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 چکیده

 سن،،مز طیمحن یمثنل لونگد  ی،شنهر هایشندن مشن ل زمناد ةجیدر نت ر،یاخ یهادهه یدر ط
بنه  ایندر دن ادهیپ یو تگسعه فضاها یابمباز ،یو فرهنگ یخمتار یفضاها بمو تخر ی یتراف هایمش ل

 ی سنترادهی نگان جننش  پكه از لن بنه اس، بدل شده یشهر یو طراح یزرمبرنامه یاز محگرها ی م
 رییناس، كه تغرو روبه یمشابه هایخگد با مش ل ،یبا تگجه به وسع، و جمع زین رازیشگد. شیم ادم

 یمحگرهنا یبرخن یسنازراه ادهیندر كننار پ ادهینپ ،یبا قابل میفضاها یطراح  منگرش به سم، افزا
 محنگر .باشند دارمنپا ةبه اهندا  تگسنع یابیدست یثر در راستاؤم یتگاند  امیدر سطح شهر م ی شگر
 لمتشد لیجه، پتانس نمدانس، كه از ا رازیشهر ش یمحگر  شگر نمتریممتگان قدیم یرا به نگ  حافظ

احندا  و  یسننجمنظنگر در پنهوه  حا نر ام ان نممحنگر را دارد. بند-ادهیپ یشهر یفضا کمبه 
 SWOT کیت ن زپهوه ، ا نمدر ا قرار  رفته اس،. یابممگرد ارز حافظمحگر  راهادهیاز پ یبرداربهره

محندوده اسنتفاده  یباتگجه به نقن   ردشنگر ومههمحگر به ادهیپ  ردمو با رو یدارممفهگم پا یبر مشنا
در قاونب ابعناد اهار اننه م نان  SWOTاز جندول  بخ نتیجه میكارهاراه در نهام،اس، و  دهم رد
 .دمردارائه   ستمی)معنا( و اكگسهاتصگر ،،یكاوشد، فعاو ةوفؤكه شامل اهار م دارمپا

 

 ی.دارممفهگم پا، محگر حافظ، SWOT کیت ن فضامی، –یكاوشد یسامانده واژگان کلیدی:
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  نویسنده مسئول h.khosravi@cv.iut.ac.ir 

 ه و نمایه شده است.ئتبریز ارا شهریسازه، معماری و توسعه کنگره بین المللی  دومیناین مقاله در 
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 مقدمه .1
شهری بی  از هنر زمنان دمگنری  هایامروزه با رشد روزافزون شهرنشینی، مش ل

های با تأثیر ذاری بر تمنامی جنشنه ها یر شهرهای كشگر  ردمده اس،، امن مش لدامن

و كیفی، كلی و قابلی، زنند ی  نابسامانشهرنشینی، روابط منطقی زند ی شهرنشینی را 

 اسن، ها را فنراهم كنردهناپامداری در لن ةو زمین اس، ها را به شدت كاه  دادهندر ل

انین با تگجه به روند روزافزون استفاده از خنگدرو در شنهرها، هم .(1384) ربشاهی، 

داشته اس،. بنه  مسئلة لوگد ی هگا و لوگد ی صگتی، جنگن ترافیک و ناامنی را به دنشال

بامسن، و شهرهای پامدار می محگر -همین دویل با تگجه به مشاحثی نظیر شهرهای پیاده

های  مگمی شنهرها را مندنظر قنرار مداری در طراحی  رصهدر امر تردد، اووگم، پیاده

 (. 1385دهند)معینی، 

سگ به دویل افزام  روند استفاده از خنگدرو های اخیر از مکدر شهر شیراز در سال

از سنطگ  سنشز در مقیاس وسیع و از سگی دمگر، با تگجه به حذ  حجم قابل تگجهی 

هنا بنه و عی، نگران كننده بگده اس،. بدمن جه،، تغییر نگرش های شمال غرب()باغ

سازی برخنی محگرهنای سم، افزام  طراحی فضاهای با قابلی، پیاده در كنار پیاده راه

تگاند  امی مؤثر در راستای دستیابی به اهندا  تگسنعه پامندار  شگری در سطح شهر می

ترمن محگر  شگری شهر شیراز دانس، كنه تگان قدممیبه نگ ی می باشد. محگر حافظ را

سگ مجاورت لن با باف، تارمخی و از سگی دمگنر قرار ینری در منطقنه سنه كنه از مک

های با ارزش بسیاری را دل خگد جای می دهد، بر غننای لن افنزوده اسن، و از میرا 

دارد. از امنن رو، بنه نظنر محگر را -امن جه، پتانسیل تشدمل به مک فضای شهری پیاده

 -محگر بنا محگرمن،  ردشنگری-تگاند به  نگان مک مسیر پیادهمی رسد امن محگر می

فرهنگی امفای نق  نمامد؛ اما طراحی امن مسیر تنهنا در صنگرتی مگفنم  منل خگاهند 

نمگد كه با تگجه به نیازهای مگجگد طراحی  ردد. از امن جه، انجام پهوه   نروری 

 خگاهد بگد. 

 نردد و سن   امن پهوه  ابتدا مفهگم پامداری بنه شن ل خهصنه مطنر  می در

های مهم شهر  نگان م ی از میرا فضامی محگر حافظ به -نیازسنجی ساماندهی كاوشدی
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هنای محیطنی در دو قسنم، به شناخ، و تحلیل  یرد. در  ام بعدیشیراز صگرت می

نهامن، بنر اسناس مفهنگم  شنگد. درمحیط طشیعی و محیط انسان سناخ، پرداختنه می

فضنامی -كارهامی بنرای سناماندهی كاوشندیراه SWOTپامداری و با استفاده از ت نیک 

  ردد.محگر حافظ ارائه می

 

 مفهوم پایداری .2

 را ی منگم یها رصنهة دهند لی ناصر تش  ،خمپردازان مختلف در طگل تارهمنظر

نگرش بنه  ةاز نحگ یتگان ناشیها را متفاوت نما. اندنمگده فممختلف تعر یها گنه به

 ة رصن ی(  ناصنر اصنل1930) همندانسن، . وگكگربگز «یشنهر ی مگم ة رص» ،یماه

 فمنتعر مانی، لسنمان، درخن،، لهنن و سندیخگرشن بیشهر را به ترت یكاوشد ی مگم

 ی،سنتر رفتنارب کمنرا  ابنانی( خ1960)دهه  س،مپ  از او روانشناسان اكگوگژ .كردیم

 یه زمنانردو کمنمصننگ  و  طیمحن ةت نرار شنگند امنثابن،  یرفتنار یشامل اوگگهنا

 یفضنارا  ابنانی... خ و اردین، اپل نگبزی، جنچینبه بعد اما، و 1960 ةاما از ده ؛دانستندیم

بنه  ی، دسترسنیاز جملنه سنرزند  یطنیمح یها،یفیو مستلزم ك یم ان جمع ی،شهر

 ی... معرفن و، انسجام، تعادل، وحدت ،ی، امنیاجتما  یها، اصاو، و معنا، زند فرص،

 .(1987، گبزیج؛ 1981، نچیو) كردند

و  یشننهر یطراحنن ،یننفیمننرتشط بننا ك یهامنندل ةبننا ارائنن ،بننه بعنند 1970 ةدهن از

( و 1981) اردی(، دانلد اپل1977كانتر ) دمگماگن د یح  م ان تگسط افراد یری ش ل

 ةكننند نیسنرزنده و تضنم ی نگان م انبه ابانیخ فمتعر ق،ی( در حق1991جان پانتر )

 ،بینن ترتم. بند(1977، كانتر ؛1987، اردیاپل) به خگد  رف، یاشهرها ش ل تازه اتیح

 فمن)معننا( تعر هاو تصنگر ،ینكاوشند ، فعاو ةوفؤم ان منگط به وجگد سه م یری ش ل

 .(1)نمگدار  دم رد

بنه  زینن سن،مز طیو محن سنتمی، بعد اكگسیدارمدر ااراگب پا میمفاه فمبا تعر

. در نمنگدار سنه نینز (2شد )نمگدار  یم ان معرف یری اهارم جه، ش ل ةوفمؤ نگان 
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های  مگمی شهری از روم رد تزمینی تنا روم نرد پامندار ارائنه سیرتحگل بصری  رصه

 شده اس،.
 

 
 (؛ 1379گیری مکان )گلکار، نمونه مدل ارائه شده مبین نحوه شکل 1: نمودار1شکل

 

 
 شده توسط دکتر گلکارمدل مکان پایدار ارائه  :2 نمودار
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های عمومی شهری از رویکرد تزیینی تا رویکرد سیر تحول محیط بصری عرصه :3نمودار 

 پایدار
 

 نیازسنجی .3
 وحنا  بنه محگر حافظ در باف، تارمخی و فرهنگی منطقه سه شیراز قرار دارد كنه

بنه  رازیشن ینقاط شهر نمتربا سابقه ربازماز د هنری –یختارم ارزش با مناظر بگدن دارا

 یجهنان ملی از بعندكه درحال حا ر،  هوه بر شهرت  یبه  گنه ا ؛رفته اس،یشمار م

و  ،یناز اهم میاینجغراف ،ینمگقع حا منطقه به و نماس،. ا میسزاهب ،یاهم یدارا زین

 کمناز  گنرمد انینمناطم شهر برخگردار اسن،. بنه ب گرمبا د سهمدر مقا یممتاز گاهمجا

مطنر  اسن، و از طنر   رازیشنهر شن یفرهنگ نیخمبا ارزش تار ة نگان منطقطر  به

 .و نگساز همجگار اس، دمبا مناطم جد گرمد

 ،مهگ ةارزشمند ساكنان لن شهر و نشان دهند را یم ءهر شهر جز یخمتاربناهای 

 یهاشناخ لثار  هوه بر برجسته ساختن  نمشناخ، ا بنابرامن ؛باشدیشهر و جامعه م

 ادلورمنرا  بناهنا نمنبنه ا ید یو رس یشهر، وزوم حفاظ،، نگهدار یو اجتما  یفرهنگ

هنا ، ام نان لن ،ین گننه لثنار و مگقعنمشناخ، ا با یشهر یهاطر  نیانهم .شگدیم

 را شنهر ةتگسنع یهاها مطابم با برنامنهلن یایهدفمند در جه، حفظ و اح یزمربرنامه

، از خنگد در برداشنته اسن، رامنگنیمقندس را در پ یبناها ،محگر حافظ داش،. خگاهد

از  میحمنزه ) (، كاروانسنرابنیلرامگناه  ل ،مامانند باغ نگ، باغ جهان ن میهاباغجمله: 

 نیدر هم زیمقام نتنان و اهللرامگاه حافظ، هف، اگنهم یگرمد یو بناها همزند ةدور
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بناغ  ی نمدر نزد زیناند. لرامگاه شاه شجا  از بزر ان معاصر حافظ نمحدوده قرار  رفته

در  یری  ناصنر شناخ هنای كاوشندی و شن لتحگل 1ش ل  .شگدیم دهمتنان دهف،

 دهد.محدودة قدمم شیراز را نشان می

 
 گیری عناصر شاخص در محدودة قدیم شیرازهای کالبدی و شکل: تحول1شکل

 (1392)فربوم شهر پارس،
 

و مداخلنه  یطراحنة اثر ذار بنر طنر  در حنگز یهاهوفؤم یحاصل از بررس جمنتا

 :رد كهنشان از لن دا

 ناصنر سناخ،  نمتنردر مجناورت مهم یرینقرار  لیدوهب ،طر  ةمحدود ،یاهم

، گرمد یسگ از لن ی مبخ  مگجگد در نزد ،مسگ و نق   ناصر هگکمشهر از  یاصل

اس، كه  یاز دو محگر اصل ی مخگاهد داش،. محگر حافظ  یو فراشهر ینق  فرامحل
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، همنگاره در طنگل یگدمحنگر  من نما گاهمجاو  بگده اس، رازیفرم شهر ش ةدهندش ل

 زینن میاینجغراف ،ینمحگر به وحنا  مگقع نما ای دارد.ههمو ،یو اهم اس،ثاب،  خمتار

انرا كنه ننه تنهنا  ،بگده اسن، ههمو ارزش دمداری یخگد دارا خمهمگاره و در طگل تار

 یمن ریمحگر مسن نمورود به شهر و با ذار از ا دو ناصر شهر در ب نمترمهم دمام ان د

محنگر  نما ةبه واسط زی ناصر ن نماز ا یبه بخ  قابل تگجه یام ان دسترس ل ه، بگدش

وجنگد  نیاننمطلنگب و هم یطیمح وجگد ةمحدوده به واسط نما نیان. همداردوجگد 

 قنرار یرازیشنریو غ یرازیمگرد استقشال شهروندان شن ی ردشگرة و جاذب یخملثار تار

مربنگط بنه  یهنا،یمحگر حافظ و  مل ردها و فعاو رِلن س رداشته اس،. وجگد بازار د

 دمنكرده و همگاره مگرد بازدتضمین در طگل روز  ههممحدوده را به و نما یلن، سرزند 

 نمسفر در ا جذب گامل  نمترقرار  رفته اس، . مهم یرازیش ریو غ یرازیشهروندان ش

در تنر بی  یباشند كنه مخاطشنانیم فرهنگی –یخممحدوده مربگطه به لثار با ارزش تار

از  ی ننم نگان وجننگد دروازه قننرلن بننه .دارننند یو فراشننهر یشننهر فرامحلننی، اسیننمق

 ةفنیلن كنه وظ یسناحل یشهر و رودخانه خشک و  ذار محگرها یهایورود نمترمهم

از  ،به نقاط مختلف شهر از جنگب شرق به شمال شرق را به  هنده دارد یدسترس نیمأت

 ش، سنطح  سنتریبه وحا  كاوشند .باشندیونقل در محدوده محگزه حمل یهااخ ش

 ؛باشندیم ،یاهم مزحا هایتهطر ، از ن  ةدر محدود ههممنطقه و به و نمدر ا یفرسگد 

( همنراه یو بافن، اجتمنا  ،ینمحتنگا )فعاو یكاوشد با خطر فرسگد  یارا كه فرسگد 

  .اس،
 یمانند  زارش بنازنگر رازیشهر ش به دس، لمدة یها محگر در طر نما جهیدر نت
 یلصنیطر  تف یو  زارش طر  بازنگر( 1388)شهر و خانه،  رازیشهر ش یلصیطر  تف

شناخ  محنگر كنانگن  شن ل، بنه (1388)پنرداراز،  رازیشنمنطقة تارمخی و فرهنگنی 
بنه لن داده شنده  ادهینپ ی ردشنگر ریمركز شهر خگانده و نق  مس یختارم – یفرهنگ

 نمتنر یبنگدن ب رارغم داینلن اس، كنه  ل ةقابل تگجه در ارتشاط با محدود ةاس،. ن ت
را  یو صننعت یكار ناه یكاركردها زانیم نمتر یدر دل خگد، ب ی ردشگر یكاركردها

 یكاوشند یبنه سنامانده ازینن بننابرامن ؛در سطح منطقه به خگد اختصاص داده اس، زین
 باشد.یقابل تگجه م اریمحگر بس نما یفضا
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 های محیطیشناخت و تحلیل .4

 طبیعی طیمح یهایلشناخت و تحل. 1-4

 اقلیم. 1-1-4
 .محنل در دراز مندت کمنغاونب  یجگ طم)لب و هگا(  شارت اس، از شرا میاقل

، دمنا، ننم ی)بارنند  یمیاقل یهاوفهؤاز م کمهر  ةدیچیاز روابط پ یهر منطقه ناش میاقل

منگرد  ةو منطق رازیباد در شهر ش ةوفؤم ،هاوفهؤم نما انیاز م ؛باشدیو ...( م ری، تشخنسشی

 :شدبایم رممطاوعه به شر  ز

 امنل از  نمنا .باشندیسر ، و جه، بناد م ی،میاقل یهااز فاكتگرها و  امل ی م

 هایریثأ گامل ت رمو سا زابارش یو انتقال ابرها میجارطگب،، جابه زانیجه، كه م نما

 یهگاشناسن سنتگاهمباشند. بناد غاونب طشنم  لشناد ایم ،ینز اهممرا دارد، حنا یا مده

بنه  زین یو جنگب شرق یغرب یاس، و بادها یشمال غرب اد( ب2)ش ل رازیش سینگپتیک

 اند. هشدت و درصد را به خگد اختصاص داد نمتر یب بیترت

 
 باند مدت ساالنه رازیش کینوپتیس یهواشناس ستگاهیگلباد ا: 2شکل
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 نیو عوارض زم یتوپوگراف. 2-1-4
در واقنع  اسن، شنده دهیكه از جه، شمال غرب به جنگب شرق كش رازیدش، ش

 رازیزا رس قنراردارد. ارتفنا  متگسنط شنهر شن یهاكگه نیاس، كه ب میهاامتداد دش،

منگرد  ةمحندود ومههبه  رازیشهر ش یتگپگ راف شدتبهاه كه لن ،متر اس، 1540حدود

 ،یاز و ع ،یاس، كه به تشع شکخ ةدهد، وجگد رودخانیقرار م ریثأمطاوعه را تح، ت

و كنل شنهر را بنه دو  اسن، شده دهیو جه، دش، از شمال غرب به جنگب شرق كش

 سترش بنا  یبرا رازیشهر ش گرمكرده اس،. به  شارت د میتقس یو جنگب یقسم، شماو

خشنک  ةشمال شهر،رودخان یهاهمانند كگهستان یا مده کیتگپگ راف یها،ممحدود

و محندود شندن دشن، از سنم، شنمال  یجنگب ینگاح یهاانتمهاروگ، كگهس ةاامدر

داده   منمنا 3در محگر حنافظ در شن ل  نیزم یتگپگ راف ،یغرب مگاجه اس،. و ع

 شده اس، .

 
 : وضعیت توپوگرافی زمین در محور حافظ3شکل
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 شیب. 3-1-4
و حنداكثر  اسن،كنم  اریخشک بس ةدر جنگب رودخان ومههسطح دش، به  بیش 

غرب به جنگب شرق و  شمالكم، هم از جه،  بیش نم. اس،ین تر یدرصد ب 4لن از 

سنطح  ی منگم بیشن ،شگد. در واقعیم دهمخشک د ةهم از جنگب به شمال تا رودخان

و امتداد سطح دش،  هایاز روند ناهمگار ،یبه تشع اس،  گنه كه  فته شدهدش، همان

 شنمال در خشنک رودخاننة وجنگد اما اس،؛ شرق جنگب –جه، شمال غرب  یدارا

رودخاننه،  نمندر شنمال ا ههومن به خشک رودخانة امتداد در تا شده اس، با ث منطقه

 ةدر قسم، جنگب رودخان ی مباشند و در نگار بار یجنگب نجه، شمال یها دارابیش

دو  نمنا یخشنک بنرا ةكه رودخان ش لیبه  ،یجه، شمال و شمال شرق یخشک دارا

 كند.یم یرا باز ینق  خط اوقعر و زح   اصل کمنگار بار
 

 بندیجمع. 4-1-4
از  ،ینبا جه، شمال غرب به جننگب شنرق بنه تشع رازیشهر ش شدة دیكش ش ل 

 یها،مها ش ل  رفته اس، و محدودیمگجگد در روند ناهمگار یتگپگ راف یهایه مو
مگجنگد  کینتگپگ راف یها،مو محندودها ومه یشهر به  یشهر در مناطم شماو ةتگسع
 یری را بنه شن ل گدخن ریثأو سنطح دشن، تن یرونند نناهمگار ی ردد. از طرفنیبرم

كه هم جه، با رونند  فتنه شنده هسنتند،  زیشهر ن یاصل یهاانممعابر و شر یهاشش ه
از رونند  ،ینشنهر بنه تشع یانمو شنر یاصنل یهناابانیكنه خ ای گننه ذاشته اس، به 

 باشند.یجه، شمال غرب و جنگب شرق م یدارا یناهمگار
و  بیجهن، شن ةبه واسط رازیشهر ش یشماو ةمحدود یكاوشد ةكه تگسع ای گنه به

 یشنماو هنایخشک و ارتفا  ةرودخان رینظ یعیوجگد  گارض طش نیانغاوب و هم باد
 شن لسنگ بنه کم گامنل از  نمنقنرار دارد. بازتناب ا یعی گامل طش ریثأتح، ت یشهر
 جنهیدر منطقنه و در نت ی ذارهمسن گن، و سنرما یمنجر به كاه  تقا نا بنرا میمستق

بازتناب لن در سناخ، و سنازها و جنذب  جنهیكنه در نت دهمن رد نیزمن م،یكاه  ق
 نمنا میمسنتق رینغ هنای، اثرگنرمد یاسن، و از سنگ دهم رد انمنما یشهر یهایكاربر
پراكننده و بندون  یشدن لن به بنافت لمو تشد یكاوشد طیمح یفیامل مگجب كاه  ك گ
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 .د رد  یقابل تشخ یبنداستخگان

 

 تحلیل محیط انسان ساخت. 2-4

 و سواره در محدوده طرح ادهیحرکت پ یبررس. 1-2-4
طر  نشان از لن دارد كه ا راه محگر حافظ از  ناصنر  ةدر محدود یدانیم یبررس

را  یمتعندد یخمرود كه  ناصر شاخ  و با ارزش تناریشهر به شمار م یساخ، اصل

 مگد بنرلن  یاما به وحا   شگر و مرور سگاره نسش، به محگرها؛ دهدیم یدر خگد جا

رفن، و لمند از  زانینمعننا كنه م نمبند ،س،برخگردار ا یترنمیپا ،مو اووگ ،یاز اهم

از لمد و شد داخل خنگد محنگر  تر یبه مراتب ب ابانیخ نممنشعب شده از ا یمحگرها

 یسگم تنردد در محگرهنا کممحگر به  نمحرك، سگاره در ا زانیجا كه مباشد تا لنیم

 (.4)ش ل رسد ی مگد برلن م

 
 ها در یک ساعت: برداشت میزان تردد اتومبیل4شکل

 

)محندود  ادهینپ ،منابنان بنا محگریخ یرسد ا مال طراحیبه نظر م لیدو نیهمبه 

رو بنه نماز ا ؛خگاهد بگد رمپذ( به سهگو، ام انی رور یكردن سگاره به لمد و شدها

لمنار رفن، و لمند  لینو تحل یبنه بررسن هینسش، اوو ،كانس ، نما یمنظگر ام ان سنج

 ،انجنام شنده یهایكنه براسناس بررسنلن جنهیسگاره در محدوده طر  پرداخته شد. نت
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حنافظ  ابنانیخ یسنازراه ادهینمحگر به منظگر  دم تردد سنگاره و پ كاملمسدود كردن 

را از ارخه محدوده حذ  نمگد تنا  ی رور ریغ یهاتگان حرك،یاما م؛ س،یمم ن ن

( محندوده یو بصر ی)هگا، صگت یو هم از لوگد  ابدم  مافزا یطیمح ،یفیك زانیهم م

 كاسته  ردد . یقابل تگجه زانیبه م
در امن میان محدودة جلگی بازار كه به پاركینن  كسنشه اختصناص مافتنه اسن، و 

ند را می تنگان بنه ننگ ی منک كهای الزم در محدوده امفا نمینقشی در تأمین دسترسی

رو، با تأمین پاركین  الزم در پش، محگر، ورود خگدرو را به محگر پیاده دانس،. از امن

 1404دهد در طگل منک سنا ،، های میدانی نشان میبررسی امن قسم، حذ  نمگد.

كننند كنه در نفر از  لع شنرقی لن  شنگر می 1128نفر از  لع غربی خیابان بازار نگ و 

نفنر معرفنی  2532تگان تعداد  ابران پیاده در امن محدوده در مک سا ، را   میمجمگ

متنر لن بنه  13متر متغیر اسن، كنه  27تا  18نمگد. به طگر كلی محگر  ر ی حافظ از 

 رض معشر سگاره اختصاص مافته اس،. نقشنه و جامگناه معنابر در محندوده طنر  در 

 ارائه  ردمده اس،. 5ش ل

 
 جایگاه معابر در محدوده طرح: نقش و 5شکل
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  اقتصادی –ینظام اجتماع یبررس. 2-2-4
سه  ةكاه  سهم منطق انگری ذشته، ب یهامنتشر در سال یلمار یهاساونامه یبررس

 یسه بنا رونند نزوون ةمنطق ، ذشته اس، در واقع ةدر ده رازیشهر ش ،ینسش، به جمع
تنگان در ی لن، لن را م نمتنرمهم .در طگل ده سال  ذشته روبه رو بگده اس، ،یجمع
منطقنه  نمندر ا یتجنار یهایبه كاربر یمس گن یهایسهم كاربر رییسر ، تغ  مافزا

كشنگر  نیانگیبا م سهمسه در مقا ةافراد در منطق یباسگاد زانیذكر اس، م انمشا كرد.انیب
 یبرابنر رازیشنهر شن نیانگینبا م یشمتقر ش لو به اس، برخگردار  یمطلگب ،یاز و ع

 . (1388)شهر و خانه،  كندیم
 یخصگصن ،ینطنر  از ماو  ةمگجنگد در محندود یارا  ی، تمامیبعد اقتصاد از

 یارا ن انیرا در م م،یق نمها باالترو كاركرد لن ،یو با تگجه به مگقع اس،برخگردار 
 ةكنند ان محندودلن اس، كه استفاده انیم نمقابل تگجه در ا ةن ت اماهستند؛ منطقه دارا 

 یو حتن یا، فرا منطقنهیفرا محل سهمو در مقا یس،ن لنمحگر حافظ، محدود به ساكنان 
 رازیبه شهروندان شن یبخش هگم،در  ابانینق  خ بیترت نمبد .مطر  هستند یفراشهر
 .دارد ایههمو ،یدر  ردشگران اهم هخاطر جادمو ا یذهن یرسازمدر تصگ یو حت
منطقنه  انمنطقه )كنه وزومنا از سناكن نمدر ا یاس، كه فعاالن اقتصاد یدر حاو نما

مشنغگوند كنه ننه تنهنا در  یفروشن مده امنو  یكار ناه یها،یبه فعاو تربی  ،(ستندین
لن(  یبناال لیمنطقنه )باتگجنه بنه پتانسن ةدر محندود دارمنپا یتحقم  ردشگر یراستا

 مفهگم دارند. نمبا ا یز ارناسا ی، بل ه  مل ردستندین
 تینظام کالبد و فعال یبررس. 3-2-4

 ةدهد كنه در محندودیمگرد مطاوعه نشان م ةدر محدود نیزم ینظام كاربر یبررس
 یكه كاركردهنا میمگاجه هست یمس گن یهامحگر حافظ به وحا  كاركرد، با پهنه یشماو
محنگر ة كنه بدنن یااند به  گنهداده یخگد جا یخارج یهابدنهدر را  یو لمگزش یادار

لمگزش )از سنطح لمنگزش  یكامل به كاربر ای گنهدر شمال غرب رودخانه به  یساحل
محنگر حنافظ در شنمال  یشنرق بخن . اس، افتهم( اختصاص یتا لمگزش  او میابتدا

 لیتشن  یتجنار یلن را كاركردهنا یخنارج ةاسن، كنه وشن یمس گن ةپهن زیرودخانه ن
 دهد. یم

بخن   نمندر ا یتجنار یمحدوده لن اس، كه كاركردها نمدر ا ،یز اهممحا ةن ت
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 یكار ناه یكاركردهابه ا م( و یمحل اسی)سگپر مارك، در مق یفروشهمبه اغذ ام تربی 

ارائنه شنده  6در محدوده طر  در ش ل  نیزم یاند. كاربرافتهماختصاص  یر اهیو تعم

 اس،. 

 

 کاربری زمین در محدوده طرح :6 شکل
 

 ، ارتفنا یكاوشند یهنایو طراح یزمر ذار بر برنامنهریثأ گامل ت نمتراز مهم ی م

 ههممگ گ  به و نما .باشدیم طر  ةمگجگد در محدود یبناها هایهتعداد طشق امو  بناها

اسن، كنه بنه كمنک تنگده و فضنا،  ،یز اهممحا سگاز لن  یشهر یفضاها یدر طراح

و  یانسنان اسینمحندوده از مق یخگرداربرمیزان  فضاس، و ،ممحگر زانیم ةكنندنییتع

لن اسن، كنه  انگرینب ،طنر  ةدر محدود هاهتعداد طشق ةبه نقش ینگاه اس،. یرانسانیغ

محنگر  یمحنگر، دو طشقنه و در  نلع جننگب یشنماو ةمگجگد در محندود ی مده بناها

 عرابطه لن اس، كنه حدفاصنل تقناط نمقابل تگجه در ا ةن ت .باشندیطشقه م کم تربی 

از  محصنگرم، پنامینی دم وجگد  ناصر محدودكننده،  دم ة ، به واسطساحلی –حافظ

بنه  دنیفرد به محض رسن یكه فضا برا بیترت نمبه ا ؛را به وجگد لورده اس، میخگانا
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امنا بنه  ؛كنندیم یاحساس سردر م لیدو نیو فرد به هم نیس،نقطه، قابل خگاندن  نما

وجنگد  ناصنر  لینبنه دو محنگر یو متمركز شدن لن در راستا ندمدو  محض بر شتن

 ی. بررسنابندمیخنگد را بناز م ریسنم )داالن(دورمكر نممتعدد در ا یهاشاخ  و نشانه

قابنل  ةدرصند بناهنا در محندود 78دهند كنه یطنر  نشنان م ةدر محدود بناها ،یفیك

درصد از مساح، كنل  12در حال ساخ، تنها  امنگساز  یهاو ساختمان اس، ینگهدار

 .(7 اختصاص دارد )ش ل یمرمت یبه بناها زیدرصد ن 8دهند و یرابه خگد اختصاص م

 
 : وضعیت کیفیت بناها در محدوده طرح7 شکل

 

در محندوده  یخمبنا ارزش تنار یو شهرساز ینظر از  ناصر شاخ  معمارصر 

 ةحمنزه) (، رودخاننبنیاصفهان، حرم و پل  ل ةمانند دروازه قرلن، محگرحافظ، درواز

برخگردارنند، در  یفراشنهر یو حتن یفرامحلن اسیندر مق یخشک و بازار كه از ا تشار

 یمسن گن یاز كناربر تربی  خگرند كهیم شمبه ا زین یگرمد یخممحدوده  ناصر تار

بنا ارزش  را یم 8 رفته اند، ش ل  یها و  ذرها جاباشند و در دل كگاهیبرخگردار م

 كند.یدر محدوده طر  را ارائه م یو شهرساز یمعمار
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 در محدوده طرح یو شهرساز یبا ارزش معمار راثیم: 8 شکل

 

 انسان ساخت طیشناخت مح یبندعجم 4-2-4
 دهد:یانسان ساخ، نشان م طیمح یبررس

 ةتگجنه، ازجاذبنقابل یاز تنگ  كناركرد یبرخگردار لیقرلن به دو محگر ةمحدود -
لمند و شند در لن بنه  سشب نمو بد اس،برخگردار  یرازیشهروندان ش انیدر م یفراوان
 .اس، ادمز یقابل تگجه ش ل

 یخم ناصنر تنار یبرخن انیم ی مل رد گندیپ جادما لیبه دو نیانمحگر هم نما -
خشک،  ةبن حمزه، رودخان ی ل ی، حرم و پلهیتنان، حافظقرلن، هف، ةشهر مانند درواز

 .اس، زی ردشگران ن اریمحل  ذار بس رهیبازار و غ
 یمایلشنفته در محندوده، سن شن للن هنم بنه  ،سگاره همرویب یو لمدها رف، -
كنه لن ههمنبه و ،س،یو در شان كاركرد محگر ن اس، محدوده را مخدوش كرده ی مگم

 شهر قرار  رفته اس،. انورود مسافر بدوم ان در  نما
محنگر لمند و شند دارنند از  نمكه در ا ی،  مده افرادیبه وحا  ساختار اجتما  -
 .ندملیم ان م نمبه ا دمخر امبه قصد كار و  امبل ه  ،ستندین انساكن

از  ینسنش ش ل و به اس، یطر  خصگصه محدود ی، ارا یاز نظر نظام اقتصاد -
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 . هستندبرخگردار  یباالتر م،یق
دو  امن کمن یهابه ساختمان ،مگجگد در محدوده ی،  مده بناهایبه وحا  كاوشد -

 اس،. افتهمطشقه اختصاص 
مگجنگد،  یهاهنا و فروشنگاهدر پن  مغازه ههمنمحگر به و یهابخ  یدر برخ -
 یهناتجمع یبنرا یمتروكه م نان امنن یهااس، كه خانه یابه اندازه یكاوشد یفرسگد 

 اند.ختهیرا برانگ انساكن یتمجه، نار ا نماند و بدششانه معتادان شده
 امنهسنتند و  یاز جن  كار ناه امطر   ةمگجگد در محدود یتجار یكاركردها -

 ی ناصنر شناخ  مگجنگد و كناركرد  ردشنگر یخما تشنار تنار ی كه بامس گن طیمح
 باشند.یمحدوده ناساز ار م

 
 SWOTارزیابی به روش تحلیل  .5

 SWOTمعرفی تکنیک . 1-5

 یاناراگب یكل ش لو به  1یراهشرد یزمربرنامه هایروشاز  ی مسگات  مماتر
 کمن یخارج طیدر مح 3هاو فرص، 2دهامتهد لیو تحل میشناسا یاس، كه برا یمفهگم

 نمو تدو ،یمنظگر سنج  و ع هلن ب یدرون 5یهاو  عف 4هاقگت یبررس و ستمیس
 نمندر ا همنپا میمفناه .شنگدیكار  رفته ممزبگر به ستمیو كنترل س ،مهدا یبرا 6راهشرد
 .فرص،و  دم، قگت،  عف، تهدیخارج طی، محیخلاد طی شارتنداز : راهشرد، مح روش

دارد كنه ا نر انه مجمگ نه یمن انینسگات ب روش انگذارانیاز بن 7یهامفر لوشرت
 یرهنایمتغ دمن، فرصن، و تهدفقنگت،  نع یعنمسگات  ممگجگد در ماتر یرهایمتغ
 افتنمدر هماهن  نمگدن و  کیت ن نما میكه همان تگانا یدمجد ةاما ن ت ؛ستندین دمجد

 )هنامفری،شنده اسن،  جنادما روش نمنمزبگر اس، در ا یرهایمتغ انیمند مارتشاط نظام
را  رمنمراحل ز دمسگات با روش ممراهشرد از طر نمو تدو ،یو ع لیتحل یبرا (.2010

 نمگد. یط
و  یبازشناسن -2 سنتمیس یداخلن یهاها و  عفقگت یبندو طشقه یبازشناس -1
  ممناتر لیت م -3 ستمیس یخارج طیمگجگد در مح هایدمها و تهدفرص، یبندطشقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Strategic Planning  2. Threats 3. Opportunities  4. Strenghts 

5. Weaknesses  6. Strategy 7. Humphrey 
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 .ندهمدر ل ستمیس ،مهدا ی گنا گن برا یراهشردها نمتدو -4سگات 
ها را بنه حنداكثر و ها و فرص،بتگاند قگت دممناسب با یسگات، راهشرد روش در
 را به حداقل مم ن برساند.  دهامها و تهد عف
 

  یابیارز یبرا SWOTجدول  لیتشک. 2-5
ها و نقنناط قننگت،  ننعف، فرصنن، نیننیتع SWOTدر جنندول  یاصننل هنند 

و  دمنارائنه  رد 1در جندول  پامنداركه در قاونب ابعناد اهار اننه م نان  دهاس،متهد
 . ردمده اس،ارائه  2جدول  از لن در ادامه در بخ نتیجه یراهشردها

 

 (SWOT) لیبه روش تحل یابیارز: 1 جدول
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 (SWOTمنتج از جدول ) یراهبردها: 2 جدول
 راهبردها مسأله

 حمل و نقل

استفاده از سیستم حمنل و نقنل  منگمی )قطارشنهری، اتگبنگس، دوارخنه و ...(ه مسنیرهای 
سنگارههتعرمف هاه رمن  دور باف،هتف ینک مسنیر پیناده از كمربندیهمسیرهای زمرزمینیهتگنل

هننای مسننیرهای تننندرو بننه كندروهمسننیرهای حلقننگی دورباف،هاسنن ان خگدروهننا در تگقفگاه
های های محلننیه امجنناد دسترسننیاندطشقننه پننی  از ورود بننه بخنن  پیادههارتقننای دسترسننی

 ا طراریه...

 كاوشدی

هنای های جدمد با تجهیزهنای ننگمنه سناخ، مجتمعهای قدممی و ساخ، خانهتخرمب خانه
ها هتعمینر  نروری مننازل خانگارهنای بادرلمند پامینهاحندا  سازی محلهاختمانیهباز زندهس

های مسن گنی پرجمعین، ه تخرمنب بناهنای مجناور بنا بلگارهای وسیع در محل برخی محله
های فگری برای ترمیم ها و لثار ارزشمند ه نگهداری و حفاظ، از  ذرهای قدممی هاقداممادمان

 ع مقررات ساختمانی جدمد و نظارت دقیم بر نحنگه  ملینات بهسنازی و بناهای تارمخی ه و
های تارمخی باتگجه به اوگگهای معماری باف،همعاصرسازی فضای ها و بدنهنگسازی در جداره

داخلی بناها، مرم، جزمیات، تخرمب بناهای فاقد ارزش )مشروط بر مستند نگاری(ه حراسن، 
های اطرا  شهر تنا شنعا  صلی قراردارندهماو ی، زمینو حفاظ، از بناهامی كه در مسیرهای ا

های جدمند در ها ه ابطه منند كنردن سناخ، و سنازهكیلگمتر تگسط شهرداری 15تا  10های 
 مقیاس، مصاوح، نما، ارتفا ، هماهنگی و سشکه...

 –اجتما ی 
 فرهنگی

مدار به كاركنانه تشگمم مشارك، مردمیه ارتقا قگانین و  گابط دووتی و لمگزش دادن تگسعه پا
اتخنناذ معیارهننای قننانگنی و تنندابیر كنناربری ارا ننی و  ننگابط مناسننب مرمنن، و بازسننازی 

 های مس گنی قدممیه طراحی با كمک مردم محلیه...ساختمان

 س گن،
س گن، هنرمندان و روشنف رانه اختهط كار و س گن، ه جلگ یری از خناوی شندن بافن، از 

 های نگ بنیاده...در خانه ساكنان فعلیه اس ان افراد جدمد

 كاربری
هنای های ناظر بر  ملیات دمگر بناهاه ا طای كاربریهامی مثل نمامشگاه، كار اها طای كاربری

 ردشنگری  -ورزشنی-تفرمحنی-دانشنگاهی-بازر نانی-دقیم در جه، بهشگد اقتصاد )تجاری
 مزاحم به بیرون از باف،ه...)مگزه، نمامشگاه، رستگران و ...(ه انتقال برخی از كاربری های 

 اقتصاد

 ذاریه  دم تگسعة كمی بازار و ارتقنا و نعی، كیفنی لنه در نگسنازی تگسعة مناسب سرمامه
ها و اختصناص تسنهیهت بنرای شهری بامد اطمینان به باز ش، ماوی وجگد داشته باشده اقدام

ا از ماویناته مننع مداخلنه هنتجهیز شهره ا طای مارانه به ماو ان و ساكنان باف، و معافین، لن
های ها و سنازمان ذاران خصگصی در باف، و تشگمم نهادهای  مگمی نظینر شنهرداریسرمامه

 ذاری و مشارك،  ذاری در مرم، شهریه باال بردن میزان سرمامهها برای سرمامهوابسته به لن
هنای اجرامنی طر در باف،ه حمام، ماوی از طرمم دادن وام كم بهره به ساكنان باف،ه تندومن 

 مگ عیه رونم صنامع دستی و بگمیه...
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 راهبردها مسأله

ها و تاسی 
 تجهیزها

های تاسیسناتی لب و معاصرسازی و به روز كردن تاسیسات و تجهیزهای شهریه امجاد شنش ه
هاه تجهیز شش ه پیاده باف، كهنن بنه دو  نصنر لب و ها و كف سازیفا هب ه خیابان سازی

ها ه احدا  تاسیسات بهداشنتی  منگمی می و ارتقا كیفی، لن یاهه به روز كردن تاسیسات قدم
هنای كگتناه های دووتی و مراكنز  منگمی طر در سطح باف،ه با بهره  یری از بگدجه و هزمنه

 مدت در سطح وسیعی از شهر كهن صگرت پذمرفته اس،.

 

 جمع بندی .5
های شهرسازی كهن میرا ترمن اه  فته شد محگر حافظ م ی از مهمبر اساس لن

باشد كه  ناصر شاخ  متعددی را در دل خگد جای داده اس،. دروازة قرلن، بناغ و می

بن حمنزه و حمزه ) (، پنل  لنیبننما، حافظیه، حرم مطهر  لیكتابخانة ملی، باغ جهان

تنگان دهند. بدمن ترتینب، میبازار تنها بخشی از امن  ناصر شاخ  شهر را تش یل می

های  یری مناسش،محدوده را شامل فضاهای شهری متعددی دانس، كه م ان ش لامن 

ها اهمی، اجتما ی هستند. از امن رو، نق  محگر حافظ به  نگان پیگند دهندة امن م ان

رغم وجگد مابد. امن در حاوی اس، كه امن محگر تنها نق   شگری داشته و  لیومهه می

ی منا طشیعنی(، از حنداقل شنرامط كیفین، محیطنی های محیطی )ا م از مصنگ پتانسیل

منند منی باشند؛ بننابرامن مطلگب جه، حفظ پیگند  مل ردی میان  ناصر مگجگد بهره

هامی در جه، تقگم، امن پیگندها صنگرت پنذمرد و امنن تنهنا در رود تهشانتظار می

لن  های لتی محگر، نق  فضای شهری دررمزیشرامطی مم ن خگاهد بگد كه در برنامه

 شناخته شده و تقگم،  ردد.

به منظگر تقگم، نق  فضای  مگمی شهری در محگر حافظ، به ومهه با تگجنه بنه 

نق   ردشگری محدوده و اشم اندازهای شهر شیراز ) شهر پنا،، شنهر سناوم( و در 

محگر مد نظر قرار  ینرد.  -ااراگب تحقم پامداری، بی  از هر ایز بامد روم رد پیاده

ها خگاهد بگد و لمند انسان و حرك، پیاده، بی  از هر ایز مشنای طراحی به امن ترتیب

اننین بنر و شد سگاره به صگرت كنترل شده و  اه محدود صگرت خگاهند مافن،. هم

اساس اصگل م ان پامدار، تگجه به اهار بعد كاوشد، فعاوی،، تصگرها و اكگسیستم مشنای 



 ... ی شهر شیرازخمو تار یباف، فرهنگ میو فضا یكاوشد یسامانده

 

79 

 مابد.رمزی و طراحی  رورت مینامهشناسامی نیازهای مگجگد در محدوده در قاوب بر
 

 منابع

 الف. فارسی
بهسنازی بافن، قندمم شنهری در امنران و  سابقه نگسنازی و (.1384) . ربشاهی، ز .1

 .49، شمارههامجله شهرداریاروپا. 

 نشننرمه  لمننی .هننای سننازنده كیفینن، طراحننی شننهریمگوفننه (.1379)  ل ننار، ،. .2
 .32شماره  ،پهوهشی صفه

اسنتان فنارس،  سرشماری  مگمی نفگس و مس ن كشگر، (.1385) امران.مركز لمار  .3

 .بخ  جمعی،

افزام  قابلی، پیاده مداری،  امی به سگی شنهری انسنانی تنر،  (.1385) م. معینی، .4

 .27، شماره نشرمه هنرهای زمشا

 زارش بازنگری طر  تفصیلی منطقه تنارمخی و  (.1388. )مهندسین مشاور پرداراز .5
 ، شهرداری شیراز، معاون، شهرسازی و معماری.رازفرهنگی شهر شی

 زارش بازنگری طر  تفصیلی شهر شنیراز،  (.1388. )مهندسین مشاور شهر و خانه .6
 ، معاون، شهرسازی و معماری.شهرداری شیراز

 زراش ساماندهی كاوشدی باف، محنگر  (.1392) مهندسین مشاور فربگم شهر پارس .7
 ازی و معماری.، شهرداری شیراز، معاون، شهرسقرلن

 ب. انگلیسی
8. Appleyard, Donald. (1987). Public Streets for Public Use. Edited 

by Anne Vernez Moudon, Columbia university press, NewYork. 

9. Canter, D. (1977). The Psychology of Place. London: Architectural 

Press. 

10. Humphrey, A. (2010). The originesof the SWOT analysis model. 

http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm. 

11. Jacobs, A & D. Appleyard. (1987). Toward an Urban Design 

Manifesto. JAPA, 53(1): 112-120.  

12. Lynch, K. (1981). A Theory of Good City Form, Cambridge, 

Mass: MIT Press. 



 1394تابستان نهمشماره سگمسال                    

 

 80 

 

 


