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 به نام خدا

 

 رشته معماری منظر مقطع کارشناسی ارشدد،  ، دانشجوی94019406دانشجویی  شماره با پدرام رجب زاده باجگیراناینجانب 

 ایدن  در دیگدران  آثدار  از اسدتااده  و اسدت  تصدر   و دخدل  هرگونه از فارغ و اینجانب کار حاصل نامهپایان این که نمایمتائید می

 و دانشگاه انضباطی و آموزشی مقررات مطابق فوق مندرجات خال  اثبات صورت در است. شده منابع انجام کامل با ذکر نامهپایان

شدد.   خواهدد  رفتدار  اینجاندب  بدا  صدوتی  آثدار  و نشریات و کتب تكثیر و ترجمه قانون و مصناان و مؤلاان حقوق از قانون حمایت

 و دانشكده و بود خواهد اینجانب شخص با قضایی و اداری مراجع و حقوقی و حقیقی اشخاص به پاسخگویی همچنین، مسئولیت

 .داشت نخواهد قبال این در هیچ مسئولیتی دانشگاه

 

 

 

 

 پدرام رجب زاده باجگیران :خانوادگی نام و نام

 

 

 : تاریخ و امضا
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 نامهپایان برداریبهره مجوز

 

 تعالی باسمه

تعیدین   زیر شرح به راهنما استاد)ان( توسط که محدودیتی به توجه با و کتابخانه مقررات چارچوب در نامهپایان این از برداریبهره

 :است بالمانع شودمی

 

است بالمانع همگان برای نامهپایان این از برداری بهره. 

 

است بالمانع استاد)ان(راهنما از مجوز اخذ با نامه پایان این از برداری بهره. 

 

است ممنوع       تاریخ            تا نامهپایان این از برداری بهره. 

 

 

 

 

 :راهنما استاد)ان( نام

 مهندس مهدی شیبانی

 دکتر کامران ذکاوت
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 تقدیر و تشکر

بینم که از زحمات دلسوزانه اساتید گرانقدر جناب آقای مهنددس شدیبانی و جنداب آقدای دکتدر      در اینجا بر خود الزم می

نشسته است مرهون دقت نظدر   گمان آنچه که در این پژوهش به بارذکاوت برای هدایت و راهنمایی این پایان نامه تشكر نمایم. بی

 ها معلول خامی و کم تجربگی این جانب است. و لطافت اندیشه این بزرگواران بوده و تمامی کم و کاستی

است حاصل تحصیل اینجانب در گروه معماری منظر است. لذا از تمدامی اسداتید گدروه     آنچه در این پایان نامه تجلی یافته

ناسی ارشد خود سپاسگزارم. امید است در ادامه مسیر آموختن از عنایدات ایدن بزرگدواران بدی     معماری منظر در طول دوران کارش

بهره نباشم. همچنین از دوستان عزیزم، حانیه نیک بخت، غزال رمضانی، بهاره شمس الدینی، علی محمودی و صدادق بهمدن پدور    

 برای همیاری های ایشان در طول ارائه این پایان نامه سپاسگزارم.   

گمان طی این مسیر های بی دریغشان در تمامی دوران تحصیلم سپاسگزارم. بیدر نهایت از زحمات پدر و مادرم و حمایت 

 بود.گرم کننده آنان میسر نمیبدون پشتیبانی و حضور دل
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 تقدیم به 

 پدر و مادرم   

 

 ی ایثار  به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه

 به پاس عاطاه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان

   و به پاس دعای خیر ایشان در طول زندگیم
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 : پدرام  نام  زاده باجگیرانرجب :نام خانوادگی

 : معماری منظرگرایشرشته تحصیلی و   : معماری و شهرسازی دانشکده

 : دکتر کامران ذکاوت مشاور استاد  : مهندس مهدی شیبانیراهنما استاد

 1393: تابستان تحصیل از فراغت تاریخ

: باززایندگی فضاهای رهاشده شهری )نمونه موردی: اراضی رهاشده محدوده میدان  نامه پایان عنوان

 جانباز مشهد(

 رساله  چکیده

 

توانند نقدش بسدزایی در    رها شده شهری، اراضی هستند که به دلیل فرسودگی در کالبد و یا عملكرد نمیهای  عرصه

های زندده شدهری    توان زیرمجموعه مناظر مولد و عرصه حیات شهری، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایاا نمایند. این اراضی را می

گیدری  ین فضاها که به درستی تعریف نشدده و غالبدا مدرز قابدل انددازه     اند.ا  بندی نمود که قبال توسعه نیافته و آلوده نشده طبقه

اند و باعث مناصل شددن ارتبدام منسدجم فضداهای شدهری شدده و        ندارند به صورت همگون با بافت همجوار رشد پیدا نكرده

 دهند.کیایت مناظر شهری را تنزل می

های های رهاشده شهری در حقیقت بخشی از زیرساخت های محیطی به شمار می آید چرا که با تزریق ساخت زمین

ی ایدن   توانند به عنوان یک فضای پویا شهری تلقی گردند. از این رو در این رساله بدا مطالعده   های شهری می کالبدی و فعالیت

هدا از دیددگاه معمداری منظدر      ریدزی و طراحدی در آن   مناسب برنامده  ها و رویكردهای گونه فضاهای شهری، ماهیت این عرصه

شناخته شده است تا با پویا کردن این فضاها و اتصال منسجم آنها با بستر قرارگیری، کیایت فضاهای شهری در بافت همجدوار  

 ها ارتقا یابد.  آن

رصده هدای ندامطلوب شدهری و همچندین      در این رساله، محقق با تكیه بر مبانی نظری و مااهیم پایه در رابطده بدا ع  

هدای طبیعدی در شدهر،    هدای متداخر معمداری منظدر در حدوزه عرصده      شناسی رویكردهای مرمت شهری بر اساس دیدگاه گونه

 های رهاشده شهری را ارائه نموده است.های کلیدی طراحی در زمینانگاره

یق مشابه در جهدان و یكدارگیری نتداید بدسدت     در پایان مولف در جایگاه طراح تالش نموده است تا با بررسی مصاد

ای کده بدا  تعریدف دوبداره     ای از اراضی رهاشده در بافت شهر مشهد را طراحی نماید. فضای رهاشده آمده در طول رساله، نمونه

 کالبدی و فعالیتی باعث بهبود شرایط اکولوژیكی، اجتماعی و اقتصادی بافت شهری همجوار خود خواهد شد.  

 

 های طبیعی، مرمت شهریهای نامطلوب، اندام: باززایندگی، فضاهای رهاشده، منظر شهری، عرصهلیدیک واژگان
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