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رونق اقتصـادی ؛ رکن مهم بازآفرینی شهـری موفق

امکچی1  حمیده  دکتر   

1-عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

بافت فرسوده را بنا به تعاریف معمول و مورد استناد باید 
بخش هایی از شهر تلقی کنیم که تدریجاً عالیم طبیعی 
حیاتشان را از دست می دهند. به نوعی که این نشانه ها 
و عالیم در آن ها تا حدی کم شمار و محدود می شوند که 
موجب انفصال از بدنه اصلی شهر شده و به صورت زائده ای 
نسبتا غیر فعال در می آیند. در این شرایط ابتدا باید علت 
بروز چنین پدیده ای را بدانیم تا تدارک راه های اصالح و 

بهبود ممکن و مقرون به هدف باشند.

 اگر نخستین علت محو شدن عالیم حیاتی در بافت های 
کارکردی  انقطاع  و  انفکاک  نوعی  سبب  به  را  فرسوده 
فونکسیونل2 این بخش نسبت به بدنه اصلی شهر تلقی 
گرفتگی  با  زنده  موجودات  بدن  در  که  فرآیندی  کنیم، 
آسیب دیده  بافت  به  بسته شدن رگ های خون رسان  یا 
توضیح داده می شود، این بار با ساز و کار مشابهی می تواند 
فرآیند شکل گیری  بافت های فرسوده را هم توضیح دهد. 
بنابراین به طور طبیعی ابتدایی ترین تدارکات برای تجویز 
راه حلی جهت درمان را باید در رفع مشکلی جست و جو 
کرد که موجب بروز این پدیده شده است، تا راه بازگشت 
مجدد این عضو به حیات و رونق زندگی را میسر ساخت. 
برای شناخت این فرآیند با چند نشانه مقدماتی می توان 
آغاز کرد، تا بتوان دریافت این بخش، که آن را در گروه 
و  شناسایی  درستی  به  آیا  آورده ایم،  فرسوده  بافت های 
روش ها  مناسب ترین  از  نه؟یکی  یا  شده اند  طبقه بندی 
این است که دریابیم این بخش از شهر با عالیم معمول 
بخش های دیگر شهر که آن را غیر فرسوده می شماریم، 
رفتار می کنند یا نه؟ به مواردی در زیر اشاره می کنیم:

1( آیا نوع تقاضا برای سکونت درآن مانند الگوی معمول 
از ویژگی های منحصر به فردی  یا  تقاضا در شهر است، 
گروه های  سکونت  کارگران،  دسته جمعی  سکونت  چون 
شبه خانواده و یا مهاجران روستایی برای پیوستن به بازار 

کار و مواردی از این دست برخوردار است؟
2( آیا تبدیل تدریجی ابنیه مسکونی بویژه در اطراف بازارها  
به سایر کاربری ها نظیر انبارداری یا کارگاه تبدیل ضایعات 
و موارد مشابه، آن را از شکل معمول محالت مسکونی 
خارج نموده و فرآیند جدایی از بدنه طبیعی شهر را در آن 

سرعت داده است؟
با  انواع کاربری های معمول در هر محله شهری،  آیا   )۳
همان تعداد و نسبت در این محالت هم وجود دارد یا اینکه 

این نسبت و درصد سهم ها در حال تغییر است؟
4( الگوی سکونت در این محالت از حیث تعداد، تنوع، 
شکل و گستردگی مانند کل شهر است یا با ساختار دیگری 

در حال تحول است؟
5( "بخش ساختمان" همانند روند عمومی شهر در این 
منطقه هم حضور داشته و فعال است و ساخت و سازهای 
شهری با همان ضرب آهنگ در حال انجام است یا اینکه 

این روند در چنین محالتی کندتر است؟
6( بنگاه های اقتصادی میل و گرایشی به ایجاد دفاتر و 
شعب بیشتر در این محالت، حداقل در حد آنچه که در 
متوسط شهر رایج است دارند یا اینکه رکودی از این حیث 

در چنین محالتی احساس می شود.
۷( ضریب خانوار بر واحد مسکونی در این محالت مشابه 
شرایط معمول شهر است، یا الگوی سکونت چند خانواری یا 
شبه خانوارها در یک واحد مسکونی در حال افزایش است.

8( سهم نحوه تصرف استیجاری دراین محالت بیشتر از 
متوسط شهر بوده، در حال افزایش است یا نه؟

اگر این نشانه ها در محله مشاهده می شود بنابراین می توان 
با اطمینان بیشتری نسبت به میزان »فرسودگی« بافت و 
سپس درباره راه کارهای برون رفت از آن اندیشید و تالش 
منسجمی را برای احیاء و بازگرداندن این محالت به بدنه 

اصلی شهر آغاز کرد. 

2- Functional

تجویز  برای  تدارکات  ابتدایی ترین  طبیعی  طور  به 
راه حلی جهت درمان را باید در رفع مشکلی جست و جو 

کرد که موجب بروز این پدیده شده است.
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ــای  ــده در بنده ــاره ش ــوارد اش ــه م ــر ب ــتا اگ ــن راس در ای
بــاال مجــدداً توجــه شــود وجــود خــط ناپیدایــی را می تــوان 
یافــت کــه مضمــون طــرح شــده در همگی شــان بــه 
ــد  ــف رون ــد و آن توق ــد می زن ــه هــم پیون ــا را ب نوعــی آن ه
تدریجــی انطبــاق محلــه بــا تحوالتــی اســت کــه آن را قــادر 
ــد و وظیفــه  ای هماننــد ســایر  ــه پذیــرش نقش هــای جدی ب
بخش هــای شــهر ســازد. در ایــن میــان یکــی از مهم تریــن 
ــه  ــازی ابنی ــاز و بازس ــه ساخت و س ــش ب ــدم گرای ــا ع آن ه
در  بافت هــا  این گونــه  خالــی  اراضــی  ســاخت  یــا  و 
ــه  ــری ک ــت. ام ــهر اس ــه ش ــا بقی ــان ب ــی همس ضرب آهنگ
ــازار ساخت و ســاز و  نتیجــه اش، هرچــه بیشــتر آن هــا را از ب
ــدور نگــه مــی دارد. ایــن  پدیــده   رونــق تحــوالت شــهری ب
در تحلیــل نهایــی خــود را در کاهــش ارزش زمیــن نســبت 
ــه ســایر نواحــی نشــان می  دهــد، کــه هــم نتیجــه و هــم  ب
ــردد. ــن محــالت می گ ــل فرســودگی هرچــه بیشــتر ای عام

اقــدام بــرای بهســازی را نبایــد بــه فرآینــدی کــه دفعتــًا 
ــده  ــدارک دی ــه ت ــک محل ــرای ی ــی ب ــور ناگهان و به ط

ــم. ــل کنی ــود تبدی می ش

 امــا بی میلــی و عــدم گرایــش ســرمایه گذاران بخــش 
ــر  ــا تعبی ــاید ب ــن محــالت را ش ــاختمان از حضــور در ای س
ــن انتظــارات ســرمایه گذاران و کســب حاشــیه  ــدم تأمی »ع
ســود مناســب« بتــوان توضیــح داد. بنابراین راه حــل منطقی 
ــن انتظــارات و  ــن ای ــن معضــل، تأمی ــت از ای ــرای برون رف ب
ــای  ــاالن عرصه ه ــار فع ــورد انتظ ــود م ــیه س ــن حاش تضمی
ــا  ــن حوزه ه ــاز در ای ــژه بخــش ساخت و س ــه وی اقتصــادی ب
می  توانــد باشــد. امــا ایــن انتظــار را چگونــه می تــوان 
تأمیــن کــرد و بــا چــه ابزارهایــی ایــن محــالت را بــه طــور 
ــی  ــه زندگ ــرده و ب ــات شــهری ک ــی وارد چرخــه حی طبیع
ــت و جوی  ــاز جس ــاید در آغ ــد. ش ــهر بازگردان ــی ش طبیع
ــه در  ــت مداخل ــب جه ــش روش مناس ــرای گزین ــی ب راه
بافت هــای فرســوده، دادن امتیازاتــی همچــون معافیت  هــای 
ــوط  ــه  مرب ــوارض و کاهــش هزین گوناگــون در پرداخــت ع
بــه مجوزهــای ســاخت، تخفیــف در هزینــه صــدور پروانــه، 
اعطــای اجــازه تراکــم تشــویقی و امثالهــم بــه نظــر آیــد، تــا 
منطقــه را بــرای جــذب و جلــب ســرمایه گذاران، پرجاذبــه و 
خواســتنی تر ســاخته و آن را مــورد توجــه قــرار دهنــد. امــا 
شــاید ایــن تنهــا راه مؤثــر نباشــد، چنانکــه هم اکنــون نیــز 
بــه برخــی ناکارآمدی هــای ایــن روش هــا واقفیــم. بنابرایــن 

ــده ی  ــای بازدارن ــل و زمینه ه ــذف عوام ــل ح ــاید راه ح ش
ــه  ــه این گون ــرمایه گذاران ب ــاز و س ــاالن ساخت و س ورود فع
محــالت باشــد، تــا موجــب حضــور و فعالیــت آنــان در ایــن 
ــای  ــایر بخش ه ــون س ــی همچ ــور طبیع ــه ط ــا ب بافت ه
ــروز  ــب ب ــه موج ــان ک ــور ماندن ش ــده و از مهج ــهر ش ش
ــد.  ــود، بکاه ــا می ش ــودگی در آن ه ــد فرس ــت رون و تقوی
ــهری  ــران ش ــئوالن و مدی ــر مس ــب تر اگ ــر مناس ــه تعبی ب
مکانیزم هــای بــروز فرســودگی در بافــت را بازشناســند، 
ــا،  ــل و زمینه ه ــن عوام ــی ای ــردن تدریج ــرف ک ــا برط ب
ــد  ــوده بتوانن ــای فرس ــکل گیری بافت ه ــاً از ش ــاید اساس ش
پیشــگیری کننــد، تــا اینکــه بعدهــا اجبــارا بــه فکــر تــدارک 
راهکارهایــی بــرای بهســازی بافت هایــی باشــند کــه زمانــی 
ــدم  ــودگی ق ــه فرس ــه چرخ ــا ب ــت آن ه ــبب غفل ــه س ب
ــود  ــاهد به وج ــوالً ش ــر اص ــر بهت ــه تعبی ــت. ب ــته اس گذاش
آمــدن چنیــن مناطقــی نخواهیــم بــود تــا ناگزیــر از تــدارک 
برنامــه و راه برون رفــت از آن باشــیم. چــون حضــور معمــول 
و طبیعــی فعــاالن حــوزه ساخت و ســاز ایــن محــالت را هــم 
ــات  ــق و دارای حی ــر رون ــهر پ ــای ش ــایر بخش ه ــد س مانن
شــهری نــگاه خواهنــد داشــت. هماننــد بافت هــای مختلــف 
ــان خــون در  ــداوم جری ــه در صــورت ت ــدن موجــودات ک ب
ــا ســایر بخش هــای  آن هــا ارتبــاط زنــده و شاداب شــان را ب
بــدن حفــظ خواهنــد کــرد. بنابرایــن بــرای جســت و جوی راه 
حــل منطقــی و پایــدار، بایــد بــه طــور اســتراتژیک نگاه مــان 
ــالح  ــوده را اص ــای فرس ــه در بافت ه ــی مداخل ــه چگونگ ب
کنیــم. بــر مبنــای چنیــن دیدگاهــی اقــدام بــرای بهســازی 
را نبایــد بــه فرآینــدی کــه دفعتــاً و به طــور ناگهانــی بــرای 
ــم. بلکــه  ــل کنی ــده می شــود تبدی ــدارک دی ــه ت ــک محل ی
ــازیم  ــم س ــالت فراه ــن مح ــرایطی را در ای ــد ش ــوالً بای اص
روالــی طبیعــی،  در  فعــاالن حــوزه ساخت و ســاز  کــه 
هماننــد رونــدی کــه در ســایر محــالت وجــود دارد، در ایــن 
محــالت هــم بــرای ســازندگی، مشــارکت انگیــزه داشــته و 
مداخلــه کننــد و بهســازی و نوســازی در بافــت را بــا ریتمــی 
ــا  ــا ســایر بخش هــای شــهر ممکــن ســازند. ام هماهنــگ ب
ــد  ــن حضــور مســتمر چــه شــروطی بای ــرای تضمیــن  ای ب

مهیــا باشــد:
الــف( کســب حاشــیه ســود مــورد انتظــار از ســرمایه گذاری 
ــا ســایر بخش هــای  ــن محــالت در ســطحی مشــابه ب در ای

شــهر باشــد. 
ب( امیــد بــه دوره بازگشــت ســرمایه حداقــل هماننــد ســایر 

ــد. نواحی باش
ــر،  ــه کمت ــر ن ــرمایه گذاری اگ ــک های س ــل ریس ج( تحم

ــد ســایر نواحــی شــهر باشــد. ــل همانن بلکــه حداق
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برای تأمین شروط باال به موارد زیر باید توجه داشت:
1( هزینه هایــی خــاص و بیــش از روال معمــول فعالیــت در 
ــه ســرمایه گذار1 تحمیــل نشــود.  ســایر بخش هــای شــهر ب
ــکان  ــدم ام ــا ع ــول، ی ــر معم ــای غی ــل خاکبرداری ه مث
ــوع  ــژه و ن ــرایط وی ــل ش ــه دلی ــین آالت ب ــتفاده از ماش اس
ــی نشــده  ــع پیش بین ــا موان ــر ی ــم معاب ــرض ک محــالت، ع
کــه هزینه هایــی را بــرای غلبــه بــر ایــن موانــع بــه ســازنده 

تحمیــل کنــد.
ــن  ــت زمی ــدی اراضــی، موقعی ــای خــاص قطعه بن 2( الگوه
بــه لحــاظ  شــرایط الزم بــرای تأمیــن پارکینــگ و یــا بــر و 
ــع از اقدامــات معمــول ساخت و ســاز و  ــا مان کــف و غیــره ت

ــژه نگــردد. ــای وی ــل هزینه ه تحمی
۳( نحــوه دسترســی بــه هــر قطعــه از نظــر نیازهــای 
ســاکنان یــا تــردد وســایل نقلیــه موتــوری بخــش عمومــی 
مثــل کامیــون حمــل نخالــه ســاختمانی یــا زبالــه و 
آتش  نشــانی ماننــد شــرایط معمــول شــهر باشــد تــا هزینــه 
ویــژه ای بــرای رفــع آن هــا بــه ســرمایه گذار تحمیــل نشــود.

و  )مســکونی  ابنیــه  انــواع  بــرای  رایــج  تقاضــای   )4
ــا در  ــول تقاض ــای معم ــا الگوه ــه ب غیرمســکونی( در منطق
ســایر نواحــی تفــاوت فاحشــی نداشــته باشــد و بطــور کلــی  
از شــرایط مشــابهی برخــوردار باشــند، کــه بــه مقــدار قابــل 
توجهــی مشــروط بــه تضمیــن تامیــن شــرایط پیــش گفتــه 

در بخش هــای قبــل می باشــد.
ــر  ــا از نظ ــد ت ــاره ش ــدان اش ــاال ب ــه در ب ــرایطی ک ــا ش ام
ــوع  ــن ن ــاز را در ای ــاالن ساخت و س ــور فع ــادی حض اقتص
مناطــق )بافت هــای فرســوده( توجیه پذیــر و انگیزه ســاز 
ــردد؟ ــت یافتنی می  گ ــول و دس ــل حص ــه قاب ــد، چگون کن

ــای بخــش  ــت و نهاده ــه دول ــه اینک ــر از هم ــدا و مهم ت ابت
ــده  ــر زمیــن مان ــف ب ــه وظای عمومــی مثــل شــهرداری ها ب
خــود در ایــن نواحــی کــه موجــب القا و تشــدید فرســودگی 
ــدات  ــرده و تعه ــل ک ــود، عم ــد آن می ش ــریع رون ــا تس ی
خــود را در قبــال ایــن محــالت مــورد غفلــت قــرار ندهــد. 

ــه: از جمل
ـ تعریــض معابــر بــرای تأمیــن دسترســی بــه اعمــاق بافــت 
ــه اصلــی  جهــت جلوگیــری از جدایــی و انفصــال آن از بدن

شــهر بــا تصحیــح و  تکمیــل شــبکه راه هــا
ــد  ــد و ش ــبکه آم ــا ش ــالت ب ــن مح ــد ای ــراری پیون ـ برق
ــه  ــبت ب ــه نس ــردن محل ــوذ ک ــل نف ــق قاب ــهری از طری ش
ــل  ــهری مث ــل ش ــتم های حمل و نق ــایل  و سیس ــواع وس ان

ــره ــرو و غی ــتگاه مت ــن ایس ــیرانی، تأمی ــرانی، تاکس اتوبوس
ـ تأمیــن شــبکه تأسیســات و تجهیــزات شــهری کــه 
ــش از  ــن بخ ــی ای ــش ارزش اراض ــب کاه ــدان آن موج فق
ــرات،  ــن و مخاب ــد: لوله کشــی گاز، تلف ــردد مانن شــهر می گ
فاضــالب، بــرق و آب و غیــره هماننــد ســایر نواحــی شــهر

ـ تأمیــن کلیــه خدمــات و تأسیســات فرهنگــی، اجتماعــی و 
کالبــدی شــهر کــه موجــب القــای حیــات طبیعــی بــه شــهر 
ــت  ــر خدمــات شــهری پیشــخوان دول می شــود، مثــل دفات
ــای  ــراها، تاالره ــون فرهنگس ــی چ ــای فرهنگ ــا فضاه و ی

ــتان ها و... ــدارس، بوس ــه ای، م ــات محل اجتماع
ــای اقتصــادی  ــا و بنگاه ه ــری از تأســیس کارگاه ه ـ جلوگی
ــای  ــش کیفیت ه ــت و کاه ــاد مزاحم ــل ایج ــه دلی ــه ب ک
ــالت  ــیس در مح ــوز تأس ــول مج ــور معم ــه ط ــی ب محیط

مســکونی را دریافــت نمی کننــد.
ـ جلوگیــری از نشــت و نفــوذ تدریجــی برخــی فعالیــت، کــه 
ــد  ــرای رش ــن محــالت ب ــود درای ــی موج از خــالء حاکمیت
ــدن  ــل ش ــد تبدی ــوند. مانن ــد می ش ــود بهره  من ــّو خ و نم
واحدهــای مســکونی خالــی بــه انبــار کاالهــای مختلــف یــا 
ــا  ــژه ب ــواد ، به وی ــد برخــی م ــاز تولی ــر مج ــای غی کارگاه ه
توجــه بــه خطــری کــه از نظــر ایجــاد حریــق و نشــت گاز و 

ــد. ــود می آورن ــره بوج ــار و غی انفج
ـ رفــع موانــع در معابــر ماننــد جابجایــی تیرهــای بــرق )در 
ــا  مــواردی کــه هنــوز خطــوط انتقــال زمینــی نشــده اند( ی
ــش  ــب کاه ــه موج ــی ک ــه و ضایعات ــال زبال ــت و انتق نظاف

ــود.  ــوع محــالت می ش ــن ن ــت ای کیفی
بــا ایــن قدم هــا عمــاًل شــرایط عمومــی محلــه بــه وضعیتــی 
ــاز  ــش ساخت و س ــرمایه گذاران بخ ــه س ــد ک ــاء می یاب ارتق
ــاز  ــا آغ ــا ب ــده، ت ــود فراخوان ــوی خ ــی بس ــور طبیع را به ط
ــرا ورود  ــد. زی ــه گردن ــق محل ــب رون ــان موج فعالیت هایش
بــه حــوزه فعالیــت نوســازی و بهســازی مشــروط بــه 
ــه طــور  ارزیابی هــای معمــول ســرمایه گذاران اســت، کــه ب
منطقــی کاهش ریســک، حاشــیه ســود مناســب و بازگشــت 
ســرمایه در زمــان مناســب را از نظــر توجیــه اقتصــادی برای 
هــر فعالیتــی الزم و ضــروری می شــمارند. در ایــن صــورت 
»بافــت هــای فرســوده« هــم مجــددا بــه کالبــد زنــده و پــر 
از انــرژی شــهر بازخواهنــد گشــت و بــا جریــان یافتــن عناصــر 
حیاتــی همچــون خــون بــه شــریان هــای آن، ایــن محــالت هم 
ــه رونقــی در حــد ســایر محــالت رســیده و از چرخــه کنــار  ب

گذاشــتگی منجــر بــه فرســودگی بافــت، رهــا خواهنــد شــد. 
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