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 چكیده

بافتهای فرسوده شهری جزو مهمی از سااتتار شاهریای کهان را تشاكی  مای دینادو باا توجاه باه ایمیات مب ا  بافتهاای             

معاصار ایرانای   فرسوده در حیطه مباح  طراحی شاهری و توجاه باه ایان نكتاه کاه بخاش ا بمای از بافات کهان شاهریای            

شام  چنین بافتی است؛ توجه پیش از پیش م ققاان حاوزه یاای طراحای شاهری باه ایان مب ا  جلاوه  ار میشاودو یاد              

پژویش حاضر ارائه چهارچوب یای تئوریا  بارای تادوین مطاتعاات مارتبط باا طراحای شاهری در بافتهاای فرساوده شاهری            

ت لیلای باه یماراه امكاان بهاره  یاری از مطاتعاات        -صایفی استو روش ت قیق پژویش مبتنی بار شایوه یاای توصایفی و تو    

 ینی حضور در م   در پروژه یای مطاتعااتی میادانی اساتو دساتاوردیای حاصا  از ت قیاق مای تواناد بارای بهاره  یاران            

 حوزه یای مرتبط با طراحی شهری در بافتهای فرسوده دارای فایده باشدو

 فرسوده، بهسازی، نوسازیو طراحی، طراحی شهری، بافت، بافت: کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

بافت فرسوده موضوعی است که سالهاست در جهان مورد توجه و بحث 

از دیععد  سععازمان هععای دولتععی وایععن موضععو  در  و واقععش شععده اسععت

حع   .  برخورد دیعده اسعت   متفاوت صورتهای شهرسازان و معماران به

 مناسع   روشی و صحیح برخوردی نیازمند ، فرسوده بافتهای مشکالت

 در مداخله از متفاوتی های گونه یا بازسازی و نوسازی ، بهسازی.  است

 متفعاوت  یروشعهای اجرایع   بعا  کعه  اسعت  دار مسأله و فرسوده بافتهای

 ای گونعه  بعه  یع   هر و شده گذارده اجرا مورد به مختلف درکشورهای

و فرسععوده کععه در اکرععر     یمعع یافتهععای قد ب .دانع  تجربه نمعوده  آنرا

ی طعع یمععکان و مح  یوجععود دارد، روزگعار   عرانیع ا یمعیقد یشعهرها

بافعت با  عنیا . آن بوده اسعت نیو رفعاه سعاکن شیتعوام بعا آسعا امعن

 یازهععا ین یجوابگعو دوران،آن  یو تکنولعوژ تیتوجعه به فرهنعگ، مل

برخورداربعوده اسععت. در    ع یع ارگان نظعم  یآنهعا بعوده و از  یاساسع

 یریع بعه عنععوان    یمعیمیشعود کعه از بافعت قد دیعده متعون مختلف

 هعم  اگرچععه شععده کععه    عادیع از تجعارت و اصالتهععا   یکولعه بعار بعا

 یازهعایبعه ن یعیجوابگو دررا الزم  یعیکارآ عایو  عتیاکنعون تعوان فعال

-ارزش توانععد یاسععت کععه م   یا باتجربعهاسعتاد  ینعدارد، ول یامعروز

. با استفاده از حرفعه طراحعی شعهری معی      کنعد بازگعونهفته را  یهعا

 توانیم به احیا و باز زنده سازی این بافت ها کم  کنیم ،  ع  میتعوان  

گفت هدف طراحی همان هدف شهر است .شهرها ویا به عبارت صحیح 

تر مجتمش های زیستی به منظور تامین مقاصعد خعاو ومعینعی بعرای     

ساکنینشععان ایجععاد شععدند وطراحععی شععهری میتوانععد بععه ح ععو      

مؤثر،مسعععتقیم تعععر و آگاهانعععه تعععر هعععدف هعععای فعععو  کمععع     

و  یا تهرشع  انیع است م یتیفعال یشهر یطراح (. 13۸2کند.)بحرینی،

هعا   حع   و راه ییگشعا  مسعأله  نععد یفرآ ۀرنعدیکه توأمعاً در برگ یگروه

ۀ عرصعع  یکالبععد  یکعه هدفشعان سععازمانده    باشدی م ییها فرآورده
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 ،یعملکععرد  عاتیع فیاست که موجع  ارتقععاک ک   یشهربه نحو یعموم

و از آن  ،یشعهر  یهعا  مکعان  یباشعناخت یز ۀو تجربع یطعیمح عستیز

(. 13۷۸)گلکععار،انسععان گععردد  یزنععدگ تیععفیموجعع  ارتقععاک ک قیععطر

فرسودگی شهر را می توان به مفهوم تنز  شرایط اجتماعی، اقت عادی  

وکالبدی شهر دانست .هنگامیکه در محدوده ای از شهر حیعات آن بعه   

هر علتی رو به رکود بافت شهری آن محدوده در روند فرسعودگی قعرار   

شععهری، یکععی از   فرسعودگی  (. 13۸۴میگیرد. )حبیبی و مق عودی ،  

اجتناب است کعه مععدیریت شععهری در    مشعکالت جعدی و غیرقابع 

روسععت.  یامععد فرسععودگی، در     جهان بعا آن روبعه تمعام کشعورهای

گوناگون؛ از جمله کعاهش یعا فقعدان شعرایط زیسعت  عذیری        اشعکا 

و  وایمنععی و نیععز نابهسععامانیهای کالبععدی، اجتمععاعی، اقت عععادی     

 (.13۸3قابعع  دریافععت و شناسععایی اسعععت )خعععانی،  تأسیسععاتی، 

ها و چالش  دغدغه نیاز مهم تر یکی یشهر هفرسود یمسائ  بافت ها

 شعود یکشعور محسعوب م   یزیع و برنامه ر تیرینظام مد یرو شی  یها

 (.13۸۹، ۸۷ ی؛ ماجد13۹2، ۵۵ یو تلخاب یشماع :13۹۰،1  یعندل)

 یبافتهعا  یبهسعاز  و ینوسعاز  ز،یع ن یشهرسعاز  تهرش یجهان اتیادب در

 یاز موضوعات مطرح است که مطالعات و  ژوهش ها یخیفرسوده و تار

آن دائمعا در حعا  بعه     اتیع در رابطه بعا آن انجعام شعده و ادب    یمختلف

 Butler 2000; Tallon 2010; Jones & Evans). اسعت  یروزرسعان 

2008; Colantonio & Bennett) 
از جمله شهرهای تاریخی و قدمت دار به شعمار میعرود از ایعن رو    تبریز

درصد آمار بافت فرسوده کشور را به خعود اخت عاو داده اسعت و     ۴۴

   از تهران بیشترین وسعت بافت فرسوده را دارد . به دلیع  تعاریخی   

بودن شهر تبریز محله های تاریخی و با ارزش فراوانی را در ایعن شعهر   

ام ببریم که از جمله آنهعا محلعه امیعر خیعز محعدوده معورد       میتوانیم ن

ز اهمیت است ایمحله امیرخیز  از این نظر برای ما حمطالعه مان است .

که این مکان جغرافیایی جزکمحله های تاریخی وقدیمی شهر تبریز بعه  

وبه دلی  بی توجهی ویا کم توجهی به این محله در لیست شمار میرود 

به دلی  نبود فرهنگ آن یاد میکنیم در این مح   محله های فرسوده از

، بی تعوجهی بعه مسعای  اجتمعاعی و     امروزی ساخت وساز مرمت بناها

بعه دلیع  دفعش     رو به  یشعرفت بعوده و   روز به روز فرسودگی اقت ادی 

 فاضالب به روش سنتی با آلودگی در محیط مواجه میشویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف -۲
 : تعریف واژه طراحی شهری 1جدو  شماره 

 منابش ذکر شده از نگارنده  سبر اسا 1منبش جدو  شماره 

 

 تعریف واژه بهسازی -۲-1
 : تعریف واژه بهسازی 2جدو  شماره 

 منابش ذکر شده از نگارنده  سبر اسا 2منبش جدو  شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده  نوان اثر تعریف

: و 13۸1سععاختن چیععز بهتععر )عمیععد،

۴۶3   .) 

فرهنعععععععگ 

 فارسی عمید 

 عمید حسن

بهتر سعازی، ترقعی دادن ) ان عاف  عور،     

 (.  1۴1: و 13۸۴

فرهنعععععععگ 

فارسی ان اف 

  ور 

ان ععععاف  ععععور 

 غالمرضا

اضافه کردن ی  یا چند ساختار بر روی 

 (. 1۶۶: و 13۸۹زمین )سیف الدینی، 

فرهنعععععععگ 

 شهرسازی 

سعععیف العععدینی 

 فران 

 نگارنده  نوان اثر تعریف

برنامه ریزی توسط محیط سعاخته  

شععده شععهری بععه صععورت یعع     

مجموعه فیزیکعی جعامش ، واحعد ،    

عملکردی ، کار آمعد و زیبا)سعیف   

(. نظعامی  ۴۵۹: و 13۸۹الدینی، 

که با شعک  سعه بععدی شعهرها و     

اکولععوژی خیابععان هععا محلععه هععا و 

همعان، و  شهرها سعرو کعار دارد)  

(. تالش برای شعک  دادن از   ۴۶۰

نظر زیبایی و عملکرد به نواحی بعر  

گزیععده شععهری یععا تمععام شععهر .   

طراحی شعهری بعا مکعان، تعوده و     

طرح اجزای مختلف شعهری سعرو   

کار دارد و همه عناصر برنامه ریزی 

شهری ، معماری منظر و معمعاری  

را با هم ترکی  میکنعد)همان، و  

۴۶۰.) 

فرهنعععععععگ 

 شهرسازی

سعععیف العععدینی 

 فران 
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 تعریف واژه نوسازی -۲-۲
 تعریف واژه نوسازی:  3جدو  شماره 

 منابش ذکر شده از نگارنده  سبر اسا 3منبش جدو  شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برتی سوابق تئوری  مرتبط -3
 تئوری  مرتبط سوابق برخی :  ۴جدو  شماره 

 منابش ذکر شده از نگارنده  سبر اسا ۴منبش جدو  شماره 
 

 

 نگارنده اثر نوان  تعریف

چیزی را تجدید وتعمیر کردن، تازه سازی، 

 (.12۴۹: و 13۸2جدیدالبناک )معین، 

فرهنگ فارسعی  

 معین  

معععععععین 

 محمد

تعمیر، بازسعازی کعردن، احعدام امکانعات     

 (.  121۶: و 13۸۴جدید )ان اف  ور، 

فرهنگ فارسعی  

 ان اف  ور 

ان اف  ور 

 غالمرضا

،  نو ساختی ، تعازه سعازی ، تعازه سعاختن    

عمععارتی کععه تععازه سععاخته شععده )عمیععد،  

 (.2۴2۴: و 13۸1

فرهنگ فارسعی  

 عمید 

عمیععععععد 

 حسن

مدرن سازی ی  ساختار قدیمی یا تاریخی 

 (.33۸: و 13۸۹)سیف الدینی، 

فرهنعععععععععگ 

 شهرسازی 

سععععععیف 

العععععدینی 

 فران  

تازه سازی، تازه ساختن، عمارتی کعه تعازه   

: و 13۸1سعععاخته میشعععود )بهشعععتی،  

111۷  .) 

فرهنگ فارسعی  

 صبا 

بهشععععتی 

 محمد

نگارنده  سال 

 یا

 منابع مطاتب مهم  نوان

جمععععا   13۹3

 محمدی

 روسیس،

ی شععععفق

محمعععد ،

  نوری

ساختار   یتحل

 –ییفضعععععععا

کالبدی بافعت  

فرسعععععععوده 

شعععهری بعععا  

 کععععععععردیرو

نوسعععععازی و 

  بهسازی

طرح بهسعازی و   هیته

 نوسازی بافت فرسعوده 

 زاتیععععوجععععود تجه،

 اسعاس  نیبر ا شعهری

 زییعععبعععه برنامعععه ر 

در  داریععهدفمنععد و  ا

راسععععتای بهسععععازی 

 منطقه  رداخت.

 ی ژوهشعع- یمجلعه علمع  

 ییفضععا زییععر برنامععه

سعا  چهعارم،   (، ای)جغراف

( 13 یا یع شماره دوم، ) 

   13۹3تابستان 

حمیعععدر 13۹1

ضعععععععا 

م،وارثععی

سعععععود 

ن،تقععوایی

عمععععت 

ااهلل 

 رضایی 

سعععععاماندهی 

بافت فرسعوده  

  شهری

بعععر طعععرف کعععردن  

کمبودهای امکانعات و 

 خعدمات

شععهری مععورد نیععاز    

ستقرار ،  ساکنان بافت

ی مهعععم در کاربریهعععا

ایجعععععاد  بافعععععت ، 

کاربریهای معورد نیعاز   

 عمععععععومیرفععععععاه 

هسععازی واحععدهای  ،ب

 و.... مسکونی

مجلععه علمععی تخ  ععی  

ریزی فضایی، سا   برنامه

 دوم، شماره دوم، )  یا ی

 13۹1ز ایی ( ۶

دکتعععععر  13۸۸

شعععریف 

ف ، مطععو

زهعععععرا 

 خدائی

الگوهای رونق 

بخشعععععععی ، 

نوسعععععععازی 

وبهسازی بافت 

فرسعععععععوده 

 شهری

بعععا اسعععتفاده از روش 

تحلی  سلسله مراتبعی  

AHP   و نیز نرمعافزار

GIS بنعدی   طبقه به

بافتهعععای فرسعععودهی 

شهر کاشمر  رداخته و 

از استراتژی مداخلهی 

 دولععت و مشععارکت 

مردم به صورت توأمان 

جهععععت نوسععععازی و 

بهسعععازی بافتهععععای  

فرسودهی شهر کاشمر 

 شداستفاده 

ف عععععلنامه معععععدیریت 

ا  مطالعععات شععهری ،سعع

سعوم/  ه او /  یش شعمار 

   13۸۸زمستان 

مسععععود  13۷۹

 نریمانی

بافعت   بهسازی

 تاریخی

ارایعععه راهکارهعععایی  

منظم برای ساماندهی 

بافت قدیم شعهر هعا ،   

تجارب برخی از کشور 

هععا در احیععای بافععت  

 قدیم شهر ها

مجلععه علمععی تخ  ععی  

 برنامه ریزی فضایی 
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 فرضیات ت قیق  -۴
هعویتی در طراحعی شعهری بافعت     توجه به معیارهعای   به نظر می رسد

 فرسوده سب  بهبود و ارتقاککیفی محیط خواهد شد .

 ایدا   لمی ت قیق  -۵
 باز زنده سازی و احیای به کم  طراحی .

 ایدا  کاربردی ت قیق  -6
 کاربرد راهکارهایی برای طراحی ،بهسازی ونوسازی بافت فرسوده.

 ضرورت ت قیق  -۷
وری مربت از فضای سعاخته شعده بعه    هدف اصلی در این تحقیق بهره 

شکلی فعا  از راه  دید آوردن سلسعله شعرایط زیسعتی بعرای سعاکنان      

محله امیرخیز همراه با باال بردن طرح اجتمعاعی ، اقت عادی، فرهنگعی    

وزیسععت محیطععی و... میباشععد .  زنععدگی در چنععین مکانهععایی بععا     

است  افسردگی،اغتشاش،هرج و مرج و فقدان مشارکت اجتماعی همراه

و در ی  کالم زندگی سالم شهری جریان ندارد.بر این اسعاس یکعی از   

ضرورت های مهم شهر و شهرنشینی ع ر حاضعر بهسعازی و نوسعازی    

این بافت های شهری است. از طرف دیگعر بعه لحعاع بععد فرهنگعی و      

اجتماعی باید توجه داشت که حفظ ی  فرهنعگ یکاارچعه و منسعجم    

گیععز در فرآینععد نوسععازی شععهری  یکععی دیگععر از مسععای  بحععث بران 

است.فرهنگ را می تعوان تحعت عنعوان شعیوه زنعدگی مردم،احسعاس       

جمعی،تاریخ،سععععععنتها و ارزش هععععععای مشععععععتر  تعریععععععف   

. از منظر ریخت شناسی اغل  این بافت ها،حالتی (Nozick,1992کرد)

اندام واره داشته و اکرر اجزای آن بعویژه قطععات واقعش در حعوزه هعای      

هسععتند. ارزش زمععین و مسععکن در بافععت هععای   مسععکونی ریزدانععه  

فرسوده،عمدتا در نسبت با سایر نقاط شهر  ایین است و منابش درآمدی 

بیشتر ساکنان نامعلوم است.بسیاری از ساکنان این بافت ها در مشعاغ   

غیررسمی و گاه غیرمجاز فعالیعت کعرده و اکرعر آنهعا در دهع  هعای       

مسکن این بافت ها بسعیار   درآمدی  ایین طبقه بندی می گردند.اجاره

 عایین اسععت.همننین بیکععاری از مهمتععرین مشعکالت ایععن بافععت هععا   

( . بافععت هععای فرسععوده بععه دلیعع   33-32،و 13۸۷است.)حسععینی،

معضالتی همنون  ایین بودن کیفیت زنعدگی،کاهش امنیت،مشعکالت   

ترافیکی،فضاهای بی دفا ،ترس،باال بودن جرم و بزه نیازمند اسعتراتژی  

دین جهت تغییرات اساسی در ابعاد کالبدی،اجتماعی،اقت ادی های بنیا

و محیطی هستند.تغییراتی که اغل  در بلند معدت و بعا صعرف هزینعه     

های گزاف جهت رفش مشکالت فو  از سوی نهادهای عمومی با تاکیعد  

و در نظر گرفتن نیازهای  3مهندسی و 2، اجرا1شام  آموزش« eسه »بر 

ن اهداف و ارزیابی تغییعرات صعورت معی    خاو ساکنان به منظور تعیی

 . ( Anderson,et al,2007گیرد)

 بهره وران -۸
  هااداره ی راه و شهرسازی استان  -
 ها اداره ی زیبا سازی شهری استان -

 ها استانداری -

های مناطق مختلف شهری با تاکید بر شهرداریهای مناطق  شهرداری -

 دارای بافت فرسوده شهری

 هافرمانداری  -

 شهرها سازمان میرام فرهنگی وگردشگری-

 در سطح شهرها و شهرستانهابهسازی شهری  عمران وهای شرکت  -

 سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری ها -

 شورای عالی شهرساز و معماری ایران-

 سازمان زمین و مسکن استان ها-

 سازمان عمران استان ها-

 سازمان  ار  ها و فضای سبز استان ها -

 نوع روش ت قیق  -9
تحقیقعات کعاربردی بعوده و بعه لحعاع       جزک این مطالعه به لحاع هدف

در ایعن مطالععه   تحلیلی معی باشعد .    -تحقیقات توصیفی  جزکماهیت 

ابتدا عوام  و عناصر تاثیر گذار در بافعت فرسعوده معورد بررسعی قعرار      

شناختی که    از بررسی محدوده حاص  خواهد شد   گرفته سا  با

 یه و تحلی  این عوام  و میزان تاثیرات آنها دراین محیط به تجز

  رداخته خواهد شد.

 روش  رد آوری اطال ات  -1۰
گرد آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده و نقشه هعای  

 ایه ای مورد نیاز برای تحقیق در محیط با استفاده از ابزارهایی چعون :  

AutoCAD  3وD وGIS گرفته است. صورت 

 ابزار  رد آوری اطال ات  -11
از در گرد آوری داده ها عالوه بر مشاهدات شخ ی ، عکسعبرداری و ...  

. از م احبه با ساکنان نیز استفاده شده استکه شام   رسشنامه، ابزار 

متن کتابها مقاله ها و آمار و جداو  و نقشه های موجود ویا قدیمی نیز 

 استفاده میشود . 

 

 روش تجزیه و ت لی  اطال ات  -1۲
 تحلی  لینچ و فروین از ارزشیابی بر مبنای اطالعات تحلی  و تجزیه در

نیعز اسعتفاده    PREZIو  EXCELو  AHPنهمنعو  افزارهعایی  نعرم و 

 خواهد شد.

  



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

 نتیجه  یری و جمعبندی مباح 

آشنایی با مبانی نظری طرح مساله تدوین طراحی شعهری در بافتهعای   

فرسوده، آشنایی با روش شناسی برخورد بعا مسعاله، چگعونگی تعدوین     

سواالت و فرضیه های معرتبط، واژه شناسعی هعای کلیعدی معرتبط بعا       

طراحی شهری در بافتهای فرسوده، مهمترین سوابق تئوری  مربوطعه،  

ده در متن مقاله می باشعد. در طراحعی   از مباحث مهم کلیدی طرح ش

شهری بافتهای فرسعوده شعهری،  عیش زمینعه هعای مطالععاتی بعرای        

مواجهه علمی با مضمون مورد مطالعه ضعروری اسعت. تحقیعق حاضعر     

مقدمات نخست مواجهه با بافتهای فرسوده را بعه لحعاع علمعی فعراهم     

 خواهد ساخت. 
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