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بافت و سازمان شهري با تعيين محدوده محالت مختلف در شههر و گوهگيو   -4-6-3

 روابط آيها با يکديور

ن بافهت   سهازمان شههر را شهر به مثابه يک ارگانيسم يا موجود زنده است کهه اجهيام ملف ه   

باشهد. دهند. هر شهرم همچون ظرف مکاني خاصي است که تحت تأثير مظر ف خهود مهيتشکيل مي

عه يابنهد  بهديهي مند   سيسفماتيک توسهدهنده شهر در طي زمان بصورت نظامي اگر اجيام تشکيل يعن

ام خوب به خود خواهد گرفت   برعکس. در  اقع  شهر در طي زمان تحت تهأثير است که شهر چهره

ي يابهد. چوهونو  همه  نها در کالبد شهر تج ي ميشود فصادم  اجفماعي   طبيعي مفحول ميعوامل اق

ورت کند که بصناصر   اجياء اص ي شهر برقرار ميتحوالت مذکور   تب ور کالبدم  ن  ر ابطي بين ع

بدين  .يابد. بافت   سازمان شهرم د  مفهوم نيديک به هم  لي مففا تندبافت   سازمان شهرم نمود مي

نظرم بحث    جهت درک مفهوم دقيق  نها   عناصر تشکيل دهنده هر کدام بمنظور تعيين چهار چوب

 کاربرد  ن ضر رم است.

  :سازمان شهري

انهد. منظهور از سهازمان شههرم اسهفلوان را مفرادف  اژه ساخت شهر دانسفه برخي سازمان شهرم

هام ارتباطي اص ي   فضاهام فعاليفي مهم شهر بوجود مي  يند. ندم اص ي  ن است که از طريق شبکهب

 ها   به عبارتي فضام کالبدم است.فعاليت منظور از فضاهام فعاليفي نيي محل انجام

  :بافت شهري

بافت شهر کميفي پويا   در حال تغيير است که  ضع کالبدم شهر   چوونوي شکل گيرم  نرا در 

بنهدم فضهام کالبهدم شههر نلست  دانه :موارد زير است طول زمان نشان مي دهد. بافت هر شهر شامل

هها   ههام ارتبهاطي   نحهوه دسفرسهيد م  شبههکه .ي اسهتيعني انهدازه قطعهات   فضهاهام پهر   خهال
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هها   نهوو   حجهم سوم  چوهونوي   نحهوه توزيهع فضهايي فعاليهت .هاکوچهها  ک ي راه خصوصيات

سهعه شههر را در طهي گيرم   مراحل رشد   تو  باالخره  بافت هر شهر نحوه شکلهام هر فضا فعاليت

 . 1کندتاريخ منعکس مي

افت شههر عناصهر زيهر قابهل بررسههههي گيرم کرد که در بحث بي توان چنين نفيجهاز مطالب باال م

 باشند:مي

 .ها   محالت ملف   شهربندم در بلش( نوو دانهال 

 .هام ارتباطي شهر( شبکهب

 .ها   نوو   حجم فعاليت در  نهاچوونوي توزيع فضايي فعاليت (پ

 . چوونوي شکل گيرم   گسفرش شهر در طول تاريخ (ت

کهه سهازمان تر تعيين کنيم بايهد گفهت بافت   سازمان شهرم را بطور  اضحاگر بلواهيم مرز بين 

کالبدم شاخص   مههم را هام ارتباطي   محورهام اص ي   باالخره عناصرشهرم  اسک ت شهر  شبکه

نهدم بها   محالت ملف   از نظر دانهههام داخ ي بلششود. در حاليکه بافت شهرم  يژگيشامل مي

   هام ملف ه ها   معابر فرعي داخل بلشها  فرم کوچهسفوي يا گسسفوي بافت)اندازه قطعات(  پيو

 گيرد.چوونوي توسعه شهر را در بر مي

همانوونه که در مطالعات تاريلي ديده شده  شهر قر ه درجيين از شهرهام بسهيار قهديمي منط هه 

اين شهر بطور کامل به شکل گرففه   توسعه ياففه است.  است که رففه رففه در گذر زمان مطابق با نيازها

  تبديل  نها بهه  اين اراضي  ارارضي زراعي محصور شده   رشد   توسعه  ن با تلريب  ات سي ه باغ

کالبهد   است. ضمن  نکه به  اسطه عدم اسففاده از مصالح بهاد ام ففهگر صورتهام شهرم  کههاربرم

                                                           
 1631نشر  بي    ام بر تاريخ شهر   شهر نشيني در ايرانم دمه س طانياده حسين -1
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ده هههههدر شههر کنهوني مشاهبه نحوم که هيچ اثهر در خهور تهوجهي شده تاريلي شهر مرتباً تجديد بنا 

 شود.نمي

هها   سرعت رشد شهر در ابفدا بسيار کند بوده است اما با گسفرش شههر   افهيايش حجهم فعاليهت

ت ويت اقفصاد مبفني بر خدمات در منط ه  اين رشد سرعت بيشفرم ياففه است. تمرکي سرمايه  خدمات  

کند   ايهن امهر تر مينها در شهر   اراضي اطراف  ن سرعت رشد شهر را هر چه افي نصنعت   مانند  

 شود.به خوبي از نفايج مطالعات جمعيفي اسفنفاج مي

هدف از انجام مطالعات بافت شهر  ا الً دسفيابي به مباني مهورد نيهاز بهرام تهد ين الوهوم رشهد   

خدمات پيشنهادم در شهر   ثالثاً دسفيابي به الووم بافت توسعه  تي شهر  ثانياً دسفيابي به الووم توزيع 

 پيشنهادم  ينده برام شهر است.

 قروه درجزينسازمان شهري  -1-4-6-3

توجه به اينکه شبکه هام ارتباطي   فضهاهام فعهاليفي مههم  مههم تهرين عناصهر تشهکيل دهنهده  با

ن ش  نها   فضاهام فعهاليفي  سازمان شهرم مي باشند. ضمن بررسي چوونوي شکل گيرم شبکه ها   

 چوونوي مح ه بندم شهر   محد ده  نها نيي مورد بررسي قرار مي گيرد.

 :هاي ارتباط ( شبکهالف

شاک ه اص ي شبکه معابر شهر قر ه درجيين مفشکل از د  محور اص ي مف اطع است که بها راسهفام 

کننهد. ههر چنهد امفهداد مهيجنوب شرقي همهديور را قطهع  -جنوب غربي   شمال غربي -شمال شرقي

باشهد  امها امفهداد جنوبي محور ا ل )ب وار امام خميني( تعريض   ت ويت محور اص ي   قديمي شهر مي

هام اخيهر شههر شهکل گرففهه   بعنهوان محورههام در ارتباط با توسعه  شمالي اين محور   محور ديور

 دهند.اص ي امر زم خدمات مي
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ام ن ش ارتباط دهنهده غربي  به گونه -محور شرقيبا شهر عمدتاً هام ديور در درجه د م  خيابان

اند. در چنين شرايطي در طول اتي شهر را بر عهده گرففهتجارم   خدم -ممناطق مسکوني با مرکي ادار

 که عبارتند از: اص ي  سه گره مهم بوجود  مده د  محور

 ه ت سيمات ترافيکي شهربعنوان مهمفرين گر رزندر  ر دم شهر از طرف  شهداميدان  -

 گره شهرم  مهمفرين در ت اطع د  محور مذکور بعنوان شهر ميانهخميني در  ماماميدان  -

  بعنوان مهمفرين کانون فعاليفي خدماتي شهر -مدر مرکي تجار شهيد مدنيميدان  -

 کرد: شريحتوان به شرح زير تهام ارتباطي شهر را ميبنابراين شبکه

رم   شهرم را بر عههده گرففهه کهه در د  ن ش عبو ب واراين  :شهدا -فتحراستاي بلگار م -1

ام از ر سهفاهام شهرو   شهمال شهرقي چرا کهه بلهش عمهدهحال حاضر ن ش عبورم  ن بيشفر است. 

 راه به مرکي شهرسفان   اسفان دسفرسي دارند.بلش توسط همين 

به خود اخفصاص داده است. اين  اين خيابان محور عمده فعاليفي شهر را :بلگار امام خمين  -2

شود   به ميهدان مطههرم در منفههي اليهه ترين گره شهرم )ميدان امام خميني( شر و ميخيابان از اص ي

ترين خدمات شهر اعم از تجارم  ادارم  مذهبي   موزشي شود. محورم که عمدهجنوبي شهر خفم مي

 در حاشيه  ن  اقع شده است.

جنهوبي از ميهدان امهام خمينهي شهر و شهده   در  -در امفهداد شهمالين اين خيابا: بلگار معلم -3

هام اخيهر   برخي از توسعه فرهنويانپيوندد. شهرک راسفام شمال به جاده منفهي به ر سفام عمان مي

 کنند.شهر از اين محور سر يس دريافت مي

مهام   بها امفهداد اين سه خيابان با انشعاب از خيابهان ا: خيابان رجائ ، مدي  و شهرداري -4

هها بافت ارگانيک شهر را به يک بافت شطرنجي تبديل کرده است. عم کرد اين خيابهان  شرقي -غربي
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هام جمهع   پلهش ها   خياباندهي به دسفرسيهام رجائي   شهردارم( بيشفر سر يس)به  يژه خيابان

 کننده بافت مسکوني شهر است.

ترم برخوردار بندم نسبفاً ضعي از اسفلوان 1ماره قسمت شرقي شهر در محد ده مح ه کالبدم ش

م قديمي شهههههر هاهام شهرم در اين قسمت بيشفر مبفني بر شکل ارگانيک گذراست   امفداد خيابان

 توان از خيابان  ليعصر  کاج   دسفغيب ياد کرد.ها ميباشد. از جم ه اين خيابانمي

 :فضاهاي فعاليت  مهم (ب

مهورد  بعهدلهش غيهر از فضهاهام مسهکوني کهه در ب قر ه درجيينليفي شهر مهمفرين فضاهام فعا

 هسفند. خدماتي -مگيرند  فضاهام تجاربررسي قرار مي

ميهدان امهام امام خميني در حد فاصهل  ب واردهد که اراضي حاشيه هام انجام شده نشان ميبررسي

د. ايهن محهور مرکهي نباشهخهدماتي شههر مهي -طهرم  مهمفرين فضهام تجهارمشهيد مميدان    خميني

دماتي  ... ههههخ  دفهاتر فنهي  هام عمده فر شي  خرده فر شي  مرکي ارائه خهدمات کهامويوترمفعاليت

اين محور در راسفام خود از سه کانون فعاليفي عمده برخوردار است که با فعاليت خهدمات   باشد. مي

 (.633-1)ن شه شماره  کندميمؤسسات مفمرکي در حاشيه  نها به صورت سفون ف رات شهر عمل 

ترين کانون شهر بالشک ميدان مدني است که کانون مياني ايهن محهور محسهوب کانون ا ل: فعال

خهدماتي اسهت. اسهف رار برخهي از ادارات  مرکهي  -شود. اين کانون از طرفي دارام عم کرد ادارممي

کهرد قهوم اسهت. جهدا از ايهن  ها حهاکي از ايهن عم هام پيشکي   بانکدرماني  ساخفمان -بهداشفي

عم کرد تجارم اين کانون در حد  اسط محور تجارم ب وار امام خميني   محور تجهارم قهديمي شههر 

 )خيابان  ليعصر( موقعيت خاصي را به اين کانون بلشيده است.
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کانون د م: د مين کانون به لحاظ فعاليفي در انفهام اين محور   حاشيه ميدان مطههرم  اقهع شهده 

 موزشي است   اين  -. اين کانون عم کرد اقفصادم چنداني ندارد   بيشفرين عم کرد  ن خدماتياست

ن ش با اسف رار برخي خدمات ادارم از جم ه شهردارم  چندين  موزشواه  مرکهي بهداشهت   درمهان 

 شود. اهميت اين کانون به لحاظ تنوو عم کردم بيشفر از کانون سوم است. ... ايفا مي

وم: سومين کانون در ابفدام اين محور در محل ت اطع ب وار شهدا   امام خميني  اقع شهده کانون س

است   بعنوان ميدان امام خميني قابل شناسايي است. اين کانون بنا به موقعيت خود کهه فصهل مشهفرک 

ه ام پيدا کردتوليدم مففح است  ن ش د گانه -خدماتي امام خميني با محور کارگاهي -محور تجارم

هام تجارم کهه در ايهن قسهمت صهورت است. هر چند ن ش تجارم  ن ا لويت دارد. البفه نوو فعاليت

گيرد ارتباط تنواتنوي با ن ش کارگاهي   توليهدم  ن دارد. ايهن امهر بهه دليهل عرضهه محصهوالت مي

 صنعفي   قطعات يدکي است. 

هام مفمرکي عمده فعاليت تجارم است. -د مين محور فعاليت شهر  محورم با عم کرد کارگاهي

ههام تجهارم عرضهه کننهده محصهوالت تعميراتي هسفند يا بنواه -هام توليدمدر اين محور يا کارگاه

امفداد ب وار شهدا   مفهفح در د  طهرف کهانون فعهاليفي ميهدان امهام  همان صنعفي  ... هسفند. اين محور

اين محور نيي به حساب   رد اما از  نجا کهه  است. شايد بفوان ميدان امام را ن طه عط    مرکي فعاليفي

کارگاهي شناسايي شده است  لذا اين ميدان بعنوان کهانون  -اين محور بيشفر بعنوان يک محور توليدم

 فعاليفي محور ب وار امام به حساب  مده است.

اين محور از  ر دم شهر   ميدان شهدا تا خر جي شهر به طرف کاج در نظر گرففهه شهده اسهت. 

اند. در اين راسفا محور خيابان مع م نيهي هام شهر در اين محور اسف رار ياففهها   کارگاهمده تعميرگاهع

به اندازه ايهن محهور عم کهرد نلواههد داشهت چهرا کهه در حال ت ويت   ايفام ن ش است  لي مطمئناً 
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هرم توأمان در اين ام برخوردار است    ن ايفام ن ش عبورم   ششهدا از پفانسيل عمده -محور مففح

 ترين محور  ر دم   خر جي شهر است.محور   قرار گرففن در عمده

که به بازار قهديمي شههر منطبهق اسهت    ليعصر است امفداد خيابانمحور فعاليفي مهم شهر سومين 

يک محور عمدتاً تجارم است. اين محور از يک طرف به محور اص ي خيابان امام خميني مفصل است. 

 ي شهر از قديم در اين منط ه بوده اسهت. قبهل از  نکهه خيابهان بهه مفههوم امهر زين  ن باعهث بازار اص

هها گهردد  ايهن محهور بعنههههوان هام اقفصادم شهر در حاشهيه خيابهانام از فعاليتتمرکي بلش عمده

فه هام اقفصادم شهر عمل کرده است. امر زه از اهميت اين محور کاسترين محور تمرکي فعاليتاص ي

 شده است.

بندم   سازمان شهرم شهر قر ه درجيين بر اساس د  محور عمده مف اطع )امام در نفيجه  اسفلوان

محهور ديوهر  محهور هام فعاليفي  اقع در ايهن محورهها اسهفوار اسهت. شهدا(   کانون -خميني   مففح

کنهد. يفام ن ش ميترم نسبت به د  محور نلست اشود که در درجه پايينخيابان  ليعصر محسوب مي

ام از توسهعه خهود )د ره   اين در راسفام ر ند مشابهي است که ت ريباً تمام شهرهام کشور درمرح هه

اند. طي اين ر ند  بازار ن ش ا ل خهود را بهه مهر ر از دسهت کشي ا ل قرن حاضر( تجربه کردهخيابان

 اند. را به دست گرففه سکونفي  حفي  هام اقفصادم   کارگاهيها محوريت فعاليتداده   خيابان

 :محالت مسکگي  شهر (پ

التر از  احدهام همسايوي   محالت شهرم يکي از  احدهام ت سيمات کالبدم شهر هسفند که با

هر هههههههام از ت سهيمات کالبهدم شنمونهه 633-1گيرند. )جد ل شماره تر از ناحيه شهرم قرارميپايين

شود. شاخص نفر جمعيت تشکيل مي 6100-1000   خانوار 000-1210باشد(. معموالً يک مح ه از مي

ام  زمين  رزشي مح هه احدهام خريد ر زانه  پارک مح ه ي است. همچنينيمدرسه ابفدا  يک مح ه
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باشهند. درتعيهين محهد ده محهالت هموهوني ام   مسجد از ديور عناصرتشکيل دهنده يهک مح هه مي

هام ثرند. امر زه با توجهه بهه ن هش شهبکهؤاردم از اين قبيل مهام طبيعي   مصنوعي  مو  لبهاجفماعي

بندم شهر ر د. در مح هز محالت به شمار ميارتباطي در شهرها اين عامل مهمفرين فاکفور در تعيين مر

 اند.قر ه درجيين عوامل فوو مدنظر بوده

 

 

 

 م از ت سيمات کالبدم پيشنهادم برام يک شهر ا: نمونه633-1جد ل 

کوچه يا گر ه   احد مسکوني  احدهام ت سيماتي ردي 

 مسکوني
کوم يا  احد 

 مح ه همسايوي
 برزن

 ناحيه

 - * احد مسکوني 1

 - 00-200 گر ه مسکوني ياکوچه  2

 - 6-1 300-300 کوچه يا  احد 6

 - 2-6 8-10 000-1210 مح ه 3

 - 2 3-1 11-20 1800-6000 برزن 1

 - 2 3 8-0 60-30 6100-1000 ناحيه 3

 3 8 13 62-63 120-130 16100-18000 منط ه 0

 .بيني شده استنفر پيش 3-1يک خانوار با جمعيت  هر  احد مسکوني برام* 

 هام شهرم  حبيبي محسن  مسائ ي صدي همأخذ: سرانه کاربرم

نيي مورد مطالعه بندم طرح هادم مصوب ضمن توجه به عوامل مذکور  مح هبندم شهر برام مح ه

بها در نظهر گهرففن عناصهرم مح ه ت سيم کرده است کهه  3  شهر را به مصوبقرار گرفت. طرح هادم 

اجفمهاعي صهورت گرففهه  -يل فرهنوهئ  تا حد دم مسها مسکونيبافت نوو هام ارتباطي  چون شبکه

بندم طرح مصوب  است. اين مشا ر نيي باتوجه به ت سيم بندم مناسب انجام شده در طرح مذکور  مح ه

مالک عمل قرار داده است. بدين صورت که بها توجهه بهه بافهت مففها ت شههرک   با م دارم تغييررا 
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هام مح ه  اين شهرک بعنوان يک مح ه در نظهر گرففهه فرهنويان   نيي جدايي نسبي  ن از ديور بلش

 باشد.مي 633-2 مح ه به شرح ن شه شماره 1شده است. بدين ترتيب ت سيمات کالبدم شهر شامل 

عرفهي شههر پرداخفهه  محهالت پيش از  ر د به مبحث بافت شهرم  الزم است به بررسهي اجمهالي

شود. بنا به تح ي ات مح ي انجام شده در شهر قر ه درجيين محالت شهرم به  ن مفهوم کهه سهاب اً در 

ي  شههر خهالي از در ت سهيمات عرفه.  لي با اين  جهود بوده   جود نداردشهرهام مفوسط   يا بيرگ 

نشان داده شده است اسفلراج حد د محالت عرفهي شههر  633-6مح ه نيي نيست.  نچه در ن شه شماره 

دهد  شهر در بافت قديمي شهامل بر اساس نظر معفمدين مح ي   شهر ندان است. چنانکه ن شه نشان مي

تهر هسهفند. ايهن محهالت ص يمح ه است که بنا به نظر اهالي برخي از اين محالت جيئي از د  مح ه ا 1

گل باغي  مفت  باد  ق عه دينوسهي  قنبر بهاد   تيمهور دره اسهت. د  شههرک فرهنويهان    هشامل مح 

بنهدم شههر ايهن م دمهه در خصهوص مح هه سيمان نيي بعنوان محالت جديد شهر قابل شناسايي هسهفند.

 تي ارائه شده است.محالت کالبدم   عرفي شهر در مباحث   جهت ر شن شدن مفهوم   گسفره

 بافت شهري -2-4-6-3

 شوند:ت سيم مي هام شهرم در ايران به سه دسفه تاريليبافت

 ال ( بافت قديم)از  غاز تا پايان د ره قاجار( 

 ب( بافت مياني )د ره په وم(

 چهار دهه اخير( -ج( بافت جديد )سه

رففن نيازهام زمان   سازگارم با بافت قديم شهر هماهنگ  مدا م  پيوسفه  يکوارچه   با در نظر گ

ه  يژه بحث شکل گرففه است  لي با مطرح شدن نيازهام جديد ب عمدتاً بطور ارگانيک  شرايط طبيعي

عال ه دار هسهفند. بافهت ميهانيارتباطات   خدمات    ر د اتومبيهل بهه زنهدگي شههرم  معمهوالً مسهأله
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ي داراست  از اصول شهرسازم مدرن نيي تبعيت بافت قديمي را بطور نسب   مشکالت هابراينکه  يژگي

ههايي از  ن اند. بلهشز   بفر شي به د  صورت شکل گرففهنسبي کرده است. بافت جديد يا د ره بسا

يسهفي اند  فضهاهام زم از پيش انديشيده شده شکل گرففههارييم شده   با اجرام طرحکه بطور برنامه

انهد يها هرم اصالً مورد توجه قرار نورففههام شر مواردم که طرحاند  لي دت ريباً مناسبي فراهم   رده

اقهد سازهام غير مجهاز شهکل گرففهه  بافهت فنه بصورت تصرفات عد اني   ساخت   توسعه قارچ گو

 باشد.هام م ا م  ... مياسب   ساخفمانهام ارتباطي منهرگونه امکانات خدماتي  شبکه

هايي چون کيفيت مصالح به کهار رففهه  توجه به شاخص ابافت مسکوني شهر باز ديدگاهي ديور  

 مففها تگونهه  چهارگيرم   نيي الووم شبکه معابر  ن  به اندازه قطعات  ترکيب قطعات   د ره شکل

هام قابل تهوجهي هسهفند   بهدين هام ميبور دارام تفا تها از نظر شاخصقابل ت سيم است. اين گونه

ههام ههر بافهت  در ذيهل ضهمن اشهاره بهه خصيصههط بنهد. را مهي لحاظ  هر يک شيوه مداخ ه خاصهي

 گيرد.پراکندگي  ن در سطح شهر قر ه درجيين مورد مطالعه قرار مي

 بافت ارگاييك -1

 ن بهه  گيرمها شهرم بوجود  مده   شکلهام بافتميبور به لحاظ زماني قبل از ديور گونه بافت

ها  هيچ طرح   برنامهه گيرم اين بافتاست. در شکل صورت بطئي   طي زماني طوالني صورت گرففه

گيههرم   توسههعه  ن تههأثير بوههذارد   جههود نداشههفه اسههت. ام کههه بههر نحههوه شههکلاز پههيش تعيههين شههده

که اغ ب  نها با مصالحي چون خشت   گهل  دهدهام اين بافت نشان ميخصوصيات کالبدم ساخفمان

داد ههههها به عنهوان مصهالح کهم د ام ق مبندمکه در طب هاند شده يا خشت   چوب   نظاير اينها ساخفه

بيشهفر  يهاههام د  طب هه ها يک طب ه بوده   معهد د سهاخفمانها  اغ ب ساخفماناين بافت شوند. درمي

 باشد.هام اخير ميهام انجام شده در سالمربوط به نوسازم
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 لي در مجموو   شوديافت مي  در اين نوو بافت  هااگرچه اغ ب ابنيه تاريلي    اجد ارزش شهر

 اند   شيوه مداخ ه مط وب در مورد  نها  نوسازم است.اکثر ابنيه فرسوده   فاقد ارزش معمارم

مراتهب عم کهردم مذکور غالباً عارم از هرگونه طهرح هندسهي مهنظم   س سه ه  شبکه معابر بافت

چ   خهم   طهوالني اسهت کهه بهه هام باريک  پهرپي کوچهمرتبط با عرض مفعارف بوده   شامل معابر 

شوند. اغ ب اين معابر در تهأمين دسفرسهي سهواره  احهدهام مسهکوني بها ي ميههههگذرهام اص ي منفه

 هاست. اند که اين موضوو يکي از عمده داليل کاهش رغبت نوسازم در اين بافتمشکل مواجه

فند    قطعات موجود در  نهها بهه بندم  غالباً فاقد ساخفار هندسي منظم هسها از نظر قطعهاين بافت

 گيرم  نظم   هارموني خاصي ندارند. لحاظ مساحت  ابعاد  شکل   جهت

هام خدماتي در هم تنيدگي   نفوذپذيرم کم بافت  محد ديت زيادم برام تجهيي  ن به کاربرم

ن نهوو   تأسيسات   تجهييات شهرم ايجاد کرده است. از اين ر  تأمين خهدمات عمهومي موردنيهاز ايه

بر   غيراقفصادم است که غالباً خارج از توان مهديريت شههرم اسهت. کمبودههام ها  امرم هيينهبافت

ها برام سکونت گرديهده کهه نهايفهاً منجهر بهه شديد خدماتي موجب کاهش ر زافي ن جاذبه اين بافت

مطالعهه ايهن  د.شهودر مدتر شده   مهيهام اجفماعي ا ليه   جايوييني اقشار اجفماعي کمخر ج گر ه

 هام فرسوده همووشي ت ريباً کامل اين د  بافت را نشان خواهد داد. هام بافتبا شاخصهبافت 

خهورد. ايهن بافهت در بافت ارگانيک شهر قر ه درجهيين بهه چشهم مهي  هام مذکورهمه خصيصه

ر ايهن عمدتاً شامل مح ه ق عه دينوسهي   قنبر بهاد   نيهي بلهش کهوچکي از مح هه گهل بهاغي اسهت. د

هها ديهده بنهدمدهد  ساخفار هندسي منظمي در نظام طب ههنشان مي 633-3محد ده چنانکه ن شه شماره 

شهود. گيهرم  نهها ديهده مهينظمي هم در ابعاد   اندازه قطعات   هم در شکل   جهتشود. اين بينمي

که در  معابر مسف يمي  معابر به شکل ارگانيک   با پيچ   خم زياد در سراسر اين بافت تنيده شده است 
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هام بعهدم صهورت گرففهه در ايهن بافهت اسهت. از جم هه شود همه مربوط به توسعهاين بافت ديده مي

 اند.راسفام ب وار امام خميني   خيابان جانبازان از اين نوو

 

 

 بافت تفکيک  يامتعارف -2

ه از ههههسهت کههام مسهکوني موجهود در شههر ابافت تفکيکي نامفعارف شهکل ديوهرم از بافهت

ترين بافت هام خاصي برخوردار است. اين نوو بافت عمدتاً در پيرامون بافت ارگانيک )قديمي يژگي

توان عنهوان گيرم   نيي موقعيت مکاني اين نوو بافت  ميشهر( شکل گرففه است. باتوجه به زمان شکل

 بافت مياني را به  ن اطالو کرد. 

هام چهل   پنجاه   يا قبل ام است که در دههاضي ساخفه شدهدر اغ ب موارد  اين بافت شامل ار

شهرم توسط مالکين بهيرگ تفکيهک   بهه مههاجرين   -فاهام ر ساز  ن   هميمان با تشديد مهاجرت

 ارد  اگذار شده است. ديدگاه صرفاً اقفصادم مهالکين   عهدم اعمهال قهوانين   ضهوابط تفکيهک  تازه
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قطعات مسکوني   غيرمسهکوني  هام مففا تگيرم  جهت ر رييدانوياراضي  از عوامل مهم   مؤثر د

 ها بوده است.اين بافت

ههام ميبهور از هها  کهم عهرض بهوده   بهدين لحهاظ  بافهتشبکه معابر شکل گرففه در ايهن بافهت

-هام تفکيکي مفعارف برخوردار است. عرض کم معابر به همراه بهينفوذپذيرم کمفرم نسبت به بافت

در الووم شبکه معابر باعث شده که در مجموو  بافت مذکور نفوذپهذيرم مناسهبي نداشهفه نظمي نسبي 

 باشد.

اربرد ههههبهاد ام اسهت. بها ايهن حهال ک نسهبفاً ها عمدتاً از نوو مصالحمصالح بکار رففه در اين بافت

سوانح بهه  پايدارم   د ام کافي نداشفه   در م ابل  هام سنفي ساخت باعث شده که ابنيه مسکونيشيوه

 پذيرم زيادم داشفه باشند. يژه زليله   سيب

شان )به ع ت تبعيت حد د زمين تفکيک شده از عوارض ها به رغم عدم نظم در فرم ک ياين بافت

هها   ديهوار بندم زمهينطبيعي يا مصنوو موجود در اراضي زراعي   باغي مانند نهرهام  ب  مرز کرت

هام مذکور( دارام نظم خاصي در فهرم   هندسهه م موجود در زمينهاباغات   همچنين پسفي   ب ندم

 هام ميبور عموماً چهارگوش   مسفطيل شکل است.قطعات هسفند. قطعات مسکوني بافت

ها به تأثير از نظم موجود در هندسه قطعات   تا حد دم شهبکه معهابر  ترکيب قطعات در اين بافت

گيرم  قطعهات ايهن جهتت که در برخي موارد  اغفشاش در سمنظم است. اين در حالي ا نسبفاً ترکيبي

دهد. ترکيب منظم بيشفر بين قطعات موجود در يک زمين بيرگ تفکيهک نظم را تحت الشعاو قرار مي

هام درشهت م يهاس تفکيهک شهده در ايهن نهوو شود. اين در حالي است که بين زمينشده مشاهده مي

توجه به نفوذپذيرم کهم   تهراکم جمعيفهي بهاال   با د دارد.ها  نظم  هماهنوي   تناسب کمي  جوبافت

 بر است. تجهيي خدماتي   تأسيساتي اين گونه بافت نيي مشکل   هيينه
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ق ن شهه بهشود. مصهاديق ايهن نهوو بافهت را طهام شهر را شامل ميفرين سهم از بافتبيشاين بافت 

بافت چنانکه ن شه نيي گويام  ن اسهت  توان در اطراف بافت ارگانيک شهر ديد. اينمي 633-3شماره 

بنهدم   نههههههيي ترم نسبت به بافت ارگانيک برخوردار است  لي تفها ت در دانههاز نظم هندسي منظم

 هام از خصايص عمده اين بافت است.  هام مففا ت ساخفمانگيرمجهت

 

 بافت تفکيک  متعارف -3

اس هههههت   شهبکه معهابر هسهفند   اغ هب براسها دارام نظم خاصي در انهدازه قطعهااين نوو بافت

 اشهلاص ح ي هي يها ههام ميبهور بهه  سهي هتهههههانهد. اکثهر باف مده هام تفکيکي مصوب بوجودطرح

کل هههه ابسهفه بهه د لهت   عمهدتاً بعهد از ان هالب ش يهاها   نهادهام د لفي سازمان  هام مسکنتعا ني

 اند.گرففه
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ها  اسففاده از الووم هندسهي مهنظم در طراحهي شهبکه معهابر   هام بارز اين بافتاز جم ه  يژگي

مفر است   نسهبت  8ها عمدتاً بيش از قطعات  نهاست. عرض شبکه معابر شکل گرففه در اين نوو بافت

 بست کمفرم  جود دارد.هام بنبه د  بافت ارگانيک   تفکيکي نامفعارف کوچه

مفرمربع است   تناسهب ابعهاد  200معموالً بيش از  ها  مساحت قطعات عمدتاً يکسان  در اين بافت

گيرم يکسان در  نها کامالً مشهود است. به تبع اين نظم   تناسب  ترکيب ک ي قطعات قطعات   جهت

 هام تفکيکي نامفعارف است.تر از بافتنيي بسيار منظم

ص قسمفي از زمين هام اين نوو بافت با بافت تفکيکي نامفعارف  اخفصاترين تفا تيکي از عمده

 سازد. باشد که برخي از نيازهام مح ي ساکنان را مرتفع ميمورد تفکيک به خدمات عمومي مي

هام ديور به چشهم الم بافتدر سطح شهر قر ه درجيين اين نوو بافت به صورت پراکنده در البه

 ن است که بيشفر اين ها حاکي از هام ديور کمفر است   بررسيخورد. سهم اين نوو بافت از بافتمي

اشلاص ح ي ي تفکيک   به افراد  اگذار شده اسهت. مراجعهه بهه ن شهه ذکهر  مالکان ها به  اسطهبافت

 هام اين نوو بافت را با د  نوو بافت اخير به خوبي نشان خواهد داد.شده تفا ت

 

 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 

 سازي شدهبافت آماده -4

اراضهي  عه شههرم   عمهدتاً در محهد دهههام توسههام مسکوني براساس طهرحاز بافت اين گونه

ها از لحاظ ابعاد   انهدازه   فهرم هندسهي قطعهات ت ريبهاً اند. اين بافتتوسعه شهر طراحي   ساخفه شده

 هام تفکيکي مفعارف هسفند. شبيه بافت

ها چون زميني درشت م ياس مورد طراحهي قهرار گرففهه  امکهان رعايهت س سه ه در اين نوو بافت

ها با مشکالت مربوط به نبود شده است. لذا اين نوو بافت ي در طراحي شبکه معابر فراهممراتب دسفرس

 س سه مراتب   عرض کم معابر مواجه نيسفند   يا مشکالت بسيار کمي در اين زمينه دارند.

تهر از بافهت ها به دليل نظم در اندازه قطعات   فرم شبکه معهابر  مهنظمترکيب قطعات در اين بافت

کي مفعارف است. اين در حالي است که اعمال ضوابط   م ررات ساخفماني يکسان در مورد ک يه تفکي

ور هههقطعات  نظمي يکسهان را در بافهت پهر   خهالي قطعهات حاشهيه معهابر بوجهود   رده اسهت. از دي

 شهود هام تفکيکي مفعارف محسوب مهيها که  جه تمايي  نها با بافتهام بارز اين گونه بافت يژگي

ام   تأسيسهات   تجهيهيات شههرم ام  ناحيهههام طرح به خهدمات مح ههمنظور کردن بلشي از زمين
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کنهد   نيازههام عنوان يک مرکي مح ه   يها ناحيهه عمهل مهيم بااست که به صورت مرکيم   يا راسفه

 سازد. ساکنان را مرتفع مي

ن اشهاره کهرد کهه در د ره ا ل هام فرهنويان   سهيماتوان به شهرکاز مصاديق اين نوو بافت مي

ها در د  شههرک اند. تمامي خصايص ذکر شده در مورد اين نوو بافتت ريباً به طور کامل شکل گرففه

 (.633-3مذکور خوانايي دارد )ن شه شماره 

 


