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 چکیده
های بافت فرسوده شهر رشت است و بخشی از هسته اولیه شهر رشت محله ساغریسازان یکی از محدوده

یداری، ریزدانگی( دارای قدمت شود. این محدوده با ساختار کالبدی خاص خود )نفوذ ناپذیری، ناپامحسوب می

-ها، کمبود تجهیزات و تسهیالت و امکانات زیرها، عرض کم معابر و دسترسیباال، فرسودگی غالب ساختمان

باشد. تا اواخر دوره قاجاریه شکل غالب رشد شهر رشت ساختی، در نتیجه کاهش ارزش بها و مسائل زیستی می

شد. اما با شروع ها ساخته میها برای عابران پیاده و حرکت ارابهلهبا پیروی از الگوی سنتی گذشته بود و مح

دوره پهلوی و ورود اتومبیل و حرکت بسوی مدرنیته در مقایسه با گذشته کل غالب شهر رو به تغییر گذاشته و 

م درآمد و های جدید با امکانات و تسهیالت باالتر، نقل مکان نموده و اقشار کها به سمت محلهساکنان این بافت

ها مهاجرین بدلیل ارزش پائین مکانی و امکان اسکان تعداد بیشتری از این قشر جای آنان را در این بافت

ها نداشتند، از این رو تعهدی نسبت به حفاظت گرفت. این افراد که هیچ حس تعلق خاطری نسبت به این مکان

شهر دچار رکود و فرسودگی شد و عدم دسترسی دیدند. در نتیجه این محدوده از از این نواحی در خود نمی

ساختی این بافت را به رغم اینکه در دل شهر جای داشت روز به روز مناسب و فقدان تسهیالت و امکانات زیر

گیری از روش توصیفی، هویت محله ارزیابی و توسط اطالعات آماری مهجورتر کرد. در این تحقیق ابتدا با بهره

اخیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج گویای این مهم است که بیشترین سهم بهسازی و  وضعیت محله در دو دهه

نوسازی در دو دهه اخیر مربوط به کاربری مسکونی بوده و کمترین تغییر در شبکه معابر محله ساغریسازان 

 اتفاق افتاده است.

 

 حله ساغریسازان رشتبافت فرسوده، م، البدیک، تغییرات حلیلت واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 فرهنگی ساختارهای با ساختانسان هایپدیده و طبیعی هایپدیده تنیدگیدرهم و متقابل روابط از جغرافیایی محیط

 یتوسعه دیگر، عبارتی به و محیطیزیست هایآلودگی کاهش و بهتر وریبهره بیشتر، سازگاری برای. گیردمی شکل جوامع

 منطقه آن اکولوژیکی ساختار با متناسب باید شهر نوسازی و بهسازی اقدامات و هاطرح جغرافیایی، محیط در شهری پایدار

 محیط فرهنگی ساختارهای و طبیعی محیط عوامل از آنها پذیری تأثیر و شهر عناصر و هاپدیده تنوع و گیرد. گستردگی صورت

 خاك آب، منابع اقلیم، ژئومورفولوژی، ساخت، زمین هایویژگی جمله از محیط طبیعی عوامل به توجه. دهدمی شکل را شهری

-چشم یا سیما بافت، ساخت، مانند شهری طراحی جزئیات و عناصر کلیة و شهر اصلی جایگاه و بستر عنوان به گیاهی پوشش و
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 تحت را شهری حیات مجموع در و شهر اقتصاد شهری، فضاهای کارکرد و هافعالیت کارگرفته، به مصالح و مواد شهری، انداز

 عوامل و طبیعی محیط تأثیر تحت شهری طراحی تفکرات کلیة طراحی درعلم کنون، تا ابتدا از کهطوریبه دهد،می قرار تأثیر

 برای شهری نوسازی و بهسازی دیگر طرف از .اندبوده شهری طراحی کنندة تعیین عوامل تریناساسی عنوان به شهر اکولوژیك

 زیست و حیاتی منابع به توجه با باید است، شهروندان و ریزان برنامه بیشتر آرزوی امروزه که سالم و دارپای شهر به رسیدن

 و ها طرح ی همه هدف اصوالً. است پایدار شهر ایجاد برای راه ترین مناسب اکولوژیك شهر دیگر سخن به. گردد ایجاد محیطی

 طبیعی جغرافیایی عوامل شناخت رو این از است پایدار اکولوژیك و سالم، شهر ایجاد شهری نوسازی و بهسازی هایبرنامه

 و گیاهی پوشش زیرزمینی، و سطحی آب منابع شناسی، زمین زمین، هایناهمواری اشکال یا ژئومورفولوژی اقلیم، همچون

 مورد باید شهری نوسازی و بهسازی هایبرنامه در فرهنگی، و اقتصادی اجتماعی، ساختارهای جمله از انسانی جغرافیایی عوامل

 شهرسازی جغرافیایی، محیط به توجه بدون آنها نوسازی و بهسازی و شهری فضاهای گیریشکل .گیرد قرار ریزانبرنامه توجه

 یا و گرفته شکل جغرافیایی محیط ساختار با نامتجانس و ناهماهنگ که شهرهایی امروزه. [1]آوردمی وجود به را هویت بدون

 جغرافیایی محیط شرایط با ابعاد همة در باید زیستی هایمجموعه. دارند نام هویتبی شهرهای اند،شده بهسازی و نوسازی

 و بازسازی و نوسازی بهسازی، اساسبراین. باشند هماهنگ فرهنگی یا ساخت انسان محیط و طبیعی محیط ساختار یعنی

 یك منزله به شهر .داشت مدنظر اساسی و مهم بستری و زمینه عنوان به را محیطی هایتوان باید شهری ساماندهی خالصه

 حیات ادامه زمینه در را خود محیط آن، وسیله به انسان که فرهنگی اندازچشم و جغرافیایی مرفولوژی از متشکل انداز،چشم

 عوامل ترینیبنیاد از یکی فرهنگی توسعه. است فرهنگ صورت به آدمی اندیشه و روح اسرار بازتاب واقع در دهد،می تغییر

براساس آنچه بیان شد در این تخقیق برآنیم تا بیشترین تغییرات کالبدی و ساختاری  شود.می محسوب شهر پایدار توسعه

 محله ساغریسازان طی دو دهه اخیر را شناسایی نماییم.

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
 دیگر عبارتی به. شوندمی فرسودگی و تغییر دچار زمان گذشت با و دارند محدود عمری شهری بافت فضاهای و عناصر

-چشم سند اجرای منظور به .باشد داشته طوالنی بقای و دوام تواندنمی مرمت و نوسازی و بهسازی بدون بنایی و فضایی هیچ

–ایرانی هایارزش و اصول رعایت ضرورت مورد در اسالمی جمهوری نظام مسئوالن گذاریسیاست پیرو و کشور توسعه انداز

 عالی شورای پیشنهاد به بنا و اسالمی–ایرانی هویت حفظ منظور به همچنین و معماری و شهرسازی هایطرح در اسالمی

 ایرانی شهرسازی طراحی ضوابط و اصول شناخت و بررسی با و است ضروری شهرسازی، و مسکن وزارت معماری و شهرسازی

 و بهسازی به است ایران فرهنگی و طبیعی اوضاع با هماهنگ که نجها سطح در جدید فنون با آن اعتالی و رشد و اسالمی –

 به دسترسی هدف با جهان و ایران حال و گذشته اسالمی معماری و شهرها دربارة مستمر مطالعة .بپردازیم شهری نوسازی

 و اصول به دستیابی و ایران فعلی فرهنگی و طبیعی محیط اوضاع با اصول این تطبیق و آنها ساختار بر حاکم هایارزش و اصول

 فضاهای فرسودگی از جلوگیری شهر، نیاز مورد فضاهای تأمین برای .[2]است ضروری بسیار شهرسازی جدید معیارهای

 :کنندمی عمل گونه دو به شهری ریزانبرنامه امروزی نیازهای با شهری فضاهای انطباق و فرهنگی میراث از حفاظت شهری،

 شهرها ناکارآمد و قدیمی یهابافت نوسازی و بهسازی( الف

 جدید شهرهای و هاشهرك ایجاد و همجوار نواحی در شهرها گسترش و رشد( ب

  

 متدولوژی تحقیق -3
آوری اطالعات مرحله جمع تحلیلی است.-روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی

-ای، اسنادی: با بهرهمطالعات کتابخانهدر و مشاهده میدانی استوار است. ای و اسنادی مبتنی بر دو بخش مطالعات کتابخانه

های اینترنتی سعی شده است که موضوع مورد مطالعه قرار گیرد. در روش ها و سایتگیری از کتب، مقاالت تحقیقی، آمار نامه

هیه عکس، مصاحبه در بین کسانی که میدانی نیز با مطالعه معماری مسکن و بافت کالبدی شهر رشت در محله ساغریسازان، ت
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اند از گذشته تا حال با اقلیم منطقه و نیز معماری که از گذشته تا حال وجود داشته ارتباط نزدیکی داشته و در آن زندگی کرده

باشد که جامعه آماری این سعی در روشن شدن موضوعات شده است. محدوده مورد مطالعه بافت فرسوده محله ساغریسازان می

 1333تا اسفندماه  1333تحقیق نیز از جمعیت ساکن در این محله انتخاب شده است. محدوده زمانی این تحقیق از مهرماه 

 باشد. اما اطالعات گردآوری شده دو دهه اخیر تا کنون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.می

 

 مبانی نظری -4
 روند  -

شود. این تغییرات  های یك سیستم یا شیء گفته می دهنده در ویژگی رات رخای از تغیی فرایند )پروسه( یا روند به دنباله

 [.3]شده باشند  توانند بطور طبیعی رخ دهند یا طراحی می

 تغییرات ساختاری -

 از حالتی به حالتی دیگر برگردانیدن را تغییر گویند، تغییر انواع گوناگون دارد

 گیرد.و بدنه شکل میتغییر ساختار : نوعی دیگرگونی که در بافت 

 [.4]دهدتغییر کاکرد )ماهیت( : نوعی دیگرگونی که در نحوه ارائه خدمات و ماهیت روی می

 بافت فرسوده -

توان به موجب آن آنچه که میباشد. های کالبدی، عملکردی و اقتصادی میجزئی از پیکره و بدنه شهرهاست و دارای ارزش

نظران در حوزه برای بهسازی و نوسازی فضاهای قدیمی شهر از آن بهره گرفت عمدتاً تعاریف و دیدگاه نظری برخی صاحب

تنها کارگیری آنها ای بعضاً بهشهرسازی که عمدتاً تراوش فکری و ذهنی بوده و هیچ جایگاه حقوقی ندارد و به دلیل رفتار سلیقه

 [.5]آفرین هم شده است اجرایی نشده بلکه مشکل

 

 های محدوده جغرافیاییویژگی -5
های جنوبی دریای خزر واقع شده است. شهر رشت در وضع طبیعی خود، جزء کوچکی از جلگه گیالن است که در دشت

رد. این شهر، مرکز شهرستان و استان در های البرز و نوار ساحلی قرار دااین جلگه در دو حد جنوبی و شمالی خود بین کوه

ی شرقی واقع شده است. شهر رشت از شمال به بندرانزلی از شرق به الهیجان از جنوب  دقیقه 35درجه و  43طول جغرافیایی 

-می ساغریسازان شهر رشت محله فرسوده بافت مطالعه مورد محدوده [.6سرا وفومن ارتباط دارد ]به رودبار و از غرب به صومعه

 از محله این. شودمی برده نام قدیم بافت حوزه عنوان به آن از ،1355 سال فرسوده بافت ویژه تفصیلی طرح جامع و در که باشد

 شهید خیابان به غرب از محله روبارتان و سرچشمه و به شرق از و چهارراه میکائیل به جنوب میدان صیقالن از به شمال

 مساحت .باشد می حوزه سطح از درصد 6/16 معادل مترمربع 3655 با برابر حوزه داخل معابر سطح. شودیم ختم مطهری

 کاربری .باشدمی هکتار  5/13 مسکونی مساحت و هکتار 4/21 معادل رشت شهر( ساغریسازان) قدیم بافت حوزه محدوده

 .[5]باشدمی نفر  5555حوزه حدود  این در یتاست و جمع داده اختصاص خود به را محدوده کل % از5/53 مسکونی نیز
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 : بافت موجود محله ساغریسازان1تصویر 

 

 عملکردی-های کارکردیشاخص -6
 شاخص اقتصادی -

 مطابق. بپردازیم شهر این در اشتغال بررسی وضعیت به که است الزم رشت شهر اقتصاد سیمای جهت دستیابی به

 ده جمعیت را جمعیت این% 53 که است بوده جمعیت نفر 553366 دارای رشت شهر 1355 لسا در کشور رسمی سرشماری

  %24/13 و شاغلین را آن %36/56 که بوده %43/35 فعال جمعیت سهم ،1355 سال آمار طبق. دهدمی تشکیل بیشتر و ساله

 را باالیی رقم که دارند قرار شهر غلینشا کل % از62/62 سهم با خدمات بخش در شاغلین سهم دهد. بیشترینمی تشکیل بیکار

 پایین سهم دهندهنشان که دارد قرار % 55/2 % و65/33 کشاورزی و صنعت هایبخش آن از پس و است داده اختصاص خود به

 . [5]باشدمی رشت شهر در کشاورزی بخش

 

 محورهای اقتصادی   -

-کارگاه انواع که است محورهایی دارای رشت شهر. شودمی محسوب اقتصادی هایفعالیت یك تجمع که شهر مرکز از پس

می را رشت شهر اقتصادی محورهای تریناصلی .اندداده تشکیل را شهر اداری-تجاری محورهای و اندشده مستقر آن لبه در ها

 خیابان دی،الهعلم خیابان طالقانی، خیابان مطهری، خیابان شریعتی، خیابان خمینی، امام خیابان :شمرد ترتیب بدین توان

 خیابان گلسار، بلوار مانند ییمحورها آزادی )خیابان منظریه(. بلوار و گلسار بلوار بهمن، 22 خیابان سعدی، خیابان تختی،

 به اغلب که توسعه از نوعی .هستند رشت شهر فروشیخرده قوی محورهای به شدن تبدیل حال در ،یآزاد بلوار و مطهری

 هایفرعی کاربری وتغییر محور امتداد در اقتصادی هایفعالیت افزایش دهد،می روی هامحور این در خودی به خود صورت

 به که است، شده محورها این اطراف در اقتصادی توسعه باعث که است خدماتی-تجاری هایکاربری به اصلی محور اطراف

 . [5]است محور افقی توسعه عبارتی

 

 مسیر توسعه اقتصادی -

 اقتصادی هایفعالیت انواع تجمع میدان،کانون سبزه و شهرداری میدان و شهر بازار بر قمنطب رشت شهر مرکزی هسته

 جاده سمت به شهر مرکز از رشت، شهر بازرگانی تاریخی مسیر .شوندمی آن منتهی به شهر تجاری عمده محورهای که است

 به خمینی امام بلوار محورهای محور، این از بعد. است اقتصادی هایفعالیت انواع تجمع مرکز که است جاده الهیجان و فومن
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 رشت شهر توسعه مسیرهای الکان جاده طرف به نامجو شهید و بلوار انزلی جاده طرف به انصاری شهید بلوار قزوین، جاده طرف

 هایجاده و کشاورزی هایکارگاه توسعه محور فومن جاده صنعتی، بزرگ هایکارگاه توسعه محور قزوین جاده .هستند

 مرکز که گرفت نتیجه توانمی بنابراین .هستند نقلیه وسائل خدمات تعمیر و هارستوران تجمع مرکز فومن و انزلی هیجان،ال

از  هافعالیت این و باشدمی تولیدی و( متل و رستوران) خدماتی فروشی،عمده هایفعالیت جاذب آن اصلی معابر حاشیه و شهر

 مساعدی چندان وضعیت از و کالبدی جمعیتی شاخص زمینه در که محالتی .نیستند ربرخوردا شهر سطح در چندانی پراکنش

 همانند شهر حاشیه محالت. باشندمی پایینی بسیار تمرکز دارای نیز اقتصادی رسمی هایفعالیت زمینه در برخوردار نبودند،

 تمرکز محل معلولین و داراب سلیمان تمحال همچنین و.....  احمدگوراب عینك، استخر پاسکیاب، نخودچر، بیشه،آج محالت

 نقلیه موتوری، تولید وسائل تعمیر و فروشیعمده هایکارگاه ساختمانی، هایکارگاه ساخت،–گروه صنعت هایفعالیت

 .[5]باشدمی کاغذی و چوبی محصوالت و منسوجات

 

  هافعالیت استقرار نحوه -

 نوع همچون مختلفی هایجنبه از رشت شهر هایاهکارگ وضعیت رشت شهر اقتصادی توسعه امکانات بررسی جهت

 که ؛ دهدمی نشان رشت شهر در 1356 سال کارگاهی آمار پراکنش .است گرفته قرار بررسی مورد فعالیت و... گروه فعالیت،

 .دارند قرار فومن جاده و قزوین-تهران جاده حاشیه در بیشتر کشاورزی، جنگلداری هایفعالیت -

 همچنین و شهر مرکز در آنها بیشتر تمرکز ولی دارند پراکندگی شهر کل سطح در ساخت–صنعت به وطمرب هایفعالیت -

 .باشدمی الهیجان جاده و فومن جاده

 .باشدمی نقاط سایر از بیشتر شهر مرکز در جهانگردی های مجموعه و متل به مربوط هایفعالیت -

 .باشدمی شهر مرکز در بیشتر تمرکز لیو دارند پراکندگی شهر سطح در آموزشی هایفعالیت -

 .باشندمی متمرکز شهر مرکز در بهداشت و اجتماعی مددکاری به مربوط هایفعالیت -

 .اندیافته استقرار شهر اصلی معابر حاشیه در منسوجات تولید -

 .باشندمی متمرکز شهر مرکزی هسته در بیشتر پوشاك تولید -

 .باشندمی متمرکز تهران و الهیجان و فومن هایجاده حاشیه در بیشتر چوبی محصوالت و چوب تولید گروه هایکارگاه -

 بازار خمسه بیشه، بیجاربنه، آج آسیاب، آب احمدگوراب، محالت نزدیکی در کاغذی محصوالت و کاغذ تولید گروه هایکارگاه -

 .دارند قرار

 و اندیافته استقرار شهر اصلی معابر حاشیه در بیشتر موتوری هنقلی وسایل تعمیر و نگهداری و فروش به مربوط هایفعالیت -

 .باشدمی تهران و الهیجان فومن، جاده در آنها تمرکز بیشترین

 .دارند متمرکز( احمدگوراب محله) فومن جاده سمت به و شهر مرکز در فروشی عمده گروه به مربوط هایفعالیت -

 خمینی امام خیابان و انصاری شهید بلوار و معلم خیابان گلسار، محالت نزدیکی رد بیشتر مرکزی ادارات و دفاتر پراکندگی -

 .باشدمی

 .دارند تمرکز داراب سلیمان محله حوالی و شهر مرکز در بیشتر فروشیخرده گروه به مربوط هایفعالیت -

 جاده و شهر مرکزی هسته در آنها مدهع تمرکز لی و دارند پراکندگی شهر کل سطح در بوفه و رستوران به مربوط هایفعالیت -

 .[5]باشدمی فومن جاده و الهیجان

 

 های تحقیقیافته -7
کارکردی محله ساغریسازان در دو دهه اخیر بوده –با توجه به اینکه موضوع تحقیق، تحلیل روند تغییرات ساختاری

ساختاری و کارکردی از حیث تغییرات  صورت گرفته و تغییرات 1355-35و  1335-55های ها در دو بازه زمانی سالبررسی

های مسکونی، اقتصاد، فرهنگی، اجتماعی و سلسله مراتب فضایی )مسیرهای تردد( مورد تحلیل و شاخص کاربری 5مساحت در 
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 در را تأثیر بیشترین که عواملی جمله دهد، ازها از وضعیت محله در دو دهه اخیر نشان میارزیابی قرار گرفته است. یافته

 هایدوره طی سطوح این مقایسة که است. های در مقیاس محلهکاربری سطح توسعة و رشد است، داشته لیل فضای محلهتح

 شاخص 3 هایکاربری از هرکدام تغییر میزان شدن مشخص جهت پژوهش این در بود، خواهد آنها تغییرات گویای مختلف

 شده 1335 سال در آنها سطح با 1335 سال در سطوح این یسةمقا به اقدام محله، مسکونی، تجاری و خدماتی هایکاربری

 ولی ساله با توجه به قدمت محله سطح آن افزایش نداشته است، 25 زمانی دورة این در که شد مشخص روش این طبق. است

 محدودة مرز تغییر باعث که در گذر زمان است بوده مسکونی -سرانه تجاری به مربوط تغییرات در کالبد محله بیشترین

 توسعه ارگانیك صورت به آن ساختار که است قدیمی یمحله یك با توجه به اینکه ساغریسازان . اندمحله گردیده خدماتی

 مسئولین توجه عدم و ساکنان اقتصادی و مالی مشکالت دلیل به قدیمی یمحله این نیست، شده طراحی پیش از و است یافته

 مورد منطقه در .است نگرفته صورت آن مرمت و بازسازی حفظ، برای تالشی هیچ اسفانهمت و شده فرسوده زمان مرور به شهری

 بنایی زیر تاسیسات فاقد مرکز محله، در ویژه به هاسکونتگاه و شودنمی بین اجزای یك محله یافت هماهنگی و ارتباط مطالعه،

 باشند.می کافی و الزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها در دو دهه اخیر محله ساغریسازان: مقایسه تغییرات کاربری1نمودار 

 

 فروشیخرده چند جز ندارد، وجود خودکفا اقتصاددهد، های اقتصادی در محدوده مورد مطالعه نشان میبررسی ویژگی

 را خود هاینیازمندی و بگذارند پا مرفه و مجاور مناطق به مجبورند خود یماهیانه و روزانه هاینیازمندی برای مردم چك.کو

 مشکالت با محل وجود این با باشد،می بروز شده اجناس فروش مراکز از یکی محله از قسمتی که چند هر. کنند برطرف

-میوه پوشاك،  به مربوط هایفعالیت مثالً. کنندمی نرم پنجه و دست اقتصادی مهم هایفعالیت برخی کمبود حتی و اقتصادی

 نیاز تامین به و رفته دیگر مناطق به ناگزیر ساکنین بنابراین شود،نمی یافت خودکفایی منظور به هامحدوده این در...  و فروشی

 ساکنین پایین آمد در دلیل به که باشیممی( خیاطی آرایشگری و) بخش در بانوان از معدودی تعداد شاهد همچنین. پردازندمی

 مورد محله اقتصاد توان نتیجه گرفتدهد. پس میمی قرار اقتصادی نامطلوب موقعیت در را آنها موجود معیارهای با منطقه

 هایحوزه وجود بدون کهبطوری دارد خود اطراف مرفه مناطق به شدیدی وابستگی و نیست پویا و کارا اقتصاد یك مطالعه

 از پیرامونش و شهر کارا برای اقتصاد یك وجود: گفت باید کلیبطور .باشندنمی حیات ادامه به قادر اقتصادی نظر از دیگر،

 مصرف مقدار در کاهش طریق از پایدار توسعه به رسیدن هایراه از یکی کارا اقتصاد و آیدمی حساب به پایدار توسعه ضروریات

 شهر، برای کارا اقتصاد حال عین در. کندمی کمك محیطی فشارهای کاهش به طریق بدین و بوده فرد هر برای طبیعی منابع

 باشد، پایدار نیز اکولوژیکی نظر از المقدورحتی بایستی پایدار شهر یك اقتصادی نیست، پایه پایدار توسعه برای الزم شرط تنها

        

   

    

      
      

 

 

  

  

  

  

1370-80 1380-90

                                                                                 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

 را علمی اصول باشد، پذیرامکان هم آینده هاینسل برای آن تولید که ندک تولید ایگونه به را خدمات و کاال که ترتیب این به

 پایدار مدیریت از خاصی الگوی همچنین و کند حذف را بیکاری و استفاده شونده تجدید مواد و کارا منابع از کرده، جستجو

دهه اخیر نشان بافت تجاری محله در دو وضعیت درآمدی  .بیند تدارك آن، به وابسته نقاط و شهر برای را آنها بازسازی و منابع

 رسیده است. 1333تومان در سال  1555555به  1335تومان در سال  255555دهد که از ماهیانه می

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ساغریسازان در محله ی جدیدوضعیت ساخت و سازها:  2تصویر 

 

 فرهنگی و اجتماعی هایویژگی از دهد، یکیهای اجتماعی، فرهنگی در محدوده مورد مطالعه نیز نشان میبررسی ویژگی

  و امام خواهر یبقعه وجود از متاثر شاید مسئله این. است آن ساکنان سنتی زندگی یشیوه نظر، مورد منطقه در ذکر قابل

 بی تواننمی را ساکنان فرهنگی و اجتماعی تعامالت چگونگی در قدیم هایسنت و مذهب .باشد محل این قدیمی و سنتی بافت

  .خوردمی چشم به بیشتر است گرفته صورت کمتر آن در جدید سازوساخت که نواحی در سنتی سکونت یشیوه .دانست تاثیر

 

 : مطالعات محله در دو دهه اخیر2جدول 

 توضیحات سال ردیف

 

1 

 

1335 

 %  بافت25ها و تجمیع زمین تلفیق کاربری

 مرمت و بهسازی اماکن تاریخی توسط میراث فرهنگی

 1333بهبود وضعیت محله در بخش ورودی )مطهری( 

 

2 

 

1355 

 1356طرح ساماندهی بافت فرسوده 

 1353یط ویژه نوسازی اعطای تسهیالت و شرا

 1353% از بافت مسکونی تا سال 35نوسازی 

3 1335 

 

 1335منتفی شدن طرح ساماندهی و قطع تسهیالت 

 1331آسفالت )روکش معابر( 

 

4 

 

 

1333 

 1331تبدیل کاربری های مسکونی به تجاری 

 1331تجمیع زمین و انبوه سازی در بافت 

 مغازه ها رشد بی سابقه قیمت مسکن، زمین و اجاره
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 سطح مناسب، کار بازار نبود و اشتغال عدم جوانان، میان در گسترده بیکاری. است بیکاری عمده مشکل دارای محدوده این

 و مشکالت هاخانواده پایین مددرآ ،(کافی مدارس نبود) هامحدوده در آموزش پایین سطح و افراد کم مهارت تحصیل، پایین

 تبدیل حتی و افزایش را معضالت این آمار مناطق، به کافی توجه عدم. است آورده بار به را اعتیاد خصوص به فراوانی معضالت

  ازب فضاهای پرت و و باریك و خلوت هایکوچه مثال عنوان به. آوردمی فراهم کارانبزه برای ران، ام نا مکان به باز فضای شدن

 معتادین حضور همراه به فضاهایی چنین وجود با. باشندمی اماکن این برای هایینمونه شوندمی یافت وفور به مزبور بافت در که

 مسئله این به توجه اهالی با مصاحبه حضوری در حتی و است دركقابل وضوح به آن هایکوچه در ناامنی حس محل، این در

 ست.ا بوده محسوس بسیار آنان توسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحرانی(وضعیت معابر و شریان های فرعی محله )بافت  : 3صویرت

 

گروه  5های انجام شده در طرح تجامع شهر، وضعیت بناها بر حسب کیفیت به  بر اساس برداشتکیفیت ابنیه در این محله 

نوساز، مناسب )قابل قبول(، قابل نگهداری، مرمتی و تخریبی تقسیم شده است. طبق بررسی به عمل آمده از محله ساغریسازان 

% بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. ابنیه با کیفیت قابل  41مطالعات میدانی ابنیه با کیفیت قابل نگهداری با و 

% 3% و مرمتی با 15با  خریبیتاند همچنین کیفیت  های بعدی قرار گرفته % در رتبه15% و ابنیه با کیفیت نوساز با 22قبول با 

 .باشند می کمترین میزان را در سطح محله دارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1375-55: کیفیت ابنیه طی دوره آماری 1نقشه 
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 اکثر است، شده ترکیب اصلی شبکه با متقاطع بصورت و است خطی شبکه نوعی دارای ای شبکه ساختار نظر از رشت شهر

 محله .است رفتهگ شکل شهر مرکزی بافت حول خاصی نظم بدون رشت محلی و کنندهپخش و کنندهجمع های خیابان

 به غرب محور در اصلی 2 درجه شریانی محور دارند قرار قدیم بافت حوزه با ارتباط در که معابری نیز مهمترین ساغریسازان

 پیدا اتصال مهم محور دو این به محلی معابر و فرعی 2 درجه شریانی معابر طریق از قدیم بافت حوزه. باشندمی حوزه شرق

 تحت را حوزه شرقی ضلع تمامی و کرده حرکت حوزه شمال سمت از نیز دیگری فرعی 2 درجه یشریان معبر. است کرده

 میسر را حوزه داخلی ارتباطات که دارند قرار حوزه داخل در نیز دیگری فرعی و اصلی محلی معابر. دهد می قرار خود پوشش

 کمبود آموزشی، هایکاربری کمبود منطقه، در اركپ نبود) فعالیتی مراتب سلسله از ناقص ایشبکه این منطقه، در. کنند می

 مناسبی وضع آن، تبع به نیز شهری مراتب سلسله که موجب شده منطقه سطح در درمانی(–بهداشتی فرهنگی، هایکاربری

 طحس در را منطقه در زندگی محیط کیفیت و داده افزایش را منطقه همجوار مناطق بار نامتعادل وضعیت این نداشته باشد. که

 از مراتبی سلسله وجود و گرفته صورت محل در مناسب صورتبه ، هاکاربری این پراکندگی اگر طرفی از اما. داردمی نگه نازلی

 مختلف هایکاربری به یافته اختصاص سطوح .آوردمی فراهم هاییشریان طریق از را محالت به دسترسی امکان ارتباطی، شبکه

 هایکاربری اما دارند ایناحیه و شهری رده کالن، مقیاس هایکاربری کهبطوری شوند،می متقسی و کالن خرد مقیاس دو به

 در رسانیخدمات از مراتبی سلسله ترتیب این به کنند،می خدمات ارائه شهری هایمحله و همسایگی هایواحد به خرد مقیاس

-کاربری وجود با مطالعه مورد محله در .دارد تناسب هشد بینی پیش جمعیت و آینده نیازهای با که گیردمی شکل شهری بافت

 بودنشان، کوچك دلیل به مناطق در .است داده اختصاص خود به را سهم بیشترین مسکونی کاربری محدوده متعدد های

 روهاپیاده جداسازی زیرا است. بوده روبرو شهر در قدیم از مشکالتی با هم پیاده حرکت اما دارد، ارجحیت سواره بر پیاده حرکت

 بودن باریك مورد این در مسایل خطرناکترین و بزرگترین از است. یکی نگرفته صورت هاکوچه در چه و خیابان در چه معابر از

 که است آنها بودن نفوذناپذیری و فرسوده از حاکی محالت این در متر 6 زیر هایکوچه واقع در باشد.می هاکوچه و معابر عرض

 دهد.می افزایش را محالت پذیری آسیب نتیجه در باشد.نشانی حین بحران عمالً مقدور نمیآتش خودروهای عبور

باشد.  های محله شامل اسکلت بتنی و فلزی، آجر و آهن، آجر و چوب و سایر موارد می مصالح عمده به کار رفته در ساختمان

ترین مصالح به کار رفته در واحدهای ساختمانی آجر ترین و بیش باشد که عمده واحد ساختمانی می 3555ها  مجموعه ساختمان

 % مصالح عمده بناها را آجر و چوب تشکیل داده است.3/33که و چوب بوده است. بطوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های محله ساغریسازان: نوع مصالح بکار رفته در ساختمان2نقشه 
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سال قدمت دارند و بعد از آن  65تا  35بناها بین  %32بررسی بر حسب عمر ابنیه محله نشانگر این است که معادل 

اند. طبق مطالعات میدانی  %  باالترین سهم را به خود اختصاص داده6/31سال با سهمی معادل  35تا  15بناهایی با قدمت 

دو طبقه و  %35% از ابنیه یك طبقه، 4/53بنا معادل  1155اند. بر همین اساس  طبقه بوده 5بناهای ساختمانی محله حداکثر 

طبقه  5باشند. در تمامی بافت محله بناهای یك طبقه بیشترین سهم و فراوانی را دارا هستند و بنای  طبقه می 5% 2/5تنها 

 کمترین درصد را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1333: کیفیت ابنیه در محدوده مورد مطالعه )وضع موجود( 3نقشه 

 

 یریگنتیجه -5
های انجام شده در بررسی .گرددمی محله این کارکرد بر منفی تاثیرات موجب ساغریسازان محله بافت فرسودگی رسدمی نظر به

هایی از نواحی خود سازی بخشمحله ساغریسازان فاقد استانداردهای عمومی رایج زندگی شهری است و نیاز به احیا یا باز زنده

باشد و با مسائلی از قبیل کمبود مختلف محله وجود دارد و از ساختاری کهن برخوردار می هایدارد. این نواحی در بخش

مسکن مناسب، تضادهای غیر منطقی کاربری اراضی، مشکالت ترافیك، محدودیت فضایی، مشکالت اجتماعی و ... دست به 

 گرفت. توان بهرهگریبان است. جهت رفع تاثیرات منفی بافت فرسوده از الگوهای زیر می
 های موجود به استاندارد قابل قبولزی یك ناحیه توسط رساندن ساختمانبهسا  -
 فرهنگی–های دارای ارزش تاریخیگهداری و حفاظت از ساختمانن -
 سطح مناسب، کار بازار نبود و اشتغال عدم جوانان، میان در گسترده بیکاری. است بیکاری عمده مشکل دارای محدوده ینا

 و مشکالت هاخانواده پایین درآمد ،(کافی مدارس نبود) هامحدوده در آموزش پایین سطح و افراد کم مهارت ،تتحصیال پایین

 تبدیل حتی و افزایش را معضالت این آمار مناطق، به کافی توجه عدم. است آورده بار به را اعتیاد خصوص به فراوانی معضالت

 و کهنه و فرسوده بناهای تغییر با محله احیای بنابراین .آوردمی فراهم ارانکبزه برای را امن، نا مکان به باز فضای شدن

 از بسیاری در. است همراه... و ها پارك ها، خیابان جمله از شهری، جدید های کاربری و های سازه توسط آنها جایگزینی

 بر عالوه شهر مرکزی بخش در شهری احیای. دارد گرایش مسکن اصالح به شهری احیای در دولت های سیاست کشورها

 ساکنان جای به پردرآمد های گروه جایگزینی همچنین. پردازد می نیز همسایگی واحدهای ترکیب در تغییر به مسکن، اصالح

 احیای هایمدل ترینمهم از یکی شهری سازیباززنده و احیا اصطالح بنابراین. است مدنظر نیز جامعه پایین طبقة یا درآمد کم

. است شهری مسائل حل در منظوره چند و ترکیبی جامع، دیدگاهی بیانگر حدی تا که است امروز جهان در شهرها قدیم بافت

 کار، چهارگانة کارکردهای. کندمی احیا «شهر داخل در نوشهری ایجاد طریق از» را مرکزی بخش یا قدیم بافت نگرش، این
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 بهسازی بر مبتنی دیدگاه این. شودمی نوسازی و بهسازی بافت، درون ساکنان برای مرور و عبور یا آمد و رفت و مسکن تفریح،

 فرایندی محله احیای .است شهری کارکردهای و عناصر از ترکیبی هاییمجموعه و بناها تك یا و قدیم بافت جامع نوسازی و

 انجام شهری توسعه هایهبرنام در شهروندان مشارکت برای مناسب زمینة ایجاد با و شده تشکیل متوالی مراحل از که است

 اساس بر را آنها و باشد داشته مشخصی و مناسب برنامة باید شهر تکامل و توسعه اصالح، برای شهری جامعة. گیردمی

 :کند دنبال به زیر چهارچوب
 

 اقتصادی و اجتماعی سعةتو برای جامع هایبرنامه تدوین 

 محلی مشکالت با مبارزه 

 شهری احیای منظم تشکیالت 

 محلی درآمدهای راه از مالی توانایی 

 شده جابجا خانوارهای مسکن برای هاییطرح 

 شهری مشکالت و مسائل حل در شهروندان مشارکت 

 نیازمنتد  رونتد،  ایتن  تتداوم  از جلتوگیری . آنهاستت  افزون روز فرسودگی تاریخی، هایبافت کالبد به توجه ضرورت مهمترین

 جلتوگیری  هابافت این نابودی و محیطی زیست تهدیدهای از توانمی ترتیب بدین. است ضربتی هایطرح و هابرنامه این تدوین

 بتی  و کنهست  از خالی فضاهای به را ارزش با و تاریخی هایمحیط امروزی، زندگی شرایط و محیط ساماندهی به توجهیبی. کرد

. استت  ستکنه  از ختالی  و فاستد  ناامن، هایمحله به هامحیط این تبدیل توجهی،بی این حاصل. کرد خواهد تبدیل ثمربی و روح

 مهتاجرت  و فعتال  ستاکنان  از محتل  تتدریجی  تخلیتة  از ناشی بیشتر قدیمی، هایبافت بهسازی در محلی اقتصادی هایضرورت

 هتم  که جدید ساکنان. است فرهنگی و اقتصادی نظر از فقیر مهاجرین با آنها جایگزینی و قدیمی مناطق اصیل و پردرآمد اقشار

 از پیشتگیری  منظتور  بته  دیگتر  ستوی  از. هستتند  منتاطق  ایتن  به وابستگی هرگونه فاقد دارند، فرهنگی فقر هم و اقتصادی فقر

 پتایین  رده و اقتصتادی  ضتعیف  هتای فعالیت به میقدی هایبافت واگذاری و اجتماعی هایکاریبزه انواع گسترش و بروز هرگونه

 علت که دهدمی نشان قدیم بافت در زندگی از نارضایتی دالیل بررسی. است شده آن در نهفته فرهنگی هایارزش کاهش سبب

 و ادانمعتت  و کارانبزه وجود مناسب، و الزم خدمات و دسترسی هایشبکه نارسایی بر عالوه تاریخی، بافت بودن نامطلوب اصلی

 بتدون  تتاریخی،  پیشتینة  دارای ارزش بتا  های بافت نوسازی و بهسازی .است نواحی این در اجتماعی و اقتصادی فقر و رکود نیز

 صتورت  بته  قتدیم  بافت. بود نخواهد پایدار پیرامون، عناصر و ارکان با هماهنگی بدون و فضایی ساماندهی در جانبه همه نگرشی

 مراتتب  سلستله  نظتام . استت  دمستاز  همجتوارش  شهری منطقة و شهری دیگر های بافت ملکردهایع و ها فعالیت با وار زنجیره

 کوتتاه  های برنامه. شود گرفته نظر در باید قدیمی های بافت احیای ریزی برنامه در شهری منطقة و شهری فضاهای عملکردی،

 بافتت  احیای  برای مدت بلند و مدت کوتاه های هبرنام. شود گرفته نظر در باید قدیمی های بافت احیای برای مدت بلند و مدت

 اولویتت  در ویرانگتر  و دهنتده  فرستایش  عوامتل  تأثیر از جلوگیری و نگهداری به اقدام که دارند ضرورت نظر این از قدیمی های

 نتواحی  زهتای نیا مطتابق  بازسازی و نوسازی احیا بلندمدت های برنامه در و گیرند می قرار مدت کوتاه های برنامه در یا نخست

 وری بهتره  در گفتت  تتوان  می نتیجه در. شود می شهرتعیین آتی سیمای فرهنگی، هویت حفظ ضمن امروزی سبك به شهری

 و اقلیمی اوضاع ویژه به طبیعی محیط شرایط با همساز شهرها تاریخی های بافت که آنجا از تاریخی های بافت از اقتصادی های

 از هستتند،  جوامتع  نیازهای به کارکردی و منطقی پاسخگوی و اند گرفته شکل و اند دهش ساخته جغرافیایی محیط ساختارهای

 اصالت و هویت ها بافت این که شود عمل چنان باید ارزش با های بافت این سازمان تجدید و نوسازی و بهسازی روند در رو این

 .ندهند دست از را خود

مختلفی از طرف مسئولین و مدیران شتهری بتود، نتیجته ایتن      محله ساغریسازان طی دهه های اخیر دستخوش تصمیمات

 برخی ستاکنین محلته   1355محله  ساماندهی طرح تصمیمات تغییر در ساختار کالبدی محله بویژه بافت مسکونی می باشد. در
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 مشتارکت  دهیستامان  طترح  اجترای  در ستازان  انبوه با مشارکت یا مناسب قیمت با غیر به ملك فروش با مابقی و وام دریافت با

...( و پتالك  میتع تج) ویتژه  تشویقی، شرایط تراکم اعطای و کم سود با فرسوده بافت وام اعطای 1335 تا 1355 سال در .نمودند

 بافتت % 35 حتدوداً  متذکور  زمتانی  بازه در. شد منتفی طرح این مهندسی نظام جدید قوانین با 1331 سال از که گردید، اعمال

 .است شده نوسازی

 بررسی وضعیت محله طی دو دهه اخیر:   جدول

 توضیحات 1355-35 1335-55 شرح

 بدون تغیییر 3/21 3/21 مساحت محله )هکتار(

 جمعیت ساکن محله 

 

 

 )نفر(

 نفر افزایش 1555 3465 1655

 هکتار افزایش 3/3 5/13 6/3 کاربری مسکونی

کاربری تجاری 

 )هکتار(

 هکتار افزایش 3/5 3/3 2/3

باطی کریدورهای ارت

 )متر(

 متر افزایش  555 5155 4325

ها سایر کاربری

 )هکتار(

 هکتار افزایش 2/5 4/2 2/2

 

 ستاختار  یتك  و استت  شتده  ریتزی برنامته  پتیش  از صتورت  بته  رسدمی نظربه آن بافت اما است قدیمی بسیار نیز محله این

 هتای ستال  در کته بطتوری . باشتد  متوستط  محلته  ستاکن  خانوارهتای  اقتصتادی  وضتعیت  رسدمی نظربه. دارد نامنظم شطرنجی

 تعتدادی  همچنتین  و اندشده مرمت و بازسازی هم قدیمی هایساختمان است شده بهتر منطقه این در هاساختمان اخیرکیفیت

 بتا  منطقته  مسکن وضعیت پروژه، این در شده انجام تحقیقات طبق .است شده ساخته محله این در( آپارتمان) جدید ساختمان

 در امتا ( آزاد صورت به% 4 و مستاجر% 24 مالك،% 32) ندامالك منطقه این در اکثراً گرچه و دارد زیادی فاصله وبمطل وضعیت

 اما ، باشندمی مکانی تغییر خواستار شدیداً شد گفته که همانطور و کنندمی زندگی زیاد بسیار قدمت با فرسوده هایخانه همان

 داختل  مبتدا  بتا  مهتاجران  از% 33 حدود در محله ساغریسازان .دهدنمی بهتر مناطق به را تغییری چنین اجازه آنها مالی قدرت

 امتا  و بوده مناطق این به توجه عدم چون دالیلی به شهر دیگر نقاط به مکانی تغییر خواستار عمدتاً که اندبوده( بومی) ایمنطقه

 زنتدگی،  هتای هزینته  افتزایش  دیگتر  طرف از و مسکونی هایساختمان و زمین قیمت روند تقریبی بودن ثابت خاطر به طرفی از

 دلیتل  بته ) تقریبتاً  محلته  در مصالح نوع شده، انجام هایپژوهش اساس بر .بمانند باقی مطالعه مورد هایمحدوده در بوده مجبور

 و جدیتد  ازهایست وستاخت  وجتود  با نیز محدوده ورودی محله از سمت خیابان شهید مطهری در و بوده باربر دیوار( زیاد قدمت

 منطقته  در مجمتوع  در(. هتا ستاختمان   اکثریتت  نته  امتا ) باشتیم  متی  باربر دیوار با هاییساختمان وجود شاهد باز جدید مصالح

 چتوب  از ندرت به) چوب یا بتنی و فلزی اسکلت بعد مراحل در و است داده اختصاص خود به باربر دیوار را مصالح نوع بیشترین

 بختش  و مرکتز  بته  نزدیکتی  محله در ساکنین حضور دلیل مهمترین و رسد بیشتریننظر میبهگیرند. یم قرار( شودمی استفاده

 .نمتود  ارزیتابی  ضتعیف  و متوستط  حتد  در را محلته  بته  شهری خدمات توان ارائهمی با توجه به وضع موجود باشد. شهر تجاری

 معتابر،  شتبکه  بتودن  عترض  کم موجود، بافت گیفرسود مسکونی، واحد بودن کوچك را ساغریسازان محله در مشکل مهمترین

 بیان نمود. بارندگی هنگام به هاخیابان آبگرفتگی و نامناسب آسفالت

 پیشنهادات -3

 بناها نوسازی و بازسازی جهت بناها مالکین به وام اعطای -

 هاآن نوسازی و بهسازی و شهرداری توسط شده تخریب بناهای خریداری -

   مدت بلند های وام ارائه با نوسازی و بهسازی مرا به کافی بودجه اعطای -
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 نوسازی به اقدام درجهت ساکنین اقتصادی انگیزه ایجاد منظور به ساختمانی تراکم افزایش -

 ذیربط دولتی های ارگان توسط ... و ساختمانی پروانه سند، صدور اداری مراحل در تسهیل -

  ضوابط حد در ساختمانی تراکم مجوز و پروانه صدور و نوسازی عوارض های عافیتم صدور -

   معابر تمامی در آسفالت ساماندهی و نیاز مورد معابر در رو پیاده ایجاد و ها کوچه و معابر عریض -

 قدیم بافت با متناسب اجرایی و هدایتی حمایتی، تشویقی، ومقررات قوانین تدوین -

 ساکنان جهت نوسازی بین موجود اجتماعی اعتماد تقویت و مسئولین و مردم نبی سازی اعتماد -
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