بررسی ضرورت بهسازی و بازسازی بافت فرسىده شهری
اهزّسٍ ُوَ ها در جاهؼَ ػِزی سًذگی هی کٌین ّ تؼاریفی ُوچْى ػِز ،رّطتا ،لـثَ را تَ کار هی تزین ّ تا
تؼاریف اهزّسی هی تْاى رّطتاُا ّ لـثات را ًیش جشئی اس سًذگی ػِزی تَ دظاب آّرد .دال آى کَ
تؼاریف ػِز اس دیذگاٍ گزٍّ ُا ّکارػٌاطاى رػتَ ُای ػلوی هختلف هتفاّت اطت ّ دتی جای جای هختلف ایي
هفِْم هتغیز اطت.
هثال دراًگلیض ُزهذلی را کَ یک کلیظای تشرگ ّجاهغ داػتَ تاػذ ػِزی ًاهیذًذ ّتا اػتماد جیي جیکثش ػِز
تَ جایی گفتَ هی ػْد کَ تَ عْر دائوی رػذ التـادی اع را اس هذل التـاد هذلی تاهیي هی کٌذ ّ .تؼاریف
ػِز ّ رّطتا ّ لـثَ کَ تیي جوؼیت ػٌاطی ُای اهزّس ّ کارػٌاص ُای جغزافیایی ػِزی هؼتزک تْدٍ را
اس ًظز جوؼیت هظکًْی آى عثمَ تٌذی هی کٌین ،کَ اًذاسٍ ّ تزاکن هؼخـی را ػاهل هی ػْد.
اهزّسٍ تافت ُای فزطْدٍ لظوت ػوذٍ ای اس تافت ُای ها را تؼکیل دادٍ اًذ ّ اس ػلل اؿلی تِیَ عزح ُای
هزهتی ػذٍ اًذ سیزا کَ فزطْدگی ػاهلی اطت کَ تَ افْل دیات ػِزی ،سدّدى خاعزات جوؼی ّ ػکل گزفتي
دیات ػِزی رّسهزٍ ای کوک هی کٌذ .هذاخلَ در تافت تاریخی ارسػوٌذ تایذ تَ گًَْ ای تاػذ کَ ُن ارسع
ُای طاختاری ّ ُن ّیژگی ُای ه اُْی ّ کالثذی آى را دفظ گزدد ّ ُن تافت تاریخی تا ضزّرت ُای سًذگی
اهزّس ّ فزدا اًغثاق یاتذ تا تتْاى تَ ػٌْاى یک تافت ػِزی سًذٍ ّ فؼال تَ دیات خْد اداهَ دُذ.
ًتایج تذمیك ًؼاى دادٍ اطت کَ تافت ُای فزطْدٍ اس ًظز اجتواػی ّ التـادی دارای هؼکالت ػذیذٍ ای تزای
طاک ٌیي ّ ُوچٌیي تزای هظْالي ػِزی اطت لیکي تا تذّیي تزًاهَ ُای ؿذیخ جِت ًْطاسی ّ تِظاسی ایي
ًْع تافت ُا ًَ تٌِا تَ دل هؼکالت هٌجز خْاُذ ػذ تلکَ فزؿتی هٌاطة تزای تْطؼَ پایذار ػِزی در سهیٌَ
ُای اجتواػی ّ التـادی خْاُذ ػذ.
ضرورت بهسازی و نىسازی بافت فرسىده شهری
اُذاف اطاطی ًْطاسی ّ تِظاسی تافت ُای لذیوی ّ فزطْدٍ ػِزُا تْطؼَ هذیظ سًذگی تزای اًظاى ُاطت.
ایي اُذاف در لالة اُذاف اجتواػی -فزٌُگی ّ التـادی جای هی گیزًذ .فضاُای طاختَ ػذٍ ػِزی اس ًظز
التـادی داؿل طزهایَ گذاری ّ تزکیة اس ًیزّی کار اًظاًی ،هِارت ُا ،هْاد ّ هـالخ گًْاگْى ُظتٌذ
تاّجْد گذػت سهاى ّفزطْدٍ ػذىٌُْ،سُن تَ تظیاری اسادتیاجات رّسهزٍ سًذگی پاطخ هی دٌُذ ّتا طزهایَ
گذاری در جِت دفظ ّ تمْیت ّ درهْاردی تا ایجاد تغییزاتی در آًِا تَ هٌظْر پاطخگْیی تَ ادتیاجات جذیذ
هی تْاى اسُذررفتي طزهایَ ُای التـادی جلْگیزی کزدّ تاطیظات ّتجِیشات جذیذ سًذگی راتَ جای گظتزع
تیغ اسدذ در سهیي ُای تکز ّ داػیَ ػِز ،تَ درّى ایي تافت ُای لذیوی تزد ّ تا تِظاسی ّ ًْطاسی دّتارٍ
ادیا کزد.اگزارسع ُای التـادی تَ تٌِایی هذًظزتاػٌذ هوکي اطت ًْطاسی ّ تاسطاسی،سهیٌَ طاس ػِزطاسی
تؼْیضی ػْد.اسایي رّ درهْرد تافت ُای تاریخی ػِزُا ضزّرت فزٌُگی ادیا آى ُا تایذ هذًظز تاػذ.

افزاد ُواى گًَْ کَ تا دیذى یا تزرطی هذیظ سًذگی خْد ،خاعزات خْد را تَ یاد هی آّرًذ ،آگاُاًَ یا ًاآگاُاًَ
ًیش ارتثاط خْد را تا ًظل ُای گذػتَ ّ آیٌذٍ در فضاُایی کَ در آى سًذگی کزدٍ اًذ تاسهی یاتٌذ .دض تؼلك
هتماتل تذیي تزتیة در تفکز افزاد لْت هی گیزد ّ در ایي اهز ػْاهلی هاًٌذ ُوکاری ُاُ ،وذردی ُا ،رلاتت
ُا ،هماّهت ُا ،هثارسات ّ فؼالیت ُای دطتَ جوؼی ،التـادی ّ هذُثی تاثیز تظیار دارًذ.
تا تزرطی اتؼاد تذزاى درتافت لذین ػِزُا چٌیي هی تْاى اظِارکزد کَ ضزّرت تِظاسیًْ،طاسی ّ طاهاًذُی
تافت ُای لذیوی ػِزی در هْارد سیز اُویت هی یاتذ
ضرورت اجتماعی بهسازی و نىسازی شهر :
تافت ُای تاریخی ػالٍّ تز ایي کَ ّاجذ ارسع ُای ًادر سیثایی ػٌاختی ّ تذاّم خاعزات جوؼی ّ ُْیت
تخؼی ػِزُای ها ُظتٌذٌُْ ،س در تظیاری اس ػِزُا هذل طکًْت ّ هؼیؼت هیلیْى ُا ًفز اس ػِزًّذاى اًذ.
اها ایي تافت ُا تَ ُواى اًذاسٍ کَ ارسػوٌذ ّ گزاى تِا ُظتٌذ ،در هماتل طْاًخ ّ تالیای عثیؼی کَ تیؼتز هٌاعك
ػِزی کؼْررا تِذیذ هی کٌٌذً ،اپایذار ّ آطیة پذیزًذُ.ن چٌیي جشئی اس طزهایَ ُای فزٌُگی ها ػیٍْ ُای
تزًاهَ ریشی ّ سًذگی گذػتگاى ها را درتزگزفتَ اًذ.
تافت ُای لذیوی تَ دلیل لذهت ّ فزطْدگی ّ تخزیة ًاػی اس آى ّ کوثْد ّ دتی ًثْد تاطیظات ّ تجِیشات
ػِزی ،دچار ًارطایی ُایی در پاطخگْیی تَ ًیاسُای اهزّس سًذگی ػذٍ اًذ.
ضرورت اقتصادی بهسازی و نىسازی شهر :
اسآًجا کَ تافت ُای لذین تیؼتزدرتخغ هزکشی ػِزُاّالغ ػذٍ ّػوذتا تاسار را درخْد جای دادٍ اًذ،در
هجوْػَ ػِزی اهتیاس ّهْلؼیت هکاًی تظیار خْتی دارًذ .تز ایي اطاص اهتیاسُای التـادی تظیاری تَ ػزح
سیز دارًذ:
طِْلت دطتزطی تَ توام ًماط ػِز ّ خذهات رطاًی تظِیالت ػِزی اس هزکش ػِز
ّجْد سهیٌَ ُای رػذ ّ تْطؼَ ؿٌؼت تْریظن اس عزیك ؿٌایغ دطتی ّ کْچک تْهی ُز ًادیَ جغزافیایی
ّجْد تْاى تالمٍْ هٌاطة تزای تْطؼَ هٌاعك هظکًْی
دارا تْدى اهکاًات ّ تاطیظات سیزتٌایی ُز چٌذ اًذک در همایظَ تا سهیي ُای تکز داػیَ ػِز
هِوتزیي ضزّرت تْجَ تَ طیوای کالثذی تافت ُای تاریخی ،تْجَ تَ فزطْدگی رّسافشّى آًِاطت .جلْگیزی
اس تذاّم ایي رًّذً ،یاسهٌذ تذّیي تزًاهَ ُا ّ عزح ُای ضزّرتی اطت .تذیي تزتیة هی تْاى اس تِذیذُای
سیظت هذیغی ّ ًاتْدی ایي تافت ُا جلْگیزی کزد .تی تْجِی تَ طاهاًذُی هذیظ ّ ػزایظ سًذگی اهزّسی،
هذیظ ُای تاریخی ّ تاارسع را تَ فضاُای خالی اس طکٌَ ّ تی رّح ّ تی ثوز تثذیل خْاُذ کزد .داؿل ایي
تی تْجِی ،تثذیل ایي هذیظ ُا تَ هذلَ ُای ًااهي ،فاطذ ّ خالی اس طکٌَ اطت.
ضزّرت ُای التـادی هذلی در تِظاسی تافت ُای لذیوی ،تیؼتز ًاػی اس تخلیَ تذریجی هذل اس طاکٌاى فؼال
ّ هِاجزت الؼار پزدرآهذ ّ اؿیل هٌاعك لذیوی ّ جایگشیٌی آًِا تا هِاجزیي فمیز اس ًظز التـادی ّ فزٌُگی

اطت .طاکٌاى جذیذ کَ ُن فمز التـادی ّ ُن فمز فزٌُگی دارًذ ،فالذ ُز گًَْ ّاتظتگی تَ ایي هٌاعك ُظتٌذ .اس
طْی دیگز تَ هٌظْر پیؼگیزی اس تزّس ّ گظتزع اًْاع تشُکاری ُای اجتواػی ّ ّاگذاری تافت ُای لذیوی
تَ فؼالیت ُای ضؼیف التـادی ّ ردٍ پاییي طثة کاُغ ارسع ُای فزٌُگی ًِفتَ در آى ػذٍ اطت
اهداف بهسازی و نىسازی شهر:
تِظاسی ّ ًْطاسی ػِز تَ دًثال تاهیي کارایی هغلْب ،ػذالت ،کیفیت هذیغی ،ایوٌی ّاهٌیت ،تِذاػت ،آطایغ
ّ سیثایی فضاُای ػِزی اطت.
تِظاسی ّ ًْطاسی ػِزی در هزاکش لذین ػِزی هی تْاًذ راتغَ تاریخی  -فزٌُگی هزدم را تا گذػتَ خْیغ
تَ ًذْی هلوْص تز تزلزار طاسد ،گذػتَ ای کَ اهزّس در دال تذْل ّ تکاهل اطت ّ ًَ تکزار.
رػذ ّ گظتزع ػِزُا در چٌذ دَُ اخیز تَ ّیژٍ در کؼْرُای جِاى طْم اس جولَ ،هْجة گظتزع تافت ُای
خْدرّ ّ تَ ػثارتی دیگز اطکاى ُای غیزرطوی ّ ػِزطاسی ًاهتٌاطة تا ًیاسُای سهاى داضز ػذٍ اطت .اس
ایي رّ تِظاسی ّ ًْطاسی ػِزی تظیار ضزّری اطت.
ًْطاسی ّ تِظاسی ػِز دارای اتؼاد گًْاگًْی اطت .اس جولَ تِظاسی ّ ًْطاسی کالثذی ،اجتواػی ،التـادی،
طیاطی -اداری ّ تَ عْر کلی فزٌُگ اطت ،تَ ػثارتی دیگز دفظ ُْیت ّ دیات ػِزی در ًْطاسی ّ
تِظاسی تایذ ُوَ جاًثَ تاػذ.
ًْطاسی ّ تِظاسی کالثذی ػِز تزای طاهاًذُی طاسهاى فضایی -کالثذی ػِزُاً ،ذٍْ اطتفادٍ اس سهیي،
ضْاتظ هٌ غمَ تٌذی ،ضْاتظ طاختواى طاسی ،تاهیي هؼیارُای طاخت ّ طاس ّ هزهت ّ آطایغ سیظتی تزای
طاسٍ ُای ػِزی هتٌاطة ُز هٌغمَ جغزافیایی اطت.
تِظاسی ّ ًْطاسی ػِز تا ػِزُای تی ُْیت ّ تؼْیضی هتفاّت اطت .در ػِزطاسی تؼْیضی ؿزفا
فضاُای کالثذی تی ُْیت ػکل هی گیزًذ ،اها در تِظاسی ّ ًْطاسی ػِزی تَ ُواٌُگی ّ طاسگار تا هذیظ
عثیؼی ّ طاسهاى اجتواػی -فزٌُگی جاهؼَ تْجَ هی ػْد.
تِظاسی ّ ًْطاسی ػِز هاًغ گظظتگی اجتواػی ّ ًاٌُجاری ُای رفتاری ،رّاًی ،ػغلی هی ػْد.
 .ػِز ُواًٌذ هْجْدی سًذٍ اطت ّ ُز گًَْ هذاخلَ تایذ ُواٌُگ تا هفِْم ّ هؼٌای سًذگی آى هذیظ جغزافیایی
تاػذ .داػتي هزکش تَ ػٌْاى للة ُوزاٍ تا ػاخؾ ُای خاؽ خْد ّ ًیش هزکش هذلَ ُای ػِزی کَ طاسهاى
دٌُذٍ فضاُای کالثذی ػِز تاػٌذ ضزّری اطت.
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