساز وکارها بارویکرد اصولی" حداقل "
مداخله بخش عمومی و دولتی و" حداکثر "مشارکت مردم تضمین می شود .
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9ـ اقدامات زمینه ای وپشتیبانی؛ که براساس اقدامات سیاسی ،برنامه ای وچهارچوب های حقوقی ومالی تعریف می شود.
مهمترین عامل برای نوسازی شهری وعلی الخصوص بافت های فرسوده ،وجود اراده سیاسی است .دراین صورت شناخت
شرکای واقعی و شرکت دادن آنها درفرایند نوسازی ازطریق اقدامات الزم دربخش های سیاست گذاری ،قانون گذاری و برنامه
ریزی درسطح ملی وشهری ،دستیابی به دیدگاهی مشترک در مورد اهداف نوسازی را محقق می سازد.
8ـ اقدامات زیربنایی؛ یکی ازشروط اولیه تحقق نوسازی ،مشخص شدن سهم هر بخش عمومی و دولتی دراین مناطق است
.این امر منوط به تامین زیرساخت ها و تعریف واجرای طرح های نوسازی باکاربری های ارزش افزاست .چنانچه این امر توام با
اقدامات حمایتی الزم صورت گیرد ،موجب تقویت انگیزه های ساکنان و ارتقای کیفی وکمی خدمات و زیرساخت ها و درنتیجه
افزایش تمایل به نوسازی در مردم می شود .دراین مرحله از اقدامات فرایند نوسازی ،به منظورتامین زیرساخت ها ،به عنوان
مهمترین رکن نوسازی بافت های فرسوده ،نیازبه تملک و تولید زمین است .به عبارت دیگر نوسازی بافت های فرسوده درگرو
نوسازی محالت شهری و نوسازی محالت درگرو تامی ن زیرساخت های الزم جهت گذر به مرحله ورود مردم به عرصه نوسازی
محالت خود است.
5ـ اقدامات توسعه ای؛ نوسازی بافت های فرسوده اصوال امری است که بدون مشارکت مستقیم ساکنان این مناطق امکان
پذیر نیست .این امرازآن روی اهمیت می یابد که دانسته شود محدودیت های مالی ،اجرایی ،سازمانی ،حقوقی و قانونی مانع
عمده ای در راه تمرکز اجرای اقدامات توسط بخش عمومی و دولتی قلمداد می شود .لذا اساسا صرف نظر ازابعاد اجتماعی-
فرهنگی نوسازی که با توجه به سالیق مردم نیازمند تکثیر و تنوع است ،تمرکز در اجرای این طرح ها ازعهده شهرداری و حتی
دولت خارج است .حاصل و اقدامات این مرحله از اقدامات توسعه ای نوسازی بیانگر لزوم تمرکز زدایی درمدیریت اجرای طرح
های نوسازی است .به این جهت پیش بینی نهاده ای میانی با هدف ترویج نوسازی و به عنوان پل ارتباطی میان نهاد مدیریت
نوسازی و مردم و تمرکز اقدامات نوسازی درنهادهای مردمی ،یکی ازضرورت های حاضر می باشد.
نقش طرح های محرک توسعه وکاربری های ارزش افزا درنوسازی
همانگونه که اشاره گردید مهمترین نارسایی بافت های فرسوده شهری ،عدم وجود زیرساخت های مناسب می باشد.
قسمتی از این زیرساخت ها درمقیاس محلی و درقالب دسترسی های مناسب و خدمات مناسب محله ای ،مطرح می
باشند)عندلیب .)0831 ،اما آنچه مانع از راه اندازی خود جوش توسعه نوسازی محله محورمی باشد ،عدم توان مشارکت مردم به
عنوان آورنده سهمی درخور ،جهت مشارکت است .این توان پایین ،به مثابه نقطه توقف فرایند نوسازی به شمار می آید .پایین
بودن ارزش زمین و ملک دربافت های فرسوده ،باعث گردیده همانطورکه اشاره شد ،ازیک سو ،سهم مردم کم ارزش تلقی
گردیده و ازسوی دیگر ،به دلیل همین ارزش پایین امالک ،اقبالی ازسوی سازندگان دربخش خصوصی)اصطالحاً( Developer
برای ورود به ساخت وساز دربافت های فرسوده وجود نداشته باشد .لذا یکی ازموضوعاتی که در راه اندازی وتوسعه نوسازی
نقش موثری ایفا میکند ،هدایت کاربری های ارزش افزا به این بافت ها می باشد.
این کاربری ها دارای حوزه نفوذ درمقیاس منطقه و شهر بوده و دارای عملکردهای گوناگون ازقبیل اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و  ...می باشند .کاربری هایی همانند دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ،فرهنگسراها ،فضاهای گسترده اوقات فراغت،
مراکز خرید و راسته های مجهز تجاری ازاین جمله می باشند .از سوی دیگر پراکنش این کاربری ها درسطح شهر با پراکندگی
بافت های فرسوده شهر ،ارتباطی منطقی دارد .یکی دیگر از مسائلی که بافت های فرسوده شهر با آن روی رو می باشد ،عدم
حضور درچرخه توسعه شهر است .افزایش انگیزه و میل به نوسازی بافتهای فرسوده توسط ساکنین این مناطق ،تابعی است از
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اقدامات زیرساختی که باید توسط بخش دولتی و عمومی صورت گیرد این اقدام ارتقای شان سکونت را به دنبال داشته و
درنتیجه احساس تعلق به مکان ایجاد میگردد و سرانجام انگیزه ها ومیل به نوسازی در مردم افزایش یافته و جنبه عملی به
خود میگیرد(عندلیب.)0831،
نمودار : 0فرآیند افزایش میل به نوسازی

ساختارهای میان افزا راهبرد موضعی به منظورتحریک توسعه و نوسازی
اساساً طرح مباحث مربوط به ساختارهای جدید درمحیط های قدیمی ،تاریخی و فرسوده ،باظهور فن آوری و شهرسازی
جدید درقرن نوزدهم میالدی هم زمان است .زیرا در این زمان است که ما شاهد تضاد هستم .به دنبال بحث های نظری و
فلسفی »مفهوم توسعه به شیوة جدید« با »شهرهای سنتی« آشکارا میان رهنمودهای مدیریتی »فروان که در رابطه با
ساختارهای جدید مطرح است ،ایکروم در بخش نهم کتاب درباب ساختارهای جدید دربافت کهن ،رهنمودهایی را ارائه داده
است« برای اماکن میراث فرهنگی جهانی(به نقل از قدیری.)0831 ،
طرح ساختارهای جدید باید برمبنای تجزیه و تحلیل منظم و مورفولوژی بافت موجود و عملکرد آن استوار باشد.
همچنین ساختارهای جدید باید دارای ویژگی های زیر باشند:
 ریتمیک و هماهنگ با ریتم های شهری و الگوی ریخت شناسی بافت اطراف. حجمی و درتوازن با زمینه خود. گونه متوازن و تابع خط عقب نشینی های موجود. احترام به شخصیت محلی. هماهنگی نما با بناهای نمونه در همان منطقه. متناسب از لحاظ طرح واجرا و طریق رعایت تناسب.ایجاد ساختارهای جدید دربخش درونی یا قدیمی شهر ،شامل طراحی کالبدی قسمت های مخروبه و فرسوده ،طراحی
تعریض و تصحیح کوچه های قدیمی ،طراحی در مرکز شهر ،طراحی در مراکز محالت ،طراحی دوباره خیابانها و میدان هایی که
دربخش قدیمی واقع شده اند صورت میگیرد و از سوی دیگر احیای کارکردهای موجود و یا تزریق کارکردهای جدید و مورد
نیاز ،هم گام باتغییرات کالبدی آن خواهد بود .امروزه با طیف گسترده ای از روش های متنوع ،درساخت و ساز بناهای میان
افزا ،رو به رو هستیم .اتخاذ هریک ازاین روش ها تابع مواضع نظری و فلسفی و یا درموارد معدودی منتج از نداشتن سبک و
نگرش به محیط های کهن و تاریخی است .انواع این روش ها عبارتند از:
 -0ساختارهای جدید در پشت نماهای تاریخی(مکتب حفظ نما)
 -9درجه صفر :ایجاد ساختارهایی فاقد هماهنگی با اطراف
 -8تلفیق :هماهنگ بین ساختمان جدید و موجود
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 -5تضاد وتباین :ساختاری که به وضوح و عمد هم چون قطعه ای مستقل و متمایز با ساختمان های اطراف خود است.
4ـ تمسخرآمیز و ناپایدار :به عمد همچون قطعه ای مستقل و متمایز با ساختمان های اطراف خود .
1ـ قیاس یا تشابه :ساختمانی که در آن به نحو هم زمان امکان مقایسه وجود دارد.
8ـ ناپیدا :ساختاری که می کوشد خود را در بین ساختمان های اطراف خود پنهان کند.
3ـ مرکب :ساختاری که چند وضعیت را به خدمت می گیرد(قدیری.)0834 ،
ازآنجاکه موضوع اقتصادی و بحث درآمدزایی بافت ها ،از جدیدترین مباحث در مواجهه با مرمت بافتهای شهری است،
نیاز به بکارگیر راهکارهای مناسب برای ورود سرمایه به درون بافت ،بخش مهمی از طرح های احیای بافت فرسوده را شامل می
شود .یکی از راهکارهایی که درجلب سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده مطرح است ،استفاده اقتصادی ازفضاهای موجود ویا
احداث و ایجاد ساختارهای میان افزای جدید ،از جانب سرمایه گذاران برای کسب درآمد است .این مسئله توجه به هدف اصلی
راکه همانا بازگرداندن جریان فعال زندگی به درون بافت است تحت شعاع خود قرار میدهد .به این ترتیب میتوان از ایجاد
ساختارهای میان افزا به عنوان یکی از راهبردهای میانی در برخورد با بافت های فرسوده یاد کرد که عالوه برجلب سرمایه
گذاران و مشارکت بخش خصوصی دربهسازی و نوسازی آن به طور اعم باعث تحریک توسعه در بافت واحیای کالبدی و
کارکردی آن میگردد.
ارائه الگوی طراحی میان افزا دربافت های فرسوده شهری
ازنظر بسیاری ازصاحب نظران ،سازمان دادن پروژه ها طراحی شهری به گونه ای که ساختمان به ساختمان و منظر به
منظر توسط یک سرمایه گذار و براساس یک طرح کلی به اجرا درآید ،ه سته ی اصلی فعالیت طراحی شهری به شمار می آید.
بسیاری از معماران ،طراحی شهری میان افزا را کم اهمیت تراز طراحی شهری کامل می دانند ،زیرا معتقدند که طراحی شهری
میان افزا کمتر میتواند اثر هنری یک هنرمند باشد .این ها براین باورند که چنانچه پروژه ها مانند طرح لوکوربوزیه برای
مجموعه ی دولتی شاندیگار یا کار اسکارنیماییر در برازیلیا ،درذهن یک نفر تجسم پیدا کرده و طراحی شود ،نتیجه ی بهتری
خواهد داشت .ولی بسیاری دیگر معتقدند که امروزه تنها با طراحی شهری میان افزا است که می توان به دو خصلت وحدت
وتنوع درپروژه های بزرگ دست یافت(لنگ.)0831 ،
از نظر رویه ای طرح های شهری میان افزا مشابه طراحی شهری هماهنگ و قطعه قطعه بوده و همگی به نشان داده شده
تبعیت می کنند .اما میزان کنترلی که بر آن چه طراحی – تقریب از ساختار ی که اعمال خواهد شد ،بسیار متفاوت بوده و از
طرح های تحت کنترل کامل شروع و به آنهایی که به سرمایه گذار و طراح آزادی عمل زیادی درمورد اجزای مختلف طرح داده
می شود ،ختم میشود .محصوالت طراحی شهری میان افزا کلیه ی انواع طرح ها را در برمی گیرد :شهرهای جدید ،طرح های
بخش های جدید شهری و پروژه های بازسازی شهری و  ....کمترطرح شهری میان افزایی مانند بسیاری از طرح های شهری
کامل جنبه ی" نمایشی " دارند .گرچه دراین زمینه کارهاسمن در پاریس بسیارخوب بود! نقطه ی تاکید و توجه آنها بستگی
به ماهیت یک بافت و ماهیت الویت های تعیین شده توسط گروه های ذینفع دارد .هرکدام ازطرح های میانافزا ،روی چند
عملکرد محیط انسان ساخت ،متمرکز می شود .در هر مورد نکاتی مطرح می شود که جزء ویژگی های طراحی شهری میان
افزاست .ماهیت دستور العمل های طراحی میان افزا که برای شکل دادن به یک طرح شهری به کارگرفته میشود ،عامل تعیین
کننده و اصلی فعالیت طراحی شهری میان افزا است .بنابراین در وهله اول به نظرمیرسد با بازشناسی دقیقتر اهداف و
راهبردهای میان افزایی موفق دربافت های فرسوده میتوان الگوی مناسبی جهت طراحی در بافت های فرسوده ارائه داد.
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اهداف و سیاست ها و راهبردهای اصلی توسعه میان افزا دربافت های فرسوده
توسعه میان افزا در قط عات دارای کاربری یا قطعات خالی و یا درسایت های ساخته شده اتفاق میافتد .پروژه های میان
افزا – همانگونه که به آن اشاره گردید -میتوانند شکل های متعددی داشته باشند ،مانند توسعه طرح دریک پالک مسکونی
و ،...توسعه تک بلوکی ،توسعه درزمین خالی ازکاربری ،پروژه های چ ند بخشی در مراکز شهری و یا حتی به صورت طراحی
شهری کامل.
اهداف و سیاست ها
تدابیر میان افزایی در بافت های فرسوده نیز مزایای بسیاری دارند که در این میان از اهداف آن می توان موارد زیر را
برشمرد:
 باکاهش فشارهای ناشی از توسعه وسایت های دارای کاربری ،از فضای باز دراطراف بافت فرسوده مذکور محافظتکنند.
 فرصت هایی برای احیای مجدد یک واحد همسایگی یا احیای یک محدوده شهری فرسوده فراهم آورند. باساخت یا بازسازی یک ملک فرسوده ،عوارض نوسازی را برای یک حوزه کاهش دهند. ازسایت های تحت کاربری ،خالی ویا متروکه ،استفاده بهینه کنند. با استفاده بهینه ازسازگاریها و زیرساخت های جمعی موجود ،پایداری در محدوده را تسهیل کنند. توسعه فشرده را ترویج کنند و تراکم را افزایش دهند. کاربری های مختلط ایجادکنند.که دراین راستا سیاست هایی که میتوانند در رسیدن به این اهداف عامل اثرگذار تلقی گردند شامل:
 -0ارتقاء توسعه میان افزا واحیا و بازسازی درونی به صورت مثبتی در نواحی مجاور خود تاثیرگذارند و به عنوان محرک
توسعه در نواحی همجوار و حتی نواحی دیگر ،کمک می کنند.
 -9تجدید نظر و اصالح برنامه ها و مقررات شهر به منظور پشتیبانی از توسعه میان افزا دربافت های فرسوده.
 -8از بین بردن موانع به صورت پی در پی ومنظم ،و خلق استانداردهای انعطاف پذیر توسعه برای طراحی میان افزا
محرک در بافت های فرسوده.
 -5بهبود وضعیت زیرساخت ها به منظور افزایش پتانسیل توسعه میان افزا دربافت های فرسوده.
 -4فراهم کرد ن انگیزه و محرک و یا پروژه های کمکی به منظور کمک به توسعه میان افزا درناحیه یا سایت مورد نظر
.این سایت های مورد نظر همان هایی هستند که فرصت های مناسبی برای میان افزایی محرک برحسب تعداد زمین های
خالی ،فراهم می کنند .همچنین به طورکلی پتانسیلی برای توسعه میان افزا به مقرارت مزایای اقتصادی ومحیطی فراهم می
کنند.
 -1درگیرساختن شهروندان) جامعه( برای اطمینان از درنظرگرفتن موارد مورد نظرشان و بدست آوردن حمایت شان
درتوسعه میان افزا).)City Council Res, 2003
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راهبردهایی به منظور میان افزایی موفق دربافت های فرسوده
کنگره شهرسازی نوین 05 8اصل را به منظورطراحی حوزه های فرسوده داخلی شهر ارائه داده است که ،بسیاری ازآن ها
مربوط به پروژه های موفق طراحی میان افزامی باشند:
 -0مشارکت شهروند و جامعه :درگیرکردن ساکنین ،همسایگان ،رهبران شهری ،سیاست مداران ،مامور اداری(بوروکراتها)،
توسعه دهندگان وموسسات محلی ،درفرآیند طراحی درواحدهای میان افزا (حوزههای درون شهری)
 -9فرصت اقتصادی :طراحی و توسعه حوزه های فرسوده شهری و واحدهای میان افزا با استفاده از فرصت های اقتصادی و
روش ها و تکنیک های مدیریت اقتصادی.
 -8گوناگونی :فراهم کردن حوزه گسترده ای از انواع خانه ها و سطوح مختلف به منظور جذب افراد باسن ،درآمد و نژاد
مختلف ،برای تقویت تعامالت روزانه که برای جامعه امری ضروری است.
 -5واحدهای همسایگی :حوزه های درون شهری بخش هایی متراکم و فشرده ،پیاده مدار و مکان هایی با کاربری مختلط
هستند .دراین حوزه ها بسیاری از فعالیت هایی که تامین کننده نیاز روزمره اند درطول مسیر پیاده قرار دارند .توسعه جدید
باید به مرمت واحدهای همسایگی موجود کمک کند و یا واحدهای جدیدی سازگار خلق کند و باید این مهم در نظرگرفته
شودکه به صورت پروژه ای گسسته نباشد.
 -4طراحی میان افزا :احیا ومرمت نواحی متروک و محروم که در داخل حوزه های فرسوده موجود قراردارد ،فرصت استفاده
ازطراحی میان افزا به منظور نگهداری و حفاظت از سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بافت ایجاد می کند.
 -1اختالط کاربری :خلق واحدهای میان افزا باکاربری مختلط ،که پشتیبان نیازهای زندگی روزانه باشد :اشتغال ،تفریح
اتوسرگرمی ها ،خرده فروشی ،موسسات آموزشی وشهری.
 -8ارتباطات منطقه ای و فرا شهری :واحدهای میان افزا باید با الگوهای منطقه ای حمل و نقل وکاربری زمین ،فضای باز
وارگانیسم طبیعی موجود در شهر در ارتباط باشند.
 -3خیابانها :کار اولیه همه معماران شهری و طراحان منظر ،تعریف کالبدی خیابان ها و فضاهای عمومی به عنوان مکان
هایی همگانی است .واحدهای میان افزا باید شبکه مهم پیوسته ای از خیابان ها و فضاهای باز عمومی را دارا باشند.
 -2فضای بازعمومی :شبکه به هم پیوسته ای از خیابان ها و فضای بازعمومی باید فرصت هایی را برای زمینه های
ساختمان های شهری ،فراهم کنند.
 -01امنیت وتعهد شهری :ارتباط میان ساختمان ها و خیابان ها ،باید همسایگان را قادر سازد تا بافراهم واحد همسایگی
امن و پا برجایی خلق کنند و بایدکنش متقابل وهویت» چشمانی برای خیابان« کردن اجتماعی را نیز تشویق کند.
 -00مسکن به عنوان انعکاسی ازخویش :درک مسکن به عنوان عنصر اصلی واحد میان افزا و به عنوان کلیدی است که نشان
دهنده ارزش شخصی و غروراجتماعی است .این مهم شامل تعریف واضحی برای فضای بیرونی هر واحد مسکونی است.
 -09دسترسی :ساختمان های میا ن افزا باید طوری طراحی شوند که درهمان حال که به بافت شهری احترام می گذارند،
قابل دسترسی و دیدن باشند.
 -08ویژگی های معماری بومی :سیما وخصوصیت معماری جدید باید پاسخگوی بهترین عقاید معماری مسکونی وکاربری
مختلط درآن ناحیه باشد.
 -05دستورالعمل های طراحی :سالمت اقتصادی و فرایند تکامل تدریجی و هماهنگ واحدهای میان افزا میتواند توسط
دستورالعمل های ترسیمی طراحی شهری که به عنوان راهنمای آینده برای تغییرات به کارمی روند ،هدایت شوند.

- New Urbanism
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برای تحقق اهداف طراحی شهری میان افزا در بافت های فرسوده می توان ازسه نوع دستورالعمل طراحی استفاده کرد:
تجویزی ،عملکردی وتوصیه ای
دستورالعمل های تجویزی عبارتست از الگویی که یک مجموعه ی ساختمانی ،ساختمان و یا اجزای یک ساختمان باید
پیدا کند (برای مثال همه ی ساختمانها باید یک نوار بنفش رنگ آجری درهر  4مترارتفاع داشته باشند) دستورالعمل های
عملکردی نحوه ی کار یک ساختمان را مشخص می کند ( به طورمثال هیچ سایه ای نباید بین ساعت های 00صبح تا  9بعد از
ظهر زمستان که زاویه ی آفتاب از همیشه کمتراست ،برروی فضای بازخاصی بیفتد) .دستورالعمل های توصیه ای در ماهیت
خویش جنبه ی یپیشنهادی دارند ،درحالیکه دستورالع مل های تجویزی وعملکردی چنانچه تبدیل به قانون شده و مقاصد مورد
نظر از نظر قانون اساسی قابل قبول باشد ،اجباری و الزم االجرا خواهد بود .دستورالعمل های توصیه ای از نظر قانونی الزامی به
وجود نمی آورند.
از هرسه نوع :تجویزی(مجموعه ی ساختمانی) ،عملکردی(عقب نشینی برای دوردیف درخت) و توصیهای(پیشنهاد
دوطبقه ی خرده فروشی)است .دستورالعمل های مربوط به نما به طور مشخص توصیهای است اما نحوه ی اداره ی آن بسیار
نافذ و موثراست (لنگ.)0831،
زمانیکه طراحی میان افزا محرک در بافت های فرسوده انجام می گیرد ،ازجمله موارد مورد توجه درطراحی محدوده ،قوانین
منطقه بندی موجود در فضا ،وضعیت زیرساخت ها ،مالکیت برای سرمایه گذاری در توسعه سایت ،تجهیزات پارکینگ و
مالحظات جمعی می باشند.
 پهنه بندی موجود
یک واحد همسایگی که ازقبل وجود داشته ،با آیین نامه پهنه بندی و سایر راهبردها تعدیل می شود .این قوانین میتوانند
در راستای توسعه میان افزا محدودکننده یا تسهیل کننده باشند .بوسیله اسناد فرادست مانند طرح تفضیلی و یا قوانینی که
میتوانند با پروژه میان افزا در تقابل باشند یا برعکس آنهایی که می توانند چنین توسعه هایی را تسهیل کنند ،شناخته وکنترل
می شوند .پ روژه های موفق میان افزا مطابق با چهارچوب تنظیم کنند ه موجود کار می کنند و نشان میدهد چگونه
پیشنهادهایی فراهم می شود که تماما از مزایای پهنه بندی استفاده می کنند.
 وضعیت زیرساختار
توسعه دهندگان پروژه های میان افزا ،با زیرساخت های روبه زوال یا محدودیت ظرفیت درفضاهای قدیمی یک محدوده
مواجه هستند ،و ارتقاء وجایگزین کردن زیرساختار ممکن است پر هزینه باشد .برای اطمینان از اینکه بودجه پروژه می تواند از
توسعه مورد نیاز پشتیبانی کند ،به طورکامل زیر ساختار موجود بایستی بررسی شود.
 سرمایه گذاری توسعه ومالکیت
گاهی اوقات مالحظاتی برامکان مالی توسعه میانافزا میتواند آنرا متوقف سازد .هنگامی که سرمایه گذاری توسعه مجدد در
فضاهای شهری شامل عناصری از توسعه چند کاربردی و مقیاس های ساختمانی متفاوت مطابق بایک فضا باشد ،میتواند
پیچیده شود.
پروژه های میان افزا که سرمایه گذاری کافی را دریافت میکنند آنهایی هستند که:
 -ارزش واحد همسایگی موجود را برحسب زمینه آن ،ایمنی و پتانسیل رشد نشان می دهند.
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 درصدی از پروژه را پیش خرید می کنند. شامل اعضای تیم با تجربه ایست ،مانند توسعه دهندگانی که پروژه های مشابه را با موفقیت کامل کرده اند. هرگونه مزایای خاص که میتواند طی پروژه مورد نیاز باشد را شناسایی می کنند ،مانند شغل ها یا مسکن قابل تهیه... حمایت شهراز این نوع توسعه میان افزا را ازطریق سیاست های پذیرفته شده و سایرمشوق ها برای توسعه ،نشانمیدهد.
 پارکینگ
تجهیزات پارکینگ برای فضا رابایستی درنظرگرفته شود .معموال تجهیزات جدید پارکینگ در یک فضای ازقبل توسعه
یافته،به دلیل وجود زمین محدود مشکالتی را از لحاظ رضایت محدوده ازپروژه میان افزا دارند .تضمین اینکه یک پروژه بتواند
بدون ایجاد اختالل ترافیکی درخیابان ،پاسخگوی تقاضای اضافی برای پارکینگ باشد ،از نتایج مثبت یک پروژه محرک است .
تعدادی استراتژی برای غلبه برمشکل پارکینگ وجود دارد:
 تشویق پارکینگ مشترک بین کاربری ها و موسسات. کاهش تجهیزات پارکینگ درفضای حمل ونقل عمومی مدار یا درفضایی باکاربری مختلط. درنظرگرفتن برنامه های حمل ونقل درتوسعه. انعطاف پذیری درفضای پارکینگ و استفاده های متنوع ازآن درساعات دیگرشبانه روزمانند:اجاره پارکینگ برای بخش تجاری درطول روز ،برای سرگرمی های محلی ساکنین ومراجعین به محدوده درساعات عصر.
 مالحظات جمعی
نیروی مخالف محلی می تواند چالش هایی را برای توسعه میان افزا در بافت های فرسوده مطرح سازد .سطح و نوع مقابله
به تاریخ و ویژگی های واحد همسایگی درمیان سایرعوامل بستگی دارد .نگرانی رایجی که درمیان ساکنین محدوده های مجاور
یک پروژه میان افزا وجود دارد این است که آیا ممکن است یک پروژه میان افزا برارزش امالک آن ها اثرمعکوس گذارد و باری
را بر عناصر شهری خیابان ها ،پارکینگ ،مدارس ،و دیگرعملکردهای عمومی بیافزاید .یکی از راه های سرو سامان دادن به این
وضعیت ،دخالت دادن اجتماع درفرایند طراحی ازطریق دفاتر محلی و دیگر برنامه های توسعه عمومی است.


ویژگی واحد همسایگی

پروژه های میان افزای موفق ،از طریق ارتقاء کیفیت های منحصر به فرد واحد همسایگی با تاکید بر روابط بصری و
کاربردی ،رابطه هماهنگی میان محیط موجود و پیشنهادی به وجود می آورد .کاربری ها باید با دقت در داخل واحد همسایگی
برنامه ریزی شوند تا از تصادم فعالیتهای ناسازگار جلوگیری شود .خیابان ها و نمادهای موجود باید به دقت بررسی شود تا
طبق آن خطوط راهنمایی تهیه شود که موجب ارتقای این عناصرشوند.
 الگوها
درهنگام اجرای پروژه های میان افزا ،باید به الگوهای بلوک در واحد همسایگی موجود توجه شود .الگوهای یک واحد
همسایگی شامل خیابان ها و کوچه ه ا و سایر مسیرهای حرکتی است که توسط ساکنین مورد استفاده قرار می گیرد .یک
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پروژه میان افزا با احترام به بافت شهری و مقیاس واحد همسایگی موجود ،بسیار موفق ترخواهد بود و سازنده اجتماعی خواهد
بودکه هماهنگی جمعی را باال می برد.
 ارتباطات
پروژه میان افزا را باید ازطریق شبکه خیابان ،سیستم های فضای باز ،ودیگر ارتباطات ،با الگوهای کاربری زمین موجود
یک پارچه ساخت .برای اتصال عناصر واحدهای همسایگی در مقیاس های مختلف ،از مسیرهای پیاده محلی تا الگوهای حمل
ونقل ناحیه ای و فضای باز ،تالش شود.
 سازگاریها
برای یک پارچه سازی بیشت ر توسعه میان افزا دریک واحد همسایگی ،سازگاری های مهم موجود مانندگره های حمل
ونقل ،خرده فروشی ها و سایرمنابع عمومی راباید شناسایی و ازآنها استفاده نمود .ارزش واحد همسایگی را باید با ساخت وساز
در میان سازگاری های موجود مانند فضای باز ،مراکز حمل و نقل و دیگرعناصر سازگار افزایش داد.
 توده گذاری و مفصل بندی
به منظورتضمین کمترین تاثیرات ازلحاظ دسترسی به خورشید ،وضعیت باد و باقی عوامل ،باید به ارتباط میان توده
گذاری پروژه میانافزا با محدوده موجود توجه شود .راهبردها برای این منظور شامل مفصل بندی با توده و مصالح است برای
ایجاد جاذبه و از بین بردن یکنواختی نما .راهبردهای توده گذاری موفق با ایجاد جلوخانی در خیابان که شامل طبقه همکف
بناها نیزمی شود ،موجب ارتقاء تعامل میان مسیر عابرپیاده و ساختمان می شود.
 تنوع
مخلوطی ازکاربری ها شامل مسکن ،خرده فروشی وکاربری های تجاری را ،هم به صورت افقی وهم به صورت عمودی باید
توسعه داد .مسکن را باکاربری های دیگر باید آمیخت تا واحدهای همسایگی و محدودههایی که مردم درتمام ساعات درآن
حاضرهستند را سرشار از امنیت و سرزندگی جمعی کرد.
 تراکم
یک توسعه میان افزای موفق بایستی به اندازه کافی تراکم باشد تا حمل ونقل را امکان پذیرسازد واز نواحی خرده فروشی
پیاده مدار پشتیبانی کند .تراکم های باالتر حسی قوی ازیک منطقه مسکونی محصور ایجاد می کنند وکمک می کنند
جمعیتی ازساکنین که برای حمایت از کاربری های تجاری وخرده فروشی نیازاست ،تامین شود.
 حمل ونقل عمومی
حمل ونقل عمومی اگر قابل دسترس باشد ،کلیدی برای توسعه میان افزاست .برای دستیابی به حرکتی موثر وقوی
درسیستم های حمل ونقل عمومی ،به شناسایی میزان تراکم نیاز می باشد .پروژه های میان افزا میتوانند حرکت را در سیستم
های موجود افزایش دهند و حمل و نقل عمومی را به عنصری با دوام و مناسب برای رشد تبدیل کنند .مقیاس دانه بندی و
مقیاس جلوخانها ،پیاده راهها ،خیابان ها ،نمای ساختمان ها وتوده های مجاور ،باید محاسبه شود .پروژه های میان افزا که به
این رهیافت دست یابند ،واحد همسایگی یک دستی ایجاد خواهند کردکه پاسخگوی مقیاس های مختلف زندگی است ،از
عابرپیاده گرفته تا مقیاسی عمومی تر مانند کوچه ها و کریدورهای تجاری اصلی .جایگزین کردن ساختارهای اطراف پروژها
الزامی نیست ،اماسازگاری و مطابقت باید نشان داده شود(استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی
آمریکا.)0821،
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شکل : 0موارد مورد توجه درطراحی میان افزا ازدیدگاهAPA

جمع بندی
بخش درونی یا بخش فرسوده شهر محصول شکل گیری مداوم و پیوسته ای است که در طول سال ها رخ داده و امروزه با
توسعه شهر مبتال به مسائل و معضالت بسیاری است .اکثر نقاط مجموعه این بخش ،عمدتا شامل ساختمان های فرسوده و
ابنیه قدیمی می باشد و زمین های بایر ،فاقد کاربری وخالی به منظورطراحی وساخت جدید درآن بسیار اندک است .تجربه
برداشت کیفیت ساختمانی ابنیه درآن نشان میدهد که ساختمانهای موجود در آن شامل ابنیه قدیمی با ارزش وسالم ،مرمتی،
تخریبی ،مخروبه و نوساز هستند .بخش های مخروبه وتخریبی به صورت لکه های پراکنده یا پیوسته درحال افزایش می باشند .
سیاست های نادرست برنامه ریزی وطراحی که در مورد کل مجموعه شهر در اغلب طرح های جامع اتخاذ گردیده نه تنها
تقویت این بخش را به دنبال نداشته بلکه باعث تسریع در فرسودگی آن شده است.
کریر معتقد است که ) (Krier1990:34فضاهای قدیمی را باید از نو کشف نمود .زمانی این هدف دستیافتنی می شود
که اول کارکردهای آن را ارزش نهیم و بعد در مکان درست با برخورداری مناسب آن را درطرح کلی شهر برنامه ریزی نماییم«.
امروزه ،اشتباه دراجرای طرح های آماده سازی ازدیدگا ه حفاظت ،بهسازی ونوسازی باعث شده است تا با بافت های
فرسوده با سیاست بساز و بفروشی برخورد کنیم .در حالیکه طی دو دههی اخیر در اروپا وامریکا پس ازکشف فضاهای گم شده
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در بافت فرسوده ،پروژه هایی به عنوان پروژه های " تحریک توسعه " تهیه واجرا کرده اند .این پروژه ها به صورت نقطه ای و
موضعی به اجرا درآمده و به تدریج و در طی زمان ،شاید حدود ده سال ،با مشارکت مردم هاله ی وسیعی پیرامون فضاهای
کشف شده ،تحریک توسعه کرده ،نوسازی ،بهسازی ،مرمت و تجدید حیات شدند.
این همان »تئوری مرکز« است که درآن مراکز به عنوان سیستم های شناخته شده ویژه ای ،درایجاد تحریک» توسعه
مجموعه« یاکلیت های وسیع تر – بافت فرسوده – عمل می کنند«.
به نظرمی رسد با راهکارهای موضعی در این زمینه و جلوگیری از اقدامات گسترده که الزامات مالی ،اجرایی ،حقوقی ،فنی
و حتی مدیریتی گسترده ای می طلبد ،شرایط اولیه برآورده ساختن نیازهای ساکنین و مردم مراجعه کننده به اینگونه بافت
های شهری حاصل آید .در واقع آنچه از این روش بدست می آید ،اقدام در مقیاس طراحی شهری است که منجر به تدوین
طرح های واقع بینانه و مرتبط با مردم است .در راستای پیش برد اهداف طرح های میان افزا دربافت های فرسوده ،که همانا
بهسازی و نوسازی بافت از رئوس اصلی آن می باشد ،اقدامات انجام شده بیشتر مداخله و نوسازی بخشی از بافت را مورد توجه
قرار داده و از مداخله گسترده دراین گونه بافت ها جلوگیری می کند .نوسازی ازطریق برگزیدن درست کانون های مداخله
صورت می گیرد ،تا این کانون ها درپیرامون خود تحریک توسعه کنند .همچنین این انتخاب درست کانون های مداخله ازطریق
شناسایی بافت و انتخاب رویه و محصول مناسب طراحی امکان پذیر میگردد .به این ترتیب با انتخاب پروژه های میان افزای
موفق وتهیه الگو و دستورالعمل برنامه ریزی و طراحی در بافت های فرسوده می توان از آن به عنوان عامل مهمی در تحریک
توسعه در بافتهای فرسوده استفاده کرد .به منظور تحریک توسعه باید سرمایه ی اولیه ای را تزریق کرد تا سرمایهی خصوصی
جذب شود.
بنابراین فرایند مداخله در بافت های فرسوده در راستای بهسازی و نوسازی آنها ،فرایندی طوالنی است .اما به نظرمیرسد
درکوتاه مدت هم میتوان اقداماتی در خور توجه انجام داد .دراین راستا جذب مشارکت واقعی مردم ازجنبه های مختلف مالی،
برنامه ریزی ،فنی واجرایی با در نظرگرفتن بسته های تشویقی حمایتی گوناگون امکانپذیرخواهد بود .در ساخت و سازهای میان
اف زا که در بافت های فرسوده بر اساس طرح صورت می گیرد می توان معافیت هایی درنظرگرفت .سازمان های دولتی -که
بودجهای برای ایجاد ساختمان های مورد نیاز خود دارند– می توانند این ساختمان ها را با کیفیت مطلوب دربافت های فرسوده
ایجادکنند .فضاهای تاریخی و قدیمی بافت ها ی که توانمندی فراوانی برای فعالیت های فرهنگی ،برگزاری نمایشگاهها ،فروشگاه
ها ،جلسات ادواری ،سخنرانی ها و فعالیت های مشابه دارند .اقداماتی از این دست در کنار ایجاد ساختارهای جدید و میان افزا،
تأثیرات زود ثمری را به همراه می آورند که اگر در راستای طرحهای از پیش اندیشیده و برنامه ریزی شده باشد اثرات مطلوب و
مثبتی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده خواهد داشت و به عنوان محرک توسعه در این گونه بافت ها عمل خواهدکرد.
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