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  چكیده
قرار  یشهروكهن در مناطق فرسوده  یو فرهنگ یخیارزش تار یدارا یبناها و بافت ها رانیا یمیقد یدر اكثر شهرها

 نهیگنج نیشوند. متاسفانه عدم توجه به ا یشناخته م یداریو ناپا ی، مشکالت دسترس یزدانگیر یژگیدارند كه با سه و

 نیگهگاه مشاهده شده است كه ساكنان ا یخدمات شهر ازمشکالت عمده و به دور ماندن  جادیعالوه بر ا یخیتار یها

و  نهیزم نیدر ا یقرار داده اند. مطالعات اصول بیدر معرض خطر تخر زیرا ن یخیباارزش تار یمحالت ، بناها و بافت ها

 نیا ازرا  داریتوسعه پا نهیتواند زم یم یكالبد شهر یایو اح یبافت ها در جهت سامانده نیساكنان ا یازهاین یبررس

 راثیكرده و م ایتوان آنها را اح یآنها ، م یو باز زنده ساز یكاربر رییفراهم نموده و با تغ یخیتار یمحوطه ها و بناها

 سپرد. ندگانیرا به آ اكانین

حالت قدیم شهر بوده و در محدوده مركزی شهر فضای مورد مداخله محله تاریخی اوچدوكان اردبیل است كه ازجمله م

واقع شده است محله اوچدكان،بعنوان قلب تپنده عزادرای در شهر و به عنوان بافت تاریخی و كهن كه در خود خانه ها و 

میزان توجه كمی در امر بهسازی و مرمت برخوردار است.این مقاله  از بناهای ثبت شده در میراث فرهنگی را دارد امروزه

در راستای بهتر  برای كالبد محله(   arc gis )با استفاده ازو ارائه پیشنهاد و تحلیل كتابخانه ای و اسنادیبا بررسی 

مداخله  یچالش هاو  یفرسوده شهر یبافت ها یفرسوده، مفهوم نوساز یبافتها فیتعر كردن محله گام برخواهدداشت.

شده  یمقاله سع نی. در ااز جمله مباحث مقاله حاضر بوده است.فت ها با نگونهیمداخله در ا یها وهیش،در بافت فرسوده 

  پرداخته شود. زین یغرب یمرمت در كشورها یزیتجارب برنامه ر یشود و به بررس دایپرسش ها پ نیا یبرا ییها تا پاسخ

 

 

 ، اوچدكان  ، بافت قدیمشهریبافت فرسوده ، بهسازی و نوسازی  کلیدي: هايواژه
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  مقدمه

 تحوالت پی در اند، بوده خود ساكنان نیازهای مراتب سلسله به پاسخگو ی كهن شهری كه در زمان شکل گیری، فضایینواح

 كانون و محل زمانی نواحی این. اند قوی عملکرد فاقد اكنون اقتصادی و اجتماعی ختی و تغییر در نیازهای زیستی،شنا فن

 ضعیف شهری خدمات و زیرساختها از برخورداری حیث از( شهرها اكثر در) كنونی شرایط در ولی بودند، شهرها قدرت و ثروت

 نهایت در كه مداوم است امری بلکه دهد نمی رخ زی یک بار برای همیشهبهسا و نوسازی. هستند نابسامان كالبدی حیث از و

 به نیاز كه است یدهپیچ و حساس فرآیندی بلکه نیست سریع و آنی امر این. شود تبدیل خودجوش سیستمی به بایست می

 به آمیز، موفقیت احیای و ساماندهی به دستیابی برای و دارد مدت بلند و مدت میان مدت، كوتاه هدفمند های برنامه طراحی

 كالبدی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد به باید همچنین. است نیاز ای منطقه نظام و شهر سیستم كل و قدیمی بافت دقیق شناخت

 (4 -5،  1331قدیمی شهرها توجه نمود. )زیاری و همکاران،  بافت مشکالت و مسائل و

 اءیه است كهه حفهو و اح   یمیقد و ارزشمند یخیعموماً شامل بافت های تار یمسأله فرسودگ ییاروپا افتهیدر كشورهای توسعه 

و  سهم یدر جهبب بهاالی تور  توان بهالقوه   لیبافت ها به دل نی. اردیگ یشهری قرار م رانیآن به شدت مورد توجه مسؤوالن و مد

 یمه  اءیه اح یهی و اجرا یبرنامه های مطالعهات  نیو جدی تر نیتر قیو با دق برخوردارند ییباال گاهیصنعت گردشگری از جا تیتقو

و عدم وجهود آن   یفرهنگ اقتصادی، ،یهای اجتماع هیو تشابه در پا یعدم همسان لیكشورها به دل نیاز تجارب ا استفاده گردند

كشورها به  نیو از نوع نگاه ا ردیتوجه قرار گ مورد تواند در سطح كالن یو اكثر كشورهای در حال توسعه م رانیدر اپشتوانه ها 

بهه تجهارب دههه ههای گبشهته در       ینگهاه  نیاستفاده گهردد. همچنه   یمسکون منظر و بناهای یبافت های فرسوده برای طراح

 تحقق روش های برخورد با بافت های فرسوده را به ما نشان دهد.تواند بخش های قابل  یم یژه اسالمیبه و یشهرهای شرق

 

 فرضیه تحقیق

به منظور مداخله در بافتهای فرسوده شهری كه در جهت اصالح و بهبود شرایط مختلف در آن صورت میگیهرد نیهاز بهه برنامهه     

ند آموزش همگانی شههروندان و درگیهر   ریزی های دقیق و جامعی می باشد . موفقیت در چنین پروژه هایی به ابعاد مختلفی مان

ساختن آنها در اجرای پروژه ها ، اجرای درست و مهندسی صحیح پروژه با در نظر گرفتن شهرایط و نیازههای سهاكنان بسهتگی     

 دارد .

 

 پیشینة تحقیق:
ولهین شههرهایی   ههم جهزو ا   اردبیلدخالت در بافت قدیم شهرهای ایران با روی كار آمدن رضاخان به طور جدی آغاز شد، شهر 

است كه تحت تأثیر این حركت قرار گرفته است. اغلب طرح ها ی اجرا شده، دارای آثار مخربی بر بافهت و سهاكنین آن داشهته،    

توجة بیشتر برنامه ریزان در این مورد را می طلبد . از جمله مهمترین فعالیت ها و تحقیقات صهورت گرفتهه در ایهن     كه این امر

 ارد زیر اشاره كرد:زمینه می توان به مو

 شههرها  قدیم بافت برای ساماندهی منظم راهکارهایی ارائه به تاریخی بافت عنوان بهسازی با خود كتاب در :مسعود نریمانی، -

 (3،1318.)نریمانی،است كرده را مطرح شهرها قدیم بافت احیای در كشورها از تجارب بعضی و است پرداخته

ابعهاد مشهاركت    نیشههری و همچنه   قش شهروندان در مشاركت در نوسهازی بافهت فرسهوده   ن یبه بررس سونیی هر در مقاله -

 رههای ییخواههد گباشهت پرداختهه شهده اسهت. ارتبها  متغ       كه بهر نگهرش آنهها از مفههوم مشهاركت اثهر       یشهروندان و عوامل

 زانیه ند سن، جنس، شهغل، م مان نهاییشیپ رایییاحساس اعتقاد شهروندان متغ ،یاجتماع مانند انسجام یاجتماع -یروانشناخت

بهر   شهود، یم یفرسوده شههری بررسه    تاهل شهروندان با نگرش شهروندان به مشاركت در نوسازی بافتهای تیو وضع التیتحص

به مشاركت در  یلیبوده و تما شنهادیبر كمک فکری و عرضه پ یمبتن انجام شده، نگرش شهروندان به مشاركت قاتیاساس تحق

 اقتصهادی،  گهاه یدر خهدمت شههروندان و پا   تههای یشناخت از فعال زانیمشاركت با م زانیم نیهمچن هعمل و اجرا نداشت طهیح

 (11:  1881د) هریسون،شهروندان ارتبا  دار یاجتماع
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 تیه بهرای حفهو هو   شهوند یم یمیو ركهورد بافتهها قهد    یرونقه یتوسعهی خود موجب ب لودو معتقد است شهرها در روند ولهیو -

از بنها   ییقسهمتها  حهب  شهوند و اگهر    دیه افزوده شدهاند با میساخت بناهای بافت قد یاصل خیعد از تاركه ب ییبخشها ،یفرهنگ

 (  13:1334)فالمکی، حاكم بر بنا حفو شود فضای كالبدی تیكه كم نینمود ضمن ا لیشده آن را بازسازی و تکم بیتخر

مراكهز   اییمشکالت طرحهای اح 1331هر در سال ش و مدل سنجش فرم كالبد یرهنما در مقاله خود تحت عنوان اصول مبان -

دانسهته كهه    ایه اح نهد یدر فرا ییبافتهها  نیمالکان امالك چن گاهیانگاشتن و جا زیناچ آن ها نیساكن رییشهری را مشاركت ناپب

ح در طهر  نیه ساكنان ا است، با وجود مقاومت افتهیدست  جهینت نیطرحها شده و در آخر به ا نیدر اجرای ا ریتاخ باعث كندی

 (153:  1331)رهنما ،رسدیم انیبه پا یهجری شمس 1413مشهد ادامه داشته و تا سال 

)مطالعهه مهوردی: محلهه    یی خودتحت عنوان نوسازی بافتهای فرسوده شهری بها مشهاركت مردم   سجادی و همکاران در مقاله-

كهرده كهه بها توجهه بهه       آوری هها جمهع   كه در سطح محله ییها : با توجه به پرسش نامهدیگویم 1381تهران( در سال  دوالب

 (11:  1381ن، )سجادی و همکارا افتیحله دست  منیبه بازسازی و بهسازی در ا توانیمشاركت مردم و سازمانهای مربوطه م
 

 هاي کهن شهري ضرورت توجه به بافت
وز تحهوالت جدیهد،   توسعه فیزیکی و رشهد جمعیهت شههری ایهران تها چنهد دههه قبهل دارای افهزایش متعهادل بهوده و بها بهر             

شهههرها بههه ویههژه شهههرهای بههزرت ، تغییههرات و دگرگههونی هههای را پبیرفتنههد. ایههن دگرگههونی ههها بههه شههکل جمعیههت و       

گسههترش فیزیکههی شهههرها و بههه صههورتی نامتعههادل بههوده اسههت و سههبب شههده اسههت تهها بههین كههاربری هههای شهههری تناسههب 

 (414،1333،مشهههدی زاده دهاقههانی .)جههود آیههدكههاربری هههای شهههری تناسههب نههامعقولی بههه و  نههامعقولی بههه وجههود آیههد 

چهون گسهترش محهدوده قهانونی شههر، سهاخت وسهاز در نهواحی پیرامهونی شههر، مهدیریت ضهعیف شههری،               بنابراین عواملی

نتیجههه ...  فقههر داده هههای آمههاری و اطالعههاتی، ضههعف امکانههات مههالی جهههت اجههرای طههرح ههها، مشههاركت ضههعیف مههردم و   

دارای اهمیهت   شهد. امها بها قبهول چنهین واقعیهت ههایی هنهوز بافهت ههای قهدیمی و فرسهوده            تحوالت جدید در شهرها می با

 (211،1311و ارزش است )رسولی، 

بافت های تاریخی به دالیل متعددی در شهرسازی اهمیت دارند، یکی از این دالیهل وجهود مركزیهت همیشهگی بهرای وحهدت       

، تاریخی و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشانه هویت شهری بوده بافت قدیم با ارزش های كالبدی .بخشی به پیکره شهر است

شهدن بافهت شهده     حیات و رشد این بافت، مانع از فرسودگی شهر از درون شده است، ولی توسعه بی رویه، سبب محدود است،

 (21،1331،است)حبیبی و همکاران

 

شهر يو نوساز يو ضرورت بهساز تیاهم  
هم آغهاز شهد.    یشهر یو نوساز یبه دست بشر، بهساز نشهرهایدارد. با آغاز ساخت نخست یطوالن اریبس نهیشیپ یشهر یو بهساز ینوساز

قرن نهوزدهم بهه بعهد اسهت. عناصهر و       ژهیبو یپس از انقالب صنعت یمربو  به سالها یشهر یو بهساز یاز محققان ، نوساز یبه نظر بعض

بهدون   ییو بنها  ییفضا چیه گرید یشوند. به عبارت یم یو فرسودگ رییچار تغدارند و با گبشت زمان د محدود یعمر یبافت شهر یفضاها

 )1335 ،یداشته باشد )پوراحمد و شماع یطوالن یتواند دوام و بقا یو مرمت نم یو نوساز یبهساز

شهر یو نوساز یبهساز یالف( ضرورت اجتماع  

دچهار   ،یشههر  زاتیه و تجه ساتینبود تأس ید و حتاز آن و كمبو یناش بیو تخر یقدمت و فرسودگ لیبه دل یمیقد یها بافت

 هیبافهت هها بهه حاشه     نیه سهاكن ا  یبوم تیجمع لیدل نیشده اند. به هم یامروز زندگ یازهایبه ن ییدر پاسخگو ییها یینارسا

 یرابه  دیه جد نیساكن نیا زهیشوند. تنها انگ یآنها م نیگزیكم درآمد جا ارو اقش ییكنند و مهاجران روستا یشهرها مهاجرت م

 یمسکن اسهکان مه   متیبخش از شهر با توجه به نازل بودن ق نیسرپناه است. آنها در ا کیگونه بافت ها داشتن  نیدر ا یزندگ

رونهد   جهه یكند. در نت یم دایپ شیافزا و دیآ یم دیمحله ها پد نیدر ا یو فرهنگ یاقتصاد -یاجتماع یثبات ی. به تبع آن بابندی

اغتشهاش، ههرو و مهرو و فقهدان      ،یبها افسهردگ   ییمکانهها  نیدر چنه  ی. زندگردیگ یدت مش یبافت شهر بیو تخر یفرسودگ
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مههم شههر و    یاز ضرورت هها  یکیاساس  نیندارد. برا انیجر یسالم شهر یكالم زندگ کیهمراه است و در  یمشاركت اجتماع

 (28،1335 ،ی)پوراحمد و شماع .است یشهر یبافتها نیا یو نوساز یبهساز ضرعصر حا ینیشهرنش

از مسهائل   گهر ید یکیو منسجم  کپارچهیفرهنگ  کیتوجه داشت كه حفو  دیبا یو اجتماع یبه لحاظ بعد فرهنگ گریاز طر  د

سنتها و  خ،یتار ،یمردم، خاطره جمع یزندگ وهیتوان تحت عنوان ش یاست. فرهنگ را م یشهر ینوساز ندیدر فرآ زیبحث برانگ

 ( Nozick ،1882 كرد )  فیمشترك تعر یارزشها

دو، فرهنهگ   نیه ا راتییه دارد و بها تغ  میآن ارتبها  مسهتق   یمصنوع و ساختار اجتمهاع  یشهر طیبا مح یفرهنگ شهر نیبنابرا

شههر   کیه و مصهنوع   یعیطب ،یاجتماع طیدر مح یشهر ینوساز قیشده از طر جادیا راتییشود. تغ یم رییدچار تغ زین یشهر

 یفرهنگ مله  یشهر ینوساز ندیدر فرآ نکهیاز ا نانیحصول اطم نینابرابارد. بگ یبرجا یبر فرهنگ شهر یجد یتواند آثار یم

 .است یضرور یرود، امر ینم نیاز ب

 ب( ضرورت اقتصادی بهسازی و نوسازی شهر

 مجموعه این اند، داده جای خود در را بازار عمدتاً و شده واقع شهرها از آنجا كه بافت های قدیمی بیشتر در بخش مركزی

 : زیر دارند شرح به بسیاری اقتصادی امتیازهای اساس این بر دارند،و مکانی بسیار خوبی موقعیت و یازامت شهری

 شهر مركز از شهری تسهیالت هولت دسترسی به تمام نقا  شهر و خدمات رسانیس-1

 جغرافیایی ناحیه هر بومی و دستی صنایع جود زمینه های رشد و توسعه صنعت توریسم از طریق-2

 توان بالقوه مناسب برای توسعه مناطق مسکونی ودوج-3

 (1335شماعی، و پوراحمد) شهر حاشیه بکر های زمین با مقایسه ارا بودن امکانات و تأسیسات زیربنایی هر چند اندك درد-4

 بهسازی و نوسازی اینگونه بافتها را دوچندان می كند وجود چنین امتیازهای اقتصادی ضرورت توجه به امر
 

اي بافت فرسودهویژگی ه  

 مختلهف،  مکانههای  در....  و تشکیل زمان بافت، نوع به توجه با كه هستند بافتهای فرسوده دارای شرایط و ویژگی های مشتركی

 مهی  كهار  بهه  فرسهوده  بافتهای شناسایی جهت در كلی صورت به كه دارد وجود هایی شناسه لیکن. یابند می متفاوتی صورتهای

 .ی گرددم اشاره آنها به زیر در كه روند

یالف( بعد كالبد  

 یونمسک یقطعات واقع در حوزه ها ژهیآن بو یاندام واره داشته و اكثر اجزا یبافت ها، حالت نیاغلب ا یشناس ختیمنظر ر از

 یت مدوام صور كم نظام ساخت و ساز با مصالح ،یا هیحاش یفرسوده به خصوص بافت ها یهستند. در اكثر بافت ها زدانهیر

ردیگ  

فرسوده عبارتند از یبافت ها یژگیسه و قیطور دق به   

. متر است 1عرض كمتر از  یاز معابر آن دارا % 51حداقل -1  

متر دارند. 211كمتر از  یاز خانه ها مساحت % 51داقل ح-2  

.در برابر زلزله ندارند یخانه ها مقاومت % 51حداقل -3  

 یطیمح ستیز -یطی(بعد محب

 یها یآلودگ یبرخوردارند و گاه یربهداشتیغ یینازل و فضا یطیمح ستیو ز یطیمح تیفیاز ك فرسوده معموالً یبافت ها

 شود. یم دهیزباله در آنها د یو جمع آور یسطح یآبها یفاضالب،و جمع آور ستمیاز فقدان س یناش

یو( بعد اجتماع  

 ینسهبت بهاال   رمجهاز، یاسهت. سهکونت غ   ترشه یب لیو مهاجر از سهاكنان اصه   یربومیفرسوده شمار ساكنان غ یدر بافت ها غالباً

كودكهان و بهانوان، از    یبهرا  ژهیبو ،یو ناامن یو بزهکار یرفتار یها یو انواع ناهنجار ادیاعت وعیش رمتعار ،یغ بیترك جار،یاست

 .باشد یفرسوده م یبافت ها یاجتماع یها یژگیو
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ی(بعد اقتصادد  

سهاكنان   شهتر یب یاست و منهابع در آمهد   نیینقا  شهر پا ریسبت با سافرسوده، عمدتاً در ن یو مسکن در بافت ها نیزم ارزش

 یكهرده و اكثهر آنهها در دههک هها      تیه فعال رمجهاز یو گاه غ یررسمیبافت ها در مشاغل غ نیاز ساكنان ا یارینامعلوم است. بس

 نیه مشکالت ا نیز مهمترا یکاریب نیاست. همچن نییپا اریبافت ها بس نیا سکنگردند. اجاره م یم یطبقه بند نییپا یدرآمد

 ( 33-32،  1331،ینیبافت ها است. )حس

بافتهای فرسوده به دلیل معضالتی همچون پایین بودن كیفیت زندگی، كاهش امنیت، مشکالت ترافیکهی، فضهاهای بهی دفهاع،     

اقتصادی و محیطهی   ترس، باالبودن جرم وبزه نیازمند استراتژی های بنیادین جهت تغییرات اساسی در ابعاد كالبدی، اجتماعی،

هستند. تغییراتی كه اغلب در بلند مدت و با صر  هزینه های گزا  جهت رفع مشکالت فوق از سوی نهادهای عمومی با تأكید 

و در نظرگهرفتن نیازههای   (Engineering) و مهندسهی (Enforcement) ، اجهرا (Education) شامل آمهوزش « e سه»بر 

 (Anderson, et al, 2007) ارزیابی تغییرات صورت می گیردخاص ساكنان به منظور تعیین اهدا  و 

 

 
 ( نگارندگان:  ماخذ)  فرسوده بافتهاي معضالت با مقابله جهت Eسه  -1نمودار شماره 

 

 

 يشهر يمداخله در بافت ها يروشها
 بهسازی

تحقق یافته است، در كوتاه مدت بهسازی شامل سلسله اقداماتی است كه به منظور بهبود كالبد، كه در نتیجه فرسایش فعالیت 

صورت می پبیرد. در واقع بهسازی زمانی صورت می گیرد كه فرسودكی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حادث شده باشد. بدین 

ترتیب می توان گفت بهسازی فرایندی كه طی آن می توان به بهبود وضعیت فضا، مجموعه وبنایی نه چندان مطلوب موجود 

(.دراین نوع 1331،18عملکرد و معاصرسازی، سازمان فضایی مطلوب را ایجاد كرد) حبیبی و مقصودی، پرداخت و با تغییر

مداخله اصل بر وفاداری بر گبشته و حفو آثار هویت بخش در آنهاست. فعالیت بهسازی با هد  استفاده از امکانات بالقوه و 

 ورت می پبیرد.بالفعل موجود و تقویت جنبه های مثبت وتضعیف جنبه های منفی ص
( 1و  ی( توان بخش5 ی( استحکام بخش4 تی( حما3و ضمانت یری( مراقبت، جلوگ2 افتی( باز1تواند شامل :  یم یبهساز

 باشد. یو بازآبادان یبهبود، سازمانده

 
 نوسازی

ولهی فرسهودگی   نوسازی از زمانی انجام میشود كه فضای شهری ،مجموعه ویا بنا از كاركردی مناسهب ومعاصهر برخهوردار بهوده     

نسبی كالبدی ، سبب كاهش بازدهی وكارای آن شده است . نوسازی مجموعه اقداماتی راشامل می شود كه در عین حفاظت بنا 

، مجموعه ویا فضای شهری كهن سازمان فضایی مربو  را معاصر سازی نموده وامکهان بهازدهی بهینهه آنهرا فهراهم آورد .بهدین       

فرآیندی است كه طی آن می توان  شاهد ایجاد وضعیتی مناسب در كالبد وفضهای فرسهوده   ترتیب می توان گفت  كه نوسازی 

 (1331،21اثر بود )حبیبی ،مقصودی،
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 یدگرگهون  ل،ی( تبد3( انطباق، به روز كردن 2 اتیح دی( تجد1شود كه عبارتند از :  یهفت دسته از اقدامات را شامل م یوسازن

 ری( تعم1 اءی( اح1( نوشدن 5( حفاظت 4

 
 بازسازی

بازسازی به معنای از نوساختن است. بازسازی زمانی صورت می گیرد كه در بنا،مجموعه ویا فضای شهری،فرسودگی به صهورت  

كامل ایجاد شده باشد. فرسودگی كامل معموال بر اثر )فرسودگی نسبی و كامهل( فعالیهت و كالبهد توامهان صهورت پهبیرد. ایهن        

در سازمان فضایی فرسوده انجام می شود.امروز آنچه از آن به عنوان بازسازی مراد مهی شهود   امرمعموال برای ایجاد حیات جدید 

ایجاد فضای شهری معاصریا سازمان فضایی جدید یا موزون است كه بتواند گفت وگوی خالق بین گبشته وآینده را نشان دهد) 

 (1331،21حبیبی و مقصودی،

 : كند كه عبارتند از تیتبع یكل وهیتواند از سه ش یم یزیر برنامه یها کینوع مداخله ها از نظر تکن نیا

دولهت   ،یرمشاركتیفن ساالر، سخت افزار محور، غ شتریب وهیش نیكه ا نییاز باال به پا یزیبر برنامه ر یمداخله مبتن وهیالف( ش 

منافع و حقوق آنها در  نرویارند و از ااز اعراب ند یمحل چیطرح، ه یمردم تا قبل از مرحله اجرا وهیش نیمدار و آمرانه است. در ا

 جیطهرح از نتها   یهها  نهه یهز شیو مشاركت مردم و افهزا  ی. عدم همراهردیگ یقرار م یتوجه یها مورد ب مهاغلب طرح ها و برنا

 .باشد یم وهیش نیروشن ا

مراحهل مهردم محهور،     یمدر تمها  ،یبهر خهال  اوله    وهیشه  نیه كهه ا  8به بهاال  نییاز پا یزیبر برنامه ر یمداخله مبتن وهیب( ش 

و دفاع از حقهوق و منهافع    یریگیپررنگ دارند و امکان پ یمراحل طرح حضور یو شهروند مدار است. مردم در تمام کیدموكرات

تها   یزیه در تمام مراحل طرح اعم از برنامه ر انهیبه صورت داوطلبانه و مشاركت جو زیجهت مردم ن نیكنند. از ا یم دایشان را پ

 .كنند یم یاجرا همراه

است. البتهه در   یقبل کردیمتفاوت با دو رو کردیرو نیا داستیچنانچه از عنوان آن پ ،یقیتلف کردیبر رو یمداخله مبتن وهیو( ش 

 یاول و شههروند مهدار   کردیمورد نظر دولت ها در رو یبرنامه ها یتوان به اجرا یرا با آنها دارد از جمله م ینکات مشترك یمبان

بهه   یردولته یغ یو سازمانها یمدن ینقش پررنگ نهادها زیقبل از هر چ کردیرو نیاشاره كرد. در ا دوم کردیر رود ییو انسان گرا

و  ینه یب شیقابهل په   یاجتمهاع  یهها  نهه یهز لینهادها باعث تعد نیشود كه وجود ا یمردم و دولت مشاهده م نیعنوان واسط ب

 (384، 1331و حسن زاده،  ی)جبار گردد. یآن م یدر اجرا لیطرح ها و تسه ینیب شیپ رقابلیغ

 

 بافت قدیم

شهکل گرفتهه ولکهین بهه دلیهل فرسهودگی كالبهدی و فقهدان          1311آن بخش از بافتهای شهری را شامل می شود كه قبهل از 

استانداردهای ایمنی، استحکام وخدمات و زیرسهاختهای شههری علیهرغم برخهورداری از ارزشههای ههویتی از منزلهت مکهانی و         

ن برخوردارند. مداخله دراینگونه بافتها یا سایر بافتهای شهری متفاوت بوده و اقدامات از نوع بهسازی، روانبخشهی و  سکونتی پایی

 نوسازی خواهد بود كه در قالب طرحهای ویژه به اجرا درخواهند آمد.

 

 مداخله در بافت فرسوده يچالش ها یبرخ
 بافت تیریو مد یلف( فرسودگا

منجر  زین یگرید یتواند به فرسودگ یاز آنها م کیهر  یفرسودگ گر،یکدیدو بر  نیا ریكالبد بافت و تأث و تیارتبا  فعال لیدل به

و  لیكهرده و مسها   لیه و تحل هیه تجز یکه یزیو ف یكالبهد  دگاهیتوان صرفاً از د یرا نم یبافت فرسوده شهر گریشود. به عبارت د

و نظهام   تیریفرض، مد نیا رشیارائه كرد. درصورت پب یراه حل كالبدآن صرفاً  یو برا یبررس دگاهید نیمشکالتش را تنها از ا

چهالش و   نیرسد در حال حاضر عمده تر یخواهد بود. به نظر م یابعاد گسترده و همه جانبه ا یفرسوده دارا یبافتها یتیریمد
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 یمختلهف مه   یدسهتگاه هها   در یكار یموضوع و مواز هب ینگر یفرسوده، كالبد یدر برخورد با بافت ها یشهر تیریمسأله مد

 .باشد

 یبازساز تیری( حد مشاركتها در مدب

 یتوانند از ارزش انهدك بنها   یم نیاست و غالباً مالک نیارائه زم قیفرسوده از طر یبافت ها یدر بازساز نیمالک ۀعمد مشاركت

بها   زیه گهباران ن  هی. گروه سهرما دنینما یبافت، چشم پوش یاز بازساز یبه دست آوردن ارزش افزوده ناش یمخروبه برا ایفرسوده 

، 1331 ،یفرسهوده باشهند )فهوالد و قاسهم     یبافهت هها   یعوامل بازساز نیاز مهمتر توانند یدر ساخت و ساز، م یگبار هیسرما

418-413) 

 

 در بهسازي و نوسازي یتجارب کشورهاي خارج یبررس

 تجارب انگلستان
 شود: یخالصه م ریچند اصل ز درخصوص بازسازی و بهسازی به سیبطور خالصه تجارب انگل

 اقشهاری  نفهع  به ، شهری بافت كهن نوسازی در دیاب می و تواند می اقتصادی های فعالیت بر تکیه با شهر، اقتصادی سازوكار -

 .دارند در دست(موردنظر محله و)شهر در را خریدوفروش و مبادالت توسعه كه باشد

 .گیرد صورت می كاربری و كالبد شکل تغییر به کانمال تشویق قالب در بافت بناهای وضع در دخالت -

 دیگهری  و بنا سطح در یکی :گیرد می صورت مختلف سطح دو در واحد زمان در بافت دهنده تشکیل قدیمی بناهای بررسی -

 مشخصات هم و موضعی و داخلی های ویژگی ، هم دو این طی .شهری بافت ساختمانی پیوسته مه به های مجموعه سطح در

 سهطح  در و شناسی زیبایی و عملکردی های ویژگی بنا، سطح در كه این نحو به .شود می تعقیب شهری فضای تداوم و منظر

 .شود می مطرح جدید و كهن بافت تركیب و دسترسی نحوه و شهری های شبکه ، شهری، تراكم فضای تداوم محیط

 خصهوص  ایهن  در .است توجه قرارگرفته مورد آن رایاج نیز و طراحی فکری مبانی تدوین در شهر ساكنان مشاركت موضوع -

 .دارد حیاتی اهمیت موجود قوانین با صاحبان آشنایی و اقتصادی های محرك موجود، وضع با پیشنهادها تناسب

 نمهودن  معاصهر  جههت  كننده بایسهتی  تشویق عوامل دیگر عبارت به .باشد بازرگانی بر متکی باید شهری نوسازی و بازسازی -

 (1332،عربشاهی )گیرد رونق سیاحتی عوامل تا شود برده كار به بافت

 

 ترکیه تجارب
اههدا  و راه كارهها در    بازسهازی اقتصهادی بهوده و    جهه یو در نت یاصهالت بخشه   ندیمحالت استانبول در قالب فرآ اتیح دیتجد

 محالت مختلف شهر:

 .بخشی اصالت فرآیند جریان در اقتصادی و فیزیکی سازی باززنده -

 خهدمات  افهزایش  باعهث  قدیمی كه های ساختمان مرمت و خصوصی بخش دخالت طریق از قدیمی های خانه سازی زندهباز -

 محیطهی  كیفیهت  ارتقای و ساكنین فرهنگی و مداخله اجتماعی ارتقای و محلی ساكنین برای جدید تسهیالت ایجاد و عمومی

 .است شده محله

 .دانشگاه و شهرداری فعالیت با نماها نظافت و صلیا های خیابان در زیباسازی های پروژه اجرای -

 (1334 بنیادی،) فرهنگی های فعالیت برای محالت سازماندهی-

 

 تجارب سئول
بهه امهاكن    شهتر یب یبخشه  بهرای سهود   ییو سپس خلق فضا نییبا درآمد پا تیجمع یینوسازی شهر، اغلب شامل روند جابجا -

 باشد. یآمد متوسط متجاری و توسعه سکونت برای گروه های با در



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

بهبهود   الت،یانهدازه و تسهه   خانه ها اعهم از  تیفیك نکهیخانه های حاصل از پروژه های نوسازی با وجود ا نیبرداشت مستأجر -

حاصهل از دوری از   یذهنه  یثبهات  یبه  لیه بهه دل  مسهأله ممکهن اسهت    نیدارد كه ا شیگرا یبه منف شتریاست ب افتهی شترییب

بهار   شیبرنهد و افهزا   یكه مالکهان آپارتمهان هها مه     ادییاز سود ز تیمحروم اكن بوده اند، احساسكه در آن س یاجتماعات قبل

در ارتبا  با دوباره سازی شهری بوده است كه  شتریپروژه های نوسازی در سئول ب نیباشد بنابرا اقتصادی بعد از استقرار دوباره

اسهت و مطالعهه و    توجهه شهده   نیو بخصوص مسهتأجر  نیع ساكنرا به صورت مکان های اقتصادی درآورده و كمتر به مناف آنها

 افتهه ینوسازی بناها دوباره در محل اسهتقرار   بعد از اتمام پروژه های یاصل نیساكن % 21آن است كه تنها  انگریشواهد ب یبررس

 (www.elsevir.com)د. ان

 

 چین تجارب
 :ردیگ یصورت همزمان صورت م و بعضاً به قیبه سه طر یمیقد ینوسازی در مناطق مسکون ندیفرآ

بهه   ی)نوسازی مناطق مسهکون  شود یساخته م دیگردند و به جای آنها خانه های جد یم بیتخر یبه كل یمیالف( خانه های قد

 كامل(. بیروش تخر

 نیاربو ه نانگیژو، ش ن،كوآنگیژیمتا چون پکن، شانگهای، ییراهبردهای نوسازی است و در شهرها نیروش از متداول تر نیا

:عبارتند از ن روشیپروژه های مربو  به ا اتیبه اجرا درآمده است و خصوص  

ههای سهاخته شهده بهرای      خانه شده نسبت به بیهای تخر تیدر سا رینسبت خانه های ساخته شده برای فروش به غ شیافزا-

 .خانه ها نیشیاسکان مجدد ساكنان پ

.بر ساكنان یاجتماع راتیتعادل در تأث جادیبرای ا تیسا میساكنان مق % 31اسکان حداقل -  

لیو راهکارهای تحم دیجد واحدهای متیق شیافزا لیخود به دل هیبه مکان اول یمیعدم امکان بازگشت خانوارهای قد -  

روش در  نیه (. ابهسهازی  بهه روش  یآن )توسهعه مجهدد منهاطق مسهکون     یكله  بیساختمان به جای تخر می( بازسازی و ترمب

ندارنهد و   یچنهدان  یپهروژه هها معمهوال سهودده     نیه نشان داده است كه ا تجربه ی، ورشو و ..... انجام شده استشهرهای شانگها

 در یمصهالح سهاختمان   مهت یاست ، ق نییكار پا رویین نهیبه رغم آنکه هز یوابسته است ول یدولت ارانهی اجرای آنها به شدت به

 .جدد آن با صرفه تر استنسبت اً باال است و بهسازی بنا نسبت به ساخت م نیچ

(. گهر یبه كاربری های د یكاربری مسکون لیساختمان های تجاری به جای آن )تبد جادیو ا یكامل ساختمان مسکون بی( تخرو

كمهک   یبه آنها اندك ایدهد و  یحومه شهر اسکان م ای هیحاش منازل را به طور موقت در نیاً ساكنان ادولت عموم وهیش نیدر ا

 اسهت كهه از   افتهه ی شیبه حومه افزا ییدر حومه شهر، سرعت ساخت مسکن و جابجا سکونت . با اتخاذ استراتژیدینما یم یمال

 .باشد یشهر پکن م ننشالیشهر شانگهای و پروژه فا نگیتجاری چانگ ن هیهای آن نوسازی ناح نمونه

 است: ریز اتیدارای خصوص نینوسازی در چ یبه طور كل

بهه محهالت    کیهای نزد مکان دولت برای اسکان شهروندان جابجا شده در نیو عدم تضم یاجتماعهای  نهیگرفتن هز دهیناد -

  ونقل حمل اتال  وقت و پول ساكنان و تراكم امکانات شیافزا جهیو در نت یمیقد

افراد طبقه  واحدهای نوساز و اشغال مراكز شهری توسط افراد ثروتمند و پراكنده شدن متیباالرفتن ق لیبه دل یشکا  طبقات -

 شهروندان . نیب درآمدی شکا  جادیو حومه های شهری و ا هیبه حاش ریمتوسط و فق

 (1332 ،یآن بر افراد سالخورده)وحدان راتیو تأث یاجتماع وندهاییشکست پ -

 

 نوسازي شهري در فرانسه وآلمان
ج در زبهان عمهومی دارد.نوسهازی شههری بها      در شهرسازی مفهومی كامال متفاوت با مفهوم رای «نوسازی»در زبان فرانسه كلمه 

تخریب كل یا بخش مهمی از ساختمان های موجود به منظور آزادسازی زمین برای ساخت وسازهای جدید آغاز می شهود.برای  

« بهسازی»اقداماتی كه به منظور ارزش دهی به میراث معماری محله ها انجام می شودواژه نوسازی بکارنمی رود،بلکه واژه های 
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یا در « urban renewal»استاده می شود.بقیه كشورهای اروپا فرهنگی تا این اندازه دقیق ندارند.در زبان انگلیسی « مرمت» یا

 كه به معنی درمان و اصالح است( بکار می رود و تخریب الزاما تقطه شروع نوسازی نیست.« ) sanierung»آلمانی 

با تخریب گسترده ساختمان های فرسوده وناسالم و سهاختن  « نوسازی»سمان درفرانسه از زمان اولین نوسازی پاریس توسط هو

امل و از بهین بهردن گبشهته بهه منظهور تحقهق       بناهای جدید به جای آنها آغاز شد و به طور دقیق تر اساس نوسازی تخریب ك

 نان است.مدرنیته بود.درآلمان وضعیت متفاوت است:دغدغه نوسازی حفو ارزش های موجود وتوانمندسازی ساك

 مقایسه نوسازی های شهری در فرانسه وآلمان به چنددلیل جالب است:
توسعه شهری در آلمان متقدم برفرانسه است و این كشور فرهنگ شهرنشینی قدیمی تر نسبت به فرانسه دارد.شهرنشینی -

این  1851كردند.در سال  فقط یک چهارم فرانسوی ها درشهر زندگی می 1351درفرانسه پدیده ای نسبتا جدید است.درسال 

 نسبت به سه چهارم رسیدولی تحوالت فرهنگی بسیاركند بودوالگوهای روستایی همچنان در ذهن شهروندان بود.

آلمان یک كشورفدرال است و هرآنچه كه می توانددر سطوح پایین انجام شود به سطوح باال منتقل نمی شود.قدرت های -

قتصادی قدرتمند خودمختارند و می توانند در مورد شهرسازی به صورت محلی تصمیم محلی هم از نظر سیاسی وهم از نظر ا

 گیری كنند و از تولید برق و توزیع آب گرفته تا مدیریت مسکن های اجتماعی را خود انجام دهند.

 

 مرفولوژي و ساختار کالبدي محدوده مطالعاتی-1
هسهته اولیهه و بافهت تهاریخی شههر اردبیهل مجموعهه بهازار اسهت           توان هسته اولیه شهر دانست.بافت تاریخی یک شهر را می

دلیل واقع شدن در مسیر جهاده ابریشهم بها عملکهرد خهدماتی و      اردبیل به از مطالعه آثارقدیمی استنبا  شده است،كه همچنان

در شهر واقهع اسهت.   تجاری شکل گرفته است. این شهر دارای پیشینه تاریخی مهم است. بناهای تاریخی بسیار مهم و با ارزش 

 هم پیوسته واقع است. بافت تاریخی شهر اردبیل در مركز شهر با بافتی به

ساختار كالبدی بافت شهری در محدوده مورد مطالعه دارای نظم ارگانیک بوده و سوابق تاریخی روند شکل گیری آن بهه دوران  

در بن بستها و ساخت اندام گون و پرپیچ و خم گبرها با صفویه و قاجاریه برمی گردد. تركیب مجموعه ای از واحدهای مسکونی 

سیمای خشتی وگلی و تلفیق با راسته اصلی و ارتبا  با مركز محله و ناحیه و بازار از ویژگی های سهاختار فضهایی بافهت قهدیم     

چهارپایهان  محسوب میگردید. مقیاس فضاهای ارتباطی براساس استفاده و عملکرد انسان و حركهت پیهاده و همچنهین حركهت     

 شکل گرفته و به عبارت دیگر این فضاها چند عملکردی بوده اند.

تقاطع های اصلی و فضای مکث در گبر اوچدوكان مراكز محله را تشکیل می دادند كه ضمن بهرآورد كهردن نیهاز سهاكنین بهه      

كهرده   متهوالی را تهامین مهی   فضاهای مبهبی در ایام سوگواری ودر مواقع عادی سال تنوع و گشودگی های مورد نیاز فضهاهای  

 است.

 بازشناسی محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد در چارچوب اسناد فرادست 1-1

ههای اجهزای آن   پبیر است. در یک نگره شناخت پدیده از طریق شهناخت ویژگهی  شناخت هر پدیده ای از وجوه مختلفی امکان

شوند. بر ایهن اسهاس، گهام     آن در نسبت با پیرامون شناسایی می از طریق تعریف قلمرو هابدست آمده و در نگره ای دیگر پدیده

ههای درونهی آنهها و سهپس     گردنهد، شناسهایی ویژگهی   هایی كه بافت فرسوده شهر اردبیل تلقی مینخست در شناسایی محدوده

های بافت فرسهوده  بازشناسی حد و مرز حاكم بر آنها است. بر این اساس، مهمترین سند فرادست در نسبت با شناسایی محدوده

های جامع ها در نسبت با طرحاستان است كه پس از بازشناسی آن، موقعیت این محدوده 5شهر اردبیل، مصوبه كمیسیون ماده 

 گیرند.و تفصیلی شهر مورد شناسایی قرار می

  و مصوببازشناسی محدودة تعیین شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي  1-2

 شركت عمران و« های فرسوده شهریبافت»ن و شهرسازی درخصوص پرداختن به موضوع در راستای سیاست وزارت مسک
بهسازی شهری وابسته به آن وزارتخانه ضهمن همهاهنگی بها سهازمان مسهکن و شهرسهازی اسهتان اردبیهل نسهبت بهه تعیهین            

 (1شکل شماره) 1های بافت فرسوده شهر اردبیل اقدام نموده استمحدوده
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ها كه اخیراً در كمیسیون ماده پنج استان نیز به تصویب رسیده است شاخص فرسودگی كالبدی حدودهدر تعیین مرزهای این م

های فرسوده ازجمله كوچک بودن قطعات و های عمومی بافتهمچنین سایر ویژگی 1باشدای را دارا میبافت نقش تعیین كننده

یب نفوذپهبیری سهواره در بافهت، عهدم برخهورداری كامهل از       ها و پائین بودن ضهر ریزدانه بودن بافت، ساختار نامنظم دسترسی

  1تأسیسات، خدمات، زیرساختها و فضاهای باز شهری، بکارگیری مصالح كم دوام و ... نیز كم و بیش درنظر گرفته شده است

سهاماندهی  طبق اعالم مسکن و شهرسازی استان اردبیل هرگونه برنامه ریزی، طراحی و مداخله در جهت بهسهازی، نوسهازی و   

 ( 5بایست با درنظر گرفتن محدوده مبكور انجام شود. )كمسیون ماده های فرسوده شهر میبافت

 

 
 1831ماخذ: کوشاپایدار،     هاي بافت فرسوده در شهر اردبیل( موقعیت استقرار محدوده1شماره ) شكل

 

 اوچدکان محدوده فضاییرسی بر-2

اردبیل است كه ازجمله محالت قدیم شهر بوده و در محدوده مركهزی شههر واقهع     فضای مورد مداخله محله تاریخی اوچدوكان

محهدوده مهورد مداخلهه را     2شماره  شکلشده است.محله اوچدوكان از شمال با محله بازار و از غرب با محله تابار همجوار است.

قهانی و از شهرق بهه خیابهان كاشهانی      نشان می دهد كه براین اساس بخش عمده محله را شامل شده و از شمال به خیابهان طال 

 محدود می شود.

 
 

 1831ماخذ: کوشاپایدار،     محدوده مطالعاتی در بافت تاریخی اردبیل( 2شماره ) شكل
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 محله اوچدکان ابعاد تاریخی رسیبر -8

مسجد شروع محله تاریخی شهر است كه از طریق ساختاری یکپارچه حول محوری كه از تپه جمعه  1محله اوچدوكان یکی از 

 شده وبا عبور از مجموعه بازار به بقعه شیخ صفی منتهی می گردد.شکل گرفته است.

در این چارچوب یکی از دروازه های فرعی ورود به شهر درجنوب محله اوچدوكان قرار داشته كه از طریق محور اصلی محله به 

 هی مبكور را در سطح فضا نشان می دهد.نظام سازماند 3شماره  ر و مجموعه بازار متصل می گردد. شکلمركز شه

 

 
 (  نظام سازماندهی)ارتباط با بازار و مرکز اصلی شهر(8شكل شماره )

 

ساختار فضایی مهبكور در دههه ههای نخسهت قهرن حاضهر،به تبهع رشهد فیزیکهی فزاینهده شههر قهدیم در پیرامهون و ظههور               

طالقههانی و كاشههانی یکپههارچگی ارگانیههک آن   مظههاهر مدرنیسههم در آن دچههار خدشههه شههده و بهها احههداث خیابههان هههای      

 (4)شکل تضعیف شده است. 

 

 
 ماخذ:نگارندگان      1881کالبدي در سال (  نظام 4شكل شماره )

 

 محله اوچدکان کالبدي-ساختار فضایی-4

ن از دروازه فضایی محدوده در وضع موجود از طریق بافتی كامال ارگانیک تعریف می شود كه محور سهاختاری آ -ساختار كالبدی

اجتمهاعی   –قدیمی اوچدوكان در جنوب آغاز شده و در شمال ارتبا  محله را با مجموعه بازار برقرار می نماید. مركهز خهدماتی   

و باعرض كم )كه تردد سواره در آن بها   فضا)مركز محله( در امتداد این محور ودر بخش شمالی آن قرار دارد.وجود معابر ارگانیک

جه است(و بلوك های شهری بزرت،با قطعات تفکیکی نامنظم از شاخصه ههای سهاختار فضهایی محهدوده      مشکالت متعددی موا

 (5)شکل می باشد.
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 ماخذ:نگارندگان        ساختار فضایی و کالبدي محدوده مطالعاتی (1شكل شماره )

 

 محله اوچدکان ابعاد جمعیتی / اجتماعی-1
خی شهرها و از جمله شهر اردبیل حاكی از افول وجه سکونت در فضا و كاهش تحلیل ابعاد جمعیتی بافت های قدیمی و تاری

تعداد ساكنین در گبر و گبار از گبشته به حال می باشد. این بیشتر به دلیل ازدیاد و تراكم فعالیت های مركز شهری بوده كه 

 ی كاهد.فرسودگی كالبدی و ضعف نفوذپبیری كالبدی می باشد كه در مجمعوع از مطلوبیت فضا م

محدوده ی مركزی شهر)كه محله اوچدوكان بخشی از آن است(حائز كمترین تراكم جمعیتی در نسبت با توسعه ههای میهانی و   

نفر درهکتهار اسهت كهه ایهن نسهبت در       11بیرونی شهر است.در شرایط كنونی تراكم جمعیتی بافت قدیم شهر به طور متوسط 

هکتاراسهت،میزان   8ه است. بر این اساس ،محله اوچهدوكان كهه وسهعتی بهال  بهر      نفر در هکتار برآورد شد 82محله اوچدوكان 

 نفر برآورد می گردد.   321جمعیت موجود درآن فضا 

ویژگی های اجتماعی فضای مورد مداخله در ایام و مراسم خاص مبهبی قابل بازشناسی است. مركز محلهه اوچهدوكان از جملهه    

سوب می گردد كه با توجه به وجود مسجد،درایام عزاداری یکی از نقا  مههم تمركهز   فضاهای اجتماعی مهم در شهر اردبیل مح

این محله در گبشهته محهل سهکونت افهراد بها گهروه ههای درآمهدی بهاال و متوسهط روبهه بهاال بهوده               (1)شکل اجتماعی است.

 .)نگارندگان(است

 
 ماخذ:نگارندگان  1838تا  1841اریخ از سال تعامالت اجتماعی در ایام محرم به تفسیر عكس در گذر ت (6شكل شماره )
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 محله اوچدوکان کیفیت ابنیه-6
بررسی كیفیت كالبدی ابنیه در سطح فضا حاكی از وجود برخی  گرایش های نوسازی علی رغهم زمینهه ههای تهاریخی آن مهی      

شوند و سبت با دوام محسوب میدرصد از بناهای موجود در آن نوساز است. بقیه بناهای آن به ن 1/11باشد، به نحوی كه حدود 

صورت یک زمین بهایر  درصد بناهای محله اوچدكان به كل تخریب شده و زمین بناهای تخریب شده به 3یا نیاز به مرمت دارند. 

 (1جدول شماره نقشه و)به حال خود رها شده است. 

 

 
 ( کیفیت ابنیه محله اوچدکان         ماخذ:نگارندگان1نقشه شماره )

 
 ماخذ:نگارندگان  کیفیت ابنیه محله اوچدکان (7شماره )شكل 

 

 محله اوچدوکان جنس مصالح-7
دههد. بهه عبهارتی حهدود     مترمربع از وسعت كل بناهای موجود در محله را فضای مخروبه تشکیل مهی  1282در محله اوچدكان 

درصد مسهاحت بناههای بافهت قهدیم      13شود. همچنین این فضا بیشتر از محله اوچدكان فضای مخروبه را شامل میدرصد 1/8

درصد نیز آجر و آهن در ساخت آنها كاربرد  25درصد مساحت بناهای محله از اسکلت فلزی بنا شده و  38/3شهر اردبیل است. 

خیهز  درصد نیز به ترتیب با مصالح آجر و چوب و خشت و چوب احداث گردیده است. بهه دلیهل زلزلهه    1/1درصد و  21/2دارد. 

ههای خهود   اردبیل و همچنین تأثیرات شدید عوامل طبیعی و انسانی گرایش ساكنان بافت به نوساز نمودن ساختمان بودن شهر

 (2)نقشه و جدول شماره بیشتر است.
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 ( جنس مصالح محله اوچدکان         ماخذ:نگارندگان2نقشه شماره )

 

 (1334،امیری)ي تاریخی و با ارزش محله اوچدکانها بناهاي-3
 مسجد اوچدوکان 3-1

رنگ بهسهازی رو بهه خهود     1312این مسجد ،از ازجمله مسجدهای قدیمی و باارزش استان اردبیل بوده است كه در سال های 

به كل تخریب شد و بازساری و تجدید حیات یافت.این مسهجد در ایهام محهرم كهانون      1333دیده و سپس در حدود سال های 

 اسمات عزاداری در صحن میدان اوچدوكان )حیا  مسجد( برپا می شود.توجه شهر بوده و است و همه ساله مر

 حمام اوچدوکان3-2

این حمام واقع در محله اوچدكان دارای دو دستگاه حمام سنتی زنانه و مردانه است و دارای فرم معماری سنتی بر مبنای طهاق  

ها و آوردن بره و سماور گل و میوه و شربت و غیره های جشنهای زیبایی از صحنهو گنبد است كه در زیر گنبد رختکن، نقاشی

های شاه عباسی وجود داشت. متأسفانه رختکن این حمهام طعمهه حریهق شهده و     ها و گلهای میخک و بته ترمهبا تزئینات گل

(. ایهن  152: 1318احداث و سپس وقف شده است )جامعی،  1258البكر از بین رفته است این بنا در سال های فوقكلیه نقاشی

 حمام در سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

 خانه مبشري 3-8

این مجموعه در مركز محله اوچدكان ساخته شده است. قرارگیری این مجموعه در كنار میدان بهزرت محلهه اوچهدكان موجهب     

مبشری متشکل از درگاه  گردیده است كه چند واحد تجاری هم به مجموعه و هم به مركز محله هویتی سنتی ببخشد. مجموعه

باشهد.  ورودی بسیار زیبا با هشتی آن، اندرونی و بیرونی، اصطبهل و مطبخ بزرت بوده است كه نمونه كامل یک خانه سنتهی می

 ها چیزی باقی نمانده است.نماهای دیواره دور حیا جز سردر ورودی اصلی و نیز تاقمتأسفانه از این بنهای با ارزش به
 ر مورد تاریخچه بنا:شرح مختصری د

این بنا یکی از یادگارهای دوران قاجاریه می باشد كه در بافت كهن محله اوچدكان قهرار گرفتهه اسهت. ایهن بنها دارای هشهتی       

ورودی و حیا  اندرونی و بیرونی میباشد. دیوارهای بیرونی بنا از كاه و گل ساخته شده و تنها سردرب و دیوار نمای داخلی بنها  

 (3385: میراث فرهنگی شماره ثبت). صورت مجلل و زیبا كار شده استبا آجر به 

 خانه صادقی3-8

خورشیدی ساخته شده است كه یکهی   1242ه.ق مطابق با  1233بنای خانه آقازاده حاو عبادا... صادقی در سال  )قدمت: قاجار(

مجموعه بناههای سهه گانهه )خانهه مبشهری، خانهه        از یادگارهای دوران قاجاریه در شهر اردبیل به شمار می رود. این بنا یکی از

باشی، خانه صادقی( می باشد كه در بافت كهن و در محله خادم اوچدكان قرار گرفته است. تا همین سال های اخیر ایهن خانهه   
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سالی می شود كه میهراث فرهنگهی بهه سهاختمان جدیهد       3یا  2به قسمتی از فعالیت های میراث فرهنگی اختصاص داشت كه 

قال یافته است و این بنا بدون استفاده یاقی مانده است و حتی برای بازدید عموم هم چیزی برای ارائه نهدارد.) شهماره ثبهت:    انت

1811 ) 

 خانه رضا زاده3-4

)قدمت: قاجار(خانه مرحوم رضازاده در محله اوچدكان )یکی از محالت ششگانه( در اردبیل واقع شده كه قهدمت آن مربهو  بهه    

قاجاریه می باشد. سردرب ورودی خانه در منتهی الیه جنوب شرقی بنا در مقابل میدانچه ای قرار گرفته كهه توسهط    اواخر دوره

متر مربع و پالن نعلی شکل ساخته  141هشتی به محوطه حیا  وارد می شود. بخش اعیانی ساختمان در دو طبقه به مساحت 

وی میانی و نیز راهروی دیگر عمود بر آن است كهه توسهط دو دسهته پلهه     شده كه طبقه اول دارای دو اتاق گوشواره با یک راهر

موجود در آن دو طبقه فوقانی به هم مرتبط می شود و طبقه دوم نیز دارای دو اتاق گوشواره با یک تاالر یا شاه نشین در وسهط  

 (2518شماره ثبت: ). میباشد

 خانه ارشادي 3-1

مرمت شده اسهت.معاونت گردشهگری در ایهن بنها اسهتقرار       1334ار بود كه در سال )قدمت: قاجار(این خانه مطلق به دوره قاج

 (1131شماره ثبت:  داشت كه امروزه به محل اقامت كاركنان میراث فرهنگی اختصاص یافته است.)

 

 
 محله اوچدکان  ماخذ:نگارندگان بناهاي باارزش (3شكل شماره )

 

 دوکانمحله اوچدر بافت فرسوده  هايه شاخصتحلیل -3

به بررسی در محله مورد  های شناسایی بافت فرسوده در سه بخش زیر خالصه كرده است،به استناد مفاد آیین نامه كه شاخص 

 مطالعه پرداخته شده است.

  فرسوده عبارتند از یبافت ها یژگیسه و قیطور دق به

 (8)شکل متر است 1عرض كمتر از  یاز معابر آن دارا % 51حداقل -1
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 محله اوچدکان  ماخذ:نگارندگانعرض کم معابر وکوچه هاي  (3اره )شكل شم

 

 (11)شکل متر دارند. 211كمتر از  یاز خانه ها مساحت % 51داقل ح-2

 
 محله اوچدکان  ماخذ:نگارندگانریزدانگی قطعات  (11شكل شماره )

 

 (11)شکل در برابر زلزله ندارند یخانه ها مقاومت % 51حداقل -3

 
 محله اوچدکان  ماخذ:نگارندگانخانه هاي ناسالم  (11)شكل شماره 
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 کاناوچد کاربري اراضی محله مورد مطالعه -11
كان(طرح مبكور با توجه به ویژگی های كالبدی و اجتماعی وضهع موجهود فضها،در سهطح     در محدوده مورد مداخله)محله اوچد

اقدام نموده است كه بدین ترتیب به ضریب نفوذ پبیری فضها  معابر عمدتا به بهسازی شبکه معابر موجود و تعریض برخی از آنها 

تا حدودی بهبود بخشیده است.در سطح كاربری ها نیز با عنایت به كمبود های موجوددر سطح محله و كیفیهت كالبهدی ابنیهه    

مشهاور  طهرح پیشهنهادی شهركت     (3سطوحی با كاربری آموزشی،فضای سبز،فضای سرزندگی و . . . پیشنهاد شده است.)نقشهه  

 (12 شکل)كانكوشاپایدار برای محله اوچد

 
 محله اوچدکان         ماخذ:نگارندگان وضع موجود ( کاربري اراضی2نقشه شماره )

 

 ارائه پیشنهاد براي محدوده مطالعاتی

وان بهه  محله اوچدكان از جمله بافت های فرسوده و تاریخی بوده كه گبربندی درهم تنیده داشته است كه دلیل آن هم مهی ته  

بحث قلمرو و امنیت بوده كه كوچه ها و گبربندی ها پرپیچ و خم و به صورت بن بست بوده است .اما مسائلی كهه امهروز باعهث    

عدم امنیت و افزایش ببهکاری ها شده است كوچه های خلوت و بن بست بوده كه مشخص است كه عبور مرور مهردم عهادی از   

ده است به همین منظور ما در پیشنهاد خود به بن باز كردن كوچه های بن بسهت و  آن صورت نگرفته و به صورت اختصاصی بو

ایجاد كوچه های جدید از طرق متصل كردن چندین كوچه به هم پرداخته ایم و همچنهین عهرض كوچهه هها رابراسهاس طهول       

 )نگارندگان(كوچه تعریض و گوشایش هایی ایجادكرده ایم.

 

 
 ماخذ:نگارندگان  اراضیپیشنهاد کاربري  (12شكل شماره )
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 نتیجه گیري
 دلیهل  همهین  بهه  و گردند می تخریب و بافت های شهری و عناصر انسان ساخت فضاهای شهری، به مرور زمان دچار فرسودگی

 امهر  ایهن  و باشهند  مهی  موجهود  وضهع  بهسهازی  و اصهالح  جههت  در مهداخالتی  گهداشهتن كالبهدهای شههری نیازمنهد    ن پایدار

 متقابهل  روابهط  تعریف باز و فعالیتها گیری شکل محل شهرها دیگر طر  از. كند می بیان را بافت در كالبدی مداخالت ضرورت

 تغییهر  ایجهاد  بهه  نگاه سازی شهر ادبیات در جان روح می بخشد. بی كالبد به كه است شهر فعالیتی بعد این و باشند می انسانی

 و دارد ای دیرینهه  سهابقه  كالبهدی،  تغییهر  و توسهعه  بعهد  از هچه  و نگهداری و حفاظت بعد از چه شهری، فرسوده های بافت در

اصالح و بهبود شهرایط   كه جهت آن از( 315 ، 1331 اردستانی،.)است گردیده اجرا رابطه این در متعددی های برنامه و ها طرح

 به الزم های آگاهی و آموزش جامعه سطح در بایست می اینرو از است پیچیده و مختلف در بافتهای فرسوده كاری بسیار دشوار

 در صهحیح  مهندسهی  و اجرا و دقیق های ریزی برنامه نیز و شهروندان جانبه همه مشاركت از استفاده با بتوان تا شده داده افراد

 نیجههت تهدو   ییبهه عنهوان راهکارهها    ریه در نظر گهرفتن مهوارد ز   برداشت.  یازهای متنوع ساكنان گامهای اساسین رفع جهت

 باشد: یضروری م شهری فت های فرسودهچارچوب نوسازی با

جهوان و   روههای یگهرفتن از ن  كمهک  ههای شههری و   رییگ میبه آراء شهروندان، دخالت شهروندان در تصم دنیبخش تیمحور-

 .كننده آنها هستند جادیبلکه ا ستندیفضاها ن كننده مردم اشغال رای. زیمیبا تجربه و قد روهاییو ن نیصاحب نظران نو

 لیه بافهت هها بهه دل    نیا ن صورتیا ریدر غ رایشهر ز یمیو قد یخیبه سکونت در بافت های تار ختهیمرفه و فرهاقشار  قیتشو-

گهرفتن آنهها از    دهیشد و اغلب مورد حب  و ناد خواهد باال محل سکونت اقشار كم درآمد جامعه یو سرعت فرسودگ ادیقدمت ز

 .رددگ یم گرید ادارات شهری و رانیسوی مردم و مسؤوالن و مد

. به عنوان مثال در كشهورهای  ندازدیب كه اساس بافت ها را به خطر ادییبه جای اقدامات بن وستهیآرام و پ اناتیاستفاده از جر-

 شگاهیشده اند برگزاری نما یكه دچار فرسودگ یمیقد ای یخیتار بافت های اءیاقدام جهت اح نیو راحت تر نیبهتر افتهیتوسعه 

در محلهه ههای مختلهف     یابهان یخ یقیواجراهای موس یابانیاجرای تئاترهای خ ایهنری  و یهای فرهنگ شیها، مسابقه ها و هما

می شود كه مها نیهز در   و جلب توجه آنها  یخیبه بافت های تار ییباال اریبس تیاست كه منجر به جبب جمع فرسوده بافت های

 کیه ها و. . .  اختصاص داده ایم.شگاه ها و تفرهنگسراها ،نمایقسمت شمال محله اوچدكان زمین های مخروبه را به 

 

 منابع
 یها استیس شیهما (مجموعه مقاالت ،یفرسوده شهر یبافت ها یایدر اح یو اقتصاد یابعاد اجتماع ریتأث ، (1331 )،ز  ،یاردستان[1]

، تهرانپجلد اول -رانیتوسعه مسکن در ا  

 زارت مسکن و شهرسازی،تهران، در جستجوی هویت شهری اردبیل، و(1334)امیری، پ،  [2]

 41 -41. مجله آبادی، شماره.کیمرمت شهری در كشورهای نزد ی. بررس (1334 )ن. ادی،یبن[ 3]

 (، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران1335پوراحمد، ا و شماعی، ع ) [4]

ت های فرسوده شهری و چالش های پهیش رو، )مجموعهه مقهاالت اولهین همهایش      (، مداخله در باف1331) جباری، ح و حسن زاده، د [5]

 جلد اول(، مشهد -بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

 (، مرمت شهری، دانشگاه تهران، تهران1331) حبیبی، س و مقصودی، م [1]

مشههد.   یانتشارات جههاد دانشهگاه   اول پشهر. چا و مدل سنجش فرم كالبد ی. اصول مبان (1331)رهنما، م. ر.، عباس زاده، غ.ر.  [1]

 صفحه 113

نمونه مهوردی شههر    -(، ارائه الگوی بهینه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری1331) ابراهیمی، س  ،رانوندیب، م، زیاری، ك  [3]

 یزد، )مجموعه مقاالت اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری جلد اول(، مشهد

 ی. بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با مشاركت مردم 1381سجادی، ژ.، پورموسوی، س.م.، اسکندرپور، م. [8]

.143-114(:14)4محیط ، شیآما ییای)مطالعه موردی: محله دوالب تهران(. فصلنامه جغراف  
 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 18 

 

 1338وش،طرح جامع اردبیل،مطالعات مکمل بخش تحلیل واستنتاو،شركت مهندسی طرح كا [11]

 48و اروپا. ماهنامه. شهرداری ها، شماره  رانیشهری در ا می. سابقه نوسازی و بهسازی بافت قد (1332)ز.  ،یعربشاه[ 11]

 (، مجموعه یادداشت های نوسازی بافت های فرسوده، ری پور، تهران1331عندلیب، ع ) [12]

ملی برای بازسازی بافت های فرسوده، بررسهی تجربهه ژاپهن، )مجموعهه     (، یکپارچه سازی اراضی روش ع1331فوالد، ع و قاسمی، ا )[ 13]

 مقاالت اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری جلد اول(، مشهد

 صفحه 213دانشگاه تهران، انتشارات .چهارم چاپ .تاریخی شهرهای و بناها سازی باززنده .  1334 .م.م فالمکی،[ 14]
 5. ماهنامه شهرداری ها، شماره نیشهرهای چ می. بازسازی و بهسازی در بافت قد 1332. ،ریوحدان [15]

دانشگاه علوم  انتشارات، كلدی. چاپ اول رضایو نوسازی و توسعه. مترجم: عل ی. جامعه شناس 1333د.  سون،یهر [11]

صفحه. 218تهران.  ،یو توانبخش یستیبهز  
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