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  ١  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

 
  
  
  
  
  

  ملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهريأت

  رهيافتي بر مكانيسمهاي اجرا 

  1 ) )ع(بر بستر محدوده جنوب شرقي حرم حضرت عبدالعظيم(

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازي كوشا پايدار: نويسنده

  00701: شماره
  

  
     

  
  چكيده

  .سال پيش در جنوب شرقي حرم شكل گرفته است 150تا  100محالت نفرآباد و هاشم آباد، محالتي مسكوني اند كه در حدود 
خانـه هـا اغلـب يـك     . نددر بافت كالبدي ، به جزء تعداد انگشت شماري از واحدهاي مذهبي و مسكوني، بقيه پالكها از ارزش تاريخي خاصي برخوردار نيسـت 

ايـن  . دو ورودي عريض در شرق و جنوب حرم گشـوده شـده اسـت   ) ع(در برنامه هاي حرم حضرت عبدالعظيم .ساخته شده اند بنايياشكوبه است و از مصالح 
اي كامل آن توسـط محورهـاي   مشكالت اساسي بافت شامل عدم نفوذپذيري و انزو. محورها محدوده را كامالً  از بافت مسكوني همجوار خود جدا كرده است

  .ورودي شرقي و جنوبي حرم است
  .سال اخير باعث ركود كامل نوسازي و به تبع آن فرسودگي شديد بافت كالبدي محدوده شده است 20ممنوعيت ساخت و ساز از سوي مديريت شهري در 

طرح تفصيلي محدوده جنوب شرقي حرم تهيه  نيزطرح تفصيلي وروديهاي جنوبي و شرقي حرم و  شاملطرح توسعه حرم و بافت اطراف آن در قالب دو طرح، 
خـود و  شده است؛ و علي رغم تهيه طرح توسعه و نوسازي حرم و بافت اطراف آن، به داليلي چون كمبود بودجه، عدم رضـايت سـاكنين از واگـذاري امـالك     

طرح به اجـرا در نيامـده و بافـت همچنـان در      –كه تابعي از بازار مسكن در شهر تهران است  –محدوده بيني نشدن الزامات اقتصادي ساخت و ساز در  پيش
  .تنها بخشي از طرح وروديهاي حرم به مرحله اجرا رسيده است. ممنوعيت ساخت و ساز درمانده است

سازي بافت فرسوده با عنوان طرح هاي منظـر شـهري، كـه تاكيـد     سازمان نوسازي شهر تهران و تعريفي جديد از طرح هاي نوسازي و به آغاز فعاليت هايبا 
تهيه  بسزايي در بررسي مسايل اجتماعي و اقتصادي و به ويژه مكانيسم اجراي طرح داشته است، براي محدوده مسكوني جنوب شرقي حرم طرح منظر شهري

  .شد
آن تعامالت شاخصه هاي اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و همجـواري فضـاهاي   رويكرد نهايي طرح، رسيدن به فضاي شهري با كيفيت است به گونه اي كه در 

  .شهري پيرامون لحاظ شده باشد

                                                            
   .است كه به كارفرمايي سازمان نوسازي شهر تهران تهيه شده است) ع(نوشتار حاضر، بر گرفته از طرح منظر شهري محدوده جنوب شرقي حرم عضرت عبدالعظيم  ١
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  ٢  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

  :با توجه به خصوصيات بافت، رويكرد كلي طراحي اينچنين تفسير و در روند طراحي اعمال شده است
  ). ع(تعريف همجواري صحيح بافت با حرم حضرت عبدالعظيم -1
 . فتتوجه به پهنه بندي كالبدي با -2
 .ساكنانحفظ هويت مسكوني بافت و تقويت پيوندهاي اجتماعي ميان  -3
 .ايجاد فضاهاي با كيفيت شهري با رعايت اصول شهرسازي -4
 .توجه به وضعيت اقتصادي ساكنين و نهادهاي ذينفع و نحوه توزيع ارزش افزوده -5
 .عملكردي پيرامونبرقراري رابطه اي منطقي و پويا ميان بافت مسكوني محدوده با كانونهاي  -6

  
   )ع(محله جنوب شرقي حرم حضرت عبدالعظيم -مكانيسم اجرا  –فضاي شهري  -بافت فرسوده :  واژه هاي كليدي

  مقدمه

مباني نظري مورد اسـتفاده در طـرح، از دو   . حاضر با تمركز بر مكانيسم هاي اجرايي پروژه طرح منظر شهري نگاشته شده است مقاله
  .گرفته استمنبع مختلف سرچشمه 

كه توسط سازمان نوسازي شهر تهران تدوين شـده اسـت و در شـرح خـدمات آن بـه تفصـيل        "طرح منظر شهري محله"ماهيت-1
  .پرداخته شده است

  ...شناخت، بررسي و تحليل وضعيت موجود محدوده از جنبه هاي مختلف كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و-2
گر طرح هاي شهري مربوط به بافت هاي فرسوده ،ديدگاهي صرفا كالبدي بـه موضـوع   بر خالف دي "طرح منظر شهري محله"      

  .نداشته است؛ بلكه كامال به جنبه اقتصادي و اجتماعي و انگيزه ها و محرك هاي نوسازي توجه و تاكيد كرده است
نقشـه هـاي فـاز اول و مكانيسـم     طراحي توامان و يكپارچه  "طرح منظر شهري محله"ول نظري برگرفته از صيكي از اساسي ترين ا

هاي اجرايي آن است، كه اين به معناي در نظر گرفتن ميزان قابليت و نحوه اجراي طرح عالوه بر اصول معماري و شهر سازي حاكم 
  .بر آن است

  : در موضوع مكانيسم هاي اجرايي عبارتند از "طرح منظر شهري محله"مباني نظري برگرفته از 
  . ، قابليت اجرايي و نحوه اجراي آنتفكر توامان به طرح  -
  .در نظر داشتن خواسته ها و نظرات ساكنين ،ذينفعان و ذي نفوذان در محدوده به عنوان بخشي از تاثيرگذاران اصلي -
  . شناخت و تحليل دقيق عوامل اقتصادي و اجتماعي -
  .تاكيد بر مشاركت مردم در امر نوسازي و تامين منابع مالي از بخش هاي خصوصي -
ديگر منبع اصلي مباني نظري طرح شناخت، بررسي و تحليل وضعيت موجود محدوده بوده است ، شرايط خاص محـدوده و   -

  .تاكيد بر اجراي طرح ايجاب مي كرده است كه فرايند طراحي كامال در تعامل با شرايط موجود محدوده بافت تعريف شود
  .ختصر شرح داده شده استدر بخش نخست مقاله به طور م) محدوده طراحي(بستر طرح  -
  :اصول نظري تدوين شده با توجه به شرايط وضع موجود محله در مورد مكانيسم هاي اجراي طرح عبارتند از -
  .استفاده از پتانسيل هاي همجواري با حرم  -
  .تعريف، توليد و توزيع متناسب  و عادالنه ارزش افزوده  -
محله اي واجد كيفيت هـاي محيطـي جهـت    "معماري و رسيدن بهدر نظر داشتن اصول تثبيت شده و بديهي شهرسازي و  -

  "سكونت و فعاليت 
  .عدم تغييرات شديد و بنيادي در تركيب جمعيت ساكن  -
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و در وراي تمام مطالب پيش گفته، يك اصل بنيادين قرار دارد كه پايه و اساس تفكر در مورد بافت محدوده  تشكيل مـي دهـد وآن    
  .متكي به خود پايدار و ازي خود جوش،عبارت است از نوسازي و بهس

اجتماعي و اقتصادي  به محله  تحميل كـرده اسـت،    زيرا آنچه تا به حال بافت محدوده را دچار فرسايش كرده و آسيب هاي كالبدي،
  .كه موانع بيروني بوده استبلنه ناتواني و عدم قابليت توسعه ، 

  .ان به توسعه پايدار و خود انگيخته دست يافتبا بسترسازي مناسب و هدايت نيرو هاي موجود مي تو
  

  شناخت بستر: بخش نخست

  :درآمد

سـازد و موضـوعاتي   تهيه يك طرح شهري غالباً فرايندي پيچيده است كه شناخت بستر طرح را در ابعادي متفاوت ضروري مي        
  .شوداقليمي و غيره را شامل مينظير مسايل اجتماعي، اقتصادي، ضوابط و قوانين، مسايل زيست محيطي، شرايط 

در يك مجموعه بافت شهري، در هر مقياسي كه باشد، تمام عوامل ياد شده دخيل اند و در ارتباطي پيوسـته و دو طرفـه بـا همـديگر     
ه در گـاه در زمـان اجـرا و گـا     -كنند؛ به طوري كه  چشم پوشي از نيروها و تاثيرات هر كدام، تحقق طرح را با مانعي جـدي رفتار مي

در اين راستا ضروري است كه بافت در ابعاد مختلف مورد بررسـي و شـناخت   . كندمواجه مي  -گيري اي دور يا نزديك از شكلآينده
كامل قرار گيرد و عوامل اثرگذار و اثرپذير آن و امكانات و محدوديتهايش شناسايي شود تا در روند تحليل و طراحي در جايگاه درست 

از اين رو در اين مقاله سعي مي شود ابتدا خالصه اي از روند شناخت، تحليل مطالعات و نحوه طراحي ارايه گـردد تـا   . خود قرار گيرند
 .بستر طرح جهت پرداختن به موضوع قابليت اجرايي پروژه روشن شود

  
  :مشخصات محدوده بافت

  طرحهاي فرادست

دراين طرح تحت . است توسط مهندسين مشاور مهرازان تهيه شدهآخرين طرح فرادست تصويب شده در مورد محدوده پيراموني حرم، 
  :، اركان اصلي الگوي توسعه شهر شامل سه بخش معرفي شده است "الگوي توسعه و سازمان فضايي منطقه "عنوان 

  .مركز مذهبي و زيارتي جنوب منطقه 
 .مركز تاريخي و توريستي شرق منطقه

  .مركز كار و فعاليت شمال منطقه
 طرح مركز مذهبي منطقه را حرم حضرت عبدالعظيم و مركز تاريخي و توريستي را تپه رشكان و چشمه علي و مركـز كـار و   طبق اين

 .استراتژي و سازمان فضايي كالن منطقه را نشان مي دهد  1تصوير . فعاليت را بخش هاي صنعتي شمال محدوده شكل خواهندداد
بيش از صد هكتار در اطراف حرم به عنوان  محدوده اي كه بايد طرح ويژه بـراي آن   در چهارچوب اين استراتژي پهنه اي با مساحت

پهنه بندي مذكور و موقعيت محدوده درآن را   2تصوير  .تهيه شود، مطرح شد كه محدوده مطالعاتي طرح حاضر نيز جزو آن مي باشد
 .نشان مي دهد
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۴  

ـتر از طـرف    
زي بين مـرز  
دوده شـمالي  
ي مسـتقيمي  
لهاي پايـاني  

 و صـحن هـا    
ار نبـود، آزاد   
 خريـداري و    
در ادامـه بـه   

نتيجـه  . زماند
حـدوده طـرح      
ارائـه مجـوز      

بافـت و   ـاط   

دي مناسـب   
ناسب بـراي  

عـدم   درآمـد،    
عيت الي جم

  قعيت محدوده

حال حاضـر بيشـ
ي باير و كشاورز
و سازها در محد
ل دسترسي هاي
ده مربوط به سال
رش محـدوده ص
مناسبي برخـورد
هـاي سـاكنين 

شهرداري د .مود
ت از ادامه كار باز
ي كالبـدي محـ
ان بـر سـر راه ا
شـدن برخـي نقـ

عملكـرو لبدي 
طر به پايگاهي من
ت اقشـار كـم د

 حرم و درصد باال

و موق منطقهدي 

ي عمده آن در ح
هاي وجود زمين

وضعيت ساخت و
ده و به اين شكل
بدي اين محدود
يت حرم، گسـتر
دسترسي هاي م
تعدادي از خانه ه
هر ري واگذار نم
ت صورت گرفت

رفتن پيونـد هـاي
مشكالت فـراوا

خالي ش ش حرم

عدم ارتباطات كال
همين خاط وبه 

سـكونت كز شهر،
ر پهنه گسترش 

پهنه بند:  2صوير

و دسترسي هاي
 جنوبي به علت
مشخص بودن و
ادوده را شكل د
ن تحوالت كالب
 هاي جديد تولي
رق و جنوب از د
م قرار گرفت و ت
به شهرداري شه
ك برخي قطعات

، از بين ر) احمر
گي شهرداري و 

حاظ طرح گسترش

ب، به واسطه عد
فك عمل نموده
 مطلوب به مرك
ت قرارگيري در

تص               

متصل بوده و) ع
هاي ضلعترسي

مالي به علت نام
ي و جنوبي محد

مهمترين. ه است
وجه به سياست
رم در سمت شر
وليت آستان حرم
ان ادامه كار را ب

ي كه بر سر تملك
بلوار هالل ا(وبي

ليل عدم رسيدگ
شرق حرم از لح

ت فضايي مناسب
 يك جزيره منف
رسي مستقيم و

خت وساز به علت

  ي اجرا

            منطقه

  :ي آن

ع(رت عبدالعظيم
حال حاضر دست 

سترسي هاي شم
رسي ضلع شرقي
دوده بوجود آورد
ين سال ها با تو
جه به اين كه حر
در دستور كار تو
طرح، توليت آستا
د آمد و تخلفاتي

ي جنوي از ورود
شديد بافت به د
محدوده جنوب 

.  
موقعيت كز شهر و

حاضر به صورت
عدم دستر. است

م ارائه مجوز ساخ

رهيافتي بر مكانيسم ها: ي

سازمان فضايي م

برخي ويژگيهاي

ل به حرم حضر
البته در . پذيردي

مان فارسي و دس
يابان سلمان فار
داري براي محد

در ا.است 70هه 
ر گرفت و با توج
ق و جنوب حرم د

برنامه بودن طي 
ز ساكنين بوجود
 شرقي و بخشي
حرم، فرسودگي ش
نبودن وضعيت م
.ي جرم خيز بود
 نزديكي به مرك

در حال ح راگير،
ير عملكرد داده 

عدم وده فراگير،

ي طرح هاي منظر شهري

س  : 1تصوير    

وده طراحي و ب

ده از طرف شمال
 غربي انجام مي
ده و خيابان سلم

خي. فعال نيستند
ج و ميدان شهرد
لهاي آغازين ده
ر دستوركار قرار
ه هايي در شرق
يكن به علت بي
ي كه با برخي از
ث ناقص ورودي
نواحي اطراف ح
به دليل روشن ن
ن به محدوده اي
ب شرق با وجود
هاي محدوده فر
ايين جامعه تغيي
تار فضايي محدو

 

 

تأملي بر قابليت اجرايي

 

                 

معرفي محدو

اين محدود    
ضلع شرقي و 
جنوبي محدود
سايت چندان 
به ميدان نارنج

و سال 60دهه 
ملحقات آن در
سازي محدوده

لي .تخريب شد
دليل اختالفاتي
اين كار احداث
حاضر با بقيه ن
ساخت و ساز 

تبديل شدن آن
محدوده جنوب
با ساير حوزه ه
افراد طبقات پا
ارتباط با ساخت
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  ۵  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

 هاي همجوار، همگي باعث افت شاخص هاي مطلوب شهرنشيني در اين محدوده و فرسودگي هرچه بيشـتر ه مهاجر نسبت به محدود
  . بافت شده است

اين در حالي است كه اين محدوده نتوانسته با محدوده هاي اطراف خود مخصوصا فعاليت هاي حرم ارتباط برقرار كرده و از بسـياري  
  .آن استفاده نمايداز پتانسيل هاي 

امكانات و محدوديتهاي محدوده از جنبه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، حمل ونقل، منظر شهري و سازمان فضايي به طور خالصه 
  . در جداول زير ارائه گرديده است

 

  هامحدوديت  امكانات  عنوان

دي
صا

 اقت
ات

طالع
م

  

وجود پتانسيل جذب جمعيت زوار توسط حرم  -
 زمين و مستغالتقيمت ارزان  -
 نفر 4000امكان جمعيت پذيري تا سقف  -
  وجود اراضي كشاورزي در جنوب محدوده -

 ناتواني اقتصادي مردم -
 درصد واحدها 90تا  77فرسودگي بيش از حد  -
 محدوديت ارتفاع ساختمانها به لحاظ همجواري با حرم -
  قطعات تفكيكي نامنظم و ارگانيك -

قل
و ن

ل 
حم

ت 
العا

مط
  

هاي مختلف در كنـاره ي دسترسـي   استقرار كاربري  -
 هاي جنوبي و شرقي حرم

 مترو از نزديكي محدوده  1عبور ادامه خط  -
خيابان سلمان فارسي مي توانـد بـه خـوبي ترافيـك      -

 ورودي و خروجي محدوده را تنظيم و حمايت كند
فاصله كم تا حرم حضرت عبدالعظيم امكان طراحـي   -

  مسيرهاي پياده را فراهم مي سازد

سلسله مراتب در دسترسي معابر محلـي بـه معـابر     عدم رعايت -
 اصلي مجاور 

عدم امكان سهولت دسترسي سواره بـه مركـز بافـت در وضـع      -
 موجود

  عدم وجود سلسله مراتب صحيح ترافيكي در درون مجموعه -
 عدم تعريف مناسب ورودي هاي محدوده -
  عدم تفكيك بخش پياده از بخش سواره معبر -

ري
شه

ظر
 من
ات

طالع
م

  

برخورداري از ساختار فضايي ارگانيـك و متنـوع كـه     -
 .آورد امكان ايجاد فضاهاي جذاب را فراهم مي

انـداز مطلـوب از درون محـدوده بـه كوههـاي       چشم -
  شمالي و زمينهاي كشاورزي و باغات جنوب

فرسودگي بيش از حد كالبدي -
  عدم وجود الگوي معماري قابل رجوع در محدوده  -

يي
ضا

ن ف
زما
 سا

ات
طالع

م
  

 

خود را با برخي  بوده وساختار فضايي محدوده متنوع  -
 .نيازهاي رفتاري مردم منطبق كرده است

ــوع و    - ــردي متن ــاي عملك ــراف، زونه ــيط اط در مح
بسياري وجود دارند كه توان بـالقوه خـوبي را بـراي    

  .تعامل فراهم مي كنند
  

ساختار فضايي محدوده چه در مقياس محلي و چـه در مقيـاس    -
جديد زندگي ماننـد تـردد اتومبيـل، ناسـازگار      خردتر، با مظاهر

 .است
سازمان  فضايي محدوده با سـازمان فضـايي محـيط پيرامـون      -

خود، هماهنگي و تعامل كافي و مناسبي ندارد و در انزوا به سر 
  .مي برد

نوع رفتار محيطـي مـردم سـاكن بـا ظرفيـت محـيط كالبـدي         -
 .شودناهماهنگ است و گاه فشار مضاعفي بر محيط وارد مي 

به واسطه تملك و تخريب نامنظم، فضاهاي خالي و بي هويـت   -
 .بسياري در لبه هاي محدوده به چشم مي خورد
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  ۶  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

  بيان اهداف
در ايـن  . به عنوان هدف كالن مجموعه مطرح شـده اسـت   "هاي محيطي جهت سكونت و فعاليت اي واجد كيفيت دستيابي به محله"

  :   راستا و در جهت دستيابي به اين هدف ، اهدافي مياني بشرح ذيل تعيين گرديده است
  اقتصادي و اجتماعي؛ مختلف ها و اقشار  سازي محله براي سكونت گروه مناسب -1هدف 
 ارتقاي سيما و منظر شهري محله؛ -2هدف 

  اط و تعامل محله با بافت پيراموني؛تقويت ارتب -3هدف 
  تأمين خدمات مورد نياز زوار و استفاده از پتانسيلهاي بالقوه آن؛  -4هدف 

  :خالصه اي از فرآيند طراحي

به عنوان گزينه راهبردي با توجه به شـرايط    "اختصاص اراضي محدوده به تركيبي از خدمات مذهبي ـ زيارتي و كاربري مسكوني " 
  .منابع قابل دستيابي اقتصادي و انساني، تعريف شده است وضع موجود و

خالي كردن محدوده از سكونت، عالوه بر تحميل هزينه هاي بسيار سنگين در اجرا، باعث از بـين رفـتن يكـي از محـالت مسـكوني      
  .قديمي شهر ري مي شود

گردد كه وده طرح از چهار كوي مسكوني تشكيل ميبر پايه الگوهاي طراحي فضا و نظام استخوانبندي ساختار تعريف شده ، محد     
هر يك از طريق نظام مركزيت و دسترسي مشخص و معيني با ساختار مراكز هم سطح و يا مركز گروه هـاي مسـكوني ارتبـاط مـي     

  .                                                           نياز مي باشند هاي مورديابند و در درون مجموعه اي مستقل از نظر خدمات و دسترسي
نفـر نشـان    4500تصوير و جدول زير نظام توزيع كاربريها را در سطح كل محله برحسب مسكن، مركز و دسترسي و بر پايه جمعيـت  

  .مي دهد
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  ٧  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

  

 مالحظات درصد از كل )مترمربع(سرانه )مترمربع(مساحت كاربري ها رديف

  58354135/47 مسكوني  1

  99722/081/0تجاري و خدماتي 2

 تجاري و خدماتي مركز محله 162436/032/1 كار و فعاليت 3

  205746/067/1 آموزشي  4

به دليل وجود فضاي سبز در اطراف  468804/182/3 فضاي سبز  5

محله، سـرانه كمتـر از اسـتاندارد در    

 . نظر گرفته شده است

به دليـل وجـود ورزشـگاه در غـرب      54712/045/0 ورزشي  6

محله، سـرانه كمتـر از اسـتاندارد در    

 . نظر گرفته شده است

  96621/078/0 مذهبي  7

  54611/041/0 فرهنگي 8

ــاهاي جمعــي درون كويهــاي    322872/063/2 اجتماعي 9 فض

 مسكوني

  84419/068/0 درماني 10

مختلط مسكوني و خدمات  11

 زيارتي رفاهي

98812/205/8  

ــزات   12 ــات و تجهيـ تاسيسـ

 شهري

16404/01/0  

  198544/062/1 پاركينگ 13

  3659413/88/29 معبر   14

ــش  --5196صحن حرم عبدالعظيم  15 ــن بخ ــاظ   اي ــبات لح در محاس

 .نگرديده است
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  ٨  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

  :  طراحي سيما و منظر بافت

حفظ يكپارچگي وكليت محله در عين ايجاد ميزان كافي از تنوع و تباين فضايي، سياست اصلي در طراحي كليـت سـيماي محلـه         
هويت و  ها و كانون هاي باوروديمتاثر از لبه هاي محله، ) ع(كليت سه بعدي محله جنوب شرقي حرم حضرت عبدالعظيم. بوده است

  .شكل گرفته است) ع(عملكردي در درون بافت در كنار مجموعه شاخص حرم حضرت عبدالعظيم
فارسـي و خيابانهـاي جديداالحـداث    ، لبه هاي محله در ارتباط با خيابـان سـلمان  )ع(در محدوده جنوب شرقي حرم حضرت عبدالعظيم

در عين حال با شـكل گيـري   . كه محدوده را به عنوان يك قلمرو با هويت، مشخص سازندشمالي و غربي به شكلي طراحي شده اند 
با ايجاد نقاط عطـف در ايـن لبـه هـا،     . ورودي هاي محله از اين دو محور تعريف شده اند,  نقاط شاخص ارتفاعي و گشودگي فضايي

  .عالوه بر ايجاد نشانه هاي شهري دروازه هاي نمادين محله شكل مي گيرند
ر طراحي منظر شهري محدوده جنوب ، ادراك فضا توسط انسان پياده مهمترين اصل طراحي بوده است و عناصر و اجزاي استخوان د

اند كه فضاي گفت وگو ميان توده، فضا و ساكن يا عابر را فراهم آورند و ساكن و عابر با حضور بندي محله به گونه اي مستقر گرديده
  .   م حركت، جرياني پيوسته از تجربيات جمعي را دريابددر فضاي بين عناصر به هنگا

ورودي هاي محله در عين معرفي محله و هويت آن . ورودي هاي محله در ايجاد شبكه نمادين نشانه هاي شهري نقش مهمي دارند
شـرقي حـرم    محله جنـوب در . گردندبا توجه به مقياس و نوع كاركردشان با ميزان متفاوت دعوت كنندگي براي غريبه ها تعريف مي

، ورودي هاي محله با توجه به موقعيت آنها نسبت به ساختار شهري ناحيه و در ارتباط با استخوان بندي فضايي )ع(حضرت عبدالعظيم
   .محله تعريف شده اند

اسـتخوان بنـدي   بر اين اساس در محـدوده  . همچنين به نقش نشانه هاي بصري در افزايش خوانايي محيط توجه ويژه اي شده است
اي در مقيـاس  وجود حرم حضـرت عبـدالعظيم بـه عنـوان نشـانه     . اصلي توالي معني داري از نشانه هاي شهري پيش بيني شده است

. هاي ديد به ايـن سـمت شـده اسـت    اي سبب شكل گيري فضاي باز مركزي با محدوديت ارتفاعي در جهت گشايش ميدانفرامنطقه
گذرها سيماي قسمت هاي مختلف محله را متمايز ساخته و به تقويـت حـس جهـت يـابي و در نتيجـه      نشانه ها با استقرار در تقاطع 
  .    خوانايي بافت كمك مي كنند

نشـانه هـا در   . جانمايي نشانه ها در درون بافت نيز، با توجه به نقش آنها در استخوان بندي و هم چنين مقياس آنها انجام گرفته است
توالي اين نشانه ها در سطح محله به شكلي است . يش هاي فضايي و با محوريت مساجد طراحي شده اندمقياس محلي عمدتا در گشا

   .كه حوزه هاي مختلف را در منظر ذهني شهر سامان مي دهد به طوري كه اكثر كوي ها با حضور نشانه تعريف  مي شوند
    

  

  

  

  

  

 5تصوير شماره    4تصوير شماره 
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  ٩  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

از اين نگاه، طراحـي فضـاهاي جمعـي    . فضاهاي جمعي، عرصه هاي باز و همگاني محله هستند كه زندگي جمعي در آنها جريان دارد
  .       بايد بستري براي رفتارهاي جمعي و تعامالت اجتماعي مردم فراهم آورد

زيـارتي و خـدماتي   , ر در مسير محور تجـاري ميدان مركزي در مقياس محلي است كه با استقرا ،مهمترين فضاي جمعي پيشنهادي   
  .در رده بعدي فضاهاي بازي در درون بافت به عنوان مراكز زير محله پيش بيني شده است. نقش مركز محله را ايفا خواهد كرد, محله

در عـين حـال بـه     مركز محله در ارتباط با دو فضاي جمعي ديگر ساختار اصلي استخوان بندي پياده راه مركزي محله را مي سازند و
عنوان حوزه هاي اتصال زير محله ها و فضاهاي جمعي زير محله ها به يك ديگر محسوب مي شوند در كنار اين وظيفه در كنار هـم  

قرار گرفتن اين سه فضاي جمعي در طول پياده راه و پيش بيني كاربريهاي همخوان با فضـاهاي جمعـي  همچـون مركـز فرهنگـي       
كاربريهايي از اين دست ساختار منسجمي به اين فضاها بخشيده اسـت و همچنـين بـا ايجـاد تـداوم و تـوالي       فضاي كار و فعاليت و 

   .فضايي در كنار تنوع بصري به ايجاد محيطي با كبفيت منجر شده است

  
  ديد به حرم از ميدان مركزي محله:  6تصوير 

  :مباني زير مد نظر قرار گرفت) ع(عبدالعظيمشرقي حرم حضرت  در طراحي سيما و منظر خيابان ها در محله جنوب
در طراحي خيابان هاي اصلي , )غربي –محور پياده شرقي (عالوه بر ايجاد شبكه امن پياده درون بافت: اولويت حركت پياده -1   

  .مي باشد ضمن رعايت استانداردهاي ترافيكي مربوط به تردد وسايل نقليه، اولويت حركت با پياده) مانند رحيمي و فخاري(
تعريف مي شود كه ) نماي بناها(و سطوح عمودي ) كف خيابان(فضاي خيابان به وسيله سطوح افقي : تنوع در عين يكپارچگي -2   

  . فضاي خيابان در هر دو سطح بايد در عين يكپارچگي از نوعي تنوع برخوردار باشد. مي بايد سيماي يكدست و واحدي ايجاد نمايند
هاي مختلف بصري در عين حفظ هاي اصلي و فرعي موجب ايجاد  سكانسهاي پي در پي در امتداد خيابانگيگشوداز سوي ديگر 

  .يكپارچگي ساختار اصلي شده است
  )ع(توجه به بناي شاخص حرم حضرت عبدالعظيم -3   

  اجرا هاي  مكانيسم: بخش دوم

  : درآمد 
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  ١٠  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

 بسياري از طرح هاي شهري به دليل عـدم پـيش  . له طرح تا اجرا استيكي از آسيبهاي جدي طرح هاي شهري در كشور ما، فاص    
در طـرح منظـر شـهري محـدوده جنـوب شـرقي حـرم حضـرت         . بيني و برنامه ريزي چگونگي اجرا، در حيطه تئوري باقي مانده انـد 

كه به صـورت مناسـبي از    ، يكي از مباحث كليدي، تعريف و تبيين مكانيسمهاي اجراي طرح در ابعاد مختلف بوده است)ع(عبدالعظيم
  .در شرح خدمات گنجانده و در تهيه طرح توسط مشاور به آن عمل شده است) سازمان نوسازي شهر تهران(سوي كارفرما 

  :اصول مداخله در بافت

مداخله در بافتهاي فرسوده شهري يكي از مهمترين عوامل اثرگذار در اجراي طرح است كه بايد تحت تاثير عوامل بسياري تدوين     
  .شود

  :مباني مداخله در طرح منظر شهري محدوده، با توجه به مبحث شناخت و تحليل، عبارت اند از عوامل اصلي تعيين كننده اصول و
  .ه هزينه كردن آنمنابع اقتصادي و نحو -
 ).از نظر كالبدي و كاربريها(پهنه بندي كاركردي بافت  -

 .مالكيت كنوني اراضي و استفاده كنندگان آتي آنها -
 .ميزان ارزش افزوده و نحوه توزيع آن -
 .پتانسيلهاي كالبدي و اقتصادي موقعيتهاي مختلف بافت محدوده -
 ).ع(ضرت عبدالعظيم تاثيرات عوامل همجوار بافت از جمله حرم ح -

اصول و مباني مداخله كه به عنوان پايه تعريف مكانيسم هاي مداخله در بافت مورد استفاده قرار مي گيرد، با توجه به شاخصـه هـاي   
  .يادشده در محدوده به شرح زير خواهد بود

  .پهنه بندي نحوه مداخله بايد با توجه به خصوصيات هر بخش كالبدي جداگانه تعريف شود -1
 .، قابليت تطبيق داشته باشد... بيني نشده اقتصادي، اجتماعي و  نحوه مداخله بايد تدريجي باشد تا در صورت تغييرات پيش -2
ايـن امـر   . منابع تامين بودجه اجرا بايد كامالً بررسي شده و حتي االمكان از بخشهاي ذينفع و ذي نفوذ در پروژه انتخاب شوند -3

 .پروژه ايجاد مي كند انگيزه كافي براي تحقق
نحوه مداخله بايد به گونه اي تنظيم شود كه اعتماد از دست رفته ساكنين به مديريت شهري را بازگرداند وانگيزه آنان را بـراي   -4

 .نوسازي تقويت كند
بازار مغشـوش   در روند اجراي طرح، نظارتي دقيق و صحيح از سوي سازمانهاي مديريت شهري بايد صورت گيرد تا با توجه به -5

 .ساخت و ساز، دالالن وارد عرصه نگشته و ارزش افزوده نوسازي نصيب ساكنان و عوامل دخيل در اجرا گردد
بايد به صورت عادالنه توزيـع گـردد و هزينـه    ) در تعريف كاربري ها و تراكم ساختماني(ارزش افزوده حاصل از اجراي طرح  -7

  .بخشهاي عمومي را نيز تامين كند
 

  ت از نظر قابليت هاي اجرايي طرحبستر باف

 بافت هاي فرسوده موجود در كشور داراي گونه هاي متفاوتي هستند و داراي قابليت هاي مختلف به لحاظ اجرايي انـد و قاعـدتاً       
  .اقدامات و مكانيسم هاي خاصي براي بهسازي آنها الزم است 

برخـي از ايـن مختصـات تحـت عنـوان امكانـات و        .به لحاظ اجرايي داراي مشخصاتي ويژه است حاضر، بافت فرسوده محدوده طرح
  .پتانسيل ها و برخي را مي توان تحت عنوان موانع و مشكالت در راستاي اجراي طرح دسته بندي و بررسي نمود
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  ١١  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

  
   :امكانات  

ايـن   .متـر بـوده اسـت    140ادل چندان ريز نبـوده و معـ  متوسط مساحت پالك در بافت برخالف اكثر محدوده هاي فرسوده  _       
  .مسئله بغرنج تجميع را كاهش داده و از نظر زمان و جنبه هاي حقوقي در امر اجرا صرفه جويي مي شودمساحت 

وابسـتگي و تعلـق خـاطر بـه مكـان را نـزد        ن،آو پيوند معنوي مردم ساكن بـا  ) ع(همجواري با حرم مطهر حضرت عبدالعظيم  _    
  .نان را براي نوسازي بافت تحريك مي كندآاكنينش بسيار افزايش داده و انگيزه هاي س

پتانسيل هاي مناسبي را جهت پذيرش .... ن ايجاد فرصت هاي شغلي خدماتي، تجاري، پذيرايي وآكنش جمعيتي مردم و به تبع  _    
  .جمعيت جديد ارايه مي كند

  .  ان ساخت مسكن و جابه جايي موقت  ساكنين را جهت نوسازي آسان مي كندوجود اراضي خالي در محدوده طرح امك _    
  .وردآهزينه هاي نوسازي را پايين مي ) طبقه به طور متوسط 5/1( ساختمان هاكم تراكم بودن و كم ارتفاعي اغلب  _     

  
  :موانع و مشكالت  

 .ه گذاري جهت نوسازي بافتمد بسيارناچيز اغلب مردم ساكن و ناتواني آنان در سرمايآدر _    
 .فرسودگي شديد واحد ها كه اغلب بايد كامال تخريب شوند _

اجاره نشين هستند كه طبق قـوانين كشـور از حقـوق     اًن و طبعكن در محدوده تبعه كشور افغانستاجمعيت سا يك سومبيش از  _    
 .معمول شهروندي محروم اند و عمال قادر به مشاركت در نوسازي بافت نيستند

باعث اعمال محدوديت در تعريف ارتفاع ساختمان و تراكم مي شود و ارزش افـزوده را  ) ع(همجواري با حرم حضرت عبدالعظيم  _    
 .كاهش مي دهد

با حرم از سوي ديگر باعث بغرنج و پيچيدگي طراحي در محدوده مي شود و محدوديت هـايي را در تنظـيم وتعريـف    همجواري  _    
  .كاربري ها ومعابر به ويژه در محدوده نزديك به حرم ايجاد مي كند

  :مكانيسمهاي مداخله در بافت

و بررسـي جزييـات كالبـدي، اقتصـادي و اجتمـاعي       مكانيسمهاي مداخله در بافت محدوده بر پايه اصول و مباني مداخلـه در بافـت    
  .محدوده تعريف و تبيين مي شود

  :نحوه مداخله در بافت داراي سه پهنه مختلف است
كه محدوده كوچك همجوار خود را جهت ساماندهي به مرز بين حرم و بافت مسكوني، ) ع(منابع مالي حرم حضرت عبدالعظيم  -1

  .محدوده خدمات زيارتي را بر عهده مي گيردتملك مي كند و نيز بخشي از 
كه بخشهاي عمومي از قبيل دسترسيها و خدمات عمومي را كه غالباً پـروژه  ) شهرداري(منابع مالي سازمانهاي مديريت شهري  -2

ده كه به عنوان بزرگترين پروژه زودباز –مديريت ساخت مجموعه مسكوني جنوب محدوده . هاي محرك توسعه اند سامان مي بخشد
  .بر عهده مديريت شهري است -بيشترين ارزش افزوده را نيز ايجاد مي كند

منابع مالي ساكنين فعلي و جمعيت پذيرش شده آتي بافت كه مالكيت بخش اعظمي از اراضـي و ابنيـه محـدوده را در اختيـار      -3
لي مردم ساكن و با توجـه بـه ظرفيـت محـدوده بافـت،      به دليل فقر ما. دارند و بزرگترين گروه استفاده كنندگان آينده نيز خواهند بود

  .پذيرش جمعيت جديد و استفاده از تسهيالت دولتي به صورت وام و يا بخشودگي هاي ماليات و عوارض بسيار اثرگذار خواهد بود
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١٢  

ـاع، تعـريض   
ر تغييـر مـي     
 و بـه دور از    
ري تشـكيل  
يي كه تراكم 

فاده از تـوان  
در . ي باشـد ـ   

تحديد هـاي  

تفـمحـدوديت ار  
بت بـه يكـديگر
صـورت عادالنـه
ي مديريت شهر
كند يا به پالكهاي

ي محلي و استف
طـرح منظـر مـ   
مل تشويقها و ت

ختلف از قبيـل مح
شده پالكها نسب

به ص -كاربريها
نظارت سازمانهاي
الكها دريافت ك

يس دفتر نوسازي
كوني بر اساس ط
هاي فرسوده شا

  ادي

ت، به داليل مخ
 افزوده تعريف ش
ف تراكم و تغيير 
 كه مركزي با ن
ض از صاحبان پال

  .پرداخت كند
 هايي چون تاسي
سازي بافت مسك
ب در مورد بافته

پالكهاي پيشنها

لكيت مردم است
ه تبع آن ارزش

توسط تعريف –
يشنهاد مي شود

به صورت عوارض
 طوالني مدت پر
فاده از مكانيزم 
در ساخت و نوس

ت قانوني مصوب

وضع موجود و پ

  ي اجرا

ني كه تحت مال
وجود دارد كه به
روي كل بافت 
ي، توزيع شود، پي
سط كل بافت، به
هاي كم بهره و 
 اجتماعي با استف
دم به مشاركت 
ستفاده از اختيارا

  . خواهد بود

پالكهاي :  7ر 

رهيافتي بر مكانيسم ها: ي

واحدهاي مسكون
ختالفات زيادي 
 تعريف شده بر 
 طرح پيشنهادي
بناي تراكم متوس

وامه د به صورت
ت فعاليت فراگير 
جهت تشويق مرد
عي و فرهنگي اس
 نوسازي موثر خ

تصوير

ي طرح هاي منظر شهري

تراكم بر روي و
، اخ... پالكها و 

ه ارزش افزوده 
گيري پالكها در 
ش افزوده را بر مب
كم متوسط دارند
مرحله مهم است
فوذ محلي در جه
يزم هاي اجتماع
تسريع عمليات 

 

 

تأملي بر قابليت اجرايي

در تعريف ت    
معابر، تجميع 

براي آنكه. كند
رارگيموقعيت ق

شود كه ارزش
كمتري از تراك
آنچه در اين م
گروههاي ذينف
كنار اين مكاني
قانوني نيز در 
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  ١٣  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

م دخالت در اين محدوده  اجراي سياست تجميع، افزايش سطح فضاي باز ، افزايش تراكم، افزايش سطح خدمات سمهمترين مكاني    
نچه گفته شد سياست كلي در نوع مداخله ، نوسازي و آمحلي و كاربري هاي موثر بر تزريق فعاليت مثبت اقتصادي  مي باشد، بر پايه 

  . بازسازي محله مي باشد لكن در اين فرايند از شيوه هاي مختلف بازسازي استفاده مي شود

در پهنه بندي محدوده هاي همگن در محدوده مورد مطالعه كه بر اساس نوع ساماندهي و برخورد با بافـت شـكل گرفتـه اسـت سـه      
  : اتخاذ گرديد  روش براي ساماندهي

  نوسازي و  بازسازي -
  ساخت و سازهاي جديد -
  محدوده گسترش حرم  -

  
  

                                                             

  پهنه هاي همگن مداخله:  8تصوير         

اولويـت  بر اساس دسـته بنـدي انجـام گرفتـه     . پس از اين مرحله، نحوه تملك در بافت و اولويت بندي آن بررسي و مشخص گرديد 
  : شرح زير مي باشدبندي تملك زمين ها به 

كه دليل اولويت اول، خريد و تملك زمينهاي خالي واقع در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرقي محدوده مورد مطالعه تعيين گرديد     
اين امر عدم اسكان مردم، كم بودن تعداد معارضين و سهولت  تملك اين زمينها  و همچنين مكانيابي پهنه بلند مرتبـه بافـت درايـن    

  . محدوده مي باشد
در اين پهنه هـا  . اولويت دوم تملك پهنه مركزي و قسمت شمالي بافت است كه در كناره حرم حضرت عبدالعظيم واقع شده است     

به علت كاربريهاي پيشنهادي، مداخله عمدتا يكپارچه بوده و پروژه هاي تعريف شده در اين محدوده ها نقش محرك توسعه نوسـازي  
  .را داشته و از اين نظر تملك اين زمينها در اولويت مي باشد

رايي مقـرر گرديـد اقـدامات عمرانـي در     در ادامه اولويت بندي اجراي پروژه ها مورد بررسي قرار گرفت و بر پايه جدول اولويت اج    
. چهار زمينه شبكه هاي ارتباطي، كاربريهاي خدماتي، فضاهاي سبز و جمعي و كاربري مسكوني در چهار دوره زماني به اجـرا در آينـد  

  . ساله تقسيم مي شوند 5/1ساله و دو دوره  2اين چهار دوره به دو دوره 
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  ١۴  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

  

  

هـاي اجرايـي و عمليـاتي     هاي زودبازده و محرك نوسازي اولويـت  هاي قابل اجرا تحت عنوان پروژه گزينهبا ارائه ليستي پيشنهادي از 
اهم اين پـروژه هـا بـه     .مشخص گردد) ع(دار محدوده جنوب شرقي حرم حضرت عبدالعظيم براي آغاز نوسازي بافت فرسوده و مسئله

  : شرح جدول زير است

  

  

  

  

  

  

  

  
  فضاي جمعي و سبز  مسكوني  كاربريهاي خدماتي  ارتباطيشبكه 

  

  اول

اجــراي خيابانهــاي جمــع و 
پخش كننده در در شمال و 

  غرب محدوده

مختلط كـارو فعاليـت   
  مركزي

ــد   ــاختمانهاي بلنـ سـ
  مرتبه جنوب محدوده

ــز    ــازي مرك ــا س فض
محلـــه و جلوخـــان  

  مساجد

  درماني بهداشتي  ايجاد لوپ دسترسي محلي  دوم

  و اموزشي

ــازي   ــازي و نوس بازس
ــه    ــت ك ــومي باف عم
ــدريجي   ــورت تـ بصـ

  خواهد بود

فضاهاي سبز درمسير 
  پياده راه

فضــــاهاي جمعــــي   ورزشي و فرهنگي  ايجاد معبر هاي محلي  سوم
  موجود در بافت

  

  چهارم

ساماندهي نهايي معبرهـاي  
  موجود

فضاهاي كار و فعاليت 
  جنوب محله

 مراحل

 اقدامات
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  ١۵  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عنوان  نوع

ي 
 ها

وژه
پر

زده
ودبا

ز
  

 

تكميل و احداث خيابان هاي دسترسي شمالي و شرقي محدوده از سمت خيابان سـلمان   -
  .فارسي

ساماندهي فضاهاي تملك شده در شمال غربي محدوده كـه بـه صـورت پاركينـگ زوار      -
  .استفاده  مي شود

 .ساماندهي تنها فضاي سبز محدوده با نام  پارك ستاره -

 .محدوده كه محل تجمع فاضالب است ساماندهي فضاي  باز جنوب -

 .تامين روشنايي معابر به ويژه در محدوده هاي اطراف محدوده بافت -

 )ع(ساماندهي محدوده اختصاص يافته به حرم حضرت عبدالعظيم -

 گسترش فعاليتهاي خانة فرهنگ محله -

 ايجاد بازار ميوه -

 كيوسك روزنامه فروشي ايجاد -

 كيوسك تلفن عمومي ايجاد -

 هاي كوچه هاي باريك نظافت جوي -

 كاهش فواصل مخازن زباله، مكان يابي مناسب و جمع آوري مداوم زباله ها -

  خدمات شهري/ نصب بنرهاي تبليغاتي  -

وژه
پر

 
زي

وسا
ك ن

حر
ي م

ها
  

  

  معابر دسترسي شمالي و غربي محدوده و رينگ دسترسي دروني بافت -

  پيش بيني شدهمجتمع مسكوني جنوب محدوده و خدمات  -

  مركز محله -

  كاربريهاي خدماتي و مراكز زير محالت -
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١۶  

هزينـه  مـين،      

دهاي كـالن  
  

ماً بـه ضـرر     
ـين چنـدين   

مـاده سـازي زمـ

ستگاه ها و نهاد
 .نوسازي گردند

ي بـزرگ مسـلم
سازي ملك نيز بـ

  ي

ينـه تملـك و آم
  .ن شده است

افزاري توسط د
كنين به تدريج ن

  .م است
توسط نهادهاين 

ه در ازاي آزادس

 محرك نوسازي

نظر گرفتن هزين
و به تفكيك بيان

 مداخله سخت 
 توسط خود ساك

همسايگان الزم
مسكن و احداث 

بلغ پرداخت شد

هاي زودبازده و 

با در پيشنهادي 
سرمايه محاسبه و

، بايد از هرگونه
شويقي و محرك

  :شرح است
 مشاركت تمام ه

ني، تملك مسكو
 بهره مانده و مب

  ي اجرا

پروژه ه:  9صوير 

هاي پي ك از پروژه
 نرخ بازگشت س

 فرسوده محله ،
ي تشوضع قوانين

ي بافت به اين ش
هندسي است و
خانوار در واحد م
افزوده ملك بي

رهيافتي بر مكانيسم ها: ي

تص

فايده هر يك –
مد فروش پروژه 

فت مسكوني و
شوند و تنها با و
ته بودن نوسازي
ه نامنظم و غير 
ها و تركم زياد خ
ن آنان از ارزش ا

ي طرح هاي منظر شهري

–ر تحليل هزينه 
 عوارض و درآمد

زي و نوسازي با
وصي محافظت 
كننده خودانگيخت
الكهاي محدوده
راكم كم خانه ه
خواهد شد چون

 .اهد شد

 

 

تأملي بر قابليت اجرايي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و در نهايت در
احداث، هزينه

نحوه بهساز   
دولتي يا خصو
داليل تبيين ك

تفكيك پال -1
به دليل تر -2

ساكنين تمام خ
نفر تقسيم خو



 

 

نشريه اينترنتي 
نوسازي

سال 
دوم

 - 
شماره 

7 - 
ارديبهشت 

 
ماه 
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  ١٧  رهيافتي بر مكانيسم هاي اجرا: تأملي بر قابليت اجرايي طرح هاي منظر شهري

 .زمان اجتماعي محدوده خواهد شدمداخله مستقيم در نوسازي بافت مسكوني باعث مهاجرت و درهم ريختن سا -3
 .مالكيت خصوصي واحدها و كوچك بودن مساحت اكثر آنان، روند تملك را بسيار كند خواهد كرد -4
 .انسجام اجتماعي در صورت نوسازي خودانگيخته افزايش خواهد يافت -5
از طريق تعريف تراكم بـر پالكهـاي مجـاور    روند تعريض معابر بدون هزينه براي دولت و شهرداري انجام خواهد شد و هزينه آن  -6

  .معابر و از محل ارزش افزوده ايجاد شده تامين خواهد شد
  

  :نتيجه گيري

محـدوده  (در اين نوشتار سعي شده است با توضيح فرايند طراحي و به ويژه طراحي مكانيسمهاي اجرا، بر روي نمونه موردي خاص    
  .، نحوه تعريف مكانيسمهاي اجرا و كارآمدي آنها شرح داده شوند) جنوب شرقي حرم

ار با شرايط آنهـا، اجـراي آن نيـز در زمـان تعيـين شـده       بافتهاي فرسوده زماني احيا مي شوند كه عالوه بر تهيه طرح مناسب و سازگ
بر اساس نتايج كلي به دست آمده در اين تحقيق كه قابل اعمال در شرايط مشابه نيز هستند، جهت اجراي هر چه بهتر . صورت پذيرد

  :طرحهاي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده موارد زير واجد اهميت و درخور بررسي هستند
  .احي همزمان و توامان طرح و نقشه ها و مكانيسمهاي اجراي آنهاتفكر و طر _
  .توجه به شاخصه هاي خاص و منحصر به فرد محدوده بافت در رابطه با قابليتهاي اجراي طرح _
  .طراحي مكانيسمهاي اجرا بر پايه اصول پايداري، خوداتكايي و مشاركت مردم ساكن _
  .نه ارزش افزوده حاصل از توسعه ، نوسازي و بهسازي بافتتوجه به توليد و توزيع متناسب و عادال _
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