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آذر    88شماره دوم

 توسـعه شـهرى در مناطق حومه اى شـهرهاى بزرگ به دليل قيمت پايين اراضى عموماً محل تمركز 
طرح هاى مسكن مهر شده است. ارتباط اين اقدام را با ارتقاى بهره ورى و بهينه سازى استفاده از زمين و مالحظات 

توسعه پايدار شهرى، به ويژه زيست محيطى، چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
به دنبال تجربه دهه 1360 كه با سياست واگذاري زمين براي ساخت مسكن منجر به توسعه شديد اراضي حاشيه شهرها شد، از يك سو در استفاده بهينه از 
زمين، تجديد نظر به عمل آمد و از سوى ديگر طي دهه گذشته توسعه محدوده شهري با اين منطق كه اراضي كشاورزي و اراضي واجد ارزش محيط زيستي 
حاشيه شهرها زير توسعه نروند، از واگذارى زمين ممانعت به عمل آمد.  بي ترديد امروزه هم چنان همان مسئله وجود اراضي كشاورزي به قوت خود باقي است. 
همچنين توسعه در حاشيه شهرها به مفهوم وسعت گرفتن محدوده شهري و افزايش ميزان آمد و شد به مركز شهري مي باشد. اين امر خصوصاً با توجه به فقدان 
خدمات مورد نياز در توسعه هاي جديد تشديد شده و خود يكي از عوامل مهم تخريب زيست محيطي در اثر افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي و آلودگي هوا و 

غيره مي باشد كه در تضاد با توسعه پايدار شهري است.
از يك سو عدم توجه به توسعه پايدار شهرى و ظرفيت هاى زيست محيطى آن، از جمله مواردى است كه تحقق مطلوب مسكن مهر را با مشكل مواجه خواهد 
كرد، از سوى ديگر توسعه درون زا در سياست هاى توسعه شهر، موضوعى چند وجهى در ابعاد اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و زيست محيطى است كه به جاى 
گسترش افقى شهر، گسترش عمودى را مورد توجه قرار مى دهد. توجه به توسعه درون زا به عنوان آنتى تز حومه هاى گسترده كه ساخت مسكن مهر در زمينه هاى 

حومه اى به چنين توسعه اى منجر مى شود، بسيار راهگشا خواهد بود.
  با توجه به گستره بافت هاى فرسوده در نواحى مركزى شهرهاى ايران و لزوم احياى آن ها، آيا مى توان طرح مسكن مهر را به عنوان 

عاملى براى نوسازى شهرى و محرك آن در نظر گرفت؟
بررسى ها نشان مى دهد حدود 19ميليون نفر به تقريب در 11هزار هكتار بافت فرسوده و سكونت گاه غير رسمى زندگى مى كنند كه نيازمند برنامه ريزى مناسب 
مى باشد. بايد توجه داشت كه عدم برنامه ريزى براى اين بافت ها، به گسترش فرسودگى بافت هاى پس كرانه آن ها منجر مى شود. به نظر مى رسد اولويت قرار دادن 
ايجاد مسكن مهر در بافت هاى فرسوده مى تواند توأمان تحقق دو هدف عمده را تأمين نمايد. اين مهم در قالب يك برنامه ريزى منسجم و هماهنگ ضمن تأمين 

نياز مسكن گروه هاى كم درآمد، به بازسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده كمك مى كند. 
ــعه پايدار شهرى در بعد اقتصادى آن، استفاده حداكثرى از منابع مى باشد. در سياست توسعه درون زاى شهرى، بافت فرسوده و  ــك يكى از اهداف توس بى ش
ناكارآمد، احيا و بازسازى مى شوند، اراضى باير و رهاشده شهرى به كار گرفته شده و كاربرى هاى نامتناسب در شهر جابه جا و اصالح مى شوند، در اين نوع توسعه 
بيشترين توجه معطوف به استفاده مؤثر از زمين هاى شهرى است. بدون شك با توجه به پيچيدگي هاي حقوقى و اقتصادي زمين شهري تحقق اين امر دشوار است 

ولي با توجه به مزاياي آن نمي توان از اين سياست چشم پوشي كرد.
بي ترديد در كشوري كه امكان تملك به داليل قوانين حقوقي و مكانيزم هاي مالي و مديريتي ساده تر است چنين امري امكان پذير بوده و يك فرصت مطلوب 

هم براي نوسازي شهري و هم براي تأمين مسكن مورد نياز محسوب مي شود. شرايط ايران به  همان داليل باال تحقق اين امر را دشوار مى سازد.
 نظام شهرسازى شهروندگرا و مشاركتى، امروزه محل بحث و نظر است. پروژه هايى از قبيل مسكن مهر تا چه ميزان با اين مقوله 

هم سو است و آيا مى توان برنامه مرحله ساخت مسكن مهر را به صورت مشاركت هاى چند نفره انجام داد؟ 
جمعيتى كه به واسطه مسكن مهر در حومه ها استقرار مى يابند، عموماً اقشار كم درآمدى هستند كه به واسطه درآمد ناكافى از عهده تأمين مسكن در شهرها 
بر نمى آيند، يا به عبارتى به حاشيه رانده شده اند و جمعيت مهاجرى هستند كه در اين محدوده ها ساكن مى شوند. ساختار اجتماعى كه در اين محدوده ها شكل 
مى گيرد، ساختارى است به لحاظ اجتماعى غير همگن و با هويت پايين اجتماعى؛ چرا كه جدايى اجتماعى از ساير گروه ها، كه در شهر امكان حضور دارند، خود 
منجر به جدايى از مكان هايى مى شود كه نسبت به آن هويت پيدا مى كرده اند و مهم ترين عنصرى كه اعضاى اين جوامع را در كنار هم قرار مى دهد وجه تشابه 

در سطح درآمدى آن ها است.
بدين ترتيب در چنين جوامعى پايين بودن اعتماد، زمان بر بودن و مشكالت در ايجاد شبكه هاى اجتماعى منسجم، كه مهم ترين دليل آن عدم شكل گيرى 
ساختارهاى تعريف شده شهرى است، به كاهش سرمايه اجتماعى منجر خواهد شد. بنابراين كاهش پيوندهاى عينى و ذهنى ميان افراد جامعه سبب مى شود، 
سرمايه اجتماعى كاهش يافته و سطح مشاركت در اين جوامع پايين باشد. مشاركت عموماً در جوامع موجود محلي مطرح مي باشد كه جمعيتي از پيش ساكن 
بوده و اين ساكنين طي زمان نسبت به يكديگر شناختي يافته و به دنبال آن عالقه خاصي به مكان سكونت خود پيدا كرده اند. مسلماً منظور از مشاركت تنها در 
بعد مادي مطرح نبوده و مشاركت هاي عملي، اجرايي، طرح و ايده پردازي نيز مي تواند جزء سطوح مشاركت باشد. در خصوص مجموعه اي كه پيشينه اسكان 
نداشته و ساكنين بالقوه اي كه شناختي از پيش نسبت به يكديگر نداشته اند برقراري زمينه هاي مشاركت با مشكالت بيشتري مواجه است. اين امر بدان معنا نيست 
كه مشاركت امكان پذير نمي باشد بلكه بدان معناست كه براي مشاركت بايستي در توزيع جمعيت و تشكيل گروه هاي ساكن در يك بنا كه مستلزم مشاركت در 
احداث آن نيز مى باشند، مكانيزم هاي اختياري و انتخابي را در نظر گرفت . همچنين تأمين تسهيالت مادي به ويژه براي كساني كه به طور مستقيم مبادرت به اجراي 

ساختمان مي نمايند، در اين راستا از اهميتى ويژه برخوردار خواهد بود.

توسعه درون  زا و آبادانى شهر از طريق مكان  يابى مسكن مهر در بافت  هاى فرسوده متضمن سه دستاورد است :
هزينه ايجاد زيرساخت ها از بهاى مسكن حذف مى شود.

توسعه محيطى و اجتماعى در نواحى آسيب پذير رونق مى   گيرد.
ارزش بوم شناختى لبه ها و محدوده شهر حفاظت مى شود.
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