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Abstract
Background and objective: Due to the physical vulnerability of large areas of worn-out tissues in the central and middle areas of cities against 
earthquakes and the priority of saving the lives of residents, urban regeneration process can be considered as the most important way to 
increase physical resilience in crisis management cycle. The use of large-scale urban regeneration interventions is a vital necessity given the 
speed of renewal in worn-out structures.
Method: This research is qualitative in terms of review and practical purpose and qualitative in terms of data type. In this research, the 
required data are systematically collected from library resources, news sites and open and semi-structured interviews with some experts and 
managers active in urban affairs, and by comparing and combining the obtained data, the research results The meta-analysis method has been 
analyzed.
Findings: the Renewal of worn-out structures should have been completed in 1994, while the executive operations of worn-out structures 
not only did not en d, but in 1399 the area of   worn-out urban structures increased by about 7,000. Hectare has increased to 148 thousand 
hectares. On the other hand, due to the physical vulnerability of worn and dysfunctional tissues in central and central cities to the possibility 
of earthquakes, this article seeks to investigate the reasons for not using large-scale interventions to accelerate the process of regeneration of 
worn tissues and reduce existing vulnerabilities. In order to achieve this, while examining the common concept of urban regeneration in the 
world, it has made a brief comparison of some large-scale interventions of urban regeneration at home and abroad.
Conclusion: In this study, while examining the history of urban regeneration, the importance of recognizing the concepts and goals of 
urban regeneration and using the experiences of successful cities in the world in eliminating  physical vulnerabilities and using large-scale 
interventions. Based on the assumptions of urban regeneration research. It is an interventionist process and a strategic plan with a forward-
looking vision that considers all economic, social, physical, and environmental dimensions of the target area.
Keywords: Urban regeneration,Urban deteriorated fabrics, Disaster risk management, Urban intervention, Large-scale interv ention
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چكيده
زمينه و هدف: با توجه به آسيب پذيرى كالبدى پهنه هاى وسيعى از بافت هاى فرسوده مناطق مركزى و ميانى شهرها در برابر زلزله و اولويت حفظ 
جان ساكنان و شاغالن و حاضرين در اين مناطق، فرآيند بازآفرينى شهرى مى تواند به  عنوان يكى از مؤثرترين شيوه ها جهت افزايش تاب آورى كالبدى 
به عنوان بخشى از مراحل پيشگيرى، آمادگى و مقابله از چرخه مديريت بحران، در اين نواحى مطرح گردد. استفاده از شيوه مداخالت بزرگ مقياس 

بازآفرينى شهرى با توجه به  سرعت كم نوسازى بافت هاى فرسوده، ضرورتى حياتى مى باشد.
روش: اين پژوهش از نظر هدف، مرورى و كاربردى بوده و از نظر نوع داده ها، كيفى است. در اين تحقيق به  صورت نظام مند، داده هاى مورد نياز از 
منابع كتابخانه اى، سايت هاى خبرى و مصاحبه هاى باز و نيمه ساختاريافته با برخى از كارشناسان و مديران فعال در امور شهرى، گردآورى شده و با 

مقايسه و تركيب داده هاى به  دست آمده، نتايج پژوهش به روش فراتحليل، مورد تجزيه و تحليل قر ار گرفته است. 
يافته ها: نوسازى بافت هاى فرسوده مى بايست در سال 1394 پايان مى يافت؛ اين در حالى است كه عمليات اجرايى بافت هاى فرسوده نه  تنها خاتمه پيدا 
نكرده است بلكه در سال 1399 مساحت بافت هاى فرسوده شهرى با افزايش حدود 7 هزار هكتارى به 148 هزار هكتار افزايش  يافته است. از طرفى 
با توجه به آسيب پذيرى كالبدى بافت هاى فرسوده و ناكارآمد مناطق مركزى و ميانى شهرها در برابر احتمال وقوع زلزله، اين مقاله به دنبال بررسى 
چگونگى انجام مداخالت بزرگ مقياس جهت تسريع در فرآيند نوسازى بافت هاى فرسوده و كاهش آسيب پذيرى هاى موجود مى باشد. در راستاى 
تحقق اين هدف، ضمن بررسى مفهوم رايج بازآفرينى شهرى در دنيا، مقايسه اى اجمالى از انجام برخى از مداخالت بزرگ مقياس بازآفرينى شهرى در 

داخل و خارج از كشور انجام داده است. 
نتيجه گيرى: در اين پژوهش ضمن بررسى تاريخچه شكل گيرى بازآفرينى شهرى بر اهميت بازشناخت مفاهيم و اهداف بازآفرينى شهرى و استفاده از 
تجارب مداخالت شهرهاى موفق دنيا در زمينه رفع آسيب پذيرى هاى كالبدى و استفاده از روش مداخالت بزرگ مقياس تأكيد شده است. بر اساس 
مفروضات پژوهش، بازآفرينى شهرى فرآيندى مداخله گر و يك برنامه راهبردى با ديدى آينده نگر مى باشد كه همه ابعاد اقتصادى، اجتماعى، كالبدى، 

محيطى محدوده هدف را مورد توجه قرار مى دهد. 
واژگان كليدى: بازآفرينى شهرى، بافت فرسوده شهرى، مديريت بحران، مداخله شهرى، مداخله بزرگ مقياس 
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مقدمه
طيف  انباشتگى  شهرى،  توسعه  امر  به  كل نگر  و  جامع  نگاه  فقدان 
گسترده اى از ناكارآمدى ها در ابعاد محيطى، اجتماعى و اقتصادى از 
گذشته تا امروز، در كنار عدم هماهنگى اركان توسعه، تصدى گرى 
نهادها [انجام اقدامات مقطعى و شتاب زده و در برخى موارد متداخل] 
با يكديگر، موجب شده تا شهرهاى ايران با چالش هاى فراوانى مواجه 
رويه هاى  و  رويكردها  نيافتن  تغيير  صورت  در  اين رو،  از  گردند. 
حاضر به راهكارهاى بهينه و مؤثر، بدون شك شهرهاى ايران با آيندة 

پرمخاطره اى مواجه خواهند بود (شفاهى، 1397).
بازآفرينى١ در مطالعات شهرى به معناى احيا كردن، جان دوباره 
اجراى  با  بازآفرينى  مداخالت  مى باشد.  نوشتن  نو  از  و  بخشيدن 
پايدارى  دنبال  به  و  شهرى  و  نوسازى  بهسازى  طرح هاى  ناموفق 
در برنامه ريزى شهرى مورد توجه قرار گرفت. در چنين توسعه اى 
احياى  عمودى،  رشد  چون  مى توان گزينه هايى  افقى،  رشد  جاى  به 
اراضى  از  بهينه  استفاده  ناكارآمد،  و  فرسوده  و  قديمى  بافت هاى 
زندگى  با  نامناسب  كاربرى هاى  تغيير  شهر،  درون  شده  رها  و  باير 
  ... و  مزاحم  صنايع  كارخانه ها،  پادگان ها،  زندان ها،  نظير  امروزى 
شهر،  فرسوده  و  مركزى  بخش هاى  در  بازآفرينى  نمود.  مطرح  را 
تالش و عملى جامع و يكپارچه براى به زندگى برگرداندن بافت ها 
پروسه  كردن  متوقف  از  فرآيند  اين  است.  به  زوال  رو  مناطق  و 
فرسودگى آغاز و به بازآفرينى فضا و مكان و در كل به خلق هويتى 
حاضر  عصر  مردمان  زندگى  وضعيت  با  متناسب  امروزى  و  جديد 
مى انجامد (حاجى پور و خليلى، 1387). بازآفرينى شهرى اقداماتى 
جامع و يكپارچه براى حل مشكالت شهرى در منطقة هدف مى باشد 
كه در نهايت به پيشرفت و بهبود پايدار اقتصادى، كالبدى، اجتماعى 

و محيطى منتهى مى گردد (رابرتز٢ و سايكس٣، 1393)
ماهيت بازآفرينى شهرى۴ را در شش مقوله مجزا مى توان به طور 
خالصه مطرح نمود. نخست، بازآفرينى شهرى يك فعاليت مداخله گر 
مى باشد. دوم، عمليات بازآفرينى شهرى با فعاليت مشترك بخش هاى 
مختلف اجتماعى، عمومى و خصوصى صورت مى گيرد. سوم، بازآفرينى 
اقتصادى،  تحوالت  با  همراه  زمان  طول  در  كه  است  فعاليتى  شهرى 
1.  Regeneration
2.   Piter Roberts
3.   Hugh Sykes
4.  Urban Regeneration

اجتماعى، محيطى و سياسى، تغييرات قابل  مالحظه اى در ساختارهاى 
ادارى به وجود مى آورد. چهارم، بازآفرينى شهرى به بسيج تالش جمعى 
مناسب  راه حل هاى  اتخاذ  جهت  مذاكرات  براى  پايه اى  و    مى پردازد 
ارائه مى دهد. پنجم، فرآيند بازآفرينى شهرى مبتنى بر عملكرد عناصر 
مختلف سيستم شهرى (اقتصادى ، اجتماعى، كالبدى و محيطى) ا ست. 
ششم، بازآفرينى شهرى، مستلزم يكپارچگى در مديريت تغيير در نواحى 
شهرى مى باشد (راجرز، 1393). بازآفرينى شهرى داراى سه ركن اصلى 
برنامه ريزى راهبردى، مشاركت و تاب آورى است. همچنين بازآفرينى 
شهرى داراى اهداف چهارگانه كالبدى، اقتصادى، اجتماعى و محيطى 

است (برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد۵، 2004).
زيرمجموعه  تاريخ 1393/7/2  در  شهرى  بازآفرينى  رويكرد  
توانمندسازى  و  نوسازى  و  بهسازى  احياء،  راهبردى  ملى  سند 
بافت هاى فرسوده و ناكارآمد شهرى، بيان شده است (دفتر مطالعات 
ايران،  شهرى  بهسازى  و  عمران  شركت  ترويجى  امور  و  كاربردى 
1393). برخى از انواع مداخالت شهرى در سند فوق عبارت اند از:

در  جديد  شرايط  ايجاد  و  پيشينه  كامل  دگرگونى  كه  بازسازى   .1
نهادن  بنا  و  گ ذشته  آثار  برچيدن  با  را  آن  عناصر  يا  و  بافت 
از  معناى  به  بازسازى  مى كند.  دنبال  جديد  سازهاى  ساخت  و 
نو ساختن مى باشد. بازسازى زمانى صورت مى گيرد كه در بنا، 

مجموعه يا فضاى شهرى، فرسودگى كامل ايجاد شده باشد.
مجموعه  از  هدفمند  است  فرآيندى  كه  زنده سازى)  (باز  احياء   .2
اقدامات به  منظور محفاظت و ارتقاى كيفى با حفظ اصالت و 

يكپارچگى در محدوده ها و محله هاى هدف؛
3. نوسازى۶ فرآيندى جامع نگر است كه بر مبناى ارتباطاتى نو و با هدف 
رساندن محله ها و محدوده هاى هدف، به تعادلى پويا، براى بازگرداندن 
شرايط مناسب زندگى صورت مى پذيرد. نوسازى زمانى انجام مى شود 
كه فضاى موجود، از كاركردى مناسب و مؤثر برخوردار باشد، اين در 
حاليست كه فرسودگى نسبى " كالبد" سبب كاهش بازدهى و كارايى 
آن شده باشد. فعاليت نوسازى با هدف افزايش كارايى و بهره ورى، 

بازگرداندن حيات شهرى به بافت مى باشد.
5.  در بسيارى از نشريات و مقاالت داخلى اين سند با مخفف (UNEP,2004) ترجمه 

و شناخته مى شود.
6.  Renewal
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رويكردها،  راهبردها،  بر  حاكم  نظام  به عنوان  بحران  مديريت 
خطر،  كاهش  و  پيشگيرى  پيش بينى،  هدف  با  اقدامات  و  برنامه ها 
آمادگى و پاسخ كارآمد، بازتوانى و بازسازى پس از وقوع حوادث 
و سوانح مى باشد كه به صورت چرخه اى صورت مى پذيرد. برخالف 
وقوع  زمان  به  معطوف  تنها  بحران،  مديريت  غلط،  و  رايج  تصور 
حادثه نيست، لذا جهت برخورد سازمان يافته با خطرات و تهديدات 
طبيعى و انسان ساخت مى بايست بيشتر بر روى مراحل پيشگيرى 
و كاهش اثرات و آمادگى كه مربوط به زمان پيش از وقوع بحران 
است، تمركز يافت. از طرفى با توجه به وجود پهنه هاى وسيعى از 
بافت هاى فرسوده در مناطق مركزى و ميانى شهرها و زلزله خيز بودن 
كشور، در چرخه مديريت بحران، بازآفرينى شهرى مهم ترين عامل 
مى گردد.  محسوب  مالى  و  جانى  خسارت هاى  بروز  از  پيشگيرى 
جان  حفظ  ضمن  شهرى،  بازآفرينى  مداخالت  و  اقدامات  مجموعه 
انسان ها -كه هدف اصلى مديريت بحران بوده است-، در افزايش 

پايدارى و تاب آورى شهرى نيز مؤثر مى باشد. 
سكونت گاه  آسيب پذيرى  در  فراوانى  تأثير  شهر،  شكل  و  فرم 
شهرى در برابر زلزله دارد. كشور ما چهار اقليم اصلى دارد كه اقليم 
غالب آن گرم و خشك است. شكل گيرى زندگى روستايى و شهرى 
در مجاورت رودخانه ها و منابع آبى بوده است. در غالب كشورهاى 
اروپايى كه لرزه خيزى كمى دارند يا كشورهاى جنوب شرق آسيا 
كه منابع آبى فراوانى داشته و ميزان بارش زياد است، اين حوزه هاى 
حاشيه رودخانه ها در شكل گيرى شهرها مؤثر بوده است. در كشور 
ايران كه به علت وجود اقليم گرم و خشك، منابع آبى كمى وجود 
ايفاء  شهرها  شكل گيرى  در  مهمى  نقش  چشمه ها  و  قنات ها  دارد، 
آب هاى  انتقال  براى  هموارى  مسير  زلزله  گسل هاى  نموده اند. 
چشمه  به صورت  مناطق،  از  بعضى  در  و  شده  محسوب  زيرزمينى 
گسلش  ا ثر  بر  محكم  آهكى  يك  اليه  معموالً  نموده اند.  ظهور  آب 
خورده شده و به  مرور زمان در طول ده ها كيلومتر، برف  و باران در 
كوهستان هاى  از  بعضًا  مسيرها  اين  است.  نموده  نفوذ  گسل ها  اين 
برفى تا حاشيه كوير كشيده شده اند. پس مظاهر آب در كشور ما با 
عوامل تكتونيكى بحران زا در ارتباط است؛ بنابراين اكثر شهرها ى 
نمونه  عنوان  به  شكل گرفته اند.  زلزله خيز  گسل هاى  جوار  در  ايران 
شيراز  شمال  مشهد،  شمال  تبريز،  شمال  تهران،  شمال  گسل هاى 

جوار  در  جمعيتى  مراكز  شكل گيرى  تاريخ،  طول  در  اند.  اين گونه 
چنين عارضه هاى طبيعى صورت گرفته است. اين عارضه ها نيز در 
مرز ميان كوه و دشت قرار دارند. يعنى گسل باعث اين مورفولوژى 
شده است. شهرسازى ايران به لحاظ تكتونيكى به دليل همين عارضه 
است  آمده  وجود  به  گسل ها  نزديك  و  ارتفاعات  اكثر  در  طبيعى 

(مصاحبه عميق با على بيت الهى، 1399).
فرم شهر تاب آور نيز از دو  جنبه با تاب آورى در ارتباط است، 
از يك طرف، مؤلفه ها و اجزاء فرم شهرى مانند راه ها، فعاليت هاى 
عمده، ساختمان ها، فضاى باز و سبز، ساختار اصلى شهرها را شكل 
مى دهند و تاب آورى شهر در مواجهه با سوانح به فرم شهرى وابسته 
است. به بيان ديگر در هنگام رويداد و يا سانحه، فرم شهرى مى تواند 
نقش مؤثرى در فروپاشى و يا بازيابى سيستم در مواجهه با آن داشته 
باشد؛ لذا نوع فرم شهرى اثر مثبت و يا منفى بر تاب آورى دارد. از 
مختلف  ابعاد  براى  زمينه اى  و  بستر  خود  شهرى  فرم  ديگر،  طرف 
اجتماعى، اقتصادى، زيست محيطى تاب آورى است؛ لذا فرم شهرى 
به  عنوان بستر كالبدى تعامالت اجتماعى و اقتصادى شهرها مى تواند 
بر جنبه هاى مختلف تاب آورى تأثير بگذارد. درحالى كه تاب آورى 
زيرساختى بيشترين ارتباط را با مؤلفه هاى فرم شهرى داشته است، 
تاب آورى جامعه هيچ تأثيرى از مؤلفه هاى فرم شهرى نمى گيرد و 
در حقيقت ارتباطى ميان آن ها برقرار نمى شود و اين، مسأله مهمى 
در فرآيند بازآفرينى و مداخالت شهرى است (زبردست و همكاران، 

.(1399
هدف از نگارش اين مقاله بررسى چرايى عدم انجام مداخالت 
بزرگ مقياس جهت تسريع در بازآفرينى بافت هاى فرسوده شهرى 
و كاهش آسيب پذيرى هاى موجود ناشى از شكل گيرى و فرم شهرها 
پژوهش  هدف  توجه  به  با  كه  مى باشد  زلزله  گسل هاى  جوار  در 
مى توان دو سؤال را مطرح نمود: 1. آيا در فرآيند بازآفرينى رايج 
مجموعه   .2 مى شود؟  استفاده  مقياس  بزرگ  مداخالت  از  دنيا  در 
اقدامات نوسازى فعلى كشور به لحاظ مفهومى تا چه ميزان منطبق 

با فرآيند بازآفرينى شهرى رايج در دنيا است؟
شهرى  بازآفرينى   .1 از  است  عبارت  پژوهش  مفروضات 
فرآيندى مداخله گر است 2. بازآفرينى شهرى يك برنامه راهبردى با 
ديدى آينده نگر مى باشد. 3. در بازآفرينى شهرى همه ابعاد اقتصادى، 
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اجتماعى، كالبدى، محيطى محدوده هدف مورد توجه قرار مى گيرد 
4. بازآفرينى در مراكز جمعيتى و پرتراكم اجرا مى گردد. 

روش 
روش تحقيق از نظر هدف، مرورى و كاربردى است و از نظر ماهيت 
داد ه ها، تحقيق، كيفى مى باشد. تحقيق مرورى است زيرا به  صورت 
نظام مند داده هاى مربوط به مداخالت بزرگ مقياس را به  وسيله روش 
(عميق)  نيمه ساختاريافته  مصاحبه هاى  انجام  و  كتابخانه اى  مطالعه 
سايت هاى  و  مقاالت  بررسى  و  شهرى  مديريت  خبرگان  از  برخى  با 
معتبر خبرى به دست آورده است. همچنين تحقيق كاربردى است 
زيرا به دنبال يافتن چرايى عدم موفقيت نوسازى بافت هاى فرسوده و 
ناكارآمد به روش فراتحليل، با مقايسه و تركيب  يافته هاى مرور شده، 
راه كار  به  عنوان  را  مقياس  بزرگ  مداخله  نام  به  مداخله  سبك  يك 
جهت تسريع در نوسازى بافت هاى فرسوده معرفى مى كند. مى توان 
با درس آموزى از شيوه مداخالت در شهرهاى موفق و الگوبردارى از 
روش ها و نوع تعامالت در مداخالت بزرگ مقياس بازآفرينى شهرى، 
ضمن افزايش تاب آورى كالبدى در مواجهه با تهديدات طبيعى از 
جمله زلزله و سيل (با نوسازى بافت هاى فرسوده)، از فرصت به وجود 
آمده در افزايش پايدارى در ابعاد ديگر اقتصادى، اجتماعى و محيطى 
بهره برد. از طريق مداخالت بزرگ مقياس با اصالح و توسعه شبكه 
معابر عمومى، نوسازى و بهينه سازى زيرساخت هاى شهرى و افزايش 
سرانه هاى عمومى مناطق داراى بافت فرسوده مى توان بر بحران هايى 

نظير ترافيك، آلودگى هوا و مصرف بى رويه انرژى، غلبه نمود.  
 

پيشينه 
 1960 دهه  در  آمريكا  متحده  اياالت  در  اولين بار  شهرى  بازآفرينى 
گرفت.  قرار  استفاده  مورد  متروكه،  بندرهاى  جابه جايى  فرآيند  در 
خالى  زمين هاى  نيواورلئان٣  بالتيمور٢،  بوستون١،  شهردارى هاى 
جايگزين  تجارى  فعاليت  نوعى  آنها  در  و  نموده  تكليف  تعيين  را 
در  شهرى  بازآفرينى  دوم،  مرحله  در  و   1980 دهه  در  مى نمودند. 
به  منتهى  شهرى  بازآفرينى  ادامه،  در  گرديد.  شروع  لندن۴  داكلندز 
1.  boston
2.  baltimore
3.  neworleans
4.  Docklands london

و  خالى  زمين هاى  بازسازى  طريق  از  بارسلونا۵  شهر  كامل  تحول 
انجام فعاليت هاى متنوع در آنها شد. در دهه 1990، بازآفرينى شهرى 
كه  دنيا  شهرى  مناطق  ناكارآمد  و  فرسوده  بافت هاى  از  بسيارى  در 
بًا متراكم و پرجمعيت بودند، آغاز گرديد (برنامه محيط  زيست  غال

سازمان ملل متحد، 2004).
به  نسبت  فراوان  تأخير  با  ايران  در  شهرى  بازآفرينى  فرآيند 
ديگر نقاط دنيا از سال 1393 آغاز گرديده است. در اين فرآيند، 
سازمان عمران و بهسازى ايران به شركت بازآفرينى شهرى تغيير 
نام داده و به دنبال آن ستاد ملى بازآفرينى به رياست رئيس جمهور 
و  دولتى  نهاد  و  سازمان   12 و  وزارت خانه   18 از  نمايندگانى  و 
در  بازآفرينى،  ملى  ستاد  بر  عالوه  است.  شده  تشكيل  حاكميتى 
در  و  استانداران  مديريت  با  استانى  بازآفرينى  ستاد  نيز  استان ها 
شهرستان ها نيز ستاد بازآفرينى شهرستانى با مسئوليت فرمانداران و 
دبيرى شهرداران ايجاد گرديده است. جدول شماره يك، سير تكامل 
مداخالت شهرى را ارائه مى دهد كه مرجع اكثر پژوهش هاى داخلى 
انجام شده در دو دهه اخير است. اين جدول برگرفته از نسخه 2017 
سايكس،  و  (رابرتز  راهنما"  كتاب  يك  شهرى  بازآفرينى  "كتاب 

1393) مى باشد. 
به  ميالدى  دهه 2000  از  غربى  كشورهاى  بازآفرينى  رويكرد 
بعد، در جهت غلبه بر بحران ركود اقتصادى تغيير نموده است، اين 
در حالى است كه اين كشورها با مخاطرات طبيعى به خصوص زلزله 

مواجه نيستند.  

يافته ها
بافت هاى  بازآفرينى  خصوص  در  فراوانى  مقياس  بزرگ  مداخالت 
فرسوده مناطق مركزى شهرها در دنيا انجام شده است كه در ادامه به 

تعدادى از آنها اشاره مى شود:
مداخالت بزرگ مقياس در نقاط مختلف دنيا

 اجراى پروژه بزرگ مقياس با عنوان " طرح تحول شهرى براى مركز 
سئول" در سال 2015:

جمعيت  يك چهارم  نفر  ميليون   10,4 جمعيت  با  سئول  شهر 
كره جنوبى را در خود جاى  داده است. سئول با توسعه گسترده 40 

5.  barcelona
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مهمى  اقتصادى  عملكردهاى  كه  مركزى  چند  شهرى  به  اخير  سال 
شهر  يك  به  دارد،  بازار  و  توليدات  بين المللى،  ملى،  شبكه هاى  در 
موفق جهانى تبديل شده است. از اوايل 1980 و به دنبال سياست 
شهر؛  از  خارج  به  تجارى  و  صنعتى  مناطق  انتقال  و  تمركززدايى 
فعاليت هاى  كاهش  و  اقتصادى  معضالت  ايجاد  شاهد  شهر  مركز 
تجارى شده بود. در دهه گذشته مگا پروژه ها و برنامه هاى بازآفرينى 
عملكردهاى  و  محيط زيست  كيفيت  تغيير  در  سعى  شهرى  موفق 

عمومى در مناطق تاريخى داشته اند. 
سال  از  سئول  شهر  مركز  براى  شهرى  رنسانس  جامع  طرح 
توسط  بارها  سانگ١،  سئون  ساختمان  تخريب  دنبال  به   ، 1995
است.  گرفته  قرار  جدال  و  بحث  مورد  شهرداران  و  شهر  شوراى 
جمعيت  كيلومترمربع،   7,2 حدود  در  مساحتى  توسعه  طرح  اين 
303،400 نفر و با ايجاد 2241 ساختمان جديد و جريان ترافيك 
1.  Seun Sanggasm

جدول 1. سير تكامل مداخالت شهرى، ترجمه اصالحى از نگارندگان 

 نوع سياست هر 
دهه 1960 بازنده دهه 1950 بازسازىدوره

سازى
دهه 1970 
نوسازى

دهه 1980 توسعه 
مجدد

دهه 1990 
بازآفرينى

2000 دهه
بازآفرينى در بحران 

اقتصادى

راهبردهاى اصلى و 
جهت گيرى

بازسازى و گسترش 
مناطق قديمى تر 

شهرها و شهرك ها 
اغلب بر اساس يك 
طرح جامع، رشد 

حومه نشينى

تداوم راهبردهاى 
دهه 1950 ، 

رشـد حومه اى و 
حاشيه اى، برخــى 

تالش هاى اوليــه در 
توانمندسازى

تمركز بر روى 
نوسازى در جاى 

اوليه خود و 
طرح هاى واحد 

همسايگى؛ كماكان 
توسعه در حاشيه 

شهر

طرح هاى متعدد و 
بزرگ، توسعه مجدد 

پروژه هاى بزرگ 
مقياس، پروژه هاى 

خارج از شهر

حركت به سوى 
شكل جامع ترى 

از سياست و شيوه 
اجرا، تأكيد بيشتر 

بر سياست گذارى و 
مداخله يكپارچه

انحصار در همه 
فعاليت ها و در برخى 
موارد كاهش رشد 

نواحى

دست اندركاران 
بانفوذ و گروه ذى نفع

دولت ملى و محلى، 
پيمانكاران و توسعه 
دهندگان خصوصى 
زمين و امالك

حركت به  طرف 
تـوازن بيشـتر ميـان 
بخش هاى عمـومى و 

خصوصى

نقش رو به افزايش 
بخش خصوصى 
و تمركززدايى با 
واگذارى قدرت 
بيشتر به دولت 

محلى

تأكيد بر بخش 
خصوصى و كارگذاران 
خاص، افزايش شراكت

مشاركت به عنوان 
رويكرد غالب با 

تعداد فزاينده اى از 
سازمان هاى دولتى

تأكيد بيشتر بر 
سرمايه گذارى بخش 
خصوصى و تالش در 
جهت جلب رضايت 

داوطلبانه

فعاليت فضاى 
كالبدى

اهميت محلى و سطح 
محل احداث بنا

ظهور فعاليت سطح 
منطقه اى

اولويت سطح 
منطقه اى و محلى، 
تأكيد بعدى بيشتر 

محلى است

در اوايل 1980 تمركز 
بيشتر بر روى موقعيت 
محل احداث بنا بوده و 
تأكيد بعدى بر سطح 
محلى استوار شده است

استراتژى بازآفرينى 
شهرى، چشم انداز 
رشد فعاليت هاى 

منطقه اى

توسعه فعاليت هاى 
فرامنطقه اى، اولويت 
بومى گرايى بيشترى 
صورت مى پذيرد

كانون اقتصادى
سرمايه گذارى بخش 
عمومى با مداخله 
نسبى بخش خصوصى

ادامه روند 
رويكردهاى 1950 

با افزايش اثر 
سرمايه گذارى بخش 

خصوصى

محدوديت منابع 
بخش عمومى و 

رشد سرمايه گذارى 
بخش خصوصى

تسلط بخش خصوصى 
با تأمين گـزينش 

بودجـه از سوى بخش 
عمومى

توازن بيشتر ميان 
بودجـه تأمين 
شده از سوى 

بخش عمـــومى، 
خصوصـــى و 

داوطلبانه

بخش خصوصى مقتدر 
با گزينش تأمين 
بودجه دولتى

محتواى اجتماعى
بهبود معيارهاى 
زندگى و ساخت 

مسكن
اقدام اجتماع مدار و بهبود اجتماعى و رفاه

اختيار بيشتر
گروه هاى اجتماعى 
خوديار با حمايت 
بسيار گزينشى دولت

تأكيد بر نقش 
گروه هاى اجتماعى

تأكيد بر ابتكارات 
محلى، تشويق بخش 

ثالث

تأكيد فيزيكى
جايگزينى نواحى 
درونى و توسعه 

حاشيه اى

تداوم برخى 
رويكردهاى دهه 
1950 موازى با 
توانمندسازى نواحى

نوسازى گسترده 
بيشتر در مناطق 
شهرى قديمى تر

طرح هاى بزرگ 
جايگزينى و توسعه 
مجدد، طرح هاى 
توسعه بزرگ مقياس

ميانه روتر از دهه 
1980، افزايش 
مقياس، اهميت 
 دادن به ميراث 

گذشته

به طور كلى طرح هاى 
كوچك مقياس تر، اما 
در غالب پروژه هاى 

بزرگ تر

رويكرد محيطى
منظرسازى و تا 

حدودى گسترش 
فضاى سبز

بهسازى هاى گزينشى
بهسازى محيطى 
همراه با برخى 

ابتكارات

افزايش توجه به 
رويكردى گسترده تر 
نسبت به محيط

معرفى ايده 
گسترده ترى از 
پايدارى محيط

پذيرش عمومى مدل 
توسعه پايدار
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داده  قرار  تأثير  تحت  را  نقليه  وسيله  ميليون  يك  از  بيش  روزانه، 
است. طبق طرح جامع رنسانس شهرى در مركز سئول، چهار محور 
شمال به جنوب به شرح ذيل ايجاد مى شود. ١ در شكل شماره يك 
مسير محورهاى شمالى–جنوبى بازآفرينى شده به نام هاى راهروى 
خالق  راهروى  و  سبز  راهروى  ديجيتال،  رسانه  راهروى  تاريخى، 
مشخص گرديده است. در اين شكل، نقشه طرح كلى و شكل اوليه 

مداخله بزرگ مقياس بازآفرينى مركز شهر سئول ارائه شده است.

شكل 1: طرح كلى، شكل اوليه، طراحى سه بعدى، مداخله بزرگ 
مقياس بازآفرينى شهر سئول 

اين طرح نتيجه يك فرآيند مشاركتى طوالنى مدت، متشكل از 
14 كارگاه آموزشى، مشاوره هاى تخصصى، مشاركت و هم انديشى 
شهروندان و گفتگوى مستقيم چهره  به  چهره با ساكنان محلى مى باشد. 
برخالف چشم اندازهاى برنامه ريزى مبتنى بر پروژه هاى بزرگ مقياس، 
طرح جامع رنسانس شهرى براى مركز شهر سئول، ويژگى هاى خاص 

من طقه سون و مناطق اطراف آن را تقويت نموده است. 
2-1 بزرگ ترين پروژه بازآفرينى شهرى اروپا در منطقه نوئوو 

مادريد٢
اين پروژه در واقع براى اولين بار در سال 1993 توسط شركت حمل 
1.  https://www.mdpi.com/2071-1050/8/1/33/htm
2.  Madrid Nuevo

مخالفت  با  و  گرديد  مطرح  توسعه  وزارت  و  دولتى  ريلى  نقل   و 
پروژه  شد.  مواجه  دادگاه  در  خود  مالكيت  سلب  با  زمين  صاحبان 
بزرگ بازآفرينى در ايستگاه قديمى راه آهن چامارتين٣ منطقه نوئوو 
شهر مادريد پس از 27 سال بن بست سياسى، با مصوبه شوراى شهر 
ميليارد  طرح 7,3  اين  مى باشد.  اجرا  حال  در  محلى،  دولت  توسط 
احيا  را  شهر  اقتصاد  و  نموده  ايجاد  شغل  از 240،000  بيش  يورويى 
است  شده  آغاز  سال 2020  از  پروژه  اين  شروع  براى  اقدام  مى كند. 
ساختمان هاى  كشيد.  خواهد  طول  سال   24 پروژه  كامل  اجراى  و 
اين طرح در طى چند فاز ساخته خواهد شد. تأثير اجراى اين طرح 
راهبردى بر افزايش توليد ناخالص داخلى جامعه مادريد بيش از 230 
ميليارد يورو برآورد شده است۴. اين پروژه منطق ه اى به وسعت 3,3 
ميليون مترمربع را در برگرفته  و توسط يك شركت خصوصى به نام 
دسريتو كاستالنا شمالى۵ اجرا مى گردد. بر اساس اين طرح، ايستگاه 
قطار چامارتين به زيرزمين منتقل مى گردد و يك پارك بزرگ 12 
هكتارى جاى آن را مى گيرد. اين ايستگاه به طور كامل بازسازى شده 
و گره اصلى حمل ونقل عمومى شهر را مرتفع نموده است. ايستگاه 
جديد چامارتين محله هاى فراموش شده شمالى را با يكديگر و مركز 
سه  بعدى  طراحى  نقشه  دو  شماره  شكل  در  است.  داده  پيوند  شهر 

رايانه اى از طرح فوق ارائه گرديده است.

 شكل 2: طرح مداخله بزرگ مقياس بازآفرينى منطقه نوئوو مادريد۶ 

              
3.  Chamartín
4.  https://thecorner.eu/spain-economy/madrid-to-build-the-largest-

urban-project-in-europe-over-the-next-decade/88191/
5.  Distrito Castellana Norte
6.  Madrid Nuevo Norte is the largest urban regeneration scheme in 

Europe



 227 حميد كارگر و همكاران /  مرورى بر تجربه هاى مداخالت بزرگ مقياس بازآفرينى شهرى 

كاربرى هاى  ايجاد  با  فشرده  شهر  يك  از  مدلى  نوئوو  مادريد 
مختلط  به  صورت  گوناگون  ادارى  دفاتر  و  فروشگاهى  مسكونى، 
مى باشد. نماى معمارى آن كه تصويرى نمادين از مادريد به  عنوان 
شهرى  نماد  مى گذارد  نمايش  به  را  يكمى  و  بيست  قرن  شهر  يك 
خود  پيرامون  محيط  با  هماهنگى  و  احترام  با  كه  مى باشد  متعادل 
را  فرسوده  بافت  منطقه  يك  مهندسى،  كار  اين   ١ است.  شده  ادغام 
در  است.  نموده  تبديل  مادريد  سبز  فضاهاى  مهم ترين  از  يكى  به 
اتصال  براى  تونل ها  و  گذرگاه ها  پل ها،  از  مجموعه اى  طرح  اين 
محله هاى تاريخى فراموش شده، طراحى شده است. محله ها گرد هم 
مى آيند و با هم ادغام مى گردند و سيستم هاى حمل  و نقل، اتصاالت، 

امكانات و خدمات خود را بهبود مى بخشند. 
با  فعاالن  ساير  و  زيست محيطى   گروه هاى  محلى،  انجمن هاى 
و  بودند  طرح  اين  مخالفان  از  شهردارى  از  شكايت  مورد   3200
شده  مصوب  طرح  در  مى دانستند.  سوداگرانه  عمليات  يك  را  آن 
كه  است  شده  ايجاد  مدلى  اصالحات،  برخى  انجام  با   2019 سال 
نقل  و  حمل   با  شخصى  خودروى  جاى  به  جابه جايى ها  درصد   80
عمومى انجام گردد. ايجاد كمربند سبز مسكونى برابر برنامه جديد 
از 10 درصد به 20 درصد افزايش  يافته   است (نظر مردم و فعاالن 
در پروژه بازآفرينى مورد احترام قرار گرفته و رضايت مالكان پس 

از كشمكش هاى فراوان تأمين شده است).
منطقه  در  جهانى  مركز  بازآفرينى  مقياس  بزرگ  پروژه   1-3

مركزى شهر ميامى٢
شهر ميامى امريكا بيشترين رشد جمعيت را داشته و در طى يك 
دهه جمعيت مركز شهر به دو برابر افزايش يافته است.٣ برخى براى 
استفاده از شرايط ويژه بدون ماليات ايالت فلوريدا و برخى از مهاجرين 
نيز (بيشتر آفريقايى تبار) به  منظور فرار از فقر و خطرات وطن خود 
بازديدكنندگان  بزرگ  همايش  اساس  بر  كرده اند.  مهاجرت  آن جا  به 
ميامى  شهر  مركز  از  گردشگر  ميليون  از 5,4  بيش  ساالنه  ميامى، 
بازديد مى كنند. شكل 3 مدل سازى سه  بعدى رايانه اى و پروژه فوق 

پس از اجرا را به تصوير كشيده است.

1.  https://www.artchitectours.com/madrid-nuevo-norte-project/
2.  Miami
3.https://www.cladglobal.com/architecture-design-features?codeid=30357

شكل 3: مداخله بزرگ مقياس بازآفرينى مركز جهانى ميامى در منطقه 
مركزى شهر۴ 

با  مصاحبه  در  پروژه  اين  اصلى  سرمايه گذار  موتوانى۵  نيوتون 
نشريه اخبار امالك ريل۶ در 22 نوامبر 2017 اعالم نمود؛ خريد و 
تملك و تجميع امالك از سال 2000 آغاز شده و حدود يك دهه 
زمان برده است و جمعيت مركز شهر،150درصد افزايش يافته است. 
مركز جهانى ميامى شامل 27 هكتار خرده  فروشى، واحد مسكونى، 
در  شهرى  توسعه  پروژه  يك  به عنوان  هتل  كاربرى هاى  و  دفاتر 
ميامى با هزينه حدود 3 ميليارد دالر در ميان بزرگ ترين پروژه هاى 
موتور  يك  به  ميامى  قلب  در  پروژه  اين  دارد.  قرار  متحده  اياالت 
اقتصادى تبديل شده و مركز شهر را به عنوان يك مقصد بين المللى و 
يك محله پر جنب وجوش تبديل نموده است. اين طرح توسعه، 10 
بلوك را ش امل مى گردد و در مرحله اول 300000 مترمربع فضاى 

خرده فروشى تحويل شده است. 

4.  Miami Worldcenter The largest urban development
5.  Nitin Motwani
6.  rial estate news
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شهر  بازآفرينى"  مناقصه١  براى  كنيا  دولت  درخواست   1-4
راه آهن نايروبى٢"

دولت كنيا از طريق وزارت مسكن و شهرسازى در مناقصه اى براى 
ساخت شهر راه آهن نايروبى دعوت مى كند كه هدف آن توسعه بخش 
تجارى مركز شهر مى باشد. اين مناقصه يك مداخله بزرگ مقياس در 
زمينى به مساحت 425 هكتار است كه بخشى از استراتژى اصلى 
در  كنيا  دولت  اهداف  مى دهد.  تشكيل  را  نايروبى  شهر  بازآفرينى 
اين مناقصه بين المللى عبارت اند از: ارتقاء شهر نايروبى در رقابت 
جهانى، فراهم نمودن چهارچوبى براى هماهنگى سرمايه گذارى دولتى 
ايجاد  پايدار،  شهرى  بازآفرينى  براى  زمين  ارزش  مهار  خصوصى،  و 
شبكه حمل  و نقل ريلى يكپارچه، توسعه امكانات اجتماعى، افزايش 
اتصال  راه آهن،  شبكه  يك  نيازهاى  توجه   به  با  عمومى  امكانات 
با  مقابله  براى  ابتكارى  و  مهم  پروژه  يك  اطراف،  شهرى  مراكز  به 
بيكارى  پيامدهاى  با  مقابله  [احتماالً   19 كوويد  بيمارى  پيامدهاى 

ناشى از آن]. 
اين مداخله بزرگ مقياس شامل ايجاد امكاناتى براى جلسات، 
كنفرانس هاى تشويقى و نمايشگاهى خواهد بود. هدف بعدى ايجاد 
شركت هاى  و  پيشرفته  صنايع  از  متشكل  اقتصادى  منطقه  يك 
 200،000 از  بيش  آن  دنبال  به  كه  است  متوسط    و  كوچك 
فوق  مدرن  راه آهن  دولت،  مى گردد.  ايجاد  جديد  شغلى  فرصت 

1.  DEVELOPMENT OF NAIROBI RAILWAY CITY EOI Release Date: 20th July,2020
2.  Nairobi

در مركز  پايدار  شهرى  نقل  حمل  و  سيستم  به  دستيابى  هدف  با  را 
تجارى پايتخت٣ از طريق بهبود دسترسى ها و همچنين اتصال مركز 
تجارى به مناطق ديگر در داخل و خارج از شهر طراحى كرده است. 
پيش بينى مى گردد اجراى كامل اين طرح 20 سال به طول انجامد 
زيرساخت هاى  توسعه  شامل  يك  فاز  شود.  تقسيم  مرحله  سه  به  و 
اساسى است، فاز دو براى فعال سازى اقتصاد شهر و فاز سه به دنبال 
برنامه ريزى و توسعه پايدار مى باشد. در شكل 4، نقشه كاربرى هاى 

جديد طرح فوق به تصوير كشيده شده است.
بوداپست۵  شهر  كوروين۴  تاريخى  بازار  بازآفرينى   1-5

(مجارستان) 
به  بوداپست  شهر  مركز  در  كوورين،  منطقه  مقياس  بزرگ  مداخله 
درحال  توسعه  پروژه  بزرگ ترين  و  شده  انجام  هكتار   22 مساحت 
پروژه  اين  در  است.  شده  شناخته  تاكنون  كه  مى باشد  بوداپست 
توسعه  (براى  اروپا  اتحاديه  بودجه  همچنين  و  خصوصى  منابع  از 
اجتماعى)  مسكن  برنامه هاى  جديد،  عمومى  فضاهاى  زيرساخت ها، 
استفاده شده و با همكارى نزديك شهردارى و شوراى شهر بوداپست 
ساخته شده است. در اين پروژه ساختار فيزيكى و اجتماعى منطقه 
و  ماند  باقى  واحد   1400 فقط  ساختمان   2500 از  يافت.  تغيير 
و  زيرگذر  دو  مدرسه،  يك  گرديد.  كامل  بازسازى  و  تخريب  بقيه، 

3.  CBD: Central Business District
4.  Corvin
5.  Budapest

شكل 4: نقشه كاربرى هاى جديد در طرح بازآفرينى منطقه راه آهن شهر نايروبى
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ساختمان هاى خدمات عمومى نيز نوسازى شدند. بازآفرينى شهرى را 
مى توان به روشه هاى مختلف اجرا كرد. پروژه كوروين يك نمونه از 
مداخله اى است كه در آن كل منطقه تخريب مى گردد و الگوى جديد 
شهرى براى شهروندان با موقعيت اجتماعى باالتر ايجاد مى شود. يكى 
از موارد چالش  برانگيز، توان بخشى اجتماعى شهرى مى باشد. منطقه 
مورد نظر از نظر فيزيكى بسيار بد منظر است، ساكنان فقير هستند 
و از نظر ذهنى قادر به جلوگيرى از فرسودگى نمى باشند. توان بخشى 
بهبود  كمى  براى  تالش  و  بيشتر  محروميت  از  جلوگيرى  در  سعى 
و  امالك  و  شهرى  بسيارى از مناطق  كيفى زندگى ساكنان دارد.  و 

مستغالت در مجارستان به چنين مداخالتى نياز دارند. 

شكل 5: نقشه هوايى پروژه بازآفرينى شده بازار تاريخى كوروين شهر 
بوداپست پس از اجرا 

پايتخت،  خرده فروشى هاى  توسعه  شامل  منطقه  اين  بازآفرينى 
ايجاد  خريد،  جهت  مكان هايى  از  بى نظيرى  مختلط  تركيب  با 
سرگرمى، گذران اوقات فراغت، ورزش و فضاى باز و سرپوشيده 
برنده جايزه  كوروين مكانى شناخته شده و  است. تفرجگاه و بازار 
بين المللى امالك بهترين كاربرى تركيبى در اروپا شده است و جايزه 
توسعه امالك براى ارتقاى فضاى كالبدى شهرهاى مجارستان١ را 

در سال 2014 كسب نموده است. 
1. FIABCI   

 6-1 انتقال فرودگاه اوراليل٢ در شهر ليل٣ فرانسه به خارج از 
شهر (در سال 1985) 

شكل 6: نقشه منطقه اوراليل بعد از انجام مداخله بزرگ مقياس 
بازآفرينى و انتقال فرودگاه به خارج از شهر۴

در اين جابه جايى كه در منطقه اوراليل به وسعت 800،000 مترمربع 
بازآفرينى  مقياس  بزرگ  مداخله  يك  قالب  در  است،  گرفته  انجام 
تقاطع هاى  از  شبكه هايى  ايجاد  جمله،  از  اقداماتى  مجموعه 
غيرهمسطح، ساخت يك ايستگاه راه آهن در 1994، دو مسير قطار 
سريع السير، يك آزادراه اصلى و يك اتصال راه زيرزمينى به مركز 
شهر، يك مركز تجارت بين المللى، يك هتل، يك مركز خريد، يك 
مركز همايش و نمايشگاهى، يك پارك شهرى و مراكز ادارى جديد 

ايجاد شده است. 
مارينا  خليج  و  رودخانه  بازآفرينى  مقياس  بزرگ  مداخله   1-7

سنگاپور
سنگاپور به عنوان يك دولت شهر، داراى يك سيستم مديريتى متمركز 
و هماهنگ مى باشد. سياست هاى برنامه ريزى شهرى معموالً در سطح 
ملى اتخاذ مى گردد. برخالف اكثر دولت شهرها، زيرساخت هاى شهرى 
هزينه هاى  يا  زمين  فروش  طريق  از  فقط  توسعه اى  برنامه هاى  و 
نوسازى تأمين نمى شوند. در عوض، آنها از طيف وسيعى از درآمد 
شامل  كه  مى گردند  حاصل  تلفيقى  صندوق  به  موسوم  عملياتى 
همچنين  و  مجوزها،  صدور  غيرمستقيم،  و  مستقيم  ماليات هاى 

ساير هزينه هاى كاربرى ها مى باشد. 
با تهيه يك طرح جامع مداخله بزرگ مقياس بازآفرينى شهرى، 
2.  Euralille
3.  Lille
4.  HSR and Cities: regeneration in Lille and Bordeaux
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پاك سازى رودخانه سنگاپور، سامان دهى اسكاتلندى ها، كشاورزان، 
خيابانى  دست فروشان  همچنين  و  صنايع  و  منازل  انتقال  و  تاجران 
آغاز  كالنگ١  و  سنگاپور  رودخانه هاى  آبريز  حوضه  كل  مسير  در 
چند  هماهنگ  و  گسترده  اقدامات  شامل  پاك سازى  اين  گرديد. 
بستر  بود.  آسيب ديده  افراد  و  فعاليت ها  جابه جايى  براى  آژانس 
رودخانه ها نيز براى پاك سازى اليروبى گرديد. زيرساخت هاى الزم 
مانند جاده ها، پل ها و مسيرهاى پياده روى براى پشتيبانى از توسعه 
جديد، برنامه ريزى و ايجاد شدند. اين پاك سازى شامل حفظ ميراث 
رودخانه  بازآفرينى  مفهومى  طرح  بود.  رودخانه  امتداد  در  تاريخى 
سنگاپور در سال 1985 مطابق با رويكرد كلى حفاظت كه تركيبى 
اقتصادى با حفظ ميراث تاريخى داشت، تهيه شد. دولت تأثير منفى 
و  شهرى  وجهه  بر  سنگاپور  رود  زيست محيطى  نامناسب  شرايط 
همچنين اهميت تاريخى و پتانسيل رودخانه سنگاپور براى توسعه 

مجدد را تشخيص داد (شكل 7).
بدون  سنگاپور  رودخانه  امتداد  در  بازآفرينى  برنامه  اجراى 
اسكله  در  مغازه   108 احياى  برنامه   اول  فاز  اعالم  نبود.  مشكل 
قايق٢، با مقاومت صاحبان خصوصى به دليل ترديد در نت يجه بخش 
1.  Kallang River
2.  Boat Quay

روش هاى  بازآفرينى  آژانس  گرديد.  مواجه  طرح  اجراى  بودن 
جمله  از  مغازه ها،  مالكان  مشاركت  تشويق  براى  را  مختلفى 
برگزارى كارگاه هاى آموزشى، گفتگوهاى عمومى (چهره  به  چهره) 
را  مشاغل  صاحبان  حضور  با  تخصصى  سمينارهاى  برگزارى  و 
آزمايش كرد. مناقصه موفقيت آميز و اعالم برنامه هاى توسعه مجدد 
در اسكله كالرك٣ به متقاعد كردن صاحبان امالك اسكله قايق برا ى 
واگذارى امالك خود كمك نمود. آنچه نظام برنامه ريزى يكپارچه 
سنگاپور را از ساير شهرها متمايز مى كند اين است كه؛ برنامه هاى 
آن فقط روى كاغذ وجود ندارد. برنامه هاى بازآفرينى سنگاپور از 
طريق آژانس هاى دولتى منسجم و با حضور كارشناسان متخصص 

و تأمين منابع كافى، هماهنگ و اجرا مى گردند.
                         

2. مداخالت بزرگ مقياس بازآفرينى شهرى در ايران
شهرى  بازآفرينى  فرآيند  راه اندازى  از  پس  شده،  انجام  بررسى هاى  با 
از  قبولى  قابل  و  مشخص  خروجى  هيچ گونه  تاكنون   93 سال  در 
وزارت  فعلى  اقدامات  ندارد.  وجود  شهرى  بازآفرينى  مداخالت 
دهه  نوسازى  سياست هاى  بر  منطبق  واقع  در  شهرسازى  و  مسكن 

3.  Clarke Quay

شكل 7: تصوير سمت چپ وضعيت سبك زندگى سنتى در جوار رودخانه آلوده سنگاپور در سال 1983 است و تصاوير سمت راست وضعيت 
موجود رودخانه سنگاپور و خلج مارينا پس از مجموعه مداخالت بزرگ مقياس بازآفرينى شهرى را نشان مى دهد.
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اصلى  راهبردهاى  يك،  شماره  جدول  طبق  مى باشد.  غرب   1970
اين دهه متمركز بر نوسازى در جاى اوليه خود بوده است و توسعه، 
بيشتر در حاشيه شهرها صورت مى پذيرد. توسعه افقى و مركزگريز 
عوارض و پيامدهاى فراوانى از جمله ترافيك، آلودگى هوا، مصرف 
است.  داشته  پى  در  را  عمومى  هزينه هاى  افزايش  و  انرژى  بى رويه 
آسيب پذيرى كالبدى در برابر احتمال وقوع زلزله نتيجه عدم مداخله 

جدى در بافت هاى فرسوده مركزى و ميانى شهرها مى باشد.
ايران  شهرى  بازآفرينى  شركت  هيئت مديره  عضو  آيينى  محمد 
انجام  عدم  چرايى  رابطه  با  در  نيمه ساختاريافته  و  باز  مصاحبه  در 
پروژه هاى بازآفرينى شهرى اين چنين بيان نمود: «من معتقد هستم 
ايران هنوز به مرحله بازآفرينى و بلكه حتى مرحله توانمندسازى نيز 
نرسيده است. در حال حاضر در مباحث شهرسازى، بيشتر، ادبيات 
مناسب تر  خيلى  بازآفرينى  بستر  اروپا  در  مى باشد.  جارى  بهسازى 
است. جايى كه زلزله وجود ندارد جان آدم ها در خطر نيست، سوانح 
منظور  مى كند.  فرق  اولويت ها  لذا  ندارد،  وجود  نامساعد  طبيعى 
در  كه،  است  موارد  اين  غرب ى  كشورهاى  در  نيازها  كه  است  اين 
دل بازآفرينى شهرى مطرح مى گردد. به عنوان نمونه، توسعه قلمرو 
كنار  مردم  كه  پاتوق هايى  گاهى،  ميدان  فضاهاى  توسعه  عمومى، 
را  خود  عاطفى  نيازهاى  و  كنند  هم  صحبت  با  و  بنشينند  يكديگر 
برطرف كنند، سبب مى گردد كه مسائل اجتماعى بهبود يابد و مردم 

مهربان تر و سرزنده تر و با عاطفه تر باشند».
محمدرضا ابراهيمى دبير ستاد بازآفرينى شهر تهران در مصاحبه 
باز و نيمه ساختاريافته در رابطه با چرايى عدم وجود خروجى موفق 
نمود:  بيان  اين چنين  فرسوده  بافت هاى  در  بازآفرينى  قابل قبول  و 
«جهت انجام مداخالت در ساختار موجود به دو روش مى توان عمل 
مالى  و  مستقيم  اعتبارات  نيازمند  مداخله  كل  اول،  مدل  در  نمود. 
مى باشد، يعنى بدون واسطه بايد بودجه داده شود تا كار انجام گردد، 
زيرا در ساختار فعلى كسى حق نزديك شدن به زيرساخت هاى شهر 
را ندارد چه برسد به اينكه به فرض مثال پيمانكارى كه يك پروژه را 
اجرا مى كند، تير برق را هم خودش جابه جا كند، شبكه معابر رو هم 
خود او اصالح و تعريض نمايد. در كشور چين كل يك پروژه براى 
مى شود،  واگذار  توسعه  دهنده  يك  به  ورزشى  استاديوم  يك  مثال 
يعنى حتى فضاى سبز اطراف آن را نيز پيمانكار بايد انجام و تحويل 

اهرمى  نقش  دولتى  بودجه هاى  كه  است  مشاركتى  دوم  مدل  دهد. 
نوسازى  درجه يك  اولويت هاى  اجراى  براى  ما  برآورد  طبق  دارد. 
دريافتى  اولين  است.  نياز  بودجه  تومان  ميليارد  تهران 1000  شهر 
ستاد بازآفرينى شهر تهران براى اجراى 30درصد پروژه هاى محيطى 
به  جاى  بودجه  اين  بود.   1398 سال  در  تومان  ميليارد   12 مبلغ 
سال 98 در اواسط سال 99 پرداخت گرديد، اين در حالى بود كه 
پيمانكار طلب خود را با يك سال تأخير دريافت نمود. در مجموع 

بازآفرينى شهرى جزء اولويت هاى كشور نيست».   
شكل 8 يك نمونه از پروژه هاى اجرا شده با عنوان "مراسم افتتاح 
حضور مسئوالن  شهر اردبيل" را كه با  از پروژه هاى بازآفرينى در 
عالى استانى و كشورى در تاريخ 99/7/23 به بهره بردارى رسيده 
مى باشد،  مشخص  تصوير  در  كه  همان طور  مى دهد.  نشان  است، 
ناپايدارى و فرسودگى ابنيه كامًال مشخص است و اقداماتى از اين 
معابر،  آسفالت  ترميم  و  كف سازى  جدول گذارى،  جمله  از   دست 
در  رايج  تعاريف  با  به  هيچ  وجه  و  بوده  مناطق  شهردارى  وظايف 
ديگر  به عبارت   ندارد.  همخوانى  شهرى  بازآفرينى   كليدواژه  با  دنيا 
خروجى مجموعه فعاليت هاى ستاد ملى بازآفرينى در ايران، اساسًا 

بازآفرينى محسوب نمى گردد.

       
 

  شكل 8: يك نمونه از پروژه هاى بازآفرينى شهرى پس از راه اندازى 
شركت بازآفرينى ايران در سال 1393

در اين بخش سه مداخله بزرگ مقياس داخلى كه قبل از سال 
1393 انجام شده است، مورد بررسى قرار مى گيرد:
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1-2  اجراى مداخله بزرگ مقياس بازآفرينى (تجارى، اقامتى 
نرجس) در مركز شهر مشهد

شهرى  بهسازى  و  عمران  شركت  و  شهردارى  اقدامات  مجموعه 
مشهد (وابسته به وزارت مسكن و شهرسازى) به  عنوان متولى احياء 
را  نرجس  اقامتى  تجارى،  بزرگ  پروژه  عنوان  با  شهرى  بافت هاى 
گرفت.  نظر  در  شهرى  بازآفرينى  موفق  اقدام  يك  به عنوان  مى توان 
بر  عالوه  و  دارد  نظر  مد  را  شهرى  بازآفرينى  ابعاد  همه  پروژه  اين 
رفع آسيب پذيرى ابنيه فرسوده بافت مركزى شهر مشهد، به منظور 
افزايش تاب آورى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، يك ظرفيت عظيم 

ملى و حتى فراملى ايجاد نموده است. 
اين پروژه راهبردى ديد آينده نگر دارد و ضمن توسعه و تعريض 
شبكه معابر، سرانه هاى باز و سبز منطقه مركزى شهر مشهد، سبب 
مصرف  كاهش  زيست محيطى،  آلودگى هاى  و  ترافيك  كاهش 
و  كار  و  كسب   فضاى  بهبود  و  افزايش  اشتغال،  ايجاد  انرژى، 
جمله  يك  در  كه  است؛  شده  گردشگرى  توان  و  ظرفيت  افزايش 
مى توان گفت اين مداخله بزرگ مقياس ديد آينده نگر داشته و در 

افزايش تاب آورى و پايدارى شهرى مؤثر واقع شده است. 
طرح بهسازى و نوسازى مركز شهر مشهد يك طرح بزرگ ملى 
مى باشد كه مناطق اطراف حرم مطهر حضرت رضا را در برمى گيرد. 
در اين طرح بافت پيرامون حرم مطهر، به چهار ناحيه با مشخصات 

زير تقسيم شده است:
 قطعه يك؛ محدوده خيابان هاى امام رضا (ع)، شهيد اندرزگو، 
آزادى، آيت اهللا شيرازى تا حرم مطهر را شامل مى گردد. اين ناحيه، 
«بازار بزرگ» ناميده مى شود و وسعت آن حدود 32 هكتار مى باشد.
بلوار  آزادى،  شيرازى،  آيت اهللا  خيابان هاى  محدوده  دو؛  قطعه 
راه آهن، طبرسى تا حرم مطهر را شامل مى گردد. اين ناحيه «محله 

نوغان»  نام دارد و وسعت آن حدود 101 هكتار مى باشد.
نواب  وحدت،  بلوار  طبرسى،  خيابان هاى  محدوده  سه؛  قطعه 
صفوى تا حرم مطهر را شامل مى گردد. اين منطقه، «محله طبرسى» 

نام گذارى شده است و وسعت آن حدود 92 هكتار مى باشد.
شهريور،   17 صفوى،  نواب  خيابان هاى  محدوده  چهار؛  قطعه 
بازار رضا تا حرم مطهر را شامل مى گردد. اين منطقه، «عيدگاه يا 

چهنو» نام دارد و وسعت آن حدود 43 هكتار است.

بر اساس طرح مصوب قرار است خيابان هاى موجود منتهى به 
حرم مطهر تعريض و عالوه بر آ نها تعداد چهار خيابان ديگر به سمت 
با  مشهد  شهر  مركز  بازآفرينى  طرح  گردند.  بازگشايى  مطهر  حرم 
بررسى هاى  و  مطالعات  با  (ع)  رضا  حضرت  مطهر  حرم  مركزيت 
كارشناسان از ديدگاه هاى شهرسازى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 
تفصيلى  طرح هاى  تصويب  قانونى  مرجع  به  سال 1374  اوايل  در 
استان  معمارى  و  شهرسازى  شوراى  عالى  پنج  ماده  كميسيون 
خراسان، ارائه گرديده است. اين پروژه هنوز به  صورت كامل اجرا 

نشده است.
2-2 طرح نوسازى بزرگراه شهيد نواب صفوى در شهر تهران

يك  به عنوان  نمى توان  را  نواب  شهيد  بزرگراه  نوسازى  پروژه  اجراى 
اقدام بازآفرينى در نظر گرفت، زيرا در اين پروژه ديد آينده نگر و ابعاد 
اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى منطقه در نظر گرفته نشده است. اما 
به دليل تعداد كم مداخالت بزرگ مقياس در كشور، به  ناچار به اين 
طرح نوسازى پرداخته مى شود. اين طرح ناموفق، بهانه اى براى عدم 
انجام مداخالت شهرى محسوب شده و انتقادات بسيارى را به دنبال 
بزرگراه هاى  پيشنهادى  شبكه  اساس  بر  نواب،  خيابان  است.  داشته 
شهرى در زمره بزرگراه هاى شمالى-جنوبى تهران قرار دارد و به طول 

6 كيلومتر و حداقل عرض مفيد معبر سواره 50 متر مى باشد.
از جمله اهداف و راهبردهاى اوليه اين طرح مى توان به تكميل 
كاهش  آن،  ترافيكى  ظرفيت  افزايش  و  شهر  بزرگراهى  شبكه 
پيرامونى،  اراضى  تملك  با  شبكه  تعريض  طرح  اجرايى  هزينه هاى 
انبوه  توليد  بر  تأكيد  و  مسكن  حوزه  در  جديد  ظرفيت هاى  ايجاد 
مسكن ارزان  قيمت از طريق افزايش تراكم، توجه به معاصر كردن 
بافت هاى فرسوده به  منظور ايجاد انگيزه براى ماندگار كردن اقشار 
لبه هاى  ايجاد  تكيه  بر  با  جمعيت  جابه جايى  از  جلوگيرى  و  جوان 
خطى  فرم  در  خدماتى  نظام  سازمان دهى  كارآمد،  و  قوى  شهرى 
زيرمجموعه هاى  در  شهرى،  و  منطقه اى  ناحيه اى،  عملكرد  شعاع  با 
بافت هاى  بازسازى  به  نسبى  توجه  لبه،  در  شكل گرفته  مسكونى 
راستاى  در  و  طبيعى  مخاطرات  اثرات  كاهش  بر  تأكيد  با  فرسوده 
همكاران،  و  (عندليب  نمود.  اشاره  انسان ساخت،  حوادث  كاهش 

.(1389
طرح نواب كه نوسازى بافت هاى اطراف اين بزرگراه هم زمان 
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ناديده  مانند  مشكالت  برخى  دليل  به  گرفت،  انجام  آن  ساخت  با 
در  تغييرات  انجام  زمان  در  خدماتى  و  اجتماعى  نيازهاى   گرفتن 
ديگر،  موارد  برخى  و  بزرگراه  اين  عرض  ده  درصدى  كاهش  آن، 
نتوانست به تمام اهداف خود برسد و سبب گرديد تا كارشناسان از 
اين بزرگراه به  عنوان يك كانال آلوده كننده بسيار بزرگ و سرباز 
ياد كنند. اجراى اين طرح نوسازى برخالف موفقيتى كه در كاهش 
براى  بسيارى  پيامدهاى  شهرى  لحاظ  به  داشت،  ترافيك  مشكل 
مانند  مسكونى  بافت  در  گسستگى  كه  كرد  ايجاد  پيرامون  بافت 
است -،  شهرى  هويت دار  و  قديمى  محالت  از  -كه  بريانك  محله 
با  ساخت وساز  همچنين  است.  پروژه  اين  منفى  پيامدهاى  از  يكى 
بلندمرتبه  آپارتمان هاى  انطباق  عدم  بزرگراه،  لبه  از  فاصله  حداقل 
ساكنان  اقتصادى  و  اجتماعى  فرهنگى،  ويژگى هاى  با  شده  ساخته  
اصيل محل، تعداد زياد واحدهاى مسكونى در هر بلوك، عدم وجود 
فضاهاى سبز و پاركينگ مورد نياز ساكنان، آلودگى هوا و آلودگى 
اين  ناكارآمدى  علل  ديگر  از  بزرگراه  با  مجاورت  علت  به  صوتى 

طرح ذكر شده است (ايمانى، 1386).
3-2 طرح نوسازى و توسعه ميدان شهيد بهشتى تبريز

ارتقاى  زمينه  در  شاخص  پروژه هاى  از  يكى  به  عنوان  مجموعه  اين 
شهر  در  كشور  فرسوده  بافت هاى  نوسازى  و  شهرى  زندگى  كيفيت 
تبريز با هدف الگوسازى و توسعه درون شهرى در محدوده بافت هاى 
بر  عالوه  مجموعه  اين  است.  شده  اجرا  و  طراحى  شهرى،  فرسوده 
اجتماعى  مهم  مراكز  از  يكى  به  منطقه  اين  در  ترافيك  آسان سازى 
اولين  مجموعه  اين  است.  شده  تبديل  تبريز  شهر  مردم  اقتصادى  و 
مركزى  هسته  در  كه  است  شهرى  فضاى  مفهوم  به  مدرن  مجموعه 
شهر و در بافت قديمى كالن شهر تبريز در زمينى به مساحت هفت 
هكتار، بهسازى و ساماندهى شده است. مجموعه شهيد بهشتى تبريز 
فضاهاى  و  مترو  ايستگاه  و  مسجد  با  تركيب  در  شهرى  فضاى  در 
پيرامونى و در مسير جاده تاريخى ابريشم همراه با مجموعه بزرگ 
پاركينگ هاى طبقاتى و مراكز تجارى، يكى از مراكز شهرى شاخص 
شهرى را شكل مى دهد كه در نوع خود كم نظير مى باشد. اين مداخله 
بزرگ مقياس داراى مراكز تجارى و تفريحى در مسير جاده ابريشم 

است. 

شكل 9 : نوسازى ميدان شهيد بهشتى تبري   ز١
كاهش  براى  شده  مرور  مداخالت  از  درس آموزى  و  مقايسه 

آسيب پذيرى ها
توسعه سريع شهرنشينى و افزايش جمعيت مناطق شهرى در دهه هاى 
اخير و مسير توسعه افقى و مركزگريز، عوارض و پيامدهاى فراوان و 
مشابهى را براى اكثر شهرها و كالن شهرهاى دنيا در پى داشته است. 
ترافيك، آلودگى هاى زيست محيطى از جمله آلودگى هوا، افزايش 
مصرف انرژى و افزايش هزينه هاى عمومى از جمله بحران هاى موجود 
در اكثر مناطق مركزى شهرها مى باشد. مجموعه اقدامات بازآفرينى 
شهرى در غالب مداخالت بزرگ مقياس از جمله، اصالح، توسعه و 
جمله  از  عمومى  سرانه هاى  افزايش  عمومى،  معابر  شبكه  تعريض 
فضاى سبز و باز و سرانه هاى خدماتى، آموزشى، رفاهى و فرهنگى 
و ... از طريق فشرده سازى جمعيت مناطق مركزى و ميانى شهرها 
به وسيله بلندمرتبه سازى در اين نواحى، استفاده از الگوى كاربرى هاى 
مختلط و تركيبى، مسكونى، تجارى، خدماتى در غالب يك مجتمع، 
استفاده از فناورى هاى نوين در ساخت بنا جهت كاهش هزينه ها و 

1.  https://sharestan.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1
%d9%87-%d9%85%d8%a7/ 
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مصرف انرژى، عامل موفقيت شهرهاى موفق در غلبه بر بحران هاى 
موجود شهرى مى باشد.

مداخالت بازآفرينى شهرى عالوه بر رفع آسيب پذيرى كالبدى 
از ابنيه فرسوده، منجر به افزايش سرمايه اجتماعى و مشاركت مدنى 
ساكنان اين مناطق مى گردد، ظرفيت ها و قابليت هاى ميراث فرهنگى 
ارتقاء مى دهد و از طريق افزايش  تاريخى بافت هاى مركزى را  و 
هدف  محالت  اجتماعى  امنيت  محلى،  ساكنان  رضايت مندى 
و  برنامه ريزى شده  مداخالت  انجام  با  مى يابد.  ارتقاء  نيز  بازآفرينى 
اجتماعى  آسيب پذيرى  مناطق،  عمومى  سرانه هاى  در  تبعيض  رفع 

بافت هاى مركزى و ميانى نيز كاهش مى يابد.
ارتقاى  و  نوسازى  با  شهرى  بازآفرينى  بزرگ مقياس  مداخالت 
كالبد فضايى مناطق مركزى، سبب استفاده مجدد از ساختمان هاى 
توسعه  با  اشتغال زايى  سرمايه گذارى،  افزايش  شده،  رها  و  مخروبه 
كاربرى ها، ايجاد فرصت هاى شغلى متنوع تر، افزايش كاربرى هاى 
و  شركت ها  و  اصناف  نمودن  درگير  فراغت،  اوقات  و  سرگرمى 
بخش هاى  مشاركت  افزايش  محلى،  اقتصاد  در  كسب  وكارها 
از  حاصل  درآمد  افزايش  محلى،  داوطلبانه  و  خصوصى  و  عمومى 
و  خالق  كارهاى  كسب  و  ايجاد  از  حمايت  و  تشويق  گردشگرى، 
كوچك  كارهاى  كسب  و  و  مهارت ها  براى  فرصت  خلق  محلى، 
ناحيه،  در  خالق  و  هنرمند  تحصيل كرده،  كار  نيروى  حفظ  محلى، 
فرهنگى  رويدادهاى  و  جشنواره ها  از  حاصل  درآمدهاى  افزايش 
بنابراين،  و  مى گردد  امالك،  و  زمين  ارزش  افزايش  و  هنرى  و 
آسيب پذيرى اقتصادى بافت هاى فرسوده تبديل به فرصت و ظرفيتى 

جهت افزايش پايدارى و تاب آورى كل شهر مى شود.
اضطرارى،  شرايط  در  بحران  تشديد  و  بروز  عوامل  از  يكى 
جايگزين  مسيرهاى  و  اضطرارى  امن  تخليه  مسيرهاى  وجود  عدم 
ايجاد  مى باشد.  آواربردارى  و  نجات  و  امداد  عمليات  انجام  براى 
مسيرهاى تخليه امن در نواحى مركزى شهرها تنها از طريق طراحى 
و برنامه ريزى و مداخالت بزرگ مقياس انجام پذير است. همچنين 
مناطق  جمعيت  افزايش  و  عمومى  معابر  شبكه  توسعه  و  اصالح  با 
شدهاى  و  آمد  بلندمرتبه سازى،  و  فشرده سازى  طريق  از  مركزى 
درون شهرى و به  تبع آن، ترافيك و آلودگى هوا و مصرف انرژى 

نيز كاهش مى يابد. 

مداخالت بزرگ مقياس، تغيير و تحوالت عظيمى را در پى دارد 
و در كل دنيا از طرف برخى از ساكنان محلى و برخى اجتماعات 
مورد  بيشتر  منافع  كسب  جمله  از  مختلفى  داليل  به  گروه ها  و 
نشان  پژوهش  اين  مطالعات  و  بررسى ها  مى گيرد.  قرار  مخالفت 
مى دهد دولت شهرهاى موفق، در انجام مداخالت درون شهرى جدى 
بوده اند و به هر نحوى از جمله برگزارى صدها جلسه چهره  به  چهره 
با ساكنان و ذى نفعان متأثر از مداخالت در نهايت رضايت همگان 
برخالف  اروپايى  كشورهاى  حتى  كرده اند.  كسب  مختلف  طرق  به 
حريم  براى  كه  فراوانى  احترام  و  رايج  دموكراتيك  رويكردهاى 
خصوصى شهروندان خود قائل مى باشند، صرفًا جهت غلبه بر ركود 
و بحران هاى اقتصادى دست به انجام مداخالت گسترده در نواحى 
مركزى شهرهاى تاريخى به  ويژه از دهه 2000 به بعد زده اند. البته 
شهرى  بازآفرينى  هدف  محالت  ساكنان  رضايت  كسب  چگونگى 
بسيار مهم و حائز اهميت مى باشد. به تازگى برخى از شركت هاى 
مجازى،  تعاملى  فضاى  طريق  از  شهرى  بازآفرينى  بين المللى 
اطالعات  تبادل  و  ارتباط  برقرارى  جهت  را  هوشمندى  سامانه هاى 
بازآفرينى  امور  تصميم سازان  و  مديران  و  محلى  ساكنان  ميان 

راه اندازى نموده اند.
 عوامل مختلفى در رابطه  با چرايى عدم وجود خروجى قابل توجه 
و مشخص بازآفرينى شهرى در كشور نقش دارند. از جمله عدم وجود 
انسجام و توافق بر روى مفهوم بازآفرينى شهرى را مى توان نام برد. 
و  ساز  ساخت  و  امور  فعاالن  براى  حتى  شهرى  بازآفرينى  كليدواژه 
نخبگان سياسى و علمى نيز ناشناخته مى باشد. اتفاق  نظر بر روى مفهوم 
مداخالت  و  بازآفرينى  بنابراين  و  ندارد  وجود  نيز  شهرى  بازآفرينى 
شهرى در اولويت برنامه هاى كشور نمى باشد. ساختار فعلى وزارت راه 
و شهرسازى توان انجام مداخالت بزرگ مقياس را ندارد. در شهرهاى 
موفق، مجموعه تأسيسات و زيرساخت هاى عمومى به صورت يكپارچه 
و تحت مديريت يك سازمان و نهاد عمل مى كنند، اين در حالى است 
كه در برخى از كشورها از جمله چين و آمريكا، سازمان ها و نهادهاى 
خدمات عمومى بيشتر جنبه نظارتى دارند و كل فعاليت هاى اجرايى 
مداخله، به يك سرمايه گذار و يا يك شركت بزرگ در قالب يك 
قرارداد واگذار مى شود. در كشور ما به دليل عدم وجود دولت شهرها، 
همچنان هركدام از زيرساخت ها از جمله برق، آب، گاز، تلفن و... نهاد 
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مجزايى داشته كه مستقل از ديگرى عمل مى كنند و بنابراين، مداخله 
در چنين شرايطى بسيار پيچيده و زمان بر مى باشد. از طرفى برخى از 
مالكان بافت هاى فرسوده، نهادها و سازمان هايى هستند كه هيچ گونه 
همكارى با شهردارى ها ندارند (مصاحبه نيمه ساختاريافته با محمدرضا 

ابراهيمى، 1399).  
توسعه شهرى به دو صورت عمده انجام مى شود. نخست، توسعه 
افقى و مركزگريز كه عوارض و پيامدهاى فراوانى از جمله تخريب 
جنگل ها،  و  مراتع  تخريب  آب،  تخريب  حاصلخيز،  خاك هاى 
آلودگى هاى  آن،  به تبع  و  درون شهرى  سفرهاى  مسافت  افزايش 
زيست محيطى و... را دارا مى باشد. دوم، توسعه عمودى و استفاده 
را  ميانى  و  مركزى  ناكارآمد  و  فرسوده  بافت هاى  ظرفيت هاى  از 
دليل  به  شهر  افقى  توسعه  برنامه ريزى  و  تفكيك  برد.  نام  مى توان 
خريد و تملك زمين هاى خالى حاشيه شهرها بسيار آسان است. ولى 
مداخله در بافت هاى فرسوده مركزى كه زندگى در آن ها در جريان 
است و خريد و تملك قطعات ريزدانه و تجميع آن ها بسيار پيچيده 
افزايش  بر  عالوه  فرسوده  بافت هاى  در  مداخله  مى باشد.  زمان بر  و 
تاب آورى شهر، سبب رفع فقر و محروميت از ساكنان اين مناطق 
مداخالت  و  مديريت  دارد.  همراه  به  را  پايدار  توسعه  و  مى گردد 
كشورهايى  شهروندان  رفاه  و  توسعه  مى تواند  شهرى  بزرگ مقياس 
كه هيچ گونه منابعى ندارند، را به همراه داشته باشد و مسير توسعه 
افقى و عدم مداخله در بافت هاى فرسوده و ناكارآمد شهرى مى تواند 
سبب فقر و فالكت روزافزون شهروندان يك كشور غنى و ثروتمند 

شود.
استخراج  ميامى  شهر  بازآفرينى  فعاليت  نوع  از  مهم  نكته  چند 
مى گردد؛ اول اينكه عالوه بر منطقه بندى تراكم، مناطق شهرى امريكا 
اقدامات  با  مسأله  اين  و  است  شده  رتبه بندى  نيز  تجارى  لحاظ  به 
تابعيت هاى  با  افراد  اينكه  دوم  و  مى باشد  ارتقاء  قابل  مداخله اى 
مختلف مى توانند در پروژه هاى بازآفرينى شهرى امريكا مشاركت 
يك  از  كنيا  كشور  در  را  مسأله  اين  كنند.  سرمايه گذارى  و  داشته 
قاره افريقايى نيز شاهد مى باشيم. امروزه رقابت شديدى جهت جذب 
وجود  به  كشورها  شهرى ميان  مداخالت  در  و سرمايه گذار  سرمايه 
آمده است؛ لذا جهت تأمين منابع مالى مداخالت شهرى، هموارسازى 
افزايش  در  مى تواند  خارجى  و  داخلى  سرمايه گذاران  مشاركت 

سرعت نوسازى بافت هاى فرسوده مؤثر واقع شود.
فعال  و  تجربه  با  نخبگان  و  اساتيد  حضور  با  مى گردد  پيشنهاد 
در مداخالت بزرگ مقياس بين المللى، كارگاه هاى آموزش تخصصى 
جهت ارتقاء توان علمى و عملياتى متخصصان داخلى فعال در حوزه 

بازآفرينى شهرى برگزار گردد.
 

نتيجه گيرى
سرعت نوسازى فعلى كمتر از سرعت رشد فرسودگى ابنيه در كشور 
مى باشد. در حال حاضر 148 هزار هكتار بافت فرسوده شامل 2700 
محلة شهرى در 543 شهر شامل پنج ميليون و هفتصد هزار واحد 
مسكونى فرسوده شناسايى شده است.١ بر اساس بند الف و ب از 
ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، دولت موظف بوده است كه 
به  منظور احياى بافت هاى فرسوده و نامناسب شهرى و منع گسترش 
و  شهرها  قديمى  بافت هاى  نوسازى  و  بازسازى  شهرها،  محدوده 
روستاها و مقاوم سازى بناهاى موجود در مقابل زلزله را با استفاده از 
منابع داخلى و خارجى مذكور آغاز كند، به گونه اى كه حداكثر ظرف 
مدت 10سال، عمليات اجرايى مربوط  به اين كار در كشور خاتمه 
يابد. همچنين طبق بند «د» ماده 171 قانون برنامه پنجم نيز، وزارت 
در  هرسال  كه  مى باشند  موظف   شهردارى ها  و  شهرسازى  و  مسكن 
احيا  را  شهرى  فرسوده  بافت هاى  از  درصد  دست كم10  برنامه،  طول 
و بازسازى كنند. سال 1384 شروع برنامه چهارم توسعه كشور بوده 
است و طبق قانون، برنامه توسعه چهارم نوسازى بافت هاى فرسوده 
كه  است  حالى  در  اين  مى يافت.  پايان  سال 1394  در  مى بايست 
است،  نكرده  پيدا  خاتمه  نه تنها  بافت هاى  فرسوده  اجرايى  عمليات 
هم  افزايش  فرسوده  بافت هاى  مساحت  هكتار  هزار   7 حدود  بلكه 
يافته است. با توجه  به يافته هاى پژوهش، استفاده از شيوه مداخالت 
بزرگ مقياس م   ى تواند جهت تسريع در بازآفرينى بافت هاى فرسوده 

مؤثر واقع شود.
شهرى٢  بازآفرينى  كليدواژه  از  دولتى  مجموعه  رايج  برداشت 
در  اين  مى باشد.  فرهنگى٣  بازآفرينى  كليدواژه  تعريف  درواقع 
چهارگانه  ابعاد  از  يكى  تنها  فرهنگى  بازآفرينى  كه  حاليست 
1.  مهدى عبورى، مديرعامل شركت بازآفرينى شهرى ايران، 10/28/،1399 سايت 

خبرى بازار، كد خبر 68,080
2.  Urban Regeneration 
3.  Urban Cultural Regeneration
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بازآفرينى است، ضمن آنكه نيازها و ملزومات فعلى كشور بسيار 
كه  زمانى  تا  به عبارت  ديگر،  مى باشد.  فرهنگى  بازآفرينى  از  فراتر 
ناپايدارى  و  كالبدى  آسيب پذيرى  و  باشد  خطر  در  انسان ها  جان 
ابنيه، خسارت ها و پيامدهاى سنگين مالى و جانى را به صورت مكرر 
اولويت ها  جزء  نمى تواند  فرهنگى  بازآفرينى  وارد  كند،  كشور  بر 
آينده نگر  راهبردى  برنامه  يك  شهرى،  بازآفرينى  گردد.  محسوب 
ذى نفعان  كليه  مشاركت  با  و  يكپارچه  اقدام  طريق  از  كه  مى باشد 
در يك افق زمانى مشخص و با هدف افزايش پايدارى، برنامه ريزى 
بازآفرينى  مفهوم  از  درستى  درك  آنجايى كه  از  مى شود.  اجرا  و 
بازآفرينى  فعاليت هاى  و  اقدامات  مجموعه  لذا  است،  نشده  شهرى 
در كشور به مبلمان شهرى، زيباسازى محيطى و سامان دهى معابر 
و پوشش كف خيابان ها تقليل پيدا نموده است. اين در حالى است 
كه آسيب پذيرى هاى موجود در مناطق مركزى و ميانى شهرها بسيار 
فراتر از موارد فوق مى باشد و اين موارد را شهردارى مناطق، قبل از 
ايجاد ساختار و راه اندازى فرآيند بازآفرينى شهرى در سال 1393 

نيز به نحو شايسته انجام مى دادند.
است.  كم  بسيار  زلزله  وقوع  احتمال  اروپايى،  كشورهاى  در 
اقتصادى  بحران  و  ركود  رفع  به خاطر  آن ها  براى  شهرى  مداخالت 
گسترده  آسيب پذيرى هاى  داراى  كه  ما  كشور  در  ولى  مى باشد، 
كالبدى است، يك الزام حياتى است. به عنوان نمونه، ممكن است 
بهسازى،  طريق  از  صدساله  چند  قدمت  با  ابنيه  از  برخى  اروپا  در 
حفظ گردد، ليكن اين موضوع در كشور زلزله خيز ايران مى بايست 
و  كالبدى  آسيب پذيرى  رفع  از  اطمينان  از  پس  و  ديگر  به صورت 
حفظ جان ساكنان و مراجعان انجام شود؛ لذا جهت الگوبردارى از 
و  پژوهشى  و  آموزشى  منابع  از  مى گردد  پيشنهاد  شهرى  مداخالت 
شيوه ها و روش هاى بازآفرينى شهرى كشورهاى جنوب شرق آسيا 
يا كشورهايى كه مخاطرات طبيعى مشابه ايران دارند، استفاده شود.

شيوه هاى  از  استفاده  عدم  سبب  كه  نگرانى هايى  از  يكى  شايد 
اجتماعى  مباحث  است،  شده  كشور  در  بزرگ مقياس  مداخالت 
در  ساكن  بومى  جمعيت  جابه جايى  و  همسايگى  تغيير  جمله  از 
تغيير  از  نگرانى  و  شهرى  بازآفرينى  هدف  محدوده هاى  و  مناطق 
هويت محدوده فوق باشد. بر اساس مطالب مرور شده، تاب آورى 
زيرساختى بيشترين ارتباط را با مؤلفه فرم شهرى يعنى متراكم بودن 

فرم  مؤلفه هاى  از  تأثيرى  هيچ  جامعه   تاب آورى  اما  است،  گرفته 
شهرى نمى گيرند و در حقيقت ارتباطى ميان آن ها برقرار نمى شود. 
اين موضوع، مسأله مهمى در فرآيند بازآفرينى و مداخالت شهرى 
بزرگ مقياس  مداخالت  از  ناشى  نگرانى هاى  مى تواند  و  مى باشد 
-كه ممكن است منتهى به جابه جايى برخى از همسايگى ها در بعد 

جامعه اى شود- را مرتفع نمايد.  
از آن جايى كه شهرهاى ايران بر اساس نياز به منابع آبى در كنار 
گسل هاى زلزله شكل گرفته اند، مى توان از طريق فرآيند بازآفرينى 
شهرى و برنامه ريزى هاى راهبردى بلندمدت -كه يكى از ابزار آن 
جهت  در  شهرها  فرم  اصالح  به  نسبت  است-،  شهر ى  كالبد  تجديد 

افزايش پايدارى و تاب آورى اقدام نمود.
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