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هويت شهر                شماره نهم/ سال پنجم/ پاييز و زمستان 1390             
صفحات  17-26

17

مرمت شـهرى و باززنده سـازى كانون هاى اجتماعى و آسيب 
شناسى در بافت تاريخى محله جلفاى اصفهان

 
دكتر حسن اصانلو *

   
* دكتر حسن اصانلو

 تاريخ دريافت مقـاله:  1389/5/20
تاريخ پذيرش نهايي:    1389/9/4                                      

                
    

                                  

 چكيده 
محور اين نگارش بررسى تاثير اقدامات انجام شده طى سال هاى 1382 تا 1386 در ارتقا و بهبود تصوير ذهنى است كه در ذهن 
ناظر از محور تاريخى و فرهنگى جلفا شكل گرفته است.  نگارش به صورت مقايسه اى پاياپاى از ديدها و مناظر مشابه شهرى طى 
سال هاى 1382 و 1386 شمسى از محله جلفا ارائه مى گردد. مرمت شهرى تنها در مجموعه عواملى كه سعى در  حفظ و بهبود 
وضعيت كالبدى شهر دارند-تعمير اثر- خالصه نمى شود ، نكته مهم به روز نگه داشتن فضاى شهرى و انطباق آن با رفتار و فعاليت 
ــازى اثر-   مى باشد. آنچه حائز اهميت است تاثير اين ساماندهى ها و مرمت ها  ــهروندان در دوران حاضر  – معاصرس اجتماعى ش

در محيط به منظور حضور مجدد انسان و تقويت ريشه فعاليت هاى مردمى  و اجتماعى در عرصه فضاى شهر ى و محل است.

 واژه هاي كليدي
 فضاى شهرى، مرمت شهرى، معاصرسازى، تصوير ذهنى شهر، حضور و فعاليت اجتماعى

Email: osanloo@atc.ir                                                                                           استاديار دانشكده معمارى، دانشگاه سوره  *
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مقدمه

مرورى برتجربه مرمت شهرى در ايران معاصر: از سال 1373 
با آغاز نهضت " احيا و بهره بردارى از بناهاى تاريخى " و از سال 1376 
ــر كاربرى بناهاى قديمى و بافت هاى  ــان " تغيي با اجراى طرح " پرديس
تاريخى با هدف توسعه گردشگرى  مورد توجه قرار گرفته است. به سال 
1374 قانون نوسازى و عمران شهرى به تصويب رسيد  كه راه را براى 
اقدامات گسترده در بافت هاى شهرى فراهم ساخت . طرح هاى مبنى 
ــيراز ،  ــهرهاى اصفهان، يزد، ش ــا وحفظ بافت هاى تاريخى در ش براحي
ــان در دو دهه اخير را مى توان در راستاى سياست هاى  كرمان و  كاش
ــت ها و رويكرد هاى  ــى و همكاران ،1386) اما سياس ــور نام برد . (حناچ مذك
ــمند شهرى تنهادر  ــهرى در بافت هاى تاريخى و ارزش عمده مرمت ش
مجموعه عوامل و اقداماتى كه سعى در حفظ و بهبود  وضعيت كالبدى  
ــود ، بلكه  ــهر دارند - تعمير اثر- خالصه نمى ش ــى بافت ش و فيزيك
ــتن فضاى شهرى  ــت  ، به روز نگه داش آنچه حائز اهميت و توجه اس
ــهروندان طى دوران  و انطباق آن با نيازها ، رفتار و فعاليت اجتماعى ش
ــود كه  ــهرى جديدى حادث مى ش ــت. در اين اقدام فضاى ش حاضراس
ضمن حفظ شباهت هاى اساسى با فضاى پيشين ، تفاوت هاى ماهوى 
ــى حاضر – دوران  ــرايط زمانى و مكان ــا توجه به ش ــى را ب و معناي
ــان خود به نمايش  ــين در ارتباط با مخاطب ــر - با فضاى پيش معاص

مى گذارد.  (حناچى و همكاران،1386)

 معرفى موضوع، طرح سوال
با توجه به اهميت و تاثير حضور ارامنه درپيدايش و توسعه جلفا از قرن 11 
هجرى تا كنون و ويژگى هاى شاخص رفتارى و اجتماعى آنان ، پرسش 
مطرح آن است كه اقدامات صورت گرفته در دوران حاضر تا چه اندازه در 
ــظ و تقويت كانون ها و توده هاى اجتماعى ارامنه اصفهان تاثير گذار  حف
ــت ؟و با توجه به حضور رو به تضعيف توده هاى اجتماعى ارامنه  بوده اس
آيا اقدامات انجام شده در تداوم تصوير تاريخى – فرهنگى –اجتماعى اين 

محله در آينده موثر خواهد بود ؟

 مفهوم فضاى شهرى 
اگر بخواهيم  فضاى شهرى را بدون تحميل معيارهاى زيبايى شناختى 
ــود  فضاى ما بين  ــم ، ناگزير خواهيم ب ــى تعريف نمايي ــار شناس و رفت
ساختمان ها _ توده شهر _ را فضاى شهرى قلمداد كنيم. اين فضا ها 
از ديدگاه هندسى وكالبدى با بدنه هاى گوناگون  شهرى محصور مى 
شوند. (كرير،1383)  بنابر اين تعريف كيفيت فضاى شهرى به عنوان يك 
فضاى محصور در ارتباط با كيفيت تعريف بدنه هاى محصور كننده آن 

سنجيده مى شود. از ديدگاه علوم رفتارى تنها بروز ويژگى هاى كالبدى 
ــهرى نمى تواند اجازه دهد تا آگاهانه  فضاى باز  ــى فضاى ش و هندس
ــهرى قلمداد نماييم ، بلكه  ــهر  يك فضاى ش بيرونى را در عرصه ش
حضور انسان و تعامل اجتماعى كه در عرصه شهر صورت مى پذيرد  
ــهرى در  ــى  غير قابل انكار در تداعى و تداوم معناى فضاى ش نقش
ــت بهره بردارى از  ــك كيفي ــن مخاطب ايفا مى نمايد. بدون ش ذه
ــهر –  رفتار اجتماعى-  ارتباط مستقيمى با كيفيت  فضاى عمومى ش
ــهرى  خواهد  ــهر و فضاى ش ــرى تصوير ذهنى فرد از ش ــكل گي ش
ــت. بنا براين تعريف زمانى مى توان فضاى ما بين ساختمان هاى  داش
شهر را فضاى شهرى قلمداد نمود كه شكل گيرى و تكامل گونه هاى 
ــار اجتماعى در آن عرصه در ذهن  ــف و متنوعى از عملكرد و رفت مختل
ــهرى بستر  شكل گيرى  ــود. به بيان ديگر فضاى ش مخاطب درك ش
فعاليت ، رفتار و تعامل اجتماعى شهروندان در عرصه شهر خواهد بود.

 تصوير ذهنى يا سيماى شهر2
سيماى شهر ، نه به كالبد شهر بلكه به تصوير شكل گرفته از شهر در 
ــن مردم – مخاطب- اطالق مى گردد. ( لينچ ، 1381) تصوير ذهنى يا  ذه
سيماى شهر ، كليه برداشت ها، دانسته ها، باورها، حدس ها و انتظاراتى 
است كه فرد از محيط پيرامون خود داشته و ارزش ها، كيفيات، عملكرد ها 
و اولويت هاى متفاوت را در ذهن وى ايجاد مى نمايد. اين ذهنيات تابعى از 
كليه اطالعاتى است كه فرد تا آن برهه از زمان دريافت و در ذهن خود 
ــت. (بحرينى،1384).  هنگامى كه از رابطه بين انسان و محيط  ــته اس انباش
ــود ، منظور ادراك محيطى3 مى باشد كه در درجه اول  صحبت مى ش
ــناخت محيط توسط مخاطب و بعد به درك آن مربوط مى شود.  به ش
ــط را در ذهن منظم  ــان اطالعات دريافتى از محي ــن فرآيند انس در اي
ــناخت محيط) و عالوه بر اجزاى محيط، نظم يا رابطه حاكم  كرده  (ش
ميان آنان را نيز در ذهن خود به تصوير كشيده و به آن معنا مى بخشد 
ــاس هر گونه كنش و واكنش فرد  (درك محيط). اين تصوير پايه و اس
با محيط مى گردد.  انسان در هر مقطع زمانى تنها بخشى از اطالعات 
ــن اطالعات محدود  ــن ثبت مى كند .ليكن همي ــط خود را در ذه محي
ــت و غير واقعى از محيط به دست مى  تصويرى جامع و هر چند نادرس
ــهرى در ذهن مخاطب  ــهر و فضاى ش دهد.  (بحرينى،1384 ). آنچه از ش
شكل مى بندد ، همان سيماى شهر است كه به شكل يك جريان  پويا 
و زنده  درحال تكامل و تصحيح خويش مى باشد و تصور فرد از فضاى 
شهرى را به سان يك نقش مايه سيال و پويا  شكل مى دهد . بنابراين 
تصوير ذهنى براى فرد فقط مربوط به زمان حال نبوده بلكه با تصورات 
ــته و آينده تركيب شده و ايجاد خاطراتى از گذشته و  ذهنى وى از گذش

توقعاتى از آينده مى نمايد.

دكتر حسن اصانلو
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صفحات     5-15
مرمت شهرى و باززنده سازى كانون هاى اجتماعى و آسيب شناسى ... 

ــطه اجتماعى  ــهر نيز به واس حاكم بر هر اندام واره زنده و پويا، حيات ش
ــازى فر آيندى است  ــد. معاصر س ــهروندان در دوران حاضر مى باش ش
ــى هاى اصلى فضايى  ــهرى جديد با حفظ ويژگ ــه به خلق فضاى ش ك
ــن فرآيند ايجاد فضاى  ــارى) منجر مى گردد. نتيجه اي ــدى و رفت (كالب
ــته از  ــت كه تفاوت هاى ماهوى و معنايى برخاس ــهرى جديدى اس ش
تحوالت زمان معاصرخود را نسبت به فضاى پيشين به نمايش مى گذارد. 
ــهرى زمانى امكان پذير  ــهرو زندگى ش بقا و تداوم يك اثر در عرصه ش
ــتر شكل گيرى، رشد و  ــته  بس ــان گذش خواهد بود كه آن اثر  بتواند بس
توسعه فعاليت ها و تعامل اجتماعى مردم جامعه در زمان و مكان مربوط 
ــامانه زير ميتوان ارتباط بين مفهوم فضاى  ــد. به كمك  س به خود  باش
ــهرى را كه در قالب يك  ــيماى ش ــهرى و تداوم س ــهرى، مرمت ش ش
ــهر و محله در طول زمان  ــه واحد منجر به تداوم حيات ش مجموع

مى گردد را به نمايش گذاشت.

 تجربه جلفاى اصفهان 
بررسـى اسنادى-تاريخى روند شكل گيرى و توسعه جلفا 

در دوران صفويه 
جلفاى اصفهان درپنج مرحله اصلى براثر مهاجرت و جابجايى ارامنه در 

دوران صفويه گسترش يافت :  (درهوهانيان ،1379)
1. بين سالهاى 1603 تا 1605 ميالدى – اوايل قرن يازدهم هجرى- 

 عناصرتصويــر ذهنى و نقش حضور كانون هاى اجتماعى 
در شكل گيرى آن 

ــع به تصوير ذهنى افراد  ــط كوين لينچ راج مطالعات انجام گرفته توس
ــهروندان " نقشه ذهنى " شهر يا  ــهر خود حاكى از آن است كه ش از ش
ــير،   محله خود را در پنج عنصر و روابط بين آنها خالصه مى كنند : مس

گره، لبه، نشانه، حوزه   
ــه ويژگى هاى كالبدى  ــود  ناظر ب آنچه از تعاريف فوق حاصل مى ش
ــند ، اما آنچه در كنار كالبد شهرى معنا بخش  ــهرى مى باش فضاى ش
ــد، كيفيت حضورانسان و  ــهر در ذهن مخاطب مى باش تصوير ذهنى ش
بروز رفتاراجتماعى متناسب درارتباط با عناصرمذكورخواهد بود . به بيان 
ــكل گيرى و معنا  ــر مى توان اولين و موثرترين عامل در فرآيند ش ديگ
ــيماى شهر را كيفيت حضور انسان و كانون هاى اجتماعى در  پذيرى س

فضاى شهرى  برشمرد.
  

 مرمت شــهرى وزمينــه ســازى حضورموثركانون هاى 
اجتماعى درعرصه شهر

ــت كه  ــهرى به مثابه يك اندام واره زنده و پويا  اس ــهر و فضاى ش  ش
ــى از آن در اثر عملكرد عوامل مخل طبيعى (فرسايشى يا  همواره بخش
آنى)  و عوامل مخل انسانى و اجتماعى (جنگ ، سو مديريت ، مهاجرت 
و ...) در طى زمان دچار فرسودگى يا تخريب مى گردد. بر اساس قواعد 

 

شكل 1. تحليل گره هاى شهرى   ماخذ:نگارنده
N

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
        20

       
      

139
ن 0

ستا
 زم

يز و
 پاي

م/
پنج

ال 
/ س

هم
ره ن

شما
     

ر   
شه

ت 
هوي

ــاه عباس يكم هسته اوليه    ــتور ش با مهاجرت اهالى جلفاى ارس به دس
شهرك جلفا در حومه جنوبى زاينده رود پايه ريزى شد  .

2. بين سال هاى 1620 تا 1655 ميالدى بر اثر ازدياد جمعيت  محدوده 
جلفا به صورت تدريجى گسترش يافت .

3. در سال هاى 1630 تا 1640 در پى مهاجرت 200 خانوار سنگ تراش 
به اين منطقه ،  محدوده اين شهرك در حوزه غربى توسعه يافت.

شكل 2. جلفاى قديم و جلفاى جديد    ماخذ : نگارنده 

 

جداره شهرى از كليساى وانك تا خيابان نظر

شكل 3. جداره شهرى از كليساى وانك تا خيابان نظر    ماخذ: نگارنده

ــدن 12 هزار ارمنى  ــال هاى 1655 تا 1656 ، در پى رانده ش 4. بين س
ساكن در بخش شمالى زاينده رود به جلفا در زمان شاه عباس صفوى، 

اين شهرك باالترين حدگسترش خود را تجربه كرد.     
5. به سال 1670 ميالدى، به دنبال مهاجرت گروهى از ارامنه ارمنستان 
به جلفا و اسكان آنها در محله ايروانى ها ، مجددا محدوده اين  شهرك 

در حوزه غربى توسعه يافت.

دكتر حسن اصانلو
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صفحات     5-15
مرمت شهرى و باززنده سازى كانون هاى اجتماعى و آسيب شناسى ... 

جداره شهرى خيابان حكيم نظامى

شكل 4. جداره شهرى خيابان حكيم نظامى     ماخذ: نگارنده

جداره شهرى از كليساى وانك تا ميدان جلفا     

شكل 5. جداره شهرى از كليساى وانك تا ميدان جلفا     ماخذ: نگارنده
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  بررســى اجمالى تحــوالت جامعه ارامنــه جلفا پس از 
صفويه

ــاختار اجتماعى – فرهنگى جامعه  با توجه به ارتباط پژوهش حاضر با س
ارامنه جلفا، تحوالت جامعه ارامنه در طول زمان و پس از عصر صفوى 

در 5 دوره زمانى تاثير گذار مورد بررسى قرار گرفته است :
1. با ضعف حكومت صفويه و فتح اصفهان توسط افاغنه در سال  1135 
هجرى تعداد قابل توجهى از ارامنه كشته و گروهى از ايران خارج شدند. 
2. در زمان نادر شاه افشار در سال 1728 ، به دليل بدگوئيهايى كه نزد 
نادر شاه از ارامنه كرده بودند بسيارى از ارامنه بدليل وضعيت دشوار  آن 
ــد و تا زمان قاجاريه به ايران  ــورهاى بيگانه مهاجرت كردن دوره به كش

باز نگشتند.
ــتگاه حاكم  ــا نفوذ قابل توجه دول غربى دردس ــه و ب 3. در دوره قاجاري
ايران ، وضعيت جامعه ارامنه بهتر شد بطوريكه بخشى از جمعيت مهاجر 
ــهرك جلفا  ــتند. در اين دوره حصارى در پيرامون ش به اصفهان باز گش

احداث شده بود.
ــهر اصفهان و ازدياد جمعيت   ــترش ش 4. در دوره پهلوى  به دليل گس
گروهى از مسلمانان در محالت اقليت ساكن شدند و جمعيت ارامنه كه 
در آستانه انقالب مشروطيت 1286 نفر بود در سال 1353 به 6000 نفر 
رسيد. اختصاص رشته زبان و ادبيات ارامنه در دانشكده ادبيات دانشگاه 
ــه منجر به پويايى  ــيدى از اقداماتى بود ك ــان در دهه 40 خورش اصفه

بيشتر جامعه ارامنه شد.
ــهر اصفهان  ــيحى ش ــالمى ، جمعيت مس 5. پس از پيروزى انقالب اس
ــمگيرى كاهش يافت  ــه دليل مهاجرت به امريكا و كانادا به طور چش ب
ــال 1355 به  5838 نفر در  ــت  0 678  نفرى آبان س ــه جمعي بطوريك

آبان 1375 رسيد.

 تجربــه و مبانــى نظرى طــرح مرمت شــهرى درجلفاى 
اصفهان

 در دوران حاضر محور جلفا به علت توان بالقوه جذب گردشگر و ارزش 
ــهرى آن  توسط سازمان نوسازى و بهسازى  عناصر معمارى و بافت ش
ــت ديگر مانند بازار،  ــان  به همراه ده محورحائز اهمي ــهردارى اصفه ش
ــوان محور  تاريخى،  ــت فوالد و ... به عن ــاره ، نقش جهان ، تخ جويب
ــت. اين محور ازخيابان توحيد و  ــگرى معرفى شده اس فرهنگى وگردش
كوچه نمازخانه مريم شروع شده و به ميدان جلفا رسيده ، پس از گذر از 
ــوق  خيابان حكيم نظامى در جبهه غربى به خيابان خاقانى ، گذرچهارس
و محور مادى هاى شايج ونايج رسيده و تا گذر سنگتراش ها و تبريزى 
ــور اين طرح  ــوان هدف اصلى و مح ــى يابد.  آنچه به عن ــا امتداد م ه

تعيين گرديده ،  احياء محله و بازگرداندن حيات اجتماعى و ارزش هاى 
فرهنگى  آن بوده است. بنا به سياست هاى اجرا شده از سوى سازمان 
بهسازى و نوسازى شهردارى اصفهان اقدامات اصلى در باز زنده سازى 

اين محور عبارتند از : 
ــق احياء عناصر تاريخى و  ــدن هويت اجتماعى محله از طري • بازگردان

تزريق كاربرى هاى سازگار و منطبق با نياز هاى معاصر جامعه.
ــب بين عناصر تاريخى ، تقويت و بهسازى  • ايجاد ارتباط فضايى مناس

مسير ها ، لبه ها ، گره ها و نشانه هاى محلى و شهرى .
• باززنده سازى محالت و گذرهاى تاريخى بافت.

با توجه به اهميت روش مداخله درفرآيند مرمت شهرى جلفا و انطباق 
نسبى آن با نظريات پاتريك گدس در مرمت شهرى در ادامه نوشتار به 

بررسى اجمالى نظر يات گدس پرداخته مى شود. 

 بررســى تاثيرات بهسازى كالبدى در مرمت شهرى محور 
جلفا

ــت تاثير  ــه قرار گرفته اس ــگارش مورد توج ــن بخش از ن ــه در اي آنچ
ــازى فيزيكى گذر جلفا بر ارتقاى نظم و سازماندهى  ــاماندهى و بهس س
ــهرى آن طى سال هاى 1381 تا 1386 ميباشد . تهيه تصاوير  بافت ش
از مناظر شهرى مشابه و تطبيق آنها طى سالهاى 81 و 86 گوياى تاثير 
تغييرات و اقدامات شكل گرفته طى فرآيند مرمت شهرى در اين محل 

مى باشد.
 

 نســبت توجه به تــداوم حضور كانون هــاى اجتماعى 
ارامنه والگوى سكونت درجلفا 

ــهرى محله جلفا در  ــه در روند مرمت ش ــات انجام گرفت ــه اقدام  اگرچ
ــازى كالبدى گذرها و عناصر تاريخى اقدامى موثر  و  ــازى و بازس بهس
ــازى  ــمار مى رود ،اما فقدان برنامه ريزى و تصميم س حائز اهميت بش
هدفمند در جهت حفظ و توسعه كانون هاى اجتماعى ارامنه ، تعريف و 
ــاماندهى الگوى سكونت و بافت مسكونى و عناصر شهرى مرتبط با  س
آن در جلفا مشهود مى باشد . اهميت اين نكته با توجه به افزايش قيمت 
ــاخت و ساز  ــهر اصفهان و منطقه مذكور و رونق س و ارزش زمين در ش
ــكن در جلفا دو چندان مى گردد.  ادامه اين روند با توجه به اهميت  مس
ــه اصفهان كه اولين و  ــور و جريان زندگى فردى و اجتماعى ارامن حض
ــى- فرهنگى  محله جلفا   ــكل گيرى و تداوم تاريخ ــن ركن ش موثرتري
ــود، مى تواند عاملى موثر در تضعيف جايگاه اجتماعى  ــوب مى ش محس
ــك گذر تاريخى – فرهنگى-  ــى محله و تغيير نقش آن از ي – فرهنگ
ــذر تفريحى – تجارى فرا  ــق به اقليت ارامنه به يك گ ــى  متعل اجتماع
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صفحات     5-15
مرمت شهرى و باززنده سازى كانون هاى اجتماعى و آسيب شناسى ... 

شكل 6. مرزهاى تاريخى و فرهنگى محله    ماخذ: نگارنده

شكل 7. كليساى تاريخى در جلفا    ماخذ: نگارنده
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شكل 8. آكس كليساى وانك    ماخذ: نگارنده

مورد مطالعاتى: محور كليساى وانك

 

مورد مطالعاتى: محور كليساى وانك

شكل 9. آكس كليساى وانك     ماخذ: نگارنده
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صفحات     5-15
مرمت شهرى و باززنده سازى كانون هاى اجتماعى و آسيب شناسى ... 

محله اى درطول زمان گردد.

نتيجه گيرى

با نگاهى به نظريات كوين لينچ  (1970) ، پاتريك گدس  (1932)، لئوناردو 
بنه ولو (1933) و سايرين در مرمت شهرى مى توان حضور و تداوم زمان در 
مكان (معاصر سازى)، حضور و فعاليت موثر فرد و كانون هاى اجتماعى در 
عرصه شهر و فضاى شهرى را مهمترين عامل بقا و تداوم شهر و بافت هاى 

ارزشمند تاريخى در طول زمان دانست.
ــا با توجه به  ــاز و اجرايى در ناحيه تاريخى جلف ــه يك طرح كارس ارائ
ــين و بافت منحصر به فرد تاريخى آن از حساسيت و  ــتره اقليت نش گس
ــى اجمالى كاربرى هاى  ظرافت ويژه اى برخوردار خواهد بود . با بررس
ــنهادى در طرح تفضيلى محله جلفا با نگرشى  هدفمند و گرايشى  پيش
آشكار در جهت احداث و توسعه  قطب هاى توريستى و  مراكز خريد و 
ــت ، رونق اقتصادى و درآمد  تجارى فرامحله اى در جهت جلب توريس
ــا وجود اقدامات موثر  ــازى در مقياس منطقه اى روبرو مى گرديم. ب س
ــاماندهى كالبدى جلفا ، ادامه اين  ــازى و س و مفيد انجام گرفته در نوس
ــكل  ــد دركنار عوامل تاثيرگذار  زير مى تواند در طول زمان و به ش رون
محسوس منجر به تضعيف  موقعيت اجتماعى  و فرهنگى  محله و تغيير 

ــى آن  به يك  قطب تجارى –  ــاختار و ماهيت  تاريخى –  اجتماع س
تفريحى در مقياس منطقه و شهر اصفهان گردد :

ــر ارامنه و عدم  ــز فرهنگى – اجتماعى معاص ــور كمرنگ مراك 1. حض
احداث مراكز جديد محلى متعلق به ارامنه و فعاليت هاى اجتماعى آنان 
ــكونت درمحله با توجه به افزايش  ــاخت و ساز و س 2. فقدان الگوى س

قيمت و ارزش زمين وآغاز موج ساخت و ساز مسكن در اصفهان.
3. كاهش فعاليت و رونق واحد هاى تجارى و مراكز محلى و واحد هاى 

صنفى متعلق به ارامنه.
4. مهاجرت ارامنه و افزايش آشكار ميانگين سنى جمعيت ساكن درجلفا.
ــارى كالن در بدنه جلفا ،نفوذ و تمركز  ــداث واحد ها و مراكز تج 5. اح
ــتوران و مانند آنها و جذب  ــت فود و رس عمده كاربرى هايى مانند فس

جمعيت مخاطب خاص اين كاربرى ها از سراسر شهر اصفهان.
ــازهاى اخير بافت و حريم  ــاخت و س 6. عدم كنترل و نظارت موثر بر س

بافت بويژه در مقوله تراكم و ارتفاع.

پى نوشت ها

1.Image of the City
2.Environmental perception

شكل 10. گونه هاى مختلف مسكونى در محله جلفا     ماخذ: نگارنده

گونه هاى مختلف مسكونى در محله جلفا
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