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 شُري بازآفريىي مسير در يسد شُر در مسکه وًسازي تجربٍ

 التصادي دِيُ تٝ وٝ ؿذ عشاحي ؿٟشي، تٟؼاصي ٚ ػٕشاٖ دفتش واسفشٔايي تا 1831 ػاَ دس اتتذا يضد، ٘ظشوشدٜ ٔؼىٛ٘ي ٔجٕٛػٝ
 ٚ فشاص ٔاِي ٔـىالت دِيُ تٝ وٝ ؿذ فشٚختٝ ؿٟشداسي ٚ تؼاٚ٘ي ؿشوت چٙذ تٝ پشٚطٜ آٖ اص پغ. ٘شػيذ تصٛية تٝ عشح، ٘ثٛدٖ

 واؿي ٔؼىٗ تؼاٚ٘ي ؿشوت واسفشٔايي تا «وٛيش ٕٞؼايٍي» ٔؼىٛ٘ي ٔجٕٛػٝ ػٙٛاٖ تا جذيذي عشح ٟ٘ايتا ٚ داؿت فشٚدٞايي
 .ؿذ تٟيٝ ؿثؼتاٖ ٔـاٚس ٟٔٙذػيٗ ٚ يضد وٛيش

 دس يضد وٛيش واؿي ؿشوت واسوٙاٖ اػىاٖ جٟت ٘ظشوشدٜ ٔحّٝ دس يضد ؿٟش تاسيخي تافت ٔحذٚدٜ دس وٛيش، ٕٞؼايٍي ٔجٕٛػٝ
 ٔتشٔشتغ 144 تا 04 اص ٔتفاٚت ٞائؼاحت تا خٛاتٝ ػٝ ٚ دٚ يه، ٔؼىٛ٘يِ ٚاحذ 21 لاِة دس ٔشتغ، ٔتش 0244 ٔؼاحت تٝ صٔيٙي

 دس ٚ تٛدٜ ايؼاتيغ پاسع پشديغ ؿشوت ؿذٜ، ٚاٌزاس خصٛصي تخؾ تٝ ٟ٘ايتا وٝ پشٚطٜ ايٗ پيٕا٘ىاس. اػت ؿذٜ ػاختٝ ٚ عشاحي
 تٛدٜ تافت تا ٕٞاٍٞٙي ٚ ٕٞخٛا٘ي تش ػؼي پشٚطٜ ايٗ عشاحي دس. سػيذ تشداسي تٟشٜ تٝ پشٚط1834ٜ ػاَ دس ٚ ؿشٚع 1831 ػاَ
 ػّٕىشدي ٘ياصٞاي تأيٗ ضٕٗ وٝ ٌشاػتصٔيٙٝ تٛٔي ٔؼٕاسي ٘ٛػي ٔجٕٛػٝ دس سفتٝ استى ٔؼٕاسي ديٍش، ػثاست تٝ. اػت

 ٔجٕٛػٝ دس آٖ ٞايفِٔٛ تىاسٌيشي ٚ تٛٔي ٔؼٕاسي واِثذي ػاختاسٞاي اص اػتفادٜ تش ػؼي جذيذ، ص٘ذٌي ؿيٜٛ اػاع تش ػاوٙيٗ
 ٔزوٛس عشح ٞايٚيظٌي. ص٘ذٔي سلٓ ػاوٙيٗ تشاي سا ٔىا٘ي ٞٛيت وٝ اػت ٔؼٙايي ٚاجذ واِثذي، ػاختاس ٚ واسوشد ايٗ. داسد

 :اػت تأُ لاتُ ػاحت ػٝ دس ػٕذتا

  کالبدي تخسا - 
 ػغح دٚ دس ٔشوضي حياط ٚ تٙذ دس لثيُ اص تٛٔي ٔؼٕاسي اٍِٛي اص اػتفادٜ: اِف
. اػت ؿذٜ عشاحي ػغح دٚ دس تاغچٌٝٛداَ تا تاؿذ،ٔي ٔجٕٛػٝ اجتٕاػي تثادالت ٔحُ وٝ اصّي ٔشوضي حياط ٔجٕٛػٝ ايٗ دس

 دس إِمذٚسحتي ٚاحذٞا ٚسٚدي. اػت ٕٞؼايٍي ٞايٚاحذ جٕؼي فؼاِيت ٔحُ وٝ ٕٞؼايٍي ٚاحذ وٛچه ٞايحياط دْٚ ػغح
 .اػت ؿذٜ عشاحي ٔشاتة ػّؼّٝ سػايت ٚ ٚسٚديپيؾ تا حياط دس ؿذٜ تؼثيٝ ٞايٚسٚدي ٚ داس٘ذ لشاس غشتي ٚ ؿشلي دستٙذٞاي

واسي٘اصن واسٌيشي تٝ ٚ تٛٔي ٔصاِح اص اػتفادٜ: ب
1
 ايجاد تشاي داخُ دس تشويثي  ٚ تافت تٙاٞاي تا ٕٞاٍٞٙي دس تيشٖٚ دس ػادٜ 

 واِثذي ػاختاس ػشص٘ذٌي ٚ تٙٛع
 لش٘يضٞا ٚ تذ٘ٝ ٚ تاْسخ دس ػٙتي ٔؼٕاسي ٞائٛتيف ٚ ػاتاط تاغچٝ،ٌٛداَ: ػشصٔيٙي اٍِٛٞاي اص اػتفادٜ: ج
 تذ٘ٝ ؿىُ ٚ وٙٙذٜ ٔحصٛس ػٙاصش فضا، تٛدٖ ٔحصٛس حذ دس فضاٞا، ٘ٛع ٔمياع، دس تغييش ٚػيّٝ تٝ ٔتثايٗ فضاي ايجاد: د

 .وٙٙذٜ ٔحصٛس

   کارکردي ساحت - 
 ٚاحذ تاص فضاٞاي وشدٖ فؼاَ ٘ظيش ٔٛاسدي لثيُ اص جذيذ ص٘ذٌي ؿيٜٛ اص اػتفادٜ تا ٔؼىٛ٘ي ٕٞؼايٍي ٚاحذ ػّٕىشدٞاي تأيٗ

  ديٍشاٖ تا خٛد ػشصٝ خاسج دس تٛا٘ذٔي خا٘ٛادٜ ٞش) پايذاسي تأيٗ جٟت دس ٔجٕٛػٝ اجتٕاػي واسوشدٞاي تشاي ٕٞؼايٍي

                                                           
1. Finishing 

 

های اسالمی شهر و روستاها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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 سٚصا٘ٝ أٛس جٟت ٔـاع فضاٞاي اص ػاوٙيٗ تٟيٙٝ اػتفادٜ فشٍٞٙي، ٚ ٔزٞثي ٞايفؼاِيت تشاي اختصاصي فضاي ،(وٙذ ٔاللات
دسب لشاسٌيشي ٔحُ دستٙذٞا وٝ ا٘ذؿذٜ تؼشيف حياط ٚ دستٙذ تخؾ دٚ دس ٔجٕٛػٝ تاص فضاٞاي ٕٞچٙيٗ. اػت ٌشفتٝ صٛست

 . ٌيش٘ذٔي لشاس اػتفادٜ ٔٛسد ٕٞؼايٍي ٚاحذ جٕؼي فؼاِيت تشاي ٞاحياط ٚ ٚسٚدي ٞاي
 تأيٗ سا ٘ياص ٔٛسد أٙيت تيشٖٚ تش خٛد ػشصٝ دسٖٚ اص خا٘ٛادٜ ٞش ٘ظاست أىاٖ ٚ ٕٞؼايٍي وٛچه ٞايحياط ٔجٕٛػٝ ايٗ دس

 ٚ چٙذخا٘ٛاسي وٛچه حياط ٌشفتٗ ٘ظش دس تا) اػت ؿذٜ سػايت ٔشوضي فضاٞاي ٔجٕٛػٝ دس واستشدي ٔشاتة ػّؼّٝ. اػت وشدٜ
 ٌشديذٜ ِحاػ ٔجٕٛػٝ دس خصٛصي ٚ ػٕٛٔي ٞايػشصٝ ايجاد تشاي فضا خٛد دس پزيشيا٘ؼغاف ٚ( ٔؼىٛ٘ي ٚاحذ ٟ٘ايت دس

 ٔؼيشٞاي ٚ ػٕٛٔي تاص فضاي دس ا٘ؼا٘ي تٙاػثات ٚ ٔمياع يىذيٍش، تا ٔؼىٛ٘ي ٞاي ٚاحذ اؿشاف ػذْ تٝ تٛجٝ ٚ ٔحشٔيت. اػت
 دس خصٛصي ٚ خصٛصي٘يٕٝ ػٕٛٔي،٘يٕٝ ػٕٛٔي، ٞايػشصٝ تفىيه ٚاحذٞا، دس خصٛصي ٚ ػْٕٛ ٞايػشصٝ تفىيه حشوتي،
 تٝ دػتياتي جٟت ٔجٕٛػٝ عشاحي دس ٔٙاػة اؿغاَ ػغح ٚ تشاوٓ ٚ ٔـاػات جاي تٝ خصٛصي ٔاِىيت تٝ تٛجٝ ٚاحذٞا،
 ؿذٜ سػايت ٔجٕٛػٝ ايٗ عشاحي دس وٝ اػت ٔٛاسدي ديٍش اص ،(تاؿذٔي ٞىتاس دس ٘فش 844 ٔجٕٛػٝ تشاوٓ) التصادي پايذاسي

 .اػت

 معىايي ساحت - 
 ٞايخا٘ٛادٜ ٚ خٛاتٝػٝ ٚ خٛاتٝ دٚ خٛاتٝ، يه ٚاحذٞاي ادغاْ تا ٕٞؼايٍي ٚاحذ ٚ ٔؼىٛ٘ي ٔجٕٛػٝ ايجاد دس ػذاِت سػايت: اِف

  ٕٞٛطٖ جأؼٝ ايجاد جٟت وٛچه ٚ تضسي
 واسوشدي ٚ واِثذي تٕٟيذات تا ػاوٙيٗ دس خاعش تؼّك حغ استماء ٚ ايجاد: ب

 پريشٌ شىاسي آسيب

 :اجرا مشکالت ي مصائب 
 ٔجٛصٞاي اخز ؿذٖ فشػايـي ٚ( ؿٟشداسي ٚ فشٍٞٙي ٔيشاث ػاصٔاٖ ٔخصٛصاً) ريصالح دػتٍاٞاي تيٗ ٕٞاٍٞٙي ػذْ  -

 الصْ
 تافت دس جذيذ ٔؼىٛ٘ي ٞائجٕٛػٝ پزيشؽ جٟت...(  ٚ تّفٗ تشق، آب، خغٛط) ؿٟشي ٞايصيشػاخت پاييٗ ظشفيت  -
 ٌٛدتشداسي ٔشاحُ دسٔؼاتش اص يىي فشٚ٘ـت ٕ٘ٛ٘ٝ، تشاي) صيشػاخت جٟت اص ٞٓ ٚ ػشض جٟت اص ٞٓ ٔؼاتش تٛدٖ ٘أٙاػة  -

 ...( ٚ ٌٛدتشداسي خان ٔصاِح، ػخت جاتجايي پشٚطٜ،
تضٜ افشاد تجٕغ  ٔحُ تٝ تافت ؿذٖ تثذيُ ٚ( وٛيش ٕٞؼايٍي ػاخت اص لثُ ٚضؼيت ٔا٘ٙذ) ٔخشٚتٝ ٞايخا٘ٝ ٚجٛد  -

 حضٛس تٝ ايػاللٝ جذيذ ػاوٙيٗ ديٍش ٚ ؿذٜ تافت اص تٛٔي افشاد ٟٔاجشت ٚ ٘اأٙي تٝ ٔٙجش وٝ...(  ٚ ٔؼتاداٖ خالفىاساٖ،)واس
 .واٞذٔي تاسيخي تافت دس خصٛصيتخؾ ٌزاسيػشٔايٝ جزاتيت اص أش ايٗ. ٘ذاس٘ذ تافت دس

 کًير َمسايگي مسکًوي مجتمع احداث مساياي 
 (ٔاٜ 2 اص وٕتش دس ٚاحذٞا دسصذ 34 اص تيؾ دس ؿذٖ ػاوٗ)ٞايئجتٕغ چٙيٗ ايٗ اص ٔشدْ اػتمثاَ  -
 ... ٚ ،ٚسصؿي ٞٙشي فشٍٞٙي، ٞايفؼاِيت دس ػاوٙيٗ ٔـاسوت  -

 (آؿپضي ٚ ٚسصؿي  ٞايوالع تشٌضاسي) پزيشايي ٚ ٚسصؿي ػاِٗ تٝ صيشصٔيٗ ٔـاػات ٞايػاِٗ اص يىي تثذيُ  - 
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 ٕٞؼايٍاٖ تٛػظ ٔجتٕغ دس لشآٖ جّؼات ٚ ص٘ذٌي آييٗ وٛدن، سٚا٘ـٙاػي والع تشٌضاسي  - 
 ٔجتٕغ ػاِٗ ٚ ٔشوضي حياط دس ٔـتشن آؿپضي ٚ ٞإٞؼايٝ ٔـاسوت تا افغاسي ٔشاػٓ ػاِيا٘ٝ تشٌضاسي  - 
  ٔشوضي حياط دس ٔجتٕغ ػاوٙاٖ ٚ وٛدواٖ حضٛس تا وٛدن جٟا٘ي سٚص جـٗ تشٌضاسي  - 
 ٞأٟٕا٘ي تشٌضاسي ٚ صثحا٘ٝ خٛسدٖ ٚ ٔشوضي حياط دس ٕٞؼايٍاٖ ؿذٖ جٕغ  - 

 ػاوٙيٗ ٘ياصٞاي سفغ جٟت دس يىذيٍش تٝ ٕٞؼايٍاٖ ٕٞياسي ٚ ٕٞىاسي  -
 ٕٞؼايٝ داسخا٘ٝ ٞايخا٘ٓ تٛػظ ؿاغُ افشاد فشص٘ذاٖ ٍٟ٘ذاسي  - 
 (خياعي ٔا٘ٙذ) تالاػتفادٜ ٔـاػات دس خذٔاتي ٞايتخؾ ا٘ذاصيساٜ  - 

  عشيك اص پيشأٖٛ تافت دس ص٘ذٌي جشياٖ ٚ التصادي سٚ٘ك  -
 ٔؼاتش دس...  ٚ جذيذ  ػٛپشٔاسوت ، فشٚؿي ٔثُ فشٚؿي، اغزيٝ فشٚؿي، ٔشؽ فشٚؿي، ٔيٜٛ ٘ا٘ٛايي، ٞائغاصٜ ايجاد  - 

 . ٔجاٚس
 ٔحّٝ ٚ وشدٜ سٞا سا خٛد ٔٙضَ لثُ ػاِياٖ  أٙيت ػذْ دِيُ تٝ وٝ ٔجتٕغ تيشٖٚ ٕٞؼايٍاٖ اص يىي دٚتاسٜ تاصٌـت  - 
 .وٙٙذٔي اسائٝ خذٔات ٔجتٕغ ٚ ٔحّٝ ػاوٙاٖ تٝ خٛد ٔٙضَ اص تخـي دس ِثٙيات ٔغاصٜ ا٘ذاصيساٜ تا ٚي. تٛد وشدٜ تشن سا ٘ظشوشدٜ

خا٘ٝ جذاسٜ واسيواٍُٞ ٘يض ٚ ائحّٝدسٖٚ  پاسويًٙ احذاث تٝ الذْا ٔخشٚتٝ ٞايخا٘ٝ اص يىي خشيذ تا ؿٟشداسي - 
 ايٗ دس ٚالغ ٔٙاصَ دسب ٞٓ واسفشٔا ٕٞؼايٍاٖ، صحٕات اص  لذسدا٘ي ٚ صيثايي ٔٙظٛس تٝ ٚ ٕ٘ٛد ٔجتٕغ پيشأٖٛ دس ٚالغ ٞاي
 .ٕ٘ٛد آٔيضيسً٘ اي،لٟٜٛ سً٘ تا يىٙٛاخت صٛست تٝ سا ٔؼيش
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