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    جایزه معماري آقاخان1  

1-Aga Khan Award for Architecture (AKAA)
2-Aga Khan Trust for Culture (AKTC)

نام التین و نام رویداد
مخفف

نهاد برگزار کننده 

تعداد 
رویدادهای 
برگزار شده

 تا سال 2015

مکان 
دبیرخانه 

رویداد
معیارهای 

برنامه های جنبینوع جایزهداوری دورهسال آغازهمکاران

جایزه 
معماری 
آقاخان

 Aga Khan

 Award for

Architecture

)AKAA(

شبکه توسعه آقاخان
Aga Khan Development 

Network 

)AKDN( 

1.نهادهای بین المللی
2.سازمان های دولتی 

کشورهای توسعه یافته
۳.نهادهای مسئول محلی، 

منطقه ای و ملی برای پروژه 
هدف

ژنو- سوییس19۷۷میالدی

انتخــاب طرح هــای برتــر، 
از طریــق پایــش میدانــی 
توســط نمایندگان ویژه هیئت 
داوران و بــر اســاس معیارهــای 
مشــخص شــده از سوی هیئت 
می گیــرد.  صــورت  مذکــور 
ــر دوره  ــا در ه ــن معیاره ای
و  موضــوع  بــا  متناســب 
ــد  ــا تاکی ــروژه ب ــاس پ مقی
ــه  ــزان توج ــی، می ــر کارآی ب
و  الگوهــای معمــاری  بــه 
ــزان  شهرســازی بومــی و می
از  پــروژه  اقبــال عمومــی 
بهره بــردار،  مــردم  نــگاه 

می شــود. تعییــن 

• برگزاری سمینارها و 
جلسات هم اندیشی
• برگزاری نمایشگاه

• انتشار بروشور و کتاب
• برگزاری جشنواره اهدای 
جوایز به پروژه های برگزیده

هــزار  اعطــای 500 
بــه  آمریــکا  دالر 
تجربــه هــای برتــر در 
زمینــه هــای مختلــف

سه 
سال 
یکبار

1۳ دوره

 )AKAA( معرفی ساختار برنامه جایزه معماری آقاخان
و تجارب برتر در این برنامه فرهنگی

شــبکه توســعه آقاخــان، ســازمانی خصوصــی، بین المللی، 
ــه  ــت ک ــعه اس ــرای توس ــه ای ب ــتگی فرق ــدون وابس ب
فــارغ از نــژاد، جنســیت و اعتقــادات، در ۳0 کشــور دنیــا 
ــاه  ــود معیشــت و رف ــی در جهــت بهب ــه خدمات ــه ارائ ب
ــوص در  ــعه، علی الخص ــال توس ــورهای درح ــردم کش م
ــر  ــبکه از نظ ــاي ش ــردازد. پروژه ه ــا می پ ــیا و آفریق آس
تاثیــرات، مدیریــت و توســعه ســازماني، بایســتي واجــد 
معیارهــاي دقیــق باشــند. ایــن پروژه هــا اغلــب توســط 
ــاز  ــه مي شــود آغ ــا خدمــت ارای ــه آن ه ــه ب جوامعــي ک
ــت مي شــوند و  ــده و همــواره توســط آن هــا حمای گردی
ــاد  ــدگار ایج ــي مان ــد مؤسســات و برنامه های قصــد دارن
ــا  کننــد تــا بتواننــد خودکفــا شــوند. همچنیــن شــبکه ب
ــد  ــش، قص ــاتي در پروژه های ــداف مؤسس ــادن اه ــا نه بن
ــات در  ــه ي خدم ــراي ارای ــي ب ــي دایم دارد ظرفیت های
ــدف  ــن ه ــه وجــود آورد. ای ــال توســعه ب ــع در ح جوام
ســاختاري- مؤسســاتي، توســط روابــط ایجــاد شــده بیــن 
ســازمان هاي شــبکه، در بخش هــاي داخلــي و خارجــي، 

ــق  ــز از طری ــدف نی ــن ه ــد و پیشــبرد ای ــق مي یاب تحق
جماعــت، مشــارکت بــا ســازمان هاي خــارج شــبکه- در 
شــمال و نیــز در جنــوب- صــورت مي گیــرد. بــر اســاس 
ســاختار ســازمانی ایــن نهــاد، ابعــاد اجتماعــی، اقتصادی 
و فرهنگــی، ســه بعــد اصلــی برنامه هــای آن را تشــکیل 
ــد  ــل بع ــان  ذی ــاری آقاخ ــزه معم ــه جای ــد ک می دهن
فرهنگــی و در کنــار بخــش برنامه ریــزی آقاخــان بــرای 

شــهرهای تاریخــی تعریــف شــده اســت.
اجــرا  را  برنامه هایــي  آقاخــان2  فرهنگــي  موسســه 
ــع  ــراث جوام ــاي می ــا احی ــدف آن ه ــه ه ــد ک مي کن
در جهــان اســالم باشــد و در توســعه ي اقتصــادي و 
اجتماعــي آن هــا نقــش داشــته باشــد. برنامه هــاي ایــن 
ــود  ــان مي ش ــاري آقاخ ــزه ي معم ــامل جای ــه ش مؤسس
ــاد گســترده  ــي معمــاري را کــه ابع کــه نمونه هــاي عال
و متنوعــي را در خــود جــاي داده باشــند شناســایي مي کنــد؛ 
طراحــي معاصــر، مجموعه هــاي مســکوني محلــي، 
ــتفاده  ــت، اس ــت باف ــه، حفاظ ــود جامع ــعه و بهب توس

مشخصات کلی جایزه معماری آقاخان
 http://www.akdn.org/   ماخذ: نگارندگان با استفاده از پایگاه اینترنتی    
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ــه مســایل زیســت محیطي  ــن توجــه ب مجــدد، همچنی
ــود. ــاظ مي ش ــا لح ــن پروژه ه ــز در ای ــم انداز نی و چش

ایــن جایــزه، هــر ســه ســال یکبــار بــه پــروژه اي اهدا مي شــود 
ــاي  ــد در حوزه ه ــتانداردهایي جدی ــت اس ــته اس ــه توانس ک
کیفیــت در معمــاري، تجــارب برنامه ریــزي، حفاظــت تاریخــي 
ــاي  ــن تالش ه ــد. ضم ــزي کن ــر را پایه ری ــاري منظ و معم
ــي از  ــایي مفهوم ــال شناس ــه دنب ــزه ب ــه، جای ــورت گرفت ص
ــاي  ــا و آرمان ه ــات، نیازه ــه احتیاج ــت ک ــاز اس ساخت و س
جوامعــي را کــه مســلمانان در آن هــا نقــش و حضــور پررنگــي 
ــه  ــاري اي ک ــر معم ــان دیگ ــه بی ــر کشــد. ب ــه تصوی ــد ب دارن
ــه  شــخصیت و کاراکتــر جوامــع مســلمان سرتاســر دنیــا را ب
نمایــش گــذارد در ایــن رویــداد مــورد توجــه قــرار مي گیــرد. 
ــوع،  ــراي ن ــي ب ــار دقیق ــون و معی ــت قان ــر اس ــه ذک الزم ب
ماهیــت، مــکان و هزینــه پروژه هــا بــه منظــور در نظــر گرفتــه 
شــدن وجــود نــدارد، تنهــا دقــت بــه ایــن امــر کــه پــروژه براي 
مســلمانان و اســتفاده آنــان در بخشــي از دنیــا و یــا تمامــي آن 

طراحــي شــده باشــد، امــري ضــروري اســت.
ــزه توســط کمیتــه اي از صاحــب نظــران معتبــر در  ایــن جای
ــن  ــود. ای ــري مي ش ــت و راهب ــي هدای ــن الملل ــاس بی مقی
کمیتــه در هــر دوره در راســتاي انتخــاب طــرح برتــر، فراهــم 
ــائل  ــه مس ــخگویي ب ــي در پاس ــري موضوع آوردن جهت گی
و اولویت هــاي در حــال ظهــور، برنامه ریــزي در راســتاي 
ــاي  ــن معیاره ــن تدوی ــده و همچنی ــزه در آین ــعه جای توس
ــه  ــود. کمیت ــکیل مي ش ــي کنندگان تش ــتگي نام نویس شایس
هدایــت و راهبــري مســئول انتخــاب و گزینــش هیئــت داوران 

ــخنراني ها،  ــي، س ــمینارهاي بین الملل ــزي س ــد، برنامه ری ارش
ــر دوره اســت. ــن نشــریات در ه ــي نمایشــگاه و تدوی برپای

معیــار اصلــي گزینــش طــرح برتــر در جایــزه آقاخــان، تأکیــد 
ــاي  ــا نیازه ــه تنه ــه ن ــت ک ــاری اس ــه ای از معم ــر گون ب
فیزیکــي، اجتماعــي و اقتصــادي مــردم را فراهــم کــرده 
بلکــه انتظــارات و توقعــات فرهنگــي آنــان را تحریــک کنــد و 
ــي معطــوف  ــه طرح های ــژه ب پاســخگوي آن باشــد. توجــه وی
ــب در  ــوژي مناس ــي و تکنول ــع محل ــه از مناب ــردد ک مي گ
ــاي  ــش تالش ه ــرده و الهام بخ ــره ب ــه به ــاي خالقان روش ه
ــدام  ــاي اق ــي گونه ه ــد. تمام ــر گردن ــاي دیگ ــابه در ج مش
کــه بــه نوعــي محیــط زیســت زندگــي امــروز را تحــت تاثیــر 
ــزه،  ــن جای ــرکت در ای ــت ش ــد جه ــد، مي توانن ــرار مي دهن ق
ــط،  ــطوح متوس ــد در س ــا مي توانن ــد. پروژه ه ــي کنن نام نویس
ــزرگ  ــاي ب ــا مجتمع ه ــاس ت ــک مقی ــاختمان هاي کوچ س
و چندعملکــردی، ایســتگاه هاي اتوبــوس و ســاختمان هاي 
مدرســه روســتایي تــا آســمان خراش ها، زیرســاخت ها و 
ــاي  ــکن، مجتمع ه ــاي مس ــل، برنامه ه ــزات حمل ونق تجهی
آموزشــي و ســالمت، شــهرهاي جدیــد، پروژه هــاي حفاظــت 
ــدازي  شــهري و اســتفاده مجــدد ازســایت هاي تاریخــی راه ان
تجــارب  تمامــي گونه هــاي  شــده، دســته بندي شــوند. 
ــد.  ــرار مي گیرن ــتقبال ق ــورد اس ــز م ــتا نی ــزي روس برنامه ری
ــال  ــوز کام ــه هن ــزرگ و طرح هــاي بلندمــدت ک پروژه هــاي ب
ــع،  ــاي جام ــه طرح ه ــیده اند از جمل ــام نرس ــه اتم ــه مرحل ب
ــه  پروژه هــاي حفاظــت محیــط و طرح هــاي توســعه محلــه ب
گونــه اي کــه بخشــي از آنهــا بــه مرحلــه اجــرا رســیده باشــند 

ســاختار سازمانی شــبکه توسعه آقاخان
http://www.akdn.org/about.asp ماخذ: 



51
-5

2 
اره

شم

18

کشورهای محل فعالیت بنیاد آقاخان

و پتانســیل بالقــوه آن در بلندمــدت را نمایــش دهنــد نیــز در 
ــد. ایــن جایــزه همچنیــن  دســته بندي فوق الذکــر جــاي دارن
در پــي شناســایي طرح هایــي اســت کــه بــر گفتمــان معماري 
در جامعه هــاي اســالمي و در سراســر جهــان تاثیــر مي گذارنــد. 
ــیار  ــزه بس ــن جای ــم، ای ــاري مه ــاي معم ــان جایزه ه در می
منحصــر بــه فــرد اســت کــه نــه تنهــا بــه کارهــاي برجســته ي 
ــي را  ــه پروژه های ــد بلک ــر ارج می نه ــاران معاص ــرادي معم انف
شناســایي مي کنــد کــه راه حل هــاي نویــن و قابــل تکثیــري 
را بــراي مشــکالت توســعه ي اجتماعــي نمایانگــر مي ســازند. 
ایــن جایــزه بــه شــهرداري ها، صاحــب خانه هــا، اســتادکاران 
و بنایــان اهــدا شــده اســت. پروژه هــاي برنــده شــامل 
مجتمع هــاي مســکوني، ترمیــم بناهــاي مســتقل، پروژه هــاي 
ــي از  ــا و انگاره های ــم انداز ه ــط، چش ــت و محی ــت باف حفاظ
ساخت و ســاز کــه هــدف آن بهبــود و توســعه ي محیــط 

ــود.  ــت، مي ش ــهري اس ش
ایــن جایــزه کــه بــا فرآینــد انتخاب دقیــق خــود متمایز مي شــود، 
توســط یــک هیــأت امنــا بــه ریاســت آقاخــان اداره مي شــود. 
ــرده ي  ــه ي فش ــک مرحل ــامل ی ــاله ش ــه س ــر دوره ي س ه
نامــزدي، ثبــت مســتندات و بررســي فنــي پروژه هــا اســت. در 
حیــن دوره، صدهــا ســاختمان معاصــر و پروژه هــاي حفاظــت 

و مرمــت شناســایي شــده و بــه هیــأت داوران ارشــد معرفــي 
مي گردنــد. اعضــاي هیــأت داوران کــه در زمینه هــاي 
گوناگونــي مثــل هنــر، باســتان شناســي، برنامه ریــزي شــهري و 
معمــاري، تخصــص دارنــد پروژه هــاي برنــده را انتخــاب مي کننــد.

جایــزه معمــاری آقاخــان، برنامــه مــداوم برگزاري ســمینارهاي 
بین المللــي در راســتاي بیــان مســائل و موضوعــات نوظهــور را 
نیــز در برنامــه  کاري خــود قــرار داده اســت. ایــن ســمینارها به 
منظــور تبییــن وضــع توســعه موجــود در معمــاري و محیــط 
ــم آوردن  ــلمان و گرده ــع مس ــده جوام ــاخته ش ــت س زیس
دولت مــردان، معمــاران، برنامه ریــزان، دانشــمندان علــوم 
ــن نویســندگان  ــي، دانشــگاهیان و طراحــان، همچنی اجتماع
در حــوزه معمــاري در میــان دیگــر تخصص هــا اســت. عــالوه 
ــرد،  ــث میزگ ــي، مباح ــمینارهاي بین الملل ــزاري س ــر برگ ب
ســخنراني ها و نمایشــگاه ها نیــز جهــت نمایــش و شناســاندن 
طرح هــاي برگزیــده و پروژه هــاي انتخــاب شــده ســازماندهي 
مي گردنــد. ایــن رویــداد فرصتــي بــراي بحــث و مجادلــه ایجاد 
کــرده و مســائل مهــم و حیاتــي محیط زیســت ســاخته شــده 
ــه جمــع وســیعي از متخصصــان حاضــر، دانش آمــوزان و  را ب

عامــه مــردم منتقــل مي کنــد.

 /http://www.akdn.orgماخذ:
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معرفی دو تجربه برنامه ریزی آقاخان برای شهرهای تاریخی

گذرگاه شاهی1 
مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه: الهور، پاکستان

سال آغاز پروژه: 2005 میالدی
سال بهره برداری از پروژه:2012 میالدی

طول / مساحت پروژه: 1.۷ کیلومتر

معرفی پروژه:
پــروژه آزمایشــی » بازآفرینــی شــهری و بهبــود زیرســاخت ها« 
ــور  ــهر محص ــی از ش ــاب در بخش ــت پنج ــارکت دول ــا مش ب
الهــور2، بــه عنــوان هســته تاریخــی شــهر، در حال اجراســت و 
11% از نقشــه شــهر قدیمــی را شــامل می شــود. هــدف ایــن 
پــروژه کــه در ابتــدا توســط بانــک جهانــی و دولــت پنجــاب 
شــروع شــد، احیــای یــک محــور تاریخــی از طریــق جانمایــی 
خدمــات در آن بــود. ایــن محــور از دروازه دهلــی، یکــی از 1۳ 
ورودی شــهر، آغــاز می شــد و بــه ســمت بــاروی ســلطنتی پیش 
می رفــت. ایــن محور هــم اکنــون دارای چنــد مرکز تجــاری مهم 
ــانی  ــه خدمات رس ــن منطق ــهر و همی ــه مادرش ــه ب ــت ک اس
ــهرهای  ــه ش ــارکت برنام ــا مش ــر ب ــال حاض ــد. در ح می کنن
ــی  ــون بازآفرین ــری همچ ــای بزرگت ــروژه هدف ه ــی۳ پ تاریخ
جامــع محــدوده بــه عنــوان میــراث شهرســازی بــا تأکیــد ویژه 
بــر حفاظــت محــالت مســکونی تاریخــی و بازارهــا، حفاظــت 
آثــار تاریخــی مهــم و فضاهــای بــاز مرتبــط بــا آنهــا، طراحــی 
شــهری، بــه  روز  رســانی زیرســاخت ها، حفاظــت ابنیــه و 
بازآفرینــی بافت هــای تاریخــی شــهری بــا مشــارکت ســاکنان 

محــدوده مســکونی را پیــش روی خــود دارد.
ــرن  ــن فضــا شــامل شــهر حصارکشــی شــده ق بخشــی از ای
شــانزدهمی اســت کــه دیــوار جدیــدی توســط یکــی از 
امپراطــوران مغــول بــه نــام اکبــر)1542-1605( بــه آن اضافــه 
ــارج از  ــاًل خ ــان، قب ــجد وزیرخ ــدوده مس ــت. مح ــده اس ش
دیوارهــای کهنــه شــهر بــوده اســت اما وقتی مســجد در ســال 
16۳4 ســاخته شــد، ایــن بنــا از اولیــن مــکان هایــی بــود کــه 
داخــل دیــوار جدیــد امپراطــوری اکبــر قــرار گرفــت. فضاهــای 
بــاز شــهری کــه در ارتبــاط بــا ایــن محوطــه تاریخــی هســتند 

نیــز قــرار اســت بــه عنــوان بخشــی از پــروژه، بازآفرینی شــوند. 
ــخصه های  ــود مش ــر بهب ــروژه، ب ــهری پ ــی ش ــه طراح جنب
ــراه  ــه هم ــهری، ب ــط ش ــی محی ــای حس ــری و ویژگی  ه بص
ــز دارد.   ــاختی تمرک ــر زیرس ــردن عناص ــی ک ــود و عقالی بهب
موسســه فرهنگــی آقاخــان4  بهبــود بدنــه بــازار بــه طــول 1.5 
کیلومتــر و ســطح خیابــان هــا را تســهیل کــرده، فضاهــای بــاز 
ــد،  را کــه واحدهــای تجــاری آن هــا را در اختیــار خــود گرفته ان
ــاز شــهری و  ــورد نی ــات م ــات و امکان ــوده، خدم طراحــی نم
گردشــگری را تامیــن کــرده و طراحــی منظــر شــهری، مبلمان 
ــر عهــده گرفتــه  ــم و نشــانه های شــهری را ب خیابان هــا، عالئ
ــرای  ــن موسســه، یــک طــرح مفهومــی منســجم ب اســت. ای
زیرســاخت های ایــن هســته تاریخــی آمــاده کــرده اســت کــه 
اصــول طراحــی، جزئیــات زیرســاخت ها، مجوزهــای طراحــی در 
ســطح بــاال و کنتــرل پــروژه حیــن اجــرا را در محــدوده پــروژه 
فراهــم می کنــد. در ایــن پــروژه آزمایشــی، بهبــود سیســتم آب 
رســانی، تصفیــه فاضــالب، تصفیــه آب هــای ســطحی، بــرق، 
ارتبــاط از راه دور و گاز طبیعــی، طیفــی از مشــکالت مختلــف را 
نشــان می دهنــد. اســتانداردها و جزئیــات زیرســاخت ها شــامل 
ــر  ــا فک ــورد آن ه ــت در م ــه دق ــه ب ــی هســتند ک راه حل های
ــدی  ــای کالب ــماری در زمینه ه ــاله های بی ش ــه مس ــده و ب ش
و جغرافیایــی مرکــز تاریخــی شــهر الهــور، پاســخ می دهنــد.
1-Shahi Guzargah                                                                                  4-Aga Khan Trust for Culture (AKTC)
2-Lahore Walled City
3-Historic Cities Programme (HCP)
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مؤلفــه کلیــدی پــروژه بازآفرینی شــهری و ارتقای زیرســاخت، 
برنامــه بازآفرینــی محلــه بــوده اســت که بــا رویکــردی تاریخی 
بــه بازآفرینــی شــهری توجــه کــرده و شــامل اســتانداردهای 
کیفــی پایــدار بــرای زیرســاخت ها، ترکیــب ســاختارها و ارزش 
دادن مجــدد بــه نیازهــای تاریخــی اســت. راهبردهــای مطــرح 
ــور  ــهری، در مح ــی ش ــای تاریخ ــا بافت ه ــب ب ــده متناس ش
مســکونی بــازار- دروازه دهلــی - گالــی شــورجان ســینگ1  و 
ــال  ــاراخ گاران2  در ح ــا چ ــور کوچ ــت های آن و مح ــن بس ب
اجــرا اســت. ایــن دو خیابــان دربردارنــده 25 ســاختمان 

مســکونی و حــدود 150 نفــر ســکنه هســتند. 

ــاخت ها،  ــط زیرس ــرایط متوس ــکان، ش ــن م ــاب ای ــت انتخ عل
و  معاصــر  خانه هــای  ترکیــب  و  ســاختمان ها  کهنگــی 
تاریخــی در محــدوده تاریخــی محلــه بــوده اســت. پیمایــش 
و اســناد جمــع آوری شــده از محــدوده پــروژه توســط خدمــات 
فرهنگــی آقاخــان در پاکســتان، نشــان می دهنــد کــه 
ــا ســطح درآمدشــان بــه تعمیــر  مالــکان خانه هــا متناســب ب
خانه هایشــان تمایــل دارنــد؛ امــا فقــدان دانــش فنــی کافــی 
و مهارت هــای مــورد نیازبــرای ایــن کار، محدودیت هــای 
ــی  ــد. بازآفرین ــرار می ده ــه ق ــم انداز برنام ــدی را در چش ج
ــه فنــی و اجتماعــی  شــهری، نیازمنــد کار گســترده در زمین

بــوده و هــدف از آن، اولویت بنــدی )اقدامــات( بــرای بازآفرینــی 
محیط شــهری اســت. در ســال 2008 پروژه نوســازی مســکن، 
ــکار  ــاختمان ها آش ــودگی س ــا فرس ــه ب ــکالتی را در رابط مش
ــروژه شــرکت کننــد.  ــا در پ کــرد و جامعــه را بســیج کــرد ت
ــن موضــوع نشــان می دهــد کــه فعالیت هــای اقتصــادی و  ای
ــا آمــوزش حیــن انجــام  ــد همــراه ب اجتماعــی در محــل، بای
کار باشــد تــا جوانــان محــل بــا یادگیــری مهارت هــای ســنتی 
ــاری،  ــی، نج ــتادکاران در بنای ــکار اس ــراه و هم ــد هم بتوانن
ــرق کاری باشــند. برنامــه، ســه مؤلفــه مرتبــط  لوله کشــی و ب

ــف شــده اند: ــی تعری ــه خوب ــه ب ــم دارد ک ــه ه ب
ــد  ــاختی مانن ــر زیرس ــه عناص ــا ک ــا: ازآنج ــود نم ــف( بهب ال
بــرق و خطــوط ارتبــاط راه دور، بــرای آنکــه بتواننــد بــه طــور 
مؤثــری فشــارهای کالبــدی را تحمــل کننــد، تنهــا می تواننــد 
ــازی  ــوند، بازس ــل ش ــده، متص ــازی ش ــای بازس ــه جداره ه ب
ــی  ــرو عموم ــرمایه گذاری در قلم ــک س ــوان ی ــه عن ــداره ب ج
ــتلزم  ــا مس ــای خانه ه ــه در نماه ــود. مداخل ــوب می ش محس
توجــه بــه پایــداری ســازه ای و الزامــاً بــه معنــای درگیر شــدن 
بــا فضــای داخلــی خانــه اســت. درنتیجــه یــک رابطــه نزدیــک 
میــان مالــک و عامــل اجرایــی وجــود دارد کــه در ایــن نمونــه، 
ــر  ــه تعمی ــکان را ب ــات فرهنگــی آقاخــان، مال موسســه خدم

ــد. ــب می کن ــان ترغی خانه هایش
ب( بــه روزرســانی زیرســاخت ها : تصفیــه فاضــالب و آب هــای 
ــا آنجاکــه ممکــن باشــد(، سیســتم تصفیــه  ســطحی)البته ت
فاضــالب جامــد، طــرح زیرزمینــی لوله هــای گاز و ســازماندهی 
ــون.  ــن و تلویزی ــرق، تلف ــای ب ــع کابل ه ــبکه توزی ــاره ش دوب
انتظــار مــی رود کــه تســهیالت زهکشــی مناســب تر، نفــوذ آب 
بــه الیه هــای خــاک را کاهــش دهنــد و بــه پایــداری ســازه ای 

ســاختمان های پیرامــون کمــک کننــد.
ج( بهبــود شــرایط مســکن: ایــن مؤلفه مشــکالت ســاختمان ها 
ــه درجــات متفــاوت نشــان  را در فضــای داخلــی خانه هــا و ب
می دهــد کــه شــامل تعمیــرات ســازه ای و اســتحکام  بخشــی، 
جایگزینــی بخش هــای مخروبــه یــا بــدون کارایــی، مداخــالت 

معمــاری غیرســازه ای و ســفت کاری می شــود.

چشم انداز و اهداف پروژه:
هــدف ایــن پــروژه، بازآفرینــی یکپارچــه معابــر اصلــی بــازار و 
بافــت مســکونی پیرامــون اســت کــه شــامل طراحــی شــهری، 
ســاختمان های  احیــای  و  زیرســاخت ها  روزرســانی  بــه 
ــازی و  ــد بازس ــهری بای ــاز ش ــای ب ــود. فضاه ــی می ش تاریخ
احیــا شــوند و نشــانه های کلیــدی کــه بــه عنــوان پروژه هــای 
1- Gali Surjan Singh
2- Koocha Charakh Garan
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تــک بنــا در معابــر اصلــی واقــع شــده اند بایــد تعمیــر شــوند.

چالش های پروژه:
ــود و  ــاخت های موج ــودن زیرس ــی ب ــل: ناکاف ــرایط مح 1(ش
تغییــر شــکل آن هــا بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای قابــل 
ــوژی  ــا مورفول ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــژه هنگام ــه وی ــول، ب قب
پیچیــده هســته تاریخــی دیوارکشــی شــده شــهر الهــور بــه 
آن نگریســته می شــود، یکــی از بزرگتریــن چالش هــای 
پــروژه می باشــد. محــل ســاختمان تاریخــی، چالــش کلیــدی 
دیگــری اســت؛ زیــرا غالــب ســاختمان ها فاقــد ســاختار و پــی 
هســتند و لوله کشــی مناســبی ندارنــد کــه باعــث نفــوذ آب به 

ــود. ــاختمان می ش ــه س بدن
2(جمعیــت: حــدود 8000 نفــر در محــدوده گــذرگاه شــاهی 
زندگــی می کننــد. ایــن پــروژه بــه نزدیــک 150 نفــر کــه در معابر 
ــی  ــد )گال ــانی می کن ــات رس ــاکن هســتند، خدم مســکونی س
ــاکنان  ــب س ــاراخ گاران(. غال ــا چ ــینگ و کوچ ــورجان س ش

ــتند. ــا هس ــک خانه ه مال
ــه  ــهر، خان ــور ش ــی محص ــته تاریخ ــوار: هس ــاد خان ۳(اقتص
ــه  ــت ک ــور اس ــهر اله ــراد در مادرش ــن اف ــی از فقیرتری بعض
ــکل   ــک مش ــوان ی ــه عن ــغلی در آن، ب ــای ش ــود فرصت ه نب
محســوب می شــود. منابــع رایــج کســب درآمــد شــامل 
فروشــندگی، مالکیــت خانــه، کارگــری روزمــزد، کارگــری بــا 
مــزد انــدک )مخصوصــاً در میــان زنــان(، کار در فروشــگاه های 
کوچک)کــه ســاکنان مالــک آن ها هســتند( اســت. ویژگی های 
اقتصــادی و اجتماعــی ســاکنان در گالــی شــورجان ســینگ و 
ــه قســمت های هســته تاریخــی  ــا بقی ــاراخ گاران ب ــا چ کوچ

ــدارد. ــی ن شــهر تفــاوت چندان
در  رایــج  بیماری هــای  ســالمت:  و  تحصیــل  4(شــرایط 
ــت ب  ــت و فشــار خــون، آســم، هپاتی ــامل دیاب محــدوده ش
ــات بهداشــتی و  ــا مشــارکت بخــش خدم ــه اســت. ب و حصب
ــه  ــات ماهان ــه گزارش ــتان، برنام ــان در پاکس ــی آقاخ درمان
ســالمت و اردوگاه هــای پزشــکی را بــرای ســاکنان در محدوده 

ــب مــدارس دولتــی  ــروژه و اطــراف ترتیــب داده اســت. اغل پ
بســیار شــلوغ و فاقــد زمین هــای بــازی و تســهیالت بهداشــتی 

کافــی هســتند.
5(آب آشــامیدنی و تســهیالت بهداشــتی کافــی: کیفیــت آب 
آشــامیدنی پاییــن بــوده و آثــار آلودگی هــای ناشــی از اجابــت 
ــود  ــده شــده اســت. نب ــات در آن دی ــزاج انســان ها و حیوان م
مقادیــر اســتاندارد و مناســب آب تصفیــه شــده، مشــکالت را 
ــته  ــم هس ــش اعظ ــتان بخ ــول تابس ــد. در ط ــدید می کن تش

ــرد. ــج می ب ــود آب رن ــهر از کمب ــی ش تاریخ
6(مشــکالت محیطــی: انتظار مــی رود کــه ارتقای  زیرســاخت ها و 
افزایــش نظــارت بــر کاربــری اراضــی شــرایط غیرقابــل پذیرش 

جــاری زندگــی را بهتــر کند.
ــروژه  ــل پ ــدوده بالفص ــاز :در مح ــای ب ــه فض ــی ب ۷(دسترس
ــان و  ــرای زن ــبی ب ــاز مناس ــچ فضــای ب ــاهی، هی ــذرگاه ش گ

ــدارد. ــود ن ــودکان وج ک
ــط  ــه توس ــاختمان ها ک ــب س ــاختمان ها: اغل ــرایط س 8(ش
ــه  ــه اند)ک ــرداری قرارگرفت ــورد بهره ب ــاری م ــرکت های تج ش
ــر  همیــن موضــوع موجــب تخریــب گســترده آنهــا می شــود(، ب
ویرانه هــای میــراث فرهنگــی و ســازه های شکســته بنــا شــده اند. 
مالکیــن خانه هــا بــا توجــه بــه نیازشــان بــه بهبــود وضعیــت خانه ها 
ــت و  ــه قدم ــا توجــه ب ــی ب ــه طــور کل ــا ب ــد؛ ام ــه می دهن ادام

ــرات نامناســب هســتند. شــرایط ســاختمان ها، تغیی

مسائل و اثرات برجسته: 
کامــل  فهرســت  پیمایــش:   / داده هــا  الف(جمــع آوری 
ســاختمان ها تهیــه و درسیســتم GIS وارد شــده اســت. یــک 
نقشــه توپوگرافیــک از محدوده تهیه شــده اســت. ســاختمان هایی 
کــه دارای ارزش معمــاری هســتند نیــز در فرایند مستندســازی 
قرارگرفته انــد. 12% از خانوارهــا از لحــاظ ســطح درآمــد و 
کیفیــت زندگــی مــورد بررســی قرارگرفتــه انــد. برای دســتیابی 
بــه اهــداف طــرح، مستندســازی جزئیــات خانه هــا، همزمــان با 
بررســی زیرســاخت های موجــود، در دو خیابــان انجــام شــده و 
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داده هــای اقتصــادی اجتماعــی خانوارهــا جمــع آوری شــده اند.
ب(فراینــد طــرح جامــع: پــروژه، یکــی از چندیــن چارچــوب 
ــرای هســته تاریخــی محصــور  ــه ب ــی اســت ک توســعه محل
ــی از  ــف کامل ــت و طی ــده اس ــزی ش ــور برنامه ری ــهر اله ش
ــه  ــاس در برنام ــن مقی سیاســت  ها و مداخــالت مدنظــر در ای
ــزی شــهرهای  ــاد برنامه ری ــه شــده توســط نه ــردی تهی راهب

ــد. ــه می ده ــی را ارائ تاریخ
ج(مشــکالت برنامه ریــزی: حکمروایــی، کنتــرل کاربــری 
ــرای  ــی الزم ب ــای قانون ــدی و چارچوب ه ــی، منطقه بن اراض
ــازماندهی  ــدارد. س ــود ن ــازها وج ــردن ساخت و س ــم ک منظ
مجــدد ترافیــک نیــاز بــه برنامه ریــزی دارد. حفاظــت از 
ــاز  میــراث، طراحــی شــهری، بازآفرینــی محــالت و فضــای ب

ــت. ــه ای اس ــرد یکپارچ ــاذ رویک ــد اتخ نیازمن
ــدادی  ــده: تع ــت ش ــار حفاظ ــی/ آث ــاختمان های تاریخ د( س
ــه  ــاری ک ــد. آث ــرار دارن ــروژه ق ــدوده پ ــی در مح ــار تاریخ آث
ــد شــامل مســجد وزیرخــان،  ــرار می گیرن هــدف حفاظــت ق
مســجد طالیــی و مســجد مریــم زمانی)بیگم شــاهی( می باشــد. 
ــال  ــاالی 100 س ــه ب ــی ک ــه تاریخ ــک خان ــال 2008ی در س
قدمــت داشــت در کوچــا چــاراخ گاران حفاظــت شــد.  احیای 5 

خانــه دیگــر نیــز در همــان محلــه انجــام خواهــد شــد.
ه( ســاخت تســهیالت جدیــد: یــک ســاختمان میــان افــزا بــه 
عنــوان بخشــی از پــروژه، طراحــی شــده اســت. این ســاختمان 
ــم  ــبت گ ــد نس ــود می توان ــدی خ ــم کالب ــاس و حج ــا مقی ب
شــده منظــر خیابــان را بــاز گردانــد و فرصت هایــی را بــرای 
ــد  ــاخت هایی مانن ــن زیرس ــدگان، همچنی ــد بازدیدکنن خری
لوله هــا و ترانســفورماتورها، ایجــاد کنــد. ســاختمان های 
جدیــد دیگــری بــرای مدیریــت فضــای شــهری در خــارج از 

محــدوده، برنامه ریــزی شــده اند.
و( درگیرکــردن جامعــه: ســازمان های اجتمــاع محور1بــا توجــه 
بــه مورفولــوژی محلــه در واحدهــای کوچکــی ایجــاد شــده اند و 
بــه حــل مســائل محلــی، کشــمکش ها، صحبــت بــا ذی نفوذها 

و انتشــار ارزش هــای مطلــوب در مشــارکت کمــک می کننــد.
ــدوده  ــه در مح ــی ک ــازی: جوانان ــوزی/ ظرفیت س ز( حرفه آم
ــه  ــا« ک ــای مهارت ه ــه ارتق ــد در »برنام ــی می کنن ــروژه زندگ پ
وابســته بــه اشــتغال زایــی اســت، شــرکت می کننــد. ایــن برنامه، 

آمــوزش حیــن کار را بــرای مــردان و زنــان فراهــم می کنــد.
ــت  ــت هدای ــی تح ــای محل ــرا: فعالیت ه ــیوه های اج ح( ش
بانــک جهانــی بــه کار خــود ادامــه می دهــد. در پــروژه، مــواد 
ــران مســتقیماً توســط  ــداری شــده اســت و کارگ ــه خری اولی
موسســه فرهنگــی آقاخان، اســتخدام، و توســط کارشــناس آن 

ــوند. ــی می ش راهنمای
 ،CAD و  EDM :ــد معرفــی شــده ط(تکنولوژی هــای جدی
نرم افــزار  بــا  مستندســازی  و  به هنــگام  پیمایش هــای 
 SPSS و GIS ــا ــا ب ــل داده ه ــر، تحلی ــوکننده تصوی یک س
توزیــع  شــبکه های  بــرای  جدیــد  اســتانداردهای  و 

زیرســاخت ها معرفــی شــدند.
ی(کدهــای مرتبــط/ اســتانداردهای تطبیــق داده شــده: 
توصیه هــا و راهنمایی هــا توســط موسســه فرهنگــی آقاخــان 

انجــام شــده اســت.
ــات  ــه خدم ــا مشــارکت موسســه ارائ ــی: ب ــت زندگ ک(کیفی
ــه ســالمت  ــات ماهیان ــان در پاکســتان، گزارش ــی آقاخ درمان
ــروژه و  ــدوده پ ــاکنان در مح ــرای س ــکی ب ــای پزش و کمپ ه

ــرده اســت. ــون آن را ایجــاد ک پیرام

مشارکت کنندگان:
• مشارکت کننده بخش عمومی: دولت پنجاب

• مجریان: بانک جهانی، وزارت امور خارجه آلمان
• چارچــوب نظارتــی: توافــق نامــه ای دربــاره مشــارکت 
عمومی-خصوصــی میــان موسســه فرهنگــی آقاخــان و دولــت 

ــد. ــد ش ــوالی 200۷ منعق ــاب در دوم ج پنج

1-CBO

Philip Jodidio (2011),The Aga Khan historic cities programme : 
strategies for urban regeneration, Prestel, Münich.
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 محوطه پیرامونی دژ آِلپو1  

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه: آلِپو )یا شهر حلب(، سوریه

سال آغاز پروژه: 200۳میالدی
سال بهره برداری از پروژه: 2010 میالدی

معرفی پروژه:
ــوان  ــه عن ــو، ب ــهر تاریخــی آلِپ ــز ش ــع در مرک ــو واق دژ آلپ
ــروژه  ــه ثبــت رســیده اســت. پ ــی ب میــراث فرهنگــی جهان
حفاظتــی دژ آلپــو کــه توســط هیئــت مدیــره مــوزه و آثــار 
باســتانی2 و موسســه فرهنگــی آقاخــان۳ اجــرا شــد، موجــب 
ــی  ــط پیرامون ــه در محی ــه مداخل ــاز ب ــدن نی ــخص ش مش
ــهر  ــی ش ــروژه بازآفرین ــم انداز پ ــد. در چش ــن دژ گردی ای
ــهری  ــی ش ــه طراح ــک مطالع ــو، ی ــن آلپ ــی و که تاریخ
بــرای بافــت پیرامــون دژ بــا مشــارکت هیئــت مدیــره شــهر 
تاریخــی و شــرکت فنــی آلمــان4 انجــام شــد. شــهر آلپــو و 
موسســه فرهنگــی آقاخــان در ســال 200۳ تفاهــم نامــه اي 
ــا  ــد کــه اهــداف و شــرایط ایــن مطالعــه را ب را امضــا کردن
ــروژه در  ــم پ ــداف مه ــی از اه ــی داد. یک ــرح م ــات ش جزئی
ــزی و کنتــرل  ــو، برنامه ری ــی دژ آلپ ــروژه محوطــه پیرامون پ
گســترش عملکردهــای تجــاری بــود، زیــرا ایــن عملکردهــا 
ــه خطــر  آســایش، اقتصــاد و محیــط مســکونی مجــاور را ب
ــازه از  ــاي فرهنگــی ت ــالوه، ایجــاد فرصت ه می انداخــت. بع
طریــق اســتفاده مجــدد از ســاختمان هاي تاریخــی موجــود 
ــه ســمتی  ــت گردشــگران و عملکردهــای تجــاری ب و هدای
کــه بــرای محــدوده هــدف و کل شــهر مفیــد باشــند، حائــز 

اهمیــت بــود.
دژ و بافــت پیرامــون آن از مشــهورترین میــراث فرهنگــی در 
شــرق نزدیــک هســتند کــه در قلــب شــهر تاریخــی واقــع 
ــرای شــهر مي باشــند. دژ  شــده و یــک مرکــز فرماندهــی ب
یــک عنصــر شــاخص شــهری 2 میلیــون نفــری اســت کــه 
ارزش زیــادی بــرای تصویــر ذهنــی شــهر دارد. دژ بــا محیط 
ــاکنان و  ــرای س ــی ب ــدوده تفریح ــک مح ــون آن، ی پیرام
بازدیدکننــدگان، یــک جاذبــه فرهنگــی ملــی و بین المللــی 
ــات  ــرای تحقیق ــت ب ــی بااهمی ــایت باستان شناس ــک س و ی
علمــی اســت. محیــط پیرامونــی دژ، تــوده اي از ســاختمان هاي 

ــت  ــاده ای اس ــد س ــازه هاي جدی ــذاب و س ــی ج تاریخ

ــه  ــاز ب ــای ب ــک دارد. فضاه ــنگ آه ــداره اي از س ــه ج ک
ــه کارگرفتــه نشــده اند. منطقــه ممتــاز پیرامــون  درســتی ب
دژ آلپــو، محــدوده جنوبــی پــروژه اســت و بــه طــور 
خــاص، محــدوده میــان ورودی میــدان میــوه و حمــام 
یالبوقــا5 مي باشــد. ایــن میــدان پیــاده تــازه ســاخته شــده 
ــی و  ــوب و تفریح ــه مطل ــک روزن ــوان ی ــه عن ــون ب هم اکن
یــک منطقــه توریســتی جــذاب بــرای ســاکنان محــدوده و 

ــد. ــل مي کن ــهر  عم ش
ــان  ــطح، مبلم ــالح س ــات اص ــب، جزئی ــی مناس ــرح کل ط
ــاده  ــی پی ــای عموم ــم در فض ــر مه ــر عناص ــهری و دیگ ش
بــرای ایجــاد یــک فضــای شــهری دلپذیــر، بــرای موفقیــت 
پــروژه اهمیــت داشــتند. رجــوع بــه منظــر شــهری ســنتی، 
یــک اولویــت بــود کــه داوطلبانــه انجــام شــد؛ نــه بــا عنــوان 
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کپــی کــردن. پــروژه، اثرگــذاری ســاختمان هاي تاریخــی را 
بــا حــس واقعــی مدرنیتــه محلــی کامــل می کنــد. همــواره 
ترجیــح بــا روش هــا و مصالــح محلــی و کیفیت هــاي پایــدار 

تولیــد شــده توســط کارگــران محلــی، بــوده اســت.
شــرایط ترافیکــی محــدوده پیرامونــی دژ آلپــو بــرای 
کیفیــت چنیــن مــکان خاصــی مناســب نبــود. یــک 
ــه  ــرد منطق ــب از عملک ــک مناس ــت ترافی ــتم مدیری سیس
مرکــزی تجــاری کــه توســط میــدان میــوه و تره بــار شــهر 
ــود، حمایــت مي کــرد. بهینــه کــردن قدیــم ایجــاد شــده ب

ــوان  ــه عن ــی ب ــی اصل ــه ایجــاد فضاهــای عموم  ترافیــک ب
یــک منطقــه فرهنگــی الگــو بــرای تمــام شــهر منجــر شــد.

ــه  ــي مجــدد ب ــی شــامل جهت ده ــی بازآفرین ــداف اصل  اه
ــا، شــبکه  ــون محــدوده دژ، پیاده ه ترافیــک داخــل و پیرام
حمل و نقــل عمومــی، پارکینگ هــا، کنتــرل برنامه ریــزي 
آینــده، حمایــت از محیــط تاریخــی و کالبــدی پیرامــون دژ، 
کنتــرل گســترش عملکردهــای تجــاری و هدایــت توســعه 
آن هــا در جهتــی کــه بــرای محــدوده هــدف و شــهر قدیمی 
ــی  ــکونی پیرامون ــای مس ــت از فضاه ــند، حفاظ ــد باش مفی
ــری  ــه کارب ــاق برنام ــاری، انطب ــای تج ــار عملکرده از فش
اراضــی بــرای ارتقــای گردشــگری و عملکردهــای فرهنگــی، 
ــا  ــی ی ــی عموم ــاختمان هاي اصل ــک از س ــتفاده از هری اس
ــاختی،  ــر زیرس ــی و عناص ــای عموم ــای فضاه ــی، ارتق خال
ــود.  ــات مي ش ــردازی و جزئی ــازی، نورپ ــازی، کفس منظرس
ــده اي  ــود، کار پیچی ــرایط موج ــک در ش ــرح ترافی ــرای ط اج
ــد.  ــیم ش ــاز تقس ــج ف ــه پن ــروژه ب ــام پ ــرای تم ــود. اج ب
ــن  ــم تامی ــهر قدی ــره ش ــت مدی ــط هیئ ــه 1و2 توس منطق
اعتبــار شــده و در ســال 2010 بــه اتمــام رســیدند. منطقــه 
ــی  ــه فرهنگ ــط موسس ــل ورودی دژ، توس ــدان مقاب ۳، می
آقاخــان، تامیــن اعتبــار شــده و اکنــون کامــل شــده اســت. 

ــاده،  ــدوده پی ــگ و مح ــی پارکین ــه 4و5، یعن ــرای منطق ب
پــس از تصویــب نهایــی مدیــران محلــی، مناقصــه اي 

ــزار شــد. برگ
چشم انداز و اهداف پروژه:

چشــم انداز پــروژه شــامل پیمایش هــاي توپوگرافیکــی، 
ترافیکــی، معمــاری، کاربــری اراضــی و اقتصــاد بــه همــراه 
ــک  ــق ی ــو؛ خل ــه در دژ آلپ ــر مؤلف بررســي هاي تاریخــی ه
فضــای پیــاده گســترده در ورودی دژ و یــک چشــم انداز بــا 

ــود. ــرای فضاهــای شــهری پیرامونــی ب مقیــاس مناســب ب

چالش های پروژه:
1(ریســک های پــروژه: گســترش فعالیت هــاي تجــاری 
ــاد و  ــایش، اقتص ــت آس ــن اس ــی دژ ممک ــت پیرامون در باف
محیــط مســکونی پیرامونــی را بــه خطــر بینــدازد؛ درنتیجــه 

ــود دارد. ــزی وج ــرل و برنامه ری ــه کنت ــاز ب نی
2(موقعیــت پــروژه: محــدوده توســط دژ آلپــو تعریــف شــده 
ــا ترافیــک  ــزرگ ب ــاز ب اســت و پیرامــون آن یــک فضــای ب
ســنگین پیــاده و ســواره مي باشــد. تعــداد زیــادی از 
ســاختمان هاي پیرامونــی دژ بــرای عملکردهــای فرماندهــی 
ــر  ــچ اث ــه هی ــم ک ــهر قدی ــا ش ــط ب ــی غیرمرتب و مدیریت
ــر محــدوده نداشــته اند، اختصــاص داده شــده اند. مثبتــی ب

۳(زیرســاخت ها: زهکشــی، آب، بــرق و تلفــن ناکافــی بــوده 
ــیار  ــبکه آب بس ــت ش ــته اند. کیفی ــا داش ــه ارتق ــاز ب و نی
ــژه  ــه وی ــوذ آب ب ــد. نف ــی قطــع مي ش ــوده و گاه ــن ب پایی
ــود.  ــده ب ــاختمان ها ش ــی س ــب خراب ــن، موج در زیرزمی
جایگزینــی کابل هــاي بــرق از هــم گســیخته کــه از ســایت 
عبــور مي کردنــد بــا شــبکه زیرزمینــی، یــک چالــش 

ــود. ــزرگ ب ب
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مسائل و اثرات برجسته: 
الــف( گــردآوری داده/ پیمایش:عــالوه بــر بررســی جزئیــات 
ــط،  ــت، محی ــرای جمعی ــی ب ــاي اصل ــک، داده ه توپوگرافی
شــرایط ترافیکــی، کاربــری اراضــی موجــود، توصیــف 
ســاختمان هاي  آتــی  عملکــرد  جالــب،  ســاختمان هاي 

ــدند. ــردآوری ش ــات گ ــی قطع ــرایط حقوق ــاص و ش خ
ــک  ــد ترافی ــرح جدی ــه ط ــع: مطالع ــرح جام ــد ط ب( فراین
در شــهر قدیــم و بــه ویــژه بافــت پیرامــون دژ بــا مشــارکت 
ــهر  ــره ش ــت مدی ــان1 و هیئ ــی آلم ــرکت فن ــده ش نماین
تاریخــی انجــام شــد. بــر پایــه تحلیــل ایــن داده هــا طــرح 
جامــع تهیــه شــد کــه هــدف اصلــی آن، دورکــردن ترافیــک 
از شــهر قدیمــی از طریــق پیشــنهاد یــک سیســتم حمــل و 
نقــل عمومــی کارآمــد، فراهــم کــردن پارکینــگ مناســب، 
ــد و  ــاده جدی ــه پی ــرای محوط ــی ب ــذاب محیط ــرح ج ط
ــوده  ــون دژ ب ــاری پیرام ــاي تج ــدد فعالیت ه ــت مج هدای
ــاز در  ــی ب ــای عموم ــا فض ــان ورودی دژ تنه ــت. جلوخ اس
ــازی  ــت منظرس ــه کیفی ــه ب ــا توج ــت. ب ــم اس ــهر قدی ش
ــه شــد. ــی ارائ ــران محل ــه مدی ــه و ب طــرح منســجمی تهی

ــی  ــران محل ــردن مدی ــزي: متقاعدک ــکالت برنامه ری ج( مش
ــا  ــرای تســکین محــور اصلــی ترافیــک و جایگزینــی آن ب ب
یــک محــدوده پیــاده کار دشــواری بــود، امــا موفقیت آمیــز 
ــود. فرصــت توســعه فرهنگــی از طریــق اســتفاده مجــدد  ب
ــت  ــی و هدای ــود پیرامون ــی موج ــاختمان هاي تاریخ از س
عملکردهــای گردشــگری و تجــاری ایجــاد شــد. دســتاورد 
پــروژه، افزایــش ارزش قطعــات پیرامونــی دژ و احیــای 

ــت. ــوده اس ــدوده ب ــرمایه گذاري در مح س
د( ســاختمان های قدیمــی/ آثــار حفاظــت شــده: ارزش 
تاریخــی، معمــاری و فرهنگــی هــر ســاختمان پیرامــون دژ 
در  مدیریتــی عمومــی  ارزیابــی شــد. عملکردهــای 
مرکــز شــهر مــدرن قــرار گرفتنــد و ســاختمان ها

 بــرای خدمــات رســانی بــه گردشــگران یــا فعالیــت 
فرهنگــی بازآفرینــی شــدند. کیفیــت ســنگی کــه در محدوده 
وجــود داشــت و ســنگی کــه توســط بنایــان محلــی ســاخته 

ــود. شــد، برجســته ب
ــگری،  ــز گردش ــک مرک ــد: ی ــهیالت جدی ــاخت تس ه( س
مراکــز  عمومــی،  بهداشــتی  ســرویس هاي  صرافي هــا، 

ــرق. ــود ب ــل کمب ــرای ح ــانی ب ــرق رس ــک ب کوچ
و( درگیرکــردن جامعــه: تصمیــم دربــاره جهت دهــي مجــدد 
بــه ترافیــک داخــل و پیرامــون دژ، توســعه محــدوده پیــاده 
و ایجــاد معابــر کنتــرل شــده، نتیجــه جلســه بــا ســاکنان، 
اصنــاف و ذی مدخــالن محلــی بــود. در طــول مــدت تهیــه 
طــرح نهایــی و اجــرای آن، کارگاه هایــي بــا حضــور ســاکنان 

و مدیــران محلــی برگــزار شــد.
نامه هــا،  ارســال دعــوت  از  ز( شــیوه های اجــرا: پــس 
ــدند.  ــاب ش ــاس انتخ ــد حس ــک فراین ــی ی ــکاران ط پیمان
جزئیــات معمــاری یــک مشــکل دائمــی بــود کــه دربــاره آن 
بــا پیمانــکاران و تیــم آن هــا بحــث مي شــد و انتظــار مي رفــت که 
رویکــرد، پروژه هــاي آتــی شــهر را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

ــده:  ــق داده ش ــتانداردهای تطبی ــط/ اس ــای مرتب ح( کده
کدهــای محلی بــا اســتانداردهای بین المللی بروزرســانی شــدند.

مشارکت کنندگان:
ــهر  ــره ش ــت مدی ــی:  هیئ ــش عموم ــارکت کننده بخ • مش
ــتانی،  ــار باس ــا و آث ــره موزه ه ــت مدی ــو، هیئ ــی آلپ تاریخ

ــرق. ــازمان آب و ب ــره س ــت مدی ــگری، هیئ وزارت گردش
• مجریان: GTZ و موسسه فرهنگی آقاخان

• چارچــوب نظارتــی: تفاهــم نامــه ای میــان شــورای شــهر 
آلپــو و موسســه فرهنگــی آقاخــان در ســال 200۳ امضا شــد.

1- GTZ

Philip Jodidio (2011),The Aga Khan historic cities programme : 
strategies for urban regeneration, Prestel, Münich.

http://archnet.org/sites/6415

ماخذ مطالب:

ماخذ تصاویر:
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 بازآفرینی مرکز تاریخی بیزریت1 
مشخصات عمومی پروژه: 

مکان پروژه: بیرزیت، فلسطین
برنده جایزه معماری آقاخان در سال 201۳

سال آغاز پروژه: 2006 میالدی
سال بهره برداری از پروژه: 2009 میالدی

مساحت پروژه: 40640 متر مربع

اطالعات تکمیلی پروژه:
هزینه پروژه: 1.4 میلیون دالر 

ــر،  ــف ناص ــطین: یوس ــت، فلس ــهرداری بیرزی ــا: ش کارفرم
ــهردار ــه، ش ــیب الکلیل ــابق؛ حس ــهردار س ش

معمــار / گــروه معمــاری پــروژه: مرکــز معمــاری ریــواق در 
شــهر رام اهلل فلســطین.

همکاران اصلی پروژه:
 مرکز ریواق2 مرکز حفاظت معماری، رام اهلل

- انجمن روزانا۳
- وزارت دولت محلی، رام اهلل، فلسطین

- شهرداری بیرزیت، فلسطین

مشاوران پروژه:
- دانشگاه بیرزیت

- معماران گلزاری4

- وزارت دادگستری

- صندوق سرمایه گذاري فلسطین

منابع مالی پروژه:
- آژانس توسعه بین المللي سوئد5 ، استکهلم، سوئد

- شرکت داروسازی بیرزیت

- نماینده دفتر پادشاهی هلند در رام اهلل، فلسطین

معرفی پروژه:
ــمال رام اهلل   ــت در ش ــهر بیزری ــی ش ــز تاریخ ــای مرک احی
ــک  ــی از ی ــع بخش ــه در واق ــاله ک ــت 5 س ــروژه اي اس پ
ــز  ــه توســط ریواق)مرک ــع توان بخشــی اســت ک طــرح جام
ــروژه 50 روســتا  ــن پ ــاز شــد. در ای حفاظــت معمــاری( آغ
کــه تمامیــت و یکپارچگــی تاریخــی خــود را حفــظ کــرده 
بودنــد، بــا ایجــاد شــغل از طریــق حفــظ و احیــای صنایــع 
دســتی فرامــوش شــده موجبــات تغییــر شــکل شــهر 
ــز و  ــا تمرک ــد. ب ــم آوردن ــت را فراه ــه ي بیزری ــزل یافت تن
ــع در محــدوده ي  ــر روی شــهرها و روســتاهای واق ــت ب دق
تحــت کنتــرل حاکمیــت شــهری فلســطین)جایی کــه 

معرفی دو پروژه برگزیده  در جایزه معماری آقاخان

1-  Birzeit Historic Centre                              
2- Riwaq Centre for Architectural Conservation 
3-  Rozana Association 

4- Golzari Architects
5- Swedish International Development Agency
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تخمیــن زده مي شــود 50% از ســاختمان هاي تاریخــی 
بازمانــده ي فلســطین در ایــن مــکان باشــد و بعــالوه اکثــر 
ــواق  ــد(، ری ــی مي کنن ــکان زندگ ــن م ــطیني ها در ای فلس
ــن  ــر ای ــا تمرکــز ب ــد ب ــن نتیجــه رســید کــه مي توان ــه ای ب
ــظ نمــوده  ــده فلســطین را حف ــه جامان ــراث ب محــدوده می
ــي - ــمگیر اجتماع ــذاری چش ــک اثرگ ــال ی ــن ح و در عی

اقتصــادي را بــه دنبــال داشــته اســت. ایــن حفاظــت موجــب 
کارآفرینــی، احیــای کارگاه هــاي محلــی و نهایتا ایجــاد انگیزه 
ــه منظــور ســرمایه گذاري در مراکــز  ــرای ســرمایه گذاران ب ب
ــم از  ــه اع ــارکت جامع ــود. مش ــتایی مي ش ــی روس تاریخ
ــی،   ــش خصوص ــی، بخ ــی محل ــر دولت ــازمان هاي غی س
ــروع  ــدای ش ــان از ابت ــایر ذی نفع ــکان، مســتاجران و س مال
ــا شــهرداری همــکاری  ــه و ب ــرار گرفت ــد نظــر ق ــد م فرآین

مســتقیم داشــته اند. 
ــروژه نتایــج چشــمگیری را  ــه ي5 ســال کار در ایــن پ تجرب

بــه شــرح زیــر بــه همــراه داشــته اســت:
خیابان هــا آســفالت و در عیــن حــال تمامــا نام گــذاری شــدند، 
سیســتم زیرســاخت آب و فاضــالب بهبــود داده شــد ) لوله هاي 
فاضــالب بــرای توســعه هاي آتــی در زمیــن جایگذاری شــدند(، 
ــت  ــدند و در نهای ــت ش ــم و محافظ ــاختمان ها ترمی ــای س نم
فضاهــای شــهری ایجــاد و باززنده ســازی شــدند. مرکــز ریــواق، 
یــک سیاســت حفاظــت پیــش گیرانــه را بــرای ارتقــاء عرصــه 
ــه ســمت و  ــی ب ــدن ســاختمان های عموم ــی و بازگردان عموم
ســوی معیارهــای بیــن المللــی، همــراه بــا ســازگاری خــالق در 
ــاختار  ــا از س ــخیص دیواره ــل تش ــاي قاب ــی بخش ه جایگزین
ــاری آن  ــجام معم ــه انس ــه زدن ب ــدون صدم ــان را، ب اصلی ش
ــه و  ــه صرف ــرون ب ــنتی مق ــای س ــد. تکنیک ه ــال مي کن دنب
مــواد و مصالــح بــوم آورد در طــول پــروژه بــه کار گرفتــه شــدند. 
ســاختمان های تاریخــی و فضاهــای عمومــی در راســتای 

تبدیــل بــه مراکــز فعالیتــی جامعــه بازســازی شــدند. بــه  طــور 
کلــی تجدیــد حیــات موفــق اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 
شــهر بیزریــت بــدون شــک بــه عنــوان یــک مــدل الهــام بخش 
بــرای روســتاها و حوزه هــاي روســتایی دیگــر دربرنامــه ي »50 

ــد. ــر از آن مي باش ــتا« و فرات روس
نظر شورای داوران درباره پروژه:

تجدیــد حیــات مرکــز تاریخــی بیزریــت، پــروژه ای پویــا اســت 
ــیج  ــه بس ــق ب ــواق موف ــی ری ــر دولت ــازمان غی ــه در آن س ک
ــد  ــک رون ــوی ی ــه س ــی ب ــران محل ــان و صنعت گ ذی نفع
بهبــود در زمینه هایــي اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی) و نه 
صرفــا فیزیکــی( شــده اســت. پــروژه اي کــه عــالوه بــر تغییــر 
شــکل هســته ي تاریخــی فرامــوش شــده، ســعی در مدیریت 
ــر  ــروژه عــالوه ب زندگــی مــردم دارد. در عیــن حــال ایــن پ
تمرکــز بــر روی بازســازی و ترمیــم  فیزیکــی ســاختمان ها، 
بــه دنبــال حفــظ و ارتقــای کرامــت ســاکنین ســاختمان ها 
اســت. پــروژه ي احیــای مرکــز تاریخــی بیزریــت جایگزینــی 
بــرای هســته تاریخــی موزیفاید1ارائــه مي دهــد کــه موجــب 
ــی  ــک زیرســاخت فرهنگ ــه ی ــل شــدن ب ــاء آن و تبدی احی
مي شــود. پــروژه از طریــق مشــارکتکنندگان دخیــل در 
ــالوه  ــد. بع ــک مي نمای ــته کم ــراث گذش ــاء می ــه احی کار ب
احیــاء ســنت هاي تاریخــی بــه مشــارکت کننــدگان امــکان 
رســیدن بــه آرمان هــا و آرزوهــای شخصي شــان را مي دهــد 
بــه طــوری کــه هــر فــرد بتوانــد بــه خواســته هایش برســد. 
ایــن پــروژه سرمشــق و الگویــی مثــال زدنــی بــرای میــراث 
روســتایی اســت کــه مي تــوان از آن بــه عنــوان یــک مــدل 
قابــل تعمیــم بــرای 50 روســتای دیگــر کــه مرکــز ریــواق 
ــوص در  ــه خص ــتفاده نمود)ب ــارکت دارد اس ــا مش در آن ه
ــور  ــه منظ ــده ب ــی ش ــردی طراح ــالت راهب ــمت مداخ قس

تحریــک توســعه بلنــد مــدت(.
/http://www.akdn.org/architecture                                       :ماخذ مطالب

1-Museified
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طراحی و ساخت بازار مرکزی کودوگو1 
 

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه: کودوگو، بورکینافاسو2

برنده جایزه معماری آقاخان در سال 200۷
سال آغاز پروژه: 1999 میالدی

سال بهره برداری از پروژه: 2005 میالدی
مساحت پروژه: 29 هزار متر مربع

اطالعات تکمیلی پروژه:
هزینه پروژه: 24۷۳5۷9 دالر

کارفرما: شهرداری کودوگو
ــروژه: آژانــس توســعه و همــکاری  معمــار / گــروه معمــاری پ

ســوییس 

همکاران پروژه:
دولت هلند

منابع مالی پروژه:
آژانس توسعه و همکاری سوییس۳ 

معرفی شهر و محدوده پروژه:
بورکینافاســو یــک کشــور عمدتــا روســتایی اســت کــه حــدود 
90 درصــد از جمعیــت آن در بیــش از 8 هــزار روســتا پخــش 
گردیــده اســت. در حقیقــت بــا نوعــی عــدم تــوازن در تقســیم 
جمعیتــی در پهنــه ي ســرزمین بورکینافاســو مواجــه هســتیم. 
شــهر کودوگــو بــا جمعیتــی برابــر بــا ۷8 هــزار نفــر ســومین 
شــهر بــزرگ کشــور بورکینافاســو پــس از اوگادوگــو4 و بوبــو- 
ــهرهای  ــعه ش ــه ي توس ــود. برنام ــو 5 محســوب مي ش دیوالس
ــا  ــال 1990 ب ــو در س ــت بورکینافاس ــط دول ــط6  توس متوس
هــدف تقویــت ظرفیــت هــای مالــی، فنی و ســازمانی ده شــهر 
ثانویــه بــه منظــور جلوگیــری از خــروج جمعیــت روســتایی و 
مهاجــرت آن هــا بــه مراکــز بــزرگ شــهری راه انــدازي شــد. بــه 
عنــوان بخشــی از برنامه توســعه شــهرهای متوســط، مطالعات 
گوناگــون و متعــددی بــه منظــور شناســایی ســرمایه گذاري هاي 
جامعــه محــور و درآمــد زا در شــهرهای انتخابــی آغــاز گردیــد. 
درایــن راســتا تعــداد زیــادی پیشــنهاد و برنامــه بــه منظــور 
ــوه  ــیل هاي بالق ــه پتانس ــع و البت ــیج مناب ــک و بس تحری

ــه  ــازار مرکــزی، ب ــات ب ــد حی ــا تجدی ــد و در انته ــه گردی ارای
عنــوان یکــی از اجــزای اصلــی فرآینــد توســعه مــورد نظــر قرار 
گرفــت. پشــتیبانی کشــور ســوییس از ایــن برنامــه در ســال 
ــه ي  ــا برنام ــال 199۷ ب ــاز و در س ــا۷   آغ 1992 در اوی گوی
ان گورمــا 8 و کودوگــو  تمدیــد گردیــد. فعالیت هــاي آژانــس 
ــر  ــدار ب ــدف توســعه پای ــا ه ــکاری ســوییس ب توســعه و هم
ــتگاه هاي  ــا، ایس ــد بازاره ــاری) مانن ــاخت هاي تج روی زیرس
ــزی  ــازار مرک ــد. ب ــز مي باش ــتارگاه ها( متمرک ــوس و کش اتوب
کودوگــو ســومین بــازار از نــوع خــود بعــد از بــازار شــهرهای 
اویگویــا و ان گورمــا اســت کــه البتــه ســاخت آن بــر پایــه ی 
ــازار  ــا مي باشــد. پــروژه ي ب تجــارب کســب شــده در اوی گوی
ــه  ــه 9 ک ــازار ادوی ــام ب ــس از اتم ــال 1999 پ ــزی در س مرک
توســط آژانــس توســعه و همــکاری ســوییس احــداث شــده 
بــود آغــاز شــد. پــروژه ی بــازار مرکــزی نــه تنها شــامل ســاخت 
ــن  ــال تدوی ــه دنب ــه ب ــود بلک ــهری مي ش ــاخت هاي ش زیر س
ــا ی  ــه ی اعض ــرای هم ــارکتی ب ــد مش ــک فرآین ــرای ی و اج

1- Koudougou
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3- SDC
4- Ouagadougou

5-  Bobo-Dioulasso
6-  PDVM(Programme de Développement des Villes Moyennes)
7- Ouahigouya
8- N’Gourma

9- Marché Zakin
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مختلــف جامعــه مي باشــد. بعــالوه در ایــن پــروژه عــالوه بــر 
ــح  پیشــرفت هاي تکنولوژیکــی، از نیــروی کار محلــی و مصال
بــوم آورد اســتفاده شــده اســت. بازار مرکــزی کودوگو متشــکل 
از یــک راهــروی سرپوشــیده بــا فضایــی بــرای 624 عــدد غرفه 
بــه همــراه 125 ســاختمان اســت کــه مجموعــا 1195 واحــد 
ــه  ــب ب ــت قری ــت. اکثری ــای داده اس ــود ج ــازه را در خ مغ
اتفــاق مغــازه هــا دارای مســاحتی کوچــک برابــر بــا 6.20 متــر 
مربــع هســتند. ســاختمان های بــازار تقریبــا بــه طــور کامــل 
ــرده  ــاي فش ــح محلی)بلوک ه ــواد و مصال ــتفاده از م ــا اس ب
ــن ســاختمان ها  ــرای ســاخت ای ســیمانی( ســاخته شــده اند. ب
ــری آرک  ــه کارگی ــامل ب ــی1 ش ــنتی نوب ــای س از تکنیک ه
)قــوس( و طــاق، بهــره گرفتــه شــده اســت. چنیــن ســطحی از 
خودکفایــی در ســایه ی افزایــش هزینــه مصالــح وارداتی بســیار 

مطلــوب و قابــل قبــول بــوده اســت.
ــه  ــه منطقــه و قبیلــه ب معمــاری ســنتی در اینجــا منطقــه ب
قبیلــه متفــاوت اســت. شــاخصه های معمــاری از کاهــگل تــا 
ــود  ــتفاده می ش ــی ها اس ــط موس ــه توس ــام ک ــای خ آجره
متغیــر اســت. مــواد و مصالــح محلی عمدتــا از بلوک هــای گلی 
خشــک شــده در آفتــاب ) بانکــو2 (  می باشــد کــه هنــوز هــم 
مــورد اســتفاده گســترده قــرار مي گیــرد. هرچنــد کــه امــروزه 
ــه طــور  ــی ب ــوژی اســتفاده از بلوک هــای بتن ــا رشــد تکنول ب
فزاینــده ای در ســازه های چهارگــوش یافــت مي شــود. در گذشــته 
ــا اســتفاده از گل و تنه هــاي  اســتفاده از ســقف های صــاف ب
درخــت بــه عنــوان تیــر بــرای پوشــاندن ســاختمان ها مــورد 
اســتفاده قــرار مي گرفــت، ولیکــن امــروزه ســقف های شــیبدار 
جــای ســقف های صــاف را گرفتــه و از مصالــح بتنــی بــه جــای 

مصالــح گلــی بــرای ســاخت آن اســتفاده می شــود.

الف( تاریخچه آغاز به کار پروژه
ــازار مرکــزی در ســال 199۷  ــروژه ب ــرای پ اولیــن اقدامــات ب

ــوییس۳به  ــکاری س ــعه و هم ــس توس ــت. آژان ــورت گرف ص
عنــوان شــریک و همکار در برنامه توســعه شــهرهای متوســط، 
بــازار بــزرگ وای گویــا 4 را بــه پایــان رســانده بــود و آمــاده ی 
اجــرای مابقــی پــروژه هــا در قالــب برنامه ریــزي خــود بــود. بــا 
ایــن وجــود، بــه لحــاظ سیاســی و اجتماعــی زمــان مناســبی 
ــه  ــه کمیت ــال 1999 ک ــن س ــا ژوئ ــود ت ــرای شــروع کار نب ب
پــروژه دوجانبــه بــه طــور رســمی آغــاز بــه کار نمــود. کمیتــه، 
متشــکل از 12 عضــو شــامل 6 مغــازه دار بــه همــراه ذی نفعــان 
ــی از  ــه نمایندگ ــار ب ــک معم ــار ی ــروژه در کن ــه پ ــوط ب مرب

آژانــس توســعه و همــکاری ســوییس بــود.
قــدم اول انتخــاب مــکان مناســب بــرای بــازار جدیــد بــود. دو 
گزینــه پیشــنهادی بــرای بحــث بــا شــرکا پیشــنهاد گردیــد. 
ــا  ــزی ب ــازار مرک ــی ب ــی و فعل ــکان اصل ــه  م ــن گزین اولی
ــا در یــک  ــع کــه دقیق ــر مرب ــا 2۷۷50 مت ــر ب مســاحتی براب
ــن  ــود. دومی ــت ب ــده اس ــع ش ــاری و اداری واق ــه ی تج پهن
ــر مســاحت  ــا مســاحتی دو براب ــر ب گزینــه، 1250 متــر دورت
ــع پیشــنهاد  ــر مرب ــا 46850 مت ــر ب ــه ی اول یعنــی براب گزین
ــه اطــراف  ــه قابلیــت گســترش و رشــد ب ــن گزین ــد. ای گردی
ــود. پــس ازبحث هــاي  در صــورت نیــاز و رشــد شــهر را دارا ب
طوالنــی و گســترده بــا شــرکای مختلــف و تجزیــه و تحلیــل 
ــه ي  ــوان گزین ــه عن ــت ب ــه ی نخس ــق، گزین ــه اي دقی مقایس

ــد.  پیشــنهادی انتخــاب گردی

ب( اهداف اصلی برنامه
ــک  ــب ی ــان آن در قال ــه و بی ــق برنام ــه منظــور شــرح دقی ب
طــرح معمــاری حــدود 5 مــاه زمــان بــه منظــور راضــی نگــه 
داشــتن تمامــی شــرکا و ذی نفعــان صــرف شــد. طــرح هــای 
پیشــنهادی گوناگــون و مختلفــی توســط کمیتــه بــه معمــار 
طــرح داده شــد )فرآینــدی تکــرار شــونده کــه تنهــا در صــورت 
توافــق و راضــی نمــودن تمــام ذی نفعــان پایــان مي پذیرد(.راه حــل 

1- Nubian
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نهایــی بــازاری متراکــم بــا حداکثــر تعــداد مغازه هــاي فــردی 
ــه  ــود. در برنام ــع ب ــر مرب ــاحت 6 مت ــا مس ــی ب ــت و دائم ثاب
کاربــردی، تعــداد کمــی دفاتــر اداری بــرای خدمــات مالــی و 
اتــاق نگهبانــی مــد نظــر قــرار گرفــت. در مجمــوع بــازار جدید 
ــه و 2 ســاختمان  ــازه، 624 غرف ــداد 1155 مغ مي بایســت تع
اداری را بــه همــراه ســایر خدمــات مــورد نیــاز جانبــی ماننــد 
ــی و شــیرهای آب را فراهــم آورد.  ســرویس بهداشــتی عموم
مدیریــت پــروژه بــر اســاس یــک فرآینــد مشــارکتی بــوده و 

هســت. ســاخت بــازار در دو فــاز صــورت گرفــت:
1. فاز اول: از ژانویه سال 2001 تا ژوئن 2005

ــه همــراه  ــازه و 2 ســاختمان اداری ب ــدت ۷55 مغ ــن م در ای
ــت. ــام گرف ــف انج ــی کاری ک ــا و کاش ــای پارکینگ ه فض

2.فاز دوم: از می سال 200۳ تا ژوئن 2005
ــداد  ــه تع ــه ب ــازه و 624 غرف ــداد 440 مغ ــدت تع ــن م در ای
قبــل اضافــه گردیــد. کاشــی کاری طبقــات، نصــب فواره هــا بــه 
ــاختمان ها و  ــرق س ــن و ب ــبکه های تلف ــدازی ش ــراه راه ان هم

ــت. ــام گرف ــا انج مغازه ه

ج(توصیف برنامه
1(اطالعات پروژه

بــازار، مســاحتی برابــر بــا 29 هــزار متــر مربع را در مســتطیلی 
ــا جنوب شــرقی پوشــش می دهــد. درمحیــط  از شــمال غربی ت
پیرامونــی بــازار، مغازه هایــی قــرار دارد کــه می تواننــد بیشــتر از 
زمــان قانونــی بــازار، بــاز باشــند. این امــر موجب پویایــی مرکز 
شــهر، حتــی زمانــی کــه بــازار بســته باشــد، می شــود. عــالوه 
بــر ایــن، مغازه هــای پیرامونــی) و نــه مغازه هــای اصلــی( مــرز 
مابیــن بــازار و مابقــی محلــه را بیــان می دارنــد. بــازار توســط 
مغازه هــا در پیرامــون و دروازه هــا کــه بــه هنــگام شــب قفــل 
مي شــوند، محصــور شــده اســت. بــازار در دو طــرف خــود، بــا 
محوطه هــای پارکینگــی و بــه طــور دقیق تــر پارکینــگ موتــور 

هم مــرز اســت. دوازده بلــوک توالــت عمومــی بــه طــور منظــم 
در امتــداد ارتفاعــات شــرقی و غربــی توزیــع شــده اند کــه بــه 

طــور مســتقیم بــه روی خیابــان بــاز می شــوند.
بــازار گوشــت کــه ســاختمان موجــود در آن بــه کمــک دولــت 
ــود ، در  ــان موج ــار درخت ــده اســت در کن ــاخته ش ــد س هلن
محــل حفــظ شــده اســت. نواحــی گردشــگری 1۳8۳۷ متــر مربع 
و فضــای پارکینــگ 1080 متــر مربــع را اشــغال نمــوده انــد. یــک 
ســازه ی سرپوشــیده بــه مســاحت ۳1۳6 متر مربــع با حــدود 624 
ــا از  ــد. غرفه   ه ــه ش ــم تعبی ــندگان خان ــرای فروش ــه ب غرف
بلوک هــاي فشــرده بــه همــراه قفــل بــرای هریــک از آنها درســت 
شــده اســت. داشــتن قفــل ایــن امــکان را فراهم مــي آورد تــا کاالها 
را بتــوان بــدون مشــکل در طــول شــب در غرفه هــا رها کــرد و غرفه 

را تــرک کــرد.
دو ســاختمان اداری دارای ۳ دفتــر، 1 اتــاق مالقــات، 1 اتــاق بــرای 
ماشــین آالت و 1 پســت نظــارت می باشــند. دســتگاه های ایمنــی 
آتش نشــانی شــامل 4 پســت آتش نشــانی، کپســول های 
آتش نشــانی عمومــی و 4 فــواره کــه توســط موتورهــای 
ــر  ــش 95 مت ــا گنجای ــی ب ــای آب زیرزمین ــه تانکره ــاژ ب پمپ
ــک شــبکه فاضــالب  ــب متصــل هســتند، می باشــند. ی مکع
سرپوشــیده بــا 1055۷ متــر لولــه وظیفــه جمــع آوری فاضالب 
بــازار را عهــده دار می باشــد. مراحــل ساخت و ســاز در فازهــای 
مختلــف و قواره هــای کوچــک ســاخت بــه پیمانــکاران واگــذار 
ــای فشــرده  ــد بلوک ه ــرای تولی ــرکت ب ــداد 9 ش ــد. تع گردی

خاکــی، انتخــاب گردیدنــد.
ــه ای  ــتادکاران حرف ــط اس ــاز توس ــل ساخت و س ــام مراح تم
ــداد 140  ــن، تع ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــرار گرفتن ــارت ق تحــت نظ
اســتادکار بــرای یادگیــری تکنیک هــاي ســاخت طــاق و آرک 

ــرار گرفتنــد. ــب، تحــت آمــوزش ق ــدون قال )قــوس( ب
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ــرب  ــه غ ــرق ب ــا ش ــی از مغازه ه ــراه ردیف ــه هم ــم ) ب بر ه
ــد.  ــف مي کنن ــازار را تعری ــای ب ــرض( کوچه ه ــداد ع در امت
ــه  ــمال ب ــای ش ــا مغازه ه ــم )ب ــود بر ه ــبکه عم ــن ش دومی
جنــوب در امتــداد طــول( فضاهــای جمعــی کوچکــی را 

معرفــی مي کننــد.
الحــاق ایــن دو شــبکه علــی رغــم وجــود تراکــم بــاال، موجب 
ــر  ــالوه ب ــردد. ع ــاص می گ ــوزون و خ ــم م ــک ریت ــاد ی ایج
ایــن، موجــب بــاز شــدن دیــد در تمــام طــول و عــرض بــازار 
مي گــردد. ایــن ســازماندهی موجــب چرخــش مناســب هــوا 
ــد از  ــاختمان بتوان ــر س ــا ه ــود ت ــب آن مي ش ــده و موج ش

ــوند. ــع ش ــاختمان ها منتف ــایر س ــایه اندازی س س
۳(سازه، مصالح، تکنولوژی

ــم  ــیمانی ه ــرده س ــای فش ــتفاده از بلوک ه ــی اس ــدف اصل  ه
بــرای بکارگیــری در دیوارهــا و هــم بــرای اســتفاده در ســقف ها 
ــروژه در  ــا نیازهــای پ می باشــد. تمامــی بلوک هــا متناســب ب
انــدازه و اشــکال مختلــف بــه صــورت کامــال محلــی ســاخته 
ــا  ــر ب ــی براب ــروژه دارای ضخامت ــر پ ــای بارب ــدند. دیواره ش
ــیمانی  ــای فشــرده س ــند و از بلوک ه ــانتی متر می باش 29.5 س
ــا  ــه غرفه ه ــوط ب ــه ی مرب ــت. در پهن ــده اس ــرداری ش بهره ب
ــه منظــور حمایــت از ســاخت  مجموعــه ای از آرک بندی هــا ب
ســقف های گنبــدی بــه کار گرفتــه شــده اند. اســتفاده از 
ــازن آب  ــیون مخ ــزی فونداس ــرای پی ری ــط ب ــه فق ــن آرم بت
زیرزمینــی و بــرای پوشــش فوقانــی سیســتم فاضالب شــهری 
ــه صــورت گنبــدی  ــه کار گرفتــه شــد. در ابتــدا ســقف ها ب ب
شــکل در نظــر گرفتــه شــده بودنــد ولیکــن پــس از انجــام یک 
مطالعــه مقایســه ای و تطبیقــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
اســتفاده از ســقف های طاقــی بهتریــن و کارآمدتریــن راه حــل 
بــرای پــروژه ای ایــن چنیــن بــزرگ اســت. بــه طــور کلــی، این 

2( سیر تکامل مفاهیم طراحی
تاثیــر مدنظــر پــروژه دارای ماهیتــی دوگانــه بــود. در مقیــاس 
شــهر، بهبــود بافــت شــهری و تقویــت تجــاری محلــه مــورد 
ــه از  ــتفاده خالقان ــاز، اس ــطح ساخت و س ــود و در س ــر ب نظ
ــر  ــه حداکث ــب ب ــه موج ــرده )ک ــیمانی فش ــای س بلوک ه
ــه  ــار مــواد و مصالــح مي شــود( ب رســیدن ظرفیــت تحمــل ب
ــوان زیبایی شناســانه و زیســت محیطی  منظــور نشــان دادن ت
مصالــح محلــی مــد نظر بــود. طــرح کلی پــروژه در اکتبر ســال 
1999 بــه تصویــب رســید. پــروژه و طــرح معمــاری دقیــق بــه 
همــراه جزئیــات آن در دســامبر 2000 بعــد از ســاخت مــدل 
ــب  ــاس 1:1 تصوی ــی در مقی ــازه خرده فروش ــک مغ ــه ی نمون
ــای  ــر اعض ــه اکث ــت ک ــدل از آن جه ــن م ــاخت ای ــد. س ش
کمیتــه، تــوان درک طراحی هــای فنــی معمارانــه را نداشــتند، 
بســیار حائــز اهمیــت بــود. ایــن مــدل عــالوه بــر کمــک بــه 
جلوگیــری از ســوء تفاهم هــای ناشــی از عــدم درک مطالــب 
فنــی، امــکان رصــد کــردن جنبه هــاي مختلــف ساخت و ســاز 
را نیــز فراهــم نمــود. بــه عنــوان مثــال، پــس از ســاخت مــدل، 
ضخامــت برخــی از دیوارهــای جانبــی از 45 ســانتی متــر بــه 
ــا(  ــا )قوس ه ــاع آرک ه ــت، ارتف ــر کاهــش یاف ۳0 ســانتی مت
افزایــش یافــت و طاق هــا متناســب بــا کمیــت و میــزان مــالت 
مــورد نیــاز مــورد بازنگــری قــرار گرفتنــد. مــدل اولیــه عــالوه 
بــر مــوارد فــوق الذکــر، تصویــری واقعــی از هزینه هــاي پــروژه را 
ارائــه نمــود. مقــدار مــواد و مصالــح مــورد نیــاز دقیقا محاســبه 
گردیــد و حتــی برنامه هــای ساخت و ســاز مــورد تجدیــد نظــر 
قــرار گرفــت و نهایتــاً، مــدل اولیــه نمونــه ای آزمایشــی بــود کــه 
ــایی  ــی و شناس ــروی کار محل ــای نی ــایی توانایی ه ــه شناس ب

اولویــت هــای آموزشــی کمــک شــایانی نمــود.
طــرح بــازار بســیار ســاده و منظــم بــود. اولیــن شــبکه عمــود 
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پــروژه شــامل 85 گنبــد، 658 طــاق . 1425 آرک )قوس( می باشــد. 
بــرای ســهولت تعمیــر و نگهــداری،  ورقه هــای  فلــزی مــوج دار به 
ــه کار  ــا ب ــقف ها و گنبده ــیب پذیري س ــش آس ــور کاه منظ
گرفتــه شــد و آن هــا را در برابــر آب مقــاوم نمــود. یــک شــکاف 
۳0 ســانتی متــری مــا بیــن گنبدهــا و ورقه هــای فلــزی بــه 
منظــر چرخــش هــوا و بهبــود آب و هــوای داخلــی قــرار داده 
شــد. از چــوب در نقــش تیــر بــرای محکــم نگــه داشــتن ورقه هــای 
فلــزی اســتفاده شــد. بــرای درهــا ، دروازه هــا، نورگیر  هــا و ... از 
فــوالد بــه عنــوان مصالــح اصلــی اســتفاده گردیــد. از بلوک های 
فشــرده ســیمانی نیــز بــرای ســنگ فرش کــردن خیابان هــا

) بــه جــز در داخــل مغازه هــا( اســتفاده شــد. شــبکه تســهیالت 
ــرق و  و خدمــات رســانی عمومــی وظیفــه فراهــم آوری آب، ب

تلفــن بــرای هــر مغــازه را عهــده دار اســت.

د( هزینه های کلی و منابع اصلی تامین مالی
ــس توســعه و همــکاری  ــل توســط آژان ــه طــور کام ــروژه ب پ
ســوییس تامیــن مالــی گردیــد. هزینــه ی کل پــروژه برابــر بــا 
ــا 89 دالر  ــر ب ــع براب ــر مرب ــر مت ــه ه 24۷۳5۷9 دالر و هزین
ــت  ــرای بازگش ــا ب ــه اجاره ه ــد. هزین ــبه گردی ــکا محاس آمری
ســرمایه در یــک بــازه زمانــی 25 ســاله تعریــف گردیــد. هزینه 
ــا 2 دالر  ــازه ت ــن مغ ــرای بزرگتری ــه از 20 دالر ب اجــاره ماهان

بــرای یــک غرفــه کوچــک متغیــر بــود.
http://www.akdn.org/architectureماخذ مطالب : 

هـ( ارزیابی فنی
ــود دارای  ــی خ ــط پیرامون ــا محی ــی ب ــور کل ــه ط ــه ب مجموع
یکپارچگــی عملکــردی  می باشــد و از نظــر زیســت محیطــی 
دارای بــازده مناســبی می باشــد. بعــالوه ســازه ی مــورد اســتفاده 

در ایــن پــروژه نیــاز چندانــی بــه تعمیــر و نگهــداری نــدارد.
 در ایــن پــروژه از یــک مصالــح محلــی بــا نــام بانکــو اســتفاده 
ــی  ــح را تداع ــوم آوردی در مصال ــوم ب ــه مفه ــت ک ــده اس ش

می کنــد.

و( استفاده کنندگان
اســتفاده کنندگان بــازار، مــردم کودوگــو و روســتاهای اطــراف 
هســتند. البتــه پیــش از بحــران سیاســی و مشــکالت پیــش 
آمــده در کشــور ســاحل عــاج، بــازار دارای مشــتریان و 
بازدیدکننــدگان منطقــه ای از ســایر کشــورهای همســایه بود ) 
بــا توجــه بــه قرار گیــری در مســیر راه آهــن اصلــی اوگادوگــو 
ــه نظــر مي رســد تمامــی اســتفاده کنندگان  ــه آبیدجــان(. ب ب
و دولــت محلــی از بــازار رضایــت کامــل داشــته باشــند. 
شــکایت ها فقــط منحصــر بــه اجــاره مغازه هــا می باشــد. آنهــا 
ــرای  ــا ب ــازه و غرفه ه ــه ی اجــاره مغ ــه هزین ــد ک ــاد دارن اعتق

آن هــا گــران اســت.


