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   با بهره گیری از نظریه اتصال بافت تاریخینوزاییِ محورهای اصلی در اصول 
 نمونه موردی: بافت تاریخی گرگان 

 هادی پندار

 هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران
Hadi.Pendar@yahoo.comEmail address:  

h.pendar@umz.ac.ir 

 چکیده:

در بافت های تاریخی از جمله چالش هایی است که بسیاری از مراکز شهری ایران  گذرهای عمومیمتروک ماندن 

نیازمند  ،اغلب به عنوان هسته اولیه پیدایش و توسعه شهر نیز محسوب می شوندکه این مراکز  از آن رنج می برند.

الزم است در راستای حفظ و تقویت هویت های  یی کههکارهارا راهکارهای ویژه ای جهت نوزایی و احیا می باشند.

تواند می در چنین بافت هایی توسعه مسیرهای پیاده در گذرهای بین محالتتکرارنشدنی این بافت ها باشند. 

از سوی دیگر احیای الگوی دسترسی میان مراکز،  .نمایدرا بیشتر  آن گردشگری و عالقه به حضور در هایجاذبه

 بناهای عمومی یا ارزشمند نیازمند بررسی و تحلیل الگوی استقرار ساختمان ها و فضاهای باز می باشد.معابر و 

دهی محورهای اتصال دهنده بخش های مختلف بافت بکارگیری نظریه اتصال در طراحی شهری به منظور سازمان

کاربست اصول  ، بدنبالشهری با  بهره گیری از نظریه اتصال در طراحی طالعهاین ممناسب به نظر می رسد. 

بافت تاریخی گرگان می در در سازماندهی محورهای اصلی به عنوان عامل نوزایی طراحی شبکه های سبز خطی 

گردشگری با توانمند نمودن فرصت های نوسازی و -سبز خطی تحت عنوان محورهای ویژه تاریخی محورایدۀ  .باشد

های درونی بافت در عرصه صر تاریخی به صورت سازگار با فرهنگ محلیهای قابل احیاء و اتصال آنها به عناحوزه

روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش نمونه موردی می باشد. این مقاله با  می گردد.اعث ارتقاء کیفیت محیط ب

 ید. مرور دو تجربه جهانی در این زمینه فرایند مناسب جهت مداخله در بافت تاریخی گرگان را پیشنهاد می نما

های فرصتفت هایی باچنین پیوستگی حرکت پیاده درون  حفظ اتصال و نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد،

می سازد. برقراری ارتباط روشن  آشکاررا عمومی ه های عرص جهت استقرار بناهای میان افزا و یا تبدیل به موجود

ان حیاط های باقیمانده از مساحت زمین از به عنو بین ساختمان هاو تعریف شده میان ساختمان ها و فضاهای 

به صورت نواری سبز  محورهااین موضوعات کلیدی مورد توجه در طراحی و توسعه مسیرهای فوق می باشند. 

از  ،ها و قطعات سبز خصوصی را نیز به عرصه های همگانی پیوند دهدکه می تواند باغ الی عملکردهای بافتالبه

امکان برقراری پیوستگی  داشته و از سوی دیگررا  پیادهجذب  تواناییا خدمات مناسب ب سبز راه به عنوانیک سو 

فرصت های موجود، امکان تغییر عرض این مسیر در  سازد.میسر می را اطراف  و طبیعی آن با حوزه های اکولوژیک

تدقیق  د.ایجاد عرصه هایی جهت حضور و مکث را ممکن می سازد که موجب افزایش سرزندگی نیز می گرد

چارچوب نظری مناسب جهت مداخله بر اساس ارزش های بافت و الگوی حرکت و دسترسی آن، تعیین محورها و 

ای از فضای سبز با استفاده از فرصت ها و پوشش های سبز مناسب عمل در محدوده، تعریف شبکه پیوستهلکه

داری و توسعه این شبکه در آینده بافت از گیاهی موجود و نهایتا در تدوین یک نظام مدیریتی متمرکز جهت نگه

به طور خالصه می توان گفت، این ایده بر مبنای سازمان فضایی  مراحل اصلی مورد عمل در این فرایند می باشند.

از فضاهاست که موجب نوزایی و ارتقاء کیفیت  ای شبکه گسترده و پیوسته دنباله ب بلکهمرکز گرا شکل نگرفته 

 می گردد. تاریخیت بخش های مختلف باف

  .محورهای ویژه گردشگری ،تئوری اتصال ، طراحی شهری، واژگان کلیدی : بافت تاریخی 
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 مقدمه:

اند و به عنوان جزئی از هویت دانش معماری و شهرسازی بومی ،، نشانه فرهنگای تاریخی و فرهنگی شهرهای ایرانهبافت

ای های بالفعل و بالقوهتاریخی به عنوان هسته قدیمی شهر دارای قابلیتهای شوند. این محدودهاجتماعی ایرانی تلقی می

شود. های فرهنگی میهای جبران ناپذیر و اتالف سرمایهبینی تمهیدات الزم، موجب بروز آسیبهستند که عدم پیش

ر است. بنابراین در شهرها سبب نابودی بخشی از هویت و شناسنامه فرهنگی شهقدیمی همچنین از بین رفتن بافت های 

 .نمایدتواند به تداوم و بقای فرهنگی شهر کمک ها میتوجه و بهسازی این بافت

شهر مدرن در پاسخ به رشد سریع اقتصادی و ارزش افزوده حاصل از تولید شکل گرفته است. همزمان با این پدیده چرخه 

در راستای استقرار و تسهیل حرکت اتوموبیل و   تغییر ریخت شناسی کانزنی در تحلیل دانه بندی شهری مسیر مشابهی را

ساختاری اقتصادی نشان می دهد. به رغم همه فرم های شهری متاثراز شیوه زندگی مدرن در  باسایر تغییرات تدریجی 

، تغییرات ریخت شناسانه در شهرهای ایران  مسیر پیچیده تری را دنبال کرده است. حال آنکه ایده ها و  0691حدود دهه 

رح واره ها جای خود را به چنین فرم های استانداردی بخشیده که همراه با جریانات التقاط گرایانه در معماری و ط

شهرسازی منجر به پیچیده تر شدن فهم الگوهای اولیه و  اصیل گشته است. بافت قدیم شهرهای ایران معموال دارای  

سجمی ست که اغلب در دوره جدید و بویژه با شروع اقدامات شبکه ارتباطی ارگانیک و ساختاری از محالت مرتبط و من

رضاخانی در شهرهای سنتی، کشیده شدن محورهای جدید جهت ورود وسایل نقلیه موتوری به بافت، از یکدیگر جدا شده 

تعادل  اند. اگر چه این محورها، شبکه اندامواره و منطبق با شرایط محیطی در بافت های مورد نظر را دچار خدشه و عدم

کرده اند اما خود نیز به مرور زمان تبدیل به بخش جدایی ناپذیر از هویت و شخصیت چنین بافت هایی گشته اند. در 

حاشیه بافت های فوق محدوده های جدید با ساخت و بافت جدید شهری شکل گرفته است. به مرور زمان از یک سو 

ه محدوده ها و بافت های جدید مهاجرت کرده اند و از سوی دیگر بسیاری از گروه های اجتماعی از محدوده های قدیمی ب

گروه های جدید اجتماعی و اکثرا مهاجران جایگزین آنها شده اند. این پدیده در عدم توجه به مرمت دائم و در نتیجه 

 فعالیتی تاثیر منفی برجای گذاشته است. –اجتماعی  –فرسودگی کالبدی 

خطوط رشد، اتصال به مرکز شهر قدیم و تغییر مکان  از الگوهای قرون وسطایی خیابان ها،اگر چه رویکردهای جدید متاثر 

مراکز تجاری و تجمع را مطرح نموده اند، اما چنین تجربه هایی کفایت الزم جهت افزایش تماس  قلب تاریخی شهرها که 

یل شدن به داست. لذا این مراکز به جای تبغالبا با الگوی اندام واره شکل گرفته اند با سایر بخش های شهر را نداشته 

اجتماعی در راستای فعالیت های جمعی، دست نخورده و خالی مانده اند. نتیجه مهم حاصل از  -مکانی برای رشد اقتصادی

تداوم این روند خروج امکانات اصلی شهر به بیرون از مراکز تاریخی  بوده است. از سوی دیگر این رویداد منجر به خروج 

ریجی ساکنان اصلی و اولیه این مراکز به دلیل فقدان امکانات مورد نیاز زندگی امروزی  گشته است. همزمان جایگزین تد

شدن ساکنان اصیل با اقشار کم درآمد که غالبا مهاجر بوده و به دنبال کار و زندگی موقت در این مراکز سکنی می گزینند 

ه است. به نظر می رسد  بهبود شرایط حاصل از تغییر حال و هوای این گشته که حس تعلق جمعی به مکان را کاهش داد

مراکز که متاثر از عدم تغییرات تحمیلی در جریان رشد شهر در آنها می باشد، نیاز به رنسانس شهری دیگری به متناسب 

 با شرایط ایران دارد. 

سط اتوموبیل بر پیاده، الزم است به تدریج و در با توجه به تغییرات  جاری در شهرهای مدرن از الگوی شهری منتهی به ت

طول زمان الگوهای محیط های شهری همه شمول تر با تسط پیاده، شهر پیاده مدار و واجد فضاهای اجتماعی و غنی، که 
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از اصول اصلی رویکرد پست مدرن بوده در این گونه شهرها تسری یابد. فضاهای با مقیاس انسانی و واجد رازآمیزی، 

 (0831ای فنل،) دگی و تنوع در بافت های تاریخی نیز نیازمند باززنده سازی مجدد می باشند.پیچی

 سوال های اصلی که این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن ها در بافت تاریخی گرگان بوده به شرح زیر می باشند:

 تفاده قرار گیرد؟ایده محورهای سبز خطی چگونه می تواند در نوزایی بافت تاریخی گرگان مورد اس -

 چنین محورهایی چگونه می توانند عامل حفظ هویت ریخت شناسی بافت تاریخی گردند؟ -

عمومی تحت یک نظام مدیریتی متمرکز در کل بافت   های سبز پیشنهادی الزم است به عنوان عرصهاز سوی دیگر شبکه

و تشویق  0تاریخی، در جهت ایجاد نفوذپذیریاحیا شود. طراحی چنین شبکه ای همراه با تعدیل تراکم در بافت های 

 حرکت پیاده می تواند موجب نوزایی و احیاء بخش های مختلف آن گردد. 

این مقاله در چهار بخش به دنبال پاسخ مناسب به پرسش های فوق می باشد. ابتدا مرور نظری بر نظریه اتصاال و مفااهیم 

یخی گرگان و محالت آن پرداخته می شود. امکان بکارگیری نظریاه مرتبط صورت می گیرد. بخش دوم به معرفی بافت تار

اتصال و اصول توسعه یک چارچوب مبتنی بر نظام پیوسته و خطی حرکت پیاده در محور سبز عملکردی مورد بررسی قرار 

ارهاای بکاار به بررسی انطباقی اصاول و راهک "بنک ساید"و محله  "مویا"می گیرد. سپس با مرور دو تجربه محله تاریخی 

پیوسات  درونای  و نظاام یاک چاارچوبرفته در شرایط شهر گرگان می پردازد. بخش پایانی نیز مشتمل بر اصول توساعه 

 در بافت تاریخی گرگان و فرایند بکارگیری آن ها می باشد. ی پیادهافضاه

 

 و مفاهیم مرتبط 2نظریه اتصال -0

از توپوگرافی، ترکیب عناصر معماری با دیدها و زوایای دیداری  در ایده محور سبز خطی در بافت تاریخی بر فضایی مرکب

گوناگون بویژه دید به نشانه ها و تصاویر متنوعی که در خالل حرکت حاصل می شود، تاکید می گردد. ایدۀ شبکه 

رات مورد توجه قرار دارند. تأثی« سبزسازی شهر»نماید که امروزه تحت عنوان مسیرهای سبز عناصری را معرفی می

، کاهش دما و افزایش آبهای سطحی نیز منجر به نتایج مثبت اجتماعی و اقتصادی co2اکولوژیکی این حرکت در کاهش 

در طراحی از این محورها به عنوان مبنائی برای ارتباط عناصر ساختمانی به یکدیگر  (yang and phares,2008) گردد.می

باشد که در نهایت فرم کالبدی آنرا نیز ای در سطح بافت میدهنده شبکهکیلشود. سازمان این ارتباطات تشنیز استفاده می

 شوند. ها از جمله فضاهای باز شهری نیز به هم متصل میشکل می دهد ضمن اینکه بوسیله آن تمامی فعالیت

                                                           
1 Permeability 
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 www.archnet.com: بکارگیری نظریه اتصال در شهر جدید شوشتر، منبع: 0شکل شماره 

 

 فت تاریخینفوذپذیری با -2

فقدان  (0832)هیلیر، مسئله نفوذپذیری و امکان دسترسی به داخل آن است. شهرییکی از چالش های کلیدی بافت های 

دسترسی سواره خوب و تأمین پارکینگ یکی از عوامل کلیدی تخلیه بافت های تاریخی است. لیکن چالش نفوذپذیری و 

 تأمین امکان دسترسی سواره دوم نفوذپذیری مطلوب پیاده.دسترسی داخل بافت از دو منظر قابل بررسی اول 

بافت تاریخی گرگان امکان تردد وسیله نقلیه خصوصی را دارد. لیکن ترافیک عبوری براحتی از داخل آن عبور نمی نماید. 

هم ی در بافت های تاریخی نیست و ضرورتی باحداث شبکه معابر سواره رو عریض و دعوت ترافیک عبور سیاست مناس

ی آنها بگونه ایست که دسترسی ژندارد. لیکن بافت های اندام گون و خودرو فاقد نفوذپذیری مطلوب پیاده هستند و مرفولو

بررسی قابلیت های نفوذپذیری در مطالعات بافت  راحت پیاده را از قسمتهای مختلف بافت به یکدیگر میسر نمی سازد.

نفوذ پذیری ممیزی صورت گرفته چون به کمک آن حوزه های بحرانی  8فضاتاریخی گرگان با استفاده از ابزار چیدمان 

در ادامه جهت ارتقاء نفوذپذیری از فرصت های نوسازی بهره گرفته شده و در حوزه بحرانی اتصال معابر معرفی شده است. 

 (0837)پارهاس، در اولویت توسعه های میان افزا قرار گرفته است.

باشد که به کمک ها میها و مکانی تحلیل ارتباط و انتظام فضاهای شهری ساختمانابزاری برا روش چیدمان فضا

-پارامترهای ریاضی و گرافیکی جهت ممیزی و پیش بینی عملکرد و رفتار افراد در فضاهای شهری مورد استفاده قرار می

و تخلیه کننده است که می  یکی دیگر از دستاوردهای مطالعات نفوذپذیری تشخیص مسیرهای اصلی جمع کننده گیرند.

مدلی  "چیدمان فضا"تواند جهت توسعه فعالیت های گردشگری و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و نرم افزارهای 

دلیل انتخاب این روش در طراحی شهری، در  (0839)ذکاوت، جهت تشخیص مسیرهای مناسب توجه تردد می باشد

ضاهای شهری و پی بردن به دالیل کاربردی بودن یا نبودن فضا از مقیاس کالن تا درجه اول برای درک چگونگی تغییر ف

باشد. در مدل چیدمان فضا ابتدا شبکه کامل معابر شناسایی شده و سپس با استفاده از ابزارهای ریاضی و بافت محلی می

کالبدی در بافت شهر را به صورت توان تأثیر دخالت از این طریق میگیرد. نرم افزاری مورد تجزیه و تحلیل قرارمی

 باشد.گرافیکی مشاهده نمود، که در فرآیند طراحی شهری بسیار مؤثر می
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های گسترده شهرهای تاریخی ایران به ویژه تحت جریان مدرنیته از شروع قرن بیستم و با برنامه از زمانی که دگرگونی

ر سنتی شهر قدیمی از کار بازماند، بدون اینکه تغییرات احداث شبکه معابر در داخل بافت های دقیمی آغاز شد، ساختا

این فرآیند اغلب محدود به مداخله در جداره  (Sherban,1998) الزم جهت انطباق با ساختار مدرن در آن ایجاد شود.

هد که دمدلی از شهر را ارائه می فضا چیدمان تکنیکهای قدیمی شهری نفوذ نداشت. خیابانی گردید و به داخل هسته

سازد تا در فرآیند طراحی قبل از ارائه راه حل نهایی و اجرای طرح، پیامد اقدامات خود طراحان و تصمیم گیران را قادر می

های فضایی، از این تجزیه و تحلیل، ویژگیکنند.  را بر روی رفتارهای احتمالی و در فضاهای شهری پیشنهادی مشاهده

های عمومی شهر را )مانند میادین و معابر( محاسبه و به صورت گرافیکی )طیفکلیه فضاهای  4جمله ارزش همپیوندی

است و رنگ  در نقشه های خروجی، رنگ قرمز نشان دهنده باالترین ارزش همپیوندی فراگیر کند.رنگی( و عددی ارائه می

و رنگ آبی بیشترین 1ن عمقباشد. به عبارت دیگر رنگ قرمز کمتریآبی نشان دهنده کمترین ارزش همپیوندی فراگیر می

 9خط محوریدهد که فاقد همپیوندی هستند. ارزش ها و خصوصیات فضایی هر عمق از کل فضاهای شهری را نشان می

 نده ارزش کمی هر فضا در شهر است.ها نشان دهجداول تحلیلی به تفصیل بیانگر است که هر طیف از رنگ

(Hiller,1999) 
 

 در نوزایی بافت تاریخی ه احیای محور های بکارگیری ایدمرور تجربه  -8

کیلومتری شامال  11دهکدۀ مویا با ویژگیهای تاریخی منحصر به فرد در : مویا»تجربه بازسازی مرکز محل  تاریخی  -8-0

ای است که عنصر ماذهبی کلیساا را باا سااختار سانگی بارسلونا قرار گرفته است. پروژۀ احیاء مرکز تاریخی شامل محدوده

و کم  هایی که تا حدود زیادی تحت تأثیر کلیسا قرار گرفتهگیرد. پروژۀ تعریف شده عالوه بر کلیسا، خانهبر می عظیمش در

اناد تاا باا اهمیت شده اند را نیز شامل می گردد. طراحان این پروژه با رویکرد مشارکت محاور و تادریجی بادنبال آن باوده

ای مطرح بخشی از این تصمیمات در قالب مداخالت ساده مات را بگیرند.کمترین تجهیزات و امکانات اجرایی بهترین تصمی

ها و نقاط ویژه مرکز محله، مطرح گشته اناد. گیری از مصالح مختلف در کفسازی برای تأکید بر محدودهاند مانند بهرهگشته

در کلیساا بکاار گرفتاه شادند.   برخی از این اقدامات عبارتنداز: استفاده از سنگهای به رنگ روشن در تداوم سانگهایی کاه

ایجاد هماهنگی در نما نیاز باا  های اصلی نهفته در این طرح بود.بندی قوی و تأکید بر حس ایستایی از ایدهایجاد استخوان

فضای میان کلیساا و  های مقابل ورودی اصلی کلیسا مورد تأکید قرار گرفت.استفادۀ از همان مصالح سنگی کلیسا برای پله

بواسط  اقدامات فوق معبار  شهری پیرامون آن نیز با بکارگیری مصالح متفاوتی به رنگ تیره در کف شاخص گردید.ساختار 

دیگر به عنوان فضای بازی که شامل میدان و دو خیابان باشد نیست بلکه فضای منحصر بفردی خواهد شد که کلیساا را در 

 سازد.تر میمیان سایر بناها شاخص
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 تاریخیِ مویا : بکارگیری نظریه اتصال در شهر 2ِ شکل شماره

هایشان در پروژه دخیل گردیدند و به همان نسبت ها و توصیهدر طول روند طراحی و ساخت پروژه مردم بواسط  درخواست

 گروه طراحی نیز به عنوان بخشی از جامعه کوچک محله شناخته شد. عالرغم عالق  گروه طراحی و بدلیل نیااز باه حرکات

سواره، امکان اینکه میدان صرفاً پیاده باشد مسیر نگردید. رفتارهای شبانه میدان نیز در طراحی و احیاء آن در نظار گرفتاه 

انتخاب مصالح  شد. پیشنهاد دیگر گروه طراحی نورپردازی کلیسا به منظور افزایش تأثیر کلیسا در فضای عمومی بوده است.

مصاالح ماورد  به رنگ و بافتشان و تأثیری که در سطوح دارند، صورت گرفتاه اسات. بیش از توجه به کیفیت شان، با توجه

های باا کیفیتای انتخااب گردیاد. ارتبااط استفاده بر اساس توان مالی موجود در زمان انجام پروژه تغییر یافت و نهایتاً گونه

ر گردید که بیشتر آنها بر روابط عااطفی تنگاتنگی میان گروه طراح و ساکنان دهکده در طول فرایند طراحی و ساخت برقرا

 نمود. که نوعاً در فضاهای تاریخی وجود داشت تأکید می

ایان پاروژه اسات.  ای از همکاری راهبردی طراحی عرص  عمومی و اکولوژی طبیعای: نمونه7معاصرسازی محل  بنک ساید

 تلفیقی از ایده شبکه فضایی سبز و تئوری اتصال درطراحی شهری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محله بنک سایدبکارگیری نظریه اتصال در  :8شکل شماره

گیرد که با مفهوم یک پارک شهری متفاوت است. در این ایاده بار صورت می3احیای این محله با دیدگاه یک جنگل شهری

شاود. مکاانی تأکید مای 6فضایی مرکب از توپوگرافی، ترکیب عناصر معماری با هدف ایجاد حس فضایی گسترده و نامحدود

که بتوان از هر نقطه نفوذ کرد و در هر نقطه حضور داشت. با دیدها و زوایای دیداری گوناگون و تصاویر متنوع که در خالل 
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آید. کیفیت تنوع و خوانایی سازمان فضایی محله نیز از ذات طبیعی جنگل الهام گرفته شده اسات حرکت در آن بدست می

 دهد.ا ارائه میکه راهها و مسیرهای متنوعی ر

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایده جنگل شهری در بنک ساید: 4شکل شماره 

هاای ارگانیاک تبلاور جهت یابی و تغییر مسیرها با توجه به عوامل طبیعی مانند عناصر پوشش گیاهی که در قالاب کوچاه

رداری دارد. در ایان پاروژه یابند، صورت پذیرد. از سوی دیگر جنگل به مثابه مکان تضادها و تناقضات نیز قابلیات الگاوبمی

های موجود در خیابانها و نحوۀ استقرار آنها صورت گرفتاه اسات کاه ملهام از طارح مسایرهای ای به پیچ و خمتوجه ویژه

موجود در جنگل است. ضمن اینکه در خالل مصاحبه با ساکنان محلی ایان حاوزه تااریخی آناان نیاز اهمیات خیابانهاای 

 های تنگ و باریک و ...( را تأیید کردند.حیاطهای مرکزی، پلها، کوچهنامنظم در زمین  محلی)کثرت 

مورد توجه قرار دارناد. تاأثیرات  01نماید که امروزه تحت عنوان سبزسازی شهرعناصری را معرفی می« جنگل شهری»ایدۀ 

تمااعی و اقتصاادی ، کاهش دما و افزایش آبهای سطحی نیز منجر به نتایج مثبت اجco2اکولوژیکی این حرکت در کاهش 

الاذکر اسات ایان کاار باا توانمناد نماودن بدنبال برقراری ارتباطی قوی بین بخشهای فاوق« جنگل شهری»ایدۀ  گردد.می

این ایده برترکیب عناصار پذیرد. های قابل احیاء و اتصال آن به عناصر تاریخی و سازگاری با فرهنگ محلی صورت میحوزه

گسترده و نامحدود ، مکانی که بتوان از هر نقطه نفوذ کرد و در هر نقطه حضور داشات،  معماری با هدف ایجاد حس فضایی

تاکید دارد. کیفیت تنوع و خوانایی سازمان فضایی محله نیز از ذات طبیعای جنگال الهاام گرفتاه کاه راههاا و مسایرهای 

صر طبیعی و مصنوع ارزشمند و سازگاری باا های قابل احیاء و نوسازی و اتصال آن به عنامتنوعی را با توانمند نمودن حوزه

 دهد.فرهنگ محلی، ارائه می

اما بافت شهری قسمتهای قدیمی شاهر . تاریخی طوالنی و پر از تغییر است با  بیت المقدسبافت تاریخی شهر  نمونه دیگر

برناماه تجدیاد  .های خدماتی ضعیف در تهدید خراب شدن قرار گرفته اساتعدم نگهداری و سرویس به علت جمعیت باال،

محورهای استخوان بنادی حیات شهر برای حفاظت از میراث آن و خلق کیفیت مناسب زندگی برای فرد فرد ساکنین شهر 

 .سطه تعریف پروژه های محرک نوزایی احیا شدندبافت شناسایی و به وا
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 تاریخی در احیای شهر تاریخیِ بیت المقدس -تعریف محورهای گردشگری: 1شکل شماره 

 روش پژوهش -4

نگار و سیساتمی نیااز دارد کاه ابعااد تااریخی، نظاری و تحقیق در زمینه بافت های ارزشمند و تاریخی به دیدگاهی کلای

ه ها، الگوها و تجارب حاصله را مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قارار دهاد. جهات مطالعاات نظاری بسترسااز و تطبیقی دیدگا

مطالعات تطبیقی موردی و نیز بررسی نمونه های موردی و شناسایی فرصت هاای مداخلاه در نموناه هاای داخلای، شایوه 

های کمی و کیفی به صورت توأم اساتفاده ز روشدهد که افرایند مذکور امکان میتحقیق موردی مناسب به نظر می رسد. 

هاای گرایی پرهیز شود. در چارچوب این شیوه کلی و بر اساس فرایند ترکیب روشاها از روشسو نگری و ذهنشود و از یک

 ؛ترین آنها به قرار زیر استخاصی استفاده شده که مهم

مثال مفااهیم و مقاوالت اساسای، متغیرهاای اصالی، ای ابعااد موضاوع، روش اسنادی: دستیابی به شناخت عمیق و ریشه

و در  00الگوهای نظری، تجارب عملی و... مستلزم استفاده از این روش است. در چارچوب این روش از فناون تحلیال محتاوا

 صورت امکان تحلیل ثانویه استفاده شده است.
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 0837منبع: پارهاس، بازسازی حوزه های تاریخی بر اساس اسناد مکتوب  وشفاهی، : 9شکل شماره 

 

روش تطبیقی: برای دستیابی به اهداف این تحقیق، سعی شده کاه تجاارب نظاری و عملای در ایان زمیناه در کشاورهای 

 مختلف مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد. 

تر با موضوع در چارچوب تحقیق حاضار باه تحقیاق میادانی باه صاورت بازدیاد و تحقیق میدانی: به منظور آشنایی عمیق

 مشاهده محلی اقدام خواهد شد. 

 
 0837، منبع: پارهاس، 0881عکس هوایی تاریخی سال : 7شکل شماره 
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 محورهای اندام واره به عنوان گذر های اصلی بافت تاریخی و همجوار با مراکز عملکردی و مذهبی بافت :3شکل شماره 

 

 ور سبز خطی در بافت تاریخی گرگانمبتنی بر طراحی محپیوست  درونی  و نظام یک چارچوباصول توسعه  -1

های تحلیل از بافت موجود قابل در مطالعه موردی در خصوص بافت تاریخی و فرسوده شهر گرگان، نتایج زیر از خروجی

؛ این محور مپیوندیمحور اصلی امام خمینی از گذرهای اصلی می باشد که دارای باالترین ارزش ه –الف  استخراج است:

متداد دارد که بافت تجاری مرکز شهر و مهم تر از همه بازار سنتی و قدیم شهر نیز در این محور قرار از شرق به غرب ا

 .و همچنان پابرجاست دارند

بیشتری از شهر قرار دارند؛ این فضاها 08کمتری هستند و در عمق  02فراگیر دارای همپیوندیبافت های مسکونی بخش -ب

 د.انبه طیف رنگ آبی نشان داده شده

های مسکونی و همپیوندی فراگیر کمتری نسبت به ها در بافت دارای عمق کمتری نسبت به بخشسایر بخش –ج 

 .باشندمحورهای اصلی می

های انجام شده به کمک تکنیک چیدمان فضا معرف نفوذ محدود سیستم شبکه معابر در عمق بافت های قدیمی بررسی

های همچنین به منظور ارتقاء عرصه بر جهت ارتقاء یا نفوذپذیری و همپیوندی،می باشد. به منظور پرهیز از تعریض معا

عمومی و تعدیل تراکم و افزایش سهم فضاهای باز عمومی یک نظام شبکه سبز خطی در داخل بافت نفوذ نموده است که 

ذ ناپذیری بافت احداث ضمن بهبود سهم فضاهای باز امکان مضاعفی از نظام معابر پیاده جهت ارتقاء همپیوندی و نفو

 . گردیده است
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 space syntaxتحلیل درجه همپیوندی محورهای بافت با استفاده از نرم افزار  :3شکل شماره 

، با توجه به پتانسیل های پوشش های محور تاریخی شهر، در عرصهجهت ارتقاء سرزندگی بافت و جذابیت گردشگری

ترین اصول طراحی مهمط و اتصال تاریخی در بافت باشد. تواند مکمل این ارتبا، ارتباطات سبز نیز می گیاهی در بافت

و حفاظت از هویت، ایمنی و سلسله  -های تاریخی به ویژه در حوزه –شبکه دسترسی با هدف حذف ترافیک عبوری 

حرکت پیاده بیشتر و تامین تداوم ارتباط  و ارتقاء نفوذپذیری بمنظور باشد. ای درون بافت میمراتب مبتنی بر نظام محله

 .ر اصول طراحی مورد توجه بوده استنیازهای روزمره موجود در بافت نیز از دیگ

هاای سایمای هاای مانادگاری و ارزشها مستلزم ایجاد نفوذپذیری در آنها بوده که با توجه به کیفیاتکوچک کردن بلوک

گردشگری و راسته تجاری بازار، ساایر معاابر باا  –یخی شهری در هر یک از سه حوزه اعمال شده است: بجز محورهای تار

نظام مبتنی بر اختالط سواره و پیاده درون بافت پیش بینی گردیده است. در نتیجاه بمنظاور جلاوگیری از عباوری شادن 

های محورهای ارزشمند تاریخی سیمای شهر و نیز کنترل حرکت سواره در ارتباط با نیاز پیاده به حرکت ایمن و آزاد، محل

 .مورد نیاز استهای مراجعین مناسبی بمنظور تامین فضای توقف و پارکینگ اتومبیل
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 تاریخی -محورهای اندام واره مناسب برای باز زنده سازی و تبدیل شدن به بخشی از مسیر محوره های گردشگری :3شکل شماره 

 

 اصول طراحی شبکه فضاهای سبز خطی

فضاهای سرزنده و واجد هویت شهری و با مقیاس بزرگ در طی : 04استای مکان سازیشکل گیری تدریجی در ر -0

و ساازگار باا اهاداف و  01گیرند و رشد مرحله به مرحله دارناد. از ایان رو الگاوی رشاد تادریجیزمان شکل می

 سیاستهای طراحی بافت برای شکل دادن به فضاهای عمومی ضروریست تا حس تمامیت آن در تمام طول دوران

ساخت بصورت کارگاه ساختمانی نیمه تمام دیده شود و عالوه بر مشاکالت معیشاتی سااکنین بافات تااریخی و 

   نارضایتی عمومی مردم، موجب اختالل در احیای صنعت توریسم درون بافت نیز گردد.

است ایجاد حس محصوریت در فضاهای عمومی و گذرهای تاریخی یکی از ملزوماتی : محصوریت متنوع در مسیر -2

کناد. تعیاین نسابت که ارتفاع مناسب ساختمانها ونسبت آنها به عرض معبر و فضااهای عماومی آنارا ایجااد می

دهی باه فضااهای درونای بافات مطلوب ارتفاع بدنه معاابر باه عارض آنهاا، یکای از اقادامات اساسای در شاکل

های ای درونای بافات و کوچاههای خصوصی در معابر و فضاهباشد.تظاهر و آشکار سازی پوشش گیاهی عرصهمی

توسعه مسایرهای پیااده در گاذرهای باین محاالت  .شودباریک و ارگانیک موجب تقویت سرزندگی در بافت می

 های توریستی آنرا بیشتر کند.تواند عالقه به بافت و جاذبهمی

 
 تاریخی -محورهای اندام واره به عنوان مسیرهای گردشگری :6شکل شماره 

 

                                                           
14 Place making 

15 piecemeal growth 
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های سبز و باز در قالب عرصه های عمومی است که تداوم عرصه: از اتصال فضاهای سبز موجودی یمعرفی مسیرها -8

گاردد. فضاای سابز با هدف تعدیل تراکم ساختمانی و افزایش فصل مشترک بافت با محیط طبیعی احاداث مای

 درون عرصه های تخریب و نوسازی و در اتصال به باغات موجود پیش بینی شده است.

 

 
 تاریخی -محورهای با قابلیت تبدیل به سبز راه اندام واره و تبدیل شدن به بخشی از مسیر محوره های گردشگری :01اره شکل شم

تعریض معابر واجد ارزش تاریخی و هویتمند بمنظور تسهیل حرکت پیاده  و بهره گیاری : تعریض معابر زپرهیز ا -4

های ارزشمند و تناسبات در طول مسیر خواهد شد. لذا رهاز زمین های بازیافتی در لبه محورها مانع از حفظ جدا

بایستی پیوستگی جداره هاحفظ گردد. شبکه سبز خطی الزم است بعنوان گذر عمومی همراه با کیفیتهای سابز 

 گردد. بینی شده به عرصه عمومی الحاق میپیش

 
 تاریخی -های گردشگری بناهای تاریخی و ارزشمند به عنوان  بخشی از مسیر محوره :00شکل شماره 

با توجه به وجود باغات هویتمند در بافت و مقیاس مناسب فضاهای سبز و تحقق سیاست  تلفیق باغات خصوصی: -1

اناد نیاز بعناوان ایجاد شبکه پیوسته سبز، باغات خصوصی که در امتداد شبکه سبز خطی پیشنهادی واقاع شاده

 شند.بابخشی از عرصه عمومی نیازمند تملیک و تجهیز می
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 اتصال بصریِ مسیرهای سبز عمومی به حیاط های سبز  : 02شکل شماره

 هاای واقاع در محاور سابز خطای بصاورت میاان افازا و یاا تجمیاعتوسعه :استقرار ابنیه در شبکه سبز خطی -9

ا بایستی دارای بازشو و نمای اصلی رو به عرصه عمومی بعنوان محور سبز خطی بوده و از استقرار نماهای رهامی 

شده رو به آن خودداری گردد. تاکیدهای ارتفاعی بصورت قله نیز در مجاورت شبکه سبز خطی و یا مکانهایی که 

جبهه دارای سیمای شهری رو باه محاور سابز باشاند.  4اند الزم است در هر حد فاصل دو معبر اصلی واقع شده

ی شهری و نیز کنترل حرکات ساواره بمنظور جلوگیری از عبوری شدن محورهای دارای ارزشهای تاریخی سیما

در ارتباط با نیاز پیاده به حرکت ایمن و آزاد، محلهای مناسبی بمنظور تأمین فضاای توقاف و پارکیناگ ماوقتی 

 بینی گردد.  های مراجعین پیشاتومبیل

 
 بلوک های پیرامونی مسیرهای سبز پیشنهادی در مقیاس بلوک شهری ب و در ارتباط با حیاط های سبز  درون : 02شکل شماره
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های بیرونی رو به عرصه هاای عماومی : این شاخصه لزوم ایجاد جداره متخلخل کالبدی را در لبهشفافیت بصری -7

ای که باشد بگونهدر دیواره بیرونی می09کند.  این امر به صورت ایجاد شفافیتدارای شبکه سبز خطی معرفی می

 های داخلی بیافزاید.بیت بصری حیاطفضاهای سبز واقع در عرصه های عمومی بر مطلو

بایاد در محال فرصاتهای  :کوچک کردن بلوک های موجود بمنظور افزایش نفوذپاذیریو  نفوذپذیریافزایش  -3

هاای در نفوذپاذیری 07خاط سااختماند. نشکسته و دارای نفوذپذیری گرد بلوک های بزرگ نوسازی و بازسازی

رنظر گرفته شاود تاا ضامن اجارای طارح تعاریض و حصاول های موجود دتاریخی منطبق بر جدارهپیشنهادی 

های قابل اعماال های اولیه حفظ گردد.تعریضگشادگی معبر در فرصتها، هویت ارگانیک، شکستگیها و پیچ و خم

های شناساایی باشد بلکه بنا به ضرورت و فرصتدو جبهه محور نمی هر مساوی و در بطور اًلزومتاریخی در حوزه 

های معابر در حوزه تاریخی در محل فرصتها نشینی جدارهنحوه عقب جداره باشد. سوی نها از یکتواند تشده می

های موجود صورت گیرد تا هویت ویاژه سایمای بافات تااریخی بکلای دگرگاون نیز الزم است تا موازی با جداره

های ن وجود فرصتامکا،در صورت  03های سیمای شهرینمودن کیفیت نشود.بمنظور افزایش خوانایی و شاخص

ارتبااط بصاری دو انتهاای  ،نوسازی و بازسازی در مسیر و یا فضای باز بناهای تاریخی و هویتمند در جدار معبار

 مسیر برقرار گردد.

-های سبز از عرصهشامل فرصتهای ایجاد بازشوی بصری به محورهای سبز خطی یا حوزه گشایش به فضای سبز: -6

های سبز خصوصی از گذرهای عمومی با رعایات اشاراف و محرمیات به عرصههای درونی بافت و بالعکس بازشو 

گیرد کاه  های تاریخی و ارزشمندی را در بر میاست. شبکه سبز خطی در امتداد مسیر خود بناهای ثبتی و خانه

 .الزم است با شبکه مذکور بصورت عرصه عمومی )مسیر پیاده( تلقین و در آن تظاهر کالبدی و عملکردی بیابد

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 تبدیل فضاهای باز بین ساختمان ها و حیاط ها به مسیرهای عمومی  :08شکل شماره 

 

فضای سبز  شبکه ایجاد : مزایای توجه به مسیرهای سبز خطی در جهت ارتقاء کیفیتهای سیمای بافت تاریخی -01

باه صاورت ناواری سابز  شاده وباعث ارتقاء کیفیات محایط های درونی بافت که بطور پیوسته در  عرصهخطی 

                                                           
16 Transparency 
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ه و  ضمن برقراری پیوستگی بین طبیعت اطراف شاهر باا بافات الی همه عملکردهای بافت قدیم ریشه دواندالبه

 اتصال آن را به بیرون میسر کند.

 

 

 

 

 

 

 
 مسیرهای سبز گردشگری :04شکل شماره 

کنند بلکه ارتباطاتی را ( کمک میهای بزرگتر)مانند پارکهای شهرینه تنها به ساماندهی پروژه شبکه فضای سبز -00

های موجود درون بافت تاریخی و مناظر وسیعتر خارج آن)مانند حاشیه رودخانه جنوبی نیز بصورت پیاده با ناحیه

واقاع تواناد مفیاد از لحاظ هدایت دید ناظر نیز می شبکه سبز خطی آورند.و یا محور سبز نهارخوران( بوجود می

هاای همگاانی موجاود و هاا و قطعاات سابز خصوصای، عرصاههاای محلای، بااغپاارکتوانند ها میشبکه .شود

 های لبه خیابانها را به هم پیوند بزنند.درختکاری

 

 

 

 

 

 

 
 پیوستگیِ بصریِ مسیرهای سبز عمومی به حیاط های سبز  :01شکل شماره 

همانند کانونهاای  و متنوع است، هایی که زندگی روزانه فعالدر محلتواند میره شبکه سبز خطیِ اندام واعرض  -02

تواند به یک فضای سابز یاا می مراکز بلوکهای تجمیع و یا عرصه های عمومیدر فعال عملکرد و فعالیت از جمله 

 ایجااد سارزندگی در بافات در ارتقااء اثارات منظار و فضااهای سابز خطای تبدیل گردد.ای پارک کوچک محله

سبز راه هماراه باا  به عنوان توانندر از طبیعت ایجاد کنند. همچنین میو محیطی متأث دنند مؤثر واقع شونتوامی

 .دنآوربافت قدیم بوجود  کالبد درپیوسته سبز  نظامو یک خدمات مناسب جهت پیاده راه عمل نموده 
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 مسیرهای سبز عمومی درون بلوک های به منظور ارتقای نفوذپذیری :09شکل شماره

 

 

 

 نتیجه گیری:

های تاریخی شهرها که در شرایط موجود به عنوان فضاهای متروکه تهدیدی برای کیفیت های ساکونت شاهری مای  پهنه

هواری به شمار مای آیناد. لاذا هار ویکرد پیاده رباشند، فرصتی طالیی جهت رونق فضاهای شهری و اقتصاد گردشگری با ر

یریتی طراحی شهری به نوعی تهدید محسوب می شوند. ایان گونه مداخله و ساماندهی این پهنه ها فارغ از نگاه کیفی و مد

 ک و سیمای شهری و تضمین کیفیت های میراث فرهنگی شهرها می باشد.دربریرنده موضوعات هویت مورفولوژی تهدید

تضمین کننده قوام بخشای شاهری و  ،شناخت و ارتقاء هویت مکان در قالب تمهیدات و اقدامات طراحی شهری و مدیریتی

احیای ابنیه ارزشمند تاریخی باه تنهاایی باه زی این بافت ها به شمار می روند. از الگویی در جهت احیا و باززنده سابسترس

هاای کند ولی چنانچه حیات بخشی باه آثاار تااریخی باا توجاه باه زمیناهتقویت سازمان فضایی و سیمای شهر کمک می

گیارد و تری به خاود مایرت پذیرد، تأثیرات مرمتی مقیاس کلیکارکردی آنها با بافت زمینه صو -محیطی و تلفیق کالبدی

 دهد.ساماندهی و قوام بخشی به سازمان فضایی کلیت شهری را مورد هدف قرار می
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Abstract 

 

Strand of public transits in the historical context of the challenges that many urban centers suffer 

Iran. These centers often referred to as the core of the emergence and development of the city are 

also in need of special solutions for regeneration and restoration requirements. These solutions are 

necessary to maintain and strengthen these tissues are non-repeating identities. Pointed out. Its 

contact a clear and defined between the buildings and the spaces between them as the remaining 

gates of the land area of the key issues considered in the development of trails are wonderful. On 

the other hand the restoration of access centers, public buildings or valuable passages and need to 

analyze the pattern of buildings and open spaces is established. Urban design theory in connection 

to organizing axes connecting different parts of the texture to appear. This study utilizes the 

connection theory in urban design, following the application of the principles of green design 

linear networks in organizing the main axis as a renaissance in the historical context of 

Gorgan.with the surrounding natural areas and provides ecological. Change the width of the track 

on the opportunities available, to create areas that makes it possible to pause the presence and 

vitality will increase as well. The method used in this research is a case study. This article is a 
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review of two world experience in the field proper process Gorgan proposes to intervene in 

historical context. Developing a centralized management system for maintenance and future 

development of the network in the context of the major steps in this process are operated. In 

summary it can be said, the idea is based on a central space-oriented organization but are not 

formed and joined an extensive network of spaces that tissue regeneration and improvement of 

various sectors of history. 

Key words: historical context, urban design, circuit theory, special aspects of tourism. 
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