
 
 

 فرسوده یهابافت دراحیاء هاوراهکارهاچالش

 (قم شهرمقدس موردی نمونه)
 

 ارشدشهرداریقمکارشناس 5قائممقامومعاونشهرسازیونوسازیمنطقهرضارحیمی

 ریزیشهریبرنامه
 

 چکیده

یهككككككابافتگيریگسترشبيرویهوبدونبرنامةفضایشهرهایبزرگومتوسطکشوردرچنددهةگذشته،باعثشككككككک 
. هایشهریبهنواحيجدیدگردیدهاسككككككككككتجایيسككككككككككاينانوياربریجدیدشهریدرمجاورتشهرهاوجابه

 درنتيجةاینجابهجایي،بهتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدری 
 - یقدیميشكككككككككككككككككككككككككهرهاياريردوحياتاجتماعيهابافت

باازدستدادنحياتشهریخود،بهسمتريودوفرسودگيگرایشكككككك يدايرهابافتاندوایناقتصادیخودراازدسككككككتداد 
. انكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدد 

یفرهابافتبافتفرسودةشهرقمکهموردمطالعةاینتحقيقانتخابشدهاستازقاعدةفوقمسككككككككككككتثنينبودهودرزمره
 هکتكككككار1800محدودهتصویبشدهبافتفرسودهقمدرحالحاضكككككر)گكككككردد سودهکشورمحسكككككوبمي

(. باشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدمي
فرسودهشهرقمباتدویناسككككككترات یهابافتاءيهاوراهکارهادراحچالشيازتحقيقحاضربررسككككككيويليهدفاصل

. باشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدميیشنهادي یهاهایساماندهيبافتموردمطالعهبااستفادهازروشی
م)مشككككككاهد ،ای،ميدانيتحقيقبهصككككككورتکتابخانهیهاروشتحقيقدراینمقالهباتوجهبهموضوع،اهدافوفرضيه

. اسكككتGIS, SPSS, Auto Cad مختلفمانندیهایواسكككتفادهازنرمافزار( نامكككهصاحبهوپرسكككش
هككای مككردد ومككدیرا  شككهری ی فرسككود  درشككهرهای بككزرر همككوار  یکككي ازد د ككههابافتیهامشككک 

زیكرا  ؛ی شكهری هرگكز بكازدهي مطلكو  را ندارنكدهكابافتبود  است، زیرا سکونت ويكار درایكن نكوع 
از تككر دليكك  فرسككودگي شككدید یككا نسككبي بسككيار پككایين ههككا بككاسككتاندارهای مسككکن زنككدگي در  

شكود يكه از ابعكاد ييفكي باشكد. بافكت فرسكود  شكهری بكه بكافتي ا ك   مكيهای دیگر شهر ميقسمت
 شهری در سطح پایين قرار گرفته باشد. یهاو تأسيس هاچنين ازلحاظ تجهيزويمي وهم

 قم.وسازشهرساماندهي،بافتفرسودهوقدیم،قوانينومقررات،تسهي ت،ييفيتساختواژگان کلیدی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

rezarahimi5206@gmail.com 
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 . مقدمه1

ی مكردد های فرسود  درشهرهای بزرر همكوار  یکكي ازد د كههابافتمشک ت  

ی شكهری هرگكز هكابافتومدیرا  شهری بود  است، زیرا سكکونت ويكار درایكن نكوع 

بازدهي مطلو  را ندارند زیرااستاندارهای مسکن زندگي در نها بدلي  فرسودگي شكدید 

باشد. بافت فرسود  شهری به بكافتي مي های دیگر شهرتر از قسمتیا نسبي بسيار پایين

شود يه از ابعاد ييفي ويمي وهمچنين ازلحاظ تجهيزات و تأسيسكات شكهری مي ا   

بهنگكاد مخكا رات  هكابافتگونكه در سطح پایين قرار گرفته باشد مشكک ت اصكلي این

فكت این با.باشد هابافتيند يه باید توجه مسئولين بيشتر متوجه اینگونه مي  بيعي بروز

 شكود واز اینكرو مسكاله بهبكود بخشكيد  بكه    روی مي بعنوا  بافتي نايار مكد معرفكي

شود.تهيه مي نماید.این بهسازی بسته به نوع فرسودگي بافت مراح  مختلفي را شام مي

دارند،نيازمنكد  هكابافتهایي يه به انحاء مختلف سعي در بهبود وضع این واجرای  رح

گونكه ریزی مداود برای رفع معض ت ایكنبررسي همه جانبه يمبودهای موجود وبرنامه

هكا بافتست.بررسي همه جانبه بدین معناست يكه درنوسكازی وبازسكازی ایكن هابافت

ی شكهری هابافتدرصكداز40بایست دريناربهبود بخشيد  به وضع مسکنکه حكدود مي

ی معيشتي ساينين نيز يه در حيطه تاسيسكات و تجهيكزات دهد سایر نيازهامي راتشکي 

شكككككككككككككككككككككككهری اسكككككككككككككككككككككككت تكككككككككككككككككككككككامين 

یفرسودهشهریشدهاستونقش هابافتیکليکشورتوجهخاصيبهها.خوشبختانهدرسياستشود

دولتومردمدرقانو  درنظرگرفتهشدهاستکهبایددربرنامهریزیمورد توجهقرارگيرند.در برنامه 

هنگيکشكككككككوربهترتي  قانونچهكككككككارد و پكككككككنجم توسعهياقتصادی،اجتماعيوفر

وشككككككهرهابهمنظور هایفرسودهونامناسبشهریوایمنسازیومقاومسازیساختما هابافتاحيای

ياهشخساراتانسانيواقتصادیناشيازحوادثغيرمترقبهرامدنظرقراردادهاستوزمينهيمناسكككككككبي 

-یفرسكككككككككككككككككككككككككككككككود هابافتیراهبردیساماندهيهابرایتدوینوارایهيبرنامه

یبافت فرسككود  شككهر قمبككه علككت هاهنككهیشهریایجادنمودهاست. نچهکهمسلماسككت پ

یمسكالهدار ازجملكه هامشک تي يكه در را  احيكای  نهكا وجكود دارد اینمح ترابكه گر 
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هابراثرگذرزمانبككه اقتصككادی،اجتماعي( ويككاهش ييفيككت سككاختما ، فرسككودگي)يالبدی

 .علتآسيب ذیری مصالحآنها، بدلکرد  است

 طرحمسأله. 1-1

يهحياتشكهریدرمحدوهنگامي.ای،فرسودگيآنرادرپيداردبهشکلکليکاهشکارایيهرپدید  

. ایازشهربههرعلتيروبهريودميرود،بافتشهریآنمحدودهدرروندفرسككككككككودگيقرارميگيردد 

هایاجتماعيواقتصادیآناثرگذاراستچنينبرفعاليتیشهریبريالبدوهمهابافتپدیدةفرسودگيدر

 فرسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككودگييکياز. 

. شككودسازماني،عدمتعادلوعدمتناسككبآنميترینمسائلمربو بهفضایشهریاسككتکهباعثبيمهككم

فرسودگيعاملياستکهبهزدودنخا رهایجمعي،افولحياتشهریوشکلگرفتنحياتشهریروزهمرهمن

-جرمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

. شكوندشودعناصروفضاهایبافتشهریعمریمحدوددارندوباگذشتزماندچارتغييروفرسودگيمي

. توانددواموبقایطوالنيداشتهباشكككككدسكككككازیومرمتنميبهعبارتيدیگرهيچفضایيوبنایيبدوننو

یشهریفر یندیاستکهدربرابرتغييرهایعملکردهاونيازهایاجتماع،توسطسككهابافتزاینرونوسازیا

 پككككككككككككككككككككككككذیرداينانآنانجككككككككككككككككككككككككاممي

يهکار پذیرد،اماهنگاميدرواقعاینفر یندبهصورتخودبهخودوتدریجيدرسطحشهرصورتمي.

شود،سايناندیگرتمایليبهنوسازیمحلسکونتخیييکمحلةشهریکاهشيافتهویادچارفرسودگيمي

هایبنبسكتازيوچه.ودنخواهندداشتوبهتدریجآنمحدودهشهریازچرخهتوسعهخارجخواهدشد

هايهكدرحاینکوچه.ایاستجغرافيایيواجتماعيهایبسيارمهمبافتقدیمشهرقماستکه دید وی گي

عيداشتهوگاهيدرماند،جنبهدفاقيقتبافتاینمحلهرابهوجود وردهاستوازدورانقدیمبهيادگارماند 

. ينككككككككككككدایحکككككككككككككایتميالکيتيکخانوادهياقوميوزمانيازصككككككككككككنفوی  

. هامنشأگرفتهوحتيزندگيمجتمعفاميليرادر ن دید وردهاسككتهاازنامخككانواد گاهياسككمکوچه

هایفضایي،يالبدیوارزشي،درچهارنوعتاریخي،قدیمي،فرسكیکهنةشهریبهلحاظوی گيهابافت

. ودهوبافت يرامونيقابلتفکيکهسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتند

شوديهبهدليلفرسودگيکالبهایيازمحدودةقانونيشهرهاا  قميیفرسودهشهریبهعرصههابافت

هایشهریآسيب ذیراسكتواها،خدماتوزیرساختتأسيس،دی،عدمبرخورداریمناسبازدستةسوار 



 1394پایيز دهمشمار  سودسال 

 

50 

. نازليبرخوردارندزارزشمکاني،محيطيواقتصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككادی

. تریکيادو بقههسكككككككككككتندریزدانهاستوبيشهابافتهایموجوددراینسكككككككككككاختما 

ترانواعخشتي،خشتو جر،چوبویا جرو هنوبدونرعایبيشهابافتمصالحبهکاررفتهدراینگونه

. باشككككككككككككككككككككككككككككندهایافقيوعمودیميتاتصككككككككككككككككككككككككككككال

 عرضكکمترازهابنبستویاباایکهايثرمعابر  باشدبهگونهترپيادهميهابيشدسترسيموجوددر  

. هایشهریبايمبودهایجدیمواجههستندباشندوازنظربرخورداریازخدماتوزیرساختمي متر 6

قسمتعمدةبافتتاریخيوقدیميشهرهایایرانبهجزاستثنائاتيجزبافتفرسودهقرارگرفتهاسككتوتنهایکد

. انككككككككدهایتاریخيباارزشمرمتشككككككككدهوحفظگردید هایيبهعنواندانككككككككهانككككككككه

-بافتهایاخيربازسازیدرسال. یقدیميبدونتغيير،نهمنطقيونهممکناستهابافتحفظونگهداری

. هاومسئوالنشهرسازیقرارگرفتهاسكككتیقدیميوفرسودهشهریدردستوريارا لبشكككهرداریها

. سكككككككككتا هایشهرسكككككككككازیاقداميمهمدرعرصكككككككككهفعاليتهابافتبازسازیاین

باز،يزیکيهایفيزیکيو يرفهایسوارهوپياد ،رفعآلودگيیموجوددرصورتتأميندسترسيها رح

هاوتأمينشكرایطحداقلبسازیونوسازیکالبدی،ایجادفضاهایعموميدل ذیروترييبهماهنگکاربری

 .توانندموفقباشندرایتجدیدهویتوشخصيتکلمي

 

 ضرورتانجامتحقیق. 2-1

یفرسككودهوتاریخيبهوی ههابافتلزوممداخلههدفمندوحفظهویتاجتماعيوعناصرفرهنگي 

هایفعليو سيبشناسيآنراضروریساختهاسككت؛بنابرایننقدروییميانيضرورتبررسيمداخلههابافت

. هایتلفيقي زمواساسياسكتيردهایبرنامهمحورصرفوبازنگریدراینرویکردبااسكتفادهازنگرش

رهابافتیفرسودههویتفرهنگيوتاریخيهابافتاینتحقيقبااینضرورتکهادامةروندفعليمداخلهدر

یکردهایبرنامهبرداقدامبهبررسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيرواازبينمي

یفرسودهشهرقمباهدفتامينمنافعاقتصككادیوحفظهویتفرهنگيواهابافتایدرجهتبهسازیونوسازی

 .جتماعيومعماریشهريردهاست

 

 هاوبیانمسألهپرسش. 3-1
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 هایفرسودهشهرباشند؟تواندراهگشایاحياونوسازیبافت یاقوانينومقرارتموجودمي .1

-هایعوارضصككككككككككككككككككككككدورپروانهتاچهحدمي یاتسهي تبانکيوتخفيف .2

 هایفرسودهکمککند؟تواندبهروندنوسازیبافت

 هامطلوباست؟چه يشنهادیدارید؟ یاييفيتساختوسازموجوددربافت .3

 باشند؟رسانيجهتا  عرسانيعموميچهمواردیميابزارهایا  ع .4

 

 مروریبرپیشینهتحقیق. 4-1

درحا.ریزانوشهروندانبدلشدهاستمهمبرایبرنامهیقدیميوفرسودةشهریبهمشکليهابافت 

 -هایتككككككككككككككككككاریخيبككككككككككككككككككاارزشهابافتيهاینلككككككككككككككككككي

هایمناسبفضایشهریدارایارفرهنگيبهمثابههویتشهریوبهعنوانقلبت ندهاقتصادیودارابودن تانسي 

 زش

هایقدیميشكهرهابيهایناشياز نبخشدرتغييرهایجدیدشهرنشينيدرجهانوظهورمشک .باشندمي

. انككككككككككدترازسایرنقا شهریدرمعرضعوارضنامطلوبتوسعهشككككككككككهریقرارگرفتهش

یقدیميدراوایلسدةحاضربهتدریجتهابافتهایسریعوبدونمطالعهدرايثردرایراننيزپسازدخالت

 .یقدیميبهاجرادر مدهابافتهایيدربهسازیونوسازیجربه

دريتابخودباعنوانبهسازیبافتتاریخيبهارائةراهکارهایيمنظمبرایساماندهي:مسعودنریمانی 

 بافتقدیمشهرهاپرداختهاستوتجارببعضيازيشورهادراحيایبافتقدیمشكككككككهرهارامطرحکرد 

 (.8:1379، نریماني)ستا

 درپ وهشكككككككيباعنوا ( 1379)درسكككككككال:دکترمحمدمهددددددددیع ی ی  

 هایمداخلهكككدربافتکهنبهسيرتحولسياسكككت« تحليلفرایندتوسعهشهریمعاصكككردرایرا »

-بافتپردازديه سازبررسككككككككككككككككككككيمبانينظریومداخلهدرمككككككككككككككككككككي

یقدیميرادرسككهمقطعحکومتقاجارتاپایانهابافتهایاجرایيوقانونيدرتوسعهیقدیميشهریاقدادها

 تكككككككككككككككا 1320 دوره هلویدومتاپيروزیانق بازسكككككككككككككككال،دورهاول هلوی

 .يند سازپيروزیانق باس ميتامقطعکنونيبررسيوتحليلمي،ودوران1357
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 هدافتحقیق. ا5-1

یفرسودةشكهرقموتدوینهابافتهاوراهکارهادراحياءهدفاصليويليازتحقيقحاضربررسيچالش

باشديهباتوجهبهاهميتهای يشنهادیميهایساماندهيبافتموردمطالعهبااستفادهازروشاسترات ی

 :هارادرمواردزیرخ صهنمودتوانآ ریزیاسترات یکميتدویناهدافدربرنامه

 .بهبودفضاومحيطشهریوایجادزندگيبهتر .1

ويالبدیدرراسككتایتحققاهاوخدماتموردنيازبرایتوسعةفضایياستفادهبهينهباایجادتأسيس .2

 .هداف

 -هایاقتصككادیهاونيازمندیهاوحجمتوسككعة یندهاز ریقارزیابيامکا بينيجهتپككيش .3

 .اجتماعيکنوني

 (.بهوی همهاجرت) محدودنمودنجمعيت .4

 .ينديردنرشدوگسترشافقيشهر .5

 .هدایتشهربرایتوسعهدرنقا معينوافزایشمدیریتشهری .6

 .مذهبيوفرهنگيوتأثيرهایبعدیفضایآل –توجهبهنقششهربهعنوانمريزعلمي .7

هایشهریبهخصوصكككفهایکاربریافزایشتوجهبهکيفيتوبازسازیفضاهایشهروتأمينسرانه .8

 .ضایسبز

 (.بهينهدسترسيدررابطهبابهينهکاربری) اص حبافتوشبکهرفتو مدی .9

 (.تأميننهادهایاصليشهری) اص حمرايزاصليشهریوتوزیعمناسبفضاهایمرتبط .10

 .هایمزاحمهاوپايسازیبافتازياربریانتظامبخشيبهمجموعهکاربری .11

 .گذاریدارانبهسرمایهتشویقمالکانبهنوسازیوتر يبسرمایه .12

 

 فرضیهتحقیق. 6-1
-رسككككككككككككككككككدقوانينومقرراتموجودبهدالیلينميبهنظرمككككككككككككككككككي 

یفرهابافتیفرسودهباشدازجملهاینکهقوانينحدنصابساختوسكازدرهابافتگشایاحيایتواندرا 

. گكككرددچندوجهيبودنومشرفيتداشتنمانعازاقتصادیشدنساختوسكككازمي،سودهباتوجهبهابعاد

جودنميیفرسودههرشهرتابعشرایطخود نشهراست؛بنابراینقوانينموهابافتهایاز رفيمشک 



 ...هایفرسود هاوراهکارهادراحياءبافتچالش

 

53 

هكایمترويتوانندجوابگویزمينتوانديليهمواردراپوششدهند،قوانينحالحاضربهشکلعامنيزنمي

  ،مجهولكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

-پكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  

تواندبهروندنوسازیدهابهدالیلذیلنميتسهي تبانکيوتخفيف.هایيکهدارایوارثزیادهستندباشد

 .باشدیفرسودهتسریعبخشد،از رفيکيفيتساختوسازنامطلوبویاتاحدودیمطلوبميهابافتر

 

 روشتحقیق. 7-1

 -نگرشحايمبراین  وهشمبتنيبرروشتحقيقتوصككككككككككككككككككككككككككككككككككيفي 

ها،تئوری وریتعاریف،نظریكهایاقدامبهجمعهایکتابخانهدراینتحقيقاز ریقمطالعه.تحليلياست

. هایميدانيقابلدسترسينيسكككككككككككككككككككككتهاومستنداتيشدهاستکها لباز ریقمطالعه

بخشقابلتوجهيازا  عاتاز ریق رسشنامهوبازدیدبهدستآمدهاستفر یند يدومرحلهبهقرارزیر

 :صورتگرفتهاست

 ای؛هایکتابخانهمطالعه -مرحلهاول( الف

 .برداشتميداني -مرحلهدود(  

یفرسودهشهرموردشناسایيقرارهابافتحدودةهایموجود،مدرمرحلهاولبااستفادهازداد 

 :بندیاستهایا  عاتيمورداستفادهدراینمرحلهدردودستهزیرقابلطبقهداد . گرفت

 ؛1385-1375 هایمريز مارایرانحاص زسرشمارینفوسومسکنسالداد ( 1

 هایمحليشككككككككككككككككككككككككككككككككهرقمهاوادار ا  عاتدریافتيازسازما ( 2

سازمانميراثفرهنگيوگردشگری،ادارهثبتاسنادوام  ،ادارهکلسازمانحجواوقاف،شهرداری،)

(. محيطزیست،ادارهآبوفاضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك بوادارهبر 

اینتایجبهدستآمدهاز ریقبرهایکتابخانههایبافتفرسودهشهرقمدرمطالعهپسازشناسایيمحدود 

 وریگردیدو ندستهازا  عاتمريز مارایرانکهبهدليلگذشككتزمانباواقعيتميجمعهایميدانداشت

. گيریحذفگردیدوجودانطباقنداشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتازمرحلهنتيجه

ایوبرداشتميداني يوندالزمبرقرارگردهایکتابخانهایناقدامموجبگردیدتامياننتایجحاص زمطالعه

 . دوا  عات زمبهدستآید
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 اب ارتحقیق. 8-1

قم،اسنادشريتعمرانمعصکلراهوشهرسازی، رحجامعوتفصيليشهرهایادارهنقشه،يتا  

 .هاهایهمایشجراید،بروشورهاويتابچه،هافصلنامه،وميهقم

 هایتحقیقمشکل. 9-1
-ترینمشككككككككككككک يمبودنا  عاتکارشناسانومدیرانشككككككككككككهریازجملهمهم 

گونبودنمسئوالنبهعلتذيرشدهکارتحقهای يشرویاینتحقيقبود،جامعوياملنبودنا  عات،پاسخ

 . یقرابسدشواريردهبود

 

 مفاهیموواژگانکلیدی. 2

 ری یبرنامه. 1-2
هایبنيادیوانجامدادناقداریزیاسترات یکت شياستسازمانيافتهومنظمبرایاتخاذتصميمبرنامه

هایيکسازمانبادیگرنهادهارادرچارچوبيقانونيشككکلميگيریفعاليتهایاساسيکهسرشتوجهتد

. دهنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد

هایعمدهبهرهگرفتهوبينندتابرنقا قوتخوداتکایابندازفرصكتهايمکميهابهسازما اینت ش

 وشهرسازی( راهوزارت  -مداخله دربافتهای فرسوده(.دیدهاینسبتبهخودفایقشوندرنقا ضعفوته

 

 بافت. 2-2
هاوتجهيزهایشهریویها،فضاها،تأسيسها،مجموعهایهم يونداستکهازبناها،را بافتگستر 

 .باشندمي یفرسودهسهدستههابافتهاتشکيلشدهاستاترييبياز  
 

 بافتفرسوده. 3-2
شوديهبهدليلفرسودگيکالهایيازمحدودهقانونيشهرهاا  قميبافتفرسودهشهریبهمکا 

پذیرهایشهریآسي ها،خدماتوزیرساختبدی،عدمبرخورداریمناسبازدسترسيسوار ،تاسيس

 . اقتصادینازليبرخوردارندذ استوازارزشمکاني،محيطيو
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 بافتقدیم. 4-2

 1300شكككككككككككككككككوديهقب زیشهریراشكككككككككككككككككاملميهابافت نبخشاز

شکلگرفتهاست،وليبهدليلفرسودگيکالبدیونبوداستانداردهایایمني،استحکاموخدماتوزیرساخ

. هایهویتيازمنزلتمکانيوسككككکونتي ایينبرخوردارندهایشككككهریبرخ فبرخورداریازارزشت

بخشيهایازنوعبهسازی،روا یشهریمتفاوتبودهواقدادهابافتیاسایرهابافتمداخلهدراینگونه

 )ادار  ي  ميراث فرهنگي قم(. هایوی هبهاجرادرخواهند مدواهدبوديهدرقالبطرحونوسازیخ

 

 یفرسودههابافتهایمداخلهدرگونه. 3

 نوسازی. 1-3
 ومعاصرسازیبافتوعناصكككككككككككككككككككككككككردرونيآنراباحفاظتهابافتباز فریني

 نواختباقواعدزنككككككككككدگينوینراوهم(درابعاديالبدی)هایشككككككككككکليماهيكككككككككت

 .دهددردستوريارقرارمي(درابعاد يريالبدی)

: بسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككترمداخله

دارنشدنارزبافتشهری،فضایشهری،مجموعهبناهادرنوسازی،وفاداریبهگذشتهدرصورتخدشه

: هایكككككككككككككككآ دامنةفعاليت.باشكككككككككككككككدهایکهنمجكككككككككككككككازميش

 .نوشد ،توانبخشي،تجدیدحيات،انطبا ،تبدیلودگرگوني

 

 بازسازی. 2-3

دگرگونيکامل يشينهوایجادشرایطيجدیددربافتویاعناصر نرابابرچيدنآثارگذشتهوبنانهادن

: بسككككككككككككككككككككككترمداخله. ساختوسككككككككككككككككككككككازهایجدیددنبالميکند

بافتشهری،فضایشهری،مجموعهبناهادربازسازیوفاداریبهگذشتهچندانمصككداقنداردوهرجايه

. الزمباشدباتخریبکاملميتواندبازسازیصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككورتبگيرد

 سازی ،پايسازی، واربرداری،دوبار تخری:هایآ دامنةفعاليت
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 مداخلهیمراجعقانون. 4

 (.یتانوسازیتازبهسازيدامنهفعال) يعدستیوصنای،گردشگريراثفرهنگيسازمانم. 1-4

2-4 .
رابرعههابافتتدخالتدريننقشومسئولیترشي،بيشريتمادرتخصص)یشهریشريتعمرانوبهساز

  (.دهدارد

 .شهرياس میشورا ویشهردار. 3-4

 

 یقانونیمستندها. 5
یوگردشگريراثفرهنگي،قانونبرنامهبودجه،قانوناساسنامهسازمانمینعادي،قوانيقانوناساس

 .هایوقانونشهرداریوعمرانشهری،قانوننوسازيکشور،قانونمجازاتاس ميعدستیوصنا

 .هاومحدودهبافتفرسودههایشناختگونهشناسه
 .هاومراجعقانونيومستندهایقانونيمداخلهدربافتهایشناختگونهشناسه

 

 هایبهسازیونوسازیشهریدرایرانهاوبرنامهمروریبرتاریخچهطرح. 6

 معاصرسازی/نوگرایي 1357:پيشازانق باس مي. 1-6

-مداخلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه

یکهنبارویکردمعاصرسازیونوگرایي يشكككازانقهابافتهایمستقيمدولتمريزیدرنوسازیوبازسازی

 .1320-1304 نخستيندور - الباس مي

2-6 .
یکهنبارویکردمعاصرسككازیونوگرایيدهابافتهایمستقيمدولتمريزیدرنوسازیوبازسازیمداخله

 .50 و 40 هة

-بافتهایموردعملدربهسازیونوسكككككككككككككككككككازیسياسكككككككككككككككككككت

( 1368–1358) نخسكككتيندور . یشهریدوران سازانق باس ميبه نجدورهقابلتفکيکاسكككتها

هاستهایبارزیباسایردور متأثرازشرایطسياسي،اجتماعيواقتصادی سازانق بوجنگدارایتفاوت
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 .

هایفرهنگيجامعه،توجهوی هبهاقشارتهيدسكتانق باس مينویدبخشدورهجدیدیدراحيایارزش

. ودخيلکردنمردمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدرادارهامورخودبود

هایمختلفاجتماعي،سياسيسرمایهاجتماعيحاص زاینمشاريتعظيمموجبحضورمردمدرصحنه

 هكككككككككككككككایتحتعنوا شكككككككككككككككروعبرنامه. واقتصادیکشورشكككككككككككككككد

. شودیشهریشناختهميهابافتنخستيناقداممردممحوردربهسازیوساماندهي«بخشيبافتروا »

گذاریشکلوروشاینبرنامهراتغيگيریوسياستاگرچهشرایطبداقتصادیوتمريزمجددنظامتصميم

رهایاصفها ،شيراز،يرمانوسككمنانمحدوهایشهیروتحقق ذیریآنرابهچندپروژهموضعيدرمحله

تریتحتعنوانبهسازیبافتشكهریگردیديهبهدليلماهيتومقياگيریبرنامهجامعديرد،خودموجبشک 

 . سمشابهتحتعنوانيکرویکرددرجدولموردبررسيقرارگرفتهاست

 .بهسازی/  بخشيروا : 1369 –1358 هایحدفاص سال. 3-6

 .هریشمحورهایفرهنگيبهسازیمرايز: 1373–1369 هایحدفاص سال. 4-6

 . دارشهریبافتمسئله/  تجميع: 1376–1373 هایحدفاص سال.5-6

 .عمرانوبهسازی: 1383–1376 هایحدفاص سال.6-6

 وشهرسازی( راه)وزارت .نوسازیوبازسازیبافتفرسود : تاينو 1384هایحدفاص سال.7-6

 

 ابعادفرسودگی. 7
فرهنگيواقتصادینيزدچارمشک ست؛درواقعبافتفرسككودها،بافتفرسودهبهلحاظاجتماعي

 زچرخهاقتصادیشهرخارجشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد 

شكككككككودوخدمات هااز نخارجميشودودرنتيجهسرمایههاینوسازیدر نانجامنمياستواقداد

. بهميزانترايمجمعيتنيسكككككت...(  مكككككوزش، رفكككككا ، بهداشكككككت، فضایسكككككبزو)

ترینابعادفرسکهبایکدیگرارتبا وپيوندمتقابلدارند،امامهمفرسودگيازابعادمتعددیبرخورداراست

: ایسكككككككككككككككاز –فرسكككككككككككككككودگيکالبدی :ودگيعبارتنكككككككككككككككداز

تواندوعواملمختلفيکهسببایننوعفرسكوشوديهميفرسودگيکهازافتکيفيتکالبدیبنایابافتناشيمي

 )وزارت راه وشهرسازی(.شودشام : عدمنگهداریبنایانگهدارینامناسبونامطلوبفضادگيمي
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افتديهبافتطراحيشدهمناسبکاريردشكنایننوعفرسودگيزمانياتفاقميکارکردی:فرسودگی

 .باشد

 گیریبافتفرسودهفرایندشکل. 1-7
شوديهعدمتوجهمسككئوالنیقدیميوباهویتاینشهرمحسوبميهابافتیفرسودهجزءهابافت

-سككككككككككككككككككككككككككككككككككككووبيازیكككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

تربهدليلعدمتوانماليبودهموجبفرسودگيبافتاینقسمتازشكهرگرتوجهيساينانازسویدیگريهبيش

. دیدهاسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت

بندینامناسككببافت،پایينبودنکيفيتبناهايهعدممقاومتدنبودشبکةدسترسيمناس ،ریزدانگيوقطعه

ربرابرب یایطبيعيرانيزدربردارد،بافتفشردهومترايم،خاليشدنتدریجيبافتازسکونت،توانمالي ایين

 گيریبافتفرسودهشدهاستیاستکهباعثشگ ساينا ،باالرفتنسنازجملهموارد

 

 (شهرقم) نگاهیبهمحدودةموردمطالعه. 8

براساسمداريوشواهدساب.گردديشهرقمبهدوران يشازاس موپساز نبازميسرگذشتتاریخ

کهدرتاریخقمسرا داریماسك مآوردنیگردد؛امامهمترینرویداديبازميقهشهرقمبهدورانساسان

 23 اینشهردرسكككككككككككككككككككككككال. مردمآنوپذیرشتشيعاسككككككككككككككككككككككت

هابهشيعهمتعصبميفتحشدازاینتاریخبهبعدشهرقمبهشهراهلبيتوقمیاشعريبهدستابوموسیهجر

. تبدیلشككككككككككككككككككككككككديوعباسیامویشهورشدندوقمبه ناهگاهشيعيانومخالفانخلفا

مردمقم،سرنوشتسازترینرخدادتاریخقمآمدنحضرتمعصككومهبهیپسازپذیرشاس موتشيعازسو

. اعطافرمودیاستاینلقبراامامهشكتمبهو( معصكومه) نامآنحضرتفا مهولقبایشكا . اینشهراست

حضرتمعصومهبهجهتدیدنبرادرشانحضرترضاازمدینهبهقصدمروحريتنمودندوچونبهساوهر

. دخداشككككككككككككككككتافتنیسيدندسختبيمارشدندوایشانرابهقمبردندوپسازهفدهروزبهسو

-اینككككامردرحقيقتمهم. دیبهقلبت ندهجهانتشككككيعتبدیلگردیشهرقمدرقرونسوموچهارمهجر

 )جغرافيای استا  قم(.برگزیدهاهلبيتدرقمبهدنبالداشتیبوديهدفنبانویتریناثرترینومبار 
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 شهرداریقم(محدودهموردمطالعه )مأخذ:  :1نقشه

 

 

 هایبافتفرسودهشهرقممسائلومشکل. 1-8
هایينظيرياريردنامنايهبافتقدیمشهرقمع وهبرفرسودگيکالبدی،بامشكک باتوجهبهاین

غيراسككتانداردهایس ،تمريزاقشاريمدر مد،نبودشبکةدسترسيوتاسيساتشهریمناس ،مسکن

روبهروهستند؛بنابرایندرشرایطتوسعهناپا...وقرارگيریدرمعرضتخریبزیاددرهنگاموقوعزلزلهو

-یداربهسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرمي

. حدايثراستفادهازاینفضككككككككككابهعمآلیدهابافتیاینهابردوضرورتدارديهضمنرفعمشک 

اندودر سككتانةنابودیقرارگدرتنگنایعدمقابليتانطباقبانيازهایمعاصرگرفتار مد هابافتزیرايهاین

. رفتهاسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت

درمجموعباتوجهبهبرداشتميدانيصورتگرفتهووجودمستندهایقانونيونظرمدیرانشهریدرموردم

)اداره کدل میدراف فرهنگدی تبهشرحذی ست؛یفرسودهبراساسالویهابافتهای يشرویاحياءشک 

 قم(
 یفرسودهشهرقمهابافتوضعیتواحدهایمسکونیدر. 1-1-8
-

هایانای،مشخصنبودنحدوداربعه   ،چندمالکيتيومشكک هایمجهول،فاقدسند،قولنامهپ  

 .حصاروراثتکهدرحاالفزایشاست
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 .مهاجرتورهايردنمحلسکونتيااجارهدادنبهافرادبيبضاعتواتباعخارجي -

 -گيریشكككككككككككرقيمساحتکمام  ،چندضكككككككككككلعيوناموزونبود ،جهت -

 .  ربي،گودبودننسبتبهمعابرجدید

 یفرسودهشهرقمهابافتوضعیتمعابر. 2-1-8

هایطوليوعرضيغيریکنواخت،داشتندسترسينامناسككرپرپيچوخمو والني،دارایشككي معاب

 . ،فاصلهزیادبامعابراصلي،باریکونامناسببودنبرایترددخودرو

 یفرسودهشهرقمهابافتوضعیتاقتصادی. 3-1-8
در مدپایين،هزینةباالیتخری ،هزینةباالیتمامشدهمصالح ایکار،هزینةباالیدستمزدبهخ

اندبهصورتناتماممورداسكتفادهايهساختهشد ا راجرابهروشسنتي، والنيبودنزماناجراحتيآ 

 .هایسنتيدراجراتربهخا راستفادهازروشاند،وامکمهقرارگرفته

 یفرسودهشهرقمهابافتهایزیرساخت. 4-1-8
،محدودیتدرارائهخدماتزی(یجدیدهابافتبهنسككبت)شهریفرسود ،محدودوناقصتاسيسات

 ،(یجدیدهابافتبهنسبت)ربنایي

 یفرسودهشهرقمهابافتهایشهرداریعواملمحدودکنندةاقدام. 5-1-8
هزینهباالیآزادسازی،نبودزمينمعوض،نداشتناعتبارهاوتوانماليشكككهرداری،پرايندگيمتقا

یفرسودهکهبهدليلنبودسازويارمشخصبرایتملکونگهداریخهابافتضيا ،وجود ثارتاریخيدر

هایتاریخيتوسطسازمانميراثفرهنگيضمنسرگردانيمالکانبهصكورتعمدیيا يرعمدیدچارتخریانه

 .مبرایخودمالکانوهمبرایمالکانهمجواربهوجود وردهاستههابافتانديهخودمشکليدربشد 

 یفرسودهشهرقمهابافتعواملفرهنگیواجتماعی. 6-1-8

تغييربافتاجتماعيازبوميبهسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمتغيربوميوبي

 .هابافتبضاعت،مخصوصنداشتنتمایلماندنجواناندراین

 یفرسودهشهرقمهابافتعواملتشدیدکننده. 7-1-8
هبافتیجدیدوفرسككود ،دادنترايموارائهخدماتقابلقبولدرهابافتاتصالضعيفوعدمارتبا 

یجهابافتیجدید،ارائهخدماتبدونمحدودیتدرهابافتهایشهریمناسبدریجدید،وجودتاسيسا

یجهابافتیجدید،استفادهازساختوسازصنعتيوارزانقيمتدرهابافتهایقابلقبولدردید،دسترسي
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باهایسندیومالکيتيدریجدیدوتوليدثروتوارزشافزود ،نبودمشک هابافتدید،برگشتسرمایهدر

یجدید،فرسودگيوناپایداریدربافتفرسككود ،ریزدانگيهابافتهادریجدید، سانينقلوانتقالهافت

هایمخروبهوبایروسيعکهعيت،وجودزمينوييفيتنامناسببناها،افزایششدتجرایمبهدليلترايمجم

انكككككككككككد،هایاجتماعياستوموجبگسستدربافتمحلهشكككككككككككد زمينهسازایجادمشک 

هایسكطحيوجمعآهایزیستمحيطيگستردهو لودگيناشيازنبودسيستمدفعآ وجودمشک  

 یفرسودهشكهرقمهابافتهایازعواملتشدیدينندهمشک ...پذیریدربرابرزلزلهووریزباله، سي 

 .باشندمي

 

 شهرقمیتیجمعیرهاییوندتغر. 2-8
 777677 معككككككككادل 1375 جمعيتشهرقمبراساسسرشمارینفوسومسکنسككككككككال

 معكككادل 1380 راهبردیشهرقمدرسكككال–نفراع مشد،اینرقمبراساسبر ورد رحسكككاختاری

 جمعيتشهرقمبراساساخرینسرشمارینفوسومسکنسكككال. نفرتخمنزدهشدهاسكككت 930629

 (-1390)مرک آمارایران.باشدمي بهشرحجدولذی 1390
 

 1390 نتایجسرشماریعمومینفوسومسکن: 1جدول 

 تعدادخانوار ز  مرد مردوز  عنوا 

 321144 564011 587661 1151672 ي ستا 

 

 (90سرشماری) جمعیتشهرقم: 2 جدول

 خانوار ز  مرد جمعيت شرح

 299752 528332 545704 1074036 قم

 

 محدودهقانونیشهرقم. 3-8

 8 هکتاراسككككككككتودارای 55/12128 اینشهردرحالحاضردارایمسككككككككاحتيحدود

 :باشديهمحدودهآنعبارتازمنطقهشهریمي
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 ( زادراهخليجفارس) تهرا –ازشمالمحدودبهآزادهراهقم( الف

 ارا –از رببهکمربندیقم(  

 ازجنوببهجادهقدیماصفها ( ت

 طرح جامع قم(-مشاورامکو)مهندسین ياشا –ازشرقبهکمربندیقم( ث

 

 مساحتبافتفرسودهشهرقم. 4-8

 6 تككككككرازدرصد نناپایداروعرضككككككمعابر نکم 50درواقعبخشيازشهريهبيشككككككاز

. مترداشتهباشد، نقسمتازشهربافتفرسودهاسكككككت 200 تكككككرازایکممتروام يآنعرصكككككه

 1800 ،هكادرقمباتوجهبهاینوی گي.عاليمعماریوشهرسازیازبافتفرسودهاسكتاینتعریفشورای

 هکتارازمساحتشهررابافتفرسودهتشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككکي 

 72 دريلکشكككككككور. قرارگرفتهاسكككككككت 7،6،5،3،2،1 دهكككككككدودرمنا  مكككككككي

. شهرواقعشدهاسكككككت 471 هزارهکتاربافتفرسودهوجوددارديهاینميزانبافتفرسكككككودهدر

 2 رحالحاضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككردقمنيزازجملهمنا قياستکه

 50 درصدازواحدهایمسككکونيقم 32 هزارهکتاربافتفرسودهداردوبراساساع مکارشناسككا 

 200 درصكككككككككككدواحدهایاقامتيو 50 واحدمسكككككككككككکونيو 530 هكككككككككككزارو

. هزارنفریرادرخودجایدادهاسككت 400 واحددولتيواداریدراینمحدودهواقعشككدهوجمعيت
 )شرکت عمران معصومیه قم(

 هایبافتفرسودهشهرقمویژگی. 5-8
هاباسنگو هکوباتيرهایچوبيویاتيرهایآهنيضعيفوبدونمقاومتساختهشدهاست،ساختما 

 ها،معابرتنگوبكككككككككككككككككككككككدوننظم،يوچکبودنمتراژخانكككككككككككككككككككككككه

 هایبافتفرسككككككودهقمازوی گي...هككككككایيکطرفهوهایفاقدپيادهرو،يوچككككككهيوچككككككه

. باشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

 شوندشودوبهاشکالگوناگونومتفاوتمشاهدهميیفرسودهبهدالیلمختلففرسودهميهابافت
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 (شرکتعمرانمعصومیه: مأخذ)هایغیررسمیگاهمحدودهبافتفرسودهوسکونت:2نقشه

 

 هایبافتفرسودهشهرقممحدودهمحله. 6-8
 يهدرمريزشهرقرارگرفتهاستبخشككككيازقلبت ندهآ بافتفرسودهشككككهرقمباتوجهبهاین

هایآنجریاندارند؛بنابراینآگاهيمردمواستفادهازپتانسيلباالباشدومردمنيزبهمثالشریانيدرررمي

. توانبهكككككككككككككآنبيتوجهبودیشهرونداندرنوسازیبافتفرسودهامریاسكككككككككككككتکهنمي

( س) يههستهاصليشهرقم يرامونحرممطهرحضرتمعصككككككككككومهباتوجهبهككككككككككاین

. تربافتا رافحرمفرسودهاسككككككككككتتككككككككككوانگفتبيششکلگرفتهاسككككككككككت،مي

هایچهارمردانهایيازمحلكهچنينبخشهایدورشهروصفائيهوهماینمحدودهشاملبافتا رافخيابا 

ایوياهایغالباینمحله،ياربریمذهبيباياريردفراشهری،ياربریتجاریباياريردفرامحلهيهکاربری

. باشكككككككككدایازمحلهرااشغالکردهاسكككككككككت،ميربریمسکونيکهسكككككككككطحعمد 

 20ةشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككماليوجنوبيخيابانتوحيد،محدود

تكرینمها،یکيازقدیميمتریزاد،امامزادهابراهيم،شهريفا ميهاینمحلهبهر مبرخيدستخوردگي

ترياريردفرامحلخدماتشهریموجوددراینمحله،بيش.حلهبافتاستکهدرقسمتشماليبافتقراردارد

http://omran-qom.ir/pages.aspx?pid=10&siteid=1
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. ایبافتقدیماسكككككككتهایحاشكككككككيهمحلهشكككككككهرقائميکيازمحله.ایوشكككككككهریدارد 

. تراسكتهایدرجهدومآنروشكنایوضعيتبهتریداردودسترسياینمحلهازلحاظارتبا درونمحله

 30محلهامككككككككككككككككككاد،. ياربریغالباینمحله،ياربریمسکونياسككككككككككككككككككت

. فرجکهدرقسمتشماليقرارگرفتهاسككككككككتفر،عماریاسككككككككر،خا متریکيككككككككوا 

زمذهبيهای يونددهندهشكهربامريخياباناماد،یکيازخيابا .يندخيابانامامازوسطاینمحلهعبورمي

 )طرح جامع وتفصیلی شهر قم(..حرماستوازاینروحجمعبورومروردر نباالست

 

 نوعمالکیتدربافتفرسودهشهرقم. 7-8

( رسميو يررسككككككككككككككككككمي) اراضيشككككككككككككككككككهرقمباانواعمالکيت

 :باشندیفرسودهشهرقمميهابافتهایزیربارزترینانواعمالکيتدرمواجههستندنشانه

 .هایبافتفاقدخطو تفکيکيروشنقطع-

 .هاپيچيدگيوجوددارد  ( سندوبنچا ) ایکهدراسنادمالکيتاراضي-

 .ای،مشخصنبودنحدودپ  نامهمجهول،فاقدسند،قول-

 

 جمعبندی. 9
هابگذاریدولتوشهرداریدهدسرمایهماندگيبزرگدراینبخشنشانميحجمعظيمکاروعق 

رو.ایجزمشاريتوحضورگستردهوپایدارمردموجودنداردهتنهایيجوابگویاینامرمهمنيستوچار 

هكاوایکرداساسيدولتایجادبسترهای زمبرایمشاريتگستردهوپایدارمردماز ریقتوانمندسازیآ 

 فككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككزایش

هایغيررسكگا یفرسودهشهریوساماندهيسکونتهابافتگذاریبرایاحيایبهسازیونوسازیسرمایه

هكایمجموعهحمایت.یفرسود ،مردمهستندهابافترمایهاصليدربهسازیونوسازیمياستچرايهس

 -یفرسودهشككهریهابافتتهيهطرحبهسازیونوسازیبرایمحدوده:هاستدولتدرقالباینبرنامككه

 100 تكككككككا 50 هایپرداختتسهي تارزانقيمتبدوننيازبهسككككككك ردهگذاری،جبرانتخفيف

هاوتوسكعهمعابربويمکبهتامينزیرساختهادرصدیدرعوارضساختوترايمساختبرایشهرداری

 .یفرسودهشهریهابافتراینفوذپذیريردن
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یفرسوهابافتباعنایتبهموضوعاصليتحقيقمبنيبربررسيراهکارهایتبيينرویبهسازیونوسازی

هاوهایدرونيوبيرونيومعينفرصتدهشهرداریتحليل اسخ رسششوندگاندرمواردعواملومشک 

. باشككككككككككككدیفرسككككككككككككودهميهابافتتهدیدهایازفراهمبودنمسيرتوسعهتبيينروی

یفرسودهباوجودداشتنهابافتگونهتعبيرنموديهسيستمفعليسازماندهيونوسازیبهعبارتيتواناین

-های يشرووفرصتمناسبجهترفعمشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككک مشک 

 :شودمي ایاز ناشار هایوبازگرداندنآنبهوضعيتمطلوبرادارديهبه ار 

 

 هازمونفرضیه. آ10
 شكككككككككككود،گونهکهمشكككككككككككاهدهميبهفرضكككككككككككيهاولهما باتوجه-

يهقوانينحدنصابسكاختوانديهقوانينومقرراتموجودبهدالی یندرصدشهرونداناعتقادداشته77

-بافتسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككازدر

 یفرسودهباتوجهبهابعادچندوجهيبودنومشرفيتداشتنمانعازاقتصادیشدنساختوسكككككككككازها

یفرسودههرشهرتابعشرایطخود نشهراستازسكككویدیگر،نمهابافتهایگرددازیکسوومشک مي

-ی

توانندجوابگیفرسودهباشد؛بنابراینقوانينحالحاضربهطورعامنيزنميهابافتگشایاحيایتواندرا 

 هایمترويككككككككه،مجهولوهایمذيورودارایزمينویاحيایبافتفرسودهکهدارایمشككككككككک 

 نتاحدودیومابقيدرصدازشككهروندا11درهمينراسككتا. هایيکهدارایوارثزیادهستندباشككدپكك  

توانددراحيابافتفرسودهشهرمؤثرواقعگرددرصداع منمودنديهقوانينومقرراتحالحاضرمي12

. نكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد

چنيكنمهاوهمگيریدرخصوص روخالي   یفرسود ،تصميمهابافتگشادراحياءوضعقوانينرا 

 هكككككككككككككككككككككككككككككككككككككا،شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككرفيت

-انعطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاف

هكایم،انجامتواف هاهاوشهرداریهایسازما هایتفصيلي،مدیریتوهدایتوظایفواقدادپذیریطرح

 وردنيازازجملهمشاريتو زادسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككازیودرنهایت

یفرسكودهازجهابافتهایمرتبطبانوسازیراهاندازینهادهایمدیریتيبهمنظورتعيينضوابطدرحوز 
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تواندربهکارگيریقوانیفرسودهباتوجهبهشرایطهرمنطقه،ميهابافتملهيکسانسازینوعساختدر

 . ینومقرراتدراحيایبافتفرسودهمؤثرباشد

 ترگزینةتاحدودیويمرادرنظرداشكككككككككتهيعنيبهفرضكككككككككيهدومبيشباتوجه -

اندواعتقاددارندتسكهي تبانکيوتخفيدرصدگزینهتاحدودیراانتخابکرد 35درصدگزینهکمو47

یفرسودهتسریعایجادنماید،چرايهدراینگونهابافتتواندبهروندنوسازیدرهابهدالیلذیلنميف

. گذاریفراهمنيسككككككككككككككككككككككككتشرایطسككككككككككككككككككككككككرمایههابافته

ایط رداختتسهي ت يچيد ، والنيوبهطورمعمولباتوجهبهشرایطملکيازجملهمالکيتمتاز رفيشر

. عددووراثتيوداشتناسنادعادیوگاهمجهولقاب ستفادهبرایمتقاضياننميباشككككككككككككككككككد

هزیادومبلغتسهي تباتوجهبهشرایطوهزینههابافتاز رفيبهرهتسهي تبهنسبتنرخبهرهخارجاز

یفرسودهکماستودراینهابافتسهي تدرخارجازچنينبهنسبتميزانتیفرسودهوهمهابافتایخاص

یفرسودههابافتتر،حداقلبهنسبتتسهي تواگذارشدهدرخارجازتربابهرهکمبخشتسهي تبيش

 .توانداثربخشباشدهایمجریميی ایلوتتجميعوتفکيکمجددبامشاريتدستگا هاواجرای روژ 

 27 درصدازپاسكككككككككككخدهندگانگزینةخيرو 46،باتوجهبهفرضيهسكككككككككككود-

. انكككككككككددرصكككككككككدگزینةبلهراانتخابکرد  27 درصدایشكككككككككانگزینةتاحدودیو

توانبيانحالباعنایتبهتقسيمآماریگزینهتاحدودیبهدوقسمتمساویوافزودنبهدوسطحبلهوخير،مي

-درصككككككككككككككككككداعتقاددارندبهعلتوجودپ  60 داشككككككككككككككككككتکهحدود

ها،عدمتوانماليمناسبمال ،ييفيت  هایریزدانه،معابرتنگوپرپيچوخم،چندضلعيونامنظمبودن 

 40 باشكككككككككككككككككككدویفرسكككككككككككككككككككودهمطلوبنميهابافتساختوسازدر

 اسككتفراهمآوردنالزمبهذير.یفرسودهمطلوباستهابافتدرصداعتقاددارندييفيتساختوسازدر

 هایفنيواجدص حيتصكورتگيردهاوساختوسازبهصورتانبو ،ساختوسازهایکهتوسطبخشال 

 .تواندبهعنوان يشنهادهایاجرایيباشندمي

-
یفرسكودهبيهابافتاحياءرسانيوجذبمشاريتشهرونداندرباتوجهبهفرضكيهچهارمدرجهتا  ع

 28درصدوبعداز نبهترتيبنصكككببنروپ يارد 30رسكككانياز ریقروزنامهمحليترینكككا  عش

 6درصد،پخشبروشكككككككور 7درصكككككككد،تریبوناماينعمومي 17 درصكككككككد،تلویزیو 
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رسارساني،تبليغات،تشویقو موزش،ا  عدرضمنا  ع.گيردورتميدرصدص5درصدورادیو

 پككككككككككككككككككككككككككككذیرنيبهمردمدرخصوصآسككككككككككككككككككككككككككككي 

هایعيند،بازگشایيمعابر،اجرایطرحهاراتهدیدميیفرسودهومواردیکهجانوامواآل هابافتبودن

تواندبهترینراهافزایشحضورمردمدرجهتاحياونیفرسودهميهابافتمراني،فرهنگيواقتصادیدر

 .یفرسودهشهریباشدهابافتوسازی

 

 گیرینتیجه
ایباشديهبتواندتماممراحلتهيه،تصكویبیفرسودهبایدبهگونههابافتقوانينومقرراتمرتبطبا

. هاینوسازیبافتفرسودهراشكككككككككككككككككككككاملگرددواجرایطكككككككككككككككككككككرح

هاینوسازیبافتفرسودهمشكدراینگونهقوانينبایدبهصراحتجایگاهمتوليانتهيه،تصویبواجرایطرح

. دارتسككككككككككككككریعگرددخصگرددتاازاینطریقروندنوسازیاینمنا قمسككككككككككككككأله

هایترینمشکلطرحهایبافتفرسودهانجامشد ،مشخصشديهاساسيهایيکهدربارة رحبابررسي

هدرحوزهقواعدحقوقيمشخصشديهشودوبامطالعنوسازیبافتفرسودهمربو بهمرحلهاجرامي

هكاومحدودومبهماستومرجع يگيریمناسبيهمبرایآ هابافتقوانينحمایتيوپشتيبانيبراینوسازیاین

. جودنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدارد

گكردیفرسود ،اینگونهبر وردميهابافتهایبهسازیهایانجامشدهازاجرایطرحباتوجهبهبررسي

دراینزمينهکهمردمومشكاعنصراساسيهانگاهکردوبرایيکديهبایدبادیدیجدیدومتفاوتازقبلبهآ 

دراینزمينهبای.خودمردمهستندهابافتترقائلگردید،زیراصاحبانواقعيایناهميتبيش،هاستريتآ 

مرتبصكحبتکنند؛زی،برندميهابهرهاینطرحازهادرارتبا باشندوبامردميکهدبامردمسايندرمحله

هایواقعيمحلهبرراهيچگروهوارگانيبهاندازةخوداینساينانازوضعيتمحلهباخبرنيستوبامشككک 

-خوردنداشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككته

يند،هایيميهاچهحمایتیفرسودهآگاهشونديهقانوناز  هابافتچنيناگرمردمسايندرهم.اند

هانيازمندنهادهایخاصيباحضكورریبهع وهاینمحله.ينندهامشاريتميتردراجرایطرحمشتاقانه

-هككككككككككككككاميشككككككككككككككورایاری) شسفيدانومعتمدانمحلهسككككككككككككككتند

ایومشاورهممحلمراجعهتاایننهادهابايمکيکگروهتخصصيمطالعه(توانددراینجهت يشروباشند
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 یکيككككككككككدیگرازراهکارها.مردمباشككككككككككندوهمازجانبمردمبرایاجرایطرحنظارتکنند

-مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

هایکشوربهعلتنداشتنمنبعدر مدپایدارودیرايهشهرداریهاباشد،چتواندحمایتماليازشهرداری

هاراباتخهایدر مدیوسرانهبودجةخوددرحفاظتاینبافتدچارمشکلهستنديهاینمشكک گرمشک 

 تكككككككككككككككككككرهایيکهانجامميدهنكككككككككككككككككككد،بيشلكككككككككككككككككككف

 .ينندمي

 

 ارائهراهکارهاوپیشنهادها
- 

ایجادنهادهایمدیریتيبافتفرسودهيکنيازمبرماستکهبایددوستانهساختوسازواحياءبافتفرسودهر

. گریآنبامشاريتبخشخصوصيچهحقيقيوچهحقوقيصككككككورتگيردادردستگيردوتصككككككدی

شريتعمرانم،ادارهکلراهوشهرسازی،براینهادهایدرگيردراینامرازجملهاستانداری،شهرداریقم

گيریاهایوتصميمگرددوتماماقدادقم يشنهادمي موزشوپرورشودانشگاهعلوم زشکي،عصوميه

 .ز ریقيکواحدمدیریتياتخاذگرددوازيارهایموازیتوسطدستگاهدولتيوعموميجلوگيریشود

-

یفرسودهاوراقمشاريتفروختهشودوشهرداریباتوجهبهتوانمدیریتخوداز نهابافتدرجهتاحياء

 .استفادهنمایدوخوداقدامبهاحيانماید

 .یفرسودهشهریهابافتتربهمعماریاس ميدرتوجهبيش -

 .اختصاصوامب عوضبهمالکانجهتحفظنماهایشهریکهدارایارزشهستند -

 .ام ياوقافيبدوناستفادهدراختيارشهرداریقرارگيرد -

-

ازاعتباراتمليواسككتانيانجاهابافتتاميناعتبارموردنيازجهتاحداثوبازگشایيمحورهایاصليدردرون

هرداریقراردهدتاشهرداریخودبا زادسككازیامیطوی لمدتبدونبهرهدراختيارشهامگيردودولتواد

 .اليفرسودهنسبتبهاحداثبنااقدامنماید

- 
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یفرسودهبهشكکلمطلوبلحاظهابافتتر مادهودر نضوابططراحيمنا ق رحتفضيليهرچهسریع

 .گردد

 .اص حيقانونثبتاسنادبارفعنواقصآناقدامنماید 147 دولتمحترمنسبتبهاحياءواجرایماد -

 .مدیریتينسبتبهایجادمدیریتهماهنگشهریاقدامگردداندازینهادهایبهجایرا -
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