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چکیده
گسـترش شـهرها در دهههـای اخیـر بـا فرسـودگی بافتهایی از شـهر همراه شـده اسـت .طرحهـای مداخله به
عنـوان گامـی در جهـت مقابلـه و بهبود بافتهای فرسـوده مطرح میباشـد .اما به نظر میرسـد کـه راهکارهای
کنونـی در ایـران غالبـ ًا نمیتواند پاسـخگوی نیاز شـهر بـرای مقابله بـا بافت فرسـودهای که بر سـایر بافتهای
پیرامونـی خـود نیـز تأثیرگذار هسـتند ،باشـند .نوع مداخلـه اصو ًال در زمینه کالبـد و فعالیت میباشـد از آنجایی
کـه در بیشـتر بافتهـای فرسـوده مـردم به دلیل عـدم توانایـی خود در بهبـود کالبـد زندگی میکننـد و فعالیت
هنـوز در آنهـا رخ مینمایـد ضـرورت پرداخـت ایـن مقالـه را بـه بعـد کالبـدی فرسـودگی یـا به عبـارت دیگر
روش نوسـازی توجیـه میکنـد .بـه همیـن دلیـل با هدف شـناخت راهکارهـای اجرایـی مؤثر بـرای مداخله در
بافـت فرسـوده شـهرهای ایـران به شـیوه توصیفـی -تحلیلی بـه مطالعه دقیـق مفاهیم فرسـودگی و الگوهای
نوسـازی داخلی و خارجی پرداخته شـده اسـت.
ً
دسـتاورد ایـن مقالـه توجـه بـه بافتهـای فرسـوده بـه عنـوان عامـل انسـانی اجبـارا رو بـه توسـعه اسـت کـه
راهکارهایـی بـرای نوسـازی بهتـر آن در انتهـا ارائه گشـته .امید اسـت با بکارگیـری این عوامـل در برخورد با
بافتهـای فرسـوده ،بتـوان پاسـخگوی مقابلـه بـا این بافتهـا بود.

کلید واژهها :نوسازی -الگوی نواب تهران -الگوهای خارجی

 .1مفاهيم
 .1.1فرسودگي و معاصرسازی
فرسودگي يكي از مهمترين مسايل مربوط به فضاي كالبدي است كه باعث بيسازماني ،عدم تعادل ،عدم تناسب
ي قوارگي آن ميشود .فرسودگي عاملي است كه به زدودن خاطرات جمعي  ،افول حيات كالبدي واقعهاي و
وب 
شكل گرفتن حيات روزمرهاي كمك ميكند .اين عامل با كاهش عمر اثر و باشتابي كم و بيش تند ،باعث حركت
به ســوي نقطه پاياني اثر ميگردد .معاصر گردانيدن يا معاصرسازي راهحل توليد سازمان فضايي جديد منطبق
بر شرايط تازه و ويژگيهاي نو که همگي در ايجاد روابط شهري جديد و يا تعريف دوباره روابط شهري کهن يا
موجود موثر ميافتند ،است .معاصر سازي اثر تاريخي ،از نظر مادي به معناي دخل و تصرف در اثر براي گفت
و گوي خالق بين ارزش هاي پايدار کهن و ارزش هاي واالي معاصر اســت و نه تصميمگيريهاي مقطعي و
گذرا .معاصرســازي اثر تاريخي ،از لحاظ معنوي به معناي تبديل کردن ميراث مادي و فرهنگي به ثروت مادي
و فرهنگي است (حبيبي.)1381،
شرکت مشاوران انگليسي در سال  2003اين اصطالح را اينگونه تعريف کرده است:
فراينــدي اســت کل نگر در جهت بازپس دادن زوال فيزيکي ،اجتماعــي و اقتصادي محيطي که به مرحله اي
رسيده است که ديگر قدرت هاي بازار به تنهايي قادر به نجات آن نيست (.)Cowan,2005
معاصرســازي شامل بسياري عناصر مرتبط با يکديگر است که اگر به صورت جدا از يکديگر با آنها برخورد شود
اثري بســيار کمتر از حالتي دارد که به صورت کلي به آنها نگاه شــود .اولين هدف معاصرســازي بازپس دادن
حيات اقتصادي به محدوده شهريست که اغلب با جذب سرمايه هاي خصوصي خارجي و سرمايه هاي عمومي
و همچنين تشويق مردم به بقا داد و ستد و تجارت صورت مي پذيرد .انواع مختلف داد و ستد نياز به مکانهايي
براي فروش اجناس و ارائه خدمات خود دارند .اين فروشگاه ها که همگي براي توسعه و نوآوري نياز به سرمايه
دارند مي توانند به صورت فروشــگاه هاي محلي در گوشه اي از خيابان باشند و يا گسترده تر ،به شکل مکاني
صنعتي باشند.رشــد تجارت محلي به نحوي که با نيازهاي مردم محل به شکلي کامال محلي برخورد کند يک
جنبه مهم معاصرسازي پايدار شهري است (.) Cowan,2005
با توجه به تعاريف فوق ،معاصرســازي بازار سنتي نوعي اقدام مرمتي است در جهت انطباق بازار به عنوان يک
عنصر شهري کهن با شــرايط و ويژگي هاي نوين شهر امروز .معاصرسازی شیوههای متنوع و گاه متضاد دارد
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مقدمه
اصو ًال علم بدون تجربیات و مفاهیم ناتوان اســت .در واقع استفاده از تجربیات و مفاهیم میتواند مسیری را به
علم نشان دهد که طی پیشبرد آن نقش اساسی داشته باشد.
لزوم ایجاد ترتیباتی برای بافتهای فرسوده از اواخر قرن نوزدهم با توسعه روزافزون صنایع و پیشرفت تکنولوژی،
در کشــورهای صنعتی و پیشــرفته ،احســاس و به تجدید پایهگذاری گردیده و رونق گرفت .مهمترین مسئله
ناپایداری بافتهای شــهری هنگامی در شهرهای ایران بروز کرد که بافت قدیم شهرها دیگر جوابگوی نیازهای
مــدرن و جدید مردم نبود (عندلیب .)1389 ،در پی حل مشــکل فوق اقداماتــی در ایران صورت گرفت .آنچه
که مشــهود است آنســت که اغلب طرحهای بافت فرســوده ایران نتیجه مطلوب را نداشته است .اما مطالعه و
بررســی پیامدها و اثرات اجرای تعدادی طرحهای بافت فرســوده کشورهای دیگر نشان داده است که اقدامات
انجام شــده موفقیتآمیز بوده .اغلب طرحهای انجام شــده راهبردهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مشارکتی
و کالبدی را در پیش گرفتهاند .راهبردهاي کالبدي مداخله در بافت فرســوده بسيار متنوع و بسته به هدف اوليه
بعض ًا متفاوت و حتي متناقض اســت .ادراک مناسب از موضوع مداخله کالبدی در این بافت وابسته به دو زمینه
مفاهیم و الگوهاست .تعریف واژههای مرتبط با موضوع و بدست دادن نظام موضوع بر پایه الگو که از وابستگی
و پیوســتگی این دو زمینه حاصل میآید ،از مهمترین مباحث محوری در مداخله بافت فرســوده و بازشــناخت
راهکارهای اجرایی موثر در این دسته بافتهای ایران محسوب میشود.

57

که بسته به نوع فرسودگی باید بهکار گرفته شود.
فرسودگي به دو دسته تقسيم ميشود:
 .1فرســودگي نسبي ،فرسودگي است كه در يكي از عناصر مهم فضاي زندگي يعني كالبد يا فعاليت رخنه
ميكند و به دنبال خود باعث فرسودگي نسبي فضاي زندگي ميگردد.
 .2فرسودگي كامل ،فرسودگي است كه فرسودگي در هر دو عنصر فضاي زندگي يعني كالبد و فعاليت رخنه
كرده باشــد  .و به دنبال آن باعث فرســودگي كامل فضا شود .پس فرسودگي يا در “كالبد” يا “فعاليت” و يا در
“كالبد و فعاليت” به طور يكجا رسوخ ميكند (حبيبي.)1381،
معادله اول  :شكل (كالبد سالم)  +فعالیت (فرسوده) = فرسودگي نسبي فضا
معادله دوم :شكل(كالبد نسبت ًا فرسوده )  +فعاليت (سالم) = فرسودكي نسبي فضا
معادله سوم :شكل (كالبد فرسوده)  +فعاليت(فرسوده) = فرسودگي كامل فضا
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سطح اقدام :بهسازی
سطح اقدام :نوسازی
سطح اقدام :بازسازی

براي معاصرســازي يک اثر تاريخي ( بنا ،بافت و  )...مي توان از ســه روش باال بهره برد .اين سه روش که به
همراه اجزا خود مولفه هاي اصلي معاصرسازي را شکل مي دهند ،متناسب با شرايط و بستر زماني و مکاني اثر
براي به روز کردن و در حقيقت معاصر سازي آن ،اثر داده مي شوند .اما از آنجایی که مبحث این مقاله فرسودگی
کالبدی است ،شیوه نوسازی مورد بحث قرار میگیرد.
 .1.1.1.1نوسازي :
نوســازي زماني انجام مي شود که فضاي شــهري ،مجموعه يا بنا از کارکردي مناسب و معاصر برخوردار بوده
ولي فرســودگي نسبي کالبدي فضايي سبب کاهش بازدهي و کارايي آن شده است .نوسازي مجموعه اقداماتي
را شــامل مي شــود که در عين حفاظت بنا ،مجموعه و يا فضاي شهري کهن ،سازمان فضايي مربوط را معاصر
ســازي نموده و امکان بازدهي بهينه آن را فراهم آورد (حبيبي .)1381،در فرهنگ لغات شهرســازي براي واژه
نوسازي شهري معاني مختلف زير درنظر گرفته شده است)Cowan,2005( :
تجديد استخوانبندي (کالبد) فيزيکي شهرها
نوسازي اجتماعي در همسايگي هاي شهري
نوسازي و توسعه مجدد در شهرها
نوسازی مجموع اقدامات زیر را شامل میشود:

الف .تجديد حيات
زندگي دوباره بخشــيدن به يک فضا را گويند ( .)Cowan,2005اين اقدام ميتواند در ســازمان کالبدي-
فضايي صورت پذيرد و سبب حذف يا اضافه نمودن بخش يا بخشهايي از سازمان کالبدي -فضايي بافت کهن
شوند ،بيآنکه به هيات کلي آن خدشهاي وارد شده باشد (حبيبي .)1381،اقدامات تجديد حيات عالوه بر فضاي
کالبدي در برگيرنده تمام عرصه هاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي نيز ميباشد.
اقدامات تجديد فضاي شهري اغلب در شهرها و مناطقي صورت ميگيرد که:
با زوال اقتصادي شديد مواجه شدهاند.
رقابتي بودن خود را از دست دادهاند.
با مشکالت متعدد زوال و نابودي در بخش تاريخي مواجهاند.
بر اين اساس انواع مختلف اقدامات تجديد حيات شهري را مي توان اينچنين مشخص نمود:
اقداماتي که منجر به تجديد حيات فيزيکي ساختمانها و يا مناطقي هستند که با زوال و نابودي مواجهند.
اقداماتي که در بخش هايي از شــهر صورت ميپذيرند که بعلت شکست صنايعي چون صنايع کشتي سازي

و يا معادن با زوال اقتصادي مواجه شدهاند.
و يا اقداماتي که در جهت توسعه پايدار اجتماعي و محيطي عمل مي کنند(؟).
ب .انطباق ،به روز کردن
انطباق اصطالح ًا شــامل سلسله اقداماتي است که با ايجاد شــرايط مناسب در سازمان فضايي -کلبدي سازش
ميان کالبد و فضاي کهن با نيازهاي امروزين را سبب مي شود(حبيبي.)1381،

ج .تبديل و دگرگوني
در مرمت شهري اين واژه در زمينه تغيير و تبديل بنا ،مجموعه و يا فضاهاي شهري کهن بکارگرفته ميشود که
نياز به معاصرسازي دارند و ميتوان با هر يک از تغييرات مورد نظر اين امر را به اجرا رسانيد (همان).

ه .نوشدن
شکل دادن و با ارزش کردن مجدد يک فضاي شهري ،مجموعه و يا بناست که از طريق مداخله هاي کالبدي-
فضايي صورت مي پذيرد (حبيبي .)1381،اهداف اين اقدام مي تواند بســيار گسترده باشد .ممکن است به دنبال
کسب فرصت هاي شغلي  ،خدمات عمومي و جذابيت هاي سکونتي بهتر باشد (.)Cowan,2005
و.احياء
يگانگي بخشيدن به همه بخش هاي از ميان رفته اثر يا سازمان فضايي است ،به گونه ايکه بتوان کليت خدشه
دار شده را از نو ايجاد کرد(حبيبي.)1381،
ز .تعمير
ايــن واژه در بــر گيرنده مداخالتي اســت که باعث افزايش عمر فضاي شــهري ،مجموعه و يا بنا مي شــود
(حبيبي )1381،و هدف از تعمير فعال و زنده کردن مفهوم و فکر اصلي خوانايي شــيء ( اثر) اســت  .تعمير و
تماميت بخشــيدن مجدد به جزئيات و وجوه مختلف اثر زماني حاصل مي شــود که به مصالح اصلي ،شــواهد
باستانشناختي ،و طرح اصلي و مستندات اصيل احترام گذاشته شود (کروچی.)1382،
 .2الگوها

الگوها ،بیانگر نظامهای برنامهریزی و طراحی در جهت برخورد با فضاهای مشــابه میباشند .نوسازی بافتهای
فرسوده شهری با انگیزه حمایت و حفاظت از انسان و فضا و یا ارتقاء فعالیتها به منظور ایجاد ارزش افزوده از
مواردی است که با روشهای متفاوت در ایران و جهان دنبال شده است.
الگوهای مورد بررســی در بافتهای فرســوده ،متوجه چهار کشور ایران (نواب) ،آلمان (یوتسدامر پالتز) ،مالزی
(کواالالمپور) ،انگلیس میباشــد .الزم به ذکر است نمونههای خارجی انتخاب شده از نمونههای موفق نوسازی
در جهان محسوب میشوند .این الگوها ،آنگـــاه که از منظر روش برخورد مورد بازخوانی قـرار گیرند ،میتوانند
نظم حاکم برخود را در حوزههای راهبردی ،کاربردی و اجرایی ،بیان دارند.
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د .حفاظت
حفظ و نگهداري باارزشــترين خصوصيات يک ســاختمان يا مکان ،و يا فرايند نگهداري يک مکان براي حفظ
خصوصيات مهم فرهنگي آن()Cowan,2005
حفاظت معمو ًال براي جلوگيري از فرسايش طبيعي يا انسان ساخت صورت مي گيرد .فرسايشي که مي تواند به
فروريزي اثر منجر شود .اين تعريف حفاظت را به معناي نو شدن دائمي نزديک ميکند(حبيبي .)1381،اين اقدام
به طور کلي مفهوم حفظ و نگهداري را دربرداشته و بر حسب شرايط مختلف دربرگيرنده مجموعهاي از اقدامات
مراقبت  ،احيا  ،بازسازي و انطباق ميتواند باشد(؟).
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.2.1

الگوی داخلی

 .2.1.1تهران (نواب)

تصویر  :1موقعیت بزرگراه نواب

فضای مورد مداخله بخشــی از بافــت قدیمی تهران بود که
تعریض آن بر اساس طرح جامع شهر تهران به عنوان خیابان
اصلی در تداوم بزرگراه شــمالی -جنوبی چمران مورد توجه
قرار گرفت .ایــن خیابان در وضع موجــود مرکز اقتصادی،
اجتماعی در سطوح محلهای و ناحیه ای بوده است.
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هدف اصلی :ایجاد محور شریانی درجه یک بر اساس طرح
جامع شهر تهران در سال 1349
هــدف ثانویه :تامین هزینههای اجرایــی پروژه از طریق
فروش واحدهای مسکونی،اداری و تجاری
از منظر مکانی  :بافت میانی
از منظر مداخالت  :در مرحله تصمیم ســازی و تصمیم
گیری(طراحی) و اجرا
از منظر ارزشمندی بافت  :فاقد ارزش
از منظــر مقیاس مداخله  :در ســطح اجرایی (طراحی
شهری -طراحی معماری )
از منظر نوع مداخله  :نوسازی
از منظر سطح مداخله  :در سطح مسکن و زیرساخت
اهداف و راهبردها عمده آن شامل:

تکمیل شــبکه بزرگراهی شهر و افزایش ظرفیت ترافیکی
آن.
کاهش هزینههای اجرایی طرح تعریض شــبکه با تملک
اراضی پیرامونی آن.
ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه مســکن و تاکید بر تولید
انبوه مسکن ارزان قیمت از طریق افزایش تراکم.
توجــه به معاصــر کردن بافتهای فرســوده بــه منظور
ایجادانگیزه برای ماندگار کردن اقشــار جوان و جلوگیری از
جابجایــی جمعیت با تکیه بر ایجاد لبه های شــهری قوی
وکارآمد.
سازماندهی نظام خدماتی در فرم خطی با شعاع عملکرد ناحیهای ،منطقه ای و شهری ،در زیر مجموعه های
مسکونی شکل گرفته در لبه.
توجه نســبی به بازسازی بافت های فرســوده با تاکید بر کاهش اثرات مخاطرات طبیعی و در جهت کاهش
مخاطرات انسانی.

الگوی برنامه ریزی این پروژه شامل موارد زیر است:
تامین دسترسی به منظور برقراری و تسهیل ارتباط شمالی  -جنوبی شهر تهران.
تعریف نظامهای فعالیتی عمده در حوزه های مسکونی و تجاری  -اداری در امتداد شبکه های دسترسی
تامین تاسیسات و زیرساخت ها منطبق بر الزامات حوزه های طراحی شده در لبه ها.
تعریف نظام تراکم ساختمانی و جمعیتی باال با احداث حدود  160هزار متر مربع واحدهای تجاری -اداری و
حدود  744هزار متر مربع مسکونی.
تامین هزینههای طرح از محل بازگشــت سود سرمایه گذاریهای صورت گرفته در مجموعههای ساختمانی
(واحدهای مسکونی و اداری  -تجاری)

.2.2

الگوی خارجی

 .2.2.1الگوی آلمان (پوتسدامر پالتز)
موقعيــت مورد مداخله در فضا در شــهر برلين (حوزه برلين
شــرقي) و در بخش تاريخي آن قرار دارد .اين فضا به عنوان
يك مجموعه مركزي ،حد واسط مجموعههاي مركز سياسي
 اداري و تجاري استقرار دارد كه خود موقعيت استراتژيكيرا براي فضا به همراه داشته است.
وضعيــت فضا در فرداي جنگ (دوم جهاني) به علت تخريب
وسيع شهر در كيفيت فرسوده  -متروكه ظاهر گرديد .امري
كه خود حاصل تخريب ساير حوزههاي مركزي شهر ،مسكن
و زيرســاختها بود .اين فضا در قبــل از جنگ از نقشهاي
فرهنگي  -تفريحي با شــعاع عملكرد شــهري  -فراشهري
برخوردار بوده است.
هدف اولیه :امکان حضور شرکتهای بزرگ نظیر دایملر-
بنز در بخش صنعتی شهر برلین در جهت رونق اقتصادی
هدف ثانویه  :کمک به رشد و توسعه برلین و بازگرداندن
فعالیت های شبانه روزی به محله پوستدامر پالتز بعنوان یکی از خصیصه های گذشته آن
از منظر مکانی  :بافت قدیمی
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الگوی طراحی این پروژه شامل موارد زیر است:
پیوستگی نظام حجمی در لبهها
تسلط توده بر فضا
بهره گیری از سازماندهی خطی در نظامدهی کل مجموعه
ایجــاد نقطه عطف در محل تقاطع ها با تنوع بخشــی در
نظام فرمی  -حجمی تودهها
تاکید بر بهره گیری از سیســتم مدوالر برای دستیابی به
تولید سریع فضاها و در نتیجه تکرار سیمای مشابه
استفاده از نظام مصالح نسبتا متنوع در سیمای عمومی طرح بر حسب نوع ،رنگ و بافت
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از منظر مداخالت  :طرح و اجرا
از منظر ارزشمندی بافت :فاقد ارزش کالبدی لیکن
دارای ارزش تاریخی ذهنی
از منظر مقیاس مداخله  :راهبردی ،تفصیلی ،طراحی
شهری ،طراحی معماری
از منظر نوع مداخله  :نوسازی
از منظر مکان مداخله  :در سطح مرکز
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راهبردهاي مداخله در فضاي مورد بحث مبتني بر ويژگيهاي زير بوده است:
تعريف نظام عملكردي مناســب و مقدور با شــعاع شهري -فراشهري براي اين مجموعه مركزي با توجه به
مجموعه هاي مركزي شــهر قديم (سياســي  -اداري -
تجاري)
توجه به جايدهي مجدد جمعيت بومي ساكن و ايجاد
ظرفيتهاي جديد در حوزه تأمين مسكن عمومي
تأكيد بــر بهره برداري بهينه از فضــا در تراكم هاي
ساختماني باالتر در تناسب با الگوی جايگاه
ســازماندهي اين مجموعه مركــزي با مجموعههاي
مركزي پيرامــون به طور اخص و پيوند مناســب آن با
مجموعههاي
الگوي برنامهريزي
تهيه طرح جامع در مقياس  38هكتار
تعريف نظامهاي عملكردي عمده در حوزه مسكوني ،تفريحي و تجاري در جهت ايجاد حيات بخشي به فضا
تأمين نظام زيرساختي منطبق با الزامات جايگاه
تعريف نظام تراكم جمعيتي بســيار باال (بيش از 600
نفر در هكتار)
تنظيم نظام تراكم ساختماني با  70%سطح اشغال
الگــوي طراحي كه در ســطح خرد فضاها بــا تكيه بر
تعدادي از معماران كارآمد و شــهر صورت گرفت مبتني
بر ويژگيهاي زير بوده است:
پيونــد نظامهاي معماري ديروز با امروز در شــكل و
هيأت معاصر در جهت هويتبخشي به فضا
توجه به تنوع بخشــي فضا از حيث نظام عملكردي
و حجمي
تأكيد بر پيوســتگي فضاها با تكيه بر عناصر پيونده
دهنده (گالريها و فضاهاي همگاني)
ايجــاد تعادل بين فضاهــاي عمومي و خصوصي در
جهت تقويت تعامالت اجتماعي  -فرهنگي

استفاده از نظام مصالح هماهنگ بر حسب نوع  /رنگ  /بافت در حوزه نشانه شناسي
 .2.2.2الگوی مالزی (کواالالمپور)
هدف اصلی  :تامین امنیت و ارتقاء کیفیت محیط
هدف ثانویه  :رشد و توسعه فضاهای حاشیه ای
از منظر مکانی  :بافت قدیمی
از منظر مداخالت :درمرحله تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجراء
از منظر ارزشمندی بافت  :فاقد ارزش
از منظر مقیاس مداخله  :درسطح اجرایی ( برنامه ریزی شهری  ،طراحی شهری  -طراحی معماری )
از منظر نوع مداخله  :نوسازی

الگوی برنامهریزی
تهیه طرح های تفصیلی  -اجرایی درمقیاس  35هکتار
تعریف الزامات عملکردی درسه سطح مرکز -مسکن  -زیرساخت ها
حفظ جمعیت بومی موجود
افزایش تراکم مسکونی توأم با کاهش سطح آن درجهت آزادسازی فضا برای عملکردهای عمومی
الگوی طراحی
ایجاد نظم سلسله مراتب برحسب گروه و اهداف کلی
تاکید بر ایجاد مرکزیت در دو رده از تقسیمات کالبدی
ایجاد تعادل بین فضاها و تنوع برپایه نظام عملکردی و نظام بصری درجهت تعامالت انسان با جامعه  /انسان
با فضا
 .2.2.3الگوی انگلیس
هدف اولیه :ایجاد محیط بهداشــتی و ســپس حفاظت به منظور رونق فعالیتهای جهانگردی -بازرگانی و جلب
گردشگر داخلی و خارجی
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راهبردها مداخله در فضاي مورد بحث مبتني بر ويژگيهاي زير بوده است :
وجه همزمان به مسکن ،مرکز و زيرساخت ها با تاکيد برماندگاری جمعيت بومی در فضا
ايجاد شرکت های تعاونی در حوزه مسکن در مقياس بلوک
تجميع قطعات مسکونی بلوک بمنظور تامين مسکن جمعی و تجميع آن در طبقات
اختصاص بخشی از فضای آزاد قطعات تجميع شده به عناصر خدماتی همان بلوک
اختصاص بخشی از فضای آزاد هر بلوک به عناصر جمعی مجموعه و زيرساختهای آن
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هدف ثانویه :حفظ بافت باارزش و ارزشــهای تاریخی و فرهنگی ،ایجاد ارتباط منطقی میان مرکز شــهر با
بافت جدید و حل مســائل بدون تغییر اساسی در شالودههای محیط شهری و نهایت ًا مرمت بافتهای باارزش با
تأکید بر توسعه گردشگری
از منظر نوع مداخله :بهسازی و نوسازی کامال محافظه کارانه و انحصاری
از منظر مکانی  :بافت کهن
راهکارهای اجرایی این کشور در جهت دستیابی به اهداف مذکور شامل موارد ذیل میباشد:
توجه به ســاختار شهر در دو محور :اول ساماندهی شــبکه ارتباطی و دوم بهسازی و نوسازی ساختمانها با
تلفیقی از الگوی قدیم و جدید به منظور جذب گردشگر و درآمدزایی
تخریب فضاها و ابنیه بیارزش و نیز اماکن غیربهداشــتی به منظور ایجاد محیط بهداشــتی و سالم از نظر
کالبدی و روانشناختی شهری؛
ترکیب بافت کهن و جدید به منظور وحدت ،هماهنگی و کلیت بخشیدن به شهر؛
بهسازی و نوسازی فضای موجود بین ساختمانهای باارزش قدیمی به منظور توسعه فضای عمومی و توسعه
امکانات گردشگری و تفریحی در محیط شهر؛
هماهنگی فضای داخلی ساختمانهای قدیم با نیازهای معاصر؛
تفکیک خیابانهای سواره و پیاده و کنترل رفتوآمد وسائل نقلیه خصوصی به داخل بافت قدیم؛
توسعه پارکینگهای عمومی طبقاتی و تعیین فضاهای توقفگاهی در اطراف بناها و یا مجموعههای تاریخی
به اندازه مناسب؛
ایجاد دسترسی مستقل پیاده و سواره با ایجاد مناطق پیادهروی با چشماندازی زیبا؛
ایجاد مسیرهای زیرزمینی و آرامسازی عبور و مرور در بافت تاریخی شهر؛

انتقال کاربریهای کماهمیت که سبب ایجاد ترافیک سواره میشوند به خارج از بخش قدیمی؛
احداث شبکه دفع فاضالب در سطح واحدها و محلهها؛
توسعه امکانات توزیع آب آشامیدنی بهداشتی؛
توزیع فضاهای سبز و ایجاد بوستانهای عمومی؛
رسیدگی به نظافت و توسعه بهداشت محیط در سطح شهر؛
ایجاد نظم و پاکیزگی و توسعه مبلمان شهری(گرجی.)61:1371،
 .3تحلیل
با مقایســه اهداف ،راهبردها ،الگوهای برنامهریزی و طراحی در هر یک از نمونههای بررسی شده به نقاط قوت
وضعف هر یک دست یافته میشود .از آنجایی که نمونههای خارجی انتخاب شده جز نمونههای موفق بودهاند،
فرصت مقایسه پروه نواب تهران با هریک از آنها امکانپذیر است .لذا جدول ذیل برای یافتن ضعفهای موجود
این نمونه در ایران که ناموفق بوده است با نمونههای موفق تدوین شده است.
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نواب ایران
نوســازی بافت با هدف
برتر تامین دسترســی
شــمالی -جنوبی شهر
تهران بــدون توجه به
خصیصههــای منحصر
به فرد بافت
تعريف نظام عملكردي
با سازماندهی فرم خطی
در لبــه خیابــان بدون
توجه به نظام عملکردی
گذشته این مکان
ایجاد ظرفیتهای جدید
در حوزه تأمين مسكن
عمومــي فرصتهــای
شغلی برای جلوگیری از
جابجایی جمعیت
بیتوجهی به نظامهای
معماری و شهرســازی
گذشته و تقلید از نظامهای
بیهویت برای بافت

پوتسدامر پالتز آلمان

کواالالمپور مالزی

نوسازی محله به عنوان
یکــی از خصیصههای
برتر گذشته و به منظور
رونــق گردشــگری و
اقتصادی

نوســازی بافت جهت
تامین امنیــت و ارتقاء
کیفیت محیط بافت

تعريف نظام عملكردي
بــا توجه بــه مجموعه
هاي مركزي شهر قديم
ایجاد ظرفیتهای جدید

تعریف نظام عملکردی
با توجه بــه اختصاص
عناصــر خدماتــی به
قطعات تجميع شده

در حوزه تأمين مسكن
عمومي بــرای جاي-
دهــي مجــدد جمعيت
بومي ساكن

تجميع قطعات مسکونی
بلوک بمنظــور تامين
مسکن جمعی و تجميع
آن در طبقات

پیونــد نظــام معماری
دیروز و امروز در جهت
هویت بخشی به فضا

انگلیس
نوســازی بافــت برای
حفظ بافت بــاارزش و
ارزشــهای تاریخــی و
فرهنگی ،ایجاد ارتباط
منطقــی میــان مرکز
شــهر با بافت جدید و
حل مسائل بدون تغییر
اساسی در شالودههای
محیط شــهری و نهایت ًا
مرمت بافتهای باارزش
بــا تأکیــد بر توســعه
گردشگری

ترکیب بافــت کهن و
جدید به منظور وحدت،
هماهنگــی و کلیــت
بخشیدن به شهر
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نواب ایران
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هماهنگ نشــدن این مجموعه با
مجموعههای پیرامونــی و حتی با
خود مجموعه نواب بطوریکه قسمت
نوسازی شــده به صورت پوستی بر
بافت پشت خیابان کشیده شده است.
عدم اتصال بافت دوطرف بزرگراه به
یکدیگر
قرارگیری بیشتر نظامهای فعالیتی
خدماتی در امتداد شبکه دسترسی و
خالی ماندن بافت از ایننظامها با وجود
تراکمهای باال
پیوســتگی نظام حجمی در لبهها
و ایجاد معمــاری یکنواخت در لبه
بزرگراه
تأکید به بهرهگیری از سیستم مدوالر
برای دستیابی ســریع به فضاها و
نتیجت ًا یکنواختی سیمای بافت
تامین تاسیســات و زیرســاخت ها
منطبق بــر الزامــات حوزه-های
طراحی شــده در لبه ها ( اگر لبه به
عنوان مرکز مجموعه در نظر گرفته
شود) زیرساخت فقط در مرکز دیده
شده است.
نواب ایران
بر هــم خــوردن سلســله مراتب
دسترسی و ناکارآمدی حرکت پیاده
و بارگذاری شــدید جمعیت با ایجاد
بزرگراه به عنوان مرکز شــهری در
قلب بافت
استفاده از نظام مصالح نسبتا متنوع در
سیمای عمومی طرح بر حسب نوع،
رنگ و بافت که تنوع را به اغتشاش
بصری کشانده است.
بر هــم خــوردن سلســله مراتب
دسترسی و ناکارآمدی حرکت پیاده
و بارگذاری شــدید جمعیت با ایجاد
بزرگراه به عنوان مرکز شــهری در
قلب بافت
استفاده از نظام مصالح نسبتا متنوع در
سیمای عمومی طرح بر حسب نوع،
رنگ و بافت که تنوع را به اغتشاش
بصری کشانده است.

پوتسدامر پالتز آلمان کواالالمپور مالزی
ســازماندهی مجموعه
نوســازی شــده بــا
مجموعههای پیرامونی
و در پیوند با آنها
بهرهبــرداری بهینــه
از فضــا بــا تراکمهای
ســاختمانی باالتــر در
تناسب با الگوی جایگاه
توجه به تنوعبخشــی
نظامهــای عملکردی و
حجمی
تأمين نظام زيرساختي
منطبــق بــا الزامــات
جايگاه

اختصاص بخشــی از
فضــای آزاد قطعات
تجميع شده به عناصر
خدماتی همان بلوک
اختصــاص بخشــی
از فضــای آزاد هــر
بلــوک بــه عناصر
جمعــی مجموعــه و
زيرساختهای آن

انگلیس
بهسازی و نوسازی
فضــای موجــود
بیــن ســاختمانها
به منظور توســعه
فضــای عمومی و
توســعه امکانات
گردشــگری و
تفریحی در بافت

تعریــف الزامــات
عملکــردی درســه
سطح مرکز -مسکن
-زیرساخت ها

پوتسدامر پالتز آلمان کواالالمپور مالزی
تأكيــد بر پيوســتگي
فضاها با تكيه بر عناصر
پيونده دهنده (گالريها
و فضاهاي همگاني)
ايجــاد تعــادل بيــن
فضاهــاي عمومــي و
خصوصــي در جهــت
تقويــت تعامــات ایجــاد نظم سلســله
اجتماعي  -فرهنگي
مراتب برحسب گروه
ساکنین و اهداف کلی
استفاده از نظام مصالح تاکیــد بــر ایجــاد
هماهنگ بر حسب نوع مرکزیت در دو رده از
 /رنگ  /بافت در حوزه تقسیمات کالبدی
نشانه شناسي
ایجــاد تعــادل بین
فضاهــا و تنوع برپایه
نظــام عملکــردی و
نظام بصری درجهت
تعامــات انســان با
جامعه  /انسان با فضا

انگلیس
تفکیک خیابانهای
ســواره و پیاده و
توآمد
کنتــرل رف 
وســائل نقلیــه
خصوصی به داخل
بافت قدیم؛
توسعه پارکینگهای
عمومــی طبقاتی
و تعیین فضاهای
توقفگاهــی در
اطراف بناها
ایجاد دسترســی
مســتقل پیــاده و
ســواره بــا ایجاد
مناطق پیادهروی
با چشماندازی زیبا؛

.4نتیجهگیری
پس از بررسیهای نقط قوت الگوهای خارجی و پی بردن به نقاط ضعف پروژه نوسازی نواب ،راهکارهایی جهت بهبود
عملکرد نوسازیهای آینده ارائه میگردد.
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نوسازی بافت بهعنوان یکی از خصیصههای برتر گذشته؛
ایجاد ارتباط منطقی میان مرکز شهر با بافت جدید و حل مسائل بدون تغییر اساسی در شالودههای محیط شهری؛
سازماندهی مجموعه نوسازی شده با مجموعههای پیرامونی و در پیوند با آنها؛
ترکیب بافت کهن و جدید به منظور وحدت ،هماهنگی و کلیت بخشیدن به شهر؛
تجميع قطعات مسکونی بلوک بهمنظور تامين مسکن جمعی و تجميع آن در طبقات؛
تعريف نظام عملكردي با توجه به مجموعههاي مركزي شهر قديم؛
تعریف نظام عملکردی با توجه به اختصاص عناصر خدماتی به قطعات تجميع شده؛
اختصاص بخشی از فضای آزاد هر بلوک به عناصر جمعی مجموعه و زيرساختهای آن؛
توجه به تنوعبخشی نظامهای عملکردی و حجمی؛
تعریف الزامات عملکردی درسه سطح مرکز -مسکن -زیرساختها؛
تأكيد بر پيوستگي فضاها با تكيه بر عناصر پيونده دهنده ؛
ايجاد تعادل بين فضاهاي عمومي و خصوصي در جهت تقويت تعامالت اجتماعي  -فرهنگي؛
توآمد وسائل نقلیه خصوصی به داخل بافت قدیم؛
تفکیک خیابانهای سواره و پیاده و کنترل رف 
توسعه پارکینگهای عمومی طبقاتی و تعیین فضاهای توقفگاهی در اطراف بناها؛
ایجاد دسترسی مستقل پیاده و سواره با ایجاد مناطق پیادهروی با چشماندازی زیبا؛
استفاده از نظام مصالح هماهنگ بر حسب نوع  /رنگ  /بافت در حوزه نشانه شناسي.
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