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  چكیده
 طرف جزو  کیدهد. از یم لیآن شهرها راتشک یواصل هیکشور که در اغلب موارد هسته اول یشهرها  یمیقد یخیتار یبافتها     

 ریآنها اجتناب ناپذ یعملکرد یوتوانمند ساز یکالبد یآن شهرها محسوب شده وحفظ ، بهساز یخیوتار یفرهنگ راثیم    

 است    یشهر  تیریمد یها یکم توجه یمحصول برخ متفاوت آن یصرف نظراز گونه ها یفرسوده شهر یبافت هامی باشد     

 یبرا یمناسب یدسترسو بوده  یو استحکام الزم کالبد یداریاز شهر در آمده که فاقد پا یکه در طول زمان به صورت پهنه ا    

 باشد یم یلیتحل - یفیمقاله توص نیدر ا قیروش تحق د.نبر یخدمات رنج م دیو از کمبودشد امدهیآنها بوجود ن یخانه ها    

 صورت گرفته است . یدانیم لیهم شناخت وتحل و استفاده شده است یهم از اسناد ومدارک کتابخانه ا که    

 .بهسازی کالبدی، دسترسی مناسب  بافت فرسوده ، بافت های تاریخی ، کلیدي: هاي واژه

 

 مقدمه
 فتهای تاریخی شهرها بیش از سایر نقاط شهری در تحوالت جدید شهرنشینی ومشکالت ناشی از آنها ، مراکز وبادردوره 

 تاثیرات نامطلوب توسعه شهری قرار گرفته اند ، چنانچه پیامدهای این موضوع را در سیمای شهرهای تاریخی دنیامعرض 

 حوالت وبویژه شهرهای تاریخی ایران ، به روشنی می توان دید، تا آنجا که لزوم احیای ارزشهای بافتهای تاریخی در مسیر ت

 مالکان  ساکنان و  یعالقگ یوب دیشد یوبهره کش کهنگی وقدمت بافتهای یاد شده از یک سو [1] .جدید ، ناگزیر می نماید 

،  ی، بصر یفرهنگ یها تیفی،  افول ک یمحله ا یارزشها ، کاهش یوفسادکالبد ی، به فرسودگ گرید یمنطقه ازسو یبه نوساز

است  دهیبخش از شهرها انجام نیموجود در ا ساتیوتاس زاتیاز بافتها ، تجه یاریبس یرانیو یوحتو . ...  ی، اقتصاد یاجتماع

. وهمواره ضرورت حفظ ، احترام دیشده منجرخواهد گرد ادی یاز آن ، به مرگ وانهدام بافتها یریکه درصورت عدم جلوگ

 یمیقد یبوده است. بخش ها یوطراحان شهر انزیمعماران ، برنامه ر گونه بافت ها مورد توجه نیارزش ها درا ینیوبازآفر

درآنها وجود  یصدها عنصر با ارزش شهر زیشهرها بوده اند واکنون ن یمسکون یمحله ها نیوبهتر نیمهمتر یشهرها ، روزگار

 دارد.

 بافت فرسوده: فیتعر
         یارهایکه با ضوابط و مع است یا متعدد به گونه لیبزرگ بنا به دال یاز محالت و مناطق شهرها یبرخ یریشکل گ      

        تر شده و عالوه بر        بافت به مرور زمان فرسوده نیدارد. ا رتیدر کالن شهرها مغا ژهیامروز به و یو معمار یشهرساز 

.[2]دهند یخود را از دست م یشهر یفرسوده شده و کارکردها زیآنها ن یشهر ساتیشبکه تاس ه،یابن یفرسودگ   
 

 را دارا باشند: لیکه هر سه شرط ذ شود یاطالق م ییرسوده به بلوک هابافت ف

 بوده و از استحکام الزم برخوردار نباشند. داریموجود در بلوک ناپا ی% از بناها05: يداری. ناپا1
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 متر باشد. 6عرض کمتر از  ی% معابر بلوک دارا05حداقل  :يری. نفوذناپذ2

 [2] .مترمربع داشته باشند 255کمتر از  یمساحت یها در آن بلوک شهر ن% عرصه ساختما05حداقل  :یزدانگی. ر3

 

 :شود یم میتقس رزی فرسوده به سه دسته  يها بافت

 یفرهنگ راثیم یدارا های بافت – الف

 (یفرهنگ راثی)فاقد م یشهر های بافت – ب

                (یررسمیغ یها )سکونتگاه یا هیحاش های بافت – ج
      

 ها : بافت نیمداخله در اانواع 
  خاص خود  فیتعار کی هرکه  رندیگ یقرار م یو بازساز ینوساز ،یگروه بهساز 3به گذشته در  یوفادار زانیبراساس م    

         [2]: طلبند یرا م یا ژهیرا دارند و اقدامات و

 :ي/ بهسازالف
 با هدف استفاده  یبهساز تیهاست. فعال بخش در آن تیهوبه گذشته و حفظ آثار  ینوع مداخله اصل بر وفادار نیا در     

 ، مراقبت  ،  تیحما قیاز طر یمنف یها جنبه فیمثبت ، وتضع یها  جنب تیازامکانات بالقوه و بالفعل موجود و تقو

 است.         یفرهنگ راثیضوابط و مقررات سازمان م تیها مستلزم رعا بافت نیدخالت در ا ،ینگهدار

 :ي/ نوسازب
 برخوردار است و برحسب مورد از مداخله اندک تا  یشتریب یریپذ به گذشته از انعطاف ینوع مداخله حد وفادار نیا در    

 به بافت است و  یشهر اتیبازگرداندن ح ،یور و بهره ییکارآ شیبا هدف افزا ینوساز تیشامل شود. فعال تواند یرا م رییتغ

 .ردیپذ یصورت م یانطباق و دگرگون ات،یح دیتجد ،ینوکردن، توان بخش قیازطر

 :ي/ بازساز ج
  ،یوکالبد یستیز دیجد طیشرا جادیحفظ گذشته وجود ندارد بلکه با هدف ا یبرا یالزام چینوع مداخله نه تنها ه نیا در   

 .ردیپذ یصورت م یو دوباره ساز یپاکساز ب،یتخر قیو از طر ییفضا

 

 نمونه مورد مطالعه می پردازم .در این قسمت از مقاله حاظر به بررسی 

 معرفی و وجه تسمیه مهاباد : -1
 نام شهرستان مهاباد در می باشد . شهرستان مهاباد و یغربان جیاربدر استان آذ رانیما در کشور ا ۀمورد مطالع ۀمنطق     

 به نام مهاباد تغییر داده  گذشته به زبان ترکی ساوجبالغ )) در لهجه مهابادی : سابالغ (( بود که در زمان حکومت رضاخان

 شد . درباره واژه مهاباد تاکنون تعبیرات ومعناهای گوناگونی گفته شده است . مهاباد در زمان حاکمی به نام بداق سلطان 

  [3] مکری روند روبه پیشرفت خود راشروع کرد یکی از اهداف بداق سلطان برگرداندن مهاباد به زمان اوج بوده است.

 

  رد مطالعه : منطقه مو -2

                                                                           از شمال به خیابان طالقانی غربی     
  از شرق به خیابان جمهوری     

 ی باز جنوب به خیابان صالح الدین ایوبی غر    

 واز غرب به خیابان قدس راه دارد.     
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 : عکس های منطقه مورد مطالعه1شکل

   دهنده آن : لیتشك يمنطقه مورد مطالعه واجزا فیتعر -3
 کار باتوجه به موضوع  نیا یباشد . گرچه گاه یمحدوده مطالعه م فیوتعر نییمرحله در مرحله شناخت ، تع نیاول      

  ایموجود  یشهرها  ، ردیگ یکه کل شهر را در برم یشهر یطرحها ریباشد ) نظ یم صیقابل تشخ یمطالعه به سادگ

 مشخص   یمحدوده ها ایعدم انطباق منطقه مورد مطالعه  ایعملکرد و طهیاغلب اوقات به خاطر ابهام در ح کنی( ، ل دیجد

 مسئله  نییوتب فیالعه غالبا با تعرمنطقه مورد مط باشد. یم یآن ضرور فیمحدوده منطقه وتعر حیصر انی، ب یائیجغراف

 درفضا ،  تیاز حد جمع شیب ادیوازد یشلوغ ،یموتور هیبافت فرسوده ، تراکم وسائل نقل ریاست. نظ نییمورد نظر قابل تع

 مبلمان  ی، طراح ادهیشبکه عابرپ نیشکل وعملکرد فضا ، تام یفضا ، عدم استفاده از فضا ، کمبودفضا ، ناسازگار یتیهو یب

     [4]وکف پوش و......  ی، روشنائ یشهر ی، عالئم وتابلوها یهرش

 شود .  یبافت مورد مطالعه ما جزو بافت فرسوده شهر مهاباد محسوب م

 در  تیجمع -از حد  شیب ادیوازد یبرخوردار است . از لحاظ شلوغ ینییما از تراکم پا یدانیطبق مطالعات م هینقل لیوسا

 کل بافت فرسوده است وساختمان  بایانجام گرفته وتقر یکم زانیدر آن به م یآنکه آپارتمان ساز لیمحدوده به دل نیفضا ا

 محدوده  نیتوان گفت که ا یفضا م یتیهو یاز لحاظ ب . میرا ندار تیاز حد جمع شیب ادیطبقه است وازد 2تا  1 بایها تقر

 فضا وعدم استفاده از فضا در  یتیهو یشده اند بطبق خواست مردم ساختمان ها ساخته  یعنیدارد  کیچون بافت ارگان

  شده اند ، شکل  میتقس کیبه صورت ارگان نکهیا لیبه دل یساختمان ها از نظر هندس نیشکل زم شود. ینم دهیآن د

 از  یتازه ساخت امروز یمحدوده نسبت به ساختمان ها نیساختمان ها در ا یندارند وعملکرد فضا یمنظم یهندس

 یکم یلیاز کوچه ها عرض خ یمحدوده انجام گرفته اما بعض نیدر ا ادهیشبکه عابر پ نیتام.  برخوردارند ینییعملکرد پا

   یرهایاز ت ریو قرار داده نشده است به غ یطراح یمبلمان شهر چیدر محدوده مورد نظر ما ه شوند. ضیتعر دیدارند که با 

  کیو  ییراهنما ییمدرسه ابتدا کیو  یمسکون یادیدرصد ز یداراکل مجموعه  .هستند یچوب از آنها یچراغ برق که بعض 

 باشد. یم یتجار یو تعداد کم شیدرو و مسجد شاه  ییمهد کودک و اداره  دارا 
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 : مسجد شاه درویش2شکل 

 

 : گذشته يسال ها یشهر مهاباد ط تیتعداد جمع راتییروند تغ

 
 [0] :روند تغییرات جمعیت1جدول 

 53تا  33 يسال ها یشهر مهاباد ط تیجمع راتییروند تغ

 

 
 

  [0]: نمودارجمعیت در سالهای مختلف2شکل 

 شهر مهاباد یتیجمع يروند تحول پارامتر ها-4
  یشرق یوبیا نیالدو صالح  یغرب یطالقان ابانیدر محله حد فاصل خ تیتعداد جمع

 نفر  205:   تیجمع تعداد

 1.1:    تیرشد جمع متوسط

  1..3خانوار :  بعد

 درصد 2...:   یباسواد زانیم
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 [6]یتیجمع تحول پارامترهای:روند 2جدول 

 : یوفرهنگ یخیتار ،یاجتماع يهایبررس -3
 یمفهوم که طراح نیامروز هدفمند بودن آنست . به ا یشهر یطراح یاصل یاز مشخصه ها یکیمانطور که گفته شد ه     

 . البته دیبرقرارنما وندیدارد پ فضایی – یکالبد تیشهر وطرح شهر که عمدتا ماه یازهایاهداف ون نیبتواند ب دیبا یشهر

 رانیا   یاز مناطق مسکون یکی حیمس الدیاز م شیاول هزاره پ یمنطقه مهاباد حداقل از  سده ها یخیتار یها افتهیاساس بر

 به نام مهاباد یشهر یقمر یباشد . تا اواخر قرن دهم هجر یم شیسال پ 455آن  حدودا از  شیدایباستان بوده است و پ

آن در های بوده است که هنوز خرابه  اسیبه نام در ی، شهر هیمرکز شهر و اداره ناح نیمنطقه وجود نداشت مهمتر نیدرا

به رودخانه مهاباد بنا  کیشهر نزد یدر بخش شمال گیشهر مهاباد در ابتدا توسط سارم باست.  ینام باق نیبه هم یدهکده ا

 دانیم یمحالت  تازه و در حوال جادیو ا یباعث انتقال خانه ها به قسمت جنوب میمحل قد یو خراب لیکه بر اثر وقوع سدیگرد

 یغرب یطالقان ابانیتر شهر در شمال خ یجنوب یدر قسمت ها یدیجد یمسکون یو بر اثر مرور زمان واحد ها. دیگرد یشهردار

 دیبداق السلطان  که حاکم شهر گرد  یقمر یهجر 1565. و در سال  افتیشهر هم توسعه   یدر قسمت غرب یو در دوره پهلو

 رودخانه و مسجد جامع را در شهر بنا کرد.       یپل  بزرگ بررو

 

 ر مهابادشه فضایی – يتحول کالبد ریس-6

 [0] .دیشهر مهاباد ارائه گرد فضایی – یتحول کالبد ریبه هدف مورد نظر جدول تحت عنوان س یابیبه منظور دست

 
    

 
 

 : سیر تحول کالبدی فضایی شهر مهاباد3جدول                                        
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 :  یهنگوفر یخیتار ،یاجتماع يهایبررس -5

 هجري شمسی1311تا 1343گسترش دردوره زمانی      

 
 بررسیهای اجتماعی ، تاریخی وفرهنگی  :3شکل                                          

 : ياقتصاد يهایبررس -8
  نیا یتیمار جمعآ میتا به کمک آن بتوانباشند  یمحله م نیدر ا یو اجاره دار تیشامل آمار مالک یاقتصاد یها یبررس

 [4] را که قرار است در اسن محله ساخته شود برآورد نمود. ییمحله و مقدار ساختمان ها و فضاها     

          
 اقتصادی یهای: بررس4شکل

 : یعیطب يهایبررس -9
 یومعن یابیتوانند به حس جهت  یوبستر سکونتگاه م گاهیخود به عنوان جا یعالوه برنقش عملکرد ، یعیعوامل طب   

  نیزم بیو ش یو بلند یپست  نگرینما نیزم یشکل ظاهر گریبه عبارت د ای یکمک کرده و توپوگراف زین طیبه محدادن 

  یباشد .  بررس یو استقرار سکونت گاه ها م یانسان یها تیکننده و موثر در نحوه پراکنش فعال نییاز عوامل تع یکیبوده که 

  زین یشهر تیفیوباال بردن ک ییبای، ز یطیباشد که ا ز نظر مح یم بیش یو طبقه بند یارتفاع یشامل طبقه بند یعیطب

   [4]باشند.  یم تیاهم حائز
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 ارتفاع :  يبند طبقه -11
  .شود یرا شامل م متر که محله مورد مطالعه 1505کمتر از  ارتفاعات   

  متر 1505 – 1155 ارتفاعات

 متر 1505 -1255 ارتفاعات

 

 طبقه بندي شیب : -11
   بر  یمحله مورد بررس بیفراوان بوده  است. ش تیحاز اهم ییایدر مطالعات جغراف یعیاز عوامل طب یکیبه عنوان  بیش   

 [7] باشد. یدرصد م 3تا  1 یاساس مطالعات طرح جامع شهر

 

 
 : طبقه بندی شیب0شکل 

 

 محله : بیش -12

 
 : مشخص کردن شیب محدوده مورد مطالعه 6شکل 
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 موجود : يطرحها برنامه ها ضوابط کدها واستاندارد ها استهایس يهایبررس -13
  نیکند تا ازا دایپ یفوق جنبه قانون لهیوس اچندی کیو صورت به د دیقاعدتا با یشهر یطراح ندیفرآ جینتا کهیاز آن جائ

 بافت  یمحله مورد مطالعه دارا نکهی، لذا در منطقه مذکور بر اساس ضوابط و مقررات  با توجه به ا دیبه اجرا در آ قیطر

 بر اساس نیبنابرا باشند یم یقطعات کوچک یها شکل نامنظم دارند و دارا نیباشد و اکثر ساختمان ها و زم یفرسوده م

 قطعات  عیتجم قیتشو یشود . برا یم بیو تصو نییتع 0ماده  ونیقطعات که توسط کمس عیضوابط و مقررات تجم

 مجاز  و بال مانع  یطبقه ( مازاد بر حداکثر تراکم ساختمان کی)تا حداکثر  یقیتشو ی، امکان استفاده از تراکم ساختمان

 باشد .  یمتر م 12مختلط  تیباشد و در منطقه با فعال یمتر م .مورد نظر  یعرض گذر در منطقه مسکون [4] است.

 داشتن بافت فرسوده تیاشاره به ارجع یلیداده اند که در طرح تفض صیمتر تشخ 25بافت فرسوده ان را  نیمشاور یول

 نموده است. 

 نیزم يکاربر -14

  
 : کاربري هاي زمین ها5شكل 

 و.... ییمنطقه شهربخش ومحله از نظر فضا ییسازمان فضا -13

 

                       
: تراکم مسکونی8شکل   
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  : در محله مورد مطالعه کیساعات پ یها  و بررس یدسترس -16
   نیبه سمت کوچه خاتم پور و همچن یغرب نیصالح الد ابانیاز خ ادهیپ نیو عابر هینقل لهیعبور و مرور وس تیوضع یبررس      

 صوت گرفته است. 13:40تا  12:40در ساعت  یریآمارگ .ییبه سمت کوچه دارا یغرب یطالقان ابانیاز خ   

                  
 : دسترسی ها وساعت پیک9شكل 

 : يشهر زاتیتجهو ساتیتاس -15
چون آب ، برق ، گاز ، فاضالب ، تلفن ، وجمع  یشهر امکانات یاتیح یانهایبه عنوان شر یشهر زاتیوتجه ساتیتاس   

 آب ، برق ، گاز،  یعنی ساتیتاس نیا یمحدوده تمام نیدهد. ا یشهر قرار م اریدر اخت دهیچیپ یزباله را درشبکه ها یآور

 اطراف آن  یوکوچه ها ریبرق ، در طول مس ریچون ت یزاتیداراست و تجه ریله را درکل مسزبا ی، تلفن وجمع آور فاضالب

 [4]باشد.  یعدد موجود م 27تعداد  به

 داراست و    ریزباله را درکل مس یآب ، برق ، گاز، فاضالب ، تلفن وجمع آور یعنی ساتیتاس نیا یمحدوده تمام نیا

   باشد. یعدد موجود م 27اطراف آن به تعداد  یکوچه هاو ریبرق ، در طول مس ریچون ت یزاتیتجه

        
 : تاسیسات وتجهیزات شهري11شكل                                       

     کی  ییکوچه دارا یدر ابتدا ییوتابلو شیمسجد شاه درو یمعرف یتابلو کیمحدوده تنها  نیدر ا یشهر یعالئم وتابلوها  

 کوچه جنب اداره  یقرار داده شده است . در ابتدا شیوحوض خانه شاه درو گیراهنما به سمت حوض خانه رستم ب یتابلو  

 قرار داده شده اند. یمحدوده تنها درجبهه شرق نیا یرهایت ییاز لحاظ روشنا تلفن قرار دارد . وسکیک کیهم  ییدارا  

  
     یشهر زاتیوتجه ساتی: تاس11شکل                                                 
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 : یدسترس -18

 . لیاتومب یبرا یمناسب نیبه عنوان جانش  یودوچرخه سوار یرو ادهیپ -1

 و...... یحی، تفر ی، تجار یباهدف فرهنگ یدر مراکز شهر ادهیپ یحورهام یطراح -2

 .  یخصوص هیدر مقابل وسائل نقل یعموم هیدادن به وسائل نقل تیاولو -3

 . نیانسان نه ماش یازهایبراساس ن یطراح -4

 شهرها . یهوا  تیفیجهت بهبود ک یلیفس یتالش برکاهش مصرف سوختها -0

 .  یارتباط یاصل یصدا وهوا درشبکه ها یدرخت جهت کنترل وکاهش آلودگ ریگوناگون نظ  داتیوتمهاستفاده از ابزار  -6

 کاهد.  یم یتاحدود یطوالن یبه سفرها ازیباالبردن تراکم تاحد معقول از ن -7

 است . ریواجتناب ناپذ یضرور یامر یرفتار یتوجه به الگوها یدسترس یفضاها یدر طراح - .      

 

 ومنظر:دید  -19
دارد  تیاهم نیاز نظر ساکن طیظاهر مح ایآ یباشد  ول یم طیمح یبائیوز یظاهر یقسمت توجه  به جنبه ها نیدر ا     

انسان موجب  یکیولوژیاز نظر حواس ب طیمح اتیاز خصوص یآن ارائه داد. برخ یبد ای یخوبجهت  ییارهایتوان مع یوچگونه م

 ایگرما ، سرما و ری، نظ میخبرباش یکه از آن ببه دنبال داشته باشد بلندمدتدر زیرا ن یانباریشده وممکن است آثار ز یناراحت

کند وآن.انتقال اطالعات گوناگون است . که اساس  یم فایا زیرا ن یگرینقش مهم د طیمح یعوامل ظاهر کنیل ادیز یسروصدا

نسبت به  ییبایمطلوب وز ادیظاهر ز آنموجود در یمحدوده باساختمان ها نیا یوکوچه ها ابانیگردد. خ یاعمال ما م یومبان

 نیبودن ا یمیکنند باتوجه به قد یکه از آنجا گذر م یوافراد نیندارند. اما از نظر ساکن یمدرن امروز یشهر یمحدوده ها

 زانیمشهر به  گریاز لحاظ گرما وسرما مثل مناطق د [4] کند . یالقا م یرا به آدم ندیخوشا یوحس نیدلنش یبافت ظاهر

قابل قبول است به  یها یمحدوده مربوط به مسکون نیا ی هیابن یدرصد کاربر نیشتریدارد و ب ریدرآن تاث یعوامل جو یعیطب

وجود دارد  آمداز روز رفت و  ی. تنها در ساعات ستیاز حد ن شیدرآن ب لیسرما و گرما متعادل است و تردد اتومب لیدل نیهم

  باشد. یکم م درآن زیسروصدا ن لیدل نیبه هم

 

 شكل شهر : -21

مناطق   شهر و اسیاز مق ریبه غ  یشهر یشهر است . گرچه طراح یشکل مطلوب برا نیی، تع یشهر یطراح یکار اصل     

 اسیمربوط به شکل  شهر عمدتا درمق یمباحث نظر کنیکاربرد دارد ، ل زیشبکه ن یپروژه وطراح یطراح اسیدو مقدر یشهر

کند عبارتند از : فضا  یشهر استفاده م که طراح شهر از آن ها به منظور شکل دادن به  یاست مواد خام کالن شهر مطرح شده

آنها . واژگان فضا  نی، شکل وارتباط ب اسیها ، پارک ها ومکان ، مق دانی، م ابانهایخ ریشهر نظ یعموم یبه مفهوم فضاها

باز  یسقف، فضا ر،یوخم ، داالن ، مس چیپرپ یتنگ ، فضا ی، فضا اطی، ح دیاست . محور د ینسبتا غن یشهر یطراح اتیدرادب

 یعموم یچون فضا یمواد خام ینیدکتر بحر یبا توجه به گفته ها [4]واژگانند.  نیاز ا یینمونه ها لیقب نی، پارک از ا یعیطب

شکل دادن به شهر استفاده  یبرا توان از آن یکه م مینقطه گره دار 3که ما در  یشود . درحال ینم دهیدرآن د دانیشهر مثل م

 یوفرسوده شهر کیمحدوده جزو بافت ارگان نیشود چون ا یم دهید ادیوخم درآن ز چیپر پ ایتنگ  یچون فضا ی.واژگان میکن

  کار دارد. یجا اریباشد. که بس یکم م یلیبه مساحت خ یعیباز طب یفضا کی یباشد . ودارا یم



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

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

 11 

      
 :عكسهاي منطقه مورد مطالعه12شكل 

 : يشكل شهر و عملكرد شهر نیب يو سازگار یمعن -21
 یمعن جادیجهت ادو، نیا نیب یباشد که برسازگار یرابطه متقابل و متعامل م کیشکل و عملکرد به صورت  نیرابطه ب    

به شهرها داده است که  یشکل خاص یسنت یدر شهرها یوفرهنگ ی، نظام ی، اقتصاد یعوامل اجتماع ریشده است . تاث دیتاک

 یمعمار یشناس ختیمعابر و ر کیبه صورت مشخص عبارتند از حصار و بارو ، بازار ، محله ها وشبکه ارگان رانیا یدر شهرها

محله را  نیمحدوده ارزش وعملکرد ا نیمثل وجود بازار در اطراف ا یعوامل [4] است . یشهر کیانارگ یساختمان ها وبافت ها

محدوده به  نیا یشود . محله  یشهر نام برده م یمحله ها با نام بافت مرکز نیکه از ا دهیبخش یباال برده و به آن شکل خاص

  شوند. یاده نمد زیتم گریکدیساختمان ها و معابر آن.از  کیبافت ارگان لیدل

 

 : يشهر يشناخت فضاها -22
 لیدل نیصورت نگرفته اند به هم یشهر است.فضاها با هدف قبل کیبافت جزو بافت فرسوده وارگان نیکه ا نیباتوجه به ا    

شده که اول باهدف  لیبه مهدکودک تبد یخانه مسکون کیتر از مدرسه رسالت  نییپا یمثال کم یندارند برا یمشخص تیماه

 تیمحدوده از ماه نیا یکه فضاها میبگو میتوان یگشته  پس نم لیتبد یآن به آموزش یاکنون کاربر یشده ول یطراح ستنیز

 برخوردارند . یمشخص

 

 از شهر: یتصور ذهن -23
 است که در درجه اول به شناخت  یطیکند منظور ادراک مح یصحبت م طیانسان ومح نیکه طراح شهر از رابطه ب یهنگام    

خود را در  طیاز اطالعات مح یشود . انسان درهر زمان وهر فضا تنها بخش ی.بعد به درک آن توسط شهروندان مربوط م طیمح

اطراف به دست  طیاز مح یرواقعیهرچند نادرست وغ ،یکامل وجامع ریاطالعات محدود تصو نیهم کنیکند .ل یذهن ثبت م

 قیطر نیکند تا ازا یم هیشده تک رهیکه اطالعات آن در ذهن ذخ یلدهد . در هر تجربه انسان عمدتا برتجارب قب یم

 یذهن ریتصو ترا فراخوانده و مشترکا  یشده قبل رهی. اطالعات ذخدیراکامل وپرکند .اطالعات جد طیخود از مح یتصورذهن

 ومشاهدات گذشته  است. براساس  تجارب  یتصورذهن جادیبه مفهوم  ا طیمشاهده مح نیآورند. بنابرا یمورد نظر را بوجود م

 یمحله ها برا نیروزمره و عبور از معابر ا یها ازیشهر قرار دارد که ن یمحدوده درکنار بازار مرکز نیا میهمانطور که گفت [4]

بار دوم به  یبرا میمعابر عبور کرده باش نیبار هم از ا کیاگر  یکند که حت یثبت م یرا در ذهن  آدم یرفتن به بازار اطالعات

 .میداکنیمورد نظر را پ ریناقص گذشته مس عاتتوان با همان اطال یم  یاحتر

 

 نفوذ : ينفع و ذ يذ يگروه ها نییتع-24
     یباشند . هر جامعه دارا ینفع م یذ یجامعه و به طور خاص گروه ها یبه طور کل یشهر یدر طراح یواقع یکارفرما      

 جامعه از چه  نکهیا نییکند . تع دایانعکاس پ یکالبد طیدر مح یبه صورت دیکه با وارزشها است ازهایاز نظام ن یمجموعه ا   
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است  نیکار ا نیانجام ا یبرا یعمل یاز راه ها یکیاست .  یشود البته کار مشکل یم لیتشک یاتیو با چه خصوص ینوع افراد   

  : میکن میتقس ریز بیرا به چند گروه عمده به ترت یکه جامعه مورد بررس

  . نفع اند یدر پروژه ذ یکه به نوع ییآنها -1  

.                                                        اثرکند ممکن است طرح پیشنهادی در وضعشانکه  ییآنها -2  

عکس  ایبکنند و  یخاص ماتیواثرات مورد نظر خود از پروژه اقدام به اخذ تصم جیکسب نتا یکه ممکن است برا ییآنها -3

   [4] را از خود نشان دهند . یخاص یالعمل ها

توان  یکم است م اریچون آپارتمان ها بس یهایمحدوده جزو بافت فرسوده شهر است ودرآن کاربر نیا نکهیبا توجه به ا          

. دارند تیدارند چون خانه ها هنوز حالت مالک تینفع درآن فعال یذ یگفت که به طورخاص گروه ها  

 

  :تعیین اولویت ها  -23

،  تیمسائل از نظر اهم نیمسلما ا یروبرو باشد ول یمنطقه مورد مطالعه ممکن است با مسائل ومشکالت متعدد ومتنوع      

.به همان نسبت متفاوت باشد دیطرح به آن ها با ییپاسخگو زانیم نینبوده و بنابرا یوزن مساو یاضطرار وسعت دارا   

نفوذ انجام  ینفع وذ یذ یگروه ها ایتوسط خود مردم و دیدر درجه اول با یتیاولو نیچن نییکه تع است نینکته مهم ا کنیل

متضاد  یحت ایاز طرح هستندمتفاوت و یاز موارد با نظر مردم که استفاده کنندگان واقع یاری. نظر طراح ممکن است دربسردیگ

بدست آمده است ، ممکن  ریز بیبه ترت یتخصص دیکه از د یئلمسا نظر مردم باشد دیاکننده ب نییاست تع یهیبد یباشد ، ول

فوق تضاد  یشود . نکته قابل توجه در مثال فرض یبند تیاولو یگرید بینفوذ با ترت ینفع وذ یذ یاست توسط گروه ها

ل گرا جنبه طراح شک کیکه از نظر  بیترت نیاست . به ا یمسائل اصل تیومردم در رابطه با اولو یطراح دگاهید نیموجود ب

که از نظر مردم ، مسائل ملموس و روزمره آن ها  ی، در حال دیآ یمسئله به شمار م نیمربوط به شکل وظاهر شهر مهمتر یها

طبق گفته  [4] .رندیگ یقرار م تیهستند دراولو طیمح یعملکرد ی، کمبود خدمات وکمبود فضا که جنبه ها یناامن یعنی

محدوده  نیا نیمحل تفاوت وجود دارد . ساکن نیساکن یبند تیطراح واولو یها یت بندیاولو نیب قایدق ینیدکتر بحر یها

.ساختمان ها یشکل  ظاهر رییمندند تا تغ ازیها ن یمعابر ودسترس یبه سامانده زیاز هر چ شتریهم رفته ب یرو  

        بقات :تعداد ط               نوع مصالح نماها                              یاراض یکاربر

 
، نوع مصالح نماها، تعداد طبقات: کاربری اراضی 13شکل   

 

     :هیابن تیفیک-26

مرمتی  -قابل قبول  –باارزش  ندیگو یم هیابن تیفیشناخت بنا ازلحاظ کالبد بنا را ک         .                     
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:کیفیت ابنیه14شکل   
 

: پیاده روهاجنس کف کوچه ها و  25-  

       جنس کف کوچه ها وپیاده روها از موزاییک وآسفالت می باشد .    
 

 
: جنس کف کوچه ها وپیاده روها10شکل   

 

 نتیجه گیري :
              

ساختاری ، عملکردی ومدیریتی این حوزه به همراه نقد  موجود، ضعفهای یو قانون یهای نظام حقوق یدگیچیناکارآمدی و پ     

اولویت ها ونگرانیهای موشکافانه آن تخصص می تواند به طریق اولی راهکارهای مناسب وکارشناسانه جهت تحقق خواسته ها ، 

ه ودرگامهای بعدی باتهیه طرحها ، لوایح ودستورالعمل های کارآمد وگره گشا وتصویب آن در موجود راپیش روی قرار داد

مراجع قانونی ، چشم انداز مناسب را جهت تسریع دراقدامات ومداخالت موثر در حوزه بافتهای فرسوده که نگرانی های رابرای 

[.] مسئوالن به وجود آورده است ترسیم کرد . معطوف ارائه  زیاز هر چ شتریشناخت ب هیدر مراحل اول مطالعات ما یجمع بند 

در  گرید یو دو گره حرکت شیمسجد شاه درو نیسه گره موجود مخصوصا گره نماد یبرا ییارائه راه کارها لیاز قب یشنهادهایپ

متناسب با  سبز با مساحت یک فضای جادیا ژهیمسجد وبه و نیا یخیحوض خانه  تار یباشد. باز زنده ساز یمحدوده م نیا

   باشد.  یخام ما م شنهاداتیمحدوده جزو پ
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 منابع : 
(.)) بافت هاي فرسوده شهري آینده (( ، دومین همایش ملی بهسازي وباز آفرینی بافت هاي 1389ماجدي، حمید، )  .[1]  
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