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مطالعهگونه شناسی محالت بافت قدیم شهر بهبهان؛
با هدف ارائه معیارهای طراحی مرکز محله جدید
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چکـیده
بافتهای فرسوده شهر بهبهان تلفيقی از فرصتهای ویژه و شرایط بحرانی عدیدهای است که در نهایت تبدیل به یكی
از پيچيدهترین صورت مسئلهها برای مدیریت شهری شده است .پژوهش حاضر تالشی است برای تعيين شاخصهای
مؤثر در گونه شناسی بافت شهری بهبهان بهمنظور برنامهریزی برای این بافت در حال تحول .بدین منظور ،پژوهش با
استفاده از مطالعات اسنادی و ميدانی ابتدا به تدوین چهارچوب نظری گونه شناسی و شكل شناسی محالت شهر بهبهان
میپردازد .هدف از این پژوهش ،گونهشناسی مراکز محالت بهبهان است که بهصورت ارگانيک ساخته شدهاند و در پی
آن به معيارهای گونه شناسی در طراحی مرکز محله جدیدی بهعنوان محله برنامهریزیشده میپردازیم ،مبانی نظری
تحقيق و عوامل و مؤلفههای مؤثر بر گونه شناسی مراکز محله ،برگرفته از آثار اندیشمندان در زمينه شهرسازی درباره
محالت شهری است .مدل ارزیابی در قالب پنج مؤلفه اصلی کالبدی ،اجتماعی ،عملكردی ،ادراکی و ترافيكی صورت
گرفته است ،روش تحقيق در حوزه ميدانی و اسنادی با استفاده از پرسشنامه ،مشاهده ،تحليل ابعاد کالبدی محالت،
تكنيک  ،swotهست .پس از گونه شناسی محالت به شناخت شهرستان بهبهان و مراکز محالت بافت قدیم بهبهان
در قالب مؤلفههای عملكردی ،کالبدی و اجتماعی پرداخته شد و درنتيجه بر اساس اطالعات بهدستآمده ،به اهداف،
راهبرد و سياستها و یا دستورالعملهای اقدامی میپردازیم.

واژگـان کلـیدی :گونهشناسی ،شكلشناسی ،بافت قدیم ،مرکز محله ،تكنيک سوات

 -1کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات زنجان ()hossein.gholami@yahoo.com

 -2دانشجوی دکترای معماری،دانشگاه ازاد اسالمی،واحد تهران مرکزی.
 -9کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات زنجان
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موضوع شكلشناسی با بررسی کالبد شهری به دالیل و علل شكلگيری ،تحوالت کالبدی ،استمرار و تغيير رویهی این تحوالت،
و برنامهریزی و طراحی برای آیندهی شكل شهر میپردازد .واقعيت آن است که شكل کالنشهرهای ایران در نيمقرن اخير با نرخ
بیسابقهای متحول شده و هرچند اصول و روشهای برنامهریزی نوین در نظام شهرسازی ایران نيز در همين دوره مورداستفاده قرار
گرفته است ،اما برنامهریزی نوین نسبت به ميزان پيشبينی شده در طرحها ،تأثير کمتری بر شيوهی هدایت و نظم دهی سكونتگاههای
جدید و همچنين نظارت بر تغييرات صورت گرفته در بافتهای موجود داشته است .منظر کالنشهرها در نتيجهی این عدم پيروی از
برنامهریزی نوین "اشكال پيچيدهای از موجودیتهای فضایی را در خود ظاهر ساخته است ،و باید اذعان داشت که شناخت این اشكال
پيچيده کمتر موردبررسی و تحقيق قرار گرفته است (سعيدنيا .)98 :1299 ،گرچه مطالعات بسيارى درباره فرهنگ و تاریخ و شهرسازى
ایران صورت گرفته ،ليكن بهندرت تحقيقى در مورد محلههای ایران و ساختار و نحوه شكلگيری آنها انجام شده است .از ميان این
تعداد محدود تحقيقات ،بسيارى تنها به توصيف تاریخ شهر و محله پرداختهاند ،بدون اینكه بحث مهمى پيرامون شكل و ساختار محله
ها صورت گيرد و خال قابل توجهى درباره توضيح الگوهاى فضایى و ریخت شناسى محله ها وجود دارد .آنچه دراین ميان ضرورى
به نظر مى رسد ،بررسى و تحليل ساختار محله ها است که بتواند فرآیند توسعه وپيشرفت آنها را شرح دهد و اطالعات الزم در زمينه
علل و چگونگى ریخت شناسى محلههاى تاریخى را بهدست دهد( .پورزرگر.)1272:121 ،
بنابراین ،برای بازیابی محلهای در کالنشهرهای امروز ،نياز به اجرای فرایندی است که تحقق آن در دراز مدت متصور است و
مستلزم همكاری و تشریک مساعی گروههای مختلف علمی -حرفهای درابعاد مختلف شناخت شناسيانسان است .امكان هویت بخشی
به محالت از مقولههای مهم در مباحث امروزین علوم اجتماعی است ،اما به نظر میرسد مسأله اصلی درطراحی فضاهای امروزی،
خالء شناختی جامعه شناسانه و روانشناسانه از نيازهای پيچيده فردی و اجتماعی انسان امروز نسبت به محل سكونتش است .طراحان
و برنامه ریزان شهری برای ارائه فضاهایی پاسخده نياز به شناخت دقيق از ابعاد اجتماعی زندگی انسان شهرنشين امروز در مراحل
مختلف رشد دارند ،که خالء این پژوهشها در مطالعات جامعهشناسانه به منظور هویت بخشی به شهرهای امروزی به خوبی مشهود
است (قاسمی.)1-1 :1272 ،
به این منظور ،هدف پژوهشگر در این پژوهش ،با توجه به مطالب ارائه شده به گونه شناسی و نحوه شكلگيری محالت کهن
بر اساس اصول اقتصادی ،فرهنگی ،اعتقادی ،سياسی ،اجتماعی و نيازهای محالت و  ...است که بتوان بر اساس آنها و فرهنگ شهر
بهبهان و اصول و راهكارهای شهرسازی جدید ،مرکز محلهای ارایه میشود .سعی پژوهشگر بر آن استکه بابهرهگيری از عناصر با
ارزش دیروز و توجه به نيازهای امروز به ساماندهی محدوده مورد مطالعه بپردازد.
الف) چگونه می توان با گونه شناسی مرکز محالت شهر بهبهان با هدف طراحی مرکز محله جدید رسيد؟
ب) چگونه ارزشهای مراکز محالت بافت قدیم را شناسایی کنيم؟
ج) آیا میتوان با ارایه راهكار واصول طراحی به اهداف کالن پروژه دست یافت؟

 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
این تحقيق ،از بعد نظری به تجزیه و تحليل وتبيين نظریه های توسعه فيزیكی محالت شهریوساماندهیواحيایبافت فرسوده
محالت شهرهابهمنظور برطرف نمودن کمبودها و نارسایی هایی که دربعضی از روشها و الگوهایی که در رابطه با شهربهبهان وجود
دارد ،کمک می کند .مسأله فرسودگی و نوسازی بافت های فرسوده و طراحی محلههای جدید دردهه اخير تقریباً درتمام شهرهای
کشور مطرح شده است ،در شهر بهبهان نيز به دليل مواجه باروند نوگرایی سریع مانند سایر شهرها ميتوان شاهد ناکارآمدی و فرسودگی
بافتهای شهری بود .طرحها ،برنامهها و برخوردهایی که با این مساله دردیگر سازمانها و مراجع ذیربط وجود داشته ،بهدليل عدم وجود
هماهنگی و مدیریت یكپارچه در ساختار مدیریت شهری کشور ،ابعاد و جوانب متفاوتی پيداکرده است ،بهطوری که حتی مفهوم
فرسودگی در منابع متعدد ،متفاوت است ،عالوه بر این باوجود اهميت این مسئله ،نتایج مشخصی برای برخورد با این بافت ها به
دست نيامده است .عالوه برآن محلهها و بافت های یک شهر از امكانات و عوامل رشد مساوی در طول زمان برخوردار نبوده و نيستند
و همين امر سبب به وجود آمدن تفاوتهای آشكار در سيمای شهرها شده است .درحالی که شهر پایدار و توسعه یافته شهری است
که درحين رشد ،توسعه و ایجاد فضاهای جدید ،ارتباط منطقی و منسجم بين فضاهای جدید و قدیم برقرار نموده و یكپارچگی وهویت
شهر را حفظ و تقویت نماید .با وجود اهميت این مسئله و مشكالت فراوانی که محالت بهبهان در دامن خود می پروراند ،الزم است
پيگيری جدی در این زمينه صورتپذیرد .از آنجا که مفهوم محله در شهرهای امروزی در حال از بين رفتن می باشد ،این تحقيق
ميتواند با بررسی تاریخ گذشته شهر بهبهان عجين گشته وبا ارایه راهكار مرکز محلهای با اصول شهرسازی جدید و بر اساس
گونهشناسی مراکزقدیمی محالت بهبهان ،شهر سنتی بهبهان را به گذشته خود پيوند دهد.
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 -3پیشینه تحقیق (بررسی نمونههای داخلی و خارجی)
 -1-3واحدهمسایگیمحله فهادان (یوزداران) در شهر یزد

(ثقه االسالمی.)1931 ،

 -2-3محله پرواز در تبریز
محله ایلگلی (کوی پرواز) :محله ایلگلی در ناحيه جنوب شرقی شهر و در نزدیكی بوستان ایلگلی-که از مهمترین تفرجگاه های
مردم شهر تبریز به شمار می آید واقع شده است .محله شهرک پرواز که بخشی از محله ایلگلی است ،از جمله محله های طراحی
شده این شهر به شمار می آید که برنامهریزی آن بهسالهای پيش از انقالب برميگردد و نام محله بهدليل واگذاری زمين بهکارمندان
نيروی هوایی ،پرواز نهاده شد.
کيفيت فرم و بافت محله پرواز:با توجه به اینكه بيش از  72درصد از بافت دارای دانهبندی متفاوت است ،یكسان بودن نسبی
قطعات تفكيكی بافت موجب همگنی بيشتر آن گردیده است .در بسياری از بخشهای راخلی کمتراکم محله و نيز دیگر قسمتها که
ساخت و ساز با تراکم نسبتا باال در دست انجام است ،تناسبات ساختمانهای همجوار به طور کامل مشاهده میگردد .در این محله
بلوکبندیهای کوچک موجب ایجاد مسيرهای بالقوه نسبتا کوتاه شده و نفوذپذیری بيشتری را در مقایسه با بلوکهای بزرگتر فراهم
ساخته است.
کيفيت دسترسی محله پرواز :در این محله به دليل عدم پيچيدگی عناصر و رعایت سلسله مراتب به ویژه در دسترسی پياده و
مفصل بندی مناسب و طراحی کوچههایی با عرض دو متر ،قابليت جهتیابی تا حدودی آسان یا بدون مشكل است .مسيرهای
ویژهپيادهنيزدرگذرهای اصلی محله ودرکوچه فرعی داخل بلوکها،
تعریف شده است .دراین محله به دليل برنامه ریزی صحيح و منطقی و
توجه به حرکت سواره در طراحی ،معابر ویژه سواره با قابليت دسترسی تا
عرصه خصوصی مدنظر قرارگرفتهاند (راد جهانبانی.)22-21 :1272 ،
کيفيت مسكن :در این محله به دليل نوساز بودن اغلب خانهها و
بناها ،مواد و مصالح ساختمانی مقاومت مناسبی دارند واز آنها متناسب با
اقليم سرد استفاده شده است .جزئيات در نما به علت طراحی شدن اغلب
بناها باتناسبات زیادی مشاهده میگردد .مسكنهای این محله در
بيشترگذرهای اصلی و فرعی ،نوعی همگنی و همجواری به لحاظ فرم،
مصالح ،تناسبات و نظایر اینها دارند.
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نمونه ایرانى محله انتخابى از شهر یزد در نظر گرفته شد .شهر یزد در مرکز ایران و در اقليمى گرم و خشک قرار گرفته است.
یزد از شهرهاى تاریخى ایران مىباشد که بر اساس نظام محله اى شكل گرفته است .محالت شهر یزد از نمونه هاى بسيار خوب در
زمينه نظام محله اى در ایران است کهبر خالف بسيارى از شهرهاى دیگر ،تغييرات گسترده اى درمحالت آن ایجاد نشده و
ساختارفضایى و اجتماعى محالت تا حدود زیادى حفظ شده است.
فهادان در شمال بافت تاریخى شهر یزد قرار دارد و
توسط گذرهایى با مجموعه مرکز شهر قدیمى شامل بازار
و مسجد جامع شهر یزد مرتبط مى شود .این محله از
شمال با محله آبشوره ،از شرق با محله بازار نو،
از غرب با محله کوشک نو و از جنوب بامحالت وقت
و ساعت و شاه ابوالقاسم مرتبط است.مساحت این محله
نسبت به دیگر محالت در بافت تاریخى شهر یزد نسبتا
وسيعتر است .مرکز محله فهادان شامل بازارچه فهادان،
مسجد وحمام ،آب انبار ،فضاى باز شهرى ،حسينيه فهادان
و دو عنصر تاریخى ارزشمند مدرسه ضيائيه و بقعه دوازده
امام مىباشد .در شكل ( )1موقعيت محله فهادان در بافت
تاریخى شهر یزد نشان داده شده است( .ثقه االسالمی،
شکل  -1بافت تاريخى شهر يزد و موقعیت محله فهادان
.)27: 1273

شکل  -1محله پرواز در تبريز
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کيفيت زیبایی شناختی:خيابان اصلی و درختان نامنظم و پراکنده در خيابانهای محلی و محوطه سازی از طریق کاشت متراکم
گل-های رنگارنگ در سرتاسر این محله مشاهده میشود .نورپردازیهای رنگی در محل فضای سبز و نيز پارکها و بوستانهایموجود،
جلوه هایی ویژه ازنشانههای زیبایی شناختی در محيط به شمار میآیند ( .راد جهانبانی.)22-21 :1272 ،
جدول  -1بررسی کالبدی محله فهادان يزد مآخذ( :ثقه االسالمی.)1931 ،
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محله

در مرکز جغرافيایى محله است

شكل مرکز

بهصورت متمرکز در یک هسته

عناصر مرکز

پارک محلهای ،مجتمع مسكونی،
مدرسه ،مرکز خرید ،مجتمع ورزشی

عنصر شاخص

پارک محلهای ،مدرسه ،مجتمع
مسكونی ،مجتمع ورزشی

کيفيت
محصوریت

محصوریت و تعریف مرکز محله
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مرکزیت

ارتباط قلمرو
با واحدهاى
دیگر و
مرکزشهر

نقشه

-3-3واحد همسایگى در شهر جدید رادبرن
نمونه غربى مقایسه تطبيقى ،یكى از واحدهاى همسایگى شهر رادبرن است .رادبرن یكى از نمونه هاى کالسيک استفاده از نظام
واحدهاى همسایگى در برنامه ریزى و طراحى و سرمشقى براى شهرسازان دوره هاى بعدى بوده است .شهر رادبرن در سال 1737
ميالدى توسط دو شهرساز معروف آمریكایى به نام هاى کلرنس اشتاین و هنرى رایت در ایالت نيوجرسى آمریكا و در فاصله 11
مایلى نيویورک براى جمعيت حدود  30222نفر ایجاد شد .این شهر از  2واحد همسایگى که در هر واحد حدود  9022تا  12222نفر
سكونت داشتند ،تشكيل شده است .حدود هر واحد همسایگى طبق شعاع عملكرد یک مدرسه ابتدایى نيم مایل یا حدود  922متر
11

تعيين شده است که بزرگتر از الگوى واحد همسایگى پيشنهادى پرى است .مرکز شهر شامل مرکز خرید است که در محل ورودى
اصلى شهر در نظر گرفته شده است.
شعاع عملكرد مرکز شهر معادل یک مایل ( حدود  1122متر) است.
در طراحى واحدهاى همسایگى از ایده کالن بلوک استفاده شده است.
در مرکز کالن بلوک ،پارک و فضاى باز وسيعى وجود دارد که در سرتاسر
شهر و واحدهاى همسایگى گسترده مى شود .واحدهاى مسكونى در
اطراف یک محور سواره بن بست قرار گرفته است .در شكل ( )2نقشه
شهر رادبرن و نقشه بخشى از یكى از واحد هاى همسایگى شهر دیده
مى شود .طرح شهر رادبرن که از ویژگى هاى متنوعى بهره مند شده
بود ،الگوى جدیدى براى طراحى واحدهاى همسایگى ارائه داد و تاثيرات
بسيار زیادى بر شهرسازى؛  ،119کشورهاى دیگر و به ویژه اروپا بر جاى
گذاشت( .ثقه االسالمی .)27-82 :1273 ،شهر از  2واحد همسایگى
تشكيل شده است .موقعيت واحد همسایگى مورد بررسى با رنگ تيره در
شکل  -9نقشه شهر رادبرن.
پيرامون آن مشخص شده است.
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جدول  -4بررسی کالبدی محله رادبرن در نیوجرسی (مآخذ :ثقه االسالمی)1931 ،
اصول

ويژگى ها

محله رادبرن در نیوجرسی

قلمرو
محلهاى

تعریف قلمرو

تعریف با شبكه راههاى سواره در اطراف
واحد همسایگى

مسـاحت قلمرو

حـدود  112هكتار

فاصله مرکزتا پيرامون

حداکثر حدود  922متر

ارتباط قلمرو با
واحدهاى
دیگر و مرکز شهر

از طریق محور سواره گذرنده از داخل
واحد همسایگى

موقعيت قرارگيرى
مرکز
محله

تقریبا در مرکز جغرافيایى واحد
همسایگى

شكل مرکز

بهصورت متمرکز در یک هسته

مرکزیت
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نقشه

اصول

ويژگى ها

محله رادبرن در نیوجرسی

عناصر مرکز

واحد آموزشى( دبستان) و پارک و فضاى
سبز

عنصر شاخص

واحد آموزش دبستان (عنصر آموزشى)

کيفيت محصوریت

محصوریت و تعریف مرکز محله

نقشه

 -4روش تحقیق
سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1931جلد2

روش تحقيق در این پژوهش حاضر تحليلى  -توصيفى ،برای دستيابی به شاخصها از مطالعات کتابخانهای ،پژوهشهای ميدانی
یا همان روش مشاهده ،یكی از روشهای مؤثر وکارآمد در تحقيقات موردی است .اطالعاتی را که از این طریق می توان بدست آورد
از طریق روش های دیگر کمتر می توان بدست آورد .زیرا این روش بهمحقق اجازه می دهد مستقيماٌ پدیده مورد مطالعهرا ببيندو
واقعيت رابه صورت مستقيم و بدون واسطه درک کند (حافظ نيا.)1297 ،

جدول -9فرايند اجرای روشتحقیق (منبع :نگارندگان)

براین اساس روش تحقيق پژوهش حاضر عبارت است از:
 مطالعه اسنادی-کتابخانه ای :در این شيوه اقدام به جمعآوری کتب ،مقاالت ،پژوهشها ،و مطالعه آنها برای تدوین چارچوبنظری ،شناخت ،نحوه و شيوه مطالعات انجام گرفته ،درک اصولعلمی مطالعهوعوامل تشكيل دهنده مرکز محالت و رابطه
ميان کالبد و رفتار گردید.
 مطالعات ميدانی :درمرحله مطالعات ميدانی ،ازچند روش برای جمعآوری اطالعات استفاده شد .پرسشنامه ،مشاهده ،برداشتنقشههای کالبدی و تجزیه و تحليل توسط جداول Swotاز جمله روشهایی بودکه بصورت ميدانی در فضاهای شهری
بكار گرفته شد .در شيوه پرسشنامه از استفاده کنندگان فضا در نوع استفاده از فضاها و دليل حضور آنان و ميزان ارتباط
استفاده کنندگان ازمحله بامرکز شهر ،به منظور شناخت نيازهای مردممحل ،برای ارایه راهكاردر طراحی مرکز محله جدید،
11

در محله سوال گردید .در شيوه مشاهده اقدام به بررسی و مشاهده دقيق انواع رفتارها در فضاهای شهری شدهومستند
سازی الزم در قالب عكس صورت پذیرفت .در شيوه برداشت نقشههای کالبدی ،اقدام به برداشت فضاهای عملكردی
درفضاهای محالت شهری و استفاده غالب از مراکز محالت و همچنين نوع حرکت آنان در فضا بررسی شد .درشيوه تجزیه
وتحليل ،بااستفاده از جداول  Swotبه نقاط ضعف و قوت وفرصت و تهدید در محالت بافت قدیم پرداخته شد .نتایج
حاصل مطالعات ميدانی درقالب جداول اهداف ،راهبرد ،سياستها (دستورالعملهای اقدامی) میرسيم.

 -5مبانی نظری
-1-5گونه شناسی شهری
1
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پيش از ورود به مفهوم گونه شناسی دو تعریف پایه ای از بافت شهری و گونه در ابتدا معرفی می گردد.
بافت شهری :1منظور از بافت شهری سنتزی است از تمام اجزای کالبدی .بافت شهری یک کل ارگانيک است که درسطوح
وضوح متمایز قابلمشاهده است در کليترین سطح ،بافت را میتوان سازمان خيابانها و بلوکها توصيف کرد (.)Kropf,1996:14
و به طور خالصهمیتوان بافت شهری را حاالت مختلف همجواری و فضاهای پر و خالی در ترکيبات مختلف وهمچنين نحوهی
قطعه بندیاراضی مشخص کننده دانست (حبيب.)8 :1298 ،
گونه :9گونه نيز مفهومی کليدی در معماری و شهرسازی است و توسط بسياری از نویسندگان مورد بررسی قرار گرفته است.
گونه به عنوان یک مفهوم به نوع ،طبقه یا دستهای ازمردم یا گروهی از اشيا اشاره دارد که ویژگی های مشخص مشترکی دارند و
این ویژگی ها آنها را از دیگر مردمیاگروههای اشيا متمایزمینماید (.)Rapoport ,1990: 48
گونهشناسی :تالشی است برای قرار دادن مجموعه ای از اشيای پيچيده در یک مجموعهی منظم برای دستيابی به عموميت
بيشتر در جهت شناخت و برنامه ریزی .هر چند در مورد سودمند بودن همه جانبهی گونه شناسی جای تردید است اما آن رامی توان
به سه منظور مفيد دانست :اول ،ابزار توصيف ساختار شهری برحسب ویژگیهای مختلف؛ دوم ،ابزار تحليل و ایجاد ارتباط ميان داده
های زیست محيطی و اقتصادی اجتماعی با گونه های مختلف تعریف شده و تحليل آنها؛ و سوم ،ابزار برنامه ریزی با تأمين درک
عميق از گونه های شهری ،که راه را برای برنامه ریزی و طراحی مناسب تر در سطح خُرد و کالن هموار می نماید( Radberg,1996:
.)386

 -2-5اشارهای به مکاتب گونه-ریخت شناسی شهری
مورفولوژی شهری دارای سه مكتب اصلی است که در ادامه به اختصار به آنها اشاره می شود (برای مطالعهی شرح تفصيلی این
مكاتب نک :پورمحمدی و دیگران.)1272 ،
مکتب انگلیسی :بانی این مكتب ،که بسياری آن را بالندهترین سنّت تحقيق در مورفولوژی شهری می دانند» ام.آر.جی.
کانزن« 8است .پيروان این مكتب معتهدند که مطالعه ی منظر شهری ،مبنای تئوری فرآیند ساخت شهر را می سازد که نه تنها تاریخ
توسعه شهری را توضيح میدهد بلكه برنامهریزیهایآتی را نيزهدایت میکند«.کانزن»روش تحليل نقشهی شهررا شامل بررسیسه
عنصرخيابان ،قطعه زمين وخود ساختمان میداندکه مانند قطعات یک جورچين ،درهم چفت شدهاند .این هرسه بخش ،به لحاظ
تكوینی و کارکردی به هم مرتبط اند اسناد الزم برای توضيح فرم شهر شامل نقشه یشهر ،پالن نشان دهندهیگونههای ساختمانی
شهری و نقشهی توصيفی کاربری زمين است و نقشهی شهربایددر طول زمان وبا توجه به تحوالت آن تحليل شود (تاریخی-
تحولی) بخش مهمیاز فعاليت کانزن مفهومسازی شكل گيری فرم شهراست.مفاهيمی چون «واحد نقشه»« ،نقشه ترکيبی شهر»،
«کمربند حاشيهای» و«دورهای تغيير قطعات زمين» .رویكرد وی بيش از آن که ریخت شناسی باشد ،به جنبه ریخت سازانه توجهدارد
و بيشترهم بههميننام ،یعنی موفوژنتيک شناخته میشود ،چرا که نه تنها بر ساختار اصلی شهر ،بلكه بر ابعاد زمانی و دگرگونی ها
نيز تاکيد دارد(جمالی.)2 :1278 ،
0
مکتب ايتالیايی :این مكتب توسط«موراتوری» در دههی 1782آغاز شد وی بر این باور بود که باید ریشه های معماری را
نه در طرح های تخيلی مدرنيستها ،بلكه درسنّت منسجم تر و پيوسته ترِشهرسازیکهازعهد قدیم تادههی1722حاکام بودجستجو
کرد وساختار شهرها تنها از روی سير تاریخی ومبتنی برگونه شناسی بناها درک می شود فرم شهرها برآیند عقاید ،ترجيحاتو اعمال
1 Typological Study
2 Urban fabric
3 Type
4 M.R.G. Conzen
5 Saverio Muratori
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متعددی است کهدر قالببناهای مفروض وفضایپيرامونشان متجلّیشدهاند این ساختمان ها و فضاهارا ميتوان درقالب گونه هایی
گنجاند که چكيده ی شخصيت هر کدام است(جمالی.)2 :1278 ،
مکتب فرانسوی :مكتب سوم در اواخر دهه ی  1712در فرانسه پی ریزی شد مكتب فرانسوی همانند مكتب ایتاليایی با
معماری مدرن و تاریخ ستيزیِ آن مخالفت می کرد و از حمایت منتقدان توانایی مثل« هِنری لفور »1برخوردار بود.او مدعی بود که
استيالبر فضای مادی ،که شامل خود شهر نيز میشود ،هدف غاییِ زندگی اجتماعی است .این مكتب ،بين مكتب انگليسی و ایتاليایی
قرار میگيرد و به هر دو موضوع طراحی و فرآیند ساخت شهر میپردازد .هم نظریههای مربوط به فرهنگعامه وهم نظریههای
نخبگان و خواص در اینمكتبمطالعه میشوداین دو منبع نظری ،بهمعماریهایمتفاوتی میانجامد :یكی معماری متداول زندگی
روزمره و دیگری معماری تخصصی و شيوهمند متعالی آنان این واقعيت را که معماری های خاص و طبقهی نخبه به قطعرابطه با
شهر گرایش دارند ،محكوم میکنند (جمالی.)2 :1278 ،

 -3-5شناختشاخصهایمؤثربرگونه شناسی

روند تغییر محالت قديمی به محالت جديد
با تغيير محل سكونت خانواده های متمكنتر شهربههمراهخانوادههاییکه در اثرافزایش تحرک اقتصادی شهردارای شرایط مادی
بهتر شده اند ،به فضاهای تازه ساز ،شهر و محله قدیمی اعتبار مدنی خود را از دست می دهد و فضای سكوینی خالی محله آماده
پذیرایی خانواده های جدید می شود که نمی شناسد .در رویارویی با این چهرهی جدید و نقابی که شهر در پس آن قرار گرفته ،شهرو
زندگی شهری خود را ناآشنا باز مییابد .بیریشه و تغيير شكل یافته ،شهر در مجموعه ای از روابط آشفته ،درهم و برهم و نامفهوم
اجتماعی -فرهنگی ،گرفتار میآید .در نبود مكان و نشانه عينی ،در نبود محله و هویت کالبدی آن ،شهروند هنوز ترجيح میدهد که
خود را با انتساب به نام قدیمی وکهن محله هویت بخشد .هویت بخشيدنی ذهنیکه از این پس نه درمكان بلكه در زمان معنا مییابد.
عينيت شهر در تقابل با ذهنيتآن قرارمیگيرد درحالی که این عينيت ،چهرهایتجددطلبانهراعرضهمیدارد ،آن ذهنيت در پی تعریف
انساندر فضا ومحيط کالبدی است درجاییکه اینعينيت ،در پی دگرگونی های عرضیوصوری است ،آن ذهنيت تحولی محتوایی و
شالوده ای را طلب می کند .شهر و جامعه ،تعاریف متفاوتی از فضا ،مكان ،انسان و رابطه ساکن و مسكون را عرضه می دارند(حبيبی،
.)109-119 :1290
محالت سنتی ایران با ویژکیهایی همچون ،وجود سلسله مراتب فضایی ،در صورت بندی به فضاهایمحله ،حفظ حریمدربافت،
ایجاد ورودیهای تعریف شده در ابتدای هر محله ،نظام تقریبا مستقل اقتصادی ،خدماتی ،اجتماعی ،ایجاد امكاناتوتجهيزات الزم در
مراکزمحالت ،نزدیكی محل کاربه محل سكونت در هر محله ،وجود مرزهای فيزیكی تعریف شده (در عين امكان نفوذ پذیری به
حریم محله) توسط تفاوت های قومی ،نژادی ،مذهبی ،ساکنان هرمحله با محالت اطراف یا وجود مرزهای طبيعی در تقسيمبندیهای
زمين شهر ،وجود نشانههای خاطرهانگيز همچون مساجد ،امامزادهها ،ميادین بازی ،تكيه ،حسينيه ،معماری خاص وهویتبخش منازل
و ،...جوابگویی فضاهای محله به نياز ساکنين (با امكان دسترسی کافی به بازار ،و )...و باالخره عدم حضور خودروها در سطح محالت
و دسترسی پياده به همه قسمت های آن ،بافتی برخوردار از توانایی ،درهم تنيدگی ،نفوذ پذیری درسطح فضای محله ایجاد میکرد
که منجر به افزایش حضورساکنان در عرصه عمومی محله و ایجاد تعامالت اجتماعی در ميان آنها در نتيجه باال رفتن حس تعلق
خاطر به محله و عدم مهاجرت به محالت دیگر شهر بوده است.
همچنين حضور افراد وشناخت متقابل آنها از یكدیگر منجر به از بين رفتن بستر رفتارهای مجرمانه در سطح محله و احساس
امنيت باال در ميان ساکنين بوده است .حفظ و تقویت عوامل خاطره انگيزی همچون مساجد ،امامزاده ها و ...از تنش های روانی
انسان سنتی کاسته و احساس تعلق و ریشه دار بودن را در وی رشد داده است .ایجاد خاطرات و تداعیهای انسان سنتی به این
احساس ویدامن زده است وتمامی اینها محصول این همانی و احساس هویت مندی او نسبت به محله ی خویش بوده است (.قاسمی،
.)0 :1272

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1931جلد2

الف) ساختمان /قطعه وگونه شناسی در سطح جزئی ترین عناصر،
ب) خيابان /بلوک وفضاهای باز درون بلوک و گونهشناسی مجموعهای از ساختمانها و قطعات و خيابانهای تحدید و تعریف
کننده آنها ج) محله وگونه شناسی مجموعهای از خيابان ها وبلوکها درمحدودهای قابل تعریف ،انتخاب شود (ذاکرحقيقی و همكاران،
.)0 :1297

1 Henri Lefebvre
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مشخصه های محله:
 .1محله دارای سابقه تاریخی است.
 .3محله دارای فضاهای عمومی وباز برای بروز و ظهور خالقيت های فرهنگی اجتماعی است.
 .2محله دارای نمادها و زیر ساخت های خاص خود است.
 .8امكان اعمال نظر و نظارت عمومی در محله وجود دارد.
 .0محله دارای اجتماع قانون مدار و یا ارزش مدار است.
 .1در ساکنان محله احساس مالكيت وجود دارد.
 .9محله دارای ساخت اجتماعی و سياسی است مانند شورای محله.
 .9تعلق اجتماعی در محله وجود دارد.
 .7در محله انسجام و پيوستگی وجود دارد .توانایی شناخت و حل مسائل محله در حيطه قدرت افراد محله است.
 .12در محله آرامش ،امنيت و آزادی وجود دارد و با نظامهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سياسی شهر پيونددارد( .کوهیفرد،
.)8-0 :1273

 -4-5مطالعات ریخت شناسى ،گونه شناسى و فن ساخت محله
سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1931جلد 2
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محلههادرشهرهاىتاریخىمحلسكونت صاحبان حرفه و مشاغل خاص و یا اقليتهاى دینى و طبقات اجتماعى مختلف بودهاند،
به طورى که حتى اسكان اقليتهاى دینى درشهر جایگاه خاصخود را داشت .مانند محله جلفا در اصفهان یا محله زرتشتيان دریزدویا
محله هاى یهودى نشين در برخى از شهرهاى ایران .در شهرهاى تاریخىمرکز شهر و محلههاى آن ترکيبى متحد و متجانس و
ارگانيک را از نظر کالبدى وف ضایى ایجاد مى کردند و با اعتبار خاص خود و براساس درجه بندى هسته تاریخى شهر را شكل
مىدادند .تعداد محلهها در یک شهر ارتباط مستقيم به وسعت و اهميت یک شهر داشت و بهصورت کلى هيچ یک از محلههاى یک
شهر از نظر وسعت و شكل با محله هاى دیگر مشابه نبودند ،وليكن همه محلهها داراى ساختار و ترکيبى متحد و یک شكل بودند.
گذرهاى اصلى وفرعى در شهرهاهمانندرگهاى حياتى عناصر و المانهاى مهم شهر از جمله محله ها را بهصورت ارگانيک به هم پيوند
مى زدند ودراین ميان ميدان اصلى شهر و مسجد جامع کانون شروع مسيرهاى ارتباطى به کليه محلههاى شهر بود .از هر کوى و
برزن از طریق معبرهاى روباز ویا در بسيارى از موارد سرپوشيده که مغازه هاى تجارى در طرفين آن ها قرار داشت ،به راحتى به مرکز
شهر و یا مسجد جامع امكان دسترسى فراهم مىشد.در ایام سوگوارى درمسير گذرهاى اصلى و فرعى که در ارتباط با ميدان ،تكيه،
حسينيه ومسجد جامع بودند دسته هاى عزادارى حرکت مى کردند.
ریخت شناسىاصلى درساختاریک محله باشكل گيرى تدریجى فضاى آن طى زمان شكل مى گرفت که حاصل آن تكامل
تدریجى محله بود .این ترکيب درتفاوت بامحلههاى جدیدى قرار مىگيرد که از طرحهاى پيشساخته و بلوکهاى هم شكل استفاده
مىکنند .این ساختار ریخت شناسى به مرور و با در نظر گرفتن تمایالت ،سالیق و نيازهاى ساکنين و با اتكا برآزادى هاى آنان شكل
گرفته است و بيان گر نظام اجتماعى است که از فرهنگ واالى شهرنشينى برخورداربوده است .در این نظام اجتماعى وابستگى و
استقالل هر محله با توجه به نيازهاى ساکنين آن شكل گرفته و فضاى محله به نيازهاى ساکنين آن پاسخ مى داد.
در گذشته هر محله واجد مجموعه اى از عناصر فضایى بود که به آن استقالل مى بخشيد و آن را نسبت به محله هاى دیگر
خود کفا مى کرد وشامل فضاهایى مانند بازارهاى محلى ،مسجد ،حمام ،مدرسه ،آب انبار ،تكيه و زور خانه بود .عمده عناصر تشكيل
دهنده هر محله خانه هایى بودند که به عنوان یک سلول تشكيل دهنده شهرى ،یک یا چند خانوار را در خود اسكان مى دادند و بافت
مسكونى را در محله به وجود مى آورد .هرسلول زندگى (خانه) به عنوان یک واحد اجتماعى ،اقتصادى در رابطه مستقيم با محله و
سپس با شهر ،گونه شناسى مربوط به خود را دارا بود .بيشتر منازل مسكونى داراى دو بخش بيرونى و اندرونى بودند که بخش اندرونى
منازل مسكونى دربرگيرنده روابط یک یا چند خانوارى بود که با یكدیگر داراى محرميت بودند و بخش بيرونى منازل مسكونى در
ارتباط با بخش خدماتى و یا اقتصادى خانوار عمل مى نمود .در روند گونه شناسى خانههاى تاریخى ،بيرونى ها عناصر مهمى در یک
منزل مسكونى به شمار مىروند که در درجه اول ارتباط اندرونى خانه را با خارج کنترل مى کردند و پس از آن محل تعامل مردان
خانوار بود .که در ارتباط مستقيم با فعاليتهاى اقتصادى و تجارى ایفا نقش مىکردند .با در نظر گرفتن اقليم هاى گوناگون ،مسكنبه
گونههاى مختلف درشهرهاى تاریخى دستهبندى میشود .این دسته بندى تنها متاثر از اقليم نمى باشد ،بلكه قوميت و مذهب و حتى
نوعحرفه و شغل ساکنين خانهها در نحوه شكل گيرى مسكن تاثير گذار بوده است .لذا ریخت شناسى هرمحله درشهرهاى تاریخى
در برگيرنده گونه شناسى ابنيه همان محله نيز مى باشد .محلهها در شهرهاى تاریخى داراى عناصر و روابط منسجم و هوشمندانه اى
بودند که حيات و رفاه ساکنين خود را تامين مى کردند .استفاده از آبهاى سطحى و آب رسانى به محله ها توسط مادى ها ،جلوگيرى
از تابش مستقيم آفتاب و همچنين جهت گيرى و تناسبات منطقى بنا نسبت به شعاع تابشآفتاب وجهت گيرى مناسب براىجذب

جدول -5ويژگیهای محله در شهرنشینی ايران (ماخذ :ثقه االسالمی)93 :1931 ،
ويژگىها
مفهوم
تعریف

نقش و جایگاه
الگوى شكلگيرى
عنصرشاخص
اصول شكل دهنده

محله در شهرنشینى ايران
واحدى اجتماعى -فضایى
قلمرویى اجتماعى براى سكونت،
عنصر اصلى ساختار فضایى و اجتماعى شهر،
واحدى اجتماعى ،مدنى ،فرهنگى ،کالبدى و اقتصادى.
اصلى ترین واحد روابط اجتماعى در شهر،
سكونت گزیدن گروه اجتماعى و وحدت دهنده اجتماعى،
ایجاد کننده تعاون و همكارى بين ساکنين.
الگوى شكل گيرى ارگانيک و متمرکز ،در بعضى مواقع داراى مرزهاى مشخص و در
برخى مواقع فاقد مرزهاى کالبدى مشخص.
فضاى فرهنگى(مسجد) به عنوان عنصر شاخص
همپيوندى،
مرکزیت متاثر از ارزش هاى فرهنگى،
وحدت و همبستگى اجتماعى،
قلمرو،
مدیریت محله اى و خودکفایى محالت
سلسله مراتب،

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1931جلد2

بيشترین ميزان حرارت و نور خورشيد درزمستان وبالعكس جذب کمترین مقدارحرارت در تابستان ،انتخاب شكل و فرم صحيح بنا و
حياطهاى مرکزى آن با توجه به نوع پوشش گياهى و حرکت آب در سطوح ( تبخير و تلطيف هوا)؛ اجزاء اصلى تشكيل دهنده یک
معمارى پایدار به شمار مى روند که به طور هوشمندانه در ساختار ابنيه شهرهاى تاریخى و محلهها از طرف معماران به اجرا در آمده
است.
گذشته از تفكيک فضاو ترکيببندى آن ،انتخاب نوع مصالح و رنگ بندى آنها ،انتخاب نوع بازشوها که در انتقال دما وحرارت
بهصورت مستقيم عمل مىکنند ،تعداد باز شوها ،مساحت و همچنين محل قرار گيرى آنها در سطوح نما از دیگر عوامل مهم پایدارى
است که معماران با بهره گيرى از تخصص خود جهت جلوگيرى از اتالف انرژى در ابنيه به آن توجه فراوانى مىکردند .ترکيب بندى
فرم و درونگرایى بناها در اقليم گرم وخشک ،حياط هاى مرکزى را تبدیل به فضایى اجتماعى با رویكرد محيطى نموده است .سقف
این خانه ها با جان پناه جهت استفاده از بام با حفظ محرميت طراحى شده است که از یک طرف با ارتفاع بلندتر به درون حياطهاى
مرکزى و از طرف دیگر در ارتباط با معابر عمومى از تابش مستقيم آفتاب در طول روزهاى بلند وگرم تابستان جلوگيرى مىکند.
از دیگر عناصر مهم و زیبا در ساختار خانه هاى تاریخى در اقليم گرم وخشک بادگيرها هستند که داراى ساختارى پيچيده مى
باشند.بادگيرها به گونه اى منطقى و سنجيده نسبت به موقعيت آب وهوایى طراحى شدهاند و به جرات مى توان آنها را به عنوان یک
پدیده فيزیک حرارتى که عامل اوج پایدارى درساختار خانههاى تاریخى هستند به شمار آورد .بنابراین "ریخت شناسى ،گونه شناسى
و فن ساخت" مناسب نه تنها در شكلدهى شهر ،بلكه درکوچكترین اجزاء تشكيل دهنده ابنيه نيز از سوى معماران بهکار گرفته مىشد.
این همخوانى و هم وزنى در جزء و کل شهرهاى تاریخى ایران به عنوان سند فرهنگ و مدنيت تا به امروز به یادگار مانده است.
(پورزرگر.)129-127 :1272 ،
منظور از گونهشناسی دسته بندی و یا طبقهبندی گونهها است .ما از درون و از طریق طبقهبندیها به مكانها فكر میکنيم،
آنها را در تصور در میآوریم ،معرفی می کنيم و درباره آنها گفتوگو میکنيم و همچنين از طریق طبقهبندی آنها را میسازیم ،اشغال
می کنيم و نظام میدهيم( .دانش دوست.)1273 ،

جدول -6ويژگیهای واحد همسايگی در شهرسازی معاصر غرب ماخذ( :ثقه االسالمی)93 :1931 ،
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ويژگىها
مفهوم
تعریف

نقش و جایگاه

الگوى شكل گيرى
عنصر شاخص

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1931جلد 2

اصول شكل دهنده

واحد همسايگى در شهرسازى معاصر غرب
واحدى کالبدى -عملكردى
قلمرویى مسكونى داراى مفهومى اجتماعى،
عنصر اصلى شكل دهنده به جنبه هاى کالبدى شهر،
واحدى کالبدى ،اجتماعى و اقتصادى،
فراهم کننده خدمات و نيازهاى ساکنين،
بلوک بنيادین در سلسله مراتب تقسيمات کالبدى شهر،
ارتقا دهنده تعامالت اجتماعى و ایجاد کننده حس جامعه محلى،
فراهم کننده مدیریت شهرى بهنتر و مشارکت اجتماعى،
ایجاد کننده هویت و معنى و حس مكان در محيط هاى شهرى،
نقش محالت در توسعه پایدار شهرى.
الگوى شكل گيرى متنوع ،از پيش تعيين شده و متمرکز با مرزهایى کالبدى،
مشخص عمدتا راه ها و دسترسى هاى سواره.
فضاى آموزشى(دبستان) و یا سایر خدمات به عنوان عنصر شاخص
مرکزیت،
قلمرو فضایى،
سلسله مراتب دسترسى،
تامين نيازهاى خدمات ساکنين،
مدیریت محله اى.

 -5-5شناخت عرصه پژوهش
شهرستان بهبهان با وسعتی معادل  2170کيلومتر مربع درجنوب غربی استان خوزستان قرار دارد .این شهرستان از سه بخش
تشكيل شده است.بخش مرکزی :متشكل ازشهر بهبهان و حومه و دهستانهای دودانگه و تشان با وسعت  3291کيلومتر مربع بخش
زیدون به مرکزیت شهر سردشت ،مشتملبردهستانهایسردشت ،درونک با وسعت  772کيلومتر مربع این دشت زیبا از طرف شمال
و شمال شرقی به استان کهگيلویه (دهدشت وليكک) ،از جنوب به بخش زیدون ،ازغرب به آغاجاری وشهرستان اميدیه (جایزان) و از
شرق بهشهرستانگچساران محدود میشود.

 -1-5-5بافت تاریخی بهبهان
بافت تاریخی شهربهبهان که قدیمیترین منطقه بهبهان فعلی پس ازارجان است ،به شرح زیر میباشداز شمال به خيابان شریعتی،
از جنوب به خيابان گرایمی ،از شرق به نحوی و ادامه آن به موازات مسيل آبخروارتا خيابان شریعتی و از غرب به خيابان پيروز منتهی
میشود .خيابان عدالت وخيابان جوانمردی بصورت دومحور عمود بر هم از وسط این ناحيه عبور مینمایند که خيابانجوانمردی فعلی،
سالها قبل به صورت مسيلی از وسط شهر میگذشته و حد فاصل بين دو قوم قنوات و بهبهان بوده است .مساحت کلی این منطقه
حدود  181هكتار است.
از دیگر ویژگیهای این بافت وجود بيش از98
مسجد ،حسينيهوامامزادهدرالبالی مكان مسكونی آن
است .قدمت بيشتر خانههایی که در بافت واقع
شدهاندبهدورههای قاجار و پهلوی میرسند .از
ویژگیهای معماری این بناها میتوان به وجود
زیرزمينودراکثرآنهاوجود ایوان با ستونهای مدور،
سردرهای قوسی به صورت نيمدایره و آجرکاریهای
شکل  -4موقعیت شهرستان بهبهان و استان خوزستان در
زیبادرنمای بيشتر آنها اشاره نمود (طرح جامع شهر
ايران.
بهبهان.)1272 ،

 -2-5-5محله ها و مراکز محله های بهبهان
22

برداشت وتحلیل نقشه های کالبدی محالت :در شيوه برداشت نقشههای کالبدی ،اقدام به برداشتفضاهای عملكردی
در فضاهای محالت شهری واستفادهغالب ازمراکزمحالت و همچنين نوع حرکت آنان در فضا بررسی میشود .در نقشه زیر کل
محالت قدیم و جدید شهرستان بهبهان مشاهده میشود .در نقشه زیر محالت بافت قدیم رو به صورت شماره گذاری شده در بافت
قدیم شهرودر مرکز شهر مشاهده می کنيم و در ادامه به تحليل هر کدام از آنها می پردازیم.

شکل  -5کل محالت بافت جديد و قديم بهبهان

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1931جلد2

محلهکوچكترینعضو تقسيمات شهری محسوب ميگردد که تعداد متوسط ساکنان آنان بين  2922تا  9922نفر است .شاخص
انتخاب محله درقدیم مسجد محل ودرحال حاضردرطرح تفصيلی سال  1292بهبهان خدمات آموزشی در مقاطع تحصيلی دبيتان و
راهنمایی است .به شكلی که دانشآموزان جهت رسيدن به مرکز آموزشی بيش از  0الی  9دقيقه پيادهروی نداشته باشند .هر محله
دارای مرکز محلهای است که خدمات رفاهی و عمومی اهالی محل را در حد نياز و مراجعه همه روزه ،عرضه می کند .از آنجائيكه در
قدیم به خاطر مصون ماندن از خطر غارتگران و دزدان و یا گروههای متخاصم که به شهرها هجوم میآورند و نيروهای امنيتی چنان
چاره ساز نبودند ساختار شهری و معماری خانهها طوری بود که فرصت و امكان مقابله با خطرات احتمالی وجود داشته باشد به همين
علت معابر و کوچهها را باریک و تنگ کرده و دیوار و حصار خانهها و ساختمانها را بلند میساختند تا افراد و ساکنين شهر بتوانند
بوسيله دیوارهای بلند بردشمن مسلط باشند و از کوچههای تنگ چنين استفاده میشد که در حين مقابله طرف مهاجم امكان گریز
فوری از محل را نداشته باشد ودر این تنگ راهها و باریک گذرگاهها محصور شده و نابودی آن زودتر انجام بگيرد .شهرستان بهبهان
و معماری بافت قدیم آن چنين وضعيتی دارد که اکثر منازل بجا مانده از دوران قاجار و پهلوی اول می باشد .وضعيت فعلی بافت
قدیم به علت توسعه خيابانها و تعرض معابر همچنان درخطر نابودی و ویرانی می باشد و بسياری ازخانهها و ابنيه تاریخی این بافت
بدالیل فوق و شهرسازی مدرن از بين رفته است .از قدیم نيز شهر بهبهان به دو بخش عمده قنوات و بهبهان تقسيم می شد و بين
آن مرزی بود که به آن «خط » می گفتند و دشمنی های این دو بخش و تنش ها و جنگ های خونين بين آنان که از زمان کوچ
همان اعراب به کوشک دشت و ارجان آغاز شدهبود ،ضربالمثلکتبتاریخیبوده است که خوشبختانه اکنون در پرتو آفتاب درخشان
انقالب اسالمی و بيداری وآگاهی آحاد مردم و ایجاد وحدت و یكپارچگی بين همهی اقشار ملّت ایران این مسائل به فراموشخانهی
تاریخ سپرده شده است(طرح جامع شهر بهبهان.)1272 ،
محله ابوعلی :ابوعلی ها (بوالی ها ،بوولی ها) اصالتا از نهاوند همدان بوده و از استان فارس به بهبهان کوچ کردهاند و در سه
نقطه شهر مستقر شده که گروهی در محل خراسانیهای فعلی و گروهی در محل شاه فضل فعلی و گروه که هسته اصلی را تشكيل
میداده در محل ابوعلی ساکن می شوند .ابوعلی ها حتی لهجه خود را در گذر ایام حفظ نموده و هنوز هم با همان لهجه صحبت می
نمایند و گاهی اسم های خاصی روی آن گذاشتهاند به طوریكه به نحوهی صحبت کردن بوالیها گندم زبانی یا گنم زبونی میگویند
یعنی زبانی که مثل خوشههای گندم زیباست.

شکل-6کل محالت بافت قديم بهبهان ماخذ :نگارندگان

(ماخذ :نگارندگان)
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در نقشه زیر محله ابوعلی از بافت قدیم بهبهان
مورد بررسی قرار میگيرد که طی جدول ارائه شده
مشاهده میشود که قلمرو مساحت این محله ،حدود
 9/2هكتار بوده و حداکثر فاصله مرکز محله تا پيرامون
محله حدود  322متر میباشد .ارتباط قلمرو محله با
واحدهاى دیگر و مرکز شهر از طریق رشتهای از
گذرها ،معابر محلی و خيابانهای پيروز و گرایمی
صورت میپذیرد .موقعيت قرارگيری مرکز محله تقریبا
در مرکز محله قرار دارد که با عناصری مانند مسجد و
ميدانی جلوبی مسجد محله و تک مغازه تجاری در
مرکز محله ،تعریف میشود.
شکل -7محله ابوعلی (نگارندگان)
جدول -7محله بو علی
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اصول

ويژگی ها

محله ابو علی در بهبهان

قلمرو
محله ای

تعریف قلمرو

مشخص شدن با گذرهاى باریک و با خيابان
اطراف محله و در برخى مكانها همپوشانى با
دیگر محالت همجوار

مساحت قلمرو

حدود  2/9هكتار

فاصله مرکزتا
پيرامون

حداکثر حدود  322متر

ارتباط قلمرو
باواحدهاى دیگر
و مرکز شهر

از طریق رشته اى از گذرها و معابر محلهای و
خيابان گرایمی همجوار با بيمارستان شهيد زاده
و خيابان پيروز

قلمرو
محله اى

موقعيت
قرارگيرى مرکز
محله

تقریبا در مرکز جغرافيایى محله است

مرکزیت

شكل مرکز

24

بهصورت متمرکز و هستهاى (مرکز محله
ابوعلی)

نقشه

عناصر مرکز

مسجد ،امامزاده بی بی خریجه ،پارکينگ،
ميدانی محل ،مدارس ابتدایی و راهنمایی

عنصر شاخص

مسجد و حسينيه و مدرسه (عنصر فرهنگى)

کيفيت
محصوریت

محصوریت و تعریف مرکز محله

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1931جلد2

محله پر :در نقشه زیر محله پر از بافت قدیم بهبهان مورد بررسی قرار میگيرد که طی جدول ارائه شده مشاهده میشود که
قلمرو مساحت این محله ،حدود  9هكتار بوده و حداکثر فاصله مرکز محله تا پيرامون محله حدود  302متر میباشد .ارتباط قلمرو
محله با واحدهاى دیگر و مرکز شهر از طریق رشتهای از گذرها ،معابر محلی و خيابان پيروز صورت میپذیرد .موقعيت قرارگيری
مرکز محله در مرکز محله نمیباشد و با عناصری مانند مسجد و ميدانی جلوبی مسجد محله و بازارچه و مسجد سيدها در مرکز محله،
تعریف میشود(طرح جامع شهر بهبهان.)1272 ،

شکل -3محله پر (نگارندگان)
جدول  -3محله پر ماخذ( :نگارندگان)
اصول

ويژگى ها

محله پر در بهبهان

قلمرو
محله اى

تعریف قلمرو

مشخص شدن با گذرهاى باریک محله و با
خيابان اطراف محله و در برخى مكانها
همپوشانى با دیگر محالت همجوار

مساحت قلمرو

حدود  9هكتار

نقشه
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اصول
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ويژگى ها

محله پر در بهبهان

فاصله مرکزتا پيرامون

حداکثر حدود  302متر

ارتباط قلمرو با واحدهاى
دیگر و مرکز شهر

از طریق رشته اى از گذرها و معابر محلهای و
خيابان پيروز

موقعيت قرار گيرى مرکز
محله

در مرکز جغرافيایى محله نيست

شكل مرکز

به صورت متمرکز و هستهاى (مرکز محله پر)

نقشه

مرکزیت
عناصر مرکز

مسجد ،حسينيه سيدها ،قلعه مسجد ،بازارچه،
منبرتاریخی محله پر در ميدانی محل

عنصر شاخص

مسجد و حسينيه سيدها (عنصر فرهنگى)،
ميدانی محل

کيفيت محصوریت

محصوریت و تعریف مرکز محله

-6تحلیل یافتهها
بررسی ديدگاه شهروندان :با در نظر گرفتن جامعه آماری و با توجه به خصوصيات مكانی و فضایی بافتهای مورد نظر از
پرسشنامه استفاده شد که تعداد  02پرسشنامه بنا بر شرایط محله پردیس در سطح محله جدید پردیس به صورت تصادفی ،توسط
استفاده کنندگان از فضاهای محله تكميل شد که از این تعداد  13درصد زن و  29درصد مرد بودهاند .در این روش با مطرح کردن
سؤاالتی در خصوص وضع موجود محله و انتظارات مردم از مرکز محله ،ارتباط محله با مرکز شهر مورد سنجش و بررسی قرار گرفت.
در این روش از نظریات مردم آگاهی و اطالعاتی بدست آمده است که طی جداولی که در ادامه به آنها میپردازیم طبقهبندی شدهاند.
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جمع بندی پرسشنامه ها :پس از جمعآوری پرسشنامهها به تحليل کامل پاسخ ها از تمامی جوانب پرداخته شد ،که در
نمودارهای زیر نتيجه کلی آنها ،تهيه شده است .با استفاده از این بررسی و نيز تحليل کليه جوانب محدوده مورد نظر به تهيه نقاط
ضعف و قوت و نيز فرصتها و تهدیدها در قالب جدول  Swotپرداخته شده است.

روش مشاهده وبرداشت های تصويری مستند :در شيوه مشاهده اقدام به بررسی و مشاهده دقيق انواع رفتارها در
فضاهای شهری و محالت بافت قدیم و بافت جدید محله شده که در زیر به عمده رفتارهای مردم در محالت ابو علی و محله پربه
عنوان نمونه موردی پرداخته شده و مستندسازی الزم در قالب عكس صورت پذیرفته است.
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نمودار  -1جمع بندی پرسشنامه هاماخذ( :نگارندگان)

شکل -3محله ابو علی (نگارندگان)
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شکل -11محله پر (نگارندگان)

 -1-6تجزیه و تحلیل اطالعات به روش SWOT
سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1931جلد 2

تجزیه و تحليل روش  swotاصطالحی است که برای شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای خارجی که
یک سيستم با آن روبروست بكار برده میشود .تجزیه و تحليل روش  swotشناسایی نظاممند عواملی است که راهبرد ،باید بهترین
سازگاری با آنها را داشته باشد .منطق رویكرد مذکور این است که راهبرد اثر بخش باید قوتها و فرصتهای سيستم را به حداکثر
برساند و ضعفها و تهدیدها را به حداقل برساند.به منظور طبقهبندی اطالعات و درک نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها از یک
سو و ارائه جدول سياستها و راهبردها و اهداف از سوی دیگر از تكنيک  swotاستفاده شده است.روش  swotدر قالب پنج رویكرد
اجتماعی ،عملكردی و اقتصادی ،کالبدی و فضایی ،ادراکی -بصری و زیست محيطی ،ترافيكی و دسترسی صورت گرفته است که در
نهایت به اهداف ،راهبرد وسياست(دستورالعمل های اقدامی) ارائه میگردد که راهگشایی برای طراحی میباشد .با توجه به موارد فوق
در بررسی ساختار کالبدی محالت بافت قدیم محالت بهبهان ،شاخصها بر اساس پنج رویكرد اصلی ذکر شده ،تعيين شده است که
در بررسیهای جامع ،نتایج به شرح ذیل تبيين میگردد:
جدول -3نقاط ضعف و قوت منطقه مورد مطالعه  -بعد اجتماعی (ماخذ :نگارندگان)
-
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قوت
وجود راسته بازار قدیمی
شهر در خيابان عدالت.
حضور مردم در مكانهای
فرهنگی (کتابخانه) و
مذهبی.
وجود پارک شهر و شریف نيا
و پارک آب خروار برای
حضور
اجتماعات.

-

ضعف
از
ساکنان
آزردگی
فرسودگی بافت ،بروز جرایم
سرقت و کيف قاپی.
عدم وجود نورپردازی
مناسب در مكانهای شلوغ
و کوچهها.
تعریف فضای مسقف و
رواق ،فقط در یک قسمت از
خيابان عدالت.
مهاجرت درون شهری
ساکنين محدوده مورد
مطالعه به سایر نقاط شهر.

-

-

-

فرصت
تعریف کاربری فعال38
ساعته به صورت پراکنده در
خيابان عدالت ،پيروز،
گرایمی ،منتظری.
در نظر گرفتن فضایی جهت
فعاليت دست فروشان در
پياده راه در خيابان عدالت،
پيروز ،گرایمی.
ایجاد فضاهای جهت پاتوق
اقشار .مختلف جامعه در
فضاهای سبز و پارک ها.
ایجاد فضاهایی برای مكث،
استراحت کردن در خيابان-
های عدالت ،پيروز و ميادین
بيدبلند و بيمارستان.

-

تهديد
وجود گوشههای کم تردد،
پنهان و متروکه در محالت
قدیمی.
فاضالب نامناسب در مسيل.
کاهش شدید جمعيت در
محدوده مورد مطالعه.
نظارت نامناسب امنيتی
برای
سازی
(بستر
بزهكاری).
نگاه صرفا اقتصادی نهادها
و ارگانهای مسئول امور
شهری و عدم توجه به
مسائل اجتماعی و روانی
شهر.

جدول  -11نقاط ضعف و قوت منطقه مورد مطالعه  -بعد اقتصادی (ماخذ :نگارندگان)
-

قوت
وجود پارک های شهر و
شریف نيا و آب خروار.
وجود مكانهای فرهنگی
مانند کتابخانه عالمه
طباطبایی و بهبهانی.
وجود محالت قدیمی و
دارای هویت شهری.
وجود فضاهای مذهبی با
حضور باالی مردم .
وجود پارکينگ در تقاطع
بانک ملی ،در خيابان پيروز،
گرایمی و روبرو پارک شهر.
مجتمع تجاری تفریحی
آریاگان.
وجود بانک های متعدد در
مرکز بافت.

-

-

-

-

-

-

-

جدول  -11نقاط ضعف و قوت منطقه مورد مطالعه -بعد ادراکی -بصری و زيست محیطی (ماخذ :نگارندگان)
قوت
 وجود نشانه هایی مانندميادین شاخص و مزار شهدا
در بافت قدیمی.
 وجود پاتوق ها در فضاهایجمعی مانند پارک ها.
 وجود رواق های مسقف باتوجه به اقليم در خيابان
عدالت

ضعف
-

عدم ساماندهی تابلوهای
مغازه ها و تبليغاتی ها.
استشمام شدن بوی نامطبوع
از مسيل.
تعطيلی سينمای  33بهمن.
تعریف نامناسب جداره
ميادین.

فرصت
-

استفاده از مبلمان شهری
زیبا در پارک ها و محلهای
پاتوق.
ایجاد پوشش گياهی مناسب
در حاشيه مسيل.
اختصاص قسمتی از مجتمع
های تجاری جدید به فضای
سبز.
در نظر گرفتن فضایی برای
استقرار سطل های زباله
وکاهش آلودگی بصری و
زیست محيطی ناشی از
آنها

تهديد
-

-

استشمام شدن بوی نامطبوع
از مسيل.
از بين رفتن پوشش گياهی
موجود
توسعه تفكر طراحی برای
اتومبيل
کارکرد غير محلهای
محدوده.
بهم خوردن تناسب و تعادل
در خط آسمان در خيابانها
بدليل عمودی ساختن
نامنظم.
وجود آلودگی صوتی در
محدوده مرکزی شهر
بواسطه تمرکز شدید
فعاليتها و خودروها.
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ضعف
عدم وجود فضاهای مكث و
متنوع در بافت.
تعدد مخروبه ها و فضاهای
رها شده.
تجمع زباله و نخاله در فضا
های رها شده محالت.
تفاوت بارز ارزش ملک بين
بخش مرکزی و محالت
اطراف مرکز شهر.
ورثه بودن اغلب بناها و
کاهش مشارکت مردم در
بهسازی محالت و فضاها.
تجمع شدید تعدادی از
کاربریهاتجاری در محدوده
ميدان بانک ملی تا
ميدانجوانمردی.
اشغال فضای پيادهروها
توسط برخی از مغازهها در
حاشيه خيابان ها.

-

فرصت
به کارگيری کاربریهایی
که به خيابان سرریز دارند در
ميادین بيمارستان ،بانک
ملی ،بيد بلند.
تعریف فضایی جهت بازی
کودکان در پارک شهر و
شریف نيا.
ایجاد پارکينگهای طبقاتی
در پشت مسجد جامع ،در
خيابان پيروز ،ميدان
بيمارستان ،جنب مسيل.
تعریف وسایل ورزشی در
پارک شریف نيا و پارک
شهر و پارک آب خروار.
ایجاد کاربری تفریحی
تجاری در تقاطع امامزاده
حيدر و خيابان شهيد قناطير.
وجود انگيزههای الزم جهت
مداخله در محدوده مورد
مطالعه به دليل ارزش مادی
باال.
امكان جذب سرمایههای
بخش خصوصی در محدوده
به دليل بازدهی اقتصادی
باالی سرمایه گذاری در
محالتی که با خيابانها هم
مرز هستند.

-

تهديد
خالی شدن بافت قدیمی از
ساکنين بومی.
از بين رفتن مفهوم مرکز
محله در بافت.
تبدیل شدن مرکزمحالت
رها شده به پارکينگ.
دشواری تملک زمين در
محدوده مورد مطالعه به
واسطه ارزش اقتصادی
باالی آن.
عدم بهره برداری از اراضی
بایر در محالت.
تشدید گرههای ترافيكی به
علت بار گيری فضاها ی
خدماتی

جدول -11نقاط ضعف و قوت منطقه مورد مطالعه  -بعد ترافیک وحمل ونقل (ماخذ :نگارندگان)
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قوت
 دسترسی آسان مردم بهخيابان بدليل قرار گرفتن در
مرکز شهر.
 استفاده غالب مردم ازتاکسی.
 حجم پياده روی باالیمردم.

-

ضعف
ساماندهی نشدن محور پياده
و سواره و بروز مشكالت
فراوان.
کمبود جای پارک خودروها.
نبود مكان اختصاصی برای
پارک موتور سيكلت ها.
عبور و مرور بيش از حد
موتور سيكلت ها.
نبود جایگاه اختصاصی برای
تاکسی ها.
عرض کم خيابان و مشكل
عبور و مرور خودروها.
پاک شدن محل عابر پياده.
ورودعابرین پياده به خيابان.

-

فرصت
گسترش پياده رو موجب
اهميت دسترسی پياده.
ایجاد مسير دوچرخه.
اجرای سياست های خاص
جهت کنترل عبور و مرور
وسایل نقليه.
استفاده از ناوگان حمل و
نقل شهری (ون و تاکسی)
ایجاد پارکينگهای طبقاتی
و کم شدن ترافيک.

-

تهديد
افزایش ترافيک در محور با
افزایش روز افزون تعداد
خودروها وموتورسيكلت ها.
کاهش امنيت پياده با ورود
عابرین به سطح خيابان.
کمبود پارکينگ به منظور
پارک خودروها.
در اولویت قرار ندادن پياده.

جدول  -19نقاط ضعف و قوت منطقه مورد مطالعه  -بعد کالبد و فضايی (ماخذ :نگارندگان)
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قوت
 وجود بناهای شاخص وتأثيرگذار بانک ملی،
مسجدجامع و سيد فقيه در
بافت مرکزی.
 وجودنشانه هایی مانند پارکشهر و شریف نيا و امامزاده
حيدر و شاه فضل.

-

ضعف
وجود بناهای فرسوده واقع
در محالت قدیمی.
وجود نخاله ها و زباله ها در
محالت قدیمی و مجاور
مجتمع آریاگان.
عدم وجود فضایی برای
پارک موتور سيكلت ها در
جلوی مجتمع های تجاری.
کف سازی نامناسب و
متفاوت در خيابان ها.

فرصت
 تعریف ورودی برای محلههای درون بافت و بازار چه-
ها.
 ایجاد رواق مسقف برایپيادهراه خيابانهای عدالت،
پيروز.
 ایجاد بلوار های سبز برایخيابانهای عدالت ،سلطان
المحراب ،جوانمردی ،امام
حسين ،معلم و منتظری.

-

تهديد
بناهایفرسوده محالت و بی
توجهی به پتانسيل آنها.
وجود نخاله ها و زباله ها در
محالت قدیمی.
ترکيب شدن محل عبور
عابرین پياده با محل عبور
وسایل نقليه.
دید کم راننده ها در خيابان
عدالت به علت عبور عابرین
از بلوارسبز.

 -1-6اهداف ،راهبرد ،سیاست
با توجه به نتایج پرسشنامه swot ،و جمعبندی معيارهای برگرفته از نمونههای داخلی و خارجی ،به تدوین اهداف ،راهبرد و
سياستهای محدوده مورد نظر میپردازیم.
جدول  -14اهداف ،راهبردها و سیاست های شاخص اجتماعی
اهداف

سیاست

راهبرد
از طریق
کالبد

حس امنیت

از طریق
نورپردازی

از طریق
تزریق
کاربری
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-

تعریف دروازه و ورودی در کوچه های راسته بازار ،سبز پوشان ،طالقانی ،حاج نجف عطار ،درویش ،دکتر حرفشنو
در خيابان عدالت) ،کفش فروشها ،کوچه امامزاده شاه ميرعالی حسين ،امامزاده حيدر ( ،خ جوانمردی).
ایجاد بازشو در کوچه های باریک منتهی به محل کاروانسرا در خيابان عدالت
حذف گوشه های کم تردد ،پنهان و متروکه در محالت قدیمی.
ایجاد نورپردازی در مسير پياده در خيابان عدالت ،پيروز ،منتظری
نورپردازی در کوچههای سبزپوشان ،دکتر حرفشنو ،درویش ،طالقانی ،در خيابان عدالت ،کوچه کفش فروشها،
امامزاده حيدر در خيابان جوانمردی
نورپردازی در پارک شهر و پارک شریف نيا ،پارک اجتماعات ،پارک مبدان آب خروار و فضاهای سبز کوچک
نورپردازی مناسب در جلوی منازل و عرصه های خصوصی
تعریف کاربری فعال در  38ساعت شبانه روز به صورت پراکنده در خيابان عدالت ،پيروز ،گرایمی ،منتظری
استقرار کانكس پليس در ميدا جوانمردی ،بيدبلتد ،بيمارستان ،بانک ملی
در نظر گرفتن فضایی جهت فعاليت دست فروشان در پياده راه در خيابان عدالت ،پيروز ،گرایمی
در نظر گرفتن فضایی برای دستفروشان در عدالت و پيروز
ایجاد فضاهای متنوع برای گروه های مختلف جهت نمایشگاه های موقت در حاشيه مسيل ،پارک شهر و شریف
نيا
ایجاد فضاهای جهت پاتوق اقشار مختلف جامعه در فضاهای سبز و پارک ها
ایجاد فضاهای مكث در محل های پاتوق ،خيابان عدالت و پيروز ،ميدان بيمارستان و بيد بلند

اهداف

سیاست

راهبرد

سرزندگی

ایجاد
فعاليت به
کمک کالبد

-

ایجاد فضاهای سبز و با طراوت در امتداد مسيل
ایجاد مسيرهای پياده و دوچرخه در حاشيه مسيل.
ایجاد فضاهای مكث و پاتوق در مسير مسيل.
ساماندهی کردن سيستم فاضالب و جلوگيری از راکد ماندن آب.

-

از طریق
کالبد و
مبلمان
شهری

آرامش

-

ایجاد فضاهایی برای مكث ،استراحت کردن در خيابان عدالت ،پيروز ،ميادین بيدبلند و بيمارستان در نزدیكی
بيمارستان شهيد زاده
قرار دادن نيمكت و فضایی جهت استراحت مراجعه کنندگان در طول خيابان های عدالت ،پيروز ،پارک شهر و
شریف نيا و ميدان بيدبلند ،فضای سبز حاشيه مسيل و فضاهای سبز کوچک محالت
ایجاد تسهيالتی برای فراهم شدن آسایش اقليمی مانند ایجاد فضاهای مسقف و رواق شكل در ...
ایجاد محل هایی برای ساخت سرویس بهداشتی در خيابان پيروز ،عدالت ،گرایمی ،سلطان المحراب و معلم
ایجاد فضای سبز در خيابان های عدالت ،پيروز ،گرایمی ،سلطان محراب و معلم.
استفاده از نور و روشنایی و نورپردازی در محلهای مكث و جداره ميدان های معلم ،بيد بلند ،چوانمردی و مراحل
و بيمارستان.

جدول  -15اهداف ،راهبردها و سیاست های شاخص عملکردی و اقتصادی
اهدف

-

تنوع
سرزندگی

-

کاربری
های
عمومی

-

میان کاربری ها

وحدت و پیوستگی

تغيير
کاربری

-

بهسازی

-
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راهبرد
-

سیاست
ساماندهی کاربری های متنوع از لحاظ زمانی در خيابان عدالت ،پيروز ،منتظری به طوری که در طول
شبانه روز در فضا نقاط روشن و فعال داشته باشيم.
به کارگيری کاربری های غير اداری در خيابان های دادگستری برای اینكه بدنه های خاموش را به
حداقل برسانيم.
به کارگيری کاربری هایی که به داخل پياده رو سرریز دارند در تقاطع های بيمارستان ،بيدبلند ،بانک ملی
و خيابان عدالت
تعریف فضایی جهت بازی کودکان در پارک شهر و شریف نيا .
تعریف فضای عمومی جهت شكل گيری فعاليت های خودجوش مانند نمایش های خيابانی ،دستفروشان،
نمایشگاه های موقت و برگذاری مراسم خاص در حاشيه مسيل و خيابان سلطان محراب
تعریف وسایل ورزشی در پارک شریف نيا و پارک شهر و پارک آب خروار.
تعمير و ایجاد سرویس های بهداشتی در پارک ها و طول خيابان پيروز ،منتظری.
ایجاد کاربری تجاری در محله های قدیمی و خيابان های سلطان محراب ،منتظری ،گرایمی جهت
برقراری ارتباط و پيوستگی بين کاربری های تجاری موجود در این خيابان ها.
ایجاد کاربری تفریحی – تجاری در تقاطع امام زاده حيدر و خيابان شهيد قناطير .
تعریف کاربری تجاری در بناهای قدیمی و فاقد کاربری واقع در پشت ميدان بيمارستان ،خيابان پيروز
روبرو محل گل بی بی.
ایجاد پارکينگ های طبقاتی در پشت مسجد جامع در خيابان عدالت ،در خيابان پيروز روبرو محل گل بی
بی ،ميدان بيمارستان ،جنب مسيل ،پشت مجتمع آریاگان.

جدول  -16اهداف ،راهبردها و سیاست های شاخص کالبدی و فضايی
اهدف

راهبرد

خاطره انگیزی و تصویر ذهنی

تعریف ورودی

فضاهای مسقف

-

سیاست
تعریف ورودی مناسب برای راسته بازار در خيابان عدالت و پاساژهای خيابان عدالت ،خيابان جوانمردی
تعریف ورودی برای محله های کاروانسرا ،سيدها ،مالیان از خيابان عدالت و محله پر از خيابان گرایمی و
پيروز
تعریف ورودی بازار مرکبات و سبزیجات در خيابان های جوانمردی و منتظری
ایجاد رواق مسقف برای پياده راه خيابان های عدالت ،پيروز منتظری با نماهای زیبا و عناصر مناسب با
اقليم.
حفظ ،تقویت و ساماندهی بدنه های شاخص حاشيه خيابان های عدالت ،جوانمردی ،پيروز ،معلم ،امام
حسين.
حفظ و بارز نمودن نقاط ارزشمند تاریخی و مذهبی امام زاده شاه فضل ،امامزاده حيدر.
حفظ و تقویت نشانه های ذهنی و جمعی مانند بازار ،پارک شهر ،شریف نيا ،ميدان های بيد بلند ،بانک
ملی ،جوانمردی ،بيمارستان و فضاهای سبز محالت کوچک.
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اهدف

راهبرد

-

درختكاری مجدد در خيابان عدالت
ایجاد بلوارهای سبز منظم برای خيابان های عدالت ،سلطان محراب ،جوانمردی ،امام حسين ،معلم،
منتظری.
استفاده از پيل های خورشيد برای توليد انرژِی و حذف سيم کشيهای هوایی در جهت روشنایی شبانه
ساماندهی جداره خيابان عدالت ،پيروز ،جوانمردی ،معلم ،گرایمی و اصالح وضع موجود از طریق ساماندهی
تابلوهای تبليغاتی و تابلو های مغازه ها .
جلوگيری از نماسازی با سليقه شخصی سازندگان در استفاده از مصالح متفاوت در جهت شكلگيری نمایی
مناسب و یكپارچه در جداره خيابانها.
ساماندهی بافت تاریخی و سنتی محله پر.
مقاوم سازی بافت تاریخی و سنتی ارزشمند محالت قدیمی
شكستن ارتفاع ساختمان های بلند مرتبه به کمک ساختمان های اطراف آن .
نوسازی بناهای فرسوده واقع در محالت قدیمی
جمع آوری نخاله ها و زباله ها در محالت قدیمی و در کنار مجنمع آریاگان و تبدیل انها به محيط هایی
جذاب و محل های پاتوق
تعریف قاب مناسب و زیبا برای تابلوهای تبليغاتی واقع در خيابان های عدالت ،پيروز و جداره ميادین.
تعریف کالبدی فضای ایستگاه تاکسی واقع در خيابان عدالت ،پيروز ،گرایمی ،معلم.
طراحی نيمكت های موجود مناسب با اقليم در فضاهای سبز جهت افزایش زیبایی آن ها در پارک ها و
ميدان اجتماعات .
تعریف فضای تعریف شده کالبدی جهت پارک کردن موتور سيكلت ها در خيابان عدالت ،پيروز وخيابان
های شلوغ و دارای کاربری های تجاری
پوشاندن باغچه های پای درختان توسط قاب های مشبک .

-

کفسازی آسفالت کردن خيابان عدالت
کفسازی زیبا ،مناسب و مقاوم در پياده رو خيابان های عدالت ،پيروز ،گرایمی ،معلم ،سلطان محراب ،امام
حسين.
مشخص کردن فضاهای مكث به کمک کفسازی.
کفسازی در فضای تفریحی و مكث واقع در ...

در جدارهها

در بافت

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1931جلد 2

ساماندهی کالبدی

در عناصر
موجود و
مبلمان شهری

-

در کف

پیاده در برابر
سواره

سیاست

-

 به وجود آوردن امكان عبور بی خطر و ایمن پياده از خيابان های پيروز ،عدالت ،گرایمی و معلم. تشویق سواره به کاهش سرعت در خيابا ن ها. -مشخص کردن محل عبور عابر پياده در خيابان پيروز در تقاطع ميدان های بيمارستان و بيدبلند.

ایمنی

-

ملزم کردن عابر پياده از استفاده از محل های عبور مشخص.
افزایش دید راننده ها در خيابان ها و تقاطع ها.
ملزم کردن وسایل نقليه به توقف در پشت خط ایست.
جلوگيری از ورود موتور سيكلت ها و دوچرخه ها در پياده روها.

جدول  -17اهداف ،راهبردها و سیاست های شاخص ادراکی -بصری و زيست محیطی
اهدف

راهبرد
-

خاطره انگیزی
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در نشانهها

-

حس بویایی
به کمک ایجاد
دسترسی

-

در معابر

سیاست
تقویت نشانههای موجود مانند راسته بازار ،سينما ،پارکها ،فضاهای سبز ميدان بيدبلند ،ميدان بيمارستان،
ميدان بسيج
تعریف نشانه های جدید کالبدی در جهت برقراری ارتباط با پارک شهر و شریف نيا
تعریف ورودی هر محله به کمک عناصر شاخص در آن محله در بافت
برقراری ارتباط ميان نشانه های موجود به کمک کفسازی ،دسترس و گشودگی .
ایجاد گشودگی منظر جهت روئيت بهتر و بيشتر نشانه های شاخص محدوده در تقاطع سلطان محراب
استفاده از مصالح مناسب ،فعاليت های جمعی و فضاهای مسقف و آالچيق ها در پارک ها و ساماندهی
مسيل آب.
انجام اقدامات الزم جهت از بين بردن بوی نامطبوع در کنار مسيل.

 -ایجاد و تقویت دسترسی مناسب و تعریف شده به محالت ،اماکن خاص(امامزاده ها)

تعین فضايی

مشخص بودن
عرصه ميدان

 مشخص کردن جداره ميدان های بيمارستان ،بانک ملی ،ميدان شيراز به کمک نرم فضا و سخت فضا .-

در کالبد

زيبايی

در عناصر موجود

-

طبيعت

ساماندهی خيابان های عدالت ،پيروز ،گرایمی ،جوانمردی ،معلم
سامانده کردن تابلوهای مغازه هادر جداره خيابان ها
استفاده از عناصر سبز در خيابان عدالت ،گرایمی ،معلم ،جوانمردی ،منتظری
استفاده از مبلمان شهری زیبا در پارک ها م و محلهای پاتوق
در نظر گرفتن فضایی برای استقرار سطل های زباله و کاهش آلودگی بصری و زیست محيطی ناشی از
آن ها.
طراحی و نوسازی نيمكت های فرسوده موجود در پارک ها و فضاهای سبز مناسب با اقليم
سامانده کردن تابلوهای مغازه هادر جداره خيابان ها
حفظ و تقویت پوشش گياهی در پارک ها و در خيابان ها در طرح های بلند مدت .
ایجاد فضای سبز مجدد در خيابان عدالت
ایجاد پوشش گياهی مناسب در حاشيه مسيل .

جدول  -13اهداف ،راهبردها و سیاست های شاخص ترافیکی و دسترسی
ایجاد پارکينگ
طبقاتی
کاهش ترافیک

کنترل عبور و
مرور

ايمنی

کنترل حرکت
خودروها و
ساماندهی آنها
نورپردازی در
شب

-

 محدود شدن مسير حرکت سواره و حاکميت پياده در خيابان عدالت -تاکيد بر تقاطع ها با استفاده از عناصر کالبدی همچون کفسازی متفاوت.
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اهدف

راهبرد
-

سیاست
تعریف کاربری پارکينگ طبقاتی در پشت مسجد جامع ،روبرو بيمارستان شهيدزاده ،روبرو محل گل بی بی.
طبقاتی کردن پارکينگ شهرداری در تقاطع بانک ملی و پارکينگ سازمان زندانها در روبروی پارک شهر،
پارکينگ رفيعی در خيابان پيروزف پارکينگ شهرداری در ميدان هالل احمر
جلوگيری از پارک حاشيه ای در خيابان های عدالت ،پيروز ،گرایمی ،معلم
یكطرفه کردن خيابان امام زاده حيدر به سلطان محراب و تقاطع خيابان جوانمردی به امامزاده حيدر
تعریف خيابانی به موازات خيابان عدالت در پشت پارکينگ شهرداری به طرف محل کاروانسرا و خيابان
جوانمردی
ممانعت از توقف ناگهانی تاکسی ها در طول مسير با مشخص کردن جایگاه های مشخص تاکسی.
عبور و مرور فقط خودروهای تاکسی و ون در خيابان عدالت در ساعات شلوغ
ممانعت از توقف خودروها در محل های غير مجاز به ویژه در نزدیكی تقاطع ها یا خروجی و ورودی خيابان
محلی

 به وجود آوردن روشنایی کافی در تقاطع ها و محل های عبور و عابرین پياده در خيابان ها و محل هایعبور

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با کنكاش در مفهوم گونه شناسی و شكل شناسی شهری به بررسی مكاتب مختلف مطالعاتی در شكل شناسی
پرداخت و اصول و زمينه های گوناگون مطرح در این مفاهيم و مطالعات را در چارچوبی نظری و تحليلی تدوین نمود .سپس ،با
انتخاب زمينهی کالبدی مطالعات شكل شناسی وبه منظور برنامه ریزی برای بافت شهری به مرور تجربيات و پژوهش های مختلف
در این عرصه پرداخته و در چارچوب مبانی نظری مطرح شده معيارها ،مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر شكل شناسی بافت شهری را
مشخص ،و در نهایت با تشخيص شاخص های کليدی راهكاری عملی برای استفاده از این شاخص ها را برای گونه شناسی بافت
شهری ارائه نمود .به واسطه ی این راهكار می توان بافت را بر اساس مؤلفه های شكل ،ارتفاع و ارتباط با بافت مجاور به گونه های
کالن تقسيم نمود و با استفاده از شاخص های دیگر ،این گونه های کالن را به منظور برنامه ریزی دقيق تر به زیرگونه هایی تقسيم
کرد بدین ترتيب ،روشی مدون برای گونه شناسی بافتشهری ارائه گردید.
ضمن گونه شناسی محالت مورد مطالعه به بررسی معيارهای طراحی برای محله جدید پرداخته شد و طی پرسشنامه ای که از
اهالی محل صورت گرفت به این نتيجه رسيدیم که مرکز محله ای تجاری با فعاليت های اقتصادی عمده و با توجه به متوسط درآمد
ساکنين این محله طراحی گردد به طوری که نه تنها نيازهای محله را برآورده سازد ،بلكه از رفت و آمدهای بيهوده به مرکز اصلی
شهر برای خریدهای روزانه و به وجود آمدن ترافيک جلوگيری کند .در بخش طراحی سعی بر آن شد که مرکز محله جدید ،با توجه
به شاخص های طراحی مطالعه شده ،به صورت طرح عملياتی شهرسازی طراحی شود .دو محدودیت در توضيح این پژوهش الزامی
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است :اول ،پژوهش حاضر تنها شاخص ها را برای گونه شناسی بافت مشخص نمود و با توجه به طيف کمّی گسترده شاخص ها در
بافت های مختلف شهری درایران ،به انجام پژوهش های دیگر برای دستيابی به حدود تغيير در شاخص ها نياز است .دوم ،این
پژوهش چگونگی اولویت بندی شاخص ها را نيز در خود مطرح ننمود ،چرا که تجربيات جهانی مورد مطالعه نشان می دهند که اولویت
بندی شاخص ها اغلب بر اساس نيازهای منتج از اهداف برنامه-ریزی مشخص می گردد.
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