
 
 

 
 

 یاجتماع تعامالت کردیبا رو ،معابر بافت فرسوده يهاچالش یبررس
 )رازیش یفرهنگ و یخیتار ۀمنطق ي:مورد ۀنمون(

 
 حسابداري ارشد کارشناس        * کشاورز فاطمه   

 
 
 چکیده
 اي گونـه  بـه  انـد؛  یافته بسیاري اهمیت ما، معابر کشور در شهري فرسودة بافت نوسازي هايطرح در

 چگـونگی  بـه  توجه بدون ها، آن جاي به جدید معابر تعریض و ساخت و قدیمی معابر تخریب شاهدیم که
 که است حالی در این. شود می انجام ها محله ساکنان جمعی زندگی و اجتماعی تعامالت همسایگی، روابط

 جامعـۀ  تـر  پـایین  اقشـار  محـل  که حال درعین ما، شهرهاي فرسودة و قدیمی هاي محله معابر از بسیاري
 کالبـد  نوسـازي  دارند؛ درنتیجه نوساز و جدید محالت به نسبت پویاتري و تر زنده بافت هستند، شهرنشین

 نقـاط  بـه  ساکنانشان انتقال و هاآن اجتماعی بافت رفتن بین از موجب تنها کنونی، شیوة و شکل به ها آن
 شـهري  هـاي قسـمت  سایر از شهري هاي محدوده این افتادگی جدا باعث عوامل این. شود می شهر دیگر
 موضـوع  ایـن  اصـلی  عوامـل  از یکـی  کنـد. مـی  شدید هايآسیب دچار کارکردي ازلحاظ را آن و شود می

 مقالـه  ایـن  اسـت.  شـهر  مردم زندگی روز شرایط با ها،بافت گونهاین معابر شبکۀ نامتناسبی و ناکارآمدي
 سـعی  توصـیفی  –تحلیلی شیوة به است. اسنادي مطالعات و میدانی هايبرداشت عینی، مشاهدات حاصل

 بـا  داشـته و ) فرهنگی تاریخی منطقۀ( شیراز هشتم منطقۀ فرسودة بافت در معابر شبکۀ الگوي بررسی در
این منطبق نبودن فرسوده، هايبافت معابر شبکۀ الگوي در موجود هاي آسیب و مشکالت بیان و بررسی
 بـا  و کـاربردي  نتـایج  بـا  پایـان  در کند. می بررسی انسان امروزي نیازهاي به توجه با را معابر شبکۀ گونه
 ازکارافتـادگی  واقعیـت  و اجرایـی  مسائل حل شهري، باز فضاهاي و مراکز نظام از مراتبی سلسله بر تأکید
 تعـامالت  و روابـط  ایجـاد  بـراي  راهکـاري  دارد قصد آن، معابر شبکۀ ناکارآمدي براثر فرسوده هايبافت

 .ارائه دهد محالت در اجتماعی

 .شیراز، یو فرهنگ تاریخی ۀ، منطقاجتماعیمعابر، بافت فرسوده، تعامالت  :کلیديواژگان 
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 مقدمه
بـودن   ضـعیف ها و بافت اینبه درون  دسترسیکمبود  ،فرسوده هايبافت یاز مشکالت اساس یکی

شـده و مسـائل و    شـهري نقـاط   سـایر منـاطق از   ایـن  افتـادگی معابر است که موجب جدا  ۀشبک ییکارا
 يهـا دارا  از آن بسیارياست که  يمعابر يداشته است. بافت فرسوده دارا پیدر نیز را  دیگريمشکالت 

 یضشـده تعـر    مشـکل انتخـاب   ینمنظور حل ا که به یاستیس از این رو ؛تر از شش متر است کم یعرض
بافت فرسوده است که با در نظر گرفتن چنـد مشخصـه کـه بعضـاً      بهسازيو  نوسازي هايمعابر در طرح

 يحرکت در معابر شـهر  یتعامل قابل از یتوان در نظر گرفت که عامل دسترسینگاه منتقدانه هم دارد، م
امـا   د،زیـا تحـرك   قابلیـت معبـر پهـن بـا     یـک تـوان   مـی بافـت   یککه در  یمعن ینبه ا ؛متفاوت است

ص  ،1389 ریسمانچیان،اما در دسترس و پرتردد داشت ( یک،باغ بار کوچه یکبرعکس  یا ناپذیر دسترس
هـا از  بافـت  یانچراکه درصد سطح اشغال معابر در م یست؛سطح اشغال معابر ن ،بافت فرسوده ۀ). مسئل36

نامناسب معابر در کل بافت است که موجـب   توزیعها آن یتر است، بلکه مشکل اصلیشمتوسط شهرها ب
 هـاي  یژگیبر و یهتک ین)؛ بنابرا45ص  ،1386 عندلیب،شود ( می کاراییاما فاقد  زیاد يگذرها گیري شکل
هـا   بافـت  ایـن به  نفوذپذیريو  دسترسیمشکالت  پاسخگويتواند  یفرسوده نم يها معابر بافت یکیتراف

فرسـوده   هـاي  بافـت هـا در   و اصـالح آن  ایجادمعابر در  تباطیرو ا ساختاري هاي ویژگیباشد و توجه به 
 یـک دارد؛ اما آنچه در سـاختار   اي یژهو یتشهرها اهم فضاییمعابر در شناخت ساختار  ۀدارد. شبک اهمیت

تحرك  ایجاددر  کننده یینعناصر آن است که عامل تع پیوستگیو  فضایی، روابط کند یم یداپ یتشهر اهم
تنها محل اتصال و ارتبـاط فضـاها و    معابر نه امروزي شهري زندگیاست و در  شهري فضاي سرزندگیو 

با  که يطور . بهآیند میبه حساب  نیزهر شهر  زندگی آیینه، بلکه مظهر و یکدیگرندبه  شهري هاي فعالیت
نگـه   اپویآن را زنده و  ،بدن ايهشریانشهر همانند  یکمختلف  هايفعالیتها و بخش بینارتباط  ایجاد
 یعنـوان محـل تعـامالت اجتمـاع     هـا بـه  راه پیاده، معابر شهر و باألخص شهري فضاي ۀدر پهن .دارند می

در سالمت و نشاط  یجادو ا یحفرهنگ صح گیري شکل برايساکنان شهر، در فراهم آوردن بستر مناسب 
 نیـز  تنگـاتنگی بشر، روابط  شهري زندگیدر  پیچیدهو  سریعد. تحوالت ندار بسزایینقش  شهري، ۀجامع
 ي،مطلـوب معـابر شـهر    کیفیـت است و ثابت شده که  کردهشهروندان برقرار  روانیو  فیزیکیبافت  بین
 سرزندگی ایجاد درنتیجهشهروندان و  اجتماعیتعامالت  تکوینو  ایجاددر  سزاییروها نقش ب یادهپ یژهو به

و  کیفیـت واجد که  شهريپرداخت که هر معبر  یمخواهموضوع  اینمقاله به  ایندارد. در  شهريو نشاط 
. آیـد  یاز آن در شهر به عمل مـ  بیشترياستقبال  نیزتحرك، نشاط و  ،باشد روي پیادهمطلوب  خصوصیات

ایم.  یراز انتخاب کردهش یو فرهنگ یخیتار ۀدر منطقرا  یاصل یابانچند خ ةمحدود ي،مورد ۀعنوان نمون هب
هاي متنوع، تأمین امنیت و  فرسوده به عوامل چندي بستگی دارد، مانند کاربريکیفیت طراحی معابر بافت 

هـاي اجراشـدة معـابر و موانـع      کننده از معبر و همچنین کیفیت جـداره  آسایش براي تمامی اقشار استفاده
موجود در آن؛ اما نکتۀ مهم دیگر این است که کیفیت طراحی معـابر بافـت فرسـوده، عـالوه بـر داشـتن       

اي مستقیم با میزان استقبال شهروندان براي تردد در آن معبر، عـاملی اصـلی در ایجـاد تحـرك و      رابطه
 پردازیم. نشاط و سرزندگی در آن فضا خواهد بود. در این مقاله به بررسی همین موضوع می
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 پژوهش پیشینۀ
آغـاز شـده    1960 ۀده ياز ابتدا یان،گرا ساخت یدگاهمتأثر از د شهرسازي،توجه به ساخت شهر در 

 یتکل« یکعنوان  ، با شهر بهییدر مخالفت با عملکردگرا شیدندکو 1گروه ده 1960 ۀده ابتدايدر  .است
ـ   پردازانی یهمکتب نظر ین). در ا55 :1387 ،برخورد کنند (بذرگر» واحد  یسـتوفر کر یکن،همچون ادمونـد ب

، دهنـد  مـی  تشـکیل سـطح آن را   شترینبیمعابر  ۀکه شبک يباز شهر يفضاها یتبه اهم ینچالکساندر و ل
، اشـاره  نمایـد  تقویـت را  انسـانی و  فضـایی تواند ارتبـاط   میکه  فضاییعنصر ساختار  ینتر عنوان مهم به
 یـدمان و روش چ ظریـه هنسـن، ن  جـولین همراه با  لهیر بیپرفسور  1970 ۀازآن در اواخر ده کنند. پس می
فضـا و   پیکربندياثر متقابل ساختار  چگونگیها به شهر را ارائه کردند و بر اساس آن یکربنديو پ ییفضا

ـ   پرداختند؛ اما به اجتماعی رفتارهايو  اجتماعیسازمان   ییـرات تغ يمطالعـات بـر رو   ینطور مشـخص اول
و قـرن حاضـر    1990بـه اواخـر    ،فضا چیدمانفرسوده به روش  هاي معابر در بافت ۀشبک فضاییساختار 

ـ  2و همکاران هلیرراستا  ینگردد. در امیازب  يهـا  گـاه  سـکونت  تقویـت در  فضـایی نقـش فـرم   « ۀدر مقال
هرچنـد   داننـد،  مـی فرسـوده   هاي بافت خصوصیات ترین اصلیاز  یکیرا  فضایی افتادگی جدا» یررسمیغ

ـ  یکه نمـ  هستندجدا افتاده از کل ساختار شهر  یزن يشهر نشین از محالت مرفه بسیاري هـا را در  آنوان ت
 بارياج افتادگیجدا  بینها،  اساس آن ین). بر هم2005ر و همکاران یفرسوده قرار داد (هل هايبافت ةزمر
شـهر لنـدن،    حاشـیۀ و  نشـین محـالت مهاجر  بررسیوارگان در  همچنین ؛تفاوت قائل هستند اختیاريو 

. او گیرنـد  مـی شـکل   زیاد پیوندي هم ۀبا درج معابري جواريمحالت معموالً در هم ایناست که  دریافته
 مقیـاس بافـت در   ایـن  فضاهايمناسب دارند و معابر و  ساختاريمحالت در درون خود  ایندارد  یم یانب

 ).2007(وارگان،دارند  خوبی پیوندي هممحلی، 
 

 پژوهش اهداف
راز یشـ  هشـت  ۀمنطقـ  ةمعابر در بافت فرسود ۀشبک يالگو یبررس پژوهشن یا یو کل یهدف اصل

 فرسـوده  يهامعابر بافت ۀشبک يموجود در الگو يهابی) است و مشکالت و آسیفرهنگ یخیتار ۀ(منطق
توجـه  ان با یدر پا کند. می یها بررسانسان يامروز يازهاین يمعابر را برا ۀگونه شبکنیا نامنطبق بودنِ و

، حـل مسـائل   يباز شـهر  يضاهااز نظام مراکز و ف یمراتب د بر سلسلهیبا تأک داردقصد  ي،ج کاربردینتابه 
جـاد روابـط و   یا يبـرا ، معـابر  ۀشـبک  يفرسوده بر اثر ناکارآمـد  يهابافت یت ازکارافتادگیو واقع ییاجرا

 راهکاري ارائه دهد. یتعامالت اجتماع
 

 پژوهش روش
ـ یتحل ةویو بـه شـ   يو مطالعات اسـناد  یدانیم يها، برداشتینین مقاله حاصل مشاهدات عیا  –یل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Team ten 
2. Hillier et al 
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ی بررسی شـود؛  کرد تعامالت اجتماعیمعابر بافت فرسوده با رو يهاچالششده است  ی سعاست.  یفتوصی
 ۀاصـالح شـبک  براي  مفید يراهکاري، باز شهر ياز نظام مراکز و فضاها یمراتب د بر سلسلهیبا تأک سپس

 .ارائه شودراز) یش یفرهنگ یخیتار ۀراز (منطقیش ةمعابر در بافت فرسود
 

 مسئله بیان
 ۀشـبک  کـارایی بـودن   ضعیففرسوده،  هاي بافت در شناساییو ابعاد مهم  اساسیاز مشکالت  یکی
منـاطق   دیگـر هـا از  آن یها موجـب جـدا افتـادگ    بافت ینبه درون ا یها است. کمبود دسترس معابر در آن

فرسوده با  هاي است که بافت حالیدر  این. آورد یمبه وجود را  دیگريمشکالت همچنین شده و  يشهر
 شـهري دار مشکل هايعنوان بافت به هستند،تر از شش متر  عرض کم دارايها از آن بسیاريکه  معابري

 وسازين هاي مشکل در طرح ینرفع ا يمناسب برا یحل عنوان راه معابر به تعریض سیاستشناخته شده و 
ذکـر چنـد نکتـه الزم     یاسـت س ینابه در انتقاد  .)64: 1391انتخاب شده است (عباس زادگان، بهسازيو 

 :است
کـه در   معنـی  اینمتفاوت است. به  شهريحرکت در معابر  یتبا عامل قابل دسترسیعامل  ،اول 

بـاغ   کوچـه  یـک بـرعکس   یانبودن  دسترس در اما  زیاد،تحرك  قابلیتپهن با  يتوان معبرمیبافت  یک
 اما در دسترس و پرتردد داشت. باریک،

فرسـوده   هـاي بافت هدهد که مسئلمیفرسوده نشان  هايبافت رويشده بر  دوم، مطالعات انجام 
هـا از متوسـط شـهرها     بافـت  اینچراکه درصد سطح اشغال معابر در  یست؛مربوط به سطح اشغال معابر ن

 گیـري  نامناسب معابر در کل بافت اسـت کـه موجـب شـکل     توزیعها آن اصلیاست، بلکه مشکل  بیشتر
 شود. یم ییاما فاقد کارا یاد،ز يذرهاگ

-می ،دهندمی تشکیلدرآمد جامعه  اکثر ساکنان بافت فرسوده را اقشار کم ینکهبا توجه به ا ،سوم 
بـه   يشهر وآمد درون رفت يبرا یا هستند شخصی اتومبیل دارايکه  ارهاییتوان تصور کرد که تعداد خانو

فرسـوده   يها معابر بافت ترافیکی هايویژگیبر   یهتک بنابراین ؛دارند کم است تکیهخود  شخصی ومبیلات
 هـاي ویژگـی هـا باشـد و توجـه بـه     بافـت  ایـن به  نفوذپذیريو  دسترسیمشکالت  پاسخگويتواند نمی

 اهمیـت معابر  ۀدارد. شبک اهمیتفرسوده  هاي بافتها در  و اصالح آن ایجادمعابر در  ارتباطیو  ساختاري
 فضاییکند، روابط  می پیدا اهمیتشهرها دارد؛ اما آنچه در ساختار شهر  ییدر شناخت ساختار فضا اي ویژه

مطرح  شهري فضاهايعناصر و  پیوستگیدر ارتباط با  نظریاتی میان اینعناصر آن است. در  پیوستگیو 
مـی رها اشـاره  شه فضاییعناصر سازمان  یونددهندةعنوان عامل پ ها به معابر بهآن همگیشده است که 

 فضاهايعناصر و  یوستگیپ یۀعنوان نظربا  اينظریه ۀاز شهرسازان به ارائ گروهیاساس  همینکنند. بر 
صـحبت   ،دهنـد مـی  پیونـد  یکدیگرکه اجزا و عناصر شهر را به  خطوطیاز  نظریه ایناند.  پرداخته شهري

که قسـمت  دهند میشکل  یونددهنده،عناصر پ سایرو  خطیباز  هايفضا روها، پیاده را خطوط اینکند.  می
کنـد تـا    میبه شهرسازان کمک  نظریه این. کند میمرتبط  یکدیگربه  کالبديمختلف شهر را ازنظر  هاي
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 ترکیـب سازمان دهنـد و بتواننـد    ،دهدمیکه به فضاها ساخت را  اي و شبکه ارتباطی هاي بتوانند نظام راه
 ان دهند.کل نش یکصورت  را به مومیع فضاهاي

توان انتظار داشت که عالوه بـر   میخوب  شهري فضايسازد و در  یمعبر باشکوه، شهر باشکوه را م
 توان نتیجـه گرفـت  از این رو می بگیرد؛بتواند شکل  جتماعیو ا اختیاري هاي فعالیت اجباري، هايفعالیت

اسـت. معبـر خـوب در     عمومی زندگیاز  حیاتی یاربس عنصري عمومی، اي عنوان عرصه به يمعبر هرکه 
فقـط بـه    ينظر که با تنگ نگیردقرار  کسانی اختیاردارد که بهتر است تحت  یتچنان اهم يشهر یزندگ
 يدارا ،. درواقع معبر در شـهر بگیردشکل  بایدشهر در آن  حیاتبلکه   ؛پردازند یم يمسئله شهر یکحل 

 مسئله مهم توجه داشت. اینبه  یریتو مد یدر هنگام طراح یداست که با یاديمتنوع و ز يکارکردها
 داند: می زیر الیلدرا  شهري فضايعنوان  معابر به یتهال اهم پیتر

 ؛شده است تلقیعنوان هنر ارتباط  به شهري طراحی .1
عنـوان   بـه  هـایی  مکـان و در  سـازند  میارتباط برقرار  شهري فضاهاين بیعنوان مفصل  معابر به .2
 ؛کنند می تعریفرا  فضاییقلمرو  هایی، آستانه

 شود؛ میمحسوب  شهري ارتباطیعنصر  ینتر عنوان مهم معبر به .3
 ؛شهر هستند دهندة یلتشک اصلیاند و عنصر  از شهر را اشغال کرده یمعابر سطح فراوان .4
 هـاي  گـروه  رفتـاري  هـاي  قرارگاهاست و  اجتماعیو محل تعامالت  فرهنگیعنوان نماد  معابر به .5
 ).2008، 1وارد ی،د (هال، پگیر میگوناگون را در بر  اجتماعی

 ین بررسـ یو همچنـ  ییفضـا  يهـا بیارتباط فرم شهر و شناخت آسـ  یبررس ،هین نظریبر اساس ا
تواند بـه شـناخت   یم ،در شهرها یتیو فعال اقتصادي –یاجتماع يهایژگیو و ییرات فضایین تغیارتباط ب

ـ هـا کمـک نما  ن بافـت یا يایفرسوده و توسعه و اح يهادر انواع بافت یجادشدها يساختار يهابیآس د؛ ی
در ارتباط بـا حـل    یژهو به ،ها بافت این) در بهسازي یا ازسازي، بنوسازياز هرگونه مداخله ( بیش اینبنابر

شـناخت نقـاط ضـعف و     برايشهرها  ییساختار فضا یقدق بررسیو  یلتحل ،ها کم آن یريمشکل نفوذپذ
بـه   شـهري توسـعه و عمـران    هاي آن در طرح تعریفهر شهر و باز  لیاصو ساختار  بندي قوت استخوان
 است. ضروريدمان فضا چیکمک روش 

 
 نظري چارچوب

 شهري معابر شبکۀ اهمیت
 هـاي  کـاربري و گـاه همـراه بـا     ثانوي، گاه عامل یربناییو ز عامل اولیهگاه  ارتباطی ۀساختار شبک

کـارکرد  شناخت  یجهدرنت است؛شهر  اصلیشدن ساختار  پدیدارو مؤثر در  دهنده یلعوامل تشک شهري، از
ـ  بلکه عوامل مهـم کافی نیست،  تنهایی به، ارتباطی ۀساختار شبک ونقلِ حمل استانداردهايو  ترافیکی  ريت

را بـه   شـهري  فضـاي  یکعنوان  معابر به اهمیت پیترهال .)2010شوند (گهل،  میشدن آن  پدیدارباعث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. hall,p,ward 
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  :داند یم یلذ دالیل
  ؛شده است تلقی ارتباطیعنوان هنر  به يشهر یطراح که ییازآنجاالف) 

  ؛شود میمحسوب  شهري ارتباطیعنصر  ترین عنوان مهم ب) معبر به
عنـوان   بـه  ییهـا  د و در مکـان نساز میارتباط برقرار  شهري فضاهاي ینب ،عنوان مفصل ج) معابر به

  ؛کنند یم یفرا تعر ییقلمرو فضا یی،ها آستانه
  ؛شکل شهر هستند دهندة یلتشک اصلیاند و عنصر  غال کردهاز شهر را اش یمعابر سطح فراواند) 

 اجتمـاعی  هـاي  گـروه  رفتـاري  هاي قرارگاهاست و  اجتماعیه) معابر نماد فرهنگ و محل تعامالت 
 ).2008وارد،  ی،(هال، پ گیرند میگوناگون را در بر 

 
 طبیعی حرکت نظریۀ 6-2

در  ییفضـا  بنـدي  یکرهپ یربه تأث یعیخود به نام حرکت طب نظریۀ، در یسیپژوهشگر انگل هلیر، بیل
باور است کـه   ینبر ا یهنظر این. پردازد می ،حرکت الگوي، مانند یو اجتماع يرفتار يالگوها یريگ شکل

دهـد و باعـث    یحرکت در شهر را شکل م الگوي شهري، فضاهاي بینارتباط  ةو نحو فضایی بندي یکرهپ
صـورت   حرکت را در سطح شهر به الگويتوان  میارتباط  اینبا درك  .شود میشهر  فضاي ساختاريرشد 
). 2007، 1یلیر(ه کرداستفاده  شهري ةجدا افتاد هايبافت سازيمنظور آزاد کرده و از آن به ساییشنا کمی
را  يشـهر  معابر است که حرکت درون ۀشبک این یی،فضا هاي جاذبه نظریۀمعتقد است که برخالف  هیلیر

 هـاي  توانـد بـر جاذبـه    مـی  فضایی بندي یکرهپ که یحال رددهد مینشان  یک ة. شکل شماردهد یشکل م
یل، پتانسـ فضـایی  پیکرآمده از  وجود . حرکت بهمتاثر شودها  تواند از آن ینم ؛بگذارد یرو حرکت تأث ییفضا
 توانـد  مـی تنهـا   داشته و توجـه بـه آن نـه    ياقتصاد –یاجتماع هاي کیفیتبه  دهی در شکل فراوانی هاي
 بـراي توانـد   مـی سـازد، بلکـه    پیونـد  هـم  يمنـاطق شـهر   دیگـر با  فضاییجدا افتاده را ازنظر  هاي بافت
بـر   فضایی بندي پیکره ثیرطور مثال در تأ مؤثر باشد. به یزن یو اجتماع يبافت ازنظر اقتصاد یوندسازيپ هم

اسـتفاده و   بـراي کـه   کردها و مساجد را مطرح  فروشی ، مانند خردهیاجتماع هاي يبرتوان کار میحرکت 
تر بیشـ باعث جذب  فضایی هايعنوان جاذبه و سپس خود به شود می یابیها مکان از آن حرکتی، وري بهره

شکل توان به می نظریه این ایرانی ۀدر نمون ).2007و همکاران،  یلیر(ه شود یحرکت م یشعابران و افزا
اشـاره   ،داشـته اسـت   ياقتصاد –یروابط اجتماع یزشهر و ن ییبر ساختار فضا یانیشا ثیربازار که تأ گیري

فضـا را   بنـدي  پیکـره  قدیم، شهرهاي هاي دروازه گیريقرار ةکرد که نحو یانب توان یراستا م ینکرد. در ا
 ةبه درواز اي حرکت از دروازه یدایششهر و پ یگربه سمت د یداده است که باعث حرکت از سمتمیشکل 
 این راستاياز حضور مردم، در  بري بهره براي محلیو  مذهبی تجاري، هاي کاربريسپس  شدند؛ می دیگر

شهر بـه   دیگرسمت شهر به سمت  یکبازار از  اصلی هاي راسته ترتیب ینا به .شدند می یابیحرکت مکان
 –یو روابط اجتماع ییافتند و نظم فضای میوسعه اساس در سطح محالت مختلف ت ینوجود آمده و بر هم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hillier 
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رسـد کـه شـناخت معضـالت      مـی به نظر  نظریه، اینکردند. با توجه به  یم یرا سامانده يشهر ياقتصاد
ها از کـل  آن افتادگیجدا  یلبافت فرسوده و دال فضاییتواند در شناخت معضالت  می ي،شهر هر فضایی
 مؤثر باشد. بسیارشهر 

 
 فضایی هايجاذبه

 
 
 
 

 پیکره بندي فضایی     حرکت    
 

  یی.فضا يها بر حرکت و جاذبه ییفضا بندي یکرهپ یرگذاريتأث ةنحو )1(شکل 
 2007 یر،هل :منبع

 
 شده مطالعه محدودة

 یرازشـهر شـ   مرکـزي بخـش   ،هکتـار  378 تقریبیبا وسعت  شیرازشهر  فرهنگیو  تاریخی ۀمنطق
)C.B.D منطقـه عـالوه    اینداده است.  تشکیلرا  شیراز شهرداري 8 ۀمنطق شود که امروز می) را شامل

 تجـاري،  مرکزي هاي فعالیتاز  بسیاري نیزبوده، در حال حاضر  شیرازشهر  پیدایش اولیۀ ۀکه هست اینبر 
 یو سـرزندگ  قابل توجه ةبالفعل و بالقو هاي ظرفیتو است داده  جايرا در خود  داريو ا خدماتی، مذهبی
 آن وجود دارد. يدر معابر و فضاها یخاص
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 ترسیم: نگارندگان)( پژوهش شده در این مطالعه ةمحدود )1(نقشه 

 
 

 وتحلیل تجزیه
 یرازشهر ش ةبافت فرسود یمعرف

فرسـوده   يهاشده در شکل، واجد عنوان بافت داده نشان يهان، پهنهیشیپ ةشد بنا بر مطالعات انجام
 یکـم و نبـود دسترسـ    یري، نفوذپـذ یزدانگـی ، ریدوامـ  ها کمن بافتیص ایتشخ یاصل يارهایهستند. مع

یحسـاب مـ   ز بهیها نن بافتیا يشده برا  برشمرده یمناسب (عرض کم معابر) است که از مشکالت اصل
 ند.یآ

 

 شیراز ةمحالت بافت فرسود ویژگی 8-2
محلـه   8بافـت از   ایـن هکتار دارد.  378معادل  یدر مرکز شهر وسعت یريبا قرارگ یرازش یمبافت قد

 حیـث هـا از  محلـه  ایـن  یطـورکل  خـاص هسـتند. بـه    هـاي  ویژگـی  دارايل شده است که هرکدام تشکی
 شـهري وارد، کمبود خدمات  در کنار مهاجران تازه یبودن سطح درآمد، حضور اقشار سنت پایین فرسودگی،

 وجه اشتراك دارند. یکدیگربا  جمعیت، یسال و کهن
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 ترسیم: نگارندگان)( یرازمحالت بافت فرسوده ش )2(نقشه 
 

 بررسیو  تحلیل
 یدسترسـ « ۀبه دودست بایدها را  بافت اینبه  دسترسی ویژگیدهد که  میها نشان سیو برر تحلیل

به  دسترسی که یگفت که درحال توان می ترتیب ینا کرد. به تقسیمبافت » به درون سترسید«و  »یرونبه ب
مشـکل   ایـن ها دچار مشـکل اسـت.    بافت ینبه درون ا یمحالت اطراف حرم مطهر آسان است، دسترس

حـرم مطهـر، بـدون توجـه بـه       یـت به مرکز یشعاعجدید، در  يها خیابان ۀکه توسع شود می ناشیازآنجا 
از  ؛سـت گرفتـه ا  انجـام  ،کننـد  یم یفاکل شهر ا ییکه در ساختار فضا نقشیمحالت و  این درونیساختار 

 گونـه  ایـن . افـزایش دهـد  محالت را بـه بافـت و معـابر اطـراف      ینا پیونديرو نتوانسته است هم ینهم
بافت  پارگیکرده و باعث  تقسیممختلف  هايدار را به قسمت مشکل یکپارچه و یتنها بافت ها کشی یابانخ
 شود. میدار  آن به چند بافت مشکل تبدیلو 
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 فرضیاتآزمون 
شـدن و   ، سبب فرسـوده شهريرسد که کمبود خدمات و امکانات  میبه نظر اول:  فرضیۀآزمون 

 شده است. شیرازبافت شهر در  بیشتر تخریب
شـود کـه ازلحـاظ     مـی بافـت فرسـوده، مشـاهده     شهري ضیارا کاربريت وضعیبا توجه به جدول 

از  یکـی  ایـن  .بافت، شهروندان کامالً با کمبـود مواجـه هسـتند    ایندر  یازموردن هاي يبه کاربر یدسترس
غالـب   يکـاربر  شـود،  یطور که مشاهده م همان شود. یشدن بافت م است که سبب فرسوده یعوامل مهم

داده است. با توجه  تشکیلبافت را  ایندرصد از مساحت  60است که حدود  یمسکون يمنطقه، کاربر ینا
مترمربـع   248هزار و 923میلیون و 9 باید، ها کاربريمطلوب کل  ۀمنطقه، سران در اینموجود  جمعیتبه 
 278هـزار و  805میلیـون و  3بافـت   ایـن شـهر بـه    هاي کاربريکل  ۀکه سران شود میاما مشاهده  ؛باشد

 یدرمـان  –یبهداشـت  ي، کـاربر 105739 ی، آموزشـ 28633 اداري يهـا  کاربري کسريمترمربع است که 
ها و ، راه10420 ینگ، پارک10722 انتظامی کاربري، 244754 شهري یسات، تأس94531 ورزشی، 23158

کمبود خدمات  دلیلاول به  فرضیۀ یجهدرنت ؛مترمربع است 305724سبز  فضاي بريو کار 565220معابر 
 شود. یم ییدبافت، تأ یندر ا يو امکانات شهر

 
 شیراز ةبافت فرسود شهري اراضی کاربري وضعیت )1(جدول 

(مترمربع) کاربري کسري (مترمربع) کاربري فعلیوسعت  (مترمربع) یازوسعت موردن کاربرينوع 
 - 2549781 2377520 مسکونی
 - 167421 118876 تجاري
 28633 60524 89157 اداري
 105739 72575 178314 آموزشی

 23158 21420 44578 درمانی -بهداشتی
 - 94723 44578 یمذهب -فرهنگی

 94531 24345 118876 ورزشی
 244754 52436 297190 شهري یساتتأس

 10722 5326 16048 انتظامی
 10420 22865 33285 پارکینگ
 565220 623540 1188760 معابر
 305724 110342 416066 سبز فضاي

 1388892 3805278 4923248 جمع کل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ...  یاجتماع تعامالت کردیبا رو ،معابر بافت فرسوده يهاچالش یبررس 

121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ترسیم: نگارندگان)( شیراز ةبافت فرسود شهري اراضی کاربري )3( ۀنقش
 

، یمسـاکنان در بافـت قـد    یاجتمـاع  –ياقتصاد وضعیترسد که  میبه نظر دوم:  یۀآزمون فرض
 شدن بافت شده است. سبب فرسوده
 یتآزمـون، وضـع   ایـن در  .استفاده شده است یرسونپ یهمبستگ یباز ضر یهفرض ینآزمون ا براي

وابسته انتخاب شـده اسـت.    متغیرعنوان  بافت به یمستقل و فرسودگ یرعنوان متغ به ياقتصاد –یاجتماع
 ۀرابطـ  ،سـاکنان بافـت   ياقتصـاد  –یاجتماع یتوضع ین، بشود دیده می ها تحلیل در نتایجطور که  همان

سـاکنان   ياقتصاد -یاجتماع یتگرفت که هرچقدر که وضع نتیجه توان می بنابراینوجود دارد؛  معناداري
ت یوضـع  ینکـه دوم با توجـه بـه ا   یۀبافت کمتر خواهد شد و برعکس. فرض فرسودگی، افزایش یابدافت ب

افـراد) و   تحصـیالت زمـان اقامـت و    تعداد افراد خانوار، سن ساکنان بافت، مـدت (ساکنان بافت  اجتماعی
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دهد،  نمیرا نشان  مناسبی) وضع مسکونیدرآمد و نوع تملک  مقدارساکنان (نوع شغل،  ياقتصاد یتوضع
 شود.می ییدتأ

 
 گیري نتیجه

 فرهنگیو  تاریخی ۀو ناکارآمد منطق سنتیبافت در شده و مشکالت موجود  با توجه به مسائل گفته
بـه   یلشده خـود تبـد   ارائه يها حل توجه داشت که راه یستیاما با کرد؛را ارائه  ییها حل توان راهمی شیراز،
 نرسـیده ها همچنـان بـه سـرانجام     معابر که باگذشت سال يساز یضمانند طرح عر ،نشود یگرد یمشکل

در نظـر   یـد اما با ؛محدوده است اینمشکالت در  ایجاددر  اصلی یلها دل بودن کوچه باریکاست. به نظر 
 عـریض و  ییـر با تغ یاريماست و بس يو فرهنگ شهرها یختار ةبازگوکنند ینوع ساختار به ینداشت که ا

نظـرات را   ایـن  ینـوع  بتوان بـه  ید. شادانند میکار را نادرست  اینمعابر مخالفت دارند و انجام  یناکردن 
 ،بودن معابر باریککه باوجود  دیدها را  بافت همین نیز پیشرفته کشورهايتوان در  می زیرا ؛درست دانست

که  یبافت سنت یبتخر جاي بهتر باشد که به شایدپس  ؛را ندارند یرازش ةمشکالت موجود در بافت فرسود
بود کـه در   دیگري راهکارهاي یجادسنت و فرهنگ کهن مردمان ما است به فکر ا یخ،تار یانگرب ینوع به

 ایـن حـل   بـراي به چند راهکـار   اینجا. در کندبرطرف  نیزها را  ها بتواند مشکالت آن بافت اینکنار حفظ 
 :کنیممیمشکالت اشاره 

بـه   شـهري توسعه و عمـران   هاي بافت در طرح اصلیو ساختار  بندي استخوانمعابر و  یفبازتعر .1
 اي؛ از هرگونه مداخله پیش ،فضا یدمانکمک روش چ

در جهـت بهبـود مشـکل جـدا      گـامی ها و معابر اطراف  محالت با بافت این پیوندي هم افزایش .2
 ؛بافت است این یريو نفوذناپذ افتادگی
مانـده   يجا به هاي دفع آب يکارآمد برا یزهکش يو اجرا قدیمیپوش معابر  کف نوسازي ترمیم .3

 محیط؛ زیباسازيکمک به  همچنینمعابر و  زدگی یخاز  جلوگیرياز برف و باران و 
 تاریکی؛در  امنیت بیشترهرچه  مینتأ برايدر معابر  روشنایی ایجاد .4
 ایجـاد و روزانـه   خریـد ماننـد پـارك و مراکـز     ی،عمـوم  يمخروبه بـه فضـاها   هاي خانه تبدیل .5
منطقه کمک کرده و مـانع از تجمـع بزهکـاران     امنیت مینها که به تأ در آن انتظامی نیروي هاي ایستگاه

 ؛شودمی
پله بـا   یجادا ینو همچن ینمعلول وتردد سالمندان  يها برا رمپ در آن یجادو ا اي معابر پله ترمیم .6

 ی؛تردد در فصول سرد باران يبرا دار یبارتفاع کم در معابر ش
مناسـب   شـرایط  ایجـاد  بـراي  یکـدیگر ها به با عرض مناسب و اتصال آن اصلی گذرهاي ایجاد .7

و  قـدیمی رسـاندن بـه معـابر     آسیببدون  ،به درون بافت امنیتیو  امدادي خودروهاي دسترسی منظور به
 تاریخی؛
 جذب گردشگران به درون بافت. يمعابر مناسب برا یجادفرسوده و ا يها پالك ترمیم .8
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