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 چكيده

، به دليل )هاي غير رسمياي با اسكانفرسوده، آسيب ديده، تاريخي و حاشيه(هاي شهري در انواع گوناگون فتبا
هاي شهري مناسب از يك سو و شرايط نامطلوب زيست هاي كالبدي، كمبود خدمات و زيرساختنارسايي

جانبه اقدامات همه فرهنگي و اقتصادي ازديگرسوي ، به شدت نيازمند -محيطي و انواع مسايل اجتماعي 
رغم مواد برنامهعلي. مي باشند”  تجديد حيات شهري“ درجهت احياء، توسعه و ساماندهي و به عبارت بهتر 
هاي قانون بودجه سال جاري و سال 6بيني شده در تبصره هاي سوم و چهارم توسعه كشور و تسهيالت پيش

هاي به موضوع بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتقبل، كه نشان دهنده توجه دولت جمهوري اسالمي ايران 
قبولي به لحاظ مقياس و عملكرد، كه بتوان از آن به عنوان  اقدامات جامع و قابلفرسوده شهري مي باشد، هنوز 

از آنجائيكه مسائل . يك الگو نام برد و آنرا در كل شهرهاي كشور و در موارد مشابه تعميم داد،  انجام نشده است
هاي مشابه شهري در هاي بافتفرهنگي وكالبدي، با ويژگي -شهري ما در ابعاد اقتصادي، اجتماعيهاي بافت

هاي ايشان را راهنماي خود در اين حلتوانيم اقدامات آنها را عيناً تكرار و راهساير كشورها  متفاوت است، نمي
جانبه، بومي شده و در عين حال متنوع و ها، بايد همهراهكارها براي هرگونه اقدام در بافت. مهم قرار دهيم

هاي فرسوده و هرگونه اقدام در آنها، يك فرآيند برخورد با بافت. هاي روشن مديريتي باشندبرمبناي استراتژي
توانيم بدون توانيم بينديشيم، مطالعه كنيم و طرح تهيه كنيم و نه مينه فقط مي. فرايند تحقيق در عمليات است

هاي شهري در ميدان عمل به تحقيق و مطالعه كارآمد و موثر در هرگونه اقدام در بافت. ل كنيمفكر و انديشه عم
توان بدين ترتيب مي. اي نداردبرخورد با اين مسئله، فرمول از پيش تعيين شده  آيد، چرا كه اصوالًدست مي

  .طلبدبرنامه خاص خود را ميهاي خاص خود، راه حل و طرح و گفت كه، هر نوع از  بافت هاي شهري با ويژگي
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