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  چکیده

شود و جزیی از هسته هایی است که بافت فرسوده در آن دیده میخیابان باقرآباد یکی از محدوده
مسائل و مشکالت اصلی و ساختار کالبدي بافت این خیابان از . شوداولیه شهر رشت محسوب می

ها، کمبود تجهیزات و امکانات  ا، تنگی گذرگاهه قدمت طوالنی، فرسودگی بیشتر بافتتوان به  می
تا اواخر دوره قاجاریه، شکل غالب رشد شهر .  نمود اشارهبها و مسائل زیستی زیرساختی، کاهش ازرش

. شدها ساخته میها براي عابران پیاده و حرکت گاريرشت با پیروي از الگوي سنتی گذشته بود و محله
. ایل زندگی مدرن شکل غالب شهر به تدریج با گذشته خود تغییر کرداما با ورود اتومبیل و دیگر وس

ویژه آنان که از استطاعت مالی برخوردار  همین امر سبب شد تا ساکنان اصلی این بافت قدیمی و به
 آمدي از اقشار کم درجاي آنان افرادب ههاي جدیدتر نقل مکان کنند تدریج از این محله به بخش بودند به

این محله ساکن شوند؛ این افراد اغلب از مهاجران غیر بومی و کم سواد بودند که از سر و مهاجر در 
 ،کنند  که در آن زندگی مییناچاري به این محله روي آورده و هیچ گونه احساس تعلق خاطر به مکان

 از در نتیجه این محدوده. بینندندارند؛ ازاین رو تعهدي هم نسبت به حفاظت این نواحی در خود نمی
تدریج دچار رکود و فرسودگی شد و عدم دسترسی مناسب، فقدان تسهیالت و امکانات  شهر به

در این مقاله .  روز به روز مهجورتر نمود،زیرساختی، این بافت را به رغم این که در دل شهر جاي داشت
اماندهی این به س هاي آنها و ویژگیسعی شده که با بررسی وضع موجود محدوده، با توجه به پتانسل

باشد و ها متغیر وابسته می در این مقاله خیابان باقرآباد متغیر ثابت و کلیه ساختمان.  پرداخته شودبافت
 .افزار اکسل استفاده شده است براي تحلیل اطالعات از جداول، نمودار، نقشه و از نرم

  
  ).توانبخشی(ه سازي شهر، بافت فرسوده، بهسازي، ساماندهی، نوسازي، بازند : کلیديهايواژه
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  مقدمه
، اقتصادي و فرهنگی، ر روابط جغرافیایی، اجتماعیفضاي شهر تحت تاثی. شهر یک نظام پویاست

، اجتماعی فرهنگی و اقتصادياهمیت تعادل در ساختار . سیاسی همواره در حال تغیر و تحول است
دم توجه به تعادل در ساختار ع. طبیعی کالبدي شهر در حال و آینده رهنمونی براي پایداري شهر است

 .هاي شهر شده است شهري و بافت قدیمی شهر در گذشته نه چندان دور سبب دوگانگی در بافت
 ،یزدي( قدیمی استاز مشکالت مهم امروزي مدیران شهرهاي و فرسوده شهري  هاي قدیمی بافت

به  ي فراگیر  و روند روامروزه بافت قدیمی شماري از شهرهاي ایران با بحران بسیار جد. )49:1387
 هاي شهري روبروکه بسیاري از این شهرها با پدیده فرسایش محله طوري  به،گسترش مواجه است

تروك  نیمه متروك و م.هاستنمود عینی این فرسایش افت زندگی اجتماعی در این محله. هستند
 از عوارض فرسایش دي اقتصا-هاي اجتماعیو نزول کیفیت و نابهنجار مسکن نامناسب ،شدن بناها

هایی را برخود حمل ي این فضاها که گذشته تاریخی زندگی اجتماعی گروه قسمت عمده.است
  و این فرایند کهاندبا گذشت زمان بالندگی خود را از دست داده و دستخوش فرسودگی شده ،کنند نمی
هاي زندگی و ل در شیوهبه هر صورت در پی تحو. دارددالیل بسیار  ،پوساندها را از درون میشهر

تسهیالت هاي حمل ونقل، دسترسی  به تاسیسات و گاههاي کنونی به خصوص نیاز به زیر ساختسکونت
نیافتن با شرایط جدید دچار  هاي کهن و قدیمی شهري به دلیل وفقها براي زندگی محله و نظایر این

آمدي و نارسایی این ناکار بردنها و از بین جلوگیري از گسترش این محله. شوندچنین روندي می
در ایران طی  .ند مبتنی باشد م شناخت علمی و نظامي باید بر شالودهها مانند هر فعالیت دیگريمحله

ه که ممکن است اي به خود گرفتچند دهه اخیر فرسودگی و تخریب بافتهاي قدیمی ابعاد گسترده
هاي فرسوده و نابسامان   در حوزه بافتدخالت. هاي شهر را به شدت تهدید کندامنیت و هویت فضا

 آغاز )134:1388، نظریان( در دوره پهلوي اولکالبدي بافت کهن - شهري با نوگرایی در سازمان فضایی
هاي نوسازي و و طرحهاي بهسازي ، طرحهاي روانبخشیبیل طرحقهاي مختلف از کنون طرحتا وگریده 

بهسازي به جهت اصالح بافت قدیم شهري تهیه و  و نیهاي عمرادار و طرح، بافتهاي مسئلهبازسازي
فت که این شهر از آن دسته از توان دریابا نظر به محالت قدیمی شهر رشت می. اجرا شده است

 تحقیق حاضر مربوط .باشدهاي قدیمی می  از آن در برگیرنده بافتهاي بزرگهایی است که بخشیشهر
اقتصادي و  محور در مرکز شهر رشت قرار دارد و جزوبافت  این با اینکه .آباد استبه خیابان باقر
: مانندی یها مشکالت و نارسایدلیل داشتن بهرغم وجود جاذبه اقتصادي و ارتباطی   علی،مبادالتی است

 ، امکانات،، کمبود تجهیزاتها گاهر، تنگی گذهاي این خیابانقدمت طوالنی و فرسودگی بیشتر بافت
اد با توان مالی و سطح سواد باال، بوي نا ، مهاجرت افر امالكيارزش بهاهش ، کاهاي شهريساختزیر
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 به خوبی نقش ارتباطی خود را ایفا نتوانسته در فصل گرما و تاثیر آن بر محیط مطبوع رودخانه زرجوب
  ).5:1386، شیرزاد(کند 

  
  روش شناسی تحقیق

حیث  کاربردي است و از- ر علمیدر راستاي اهداف در نظر گرفته شده، تحقیق مورد نظ: روش تحقیق
 شناخت و ارزیابی وضع موجود از روش برايدر این تحقیق . تحلیلی است -روش تحقیق توصیفی

در این  .کالبدي از روش تحلیلی استفاده شده است-ت تجزیه و تحلیل تغییرات فضاییتوصیفی و جه
 .متغیر وابسته در نظر گرفته شده استها و ساختمانها مقاله خیابان باقرآباد متغیر ثابت و کلیه ابنیه

، با بندي و سازماندهی آنهاها و منابع و طبقهآوري دادهپس از جمع :روش تجزیه و تحلیل اطالعات
 . شده استها تجزیه و تحلیلداده، توصیفی و استنباطی مرتبط با موضوع گیري از روشهاي آماريبهره

 .باشدمی...  وي اتوکد، اکسلو تحلیل شامل نرم افزارهاابزارهاي تجزیه 
در دوره   واستبافت مرکزي شهر واقع  خیابان باقرآباد در مرکز محله باقر آباد و در: بیان موضوع

 شد  خروجی شهري از سمت پیربازار و انزلی محسوب می-قاجاریه یکی از مهمترین محورهاي ورودي
 شریعتی این محور با گذشت زمان دچار هاي سعدي و تختی و با احداث خیابان.)161:1387 ،نیکویه(

  نگارنده را بر،سیاست احیاء و قوام بخشیدن در جهت ارتقاع جایگاه شهري این محور .فرسودگی گردید
 .ریزي در نظر گیردآن داشت که ساماندهی این محور را به عنوان یک موضوع مطالعاتی و طرح

 ور را ساماندهی نمود؟توان بافت مذکهاي می با چه مکانیزم:سوال تحقیق 

 ،هسازي و ساماندهی بافت مذکورهدف اصلی و راهبرد اساسی مداخله براي ب: اهداف ساماندهی
- به طور کلی اهداف ساماندهی این بافت را می. ن مجموعه به چرخه زندگی شهري استبازگرداندن ای

 :شمرد توان اینگونه بر
  کیفیت محیطی اعم زیستی، کالبدي و فضاییيارتقا -
  هویت بخشی به محدوده مورد نظر -
 )، فضایی، اجتماعیکالبدي(هاي موجود ها و ظرفیتگیري از قابلیتبهره -
 .ایجاد پیوند و یکپارچگی در جهت جبران گسستگی بافت موجود -

 
  مروري بر ادبیات موضوع

هاي  شوب روچاصالح گرایان به دنبال راه حلهایی براي رفع مشکالت شهري در چهار: اصالح گرایان
هاي شهري بودند و معتقدند که ساماندهی باید از درون همین صنعتی، بهسازي و ساماندهی محیط

 ).10:1387 زیاري،( جوامع صورت گیرد
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ي و نوسازي شهري هاي قدیمی از جمله بهساز، مداخله در بافتگرایانفرهنگ: مکتب فرهنگ گرایی
هاي زیبایی شناختی توجه به ارزش. دانندمیکن ممهاي فرهنگی گذشته کردن ارزشرا از طریق زنده 

دادن به کل بافت و ، ارزشهاي با ارزششهرهاي کهن و به حداقل رساندن دخل و تصرف در بافت
هاي فرهنگی براي رسیدن به این اهداف توجه به ارزش. افزایش جذابیت وآرامش در شهرهاي دنیاست

ه و مواجهه با مسائل و مشکالت شهري را از راه تداوم گرایان مداخلفرهنگ. گیردکهن مبنا قرار می
. اندهاي شهري داراي محدوده مشخصبافت دانند و اعتقاد دارند که شهرها وفرهنگ بومی میسر می

هاي شهري باید پیش دانند و بر این باورند که فضافضا میدهی هاي فرهنگی را موجب شکلآنها ارزش
 ).131:1389 ،راحمدو پوشماعی ( باشد  ناپذیریبین

  فضایی-ریزي بافت قدیم از طریق ساماندهی کالبدي در دیدگاه کارکردگرایی، برنامه:کارکردگرایی
در نظام نظمی و آشفتگی بیش کارایی شهر و جلوگیري از بروز هاي مختلف شهر به منظور افزایفعالیت

 به نوعی ، ضرورتاًهاي شهريبدیهی است این رویکرد به نقش زمین. کالبدي شهر صورت می گیرد
، اجتماعی و فرهنگی مربوط به شرایط تاریخی، حقوقی انجامد و ابعادنگرش ایستا و یک جانبه می

این نقیصه  .دهداستفاده از زمین شهري را در شهرهاي مختلف به طور واقعی کمتر مورد توجه قرار می
ي و بازنگري اساسی هاي جدرد انتقادهاي گوناگون مو، از جهت اخیرموضوعی است که در چند دهه

معتقدند هاي فضایی در هر جامعه، نظریه پردازان کارکردگرایی با توجه به نابرابر .قرارگرفته است
هاي اجتماعی نابرابري .کنند  موثري با شرایط امروزي پیدامنطبق و فضاهاي قدیمی باید کارکرد

و پور شماعی (شودکالبدي می-هاي فضاییتفاوتاقتصادي از جمله وجود فقر در اقشار جامعه موجب 
 ).160:1389،احمد

 
  تجربه ساماندهی بافت فرسوده 

دار به لحاظ فرهنگی بخش تاریخی سیوتات یکی از مناطق فرسوده و مسئله :بارسلون اسپانیا: در دنیا
 داراي نرخ این منطقه .شدبارسلونا محسوب میدر درون شهر اقتصادي  -اجتماعینامطلوب   با شرایط

یز شرایط فرهنگی نظیر رواج خشونت، اعتیاد، ایدز و وجود سکونتگاههاي غیر میر و ن باالي مرگ و
، ضعف قوانین و هاي ناقصریزيفرسایش و کهنگی فیزیکی که ناشی از وجود برنامه .بهداشتی بود
 -اجتماعی -هاي اجرایی و فقدان راهبردهاي مالی همگی از جمله مشکالت کالبديدستورالعمل

 اجراي این  براي.د که در این ناحیه به اجرا درآمدطرح پروسیوسا طرحی بو .اقتصادي این منطقه بود
هاي مختلف اعم از  سازمان،ها و نوسازي شهري و اجراي دستورالعملبا بکارگیري راهبرد احیا ،طرح

 .ي نمودندین بخش همکار ايي بازسازي و احیا، دولتی و عمومی همه با هم متحد شده و براخصوصی
گذاري  بخش خصوصی سرمایهبدستمیلیون دالر  80 این طرح حدود :مین بودجه مورد نظربراي تا
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هاي  و فضاها نداها، گشوده شدن می سکونتگاهو بهبود کلی ارتقا :  از دستاورد این طرح عبارت بود.شد
هاي توسعه اقتصادي در جراي برنامه ا وامکانات تفریحی و فرهنگی در محله دسبز بر روي مردم، ایجا

 -ها به شکل توسعه اجتماعی با گذشت بیش از یک دهه، آثار و نتایج اجراي برنامه،ناحیه مورد نظر
 انداقتصادي به ظهور رسیده است و ساکنان از موقعیت اقتصادي و اجتماعی مطلوبی بهرمند گشته

  .)52:1387 ،فصلنامه مدیریت شهري(
این محله یکی از . تهران است 12محله سیروس در منطقه  :هسازي محله سیروسطرح ب: در ایران

، که بدلیل فرسودگی بافت، عدم امکان باشدجاورت بازار بزرگ تهران میمحالت قدیمی شهر در م
انجام مطالعات پس از . دسترسی مناسب و وجود بافتهاي ریزدانه با مشکالت فراوانی مواجه شده بود

ساماندهی این محله از سوي اهالی و با طرح .  قرار گیردورد بازسازي و احیاید که محله ماولیه مقرر گرد
متولیان طرح با .  و شهرسازي در حال اجرا می باشدبهسازي و نوسازي وزارت مسکننظارت اداره 

میزان تاثیر  ، همچنین میزان بازگشت اقتصادي طرح ویاز مردماولویت دادن به سه عامل خواست و ن
ویت مطالعات زیادي براي تعیین این سه اول. امونی اقدام به اجراي طرح نمودندذاري در بافتهاي پیرگ

امه و ایجاد دفتر محلی ه براي تعیین خواستهاي مردم از طریق تکمیل پرسشنک چنان؛صورت گرفت
  :دافزوده شها  بر میزان مشارکت، با انجام اقدامات زیربیشتر همچنین براي جلب  همکاري. اقدام شد

  همدلی با مردم ومکاريه -
 ایجاد دفتر محلی -
 آگاهی دادن به مردم و روشن ساختن طرح براي آنان -
 حساس نمودن مردم نسبت به سرنوشتتشان  -
 )سودآوري(اعتمادسازي در میان مردم نظیر قانون تملک براي عده اي و دادن امتیازهاي مثبت  -
 . محلهنادادن وام با شرایط ویژه به ساکن -

اندرکار  تلف دستهاي مخ شود تا نوعی اتفاق نظر میان ارگانمچنین در جریان این طرح تالش میه
ن اساکنه ها مشخص شدبه این ترتیب اولویت. بوجود آید.... ، سازمان برق، شهردارينظیر سازمان آب

ق نظر هاي مختلف هماهنگی و اتفا  از طرف دیگر میان ارگان.ه استتوجیه و همکاري آنها جلب شد
  ).55:1387،فصلنامه مدیریت شهري(  مناسب شروع گردیده است طرح با مقدمات نسبتاًهبوجود آمد
 مشکالت مربوط به این استمحله خواهر امام با کاربري غالب تجاري : محله خواهر امام: در رشت

ردهاي ، وضعیت سنخیت عملک کیفیت کالبدي محله، افت ارزش اقتصادي محلهافت:  ازعبارتند بافت
، افت سطح اقتصادي محله، افت ارزش اجتماعی محلهواحدهاي تجاري با موقعیت محله، پایین بودن 

 داده، اقدامی که شهرداري منطقه سه صورت .)1386 ،شیرزاد( ارزش مذهبی محله نسبت به گذشته
  .)457 خط پروژه ،شهرداري منطقه سه(باشد متر می 10افزایش عرض معبر به 
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  ایی رشت و محدوده مورد نظرموقیت جغرافی
داري و ترین شهر استان گیالن و کانون ارشت بزرگترین و پرجمعیت شهر: موقعیت جغرافیایی

) 1385 جامع رشت، طرح(کیلومتر مربع 130بیش از   گستره شهر رشت را.سیاسی آن به شمار می رود
ز میان این شهر دو رود به نامهاي ا. باشدمتر می-10ز سطح دریاي آزاد ي شهر ابلند. اندبرآورد کرده

 کوچکی از جلگه گیالن است که شهر رشت در وضع  طبیعی خود جزو. گذردگوهر رود و زرجوب  می
 بر اساس سرشماري سال .)92:1385 ،کشوردوست( هاي جنوبی دریایی خزر واقع شده استدر دشت

 ،مسکن سرشماري نفوس و( شدباتعداد خانوار می160066 نفر جمعیت ثابت و 557336داراي 1385
1385(.  

باشد که در جوار هاي محله صیقالن میآباد یکی از قسمتباقر: موقعیت محدوده مورد مطالعه
 به محله استالین گراد معروف شده بود 20سرخبنده واقع شده و به خاطر فعالیت حزب توده در دهه 

 نکاتی است الزم ،میحدوده مورد مطالعه بپردازقبل از اینکه به بررسی معابر این م. )160:1387 ،نیکویه(
 ارائه هاي سعدي و خیابان تختی را بصورت خالصه در باره خیابانهاي اطراف این محدوده یعنی خیابان

شریانی ( یک  جز محور شریانی درجهبر اساس طرح تفضیلی )سعدي و تختی( این دو خیابان. میکن
  ارزیابی،دهنده مراکز شهري با یکدیگر استلی و اتصالهاي اص ندر سطح شهر شامل خیابا :درجه یک

ها در این محور این مطلب بدین معنا است که توزیع کاربري. )85-50:1372 طرح تفضیلی، (شودمی
 کاربریهاي نظیر بهداشتی،  بهتجاري و طبقات  باالتر طبقه همکف به کاربري اي است که عمدتاًبه گونه
وجود مراکز متعدد . دباش بهداشتی ودرمانی میاً غالب خیابان سعديکاربري .اختصاص دارد...  وآموزشی

هاي تجهیزات پزشکی گویاي  و فروشگاههاروخانهاد ، درمانی مانند کلنیک درمانی، پزشکی بهداشتی و
   .این مسئله است

  

 وجود مراکز طبقات باالترها ودر هاي تجاري، پاساژتختی وجود مغازه در خیابان: خیابان تختی: الف
  .دهنده کارکردهاي موجود در آن است و تبلیغاتی نشان آموزشی

  
کز محله باقر آباد قرار دارد و این محله را به دو قسمت رخیابان باقر آباد در م: خیابان باقرآباد: ب

 طول این خیابان .باشدکند و کاربري این خیابان مسکونی در جوار تجاري میشرقی و غربی تقسیم می
 متر 14حدود بیشترین پهناي این خیابان . باشد می متغیر،هاي مختلف در قسمتآن متر و پهناي 735

کارکرد آن در . است متر 8ده حدود در ورودي خیابان سعدي و کمترین آن مربوط به مرکز این محدو
ارتباط شهر  و بودههاي اصلی مواصالتی شهر بعنوان یکی از محور - گفته شد قبالً همانطور که -هگذشت

 در حال حاضر در سطح محله کارکرد غالب این خیابان. گرفتانزلی با رشت از این محور صورت می
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عنوان  ی از این محور بهغ اوج شلوانهاي سعدي و تختی در ساعاتباشد ولی با توجه به ترافیک خیابمی
  . تصادف گردیده استانحه وسن محله باعث ابه گفته ساکن یر میانبر استفاده می شود که گاهمحو

  
شبکه معبر اجتماعی  - اقلیم و اوضاع اقتصادي، با توجه به ساختار محیط طبیعی:معابر داخل بافت: ج

 و همه نیازهاي هشدشبکه محسوب می  در زمان خود بهترین نوع معابر و، شکل گرفتهبافت قدیمی
 فن آوري از جمله ورود خودرو گونی نوع بافت و سطح اما با دگر،را جوابگو بوده است ن خوداساکن

(   مانند عرض کم معبریباشد و مشکالتشبکه مذکور دیگر جوابگوي نیازهاي زندگی ساکنان خود نمی
، خطر ریزش بناها قدیمی و هاي زیاد، پیچ و خم)باشدها حدود یک متر میکه در بعضی از کوچه

ت دیگر جوابگوي نیازهاي امروزي مخروبه از مواردي است که باعث شده شبکه دسترسی و ارتباطا
هاي جمع آوري زباله و  عواقب دیگري مانند مشکل عبور ماشین،مسائل و نارسایی هاي یاد شده. نباشد

مجموع مسائل ذکر شده مطلوبیت و . موجب شده استنیز شنشانی و غیره را خودروهاي امداد و آت
  .  کاهش داده است راو از جمله در این بافت هاي قدیمی توسعه زندگی در بافت

  

  
  

  )1385طرح جامع (  موقعیت محدوده مورد مطالعه- 1شکل 
  

یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحوه پراکندگی : کاربري زمین در محدوده مطالعه
 ، مطالعه نحوه استفاده از اراضی شهري استهاي فیزیکیو فعالیتهاي شهري در بررسی
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 داراي است،مترمربع  45/56180 حدوداًکه ت کل محدوده مورد مطالعه حمسا. )120:1381،شیعه(
در این محدوده  .باشدها و زمین بایر می، کوچههاي مسکونی، تجاري، آموزشی، مذهبی، خیابانکاربري
 این .به خود اختصاص داده است  رادرصد بیشترین موارد استفاده از زمین 3/73هاي مسکونی با کاربري

 همچنین معابر باشد؛ شهري به حفظ بافت مذکور میهاين و طرحاو عالقه ساکناستعداد   موضوع گواه
 که به درصد 5/6هاي تجاري با بریدر ردیف دوم قرار دارد و کار درصد1/14محدوده در مجموعه با 

   .اندها را به خود اختصاص دادهبیشترین درصد کاربري ،باشدمی غالب خرده فروشی صورت
  

  ها به همراه درصد اشغال برير  کا- 1جدول 
  جمع  کوچه  خیابان  بایر  مذهبی  آموزشی  اداري  تجاري  مسکونی  کاربري
   مساحت

  متر مربع 
15/41161  7/3620  242  2200  472  567  5/6688  1/1229  45/56180  

  100  2/2  9/11  1  8/0  9/3  0/.4  5/6  3/73  درصد
   1389 نگارنده ، شهرداري منطقه سه و مطالعات میدانی:      منبع

  

  
  

   کاربري زمین-2شکل 
  

مساحت کل ساختمانها در محدوده مورد مطالعه : ها در محدوده مورد مطالعه وضعیت ساختمان
 تجاري  و، مذهبی که شامل ساختمانهاي مسکونی، اداري، آموزشیاست متر مربع 84/37197 حدوداً

ها را  درصد ساختمان 2/86مترمربع  14/32055در این محدوده کاربري مسکونی با مساحت  .باشدمی
درصد کاربري کمترین درصد  3/0 بامترمربع 117مساحت   مذهبی بايها  و ساختماندارا بوده
  .شامل می شودهاي محدوده را  ساختمان
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  وضعیت ساختمانها -  2جدول 
  جمع  تجاري  آموزشی  مذهبی  اداري  مسکونی  کاربري

  84/37197  7/3620  1163  117  242  14/32055  مساحت
  100  7/9  1/3  3/0  7/0  2/86  درصد

  1389 نگارنده ، شهرداري منطقه سه و مطالعات میدانی:منبع           
  

  
    وضعیت ساختمانها- 3شکل 

  

 ، تجاري،هاي مسکونیهمانطور که توضیح داده شد محور باقرآباد در مرکز شهر رشت داراي کاربري
 دلیل که در ، به اینه مورد مطالعه به انبار نفت شهرت داردقسمتی از محدود. مذهبی و آموزشی است

قبل از احداث . گذشته، این محدوده حمل و نقل نفت از باکو از طریق پیربازار به رشت را بر عهده داشت
  .خیابان سعدي و تختی این محور نقش اتصال دهنده به مرکز شهر را به عهده داشته است

  
است که  آن  علت وباشددرصد می 8/75ي محدوده بصورت ملکی با تصرف اکثر ساختمانها: مالکیت

درصد قرار دارد که 5/15در مرحله بعد استیجاري با   قدیمی هستند وساختمانهاي این محدوده عمدتاً
درصد کمترین مقدار را 3/0با ) مسجد(جدید هستند  و اوقافی  بیشتر آنها متعلق به آپارتمانهاي نوساز و

   .داده استبه خود اختصاص 
  واحدهاي غیرتجاري -3جدول 

  درصد  تعداد واحد ها  نوع مالکیت  
  8/75  235  ملکی

  5/15  48  استیجاري
  2/3  10  وارثی
  3/0  1  اوقافی
  2/5  17  سایر

  1389شهرداري منطقه سه و مطالعات میدانی نگارنده :  منبع
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  واحدهاي غیرتجاري -4شکل
  

 ،ربري زمین در محدوده مورد مطالعهمهمترین بخش کا:  لعهکاربري مسکونی در محدوده مورد مطا
مسکن محل زندگی و آسایش مردم . باشدمربع میمتر 14/32055 با مساحت حدود ینو مسککاربري

از این رو نوع واندازه و کیفیت مسکن در آسایش . شوداست و بیشتر اوقات آنها در آن سپري می
هاي کهنه و فرسوده زندگی ن این خیابان در خانهاساکن برخی .ن موثر استاجسمی و روانی ساکن

 کیفیت این خیابان را ،بافتهاي مسکونی تنوع بناها و. هاي نوساز و آپارتمانیکنند و بعضی در خانه می
روند و هاي مسکونی اجزایی از یک کل بسیار متنوع به شمار می؛ بدین صورت که بناکندمشخص می

ین خیابان بر حسب شرایط مکانی ویژگی متفاوت دارد و این تفاوت بیانگر ازاین رو در سیما و چهره ا
  :انواع واحدهاي مسکونی در این خیابان عبارتند از. ساختار این خیابان است

  
هاي مستقل و جدا از هم که داراي حیاط و فضاي باز خانه  :ساختمان ویالیی و غیر آپارتمان: الف

 در خیابان )85:1383 ،سعیدنیا(کنندها اغلب یک یا دو خانوار زندگی می  در این خانه.خصوصی هستند
مترمربع  06/12445با مساحت حدود  یک طبقه و هاي ویالیی وها اغلب داراي خانهباقرآباد خانه

هاي ویالیی مطلوبترین نوع ؛ از گذشته تاکنون خانهها کوچک و برخی بزرگبرخی از خانه. هستند
 مطلوبت نوع مسکن را به ، اختیاري واست و به اصطالح عامیانه چهار دیواريمسکن شناخته شده 
  .کندبهترین وجه بیان می

  
ساز جدید در این خیابان از نوع  اي از ساخت وبخشی عمده: واحدهاي مسکونی آپارتمانی: ب

اي هاز ویژگی خانه. بزرگی واحدهاي مسکونی تنوع دارند به تناسب کوچکی و آپارتمان است و
، راهرو ها، حیاطضاهاي مشاع مانند پلهف بی هر واحد مسکونی و اشتراك درآپارتمانی استقالل نس

هاي صادر شده شهرداري منطقه سه در طی دو با نگاه به آمار پروانه) 86-1383 ،سعیدنیا( باشد می
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 آپارتمانها و جمع مساحت این باشدساز به سمت آپارتمان می دهد روند ساخت ودهه اخیر نشان می
  .متر مربع می باشد08/19610حدود 
  

  کاربري هاي مسکونی: 5جدول 
  درصد  مساحت  نوع ساختمان مسکونی

  61 /18  08/19610  آپارتمان
  82/38  06/12445  غیر آپارتمان و ویالیی

  1389 شهرداري منطقه سه و مطالعات میدانی نگارنده :منبع
  

  
   کاربري هاي مسکونی- 5شکل 

  
 40ها به بیش از  دهد که عمر غالب ساختمانها در این محدوده نشان می  بررسی عمر ساختمان:قدمت بنا

برداشت منظور  به. باشدهاي این محدوده مخروبه می  درصد ساختمان6/7رسد و  می2/60سال با درصد 
) 60+، 59- 50، 49- 40، 39- 30، 29 - 20، 19- 10، 9 - 0( گروه سنی 7 ،قدمت ساختمان در درون بافت

درصد و بیشترین  2/28 با 40- 49هاي  دهد که گروه ساختمان این گروه بندي نشان میتعیین شد و
  .هاي این محدوده  را به خود اختصاص داده است درصد از ساختمان 9/9 سال 10هاي نوساز و زیر  ساختمان
  

   قدمت بنا-6جدول 
  +60  50-59  40-49  30-39  20-29  10-19  0- 9  قدمت بنا

  6/7  4/24  2/28  2/12  9/9  6/7  9/9  دمت بنادرصد ق
   1389 شهرداري منطقه سه و مطالعات میدانی نگارنده :منبع
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  . قدمت بنا- 6 شکل

  
شود تا به هنگام بررسی ابعاد و اندازه قطعات در محدوده مورد مطالعه موجب می :ديقطعه بن

و مرفولوژي موجود بافت وجود  شناخت صحیح و دقیق از شکل ،در مرحله ساماندهی گیري و تصمیم
در . ریزي تاثیر مثبت بگذارددر نتیجه ساماندهی و برنامه داشته باشد و این شناخت بر محصول نهایی و

  : ه شده که عبارتند ازگروه قرار داد11 ابعاد واندازه قطعات در ،مجموع از برآورد اولیه انجام گرفته
)0-99 ،100-199 ،200-299 ،300-399  ،400-499 ،500-599 ،600-699 ، 700-799 ،  

متر  2/9698قطعات بیش از هزار متر با مساحت . )مترمربع1000 و بیش از 900-999، 800-899
 درصد 3/1مترمربع و  619مترمربع با مساحت  699-600 قطعات  درصد بیشترین مقدار و20 مربع و 

  .کمترین مقدار را در خود جاي داده است
  

  ابعاد قطعات اندازه و -7جدول 

اندازه به 
مترمربع

  

0 -
99

  

100
 -

199
  

200
 -

299
  

300
 -

399
  

400
 -

499
  

500
 -

599
  

600
-

699
  

700
 -

799
  

800
 -

899
  

900
 -

999
  

1000
جمع  +
  

مساحت مرمربع
  

5/
3081

  

45/
8625

  

8193
  6974
  2299
  3147
  619
  2965
  

7/
1735

  

925
  

2/
9698

  

100
  

درصد
  

4/6
  

9/
17

  17
  

5/
14

  

8/4
  

5/6
  

3/1
  

1/6
  

6/3
  

9/1
  20
  100
  

  1389شهرداري منطقه سه و مطالعات میدانی نگارنده : منبع
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  اندازه و ابعاد قطعات: 7شکل 

  

شود شامل می ، عوامل و فاکتورهاي مختلفی راهاي زیست محیطیآلودگی : محیطی مطالعات زیست
نظر مطالعه از یک سو تحت تاثیر محدوده مورد .  آب و هوا از جمله این عوامل است،که آلودگی خاك

ثیر عوامل آلودگی داخل محدوده طرح قرار  سمت دیگر تحت تأمل آلودگی خارج از محدوده و ازعوا
  .)1386.اقتباس از طرح ساماندهی زرجوب(دارد 

  .اشاره کردتوان به آلودگی ناشی از  تخلیه فاضالب در رودخانه شهر  میعوامل بیرونی از
   

  :عوامل درونی شامل
 سطحی هايدفع برخی فاضالب: ازل در کوچه و خیاباناي منهاي سطحی و زباله هدفع فاضالب

کاهش کیفیت محیطی آلودگی خاك و محیط شده که باعث  موجب بروز پدیده ،منازل در معابر
  .شود می

هاي آهنگري، نجاري، این محور نظیر کارگاههاي موجود در برخی از کاربري : 1هاي مزاحمکاربري
ن محدوده باعث اشوند که به گفته ساکنمحیط محسوب میکننده آلودهجوشکاري از عوامل 

  .کندمیا از حالت مسکونی خارج شود و محدوده راذیت آنها می هاي صوتی و آزار و آلودگی
                                                

شامل جلوگیري از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به : ها قانون شهرداري55 از ماده 20کاربري مزاحم بر اساس بند  - 1
شهرداري مکلف است از تاسیس . تن یا مخالف اصول بهداشت در شهر هاسانحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکن

سازند و اصطبل ها و همچنین مراکزي که مواد محترقه می ها و دکان ها، کارگاهها ، گاراژهاي عمومی، تعمیرگاهکارخانه
هاي که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود یا چهارپایان و مراکز دامداري و بطور کلی تمام مشاغل و کسب

هاي  تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیري کند و در تخریب کوره هاي آجر و گچ و آهگپزي و خزینه گرمابهعفونت و یا
ها و وسایط نقلیه اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهاي اماکن و کارخانه. عمومی که مخالف بهداشت است

شهر جلوگیري نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب که کارکردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هواي 
  . این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر الزم شود آنها را خارج از شهر انتقال دهد
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ها بصورت بایر سبب شده تا رها کردن این زمین: اراضی بایر به به محل جمع شدن زباله تبدیل
 موجب جمع  امرهاي خود را در آنجا رها کنند که این زبالهدارانن محل و بعضی از مغازهابرخی از ساکن

  .شدن حشرات و حیوانات شده است
ل نوع اقلیم و شرایط آب و رها کردن اراضی بایر در این محدوده به دلی: تبدیل اراضی بایر به گنداب

اي آنها ران در پو باقی ماندن آب با و بارندگی باعث شده تا پوشش گیاهی سریع رشد نمایدهوایی 
 از جمله عوامل آلوده شده وهاي محیطی و بصري شود که باعث آلودگیهایی میتبدیل به گنداب

  .شودکننده بافت محسوب می
 ایتم 8در آباد در پرسشنامه ل خیابان باقرمهمترین مشک: نامعضالت خیابان از دیدگاه ساکن

 نقلیه، عدم آرامش در محل، بوي  از نبود آسفالت مناسب، کمبود وسیلهندتمشخص گردید که عبار
هاي محل به ، اشراف ساختمانرودخانه زرجوب، سر و صداي وسایل نقلیه، نبود بهداشت مناسب

 بیش از یک  تمایلشد در صورت از پرسش شوندگان خواسته ،و پراکندگی زباله در محدودههمدیگر 
در  ،انددرصد را انتخاب نموده 23با اکثر آنها گزینه بوي رودخانه زرجوب  نمایند وگزینه را انتخاب 

درصد  3با  صد قرار دارد و کمترین آنها کمبود وسیله نقلیه را در20 گزینه پراکندگی زباله با دوممرحله 
  .انتخاب نمودند

    معضالت محدوده-8جدول 
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  100  15  20  7  11  23  5  3  16  درصد
  1389 شهرداري منطقه سه و مطالعات میدانی نگارنده :منبع    
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   معضالت-  8 شکل

  
  نتیجه گیري

در محدوده 1388 الی 1378 سالهايهاي صادره در بین در بررسی و برآورد پروانه: طالعات کالبديم
 ،شهرداري منطقه سه ( استفقره پروانه صادر گردیده 49باد مشاهده میشود که فقط تعداد باقرآ
که دلیل  باشداین محدوده می ساز در ونگر رغبت کمتر مردم به ساخت انمایامر   این.)1389، انتتابس

نبودن معابر محله و رغبت به خرید کمتر  ین رونقل مواد اولیه به دلیل ماش آن هزینه باال در حمل و
 از نظر ویژگی کاربري زمین مساحت کل محدوده . استاحد مسکونی در این محدودهرید ومردم براي خ

مربع  متر15/41161باشد که کاربري مسکونی با مساحت مربع می متر45/56180مورد مطالعه حدود 
ها را به خود اختصاص ن مقدار کاربري درصد کمتری4/0 کاربري اداري با ودرصد  3/73بیشترین با 

 37197/ 84هاي احداث شده در مجموع مساحت احداثی به از نظر وضعیت ساختمان .داده است
 درصد بیشترین 2/86 مترمربع و با 32055/ 14رسد که ساختمانهاي مسکونی با مساحت مترمربع می

درصد 3/0مترمربع و 117کاربري مذهبی با .  داده استرا به خود اختصاص موارد استفاده از ساختمانها
در محدوده مورد مطالعه در سه گروه تقسیم گردیده که بنا کیفیت . داردکمترین مقدار استفاده را 

در . شوندشامل می درصد را 2/23درصد و نامطلوب 5/48 متوسط ،درصد3/28ساختمانهاي مطلوب 
باشد و حلب می درصد 88با ها  ساختمانبیشتر سقف ،ودههاي محدمورد سقف بکار رفته در ساختمان
قدمت . درصد را به خود اختصاص داده است8/4درصد و سفال 2/7در مراحل بعدي ایرانیت سیمانی 

 6/7 که از مقدار اشاره شده  است،درصد 2/60سال با  40ساختمانهاي محدوده که عمر غالب آنها باالي 
نظر طبقات ساختمانی بیشترین تعداد ساختمانها به ساختمانهاي از . اشدبدرصد بصورت مخروبه می

باشد و کمترین این محدوده درصد می 2/44مترمربع و  76/16424 مساحت یک طبقه با ویالیی و
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- از نظر قطعه .استدرصد  7/2با  مترمربع و 1004 طبقه به مساحت 6 یک باب ساختمان مربوط به
درصد 20مربع و با  متر 2/9698باالتر با مساحت مجموع   ومتري1000هاي ؛ مساحتبندي و مساحت

مترمربع و با  619مربع با مساحت  متر 699-600هايبندي با مساحت قطعهمقدار وبیشترین 
نوع اسکلت در غالب ساختمانهاي محدوده به  .مقدار را به خود اختصاص داده استدرصد کمترین 3/1

درصد 12 بلوك سیمانی با ،درصد 3/72 آجري با ،درصد7/15با تیرچه و بتون آرمه : باشداین شرح می
درصد که به طور غالب  1/58در مورد نماي بکار رفته در محدوده مورد مطالعه در غالب موارد سیمان با 

ي ساختمانهاي خود مناسب براي نما ايبه عنوان پوشاننده  بناهاي جدیددر بناهاي قدیمی و نوعاً
را   مقدار درصد کمترین8/0درصد و نماهاي آجري با 1/41ي نماهاي سنگی با در مراحل بعد انتخاب و

  . به خود اختصاص داده است
  

وضعیت سواد مردان و زنان محدوده براساس پرسشنامه بیشتر به گروه متوسطه : هاي اجتماعیویژگی
ر گروه زنان اختصاص سواد در گروه مردان و ابتدایی د کمترین مقدار به گروه بی.و دیپلم اختصاص دارد

. شودوضعیت اشتغال در گروه مردان بیشتر کار آزاد است و کمترین به گروه بازنشسته مربوط می. دارد
 ساکنان .داري است و کمترین مقدار مربوط به شغل آزاد استدر گروه زنان بشترین نوع اشتغال خانه

درصد تا حدودي از سکونت در 55در محدوده . دنباشدرصد مهاجر می 35صد بومی و رد 65 منطقه
جاذبه محله . درصد ناراضی هستند6در صد به طور کامل رضایت دارند و تنها 39 ،محدوده رضایت دارند

. باشدربوط به ساختمانها محدوده میدرصد م 3درصد نزدیکی به مرکز شهر و  69ن ابراساس نظر ساکن
درصد  7صد ارتباط و مالقات در کوچه و در 45درصد در حد احوالپرسی و  48نوع ارتباطات محله 

  . باشدارتباطات خانوادگی می
  

تصادي در محدوده مورد هاي تجاري که نشان دهنده رونق اقبا توجه به تنوع کاربري: اقتصاديویژگی 
هاي   و کاربريها اغذیه فروشی،ها خرده فروشی:مشاغل مربوط به این موارد استبیشتر  ،مطالعه است
  که عموماً...ي ورجوشکااز صنایع کوچک مانند نجاري، آهنگري، بعضی  طح درون محله وتجاري در س
ارزش اقتصادي در . ن گردیده استاث مزاحمت براي ساکنهاي مزاحم محسوب و باعجز کاربري

رویم از ارزش چه به سمت داخل محدوده پیش می هرو دارد  قیمت را محدوده خیابان تختی باالترین
 يکند ولی به بها در سمت خیابان سعدي دوباره افزایش پیدا می، هر چندشود کاسته می امالكيبها

 تومان و هزار 900الی  700قیمت مسکونی در جوار خیابان تختی متري حدود . رسدخیابان تختی نمی
در داخل محدوده کاربري . رسدمیلیون تومان می 6دراین محدوده به متري حدود کاربري تجاري 

رهن . رسدمیلیون تومان می5/1ي به متري تومان و کاربري تجار هزار 350 ی به متري حدود مسکون
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تا  5میلیون تومان و در داخل بافت به 12الی  10مسکونی در محدوده خیابان تختی و سعدي بین
  .رسدمیلیون تومان می10

  
از ل درونی و هم از نظر زیستی محیطی محدوده مورد مطالعه هم از عوام: ویژگی زیست محیطی

ب  تخلیه فاضال سطح معابر،ان به ریختن زباله درتواز عوامل درونی می. عوامل بیرونی تاثیر گرفته است
، نجاري که باعث هاي مزاحم مانند آهنگري؛ جوشکاريخانگی در بعضی از نقاط محدوده، کاربري

حدوده که باعث تجمع حشرات و هاي بایر مکردن زباله در زمینگردد و همچنین رهاآلودگی صوتی می
توان به از علل بیرونی می. هاي بایر اشاره نمودحیوانات موذي و بوي متعفن و وجود گندآب در زمین

ن ااحتی ساکنرودخانه اشاره نمود که در فصل گرما به دلیل داشتن بوي نامطبوع سبب مزاحمت و نار
ت و مشکالت محدوده به ترتیب عبارت ن معضالابراساس پرسشنامه و نظر ساکن. گرددمحدوده می

آسفالت مناسب با ، نبود  درصد20، پراکندگی زباله با درصد23د از بوي رودخانه زرجوب با بودن
درصد، اشراف 11بود بهداشت مناسب محله با ، ندرصد15 صداي وسایل نقلیه با ودرصد، سر 15

  .درصد3یله نقلیه با  کمبود وس،درصد 5، عدم آرامش محله با  درصد7ساختمانها با 
  

  مشکالت محدوده معضالت و
 عدم وجود پارکینگ و فضاي باز به اندازه کافی :الف
 نابسامانی در ورودي و خروجی بافت : ب
 فرسودگی شدید بعضی از ساختمانها در بافت : ج
 عدم وجود پارك و محل بازي کودك در محدوده :د
 ر محدوده و نداشتن دید الزم کاهش امنیت پیاده به دلیل حرکت اتومبیل د: ر
  ن محدوده شده استاکاربري ناسازگار که باعث ناراحتی ساکن :ز
  مهاجرت تدریجی افراد با سطح سواد و تمکن مالی باال: ل

  ن نواحی فرسودهاعدم ارائه برنامه مشخص براي ساکن: س
  

فرسوده براي ساماندهی بافت  توان بافت مذکر را ساماندهی نمود؟هاي میبا چه مکانیزم
ه جانبه و گسترد بایست پس از مطالعات همهبرخورداري از انواع خدمات شهري مناسب و جدید می

ساماندهی . ، اجتماعی و اقتصادي بافت مذکور صورت گیرداي و موقعیت مکانیشهري و محله
شکالت، این م. محدوده مورد نظر به دلیل خصلت خود با انواع عوارض و مشکالت شهري روبرو است

براي حل  .کنداي بروز میموضوعاتی چند وجهی و چند بعدي اند که در هر مورد به شکل ویژه
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ه خاصی تاکید  جنبشود که هریک برهاي گوناکونی مطرح میمشکالت آنها معموال اقدامات و برنامه
  :برنامه جامع ساماندهی دربرگیرنده محورها و مضامین زیر است معموالً. دارد

  هاي فرسوده و ایجاد بافتهاي جدید ي بافتتجدید بنا: سازينو: الف
  ، اقتصادي و اجتماعیهاي کالبديرزشجلوگیري از انحطاط ا: حفاظت:ب
   کیفیت زندگی از نظر زیست محیطی و فرهنگی و روانیارتقاي: بهسازي: پ

  هاي شهري تقویت احساس تعلق و افزایش جاذبه: هویت بخشی:ت 
  
  :گردد که عبارتند ازی پبشنهاد میش براي ساماندهی بافت مورد بررساین اساس چند رو بر

مهمترین عامل در فرسودگی : هاي رفت وآمد و دسترسی اتومبیل به بافتساماندهی شبکه
هاي مناسب و خیابانهاي باقابلیت رسانی مناسب و نبود شبکهر فقدان سیستم خدماتوبافت مذک

ا تدوین سلسله مراتب شبکه ارتباطی بافت براي پذیرا شدن دسترسی سواره در سطح محله است؛ لذ
بایست به عنوان امکانات و خدمات شهري و ورود اتومبیل براي تسهیل در امر دسترسی و تردد می

دانیم رابطه زیرا همانطور که می. مهمترین استراتژي ساماندهی بافت مذکور در نظر گرفته شود
ساماندهی در . ها وجود دارده ارتباطی با کیفیت نامناسب بناکشب مستقیمی میان عرض کم معابر و

، آرامش افراد پیاده داخل محدوده صورت  آسایش فیزیکی،ایجاد ایمنیبایست به بافت مورد نظر می
  . زیرا که در داخل محدوده مورد مطالعه تفکیک حرکت سواره و پیاده مشکل است،گیرد

  
اي از هاي موجود متشکل از مجموعه پیچیده کاربريساماندهی: هاي موجودساماندهی کاربري

با ایجاد . طلبداند که هریک راه حل هاي ویژه خود را میمسائل اقتصادي و فرهنگی و کالبدي
هاي قدیمی به کاربري هاي مورد نیاز در توان با تبدیل کاربري بناهاي جدید در این بافت میکاربري

  .م محله اقدام نمودمقیاس محله و حذف کاربري هاي مزاح
  

هاي مسکونی این محدوده یکی از  احیا و نوسازي بافت: هاي مسکونیتقویت و بازسازي کاربري
انحطاط و نابودي بافت جلوگیري کرد و به این  توان از طریق آن از و نکات مثبتی است که میهاروش

  .محدوده شور و تحرك بخشید
  
 چشمگیر اقتصادي و آثار باعث ،دیمی این محدودهیکی از کارکردهاي ق:  خرده فروشیاحیاي

 ایجاد خرده فروشی است که از نظر اقتصادي و اجتماعی بر .شودتحرك اقتصادي این محدوده می
  .افزاید چون زمینه مناسب و مطلوبی به واسطه رفت وآمد سواره و پیاده وجود داردرونق مکانی می
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م و تسهیالت بانکی و دادن مصالح رایگان به افراد حمایت از طریق دادن وا: ناساکن حمایت از
  . ساکن محدوده جهت ساخت و ساز و مرمت بناها

  
... ، گاز نکه ادارات حفار مانند آب فاضالببا توجه به ای: هاي ذیربطهماهنگی ادارات و سازمان

 این مسئله  د وکنن در هیج زمانی به طور مشخص اجرا نمی واي ندارندهاي از قبل تعریف شدهبرنامه
  .گرددباعث مشکالتی در ساماندهی می

  
  هاپیشنهاد

 بلوار معلم و بلوار جدید ،با توجه به عرض و کارکرد خیابانهاي سعدي، تختی: افزایش عرض معبر -
 با توجه به ،االحداث  بوسار و همچنین خیابانهاي کنار گذر زرجوب و انتقال ترافیک از این خیابانها

 پیشنهاد ،اند متر را درخواست نموده20 الی 16و کارشناسان شهري که عرضی بین  مردم هايدیدگاه
 متر افزایش یابد؛16گردد که عرض موجود به حداقل می

هاي هاي جدید در این خیابان مانند پارکینگ طبقاتی با توجه به وجود عرصهاحداث کاربري -
 ؛ادخالی و با وسعت زی

  ؛حریم رودخانه زرجوبایجاد  فضاي سبز و پارك کودك در  -
نجایی که در باالي محور مذکور ادامه محور صیقالن به تختی و اتصال آن به معلم در شرف آاز  -

گردد در محل تقاطع با خیابان ذکر شده فلکه جهت کنترل ترافیک سواره احداث است پیشنهاد می
 ؛ایجاد گردد

 ؛ شهر و این خیابانایجاد مدیریت واحد جهت کنترل و ساماندهی بافتهاي فرسوده -
 ؛استفاده از توان بخش خصوصی و فروش اوراق مشارکت در امر ساخت و بهسازي محله -
  ؛ن محدوده در امر نوسازي و بهسازيادادن تسهیالت بانکی بلند مدت به ساکن -
ن اهاي ساکن نیاز پاسخگويفروشی در سطح مقیاس محله کههاي تجاري مانند خرده  ایجاد کاربري - 

 باشد؛
 ؛ بهسازي آنهاباکیفیت شبکه معابر و تاسیسات شهري ي اارتق -
کنترل سرعت سواره در داخل بافت موجود به وسیله نصب تابلوها راهنمایی ورانندگی و عالئم  -

 ؛هشدار دهنده
 ؛کنترل و کاهش تردد سواره در داخل بافت -
 ؛مین روشنایی و دید مناسب در شبتأ -
  ؛ناطق متروکههاي مناسب در مایجاد فعالیتها و کاربري -
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تا پاسخگوي نیاز دادن وام کم سود : هاي تشویقی مانندق سیاستاز طری دادن امکانات و خدمات  -
 ؛باشد محله

و جلوگیري از ریختن ه جهت جذب آبهاي سطحی و روان آب بهینه سازي شبکه فاضالب محدود -
 ؛فاضالب به کوچه

 ؛ع اضطراريسیسات ایمنی و آتش نشانی در محدوده براي مواقتأمین تأ -
 جلوگیري از ریختن زباله در معابر -
از بافت در انتقال کاربري هاي مزاحم و ناسازگار مانند آهنگري و جوشکاري و نظایر آن به خارج  -

  .یک سیکل زمانی دوساله
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