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  چكيده
 پتانسيلو  قابليت داراي كه د،نباش مي محيطي منابع ترين باارزش از يكي شهري بافت درون خاكستري راضيا

 در) غيره و كتابخانه پاركينگ، سبز، ايفض( عمومي خدمات موردنياز فضاهاي مينأت منظور به كليدي بالقوه
 رشد يك با توجه به اينكه شهرها با .هستند باال امنيت با و زيبا پايدار، شهري يا محله آوردن وجود به جهت
 رابطه اين در كه باشند مي زيادي كمبودهاي داراي عمومي خدمات و كالبدي ازنظر ،اند بوده رو روبه سريع
 هاي كاربري سرانه وضعيت بهبود حداقل يا رساندن استاندارد حد به براي ستريخاك هاي زمين از توان مي

 از سبب مواردي در كه بوده اي گونه بهساختار محالت شهري  اخير هاي دهه در چنين هم .ستج سود مختلف
 محله طحس در طراحي و ريزي برنامه به  ويژه اي توجه كه ديدگاهي لذا شده، محالت تيسنّ هاي ارزش رفتن بين

است كه بسياري از راهكارهاي آن در جهت ارتقاء ابعاد مختلف  نوشهرگرايي رويكرد دارد همسايگي واحدهاي و
  محله است. 

 -اسنادي مطالعات ي پايه بر اطالعات گردآوري وهاي كمي)  (با اواويت روش تركيبي نوع از تحقيق، روش
هاي كالبدي، جمعيتي،  طالعات بر روي بافت محله در زمينهسعي دارد با انجام م حاضر تحقيق .است اي كتابخانه

 تلفيق اساس بردرون بافت محالت شهري  خاكستري اراضي ساماندهي به دست ،دسترسي و فضاهاي محله
 توان و ظرفيت از استفاده و TNDو معيارهاي رويكرد  اصول و فرداست اسناد شهري، استانداردهاي و ضوابط

 افقي رشد از جلوگيري و) فضايي و كالبدي اجتماعي، زيستي،( محيطي كيفيت ارتقاء هدف اراضي خاكستري با
 در تالشي خود اين كه بيانجامد، شهر بافت در موجود كالبدي گسست جبران در يكپارچگي و پيوند ايجاد و

  .است حاضر تحقيق نمودن كاربردي و بسط جهت
  

   بجنورد محله حسيني معصومنوشهرسازي،  ،TND ،خاكستريساماندهي، اراضي  هاي كليدي: واژه
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  مقدمه - 1
ها  شهري است. قطعات جدا و خالي زمين يساتتأسمسكن، خدمات و  ينتأم ازجملههاي بشري  فعاليت  زمين، كليد همه

راي ممكن است در ابتداي امر زياد به چشم نيايند، ولي در حقيقت دا اضياردر شهر نيازمند به يك نگاه نو و تازه هستند. اين 
متفاوتي  بار يانزآثار  تواند يم ها آنآوردن شهر پايدار، زيبا و با امنيت باال هستند كه عدم توجه به  به وجودپتانسيل زيادي براي 

  ]1[ را در ابعاد گوناگون داشته باشد.
شديد فضاهاي عمومي با كمبود  اند بوده رو روبهو ناهماهنگ  برنامه يبگسترش سريع،  و شهرهاي ما با يك توسعه ازآنجاكه
مطلوب براي زندگي سالم و آسايش  ايطكه اغلب فضاها در اين شهرها فاقد شر يا گونه بهمواجه هستند  يمطلوب شهر

تي هاي سنّ بوده كه سبب از بين رفتن ارزش يا گونه بههاي اخير ساختار محالت شهري  در دهه ينچن همشهروندان است. 
توجه لذا ديدگاهي كه  ]6[ ،استعد اجتماعي به ب ها آنو عدم توجه  يعد كالبدطراحان به بتمركز  دهنده نشانمحالت شده كه 

است كه بسياري از راهكارهاي آن در  ييگرانوشهرو طراحي در مقياس محله و واحد همسايگي دارد  يزير برنامهبه  اي يژهو يا
  ]3[ است.ون ا محالت پيرامب فرد منحصربهجهت ارتقاء ابعاد مختلف محله و سازگاري و همسويي 

ياس قدر اواخر قرن بيستم ميالدي، نهضتي به نام نوشهرسازي ظهور كرد كه هدف آن خلق يك محيط مناسب در م
از  ]9[ باشد. اي در راستاي اهداف توسعه پايدار مي هاي مدرن شهري و توسعه انساني است كه پاسخگو به تحوالت و پيشرفت

) به عنوان يكي از مهمترين مفاهيم نوشهرسازي، با محوريت قرار دادن محله به TNDي محالت (ترويكرد توسعه سنّ ،اين رو
از پيش تعيين ريزي  دهي و سازماندهي محالت بر اساس نظم و برنامه ي شهر يكي از ابزارهاي شكل دهندهعنوان هسته تشكيل 

  ]4[ كند. مداري تاكيد مي دهيامقياس انساني و پ تحكيم بخشيدن به روابط اجتماعي، مركزيت محله، شده محسوب شده و بر
و در حال انجام در بسياري از كشورهاي پيشرو در زمينه كاربرد  گرفته انجامهاي گسترده  يتفعالبا توجه به مطالعات و 

اي شايسته  وع، به گونهنوشهرسازي در ساماندهي محالت، در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران نه تنها مباني نظري اين موض
ها با  به منظور تطبيق اين ويژگي ريزي و طراحي شهري ايران راهكارهايي گرفته، بلكه نظام حاكم بر برنامهمورد ارزيابي قرار ن

بر اين اساس نياز ديده شد تا با تعريف معيارها و اصول حاكم بر  ]4[ شرايط بوم ساخت محالت را مد نظر قرار نداده است.
) و انطباق TNDموجود در بافت دروني محالت شهري به كمك رهيافت توسعه سنّتي محالت ( اكستريخساماندهي اراضي 

 رشد از جلوگيري، محيطي كيفيت ارتقاءدر جهت افزايش پايداري، شهري  استانداردهاي و ضوابطشاخص ها با و اين اصول 
  برداشته شود. يشهرمحالت  بافت در موجود كالبدي گسست جبران در يكپارچگي و پيوند ايجاد و افقي

  روش تحقيق - 2
كه از نتايج آن در  باشد كاربردي و روش تحقيق از نوع تركيبي مي جزء تحقيقات حاضر ي از نظر هدف پژوهش، مقاله

استفاده شده است. در مرحله جمع آوري مباني نظري، مفاهيم پايه  خاكستريريزي براي اراضي  ريزي و طرح ساماندهي، برنامه
اسنادي استفاده شده، در مرحله بعد با استفاده از مطالعات ميداني (عكسبرداي از  - اي از روش كتابخانه TNDهيافت و اصول ر

هاي پايه  اي به بررسي وضع موجود اراضي مورد مطالعه پرداخته شده است. نقشه هاي شهري و ماهواره محل) و استفاده از نقشه
 ArcGISهاي خروجي در محيط  ها و تهيه نقشه شده و تجزيه و تحليل نقشه آماده AutoCADمورد نياز تحقيق، در محيط 

  استفاده شده است. Excel ،ArcMapصورت گرفته است. در تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزارهايي همچون  9,3

  تحقيق مباني نظري - 3
  تعريف ساماندهي .3-1

نيز، ترتيب و اسباب و آرايش و  "سامان"ه است و كلمه تيب دادن آمدبه معناي نظم و تر "سامان دادن"در لغتنامه دهخدا 
دهد كه  يميسه دو واژه سامان و سازمان نشان مقاساختن چيزها و ساختن كارها و نظام و رواج آن آورده شده است.  مرور به
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اژه ساماندهي شامل يگر گسترده معنايي ود عبارت بهاست،  "سازمان"تر از واژه  وسيع مراتب به "سامان"گسترده معنايي واژه 
 نگهداري بافت و حفظ ضمن موجود، امكانات از مطلوب استفاده به توان يم را ساماندهي واژه ]5[شود.  يمي نيز ده سازمانواژه 

 و اصالح پي در پردازد و يم يزير برنامه مختلف سطوح در موجود مشكالت و مسائل بررسي به ساماندهي  .كرد معنا شهري
 همه توسعه دنبال به ساماندهي .باشد يم فضا ازكنندگان  استفاده يور بهره افزايش و ها يبآس كاهشنظور م به بهينه بهبود
  ]4[ داشت. خواهد در پي را عملكردي يروزآور به آن طريق از كه استها  مكان و فضاها جانبه

  هاي شهري انواع زمين .3-2
اجمالي انواع  ف دسته بندي نمود. درجدول زير به صورتزمين هاي شهري را مي توان بر حسب نوع كاركرد در ادوار مختل

  ]3[ .داده شده است نمايشبه همراه شاخص هاي تشخيص آنها ها در ايران و كشورهاي ديگر  دسته بندي زمين
  

 ]3[ كشور از خارج و داخل در يشهر يها نيزم يبند ميتقس. 1 جدول

  خارج كشور داخل كشور
  شاخص ها گروه بندي شاخص ها  نديگروه ب

  اراضي داير
سابقه عمران و آباداني داشته و مورد 

زمين   استفاده است.
  خاكستري

زميني كه سابقه توسعه (مجموعه هاي 
تاريخي، اداري و غيره) دارد ولي متروكه 

  شده است.

يافته (با هدف صنعتي) ولي در سابقاً توسعه  اي زمين قهواه سابقه عمران داشته ولي رهاشده است.  اراضي باير
  حال حاضر رهاشده و داراي آلودگي است.

زميني كه به طور طبيعي شكل گرفته و   زمين سبز  سابقه احياء و عمران نداشته است. اراضي موات
  توسعه نيافته است.

  

  زمين باير و متروكه .3-3
شود و به صورت رها شده در  اي از آن نمي تفادهتوان زميني تعريف كرد كه هيچ نوع اس اش را مي زمين باير در مفهوم عام

 هاي زمين: است كرده تعريف اينگونه را باير هاي زمين 1994 سال در EPA(1( محيط حفاظت آژانس يك مكان وجود دارد.
 هدوبار توسعه يا توسعه كه تجاري و صنعتي تسهيالت استفاده تحت هاي زمين يا خاص كاربري بدون رهاشده هاي2زمين باير؛
   ]5[ .كند مي تعريف است پيچيده دارند، كه مصنوعي و طبيعي هاي آلودگي خاطر به آنها

  توسعه اراضي خاكستري .3-4
اي نياز به سرمايه گذاري در جهت افزايش ارزش  هاي قهوه زمينبرعكس  ارزشمند نيستند.  لحاظ اقتصادي اين اراضيبه 

هاي موجود  در بافت يهاي بزرگ است. اين اراضي، بخش 2راكنده شهريتوسعه اين ارضي، نوعي ساماندهي توسعه پ] 13[ دارند.
هاي زيادي در  هاي متنوع و كابري و حاوي انواع گوناگوني تراكم باشند ميعبوري  طراحي معابرشهري هستند كه نيازمند 

  ]14باشند. [ ها مي تعدادي از ساختمان

                                                            
١‐ Environmental Preservation Agency 
٢‐ Grayfield development 
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  نوشهرگرايي و اصول نوشهرگرايي .3-5
روي و قابل  پياده يتباقابلريزي است كه محالتي  ت سنّتي شهرت دارد) اصول برنامهي محالنوشهرگرايي (كه به طراح

مبنايي براي چنين پاسخي است به پراكندگي شهري و  آورد. هم مي به وجودروي  زيست را در يك محيط مساعد قابل پياده
 ]10[ ي و افزايش كيفيت زندگي است.سالمت اجتماع به سمتمايه حركت  هوشمند و بن ونقل حملپايداري رشد شهري، 

ها از يك بناي منفرد تا يك شهر بزرگ مورد استفاده قرار  ها در طيف كاملي از مقياس تواند در پروژه اصول نوشهرگرايي كه مي
 - 5 تيفيباك شهرسازي و معماري - 4هاي مختلط  كاربري - 3پذيري و تداوم ارتباط  -2روي  قابليت پياده - 1انداز:  رد عبارتگي

كيفيت  - 10پايداري  - 9افزايش تراكم در بافت  - 8هوشمند  ونقل حمل - 7ساختار سنّتي محالت  - 6 مختلط هاي مسكن
  ]11[ زندگي

  TND(3سنّتي محالت (تعريف توسعه  .3-6
عموماً  و ارگانيك صورت به محله گيري شكل. است بسياري هاي تفاوت آن دهي شكل و محله گيري شكل بين همواره

 شكل انديشيده شده پيش از برنامه و طرح طريق از محله كه گيرد مي صورت زماني آن دهي، شكل اما است تدريجي و ناآگاهانه
 اين] 8[ .باشد مي TND رويكرد است شده مطرح محالت وضعيت بهبود براي اخير هاي دهه در كه راهكارهايي از يكي. گيرد

 شناخته 5زيبرگ پالتر اليزابت و 4دواني آندره كارهاي با بيشتر ،است نوشهرگرايي اصول از مشتق نگرش آخرين كه مفهوم
 محالت در حيات و سرزندگي ايجاد باعث دهد مي ارائه كه راهكارهايي محالت دادن قرار محوريت با TND رويكرد. شود مي
  ]4[. دبخش مي تداوم محله سطح در را افراد حضور و هشد

 مي تعريف منطقه يك در ها كاربري و مساكن نوع از تنوعي شامل جامع ريزي برنامه سيستم يك عنوان به  TND رويكرد
 روي پياده فاصله يك در تجاري مؤسسات و عمومي هاي ساختمان آموزشي، امكانات همچون مجاز هاي كاربري از تنوعي. گردد

 روي پياده براي مناسب هاي كوچه و ها خيابان مسيرها، از اي شبكه طريق از رويكرد اين. گردند مي جانمايي شخصي مساكن از
 سطح در را رانندگي و سواري دوچرخه روي، پياده مختلف هاي گزينه چنين هم. كند مي رساني خدمات نقليه وسائل خوبي به

 .دهد مي قرار نظر دم ريزي برنامه در آينده و حال براي را نقل و حمل از مختلفي حاالت و آورد مي فراهم ساكنين براي محله
 با مركزي زياد، تا متوسط مسكوني تراكم ،روي يادهپ يتباقابل يا محله است، انساني مقياس مبناي بر TND آخر، مكال

 افزايش دليل به و آورده فراهم را نقل و حمل از متفاوتي انواع ،گيرد يم قرار يا حومه توسعه مقابل در كه مختلط هاي يكاربر
 با و كرده تشويق را يسوار دوچرخه و روي يادهپ همچنين ،دهد يم كاهش را نقليه لوساي از استفاده ،يا محله درون سفرهاي
  ]8. [بخشد يم بهبود را ايمني نقليه، وسايل سرعت كاهش

  اهداف و مزاياي رهيافت توسعه سنّتي محالت در بازآفريني محالت شهري .3-7
 منطقه كه برسد نتيجه به تواند يم زماني ضوعمو اين كه كرد يبند دسته توان مي اصلي هدف سه با را محلي تيسنّ طراحي

 متفاوت هاي يژگيو با محالتي رويكرد اين در. دهد تغيير زمين شكل اساس بر بندي منطقه به را خود جاي عملكردي بندي
 يركلطو به] 2. [باشند پايدار ؛محيطي يستز ازنظر و - تعلق حس داراي و مند يتهو اجتماعي؛ ازلحاظ - پويا اقتصادي؛ ازلحاظ
  :كرد خالصه زير جدول در توان يم را TND  مزاياي و اهداف
  

                                                            
٣‐ Traditional Neighborhood Development 
٤‐ Andres Duany 
٥‐ Elizabeth Plater_ Zybrek 
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 ]8و [ ]TND  ]2 كرديرو از استفاده يايمزا و اهداف. 2 جدول

  مزايا اهداف  

  اجتماعي

 افزايش امنيت و ايمني در محله-1
  باال بردن قدرت در حق انتخاب - 2
  افزايش عدالت اجتماعي - 3
  بخشي به محله يتهو - 4
 ارتقاي سالمت جسم و روان ساكنين - 5

  . تعامالت بيشتر در فضا1
  . ايجاد حس اجتماعي و امنيت مكان2
  . كاهش تضاد طبقاتي3
  . سالمت جسم و روان افراد4

  اقتصادي
  خلق ثروت در سطح محله - 1
 بهبود وضعيت اشتغال ساكنين محله - 2
  ونقل حمل هاي ينههزكاهش  - 3

  غال. ايجاد اشت1
  ونقل حمل هاي ينههز يها كاهش. 2
  جويي در وقت صرفه. 3

  محيطي يستز

  هوا و صوت هاي يآلودگكاهش  - 1
  حفظ و نگهداري از منابع  - 2
  توسعه فضاي باز و فضاي سبز - 3

  پايدار ي توسعه. پديد آمدن 1
 يجهنت در. كاهش وابستگي به اتومبيل و 2

  صوتي و هوا هاي يآلودگكاهش 
  ع طبيعي. حفظ مناب3

  كالبدي

  . كاهش ترافيك در محله1 
  . ايجاد منظري زيبا و همگام با طبيعت2
  . توجه به مقياس انساني3
  . نزديكي به محل كار و سكونت4

  

   توسعه سنّتي محالتاصول و معيارهاي رهيافت  .3-8
 رويكرد پيشنهادهاي و ها اخصش و نظر مورد معيارهاي توان مي صهالخ طور به زير جدول دربا توجه به نظريات ارائه شده 

TND كرد مشاهده را:  
    

  ]12و [ ]4] و [TND ]2رويكرد  هاي شاخص. اصول و 3 جدول
  پيشنهادييهاحلراهوهاشاخص  معيارها

توسعه 
  فشرده

  محله يها لبهتراكم باال در مركز محله و كم شدن آن در حركت به  - 1
  هكتار 50تا  16محله با مساحت  - 2
  متر. 500تا  400از مركز تا لبه محله، يا شعاع عملكرد  اي يقهدق 10تا  5 روي يادهپفاصله  - 3
  واحد مسكوني در هر هكتار 20داقل ح - 4

 هاي يكاربر
  مختلط

 يرمسكونيغمسكوني وهاييكاربرتركيبي از - 1
  كونيغيرمس هاي يكاربربه  يافته توسعه% مناطق  10اختصاص حداقل - 2
  تجاري هاي يكاربرطبقات همكف در مركز محله به  % 10حداقل اختصاص - 3
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التحرير، مراكز خدماتي مثل:  - ، لوازمها يفروشكتاب،هايفروشخردهتجاري شاملهاييكاربر - 4
  باشد يم مدت كوتاه يها اقامتگاه، داروخانه و ييشو خشكآرايشگاه، 

عمومي،  يها ساختمانرك، مدرسه، كتابخانه، فضاي بازي، عمومي همچون: پا هاي يكاربراختصاص  - 5
  مراكز مذهبي در مركز محله

و  ها يابانخ
اندازه 
  ها بلوك

  بست بن هاي يابانخعدم به كار بردن  - 1
  اصلي كننده پخشجمع و  هاي يابانختجاري و مختلط از طريق  هاي يكاربردسترسي به  - 2
فرعي با سرعت  كننده پخشجمع و  هاي يابانخسكوني از طريق اوليه م هاي يكاربردسترسي اوليه به  - 3

  كيلومتر در ساعت 40طرح 
  ها كوچهدسترسي ثانويه به واحدهاي مسكوني از طريق  - 4
   ها ساختمانو در پشت  ها يابانخدر لبه  اي يهحاش هاي ينگپارك - 5
  متر باشد 150تا  75بايد بين  ها بلوكطول  - 6
  ايد در لبه خيابان قرار گيرنددر مركز ب ها ساختمان - 7

قابليت 
  روي يادهپ

  و قطعات بايد به شبكه عابر پياده متصل باشند ها ينزمتمامي  - 1
  مركز محله بايد كامل به عابر پياده اختصاص داده شود - 2
  نيازهاي پياده بايد با نيازهاي وسيله نقليه متناسب باشد - 3
  رو يادهپمتر براي  1/5حداقل عرض  - 4
  پياده هاي يابانخبا  ها تقاطعاهش سطح ك - 5

  افزايش تعامالت اجتماعي - 1  مشاركت
  يزير برنامهمشاركت شهروندان در  - 2

تنوع 
  ونقل حمل

   ونقلحملبراي استفاده ايمن از انواع وسايلهايابانخطراحي - 1
  براي ساكنين هاي يلاتومبمتنوعي از پياده، دوچرخه و  يها شبكهايجاد  - 2
  براي ساكنين  ونقل حملانتخاب نوع وسيله حق  - 3

 

  معرفي محدوده مورد مطالعه -4
   .است داده اختصاص خود به را كشور مساحت از درصد 71/1 ،يلومترمربعك 28179 مساحت با شمالي خراسان استان

 

 

 

 

  
  
  
  
 

  

 )نگارنده: مأخذ(مطالعهردمومحدودهياسيستيموقع:1نقشه



3.th International Congress on Civil Engineering, Architecture  
 and Urban Development  

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

 

7 
 

  57ْ   43َ تا 56ْ   19َ مختصات در بجنورد شهر مركزيت به بجنورد شهرستاناست.  شده يلتشكشهرستان  7استان از 
 مركز در يلومترمربعك 6563 مساحت با شهرستان اين. است شده واقع جغرافيايي عرض  38ْ  17َ  تا 37ْ  13َ و جغرافيايي طول
تعداد خانوار ساكن در شهر  ينچن همو  نفر 201449 بجنورد شهر  جمعيت 1390 سال يسرشمار در. است قرارگرفته استان

بافتي فشرده  صورت به(مورفولوژي) و ساختار كالبدي بافت  شناسي يختربه لحاظ  معصوم حسيني محله] 7[ باشد. مي 57148
كه  شده واقع شهر 5 ناحيه و 1 منطقه در هاي مستقيم است. محله مذكور و كوچه عرض كمو متراكم و داراي شبكه شطرنجي 

 محله با جنوب از، برق محله با شمال ازو  باشد مي دارا را شهر كل مساحت از درصد 25/1 معادل هكتار 31/36 بر  بالغ مساحتي
  .باشد يم جوار هم قيام محله با غرب از و آب منبع و ديسيمحالت  با شرق از، خانه يهتصف

  مطالعات جمعيتي .4-1
صي نفر جمعيت است كه داراي تراكم خال 3956هكتار داراي  31/36محله حسيني معصوم با  1385بر اساس آمار سال 

 با سال 64 تا 15 يسنّ گروه را محدوده جمعيت دهنده يلتشك سني گروه بيشترينباشد.  نفر در هكتار مي 5/199جمعيتي 
  .دهند مي تشكيل نفر 2806

  مطالعات كالبدي .4-2
  كاربري زمينبررسي  .4-2-1

هاي  رصد كاربريوي سطوح و دباشد. اين جدول حا با توجه به برداشت ميداني جدول كاربري اراضي محله به شرح ذيل مي
 كه مساحت صورت هاي وضع موجود نيز بيان شده است بدين محله است، هم چنين ارزيابي ميزان سطح و سرانه كاربري

 بدست هر كاربري موجود وضع ي سرانه اين صورت در كه است شده سنجيده محله جمعيت به نسبت مداخله حوزه هاي كاربري
 محاسبه شده، كاربري هر استاندارد سرانه با كاربري هر موجود وضع سرانه با مقايسه ي،كاربر هر به مربوط كمبودهاي و آيد مي
 اگر سرانه ولي است محله در كاربري آن مساحت كل كمبود دهنده نشان كه كرده ضرب جمعيت محله در را آمده بدست عدد
 مساحت داراي شود گفته مي كه ندارد بوديكم موجود كاربري صورت اين غير در شود، استاندارد سرانه از بيشتر موجود وضع

  )2ي  (نقشه است. مازاد (متعادل)
  

 )نگارندگان. سطوح و درصد كاربري هاي محله حسيني معصوم (ماخذ: 4 جدول

كمبود مساحت 
 كاربري

سرانه استاندارد 
  )مترمربع(

سرانه 
  )مترمربع(

درصد
 كل

مساحت
 (هكتار)

مساحت
 )مترمربع(

 نوع كاربري

 متعادل 30 ‐ 50  41/83  45/57  16/54  165494/41   مسكوني

 متعادل 0/6  1/53  1/67  0/6  6077/93   مختلط

 متعادل 2  2/30  2/51  0/91  9125/35   تجاري

18/2  37/2  2/18  2/37  0/86  8629/67   آموزش عمومي

15824  4/5  0/5  0/54  0/19  1989/42   آموزش عالي

3164/8  1  0/2  0/22  0/08  823/84   فرهنگي  - فرهنگي
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80  0/5  0/48  0/52  0/19  1901/62   مذهبي  مذهبي

7912  2   -   -   -   -   بهداشتي - درماني

10285/6  2/6   -   -   -   -   ورزشي

27692  7   -   -   -   -   پارك و فضاي سبز

2848/32  1  0/28  0/30  0/11  1107/86   جهانگردي و پذيرايي

2967  0/75   -   -   -   -   پاركينگ
 تأسيسات
 7753/76و تجهيزات 2  0/04  0/04  0/01  180/81 

 تأسيسات
و تجهيزات

9890  3  
 -   -   -   -   اداري  - اداري

 0/54  0/5 انتظامي 0/19  1980/73   نظامي

1898/88  0/5  0/02  0/02  0/008  86/80   كارگاه  - كارگاه
 26/4 صنعتي  -  4/26  4/64  1/68  16861/46   صنعتي

 1/44  1/32  0/3  متعادل 0/52  5241/59   اريانبارد

 متعادل 1/5  4/81  5/24  1/9  19056/20   باغات

 -   -  21  22/88  8/31  62/83107 
خالي و متروكه اراضي 

 (خاكستري)

92373/48   -   -  88/58  32/16  35/321665   جمع كاربري

77221  30  10/48  11/41  4/41  65/41459   شبكه دسترسي

169594   -  91/73  100  36/31  363125   جمع كل

  

  قطعات  يبند دانهبررسي  .4-2-2
 قطعات در) مترمربع 251- 350( متراژ با هايي ينزماز  استفاده به تمايل محله مسكوني واحدهاي يبند دانه نظام در
  )3ي  . (نقشهاست مترمربع 500 از يشترب  اندازه داراي قطعات تعداد كمترين و دارد اولويت مسكوني و ها كاربري
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 )نگارندگان: مأخذعات محدوده مطالعه (. اندازه قط5 جدول

  
 

  
  
 

 

 

  شبكه معابر .4-3
 مترمربع 48/10 محله در معابر سرانه. شود مي شامل را محله مساحت از درصد 41/11 عمترمرب 65/41459 با معابر شبكه

 ها كاربري ديگر بودن متراكم از نشان محله در معابر سهم بودن پايين. باشد مي مترمربع 30 پيشنهادي سرانه كه درحالي است
  )5 و 4 شماره نقشه. (است نظمنام شطرنجي صورت به معابر شكل. باشد مي باير و مسكوني كاربري خصوص به

  
كمتر از

100 
  مترمربع

تا101
150 

  مترمربع

تا151
200 

  مترمربع

تا201
250 

  مترمربع

تا251
350 

  مترمربع

تا  350
500 

  مترمربع

بيشتر از 
500 
  مترمربع

  جمع كل

  899  44  61 211 150 170 138 125  تعداد

  % 100  % 89/4  % 78/6 %47/23 %68/16 %90/18 %35/15 %90/13  درصد

 
  )نگارندگانبري اراضي وضع موجود (مأخذ: ار. ك2نقشه   )نگارندگان: مأخذ( قطعات بندي دانه. 3 نقشه  

 )نگارندگان: مأخذ( محله معابر عرض. 5 نقشه  )نگارندگان: مأخذ( دسترسي شبكه مراتب سلسله. 4 نقشه
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  هاي تحقيق تحليل يافته  - 5
هاي وضع موجود و ميزان  ي كاربري هاي وضع موجود محله ابتدا به ارزيابي ميزان سطح و سرانه در بخش بررسي كاربري
لوبيت و هاي چهارگانه (سازگاري، ظرفيت، مط ها پرداخته شد. در اين بخش تحليلي از ماتريس كمبودهاي هر يك از كاربري
ج خارهايي بايد از محله  ها صورت گرفته و موقعيت و نحوه استقرار هر كاربري و اينكه چه كاربري وابستگي) هر يك از كاربري

ها از ذكر آنها در مقاله حاضر  . (به دليل حجيم بودن تحليل ماتريساضافه شوند صورت گرفته است هايي يكاربرشوند و چه 
  است). شده ارائه 4صورت گرفته در قالب جدول شماره  هاي يلتحل نتايج فقط  و خودداري شده

 )انگنگارند: مأخذ( مداخله حوزه پيشنهادي غير و يشنهاديپ هاي كاربري. 6 جدول

  كاربري پيشنهادي كاربري غير پيشنهادي
  آموزش عمومي مسكوني
  مذهبي - فرهنگي  مختلط
  پارك - سبز عمومي  تجاري

  اداري  وزش عاليآم
  پاركينگ  درماني - بهداشتي

  و تجهيزات يساتتأس  انتظامي
  پذيرايي - جهانگردي  صنعتي - كارگاهي

  شبكه معابر  باغات
  و انبارداري ونقل حمل  ورزشي

  يا فرا محلهو تجاري  يا محلهتجاري   
  مختلط  

 

  مداخله حوزه) آزادشده( خالي و باير اراضي مساحت مقدار محاسبه نحوه .1- 5
مساحت =آموزش عالي + كارگاه + صنعتي + اراضي خالي و متروكه   

= مساحت 62/83107+  42/16861+  80/86+ 42/1989=  3/102045(مترمربع)   

  مداخله حوزه يها يكاربر مساحت كمبود مقدار محاسبه نحوه .2- 5

  
1= مساحت  15824+  7912+  0+  88/1898+  6/10285=  48/35920(مترمربع)    

2ها = مساحت  جمع كل كمبود مساحت – 1= مساحت  169594 – 48/35920=  133674ع) (مترمرب  
 و) هكتار 20/10( مترمربع 3/102045 برابر محله بافت در شده يخال زمين مقدار شود يم نتيجه فوق محاسبات به توجه با
 شهر جامع طرح از شده استخراج استاندارد يها سرانه با ها يكاربر موجود وضع يها سرانه مقايسه از بعد ها يكاربر كمبود مقدار

 از بعد. باشد يم) هكتار 36/13( مترمربع 133674 برابر پيشنهادي هاي يكاربر به اختصاص براي الزم زمين مقدار بجنورد
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 31674( معادل  هكتار 16/3 مقدار محله آزادشده و باير زمين مساحت مقدار با ها يكاربر مساحت كمبود مقدار اين مقايسه
 اراضي اين از كه باشند يم ساماندهي نيازمند اراضي كننده يانب ذيل ي نقشه رو ينازا .باشد يم خطا ينوع به زمين) مترمربع

 به گرفته صورت هاي يلتحل طي كه باشند يم عالي آموزش و صنعتي ،يكارگاه: نظير هايي يكاربر و باير هاي يكاربر همان
  .هستند ساماندهي نيامند حاضر حال در اراضي، اين لذا. اند شده منتقل بيرون به محله بافت از چهارگانه هاي يسماتر كمك

 

  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

  )نگارندگان: مأخذ( شده استخراج. اراضي خالي 6نقشه 

  و نتايج ها شنهاديپ -6
رار دادن مباني نظري هاي عمده اين بافت و با مد نظر ق در ارتباط با شناخت محله و ويژگي شده  ارائهبا توجه به مطالب 

رويكرد مناسب براي ساماندهي و برخورد با اراضي باير محله حسيني  تواند يم TNDبيان كرد كه  توان يم TNDرويكرد 
هاي مداخله در اين بافت با رويكرد  ابتدا به بيان اهداف، راهبردها و سياست در اين راستا، .باشد  افت هاي مشابه آنبمعصوم و 

TND  است. شده  ارائهشد و سپس در ادامه طرح و الگوي برخورد پيشنهادي پرداخته  
 مسيرهاي  نقشه در. رائه داده استا را براي محله حسيني معصوم ،)آلترناتيو( پيشنهادي پالن يتسا ي نقشه ،يرزجدول 

 اين از هركدام. كند مي متصل محله مركزبه  را محله مختلف نقاط كه شده گرفته نظر در محله براي متعددي دوچرخه و پياده
بن  بن موسيزاده سلطان عباس  وس گنبد امامقز جمله: ا بصري استراتژيك هاي كانون به ديد هاي مخروط با نقاط محورها،

 ترغيب و تشويق به منجر خود اين كه دنكن مي فراهمرا  شهراز جمله: ساختمان بانك ملي  بصري اي نشانهكانون  و(ع)  جعفر
فضاهاي  فضاهاي عمومي و ازجملهشده كه  ينيمكان گزجنوبي محله  قسمت در محله مركز. شود مي ساكنين روي پياده حس

  شود. ميتجمع در محله محسوب 
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 )انگ(ماخذ: نگارندها  . اهداف، راهبردها و سياست7 دولج

  سياست ها راهبردها اهداف خرد  اهداف كالن

ارتقاء كيفيت 
  فضايي -كالبدي

 تيسنّ ساختار از گيري بهره  محله مركز طراحي
  محالت

  محله براي مشخص هايلبهيينتع-1

  محله مركزي نقطه نزديكي در محله مركز تعيين -2

 در ساكنين نيازهاي كننده تامين و مختلط هاي كاربري استقرار -3
  محله مركز

 هاي عرصه ارتقاء
  همگاني

  همگاني فضاهاي ايجاد
  محله زير و محله مركز ايجادطريقاز-1

  اجتماعي تعامالت تقويت جهت در فضايي ايجاد و ريزي برنامه -2

 هر هاي فعاليت امكان طريق از
 در اجتماعي هاي گروه از دسته
  فضا

  بزرگساالن نظارت با كودكان آزادانه بازيامكان-1

  سهولت حضور زنان در محله براي خريد و تفريح -2

  امكان حضور سالخوردگان در كنار ساير اقشار جامعه -3

 براي كاربري اختصاص
  لهمح

 و مختلط هاي كاربري ايجاد
  متنوع

  محالت مرز در اي ناحيه عملكرد با مختلط هاي كاربريايجاد-1

 و محالت مراكز در )ها فروشي خرده(محلي  هاي كاربري ايجاد -2
 درون شهري و محلي فرا عملكرد با ها كاربري ايجاد از جلوگيري
  محالت

مسكوني براي اختالط كاربري مسكوني و خدماتي در محالت  -3
  ايجاد سرزندگي و پويايي در بافت

 قابليت ارتقاء
 در مداري پياده
  محله

 حركت اولويت حفظ
 به توجه و پياده

  انساني هاي مقياس

  مسير طول در سكون به تشويق
  محله در پياده مسيرهايايجاد-1

  محله زير و محله مركز ايجاد -2

  كند. مي كند را سواره حركت كه هايي زيسا كفطريقاز-1 عبوريترافيكسازيآرام

 در انگيزه ايجاد
 پياده براي ساكنان

  محله در روي

 و پياده( امن شبكه ايجاد
  )دوچرخه

  شب در روشنايي و روز در كافي سايهتامين-1

  هوا تلطيف و سايه ايجاد براي گذر در آب و گياه از استفاده -2

ورفتمسيرهايدرفضاسازي
  پياده مسيرهاي در سازيفضا -1  آمد

عابرينبين تناسب
  رو پياده و پياده

حركتكردنمحدودوتعريض
  محله داخل معابر تعريض -1  سواره

 ارتباط افزايش
  بافت در پذيري

 نظام به بخشي بهبود
 آمد و رفت و حركت

  محدوده در

 به نفوذ امكان و پذيري ارتباط
  بافت

  سواره معابر شبكهايجاد-1

  مراكز فضاهاي به خشيب عمق -2

  بافت درون به مناسب دسترسي -3

  حركت حال در پياده ايمني

  سواره موازات به پياده حركت حريمجداسازي-1

 و رو سواره به رو پياده از گذر هنگام رو پياده ايمني به توجه -2
  بلعكس

  رو پياده از پيوسته بهم شبكه ايجاد -3
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؛ مراكز فرهنگي (كتابخانه و نهاد مردمهاي عمومي و  با توجه به اينكه تقويت مركز محله از طريق استقرار ساختمان
مراكز  در مجاور مركز محله حضور اين رو ينازا ،است يرپذ امكانو فضاهاي سبز  ها يدانمهاي پرورش فكري)، مساجد،  كانون

  است. يترؤ قابل وحوض به
 باشند. از اين رو ميهاي تنفسي براي محله و شهر  يهر مثابه به چراكه، اند مانده يباقكاربري باغات بدون تغيير به قوت خود  

ت پژوهش حاضر كه . با توجه به ماهيباشد يم TNDگامي در جهت تحقق توسعه پايدار و رويكرد  ها آنحفظ و تقويت 
هاي مسكوني و شكل يافته  در بافت رو ينازااست،  TNDبر اراضي خاكستري به كمك رويكرد  يدتأك با محله بافت ساماندهي

هاي چهارگانه) صورت نگرفته  تغييراتي (در صورت رعايت ماتريس شوند محسوب مي شطرنجي نامنظمهاي  كه جزو بافت محله
  پيشنهاد مراكز همسايگي و غيره صحيح نيست. دانه شتدرمحله به دليل عدم وجود اراضي خاكستري  لذا چراكه در جبهه غربي

  )انگنگارند: مأخذ(حسيني معصوم  محله پيشنهادي پالن سايت. 7 نقشه
  
و  داشتهانطباق چنداني ن TNDبا معيارهاي رويكرد  حسيني معصوممحله توان بيان داشت؛  گيري كلي مي تيجهيك ن در
را داراست و براي  TND رويكرد هايي با معيارهاي ختار شبكه ارتباطي تفاوتومي و ساامكانات خدماتي و فضاي باز عم ازلحاظ

ولي با اعمال قسمتي از اين  كرد،در محله بايد تغييرات زيادي در ساختار محله ايجاد  TND رويكرد هاي اعمال كردن شاخص
ساماندهي محله به كمك رويكرد  يننچ همرويكرد يادشده را در سطح محله بكار گرفت. هاي رتوان معيا تغييرات در محله مي

TND  شود ميهاي كالبدي، اجتماعي، ارتباطي و غيره  ايجاد ساماندهي محله در جنبه ، سببخاكستريعالوه بر بازيافت اراضي 
حاصل كرده و باعث ارتقاء سطح كالبدي محله شده و آسايش و رفاه ساكنين را افزايش و پايداري محله را داخل بافت شهر 

   كند. را به ادامه زندگي در محله ترغيب مي ها آنو داده 
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  مراجع -7
شهري در بافت مياني (نمونه موردي: بافت مياني  ي مانده رهاهاي باير و  ، مريم. ساماندهي زمينپور رمضان ح،] محمدي، 1[

  .1392، تهران، اسفند پايدارشهر يزد)، اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه 
نمونه موردي: ( يا محلهو بر پايه پايداري  TND، ع، اعظمي، سحر. ساماندهي بافت تاريخي شهرها با رويكرد پور يدجمش] 2[

  .1392عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبريز، آذر  المللي ينبسنندج)، كنفرانس  آقا زمانمحله 
پژوهشي انجمن  - دار، نشريه علميتوسعه محله پاي يسو بهفتي ، رهيايا قهوه هاي ينزم] نوفل، ع، كلبادي، پ. باز توسعه 3[

  .1392علمي معماري و شهرسازي ايران، بهار و تابستان 
(نمونه موردي:  TNDبر رويكرد  يدتأكبهمنش، ص، پورمحمدي، م. ساماندهي محالت شهري و ايجاد سرزندگي در آن با  ]4[

  . 1392، تبريز، آذر ي و توسعه پايدار شهريران، معمارعم المللي ينبمحله ويجويه تبريز)، كنفرانس 
(دانشگاه جغرافيا)،  ريزي برنامهپژوهشي جغرافيا و  - ، ع. بازيافت اراضي باير شهري. نشريه علميپور تقي] پورمحمدي، م، 5[

  .1391، زمستان 42شماره 
مي، كنفرانس شهرها و مردم، تبريز، در شهرهاي اسال ها محله، م. تحليلي پيرامون واحدهاي همسايگي در غرب و جعفر پور] 6[

1376.  
، مطالعات منطقه و حوزه نفوذ، جلد اول، پارس. طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد - جهان نقش] مهندسين مشاور 7[

  .1389ويرايش نهايي، اسفند 
اده از تحليل شهرسازي جديد تي با استفرشيد كلوير، ح. ساماندهي و بهسازي محالت سنّ ،و ن، نانواي فرخاد،كياني، ] 8[
)TND 1393نوين شهري، تبريز، ارديبهشت  ي توسعه)، همايش ملي معماري، عمران و.  
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