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 خالصه

 
ساخت گذرگاه در . دهدیوند میپها جزء مهم تاریخ است و جوامع را به هم وسیله ارتباطی در راه به عنوان پل

رسد. به شکل سازه ای محکم و پایدار در ایران، در دوران صفوی به اوج می پلجهان از دیرباز وجود داشته ولی ساخت 

متاسفانه به دلیل کم توجهی جامعه حیات آن در معرض خطر قرار  رسد.شهرچای میانه نیز به عصر صفویه می قدمت پل
های هویتی و فرهنگی این بنای تاریخی بنابراین ضروری است که ارزش، راموشی درآمدهکل یک بنای رو به فگرفته و به ش

 ی حفظ حیات پلدر راستاهای اطراف پل غییر کاربری زمینحفظ گردد. هدف از این پژوهش ارائه پیشنهاداتی برای ت

آوری شده و میدانی و مصاحبه جمعها از طریق مطالعات کتابخانه ای باشد که دادهتاریخی می -شهرچای با روش تفسیری

اند. نتایج حاصل از اطالعات به دست آمده که بر اساس سه شاخص کلی تحلیل گردید، بیانگر لزوم وجود سه عمده فضا با 
 باشد.میفرهنگی، پذیرایی و اقامتی در قالب یک مرکز توریستی  -های هنریکاربری

 .کاربریتخصیص ، شهرچای میانه پلباززنده سازی، گردشگر، : های کلیدیواژه

 

 

 مقدمه.  1

و سازی ز باززندها. [1]هاستبهترین راه محافظت از بناهای تاریخی، برخالف اشیا، تداوم بخشیدن به استفاده از آن
های تاریخی، به عنوان بهترین گزینه برای حفاظت از مناسب از بناها و سایت یریزی مرمت به معنای استفادهاحیا در طرح



 ت خود،الظر سنتی در تحومنا .[2]شود که به طور طبیعی، همواره با تغییرات اصولی در اثر موجود همراه استبناها یاد می

دنآنها برای ایمناسب برای ساخت بهترمناظرنووهم مبنای شناختهشی عقل و الهامبوده که هم ازجهت فراهمآوردن زمینهدارا

جا الزم است از ثروت های فرهنگی محلی به عنوان کلیدی بحث کنیم که تنها با آن می. در این[3]دارند مرمت، اهمیت

 .[4]کند، راه یافتزی معماری عرضه میسال مرمتی یا به فضای پر مسئولیتی که امر باززندهئپاسخ به مساتوان برای تدوین 

معماری از گذشته های دور مطرح بوده است؛ این سه عبارتند از: سامانه کارکردی، سازهنیادی در ب سه نوع سامانه

یعنی سودمندی، پایداری و  ،ها کمابیش با سه اصلی که ویتروویوس درباره معماری مطرح کرده بوداین سامانهی.ای و کالبد
یافت.  توان در این سه سامانهها را مییت آنرسد، اهمهای تاریخی، به نظر میپلبرخی در مورد .[5]زیبایی متناظر است

 ادر بافت شهر، ارتباط ب طرز قرار گرفتنشهر،  باها منظور از کارکرد، شناسایی نقش پل وتوجه به چگونگی ارتباط پل

-است که دربرگیرندهجداره و فرم ساختمان  اعملکرد بترکیب های ورودی و خروجی شهر بوده و منظور از کالبد، دسترسی

 .شودمیبه بستر بنا را شامل انتقال نیروها  ینحوه سازه نیز استخوان بندی بنا و یست. سامانههانما ها، مقاطع ونالپ ی

با مسیرهای جهانی تجاری ـ فرهنگی قرار گرفت و ساختن پل به عنوان  ارتباطهای ایران در اهرصفویه در دوران 

های ، بیشتر پل.بنابراینها، مورد توجه واقع شدبا موانع طبیعی به ویژه رودخانه روبروییهنگام  سازی بهملزومات راهیکی از 
 .[6]اندساخته و یا مرمت شده ،ایران در زمان صفویه و برای ایجاد، حفظ و گسترش مسیرهای ارتباطی

 

 

 ضرورت توجه به باززنده سازی بناهای تاریخی .1.1

ز گذشته، در هر سرزمین نمادی از هویت فرهنگی و بیانگر تمدن های به جا مانده ابناهای تاریخی به عنوان ثروت
انسانی در معرض  یبخشد. این بناها در اثر عوامل طبیعی یا استفادهیشینیان است و به زندگی امروزیان معنا و مفهوم میپ

در راستای حفظ گیرد. بنابراین هر اقدامی در جهت حفظ و بقای این بناهای ارزشمند تالشی است فرسایش قرار می

-که در کالبد قدیمی بنا حیات دوباره دمیده میهای دیرین سرزمین.باززنده سازی بناها عالوه بر اینفرهنگ، تمدن و سنت

 شناساند.های تاریخی را نیز بازمیگردد و ارزششود، میان گذشته و حال تاریخ ارتباطی سودمند ایجاد می

به این دلیل است که ریختن زباله و نخاله در  پژوهشرد بررسی در این ل شهرچای به عنوان نمونه موپبرگزیدن 

دهد و را در معرض خطر قرار می کاهد و حیات آنهای این اثر میای به منطقه داده و از ارزشچهره بسیار زننده اطراف پل،
به عالوه بر این بنا برد. میپل در گذشته، هویت تاریخی آن را زیر سوال ی دیدهنیز بازسازی نامناسب قسمت آسیب

تواند در جذب آهن به شهر میانه قرار گرفته، میموقعیت استراتژیک آن که در مسیر رفت و آمد مسافران از ایستگاه راه

 ی شهر منجر شود.توریست بسیار مؤثر بوده و به رونق و توسعه
 

 

 اهداف  .2.1

های اطراف های زمینتانسیلپل با توجه به پیابی به اقداماتی در جهت حفظ حیات هش دستپژوهدف اصلی این 

های مختلف ل برای کاربریپاطراف  یمحوطهباشد که بدین منظور میل شهرچای جهت تغییر کاربری و جذب گردشگر پ
 گردد.ارزیابی می با توجه به چندین شاخص

 روش تحقیق.  1.1



است. رداختهپنظری مبانی یها در حوزهآوری دادهبه جمعتحلیلی  -روش توصیفی کارگیریهحاضر با ب پژوهش

نیز به روش تحلیل اطالعات  .رسشگری بوده استپای و نیز مصاحبه و و کتابخانه مشاهدات میدانی، های دادهابزار گردآور

 صورت توصیفی و کیفی است.

 
 

 ل شهرچای(پ)ژوهشپنمونه موردمعرفی .  1.1

)پل شهری(، پل راه آهن و پل میانه معروف است، نه تنها از نظر هنری  یوسپرمیانه که با نامهای شهر کؤپل  32

 ،کیلومتری جنوب شهر میانه 13بلکه قدمت ساخت آن نیز به همان اندازه است. این پل در  ،پل اصفهان است 22تشبیه 
که یکی از شاخه های قزل اوزن روی رودخانه شهری  و ردنرسیده به ایستگاه راه آهن و روستای تازه کند پایین قرار دا

متر با تاقی جناغی به  7/6دهانه به عرض  32متر و دارای  9/7متر و عرض آن  362ساخته شده است. طول این پل ، است

صفویه  یسنگی استوار شده است. قدمت این پل به دوره یمتر است. مصالح آن آجر است ولی از پایه 32/2ارتفاع حدود 

در فهرست  273رسد و معماری به نام خواجه شمس الدین محمد جوینی طراح آن بوده است. این پل با شماره ثبت می

 .[7]شده است آثار ملی ثبت

 
 

 ل و محیط اطراف آنپهای تانسیل پهای برجسته و ویژگی  .1.1.1

  گرددل که به عصر صفویه برمیپقدمت تاریخی 

  تردد مسافران از ایستگاه راه آهن به شهرقرار گرفتن در مسیر 

 دسترسی سواره و  پیاده مناسب به بنا 

  در محدودۀ اطراف پل بناهای مورد نیازوجود زمین کافی برای ساخت 
 وجود فضاهای باز و فضاهای سبز درهمجواری پل 

ثر، مکان قرارگیری، نگی اهای تاریخی و فرهدالیل مختلف از جمله ارزشدر باززنده سازی بناهای تاریخی به 

مدونی وجود ندارد. بنابراین ضروری است با مطالعات کافی و  یاستاندارد مشخص و برنامه ل اقتصادی و اجتماعی،مسائ
ل پطبق مطالعات صورت گرفته در مورد ریزی نمود.هر بنا برای باززنده سازی برنامههای تانسیلپبررسی ساختار و 

شود ورود یش بینی میپگردد.ل ارائه میپهای اطراف تغییر کاربری برخی از زمینیشنهاداتی جهت پهرچای میانه ش

 .ل خواهد شدپویایی و سرزندگی منطقه و حفظ حیات پموجب  ل،پهای جدید و مناسب به بافت اطراف کاربری

 
 

 مبانی نظری  .2

 مرمت . 1.2

ای که در باب موجودیت هنری است. بازشناسیی بازویی متدولوژیک برای یک اثر و سازنده مرمت دربرگیرنده
گیرد، به قصد نقل بار پیامی، ماهوی، اش صورت میاش و در باب موجودیت دو قطبی زیبایی شناختی و تاریخیکالبدی

 .[8]معنوی و کالبدی آن به آینده



 

 

 مرمت پیشینه.  1.1.2

نگهدارى آن عجین اســت. حضور  لزوم تعمیر و وناه پو سرسابقه مرمت، به صورت تعمیر بنا با شکل گیرى خانه 

و عناصر معمارى آن قابل تشخیص است؛  آورى ســنتى ساخت ابنیهایران از فن مرمت در فرهنگ معمارى گذشــته
که قابل تعویض و جایگزینى باشد؛ طوریآجر براى مصارف مختلف و از جمله پوشش سقفها، بهو استفاده گسترده از کاشى 

 نحوه موضوع صنعتى ازانقالب پس.[9]نشان از نقش تعمیر و نگهدارى یا به عبارتى احیاى ابنیه در خود داردیا کاهگل 

 این دوره در مرمت و تعمیر کلى هدف اولیه شرایط به اثر بازگرداندن .گرفت توجه قرار مورد تعمیراشیاءوابنیه و مرمت
 یآشکارکننده باید احیا که بود این سازد. باور محقق را این هدف تواندمى رسیدمی نظر به که بود روشى سبکى بود.احیاى

 به معمار، اصلى یایده کردن براى کامل و انسجام ایجاد منظور به جدید عناصر باشد. رفته دست از یکپارچگى سبک

 این مرمت، پیشگاماناز  و فرانسوى لودوك ویوله امانوئل گردیدند. اوژن اضافه شد،تفسیر مى احیاکننده توسط که صورتی

 .است مدرن آن ماهیت و احیا است: چنین احیا از وى تعریف قوانین درآورد. از مندنظام اىمجموعه شکل به را فلسفه
 دوباره معناى به بلکه نیست، آن سازىدوباره تعمیر یا موجود، وضعیت تثبیت و نگهدارى معناى به ساختمان یک ىاحیا

 موجود شکل این به زمانى در هیچ حتى است ممکن که است تمام و تام صورت به خود سابق و منزلت شأن به برگرداندن

 .[10]باشد نبوده

هایی، الزامی ها یا تخریبآتن برای مرمت در مواردی که انجام یک مرمت، در پی فرسودگی 1921طبق قطعنامه 

گذشته مورد احترام قرار گیرد بدون اینکه سبک کند که اثر تاریخی و هنری به نظر برسد، کنفرانس چنین توصیه می

جا که میسور باشد، بناهای کند که، تا آنهای تاریخی آن مخدوش شود. کنفرانس توصیه میمربوط به هر یک از دوره
ی کند؛ مشروط بر اینکه سرنوشت مدونی که براها کارآ شوند، امری که استمرار زندگانی آن را تأمین میتاریخی یا یادمان

 .[4]ای باشد که به ویژگی تاریخی و هنری اثر احترام گزارده شوداست به گونهها در نظر گرفته شدهآن

 
 

 انواع مرمت . 2.1.2

های مختلف مرمت ازجمله مرمت حفاظتی، مرمت استحکامی، بازسازی سبکی، در مرمت یک بنا از انواع روش

شود. در مورد بنای دف از بازسازی آن، یک یا چند روش برگزیده میمرمت تکمیلی، مرمت تاریخی، بسته به نوع بنا و ه

-های مرمتی استحکامی، حفاظتی و تاریخی و تکمیلی سودمند به نظر میمورد تحقیق با توجه به هدف احیای پل، روش

هایی رفتن پدیدهرسد. عالوه بر اقدامات مرمتی معمول، به منظور حفاظت از بنا و به دلیل تغییر نیاز مردم و در نظر گ

له و اقدامات دیگری نیز دهد و مداخی مسئولیت مرمت کننده را گسترش میی فرهنگ، دامنههمچون جهانگردی و اشاعه

 .[4]الزم است

 
 

 پل . 2.2

ارتباطی  یها وسیلهها جزء اجزای تاریخی و افتخار آمیز جامعه هستند که ریشه در سنت و فرهنگ دارند. پلپل

اند و بسیاری از آنها های متمادی، بار زیادی را بردوش کشیدهدهند. طی نسلهستندکه مردم و جوامع را به هم پیوند می



ها، نفت و بسیاری از کاالها و شوند که افراد، عبور و مرور، قطارها، آبها موجب میشوند. پلکار هنری بزرگی محسوب می

ی توانند به توسعهکند. و میها به رفاه شخصی و کیفیت زندگی کمک می. بنابراین، پلمواد دیگر جریان پیدا کنند

 .[11]اجتماعی و اقتصادی مناطق کمک کنند

 
 

 سازیمفهوم پل و پل.  1.2.2

ها، زمین ای است که با استفاده از مصالح طبیعی یا مصنوعی مسیری برای عبور ازروی موانعی مانند درهپل سازه

النهرین مورد بین یهای اولیه در منطقهها ابتدا در عصر باستان هنگام شروع تمدنکند. پلها فراهم مییا آب ناهموار
تر رفت و موجب سازی از مرز آن مناطق پیشاستفاده قرار گرفتند. از آن زمان به بعد، دانش، مهندسی، و تولید مصالح پل

 .[12]ندشودنیا مورد قبول واقع ها آرام آرام اما پیوسته در تمامی شد که پل

 

 

 سازیتاریخچه پل. 2.2.2

سازی از چه زمانی و توسط چه کسانی آغاز شده مشکل باشد، ولی بدون ال که پلؤشاید دست یابی به این س

و شک انسان در هر دوره، با هر وسیله ای ممکن به مقابله با مشکالت و موانعی که طبیعت برایش به وجود آورده پرداخته 

ها و قطعاً از همان هنگام که بشر توانست برای گذر از جوی.سعی نموده که با فکر و تدبیر این موانع را از سر راه خود بردارد

سازی آغاز شده استفاده کند، می توان گفت کار پلدرختان  یترین راه یعنی استفاده از تنه، از ابتداییهای کوچکرودخانه
 .است

که انسان در مراحل بعدی ، تجربیات گذشته را به کار گرفته و برای عبور از رودهای عریض و کم چنین به نظر می رسد 

د در درختان بلن یها ، این گونه چاره اندیشیده که در هنگام کم آبی در وسط آن تکیه گاهی ساخته و تنهعمق و یا مسیل
 .[13]بور و مرور را در این موارد حل نمایدهد و بدین وسیله مشکل عگاه قرار ددو سوی این ساحل و این تکیه

سنگ دسترسی آسان مانند کنده درخت، یتقابلبا ای بودند که از منابع طبیعی های بسیار سادهها سازهدر ابتدا پل
ی قوی برخوردار ادادند و از استحکام سازهل بسیار کوتاهی را پوشش میها فواصشدند. به همین خاطر، آنو گل ساخته می

. انقالب برداز بین می ها را می شست وکار رفته در پلچون مالت آن زمان اختراع نشده بود و باران به تدریج گل ب .نبودند

های آتشفشانی آسیاب شده بهترین مصالح برای مد که مهندسین در رم باستان دریافتند سنگآوجود هسازی زمانی بدر پل

هایی تر از تمام سازهتر و عظیمتر، قویهایی کرد که محکمها را قادر به ساخت سازهدرست کردن مالت است. این اختراع آن
های دور، معماران رومی ها و ارتباط با سرزمینی قدرت جادههای پیش از آنها بنا شده بودند. با مشاهدهبودند که در تمدن

 با کیفیت باال کردند. ،ساختن پل و جاده خیلی زود در سرتاسر اروپا، آفریقا، و آسیا پراکنده شده و شروع به

 

 

 عصر صفویه :ایران پل سازی در. 1.2.2

هرج و مرجی که پس از مرگ سلطان ابوسعید در سراسر ایران به وجود آمده بود با ظهور شاه اسماعیل صفوی و 

برای اصالحات دوره شاه سرکوب شدید متمردین و شورشیان فروکش کرد و آرامش بر پایه قدرت پدید آمد و زمینه را 

 .عباسی فراهم آورد



این شهر به عنوان یکی از  ،با روی کار آمدن شاه عباس و از هنگامی که اصفهان به پایتختی برگزیده شد

ترین شهرهای شرق گسترش یافت و بار دیگر تمام نیروهای هنری کشور را در خود متمرکز کرد.بدین ترتیب درخشان

های های با شکوه ، قصر و خیابانهنر معماری دوران صفوی شد. در این شهر مساجد و میدان اصفهان آیینه تمام نمای

ها در شهر اصفهان مستقیماً های عظیم احداث شد، برخی از این پلمتعدد ساخته شد. برای عبور از رودخانه زاینده رود، پل
های سی و سه پل ، تری در آن به کار می رفت. پلبیش شد و ابتکاراتمیزیر نظر شاهان صفوی و دستگاه حکومتی ساخته 

های خارجی در این عصر پل خواجو، و پل جویی عالوه بر تأمین عبور و مرور، محل تفرج شاه و درباریان و گاه سفرای کشور

رها نیز شد، در داخل شهد نمیها محدوط به بیرون از شهرها و مسیر جادهاحداث پل در این دوره فق.رفته استبه شمار می
 .گرفتسازی صورت میپل

سازی و احداث ای از تاریخ ایران راهف از دوران اسالمی تا زمان صفویه، هیچ دورههای مختلبا بررسی دوره

هایی که امروزه در فویه گسترش نیافته است و اکثر پلهای مربوط به آن یعنی پل و کاروانسرا، همچون دوران صساختمان
در ی ساخته شده هایکی از راه.باشدمیمربوط به این عصر یخورد از آثار ارزندهن پهناور به چشم مینار این سرزمیگوشه ک

 .باشداین عصر مربوط به راه شمال می

 
 

   در ایران موارد استفاده از پل ها.  1.2.2

طراحان آن از شد کاربردهای اساسی و گاه متفاوت داشت و معماران و ندها که در ایران ساخته میبپل و پل

 :تأسیس این نوع بناها چند هدف داشتند

 عبور و مرور مردم و گاه  هدف اصلی از احداث پل تأمین راه ارتباطی در ساحل رودخانه جهت

 .کردبزرگ ضرورت ساخت پل را ایجاب می هایلشکرکشی

  شد، معماران و مینیازی که در سرزمین ایران به آبیاری اراضی وسیع کشاورزی احساس
تر بودند بندهایی بسازند و آب های مجاور خود پستهایی که از زمینرا بر آن داشت تا بر روی رودخانهمهندسین 

 .را تا حد مطلوب برای آبیاری باال بیاورند

  شدرودخانه به ساحل دیگر استفاده میآب رسانی، برای رساندن آب از ساحل یک. 

 ها به عنوان تفرجگاه به خصوص جهت از پلار در زمان صفویه تفرجگاه، شاید نخستین ب
پل ، سهون دو پل بزرگ و معروف خواجو و سیگرفت.به گفته مورخیقرار می پادشاهانآنعصرمورداستفادهاستفاده 

ریزان در نوروز و جشن آبریزان در تیرماه توسط شاهان صفوی به لیان متمادی شاهد اجرای مراسم گلسا

 .[14]تعباس اول بوده اس خصوص شاه

در هیچ  32، نظیر آن تا اوایل قرن عملی و تفریحی در نظر گرفته شده دو منظور یعنی استفاده ،در دو پل فوق

متوجه کاربرد  32دهد که اروپائی ها در اوایل قرن ن بنا با بناهای اروپائی نشان میجای دنیا وجود نداشته است.با مقایسه ای

 .تفریحی بناهای عمومی شدند

 انواع پل  .2.2.2



بندی کرد. های مختلفی از قبیل نوع سازه، متحرك یا ثابت بودن، و مصالح بکار رفته دستهتوان از جنبهها را میپل

 Tied، پل Cantilever، پل  trussهای طاقی)قوسی(، پل با تیرهای حمال، پلانواع پل از نظر سازه عبارتند از: پل

archکابلی.  ،پل معلق، پل 

 کنند.ها را به ثابت و متحرك تقسیم میمتحرك یا ثابت بودن، پلاز نظر 

از نظر مصالح بکار رفته به: مصالح طبیعی، چوبی، سنگی، بتنی و فوالدی و ساخته شده از مصالح پیشرفته 
 شوند. بندی میتقسیم

 

 

 هاتعمیر و مرمت پل.  2.2.2

های قدیمی در میان قدیمی، آگاهی از  ارزش حفظ پلهای به دلیل تالش طرفداران پرشور حامی حفاظت از پل
-ها برای برطرف کردن نیازهای ترافیکی مدرن طراحی و ساخته نشدهشهروندان و جوامع افزایش یافته است. اگرچه این پل

-محسوب میجزء امکانات  اند،که در آن واقع شده ایرکرد مفیدی داشته و برای منطقهها هنوز کااند، اما بیشتر این سازه

های طراحی و های قدیمی جزء الینفک تاریخ منطقه هستند یا به لحاظ ویژگینه معضل یا تهدید. بیشتر این پل ،شوند
اغلب  ،های قدیمیهای فنی و مهندسی حفظ و نگهداری و مرمت پلحلشوند. اگرچه راهمهندسی تاریخی محسوب می

ط به آن اغلب بسیار پیچیده  و عامل اصلی موفقیت در یک برنامه حفظ و های مربوبسیار ساده و آسان هستند، اما سیاست

هاست که شامل ترین کار این است که پل قدیمی را از بین برد. تصمیم دشوارتر حفظ آنشود. راحتمرمت محسوب می

 .[15]شودلیت و فشار برای مدرنیزه کردن میمسائل ایمنی، مسئو

های قدیمی وجود داشت. اغلب آنها را  بی فایده و بازسازی و تعمیر سازه تری نسبت بهدر گذشته، حساسیت کم

ها همیشه از توجه . اما پلشدندهای جدید جایگزین میپنداشتند و به همین جهت به راحتی با سازهها را حماقت میآن
ها بحث و ها با اکراه و بعد از مدتخراب کردن آن ،ها بودهاند و در مواقعی که نیاز به جایگزینی آنبرخوردار بوده ایویژه

های رمت ساختمانها برای ثبت، انتشار و مها تغییر کرد و تالشجدل صورت گرفته است. اما در قرن نوزدهم، دیدگاه

 .[16]قدیمی بیشتر شد

ها از ه حفظ آنها بها از اشتیاق به جایگزینی آنهای اخیر استراتژی مهندسی برای مدیریت پلدر طول سال

طریق تعمیر و مرمت تغییر کرده است. دلیل این تغییر موضع بخاطر فشارهای زیادی است که از چندین جهت وارد شده 

 است : 

 ها آسان نیست.توجیه مالی تخریب و دوباره سازی سازه .1

 .اندتر شدهتر خواهد بود ضعیفها در مورد اینکه سازه جدید بادواماستدالل .3

 .، هستندشدتصور می چه که قبالًتر از آنهای قدیمی محکماست که بیشتر پلمشخص شده  .2

 منطقیل ئمسا ،جدید یویژه در شهرها تخریب و ساخت سازهبا توجه به کمبود فضای کار به .4

 آورد.را پیش می

دارای ارزش  ،ستاسال  72شان باالی هایی که قدمتهای قدیمی، به ویژه آنبیشتر پل .2
 و در لیست میراث فرهنگی قرار دارند. خی بودهیتار



 های قدیمی عبارتند از:عوامل موفقیت در حفظ و مرمت پل

 نیاز به یک مبارزه .1

 های حاصل از ترافیک سنگینیک محیط مناسب برای قرار دادن پل قدیمی به دور از آسیب .3

 ی دلسوز و پیشتیبانیک جامعه .2

 .[15]بودجه برای حفظ و مرمت
 

 

 باززنده سازی پل شهرچای میانه فرآیند.  1

های تاریخی و فرهنگی آن و تسهیل امور جهت کارآ سازی پل شهرچای میانه و حفظ هویتبه منظور باززنده

و سازی ، روند باززنده1هایی صورت گرفته که در قالب نمودار مطالعات و فعالیت ،ساختن مجدد این بنای ارزشمند
یرامون بنای مورد پبه این ترتیب که ابتدا مطالعاتی  .ه استدشداده نشان اف پل تخصیص کاربری جدید به بافت اطر

های تاریخی، س با در نظر گرفتن ارزشپل و مرمت انجام یافته، سپمطالعه، بافت اطراف و منطقه میانه و مفاهیمی چون 

کند، خطراتی که حیات بنا را تهدید میهای منطقه و نیز با لحاظ کردن تانسیلپفرهنگی و هویتی بنا، بررسی نیازها و 
هایی آید؛ در این مرحله با نظر متخصصین شاخصل شهرچای میانه به دست میپیرامونی پهای ممکن در بافت کاربری

رسش از اقشار پگردد که بر اساس آنها از طریق مصاحبه با افراد متخصص و یشنهادی تعیین میپهایی برای ارزیابی کاربری

های شود که با توجه به مجموع امتیازات، کاربریها امتیاز داده می، به کاربریدم ساکن میانه و نیز مسافرینمرمختلف 

 شوند.ریز فضاهای هر کاربری تعیین می در نهایت و گردندمناسب انتخاب می
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نگارنده(آیند باززنده سازی پل شهرچای میانهفر -1نمودار

 

 میانه طراف پل شهر چاییشنهادی برای بافت اهای پکاربریارزیابی .  1

 فرآیند باززنده سازی

 آن مطالعات مربوط به شناخت بنا و بافت اطراف

ی موجود جهت اعطای  کاربری های بررسی پتانسیل ها

 تلفمخ

ها و توجه به ارزش

 هاهویت

بررسی نیازهای 

 منطقه

 پیرامونی بناهای امکان پذیردر بافت یی کاربریشناسا

 های پیشنهادی ارزیابی کاربری

 تعیین فضاهای موردنیاز برای کاربری جدید

 از روی امتیازهای تعلق یافته مناسب کاربری تعیین

 پل شهرچایشناخت عوامل تهدید کننده حیات 

 پل و مرمتمبانی نظری 

 

 هاها برای ارزیابی کاربریتعیین شاخص

 کاربری



اند که احداث ساختمان در آن ستر و حریم رودخانه اختصاص یافتههای اطراف این بنا به بقسمتی از زمین

 هایباشد. زمینپذیر میامکان  یبرخالف ضوابط است. بنابراین محوطه سازی و ایجاد فضای سبز و باز مناسب تنها گزینه

ی خود به خودی های کشاورزی هستند که قانونی یا غیر قانونی و بنا به اقتضای توسعهخارج از حریم رودخانه، اکثراً زمین

های مسکونی، تجاری تصال به شهر میانه است، در حال تغییر کاربری و احداث ساختماندر حال ا آهن که عمالًروستای راه
های ویتآهن و پل شهرچای و با هدف حفظ هبین شهر، راه با توجه به این موضوع و به منظور برقراری تعامل .اندو خدماتی

های اطراف ، تصمیم به تغییر کاربری زمینمتخصصان امر و مسئولین مربوطه با نظرمساعد فرهنگی و حفاظت از اصالت بنا،

 جذب گردشگر و حفظ حیات رو به ویرانی پل گرفته شد.های هماهنگ با یکدیگر با هدف در قالب مجموعه فعالیت
بدین  گرداند.های جدید مردم را به سوی خود جذب کرده، در نتیجه پویایی و حیات را به این بنای رو به زوال برمیکاربری

میانه و  با نظرسنجی از  اقشار مختلف جامعه ساکن در شود وهای متنوعی جهت بررسی در نظر گرفته میمنظور کاربری

-ها برگزیده میترین آنبه عنوان کاربران آینده و مشاوره با متخصصان، مناسب کنند،نیز مسافرینی که به این شهر سفر می

تقاضای مردم  -2جذب توریست  -3ل پهایارزشو تداومحیات و  حفظ -1بر اساس سه شاخص در این نظرسنجی  شود.
تا شنهادی در محور افقی نمودار و امتیازها از یک پیهای کاربری ،1طبق نمودار ت.، از یک تا پنج امتیاز داده شده اسمنطقه

روند و گیرند. سه شاخص در قالب سه میله روی هرکاربری و با احتساب امتیازها باال میدر محور عمودی آن قرار می پنج

 گردند.میرا کسب نمایند، برگزیده  (12 از مجموع امتیاز 7.2)هایی که بیشتر از نصف مجموع امتیازاتدر نهایت کاربری

 

 های پیشنهادیکاربری -1جدول

ر

 دیف

نوع 

 کاربری

 پذیری امکانهافضاها و فعالیت

 -فرهنگی 1

 هنری

 موزه، گالری هنری، سینما، سالن تئاتر، سالن کنسرت

 -تجاری 3

 خدماتی

 فروشگاه صنایع دستی، کتاب، محصوالت هنری، لوازم عتیقه، مواد غذایی

 های فصلیمحلی، گیاهان دارویی منطقه، سوغاتی

پژوهشکده، کارگاه هنری، مرکز مطالعات بناهای تاریخی، کتابخانه،  آموزشی 2
 های آموزشی، آتلیه های هنریکالس

 پارتمانهتل، متل، مهمانسرا، سوئیت آ اقامتی 4

 فرهنگیمرکز اطالع رسانی گردشگری، دفاتر اداری، دفتر میراث  اداری 2

 خانه سنتیپ، سفرهرستوران، کافی شا پذیرایی 6



 

 پیشنهادیها در مورد شش کاربری امتیازات نظرسنجی بر اساس شاخص :2نمودار

 

 های مناسبانتخاب کاربری  .2

با  پذیراییو  9با امتیاز  ، اقامتی12 مجموع امتیازکسب با  هنری -فرهنگی کاربریبا توجه به مجموع امتیازات، 

، گالری هنری و تاریخیند که با در نظر گرفتن فاکتورهای مؤثر، عناوین برگزیده شد الزمهای ، به عنوان کاربری12امتیاز 

موارد مشابه در داخل و خارج کشور و بررسی  با توجه بهلذا انتخاب گردیدند. ها برای این کاربری اقامتگاهو  رستوران
ها همچون فضاهای اداری و برخی کاربریکلی به صورت جدول زیر به دست آمد.این سه فضای ریزفضاهای  ،نیازهای جامعه

 خدماتی، جزء مشترك تمام مراکز است.

 

 های منتخبکاربری -2جدول

 ریزفضاها فضای کلی

و گالری هنری 

 تاریخی

سرویس ، هااطالعات، گالرینگهبانی، فروشگاه فرهنگی، البی، محل بازی کودکان، 

 بهداشتی

ذیرش، سالن پزخانه، انبار، مدیریت، اتاق استراحت کارکنان، سرویس بهداشتی، پآش رستوران

 اصلی، سالن ویژه

 ها، اتاقذیرش، مدیریتپ، کافه تریا، سرویس بهداشتی، البی اقامتگاه
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های پل¬حفظ و تداوم حیات و ارزش

جذب توریست

تقاضای مردم منطقه



 گیری نتیجه.  2

 و شود و مرمت ها نگهداریآنای دارد که بایستی با توجه به ویژه هایپتانسیلهر بنای تاریخی خصوصیات و 

متناسب با نیازهای روز  آن، های اطرافتغییر کاربری خود بنا و یا زمینسازی هر بنایی منحصر به فرد است. روش باززنده

مر بسیار مؤثر باشند. توانند در این ادر این میان اقشار مختلف جامعه میکند.کمک شایانی به حفظ حیات بنا می ،جامعه

ترین پشتوانه برای حفظ آثار تاریخی و فرهنگی، برانگیختن احساسات و عواطف ملت خصوصاً جوانان است تا محکمچرا که 
را کمک و یا وادار به حفاظت ، در صورت لزوم، در امر مرمت بناها، مسئولین مربوطه عالوه بر کمک به حفظ این ثروت

جلوگیری از زوال هویت و تغییر کاربری نیز باید منطبق بر شرایط فعلیبنا باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. نمایند. 

های اطراف پل، استفاده مجدد از بوده و تغییر کاربری زمین شهرچای میانه به عنوان هدف این پژوهش پلساختار بنای 
بر  ،حاصل از نظرسنجیاتامتیاز توجه به با را به دنبال دارد. ت آنی حیاشود و کارا شدن بنا، ادامهاین بنا را موجب می

های برگزیده و با وکاربری تقاضای مردم منطقه توریست و پل، جذبهای حفظ و تداوم حیات و ارزشنای سه شاخص مب

شگران در منطقه نسجم برای گردحاکی از نبود مرکز چندمنظوره و مکه  های اولیهمطالعات و بررسیعنایت به نتایج و و 

 در قالب یکگاهاقامت ی کلی گالری هنری، رستوران وسه فضابه  های اطراف پل شهرچای میانهتغییر کاربری زمیناست، 
 گردد.میپیشنهاد  توریستی مرکز
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