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 توسعه پایدار در بافت های فرسوده شهریتالط کاربری به منظور دستیابی به نگاهی بر مفاهیم اخ

 

  ، ارسالن طهماسبی  ، فواد اصالنی*،  نوید نریمانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،گروه معماری ، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران ، -*و  1
Email: narimaninavid@gmail.com.com 

 

 .ایران ، سنندج ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد سنندج ، ،گروه معماری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری -2  
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 ،گروه معماری ، دانشگاه آزاد اسالمی،سنندج،ایران عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتری معماری -3
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 چکیده

به شمار میرود به شهری در دنیای امروز   بافتمفاهیم اختالط کاربری که از مسائل مهم شهر و  نگاهی داریم بردر این پژوهش 

بافت های فرسوده هسته های قدیمی شهرها بوده و . پرداخته می شود دستیابی به توسعه پایدار در بافت های فرسوده شهری  منظور

به مرور زمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شده اند و با در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل 

پذیرفتن اصل  .شهر نیز تسری می دهند گرفته و از این رو اکنون با مسائل و مشکالت بسیاری روبرو بوده و این مشکالت را به کل

اختالل کاربری ها و اجرای آن با محدودیت ها و موانعی مواجه بوده است، بنابر این شناسایی این محدودیت ها و تالش در جهت 

نوع روش به کار گرفته در این پژوهش از  .کاستن از این موانع راهکارهای اصلی در جهت حصول به اصول توسعه ی پایدار است

 .توصیفی است و اطالعات طبقه بندی شده به دو طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته است

 

 توسعه ی پایدار ،کالبدی اختالط کاربری، بافت های فرسوده شهری، :واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

نويسنده اول  دانشگاه محل تحصیل ، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده ودرجه علمي: نويسنده مسئول -*و  1
(B Nazanin .pt 11راست چين ،) 
 B Nazanin .pt)نويسنده دوم  ، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل(يا سمت كاري)و رشته تخصصي  درجه علمي -2
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 مقدمه- 

وناگون هستند که هرکدام از این عملکردها برای ایفای مناسب نقش خود در مقیاس شهرهای امروزی، امتزاجی از کارکردها و عملکردهای گ

 .تعیین شده، نیازمند فضا یا به عبارتی زمین است

یکی از وظایف اساسی و مهم طراحان و برنامه ریزان شهری، تخصیص زمین به کاربری های مختلف شهری با توجه به نقش و کارکرد شهر، 

روش های مختلف زون بندی و چیدمان کاربری در تاریخ شهرسازی . ماعی و همچنین تاثیر متقابل کاربری ها بر همدیگر استاقتصاد شهر، بعد اجت

تفکیک فعالیتهای مختلف شهری و در نتیجه تفکیک کاربری و ایجاد زون بندی  .تجربه شده و موانع و فواید آنها مورد شناسایی قرار گرفته است 

روشهای زون بندی رایج از انقالب صنعتی است که اثرات منفی این نوع نگرش به مکانیابی فعالیتها در طی زمان مشخص شده و  عملکردی مجزا یکی از

پردازانی نظیر جیکوبز را برانگیخته به طوری که نظریات جدید شهرسازی از اختالط کاربریها حمایت کرده و آن را الزمه پایداری شهری انتقادات نظریه

 .(1331وحیدی، . )دمی دانن

مهم ترین فضا های . فضا های اختالط کاربری مرکز شهر، فرصت هایی را برای تعامل انسانی و تفریح و لذت بردن از محیط فراهم می سازد

به دلیل در . رداختالط کاربری ، هسته مرکزی شهر و خیابان ها هستند که فضای بین ساختمان ها در دو سوی معبر؛ شامل پیاده رو را در بر می گی

در دهه اخیر اختالط کاربری ها  .معرض دید بودنشان، خیابان ها می توانند نقش مهمی را در ایجاد یک تصویر منسجم، واحد و مثبت از شهر ایفا کنند

ط کاربری اساسا یک اختال .های سنتی، توسعه هوشمند و شهرسازی نوین مطرح شدبه عنوان یک جز کلیدی در توسعه حمل و نقل گرا، توسعه محله

مفهوم اختالط کاربری، ترویج شکل پایدار از کاربری ها با توجه .شکل از توسعه شهری مبتنی بر تمرکز کاربری های مختلف در یک منطقه مشخص است

 .ی مهمی برای رسیدن به توسعه پایدار است ریزان شهری، در واقع وسیلهبا شکل توسعه شهری است و از نظر برنامه 

چنین شهرهای ایران با مسأله ای به نام بافت های فرسوده و تاریخی شهر درگیر شده اند که با زندگی جدید شهری و مشخصات یک شهر هم

کالبدشناسی ساختاری و عملکردی این بافتها نشان دهنده تجلی مشکالتی نظیر تعارض با ساختار کلی شهر، تراکم و . مدرن ناسازگار و ناهماهنگ است

جمعیت و فعالیت ها، افول اقتصادی، افول کیفیت کالبدی، کاهش ارزش های محله ای و سکونتی، افول کیفیت های اجتماعی، شرایط نامطلوب تمرکز 

از طرفی تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد  .زیست محیطی، دشواری های دسترسی و مشکالت ترافیکی و انحطاط کیفیت های فرهنگی و بصری بوده است

ی محیط زیستی امن، ایمن و مطلوب برای زندگی و فعالیت شهروندان در راستای برخورداری از فرصت های برابر زندگی، از اهداف کالن و شکل گیر

محیط هایی مطلوب برای ... سند چشم انداز کشور است که برخی بافت های فرسوده شهری، با داشتن مسائل و معضالت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و

هرچند این امر ناشی از آن است که برخی محله ها و بافت های شهر از امکانات و عوامل رشد مساوی در طول زمان برخوردار  .عالیت نیستندزندگی و ف

شهر نبوده و نیستند و همین امر سبب به وجود آمدن تفاوت های آشکار در سیمای شهرها و کیفیت محیطی بافت ها شده است و این در حالی است که 

و  دار و توسعه یافته شهری است که در حین رشد، توسعه و ایجاد فضاهای جدید، ارتباط منطقی و منسجم بین فضاهای جدید و قدیم برقرار نمودهپای

 (.1331داوودپور و نیک نیا،.)یکپارچگی و هویت شهر را حفظ و تقویت نماید

 

 

 

 

 

 
 

 

 مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری- 

 ملکرداختالط فرم و ع - - 

اختالط به مفهوم یکپارچه کردن جریان زندگی و کار و تفریح بوده و اختالط کاربری و فرم، تجلی خارجی یکپارچگی جریان زندگی و تفریح و 

ی و سرزنده ترین فضاها فضاهایی هستند که کاربری مسکونی با ادار. سرزندگی، مفهومی است که پارامترهای ذکر شده را در بر می گیرد. کار است

به عبارتی این عابر . باید توجه داشت جریان داشتن فعالیت پیاده در سرزندگی فضاهای شهری نقش بسزایی دارد. تجاری، تلفیق و ترکیب شده است

ن رضایت پیاده است که با حرکت خود در فضای شهری و استفاده از کاربری های موجود، به سرزندگی و پویایی در فضا معنا می بخشد و با سنجش میزا

 .شهروندان در استفاده از فضا می توان به این نتیجه رسید که آیا فضای شهری در اختالط کاربری و فرم، موفق عمل نموده است یا خیر

 ایدر طراحی فضاهای میادین و خیابان ها و تخصیص فضاها به عملکردهای مختلف باید الویت را به عنوان یک سیاست کلی به پیاده ها و عملکرده

تحقق این هدف مستلزم تأمین فضای کافی و مناسب تأمین . در ضمن با استفاده از تدابیر الزم مردم را به پیاده روی تشویق کرد. مربوط به آنها دارد

 (1311خسروآبادی، . )ایمنی، جالب و جذاب کردن فضاها و فراهم آوردن وسایل و امکانات الزم در این فضاها است

 

 توسعه مختلط - - 
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ویکرد توسعه ی شهری مبتنی بر ترکیب کاربری های شهری با اتکا به کاربری های اصلی و پایه ای شهر، از بین مفاهیم جدید توسعه ی ر

هدف کلی طرح های ترکیبی . شهرینظیر نوشهرگرایی، توسعهی پایدار، ارتقاء رقابت پذیری کاربری های شهری در رشد هوشمند شهری، تولید شده است

 (1332فرجام، رسول و دیگران . )بود رفاه اجتماعی و سالمت ساکنین شهری استشهری، به

و کاربری های غیر تجاری همانند ( برای مثال خرده فروشی، اداری و تفریحی ) توسعه ی مختلط به معنای هر ترکیبی از کاربری های تجاری 

کاربری مسکونی در ) و یا افقی ( ی باالی فروشگاه های خرده فروشیبرای مقال واحدهای مسکون) مسکونی است که ممکن است به صورت عمودی 

 (1331وحیدی، . )ترکیب شوند( مجاورت خرده فروشی

 

 اختالط کاربری - - 

اختالط کاریری ها اساساً یک شکل از توسعه ی شهری مبتنی بر تمرکز کاربری های مختلف در یک منطقه ی مشخص است و رویکرد جدیدی در 

مفهوم اختالط کاربری، ترویج شکل پایدا از کاربری ها با توجه به شکل توسعه ی شهری است و از نظر برنامه . رتباط مکانی کاربری هاستچیدمان و ا

 (1332جوادی، قاسم و دیگران . )ریزان مکانی در واقع وسیله ی مهمی برای رسیدن به توسعه ی پایدار می باشد

 :بهره برداری از زمین به صورت ترکیبی از کارکردهای گوناگون شهری است که به دو گونه تقسیم می شودبه طور کلی اختالط کاربری نحوه ی   

 کاربری مختلط شهری 

 کاربری مختلط درون بافتی 

 

 

 

 

 
 

 کاربری مختلط شهری -4- 

 .کاربری های خدمات عمومی استاین کاربری با امکان استقرار در محورها و کانون های مجهز شهری، ترکیبی از کاربری تجاری و انواع 

 

 کارکردهای مجاز حوزه کاربری مختلط شهری -5- 

 یآموزشی ، فرهنگی ، درمانی،  ورزشی ، پذیرایی و جهانگردی ، اداری و انتظامی ، تاسیسات و تجهیزات شهری،  حمل و نقل و انبار ، کارگاه

 

 استفاده از کاربری مختلط -6- 

بری ها، محیط شهری سرزنده ای را شکل می دهد که سازگاری کاربری ها و همچنین تسهیالت عمومی و توسعه ی مبتنی بر اختالط کار

این توسعه با هدف ایجاد محیطی مناسب برای عابران، تراکم بیش تر و تنوع فعالیت ها ایجاد می . خدمات را در مقیاس های مختلف به همراه دارد

 :ی مختلط به شرح زیر می باشدبراین اساس مزیت های توسعه با کاربر.شود

 سرزندگی 

 مشارکت در توسعه 

 (.1311انجمن شهرسازی آمریکا، )اشتراک تسهیالت و خدمات رفاهی 

 

 کاربری مختلط درون بافتی -7- 

ی مولفه های زیر می خدماتی که در محورها و کانون های مجهز درون بافتی قابل استقرار است و  دارا-ترکیبی از کاربری مسکونی با کاربری های تجاری

 :باشد

محوطه پیاده مدار با ،   مسکونی تجاری شهری،   بخش تجاری محله،  مسکونی/ خیابان اصلی تجاری ،  کاربری مختلط عمودی،  کاربری مختلط افقی

 مسکونی/ اداری ،  ساختار پارکینگ سرپوشیده،   تسهیالت اداری،   مسکونی/ هتل ،   کاربری مختلط

 

 بافتیه مجاز از زمین در کاربری مختلط درون استفاد -8- 

 استقرار واحدهای تجاری تأمین کننده نیازهای روزانه مردم ، سوپرمارکت فروشگاه تعاونی مصرف وخدمات درون بافت در طبقه همکف مجاز است. 

 سکونی مجاز استدر طبقات باالی همکف ، تنها استقرار واحدهای مسکونی در چارچوب ضوابط و مقررات ویژه کاربری م 
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 ضوابط ابعاد و مساحت زمین در کاربری مختلط درون بافتی -9- 

 نه استکمینه مساحت زمین برای بهره مندی از امتیاز کاربری مختلط درون بافتی در هر پهنه تراکمی برابربا حد نصاب تفکیک قطعه مسکونی همان په. 

 نشده کاربرد دارد و تفکیک دوباره قطعه های متداول موجود در هر پهنه تراکمی مجاز نیست حدنصاب های تعیین شده تنها برای زمین های بزرگ تفکیک 

 برای آنها  کاربری مختلط درون بافتی منطبق بر همه یا بخشی از کاربر ی های خدماتی موجود و پیشنهادی،تنها در چارچوب پروژه ویژه برنامه ریزی شده

 .قابل اقدام است

 

 

 کاربری هامقیاس اختالط  -1 - 

 :کاربری های مختلط ممکن است در دامنه ای از مقیاس های زیر توسعه یابند

 ترکیب کاربری ها در یک ساختمان(: mixed use buillding)ساختمان مختلط  -1

 .دمجموعه ساختمان های مجاور یکدیگر که دارای کاربری های مختلف هستن( : mixed use parceles or sites)سایت مختلط  -2

هسته های شهری که بر اساس اصول رشد هوشمند و اختالط کاربری ها ( : mixed use walkable area)محدوده های پیاده مدار مختلط -3

 .طراحی شده اند

 

 سازگاری کاربری ها -  - 

ری داشته باشند، به طوری که وجود کاربری ها و عملکرد های موجود در شهرها و فضاهای شهری باید در عین اختالط و ترکیب، با یکدیگر سازگا

 .یکی مانع از ادامه ی فعالیت دیگری نشود و یا در روند زندگی جمعی اختاللی ایجاد نکند

 .صورت کمی و کیفی انجام می گیرد 2ارزیابی کاربری های شهری به 

ز راه بررسی نیازهای کنونی و آتی منطقه ی مورد مطالعه ارزیابی کمی بر اساس مقایسه ی سرانه س موجود در کاربری ها با استانداردهای مربوط یا ا

 . انجام می شود

 :ماتریس بررسی می شود 4ارزیابی کیفی با استفاده از ویژگی های کیفی تعیین شده و نسبت آنها به یکدیگر بر اساس 

 ماتریس وابستگی -4ماتریس ظرفیت   -3ماتریس مطلوبیت   -2ماتریس سازگاری   -1

ف اصلی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، همجواری مناسب کاربری ها و جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر است که بر اساس یکی از اهدا

تناسب کاربری زمین با موقعیت استقرار و ویژگی های زمین به معنای جایگیری مناسب کاربری ها در ارتباط با . ماتریس سازگاری انجام می شود

کابری هایی که در یک منطقه مستقر می شوند، نباید موجب مزاحمت یا بازدارنده ی فعالیت کاربری های . ی و سطح عملکرد آنها استموقعیت مکان

 (.1331علی اکبری و عماد الدین، . )دیگر باشند

 

 شاخص های ارزیابی اختالط کاربری -  - 

 :ندی شده انددر این پژوهش این شاخص ها بر اساس سه شاخص مکانی مهم دسته ب

  نشان دهنده ی مقدار راحتی واحد های مسکونی در دسترسی به سایر فعالیت های اختالط یافته و مورد نیاز آنها می (: نزدیک بودن ) دسترسی پذیری

 .باشد

  نشان دهنده ی حجم یا مقدار اختالط کاربری می باشد(: تراکم)کثرت. 

  ونگی آرایش و قرارگیری کاربری های مختلف در محدوده استنشان دهنده ی چگ( : نحوه ی توزیع)الگوی پخش. 

 

 شاخص دسترسی پذیری -  - 

فاصله، مرکز ثقل و مرکز ثقل : روش های موجود برای ارزیابی دسترسی پذیری کاربری ها را می توان در دسته های مختلفی طبقه بندی کرد، از قبیل 

 .با در نظر گرفتن رقابت

 

 

 

 

 

 

 (تراکم)شاخص کثرت  -4 - 

 تعداد قطعات با کاربری های مشخص مثل کاربری مسکونی، تجاری یا ورزشی در یک هکتار: شمارش 
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 نسبت مساحت مجموع انواع کاربری ها در منطقه ی مورد نظر: نسبت مساحت 

 مطلوبیت سرانه ی کاربری های موجود و انطباق آنها با سرانه های استاندارد: سرانه. 

 

 الگوی توزیع کاربری ها شاخص -5 - 

ط الگوی ترکیب یا نحوه ی توزیع کاربری ها به عنوان روشی برای تعیین تشابه مکانی توسعه ی زمین، جنبه ی مهم دیگری برای مطالعه ی اختال

 .قسیم می شودت "خوشه بندی"و  "تنوع و برابری "به منظور ارزیابی الگوی اختالط کاربری ها، این شاخص به دو دسته . کاربری هاست

 نحوه ی توزیع کاربری های مختلف را مقایسه می کند که برای این ارزیابی، شاخص هایی نظیر تعادل، عدم تجانس، ضریب : تنوع و برابری

 .وجود دارد... جینی، آنتروپی و 

 خوشه بندی . شده اند، به کار می رودبرای اندازه گیری واحد هایی که مساحتی با کاربری مختلف در آن به هم پیوسته یا خوشه : خوشه بندی

این شاخص مقادیر بین صفر و . مطلق نشان دهنده ی این است که چه مقدار کاربری های غیر مسکونی در فاصله ی مکانی نزدیک به هم قرار گرفته اند

 (.1332وادی و دیگران ج. )یک را می پذیرد که بزرگترین مقدار نشان دهنده ی یک خوشه بندی از کاربری های غیر مسکونی است
 

 مشکالت و محدودیت های اختالط -6 - 

مانع دیگر مرببوط . کاربری ها را اجباری می کند یکی از محدودیت های اختالط کاربری ها مربوط به سیاست های برنامه ریزی است که جداسس  

مردم آسایش را در . دارند اما هنوز ساکنان شهر مانع تنوع می شوند به عدم پذیرش ساکنان شهرهاست، شهرها نیاز به پذیرش و انطباق انواع کاربری ها

همچنین عدم اطمینان سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در پروژه های . همگنی می دانند و برای حفظ مفهوم و هویت محله شان مبارزه می کنند

وفقیت شان را در بازار اقتصادی ثابت کنند، سرمایه داران به سرمایه فقط هنگامی که پروژه های کاربری مختلط م. مختلط آنها را محتاط می سازد

 . گذاری در آنها اعتماد می کنند

وحیدی، .  )به طور کلی سعی در اجرای کاربری های مختلط در جوامع شهری جدید با موانعی مواجه شده است که دوام آنها را تهدید می کند

1331) 

 

 کاربری هاراهکار های اجرایی اختالط  -7 - 

و مدیریتی به طور کلی نمونه هایی از اقدامات اجرایی مناسب در برابر محدودیت های ترکیب کاربری ها که می تواند شامل راهکارهای کالبدی، قانونی 

 :باشد به شرح زیر پیشنهاد می شود

 ل و نقل عمومی و شکل فشرده ی شهرهاتوانمند سازی قوانین محلی در تشویق اختالط، کاهش تفکیک کاربری ها و حمایت از حم -1

 متی به راه هایی جهت تسهیل اقدامات و برنامه های سطوح پایین تر  در زمینه ی ترویج اختالط کاربری ها.توجه سطوح باالتر حک -2

 اتخاذ سیاست های تشویقی دولت محلی جهت پذیرش انتخاب های هوشمند -3

 اس های عظیمحمایت دولت از پروژه های مختلط در مقی -4

 مشارکت دولت در آموزش عمومی و تبلیغ در جهت حمایت از اختالت کاربری ها -5

 پذیزش استاندارد های رشد هوشمند به وسیله ی هماهنگ کردن با استاندارد های موجود -6

 به کارگیری روش هایی در جهت حفظ اختالط در بخش های قدیمی تر-1

 توجه به مقیاس پروژه -1

 روشگاه های بزرگ مقیاس در آمیزه ی کاربری هاادغام ف -3

ایجاد تعادل بین مشاغل و مسکن در محدوده های شهری و فراهم نمودن محرک های سرمایه گذاری دولتی برای تشویق ساکنین به سکونت در  -11

 نزدیک محل کارشان

 تمان هااستفاده از ابزارهای زون بندی ابتکاری برای تشویق جامعه ی مختلط شهری و ساخ -11

 زون بندی ساختمان بر اساس نوع ساختمان و نه بر اساس نوع کاربری آنها -12

 به کارگیری زون بندی سیال -13

 فراهم کردن نمونه های توسعه ی مختلط در مقیاس هایی که برای جامعه مناسب است -14

عه ی خرده فروشی به داخل محله های مختلط پیاده مدار به وجود آوردن فرصت هایی برای بروز کردن کاربری های تجاری منفرد و ورود توس -15

 (.1331وحیدی ،)

 

 مزایای ایجاد کاربری های مختلط -8 - 

 کاهش وابستگی به اتومبیل 

 حفظ فضای سبز و منابع طبیعی 
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  افزایش سرزندگی 

  توسعه اقتصادی و متعادل سازی قیمت مسکن 

  القای حس مشارکت اجتماعی به ساکنین 

  یی برای مراودات اجتماعی بیشترایجاد فرصتها 

 خلق تنوع و ارتقای کیفیت محیط 

 

 ابعاد توسعه ی پایدار - 

 (:1311صبری،  -مشارزاده)توسعه ی پایدار در یک رابطه ی سیستماتیک در یک نظام متعامل و پویا در مفاهیم زیر قابل بحث می باشد

 (زیست محیطی)بیولوژیکی-ابعاد فیزیکی. 1

 ابعاد اجتماعی. 2

 ابعاد اقتصادی. 3

 ابعاد کالبدی. 4

 

 دستیابی به توسعه ی پایدار در بافت های فرسوده -4

ور اهداف پایداری اغلب در قابل سه واژه ی محیط، اقتصاد و عدالت بیان می شوند و در یک جامعه ی پایدار تمام این ها به جای این که به مر

ی تعاریف مرتبط با توسعه ی پایدار مبحث ارتقاء کیفیت زندگی ضمن در نظر گرفتن ظرفیت در تمام. زمان تخریب شوند، قوت و گسترش می یابد

می  تحمل محیط زیست و پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر بدون ایجاد محدودیت برای امکانات نسل های آینده در راستای تأمین نیازهای شان مدنظر

ده ی پایداری، مفهومی است که چهار مولفه ی زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی توماً عالوه بر این می توان چنین عنوان کرد که ای. باشد

بنابراین با تشریح این چهار مولفه و مالحظات مرتبط با پایداری شهری در واقع تعریفی جامع و همه جانبه نگر در رابطه با . مورد توجه قرار می دهد

 (.1311صبری،  -مشارزاده)اس جزئیات تفصیلی مرتبط با هریک از موارد فوق در زیر عنوان گردیده استبراین اس. پایداری شهری مطرح می گردد

 دستیابی به توسعه ی پایدار در بافت های فرسوده با مالحظات زیست محیطی •

 دستیابی به توسعه ی پایدار در بافت های فرسوده با مالحظات اجتماعی •

 بافت های فرسوده با مالحظات اقتصادی دستیابی به توسعه ی پایدار در •

 دستیابی به توسعه ی پایدار در بافت های فرسوده با مالحظات کالبدی •

 دستیابی به توسعه ی پایدار در بافت های فرسوده با مالحظات کالبدی •

بزار مناسب و قابل درک در دستیابی به توسعه ی توجه به مولفه های کالبدی شهری و استفاده بهینه و مناسب از این ویژگی ها، می تواند به عنوان ا

مولفه های اجتماعی، اقتصادی و زیست .)در مقابل بسیاری از مولفه های توسعه پایدار شهری که جنبه کیفی دارند. پایدار شهری مدنظر قرار گیرند

در مبحث مولفه های . گاه و نقش خود را به نمایش گذارند، مولفه های کالبدی می توانند کامالً جنبه ی عینی داشته و به صورت فیزیکی، جای(محیطی

ی کالبدی توسعه پایدار شهری دسترسی ها، عملکردها، فرم و شکل ساخت و سازها مدنظر قرار گرفته اند که جزئیات موارد مطروحه به شرح زیر م

 (.1311صبری،  -مشارزاده)باشند

 

 بررسی ویژگی های بافت های فرسوده شهری -5

اقتصادی، عملکردی و محیطی که  –که از مجموعه تجارب بین المللی در خصوص ویژگی های بافت های فرسوده براساس کالبدی، اجتماعی تحلیلی 

 :می توان گرفت به شرح ذیل می باشد

 

 ویژگی های کالبدی - -5

 بافت فرسوده شهر بافتی اغلب قدیمی و با هویت است. 

 عنوان نشانه های شهریتمان قدیمی شهرداری و به تئاتر شهر، ساخ وجود عناصر و برجسته شهری همچون مرکز. 

 امکان دسترسی به بافت مرکزی از تمام نقاط شهری و مناطق حومه ای اطراف 

 فرسودگی بعضی از ساختمان های واقع در بافت قدیم و وجود ساختمان های مخروبه 

 عدم رعایت منطقه بندی ارتفاعی در احداث تک بناها 

 افتها و زوال مرکز شهر ناشی از تخلیه ی شرکت ها و خدمات عمومیفرسودگی ب 

 عدم نوسازی واحدهای ساختمانی اداری و مهم شهری 

 عدم وجود پارکینگ به اندازه کافی 
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 ناکارآمدی شبکه ارتباطی و ساخت و سازهای بهم پیوسته و متراکم امکان نفوذ پذیری سواره را به شدت کاهش داده است 

 (ناشی از سرریز جمعیت پیاده رو به مسیرهای سواره)اده و سوارهتداخل حرکت پی 

 ازدحام و ترافیک شدید در بافت قدیم 

 گسست هسته ی تاریخی شهر یا ایجاد مسیرهای ارتباطی 

 

 

 

 
 

 

 اقتصادی –ویژگی های اجتماعی  - -5

 مرکز تجمع افراد بی خانمان و نابهنجار -1

 از حد فقر و بی سوادیباال بودن نرخ بیکاری و گسترش بیش  -2

 مهاجرت جمعیت از بافت قدیم -3

 جایگزینی خانوارهای متراکم و پرجمعیت در محوطه های تاریخی متروک -4

 وجود گروه های مختلف قدیمی با قشربندی خاص اجتماعی -5

 پایین بودن سطح بهداشت عمومی -6

 

 ویژگی های عملکردی - -5

 ای مردم شهر برنمی آیدبافت شهری از عهده پاسخ به نیازه -1

 کاهش حس تعلق به مکان ناشی از توسعه شدید فضای گردشگری -2

 

 ویژگی های زیست محیطی -5-4

 وجود کارگاه های صنفی و تمرکز شدید بعضی از واحدهای خرید و فروش همچون میوه فروشی سبب بروز انواع آلودگی های صوتی و بصری است -1

 شهریوضعیت نامناسب زیر ساخت های  -2

 (.1331داوودپور و نیک نیا،.)ناکارآمدی شبکه تأسیسات شهری و عدم وجود سیستم فاضالب شهری -3

 

 نتیجه گیری -6

صاحبنظران و برنامه ریزان شهری نیز از اختالط کاربری ها در . اکنون الزام به تفکیک و حریم گذاری بین کاربری های مختلف از بین رفته است

 . ی شهری نظیر توسعه ی پایدار و رشد هوشمند شهری حمایت کرده و آن را الزمه ی شهرسازی پاسدار می نامند رویکردهای جدید توسعه

 پذیرفتن اصل اختالل کاربری ها و اجرای آن با محدودیت ها و موانعی مواجه بوده است، بنابر این شناسایی این محدودیت ها و تالش در جهت

 .لی در جهت حصول به اصول توسعه ی پایدار استکاستن از این موانع راهکارهای اص

دیده در طی پژوهش حاضر، و با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه ها و ابعاد گوناگون اختالط کاربری، موارد زیر به عنوان نتیجه حاصل گر

 :است

 اختالط کاربری نقش بسیار موثری در جهت استفاده ی مردم از فضاهای جند منظوره دارد. 

 اختالط کاربری نقش موثری در بهبود تاثیرات روانی در فضاهای عمومی شهر را دارا است. 

 موثر ترین تاثیر اختالط کاربری را می توان در زمینه ی افزایش تعامالت اجتماعی و سرزندگی محیط های شهری قلمداد کرد. 

 وژه های شهری می شوددر موارد بسیاری، اختالط کاربری منتج به افزایش راندمان اقتصادی پر. 

 سازگاری، نقش بسیار مهمی در توفیق اختالط کاربری ها ایفا می کند. 

 کاهش وابستگی به اتومبیل و افزایش سرزندگی از مهمترین مزایای اختالط کاربری ها است. 

 ن ها انجام گیرد، نه بر اساس نوع از راهکار های اجرایی اختالط کاربری ها این است که  منطقه بندی ها بهتر است بر اساس نوع ساختما

 .کاربری ها

  حمایت دولت از پروژه های بزرگ مقیاس اختالط کاربری، و نیز انعطاف پذیری قوانین محلی ، نقش مهمی در تشویق و مشارکت مردم و

 .سرمایه گذاران برای توسعه ی این اصل دارد
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