فصلنامه دانش انتظامی سمنان  ،دوره نهم  ،شماره سی و یکم  ،بهار 1398
تاریخ دریافت مقاله97/12/13 :
تاریخ پذیرش مقاله98/03/18 :

صفحات119 - 137 :

نوسازی  ،بازسازی وبهسازی بافتهای فرسوده شهری سمنان
با رویکرد توسعه پایدار شهری
محبوبه السادات میرشفیعی  ،1ماندانا مرتضوی *

2

چکیده
بافتهای فرسوده وناکارآمد شهری  ،بخش اعظمی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می دهند گرچه این
بافتها به دلیل داشتن مشکالت متعدداقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،عملکردی ،ترافیکی وزیست محیطی از
عمده چالش های مدیریت شهری ونظام شهرسازی میباشند وبرای کل گستره شهری یک تهدید جدی به
شمار می آیند با این حال مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت ،تأمین
فضاهای خدماتی ونیز بهبود محیط زیست میباشند  .بافتهای فرسوده با توجه به طبقه بندی کالبدی آنها
درسه طبقه ناپایداری ،نفوذ ناپذیری وریزدانگی نحوه مداخله در آنها(بهسازی ،نوسازی وبازسازی ) متفاوت
ودر الویتهایی قرار میگیرند .که جهت مداخله در این بافتها باید به مواردی چون بافتهای ارزشمند تاریخی
،مالحظات زیست محیطی،اجتماعی،اقتصادی  ،تأمین زیرساختها وسازگاری کاربری ها توجه خاص گردد.
بنابراین عالوه بر توجهات کالبدی – فیزیکی صرف به این گونه بافتهای حساس بایستی رویکردهای اجتماعی
واقتصادی ،مشارکت بازیگران محلی ،نوسازی فرهنگی واجتماعی  ،تأکید برشخصیت محلی وویژگی های
فرهنگی وبومی نیز لحاظ گردد.بنابرلزوم توجه به بافتهای فرسوده رویکرد جدید توسعه پایدار شهری با توجه
به ابعاد وشاخص های آن دراین مناطق احساس می گردد .دراین زمینه استفاده از شاخص ها به عنوان یکی
از ضروری ترین ابزارها برای ارزیابی میزان پیشرفت به سوی توسعه پایدار مد نظر بوده اند وهر جامعه
متناسب با شرایط خود از چارچوب های خاصی استفاده می کند که این چارچوب ها مبتنی بر اهداف
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مقدمه :
بافت قدیمی شهرها که شالوده مدنی وتشکیالتی خود را تا شروع شهرسازی های دوره
جدید (معاصر )حفظ کرده بود با شروع فعالیت های جدید متحول شده وتغییر شکل در
نقش ظاهری ودرونی آنها به شدت الزامی است آنچه که در وهله نخست موجب از هم
پاشیدگی بافت قدیمی شهرها خواهد شد افزایش اتومبیل ها وبه ناچار خیابان کشی هایی
برای ایجاد شبکه های ارتباطی به منظور تسهیل در رفت وآمد آنها می باشد  ]1[ .بافت
فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق می شود که به دلیل فرسودگی
کالبدی ،برخورداری نامناسب از دسترسی سواره ،تأسیسات ،خدمات وزیرساخت ها ی
شهری ،آسیب پذیر بوده واز ارزش مکانی ،محیطی واقتصادی نازلی برخوردارند ]2[ .
ازمهمترین ویژگی های این بافت ها بویژه بافتهای درون شهری که آنها را به حوزه های
مسئله دار تبدیل می کند ،عدم توازن کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی بسیار زیاد با
بافتهای پیرامونی شان می باشد  ]3[ .بنابر لزوم توجه به این بافتها رویکرد جدید توسعه
پایدار شهری احساس می شود توسعه پایدار ،پارادایمی الهام بخش است که طی  25سال
گذشته حکومت ها ،سازمان های تجاری وشهروندان نیز آن را به عنوان یک اصل راهنما
پذیرفته اند وبرای رسیدن به اهداف مورد نظر وسنجش آن راهکارهایی اندیشیده اند  .در
این زمینه استفاده از شاخص ها به عنوان یکی از ضروری ترین ابزارها برای ارزیابی میزان
پیشرفت به سوی توسعه پایدار مد نظر بوده اند  .توسعه پایدار تالش می کند که رشد
اقتصادی ،بازسازی اکولوژیکی ،حفاظت زیست محیطی وپیشرفت اجتماعی را متعادل سازد
ودشواری این چالش ،آنرا به یک نقطه تمرکز عمده تحقیقات در سرتاسر جهان تبدیل نموده
است ]4[ .
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روش تحقیق :
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی استفاده شده و اطالعات براساس اسنادی
وکتابخانه ای گردآوری شده است .
.1

بافت فرسوده شهری :

بافت هر شهر بیانگر دانه بندی فضاهای کالبدی ،شبکه ارتباطی ونحوه دسترسی ها ،چگونگی
توزیع فعالیت ها ودرنهایت شکل گیری وگسترش شهر درطول تاریخ می باشد  .بطور کلی
هر بافت شهری متشکل از دو بخش عمده می باشد  -1کالبد (فرم )  -2کارکرد (نقش ) .
ترکیب کا لبد وکارکرد به لحاظ میزان فرسودگی الگوهایی را نشان می دهد .بخش هایی از
بافت های شهری که کیفیت های کالبدی وکارکردی آنها کاهش یافته ومختل گردیده است
 ،بافت فرسوده نامیده می شود  .فرسودگی بافت یا به سبب قدمت ویافقدان برنامه توسعه
ونظارت فنی برشکل گیری آن بافت به وجود می آید  .فرسودگی بردونوع است-1 :
فرسودگی کالبدی  -2فرسودگی عملکردی  .هرگاه فعالیت ها وکاربری ها پاسخگوی نیازها
باشند ولی کالبد آسیب دیده باشد ویا نظام فعالیت ها بهم ریخته ،کاربری ها مختل گرددولی
کالبد حفظ شده باشد ،فرسودگی نسبی است واگر هردو نوع فرسودگی حادث شود
فرسودگی کامل است  .همچنین هریک از این زیر طبقات نیازمند بکارگیری الگوی خاصی
از نوسازی (فرسودگی کامل )تا بهسازی (فرسودگی نسبی )میباشد .
دیدگاههای مختلفی در مورد مداخله در بافت و فضاهای فرسوده مرکزی شهرها وجود
دارد از جمله میتوان به باز آفرینی شهری به معنای احیاء ،تجدید حیات ،معاصر نام برد .باز
آفرینی شهری عبارت است دید جامع ویکپارچه ومجموعه اقدام هایی که به حل مسائل
شهری منجر میشود بطوری که بهبود دائمی شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی وزیست
محیطی ناحیه ای را که دستخوش تغییر شده ،فراهم کند  .در نظریه احیای شهری این مهم
به معنی تجدید حیات یا باز زنده سازی بخش هایی از نواحی شهری است که استاندارد های
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عمومی رایج زندگی شهری را ندارد .این نواحی در بخش های مختلف شهر شکل می گیرند
اما بطور معمول در بخش مرکزی شهرهاقراردارند وبا مسائلی همچون کمبود مسکن مناسب
،تضادهای غیر منطقی کاربری اراضی ،مشکالت ترافیک ،محدودیت فضایی ،مشکالت
اجتماعی و...دست به گریبان هستند  .در بسیاری از کشورها  ،سیاست های دولت به ویژه
در احیای اقتصادی شهری به اصالح مسکن گرایش دارد  .تئوری اصالت بخشی یکی از
راهبردهای احیای محالت مسکونی (واحد همسایگی )یا راهبرد اصالح مسکن به همراه
بهبود شرایط سکونت در منطقه ،به ویژه در بخش مرکزی شهرها به کار می رود .در مجموع
برخی از نظریه ها به نوسازی  ،تعدادی به بهسازی (که بربهبود محیط محروم ونابسامان
ضمن حفظ مشخصات کالبدی واجتماعی داللت دارد ) وتعدادی به ترکیبی از نوسازی
وبهسازی وحفاظت معتقدند ]4[.
طبقه بندی بافت فرسوده براساس معیارهای کالبدی سه گانه :

.2
.1-2

بافت ناپایدار :

زمانی که میزان دوام ساختمان ها کم باشد یا به عبارتی بلوک هایی با بیش از 60درصد
ساختمان ها ی کم دوام (البته دربرخی منابع 50درصد ذکر شده است ) جزءبافت ناپایدار
محسوب می گردد.
.2-2

بافت نفوذ ناپذیر :

زمانی که میزان دسترسی به بافت در حد پایینی بوده یعنی معابر محلی بافتها کمتر از
6متر باشد جزءبافت های نفوذ ناپذیر محسوب می گردد.
.3-2

بافت ریزدانه :

زمانی که اندازه قطعات یا دانه های تفکیکی کوچک باشد یعنی محدوده هایی که بیش
از 60درصد قطعات تفکیکی مسکونی آنها کمتراز 100متر مربع است که در طبقه بافت
ریزدانه محسوب می گردند  ]5[ .با در نظرگرفتن معیارهای سه گانه مذکور وترکیب آنها
باهم میتوان الویتهایی برای مداخله در بافت فرسوده متمایز شد :
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الویت اول :

بلوک ها  ،ساختمان ها وقطعاتی از شهر که از هر سه ویژگی ناپایداری  ،نفوذ ناپذیری
وریزدانگی برخوردارند این بلوک ها از حداکثر فرسودگی برخوردار بوده وبه این ترتیب
مهمترین بخش شهر برای ساماندهی  ،بازسازی ونوسازی محسوب می گردند درواقع قدمت
وکیفیت نامناسب مصالح بکار رفته دربناهای موجود  ،ریزدانگی قطعات وعرض کم گذر
عاملی اصلی در افت کیفیت محیطی بافتهای فرسوده بشمار میرود .
الویت دوم :

بلوک هایی که از دومعیار کم دوامی ونفوذناپذیری برخوردارنددر الویت دوم قرار می
گیرند .
الویت سوم :

بلوک هایی که از دومعیار کم دوامی وکوچکی قطعات برخورداند درالویت سوم قرارمی
گیرند.
الویت چهارم :

بلوک هایی که تنها از یک معیار فرسودگی برخوردارند یعنی یکی از ویژگی های نا
پایداری  ،نفوذ ناپذیری وریزدانگی برخوردارند [ .]6بطور کلی سه نوع مداخله در
بافتهایفرسوده جهت مرمت شهری وجود دارد :
.4-3

بهسازی :

شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد که در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق
یافته است درکوتاه مدت صورت می پذیرد وشامل اقداماتی نظیر بازیافت  ،مراقبت  ،حمایت
 ،استحکام بخشی  ،توانبخشی وساماندهی میباشد  .در واقع اینگونه طرح ها به منظور احیای
بافتهای قدیم شهری در اکثر شهرهای قدیم کاربرد دارد یکی از اهداف اصلی این نوع مداخله
 ،ارتقای ارزش اجتماعی محله های قدیمی واحیای هویت وعملکرد مسکونی درآنها می
باشد  .بازسازی در محدوده هایی از بافت فرسوده انجام می گیرد که دارای کمترین تراکم
فرسودگی است .بهسازی بافتهای فرسوده برای رفع مشکالت بافت در کوتاه مدت ،ضمن
حفظ واحیای ساختار فضایی بافت مورد نظر است  .بهسازی در زمینه کالبدی ،حفظ
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ونگهداری بافت را باتوجه به الگوهای اولیه مد نظر داشته ودر زمینه غیر کالبدی نیز رونق
فعالیت بافت مورد تأکید است  .محدوده نیازمند بهسازی  ،شامل بلوک هایی است که عمدت ًا
با برخورداری از یک معیار فرسودگی (کم دوامی ) نیازمند مداخله ومقاوم سازی می باشند
 .اقدامات مرتبط با بهسازی در این پهنه ها ضمن حمایت  ،حفاظت  ،نگهداری ومراقبت ،
شامل استحکام بخشی وتعمیر است [. ]7
.5-3

نوسازی :

زم انی انجام می شود که فضای شهری ویا بنا از کارکردی مناسب برخوردار بوده اما
فرسودگی نسبی کالبدی -فضایی سبب کاهش بازدهی وکارایی آن شده است[ .]2این نوع
مداخله شامل محدوده هایی از شهراست که اکثر بلوک های آن عالوه بر کم دوامی دارای
دانه بندی کوچک ویا نفوذ ناپذیر است  .نوسازی پهنه های فرسوده اقدامی میان مدت وبه
منظور نوشدن بافت فرسوده است در این نوع مداخله ماهیت های شکلی بافت حفظ شده
وفعالیت ها وعناصر غیر کالبدی بازندگی نوین منطبق می شوند  .اصلی ترین اقدامات در
جهت نوسازی بافت عبارتند از  :توان بخشی  ،انطباق وتبدیل دگرگونی ،گستردگی ودامنه
مداخله دراین محدوده ها به گونه ای است که عالوه بر مشارکت مردم  ،نیازمند دخالت
ونظارت شهرداری است [.]5
.6-3

بازسازی :

بازسازی به معنی از نوساختن مجدد بافت تخریب شده یا از وضعیت خود خارج شده
یا بافتی که بخشی از آن تخریب شده،بکار می رود[ .]8این نوع مداخله به دلیل وضعیت
نامناسب بافت  ،تخریب وساخت مکان های جدید مانند بناهای مسکونی ،پارکهاو...را شامل
می شود مهمترین مراحل واقدامات بازسازی شامل تخریب ،آواربرداری ،پاکسازی ودوباره
سازی می باشد  ]9[ .بازسازی محدوده هایی از بافت فرسوده شهررادربر می گیرد که با سه
معیار فرسودگی (الویت اول مداخله )باالترین میزان تراکم را دارند دراین نوع ازمداخله بافت
دگرگون شده وشرایط جدیدی درآن ایجاد می شود  .اقدامات بازسازی دربافت فرسوده به
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صورت تخریب ،پاکسازی ،ودوباره سازی است  .طرح های بازسازی با توجه به وسعت
مقیاس مداخله نیازمند طرح موضعی و موضوعی وسرمایه گذاری درمقیاس کالن است ]5[.
بطورکلی در مورد مداخله دربافتها وفضاهای کهن شهری دودیدگاه وجود دارد  :کارکرد
گرایی وفرهنگ گرایی  .در دیدگاه کارکردگرایی الویت با مقوالت اقتصادی بوده ومحتوای
فرهنگی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست دراین دیدگاه فضاهای شهری کهن را ازدیدگاه
مصرفی نگریسته پس به دگرگونی آن اعتقاد دارد درحالیکه در دیدگاه فرهنگ گرایی شرایط
وارزش های فرهنگی عامل غالب در شکل دهی فضا تلقی می شوند  .وبه فضاها به دید
موزه می نگرد واز این رو امر به حفاظت می نماید[. ] 10
بنابر لزوم توجه به بافتهای فرسوده رویکرد جدیدی به نام توسعه پایدار شهری در این
مناطق احساس می شود  .اغلب دو مفهوم واصطالح شهر پایدار وتوسعه پایدار شهری بدلیل
نزدیکی معنایی واصطالحی  ،بجای یکدیگر بکار میروند برای تمایز این دواصطالح باید
توجه داشت که کلمه توسعه در عبارت توسعه پایدار در واقع نشانگر فرایندی است که طی
آن پایداری میتواند روی دهد اما پایداری مجموعه ای از وضعیت ها است که در طول زمان
دوام می یابد  .بر این اساس توسعه پایدار شهری وضعیتی ثابت وهماهنگ بشمار نمی آید
بلکه فرایندی متحول است که در غالب آن استفاده از منابع ،تأمین نیازهای اساسی  ،بهبود
وارتقاءسطح زندگی برای همه ،حفظ واداره بهتر اکوسیستم ها وایجاد آینده ای امن
وسعادتمند تر ،با نیازهای کنونی وآتی انسان سازگاری پیدا می کند .بنابراین میتوان گفت که
چنین توسعه ای مفهومی جامع دارد وتمام جنبه های زندگی انسان مرتبط می باشد[ .]11در
این زمینه استفاده از شاخص ها به عنوان یکی از ضروری ترین ابزارها برای ارزیابی میزان
پیشرفت به سوی توسعه پایدار مد نظر بوده اند  .هر جامعه متناسب باشرایط خود از
چارچوب های خاصی استفاده می کند که مبتنی بر اهداف پایداری ،ابعاد پایداری ،فرآیندهای
توسعه پایدار و ...می باشد[ .]4بنابراین میتوان گفت که بهسازی ونوسازی با هدف توسعه
پایدار هماهنگی فراوانی دارد به عبارت دیگر اقدامات نوسازی وبهسازی شهری به دنبال
تحقق توسعه پایدار شهری است براین اساس بررسی وتبیین نظریه شهر پایدار وتوسعه پایدار
شهری در فرآیند نوسازی وبهسازی شهری الزم وضروری است[.]12
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تعریف توسعه پایدار :
مفهوم توسعه پایدار شهری در ادبیات جهانی برای اولین بار در  1987میالدی با انتشار
گزارشی کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه سازمان ملل متحد با نام آینده مشترک ما
طرح شد  .این گزارش به گزارش بروتلند مشهور است وتوسعه پایدار را بصورت ذیل
تعریف مینماید :
توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حال را تأمین می کند بدون آنکه توانایی
نسلهای آتی در پاسخگویی به نیازهایشان را به خطر بیندازد  .براین اساس ویژگی هایی
میتوان برای توسعه پایدار برشمرد :
الف .

در کوتاه مدت قابل دستیابی نیست .

ب.

مبتنی بر تعادل وعدالت است .

ج  .رویکردی متوازن ویکپارچه دارد .
د  .دارای هدف مشترک است اما از راه های گوناگون می توان به آن دست یافت .
ه  .طبیعت را تنها بعنوان منبعی برای توسعه بشمار نمی آورد بلکه منشا ومبنای توسعه
بشر محسوب می گردد[.]11
از طرفی میتوان توسعه پایدار رافرایند تغییر در استفاده از منابع ،هدایت سرمایه گذاری
ها ،سمت گیری توسعه تکنولوژی وتغییر ساختاری ونهادی نامید که با نیاز های حال و آینده
سازگار باشد [.]13
الزامات توسعه پایدار :


وجود یک سیستم مناسب که برای شهروندان تأمین امنیت کرده وآنها را در
تصمیم گیری ها مشارکت دهد.



وجود یک سیستم اقتصادی که بتواند برای ناهنجاری ها ی حاصل از توسعه
ناموزون چاره اندیشی کند .



وجود یک سیستم تولیدی که ملزم به حمایت از محیط زیست گردیده ومحیط
را اساس توسعه قرار دهد .
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وجود یک سیستم تکنولوژی مناسب بنحوی که الگوهای مناسب از تجارت
ومالیه پایدار را ارائه دهد .



یک سیستم بین المللی که الگوهایی از تجارت وثروت را ایجاد نماید .

 یک سیستم اداری قابل انعطاف وتوانا برای اصالح امور [.]14
ابعاد توسعه پایدار :

در یک نگاه سیستمی وجامع توسعه پایدار در سه بعد باید مورد توجه قرار بگیرد:
الف ) پایداری زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک با توجه به ارکان زیر:

 .1انرژی  :استفاده از منابع تجدید ناپذیر با سرعتی کمتر از رشد آنها ،استفاده از
حداکثر منابع تجدید پذیر و ..
.2

محیط زیست  :زمین پاک ،منابع آب سالم  ،کیفیت هوا  ،کیفیت بصری  ،سالمت

جهانی و.....
 .3اکولوژی  :تنوع به تنوع زیستی موجودات  ،محل زندگی برای موجودات ،عدم
اختالل در چرخه زندگی موجودات ،جنگلها  ،و ........
ب ) پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی :

تأمین نیازهای پایه واجتماعی (مانند دسترسی به ابزار معیشت ،بهره مندی مکفی از
سرمایه های اصلی  ،برخورداری از سالمت  ،رفاه وآموزش  ،داشتن حق انتخاب  ،مشارکت
در تعیین سر نوشت اجتماعی و .....
ج ) پایداری اقتصادی با هدف بقای اقتصادی در قالب مواردی چون :

برایند تخصیص بهتر منابع ،مدیریت کاراتر منابع  ،اقتصاد با حساسیت بوم شناختی ،
نظام مبتنی بر ارزش ،نظام عادالنه  ،تأکید بر اقتصاد محلی ،تنوع وپیچیدگی  ،بهره وری
و.]15[.....
اهداف توسعه پایدار :

برای دستیابی به توسعه پایدار ،توجه به اهداف ذیل حائز اهمیت است :
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 .1احیاء رشد با رویکرد افزایش رفاه اقتصادی وامحای فقر ونابرابری کشورهای درحال
توسعه جهان سوم از طریق افزایش رشد اقتصادی وحفظ سطح معینی از رشد توسعه
کشورهای توسعه یافته به شیوه ای که انرژی ومنابع کمتری در آن مورد استفاده قرار گیرد .
 .2تغییر کیفیت رشد از طریق توجه به تمام اثرات حاصل از رشد به گونه ای که مفاهیم
رشد بایددر هر صورت تمامی متغیر های غیر اقتصادی نظیر  :آموزش ،بهداشت ،آب وهوای
سالم  ،مراقبت از مناظر ومنابع طبیعی و ....را دربر میگیرد .
 .3تأ مین نیازهای اساسی انسان نظیر اشتغال ،تغذیه مناسب ،انرژی  ،مسکن  ،آب
ومحیط بهداشتی ،و ....
 .4حفظ سطح پایداری از جمعیت از طریق تعریف اندازه جمعیت منطبق ومتناسب با
ظرفیت وتوان تولیدی اکوسیستم .
 .5حفظ وافزایش منابع پایه ،حفظ وازدیاد منابع طبیعی بعنوان منابع پایدار توسعه نه
تنها در راستای دستیابی به اهداف توسعه الزامی است بلکه به دلیل تعهد اخالقی به سایر
اشکال حیات ونیز نسلهای آتی ضروری است .
 .6جهت گیری همکاری ومدیریت خطربارویکرد بکارگیری فناوری هایی که موجب
نزدیکی وهمراهی بیشتر انسان وطبیعت گردد وراه حل هایی برای غلبه برمشکالت وممانعت
ازبروز معضالت جدید ارائه نماید .
 .7ادغام محیط ز یست واقتصاد در تصمیم سازی ها  ،یکپارچه شدن محیط زیست
واقتصاد در تصمیم سازی را میتوان موضوع اصلی محوری اهداف توسعه پایدار بر شمرد
[.]16

 130ـــــــــــــــــــ فصلنامه دانش انتظامی سمنان  ،دوره نهم  ،شماره سی و یکم  ،بهار 1398

شاخص های توسعه پایدار شهری :
نمودار ( )1شاخص های توسعه پایدار شهری
شاخص های توسعه پایدارشهری

مالحظات کالبدی

مالحظات اجتماعی وفرهنگی

مالحظات اقتصادی

مالحظات زیست محیطی

عوامل پایداری در مقیاس شهر

کیفیت بخشیدن به فضاهای جمعی
ودارای سر زندگی در شهر

برآیند تخصیص بهتر منابع

انرژی  :استفاده از انرژی تجدید
پذیر

عوامل پایداری در مقیاس محله
پایداری در مقیاس شهر

تشویق به دوباره زنده کردن شهرها
(خصوصا ٌ شهرهای با هویت )

مدیریت کاراتر منابع

زمین پاک ،آب
محیط زیست :
سالم ،کیفیت هوا ،سالمت جهانی

اقتصاد با حساسیت بوم شناختی

اکولوژی  :توجه به تنوع زیستی
،عدم اختالل در چرخه زندگی
موجودات

عوامل پایداری درمقیاس واحد
همسایگی

عوامل پایداردرمقیاس ساختمان بنا

تشویق مردم به کاربری های مختلط
با تراکم مناسب به منظور تقویت
ارتباطات اجتماعی

ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم در
نگهداری شهر

نظام مبتنی بر ارزش ونظام عادالنه

آموزش وفرهنگ سازی

تاکید بر اقتصاد محلی

ترسیم از :نگارندگان
نظریه توسعه پایدار :

نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث های طرفداران محیزط زیست درباره مسائل زیست
محیطی به خصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه «توسعه پایدار » برای
حمایت از منابع محیطی عرضه شد .توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی محدودیت های
محیطی برای فعالیتهای انسانی در ارتباط با شهرها وتطبیق روش های طراحی در این
محدودیت ها ست  .در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال وآینده از راه استفاده
بهینه از زمین و وارد کردن ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است .نظریه توسعه پایدار
شهری موضوع جلوگیری از آلودگی های محیط شهری وناحیه ای ،کاهش ظرفیت های
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تولیدمحلی،ناحیه ای وملی ،حمایت از بازیافتها ،عدم حمایت از توسعه های زیانبار واز بین
بردن شکاف میان فقیر وغنی را مطرح می کند همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه
ریزی شهری وروستایی ،ناحیه ای ،ملی که برابر قانون ،کنترل کاربری ها وکنترل بیشتر در
شهروروستاست ،می داند این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت دراین برنامه
ریزی ها اهمیت بسیار می دهد ومعتقد است دولتها باید از محیط زیست حمایت همه جانبه
ای کنند  .این نظریه پایداری شکل شهر ،الگوی پایدار  ،سکونتگاهی ،الگوی مؤثر حمل ونقل
در زمینه مصرف سوخت ونیز شهر رادر سلسله مراتب شهری بررسی می کند [.]17
براین اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارآمدی به خود می گیرد :

 .1بستر سازی عدالت اجتماعی وشهروندی .
 .2بستر سازی مشارکت شهروندی وهمبستگی اجتماعی .
 .3بستر سازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی وبنیان خانوادگی .
 .4رویکرداستراتژیک برپدیداری توسعه پایدار شهری .
 .5گسترش آداب وفرهنگ شهرنشینی .
 .6مساعدت وسازماندهی ارگانهای دولتی وخصوصی .
 .7کارآمد سازی سیاستهاوبرنامه های سیاست گذاری در حوزه کالن شهری .
 .8گسترش حقوق شهروندی وبهینه سازی مناسبات مدنی [.]18
ویژگی های شهر پایدار :
شهر متعادل وعدالت محور :

جایی که عدالت  ،غذا ،سرپناه،آموزش،بهداشت وامید بطورمنصافانه توزیع شده وهمه
مردم دراداره امور شهر مشارکت دارند .
شهر زیبا :

جایی که هنر معماری وسیماومنظر آن موجب نشاط ،شادابی  ،شور وشوق می گردد.
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شهر اکولوژیکی :

جایی که در آن آثار نامطلوب اکولوژیکی بطور حداقلی باشد ،محیط انسان ساخت با
محیط طبیعی سازگاری داشته باشد واز منابع طبیعی پیرامون شهر در مقابل گسترش محافظت
گردد.
شهری با سهولت دسترسی وارتباط :

شهری که درآن فعالیتهای اجتماعی در عرصه های عمومی بارور ،تشویق وتقویت گردد
وبرقراری ارتباطات بصورت چهره به چهره وتبادل اطالعات با استفاده ازفناوری های نوین
صورت پذیرفته وروز به روز افزایش وتحقق یابد .
شهری متنوع :

جایی که طیف گسترده ای از فعالیتها ی سازگار بطور همزمان صورت گرفته وسر زندگی
 ،شادابی وتحرک حیات عمومی واجتماعی را موجب گردد.
با توجه به ویژگی های فوق میتوان گفت که توسعه پایدار شهری مبتنی بر دو رویکرد
اساسی ذیل می باشد :
الف) توسعه شهری برای رسیدن به ویژگیهای برشمرده شهر پایدار ،اهداف بنیادی تعیین
شده ای داردکه برنامه ها وفعالیتها را برای حصول این ویژگیها جهت می دهد .
ب) توسعه شهری با هر گونه انتشار آلودگی ها و آسیبهای محیطی ناشی از فعالیت ها
ی ناسازگار انسان به هر میزان که باشد مغایرت ومخالفت اساسی دارد [.]19

نتیجه گیری :
اکنون شهرهای ایران با مسأله ای به نام بافتهای فرسوده درگیر شده اند که با زندگی جدید
شهری ومشخصات یک شهر مدرن ناسازگار وناهماهنگ است کالبد شناسی ساختاری
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وعملکردی این بافتها نشان دهنده ی تجلی مشکالتی نظیر :تعارض با ساختار کلی شهر ،
تراک م وتمرکز جمعیت وفعالیتها  ،افول اقتصادی  ،افول کیفیت کالبدی  ،کاهش ارزش های
محله ای وسکونتی  ،افول کیفیتهای اجتماعی  ،شرایط نامطلوب زیست محیطی  ،دشواری
های دسترسی ومشکالت ترافیکی وانحطاط کیفیتهای فرهنگی وبصری میباشد .از طرفی
تحقق عدالت اجتماعی وایجاد شکل گیری محیط زیستی امن،ایمن ومطلوب برای زندگی
وفعالیتهای شهروندان درراستای برخورداری از فرصت های برابر زندگی ،از اهداف کالن
سند چشم انداز کشور است که برخی بافتهای فرسوده شهری با داشتن مسائل ومعضالت
کالبدی ،اجتماعی،اقتصادی و....محیط هایی مطلوب برای زندگی وفعالیت نیستند  .همین امر
سبب بوجود آمدن تفاوت های آشکاردر سیمای شهرها وکیفیت محیطی بافتها شده است
واین درحالی است که شهر پایدار وتوسعه پایدار شهری در حین رشد  ،توسعه وایجاد فضاها
ی جدید ارتباط منطقی ومنسجم بین فضاهای جدید وقدیم برقرار نموده ویکارچگی وهویت
شهر ر ا حفظ وتقویت مینماید  .برای ساماندهی ومداخله در بافتهای فرسوده توجه به
مواردذیل حائز اهمیت است:
الف ) بافتهای ارزشمند :
که عمدتاً بافتهای تاریخی شهری را دربر می گیرد وبه لحاظ ویژگی های فضایی خاص
ودراکثر مواقع قدمت زیاد مشمول ضوابط مداخله در بافتهای ارزشمند شهر بوده ونوع مداخله
درآنها براساس میزان فرسودگی تعیین نمیشود .
ب) مالحظات زیست محیطی ،اجتماعی واقتصادی :
چراکه برنامه ریزی صرفاًکالبدی مغایر با شاخصه های توسعه پایدار تلقی می گردد.
ج) تأمین خدمات وزیرساخت ها:
توجه به کمبود زیرساختها وتسهیالت شهری همچنین ضرورت برخورداری ساکنین از
خدمات ضروری یکی از الزامات ساماندهی بافتهای فرسوده محسوب می شود .
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د) سازگاری کاربری ها :
فعالیت غالب بافتهای فرسوده مسکونی ،خدماتی ،تولیدی و...مشخصه اصلی برای کارکرد آن
است افزایش کاربری های ناسازگار سبب افزایش فرسودگی ودگرگونی در کارکرد ونقش
محدوده های مسکونی شده است .
این واقعیت مهم وجوددارد که طی چند دهه اخیر احیای بافت فرسوده شهری از فرم
ساده باز سازی ،نوسازی وتوانبخشی به بافت ها وزیرساخت ها ی فرسوده شهری به مرمت
اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی دگرگون شده لست یعنی در سیر تحولی وتکاملی خوداز توجه
به کالبد به توجه به معنا رسیده است رویکرد های اخیر در جست وجوی تعامل اجتماعی
ومشارکت بازیگران محلی نوسازی فرهنگی واجتماعی توجه وتأکید برشخصیت محلی
وویژگی های فرهنگی وبومی می باشد  .از سوی دیگر مرمت شهری در مفهوم جدید ودر
وجه اقتصادی آن فعالیتی منفرد ومتنزع از سایر بخشها نیست که توسط یک سرمایه گذار یا
یک مشوق صورت گیرد مرمت شهری یک فعالیت استراتژیک درازمدت  ،بطئی  ،پیچیده
وچند بخشی است که نیازمند سرمایه گذاری کالن ،تعهد والتزام دراز مدت ومشارکت همه
بازیگران اعم از بخش خصوصی ،عمومی ومردم دراین عرصه است .
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Abstract
Urbanized and impoverished tissues form a large part of the country's urban area,
although these structures are a major threat to the whole urban area due to numerous
problems such as environmental, social, physical, operational, and traffic congestion.
Environmental environment is one of the major challenges of urban management and
urban planning. However, the city's most important potential is to use land for housing,
provide services and improve the environment. The worn out tissues, according to their
physical classification, are different in the three classes of instability, inertia and
disorientation, and how they interfere with them (improvement, renovation and
reconstruction). Priority should be given to intervening in these tissues such as valuable
historical materials, environmental considerations, Social, economic, infrastructure, and
user-friendliness. Therefore, in addition to physical-physical attention to these sensitive
tissues, socio-economic approaches, local actors' participation, cultural and social
renewal, and the emphasis on local character and cultural characteristics should also be
taken into account. Consideration should be given to the worn-out tissues of the new
sustainable urban development approach, given Its dimensions and indicators are felt in
these areas. In this context, the use of indicators is considered as one of the most essential
tools for assessing progress towards sustainable development, and each society, in
accordance with its own terms, uses specific frameworks that are based on sustainability
goals, sustainability, Sustainable development processes, etc. In this research, the
descriptive-analytical method is used and information is gathered in a library way.
Key words: Worn texture, renovation, refinement, valuable texture, sustainable
development.
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