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چکیده:
امـروزه در برخـی طرحهـای شـهری ایـران کـه جهـت ارتقـاء بافتهـای فرسـوده تهیه میشـود ،رشـد و توسـعه بـدون توجه به
سـاختار فضایـی و کلیـت شـهر و همچنیـن انقطـاع ارتباطـی بیـن بافت قدیـم و بافتهـای جدید به طـور قابل توجهی مشـهود
میباشـد .مداخلات مـدرن ،نظیـر طرحهای جامـع و تفصیلی شـهری ،پروژههای تعریض معابـر و ،...پیامدهـای نامطلوبی را در
مقیـاس اسـتخوان بنـدی فضایـی و سـازمان کالبدی شـهرها بـه همراه داشـته اسـت .از جمله ایـن پیامدها میتـوان به صدمه
رسـاندن بـه منابـع زیسـت محیطـی ،نظیر تخریب اراضی مسـتعد کشـاورزی در اثر گسـترش هرز و بیرویه شـهرها اشـاره کرد
کـه در قالـب توسـعههای بـا تراکم پایین ایجاد شـده اسـت.
بـا توجـه بـه وجـود پتاسـیلهای تاریخـی و طبیعی در بسـیاری از شـهرهای کشـور ایـران و با در نظـر گرفتن عـدم توجه برخی
طرحهـای شـهری بـه ویژگیهـا و پتانسـیلهای طبیعی -تاریخی شـهر و در عـوض ،توجه به این دسـته از پتانسـیلها در مداخله
باززنـده سـازی شـهری ،در ایـن تحقیـق از میـان انواع مداخالت شـهری به بحث باززنده سـازی شـهری پرداخته شـده اسـت.
بدیـن ترتیـب ایـن تحقیـق ،تحلیلـی بـر بحث باززنده سـازی شـهری می باشـد .در این راسـتا پس از بررسـی انـواع مداخالت
شـهری و تعاریـف و رونـد باززنـده سـازی شـهری ،دو نمونه از تجربیـات جهانی در این زمینه مورد بررسـی قـرار گرفته و نکات
ویـژه برنامـه ریـزی و طراحـی آنها اسـتخراج شـده و در ادامه بر اسـاس جمع بنـدی و تحلیل نـکات کلیدی تجارب بیان شـده
در زمینه باززنده سـازی ،پیشـنهاداتی در زمینه باززنده سـازی مطلوب ارائه شـده اسـت.
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مقدمه
آنچـه بایـد امـروزه در ارتقـاء کیفیـت شـهرهای کشـورمان مـد نظر قـرار گیـرد ،تعیین نوع مداخله مناسـب شـهری بر اسـاس
ویژگیهـا و پتانسـیلهای شـهر و همچنیـن اسـتفاده مناسـب از ایـن پتانسـیلها جهـت افزایـش کیفیت و هویت شـهر مـورد نظر
می باشـد.
بدیـن ترتیب دراین پژوهش دسـته ای از مداخالت شـهری در راسـتای تشـخیص ارائه مناسـبترین نوع مداخلـه در جهت ارتقاء
فضاهـای شـهری حاضـر در کشـور مورد بررسـی مختصری واقع شـده اسـت .آنچه از مقایسـه مداخالت مذکور برمـی آید ،این
سـت کـه مداخلـه ای کـه بتوانـد در جهت حل مشـکالت بافت فرسـوده دارای پتانسـیل صورت گیـرد ،قطعا می بایـد درجهت
حفـظ و نگهـداری پتانسـیل هـای مذکـور ،از بیـن بردن عوامـل مخرب آنها و ارتقـاء عوامل ترکیبـی آن صورت گیـرد ،تا بتواند
در جهـت تقویـت هویت محـل مثمر ثمر واقـع گردد.
پـس از بررسـی دوره هـای مختلـف مداخلات شـهری ،بـا توجـه بـه تناسـب مداخلـه باززنده سـازی شـهری بـا پتانسـیلهای
تاریخـی و طبیعـی شـهری و درجـه اهمیـت اینگونـه پتانسـیلها در شـهرهای کشـورمان ،در ادامه به بحـث در رابطه بـا باززنده
سـازی شـهری و ابعـاد کلیـدی آن پرداخته شـده اسـت.
شماره41-42
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انواع مداخالت شهری
بررسـی دوره هـای مختلـف مداخالت شـهری در کشـورهای توسـعه یافتـه ،تغییراتی را درتفکرات و شـیوه ایـن مداخالت گویا
مـی باشـد کـه از عـدم توجه بـه حفاظت سـاختمانها و بافتهـای تاریخی تـا توجه بـه حفاظت کالبـدی و اجتماعی ،مشـارکت و
ارزشـهای فرهنگـی اینگونـه بافتهـا مـی گرایـد .در ادامه در  4دسـته کلی به مداخالت مذکور اشـاره شـده اسـت:
طرحها و مداخالت کالن مقياس
الـف :تجـارب جهانـی در زمینـه مداخله در بافتهای شـهری با کارهای هاسـمان در پاریس و نوشـته های راسـکین و موریس
در انگلسـتان و اقدامـات سـیته در اتریـش آغـاز گردیـد .امـا گامهـای اولیـه مداخالت مذکـور را بایـد در اروپای غربـی به ویژه
در کشـورهای انگلیـس و فرانسـه بـه دلیل آغـاز اولیه انقالب صنعتـی در دوره 1830-1760جسـتجو کرد .زیـرا انقالب صنعتی
باعـث رشـد سـریع جمعیـت ،مهاجرتهـای روسـتا شـهری و در نتیجـه تراکـم و انبوهـی جمعیـت در شـهرها به ویـژه در بخش
قدیمـی شـهرها کـه مبتنـی بـر تکنولوژی حمـل و نقـل ماقبل صنعتی بود ،شـد.
از نیمـه دوم قـرن نوزدهـم بـه بعـد ،امـر دخالـت در بافتهـای کالبدی شـهری به دو شـکل متفاوت صـورت پذیرفت .از یکسـو
انگلسـتان بـا تدویـن قوانیـن خـاص شـهری و عمدتـا بهداشـتی بـه منظـور پاسـخگویی بـه پـاره ای از مسـائل هسـته هـای
پرجمعیـت قدیمـی شـهرهای صنعتـی ،بـه چـاره جویـی مبادرت ورزیـد و از سـوی دیگر هـم فرانسـه از راه امکانـات اجرایی و
تصمیـم گیریهـای بیسـابقه هوسـمان در زمـان ناپلئـون سـوم( )1853دگرگونیهـای وسـیعی را در ایـن زمینـه ایجـاد کرد.
ایـن رونـد در شـهرهای دیگـر جهـان از جملـه برنامه نوسـازی مرکز شـهر روم توسـط موسـولینی ( ،)1924تخریب و نوسـازی
گسـترده مسـکو توسـط اسـتالین ( )1935و نوسـازی کالن مقیـاس مرکـز برلین توسـط هیتلـر ( )1939ادامـه پیدا کرد.
(حبیبی)1386:75،
ب :در دسـته ای دیگـر از مداخلات کالن میتـوان بـه بازسـازیهای پـس از جنـگ جهانـی دوم ،تخریـب و نوسـازیهای
گسـترده و پاکسـازیهای زاغـه هـا بـر پایـه طـرح های مـدرن دهـه هـای  ٥٠و  ٦٠میلادی اشـاره کرد.
علـت اصلـی دگرگونـی در محیـط شـهری در دوره پـس از جنـگ ،همانـا افزایش مالکیـت اتومبیل بـود .طرحهـای عظیمی به
منظـور تغییـر سـاختار بنیادیـن شـهرها ،برای سـازگاری بـا ضروریات تجـارب امروز پـای بر عرصـه نهادند کـه از جمله احداث

تحوالت اقتصادی دهه هشتاد و آغاز رویکرد بازآفرینی شهری
در دهـه  ،80توجـه بـه حفاظـت محیـط های تاریخی و نگاهداشـت ابنیه نسـبت به دهه قبـل کاهش یافت و در عوض وسـعت
پـروژه هـا در غالـب پـروژه هـای کالن مقیـاس پرهزینـه داخـل و خارج شـهر افزایش یافت .با تشـكيل شـركت هاي توسـعه
و عمـران شـهری در انگلسـتان توسـط دولـت محافظـه كار ،آغـاز دوره جديـدي از مداخلات شـهري بـر پايه توسـعه زمين و
مسـتغالت در سرتاسـر دهـه مذکـور ایجـاد شـد .از جمله خصوصیـات عمده ایـن دوران از مداخلات در ادامه آمده اسـت:
_ سیاستها و راهکارهای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی برای همه شهر ،حتی حومه()Cowan ,2005:425
_طـرح هـای متعددبـزرگ بـرای توسـعه وتوسـعه مجدد در غالـب پروژه هـای کالن مقیـاس پرهزینـه و افزایش پـروژه های
خارج از شـهر
_حمایـت از گسـترش نقـش بخـش خصوصـي در فراينـد توسـعه مجدد مناطق فرسـوده شـهري از طريـق قوانيـن حمايتي و
تعريـف مناطـق ویـژه بـا ضوابـط خـاص مالياتـي و امتيازهاي تشـويقي ،بـه منظـور احياي مناطـق متروكه
_اعمـال ديدگاههـاي دولـت مركـزي و حداقـل مداخلـه متوليان محلـي در فراينـد تصميم سـازي ،انتخاب مناطـق و كنترل و
نظـارت بر ايـن اقدامات
_تامين وجوه اقتصادی کارفرمایان از طریق طرح هاي توسعه كالبدي به عنوان گرايش عمده اين مداخالت(ایزدی)1388،
مداخالت شهری معاصر در کشورهای توسعه یافته
از اواخـر دهـه نـود میالدی به این سـو سیاسـتهای شـهری در کشـورهای توسـعه یافته،به ویـژه در اروپا و آمریکای شـمالی بر
موضـوع بازآفرینـی شـهری از طریـق ارتقـاء کیفـی فضاها و بافت های شـهری اسـتوار شـده اسـت(.ایزدی)1388،دوره مذکور
میانـه روترازدهه1980بـوده و توجـه بـه میـراث ونگاهداشـت ابنیـه نسـبت به دهه قبل در آن بیشـتر می باشـد ،و ایـن دوره در
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دسترسـیهای مناسـب برای اتومبیلها را شـامل می شد(.تیزدل،زمسـتان )10 :79
انديشـه منطقـه بنـدي بـر اسـاس كاركـرد ،توليـد انبـوه ،توسـعه سيسـتم دسترسـي هـا و طـرح هـاي خيابـان كشـي متاثر از
چيرگـي اتومبيـل ،بـي تفاوتـي نسـبت بـه ميراث گذشـته ،و توجـه صرف بـه برنامه ريـزي فيزيكـي ،همگي مولفه هـاي عمده
برنامهريـزي و طـرح هـاي بازسـازي جامـع در ایـن دوران بودنـد ( .ایـزدی)1388،
باززنده سازی شهری و بهسازی و نوسازی مناطق :تغییر رویکرد از پاکسازی به بهسازی و نوسازی
در دهـه  1960ارزش محیـط هـاس سـنتی به خصوص کیفیـات محیط مصنوع و ویژگـی های فرهنگی و تاریخـی به گونه ای
فزاینـده در تقابـل بـا محیـط نوگرا باز شـناخته شـد .همیـن امر باعـث ایجاد گروه فشـار به هـواداری از حفاظت محیط زیسـت
شـد .بـه دنبـال آن بحـث مرمت نسـبت به تخریـب در سـکونتگاهها و بحثهای اقتصـادی و اجتماعی و توجه به توسـعه درونی
شـهر بـا تاکید بر آسـیب شناسـی اجتماعی هم مـورد توجه قـرار گرفت(.تیزدل ،زمسـتان )15 :1379
در مواجـه بـا مسـائل اقتصـادي و ناهنجـاري هـاي اجتماعي بافتهاي شـهري ،برنامـه هاي بهسـازي تمركز فعاليتهـاي خود را
بـر محـور رفـع محروميـت هـاي اجتماعـي اسـتوار گردانـده و بـا پيگيري پـروژه هاي توسـعه گروه هـاي اجتماعـي و توجه به
رويكـرد آسـيب شناسـي اجتماعـي تالش نمودند تـا از طريق توجه بـه ارزش ها و منافـع اجتماعي و همچنیـن اقدامات اجتماع
مـدار ،انگيـزه هـاي سـاكنان را براي تـداوم زندگـي در اين مناطـق افزايش دهند( .ایـزدی) 1388،
در دهـه 1970توسـعه اجتماعـی درهمسـایگی های شـهری بـا اهداف کلـی برگرداندن بهبـود کاری و فرصتهای شـغلی ،بهبود
کیفیتهـای مسـکونی ،بهبـود خدمـات عمومـی بیش از گونه هـای دیگر مداخلـه موردتوجه قـرار گرفت.
()Cowan, 2005:426
از جملـه مشـخصات اصلـی ایـن دوره از مداخلات می توان توجه بـه تغییرات اجتماعـی و منابع و پتانسـیلهای موجود در محل
و توجـه بـه بحـث مشـارکت در مدیریت پروژه ها اشـاره کرد.
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واقـع بازگشـتی بـه دهـه  1970و  1960و بحث باززنده سـازی شـهری میباشـدکه مسـاله نگاهداشـت آثار تاریخـی و مباحث
اجتماعـی را بیـش از گذشـته وارد ادبیـات مداخالت شـهری کرد.
در ایـن دوره ،مشـارکت کلیـه گروههـای ذینفـع و ذی نفـوذ در پـروژه ،توجـه بیشـتر بـه حفاظـت محیطهـای تاریخـی ،پیش
بینـی کاربـری مختلـط ،تامیـن امکانـات اجتماعـی و آموزش به جای نوسـازیهای صرفـا فیزیکـی و ..مورد توجه قـرار گرفت.
در ادامه جمعبندی خصوصیات دوره های مداخله در کشورهای توسعه یافته در جدول ذیل گردآوری شده است:
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تعریف باززنده سازی مناطق شهری

باززنـده سـازی بازگردانـدن و رسـاندن یـک مکان به عنـوان محلی برای زندگـی و ارائه راهکارهایـی برای ارائـه زندگی دوباره
بـه یـک مـکان و ایجـاد فرصـت بـرای افراد سـاکن در محـل ،جهت بهبـود خانه هایشـان یا سـاخت خانـه جدید با اسـتفاده از
کمکهـای مالـی دولـت و انجمنها و...می باشـد.
بهبـود زندگـی سـاکنان شـهرها به سـه طریـق تحریـک اقتصـاد و ایجاد آرایـش فضایـی و بازگردانـدن نظم صـورت میگیرد
و راهکارهـای ارائـه زندگـی دوبـاره بـه یـک مـکان از طریـق یافتـن کاربریهـای جدیـد بـرای سـاختمانهای قدیمـی و ارتقـاء
فعالیتهـای فرهنگـی امـکان پذیـر میباشـد)Cowan, 2005:329( .

سطوح عملیاتی پروژه باززنده سازی

دو دسته عملیات کلی در پروژه باززنده سازی صورت می گیردکه شامل موارد ذیل میباشد:
 .1برنامـه ریـزی و توسـعه فیزیکـی کـه بیشـتر مربـوط به ارتقـاء فضاهای عمومـی و ارتباطات جمعـی می شـود و مراحل ذیل
را در بـر مـی گیرد:
_توجه به مشکالت موجود و فراهم آوردن اطالعات و ارتباطات اجتماعی الزم
_برنامه ریزی و بهبود استانداردهای فضاهای عمومی

 مدیریت بهینه دارایی شهرداری ها بهبود استانداردهای خانه سازی قانون گذاری زمین برنامه ریزی زیرساخت و خدمات عمومی.2خانـه سـازی کـه بیشـتر مربوط به بخـش خصوصی و ایجـاد فرصت برای افراد سـاکن در محـل ،جهت بهبود خانه هایشـان
میشـود و مراحل ذیل را شـامل می شـود:
 توجه به مشکالت موجود و فراهم آوردن اطالعات و ارتباطات اجتماعی الزم تنظیم تراکم جمعیت متناسب با سطح پروژه تنظیم دارایی بازار -جمع آوری قراردادها ،سرمایهگذارها و افزایش سرمایه برای حل مشکالت وضع موجود ()Belniak,2008

بـا توجـه بـه مطالـب ارائـه شـده ،در ایـن بخـش دو نمونـه از پـروژه هـای مربوط بـه باززنده سـازی مراکـز شـهری انتخاب و
مطـرح گردیـده ،تـا بتـوان از الگوهـای فکـری بـه دسـت آمـده از بررسـی آنهـا در سـاماندهی پـروژه هـای داخل کشـور بهره
گر فت .
باززنده سازی مرکز شهری ملبورن
هماننـد بسـیاری از شـهرهای جهـان اول در  ،1980ملبـورن مرکـزی،
بـا توجـه بـه بهرههـای خصوصـی ،اسـتراتژیهای برنامه ریـزی ضعیف،
گرایـش بـه حومه نشـینی ،تسـلط وسـائط نقلیـه موتـوری و مهاجرت به
بیـرون از سـطح مرکـزی شـهر(با فعالیتهای کلیـدی مرکز شـهر همانند
خرده فروشـی) ،سـبب ایجاد یک شـهر بسـته حلقه مانند و بدون هسـته
مرکـزی قوی شـده بود.
سـی سـال بعد در محـدوده مرکزی شـهر وضعیـت تغییر یافـت ،کافهها
و رسـتورانها از تعـداد  580در سـال  1998بـه بـاالی  1200در سـال
 2003افزایـش یافتنـد .در هـر هفتـهای یـک فسـتیوال مهـم ،رویـداد
ورزشـی یـا برنامـه هفتگـی برگزار میشـد .این عوامـل به همـراه موارد
دیگـر سـبب ایجـاد یک مرکز شـهری سـرزنده و فعـال در ملبورن شـد.
در واقـع پروژههـای باشـکوهی هماننـد میـدان فدراسـیون ،مـوزه جدید
ویکتوریـا ،مرکـز نمایـش ملبـورن بـه تنهایـی نمیتواننـد دلیلـی برای
تغییـر اساسـی ملبـورن از دهه  1980باشـند ،بلکـه تغییرهـای ماهرانهتر
تصویر :1نقشه مرکز شهری ملبورن و رودخانه یارا،
ماخذ:سایت Wikipedia
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روند عملیات باززنده سازی
 .1بـا شـناخت و درک ابعـاد خـاص فرسـودگی کـه هـر گسـتره ای بـه آن دچاراسـت ،آغـاز مـی شـود؛ آنـگاه  .2بایـد منابع و
مزیتهـای هـر محلـه ،همـراه بـا موقعیتهـای خـاص آن ،بازشـناخته شـود؛ و در مرحله بعـد .3،امور باززنده سـازی باید بـا تعیین
مسـئولیت دقیـق و مناسـب گردانـده شـود تـا بـه ایـن ترتیـب ایـن اطمینـان حاصل آیـد که ایـن امر بـه خوبی پیگیری شـده
اسـت(.تیزدل ،پاییـز  )67 :79و در ایـن مرحلـه اصـول و ضوابطـی نیزمی باید در راسـتای پیـش بینی مداخله مطلوب شـهری و
ارتقـاء کیفیـت پتانسـیلهای محدوده ارائه شـود.

27

و ظریفتـری همچـون سـبز کـردن شـهر ،افزایش جمعیت مرکز شـهر ،ایجاد پیاده روهای وسـیعتر و سـنگفرش شـده با سـنگ
و در عیـن حـال نمایـان کننـده کافـه هـای پیـاده رو ،در نظـر گرفتـن جایـگاه گل و دکـه میـوه در خیابانها و همچنیـن ایجاد
فضاهـای پیـاده بیشـتر ،مسـیرهای دوچرخـه و تعـادل بیشـتر بین ماشـین و دیگـر فرمهـای حرکت ،در سـاماندهی ایـن مرکز
شـهری مثمرثمر واقع شـده اسـت.
در نهایـت ایجاد فضاهای سـبز بیشـتر ،سـاماندهی کنـار رودخانه یـارا ،پیشبینی فعالیتهـا در هر دو طرف رود و ایجاد احسـاس
پیوسـتگی بیـن الگوهایـی کـه شـخصیت شـهر را پشـتیبانی مـی کنند ،همچـون پارکهـا ،رودخانه ،خیابانهای شـهری ،شـبکه
حمـل و نقـل عمومـی و هسـته مرکـزی قـوی شـهری از جملـه تغییراتی بـود که در سـاماندهی مرکز شـهری مذکـور صورت
گرفت.
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تصویر :2خط آسمان مرکز شهری ملبورن ،همجوار با رودخانه یارا ،ماخذ:سایت Wikipedia

استراتژی پالن سال  1985شهر ملبورن
درحالیکـه در اسـتراتژی پلان  ،1985اساسـی بـرای ترجیح دادن آینده برای هر همسـایگی ایجاد شـد ،ولیکن آنها سـاختمانها
و مناظـر مهـم و سـنتی را تشـخیص داده و رونـدی را بـه سـوی کنترلهـای حفاظـت جامـع جهـت حفاظـت از سـطوح و
سـاختمانهای مهـم بخصـوص آغـاز کردند.
همچنیـن در ایـن رونـد ،هـر سـاختمانی در مرکز شـهر بررسـی و در مقیاسـی از اهمیـت درجه بنـدی شـده و در نهایت مناظر
درجـه بنـدی و دسـته بنـدی شـده بـه همراه همه سـطوح سـنتی و قدیمـی و پارکهـا و باغها ،معرفی شـدند.
رونـد برنامـه اسـتراتژی  ،1985بـا برنامـه جامـع و در یـک سـند اسـتراتژی سـاده ،که به طـور واضـح و مفصل اهـداف ذیل را
دنبـال مـی کنـد ،ادامه مـی یابد:
نقـش شـهر مرکـزی ،بـه عنوان محـدوده فعالیتهای مرکـزی  5روزه  12سـاعته به محـدوده فعالیتهای مرکـزی  7روزه 24
سـاعته تغییـر یابـد ،یکـی از راههـای اصلی دسـتیابی بـه این امـر ،افزایش جمعیت مرکز شـهر می باشـد.
طراحـی سـطوح حفاظتی،بـه عنـوان طراحـی سـطوح پایداری کـه هماهنگ با ریشـه سـاختمان در نظر گرفته شـده باشـد،
سـنجیده شـود ،درحالیکـه سـطوح باقیمانـده ،بـه عنوان سـطوح کلیدی توسـعه و مورد توجه در توسـعه دوباره ،بررسـی شـود.
الگوهـای مهـم منظـر شـهری ملبـورن کـه بـه شـهر شـخصیت و هویـت مشـخصی را داده اسـت ،حفـظ شـود.این الگوها
شـامل توپوگرافـی آرام ایـن شـهرکه از دشـتهای یـارا و زمیـن پشـت سـاحل رشـد می کنـد و سـایتها و مناظر پایـداری که

مـکان بسـیاری از سـاختمانهای مهـم و بااعتبـار را تعییـن می کند ،دربرمـی گیرد.همچنین راههای آبی مهم  ،سیسـتم شـبکه
ای جـاده هـا و خیابانهای اصلی ،سیسـتم تراموای وسـیع شـهرکه سیسـتم حمـل و نقل عمومـی پایدار را در قـرن  21دربرمی
گیـرد ،پارکهـا و باغهـای رسـمی شـهری در دو دسـته پارکهـای عمـده محـاط بـر شـهر و پارکهـا و میادیـن رسـمی در مرکـز
شـهر،می باشند.
در حالیکـه واحـد طراحـی شـهری ،برنامـه اسـتراتژی  1985را دنبال می کند ،نشـریه ای به نام"شـبکه ها وگیاهان سـبز" تولید
کـرد و در ایـن سـند بـه الگوهای فیزیکی و کلیدی درون شـهر و روش توسـعه شـهر ،توجه کرد .همچنین پـروژه های متعددی
در رابطـه بـا طراحی شـهری شـهر مذکـور را که نمونه هایـی از آنها در ادامه ارائه شـده اسـت را تعریف کرد:
بررسی موردی لبه شمالی شهر ملبورن  -ارتباط محدوده مرکزی شهر و رودخانه یارا
از قـرن  ،19محـدوده مرکـزی شـهر ملبـورن از رودخانـه ،بـه دلیـل وجـود زیرسـاخت خـط راه آهـن و جـاده جـدا افتـاده بود.
همچنیـن قابـل ذکـر اسـت کـه رودخانـه از خصیصـه هـای توپوگرافـی اصلـی شـهر ملبـورن محسـوب می شـود.
در واقـع وضعیـت زمیـن بـه ترتیبـی بـود کـه جایگزینـی ایـن زیرسـاخت در زیر زمیـن امکان پذیـر نبـود و همچنیـن زمین و
زیرسـاخت در اختیـار مالکیتهـای متعـدد بـوده و یـک مالـک عمده نداشـت و درنتیجـه محدودیـت مالکیتی نیز وجود داشـت.
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تصویر :3وضعیت موجود لبه شمالی شهر ملبورن ،جداسازی محدوده مرکزی شهر از رودخانه ،توسط زیرساخت راه آهن و جاده ،ماخذAdams,2005 :

استراتژی پیشنهادی

در  ،1987پالنـی در راسـتای طـرح ریـزی تاریخـی سـایت ،پیش بینی شـد .ایـن پالن ،پلهـای راه آهن را(با توجـه به ضرورت
وجـود آنهـا) در وضعیـت پیشـنهادی حفظ کرد .در عوض در بخشـی از پلهای راه آهن که سـاخت و سـاز جدید نشـد ،مطلوبیت
سـاختارهای موجـود با اسـتفاده از عوامل ذیـل ارتقاء یافت:
_اسـتفاده از چراغهـای شـهری جهـت تغییرشـکل دادن پلهـای مذکـور ،از سـاختارهای تاریـک و غیرفعال ،در مناظـر بزرگ و
تندیـس وار "آبگیـر قدیمـی" لنگـرگاه اصلی شـهر حفر شـده و در نتیجـه پهنای رودخانه افزایـش یافته و رودخانـه در ارتباط
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مثبـت بـا پـل جدید و محـدوده داد و سـتد مرکزی واقع شـود ،و
ایـن سـاختارها در طـول لبه آب قـرار گیرد.
_سـطح زمیـن در اطراف پـل جدید پایین تر و سـطح تراز زمین
بـرای فراهـم کـردن دیـد 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 پایین آوردن سـطح زمین،
بـه پـل زیبایی و ارتفاع بیشـتری داده شـود.
_کارهـای هنـری و جزئیات طراحی سـاده جهت اسـتفاده برای
افزودن شـخصیت سـطح جاده هـا و پارکینگ و پارکها اسـتفاده
شود.
همچنیـن بـازار ماهی و خرگوش ،درون فرم سـاخته شـده اصلی
سـایت جاسـازی شـده و ایـن اقـدام موانـع فیزیکـی سـایت را
کاهـش داده و بـه حریـم 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 تبدیل شـود.

تصویر :4وضعیت پیشنهادی لبه شمالی شهر ملبورن ،ایجاد پارک
بتمن در میان راه کینگس در باال و پل کویینس در پایین ،ماخذ:

نتیجه طرح
 20سـال بعـد ،رونـد تحقـق پذیـری طـرح ارائـه شـده ،و آّبگیـر قدیمـی حفـاری شـد و جاده هـا و پارکینگ در سـایت شـرقی
حـذف شـده و بـه فضـای پـارک اختصـاص یافـت ،آکواریوم جهـت احاطه کردن قسـمتی از پل جدید سـاخته شـد و کار هنری
و نورپـردازی انجـام شـد .فعالیتهـای مختلـط بـرای احاطـه کـردن پل راهآهـن در سـایت غربی ایجاد شـد .همچنیـن طرحها و
قراردادهایـی بـرای حـذف پـل جـادهای و سـاخت یک توسـعه جدیـد ،در نظر گرفته شـد.
Adams,2005

اتصـال زمینهـای پارکلنـد به شـرق محـدوده مرکزی شـهر(در یک پارک بـزرگ به نام پـارک مرکزی
ملبـورن )  -حذف موانع شـهری
ایـن پارکهـا اغلـب بـه عنـوان بخشـی از یک سیسـتم سـاده
درک نمی شـوند ،ولی نسـبت بـه پارکهای جداگانـه ای مانند
باغهـای گیـاه شناسـی و پـارک المپیـک ،کـه اغلب زیـر نظر
کمیتههـای مدیریـت جداگانـه هسـتند ،ارجحیـت دارند.
سیسـتم پـارک توسـط زیرسـاختهای ریلـی عمـده و رودخانه
یـارا ،کـه پارک را بـه دو نیمه تقسـیم کرده اسـت ،از محدوده
مرکـزی شـهر جدا شـده اسـت .پـارک مذکـور دارای تعدادی
از امکانـات و تسـهیالت حکومتـی و دولتی مهم کـه زمینهای
بـرای فشـار بـرای گسـترش پـارک محسـوب مـی شـوند،
میباشـد .هماننـد :مـوزه و سـاختمانهای نمایـش ،مجلـس،

تصویر : 6حذف بخشهایی از زیرساخت ریلی و ایجاد پارک بیرارانگ
مار،ماخذAdams,2005 :

شماره41-42

حوزههـای تفریحـی و ورزشـی و خانـه حکومتـی و زمیـن کریکـت
ملبورن.
طـرح پارکهـا از لحـاظ تاریخـی بـه قـرن  19بازمیگـردد و شـامل
مناظـر نرمـی می باشـد که به طور ناقص برای فسـتیوالهای شـهری
مهـم کـه تمایل به اسـتقرار در این سـطوح دارند ،مجهز شـده اسـت.
استراتژی پیشنهادی
در  ،1987گـروه طراحـی شـهری پلان ایـده ای را در زمینـه وصل و
سـبز کردن سرتاسـر سیسـتم پارکلند شـرقی مطرح کـرد .نکته اصلی
در ایـن امـر حـذف خطـوط ریلی بـرای کاهش اثـر راه ریلـی بر پارک
بود.
در میـان سـالهای  ،1987-1997در یـک رونـد افزایشـی تغییر ،گروه
مذکـور تقریبـا آسـفالت را از محـدوده مـورد نظـر بـا سـبز کـردن
محلهـای پـارک ماشـین ،حـذف پارکینگ جـاده مرکـزی و جایگزینی
آن بـا میانههـای سـبز و پردرخـت وحـذف تعـدادی خطـوط سـواره،
حـذف کرد.
ایـن برنامـه بـا بهبـود اوضـاع پارکلندهـا از طریـق کاشـت درخـت،
ارتقـاء مسـیرها و بهبـود تسـهیالتی همچـون فوارهها و سـاختمانهای
هنرهـای زیبـا همـراه بود.
قـدم مهمـی در ایـن زمینـه ،نیازمنـد توجیـه عقلـی حکومـت جهـت
گرفتـن کارگاههـای نگهـداری خـط آهـن بـود ،تـا اینکـه اثرهـای
بـزرگ مسـدود کـردن محـدوده مرکـزی را آزاد کنـد .ایـن فرصت در
سـال  ،1996هنگامیکـه ایـده سـاخت یـک میـدان عمومـی جدیـد و
سـاختمانهایی در گوشـه خیابـان سانسـتون در مقابـل کلیسـای جامع
(شـناخته شـده به عنوان مرکز صد سـاله )مطرح شـد ،رشـد پیدا کرد.
اتخـاذ طـرح کـه اکنون بـه عنـوان میدان فدراسـیون شـناخته شـده
اسـت ،بـه توجیـه عقلی کاهـش خطوط ریلـی آهن از  56بـه 12منجر
شـد .ایـن رهایـی زمیـن ،از زمیـن همجـوار رودخانـه یـارا ،تبدیـل به
اولیـن پـارک بـزرگ جدیـد ملبـورن بـا نـام "بیرارانگ مار" شـد.
ایـن پـارک کـه در کنـار شـهر طراحـی و سـاخته شـد ،یـک پـارک
پوششـی سـخت مـی باشـد کـه قـادر بـه برگـزاری فسـتیوالها و
رویدادهـای مختلـف مـی باشـد.
نتیجـه طـرح 9 :هکتـار از خطـوط ریلـی و آسـفالت ،تبدیـل بـه زمین
پـارک و سـبز شـد .یـک کاهـش در مانـع ریـل آهن ،سـبب شـد که
محدوده داد و سـتد مرکزی شـهر به رودخانه و سیسـتم پارک شـرقی
بهتر متصـل شـود)Adams,2005:50-57(.
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تصویر :7مسیر پیاده در پارک بیرارانگ مار ،اولین پارک
جدید بزرگ پیوسته ملبورن،ماخذ:سایت Wikipedia

تصویر  : 8دید از پارک بیرارانگ مار Wikipedia
به مرکز شهری ملبورن،ماخذ :سایت
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ﺳﺒﺰ ﻛﺮدن ﺷﻬﺮ

اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ

ﻛﺸﻮر
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮي
ﻣﻠﺒﻮرن

ردﻳﻒ

ﺷﻬﺮ
ﻣﻠﺒﻮرن

ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮردي

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ

2

ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮردي ﻟﺒﻪ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣﻠﺒﻮرن -
ارﺗﺒﺎط
ﻣﺤﺪوده
ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ
و رودﺧﺎﻧﻪ

3

ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮردي
اﺗﺼﺎل
زﻣﻴﻨﻬﺎي
ﭘﺎرﻛﻠﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﺮق
ﻣﺤﺪوده
ﻣﺮﻛﺰي
ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺒﻮرن

4

ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮردي
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺎﺣﻞ
رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ در
وﻳﻞ
ﻣﻴﻨﮕﺘﻮن،
دﻻوﻳﺮ در
اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه

واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﻲ
ﺷﻬﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي 1985

اﻓــﺰاﻳﺶ ﻛﺎﻓــﻪ ﻫــﺎ و رﺳــﺘﻮراﻧﻬﺎ ازﺗﻌﺪاد  580در ﺳﺎل  1998ﺑﻪ ﺑﺎﻻي
 1200در ﺳﺎل 2003
 اﻳﺠــﺎد ﭘــﺮوژه ﻫــﺎي ﺑﺎﺷــﻜﻮﻫﻲﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺪان ﻓﺪراﺳﻴﻮن
 ﻣﻮزه ﺟﺪﻳﺪ وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ -ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﺒﻮرن

اﻳﺠﺎد ﭘﻴﺎده روﻫﺎي وﺳﻴﻌﺘﺮ و ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻓﻪ ﻫـﺎي
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
ﭘﺎرﻛﻬﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي ،ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﻮي ﺷﻬﺮي
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.

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

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

ﻛﺸﻮر
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺷﻬﺮ
ﻣﻠﺒﻮرن

ﻛﺸﻮر
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺷﻬﺮ
ﻣﻠﺒﻮرن

ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ-
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﭘﺮوژه
واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﻲ
ﺷﻬﺮي در ﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي 1985

واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﻲ
ﺷﻬﺮي در ﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي 1985
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اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ دادن ﭘﻠﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر)ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ(،
از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ،در ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺰرگ و ﺗﻨﺪﻳﺲ وار

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺪوده:
ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺮﮔﻮشﭘﺎركو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در اﻃﺮاف ﭘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن دﻳـﺪ ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﻪ
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

 9ﻫﻜﺘـــﺎر از ﺧﻄـــﻮط رﻳﻠـــﻲ وآﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ ﭘـﺎرك و
ﺳﺒﺰ ﺷﺪ
ﭘــﺎرك ﻣــﺬﻛﻮر داراي ﺗﻌــﺪادي ازاﻣﻜﺎﻧــﺎت و ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺣﻜــﻮﻣﺘﻲ و
دوﻟﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣـﻲ
ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻣﻮزه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺠﻠﺲﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ورزﺷﻲﺧﺎﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ-زﻣﻴﻦ ﻛﺮﻳﻜﺖ ﻣﻠﺒﻮرن

ﺣﺬف ﺧﻄﻮط رﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ راه رﻳﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺎرك
ﺣﺬف ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آﺳﻔﺎﻟﺖ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺎ ﺳـﺒﺰ ﻛـﺮدن ﻣﺤﻠﻬـﺎي ﭘـﺎرك ﻣﺎﺷـﻴﻦ ،ﺣـﺬف
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺟﺎده ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﭘﺮدرﺧﺖ وﺣﺬف ﺗﻌـﺪادي ﺧﻄـﻮط
ﺳﻮاره
ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ،ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ 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

اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه
اﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻳﺎﻟﺖ
دﻻوﻳﺮﺷﻬﺮ
وﻳﻞ
ﻣﻴﻨﮕﺘﻮن

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎي
ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻃﻲ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮي
ﭘﺮوژه

اﻳﺠﺎد دﻳﺪﻫﺎي واﺿﺤﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﻢ ﻗﻮﺳﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺎرك
رودﻛﻨﺎري
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺗﺠﺎري ،ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎي
ﺳﺎﺣﻠﻲ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﻴﭗ
ﻳﺎرد و ﻣﻮزه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎرك ،ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در
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 ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﭘﺎرك ﻣﺬﻛﻮر ،ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺗﺠﺎري ،ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﻴﭗ ﻳﺎرد و ﻣﻮزه
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
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

در راﺳﺘﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎززﻧﺪه ﺳﺎزي ﺷﻬﺮي  ،ﻧﻜﺎت وﻳـﮋه و ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪي ﺗﺠـﺎرب و
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪاول 1-3اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎززﻧﺪه ﺳﺎزي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺤـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ دارد و ﺑـﻪ

شماره41-42

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻄﻮح ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳـﺪاري ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ رﻳﺸـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﻮح ﻛﻠﻴﺪي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﺑﺎره
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در راسـتای انجـام مطالعـات مربـوط به باززنده سـازی شـهری ،نـکات ویژه و جمـع بندی تجـارب و نظریهها و روشـهای مورد
اسـتفاده در مباحـث مذکور در جداول  1-3ارائه شـده اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه باززنده سـازی شـهری بـه منابع و پتانسـیلهای طبیعـی و مصنوع محـل توجه دارد و بـه ارتقـاء کیفیت آنها
اهمیـت میدهـد ،لـذا بـه نظر می رسـد بتـوان با تغییـرات جزئی در منابـع و پتانسـیلهای مذکور و تغییرات گسـترده تـر در بقیه
بافـت به باززنده سـازی مطلوب شـهری دسـت یافت.
در نهایـت از طریـق ارائـه اسـتراتژیها و راهکارهـای طراحـی ارائـه شـده بـه صـورت یکپارچـه  ،انتظار مـی رود که بـا توجه به
سـاختارهای طبیعـی و تاریخـی موجـود در اینگونـه بافتهـا بتوان زمینـه ای را بـرای تقویت آنهـا و ارتباط کالبـدی -عملکردی
آنهـا بـا زندگـی اجتماعـی شـهر فراهـم نمود.از جملـه راهکارهـای کلی ارائه شـده در ایـن زمینه میتـوان به موارد ذیل اشـاره
کرد:
بهره برداری بهتر از زمینهای بایرو رها شده جهت افزایش ارزش افزوده امالک
جذب حرفهها و شغلهای بیشتر به مرکز شهر و افزایش زمان فعالیتهای شهری
شماره41-42
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افزایش مشارکت افراد محدوده جهت تصمیم گیریها
ایجاد انجمن مشارکتی جهت مدیریت مالیاتها و درآمدهای حاصل شده از کاربریهای پیشنهادی
تبلیغات مشارکتی
دریافت مالیات اضافی از مالکان امالک در محدوده مورد مطالعه
تاخیر مالیات تا فروش ،بهبود و توسعه پالک
تعیین دوره زمانی برای پرداخت مالیات
افزایش فعالیتهای پیاده و ارتباط بین پتانسیلهای محدوده ،از طریق مسیرهای پیاده پیشنهادی
حفاظـت از سـاختمانهای تاریخـی و بـاارزش از طریـق تغییـرات کالبدی جزئـی در اینگونـه بناها و حفظ پتانسـیلهای طبیعی
محـل و توسـعه اراضی بایـر و سـاختمانهای تخریبـی و مخروبه محدوده
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