شناسائی و تعیین انواع بافت های شهری در شهر سبزوار
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چکیده
در حال حاضر شهرهای ايران از مسئله عدم توجه به بافتهای موجود شهری و تخريب بافتهای قديمی و
سنتی رنج می برند روند تخريب بافتهای قديمی شهرهای ايران نگران کننده است و ساماندهی اين وضعیت
ضرورت اساسی در راستای حفظ هويت شهری خواهد بود .اولین گام در اين ارتباط شناخت انواع بافتهای
شهری و شكل دادن به توسعه شهر براساس حفظ بافتهای موجود می باشد .اين تحقیق به بررسی و
شناسائی انواع بافت های شهری در شهر سبزوار پرداخته است و بر اساس شاخص هائی چون شكل و
جانمايی ،تراکم  ،نسبت مساحت کاربری های غیرقابل تغییر به مساحت بلوک ،نسبت میان مساحت
بزرگترين قطعه ی بلوک به مساحت میانگین قطعات دربلوک اختالف تعداد طبقات میان بلند ترين
ساختمان بلوک و میانگین طبقات بلوک انواع بافت های شهری شهر سبزوار را تعیین نموده است .نتايج
تحقیق نشان میدهد که با بررسی ساختار کالبدی شهر سبزوار میتوان بافت های شهری شامل بافت قديمی ،
بافت میانی ،بافت جديد  ،بافت پیرامونی  ،بافت اقماری و بافت نیمه روستائی را در اين شهر مشاهده نمود
 .آنچه حائز اهمیت است توجه به حفظ هويت شهری با حفظ بافت قديمی و تاريخی شهر و تفاوت در
نوع برنامه ريزی شهری در هر يک از بافت های موجود در شهر می باشد نكته ای که می بايست مد نظر
مديران و برنامه ريزان شهری قرار داشته باشد .
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1
بافت ( )Textureهر شهر کمیتی پويا و در حال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی شكل
گیری آن را در طول زمان نمايان می سازد .بافت هر شهر دانه بندی فضای کالبدی شهر يعنی فضاهای پر و
خالی و مقدار انها را نسبت به يكديگر و چگونگی رابطه و حد نزديكی بین انها را مشخص می کند و
شبكه ارتباطات و نحوه دسترسی و خصوصیات کلی راه ها و کوچه ها را اشكار می نمايد و توسط ان می
توان راه های اصلی و فرعی را تشخیص داد  .به عبارت ديگر بافت شهر به هم تنیده شدن و نحوه استقرار
ساختمانها و ترکیب انها با يكديگر در ارتباط با شبكه راه ها براساس شرايط محیطی است (وزارت مسكن
وشهرسازی  .)33:1384اگر چه تفكیک بافت های شهر با توجه به نیاز رشته های طراحی ،معماری،شهر
سازی و ديگر رشته های مربوط ،متناسب با اهدافی خاص صورت می گیرد ولی به طور کلی به منظور
تفكیک و طبقه بندی بافت های شهری اغلب به بیش از ده عامل يا خصیصه استناد می شود که عامل تفاوت
بافت های موجود شهری از يكديگر هستند .اين عوامل عبارتند از:زمان شكل گیری ،سرعت شكل گیری
،نرخ رشد شهر نشینی،ترکیب کاربری اراضی،استقرار عملكردهای شهری ،چسبندگی کالبدی(انسجام شهری)
،شكل گیری شبكه ارتباطی ،تعادل زيست – محیطی ،هماهنگی عناصر تشكیل دهنده بافت ،تراکم جمعیتی
،تراکم ساختمانی (.ذاکر حقیقی )45:1389
بافت های شهری که در زمان های مختلف شكل گیری هر شهر ايجاد شده اند نماينده تاريخ هويت
گذشته و روند تغییرات شهرها هستند شناسائی و تالش برای حفظ و نگهداری آنها توام با برنامه ريزی
ساماندهی بافت های مذکور يكی از محوری ترين مواردی است که در برخورد با هر شهر و برنامه ريزی
برای آن بايستی مد نظر باشد  .از طريق شناسائی و تفكیک انواع مختلف بافت ها است که برنامه ريزان
شهری قادر خواهند بود که متناسب با هر بافت برنامه ريزی خاص و مناسب با آن بافت را دنبال کرده از اين
طريق نسبت به حفظ گذشته تاريخی شهر توام با حفظ هويت شهری اقدام نمايند .مقوله ای که در حال
حاضر در برنامه ريزی شهرهای ايران توجه جدی به آن نشده و در حال حاضر يكی از مشكالت شهرهای
کشور تخريب بافتهای تاريخی و قديمی شهرها ست .
 -2اهمیت و ضرورت:
همانگونه که اشاره شد يكی از مسائل بسیار مهم در برنامه ريزی و توسعه شهری شناخت انواع بافتهای
شهری و شكل دادن به توسعه شهر براساس حفظ بافتهای موجود می باشد .از اين رو تعیین انواع بافتهای
شهری در يک شهر ضرورت پايه ای برای برنامه ريزی توسعه شهری محسوب می شود.برنامه ريزی توسعه

شهری بايستی با لحاظ انواع بافت های شهری و توجه به ويژگیهای آن نظیر وسعت ،کیفیت ،نقاط با ارزش
شهری و  ....سعی در حفظ بافت های مختلف يک شهر داشته باشد (.وزارت مسكن )120:1384
از سوی ديكر يكی از ضرورتهای تعیین بافت های شهری توجه برنامه ريزان شهری به حفظ هويت
شهری است نكته بسیار مهمی که يكی از اصول برنامه ريزی شهری مدرن است .برنامه ريزی شهری موفق
خواهد بود که بتواند هويت شهری را حفظ کند ويكی از ضرورتهای حفظ هويت شهری شناسائی بافتهای
شهری موجود در يک شهر است .ضرورت ديگر انجام اين تحقیق تعیین مرزهای مشخص بافتهای شهری بر
روی نقشه های اجرائی شهری است که بتواند مرزهای مشخص شهر را از ديدگاه های اجرائی و در مقیاس
های اجرائی شهر تعیین نمايد .در اين راستا تعیین شاخصهائی که بر اساس آن بافتهای شهری از يكديگر
جدا شود حائز اهمیت بسیاری است اين شاخصها عبارتند از شكل توسعه شهری ،نوع مصالح ،الگوی
معماری ،شكل وشیوه ساخت دسترسی ها ،عناصر و نمادهای مشخص شهری ،سلسله مراتب شهری و
شاخصهای ديگری که بر اساس آنها می توان يک بافت را در يک دوره از بافت ديگر جدا نمود.ضرورت
ديگر انجام اين تحقیق به اين مسئله برمی گردد که پس از تعیین بافتهای هر شهر و مرزبندی دقیق آن بايستی
برای هر بافت برنامه ريزی خاص آن را در چارچوب برنامه کلی توسعه شهری تبین نمود و اين مسئله تاثیر
بسزائی در موفقیت برنامه ريزی شهری هر کشوری خواهد داشت.
 -7فرضیات تحقیق:
فرضیه های اين تحقیق عبارتند از الف -به نظر می رسد که مرزهای بافتهای تاريخی و قديمی در شهر
سبزوار به طور دقیق تعیین نشده است .ب -به نظر می رسد که با تعیین شاخصهای معین می توان مرز
بافتهای شهری در شهر سبزوار را تعیین کرد .ج – به نظر می رسد که با تعیین مرز بافتهای مختلف شهری
در شهر سبزوار به يكی از نیازهای اساسی برنامه ريزی شهری اصولی پاسخ داده شده است .
 -4پیشینه تحقیق:
درخصوص بافت های مختلف شهری مطالعات گوناگونی در شهرهای ايران انجام شده است .مطالعاتی
که با هدف شناسائی بافتهای شهری و تالش در جهت ساماندهی بافتهای قديمی و کهن شهری صورت
گرفته است .اين مطالعات در راستای پاسخگوئی به سئوال تعیین بافت ها و سپس بهسازی  ،بارسازی و
نوسازی بافتهای مذکور انجام می گیرد و از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند در تدوين برنامه ای
مناسب برای ساماندهی بافتهای مذکور کمک نمايد.از جمله مطالعات انجام شده در اين ارتباط می توان به
راهنمای شناسايی و مداخله در بافت های فرسوده (مصوب شورای عالی شهر سازی و معماری ايران -

خرداد  )0714اشاره کرد که در آن تالش شده است روش های شناسائی و چگونگی مداخله در بافت های
فرسوده کشور مورد بررسی قرار گیرد .از جمله موارد ديگر میتوان به مقاله تدوين شاخص های موثر بر
گونه شناسی بافت شهری دکتر کیانوش ذاکر حقیقی ( ) 0713اشاره کرد که در اين مقاله شاخص های موثر
بر تعیین انواع گونه های متفاوت بافت شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .مطالعات عمومی
شناسائی بافت ها ی فرسوده در شهرهای ايران از جمله منابع ديگری است که در اين ارتباط قابل ارائه است
در اين نوع مطالعات مهندسین مشاور شهرساز بر اساس شاخص های شناسائی بافت های شهری به تبین
انواع بافت شهری در شهرهای کشور می پردازند .از جمله پايان نامه هائی که در اين ارتباط تدوين شده اند
پايان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا نوروزيان تحت عنوان محدوديت های فیزيكی -کالبدی بافت قديم
سبزوار و برنامه ريزی الزم جهت بهسازی آن ( دانشگاه يزد  )0712است .
 -5روش تحقیق:
روش انجام اين تحقیق متكی بر مطالعه اسناد  ،مدارک و مطالعات انجام شده پیرامون روند شكل گیری
و چگونگی رشد شهر سبزوار در گام اول است بر اين اساس با مراجعه به مطالعات شهری انجام شده در
شهر سبزوار که شامل طرح های جامع تفضیلی و طرح های موردی خاص بوده است اطالعات اولیه و پايه
جمع آوری شده است .در گام دوم نسبت به انجام برداشت میدانی و پیمايش های شهری اقدام شده است به
اين مفهوم که بر اساس شاخص های تعیین شده تفكیک هر بافت به مناطق مختلف شهر مراجعه شده و با
برداشت میدانی حدوده هر بافت بر روی زمین تعیین شده است سپس بر روی نقشه شهری شهر سبزوار
مرزهای هر بافت از يكديگر جدا شده اند و در نهايت انواع بافت های موجود شهری در شهرسبزوار تعیین
گرديده است .
 -5-1ويژگیهای محدوده مطالعاتی :
سبزوار يكی از شهرهای کهن استان خراسان رضوی است که از دير باز مهمترين مجتمع زيستی اين
ناحیه به شمار می رفته است  .براساس نتايج سرشماری سال ،٠٩٣١شهر سبزوار دارای  751552نفر
جمعیت بوده ،که 22477خانوار را شامل میشود .وسعت اين شهر معادل  1355هكتار است .از نظر توزيع
کاربريهای ،کاربری مسكونی با  73/72درصد ،شبكههای ارتباطی با  74/22درصد و اراضی باير با 12/52
درصد به ترتیب بیشترين درصد و مساحت اراضی شهر را به خود اختصاص دادهاند(.مهسا
نوروزيان)66:1386
 -5-7بافت های شهر:

همانگونه که می دانیم برای تعیین بافت های شهری از شاخص های خاصی استفاده می شودکه از آنها
به عنوان شاخصهای کالبدی ياد می گردد اين شاخصها عبارتند از:
الف  -شكل و جانمايی"شكل و اندازه ی قطعات نقش مهمی را در شكل کلی بلوک و به تبع آن
بافت شهری ايفا می کنند شكل و اندازه قطعه پديده ای متأثر از موضوعات فرهنگی و اقتصادی است
محققان بر اين باورند که" مهم ترين تصمیم درزمان برنامه ريزی برای آماده سازی زمین تعیین مساحت
قطعه است".شاخص ديگر در شكل قطعه نسبت اندازه ی قطعات است" .هرچه شكل قطعه به مربع نزديک
تر باشد ،کارايی قطعه برای بهره برداری اززيرساخت ها کمترست ،چراکه تعداد کمتری از ساختمان ها به
زيرساخت ها دسترسی پیدا می کنند.هرچه قطعات باريک تر باشند قرارگیری آنها در يک الگوی خوشه ای
مناسب تر است و درهمین حال بزرگ تر شدن عدد تناسب ،نشان دهنده ی کاهش تهويه و نور طبیعی
درفضاهای میانی قطعه نیز هست .شاخص ديگر مرتبط با شاخص پیشین ،عرض قطعه يا به اصطالح ثبتی
رايج در ايران "،بَر "قطعه است (.ذاکر حقیقی )63:1389درنظرگیری عرض قطعات ومیانگین آنها در بلوک
می تواند به عنوان شاخص دسترسی به زيرساخت ها و پارکینگ و میزان خالقیت در خلق جداره ی بصری
مناسب مؤثر باشد
ب -تراکم به عنوان شاخصی از ارتفاع است که ابهام اصلی در مورد تراکم ،استفاده از اين مفهوم بدون
تعريف دقیق است" .در بسیاری از مطالعات ،تراکم به صورت زياد و کم مورد اشاره قرار می گیرد ،بدون
آنكه تعريف خاصی از اين صورت پذيرد.بديهی است که در انجام اين تحقیق از شاخص های مذکور در
تعیین انواع بافت های شهری محدوده مطالعاتی استفاده شده است.
 -5-5انواع بافت های شهری در شهر سبزوار
انواع بافت در شهر سبزوار :
بر اساس بررسیهای صورت گرفته شهر سبزوار دارای بافت های زير می باشد :بافت قديمی  ،بافت میانی ،
بافت جديد ،بافت پیرامونی  ،بافت اقماری و بافت نیمه روستائی(مطالعات شناسائی بافت  )145:1386که
در اينجا به تشريح هر يک از بافت های مذکور می پردازيم
الف) بافت قديمی:
زمان شكل گیری اين بافت به سالهای قبل از  0711هجری شمسی بر می گردد.واحد های مسكونی و
ساختار شهر عمدتا در قرن سیزده شكل گرفته است .بافت قديمی شهر سبزوار به منطقه ای اطالق می گردد
که در طرفین خیابانهای بیهق و اسرار واقع شده و تقريبا در داخل محدوده اخرين حصار و برج و باروی
شهر قرار داشته است .اين محدوده در گذشته توسط بارويی با چهار دروازه به نامهای دروازه سبريز در

جنوب ،دروازه ارگ در شمال ،دروازه نیشابور در شرق و دروازه عراق در غرب بوده و محله هايی را در
خود جای می داده است .اين بافت امروزه به وسیله خیابان کاشفی از سمت شرق ،خیابان اسد ابادی در
جهت شمال،خیابان طبرسی از جنوب و بلوار امام خمینی و خیابان شهدای هويزه از غرب محدود می شود.
قسمت های مرکز اين بافت که در طرفین خیابان بیهق قرار دارند قدمت زياد تری دارد به جز دو خیابان
عريض نام برده در باال و چند خیابان فرعی ديگر که اخیرا احداث شده است.
در اين بافت گسیختگی سیمای کالبدی،فرسودگی ساختمانها،در هم ريختگی چهره ،شالوده و نشانه های
شهری موجب شده که اين بافت از حیات اصیل تهی شود( علی آبادی.)15:0713ترکیب عناصر و فرم های
متفاوت شبكه های ارتباطی سواره ،پیاده ،بازار شهر و بناهای با ارزش تاريخی همجوار انها،سر در اشفتگی
دارد و نه تنها استخوان بندی اصلی و يک دستی را ارايه نمی دهد بلكه ناهنجاری هايی را نیز در سازمان
فضايی(سه بعدی) شهر ايجاد کرده است .اين بافت کال عبارت است از شبكه ای از گذرگاههای اصلی که
به طور متوسط دارای عرض حدود سه تا چهار متر می باشند و محوری نسبتا مشخص و در چند مورد
تقريبا مستقیم دارند و به اضافه انشعابات فرعی انها که اکثرا با عرض متوسط دو تا سه متر می باشد.
در اين بافت محور های بیهق،اسرار و بازار سر پوشیده شهر مراکز عمده تجارتی و اداری و کسب و کار
شهر را در بر گرفته اند.در اين بخش شهر،تمرکز واحدهای تجاری و افزايش تعداد انها،باعث شده ساير
کاربری ها از جمله کاربری مسكونی رشد موزونی نداشته باشند و در برخی از کاربريهای مسكونی با توجه
به وجود بنگاههای اقتصادی و فروشگاهها،کاربريهای مسكونی نقش انبار داری را ايفا نمايند.کاربريهای
مسكونی با توجه به کهنگی و فرسودگی انها به دلیل عدم رغبت ساکنین به ساخت و مرمت انها،توسعه نیافته
است و جمعیت تقاضا کننده واحدهای مسكونی از اقشار نسبتا کم درامد می باشند(.طرح جامع
سبزواز )051:0711در قديم مراکز محله به وسیله بازارچه،مسجد و حمام مشخص می شده است.امروزه
غالب مساجد را می توان پیدا کرد،حمامها بعضی و جود دارند و بعضی از بین رفته،بازارچه ها کال در
معرض نابودی قرار گرفته اند زيرا اوال قدرت جذب مراکز شهری مجاور به قدری زياد بوده است که مراکز
محله ای به زحمت توانسته اند با نواوری ها در زمینه شهر سازی مقابله کنند،ثانیا مراکز تجاری در محالت
فقط در شرايطی می توانسته اند در اين رقابت باقی بمانند که بتوانند اجناس مرغوب و مناسب در اختیار
مشتريان گذارند .در حالی که واقع شدن يک يا چند مغازه در محالتی که گاه هیچگونه دسترسی ماشینی به
انها میسرنیست وضعی را پیش می اورد که از نظر اقتصادی امكان باقی ماندن انها از بین می رود (.زنگنه
يعقوب  )011:0710نداشتن امكان دسترسی ماشینی به مراکز اين بافت نمودی از نارسايی در نظام زندگی
شهری امروزی می باشد بطوريكه حتی در مواقع اضطراری نظیر ضرورت رسانیدن مريض به بیمارستان يا
اتش سوزی نیز امكان نفوذ وسايط نقلیه به درون اين بافت به سادگی میسر نیست ويژگی با ارزش محالت

اين بافت عالوه بر وجود هويتی قابل تمیز برای محله های مختلف داشتن گذرگاههای متعدد پیاده رو می
باشد که سبب شده محیط ارام و دور از امد و شد ماشینی به وجود ايد.
ساختمان های موجود بافت ،عموما يک طبقه و ندرتا از دو طبقه تجاوز نمی کنند ولی اخیرا در مراکز
تجارتی(محور بیهق)اقدام به احداث ساختمان های بیشتر از دو طبقه می شود .سازه ساختمانی غالب
ساختمان های بخش قديم شهر اجر واهن ودر بخش قديمی تر ان خشت وچوب است ودر مواردی
ساختمانهايی نو سازی شده اند که دارای سازه اسكلت فلزی هستند.ساختمان ها در وضع فعلی از قاعده
ساختمانی مشخصی طلعیت نمی کنند به طوری که متوسط قطعات تفكیكی بافت بین 011تا711متر مربع
متغیر است.
ب) بافت میانی :
شكل گیری بافت میانی در شهر سبزوار  ،مربوط به تحوالت شهر نشینی دهه های اغازين قرن حاضر می
باشد همزمان با شكل گیری ورواج نظام سرمايه داری در جامعه ايران محدوده بافت قديم ديگر جواب گوی
جمعیتی که ارام ارام بر آن اضافه می گردد نبوده است .بنابراين در اين مقطع از شهر نشینی شاهد تغییر و
تحوالتی در کالبد بافت های موجود و در کنار ان گسترش فیزيكی شهر می باشیم  .در دهه دوم قرن حاضر
سیمای شهری بافت قديم دچار دگرگونی می گردد تا با شرايط جديد حاکم بر جامعه انطباق داشته باشد،با
احداث خیابانها بر روی مسیر ها و گذر های موجود بافت میانی به صورت قسمت های پراکنده و لكه هايی
در حاشیه بافت قديم و بیشتر در دو قسمت شرق و شمال شرق شكل می گیرد و از نظر سرعت زمان شكل
گیری اين بافت نسبت به بافت قديمی سريعتر شكل گرفته است.اين بافت ها از حدود سال  0711تا اوايل
دهه 41گرداگرد بافت قديم شهر شكل گرفت (.مطالعات شناسائی بافت )201:0712همزمان با رشدو
گسترش شهرها تغییرات کالبدی جديدی در بخش قديمی شهرها صورت گرفت .احداث خیابان های جديد
نخستین نمود ها ی شهر سازی جديد است به دنبال آن حاشیه خیابان ها تغییر شكل داده و بناهای تازه ای
ساخته شد اما قسمت درونی بافت کمتر دچار تغییرو تحول شد مرحله تخريب بافت قديمی با ايجاد میدان
هايی در مرکز شهر ها و خیابان های عمود بر هم به شكل شطرنجی شروع شد.تفكیک اراضی ،گذرها و
شبكه دسترسی ها در بافت میانی نسبت به بافت قديم از نظم هندسی بیشتری پیروی نموده و در همین حال
از هماهنگی با شرايط اقلیمی منطقه نیز به دور نمانده است .خیابانها در اين محدوده عمدتا شمالی  -جنوبی
و شرقی – غربی هستند و میدان هايی با انشعابات بیش از چهار خیابان در اين محدوده شكل گرفته است
.در رابطه با نظم شبكه بندی بافت در اين محدوده شبكه های دسترسی از نظم بیشتری برخوردار است و
مشكل تردد بافت قديم ،در اين محدوده ديده نمی شود و حتی در ساعاتی از روز نیز شاهد ترافیک در هیچ

قسمتی از محدوده بافت میانی نیستیم .از نظر نظم سبک ساختمان سازی که خود سیما و چشم انداز های
شهری را به نمايش می گذارد می بینیم که در واحد های اين محدوده از خشت و کاهگل و چوب خبری
نیست و اکثر واحد های مسكونی از اجر و اهن ساخته شده و ساختمانها به نما سازی بیرونی روی اورده
اند .از حیث بافت فضايی و دانه بندی واحد های مسكونی از تراکم واحد ها در اين محدوده نسبت به بافت
قديم کاسته شده است و بلوک های ساختمانی منظم تر می باشد.طرح و نقشه ستاره ای در قسمت هايی از
شهر مخصوصا در محدوده بافت میانی به چشم می خورد  .بافت میانی دارای شبكه های دسترسی منظم تر
و هندسی تر نسبت به بافت قديم است و تغییر حالت از طرح اشفته را به طرح و نقشه ی شطرنجی به
خوبی مشاهده می کنیم .بافت میانی شهر سبزوار اغلب مربوط به بخش های ساخته شده شهر در دوره زمانی
بعد از سال  0721است و مشخصه اصلی ان مصالح جديد و به کار گیری معماری روز در ساخت و ساز
هاست .اين محدوده از شهر به صورت شطرنجی منظم و نامنظم در بخش راست،شمالی و غربی شهر وجود
دارد .سلسله مراتب بین معابر اين بافت در اغلب بخش ها وجود دارد به گونه ای که معابر جمع و پخش
کننده دارای عرض  1تا  02متر و معابر دسترسی دارای عرض  2تا  1متر هستند.عمده ساختمانهای شكل
گرفته در اين بخش از شهر يک و دو طبقه و سازه ساختمانها در بخش های غربی،جنوبی و شرقی عمدتا
اجر و اهن و در بخش شمالی اغلب دارای سازه اسكلت فلزی هستند.قطعات تفكیكی در بخش شطرنجی
منظم دارای نظم بوده و متوسط قطعات تفكیكی دارای مساحت  211تا  711متر مربع هستند در حالی که
بافت شطرنجی نا منظم از نظم خاصی پیروی نمی کند و مساحت قطعات عمدتا بین  11تا  251متر مربع
متغییر می باشد .کاربری اراضی در محدوده بافت میانی نشان دهنده اين است که عمده کاربری اراضی اين
محدوده کاربری مسكونی است و فقط در حاشیه خیابانها ان هم در مقايسه با بافت قديمی به میزان بسیار
کمتر کاربری تجاری ديده می شود که اين تراکم کم کاربری تجاری سبب تراکم کمتر تردد وسايل نقلیه و
در نتیجه عدم مشكل ترافیک در محدوده اين بافت شده است .بنابراين برنامه ريزی ها در محدوده بافت
میانی بايستی متمرکز بر تراکم های جعیتی و سكونت شهروندان باشد.در طرح جامع مصوب 0751
محدوده بافت میانی به عنوان مناطق با تراکم متوسط ساختمانی و جمعیتی شناخته شده است که تقريبا در
حاشیه پیرامونی بافت قديم که دارای تراکم زياد است واقع شده است و در طرح جامع جديد نیز عمدتا
محدوده بافت میانی دارای تراکم ساختمانی متوسط است (.مطالعات شناسائی بافت  )271:0712تراکم
جمعیتی (تراکم ناخالص مسكونی ) و تراکم ساختمانی در محدوده بافت میانی عمدتا متوسط می باشد و از
شدت ان نسبت به محدوده بافت قديم کاسته شده است .برای مثال محدوده بین خیابانهای کاشفی شمالی
،عظیمیان ،ابومسلم و بیهق دارای تراکم ناخالص مسكونی  052نفر در هكتار(که تراکمی متوسط می باشد) و
تراکم ساختمانی  23درصد(نزديک به میانگین  21درصد سطح شهر )می باشد.

ج – بافت جديد:
اين بخش از بافت شهری شهر سبزوار مربوط به شهرک توحید در بخش شمالی شهر می باشد که در دهه
اخیر شكل گرفته است .شبكه معابر اين محدوده از شهر دارای سلسله مراتب بوده به طوری که شبكه معابر
جمع و پخش کننده دارای عرض  01تا  02متر و معابر دسترسی دارای عرض  2تا  1متر هستند عمده
ساختمانهای شكل گرفته در اين بخش از شهر يک طبقه و دارای سازه اسكلت فلزی و در مواردی بتن ارمه
هستند.بافت ناپیوسته و در حال شكل گیری شهرک توحید نیز به خاطر برنامه ريزی و هدايت ساخت و ساز
ها بر مبنای مطالعات طرح اماده سازی اراضی سبزوار ،دارای بافت شطرنجی است که بیشتر در انطباق با
شبكه های دسترسی منظم و در جواب گويی به نیاز رفت و امد اتومبیل طراحی شده است.
د -بافت پیرامونی:
اين بافت که از سال  0751در ايران شكل گرفت و توسعه يافت در واقع دربرگیرنده بخش های خوابگاهی
و حومه های وابسته به کالن شهر هاست با افزايش جمعیت و مهاجرت به شهرها نیاز به مسكن ورشد و
گسترش شهری افزايش يافت.رشد جمعیت به ويژه ناشی از مهاجرت های بی رويه که به دنبال سر پناهی
ب رای سكونت بودند در نقاط حاشیه يا خارج شهربافت پیرامونی به صورت شهرک سازی را بوجود
آوردند .از نظر حقوقی حومه قلمروی فراتر از حصار شهری را در بر می گیرد در حالی که وابسته به شهر
است و از عوامل مهم زايش حومه ها رشد پر شتاب شهر است  .در دهه های اخیر و با وجود امنیت حاکم
شده بر فضای جامعه در سطح کشور حصار شهری مفهوم برج و باروی سده های گذشته را ندارد و از زمان
تهیه طرح های جامع شهری می توان محدوده خدماتی و قانونی تعیین شده را به عنوان حصار جديد شهر
ها شناخت بنابراين به نوعی حومه نشینی شامل ساکنین پیرامون شهر و مخصوصا خارج از محدوده خدماتی
می باشد( مطالعات شناسائی بافت .)221:0712بافت های شهری ايجاد شده در دوره بعد از وقوع انقالب
اسالمی که بیشترين مساحت شهر را شامل می شده و بیشترين جمعیت را پذيرفته است بافت حومه ای
خوانده می شد اين بافت در حقیقت اکثريت مهاجرين روستايی را جذب کرده و در حاشیه شهر پديد امده
است  .برای مثال  15درصد ساکنین شرق کال عیدگاه که در بعد از پیروزی انقالب اسالمی شكل گرفته و
گسترش يافته است دارای منشا روستايی هستند .در بعضی از اراضی مثل اراضی شمال شهر که عمدتا
جمعیتی با درامد متوسط و باال به ساخت و ساز در ان پرداخته اند بافت های دارای نقشه هايی با نظم
هندسی بیشتر است و کمتر مشكل خدمات و خدمات رسانی در اين محدوده ديده می شود .برای مثال در
اراضی کوی فرهنگیان و محالت اطراف دانشگاه ازاد اسالمی و محالت شرق سیلو اين مشكالت کمتر خود

نمايی می کند ولی در بیشتر اراضی که در اين مقطع زمانی زير ساخت و ساز رفته است بافت های مظنون
به حاشیه نشینی پديد امده است که عمدتا در شرق شهر پر رنگ تر و در حواشی شهر در سمت جنوب و
غرب شهر کم رنگ تر است (.طرح جامع سبزوار)077:0711در رابطه با پیدايش و گسترش حاشیه نشینی
در بعد از پیروزی انقالب اسالمی بايستی عنوان نمود اقشار اجتماعی که عمدتا مهاجرين روستايی با درامد
کم بوده اند ،امكانات و توان اقتصادی الزم جهت برخورداری از تاسیسات و تجهیزات شهری و بخصوص
تهیه مسكن در اراضی گران قیمت داخل محدوده قانونی شهر را نداشته اند و ناگزير از اسكان در محیط
های حاشیه شهر و گاهی خارج از محدوده قانونی شهر شده اند.
ه -بافت اقماری :
شكل گیری اين بافت از سال  0721آغاز شد در اوايل دهه  31به اوج خود رسید اين بخش شامل شهرک
های گوناگون در اطراف شهرهای بزرگ بود رشد سريع اين شهر گونه ها و رواج ساخت وساز های بدون
برنامه و اسكان جمعیت مهاجر پیدايش مشكالت بسیاری را دامن زد.عدم تعادل بین فضاهای شكل گرفته
گسترش مشكالت اجتماعی روحی وروانی ناشی از تقابل بین فرهنگ ها وسنت ها و...ازجمله اين مشكالت
هستند.همگام با گسترش شهر نشینی  ،طرح های اماده سازی اراضی در ارتباطی مستقیم با برنامه ريزی
وطراحی شهری گام به عرصه شهر سازی گذاشته اند .يكی از اهداف اساسی اين طرح ها رفع بحران های
مربوط به مسكن و حل مسايل شهری بوده و هست از طرف ديگر هدف اماده سازی ها اين بوده است که
هم اطراف شهر های بزرگ برای استقرار جمعیت مهیا شود و هم قیمت زمین و مسكن کاهش يابد و تامین
عدالت اجتماعی میسر شود( طرح جامع سبزوار .)011:0711اين طرح ها در حقیقت اقدامی ضربتی برای
پاسخ به نیاز رو به گسترش شهر نشینی در نظر گرفته شده است.اخرين شقه توسعه فیزيكی شهر سبزوار در
شكل بافت های جديد شهری در سالهای اخیر توسعه ناپیوسته شهر در قالب تهیه و اجرای طرح اماده سازی
اراضی شهر سبزوار می باشد .
اين مرحله از گسترش فیزيكی ،شهر تنها مرحله ای است که ازهمان زمان شكل گیری نطفه های اولیه ان
ايده برنامه ريزی بر ان حاکم بوده است.در اين مرحله از گسترش فیزيكی ايده اصلی اين بوده است که
توسعه شهری بر رشد شهری غلبه نموده و يک مجتمع زيستی جديد با حداقل مشكالت نسبت به محله
های شكل گرفته حومه ای شهر ايجاد شود .نطفه اولیه ايده توسعه ناپیوسته شهر در طرح مكان يابی توسعه
شهر سبزواردر سال  0725شكل می گیرد .در اين طرح با توجه به نیازهای فضايی توسعه اينده شهر جهت
اسكان جمعیت مهاجر و افزايش جمعیت موجود در رابطه با توسعه کالبدی شهر به اين نتیجه می رسندکه
بايستی به عنوان اولويت اول توسعه فیزيكی در دوره میان مدت ( 01سال) در شمال کلوت های نقاره خانه

و کلوت های سفید به صورت ناپیوسته صورت بگیرد و در دوره بلند مدت ( 21سال ) نیز به عنوان اولويت
دوم همزمان توسعه پیوسته در امتداد های شمال شرقی ،شمال و شمال غربی،در کنار ان گسترش فیزيكی
بافت ناپیوسته تداوم يابد.
و -بافت نیمه روستائی:
از ديگر زير مجموعه های بافت های جديد شهری در دهه های اخیر بافت های نیمه روستايی است که
عمدتا از ادغام روستاهای مجاور در شهر به وجود امده است .شايد نتوان گفت که اين بافت ها جديد
هستند بلكه بهتر ان است که اين بافت ها را بافت های روستايی و قديمی بشناسیم  .اين بخش از شهر
مربوط به روستاهايی است که با گسترش شهر در داخل محدوده شهر قرار گرفته اند.اين بافت در شهر
سبزوار شامل قسمتی از محله کوشک سفلی واقع در شمال غربی وروستای قلعه نو متصل شده به شهر واقع
در غرب شهر وروستای کالته سیفر متصل شده به شهر واقع در جنوب غربی و روستای صالح اباد پايین
دست کمربندی واقع در جنوب غربی وقسمتی از کالته حاج عباس واقع در جنوب غربی میباشد.شبكه
دسترسی اين بافت از هیچ گونه سلسله مراتب پیروی نمیكند اغلب به صورت ارگانیک شكل گرفته اند
وعرض آنها بین 4تا 1مترمتغیر است .ساختمان های موجود در بافت نیمه روستايی شهر اغلب يک طبقه
ودرمواردی دو طبقه بوده وکیفیت بناها عمدتا قابل قبول ومرمتی بوده ودر مواردی تخريبی وسازه ساختمانی
غالب بافت نیمه روستايی اجر واهن است .قطعات اين محدوده از شهر از نظم خاصی پیروی نمیكند و
متوسط مساحت تفكیكی انها بین 011تا211متر مربع متغیر است(.مطالعات شناسائی بافت )291:0712
بررسی روند جمعیت پذيری روستا های فوق حاکی از ان است که مهاجرين روستايی زيادی به همراه
مهاجرين شهری بسیار کمتری به اين محله ها وارد و در ان ساکن شده اند .نقشه شماره يک به همراه
جدول شماره يک محدوده و مساحت تقريبی انواع بافت های شهری در شهر سبزوار را ارائه می کند .
جدول شماره يک میزان و درصد مساحت تقريبی بافت های مختلف در شهر سبزوار( ارقام به هكتار )
بافت جديد

بافت پیرامونی

بافت اقماری

بافت نیمه روستائی

جمع کل

مساحت

182

165

250

240

663

135

0275

درصد از کل

11.2

10.1

15.3

14.6

40.5

8.3

100

عنوان

بافت قديم بافت میانی

نقشه شماره يک – محدوده وانواع بافت های شهری در شهر سبزوار

 -2يافته های تحقیق:
بر پايه مطالعه و بررسی انجام گرفته در خصوص بافت های شهری در شهر سبزوار میتوان جمع بندی
زير را ارائه کرد :
همانگونه که اشاره شد بافت شهری از سه عنصر مرتبط به هم تشكیل شده است :الف -طراحی شبكه
های ارتباطی که آرايش شبكه خیابان ها و گذر ها و الگوی تفكیک زمین و بناها را مشخص می سازد و
تحت تاثیر شیوه زندگی و معیشت و فرهنگ شهروندان است.ب -الگوهای کاربری که کاربری های زمین و
فضاها را نشان می دهند .ج  -طراحی فضاها يا ساختارهای کالبدی بر روی زمین که در مجموع بافت
شهری را تشكیل میدهد .شهر سبزوار در مسیر تحوالت خود با روندی متفاوت گسترش يافته است تا دهه
چهارم قرن حاضر بافت میانی پیرامون بافت قديمی شكل می گیرد و از دهه چهل به بعد بافت های جديد
در پیرامون بافت میانی و در جهات مختلف گسترش يافته است  .ويژگی های اساسی در هر بافت به همراه
امكانات و موانع توسعه انها بدين قرار است :
کالبد بافت قديم در دوره شهر نشینی بسیار ارام در سالهای قبل از  0711شكل گرفته است که ترکیب
ساختار کالبدی بافت قديم تحت شرايط و عوامل گوناگون شكل گرفته و به حیات خود ادامه داده است
 .تراکم ها در بافت قديم از حد متوسط و میانگین شهر باالتر است و تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی در

مقايسه با برخی محالت در ساير بافت ها نسبت باالتری دارد.از نظر چسبندگی کالبدی عناصر شهری و
واحد های مسكونی اين بخش منسجم ترين بافت شهر است .شبكه ارتباطی در بافت قديم از يک نظام
سلسله مراتبی پیروی میكند و طرح و نقشه درختی و اشفته و در هم بر ان حاکم است  .استخوان بندی
اصلی شهر منطبق بر قسمت شمالی بافت قديمی می باشد و در جهت شكل گیری يک الگوی شبكه ای در
حال تغییر است.
بافت میانی دارای انسجام کالبدی مطلوبی است و سیمای شهری در اين بافت وضعیت مناسب تری
نسبت به بافت قديم و بافت جديد دارد .از مهم ترين ويژگی های بافت میانی جهت گیری و معماری
ساخت و سازها در هماهنگی با ويژگی های اقلیمی اين منطقه است تراکم ساختمانی و جمعیتی در اين
بافت نسبت به حد متوسط و میانگین سطح شهر و ضعیت متعادلی را نشان می دهد.شبكه دسترسی و معابر
بافت میانی در مقايسه با بافت قديمی تا حدی از نظم هندسی برخوردار است .
بافتهای جديد شهری سبزوارعمدتا در عدم پیوند کالبدی مناسبی با پیكره ی شهر می باشد و اين بافت
ها انسجام الزم را ندارند .تراکم های جمعیتی و ساختمانی در مناطق مختلف اين بافت از يكنواختی خاصی
تبعیت نمی کنند پراکندگی و گسستگی کالبدی و ضعف انسجام و چسبندگی بافت شهری از خصوصیات
بارز اين بافت ها است  .شبكه ارتباطی در بافت های جديد عمدتا شطرنجی است و از نظر ترافیک و تردد
وسايل نقلیه مشكل خاصی وجود ندارد.با توجه به بررسی های انجام شده توسعه شهر سبزوار با دو
استراتژی صورت می گیرد :اول رشد پیوسته از طريق باز شناخت و احیاء توانها و امكانات و فضاها در
بافت های موجود .دوم رشد ناپیوسته از طريق توسعه کالبدی بافت جدا افتاده شهرک توحید .
 -3نتیجه گیری:
بررسی های انجام گرفته در اين تحقیق تا حدودی بر امكانات و محدوديت های توسعه در بافت های
موجود شناخت پیدا کرده و جهت بر طرف نمودن مشكالت موجود و توسعه و هدايت مطلوب شهر در
آينده پیشنهادات زير ارائه می گردد.
 بافت قديم به دلیل آنكه حاوی ارزشهای زيادی همچون مجموعه های اصیل و با ارزشی در جهاتمختلف می باشد بايستی هر گونه دخالت و تصرف در اين بافت با مطالعات و تحقیقات کارشناسانه صورت
گیرد.از هر گونه انهدام و تخريب جهت نوسازی واحد های مسكونی و دخل و تصرف در بازار سر پوشیده
و تفكیک اراضی ،فروش تراکم بايد با راهنمايی کارشناسان و سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد.با توجه
به اينكه استخوان بندی شهر در طی سالهای گذشته از حالت خطی خارج شده نیازمند سامان دهی خدماتی
می باشد تا کاربری های مناسب در جوار يكديگر واقع شوند.

بررسی و ساختار بافت میانی نشان داد که جهت گیری ساختمان ها در اين بافت از الزامات اقلیمیگرم و خشک حاکم بر منطقه تبعیت کرده است و دارای تراکم ساختمانی و جمعیتی متوسطی در اکثر
قسمت ها می باشد .به علت اينكه عرض خیابان ها در بافت میانی نسبتا زياد است و ترافیک در معابر اين
بافت ها ديده نمی شود و با توجه به تراکم های متوسط توسعه عمودی شهر با هدف افزايش تراکم ها در
اين بافت می تواند صورت بگیرد و فرهنگ اپارتمان نشینی رواج يابد .
در بافت های جديد شهری گسترش فیزيكی شهر سبزوار برگرفته از رشد شهری بوده است نه توسعهشهری.بنابراين با ايجاد زمینه های مناسب می توان در اينده گسترش فیزيكی شهر را به سمت توسعه شهری
و مجموعه متعادل از کاربری ها و امكانات و خدمات هدايت نمود .جهت فراهم نمودن شرايط زيست
محیطی مناسب بايد به عوامل اجتماعی  ،فرهنگی و اقتصادی  ،توپوگرافی و به سلیقه و خواسته مردم توجه
کرد .در توسعه های جديد شهری تبعیت از ساخت واحد های مسكونی در قالب يک محله و پیش بینی يک
مرگز محله الزامی است و بايد فضا های خالی بین بلوک ها پر شود تا گسیختگی موجود از بین رفته و
خدمات رسانی با هزينه کمتری انجام گیرد.
بافت های نیمه روستايی نیز که در دهه های اخیر با گسترش شهر به محدوده خدماتی شهر وارد شدهاند و با توسعه فیزيكی رو به رو هستند قبل از انكه به گره ای کور و مشكالت الينحل مبدل شوند نیاز به
درمان دارند اين محالت جديد شهری در مرحله اول بايستی تعیین حدود گردند و سپس ساماندهی شوند و
نسبت به تعیین جهات توسعه مسكونی ،صنعت و خدمات انها اقدام گردد.روستاهای پیرامونی شهر سبزوار
که در مطالعات طرح جامع جزء محدوده استحفاظی شهر شناخته شده اند در طی  71سال گذشته حدود
نیمی ازجمعیت خود را از دست داده اند رشد فزاينده جمعیت شهر نشاندهنده آن است که سرريز جمعیت
روستايی به شهر سبزوار روی اورده وبه طور دائمی در شهر ساکن شده اند که از داليل عمده آن زير ساخت
های اقتصادی گذشته در ساختار کالبدی نامطلوب محیط روستا می باشد بنابراين با توجه به ارزانی زمین
جهت ساخت واحد مسكونی ودسترسی سريع به شهر بايد محیط روستا بهسازی شود تا مهاجران اين هسته
های سكونتی بتوانند از مدار مهاجرت به شهر حذف شوند بنابراين اجرای طرح های بهسازی روستايی از
طرف ادارات بنیاد مسكن وجهاد سازندگی در اين راستا گامی موثر خواهد بود.الگوی توسعه فیزيكی شهر
که به سمت احداث شهرک اقماری توحید در شمال شهر روی اورده است ،خود تبعاتی را به دنبال خواهد
داشت .در شهرسبزوار حد فاصل و شهرک توحید دارای جاذبه های زيادی جهت ساخت وساز می باشد .
بنابراين بايد از ساخت وساز واحدهای مسكونی در اين محدوده جلوگیری شود  .ايجاد پارک جنگلی به
همراه عناصر شهری تفريحی در اين حد فاصل سبزوار وشهرک سبب می شود که ساکنین هر دو هسته

جهت گذران اوقات فراغت از اين محیط استفاده کنند .پیشنهاد ديگراحداث جاده ارتباطی دو بانده ،ايجاد
فضای شهری مناسب درزمین های اماده سازی شده وايجاد فرصت های شغلی در اطراف اين شهرک است .
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