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  چكیده
دهد از یک صلی آن شهرها را تشکیل میهسته اولیه و ا اردیمی شهرهای کشور که در اغلب موبافت تاریخی و قد    

و عملکردی طرف جز میراث فرهنگی و تاریخی آن شهر محسوب شده و حفظ ، بهسازی کالبدی و توانمند سازی کالبدی 

ار دچ ،باشد و از طرف دیگر اغلب این بافتها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب آنها اجتناب ناپذیر می

در راستای اهداف طرح جامع و تفضیلی  دولت آباد مالیرمحله می گردند. البدی و عملکردی فرسودگی و اضمحالل ک

بعنوان بافت فرسوده به بلند مرتبه سازی و افزایش تراکم با وامهای تشویقی مربوط به اینگونه بافتها و عدم توجه به 

 هدف کلیات شهری آن و ...گردیده است. اسیسات و تجهیزپتانسیل ها و ظرفیتهای آن باعث ناکار آمدی دسترسی ها ،ت

عنوان احیا و ساماندهی محالت تاریخی با تاکید بر ایجاد امنیت و ارتقا کیفیت محیط می باشد. در راستای پروژه مزبور با 

در جهت تامین امنیت و ارتقا کیفیت محیط  (بهسازی و نوسازی)سخت مداخالت تحقق هدف روش مداخالت نرم و 

باز زنده سازی هویت و تاریخ محله با احیای پیوند عناصر -1 نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از: . تعیین شده است

محله دولت آباد به عنوان یک نقطه جاذب  تبدیل شدن -2تشکیل دهنده شهر در گذشته)محله ، بازار و مسجد (

تامین خدمات و نیازها  -4رافیک سوارهساماندهی دستفروشان و بهبود وضعیت ت -3گردشگری و افزایش در آمد شهرداری

ارتقا مدیریت شهری و توجه به آن در جهت باال بردن کیفتهای  -5با توجه به شعاع عملکردی مطلوب در سطح محله

 .زندگی در شهر

 

  کیفیت محیط ، امنیت ،محله دولت آباد مالیر  ، احیا و ساماندهی کلیدی: هایواژه

  مقدمه -1
 یابد می تجلی آن مرکزی و قدیمی های بافت در بشر مدنیت تاریخ از چشمگیری بخش که تاریخی است ای پدیده شهر       

 نیاز تغییر پی در و زندگی های شیوه در تحول پی در اما . است گذشته های نسل اجتماعی روابط و هویت ، فرهنگ بیانگر که

 این با. .اند شده فرسودگی دستخوش و داده دست از ار خود بالندگی شهری قدیمی و کهن های محله گوناگون، خدمات به

 و عمومی خدمات کمبود بافت، بودن نامقاوم و فرسودگی به منحصر تنها ها شهر قدیمی بافت در اصلی مسائل و مشکالت حال

تاریخی  هویت دادن دست از حال در ها بافت اینگونه که است این اصلی ی مسأله بلکه شود، نمی نامناسب دسترسی ی شبکه

 است شده ها بافت گونه این در مردم حضور و جمعی زندگی شدن محو باعث طبع به که هستند، خود ،کیفیت محیط و امنیت

 باشد گرفته قرار شهری مرمت های پروژه و ها طرح از بسیاری موضوع شاید قدیمی و فرسوده های بافت و ساماندهی احیاء .

 کهن های بافت هویتی و فرهنگی اجتماعی، بعد و طرف یک از شهری احیاء و مرمت بین کردن برقرار ارتباط متأسفانه اما

 به شهری فضای تولید آن تبع به و کنند نمی توجه بدان مشاور مهندسان و طراحان اغلب که ایست مقوله دیگر طرف از شهری

از طرفی امروزه   .شود می انگاشته یدهد نا ها بافت گونه این در مردم، اجتماعی تعامالت برای مناسب کالبدی بستر عنوان

اینگونه بافتها بیشتر بعنوان بافت فرسوده و ناکارآمد مطرح شده و در طرح های جامع و تفضیلی بعنوان مناطقی که با افزایش 
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 تربس و فضاها نگرفتن نظر دربدون توجه به پتانسیلهای آن تشویق به بلند مرتبه سازی می شوند.تراکم و وامهای تشویقی 

 برای را محیط به تعلق و خوانائی ادراك، مکان، حس تاریخی، هویت مانند مفاهیمی بتوان آن از استفاده با که مناسبی کالبدی

 مرمت در ارزشها این آفرینی باز های جنبه از احیاء های طرح ناکارآمدی باعث کرد، ایجاد یا تقویت ، حفظ ها بافت این ساکنان

 های طرح در هویتی و فرهنگی اجتماعی، های ساخت زیر پنداشتن اهمیت کم مستقیم نتایج .ستا گردیده قدیمی های بافت

  .بود نخواهد زندگی سر و حیات از ها بافت گونه این ماندن دور جز چیزی شهری، مرمت

 تحقیق مروری بر ادبیات-2
 بافت:-2-1

که به تبع ویژگی های محیط طبیعی،به ویژه  بافت شهر  عبارتست از دانه بندی و درهم تنیدگی فضا و عناصر شهری 

توپوگرافی و اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوکها و محله های شهری به طور فشرده یا گسترده و با نظمی خاص جایگزین شده 

کالبدی اند.بافت هر شهر شبکه گذرگاهی و نحوه توزیع فضایی آنها را نیز نشان میدهد.عالوه بر اینها از طریق ابعاد فضاهای 

میتوان به نحوه توزیع غضایی فعالیتها نیز تا حدودی پی برد؛و در آخر بافت هر شهر،نحوه شکل گیری و مراحل رشد و توسعه 

 شهر را در طول تاریخ نشان میدهد.

 فرسودگی-2-2

  ودگی یک معضل شهری است که باعث بی سازمانی،عدم تعادل و عدم تناسب و بی قوارگی فضا میگردد فرسفرسودگی   

 عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهری کمک میکند.)پاکزاد(

 فرسودگی به دو دسته تقسیم می شود: 

 فرسودگی نسبی 

فرسودگی است که در یکی از عناصر فضای شهری یعنی کالبد یا فعالیت رخنه می کند و باعث فرسودگی نسبی فضای   

 شهری می شود.

 فرسودگی کامل 

 گی است که در هر دو عنصر فضای شهری یعنی کالبد و فعالیت رخنه می کند و باعث فرسودگی کامل میشود.فرسود

 بر این اساس میتوان سه معادله تشکیل داد که بیانگر انواع فرسودگی است:

 فعالیت دچار فرسودگی است + کالبد که سالم است = فرسودگی نسبی فضا -

 که سالم است = فرسودگی نسبی فضاکالبد دچار فرسودگی است + فعالیت  -

 کالبد دچار فرسودگی است + فعالیت دچار فرسودگی است = فرسودگی کامل فضا -
 هبافت فرسود-2-3

بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی اطالق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری    

ات و زیر ساخت های شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی ، محیطی و مناسب از دسترسی سواره ، تاسیسات ، خدم

اقتصادی نازلی برخوردارند.این بافت ها به دلیل فقر ساکنین و مالکین آن ها امکان نوسازی خودبه خودی را نداشته و نیز 

 (1311)حبیبی و همکار،سرمایه گذاران انگیزه ای جهت سرمایه گذاری در ان را ندارند.

 فرسوده بافتهای خصوصیات-2-9

 و ریزی برنامه نیازمند است که زلزله( ویژه به ( طبیعی مخاطرات برابر در ، شهر پذیر آسیب های محدوده فرسوده بافتهای  

 سر و ریزدانگی و نفوذناپذیری سپس نخست ناپایداری، وهله در بافتها این مشخصه .است سامانیابی برای هماهنگ مداخله

 است. مدیریتی و اقتصادی-اجتماعی محیطی، زیست کالبدی،عملکردی، های نارسایی سایر از ای مجموعه انجام

 تشخیص معیارهای-2-5
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 های شاخص .متفاوتی است و متعدد معیارهای بر مبتنی ها بافت این های نارسایی تناسب به فرسوده، بافت شناسایی  

 فقدان معرف که ناپایداری، :از عباتند ، معماری ایران و سازی شهر شورایعالی مصوبه اساس بر فرسوده های بافت تشخیص

 با معابر قلت و مناسب های دسترسی عدم معرف که ناپذیری، نفوذ . است ابنیه بودن مقاوم غیر و مناسب ای سازه سیستم

 )زمین تفکیک های پالك ( قطعات کثرت و بافت فشردگی معرف که ، ریزدانگی. سواره است حرکت برای کافی عرض

 .است مساحت اندك با کوچک
 انواع مداخالت سخت-2-6

انواع مداخله بر اساس میزان وفاداری به گذشته در سه گروه بهسازی ،نوسازی ، بازسازی قرار می گیرند : این سه نوع 

 مداخله هر یک طیف گسترده ای از اقدامات را بر حسب نیاز شامل می شوند:

 1 بهسازی 
اماتی است که به منظور بهبود کالبد، که در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته است ، در کوتاه بهسازی شامل سلسله اقد

مدت صورت می پذیرد، در واقع بهسازی زمانی صورت می گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حاد شده باشد 

 ، بهسازی می تواند اقدامات زیر را دربرگیرد :

 2نوسازی  
انجام می شود که فضای شهری ،مجموعه و یا بنا از کارکردی مناسب و معاصر برخوردار بوده ولی نوسازی زمانی  

 می شامل را اقداماتی مجموعه نوسازی. است شده آن کارآرایی و بازدهی کاهش سبب فضایی –فرسودگی نسبی کالبدی 

ط را معاصر سازی نموده وامکان بازدهی ان فضایی مربو،سازم کهن شهری فضای یا و ،مجموعه بنا حفاظت عین در که شود

های ه بهینه آن را فراهم آورد. به عبارت دیگر نوسازی به معنای تجدید بنای ساختمانها ، عمل یا فرآیند از میان بردن نشان

ا شامل خرابی ، فرسودگی ، ویرانیها یا مفهوم دوباره سازی وتجدید بنای نو مترادف است ، نوسازی ، هفت دسته از اقدامات ر

 می شود : 

 3بازسازی 
بازسازی به معنای از نو ساختن است .بازسازی زمانی صورت می گیرد که در بنا ، مجموعه و یا فضای شهری ،فرسودگی  

به صورت کامل ، ایجاد شده باشند .فرسودگی کامل معموال بر اثر فرسودگی ) نسبی یا کامل ( فعالیت و کالبد توامان صورت 

امر معموال برای ایجاد حیات جدید در سازمان فضایی فرسوده) بناف مجموعه، بافت( به کار می رود. امروزه می پذیرد .این 

آنچه از بازسازی مراد می شود،  ایجاد فضای شهری معاصر یا سازمان فضایی جدید و موزونی است که بتواند گفتگوی خالق 

ی به مجموعه اقداماتی اطالق می شود که پس از تخریب بیش از بین گذشته و آینده را نشان دهد. به عبارت دیگر بازساز

نیمی از اثر ، مجددا اثری با چهره های جدید و یا کامال منطبق با اصل خویش ساخته می شود معموال اثر بازسازی را به 

 یف می شود. هنگام آتش سوزی ، زمین لرزه و یا جنگ به کار می برند فرآیند بازسازی معموال با اقدامات زیر تعر

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rehabilitation 
2 Renovation 
3 Reconstruction 
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 یا کالبدی در بافت مراحل مداخالت سخت: 1جدول 

 بهسازی

 

   -استحكام بخشی  -حمایت – مراقبت، جلوگیری و ضمانت  -بازیافت

-بهبود ، سازماندهی و بازآبادانی  -توانبخشی  

 

 نوسازی

 

  -دننو ش  - حفاظت  - تبدیل ،دگرگونی   -انطباق ، به روز کردن -تجدید حیات

تعمیر- احیاء  

 بازسازی

 

  دوباره سازی -  آوار برداری،پاکسازی  -تخریب

 

 عریف امنیتت  -2-7

در کاربرد عام به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است. فرهنگ آکسفورد این واژه را با عبارت زیر تعریف "امنیت "واژه 

  ( 1313همکارشود )کینگ وخطر محافظت میشرایطی که در آن یک موجود در معرض خطر نبوده یا از "کرده است:
  CPTED9عوامل تأثیرگذار بر امنیت از دیدگاه-2-7-1

 .دهدرا نشان می CPTEDجرم خیزی فضا بر اساس رویکرد، معیارهای کالبدی تأثیرگذار در کاهشزیرنمودار 

 

                                                 
4 crime prevention through environmental design 



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 5 

 (1317( )صالحی 1314)مینیری،CPTED کردمعیارهای کالبدی موثر بر ایجاد امنیت در فضاهای شهری از دیدگاه روی: 1نمودار

 5نمایانی و نظارت پذیر بودن فضا-الف-2-7-1

 کیفت محیطی است که بر اساس آن فضاهایی که احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر است باید در معرض دید ساکنین قرار         

ها و فضاهای فعالیتی نسبت به ری ساختمانترین عامل در طراحی چگونگی قرارگیگیرند. برای رسیدن به این کیفیت مهم

 (1314،5.)مینیری فضاهای جرم خیز است

 6دفاعفضاهای قابل -ب-2-7-1

ای که هر فضا در قلمرو نظارت کنترل کنندگان خاصی باشد.کنترل کنندگان فضا ممکن است گروه یا فرد باشند به گونه      

فضاهای قابل دفاع برای اولین بار توسط نیومن مطرح شد. این نظریه در که نسبت به آن فضا احساس مسئولیت دارند. نظریه 

ترین موضوع از های معمول روزانه مهمسال گذشته مورد نقد و تکامل قرار گرفته و امروزه میزان ارتباط فضاها با فعالیت 35

انه و همچنین در دسترس نمودن های روزباشد. طراحی محیطی با چیدمان مناسب فعالیتتحقیقات مربوط به این حوزه می

 (1311،1)رینالد و همکاران تواند در این زمینه به مداخله بپردازدفضا و... می

 7خوانایی و نفوذ پذیری فضا-پ-2-7-1

شود تا افراد به راحتی جهت حرکت خود را انتخاب نمایند و در این محیط خوانایی و نفوذ پذیری محیط مسکونی باعث می   

شود و از طرف اتالف وقت و بیهوده گردی مجرمان در محیط برداشته می شوند. به این ترتیب از یک طرف زمینهسر در گم ن

 1311.)کیلی و همکاران گیرنددیگر ساکنین و عابرین کمتر در معرض خطر قرارگیری در فضاهای غیرقابل دفاع قرار می

ای طراحی شوند که جا بسیار مهم است. این فضاها باید به گونهشکل، در این   L ،U ها، فضاهای گم سطوحتوجه به کنج(1،

 .فضا قابل رویت باشد

 اندازه فضا -ت-2-7-1

های شهری است. وجود فضاهای بی مقیاس فضا یکی از عواملی بسیار مهم محیطی تأثیر گذار در میزان امنیت محیط     

افراد )به خصوص افراد پیاده( از  مچنین با زیاد شدن فاصلهکند. هکران و بزرگ مقیاس امکان نظارت اجتماعی را کم می

یابد. به این منظور باید برای امن نمودن فضاهای شهری یکدیگر امکان دریافت کمک از دیگران در هنگام خطر کاهش می

شامل نورپردازی ها، تمهیدات خاصی اندیشیده شود. این تمهیدات ها یا فضاهای باز بین ساختمانبزرگ مقیاس مانند پارك

از سویی دیگر، صاحب .های مختلف و مختلط در فضا و همچنین تحت نظارت قرار دادن آن استمناسب فضا، ایجاد فعالیت

نظران روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسان، نیاز به خلوت و مسئله احساس ازدحام در فضاهای کوچک را در ارتباط مستقیم 

 .ای در نظر گرفتاند. لذا برای موضوع مذکور باید آستانهعی مورد توجه قرار دادهبا آسیب شناسی رفتارهای اجتما

 8ختلط زمینکاربری م-ث-2-7-1

باشد. کاربرد مختلط زمین در انتقاد به می CPTED کاربری مختلط اراضی شهری یکی از راهبردهای پیشنهاد شدهامروزه  

باشد. با یطی زنده، شاداب و فعال در ساعات مختلف از روز یا شب میمنطقه بندی کاربری اراضی شهری درصدد ایجاد مح

های شهری را در ساعات مختلف زنده نگاه داشت و این فضاها را در معرض توان فضاها و محیطها میاستفاده از ترکیب فعالیت

.)لیون و کاهدنایت در آن مینظارت همگانی قرار داد. فعال بودن فضا در ساعات مختلف از میزان احتمال وقوع جرم و ج

 (1318،1همکاران

 مكان پایدار مدل-2-8

                                                 
5 visibility and surveillance 
6 defensible space or territoriality 
7 legibility or permeability 
8 mixed land use 
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 عملکردی، کیفیت ی)مؤلفه( نیرو سه برآیند عنوان به توان می را شهری طراحی کیفیت ،" پایدار مکان مدل " راساسب   

 از " شهری احیطر کیفیت عملکردی مؤلفه"  .محسوب نمود  شهرها محیطی زیست کیفیت و زیباشناختی - تجربی کیفیت

 سوی از و است شهری جاذب مراکز به ها ه سوار و ها پیاده مناسب و سهل دسترسی و حرکت تأمین برگیرنده در سو یک

 دهد، می تقلیل آمد و رفت برای ای ساده کانال به را شهری فضاهای عملکردی نقش که مدرنیزم های آموزه برخالف دیگر،

 روزنامه ، گفتگو و خوردن غذا گوناگون، مراسم و مردم تماشای غیرفعال، تفریح همچون دیگر عملکردهای دربرگیرنده

 زیبا - تجربی تجربی مؤلفه".گردند شهر فضایی تجربه غنای و سرزندگی ضامن تا بوده نیز ... و دوستان با مالقات خواندن،

 شهری فضاهای قبال در فرادا محیطی ترجیحات و شناختی اداراکی، های یافترد به " شهری طراحی کیفیت شناختی

 همچون مقوالتی رگیرنده درب آن خرد بعد در "شهری طراحی کیفیت محیطی زیست مؤلفه" درنهایت، و دارد سروکار

 را محیطی زیست پایداری دغدغه کالن بعد در و …  )و گیری سایه هوا، جریان آفتاب، ( شهری فضاهای خرد اقلیم تنظیم

 در ... و آب زمین، از اعم طبیعی منابع از استفاده چگونگی و شهری محیط شناسی بوم بر مبتنی تعادل کیفیت با و داشته

  .دارد کار سرو شهری های طرح با رابطه
 شهری طراحی کیفیت سازنده های مؤلفه:2جدول 

 
 ( 1371–منبع: کورش گلکار )

 روش تحقیق -3
 فلسفه تحقیق-3-1
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 :شد خواهد مشخص زیر یاصل های پرسش به توجه با تحقیق فلسفه

 ارتقا امنیت و سطح کیفیت محیط چیست؟ برای شهری طراحی حوزه در نیاز مورد های مولفه 

 چه الگوهای عملیانی را  طرح احیا و ساماندهی محالت تاریخی  برای ارتقاء  امنیت و سطح کیفیت محیط

 ارائه می دهد؟

 رویکرد .گرفت رادر برخواهد انتقادی تئوری و تفسیرگرایی از کیبیتر حاضر پژوهش فلسفی، دیدگاههای و مبانی نظر نقطه از

 حقیقت رویکرد این براساس .دارد کار سرو کیفی متغیرهای با پژوهشگر که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی گرایی تفسیر

 انتقادی تئوری رویکرد .اوست تفسیر و انسان تجربه به مشروط

  .دارد شناخت تأکید به بردن پی و دانش ساختن در ها ارزش نقش بر همچنین و بوده طارتبا در کیفی متغیرهای با نیز

 تحقیق سیاست -3-2

 موارد علت به باشد می تحقیق سیاست همان که موضوع این انتخاب پیداست، طرح عنوان از که همانطور

 :باشد می ذیل

 مطالعه بافت تاریخی شهر مالیر -

 ی و احیا بافت تاریخی شهرها در ایجاد امنیتمطالعه میزان تاثیر سامانده -

 مطالعه میزان تاثیر ساماندهی و احیا بافت تاریخی شهرها در ارتقا کیفیت محیط -

 (ابزارها و روش تحقیق و ها )تکنیک تحقیق انجام رویه 

 می تقسیم ستندسازیم و مشاهده مصاحبه، اسناد، بررسی یا اسنادی های رویه به را تحقیق انجام های رویه کلی طور به

 .شود می استفاده ومشاهده مصاحبه مدارك، و اسناد شامل اطالعات گردآوری تکنیک سه از پژوهش این در .کنند

 مراحل تحقیق-3-3

 :است زیر شرح به حاضر تحقیق مراحل

 انجام تدولوژیوم روش و گردید آوری جمع تحقیق این نظری مبانی تحقیق، مساله طرح از پس مرحله این در :اول مرحله

 .شد تعیین تحقیق

آوری گردیدو به شیوه  جمع مشاهده و مصاحبه تکنیک از استفاده با نمونه مورد جامعه از ها داده مرحله این در :دوم مرحله

 .زیر سنجش وضعیت  ، تحلیل، هدفگذاری و ارائه طرح پرداخته شد

 : ای رویه بعد وضعیت، سنجش-3-3-1

 : هویما بعد وضعیت، سنجش-3-3-2

  یکپارچه تحلیل :وضعیت سنجش-3-3-3

 طراحی( حوزه )برای انداز چشم تدوین-3-4

 انداز چشم بیانیه-3-4-1

 کالن اهداف-3-4-2

 طراحی( حوزه )برای شهری طراحی کار دستور تدوین-3-5

  طراحی عملیاتی هداف-3-5-1

  طراحی های رهنمود و اصول-3-5-2

 )طراحی حوزه برای( شهری طراحی بعدی سه جامع طرح تدوین-3-8

 (Design Concept) طرحمایه صورت به ها گزینه تدوین -3-8-1

 بهینه گزینه انتخاب و ارزیابی3-8-2

 طرح تدوین-3-7
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 فوق( نظامات تفکیک )به شهری طراحی معیارهای و ضوابط-3-7-1

 ها پروژه اجرای بندی زمان و بندی مرحله-3-7-2

 جمع بندی

 متدولوژی" از نظر ،"کاربردی " پژوهشی "تحقیق هدف" لحاظ به حاضر پژوهش شد بیان تقسم این در که همانطور

 رویه" نظر از در نهایت و " انتقادی - تفسیری" پژوهشی " تحقیق فلسفه" نظر از و ، "تحلیلی  -توصیفی" پژوهشی "تحقیق

رها و الگوهای طراحی جهت احیا و ساماندهی ارائه راهکا به که است "اسنادی -ای کتابخانه و میدانی" پژوهشی "تحقیق های

 تبیین به مدارك، و اسناد مشاهده، مصاحبه، ابزار سه طریق از با تاکید بر ایجاد امنیت و ارتقاء کیفیت محیط می پردازد. و

 نماید.  می اقدام موضوع

 تجزیه و تحلیل-9
 در یک دارای دیوار این سرتاسری محصور می گشت. دولت آباد قدیم در اصل هسته اصلی شهر مالیر بوده و تو سط یک دیوار

 از شهر دیوار .بود عباسی دروازه ورودی دیگر این نام  شد، می گفته سنگی دروازه آن به و بود سنگ جنس از که بود بزرگ

مربندی )میدان کبان بروجرداو انتهای خی )میدان طالقانی(می شد و تا خیابان امیرکبیر فعلی شروع آباد دولت محله پشت

 حسینه وتکیه، جامع ومسجد بازار وجود باشد مى مالیر شهر اولیه ى هسته که آباد دولت ى محله حالادامه داشت. بروجرد(

با توجه به مطالب و تعاریف است . بوده گذشته در محله یک وتعریف محله یک بودن قدیمى از نشان محله این در گرمابه ها

فت فرسوده ای است که دارای ارزش تاریخی میباشد که متاسفانه بعلت عدم بی توجهی گفته شده بافت مورد مطالعه جز با

مسئولین آثار تاریخی آن از بین رفته و در طرح جامع و تفضیلی پیشنهاد به بلند مرتبه سازی و افزایش تراکم گردیده است. در 

ا با مولفه های کیفیت و امنیت و الهام از معماری تحقیق حاضر مراحل ساماندهی بافت از طریق بهسازی و نوسازی و تلفیق آنه

تاریخی همدوره با هویت محله  و احیای آن معماری ، در جهت ارتقا هدف تحقیق ، می باشد و سعی بر آن شده تا با توجه به 

رتفع و با احداث پتاسیلهای بافت و کاربری ها ، فعالیتها و سرانه های مورد نیاز محله و شعاع دسترسی آنها نیازهای بافت م

مرکز محله ای با معماری تاریخی کاروانسراهای متناسب با تاریخ بافت در زمین مخروبه واقع در سایت ، عالوه بر ساماندهی 

 دستفروشان به تخصیص کاربری ها و فعالیتهای مورد نیاز در مقیاس محله و فرا محله ای در جهت جذب گردشگر اقدام نماید.

 مقدماتی انداز چشم تدوین و مطالعه دامنه تحدید و تعریف-9-1

 محدوده سایت نقشه: 1شکل 



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 1 

 رچهسنجش وضعیت یكپا-9-2

 

 نقشه سنتزنقشه :2شکل 

 ارائه بیانیه چشم انداز -9-3
 ئه بیانیه چشم اندازاار :3جدول 
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 بیانیه چشم انداز-1-9-3

 
 :بیانیه چشم انداز3شکل 

 

 ارائه اهداف کالن ، خرد و دستور کار طراحی شهری:-9-9

 یت آن :باز زنده سازی هویت تاریخی محله و تقو1هدف کالن 

  هدف خرد: ایجاد شخصیت بصری ، حس زمان و آموزندگی در خیابان طالقانی 

 :دستور کار طراحی 

 تاکید بر ورودی محله: -الف

 تقویت و حفظ کلیه عناصر و نقاط خاطر انگیز و با ارزش برای ساکنان محدوده در ورودی محله -

 حدوده ورودی محله هستند،تدریجا حذف شوند.ساختمانهایی که از نظر کالبدی مغایر با شخصیت)کاراکتر(م-

 ایجاد گشادگی در ورودی محله مجاز نمی باشد.-

 طراحی هندسی ورودی باید بگونه ای باشد که خودرو به هنگام ورود به خیابان محلی وادار به کاهش سرعت گردد.-

 تاکید بر ارتقا بدنه و جداره محور متناسب با کاراکتر بافت:-ب

 لگوی معماری بومیاستفاده از ا-

 کلیه سطوح قابل رویت بدنه های خیابان محلی باید نماسازی شوند.-

  خط بام ساختمانهای مجاور یکدیگر در حاشیه خیابان محلی می بایست هم باد بوده فاصله شکستگی های الزم در نما یا -

 .متر باشد 2حجم  از هر طرف ساختمان 

 اهای جدید با زمینه کالبدی و روحیه خیابان محلی الزامی است.در نوسازی دانه ها،رعایت هماهنگی نم-
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 :ارتقا کیفیت نظام استخوان بندی فضای همگانی:2هدف کالن    

 هدف خرد : ارتقا سرزندگی و سازگاری 

 همه شمولی  دستور کار طراحی: ایجاد قرارگاه های رفتاری با توجه به

 ی درخت،باجه تلفن و پست در خیابان محلی الزامی است.وجود نیمکت،ظرف زباله،چراغ روشنایی،حفاظ پا-

 باید تقویت گردد.  و... تسهیالت الزم جهت حضور و فعالیت مستمر کودکان،زنان و سالخوردگان-

 از سال باید وجود داشته باشد. امکان تجهیز موسمی فضا برای اجرای مراسم خاص در روزهای ویژه ای-

 و دسترسی: ارتقا نظام حرکت  3هدف کالن 

 هدف خرد : ارتقا ایمنی و تاکید به کیفیت نفوذ پذیری و حرکت مناسب با شخصیت محله 

 دستور کار طراحی:تاکید بر حضور عابر پیاده و  دوچرخه و توجه به مسیرها و تقاطعها 

 استقرار پوشش گیاهی نباید وضوح کالبدی تقاطعها را از بین ببرد.-

 اید حرکت خودروهای اضطراری را با مشکل مواجه سازند.عناصر طبیعی در خیابان محلی نب-

 سرعتگیر باید در تمام عرض کف خیابان محلی امتداد یابد.-

 : ارتقا نظام کاربری و فعالیت متناسب با شخصیت محله 9هدف کالن

 هدف خرد : اختالط کاربریهای سازگار و ارتقا امنیت 

 دستور کار طراحی:باال بردن سرانه کاربری تجاری  

 حذف عملکردهای ناسازگار با ویژگی های محله-

 متر باشد. 211حداکثر فاصله واحدهای فعال در شب از یکدیگر -

 مجاز  میباشد. حضور واحدهای تجاری با تناوب استفاده حداکثر ماهانه در خیابان محلی-

 استقرار واحدهای مسکونی در طبقه فوقانی کاربری های غیر مسکونی تشویق شود.-

 (Design Concept) طرحمایه صورت به گزینه تدوین-9-5

 (share street)تبدیل خیابان طالقانی به خیابان همگانی 

 افزایش امنیت با قرار دادن کاربری تجاری بر ورودی هر کوچه -

 تاکید بر گشایش فضایی و ایجاد فضای همگانی با ایجاد یک میدانچه در چهار راه بازار -

ها ی محله با ایجاد مرکز محله ای بزرگ که توانایی تامین نیاز ورزشی و فضای سبز و حتی برآورده کردن تمای نیاز -

 پارکینگ را دارا می باشد

 تنوع در جداره خیابان همگانی  با احیای تاریخ محله  -

 حدوده اتصال مجدد بازار،محله و مسجد جامع با امتداد خیابان همگانی تا ورودی بازار و مسجد و آرامسازی ترافیکی م -

 ایجاد کاربری خدماتی و رفاهی در جهت اقامت گردشگران -

 تعریف ورودی متناسب با شخصیت بافت -

توجه به خط آسمان با تعریف ارتفاع  برای ساختمانهای مجاور خیابان طالقانی و اسکان ساکنین آنها در خیابانهای و  -

 کوچه های اطراف 

 تجاری در اطراف آن توجه به امنیت فلکه طالقانی با جانمایی کاربری -
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    طرح وین گزینهتده نقش :4شکل 

 طرح پیشنهادی : 5شکل 
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 :طرح پیشنهادی 8شکل 

 شهری طراحی معیارهای و ضوابط-4-6

 فعالیت و کاربری نظام-الف 

محله،.کاربری های موجود در بازارچه سنتی)مرکز  مقیاس در نیاز مورد تجاری خدمات کلیه محدوده، در مجاز های کاربری -

تجاری ، خدماتی ،  های کاربری ها(، کارگاه و اتومبیل به مربوط خدمات استثناء )به و منطقه ه ، شهرمحل محله( در مقیاس

 .باشد می ... و فرهنگی

پیش بینی فعالیت های مذهبی همچون دسته های عزاداری از خیابان اصلی محله و تجمع آن در بازارچه بعنوان یک سکوی -

 تماشا الزامی میباشد.

ضای خیابان همگانی برای انجام فعالیت های موسمی ) مراسم مذهبی ، ملی ،نمایشگاه های موقت خیابانی امکان تجهیز ف-

 و....( می باید وجود داشته باشد.

متر باید 2بسترهای فضایی الزم برای حضور دوره گردان و دستفروشان در طبقه اول بازارچه سنتی بوسیله رواقهایی با دهانه -

 فراهم شود.

 دسترسی و حرکت نظام -ب

 در خیابان محله بالمانع می باشد. 31ورود خودروها ی سبک با تاکید بر الویت پیاده و استفاده از تعریف سرعت -

 صبح می باشد. 7 -22ساعت مجاز ورود خودروهای باری جهت تخلیه بار بین ساعت -

 ورود خودرو های باری فقط در ساعت تعیین شده مجاز است.-

 ای مسکونی به خیابان همگانی  بایستی با تاکید بر دهانه  و ورودی مسیر انجام گردد.اتصال کوچه ه-

 کالبدی فرم نظام-پ
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 اقلیمی شرایط متناسب با گیری جهت به باتوجه بایست می قطعه چند به مسکونی کاربری با مالکیت قطعات تفکیک-       

همجواریها و  گرفتن نظر در با باشد داشته دیگری جهات موجود وضع در محدوده غالب بافت .چنانچه گیرد صورت شهر مالیر

 .باشد غالب بافت جهت  تواند می استقرار جهت پیرامونی محدوده

 .شود می توصیه مترمربع 111 از کمتر مساحت با قطعات تجمیع .باشد می غیرمجاز محور مجاور قطعات در تفکیک هرگونه -

 قطعات برای و درصد 85 مترمربع 121 درصد، 81 مترمربع 71 از کمتر طعاتق برای همکف طبقة اشغال سطح حداکثر -

 .میباشد درصد71 مترمربع 121 از بیشتر

 .باشد می درصد 81 همکف از باالتر طبقات برای اشغال سطح -

 جهت ابنیه جمح طراحی در )  موجود الگوهای( ای پله و شکسته های فرم از استفاده و ابنیه نماسازی در خالی و پر ایجاد -

 .می شود توصیه محور طول در تنوع ایجاد

 :همگانی های هصعر نظام-ت

 .است الزامی گردد، سواره حرکت مسازی آرا موجب که نحوی به محورها کفسازی طراحی -

 به که گیرد صورت نحوی به بایست محورمی روحیه تلطیف جهت محور راستای در مناسب گیاهی پوشش از استفاده -

 .بیانجامد شهری محیط در یادهپ آسایش

 شود می توصیه باغچه تک صورت به )درخت( گیاهی پوشش طراحی -

 تامین محل پارك دوچرخه در خیابان همگانی مجاز می باشد.

 کابل های برق مخابرات به کانال مشترك زیر زمینی منتقل شود .

 م ممنوع است.استقرار جعبه های تقسیم برق ، مخابرات و ... در عرض دردید مستقی

 استفاده از چادر سرپوشیده کردن موقت و سایبان نباید دارای دیواره بوده و مانع دید به طبقه همکف شود .

 شهری منظر نظام -ث

 :باشد می الزامی طراحی در زیر نکات رعایت اینصورت غیر در .شود می توصیه مجاور ابنیة با بنا هر همردیفی رعایت -

 .باشد می متر 1 حداکثر مجاور ابنیة به نسبت بنا هر جلوآمدگی حد -

 .باشد می غیرمجاز شده ایجاد جانبی نمای در پنجره احداث -

 .است الزامی ردیفی هم عدم از حاصل جانبی نمای نماسازی -

 .باشد می طبقه یک مجاور بنای دو ارتفاع اختالف حداکثر -
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