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 بازآفرینی بافت قدیم و پیاده مداری  ، شاخص های نوشهرسازی با تأکید بر فشردگی

 شهر مراغه مطالعه موردی:

 2 امیر حسیني پروانه، 1 مبارکي امید                             

 25/03/1399، تاریخ تأیید: 02/11/1398تاریخ وصول: 

 چکیده
اقتصیادی آن   برای انطباق با زندگی مدرن امروز و پیچییدگی روزافیزون  ، تالشی برای ارتقای شهرسازی سنتی، جنبش  نوشهرسازی

ی سیان شهرسیاز  در قرن بیستم پا به عرصه وجود گذاشت و اخیراً در دهه اخیر مورد توجیه مسیئوالن و کارشنا   می باشد این جنبش

ر امیروزی  انسانگرا بودن و برجسته کردن نقش انسیان در شیه  ، مشخصه اصلی این نگرش شهرسازی. در کشورمان قرار گرفته است

، شیردگی تحقیق ارزیابی شاخص های نوشهرسازی بیا تأکیید بیر ف   هدف از این . است, به همان صور  که در گذشته دیده می شد

دل می از  وتحلیلی است  -نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی. بازآفرینی بافت قدیم و پیاده مداری در باغ شهر مراغه می باشد

میی باشید و   Ln( n)= 94/1و  ،است 84/1برابر ، 1390مقدار آنتروپی در سال . های هلدرن و آنتروپی شانون بهره گرفته شده است

نتیایج حاصیل    از طرفیی . به صور  اسپرال و پراکنده است، نزدیک بوده ونشانگر توسعه ی فیزیییLn(n)مقدار آنتروپی شانون به 

جیر  نهایتیاً من  و، افزایش سرانه ناخالص زمین شهری، بیانگر رشد افقی شهر بوده و به کاهش تراکم ناخالص جمعیت، از مدل هلدرن

نت و گسترش بی رویه شهری طی دهه های اخیر باع  خروج ساکنان اصلی بافیت قیدیم و سییو   . وسعه افقی شهر شده استبه ت

تفاده از اسی ، گسترش شهر به صور  پراکنده و افقی شده است همچنین به دلیل رشد پراکنده شهری و افزایش مسییرهای دسترسیی  

. رده اسیت و دسترسی به خدما  با پای پیاده را بیا مشییالتی مواجیه کی    افزایش پیدا کرده ، وسایل حمل ونقل عمومی و خصوصی

 .  که شهر مراغه مطابق با اصول نوشهرسازی نمی باشد، نتیجه ی حاصل بیانگر این مطلب می باشد
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 مقدمه 

از چالش های اساسی روزگار ، ت در شهرها و استقرار خدما  و تسهیال  مختلف در آن هاافزایش روز افزون جمعی

لذا توجه به ابعاد مختلف توسعه شهری و طرح برنامه توسعه مناسب برای شهرهای امروز اهمیت دو . کنونی است

، اری اجتماعیسرمایه د، شهرسازی جدید که با اکولوژی اجتماعی. (10:  1389، چندان یافته است)شفاعتی

جنبشی است در شهرسازی و معماری که از طراحی ، مورفولوژی شهری و جامعه شناسی اجتماعی پیوند خورده است

سنتی حمایت کرده و جلوی گسترش افقی شهر را می گیرد و با تعریف کارکرد جدید برای مرکز شهر آن را از حالت 

ای رییسنتی بزی شهرسای تقاای اریی تالشی براشهرگرنوواژه . (Charles, 2000: 762انزوا خارج می کند )

نظریه ( 275:  1389، واتسون).ستدی اقتصاون افزروزادگی ییپیچیوز و رییمرن ادییدگی میینزا ییبق ایینطبا

به منظور افزایش حرکت عابر پیاده در واحدهای همسایگی آغاز شد و به تدریج ، نوشهرسازی در زمینه طراحی شهری

هدف نوشهرسازی . جنبه های مختلف در برنامه ریزی شهری و طراحی شهری به رشد خود ادامه داد در جهت اصالح

تغییر شیل در همه جوانب توسعه میانی و اجتماعی می باشد به طوری که اثرا  کار آن ها در منطقه و بخش قابل 

ای و طراحی شهری از نحوه تعیین آنها در ارتباط با تمامی سطوح برنامه ریزی شهری و منطقه . شناسایی می باشد

میان متروپل تا چگونگی طراحی واحدهای مسیونی صاحب نظر می باشند و الگوهای مناسب خود را ارائه می 

در حالت کلی نوشهرسازی دیدگاهی شهرسازانه است که بر ایجاد  بافت شهری با . (Arendt , 1999:46دهند)

تأمین مایحتاج و انجام کارهای روزانه زندگی از طریق پیمودن راه به مشخصه اساسی قابلیت راه پیمایی ساکنین و 

البته هدف حذف اتومبیل از زندگی روزانه نیست بلیه سعی می . صور  پیاده و دارا بودن مقیاس انسانی تاکید دارد

لزوم برخورد رو  .راحتی و رضایت نمایند، احساس ایمنی و آسایش، با وجود اتومبیلها در سطح شهر، شود که پیاده ها

. ( www. cityofboise. orgشهرسازی کامالٌ مورد توجه قرار می گیرد) -در رو و از نزدیک مردم با ییدیگر در نو

کاربری تحرک و داری ، فشردگی، قابلیت پیاده مداری، نوشهرگرایی ایجاد و ترمیم جوامعی با ویژگی های گوناگونی

اما جمع شده در یک سبک با اختالط بیشتر را به ، ترکیب شده از همان اجزای توسعه موسوم و شناخته شده، مختلط

، میان های تفریحی، مراکز خرید، محل کار، این اجزا عبارتند از مسین. شیل جوامع کامل ترویج و تقویت می کند

. ه ساکنان با مسیرهای پیاده مناسب برای هر کدامپارک ها و تسهیال  ضروری برای زندگی روزان، مدارس

یک حرکت بین المللی برای اصالح محیط انسان . نوشهرگرایی عبار  است از خلق یک زندگی بهتر برای آینده همه

ساخت و ارتقای کیفیت زندگی انسانی و معیارهای زندگی به وسیله ایجاد میان بهتر برای زندگی نوشهرگرایی عبار  

جدید حیا  هنر گمشده خلق میان که ضرورتا یک نظم دهی دوباره به محیط انسان ساخت برای تبدیل است از ت

روساتاهای و واحدهای همسایگی نیازمند اصول همان راهی است که جوامع گذشته ، کوچک، شدن به شهرهای بزرگ

ه شهرنشینی در شهرهای معاصر توسع. (76: 1385، برای قرن ها در سرتاسر جهان از آن استفاده کرده اند)پرتویی

از این قاعده ، شهر مراغه نیز. ایرانی عوارضی در برداشته که همه شهرنشینان و شهرهای ایرانی با آن دست به گریبانند

مستثنی نبوده و در سطح شهر بخصوص در محال  تاریخی و مرکز شهر به سبب عدم معاصرسازی کالبد و فعالیت 

ا برای ساکنین بوجود آورده است که موجب جابه جایی جمعیت این بافت به قسمت های موجود در آن مشیالتی ر

به ، کالبدی، اقتصادی، بافت های جدید به سبب عدم برخورداری از مختصا  اجتماعی. های مدرن شهر شده است

تجدید نوشهرسازی سعی در . هیچ وجه دارای ماهیت محله نبوده و به شد  به ضعف هویت محله ای دچار هستند

با ، در شهر مراغه، عالوه بر آن. حیا  بافت های شهری از طریق بهره گیری از ویژگی های تاریخی و بومی دارد

معضالتی همچون نابسانی توسعه شهری و افزایش استفاده از خودرو مواجه هستیم که در این پژوهش سعی برآن 

سی قرار بگیرد ؛  این پژوهش به دنبال پاسخگویی است که مشیال  شهرمراغه از دیدگاه شهرسازی جدید مورد برر

 می باشد :، به سواال  زیر

http://www.cityofboise.org/
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رینی بافت فرسوده ی وضعیت باز آف-یا توسعه ی شهر مراغه به صور  فشرده و در راستای نوشهرسازی است؟ آ-

 حداکثر)دهپیاراغه پیاده مداری و دسترسی آیا در شهر م-مراغه چگونه است  ؟ آیا در راستای شهرسازی جدید است؟ 

 به کاربری ها وجود دارد؟( دقیقه 10

 پیشینه 

مینه زش ها در ن پژوهتاکنون پژوهش های فراوانی در زمینه نوشهرگرایی در ایران و دنیا انجام شده است ولی اکثر ای

 :می شود ا اشارههرد از این پژوهش در زیر بطور خالصه به چند مو. تعریف مفاهیم و معیارهای این میتب بوده است

  این کتاب با ارایه ی تصویری از تحوال. ب منشور نوشهرگرایی را ترجمه کردند( کتا1387دانش و همیاران ) -

 گرایی وهمچنین تیوین ایده های نوشهر، جهانی و طرح ها و انگاره های پیش بینی شده در سال های مختلف

 . رزشمند استمجموعه ای غنی و کتابی ا، کاربست آنها در نمونه های موردی

نوشهرگرایی روییردی جدید در طراحی و برنامه ریزی  "ان ( در مقاله ای تحت عنو1389حسنی و همیارن ) -

به  ،هرگراییبه این نتیجه رسیده اند که ماهیت و شرایط شیل گیری نهضت نوش، ضمن معرفی نوشهرگرایی "شهری 

ار حرکت ی پایددر راستای دست یابی به اهداف شهرساز منظور به کارگیری در فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری

 . جدیدی بوده و می تواند منجربه پیدایش فضاهای پایدار گردد

رای وشهرسازی ببه بررسی برنامه ها و پیامدهای ن "نوشهرسازی و شهر"( در مقاله ای با عنوان 2000ل )کارس بو

احی صول طرولی ا، د که نوشهرسازی درمان قطعی نیستمحله های درون شهری پریشان می پردازد و نتیجه می گیر

رون کنان دآن با سیاست های گسترده تری که با هدف تجدید حیا  و بهبود شرایط و فرصت های زندگی برای سا

ز زرگ تر اآرایش ب در انتها به نظر او نوشهرسازی باید به عنوان یک راهبرد در. سازگار هستند، شهری می پردازند

-محله ندگی دریا  و ارتقا کیفیت زاجتماعی و جامعه که تالششان در جهت تجدید ح، ی توسعه اقتصادیبرنامه ها

 . های درون شهری است ییپارچه شود

سه  "؟است د ممینتوسعه پایدار شهری تا چه ح"( در مقاله ای با عنوان 2010ادوارد جی جپسون و مری ام ادوارد )

ادامه  ند و دراهر زیست محیطی را در ارتباط با توسعه پایدار معرفی کرده نوشهرسازی و ش، رهیافت رشد هوشمند

یافت ین سه رهرییا ابراساس یک نظرسنجی ملی از برنامه ریزان در امرییا این موضوع که چگونگی برنامه ریزان در ام

شد ر، ج این مطالعهنتای براساس. مورد سنجش قرار دادند، اصل توسعه پایدار تعریف می کنند 14توسعه را در واژگان 

 اخص هایدر این مطالعه ش. هوشمند اغلب با اصول توسعه پایدار همسان است و همچنین بیشتر درک شده است

اخص ه عنوان شفراوانی فضای باز جمعی و پیاده مداری ب، معماری سازگار با میان، تنوع مسین، اختالط کاریری

  .های معرف روییرد نوشهرسازی معرفی شده اند

 محدوده مورد مطالعه 

شهرستان مراغه دراستان آذربایجانشرقی در مشرق دریاچه اورمیه و بر دامنه جنوبی کوه سهند قرارگرفته و از شمال به 

متر واز سمت مشرق به شهرستان هشترود و رشته  3710شهرستان تبریز و ارتفاع کوههای سهند با حداکثر ارتفاع 

ر ارتفاع ازسطح دریا و از جنوب به شهرستان میاندوآب و جلگه کناردریاچه اورمیه مت 2500حداکثر  کوههای شرق با

 محدود متر از سطح دریا 1275متر و از غرب به دریاچه اورمیه با ارتفاع تقریبی 1500کوههای کم ارتفاع با حداکثر و

درجه و   37 دقیقه تا 52درجه  36دقیقه طول و  37 درجه و 46دقیقه تا  30درجه و  45این شهرستان در فاصله . است

به لحاظ پستی و بلندی . کیلومتر مربع می باشد 5388دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده و مساحت آن در حدود  38

، مراغه دارای دو قسمت کوهستانی درشمال و شرق و نواحی پست و جلگه ای و غرب و جنوب است)مروارید
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هزار  163نفر که  681هزار و  247دارای ، 1390نفوس و مسین سال  شهرستان مراغه براساس سرشماری. (2، 1372

تقریبا شطرنجی است و بافت ، این شهر به لحاظ ساختاری .(مرکز آمار ایران)نفر در شهر مراغه ساکن هستند 859و 

 . ناحیه می باشد 7محله و  26هم اکنون شهر مراغه دارای . تقریبا ارگانیک می باشد، قدیمی

 
 نقشه موقعیت جغرافیايي شهر مراغه در کشور و استان:  1شکل 

 روش تحقیق

ا و سرشماری ه واسناد معتبر ، گردآوری اطالعا  از منابع. تحلیلی است –نوع تحقیق کاربردی و روش ان توصیفی 

 رسیمای تناً برضم. طرح جامع و تفصیلی شهر مراغه بوده و از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن استفاده شده است

 . استفاده شده است GISنقشه ها از نرم افزار 

 تجزيه تحلیل و يافته ها 

 مدل هلدرن    

ن هلدرن جا. استفاده از روش هلدرن است، برای مشخص ساختن رشد بی قواره ی شهری، ییی از روش های اساسی

می  ،این روش ا استفاده ازب. روشی را برای تعیین نسبت رشد افقی شهر و رشد جمعیت به کار برد، 1991در سال 

ره ی شهری ناشی از رشد بی قوا، و چه مقدار، ناشی از رشد جمعیت، مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر، توان

  (75-88:  1393، مبارکی و همیاران)استفاده کرده است، وی در این روش از فرمول سرانه ناخالص زمین. بوده است

 لدرن بدین شرح جایگذاری می شود :متغیرهای مدل ه، در مورد شهر مراغه
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، درصد از رشد فیزییی شهر 39حدود  (65-90ی سال های )در فاصله، نتایج حاصل از مدل هلدرن نشان می دهد

هش تراکم که به کا، درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهری بوده است 61مربوط به رشد جمعیت و 

. ه استراغه شدمو نهایتاً منجربه توسعه افقی بدقواره شهر ، خالص زمین شهریناخالص جمعیت و افزایش سرانه نا

بر ، خیراست سال در بی. بافت منسجم و فشرده داشته است، شهر مراغه در تاریخ شهرسازی بیش از دو هزاره ساله اش

، ان آنشتاب از زمان اصالحا  شهری بوده است؛ اما رشد، شروع گسترش این شهر. وسعت آن افزوده شده است

 28/3قریباً توسعت شهر  65-90در فاصله های سال ، به طوری که. است، 1368سال ، مربوط به تهیه اولین طرح جامع

 . برابر شده است

 مدل آنتروپي شانون   

 ،1390ر سال تروپی دمقدار آن. استفاده می گردد، از این مدل برای تجزیه وتحلیل مقدار پدیده ی رشد بی قواره شهری

، توسعه ی فیزییی نشانگر نزدیک بوده و 94/1می باشد و مقدار آنتروپی شانون به  Ln (n= 94/1و)، است 84/1برابر 

 . به صور  پراکنده و غیر متراکم است

 بافت فرسوده مراغه

 افت فرسودهب، ( 12/11/84مورخ  5هیتار)مصوب کمیسیون ماده  12/16به مساحت ، شهر مراغه دارای بافت تاریخی

نی الحاقی به و محدوده بافت فرسوده میا( 12/11/84مورخ  5مصوب کمیسیون ماده )هیتار69/198میانی به مساحت 

 14/89و محدوده بافت فرسوده حاشیه ای ( 18/3/93مورخ  5مصوب کمیسیون ماده )هیتار 7/30مساحت 

از ، د تاریخیوده و بافت ارزشمنهم پوشانی بافت فرس. می باشد ( 12/11/84مورخ  5مصوب کمیسیون ماده )هیتار

العه ورد مطمحدوده م، موضوعا  قابل توجه در ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده می باشد که در نقشه زیر

 نشان داده شده است :

 
 : نقشه بافت فرسوده شهر مراغه 2شکل 

 36706رابر ب، 1385در سال   می باشد که جمعیت محدوده، هیتار 64. 334، مساحت کل بافت فرسوده مصوب مراغه

ه جمعیت هر محله می باشد ک، محله 8دارای ، بافت فرسوده مراغه. می باشد، نفر 35459برابر ، 1390نفر و در سال 

 در جدول زیر برآورد شده است :
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 کیفیت ابنیه در محدوده بافت فرسوده شهر مراغه

عمیری و ت، گهدارینمناسب و قابل ، در چهار دسته نوساز، از لحاظ کیفیت ابنیه، ساختمان های محدوده بافت فرسوده

 . باشدیم، ی بافتحاکی از فرسودگ، در محدوده، باال بودن درصد ساختمان های تخریبی. تخریبی طبقه بندی می شوند

 نوع مصالح در بافت هاي فرسوده شهر مراغه

 اشد بسنگ و سایر مصالح می ، آرمهبتن و ، آجر وآهن، در بافت فرسوده شهر، مصالح به کار گرفته شده

 عمر ساختمان ها در بافت فرسوده شهر مراغه

با توجه به ، دارند که سال عمر 30بیشتر از ، تا 8554تعداد ، در بافت فرسوده، از مجموع ساختمان ها و بناهای موجود

 . غالب است، فرسودگی درآنها، نوع مصالح و نیا  فنی

یص با خصا شامل یک بافت فشرده و ارگانیک می باشد که بیشتر منطبق، زی شهرمجموعه بافت شهری در بخش مرک

ن را ارج از آخبنیه و این بافت فشرده امیان کمتر نمودن تبادل حرارتی میان فضاهای درونی ا. اقلیمی شیل یافته است

ه بعابر از مر پیچ درم پیچ از دیگر سو ف. فراهم می آورد و نیز به حفظ هوای گرم در داخل ساختمان هاکمک می نماید

این  رش ها درقابل بافرم شیبدار ابنیه نیز در م. وجود آمدن جریان های سوزآور در ایام سرد سال جلوگیری می نماید

ح نسبتا دی در سطاز لحاظ سطح درآمد و توان اقتصا، ساکنین محدوده بافت فرسوده. منطقه نوع مطلوب بام می باشد

اصولی و ای غیربب عدم تمایل ساکنین به نوسازی و یا در مواقعی شیل گیری ساخت وسازهپایینی قرار دارند که س

خصی را طعا  نامشقافزارهای نامناسب و شیل ، توان پایین اقتصادیبه دنبال خود، از جهت دیگر. ناپایدار شده است

 ه شیلبواگذاری آن  ایجاد نموده است که عمدتا به دلیل جدا نمودن یک واحد مسیونی با دسترسی مستقل و

یفیک ی نظام تاهنجارناستیجاری به افراد و بهره مندی از مزایای مالی آن می باشد که این مسئله خود نه تنها باع  

ر شارکت دمبلیه باع  کم رنگ شدن حس تعلق به میان و تمایل به ، قطعا  و استقرار ابنیه در بافت می شود

 نیازمند دارای مشیال  جدی بوده که، بافت فرسوده در شهر مراغه در کل. بهسازی و نوسازی بافت می گردد

 . رسیدگی و توجه مسئوالن می باشد

 ساماندهي بافت فرسوده شهر مراغه بررسي مهمترين پروژه هاي در حال اجرا در خصوص

مامی تل در اجعامیان مداخله فوری و ، با توجه به گستردگی دامنه اقداما  در محدوده بافت فرسوده شهر مراغه

سودگی ن شد  فربا در نظر داشت، لذا در این قسمت از شهر. قسمت های بافت از لحاظ زمانی و هزینه وجود ندارد

ین شتن بیشتردا، ایجاد تحرک و رغبت برای نوسازی، تحقق پذیری، نیاز به نوسازی، بافت و اولویت های مداخله

، اربریالیت و کوجود پتانسیل های فع، ویی به نیازهای محلیپاسخگ، میزان تاثیر در بهبود وضعیت مناطق همجوار

تعریف  قدام بها.. . قرار داشتن در نقاط کلیدی و مهم، میزان حساسیت به نوسازی، الگو سازی برای نوسازی بافت

 . شده است، پروؤه های نوسازی و بهسازی شهر مراغه

 1پروژه 

باشد موجود می ا کاربری مسیونی در وضعب، پالک 36رد و شامل این پروژه در بخش شمالی محله شماره یک قرار دا

های ر محدودهاین پروژه تحرک نوسازی دهدف از تعریف . شامل می شود، متر مربع را 4000، که مساحتی بالغ بر

 . برای پالک های درون بافت می باشد، بافت از طریق الگوهای تجمیعی مسیونی و ایجاد دسترسی ها
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 1یت پروژه موقع: 3شکل

  2پروژه 

ی و اجرای یک برای طراح، به عنوان یک پتانسیل، هیتار2/2پالک و مساحتی در حدود  68با برداشتن ، این پروؤه

ص وقعیت خامدر این پروژه اهداف استفاده از . می باشد، پروژه شهری در محدوده برج های تاریخی شهر مراغه

 . اشدبآن می  بر، البدی بافت در کنار تزریق سرزندگی و حیا  شهریدر راستای ارتقا هویت تاریخی و ک، محدوده

 
 2:موقعیت پروژه 4شکل      

 3پروژه 

ه این باصی را خجایگاه و موقعیت ، اجرای پروژه عظیم جام جم و ایجاد مراکز بزرگ در محدوده بافت فرسوده شهر

 ومتر 580 ابعاد طولی این بلوار در. واقع شده است، یدر محدوده بازار قدیم، پروژه جام جم. از شهر داده است، نقطه

عه مجمو، برج مسیونی، مجتمع تجاری مدرن، شامل عناصری چون ساختمان اداری و تجاری، متر 120عرضی 

مایه ز مهمترین سرا، پروژه جام جم. می باشد،.. . بازارچه سنتی، کلینیک، مجموعه ورزشی، فضای سبز، هتل، مسیونی

نتی سالبدی و می باشد که نقش عظیمی در برهم زدن نظم بافت ک، در بافت فرسوده شهر مراغه، جودگذاری های مو

 . می باشد، شهر
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 : پروژه جام جم5شکل 

عناصر  وعیارها با اعمال م، صور  گرفته است که، در واقع اقداماتی جدی در بهسازی و توانمندسازی بافت فرسوده

 . د سنتی در راستای همسویی با مدرنیته و تینولوژی گام برداشتمی توان با حفظ کالب، نوشهرسازی

 پیاده مداري

عابر ، ین است کهتوجه خاصی شده و سعی بر ا( دقیقه 10دسترسی پیاده حداکثر )به پیاده، در نظریه شهرسازی جدید

از ، انیده و انسقیاس پیامبه  توجه، به بیانی دیگر. دسترسی مناسب و ایمن به فضاها و مراکز عمده را داشته باشد، پیاده

 عه سامانهتوس، بلیه در پی توسعه اجتماعی، مخالف خودرو نیست، این جنبش. جمله اهداف نوشهرسازی می باشد

رسی وضعیت شبیه دست. های حمل ونقل و کوتاه کردن سفرهای درون شهری از طریق گزینه های مختلف است

بگوی جوا، جودبه دلیل تراکم باالی بناهای مو، ر قسمت مرکزی آنعلی الخصوص د، سواره و پیاده در شهر مراغه

ر د، ی زیادیباع  تحمل بار جمعیت، وجود بازار و تک مرکزی بودن شهر. به این قسمت شهری نیست، سیل جمعیتی

ور  می به کندی ص، بخصوص بازار، حرکت در قسمت مرکزی شهر، در ساعا  پرتردد روز. این محدوده شده است

عیت با این وض. با مشیال  عدیده ای روبه رو است، عرض معابر موجود نیز به گونه ای است که حرکت سواره .گیرد

ب و نامناس عدم پیش بینی پارکینگ، عدم تفییک سواره و پیاده. مضاعف شده است، تداخل حرکت سواره و پیاده

دم ه دلیل عبدر واقع . محسوب می شوند در استخوان بندی شهر، که به عنوان شریان اصلی، بودن مسیرهای عبوری

 انگر عدممی شود که نش، هجوم افراد مختلف به قسمت مرکزی شهر، اختالط کاربری ها و تک مرکزی بودن شهر

 . در این شهر است، وجود پیاده مداری

های مشیال  و تنگنا، باتوجه به بررسی های صور  گرفته در خصوص شبک های ارتباطی موجود شهر مراغه

 موجود نظام آمدو شد شهری را می توان به شرح زیر خالصه نمود :

عدم وجود یک شبیه بهم پیوسته بصور  کمربندی داخلی در قسمت میانی جهت تامین رفت وآمد سریع بین -1

خواجه نصیرو ، طالقانی، عرض کم اکثر خیابانهای مرکزی نظیر امام خمینی-2مناطق شهر بدون عبور از نواحی مرکزی 

خدماتی و اداری در محدوده -تمرکز بیش از حد فعالیتهای تجاری-3. س که نقش جابه جایی را بر عهده دارندقد

فقدان باند -5. عدم طراحی صحیح تقاطعها و میادین با تامین مسیرهای جداگانه گردش به راست-4. مرکزی شهر

عدم وجود پارکینگ مناسب -6. زدنمخصوص گردش به چپ در تقاطع ها و محل مناسب و ایمن در محل های دور 

مجزا نبودن مسیرهای پیاده و سواره در -8. عدم ایمنی کافی برای عابرین در تقاطع-7. و کافی در نقاط مرکزی شهر

محدودیت عرض معابر پیاده و اشغال آنها بوسیله کسبه و -9. اکثر معابر محلی یا جمع کننده و پخش کننده فرعی
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اشغال تعدادی از خطوط محدود عبور -10. ت عابران پیاده به مسیرهای سواره روبساط داران و انحراف حرک

گذرگاههای سواره بوسیله پارکینگ غیر مجاز خیابانی به دلیل عدم احداث پارکینگ و توقفگاههای خارج از حریک 

ط محدود عبور در نبود ایسنگاه تاکسی و مینی بوس و اتوبوس در خارج از خط عبورکه به اشغال خطو-11. گذرگاهها

عدم رعایت سلسله مراتب شبیه شهری و کوتاه بودن -12. پیاده و سوار کردن مسافر بویژه در نواحی مرکزی شهر

عدم رعایت ضوابط فنی به هنگام تفییک زمین و دادن مجوز دسترسی مستقیم پالکهای -13. فاصله بین تقاطعها

وجود آمدوشد و خدما  غیرضروری در مراکز شهر به دلیل -14. برخیابانهایی که بایستی نقش حرکتی داشته باشند

عدم وجود پایانه های مسافربری و -15. ادامه سلطه انحصاری مجموعه های اداری و تجاری موجود در این منطقه

عدم رعایت قوانین و مقررا  راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان و -16. باربری مناسب در میانهای مناسب

مسائل ذکر شده و دهها مسائل و مشیال  موجود . کیفیت نامناسب روسازی بعضی از گذرگاهها-17. یادهعابرین پ

همگی حاکی از مشیال  عدیده ی ترافییی و عبور ومرور در شهر مراغه می باشد و بیانگر عدم وجود پیاده ، دیگر

 . مداری و انطباق با ضوابط شهرسازی جدید می باشد

 نتیجه گیري 

یب و عرض تخردر حال حاضر در م، از بافت های سنتی که زمانی مایه افتخار و مباها  شهری بوده اند بسیاری 

نگی این فره، خیتاری، بخشی مهمی از جمعیت این مناطق جابه جا شده اند و میراث قدیمی. فرسایش قرار گرفته اند

ال در ح، هردیمی شه مستثنی نبوده و بافت قبافت از بین رفته یا در حال تخریب می باشد؛ مراغه نیز از این قائد

این ، اقعودر . زدنوشهرسازی به حمایت از راهبردهای طراحی بر پایه فرم های شهری سنتی می پردا. تخریب می باشد

. محور و پیاده دارای اختالط کاربری، کوچک مقیاس، جنبش حرفه ای به دنبال طراحی و توسعه محله ای است فشرده

یاده فرینی و پبازآ، یسعی بر این شده است تا شهر مراغه به لحاظ اصول نوشهرسازی با تأکید بر فشردگ، در این مقاله

. ص شودرن مشخروی مورد بررسی قرار گرفته و نوع توسعه ی شهری با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلد

نزدیک بوده  94/1ه و مقدار آنتروپی شانون ب می باشد Ln n =94/1و، است 84/1برابر ، 1390مقدار آنتروپی در سال 

نگر رشد بیا، درناز طرفی نتایج حاصل از مدل هل. به صور  پراکنده و غیر متراکم است، ونشانگر توسعه ی فیزییی

 سعه افقیر به توو نهایتا منج، افزایش سرانه ناخالص زمین شهری، افقی شهر بوده و به کاهش تراکم ناخالص جمعیت

 در. است ه داشتهبنابراین شهر مراغه که در تاریخ شهرسازی دوهزار ساله خود بافتی منسجم و فشرد. ستشهر شده ا

ر و نیز ای اخیبیست سال اخیر وسعت زیادی یافته است که با توجه به رشد جمعیتی و مساحت شهر مراغه در دهه ه

 یر باع رویه شهری طی دهه های اخاستفاده از مدل های هلدرون و آنتروپی شانون نشان می دهد گسترش بی 

نی ند کنوادامه رو. خروج ساکنان اصلی بافت قدیم و سیونت و گسترش شهر به صور  پراکنده و افقی شده است

ه خواهد ی مواجمخالف اصول نوشهرسازی بوده و شهر را در آینده نه چندان دور با بحران هایی در عرصه شهرنشین

 ول عمومی استفاده از وسایل حمل ونق، ده شهری و افزایش مسیرهای دسترسیهمچنین به دلیل رشد پراکن. کرد

ی اما  اساساقد، اغهبنابراین در شهر مر. افزایش پیدا کرده ودسترسی پیاده را با مشیالتی مواجه کرده است، خصوصی

زی و ما  بهسان اقداای بتواند خود را به معیارهای نوشهرسازی نزدیک کند از جمله، نیازمند است تا این شهر تاریخی

این  راکم درتتوجه به مرکز و بافت های فرسوده باع  افزایش . توانمند سازی بافت قدیمی و فرسوده شهری است

ر د  جدی قسمت شهر شده و مشیل توسعه افقی شهر را تا حدودی حل می کند ؛  که خود نیز باع  بروز مشیال

 . ودبکه نیازمند اقداما  جدی در همه زمینه ها خواهد  ترافیک و آلودگی های صوتی  و هوا خواهد شد
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 منابع       
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