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چكيده:
امـروزه در برخـی طرحهـای شـهری ايـران كـه جهـت ارتقـاء بافتهـای فرسـوده تهیه می شـود، رشـد و توسـعه بـدون توجه به 
سـاختار فضايـی و كلیـت شـهر و همچنیـن انقطـاع ارتباطـی بیـن بافت قديـم و بافتهـای جديد به طـور قابل توجهی مشـهود 
می باشـد. مداخـات مـدرن، نظیـر طرحهای جامـع و تفصیلی شـهری، پروژه های تعريض معابـر و...، پیامدهـای نامطلوبی را در 
مقیـاس اسـتخوان بنـدی فضايـی و سـازمان كالبدی شـهرها بـه همراه داشـته اسـت. از جمله ايـن پیامدها می تـوان به صدمه 
رسـاندن بـه منابـع زيسـت محیطـی، نظیر تخريب اراضی مسـتعد كشـاورزی در اثر گسـترش هرز و بیرويه شـهرها اشـاره كرد 

كـه در قالـب توسـعه های بـا تراكم پايین ايجاد شـده اسـت.
بـا توجـه بـه وجـود پتاسـیلهای تاريخـی و طبیعی در بسـیاری از شـهرهای كشـور ايـران و با در نظـر گرفتن عـدم توجه برخی 
طرحهـای شـهری بـه ويژگی هـا و پتانسـیلهای طبیعی- تاريخی شـهر و در عـوض، توجه به اين دسـته از پتانسـیلها در مداخله 
باززنـده سـازی شـهری، در ايـن تحقیـق از میـان انواع مداخات شـهری به بحث باززنده سـازی شـهری پرداخته شـده اسـت.

بديـن ترتیـب ايـن تحقیـق، تحلیلـی بـر بحث باززنده سـازی شـهری می باشـد. در اين راسـتا پس از بررسـی انـواع مداخات 
شـهری و تعاريـف و رونـد باززنـده سـازی شـهری، دو نمونه از تجربیـات جهانی در اين زمینه مورد بررسـی قـرار گرفته و نکات 
ويـژه برنامـه ريـزی و طراحـی آنها اسـتخراج شـده و در ادامه بر اسـاس جمع بنـدی و تحلیل نـکات كلیدی تجارب بیان شـده 

در زمینه باززنده سـازی، پیشـنهاداتی در زمینه باززنده سـازی مطلوب ارائه شـده اسـت.

کليد واژه ها: طرح های شهری، بافت های فرسوده، مداخات شهری، پتانسیلهای شهر، باززنده سازی 

*ايـن مقالـه برگرفتـه از پايان نامه كارشناسـی ارشـد رشـته شهرسـازی با گرايش طراحی شـهری دانشـکده هنر دانشـگاه تربیت مـدرس، تحت عنوان 
" بـاز زنـده سـازی بافتهـای تاريخـی از طريق برقراری ارتباط بین ابنیه شـاخص شـهری به كمـک محیط طبیعی)مـورد مطالعه: پیرامون ورودی شـرقی 
شـهر كـرج( " مـی باشـد كـه توسـط فرخنـده جوهـری بـه راهنمايی آقـای دكتـر پورجعفر و مشـاوره آقـای دكتـر محمدرضا مثنـوی در دی مـاه 1389 

دفاع شـده است.
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E-mail: pourja_m@modares.ac.ir 2
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مقدمه
آنچـه بايـد امـروزه در ارتقـاء كیفیـت شـهرهای كشـورمان مـد نظر قـرار گیـرد، تعیین نوع مداخله مناسـب شـهری بر اسـاس 
ويژگیهـا و پتانسـیلهای شـهر و همچنیـن اسـتفاده مناسـب از ايـن پتانسـیلها جهـت افزايـش كیفیت و هويت شـهر مـورد نظر 

می باشـد.
بديـن ترتیب دراين پژوهش دسـته ای از مداخات شـهری در راسـتای تشـخیص ارائه مناسـبترين نوع مداخلـه در جهت ارتقاء 
فضاهـای شـهری حاضـر در كشـور مورد بررسـی مختصری واقع شـده اسـت. آنچه از مقايسـه مداخات مذكور برمـی آيد، اين 
سـت كـه مداخلـه ای كـه بتوانـد در جهت حل مشـکات بافت فرسـوده دارای پتانسـیل صورت گیـرد، قطعا می بايـد درجهت 
حفـظ و نگهـداری پتانسـیل هـای مذكـور، از بیـن بردن عوامـل مخرب آنها و ارتقـاء عوامل تركیبـی آن صورت گیـرد، تا بتواند 

در جهـت تقويـت هويت محـل مثمر ثمر واقـع گردد.
پـس از بررسـی دوره هـای مختلـف مداخـات شـهری، بـا توجـه بـه تناسـب مداخلـه باززنده سـازی شـهری بـا پتانسـیلهای 
تاريخـی و طبیعـی شـهری و درجـه اهمیـت اينگونـه پتانسـیلها در شـهرهای كشـورمان، در ادامه به بحـث در رابطه بـا باززنده 

سـازی شـهری و ابعـاد كلیـدی آن پرداخته شـده اسـت.

انواع مداخات شهری
بررسـی دوره هـای مختلـف مداخات شـهری در كشـورهای توسـعه يافتـه، تغییراتی را درتفکرات و شـیوه ايـن مداخات گويا 
مـی باشـد كـه از عـدم توجه بـه حفاظت سـاختمانها و بافتهـای تاريخی تـا توجه بـه حفاظت كالبـدی و اجتماعی، مشـاركت و 

ارزشـهای فرهنگـی اينگونـه بافت هـا مـی گرايـد. در ادامه در 4 دسـته كلی به مداخات مذكور اشـاره شـده اسـت: 

طرحها و مداخات کان مقياس

الـف: تجـارب جهانـی در زمینـه مداخله در بافتهای شـهری با كارهای هاسـمان  در پاريس و نوشـته های راسـکین و موريس 
در انگلسـتان و اقدامـات سـیته در اتريـش آغـاز گرديـد. امـا گامهـای اولیـه مداخات مذكـور را بايـد در اروپای غربـی به ويژه 
در كشـورهای انگلیـس و فرانسـه بـه دلیل آغـاز اولیه انقاب صنعتـی در دوره 1760-1830جسـتجو كرد. زيـرا انقاب صنعتی 
باعـث رشـد سـريع جمعیـت، مهاجرتهـای روسـتا شـهری و در نتیجـه تراكـم و انبوهـی جمعیـت در شـهرها به ويـژه در بخش 

قديمـی شـهرها كـه مبتنـی بـر تکنولوژی حمـل و نقـل ماقبل صنعتی بود، شـد.
از نیمـه دوم قـرن نوزدهـم بـه بعـد، امـر دخالـت در بافتهـای كالبدی شـهری به دو شـکل متفاوت صـورت پذيرفت. از يکسـو 
انگلسـتان بـا تدويـن قوانیـن خـاص شـهری و عمدتـا بهداشـتی بـه منظـور پاسـخگويی بـه پـاره ای از مسـائل هسـته هـای 
پرجمعیـت قديمـی شـهرهای صنعتـی، بـه چـاره جويـی مبادرت ورزيـد و از سـوی ديگر هـم فرانسـه از راه امکانـات اجرايی و 

تصمیـم گیريهـای بی سـابقه هوسـمان در زمـان ناپلئـون سـوم)1853( دگرگونیهـای وسـیعی را در ايـن زمینـه ايجـاد كرد. 
ايـن رونـد در شـهرهای ديگـر جهـان از جملـه برنامه نوسـازی مركز شـهر روم توسـط موسـولینی )1924(، تخريب و نوسـازی 

گسـترده مسـکو توسـط اسـتالین )1935( و نوسـازی كان مقیـاس مركـز برلین توسـط هیتلـر  )1939( ادامـه پیدا كرد. 
)حبیبی،1386:75(

ب: در دسـته ای ديگـر از مداخـات كان می تـوان بـه بازسـازی های پـس از جنـگ جهانـی دوم، تخريـب و نوسـازی های 
گسـترده و پاكسـازی های زاغـه هـا بـر پايـه طـرح های مـدرن دهـه هـای 50 و 60 میـادی اشـاره كرد.

علـت اصلـی دگرگونـی در محیـط شـهری در دوره پـس از جنـگ، همانـا افزايش مالکیـت اتومبیل بـود. طرحهـای عظیمی به 
منظـور تغییـر سـاختار بنیاديـن شـهرها، برای سـازگاری بـا ضروريات تجـارب امروز پـای بر عرصـه نهادند كـه از جمله احداث 
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دسترسـیهای مناسـب برای اتومبیلها را شـامل می شد.)تیزدل،زمسـتان 79: 10(
انديشـه منطقـه بنـدي بـر اسـاس كاركـرد، تولیـد انبـوه، توسـعه سیسـتم دسترسـي هـا و طـرح هـاي خیابـان كشـي متاثر از 
چیرگـي اتومبیـل، بـي تفاوتـي نسـبت بـه میراث گذشـته، و توجـه صرف بـه برنامه ريـزي فیزيکـي، همگي مولفه هـاي عمده 

برنامه ريـزي و طـرح هـاي بازسـازي جامـع در ايـن دوران بودنـد . )ايـزدی،1388(
باززنده سازی شهری  و بهسازی  و نوسازی  مناطق: تغییر رويکرد از پاكسازی به بهسازی و نوسازی

در دهـه 1960 ارزش محیـط هـاس سـنتی به خصوص كیفیـات محیط مصنوع و ويژگـی های فرهنگی و تاريخـی به گونه ای 
فزاينـده در تقابـل بـا محیـط نوگرا باز شـناخته شـد. همیـن امر باعـث ايجاد گروه فشـار به هـواداری از حفاظت محیط زيسـت 
شـد. بـه دنبـال آن بحـث مرمت نسـبت به تخريـب در سـکونتگاهها  و بحثهای اقتصـادی و اجتماعی و توجه به توسـعه درونی 

شـهر بـا تاكید بر آسـیب شناسـی اجتماعی هم مـورد توجه قـرار گرفت.)تیزدل، زمسـتان 1379: 15(
در مواجـه بـا مسـائل اقتصـادي و ناهنجـاري هـاي اجتماعي بافتهاي شـهري، برنامـه هاي بهسـازي تمركز فعالیتهـاي خود را 
بـر محـور رفـع محرومیـت هـاي اجتماعـي اسـتوار گردانـده و بـا پیگیري پـروژه هاي توسـعه گروه هـاي اجتماعـي و توجه به 
رويکـرد آسـیب شناسـي اجتماعـي تاش نمودند تـا از طريق توجه بـه ارزش ها و منافـع اجتماعي و همچنیـن اقدامات اجتماع 

مـدار، انگیـزه هـاي سـاكنان را براي تـداوم زندگـي در اين مناطـق افزايش دهند. )ايـزدی،1388 (
در دهـه 1970توسـعه اجتماعـی درهمسـايگی های شـهری بـا اهداف كلـی برگرداندن بهبـود كاری و فرصتهای شـغلی، بهبود 

كیفیتهـای مسـکونی، بهبـود خدمـات عمومـی بیش از گونه هـای ديگر مداخلـه موردتوجه قـرار گرفت.
)Cowan, 2005:426(

از جملـه مشـخصات اصلـی ايـن دوره از مداخـات می توان توجه بـه تغییرات اجتماعـی و منابع و پتانسـیلهای موجود در محل 
و توجـه بـه بحـث مشـاركت در مديريت پروژه ها اشـاره كرد. 

تحوالت اقتصادی دهه هشتاد و آغاز رويكرد بازآفرينی شهری 
در دهـه 80، توجـه بـه حفاظـت محیـط های تاريخی و نگاهداشـت ابنیه نسـبت به دهه قبـل كاهش يافت و در عوض وسـعت 
پـروژه هـا در غالـب پـروژه هـای كان مقیـاس پرهزينـه داخـل و خارج شـهر افزايش يافت. با تشـکیل شـركت هاي توسـعه 
و عمـران شـهری در انگلسـتان توسـط دولـت محافظـه كار، آغـاز دوره جديـدي از مداخـات شـهري بـر پايه توسـعه زمین و 

مسـتغات در سرتاسـر دهـه مذكـور ايجـاد شـد. از جمله خصوصیـات عمده ايـن دوران از مداخـات در ادامه آمده اسـت:
)Cowan ,2005:425(سیاستها و راهکارهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی برای همه شهر، حتی حومه _

_طـرح هـای متعددبـزرگ بـرای توسـعه وتوسـعه مجدد در غالـب پروژه هـای كان مقیـاس پرهزينـه و افزايش پـروژه های 
خارج از شـهر

_حمايـت از گسـترش نقـش بخـش خصوصـي در فراينـد توسـعه مجدد مناطق فرسـوده شـهري از طريـق قوانیـن حمايتي و 
تعريـف مناطـق ويـژه بـا ضوابـط خـاص مالیاتـي و امتیازهاي تشـويقي، بـه منظـور احیاي مناطـق متروكه

_اعمـال ديدگاههـاي دولـت مركـزي و حداقـل مداخلـه متولیان محلـي در فراينـد تصمیم سـازي، انتخاب مناطـق و كنترل و 
نظـارت بر ايـن اقدامات 

_تامین وجوه اقتصادی كارفرمايان از طريق طرح هاي توسعه كالبدي به عنوان گرايش عمده اين مداخات)ايزدی،1388(
مداخات شهری معاصر در كشورهای توسعه يافته

از اواخـر دهـه نـود میادی به اين سـو سیاسـتهای شـهری در كشـورهای توسـعه يافته،به ويـژه در اروپا و آمريکای شـمالی بر 
موضـوع بازآفرينـی شـهری از طريـق ارتقـاء كیفـی فضاها و بافت های شـهری اسـتوار شـده اسـت.)ايزدی،1388(دوره مذكور 
میانـه روترازدهه1980بـوده و توجـه بـه میـراث ونگاهداشـت ابنیـه نسـبت به دهه قبل در آن بیشـتر می باشـد، و ايـن دوره در 
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واقـع بازگشـتی بـه دهـه 1970 و 1960 و بحث باززنده سـازی شـهری می باشـدكه مسـاله نگاهداشـت آثار تاريخـی و مباحث 
اجتماعـی را بیـش از گذشـته وارد ادبیـات مداخات شـهری كرد. 

در ايـن دوره، مشـاركت كلیـه گروههـای ذينفـع و ذی نفـوذ در پـروژه، توجـه بیشـتر بـه حفاظـت محیط هـای تاريخـی، پیش 
بینـی كاربـری مختلـط، تامیـن امکانـات اجتماعـی و آموزش به جای نوسـازی های صرفـا فیزيکـی و.. مورد توجه قـرار گرفت.

در ادامه جمع بندی خصوصیات دوره های مداخله در كشورهای توسعه يافته در جدول ذيل گردآوری شده است:

تعريف باززنده سازی مناطق شهری
باززنـده سـازی بازگردانـدن و رسـاندن يـک مکان به عنـوان محلی برای زندگـی و ارائه راهکارهايـی برای ارائـه زندگی دوباره 
بـه يـک مـکان و ايجـاد فرصـت بـرای افراد سـاكن در محـل، جهت بهبـود خانه هايشـان يا سـاخت خانـه جديد با اسـتفاده از 

كمکهـای مالـی دولـت و انجمن ها و...می باشـد.
بهبـود زندگـی سـاكنان شـهرها به سـه طريـق تحريـک اقتصـاد و ايجاد آرايـش فضايـی و بازگردانـدن نظم صـورت می گیرد 
و راهکارهـای ارائـه زندگـی دوبـاره بـه يـک مـکان از طريـق يافتـن كاربريهـای جديـد بـرای سـاختمانهای قديمـی و ارتقـاء 

)Cowan, 2005:329( .فعالیتهـای فرهنگـی امـکان پذيـر می باشـد

سطوح عملياتی پروژه باززنده سازی
دو دسته عملیات كلی در پروژه باززنده سازی صورت می گیردكه شامل موارد ذيل می باشد:

1. برنامـه ريـزی و توسـعه فیزيکـی كـه بیشـتر مربـوط به ارتقـاء فضاهای عمومـی و ارتباطات جمعـی می شـود و مراحل ذيل 
را در بـر مـی گیرد:

_توجه به مشکات موجود و فراهم آوردن اطاعات و ارتباطات اجتماعی الزم
_برنامه ريزی و بهبود استانداردهای فضاهای عمومی
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- مديريت بهینه دارايی شهرداری ها
- بهبود استانداردهای خانه سازی

- قانون گذاری زمین 
- برنامه ريزی زيرساخت و خدمات عمومی

2.خانـه سـازی كـه بیشـتر مربوط به بخـش خصوصی و ايجـاد فرصت برای افراد سـاكن در محـل، جهت بهبود خانه هايشـان 
می شـود و مراحل ذيل را شـامل می شـود:

- توجه به مشکات موجود و فراهم آوردن اطاعات و ارتباطات اجتماعی الزم
- تنظیم تراكم جمعیت متناسب با سطح پروژه 

- تنظیم دارايی بازار 
)Belniak,2008( جمع آوری قراردادها، سرمايه گذارها و افزايش سرمايه برای حل مشکات وضع موجود -

روند عمليات باززنده سازی
1. بـا شـناخت و درک ابعـاد خـاص فرسـودگی كـه هـر گسـتره ای بـه آن دچاراسـت، آغـاز مـی شـود؛ آنـگاه 2. بايـد منابع و 
مزيتهـای هـر محلـه، همـراه بـا موقعیتهـای خـاص آن، بازشـناخته شـود؛ و در مرحله بعـد،3. امور باززنده سـازی بايد بـا تعیین 
مسـئولیت دقیـق و مناسـب گردانـده شـود تـا بـه ايـن ترتیـب ايـن اطمینـان حاصل آيـد كه ايـن امر بـه خوبی پیگیری شـده 
اسـت.)تیزدل، پايیـز 79: 67( و در ايـن مرحلـه اصـول و ضوابطـی نیزمی بايد در راسـتای پیـش بینی مداخله مطلوب شـهری و 

ارتقـاء كیفیـت پتانسـیلهای محدوده ارائه شـود.

بـا توجـه بـه مطالـب ارائـه شـده، در ايـن بخـش دو نمونـه از پـروژه هـای مربوط بـه باززنده سـازی مراكـز شـهری انتخاب و 
مطـرح گرديـده، تـا بتـوان از الگوهـای فکـری بـه دسـت آمـده از بررسـی آنهـا در سـاماندهی پـروژه هـای داخل كشـور بهره 

گرفت.

باززنده سازی مرکز شهری ملبورن
هماننـد بسـیاری از شـهرهای جهـان اول در 1980، ملبـورن مركـزی، 
بـا توجـه بـه بهره هـای خصوصـی، اسـتراتژيهای برنامه ريـزی ضعیف، 
گرايـش بـه حومه نشـینی، تسـلط وسـائط نقلیـه موتـوری و مهاجرت به 
بیـرون از سـطح مركـزی شـهر)با فعالیتهای كلیـدی مركز شـهر همانند 
خرده فروشـی(، سـبب ايجاد يک شـهر بسـته حلقه مانند و بدون هسـته 

مركـزی قوی شـده بود.
سـی سـال بعد در محـدوده مركزی شـهر وضعیـت تغییر يافـت، كافه ها 
و رسـتورانها از تعـداد 580 در سـال 1998 بـه بـاالی 1200 در سـال 
2003 افزايـش يافتنـد. در هـر هفتـه ای يـک فسـتیوال مهـم، رويـداد 
ورزشـی يـا برنامـه هفتگـی برگزار می شـد. اين عوامـل به همـراه موارد 
ديگـر سـبب ايجـاد يک مركز شـهری سـرزنده و فعـال در ملبورن شـد.

در واقـع پروژه هـای باشـکوهی هماننـد میـدان فدراسـیون، مـوزه جديد 
ويکتوريـا، مركـز نمايـش ملبـورن  بـه تنهايـی نمی تواننـد دلیلـی برای 
تغییـر اساسـی ملبـورن از دهه 1980 باشـند، بلکـه تغییرهـای ماهرانه تر 

تصوير1: نقشه مركز شهری ملبورن و رودخانه يارا،
Wikipedia ماخذ:سايت
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و ظريفتـری همچـون سـبز كـردن شـهر، افزايش جمعیت مركز شـهر، ايجاد پیاده روهای وسـیعتر و سـنگفرش شـده با سـنگ 
و در عیـن حـال نمايـان كننـده كافـه هـای پیـاده رو، در نظـر گرفتـن جايـگاه گل و دكـه میـوه  در خیابانها و همچنیـن ايجاد 
فضاهـای پیـاده بیشـتر، مسـیرهای دوچرخـه و تعـادل بیشـتر بین ماشـین و ديگـر فرمهـای حركت، در سـاماندهی ايـن مركز 

شـهری مثمرثمر واقع شـده اسـت.
در نهايـت ايجاد فضاهای سـبز بیشـتر، سـاماندهی كنـار رودخانه يـارا، پیش بینی فعالیتهـا در هر دو طرف رود و ايجاد احسـاس 
پیوسـتگی  بیـن الگوهايـی كـه شـخصیت شـهر را پشـتیبانی مـی كنند، همچـون پاركهـا، رودخانه، خیابانهای شـهری، شـبکه 
حمـل و نقـل عمومـی  و هسـته مركـزی قـوی شـهری از جملـه تغییراتی بـود كه در سـاماندهی مركز شـهری مذكـور صورت 

گرفت.

Wikipedia تصویر2: خط آسمان مرکز شهری ملبورن، همجوار با رودخانه یارا، ماخذ:سایت

استراتژی پان سال 1985 شهر ملبورن

درحالیکـه در اسـتراتژی پـان 1985، اساسـی بـرای ترجیح دادن آينده برای هر همسـايگی ايجاد شـد، ولیکن آنها سـاختمانها 
و مناظـر مهـم و سـنتی را تشـخیص داده و رونـدی را بـه سـوی كنترلهـای حفاظـت جامـع  جهـت حفاظـت از سـطوح و 

سـاختمانهای مهـم بخصـوص آغـاز كردند. 
همچنیـن در ايـن رونـد، هـر سـاختمانی در مركز شـهر بررسـی و در مقیاسـی از اهمیـت  درجه بنـدی شـده و در نهايت مناظر 

درجـه بنـدی  و دسـته بنـدی شـده بـه همراه همه سـطوح سـنتی و قديمـی و پاركهـا و باغها، معرفی شـدند.
رونـد برنامـه اسـتراتژی 1985، بـا برنامـه جامـع و در يـک سـند اسـتراتژی سـاده، كه به طـور واضـح و مفصل اهـداف ذيل را 

دنبـال مـی كنـد، ادامه مـی يابد: 
 نقـش شـهر مركـزی، بـه عنوان محـدوده فعالیتهای مركـزی 5 روزه 12 سـاعته به محـدوده فعالیتهای مركـزی 7 روزه 24 

سـاعته تغییـر يابـد، يکـی از راههـای اصلی دسـتیابی بـه اين امـر، افزايش جمعیت مركز شـهر می باشـد.
 طراحـی سـطوح حفاظتی،بـه عنـوان طراحـی سـطوح پايداری كـه هماهنگ با ريشـه سـاختمان در نظر گرفته شـده باشـد، 
سـنجیده شـود، درحالیکـه سـطوح باقیمانـده، بـه عنوان سـطوح كلیدی توسـعه و مورد توجه در توسـعه دوباره، بررسـی شـود.

 الگوهـای مهـم منظـر شـهری ملبـورن كـه بـه شـهر شـخصیت و هويـت مشـخصی را داده اسـت، حفـظ شـود.اين الگوها 
شـامل توپوگرافـی آرام  ايـن شـهركه از دشـتهای يـارا  و زمیـن پشـت سـاحل رشـد می كنـد و سـايتها و مناظر پايـداری  كه 
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مـکان بسـیاری از سـاختمانهای مهـم و بااعتبـار  را تعییـن می كند، دربرمـی گیرد.همچنین راههای آبی مهم ، سیسـتم شـبکه 
ای جـاده هـا و خیابانهای اصلی، سیسـتم تراموای وسـیع  شـهركه سیسـتم حمـل و نقل عمومـی پايدار را در قـرن 21 دربرمی 
گیـرد، پاركهـا و باغهـای رسـمی شـهری در دو دسـته پاركهـای عمـده محـاط بـر شـهر و پاركهـا و میاديـن رسـمی در مركـز 

باشند.  شـهر،می 
در حالیکـه واحـد طراحـی شـهری، برنامـه اسـتراتژی 1985 را دنبال می كند، نشـريه ای به نام"شـبکه ها وگیاهان سـبز" تولید 
كـرد و در ايـن سـند بـه الگوهای فیزيکی و كلیدی درون شـهر و روش توسـعه شـهر، توجه كرد. همچنین پـروژه های متعددی 

در رابطـه بـا طراحی شـهری شـهر مذكـور را كه نمونه هايـی از آنها در ادامه ارائه شـده اسـت را تعريف كرد:
بررسی موردی  لبه شمالی شهر ملبورن - ارتباط محدوده مرکزی شهر و رودخانه يارا

از قـرن 19، محـدوده مركـزی شـهر ملبـورن از رودخانـه، بـه دلیـل وجـود زيرسـاخت خـط راه آهـن و جـاده جـدا افتـاده بود. 
همچنیـن قابـل ذكـر اسـت كـه رودخانـه از خصیصـه هـای توپوگرافـی اصلـی شـهر ملبـورن محسـوب می شـود.

در واقـع وضعیـت زمیـن بـه ترتیبـی بـود كـه جايگزينـی ايـن زيرسـاخت در زير زمیـن امکان پذيـر نبـود و همچنیـن زمین و 
زيرسـاخت در اختیـار مالکیتهـای  متعـدد بـوده و يـک مالـک عمده نداشـت و درنتیجـه محدوديـت مالکیتی نیز وجود داشـت. 

استراتژی پيشنهادی
در 1987، پانـی در راسـتای طـرح ريـزی تاريخـی سـايت، پیش بینی شـد. ايـن پان، پلهـای راه آهن  را)با توجـه به ضرورت 
وجـود آنهـا( در وضعیـت پیشـنهادی حفظ كرد. در عوض در بخشـی از پلهای راه آهن كه سـاخت و سـاز جديد نشـد، مطلوبیت 

سـاختارهای موجـود با اسـتفاده از عوامل ذيـل ارتقاء يافت:
_اسـتفاده از چراغهـای شـهری جهـت تغییرشـکل دادن پلهـای مذكـور، از سـاختارهای تاريـک و غیرفعال، در مناظـر بزرگ و 
تنديـس وار  "آبگیـر قديمـی"  لنگـرگاه  اصلی شـهر حفر شـده و در نتیجـه پهنای رودخانه افزايـش يافته و رودخانـه در ارتباط 

Adams,2005 :تصوير3: وضعیت موجود لبه شمالی شهر ملبورن، جداسازی محدوده مركزی شهر از رودخانه، توسط زيرساخت راه آهن و جاده، ماخذ
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مثبـت بـا پـل جديد و محـدوده داد و سـتد مركزی واقع شـود، و 
ايـن سـاختارها در طـول لبه آب قـرار گیرد.

_سـطح زمیـن در اطراف پـل جديد پايین تر و سـطح تراز زمین  
بـرای فراهـم كـردن ديـد بهتـر بـه رودخانـه، شـیب دار در نظر 
گرفتـه شـود. در شـیب تعیین شـده بـرای نشسـتن افراد،فضای 
سـبز در نظـر گرفتـه شـده و در نتیجه پايین آوردن سـطح زمین، 

بـه پـل زيبايی و ارتفاع بیشـتری داده شـود.
_كارهـای هنـری  و جزئیات طراحی سـاده جهت اسـتفاده برای 
افزودن شـخصیت سـطح جاده هـا و پاركینگ و پاركها اسـتفاده 

شود.
همچنیـن بـازار ماهی و خرگوش، درون فرم سـاخته شـده اصلی 
سـايت جاسـازی شـده و ايـن اقـدام موانـع فیزيکـی سـايت را 
كاهـش داده و بـه حريـم هـای  خیابـان فعال، اجـازه همجواری 
بـا جـاده های مهم و حاشـیه پـارک را دهد. از طرفـی عبور جاده 

از رودخانـه حـذف و تمـام ترافیـک آن بـه پیاده تبديل شـود.

نتيجه طرح
20 سـال بعـد، رونـد تحقـق پذيـری طـرح ارائـه شـده، و آّبگیـر قديمـی حفـاری شـد و جاده هـا و پاركینگ در سـايت شـرقی 
حـذف شـده و بـه فضـای پـارک اختصـاص يافـت، آكواريوم جهـت احاطه كردن قسـمتی از پل جديد سـاخته شـد و كار هنری 
و نورپـردازی انجـام شـد. فعالیتهـای مختلـط بـرای احاطـه كـردن پل راه آهـن در سـايت غربی ايجاد شـد. همچنیـن طرحها و 

قراردادهايـی  بـرای حـذف پـل جـاده ای و سـاخت يک توسـعه جديـد، در نظر گرفته شـد.

تصوير4: وضعیت پیشنهادی لبه شمالی شهر ملبورن، ايجاد پارک 
بتمن در میان راه كینگس در باال و پل كويینس در پايین، ماخذ: 

Adams,2005

اتصـال  زمينهـای پارکلنـد  به شـرق محـدوده مرکزی شـهر)در يك پارک بـزرگ به نام پـارک مرکزی 
ملبـورن ( - حذف موانع شـهری

ايـن پاركهـا اغلـب بـه عنـوان بخشـی از يک سیسـتم سـاده 
درک نمی شـوند، ولی نسـبت بـه پاركهای جداگانـه ای مانند 
باغهـای گیـاه شناسـی و پـارک المپیـک، كـه اغلب زيـر نظر 

كمیته هـای  مديريـت جداگانـه هسـتند، ارجحیـت دارند. 
سیسـتم پـارک توسـط زيرسـاختهای ريلـی عمـده و رودخانه 
يـارا، كـه پارک را بـه دو نیمه تقسـیم كرده اسـت، از محدوده 
مركـزی شـهر جدا شـده اسـت. پـارک مذكـور دارای تعدادی 
از امکانـات و تسـهیات حکومتـی و دولتی مهم كـه زمینه ای 
بـرای فشـار بـرای گسـترش پـارک محسـوب مـی شـوند، 
می باشـد. هماننـد: مـوزه و سـاختمانهای نمايـش، مجلـس، 
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حوزه هـای تفريحـی و ورزشـی و خانـه حکومتـی و زمیـن كريکـت 
ملبورن.

طـرح پاركهـا از لحـاظ تاريخـی بـه قـرن 19 بازمی گـردد و شـامل 
مناظـر نرمـی  می باشـد كه به طور ناقص برای فسـتیوالهای شـهری 
مهـم كـه تمايل به اسـتقرار در اين سـطوح دارند، مجهز شـده اسـت.

استراتژی پيشنهادی
در 1987، گـروه طراحـی شـهری پـان ايـده ای را در زمینـه وصل و 
سـبز كردن سرتاسـر سیسـتم پاركلند شـرقی مطرح كـرد. نکته اصلی 
در ايـن امـر حـذف خطـوط ريلی بـرای كاهش اثـر راه ريلـی بر پارک 

بود. 
در میـان سـالهای 1997-1987، در يـک رونـد افزايشـی تغییر، گروه 
مذكـور تقريبـا آسـفالت  را از محـدوده مـورد نظـر بـا سـبز كـردن 
محلهـای پـارک ماشـین، حـذف پاركینگ جـاده مركـزی و جايگزينی 
آن بـا میانه هـای سـبز  و پردرخـت وحـذف تعـدادی خطـوط سـواره، 

كرد.  حـذف 
ايـن برنامـه بـا بهبـود اوضـاع پاركلندهـا از طريـق كاشـت درخـت، 
ارتقـاء مسـیرها و بهبـود تسـهیاتی همچـون فواره ها و سـاختمانهای 

هنرهـای زيبـا همـراه بود.
قـدم مهمـی در ايـن زمینـه، نیازمنـد توجیـه عقلـی  حکومـت جهـت 
گرفتـن كارگاههـای نگهـداری خـط آهـن بـود، تـا اينکـه اثرهـای 
بـزرگ مسـدود كـردن محـدوده مركـزی را آزاد كنـد. ايـن فرصت در 
سـال 1996، هنگامیکـه ايـده سـاخت يـک میـدان عمومـی جديـد و 
سـاختمانهايی در گوشـه خیابـان سانسـتون  در مقابـل كلیسـای جامع  
)شـناخته شـده به عنوان مركز صد سـاله (مطرح شـد، رشـد پیدا كرد. 
اتخـاذ طـرح كـه اكنون بـه عنـوان میدان فدراسـیون  شـناخته شـده 
اسـت، بـه توجیـه عقلی كاهـش خطوط ريلـی آهن از 56 بـه 12منجر 
شـد. ايـن رهايـی زمیـن، از زمیـن همجـوار رودخانـه يـارا، تبديـل به 

اولیـن پـارک بـزرگ جديـد ملبـورن بـا نـام "بیرارانگ مار"  شـد.
ايـن پـارک كـه در كنـار شـهر طراحـی و سـاخته شـد، يـک پـارک 
بـه برگـزاری فسـتیوالها و  باشـد كـه قـادر  پوششـی سـخت  مـی 

باشـد. مـی  مختلـف  رويدادهـای 
نتیجـه طـرح: 9 هکتـار از خطـوط ريلـی و آسـفالت، تبديـل بـه زمین 
پـارک و سـبز شـد. يـک كاهـش در مانـع ريـل آهن، سـبب شـد كه 
محدوده داد و سـتد مركزی شـهر به رودخانه و سیسـتم پارک شـرقی 

)Adams,2005:50-57(.بهتر متصـل شـود

تصویر6 : حذف بخشهایی از زیرساخت ریلی و ایجاد پارک بیرارانگ 
Adams,2005 :مار،ماخذ

تصوير7: مسیر پیاده در پارک بیرارانگ مار، اولین پارک 
Wikipedia جديد بزرگ پیوسته ملبورن،ماخذ:سايت

Wikipedia تصوير 8 : ديد از پارک بیرارانگ مار 
به مركز شهری ملبورن،ماخذ: سايت



بمـن 
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  نتايج بحث و نتيجه گيري

پـروژه هـاي مـذكور بيشـتر بـه      در  آنچه به نظر مي رسد ايـن اسـت كـه   به مطالب ارائه شده، با توجه 
طبيعـي و تـاريخي،    و با توجه به وجود پتانسـيلهاي شده تغييرات جزئي در بافت هاي شهري پرداخته 

افزايش  تغييراتي همچونبدين ترتيب .تغييرات اساسي در محدوده ها ي مذكور پيش بيني نشده است
فضاي سبز شهري، افزايش درصد فضاي پياده نسبت به سواره، تغيير نوع و جايگـاه مصـالح و مبلمـان    

ليتي بـين فضـاهاي   افزايش زمان فعاليتهاي مركزي شـهري، ايجـاد پيوسـتگي كالبـدي و فعـا      شهري،
در نمونـه هـاي بررسـي    ...، استفاده از مشـاركت مردمـي و   شهري، حفاظت از ارزشهاي تاريخي شهرها

ر اينگونه پروژه هـا صـورت مـي    از جمله اقداماتي كه د، 3شماره مطابق جدول . شده، لحاظ شده است
  :گيرد، به صورت ذيل مي باشد

  ران و جهاننكات كليديتجارب اي جمع بندي:3جدول

 برنامه فيزيكي و نكات كليدي طرح مباني نظري طراحي

-گروه  طراحي
سرمايه گذاري 

 پروژه

موقعيت 
 جغرافيايي

نمونه 
ف موردي

ردي
  

 سبز كردن شهر

افــزايش كافــه هــا و رســتورانها از -
به باالي  1998در سال  580تعداد 
  2003در سال  1200

ــكوهي    - ــاي باش ــروژه ه ــاد پ ايج
  فدراسيونهمانند ميدان 

  موزه جديد ويكتوريا -
  مركز نمايش ملبورن -

  
  
  
  
 

واحد طراحي 
شهري در برنامه 

1985استراتژي   

 

 

 

 

 

كشور 
استراليا 
شهر 

 ملبورن 

 

 

 

 

 

  
مركز شهري 

  ملبورن
 

  
  
  
  

 

 افزايش جمعيت مركز شهر

كافه هـاي   ايجاد پياده روهاي وسيعتر و سنگفرش شده با سنگ و در عين حال نمايان كننده
 پياده رو

 در نظر گرفتن جايگاه گل و دكه ميوه در خيابانها

 تعادل بيشتر بين ماشين و ديگر فرمهاي حركت

ايجاد احساس پيوستگي بين الگوهايي كه شخصيت شـهر را پشـتيباني مـي كننـد، همچـون      
 هسته مركزي قوي شهريپاركها، رودخانه، خيابانهاي شهري، شبكه حمل و نقل عمومي و 

 ساماندهي كنار رود و پيش بيني فعاليتها در هر دو طرف رود

هر ساختماني در مركز شهر بررسي و در مقياسي از اهميت درجـه بنـدي شـده و در نهايـت     
مناظر درجه بندي و دسته بندي شده به همراه همه سطوح سنتي و قديمي و پاركها و باغها، 

 .معرفي شدند

سـاعته بـه محــدوده    12روزه  5تغييـر نقـش شـهر مركـزي،از محـدوده فعاليتهـاي مركـزي        
 ساعته 24روزه  7فعاليتهاي مركزي 

طراحي سطوح حفاظتي، به عنوان طراحي سطوح پايـداري هماهنـگ بـا ريشـه سـاختمان و      
 دوباره طراحي سطوح باقيمانده، به عنوان سطوح كليدي توسعه و مورد توجه در توسعه

 حفظ الگوهاي مهم منظر شهري ملبورن كه به شهر شخصيت و هويت مشخصي را داده است

18

 برنامه فيزيكي و نكات كليدي طرح مباني نظري طراحي

-گروه  طراحي
سرمايه گذاري 

 پروژه

موقعيت 
 جغرافيايي

نمونه 
ف موردي

ردي
  

، )كه امكان حذف آنها نيست(استفاده از چراغهاي شهري جهت تغييرشكل دادن پلهاي مذكور
  :عملكردهاي اصلي محدوده از ساختارهاي تاريك و غيرفعال، در مناظر بزرگ و تنديس وار

  لنگرگاه اصلي شهر-
  فضاي سبز-
  بازار ماهي و خرگوش-
  پارك-

 و فعاليتهاي مختلط

واحد طراحي 
پروژه  شهري در

هاي تعريف شده 
برنامه  در 

1985استراتژي   

 

كشور 
استراليا 
شهر 

 ملبورن 

 

بررسي 
موردي  لبه 
شمالي شهر 

 -ملبورن 
ارتباط 
محدوده 

مركزي شهر 
 و رودخانه

2

پل جديد پايين تر و سطح تراز زمين براي فراهم كردن ديـد بهتـر بـه    سطح زمين در اطراف 
 رودخانه، شيب دار در نظر گرفته شد

كارهاي هنري و جزئيات طراحي ساده جهت استفاده براي افزودن شخصيت سطح جاده ها و 
 پاركينگ و پاركها استفاده شد

 حذف خطوط ريلي براي كاهش اثر راه ريلي بر پارك
ــي و9- ــوط ريلـ ــار از خطـ هكتـ

آسفالت، تبديل بـه زمـين پـارك و    
  سبز شد

ــدادي از  - ــذكور داراي تع ــارك م پ
ــومتي و   ــهيالت حك ــات و تس امكان

موارد ذيل مـي  همانند دولتي مهم 
  :باشد

  موزه و ساختمانهاي نمايش -
  مجلس -
  حوزه هاي تفريحي و ورزشي- 

  خانه حكومتي-
  زمين كريكت ملبورن -

 

واحد طراحي 

شهري در پروژه 

هاي تعريف شده 

در  برنامه 

1985استراتژي 

كشور 
استراليا 
شهر 

 ملبورن 

 

بررسي 
موردي 
اتصال 

زمينهاي 
پاركلند به 

شرق 
محدوده 
  مركزي

 شهر ملبورن

3

حذف تقريبي آسفالت از محدوده مورد نظر بـا سـبز كـردن محلهـاي پـارك ماشـين، حـذف        
ميانه هاي سبز و پردرخت وحذف تعـدادي خطـوط   پاركينگ جاده مركزي و جايگزيني آن با 

 سواره

 كاشت درخت، ارتقاء مسيرها و بهبود تسهيالتي همچون فواره ها و ساختمانهاي هنرهاي زيبا

كاهش در مانع ريل آهن، سبب شد كه محدوده داد و ستد مركزي شهر به رودخانه و 
  سيستم پارك شرقي بهتر متصل شود

 پارك تامبن گرت يك جريان ارتباط پياده در حوزه بين آب كنار و مركز شهر ايجاد نموده

اين پروژه محل اتصال و پيوستگي 
كانونهاي تجاري، مركز هنرهاي 

ساحلي، فروشگاههاي تجاري شيپ 
 .يارد و موزه حيات وحش مي باشد

سرمايه گذاري 
عمومي به همراه 
مشاركت هاي 

خصوصي در طي 
ي تحقق پذير
 پروژه

اياالت 
 متحده
  امريكا
ايالت 

شهر ريدالو
ويل 

مينگتون  

بررسي 
موردي 
توسعه 
ساحل 
رودخانه 

كريستينا در 
ويل 

مينگتون، 
ر در  يدالو

اياالت 
 متحده

4

ايجاد ديدهاي واضحي از رودخانه، توسط يك خيابان نيم قوسي در حاشيه هاي كانوني پارك 
 رودكناري

براي پارك، منعكس كننده بسياري از مصالح ساختماني استفاده شده در مصالح انتخاب شده 
 طول قرن گذشته در ويل مينگتون است

طراحي پارك رود كنار  به عنوان مركز فعاليـت بـراي جشـنواره هـا  و برگـزاري رويـدادها و       
 مراسم و همچنين به عنوان مكاني براي قرارهاي جمعي ساالنه

كانونهاي تجاري، مركز هنرهاي ساحلي، فروشگاههاي تجاري شيپ يارد و موزه پارك مذكور،
 حيات وحش را به يكديگر متصل مي كند

سرمايه گذاري عمومي در حوزه رودكناري باعث تشويق سـرمايه گـذاري خصوصـي در طـول     
 محورهاي تجاري ارتباط دهنده قلب شهر به رودخانه شده است

  نگارندگان: ماخذ
انجام مطالعات مربوط به باززنده سازي شهري ، نكات ويـژه و جمـع بنـدي تجـارب و      در راستاي

  .ارائه شده است1-3نظريه ها و روشهاي مورد استفاده در مباحث مذكور در جداول 
محـل توجـه دارد و بـه    طبيعي و مصنوع با توجه به اينكه باززنده سازي شهري به منابع و پتانسيلهاي 

به نظر مي رسد بتوان با تغييرات جزئي در منابع و پتانسـيلهاي  يت آنها اهميت مي دهد، لذا ارتقاء كيف

جدول 3: جمع بندی نکات کلیدی تجارت ایران و جهان
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در راسـتای انجـام مطالعـات مربـوط به باززنده سـازی شـهری، نـکات ويژه و جمـع بندی تجـارب و نظريه ها و روشـهای مورد 
اسـتفاده در مباحـث مذكور در جداول 3-1 ارائه شـده اسـت.

بـا توجـه بـه اينکـه باززنده سـازی شـهری بـه منابع و پتانسـیلهای طبیعـی و مصنوع محـل توجه دارد و بـه ارتقـاء كیفیت آنها 
اهمیـت می دهـد، لـذا بـه نظر می رسـد بتـوان با تغییـرات جزئی در منابـع و پتانسـیلهای مذكور و تغییرات گسـترده تـر در بقیه 

بافـت به باززنده سـازی مطلوب شـهری دسـت يافت.
در نهايـت از طريـق ارائـه اسـتراتژيها و راهکارهـای طراحـی ارائـه شـده بـه صـورت يکپارچـه ، انتظار مـی رود كه بـا توجه به 
سـاختارهای طبیعـی و تاريخـی موجـود در اينگونـه بافتهـا بتوان زمینـه ای را بـرای تقويت آنهـا و ارتباط كالبـدی- عملکردی 
آنهـا بـا زندگـی اجتماعـی شـهر فراهـم نمود.از جملـه راهکارهـای كلی ارائه شـده در ايـن زمینه می تـوان به موارد ذيل اشـاره 

: كرد
 بهره برداری بهتر از زمین های بايرو رها شده جهت افزايش ارزش افزوده اماک

 جذب حرفه ها و شغلهای بیشتر به مركز شهر و افزايش زمان فعالیتهای شهری
 افزايش مشاركت افراد محدوده جهت تصمیم گیريها

 ايجاد انجمن مشاركتی جهت مديريت مالیاتها و درآمدهای حاصل شده از كاربريهای پیشنهادی
 تبلیغات مشاركتی

 دريافت مالیات اضافی از مالکان اماک در محدوده مورد مطالعه
 تاخیر مالیات تا فروش، بهبود و توسعه پاک

 تعیین دوره زمانی برای پرداخت مالیات
 افزايش فعالیتهای پیاده و ارتباط بین پتانسیلهای محدوده، از طريق مسیرهای پیاده پیشنهادی

 حفاظـت از سـاختمانهای تاريخـی و بـاارزش از طريـق تغییـرات كالبدی جزئـی در اينگونـه بناها و حفظ پتانسـیلهای طبیعی 
محـل و توسـعه اراضی بايـر و سـاختمانهای تخريبـی و مخروبه محدوده
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1-ايـزدی، محمـد سـعید.آبان1388.مروری تحلیلـی بـر سیاسـت هـای نوسـازی و بهسـازی شـهری در اروپـای غربی،سـخنرانی ارائه شـده در 
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