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  : محله عودالجان(مطالعه تاثیر نوسازی بر خوانایی )نمونه مورد

 

 مینا مهرپرور حسینی،* امین ابراهیمی دهکردی، زهرا غالمحسین آجیلی

 Mehrparvar_M94@yahoo.com، شهرسازی. کارشناس 1

 A.ebrahimi.dehkordy@maziar.ac.ir. عضو هیئت علمی دانشگاه مازیار،2

   Rs.publicity@gmail.com . دانشجوی دکتری مدیریت3

 

 

 

 چکیده 
 کاهش با هریش طراحی معیارهای به توجهی بی بعلت فرسوده و ناکارآمد های بافت نوسازی در خصوص به عودالجان محله

 ماهیتی شهری، نظرم اینکه به توجه با. است شده محله در شهری منظر مطلوبیت فقدان باعث نهایتاً که است روبرو خوانایی

 ذهنی عینی و ظرمن از تلفیقی و شود می تفسیر ذهن در کالبد با آن شدن همراه و انسانی های فعالیت واسطه به که است

 ارزشمند و قدیمی فتمی باشد. با خوانایی محله در گذار تأثیر عوامل از یکی لذا ،گیرد می قرار رفتار مبنای که است شهر

 باید آنها فظح نوسازی, زمان در که گرفته قرار فرسایش و آسیب معرض در شدتبمتعدد  یلبدال عودالجان محله تاریخی

 رد بدون ها برنامه یا و نگرفته انجام شهری نوسازی مدون های برنامه که است این بیانگر ها بررسی اما گیرد قرار تاکید مورد

 جایگاهاست.  انعودالج محله خوانایی بر نوسازی تاثیر بررسی هدف مقاله. است بوده شهری طراحی صحیح اصول گرفتن نظر

 های فعالیت از ای آمیزه ایجاد که است ای بگونه نیازهای نوسازی آن، و شرایط همچنین و تاریخی هویت شهر، در عودالجان

 هم افزایش وجبم و کرده تقویت را یکدیگر سیستمی، بلحاظ که باشند ای به گونه باید و است ضروری یکدیگر با سازگار

، "فضایی آسان ملکردیع -اقتصادی ساختار دسترسیو  "یقو ییانسجام فضا"،"بیشترپایداری و سرزندگی "عامل  پنج زمان

زی جمله نوسا له ای ازدر اقدامات مداخ "بیشتر تعادل، تناسب و تقارن نسبیایجاد "و  "رای مسیریابی بهترب ایجاد نمادها"

 ادهد. است حلیلیت-توصیفی روش لحاظبه  و کاربردی هدف لحاظبه  پژوهش این .بافت فرسوده محله و خوانایی باالتر گردد

 پس نهایت درو  هآمد دست به ای کتابخانه های پرسشنامه و روش میدانی، های روش طریق از تحقیق این در نیاز مورد های

 .است شده تحلیل و تجزیه SWOT و جدول SPSSنرم افزار  از استفاده با حاصل های داده اطالعات، آوری جمع از

 

 عناصر شاخص، بافت فرسوده، خوانایی، نوسازیمحله عودالجان،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
 تمامی در یژگیو این. گرفت نظر در منسجم و یکپارچه صورت به آنرا توان می که هستند سیمایی دارای تاریخی های محله

  محله به بخشی هویت و سرزندگی باعث و است افزوده محله خوانایی و محیط هویت غنای بر که. است مشاهده قابل محله اجزا

 شود. می

 و آسیب عرضم در شدت به شهرها توسعه و نشینی شهر سریع رشد دلیل به عودالجان محله تاریخی ارزشمند و قدیمی بافت

 هبرنام به توجه که است ینا بیانگر ها بررسی اما گیرد قرار تاکید مورد باید آنها ظحف ,نوسازی زمان در و است گرفته قرار فرسایش

 . است بوده ریشه طراحی صحیح اصول گرفتن نظر در بدون ها برنامه این و نگرفته انجام شهری نوسازی و بهسازی مدون های

 های المان نصب و حیطرااست.  تاریخی هویت دارای محله عنوان به  عودالجان محله خوانایی بر نوسازی تاثیر بررسی مقاله هدف

 محله تاریخی های بافت و شاخص عناصر تخریب از جلوگیری و خوانایی سطح افزایش منظور به عودالجان محله در شهری شاخص

  .باشد جدید و کارآمد روشی تواند می

 باال و خوانایی قاارت باعث تواند می که است محله بافت در فضاهایی و عناصر ایجاد و طراحی پژوهش این اهمیت ترین شاخص

 .گردد کند، می عرضه آنها به بافت و فرا که هایی موقعیت از افراد درک بردن
 

 پیشینه تحقیق
وان می ت و مرتبط با موضوع فوق تاکنون انجام شده استات زیادی طی بررسی های انجام شده مشاهده گردید که تحقیق

مختلف یخی تارمناطق  غیرمستقیم به موضوع نوسازی، بهسازی و خواناییمستقیم و که بطور  یدر زمینه هایبه شرح زیر تحقیقاتی 

 ایران می پردازد را به شرح ذیل عنوان نمود.

 بیان و پیرامونی تباف و بافت فرسوده قدیم، بافت تاریخی، بافت قبیل از آسیب پذیر بافت های انواع معرفی با در پژوهشی

 و خدمات وضعیت ،دسترسی هاوضعیت  مصالح، نوع طبقات، تعداد بندی و دانه ابنیه، عمر همچون فرسوده بافتهای عمومی ویژگی

 نوسازی ویژه رحطرح؛ ط تولید الگوی سپس. گردید تشریح ها بافت اینگونه پیدایش علل کیفی، و شاخصهای شهری ساختهای زیر

 ساز: ساختمان تولید لگویا و  آفرین ارزش کاربریهای تولید سرمایه؛ الگوی  نوسازان، پروژه های زمین؛ تولید الگوی فرسوده، بافت

 و GIS سوده بهفر های بافت نوسازی به بخشی روان و موجود وضع از رفت برون الگوهای به عنوان در ساخت صنعتی کارهای و

 کاشمر شهر رسودهف های بافت مراتبی طبقه بندی سلسله تحلیل روش از استفاده با پایان در .شد برشمرده AHP افزار نرم نیز

 شهر سوده یفر بافتهای بهسازی و نوسازی جهت توأمان صورت به مشارکت مردم و دولت مداخله ی استراتژی از و پرداخته

ردید )مطوف و گ ارائه مشخصی راهکارهای مردم و دولت رکن دو برای بافت نوع به توجه با که نحوی به .شد استفاده کاشمر

  .(1388خدائی. 

شهر تهران، به عنوان کالن شهر و هم به عنوان مرکز کشور، از عملکردهای  همچنین در پژوهشی دیگر بیان گردید که

گوناگونی برخوردار است. نوسازی و مداخله در بافت مرکزی این شهر، بسیار مخاطره آمیز، زمان بر، پیچیده و حساس است. این 

داخله در بافت فرسوده شهر تهران، مسیر موضوع در دو دهه اخیر مورد توجه برنامه ریزان و طراحان شهری قرار گرفته است. م

بهسازی و نوسازی آن را فراهم می سازد و با اجرای هر پروژه نوسازی یا بهسازی در گوشه ای از این بافت، موجب سرایت امواج 

عات تحلیلی انجام گرفته است، اطال -نوسازی و بهسازی به سایر قسمت های بافت می شود. در این تحقیق که با روش توصیفی

های خانوار و کالبدی جمع آوری گردید و  مورد نظر به صورت مشاهده، تصویربرداری، تهیه نقشه های ضروری، تکمیل پرسشنامه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

استفاده شده است. یافته ها و نتایج به دست آمده، بیانگر این مطلب است که مردم در زمینه  AIDA برای تحلیل آن ها، از مدل

توانند نسبت به سایر عوامل داشته باشند. به بیان دیگر،  نوسازی مشارکتی( نقش بیش تری را مینوسازی به روش مشارکت مردمی)

 (. 1391 و همکاران، آقاصفری) .برای تحقق پذیری نوسازی، حضور و نقش مردم را باید مورد توجه قرار داد

( ایالم زی شهریبررسی عناصر خوانایی در منظر شهری بافت های فرسوده )نمونه موردی: بخش مرکدر مقاله ای تحت عنوان 

زه یاس و انداا هر مقبمنطبق می باشد که  بافت فرسوده شهری بیشتر بر هسته تاریخی و مرکزی شهرهامحققین بیان داشته اند که 

ات دارند و ه تجدید حیبنیاز  یادآور یک بحران و احیاناً ویرانی است. به عبارتی شهرها به مثابه موجودات زنده ای هستند که همواره

ای سازی بافت هدر نو برای ادامه حیات نیازمند احیای بافتهای فرسوده ی خود هستند که متاسفانه امروزه اکثر شهرها به خصوص

عث فقدان ًا باتند که نهایتسناکارآمد و فرسوده به علت بی توجهی به معیارهای طراحی شهری با کاهش خوانایی روبه رو ه

 راه شدن آنی و هممطلوبیت منظر شهری شده است. با توجه به اینکه منظر شهری، ماهیتی است که به واسطه فعالیت های انسان

ه شهر است ک عاطفی اریخ پدید می آید و در ذهن شهروندان تفسیر می شود و تلفیقی از منظر عینی، ذهنی وبا کالبد در طول ت

ست که به اانایی این ینج خولمبنای رفتار قرار می گیرد. لذا یکی از عوامل تأثیر گذار در منظر شهری خوانایی می باشد که به گفته 

خوانایی  رفتن عناصررنظر گا در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد که بدون دسانی اجزای شهری را بتوان شناخت و آنها رآ

 اده از روشا استفب بودنمی توان به منظر شهری مطلوب و سرزندگی در بافت های فرسوده دست یافت. لذا در تحقیق سعی بر آن 

ظ کردن ایت با لحادر نه وت فرسوده و منظر شهری پرداخته توصیفی و تحلیلی و میدانی ابتدا به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه باف

اد منظر شهری ی برای ایجکارهایمعیارهای خوانایی که لینج تحت عنوان گره، لبه، حوزه، نشانه و راه از آنها یاد می کند به ارائه راه

 (.139۴، شکری و شهری) ختی و آرامش از دست رفته به بافت های فرسوده شهر ایالم پرداگمطلوب و بازگرداندن سرزند

 ان گردید، حستهران بی بهشتی شهید دانشگاه شناسی: دانشجویان مکان مورد حس و کالبدی محیط تحقیقی با عنوان کیفیت

 توسعه در تواند می آن که شناخت است مقوالتی جمله از باشد، می آن به احساس وابستگی و مکان به تعلق عوامل از که مکان

 بندی ذهنی دسته و عینی متغیرهای دسته دو به متغیرهای تحقیق تحقیق این در .کند ایفا را توجهی شایان نقش محیط پایدار

 شده( و تهساخ و مصنوع عناصر محیط و مکانی بستر و طبیعی جغرافیای کالبدی )عناصر عوامل شامل عینی شد. متغیرهای

عوامل  و عینی متغیرهای تحقیق های یافته اساس بر .باشند می روانشناختی و ادراکی احساسی، عوامل ذهنی شامل متغیرهای

 عینی متغیرهای کردند. در بین کسب را باالتری رتبه مشجر سبز فضای روی، پیاده جهت مناسب فضای موقعیت، مانند کالبدی

 دانشگاه، قدمت تغیرم ذهنی، متغیرهای اختصاص دادند. در بین خود به را تری پایین رتبه و خوانایی دسترسی متغیرهای تحقیق،

 به تحقیق گانه یرهای پانزدهمتغ بین در را پانزدهم رتبه قومی و پیوندهای آشنایان به نزدیکی متغیر و پنجم(  )رتبه باالترین رتبه

و  درونزا املعو شناخت و فضایی محیط کالبدی، ماهیت محیط کیفیت به توجه که گفت توان دادند. درپایان می اختصاص خود

 و شناخت با مچنینه .باشد گذار تأثیر مکان حس افزایش و محیط سرزندگی، معنای خوانایی، تقویت در تواند می محیط برونزای

 یاری نیز انمک حس افزایش به توان شود، می می آن سرزندگی و هویت افزایش و محیط متمایز شدن موجب که عواملی تقویت

 های از سرمایه دهاستفا طریق از بصری جذابیت خلق روی، های پیاده فضا ایجاد قبیل از موضوعات از طیفی رساند. این عوامل

سالمت  شاهد وانت می مکان حس تقویت و ارتقاء با که گردید شود. اضافه می را شامل ... و گیاهی پوشش مانند محیط طبیعی

 و محیط وسعهت میتوان شاهد نهایت در که بود مشارکت افزایش و تسهیالت محیط و تجهیزات از حفاظت افراد، روان و روح

 .(1393مالتبارلهی.  پویا و )رضویان، شمس .دبو آن پایداری

ن فت عودالجابر با بر اساس پژوهش صورت گرفته توسط فدایی نژاد و کرم پور در تحلیل اثر تغییرات کالبدی عناصر شاخص محله

 یدا پانویه که بسیاری از عناصر شاخص به دلیل گسترش شهر و ساخت و ساز های جدید اهمیت ث به این نتیجه می رسیدند

 .(1387)فدایی نژاد و کرم پور،  کرده اند که سبب کمرنگ شدن نقش عناصر شاخص در زندگی اهالی شده است
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 اثرـمی نمازاس توسط ن،الجادعو لهمح یخیرتا بافت ثبت لنباد بهبر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش عرفانی و دیزانی 

 کهً گرچها د،وب هندزداربا بطاضو ینا شد ینوتد ودهمحد ینا در زسا و ه ساختـهرگون تـجه 1385 لاـس در روـکش یـفرهنگ

 یاـه یبررکا ذنفو به هتوج با ماا د،کر می متوقف را مفر و زینماسا ع،تفاار حیث از تـباف اـب ناهمگوـن یهازسا و ساخت عمدتا

 نیز را هگارکا و رنباا به مسکونی یحدهاوا تبدیل ندرو ز،ساخت و سا دیقتصاا رفهـص مدـع و هـمحل لـخدا هـب زاراـب نتیباـپش

 .(1389)عرفانی و دیزانی.  شدید می نمود که باعث کاهش خوانایی سطح محله عودالجان می شودت

 

 سواالت پژوهش
 عودالجان چیست؟ منظور از تاثیر نوسازی بر خوانایی محله .1

 گردد؟ شهر خوانایی بیشتر افزایش موجب تواند می عواملی چه افزودن. 2

 نوسازی محله عودالجان بر خوانایی آن تاثیر می گذارد؟ چگونه .3

 است؟ برخوردار کافی خواناییاز  . آیا نوسازیهای صورت گرفته در محله عودالجان۴

 

 هدف اصلی
 فضا در محله عودالجانبررسی تاثیر نوسازی بر خوانایی 

 

 ف فرعیاهدا
 نوسازی محله عودالجانموثر بر خوانایی فضا در شناسایی مولفه های 

 شهرها درمناطق قدیمی خوانایی هنجار بر گذار تاثیر عوامل ارتقای

 خوانایی رویکرد برنامه نوسازی با طراحی و اصول تدوین

 

 تحقیق روش
 از تحقیق این در نیاز مورد های داده اصلی بخش. است تحلیلی-توصیفی روش لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این

 جمع از پس هایتن در. است آمده دست به ای کتابخانه های وشو ر با سواالت بسته پرسشنامه ،میدانی برداشت های روش طریق

  .است شده حلیلت و تجزیه وبرده  بهره SPSSو نرم افزار  SWOT جدول از استفاده با آمده دست به های داده اطالعات، آوری

 : است شده تعیین کوکران فرمول از استفاده با پژوهش این در نمونه حجم: نمونه حجم تعیین

 
 

 

 

م نمونه ج: فرمول اصلی محاسبه ح1رابطه  (1391دالور، ) درصد 95با سطح اطمینان  کوران

 1390ز سوی مرکز آمار ایران در سال ساکن در منطقه که بنا بر آمار اعالم شده ا، تعداد افراد جامعه آماری نفر 18660با توجه به 

با توجه به پیش بینی احتمال پرسشنامه  390نفر تعیین گردید. که تعداد  377می باشد و استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 
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که  تکمیل گردید. گرفته و قرار حله عودالجان .ساکنان و کسبه مدر اختیار  بصورت تصادفی ساده هیه وش شوندگان تسریزش پر

 .شد 19 ورژن spss افزار نرم وارد تحلیل و تجزیه جهتداده های استخراج شده  قبول مورد پرسشامه 380 تعداد تعداد، این از

ی سنجش هر زیر مشخص است یرا 1گزینه بود که در هر یک از مولفه ها که در نمودار  20پرسشنامه مورد نظر محققان شامل 

 .گزینه ای لیکرت پاسخ داده شود 5که در طیف  سئوال طراحی گردید 2مولفه 

 

 سئواالت پرسشنامه()مبنای  )منبع: محققین(تقویت کننده خوانایی که باید در نوسازی مورد توجه قرار گیرد زیر مولفه های عناصر و : 1نمودار 

 

 مبتنی روایی تعیین منطقی روش محقق ساخته حاضر بر اساس پرسشنامه پایایی: برای تعیین پرسشنامه روایی و پایایی سنجش

 آلفای ضریب بکارگیری با شده استفاده گیرد، می قرار بررسی مورد خبرگان نظر از سواالت کیفیت و کمیت نآ در که محتوا، بر

 گردید. پایا درونی همسانی تعیین روش از و نیز کرونباخ

 

 

 

 
 (1391حسن زاده، ) : ضریب آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه2رابطه

 

 بدلیل که ردیدگ محاسبه 0.81 برابر اولیه پرسشنامه 33 برای خوانایی میزان کننده بررسی های پرسش اساس بر ضریب این 

 .است( پرسشنامه) آزمون برای استفاده مورد ابزار پایایی دهنده نشان 0.7 مقدار از آن بودن باالتر

حس مکانی وضوح، 
قوی و انسجام فضایی

ب تأمین روشنایی کافی و متناس
در شب

وضوح و قابل رؤیت بودن از 
فاصله مناسب

دسترسی محیطی از 
نظر عملکرد

عی تغییر تدریجی از بستر طبی
به محیط مصنوع

افزایش تراکم عناصر پوشش 
گیاهی با نزدیک شدن به 

محدوده

عناصر شاخص و نشانه 
های هویت تاریخی

برجسته نمودن عناصر نمادین 
و نشانه ای

حفظ و نگهداری کاربری های 
با سابقه جهت تداوم شخصیت

تعادل، تناسب و نظم، 
تقارن نسبی

طراحی و تعبیه مبلمان شهری، 
نورپردازی و پوشش گیاهی ، 

مناسب نظم و هماهنگی

ایجاد فضاهای تفریحی و 
تفرجی و افزایش سرزندگی 

محدوده، و انسجام

تعلق خاطر، پایداری و 
سرزندگی

تقویت دید به نشانه های بصری
و کاربری های شاخص در 

نقاط عطف و تغییر، امنیت و 
آرامش

توجه به تناسبات و مقیاس ها 
در ایجاد عناصر مصنوع و 
دست ساخت، سرزندگی و 

فضاهای تفریحی 

 

 و زیرمجموعه های تقویت کننده خوانایی عناصر
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انواع مداخالت در 
بافت فرسوده

نوسازی

اجتماعی-فرهنگی اقتصادی
-سازمان فضایی

کالبدی

خوانایی

تعادل، نظم، 
تناسب و تقارن 

نسبی

تعلق خاطر، 
پایداری و 
سرزندگی

عناصر شاخص و 
نشانه های هویت 

تاریخی 

ساختار دسترسی 
-اقتصادی 

عملکردی در فضا

حس وضوح، 
مکانی قوی و 
انسجام فضایی

بهسازی بازسازی

 تحقیق مدل مفهومی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مدل مفهومی  : 2نمودار شماره 

 (گانتاثیر نوسازی بر خوانایی محله عودالجان )منبع: نگارند

 

 مبانی نظری
عوامل ثابت  (2 عوامل متحرک شهر (1: می کندسیمای شهر ابتدا سه حوزه را مشخص بنام ینچ درکتاب خود لمفهوم خوانایی: 

نه اگره ها و نش ا، لبه ها،حوزه ها، مسیرهاو معتقد است خوانایی با پنج عامل به شرح زیر محقق می گردد:  (( ناظر )آدمیان3 شهر 

و برای  ی کردهدمحیطی و نظم حاکم بین آنها را در ذهن خود در پنچ عنصر فوق طبقه بن ها. به عبارت دیگر، انسان عوامل

ست ااکی از آن ر خود حراجع به تصویر ذهنی افراد از شه یادآوری نیز از این مقوالت ذهنی کمک می گیرد. مطالعات انجام گرفته

که از نظر او عوامل  .(137۴)لینچ،  .ذهنی شهر یا محله خود را در پنج عنصر و روابط بین آنها خالصه می کنند که شهروندان نقشه

ر. ت شهوامل ثابعقدر در ایجاد تصویر هر شهر در ذهن ناظر موثرند که  شهر خاصه مردم و فعالیت های آنان همانمتحرک هر 

لبی به ر ذهن درقاا را دههوم ازنظر او )مفهوم خوانایی( است یعنی بتوان به آسانی اجزای شهری را شناخت و بتوان آن فمهمترین م

نایی را به اند یا خوارا خو فع لینچ شکل شهر را مانند متنی فرض می کند که باید بتوان آنهم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد. در وا

 رتمام آن را د ،منی کردهدر آن احساس ای ،را درفضا باز یافتهباید به شهرنشینان کمک کند تا خود  "خوانایی"این  آن برگرداند.

 (1383، فکوهیآن هدایت کنند. ) ا دررو بتوانند کالبد خود  مجموعه ای به هم پیوسته به تصویر درآورد

نوسازی می باشد.  فرسودهدر ابتدا الزم است متذکر گردد؛ نوسازی، بهسازی و بازسازی از جمله مداخالت در بافت مفهوم نوسازی: 

ولی فرسودگی نسبی کالبدی  بوده معاصر برخورداراز زمانی انجام می شود که فضای شهری مجموعه و یا بنا از کارکردی مناسب و 

فضایی سبب کاهش بازدهی و کارآیی آن شده است. نوسازی مجموعه اقداماتی را شامل می شود که در عین حفاظت بنا مجموعه و 
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یا فضای شهری کهن سازمان فضایی مربوط را معاصر سازی نموده و امکان بازدهی بهینه آن را فراهم آورد. بدین ترتیب می توان 

و مقصودی، و فضای فرسوده اثر بود. )حبیبی  فرآیندی است که طی آن می توان شاهد ایجاد وضعیتی مناسب در کالبدت گف

1388.)    

یان نمادی به ب هستند. هر« ایجاد حس هویت»و « بیان معنی»حائز دو کارکرد  و عناصر شاخص نمادهای معماری عناصر شاخص:

ه در ه دلیل آنکبعماری ممعنایی فراتر از ظاهر خود اشاره دارد و حس تعلق به جمعی ویژه را بیان می کند. نمادها و نشانه های 

 (.1385رجی، ف)بایزیدی و  تقویت می کنند زندگی روزمره هر لحظه ابداع و تکرار می شوند، حس خاصی از معنا و هویت را

ه ان داشت. به طراحی بیصورت ده توصی  سه شهر آمریکایی به نتایجی برای خوانایی بهتر شهر رسید و آن را بهبررسی  لینچ پس از

 ودخمخاطب  ذهنی از شهر می بایست واجد نکات زیر باشد تا شهر بتواند در ذهن اعتقاد وی عناصر تشکیل دهنده تصویر

   .خوانا جلوه کند

 .اییـ متمایز بودن یا وضوح نقش و زمینه: وضوح حدود، محصوریت، تضاد در نما، فرم و پیچیدگی و موقعیت فض1

  .ظرـ سادگی فرم: روشنی و سادگی فرم تا حد نزدیکی به فرمهای هندسی، وضوح اجزاء به خاطر ادراک سریع نا2

  .هر، ریتم و تکرار، مشابهت عوامل، هم آهنگی نماـ تداوم: مداومت لبه یا نمای عوامل ش3

  .ـ تسلط و تفوق: غلبه و تسلط یک جز عامل بر اجزای دیگر به سبب اندازه یا شدت استفاده از آن4

  .ـ وضوح مفصل ها: مفاصل و مرزها باید بخوبی قابل رؤیت باشند تا درک ساده ای از محیط را پدید آورند5

  .ازندسگر متمایز ز یکدیتدریجی و در مراحل مختلف، وجود عواملی که ابتدا و انتهای راه یا محله را ا ـ تغییر جهت ها: تغییر6

  .ی دهددامنه دید: کیفیاتی که دامنه و تأثیر و نفوذ دید را عمالً و یا بوسیله پاره ای نمادها افزایش م ـ7

  .به احساس خود وی آورد ـ وقوف به حرکت: کیفیتی که حرکت بالفعل و یا بالقوه ناظر را8

  .قدم به قدم به احساس می آیندتسلسل: عواملی که در طول زمان و  ـ9

 (.137۴)لینچ،  ـ اسامی و معانی: خصوصیات غیر کالبدی که ممکن است بر قابلیت تصور عوامل بیفزایند10

 هماهنگ داخلهم و ریزی برنامه نیازمند که شوند می محسوب شهر پذیر آسیب های محدوده فرسوده، های بافت بافت فرسوده:

ای فرسوده از همعیارهای شناسایی بافت  شهرسازی عالی شورای مصوبه اساس بر .است سکونت کیفیت ارتقا و ساماندهی برای

 رها و شاخصراهکا ارزش یکسانی برخوردارند ولی نحوه اعمال معیارها، مشخص گردیده و شناسایی بافت های فرسوده، مبتنی بر

 :عینی شده که عبارتند ازم

 ریزدانگی .1

 ناپایدار .2

 ا (.1386، )شهرداری تهران نفوذ ناپذیر .3

 

 (محله عودالجان تهرانمعرفی محدوده مورد مطالعه )

راجین که در زبان د-ه آوام اودالجان را تغییریافتنسال،   300بوده با قدمتی حدود  محله عودالجان تهران از محله های قدیمی

 .اندیان دانستهن به لهجه کلیمعبداهلل جا . برخی نیز نام این محله را تلفظدانندمی ،جای تقسیم آب است بومی تهران بمعنیتاتی 

و  گرفته قرار شهر یخیتار مرکز بر منطبق و تهران قلب در منطقه این .دارد قرار تهران شهرداری 12 منطقه در عودالجان محله

 (.1نقشه)دارد  مشترک مرز 11 منطقه با غرب از و 1۴و13 مناطق با شرق از ،16و 15 مناطق  با جنوب از ،7و 6 مناطق با شمال از

 پوشش را( رانته تاریخی مرکز) ناصری تهران چهارم سه از بیش ،(تهران محدوده درصد3/2)هکتار  1600 وسعت با 12 منطقه

 .است تهران 12 منطقه 2 ناحیه در واقع ۴  محله از بخشی وسعت، هکتار 33 با عودالجان محله .می دهد
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 (region12.tehran.ir)منبع گانه تهران  22در میان مناطق  12 موقعیت منطقه -1نقشه

 

نشین بود، اما به مرور زمان و پس از دگرگونی های اجتماعی و ها و مرفهترین محلهعودالجان در تهرانِ عصر ناصری، از بزرگ

 که بود نشین قلیتجمعیتی ا و خانه باب هزار ده بر مشتمل و مساحت کیلومتر سه دارای محلهاین .شد شهری، از اهمیتش کاسته

از نظر ن محله ای. داشت11۴6خانه و  2619عودالجان قدیم با (. 20:1389ابریشمی،) .می دادند تشکیل کلیمیان را آن اکثر

 .تاریخی، به دلیل وجود بناهای تاریخی متعدد، بسیار غنی است

 : موجود در این محله عبارتند از تاریخی و عناصر شاخص ابنیه

 )پرستشگاه ویژه یهودیان(  کنیسهچندین  

 .(1393)برترین ها.  بین رفتن استکه درحال از ،"آقایان مختص-سلیمانیه"و  "مختص بانوان-کشوریه"بنام حمامیحمام نواب و 

 .ده استشگنبدها  اما گذر زمان و مغفول ماندن بازارچه باعث تخریب در گذشته گنبدهایی مسقف داشتهکه عودالجان  بازارچه

، مسجد و مانند مدرسه خان مروی و مسجد میرزا محموددر این کوچکترین محله تهران  مسجد و مدرسه 16همچنین وجود 

انی در آن تعزیه گرد وانی وخطبق اسناد به جا مانده از دوره قاجار، بیشترین آمار روضه خوانی، زیارت نامه  مدرسه سپهساالر قدیم.

 آمد. به چشم می
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 : طرح تفضیلی عودالجان )منبع: شهرداری تهران(2نقشه 

و  کاخ گلستانو  شعراالملکو باغ  ، خانه امام جمعه، خانه قوام الدولهمدرسبسیار. خانه  های باشکوهباغات و خانهای با محله

  .انددر این منطقه جای گرفته عمارت مسعودیه

های بزرگ اجتماعی و شهری که در دهه اعتبار اجتماعی خود را حفظ کرد. اما پس از دگرگونی دوره پهلویعودالجان تا اواسط 

گسترش بازار رخ داد، به تدریج از اهمیتش کاسته شد. آن چه اکنون محله عودالجان را به شدت تحت فشار قرار داده است،  13۴0

این روند باعث شده که عودالجان از یک محله اعیان نشین عمدتا تبدیل به انباری برای بازار شود و  ت.در تمامی اضالع محله اس

  .(1355کریمیان، ) های قدیمی و فاقد مالک آن جایگاه معتادان و افراد خطرناک شودبرخی خانه

 و میانی عودالجان غربی، عودالجان محله سه به محله این گذشته، های دهه در پامنار و خمینی مصطفی های خیابان احداث با

 (.2)نقشه  است شده تقسیم یحیی زاده امام

 منبع شهرسازی آنالین(تهران ) 12نواحی و محالت واقع در منطقه  -3نقشه 

ه ازی بازارچه، بازسشامل ساماندهی محلبیش از یک سال و نیم است که برای احیای عودالجان، طرحی در سه مرحله آغاز شده که 

ا می ح با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، شهرداری و کسبه بازار اجراین طر .موزه عودالجان است -و ساخت شهر

  .(1392)همشهری آنالین.  شود

 

 تحلیل پژوهش
 این در آماری . جامعهتدوین گردید سئوال  20شامل  ایبه منظور بررسی تاثیر نوسازی بر خوانایی در محله عودالجان پرسشنامه 

 کسبه محله نفر ساکنان و 390از  ساده تصادفی صورت به گیری نمونه روش و عودالجان محله قدیمی بافت ساکنان پژوهش

ز اا استفاده بودار ها نم .بوده استپرسش شوندگان  عوامل دموگرافیکیبدون توجه به  بعنوان نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران

 تجزیه و تحلیل شده است.   SPSSبه دست آمده از پرسشنامه ها در  نرم افزار  داده های
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 وضوحزان ارای مید, از نظر بیشتر ساکنان و کسبه، محله حس مکانی قوی و انسجام فضاییبا توجه به نمودار زیر تحت عنوان 

 باالیی است.

 
 هش(خوانایی محله )منبع : نتایج پژواز عناصر  حس مکانی قوی و انسجام فضاییوضوح، میزان  -3نمودار شماره

 

بق نظر طدر محله  سترسیدمیزان وجود  ,یعملکرد - یاز نظر اقتصاد ییفضا یدسترسساختار با توجه به نمودار زیر تحت عنوان 

 ساکنین متوسط است.

 
 له )منبع : نتایج پژوهش(در مح یعملکرد - یاز نظر اقتصاد ییفضا یدسترسساختار میزان  -۴نمودار شماره

 

 می باشد. زیاداضر ساکنان محله در حال حاز نظر  عناصر شاخص و نشانه های هویت تاریخیبا توجه به نمودار زیر تحت عنوان 

 
 ژوهش(ساکنان محله )منبع : نتایج پ از نظر عناصر شاخص و نشانه های هویت تاریخیمیزان  -5 نمودار شماره
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ارد و از قرار د یینیپاسطح  در این مولفه خوانایی، محله از لحاظ تعلق خاطر، پایداری و سرزندگیبا توجه به نمودار زیر تحت عنوان 

 ی است.کم تعلق خاطر، پایداری و سرزندگینظر ساکنین دارای 

 
 محله )منبع : نتایج پژوهش( سرزندگیتعلق خاطر، پایداری و میزان  -6نمودار شماره

 
 ست.ا متوسطبناهای شاخص و ارزشمند در محله  تعادل، تناسب و تقارن نسبیبا توجه به نمودار زیر تحت عنوان 

 
 یج پژوهش()منبع : نتا محله بناهای شاخص و ارزشمند تاریخی تعادل، تناسب و تقارن نسبیمیزان  -7 نمودار شماره

 

 و پاسخ به سئواالت تحقیق نتایج پژوهش
رفتن در نظر گ: ان گفتمنظور از تاثیر نوسازی بر خوانایی محله عودالجان چیست؟ می تو ر؛در پاسخ به سئوال اول پژوهش مبنی ب

 و کجاست بداند ظهلح هر در شهروند هر گشتی، گم بدون شهر در موارد زیر در نوسازی می تواند بر خوانایی اثر کذارد؛ حرکت

شود، آشنایی و ن گم سردر تا گردد یابی جهت چگونه و دارد وجود شاخصی نقاط چه مسیر طول در رسید، خواهد مقصد به هچگون

امنیت،  ایجاد داشتن تعلق خاطر به بناهای تاریخی و هویت بخش محله، انجام مداخالت طرح ریزی شده در فضای محله برای

عملکردی  -یاقتصادآسان آرامش پایداری و نظم هماهنگی عناصر شاخص موجود در محله و ایجاد ساختاری جهت دسترسی های 

 در نوسازی محله.

ام سی های انجه به برربا توجگفت:  محله عودالجان بر خوانایی آن تاثیر می گذارد؟ چگونه نوسازیسئوال تحقیق که، در پاسخ به 

 - یظر اقتصادناز  ییفضا یدسترسساختار ، حس مکانی قوی و انسجام فضاییاز منظر شده در حال حاضر میزان خوانایی محله 

ی ای هویت تاریخهعناصر شاخص و نشانه و میزان  در سطح متوسط  همحلبناهای  تعادل، تناسب و تقارن نسبینظم، و  یعملکرد

  است. کمدر محله  تعلق خاطر، پایداری و سرزندگیمی باشد و عناصر  زیادبناهای تاریخی ارزشمند و 
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ایج نتبر اساس ان می تو است؟ برخوردار کافی از خوانایی آیا نوسازیهای صورت گرفته در محله عودالجان در پاسخ به سئوال،

 زان متوسطیحل از میاز نظر ساکنین و کسبه مسازیهای انجام گرفته خوانایی محله عودالجان پس از نو ه گفت:تگرفتحقیق صورت 

 برخوردار است.از خوانایی 

ضعف و  ز نقاطبرای تشخیص نقاط قوت و فرصتهای محله بعنوان عوامل دورنی و تشخیص برخی ا SWOTمحقیقین با طراحی جدول 

یط کالبدی و شزا-ان فضاییفرهنگی، سازم-چنبه موضوعات اجتماعی 3تهدیدها بعنوان عوامل خارجی در نوسازی محله عودالجان بر اساس 

 اقتصادی تفسیر نتایج خود را تکمیل نمودند.

 

 )منبع: نتایج تحقیقات مولفان( SWOTجدول تحلیل  :1 جدول شماره

 فرهنگی-اجتماعی

 (T)تهدید (o)فرصت (w)ضعف (s)قوت

 تاریخی آثار به تعلق حس -

 و حفظ به مندی عالقه و

 آنها نگهداری

 از کافی برداری بهره عدم -

 ارزش با بناهای و آثار

 های برنامه وجود عدم -

 و حفظ در مدت بلند

 هنری آثار نگهداری

 بر مدیریت اعمال فرصت -

 تاریخی ابنیه

 ارزش با بناهای شناسایی -

 جلوگیری منظور به تاریخی

 فرسودگی از

 خصوصیات به توجه عدم -

 طرف از تاریخی فرهنگی

 مسئولین

 

 کالبدی-فضایی سازمان

 (T)تهدید (o)فرصت (w)ضعف (s)قوت

 هویت شاخص ابنیه وجود -

 حس القایو  ارزشمند بخش

 هویت

 برخی در سرزندگی وجود -

  محله های بافت

 به بافت بودن گریز غریب -

 بست بن معابر دلیل

 انبار و خالی اراضی وجود -

 متروکه های

  سازهای و ساخت-

 های ارزش با غیرمنطبق

 بافت هویتی

 متنوع های کاربری ایجاد -

 منظور به محله بافت در

 کیفیت ارتقا

 بصری و حسی غنای ارتقا -

 از با زمان هویت نابودی -

 تاریخی کالبد رفتن بین

 آگاهانه نا تصرف و دخل -

 و شهرداری سازمانها،

 توجه بدون بافت در ساکنان

 علمی های الگو به

 اقتصادی

 (T)تهدید (o)فرصت (w)ضعف (s)قوت

 واحدهای باالی تعداد -

 محدوده در انبار و کارگاهی

 محله بافت تاریخی

 مستغالت پایین قیمت -

 بافت محدوده در مسکونی

 ارزشمند تاریخی های

 سرمایه کم سودآوری -

 فرسوده بافتهای در گذاری

 برای گذاران سرمایه جذب -

 بافت بهسازی در مشارکت

 توسط مداخله باالی امکان -

 بافت در خصوصی مالکان

 در گذاری سرمایه عدم -

 تاریخی های بخش
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و  از پژوهشحاصله ج با توجه به نتای گردد؟ شهر خوانایی بیشتر افزایش موجب تواند می عواملی چه افزودندر پاسخ به سئوال 

محله  های آتیدر نوسازی می توان موارد زیر را جهت افزایش خوانایی ،(1طراحی شده )جدول  Swotو جدول  تحقیقات محققان

 عودالجان مورد توجه خاص قرار داد:

 در .شود می محله فرسایش در آهنگ گرفتن شتاب موجب جابجایی و اکولوژیکی مالحظات بدون بهسازی و نوسازی طرح اجرای-

 یکی تراکم افزایش لهمح این ممتاز موقعیت و غالب ایده اساس بر محلهخوانایی در  عمده های ویژگی با متناسب ایده نبود صورت

 ...و اجتماعی نظارت یجادا دفاع، بی فضاهای بردن بین از با درمحله امنیت برقراریکه  بود خواهد بهسازی و نوسازی طرح نتایج از

  .تجاری رفاهی، ی،خدمات های فعالیت و مسکن احداث برای مخروبه و بایر اراضی از بهینه استفاده بسیار راهگشا خواهد بود.

، بافت جانبه همه نوسازی ،همحل بافت و فضاها ها، بدنه محورها، بناها، تک در نهفته های ارزش احیای، محله تاریخی هویت احیاء -

 فعالیتی و مسکونی بافت برای نیاز مورد تجاری و رفاهی خدماتی، فضاهای ایجاد

 مامزادها محله بویژه اطراف، محالت با میانی عودالجان در سکونت دادن پیوند، جدید جمعیت جذب و محله سکونتی نقش احیاء  -

 سکونت و فعالیت و کار فضاهای سازی سالم و بهسازی، محله در شاغل کار نیروی از بخشی دادن سکونت، یحیی

 مسکونی بناهای مجدد لتبدی از جلوگیری، محیط بهسازی و نوسازی طریق از آنها اقتصادی کردن ور بهره و ها فعالیت پاالیش  -

 اقتصادی سطح قاءارت به کمک ،سازگار های فعالیت ساماندهی و مسکونی بافت از مزاحم های فعالیت حذف، انبار و کارگاه به

 محله فعالیتی واحدهای در اشتغال امکان ایجاد با ساکنان

 های ظرفیت و حلهم تاریخی ساختار و هویت به توجه با شهری، و ای فرامنطقه مقیاس با محله برای گردشگری نقش ایجاد  -

 ، آن در موجود

 محله سازی پیاده، محله لداخ دسترسیهای کیفی ارتقاء و بهبود، نوسازی منظور به مشاغل، صاحبان و ساکنان به تسهیالت ارائه  -

 منظور به ساز و ساخت های محدودیت برخی ایجاد قبال در ویژه امتیازات اعطایو  بافت درون به نقلیه وسایل ورود از جلوگیری و

 محله نوسازی در ساکنان مشارکت امکان ایجاد، بافت تاریخی هویت حفظ

فظ و حو با  هداد عودالجان را به طور چشم گیری افزایشطراحی و نصب عناصر شاخص می توان میزان خوانایی در محله با  -

 .مودننگهداری بناهای تاریخی ارزشمند در فرآیند های نوسازی می توان از کاهش میزان خوانایی محله جلوگیری 

 

 نتیجه گیری
 برای ناسبم ای حلهبا عنایت به خوانایی و در نظر گرفتن عناصر آن به عنوان م محله عودالجانای  مداخله رویکردهای

 براییرد. گچشم انداز آینده محله مدنظر قرار بعنوان  ،فرهنگی،گردشگری تاریخی، هویت با متناسب فعالیت، و سکونت

 حیاء هویتا راستای در محله جامع مطالعات ضمنگردد: محقق نوسازی با شرایط زیر بهتر است  مذکور،اهداف  به رسیدن

 کونتیسنقش  ارتقاء ،صورت گیرد اقتصادی و اجتماعی کالبدی، ابعاد تمام در بافت جانبه همه نوسازی آن، تاریخی

، افتب امروز زندگی با مقتضیات سازگاری پتانسیلافزایش  ،جمعیت جذب و نیاز مورد محلی خدمات ایجاد با محله

 اساییشن دفاع، بی فضاهای بردن بین از با امنیت اجتماعی برقراریو اجتماعی  نظارت جمعیتی، تغییراتتوجه به 

 دمحدو و پیاده حرکت به اولویت دادن محله، داخل معابر شبکه بهبود ها، محله درون بافت ارزش با محورهای

 ور رهبه و فعالیتها پاالیش ها، مجموعه اجتماعی-اقتصادی تأثیرات و عملکردشناسایی ، ها اتومبیل حرکت ساختن

 و خیتاری بافت و عناصر شناساییبا  گردشگری نقش ایجاد محیط، بهسازی و نوسازی طریق از آنها اقتصادی نمودن

 رایب تاریخی عناصر قدمت و ماندگاریافزایش  گردشگری، پتانسیلهای و جذابیتاقزایش  ،آن خاص ویژگیهای بررسی

 .بود خواهد محله در مداخله مقیاس و نحوه کننده تعیین ،فرسودگی روند، کاهش محله
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 منابع و ماخذ
شهری. سال  ت مدیریتالگوهای رونق بخشی، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری. فصلنامه مطالعا مطوف، شریف و خدائی، زهرا. [1] 

 . 1388اول. 

کارگر،  می، جابر،؛ ابراهی دانش ، هانی، منصورنژاد آباد؛ حسین، خلیل کالنتری پور، احمد؛ احمد نژاد، حسین؛ حاتمی ؛عارف ،آقاصفری [2]

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، سال دوم، . AIDAاز تکنیکراهبردهای نوسازی بافت فرسوده شهری تهران با استفاده سعیدرضا. 

 .1391 .8شماره 

بررسی عناصر خوانایی در منظر شهری بافت های فرسوده )نمونه موردی: بخش مرکزی شهری ایالم(، . کاووس ،شکری, فائزه و شهری [3]

قابل  شهر، دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، بصورت الکترونیکی، موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز

 .http://www.civilica.com/Paper-ARCHCONF02-ARCHCONF02_215. 139۴ دسترسی در: 

 دانشجویان :شناسی مکان مورد حس و کالبدی محیط مالتبارلهی، عبداهلل. کیفیت پویا، محمدکاظم  و شمس تقی، رضویان، محمد [۴]

 .1393. 10 شماره منطقه ای، – شهری آمایش و تهران. جغرافیا بهشتی شهید دانشگاه

(. نشریه ر تا امروزوره قاجادفدایی نژاد، سمیه و کرم پور، کتایون. تحلیل اثر تغییرات کالبدی عناصر شاخص محله بر بافت عودالجان )از  [5]

 1385. 28 هنرهای زیبا شماره

. 13م، شماره ظر. سال هفتاحسان. ساماندهی از واژه تا عمل؛ قرائت واژه ساماندهی در مداخالت شهری. باغ ن دیزانی، و گوران عرفانی، [6]

1389. 

 .1391دالور، علی. مبانی نظری و عملی پژوهش. انتشارات رشد.  [7]

 .1391حسن زاده، رمضان، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، راهنمای عملی تحقیق. انتشارات ساواالن. [ 8]

 137۴تهران لینچ؛ کوین ، سیمای شهر، ترجمه: منوچهر مزینی ، نشر: دانشگاه [ 9]

 .1383 فکوهی ؛ ناصر، انسان شناسی شهری، نشر: نی ، تهران [10]

 .1388. حبیبی، سید حسین و مقصودی، ملیحه. مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم ، تهران[ 11]

(  خوانایی و بخشی هویت) دادن معنی در معماری شاخص عناصر و نمادها نقش. کیانوش، فرجیو قادر، بایزیدی [ 12]

 . 1389. شهری عمران ملی همایش اولین. شهری فضاهای

. قابل اطالعات طرح تفصیلی مناطق شهر تهران و سازمان نوسازی شهر تهران[ شهرداری تهران، بافت فرسوده. اطلس کالنشهر تهران، 13]

 .http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=193  .1386: دسترسی در

 پروژه های شاخص منطقه، ساماندهی منطقه عودالجان. قابل دسترسی در: تهران.  12[ شهرداری منطقه 1۴]

http://region12.tehran.ir/Default.aspx?tabid=229  .1395 

 .1389ابریشمی، فرشاد. تهران روزگاران قدیم. انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی. چاپ اول تهران.  [15]

 .http://www.bartarinha.ir/fa/news  .1393عودالجان محله یهودی نشین تهران. قابل دسترسی در: . [ برترین ها16]

 .1355یمیان، حسین. تهران در گذشته و حال. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. تهران. کر[ 17]

        منبع طرح مهندسین مشاور طرح و آمایش و طرح تفضیلی عودالجان تهران. شهرسازی آنالین، پایگاه تخصصی شهرسازی ایران. [ 18]

 .http://www.shahrsazionline.com ..1395. قابل دسترسی در: می باشند شهرسازیو وزارت راه و  تهران شهرداری

 .1392. میراث و تمدن ، فرهنگ  ،تهران –آشنایی با محله قدیمی عودالجان . همشهری آنالین[ 19]
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