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هایمرتبطعنوانيکمسئلهاساسيدرحرفههااستکهبههایتاريخيسالیاوبازآفرينيبافتاح

هایگذشتهوجوددارد.عدمشناختوهایمختلفيبرمبنایشرايطوتجربهمطرحاستونظريه

نداشتندرکمناسبازشرايط نبوداطالعاتدقیق، روابطمیانعواملمختلف، تحلیلصحیحاز

چگونگيفرايندفرسودگيبافتوي و ميژه داليلاصليشکستبسیاریازهایتاريخيرا تواناز

ترينگامشناختصحیحمتغیرهاوچگونگيبنابرايننخستینومهمهایمرمتشهریدانست؛طرح

ونقلشهریتأثیرآنهابريکديگراست.دراينپژوهشبهبررسيتحلیليچگونگيتأثیرفناوریحمل

شود.پژوهشحاضرمداریپرداختهميهایتاريخيباتأکیدبرگسترشپیادهبرشکلوفعالیتبافت

هایبرآناستتابابررسيمنطقيازروابطوچگونگيتأثیرمتغیرهایمستقلشکلوفعالیتبافت

ازآندريچهيابدتاونقلشهریبهارائهالگوييمفهوميدستتاريخيبرمتغیروابستهشبکهحمل

مداریرادربافتايجادکند.پرسشافزايشانگیزهشهرونداندرجذببهدرونبافتوافزايشپیاده

صورتخاصچگونههایتاريخيبهصورتعاموبافتهایبافتبهاصليپژوهشايناستکهويژگي

دراينپژوهشبرونقلشهریهستند؟روشتحقیقمورداستفادهدرمعرضتغییراتفناوریحمل

نمونه بررسي و نظری مطالعات پیادهپايه ارتقاء زمینه در جهاني موفق بافتهای در هایمداری

شهرداریتهرانبودهاست.نتايجبیانگرآناستکه12منظورتحلیلبافتتاريخيمنطقهتاريخيبه

خرده مختلط، کاربری ريزدانه، قطعات افزايشجافزايشتراکم، مسیرهایفروشي، طراحي زئیات
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 مقدمه و بیان مسئله
ساختارهایحمل اشد؟اگرچنینبرگذاریتأثهایتاريخيتواندبربافتونقلشهریميآيا

بهبهینهازرويکردهایپیادهاستفادهباتواناستچگونهمي ترينحالتمداریتغییراترا

نظرانوصاحبموردتوجههایشهریهموارهونقلشهریوبافترسانید؟ارتباطمیانحمل

هایمسکونيبیشترينونقلشهریوبافتهایحملمتخصصاناينحوزهبودهاست؛شبکه

کنندهشکلونقلشهریتعییناند.شبکهحملرادراشغالسطحزمینشهریداشتهسهم

ريزیوطراحيشهریدارد؛يدربرنامهتوجهقابلفضاهایشهریاستوازايندريچهسهم

توانايندورامنفکازيکديگردانست.درحقیقتشکليکشهرارتباطتاحدیکهنمي

هایشهریمالکعملدرتقسیماتانواعبافتکهیطوربهارد؛مستقیمباشبکهمعابرآند

دربررسيساختارهایشبکهحمل پرواضحاستکههرچهحضورخودرو است. ونقلبوده

وهمینامربسیاریازروابطافتهيکاهشفضاهایشهریافزايشيابد،نقشاجتماعيپیاده

دهد.ميخودقرارتأثیراجتماعي،انسانيوفرهنگيراتحت

بازدهي به حد از بیش توجه پیامد شهری، هایتوسعهسیاست در تحوالت روند در

 که ديدگاهي آن، به پاسخ کهدر برداشت در را انتقاداتي مستغالت، توسعه طريق از اقتصادی

بازآفرينيشهری» رويکرد نهادهایاجرايي، و علمي محافل در ديگر  با شد،مي شناخته«

 يکپارچه هایحلرویراه بر تمرکز اعمال و یگذاراستیس از تریجامع شکل سوی حرکتبه

 در و مشارکتي هایديدگاه پايه بر محلي، هایجوامعخواست به توجه همچنین نگر،کل و

 سوم بههزاره میالدی بیستم قرن اتصال و انتقال در رفتتامي زمانه، باتغییرات همراهي

در به شهری سعهتو هایسیاست در را کلیدی نقشي  در شهری نوسازی و بهسازی ويژه

(.1392:22نمايد)بحرينيوديگران، ايفا شهرها دروني نواحي

 جمعیتبیشاز با تهران احتسابسفرهایروزانه11.6شهر با و نفر کهمیلیون

بهبیشاز بهبزرگمیلیوننفردرروزمي15جمعیتشناورآنرا شهرترينکالنرساند؛

خا حوزه در را متعددی مسائل استکه شده تبديل وجودونقلحملورمیانه به شهری

هاشدهوفرهنگسرعتواردخردهیتنهادرکالبدمحدودنشدهوبهرگذاریتأثآورد.اينمي

برجایميراتیتأثبرکالبدشهرمجدداًازآندريچه (.1390:59گذارد)فکوهي،خودرا

  فضاهای و بناها بیشترين و ارزشمند هایبافت ترينانگستردهشهرداریتهر12منطقه

 تجهیز و بهسازی مرمت، و است.حفاظتدادهیجا خود در را تهران تاريخي ممتاز و شاخص

 محسوب نسبيمنطقه مزيت باالترين موضوع، اين است. ملي ایوظیفه فرهنگي میراث اين

مي )بازمانده یهاارزش رغميعل منطقه از وسیعي هایپهنه حالنیدرعشود.  هایهويتي

فرسودگي تهران( گذشته  روروبه مفرط با ديگران، و 1391است)قادری از98: هدف .)

متغیرمستقلبربهعنوانونقلشهریفناوریحملتأثیرپژوهشحاضربررسيچگونگي

فعالیتبافت نبهعنوانهایتاريخيمحلهشکلو وابستهاستکهدر مونهموردیمتغیر

هاباآنتأثیرشهرداریتهرانوبارويکردکیفينسبتبهتعیینمتغیرهاونحوه12منطقه

يقرارگرفتهاست.بررسمورديکديگر
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بافتمحالتهایگستردهاگرچهزمینه ایبرایبررسيعللوچگونگيتغییراتدر

ایاست؛اينپژوهشردهتاريخيوجودداردکهبحثوبررسيهريکنیازمندمطالعاتگست

ونقلشهریدردورانمعاصربرشکلوچگونگيتغییراتفعالیتدرپييافتناثراتحمل

اصليمطرحاست:سؤالهایتاريخياست.برهمیناساسدرپژوهشحاضردوبافت

بهويژگي (1 بافت بافتهای و عام بهصورت تاريخي درهای چگونه خاص صورت

 قلشهریهستند؟ونمعرضتغییراتحمل

حمل (2 ميشبکه چگونه شهری پیادهونقل بافتتواند در را تاريخيمداری های

 تشويقکند؟

دراينمطالعهفرضپايهبرآناستکهساختارهایبافتکالبدیمحالتتاريخيدردوران

اند.ونقلشهریدچارتغییراتاساسيشدههایفناوریحملمعاصربهدلیلبارزه

 وهشپیشینه پژ
مطالعه طيسالیانگذشته عمليمتعددیپیرامونمباحثحملدر ونقلوهاینظریو

میزانمداخلهدرصورتبهشکلبافتشهری و نحوه است. پذيرفته موردیانجام کليو

بسیاریازمحققانبودهاست.عالقهموردهایتاريخينیزبهدلیلحساسیتموضوعبافت

شود.اينمطالعاتاشارهمينيترمهمدرادامهبهبرخياز

مهم از پژوهشيکي صورتترين های به مربوط متغیرهای تعیین در تأثیرگرفته

(انجامپذيرفتهاست.1997)1هایشهریتوسطسرورووکوکلمنونقلشهریبربافتحمل

 توسعهحملنظريهاساسبرویمحیطشهریرا ونقلهایشهریدردوراننوشهرگرايي،

بندیکردهاست.ویدرريزیشهریسنتي؛ابعادسازندهبافتشهریرادستهحوروبرنامهم

ساختارشبکهحمل ارتباطبا نیزدر يکديگرو ازسهعاملاصليمرتبطبا ونقلاينالگو

تنوعوطراحي تراکم، تقاضایناممي2شهریشامل: بردکهارتباطمیانبافتکالبدیو

درشبکه را کند)ونقلشهریايجادميحملسفر کوکلمن، و 1997سرورو :219-199.)

هایتاريخيشهریسازیمحلهزنده باز(،درکتابيتحتعنوان1996)3تیزدلوهمکاران

موردزمانمدتبهنوعمسئلهبافتوتوجهباهایتاريخيبهمطالعهانواعمداخلهدربافت

سهدستهرويکردحفاظت،بازآفرينيوتخريبوبازسازیبرایرفعآنهاپرداختند.آنهاازین

داند.اجتماعيالزموضروریمي-رامتناسببادستهمسائلکالبدی،عملکردیواقتصادی

)سلطان )1370زاده، و فضاهای1372( و ساختشهرها بر حاکم اصول بررسي با نیز )

اختشهرهامانندقرارگیریدهيبهسشهریدردورانکهنوجوداصولاسالميدرشکل

مهم و بازار مجاورت در شهر جامع ساختارمساجد محرمیت، رعايت شهر، معبر ترين

                                                           
1 Cervero and Kockelman 

2
است.Density, Diversity, DesignبردکهمخففنامميDs 3سروروازاينسهعاملبهعنوان 

3 Tiesdell et, al. 
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هایمهميوخصوصيراازويژگيعموممهینبندیفضاهابهعمومي،مراتبيوتقسیمسلسله

(.1362،1370،1372زادهکند)سلطانگیریمحالتوشهرهایاسالميبیانميشکل

2004)4تابساس عنوان تحت پژوهشي در برایبافت( روشي ارائه تاريخي: های
هایتاريخيدربرپايهمطالعاتنظریوسیعمسائلبافتارزيابيپايداریدرمحیطتاريخي

فرهنگي،اقتصادیوعموميراارائهکردهومتناسبباهريکازمسائل-سهبعداجتماعي

ونقلرانیزمدنظرقراردادهاست.يسطحتغییراتحملبرایارزيابازینموردمعیار

 

 روش پژوهش
توصیفي با-روشتحقیق نخست بود: استوار مرحله دو بر پژوهشحاضر است. تحلیلي

مطالعاتفرايندهای و رگذاریتأثتحلیلاسناد مفهوم دو ونقلشهریحمل»بر » بافت»و

هایمرتبطآنانينظریپژوهششاخصمباساسبرمحالتتاريخيشناساييو«کالبدی

شاخص استخراجشد. دو در بافتودستهها زمینهساختار دو در عملکردیو کالبدیو

هایاولیهوبررسيمسائليچونعرضبندیشدند.پسازبرداشتهایمعبرتقسیمويژگي

40نامهدرمعبر،تراکمساختماني،ارتفاع،محصوريتکالبدیو...تدويندودستهپرسش

سؤال و تعداد بودن، صريح سپسروشنو ديدنگارشپرسشوهیشصورتگرفت. از ها

هایآماری)جامعهآماری،میزانپراکندگينتايجبهشاخصتوجهباپاسخگويانوهمچنین

هااستانداردسازیشدهومابیننامهودرصداطمینانموردانتظار(پرسشآمدهدستبهاولیه

نفردراينپژوهش(توزيعشد.تحلیلنتايجبهپااليش234عینيازافرادمنطقه)تعدادم

هایتاريخيوارائهالگویمفهوميمبینارتباطساختارمداخلهدربافتمؤثرهایشاخص

شبکهحمل پژوهشحاضرکهازآنجاونقلشهریوبافتکالبدیمحالتتاريخيانجامید.

شیوهدارایبعدنظریوعملياغل ایبمبتنيبرمباحثکیفياست،روشتحلیلمحتوا

مناسببرایتبیینالگویمفهومياست.

 

 چارچوب نظری پژوهش

 ونقل و بافت شهریمبانی نظری ارتباط حمل

تحلیل پیشدرطولسالیان، اطالعاتشهریبرمبنایدو از استفاده فرضهایتجربيبا

کهفرآيندهایوديگرآنبعيازفناوریوجامعهاستکهشهرنشینيتااستواربود؛نخستآن

فارغ(.85-1934:95فناورانهوتغییراتاجتماعيتابعيازنوعشهرنشینياست)مامفورد،

فرضیه صحتهريکاز ارتباطفناوریواز اينمهماستکه اينبحثبیانگر هایفوق،

هایمتفاوتدربرخوردباائهنظريهاستوهمینامربهارهایشهریبسیارپیچیدهپديده

ونقلوبافتشهریهاینظریدرارتباطشبکهحملموضوعپژوهشخواهدانجامید.بررسي

مي نشان تحت عامل سه ترافیکتوسط جريان ميتأثیردهد قرار که دواساساًگیرد با

                                                           
4 Michael Stubbs 
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عملکردیيابد:نخستشکلظاهریوارتباطمينیزمیکاربرموضوعشکلبافتشهریو

ونقل)ليوونقل،دومترجیحشهروندانبهانتخابمسیرسوم،انتخابابزارحملشبکهحمل

5مودون با2006، عمیقي بستگي همگي سفر مسیر و سفر ابزار سفر، مقصد انتخاب .)

بنابراينجريان؛شناسيوساختارعملکردیياکاربریزمیندرفضاهایشهریداردريخت

افتد.صورتپیادهنیزبرمبنایسهويژگيفوقاتفاقمينبهترافیکشهروندا

 ونقل و شکل بافت شهریحمل

شبکهحمل مجموعه يک شهری وونقل سفر تولیدکننده اجزای بین که است ای

تحقیقاتموردیمتعددیارتباطمیاناستفاده دارد. روابطمنطقيوجود آن از کنندگان

هایشهرونقلوشکلدربافتحمل وهمکارانميدیتائیرا 6کنند)کیتامورا از1994، .)

هایدربافتمؤثرنیزبحثشد،بررسينظریاقداماتنياازشیپطورکهسویديگرهمان

هایهایتاريخياستفادهازروشایدربافتکارمداخلهترينراهدهدمهمتاريخينشانمي

نطراحيشبکهبرایتشويقپیاده مداریدرمحالتنیازکهپیادهکتهديگرآنمداریاست.

ایدراينحوزه،ونقلوشکلبافتدارد.تحقیقاتگستردهدرشبکهحملتوأمانبهمداخله

رویارتباطعمیقفشردگيوتراکمبافتمحالتمسکونيومیزانتمايلشهروندانبهپیاده

بندی،تراکمتردرقطعهعادکوچکها،ابکنند.مواردیچونطولکمتردربلوکميدیتائرا

مي باالتر مسکوني افزايشپیادهتأثیرتواند در وجودبسزايي باشد. داشته محالت مداری

گشايششکل مهمهایمتباين، تنوعو همهرعايتمقیاسانسانينقشبسزاييدر، از تر

بتبهینهدرارتباطیمناسبمعبر،ايجادنسبلندويپستمداریدارد.ازطرفديگر،پیاده

عرضمعبروعرضمسیرهایپیاده،استفادهازجزئیاتطراحيمسیرمانندپوششگیاهيو

هایانتخابوتغییرافزايشفرصتمنظوربهمبلمانشهری،درجهنفوذپذيریباالترمعابر

تقسیم پیادهمسیر، مسیرهای دوچرخهبندی برای الزم تجهیزات ايجاد و سواری،روی

بهاستفادهازابزارهایحملشه کند)ليومودون،یتشويقميموتورریغونقليروندانرا

دلیلعدمگسترشهادرمحالتتاريخيبه(.اينويژگي1997؛سرورووکوکلمن،2006

مداریوونقلسوارهدرزمانتکاملونیزارائهخدماتبرمبنایاصلپیادههایحملشبکه

ويژگيميچشمبهترمقیاسانسانيبیش باعثفرسودگيبافتخورد. هایکهخودامروزه

نیازهایروزمره،زوالآنراتأمیندهدکهبهدلیلعدمشدهوآنرادرفرايندیقرارمي

یکالبدیمعاصرسازشود.نیازبهساختارهاييکهبافتراواردجريانمنجرميشیپازشیب

هایطراحيشهریاکثرکشورهاقرارهواردسازددراولويتکندبدونآنکهبههويتآنلطم

(.1)جدولرندیگقراريبررسموردهاومتغیرهابايددارد.دراينراستابرخيشاخص





                                                           
5 Lee and Moudon 
6 Kitamura er al. 



 
 
 
 

 2،شماره5شناسيايران،دورههایانسانژوهشنشريهپ122

هایکالبدیبافتکالبدیومعبر:شاخص1جدول

 توضیحات هاشاخص

 های مربوط به بافت ساختمانشاخص

هادريکمحدودهازبافتشهریختمانمجموعتعدادسا تراکم ساختمانی

هایساختمانيبهمساحتبافتشهریمجموعمساحت نسبت توده به فضا

تراکم ارتفاعی 

 ساختمانی

مجموعارتفاعساختمانيبهمساحتبافتشهری

تراکم ظرفیتی 

 ساختمانی

مجموعمساحتزيربنایساختمانيبهمساحتبافتشهری

بندیساده،ترکیبيتوانددردستهریکليمعماریکهميشکلظاه شکل معماری بنا

بندیشود.وپیچیدهتقسیم

درمعماریبنایکالبدیرفتهکاربهجنسغالب مصالح بنا

نحوهقرارگیریبناهادرکناريکديگر ساختار بافت

متوسطقطعاتساختماندرمحدودهبافت ی ساختمانبند قطعه

ساختماندرمحدودهبافتمتوسطسن قدمت ساختمان

 های مربوط به طراحی معبر در بافتشاخص

عرضکلمسیرعبوریهمراهباکلیهالحاقات عرض معبر

ایدرآنعرضاختصاصيپیادهبدونلحاظخدماتحاشیه روعرض مسیر پیاده

وجودعناصرمعماریدرطراحيمسیرپیاده جزئیات طراحی مسیر

تارتفاعبهعرضدرمعبرنسب محصوریت کالبدی

هاونفوذپذيریدربافتتعدادتقاطع ی بافتوندیپ هم

 منبع:نگارندگان

 

 های پژوهششاخص

 ونقل و عملکرد بافت شهریحمل

باژهيوبهونقلوکاربریزمیندرسالیاناخیروبررسيارتباطمیانساختارشبکهحمل

 شهری، توسعه سازوکارهای شبکهبرنامههتوجموردافزايش طراحان و شهری ريزان

ساختارهای بافتشهری، الگویحرکتودسترسي، بناهایتاريخي، دسترسيبودهاست.

کالبدیدوستدارپیادهوفضاهایشهریسرزندهباعملکردهایمتنوعبخشيازساختارهای

بافتشکل به ميدهنده محسوب تاريخي نظريههای بررسي با درميشوند. اغلبياها بیم

پیش و نیازهایحملرويکردهایتحلیل و کاربریزمین پايه بر تقاضایسفر ونقلبیني

یاغلبناديدهگرفتهرموتوریغاينتحلیلدرموردسفرهایکهيحالدرموتوریبودهاست؛

رودراينزمینهعدموجوداطالعات(.يکيازمسائلپیش7،2001شود)بوارنتوکرينمي

                                                           
7 Boarnet and Crane 
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هایيدرشکلوفعالیتجزئهاییوويژگيموتوریرغرایتحلیلرفتارهایحرکتيدقیقب

هادرياستکهاغلبنظريهحالدرهایسفراست.ايننظامکاربریزمینومرتبطباحالت

انسانسال شهرسازی نوشهرگرايي، مانند اخیر برهای توسعه و بازآفريني شهرسازی گرا،

اهدافمشترکيچونهایپیادهمبنایارتقاءکیفیتونقلعموميبرمبنایحمل مداریو

 است: موارد حمل1اين سفرهای کاهشتعداد سواره( ونقل خواندهآنچهو سفر تولید

محوریوی)پیادهموتورریغبهاستفادهازابزارهایدشدهیتول(هدايتسفرهای2شود؛مي

 دوچرخه(؛ از سفرها3استفاده در سفر طول کاهش افزايش( و تولیدشده سواره ی

لچفیلدظرفیت و 8هایابزارهایحملونقلي)بانیستر ديتمار1995، 9؛ همین1995، بر .)

وکاربریزمیندرتحقیقاتموردیونقلحملهایمربوطبهساختارشبکهاساسشاخص

(.2بهشرحزيراست)جدول


هایعملکردیبافتکالبدیومعبر:شاخص2جدول

 توضیحات اهشاخص

 های مربوط به ساختار عملکردی بافتشاخص            

نوع کاربری طبقه 

 همکف

تعییننوعکاربریدرطبقههمکفمعبر

هادرطولمسیرمتوسطنوعفعالیت تنوع فعالیتی

یتجاریدرمحدودهبافتبهااجارهمتوسطقیمت بها اجاره

ونبافتهایمختلطدروجودکاربری کاربری مختلط

يدرکلمساحتبافتفروشخردهمساحتکاربری فروشیکاربری خرده

 های مربوط به ساختار عملکردی معبرشاخص             

وجودوشکلامکانپارکدرمسیروياپارکینگ نوع پارکینگ

ونقلدربافتشهریجاييوحملانواعشکلجابه ابزار سفر

جاييدرطولمسیرمسیربرایجابهحداکثرظرفیت ظرفیت مسیر

هدفانجامسفر هدف سفر

 منبع:نگارندگان

 

 جهانی تجارب بررسی
هایدهدکهتالشحداکثریبراستفادهازروشتجاربکشورهایمختلفجهاننشانمي

هاييچونمداریدربافتاست.سیاستیوافزايشمیزانپیادهموتورریغونقلتوسعهحمل

شبک دوچرخهتوسعه ه سرعت تونل30سواری، احداث مسیرهای، طراحي ترافیکي، های

ها،محدوديتوممنوعیتهایطبقاتي،تغییروتنوعدرمسیرخیابانپیاده،احداثپارکینگ

                                                           
8 Banister and Lichfield 
9 Dittmar 
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هاوبسیاریازهایتجاری،تنوعفعالیتترددوسايلنقلیهشخصيدربافت،توزيعکاربری

هایانازاهمیتاينرويکرددرحفظوبازآفرينيبافتهادرکشورهایمختلفنشسیاست

سیاست و موردی نمونه چند بررسي زير جدول دارد. آنتاريخي اقدامات و درها را ها

دهد.هایتاريخينشانميبافت


:بررسيتجاربموفقجهاني3جدول

نمونه 

 موردی

 مداریبر پیاده دیتأکونقل شهری با اقدامات حمل

 الیتفع شکل

بروجس 

 بلژیک

 ايجاد با بافت در کالبدی بازآفريني

جزئیات با قوی عملکردی محور

جلوه و زيبا کفبسیار هایطراحي

بصری

 حمل شبکه درتوسعه عمومي ونقل

بافت

 هایترافیکيدربافتاحداثتونل

 حفظ برای معماری ضوابط اجرای

هایقديميومرمتآنساختمان

 فعالیتيدرايجادتنوععملکردیو

محوراصليبافت

 هایمتعددطبقاتيايجادپارکینگ

 ساختمان از مجدد هایاستفاده

 هاینوينکهنهومتروکهباکاربری

 و زيرساختي شبکه معاصرسازی

فاضالبشهری

استانبول 

 ترکیه

 حمل از بهاستفاده عمومي ونقل

خصوصترامواواتوبوس

 طريقآرام از سواره حرکت سازی

مختلفبصریفسکانستعري -های

حرکتي

 محورهایپیاده رویشهریباايجاد

سازیمناسبدرآنکف

 هایموقتدربافتايجادنمايشگاه

تاريخيبرایجذبگردشگران

 هایمتعدددردرونايجادتوقفگاه

احداث و قديم بافت پیرامون و

هایطبقاتيپارکینگ

 سواریتوسعهشبکهدوچرخه

بوداپست 

 انمجارست

 در زيرزمیني راهروهای ايجاد

مسیرهایتقاطعحرکتيسوارهبرای

ايمنيوامنیتبیشترپیاده

 سنگفرشکردنمحوراصليبافتو

خودروهای ورود از جلوگیری

شخصيبهمحدوده

 تسهیالتپارکینگعموميايجاد

 ايجادزنده باز با عملکردی سازی

 فروشيهایخردهراسته

 کاربریجابه مولدهایجايي

-آلودگيوجايگزينيآنبافعالیت

هایجاذبجمعیتمانندپوشاک

وزيورآالت
منبع:نگارندگان

 

 تهران تاریخی بافت
کنونيشهرداریاستکهازشمال12دربخشتهرانقديم،منطقهمطالعهموردمحدوده

خیابان )به مولوی خیابان به جنوب از خمیني، امام و امیرکبیر میدانفاصلحدهای
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ازشرقبهخیابان يخمینيوازغرببهخیابانخیاممصطفمحمديهتاچهارراهمولوی(،

دهدشود.اينبافتبهجهتمحدودههستهتاريخيدورانصفویراتشکیلميمحدودمي

دهدهانشانميرسد.بررسيمينياازشیپکهالبتهقدمتبسیاریازبناهاومعابرآنبه

درصداز43سالاستو400رصدازاينمحدوده)داخلبارویاول(بیشازد27قدمت

شود)باوند،هایشهریهمچنانجزوبدنهارزشمندتاريخيمحسوبميمحدودهلبهخیابان

1383 اينبافت22-19: میزانمداخلهدر و همینموضوعاهمیتهرچهبیشترنحوه .)

سازد؛چراکهبايدپذيرفتتغییراتيکهمشخصميسازیتصمیمنوعهرارزشمندراپیشاز

صورتميبه شهرها در معابر ساختار واسطه قابلندرتبهگیرد هرگز برخيموارد در و

الزماستتاسیردگرگونياينبخشراتیتأثجبراننیستند.پیشازبررسيچگونگياين

دهیم.يقرارموردبررساجماليصورتبهازتهرانرا


:سیردگرگونيتهرانازصفويهتاقاجاريه4لجدو

 کروکی ونقل و بافت کالبدیشبکه حمل دوره

یه
ند

و ز
ه 

ری
شا

 اف
ه،

وی
صف

 

 به اصلي دروازه چهار ايجاد

هایدروازهحضرتعبدالعظیم،نام

دوالب،شمیرانوقزوين

  برجو114ايجادحدودمرزیبا

خیابان امروزه که اصليبارو های

تشکی را ميشهر خیابانل دهند:

امیرکبیروسپهدرشمال،ریدر

مولویدرجنوبووحدت شرق،

اسالميدرغرب

 داخل عبوری مسیرهای ايجاد

هابافتازمیانباغاتوتمرکزآن

 رسانيدرمحدودهحوزهخدمات

 کريم ارگ تقسیمايجاد و خاني

آبراه
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قا 
)آ

ه 
ری

جا
قا

ن
خا

مد
مح

) 

 محله وايجاد متعدد مراکزهای

محلهبرایتأمینخدمات

 حمل شبکه درونتوسعه ونقل

هایدورانراهپايهشبکهبافتيبر

 ازاينپیش

 مسیرهای از جديدی نوع ايجاد

 وچهارسوق.مانندسرا،تیمچه

 جزعدموجودفضایبازعموميبه

ارگ و بازار میدانکوچکيمیان

 «میدانشاه»بهنام

  نام5وجود به محله چالهای

و بازار ارگ، عودالجان، میدان،

 سنگلج

 بندیريزدانهدرشهرقطعه 

 با همراه فشرده و متراکم بافت

اشکالگذرگاه با تنگ های

غیرهندسي

ه )
ری

جا
قا

لد
را

ص
نا

ی
 ن

اه
ش

) 

 هایجديدايجادبناهاوساختمان

قصر، مانند کالبدی بافت درون

کاخ،کوشک،قنات،سرا،میدانگاه

رديگرواماکنمعتب

 میدان خیاباناحداث هایها،

به شهری عملکردهای و متعدد

دستورامیرکبیر

 داخل حرکتي مسیر هموارسازی

حرکت برای شوسه راه به ارگ

کالسکه

 جانبهوگسترشعرضرشدهمه

به نه اما معابر، طول صورتو

 متوازن

 مشخصه با معابر نقشه هایتهیه

جزئي

 منبع:نگارندگان
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 معاصر دوران در تاریخی بافت
ایدرشهرهاهایصنعتيتغییراتگستردهباپیشرفتزمانهمپسازدورانقاجاريهوالبته

روشد.ازاينهایفراوانيدرشهرروبهاتفاقافتادکهدرابتدابهمیلتجددخواهيباتخريب

هایفرهنگيوارزشاستکهماندهيباقبافتتاريخيوبناهایارزشمنداکنونبخشاندکي

 بايد نیز آن ردیگقرارموردتوجهعملکردی متنوع طیفي شامل فضاها اين یبناهااز.

،مدرسه،کاروانسرا،زادهفرهنگي،مذهبي،آموزشي،تجاریونیزخدماتيمانندمسجد،امام

آب ارزشبازارراستهانبار، به که است مسکوني منازل تعدادی باو آنها تاريخي يدهای

اارزش کرد. اضافه نیز را فرهنگي هایکارکردیو قرن اوايل ه.شگسترشتهران14ز

 میان از شهـر باروی و برج آن همراه به و يافت بیشتری بسیار وشدبرداشتهسرعت

جمعیتتهـران.درنواحياطرافتهـرانگسترشيافتجيتدربههایمسـکونيساختمان

ه.شبه 1335ويستوپنجاههزارنفررسیدهبودودرسالقمریبهد1309کهدرسال

بسیاریازتغییراتکالبدیباعثتخريبمتأسفانهشوديمحدوديکونیممیلیوننفربالغ

 ارزشمندشد. اينآثار بخشياز يا و عنوانتمام صحنامامبه بخشياز نمونه دیسزاده

کشيپهلویاولدرمحوطهاطرافبازارتهراندرخیابانخیامدرپروژهخیاباننيناصرالد

(.1،2()تصوير116-1392:117حذفشدهاست)مهجوروخالديان،


خرداد15راهادهیپ:2زادهسیدناصرالدينتصوير:صحنامام1تصوير


منبع:نگارندگانمنبع:نگارندگان



شودوافزايشووارداتباعـثمييابدميتولیـدیگسترشبااينتحـوالتصنايعزمانهم

 روزگاریجيتدربهکه که بازار و شوند پراکنده سطحشهر بازرگانيدر تجاریو مـراکز

تازکهي دادوستدمیدانتجارتو جيتدربهبود، را خود بدهددستازاهمـیتاولیه بهو

مرکزنيترمهمبازارهنوزهمهمهنيابايکيازمراکـزمهمتجاریشناختهشود.عنوان
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است شهـرهایکشور ساير به کاال صدور و کاالهایتجاریتهـران مبادله و .دادوستـد

نیرویوسرمايهدیبازتولونباشت،اتولیدشهریمرکزوشهرتنهامتمادیهایسالتاتهران

هويتيرونيازاوشدهبدلکشوردرتکراررقابلیغالگویيکبهينوعبهکهبودکار

.بودساختهشيخوبرایفردمنحصربه


یبافتتاريخيتهرانوندیپهم:نقشه3ريتصو


 
ونقلشهریوبافتشدهبررسيرابطهشبکهحملبهمباحثومبانينظریمطرحتوجهبا

ياستکهجداگانهبهآنهابررسقابلمتغیرکالبدیتاريخيدرشهرتهراندرچهاردسته

پرداختهخواهدشد.



 مداریرابطه بافت کالبدی و میزان پیاده

يدربررسموردهایپردازيم.شاخصمداریمينخستبهبررسيرابطهبافتومیزانپیاده

امکانپیاده و بافتکالبدیبوده مواردیکهمرتبطبا ارتباطبا ارتقاء بخشدميمداریرا

زيربنای کل مساحت ساختمان، ارتفاع فضا، به توده نسبت ساختماني، تراکم شامل

قطعه بافت، ساختار بنا، مصالح معماریبنا، ساختماني، است. قدمتساختمان بابندیو

دهدوتحلیلآمارینشانميارتباط نيا درشدههیتهنامهبهبررسيمیدانيوپرسشتوجه

جزهایفوقبهاستوشاخصمؤثرگراييمحدودهدرمعابربرمیزانپیادهساختارکالبدی

اينبررسيرابطه وقدمتساختماندر مصالحبنا تراکمظرفیتي)مساحتزيربنایکل(،

طبیعياست هایفوقهرچهمیزانازشاخصشدهارائهبهتعاريفتوجهبامستقیمدارند.

يابد.علتاينامررانیزبايددرگرايينیزافزايشميادههاافزايشيابدمیزانپیايننسبت
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بافت کالبدی تنوعساختار و فشردگي پیوستگي، انسجام، کرد. جستجو تاريخي های

شود.فضاهایتاريخيميبودنيخودمانفضاييباعثايجادحسامنیت،راحتيو-کالبدی

به که دارند بهینه حد موارد اين يکاز هر است حذفینهطبیعي طريق از آنها سازی

اساسبرهایغیرموجهجواب نبودنهزينهصرفهبهمقرونتخريببافتکالبدیتاريخي،

گیرد.هایمحیطيصورتميسازیواصالحوکاهشسطحکیفیتبهینه

 

 

 متغیرها کالبدی
ضریب 

 همبستگی

خطای 

 استانداردشده
 tآزمون 

سطح 

 اداریمعن

3.241.392.340.02 تراکم ساختمانی

0.170.023.50.01 نسبت توده به فضا

0.110.033.770.00 تراکم ارتفاعی ساختمانی

0.00-1.673.16-3.25 تراکم ظرفیتی ساختمانی

0.740.312.430.02 شکل معماری بنا

0.00-1.672.10-0.13 مصالح بنا

0.210.052.380.02 ساختار بافت

1.780.091.320.00 ی ساختمانبند قطعه

0.00-3.055.94-6.12 قدمت ساختمان

منبع:نگارندگان

 

 های کالبدی مسیربررسی میزان همبستگی و سطح معناداری در ویژگی

عرضمسیربررسموردهایشاخص شاملعرضمعبر، بافتکالبدیمعبر ارتباطبا يدر

جزئیپیاده رو، و محصوريتکالبدی مسیر، وندیپهماتطراحي بافتاست. بهتوجهبای

بررسي پیادهميشدهانجامهای میزان بر معبر شکل کرد بیان توان ومؤثرگرايي است

جزمحصوريتکالبدی،دراينبررسيرابطهمستقیمدارند.هایفوقبهشاخص

هایشدکهفرضاوليعنيتأثیرشاخصازپژوهشنشاندادهآمدهدستبهبهنتايجتوجهبا

هایتاريخيتائیدونقلبافتگراييدرساختارشبکهحملکالبدیومحیطيبرمیزانپیاده

 شود.مي


هایکالبدیمسیر:ضرايبهمبستگيوسطحمعناداریدرويژگي6جدول

ضریب  متغیرهای کالبدی معبر

 همبستگی

 یسطح معنادار tآزمون  خطای استاندارد

1.440.324.460.00 عرض معبر

2.420.832.900.01 روعرض مسیر پیاده

هایتاريخيتهایکالبدیباف:تعیینضرايبهمبستگيوسطحمعناداریشاخص5جدول
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2.550.763.380.00 جزئیات طراحی مسیر

0.05-0.022.04-0.03 محصوریت کالبدی

0.800.273.020.00 پیوندی بافتهم

منبع:نگارندگان

 بافت های عملکردیبررسی میزان همبستگی و سطح معناداری در ویژگی

مداریدربافتهایعملکردیبافتکالبدیوپیادهدومبررسيمیزانارتباطمیانويژگي

ازنوعکاربریطبقههمکف،تنوعاندعبارتدراينبخشاستفادهموردهایاست.شاخص

 میزان کاربریبهااجارهفعالیتي، وجود عدم يا وجود خردهو وجودهای بافت. در فروشي

مداریخصوصطبقههمکفبرتقويتپیادهجاریومختلطدردرونبافتوبههایتفعالیت

انجامد.علتاينامررابايددرتعريفهدفسفرجستجوکرد.شهروندانبرایسفربافتمي

هایجاذبجمعیتدرمقصدسفرديگرنیازبهدلیلسفروکاربرینقطهبهنقطهازيک

ادهراايجادخواهدکرد.هستندواينامربهانهسفرپی


هایعملکردیبافت:ضرايبهمبستگيوسطحمعناداریدرويژگي7جدول

متغیرهای عملکردی 

 بافت

ضریب 

 همبستگی

خطای 

 استاندارد

 سطح معناداری tآزمون 

نوع کاربری طبقه 

 همکف

1.340.403.320.00

5.691.144.980.00 تنوع فعالیتی

0.04-0.202.10-0.41 بها اجاره

2.890.803.590.00 فروشیکاربری خرده

منبع:نگارندگان

 های عملکردی بافتبررسی میزان همبستگی و سطح معناداری در ویژگی

ابزاربررسموردهایشاخص ساختارعملکردیمعبرشاملوجودپارکینگ، ارتباطبا يدر

 بافتاست. در هدفسفر و ظرفیتسفر توجهباسفر، شدهانجامهایمیدانيبررسيبه

پیادهمي میزان بر معبر شکل کرد بیان توان شاخصمؤثرگرايي استو به جزهایفوق

محصوريتکالبدی،دراينبررسيرابطهمستقیمدارند.
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هایعملکردیمسیر:ضرايبهمبستگيوسطحمعناداریدرويژگي8جدول
متغیرهای 

 عملکردی معبر

ضریب 

 گیهمبست

خطای 

 استاندارد

 سطح معناداری tآزمون 

1.440.612.360.02 وجود پارکینگ

0.02-1.412.36-3.21 ابزار سفر

0.740.312.430.00 ظرفیت مسیر

0.110.052.380.02 هدف سفر

منبع:نگارندگان



توجهبا نتايج يعنآمدهدستبهبه پژوهش دوم فرض که شد داده نشان پژوهش ياز

ونقلگراييدرساختارشبکهحملهایعملکردیوفعالیتيبرمیزانپیادهاثرگذاریشاخص

شود.هایتاريخيتايیدميبافت

وجودپهنهدرعملکردیوکالبدیهایشاخصبرخيگفتشايدبتوانبیترتنيابه

ساکنینزندگيسبکبرریتجاکاربریغلبهواقتصادیهایشاخصبرتأکیدامادارند،

اينامرسبباست.کردهتضعیفودادهقرارالشعاعتحترامسکونيبخشوگذاشتهتأثیر

شدهتاحضورخودرووتسهیلوحضورشهروندانبامسائليچوننبودايمنيوامنیتکافي

نیازهایپاسخگویواغلبنماندهباقيعمالًمسکونيبافتپهنهدرمناينکههمراهباشد.ض

توازنايجادراستایهستند.بايددرشهرنقاطسايرازهافعالیتمخاطبومنطقهاستفرا

اقداماتجملهازکرد.ريزیبرنامهپهنهايندرهاکاربریمیان اين در مؤثرزمینهموثر

تبديلحدیتامذکورخیابانتاشدهموجبکهاستيونهمابابخیابانکردنسنگفرش

ازجنوباهاليبرایفراغتيوگردشگریفضایبه پايینسمتبهچههرپهنهاينشود.

پذيربودن.پرواضحاستآسیبشويمميروروبهدارمسئلهوريپذبیآسهایمحلهبارويم،مي

انسجامبافتشهریتاريخيهایکالبافت بههمراهخواهدآورد. بدیمشکالتاجتماعيرا

بخش در يکرفتهازدستهایزيادیتهران ديگر معرضخطراتجدیاستو در يا و

هم قابلیتشناساييريختگستره با اينشناسيپیوند نیست. طيدوران هایمتفاوتدر

راه مجموعهبناها، با فضاهایشهرگستره ها، نیازمندساتیتأسی، ... وتجهیزاتشهریو

مداخلهاصوليبرمبناینیازهایدورانمعاصروالبتهمنطبقباشرايطوخصوصیاتويژه

بافتاست.

 

 های پژوهشتحلیل یافته
خودنیازمندمداخلههدفمندفردمنحصربههایفرهنگيتاريخيبهجهتسازوکارهایبافت

 دچارهموقعبهحالنیعدرو شهری تحوالت و تغییر و توسعه جريان در تا ستند

شبکهآسیب و الگوها به توجه ضرورت نشوند. جبراني غیرقابل زمانيهای شهری های

شودکهدريابیمتوجهصرفبهمباحثکیفيدرطراحيمسیرهاسببآنشدهترميپررنگ
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پژوهش از بسیاری که باست نظری حوزه در تنها مطالعاتي نگاههای و کنند پیدا سط

طرح اين زماني شود. محدود آن ارائهعملیاتي در توانست خواهد نظری مباحث و ها

 که کند عمل موفق طراحي درکبتوانراهبردهای چگونگي از متغیرهایتأثیرکاملي

هایطراحيدرآورد.بديهياستحساسیتدستبهمحیطيبرروابطوتعامالتاجتماعي

ارزشخيبههایتاريبافت به-هایتاريخيواسطه نیاز استو محیطيبیشتر فرهنگيو

بررسيدقیقدارند.

بررسيطرحمربوطبهشبکهحمل مطالعاتمیداني،در مطابقبا ونقلودسترسي،

در تاريخيشهر مرکز بیشاز مطالعه مورد بتوانشبکهاصلي نظر محدوده گرفتهشدتا

 بافتتاريخيو دردسترسيبه آنرا اينپژوهشانواع تجهیزاتمرتبطبا در آورد. نظر

بازآفرينيکالبدی،منظوربهونقلوبافتشهریدرارتباطساختارشبکهحملمؤثرعوامل

 موقعیتي و بررسموردعملکردی جادهگرفتقراري عرض داد نشان پژوهش اين و. ها

داردوهرچهعرضکمترباشد،مسیرهایدسترسيسوارهبهظرفیتعبوریازآنبستگي

اند.ظرفیتآننیزکمترخواهدبود.بیشترينمعابربااينويژگيدربافتتاريخيقرارگرفته

دلیلحرکتنقاطمسئله به بافتتاريخي در باعثليوسادار عمومي، خصوصيو نقلیه

هحضورپیادههاييکخصوصدرزمانشود.اينوضعیتبهتداخلحرکتسوارهوپیادهمي

بافتافزايشمي مانندجشندر مناسبتيابد، تعطیالتبهشدتمسئلهها، و است.ها ساز

و طراحي استانداردهای رعايت عدم و مقررات ساختار در مداوم تغییرات آن بر عالوه

گستردهمکان ابزارهایراهنماييورانندگيبراساستقاضاترمييابيدامنهمسئلهرا کند.

گیرد،درجاييکهالزمباشدحرکتخودروهاراممنوعوياباتغییرجريانحرکتکلميش

کهحجمخودروافزايشيافتهونیازکند.اينمسئلهنیزدرفصولپرترددتعادلراايجادمي

دهد.هاوجوددارد،بیشترخودرانشانمييافتهحرکتبهکنترلسازمان

بر بافتتاريخيمبنایتسهیلحر مطالعه در حرکتسواره جريان کتساکنینو

اولويت شناسايي با استتا بافتصورتگرفته در دسترسي جهتتأمین به معابر بندی

بافت مالحظه بدون تغییرات نفوذ از دسترسي مراتب سلسله و تاريخيتاريخي های

هایطراحياخصدهدازمیانشهادراينزمینهنشانميجلوگیریبهعملآورد.بررسي

حمل حوزه عرضپیادهونقلشهریشاخصدر طولمسیر، بهنسبتهایشکلمسیر، رو

پیوندیبافت)درجهنفوذپذيری(،طراحيمبلمانوجزئیاتدرطولمیزانهمعرضمعبر،

ونقلشهری،هدفسفر،تنوعفعالیتيوکاربریدرطولهایحملمسیردردستهشاخص

ط کاربری نوع سفر، مختلط، کاربری وجود همکف، کاربریبهااجارهبقه حضور هایو

تراکمساختماني،هایويژگيفروشيدردستهشاخصخرده هایعملکردیبافتشهریو

قطعه ارتفاع، فضا، به افزايشنسبتتوده بلوکافزايشفشردگيبافت، اندازه هایبندیو

نمودارتأثیرهایتاريخيفتمداریباتردرتشويقوارتقاءسطحپیادهکوچک بسزاييدارد.

دهد.رانشانميذکرشدهزيرنحوهوابستگيمعیارهای
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ونقلوبافتکالبدیشهری:الگویمفهوميتاثیرگذاریشبکهحمل1نمودار

 

 


لکردیدربازآفرينيکالبدیوعممؤثرهایبندیشاخصنتیجهپژوهشحاضراولويت

سیاست در بافتاستکه در هایمداخله نظر مد حداکثرردیگقرارهایتاريخيبايد تا

مداریحاصلشود.استفادهازظرفیتبافتبرایپیاده


هایتاريخيمداریدربافتدرطراحيبرایارتقاءپیادهمؤثرهای:شاخص9جدول

 یررسموردبهای ی شاخصبند تیاولو ابعاد متغیرهای پژوهش

های ویژگی

 کالبدی

هایکالبدیويژگي

بافت

قطعه ساختماني، شکلتراکم ساختمان، بندی

معماریبنا،ساختاربافت،تراکمارتفاعي

هایکالبدیويژگي

مسیر

عرضرو،ادهیپریمسعرض،ریمسيطراحاتیجزئ

بافتیوندپیهم،معبر

های ویژگی

 عملکردی

هایعملکردیويژگي

بافت

خردهتنوع کاربری کاربریفعالیتي، نوع فروشي،

طبقههمکف

هایعملکردیويژگي

مسیر

وجودپارکینگ،ظرفیتمسیر،هدفسفر

 منبع:نگارندگان

 

 

 منبع:نگارندگان
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 گیرینتیجه
فرهنگيهمراهباحفاظتکالبدیو -هایتاريخيهایمرمتشهری،حفظارزشدرطرح

معماریصورتمي اسآنچهپذيرد. آن ويژگياهمیتدارد اينفرد به منحصرهایتکه

بافت تحت حملردینگقرارتأثیرها برنامه به نیاز . تاريخي، بافت در بهمستقیماًونقل

يابد؛يعنيحضورگردشگراندربافتهاومسائلموجوددربافتتاريخيارتباطميفرصت

نکتهحائزاآنکهتاريخيومیراثفرهنگيموجوددر همیتآناستکهمعرفشهراست.

اگرچهحضورگردشگردربافتتاريخييکفرصتويژهبرایارتقاءسطحاقتصادی،فرهنگي

میراثطبیعيفرهنگيمحسوبمي حفاظتاز شتابو و برنامه بدون رشد اما زدهشود،

برجای داشت اين از پیش که فرصتي ابعاد همان بر مستقیماً را خود نامطلوب اثرات

گذارد.مي

دردگرگونيمحالتتاريخيتابهرگذاریتأثترينعواملاينپژوهشيکيازمهمدر

حمل شبکه ساختار يعني امروز تاريخي محالت کالبدی بافت بر قراربررسموردونقل ي

بافت اين در اجتماعي زندگي و ابعاد است. مهمگرفته و حیات الزمه درها عامل ترين

نشاندادهاستکهاقداماتصورتگرفتهصورتهایبررسيروند.ميشماربهبازآفرينيآن

نمونه در گرفته جهاني موفق حملهيپابرهای شبکه ازتوسعه استفاده و عمومي ونقل

 امکانات ايجاد نیز و پیادهمنظوربهدوچرخه رويکرد بافتتوسعه در تاريخيمحوری های

بازآفرارزشدادننشانمنظوربه نیز و تاريخي آنهای مييني صورت بنابراين؛گیردها

هایشهری،ونقلوبافتپژوهشحاضرباارائهمدليمفهوميازنحوهارتباطاتشبکهحمل

هاقصددرارتقاءبسترهایالزمهایفضاييآنمتناسبباساختارمحالتتاريخيوقابلیت

باآزمايشبربافتهشدارائهبرایسهولتدرعبوروحضورشهروندانراداشتهاست.مدل

مؤثرهایشاخصکردنلتریفتاريخيتهرانبه نشاندادکهتأثیردر اوالًمتقابلايندو

بسترهایالزمبرایبازآفرينيکالبدیاًیثانمتناسببانیازهایرفتاریکاربرانتدوينشدهو

.استراداروعملکردیوازآنطريقاحیاروابطوتعامالتاجتماعي

احترامبهزمینهراينتماممداخالتطراحانهدربافتبناب هایتاريخيشهریبايدبا

عالوهبر معیارهایپايداریمغايرباشد. موجودباشد؛حتيمواقعيکهبرخيازاقداماتبا

چالش و پیچیده شرايط وجود دلیل به آنآن، بهبرانگیز طراحان ها، يک فضای»عنوان

کهاينمقولهبهمسائلاقتصادیشهریهایتاربهبافت«فرصتي ازآنجا يخينگريستهو

مي مستقیم سرمايهارتباط و سازندگان برای طراحي فرصت جذابیتيابد، از نیز گذاران

است. ايناساسراهباالييبرخوردار بافتتاريخيبراساسرويکردحلبر هایاجراييدر

وضعموجودارائهشدهاستکهدرآنباونقلومبتنيبرشناختراهبردیمسائلحمل

-فردبافتونیزمحدوديتهایمنحصربهدار،تفکیکمسائل،ويژگيتهیهنقشهنقاطمسئله

هایطراحيبهارائهطرحپیشنهادیوجزئیاتاجراييآنپرداختهشود.
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شوديرسانيبهافرادپیاده،پیشنهادمبرایارتقاءنحوهخدمات:ونقلعموميحمل(1

هایتوقفاتوبوسهایدرونشهربیشترشودومحلايستگاهحجمظرفیتپذيرشاتوبوس

هاقرارداشت،متوقفگردد.نیزکهپیشازايندربسیاریازچهارراه

2 پیادهمسیرهایپیاده( و رو عرض: اساسطرحپیشنهادی، بر بافتتاريخيو در

نواحيممکنپیاده در افزايشيابدو پیادهرو به همچنیندراينمسیرها تبديلشود. راه

نیست برخوردار ايمنيکافي از يا استو کرده ايجاد سواره تداخلحرکتبا نقاطيکه

برخينواحينیزبهتراستباتجهیزمبلمانشهریوامکاناستراحتموقت، اصالحشود.

سهولتترددپیادهرادربافتتاريخيايجادنمايد.

هایهایزمینباهدفافزايشکاربریاستفادهازتنوعکاربری:هایمختلطریکارب(3

فرصتخرده ايجاد بر جذابیتفروشيعالوه هایبصریبسترهایاقتصادیوگردشگریبا

شود.مداریدربافتايجادميالزمرابرایتشويقپیاده

4 ساختمحدوديت( وسازهای شهربافت: متراکم و ريزدانه کاربریهای با هایی

حفظبافتمداریميبهتشويقپیادههمکفمختلطدرطبقه هایموجودومرمتانجامد.

اولويت هایفضاهایشهریبدونتغییراتساختاریومعاصرسازیبناهایتاريخيبايداز

.دراينحوزهنیزاستفادهازجزئیاتمتنوعمعماری،ردیگقرارهایتاريخيمداخلهدربافت

منظوربازآفرينيشهریهایگرموتناسباتمعماریدرنمابهکاشتدرخت،استفادهازرنگ

بسیارمؤثرخواهدبود.

5 تسهیالتتوقف( محل: پارکینگدر فعالیتايجاد نزديکبه پرمخاطبهای های

شدهحضورخودرودرمعابراطرافبافتتاريخيباعثسهولتشهریونیزدسترسيکنترل

هایموجوددرمحدودهخواهدشد.يبهکاربریدسترس

انداز:همچنینبرخيپیشنهادهایاجراييبرایکاهشحضورخودرووافزايشپیادهعبارت

 دستيدربافتتاريخيگردشگریباتمرکزويژهبرصنايعجذبهایايجادکمپین 

 جذابیت از پیادهاستفاده به گردشگران تشويق برای بصری درهای میانروی

 هاکمپین

 و روزانه صورت به گردشگران و ساکنین حرکت جريان مطالعاتي طرح تهیه

 انطباقآنبرایتنظیمترددحرکتدوطرفه

 بهعنواننمونهترمیممسیرهایرفعمشکالتنقاطمسئله بافتتاريخي: در دار

 حرکتپیاده،افزايشتجهیزاتاستراحتوفضایشهری،افزايشايمنيو...

 پارکینگبهاختصاصبرخيزمین ايجاد نزديکيبافتتاريخيبه هایخاليدر

 خصوصدرايامتعطیلومناسبات

 محدودسازیترددوسايلنقلیهدربافتتاريخي 

 سواریوتجهیزاتمرتبطباآندربافتتاريخيايجادمسیراختصاصيدوچرخه 

 د و حرکت طرح اجرای و مديريت برای محلي بدنه برایايجاد سترسي

محدودسازیجريانحرکتترافیک
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 دربافتتاريخي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 137هایتاريخي...شکلوفعالیتدربافتونقلشهریبرفناوریحملاثیرت

 منابع
 ايزدی، سیدحسین؛ مفیدی)محمدسعبحريني، مهرانوش، 1392ید؛ وسیاست»(. هایرويکردها

(:9،سالسوم،)نامهمطالعاتشهریفصل.«بازآفرينيشهریپايدار(نوسازیشهری)ازبازسازیتا

17-30. 

حسین)سلطان 1370زاده، بافت(. دفترپژوهش.هایتاريخيايرانفضاهایشهریدر هایتهران:

 فرهنگي.

-51(:25)مجلهمعماریوشهرسازی.«تأثیراسالمدرساختشهر»(.1370زاده،حسین)سلطان

44. 

هاوداليلمديريتکالبد:شناختيانگیزهبررسيانسان»(.1390ناصر؛حقگویپشکه،آزاده)فکوهي،

تهرانفرهنگخردهمطالعهموردیيک «.شهریدر .شناسيايرانهایانسانپژوهشنامهفصلدو

 .83-57(:2).سالاول

احیاء،توسعهوحفاظتمديريتي-تدوينراهبردهایاجتماعي»(.1391قادری،اسماعیلوديگران)

بافت موردیمنطقه «شهرداریتهران(12هایتاريخي)مطالعه اجتماعي. مطالعاتتوسعه مجله
 .113-97(:1،سالپنجم،)ايران

 شهرداریتهران..تهران12طرحتفصیليمنطقه(.1383مهندسینمشاورباوند)

فیروز؛ )مهجور، ساتر 1392خالديان، تهر»(. تاريخي فرصتبافت به تهديدها تبديل ،«هاان:

.124-103(:46)هایجغرافیایانساني.پژوهش
David Banister, Economic, & Social Research Council (Great Britain). (1995). Transport 

and urban development. Taylor & Francis. 

Boarnet, M. G., & Crane, R. (2001). Travel by design: the influence of urban form on 

travel. Oxford University Press on Demand. 

Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: density, diversity, and 

design. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2(3), 199-219. 

Dittmar, H. (1995). A broader context for transportation planning: not just an end in 

itself. Journal of the American Planning Association, 61(1), 7-13. 

Jacobs, J (1969). The Economy of Cities. Random House. 

 

Kitamura, R.,‘Mokhtarian, P. and Laidet, L (1994). A micro-analysis of land use and travel 

in five neighborhoods in the San Francisco Bay area. University of California at Davis 

report prepared for the California Air Resources Board. 

Lee, C., & Moudon, A. V. (2006). The 3Ds+ R: Quantifying land use and urban form 

correlates of walking. Transportation Research Part D: Transport and 

Environment, 11(3), 204-215. 

Mumford. L (1934). Technics and Civilization, Harcourt, Brace. 

Stubbs, M. (2004). Heritage-sustainability: Developing a methodology for the sustainable 

appraisal of the historic environment. Planning Practice and Research, 19(3), 285-305. 

Tiesdell, S., Taner, O. & Tim, H (1996). Revitalizing Historic Urban Quarters. 

Architectural Press. 

 


