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 چکیده :

پدیده آشنای توسعه شهرنشینی در شرایط رشد سریع جمعیت و گسترش مهار ناپذیر شهرها که کم و بیش در بسیاری از 

شکارتری یافته است. جمعیت بافت کشورهای دیگر نیز در مقاطع تاریخی مختلف بروز کرده، در دو دهه پس از انقالب نمود آ

های مرکزی بسیاری از شهر ها جابجا شده اند، روند فرسودگی بافت های تخلیه شده شدت گرفته و این بافت ها به مأمن 

ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده اند. از آنجا که سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع و پایدار برای بهسازی ، نوسازی و 

فرهنگی و توجه به سازگاری و انطباق آنها با ساختارهای  –ت های قدیم شهری ضمن حفاظت از میراث تاریخی بازسازی باف

محیط زیست و ساختارهای فرهنگی موجب توسعه پایدار شهری می شود. نوسازی و بهسازی یک بار برای همیشه رخ نمی 

جوش تبدیل شود. این امر آنی و سریع نیست بلکه دهد بلکه امری است مداوم که در نهایت می بایست به سیستمی خود 

فرایندی حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه های هدفمند کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دارد و برای دست 

. این یابی به ساماندهی و احیای موفقیت آمیز ، به شناخت دقیق بافت قدیمی و کل سیستم شهر و نظام منطقه ای نیاز است

پژوهش در پی آن است که با ارائه الگوی مناسب بهسازی و نوسازی ، ضمن حفظ سرمایه های شهری ) میراث درون بافتها ( به 

ویژه مرفولوژی بافت های با ارزش ) که  اغلب نادیده انگاشته می شود ( از هدر رفتن سرمایه مادی جلوگیری کند. روش 

 در این پژوهش استفاده شده است. GIS ، و از نرم افزار   SWOTاستفاده از تکنیک  تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی و با

 بافت فرسوده ، بهسازی و نوسازی ، شهر ساری واژگان کلیدی :
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 مقدمه:

ای که فرسودگی بافـت در ابعاد  های ناکارآمد و فرسوده شهری است. مشکالت عدیده ترین معضالت شهرها بافت یکی از مهم

ترین زیرساخت های  ف برای مدیریت شهری و مسووالن پیش آورده، ابتدا از نظر فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتداییمختل

شود. در پی آن، جابجایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن، و به طور کلی جایگزین شدن شهری ناشی می

ری های مختلفی از قبیل ناهنجاری های اجتماعی، مشکالت فرهنگی و ها که گسترش ناهنجااقشار نازل اجتماعی در این محله

ای هستند که همگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه ، از پیامدهای عمده گاه مشکالت سیاسی

ای نوسازی و رونق این هایی که به سرمایه گذاری بر ها )مثالً عدم اتخاذ سیاستتوجهی چندین ساله به این محلهدارند. بی 

های مدیریت شهری بوده( به بروز  ی کاستی ها از جمله های بالقوه بسیار وسیع این محله بافت ها بیانجامد، با عنایت به امکان

ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع ها به گونه مشکالت بسیاری انجامیده است. دامنه فرسودگی برخی از این محله

شوند و عوامل زیادی در های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب می دور از انتظار نیست. بافت  فاجعه

، عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجماند که از آن میان می آنها دخیل 

های کمی و کیفی  یر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزشاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اشاره کرد. تاث

ها، امر بهسازی  عملکردی در این قبیل محدوده -های سکونتیهایی از شهر می گردد و با نزول ارزش محیط زیست در محدوده

های فرسوده و ناکارآمد گردد. بدین ترتیب بافت گردد و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی می و نوسازی متوقف می 

باشند که برای برخی از ساکنان غیر قابل سکونت و باعث گریز آنان از این مناطق می شهری بازتابی از تاثیر عوامل مخرب می 

ای شوند، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه های فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح میگردد. بافت 

 ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شود.، برنامهتوان با شناساییکه میباشند می

در سالهای اخیر رشدبی رویه وشتابان شهرها مشکالت شهری بسیاری ایجادنموده است. این مشکالت تمامی جنبه های 

از این مشکالت قابل توجه  شهرنشینی راتحت تأثیر خود قرار داده و چه بسا که زندگی شهری را مختل نموده است. یکی

 -درشهرها وجود بافت های فرسوده می باشدکه خود منشأ بسیاری ازمشکالت شهری از جمله مسائل اقتصادی

 فیزیکی،زیست محیطی و امنیتی می باشد که همه ی اینها زمینه ناپایداری را درشهرها فراهم کرده است -اجتماعی،کالبدی

یری،فضایی پاسخگوبه سلسله مراتب نیازهایی ساکنان خود بوده اند،در پی تحوالت فن نواحی کهن شهری که در زمان شکل گ

شناختی و تغییر در نیازهای زیستی،اجتماعی و اقتصادی اکنون فاقد عملکرد قوی اند. این نواحی زمانی محل و کانون ثروت و 

ری از زیرساخت ها و خدمات شهری ضعیف و از قدرت شهرها بودند،ولی در شرایط کنونی ) در اکثر شهرها ( از حیث برخوردا

هسته قدیمی شهرها هویت مکانی شهرهای تاریخی را تشکیل می (.  95،ص1333حیث کالبدی نابسامان هستند )بوچانی،

دهند روزگاری بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و مذهبی در آنها متمرکز بوده و با تحوالت مدرنیته و 

ومبیل دستخوش تغییرات اغلب نا مناسب قرارگرفته است به مرور زمان این بافت با ارزش از نظر معماری هنری و حضور ات

تاریخی تبدیل به بافت ناکارآمد شده و اغلب فقط پوسته بیرونی آن محل فعالیتهای شهری اقتصادی اجتماعی بوده و در الیه 

ود تهی گردید و جای خودرا به جمعیت مهاجر داده است هسته تاریخی های درونی بسیار فرسوده و از نظر ساکنین اصلی خ

شهر سازی متمایز از بافت تاریخی شهرهای مرکزی کشور هنوز از جمعیت اصلی خود تهی نبوده و فعالیت اقتصادی اغلب 

و بازسازی بی  قسمتهای آن در جریان است ولی از نظر کالبدی فیزیکی دستخوش تغییرات نامطلوب شده است و با نوسازی
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رویه در حال نابودی می باشد برای این بافت طرح ویژه تفصیلی در پانزده سال پیش تهیه شده ولی شواهد نشان می دهد این 

.مطالعه و احیای  طرح با تاکید بر مداخله از نوع صرفه حفاظتی و حتی بهسازی محدود می باشد و در اجرا موفق نبوده است

بعبارتی بهسازی بافت های قدیمی که نیاز جدی و ملموس به آن ،امروزه آن را بعنوان امری مراکز تاریخی شهر ها و 

محتوم،مورد توجه عالقه مندان و مسِئوالن قرار داده است،معلول برداشت های متفاوت الاقل درس قرن اخیر در خصوص 

شیوه زندگی ایرانی دچار تغییرات  بینش،فرهنگ،سنت،هنر و معماری ودر یک کالم شیوه زندگی می باشد.طی قرن اخیر

بنیادی و دگرگونی های اصولی شده به گونه ای که امروزه کمتر اثری از سابقه طوالنی فرهنگ و تمدن غنی در گذشته در آن 

(.مطالعات گوناگون در نواحی کهن و قدیمی شهرها در ایران نشان می دهد که 435،ص1334به چشم می خورد )دستمالچیان،

رد با این نواحی عمدتاً مبتنی بر حفظ و مرمت تک بناهای با ارزش بوده و کمتر به برنامه ریزی مشخص برای باز نحوه برخو

 (.95،ص1333اقتصادی و فرهنگی این نواحی اندیشه شده است)بوچانی،-زنده سازی و بازگرداندن زندگی اجتماعی

 پیشینه تحقیق : 

تا کنون برمیگردد که طی این  1311احیا ناحیه تاریخی شهرها به فاصله زمانی در ایران تجارب مدیریت شهری و برنامه ریزی 

با برگزاری سمینارها و ارائه کتب و مقاالت علمی نقش و اهمیت ناحیه  1391سالها دارای فراز و نشیب هایی است.در دهۀ 

به بعد با  1334ید؛تا این که از سال تاریخی شهرها بیشتر شد.با پیروزی انقالب اسالمی تالش علمی در این زمینه سست گرد

اجرای طرح های تحقیقاتی،چاپ کتب و مقاالت علمی،برگزاری سمینارها وغیره فعالیت ها در این زمینه سرعت 

(.دفتر بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری در وزارت مسکن و شهر سازی تاسیس گردید و در 23،ص1333گرفت)حائری،

تهیه و اجرای  "اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی در بخش عمران شهری، فصلی با عنوان -یبرنامه دوم توسعه اقتصاد

اختصاص یافت )سازمان مدیریت و برنامه ریزی  "هکتار بافت مسئله دار شهری  4111طرح های نوسازی و بهسازی برای 

سازان با شعباتی در مراکز استان ( وتشکیالت جدیدی در وزارت مسکن و شهرسازی با عنوان شرکت مسکن 2،ص1332کشور،

(.وطرح های 35،ص1334ها برای مدیریت و برنامه ریزی احیا و مرمت ناحیه شهر ها ایجاد شد )کالنتری خلیل آباد  د ،

 (.115،ص1334مختلفی در بافت قدیم با هدف های ذیل در شهر های کشور اجرا گردید )رهنمایی،

ذرگاه ها برای آمد و شد وسایط نقلیه موتوری با تاکید بر حفظ کالبد و ارزش ها و الف( طرح های روان بخشی با هدف اصالح گ

روحیه حاکم بر محله ها ؛ از جمله این طرحها می توان به طرح های روان بخشی و بهسازی و نوسازی محور های فرهنگی شهر 

 های شیراز و اصفهان اشاره کرد.

جداگانه در وزارت مسکن و شهرسازی برای باز زنده سازی بافت های قدیم با  ب( طرح های مرمت و احیا که با ایجاد مدیریت

حفظ ویژگی های زندگی و عملکردی مطلوب به اجرا درآمد؛برای مثال نمونه ای از این طرح ها در شهر های شوشتر،سمنان و 

 گرگان تهیه و اجرا شد.

با هدف باز زنده سازی و ارائه ارزش های تاریخی ،معماری و ج( اجرای طرح های ویژه بافت قدیم برای شهر های تاریخی کشور 

 هنری ساخت و ساز در این شهر ها.
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د( طرح تجمیع در بافت قدیم،یعنی شکلی از نوسازی و بهسازی در گستره وسیع و با ارزش و اهمیت که در شهر مشهد و 

 امدهکتار به اجرا در 331اطراف حرم مطهر امام رضا )ع( در مساحتی به وسعت 

ه( طرح احداث مجتمع های مسکونی برای نوسازی و تغییر بافت های محله های قدیم که از طریق وزارت مسکن و شهرسازی 

ارائه شد.هدف آن استفاده بهینه از عرصه های قدیم شهری است که ساخت و ساز های فرسوده آن امکان  1331در سال 

 استفاده بیشتر را برای سکونت نمیدهد.

، فرییده اسدیان و همکاران در مقاله ای تحت عموان نقش الگوی مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت 1351در سال 

های فرسوده شهر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردی: محله عامری اهواز، نتایج این پژوهش نشان می 

ساختمانی، کم عرض بودن معابر، ناهنجاری های اجتماعی، پایین  دهد که در بافت موجود پایین بودن کیفیت ابنیه، مصالح

بودن درآمد ساکنین و عدم توانایی در نوسازی و بهسازی بافت باعث شده است که این بافت ها روز به روز به مشکالتش افزوده 

 است. گشت و به مکان های آشفته و تخریبی تبدیل شوند لذا چاره اندیشی برای رفع این مشکالت ضروری

در بهسازی و  SWOT، احمد پوراحمد و همکاران در مقاله ای با عنوان استفاده از راهبردهای مناسب تکنیک 1335در سال

نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی محله سیروس تهران به این نتیجه رسیدندکه راهبردهای تولید شده بهسازی و نوسازی 

بزار عمل برنامه ریزی )سرمایه گذاری دولتی، مقررات و ...( و سیستم تصمیم گیری شهری است بنابراین بین این راهبردها ،ا

 هماهنگی و همسویی الزم به منظور تاثیر گذاری بر بافت فرسوده محله الزم است.

(، این کتاب پیرامون مسائل ومشکالت 1334نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا )علی شماعی واحمد پوراحمد، بهسازی و

فتهای قدیم شهری وتعاریف مفاهیم مرتبط با نوسازی وبهسازی شهری میباشد. به نظزیات جهانی والگوهای ساماندهی بافت با

 .قدیم میپردازد

( این کتاب سعی در معرفی وجمع بندی نظریه ها وشیو ه های مرمت 1334نوسازی شهری )فالمکی،محمدمنصور، بهسازی و

زه های مرمت شهری،نظریات وتجربیات جهانی ین منظور به بررسی مواردی چون تعاریف واشهری در بافتهای قدیمی دارد وبه ا

 .مرمت شهری و.میپردازد

(، به بررسی راهکارهای بهسازی و باززنده سازی نواحی مسکونی غیر معمور و فرسوده در شهر آنکارا می 2115اوزلم گزی، )

راهبردی فضایی برای هویت بخشیدن به ساکنین این مناطق و افزایش  پردازد  و باززنده سازی و نوسازی این مناطق را

 (. O.Geuzey; 2009: 27تجهیزات مورد نیاز شهروندان می داند)

 :مبانی نظری

مراد از بافت )بافت شهری(گستره ای همپیوند است که با ریخت شناسی های متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل 

 فضاها، مجموعه ها ،راهها، این گستره میتواند از بناها، ر تداوم وپیوند با شهر شکل گرفته باشد.یا حاشیه آن د محدوده شهر و

هم تنیدگی فضاها  در بافت شهر عبارت است از دانه بندی و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد. تجهیزات شهری و سیسات وأت

محله های شهری  اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوکها و وگرافی وبویژه توپ عناصر شهری که به تبع ویژگیهای محیط طبیعی، و

 (9:1333)توسلی، با نظمی خاص جایگزین شده اند. بطور فشرده یا گسسته و
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 بافت وفرسودگی: 

و ״بافت״از اینرو الزم است مقدم برهرچیز مراد از است، پرداختن به )بافتهای فرسوده شهری( این تحقیق مدنظر است، آنچه در

 روشن گردد.״سودگیفر״

 

 :انواع بافت شهری 

مثال  الیه های گوناگون بافت شهری را از همدیگر تشخیص داد. توسعه کالبدی فضایی شهرها، میتوان باتوجه به مراحل رشد و

شناسی بافتهای شهری قابل تشخیص است)مشهدیزاده  در شهرهای بزرگ ایران هفت گونه از بافت شهری در بررسی گونه

 .(429:1333دهاقانی،

 ،هسته اولیه شهر بافت تاریخی 

آنچه را به عنوان هسته اولیه شهر امروزی که در  و یا کهندژ قلعه،ارگ، .بافت تاریخی را میتوان هسته اولیه شهر دانست

 ساخته شده میتوان بافت تاریخی نامید. زمانهای پیشین )در ایران قبل از قاجاریه(

 تبریز چنین ویژگیهایی دارند.)شماعی، و یزد اصفهان، شیراز، شهرهایی چون همدان،هسته های اولیه  بارو و برج، ارگ،

 (39:1334 پوراحمد،

 بافت قدیمی شهر 

در ایران بخشهایی از شهر که  "مثال .بافتی است که گرداگرد هسته اولیه شهری یا بافت تاریخی تنیده شده است بافت قدیمی،

 از نظر سبک معماری و شامل میشود. وره قاجاریه میرسد)تا اوایل قرن حاضر(از نظر زمان شکل گیری آنها به اواخر د

 .(23:1331سنتی در آن حاکم است)حائری، ویژگیهای اصیل و شهرسازی،

، 429 اساس تجارب گذشتگان روند تکاملی خود را طی کرده است)مشهدیزاده دهاقانی، بر بافت قدیمی در طی زمان طوالنی و

 مراکز خدماتی، تجاری و... تخلیه شده و سریع شهرنشینی، رشد بی رویه و ت این بافتها با گسترش شهر وامروزه جمعی. (1334

سیسات زیربنایی، عدم کشش مناسب و کافی أدر نتیجه کمبود خدمات، زیر ساختها و ت به حاشیه شهرها انتقال یافته است.

موجب شده تا این  در برآوردن وتامین نیازهای امروزی شهروندان،شبکه ترافیکی و نارساییها و ناکارآمدی های بافتهای قدیمی 

 مشکل زا در افکار ونظر بسیاری از مدیران شهری و له دار وأبعنوان بافتهای مس فرسوده تر شوند و بافتها روز به روز بی رونق و

 شهروندان مطرح باشند.

 بافت میانی شهر 

تغییرات  گسترش شهرها، همزمان با رشد و بافت قدیم شهر شکل گرفت.گرداگرد 41تااوایل دهه 1311این بافت از حدود 

 نخستین نمودهای شهرسازی جدید است. احداث خیابانهای جدید، کالبدی جدیدی در بخش قدیمی شهرها صورت گرفت.

 تحول شد. یر واما قسمت درونی کمتر دچار تغی بناهای تازه ای ساخته شد، ها تغییر شکل داده و حاشیه خیابان بدنبال آن،

 مرحله تخریب بافت قدیمی با ایجاد میدانهایی در مرکز شهر ها وخیابانهای عمود بر هم به شکل شطرنجی شروع شد.
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باغها تا اواخر این دوره برقرار بود. از خصوصیات بارز بافت میانی  تعادل زیست محیطی بین شهر وروستاهای اطراف کشتزارها و

همچنین درختکاری  وجود نشانه هایی از خیابانها به سبک مدرن و پهن تر بودن کوچه ها، بومی،سازهای غیر  ساخت و شهرها،

 (33:1334 پوراحمد، نماسازیی مدرن در حاشیه خیابانهاست.)شماعی، و ساخت پیاده روها و

 بافت جدید شهری 

در نتیجه یک بافت  شور تشدید شد.فناوریهای نوین در ک به بعد تغییر وتحوالت اوضاع اجتماعی واقتصادی و1341از دهه 

 معابر، آسفالت کوچه ها و اقدامهای عمرانی در شهرها مانند خیابان بندی و جدید به دور بافت قبلی شهر ها شکل گرفت.

 توسعه فعالیتهای ساختمان به رشد و ایجاد پارکها و... اداره های جدید، ایجاد ساختمانها و زیربناها در شهرها، توسعه خدمات و

افزایش مهاجرت به شهرها نیز خود عامل دیگری در افزایش  سازی وشهرسازی توسط بخش دولتی وخصوصی سرعت بخشید.

توسعه کارخانه  رشد و افزایش آپارتمان سازی، سازهای اطراف وحاشیه شهرها بود. بیشتر شدن ساخت و رشد جمعیت شهری و

 گسترش حاشیه نشینی و دید فاصله طبقات اجتماعی در شهرها وتش رواج گسترده معامالت زمین، شهرکهای صنعتی، ها و

دوره است. بافتهای جدید با بافتهای نوساز شهری با این ساختارها مواجه  اسکان غیر رسمی از دیگر ویژگیهای شهری در این

 اند.

 بافت پیرامونی شهر 

رگیرنده بخشهای خوابگاهی یا حومه های وابسته توسعه یافت در واقع در ب در ایران شکل گرفت و 1391این بافت که از سال 

رشد  گسترش شهری افزایش یافت. رشد و نیاز به مسکن و مهاجرت به شهر ها ، با افزایش جمعیت و به کالنشهرهاست.

در نقاط حاشیه ای یا خارج شهر بافت  جمعیت بویژه ناشی از مهاجرتهای بی رویه که بدنبال سرپناهی برای سکونت بودند،

کاربری منفرد  جایی که تراکم در حال کاهش بسوی خارج از مرکز شهر و امونی بصورت شهرك سازی را بوجود آوردند.پیر

 .(33:1334ویژگی غالب آنست)شماعی،پوراحمد،

 بافت اقماری یا گسترش ناپیوسته شهر 

امل شهرکهای گوناگون در این بخش ش به اوج خود رسید.31در اوایل دهه  آغاز شد و1331شکل گیری این بافت از سال 

 نقاط جمعیتی ایجاد شده یا گسترش یافته در این دوره به سه دسته تقسیم میشوند. و شهرکها اطراف شهرهای بزرگ بود.

 دسته دوم خوابگاهی هستند که در زمینهای بایر توسط دولت یا بخش خصوصی ساخته اند. شهرکهای اقماری و دسته اول

نقاط مسکونی  نقاط جمعیتی اطراف شهرها بصورت شهرکها و که با تغییر شکل روستاها و بخشهایی است شامل نواحی و

بدون  پیامد توسعه بی رویه و دسته سوم بدون پیش بینی های الزم شهری در مورد آنها صورت نگرفته است. درآمده اند و

رواج  رشد سریع این شهرگونه ها و یی است.صورت اولیه روستا نقاط جمعیتی اطراف شهرها به همان شکل و برنامه روستاها و

عدم تعادل بین فضاهای شکل  دامن زد. پیدایش مشکالت بسیاری را اسکان جمعیت مهاجر، سازهای بدون برنامه و ساخت و

از جمله این مشکالت  سنتها و... روانی ناشی از تقابل بین فرهنگها و روحی و گسترش مشکالت اجتماعی، گرفته،

 .(33:1334پوراحمد،  هستند)شماعی،
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 بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 

شهر منتخب در سطح کشور ،  331براساس آمار و اطالعات گردآوری شده توسط سازمان عمران و بهسازی شهری در خصوص 

است که درصد از مساحت کل شهرهای منتخب می باشد. بج 2/5هکتار یا  31111مساحت بافت های فرسوده شهری بالغ بر 

 21در همین جا اشاره شود که براساس آمار و اطالعاتی که ستد توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی کشور در خصوص 

درصد از  3/  9هکتار شهرهای مذکور یا  1 3 2.  111هکتار از مساحت کل  14/ 9 11شهر کشور گرد آورده است ، حدود 

درصد از کل  2 1/  3میلیون نفر یا  2/ 5کیل می دهند که جمعیت آنها بالغ مساحت آنها را سکوننگاه های غیر رسمی تش

 159است و میانگین تراکم مسکونی ناخالص سکونتگاه های مذکور معادل  1339جمعیت شهرها ی مذکور براساس آمار سال 

برابر آن می باشد.  2/  3ور یا شهر مذک 21نفر در هکتار در  31نفر در هکتار در مقایسه با میانگین تراکم ناخالص مسکونی 

تعمیم داده شود ، شمار جمعیت ساکن  1339میلیون نفر جمعیت شهر نشین کشور در سال  4 3/  2چنانچه این آمار به کل 

میلیون نفر می رسد که جای تامل بسیار زیادی دارد. بنا به آمار و اطالعات موجود و  5/ 3در سکونتگاه های غیر رسمی به رقم 

ساس سه عامل کالبدی مصوب شورای عالی شهر سازی و معماری ایران شامل ریزدانگی ، نفوذناپذیری و ناپایداری ، بر  ا

مساحت بافت های فرسوده شهری که حاصل ساخت و سازهای دهه های اخیر بوده ، و یا بافت های روستایی پیرامون شهرها و 

های شهری قرار گرفته اند . در مجموع معادل یک پنجم تا یک همچنین سکونت گاه های غیر رسمی که در داخل محدوده 

میلیون نفر زندگی می کنند نکته حائز اهمیت این  13الی  13چهارم سطح شهرها را در بر گرفته و در آن ها جمعیتی حدود 

های شهری ، شرایط است که عالوه بر سه عامل مذکور و تراکم باالی جمعیتی و ساختمانی در این بافت ها و یا سکونت گاه 

نامطلوب اقتصادی ، درآمد کم ، بیکاری و فقر نسبی ، شرایط نامساعد اجتماعی، عدم برخورداری از خدمات شهری و امنیت 

ناکافی و همچنین شرایط نامناسب سکونتی و زیست محیطی نیز مشهود است . روند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 

ن است که اقدامات دولت و شهرداری ها ، در این زمینه در مقیاس بسیار محدود و بدون شهری در گذشته و حال نشانگر آ

توجه به ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی اینگونه بافت ها انجام گرفته است.  تهیه طرح نوسازی و بهسازی برای بافت 

هیه و اجرای این طرح ها به موفقیت هر چه بیشتر فرسوده شهر ،به ویژه آنکه عالقه خود ساکنین به مشارکت اجتماعی در ت

طرح ها و پروژه ها کمک فراوانی خواهد کرد . توجه به ویژه به مشارکت اقشار گوناگون و کسب نظرات متنوع جهت بهسازی و 

د به نوسازی بافت فرسوده شهر . تاسیس نهاد مسئول بافت های فرسوده شهری به صورت مستقل نقطه قوتی است که می توان

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده کمک فراوانی نماید. تالش جهت کاهش تفاوت های ناشی از مالك های قومی  جنسی 

عاملی است که می تواند مشکالت ناشی از عدم تجانس اجتماعی در بافت فرسوده شهر را از بین ببرد و ایجاد و گسترش عدالت 

خت و سازها مسئله ایست که به گسترش بیشتر اسکان غیر رسمی کمک می کند ، اجتماعی را محقق سازد. عدم نظارت بر سا

چرا که در  این شرایط ، افراد با کمترین هزینه می توانند صاحب مسکن شوند ، بنابراین باید با قانونمند نمودن ساختمان 

ت در راستای افزایش آگاهی شهروندان سازی و نظارت بر آن ، از هجوم گستره مهاجران به بافت فرسوده جلوگیری کرد. فعالی

از وظایف و حقوق شهروندی و اطالع رسانی از فعالیت های انجام گرفته و در دست اقدام از سوی سازمان های مسئول به همراه 

حمایت ویژه از تشکل های اجتماعی از جمله مهم ترین راهکارهایی هستند که عرصه را برای مشارکت گستره شهروندان در 

 مات بهسازی و نوسازی فراهم می نمایند.اقدا

 

 

 ( انواع فرسودگی و راه حل های آن 1جدول شماره ) 
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 (1334،  مقصودیماخذ: )حبیبی  ، 

 بهسازی 

ردد که در زمینه کالبدی بهسازی، بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر درونی آنست و مجموعه اقداماتی را شامل میگ

همنواخت با الگوی اولیه به حفظ و نگهداری بافت و عناصر آن میپردازد ودر زمینه غیر کالبدی به رونق بخشی حیات درونی آن 

کمک میکند .بستر مداخله میتواند بافت شهری ،فضای شهری، مجموعه ها و بناها را به تنهایی ویا در مجموع شامل گردد. در 

داخله حد وفاداری به گذشته اصل بوده و با حفاظت کامل از هر آنچه وجود دارد، مفهوم میابد.به سبب گستردگی اینگونه م

دامنه اقدامات مرتبط به بهسازی،این اقدامات در دودسته جای داده شده است :یکی مجموعه اقداماتی که قبل از ورود خدشه 

داماتی که پس از وارد آمدن آسیب وخسارات در دستور کار قرار به بافت وعناصر آن تبدیل میشود ودیگری مجموعه اق

میگیرد.در این مداخله اصل بروفاداری به گذشته وحفظ آثارهویت بخش در آنهاست .فعالیت بهسازی با هدف استفاده از 

موعه مداخله امکانات بالقوه وبالفعل موجود وتقویت جنبه های منفی صورت میپذیرد.به عبارت دیگر بهسازی شهری به مج

هائی از اصالح وضع بناها ،فضاهاومحله ها ی شهری،براساس یک طرح جامع،هماهنگ که به نحوی حالت فرسودگی ورکود 

بهسازی را میتوان نوعی برنامه ریزی جامع نیز به حساب  (33:1335ورخوت رادر آنها از بین ببرد،گفته میشود.)حبیبی،

زجمله وضع کالبدی،اقتصادی،اجتماعی آنها وافزایش بنیه ی اقتصادی واجتماعی آورد.بهسازی کمک به بهبود وضع شهرها ا

 (121-121: 1333دربافتهای قدیم وجدید است،)شیعه

 نوسازی:

کید بر تغییر شکل فضا یا مجموعه شهری نوسازی نامیده أاحیا با ت زگرداندن حیات مجدد به بنا یا فضا واقداماتی در جهت با

. (34،ص1339)فالمکی، فضایی با نیازهای امروزی است-به روز کردن سازمان کالبدی ر جهت انطباق واین اقدام د میشود.

نوسازی بازآفرینی هستیها ومعاصر سازی بافت وعناصر درونی آنرا با حفظ ماهیتهای شکلی)درابعاد کالبدی(وهمنواخت با 
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اخله میتواند بافت شهری،فضای شهری،مجموعه ها وبناها به موازین نوین را)در ابعاد غیر کالبدی( در دستور کار دارد.بستر مد

تنهایی ویا در مجموع باشد.در نوسازی وفاداری به گذشته در صورت خدشه دار نشدن ارزشهای کهن )چه فنون نوین بکار 

 .گرفته شود یانه (مجاز میباشد

 بازسازی

ناصر آنرا با برچیدن آثار گذشته وبنا نهادن ساخت دگرگونی کامل پیشینه وایجاد شرایطی جدید در بافت ویا ع بازسازی،

وسازهای جدید دنبال میکند .بستر مداخله میتواند بافت شهری ،فضای شهری،مجموعه ها وبنا ها به تنهایی ویا در مجموع 

صورت گیرد  باشد. در بازسازی وفاداری به گذشته چندان مصداق ندارد وهر جا که الزم باشد با تخریب کامل میتواند بازسازی

.بازسازی با نوسازی قرابت وتشابهات زیادی دارد ،اما تنها تفاوت مهمی که میتوان بین نوسازی وبازسازی قائل شد اینست که 

نوسازی،نوکردن،احیا وبروز کردن فضای شهری بصورت اختیاری است.اما بازسازی نوکردن واحیای اجباری وتحمیلی فضای 

تخریب وویران شده است.به بیانی دیگر نوسازی تحمیلی در پی تخریب های ناخواسته را شهری است که در اثر حادثه ای 

 بازسازی میگویند یکی از مراحل مدیریت بحران شهری مرحله بازسازی است

 ساماندهی 

مل بهتر برای همگان وتکا ساماندهی از نوع شهری آن به همزیستی انسانها میپردازد واین به معنای ایجاد شرایط زندگی

 در اینجا الزم بذکر است برای موفقیت هرچه بیشتر باید برنامه های بهسازی و  (135،ص1333تشکیالت شهری است.)زرین،

ساختاری شهرها تهیه واجرا  –طرحهای راهبردی  نوسازی شهری هماهنگ و همزمان با طرحهای هادی، جامع وتفضیلی و

نوسازی شهری، ایجاد شهر سالم، اکولوژیک وپایدار است از اینرو شناخت شوند. اصوال هدف همه طرحها وبرنامه های بهسازی و

دقیق عوامل جغرافیایی طبیعی همچون اقلیم ،ژئومورفولوژی یا اشکال ناهمواریهای زمین ،زمین شناسی،منابع آب سطحی 

گی ،در برنامه های بهسازی وزیرزمینی،پوشش گیاهی وعوامل جغرافیایی انسانی از جمله ساختار های اجتماعی ،اقتصادی وفرهن

همه پدیده های انسانی ساخت به دلیل اشغال کردن مکان وقرارگیری  ونوسازی شهری باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

در بستر محیط در دامنه پژوهش های جغرافیایی بویژه جغرافیای کاربردی جای میگیرند.شهر تبلور نوع خاصی از ارتباط انسان 

 (3:133بیعی در بستر جغرافیایی است.)رهنمایی،ومحیط ط

 اهداف اساسی نوسازی وبهسازی بافتهای قدیمی وفرسوده شهرها:

اهداف اساسی نوسازی وبهسازی بافتهای قدیمی وفرسوده شهرها توسعه محیط زندگی برای انسانهاست.این اهداف در قالب 

خته شده شهری از نظر اقتصادی حاصل سرمایه گذاری وترکیبی فرهنگی واقتصادی جای میگیرند .فضاهای سا-اهداف اجتماعی

از نیروی کار انسانی،مهارتها،مواد ومصالح گوناگونی هستند وبا وجود گذشت زمان وفرسوده شدن ،هنوز هم به بسیاری از 

اتی در آنها به احتیاجات روزمره زندگی پاسخ میدهند وبا سرمایه گذاری در جهت حفظ وتقویت ودر مواردی با ایجاد تغییر

منظور پاسخگویی به احتیاجات جدید میتوان از هدر رفتن سرمایه های اقتصادی جلوگیری کرد وتاسیسات وتجهیزات جدید 

زندگی را به جای گسترش بیش از حد در زمینهای بکر وحاشیه ای شهر ،به درون این بافتهای قدیمی برد وبا بهسازی ونوسازی 

های اقتصادی به تنهایی مد نظر باشند ممکن است نوسازی وبازسازی،زمینه ساز شهرسازی تعویضی دوباره احیا کرد .اگر ارزش

-از اینرو در مورد بافتهای تاریخی شهرها ضرورت فرهنگی احیای آنها باید مد نظر باشد .بنابراین سازه های تاریخی شود.
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اند نیازمند حفاظت  اند .این سازه ها عالوه بر  تمدنی–فرهنگی شهر شامل بناها وفضاهای شهری که حامل ارزش فرهنگی 

اینکه برای نسلهای امروز وفردا حامل پیامهای مفید وارزنده ای اند ،بخشی از مشترکات یک ملت وعامل وحدت نیز به شمار 

 (1331،113)ابلقی ،میآیند.

 ضرورتهای اقتصادی بهسازی ونوسازی شهر:

رکزی شهرها واقع شده وعمدتا بازار را در خود جای داده اند،در مجموعه شهری از آنجا که بافتهای قدیم بیشتر در بخش م

 امتیاز وموقعیت مکانی بسیار خوبی دارند.براین اساس امتیازهای اقتصادی بسیاری به شرح زیر دارند:

 . سهولت دسترسی به تمام نقاط شهر وخدمات رسانی تسهیالت شهری از مرکز شهر 

 عه صنعت توریسم ازطریق صنایع دستی وکوچک بومی هرناحیه جغرافیایی.وجود زمینه های رشد وتوس 

 .وجود توان بالقوه مناسب برای توسعه مناطق مسکونی 

 دارابودن امکانات وتاسیسات زیربنایی هرچند اندك درمقایسه با زمینهای بکر حاشیه شهر 

تدریجی محل از ساکنان فعال ومهاجرت اقشار  ضرورتهای اقتصادی محلی دربهسازی بافتهای قدیمی ،بیشتر ناشی از تخلیه

پردرامد واصیل مناطق قدیمی وجایگزینی آنها با مهاجرین فقیر از نظر اقتصادی وفرهنگی است . ساکنان جدید که هم فقر 

بروز اقتصاد ی وهم فقر فرهنگی دارند ،فاقد هر گونه وابستگی به این مناطق هستند .از سوی دیگر به به منظور پیشگیری از 

وگسترش انواع بزهکاری های اجتماعی وواگذاری بافتهای قدیمی به فعالیت های ضعیف اقتصادی و رده پایین سبب کاهش 

 ارزشهای فرهنگی درآن شده است.

 مهمترین جنبه های اهمیت وضرورت واهداف بهسازی ونوسازی شهری را به شرح زیر میتوان برشمرد:

 کارایی مطلوب ،عدالت،کیفیت محیطی،ایمنی وامنیت ،بهداشت،آسایش  بهسازی ونوسازی شهری بدنبال تامین

 وزیبایی فضاهای شهری است.

 فرهنگی مرد م را با گذشته خویش به  -بهسازی ونوسازی شهری درمراکز قد یم شهری میتواند رابطه تاریخی

 نحوی ملموس تر برقرار سازد،گذشته ای که امروز  درحال تحول وتکامل است ونه تکرار.

  رشد وگسترش شهرها درچند دهه اخیر بویژه درکشورهای جهان سوم از جمله ،موجب گسترش بافتهای خودرو

وبه عبارتی دیگر اسکان های غیر رسمی وشهر سازی نامتناسب با نیازهای زمان حاضر شده است،از اینرو بهسازی 

 ونوسازی شهری بسیار ضروری است.

  ایران درنیم قرن اخیر بسیار زیاد وبی رویه بوده وبه اصول وروشهای گسترش ورشد شهرهای جهان سوم ،ازجمله

سالم سازی شهری ضمن حفظ هویت فرهنگی وملی بسیار ضروری است که اندیشمندان رشته های گوناگون باید 

 بدان بپردازند.

 قتصادی، نوسازی و بهسازی شهر داری ابعاد گوناگونی است. ازجمله بهسازی و نوسازی کالبدی، اجتماعی، ا

سیاسی، اداری وبطورکلی فرهنگی است، به عبارتی دیگر حفظ هویت وحیات شهری درنوسازی وبهسازی باید 

 همه جانبه باشد.
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  کالبدی شهرها،نحوه استفاد ه از زمین،ضوابط منطقه –نوسازی وبهسازی کالبدی شهر برای ساماندهی فضایی

از ومرمت وآسایش زیستی باری سازه ها ی شهری بندی،ضوابط ساختمان سازی ،تامین معیارهای ساخت وس

 متناسب هر منطقه جغرافیایی است.

  بهسازی ونوسازی شهر با شهر سازی بی هویت وتعویضی متفاوت است .در شهرسازی تعویضی صرفا فضاهای

کالبدی بی هویت شکل میگیرند .اما دربهسازی ونوسازی شهری به هماهنگی وسازگاری با محیط طبیعی 

 فرهنگی جامعه توجه میشود.–ن اجتماعی وسازما

 .بهسازی ونوسازی شهر مانع  گسستگی اجتماعی و ناهنجاریهای  رفتاری ، روانی، شغلی و...میشود 

  شهر همانند موجودی زنده است وهرگونه مداخله باید هماهنگ با مفهوم ومعنای زندگی آن محیط جغرافیایی

خص های خاص خود ونیز مرکز محله های شهر یک سازمان دهنده باشد .داشتن مرکز بعنوان قلب همراه با شا

 فضاهای کالبدی شهر باشند ضروری است.

  نوسازی وبهسازی شهری بدنبال تطبیق فناوری جدید ازجمله حمل ونقل واتباطات وسایر خدمات زیستی با

تی وبومی ضروری سازمان فضایی کالبدی شهر قدیمی است،از اینرو تلفیق شیوه های جد ید با روشهای سن

 (9-25: 1334است.) شماعی ،پوراحمد،

 الگوها وراهبردهای بهسازی ونوسازی:

بدیهی است که در هربافت شهری متنایب آن باید از راهبردها وراهکارهای مناسب استفاده کرد واستفاده از راهبردها بصورت 

خاص هر بافت،اشتباهی محض وچه بسا خطر ساز  یکسان برای تمامی بافتهای شهری بدون در نظر گرفتن ویژگیهای وشرایط

 ( لذا نمونه های از راهبردهای بهسازی ونوسازی شهر را مشخص وتبیین میکنیم.32-43: 1333 است .)حیدر نتاج،

مهمترین عامل رکود وفرسودگی بافتهای قدیم شهری نارسایی شبکه گذر  الف(ساماندهی حمل ونقل بافتهای قدیم شهری

 حمل ونقل شهری است.گاهی وتسهیالت 

مهمترین روشها والگوهای برنامه ریزی حمل ونقل بافت قدیم وتوسعه شبکه دسترسی وحمل معضالت ترافیك 

 : شهری دراین بافتهای شهری عبارتند از

گسترش دسترسی برای عابران پیاده:اگر در اطراف بناها شبکه های پیوسته ای از کوچه ها وپیاده رو های عریض، ایمن، -1

روشن، زیبا ومتنوع وجود داشته باشد شهروندان به پیاده روی تشویق وافراد بیشتری پیاده روی را جانشین استفاده از اتومبیل 

 میکنند وازتراکم ترافیک کاسته میشود.

کلیه  وسایل نقلیه اضطراری مثل ماشینهای آتش نشانی، آمبوالنس وپلیس باید بتوانند خود را بسرعت وبا کمترین زمان به-2

 بناها برساند

 امکان حرکت برای وسایل نقلیه خدمات شهری مانند خودروهای حمل زباله باید فراهم گردد.-3

توسعه فضاهای باز وفضاهای پارکینگ های عمومی طبقاتی وزیرزمینی در اطراف بافت قدیم در کاهش مشکالت ترافیک -4

 بسیار موثر است.
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عمومی بویژه تقویت نقش وسایل نقلیه عمومی،بویژه امکان حرکت برای وسایل نقلیه دسترسی به ایستگاههای وسایل نقلیه -9

 حمل بار وکاال فراهم گردد.

 ب(طراحی بهینه فضاهای شهری

مقوله طراحی شهری بدلیل دامنه وسیع آن وبه لحاظ میزان ونوع مداخله در بافت ،ضمن داشتن تنوع در اقدامات پیشنهادی به 

ام نیازها ی کالبدی وعملکردی اهمیت وضرورت دنسبتا زیادی دارد.پرداختن به برنامه ریزی برای لحاظ پاسخگویی به تم

 بخشی از یک بافت شهری قدیمی نمیتواند فارغ از ایده های شکل دهنده ساختار کلی شهر انجام پذیرد.

رایط واوضاع هر بافتی به منظور توسعه حیات در بافتهای فرسوده راهکارهای ذیل پیشنهاد میشود که بسته به ش

 (393-393: 133٠)شماعی، برخی از راهبردهای قابل اجراست.

تکامل وتوسعه طراحیها والگوهای معماری وشهرسازی سنتی وبومی ضمن حفظ هویت فرهنگی آنها با توجه به امکانات -1

 ووسایل مدرن به منظور حفظ هویت وحیات مدنی هر شهر .

ون مجموعه های شهری ضمن ایجاد پیوند وانسجام بافت قدیم ومیانی وایجاد کاربریها ی احداث حلقه های دسترسی پیرام-2

عمومی از جمله فضای سبز وتفریحی ،آموزشی، بهداشتی ،تجاری وخدماتی در اطراف آنها به منظور دسترسی وتامین نیازهای 

 ساکنان بافت فرسوده.

زاحم در بافت به منظور هماهنگی وسازگاری مطلوب در کاربری اراضی ساماندهی کاربری اراضی ورفع کاربریهای ناسازکار وم-3

بافت قدیم از طریق تهیه وتصویب قانون مقررات مناسب کاربری اراضی ونظارت دقیق براجرای آن به منظور توسعه فعالیتها 

 وخدمات شهری در سطح بافت قدیم.

ید منازل مسکونی رها شده یا فضاهای بدون کارکرد با دخالت دولت با مشارکت شرکتهای خصوصی ومشارکت مردمی در خر-4

وضع قوانین خاص برای توسعه فضاهای عمومی در بخش مرکزی شهر به منظور ایجاد بستر های توسعه روابط اجتماعی 

 وفرهنگ بومی.

 الگوی مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده

از کار، پرداختن هزینه برای حمل و نقل، مسکن و خوراك، انرژی  مشارکت در هر پروژه هزینه دارد، مدت زمان دور افتادن

مورد نیاز شرکت کنندگان جهت آماده کردن خودشان از طریق آموزش، مطالعه و مذاکره جهت رسیدن به توافق. همچنین 

ی جهت صحبت هزینه های ))اجتماعی(( نیز در جریان مشارکت وجود دارد. ممکن است زنان در حضور مردان از احساس آزاد

کردن برخوردارنباشد. مردم بی سواد احتمال دارد که در حضور افراد باسواد تر روحیه ی خود را ببازند، شهروندان نیز ممکن 

( علت اصلی شکست نوسازی در ایران، 33:1335است از نقد یا حتی از مخالفت آشکار با مسئوالن هراس داشته باشند) گراوند،

 (.331:1335رکت مردم در برنامه ها و طرح ها بوده است)عندلیب،عدم مشا

 اهمیت و ضرورت بهسازی و نوسازی شهر

ازی و نوسازی شهری بهس بشر، دست به شهرها نخستین ساخت آغاز با. دارد طوالنی بسیار پیشینه شهری بهسازی و نوسازی

ربوط به سالهای پس از انقالب صنعتی بویژه قرن نوزدهم به هم آغاز شد. به نظر بعضی از محققان ، نوسازی و بهسازی شهری م

 عبارتی به. شوند می فرسودگی و تغییر دچار زمان گذشت با و دارند محدود عمری شهری بافت فضاهای و عناصر بعد است.

حمد و شماعی، ایی بدون بهسازی و نوسازی و مرمت نمی تواند داوم و بقای طوالنی داشته باشد )پورابن و فضایی هیچ دیگر

1339 ،29) 
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 ضرورت اجتماعی بهسازی و نوسازی شهر

 دچار شهری، تجهیزات و تأسیسات نبود حتی و کمبود و آن از ناشی تخریب و فرسودگی و قدمت دلیل به قدیمی های بافت 

ت ها به حاشیه ی در پاسخگویی به نیازهای امروز زندگی شده اند. به همین دلیل جمعیت بومی ساکن این بافهای نارسایی

شهرها مهاجرت می کنند و مهاجران روستایی و اقشار کم درآمد جایگزین آنها می شوند. تنها انگیزه ساکنین جدید برای 

زندگی داشتن یک سرپناه است. آنها در این بخش از شهر با توجه به نازل بودن قیمت مسکن اسکان می یابند. به تبع آن بی 

فرهنگی در این محله ها پدید می آید و افزایش پیدا می کند. در نتیجه روند فرسودگی و تخریب اقتصادی و  -ثباتی اجتماعی

رکت اجتماعی همراه مشا فقدان و مرج و هرج اغتشاش، افسردگی، با مکانهایی چنین در زندگی بافت شهری شدت می گیرد.

رورت های مهم شهر و شهرنشینی عصر حاضر است و در یک کالم زندگی سالم شهری جریان ندارد. براین اساس یکی از ض

بهسازی و نوسازی این بافتهای شهری است. از طرف دیگر به لحاظ بعد فرهنگی و اجتماعی باید توجه داشت که حفظ یک 

فرهنگ یکپارچه و مسنجم یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز در فرآیند نوسازی شهری است. فرهنگ را می توان تحت عنوان 

. بنابراین فرهنگ شهری (Nozick, 1992)ی مردم، احساس جمعی، تاریخ، سنتها و ارزشهای مشترك تعریف کرد شیوه زندگ

با محیط شهری مصنوع و ساختار اجتماعی آن ارتباط مستقیم دارد و با تغییرات این دو فرهنگ شهری نیز دچار تغییر می 

ماعی، طبیعی و مصنوع یک شهر می تواند آثاری جدی بر شود. تغییرات ایجاد شده از طریق نوسازی شهری در محیط اجت

فرهنگ شهری برجای گذارد. بنابراین حصول اطمینان از اینکه در فرآیند نوسازی شهری فرهنگ ملی از بین نمی رود، امری 

 ضروری است.

 ضرورت اقتصادی بهسازی و نوسازی شهر

 شهری مجموعه اند، داده جای خود در را بازار عمدتاً و شده عواق شهرها مرکزی بخش در بیشتر قدیم های بافت که آنجا از 

 : دارند زیر شرح به بسیاری اقتصادی امتیازهای اساس این بر دارند، خوبی بسیار مکانی موقعیت و امتیاز

      مرکز شهر  سهولت دسترسی به تمام نقاط شهر و خدمات رسانی تسهیالت شهری از 

 کوچک بومی هر ناحیه جغرافیاییو  دستی صنایع طریق از توریسم نعتص توسعه و رشد های زمینه وجود 

 مسکونی مناطق توسعه برای مناسب بالقوه توان وجود 

، 1339های بکر حاشیه شهر )پوراحمد و شماعی،  تأسیسات زیربنایی هر چند اندك در مقایسه با زمین و امکانات بودن دارا  

 .کند می دوچندان را بافتها اینگونه نوسازی و بهسازی امر به توجه ضرورت اقتصادی امتیازهای چنین وجود (25
 ( رویکردها و سیاست های احیاء و مرمت بافت های فرسوده شهری 2جدول شماره ) 

 مردم گرایانه فراتجدد گرایانه فرهنگ گرایانه تجدد گرایانه

 بازسازی در انقطاع با گذشته -

 روش حفاظتی و بهداشتی -

ای بازسازی با طرح جامع بر-

 رویکرد فن ساالرانه

 

 رویکرد حفاظتی تزیینی -

 بازسازی دقیق و جزئی -

 روشهای جامع برای بازسازی -

 

 مداخله موضوعی و موضعی -

به کارگیری  اصل تنوع و  -

 فرهنگ مختلط در احیاء

اصل زیبایی شناسی گذشته  -

 همراه با نوآوری کنونی

 برنامه ریزی مشارکتی مردمی -

ل پایداری در احیاء بافت های اص -

 فرسوده

رویکرد بومی و محلی گرا در  -

 طراحی و نوسازی

 43:1334و پاپلی یزدی و رجبی سناجردی، 43:1334ماخذ: درس خوان و دیگران،
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 محدوده مورد مطالعه :

 39رض جغرافیایی دقیقه شرقی و ع 95درجه و  93دقیقه تا  93درجه و  92شهرستان ساری در محدوده طول جغرافیایی 

دقیقه شمالی واقع شده است. این شهرستان از سمت غرب به شهرستانهای جویبار ، قائم  91درجه و  33دقیقه تا  93درجه و 

شهر و سوادکوه ، از سمت شرق به شهرستان نکاء ، از شمال به دریای خزر و از جنوب هم به رشته کوه البرز و استان سمنان 

 441شهر و  4دهستان ،  19بخش ،  9کیلومتر مربع می باشد.که از  3/3339این شهرستان حدود منتهی می شود. مساحت 

آبادی دارای سکنه تشکیل شده است. وجود شرایط طبیعی مناسب در این شهرستان باعث رشد جمعیت آن شده است . بیشتر 

ند.به طور کلی جمعیت این شهرستان در جمعیت و سکونتگاههای انسانی در بخش جلگه ای این شهرستان متمرکز گردیده ا

نفر زن می باشند. در مجموع  243343نفر مرد و  243113نفر بوده است . از این تعداد  459331سرشماری نفوس و مسکن  

نفر در روستا زندگی می  221333نفر در شهر و  233532خانوار تشکیل گردیده است . با توجه به جمعیت کل،  132559از 

 ( 52طرح جامع شهر ساری کنند. )  

 

 139٠مآخذ : مسکن و شهرسازی شهر ساری 

 تجزیه تحلیل :

منطقه یک شهر ساری که از جنوب به خط راه آهن ، از شرق به بلوار شهید بهشتی و از شمال و غرب به جاده کمربندی 

در سایر نواحی  9و  1در نواحی ناحیه شهری است ، مساحت حوزه های فرسوده این منطقه که جز  3محصور می گردد. شامل 

 –هکتار است. شایان ذکر است، پراکتدگی و تنوع حوزه های فرسوده در این منطقه ، تنوع بافت اجتماعی  123پراکنده اند. 

فرهنگی را بدنبال داشته ، بطوریکه بافت کالبدی و اجتماعی در این منطقه به صورت ترکیبی از بافت های شهری و روستایی و 

به صورت ترکیبی از بافت شهری و  3بیشتر و در ناحیه  2و 3وح درآمدی متفاوت است. سابقه سکونت شهری در نواحی با سط

کالبدی  –سال است. بافت اجتماعی  11که حداکثر سابقه سکونت شهری آنها  4روستایی است. در حالی که در ناحیه 

که این پراکندگی و تنوع بعنوان مانعی اثرگذار در جمع بندی و روستایی غالب است. در واقع، در تحلیل نهائی باید افزود 

ناحیه  9فرهنگی ساکنین حوزه های فرسوده عمل کرده است. منطقه دو شهر ساری از  –ارزیابی یکدست از وضعیت اجتماعی 
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ی از جمعیت آن فرهنگی یکدست نبوده ، به طوری که نیم –، به لحاظ بافت اجتماعی  1شهری تشکیل شده که مانند منطقه 

هکتار است.  111در حوزه شهری و نیمی دیگر در حوزه روستایی قرار دارند. کل مساحت حوزه های فرسوده این منطقه حدود

فرهنگی را بدنبال داشته ،  -حوزه فرسوده ( تنوع بافت اجتماعی 41پراکتدگی و تنوع حوزه های فرسوده در این منطقه، ) 

تماعی این منطقه به صورت ترکیبی از بافت های شهری و روستایی و با سطوح درآمدی متفاوت بطوریکه ، بافت کالبدی و اج

است. در واقع ، در تحلیل نهائی باید افزود که این پراکندگی و تنوع بعنوان مانعی اثرگذار در جمع بندی و ارزیابی یکدست از 

. منطقه سه شهر ساری که در جنوب راه آهن قرار فرهنگی ساکنین حوزه های فرسوده عمل کرده است –وضعیت اجتماعی 

فرهنگی این منطقه عمدتا روستایی و ندرتا  –هکتار دارد. بافت اجتماعی  233دارد، شامل سه ناحیه است که وسعتی معادل 

به نیمه شهری است. لیکن به دلیل ارزان بودن قیمت زمین بخشی از اقشار کم درآمد ساکن در شهر نیز  –نیمه روستایی 

دنبال یافتن مسکنی با قیمت مناسب به این محدوده مهاجرت کرده اند. بر پایه اطالعات بدست آمده از نتایج سرشماری 

و با استناد به نقشه های بلوك بندی آماری همان سال، جمعیت محدوده بافت فرسوده ساری  1339عمومی و مسکن سال 

درصد کل جمعیت شهر ساری را در خود جای داده است که  3333ود نفر شمارش گردیده است. این محدوده در حد 133991

ببیش از نیمی از جمعیت شهر را تشکیل می دهد. بافت فرسوده شهر ساری در چهار  منطقه شهر پراکنده است. جمعیت بافت 

سوده منطقه درصد از جمعیت محدوده را جمعیت بافت فر 3نفر است که بر این اساس  12249فرسوده منطقه ویژه معادل 

درصد از جمعیت محدوده  23نفر است که بر این اساس  43524برابر  1ویژه تشکیل داده است. جمعیت بافت فرسوده منطقه 

درصد از جمعیت  23نفر است که  42339معادل  2واقع شده است. جمعیت بافت فرسوده منطقه  1در بافت فرسوده منطقه 

درصد از جمعیت  33نفر است که  33313جمعیت بافت فرسوده منطقه  معادل  کل محدوده بافت فرسوده را در برگفته و

 محدوده را تشکیل داده است.) مهندسان مشاور هفت شهر آریا (

 (  اهداف الگوی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهر3جدول شماره )                                                    

 اهداف فرهنگی اهداف اجتماعی الحضات اقتصادیاهداف و م هدف اصلی عنوان

 

 

-حفاظت از بافت کهن-

ایجاد ارتباط منطقی میان 

 بافت قدیم و جدید

باال بردن معیارهای کمی -

و کیفی زندگی مردم 

ساکن در بافت و تجدید 

 حیات مدنی در آن

سامان دهی فضاهای -

 بافت کهن

پشتیبانی اقنصادی بخش هتی -

تصادی بخش جدید از امکانات اق

 قدیم

ایجلد انگیزه های جدید اقتصادی -

وباالبردن میزان مشارکت و سرمایه 

 گذاری در بافت کهن

پرداخت یارانه های دولتی به -

 خانوارهای مایل به نوسازی و بهسازی

تقویت بنیه اقتصادی ساکنان بافت -

از طریق اعطای تسهیالت مالی و 

 کمك های بالعوض از سوی دولت

ت اجنماعی و تقویت حیا-

تضمین حضور ساکنان بومی در 

 شهر قدیم

آموزش ساکنان برای بهسازی و -

نوسازی قسمت های فرسوده 

 بافت

کاهش جرم و جنایت و ناامنی و -

فراهم نمودن محیط امن جهت 

 سرمایه گذاری در باف 

توجه و حفظ ارزش های -

فرهنگی و بومی بافت همراه 

با توسعه صنعت گردشگری 

 در 

 آن

جه به بناها و مجموعه تو-

های تاریخی به عنوان ثروت 

 جتماعی و فرهنگی

با زنده سازی بافت و تاکید -

بر محور های فرهنگی و 

 تاریخی

 منبع نگارندگان

الگو

ی 

توس

عه 

درو

 نزا
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 ( مکاتب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 4جدول شماره ) 

 

 ازی از طریق زنده کردن ارزش های فرهنگی گذشتهارجهیت نیازهای معنوی بر نیازهای مادی:بهسازی و نوس فرهنگ گرایی

 هنگام سازی و بازسازی شهرهای قدیمی، هیچ چیز را جز راه ها حفظ نمی کند:رواج شهرسازی بلدوزر ترقی گرایی

 رکود بافت قدیمی شهر، در اثر گروه های اجتماعی و اقتصادی و جدایی گزینی های ناشی از بی عدالتی مکتب اکولوژیك

 در نظر گرفتن یك کلیت منسجم در امر بهسازی و نوسازی شهری: توجه به هماهنگی و انسجام در این فرآیند دگراییسازمن

 بهسازی و نوسازی باید در راستای توسعه اقتصادی و کارکردی شهر باشد کارکردگرایی

 فضایی در مجموعه ها و نه تك بناها-نگرش مجموعه وار و سیتمی به شهر: بهسازی و نوسازی ساختارهای کالبدی ساختارگرایی

 توجه به بعد بصری و تأکید بر زیباسازی به عنوان تنها رویکرد مناسب بهسازی و نوسازی شهری زیبایی شناسی

 تمایل افراطی برای حراست از آثار باستانی که حتی نوسازی و بهسازی ابنیه مرده و غیر تاریخی را خواستار می شد مدرنیسم

 بیشتر به روابط اجتماعی در شهر می اندیشد: برانگیختن حس مکان، احیای آنچه دارای ارزش محلی و ویژه است سمپست مدرنی

 توجه به مردم و مشکالت آنها در بهسازی و نوسازی فضای شهری ، مداخله مردم گرایانه انسان گرایی

 ته، بلکه از طریق به روز درآمدن در ساختمان های آنتوجه به احیای تاریخ و فرهنگ، البته نه با تقلید از گذش نئوکالسیك

 (129 -2٠4: 1334منبع:)شماعی و پوراحمد،

 بررسی بافت کهن و فرسوده و دیگر بافت های شهر ساری

ناحیه شهری تقسیم شده است. محدوده واقع در بخش  19منطقه و 4این شهر به بر اساس تقسیمات مدیریت شهری ساری، 

اهمیت عملکردی آن در حیات شهر و تمایز چشمگیر بافت   هکتار، به دلیل نقش و 134حتی معادل مرکزی شهر با مسا

منطقه "می باشد، به عنوان یک واحد کالبدی ویژه،  کالبدی آن که دارای میراث فرهنگی ـ تاریخی و ارزش های معماری 

یز در محدوده این منطقه بوده است.محدوده غربی معرفی شده است. الزم به ذکر است که هسته اولیه شکل گیری شهر ن "ویژه

گردد. این منطقه از غرب به محدوده شهری را شامل می "1منطقه "هکتار  543شهر در شمال خط آهن، با مساحتی معادل 

ناحیه  3 قانونی شهر و از شرق به بلوار امیر مازندرانی، بلوار آیت اهلل بهشتی و امتداد آن بلوار خزر محدود می شود و شامل

گردد. شهری را شامل می "2منطقه "هکتار 1133شهری می باشد.  محدوده شرقی شهر در شمال خط آهن با مساحتی معادل 

این منطقه از شرق به محدوده قانونی شهر و از غرب به بلوار مالمجد الدین و فرهنگ، بلوار آیت اهلل بهشتی و امتداد آن بلوار 

ناحیه شهری می باشد.  محدوده جنوبی خط راه آهن، با  3ه نیز مانند منطقه یک، شامل خزر محدود می شود. این منطق

ناحیه شهری می باشد. اساس ساختار  3گردد. این منطقه شامل شهری را شامل می "3منطقه "هکتار  951مساحتی معادل 

م است که ارتباط مرکز شهر با دروازه های کالبدی استخوانبندی شهر در این مقطع تاریخی، تالقی دو محور ارتباطی عمود بر ه

عناصر اصلی  نموده است. در محل تالقی این دو محور که منطبق بر مرکز هندسی شکل شهر بوده است،آن را تأمین می

بازار و .. تمرکز داشته است. به تدریج با توسعه و رشد بازار شهر به سوی شمال و  استخوانبندی شهر مانند مسجد جامع،

گیرد.  محالت قدیمی در امتداد گذرهای شهر در این جهت گسترش یافته و امامزاده یحیی درون شهر قرار میامزاده یحیی، ام

گیرد. در محل تالقی چند راسته محلی که محل اصلی رفت و آمد شکل می گذشته است،اصلی که همه از مرکز شهر می

ه صورت مرکز محله وجود داشته است که عناصر اصلی محله ای مانند یک فضای باز بساکنین و زندگی شهری بوده است، 

به صورت متمرکز در آن  آب انبار و ...که عناصر هویت بخش و تمایز محالت از یکدیگر بوده است،مسجد، حمام، حسینیه،

گی و اتصال مراکز محالت، حفظ پیوست اند. مهمترین اصل حاکم بر توسعه شهر و محالت، در این دوره تاریخی،استقرار یافته
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مرکز شهر و محالت از طریق راسته های اصلی بوده است.  گرچه به تدریج با گذشت زمان و ایجاد انقطاع تاریخی میان 

های معماری و اما هنوز رد پای نظام ارزشبافت کهن دستخوش ویرانی و فرسودگی شده،  های فکری و ارزشی با گذشته،پایه

تفاوتی ساکنان که به تبع غیر بومی که در صورت ادامه بی توجهی کلنگ سوداگران و بیاقی مانده است،شهرسازی گذشته ب

بودن نه دلبستگی مکانی دارند و نه خاطره فضایی، دیوار از پس دیوار آن را فرو می نشاند و با هر فرو ریختنی بخشی از فرهنگ 

عالوه بر آنکه ساختار  توجه به نظام اجتماعی محالت قدیمی انجام شده،های اخیر که بدون کشیریزد.  خیابانشهری فرو می

های محالت را در هم گسسته، ساختار کالبدی نظام استخوانبندی بافت کهن را نیز در هم شکسته است. قطع شدن راسته

.عالوه بر آن، ورود عناصر های عریض تعامل و ارتباط فضایی میان عناصر کهن را نیز قطع نموده استاصلی محالت با خیابان

هنری و .... به نظام شهرسازی  مراکز فرهنگی ـ های بزرگ تجاری ـ اداری،مانند مراکز خرید در شکل مجتمع جدید شهری،

کشور، ساختار کالبدی بافت کهن را دچار استحاله کالبدی و عملکردی نموده است. عناصر جدید، بدون توجه و تعامل فضایی ـ 

 کنند.عناصر قدیم، در ساختاری برگرفته از نظام شهرسازی مدرن در طول محورهای اصلی ارتباطی خودنمایی می کالبدی با

 ( SWOT( بررسی محدودیت ها ، امکانات ، تهدیدها و فرصت ها در بافت ها فرسوده شهر نکا در قالب جدول سوات ) ٥جدول شماره ) 

 تهدیدات رصت هاف امکانات )قوت( محدودیت ها مسایل و مشکالت

 

 

 

 

 کالبدی

 

 فرسودگی ایجاد شده در

 بسیاری از بناهای شهر ساری

 

 فرسودگی ساختمان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1-عدم توجه 

 به بهسازی و 

 نوسازی

 

 

 

 

S1-  استفاده از

فضاها متروکه و 

بدون کاربری 

جهت اجرای طرح 

های مورد نیاز در 

راستای بهسازی و       

 نو سازی

 

O1- یط کالبدی بهبود مح 

 

O2-  بهسازی ارزش های فرهنگی 

 

O3- احیای میراث فرهنگی 

 

O4-  بهره گیری از پتانسیل های

موجود در بافت جهت بهسازی و 

 نوسازی و کاربری های مناسب

 

O5-  تقویت حیات و هویت

 اجتماعی 

 

 

T1-  فرسودگی و

تخریب ، بی هویتی 

 شهر   ساری   

 

 

 

 

 عملکردی

 اعدم وجود کاربری ه

 مشکالت خدماتی

 

 و مشکالت تاسیساتی

 

 

 

 

 

 

 

 

W2-  عدم

پاسخگویی به 

 نیازهای ساکنین

شهر ساری 

 گردشگران

 

 

 

S2-  بهسازی و

نوسازی بناهای 

فرسوده و تبدیل 

آن به کاربری های 

 مرتبط با بنا)موزه(

 

O6- پیوند بافت تاریخی شهر ساری 

 

 

O7-  ،ایجاد فرصت های اشتغال

توسعه پایدار شهری  جذب گردشگر،

 و دادن هویت به شهر ساری

 

O8-  توزیع متناسب کاربری ها بر

 اساس ساختار بناها و مجموعه ها

 

O9-  شناسایی و تبیین ارزشهای

 بالقوه 

 

 

 

 

 

 

T2-  تغییر بافت

 فرسوده شهر ساری
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 منبع : مطالعات نگارندگان

 ( SWOTر ساری در قالب جدول سوات ) ( ارائه راه حل جهت رفع مشکالت در بافت فرسوده شه3جدول شماره ) 

 مسایل و مشکالت

 

 راه حل بلند مدت راه حل میان مدت راه حل کوتاه مدت

 

 اهداف و اولویت های 

 اجرایی

 -کالبدی          

فرسودگی ایجاد 

شده در بسیاری از 

بناهای شهر ساری           

فرسودگی  -

 ساختمان ها

 

 

 

حفاظت و مرمت موضعی 

ساختمان های  بناها و

بافت فرسوده  )نوسازی و 

بهبود  -بهسازی(    

 محیط  کالبدی

استفاده از فضاهای خالی 

برای ایجاد فضاهای باز شهری 

در مقیاس  مطلوب  )بهسازی 

 و نوسازی(

بهبود عملکرد با احترام به 

 کالبد زنده و         پویا 

تاکید بر شبکه شعاعی 

نما -نمادین شهر ساری  

 سبک سازی به 

ارتقا کیفی کالبد  و  -

فضای زیست محیطی 

از طریق تنظیم ضوابط 

ساخت و ساز ویژه 

 بافت های فرسوده 

مشخص کردن نوع  -

مداخله در بافت و 

میزان آن توسط 

متخصصان شهر 

 بهسازی ارزش های فرهنگی  -

 رهنگی احیای میراث ف -

اجرای قوانین و دستورالعمل  -

های ساخت و ساز برای ارتقاء 

سطح کیفی کالبد و سیمای 

بصری بافت تاریخی و فرسوده  

 ایجاد هماهنگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه دسترسی

عدم وجود دسترسی مناسب 

 به بافت تاریخی

 

 

 

 

 

 

W3-  عدم اتخاذ

ی عمرانی طرح ها

 رفت و آمد

 

S3-  ارتباط

 دسترسی بین شهر 

 

S4- روان بخشی 

O10-  زنده و پویا شدن شهر ساری

 جلوگیری از فرسودگی آن

 

O11-  زیبا سازی بافت تاریخی شهر

 گور

O12-  بهسازی و حفاظت از بافت

 قدیم

T3- فرسودگی بیشتر

و تخریب بافت تاریخی 

شهر در اثر آمد و شد 

 وسائل نقلیه

 

 ائل اقتصادی و اجتماعی مس

 نبود امنیت کافی

 رواج بزهکاری اجتماعی

پایین بودن سود اقتصادی 

 زمین های بافت شهر  ساری 

 

 

 

 

 

 

 

W4-  سرقت آثار

باستانی و عدم 

 حضور گردشگر

W5  ابودی

ارزشهای فرهنگی 

و معماری بافت 

 تاریخی

S5-  بهره گیری از

کالنتری و پلیس 

جهت برقراری 

 امنیت

O13- فظ آثار باستانی) میراث ح

فرهنگی( و ایجاد امنیت و جذب 

 گردشگر و افزایش کاربری ها

O14- ایجاد روحیه مشارکت 

T4-  تخریب ناخواسته

بافت تاریخی به 

واسطه فعالیت های 

 اقتصادی و خدماتی
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 قدیم

 

سازی، برنامه ریزی 

شهری و باستان 

شناسان و مرمت 

 کاران  

 عملکردی 

عدم وجود -

 کاربری ها 

مشکالت  -

خدماتی و 

 تاسیساتی 

 

 

 

 

ایجاد کاربری -

گردشگری در حین 

 بهسازی و نوسازی 

از استفاده تا حد ممکن -

بناهای رها شده جهت تامین 

کاربری های مورد 

 نیاز)بهسازی و نوسازی(

ها  -توزیع متناسب کاربری-

بر اساس ساختار بافت 

 فرسوده شهر ساری

ایجاد فضاهای با -

عملکرد های مختلط 

برای رفع نیازهای    

آموزشی، ورزشی، 

تفریحی و   خدماتی و 

در نهایت تغییر   

 سطح اجتماعی   افراد 

 حیا هویت عملکردی بافت ا-

های –از طریق تزریق کاربری 

فرهنگی و آموزشی به  مجموعه 

و ایجاد کشش به بافت و جلو 

گیری از تبدیل شدن به یک 

 کاربری خاص

 شبکه دسترسی

عدم وجود -

دسترسی مناسب 

 به بافت فرسوده

 

 

 

 

 

تفکیک حرکت سواره از -

 پیاده 

سامان دهی مسیرهای  -

ل در         پیاده  جهت تسهی

 رفت و آمد

 )سنگفرش نمودن(

 نورپردازی در مسیرها -

خارج نمودن مسیر وسائل  -

نقلیه موتوری از بافت تاریخی  

 و فرسوده شهری 

طراحی شبکه پیاده  -

 )خیابان سبز(

ایجاد مسیر   جدید -

در خارج از بافت 

تاریخی و ایجاد 

دسترسی های بهتر با 

استفاده از ترکیب 

دید و تکنولوژی ج

سنتی بدون آسیب به 

 بافت تاریخی  

ایجاد تنوع و مطلوبیت در -

جریان رفت و آمد و ایجاد 

 مسیرهای پیاده جداب 

(Balsas, 2000: 25) 

باال بردن سطح کیفی فضای  -

ها از  -محیطی و دسترسی

طریق باز کردن مسیرهای 

 جدید

مسائل اقتصادی و 

 اجتماعی 

 نبود امنیت کافی 

ت با   گشت ایجاد امنی -

 های سیار

فرهنگ سازی  - 

مناسب و تبدیل آن به 

 یک فضای امن شهری

مشارکت مردم به عنوان  -

نظارت اجتماعی از طریق 

سیاست های تشویقی و 

 مدیریتی

 منبع : مطالعات نگارندگان

 شهر ساری فرسوده بافت محدوده در فرصتها و تهدیدها ضعفها، قوتها، (بررسی 4جدول شماره ) 

 عوامل داخلی مل بیرونیعوا

 (Sقوت ها) (Oفرصت ها )

1Oامکان استفاده از مراکز خدماتی مناطق همجوار = 

2Oامکان اشتغال در مناطق اطراف = 

3Oایجاد نهادهای خدماتی فرامنطقه ای = 

4Oتالش جهت کاهش تفاوت های ناشی از مالك های قومی جنسی = 

9Oنزدیکی به مراکز خرید شهر = 

3Oناطق سکونت گاهی و کانون های جمعیتی در اطراف بافت = وجود م

 فرسوده

1Sامکان دسترسی آسان به بازار و سایر نقاط شهر = 

2Sبازگشت سرمایه مناسب = 

3Sتأسیس نهاد مسئول مستقل = 

4Sتمایل عده ای از ساکنین به ادامه زندگی در بافت = 

9Sتهیه طرح بهسازی و نوسازی برای بافت فرسوده = 

3Sان گزینی مناسب بافت= مک 

3Sعالقه ساکنین به بهسازی و نوسازی = 

3Sقیمت مناسب زمین در بافت = 

5Sوجود اراضی کافی = 

11S... وجود تجهیزات شهری شامل آب، برق، گاز و = 
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 (Wضعف ها) (Tتهدید ها)

1Tپایین بودن میزان سرمایه گذاری = 

2Tدوری از مسیرهای اتوبوس و تاکسی = 

3Tجه به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده= عدم تو 

4Tعدم توجه به مشارکت مردم = 

9Tعدم حمایت های فنّی و مالی از ساخت و سازها = 

3Tنگرش منفی سایرین نسبت به سکونت در منطقه = 

3Tوجود آلودگی های محیطی = 

3Tهجوم روزافزون مهاجران به بافت فرسوده = 

1Wباال بودن بیکاری = 

2Wدن درآمد= پایین بو 

3Wپایین بودن سواد = 

4Wعدم اطالع رسانی از فعالیت ها و اقدامات = 

9W عدم تجانس اجتماعی = 

3Wعدم حمایت از تشکل های محلی  = 

3Wعدم فعالیت جهت افزایش آگاهی شهروندان = 

3Wعدم نظارت بر ساخت و سازها = 

5Wکمبود خدمات و امکانات = 

11W معابر نامناسب = 

11Wه کاری= وجود بز 

 مأخذ: مطالعات نگارندگان

(: بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ابعاد مختلفی دارد، بنابراین راهبردها و راهکارهای SWOTتحلیل راهبردی)

، راهبردها و راهکارهای SWOTآن نیز باید در ابعاد مختلف مطرح شود، بر این اساس با بهره گیری از نتایج مدل تحلیلی  

 و نوسازی بافت های فرسوده شهری در شهر ساری به چهار راهبرد تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی تقسیم می شود:بهسازی 

بر نقاط قوت درونی و فرصت ها ی بیرونی استوار می باشد، موارد زیر برای بهسازی و نوسازی بافت ( :SOراهبرد تهاجمی/رقابتی )

 فرسوده شهری در شهر پیشنهاد می شود:

ه طرح نوسازی و بهسازی برای بافت فرسوده شهر ،به ویژه آنکه عالقه خود ساکنین به مشارکت اجتماعی در تهیه تهی -

 و اجرای این طرح ها به موفقیت هرچه بیشتر طرح ها و پروژه ها کمک فراوانی خواهد کرد.

هنگی، ورزشی، تفریحی، وجود فضاهای باز اطراف بافت فرسوده، پتانسیلی برای ایجاد فضاهای سبز، مراکز فر -

پارکینگ و در بافت است و با کمبود شدید این امکانات روبه رو است که بالطبع به بهسازی و نوسازی بافت 

 فرسوده شهر ساری نیز کمک شایانی خواهد نمود.

جمعیت نسبتا جوان بافت می تواند پشتوانه ای قوی برای بهسازی و نوسازی آن باشد به ویژه آنکه جمعیت  -

 ان زمینه ای برای فرهنگ سازی بهتر و کمک به فرآیند توسعه شهری در این بافت می باشد.جو

 (STراهبردهای تنوع )
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این راهبردها بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز می باشد و در این راهبردها سعی در تنوع بخشی در خدمات و 

جود صورت می گیرد، بنابراین موارد زیر را برای بهسازی و نوسازی بهتر امکانات برای جذب محرکان توسعه و حفظ ساکنان مو

 این بافت از شهر می توان پیشنهاد کرد:

تنوع بخشی به امکانات و خدمات موجود به منظور جلب رضایت ساکنان و جذب اقشار مرفّه به بافت و از بین بردن  -

 نگرش منفی دیگران نسبت به سکونت در این منطقه از شهر

وجه ویژه به مشارکت اقشار گوناگون و کسب نظرات متنوع جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر، در نظر ت -

گرفتن تخفیف های مالیاتی و عوارض، با هدف جذب مردم به رعایت و عمل به قانون در فرآیند ساخت و سازها در 

 بافت فرسوده.

قل نقطه قوّتی است که می تواند به بهسازی و نوسازی تأسیس نهاد مسئول بافت های فرسوده شهری به صورت مست -

 بافت های فرسوده کمک فراوانی نماید.

در راهبردهای بازنگری ضمن اینکه بر نقاط ضعف درونی تأکید می شود، سعی بر بهره گیری از فرصت ( : WOراهبرد بازنگری)

 بافت فرسوده می باشد. های بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف و مانع در فرآیند بهسازی و نوسازی

واقع شدن بافت فرسوده در شهر ساری از جمله امتیازاتی است که به صورت برنامه ریزی صحیح جهت استفاده از  -

این شرایط، فرآیند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری در شهر را تا حدود زیادی تسهیل خواهد کرد: چرا که این 

 کالبدی، نهادی، اقتصادی و اجتماعی محّرك توسعه بافت فرسوده باشد.فرصت می تواند در زمینه های مختلف 

جنسیتی عاملی است که می تواند مشکالت ناشی از عدم -تالش جهت کاهش تفاوت های ناشی از مالك های قومی -

 تجانس اجتماعی در بافت فرسوده شهر را از بین ببرد و ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی را محقق سازد.

ستفاده از مراکز خدماتی موجود در مناطق همجوار  از جمله نکات مثبتی است که به رفع نیازهای ساکنان تا امکان ا -

 زمانی که این امکانات به فراخور نیازها در بافت ایجاد شوند، کمک می کند.

یری در برابر تهدیدها این راهبردها به تاکید بر رسیدگی به نقاط ضعف درونی برای کاهش آسیب پذ( :WTراهبردهای تدافعی)

 می پردازد:

عدم نظارت بر ساخت و سازها مسئله ایست که به گسترش بیشتر اسکان غیر رسمی کمک می کند چرا که در این  -

شرایط، افراد با کمترین هزینه می توانند صاحب مسکن شوند: بنابراین باید با توانمند نمودن ساختار سازی و نظارت 

 هاجران بر بافت های فرسوده جلوگیری کرد.بر آن، از هجوم گسترده م

فعالیت در راستای افزایش آگاهی شهروندان از وظایف و حقوق شهروندی و اطالع رسانی از فعالیت های انجام گرفته  -

و در دست اقدام از سوی سازمان های مسئول به همراه حمایت ویژه از تشکل های اجتماعی از جمله مهم ترین 

 ه عرصه را برای مشارکت گسترده شهروندان در اقدامات بهسازی و نوسازی فراهم می نمایند.راهکارها ی هستند ک

 نتیجه گیری  : 

احیای بافتهای فرسوده ،عموما ارزش افزوده قابل توجهی را در پی دارد ،این فرآیند باید به گونه ای طراحی شود که مالکان 

د شده بهره ببرند چرا که در غیر اینصورت این مالکان که معموال توانایی ساکن در بافت فرسوده نیز از این روش افزوده ایجا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

سکونت در بافتهای مناسب شهری را ندارند به دیگر بافتهای فرسوده منتقل خواهند شد .در صورت عدم توانمند سازی یاکنین 

دیگر به دلیل کاهش عرضه مسکن  بافتهای فرسوده عمال تنها مشکل یک بافت فرسوده به دیگر بافتها منتقل میشود از طرف

مناسب چنین اقشاری در فرایند بازسازی وافزایش نیاز از سوی دیگر ،هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار دهکهای پایین 

درآمدی ومستضعف افزایش می یابد.رعایت اصول معماری وشهرسازی بدین معنی که فرایند اصالح بافت فرسوده میبایست به 

شود که در نهایت منجر به ایجاد یک بافت با هویت فرهنگی ومطابق استانداردهای فنی شود.رعایت چنین گونه ای طر احی 

اصولی میتواند منجر به استفاده بهینه از منابع محدود وموجود شود.مقیاس اقتصادی واقتصاد مقیاسفرایند اصالح بافت فرسوده 

باشد وهم از سویی دیگر اقتصاد مقیاس را مد نظر داشته باشد.بدین  میبایست هم از یکسو از مقیاس اقتصادی مطلوب برخوردار

معنی که این فرایندبایستی در مقیاس انجام شود که به نقطه سر به سر اقتصادی برسد یعنی درآمد وهزینه برابری کند 

ی ثابت پروژه تعداد )مقیاس اقتصادی(واز طرفی هرچه پروژه در ابعاد وسیعتری انجام شود به دلیل سرشکن شدن هزینه ها

بیشتر وکاهش برخی هزینه های تغییر به دلیل افزایش مقیاس هزینه نهایی بازسازی هر واحد کاهش می یابد.)اقتصاد 

مقیاس(جلوگیری از سوداگری زمین در فرایند اصالح بافتهای فرسوده به دلیل در گیر بودن با بازار زمینهای درون شهری که 

است امکان سوداگری در بخش زمین وجود دارد.بنابراین با توجه به به نقش حیاتی این زمینها به دچار نوسانات شدید قیمت 

عنوان تنها فرصت باقی مانده برای رفع مشکالت کالن شهرها ،بایستی روند بافت به گونه ای باشد که از افتادن این زمینها در 

تها طوالنی شدن فرایند احیا وبازسازی بافتهای فرسوده موجب ورطه سوداگری جلوگیری شود. احیا وبازسازی سریع وکامل باف

میشود تا انگیزه داوطلبان بخش خصوصی ویا سازمانهای موظف در امور نوسازی از بین برود به عالوه به دلیل اینکه فرایندهای 

اهمیت خاصی برخوردار است.  احیا وبازسازی بافت زندگی مردم ساکن در بافت را تحت تاثیر قرار میدهد زمان انجام پروژه از

توانمند سازی بخش عمرانی برای تامین مسکن گروههای هدف فرایند احیا وبازسازی بافتهای فرسوده را میتوان به گونه ای 

طراحی کرد که یا مستقیما ویا از طریق شرایطی که در فرایند احیای بافت بوجود میاید ،منجر به توانمند سازی دولت در 

 ی پیشینه دارای فرسوده بافتهای نوسازی و بهسازیای خود جهت تامین مسکن وگروههای هدف شود. اعمال سیاسته

 . شد نخواهد پایدار پیرامون عناصر و ارکان با هماهنگی بدون و فضایی ساماندهی جانبه در همه نگرشی بدون تاریخی،

 این در نهایت که باشد انسانی و طبیعی محیط یطشرا با همساز که شود عمل چنان میباید نوسازی و در بهسازی بنابراین،

از یافته های این تحقیق می توان به ضرورت جلب مشارکت مردمی به عنوان  .ندهند دست از را خود اصالت و هویت بافتها

یق می اشاره کرد.از یافته های این تحق شهر ساری و بازسازی بافت های فرسوده ساماندهییکی از مهمترین ارکان موفقیت در 

می تواند به عنوان عامل تأثیر گذار در بازسازی  توان به شناسایی وضع موجود و امکانات و پناسیل های بالقوه بافتهای فرسوده 

 د.بافت های فرسوده به یک پارادایم تبدیل شو

 پیشنهاد:

رفاهی و همچنین زیرساخت توجه به ارائه خدمات و امکانات  اعتماد سازی و به کارگیری شیوه های مشارکت های مردمی؛

تقویت ارتباطات میان  تعریف جایگاه فعالیتی و اقتصادی حوزه های فرسوده در منطقه و شهر؛ های شهری در طرح های آتی؛

ارائه الگوی نوسازی  ارائه ضوابط تشویقی برای شرکت در طرح های تجمیع؛ حوزه های منطقه با یکدیگر و یا بافت مرکزی شهر؛

وابط تشویقی برای الزام نمودن توسعه خدمات محله ای همزمان با توسعه مسکونی و تقویت مراکز محالت به ارائه ض مسکن؛
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آگاهی رسانی به ساکنین  عنوان الگوی مراکز خدمات محله ای. تعدیل ضوابط بازدارنده به ویژه در خصوص کاهش جریمه ها؛

فرق قائل شدن میان مساحت عرصه پالك  اعطای تسهیالت؛بافت های فرسوده در خصوص طرح نوسازی بافت های فرسوده و 

تعیین نقش و عملکرد  نوسازی پالك های فرسوده و توسعه مسکونی؛ در اعطای تراکم برای تشویق به شرکت در طرح تجمیع؛

ی نفوذ در در نظر گرفتن نقش افراد ذی نفع و ذ بافت بر مبنای سازمان فضایی کل کشور و با توجه بهچشم انداز ترسیم شده؛

ایجاد هسته فعالیتی در منطقه در راستای کم کردن از بار ترافیکی،  بافت که می تواند عامل محرك توسعه نوسازی باشد؛

 فعالیتی و اقتصادی از بافت کهن و تاریخی شهر.
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