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   Abstract     چکیده

 تيريو مد یزيردر برنامه ينينو کرديرو یتوسعه شهر كياستراتژ یزيبرنامه ر

چشم انداز  ميبه ترس یشهر دارياست كه با اتکا به اصول توسعه پا یشهر

 يبا مسائل اساس كيستماتيهمه جانبه و س یاروياهداف توسعه رو نيتدو

 ينيازآفرب یبه توسعه شهر يابيدست یها یاز استراتژ يکيشهر استوار است 

 یفرسوده شهر يدر نواح یزيبرنامه ر.است یفرسوده شهر یبافت ها داريپا

 یها یاز استراتژ يکيبوده  یشهر یزيرموضوع برنامه نيهمواره مهمتر

 يم یفرسوده شهر یبافت ها داريپا ينيبازآفر یبه توسعه شهر يابيدست

و رفع مشکالت  ندهيبا آ حيبه منظور برخورد صح یراهبرد یزيبرنامه ر .باشد

با تمركز بر  یتوسعه شهر یشود استراتژ يبه كار گرفته م يفعل دهيچيپ

 يطيمحستيمختلف ز یهاو كاهش فقر و جنبه یاقتصاد ييرقابت جو تيتقو

و  يفرهنگ یجنبه ها ييربنايز یساختارها یشهر ييشهر ساختار فضا

 یشهر داريبه توسعه پا دنيرس یبرا نهيگز نيبهتر توانديم رهيو غ ياجتماع

 ناكارآمدتاكنون طرح ها و برنامه هايي كه جهت مداخله در بافت های .باشد

بيشتراهداف كالبدی داشته و سرمايه های اصلي . مورد اجرا قرار گرفته است

 .  بنابراينانداين بافت ها كه مردم ساكن در آن مي باشد، را ناديده انگاشته 

ادی، اجتماعي، های اقتصشهرها در زمينهناكارآمد برای رفع مشکالت بافت

فرهنگي و كالبدی، الزم است با استفاده از رويکردهای موثر در اين زمينه، 

آنها  حفظ هويت و ترفيع اقدام شود تا از اين طريق گام های موثری در جهت

 یها گروه يمشاركت تمامی منسجم و با زيبرنامه ريك با استفاده از  وبرداشت

 بافت های ناكارآمد پرداخت.به اين نسبت به بهبود همه جان ذی نفع

 

 Strategic planning of urban development is a new approach 
in urban planning and management, which relies on the 
principles of sustainable urban development, drawing a 
vision, formulating development goals, comprehensive and 
systematic confrontation with the basic problems of the city, 
and one of the strategies to achieve urban development is 
the sustainable regeneration of the fabric. Planning in worn-
out urban areas has always been the most important issue 
of urban planning, and one of the strategies to achieve 
urban development is the sustainable regeneration of worn-
out urban tissues. Strategic planning is used in order to 
properly deal with the future and solve the current complex 
problems. Urban development strategy focusing on 
strengthening economic competitiveness and reducing 
poverty and various environmental aspects of the city, urban 
spatial structure, infrastructure structures, cultural and 
social aspects, etc. It is the best option to achieve 
sustainable urban development. So far, the plans and 
programs that have been implemented to intervene in 
inefficient structures. Most of them have physical goals and 
they have ignored the main assets of these tissues in which 
the people live. Therefore, in order to solve the problems of 
the inefficient texture of the cities in the economic, social, 
cultural and physical fields, it is necessary to use effective 
approaches in this field, in order to take effective steps in 
order to preserve their identity and promote them, and by 
using a planning In a coherent manner and with the 
participation of all interested groups, he paid for the 
comprehensive improvement of these inefficient tissues. 
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  مقدمه  -1

 يسابقه طوالن یكه دارا ييبه خصوص در كشورها يادن يدر تمام

بواسطه  يادر شهرها وجود دارند كه  ييهستند بخش ها ينيشهرنش

به صورت  يابرنامه و  يب یساخت وسازها يلبه دل يابودن و  يميقد

شهرها به وجود آمده اند و در معرض  يهخودرو در شهرها و حاش

محالت كه معموال از آن ها با  عهستند.  اين نو یجد یها يبآس

شود اگرچه در حال حاضر  يياد م یناكارآمد شهر یاعنوان بافت ه

 یاز فضاها يمهم يبخش يکنشده اند. ل يوفرسودگ یدچار ناكارآمد

را در درون  يادیز ييدهند. انسان ها يشهر را به خود اختصاص م

از درون  رهارشد و توسعه شه یبرا یداده و امکانات بالقوه ا یخود جا

احساس تعلق  يمختلف يلن آن ها بدالباشد و معموال ساكنا يرا دارا م

همواره  یشهر يزیفضاها دارند. نقش برنامه ر ينبه ا یا يژهخاطر و

در شهرها بوده  ينساكن يریاحساس تعلق و حضور پذ ينحفظ ا یبرا

 یناكارآمد شهر یكشورها بافت ها يراست .در كشور ما همچون سا

 يادیز یمواجه اند. طرح ها يچيدهپ يارو گاها بس یچند بعد ائلبا مس
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انجام شده كه متاسفانه اكثرا  یشهر يمقد یدر رابطه با بهبود بافت ها

 يتيپروژه ها و نارضا ينا يتعدم موفق يلموفق نبوده اند؛ و دل

كنندگان طرح  يهته يقو دق يحشهروندان از آن ها،عدم شناخت صح

انطباق اهداف،  عدم اعمال و  يزبالقوه و ن یها يلها از عوامل وپتانس

شده  يهآن ها ته یاست كه طرح برا يكسان يازهایو ن يالتتما يقعال

موضوعات  يدر سامانده يجرا یاست.و كمبودها و نواقص طرح ها

 يكاستراتژ ريزی برنامه از جمله بافت ناكارآمداز با نگاه به یشهر

حل و  یبرا يانيمشکالت بافت ناكارآمد م ينمهمتر ييضمن شناسا

از  يکي يكاستراتژ يزیمشکالت است،امروزه برنامه ر ينبهبود ا

  يكشورها و حت يدر تمام يزیبرنامه ر یروش ها ينپرطرفدارتر

 شهرها است. 

تنگاتنگ  يبياز مواقع ترك ياریناكارآمدشهری كه در بس  های بافت

گاها كم   يزو ارزشمند شهرها دارد و وسعت آنها  ن يخيبا بافت تار

از راهکارها و  يریشهر جهت بهره گ یاز فرصت ها يکي ت،يسن

فضا جهت توسعه دورن  ينتام  يزتوسعه از درون و ن یسياست ها

فرسوده و  یو بافت ها يربا ياز اراض ستفادهشهر  با ا يازمورد ن یزا

 يبه دليل برخ يکنباشد. ل يشهر م يتوسعه افق یناكارآمد به جا

محدوده ها وجود  ينحال حاضردراكه در  يمشکالت و مسائل اساس

 ينساكن مشکالت شبکه معابر و ... ،یكالبد يدارند ازجمله فرسودگ

امر بر  ينا دهند يم يلشهر تشک يفضع یقشراقتصاد يتآن را اكثر

بافت ها  ينبه ا يکهچرخه ناكارآمدی بافت دامن زده است و درصورت

 يشپ یا يدهنه چندان دور مشکالت عد یا يندهتوجه نشود در آ

 باشد .  يم يداشت كه گاها حل نشدن يمخواه

كنند. امروزه  يمانند موجود زنده ، رشد و زوال را تجربه م شهرها

بافت  يو همخوان يقعدم تطب يلبه دل يرانا یاز بافت شهرها يبخش

خود را از دست داده  ياييپو ينيشهرنش يدجد یشهرها با الگو يمقد

وجود  ،مناطق ينبه ا یشهر ينسئولم يكم توجه يلاز قب ياند. مسائل

امکان  يزبافت فرسوده و ن يريتمد ينهدر زم یمتعدد و مواز يالتتشک

 ينزم يمتق يشهرها به سبب ارزان يهو توسعه در حاش یگذار يهسرما

باعث  يندفرآ ينعقب بمانند. ا یمناطق از توسعه شهر ينباعث شده ا

است. بافت  يدهفرسوده گرد یهابافت يندر ا يزندگ يفيتنزول ك

دانست كه نظام  یشهر یاز فضا يتوان بخش يفرسوده در شهرها را م

 ياتيكاركرد اجزاء ح يثساختار و هم از ح يثآن هم از ح يستيز

 [.1] شده است یخود دچار اختالل و ناكارآمد

 مبانی نظری -2

شهرها را  يميكهن و قد یبافت ها ينيو بازآفر یبهساز یها نظريه

 ،انگلس يش،فردر ،ينجان راسک يرنظ يشمندانيفکرات انددر ت

 يوبرخ ينچل ينمامفورد،كوئ يزابنزر هاوارد. لوئ يهلوكوربوز يلوزيته،كام

توسعه  یكشورها يدتا. حدود چهار دهه طول كشيدتوان د يم يگرد

 يدبا هدف تجد يخيو تار يميبه مداخله در مراكز ارزشمند قد يافته

چهار دهه از منشور  ينروان بخشي بپردازند كه ا( و يني)بازآفرياتح

 شد.  يرا شامل م (1۹۷۵) ( تا منشور آمستردام1۹33) آتن

هستند كه  يگرید يشمنداناز جمله اند يکوبزج ينو ج ينچل كوين

 یبراساس شهرساز يستمدر قرن ب یشهر یو نوساز یبهساز ينهدرزم

و  یبهساز ياندر جر يدانسانگرا اظهارنظركرده اند. به اعتقاد آنان با

با مشاركت مردم و مشاوره با متخصصان  يزیبرنامه ر ،یشهر ینوساز

 يکويزج ينهچن .يردمسئوالن و مردم شهر صورت گ يو هماهنگ

به اصل روابط  "مسأله دار مزمن  یبافت ها"اصطالح  يانبا ب (1۹61)

و مشاركت مردم در امر  يميو موضوع خود ترم يگيهمسا يانسان

در  يز( ن1۹36الکساندر) يستوفرداشت. كر يدتأك ينيو بازآفر یبهساز

نظم  يجادبر ا ،يخيتار یفرسوده شهر و محوطه ها یرابطه با بافت ها

سازمند، استفاده گسترده از مشاركت مردم  يااندام واره  يك،ارگان

با  يهماهنگ يداروهمچون تعادل پأ يكرد و معتقد به اصول يم يدتأك

 [.2] بود يطيمح و اجتماعي ی،سازمان اقتصاد

 يکردبا رو یفرسوده و ناكارآمد شهر یبافت ها يمنظور سامانده به

 يندو فرا يكاستراتژ يزیبرنامه ر يندو فرآ يكاستراتژ يزیبرنامه ر

مورد توجه  يكاستراتژ يزیربر برنامه يمبتن یطرح ها یو اجرا يهته

 يهته يندافر یتوسعه شهر يكقرار گرفته شده است. طرح استراتژ

شهر است كه بر اساس آن برنامه  يندهاز آ دتچشم انداز بلندم

طرح ها بر  ينشود. ا يم يهمدت ته( كوتاهAction plan)يياجرا

حال به جوانب  ينداشته و در ع يدشهر تاك یرشد اقتصاد يتتقو

 یشهر يهها،كاهش فقر مال يرساختز ی،شهر يطي،ساختارمح يستز

 يك یتوسعه شهر یطرح استراتژ يهته يندعالوه فرا. به پردازديم يزن

است كه با مشاركت فعال به رهبران و دست  يمشاركت يندفرا

توسعه  یاستراتژ ی. طرح هاشوديم يهجامعه ته ياندركاران اصل

است كه در آن همه  يقابل زندگ یشهر يجادبه دنبال ا یشهر

 ياز زندگ یمشاركت و بهره مند یبرا يکسان یاز فرصت ها ينساكن

 یتوسعه شهر یشهر برخوردار باشند.طرح استراتژ ياسيو س یاقتصاد

چشم انداز و راهبرد  يابيو ارز يسازمانده يمتشکل از سه عنصر اصل

 يجادباشند .عنصر نخست به دنبال ا ي(ميشو اجرا و نظارت )پا

 شهر يتوضع يابيارز CDS يندفرا یالزم برا يسازمان يالتتشک

 یاستراتژ يينچشم انداز بلندمدت و تع يماست. تنظ)وضع موجود( 

 يناست. مهمتر یتوسعه شهر یطرح استراتژ يهها ،گام دوم در ته

كردن  ينه(  نهادAction planبرنامه عمل) یها اجراطرح ينجزء ا

شده در  ينتدو یها ینظارت بر آن و مرور بر استراتژ CDS يندفرآ

 یبافت فرسوده شهر يندهطرح ساما يهته يندمرحله دوم است. فرآ

 ييفضا یهابرنامه يهمشابه ته يكاستراتژ يزیر نامهبر يکردبا رو

بودن و  یراهبرد يکردآن دو رو یاست و نحوه اجرا یراهبرد

ها و  يدهاز ا یراهبرد يزیشود برنامه ر يم يتبودن رعا يمشاركت

و پس از آن  يريتيمد یهاو عرصه يتفکرات مرتبط با علوم نظام

 [.3] نفوذ كرده است یو شهرساز یشهر يزیه ربرنام

 محله -1-2

 يممحله درمفاه يزن يسيآنهاست.در زبان انگل ينينمود ع یبرا جايي

را كه ساكنان آن  يمورد توجه قرار گرفته است محدوده هاي يمختلف

 یكرده و در ارزش ها و هدف ها يزندگ يکديگردر ارتباط رودررو با 

 يكدارند،  يمشترک بوده و در عالقه ها و خواسته ها هماهنگ يژهو

از ساختمان ها بوده  یكه مركز استقرار شمار ويندگ يمركز اجتماع

عموم مانند مدرسه،  يازمورد ن يساتتأس یو عالوه بر خانه ها دارا

 يهمگان يریبهره گ یبرا يساتياجتماعات و تاس يد،تاالرمركز خر

از بخش  يکيمحله  يزن یشهر يماتاتب تقسمر در سلسله [.4]باشد 

 يكمجاور هم  یرود و از خانه ها يبه شمار م ركوچك شه یها

 .شود يم يلخاص تشک ياييجغراف یفضا
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 يهدرونما یشهرها دارا ياز اركان اصل يکيبه عنوان  یشهر محالت

از  يهستند بدون شك بخش مهم يو فرهنگ ياجتماع يمعظ یها

رو  ينشود از ا يم یسپر یهر شهروند در سطح محالت شهر يزندگ

در  يداركردن اصول توسعه پا يادهپ یراهگشا توانديتوجه به آنها م

 .شهر قلمداد شود ياسمق

 بافت فرسوده شهری -2-2

بافت فرسوده شهری به عرصه هايي از محدوده قانوني شهرها اطالق  

رخورداری مناسب از مي شود كه به دليل فرسودگي كالبدی، عدم ب

دسترسي سواره، تاسيسات و خدمات و زيرساخت های شهری آسيب 

پذيرتربوده و از ارزش مکاني، محيطي و اقتصادی نازلي برخوردارند  

اين بافت ها به دليل فقر ساكنان و مالکين آنها امکان نوسازی خود 

ری به خودی را نداشته و  سرمايه گذاران نيز انگيزه جهت سرمايه گذا

 [.۵] در آن را ندارند

آنها  يهحاش ياروستاها  يافرسوده كه در داخل محدوده شهر و  بافت

فقدان برنامه توسعه و نظارت  ياشان و قدمت يلاند و به دلشکل گرفته

 يزو ن يمنيو ا يستيز يطآنها و نبود شرا يریگبر شکل يفن

اند و به فرسوده شده یو اقتصاد يو اجتماع یكالبد هایينابسامان

)فقر  ييردچارند. امکان تغ یو خدمات شهر ستحکامو ا يمنيكمبود ا

( و ي)فقرخدمات يلساكنان( متراكم شده و به دل یاقتصاد

و  یاعم از خود به خود یها فقر شهرمحدوده ين( در ای)فقركالبد

 [.6] رفته است يناز ب ييامناسب تقر يزندگ يطمح یارتقا

  یدکارکر فرسودگی

 يشده؛ فرسودگ ياز بنا با كاركرد طراح یتناسب استفاده جار عدم

بافت  يفيتشهروندان از ك يوتلقي  برداشت منف يذهن يردر تصو

شده  ينتدو ی، كمبود يا فقدان استانداردها يورسم يقانون يفرسودگ

 در بافت؛  يو رسم يمراجع قانون يلهبه وس

  یمکان فرسودگی

 در بناهاوبا كاركرد بافت؛ یجار هایيتفعال یها -يژگيتطابق و عدم

  یمال یفرسودگ 

با  ينسب يهاو فرسودگساختمان يرفتن ارزش مال يلتحل استهالک»

 يگرمرتبط با د یابه گونه يطرح مسئله فرسودگ- یاقتصاد

 گستره بافت.  ينها و همچنساختمان

 بافت فرسوده )مسأله دار( -3-2

كه وجود عوامل و عناصر مختلف در عبارت از بافت های شهری است 

)از جنبه های  آن ،كاهش ارزش های كيفي محيط زيست انسان را

در آن ( كالبدی، عملکردی، زيست محيتي، اقتصادی و اجتماعي

فراهم آورده و با كاهش ارزش های سکونتي، نوسازی در بافت متوقف  

. [۷] ساكن افزايش مي يابد عتمي شود و ميل به مهاجرت در جما

كه  یشهر یهاعبارت است از بافت یدار شهرمساله يابافت فرسوده 

 ی،اقتصاد اجتماعي ی،مسائل و مشکالت مختلف در آن )كالبد

 يمال ي،قانون يمکان ی،كالبد ی،سازه ا يدشد يو ...( فرسودگ فرهنگي

انسان را فراهم  يستز حيطم يفيك یكاهش ارزشها يو به طور كل

به مهاجرت در جماعت  يلم ي،سکونت یو با نزول ارزشها آورديم

 ياناساس جر ين. بر ايابديم يحس تعلق به مکان( فزون یساكن )دارا

 ي. به طور كلشوديبدون ضابطه م يامتوقف و  در بافت، ینوساز

نزول [. 6]است  يربه قرار ز یدار شهربافت مساله يك ياتخصوص

در درون  یبهساز يو حت یوسازن يانتوقف جر - يسکونت یهاارزش

بر اثر وجود مسائل و  يستز يطمح يفيك یهاكاهش ارزش -بافت 

محله  ينو رغبت ساكن يلم يشافزا -مشکالت مختلف درون بافت 

 ييو جابجا يگزينيجا انتقال يده)پد يگرد یبه مهاجرت به مکان ها

- یو شبکه گذربند يمراب دسترس لسلهكارا نبودن س -(يتجمع

به  ياز دسترس يتمحروم يباز و سبز عموم یسطح فضا كمبود

وجود  -مشکالت حاصل از دفع نامناسب فاضالب ها  -خدمات مناسب

ساكنان بافت نسبت به  یانزوا -در درون بافت  يمشکالت اجتماع

 يعال یشورا ۵ماده  يسيونهمجوار و...مصوبه كم یبافت ها

فرسوده شهر  یهابافت ييبه منظور شناسا يرانا یو معمار زیشهرسا

شهر در برابر مخاطرات  يرپذ يبآس یهابافت ها را محدوده ينتهران ا

و  يزیبرنامه ر يازمندكه ن نمايديم يفزلزله( تعر يژه)به و يعيطب

 يندر ا يفرسودگ باشند. يم يمداخله هماهنگ به منظور سامانده

ض و پالک معابر كم عر يداركم دوام و ناپا ایهشامل ساختمان يفتعر

و  يعيطب يایكه در مواقع بروز بال ييهاباشد. بافت یا يزدانهر یها

 ينا یها يژگيبه آنها كمتر بوده و و يامکان خدمات رسان يرطبيعيغ

 [.6]كند  يبرابر م ينرا چند يانوع بال ينمخرب ا يراتبافت ها تاث

 يرا بافت یتوان بافت فرسوده و مسأله دار شهر يم يكل يانب يك در

در آن به مخاطره افتاده باشد و روند  يو زندگ ياتح يانشمرد كه جر

 ياتح يردر آن وجود نداشته باشد .با توجه به تعب يزندگ يعيطب

بروز مسأله در بافت  ،ساكنان يتبه كالبد مناسب توأم با فعال یشهر

 يباشد. بروز مسأله م يتفعال يااز نقصان در كالبد و  يتواند ناش يم

و يا  یتوسعه شهر یكمبود طرح ها يااز قدمت بافت و  يتواند ناش

 [.2] مناسب باشد یو خدمات شهر يالتبافت در ارائه تسه یناكارآمد

 هایيدگاهتا به امروز د یفرسوده شهر یهابافت يتتوجه به اهم با

توان به  ياست كه م يدهآنها ارائه گرد يسامانده ينهدر زم ياریبس

 اشاره نمود: يرموارد ز

 هسازی ب

، يشاست كه به منظور بهبوده كالبد كه درفرسا يسسله اقدامات شامل

 . يردپذ يدركوتاه مدت صورت م است و تحقق يافته يتعالف

 نوسازی

حفاظت بناء مجموعه  ينكه در ع شوديرا شامل م يمجموعه اقدامات 

نموده  یمربوط معاصرساز ييكهن، سازمان فضا یشهر یفضا ياو 

هفت دسته از  یآن را فراهم آورد. نوسار ينهبه يبازده وامکان،

 شود كه عبارتنداز:  ياقدامات را شامل م

( 4 يل،دگرگوني( تبد3( انطباق، به روز كردن 2 ياتح يد(تجد1

 ير( تعم۷ ياء( اح6( نوشدن ۵حفاظت 

 بازسازی

كه در  گيرديصورت م يزمان یاز نوساختن است. بازساز یبه معنا 

شاه  يجادبه صورت كامل ا يفرسودگ یشهر یفضا يابناء مجموعه و 
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 يتكامل( فعال يا ي)نسب يكامل معموال براثر فرسودگ يباشد. فرسودگ

 .پذيرديو كالبد توأمان صورت م

 ینیبازآفر -4-2

 ی،اقتصاد یتوسعه همه جانبه در عرصه ها ينداز فرآاست عبارت

در  يزندگ يفيتك یبه منظور ارتقا یو كالبد ي،محيطياجتماع

 [.8] شهر يبا باق يوندهدف در پ یمحدوده ها و محله ها

است كه از گذشتگان به ما  يامانت يخيتار یهاو بافت ساختارها

متناسب  يااح يکردهایرو يدداده شده و به منظور حفظ آن با يلتحو

هركدام  يخيبافت تار يایاح يکردهایبا بافت را در نظر گرفت. رو

 يخياما روش ورود در هر بافت تار كنديرا دنبال م ياهداف مشخص

 هایيژگيدر هر نقطه از شهر و يخيتار یهامتفاوت است. بافت

 يزمتما يخيتار یهابافت يردارد كه آن را با سا یمنحصر به فرد

از نظر  يکديگرهم مرز با  يخيگاهاً ممکن است دو بافت تار كنديم

ته باشند كه حتماً را داش يمتفاوت يطشرا يو اجتماع يفرهنگ ی،كالبد

 مدنظر باشد. يااح ينددر فرآ يدبا

 يندو افراد ساكن در آن در فرآ يخيبافت تار هایيتظرف شناسايي

 يبه آن نشود. ط يدارد و چنانچه توجه يادیز يتاهم ينيبازآفر

 ياندر آن جر يامازندگ شوديم یصرفاً كالبد بافت بازساز يااح يندفرآ

باشد  یو سار یجار يدبا يخي،تار یهادر بافت ينخواهد. داشت.زندگ

از خدمات  یمندحق بهره ينها،همچنبافت ينا يریپذ يستو ز

ساكنان،و  یبه صورت عادالنه برا يدو امکانات شهر با یشهر

 شهروندان فراهم شود.

 يااح یبه معنا”Regenerate“  يشهاز ر” Regeneration“واژه  

شدن، از نو رشد كردن بوده و  يااح يدن،كردن،جان دوباره بخش

 يدتول  یشود كه به معنا يعبارت گفته م ينا يفدر  تعر ينهمچن

  یباشد كه در معرض نابود يزنده م يتتمام  يكاز  يبخش يعي،طب

 [.۹] قرار گرفته است

با  يدجد یشهر یاست كه به خلق فضاها يندیفرا یشهر بازآفريني

گردد  ي(منجر ميتيو فعال ی)كالبدييفضا ياصل یها  يژگيحفظ و

پارچه و مجموعه  يكجامع و  يدعبارت است از د ی،شهر ينيبازآفر

 يكه بهبود دائم یبه طور ينجامد،ب یكه به حل مسائل شهر ياقدامات

كه  يبافت يطي،مح يستو ز ي، اجتماعیكالبد ی،اقتصاد يطدر شرا

 [.10] شده را به وجود آورد ييردستخوش  غ

 يقاز طر یشهر يشخورد با علل و عالئم فرسابر یشهر بازآفريني

باشد.  يرو به زوال و محروم در شهرک ها وشهرها م يبهبود نواح

 يژهبه و يزندگ يفيتو بهبود ك ياتح يدتجد يناًع یشهر ينيبازآفر

 يم يمحروم زندگ يگيهمسا یهست كه در واحدها يآن كسان یبرا

 [.11] كنند

در  یشهر یناكارآمد یمداخله دربافت ها یها و برنامه ها سياست

 يتگرموثر و هدا يروهایغالب. ن يکردهایهر دوره متناسب با رو

 هایيژگيو و يطشرا ين( و همچنيو اجتماع ياسيس ی،)اقتصاد

مشخصه ها وابعادی  یشهرها دارا يو اجتماع یاقتصاد ،يطيمح

برآن مطرح شده  قالب ياستكه معرف دوره وبراساس س،هستند 

ناكارآمد  یمداخله در بافت ها يکردرو ينند،درحال حاضر متاخرترا

 .است «یشهر بازآفريني» يکردرو یشهر

 یمداخله در بافت ها یبرا یشهر ينيسه نوع بازآفر يه طوركلب

 :[12] نمود يتوان معرف يم یناكارآمد شهر

پس از متروک ماندن  ينينوع بازآفر نيا: یلیتحم ینیبازآفر -1

 يزندگ طيشرا ديرفتن شد نياز ب ايرهاشده و  نيزم كيمدت  يطوالن

 شود. يمنطقه انجام م كيدر 

كه  ييدرجا ينينوع بازآفر نيافرصت طلبانه:  ینیبازآفر -2 

 یدر دسترس را برا یاه نيزم يو دولت يگذاران خصوص هيسرما

 شود. يبزرگ تحت نظر دارندء انجام م یپروژه ها

در  ينينوع بازآفر نيامدار:  ندهیآ ای رانهیشگیپ ینیبازآفر -3 

 رو به زوال نهاده اند. يو اجتماع یاقتصاد یكه ساختارها يمناطق

موضوع  نيهمواره مهمتر یفرسوده شهر يدر نواح یزيربرنامه

 .بوده است یشهر یزيربرنامه
 

 
 [13] یناکارآمد شهر یمداخله در بافت ها یها استیس یتکامل ریس 1جدول 

1۹۸0-2000 

 (ینی)بازآفر

1۹60-1۹70 

 (ی)نوساز

1۹40-1۹50  

 (ی)بازساز
 یبازه زمان

 ياصل یاستراتژ ينينشهيحاش یبا پاكساز يکيزيمشکالت في نيگزيجا هامحله یشهر یبا نوساز يرامونيتوسعه پ شاخص یبا پروژه ها طرح قيتلف

 سطح فضايي محلي ومکانيسطح  سطح ناحيه ای ومحلي سطح ناحيه

 رياحزاب درگ يو توسعه دهندگان خصوص یدولت مركز يخصوص یهامردم و بخش ي،دولت محل يخصوص يمشاركت عموم

 يکيزيبعد ف یبافت شهر ييجابه جا يميقد ينواح  یو نوساز يرامونيرشد پ نينو یهابا توسعه يفرهنگ راثيحفاظت از م

 یبعد اقتصاد دولت یگذار هيسرما يخصوص یگذار هيرشد سرما يو خصوص يعموم یگذارهيسرما انيتعادل م

 بعد اجتماعي بهبود محيط زندگي افزايش رفاه اجتماعي توسعه اجتماعي

 يطيبعد مح سبز یفضا جاديا زس یفضا جاديو ا یساز بايز يطيمح یداريپا دهيطرح ا

 



12 
  

6 (3) , 2021 

  3، شماره 6دوره 

 1400 پاییز

 فصلنامه پژوهشی

 

مه
رنا

ب
ی

هر
 ش

مد
رآ

کا
 نا

ت
باف

ی 
ین

فر
زآ

 با
ك

ژی
رات

ست
ی ا

یز
ر

 

 
 مدل مفهومی بازآفرینی شهری پایدار 1شكل

 یشهر یزینامه ربر -5-2

آن  ييايپو یهايژگيو يكه رابط انسان استيو گو ندهيپو نديفرآ كي

در  یخدمات شهر یازهاين نيتام یبرا نيكند بنابرا يم نيرا تضم

نظام برنامه  كيدر  ياجتماع ی،نظر گرفتن عوامل مختلف اقتصاد

و  هااستيمشخص كردن اهداف س ايجامعه و پو یشهر یزير

 یبرنامه ها ريهماهنگ كردن آنها با سا یتوسعه شهر یهابرنامه

برنامه ها و طرح ها در  ميو تنظ یكشور یدر سطح منطقه ا يعمران

 [.14] برخوردار است یاژهيو یهاتياز اولو نيمع يزمان یهادوره

 یشهر داریتوسعه پا یزیبرنامه ر  -2-6

در  یداريپا یها يژگيو تيتقو اي جادياست كه هدف آن ا ینديفرا 

 یشهر يطيمح ستيو ز يفرهنگ ياجتماع یاقتصاد يزندگ

و مصنوع در رابطه با  يعيطب ستيزطيالعاده محفوق يدگيچيپ

 ینموده و مدل ها مشکلآثار توسعه را  ينيبشيپ يانسان یهاتيفعال

 یآورد ضرور يرا به وجود م يقابل انعطاف ريشده و غ نييتع شياز پ

اهداف  نيانطباق الزم ب یو منطقه ا یشهر یزيدر برنامه ر است

 یو برا رديو قابل انعطاف صورت گ شرفتهيدر روش پ یشهرساز

 ينوع متفاوت ديجد یهاعلم با مسائل و ضرورت نيا شتريب یسازگار

 ها و ابزارها به كار گرفته شود كيتکن، ريتعاب ،ريتداب یهاروشاز 

[1۵ .] 

 یراهبرد یزیبرنامه ر -2-7

و  يتيريمد یناكارآمد، ندهينامطمئن آ طيبه شرا ييپاسخگو یبرا 

در  ينينو کرديرو یالديم 1۹۹۹از سال  ،در شهرها يكاهش زندگ

توسعه  یتوسعه شهر كيتحت عنوان استراتژ یزيربرنامه اتيادب

 شيافزا «توسعه شهر یتژاسترا »آمد از اهدافتالف شهر را به وجود ئا

 یشهر تيريسکونت و بهبود مد تيفيك یارتقا يي،كارا ی،ريپذرقابت

و  هيبه دنبال بهبود عملکرد شهر بر پا یتوسعه شهر یاستراتژ .است

 داريپا یچون رشد اقتصاد يعوامل یاز آن را بر مبنا یدارياساس پا

و  يطيمح طيرتقاء شراا قر،كاهش ف يزندگ یبهبود فرصت ها،

درآمد و اقشار كم يررسميغ یهابهبود سکونتگاهي،عموم تبهداش

 [.16] دهد يو سنجش قرار م يبررس،مورد

  یشهر كیاستراتژ یزیبرنامه ر -2-۸

در  یاو منطقه یشهر یزيردر عرصه برنامه كياستراتژ یزيبرنامه ر

 یزيردر امر برنامه كيدموكرات اتيبا كاربست نظر ۹0و 80دهه 

 یزيبرنامه ر ي،ارتباط یزيربرنامه اتيدر قالب نظر یاو منطقه یشهر

در  يطيمح ستيز یها شيگرا ،پست مدرن یها هينظر ي،مشاركت

مورد توجه قرار گرفته  ريانعطاف پذ كياستراتژ یزيقالب برنامه ر

است كه  یزيراز برنامه ينوع كياستراتژ یزيربرنامه قتيدر حق.است

 ميتصم نديو فرا ييجامع با عمل و عوامل اجرا یزياز برنامه ر شتريب

حداقل سه مرحله به مراحل  وهيش نيدر ا .در ارتباط است یساز

سه  نيا.افزوده شده است وطرح( ليتحل ،برداشت ی)زيربرنامه يسنت

 :مرحله عبارتند از

 اهداف مشخص فيتعر 

 ها نهيگز يابيارز 

 نظارت واجرا 

شهردار و  يرونيوجود ب يمعرف انيدر ب يسع كياستراتژ یزيربرنامه 

 یساختارها يبه بررس ندهينقش شهر در آ گاهيجا نييبا توجه به تع

بنا به  یراهبرد -ساختاری یطرح ها يپردازد به طور كل يم يدرون

 ور هش تيدر درجه اول به حفظ كل ،خود يستميس ينگرش تيماه

 یو روندها یتوسعه كالبد ياصل یروندها انيم ايتعادل پو جاديا

عرصه  یبرا یزيردر درازمدت نظر دارد و برنامه ياجتماع - یاقتصاد

روند  یتوسعه كالبد ياصل یروندها انيم ايتعادل پو جاديوا يفرع

 یهاعرصه  یبرا یزيردرازمدت نظر دارد و برنامه ياجتماع یاقتصاد

و  يخاص زمان طيشرا مشخص و یهارا به عهده طرح يو جزئ يفرع

 [.1۷] كنديواگذار م يجيتدر یآنها و اجرا يمکان
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 [17] عناصراصلی فرآیندبرنامه ریزی استراتژیك ومراحل تهیه تا اجرا 2شکل

 نتیجه گیری و پیشنهادات -3

 یها انيبر اجتماع و فضاء به عنوان بن يبيترك يبا نگرش درنتيجه 

 نيا یها تيزا قابل و درون داريپا رويکرد جديد بازآفريني در یمحور

 ريتحت تأث یآنها به عنوان فضا یهايژگينوع از بافت ها بر حسب و

 فيتعر نهيتا زم رند؛يقرار گ يمورد بررس ديو جد ميقد یهاارزش

به  دنيرس یدر راستا يبرخورد منطق یبرا يراهبردها و ارائه طرح

 مد نظر است عبارتند از:  يمهم  اهداف نيا

ی موجود در بافت ها ييو فضا ياجتماع یها تيقابل يبازشناس .1

 بازآفرينيآنها جهت بهبود روند یريو به كارگ ناكارآمدشهری

 یهاتيبا استفاده از قابل ييفضا - یكالبد یراهکارها یارائه .2

 يروش یريبافت ها به كارگ نيا يه جهت ساماندهشد ييشناسا

به منظور  يناكارآمدجهت مداخله در بافت ها يو اصول يمنطق

بر مطالعات هدفمند و منطبق  هيآنها با تک یكالبد - ييفضا يسامانده

 (یراهبرد یزيبافت ها )برنامه ر نيموجود و مختص ا اتيبر خصوص

 تيريدر مد ثرمو يو اجتماع يفرهنگ یولفه هام ينمهمتر تواني م

 مشاهده كرد: ريز را مرمت آنها به تبع آن حفاظت و و يخيبافت تار

 
 [1۸] یخیبافت تار تیریدر مد ثرمو یو اجتماع یفرهنگ یولفه هام

 یفرهنگ یها جابیمولفه ها و ا

بافت  تیریموثر در حفاظت و مد

 یخیتار

 یاجتماع یها جابیمولفه ها و ا

بافت  تیریموثر در حفاظت مد

 یخیتار

 يفرهنگ - يخيتار یها نهيزم

 (يخيتار یموجود )ارزشها

صاحبان ،)مردم ياجتماع یمشاوره ها

 مشاركت( انيو متول

 مکان ياجتماع یارزش ها يچشم انداز فرهنگ

 حضور پذيری دائمي تنوع فرهنگي

 سيرفرهنگي
  يخاطره جمع

 و مکان( ايخاطه ها با اش وندي)پ

 شخصي وهويت مکاني هويت تنوع ميراث

 حس تعلق اصالت

 حس مکان گردشگری فرهنگي

ميزان سطح دانش جامعه نسبت به 

 ارزش ها
 انسجام اجتماعي

 سرمايه اجتماعي هويت شهر

 

عنوان داشت كه  تواني م هياول یريگ جهينت كيو به عنوان  نيبنابرا

به بافت  يفرهنگ - ياجتماع کرديرو ازمندين يخيبافت تار تيريمد

كه به كمك اين  یبه گونه ا کردهاستيرو ريدر كنار سا يخيتار

 يبافت ها كمك نمود. به عبارت یتوان به توانمند يم،عوامل

دارد كه نه از جنس كالبد  ازين يداتيتمه به يخيبافت تار تيريمدگريد

و حركت  يزندگ یمناسب برا يمنطقه را به مکان دياست و نه اقتصاد.با

 ييساز گردهما نهيكه زم ازيموردن یها یكاربر قيكرد و با تزر ليتبد

موضوع  نيداشت كه ا نگه افتبردم را در م ،است يو مبادالت فرهنگ

 ،تيريدر مد يهنگرف - ياجتماع یهاي ژگيو تياهم دمجد زنيخود 

 .کنديمنعکس م يرا به خوب يخيبافت تار

به  توانديم یشهر ی ناكارآمدبافت هادر  یراهبرد یها یزيبرنامه ر

 تيريمد یهای استراتژ نيتدو،مکان ها یهارتبه بند استيس يابيارز

مسائل  یبند تيولوكمك كرده و درک و ا یشهر یزيوبرنامه ر

 تيفيك یبه منظور ارتقا یشهر رانيو مد زانيبرنامه ر یاجتماع برا

بر  ليتحل یيافته ها نيسازد .همچن ليشهروندان را تسه يزندگ

به شهروندان  يکيو نزد یشهر تيريمردم و مد هيرابطه دو سو یابنم

 شود؛يمحقق م یراهبرد یزيامه رنبر قيبه باال كه ازطر نييو نگاه پا

 یها استيس يوطراحي قبل یهایاستراتژ يبازشناس یبرا توانديم

 نيمطالعات همچن استفاده شوند. اين ندهيآ یزيو برنامه ر ديجد

، ردمم يتيارضانعلل ، دارمسأله يواحن ييبه شناسا توانديم

- ياجتماع یفاكتورها ريتاثي ،شهروندان در زندگ یهاتياولو

 ييكارا يابيو ارز شيو پا ناكارآمد یهابافت  يبر سامانده يتيجمع

كمك  یبافت شهر يسامانده نهيدر زم های ها و استراتژ استيس

 نهيدر زم قاتيمستلزم انجام تحق يعموم یها تيكند. درک بهتر اولو

 يعمومی های مند تيها و رضا ينگرانهای مختلف و با توجه به 

 های ريشاخص ها هم از نظر مفهوم و هم در اندازه گ نيمردم است .ا

مساله  نيباشند. هم یشهر زانيامه رنبر و  رانيمد یمانتوانند راه يم

 ناكارآمد یبافت ها تيبه سنجش وضع شتريچه ب هرلزوم توجه 

عوامل موثر در  اييشناس یها در راستا یزيضرورت برنامه رو ی شهر

 یراهبرد نديفرا یبافت بر مبنا يسامانده تيو در نهاها آن یارتقا

. برنامه ريزی استراتژيك چشم اندازه زيست كنديم دايضرورت پ

پذيری محدوده های ناكارآمدرادرارتباط باچشم اندازه توسعه شهر 

وژه های راهبردی،مسيردستيابي به ترسيم وباتعيين سياست هاوپر

در تمام جوانب اهداف وغلبه برمشکالت وچالش های موجودرا

درنظرگرفتن رويکرد برنامه ريزی استراتژيك مشخص مي كند.

شهری الزامي مي بهسازی و نوسازی و بازآفريني های  درسياست

 باشد.
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برای بهبود شرايط بافت های ناكارآمد شهرهای حال حاضر ايران  

شنهاداتي برگرفته از نظرات كارشناسان و تجربيات موفق انجام شده پي

 در برنامه ريزی شهری را مطرح مي كنيم : 

چندجانبه  الحبايست؛ در پي اص اصول و مباني بازآفريني شهری مي

 طيبافت كالبدی، ساختار اجتماعي، پايه های اقتصادی و شرايط محي

كامل استفاده كند، كه در  قه باشد و از يك استراتژی جامع وطآن من

ی پايدار قرار دارند؛ دارای اهداف عملياتي واضح  مسير اهداف توسعه

لوب طو دارای كيفيت م فمکان های مختل هو مشخص، قابل بسط ب

ين استفاده ی رباشد؛ از منابع طبيعي، اقتصادی، انساني و غيره بهت

ممکن و  حداكثریمشاركت  هممکن را كند؛ اين يقين حاصل شود ك

همراهي تمامي ذينفعان، برای دستيابي به منافع مشروع آنان در 

قه شهری به دست آمده است؛ بر اهميت سنجش ميزان نطبازآفريني م

راهبرد اجرا شده، از طريق رصد ميزان اهداف محقق  اجراييپيشرفت 

تأثيرات نيروهای  طرحدين حاصل از ابني تغييراترت بر اشده و نظ

ی شهری وقوف حاصل شود؛ منطقه تحميلي بر  خارجي و داخلي

 ی اوليه، در مرحله های تصويب شده برنامه برخيتجديدنظر  امکان

ی اجرا و در پي برخي تغييرات و رخدادهای پيشبيني نشده در نظر 

يك  مختلفگرفته شود؛ پذيرای اين حقيقت باشد كه بخش های 

يد و ممکن به نتيجه خواهند رس مختلفهای  استراتژی، با سرعت

ی  يك برنامه مختلفميان اهداف منطقي است برای ايجاد توازن 

منظور دستيابي به تمام اهداف استراتژيك آن،  بازآفريني شهری وبه

به بازنگری نياز  اضافيمنابع  تدارکی مديريت منابع و يا  در نحوه

از  متنوعي فهای بازآفريني شهری طي برنامه  .باشد

 فمختل سطوحران را در ذييرگذاران و تاثيرپمتخصصان،كنشگران، تاث

ريزی است  كنند. برنامه ريزی مشاركتي روشي در برنامه درگير مي

از  چشم اندازیرا ميان ساكنان و كنشگران ايجاد و  يكه توافق جمع

های اجتماعي در آن  های ناكارآمد را كه همه گروه محله و محدوده

های  منافع تمامي گروهگونه ای كه  شريك باشند بدست ميدهد به

درگير را تضمين نمايد. در اين روش ابزارهای مختلفي به كار گرفته 

، عمومي مختلفی اكردن و مشاركت بخش ه دخيلشوند تا با  مي

نهاد و اعضای  و مردم انتفاعيخصوصي، مديريت شهری، سازمانهای 

كيفيت ها،  تا اجرای برنامه تعريفاجتماعي محلي در تمامي مراحل از 

 اجرای ها و اقدامات بازآفريني را بهبود بخشيده و  ها، تصميم سياست

ی مشاركتي زها را تضمين نمايند . در برنامه ري موثرتر برنامه

های ناكارآمد با مشاركت  ها در محدوده شناسايي مسائل و چالش

با  نيزها  حل اندازها وراه وچشممي رسد.تمامي كنشگران به انجام 

 كت به وقوع مي پيوندد . ارت و مشرمشو
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