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 چکیده

 هگا تجلی پیاده مسیر.هستند روها فضاها،پیاده این از یکی که دهند می تشکیل را شهر های بخش مهمترین عمومی فضاهای

 مقاله زمینه، این در. باشد می شهری حیات و زندگی در شهروندان اجتماعی فعالیتهای و وقایع رخداد ومحل شهر مدنی حیات

 دربنو، محله پیاده محور با رابطه در( نامه پرسش)میدانی های بررسی و مطالعات به استناد با و اسنادی -تحلیلی روش حاضر،با

 راستای در شهرها اجتماعی تعامالت بستر عنوان به پیاده محورهای زمانی و مکانی ستگاهخا بیشتر شناخت و بررسی هدف با

 و ها راه پیاده های ویژگی بررسی مقاله این اصلی هدف بدینسان.  است درآمده تحریر رشته به شهری کهن مراکز ساماندهی

 همیشه شهر قدیمی بافت و فضا.است آن وطراحی( دربنو محله)گرگان تاریخی دربافت موجود رویکردهای معرفی همچنین

 ایجاد برای. آید می حساب به مسکونی های ،خانه بافت دهنده تشکیل عناصر مهمترین که. است شهر گیری شکل اولیه هسته

 در منطقه بودن رشد قابل طبیعی منابع از برخوردداری خاکی، های راه و آب به دسترسی مانند است الزم شرایطی بافت یک

 محله مرکز.  است ودرونگرا پیوسته صورت به گرگان بافت داراست را شرایط از زیادی تعداد گرگان بافت که... و جهات از یکی

 ساماندهی که است آن از حاکی تحقیق، های یافته تکایاست درونی باز فضای گرگان، محالت مراکز از بسیاری همانند که دربنو

 از پس که ای گونه به است؛ شده گستری پیاده های باسیاست آن انطباق وجبم گرگان شهر تاریخی بافت در دربنو محور

 توسعه روشن انداز چشم بخش نوید روند، این و گیرد رونق تواند می آن با مرتبط های کاربری و تجاری مکانهای آن، اجرای

 زندگی کیفیت بردن باال رایب ای زمینه شهروندان، از مختلفی های گروه پذیرش با که بوده، تفریحی و تجاری فضاهای

 .گردد فراهم قدیم بافت در شهری فضای به بخشیدن غنا و اجتماعی

 .قدیم بافت مراکزشهری، گستری، پیاده پیاده،جنبش رو،عابر پیاده: واژه کلید
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 چکیده

 گاه تجلی پیاده مسیر.هستند روها فضاها،پیاده این از یکی که دهند می تشکیل را شهر های بخش مهمترین عمومی فضاهای

 مقاله زمینه، این در. باشد می شهری حیات و زندگی در شهروندان اجتماعی فعالیتهای و وقایع رخداد ومحل شهر مدنی حیات

 دربنو، محله پیاده محور با رابطه در( نامه پرسش)میدانی های بررسی و مطالعات به استناد با و اسنادی -تحلیلی روش حاضر،با

 راستای در شهرها اجتماعی تعامالت بستر عنوان به پیاده محورهای زمانی و مکانی خاستگاه بیشتر شناخت و بررسی هدف با

 و ها راه پیاده های ویژگی بررسی مقاله این اصلی هدف بدینسان.  است درآمده تحریر رشته به شهری کهن مراکز ساماندهی

 همیشه شهر قدیمی بافت و فضا.است آن وطراحی( دربنو محله)گرگان تاریخی دربافت موجود یکردهایرو معرفی همچنین

 ایجاد برای. آید می حساب به مسکونی های ،خانه بافت دهنده تشکیل عناصر مهمترین که. است شهر گیری شکل اولیه هسته

 در منطقه بودن رشد قابل طبیعی منابع از وردداریبرخ خاکی، های راه و آب به دسترسی مانند است الزم شرایطی بافت یک

 محله مرکز.  است ودرونگرا پیوسته صورت به گرگان بافت داراست را شرایط از زیادی تعداد گرگان بافت که... و جهات از یکی

 ساماندهی که ستا آن از حاکی تحقیق، های یافته تکایاست درونی باز فضای گرگان، محالت مراکز از بسیاری همانند که دربنو

 از پس که ای گونه به است؛ شده گستری پیاده های باسیاست آن انطباق موجب گرگان شهر تاریخی بافت در دربنو محور

 توسعه روشن انداز چشم بخش نوید روند، این و گیرد رونق تواند می آن با مرتبط های کاربری و تجاری مکانهای آن، اجرای

 زندگی کیفیت بردن باال برای ای زمینه شهروندان، از مختلفی های گروه پذیرش با که بوده، تفریحی و تجاری فضاهای

 .گردد فراهم قدیم بافت در شهری فضای به بخشیدن غنا و اجتماعی

 .قدیم بافت مراکزشهری، گستری، پیاده پیاده،جنبش رو،عابر پیاده: واژه کلید
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 مقدمه

 به شودکه می احساس جدیدی رو سواره مسیرهای و ها معابر،بزرگراه به نیاز روز آن،هر فزونا روز افزایش و اتومبیل اختراع با

 و پیاده حریم به تجاوز امر شودواین باز شخصی خودروی عبور برای راه تا شده تخریب بناهای ارزشمند و ها بافت دلیل همین

 انسان جابجایی شکل ترین ضروری و ترین ترین،قدیمی بیعیط پیاده حرکت اینکه وجود با.دارد دنبال به را آن از ناشی آلودگی

 بصری ارزشهای و شده جمعی خاطرات وزدودن زدایی تاریخ باعث سواره نیازهای رفع برای صرف توجه اما است محیط در

 علقفضایی،احساس ت هویت ادراك در بصری غیر حواس سواره حرکت فضاهای خالف بر پیاده فضاهای در.است کاسته را مسیر

 ).افزاید می پیاده فضای نیروی و جذابیت به پیچیدگی و تنوع همین که دارد نقش محیطی های کیفیت دریافت و محیط به

 محله محالت زیر از محله این. است گرگان تاریخی محالت ترین ارزشمند از یکی نو درب محله(1: 1831سیستانی، مجتهد ارم

 اما نشد؛ حاصل خاصی اطالعات نو درب محله تسمیه وجه خصوص در نگارنده یدانیم تحقیقات وجود با متاسفانه. است میدان

 اشاره مدرسه موقوفات از یکی عنوان به نو درب حمام نام به آن در که ق.ه 1901 تاریخ به عمادیه مدرسه نامه وقف طبق بر

 ای دوشنبه مرکز، در نعلبندان حالتم بین در نو درب محله. گردد برمی صفوی دوران به کم دست نام این قدمت است، شده

 بوده آن کنونی وضع از بزرگتر بسیار گذشته در نو درب محله محدوده. است گرفته قرار غرب در عباسعلی میدان و شمال در

 هویت تدریج به آن جنوبی بخش. است شده تقسیم نیم دو به محله این امروز، خمینی امام یا پهلوی خیابان احداث با و است

 باز فضای گرگان، محالت مراکز از بسیاری همانند که نو درب محله مرکز. دهد می دست از نو درب محله عنوان به را خود

 و اجتماعی لحاظ به است، ارزش دارای اقتصادی و مذهبی دیدگاه از اینکه بر عالوه تکایاست مرکزی میدانگاه یا تکیه درونی

. باشد می معماری -تاریخی ارزشمند عناصر دارای محله این .است برخوردار لهمح ساکنین بین در باالیی ارزش از نیز مدنی

 -(1: بصورت توان می را پیاده مشکالت و مسائل پیشنهادی مهمترین راهکارهای و پیاده سیستم مشکالت و مسائل بررسی

 مناسب، روسازی فقدان یا پایین کیفیت ارتفاع، وجوداختالف نامناسب، طولی شیب کم، عرض نظیر پیاده معابر فیزیکی مسائل

 الگوی و ها دسترسی بودن نامناسب نظیر شهرسازی مسائل -(2.  زهکشی نامناسب سیستم روی، پیاده ی شبکه در ناپیوستگی

 فقدان یا کمبود نظیر ایمنی و آموزشی مسائل8.  زمین های کاربری توزیع و طرح بودن نامناسب سواره، و پیاده ی شبکه

 و وپیاده سواره تداخل از ناشی مشکالت به توجه باروشنایی، کمبود عالئم، و قوانین مقررات، از رانندگان و عابرین آگاهی

 و هستند اجتماعی نقش حد باالترین با معابری که ها راه پیاده شهری فضاهای رفتن بین از آن،همچنین از ناشی خطرات

 در جایی گویی که اند تنگ کرده پیاده بر را عرصه قدر ن آ زیامرو شهرهایپیوندد، می وقوع به آنها در شهر مدنی حیات

 فضاهایی. روند شهری شدن فضاهای تر انسانی سمت به باید کنونی شهرهای که شکی نیست.ندارند شهری ی روزمره زندگی

 دهندة رشکلعناصببخشند، غنا قرن شهرنشینی شروع در را بشری تمدن و شده تر نزدیک آسایش رفاه و به آن در انسان که

 تعیین را ها فاصله و اندازه یعنی او بود؛ پیاده فرد حرکت اساس بر نیز جایی ها الگوی جابه و انسانی مقیاس برمبنای شهر،

 . است داده می شکل را ها گاه ساختارسکونت پیاده، عابر حرکت واقع، در و شده سال تجربه هزاران جایی، جابه نوع اینمیکرد

 بافت گذرهای و ها راسته نظیر فرد، به منحصر و گسترده پیاده معابر های شبکه وجود رغم به ایران، شهری کهن مراکز در

 و احیا مقوله به چندان اتومبیل، شرط و قید بی سلطه و شهری فضاهای به مدرنیستی نگرش حاکمیت دلیل به قدیم،

 باشند، داشته شهری عملکردهای میان در روشنی گاهجای بیآنکه ارزشمند فضاهای و ها شبکه این اغلب و آنهانشده ساماندهی

(  عملکردها رفتن دست از)دلیل همین به درست و اند مانده مهجور و مقهور وبرونزا، محدود بینش با های طراحی چارچوب در

 اند، پدیدآمده ندک حرکت با و انسانی مقیاسهای پایه بر آنکه سبب به مراکز این. نمایند می طی را خود وسیر زوال به رو دوران

 سریع دسترسی تامین و نموده نقش ایفای ها بافت منسجم پیکره تخریب عامل اولین عنوان به سریع حرکت و اتومبیل حضور
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 حرکت تدریجی سلطه(09: 1831،موالیی ، نامداریان) .  است انجامیده آنها گذشته ارزش با کالبدهای شدن قربانی قیمت به

 نتیجه، در و ساخته دور پیاده نیازهای انسان و مقیاسها از را شهری طراحی و ریزی برنامهایران، شهری معابر و فضاها بر سواره

 ذیل سواالت به پاسخگویی بدنبال حاضر پژوهش لذا .کاسته است شهری فضاهای فرهنگی و اجتماعی های وجاذبه ارزشها از

 :از عبارتند باشد می

 دادند؟ دست از را خود محوربودن پیاده ویژگی، شهرها چرا 

 اند؟ کدام محورسازی پیاده جنبش ضرورت و خاستگاه 

 است؟ راهکارهایی چه مستلزم کنونی دوران شهرهای به محوری پیاده و انسانی مقیاس بازگرداندن 

با توجه به مسائل و سواالت تحقیق هدف کلی این پژوهش را می توان بررسی وشناخت بیشتر خاستگاه مکانی ورفاهی زایش 

بعنوان بستر کالبدی جهت و تعامالت اجتماعی انتظام بخش وساماندهی مراکز وبافت قدیمی پویش محورهای پیاده و

 شهرهابیان نمود.

 

 تحقیقانجام  ضرورت بیان مسئله و

 و تغییرات دچار مختلف ادوار در که است شهر گیری شکل اصلی هسته جزو که گرگان شهر قدیم بافت در واقع دربنو محله

 محسوس آن … و کالبدی سیمای در تغییرات این از بسیاری که است شده اجتماعی و اقتصادی و کالبدی های گونیدگر

 بافت این مسئولین و مردم توجهی بی اثر بر متاسفانه. باشد می آن فرهنگی تحوالت و تاریخی هویت دهنده نشان که است

 به نیاز و شهری طراحی زمینه در گذشتگان دستاوردهای و تهگذش فرهنگ با ارتباط. است شده نابسامانی و تخریب دچار

 است موضوع این انتخاب اصلی دالیل از شهروندان اساسی های نیاز از یکی عنوان به امروز های نیاز با قدیم بافت کردن کارآمد

 مربوطه مسئولین هریم بی مورد بافت این متاسفانه ولی است غنی بسیار شهری جذاب و شاخص عناصر لحاظ از گرگان شهر.

 مورد بسیار کویری شهرهای حالیکه در اند مانده باز آن به رسیدگی از دولتی های ارگان و ها سازمان نیز همچنان و است بوده

 آن بافت واین شود می داده اهمیت آن به کشوری هر در که است فضاهایی از یکی تاریخی بافت. اند گرفته قرار مطالعه و توجه

 چندین گذشت وجود با. است متفاوت منطقه آن براقلیم بنا منطقه هر تاریخی بافت. نماید می مشخص کشور آن در را شهر

 به ما کشورگیری  شکل راستای در مناسب کالبدی پیاده مسیرهای طراحی کشورها، سایر در گستری - پیاده جنبش از دهه

 عمر در غفلت این. است نگرفته صورت زمینه این در جدی میاقدا محدود، بسیار مطالعات جز به متاسفانه، و آید می شمار

 که چرا شود، - می دیده نیز شهری طراحی و برنامهریزی در بلکه نظری، مطالعات عرصه در تنها نه ایران، شهرسازی کوتاه

 حرکت از تابعی زلهمن به بلکه شهری، فضای از مستقل بخشی عنوان به نه ایران، شهرسازی رایج روال در پیاده معابر تاکنون

 طراحی و ریزی برنامه رو، این از. است بوده مقدم انسان ریزی برنامه بر همواره اتومبیل برای ریزی برنامه و رفته شمار به سواره

 جام .قربانی) .شود واقع موثر شهری مراکز احیای در میتواند که است اهمیتی با و ضروری اقدامات جمله از پیاده، مسیرهای

 صورت بافت در که هایی نوسازی و ساز و ساخت دربنو محله گرگان بافت بررسی و مطالعه به توجه با ( 71: 1830کسری،

 شدن رو ماشین دلیل به معابر طول تغییر.میشود بافت ساختار در هایی وگرگونی باعث ساخت گسترش ی ادامه که گرفته

 دگرگونی این دالیل از برخی ندارد قدیمی بناهای با تناسبی معماری و مصالح نوع,منظر نظر از که هایی ساختمان ایجاد معابرو

. میکند کمک بافت های ارزش پایداری و حفظ به شده مرمت و حفاظت که مذکور محله در اصیل بناهای وجود. باشد می ها
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 گرفتن نظر در با سازها و ساخت و گسترشها باید باشد می توسعه حال در اینکه به توجه با بافت دگرگونی از جلوگیری برای

 .بگیرد صورت قدیم بافت های المان با وهماهنگی فرهنگی تاریخی ارزشهای

 تحقیق اهداف

 :زیراست موارد شامل حاضر تحقیق اهداف

 بافت محله در پیاده محورهای وزمانی مکانی خاستگاه شناخت و بررسی 

 اجتماعی تعامالت و یمدن حیات کالبدی بستر به عنوان پیاده محورهای شناخت و بررسی

 مبانی نظری

 پیاده محور گیری شکل تاريخچه-1

 :پردازیم می تعریف دو بیان به ابتدا متن خوانایی در احتمالی ابهامات رفع برای

 از استفاده با یا و پیاده صورت به را سفر فرایند از مرحله چند یا مقصد،یک به رسیدن جهت که افرادی کلیه:پیاده عابرين

 .نمایند طی ملولین چرخدار صندلی مانند کیکم وسایل

 پیمودن از اجتناب برای انسان.گویند را دیگر نقطه به ای نقطه از(پیاده و سواره)انسان و نقلیه وسایل عبورومرور:ترافیك

 می شد و آمد چهارپایان بر سوار یا خود عضالنی نیروی شهربا پیدایش ابتدای در انسانها.کرد ابداع را شهر طوالنی راههای

 نتیجه در.یافتند می اجتماع معین اقتصادی فعالیت یک گرد بر و گسترده خانواری واحدهای شکل به شهرنشینان.کردند

 از کمی بسیار تاثیر گذرها شبکه بافت و رسید می حداکثر به خرید نیازبه و زندگی و کار محل بین پیاده شد و آمد ضرورت

 بافت ونقل حمل ترین مسیرهای جایگزین غیرقابل و ترین اصلی که پیاده رهایمسی.گرفت می خود به ونقل حمل فناوری

 وانتقال نقل بر هم و پیاده عابرین برعبور هم آنها ابعاد و گرفته شکل انسانی مقیاس در شهر رشد موازات به شدند می محسوب

 دامنه و شدند می متصل هم به پیاده ایمسیره وسیله به محالت مختلف قسمتهای.بود مبتنی دار چرخ وسایل باربرو حیوانات

 غیر و محصور،هندسی نیمه و باریک،محصور و پهن.نمود می راتعیین شهر محالت پیاده،وسعت عابرین حرکات نوسان

 کاهش یکنواختی،رعایت ضمن احجام تنوع با وطراح داد می بافت به خاصی تباین مسیرها این بودن سربسته و هندسی،سرباز

 اثر در این وجود با.آورد می وجود به شهروندان در خاصی روحیه(گل و خشت عمدتا) ساختمانی مصالح و انسانی تناسبات

 پیوستگی قطع بود،با ارتباط در دیگر محالت یا نواحی با سنتی گذرهای طریق که از های جدید،فردی کشی خیابان توسعه

 (21 ،ص 1831 زاده، محمد.)کرد نخواهد رفع را او ملکردیوع ارتباطی نیازهای دگرگونی این شودو می مواجه وکالبدی فضایی

 معابرشدو فضای در پیاده فرد نقش کاهش و ها فاصله افزایش ها،موجب کاربری بندی منطقه دیدگاه پیدایش و صنعتی انقالب

 نفس به ،مجبورانسان یعنی شهر سازنده اصلی عنصر ترتیب این به گردید موتوری وسیل نقلیه جابجایی سرعت مقهور چیز همه

 (21 ،ص 1838 قریب،.)شد اتومبیل از ومملو سروصدا آلوده،پر معابر در کشیدن
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 راه پیاده از موردی توقعات-2

 ارتقاء به شهر در آنها وجود دلیل همین به باشد می جمعی زندگی در آنان مشارکت و شهروندان همه حضور راهها،محل پیاده

 شهروندان از مختلفی گروههای پذیرای باید و کرده عمل شهر مقیاس در راهها پیاده.ندک می کمک شهر از افراد ذهنی تصویر

 در اجتماعی زندگی همواه باید راهها درپیاده.باشد متفاوت جسمی های توانایی و فضا،سن،جنس ادراك و اندیشه،احساس با

 درون رویدادهای با همواره را خود یدبا همچنین فضا این.است آن اصلی و اساسی ویژگیهای از سرزندگی و بوده جریان

 (232 ،ص 1831 پاکزاد،) سازد خودهماهنگ

 ها بافت انواع-3

 : شهری میراث دارای های بافت3 -1

 از جوامع آگاهی به توانند می که هستند ناپذیری جایگزین و گذشته از مانده جا به آثار ی گیرنده بر در که هستند هایی بافت

 . کند کمک خود هگذشت و فرهنگی ارزشهای

 ( شهری میراث فاقد)  شهری های بافت 2-3

 خدمات و استحکام نظر از و بوده قانونی و رسمی مالکیت دارای و دارند قرار شهرها قانونی ی محدوده در که هستند هایی بافت

 . هستند کمبود دچار شهری

 (  رسمی غیر های گاه سکونت)  ای حاشیه های بافت3 -3

 گرفته شکل توسعه رسمی برنامه از خارج و دارند قرار کشور شهرهای کالن و شهرها حاشیه در بیشتر که دهستن هایی بافت

 (8: 1831،خاکپور امین) .اند

 آن های ويژگی و فرسوده بافت -1

 انسان هاینیاز به بهتر پاسخگویی برای شدن تجهیز عبارتی به و نوسازی و تحول ، تغییر حال در مداوما پیدایش بدو از ها شهر

 نیازهای به پاسخگویی در شهری بافتهای توانایی عدم یا و جدید نیازهای ظهور تبع به که تغییراتی و تحوالت این. اند بوده

 یا و شهری بافتهای مرمت ، قدیمی بافتهای احیاء ، شهر نمودن روزآمد اجماال توان می را آیند می الزم شهر بافت در انسان

 عدم. 1:  از عبارتند که دارد کلی ویژگی 8 شهری ی فرسوده بافت هر(8: 1831خاکپور، امین ).نامید هفرسود بافتهای نوسازی

 بافت را بافت آن بتوان که باشد داشته را شرایط این بافت از درصد 79 حداقل باید که ریزدانگی. 8 نفوذناپذیری. 2 استحکام

 بافت یک در ها ویژگی این ی همه نباید الزاما که شماریم برمی را فرسوده بافت تعیین های شاخص زیر در.نامید فرسوده

 (7-8: 1831خاکپور، امین ).باشد

 

 



 

 

8 
 

 

 کالبدی شکل 1-4

 است ارگانیک یا واره اندام بافت بیشتر 

 دانگی ریز 

 ( ( طبقه 2 تا یک)  کوتاه طبقات)  کم ارتفاع 

 ساختمانی مصالح و استحکام2-4

 هستند متوسط شدت با زلزله برابر در مقاومت فاقد بناها. 

 هستند دوام کم و نازل مصالح. 

 ایمنی فاقد های مکان 

 ساختها زير 3-4

 برق و آب ویژه به ساختی زیر ی شبکه فاقد 

 پذیر آسیب و فرسوده ی شبکه یا 

 ها راه شبکه 4-4

 آمد ناکار دسترسی شبکه دارای 

 اگانیک و نامنظم شبکه دارای 

 کم عرض با شبکه دارای 

 پایین پذیری نقوذ اب شبکه دارای 

 کاربريها 5-4

 دوزی لحاف ، زنی پنبه ، گری درود:  مثل. است باال نسبی طور به مسکونی بافت در ناسازگار کاربریهای ... 

 است خدماتی فضای شدید کمبود یا فقدان دارای. 

 است استفاده قابل غیر شدت به یا متروك یا آن در تجاری های واحد. 

 زيست محیط وضعیت 6-2

 دارد وجود زباله آوری جمع ، سطحی آبهای ، فاضالب دفع سیستم فقدان از ناشی لودگیآ. 

 است بهداشتی غیر و پایین محیطی کیفیت دچار. 

 اجتماعی ابعاد 7-2

 است بیشتر محل در بومی به بومی غیر سکنه نسبت 
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 رنان ، جوانان ، نوجوانان ، کودکان برای ویژه به محیطی امنی نا 

 است پایین سکونتی و مکانی ، منزلت اعتبار دارای. 

 است زیاد آن در مجاز غیر سکونت. 

 روستایی مهاجران 

 شهری فقیر مهاجران 

 کشوری مهاجران 

 باالست مالکیت با استیجار نسبت. 

 ( مذهب – نژاد – قوم نظر از)  است متعارف غیر بافت جمعیتی ترکیب 

 تاس باال بزهکاری و رفتاری ها ناهنجاری ، اعتبار شیوع. 

 اقتصادی ابعاد 8-4

 شهر میانگین به نسبت مسکن و زمین ارزش بودن پایین 

 ندارد وجود ساکنان سوی از مسکن تعمیر فقر سبب به 

 ندارند وساز ساخت برای اقتصادی صرفه گذاران سرمایه 

 ساکنان اکثر درآمدی منابع بودن نامعلوم 

 هستند درآمدی پایین های دهک در ها محله این ساکنان 

 شهری مديريت عملکرد 9-4

 است پایین کمیت و باکیفیت یا شود نمی ارئه شهری خدمات 

 شود نمی انجام ها بافت این در عمرانی اقدامات 

 است خدماتی و عمومی فضاهای فاقد 

 است شهری مبلمان و اثاثیه فاقد 
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 1830، مطالعات گروه مشاورین خودآوند،محدوده بافت فرسوده گرگان1نقشه:ماخذ

 

 1830خودآوند، مشاورین گروه مطالعات ،محدوده بافت قدیم محله دربنو2نقشه:ذماخ
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 1830خودآوند، مشاورین گروه مطالعات ،محدوده عملکردی امروزی دربنو8نقشه:ماخذ

 دربنو

ل درایام از ویژگی های این محله،این است که تقریبا درمرکز سایر محالت قرارداشته ومرکزمحله بزرگتری است وبه همین دلی

 عزاداری شلوغ ترین محالت می باشد.وجودگرمابه ای که هنوز فعال است از دیگر ویزگی های این محله است.

 :محله دربنو1,2تصاویر

       

 1808دربنوگرگان،نگارندگان؛ محله:ماخذ
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 (دربزنو) نو دروازه يا دربنو محله

 وجود با متاسفانه. است میدان محله محالت زیر از محله این. تاس گرگان تاریخی محالت ترین ارزشمند از یکی نو درب محله

 مدرسه نامه وقف طبق بر اما نشد؛ حاصل خاصی اطالعات نو درب محله تسمیه وجه خصوص در نگارنده میدانی تحقیقات

 نام این قدمت ،است شده اشاره مدرسه موقوفات از یکی عنوان به نو درب حمام نام به آن در که ق.ه 1901 تاریخ به عمادیه

 عباسعلی میدان و شمال در ای دوشنبه مرکز، در نعلبندان محالت بین در نو درب محله. گردد برمی صفوی دوران به کم دست

 خیابان احداث با و است بوده آن کنونی وضع از بزرگتر بسیار گذشته در نو درب محله محدوده. است گرفته قرار غرب در

 محله عنوان به را خود هویت تدریج به آن جنوبی بخش. است شده تقسیم نیم دو به محله این ،امروز خمینی امام یا پهلوی

 میدانگاه یا تکیه درونی باز فضای گرگان، محالت مراکز از بسیاری همانند که نو درب محله مرکز. دهد می دست از نو درب

 باالیی ارزش از نیز مدنی و اجتماعی لحاظ به است، رزشا دارای اقتصادی و مذهبی دیدگاه از اینکه بر عالوه تکایاست مرکزی

 .است برخوردار محله ساکنین بین در

 

 1830خودآوند، مشاورین گروه مطالعات ،اراضی بافت گذر دربنوکاربری 1نقشهماخذ:

 طرف در. است شده محصور طرف چهار در ای طبقه دو ابنیه توسط شکل ذوزنقه و متقارن نا تهرنگ با نو درب تکیه باز فضای

 قرار چناری درخت ساختمان این کنار در گذشته در. دارد قرار دیگر تکیه چند و نو، درب قدیم جوانان خانه وصاف تکیه شرقی،

 گرفته قرار استرآبادی مجتهد مهدی مال آرامگاه جوانان، خانه وصاف از پس. است رفته بین از 19 دهه اوایل در که است داشته

 مسدود موجود وضع در که دارد قرار نو درب انبار آب پاشیر و پله راه مذکور تکیه زیر در. دارد قرار طبقه ود تکیه آن از پس و
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 مدرسه چوبی ماذنه و زیبا در سر مذکور، تکیه دو بین در و مهدی مال آرامگاه زمینه پس در. نیست مشاهده قابل و است شده

 .دارد قرار طبقه دو در تکایا سایر و سقاخانه تکایای نو، بدر تکیه شمالی جبهه در. کند می خودنمایی عمادیه

 است طرفین در مانند ساباط فضای یا خانه وصاف دو و وسط در پایه یک دارای شرقی جبهه خالف بر نو درب تکیه غربی جبهه

. اند گرفته قرار نو درب امحم نیز و ها گوشواره و تکیه پیر جنوبی جبهه در. کند می فراهم را میدان محله به دسترسی امکان که

 به گرگان در) کبوتر سَله و منبت و معرق کارگاه جنوبی جبهه در باال طبقات و است تجاری پایین طبقه های تکیه کاربری

 نیز شمالی طرف در و( شود می انجام نیز کبوترپرانی ی مسابقه و کبوتر فروش و خرید آن در که شود می گفته خانه قهوه نوعی

 .دارد را خود خاص کاربری و شده تخلیه متولیان توسط عزاداری ایام در و است خیاطی و صحافی خانه، قهوه ترتیب، همین به

 

 1830خودآوند، مشاورین گروه مطالعات ،منظر شهری گذر در بنو7:نقشهماخذ

 البته که صفویه دوره به متعلق مخزنه دو انبار آب عمادیه، مدرسه. باشد می معماری -تاریخی ارزشمند عناصر دارای محله این

 خانه حیاط در انبار آب دیگر مخزن و است شده تخریب پهلوی دوره در داشته، قرار تکیه میدانگاه در که آن های مخزن از یکی

 شده مسدود آن ورودی که است شرقی تکایای زیر در تکیه میدانگاه در انبار آب پاشیر و دارد قرار تکیه شمالی جبهه در ای

 محمد مال استرآبادی، مهدی مال آرامگاه گلشن، مسجد زندیه، دوره به متعلق استرآبادی مجتهد اسماعیل شیخ مسجد ،است

 به استرآباد شهر مانده باقی ای محله های گورستان از یکی و قاجار دوره ارزشمند های خانه و... عبدالرزاق، شاهکویی،شیخ باقر

 قرار محله این با ارتباط و اتصال در استرآباد کهنه بازار از بخشی ها این بر عالوه. باشد می ذکر قابل... و باقر سید گورستان نام

 وجود به توجه با. است بوده چهارسوق و گلشن مسجد طرف به نو درب تکیه به منتهی شمالی گذر در آن محل که است داشته

 شاید نیز آن دالیل از یکی است، داشته بسیاری رونق ویصف دوره در محله این رسد می نظر به نو درب محله در صفوی اثر چند
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 است رسیده ثبت به ایران ملی میراث فهرست در 2117 شماره به مدرسه این باشد صفویه دوره به متعلق عمادیه مدرسه وجود

 محمد میر علما این از یکی. اند پرداخته تدریس به مدرسه این در صفوی مشهور علمای و است بوده علما و طالب زندگی محل

 به و بازگشته استرآباد به اصفهان در علوم تکمیل از پس وی بود، بهایی شیخ شاگرد طالبان.است بوده استرآبادی طالبان باقر

 در شود، می ساخته وی برای نو درب محله در یادبود و آرامگاه عنوان به بنایی او مرگ از پس. پردازد می اصول و فقه تدریس

 باقر سید به و است مانده باقی آرامگاه محل در قبر سنگ و گور تعدادی تنها امروزه رود، می بین از اثر این دوم پهلوی دوره

 بوده استرآباد خواه مشروطه محالت جزء و یابد می زیادی بسیار اهمیت نو درب محله نیز مشروطه دوره در. است مشهور خرابه

 (1: 1830خودآوند، مشاوره مهندسین) .است شده می برگزار محله این در مشروطه سران جلسات و ها انجمن بیشتر و است

 

 

 1830خودآوند، مشاورین گروه مطالعات ،نو درب محله معماری و تاریخی شاخص عناصر معرفی1نقشهماخذ:

 معابر

ه به فرسودگی محسوب می شود وبا توجآن ازاهداف این مقاله از آنجا که احیای هویت بافت قدیم گرگان وپویایی وسرزندگی 

به  از آنها ی اصلی وعمده که می توانمسیر حرکت ونامناسب بودن مسیرهای حرکتی وکفسازی های آن،مخصوصا در طول

عنوان شریانهای اصلی بافت نام برد،همچنین برای وصول به اصل یکپارچگی و وحدت محسوس بصری درکلیه سطوح باز 

ودر عین حال قابل اجرا و عملی در طول مسیر های منطقی  مناسب شیوهعمومی واقع در محدوده بافت قدیمی شهر،اتخاذ 

 ومراکزمحالت  بافت قدیم گرگان،ضروری به نظر می رسد.حرکتی 

همچنین با ایجاد غنای بصری در کف معابر از طریق تفکیک بصری واستقرار مبلمان شهری وبااستفاده از مصالح نوع بافت و 

 (1: 1830خودآوند، مشاوره مهندسین)وپویا بافت موثر بود. رنگ آنها میتوان در زنده کردن 
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 گذردربنو قدیم معبر :7تا8تصاویر

        

 1808؛ آرشیوکتابخانه میراث فرهنگی استان گلستاندربنوگرگان،معبرقدیم گذر :ماخذ

 گرگان قديم بافت معابر ارتباطی های شبکه

 :است تقسیم قابل تقسیم دسته سه به کشور واقتصادی اسی،اجتماعیسی تحوالت دلیل به گرگان شهر معابر ارتباطی شبکه

 قاجار دوره اواخر: اول دوره 

 1819ی دهه تا پهلوی اوایل از: دوم دوره 

 امروز تا 1819 ی دهه اواسط از: سوم دوره 

 های مکان به( اجدمس و دروازه بازار)عمومی و اصلی های مکان شهر ساکنان از مراتبی سلسله نظام یک شهر بندی شبکه نظام

 بن و اصلی،فرعی معابر به را انها میتوان که هدایت کرده(مسکونی های ساختمان و ها محله مسکونی،مرکز محالت) تر فرعی

 پیروی قاطع الگوی یک از و گرفته شکل ارگانیک و تدریجی صورت به انها معابر و ایران های شهر قدیم بافت. کرد تقسیم بست

 با و استوار پیکره و بدنه و گرفت را قدیم بافت معابر جای شده، طراحی پیش از و شطرنجی شبکه که ودب صورت بدین .میکند

 های محله محالت، از کدام هر که شد می تشکیل محله سه از گرگان قدیم بافت. کرد پاره پاره را گرگان بافت هویت

 مشهدودربنو سبزه و نعلبندان میدان، از؛ دندبو عبارت بافت اصلی محله سه. بودند داده جای خود در را کوچکتری

 مراکز از عموماً بود، گرفته شکل آن ساکنین واقعی نیازهای اساس بر و بوده زا درون و خودجوش صورت به که معابر شبکه این

 به شد، می تر خصوصی و تر فرعی فضاهای وارد تدریج به و آغاز سراها کاروان یا و جامع مسجد ها، دروازه همچون محالت

 .«داشت را الزم توانایی خود ساکنین رفتاری و فیزیکی نیازهای به پاسخگویی در گرگان قدیم بافت دلیل همین

 یا شهری مهم فضاهای و شاخص عناصر گرفته شکل ابیاری شبکه قدیمی و اصلی های مسیر روی بر عموما : اصلی معابر

 جمع نقش معابر میکنداین متصل یکدیگر به را اصلی های محله نور وامامزاده جامع ها،مسجد دروازه مثل شهر مهم عمومی

 دارای که است بیشتر فرعی معابر از آنها عرض معموال و دارد را شهر های دروازه به آن انتقال و ها وآمد رفت کلیه اصلی کننده

 (1: 1830خودآوند، مشاوره مهندسین .)باشد می متر 7 تا 1 بین عرض
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  فرعی معابر

 است بست بن معموال که ها کوچه ترین فرعی با اصلی معابر بین رابط عنوان به و اند محله درون اصلی معابر مانند معابر این 

 تابش و هوا کوران به نیاز و اقلیمی شرایظ دلیل به که گرفته شکل آن تر فرعی هابی مسیر روی بر احتماال معابر این. باشند می

 محل در دربنو و ای دوشنبه ترمثل کوچک محالت مراکز از ؟بعضی... نمیشوند تشکیل ونیمسک بناهای از معابر این آفتاب

 تا 8 حدود که بوده کمتر عرض و بیشتر خم و پیچ دارای اصلی معابر به نسبت معابر این مسیر اند گرفته شکل معابر این تقاطع

 .بوده متر 7

 

 1830خودآوند، ینمشاور گروه مطالعات ،شبکه معابر گذر دربنو1ماخذ:نقشه
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 بافت معابر ضعف نقاط

 محیط با هماهنگی هیچ ظاهری نظر از معابربافت فرهنگی و فنی های ارزش به توجهی بی و بافت در ها اتومبیل تردد دلیل به

 و ارامش در اختالل موجب دارند سواری عبور قابلیت که هایی گذر و معابر بیشتر در سواره و پیاده حرکت تداخل. ندارد بافت

 (: آرشیوکتابخانه1808،)میراث فرهنگی استان گلستان.است شده بافت ساکنین امنیت

 

 1830خودآوند، مشاورین گروه مطالعات و،معابر گذر دربنعرض 3ماخذ:نقشه

 معابر تعريض

ل وتصرف فرهنگی بافت معرفی شده اند وکمترین دخ -از راسته گذر های بافت قدیمی تحت عنوان محورتاریخی ی تعداد

فرهنگی تحت ضوابط خاصی حافظت می شوند.دراین ارتباط  -وعقب نشینی در آنها مطرح شده وبه عنوان محور تاریخی

اتخاذتدابیر کالبدی مناسب که تداوم واتصال گذرهارابه ویژه در نقاطی که بااحداث خیابانهای اصلی شهراین امتداد گسسته 

 شده است 
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 1830خودآوند، مشاورین گروه مطالعات ،دربنو گذر ضهاوتعری بازگشایی0ماخذ:نقشه

ضروری به نظر می رسد واین مطلب عالوه برپیش بینی تدابیر معماری در نبش وکنج تقاطع ها،باایجاد احجام کالبدی درامتداد 

های  کم عرض معابرموجب شده که ماشین به همراه کف سازی متمایزازدیگر بخش های همجوار پیشنهاد شده است.گذرها 

خدمات رسانی و...به آسانی نتوانند داخل کوچه راه بیابند.نفوذناپذیری برخی ازمعابر بافت عالوه بر کاهش آسایش 

شهروندان،موجب ناامن شدن کوچه ها وگذر های باریک وبن بست ها گردیده،همچنین تجمع زباله وحضور حیوانات موذی از 

بنابراین بازگشایی برخی از بن بست های ناامن وطویل وتعریض  است. نظر زیست محیطی مشکالت فروانی را ایجاد کرده

متناسب معابر مسئله دار باهدف باالبردن میزان دسترسی ونفوذپذیری به درون بافت به منظورپاسخگویی نیازهای دسترسی 

صرکالبدی قدیمی در کل وایمن کردن معابر وبن بست ناامن،وپیوند دادن بناهاومجوعه های معماری،شالوده کالبدی شهروعنا

 (19: 1830خودآوند، مشاوره مهندسین)  سطح گذر دربنو صورت میگیرد.

 :معابراصلی وفرعی محله دربنو گرگان3تا1تصاویر

       

 1808گرگان ،نگارندگان؛ دربنو محله وفرعی معابراصلی :ماخذ
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 تجمیع گذر دربنو

کم است.هرچنداین کوچه ها دسترسی اختصاصی مطلوبی برای  یکی از ویژگی های گذر دربنو،کوچه های بن بست باعرض

واحدهای مسکونی ایجاد می کنندامابه لحاظ عرض کم در مواقع بحران،خصوصازلزله برآسیب های وارده می افزایند.ازاین 

کنین روتوصیه می شوددر فرآیند تجمیع این معابر به سطوح تجمیعی افزوده شوند.البته الزم است حق دسترسی سایرسا

مسدودنگردد وواگذاری گذر براساس ضوابط ومقررات طرح صورت پذیرد.رتهیه طرح های اجرایی برای معابر وطرح های قطعات 

)  تجمیع شده که مجاور خیابان قرار می گیرند حفظ ساختار معابر موجود،حتی در موارد نیازمند به تعریض،الزامی است.

 (19: 1830خودآوند، مشاوره مهندسین

 ربنودمسئله دار گذر  نقاط

 .کوچه های تنگ وباریک که در محالت مختلف بافت قدیم وسایر محالت وجوددارند 

 خانه های متروکه موجود در گذردربنو به عنوان مراکزی جهت تجمع خالفکاران وبروز نابهنجارهای اجتماعی 

 خانه های در حال تخریب به عنوان عوامل خطرزا 

 م جهت عبور ومروردر شب می باشند.معابری که فاقد روشنایی الز   

 پارکینگ گذر دربنو

ماشین درآن پارك می 199ماشین رادارد،روزانه حدود129تنهاپارکینگ دردرون بافت دربنو می باشد وظرفیت پارك 

 شاغل درآن ناحیه می باشد که بصورت ماهیانه حق شارژخودراپرداخت میشودوقسمت عمده اتومبیل ها متعلق به بازاریان 

 کنندوبرای آنهاکارت پارك صادر شده است.

خیابانهای شهدا،امام،محدوده پارك شهر نیاز به پارکینگ دارند زیرادرساعات اوج ترافیک،کمبود محل پارك دراین مناطق به 

علیرغم وجودعالئم رانندگی مبنی برعدم پارك اتومبیل درمراکز محالت واطراف پارکینگ ماشین  شدت مشکل زا می شود.

این نقاط پارك می شودوپلیس راهنمایی ورانندگی باوجودمشاهده این تخلفات،اقدام به جریمه متخلفان نمی نماید،که این در

 مهندسین)  اقدام آشفتگی بصری ومزاحمت حرکتی فروانی درمراکز محالت ومحورهای اصلی گذر دربنو ایجادکرده است.

 (29: 1830خودآوند، مشاوره
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 رکینگ محله دربنوگرگان:پا19تا0تصاویر

        

 1808دربنو،نگارندگان؛ محله پارکینگماخذ:

 شهری محیط کیفیت ارتقای در پیاده محورهای نقش

 فضاهای نقش صورت آن در میافتد، اتفاق شهری فضاهای در فرهنگی و اجتماعی برخوردهای از مهمی بخش که بپذیریم اگر

 ضروری و قدیمیترین طبیعیترین، پیاده حرکت. نماید می انکار قابل غیر شهر هنگیفر و اجتماعی بنیانهای تقویت در پیاده

 احساس و فعالیتها و مکانها مشاهده برای امکان مهمترین هم هنوز روی، پیاده. است محیط در انسان جایی جابه شکل ترین

 به را نزدیکی بیشترین پیادهروی. دمیآی شمار به شهری محیط در نهفته های جاذبه و ارزشها کشف و زندگی تحرك و شور

 فضایی، هویت ادراك نظر از پدیده این. باشد منسجمتر آوردن، خاطر به و تفسیر فرآیند دهد می اجازه بنابراین، و دارد محیط

 نقش حد باالترین با معابری پیادهراهها میان، این در.است برخوردار اساسی اهمیت از زیبایی دریافت و محیط به تعلق احساس

 تشویق شهر در داوطلبانه حضور به را مردم آورده، شهرها مرکزی مناطق به را سرزندگی و شور میتوانند که هستند اجتماعی

 آنها در سواره ترافیک که هستند محصوری های خیابان فضاها، این. کنند تضمین را شهری مراکز پایداری نتیجه، در و کنند

 معبر در جاری زندگی به دهی سرویس منظور به تنها موتوری نقلیه وسایط از و است هپیاد عابر با کامل تسلط و شده حذف

. است زیاد بسیار دیگران با مستقیم تماس و جهت تغییر مکث، توقف، برای پیاده انسان عمل آزادی بنابراین،. میشود استفاده

 مراکز در محیطی کیفیت بهبود و ارتقا در رزشمندیا جایگاه از فضایی - کالبدی لحاظ به هم و ارتباطی نظر از هم فضاها این

 از زیبایی دریافت و محیط به تعلق احساس فضایی، هویت ادراك نظر از ماهیتشان به توجه با فضاها این. برخوردارند شهری

 برخورد و تعامل همگرایی، حس خود، سوی به اجتماعی گروههای از وسیعی طیف جذب با و برخوردارند اساسی اهمیت

 (27: 1831 محمدزاده،) مینمایند تقویت مختلف گرایشهای و ها خواسته احساسها، بینشها، وجود با را شهروندان مستقیم
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 ارتباطی شبکه نقش

 و راهها(.  80: 1811آمودراه، مشاور مهندسین) دارد ارتباط آن معابر به شبکه مستقیم طور به شهر یک بافت گیری شکل

 هستند. دسترسی به نیاز مفهوم کالبدی بازتاب که دانست آن ویژگیهای مهمترین از رامیتوان هرش یک ارتباطی شبکه های

 

 

 معابردربنوگرگان سازی کف دیتایتل :11تصویر

 

 1808آرشیوکتابخانه میراث فرهنگی استان گلستان،،دیتایتل کف سازی معابر:11ت

 پیاده محورهای برنامه ريزی مبانی و اصول

 نظام زمین، کاربری نظام یعنی ؛ شهر بندی استخوان با مستقیمی ارتباط سو، یک از پیاده حرکت نظام ی،سیستم دیدگاه از

 و اجتماعی محیطی، شرایط از دیگر، سوی از و دارد کالبدی بافتهای نوع و باز و سبز فضای م نظا تاسیسات، نظام نقل، و حمل

 دیگر با پیاده حرکت نظام متقابل روابط است الزم پیاده ساماندهی و یزیر برنامه در بنابراین،. پذیرد می تاثیر شهری مدیریت

 رویکرد این پیدایش در که دهد - می نشان جهانی تجارب و مطالعات سویی، از. گردد تحلیل و شناسایی حیات های عرصه

 دلیل، همین به. اند داشته مؤثری نقش نیز اجتماعی متفکران و شناسان جامعه محیط، طراحان و شهرسازان بر عالوه جدید،

 همراه نیز فرهنگی و اجتماعی وسیع اهداف با بلکه ندارد، ترافیکی یا کالبدی جنبه صرفا پیاده، طراحی و ریزی برنامه
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 و تجربه چند هر. است راه پیاده مجاور خیابانهای ترافیک افزایش میشود، پیادهراه احداث بارة در که بحثی بیشترین.است

 حال هر به اما دارد، موجود به فضای بستگی ناحیه هر در موتوری نقلیه وسایل تعداد که دهد می نشان شده انجام مطالعات

 طراحی و ریزی برنامه جوهر رو، این از. گیرد انجام اطراف مناطق ترافیکی الگوهای بررسی با باید پیاده نواحی سنجی امکان

 که آسایشی و امنیت و گردد سازگار شهر اجتماعی زندگی و انسان نیازهای اب نقلیه وسائط رفتار و حرکت که است این در پیاده

 هدف(239: 1831 پاکزاد،). شود گردانده«  رام باز شهر به دوباره است، رفته دست از اتومبیل گسیخته افسار هجوم برابر در

 و شود اعاده پیاده انسان رفته دست لاتومبی کردن»  و«  ترافیک سازی آرام»  از طبیعی حقوق طریق از که است این نهایی،

 برای بنابراین،. گردد احیا دوباره شهری کهن مراکز در باالخص شهری، فضاهای زیباشناختی و فرهنگی اجتماعی، کارکردهای

 :گردند بررسی ذیل نکات باید ها راه پیاده طرحهای ترافیکی موفقیت

 است؛ ضروری رو سواره سطح از خارج پارکینگ تامین 

 شود؛ نظرگرفته در عمومی نقل و حمل های سرویس به رسیدست 

 گردد؛ تجاری مرکزی منطقه قسمتهای سایر در ترافیک تراکم آمدن وجود به باعث نباید راه، پیاده طرح 

 کنند؛ حرکت پیاده گذرگاه در نقلیه وسایل با تداخل بدون و سهولت به پیاده عابران و گردشگران 

 پیاده عابر گذر نزدیکی در مسافران نمودن پیاده و سوار برای اتومبیل توقف حلم و تاکسی ایستگاههای احداث 

 . است ضروری

 

 شهری مراکز در پیاده محورهای برنامه ريزی راهبردی اهداف

 عملکرد راهبرد

 رفت الگوی در دگرگونی عمومی، نقل و حمل وسایط از استفاده تشویق شهری، مراکز در آمد و رفت تحرك ترافیک مدیریت بودبه

 ...و عمومی های پارکینگ توسعه وآمد،

 کالبدی سیمای بهبود

 شهر

 محسوب شهری منظر و سیما بهسازی برای مؤثر ابزارهای از یکی پیاده، فضاهای یا ها راه پیاده ساماندهی

 میگردد

 زیست محیط بهسازی

 شهری

 سازی آرام ازدحام، و تراکم کاهش ز،با و سبز فضای توسعه ایمنی، افزایش صدا، و هوا آلودگی منابع کاهش

 ...و مسکونی محله های

 اجتماعی زندگی تقویت

 فرهنگی و

 به شهری فضاهای به بخشیدن غنا و اجتماعی زندگی کیفیت بردن باال برای زمینهای ها راه پیاده گسترش

 .آید می حساب

 

 دربنو گذر اين احیای ضرورت

دید آشفته وناهماهنگ موجود وحفاظت ومرمت بدنه های باارزش و الهام از آنها بدنه های قدیمی فرسوده شده وبدنه های ج

 در محدوده این اهمیت و نقش بیانگرسیمای گذر در بنو عمده ترین هدف نویسنده می باشد. برای طراحی بدنه های جدید،

 .است شهر تاریخ و هویت انعکاس
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 دربنو تکايا

وجوددربافت به عنوان یک مرکز مذهبی نقش عمده ای در گرد هم آمدن ساکنین تکایابه عنوان یکی از شاخص ترین عناصرم

-محالت وسایر نقاط شهر گرگان را بر عهده دارند.این مراکز در کنار نقش مذهبی،دردیگر ایام سال به عنوان مراکز تجاری

 خدماتی فعال هستند.

 :تکایا محله دربنو گرگان12,18,11تصاویر

  

 

 

 1808دربنو گرگان،نگارندگان؛ماخذ:تکیه محله 

 در مورد گذر دربنوتوصیه هايی 

 احیامعابرپیاده وجلوگیری از حاکمیت اتومبیل در آنها 

 حاکمیت پیاده در فضای شهر 

  بررسی نقاط مکث وتجمع افراد درون محالت جهت مکان یابی وقراردادن مبلمان شهری وطراحی مبلمان چند منظوره

 )نیمکت،نقشه راه،.....(

 اد جذابیت معماری بومی جهت لذت بردن آن وامکان تجمع افراددرسنین مختلفایج 

 دسترسی وتامین پارکینگ های مورد نیاز در نزدیک ترین نقطه ممکن 

 .حفظ درختان قدیمی بااستفاده از حفاظ فلزی تنه وشبکه پای باهدف تداوم مسیر پیادگان وحفاظت وتهویه بهینه ریشه خاك 
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 وسایر تزیینات درب وپنجره....برای جلب عابر پیادهاخص در بناها وپوشش،نما،مصالحمشخص کردن الگوهای ش 

  رعایت شکستگی هابه منظور پرهیزاز یکنواختی ونظم هندسی راه ها وفضاهای باز عمومی جدید برای ایجاد هماهنگی با معابر

 بافت قدیمی

 اق نما،جط ییات ظریف معماری دیوار،اعالنات دیواری،به دیوارهای بسته بدون فعالیت را می توان باایجاد درورودی،رواق،ط

 عناصری فعال در گذر دربنو تبدیل نمود.

 حذف الحاقات بابافت از جمله قوس ها،درب وپنجره ها،سقف های ناهمگون از لحاظ رنگ وجنس 

 فراهم نسازد نصب الحاقات مربوط به بناها)کولرها،دودکش و...(دور ازدید عموم باشد که موجبات آسیب بصری را 

 تظاهربناهای جدید دربدنه معابر وفضاهای بازدرقالب ویزگی های معماری بومی 

  کشاندن نمای داخلی خانه های باارزشی که در موقعیت مناسبی ازمعبر بافضاهای عمومی قراردارندبه بیرون از طریق برداشتن

  دیوارحیاط ویا بخشی ازبناهای فاقد ارزش وجایگزینی جداره های شفاف

  سانتی متر ازبدنه اصلی معبر29بیرون زدگی دیوار ویاجرز اطراف ورودی حداکثر به میزان 

 به کارگیری نماهای ساده به صورت استفاده از کرسی یاازاره درقسمت پایین دیوار ونیز پوشش روی دیوار 

 دربازشوهای خارجی)دروپنجره( ترجیحا از چوب استفاده گردد 

 بافت تاریخی وعدم استفاده از سنگهای ساختمانی توصیه می شود.استفاده از مصالح همگون با 

 

 

 نتیجه گیری:

مطالعات اجتماعی از طریق پرسشنامه ومصاحبه باتعدادی ازاهالی درمورد وضعیت پیاده رو و گذر بافت دربنو که این گذر در 

درصد اهالی 79تواند تلقی گردد.که آمار دارای ویزگی های منحصر به فرد می باشد از جمله ساختارمتوع قومیتی ومذهبی می 

 وبروز خالفکاران تجمع جهت مراکزی عنوان به گذردربنو در موجود متروکه های خانهواز عرض کم معابروتنگی کوچه ها

در حالی تخریب ناراضی بودندکه باید باتوجه به راهکارهایی که ارائه شد در صدد برطرف کردن این  اجتماعی نابهنجارهای

 تی ها برآمد.نارضای

 

 دربنو گذر برای پیشنهادی راهکارهای

 

 خطوط با وگذرها عمومی تامسیرهاوفضاهای شود می باعث دربنو محله سکونتی ازحجاب وبرخورداری داشتن حفاظ

 مرکز به مستقیمی راه المقدور حتی شهر عمومی یافضای نباشدوبازار مستقیم دررابطه شهروبازار ارتباطی شبکه اصلی

:شود می مطرح زیر محوری پیاده اصول ویژگی این حفظ برای ابد،بنابرایننی محله  

 عناصر تک به توجه جای به وتاریخی فرهنگی برمحورهای تاکید 

 تجاریپذیرای  کارکردهای ویژه به)غیرمسکونی باعملکردهای همراه روی پیاده قوی محورهای گسترش 

 زآنها درهریک خاص کارکردهای وانطباق شهری گذرهاوخیابانهای مراتبی سلسله تفکیک 

 روی پیاده هاومحورهای سنگفرش باگسترش بافت درون های کوچه وضعیت بهبود 

 خدمات تامین ویژه ضوابط وبا روی پیاده مخصوص محورهای به شهری وباهویت قدیم اصلی محورهای تبدیل 

 اطراف تجاری وواحدهای
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 وسواره متعددپیاده محورهای زطریقا قدیم بابافت وپیرامونی حاشیه بین مناسب ایجادپیوند 

 وتجهیزآن تاریخی باگذرهای درانطباق ای محله اصلی محورهای ایجاد 

 قسمت آن ویژه کالبدی عناصر موضع وتعیین تشخیص منظور به درشهرقدیم(رو اتومبیل)پیاده مسیرهایامعابر بررسی 

 .درخوددارد دیدبهتری نقاط که ازمسیرهایی

 نفوذپذیری افزایش برای محله درون به پیرامونی اصلی ازخیابانهای سواره،پیاده شاخص یها ودروازه ورودیها ایجاد 

 مسکونی بافت

 سواری دوچرخه خطوط گسترش 

 مختلف ازمسیرهای خانه آب انتقال مجاری مسیر وحذف آوری وجمع شهری های فاضلب درون به جویها آب هدایت 

 تدریجی صورت وبه

 معلولین جهت حرکت وسهولت حرکتی-جسمی ناتوانان برای محیط سازی مناسب 
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