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مقدمه:
می  تشکيل  را  ما  كشور  شهرهای  از  ای  عمده  بخش  فرسوده  های  بافت   
دهند. نوسازی اين بافت ها برحسب قانون در دستور كار وزارت مسکن و شهر 
سازی و شهرداری ها  قرار گرفته است. تجربيات دو دهۀ  اخير در اين زمينه ، 
هنوز راهکار جّدی و تجربه شده ای را برای تحّقق پذير كردن اهداف اين امر 

مشخص ننموده است.
عمده تجربيات بر روی نوسازی يك محلّه يا يك بلوک يا محورشهری متمركز 
بوده است. در حالی كه با توجه به وسعت بسيار زياد اين گونه بافت ها ، بايد 
راهکاری يافت كه بتواند در زمان كوتاه ، پهنۀ وسيع تری از بافت های فرسوده 

را مورد مداخله قرار دهد.
 در اين رابطه و برای دستيابی به اين امر ، ضوابط و مقررات نو سازی بافت 
استفاده  مورد  تر  گسترده  مداخلۀ  برای  ابزاری  عنوان  به  تواند  می  فرسوده 
قرار گيرد. به ويژه  اكنون كه تمهيدات ويژه ای  هم در قوانين بودجه نظير 
بخشودگی های عوارض ، انتشار اوراق مشاركت ، اعطای وام و تسهيالت ويژه 
برای تشويق سرمايه گذاری و تسريع نوسازی خودجوش اينگونه بافت ها در 

نظر گرفته شده است.
اين ضوابط زمانی بايد بتواند در برطرف كردن سه ويژگی بافت های فرسوده 
؛ يعنی سه ویژگي بافت فرسوده : ریزدانگي، فرسودگي و فقدان 

دسترسي مناسب)نفوذناپذیري(.
« كمك كند. بدين منظور تدوين ضوابط بايد به گونه ای انجام شود كه انگيزۀ 
الزم جهت نوسازی خودجوش را فراهم آورده ، فرآيند انجام نوسازی را آسان 
تر نمايد و به ويژگی های هر محدوده و نوع مداخلۀ مناسب جهت نوسازی و 
بهسازی توّجه داشته باشد تا امکان تأمين دسترسی و خدمات مناسب برای آن 

محدوده فراهم شود.
رويکردی كه به جای كنترل ساخت و ساز با ضوابط عام ، ضوابط و مقّررات 
هر محدوده به طور جداگانه و با توجه به ويژگی های آن محدوده از نظر گونه 
بندی بافت فرسوده تدوين شود و زمينه های تشويقی الزم را برای نوسازی 

فراهم آورد. ساخت و سازهای اصولی و قانونمند ، ايجاد دسترسی های مناسب 
و تأمين خدمات و ارتقاء سيمای شهری را نيز به دنبال خواهد داشت.

ضوابط و مقّررات بافت فرسودۀ اصفهان با اين ديدگاه تدوين گرديده است : 
بررسی شده و چگونگی  به طور مشروح  مبانی تدوين ضوابط  ابتدا معيارها و 

استفاده از آن بيان گرديده ، سپس مکانيسم تدوين ضوابط ارائه شده است.

مبانی تدوین ضوابط ومقررات : 
- استفاده از شاخص های خاص برنامه ريزی شهری هر محدوده در تدوين 

ضوابط و مقررات 
- تدوين ضوابط تشويقی الزم و كافی جهت نوسازی و بهسازی 

- كم كردن قوانين دست و پاگير جهت سهولت تجميع 

استفاده از شاخص های خاّص برنامه ریزی شهری هر محدوده 
در تدوین ضوابط و مقررات 

شاخص های برنامه ريزی شهری مورد استفاده عبارتند از: 
جمعيت پذيری محدوده با رويکرد نوسازی و بهسازی ؛ تعيين سرانه و مساحت 
مورد نياز خدمات ؛ حوزه بندی تراكمی هر محدوده ؛ پيش بينی درصد تحقق 

مقياس مداخله در هر حوزه ؛
اين اطالعات كه در فرآيند تهيه ی طرح های تفصيلی موضعی هر محدوده به 

دست خواهند آمد ، به شرح زير می باشند:
1- تعيين وضعيت محدوده با توجه به مطالعات تفصيلی ويژگی های محدوده 

و ويژگی های گونۀ بافت؛
2- شناسايی علل فرسودگی ، پتانسيل های محّرک يا مانع نوسازی و بهسازی 

، عوامل تأثيرگذار در مطلوبّيت فضايی و جذب جمعيت؛
3- تعيين چشم انداز محدوده در الگوی نوسازی و بهسازی؛

4- محاسبۀ جمعيت محدوده پس از نوسازی؛
پيشنهادی  ساختمانی  تراكم  ی  ارائه  و  محدوده  تراكمی  بندی  حوزه   -1  -4

ضوابط و مقررات نوسازی بافت فرسوده
تهدید یا فرصت

فرهاد سلطانی آزاد- مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور شارمند
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نوسازی خودجوش و تجميع بيشتر واحدهای ريزدانه در نظر گرفته شده است. نحوۀ اعمال اين تشويق به اين گونه است 
كه مساحت ميانگين پالک ها در وضع موجود كمتر باشد ؛ بدين معنی كه پالک های ريزدانه تر تجميع شده و تشويق 

بيشتری به آن ها تعلّق خواهد گرفت.
  مساحت پالک ناشی از تجميع نيز بدين صورت اعمال می شودكه  هر حوزۀ تراكمی به چند بازۀ مساحتی تقسيم شده و 
در هر بازه به ازای درصد افزايش مساحت ، درصدی به تراكم افزوده خواهد شد. در بازۀ مساحتی مقياس كالن ، حداكثر 

سقف تراكم ساختمانی با حداكثر تشويق مشخص می گردد و افزايش تراكم از اين سقف امکان پذير نخواهد بود.
  به منظور اثر بخشی تراكم های تشويقی ، حداقل تراكم های تشويقی پيشنهادی بايد بيش از حداقل تراكم پيشنهادی 
طرح فرادست باشد. به دليل تفاوت حداقل تراكم پيشنهادی طرح تفصيلی و حداقل تراكم های مصّوب شورای شهر يا 
مالک عمل شهرداری و به منظور رفع اين تناقض ، حداكثر تراكم پيشنهادی نزديك به تراكم های فوق پيش بينی می 

گردد.
اعمال بخشودگی ها براساس قوانين موجود: 

از تشويقات و  توليد مسکن يك سري  و  از عرضه  قانون ساماندهي و حمايت  از جمله  قوانين موجود  برخي  به  باتوجه 
بخشودگي ها از جمله تخفيف 50 درصد هزينه صدور پروانه ساختماني در اين بافتها در نظر گرفته شده است.

هدایت نامحسوس مقیاس مداخله مطلوب به کمک ضوابط تشویقی
  به دليل تشويق نوسازی خودجوش ، تجميع مقياس خرد همواره مورد نظر قرار می گيرد . در محدوده هايی كه هدف 
نهايی درآنها، اجرای پروژه های مقياس كالن می باشد با وجود تشويق تجميع در مقياس خرد، ميزان تشويق در مقياس 
كالن به اندازه ای خواهد بود كه امکان در بر گرفتن پالک های تجميع شده در مقياس خرد را نيز امکان پذير سازد و به 

جای تجميع های متعدد در مقياس ميانی، تمايل بيشتر به تجميع در مقياس كالن ايجاد شود. 
در محدوده هايی كه مداخله مقياس ميانی برای حوزه مورد نظر پيش بينی شده، تشويق در اين مقياس به اندازه ای قابل 

توجه ارائه می گردد كه مالکين به جای تجميع دو يا سه پالک، به تجميع تعداد پالک بيشتری اقدام نمايند.

پیش بینی سایر موارد تشویقی خارج از سیستم تراکم تشویقی 
در صورت تحّقق مدل پيشنهادی اين مشاور در اجرای پروژه )مشاركت ساكنين در تأمين منابع مالی با ارائۀ زمين و دريافت 
واحد آپارتمانی معادل بهای زمين( می توان در موارد زير ضرايب ويژه ای جهت اعطای تسهيالت يا امتيازهای ويژه در 
نظر گرفت. اين موارد عبارتند از سابقۀ سکونت در محل ؛ ريزدانگی پالک ؛ تعداد خانوار در واحد مسکونی ؛ امکان مشاركت 

مالی- تجهيزات- كاری در اجرای پروژه؛ 
  عامل تشويقی ديگر در نوسازی بافت فرسوده ، سهولت اقدامات اجرايی و كوتاه كردن زمان اين فرآيند است.اعطای وام، 
كوتاه كردن زمان دريافت وام و قسط بندی در بازپرداخت تعهدات ، تغيير در نحوۀ گردش كار صدور پروانه و به حداقل 
رساندن زمان دريافت پروانه ساخت يا نوسازی ، ارائۀ الگوی نمونه ، تعريف كميتۀ فّنی جهت نظارت دائم سازمان های 
متولّی نوسازی بافت فرسوده بر نحوۀ تجميع و توده گذاری و رفع موارد اختالف از مهمترين مواردی است كه در سهولت 

اجرای كار مؤثرند.

کم کردن قوانین دست و پاگیر جهت سهولت تجمیع 
1-  كم اثر كردن برخی قوانين دست و پاگير غير ضروری مربوط به مشرفّيت؛ 

2- كم اثر كردن مشکالت ناشی از مجاورت قطعۀ تجميع شده با قطعات ريزدانۀ متعّدد؛ 

ميانگين هر حوزه )براساس موقعيت قرارگيری حوزه و امکان اختالط با ساير كاربری ها(                                                                                                                       
4 - 2-  جمعيت پذيری هر حوزه؛

4-2-1- تعيين كيفّيت سکونت در هر حوزه )تعيين ميانگين واحدهای ساختمانی ، بعد خانوار پيشنهادی ، تراكم 
خالص جمعّيتی بر اساس ويژگی های اجتماعی و نيازهای ساكنين هر حوزه(؛

4-2-2- تعيين ميانگين سرانۀ فضای باز به ازای هر واحد مسکونی جهت كنترل تعداد واحدهای ساخته شده و 
جمعيت ساكن در آنها؛

5- پيش بينی خدمات مورد نياز )مساحت خدمات و مکان يابی خدمات(؛
بهينه درحوزه و محاسبۀ  بينی درصد تحقق مقياس مداخله در هرحوزه )جهت تشويق مقياس مداخلۀ  6- پيش 

جمعّيت(؛
6- 1- تعيين مقياس های مداخله امکان پذير در هر حوزه )مقياس خرد ، ميانی ، كالن(؛

6- 2- تعيين مقياس مداخلۀ بهينه در هر حوزه؛
6- 3- پيش بينی درصد تحقق پذيری در هر مقياس مداخله؛ 

دراين فرآيند به كمك ويژگی های هر حوزه )نظيرتراكم ، مساحت ، درصد كاربری مسکونی ، ميانگين طبقه و سطح 
اشغال( ،  مساحت كّل زيربنای مسکونی در هر حوزه مشخص می گردد و با توّجه به پيش بينی درصد جمعيت 
ساكن در هر حوزه و كيفّيت سکونت آن ها )سرانه ی خالص ساخت مسکونی و بعد خانوار پيشنهادی(  مساحت 
ميانگين هر واحد مسکونی ، تعداد خانوار و جمعيت هر حوزه محاسبه خواهد شد. سپس به كمك عامل »سرانۀ 
فضای باز به ازای هر واحد مسکونی« تعداد واحد پيشنهادی و در نتيجه جمعيت پيشنهادی مشاور تثبيت خواهد 
شد. ويژگی سرانۀ فضای باز به گونه ای است كه به طور نامحسوس سازندۀ بنا را به رعايت جمعّيت مورد نظر سوق 
خواهد داد ؛ بدين گونه  كه در صورت تمايل به ساخت تعداد واحد بيشتر ، به دليل ثابت بودن طبقات ، تراكم مجاز 

كاهش يافته و در نتيجه سود اقتصادی كاهش می يابد.
 درگام بعدی مقياس های مداخلۀ امکان پذير در هر حوزه و درصد تحّقق پذيری هر يك از آنها و مقياس مداخلۀ 
بهينه مشّخص می گردد تا به كمك ضوابط تشويقی ، نوسازی به طرزی نامحسوس به مقياس مداخلۀ مورد نظر 

هدايت شود.
 مداخله در سه مقياس خرد ، ميانی و كالن  پيش بينی می شود. در مقياس خرد ، مداخله )تجميع چند پالک( به 
دليل كوچك بودن و كم تأثيرگذار بودن بر پروژه های مقياس ميانی و كالن همواره مورد تشويق قرار گرفته است.  
اّما در تجميع مقياس ميانی و كالن درصد تشويق ها به گونه ای ارائه می گردد كه با محاسبۀ سود اقتصادی هر 

يك از انواع مداخله ، سرمايه گذار به انتخاب مقياس بهينه تمايل پيدا می كند.

تدوین ضوابط تشویقی الزم و کافی جهت نوسازی و بهسازی 
1- اعطای تراكم تشويقی بر اساس تعداد پالک و مساحت تجميع؛

2- اعمال بخشودگی ها براساس قوانين موجود؛
3- هدايت نامحسوس در تحّقق پذير نمودن مقياس مداخله مطلوب به كمك ارائۀ ضوابط تشويقی؛ 

4- پيش بينی ساير موارد تشويقی خارج از سيستم تراكم تشويقی؛ 
اعطای تراكم تشويقی بر اساس تعداد پالک و مساحت تجميع در مدل پيشنهادی ، تراكم اعطايی با دو عامل تعداد 
پالک تجميع شده و مساحت تجميع نسبت مستقيم دارد. اين عمل به منزلۀ سياستی تشويقی جهت ترغيب به 
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3- استفاده از پتانسيل رابطۀ ميان سطح زيربنا و تراكم ارائه شده در توده گذاری 
)سطح اشغال متغّير در طبقات( و امکان عقب نشينی های ضروری جهت رفع 

مشکالت سايه اندازی ناشی از پيچيدگی بافت و تشويق طراحی معماری؛
4- كم كردن معضالت مربوط به پاركينگ؛ 

محدوده های بافت فرسوده با چند مشکل روبرو هستند : 
بنا به صورت  نامناسب قطعات و احداث   تعدد قطعات ريزدانه ؛ جهت گيری 
شرقی – غربی ؛ پيچيدگی بافت )درهم تنيدگی آن( ؛ تنوع درجهت گيری و 
شکل قطعات ؛ اين مشکالت به ويژه در بافت های با پيشينۀ روستايی و اسکان 
غير رسمی بيشتر مشهود است. در صورتی كه ضوابط مشرفّيت و سايه اندازی 
 ، گرفته شود  نظر  در  تجميع شده  كلّيۀ پالک های مجاور پالک های  برای 
اعمال عقب نشينی های متعّدد در توده گذاری پالک آنقدر زياد خواهد بود كه 
ارائه شده را  ارتفاعات را كاهش داده و ضوابط تشويقی  عماًل تراكم نهايی و 

بی اثر می سازد.

جهت رفع معضل مشرفّيت ، راه حل های زير پيشنهاد گرديده است :
پذير  امکان  و غرب  به پالک های همجوار شرق  نسبت  مشرفّيت  رعايت   -

نيست؛
- مشرفّيت شمال -  جنوب  در مورد پالک های زير اعمال نمی شود؛

- پالک هايی كه به صورت شرقی - غربی ساخته شده اند؛
- پالک هايی كه در گذشته به صورت غير قانونی تفکيك شده اند و مساحت 

آن ها از حّد نصاب تعيين شده در طرح تفصيلی كمتر می باشد؛
  - پالک هايی كه مساحت آن ها كمتر از 100 متر بوده و امکان استفاده از 

90 درصد  سطح اشغال را دارند؛ 

با پيشنهاد عدم اعمال ضوابط مشرفّيت نسبت به قطعات ريزدانه در بازۀ  زمانی 
مشّخص ، اين قطعات يا مجبور به تجميع و نوسازی می گردند و يا پالک مورد 

نظر را به شهرداری واگذار خواهند نمود.
  در ضوابط ساختمانی مالک عمل موجود )ضوابط طرح تفصيلی( شهر اصفهان 
، تراكم و طبقه ذكر شده است ؛ اما در حال حاضر تنها تعداد طبقات مالک عمل 
شهرداری قرار دارد. با مالک عمل قرار دادن تراكم و طبقه به صورت توأمان 
و متغّير نمودن سطح اشغال ، امکان عقب نشينی جهت حّل مسائل مشرفّيت و 

سايه اندازی فراهم شده و ايجاد تّنوع در توده گذاری را امکان پذير می سازد.

  معضل مربوط به تأمين پاركينگ به ويژه در بافت فرسوده واجد ارزش تاريخی 
دارای معابر كم عرض ، با پيشنهاد پاركينگ های جمعی-  محله ای در طّراحی 
شهری و استفاده از آن ها به جای تأمين پاركينگ به ازای هر واحد ، يا پاركينگ 

مهمان و ... قابل حل می باشد.

مکانيسم تدوين ضوابط ومقّررات بافت فرسوده 

تدوين ضوابط و مقّررات در دو سطح انجام شده است :
سطح نخست:  تدوين ضوابط عام؛ 

سطح دوم:  تهيه نرم افزار محاسبۀ سطح اشغال ، طبقه ، تراكم ، تعداد واحد 
براساس ميزان تجميع و لحاظ تشويق های الزم؛   

تدوین ضوابط عام 
ضوابط عام مداخله در 4 سطح زير تدوين شده است : 

1- ضوابط مربوط به ويژگی های قطعه زمين )پالک( جهت اخذ پروانۀ  نوسازی 
يا ساخت؛

2- ضوابط توده گذاری و نحوۀ استقرار بنا؛ 
3- ضوابط و مقّررات دسترسی ها؛ 

4- ضوابط و مقّررات ساختمانی؛

پروانۀ  اخذ  جهت  زمین  قطعه  های  ویژگی  به  مربوط  ضوابط 
نوسازی یا ساخت 

  اين ضوابط ويژگی های مربوط به حداقل عرض پالک ، حداقل مساحت ، 
تناسبات پالک ، جهت گيری ، شکل قطعه حاصل از تجميع و ضوابط تفکيك 
قطعات در محدوده را تعيين می كندكه همگی با توجه به ويژگی های محدوده 
و گونه بافت فرسوده ارائه شده اند. به غير از حّداقل عرض و مساحت پالک 
كه در گونه های مختلف متفاوت است بقّيۀ  موارد در كل بافت فرسوده ويژگی 

مشابهی خواهند داشت.

ضوابط توده گذاری و نحوۀ استقرار بنا 
ضوابط توده گذاری به گونه ای تدوين گرديده كه اواًل مشکالت اشراف و سايه 
اندازی شمالی -  جنوبی  پالک ها را به حداقل برساند و ثانيًا تفاوت پالک های 

شمالی -  جنوبی در شهر اصفهان را كاهش دهد.  
پيشنهاد تراكم برابر در پالک های شمالی -  جنوبی ، سطح اشغال بيشتر و 
تعداد طبقات كمتر در پالک های شمالی و سطح اشغال كمتر و طبقه بيشتر 
در پالک های جنوبی و عقب نشينی حداقل3 متراز جبهه ی شمالی پالک در 
از  اندازی  طبقات همکف و باالتر پالک های شمالی برای رفع مشکل سايه 

نمونه های نحوۀ توده گذاری پالک هاست.
با توجه به پيچيدگی بافت و قرارگيری نامنّظم پالک ها به ويژه در بافت های 
فرسوده با پيشينۀ روستايی يا بافت هايی كه معابر آن از شکل ارگانيك "مادی«  
ناشی شده است جهت طّراحی و نظارت بر نحوۀ توده گذاری در قطعات حاصل 
كه  است  پيشنهاد شده  فّنی  كميته  تشکيل   ، اختالف  موارد  حّل  و  تجميع  از 

اعضای آن عبارتند از: 
نمايندگان سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ؛ معاونت شهر سازی شهرداری 
)ونمايندۀ سازمان ميراث  بافت فرسوده  ؛  مشاور  ؛ معاونت شهرسازی منطقه 

فرهنگی در محدوده های بافت فرسودۀ ارزشمند تاريخی(؛
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ضوابط و مقررات دسترسی ها 
  در محدوده هايی كه طرح تفصيلی موضعی تهيه شده 
و  مداخله  پيشنهادهای  اساس  بر  گذرها  تعريض  است، 
نوسازی پيش بينی شده است. عالوه برآن اولويت های 
ها  محدوده  از  يك  هر  در  گذرها  تعريض  يا  بازگشايی 
مشخص گرديده است.بديهی است كه در طرح تفصيلی 
عرض  با  آن  تناسب  و  حداكثر  تشويقی  تراكم  موضعی 
معابر پيش بينی شده و ضوابط و مقررات زمينه اجرای آن 
را فراهم خواهد آورد و به نحوه  توده گذاری در مجاورت 

گذرهاخواهد پرداخت.
در محدوده هايی كه هنوز طرح تفصيلی موضعی تهيه 
نشده، به كمك جدولی كه نسبت عرض معابر و تراكم 
ها  نشينی پالک  كند عقب  را مشخص می  پيشنهادی 
حين  در  فنی  كميته  است  بديهی  شد.  خواهد  مشخص 
نظارت بر توده گذاری، ميزان عقب نشينی را نيز كنترل 

خواهد نمود.

ضوابط و مقّررات ساختمانی
  در اين بخش ضوابط مربوط به حوزۀ مسکونی ، تجاری 
و ساير حوزه ها ارائه می گردد و ضوابط ساخت و ساز ، 
نحوه دسترسی ، ارتفاع ، نماسازی ، پاركينگ و ضوابط 
می  بيان  نيز  غيراساسی  و  اساسی  تعميرات  به  مربوط 
گردد. به دليل هزينه بر بودن با وجود نياز شديد به پروژه 
احداث  از  متولّی  های  سازمان  امتناع  و  خدماتی  های 
گرديده  پيشنهاد  ضوابطی   ، خدماتی  حوزۀ  در  خدمات 
باال  اقتصادی  بازده  با  پروژه های مقياس كالن  در  كه 
، سرمايه گذار را ترغيب به اجرای پروژه های خدماتی 

می گرداند.
تفصيلی  طرح  در  كه  هايی  پالک  نوسازی  مورد  در    
نيز  اند  شده  واقع  عمومی  خدمات  محدودۀ  در  موضعی 
ضوابطی پيشنهاد شده كه از معّوض های )زمين -  واحد 
استفاده  كالن  مقياس  نوسازی  های  پروژه  مسکونی( 
نمايند. با توّجه به تازه بودن موضوع ، تا زمان تصويب 
فرآيند واگذاری معّوض ها و آماده شدن آنها ، وضعّيت 
اين پالک ها با توّجه به قانون ماده واحدۀ امالک واقع در 

طرح های دولتی مصّوب مجلس شورای اسالمی روشن 
خواهد شد و در مورد پالک هايی كه اولوّيت اجرای طرح 
تعلّق  شده  تعديل  تراكم   ، باشد  سال   5 تا  ماه   18 بين 

خواهد گرفت.
تهيۀ نرم افزار ، محاسبۀ سطح اشغال ، طبقه ، تراكم ، 
تعداد واحد نهايی يا درخواستی بر اساس ميزان تجميع 
و لحاظ تشويق های الزم  برای محاسبۀ تراكم نهايی 
و تعداد واحد قابل ساخت در هر پالک ، هر محدوده به 
بازۀ  چند  به  تراكمی  حوزۀ  هر  و  تراكمی  حوزۀ  تعدادی 
از شاخص  بازه مساحتی  مساحتی تقسيم شده و در هر 
ميانگين   ، شده  تجميع  پالک  مساحت  و  تعداد  های 
جهت  باز  فضای  سرانۀ   ، مسکونی  واحدهای  مساحت 

محاسبۀ تراكم نهايی استفاده شده است.
 در نرم افزار فوق با وارد كردن مشخّصات زمين شامل 
موقعّيت   ، شده  تجميع  پالک  تعداد   ، زمين  )مساحت 
كردن  مشخص  و  درخواستی(  واحد  تعداد  و  پالک 
)مشّخصات  فرسوده  بافت  محدودۀ  در  پالک  موقعّيت 
محدوده ، حوزۀ تراكمی و حوزۀ تجميع و ويژگی های 
تراكم  افزايش  ضريب  ابتدا  تجميع(  حوزۀ  به  مربوط 
براساس مساحت تجميع محاسبه شده و حداكثر تراكم 
ساختمانی با توجه به تعداد پالک تجميع شده ارائه می 
موقعيت  و  مجاز  طبقات  تعداد  به  توجه  با  سپس  شود. 
محاسبه  اشغال  سطح   ، پالک  بودن  جنوبی  يا  شمالی 
شده و براساس سرانۀ فضای باز ، تعداد واحد مسکونی 

پيشنهادی ارائه می گردد.
اشغال  تراكم و سطح  قابلّيت محاسبۀ   افزار  نرم  اين    
بر اساس تعداد واحد در خواستی را  دارد كه با كاهش 
را  بيشتری  واحد  تعداد  ساخت   ، اشغال  سطح  و  تراكم 
امکان پذير می سازد. با وجود آن كه تحقيقات ارائه شده 
انجام شده است  به صورت موردی برای شهر اصفهان 
، نگرشی فراتر بر آن حاكم بوده تا قابلّيت تعميم به كّل 
بافت  فرسودۀ كشور را داشته باشد. اميد است اين ديدگاه 
در تدوين ضوابط و مقّررات ، پايه گذار نگرش جديدی 
در اين زمينه باشد و به ارائه ضوابط كارآمد ، تأثيرگذار و 

مؤثر در نوسازی بافت قديم منجر گردد.


