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  ساماندهی بافت فرسوده قسمت مرکزي شهر خمینی شهر

  

 M_Nohesara@yahoo.com مریم نوحه سرا، کارشناس ارشد برنامه ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

  کارشناس ارشد برنامه ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، محمود ترك زاده

  :چکیده

  

ي قدیمی، به دلیل مرکزیت جغرافیایی، سهولت دسترسی، مرکزیت ثقل اقتصادي و  مراکز شهرها با سابقه

فرهنگی داراي پتانسیل بالقوه باالیی محسوب می شـوند؛ علـی رغـم ویژگـی هـاي       -ویژگی هاي تاریخی

فرسودگی، مشـکالت زیسـت محیطـی، درهـم     مثبت قسمت مرکزي شهرها، محالت مسکونی آن از لحاظ 

یکی از مراکز شهري با چنـین مشخصـه اي، خمینـی    . زیرساخت ها رنج می برندپیچیدگی بافت و ضعف 

فرسوده است و نیـاز بـه    اًبافت قدیم این شهر که هسته اولیه شهر را تشکیل می دهد، عمدت. شهر می باشد

بازسازي و ساماندهی دارد؛ زیرا از نظر رشد و گسترش داراي توسعه ارگانیک، آرام و پیوسـته بـوده و در   

بنـابراین توجـه بـه سـاماندهی     . سالیان متمادي به صورت کلیت یکپارچه و نظام یافته شکل گرفته اند طی

بافت فرسوده شهر و به طور کلی دخالت در بافت قدیم همواره یکی از مسائل اساسی شهرهاي قـدیمی و  

ولین، مدیران لذا چند سالی است که مسئ. شهرهایی که داراي هویت و روحیه خاص می باشند، بوده است

  .و برنامه ریزان شهري در کشور تالش نموده راهکارهایی در این زمینه ارائه نمایند

حاصل شده مداخلـه در  اصلی ترین هدف این مقاله که از روش توصیفی، کتابخانه اي، میدانی و تحلیلی 

فرسوده در گرو  زنده ماندن بافت. بافت مرکزي شهر و بازگرداندن این مرکز به چرخه زندگی شهري است

فعالیت و مشارکت آن در زندگی جاري در شهر و تنها از این راه می تـوان امیـدوار بـود کـه ارزش هـاي      

ـ        . فرهنگی آن مانـدگار شـود   -تاریخی   ردن در واقـع هـدف حفـظ بافـت و سـاماندهی آن بـدون از بـین ب

  .باشدارزش هاي تاریخی و فرهنگی می 

  هی، شهر، طراحی شهري، محلهبافت فرسوده، ساماند :کلید واژه ها

  

  :مقدمه

اي اسـت کـه در    گیري مداوم و پیوسـته  شود که محصول شکل بافت قدیمی به بخشی از شهر اطالق می

اي از فضاهاي مرتبط و متناسب با یکدیگر در قالب یک شهر به وجود  طول چندین قرن به صورت زنجیره

هاي فشرده،  م و نسبت فضاهاي پر و خالی جزء بافتشهر از نظر تراک قدیمی شهر خمینی  بافت .آمده است

ي  گیري واحدهاي مسکونی در آنها منطبق بر جهت عمومی شـبکه  جهت. شوند متراکم و بسته محسوب می

معابر بوده و از نظر طرح و الگوي ساخت به صورت واحدهاي مسکونی حیـاط مرکـزي چهـار طرفـه بـا      

  .دان هاي گنبدي و طاق و چشمه ساخته شده سقف
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در حال حاضر وضعیت عملکردها و عناصر شهر در سطح بافت قـدیمی شـهر چـه بـه لحـاظ انـدازه و       

سـاله   55هاي ارتبـاطی آن کـه عمـر     ي ارتباط و ظرفیت محدود شبکه مقیاس فضایی و چه به لحاظ نحوه

طه با افـزایش  ي مناسب در محیط اطراف خود در راب اي است که نه تنها قادر به ایجاد توسعه دارند به گونه

باشند، بلکه در حال حاضر نیز عملکـرد صـحیحی ندارنـد و سـاکنین آن بـا       جمعیت و گسترش شهر نمی

 .گرایش شدید در حال خالی کردن بافت قدیمی و استقرار بدون برنامه و هماهنگی در شمال شهر هسـتند 

مرکزي توسط گـروه   خروج گروه هاي درآمدي باال و متوسط از قسمت مرکزي شهر و جایگزینی محالت

هاي درآمدي پایین و طبقه کارگر نه تنها ترکیب اجتماعی، بلکه ترکیب اقتصـادي محـالت مرکـزي را بـه     

  لذا توجه به بافت فرسوده جهت جلوگیري از چنـین وضـعیتی ضـروري بـه نظـر      . مرور دگرگون می کند

  . می رسد

  

 :مبانی نظري

  اصفهان شهرسازيمکتب: 

ایرانـی   شهرسـازي یکی از مکاتب معمـاري و  ) ق.هم تا آغاز سده سیزدهم هـ سده یازد(مکتب اصفهان 

  مکتب شهرسازي اصفهان مانند هر مکتب هنري دیگر متشـکل از سلسـله اصـولی سـت کـه تعیـین        .است

هنده ي این عناصر چگونه باید با یکـدیگر در تعامـل باشـند تـا     می کنند عناصر شهري و اجزاي تشکیل د

اصل سلسله مراتب، اصل کثرت، اصل وحـدت،  : از جمله این اصول عبارتند از. فضاهاي شهري را بسازند

  .اصل تمرکز، اصل عدم تمرکز، اصل تجمع، اصل تباین، اصل استقرار، اصل زمان، اصل ایجاز

 بافـت فرسـوده قسـمت مرکـزي خمینـی شـهر      طراحی و ساماندهی در این پژوهش از اصول زیر براي 

  :استفاده شده است

اصل سلسله مراتب حاکی از آن اسـت کـه در اغلـب و شـاید هـم در همـه ي        :اصل سلسله مراتب -

این تفاوت ها تا حدي نشـان  . ترکیبات معماري، تفاوت هایی واقعی میان فرم و فضاها وجود دارند

  صـوري و نمـادین آنهـا در سـازماندهی     و فضـاها و نقـش عملکـردي،    دهنده ي میزان اهمیت فرم 

  . می باشد

  تباین در ارتباط یک پدیده با زمینه اش، یا یک پدیده با پدیـده هـاي مجـاورش آشـکار      :اصل تباین -

  می شود و از عدم تقلید و عدم تکرار شروع شده و تا درجات نامتنـاهی از تغییـر و تحریـف پـیش     

 .می رود

. منظور ادراك و تجربه اي از عناصر متعدد و متنوع به صورت یک کـل واحـد اسـت    :اصل وحدت -

 )1385پاکزاد، ( .وحدت به معناي وجود رابطه اي خاص، هماهنگ و متقابل میان اجزا می باشد

  .هر فضاي شهري در پی وصل شدن به دیگر فضاهاست: اصل اتصال -

  ار اصـلی ایـن تجربیـات متـوالی را بـه وجـود       در اینجا فرد و مشخصات مسیر آن، ساخت: اصل تداوم -

این عناصر سازنده فضا هستند که باایجاد فضایی همگون و متوالی، در هنگام حرکـت فـرد،   . می آورند
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بنابراین حرکت فرد یا نظام حرکتـی وي و شـیوه هـاي    . ساختاري مشخص و متداوم را ارائه می دهند

    .نقش مؤثري دارند... مختلف حرکتی، سرعت و

 ي پایدار شهري ي توسعه نظریه  

هـاي   اي است که نیازهاي نسل حاضر را بدون به خطر انداختن و تضعیف نسـل  ي پایدار، توسعه توسعه

  )1، ص1384خاتون آبادي، . (کند آینده در برآوردن نیازهایشان تأمین می

ر حالی که در دیدگاه استوار بوده د) توسعه(شهرسازي غالب در قرن اخیر عمدتاً براساس دیدگاه مرسوم 

ریـزي و طراحـی شـهري بـه شـدت       ها و اهداف برنامه جدید توسعه پایدار نیاز به تغییر اساسی در ارزش

اي نیـز بـه    ریـزان منطقـه   بدین ترتیب شهرسازان و برنامه) 9-10، صص1378وفایی فرد، . (شد احساس می

تر شهرها و منـاطق   تر و اجرایی یاس کوچکهاي ممکن پایداري و توسعه پایدار در مق فکر پیدا کردن زمینه

  .افتادند

هـاي   توجه به محـدودیت . اند هاي پایداري را در خود متجلی ساخته شهرهاي ما در گذشته بهترین نمونه

جـویی در منـابع، اسـتفاده از مـواد و      اکولوژیکی محل نظیر آب، توسعه مناسب و سازگار با طبیعت، صرفه

مؤثر و مناسب جهت ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و استفاده هنرمندانه از هاي  مصالح بومی، ابداع روش

 درها، فضاهاي عمومی  ها در حیاط ها و باغچه آب و گیاه جهت تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع، ایجاد باغ

ن، تـوا  از اصـول شهرسـازي پایـدار مـی    . انـد  هایی از عوامل مؤثر در این پایـداري بـوده   شهرها همه نمونه

هـا،   ي، کـاهش سـوخت، حفـظ زیسـتگاه    رژهاي به حداقل رساندن استفاده از ان هاي مختلط، روش کاربري

  .ارتقاء حس اجتماعی، سالمتی و زیبایی را مد نظر قرار داد

  بیشـتر توجـه   هایی که تحت پوشـش توسـعه شـهري درآمـده      استفاده از زمینبه در شهر پایدار هر چند 

توان از طریـق پـر کـردن     آینده جمعیت و نیازهاي مسکن در شهرها را می بخش اعظم رشد می شود، ولی

بافت موجود شهر، افزایش متعادل تراکم و نوسازي و بازسازي مناطق متروکه و فرسوده و احیاء یـا تغییـر   

  ) 289، ص1378بحرینی، . (هاي بناهاي قدیمی موجود برآورده ساخت کاربري

  :اوي مشخصات زیر استها ح شکل کالبدي شهر در این نظریه

الگوي فشرده توسعه، تراکم نسبتاً باال، استفاده کاراتر از زمین، شبکه حمـل و نقـل پایـدار و معقـول بـا      

وابستگی کمتر به اتومبیل و تأکید بر عابر پیاده، تأکید بیشتر بـر اسـتفاده از اراضـی درون شـهري، اسـتفاده      

، حفاظـت و نگهـداري از اراضـی حسـاس از نظـر      جدید از بناهاي قدیمی، احیاء اراضـی تخریـب شـده   

اکولوژیکی، تأکید بر عملکردهاي اجتماعی به عنوان عامل وحـدت بخـش بناهـا و فضـاهاي عمـومی، بـا       

شود که گویی اندیشمندان و  بررسی اهداف، خصوصیات و اصول شهر پایدار این انگاره در ذهن متجلی می

همان اهداف و معیارهایی را براي شهرها و محیط زندگی مـورد   هاي پایانی قرن بیستم ریزان در سال برنامه

ها پیش آن را به بهترین وجه در طراحی و شهرسازي شهرهاي سنتی  دهند که گذشتگان ما قرن نظر قرار می

  .اند به کار برده
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   خمینی شهر موقعیت جغرافیایی شهر

دقیقه عرض شـمالی واقـع گردیـده     41درجه و  32دقیقه طول شرقی و  32درجه و  51شهر در  خمینی 

از لحـاظ موقعیـت   ) 9، ص1367مصور ایـران و جهـان،    سحابمؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی . (است

ــا جمعیــت  نســبی خمینــی بــه عنــوان مرکــز شهرســتان ) www.khomeinishahr.ir(نفــر  223071شــهر ب

  .شهر است خمینی

هـاي سـیدمحمد و    ال و شمال شـرق بـه کـوه   صنعتی اصفهان از شم -شهر در مرکز منطقه شهري خمینی

 -دانشگاه صنعتی اصفهان و از طرف شرق به نقاطی همچون رهنان، بابوکان و در نهایت به محور اصـفهان 

ــفهان    ــور اص ــه مح ــز ب ــوب نی ــرف جن ــت و از ط ــدود اس ــران مح ــف -ته ــی  نج ــی م ــاد منته ــردد آب . گ

)www.darajel.com( هـا  از نظر دسترسی به راه. باشد اد میحد شهر از طرف غرب کانال آبرسانی اصغرآب، 

بـا شـهر    1ن مرکز شهرستان که در شمال غربی اصفهان قرار گرفته به وسیله سه راه مهماشهر به عنو خمینی

کنـد، محـور    مهم ترین راهی که خمینی شهر را مستقیماً بـه اصـفهان متصـل مـی    . اصفهان در ارتباط است

کنـد   متصل میشهر را به اصفهان  ور دو راه ارتباطی دیگر خمینیمرسوم به کهندژ است عالوه بر جاده مذک

 -بـه محـور اصـفهان   و اي که از جنوب شهر خارج شده  تهران و دیگري جاده -اصلی اصفهانمحور  یکی

هکتار و مساحت محـدوده حـریم    72/5102شهر  مساحت محدود قانونی شهر خمینی. پیوندد آباد می نجف

کیلـومتر و عـرض آن در    8الزم بـه ذکـر اسـت طـول ایـن شـهر حـدود        . باشـد  هکتار می 37/11361آن 

  )6، ج اول، ص1386مهندسین مشاور شهر و خانه، . (باشد کیلومتر می 4ترین مکان  عریض

       
  1388هوایی سال  فیلم: مأخذ موقعیت شهر): 2(و ) 1(شکل 

  

  

  

  

                                                
گاز می تواند با اصفهان  جمله خیابان هاي شهید فهمیده ، بسیج و خیابان نیز ازدیگر قابل ذکر است خمینی شهر با سه راه ارتباطی  1

 . برقرار نمایدارتباط 
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  رموقعیت جغرافیایی شهرستان و شهر خمینی شه): 1(نقشه 

  1388ترسیمات نگارنده، سال ، www.esfahan.agri-jahad.ir: مأخذ

  

  بافت فرسوده و شاخص هاي شناسایی آن

بندي فضاي کالبدي شهر؛ یعنی فضاهاي خالی و پر، و مقدار آنها را نسبت به  بافت هر شهر نخست، دانه

ي  ارتباطـات و نحـوه   دوم، شـبکه . کنـد  یکدیگر و چگونگی رابطه و حد نزدیکی بین آنها را مشـخص مـی  

توانـد گوایـاي    سوم، بافت هر شهر می. نماید ها را آشکار می ها و کوچه ها و خصوصیات کلی راه دسترسی

هایش در  هر یک از فضاهاي کالبدي توسط ابعاد و اندازه. ها باشد ي توزیع فضایی فعالیت چگونگی و نحوه

توان  همچنین از روي آن می. ت جاري در خود باشدتواند نمایانگر نوع و حجم فعالی سطح و در ارتفاع می

گیري  ي شکل چهارم، بافت هر شهر، نحوه. برد اقتصادي در شهر پی -به چگونگی استقرار طبقات اجتماعی

همین ) 96-99، صص1386نژاد،  دهقانی. (کند ي شهر را در طول تاریخ منعکس می و مراحل رشد و توسعه

هی به دلیل فرسودگی کالبدي، عدم برخورداري مناسب از دسترسـی  بافت شهري با خصوصیات مذکور گا

هاي شهري و عدم توجه به آنها آسـیب دیـده و از ارزش مکـانی،     سواره، تأسیسات، خدمات و زیرساخت

شود که  در این صورت این بافت، بافت فرسوده شهري محسوب می. شود محیطی و اقتصادي آن کاسته می

اي  گـذاران انگیـزه   دلیل فقر امکان نوسازي خود به خودي را نداشته و نیز سـرمایه ساکنین و مالکین آنها به 

شـود، بلکـه معـرف     اصوالً فرسودگی به کالبد منحصر نمـی . گذاري در آن را نخواهند داشت جهت سرمایه

  :شود هایی در ابعاد مختلف است که در زیر به آنها اشاره می وجود ویژگی
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به درون بافت، فقدان تأسیسات زیربنـایی مناسـب، مشـکالت زیسـت      فرسودگی کالبدي، عدم دسترسی

پذیري در  محیطی و باال بودن حجم آلودگی، کمبود امکانات گذران اوقات فراغت، فقر و محرومیت، آسیب

م، دوا هـاي کـم   ، تـراکم سـاختمان  )تراکم باالي جمعیت(العاده  برابر زلزله، سرانه کم خدمات، جمعیت فوق

 .ت اجتماعیناامنی و معضال

هاي ساخته شـده در گذشـته نیسـت بلکـه شـامل       بافت فرسوده برخالف تصور همگان شامل ساختمان

ساخت و سازهایی است که نکات ایمنی و استانداردهاي الزم در زمینه سـاختمان در آنهـا رعایـت نشـده     

شده که بدین ها معیارهایی مشخص  لذا جهت تشخیص این گونه بافت) 1، ص1383جهان اقتصاد، (است 

  :باشد شرح ذیل می

باشند و  سال می 50ها داراي قدمتی بیش از  ها در این گونه بافت درصد ساختمان 80بیش از  :عمر ابنیه -

   .د، فاقد رعایت استانداردهاي فنی هستندنسال اخیر ساخته شده باش 50یا اگر در 

ها عمدتاً ریزدانه بوده و مساحت عرصه آنها بـه طـور    افتابنیه مسکونی واقع در این گونه ب :بندي دانه -

  .باشد متر مربع می 200متوسط کمتر از 

ها عمدتاً از انواع خشتی، خشت و آجر و چوب و یا آجر و  مصالح به کار رفته در این گونه بافت :نوع مصالح -

  .باشند اي می آهن بدون رعایت اتصاالت افقی و عمودي و فاقد سیستم سازه

  .هاي فرسوده یک یا دو طبقه هستند اکثر ابنیه در بافت :تعداد طبقات -

اند، از ساختاري نـامنظم   هاي فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده بافت :ها وضعیت دسترسی -

 بسـت یـا بـا    اي که اکثر معابر آن بن باشد به گونه پیاده می غالباًهاي موجود در آنها  برخوردارند و دسترسی

  )66، ص1386حبیبی و دیگران، . (متر بوده و ضریب نفوذپذیري در آنها کم است 6عرض کمتر از 

هاي فرسوده به لحاظ برخـورداري از خـدمات، زیـر     بافت :هاي شهري وضعیت خدمات و زیرساخت -

  )67همان کتاب، ص. (عمودي دچار کمبودهاي جدي هستند و ها و فضاهاي باز، سبز ساخت

اند، خود رهنمـون شـناخت و    هایی که باعث فرسودگی یک بافت شهري شده شاخص تشخیص و تعیین

بافـت فرسـوده   ) 3، ص1382جهانشاهی، . (شوند هاي شهري می شرایطی است که موجب فرسودگی بافت

شـوراي عـالی شهرسـازي و     16/3/1384هـاي تعیـین فرسـودگی مصـوبه      شهر با توجه به شاخص خمینی

شـهر بـدین ترتیـب     هاي در نظر گرفته شـده بـراي بافـت خمینـی     شاخص .معماري ایران مشخص گردید

  :باشد می

  .متر مربع باشد 200درصد قطعات کمتر از  50هایی که با بیش از  بلوك) شاخص اول

و بـه عبـارتی   ) اي فاقد سیستم سـازه (درصد بناهاي آن فرسوده  50هایی که بیش از  بلوك) شاخص دوم

  .دناپایدار و غیراستاندارد باش

شـفیعی دسـتجردي،   . (متـر باشـد   6درصد معابر آنهـا کمتـر از    50هایی که بیش از  بلوك) شاخص سوم

  )1385مهندسین مشاور شاران، ) (1388منان رئیسی، ) (4، ص1386عزیزي،  مال) (54، ص1387
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  شهر کل محدوده بافت فرسوده خمینی): 2(نقشه 

شـهر را در   هکتار قسمتی از بافت فرسوده مرکـزي شـهر خمینـی    77ي مورد مطالعه با مساحت  محدوده

عاملی، از سمت غـرب بـه بلـوار منتظـري، از      هاي رجایی و جبل این سایت از شمال به خیابان. گیرد برمی

  .گردد سوي شرق به خیابان دکتر شریعتی و از جنوب به خیابان طالقانی و بلوار توحید منتهی می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهر افت فرسوده مرکزي خمینیب): 3(نقشه 

 

 



 ٨

درصـد از کـل جمعیـت     23باشد کـه   نفر می 51494برابر  1385شهر در سال  خمینی، جمعیت کل بافت فرسوده

درصـد کـل جمعیـت     3/12نفـر معـادل    27490از این تعـداد  . استشهر را در این سال به خود اختصاص داده 

   .زندگی می کنند ي مرکزي بافت فرسوده حدودهي شهري در م درصد جمعیت کل بافت فرسوده 4/53شهر و 

  پ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  هاي بافت فرسوده درصد جمعیتی بلوك): 4(نقشه 

  نگارنده: ، تهیه و ترسیم1387شهر، سال  اظهارات شفاهی شهرداري خمینی: مأخذ

  

  هدف از ارائه طرح

  حفظ ساکنان بومی قسمت مرکزي شهر -1

 رکت هاي اجتماعیحفظ و تقویت مشا رتقاي کیفیت کالبدي وا -2

حفظ و گسترش حضور مادي ها در بافت فرسوده و استفاده از پتانسیل موجود جهت دلپذیر  -3

 نمودن هر چه بیشتر بافت

  

  رفته شده در طراحی حوزه مداخلهگاصول طراحی شهري به کار  

از جمله راهکارهاي استفاده شده جهت دستیابی بـه مطلوبیـت در   

  :زیر اشاره نمود توان به موارد فضاي شهري می

کیفی سیما و منظر و معمـاري   معیارهاي بصري در زمینه ارتقاء -1

  :ها و فضاي شهري که شامل موارد زیر است محور

تداوم و ارتقـاي هویـت سـیماي منظـر و معمـاري در محـور و        -

 

 



 ٩

  اي در ارتباط با هویت محیطی فضاي شهري از طریق تأکید بر عناصر نشانه

  ر زمینه و خط آسمان توجه به هماهنگی د -

  تقویت حضور نمادهاي شهري در فضا - 

  مصالح و جزئیات در ارتباط با نوع عملکرد ،توجه به تناسبات -

  هاي شهري ها و لبه توجه به تأکیدات ادراکی و سلسله مراتب در منظر شهري از طریق تداوم جداره -

نظر طبیعی آب و آرایش سیماي زمـین  ارتقاي کیفیت سیماي زمین از طریق ترکیب پوشش گیاهی و م -

  وکف سازي

هاي تبلیغاتی بـه   ساماندهی حرکت پیاده تأکید بر دسترسی سواره، ارتقاي کیفی مبلمان شهري، و تابلو -

   منظور ارتقاي کیفیت سیماي شهري

  هاي زیست محیطی آب و گیاه در فضا حفظ و ارتقا کیفیت - 

  :ید بر خوانایی و هویت دهی به سیما که شامل موارد زیر استکأمعیارهاي حسی و ادراکی به منظور ت -2

تقویت عناصر نمادین و خاطره انگیز فضا از طریق تقویت مفاهیم موجود در آنها و ایجاد نفوذ بصري  -

  به آنها

ایجاد پیوستگی بین فضاهاي عملکردي جمعی با محیط پیرامون براي تقویت ایجاد هویت و تعلق بـه   - 

  )18و  17، شماره 1385هاي شهرسازي، جستار(مکان 

  :دیگر اصول به کار گرفته شده عبارتند از

ایجاد یک شبکه هم پیوند پیاده در محدوده محالت در جهت هم پیوندي محـالت تـاریخی فروشـان،     -

  خوزان، ورنوسفادران

یجـاد  رو اسـت و باعـث ا   هاي خدماتی که مختص تداوم حضـور شـهروند در پیـاده    بینی کاربري پیش -

  .پیوند پیاده در سایت می شود هاي هم سرزندگی در محور

  .هاي مختلف اجتماعی باشد ایجاد تنوع در کاربري ها به نحوي که جاذب گروه -

هتـل در  (هاي مکمل و سازگار در کنار محور دوشنبه بازار و محورهاي پیاده طرح نظیر  ایجاد کاربري -

  )ودکان در کنار محورهاي تاریخی مهم پیادهکنار رستوران و کافی شاپ و فضاي بازي ک

در کنـار  . (ی که مشوق حضور مکث، تعامل فعالیت افراد پیاده باشـند یها ها و کاربري بینی فعالیت پیش -

مسیر پیاده محور تاریخی محور دوشنبه بازار مثل خـرده فروشـی، فرهنگسـرا، نمایشـگاه، صـنایع دسـتی،       

  ...)شاپ و کافی

هاي عمومی نظیر خـدمات   مسکونی بناهاي باارزش معماري در محالت به کاربري هاي تبدیل کاربري -

  )درههاي سر تیپ و ال گاه هاي مسکونی واقع در کنار میدان پالك(گردشگري و فرهنگی مانند 

  :کرد یفصورت توص ینتوان به ا یمرا  یشنهاديپ ییطرح نهابا عنایت به موضوعات مطرح شده، 

 بـا   یتجنـوب سـا   یـک ارگان بافت در ینشود و همچن یم یتظ و تقوموجود حف يبند استخوان

   یدهکشـ  یـز ن یتبـه سـمت غـرب سـا     ياستخوان بنـد  ینهمچن. یابد یتداوم م یزقوت کمتر ن



 ١٠

سـازمان   و ياسـتخوان بنـد   ضـعف در  يکـه دارا  یتسا یبلوك غرب مرکز محله در .شود یم

  .می گرددبرطرف  ،است ییفضا

 مراکز  و یگره اجتماع ،جدا شده اند یکدیگرها از  یکش یابانخشش حوزه بافت که توسط  براي

 يمحلـه بـه خـدمات محلـه ا     افراد سـاکن در  یدسترس یزانا مت .شده است یشنهادپ يمحله ا

  .یابد یشافزا

 یشنهاديپ يبه استخوان بند و یکدیگربه  یوندهم پ یادهپ یرهايتوسط مس یشنهاديمحالت پ مراکز 

  . متصل خواهند شد

 پیـاده راه اسـت و باعـث     نی کاربردي هاي خدماتی که مختص تداوم حضور شـهروند در بی پیش

 .ایجاد سرزندگی در مسیرهاي سایت می شود

 ها به نحوي که جاذب گروه هاي مختلف اجتماعی باشدي ایجاد تنوع در کاربر .  

 نظیر هتل ( محورهاي پیاده طرح کنار محور دوشنبه بازار و هاي مکمل و سازگار دري ایجاد کاربر

  )کنار محورهاي تاریخی مهم پیاده بازي کودکان در فضايکافی شاپ و کنار رستوران،  در

 اصل پراکنش خدمات(دیگر ککنار ی جانمایی کاربري هاي متنوع در (  

 امل و فعالیت افراد پیـاده باشـند  تع ،کاربري هایی که مشوق حضور مکث پیش بینی فعالیت ها و .

فرهنگسـرا،   خـرده فروشـی،  (محور دوشنبه بـازار مثـل    محور تاریخی و کنار مسیر پیاده و در(

  ...)دستی، کافی شاپ و ، صنایعنمایشگاه

 ري هـاي عمـومی نظیـر    سایت به کـارب  تبدیل کاربري هاي مسکونی بناهاي با ارزش معماري در

  کنار میدانگاه هـاي سـرتیپ    پالك هاي مسکونی واقع در(و فرهنگی مانند  خدمات گردشگري

  ...) و

 جهت هم پیوندي محـالت تـاریخی فروشـان،    شبکه هم پیوند پیاده رو محدوده فراگیر در ایجاد 

 و ورنوسفادران خوزان

 نقاط قوت طرح:  

  نهر گاردررعایت اصل تداوم با پیش بینی مسیر سبز پیاده در امتداد 

  غرب محله فروشان در) متباینفضاي (ایجاد قرارگاه رفتاري  

 بـه  ) رهدسـرتیپ و ال (وسـیله اتصـال دو میـدانگاه    بـه  هم پیوندي و اتب رعایت اصل سلسله مر

  میدان سوم  توسطیکدیگر 

 جهت برقراري اصل اتصال ایجاد مسیرهاي پیاده در  

 سرتیپمنزل مقابل مجموعه هاي تاریخی (طراحی میدان  نظرگرفتن اصل وحدت در در (  

  ـ اوم، اصل اصل تد: نتخب از مکتب شهرساز اصفهان شاملاصل م 5رعایت اصـل سلسـله    ،اینتب

 مراتب، اصل اتصال و اصل وحدت
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  طرح پیشنهادي و مقاطع ): 5(نقشه 

  1388، ترسیمات نگارنده، سال  http://earth.google.com: مأخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاربري اراضی پیشنهادي ):7(نقشه                         اضی موجودکاربري ار ):6(نقشه                

  

      موزشیآ    تجاري        مسکونی  

  ناهاي ارزشمندب    پارکینگ        بهداشتی  

 مذهبی          فضاي سبز   
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  نمحله فروشا گزینه پیشنهادي ):8(نقشه 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  طراحی فضاي شهري ):9(نقشه 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

   جداره پیشنهادي محور سرتیپ ):10(نقشه 

 شبکه هم پیوند پیاده

 

 بناهاي تاریخی

بازسازي و حفاطت 

 محورهاي ارزشمند

  میدانچه هاي پیشنهادي
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  :پی نوشت

ساماندهی شبکه معابر در قسمت مرکزي بافت فرسوده «مقاله حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد مریم نوحه سرا تحت عنوان  -

می باشد،  محمدي دکتر حسن بیکو مشاوره ي  دکتر سیروس شفقیبه راهنمایی  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد» خمینی شهر

 .که در اینجا از زحمات بی دریغ شان تشکر می نمایم

 M_Nohesara@yahoo.com مریم نوحه سرا، کارشناس ارشد برنامه ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  -

  کارشناس ارشد برنامه ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،محمود ترك زاده - 

  

  :منابع

  .1378، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، فراتجدد و پس از آن در شهرسازي، تجددبحرینی، ح،  ]1[

 .1384، وزارت مسکن و شهرسازي، راهنماي طراحی فضاي شهري در ایرانپاکزاد، ج،  ]2[

  .1385، وزارت مسکن و شهرسازي، مبانی نظري و فرآیند طراحی  شهريپاکزاد، ج،  ]3[

  .1382، 4شماره ، نشریه جستارهاي شهرسازي، "ساز شهري فرسوده و مشکلهاي  بافت"جهانشاهی، م،  ]4[

 .1386، دانشگاه کردستان، هاي کهن شهري بهسازي و نوسازي بافتحبیبی، ك، پوراحمد، ا، مشکینی، ا،  ]5[

عمـران و   ، نشر انتخاب دانشگاه کردسـتان و شـرکت  هاي کهن شهري بهسازي و نوسازي بافتحبیبی، ك، پوراحمد، ا، مشکینی، ا،  ]6[

  .1386بهسازي شهري، چاپ اول، 

  .1384، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، هایی از توسعه پایدار اصفهان جنبهآبادي، ا،  خاتون ]7[

 .1386سازمان فرهنگی تفریحی شهرداري اصفهان، اصفهان، چاپ اول، ، بافت قدیم نصف جهاننژاد، ف،  دهقانی ]8[

 .1385، جلد اول، انتشارات سمت، تهران، چاپ دهم، شهريهاي نو در جغرافیاي  دیدگاهشکویی، ح،  ]9[

تخصصی  -ماهنامه فنی، "پذیري و مشـارکتی  هاي فرسوده شهري با رویکرد تحقق نوسازي و بهسازي بافت"شفیعی دستجردي، م،  ]10[

  .1387، 163-164، سال هفدهم، دوره سوم، شماره پیاپی نما دانش

  .1387شهر، معاونت شهرسازي  شهرداري خمینی ]11[

  .1388فیلم هوایی سال  ]12[

  .10/1386، روزنامه همشهري، "آخرین یادگار از نفس افتاده"مال عزیزي، م،  ]13[

، فصلنامه آبـادي ، "هاي غیردولتی هاي فرسوده شهري با تأکید بر مشارکت بخش الگویی براي توانمندسازي بافت"منان رئیسی، م،  ]14[

  .1387-88، 62و  61شماره 

  .1385پردازان فن و هنر،  هاي فرسوده، ایده ي شناسایی و مداخله در بافتمهندسین مشاور شاران، راهنما ]15[

  .1373شهر، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازي،  مهندسین مشاور شهر و خانه، خالصه گزارش طرح جامع شهرستان خمینی ]16[

  .1376شهر، جلد اول، وزارت مسکن و شهرسازي،  مهندسین مشاور شهر و خانه، طرح جامع شهر خمینی ]17[

 .1376شهر، جلد چهارم، وزارت مسکن و شهرسازي،  مهندسین مشاور شهر و خانه، طرح جامع شهر خمینی ]18[

  .31/3/1383کنید؟،  نشریه جهان اقتصاد، براي بافت فرسوده چه می ]19[

 .1378، دانشگاه آزاد بیرجند، سمینار راهکارهاي علمی و تحقق شهر سالموفایی فرد، م، مادرشهر سالم و توسعه پایدار،  ]20[

  

  

[21] http://earth.google.com 
[22] www.darajel.com 
[23] www.esfahan.agri-jahad.ir 
[24] www.esfahan2006.com 

[25] www.khomeinishahr.ir  
[26] www.sci.org.ir/portal/faces/public/cencus  
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