
اي است که با ضوابطشکل گیري برخی از محالت و مناطق شهرهاي بزرگ بنا به دالیل متعدد به گونه
و معیارهاي شهرسازي و معماري امروز به ویژه در کالن شهرها مغایرت دارد. این بافت به مرور زمان 

تر شده و عالوه بر فرسودگی ابنیه، شبکه تاسیسات شهري آنها نیز فرسوده شده و فرسوده
.کارکردهاي شهري خود را از دست می دهند

ها، نوسازي نکنند. نازل خود را در این بافتدهند مدالیل زیادي وجود دارد که مردم ترجیح می
ها و همکاري مردم را ها، توجه و اهتمام ویژه دولت و شهردارينوسازي و بهسازي این نوع بافت

.طلبدمی

هاي اي در فضاي شهري است که مسائل و پیچیدگیهاي فرسوده شهري، محالت فرسودهبافت
هاي ها از یک سو داراي ریشهاین محالت و بافت.دارداجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و شیوه خود را 

سکونتی ارزشمند با غناي فرهنگی، اجتماعی و معماري است و از طرف دیگر به جهت فرسودگی 
شدید، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهري و بهداشتی، وجود مشکالت اجتماعی و امنیتی و 

یز عدم تطابق با زندگی امروز شهري و شهرسازي پذیري در برابر زلزله، سیل و آتش سوزي و نآسیب
مدرن داراي مشکالت رو بنایی و زیر ساختی هستند.

شود که هر سه شرط ذیل را دارا باشند:بافت فرسوده به بلوك هایی اطالق می

% از بناهاي موجود در بلوك ناپایدار بوده و از استحکام الزم برخوردار نباشند.50. ناپایداري: 1

.متر باشد6% معابر بلوك داراي عرض کمتر از 50ذناپذیري: حداقل . نفو2

مترمربع 200ها در آن بلوك شهري مساحتی کمتر از % عرصه ساختمان50. ریزدانگی: حداقل 3
داشته باشند



:شودمیتقسیمزیرهاي فرسوده به سه دسته بافت

فرهنگیمیراثدارايهايبافت–الف 

)فرهنگیمیراثفاقد(شهريهايبافت–ب 

)غیررسمیهايسکونتگاه(ايحاشیههايبافت–ج 

گروه بهسازي، نوسازي و 3ها براساس میزان وفاداري به گذشته در انواع مداخله در این بافت
طلبند:اي را میگیرند که هر یک تعاریف خاص خود را دارند و اقدامات ویژهبازسازي قرار می

الف/ بهسازي:

هاست. فعالیت بهسازي نوع مداخله اصل بر وفاداري به گذشته و حفظ آثار هویت بخش در آندر این 
هاي منفی هاي مثبت، وتضعیف جنبهبا هدف استفاده ازامکانات بالقوه وبالفعل موجود و تقویت جنب

ت پذیرد. دخالاز طریق حمایت، مراقبت، نگهداري، حفاظت، احیا، استحکام بخشی، وتعمیر صورت می
ها مستلزم رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی است.در این بافت

ب/ نوسازي:

پذیري بیشتري برخوردار است و برحسب مورد در این نوع مداخله حد وفاداري به گذشته از انعطاف
وري، تواند شامل شود. فعالیت نوسازي با هدف افزایش کارآیی و بهرهاز مداخله اندك تا تغییر را می

بازگرداندن حیات شهري به بافت است و ازطریق نوکردن، توان بخشی، تجدید حیات، انطباق و 
پذیرد.دگرگونی صورت می

ج / بازسازي:

در این نوع مداخله نه تنها هیچ الزامی براي حفظ گذشته وجود ندارد بلکه با هدف ایجاد شرایط 
پذیرد.کسازي و دوباره سازي صورت میفضایی و از طریق تخریب، پا- جدید زیستی وکالبدي 


