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 چكیده

های فرسوده است. امروزه در برخی از مروز ایران با آن دست به گریبانند، مسئله بافتیكی از موضوعاتی که شهرهای ا

-ها دو خیابان اصلی را به هم مرتبط نمود و منطقهگیری از این ظرفیتتوان با بهرههایی نهفته است که میهای فرسوده پتانسیلبافت

هدف از ارائه این پژوهش بررسی مشكالت ر آن منطقه از شهر شد. بستی خارج کرد و موجب دسترسی بهتر شهروندان دای را از بن

های مجاور است. همچنین این تحقیق به بیان راهكارهایی برای طراحی بهتر های جدید االحداث و ناهمخوانی آنها با بافتخیابان

محتوا و مشاهده و های تحلیلاز روشگیری ها، به کمک بهرهآوری اطالعات پایه و دادهشیوه جمعپردازد. های جدید میخیابان

های جدید نتایج حاصل از این تحقیق با وجود نداشتن مطالعات زمینه در زمان طراحی خیابان تحلیل گرافیكی صورت پذیرفته است.

آنها،  ز دین و مذهب شهروندان و نیا ،گردد و با آن گره خورده است. توجه نداشتن به فرهنگاالحداث در بافت قدیم شهرها برمی

عناوین  هویت در کالنشهرهای امروز ایران شده است.کیفیت و بیبه وجود آمدن فضاهای شهری بیمصالح و هنر بومی آنها موجب 

های های مداخله در بافتروش" ،"های فرسودههای بافتویژگی"، "بافت فرسوده"ای عبارتند از: اصلی این مقاله پس از ذکر مقدمه

 . "بندی و پیشنهاداتجمع"و در پایان  "و تحلیل خیابان صاحب الزمانشناخت " ،"فرسوده
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 مقدمه-1
هایی که شهرهای امروز ایران و به خصوص کالنیکی از چالش

های های فرسوده است. بافتترو هستند، موضوع بافشهرها با آن روبه
های دار و بافتهای مسئلهفرسوده با عناوین مختلفی همچون بافت

های فرسوده شهری دارای معضالت و شوند. بافتناکارآمد یاد می
-های زیادی با سایر بافتمشکالتی هستند که از لحاظ کارآمدی تفاوت

ارآمد بوده ها کهای فرسوده ممکن است سالهای شهری دارند. بافت
باشند ولی پس از طی مدتی دچار فرسودگی شده و یا اینکه حتی از 

های فرسوده در ای که بافتابتدا، فرسوده متولد شده باشند. مساله
شهرها عموماً با آن دست به گریبانند، ناهماهنگی ساختار فضایی 

 های جدید امروز است. وقتی بافتقدیمی و ناکارآمد با نیازها و فعالیت

های بسیاری شود تفاوتطراحی شده معاصر با بافت فرسوده مقایسه می
های جدید شود. نخست موضوع آنکه بافتمیان این دو بافت نمایان می

شهری، طراحی شده و با برنامه هستند که خود شکاف بزرگی بین این 
شود. بهبود کند که پیامدهای بسیاری را منجر میدو بافت ایجاد می

ایط فیزیکی و کالبدی به همراه توسعه اقتصادی و بخشیدن شر
اجتماعی مناطق فرسوده بسیار ضروری است. در این رابطه تمایالت 
سیاسی، مدیریتی، توان مالی، بازار زمین، قوانین مربوط به اراضی و 

های نوسازی این مناطق غیره، همگی موانعی را در گسترش برنامه
های فوق ن بردن این موانع و محدودیتتوان با از بیکنند. میایجاد می

رسد ای در وضعیت این مناطق ایجاد کرد. به نظر میتغییرات گسترده
که مردم این مناطق قادر به بهسازی و نوسازی بدون کمک مدیران و 

 های دولتی نباشند.مسئوالن شهری و نهادها و سازمان
 

 بیان مسئله-2
ه چه معضالت، های فرسودبر کسی پوشیده نیست که بافت

شهرها به بار هایی برای شهرها و به خصوص کالنمشکالت و هزینه
مندی از تاسیسات و زیرساختآورند. مشکالتی همانند عدم بهرهمی

های شهری، امکانات آموزشی، بهداشتی و تفریحی مناسب، که در 
نهایت موجب پایین آمدن سطح کیفیت زندگی مردمان ساکن در این 

گردد. ایمنی و بحث حفاظت از جان مردم و شهروندان ا میهگونه بافت

و ارائه هر چه بهتر خدمات )از قبیل دسترسی هر چه بیشتر خودروهای 
شهرداری، آمبوالنس، آتشنشانی، پلیس و غیره( و جلوگیری از به وجود 

های آمدن مناطقی برای بزهکاری، جرم، جنایت و سایر بداخالقی
که نیاز به توجه هر چه بیشتر به این  اجتماعی موضوعاتی هستند

نمایند. بازگشایی معابر و محورهای شهری از تر میها را محسوسبافت
های فرسوده به امری رایج های فرسوده با هدف نوسازی بافتمیان بافت

های های متعددی در سالدر شهرهای ایران تبدیل شده است. نمونه
ه با هدف نوسازی بافت فرسوده اند کاخیر در شهر مشهد وجود داشته

کنند که هیچ سنخیتی با داخل بافت ندارند. در از میان آنها عبور می
الزمان به عنوان نمونه موردی، مورد مطالعه این پژوهش خیابان صاحب

-و می های اخیر این پروژه عملیاتی شدهقرار گرفته است. در طی سال

است،  عابر شهر مشهد پیوستههایی که به شبکه متوان به عنوان خیابان
های مذکور و پس از آن داخل از آن نام برد. با قدم زدن حاشیه خیابان

توان متوجه اختالف فاحش بناها و معابر شد. هیچ شدن به بافت می
الزمان وجود ندارد، به هماهنگی و همخوانی بین بافت و محور صاحب

ارگانیک در الیه  هایی با نمای آجری و شبکه معابرطوری که خانه
-هایی از نمای سنگ، قرار گرفتههای مستقیم با ساختمانپشت خیابان

 اند. 

هایی نهفته است های فرسوده پتانسیلامروزه در برخی از بافت
ها دو خیابان اصلی را به هم گیری از این ظرفیتتوان با بهرهکه می

ب دسترسی بستی خارج کرد و موجای را از بنمرتبط نمود و منطقه
بهتر شهروندان در آن منطقه از شهر شد. حال باید به این نکته توجه 

ها داشت که در نظر داشتن نکاتی در ارتباط با احداث این گونه خیابان
توان به ارتقای هر چه بیشتر فضاهای شهری کمک نمود. موضوعی می

 که هر چه بیشتر در این باب نمود بیشتری دارد، نبود همخوانی بین

رسد که اگر بافت موجود و خیابان احداث شده است و به نظر می
های جدید شهری هایش در بافتخیابان احداث شده به همراه جداره

قرار گیرد نیز جوابگو باشد و ارتباط و پیوندی با بافتی که در آن قرار 
 گرفته است، ندارد. 

های جدید موضوعات وسیع و متنوعی را در بر احداث خیابان
ریزان شهری از آن غافل گیرد که عموماً مدیران، طراحان و برنامهمی
های پیشنهادی در ها و فعالیتشوند. توجه نداشتن به کاربریمی

های جدیداالحداث است. زمانی که مدیران شهری و مشاوران خیابان

ها و مسائل شهری بدون در نظر گرفتن نیاز شهروندان و شهر، کاربری
کنند که در آینده مورد برای خیابان جدید، تعریف میهایی فعالیت

گیرد. همچنین توجه نداشتن به شرایط و کالبد استقبال قرار نمی

زمینه و بافت موجود و نبود انطباق و هماهنگی بین کالبد خیابان با 
ی بافت درگیر با موضوع احداث خیابان میراث باقی مانده از گذشته
ها بیان کشیی که برای این قبیل خیابانجدید. یکی دیگر از مشکالت

توجهی به حضور پیاده در فضاهای شهری است. گردد موضوع بیمی

های جدید باکیفیت و حال این سوال مطرح است که در احداث خیابان
بایست به چه نکاتی توجه داشت؟ که به تبع آن هدف این هویتمند می

های باکیفیت و خیابان تحقیق عبارت است از ارائه راهکارهایی برای

گیری ها، به کمک بهرهآوری اطالعات پایه و دادههویتمند. شیوه جمع
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محتوا و مشاهده و تحلیل گرافیکی صورت پذیرفته های تحلیلاز روش
 است. 

 

 بافت فرسوده -3
های فرسوده را برشمرد، ابتدا های بافتبرای اینکه بتوان ویژگی

بافت "از بافت فرسوده بیان نمود.  بایست تعریف واضح و روشنیمی
شود هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میفرسوده شهری به عرصه

که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی 

پذیر بوده و از های شهری آسیبسواره، تاسیسات، خدمات و زیرساخت
ها به . این بافتارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند

دلیل فقر ساکنین و مالکین آنها امکان نوسازی خود به خودی را 

گذاری در آن را ای جهت سرمایهگذاران انگیزهنداشته و نیز سرمایه
های فرسوده ( بافت67و  66، 1389)حبیبی و همکاران،  "ندارند.

های بافت-1"شوند که عبارتند از: شهری به چهار دسته تقسیم می
های شهری فاقد میراث بافت-2هری دارای میراث تاریخی و فرهنگی. ش

بافت-4شهری. -های فرسوده روستاییبافت-3فرهنگی. -ویژه تاریخی
 (197، 1389)عندلیب،  "ای.های حاشیه

 

 های فرسوده های بافتویژگی-3-1
حال که به تعریف بافت فرسوده پرداخته شد، الزم به نظر می

ها مشخص معیارهای شناسایی و تشخیص این بافت بایسترسد که می
ها و بندی، نوع مصالح، تعداد طبقات، دسترسیشود، که عمر ابنیه، دانه

های شهری از جمله معیارهای مذکور هستند، که خدمات و زیرساخت

بیش از  عمر ابنیه:"شود. در ادامه به توضیح هر کدام پرداخته می

سال  50ها دارای قدمتی بیش از ه بافتها در این گوناز ساختمان 80%
سال اخیر ساخته شده باشند، فاقد رعایت  50باشند و یا اگر در می

ای که غیر استاندارد بودن آنها از استانداردهای فنی هستند به گونه
ها عمدتاً تاب ظاهر ساختمان قابل تشخیص است. ابنیه این بافت

ابنیه  بندی:دانهرا ندارند.  ای با شدت متوسطمقاومت در برابر زلزله

ها عمدتاً ریزدانه بوده و مساحت عرصه مسکونی واقع در این گونه بافت

 نوع مصالح:باشد. متر مربع می 200آنها به طور متوسط کمتر از 

ها عمدتاً از انواع خشتی، خشت و مصالح به کار رفته در این گونه بافت

تصاالت افقی و عمودی و آجر و چوب و یا آجر و آهن بدون رعایت ا

های اکثر ابنیه در بافت تعداد طبقات:باشند. ای میفاقد سیستم سازه

های فرسوده که بافت ها:دسترسیفرسوده یک یا دو طبقه هستند. 

اند، عمدتاً از ساختاری نامنظم عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده
باشد به می های موجود در آنها عمدتاً پیادهبرخوردارند و دسترسی

متر بوده و  6ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از گونه

های خدمات و زیرساختضریب نفوذپذیری در آنها کم است. 

ها های فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات، زیرساختبافت شهری:

و فضاهای باز، سبز و عمومی دچار کمبودهای جدی هستند. مداخله 

)حبیبی و  "ها از نوع تجمیع و نوسازی خواهد بود.بافت در این گونه
 ( 67و  66، 1389همکاران، 

توان گفت عرصههای فرسوده میتر بافتبرای شناسایی سهل
مشخصه زیر را دارا باشند، بافت فرسوده  3هایی از شهر که یکی از 

درصد ابنیه آن ناپایدار  50هایی که بیش از بلوک-1"شوند. اطالق می
درصد معابر آن کمتر از  50هایی که بیش از بلوک -2فرسوده باشد.  و
 200درصد ابنیه آن کمتر از  50هایی که بیش از بلوک -3متر باشد.  6

های ( بافت68و  67، 1389)حبیبی و همکاران،  "متر مربع باشد.
گذاری الزم در نگهداری از فرسوده به علت گذشت زمان و عدم سرمایه

های خاصی مواجه هستند که شامل مواردی همچون یژگیآنها، با و
عدم دسترسی به درون بافت، فقدان تاسیسات زیربنایی مناسب، "

مشکالت زیست محیطی و باال بودن حجم آلودگی، کمبود امکانات 
پذیری در برابر زلزله، گذران اوقات فراغت، فقر و محرومیت، آسیب
الی جمعیت(، تراکم سرانه کم خدمات، جمعیت زیاد )تراکم با

)عندلیب،  "باشند.دوام، ناامنی و معضالت اجتماعی میساختمانی کم
هایی که ( آسیب196، 1389به نقل از لطفی و همکاران،  21، 1385

کنند با نام عوامل تهدیدزای توسعه های فرسوده بر شهرها وارد میبافت
ده بیشتر از جرایم در بافت فرسو"شوند که عبارتند از: شهری یاد می

های بافت فرسوده در برابر زلزله پذیری خانهنقاط دیگر است. آسیب
رسانی در مواقع بحران با مشکالت کامالً جدی است. امداد و خدمات

رسد. ها به حداقل میرو است. امکان حفظ حرمت انسانجدی روبه
رو است. رشد و تربیت در بافت فرسوده با موانع جدی محیطی روبه

های بافت فرسوده از متوسط شهر بسیار کمتر است. فقر اختزیرس
های فرسوده، توان مشارکت و نظارت مردم را سلب اقتصادی در بافت

های فرسوده، گذاری در بافتهای اقتصادی و سرمایهکند. انگیزهمی

( در بسیاری از مواقع ممکن است 63، 1389)عندلیب،  "پایین است.
طی از شهر قرار گرفته باشند که ارزش حقیقی های فرسوده در نقابافت

امالک بسیار باالتر از وضع کنونی آنها باشد. به طوری که مناطق 
همسایه بافت فرسوده ارزش باالیی داشته باشند و آن منطقه فرسوده 

به دلیل فرسودگی و با توجه به استعدادهای ذاتی که از نظر مکانی 
مانند قلعه آبکوه مشهد که در دارد، تفاوت چشمگیری داشته باشد، ه

همسایگی خود مناطق خیام، سجاد، فرهاد و فلسطین را که از بهترین 

ترین مناطق شهر مشهد هستند را دارد، اما از نظر اقتصادی و با ارزش
 26حدود "این مناطق با قلعه آبکوه قابل مقایسه نیستند. این محدوده 
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رضوانی، )سعیدی "قطعه تفکیکی بوده 2000هکتار است و دارای 
( که این سطح وسیع از اراضی با ارزش واقع در بافت 26، 1385

 جدیدتر شهرها نیازمند توجه بیشتر مدیران و مسئوالن شهری هستند.

 

 های فرسوده علل پیدایش بافت-3-2

های فرسوده گوناگون است که دالیل به وجود آمدن بافت

کردن از بناها و برخی از این دالیل عبارتند از: نگهداری ن

ها و مرمت نشدن پس از گذر زمان. فرسوده طراحی ساختمان

گیری بافت )در زمانی که طراحان ها قبل از شکلشدن بافت

های دهند و یا خیابانمتر پیشنهاد می 200شهری قطعات زیر 

های فرسوده متولد کنند، بافتمتر عرض طراحی می 6کمتر از 

نیز اگر شرایط فرسودگی را دارا  شوند(. بافت قدیم شهرهامی

گیرند. روستاهایی که بر اثر توسعه باشند در این دسته قرار می

گیرند نیز ممکن است شهرها درون محدوده شهری قرار می

شرایط فرسودگی را داشته باشند و در این دسته جای گیرند. 

ر است به طوری که اصل موضوع بافت فرسوده بر نگهداری استوا

ها دچار فرسودگی شوند و با نگهداری ساکنان نگذارند ساختمان

توانند از این امر جلوگیری کنند. زمانی که مردم خود مناسب می

ها دغدغه بهسازی و نوسازی را داشته باشند از فرسودگی

شود. مدیران و مسئوالن شهری نیز با تدوین جلوگیری می

برخوردار آنها را ایت از مردم کمهای تشویقی و حمسیاست

های مورد سکونت خود ترغیب به حفاظت و نگهداری از بافت

های شهری بود کنند و اگر نیازی به بهسازی و نوسازی در بافت

هایی )با هر عنوانی اما کار گشا(، در جهت با مدون کردن طرح

ارتقای سطح کیفی زندگی مردم، آنها را هدایت و حمایت کنند. 

های آینده های فرسوده در طرحضوع دیگر ایجاد نکردن بافتمو

ریزان شهری در است که این امر نیازمند توجه طراحان و برنامه

های شهری را از های توسعه شهری است تا بافتانجام پروژه

 ریزی نکنند. ابتدای به وجود آمدنشان، فرسوده طراحی و برنامه
 

 فرسوده  هایهای مداخله در بافتروش-3-3
های فرسوده و به خصوص محورهای برای سامان دادن به بافت
های مداخله در این بایست ابتدا روشمورد مطالعه این پژوهش، می

دار را بیان نمود. در راستای این امر مرمت شهری را های مسئلهبافت

توان به سه طریق عمده به انجام رساند که عبارتند از بهسازی، می

شود. بازسازی که در ادامه به تعریف هر کدام پرداخته مینوسازی و 

بهسازی شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود " بهسازی:

کالبد، که در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته است، در کوتاه مدت 
ها که در مورد بافت( 18، 1386)حبیبی، مقصودی،  "پذیرد.صورت می

گردد و با حفظ یخی و اصالت و هویت آنها میمنجر به حفظ ساختار تار

نوسازی زمانی انجام " نوسازی: و بهبود کالبد بافت همراه خواهد بود.

شود که فضای شهری، مجموعه و یا بنا از کارکردی مناسب و می
معاصر برخوردار بوده ولی فرسودگی نسبی کالبدی فضایی سبب 

، 1386مقصودی،  )حبیبی، "کاهش بازدهی و کارایی آن شده است.
بایست تغییراتی در کالبد بنا یا بافت با حفظ ( برای نوسازی می20

کارکرد پدید آورد و با تداوم آن موجب طوالنی شدن عمر بنا و بافت 

های فرسوده شهری عبارتند از: ایمناهداف کالن نوسازی بافت"شد. 
، 1389)عندلیب،  "سازی.بخشی و ظرفیتبخشی، حیاتسازی، تعادل

( حال که به اهداف کالن نوسازی اشاره شد، به جاست که اصول 249
های فرسوده شهری اصول نوسازی بافت"نوسازی نیز بیان شود. 

نگری، فرآیندمحوری، نگری، جامعمحوری، همه جانبهعبارتند از: مردم
محوری، اطمینان بخشی برانگیزی، الگوسازی، فرصتمشارکت

 بازسازی: (250، 1389)عندلیب،  "ازی.س)اعتمادسازی( و نهادینه

گیرد بازسازی به معنای از نو ساختن است. بازسازی زمانی صورت می"
که در بنا، مجموعه و یا فضای شهری، فرسودگی به صورت کامل ایجاد 
شده باشد. فرسودگی کامل بر اثر فرسودگی )نسبی یا کامل( فعالیت و 

( و 21، 1386مقصودی،  )حبیبی، "پذیرد.کالبد توامان صورت می
سازمان فضایی فرسوده بنا یا بافت  معموالً برای ایجاد حیات جدید در

های بهسازی، نوسازی و بازسازی، روشرود. عالوه بر روشبه کار می
های های فرسوده از جمله روشهای بسیاری برای مداخله در بافت

  د دارد.ارتقای محیطی، روش تعدیل مجدد زمین و توانمندسازی وجو

 

  شناخت و تحلیل خیابان صاحب الزمان-4
حوزه میانی غربی در مجاورت بخش مرکزی شهر مشهد واقع 
شده است. به همین جهت این محدوده از یک سو دارای ارتباط قوی 

با بخش مرکزی و هسته تاریخی شهر است و از سوی دیگر ارتباط 
باشد. این امر های جدید در سمت غرب میتوسعه دهنده مرکز شهر با

حوزه مورد مطالعه را به یکی از مهمترین مراکز تجمع فعالیت اقتصادی 
شهر مشهد با عملکرد در بعد شهری تبدیل نموده است. سهم قابل 

توجهی از مراکز عمده تجاری، اداری، درمانی، آموزشی و گردشگری 
 شهر مشهد در این محدوده قرار دارد. 
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یی چون خرده فروشی انواع کاال هااز سوی دیگر تجمع فعالیت
های اقتصادی در سطح محدوده مورد موجب تشکیل محورها و کانون

های عمده تمرکز این فعالیتمطالعه شده است. محورها، مراکز و پهنه
ها، محافل تشکیل کانون ها در سطح حوزه میانی غربی در نقشه است.

تازه تأسیس  های ادبی توسط اقشار روشن فکر در فضاهایو انجمن

)مانند سالن باغ ملی( و بحث و اظهار نظرهای سیاسی و اجتماعی، از 
تفریحات فرهنگیان و روشن فکران بود که نشان دهنده جامعه مدنی، 

ها، ها، کتابخانهخصوصیات و مظاهر آن در دوران خود است. وجود کافه
مدند ها و دفاتر روزنامه که در این راستا به وجود آروزنامه فروشی

های مدنی شد. مکانی مناسب جهت ایجاد این بحث و گفتمان
  (120، 1384)رضوانی، 

های جدید و با هایی با سبکرفته ساختمانبر این اساس رفته

گرایش معماری مدرن به وجود آمدند و ارتباط بین سابقه تاریخی و 
 هایی که توسط معماران غربی و یاسنتی معماری باقی نماند. ساختمان

شد، معماری پیوسته و هماهنگ حاشیه تحصیل کرده غرب ساخته می
کم به احداث بناهایی به صورت گسسته و در میان ها را کمخیابان

ها )مانند بانک ملی(، با احجامی که های باز حاشیه خیابانمحوطه
ها به مرور از تزئینات ساختمان بیشتر عرض اندام داشتند تبدیل کرد.

ساختمانی مدرن نیز جای نماهای قدیمی را گرفت. اما  کم شده، مصالح

های مهم اینکه حضور مردم در این فضاها و نماهای جدید در خیابان
جذاب به زودی آنها را تبدیل به قسمتی حافظه از شهروندان کرد و 

   ها باقی گذاشت.آنها را در خاطرات قدیمی
رویه وسایط د بیهمانطور که در مسیر افزایش جمعیت شهرنشین، تولی

نقلیه شخصی و نبود کیفیت بخشی به ناوگان حمل و نقل عمومی نیاز 
تر است، اما ایجاد های اصلی محسوسبه افزایش پهنای باند خیابان

محورهای جدید حرکتی به موازات محور اصلی عالوه بر کنترل بار 
ترافیکی محور اصلی در اتصال ساختاری و کارکردی محالت قدیمی 

طور که در نقشه واند با لحاظ تمهیداتی مثمر ثمر واقع شود. همانتمی
شود، بافت اطراف خیابان صاحب الزمان مشهد ( مشاهده می1شماره )

  اند.شکل گرفته 1310قبل از سال 

 
 
 

 
 الزمان های صاحب(: توسعه تاریخی خیابان1) شكل

 
ن جدید های خیاباشود جداره( مالحظه می2همانطور که در شکل )

 االحداث صاحب الزمان از سنگ سفید و آجر قرمز استفاده شده است. 
 

 
 الزمان مشهد(: خیابان صاحب2) شكل
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شود سه ساختمان جدید در ( مالحظه می3همانگونه که در شکل )
اند که یکی از جنس شیشه، ورودی خیابان صاحب الزمان شکل گرفته

ی نیز از جنس کامپوزیت و یکی از جنس سنگ و به رنگ سفید و دیگر
دهد که در زمان طراحی ای است. این موضوع نشان میبه رنگ قهوه

 ترین موضوعات طراحی نیز توجه نشده است. این خیابان حتی به ساده

 
 از سمت میدان شهدا الزمان مشهدخیابان صاحبورودی (: 3) شكل

 
توجه  ترین مشکالت از احداث خیابان صاحب الزمانیکی از عمده

ای بر روی نداشتن به بافت زمینه است که در زمان طراحی هیچ مطالعه

بافت پیرامون نشده و یا اگر هم شده در زمان طراحی استفاده نشده 
شود چند نمونه از بناهای بافت ( مشاهده می4است. حال در شکل )

الزمان که خیابان از داخل آن کشیده شده است و تفاوتی که صاحب

 ه جدید خیابان با هویت بافت وجود دارد. بین جدار
متر  1500با توجه به اینکه خیابان صاحب الزمان با حرم مطهر تنها 

فاصله دارد و بافت آن از قدمت باالیی برخوردار است، اما در طراحی 
این خیابان اثر از فرهنگ مردم مشهد، دین و مذهب، مصالح بومی و 

طراحی شده که اگر این خیابان هویت مشهد وجود ندارد و به صورتی 
شهرداری مشهد که از قدمت بسیار  12را با این شکل و فرم در منطقه 

کمی برخوردار است قرار دهیم، هیچ هویت و تمیز خاصی ندارد به 

رسد در طراحی این خیابان خبری از مطالعات طوری که به نظر می
 زمینه وجود نداشته است. 

 
 

 
 
 

 

 
 از سمت میدان شهدا الزمان مشهدبان صاحبخیاورودی (: 4) شكل

 
الزمان مالحظه وضعیت کنونی خیابان صاحب 1در تصویر شماره 

شود بافت مالحظه می 2گونه که در نقشه شماره شد و در ادامه همان

 الزمان قبل و بعد نوسازی آورده شده است. اطراف خیابان صاحب

 

 
 الزمان حبصا (: قبل و بعد از احداث خیابان5) شكل

 
تاکید بر بازگشایی محور در میان بافت فرسوده با هدف پیدا 

کند. نبود های گم شده دسترسی بسیار خودنمایی مینمودن حلقه

توجه به سلسه مراتب دسترسی بافت پیرامون محور جدیداالحداث و 
توجه نکردن به معماری غالب و موجود بافت اطراف موجب شده تا 

مصنوعی دارد و دیگر اعضای بدن با آن دست  همانند کسی که دست

جدیداالحداث نیز  توانند ارتباط برقرار کنند، این خیابانمصنوعی نمی
های محلی و داخل بافت نتوانستند ارتباط برقرار کنند. با خیابان

موضوع بعدی تخصیص واحدهای تجاری در حاشیه محورهای تازه 
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و کشش منطقه و همچنین احداث است که بدون در نظر گرفتن نیاز 
ریزی برای اصناف و مشاغل همخوان و سازگار با بافت بدون برنامه

های باالدست این اطراف و بدون در نظر گرفتن سرانه تجاری طرح
ها توجیه اقتصادی گونه پروژهشوند. همواره در اینها احداث میتجاری

و کمبودها در گیرد، به طوری که کمتر به تامین نیاز مد نظر قرار می

شود. به عنوان مثال شاید احداث های غیرمسکونی، توجه میسرانه
الزمان در راستای تحقق سرانه فضای پارک در حاشیه خیابان صاحب

های تر باشد تا احداث مجتمعهای باالدست بسیار ضروریسبز طرح
های نوسازی به امری سودآور بدل گشته تجاری متعدد. این قبیل پروژه

، به نحوی که دستگاه زیر ربط امالک را در دل بافت فرسوده به است
خرد و پس از احداث خیابان در قیمت نازل و با کاربری مسکونی می

پردازد و پس از های تجاری میمیان بافت حاشیه آن به ساخت مجتمع

فروشد به طوری که اتمام واحدهای تجاری آنها را به قیمت گزاف می
شود و خبری از های مربوطه میدی نیز عاید دستگاهدر این فرآیند سو

 مشارکت مردمی نیست. 
طرح خیابان صاحب الزمان با قرارگیری در مجاورت بخشی از 

های تاریخی و مصادیق بافت موسوم به مشهد قدیم که به سبب ارزش
بومی، انتظار ساکنین و مجاورین را برآورده ننموده است. در مقیاس 

حرم مطهر با احداث محور صاحب الزمان کیفیت شهری دسترسی به 

افزاید و یافته اما این مهم بدون توجه به آنچه بر مشکالت محله می
 پشت کردن این محور به بافت بالفصل جای تامل دارد. 

 

 و پیشنهاداتبندی جمع
توان گفت که در طراحی با توجه به مطالب ارائه شده در این نوشتار می

ان بیشتر به موضوعات اقتصادی توجه شده است تا الزمخیابان صاحب

به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بپردازد. کالبد طراحی شده خیابان 
ای الزمان هیچ تعلقی به بافت همجوار خود ندارد و ساز جداگانهصاحب

ی بافت همجوار زند، در صورتی که اگر مطالعاتی بر روی زمینهمی
، شدفرهنگ و دین شهروندان مالحظه میشد، هنر و مصالح بومی، می

گرفت. در این خیابان جایی طراحی هویتمند و باکیفیتی صورت می
ها تعبیه نشده است. همچنین به فضای سبز و برای تابلوهای مغازه

رسد که با روها نیز توجه کافی نشده است. به نظر میعرض پیاده

کرد آنها در شهر های شهری و نیز کارتمسک به عقبه و تاریخ بافت
توان طراحی شهری هویتمند، پایدار و باکیفیت را انجام داد که می

شود و در نهایت سبب استقبال موجب ارتقای فضاهای شهری می
شود در گردد. همچنین پیشنهاد میشهروندان از فضاهای شهری می

های قدیمی های جدید که از میان بافتزمانی طراحی خیابان
صر هویتمند، تاریخی و صاحب ارزش بافت حفظ شود و گذرند، عنامی

های شهری جدید از هویت آنها استفاده نمود تا در ایجاد بدنه
شوند، با بافت همجوار خود غریب های جدیدی که احداث میخیابان

نباشند و همخوانی و هماهنگی مطلوب را داشته باشند. همچنین 
اشند و از مشاوران گردد که مدیران شهری متخصص بپیشنهاد می

متخصص نیز مشورت بگیرند تا مواردی همچون خیابان صاحب الزمان 

  ای عاریه در شهرها به وجود نیایند. مشهد، همچون وصله

 منابع و مراجع
، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه 1386[ حبیبی، م. مقصودی، م. 1]

 تهران، تهران.  

، بهسازی و نوسازی 1389[ حبیبی، ک. پوراحمد، ا. مشکینی، ا. 2]
 های کهن شهری، انتشارات دانشگاه کردستان، تهران.بافت

، احیاء بافت قدیم و توسعه شهری محالت مرکزی 1375[ رهنما، م. 3]

 شهر، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
عملیاتی کردن شهرسازی مشارکتی "، 1385رضوانی، ه. سعیدی[ 4]

، نشریه هنرهای زیبا، "یران )نمونه قلعه آبکوه مشهد(در شرایط ا
 .28شماره

، شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی 1384[ سعیدی رضوانی، ه، 5]
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبا، قلعه آبکوه مشهد، پایان

 دانشگاه تهران، تهران.

ه اصغر ، دینامیک شهری یا پویایی شهرها، ترجم1372[ شالین، ک. 6]
 نظریان، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد. 

های ، اصول نوسازی شهری رویکردی نو به بافت1389[ عندلیب، ع. 7]
 فرسوده، چاپ اول، انتشارات آذرخش، تهران. 

های فرسوده، حرکتی نو در شهر ، نوسازی بافت1385[ عندلیب، ع. 8]
 ی شهر تهران، تهران.  تهران، چاپ اول، انتشارات سازمان نوساز

ریزی راهبردی برنامه"، 1389[ لطفی، ص. ملکشاهی، غ. مهدوی، م. 9]
های فرسوده شهری )نمونه مورد مطالعه: شهر به منظور بهسازی بافت

، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره "بابل(
 اول. 

 

 
 
 
 
 

 

 


