معرفی ساختار برنامه جایزه معماری آقاخان ()AKAA
و تجارب برتر در این برنامه فرهنگی
جايزه معماري آقاخان
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مخفف

جایزه
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آقاخان

Aga Khan
Award for
Architecture
()AKAA

نهاد برگزار کننده

همکاران

شبکه توسعه آقاخان .1نهادهای بینالمللی
.2 Aga Khan Developmentسازمانهای دولتی
Network
کشورهای توسعه یافته
()AKDN
.3نهادهای مسئول محلی،
منطقهای و ملی برای پروژه
هدف

سال آغاز

دوره

1977میالدی سه
سال
یکبار

تعداد
رویدادهای
برگزار شده
تا سال 2015

 13دوره

مکان
دبیرخانه
رویداد

معیارهای
داوری

انتخــاب طرحهــای برتــر،
از طریــق پایــش میدانــی
توســط نمایندگان ویژه هیئت
داوران و بــر اســاس معیارهــای
مشــخص شــده از سوی هیئت
ژنو -سوییس مذکــور صــورت میگیــرد.
ایــن معیارهــا در هــر دوره
متناســب بــا موضــوع و
مقیــاس پــروژه بــا تاکیــد
بــر کارآیــی ،میــزان توجــه
بــه الگوهــای معمــاری و
شهرســازی بومــی و میــزان
اقبــال عمومــی پــروژه از
نــگاه مــردم بهرهبــردار،
تعییــن میشــود.

نوع جایزه

اعطــای  500هــزار
دالر آمریــکا بــه
تجربــه هــای برتــر در
زمینــه هــای مختلــف

برنامه های جنبی

• برگزاری سمینارها و
جلسات هم اندیشی
• برگزاری نمایشگاه
• انتشار بروشور و کتاب
• برگزاری جشنواره اهدای
جوایز به پروژه های برگزیده

مشخصات کلی جایزه معماری آقاخان
ماخذ :نگارندگان با استفاده از پایگاه اینترنتی http://www.akdn.org/

شــبکه توســعه آقاخــان ،ســازمانی خصوصــی ،بینالمللی،
بــدون وابســتگی فرقــهای بــرای توســعه اســت کــه
فــارغ از نــژاد ،جنســیت و اعتقــادات ،در  30کشــور دنیــا
بــه ارائــه خدماتــی در جهــت بهبــود معیشــت و رفــاه
مــردم کشــورهای درحــال توســعه ،علیالخصــوص در
آســیا و آفریقــا میپــردازد .پروژههــاي شــبكه از نظــر
تاثيــرات ،مديريــت و توســعه ســازماني ،بايســتي واجــد
معيارهــاي دقيــق باشــند .ايــن پروژههــا اغلــب توســط
جوامعــي كــه بــه آنهــا خدمــت ارايــه ميشــود آغــاز
گرديــده و همــواره توســط آنهــا حمايــت ميشــوند و
قصــد دارنــد مؤسســات و برنامههايــي مانــدگار ايجــاد
كننــد تــا بتواننــد خودكفــا شــوند .همچنيــن شــبکه بــا
بنــا نهــادن اهــداف مؤسســاتي در پروژههايــش ،قصــد
دارد ظرفيتهايــي دايمــي بــراي ارايــهي خدمــات در
جوامــع در حــال توســعه بــه وجــود آورد .ايــن هــدف
ســاختاري -مؤسســاتي ،توســط روابــط ايجــاد شــده بيــن
ســازمانهاي شــبكه ،در بخشهــاي داخلــي و خارجــي،

تحقــق مييابــد و پيشــبرد ايــن هــدف نيــز از طريــق
جماعــت ،مشــاركت بــا ســازمانهاي خــارج شــبكه -در
شــمال و نيــز در جنــوب -صــورت ميگيــرد .بــر اســاس
ســاختار ســازمانی ایــن نهــاد ،ابعــاد اجتماعــی ،اقتصادی
و فرهنگــی ،ســه بعــد اصلــی برنامههــای آن را تشــکیل
میدهنــد کــه جایــزه معمــاری آقاخــان ذیــل بعــد
فرهنگــی و در کنــار بخــش برنامهریــزی آقاخــان بــرای
شــهرهای تاریخــی تعریــف شــده اســت.
موسســه فرهنگــي آقاخــان 2برنامههايــي را اجــرا
ميکنــد کــه هــدف آنهــا احيــاي ميــراث جوامــع
در جهــان اســام باشــد و در توســعهي اقتصــادي و
اجتماعــي آنهــا نقــش داشــته باشــد .برنامههــاي ايــن
مؤسســه شــامل جايــزهي معمــاري آقاخــان ميشــود
کــه نمونههــاي عالــي معمــاري را کــه ابعــاد گســترده
و متنوعــي را در خــود جــاي داده باشــند شناســايي ميکنــد؛
طراحــي معاصــر ،مجموعههــاي مســکوني محلــي،
توســعه و بهبــود جامعــه ،حفاظــت بافــت ،اســتفاده
)1-Aga Khan Award for Architecture (AKAA
)2-Aga Khan Trust for Culture (AKTC

ســاختار سازمانی شــبکه توسعه آقاخان
ماخذhttp://www.akdn.org/about.asp :
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مجــدد ،همچنيــن توجــه بــه مســايل زيســتمحيطي
و چشــمانداز نيــز در ايــن پروژههــا لحــاظ ميشــود.
ایــن جایــزه ،هــر ســه ســال يکبــار بــه پــروژهاي اهدا ميشــود
کــه توانســته اســت اســتانداردهايي جديــد در حوزههــاي
کيفيــت در معمــاري ،تجــارب برنامهريــزي ،حفاظــت تاريخــي
و معمــاري منظــر را پايهريــزي کنــد .ضمــن تالشهــاي
صــورت گرفتــه ،جايــزه بــه دنبــال شناســايي مفهومــي از
توســاز اســت کــه احتياجــات ،نيازهــا و آرمانهــاي
ساخ 
جوامعــي را کــه مســلمانان در آنهــا نقــش و حضــور پررنگــي
دارنــد بــه تصويــر کشــد .بــه بيــان ديگــر معمــارياي کــه
شــخصيت و کاراکتــر جوامــع مســلمان سرتاســر دنيــا را بــه
نمايــش گــذارد در ايــن رويــداد مــورد توجــه قــرار ميگيــرد.
الزم بــه ذکــر اســت قانــون و معيــار دقيقــي بــراي نــوع،
ماهيــت ،مــکان و هزينــه پروژههــا بــه منظــور در نظــر گرفتــه
شــدن وجــود نــدارد ،تنهــا دقــت بــه ايــن امــر کــه پــروژه براي
مســلمانان و اســتفاده آنــان در بخشــي از دنيــا و يــا تمامــي آن
طراحــي شــده باشــد ،امــري ضــروري اســت.
ايــن جايــزه توســط کميت ـهاي از صاحــب نظــران معتبــر در
مقيــاس بيــن المللــي هدايــت و راهبــري ميشــود .ايــن
کميتــه در هــر دوره در راســتاي انتخــاب طــرح برتــر ،فراهــم
آوردن جهتگيــري موضوعــي در پاســخگويي بــه مســائل
و اولويتهــاي در حــال ظهــور ،برنامهريــزي در راســتاي
توســعه جايــزه در آينــده و همچنيــن تدويــن معيارهــاي
شايســتگي نامنويســيکنندگان تشــکيل ميشــود .کميتــه
هدايــت و راهبــري مســئول انتخــاب و گزينــش هيئــت داوران

ارشــد ،برنامهريــزي ســمينارهاي بينالمللــي ،ســخنرانيها،
برپايــي نمايشــگاه و تدویــن نشــريات در هــر دوره اســت.
معيــار اصلــي گزينــش طــرح برتــر در جايــزه آقاخــان ،تأکيــد
بــر گونــه ای از معمــاری اســت کــه نــه تنهــا نيازهــاي
فيزيکــي ،اجتماعــي و اقتصــادي مــردم را فراهــم کــرده
بلکــه انتظــارات و توقعــات فرهنگــي آنــان را تحريــک کنــد و
پاســخگوي آن باشــد .توجــه ويــژه بــه طرحهايــي معطــوف
ميگــردد کــه از منابــع محلــي و تکنولــوژي مناســب در
روشهــاي خالقانــه بهــره بــرده و الهامبخــش تالشهــاي
مشــابه در جــاي ديگــر گردنــد .تمامــي گونههــاي اقــدام
کــه بــه نوعــي محيــط زيســت زندگــي امــروز را تحــت تاثيــر
قــرار ميدهنــد ،ميتواننــد جهــت شــرکت در ايــن جايــزه،
نامنويســي کننــد .پروژههــا ميتواننــد در ســطوح متوســط،
ســاختمانهاي کوچــک مقيــاس تــا مجتمعهــاي بــزرگ
و چندعملکــردی ،ايســتگاههاي اتوبــوس و ســاختمانهاي
مدرســه روســتايي تــا آســمانخراشها ،زيرســاختها و
تجهيــزات حملونقــل ،برنامههــاي مســکن ،مجتمعهــاي
آموزشــي و ســامت ،شــهرهاي جديــد ،پروژههــاي حفاظــت
شــهري و اســتفاده مجــدد ازســايتهاي تاریخــی راهانــدازي
شــده ،دســتهبندي شــوند .تمامــي گونههــاي تجــارب
برنامهريــزي روســتا نيــز مــورد اســتقبال قــرار ميگيرنــد.
پروژههــاي بــزرگ و طرحهــاي بلندمــدت کــه هنــوز کامــا
بــه مرحلــه اتمــام نرســيدهاند از جملــه طرحهــاي جامــع،
پروژههــاي حفاظــت محيــط و طرحهــاي توســعه محلــه بــه
گونـهاي کــه بخشــي از آنهــا بــه مرحلــه اجــرا رســيده باشــند
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و پتانســيل بالقــوه آن در بلندمــدت را نمايــش دهنــد نيــز در
دســتهبندي فوقالذکــر جــاي دارنــد .ايــن جايــزه همچنيــن
در پــي شناســايي طرحهايــي اســت کــه بــر گفتمــان معماري
در جامعههــاي اســامي و در سراســر جهــان تاثيــر ميگذارنــد.
در ميــان جايزههــاي معمــاري مهــم ،ايــن جايــزه بســيار
منحصــر بــه فــرد اســت کــه نــه تنهــا بــه کارهــاي برجســتهي
انفــرادي معمــاران معاصــر ارج مینهــد بلکــه پروژههايــي را
شناســايي ميکنــد کــه راهحلهــاي نويــن و قابــل تکثيــري
را بــراي مشــکالت توســعهي اجتماعــي نمايانگــر ميســازند.
ايــن جايــزه بــه شــهرداريها ،صاحــب خانههــا ،اســتادکاران
و بنایــان اهــدا شــده اســت .پروژههــاي برنــده شــامل
مجتمعهــاي مســکوني ،ترميــم بناهــاي مســتقل ،پروژههــاي
حفاظــت بافــت و محيــط ،چشــم اندازهــا و انگارههايــي از
توســاز کــه هــدف آن بهبــود و توســعهي محيــط
ساخ 
شــهري اســت ،ميشــود.
ايــن جايــزه کــه بــا فرآينــد انتخاب دقيــق خــود متمايز ميشــود،
توســط يــک هيــأت امنــا بــه رياســت آقاخــان اداره ميشــود.
هــر دورهي ســه ســاله شــامل يــک مرحلــهي فشــردهي
نامــزدي ،ثبــت مســتندات و بررســي فنــي پروژههــا اســت .در
حيــن دوره ،صدهــا ســاختمان معاصــر و پروژههــاي حفاظــت

و مرمــت شناســايي شــده و بــه هيــأت داوران ارشــد معرفــي
ميگردنــد .اعضــاي هيــأت داوران کــه در زمينههــاي
گوناگونــي مثــل هنــر ،باســتان شناســي ،برنامهريــزي شــهري و
معمــاري ،تخصــص دارنــد پروژههــاي برنــده را انتخــاب ميکننــد.
جايــزه معمــاری آقاخــان ،برنامــه مــداوم برگزاري ســمينارهاي
بينالمللــي در راســتاي بيــان مســائل و موضوعــات نوظهــور را
نيــز در برنامـ ه کاري خــود قــرار داده اســت .ايــن ســمينارها به
منظــور تبييــن وضــع توســعه موجــود در معمــاري و محيــط
زيســت ســاخته شــده جوامــع مســلمان و گردهــم آوردن
دولتمــردان ،معمــاران ،برنامهريــزان ،دانشــمندان علــوم
اجتماعــي ،دانشــگاهيان و طراحــان ،همچنيــن نويســندگان
در حــوزه معمــاري در ميــان ديگــر تخصصهــا اســت .عــاوه
بــر برگــزاري ســمينارهاي بينالمللــي ،مباحــث ميزگــرد،
ســخنرانيها و نمايشــگاهها نيــز جهــت نمايــش و شناســاندن
طرحهــاي برگزيــده و پروژههــاي انتخــاب شــده ســازماندهي
ميگردنــد .ايــن رويــداد فرصتــي بــراي بحــث و مجادلــه ايجاد
کــرده و مســائل مهــم و حياتــي محيط زيســت ســاخته شــده
را بــه جمــع وســيعي از متخصصــان حاضــر ،دانشآمــوزان و
عامــه مــردم منتقــل ميکنــد.
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کشورهای محل فعالیت بنیاد آقاخان
ماخذhttp://www.akdn.org/ :

معرفی دو تجربه برنامه ریزی آقاخان برای شهرهای تاریخی
گذرگاه شاهی

1

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه :الهور ،پاکستان
سال آغاز پروژه 2005 :میالدی
سال بهره برداری از پروژه 2012:میالدی
طول  /مساحت پروژه 1.7 :کیلومتر

)4-Aga Khan Trust for Culture (AKTC

نیــز قــرار اســت بــه عنــوان بخشــی از پــروژه ،بازآفرینی شــوند.
جنبــه طراحــی شــهری پــروژه ،بــر بهبــود مشــخصههای
بصــری و ویژگیهــای حســی محیــط شــهری ،بــه همــراه
بهبــود و عقالیــی کــردن عناصــر زیرســاختی تمرکــز دارد.
موسســه فرهنگــی آقاخــان 4بهبــود بدنــه بــازار بــه طــول 1.5
کیلومتــر و ســطح خیابــان هــا را تســهیل کــرده ،فضاهــای بــاز
را کــه واحدهــای تجــاری آنهــا را در اختیــار خــود گرفتهانــد،
طراحــی نمــوده ،خدمــات و امکانــات مــورد نیــاز شــهری و
گردشــگری را تامیــن کــرده و طراحــی منظــر شــهری ،مبلمان
خیابانهــا ،عالئــم و نشــانههای شــهری را بــر عهــده گرفتــه
اســت .ایــن موسســه ،یــک طــرح مفهومــی منســجم بــرای
زیرســاختهای ایــن هســته تاریخــی آمــاده کــرده اســت کــه
اصــول طراحــی ،جزئیــات زیرســاختها ،مجوزهــای طراحــی در
ســطح بــاال و کنتــرل پــروژه حیــن اجــرا را در محــدوده پــروژه
فراهــم میکنــد .در ایــن پــروژه آزمایشــی ،بهبــود سیســتم آب
رســانی ،تصفیــه فاضــاب ،تصفیــه آبهــای ســطحی ،بــرق،
ارتبــاط از راه دور و گاز طبیعــی ،طیفــی از مشــکالت مختلــف را
نشــان میدهنــد .اســتانداردها و جزئیــات زیرســاختها شــامل
راه حلهایــی هســتند کــه بــه دقــت در مــورد آنهــا فکــر
شــده و بــه مســالههای بیشــماری در زمینههــای کالبــدی
و جغرافیایــی مرکــز تاریخــی شــهر الهــور ،پاســخ میدهنــد.
1-Shahi Guzargah
2-Lahore Walled City
)3-Historic Cities Programme (HCP
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معرفی پروژه:
پــروژه آزمایشــی « بازآفرینــی شــهری و بهبــود زیرســاختها»
بــا مشــارکت دولــت پنجــاب در بخشــی از شــهر محصــور
الهــور ،2بــه عنــوان هســته تاریخــی شــهر ،در حال اجراســت و
 %11از نقشــه شــهر قدیمــی را شــامل میشــود .هــدف ایــن
پــروژه کــه در ابتــدا توســط بانــک جهانــی و دولــت پنجــاب
شــروع شــد ،احیــای یــک محــور تاریخــی از طریــق جانمایــی
خدمــات در آن بــود .ایــن محــور از دروازه دهلــی ،یکــی از 13
ورودی شــهر ،آغــاز میشــد و بــه ســمت بــاروی ســلطنتی پیش
میرفــت .ایــن محور هــم اکنــون دارای چنــد مرکز تجــاری مهم
اســت کــه بــه مادرشــهر و همیــن منطقــه خدماترســانی
میکننــد .در حــال حاضــر بــا مشــارکت برنامــه شــهرهای
تاریخــی 3پــروژه هدفهــای بزرگتــری همچــون بازآفرینــی
جامــع محــدوده بــه عنــوان میــراث شهرســازی بــا تأکیــد ویژه
بــر حفاظــت محــات مســکونی تاریخــی و بازارهــا ،حفاظــت
آثــار تاریخــی مهــم و فضاهــای بــاز مرتبــط بــا آنهــا ،طراحــی
شــهری ،بــهرو ز رســانی زیرســاختها ،حفاظــت ابنیــه و
بازآفرینــی بافتهــای تاریخــی شــهری بــا مشــارکت ســاکنان
محــدوده مســکونی را پیــش روی خــود دارد.
بخشــی از ایــن فضــا شــامل شــهر حصارکشــی شــده قــرن
شــانزدهمی اســت کــه دیــوار جدیــدی توســط یکــی از
امپراطــوران مغــول بــه نــام اکبــر( )1605-1542بــه آن اضافــه
شــده اســت .محــدوده مســجد وزیرخــان ،قبــ ً
ا خــارج از
دیوارهــای کهنــه شــهر بــوده اســت اما وقتی مســجد در ســال
 1634ســاخته شــد ،ایــن بنــا از اولیــن مــکان هایــی بــود کــه
داخــل دیــوار جدیــد امپراطــوری اکبــر قــرار گرفــت .فضاهــای
بــاز شــهری کــه در ارتبــاط بــا ایــن محوطــه تاریخــی هســتند
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مؤلفــه کلیــدی پــروژه بازآفرینی شــهری و ارتقای زیرســاخت،
برنامــه بازآفرینــی محلــه بــوده اســت که بــا رویکــردی تاریخی
بــه بازآفرینــی شــهری توجــه کــرده و شــامل اســتانداردهای
کیفــی پایــدار بــرای زیرســاختها ،ترکیــب ســاختارها و ارزش
دادن مجــدد بــه نیازهــای تاریخــی اســت .راهبردهــای مطــرح
شــده متناســب بــا بافتهــای تاریخــی شــهری ،در محــور
مســکونی بــازار -دروازه دهلــی  -گالــی شــورجان ســینگ 1و
بــن بســتهای آن و محــور کوچــا چــاراخ گاران 2در حــال
اجــرا اســت .ایــن دو خیابــان دربردارنــده  25ســاختمان
مســکونی و حــدود  150نفــر ســکنه هســتند.
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علــت انتخــاب ایــن مــکان ،شــرایط متوســط زیرســاختها،
کهنگــی ســاختمانها و ترکیــب خانههــای معاصــر و
تاریخــی در محــدوده تاریخــی محلــه بــوده اســت .پیمایــش
و اســناد جمـعآوری شــده از محــدوده پــروژه توســط خدمــات
فرهنگــی آقاخــان در پاکســتان ،نشــان میدهنــد کــه
مالــکان خانههــا متناســب بــا ســطح درآمدشــان بــه تعمیــر
خانههایشــان تمایــل دارنــد؛ امــا فقــدان دانــش فنــی کافــی
و مهارتهــای مــورد نیازبــرای ایــن کار ،محدودیتهــای
جــدی را در چشــمانداز برنامــه قــرار میدهــد .بازآفرینــی
شــهری ،نیازمنــد کار گســترده در زمینــه فنــی و اجتماعــی

بــوده و هــدف از آن ،اولویتبنــدی (اقدامــات) بــرای بازآفرینــی
محیط شــهری اســت .در ســال  2008پروژه نوســازی مســکن،
مشــکالتی را در رابطــه بــا فرســودگی ســاختمانها آشــکار
کــرد و جامعــه را بســیج کــرد تــا در پــروژه شــرکت کننــد.
ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه فعالیتهــای اقتصــادی و
اجتماعــی در محــل ،بایــد همــراه بــا آمــوزش حیــن انجــام
کار باشــد تــا جوانــان محــل بــا یادگیــری مهارتهــای ســنتی
بتواننــد همــراه و همــکار اســتادکاران در بنایــی ،نجــاری،
لولهکشــی و بــرقکاری باشــند .برنامــه ،ســه مؤلفــه مرتبــط
بــه هــم دارد کــه بــه خوبــی تعریــف شــدهاند:
الــف) بهبــود نمــا :ازآنجــا کــه عناصــر زیرســاختی ماننــد
بــرق و خطــوط ارتبــاط راه دور ،بــرای آنکــه بتواننــد بــه طــور
مؤثــری فشــارهای کالبــدی را تحمــل کننــد ،تنهــا میتواننــد
بــه جدارههــای بازســازی شــده ،متصــل شــوند ،بازســازی
جــداره بــه عنــوان یــک ســرمایهگذاری در قلمــرو عمومــی
محســوب میشــود .مداخلــه در نماهــای خانههــا مســتلزم
توجــه بــه پایــداری ســازهای و الزامـاً بــه معنــای درگیر شــدن
بــا فضــای داخلــی خانــه اســت .درنتیجــه یــک رابطــه نزدیــک
میــان مالــک و عامــل اجرایــی وجــود دارد کــه در ایــن نمونــه،
موسســه خدمــات فرهنگــی آقاخــان ،مالــکان را بــه تعمیــر
خانههایشــان ترغیــب میکنــد.
ب) بــه روزرســانی زیرســاختها  :تصفیــه فاضــاب و آبهــای
ســطحی(البته تــا آنجاکــه ممکــن باشــد) ،سیســتم تصفیــه
فاضــاب جامــد ،طــرح زیرزمینــی لولههــای گاز و ســازماندهی
دوبــاره شــبکه توزیــع کابلهــای بــرق ،تلفــن و تلویزیــون.
انتظــار مـیرود کــه تســهیالت زهکشــی مناسـبتر ،نفــوذ آب
بــه الیههــای خــاک را کاهــش دهنــد و بــه پایــداری ســازهای
ســاختمانهای پیرامــون کمــک کننــد.
ج) بهبــود شــرایط مســکن :ایــن مؤلفه مشــکالت ســاختمانها
را در فضــای داخلــی خانههــا و بــه درجــات متفــاوت نشــان
میدهــد کــه شــامل تعمیــرات ســازهای و اســتحکا م بخشــی،
جایگزینــی بخشهــای مخروبــه یــا بــدون کارایــی ،مداخــات
معمــاری غیرســازهای و ســفتکاری میشــود.
چشم انداز و اهداف پروژه:
هــدف ایــن پــروژه ،بازآفرینــی یکپارچــه معابــر اصلــی بــازار و
بافــت مســکونی پیرامــون اســت کــه شــامل طراحــی شــهری،
بــه روزرســانی زیرســاختها و احیــای ســاختمانهای
تاریخــی میشــود .فضاهــای بــاز شــهری بایــد بازســازی و
احیــا شــوند و نشــانههای کلیــدی کــه بــه عنــوان پروژههــای
1- Gali Surjan Singh
2- Koocha Charakh Garan

تــک بنــا در معابــر اصلــی واقــع شــدهاند بایــد تعمیــر شــوند.

مسائل و اثرات برجسته:
الف)جمــعآوری دادههــا  /پیمایــش :فهرســت کامــل
ســاختمانها تهیــه و درسیســتم  GISوارد شــده اســت .یــک
نقشــه توپوگرافیــک از محدوده تهیه شــده اســت .ســاختمانهایی
کــه دارای ارزش معمــاری هســتند نیــز در فرایند مستندســازی
قرارگرفتهانــد %12 .از خانوارهــا از لحــاظ ســطح درآمــد و
کیفیــت زندگــی مــورد بررســی قرارگرفتــه انــد .برای دســتیابی
بــه اهــداف طــرح ،مستندســازی جزئیــات خانههــا ،همزمــان با
بررســی زیرســاختهای موجــود ،در دو خیابــان انجــام شــده و
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چالشهای پروژه:
)1شــرایط محــل :ناکافــی بــودن زیرســاختهای موجــود و
تغییــر شــکل آنهــا بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای قابــل
قبــول ،بــه ویــژه هنگامــی کــه در ارتبــاط بــا مورفولــوژی
پیچیــده هســته تاریخــی دیوارکشــی شــده شــهر الهــور بــه
آن نگریســته میشــود ،یکــی از بزرگتریــن چالشهــای
پــروژه میباشــد .محــل ســاختمان تاریخــی ،چالــش کلیــدی
دیگــری اســت؛ زیــرا غالــب ســاختمانها فاقــد ســاختار و پــی
هســتند و لولهکشــی مناســبی ندارنــد کــه باعــث نفــوذ آب به
بدنــه ســاختمان میشــود.
)2جمعیــت :حــدود  8000نفــر در محــدوده گــذرگاه شــاهی
زندگــی میکننــد .ایــن پــروژه بــه نزدیــک  150نفــر کــه در معابر
مســکونی ســاکن هســتند ،خدمــات رســانی میکنــد (گالــی
شــورجان ســینگ و کوچــا چــاراخ گاران) .غالــب ســاکنان
مالــک خانههــا هســتند.
)3اقتصــاد خانــوار :هســته تاریخــی محصــور شــهر ،خانــه
بعضــی از فقیرتریــن افــراد در مادرشــهر الهــور اســت کــه
نبــود فرصتهــای شــغلی در آن ،بــه عنــوان یــک مشــکل
محســوب میشــود .منابــع رایــج کســب درآمــد شــامل
فروشــندگی ،مالکیــت خانــه ،کارگــری روزمــزد ،کارگــری بــا
مــزد انــدک (مخصوص ـاً در میــان زنــان) ،کار در فروشــگاههای
کوچک(کــه ســاکنان مالــک آن ها هســتند) اســت .ویژگیهای
اقتصــادی و اجتماعــی ســاکنان در گالــی شــورجان ســینگ و
کوچــا چــاراخ گاران بــا بقیــه قســمتهای هســته تاریخــی
شــهر تفــاوت چندانــی نــدارد.
)4شــرایط تحصیــل و ســامت :بیماریهــای رایــج در
محــدوده شــامل دیابــت و فشــار خــون ،آســم ،هپاتیــت ب
و حصبــه اســت .بــا مشــارکت بخــش خدمــات بهداشــتی و
درمانــی آقاخــان در پاکســتان ،برنامــه گزارشــات ماهانــه
ســامت و اردوگاههــای پزشــکی را بــرای ســاکنان در محدوده

پــروژه و اطــراف ترتیــب داده اســت .اغلــب مــدارس دولتــی
بســیار شــلوغ و فاقــد زمینهــای بــازی و تســهیالت بهداشــتی
کافــی هســتند.
)5آب آشــامیدنی و تســهیالت بهداشــتی کافــی :کیفیــت آب
آشــامیدنی پاییــن بــوده و آثــار آلودگیهــای ناشــی از اجابــت
مــزاج انســانها و حیوانــات در آن دیــده شــده اســت .نبــود
مقادیــر اســتاندارد و مناســب آب تصفیــه شــده ،مشــکالت را
تشــدید میکنــد .در طــول تابســتان بخــش اعظــم هســته
تاریخــی شــهر از کمبــود آب رنــج میبــرد.
)6مشــکالت محیطــی :انتظار مـیرود کــه ارتقای زیرســاختها و
افزایــش نظــارت بــر کاربــری اراضــی شــرایط غیرقابــل پذیرش
جــاری زندگــی را بهتــر کند.
)7دسترســی بــه فضــای بــاز :در محــدوده بالفصــل پــروژه
گــذرگاه شــاهی ،هیــچ فضــای بــاز مناســبی بــرای زنــان و
کــودکان وجــود نــدارد.
)8شــرایط ســاختمانها :اغلــب ســاختمانها کــه توســط
شــرکتهای تجــاری مــورد بهرهبــرداری قرارگرفتــه اند(کــه
همیــن موضــوع موجــب تخریــب گســترده آنهــا میشــود) ،بــر
ویرانههــای می ـراث فرهنگــی و ســازههای شکســته بنــا شــدهاند.
مالکیــن خانههــا بــا توجــه بــه نیازشــان بــه بهبــود وضعیــت خانهها
ادامــه میدهنــد؛ امــا بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه قدمــت و
شــرایط ســاختمانها ،تغییــرات نامناســب هســتند.
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دادههــای اقتصــادی اجتماعــی خانوارهــا جم ـعآوری شــدهاند.
ب)فراینــد طــرح جامــع :پــروژه ،یکــی از چندیــن چارچــوب
توســعه محلــی اســت کــه بــرای هســته تاریخــی محصــور
شــهر الهــور برنامهریــزی شــده اســت و طیــف کاملــی از
سیاســتها و مداخــات مدنظــر در ایــن مقیــاس در برنامــه
راهبــردی تهیــه شــده توســط نهــاد برنامهریــزی شــهرهای
تاریخــی را ارائــه میدهــد.
ج)مشــکالت برنامهریــزی :حکمروایــی ،کنتــرل کاربــری
اراضــی ،منطقهبنــدی و چارچوبهــای قانونــی الزم بــرای
توســازها وجــود نــدارد .ســازماندهی
منظــم کــردن ساخ 
مجــدد ترافیــک نیــاز بــه برنامهریــزی دارد .حفاظــت از
میــراث ،طراحــی شــهری ،بازآفرینــی محــات و فضــای بــاز
نیازمنــد اتخــاذ رویکــرد یکپارچــهای اســت.
د) ســاختمانهای تاریخــی /آثــار حفاظــت شــده :تعــدادی
آثــار تاریخــی در محــدوده پــروژه قــرار دارنــد .آثــاری کــه
هــدف حفاظــت قــرار میگیرنــد شــامل مســجد وزیرخــان،
مســجد طالیــی و مســجد مریــم زمانی(بیگم شــاهی) میباشــد.
در ســال 2008یــک خانــه تاریخــی کــه بــاالی  100ســال
قدمــت داشــت در کوچــا چــاراخ گاران حفاظــت شــد .احیای 5
خانــه دیگــر نیــز در همــان محلــه انجــام خواهــد شــد.
ه) ســاخت تســهیالت جدیــد :یــک ســاختمان میــان افــزا بــه
عنــوان بخشــی از پــروژه ،طراحــی شــده اســت .این ســاختمان
بــا مقیــاس و حجــم کالبــدی خــود میتوانــد نســبت گــم
شــده منظــر خیابــان را بــاز گردانــد و فرصتهایــی را بــرای
خریــد بازدیدکننــدگان ،همچنیــن زیرســاختهایی ماننــد
لولههــا و ترانســفورماتورها ،ایجــاد کنــد .ســاختمانهای
جدیــد دیگــری بــرای مدیریــت فضــای شــهری در خــارج از
محــدوده ،برنامهریــزی شــدهاند.
1
و) درگیرکــردن جامعــه :ســازمانهای اجتمــاع محور بــا توجــه
بــه مورفولــوژی محلــه در واحدهــای کوچکــی ایجــاد شــدهاند و
بــه حــل مســائل محلــی ،کشــمکشها ،صحبــت بــا ذینفوذها

و انتشــار ارزشهــای مطلــوب در مشــارکت کمــک میکننــد.
ز) حرفهآمــوزی /ظرفیتســازی :جوانانــی کــه در محــدوده
پــروژه زندگــی میکننــد در «برنامــه ارتقــای مهارتهــا» کــه
وابســته بــه اشــتغال زایــی اســت ،شــرکت میکننــد .ایــن برنامه،
آمــوزش حیــن کار را بــرای مــردان و زنــان فراهــم میکنــد.
ح) شــیوههای اجــرا :فعالیتهــای محلــی تحــت هدایــت
بانــک جهانــی بــه کار خــود ادامــه میدهــد .در پــروژه ،مــواد
اولیــه خریــداری شــده اســت و کارگــران مســتقیماً توســط
موسســه فرهنگــی آقاخان ،اســتخدام ،و توســط کارشــناس آن
راهنمایــی میشــوند.
ط)تکنولوژیهــای جدیــد معرفــی شــده EDM :و ،CAD
پیمایشهــای بههنــگام و مستندســازی بــا نرمافــزار
یکســوکننده تصویــر ،تحلیــل دادههــا بــا  GISو SPSS
و اســتانداردهای جدیــد بــرای شــبکههای توزیــع
زیرســاختها معرفــی شــدند.
ی)کدهــای مرتبــط /اســتانداردهای تطبیــق داده شــده:
توصیههــا و راهنماییهــا توســط موسســه فرهنگــی آقاخــان
انجــام شــده اســت.
ک)کیفیــت زندگــی :بــا مشــارکت موسســه ارائــه خدمــات
درمانــی آقاخــان در پاکســتان ،گزارشــات ماهیانــه ســامت
و کمپهــای پزشــکی بــرای ســاکنان در محــدوده پــروژه و
پیرامــون آن را ایجــاد کــرده اســت.
مشارکت کنندگان:
• مشارکت کننده بخش عمومی :دولت پنجاب
• مجریان :بانک جهانی ،وزارت امور خارجه آلمان
• چارچــوب نظارتــی :توافــق نامــه ای دربــاره مشــارکت
عمومی-خصوصــی میــان موسســه فرهنگــی آقاخــان و دولــت
پنجــاب در دوم جــوالی  2007منعقــد شــد.
ماخذ مطالب:

Philip Jodidio (2011),The Aga Khan historic cities programme :
strategies for urban regeneration, Prestel, Münich.

ماخذ تصاویر:
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محوطه پیرامونی دژ آلِپو

1

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه :آل ِپو (یا شهر حلب) ،سوریه
سال آغاز پروژه2003 :میالدی
سال بهرهبرداری از پروژه 2010 :میالدی

5-Yalbougha

کــه جــدارهاي از ســنگ آهــک دارد .فضاهــای بــاز بــه
درســتی بــه کارگرفتــه نشــدهاند .منطقــه ممتــاز پیرامــون
دژ آلپــو ،محــدوده جنوبــی پــروژه اســت و بــه طــور
خــاص ،محــدوده میــان ورودی میــدان میــوه و حمــام
یالبوقــا 5ميباشــد .ایــن میــدان پیــاده تــازه ســاخته شــده
هماکنــون بــه عنــوان یــک روزنــه مطلــوب و تفریحــی و
یــک منطقــه توریســتی جــذاب بــرای ســاکنان محــدوده و
شــهر عمــل ميکنــد.
طــرح کلــی مناســب ،جزئیــات اصــاح ســطح ،مبلمــان
شــهری و دیگــر عناصــر مهــم در فضــای عمومــی پیــاده
بــرای ایجــاد یــک فضــای شــهری دلپذیــر ،بــرای موفقیــت
پــروژه اهمیــت داشــتند .رجــوع بــه منظــر شــهری ســنتی،
یــک اولویــت بــود کــه داوطلبانــه انجــام شــد؛ نــه بــا عنــوان

1-Citadel of Aleppo
)2-Directorate General of Antiquities and Museums (DGAM
)3- Aga Khan Trust for Culture ( AKTC
4-GTZ
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معرفی پروژه:
دژ آلپــو واقــع در مرکــز شــهر تاریخــی آل ِپــو ،بــه عنــوان
میــراث فرهنگــی جهانــی بــه ثبــت رســیده اســت .پــروژه
حفاظتــی دژ آلپــو کــه توســط هیئــت مدیــره مــوزه و آثــار
باســتانی 2و موسســه فرهنگــی آقاخــان 3اجــرا شــد ،موجــب
مشــخص شــدن نیــاز بــه مداخلــه در محیــط پیرامونــی
ایــن دژ گردیــد .در چشــمانداز پــروژه بازآفرینــی شــهر
تاریخــی و کهــن آلپــو ،یــک مطالعــه طراحــی شــهری
بــرای بافــت پیرامــون دژ بــا مشــارکت هیئــت مدیــره شــهر
تاریخــی و شــرکت فنــی آلمــان 4انجــام شــد .شــهر آلپــو و
موسســه فرهنگــی آقاخــان در ســال  2003تفاهــم نامـهاي
را امضــا کردنــد کــه اهــداف و شــرایط ایــن مطالعــه را بــا
جزئیــات شــرح مــیداد .یکــی از اهــداف مهــم پــروژه در
پــروژه محوطــه پیرامونــی دژ آلپــو ،برنامهریــزی و کنتــرل
گســترش عملکردهــای تجــاری بــود ،زیــرا ایــن عملکردهــا
آســایش ،اقتصــاد و محیــط مســکونی مجــاور را بــه خطــر
میانداخــت .بعــاوه ،ایجــاد فرصتهــاي فرهنگــی تــازه از
طریــق اســتفاده مجــدد از ســاختمانهاي تاریخــی موجــود
و هدایــت گردشــگران و عملکردهــای تجــاری بــه ســمتی
کــه بــرای محــدوده هــدف و کل شــهر مفیــد باشــند ،حائــز
اهمیــت بــود.
دژ و بافــت پیرامــون آن از مشــهورترین میــراث فرهنگــی در
شــرق نزدیــک هســتند کــه در قلــب شــهر تاریخــی واقــع
شــده و یــک مرکــز فرماندهــی بــرای شــهر ميباشــند .دژ
یــک عنصــر شــاخص شــهری  2میلیــون نفــری اســت کــه
ارزش زیــادی بــرای تصویــر ذهنــی شــهر دارد .دژ بــا محیط
پیرامــون آن ،یــک محــدوده تفریحــی بــرای ســاکنان و
بازدیدکننــدگان ،یــک جاذبــه فرهنگــی ملــی و بینالمللــی
و یــک ســایت باستانشناســی بااهمیــت بــرای تحقیقــات
علمــی اســت .محیــط پیرامونــی دژ ،تــودهاي از ســاختمانهاي
تاریخــی جــذاب و ســاز ههاي جدیــد ســاد های اســت
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کپــی کــردن .پــروژه ،اثرگــذاری ســاختمانهاي تاریخــی را
بــا حــس واقعــی مدرنیتــه محلــی کامــل میکنــد .همــواره
ترجیــح بــا روشهــا و مصالــح محلــی و کيفيتهــاي پایــدار
تولیــد شــده توســط کارگــران محلــی ،بــوده اســت.
شــرایط ترافیکــی محــدوده پیرامونــی دژ آلپــو بــرای
کیفیــت چنیــن مــکان خاصــی مناســب نبــود .یــک
سیســتم مدیریــت ترافیــک مناســب از عملکــرد منطقــه
مرکــزی تجــاری کــه توســط میــدان میــوه و ترهبــار شــهر
قدیــم ایجــاد شــده بــود ،حمایــت ميکــرد .بهینــه کــردن

بــرای منطقــه 4و ،5یعنــی پارکینــگ و محــدوده پیــاده،
پــس از تصویــب نهایــی مدیــران محلــی ،مناقصــهاي
برگــزار شــد.
چشمانداز و اهداف پروژه:
چشــمانداز پــروژه شــامل پيمايشهــاي توپوگرافیکــی،
ترافیکــی ،معمــاری ،کاربــری اراضــی و اقتصــاد بــه همــراه
بررســيهاي تاریخــی هــر مؤلفــه در دژ آلپــو؛ خلــق یــک
فضــای پیــاده گســترده در ورودی دژ و یــک چش ـمانداز بــا
مقیــاس مناســب بــرای فضاهــای شــهری پیرامونــی بــود.

ترافیــک بــه ایجــاد فضاهــای عمومــی اصلــی بــه عنــوان
یــک منطقــه فرهنگــی الگــو بــرای تمــام شــهر منجــر شــد.
اهــداف اصلــی بازآفرینــی شــامل جهتدهــي مجــدد بــه
ترافیــک داخــل و پیرامــون محــدوده دژ ،پيادههــا ،شــبکه
حملونقــل عمومــی ،پارکينگهــا ،کنتــرل برنامهريــزي
آینــده ،حمایــت از محیــط تاریخــی و کالبــدی پیرامــون دژ،
کنتــرل گســترش عملکردهــای تجــاری و هدایــت توســعه
آنهــا در جهتــی کــه بــرای محــدوده هــدف و شــهر قدیمی
مفیــد باشــند ،حفاظــت از فضاهــای مســکونی پیرامونــی
از فشــار عملکردهــای تجــاری ،انطبــاق برنامــه کاربــری
اراضــی بــرای ارتقــای گردشــگری و عملکردهــای فرهنگــی،
اســتفاده از هریــک از ســاختمانهاي اصلــی عمومــی یــا
خالــی ،ارتقــای فضاهــای عمومــی و عناصــر زیرســاختی،
منظرســازی ،کفســازی ،نورپــردازی و جزئیــات ميشــود.
اجــرای طــرح ترافیــک در شــرایط موجــود ،کار پيچيــدهاي
بــود .اجــرای تمــام پــروژه بــه پنــج فــاز تقســیم شــد.
منطقــه 1و 2توســط هیئــت مدیــره شــهر قدیــم تامیــن
اعتبــار شــده و در ســال  2010بــه اتمــام رســیدند .منطقــه
 ،3میــدان مقابــل ورودی دژ ،توســط موسســه فرهنگــی
آقاخــان ،تامیــن اعتبــار شــده و اکنــون کامــل شــده اســت.

چالشهای پروژه:
)1ریســکهای پــروژه :گســترش فعاليتهــاي تجــاری
در بافــت پیرامونــی دژ ممکــن اســت آســایش ،اقتصــاد و
محیــط مســکونی پیرامونــی را بــه خطــر بینــدازد؛ درنتیجــه
نیــاز بــه کنتــرل و برنامهریــزی وجــود دارد.
)2موقعیــت پــروژه :محــدوده توســط دژ آلپــو تعریــف شــده
اســت و پیرامــون آن یــک فضــای بــاز بــزرگ بــا ترافیــک
ســنگین پیــاده و ســواره ميباشــد .تعــداد زیــادی از
ســاختمانهاي پیرامونــی دژ بــرای عملکردهــای فرماندهــی
و مدیریتــی غیرمرتبــط بــا شــهر قدیــم کــه هیــچ اثــر
مثبتــی بــر محــدوده نداشــتهاند ،اختصــاص داده شــدهاند.
)3زیرســاختها :زهکشــی ،آب ،بــرق و تلفــن ناکافــی بــوده
و نیــاز بــه ارتقــا داشــتهاند .کیفیــت شــبکه آب بســیار
پاییــن بــوده و گاهــی قطــع ميشــد .نفــوذ آب بــه ویــژه
در زیرزمیــن ،موجــب خرابــی ســاختمانها شــده بــود.
جایگزینــی کابلهــاي بــرق از هــم گســیخته کــه از ســایت
عبــور ميکردنــد بــا شــبکه زیرزمینــی ،یــک چالــش
بــزرگ بــود.

ج) مشــکالت برنامهريــزي :متقاعدکــردن مدیــران محلــی
بــرای تســکین محــور اصلــی ترافیــک و جایگزینــی آن بــا
یــک محــدوده پیــاده کار دشــواری بــود ،امــا موفقيتآميــز
بــود .فرصــت توســعه فرهنگــی از طریــق اســتفاده مجــدد
از ســاختمانهاي تاریخــی موجــود پیرامونــی و هدایــت
عملکردهــای گردشــگری و تجــاری ایجــاد شــد .دســتاورد
پــروژه ،افزایــش ارزش قطعــات پیرامونــی دژ و احیــای
ســرمايهگذاري در محــدوده بــوده اســت.
د) ســاختمانهای قدیمــی /آثــار حفاظــت شــده :ارزش
تاریخــی ،معمــاری و فرهنگــی هــر ســاختمان پیرامــون دژ
ارزیابــی شــد .عملکردهــای مدیریتــی عمومــی در
مرکــز شــهر مــدرن قــرار گرفتنــد و ســاختما نها

ح) کدهــای مرتبــط /اســتانداردهای تطبیــق داده شــده:
کدهــای محلی بــا اســتانداردهای بین المللی بروزرســانی شــدند.
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مسائل و اثرات برجسته:
الــف) گــردآوری داده /پیمایش:عــاوه بــر بررســی جزئیــات
توپوگرافیــک ،دادههــاي اصلــی بــرای جمعیــت ،محیــط،
شــرایط ترافیکــی ،کاربــری اراضــی موجــود ،توصیــف
ســاختمانهاي جالــب ،عملکــرد آتــی ســاختمانهاي
خــاص و شــرایط حقوقــی قطعــات گــردآوری شــدند.
ب) فراینــد طــرح جامــع :مطالعــه طــرح جدیــد ترافیــک
در شــهر قدیــم و بــه ویــژه بافــت پیرامــون دژ بــا مشــارکت
نماینــده شــرکت فنــی آلمــان 1و هیئــت مدیــره شــهر
تاریخــی انجــام شــد .بــر پایــه تحلیــل ایــن دادههــا طــرح
جامــع تهیــه شــد کــه هــدف اصلــی آن ،دورکــردن ترافیــک
از شــهر قدیمــی از طریــق پیشــنهاد یــک سیســتم حمــل و
نقــل عمومــی کارآمــد ،فراهــم کــردن پارکینــگ مناســب،
طــرح جــذاب محیطــی بــرای محوطــه پیــاده جدیــد و
هدایــت مجــدد فعاليتهــاي تجــاری پیرامــون دژ بــوده
اســت .جلوخــان ورودی دژ تنهــا فضــای عمومــی بــاز در
شــهر قدیــم اســت .بــا توجــه بــه کیفیــت منظرســازی
طــرح منســجمی تهیــه و بــه مدیــران محلــی ارائــه شــد.

بــرای خدمــات رســانی بــه گردشــگران یــا فعالیــت
فرهنگــی بازآفرینــی شــدند .کیفیــت ســنگی کــه در محدوده
وجــود داشــت و ســنگی کــه توســط بنایــان محلــی ســاخته
شــد ،برجســته بــود.
ه) ســاخت تســهیالت جدیــد :یــک مرکــز گردشــگری،
صرافيهــا ،ســرويسهاي بهداشــتی عمومــی ،مراکــز
کوچــک بــرق رســانی بــرای حــل کمبــود بــرق.
و) درگیرکــردن جامعــه :تصمیــم دربــاره جهتدهــي مجــدد
بــه ترافیــک داخــل و پیرامــون دژ ،توســعه محــدوده پیــاده
و ایجــاد معابــر کنتــرل شــده ،نتیجــه جلســه بــا ســاکنان،
اصنــاف و ذیمدخــان محلــی بــود .در طــول مــدت تهیــه
طــرح نهایــی و اجــرای آن ،کارگاههايــي بــا حضــور ســاکنان
و مدیــران محلــی برگــزار شــد.
ز) شــیوههای اجــرا :پــس از ارســال دعــوت نامههــا،
پیمانــکاران طــی یــک فراینــد حســاس انتخــاب شــدند.
جزئیــات معمــاری یــک مشــکل دائمــی بــود کــه دربــاره آن
بــا پیمانــکاران و تیــم آنهــا بحــث ميشــد و انتظــار ميرفــت که
رویکــرد ،پروژههــاي آتــی شــهر را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
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مشارکتکنندگان:
• مشــارکتکننده بخــش عمومــی :هیئــت مدیــره شــهر
تاریخــی آلپــو ،هیئــت مدیــره موزههــا و آثــار باســتانی،
وزارت گردشــگری ،هیئــت مدیــره ســازمان آب و بــرق.
• مجریان GTZ :و موسسه فرهنگی آقاخان
• چارچــوب نظارتــی :تفاهــم نام ـهای میــان شــورای شــهر
آلپــو و موسســه فرهنگــی آقاخــان در ســال  2003امضا شــد.
ماخذ مطالب:

Philip Jodidio (2011),The Aga Khan historic cities programme :
strategies for urban regeneration, Prestel, Münich.

ماخذ تصاویر:

http://archnet.org/sites/6415
1- GTZ

معرفی دو پروژه برگزیده در جایزه معماری آقاخان

بازآفرینی مرکز تاریخی بیزریت

1

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه :بیرزیت ،فلسطین
برنده جایزه معماری آقاخان در سال 2013
سال آغاز پروژه 2006 :میالدی
سال بهرهبرداری از پروژه 2009 :میالدی
مساحت پروژه 40640 :متر مربع
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اطالعات تکمیلی پروژه:
هزینه پروژه 1.4 :میلیون دالر
کارفرمــا :شــهرداری بیرزیــت ،فلســطین :یوســف ناصــر،
شــهردار ســابق؛ حســیب الکلیلــه ،شــهردار
معمــار  /گــروه معمــاری پــروژه :مرکــز معمــاری ریــواق در
شــهر رام اهلل فلســطین.
همکاران اصلی پروژه:
مرکز ریواق 2مرکز حفاظت معماری ،رام اهلل
3
 انجمن روزانا وزارت دولت محلی ،رام اهلل ،فلسطین شهرداری بیرزیت ،فلسطینمشاوران پروژه:
 دانشگاه بیرزیت4
 معماران گلزاری وزارت دادگستری -صندوق سرمايهگذاري فلسطین

معرفی پروژه:
احیــای مرکــز تاریخــی شــهر بیزریــت در شــمال راماهلل
پــروژهاي اســت  5ســاله کــه در واقــع بخشــی از یــک
طــرح جامــع توانبخشــی اســت کــه توســط ریواق(مرکــز
حفاظــت معمــاری) آغــاز شــد .در ایــن پــروژه  50روســتا
کــه تمامیــت و یکپارچگــی تاریخــی خــود را حفــظ کــرده
بودنــد ،بــا ایجــاد شــغل از طریــق حفــظ و احیــای صنایــع
دســتی فرامــوش شــده موجبــات تغییــر شــکل شــهر
تنــزل يافتــهي بیزریــت را فراهــم آوردنــد .بــا تمرکــز و
دقــت بــر روی شــهرها و روســتاهای واقــع در محــدودهي
تحــت کنتــرل حاکمیــت شــهری فلســطین(جایی کــه

منابع مالی پروژه:
 آژانس توسعه بينالمللي سوئد  ،استکهلم ،سوئد شرکت داروسازی بیرزیت نماینده دفتر پادشاهی هلند در رام اهلل ،فلسطین5

4- Golzari Architects
5- Swedish International Development Agency

1- Birzeit Historic Centre
2- Riwaq Centre for Architectural Conservation
3- Rozana Association

ماخذ مطالب:

/http://www.akdn.org/architecture

1-Museified

شماره 51-52

تخمیــن زده ميشــود  %50از ســاختمانهاي تاریخــی
بازمانــدهي فلســطین در ایــن مــکان باشــد و بعــاوه اکثــر
فلســطينيها در ایــن مــکان زندگــی ميکننــد) ،ریــواق
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ميتوانــد بــا تمرکــز بــر ایــن
محــدوده میــراث بــه جامانــده فلســطین را حفــظ نمــوده
و در عیــن حــال یــک اثرگــذاری چشــمگیر اجتماعــي-
اقتصــادي را بــه دنبــال داشــته اســت .ایــن حفاظــت موجــب
کارآفرینــی ،احیــای کارگاههــاي محلــی و نهایتا ایجــاد انگیزه
بــرای ســرمايهگذاران بــه منظــور ســرمايهگذاري در مراکــز
تاریخــی روســتایی ميشــود .مشــارکت جامعــه اعــم از
ســازمانهاي غیــر دولتــی محلــی ،بخــش خصوصــی،
مالــکان ،مســتاجران و ســایر ذینفعــان از ابتــدای شــروع
فرآینــد مــد نظــر قــرار گرفتــه و بــا شــهرداری همــکاری
مســتقیم داشــتهاند.
تجرب ـهي 5ســال کار در ایــن پــروژه نتایــج چشــمگیری را
بــه شــرح زیــر بــه همــراه داشــته اســت:
خيابانهــا آســفالت و در عیــن حــال تمامــا نامگــذاری شــدند،
سیســتم زیرســاخت آب و فاضــاب بهبــود داده شــد ( لولههاي
فاضــاب بــرای توســعههاي آتــی در زمیــن جایگذاری شــدند)،
نمــای ســاختمانها ترمیــم و محافظــت شــدند و در نهایــت
فضاهــای شــهری ایجــاد و باززندهســازی شــدند .مرکــز ریــواق،
یــک سیاســت حفاظــت پیــش گیرانــه را بــرای ارتقــاء عرصــه
عمومــی و بازگردانــدن ســاختمانهای عمومــی بــه ســمت و
ســوی معیارهــای بیــن المللــی ،همــراه بــا ســازگاری خــاق در
جایگزینــی بخشهــاي قابــل تشــخیص دیوارهــا از ســاختار
اصلیشــان را ،بــدون صدمــه زدن بــه انســجام معمــاری آن
دنبــال ميکنــد .تکنیکهــای ســنتی مقــرون بــه صرفــه و
مــواد و مصالــح بــومآورد در طــول پــروژه بــه کار گرفتــه شــدند.
ســاختمانهای تاریخــی و فضاهــای عمومــی در راســتای

تبدیــل بــه مراکــز فعالیتــی جامعــه بازســازی شــدند .بـ ه طــور
کلــی تجدیــد حیــات موفــق اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
شــهر بیزریــت بــدون شــک بــه عنــوان یــک مــدل الهــام بخش
بــرای روســتاها و حوزههــاي روســتایی دیگــر دربرنامـهي «50
روســتا» و فراتــر از آن ميباشــد.
نظر شورای داوران درباره پروژه:
تجدیــد حیــات مرکــز تاریخــی بیزریــت ،پــروژه ای پویــا اســت
کــه در آن ســازمان غیــر دولتــی ریــواق موفــق بــه بســیج
ذینفعــان و صنعتگــران محلــی بــه ســوی یــک رونــد
بهبــود در زمينههايــي اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی( و نه
صرفــا فیزیکــی) شــده اســت .پــروژهاي کــه عــاوه بــر تغییــر
شــکل هســتهي تاریخــی فرامــوش شــده ،ســعی در مدیریت
زندگــی مــردم دارد .در عیــن حــال ایــن پــروژه عــاوه بــر
تمرکــز بــر روی بازســازی و ترمیــم فیزیکــی ســاختمانها،
بــه دنبــال حفــظ و ارتقــای کرامــت ســاکنین ســاختمانها
اســت .پــروژهي احیــای مرکــز تاریخــی بیزریــت جایگزینــی
بــرای هســته تاریخــی موزیفاید1ارائــه ميدهــد کــه موجــب
احیــاء آن و تبدیــل شــدن بــه یــک زیرســاخت فرهنگــی
ميشــود .پــروژه از طریــق مشــارکتکنندگان دخیــل در
کار بــه احیــاء میــراث گذشــته کمــک مينمايــد .بعــاوه
احیــاء ســنتهاي تاریخــی بــه مشــارکت کننــدگان امــکان
رســیدن بــه آرمانهــا و آرزوهــای شخصيشــان را ميدهــد
بــه طــوری کــه هــر فــرد بتوانــد بــه خواســتههايش برســد.
ایــن پــروژه سرمشــق و الگویــی مثــال زدنــی بــرای میــراث
روســتایی اســت کــه ميتــوان از آن بــه عنــوان یــک مــدل
قابــل تعمیــم بــرای  50روســتای دیگــر کــه مرکــز ریــواق
در آنهــا مشــارکت دارد اســتفاده نمود(بــه خصــوص در
قســمت مداخــات راهبــردی طراحــی شــده بــه منظــور
تحریــک توســعه بلنــد مــدت).
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طراحی و ساخت بازار مرکزی کودوگو

1

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه :کودوگو ،بورکینافاسو
برنده جایزه معماری آقاخان در سال 2007
سال آغاز پروژه 1999 :میالدی
سال بهرهبرداری از پروژه 2005 :میالدی
مساحت پروژه 29 :هزار متر مربع
2

اطالعات تکمیلی پروژه:
هزینه پروژه 2473579 :دالر
کارفرما :شهرداری کودوگو
معمــار  /گــروه معمــاری پــروژه :آژانــس توســعه و همــکاری
ســوییس
شماره 51-52

همکاران پروژه:
دولت هلند
منابع مالی پروژه:
آژانس توسعه و همکاری سوییس

3
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معرفی شهر و محدوده پروژه:
بورکینافاســو یــک کشــور عمدتــا روســتایی اســت کــه حــدود
 90درصــد از جمعیــت آن در بیــش از  8هــزار روســتا پخــش
گردیــده اســت .در حقیقــت بــا نوعــی عــدم تــوازن در تقســیم
جمعیتــی در پهنـهي ســرزمین بورکینافاســو مواجــه هســتیم.
شــهر کودوگــو بــا جمعیتــی برابــر بــا  78هــزار نفــر ســومین
شــهر بــزرگ کشــور بورکینافاســو پــس از اوگادوگــو 4و بوبــو-
دیوالســو  5محســوب ميشــود .برنامــهي توســعه شــهرهای
متوســط 6توســط دولــت بورکینافاســو در ســال  1990بــا
هــدف تقویــت ظرفیــت هــای مالــی ،فنی و ســازمانی ده شــهر
ثانویــه بــه منظــور جلوگیــری از خــروج جمعیــت روســتایی و
مهاجــرت آنهــا بــه مراکــز بــزرگ شــهری راهانــدازي شــد .بــه
عنــوان بخشــی از برنامه توســعه شــهرهای متوســط ،مطالعات
گوناگــون و متعــددی بــه منظــور شناســایی ســرمايه گذاريهاي
جامعــه محــور و درآمــد زا در شــهرهای انتخابــی آغــاز گردیــد.
درایــن راســتا تعــداد زیــادی پیشــنهاد و برنامــه بــه منظــور
تحریــک و بســیج منابــع و البتــه پتانســيلهاي بالقــوه
9- Marché Zakin

ارایــه گردیــد و در انتهــا تجدیــد حیــات بــازار مرکــزی ،بــه
عنــوان یکــی از اجــزای اصلــی فرآینــد توســعه مــورد نظــر قرار
گرفــت .پشــتیبانی کشــور ســوییس از ایــن برنامــه در ســال
 1992در اوی گویــا 7آغــاز و در ســال  1997بــا برنامــهي
ان گورمــا  8و کودوگــو تمدیــد گردیــد .فعاليتهــاي آژانــس
توســعه و همــکاری ســوییس بــا هــدف توســعه پایــدار بــر
روی زیرســاختهاي تجــاری( ماننــد بازارهــا ،ايســتگاههاي
اتوبــوس و کشــتارگاهها) متمرکــز ميباشــد .بــازار مرکــزی
کودوگــو ســومین بــازار از نــوع خــود بعــد از بــازار شــهرهای
اویگویــا و ان گورمــا اســت کــه البتــه ســاخت آن بــر پای ـهی
تجــارب کســب شــده در اوی گویــا ميباشــد .پــروژهي بــازار
مرکــزی در ســال  1999پــس از اتمــام بــازار ادویــه  9کــه
توســط آژانــس توســعه و همــکاری ســوییس احــداث شــده
بــود آغــاز شــد .پــروژه ی بــازار مرکــزی نــه تنها شــامل ســاخت
زيرســاختهاي شــهری ميشــود بلکــه بــه دنبــال تدویــن
و اجــرای یــک فرآینــد مشــارکتی بــرای همــهی اعضــای

5- Bobo-Dioulasso
)6- PDVM(Programme de Développement des Villes Moyennes
7- Ouahigouya
8- N’Gourma

1- Koudougou
2- Burkina Faso
3- SDC
4- Ouagadougou

الف) تاریخچه آغاز به کار پروژه
اولیــن اقدامــات بــرای پــروژه بــازار مرکــزی در ســال 1997

ب) اهداف اصلی برنامه
بــه منظــور شــرح دقیــق برنامــه و بیــان آن در قالــب یــک
طــرح معمــاری حــدود  5مــاه زمــان بــه منظــور راضــی نگــه
داشــتن تمامــی شــرکا و ذینفعــان صــرف شــد .طــرح هــای
پیشــنهادی گوناگــون و مختلفــی توســط کمیتــه بــه معمــار
طــرح داده شــد (فرآینــدی تک ـرار شــونده کــه تنهــا در صــورت
توافــق و راضــی نمــودن تمــام ذینفعــان پایــان ميپذيرد).راهحــل

1- Nubian
2- Banco
3- SDC
4- Ouahigouya
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مختلــف جامعــه ميباشــد .بعــاوه در ایــن پــروژه عــاوه بــر
پيشــرفتهاي تکنولوژیکــی ،از نیــروی کار محلــی و مصالــح
بــومآورد اســتفاده شــده اســت .بازار مرکــزی کودوگو متشــکل
از یــک راهــروی سرپوشــیده بــا فضایــی بــرای  624عــدد غرفه
بــه همــراه  125ســاختمان اســت کــه مجموعــا  1195واحــد
مغــازه را در خــود جــای داده اســت .اکثریــت قریــب بــه
اتفــاق مغــازه هــا دارای مســاحتی کوچــک برابــر بــا  6.20متــر
مربــع هســتند .ســاختمانهای بــازار تقریبــا بــه طــور کامــل
بــا اســتفاده از مــواد و مصالــح محلی(بلوکهــاي فشــرده
ســیمانی) ســاخته شــدهاند .بــرای ســاخت ایــن ســاختمانها
از تکنیکهــای ســنتی نوبــی 1شــامل بــه کارگیــری آرک
(قــوس) و طــاق ،بهــره گرفتــه شــده اســت .چنیــن ســطحی از
خودکفایــی در ســایهی افزایــش هزینــه مصالــح وارداتی بســیار
مطلــوب و قابــل قبــول بــوده اســت.
معمــاری ســنتی در اینجــا منطقــه بــه منطقــه و قبیلــه بــه
قبیلــه متفــاوت اســت .شــاخصههای معمــاری از کاهــگل تــا
آجرهــای خــام کــه توســط موســیها اســتفاده میشــود
متغیــر اســت .مــواد و مصالــح محلی عمدتــا از بلوکهــای گلی
خشــک شــده در آفتــاب ( بانکــو ) 2میباشــد کــه هنــوز هــم
مــورد اســتفاده گســترده قــرار ميگيــرد .هرچنــد کــه امــروزه
بــا رشــد تکنولــوژی اســتفاده از بلوکهــای بتنــی بــه طــور
فزاینــده ای در ســازههای چهارگــوش یافــت ميشــود .در گذشــته
اســتفاده از ســقفهای صــاف بــا اســتفاده از گل و تنههــاي
درخــت بــه عنــوان تیــر بــرای پوشــاندن ســاختمانها مــورد
اســتفاده قــرار ميگرفــت ،ولیکــن امــروزه ســقفهای شــیبدار
جــای ســقفهای صــاف را گرفتــه و از مصالــح بتنــی بــه جــای
مصالــح گلــی بــرای ســاخت آن اســتفاده میشــود.

صــورت گرفــت .آژانــس توســعه و همــکاری ســوییس3به
عنــوان شــریک و همکار در برنامه توســعه شــهرهای متوســط،
بــازار بــزرگ وای گویــا  4را بــه پایــان رســانده بــود و آمــادهی
اجــرای مابقــی پــروژه هــا در قالــب برنامهريــزي خــود بــود .بــا
ایــن وجــود ،بــه لحــاظ سیاســی و اجتماعــی زمــان مناســبی
بــرای شــروع کار نبــود تــا ژوئــن ســال  1999کــه کمیتــه
پــروژه دوجانبــه بــه طــور رســمی آغــاز بــه کار نمــود .کمیتــه،
متشــکل از  12عضــو شــامل  6مغــازهدار بــه همــراه ذینفعــان
مربــوط بــه پــروژه در کنــار یــک معمــار بــه نمایندگــی از
آژانــس توســعه و همــکاری ســوییس بــود.
قــدم اول انتخــاب مــکان مناســب بــرای بــازار جدیــد بــود .دو
گزینــه پیشــنهادی بــرای بحــث بــا شــرکا پیشــنهاد گردیــد.
اولیــن گزینــه مــکان اصلــی و فعلــی بــازار مرکــزی بــا
مســاحتی برابــر بــا  27750متــر مربــع کــه دقیقــا در یــک
پهنــه ی تجــاری و اداری واقــع شــده اســت بــود .دومیــن
گزینــه 1250 ،متــر دورتــر بــا مســاحتی دو برابــر مســاحت
گزین ـهی اول یعنــی برابــر بــا  46850متــر مربــع پیشــنهاد
گردیــد .ایــن گزینــه قابلیــت گســترش و رشــد بــه اطــراف
در صــورت نیــاز و رشــد شــهر را دارا بــود .پــس ازبحثهــاي
طوالنــی و گســترده بــا شــرکای مختلــف و تجزیــه و تحلیــل
مقايســهاي دقیــق ،گزینــهی نخســت بــه عنــوان گزينــهي
پیشــنهادی انتخــاب گردیــد.
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نهایــی بــازاری متراکــم بــا حداکثــر تعــداد مغازههــاي فــردی
ثابــت و دائمــی بــا مســاحت  6متــر مربــع بــود .در برنامــه
کاربــردی ،تعــداد کمــی دفاتــر اداری بــرای خدمــات مالــی و
اتــاق نگهبانــی مــد نظــر قــرار گرفــت .در مجمــوع بــازار جدید
ميبايســت تعــداد  1155مغــازه 624 ،غرفــه و  2ســاختمان
اداری را بــه همــراه ســایر خدمــات مــورد نیــاز جانبــی ماننــد
ســرویس بهداشــتی عمومــی و شــیرهای آب را فراهــم آورد.
مدیریــت پــروژه بــر اســاس یــک فرآینــد مشــارکتی بــوده و
هســت .ســاخت بــازار در دو فــاز صــورت گرفــت:
 .1فاز اول :از ژانویه سال  2001تا ژوئن 2005
در ایــن مــدت  755مغــازه و  2ســاختمان اداری بــه همــراه
فضــای پارکینگهــا و کاشــیکاری کــف انجــام گرفــت.
.2فاز دوم :از می سال  2003تا ژوئن 2005
در ایــن مــدت تعــداد  440مغــازه و  624غرفــه بــه تعــداد
قبــل اضافــه گردیــد .کاشـیکاری طبقــات ،نصــب فوارههــا بــه
همــراه راهانــدازی شــبکههای تلفــن و بــرق ســاختمانها و
مغازههــا انجــام گرفــت.
ج)توصیف برنامه
)1اطالعات پروژه
بــازار ،مســاحتی برابــر بــا  29هــزار متــر مربع را در مســتطیلی
از شــمالغربی تــا جنوبشــرقی پوشــش میدهــد .درمحیــط
پیرامونــی بــازار ،مغازههایــی قــرار دارد کــه میتواننــد بیشــتر از
زمــان قانونــی بــازار ،بــاز باشــند .این امــر موجب پویایــی مرکز
شــهر ،حتــی زمانــی کــه بــازار بســته باشــد ،میشــود .عــاوه
بــر ایــن ،مغازههــای پیرامونــی( و نــه مغازههــای اصلــی) مــرز
مابیــن بــازار و مابقــی محلــه را بیــان میدارنــد .بــازار توســط
مغازههــا در پیرامــون و دروازههــا کــه بــه هنــگام شــب قفــل
ميشــوند ،محصــور شــده اســت .بــازار در دو طــرف خــود ،بــا
محوطههــای پارکینگــی و بــه طــور دقیقتــر پارکینــگ موتــور

هممــرز اســت .دوازده بلــوک توالــت عمومــی بــه طــور منظــم
در امتــداد ارتفاعــات شــرقی و غربــی توزیــع شــدهاند کــه بــه
طــور مســتقیم بــه روی خیابــان بــاز میشــوند.
بــازار گوشــت کــه ســاختمان موجــود در آن بــه کمــک دولــت
هلنــد ســاخته شــده اســت در کنــار درختــان موجــود  ،در
محــل حفــظ شــده اســت .نواحــی گردشــگری  13837متــر مربع
و فضــای پارکینــگ  1080متــر مربــع را اشــغال نمــوده انــد .یــک
ســازهی سرپوشــیده بــه مســاحت  3136متر مربــع با حــدود 624
غرفــه بــرای فروشــندگان خانــم تعبیــه شــد .غرفههــا از
بلوکهــاي فشــرده بــه همـراه قفــل بـرای هریــک از آنها درســت
شــده اســت .داشــتن قفــل ایــن امــکان را فراهم مـيآورد تــا کاالها
را بتـوان بــدون مشــکل در طــول شــب در غرفههــا رها کــرد و غرفه
را تــرک کــرد.
دو ســاختمان اداری دارای  3دفتــر 1 ،اتــاق مالقــات 1 ،اتــاق ب ـرای
ماشــین آالت و  1پســت نظــارت میباشــند .دســتگاههای ایمنــی
آتشنشــانی شــامل  4پســت آتشنشــانی ،کپســولهای
آتشنشــانی عمومــی و  4فــواره کــه توســط موتورهــای
پمپــاژ بــه تانکرهــای آب زیرزمینــی بــا گنجایــش  95متــر
مکعــب متصــل هســتند ،میباشــند .یــک شــبکه فاضــاب
سرپوشــیده بــا  10557متــر لولــه وظیفــه جمـعآوری فاضالب
توســاز در فازهــای
بــازار را عهــدهدار میباشــد .مراحــل ساخ 
مختلــف و قوارههــای کوچــک ســاخت بــه پیمانــکاران واگــذار
گردیــد .تعــداد  9شــرکت بــرای تولیــد بلوکهــای فشــرده
خاکــی ،انتخــاب گردیدنــد.
توســاز توســط اســتادکاران حرفــهای
تمــام مراحــل ساخ 
تحــت نظــارت قــرار گرفتنــد .عــاوه بــر ایــن ،تعــداد 140
اســتادکار بــرای یادگیــری تکنيکهــاي ســاخت طــاق و آرک
(قــوس) بــدون قالــب ،تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد.
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 )2سیر تکامل مفاهیم طراحی
تاثیــر مدنظــر پــروژه دارای ماهیتــی دوگانــه بــود .در مقیــاس
شــهر ،بهبــود بافــت شــهری و تقویــت تجــاری محلــه مــورد
توســاز ،اســتفاده خالقانــه از
نظــر بــود و در ســطح ساخ 
بلوکهــای ســیمانی فشــرده (کــه موجــب بــه حداکثــر
رســیدن ظرفیــت تحمــل بــار مــواد و مصالــح ميشــود) بــه
منظــور نشــان دادن تــوان زیباییشناســانه و زیس ـتمحیطی
مصالــح محلــی مــد نظر بــود .طــرح کلی پــروژه در اکتبر ســال
 1999بــه تصویــب رســید .پــروژه و طــرح معمــاری دقیــق بــه
همــراه جزئیــات آن در دســامبر  2000بعــد از ســاخت مــدل
نمونــه یــک مغــازه خردهفروشــی در مقیــاس  1:1تصویــب
شــد .ســاخت ایــن مــدل از آن جهــت کــه اکثــر اعضــای
کمیتــه ،تــوان درک طراحیهــای فنــی معمارانــه را نداشــتند،
بســیار حائــز اهمیــت بــود .ایــن مــدل عــاوه بــر کمــک بــه
جلوگیــری از ســوء تفاهمهــای ناشــی از عــدم درک مطالــب
توســاز
فنــی ،امــکان رصــد کــردن جنبههــاي مختلــف ساخ 
را نیــز فراهــم نمــود .بــه عنــوان مثــال ،پــس از ســاخت مــدل،
ضخامــت برخــی از دیوارهــای جانبــی از  45ســانتی متــر بــه
 30ســانتی متــر کاهــش یافــت ،ارتفــاع آرکهــا (قوسهــا)
افزایــش یافــت و طاقهــا متناســب بــا کمیــت و میــزان مــات
مــورد نیــاز مــورد بازنگــری قــرار گرفتنــد .مــدل اولیــه عــاوه
بــر م ـوارد فــوق الذکــر ،تصویــری واقعــی از هزينههــاي پــروژه را
ارائــه نمــود .مقــدار مــواد و مصالــح مــورد نیــاز دقیقا محاســبه
توســاز مــورد تجدیــد نظــر
گردیــد و حتــی برنامههــای ساخ 
قــرار گرفــت و نهایتـاً ،مــدل اولیــه نمونـهای آزمایشــی بــود کــه
بــه شناســایی تواناییهــای نیــروی کار محلــی و شناســایی
اولویــت هــای آموزشــی کمــک شــایانی نمــود.
طــرح بــازار بســیار ســاده و منظــم بــود .اولیــن شــبکه عمــود

برهــم ( بــه همــراه ردیفــی از مغازههــا شــرق بــه غــرب
در امتــداد عــرض) کوچههــای بــازار را تعریــف ميکننــد.
دومیــن شــبکه عمــود برهــم (بــا مغازههــای شــمال بــه
جنــوب در امتــداد طــول) فضاهــای جمعــی کوچکــی را
معرفــی ميکننــد.
الحــاق ایــن دو شــبکه علــی رغــم وجــود تراکــم بــاال ،موجب
ایجــاد یــک ریتــم مــوزون و خــاص میگــردد .عــاوه بــر
ایــن ،موجــب بــاز شــدن دیــد در تمــام طــول و عــرض بــازار
ميگــردد .ایــن ســازماندهی موجــب چرخــش مناســب هــوا
شــده و موجــب آن ميشــود تــا هــر ســاختمان بتوانــد از
ســایهاندازی ســایر ســاختمانها منتفــع شــوند.
)3سازه ،مصالح ،تکنولوژی
هــدف اصلــی اســتفاده از بلوکهــای فشــرده ســیمانی هــم
بــرای بکارگیــری در دیوارهــا و هــم بــرای اســتفاده در ســقفها
میباشــد .تمامــی بلوکهــا متناســب بــا نیازهــای پــروژه در
انــدازه و اشــکال مختلــف بــه صــورت کامــا محلــی ســاخته
شــدند .دیوارهــای باربــر پــروژه دارای ضخامتــی برابــر بــا
 29.5ســانتیمتر میباشــند و از بلوکهــای فشــرده ســیمانی
بهرهبــرداری شــده اســت .در پهنــهی مربــوط بــه غرفههــا
مجموع ـهای از آرکبندیهــا بــه منظــور حمایــت از ســاخت
ســقفهای گنبــدی بــه کار گرفتــه شــدهاند .اســتفاده از
بتــن آرمــه فقــط بــرای پیریــزی فونداســیون مخــازن آب
زیرزمینــی و بــرای پوشــش فوقانــی سیســتم فاضالب شــهری
بــه کار گرفتــه شــد .در ابتــدا ســقفها بــه صــورت گنبــدی
شــکل در نظــر گرفتــه شــده بودنــد ولیکــن پــس از انجــام یک
مطالعــه مقایسـهای و تطبیقــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
اســتفاده از ســقفهای طاقــی بهتریــن و کارآمدتریــن راه حــل
بــرای پــروژهای ایــن چنیــن بــزرگ اســت .بــه طــور کلــی ،این
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پــروژه شــامل  85گنبــد 658 ،طــاق  1425 .آرک (قوس) میباشــد.
بـرای ســهولت تعمیــر و نگهـداری ،ورقههــای فلــزی مــوج دار به
منظــور کاهــش آســيبپذيري ســقفها و گنبدهــا بــه کار
گرفتــه شــد و آنهــا را در برابــر آب مقــاوم نمــود .یــک شــکاف
 30ســانتی متــری مــا بیــن گنبدهــا و ورقههــای فلــزی بــه
منظــر چرخــش هــوا و بهبــود آب و هــوای داخلــی قــرار داده
شــد .از چــوب در نقــش تیــر بـرای محکــم نگــه داشــتن ورقههــای
فلــزی اســتفاده شــد .بــرای درهــا  ،دروازههــا ،نورگیرهــا و  ...از
فــوالد بــه عنــوان مصالــح اصلــی اســتفاده گردیــد .از بلوکهای
فشــرده ســیمانی نیــز بــرای ســنگفرش کــردن خیابانهــا
( بــه جــز در داخــل مغازههــا) اســتفاده شــد .شــبکه تســهیالت
و خدمــات رســانی عمومــی وظیفــه فراه ـمآوری آب ،بــرق و
تلفــن بــرای هــر مغــازه را عهــدهدار اســت.
د) هزینه های کلی و منابع اصلی تامین مالی
پــروژه بــه طــور کامــل توســط آژانــس توســعه و همــکاری
ســوییس تامیــن مالــی گردیــد .هزینـهی کل پــروژه برابــر بــا
 2473579دالر و هزینــه هــر متــر مربــع برابــر بــا  89دالر
آمریــکا محاســبه گردیــد .هزینــه اجارههــا بــرای بازگشــت
ســرمایه در یــک بــازه زمانــی  25ســاله تعریــف گردیــد .هزینه
اجــاره ماهانــه از  20دالر بــرای بزرگتریــن مغــازه تــا  2دالر
بــرای یــک غرفــه کوچــک متغیــر بــود.

هـ) ارزیابی فنی
مجموعــه بــه طــور کلــی بــا محیــط پیرامونــی خــود دارای
یکپارچگــی عملکــردی میباشــد و از نظــر زیســت محیطــی
دارای بــازده مناســبی میباشــد .بعــاوه ســازهی مــورد اســتفاده
در ایــن پــروژه نیــاز چندانــی بــه تعمیــر و نگهــداری نــدارد.
در ایــن پــروژه از یــک مصالــح محلــی بــا نــام بانکــو اســتفاده
شــده اســت کــه مفهــوم بــومآوردی در مصالــح را تداعــی
میکنــد.
و) استفادهکنندگان
اســتفادهکنندگان بــازار ،مــردم کودوگــو و روســتاهای اطــراف
هســتند .البتــه پیــش از بحــران سیاســی و مشــکالت پیــش
آمــده در کشــور ســاحل عــاج ،بــازار دارای مشــتریان و
بازدیدکننــدگان منطقـهای از ســایر کشــورهای همســایه بود (
بــا توجــه بــه قرارگیــری در مســیر راهآهــن اصلــی اوگادوگــو
بــه آبیدجــان) .بــه نظــر ميرســد تمامــی اســتفادهکنندگان
و دولــت محلــی از بــازار رضایــت کامــل داشــته باشــند.
شــکایتها فقــط منحصــر بــه اجــاره مغازههــا میباشــد .آنهــا
اعتقــاد دارنــد کــه هزینــهی اجــاره مغــازه و غرفههــا بــرای
آنهــا گــران اســت.
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