


Where is the Docklands ?



The Docks in the past



Reasons for the Decline of the Docklands

The ships could no longer fit 

in the docks due to 

containerisation. 

Goods were being 

moved quicker and 

faster by air travel.

During the war the London 

Docklands was bombed very badly. 

This caused a lot of damage.



The Effects of Decline

20,000 jobs 

lost in the 

Docklands

The population of 

London Docklands 

fell by 20% 

between 1971 and 

1981. 

The unemployment 

rate in London 

Docklands in 1981 

was 17.8%. 

In 1981 60% of the 

area was derelict, 

vacant or under-

used. 



THE LDDC Aims 
Encourage development 

of existing Industry

Ensure housing is 

available to all 

Bring Land and 

Buildings back into 

use

Create an attractive 

Environment



1981 Housing

95% of the housing was rented, 

mostly (83%) through the local 

authorities. Owner occupation was 

5%. 

20% was classified as 

being in poor or 

uninhabitable 

condition. 

9.1 % of stock 

was classified as 

overcrowded. 

BEFORE THE LDDC

AFTER THE LDDC



Bringing Land back into use; West India Docks

BEFORE THE LDDC

AFTER THE LDDC



Creating an attractive environment
Award winning underground station. Even the underground station 

has been designed in a manner which suggests luxury and style



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

هنوز اعتبار استفاده از نیروی محرکه رویدادهای فرهنگی و هنری برای بازآفرینی شهری
زوده  و ارزش خود را حفظ نموده است و حتی با متنوع شدن رویدادها بر اعتبار آن اف

رینی در لیورپول از زمان برگزاری جشنواره ای که محملی برای آغاز بازآف.شده است 
.شهری آن بود تا به امروز این جریان ادامه دارد 

یفیت  مسئوالن شهری به این نتیجه رسیدند که در کنار ارتقاء ک1980در اواسط دهه 
کالبدی شهر از طریق ساماندهی فضاهای عمومی و حاشیه ای رودخانه ،رویدادی  

.ظر بگیرندفرهنگی را نیز برای رونق به اقتصادی و تقویت احساس هویت شهروندی در ن



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

:هزار متر مربع جشنواره ای به مدت شش ماه برگزار شد 950به این ترتیب در مساحت 

International garden festival Liverpool 1984

طوریکه .ت این اولین نمونه در انگلیس بود و پس از آن جریان بازآفرینی شهری ادامه یاف
پروژه ایجاد یک تاالر عظیم برای پذیرایی از انواع رویدادهای هنری و2008در سال 

.د است ورزشی به همراه فضاهای جنبی در ساحل کینگز افتتاح گردید ادامه این رون



‘Our masterplan for the 

city centre – the 

Strategic Regeneration 

Framework – was

ambitious, but the 

appetite for change was 

palpable. Now nearly a 

decade on

Liverpool city centre is 

being transformed before 

our eyes and the impact 

on the

city’s economic 

performance has been 

dramatic’

Sir Joseph Dwyer –

Make No Little Plans, 

2008











روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

:اصول بازآفرینی شهری  در انگلیس 
بازآفرینی شهری در تمام ابعاد آن . 1

توسعه از درون به عنوان راهبرد اصلی. 2

سرمایه گذاری فعال روی هسته های متروک شهری. 3

تکوین برنامه ریزی مشارکتی . 4

استفاده مجدد از میراث معماری و شهری. 5

طراحی برای دو مقیاس جهانی و محلی. 6

تلفیق راهبردهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی. 7

استفاده موثر از رویدادهای طبیعی در طراحی. 8

مدیریت یکپارچه شهری. 9



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

:تجربه بازآفرینی شهری در آمریکا
عی در سطح طرح بازآفرینی شهری خلیج داخلی بالتیمور که عالوه بر توسعه اجتما-1

اربری  یک طرح بزرگ مقیاس به مجموعه ای جدید شکل داد که در آن ترکیبی از ک
نکته .ه شد های تفریحی ، فرهنگی ،تجاری و مسکن برای اقشار مختلف در نظر گرفت

 adaptiveحائز اهمیت و جدید در این طرح توجه به استفاده مجدد تطبیق یافته 

reuse  های کالبدی  بر این اساس توان بخشی به ساختار.از ساختار کالبدی موجود بود
 recyclingقدیمی از طریق تعریف کاربری های جدید جستجو می شد و بازیافت 

ه در این طرح به مشارکت شهروندان توجه ویژ. اراضی داخل شهر هدف عمده آن بود 
. شد 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

یا نوسنت گرایی new urbanismموج دوم بازآفرینی در آمریکا ، نوشهرگرایی -2
neotraditional urbanism در این کنگره نوشهرگرایان تحت عنوان .بود

congress of the new urbanism C.N.U گردهم آمدند و 1993در سال
: که حاوی نکات زیر بود ( بندی نوشهرگرایی 27منشور )منشوری را تدوین کردند 

واحدهای  محدود کردن گسترش بیش از حد و مرز کالنشهرها ، بازگشت به شهر ، ایجاد
همسایگی واجد ارزش های کالبدی و اجتماعی و ارج نهادن به حیات مدنی



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

ابان و فضاهای  نوشهرگرایی تحت تاثیر نظریات جیکوبز و دونالد اپلیارد به احیای خی
.شهری انسان مدار پرداختند 

:امروز از این رویکرد برای سه منظور بهره برداری می شود 
طراحی سکونتگاه های جدید . 1

اصالح و بازآفرینی حومه های شهری موجود  . 2

احیاء و بازآفرینی هسته های درونی و بافت های موجود شهری. 3





روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

:اصول بازآفرینی شهری در آمریکا 
بازآفرینی شهری به عنوان راهبردی سیاسی. 1

تلفیق راهبردهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی. 2

استفاده مجدد و تطبیق یافته از ساختار کالبدی موجود . 3

بازیافت اراضی درون شهرها . 4

توانمندسازی ساختارهای کالبدی قدیمی . 5

مشارکت شهروندان و ارتباط با نهادهای مدیریت شهری. 6

ترویج توسعه درونی و مبارزه با پراکنده رویی. 7

حفاظت از عرصه های طبیعی. 8

تاکید بر نظام برنامه ریزی در سطح کالن و منطقه ای . 9

بازگشت به شهر.     10
طراحی واحدهای همسایگی با تکیه بر ارزش های زیبایی شناختی و اجتماع مدارانه. 11

ترویج حیات مدنی  .    12



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

:بازآفرینی شهری در فرانسه 
در  . ود اولین تجربه ، طرح مشهور توسعه محدوده لدفانس در حاشیه غربی پاریس ب

ه به  قانون تاسیس موسسه آمایش منطقه الدوفانس توسط دولت فرانس1958سپتامبر 
نابع و سرمایه تصویب رسید که بر طبق این قانون موسسه اجازه یافت با بهره گیری از م

.گذاری های خصوصی اقدام به توسعه این منطقه کند 

Establissement public d amenagaement de la 
defanse



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

س و  اما مجموعه کارهای انجام شده در زمان ژرژ پمپیدو و ژسکار دستن برای شهر پاری
.اوج آن در دوران میتران مهمترین حرکت های بازافرینی شهری در فرانسه است 

ق آن اجرا اندیشیده شد که بر طب-در اینجا یک نظام برنامه ریزی دو سطحی راهبرد
ود و  مطالعات شهرشناسانه برای شناخت خواسته ها ،نیازها و مشکالت طراحی می ش

.د راهبردهای حل آن اندیشیده می شود و سپس محدوده های طراحی تعیین می گردن



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

 تصمیم رئیس جمهور بطور خاص در این فرایند نقش اصلی را داشت و حتی گاهی راساً
.یده اند گیری می کرد ،این مقطع از بازآفرینی شهری در فرانسه را پیوند شهری نام

ی آن بر اساس این رویکرد ،مداخله در استخوان بندی اصلی شهر و بازآفرینی شهر
به  .دد موجب رخنه اثرات مثبت مرمت و حفاظت شهری به تمامی پیکره شهر می گر

.همین دلیل در مورد پاریس مقیاس طرح استخوان بندی شهری است 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

زه لوور ، در چارچوب پیشنهادی طرح بازآفرینی شهری برای پاریس ، عناصری مانند مو
کاخ  بنای شهرداری ، کاخ دادگستری ، کلیسای استاش و سن ژرمن ، بورس قدیم و

رار گرفته و مورد حفاظت ق( وزارت فرهنگ و تئاتر فرانسه در حال حاضر)سلطنتی قدیم 
برای محدوده میدان میوه و مواد غذایی پاریس یا همان له ال و صفه  

BEAUBOUUG  ده  همجواری این محدو.انجام طراحی جدید پیش بینی شده است
.ست ها با محله لومره تعیین کننده خط مشی معاصرسازی این محله در ساهای بعدی ا



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

مرکز 1973طرح مهم دیگر ساخت مرکز ژرژ پمپیدو در نزدیکی له ال و لومره در سال 
.ود فرهنگی مهم در بافت قرون وسطایی که بافت را تحت تاثیر خود قرار داد ب







روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

و فرسودگی بازآفرینی شهری بر اساس این تجربیات به عنوان فرآیندی دائمی یادشده
ی است امری همیشگی قلمداد گردیده است از این نگاه بازافرینی یک جریان همیشگ

ه در نکته مثبت دیگر توجه به شهرسازی نرم و شکل دادن به مداخله های آگاهان.
دان از چارچوب استخوان بندی اصلی شهر و باز گذاشتن امکان استفاده آزاد شهرون

.فضاهای بوجود آمده است 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

نمونه دیگر شهرسازی نرم 
:در برلین و محله کروزبرگ است §

Haas-klau , c(1986) Berlin :Soft urban renewal in 

Kreuzeberg , Built environment vol 12(3) pp 165-175

در شمال پاریس تبدیل به موزه la villetteکشتارگاه مدرن لویلت 1978-1973§
bernardعلم و فناوری می شود و برنارد چومی  tschumi پارک بزرگی را در

.اطراف آن تدارک می بیند 
.گسترش می یابد la defanseتجاری لدفانس –غرب شهر محله اداری §



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

از مرکز هنرمندان یک برج عظیم  montparnasseدر حنوب شهر محله مونپارناس §
.اداری تجاری ساخته می شود 

Gareدر نزدیکی ایستگاه قطار لیون § delyon مجموعه ورزشی و فرهنگی برسی
bersi ایجاد می شود.

به موزه هنرهای تزئینی  orsayتبدیل ایستگاه متروک قطار ارلئان در کنار بارانداز ارسی §
قرن نوزدهم  

la grand louvreطرح گسترش موزه لوور با عنوان پروژه لوور بزرگ §

 bastilleطرح ساخت اپرای جدید در میدان بستی §

در حاشیه رود citroenطرح بازآفرینی مجموعه های متروک صنعتی کارخانه سیتروئن §
سن به پروژه پارک آندره سیتروئن  

در همه این پروژه ها تزریق فعالیت های جدید درآمیزه §



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

های  ای از استفاده های ساختاردر همه این پروژه ها تزریق فعالیت های جدید درآمیزه 
دان ، حفاظت کالبدی قدیم و جدید ، ایجاد فضاهای متنوع برای استفاده متنوع تر شهرون

.مفهومی شهر قابل بازیابی است –از کلیت تاریخی 
Operation de renouvellement urbain











روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

:اصول بازآفرینی شهری در فرانسه 
نو کردن شهر برای ورود به زمانه ای جدید . 1

حضور رنگ مایه های فلسفی در طراحی شهری  . 2

رفع گسست های کالبدی. اجتماعی و فرهنگی-3

توسعه اقتصادی متوازن با توسعه های اجتماعی و حفاظت از میراث تاریخی شهری و ط. بیعی 4

نویادمان گرایی  . 5

تثبیت نظام دو سطحی راهبرد. عمل-6

طرح های ساختاری . راهبردی  بر مبنای پروژه های شهری  –7

تکوین نظام یکپارچه بازآفرینی شهری  . 8

استفاده مجدد از فضاهای شهری و تهور در تغییر دادن ترکیب کالبدی در عین حفا. ظت از میراث 9
تاکید بر ویژگی های فرهنگی ف اجتماعی و حیات مدنی . 01



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
regenerationپرده سوم 

جمع بندی
هر دارد  تحت بازآفرینی شهری ظرفیت باالیی در پرداختن به ابعاد متنوع واقعیت ش-1

عنوان ساختارهای کالبدی و اجتماعی
اجرا کارآمد ظاهر شده است -در دو سطح راهبرد-2
.تصویری متوازن از دگردیسی و پایایی ارائه کرده است -3
–البدی یکپارچه نگری ، تعامل گرایی و تقسیم کار میان نیروهای شکل دهنده ک-4

.فضایی شهرها و توسعه های اجتماعی و کارکردی در آن صورت می پذیرد 
. ت بازآفرینی در جنبه های کالبدی ، اقتصادی و زیست محیطی مطرح شده اس-5



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

چشم اندازی برای آینده شهرها: نوزایی شهری 
.است  renaissanceواژه نوزایی فارسی شده کلمه 

 SERPIAN=south –eastدر طرح توسعه منطقه ای جنوب شرقی انگلستان 

regional plan 

منتشر شد، این 1998تحت عنوان راهبرد توسعه پایدار منطقه جنوب شرقی که در سال 
2002ال لرد هزلتاین وزیر سابق محیط زیست انگلیس در س.واژه صراحتاً بکار رفت 

ام به این 19شاهد یک نوزایی شهری بودیم که از قرن 90و 80ما در دهه : اعالم کرد 
.سوی بی سابقه بوده است 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

العمل  جامعیت در رویه و محتوای حفاظت و بازآفرینی شهری آن را به صورت دستور
الش برای  اهمیت دادن به شهروندان ت.فراگیر برای رسیدن به توسعه واقعی قرار می دهد 

توسعه سهیم نمودن همه طبقات ، و در فرآیند و تاکید بر حفظ و ادامه نوعی موازنه امر
کای این در زوایای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی و کالبدی نقاط ات

.نگرش جدید است 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

:زیر مجموعه های نوزایی شهری عبارتند از 
 بازپی افکنی شهریrefondation urbaine

رستاخیز شهریurban resurrection 

 توسعه هوشمندsmart growth



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

:روایت انگلیسی نوزایی شهری 
هری را او یک کارگروه ش.واژه نوزایی شهری اولین بار توسط ریچارد راجرز مطرح شد 

urban task force یی را پس از پیروزی حزب کارگر برای عملیاتی کردن نوزا
ار دادند  و آنها عوامل زوال شهری شهرهای انگلیس را مورد تحقیق قر.شهری تشکیل داد 

:می داند این کارگروه سه عامل اصلی هدایت کننده توسعه های شهری را به شکل زیر. 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

شهر  

توسعه 
پایدار 

الگوی 
اجتماعی

عصر 
اطالعات 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

ب بروز  طبق نظر این گروه ، نوزایی شهری رویکرد طراحی مدار است که می تواند سب
مه آن خالقیت و یا کشف دیگر باره مواهبی شود که زندگی شهری می تواند واجد ه

.باشد 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

:ابعاد و اصول نوزایی شهری به روایت انگلیسی 

ابعاد 

حیات مدنی و سرزندگی اجتماعی  

محیط زیست  

طراحی 

بهداشت و امنیت  

آموزش مهارت و اشتغال زایی

مسکن مناسب  

حفاظت از میراث فرهنگی

اصول  

رسیدن به پایداری در همه ابعاد توسعه  

قانونمندی شهری

شکوفایی اقتصادی

توسعه درونی و تزریق کاربری های جدید  

مشارکت  

ترویج گردشگری و فعالیت های فرهنگی



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

ی به تفکری هدف بازگشت به شهر و اندیشیدن به توسعه های یکپارچه با مقیاس محله ا
.انسان مدارانه و پایدار شکل می دهد 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

: روایت آمریکایی نوزایی شهری با توسعه هوشمند 
.اگر هم ارز بازآفرینی شهری در انگلیس ، نوشهرگرایی در آمریکا بدانیم 

وسعه ت.هم عرض نوزایی شهری در انگلیس را توسعه هوشمند در آمریکا باید دانست 
زندگی هوشمند بیان کننده آن نوع از توسعه است که در آن ترویج حیات مدنی و سر

در اجتماعی ، حمل و نقل عمومی و کاستن از اثرات نا مطلوب زیست محیطی در ص
.مالحظات برنامه ریزان و طراحان قرار می گیرد 
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:اصول ده گانه توسعه هوشمند عبارت است از 
ترویج کاربری های مختلط . 1

بهره گیری از طراحی متراکم ساختمان ها . 2

ایجاد گونه های متنوع ساختمانی برای فراهم آوردن فرصت ها و حق انتخاب شهروندان . 3

ساختن محیط های پیاده شهری. 4

ایجاد با همستان جذاب و متمایز با تاکید بر حس مکان. 5

باقی نگه داشتن و حفاظت از فضاهای باز ، زمین های زراعی ، زیبایی های طبیعی و محدوده های در. خطر 6

تقویت توسعه از درون و جهت دهی اقدامات توسعه ای به سوی مناطق موجود شهری. 7

تامین گزینه های متعدد برای جابه جایی و حمل و نقل. 8

اخذ تصمیمات قابل پیش بینی  ، منصفانه و اقتصادی. 9

تشویق شهروندان به مشارکت در اخذ تصمیمات توسعه ای . 01
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نا ، واحدهای همسایگی متراکم ، توسعه های حمل و نقل مب: عناصر توسعه هوشمند 
طراحی منطبق بر الگوی رفت و آمد پیاده و دوچرخه  

 توسعه حمل و نقل مبناtransit oriented development TOD  الگوهای
طراحی در همجواری خطوط حمل و نقل عمومی به الگوی کارآمد برای اصالح و  

ارتقای کیفی مجموعه های موجود و یا ایجاد مجموعه ها یا واحد های همسایگی 
.جدید تبدیل شده است 
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البدی و  توجه به توسعه مجموعه های نوسنتی دردل شهر قبلی ، و ارج نهادن به میراث ک
 URBANغیر کالبدی به شکل گیری محدوده هایی مانند دهکده های شهری 

VILLAGE  انجامیده است.
ابزار جزئی هویت مند شهر را شامل می شود که در آن با استفاده از: دهکده های شهری 

لط در کنار  مرمت کالبدی و وارد کردن انبوهی از فعالیت های متنوع که به شکلی مخت
. هم قرار داده شده اند ، حال و هوایی دلپذیر ، خاطره انگیز ، جذاب برقرار شده است
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(توسعه هوشمند)نوزایی شهری در ایاالت متحده 

کاربری های 
مختلط

طراحی متراکم 

تنوع در سبک 
معماری

تاکید بر حس 
مکان 

حفظ اراضی و 
چشم انداز 

های  طبیعی 

توسعه از درون 

گزینه های 
متنوع حمل و 

نقل

اصول
کیفیت حیات

مدنی 

محیط زیست و
حفاظت از 

میراث فرهنگی

مسکن 

اقتصاد 

طراحی

بهداشت 

حمل و نقل

ابعاد 



دهکده های شهری 

فرم شهري فشرده، دهكدههاي شهري به طرزبه عنوان 
كارامد و مؤثرتري از زمین استفاده میكنند و فشارهايي

را كه براي توسعه بر روي زمین هاي كشاورزي و
همچني ن آنها. فضاهاي باز است ، كاهش مي دهند 

كیفیت هواي منطقهاي را با كاهش سفر با اتومبیل بهبود
از منابعي مانند زمین و انرژي خیلي كار آمدتر. مي دهند

و مؤثرتر نسبت به جاهايي كه اين منابع پراكنده اند ،
دهكدههاي شهري موفق قدرت جذب. استفاده میكنند

مردم را به سوي خود دارند و مكان هاي اجتماعي ،
تفريحي و فرهنگي را فراهم مي كنند و به همسايگان ،
.مناطق، ساكنان محلي و گردشگران خدمات مي دهند 

آنها میتوانند در مكان هاي شهري يا روستايي به
وجود بیايند و میتوانند جمعیت كم يا زيادي داشته

باشند ,
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ويژگيهاي دهكده شهري
تحت عنوان 1992در گزارشي كه در سال 

گزارش
دهكده شهري در انگلستان منتشر شد ، اركان

اصلي
اي توسعه فض: نهضت به شرح زير اعالم گرديد

مناسب
و توده كافي، محیطي پیاده مدار و جاذب عابر 

پیاده،
اختالط مناسب كاربري ها و وجود فرصت هاي  

اشتغال،
معماري متنوع و پايدار، اختالط بخش مسكوني

و
كاربري هاي اشتغال زا، امكان تامین نیازهاي  

اساسي
خريد، بهداشت و آموز، خود اتكا يي نسبي, 



دهکده های شهری

ويژگي هاي زيست محيطي
خلق محیط زيستي سالم در دهكده هاي شهري با

وسیلهكاستن از سفرهاي طوالني وكم كردن نیاز به 
پیاده روي و استفاده از. نقلیه شخصي حمايت میگردد

دوچرخه نسبت به وسیله نقلیه شخصي اولويت داشته و
.در نتیجه آلودگي زيست محیطي كمتري تولید مي شود 

فناوري هاي جديد ساخت و استفاده از انرژي هاي نو ،
.پاك و تجديد پذير تا حد ممكن به كار گرفته شده است

تلفیق محیط هاي انسان ساخت با محیط طبیعي در اغلب
حداقل. فضاهاي يك دهكده شهري به چشم مي خورد 

دخالت در محیط طبیعي در يك دهكده شهري صورت
روجود فضاهاي باز و سبز كافي تأثیر بسیاري ب. میگیرد

.ريز اقلیم داشته و كاهش آلودگي هوا را سبب م ي شود 
كاهش مصرف سوخت و نیز بازيافت زباله و استفاده
مجدد از آن از جمله مسائل مهم و قابل توجه در يك

.و منابع بر قرار مي باشدطبیعت تعادل بهینه بین 
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ويژگي هاي اجتماعي
براي اين كه پايداري در يك روستا يا هرگونه سكونتگاه

ديگر، بتواند از ارزش و اعتبار الزم برخوردار باشد بايد
اجتماعي را در برگیرد و به موازات توجه بهجنبه هاي 

مسائل زيست محیطي به مسائل اجتماعي و انساني نیز
عمده ويژگي هاي اجتماعي يك دهكده. توجه داشته باشد

.شهري به قرار زير مي باشد
هزار نفر براي يك دهكده5تا 3جمعیتي حدود -

.(Neal , 2003،91) شهري پیشنهاد مي شود

ايجاد و حمايت از محیط انساني فعال و فضاهاي-
1387بحريني، ) ، جمعي زنده مدنظر است 290.)
پیوندهاي محكم اجتماعي برقراري تعامالت اجتماعي-

.فراوان ساكنان از ويژگیهاي يك دهكده شهري است
يك دهكده شهري در عین ارتباط با محالت پیرامون،-

جامعه اي است نسبتًا بسته با ويژگي ها و هويت خاص
. (Franklin, 2002) خود

.حس تعلق به مكان زندگي در همه ساكنان وجود دارد-



دهکده های شهری
ويژگيهاي كالبدي

ابعاد يك دهكده شهري به میزاني: ابعاد و اندازه1-
كوچك است كه مفهوم محله در آن احساس شود و

باعث تقويت حس مكان وافزايش تعامالت اجتماعي و
چهره به چهره گردد و در عین حال به میزانيبرخوردهاي 

بزرگ است كه توانايي تأمین طیف وسیعي از تسهیالت را
انگاره گروه. به گونه اي مناسب و منطقي داشته باشد 

هكتار كه جمعیتي حدود40روستاشهر،مساحتي حدود 
سه تا پنج هزار نفر را در خود جاي مي دهد ، مطرح

1387طبیبیان، )میكند.) 
طراحي دسترسي ها و شبكه ارتباطي: شبكه ارتباطي2-

مناسب و پايدار در يك دهكده شهري از مهم ترين عوامل
يك شبكه ارتباطي. موفقیت يك دهكده شهري است

پايدار و انسان محور نه تنها نوعي مشاركت و همكاري
اجتناب ناپذير را سبب مي شود بلكه سرزندگي اجتماعي

و اقتصادي را نیز ارتقا بخشیده و از پايداري زيست
.(Neal , 2003،10) محیطي نیز حمايت مي كند

البته بايد توجه داشت كه طراحي اين شبكه ار
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تجارب عملي مفهوم دهكدهنمونه هاي 
شهري

4دهكده شهري بيلستون 
بیلستون يكي از شهرهاي   West Midlandsدر 

منطقه
تري انگلیس مي باشد، كه به فاصله چهار كیلوم

در
جنوب Wolverhampton. واقع شده است

شرقي شهر



دهکده های شهری



دهکده های شهری
6دهكده شهري گرينويچ ميلينيوم 

در منطقه  Greenwich Peninsulaبه مساحت 

شهري
ايكر، در قلب شهر لندن، در كشور انگلیس325
واقع

مي باشد و مجاور  Thames. قرار گرفته است

رودخانه
طرح راهبردي دهكده شهري گرينويچ میلینیوم

شامل
ايستگاه مربوط به حمل و نقل عمومي، مدرسه  

ابتدايي،
پیاده راه كنار رودخانه، نمايي از ساختمان هاي  

ساخته
شده مجاور رودخانه و میدان مركزي دهكده كه با 

تراكم
باالتري از كاربري هاي مختلط عمودي طراحي 

شده و
.هم اكنون ساخت آن ها به اتمام رسیده است
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روایت فرانسوی نوزایی شهری با طرح های بزرگ شهر  
:دو تغییر که باید به آن پرداخته شود در مورد فرانسه 

تغییر در قوانین . 1

تغییر نحوه برداشت از موضوع حفاظت و بازآفرینی شهری است. 2.
شد که به قانون همبستگی و نوسازی شهری معروف2000دسامبر 13قانون : تغییر قوانین 

اهنگی  ، نقشه کاربری اراضی را با نقشه محلی شهرسازی و طرح جامع را با طرح های هم
.و سازگاری سرزمینی جایگزین نمود 
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خصه طرح هماهنگی و سازگاری سرزمینی یک سند برنامه ریزی راهبردی است با مش
ن های  هماهنگ کردن توسعه های شهری با حفظ زمی:های تعاملی که وظیفه و هدف آن 

مرغوب کشاورزی و جنگل ها ، محافظت از فضاها و چشم انداز های انسان ساخت 
شهر  کارکردی-و طبیعی ، ایجاد و حفظ تنوع در ترکیب اجتماعی( میراث شهری)

سواره و عبور کنترل تقاضای سفر شهری به کاهش جابه جایی ، محدود ساختن ترافیک
.و مرور اتومبیل های شخصی است 
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 گی های  هماهنگی توسعه های شهری با ویژ: اصول قانون همبستگی  نوسازی شهری
–اعی طبعی ، محافظت از چشم اندازهای انسان ساخت و طبیعی ، حفظ تنوع اجتم

.کارکردی ، کاهش جابه جایی ها و محدود کردن عبور و مرور سواره است 
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همبستگی و نوسازی شهری  
Solidarite et renouvellement

urbaaisme (SRU)

طرح هماهنگی و سازگاری سرزمین  
schema de coherence 

territorial (SCOT)

طرح های محلی شهرسازی  
Plan local 
urbanisme

طرح های محلی مسکن 
Programs locaux l 

habitat 

طرح های توسعه شهری  
Plans de 

development 
urbanism 

-عمل
طرح  
اجرا

راهبرد 
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سد در رسماً به دنبال هویت تازه برای شهر پاریس است به نظر می ر: 2010طرح پاریس 
زایی انگلستان بیان این ویژگی تازه در عصر نوزایی بسیاری از ویژگی های مشترک با نو

شهر با  بازتعریف ارتباط: و نوشهرگرایی آمریکا به نوعی در آن این طرح وجود دارد 
تقویت امکانات :یب مرکز تازیخی به تاکید بر ارتباط تنگاتنگ شهروند پیاده با این ترک

حمل و نقل عمومی بر اساس معیارهای توسعه هوشمند ، مرمت ، حفاظت و به خدمت
گرفتن دهکده های شهری به عنوان محدوده های جذاب و پر خاطره ،  طراحی و  

ان از طریق طراحی تدارک فضاهای سبز و باز بیشتر ، تاکید بر پایداری ، تقویت حس مک
در قلمروهای مشخص نظیر محدوده های دروازه های قدیم 
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:برداشت تازه از مرمت و حفاظت شهری -2
renouvellementابتدا واژه  urbanisme شامل مجموعه اقداماتی بود که در

یت محیط مواجهه با مشکالت محله ها یا بافت های مساله دار شهری به منظور ارتقاء کیف
ولی از .ذیرفت و کارکرد و تسهیل پیوستن دوباره این محله ها به پیکره شهر صورت می پ

ردی فراگیر در این آن پس با تسری یافتن مفهوم بازآفرینی به کلیت پیکره شهرها ، رویک
دن آن ، در این مقطع هدف اصلی ، ایجاد تغییر در شهر ، نو کر.ارتباط شکل گرفت 

.اصالح بنیادی و پایدار و بهتر کردن زندگی شهروندان اعالم شد 
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.و مفهوم پروژه های بزرگ شهری جایگزین بازآفرینی شد 

Renouvellement urbain

Grands projects de la ville

GPV



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

:نوزایی شهری و تاکید بر بازگشت به شهر در تمام ابعاد 
درصد توسعه های جدید شهری می تواند در داخل 60به نظر کارشناسان بیش از 

وجیه  این تاکید می تواند به عامل اصلی در ت.محدوده های شهری موجود صورت پذیرد 
.عنوان نوزایی برای حفاظت و بازآفرینی شهری این دوره به حساب بیاید 
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:نوزایی شهری و تثبیت راهبرد فرهنگی 
م ،عرصه های کالبدی فراخی در شهرها  1989پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 

ها پیش توسعه های جدیدی که برای پهنه.بصورت مجموعه های متروک  باقی گذاشت 
) ماعی می کند اجت-بینی می شود فرهنگ را تبدیل به انگیزه ای برای توسعه اقتصادی

(فرهنگی هر منطقه -استفاده از پیش زمینه های تاریخی
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یدادهای  نوع دیگر استفاده از فرهنگ در حفاظت و بازآفرینی شهری ، استفاده از رو
ایش ها  در این برداشت ، شهر مکان دائمی انواع نم.فرهنگ است -فرهنگی و ایجاد شهر

رویدادهای  و فعالیت هاست به این ترتیب ، تدارک امکان پذیرش و برپایی مداوم انواع
.هنری و ورزشی اهرمی برای بازآفرینی است -فرهنگی
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طرح نظام برنامه ریزی پس از طرح های ساختاری در آخرین رویکرد خود به سمت
 LOCAL DEVELOPMENTچارچوب توسعه ملی »هایی با عنوان 

FRAMEWORK  »و در این چارچوب یکپارچه ، گزارش ( انگلیس)می رود
(  نگاه تعاملی)مشارکت گروه های مردمی بخشی عمده از آن است 

Statement of community involvement 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

:در انگلیس 
ت و  در حوزه عمل رویکرد موضعی و موضوعی در دستور کار نوزایی شهری قرار گرف

که   renaissance townبرای این کار چند شهر به عنوان شهرهای رنسانسی 
تور کار همگی در محدوده نظارت دفتر توسعه منطقه ای یورکشایر قرار داشتند در دس

قرار گرفتند 

Regional development agency Yorkshire forward 

www. Yorkshire-forward.com 



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

: این شهرها عبارتند از  

Halifax,huddersfield,grimsby,scarborough, 

barnsley,doncaster

با هدف تمرکز بر urban renissanceدر این شهرها محدوده های نوزایی شهری 
قای امر اراضی ،تهیه طرح های اجرایی ، تامین امکانات حمل و نقل عمومی مناسب ، ارت

شهری  کیفی تجهیزات شهری ،تامین زیرساخت های روزآمد ، توجه به میراث معماری و
 heritageو میراث  designed basedو طبیعی در چارچوبی طراحی مدار 

based مورد توجه قرار می گیرند.



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

باز و سبز تهیه طرح عظیم مجموعه های تفریحی ، فرهنگی و هنری و فضاهای:در فرانسه 
ileدر محدوده جزیره سگن  seguin شهرک دانش های قرن )بر روی رودخانه سن

( بنیادهای هنرهای معاصر( +)ام 21
ار  در جنوب غربی پاریس در محل کارخانه عظیم رنو ، موزه های هنرهای بدوی در کن

برج ایفل با تاکید بر کیفیت حیات مدنی و میراث



روند تکوین مرمت و حفاظت شهری
renaissanceپرده چهارم 

نتیجه  
مت و  مکانی است که در ان همه جهت گیری ها ، رویکردهای مر-نوعی پیوستار زمانی

ازشناخت  حفاظت شهری را می توان در سه دوره اصلی بازسازی ، نوسازی و بازآفرینی ب
.



واژه ها 

:اصلی ترین نهادهای درگیر در مرمت و حفاظت شهری 

UNESO 

ICOMOS :international council of monuments and sites 

OWHS: organization of world heritage cities 



واژه ها 

نگهداری از جنبه های ارزشمند یک بنا ، فضا یا بافت:  conservationحفاظت 
معنای این واژه  .شهری است در عین تطبیق یافتن با تغییرات و پذیرش کارکردهای جدید

در معنای بسیط خود مفهوم   conservationبه تعبیری .فراتر از امر حفاظت تنهاست 
توسعه است بازآفرینی را به عنوان فعالیتی پر دامنه تر که مسئول جهت دادن به جریان

.القاء می نماید 
.است  restorationبرای واژه مرمت به تنهایی بدون مطالب باال واژه 

 urban conservation andو بنابراین مرمت و حفاظت شهری 

restoration  ولی باز تاکید می شود کهconservation   فعالیتی جامع است که
:ارزش های اصلی آن 



واژه ها 

ارزش علمی و دیرینه شناسانه شهر  -1
ارزش زیبایی شناسانه-2
ارزش هویتی و تداوم تاریخی -3
ارزش زیست محیطی -4



واژه ها 

:واژگان پایه ای مرمت و حفاظت شهری 
مرمت و حفاظت شهری معاصر یا حفاظت و بازآفرینی شهری  

urban conservation and regeneration 



واژه ها 
بازسازی  
Urban 

reconstruction 

نوسازی
Urban renewal 

نوزایی-بازآفرینی
Renaissance-
regeneration 

improvementبهسازی  revitalizationتجدید حیات  demolitionتخریب 

 preservationحفاظت  rehabilitationتوان بخشی clearnessپاکسازی 

توسعه مجدد   rebuildingدوباره سازی 
redevelopment

 restorationاحیاء 

 maintenanceنگهداری 

 integrationیکپارچه سازی 

repairتعمیر 

 refurbishmentبازپیرایی 

 adaptationتطبیق 

 recyclingبازیافت 

 protectionحمایت 



واژه ها 
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صاحب نظران  
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صاحب نظران  


