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:چكيده  

بافت هاي شهري به عنوان .به شكل گيري روابط جديدي انجاميده است ،دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي ايران در دهه هاي اخير و از ان طريق شهر

و اقتصادي ان بوده  طباق كامل با شرايط اجتماعينمجموعه هاي جديدي از اجزا وعناصر مختلف شهري محصول رشد تدريجي شهر در ادوار تاريخي در ا

كه  در ان وجود دارد انهاييمساختبناها و كه شهري شده است مناطق از دست دادن سرزندگي هنگي و توانايي هاي الزم باعث ولي امروزه عدم هما،است 

بسياري از اين بناها نسبت به گذشته دستخوش تغييراتي  است كه ممكن كه نيازهاي انسان را تامين مينمايدميباشد  كه هريك مختص به كاربري خاصي

در اين  .ظاهر ميشوندكه به شكل بافت هاي قديمي و فرسوده در شهرها  ،همان شكل قديم باقي مانده اند كه تاحدي نه قابل استفاده باشد باشند يا باشده 

محله رستم بيگ مهاباد يكي از  ه باشد كه يكي از  نشانه هاي هويتي شهري باشدمناطق فرسوده ممكن است برخي از از اثار و نشانه هاي تاريخي وجود داشت

و داراي اثار تاريخي همچون حوضخانه   كه در روزگاري يكي از مناطق مهم شهري و مسكوني به حساب مي امدمي ايد مناطق فرسوده اين شهر به حساب 

لذا در بررسي  .خود را از دست داده اند ارزش تاريخيت فرسودگي بناها و ساختارهاي نامناسب امروزه به علولي  مسجد رستم بيگ و شاه درويش ميباشد كه 

و هم تاثير و حفظ اين اثار را در اين نوع  اين مقاله پژوهشي ضرورت نوسازي اين منطقه مهم شهر را از نظر نظام معماري و شهرسازي مورد بررسي قرار داده

هويت و زندگي گذشته خود و تا باعث ورود دوباره ساكنان قديم و جلوگيري از خروج انها به ساير مناطق ديگر شهري شود  هبافت ها را مورد بررسي قرار داد

براي دستيابي به رويكرد مذكور مطالعات اسنادي و ميداني صورت گرفته نتايج حاكي از ان است كه معماران و شهرسازان ضمن رعايت . را به ان بازگزداند

له در بافت هاي فرسوده ميتوانند باعث نوسازي مناطق فرسوده شهري شوند و هم تاثير مطلوب بر كيفيت زندگي اجتماعي ،اقتصادي و بهداشتي اصول مداخ

.ساكنان اين محل نيز بگذارند  

  

  ،تاريخي،فرهنگيبافت فرسوده،هويت نوسازي، :كلمات كليدي

 

 



 

:مقدمه  

كه با نگاهي به گذشته اشكار است كه  رت ميگيردوو رشد شهر نشيني بدون توجه به بافت هاي فرسوده شهري ص هتوسعامروزه 

ايد و در روند و تكامل شهر تاثير به سزايي را داشته است كه ياين مناطق خود روزگاري از مناطق مهم و اصلي شهر به حساب م

اي جديد استفاده نا به جا از تكنولوژي همچون استفاده از ماشين توجه ممكن است گرايش هاي مختلف از جمله توجه به مدل ه

.مردم را به اين مناطق دور كرده است  

بافت هاي فرسوده بافت هايي هستند كه متشكل از مجموعه فضاهايي كه در گذشته هر يك عملكرد خاص خود را داشته است ولي 

ميشود و از لحاظ بصري تفاوت زيادي با بافت هاي جديد شهري را دارد لذا در طه ي ساليان دراز امروزه به صورت فرسوده ظاهر 

و معابر كوچك و تنگ و باريك و حتي كمبود امكانانات بهداشي  نداشتن راه ارتباطي،. ضا ها ندارندازگاري چنداني با اين فس

.مشاهده ميشوداموزشي و رفاهي   

هاي اصلي مهندسان معمار و باززنده سازي ميباشد از راهكار و بهسازي ،سوده  كه به صورت نوسازيدر بافت فرروشهاي مداخله 

ولي  صول و رعايت مقررات و ظوابط خاص خود باعث رونق بخشيئدن به اين متاطق ميشوندابا توجه به  شهرساز ميباشد كه

خواهند شد باعث نابود كردن ان شد ن مناطق رونق نمي بخنه تنها به اياوليه و برنامه ريزي  صحيح كارشود  چنانچه بدون مطالعات

)1388پير بابايي،(  

در شرايط عادي داشتن امكانات زيستي مناسب يكي از اساسيترين ركن هاي حق بشر است و در بيانيه هاي جهاني همواره مورد 

نها ااري همه انساست طبق بيانه اي كميته حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي سازمان ملل حق مسكن به معناي  برخرد بودهتاكيد 

)1388رضايي،(.از حق زيست در محيطي امن و ارام با حفظ و كرامت انساني است   

:روش تحقيق  

در مرحله اول تعاريف اصطالحت و مشكالت اجتماعي اقتصادي و زيست  طرح پژوهشي حاضر در دو مرحله انجام گرفته است

مورد بررسي قرار گرفته است و در مرحله دوم بر اساس تجربه دست  ت ها از طريق مطالعات كتابخانه ايمحيطي اين نوع باف

اندركاران اين حوزه و مديران و نظرات كارشناسان از طريق مصاحبه و گفت گو به صورت مطالعات ميداني نمونه موردي محله 

.ررسي قرار گرفته استرستم بيگ شهرستان مهاباد و راه كارهاي براي رفع مشكالت در اين منطقه شهري مورد مطالعه و ب  

:اهميت تحقيق  

فرسودگي و غير استاندارد بودن بافت ها ي ناكار امد و فرسوده ضريب ايمني و امكان خدمات رساني شهري را پايين اورده است و 

  .ارندخود را از دست داده اند و به دميده شدن روحي جديد در كالبد خود نياز مبرم د ندر واقع اين گونه فضاها تعادل زيست

فرسوده شهر مهاباد از مراكز اصلي و پر جنب و جوش شهري ميباشد و شامل كليه مراكز اداري اقتصادي و اجتماعي  هاي بافت

مراكز خريد و واحدهاي گوناگون اموزشي را شامل ميشود ،نيروي انتظامي ،مخابرات ،اب ،شهر و عملكردهاي متفاوت اداره برق 

بافت فرسوده را احاطه كرده است كه عمده فعاليتهاي اقتصادي  و تجاري شهر در محدوده اين خيابان هاي اصلي شهر حوزه 

كه عدم دسترسي مناسب به اين محالت و نبود تجهيزات مناسب شهري مشكالتي را براس ساكنان اين  خيابانها صورت ميگيرد

انه رستم بيگ و شاه درويش در روند نوسازي اين همچنين وجود اثار و ابنيه تاريخي همچون حوضخ محالت به وجود اورده است

  شودمنطقه ميتواند باعث به وجود اوردن نوعي ارزش منطقه اي براي اين بافت 

  



  

  

  

  :تعاريف و اصطالحات

  :تعاريف بافت فرسوده:1جدول شماره 

بافت گستره اي هم پيوند است كه با ريخت شناسي هاي متفاوت طي دوران حيات شهري در داخل محدوده ي شهر يا حاشيه   بافت

  )1392،فيضاهللا بيگي(آن در تداوم و پيوند با شهر شكل گرفته باشد 

ف تاريخ شهري شكل گرفته ميباشد و بافت تاريخي شهر مكاني براي بروز و حضور حيات مدني كه در عرصه هاي مختل  مفهوم بافت سنتي شهري

).1385،2كرمي پور،.(همين ويژگي موجب نقش مركزيت ان شده  

هنگامي كه در محدوده اي . مفهوم فرسودگي شهري را مي توان تنزل شرايط اجتماعي، اقتصادي و كالبدي بافت شهري دانست  فرسودگي شهري

شهري آن محدوده در روند فرسودگي قرار مي  بافت. از شهر، حيات آن به هر علتي رو به ركود مي رود

  )1388،2رضايي،(.گيرد

فرسودگي كالبدي . فرسودگي در بافتهاي شهري بر كالبد بافت و همچنين فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي آن اثرگذار است

  )1388،2،رضايي(موجب ركود حيات شهري و تنزل كيفيت زيست شهري مي گردند 

هاي فرسوده عرصه هاي از محدوده قانوني شهر ميباشد كه به دليل نبود شرايط مناسب اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و بافت   بافت هاي فرسوده

و كمبود خدمات زير ساختي شهري و بهداشتي زيست محيطي = همچنين كالبدهاي فرسوده و نبود دسترسي هاي مناسب،

رخردار است و باعث عدم اسكان سامنان ان در اين نواحي تا اطالق ميشوند و از كيفيت مكاني از نظر اقتصادي و اجتماعي ب

  .حد امكان براي ساكنين وجود دراد

  اقداماتي كه در صدد به روز كردن بافت،مجموعه و بناهاي تاريخي است  نكهداري

  اقداماتي كه در جهت رسيدن به معاصر سازي گام برميردارد

  )24،1391حبيبي و ديگران،(ساختار و محيط يك اثر استاقداماتي كه  نيازمند مراقبت و حمايت مستمر از 

  

  مرمت شهري

  

  )1391،18حبيبي و ديگران، (دخالت آگاهانه در فضاي شهري براي جلوگيري از فرسايش و معاصرسازي آن 

  بازسازي

  

  .ھدف ساخت مجدد بافت اخریب شده است و غالبا رویکرد تخریب و نوسازی ساختمانھای قدیمی شھری است

  نوسازي

  

  بھ فعالیت ھای دائم فضا تاکید کرده و ھدف ایجاد تغییرات کالبدی و ھم زمان نمدن اثار و ابنیھ از نظر معماری و سبک 
  غالب ان میباشد در این رویکرد نیز تاکید بر مرمت واحیای اقتصادی و اجتماعی ساکنان مد نظر است

  .يعني دخالت اگاهانه در فضاي شهري براي جلوگيري از فرسايش و خلق فضاي شهري جدي با حفظ ويژگي هاي اصيل و اصلي فضا   باززنده سازي

اين واژه به مجموعه اي اطالق ميشود كه با حد اقل مداخله در كالبد،با تاكيد بر تغيير كالبدها به متظور حفظ كاهش فرسودگس 

  ) 1388،2کرمی پور(ميگيردعملكردي،كالبدي و بصري انجام 

  نگارنده:منبع

 
 
 
 
 

 



  

  يرسوده شهرفبافت هاي   شاخصه  ويژگي:2جدول شماره 

نگارنده:منبع  

 

:ازيبه صورت نوس وشهاي مداخله در بافتر  

و  راه و شهرسازي ،يكي از روشهاي مداخله در بافت كه به صورت نوسازي ميباشد كه توسط سازمانها و ارگانهاي از قبيل شهرداري

تاسفانه اين مصورت ميگيرد و توسط مهندسان به مرحله اجرا در اورده ميشود ولي  كه با توجه به برنامه ريزي هاث فرهنكي امير

اطق هنوز پا برجااست كه محله رستم بيگ نمونه اي از ني از شهر ها اين مرامر هنوز يه صورت جدي صورت نگرفته است و در بسيا

قه خواهد شد سازي ان باعث تحرك و پويايي اين منطنو كهين بافت هاي فرسوده شهري است ا  

را براي دريافت شهر به مثابه يك در شرايط كنوني اشنايي با ادبيات شهر شناختي،انديشه هاي اصولي و پژوهش هاي علمي 

هايش با محيط،رشد و گسترش  شهر به مثابه موجوديت ارگانيك دارد كه پيوندها و اميختگي.موجوديت سرزميني هموار كرده است

در اين راستا شناخت شهر و  )274،1391فالمكي،(و به روزمرگيها و به ابداع ساكنان جامه عمل ميپوشاند را تامين مينمايد ان 

.همچنين احيا و نوسازي ان بسيار تاثير گذار خواهد بود  

  :نكات مطرح در بهسازي و نوسازي بافت ها

رداخته پزير به توضيح انها صفحه بعد  3شماره  نوسازي بافت هاي فرسوده مطرح است كه در جدول نكات عمده اي در بازسازي و

  .شده است

  نكات عمده در بازسازي و بهسازي بافت فرسوده:3جدول شماره

  نياز هاي معنوي بر مادي،بهسازي و نوسازي از طريق زنده كردن ارزشهاي فرهنگ گذشته تارجعي  فرهنگ گرايي

  رواج شهري بلدزري- چيز را حفظ نميكنندهنگام نوسازي و بازسازي شهر هاي قديمي هيچ   ترقي گرايي

  ركود بافت قديمي شهر در اثر گروه هاي اجتماعي و اقتصادي و جدايي ارزشها ناشي از بي عدالتي جامعه  اكولوژيك

در نظر گرفتن يك مكتب مستقيم در اثر بهسازي و نوسازي ساختارهاي كالبدي و فضايي در مجموعه تك   سازمان گرايي

  بناها

  توجه به بعد بصري و تاكيد بر زيبا سازي به عنوان تنها رويكرد مناسب بهسازي و نوسازي شهري  اسيزيبا شن

تعامل افراطي براي حراست از اثار باستاني كه حتي بهسازي و نوسازي ابنيه مدرن وغير تاريخي را خواستار   مدرنيسم

  ميباشد

  هاي محلي استشبر انگيختن حس مكان احيا انچه داراي ارز بيشتر به روابط اجتماعي شهر ها ميانديشد،  پست مدر نيسم

 
  

  

  

  

  جمعيت،باال بودن تراكم خانواردر واحد مسكوني تراكم جمعيتي باال،پراكندگي ناموزون جمعيتي

  ترك محله از سوي ساكنين،وجود ساكنين غير بومي،عدم امنيت  اجتماعي

  درصد بيكاري،عدم انگيزه براي سرمايه كذاريپايين بودن ارزش ملك،وجود ساكنان كم در امد،باال بودن   اقتصادي

  ناپايداري بناها،عرض كم معابر سواره و پياده،وجود كاربري هاي ناسزگار،عدم خدمات رساني  كالبدي

  وجود كاربري هاي االينده،فقدان سيستم فاظالب شهري و زباله،عدم وجود فضاي سبز يزيست محيط



  3ادامه جدول شماره

  گرايانه است متوجه به مردم و مشاركت انها در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري مداخله مرد  انسان گرايي

  طريق به روز در امدن در ساختار انتوجه به احياي تاريخ و فرهنگ ابنيه با تقليد از گذشته البته از   نئوكالسيسم

  فيض اهللا بيگي:منبع

  :ضرورت احياي مراكز تاريخي شهر

ركز تاريخي هر شهر ،كانون اوليه و قلب تپنده و موتور توسعه شهر است كه بخش اصلي هويت و شخصيت ان را تشكيل م هسته و 

احيا اين مراكز امري ضروري و اجتناب  ،تشخيص داد بنا بر اينحيات و مرگ شهر ها را ميتوان با توجه به ويژگي مركز ان .ميدهد

  .ناچذبر است

توسعه هاي شهري جديد در كنار بي توجهي به مراكز تاريخي شهر دگرگوني فرم و ساختار اين مراكز و خالي شدن مراكز شهري از 

واره بايد نمودي از ماريخي هسكنه به علت فرسودگي شديد به منزله بي توجهي به هويت شهري است چرا كه مراكز ت

هويت،تاريخ،فرهنگ و حيات شهري باشد حياتي كه بيش از چند سده در مراكز شهري جريان داشته است و ميتواند جريان د اشته 

با توجه به احياي ارزشها،برنامه ريزي و طراحي شهري و معماري كه با شناخت دقيق و مداخله اگاهانه ). 88-2- كرمي پور(باشد

  گيردصورت 

  بازسازي سبكي يا اناستيلوزي

سياسي،و -اناستيلوز يا بازسازي سبك فضاي معماري روشي است بيشتر در رابطه با خواسته ها و هدف هاي فرهنگي و تاريخي

كارايي كمتر در پيوستگي با مسائل مربوطه كاربرد مستقيم و عيني يا مداخله دادن به بنا به صورت زنده در محيط كالبدي ان براي 

بازسازي و تركيب مجدد انچه از معماري هاي كهن اغلب در فضاهاي خارج از شهر هاي زنده يا در مناطق و .هايي معمولي ميپردازد

مراكز مسكوني متروك و نيمه متروك قرار دارد،ويژگي ها و مسائل خاصي را در شرايط افرينشي محدود به مرمت كننده عرضه 

  )40،1391فالمكي،(ميكند

  

:خصات بافتهاي قديم و فرسودهشم  

فضايي و چه از نظر خصوصيات ساكنين در اين بافتها مي توان  –آنچه به عنوان مشخصه هاي بافت هاي قديم، چه از نظر كالبدي 

:تلقي نمود عبارتند از  

فضايي-مشخصه هاي بافت فرسوده از نظر كالبدي:4جدوي شماره  

  توضيحات  عنوان  رديف

فضايي بافت، ساكنان از حس امنيت باالتري نسبت به بافت  –به دليل ساختار كالبدي   )Sequrity(امنيت   1

  .مدرن به خود دارند

در حاليكه در بافتهاي جديد، مسئله . در بافتهاي قديم سلسله مراتبي از محرميت وجود دارد  )Privacy(محرميت   2

  .اشرافيت ابنيه محرميت را از بين برده است

  .ساختار بناها در فرم حياط مركزي شكل مي گرفته است  )Climatology(توجه به اقليم   3

آنچه به عنوان مصالح جهت ساخت و ساز در اين بافت بكار گرفته مي شد، مصالح بومي   )Vernacular(مصالح بومي   4

استفاده از مصالح بومي موجب وحدت و هماهنگي سطوح خارجي بناها مي شده . منطقه بود

  .است

غير هندسي و (ساختار ارگانيك   5

  )Organic(، )طبيعي

راه هاي موجود . اين بافتها به شكل ارگانيك بوده و تابع قوانين و مقررات خاصي نبوده است

در بافت، راه هايي هستند كه بصورت تدريجي و خودبخود شكل مي گرفتند و اغلب بصورت 

  پيچ در پيچ و به شكل غير مستقيم بوده اند 



4جدول شمارهادامه   

حضور نشانه هاي بومي شهري، نحوه ي طراحي بافت، توجه به اقليم، مصالح بومي و فرهنگ 

  ساكنين موجب حس شناسايي و جهت يابي در شهر گرديده است 

 Sence of(حس جهت يابي

orientation(  

6  

هويت نيز از وجوه قابل مالحظه در اين بافتها محسوب مي شود كه از مجموع عوامل فوق حاصل 

  مي گردد 

  Identity(  7(هويت 

اندازه ي معابر نيز از . اكثر ساختمان ها در بافت قديم شهرها داراي مقياسي انساني مي باشند

  طول و عرض و ارتفاع داراي مقياسي انساني هستند 

  scale(  8(مقياس 

كرامت اذر:منبع  

 اسيب شناسي بافت هاي فرسوده شهري

وم شناخت اسيب هاي به زانجام برنامه هاي مطبوب و انجام مداخالت متناسب جهت نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري ل

.دي معماري و شهري را ضروري ميسازيكالبد و كاركرد فضا ،ه وجود امد  

مطالعه  و تحليل  اسيب .هاي شهري از مراحل مهم برنامه ريزي بهسازي و نوسازي شهري است مطالعات اسيب شناسي بناها و فضا

هاي كالبدي يا فيزيكي و يا ايسب هاي اجتماعي اقتصادي و حقوقي و مديريتي جهت يافتن الگوه ها و روشهاي متناسب به منتظور 

)1395- 5-فتحي پيرانوند(وجه استانطباق فضاهاي قديمي يا نياز زندگي امروزي امري بديهي و قابل ت  

مرمت تاريخي نظير .مرمت تاريخي روابط بين بنا و فضاي كالبدي و با محيط اجتماعي،اقتصادي،و فرهنگي ان كمتر توجه ميشود

 مرمت حفاظتي ناچار به قبول  يك سري محدوديت ها است كه با توجه با انچه امروز به عنوان مباني فكري پيشرو در باززنده سازي

)1391ف42فالمكيف(معماري ميشناسيم نميتواند يك سري راه هموار و موفقي به شمار ايد  

اسيب هاي قابل مطرح: 5 جدول شماره  

ود مديريت صحيح باعث نبشامل كيفيت ابنيه موجود كاهش مطلوبيت فضايي و كالبدي بافت جهت سكونت،  كالبدي فيزيكي

  هاي معابر مطلوب،وجود فضاهي متروك و رها شدهنبود شبكه .ايجاد تضاد فضايي و كالبدي ميشود

  .بروز تعييرات ناخواسته توسط ساكنين، ترك ساكنين اصيل محله و هجوم قشر بيگانه جهت سكونت  اجتماعي و جمعيتي

اكثر اين بافت ها داراي ساكنين قشر كم در امد است كه مقياس عملكرد و ميزان حجم مبادالت سرمايه   اقتصادي

و كاهش قيمت مالك با ساير نقاط ديگر شهري .كاهش ميدهد و حجم اندك سرمايه گذاري عمراني،گذاري را 

  .است

نيود سازمانها و نهاد هاي مربوطه در گذشته و امروزه و جود سازمانهاي جديد و نوپا كه نيازمند ساماندهي انها   مديريتي و قانوني

  متناسب با شرح وظايف انها است

 نگارنده:منبع

  

  :روش هاي مداخله در بافت هاي فرسوده ي شهريگاه و نگرش ديد

شهر به عنوان يك كليت و  در سابقه به وجد امدن بافت هاي فرسوده شهري را ميتوان به عنوان يك مسئله از اغاز انقالب صنعتي

عدم كه تغييراتي را در شهرا به وجود اورد دانست در نتيجه را يي،فعاليتي،انساني،ارزشي فرهنگي يك زير سيستم همچون فضا

نوع مداخله در بافتهاي فرسوده نيز نگرش هاي گوناگوني وجود  م مداخله در انها را ملزم دانست كهتعادل بين بافت هاي شهري لزو

:دارد  

 

 



  ديدگاه و نگرش هاي مداخله در بافت فرسوده

  نگرش به بافت فرسوده

 متاثر از نظريات چون كبه و راسكين است با هدف ارتقاي بهداشت و زيبايي و افزايش كار ايي و نگاه به مشكالتي از

  .ز و مناظر زيبا

راسكين،كوريس و سيت و تاكيد بر ارزشهاي فراوان در بافت هاي كهن و راه اينده را در تبيعت 

  .و تكرار زيبايي هاي ان و حداقل مداخله در ان بافت ها را ميداند

ميداند و مراقب است كمترين اسيب اين نگاه معاصر سازي فضا هاي كهن را الزمه زندگي امروز 

  را  به بافت كهن كه ان را واجد ارزشهاي فرهنگي اما نامناسب براي زندگي امروز ميداند،برساند

سعي دارد مردم را به عنوان مخاطبان اصلي هر نوع مداخله اي در فر ايند و محصول برنامه ريزي و طراحي بافت 

ميباشد كه در  محله رستم بيگ  وتاريخي

محله در حد فاصل خيابان صالح الدين ايوبي غربي و 

شده است كه عمده مراكز اصلي شهر از جمله ادارات و نهادهاي دولتي و همچنين خيابانهاي اصلي شهر اطراف 

.و وضع موجود سايت داراي ابنيه هاي فرسوده و كوچه هاي تنگ و تاريك است

 

مهاباد شهرداري شهرستان

ديدگاه و نگرش هاي مداخله در بافت فرسوده:6ل شماره.جدو

نگرش به بافت فرسودهديدگاه و 

متاثر از نظريات چون كبه و راسكين است با هدف ارتقاي بهداشت و زيبايي و افزايش كار ايي و نگاه به مشكالتي از

ز و مناظر زيبابو الودگي اين بافت ها و نبود فضاي سقبيل تراكم باال در بافت قديمي 

راسكين،كوريس و سيت و تاكيد بر ارزشهاي فراوان در بافت هاي كهن و راه اينده را در تبيعت تاثير گرفته از نظريات 

و تكرار زيبايي هاي ان و حداقل مداخله در ان بافت ها را ميداند ماز اشكال شهري مه

اين نگاه معاصر سازي فضا هاي كهن را الزمه زندگي امروز .تلفيقي از دو نگاه باال

را  به بافت كهن كه ان را واجد ارزشهاي فرهنگي اما نامناسب براي زندگي امروز ميداند،برساند

سعي دارد مردم را به عنوان مخاطبان اصلي هر نوع مداخله اي در فر ايند و محصول برنامه ريزي و طراحي بافت 

  .شريك كند

  انصاري: منبع

وتاريخي مناطق قديمي اين يكي از كهفرسوده است  بافت  شهرستان مهاباد داراي هفت منظقه

محله در حد فاصل خيابان صالح الدين ايوبي غربي و  اين)7منطقه شماره :1تصويرشماره( تمركز اصلي اين شهر واقع شده اس

شده است كه عمده مراكز اصلي شهر از جمله ادارات و نهادهاي دولتي و همچنين خيابانهاي اصلي شهر اطراف 

و وضع موجود سايت داراي ابنيه هاي فرسوده و كوچه هاي تنگ و تاريك است

 

شهرداري شهرستان:ماخد.مناطق بافت فرسوده شهر مهاباد:1تصوير شماره  

 

  روش مداخله

متاثر از نظريات چون كبه و راسكين است با هدف ارتقاي بهداشت و زيبايي و افزايش كار ايي و نگاه به مشكالتي از  نوگرايانه

قبيل تراكم باال در بافت قديمي 

تاثير گرفته از نظريات   فرهنگ گرايانه

از اشكال شهري مه

تلفيقي از دو نگاه باال  فرا نوگرايانه

را  به بافت كهن كه ان را واجد ارزشهاي فرهنگي اما نامناسب براي زندگي امروز ميداند،برساند

سعي دارد مردم را به عنوان مخاطبان اصلي هر نوع مداخله اي در فر ايند و محصول برنامه ريزي و طراحي بافت   مردم گرايانه

شريك كند

  

:محله رستم بيگ  

شهرستان مهاباد داراي هفت منظقه

مركز اصلي اين شهر واقع شده اس

شده است كه عمده مراكز اصلي شهر از جمله ادارات و نهادهاي دولتي و همچنين خيابانهاي اصلي شهر اطراف طالقاني غربي واقع 

و وضع موجود سايت داراي ابنيه هاي فرسوده و كوچه هاي تنگ و تاريك است.نداين بافت را احاطه كرده ا  



نگارنده: معابر باريك ، ماخذ

 

بناي حوضخانه از .برميگرددهجري قمري 

سانتي متري ديواره ان صاف و صيقلي شده است گنبد بنا اجري و 

مدور است و طاقهاي جناغي ان اجري ميباشند و كف بنا هم موزاييك كاري شده است چون اين بنا درون مسجد قرار دارد در 

 

كه باعث عدم امنيت ين وجود گذرگاه هاي تنگ و تاريك 

لذا در اين پروژه با به كار گيري اصول   باعث دفع ساكنان اين منطقه به ساير مناطق ديگر شهري شده است

 حوض خانه( تاريخيوجود بناهاي و هچنين 

باعث  مفهوم فيزيكي و كالبدي را القا ببخشيم و 

 رفاه زندگي و به يو ارتقاداده اند 

ارزيابي هاي صورت گرفته نوسازي اين منطقه كه از مناطق بافت فرسوده مركزي شهرستان 

مهاباد ميباشد و تركيب ان با ديگر عناصر شهري از ان محور، مركزي جاذبه ساخته است كه با عث حيات و رونق شهري ميشود كه 

نوع كاربري به كارگرفته در بافت شهري يكي از شاخصه هاي تعيين كننده كيفيت روند ساخت و سازهاي شهري ميباشد به طوري 

جاد كه در بيشتر كشورهاي  پيشرفته در محل قرار گيري  مناسب كاربريها در كنار يكديگر برنامه ريزي دقيق صورت ميگيرد تا از اي

در برخي موارد مكان يابي كاربريهاي 

در وضع موجود اين محله هم تا . كاركرد كاربري يا از بين ميرود يا كاهش پيدا ميكند

معابر باريك ، ماخذ :3تصوير شماره      نگارنده              :، ماخذ ابنيه فرسوده :2تصوير شماره 

حوضخانه مسجد رستم بيگ

هجري قمري  1230اين بناي تاريخي در صحن مسجد رستم بيگ واقع شده است و سال تاسيس ان

سانتي متري ديواره ان صاف و صيقلي شده است گنبد بنا اجري و  90اجر و زير بناي ان از سنگهاي متراكمي است كه ارتفاع ان 

مدور است و طاقهاي جناغي ان اجري ميباشند و كف بنا هم موزاييك كاري شده است چون اين بنا درون مسجد قرار دارد در 

.ميشود استفاده

:لزوم توجه به نوسازي  بافت فرسوده محله رستم بيگ مهاباد

ين وجود گذرگاه هاي تنگ و تاريك همچنتا حدي غير قابل سكونت ميباشد و  

باعث دفع ساكنان اين منطقه به ساير مناطق ديگر شهري شده است

و هچنين   بناهاي قديمينوسازي بافت هاي فرسوده بر ان هستيم كه با 

مفهوم فيزيكي و كالبدي را القا ببخشيم و   ها واقع شده است در اين بافت از نشانه هاي هويت شهري ميباشد

داده اند بازگرداندن حيات و زندگي شهري به اين محالت كه عملكردهاي پيشين خود را ازدست 

  .محيط كار در اين محله فرسوده شهري شود

ارزيابي هاي صورت گرفته نوسازي اين منطقه كه از مناطق بافت فرسوده مركزي شهرستان ه نمونه تحليل ها و 

مهاباد ميباشد و تركيب ان با ديگر عناصر شهري از ان محور، مركزي جاذبه ساخته است كه با عث حيات و رونق شهري ميشود كه 

.محله رستم بيگ يكي از ان مناطق است

:از ديد ساكنين محله رستم بيگ تو مشكال چگونگي سازگاري كاربريها

نوع كاربري به كارگرفته در بافت شهري يكي از شاخصه هاي تعيين كننده كيفيت روند ساخت و سازهاي شهري ميباشد به طوري 

كه در بيشتر كشورهاي  پيشرفته در محل قرار گيري  مناسب كاربريها در كنار يكديگر برنامه ريزي دقيق صورت ميگيرد تا از اي

در برخي موارد مكان يابي كاربريهاي  .ايدكاربريهاي مزاحم و مخل اسايش شهروندان در مكانهاي نامناسب جلوگيري به عمل 

كاركرد كاربري يا از بين ميرود يا كاهش پيدا ميكند ،نامناسب و ناسازگاري ان با كاربريهاي مجاور

 

تصوير شماره                                       

 حوضخانه مسجد رستم بيگ

اين بناي تاريخي در صحن مسجد رستم بيگ واقع شده است و سال تاسيس ان

اجر و زير بناي ان از سنگهاي متراكمي است كه ارتفاع ان 

مدور است و طاقهاي جناغي ان اجري ميباشند و كف بنا هم موزاييك كاري شده است چون اين بنا درون مسجد قرار دارد در 

استفاده گرفتن وضو از ان نتيجه براي  

 لزوم توجه به نوسازي  بافت فرسوده محله رستم بيگ مهاباد

 ابنيه هاي موجود در اين محله

باعث دفع ساكنان اين منطقه به ساير مناطق ديگر شهري شده است در معابر  محله ميشود

بافت هاي فرسوده بر ان هستيم كه با  نوسازي  طراحي و 

از نشانه هاي هويت شهري ميباشد كه)مساجد

بازگرداندن حيات و زندگي شهري به اين محالت كه عملكردهاي پيشين خود را ازدست 

محيط كار در اين محله فرسوده شهري شود نزيستس

ه نمونه تحليل ها و ژدر روند اين پرور

مهاباد ميباشد و تركيب ان با ديگر عناصر شهري از ان محور، مركزي جاذبه ساخته است كه با عث حيات و رونق شهري ميشود كه 

 محله رستم بيگ يكي از ان مناطق است

 چگونگي سازگاري كاربريها

نوع كاربري به كارگرفته در بافت شهري يكي از شاخصه هاي تعيين كننده كيفيت روند ساخت و سازهاي شهري ميباشد به طوري 

كه در بيشتر كشورهاي  پيشرفته در محل قرار گيري  مناسب كاربريها در كنار يكديگر برنامه ريزي دقيق صورت ميگيرد تا از اي

كاربريهاي مزاحم و مخل اسايش شهروندان در مكانهاي نامناسب جلوگيري به عمل 

نامناسب و ناسازگاري ان با كاربريهاي مجاور



ضي كاربريها در كنار كاربريهاي بال استفاده باعث كمرنگ شدن كاربريهاي ديگر 

قديمي كه قبال يكي از مدارس كه در مجاور زميني خالي 

كه اين خود ، )5تصوير شماره(و بيشتر براي پارك سواره كاربرد دارد

و لذا با طراحي  ،اورد را تا حدي پايين مي

له خواهد شد و هم حبراي م اموزشي 

نگارنده:ماخذ 5تصوير شماره

درصد

40.96

33.73

25.30

100

ميدانستند زيرا با درصد پاسخ گويان مشكالت محله را مربوط به واحدهاي فرسوده و نوسازي انهارا 

نوسازي و تعريض و عقب كشيدن معابر بسياري از مشكالت از جمله ترافيك داخله محله حل خواهد شد از ديگر مشكالت اين 

ي موجود در محله براي محله نبود فضاهاي سبز و پارك هاي محلي براي ساكنين و همچنين خواستار توجه به نشانه هاي تاريخ

ضي كاربريها در كنار كاربريهاي بال استفاده باعث كمرنگ شدن كاربريهاي ديگر عديگر در ارتباط هستند اما ب

كه در مجاور زميني خالي ) 4تصوير شماره(رستم بيگ مهابادحوض خانه تاريخي مسجد 

و بيشتر براي پارك سواره كاربرد دارد است ولي امروزه كامال تخريب شده

را تا حدي پايين مي رستم بيگ مسجد حوض خانه ارزش تاريخي بناي همو 

 زمين خالي ياد شده متناسب با مسجد تاريخي هم باعث ايجاد كاربري جديد

.را بيشتر نمايان سازد مسجد رستم بيگ

تصوير شماره                                                              نگارنده:ماخذ 4تصوير شماره

 

مشكالت محله از ديد ساكنيين:7شماره لجدو  

 مشكالت محله تعداد درصد

 نوسارزي و بهسازي واحد مسكوني 34 40.96

و فضاي سبز فراهم كردن امكانات عمومي 28 33.73  

 تعريض معابر 21 25.30

:جمع 83 100  

نگارنده:منبع  

درصد پاسخ گويان مشكالت محله را مربوط به واحدهاي فرسوده و نوسازي انهارا 50

نوسازي و تعريض و عقب كشيدن معابر بسياري از مشكالت از جمله ترافيك داخله محله حل خواهد شد از ديگر مشكالت اين 

محله نبود فضاهاي سبز و پارك هاي محلي براي ساكنين و همچنين خواستار توجه به نشانه هاي تاريخ

و لزوم توجه به نوسازي ان را نشان ميدهد

ديگر در ارتباط هستند اما بحدي كاربريها باهم 

حوض خانه تاريخي مسجد . شده است

ولي امروزه كامال تخريب شده دهمهاباد بوو تاريخي 

و ارزش فرهنگي تاريخي محله 

زمين خالي ياد شده متناسب با مسجد تاريخي هم باعث ايجاد كاربري جديدباززنده سازي 

مسجد رستم بيگحوض خانه تاريخي ارزش   

 

 تصوير شماره

50با توجه به نتايج باال بيش از 

نوسازي و تعريض و عقب كشيدن معابر بسياري از مشكالت از جمله ترافيك داخله محله حل خواهد شد از ديگر مشكالت اين 

محله نبود فضاهاي سبز و پارك هاي محلي براي ساكنين و همچنين خواستار توجه به نشانه هاي تاريخ

و لزوم توجه به نوسازي ان را نشان ميدهد .ميباشندجذب گردشگر  



اين محدوده كه داراي ويژگي هاي كليه بافت هاي فرسوده را شامل ميباشد با تجميع قطعات چه به صورت جمعي چه به صورت 

ت قرار انفرادي و چه به صورت طرح تفضيلي از لحاظ اقتصادي هم توجيه پذير باشد به عبارتي ديگر محله رستم بيگ مهاباد به عل

از پتانسيل خوبي برخردار است كه  براي نوسازي و بازسازي ان گيري در مركز شهر نسبت به ساير مناطق ديگر فرسوده شهري

.ديگر جوابگو نباشد مناطقممكن است در ساير  

دنقاط ضعف در وضع موجو 8جدول شماره   

 رديف نقاط ضعف

 1 وجود بناها و نقاط خالي

خالي و قسمتي همچنان مورد استفاده قرار ميگيردبخشي از بافت فرسوده   

 

2 

 خالي بودن نشانه هاي شهري 

 

3 

 فقدان عملكرد شهري مناسب 

 

4 

 اغتشاش در سيماي بصري

 

5 

 6 كمبود كاربريها و فضاهاي سبز

 داشتن ترافيك باال در كوچه ها  معابر فرعي

 

7 

نگارنده:منبع  

:نقاط قوت: 9جدول شماره  

 نقاط قوت

 

 رديف

 در صورت نوسازي يكي از مناطق پر رونق شهري خواهد شد

 

1 

)حوض خانه ها و مساجد تاريخي(داشتن نشانه هاي فرهنگي و تاريخي  

 

2 

 نزديك بودن به مراكز تجاري، اداري، و اقتصادي شهر

 

3 

نگارنده:منبع  

:و جشم انداز نتايج  

همان گونه كه در مطالب فوق ذكر شد محله رستم بيگ مهاباد توان و ارزش ان را  با توجه به مطالب و بررسي مشكالت اين محله و

و توجه نهاد هاي چون شهرداري و راه و شهرسازي به دارد كه به يك پروژه ي از لحاظ ارتقا كيفيت محلي و منطقه اي تبديل شود 

نند و مشاركت ساكنين و نيروهاي كار امد و بومي همچون گذشته احيا ك ،پر رونق شهري نطقه ميتوانند ان را به يك مناطقاين م

اقتصادي و فرهنگي در حال حركت باشد بازگشت حيات و هويت گذشته  ،كه در مسيري درست و با توجه به مالحضات اجتماعي



 مالحضات ياد شده صورت گيرد باعث نبودي حيات شهري اين منطقه و چنانچه در مسير نادرست و بدون ميسر ميسازدان را 

..خواهد شد  

 رنتايج از جداول باال حاكي از ان است كه نوسازي اين منطه طبق مطالعات صورت گرفته  امكان ميل و رغبت عمومي را براي ديگ

حوزه هاي بافت فرسوده شهري مهاباد فراهم ميكند و طبق مصاحبه ها و پرسش نامه ها ساكنان محله استقبال خوبي از اين پروژه 

داشته اند و اينجا اشكار ميشود كه اين نوع پروژه ها از ارزشهاي اجتماعي و انساني بااليي برخردار است چرا كه رفاه زيستي، ارتقا 

اثار  هو حفظ و توجه ب ار و زندگي اقشاري از همشهريان در محالت فرسوده شهري را مد نظر قرار داردكيفي و زندگي محيط ك

. اين منطقه را بيشتر ميكند تاريخي تاريخي موجود در اين بافت ارزش و هويت  

 

اهداف و پيشنهادات:10جدول شماره  

:اهداف و پيشنهادات  

 

 رديف

 تبديل به يك مجموعه فعال شهري

 

1 

 ايجاد بستر مناسب براي يك فضاي كار امد فرهنگي و تفريحي

 

2 

 استفاده از فضاهاي بال استفاده

 

3 

تاريخي- شاخص كردن ناشنه هاي هويت بومي محلي و فرهنگي  4 

 ايجاد ارتقا كيفي و زيستي براي ساكنين محله

 

5 

نگارنده:منبع  

:مراجع  

هويت بخشب به محالت بافت هاي فسوده شهري با تاكيد بر ساماندهي نظام بصري ) 1393.(صادقي، عليرضا. انصاري، مجتبي

11مجله اينه خيال شماره   

مجموعه مقاالت اولين - )موانع كاستي ها و راهكارها(اسيب شناسي بافت هاي فرسوده شهري) 1395.(پيرانوند، محمد فتحي

ي بافت ها فرسوده شهري ،مشهد مقدسهمايش بهسازي و نوساز  

الكوي ميان افزا با رويكرد ايمن سازي محيط در نوسازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي محله )1388.(پير بابيي، محمد تقي 

 ساقريسازان رشت، اولين همايش نوسازي بافت فرسوده شهري مشهد مقدس

تعاريف ،نظريه ها، تجارب ،منشورها و قطعنامه هاي جهاني ،روشها و اقدامات (مرمت شهري )1391.(مقصودي مليحه. حبيبي،سيدمحسن

،انتشارات دانشگاه تهران)شهري  

اولين همايش معماري و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، –چگوني تدوين مسكن در نوسازي بافت هاي فرسوده )1388.(رضايي ،نعيمه

 مشهد مقدي



 شهرداري مهاباد

طراحي مجتمع مسكوني هوشمند در بافت فرسوده شهر -، )1392(خوش نيت، سعيد. شهري، كاووس. فيض اهللا بيگي، ابراهيم 

پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه ازاد علوم و تحقيقات اروميه–اروميه   

، باززنده سازي بناها و شهر هاي تاريخي،انتشارات دانشگاه تهران)1391.(فالمكي،منصور  

  6، بررسي تجارب باززنده سازي مراكز تاريخي و كهن شهري ،نشريه اينترنتي نوسازي،سال اول شماره )1388.(كرمي پور،عارفه

طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر حس مكان در بافت فرسوده شهري ) 1392.(شهري، كاووس. خوش نيت، سعيد. كرامت اذر، زيبا

ماري دانشگاه ازاد اسالمي علوم و تحقيقات اروميهاروميه،پايان نامه كارشناسي ارشد مع  

 


