همسانسازی شرح خدمات تهیه
طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای
فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح
خدمات و طرح پیشنهادی جدید
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کیومرث حبیبی
استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان ،کردستان ،سنندج
Email:habibi_ki@yahoo.co.uk
ابوالفضل مشکینی
استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
آرمان رحیمی کاکه جوب
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهیزی شهری
دانشگاه کردستان

چكيده

تنوع دیدگاههای موجود نسبت به نوع مداخله در بافتهای تاریخی واز جهتی اعمال قدرت نسبی هر کدام از آنها
در صحنههای اجرایی باعث شــده تا مســاله بافتهای تاریخی به یکی از پیچیدهترین مسایل شهرسازی معاصر
ارائه شده است .از جمله مهمترین این طرح ها شرح خدمات سه گانه مالک عمل شرکت مادر تخصصی عمران

و بهسازی شهری ایران میباشد .بررسی و مطالعه شرح خدمات طرحهای گذشته و بررسی موارد عدم موفقیت

این طرحها و شناخت نقاط ضعف شرح خدمات موجود از منظر حقوقی ،فنی ،اقتصادی و اجرایی ...نشان میدهد

که تهیه شرح خدمات طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری متناسب با ویژگیهای

هر یک از بافتها الزم و ضروری اســت .از آنجا که مداخله در بافتهای شــهری با رویکرد و اهداف مختلف

صورت میگیرد و گرایشهای ســلیقهای و منافع بخشــی و دســتگاهی میتواند اینگونه طرحها را به سمتو

سوی مختلفی هدایت کند ،ضرورت تدوین شرح خدمات همسانسازی برای تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی

احســاس میشود .این همسانسازی باید بصورتی انجام شود که ویژگیهای محیطی و شرایط خاص هر بافت
بتواند در تهیه طرحها مدنظر و توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :بافت فرسوده ،بهسازی و نوسازی ،شرح خدمات ،همسانسازی
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تا قبل از جریان جهانی ناشی از انقالب صنعتی ،تغییرات جوامع شهری بسیار بطئی و نامحسوس بوده و به تبع
آن ،کالبد شــهرها نیز با دگرگونی قابل توجهی مواجه نبود .همگام بــا تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
وفناوریهای جدید ،بافتهای شــهری با تغییر شــکل و شالوده مواجه گردیدند .چرا که شهر نیز همچون سایر
پدیدههای مصنوع انســان ساخت در طول زمان دچار تغییر ،تحول ،رشــد و توسعه میگردد .در اکثر شهرهای
کهن امروزی دنیا میتوان رد پایی از وقایع و نیز دورههای تاریخی که آن شــهر سپری نموده است را مشاهده
نمود( .)Giacomo et al,2007محلهها و بافتهای یک شــهر از امکانات و عوامل رشد مساوی در طول
زمان برخوردار نبوده و نیســتند و همین امر سبب بهوجود آمدن تفاوتهای آشکار در سیمای شهرها شده است.
در حالی که شــهر پایدار و توسعه یافته ،شهری است که در حین رشــد ،توسعه و ایجاد فضاهای جدید ،ارتباط
منطقی و منســجم بین فضاهای جدید و قدیم برقرار نموده و یکپارچگی و هویت شهر را حفظ و تقویت نماید.
بافت فرســوده شهری تنها یک مساله کالبدی نیســت ،بلکه مسایل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر
میگیرد(.)APA,2006
خصلت اصلی کالبدی بافت قدیم شکلگیری هماهنگ ،مداوم ،پیوسته ،یکپارچه و عاشقانه در طول تاریخ است.
درســت نقطه مقابل آنچه امروز با آن مواجه هستیم .بافت قدیم شهری در حال حاضر فرسوده شده وسکونتگاه
مردم تهیدست شهری است .درایران بویژه بعد از جنگ تحمیلی جنگ زدگانی که بضاعت مالی کافی نداشتند،
دربافت قدیم ســاکن شده اند .بافت قدیم رها شده است؛ درحالی که با ارزشترین آثار معماری را هم در بر می
گیرد(.توســلی .)6-7: 1372،بافتهای کالبدی قدیم شهرها در مواجه با شیوههای زندگی جدید در تنگنایی قرار
گرفته اســت که راه بیرون شدن از آن ممکن اســت به لحاظ ذهنی آسان به نظر آید ،ولی در عمل با بنبست
مواجه میشود .این گونه بافتهای تاریخی این کوچه پس کوچهها و بازارچهها ،این خانههای تودرتو ،زمانی برای
ما سرچشمه عواطفی پایدار بود ،اما اکنون سرچشمه مصیبتی است که دست مدیران شهری را بسته وشهروندان
معاصر را به فرار واداشته است (ایزدی.)1388،
تحوالت نظامهای شهری ریشه در تغییرات جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تکنولوژیکی داشته وامری
اجتناب ناپذیر است .کوشش برنامه ریزان شهری متوجه هدایت این تحوالت و حفظ توازن در نظامهای شهری
است لیکن انطباق متناسب و سازش ساخت شهرها با تحوالت فوق نیازمند مداخله صحیح شهرسازان و احیای
بافتهای شــهری است (اردشیری .)32 :1376 ،همچنین در مجموعه قوانین و مقرراتی که در زمینه شهرسازی
وضع شده و به اجرا گذاشته شده اند ،چارچوب کامل و قواعد جامعی برای مقابله با مساله مرمت یا باز زنده سازی
شهری وجود ندارد و فعالیتهایی که در این زمینه صورت گرفته اند ،بیش از هر چیز زادهی نیروهایی هستند که
از روح قوانین موجود و تالش و پیگیری بعضی متخصصان و مسووالن برخاسته است (فالمکی.)167 :1384 ،
 - 2اهمیت و ضرورت موضوع

امروزه مفهوم بهســازی در برنامهریزی و طراحی شــهری با اقدامات و پیش بینیهایی برای بهترکردن کیفیت
محیط کالبدی و فضایی توأم اســت به گونهای که ،با ایجاد امکانات نو ،بهتر ساختن محیط فضایی میسر شود.
ســاماندهی و بهســازی وضعیت موجود بافتهای فرسوده میتواند با اصالح ســازمان فضایی منطقه از طریق
اصالح شــبکة دسترسیها ،اصالح کاربریهای ناســازگار و حذف کاربریهای مزاحم و یا تغییر نوع کاربریها
و تخصیــص کاربریهای خدمات شــهری مطابق معیارها و اســتانداردها و رعایت و اجــرای اصول و ضوابط
افزایش تراکم (بلند مرتبه ســازی) صورت گیرد .این امر وابســته به شناسایی پتانسیلها و محدودیتها وتعیین
اســتراتژی مطلوب توســعه راهبردی ـ ساختاری در راستای شــاخصهای متنوع کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی
میباشــد  .زیرا بافتهای قدیمی و فرســوده جزئی از پیکرة این شــهرند که بهدلیل فرســودگی رو به تزاید از
صفحة حیات اقتصادی شهر به دور ماندهاند .بهرهبرداری از تمامی پتانسیلهای موجود در شهر(همانند پتانسیل

های گردشــگری ،فرهنگی  -تاریخی) و بهینهسازی وضعیت موجود به منظور افزایش بهرهوری یکی از دالیل
منطقی پرداختن به تجدید حیات بافتهای فرســوده شهری کشور اســت .دیگر اینکه بر اساس اصول توسعه
پایدار شهری ،باید به توسعه از درون ،یعنی رونق بخشیدن به مراکز و هستههای قدیمی شهرها نیز بها داد .زیرا
مهمترین وجه شــخصیتی و هویتی شهرهای امروز در مراکز تاریخی و مناطق مرکزی آن متبلور است .مراکز و
محالتی که بخش عمدهای از بافت آن امروزه دچار فرســودگی کالبدی و عملکردی شدهاند در این ردیف قرار
میگیرند .عاملی که امروزه در شــهرهای جهان ســوم و به ویژه ایران کامال به چشم می خورد .با قبول چنین
واقعیتهای تلخی ،بافتهای قدیمی و فرســوده هنوز دارای اهمیت و ارزش هستند زیرا این بافتهاي تاريخي به
داليل متعددي در شهرسازي اهميت دارند.
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تصویر :1بافت فرسوده شهربندرعباس نگینی کهن بر تارک خلیج فارس و گرفتار در عصر مدرن

(سلسله مراتب دسترسی ها بر پایه مقیاس حرکات انسانی شکل گرفته و امروز در مقابل حرکات عنصر مهم زندگی شهری(ماشین) مانعی اساس است).

از آنجا که مداخله در بافتهای شــهری با رویکرد و اهداف مختلف صورت میگیرد و گرایشهای ســلیقهای و
منافع بخشــی و دستگاهی میتواند اینگونه طرحها را به سمتو ســوی مختلفی هدایت کند ،ضرورت تدوین
شــرح خدمات همسانســازی برای تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی احســاس میشود .بدیهی است که این
همسانســازی باید بصورتی انجام شود که ویژگیهای محیطی و شرایط خاص هر بافت بتواند در تهیه طرحها
مدنظر و توجه قرار گیرد .تجارب حاصله برایبررســی،تصویب،اجرا ،ونظارت بر اجرای طرحهای بهســازی
و نوســازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شــهری و سکونتگاههای غیررسمی نشان داده است که شرح خدمات
طرحهای فوق ،فاقد روشهای کاراآمد در تحققشــان بوده است ،لذا شرح خدمات این طرحها نیاز به بازنگری
دارد.

جدول :1واقعیات ملموس نظام شهرسازی و شهر نشینی در ایران با تکیه بر بافت قدیم و فرسوده
واقعیت ملموس

شواهد  /دالیل و علل وجودی

توسعه شتابان و سرطان افزایش تعداد نقاط شــهری از  196شهر در سال  1335به بیش از  1100نقطه شهری در
وارشهر نشینی در ایران سال  1390که رشدی بیش از  5برابر را نشان می دهد و افزایش درصد شهرنشینی از 33
درصد به بیش از 63درصد در دوره مذکور.
جمعیت  92میلیون نفری ســال  1400و با  75درصد شهرنشــینی نیاز به حداقل 1.7برابر
اجتناب ناپذیر بودن
توسعههای شهری ناشی مساحت کنونی برای شهرها را قطعی میسازد .اگرچه توسعه غالب در حومه شهرها اتفاق
از رشد شدید جمعیت میافتد اما رشد درون شهری میتواند بخشی از این نیاز را مرتفع نماید.
تفاوت آشکار در سیمای ناشــی از عدم تعادل در بر خورداری از امکانات و عوامل رشــد و توسعه شهری در بافت
قدیم و جدید
شهری
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ل بود ه است با بروز
ل دارای افزایش متعاد 
توسع ه فیزیکی شــهرهای ایران تا چند ده ه قب 
گ تغییرات ودگرگونیهائی را پذیرفتند .ای 
ن
توسعه موزون ،پیوسته تحوالت جدید ،شــهرها ب ه ویژ ه شهرهای بزر 
ش ســری ع جمعیت و گسترش فیزیکی شــهرها و به صورتی
ل افزای 
وآرام بافت قدیم وتکوین دگرگونیها به شــک 
تدریجی در برابر توسعه نامتعادل بوده است .چرا که غالبا به شکل افقی و در بهترین اراضی زراعی و باغی پیرامون
شدید فیزیکی و پویش شــهر صورت گرفته است .از بین رفتن صدها هکتار اراضی زراعی و باغی در اطراف شهر
ن شهری و توسعه از درون
شهرنشینی در حاشیه تهران در  5دهه اخیر شاهدی بر مدعاست .حال آنکهرشد درو 
شهرها
به موازات توسعه برونی قادر بوده و هست که بخشی از این نیاز را مرتف ع نماید.

ناکارآمدی بافتهای قدیم بافت قدیم در گذشــته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده
در پاسخگویی به نیازهای ولی امروز از لحاظ ســاختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و آنگونه که باید و شاید
نمیتواند جوابگوی نیاز ســاکنین خود باشــد .این وضعیت در کشورهای در حال توسعه
امروز
همچون ایران پررنگتر است.
تغییر نگرش ،کارکرد،
موقعیت و ابزارهای
طراحی و برنامهریزی

وابستگی هویت شهری
به پویایی بافت قدیم

موقعیت خاص مناطق گذشــته -اعتقادات و باورها و ســنتها و مســائل مربوط به دفاع و
امنیت و خصوص ًا اقتصاد باعث شــکل گیری چنین بافتهایی در شــهرها گردیده است که
امروزه با تغییر کارکردها و تغییر نگرشــها لزوم رســیدگی به این بافتها و ساماندهی آن
احساس میگردد.

اعتقاد بر این اســت شــهرهای امروزی بدون وجود بافتهای کهن بیهویتاند اگربخش
مرکزی با بافتهای کهن آن چون محلهها ،گذرها ،بازارها و سایر فضاهای باارزش گذشته
بازشناســی و احیاءنشــوند و زندگی درآن جریان نیابد شاهد مرگ تنها شاهدان تاریخ این
کشور خواهیم بود.

عدم توانایی مدیریت
شهری در جلوگیری از
ناکارآمدی فرسودگی
و تخلیه جمعیتی بافت
قدیم شهری

ناشــی از گسترش محدوده قانونی شهری و امکان ساخت وساز درنواحی پیرامون شهری
همراه باجایگزین شــدن اقشــار مرفه ،مدیریت ضعیف شــهری ،فقر دادههای آماری و
اطالعاتی ،طرحهای تیپ شهرسازانه و غالبا با دید معماری ،عدم درنظرگیری شاخصهای
اجتماعــی -اقتصادی و فرهنگی ،ضعف امکانات مالی جهــت اجرای طرحها ،عدم وجود
نیروی انسانی متخصص ،مشــارکت ضعیف مردم در اجرای طرحها همراه با ناتوانی آنان
درنوسازی بافتهای مسئله دار شهری

فرسودگی شدید بخش
اعظم بافتهای قدیمی

آشــفتگی و ناکارآمدی شــبکه ارتباطی ،بیهویتی وکیفیت نا مناسب بناها در بافتهای
فرسوده به اوج خود رسیده است.

بحران در سیستمهای
طبیعی و مصنوع

ب در حوم ه شهرها اتفاقمیافتد ،یعنی زمین مرغوب حاشیه شهر در نقش ماده
توسع ه شهری غال 
بو
ی مرغو 
ل زمینها 
ث تحلی 
ی شهری ن ه تنها باع 
اولیه تولید عمل نموده و توسع ه کاربری ها 
یو
ص گرائ 
س میگردد بلکهب ه دنبا ل خود تمرکزگرایی ،تخص 
ی حسا 
ن اکوسیستمها 
از بینرفت 
ن میسازد.
ی را دچار بحرا 
ی و مصنوع 
ن میآورد ک ه هر دو محیط طبیع 
ن را ب ه ارمغا 
مکانیزه شد 

منبع :جمع بندی از (وزارت کشور(- ) 1390،شماعی(- )1384،حبیبی و مقصودی )1382،و..

نمودار : 1فرایند شکل گیری بافت فرسوده(ماخذ:عندلیب)1386:37،
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 - 3بافت فرسوده
اصو ًال بافت قدیمی و فرســوده ،بافتی اســت که در فرآیند زمانی طوالنی شــکل گرفته و تکوین یافته و امروز
در محاصرة تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده اســت ،اگرچه این بافت در گذشــته به مقتضای زمان دارای
عملکردهای منطقی و سلســله مراتبی بوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی میباشد
و آنگونه که می بایســت جوابگوی نیاز ساکنین خود نمیباشــد( .)Barbara,2008هرچند موقعیت خاص
این مناطق درگذشــته ،اعتقادات و باورها و ســنتها و مسائل مربوط به دفاع و امنیت و خصوص ًا شیوه زیست و
معیشــت باعث شکلگیری چنین بافتهایی در شــهرها گردیده است ولي امروزه با تغییر کارکردها و نگرشها
لزوم رسیدگی به این بافتها و ساماندهی آن احساس میگردد( .)Catanese and Steiss,1970اعتقاد
بر این كه اســت شــهرهای امروزی بدون وجود بافتهای کهن بیهویتاند و اگر بخش مرکزی با بافتهای
کهن آن چون محلهها ،گذرها ،بازارها ،وسایر فضاهای با ارزش گذشته بازشناسی و احیاء نشوند و زندگی در آن
جریان نیابد ،شــاهد مرگ تنها شــاهدان تاریخ مدنیت این کشور خواهیم بود( .)Bechtel,1997زمینه های
فرســودگی وفرایند شکل گیری بافت فرسوده متنوع و پیچیده است چرا که مشکالت و محدودیتهای کالنی
چون ،گســترش بیرویه محدوده قانونی شهر ناشی از طرحهای جامع مالک عمل ،کمبود در برخی سرانههای
کاربریهای خدماتی شــهری متناسب با نیازهای جدید شــهری همچون پارکینگ علیرغم استفاده شدید از
فضاهای شهری  ،فقدان سلسله مراتب مناسب در شبکة ارتباطی و عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک
و وجود کاربریهای ناسازگار ،فقدان فضای سبز کافی و ناکارآمدی طرحهای تیپ جامع و تفصیلی توسعه شهری،
بدنههای فرسوده و کیفیت ضعیف ابنیه به جهت قدمت بناها و استفاده از مصالح نامناسب ،نظام تفکیک مبتنی
بر قطعات کوچک ،عدم وجود تاسیســات و تجهیزات شــهری مناسب ،قرار گیری بسیاری از بافتهای شهری
در حریم آثار تاریخی و ضوابط نارســای ساخت و ســاز در آن ،بورس بازی شدید زمین با کاربریهای مختلف
در محدوده و یا حاشــیه شهری و افزایش کاذب و شدید قیمت مسکن ،کم رنگ شدن و از دست دادن نقش و
عملکرد بازار قدیم شهری در مقابل توسعه حاشیه خیابان های اصلی و غيره باعث گردیده بافتهای قدیمی و
با ارزش جمعیت خود را به نفع مناطق حاشیهای و شهرکهای در حال آمادهسازی از دست بدهند .نتیجه این امر
بی رونقی  ،فرسودگی شدید و متروک شدن بخش مرکزی وبافت قدیمی شهر و سیر نزولی مداوم آن میباشد.
حال آنکه مراکز شــهرها بنا به دالیلی نظیر مرکزیت جغرافیایی و ارائه خدمات بهتر ،استقرار بازار و فعالیتهای
تجاری و هویت تاریخی و فرهنگی ،جاذبههای توریستی و پیشهوری از توانهای بالقوه نسبتا باالیی برای تولید
درآمد برخوردارند .تداوم این امر از نظر فرسودگی فضاهای کالبدی و آلودگی های زیست محیطی در مرکز شهر
(خرابهها و چشماندازهای ناگوارمنازل
و محالت ،فقر ،بیســوادی و پایین
بودن ســطح فرهنگ شهری ناشی
از مکان گزینی مهاجران روســتایی
و قشرهای کم درآمد شهری) منجر
به حرکت گروههــای توانمند از این
محالت به ســایر بخشهای حاشیه
شــهر و جایگزین شــدن گروههای
اجتماعــی غیر بومــی و ناهماهنگ
گردیده و در نتیجــه فرایند رکود و
تنزل ،مشکالت شــهری دو چندان
میشود (شماعی،1380،ص.)4
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خــودداری از پرداختن به مقوله به عنوان یک پدیده ویژه معماری و شهرســازی و همچنین یک پدیده خاص
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،که به نوبه خود عواقب ســویی را برای بخشــهای قدیمی از جمله تخلیه بافت
قدیم فراهم کرده و این بافت قدیم را به اولین پایگاه تهیدســتان وروســتاییان در جســتجوی کار کرده است
(منصوری.)1383،تنــوع و دیدگاههای موجود نســبت بــه نوع مداخله در بافتهای تاریخــی و از جهتی اعمال
قدرت نســبی هر کدام از آنها در صحنه های اجرایی سبب شده است تا بافتهای تاریخی در نوعی سردرگمی و
بالتکلیفی فرو روند و همین تضاد و تنوع مســاله بافتهای تاریخی را به یکی از پیچیده ترین مسایل شهرسازی
معاصر دچار کرده است (حائری.)1386،
 - 4سطحبندی انواع خدمات مورد نیاز و مکانیسم ها در مواجهه با بافتهای فرسوده
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طی ســالیان گذشته ،دولت و مدیریت شــهری راهکارهای مختلفی رادرجهت احیا و بازسازی بافتهای فرسوده
شهری تجربه کرده است ،اما حجم عظیمی از بافتهای فرسوده موجود و نیمه کاره ماندن و طوالنی شدن اجرای
بســیاری از این پروژه ها نشان از ناکافی بودن این مدل ها و مکانیسم ها دارد؛ درواقع مشکل اصلی پیش روی
پروژه ها تامین منابع مالی هنگفتی اســت که برای احیای این گونه بافتها مورد نیاز اســت و به تنهایی از توان
دولت خارج است.
احیا ،نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده اتفاق نمی افتد مگر اینکه این مسئله توسط مردم (نوسازی مشارکتی)
و باتوجیه کامل آنان صورت پذیرد و تا زمانی که دراحیای بافتهای فرســوده ،منافع ساکنان در نظر گرفته نشود
نمی توان به احیای ســریع بافتهای فرســوده امید داشــت و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید دولت و نهاد های
عمومی (اعم از شــهرداریها و )...اعتماد مردم را بدســت بیاورند .عالوه بر رضایت ساکنان باید اجرای اصول
شهرســازی ،معماری و اقتصادی شهری با توجه به قابلیت ســنجی ویژه همان منطقه صورت گیرد و با دیدی
همه جانبه ،نسبت به احیای بافت اقدام شود .برای دستیابی به این هدف باید بسترها و زیر ساختها ی الزم برای
طرح فراهم شود .مکانیســمهای مداخله در بافتهای فرسوده زیاد است .تجمیع ،تملک ،کمکهای دولتی ،تامین
زیر ســاختها و خدمات شهری ،و نهایتا پروژههای پیشگام از مهمترین مکانیسمهای مداخله محصوب میشوند
که در اینجا به موارد آن پرداخته میشود.
 -1-4تجمیع

بنابــر تعریف ،تجميع حدود امالكي كه داراي ســند مالكيت ميباشــند :درمواردي كــه دو يا چند پالك بر اثر
ساختمان يا ديواركشي بصورت واحد درآمده يا قطعاتي كه وصل به هم باشند و يا مالك يا مالكان مزبور سهام
مشــاعي برابر دفتر امالك داشته باشــند .مالك يا مالكين با تسليم اسناد مالكيت خويش ميتوانند از اداره ثبت
محل وقوع ملك تقاضاي تجميع امالك خود را بنمايند .این روش از مهمترین مکانیسمهای مواجه با بافتهای
فرسوده ایران بوده که در هر سه شکل آن استفاده شده و به نظر اجتناب ناپذیر است .به عنوان مثال بر اساس
برنامه چهارم توسعه به تمامي سازندگان انبوه در بافتهاي فرسوده با توجه به تعداد قطعاتي كه بر اساس طرح
مصوب ،تجميع و نوســازي ميكنند از  30درصد تا  100درصد ســود تسهيالت بانكي به صورت يارانه از محل
بودجه عمومي پرداخت ميشــود .بر اساس برنامه چهارم شــركتهاي دولتي مسئول موظف شدهاند تا معادل
انشــعابهاي آب ،برق ،گاز و تلفن موجود در قطعات و واحدهاي تجميعي بافتهاي فرسوده را در پايان احداث
پروژه ،بدون دريافت وجهي در اختيار سازنده قرار دهند .اما باید توجه داشت که این تجربه تقریبا شکست خورده
و جستجوی سایر مکانیسم ها ضروری است چرا که:
بررســی تجارب جهانی نشان میدهد که تعریف مشترک و واحدی از بافت فرسوده وجود نداشته و پویایی این
بافت و بروز مسائل گوناگون در آن سبب می شود تا ارائه یک تعریف واحد به تقلیل گرایی در موضوع بیانجامد
و به کاستی های فراوانی دامن زند .با این وجود باید توجه داشت ،نبود تعریف مشترک به معنای فقدان رویکرد
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نیســت .همواره شاخصهایی برای تشــخیص بافت های فرسوده شهری وجود دارد که گزینش این شاخصها
خود نشــان دهنده رویکرد موجود به مساله بافت فرسوده میباشــد .در کشور ما آنچه در حال حاضر به عنوان
تعریف مشترک و مصوب بافت فرسوده در سازمانهای مختلف اجرایی مد نظر قرار میگیرد ،معیارهای سه گانه
ارائه شــده از سوی شورای عالی شهرســازی و معماری ایران :ریزدانگی ،ناپایداری و نفوذناپذیری است .مشاور
فرانســوی اپور ابتدا مفهوم  بافت های شــکننده را به جای  بافت های فرســوده به کار برده و سپس این سه
معیار را فقط برای شناســایی اولویت های مداخله مناســب بر شمرده است .از نظر این مشاور معیار شماره یک
یعنی  کوچک بودن قطعات ربطی به کیفیت بافت ندارد .حذف این قطعات ،حذف تاریخ شــهر است که حاصل
انباشت زمان می باشد .معیار شماره دو یعنی کم دوامی ،نشان دهنده محلههایی است که در صورت وقوع زلزله
دچار بیشترین آسیب شده و مقاوم سازی آنها ضروری است .معیار شماره سه یعنی نفوذ ناپذیری (عدم دسترسی
مناســب ماشین) ارتباطی با نوسازی ندارد بلکه باید برای رفع این معیار به دنبال ایجاد فضاهای باز باشیم و در
این محله ها شــبکه حمل و نقلی عمومی بایستی به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گیرد( .حائری)11 :1386،
 .در مورد معیار اول ،ریزدانگی بافت در شهر تهران ،تمرکز توجه به نوسازی مشارکتی به شیوه تجمیع که منجر
به افزایش آپارتمان ســازی می شود ،افزایش نگاه جهان شهر ســازی و عبور از کالن شهر در میان مدیران و
وجود برخی مصوبات شــهرداری چون عدم ارائه پروانه ساخت به زمینهای زیر  100متر و لزوم تامین پارکینگ
برای هر واحد به ادامه این روند دامن می زند .از دیگر ســو با معیار های فرسودگی بافت در برخی شهرستانها
هیچ نزدیکی ایجاد نمیکند .به عنوان مثال معیار ریزدانگی در مورد تشــخیص فرســودگی بافت در شهرهایی
چون یزد ،کرمان ،بم ،کاشــان که دارای محلههایی قدیمی با عمارتهای با قطعات بزرگ میباشند هماهنگی
ندارد و سبب آشفتگی در تشخیص بافت فرسوده میشوند.

13

 -2-4تملک
تهيه و توليد زمين مورد نياز جهت تامين زيرساختهاي الزم طرحهاي نوسازي بافتهاي فرسوده ،از طريق در
اختيار گرفتن امالك مسكوني يا تجاري ساكنين اين مناطق تملک گفته میشود .از مشكل ترين مباحث توسعه
شهري ،مداخله در بافتهاي فرسوده و از پيچيدهترين مباحث نوسازي موضوع تملك آنها است .مهمترين عاملي
كه موضوع تملك را پيچيده و دشــوار ميسازد ،نگرش منفي ساكنان واحدهاي مسكوني و محيطهاي كسب و
كار اســت كه نسبت به جريان تملك دارند .هدف اصلي از تملک اراضی فراهم نمودن بستر الزم و توليد زمين
مناسب جهت اجراي طرحهاي نوسازي بافتهاي فرسوده است.
در ضرورت و اهميت تملك همین بس که نوسازي بافت هاي فرسوده در گرو نوسازي محالت شهري است و
نوسازي محالت در گرو تامين زيرساختهاي الزم است .بارها کفته شد که نوسازي توسط مردم و با مشاركت
مستقيم آنها است .بدیهی است اين امر در گرو توليد زمين مناسب و در اختيار داشتن اراضي مورد نياز است .به
اين ترتيب اساســ ًا اجراي طرح هاي نوسازي با تملك آغاز شده و در فرايند نوسازي از جايگاه با اهميت و ويژه
اي برخوردار است.
محدوده تملك نیز شامل امالك واقع در نقاطي از بافت هاي فرسوده است كه طبق اولويتها تعيين شده است.
طرح هاي نوســازي اين مناطق به شــبكه معابر ،فضاهاي عمومي ،خدماتــي و جمعي يا كاربري هاي مختلط
اختصاص مي يابد.
مهمترین روشهاي تملك عبارتند از:

 -1خريد مستقيم امالك از مردم كه سبب حاشيه نشيني ( مهاجرت از درون شهر به حواشي) شده است.
 -2روش خريد سيستمي امالك با ارائه تسهيالت ويژه (وام يا خانه معوض ) ( عندليب 52 :1386 ،و .)53
تحلیل این عامل و مکانیســم برخورد نشــان می دهد که الگوی تولید زمین یا تملک مهمترین گام اجرایی در

 این تحلیل به معنای نادیده گرفتن مزایای تجمیع نیســت .هدف این بخش جلوگیری از تمرکز صرف و ارائه تنها این راهکار برای حل مشــکالت ومعضالت بافتهای فرســوده شهری است .چنانکه در بیســاری از طرحهای تفصیلی کشور همچون شهر رفسنجان (مصوب  82یا  )83که نگارندگان با آن
مواجه شــدهاند مهمترین راهکار ارائه شــده برای نوسازی شهری تجمیع است .حتی در معیارهای نوســازی و احیاء بافتهای فرسوده برنامه دوم توسعه
اقتصادی اجتماعی کشــور ( )۱۳۷۳-۱۳۷۷در بخش مسکن و عمران شــهری تجمیع قطعات و تنظیم سطح اشغال متناسب با شرایط منطقهای به عنوان
یک راهکار ملی در آمد.

روند نوسازی بافتها فرسوده بوده و اغلب طرحها در همان مراحل آغازین و بدلیل فراهم نشدن زمینههای تملک
به بنبســت میرســند .در این خصوص الگوهای قابل تعمقی در جهان تجربه شده که هر کدام از آنها میتواند
در مواردی راه گشا باشد .غیر از مکانیزمهای برنامهای نحوه جلب مشارکت مردم در خصوص موضوع یاد شده
و به فرض مهیا شدن زمینه های واگذاری امالک جهت نوسازی بافت ،بایستی در فرایند اجرایی تملک دامنه و
اولویتهای آن را مشخص نمود .بعنوان مثال در بحث تملک ،اولویتهای زیر دنبال میشود:
مسیر شبکه پیشنهادی طرح تفصیلی ویژه نوسازی
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نقش ساختاری ویژه شبکههای اصلی لحاظ شده در طرح تفصیلی ناحیه و جایگاه آن در اصالح سازمان فضایی،
ساخت شهری ،تحریک توسعه و تسهیل کننده سایر اقدامات نو سازی سبب شده تا تملک بستر آنها در اولویت
بنــدی قرار گیرد .انطباق اغلب این مســیرها بر خیابان های موجود امــکان دخالت و تملک را راحت می نماید
و پالک های مهم همجوار که نقش تعیین کننده در شــکل گیری ســیمای شهری و انسجام سازمان فضایی
محدوده طرح دارند ،امکان نوســازی مییابند .تعریض یا پیدایش گذرهای مهم در ســطح محدوده طرح اغلب
با توســعه برخی کاربری های سودآور همراه اســت و چنین ره آوردی به تولید سرمایه و رونق اقتصادی بافت
منجر می شود .قرار گیری اغلب فضا ها و کاربریهای مهم در کنار گذرهای اصلی چه موجود و چه طرح های
مصوب ،بر اولویت تملک مسیرهای مربوطه صحه میگذارد.
محدوده واحدهای مسکونی جایگزین(پروژه های نوسازان)

نو ســازی در بافت های فرســوده سبب افزایش قیمت ابنیه (نوساز) می شود و ساکنان بافت که قریب به اتفاق
آنان توان مالی چندانی ندارند قادر به تأمین خانه جدید از محل فروش بنای فرسوده خویش نیستند لذا منطقی
اســت که در برابر جریان نوسازی مقاومت کنند .بی توجهی به این نکته سبب خالی شدن بافت از سکنه اصلی
خود و گســترش بافت های فرســوده می شود و با اهداف نو سازی معارض اســت .لذا سعی بر این است تا با
تأمین زمین های تنخواه و ساخت مجتمع های مسکونی و واگذاری آنها با شرایط ویژه حمایتی به ساکنان بافت
فرسوده ،ضمن تسهیل تملک جهت ایجاد زیرساختها(دسترسی ها و  )...و نوسازی بافت به حفظ ساکنان اصلی
آن در محل کمک کرد.
محدوده پروژه های مختلط

پروژههــای واقع در پهنه های ویژه مصوب طرح تفصیلی که با ابعاد قابل مالحظهای که دارند عموما اقتصادی
بوده ،امکان جذب سرمایه گذار دارند و احداث آنها اثرات گسترده ای به لحاظ کار کردی بر بافت پیرامون دارد و
با جلب اقبال عمومی موجب تسهیل توسعههای بعدی بافت می شود .این کاربری های عمده نوعی کل کوچک
به حســاب میآیند .تفرد و تمرکز موجود در آنها امکان کنترل همه جانبه را فراهم میســازد .تصمیم گیری در
مورد آنها ساده بوده و تبعات ناخواسته چندانی بر بافت اطراف ندارند.
محدوده نقاط تحریک توسعه بر مبنای طرح منظر شهری

اولویتهای اصالح ســاختار شهری و تبیین ســازمان فضایی قلمروهای مختلف آن سبب می شود تا محدوده
ســاختارهای اصلی ،مراکز و کل های عمده جزء اولویتهای تملک برای عملی کردن ایدههای ســازمانی فضا
باشــند .لذا بر اساس طرح منظر شــهری محله ،محدوده مرکز محله و کاربریهای مهم واقع در کنار آن ،مراکز
کویها (فضاهای جمعی داخل محله) و کاربریهای لحاظ شده در کنار آنها ،گذرهای مهم و مجتمعهای بزرگ
و شــاخص مسکونی ،تجاری و ادرای که از نظر کارکردی کار گشاه بوده و به شکلگیری شخصیت کلی محله
کمک میکنند ،جزء اولویتهای تملک قرار می گیرند(همان منبع پیشین).

 -3-4کمک های دولتی

 -4-4تامین زیر ساختها و خدمات

شهری3

همچنان که در مصوبه جلســه مورخ  84/3/16شــوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بافتهاي
فرسوده شهري به صراحت قید شده  بافتهای فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات ،زیرساختها و فضاهای باز،
سبز و عمومی دچار کمبودهای جدیاند و مداخله در این گونه بافتها از نوع تجمیع و نوسازی خواهد بود .مسائل
و مشــکالت مرتبط با خدمات و زیرساختها در بافت فرسوده همچون آلودگی های محیطی ،کمبود حمل ونقل
عمومی با تکیه بر مترو ،یبســتم اتوبوسرانی ،تراموا و  ،...کمبود شدی فضاهای خدماتی به ویژه مراکز ورزشی،
تفریحی ،فضای ســبز ،تاسیسات و تجهیزات شهری مناســب ،فرهنگی ،پارکینگ و یا ناسازگاری کاربری ها،
کمبود فضاهای همگانی شــهری ،وجود صنایع و کارگاههای مزاحم در محدوده و لزوم انتقال آن ،محدودیتها و
مشــکالت ترافیکی ،آسیب پذیری ،فرسودگی و پوسيدگي شبکه های آبرسانی،گازرسانی .....،به واسطه قدمت و
عمرزیاد آنها ،فقدان شــبكه مدرن وگسترده فاضالب شهري و مشكالت ناشي از آبگرفتگي معابر ،عدم وجود
کانال مشــترک تاسیسات شهری ونیاز به حفاریهای متعدد سازمانی ،فقدان آبخوري و آبريزگاه در سطح معابر
و محوطهها ،عدم وجود مبلمان و اثاثيه مناســب با فضاهاي شــهري ،باال بودن هزینه خدماترســانی ناشی از
فشردگی بافت ،کمبود ایستگاههای آتش نشانی ،سردخانه ،پارکینگ ،تجهيزات ايمني و امدادرساني لزوم دخالت
نهادهای عمومی و دولتی را دو چندان میسازد زیرا:

 درعلم شهرســازی منظور از تجهیزات شــهری کاربری هایی چون فرودگاه  ،کشــتارگاه  ،محل دفن زباله  ،آرامستان  ،پمپ بنزین  ،پایانه و ترمینالها ،و .....و منظور از تاسیسات شهری شبکه های گازرسانی  ،فاضالب  ،آبرسانی  ،برق  ،تلفن  ،و ...غیره می باشد اما در این بحث منظور کلیه فضاهای خدماتی
سرویس دهنده است که عالوه برمسکن انواع کاربری های شهری را تشکیل می دهند .
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در ایران توجه جدی دولت به مســاله بافت فرســوده ،حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی پس از غفلتی طوالنی
ن
ب تبصره 6قانو 
ي بند 
به زمستان  1382و به ویژه زلزله بم باز میگردد .در جلسه هيات دولت آيين نامه اجراي 
ي واحدهاي
س اين آيين نام ه سازندگان غيردولت 
ب رسيد .براسا 
بودجه سـال1384كـل كشـور مطرح و ب ه تصوي 
ي مسكن وانبو ه سازان
ي متـشكـل از مـالكان و تعاونيها 
ن واحـدهـا و يا اشخاص حقوق 
مسكوني اع م از مالكا 
ت و مقاو م سازي واحدهاي مسكوني فرسوده
ش تعاون در صورتي كه اقدام به نوســـازي ،مرم 
با اولويـــت بخ 
ن
ي از اي 
واق ع در بافتهاي فرسوده كنند ،از يـارانـه سود تسهيالت بانكي برخوردار خواهند شد .براساس بند ديگر 
مصوبه شهرداريها ميتوانند با تصويب شوراياسالمي شهر متبوع براي سرمايه گذاري درنـوســـازي بـافـت
ل اوراق مشاركت با تضمين خود منتشر كنند .دراين جلسه همچنين
هـــاي فرسوده تا سقف 500 ميـليـارد ريـا 
ن بودجه سـال 1384 كـل
ن دالر ازاعتبارات فاينانس بند ث تبصره 2 قانو 
اجازه داده شد تا سقـف 300 ميليو 
ي از ايـن آييـن
س قسمت ديگر 
كشـور منحصرا براي نوسازي بافت هاي فرسود ه شهـري اختصاص يابد .براسا 
ي خود ناشـي از
ت مسكن و شهرسازي موظف شـد به ميـــزان حداقل 35 درصد از مناب ع درآمد 
نـامـــه وزار 
ن
ن و وجوه برگشتـي مـربـــوط بـه واگذاري واحدهاي مسكوني استيجـاري احـداث شده به ميـزا 
فروش زمي 
ي استيجاري دربافتهاي فرسوده هزينه كند .در این سالها
ي احداث واحدهاي مسكون 
 300ميـليـارد ريـال بـرا 
هیات وزیران مصوبه ای را تحت عنوان سند توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی به تصویب رساند .به
دنبال این مصوبه تالشهای دولت برای گرفتن کمکهای جهانی آغاز گردید و متعاقب آن بانک جهانی با کمک
های مالی خود و تاسیس دفاتر محلی زیر نظر وزارت کشور باعث آن شد که مطالعات مربوط به توانمند سازی
سکونتگاههای غیر رسمی در تعدادی از شهرهای بزرگ نظیر تهران ،زاهدان ،بندر عباس ،اهواز و  ...آغاز شود.

15

مادتين  22و  24قانون نوسازي شهرداري و قانون نحوه تملك اراضي مورد نياز طرحهاي دولتي براي تملك
اراضي حسب ضرورت وجود دارد.
غالب این فضاها مالکیت دولتی داشته و وظیفه احداث ،نگهداری و نوسازی آن بر عهده دولت است.
هزینههای ســنگین ناشــی از اجرا و توسعه این زیرســاختها و خدمات خارج از توان افراد و بخش خصوصی
است .
مدیریت و اجرای پروژه های خدماتی زمان بر و تخصصی است.
تامین خدمات شهری از وظایف ذاتی وزارت خانه های مرتبط با دولت ،شهرداری است.
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با این وجود تجارب جهانی مداخله در بافتهای شــهری و بالخص بافتهای فرســوده وابسته به مشاركت مردم و
بخش خصوصي بجاي اتکای صرف به منابع دولتي است (ناتوانی دولت از صرف هزینه زیاد به علت گستردگي
بافتهاي قديمي) .از طرف دیگر در جامعه ای که بزرگترین کارفرمای اقتصادی دولت و مبتنی بر اقتصاد رانتی
و یارانه ای باشد(مثال ایران)  ،مردم و بخشهای خصوصی بسیار ناتوانتر از آنند که جایگزین تمام و کمال دولت
در توسعه های شهری گردند  .به ویژه آنکه این مشارکت در ارتباط با خدمات عمومی و شهری باشد .
بي گمان احياي بافت فرســوده و حفاظت از آثار تاريخي ،با چشم پوشي از اين كه نحوه مشاركت فعال مردم را
طلب مي كند ،از آنجا كه موضوع و مقوله اي ملي است ،دولت بايد كمك هاي ضروري و سرمايه گذاري هاي
اساسي خود در اين حوزه را به ویژه در بخش خدمات تحقق بخشد و يارانه هاي الزم را در اختيار اين بخش قرار
دهد .نمي توان از مردم انتظار داشت كه تمام هزينه ها را پرداخت كنند .اين هزينه در واقع بايد از محل اعتبارات
ملي پرداخت شوند تا بعد از احيا شدن بافت هاي تاريخي ،مردم محيط نو و فعال خود را حس كنند .در چارچوب
چنين روشي است كه انگيزه كار و مشاركت مستمر براي مردم ميسر مي شود.در واقع احياي بافت هاي قديمي
قدرت متمركز مي خواهد كه به طور اصولي و منطقي برنامه ريزي و طراحي شوند و قدم اول را به عنوان شروع
كار بردارد و مقدمات مشــاركت و ســهيم شدن مردم را در اين برنامه ها پيشنهاد نمايد و ضمن آگاهي دادن به
نمايد( .هاشم نژاد.)1374،

روشن كردن مسائل و تشويق مردم انگيزه همكاري و همفكري را در مردم ايجاد
 -5-4پروژه های پیشگام
پروژه های پیشگام از مهمترین مکانیسم های برخورد با بافتهای فرسوده و ناکار آمد شهری است که در دنیای
امروز کارایی خود را به عنوان مشوق و الگو سازی نشان داده است  .این پروژه ها که از آن تحت عنائینی چون
پروژه های ســردمدار  ،پایلوت و طرح معماري  ....شــناخته می شــوند ،پروژه هايي هستند كه مطابق با برنامه
اجرايي بافت و درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب به منظور هدايت و ترغيب مردم در ساخت و ساز اجرا مي
شوند .پروژه هاي الگوسازي به منظور ايجاد الگوي ساخت و همچنين افزايش انگيزه مردم براي توسعه بافت و
پروژه هاي نوسازي با استفاده از مشاركت بخش خصوصي يا عمومي و با در نظر گرفتن ضوابط و اهداف مورد
نظر ســازمان اجرا مي گردند .طرح معماري نیز به عنوان محصول اجرايي طرحهاي فرادســت به ارائه الگوي
مناسب ساخت در بافتهاي شهري مي پردازد .همچنين ترويج نوسازي و ايجاد انگيزه براي آن توسط ساكنين و
سرمايه گذاران بخش خصوصي از اهداف اجرايي مهمي است كه در طرح معماري پيگيري مي گردد.
مطالعات داخلی و خارجی نشــان داده که در بافتهاي فرسوده عرصههايي وجود دارد كه بايد به عنوان محرك
توسعه توسط دولت و مديريت شهري مورد بررسي و استفاده قرار گيرند  .سياستگذاري ،تبيين رويكردها ،تسهيل
كردن جريان با استفاده از ابزارهاي قانوني ،فراهم كردن بسترهاي حقوقي مناسب ،تامين زيرساختهاي شهري
و توســعه خدمات ،الگوســازي ،برنامهريزي و مديريت پروژههاي محرك توسعه و آموزش از وظايف دولت در
ســاماندهي بافتهاي فرسوده است (ایزدی  .)1388 ،اعتقاد بر این است که پروژه های محرک توسعه یکی از
مهمترین شــاخصها و برنامههایی اســت که در طرحهای نوسازی و بازسازی باید در نظر گرفته شود و تجارب
-Flagship Project or Development

کشــورهای موفق در زمینه بهسازی و نوســازی حاکی از به کار گیری این استراتژی در طرحهای توسعه درون
شهری است  ..به گونه که توسعه زندگی پذیری با هدایت میزان تراکم و استفاده از زمینهای ذخیره شهری برای
پروژههای محرک توسعه برای بهسازی ،نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده از اهداف کلی تمامی طرحهای
باززنده ســازی شهری این کشورها است  .به عنوان مثال پروژههای محورهای پیاده شهری در شهرهایی چون
استانبول ،میالن ،کپنهاگن ،مونیخ ،اســتکهلم ،ونیز ،لندن ،یورک ،کاردیف ،بیرمنگام ،نیو کاستیل ،فرانکفورت،
وین ،ونیز ،هلســینکی ،مرمت و نوسازی المانهای شاخص درشــهرهایی چون (مرکز پمپیدو ،کلیسای نتردام و
موزه لوور در پاریس) ( ،ســن مارکو در ونیز) ( ،برجهای پتروناس و هتل گرین ســیزن در کواالالمپور) ( ،پارک
ســیتروئن در پاریس) ( ،مرکز فرهنگی فن در نینبو چین) (عمارت شورای شهر در لندن و کالج سلطنتی ولز در
کاردیف) همگی در زمره پروژه های پیشگام بهسازی ،نوسازی و بازسازی شهری قرار میگیرند.

 -1-5شرح خدمات سه سطحی (راهبردی -تفصیلی  -اجرایی) شرکت عمران و بهسازی
شهری
تهیه طرح های بهســازی و نوسازی بافتهای فرسوده در نتیجه عدم توفیق طرحهای جامع و تفصیلی در حل
مسائل و مشــکالت روزافزون بافتهای شهری با تکیه بر بافتهای قدیمی ،فرسوده و اسکانهای غیر رسمی می
باشــد .در حال حاضر این طرح ها در سه ســطح تهیه میگردند که شامل مطالعات راهبردی در مقیاس شهر،
مطالعات تفضیلی در مقیاس حوزه بافت فرســوده و امکانســنجی و تعریف پروژههای محرک توسعه در مقیاس
حوزههای مداخله تهیه میشوند.

 -2-5شرح خدمات طرح ساماندهی بهسازی  -نوسازی بافت های فرسوده شهری (طرح
تفصیلی ویژه)
این شرح خدمات با هدف اجرایی نمودن اهداف  ،استراتژی و برنامه های کالن طرح راهبردی بوده و در مقیاس
تفصیلی تهیه می گردد اما با شــرح خدمات طرحهای تفصیلی تیپ تفاوت اساســی دارد هر چند اساس طرح بر
همان الگوی (شــناخت -تحلیل  -طرح) استوار اســت  .این نوع از طرحها شامل دو بخش مطالعات عمومی و
اختصاصی اســت .مطالعات عمومی بر شــناخت وضع و تحلیل وضع موجود استوار بوده و بخش اختصاصی در
قالب مطالعات اختصاصی بافت فرســوده دارای ارزش (میراث شهری) ومطالعات اختصاصی بافت فرسوده فاقد
ارزش تهیه می گردد.
 -3-5شرح خدمات تفصیلی طرح حفاظت جامع بافت تاریخی
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 -5شــناخت شرح خدمات سه گانه مالک عمل شــرکت عمران و بهسازی شهری شامل
(طرح تفصیلی ویژه  ،سه سطحی (راهبردی  ،تفصیلی  ،اجرایی) و طرح حفاظت جامع بافت
تاریخی )
طرحهائی بهسازی ،نوسازی و ســاماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری شامل مجموعۀ مطالعات ،برنامه
ریزی و پیشــنهادهایی است که در مقیاس شــهری و محلی در ردۀ طرحهای تفصیلی ویژۀ ،طراحی شهری و
طرح های پیشگام معماری با رویکرد تجمیع و نوسازی به تعیین اولو ّیت بندی حوزه های مختلف مداخله وارائه
ضوابــط و مقررات و راهکارهای اجرایی با تأکید بر مطالعات اجتماعی و اقتصادی بافتها می پردازد .ســه مرجع
اصلی برنامه ریزی و مداخله در بافتها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،شرکت عمران و بهسازی شهری
و شــهرداریها هســتند که هر یک در چارچوب اختیارات قانونی خود و با استناد به مستندات قانونی در بافتها
دخالت میکنند .بدیهی اســت که در مواردی میان فعالیت مراجع همپوشــانی وجود دارد که این امر از طریق
مستندات قانونی قابل حل است.
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این شرح خدمات که توسط یک نهاد تخصصی تهیه شده همانطور که از عنوان آن بر می آید بر حفاظت جامع
بافت تاریخی اســتوار بوده که در آن اصول حفاظتی ( نگهداری  ،مرمت  ،ســاماندهی  ،بهســازی  ،بازسازی ،
معاصرسازی و نوسازی) با هدف احیا و تداوم ارزش های فرهنگی  ،تاریخی مد نظر قرار گرفته است.
 -6آســیب شناسی شــرح خدمات ســه گانه فوق از منظر بررســی و تحلیل محتوایی ،
روششناسی ،میزان کارآیی و کاستیها و نارساییهای آنها

آســیب شناسی در مورد شرح خدمات سه گانه به شــرح جداول زیر میباشد که در آن ساختار مطالعات ،روش
شناسی ،محتوا ،کارآیی ،نقاط ضعف ،کاستیها و نارساییها و سرانجام نقاط قوت مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 - 6-1آسیب شناسی شرح خدمات سه سطحی شرکت عمران و بهسازی شهری
جدول  : 3تحلیل و آسیب شناسی شرح خدمات سه سطحی شرکت عمران و بهسازی شهری
شماره39-40
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موضوع
ساختار مطالعات
روش شناسی
محتوا

کارآیی

تحلیل موضوع در چهارچوب شرح خدمات
 3سطحی و از کالن به خرد است ( روش قیاسی).

مقصد و هدف نهایی مشــخص است و شیوه راهیابی به آن با استفاده از ابزارهای مختلفی
صورت گرفته که از جمله آن مطالعات اسنادی ،برداشت میدانی ،مذاکرات محلی و برپایی
کارگاههای مشارکتی است.
با توجه به در نظرگرفتن ابعاد (اســناد فرادست  ،اجتماعی  ،اقتصادی  ،کالبدی ،کارکردی،
زیر بنایی ،مدیریتی ،مالکیت اراضی ،شبکه ارتباطی و زیست محیطی ،محتوایی نسبت ًا کامل
دارد .اما هدف نهایی شکل گیری پروژه های پیشگام نوسازی است و حوزه مداخله متکی
بر بخش کالبدی است.
رعایت سلســله مراتــب برنامه ریزی(راهبردی تا طراحی شــهری)  ،اتصال به طرح های
باالدســت  ،مقیاس مناســب ()1:500 – 1:2000صورت گرفته است .اماکارایی آن برای
شــهرهای دارای بافتهای تاریخی کمتر اســت .زیرا مطالعات تاریخی آن تنها به بررسی
و شناســایی محوطهها ،بناها و عناصر تاریخی و ارزشــمند در محدوده محدود میگردد.
مشــخص تدوین ضوابط و مقررات بهســازی و حفاظت

وحداکثر انتظار از طرح به صورت
استان است .

و احیا در بافت تاریخی با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشــگری
بدیهی است محدود ســازی نفش اداره میراث به همیاری در تدوین ضوابط ساخت و ساز
دور از انتظار است .به ویژه آنکه این ضوابط و مقررات الزم است که به نحوی تنظیم گردد
بازدارنده تحقق اهداف طرح را تسهیل کند و هدایت

که بوسیله ابزارهایتشویق کننده یا
نظر باشد .امری که تاکنون محدود اتفاق افتاده است .ضوابط و
گر توســعه محدوده مورد 
مقرارت هسته تاریخی زنجان ،اصفهان و ....شاهدی بر مدعاست.

عــدم تعییــن معیارهای تدقیق محدوده بافت فرســوده و بومی ســازی شــاخصهای
فرسودگی(همانند ریز دانگی)
نقاط ضعف ،کاستی ها و ضعف روند تهیه طرح اســتراتژیک برای رسیدن به وضع مطلوب از طریق بررسی نقاط
قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای وضع موجود برای رسیدن به آن در سطح 1
نارساییها
عدم توجه به اســناد کامل فرادست همچون طرحهای ساماندهی ،بهسازی و یا تفصیلی
ویژه مصوب و یا حقوق مکتسبه (مصوبات کمیسیون ماده  100و ماده )5

تمرکز اصلی طرح بر مداخله از طریق پروژه های پیشگام نوسازی و یا بازسازی و عدم
توجه به پروژه های بهسازی کالبدی و توانمند سازی افتصادی  -اجتماعی
عدم وافع نگری در تعیین بیشــینه و کمینه پروژههای هدف (حداقل مســاحت پروژه
های هدف  5000متر و حداکثر آن  20000مربع اســت که با احتساب میانگین  100متر
مربع نیز شــامل تجمیع  50تا 200واحد مســکونی است  .با توجه به واقعیتهای موجود
نقاط ضعف ،کاستی ها و اقتصادی و فرهنگی بافتهای فرســوده انجام این امر دور از ذهن است از طرف دیگر قرار
گیری تنها یک واحد از ســاختمانهای تجمیعی مذکور در حریــم آثار تاریخی و میراثی
نارساییها
اجرایی بودن پروژه را با مانع مشکل مواجه میسازد) .
عــدم تدوین ماتریس هزینه – فایده ( ) Cost Benefit Analysesپروژه ها از
منظر کالبدی – اجتماعی و نهایتا اقتصادی
عدم ارائه برنامه زمانبندی طرح (کوتاه – متوسط و بلند مدت)
عدم توجه به مطالعات مبانی نظری و اســتفاده از تجارب بومی سازی شده نمونه های
مشابه قابل استفاده
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نقاط قوت

مشخص بودن روند ساختاری انجام مطالعات در سه سطح
معین بودن محصوالت مورد انتظار از هر سطح مطالعاتی
جامع شــمول بودن یا نظرگرفتن تمامی ابعاد برنامهریزی (اســناد فرادست ،اجتماعی
 ،اقتصــادی ،کالبدی ،کارکردی ،زیر بنایی ،مدیریتی ،مالکیت اراضی ،شــبکه ارتباطی و
زیست محیطی  ،و) ...
صحت فرآیند انجام شرح خدمات از دیدگاه مدیریت پروژه (تعیین تکلیف نسبی ورودی
ها و خروجی های هر مرحله)
پیش بینی امکان تدقیق شــرح خدمات کاربردی ســطح  2بر پایه شــناخت مقدماتی
محدوده مورد مطالعه در سطح یک
توجه به معیارهای گونه بندی بافت فرسوده و شناسایی گونه های مختلف در محدوده
توجه همزمان به نظرات ذی نفوذان و ذی نفعان در بررسی چشم انداز محدوده طرح
توجه به نقش مردم و ضرورت حساس سازی آنها در زمینه مشارکت واقعی در طرح
توجه به روند صحیح مدیریت استراتژیک در سطح 2
توجه به روند صحیح برنامه ریزی شهری در ارائه پیشنهادات مبتنی بر جمعیت پذیری
محدوده و ظرفیت سنجی محدوده
در برگیری طرح تفصیلی ویژه و طراحی شهری در زمینه ارائه طرح که در مرحله تدقیق
با کارفرما صورت می گیرد.
مشــارکت ســازمان میراث به عنوان یکی از  3مداخله گر عمــده در تدوین ضوابط و
مقررات طرح
توجه به حوزه بندی مداخله و اولویت های آن
درگیر نمودن مهندســین مشــاور تهیه کننده در طرحهای عملیاتی پیشنهادی با هدف
نظارت  ،تدقیق  ،مسئولیت پذیری و ...
تدوین کارگروهها و کارگاههای مشارکتی
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 -2-6آســیب شناسی شرح خدمات طرح ساماندهی بهســازی و نوسازی بافت فرسوده
شهری (طرح تفصیلی ویژه)
جدول  :4تحلیل و آسیب شناسی شرح خدمات طرح ساماندهی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (طرح تفصیلی ویژه)

موضوع
ساختار
مطالعات
روش
شناسی
محتوا
کارآیی
شماره39-40
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وضعیت شرح خدمات

از اصول سلسله مراتبی به صورت کامل پیروی نکرده و دارای دو بخش مطالعات عمومی و اختصاصی
اســت .مطالعات اختصاصی بافت فرسوده دارای ارزش (میراث شــهری) ومطالعات اختصاصی بافت
فرسوده فاقد ارزش تهیه می گردد .
اساس طرح بر همان الگوی گدسی (شناخت -تحلیل-طرح) استوار است .به عبارتی از تابع کالسیک
برنامه ریزی استفاده می کند ( 1-برنامه ریزی  2-سازماندهی  3-تشکیالت  4-رهبری  5-کنترل).

فراگیرتر از طرح تفصیلی تیپ اســت .ابعادی چون الگوی مالکیت و اشتغال ،تدوین اهداف و سیاست،
آسیب شناسی عناصر تاریخی و واجد ارزش،کیفیت محیط و ....مد نظر قرار دارد.

نه تنها برای بافت های تاریخی حساســیت ها و کارآیی الزم را نداردبلکه به علت تمرکز بر ســیالیت
کاربری ها در بند  5-2-2-تحقق پذیری طرح را دشوار می سازد.

عدم نگرش سیســتمی به زمینه های مطالعاتی و شــناخت تفکیک شده از آنها علیرغم این موضوع
که بافت یک سیســتم باز است که از الیه های مختلفی تشکیل شده است و از شهر تاثیر می گیرد و
بر شهر تاثیرگذار است.
عدم اســتفاده ازتوابع نوین برنامه ریزی (  1-طراحی چشم انداز  2-اهداف آرمانی  3-اهداف کیفی
 4استراتژی 5-سیاستها و 6-برنامه عملیاتی).ماهیت ســیال طرح به ویژه در بخش کاربری ها چرا کــه بند ( 5-2-2-ارائه گزینه های مختلف
برای انواع کاربری هایی که اســتقرار آنها در محدوده طرح پیشــنهاد و تشویق می گردد) از نظر تهیه
کنندگان این طرح فاقد هر نوع پشتوانه علمی است .
تفکیک بخش شــناخت و تحلیل از یکدیگر که می بایســتی به طور همزمان انجام گیرد تا از تکرار
مطالب و بیهوده کاری ممانعت شود.
عدم تلفیق مطالعات مختلف در راستای تبدیل آنها به ما به ازای کالبدی برای شکل گیری و وقوع
نقاط ضعف،
کاستیها و عناصر غیر کالبدی
شناســایی جایگاه محدوده طرح در طرح های باالدســت می بایستی عالوه بر انتقال مواردی چون
نارساییها
سیاست های جمعیتی  ،کاربری  ،رده عملکردی  ،نظام تقسیمات شهری  ،در راستای برقراری ارتباط
مجدد محدوده با کلیت شــهر و نیز شناسایی پتانسیل های توسعه آتی بافت و خدمت رسانی به شهر
صورت بگیرد  ،لذا شناسایی تنها کافی نیست و نحوه استفاده از آن مطالعات باید مطرح گردد.
همانطور که مطرح شــد ،ابعاد فرسودگی و عوامل موثر بر آن متفاوت است و تنها به زمینه کالبدی
باز نمی گردد ،اما عنوان شرح خدمات ،پیش از مطالعه ،نوع مداخالت و روش برخورد با بافت را معین
می کند.طرح ساماندهی بهسازی -نوسازی که روش مداخله را مطرح می کند یا (طرح تفصیلی ویژه)
که برخورد از نوع طرح تفصیلی را به ذهن متبادر می کند که در نهایت ســازمان اجرایی طرح هم با
دیدگاه تراکم  ،کاربری  ،معبر به آن می نگرد و تفکر استراتژیکی در زمینه برخورد با بافت را حتی در
صورتی که در طرح پیش بینی شده باشد  ،بر نمی تابد.
در شــرح خدمات مشــخص نگردیده که تدقیق محدوده بافت فرسوده بر اساس چه معیارهایی باید
صورت گیرد  ،بخصوص که پیش از مطالعات شــناخت میدانی مطرح گردیده و مســلم ًا مالکی برای
اعطای تسهیالت مالی بافت های فرسوده نیز قرار خواهد گرفت .بعالوه  ،مشخص نیست که در اینجا
هم منظور فقط فرسودگی کالبدی است یا ترمیم سایر عوامل موثر بر فرسودگی هم مورد نظر است تا
پیشگیری از فرسوده سازی های بعدی صورت بگیرد.
با توجه به پیچیدگی های مالکیتی اغلب بافت های فرسوده  ،ضرورت تعیین ورودی های طرح که

نقاط
ضعف،

توجه به جایگاه بافت فرســوده در شهر و تعیین جهتگیریهایکلی برای آن (تجدید ارتباط محدوده
و شهر)
ضرورت شــناخت همه جانبه بافت (طبیعــی  -جغرافیایی ،ویژگی های عملکردی/کاربردی /فعالیتی،
جمعیتی /اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،شبکه رفت و آمد ،تاسیسات و تجهیزات شهری)
ضرورت جمعبندی مطالعات بخش شناخت مقیاس محدوده شهر در زمینههای مطالعاتی گوناگون
توجه ویژه به تحلیل کیفیت محیط
ارائه برنامه زمانبندی طرح
توجه ویژه به میراث باارزش تاریخی شهری از طریق تفکیک بخشی از مطالعات اختصاصی ویژه آن
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نقشــه ها و اطالعات ممیزی امالک باشد ،احساس می شــود .خروجی های مطلوب بر اساس ورودی
های مشــخص در شرح خدمات  ،حاصل می شود .دراین ارتباط تعیین ورودی ها در شرح خدمات الزم
و مهمتر از آن فراهم کردن آنها از سوی کارفرما ست  .این امر خروجی ها ی کارامدتری به همراه دارد.
معیارهای تعیین مقاومت بناها در شــرح خدمات مشخص نگردیده و لذا برخورد سلیقه ای مشاوران را
به دنبال خواهد داشت.
تعریف واژگان در راســتای همسوســازی فرآیند و اهداف تهیه کننده شرح خدمات و انجام دهنده آن
 ،ســاختار و فرآیند انجام مطالعات به صورت کلی ،محصوالت مورد انتظار و روش پیشنهادی انجام کار
ضروری به نظر می رسد.
جمع بندی مطالعات بخش شناخت الزم است اما تحلیل و مقایسه آن با استانداردها ،ضروری تر است.
در قســمت پیشنهادهای ســاماندهی بافت ،به نظر می رسد روند تعیین شده بر اساس فرآیند مدیریت
اســتراتژیک مورد نظر بوده  ،اما نواقصی به همراه دارد و روند انجام کار نیز مبهم اســت؛ به طوری که
چشــم انداز یا وضع مطلوب برای بافت تدوین نشده که بر اساس آن  ،فاصله و شکاف موجود بین وضع
مطلوب و وضع موجود شناســایی گردد و بر پایه این فاصله استراتژیها (راهبردها) برای رسیدن به وضع
مطلوب مشخص گردد .مضاف بر آن ،راهبردها بر اساس روند مدیریت استراتژیک ،میبایستی از ترکیب
نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها استخراج شوند.
عدم تعیین معیارهای تدقیق محدوده بافت فرســوده و بومی ســازی شــاخصهای فرسودگی(همانند
ریزدانگی)
عدم توجه به اســناد کامل فرادست همچون طرحهای ساماندهی  ،بهسازی و یا تفصیلی ویژه مصوب
و یا حقوق مکتسبه (مصوبات کمیسیون ماده  100و ماده )5
عدم تدویــن ماتریس هزینه  -فایــده ( ) Cost Benefit Analysesطرح از منظر کالبدی-
اجتماعی و نهایتا اقتصادی
عدم ارائه برنامه زمانبندی طرح(کوتاه  -متوسط و بلند مدت)
عدم توجه به مطالعات مبانی نظری و استفاده از تجارب بومیسازی شده نمونههای مشابه قابل استفاده
نحوه تامین منابع مالی فقط به بند ب تبصره ماده  6محدود نمی گردد .به ویژه آنکه بخش اعظمی از
منابع مالی ماده فوق به مسکن مهر اختصاص یافته است.
تعیین تکلیف و قطعی گزینی گزینه نوسازی در زمینه بافت فاقد ارزش و بهسازی در زمینه بافت دارای
ارزش (میراث شهری) در مطالعات اختصاصی مرتبط
عدم توجه به مطالعات مبانی نظری و استفاده از تجارب بومی سازی شده نمونه های مشابه قابل استفاده
تشخیص پیش از مطالعه در مورد بافت به عبارتی دیگر تمرکز اصلی طرح بر مداخله از طریق پروژه های
پیشگام نوسازی و عدم توجه به پروژه های بهسازی کالبدی و توانمند سازی افتصادی  -اجتماعی است.
پیش تجویز نوع مداخله که در شــرح خدمات تحت عنوان مطالعات و طرح ســاماندهی ،نوســازی و
بهسازی آورده شده است.
برخورد عمده طرح از نوع طرح تفصیلی تیپ (اصالح شبکه ،کلربری ،تدوین ضوابط و مقررات) است،
حال آنکه بافتهای فرسوده (ناکارآمد) نیاز به برخوردی فراتر از طرح تفصیلی دارد.
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 -3-6آسیب شناسی شرح خدمات تفصیلی طرح حفاظت جامع بافت تاریخی
جدول  : 5آسیب شناسی شرح خدمات تفصیلی طرح حفاظت جامع بافت تاریخی

موضوع
ساختار
مطالعات
روششناسی
محتوا
کارآیی
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وضعیت شرح خدمات

دارای اصول ساســله مراتبی نامنظم است .حرکت از محدوده مطالعات به شهر و بازگشت دوباره به
محالت تاریخی واجد ارزش میتواند به سلســله مراتبی از (شــهر  -حوزه مرکزی  /بافت تاریخی -
محالت/ابنیه یا گذرهای واجد ارزش) تغییر یابد.
کامال هدفمند و تمامی ابزارها و تکنیکها در راستای مقصدی به نام حفاظت نسبی بافت تاریخی است.

ابعاد محتوایــی کاملی دارد زیرا تمامی حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و مدیریتی ،کالبدی ،مطالعات
پایه ،تطبیقی و آســیب شناسی را در برگرفته اما جهتگیری شرح خدمات طرح نمی تواند در ارتباط با
ماهیت بافتهای تاریخی باشــد .زیرا توجه پتانسیلهای گردشگری و میراثی بافت در راستای توسعه
پایدار شهری نیست.
فراگیر نمی باشد و برای بافتهای فاقد ارزش تاریخی کاربردی نیست.

تفکیک بخش شناخت و بخش تجزیه و تحلیل از یکدیگر
عدم وجود تقدم و تاخردر بندها (به عنوان مثال بند  7-4-2-بررسی میزان مشارکت مردمی برای
طرح در ابتدای طرح و بخش شــناخت آمده که ناظر بر مشــارکت مردمی در اجرای طرحهای
اجرای 
حقاظتی و مرمتی و باید در راستای امکان سنجی طرحهای پیشنهادی قرار گیرد.
سلســله مراتب نامنظم چون حرکت از محدوده مطالعات به مطالعات شــهرمادر و سپس بازگشت
دوباره به محالت تاریخی واجد ارزش در ساختار شرح خدمات دیده می شود .
نامفهوم بودن و نبود معیارهای مشــخص مفهومی تبیین شده همگانی چون بند 6-4-2-پتانسیل
نقاط ضعف ،فضایی محدوده مطالعاتی در ســاماندهی و رفتار شــهروندی یا بند  3-6-2-بررســی و برداشــت
کاستیها و مالکیتهای عمومی زمین(مالکیت عمومی یکی از اشــکال مالکیتی است که به همگان تعلق داشته و
نارساییها متولی آن در نظام شهری کنونی شهرداریها هستند) یا بند  5-2-9-2-عوارض ناشی از تغییرات ثانویه
تکرار موضوعی با محتوای مشابه چون بند  8-4-2-بررسی ویژگی های اجتماعی و جمعیتی محدوده
مطالعاتی با بند  11-4-2-ساختار جمعیتی ساکن در محدوده و یا بند  2-5-2-بررسی ساختار اقتصادی
محدوده مطالعاتی (اشــتغال ،اقتصاد خــرد و کالن  -تولید  -عرضه و  )...بــا بند 6-5-2-ویژگیهای
اقتصادی و وضعیت اشــتغال و درآمد محدوده مطالعاتی و نیز بند  4-3-2-مطالعه ساختار عملکردی و
سازمان فضایی شهر و شناخت جایگاه عملکردی بلوک مورد مطالعه و دامنه عملکرد آن در مجموعه شهر
با بند  3-7-2-شناسایی سازمان محدوده و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر
عدم توجه به مشــکالت ویژه ناشی از برداشت کالبدی همچون برداشت کاربری وضع موجود زمین
(در طبقات)
تاکید شدید بر عامل حفاظت در ارتباط با کاربری ،شبکه و عدم توجه ویژه اصالح و بهبود مکانیزمهای
مدیریت شهری و مالی محدوده طرح برای دستیابی به اهداف طرح

توجه به مطالعات تطبیقی

نقاط قوت

جمعبندی هر یک از بخش های مطالعات
برآورد مالی هزینه اجرایی و تنظیم تراز مالی درآمد و هزینه
مطرح نمودن بحث آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل عوامل و عوارض نابسامانی کالبدی و عملکردی
در محدوده طرح
تکیه بر مطالعات تطبیقی و بررســی نمونه های مشــابه در تجربیات داخل و خارج کشور در زمینه
احیای ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی
تهیه پایگاه اطالعاتی از محله شــامل :ســکونت ،جمعیت (واحدهای مســکونی) ،اشتغال ،شاغلین
(واحدهای اقتصادی) ،حمل و نقل (شبکه و سیستم و ملحقات) ،زیرساختها (آب و انرژی) -مخابرات

 -7ارائه گزینههای مختلف در خصوص تدوین شرحخدمات همسان
گزینههای مختلفی که در خصوص تدوین شرح خدمات یکسان میتوان ارائه نمود ،باید گزینههایی واجد تمامی
بافتهای فرســوده باشــند نه اینکه فقط برای نوع خاصی از بافت و یا به جهت رسیدن به اهدف خاصی تدوین
شــده باشــند .به عبارت واضحتر ،باید به منظور موفقیت در ساماندهی یک بافت فرسوده ،اعم از ارزشمند ،فاقد
ارزش ،حاشیه ای ،روستایی -شهری ،به کلیه ابعاد فرسودگی و عوامل و زمینههای موثر بر ایجاد آنها پرداخت.
همانطور که تا کنون در این زمینه تجربه شــده ،پرداختن صرف به جنبه ترافیکی و رفع مشــکالت حمل و نقل
یــا ناپایداری بناها و برخورد فیزیکال و یا حتی مرمت ابنیه تاریخــی به تنهایی ،مانع از زوال بافت نخواهد بود
لذا شــرح خدمات یکسان مورد استفاده میبایستی در تمامی زمینههای متنوع مطالعاتی توانایی شناخت ،تحلیل
و حل مســئله را با کمک بخشهای موثر و درگیر در مدیریت شــهری دارا باشــد؛ به همان اندازه که به کالبد
میپردازد ،به توانمند ســازی اقتصادی ساکنان ،ارتقای فرهنگی  -اجتماعی آنان ،حفاظت از ارزشهای نهفته و
آشکار بافت بپردازد و تنها تفاوت در نوع برخورد باشد .بنابراین هر نوع شرح خدمات پیشنهادی باید ابعاد کالبدی
را با غیر کالبدی تلفیق نماید.
جدول  :6انواع رویکردها در گزینه های مختلف همراه با مصادیق و کاربردهای آن

شرح خدمات سه سطحی شرکت عمران و
بهسازی شهری

شرح خدمات یکسان با
رویکرد مداخالت کالبدی

شرح خدمات طرح تفصیلی ویژه

شرح خدمات حفاظت تاریخی

شرح خدمات یکسان با
رویکرد کالبدی و غیر
کالبدی

مواجهه کالبدی با بافت فرســوده دارای
ارزش یــا فاقد ارزش و یا روســتایی-
شهری با هدف تهیه یک طرح تفصیلی
ویژه برای بافت فرسوده

مواجهه حفاظتــی  -مرمتی کالبدی با
بافت فرســوده تاریخی و کهن با هدف
حفاظت جامع از بافت و ابنیه ارزشــمند
تاریخی

شــرح خدماتهای موردی دفتر نوســازی
محله

مداخله با رویکرد مشــارکت اجتماعی
اقتصادی ساکنان

طرحهای بهسازی و توانمند سازی

توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی و ..

گزینــهای که باید با توانایی ترکیب اهداف
مختلف مداخله در بافت در زمینهها و ابعاد
مختلف فرسودگی بافت مربوطه طراحی و
تدوین شــود و با رویکردی استراتژیک به
بافت بنگرد.

انواع بافتهای شــهری که عالئمی از
ناکارآمدی ،نابســامانی ،عدم ســامت
کیفــی ســکونتگاه .. ،را در زمینههای
مختلف اجتماعــی ،اقتصادی ،فرهنگی،
مدیریتــی ،حقوقــی ،کالبــدی در آنها
شناسایی شده است.

شرح خدمات تهیه طرح تفصیلی با رویکرد
طراحی شهری
شرح خدمات یکسان با
رویکرد مداخالت غیرکالبدی

مواجهــه کالبــدی بــا بافت فرســوده
بــا اهداف عمدتــ ًا نوســازی از طریق
پروژههای پیشگام

رویکرد کالبــدی با نگاهــی جزیی بر
عوامل غیر کالبدی
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گزینهها

مصداق

کاربرد
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انتخاب گزینه برتر در خصوص تدوین شرحخدمات یکسان
گزینه منتخب برای مطالعه با انواع بافت فرسوده باید قابلیت شناسایی بدون پیش داوری در ارتباط با بافت را دارا
باشــد ،لذا می بایستی در تمامی زمینه ها ،خدمات مورد نیاز را در بگیرد و تنها تفاوت در بافتها ،در زمینههایی
باشد که مطالعات عمیقتر مورد نیاز است؛ بعالوه در نحوه برخورد ،میبایستی روش مناسب برای برخورد با توجه
به زمینه فرســودگی را در بر داشته باشد .بر این اساس ،شرح خدماتی که پیشنهاد میگردد ،شرح خدمات جامع
با رویکرد کالبدی و غیرکالبدی به صورت توامان میباشد.
 -8نتیجهگیری
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به طور کلی ،بافت های فرســوده ،در کلیت ازخصوصیات نسبت ًا مشابه و مشترکی برخوردار هستند .این بافتها به
سبب عوامل موثر در ایجاد فرســودگی محیطهای شهری تحت تاثیر ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی ،اجتماعی،
زیست محیطی ،حقوقی و مدیریتی شکل میگیرند و با توجه به همین ابعاد در هر جامعهای خصوصیات متفاوتی
پیدا میکنند .این موارد که از آنها به عوامل بســتر ساز و زمینه ساز فرسودگی نام برده میشود ،موجب نامناسب
شدن محیط زندگی شده و نمودهای منفی و کارکردی مخربی را برای این مناطق به همراه میآورد .به عبارت بهتر
شــاید بتوان گفت که فرسودگی کالبد از آخرین نمودها و عالئم فرسودگی یک بافت محسوب میشود .بر اساس
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران( اصل  ،) 31سند چشم انداز توسعه  20ساله كشور ،مصوبه شماره /44833
ت 29271ه تاريخ  82/11/26هيات دولت ،مصوبه مورخ شــهريور ماه  1381مجمع تشخيص مصلحت نظام رفع
این عالئم فرســودگی بر چهره و کالبد شهرها و روستاهای ایرانی الزم و ضروری است و از مهمترین دلمشغولی
سیاستمداران است  .در ای راستا سه مرجع اصلی مداخله در بافتهای قدبمی و فرسوده سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری ،شرکت عمران و بهسازی شهری و شهرداریها هر یک در چارچوب اختیارات قانونی خود و با استناد
به مستندات قانونی در بافتها دخالت میکنند .به عنوان مثال :شهرداریها بر اساس مستندات قانونی خود شامل ماده
 111از قانون شهرداری و مقررات مرتبط با آن و ماده  1قانون عمران و نوسازی شهری مصوب  1347/9/7و نیز
شرح وظایف دفتر عمران و توسعه شهری مصوب آبان  1383سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور در بافتهای
فرســوده مداخله میکنند که دامنه فعالیت آنها از نوسازی تا بازسازی را شامل میشود .شرکت عمران و بهسازی
شهری به استناد موارد زیر :ـ تعاریف مندرج در مواد 6و  7اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
و مصوب هیأت محترم وزیران؛ وـ ماده  30قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اســامی ایران مجاز به مداخله در بافتهای فرسوده و کهن میباشــد .سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به
استناد قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور به شماره -3487ق مورخ  ، 67/4/28مواد  558تا  568قانون
مجازات اســامی ،ماده  115قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،
منشورها و آیین نامههای بین المللی مورد استفاده این سازمان ( که به تایید مجلس شورای اسالمی رسیده باشد)،
دامنه فعالیتی از بهسازی تا نوسازی در بافتها را بر عهده دارد .بررسی و تبیین عوامل موثر در تحققپذیری طرح
نشان میدهد که مداخله در بافتهای فرسوده تنها در صورتی امکان پذیر است که سازمانها و نهادهای دولتی در
کنار مردم قرارگرفته و با برنامه ریزی صحیح و اصولی جهت رفع معضالت و مشــکالت موجود همگام شده و با
یک حرکت گروهی ،منسجم و پویا به نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده اقدام نمایند.
مکانیسمهای مداخله در بافتهای فرسوده زیاد است .تجمیع ،تملک ،کمکهای دولتی ،تامین زیر ساختها و خدمات
شــهری ،و نهایتا پروژههای پیشگام از مهمترین مکانیسمهای مداخله محصوب میشوند .بر اساس گونه شناسی
بافتهای فرســوده که مورد توافق همگانی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و مهعماری است بافتهای
فرسوده شامل گونههای واجد ارزش تاریخی (بافت فرسوده در مناطق کهن و تاریخی شهری) ،بافتهای فرسوده
فاقد ارزش تاریخی (بافت فرسوده مستقر در بافت میانی و قدیم شهرها) ،بافت فرسوده ناشی از توسعههای شتابان
شهری (پهنههای شهری با پیشینه روستایی) ،بافت فرسوده در سکونتگاههای غیر رسمی است .نتایج این تحقیق
نشان داده که برای مطالعه دقیق نیازهای هر کدام از این بافتها میتوان دو بخش اصلی و فرعی در قالب  3مرحله

جدول  :7سطوح برنامه ریزی پیشنهادی

سطح برنامهریزی معادل سطح در شهرسازی
و برنامهریزی شهری
متداول

راهبردی
(استراتژیک)

تاکتیکی

عملیاتی

طرح راهبردی  -ساختاری

شرح
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فرآیندی اســت که راههای اصلی و اساسی برای رسیدن
به هدف ( )Goalرا ترســیم میکنــد و ابزارهای الزم را
برای این ماموریت فراهم میکند .برنامهریزی استراتژیک
را میتوان تالشــی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ
تصمیمات و مبادرت بــه اقدامات بنیادی تعریف نمود که
در آن اهداف و اقدامات اساســی بلندمدت مورد نظر قرار
میگیرد و زمینه و چارچوب همه برنامههای دیگر در تمام
سطوح محسوب میشود.

فرآیندی اســت که به وسیله آن برای تحقق یک راهبرد
طرح تفصیلی با رویکرد طراحی مشخص دسته ای از فعالیتهای مرتبط تعریف میشود.
شهری یا طرح جامع سه بعدی به عبارت دیگر وســایلی اســت برای دســتیافتن به
هدفهای مشخص ( )Objectivesجهت رسیدن به
هدف اصلی یا نهایی( )Goalsیا اســتراتژیک .بنابراین
عبارت اســت از مشــخص نمودن هدفهای میانکار و
انتخاب وســایل برای تحقق آنها که چارچوب زمانی آن
میان مدت و معمو ًال پنج ساله انتخاب میشود.
برنامهها ،طرحها ،پروژهها و
اقدامات اجرایی
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را ذکر کرد .بخشهای اصلی مطالعاتی در  3مرحله را میتوان الف) برنامه و طرح راهبردی(استراتژیک یا ساختاری -
راهبردی) ،ب) برنامه و طرح تاکتیکی (طرح جامع یا تفصیلی سه بعدی) ،ج) برنامه و طرحهای عملیاتی (برنامههای
اقدام) دانســت که نبازمند زیرمجموعه های مطالعاتی اســت .نتایج این فصل نشــان داده که پرداختن صرف به
جنبه ترافیکی و رفع مشــکالت حمل و نقل یا ناپایداری بناها و برخــورد فیزیکال و یا حتی مرمت ابنیه تاریخی
به تنهایی ،مانع از زوال بافت نخواهد بود لذا شــرح خدمات یکسان مورد استفاده میبایستی در تمامی زمینههای
متنوع مطالعاتی توانایی شناخت ،تحلیل و حل مسئله را با کمک بخش های موثر و درگیر در مدیریت شهری دارا
باشــد؛ به همان اندازه که به کالبد میپردازد ،به توانمندسازی اقتصادی ساکنان ،ارتقای فرهنگی  -اجتماعی آنان،
حفاظت از ارزشهای نهفته و آشکار بافت بپردازد و تنها تفاوت در نوع برخورد باشد .گزینه منتخب برای مطالعه با
انواع بافت فرسوده باید قابلیت شناسایی بدون پیش داوری در ارتباط با بافت را دارا باشد ،لذا میبایستی در تمامی
زمینهها ،خدمات مورد نیاز را در بگیرد و تنها تفاوت در بافتها ،در زمینههایی باشد که مطالعات عمیقتر مورد نیاز
است؛ بعالوه در نحوه برخورد ،میبایستی روش مناسب برای برخورد با توجه به زمینه فرسودگی را در برداشته باشد.
بر این اســاس ،شرح خدماتی که پیشنهاد میگردد ،شرح خدمات جامع با رویکرد کالبدی و غیرکالبدی به صورت
توامان میباشد .بر اساس پیشنهادات فوق الذکر ،شرح خدمات پیشنهادی ،بر اساس قطعاتی از پازلهای مورد نیاز
برای رسیدن به اهداف تدوین میگردد که این پازلها با توجه به سطوح متداول برنامهریزی به شرح سطوح و جداول
زیر هستند:

فرآیندی اســت برای رســیدن به اهداف مشــخص با
ابزارهای مشــخص یا به عبارت دیگر برداشتن گامهای
ویژه یا انجام اقدامات مشــخص برای انجام کارهایی که
به هدفهای مشــخص نایل میشود و در آن ،زمان کوتاه
مدت از یکسال تا دوسال در نظر گرفته میشود که ممکن
است بعضی اقدامات آن تا پنج سال نیز طول بکشد.
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 -8منابع
 -1اردشــیری ،مهیار .توسعه منفصل ،راهبردی برای احیا و بازســازی بافتهای شهری در شیراز ،مجموعه مقاالت
همایش تخصصی بافتهای شهری ،وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) ،تهران.1376 ،
 -2ایزدی ،ســعید( ، )1388بايد جريان نوســازي بافتهاي فرســوده را ضابطهمند كنيم (مصاحبــه با خبرگزاری
دانشجویان).
 -3آسایش ،حسین و مشیری ،سید رحیم ( ،)1384روش شناسی و تکنیکهای تحقیق علمی ،انتشارات قومس ،تهران.
 -4توســلی محمود .بافت قدیم ،مقدمه ای بر مساله ،خالصه مقاالت سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهای
ایران ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران. 1372،
 -5حائری ،محمدرضا ،1386 ،اگر مدیریت شهری نخواهد بداند ،فصلنامه اندیشه ایرانشهر ،سال دوم ،شماره نهم و دهم
 -6حبیبی ،سید محسن و مقصودی ،ملیحه .اصطالحات و واژه شناسی مرمت ،فصل نامه عمران و بهسازی شهری
هفت شهر ،سال چهارم،شماره دوازدهم و سیزدهم.1382 ،
 -7حبیبی،کیومرث (،)1385توســعه کالبدی ،حفاظت ،بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری با استفاده از ،GIS
رساله دکتری ،دانشگاه تهران ،تهران.
 -8شــماعی ،علی و پور احمد ،احمد  .بهسازی و نوسازی شــهری از دیدگاه علم جغرافیا ،انتشارت دانشگاه تهران،
تهران.1384،
 -9شورایعالی شهرسازی و معماری ایران .تعریف مصوبات شورا ،تهران.1383،
 -10شورایعالی شهرسازی و معماری ایران .دفترچه راهنمای شناسایی مداخله در بافتهای فرسوده ،تهران. 1384،
 -11عندلیب علیرضا ،)1386(،فرایند نوسازی بافت های فرسوده ،سازمان نوسازی شهر تهران.
 -12فالمکی ،محمد منصور( ،)1384ســیری در تجارب مرمت شــهری از ونیز تا شیراز ،انتشارت موسسه علمی و
فرهنگی فضا ،تهران.
 -13منصوری،ســید امیر ،میزگرد بحران بافتهای تاریخی وفرسوده شــهری ،ویژه نامه حفظ واحیای بافت تاریخی
شهرها ،ضمیمه شماره  61شهرداری ها.1383،
 -14هاشــم نژاد ،هاشــم ( ،)1374تبلور فرهنگ معماري در گرو احياي بافتهاي تاريخي ،پایگاه اطالع رســانی
شهرسازی و معماری.
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