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پیشزمینه
اندکی از ظهر گذشته است ... و هوا سرد است ...

           آلودگی هوا بیداد می کند ... موتورهای دودزا از پس خودروهای فرسوده روان اند ...
            مردم چون اشباح از کوچه ها می گذرند ... دستشان از دسترسی خالی است ! ... 

اندکی دورتر ماشین ها در هم تنیده اند ... اتوبوس از خیابان تنگ اینجا نمی گذرد ...
           این ماشین های فرسوده آورنده ی نانشان است ، و فرساینده ی جانشان هم ! ... 

خود حجاب خوداند ! ...      
آژیر آمبوالنس از دور به گوش می رسد ، که راه باز کنید ! ...

هیچ گوشی نمی شنود ! ... هیچ چرخی نمی غلتد ! ...       
کمی این سوتر ، وانتی سرکوچه با صدای ناخوشایندی ساکنان را به خرید دعوت می کند ...

             توپ پالستیکی پاره با صدای خفه اش بین پاهای جوانان محل جابه جا می شود ...
وسیله ای برای گذران وقت است ... وقت بیکاری را باید پر کرد ! ...      

همه به هم بدهکاریم ! ... همه در تنگدستی و درماندگی !... آخری سرمایه دار است !...
             آخری را بگویید دین خود را به اولی بپردازد ! ... باشد که از دستی دیگر بیش تر بگیرد ! ...

بافت فرسوده ! ... با تلنگری از طبیعت خراب می شود ... تیر برق از کمر شکسته و جرقه می زند ... 
             لوله های شکسته ی گاز گرفتار آتش می شوند ... بوی دود وگرد وخاک آوار سقف ها و دیوارها همه جا را فرا می گیرد 

... در جایی چاه فاضالب فروریخته و زمین دهان بازکرده است ... 
             مردم سراسیمه به کوچه ها می ریزند ... آن ها که نمی توانند ناله هایشان را ... صدای بسیاری دیگر هم اگر روزی 

شنیدنی بود ، اکنون دیگر نیست ! ... 

توسعهبرپایهیحملونقلهمگانی
درنوسازیبافتهایفرسودهیشهری

حجت اله سلیمانی
دانشجوی دکترا ، دانشکده ی مهندسی 
عمران ، دانشگاه صنعتی شریف 

حسین پورزاهدی 
استاد دانشکده ی مهندسی عمران ، 
مرکز پژوهشی پایداری و تاب آوری زیرساخت ها
و پژوهش کده ی حمل ونقل دانشگاه صنعتی شریف ، نویسنده ی مسئول
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پیشدرآمد
این یک مقاله ی علمی نیست ! یک اعتقاد قلبی از کسانی است که 
سال ها در این زمینه اندیشیده اند. نمی دانند که نتیجه اش ثمربخش 
خواهد بود یا نه. ولی ، خود بارها آن را در ذهن مجسم کرده  ، و 
قامتش را برافراشته دیده اند. به دنبال کسانی هستند  که آن ها هم 
آن را ببینند و تأیید کنند. باورشان بر آن است که شرایط دیدنش 
خلوص و ازخودگذشتگی است. شرط افراشتنش نیت پاک است ، و 
از برپایی همگان میوه اش را خواهند چشید. این دل نوشته ها  پس 
بی آالیش نوشته شده اند. آن ها را با درد کسانی بخوانید که ممکن 
است قربانیان یک غفلت بزرگ شوند ؛ کودکانی که خانه و کاشانه 
و تکیه گاه های زندگی خود را از دست بدهند ؛ و مردمانی که تا آخر 
عمر خود در سوگ عزیزان خود بگریند ! و شاهدان بگویند » نه بر 

مرده ، بر زنده باید گریست ! «
   محله های فرسوده ی مرکز شهرها عالوه بر کیفیت پایین زندگی، 
انسانی  فاجعه ی  ، وقوع یک  باشند  زلزله  چنان چه در معرض خطر 
 ) زمان حادثه  در   ( بلوک ها  ریزدانگی  و  ناپایداری سازه ها  دلیل  به 
در کشورهای  است.  ( حتمی  حادثه  از  ) پس  معابر  نفوذناپذیری  و 
این  نوسازی  برای  دولت  مالی  منابع  یک سو  از   ، درحال توسعه 
، تمایل بخش خصوصی به  از سوی دیگر  بافت ها محدود است و 
عرضی  گسترش  سبب  که  بوده  شهرها  حومه ی  در  سرمایه گذاری 
شهرها می شود. هدف اصلی این پژوهش استفاده از رویکرد توسعه 
بافت  مسأله ی  هم زمان  حل  برای  همگانی  حمل ونقل  مبنای  بر 
فرسوده و آلودگی هوا با استفاده از مشارکت هم زمان دولت ، بخش 
خصوصی و ساکنان بافت فرسوده است. در این نوشته ها یک ساختار 
بهینه سازی چند بازیگری1 پیشنهاد شده ، به گونه ای که هر بازیگر به 
دنبال بهبود منافع خود بوده ، ولی عمل کرد هریک متأثر از تصمیم 
دیگر بازیگران است ، و در جمع همگان ، از جمله کل مردم شهر ، 

از منافع آن برخوردار می شوند.

پیشگفتار
که  است  نیم  قرن  حدود   ، بگوییم  سخن  نسل  یک  عمر  حد  در 
مطرح  کشور  کالن شهرهای  مشکل  یک  عنوان  به  فرسوده  بافت 
شده است. افزون بر نیم  قرن است که هر ده سال با یک زلزله به 
بزرگی بیش از 7 ریشتر در سوگ عزیزان خود می نشینیم ! پس از 
یک هفته به خبر آن عادت می کنیم و به خواب زندگی می رویم ، تا 

زلزله ی بعدی ما را بیدار کند.
   ایران روی کمربند زلزله ی هیمالیا - آلپاین قرار دارد. شکل )1( 
مسیر تقریبی گستره ی آن را نشان می دهد ]1[. این کمربند از جاوه 
و سوماترا آغاز می شود و از هند و چین ، کوه های هیمالیا و البرز ایران 
و قفقاز و آناتولی و مدیترانه گذشته ، و به اقیانوس اطلس می رسد. با 
کمی دقت به شکل )1( می بینیم که این کمربند از ایران نمی گذرد ، 

بل که به واقع از شمال و جنوب کمر ایران را می بندد !
    از سویی دیگر ، جمعیت ایران در سال 1355 در حدود 34 میلیون 
نفر بود ، که کم تر از 50% آن ها در شهرهای کشور سکونت داشتند. 
این جمعیت در سال 1395 به حدود 80 میلیون نفر رسید که %75 

آن ها در شهرها زندگی می کنند. هم زمان ، بخش های قدیمی شهرها 
پیرتر  و  پیرتر   ، و شیوه های ساخت سنتی  قدیمی  با ساختمان های 
مدت شدت  این  در  شهرنشینی  و  جمعیت  رشد  درحالی که  ؛  شدند 
گرفت. شلوغی ترافیک و آلودگی های ناشی از آن در مرکز شهر و 
افت کیفیت زندگی در آن از یک سو ، و ایجاد سیستم های حمل ونقل 
سریع و افزایش دسترسی از نقاط دورتر به مرکز امکانات تخصصی 
مرکز شهر از سوی دیگر ، موجب مهاجرت الیه های مرفه تر جامعه 

به حاشیه ی شهر شد.
   ازآن جا که ساختار بخش قدیمی شهر با معیارهای نیم قرن پیش 
)یا بیش تر ( ساخته شده است ، تغییرات آن پرهزینه و در کوتاه مدت 
، مقرون به صرفه  مالی سریع  بازگشت  پیگیر  برای بخش خصوصی 
نبود. ازاین رو ، سرمایه گذاری در حاشیه ی شهر با استانداردهای نو را 
بر این سرمایه گذاری در مرکز شلوغ و قدیمی شهر ترجیح دادند. از 
آن جا که نگه داری سیستم ها نسبت به ساخت سیستم های نو بازتاب 
نیز کم تر  ناچیزی دارد و کم تر به چشم می آید ، مسئوالن شهری 
خود را درگیر باال بردن کیفیت زندگی محله های فرسوده ی شهری و 
بیش تر مشغول ساخت بزرگراه های نو ، شهرک های جدید، تونل های 
بزرگراه های دو طبقه ، مراکز  شهری ، قطار شهری ، مترو و اخیراً 

خرید مدرن و مانند آن ها کردند.
برای   ، بزرگ  بافت فرسوده در شهرهای  ، خطر     در هر صورت 
کشوری چون ایران که کمربند زلزله کمر همت برای درهم شکستن 
این گونه بافت های آن بسته است ، چیزی نیست که مدیران شهری 
عواقب  زیرا  ؛  باشند  بی توجه  بدان  آگاه  و  مسئول  کارشناسان  و 
دردناک و سهمگین آن را درک می کنند. ویژگی های بافت فرسوده 
که آن را این گونه چشم اسفندیار کالن شهرها می کند به شرح زیرند: 
دارای اندازه های کوچک اند ) 50% از بلوک های آن ها دارای کم تر 
از 200 متر مربع زمین هستند ( ، دسترسی محدودی دارند ) %50 
از آن ها با راه های با عرض کم تر از 6 متر دور شده اند ( و ناپایدارند 
) 50% از ساختمان های هر بلوک بدون اسکلت اند که تاب مقاومت 

در رویارویی با یک زمین لرزه ی متوسط را ندارند (.
   طرح های جامع گذشته در بهترین حالت در شهر مشهد تنها %20 
اجرا شده اند ]2[. این طرح ها که براساس مکانیسم های تجویزی یا 
دستوری تهیه شده بودند ، نیازمند نیروی باز دارنده و پلیسی برای 
بازار در توسعه ی شهر  ازاین رو مقهور مکانیسم های  و   ، بودند  اجرا 
شدند. چنین امری با مشکالت مالی شهرها و فروش امکانات شهر 
به  از طرح های توسعه موجود حاضر  با تخلف  به سرمایه دارانی که 

پرداخت جریمه بودند ، تسهیل شد.
از مهاجرت  ناشی  بزرگ     بخش عمده ی رشد جمعیت شهرهای 
از شهرهای کوچک تر و روستاها به شهرهای بزرگ تر به دلیل نبود 
 .]3[ است  یاد شده  مبدأ  نقاط  در  کافی  مالی  درآمد  نبود  و  اشتغال 
شهرک های  ایجاد   ، شهرها  جمعیت  سطح  کنترل  سیاست  یک 
جز  سیاست  این   .]4[ بود  بزرگ  شهرهای  حاشیه ی  در  ماهواره ای 
و  خوابگاهی  محل های  این  کننده ی  متصل  بزرگراه های  ایجاد  با 
نمی شد.  میسر  مادر  به شهرهای  پایه2  اشتغال  نظر  از  خودکفا  غیر 

1.  Multi-agent
2.  Basic employment
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سرمایه گذاری  افزایش  موجب  شهرک ها  این  توسعه ی   ، ازاین رو 
 ، سفر  کیلومتر   - وسیله  افزایش   ، راه سازی   ، حاشیه ی شهرها  در 
وابستگی به خودروی شخصی و افزایش مصرف سوخت های فسیلی 

و آلودگی های ناشی از آن شد.
تسهیالت  بیش تر  عرضه ی  که  فهمیدند  کارشناسان  زودی  به     
افزایش   ، آن  پی  در  و  آن  هزینه ی  کاهش  معنی  به   ، حمل ونقل 
 )TOD( مبنای حمل ونقل همگانی3  بر  توسعه   ، ازاین رو  تقاضاست. 
، نخست خط  توسعه ی شهری  از  این مفهوم  در   .]5[ پیشنهاد شد 
حمل ونقل همگانی سریع و پرظرفیت در امتداد جهت توسعه  ساخته 
شده و اجازه ی توسعه ی چگال جمعیت و اشتغال در جاهای مناسب، 
مفهوم   ، ترتیب  بدین  داده می شود.  آن  به ویژه  ایستگاه های خاص 

کلی به گونه ای کوتاه این می شود که : از خانه ی خود در طبقه های 
به  آسانسور  با  مترو  ایستگاه  سر  باالی  مسکونی  برج های  باالی 
خط مترو می رسی ، با مترو به ایستگاه موردنظر خود می روی و از 
آسانسور به طبقه ی دلخواه در مقصد باال می روی ؛ بدون آن که در 

سطح زمین ظاهر شوی !
   مسائل شهری امروزی مسائلی ترکیبی است ؛ ترکیبی از مسائل 
اقتصادی ، کاربری زمین ، حمل ونقل ، آلودگی هوا ، مصرف منابع 
محدود ، ترافیک و ... بزرگی این مسائل در سطحی نیستند که بتوان 
با بودجه ی هریک از این سرفصل های بودجه ای آن ها را حل کرد. 
بل که ، ترکیب منابع ، همت ها و بودجه های همه ی آن مسائل شاید 
برای حل آن ها کاری انجام دهد. در بسیاری موارد نیز این بودجه 

شکل )1( - کمربند زلزله ی هیمالیا - آلپاین و محل زمین لرزه های مهم در ایران )اینترنت(

3.  Transit Oriented Development (TOD)
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کفایت الزم را ندارد و همت رئیس یک قوه هم شاید کافی نباشد. 
مورد  مسائل  این  از  برخی  حل  برای  قوه  سه  سران  همت  گاهی 
نیاز می شوند. بافت فرسوده به گمان نویسندگان این مطالب از آن 

مسأله هاست !
   برای حل مسائل بافت های فرسوده اقدام های بسیاری شده است. 
در کشورهای غربی این کار با بیرون کردن اجباری و کوچانیدن به 
روحدمی5   و  بازسازی4  تا طرح های   ، شد  تازه ساز شروع  محل های 
محله های قدیمی. در ایران ، طرح های نوسازی بافت های فرسوده ی 
از جمله این طرح ها ، طرح »بزرگراه نواب«  متعددی اجرا شده اند. 
تهران است که از نوساختن بافت در امتداد یک بزرگراه بود ؛ طرح 
»تجمیع پالک« که جمع کردن چند خانوار برای دریافت تسهیالت 
که   » شهری  منظر   « طرح های  ؛  است  خود  خانه های  نوسازی 
»مسکن  طرح  و  ؛  است  جدید  مبنایی  بر  ساخت  و  بافت  تخریب 
مهر« که ساخت برج در فضایی دست نخورده و بدون زیرساخت دور 
از شهر بودند. این طرح ها هریک نکات ویژه ی خود را دارند ، این که 
آن ها در تهران کارساز بوده اند یا نه ؟ پاسخ شورای شهر تهران به 

این پرسش منفی است ]6[.
   به گونه ای کوتاه ، موردهای قابل توجه در این پیش گفتار را می توان 

به صورت زیر خالصه کرد :
* ایران با کمربند زلزله هم از شمال و هم جنوب احاطه شده است.

* شهرهای ایران بسیار قدیمی اند و مرکز کالن شهرهای ایران بافت 
فرسوده ای دارند.

ارزان  ناحیه های  به  شهرها  به  روستاها  از  مهاجرت  و  بیکاری   *
بافت های فرسوده ، این مکان را به یک بمب ساعتی تبدیل کرده 
است. این جمعیت در چگالی باال در این محله ها سکونت می کنند و 
توان مالی برای نوسازی خانه های ناپایدار خود را ندارند. در صورت 
بروز حادثه ی زلزله ، دسترسی به این مکان ها در عمل در فرصت 

»طالیی« پس از زلزله ناممکن است.
* همه به اهمیت نوسازی بافت های فرسوده آگاه اند ، ولی چاره ای 
نتیجه ی  از  شهر  مدیران  گیرند.  به کار  نتوانستند  را  سریع  و  مؤثر 

اقدام های انجام شده تاکنون ناخشنودند.
راه حل ها  این  و  ؛  است  چاره  ترکیبی  راه حل  را  ترکیبی  مسائل   *
باید هدف هایی چند ) چون حمل ونقل و کاربری زمین و اشتغال و 
همکاری بخش خصوصی ( را هم زمان نشانه روند ، تا از منابع آن ها 

برای حل جمع این مسائل بهره  جویند.

انگیزههایاجرایطرح
بافت فرسوده یک بمب ساعتی است ؛ خطری حتمی به وقت آن: 
ترافیک  ما. وجود مشکالت  بم در مقیاس کالن شهرهای  فاجعه ی 
سالمتی  و  آب  و  خاک   ، هوا  آلودگی   ، شلوغی   : است  آشکار  نیز 
ایجاد  کافی  انگیزه های  طرح  اجرای  برای  باید  دو  این  شهروندان. 
کنند ، ولی بگذارید که چند مورد دیگر به آن بیفزاییم تا آن ها که 

هنوز تردید دارند به جمع یقین داران بپیوندند.

 ، TOD اکنون یک فرصت تاریخی پیش آمده است که مفهوم   
 ، است  ابداع شده  نو  و  زمین های دست نخورده  توسعه ی  برای  که 
برای زمین های ساخته شده به اجرا درآید. مفهوم TOD ، در آغاز با 
هدف ساخت خط تندرو و پرظرفیت وسایل نقلیه ی همگانی و آوردن 
 TOD جمعیت به کنار آن مطرح شد. ولی اکنون می توان از مفهوم
برای تبدیل تهدید بافت فرسوده به یک فرصت تاریخی برای رفع 
در  بی گناهی که سرنوشتشان  مردم  نفر  هزار  ده ها  از سر  آن  خطر 
تبدیل کرد.   ، نامعلوم شده است  و  اداری گم  پیچ وخم تصمیم های 
شیوه های موجود بافت فرسوده به بافت نو ) مانند »تجمیع پالک « 
یا » طرح منظر شهری « ( این فرصت را ، با تبدیل بخش کوچکی 

از آن به بافت نو ، از میان خواهند برد.
   یکی از ویژگی های مهم طرح پیشنهادی آن است که به منابع 
دولتی نیازی ندارد. هزینه های بازسازی ناحیه های فرسوده در کل از 
منابع بخش خصوصی تأمین می شود که از محل دریافت مزیت های 
ارائه ی خدمات منطقه ای در ناحیه  هزینه های آن را جبران می کند. 
هزینه های اجرای این گونه طرح ها در توان دولت ها نیست. روش هایی 
چون دادن وام برای ساخت خانه توسط الیه ای از مردم که به سختی 
زندگی خود را اداره می کنند ، هم به بانک ها زیان می رساند و هم 
آن مردم را زیر بار وام کالفه می کند. آن چه که توسط دولت محلی 
پرداخت می شود ، هزینه ی ساخت سیستم BRT 6 است، که در غیر 
این صورت باید صرف توسعه ی بزرگراه ها و خیابان ها شود تا رضایت 
مردم از سیستم حمل ونقل خود را جلب کند. از این گذشته ، شهر از 
محل صرفه جویی های مصرف منابع محدود فسیلی و هزینه ی رفع 
این  که  می دانند  همه  می برد.  سود  نیز  زیست محیطی  آلودگی های 
ویژگی در زمانی که خزانه های دولتی خالی است ) اگر نه منفی ( 

چه ارزشی دارد.
   توأم شدن برنامه ریزی حمل ونقل و کاربری زمین ، ویژگی مهم 
دیگر طرح پیشنهادی است که خواست اصولی برنامه ریزی شهری و 

برنامه ریزی آمایش سرزمین است.

هدفهایطرحپیشنهادی
و  اصلی  هدف  دو  دارای  فرسوده  بافت  بهسازی  پیشنهادی  طرح 
چندین هدف جانبی است. هدف های اصلی طرح به شرح زیر است : 
)1( بیشینه سازی جمعیت جابه جا شده از بافت فرسوده به خانه های 

امن و ایمن ؛
)2( کمینه سازی وسیله - کیلومتر سفر خودروی شخصی که موجب 
کاهش شلوغی ، آلودگی هوا و مصرف سوخت و دیگر منابع محدود 

) چون زمین ( است ؛
هدف های جانبی طرح را می توان این گونه برشمرد :

)3( همگان می دانیم که نرخ بیکاری در کشور در این روزها باالست 
و ایجاد اشتغال خواست بسیاری از مسئوالن تراز اول کشور است. 
پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، در شرایطی که بسیاری از 

4.  Rehabilitation    
5.  Revitalization
6.  Bus Rapid Transit
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نیروهای جوان از جبهه به صحنه ی زندگی عادی در کشور بازگشتند، 
یکی از سیاست های ایجاد اشتغال وقت توسعه ی کارخانه های تولید 
 ، آن  قطعات   ، خودرو  تولید  در  را  اشتغال  از  طیفی  که  بود  خودرو 
یک  اکنون،  می کرد.  ایجاد  آن  از  استفاده  و  آن  تعمیر  و  نگه داری 
بازده  زود  صنعت  در  اشتغال  ایجاد  برای  می توان  را  دیگر  فرصت 
ساختمان آغاز کرد که طیف اشتغال آن اگر بیش تر از خودرو نباشد، 
و  ساخت   ، طراحی  و  برنامه ریزی   ، مصالح  تولید  ؛  نیست  کم تر 
در  اشتغال  ایجاد  و  فرسوده  بافت  مصالح  بازیافت   ، نظارت  و  اجرا 
آن ها  حسرت  در  سال ها  فرسوده  بافت های  که  دیگر  کاربری های 
بودند ) کاربری های تجاری در آموزش ، بهداشت و درمان ، تفریح و 
اوقات فراغت ، فضای سبز ، فروشگاه های ارائه ی خدمات تخصصی 

در سطح منطقه و مانند آن ها (.
ناحیه هایی  آن  قرار می دهد که  اختیار  را در  این طرح فرصتی   )4(
آیند:  بیرون  بودند  شهر  افتخار  موجب  روزگاری  که  شهر  مرکز  از 
ساختمان های قدیمی و تاریخی، محله های فرهنگی، درختان تنومند 
برای  را  عده ای  می توان  اکنون  که   ، آن ها  مانند  و   ، کهن سال  و 

نگه داری و استفاده گردشگری از آن ها به خدمت گمارد.
از مسائل کشور و  )5( سرمایه های سرگردان و نقدینگی باال یکی 
شهرهاست ، که هر زمان مشکلی از نظر اقتصادی روی می دهد به 
موجبات  و  مولد هجوم می برد  غیر  فعالیت های  و  و طال  ارز  سوی 

افزایش تورم و فشار اقتصادی به جامعه را فراهم 
این  جذب  می توان  را  سرمایه ها  این  می آورد. 
فعالیت بازسازی از سوی بخش خصوصی کرد. 
جذب این سرمایه های خرد و کالن از راه یک 

مکانیسم سالم اقتصادی میسر است.
)6( موارد )3( تا )5( می تواند تحرک اقتصادی 
مثبتی را در دوران تحریم اقتصادی جهانی ایران 
قابل   نیز  زیر  در  دیگر  نکته ی  چند  بزنند.  رقم 

توجه اند.
مقایسه  در  طرح  این  برتری های  از  یکی   )7(
هر  فرهنگ  حفظ   ، دیگر  گزینه  طرح های  با 
تخریب  از  جلوگیری  و  محله  همان  در  محله 
هیچ  طرح  این  در  است.  محلی  فرهنگ های 
هیچ  ؛  نمی شود  ناحیه  وارد  بیرون  از  خانواری 
واحد مسکونی دیگری به ناحیه افزوده نمی شود؛ 
همسایه های  می توانند  کنونی  همسایه های  و 

آینده در خانه های نو باشند.
در   ، روحدمی  این طرح  در   ، ترتیب  بدین   )8(
محله هایی که به سبب نبود یا کمبود امکانات ، 
تسهیالت ، اشتغال ، درفضای رقابتی برای منابع 
بسیاری   ، نظرها  از  دوری  سبب  به  و  محدود 
بزه کاری های اجتماعی جا برای نشو و نما دارند، 
فضا برای فعالیت های سالم مهیا می شود و پای 
و  مشارکت  برای  شهر  بخش های  دیگر  مردم 

بازدید به این محله ها باز می شود.
اشاره  آن  به  نیست  بد  که  دیگری  نکته ی   )9(

هیچ  به  جمعیت  از  کمی  درصد  است  ممکن  که  است  این   ، شود 
ایجاد کند؛  نباید  را  این مشکلی  قیمتی حاضر به جابه جایی نشوند. 
به  مدتی  از  پس  باید  جدید  محل  بهتر  شرایط  دیدن  با  آن ها  زیرا 
نتیجه ی جابه جایی برسند. به ویژه آن  که ممکن است وضع قوانینی 
خدمات شهری  ارائه ی  یا   ، آن ها  فروش  و  خرید  عدم  زمینه ی  در 

کم تر نسبت به بقیه ، آن ها را در رسیدن به این نتیجه کمک کند.
)10( این بازسازِی بافت فرسوده فرصت را برای ایجاد تسهیالت در 
شرایط بحران نیز مهیا می کند. سایر گزینه های موجود ، اگر جا را 

تنگ تر نکنند ، برای این گونه موارد جایی ندارند.
)11( با این بازسازی فرصتی فراهم می شود که ساخت شهرک های 

سالم ، هوشمند ، سبز و ... نیز تجربه شود.
    دست یابی به این هدف ها از روش های دیگر نه ساده است و نه 

میسر !

نمونهایازتبدیلبافتفرسودهبهبافتنو
شکل )2( نمونه ای از چگونگی تبدیل بافت فرسوده به بافت نو را 
نشان می دهد. فرض می شود که در محدوده ی نشان داده شده در 
زندگی می کنند.  فرسوده موجود  بافت  در  خانوار  )الف( 270  بخش 
وجود یک پارک محلی و انبار متروکه جا را برای ساخت واحدهای 
مسکونی نو در محله ی موردنظر آماده کرده است. پس از ساخت 18 

 شکل)2( - نمونه ای از چگونگی تبدیل )الف( بافت فرسوده به )ب( بافت نو.
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واحد ساختمانی 4 طبقه ) هر طبقه 4 واحد ( در پارک محلی ، پس از 
یک یا دو سال ، جابه جایی ساکنان موجود به خانه های نو و آمایش 
سرزمین آزاد شده باقی مانده ، صورت می گیرد. مسیر BRT در پایین 
شکل و کاربری های دیگر در باالی شکل در این ناحیه به آن سامان 
می دهند ) بخش ب (. یک بخش جالب از محله ی قدیمی هم برای 
نگه داشت سابقه ی تاریخی آن در گوشه ی باال - راست بخش )ب( 

حفظ شده است.  
   فرض می شود که 270 واحد مسکونی شکل )2( دارای میانگین 
مساحت   %25 که  این  و  باشند  ناحیه  در  مترمربعی   200 زمین 
بدین  است.   ) راه  مانند   ( همگانی  کاربری  با  زمین  نیز  ناحیه ی 
ترتیب ، مساحت ناحیه در حدود 500ر 67 = )1+0/25(200×270 
واحد مسکونی   4 با   ، طبقه   4 واحد  با ساخت 18  است.  مربع  متر 
به طور متوسط 100 مترمربعی در هر طبقه )288=18×4×4 واحد 
 ، )20 m×20 m=(400 m 2 و هر ساختمان با زیربنای ، ) مسکونی
مساحت اشغال شده 7200 )=400×18( متر مربع خواهد شد. این کار
                                                                            از زمین ها را آزاد می کند.

طرحپیشنهادیبرایبازسازیبافتفرسوده
قرار  یکدیگر  با  تعامل  در  را  شهری  بازیگر  سه  پیشنهادی  طرح 
می دهد: دولت محلی ، بخش خصوصی ) سرمایه گذار ( و ساکنان 

)مالکان( خانه ها یا واحدهای تجاری بافت فرسوده )جدول )1((.

 )BRT( یک خط اتوبوس رانی تندرو ) 1( دولت ) محلی ، شهرداری(
را در امتداد یکی از راه های شریانی موجود در بافت فرسوده ی شهری 
می سازد و به بخش خصوصی فرصت ساخت واحدهای مسکونی در 
قالب ساختمان های 4 تا 5 طبقه را در امتداد این خط ، به ویژه در 
با  مرتبط  ایستگاه ها  این  می دهد.   ، آن  ایستگاه های  از  برخی  کنار 
ناحیه هایی از بافت فرسوده می شوند. ساختمان های یاد شده براساس 

آخرین آیین نامه های شهرسازی و زلزله ساخته می شوند.
)2( بخش خصوصی عالقه مند به سرمایه گذاری در بافت فرسوده با 
مالکان واحدهای مسکونی این بافت در ناحیه های مختلف ) مرتبط 
به ایستگاه های معین ( وارد گفت وگو می شود ، که به ازای هر متر 
کیفیت  با   )b( بنای مسکونی  مربع  متر  زمین خود               مربع 
مشخص در یک طرح توسعه ، تحویل بگیرد. فرض کنید در              از 
نرخ تهاتر بنای مسکونی با زمین بافت فرسوده ، α درصد از مالکان 
 α مایل به تهاتر باشند. دولت زمانی اجازه ی این تهاتر را می دهد که
دست کم 90 )یا 95 یا 99( درصد باشد تا بتواند کل زمین را از بافت 

فرسوده آزاد کند. 

)3( بخش خصوصی ، در مقابل ، مجوز ساخت واحدهای » تجاری« 
دریافت  آن است  بافت مسکونی در کمبود  یا  انواعی که منطقه  از 
واحدهای   ، فرامحلی  تجاری  واحد  ساخت   ، نمونه  برای  می کند. 
بهداشتی یا درمانی ، واحدهای آموزش عالی یا مهارتی ، واحدهای 
مانند  و  سبز  فضای  و  تفریحی  پارک های   ، شهربازی  یا  تفریحی 
آن ها. از این  پس واژه ی » تجاری « با این مفهوم کلی به کار گرفته 

می شود. 

ویژگیهایطرحپیشنهادی
)1( در این تهاتر همه ی ارزش ها با احتساب نرخ بهره ی سرمایه گذاری 
در حداقل نرخ بازگشت جذاب مورد توافق حفظ خواهد شد : ارزش 
فرسوده  بافت  ساکنان  برای  خصوصی  بخش  شده ی  ساخته  بنای 
بخش  توسط  شده  دریافت  تجاری  فعالیت  مجوز  ارزش  مساوی 
دریافت شده ساکن  نوساز  بنای  ارزش   ، است. هم چنین  خصوصی 
بافت فرسوده مساوی ارزش زمین وی است. این هم سنگی ارزش ها 

به قیمت های روز است. 
)α )2 میزانی است که توسط دولت محلی تعیین می شود ، و زمانی 
تهاتر مجاز می شود که دست کم α  درصد مالکان بافت فرسوده مایل 

به تهاتر شوند. افزایش  

                                                       
موجب افزایش α می شود. شکل )3( این ارتباط را نشان می دهد.

 

شکل )3( درصد مالکان بافت فرسوده ی ناحیه ی j  که مایل به تهاتر 1 متر 
مربع زمین خود با             متر مربع بنای مسکونی هستند.

این   BRT سیستم  مناسب  کارآیی  و  پایین  هزینه ی  سبب  به   )3(
سیستم برای هدف مورد نظر انتخاب می شود. هر زمان که سیستم 
نیرومندتری ) چون مترو ( در مسیر BRT ایجاد شد ، می توان خط 

موازی سیستم BRT را به جای دیگری منتقل کرد. 
)4( سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت BOT 7 ) سبا = ساخت 

7.  - Build- Operate- Transfer
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- بهره برداری – انتقال ( خواهد بود. در این حالت بخش خصوصی 
تا 50 سال ) یک نسل (  برای مدت 30  را  تأسیسات ساخته شده 
تملک می کند و سپس به دولت بر می گرداند. به عبارت دیگر ، بار دیگر 
زمین به دارایی شهری بر می گردد. درصورتی که پس از 3 سال بخش 
خصوصی نخواست به مدیریت دارایی خود ادامه دهد ، یا نتوانست 
آن را به مشتری مناسبی واگذار کند ، دولت با دریافت آن ضمانت 
بازگشت سرمایه و سود وی را با نرخ مورد توافق اولیه *i درصد در 

سال می دهد. 
)5( تعادل مساحت کاربری زمین از نوع خاص براساس استانداردها 
و معیارهای موجود با وضع سقفی در هر ناحیه ، منطقه و شهر حفظ 
مرزهای  دارای   » تجاری   « بخش های  ساخت   ، ازاین رو  می شود. 

منطقه ای و شهری است. 
)6( فرض می شود که واحدهای خرده فروشی پراکنده در سطح ناحیه ، 
با انتقال جمعیت به جای دیگر آن ناحیه ، تمایل به جابه جایی خواهند 
داشت ؛ زیرا آن ها تابع جمعیت خریدار محصوالت خود هستند. دولت 
BRT سازمان می دهد.  ایستگاه های  را در  اشتغال خرده فروشی  این 
بدین ترتیب ، جمعیت محلی می توانند مستقیمًا برای خرید به این 
ایستگاه ها مراجعه کنند ، یا در زمان بازگشت به خانه نیازهای روزانه 
را از آن محل ها تأمین کنند. انتظار در ایستگاه های اتوبوس نیز به 

دلیل وجود این فروشگاه ها آسان تر تحمل می شود. 

فرمولبندیریاضیمسأله
مختلف  زمینه های  با  خوانندگان  برای  مسأله  درک  که  آن  برای 
ساده تر باشد ، صورت ریاضی مسأله به صورت متنی نوشته می شود. 
 BRT 1 یا 0 ، اگر خط = y l .متغیر تصمیم دولت است y فرض کنید
 ، BRT که ساخته شود  خیر. هر خط  یا  l ساخته شود  با شناسه ی 
ناحیه هایی از بافت فرسوده که در کنار آن قرار دارند با ایستگاهی به 
آن مربوط می شوند. بخش خصوصی می تواند با ساکنان این ناحیه ها 
وارد گفت وگو شده و با یک نرخ               از تهاتر زمین – بنا ، α درصد 
از مالکان ناحیه ی   s را راضی کند که به ازای هر متر مربع زمین 
خود در بافت فرسوده           متر مربع بنای مسکونی با استانداردهای 
سازه های ضد زمین لرزه و تاب آور ، و معیارهای شهرسازی پایدار و 
سبز ، دریافت کنند. بخش خصوصی ، بسته به توان مالی خود ، هر 
تعداد از این ناحیه های معین را می تواند برای سرمایه گذاری با توافق 

ساکنان آن در اختیار توسعه ی خود بگیرد. 
   بدین ترتیب ، برای هر ترکیبی از بردار                         ، تعدادی از 
این ناحیه های بافت فرسوده در نرخ یاد شده با α درصد از مشارکت 
کنار  به  آن ها  شدن  نزدیک  با  می شوند.  اندرکنش  این  وارد  آن ها 
خط های تندروی BRT ، انتظار می رود که استفاده از وسایل نقلیه ی 
مدل های  با  انتخاب  این  که  می شود  فرض  شود.  بیش تر  همگانی 

متداول لوجیت8  قابل بیان باشد. 

که در آن                  احتمال انتخاب وسیله ی         ، وسیله ی 

شخصی ، یا b، وسیله همگانی( در سفر از مبدأ k به مقصد s ، و              
             مطلوبیت وسیله ی m در این سفر است. 

   بدین ترتیب ، صورت چکیده ی ریاضی مسأله به شرح زیر قابل 
نوشتن می شود : ترکیب )yl( را چنان برگزینید که بخش خصوصی 
به  چنان  فرسوده  بافت  مردِم  که  کند  انتخاب  چنان  را  خود   Z*

شبکه ی وسایل شخصی و همگانی روی آورند که کل هزینه های 
سفر در شبکه کمینه شود. در این اندرکنش انتظار می رود که y مردم 

بیش تری را نیز به خانه های امن منتقل کند.

     

روشحل
در  که  است  دو سطحی  مدل  ، یک  پژوهش  این  پیشنهادی  مدل 
بخش های مختلف آن متغیرهای عدد صحیح و پیوسته ی هم زمان 
وجود دارند. مسأله ی سطح یک که مسأله ی دولت است ، به دنبال 
یافتن کمینه ی زمان سفِر کل شبکه در ترکیب های خطوط همگانی 
دنبال  به   ) بخش خصوصی  مسأله ی   ( دو  مسأله ی سطح  و  است 
بیشینه سازی سود این سرمایه گذاری است. این مسأله را می توان با 

یک روش فرایابنده9 حل کرد. 

نتایجمطالعه
مسأله ی  دو  فرسوده  بافت  و  هوا  آلودگی  مسأله ی  دو  است  ممکن 
نامتجانس و ناهم سنگ ) اولی کم و دیگری ُپراهمیت( به نظر آیند. 

8.  - Logit
9.  Meta-heuristic
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11

یعنی اگر گفته شود که TOD برای کنترل شلوغی و آلودگی هواست، 
بافت  بهسازی  نمی تواند   ) دیگر  هدف   ( مسأله  دیگر  آن گاه سوی 
از 8/5  نفر  اگر گفته شود در شهری 1/5 میلیون  یا  باشد.  فرسوده 
چون  که  رود  انتظار  و  کنند  زندگی  فرسوده  بافت  در  نفر  میلیون 
شهر بم حدود یک چهارم از جمعیت 80/000 نفری وقت آن ) حدود 
25/000 نفر یا بیش تر ( در یک زمین لرزه حدود 7 ریشتر در مدتی 
به نسبت طوالنی ) 45 ثانیه ( از میان بروند ، افزون بر 300 هزار نفر 
خواهند مرد. این تعداد مرگ با خسارت های آلودگی هوا قابل مقایسه 

نیست. 
 خوب! بیایید این دو مسأله ، یعنی آلودگی هوا ) که یک مسأله ی 
یک  که   ( فرسوده  بافت  مسأله ی  و   ،  ) سیستم هاست  پایداری10 

مسأله ی تاب آوری11 است ( را با هم مقایسه کنیم.
   جدول )2( این مقایسه را نشان می دهد که متن آن گویای خود 
است و از شرح بیش تر آن خودداری می شود. از این جدول پیداست 
ما مشابه هم اند؛ ولی  از نظر کشتار مردم کشور  این دو مسأله  که 
یک  سقوط  صدای  مانند   : است  دیگری  از  بلندتر  یکی  صدای 
هواپیمای مسافری که ضایعه ای سنگین است و ممکن است پرچم 
خانواده های  جز  کسی   ، اما  شود.  نیمه افراشته  آن  خاطر  به  کشور 
مرتبط با تصادفات جاده ای ممکن است از آن ها باخبر نشود و چنین 

است مرگ کسانی که زودرس از آلودگی ها جان می سپرند.

جمعبندی
یکی از خطرهایی که همواره جامعه را تهدید می کند ، اجرای بد 
مفاهیم علمی است. ما تجربه ی بسیار نامناسبی از » شخصی سازی« 
تونل   ، مترو  تونل  به جای  یا   ، داریم   » خصوصی سازی   « به جای 
وسایل نقلیه ی شخصی ساخته  ایم ، یا مالیات را بر تولید وضع کردیم 
باید  مفهومی  هر  اجرای  در  کنیم.  وضع  مصرف  بر  آن که  به جای 
جزئیات ویژه ای را از پیش دید ، آن را طراحی کرد ، برای مسائل 
پیشنهاد  این   .... و  داشت   شده  فکر  پیش  از  راه حل های  احتمالی 

کار  »ی«  تا   » الف   « از  طرحی  باید  نیست.  مستثنی  آن  از  نیز 
داشت : چگونه می توان مالکان زمین فرسوده را عالقه مند به تهاتر 
از چه  فرسوده  بافت  ساکنان  تهاتر  به  تمایل  ؟  کرد  نوساز  بنای  با 
قاعده ای پیروی می کند ؟ مسئوالن را چگونه باید به نیاز به انجام 
کار متقاعدکرد ؟ تمایل به مشارکت بخش خصوصی چگونه است؟ 
قراردادها را چگونه باید بست  ؟ معماری ساختمان ها و سازه ی آن ها 
در  را  قراردادی  ساختمان های  می توان  چگونه  ؟  باشد  باید  چگونه 
چگونه  فرسوده  بافت  مصالح  بازیافت  ؟  داد  تحویل  سال   2 تا   1
امکان پذیر است ؟ شبکه ی حمل ونقل همگانی را چگونه باید طراحی 
کرد ؟ چه نوع کاربری زمین در کجا مناسبت دارد ؟ هر گزینه ای از 
ترکیب خط های حمل ونقل تندرو خطر بافت فرسوده را از سر چند 
نفر رد می کند ؟ چقدر شبکه ی حمل ونقل از تقاضای وسایل نقلیه ی 
شخصی سبک تر می شود ؟ و .... . اجرای راه حل هایی با پیامدهای 
سنگین نیازمند طراحی های همه جانبه و اندیشه ا ی ژرف است. نباید 
طرحی را نیازموده به هزینه ی مردم اجرا کرد. در این راه ممکن است 
سختی های بسیار باشد ؛ ولی باید نخست به درستِی راه خود ایمان 

داشت و سپس همه ی سختی ها را به جان خرید !
هرکهسوایتوداردچهغمازسودوزیانش؟

نگرانتوچهاندیشهوبیمازدگرانش؟
هرکهازیارتحملنکند،یارمگویش

وآنکهدرعشقمالمتنکشدمردمخوانش!
) سعدی (
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