
on Renovating Stimulation in Urban Decay 

چكيده
 در دوران معاصر، عدم اتخاذ تدبير مناسب و فقدان عزم بازدارنده 
عوامـل فرسـودگي، منجر به افزايش وسـعت فرسـودگي هاي 
شـهري به خصوص در بافت هاى كهن شده  است. اقدامات اخير 
نيز كه با عنوان «طرح هاى بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده 
شهرى» و همچنين با عناوين «طرح هاى ساماندهى»، «طرح هاى 
ويژه بافت هاى مسـئله دار» و يا «طرح هاى منظر شهرى» مطرح 
مى شـود، در روند مطالعات خود به بررسـى راهكارهاى محرك 
توسعه در بافت مذكور مى پردازد و در نهايت با ارائه پروژه هايى 
در مجموعه، آن را به عنوان عوامل محرك در نوسازى، بهسازى 

و يا توانمندسازى بافت معرفى مى كند. 
بنابرايـن بررسـى و ارزيابـى رويكردهـاى موجود در نوسـازى 
بافت هاى فرسـوده و عوامـل تأثيرگذار بر تحريك توسـعه در 
چارچوب بهسازى و نوسازى اين گونه بافت ها هدف اين پژوهش 

است. 

واژگان كليدى : بافت كهن، ساختارهاى جديد، ميان افزا، محرك 
توسعه.

Abstract: During the current era, the lack of 
determination in confining the decayed struc-
tures has lead to urban decay growth espe-
cially in run down parts of the cities. Recent 
procedures such as “urban decay regenera-
tion and renovation”, “urban decay crisis spe-
cial design”, “structural reorganization “ and 
“urban improvement design “, focus on devel-
opment stimulus strategies in the process of 
studying and present projects as a develop-
ment stimulus in urban decay regeneration.
Therefore, the assessment of the existing ap-
proaches in renovation of urban decay and 
evaluation of effective factors in development 
stimulation in a framework of urban regenera-
tion and renovation is the main objective in 
the current paper.
 Hypothesis: new inter productive structures 
are the main development stimuli in the urban 
decay.

Keywords: run down, new structures, inter pro-
ductive development, development stimulus
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در يك  بافت  فرسـوده ، پروژه هايي  اجرا مي شوند كه  مي توانند 
«محرك  توسـعه » باشد، اما بايستى به منظور دستيابى به اهداف 
مطلوب طرح، با شناخت دقيق و بررسى هاى متناوب، مناسب ترين 
شـيوه در برخورد ساختارهاى جديد با بافت فرسوده مورد نظر را 

انتخاب كرد. 

تأثيرات ساختارهاى ميان افزا
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The Effects of Inter Productive Structures 
 برتحريك نوسازى در بافت هاى فرسوده

مقدمه
 بافت فرسوده، مانند تمامي  بخش هاي  شهر، به  مثابه  يك «اندام وارة زنده»  است  كه  
ــواه  بطئي  و خواه  آني ) و  ــي  از آن  در اثر عملكرد عوامل  مخل  طبيعي  (خ ــواره  بخش هم
ــاني  (جنگ ، سوء مديريت  و...) در طي  زمان  دچار فرسودگي  و تخريب   عوامل  مخل  انس
ــي  از انقالب   ــود (قديرى، 1385،ص 12). تا قبل  از جنگ  جهاني  و تحوالت ناش مي ش
ــوس  بوده  و به  تبع  آن ، كالبد  ــيار بطئي  و نامحس ــهري  بس صنعتي ، تغييرات  جوامع  ش
ــت. همگام  با تغييرات  اقتصادي ،  ــهرها نيز با دگرگوني  قابل  توجهي  مواجه  نبوده  اس ش
ــكل  و شالوده   ــهري  با تغيير ش اجتماعي  و فرهنگي  و فن آوري هاي  جديد، بافت هاي  ش
ــت  كه  پس  از اين   ــوده ، از جمله  بخش هايي  از شهر اس ــت. بافت  فرس ــده  اس مواجه  ش

تحوالت  در محاصره  تكنولوژي  عصر حاضر گرفتار شده  است .
ــان  داراي  عملكردهاي   ــته  به  مقتضاي  زم ــه برخى از  اين گونه  بافت  ها در گذش اگرچ
ــله  مراتبى بوده،  ولي  امروزه از لحاظ  ساختاري  و عملكردي  و به  تبع  آن   منطقي  و سلس
ــت و آنگونه  كه  مي بايد جوابگوي  ساكنين  خود  ــاختار معنايي ، دچار كمبودهايي  اس س
نيست. آشفتگي  و ناكارآمدي  شبكه  ارتباطي ، بي هويتي ، كيفيت  نامناسب  بناها و فضاها 
ــت. امروزه  با تغيير كاركردها و نگرش ها،  ــكالت  موجود در اين  بافت ها اس از جمله  مش
ــيدگي  به  اين  بافت ها و ساماندهي  آن  احساس  مي شود. به  همين  منظور، براي   لزوم رس
ــازى در فضاي   ــايش  بايد ميزان  پايداري  را با انجام  عمل  مرمت  و نوس جلوگيري  از فرس
ــهر باال رفته  و ميزان  دوام  آن  فزوني   ــهري  باال  رود. با افزايش  پايداري،  عمر فضاي ش ش

مي يابد.
 مرمت  به  دو صورت  امكان پذير است : «تعمير» و «نگهداري» .  هريك  از اين  دو مورد 
ــه  طريق  مي توان   انجام  داد : «بهسازي» ، «نوسازي» ، «بازسازي» . تمامي  موارد  را به  س
ذكر شده  شامل  اقداماتي  است  كه  سعي  بر بهبود وضعيت  كالبدي - فضايي ، به  روز كردن  
ــايش   ــهري  براي  جلوگيري  از فرس آن  و به  عبارت دقيق تر، دخالت  آگاهانه  در فضاي  ش
ــازي  آن  دارند. در اين راستا، ايجاد ساختارهاى جديد نيز مى تواند به عنوان  و معاصرس
يكى از اقدامات مؤثر در هر سه روش بهسازى، نوسازى و بازسازى باشد كه در مقياس 

متفاوت تك بنا، مجموعه  اى و يا بافت شهرى به عرصه ظهور برسد.

فرضيه 
ساختارهاى جديد ميان افزا، از محرك هاى اصلى در توسعه نوسازى بافت هاى فرسوده 

هستند.

رويكردهاي  موجود به  منظور احياي  بافت  فرسوده
ــا با اصل قرار دادن  ــا اينگونه بافت ها ، توجه به احياى آنه ــى مواجهه ب موضوع اساس
نيازهاى ساكنين و افرادى است كه ارتباط تنگاتنگ روانى با فضا داشته و يا مى توانند 
ــوده به همان ميزان كه نيازمند  ــازند. در عين حال، زندگى در بافت هاى فرس برقرار س
هم احساس بودن با ساكنان است، نيازمند اعتقاد به بروز تغييراتى نو در آنهاست. دامنه 
ــت. اين دامنه، از  برخورد با اين موضوع، با رويكردهاى مختلف و بعضاً متضاد همراه اس
برخوردهايى بسيار متعصبانه كه معتقد به عدم تغيير كالبدى، حفاظت و بهسازى بناها 

است آغاز شده  و تا مرحله تخريب و دوباره سازى پيش مى رود. 
ــتى اشاره شود، براى دستيابى به راهكارها و راهبردهاى مطلوب و طرح هاى  اما بايس
قابل تحقق در زمينة احياى بافت هاى فرسوده، نيازمند بررسى و شناخت دقيق نيازها و 
كمبودها هستيم. به اين ترتيب، با رسيدن به امكانات، محدوديت ها و پتانسيل هاى آن 
قبل از هر اقدام و عمليات خاص، با برنامه ريزى و اتخاذ تصميمات كارآمد در حوزه هاى 

مختلف مى توان بر مشكالت فائق آمد.
ــوند را  ــا تا موجب  بهبودي  وضعيت  بافت  مى ش ــي  كه  در انواع مداخله ه رويكردهاي

مى توان، به  4 دسته  اصلي  تقسيم كرد :1
ــازى   2ـ حفاظت   3ـ نوسازي  و بازسازى فضايي - كالبدي    1ـ پاكسازي و توانمند س

4ـ نوسازي و بازسازى  كاركردي 
1- پاكسازي و توانمندسازى : يكي  از بزرگ ترين  معضالت  بافت هاي  فرسوده ، وجود 
فقر در اليه هاي  اجتماعي  درون  بافت  است.  اين  موضوع  هم  براي  ساكنين  و هم  كسبه  
صادق  است . به  طور طبيعي  فقر اقتصادي ، فقر فرهنگي  را نيز پديد مي آورد. اگر شرايط  
ــعه   ــود، به  يقين  در توس بافت  براي  حضور افراد و جريان هاي  فرهنگي  فعال ، فراهم  ش

فرهنگ  و اقبال  براي  حضور در بافت  براي مردم  ديگر نقاط  شهر، مؤثر خواهد بود. 
ــرادي  كه  به  دليل   ــتند اف ــت ، چرا كه  هس ــترس  نيس اين  موضوع  چندان  دور از دس
دلزدگي  از شلوغي  شهرهاي  پرازدحام ، حس  تعلق  به  گذشته  و درك  آرامش  آن ، به  سوي  
ــوق داده مى شوند و نيازمند فراهم  بودن  شرايط  حداقلى زندگي  هستند.  اين  محيط ها س
ــرايط  در درجه  اول  مستلزم  پاكسازي  محيط  از شرايط  نامساعد اجتماعي ،  ايجاد اين  ش
فرهنگي ، كالبدي - فضايي  و...، و از سوى ديگر توانمندسازى ساكنين آن در زمينه هاى 

اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و ... تا حد امكان  است .
2- حفاظت  : امروزه  اين  پديده  در بسياري  از بافت ها رايج  است  و برخي  آن را كامًال 
ــازگاري  با بافت   ــل  قبول  مي دانند و معتقدند كه  در درجه  اول ، براي  هماهنگي  و س قاب
ــاس  بود. بنابراين  ما با بدنه ها، فرم ها و  ــبت  به  آنچه  به  ديد مي آيد، حس موجود  بايد نس
ــتند. در حقيقت،   ــتيم  كه  نيازمند تجديد حياط  و محفاظت  هس ــي  مواجه  هس فضاهاي

تصويـر2. نمايـى از موقعيت 
قرار گيـرى مجموعـه مركـز 
فرهنگى و هنرى ژرژپمپيدو 

در شهر پاريس. مأخذ :
www.picasawweb.google.com

There are some project constructions in the ur-
ban decay that might be considered as “develop-
ment stimulus”, however, achieving the desired 
objectives of the plan, requires complete knowl-
edge and regular assessments for planning the 
most appropriate structure in confrontation with 
the urban decay.
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تصوير 1. نمايـى از مجموعه 
مركز فرهنگـى و هنرى ژرژ 
پمپيـدو. پاريـس. فرانسـه. 

مأخذ :
www.picasawweb.google.com

ــداري  و پايدار كردن  مصالح  و فرم  موجود (كالبد يافضا) و  ــت؛  عمل  يا فرآيند نگه حفاظ
ــت ، در حالي كه   ــازگاري  محيط  پيرامون  با آن در عين حفظ ارزش تاريخى آن ها  اس س

ارزش  تاريخي  آنها حفظ  شود.
3- نوسازي  و بازسازي  كالبدي - فضايي  : بافت هاي  فرسوده را بايد به  الزامات  زندگي  
ــه  آن  را در تمامي   ــت  ك ــئله  دار نخواهيم  داش امروز مجهز كرد. ما زمانى بافت هاي  مس
شئون  زندگي  با شهر امروزي  هم پيوند كنيم . بنابراين ، در برخي  موارد ضروري  است  كه  
ــازي هايي  صورت  پذيرد و اجازه  حضور ساختارهاي  جديد و ميان افزا  بازسازي ها و نوس
وجود داشته  باشد. در بافت  كهن  فرسوده، رعايت  هماهنگي  و همگوني  با بناهاي  همجوار 
ــول  مهم  قلمداد  ــب  ارتفاع  بنا از اص ــكل  كلي ، فرم  بدنه ها و تناس ــق  طراحي  ش از طري
مي شود، ولي  برخي  عقيده  دارند فرم هاي  ناهماهنگ  مي تواند حس  پيشرفت  را در اين  
ــد كه   ــعه  آن  كمك  كند. در هرحال  اين  طور به  نظر مي رس بافت ها زياد كرده  و به  توس
ــب  براي  بافتي  كهن و فرسوده  ضروري   رعايت  هر دو اصل  به  صورت  هماهنگ  و متناس

است  و روند احيا و توسعه  آتي  را سهل تر و مطلوب تر خواهد ساخت .
4- نوسازي  و بازسازي  كاركردي  : كشف  دوباره  فضاهاي  قديمي  در بافت هاى فرسوده 
ضرورى است. زماني كه  براساس  نياز در بافتى ، تجديد حيات  كاركردي  صورت  مي گيرد، 
به طور عمده،  اين  كاركردها از نوع  تفريحي - توريستي  خواهند بود، به  اين  ترتيب  كه  از 
بناهاي  قديمي  براي كاربري هايي  مانند موزه ، مهمانسرا، رستوران  استفاده  مى شود و يا 
اين گونه  كاربري ها در ساختارهاي  جديد جاي  مى گيرند. هرچند كه  به  دليل  ويژگي هاي  
ــت ، اما با  ــده  مفيد اس ــكوني  دارند، كاربري هاي  ياد ش اصلي  بافت  كه  اكثراً جنبه  مس
ــدن  نيازها و به  منظور سرزنده سازي  و ايجاد جاذبه ، به  عملكردهاي  جديد با  گسترده  ش

ساختارهايي  جديد و مناسب  نياز خواهد بود.
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سـاختارهاي  ميان افزا - راهبرد موضعي  به  منظور تحريك  توسعة  بافت هاي  
فرسوده 

اساساً طرح  مباحث  مربوط  به  ساختارهاي  جديد در محيط هاي  قديمي  و تاريخي ، با 
ظهور فن آوري  و شهرسازي  جديد در قرن  نوزدهم  ميالدي  هم  زمان  است . زيرا در اين  
زمان  است  كه  ما شاهد تضاد آشكارا ميان  «شهرهاي  سنتي » با «مفهوم  توسعه  به  شيوة  
جديد» هستيم . به  دنبال  بحث هاي  نظري  و فلسفي  فراوان  كه  در رابطه  با ساختارهاي  
ــت ، «ايكروم»  در بخش نهم كتاب  «رهنمودهاي  مديريتي  براي اماكن   جديد مطرح  اس
ميراث  فرهنگي  جهاني »، در باب  ساختارهاى جديد در بافت كهن، رهنمودهايي  را ارائه  

داده  است . (به نقل از قديرى، 1385: 15-16)
ــهر، شامل طراحى كالبدى  ــاختارهاى جديد در بخش درونى يا قديمى ش ايجاد س
ــمت هاى مخروبه و فرسوده، طراحى تعريض و تصحيح كوچه هاى قديمى، طراحى  قس
ــاره خيابان ها و ميدان هايى كه  ــهر، طراحى در مراكز محالت، طراحى دوب ــز ش در مرك
ــوى ديگر احياى كاركردهاى  ــت، صورت مى گيرد و از س در بخش قديمى واقع شده اس
موجود و يا تزريق كاركردهاى جديد و مورد نياز، همگام با تغييرات كالبدى آن خواهد 

بود(همان :17-19).
ــوده  شهرهاى پاريس كه  در آن  ساختارهاي  جديد به عنوان  نمونه  هايى از بافت  فرس
ــازى بافت و حوزه مجاور آن مطرح  ــازى و نوس ــعه در راستاى بهس عامل محرك توس
ــد كه بايستى از نتايج آن بتوان   در جهت   ــوند، از نمونه هاى موفق اين امر مى باش مى ش

ايجاد  وضعيت  مطلوب و راهبرهاى توسعه براي  بافت هاي  فرسوده ايران  استفاده كرد.

تأثيرات  ساختارهاي  ميان افزا دربافت هاى  فرسوده
 امروزه اشتباه در اجراى طرح  هاى آماده سازى از ديدگاه حفاظت، بهسازى و نوسازى 
باعث شده  است تا با بافت هاى فرسوده و يا كهن با سياست بساز و بفروشى برخورد شود. 
ــده در بافت  ــف فضاهاى گمش ــه طى دو دهة اخير در «پاريس» پس از كش در حالى ك
ــه و اجرا كرده اند. اين  ــعه» تهي تاريخى، پروژه هايى به عنوان پروژه هاى «تحريك توس
ــايد  پروژه ها به صورت نقطه اى و موضعى به اجرا درآمده و به تدريج و در طى زمان، ش
ــاركت مردم هالة وسيعى پيرامون فضاهاى كشف شده، تحريك  ــال، با مش حدود ده س
توسعه كرده، نوسازى، بهسازى، مرمت و تجديد حيات شدند (زنوزى، 1378،ص: 22).
اين  همان  «تئوري  مركز» است  كه  در آن  مراكز به عنوان سيستم هاي  شناخته  شده  
ويژه اي، در ايجاد «تحريك  توسعه » مجموعه  يا كليت هاي  وسيع تر بافت كهن به  عنوان  
بخش هاي  فطري  و برجسته  پديدار مي شود و به عنوان  نتيجة يك  كليت  عمل  مي كنند 

.(Alexander,1998,p87)
ــد با راهكارهاى موضعى در اين زمينه و جلوگيرى از اقدامات گسترده  به نظر مى رس
ــترده اى مى طلبد، شرايط  كه الزامات مالى، اجرايى، حقوقى، فنى و حتى مديريتى گس
اوليه برآورده ساختن نيازهاى ساكنين و مردم مراجعه كننده به اين گونه بافت هاى شهرى 
ــت مى آيد، اقدام در مقياس طراحى شهرى  حاصل آيد. در واقع آنچه از اين روش بدس

است كه منجر به تدوين طرح هاى واقع بينانه و مرتبط با مردم است.
 در راستاى پيشبرد اهداف طرح ساختارهاى جديد ميان افزا در بافت هاى فرسوده، كه 
همانا  به سازى و نوسازى بافت از رئوس اصلى آن است، اقدامات انجام شده بيشتر تحريك 
توسعه در بافت را مورد توجه قرار داده و از مداخله گسترده  در اينگونه بافت ها جلوگيرى 
ــت كانون هاى مداخله صورت مى گيرد، تا اين  مى كند. اين امر از طريق برگزيدن درس
ــعه بايد سرماية  ــعه كنند. به منظور تحريك توس كانون ها پيرامون خود، تحريك توس
ــود. نمونة اين پروژه ها را هم اكنون  ــرماية خصوصى جذب ش اوليه اى را تزريق كرد تا س
ــهرهايى مثل پاريس، لندن، مونيخ، رم و فلورانس مى توانيم ببينيم كه بافت هاى  در ش
ــوده تا حدود دهة 1960 ميالدى به بافت هاى پوياى اكنون تبديل شده و در اكثر  فرس

موارد منابع عظيم جذب سرماية صنعت گردشگرى شده  است.

ساختارهاى ميان افزا در بافت  فرسوده پاريس  
ــاخت   ــاز و عدم  اجازه  براي  س ــاخت  و س ــخت  براي  س ــيار س باتوجه  به  قوانين  بس
ــات  نظير مؤسسات  تجاري   ــياري  از مؤسس ــهر پاريس، بس ــاختمان هاي  بلند در ش س
دانشگاه ها و مؤسسات  تحقيقاتي  و.. به  حاشيه  شهر و به ويژه  منطقه  «الدفانس»  انتقال  
يافته  است. اين  قوانين  باعث  شده است كه  «پاريس»  چهره اي  تاريخي  به  خود بگيرد و 

به  قول  اروپايي ها به  موزة  بصري  تبديل  شود. همچنين  بايد خاطرنشان  كرد، بسياري  از 
ــاختمان هاي  اداري  پاريس  كه  هنوز در محدودة  مركزي  (تاريخي  و كهن ) قرار دارند،  س
قصد انتقال  دفاتر خود را به  حومة شهر به ويژه  منطقه  الدفانس  دارند. در مقابل ، تعداد 
زيادي  از آثار ديدني ، محالت  و ميدان هاي  تاريخي  و جاذب ، در بخش  مركزي  و قديمي  
ــاالنه  تعداد زيادي  از توريست هاي  نقاط  مختلف  جهان  را به   ــهر قرار دارند كه  س اين  ش
خود جذب  مي كنند. با اين  وجود، طبق  تحقيقاتي  كه  توسط  مؤسسات  بزرگ  فرانسوي  
ــهر پاريس ، در دهه  1960 انجام  شد، اين  طور  ــت  انجمن  ش و خارجي ، بعد از درخواس
بيان  شدكه :  "سيماي  پاريس  به عنوان  شهر هنر و تاريخ  در جهان  رو به  زوال  و خاموشي  
ــنفكرانه ، پاريس   ــده  كه  در زمينة  فعاليت هاي  هنري  و روش ــت ". همچنين  تأكيد ش اس
ــته  خود را مانند ديگر نهرهاي  دنيا، با فرهنگ جمعي  كه  نتيجه  جامعه  صنعتي   نتوانس
ــد تا در فضاهاي  خالي  موجود  ــت ، هماهنگ  كند. در نتيجه  تصميم  بر اين  ش امروز اس
ــاختارهاي  جديد با عملكرد فرهنگي - هنري ،  در بافت  كهن  (بخش  مركزي  پاريس ) س
بنا گردد (قديرى،1385، ص: 46). در سال 1970 ميالدي  بنا به  طرح  پيشنهادي  «ژرژ 
پمپيدو» رياست  جمهوري  وقت  فرانسه ، يك  كنكور بين المللي  مهندسي  معماري  براي  
ــال   ــد. مركز ژرژ  پمپيدو در س ــاختمان  مركز هنري - فرهنگي  برگزار ش تعيين  طرح  س

1972 آغاز در ژانويه  1977 افتتاح  شد. 
در حقيقت،  هدف  طراحان ، ايجاد مركزي  بود  كه  انسان ، با شوق  به  آنجا  رفت وآمد و با 
ميل  د ر آنجا توقف  كند. طراحان  با قراردادن  فضاي  بازي  با مساحت  وسيع  در برابر حجم  
ــاختماني ، موفق  به  كسب  فضاي  بزرگي  شدند كه  فعاليت هاي  ناگهاني  را در محوطه   س
ــاخت  و از طرفي  با فرورفتگي  بنا در زمين   ــرباز، پياتزا و در داخل ، امكان پذير مي س س
اطراف ، موفق  به  تداخل  در قسمت  بيروني  و دروني  بنا نيز شدند. از لحاظ  دسترسي  نيز، 
ــاختمان  درمركز يكي  از بهترين  نقاط  پاريس ، درمحل  تالقي  دو  باتوجه  به  اينكه  اين  س
محور اصلي  و تاريخي  قرار گرفته   است ، خدمات  نقل  و انتقال  مسافرين  به  بهترين  وجه  به  
ــود و در حقيقت  از اين  نظر، اين  ساختار ميان افزا به  صورت  يك   اين  مركز عرضه  مي ش

چهار راه  ارتباطي  ظاهر شده  است (تصاوير1و2).

نتيجه گيرى
امروزه فرايند مداخله در بافت هاى فرسوده در راستاى بهسازى و نوسازى آنها، فرايندى 
طوالنى است. اما به نظر مى رسد دركوتاه مدت هم مى توان اقداماتى درخور توجه انجام 
ــتا جذب مشاركت واقعى مردم از جنبه هاى مختلف مالى، برنامه ريزى،  داد. در اين راس
فنى و اجرايى با در نظر گرفتن بسته هاى تشويقى و حمايتى گوناگون امكان پذير خواهد 
ــازهايى جديد و ميان افزا در بافت هاى فرسوده مى توان معافيت هايى  بود. در ساخت و س
در نظر گرفت. سازمان هاى دولتى كه بودجه اى براى ايجاد ساختمان هاى مورد نياز خود 
دارند مى توانند اين ساختمان ها را با كيفيت مطلوب در بافت هاى فرسوده ايجاد كنند. 
فضاهاى تاريخى و قديمى بافت هاى كهن توانمندى فراوانى براى فعاليت هاى فرهنگى، 
ــات ادوارى، سخنرانى ها و فعاليت هاى مشابه  ــگاه ها، فروشگاه ها، جلس برگزارى نمايش
ــت در كنار ايجاد ساختارهاى ميان افزا، تأثيرات زود ثمرى را  دارند. اقداماتى از اين دس
به همراه مى آورند كه اگر در راستاى طرح هاى از پيش انديشيده و برنامه ريزى شده باشد 
ــازى و  نوسازى خواهد داشت و به عنوان محرك توسعه  اثرات مطلوب و مثبتى در به س

در اين گونه بافت ها عمل خواهد كرد 

پى نوشت
ــده  است تا با تحليل مطالب و واژگان بكار رفته در مباحث مرمت شهرى و با در نظر  ــعى ش 1- در اين بخش س
داشتن نوع اقدام (بهسازى، نوسازى و بازسازى)، واژگانى به كار رود كه تلفيقى از رويكردهاى موضوعى و موضعى 

 و  به عبارتى هم پوشانى رويكردهاى موجود باشد.
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