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 چکیده

گیر شهرها شده اند، اين بافتها به طور عمده بخشهايي از شهر  بانيجمله مهمترين معضالتي هستند كه گربافتهاي فرسوده شهري از  امروزه

 .دانون مشکالت و نارسايیها درآمدههستند كه از چرخه تکاملي حیات آن جدا گشته و به شکل كان

 يميكه قد محله كوي شهداتوان به  يمحالت شهر م انیبرد از م ياست كه از مشکالت بافت فرسوده رنج م يياز جمله شهرها انديمشک شهر

هدف از  ، اين بافت علیرغم فرسودگي كه دارد هنوز ساكنان بسیاري را خود حفظ كرده است.باشد اشاره كرد يمانديمشک  شهر  محله  نيتر

روش پژوهش به ،محله پرداخته شده است  در اين سازي باززنده جهتارائه راهکارهايي به شناسايي نوع بافت در اين محله و پس از آن پژوهش 

 باشد.  يدر محله مورد مطالعه م يدانیم ،ياطالعات به صورت كتابخانه ا يگردآور است، يلی،تحليفیصورت توص

 

 سازي، انديمشکواژگان كلیدي:بافت، بافت فرسوده، باززنده

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 مقدمه -1

 عملکردي و ساختاري لحاظ از امروزه ولي بوده مراتبي سلسله و طقيمن عملکردهاي داراي زمان مقتضاي به گذشته در قديم بافت

حفاظت و احیاي  (.carley  1995) باشد خود ساكنان نیاز جوابگوي تواند نمي شايد و بايد كه آنگونه و شده كمبودهايي دچار

ن حاضر بدل شده است. در بسیاري از بافت با ارزش شهر هاي قديمي و مداخله در آن به يکي از موضوعات اساسي و محوري دورا

كشور ها، با تغییر روند گسترش و توسعه شهر، بافت قديم مورد بي توجهي قرار گرفته و با خطر فرسودگي، تخريب و انهدام كامل 

 اين پژوهشرنج مي برد،كه   فرسوده بافت مشکالت از كه است شهرهايي جمله از انديمشک شهر . (1386، شعباني) روبه روست

در  سازي باززنده جهت راهکارهاي ارائه بهسعي دارد با  تعريف بافت فرسوده و انواع آن و روشهاي مختلف ساماندهي بافت فرسوده 

در  يدانیم ،ياطالعات به صورت كتابخانه ا يگردآور است، يلی،تحليفیروش پژوهش به صورت توصمحله مورد مطالعه پرداخته شده است.

 اشد. ب يمحله مورد مطالعه م

 پژوهش های پرسش -2

 است؟ پذير امکان  كوي شهدا، يمحله بافت فرسوده سازي زنده بازكدام راهکارها در  

 مسئله بیان

 فاضالبهاي دفع مشکالت كوچه ها، و معابر بودن تاريک و تنگ باز، كمبود  فضاهاي شهري، فرسوده ي بافتهاي مهم ويژگیهاي از

 آسیب پذيري و نامناسب شهري منظر ايجاد  محیطي، زيست مشکالت عمومي، خدمات همناسب ب و بهینه دسترسي عدم خانگي،

 پتانسیلهاي داراي شهري يفرسوده بافتهاي بیان شده، مشکالت به توجه با. است زلزله مانند طبیعي برابر حوادث در ساختمانها

هسته  در كه میباشد فرسوده بافتهاي داراي هرها،ش ديگر مانند نیز انديمشک شهر، هستند فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي كالبدي،

و  مشکالت مسايل، به توجه با و به چشم میخورند، غالب بافتهاي عنوان به و بیشتر ديده مي شود بافتهايي اين چنین شهر

  اقداماتي صورت گیرد. سازي آنها به ارائه راهکارهاي جهت باززنده شناسايي است، با شده ضروري گفته ويژگیهاي

 پايه مفاهیم و اصطالحات  -3-1-1

 شهري فضاي

 مقصود شهروندان و قصد كه است، شهري( محورهاي و معابر ها، عمومي )میدان هاي عرصه تمامي شهري، فضاي از مراد

 (1389) منوچهري، .است شهري رويدادهاي گیري شکل و حضور محل و بوده
 شهر بافت -3-1-2

 مي نمايان زمان طول در را آن گیري شکل چگونگي و شهر كالبدي وضع كه است تغییر حال در و پويا كمیتي شهر بافت

 در و ها فعالیت توزيع چگونگي ها، دسترسي ينحوه و ارتباطي ي كالبدي،شبکه فضاهاي بندي دانه بیانگر شهر بافت سازد،

و يا به عبارتي ديگر دانه بندي و درهم  ((Chapin, 1979 باشد.)  مي تاريخ طول در شهر گسترش و گیري شکل نهايت
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تنیدگي فضاها و عناصر شهري كه به تبع ويژگي هاي محیط طبیعي و مخصوصاً توپوگرافي ، در محدوده شهر يعني 

 (.1385بلوک ها و محله هاي شهري به طور فشرده يا گسسته و با نظمي خاص جايگزين شده اند. ) طاهرخاني ، 

 شهري بافتهاي اعانو -4-2     

 لیست در كه ملي و فرهنگي ارزشهاي و داراي گذشته از مانده جاي به بافتهاي: شهري میراث داراي بافتهاي 1: شامل فرسوده بافتهاي انواع

 بوده سمير مالکیت داراي و شهر قانوني ي محدوده در(: فرهنگي میراث فاقد)بافتهاي شهري  -2 گیرد، مي قرار ملي آثار يا فرهنگي میراث

 و بوده شهر در حاشیه بیشتر(: غیررسمي سکونتگاههاي) اي حاشیه بافتهاي 3 دارند، كمبود شهري خدمات و استحکام لحاظ ايمني، به لیکن

 ومشکیني، پوراحمد حبیبي،.)مي گردد اند، شده كم درآمد اشغال مهاجر گروههاي توسط      ًعمدتا  نیز. يافتهاند توسعه رسمي، برنامه از خارج

1386 )  

 تاريخي بافت  -4-2-1

 را شدن ثبت قابلیت يا رسیده آثارملي  ثبت به و گرفته شکل شمسي هجري 1300 از قبل كه فضايي و ابنیه :تاريخي بافتهاي

 اينگونه درمورد .هستند تاريخي - فرهنگي ارزش واجد تماماً آن پیرامون و جهان نقش میدان مجموعه مانند) میباشند دارا

 (1388ف و خدائي، مطو) .بود خواهد عمل مالک وگردشگري فرهنگي میراث سازمان مقررات و ضوابط تها،باف

 قديم بافت -4-2-2

 پیچیده بهم شبکه عنوان به قديم بافت .است شده تنیده تاريخي بافت يا شهرها اولیه هسته گرداگرد كه است بافتي قديم، بافت

شمس ) است داشته وجود قديم در كه است خاصي اجتماعي نظام نشاندهنده پیشین نسلهاي زا مانده يادگار به كالبدي روابط

 .(1393خلوت و رضايي، 

 پیراموني بافت5-2-4- 

 جاي خود در را شهري تهیدستان و روستايي مهاجرين عمدتاً كه هستند بافتهايي :غیررسمي اسکان با بافتهاي يا پیراموني بافت

 از خارج يا درون در( تفصیلي و جامع طرحهاي)شهري توسعه قانوني و رسمي ريزيبرنامه از خارج و مجوز بدون و اندداده

 يمحدوده

 و خدمات از برخورداري و كالبدي هايويژگي نظر از و بوده مالکیت سند فاقد عمدتاً. است آمده وجود به شهرها قانوني

  (1388 ،و خدائي فمطو) .هستند كمبود دچار شديداً – فرسوده بافتهاي مشابه- شهري زيرساختهاي

 فرسوده بافت3-2-4-
 گيدفرسو(. 1385شفائي، (است شهري هاي بافت ساير كارآمدي با نسبت بافت يک كارايي شكاه و ناكارآمدي فرسودگي، از مراد

در  كه. يدآ مي دبوجو ،بافت يگیر شکل   بر ،فني رتنظاو  عهـتوس هـبرنام اندـفق ببـس هـب ياو  قدمت سبب به ياآن  نيدرو عناصرو  بافت

 نابساماني نیزو  يمنيو ا يپذير يستز يطاشر انفقد ياو  كاهش جملهاز  ن؛گوناگو لشکادر ا د،شو مي نهاآن در اذ لمنزلتـتنزي هـب تـنهاي

 (.1385، شماعي.)ندااييـشناسو  تـيافدر لـقاب ت،ساـتأسیو  ديصاـقتا ،اعيـجتما ي،دـكالب يها

 شهري فرسوده بافت هاي ويژگي ترينمهم 3-4-
 و فقر آلودگي حجم بودن باال و محیطي زيست مشکالت زيربنايي تاسیسات فقدان بافت درون به دسترسي عدم كالبدي فرسودگي

 معضالت و ناامني جمعیت باالي تراكمخدمات  كم سرانه زلزله برابر در پذيري آسیب فراغت گذراناوقات امکانات كمبود محرومیت

 (1393نصیري و گنجي، ) جتماعيا
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 فرسوده هاي بافت شناسايي اساسي معیارهاي -4-4

 مربع متر 200 از كمتر قطعات درصد 50 از بیش با بلوكهايي :ريزدانگي 1- 

 اشد؛میب استاندارد غیر و ناپايدار عبارتي به و سازهاي سیستم فاقد فرسوده آن بناهاي درصد 50 از بیش كه بلوكهايي: ناپايداري -2

 (1390 طاش مشاور مهندسین (میباشد متر 6 از كمتر آنها معابر درصد 50از بیش كه بلوكهايي  :نفوذناپذيري 3- 

 شهري فرسوده هاي بافت ساماندهي هاي تکنیک و روشها - 4-5

 (Rehabilitation) بهسازي 4- 5 -1-

 زاده، يدـمه ) درـگی مي رتصو تمد هاـكوت در هرـش ياـفض و دـكالب دوـبهب و ءبقاا رمنظو هـب هـك دشو مي گفته ماتياقدا سلسله به

 يلگوا با ختاهمنو يكالبد مینهز در كه دميشو شامل را ماتياقدا مجموعه و ستا آن نيدرو عناصر و بافت ضعیتو به نبخشید (بهبود1380:

 و ميكند)سخايي كمک آن نيدرو طحیا بخشي نقرو هب ي،كالبد غیر مینهز در و دازدميپر آن عناصر و بافت ارينگهد و حفاظت به لیهاو

 را اثر عمر افزايش موجبات ،"فعالیت" در تغییراتي اندک با كه است اقداماتي مجموعه بهسازي عبارتي، به (.1385 ران،شا ورمشا مهندسین

 (. 1379شهیدي.)كند مي رهمف

 ((Recuperation بازيافت :الف

، شفائي) و حداقل مداخله به ايجاد شرايط زيست بهینه در فضاي شهري منجر مي شود مجموعه اقداماتي كه با حداقل هزينه

1384 :29 ). 

 (Preservation) مراقبت  ب:

 .باشد مي آنها جبران و فرسودگي از ناشي تغییرات و يها انواع دگرگون شامل مداخله نوع اين در اقدامات محتواي :مراقبت

 (. 52: 1389)منوچهري، 

 ( Support)حمايت: ج

 براي هاي حفاظتي حوزه تعیین و غیردولتي و دولتي هاي حمايت جلب تدوين قوانین، شامل مداخله نوع اين در اقدامات محتواي

 (.1384، شفائيآنهاست)  دروني عناصر و هابافت

 (Improvement)بخشي استحکام :ح

 ( 1388 ي شود ) توكلي نیا و محمديمنیت، قدرت و استحکام بنا ممجموعه اقداماتي كه سبب افزايش ا

 Consolidation))بخشي  وحدت :ح
محتواي اقدامات در اين گونه مداخله شامل ايجاد يکپارچگي در استخوان بندي و موفولوژي بافت و تقويت و افزايش استحکام 

 .( 1384، شفائي) عناصر دروني آن براي بقا مي باشد

 (Improvementني)د: بهبود، ساماندهي، بازآبادا

 (. 1388) توكلي نیا و محمدي هاي منفي مي گرددهاي مثبت و تضعیف جنبهمجموعه اقداماتي كه سبب تقويت جنبه

 .(Renovation) نوسازی -45-2- 
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 ،حبیبيرود)مي بین زا نقيرو بي، نيايرو و ،گيدفرسو ينشانهها ، ييندآفر يا تمااقدا طريق از كه يشهر يفضاها و بناها تجديد يعني زينوسا

 يدـكالب گيدوـفرس ليو ،هستند لفعا ديعملکر نظر از اـبن اـي و مجموعه ي،شهر يفضا كه دشو مي منجاا انيـمز زياـنوس .(20:  1386

 (.1381،لدينيا یفـس)  دـباش هشد آن ييرآكا و هيزدبا كاهش سبب

 (Renewal) كردن نو :الف

 (1384، شفائي)  كردن و رونق بخشیدن به كالبد بافت  و عناصر درو ني آن صورت مي گیرد با هدف نو

 (Restoration ) ء احیا ب:

، هاي از میان رفته اثر يا سازمان فضايي به گونه اي كه كلیت خدشه دار شده از نو ايجاد شودبه معناي حیات بخشیدن به بخش

فضاي شهري شکل گرفته، سبب بازگرداندن حالت وجودي ذاتي و اصلي به بنا مجموعه يا فضاي  احیا يا بازگشت به بنا، مجموعه يا

 (. 1391به كیفیت قديمي بنا و بر مستندات اصیل آن استوار است.) بخشي و همکاران،  گرد، اين عمل برمبناي احترامشهري برمي

  (Conservation)حفاظت :ج

 مي احتمالي طبیعي بالياي و خطرات از ناشي هاي تخريب مطالعه انواع امل ش مداخله نوع اين در اقدامات محتواي 

 .(1389)منوچهري، .باشد

  Conversion))ي دگرگون و تبديل ه: 
 (.1384) شفائي، با هدف ايجاد تغییرات بنیادي بدون از بین بردن ريشه و پیشینه صورت مي گیرد 

 (Repair)تعمیر  : و

 (1384، شفائي) است آن عناصر و بافت به وارده خسارات و هاتخريب تعمیر شامل مداخله نوع اين در اقدامات محتواي:تعمیر

 (Revitalization )حیات ي: تجديد
يافته  توسعه بیشتر اقتصادهاي اغلب در .كرد تعريف و تفسیر نیز كشورها توسعۀ میزان اساس بر توان مي را شهري حیات تجديد

به  الزاماً را آنها و شده توجه كیفي هاي برنامه به يافته توسعه كمتر اقتصاد در .است شهر مركز به رهدوبا حیات بخشیدن هدف،

 (UNEP , 2004 )دهد مي پیوند كمي احتیاجات

 (Reconstruction) بازسازی -3- 45-

 رتوــص هــب گيدوــفرس ي،هرــش ياـفض اـي مجموعه ،بنا در كه دگیر مي رتصو مانيز زياـسزبا. ستا ساختن نو از يمعنا به زيسازبا

 گیرد مي صورت زماني بازسازي. است ساختمان بقاياي تخريب مستلزم ازيــبازس(.1384: 54 ،حمدراپو و شماعي)باشد هدــش داــيجا لــكام

 فضاي ايجاد ،شود مي رادم ازيــبازس از آنچه امروزه. باشد دهــش ايجاد كامل صورت  به فرسودگي ،هريــش فضاي يا مجموعه ،بنا در كه

 (1386،) حبیبي ازدــس برقرار را آينده و تهــگذش بین خالق تعامل بتواند كه است موزوني و جديد فضايي ازمانــس يا معاصر شهري

   (Demolition )تخريب الف: 
 (. 1384، شفائي) با هدف از بین بردن آثار پیشینن، و ايجاد شرايط جديد صورت مي گیرد

 (( Clearance برداري آوار و پاكسازي  :ب
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 و حبیبي (گیرد مي صورت موجود فضايي سازمان در مخروبه فضاهاي و زمین كردن مهیا براي كه است عملیاتي مجموعه

 انجام جديد فضايي سازمان ايجاد پي در و كهن فضايي سازمان خطوط شدن روشن براي توان مي را برداري آوار ( 1386همکاران

 (1386 مشکیني، حبیبي، (داد

 (( Rebuilding سازي دوباره

 ج( دوباره سازی

 (.1384، شفائي) و معیارهاي روزآمد و بدون الزام به حفظ پیشنیه بافت صورت مي گیردبا هدف توسعه جديد براساس ارزش ها 
 يافته هاي پژوهش-5

 وقعیت مکانیم -5-1

 41و درجه33تا دقیقه 58و درجه29در ايران، باختري درجنوب ، كیلومترمربع 236 و هزار 64 حدود اي باپهنه خوزستان استان

 22 در واقع استان شمالي بخش در شهرانديمشک قراردارد نیمروزگرينويچ به نسبت خاوري درازاي دقیقه39و درجه 50تا دقیقه

 سوي از مربع كیلومتر 4770 ديکنز مساحتي و گرفته قرار شرقي طول ذقیقه 45 و درجه 48 و شمالي عرض دقیقه 45 و درجه

 مي محدود شوش شهرستان به غرب و جنوب ازدزفول، شهرستان به شرق جنوب و شرق لرستان، استان از مالوي بخش به شمال

قرار گرفته است اين محله   6در ناحیه  كوي شهداناحیه تقسیم شده است محله  8شهر انديمشک در تقسیمات شهري داراي .شود

 ختم مي شود. محله بازارو در شرق به پل باالرود ، از جنوب به بهارستان كوي رسالت، از غرب به كوياز شمال به 

  

 

 

 

 

 

 

 در ادوار مختلفاندیمشک توسعه شهر  -5-2

شهر انديمشک داراي بافت قديمي با مشخصات بافت قديم شهرهاي ايران كه هويت خاص خود را دارا مي باشند نیست وتوسعه و 

 را مي توان در چهار دوره مورد بررسي قرار داد.   گسترش آن
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قديمي ترين بافت شهر در اين دوره وجود داشته كه باقیمانده بافت  ، 1310هسته اولیه وتوسعه شهر تا قبل از سال  -1

 باشد.بخشي از محله ساختمان ميروستاي صالح آباد است وامروزه 

ن دوره در جهات جنوب و شمال و شرق بیشتر و در جهت غرب شهر در اي – 1320تا  1310وسعه شهر بین سالهاي ت -2

 آمده است.  وجود فامیلي وقسمتي از محله ساختمان در اين دووره به 9فامیلي و  60كمتر گسترش يافته و محالت بازار و

گسترش شهر در جهت شرق بیشتر و در جهت غرب كمتر ادامه يافته و  – 1345تا  1320توسعه شهر بین سالهاي  -3

فامیلي  60حالت لوان تور ، پشت بازار و چهار راه شهرداري در اين دوره به وجود آمده و محالت بازار، ساختمان و م

 توسعه يافته اند.

گسترش شهر در جهات جنوب و شرق بیشترئ در جهات غرب و شمال كمتر  – 1362تا 1345توسعه شهر از سال   -4

مده  ومحالت ساختمان و پشت بازار و آمده انداري در اين دوره بوجود ادامه يافته و محالت سي اس و كشتارگاه و فرم

 .فامیلي توسعه يافته اند 60چهار راه و 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات :

حوادث طبیعي،  ،و از گذشته تا به امروز داراي تغییرات زيادي بوده استداراي قدمت و سابقه طوالني مي باشدانديمشک  شهر

نیز تجربه دس و غیره از جمله تغییرات عمده دراين شهر مي باشد، درپي اين تغییرات شکوفائي و يا افول را سال دفاع مق 8جنگ 

اههاي كوچک و گذرگبه دلیل قدمت زياد، فرسودگي كالبدي،  حلهاين ممحله كوي شهدا كه هسته اولیه شهر مي باشد، است. كرده

اين بافت را مي  .مي باشدرا دارا و غیره ان فاضالب خانگي به شبکه معابر ورود جري، فرسودگي شبکه تاسیسات شهريپرپیچ و خم، 

 لحاظ ايمني، به طبقه بندي كرد زيرا  بوده رسمي مالکیت داراي و شهر قانوني ي محدوده در كه(فرهنگي میراث فاقد)افتهاي شهريتوان جز ب

طي ادوار مختلف بوده  محله كوي شهدا شد توسعه فیزيکيكه گفته طور همان  خوبي نمي باشد.در وضیعت  شهري خدمات و استحکام

مي باشد، و اين مطلب بیانگر آن است كه  1362تا سال  1310است و به يک زمان خاص مربوط نمي شود و يا به عبارتي از سال 

ساماندهي از  مي توان از روشهاي مختلف جهت بنابراين طبق تعاريف گفته شدهفرسودگي در تمام جهات آن يکسان نمي باشد.

 جمله : 

 بهسازی

 بهبود، ساماندهي، بازآباداني -6بخشي  وحدت -5 بخشي استحکام -4 حمايت -3مراقبت  -2 بازيافت  -1

 نوسازی

 تعمیر  -4 دگرگوني  و تبديل -3  حفاظت - 2كردن نو -1

 بازسازی

 دوباره سازي -5 برداري آوار و پاكسازي -2  تخريب  -1

 استفاده كرد.
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