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، دچار رکود و در طول گذر زمان آنرامون یبافت پ، )ع(ضا رمجموعه حرم مطهر امام  یو فرامل یگاه ملیجابا وجود 

و  یبهسازطرح « با عنوان یطرح ن محدودهیا یجهت رفع فرسودگ ن راستا،یدر اه ، کشده است یفراوان یفرسودگ

نمونه مورد  .قطاع آن قرار گرفته است 4 مالک عمل، باشد یم 1379که مصوب سال  »رامون حرم مطهریبافت پ ینوساز

 یعناصر شاخص گردشگر از یبرخوردار به واسطهمداخله در آن که  باشد یم منطقه ثامن 2وهش، قطاع ن پژیق در ایتحق

 یر زمانیدچار تأخن قطاع، یاطرح مصوب در  یاجرااما . باشد یم یکامالً مستثنن محدوده یا یها قطاعر یسااز  یتیو هو

، یاجتماع یه ساختارهاین محدوده، به کلیطرح در ا یشدن روند اجرا یاست که طوالن ین در حالیو اشده است  یادیز

استخراج در قالب  ،حاضر ن راستا، پژوهشیدر ا .وارد نموده است یادیضربه ز یعملکرد - یو کالبد یاقتصاد

 یلیطرح تفص یعملکرد - یاهداف کالبدز استخراج یفرسوده و ن یها بافتدر خصوص مداخله در  یجهان یاستانداردها

اوالً مشخص  یلیتحل-یفیدر چارچوب روش توصدرصدد است که  2قطاع  یگرفته آن برا در نظرمصوب و اقدامات 

اً مشخص یو ثان باشند یمگر یکدیزان همسو و در تناسب با یتا چه م 2گرفته شده در قطاع  در نظرد اقدامات و اهداف انگرد

ا ی اند شدهن یتدو یجهان یاستانداردها بر اساس، خود باشد یم 2قطاع  یابیار ارزیا اهداف طرح باالدست، که معیکه آ گرداند

اما . نبوده است یمطالعاتدچار نواقص ) طرح مصوب( 2ه و اساس مالک عمل قطاع یپاکه  دیت مشخص گردیدر نها .ریخ

. طرح باالدست خود را محقق سازند اهداف توانند ینمقطاع ن یااز اقدامات در نظر گرفته شده در  یبرخز ین یاز طرف

ک از اهداف و اقدامات مربوط به طرح یکه هر  گردد یمکه مشخص  استن پژوهش آن یگر ایج دین از جمله نتایهمچن

 .گر دارندیکدینسبت به  یتیاولوطرح چه  ی، در زمان اجرا2مصوب و قطاع 
  

  رامون حرم مطهریبافت پ 2قطاع ، یابیارز ،یو نوساز یطرح بهساز ،بافت فرسوده
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 فن تحوالت یپ در ،اند بوده خود ساکنان یازهاین مراتب سلسله به پاسخگو ییفضا خود، یریگ شکل زمان در که یشهر کهن ینواح

 و ثروت کانون و محل یزمان ینواح نیا. باشند یمم خود یقد یقو عملکرد فاقد ،یاقتصاد و یاجتماع ،یستیز یازهاین در رییتغ و یشناخت

 هستند مناسب، نابسامان یشهر خدمات و ها رساختیزفقدان  و یت کالبدیث وضعیح ، ازیکنون طیشرا در اما بودند، شهرها قدرت

هایی است که  ها و ظرافت های متعدد، ماهیتاً دارای پیچیدگی فرسوده به علّت جنبه یها بافتن رویارویی با مشکالت یبنابرا ).1384،یبوچان(

با وجود اهتمام دولت و به کار بستن راهکارهای گوناگون در . نماید گیری و اقدام در این خصوص را دشوار و حساس می ریزی، تصمیم برنامه

 یکاره ماندن و طوالنی شدن پروژه ها فرسوده به علت نیمه یها بافتاز  ییم، هنوز حجم عظها بافتن یراستای احیا، بازسازی و بهسازی ا

 تها اس بافت گونه نیابا واقعیت  گرفته شده نظر درها و الگوهای  ها، مدل ان برنامهیم یاز ناهماهنگ ین امر حاکیمربوطه وجود دارند که ا

  ).178: 1385 ،یونیهما(

  

 طیف از سو، یک از ها بافت این. دهند یم تشکیل را کشور شهرهای سطح از اعظمی بخش شهری ناکارآمد و فرسوده یها بافت

 شمار به جدی تهدید یک شهر گسترده کل برای و برند یم رنج محیطی زیست و ترافیکی عملکردی، کالبدی، مشکالت از ای گسترده

 باز فضاهای نیتأم شهر، یاقتصاد تپنده قلب جمعیت، اسکان جهت زمین از استفاده برای شهرها پتانسیل نیتر مهم دیگر سوی از و ندیآ یم

  ).17: 1385 ،یموسو( گردند یم محسوب زیست محیط بهبود نیز و خدماتی و

 و گرفته، قرار یتوجه یب مورد رانیا یشهرها در که است یموضوعات نیتر مهم از یکی فرسوده، یها بافت مقوله به پرداختن نیبنابرا

 درصدد ،ربط یذ ینهادها و ها سازمان مشکالت، گونه نیا به توجه با. است شده ها بافت نیا لیاص نیساکن ترک و ییجابجا موجب جیتدر به

   .اند برآمده یبهساز و ینوساز یها طرح قالب در ها بافت نوع نیا یسامانده

 باشند یم هفرسود یها بافت معضالت رفع جهت ،ییاجرا یراهکارها و یاساس یها برنامه عمده از یکی ینوساز و یبهساز یها طرح

 ،یرضو ،یعباس( باشند داشته یپ در یشهر داریپا توسعه جهت در را یاساس یتحول توانند یم ح،یصح یها استیس اعمال صورت در که

 قوانین نقص. میباش یم ییاجرا مراحل در ها آن بودن ناموفق شاهد هم باز ،ها طرح نیا از یاریبس بیتصو وجود با متأسفانه اما .)1385

 و طرف یک از یکپارچه اجرایی مکانیزم نبود نیهمچن و شهری تجهیزات و تسهیالت ارائه و سازی بهینه به توجه عدم مالکیت، و شهرسازی

 ی فرسوده یها بافت در ها طرح نیا بودن ناکارآمد لیدال جمله از دیگر، طرف از مراکز این اصلی صاحبان و ساکنین نقش گرفتن نادیده

  ).68: 1389 ،یقهار( باشند یم کشور

 و زائران توجه کانون نون،کتا دور یها گذشته از که باشد یم مطهر رامون حرمیپ بافت 2پژوهش، قطاع  نیا در قیتحق مورد نمونه

 به تواند یم یمرکز بافت نیا زین اکنون اگرچه. است شده یم محسوب یتجار و یمذهب یها تیفعال ثقل مرکز و بوده ن منطقهیا مجاوران

 حد از شیب یفرسودگ ،یکالبد نابسامان تیوضع لیدل به حاضر طیشرا در متأسفانه اما بپردازد، خود یمذهب - یخیتار نقش یفایا

 سبز، یفضا نگ،یپارک رینظ یکاف و مناسب خدمات فقدان ک،یتراف یباال حجم سواره، و ادهیپ یگذرها تداخل ،یمیقد یها ساختمان

 در و افتهی کاهش محدوده نیا در نیساکن و نیزائر یها خواسته نیتأم توان جیتدر به ،یبهداشت ز مراکزین و فراغت اوقات گذران یها مکان

  .شوند تیهدا شهر گرید مناطق به خود متنوع یازهاین افتنی یبرا ها آن از یادیز تعداد که شده موجب جهینت
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 گردشگری و مذهبی تاریخی، نقش ارتقا نیهمچن و مشکالت نیا رفع منظور به که مصوب یها طرح نیتر مهم از راستا، نیا در

 توسط که باشد یم رمطه حرم پیرامونی هکتاری 300 تفصیلی طرح گشته، تصویب و تهیه) فراملی و ملی سطح در( مشهد هر کالنش

  . است شده نیتدو طاش مشاور مهندسان

 یه اقتصادیتوجن نداشتن یه گذاران و همچنیدر جذب سرما یی، عدم توانایمردم یها مشارکتر عدم جلب ینظ یلیاما متأسفانه به دال 

، ی، اما هنوز مداخالت چندانباشد یم 1379نکه مصوب سال یشده است، و با ا یادیر زیدچار تأخ 2ن طرح در قطاع یا یره، زمان اجرایو غ

، با 2ن نواقص، بافت قطاع یاست که در صورت عدم رفع ا ین در حالیا. صورت نگرفته است 2قطعات، در بافت قطاع  از یب برخیجز تخر

ن یت ساکن و همچنیجمع یی، جابجایت اجتماعیاهش امنک ،سمیخود، با کاهش جذب تور یمذهب - یخیو تار یتیهو یوجود نقش باال

 . مواجه خواهد شد یکاهش رونق اقتصاد

رامون حرم مطهر را، که در فاز قبل از اجرا قرار داد، در یبافت پ 2قطاع  یو نوساز یرح بهسازاست که ط نحاضر، درصدد آپژوهش 

 نظر درا اقدامات یق مشخص گردد که آین طرید؛ تا از اینما یابیارز) طرح طاش(، نسبت به طرح باالدست خود یعملکرد - یحوزه کالبد

  ر؟ یا خی باشند یم، همسو و در تناسب با اهداف طرح باالدست خود 2قطاع  یشده برا گرفته

  

زان همسو و در تناسب با اهداف طرح باالدست خود ی، تا چه م2گرفته شده توسط طرح مصوب در قطاع  نظر دراقدامات  �

 ؟باشند یم

ن یا طرح باالدست ایت نموده است یرا رعا یجهان یو استانداردها ، ضوابطیعملکرد -یا اهداف طرح مصوب، در حوزه کالبدیآ �

  است؟ ینواقص مطالعات یمحدوده، خود دارا

 طرح دارند؟  یگر در زمان اجرایکدینسبت به  یتی، چه اولو2شده توسط طرح مصوب در قطاع  یزیک از اقدامات برنامه ریهر  �

 

 مجموعه کردن برجسته لزوم ع،یتش و اسالم جهان یفرهنگ و یمذهب یها قطب از یکی عنوان به مشهد شهر یالملل نیب گاهیجا امروزه

 و اءیاح به توجه عدم که است یحال در نیا .سازد یم انینما یروشن به را آن یسامانده جهینت در و یرامونیپ بافت به توجه مطهر، حرم

 تیجمع ییو جابجا یاعتماد یب ،یاجتماع تیامن کاهش سم،یتور جذب کاهش موجب تواند یم رفتهرفته  فرسوده، بافت نیا یسامانده

 ینوساز و یبهساز طرح یطرف از. شود آن میقد یفرهنگ - یمذهب نقش و تیهو رفتن نیب از نیهمچن و یت اقتصادیساکن، رکود وضع

 را یچندان ینوساز و یبهساز مداخالت نتوانسته مختلف لیدال به تاکنون ،باشد یم 1379 سال مصوب که) طاش( مطهر حرم رامونیپ بافت

در خصوص اهداف  یابیدارد، الزم است که مختصر ارز قرار اجرا از قبل فاز در قطاع نیا که آنجا از د وینما اجرا 2 قطاع فرسوده بافت در

برتر در اقدامات و مداخالت  یها تیاولوطرح،  یاجرارد تا در صورت آغاز ی، صورت گ2آن در قطاع  ی گرفتهز اقدامات در نظر یطرح و ن

  .مشخص باشند

  

 -اهداف سیروش ماتر«بکار گرفته شده  یابیروش ارز، ش رفته استیپ یلیتحل -یفیچارچوب توص اساس بره ک ،پژوهش حاضردر 

 یبرخ گرفته، صورت یابیارز در نیبنابرا است، مرتبط منابع و ازهاین داشتن مستلزم یپژوهش هر جینتا که آنجا از اما. باشد یم »لیه اقدامات
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ن پژوهش مورد یکه در ا ییها روشگر یاز د. اند گشته حذف ،باشند یم ییاجرا و یاقتصاد ،یاجتماع ابعاد به مربوط که روش، نیا مراحل از

ان کارشناسان امر، که در خصوص طرح مذکور اطالعات یف مرتبط با آن، میاست که بنا به تعار Delphi، پرسشنامه ردیگ یماستفاده قرار 

ع شده است که بنا ی، توزمتخصص نفر از کارشناسان 18ان یم Delphiپرسشنامه  زین پژوهش نیدر ا. گردد یمع یرا دارند، توز یالزم و کاف

  .عام گروه کارشناسان بدست آمد ن دو مرحله توافقید که پس از ایبه طول انجام ها آناجات موجود، در دو مرحله، ارائه یبه احت

ل بهره ین پژوهش به دلیعنوان نمود که در ا AHP یل سلسله مراتبیمدل تحل توان یمز یگر را نید ی استفادهن روش مورد یآخر

شروع کار  نیده است و بنابرای، از آن حذف گرد)یجدول ساعت( یازات به صورت دو دوئین امتیی، مرحله مربوط به تعیاز پرسشنامه دلف یریگ

جه بدست ینت اساس برز یکار ن یریجه گیکه مراحل نت باشد یم ها آنمربوط به  یس عددین ماترییز تعیو ن ارهایمع ریزارها و ین معییبا تع

  .شده استن ین روش تدویآمده از ا

  

مناسب  ی، عدم برخورداریکالبد یل فرسودگیکه به دل شود یمشهرها اطالق  یاز محدوده قانون ییها عرصهبه  یبافت فرسوده شهر

ن یا. برخوردارند ینازل یو اقتصاد یطی، محیر بوده و از ارزش مکانیب پذیآس یشهر یها رساختیزسات، خدمات و یسواره، تأس یاز دسترس

در  یه گذاریجهت سرما یزه ایز انگیه گذاران نیرا نداشته و سرما یخود به خود ینوساز، امکان ها آنل فقر ساکنان و مالکان یبه دل ها بافت

  ).79: 1385، پوراحمد، یکالنتر(را ندارند  ها آن

  

-اقتصادی تنگناهای و ها تیظرف شناخت با جدی صورت به باید مداخله این. دارد کالبدی شکل عمدتاًُ فرسوده یها بافت در مداخله

 نوع از ها طرح این. هستند فرسوده یها بافت نوسازی و بهسازی یها طرح مداخله این ابزار. پذیرد انجام کالبدی همچنین و اجتماعی

 ،یمولو(است  شهری طراحی آن اصلی محتوای که بوده)  Action Plane اقدامات ی محدوده یها طرح( اجرایی تفصیلی یها طرح

1387 :101.(  

  

به اهداف  توجه با لیکن. برشمرد مذهبی فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ،ی، عملکردیاهداف کالبد توان یم را بافت در مداخله اهداف

  )1387، یمولو( :گوید پاسخ زیر مسائل به بتواند بایددر بافت  یفوق، هرگونه مداخله ا

 برای مطلوبی اجتماعی -اقتصادی ساختار و بدهد شهر مرکز به را ای تازه حیات موضعی صورت به بتواند باید بافت در مداخله -1

  .نماید ایجاد شهر مرکز

  .سازد آماده امروزی فرهنگ با مدنی زندگی ی شیوه پذیرش برای را شهر مرکز باید بافت در مداخله -2

 به ،شهر پیرامون سوی به شده پراکنده جمعیت بازگشت موجب و کند کمک جدید اجتماعی اقشار استقرار به باید بافت در مداخله -3

  .بشود مرکز این
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 نیازهای شهری مطلوبیت ایجاد بر عالوه که نماید تأمین کیفیتی به را شهر مرکز خدماتی کمبودهای باید بافت در مداخله -4

 .سازد برآورده نیز را ساکنین

 

 .گرداند یمش عمر اثر را فراهم یت، موجبات افزایدر فعال یراتییبا اندک تغ که شود یماطالق  یبه مجموعه اقدامات  �

شدن عمر اثر به  یشده در کالبد عالوه بر طوالن یزیرات برنامه رییاست که با تغ یرنده مجموعه اقداماتیدر بر گ �

 .رساند یمز مدد یآن ن یایاح

ا ید و یجد یبا چهره ا یاز اثر، مجدداً اثر یمین زش ایب بیکه پس از تخر شود یماطالق  یبه مجموعه اقدامات �

 ).18: 1388، ی، مقصودیبیحب( دش ساخته شویمنطبق با اصل خو کامالً

، یبیحب(ف نمود یر تعریدر قالب جدول ز توان یمرا  ها آناز  کی هردارد که  وجود شهری یها بافت مرمت بحث در روش پنج

  ).195-190: 1388، یمقصود

  

  یشهر فرسوده یها بافت در مداخله یها روش انواع -1جدول 

  وه اقدامیش  هدف مداخله  روش مداخله

  ینوساز - یبازساز  یط شهریمح یحفاظت تیفیک ارتقاء �  یبهداشت - یحفاظت

  ینیتزئ - یحفاظت

 یحفظ ثروت فرهنگ �

 یکالبد یساز معاصر �

 یمنظر شهر یباشناسیز �

  یخیو تار یفرهنگ یها ثروتبا توجه به حفظ  یاجتماع-یتوسعه اقتصاد �

  ینوساز - یبهساز

  یموضوع - یموضع

 توسعه شهر از درون �

 یشهر یو زندگ یات مدنیجاد حیم با ایشهر قد یساز معاصر �

 یداریحفاظت، نظارت، پا �

  یخیو تار یراث فرهنگیساختن م قانونمند �

  یبازساز - ینوساز - یبهساز

  یجامع مرمت شهر

 ییفضا- یبدلتوسعه کا �

 م رابطه توسعه و حفاظتیتنظ �

  م در کل شهریشهر قد ییایارتقاء پو �

  یبازساز - ینوساز - یبهساز

  یبازساز - ینوساز - یبهساز  یات مدنیهمراه با ارتقاء ح یمعاصر ساز �  یشهر یبازساز
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دا یا تا چه اندازه از آن فاصله پیو  میا دهیرسمورد نظر  یارهایتا چه اندازه به مع« کند یمن یاست که مع یندیفرآ یابیارز �

 .گردد یممطرح  ی، مسئله هدف گذارین قبل از هر اقدامیبنابرا. »میا کرده

ب یا و معایل قرار گرفته، مزایه و تحلیمتعدد مورد تجز یها پژوهشا ی ها طرح یله آن روند کلیاست که به وس یابزار یابیارز �

 .دینما یمم یتنظ یمنطق یرا در چارچوب ها لیتحلن یحاصل از ا یافته هایرا مشخص نموده و  ها آن ینسب

 .ریا خیده است یرس به اهداف و مقاصد مشخص شدهما  یا برنامه هایآ کند یمن ییاست که تع یندیفرآ یابیارز �

 یابیرا جهت ارز ییارهایاز اهداف و مع یکسری یستیبا یابید که در ارزیجه رسین نتیبه ا توان یمبا توجه به مطالب ذکر شده،  �

ب و یج بدست آمده در جهت رفع معایاهداف مورد نظر با وضع موجود پرداخت و از نتا سهیمقاله آن بتوان به یمشخص نمود تا به وس

 .م استفاده نمودستینواقص برنامه و اصالح س

�  

در دو  یستیبا یزیاو معتقد است که در روند برنامه ر. باشد یم یژه ایت ویاهم یدارا یزیند برنامه ریدر فرآ یابیرسون، ارزیاز نظر پ

استانداردها و  اساس برکه  باشد یمبرنامه  یهر راه حل و قبل از اجرا یامدهایپ ینیش بی، بعد از پمرحله اول. طرح پرداخت یابیمرحله به ارز

، بعد از یابیارز مرحله دوم. نه را انتخاب نمودیق آن بتوان راه حل بهیارائه شده پرداخت تا از طر یها حلراه  یابیبه ارز یستی، باها تیمحدود

ر و در یا خیدا کرده است یخود دست پ یج واقعیا برنامه به اهداف و نتایآ م کهیمتوجه شو یابین ارزیق ایتا از طر باشد یمبرنامه  یاجرا

رات، ییجاد اصالحات و تغیو ا یابیق ارزیب از طرین ترتیبد. مییجاد نمایطرح ا یرات الزم را در مراحل اجراییصورت لزوم اصالحات و تغ

  ).79: 1386 اروند،(دا کرد یدست پ ن شدهییاهداف تع را باال برد و به یزیند برنامه ریو تداوم فرآ یریانعطاف پذ توان یم

 

  :شود یمم یزمان و هدف، به سه نوع تقس بهبا توجه  یابیارز

  )یانیپا(بعد از اجرا  -3) ییاجرا(ن اجرا یدر ح -2) ییابتدا(قبل از اجرا  -1

 خصوص در حیتوض به نموده و ین از پرداختن به موارد دوم و سوم خودداریبنابرا، باشد یمن پژوهش از نوع اول یا یابین که ارزیبا توجه به ا

  .شود یم پرداخته اجرا از قبل یابیارز

  

در . شود یمن ییمورد انتظار تع یآن به اهداف و خواسته ها یابیزان دستیا طرح نسبت به میک برنامه یت یاهم یابین نوع ارزیدر ا

ه ین نظریشروان ایاز پ. گردد یمدر چهارچوب اهداف و مقاصد انجام  ها طرح یابیبرنامه از قبل مشخص شده و ارز یارهایجه اهداف و معینت

  .ل استیس هیمور

  

ن قسمت به ین در ای، بنابراباشد یمل یاقدامات ه - س اهدافی، ماترییقبل از فاز اجرا یها طرح یابین که روش ارزیبا توجه به ا

دسترس  موردز منابع یاهداف مورد نظر پژوهش و نق یتدق اساس برر، یالزم به ذکر است که جدول ز. شود یمن روش پرداخته یا یمعرف

  . اند گشته، حذف اند بوده ییو اجرا ی، اقتصادیمربوط به ابعاد اجتماعن روش که یاز مراحل ا ین برخیبنابرا. ن شده استیتدو
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  اقدامات - س اهدافیپژوهش با روش ماتر یداده ها ی افتهیق یمراحل تدق -2جدول 

  

  مراحل  هدف  روش

- س اهدافیماتر

  اقدامات

زان تناسب راه ین مییتع

  با اهداف ها حل

  طرح مقاصد و ها آرمان مجموعه یصورت بند .1

 گرفته شده جهت تحقق اهداف نظر در یها حلمجموعه راه  یبندصورت  .2

 )سیبه صورت ماتر( یعدد یها روشاز  ها حلک از مقاصد و راه یهر  یت نسبیمشخص نمودن اهم .3

 برتر ینه هایمشخص نمودن گز .4

  گر یکدیو اهداف با  ها حلانطباق تناسب راه  .5

  )89: 1386اروند، (

  

  

  

   یشهر مرمت یجهان پردازان هینظر یها دگاهید به یاجمال ینگاه -3جدول 

 
  روش مداخله  وه اقدامیش  هدف مداخله  ه پردازینظر

  میبهبود کارکرد با احترام به کالبد قد  تیلو سیکام
  یبهساز

  ینوساز
  ینیتزئ -یحفاظت

  ک گدسیپاتر

  یخیحفظ کالبد تار

  یشهر طیبهبود مح

  یطیست محیط زیبهبود شرا

  یبهساز

  ینوساز
  یروش جامع مرمت شهر

  یبهداشت-یحفاظت  یبازساز  ب کالبدیبهبود کارکرد با تخر  هیلوکوربوز

  معاصر یازهایشکل سازمند و پاسخ به ن اساس برحفظ کالبد   س مامفوردیلوئ
  یبهساز

  ینوساز
  یروش جامع مرمت شهر

  نچین لیکو
  میبافت قدحس تداوم در کالبد 

  یو سرزندگ ییخوانا

  یبهساز

  ینوساز

  یبازساز

  یروش جامع مرمت شهر

  )69-57: 1388، ی، مقصودیبیحب(
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  شهری مرتبط با موضوع پژوهش نوسازی و بهسازی مکاتب انواع یمعرف -4جدول 

  

 حاتیتوض عیشمندان مطیاند مکتب قابل استناد

 تیلوسین، کامیپوژن، راسک ییفرهنگ گرا
 یها ارزشق زنده کردن یاز طر یو نوساز یبهساز:  یماد یازهایبر ن یمعنو یازهایت نیارجح

 گذشته یفرهنگ

  یو نوساز یند بهسازیو انسجام در فرآ یتوجه به هماهنگ ک گدسیس مامفورد، پاتریلوئ گرایی سازمند

  یشهر یو کارکرد یتوسعه اقتصاد یدر راستا یو نوساز یبهساز رابرت پارک کارکردگرایی

  تک بناها یدر مجموعه ها ییفضا-یکالبد یساختارها یو نوساز یبهساز کنیف، ادموند بیم، رادکلیدورک ییساختارگرا

 یبا شناسید بر زیو تأک یتوجه به ابعاد بصر ت، هوسمانیلوسیکام ییشناسا ییبایز

 ییانسان گرا
س یستوفر الکساندر، گدس، لوئیکر

 نچین لین جکوبز، کویمامفورد، ج
 گرایانه مردمو مداخله  یریتوجه به امر مشارکت پذ

 ی، آلدوراسینلن تریکو نئوکالسک ها
ق به ید از گذشته، بلکه از طریالبته نه با تقل گذشته بافت یخ و فرهنگ غنیتار یایتوجه به اح

 آن یها ساختمانروز درآمدن در 

  )204-129: 1384و پوراحمد،  یشماع(

  یفرسوده شهر یها بافت ی مداخلهدر  یخارج ینکات برگرفته از تجارب نمونه ها -5جدول 

  مربوطه یو نوساز یقابل توجه در طرح بهساز یارهایاصول و مع   یموفق خارج ینمونه ها

  انگلستان

  یشهر طیمح بهداشت توجه به توسعه

   یخارج و  یداخل گردشگران جلب و یبازرگان - یجهانگرد یها تیفعالرونق 

  یالزم جهت توسعه گردشگر  یفرهنگ یها ارزشتوجه به  کنار در شهر یاقتصاد هیبن تیتقو

   یعاجتما اتیحت یو تقو یرکت مردمامشت یتوجه به رعا

  ها محل و ها واحد یها تیسا در فاضالب دفع شبکه احداث

   ادهیپ از سواره یها ابانیخ کیتفک

  هلند

   یاجتماع -  یاقتصاد ابعاد به ژهیو توجه

  یتوسعه صنعت گردشگر

  ها ساختمان بر آن  یبیتخر یها اثر کاهش یبرا کیتراف یساز روان و یساز آرام

  مصر
  شهر مختلف ینواح یتمام در  یفرهنگ و کالً یادار - یاسیس ،یاقتصاد ،یتوجه به ابعاد اجتماع

  مرتبط  ساله 5 یها برنامه نیتدو

  )5: 1388، یک، صداقتیتاج(
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 یازهایبه ن ییمرکز شهر و به منظور پاسخگو یز هسته اصلیرامون حرم مطهر با هدف تجهیبافت پ یو بازساز یمطالعات طرح نوساز

در واقع . رامون آن بوده استیپ یشهر یها نظامموجود در مجموعه حرم مطهر با  یها ارزشان یتعادل م یزائر و مسافر و برقرار ها ونیلیم

جاد ین، ایزائر یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یت سازیبا هدف ظرف یاقامت - یتجار یها یکاربرشنهاد حجم انبوه ین طرح، پیا یکرد اصلیرو

 باشد یم ...بافت و  یز دانگیر رییا هدف تغع قطعات بیمحدوده، تجم یکیت ترافیش ظرفیبه منظور افزا یشعاع یها ابانیخ و یشبکه حلقو

ن ینده سازمان عمران در ایمشهد و نما ینده شهرداریبه عهده نما 2ت قطاع یریان، مدین میدر ا. )103: 1388 طاش، مشاور مهندسان(

 بر ن محدودهیا یبازساز و ینوساز و منطقه ثامن بوده یشهردار عمل مالک اکنون هم طرح نیالزم به ذکر است که ا. باشد یمقطاع 

  .)103: 1388 طاش، مشاور مهندسان( ردیگ یم صورت آن اساس
  

  )8: 1385مشاور طاش، مهندسان : (دان نمویر بیز صورت به توان یمب را طرح مصو یعملکرد -یاهداف کالبد

    مطهر حرم شأن با وندیپ در یمذهب یفرهنگ ارزش با و یکالبد عناصر یوندیپ هم و یهماهنگ .1

  رامونیپ یشهر یها بافت در مطهر حرم مجموعه حضور تداوم نیتأم .2

  یکالبد ساختار در) رابط یضاف( گذرا یفضا جادیا .3

    یخیتار بافت با یذهن یوندهایپ حفظ با یکالبد نینو یطراح .4

  .شود حفظ زائران در رشیپذ و تعلق احساس که یا وهیش به بافت راتییتغ و یزیر برنامه .5

  عیوس یها گستره در مناسب یکالبد تحوالت جادیا و محدوده جوار هم یا هیحاش یها بافت به توسعه و رشد یزهایسرر انتقال .6

 ش. ه 1400 سال افق در نیساکن و نیزائر یازهاین نیتأم به توجه با محدوده یشهر یزیر برنامه .7

 

 زییر برنامه به توجه با. است شکل گرفته یشعاع -مرکزی الگوی حرم مطهر با محدوده رامونیپ بر اساس اهداف طرح مصوب، بافت

 سه لین تحلیا با. )گذار ندیفرآ( ابدی یمر ییتغ فضا صیتخص و فضا تیفیک مطهر حرم از مجموعه دوری و یکینزد به نسبت شده، انجام

  )10: 1385مشاور طاش،  مهندسان( :اند شده نییتع طرح مشخص، در یها تیفعال با حوزه
  

  قطاع 4مصوب در هر  طرح یشنهادیپ یتیفعال -یکالبد یها حوزه یمعرف -6جدول 

  حاتیتوض  نام حوزه

  ارتیحوزه ز
 زائر آن یانسان زائران، عنصر یاصل یازهایارت و تدارک نیز ،)یقدس حوزه( حوزه نیا یاصل یها تیفعال

  .تاس رضوی قدس آستان عهده بر آن کالبدی یها یزیر تمام برنامه و

اقامت  -ارتیحوزه ز

  )1سطح (

 شهروندان و حوزه زائران نیا یانسان عنصر و است زائران ازهایین تدارک حوزه نیا یاصل یها تیفعال

  .دهستن

  )2سطح ( تحوزه اقام

حوزه  نیا یاصل تیفعال. اند شده زییر برنامه و مجاوران شهروندان اسکان و اقامت منظور به عمدتاً

- یمختلط تجار یها یکاربر یعنی(ک ی از سطح زائران تقاضاهای زیسرر اساس بر شهری عملکردهای

  .باشد یم )یاقامت
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� 
 شده زائران انجام ازین مورد خدمات نیتأم و ارتیز فضای شهری تیفیک ارتقاء جهتدر هکتار  4/88بالغ بر  ین محدوده با مساحتیا

 مهندسان(: ر است یبه شرح ز تری کوچک ین محدوده شامل حوزه هایا. است یمل سطح و در نیآئ و خیتار اسیمق در امری که است

  )21: 1385 طاش، مشاور

  

  رامون حرم مطهریم بافت پیدخالت مستق یحوزه ها یمعرف -7جدول 

  غالب یها یکاربر  جادیاهداف ا  نام حوزه

حوزه حلقه 

  مبدل

 اقامت -ارتیدو حوزه اقامت و ز یجداساز •

 مناسب از بافت به محدوده حرم مطهر  یریو نفوذپذ ین دسترسیتأم •

 قطاع 4ان یم یکیترافز ارتباط یحرم مطهر و ن یرامونیم رابطه شهر با بافت پیتنظ •

 رون به درون مجموعه حرم مطهریمناسب زائران از ب یجاد دسترسیا •

 ع به آرامیسر یها حرکتل یتبد •

 حرم مجموعه سمت به رییگ جهت و هدف با ها باغاده و ره یسواره به پ یل شبکه هایتبد •

 مطهر

 یبه عموم یل حمل و نقل شخصیل حرکت وسایتبد •

  ها تیفعالم پراکنش یجهت تنظ یکانال انرژ عنوان بهنقش  یفایا •

که اغلب  باشد یمهکتار  53ن حوزه یسطح ا

ل یتشک یاقامت-یآن را، تجار یها یکاربر

  .دهند یم

حوزه 

 یها ابانیخ

  یشعاع

 ین مرکز قدسیبه ا ین تداوم بصریاز جاذبه مجموعه حرم مطهر و تأم یریبهره گ •

 ان مناطق اطرافیم یک عبوریم ترافیتنظ •

  یانیم یانیرامون با حلقه شریپ ین حلقه بزرگراهیالزم ب یکیوند ترافین پیتأم •

  به مجموعه حرم مطهر یژه شهریوند نقاط ویپ •

 ین محدوده به فضاهایا یها یکاربراغلب 

ز شده، یسبز تجه ی، فضاهایاقامت-یتجار

اختصاص  یعموم یها نگیپارکاده گذرها و یپ

  .خواهد داشت

  حوزه ره باغ

 اده زائران به مجموعه حرم مطهریت حرکت پین امنیو تأمل یتسه •

 یشعاع - یمرکز یاز الگو یرویپ •

 مجموعه حرم تا حلقه مبدل یورود یتداوم از مباد •

 یطیست محیتوجه به مسائل ز •

 ادهیانتقال حرکت سواره به پ •

  یحمل و نقل عموم یستگاه هاین ایتأم •

ن حوزه را، یا یو عملکردها ها یکاربراغلب 

مکث و  یز شده، فضایسبز تجه ی، فضایاقامت

) زائران و شهروندان ین آرامش نسبیتأم(توقف 

 یرامون به کاربریپ یص اراضیز تخصیو ن

ل یتشک یعموم یها نگیپارکو  یاقامت-یتجار

  .دهند یم

 

� 
 مجری ت سازمانیهدا و تیحما با و است شده زییر مجاوران برنامه و ساکنان شهری اتیح جهت ادامه میمستق ریغ دخالت حوزه

ان یا متقاضی، توسط ساکنان و یلیطرح تفص یو شهرساز ین حوزه طبق ضوابط و مقررات معماریوه مداخله در ایش .شد خواهد احداث

  )24: 1385 طاش، مشاور مهندسان(. صورت خواهد گرفت یعموم یها بخش
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  رامون حرم مطهریم بافت پیدخالت مستق یحوزه ها یمعرف -8جدول 

  غالب یها یکاربر  جادیاهداف ا  نام حوزه

  یشهر یها هحوزه پروژ

به منظور ارتباط با ساکنان و زائران با بافت  یشهروند یجاد فضاهایا •

 )یکاربرد پاتوق محله ا(

  یعموم یشهر یم و سازمان دادن فضاهایجاد رونق و تنظیا •

سبز و مکث و  ی، فضاهای، تجاریاقامت-یمسکون

  توقف

 یاصل یها ابانیخحوزه 

  به حرم مطهر یمنته

 به حرم یمنته یراسته ها یبصر-یت کالبدیفیبهبود ک •

  ادهیسواره و پ یت دسترسیبهبود وضع •
  یتجار -یمختلط اقامت یها یکاربر

  یو تجار یاقامت-یمختلط تجار یها یکاربر  -  یرامونیحوزه شبکه پ

ارت، یز( 1سطح  یبافت شهر

  )اقامت، سکونت
  یمسکون -یاقامت  اسکان و اقامت زائران و شهروندان •

  اسکان شهروندان و زائران •  2سطح  یبافت شهر
شتر از یب یمسکون ینسبت کاربر( یاقامت -یمسکون

  )است یاقامت

  رامون حرم مطهریم بافت پیدخالت مستق یحوزه ها یمعرف -1ر یتصو
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 زین و جهان یارتیز یشهرها کالن از یکی عنوان به مشهد، شهر یالملل نیب و یمل گاهیجا �

 بهزائران و گردشگران،  یرایپذسال،  امیا سراسر در شهر نیا که است شده موجب کشور شرق در آن ژهیو جغرافیایی تیموقع

 یروند بعد به 50 دهه از مشهد شهر به مسافران ورود موجود، یآمار یها داده طبق. باشد حرم مطهررامون یدر بافت پ ژهیو

 مهندسان(ن زده شده است یون نفر تخمیلیم 26ک به ینزد 1400که تعداد مسافران در افق سال  یطور به است داشته ندهیفزا

 ).85 ص ،1383 طاش، مشاور

حرم مطهر تعلق  یهکتار آن به اراض 60هکتار است، که  360ن منطقه یا یمساحت کل اراض �

، بلوار وحدت )در شمال(، بلوار کاوه )در غرب( یآزاد یها ابانیخان ین منطقه در میا. باشد یمقطاع آن  4مربوط به  یدارد و مابق

 .قرار گرفته است) جنوب در(نو  یابان خسرویو خ) در شرق(ور یشهر 17تا 

شده واقع  و منطقه ثامن حرم مطهر رامون حرم مطهریبافت پدر شمال غربی  2قطاع  �

قطاع را به خود اختصاص داده  4درصد از کل مساحت  36هکتار، حدود  124حدود  ین قطاع، با مساحتیدر حال حاضر ا. است

بافت فرسوده اطراف حرم مطهر، مربوط به  یو بازساز ینه نوسازیمداخله در زم ینسب نزاین میزم به ذکر است که کمترال. تاس

ن قطاع، مجموعه حرم مطهر در جنوب یموجود در اطراف ا شهری فراو  یشاخص شهر یاز جمله نشانه ها. باشد یمن قطاع یا

، مساجد، یمیقد ین وجود راسته بازهایهمچن. باشد یم یباغ نادرشاه افشار در جنوب غرب -، موزهی، راه آهن در شمال غربیشرق

زائران و  ژهیو بهساکنان مشهد و  یریزان جذب و تجمع پذین محدوده بر میا یزوار یو خانه ها ها مسافرخانه، ها هتلا، یتکا

 .افزوده است یادیگردشگران تا حد ز
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 یو نوساز یطرح بهساز یابیه و اساس ارزین است که مشخص گردد پاین بخش، اید، هدف از ارائه ایعنوان گرد قبالًکه  طور همان

 یها بافتدر خصوص مداخله در  یجهان ی، منطبق با استانداردهاباشد یمرامون حرم مطهر ی، که همان طرح مصوب بافت پ2در قطاع 

رامون یچرا که اگر طرح مصوب بافت پ. ت نکرده استیالزم را رعا یاز استانداردها یطرح، برخ یا اهداف کلیو  باشد یم، یفرسوده شهر

بر جا خواهد  یمنف یریز تأثین 2قطاع  ی فرسودهبافت  یو نوساز یطرح بهساز یابیت نکرده باشد، در ارزین اصول را رعایحرم مطهر، ا

 و یبهساز یها طرح یجهان یاستانداردها با مصوب طرح) یعملکرد -یکالبد( اهداف سهیر به مقایدر جدول ز ن راستا،یدر ا .گذاشت

  .پرداخته شده است ینوساز

 بررامون حرم مطهر، یبافت پ یو نوساز یطرح بهساز) یعملکرد-یکالبد(اهداف  ی هیکلد که ین جدول مشخص گردیا اساس بر

  .وجود نخواهد داشت یه و اساس طرح مذکور مشکلی، با پایابیجه در ادامه روند ارزیدر نت. اند شدهن یتدو یجهان یاستانداردها اساس
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  یو نوساز یبهساز یها طرح یطرح مصوب با استانداردها) یعملکرد -یکالبد(سه اهداف یقام -9جدول 

  فیرد
 یها بافتدر  ینوساز و یبهساز یها طرح یاستانداردها

  یفرسوده شهر
  طرح مصوب یعملکرد -یاهداف کالبد  برگرفته از

1  

و توجه به ارزش  یخیو کالبد تار یحفظ ثروت فرهنگ

  شناسانه بافت ییبایز

  پردازان هینظر
  ک گدسیپاتر

 با و یکالبد عناصر یوندیپ هم و یهماهنگ

 شأن با وندیپ در یمذهب -یفرهنگ ارزش

  مطهر حرم

  مامفوردس یلوئ

  ینیتزئ-یحفاظت  روش مداخله

  نچین لیکو  پردازان هینظر  یو سرزندگ ییخوانا

2  
 در مطهر حرم مجموعه حضور تداوم نیتأم  نچین لیکو  پردازان هینظر  حس تداوم در کالبد بافت

  ییشناسا ییبایز  مکاتب  یتوجه به بعد بصر  رامونیپ یشهر یها بافت

3  
 و یساز اده به منظور آرامیپ از سواره یها ابانیخ کیتفک

  کیتراف یساز روان

 یراهکارها

 ینمونه ها

  یموفق جهان

انگلستان  یکشور ها

  و هلند

  اریمع

 ساختار در) رابط یضاف( گذار یفضا جادیا

  یکالبد

4  

 یحفاظت از خاطره هاز یم و نیمحدوده قد ییایارتقاء پو

  میقدج در بافت یرا یسنت یو الگوها یو فرهنگ یجمع

  روش مداخله

  ینیتزئ -یحفاظت

 یوندهایپ حفظ با یکالبد نینو یطراح

  یخیتار بافت با یذهن

  یجامع مرمت شهر

  نئوکالسک ها  مکاتب

 و معنا باال، تیفیک از که یشهر بافت ینگهدار ضرورت

  .باشند یم برخوردار تیهو
  نچین لیکو  پردازان هینظر

5  

 گردشگران جلب و یبازرگان - یجهانگرد یها تیفعالرونق 

و توجه به  یق خدمات رسانیاز طر  یخارج و  یداخل

  یفرهنگ یها ارزش

 یراهکارها

 ینمونه ها

  یموفق جهان

  کشور انگلستان
 که یا وهیش به بافت راتییتغ و یزیر برنامه

.شود حفظ زائران در رشیپذ و تعلق احساس  
ارتقاء صنعت  یبرا یشهر یفضاها سازی معاصر

  یگردشگر
  ینیتزئ -یحفاظت  روش مداخله

  س مامفوردیلوئ  پردازان هینظر  میقد بافت در تیجمع یبخش تعادل  6

 یها بافت به توسعه و رشد یزهایسرر انتقال

 تحوالت جادیا و محدوده جوار هم یا هیحاش

  عیوس یها گستره در مناسب یکالبد

 یاجراقبل از  یابیارز یها روشل است، که جزء یاقدامات ه-س اهدافین پژوهش، روش ماتریدر ا یابیاز آن جا که روش ارز

  : اند شدهر انتخاب یبه صورت ز یابیارز معیارهای زیرارها و یمعن یین در تعی، بنابراباشد یم

 .باشد یم 2رامون حرم مطهر، که طرح باالدست قطاع یبافت پ یو نوساز یاهداف طرح بهساز  .1

 2قطاع  یشده، توسط طرح باالدست، برا یزیاقدامات برنامه ر  .2



 

١٥ 
 

کامل با  ییکه آشنا ،ان متخصصان امریقرار گرفت و م ید و سپس در قالب پرسشنامه دلفیه گردین اهداف و اقدامات تهیاز ا یستیابتدا ل یابیارز معیارهای زیرارها و ین معیتدو منظور بهالزم به ذکر است که 

دو مرحله به  یط پرسشنامهن ید افزود که ایبا ادامهدر . ندیت خاص خود را کسب نمایب اهمیوزن و ضر ها شاخصهن یک از اینظر آنان، هر  اساس برن ید، تا از ایع گردیمحدوده و طرح مذکور را داشتند، توز

  :ر ارائه ده استیآن در جدول ز ییجه نهایحذف شدند که نت یت و تکراریکم اهم معیارهای زیره یب کلین ترتید، بدیکارشناسان ارائه گرد

 
  یابیارز یینها معیارهای زیرارها و ین معیتدو -10جدول 

  معیارها زیر  ارهایمع

  تیاولو  2شده در قطاع  یزیاقدامات برنامه ر  رامون حرم مطهریبافت پ یو نوساز یبهسازاهداف طرح   تیاولو

1  
 و نیزائر یازهاین نیتأم به توجه با محدوده یشهر یزیر برنامه

  ش. ه 1400 سال افق در نیساکن

  2  یشارستان و شعاع یها ابانیخمحدوده ره باغ و : رینظ ف شدهیتعر یجاد فضاهایق ایاز طر یامت و بافت شهراقامت و اق - ارتیز ارت ویز یحوزه ها یجداساز

  3  یرسطحیز یترازها در خدمات نیا از یریگ بهره زین و مربوطه یها پروژه تراکم شیافزا قیطر از نیزائر به مربوط خدمات سرانه شیافزا

  8  بهره بردار یاس و گروه هایمق اساس بر یشنهادیپ یه عملکردهایک کلیتفک

  9   یاقامت-یتجار یتوسط پروژه ها 1 سطح ی مداخلهموجود در حوزه  یه محورهایدر کل یجاد انسجام عملکردیا

2  
 -یفرهنگ ارزش با و یکالبد عناصر یوندیپ هم و یهماهنگ

  مطهر حرم شأن با وندیپ در یمذهب

  4  مطهر حرم به یمنته یمحورها در بافت یخیتار -یمذهب ارزش و یساز بدنه ضوابط انیم یهماهنگ تیرعا

  10  یتراکم یت و کاهش الگویبه طرف حرم مطهر با رعا) راه آهن( یابان شعاعیخ یاز ابتدا یدور بصریت کریرعا

  6  یجهت استفاده عموم یشگاهینما -یبه مراکز فرهنگ ها آنل یو ثبت شده و مرمت و تبد یخیتار یحفظ بناها  یخیتار بافت با یذهن یوندهایپ حفظ با یکالبد نینو یطراح  3

4  
 یشهر یها بافت در مطهر حرم مجموعه حضور تداوم نیتأم

  رامونیپ

  1  ق محدوده ره باغیزائران در مجاورت حرم مطهر از طر پذیری حضورو  یش سرزندگیز افزایو ن یاده مداریپ یتوسعه الگو

  10  یتراکم یت و کاهش الگویبه طرف حرم مطهر با رعا) راه آهن( یابان شعاعیخ یاز ابتدا یدور بصریت کریرعا

  7  مردم پذیری حضورو حفظ  ین کننده تداوم عملکردیتأم ،یات شهریبا ح یان مرکز قدسیرابط م یحلقه مبدل به عنوان فضا یریگ نظر در  یکالبد ساختار در) رابط یضاف( گذار یفضا جادیا  5

6  
 و تعلق احساس که یا وهیش به بافت راتییتغ و یزیر برنامه

  .شود حفظ زائران در رشیپذ

  1  ق محدوده ره باغیزائران در مجاورت حرم مطهر از طر پذیری حضورو  یش سرزندگیز افزایو ن یاده مداریپ یتوسعه الگو

  5  ها آنن در ین و ساکنیزائر یازهایخدمات مربوط به رفع ن ییو جانما) حمام باغ( ینوغان و قائم یر محورهاینظ تیهو با یحفظ محورها

7  
 جوار هم یا هیحاش یها بافت به توسعه و رشد یزهایسرر انتقال

  عیوس یها گستره در مناسب یکالبد تحوالت جادیا و محدوده
  7  مردم پذیری حضورو حفظ  ین کننده تداوم عملکردیتأم ،یات شهریبا ح یان مرکز قدسیرابط م یحلقه مبدل به عنوان فضا یریگ نظر در
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  .استفاده شده است معیارها زیرارها و یمع ییاز نهاین امتییجهت تع AHP یل سلسله مراتبین قسمت از مدل تحلیدر ا

و سپس  شود یمن شده است، پرداخته یازات کارشناسان تدویکه توسط امت، معیارها زیرارها و یمع ین هندسیانگین میین روش، ابتدا به تعیا اساس بر

  ک آورده شده است یند به تفکین فرآیر، مراحل ایدر جدول ز. گردد یممحاسبه  ها آنبر مجموع  ین هندسیانگیم میق تقسیاز طر ها آنک از یت هر یب اهمیضر

  ارهایت معیب اهمین ضرییتب -11جدول 

  ارهایمع 1 2 3 4 5 6 7 یهندسن یانگیم تیب اهمیضر

0,386 3,380 7 6 5 4 3 2 1 1 

0,193 1,690 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2 

0,129 1,127 2,333 2 1,667 1,333 1 0,667 0,333 3 

0,096 0,845 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 4 

0,077 0,676 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 5 

0,064 0,563 1,167 1 0,833 0,667 0,5 0,333 0,167 6 

0,055 0,483 1 0,857 0,714 0,571 0,429 0,286 0,143 7 

  معیارها زیرت یب اهمین ضرییتب -12جدول 
ب یضر

 تیاهم

ن یانگیم

 یهندس
 ارهایمع ریز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,342 4,529 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

0,171 2,264 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2 

0,114 1,510 3,333 3 2,667 2,333 2 1,667 1,333 1 0,667 0,333 3 

0,085 1,132 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 4 

0,068 0,906 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 5 

0,057 0,755 1,667 1,5 1,333 1,167 1 0,833 0,667 0,5 0,333 0,167 6 

0,049 0,647 1,429 1,286 1,143 1 0,857 0,714 0,571 0,429 0,286 0,143 7 

0,043 0,566 1,25 1,125 1 0,875 0,75 0,625 0,5 0,375 0,25 0,125 8 

0,038 0,503 1,111 1 0,889 0,778 0,667 0,556 0,444 0,333 0,222 0,111 9 

0,034 0,453 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 10 

ر بدست آمده است یبه صورت ز 2ک از اهداف و اقدامات طرح مصوب و قطاع یهر  ییاز نهایمحاسبات صورت گرفته، امت اساس برن یبنابرا

:  
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 مصوب یلیطرح تفص اهداف اساس بر 2گرفته شده در قطاع  نظر دراقدامات  یینها ازیامت یبررس - 13جدول 

  معیارها زیر  ارهایمع
  ییاز نهایامت

  تیاولو  2شده در قطاع  یزیاقدامات برنامه ر  رامون حرم مطهریبافت پ یو نوساز یاهداف طرح بهساز  تیاولو

1  
 در نیساکن و نیزائر یازهاین نیتأم به توجه با محدوده یشهر یزیر برنامه

  ش. ه 1400 سال افق

 یها ابانیخمحدوده ره باغ و : ریف شده نظیتعر یجاد فضاهایاق یاز طر یاقامت و اقامت و بافت شهر - ارتیارت و زیز یحوزه ها یجداساز

  یشارستان و شعاع
2   

   3  یرسطحیز یترازها در خدمات نیا از یریگ بهره زین و مربوطه یها پروژه تراکم شیافزا قیطر از نیزائر به مربوط خدمات سرانه شیافزا

   8  بهره بردار یاس و گروه هایمق اساس بر یشنهادیپ یه عملکردهایک کلیتفک

   9   یاقامت-یتجار یتوسط پروژه ها 1 سطح ی مداخلهموجود در حوزه  یه محورهایدر کل یجاد انسجام عملکردیا

2  
 در یمذهب -یفرهنگ ارزش با و یکالبد عناصر یوندیپ هم و یهماهنگ

  مطهر حرم شأن با وندیپ

   4  مطهر حرم به یمنته یمحورها در بافت یخیتار -یمذهب ارزش و یساز بدنه ضوابط انیم یهماهنگ تیرعا

   10  یتراکم یت و کاهش الگویبه طرف حرم مطهر با رعا) راه آهن( یابان شعاعیخ یاز ابتدا یدور بصریت کریرعا

   6  یجهت استفاده عموم یشگاهینما -یبه مراکز فرهنگ ها آنل یو ثبت شده و مرمت و تبد یخیتار یحفظ بناها  یخیتار بافت با یذهن یوندهایپ حفظ با یکالبد نینو یطراح  3

  رامونیپ یشهر یها بافت در مطهر حرم مجموعه حضور تداوم نیتأم  4
   1  ق محدوده ره باغیزائران در مجاورت حرم مطهر از طر پذیری حضورو  یش سرزندگیز افزایو ن یاده مداریپ یتوسعه الگو

   10  یتراکم یت و کاهش الگویبه طرف حرم مطهر با رعا) راه آهن( یابان شعاعیخ یاز ابتدا یدور بصریت کریرعا

   7  مردم پذیری حضورو حفظ  ین کننده تداوم عملکردیتأم ،یات شهریبا ح یان مرکز قدسیرابط م یحلقه مبدل به عنوان فضا یریگ نظر در  یکالبد ساختار در) رابط یضاف( گذار یفضا جادیا  5

6  
 در رشیپذ و تعلق احساس که یا وهیش به بافت راتییتغ و یزیر برنامه

  .شود حفظ زائران

   1  ق محدوده ره باغیزائران در مجاورت حرم مطهر از طر پذیری حضورو  یش سرزندگیز افزایو ن یاده مداریپ یتوسعه الگو

   5  ها آنن در ین و ساکنیزائر یازهایخدمات مربوط به رفع ن ییو جانما) حمام باغ( ینوغان و قائم یمحورهار ینظ تیهو با یحفظ محورها

7  
 و محدوده جوار هم یا هیحاش یها بافت به توسعه و رشد یزهایسرر انتقال

  عیوس یها گستره در مناسب یکالبد تحوالت جادیا
   7  مردم پذیری حضورو حفظ  ین کننده تداوم عملکردیتأم ،یات شهریبا ح یان مرکز قدسیرابط م یحلقه مبدل به عنوان فضا یریگ نظر در
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 AHP یل سلسله مراتبیز مدل تحلیو ن یاقدامات، پرسشنامه دلف - س اهدافیماتر یها روشرامون حرم مطهر نسبت به طرح مصوب باالدست خود بود، که با استفاده از یبافت پ 2قطاع  یابین پژوهش درصدد ارزیا

  :گردد یمج پژوهش ارائه یو سپس نتا شود یمبا اهداف طرح باالدست خود، پرداخته  2قطاع  یو نوساز یزان مطابقت طرح بهسازیم یمه ابتدا به بررسادر اد. ابدین هدف دست یبه ا تتوانس

  

  مصوب یلیبا اهداف طرح تفص 2قطاع  یو نوساز یزان مطابقت طرح بهسازیم یبررس -14جدول 

  2 قطاعشده در  یزیمطابقت اهداف طرح باالدست با اقدامات برنامه ر  اهداف طرح باالدست  ت یاولو

1  
 یازهاین نیتأم به توجه با محدوده یشهر یزیر برنامه

  ش. ه 1400 سال افق در نیساکن و نیزائر

 یان نمود که در راستایب توان یمن یبنابرا. را به خود اختصاص دادند 5و  4، 2، 1از یگرفته شدند امت نظر درن هدف یا یکه برا یاقدامات

  .اند شده یزیبرنامه ر ی، به درست2شده در قطاع  گرفته نظر درن هدف، اقدامات یشدن ا یعمل

2  
 ارزش با و یکالبد عناصر یوندیپ هم و یهماهنگ

  مطهر حرم شأن با وندیپ در یمذهب -یفرهنگ

، 2آن در قطاع  یشده برا یرید اما اقدامات طرح زیان اهداف طرح مصوب انتخاب گردیت دوم در مین هدف به عنوان اولویبا وجود آن که ا

گفت که طرح  توان یمن یبنابرا. ز نسبتاً باال بوده استین 6و  5ان یاز میاست که تفاوت امت ین در حالیرا کسب نمودند و ا 6و  4از یامت

  .  دینما یزیرا برنامه ر ین حوزه اقدامات جامع و موثریمصوب با توجه به اهداف خود نتوانسته که در ا

3  
 بافت با یذهن یوندهایپ حفظ با یکالبد نینو یطراح

  یخیتار

ن هدف یا یشده برا گرفته نظر دراست، اگر طرح مصوب بتواند اقدام  یاریو ثبت شده بس یخیتار یبناها ین قطاع داراین که ایبا توجه به ا

 یذهن یوندهایاز پ ییزان باالیگفت که م توان یمسازد،  ی، اجرائباشد یم »ها شگاهینماو  ها موزه ها آنل یو تبد یخیتار یحفظ بناها«را که 

را  ین حوزه اقدام موثریتوانسته در ا یگفت که طرح مصوب تا حدودد ین اقدام بایا یت باالین با توجه به اهمیبنابرا. را حفظ نموده است

  . دینما یزیبرنامه ر

4  
 یها بافت در مطهر حرم مجموعه حضور تداوم نیتأم

  رامونیپ یشهر

را بدست از سوم یگر مربوط به آن، امتین هدف است، اما چون اقدام دیاز بدست آمده، جزء اقدامات مربوط به این امتیبا وجود آن که آخر

طرح  یت باالیکه البته با توجه به اهم. ن هدف نسبتاً موثر بوده استیا یشده برا یزیگفت که اقدامات طرح ر توان یمن یآورده است، بنابرا

  . انتظارات از آن باشد یحجم باال یبه طور کامل جوابگو تواند ینم یزان نسبین میمذکور، ا

5  
 تعلق احساس که یا وهیش به بافت راتییتغ و یزیر برنامه

  شود حفظ زائران در رشیپذ و

ت یباً در وضعیگفت که تقر توان یم ها آنان یکه با توجه به اختالف کم م اند کردهافت یازها را درین امتین سه هدف کمتریاقدامات مربوط به ا

 ی، که با توجه به گستردگباشد یم »در زائرانجاد احساس تعلق یا«ان، مربوط به هدف ین میموجود در ا یتنها استثنا. قرار دارند یکسانی

  .باشد یممشترک  6و  4ان دو هدف یحوزه عملکرد، در م

ن سه یا تر قیدقو  تر کامل ی، در جهت اجرا2قطاع  یو نوساز یطرح بهساز ی شده یزین الزم است که با ارتقاء اقدامات برنامه ریبنابرا

   ... دیاین وجود بهن سه هدف یا یدر اجرا یطرح کمبود یشود تا در زمان اجرا یزیهدف برنامه ر

  یکالبد ساختار در) رابط یضاف( گذار یفضا جادیا  6

7  

 یا هیحاش یها بافت به توسعه و رشد یزهایسرر انتقال

 گستره در مناسب یکالبد تحوالت جادیا و محدوده جوار هم

  عیوس یها
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  :باشد یمر یبه شرح ز ررامون حرم مطهیبافت پ 2قطاع  یو نوساز یطرح بهساز یابیج حاصل از ارزیان، نتایدر پا

ن یبنابرا. اند شدهم یتنظ یجهان پردازان هینظر یدگاه هایاستانداردها و د اساس بر مصوب، یلیتفص طرح یعملکرد - یاهداف کالبد هیکل .1

  . اند شدهن یتدو یقو ینظر یه مبانیو بر پا ی، اهداف طرح باالدست آن به درست2ژه محدوده قطاع یو طیگفت که با توجه به شرا توان یم

 ی، که توسط کارشناسان امر و با استفاده از روش دلف2شده در قطاع  یزیان اقدامات برنامه ریصورت گرفته م یت بندیبا توجه به اولو. 2

اده مدار یپ ی محدودهجاد یدر قالب ا یعملکرد یحوزه ها ی، جداساز2دامات در قطاع اقت یاولو نیتر مهمن گشت، مشخص شد که یتدو

که در زمان  گردد یمشنهاد یپن یبنابرا. نین و ساکنیش سرانه خدمت زائریافزاآن و شارستان است و پس از  یشعاع یها ابانیخره باغ و 

  .دریصورت گن فضاها و خدمات مربوط به آن یجاد ایدر جهت ا ن مداخله در محدودهیطرح، اول یاجرا

از اقدامات موثر در  یوجود لحاظ برخ با است که از آن ی، حاکخود باالدست یلیطرح تفص با 2قطاع  یو نوساز یطرح بهساز یابیارز. 3

  .اهداف طرح باالدست باشند یجوابگو اند نتوانستهشده،  یزیاز اقدامات برنامه ر ین محدوده، باز هم برخیا

 با و یکالبد عناصر یوندیپ هم و یهماهنگ«: ن است که در خصوص هدف یا باشد یمن طرح منظور یکه به ا یاز جمله انتقاداتمثال  یبرا

 براست که  ین در حالیا و ؛شده است گرفته نظر در 2قطاع  یبرا یزیاقدامات ناچ »مطهر حرم شأن با وندیپ در یمذهب - یفرهنگ ارزش

ن در خصوص یهمچن. باشد یمبرخوردار  یجهت لحاظ در محدوده مطالعات ییاز باالین هدف از امتیا) یپرسشنامه دلف(نظر کارشناسان  اساس

 »عیوس یها گستره در مناسب یکالبد تحوالت جادیا و محدوده جوار هم یا هیحاش یها بافت به توسعه و رشد یزهایسرر انتقال«: هدف 

 ینده جوابگویدر آ تواند ینم یکنون ی گرفته نظر درلحاظ گرداند چرا که اقدامات  2را در قطاع  مؤثرتریالزم است که طرح مصوب اقدامات 

  .1ن محدوده باشدیمختلف ا یازهاین

 یطرح بهساز یشده برا یزیر د که در صورت عدم اصالح اقدامات برنامهیرس ییجه نهاین نتیبد توان یم یابیج حاصل از ارزیبا توجه به نتا

 یط در طول اجراین شرایناً با ادامه ایقیباالدست خود، اجرا گردد و  یلیاهداف طرح تفص اساس بر تواند ینمن قطاع ی، ا2قطاع  یو نوساز

  .   اهداف روبرو خواهد شد نیطرح با مشکل و تناقض با ا

 نظر دره اقدامات یگر کلید ی، بار2طرح در قطاع  ین است که قبل از اجرایا ارائه نمود توان یمکه  یشنهاداتیاز جمله پ ن راستایدر ا

مصوب در  یلید اهداف کالن طرح تفصیرغم تأک یرا که عل یق مواردین طریرد تا از ایصورت گ ین قطاع، مورد بازنگریا یشده برا گرفته

ضوابط  ها آنشدن  یین مرحله در جهت اجرایمشخص شود تا پس از اده است، یو لحاظ نگرد یزیبرنامه ر 2، در قطاع ها آن یت و اجرایرعا

  .ن گرددیم و تدویاز تنظیدات مورد نیو تمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
.داده شده است ياز آن ها توضحات مختصر ینجا تنها به برخیآورده است و در ا 14در جدول  یابیحات کامل مربوط به ارزیالزم به ذکر است که توض ١  
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ا و برنامه یارشد گروه جغراف یان نامه کارشناسی، پاییفضا-ید بر ابعاد کالبدیبا تأک یطرح جامع خو یابی، ارز1386رماه ید، تیاروند، حم .1

 .انیدکتر اصغر نظر: ، استاد مشاوریل چاوشی؛ دکتر اسماعیشماع یدکتر عل: استاد رهنما، یشهر یزیر

 .64ششم، شماره ، سال ها یشهردار، مجله )شهرکرد( یفرسوده شهر ینواح یایو اح یاز، نوس1384ن، ی، محمدحسیبوچان .2

  .چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ی، مرمت شهر1388حه؛ ی، ملید محسن؛ مقصودی، سیبیحب .3

، زمستان 10با، شماره یز ی، مجله هنرهایو منطقه ا یشهر یزیدر برنامه ر» یل سلسله مراتبیند تحلیفرا«ار، کاربرد یزبردست، اسفند .4

1380. 

 .اول چاپ دانشگاه تهران، انتشارات جغرافیا، علم دید از شهری نوسازی و بهسازی ،1389احمد،  پوراحمد، و علی شماعی، .5

نار ساخت و ین سمیدوم ،فرسوده یها بافت یاء و بازسازیاح یبرا یاقتصاد یمفهوم ی، طراح1385، روح اهللا، ی؛ رضوی، هادیعباس .6

 . (www.civilica.com) ساز در تهران،

 . (www.ammi.ir)ران، یا یفرسوده شهر، انجمن مفاخر معمار یها بافت یای، اح1389رضا، ید علی، سیقهار .7

و  یزیبا تمرکز بر مشارکت مردم در برنامه ر یشهر یند طراحیفرآ یالگو یریکارگ به، ضرورت 1385موسوی، حمیدرضا، خرداد  .8

 .نار ساخت و ساز در دانشگاه تهرانین سمی، دومیفرسوده و ناکارآمد شهر یها بافت یطراح

، یشهر یزیبرنامه ر یدکترا یشهری، دانشجو فرسوده یها بافت احیاء و بهسازی در پایدار و مؤثر ، مدیریت1387م، ی، ابراهیمولو .9

 )مشهد مقدس( یفرسوده شهر یها بافت یو نوساز یش بهسازین همایدانشگاه اصفهان، اول

 یو بهساز یطرح نوساز ییاجرا یها استیسات یرامون حرم مطهر، کلیبافت پ یو بهساز ی، طرح نوساز1388مهندسان مشاور طاش،  .10

 .رامون حرم مطهریبافت پ

 ، شناختیشهر یه طراحیمطالعات پا ،رامون حرم مطهریبافت پ یو بهساز ی، طرح نوساز1385مهندسان مشاور طاش، بهمن  .11

 .ش دوم، بخش دومیرایطرح، و یمبان و اصول یمعرف و محدوده

تقاضا،  برآورد و موجود وضع اقتصادی، شناخت رامون حرم مطهر، مطالعاتیبافت پ یو بهساز یمهندسان مشاور طاش، طرح نوساز .12

 .1383ش دوم، اسفند یرایو

 و مبدل حلقه لیتکم طرح هیته و رامون حرم مطهر، مطالعاتیبافت پ یو بهساز یطرح نوساز ،1385مهرماه  مهندسان مشاور طاش، .13

شرکت عمران و مسکن سازان : ، کارفرمایاجتماع ،اقتصادی مداخله کالبدی، برنامه نیتدو و لیتحل و هیقبله، تجز ضلع شهری فضای

 .منطقه ثامن

 .1385ن،ینو عیصنا رکزم ،هرانت ،اجرا تا مفهوم از ینگار ندهیآ: اهللا روح یریقد و ریما ،یناظم .14

ن یت بحران، اولیریران در مواجهه با زلزله در مدیا یم شهرهایبافت قد یاجتماع-یمورفولوژ ی، بررس1385درضا، ی، حمیونیهما .15

 .، دانشگاه تهرانیخیبافت تار یدارا یت بحران زلزله در شهرهایریمد یملش یهما
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