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تاریخ پذیرش1398/07/10 :

بررسی تطبیقی میزان و ابعاد فرسودگی در بافتهای نیازمند بازآفرینی شهر کاشان
مهدی ابراهیمی بوزانی ،1محمد جواد سامانی نژاد ،2مریم پاکار
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چکیده
شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده و تعیین میزان و ابعاد فرسودگی انواع بافتهای شهری در
راستای ساماندهی بافتهای نیازمند بازآفرینی از اهمیت ویژهای برخوردار است .مقاله حاضر در این راستا
درصدد بررسی تطبیقی میزان و ابعاد فرسودگی در بافتهای نیازمند بازآفرینی شهر کاشان است .روش
پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است .در این پژوهش
با مطالعه پیشینه و ادبیات موضوع ،شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،خدماتی ،کالبدی و زیست-
محیطی استخراج و از ابعاد عینی و ذهنی مورد بررسی قرار گرفتند .در بعد عینی از آمارهای مراکز مسئول
و در بعد ذهنی از روش پرسشگری استفاده شد .در این خصوص دادههای پرسشنامهها با به کارگیری
روش تصادفی طبقهای جمعآوری و طبقهبندی شد و دادههای عینی نیز با استفاده از تکنیک تاپسیس و
روش وزندهی آنتروپی تجزیه و تحلیل شده است .نتایج بررسیها نشان داد که در شهر کاشان چهارگونه
بافت نیازمند بازآفرینی شامل تاریخی ،نابسامان میانی ،محدودههای با پیشینه روستایی و سکونتگاه
غیررسمی وجود دارد .بر این اساس از هر گونهها یک محله انتخاب و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
نتایج کلی بررسیها حاکی از آن است که محدودههای با پیشینه روستایی از بیشترین میزان فرسودگی و
بافت نابسامان میانی از کمترین میزان فرسودگی برخوردار هستند .در این راستا سکونتگاه غیررسمی و
بافت تاریخی از نظر شدت فرسودگی در رتبه دوم و سوم قرار دارند .نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن
است که بعد خدماتی با ضریب بتا  0/72نسبت به سایر ابعاد تأثیر بیشتری در میزان فرسودگی دارد.
همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان از رابطه معنیدار میان ابعاد فرسودگی دارد .یافتههای پژوهش
نشان میدهد که بازآفرینی بافتهای فرسوده نیازمند نگاه همه جانبه در تمامی ابعاد کالبدی ،اجتماعی،
اقتصادی و محیطی است.
واژگان کلیدی :شاخص بافت فرسوده ،محالت شهری ،بازآفرینی ،کاشان.

 - 1نویسنده مسئول :استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور استان اصفهان ،ایران Mahdebrahimi@yahoo.com
 - 2کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری Samani.javad@yahoo.com
 - 3کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری Maryampakar2412@gmail.com
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مقدمه
بافتهای فرسوده شهری یا در یک دوره زمانی نسبتاً طوالنی به فرسودگی گراییدهاند و یا در زمان شکلگیری نیز از کیفیت
الزم برخوردار نبوده و فرسودگی در آنها در مدت زمانی کوتاهی آشکار گردیده است (ماجدی .)88 :1389 ،بیتوجهی به
ساماندهی بافتهای فرسوده سبب گسترش حدود آنها شده و هزینههاى هنگفتى را در ابعاد مختلف بر شهرها تحمیل
میکند .این امر باعث هدر رفتن سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به ویژه در زمان بروز حوادث طبیعی میشود.
لذا بهمنظور پیشگیرى از عواقب نامطلوب و گاه غیرقابل جبران انجام اقدامات صحیح در اصلح و نوسازی بافتهاى
فرسوده شهرى ضرورى به نظر میرسد (بمانیان و رضایینژاد .)6 :1391 ،برای رسیدگی به بافتهاى فرسوده انجام
مطالعات علمی از ضروریات است و در این راستا داشتن روش علمى در تعیین معیارها و شاخصهاى شناسایى بافتهاى
فرسوده از کلیدىترین موضوعات به شمار مىآیند.
بافت شهر عبارت است از دانهبندى و درهم تنیدگى فضاها و عناصر مختلف شهرى که به تبع ویژگىهاى طبیعى و
غیرطبیعی در محدوده شهر یعنى بلوكها و محلههاى شهرى بهطور فشرده یا گسسته و با نظمى خاص جایگیر شدهاند
(شماعی و پوراحمد 82 :1384 ،با اصالح مختصر) .در متون نظرى شهرسازى و مدیریت شهرى کشور از بافتهاى
فرسوده شهر با عناوین گوناگونى نظیر بافت «توسعه نیافته» ،بافت «ناکارآمد» ،بافت «ناپایدار شهرى» یاد شده است
(عندلیب .)70 :1387 ،در این بین بافتهای مسالهدار شهرى بافتهایى هستند که به دلیل تجمع پارهاى از عوامل و عناصر
مختلف ،ارزشهاى محیطی و غیرمحیطی آنها کاهش یافته است و در نتیجه کیفیت سکونت در آنها تنزل یافته است
(پورجعفر.)99 :1388 ،
بهطور کلى مفهوم فرسودگى شهرى را مىتوان تنزل شرایط اجتماعى ،اقتصادى و کالبدى بافت شهرى دانست (برپایی،
 .)18 :1385فرسودگی عاملى است که به زدودن خاطرات جمعى ،افول حیات شهرى واقعهاى و شکل گرفتن حیات شهرى
روزمره ،کمک مىکند .این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابى کم و بیش تند ،باعث حرکت به سوى نقطه پایانى حیات بناها
و بافت مىگردد .فرسودگی میتواند نسبی یا کامل اتفاق افتد .در نوع نسبی کالبد و فعالیت بهطور کامل مضمحل و
ناتوان نمیشود ،اما در نوع کامل ،فرسودگی در کالبد و فعالیت بهطور کامل اتفاق افتاده و کارکردهای مختلف بافت مختل
میگردد (حبیبی و مقصودی.)15 :1386 ،
در ادبیات اخیر دنیا ،واژه بازآفرینی شهری به عنوان یک واژه عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی ،نوسازی ،بازسازی،
توانمندسازی و روان بخشی را در برمیگیرد ،به کار میرود .بازآفرینی شهری فرایندی است که به خلق فضای شهری
جدید با حفظ ویژگیهای اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر میگردد .در این اقدام فضای شهری جدیدی حادث
میشود که ضمن شباهتهای اساسی با فضای شهری قدیم ،تفاوتهای ماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش
میگذارند (حبیبی و مقصودی .)5 :1386 ،بازآفرینی یعنی تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگیهای
نو که همگی در ایجاد روابط شهری جدید و یا تعریف دوبارة روابط شهری کهن یا موجود مؤثر میافتد .در این رویکرد
توجه به حفظ ارزشهای فرهنگی و حفظ ثروتهای بومی و تاریخی ،انتقاد از ساخت و سازهای دارای یک نوع کاربری
به جای کاربریهای متعدد ،توجه به اقدامات کیفی به موازات اقدامات کمی ،مشارکت گروههای اجتماعی در فرآیند
بازآفرینی و غیره مشهود میباشد (پوراحمد و همکاران.)74 :1389 ،
تاکنون شناسایی بافتهای فرسوده با استفاده از شاخصهای جامعی صورت نپذیرفته است به نحوی که حتی در مصوبه
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنها سه شاخص ناپایداری ،نفوذناپذیری و ریزدانگی برای تشخیص بافتهای

6
فصلنامه مطالعات عمران شهری

فرسوده معرفی شده است (منصوری و خانی .)15 :1387 ،براساس این معیارها ،مبنای شناسایی بافتهای فرسوده،
بلوك های شهری است .معیارهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای تشخیص بافت فرسوده شهری عبارتند
از:
 -1ریزدانگی قطعات مسکونی ،و فزونی بیش از  50درصد قطعات با مساحت زیر  200متر مربع در یک بلوك شهری
 -2ناپایداری کالبدی ،بدین معنی که ساختمانها در بلوك شهری از سازه و مقاومت الزم برخوردار نیستند.
 -3نفوذناپذیری ،بهطوری که دسترسیها و شبکه معابر نامناسب بوده و کوچههای با عرض زیر  6متر بیش از  50درصد
معابر را تشکیل میدهند (شورای عالی شهرسازی و معماری.)1 :1385 ،
بدینترتیب مالحظه میشود که شاخصهای ارائه شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیشتر بر ابعاد
کالبدی فرسودگی متمرکز است ،حال آن که فرسودگی به غیر از بعد کالبدی از ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
محیطی نیز قابل توجه است (زیاری و همکاران .)3 :1391 ،بنابراین میتوان گفت که فرسودگی ،مفهومی فراگیر دارد که
نمود آن را باید در قالب طیفی از بروندادهای مرتبط با ناکارآمدی ،در اشکال گوناگونی از چرخه کارکردی و محتوایی شهر
جستجو کرد.
بدینمعنا ،فرسودگی از نوعی ارتباط درونی میان عوامل و به تبع آن از شاخصهایی برخوردار است که آن را به واقعیتی
گسترده و یکپارچه بدل میسازد .آنچه در چارچوب فرسودگی کالبدی قابل تشخیص است ،تنها نمودی از واقعیتی نهانی
و درون مایهای نیمه پنهان است که طی آن ،فرسودگی در ابعاد اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی  -معیشتی ،کیفیت محیطی و
زیستمحیطی رخ نموده است.
با توجه به آنچه بیان شد ،پژوهش حاضر درصدد است ابعاد گسترده فرسودگی و بازتعریف فرسودگی را با نگاهی تحلیلی
و کاربردی ارائه نماید.
در این راستا کاشان بهعنوان یکی از اولین سکونتگاه بشری و تمدنی با نام تمدن سیلک که دارای انواع بافتهای
فرسوده ،گوناگون و نامتنجانس است (طرح توسعه و عمران شهر کاشان .)21 :1389 ،بهعنوان مورد مطالعه انتخاب شده
است .شکلگیری بافت های فرسوده کاشان در گذر زمان و تحت تأثیر عواملی مختلف طبیعی و انسلنی بوده است .بر
اساس مطالعات اخیر بافت های فرسوده شهر کاشان شامل بافت تاریخی ،بافت نابسامان میانی ،سکونتگاه غیررسمی و
محدوده های با پیشینه روستایی هستند .آنچه شایان توجه است این است که هر یک از این بافتها دارای تفاوت در
میزان و ابعاد فرسودگی بوده و الزم است ویژگیهای هر یک به درستی بررسی شود تا متناسب با هریک از آنها اقدامات
بازآفرینی در دستور کار قرار گیرد.
مبانی نظری
بازآفرینی مجموعه اقداماتی است که به حل مسائل شهری منجر میشود؛ بهطوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی،
کالبدی ،اجتماعی و محیطی را فراهم کند .بازآفرینی شهری رویکردی برای توسعة درونزای شهری است و درحقیقت به
کارگیری توانهای بالقوه و بالفعل موجود در برنامهریزیهای شهری ،تالش برای ایجاد تعادل در نحوة توزیع کیفی و کمی
جمعیت ،هماهنگی میان بنیانهای زندگی اجتماعی و گریز از فقر شهری و در نهایت استفاده از مشارکت و پویش اجتماعی
مردم محسوب میشود ،اما تجربههای داخلی نشان میدهد بهسازی ،نوسازی ،بازسازی ،توانمندسازی و بازآفرینی شهری
در کشور ما با وجود ضرورتهای گوناگون ،تأکیدات قانونی و تالشهای بسیار ،هنوز در ابتدای راه است .همچنین هنوز

7
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره سوم ،شماره یازدهم ،زمستان 1398

چالشها و فرصتهای فراروی آن کامالً شناخته نشده و راهبرد کارا و بهینهای برای پیشبرد برنامههای بازآفرینی ،بهسازی
و نوسازی در نظر گرفته نشده است.
درواقع ،بازآفرینی شهری عبارت است از دیدگاهی جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری منجر
میشود؛ بهطوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی ناحیهای (منطقه) را که دستخوش
تغییر شده است فراهم میکند .بازآفرینی را میتوان اصلیترین رویکرد مرمت ،بهسازی و نوسازی شهری در دوران معاصر
تلقی کرد (ویسی و همکاران.)48 :1399 ،
لذا در این راستا بافت فرسوده شهری به عرصههایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میشود که بهدلیل فرسودگی
کالبدی ،عدم برخورداری ازخدمات و زیرساختهای شهری آسیبپذیر بوده و از ارزش مکانی ،محیطی و اقتصادی
نازلی برخوردارند .این بافتها به دلیل فقر ساکنین آنها امکان نوسازی خودبخودی را نداشته و سرمایهگذاران نیز به
علت بازگشت اندك ارزش افزوده نوسازی ،انگیزهای جهت سرمایهگذاری در این گونه بافتها را ندارند .تداوم
فرسودگی بافت که توام با از بین رفتن منزلت آنها در اذهان شهروندان است در نهایت در اشکال گوناگون ازجمله کاهش
یا فقدان شرایط زیستپذیری و ایمنی ،نابسامانیهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و تأسیساتی قابل مشاهده است (رهبان،
.)34 :1388
در این راستا اندیشمندان مختلفی به ارائه تعریف در خصوص پهنههای فرسودگی پرداختهاند .فریدلی )2000( 1محالت
با پهنههای فرسوده را قسمتهایی از شهر که دچار مشکالت اقتصادی ،ضعف زیرساختی و خدماتی و پژمردگی کالبدی
هستند تعریف میکند .لیگیتز 2و همکاران ( )1999فرسودگی را تنزل کیفیت زندگی در قالب مشکالت کالبدی و
غیرکالبدی در محالت که عمدتاً در پهنه فقر اقتصادی و ناهنجاریهای اجتماعی شدت میگیرند بیان میکند .هال
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( )1997بخشهای فرسوده شهری را پهنههایی میداند که بر اثر عوامل خارجی همچون تغییر ساختار اقتصاد جهانی،
سیاستهای رفاه ناکارآمد ،تحوالت اجتماعی و فرهنگی در مقیاس کالن ،دگرگونیهای سیاسی و ایدئولوژیکی ،سیاست-
های بخشی نادرست دولت ،برنامهریزیهای گذشته ،تبعیضات نژادی و قومی و یا عواملی داخلی مانند تغییرات جمعیتی
و بافت اجتماعی ،افول سرمایههای انسانی ،تنزل اقتصاد محلی و ناکارآمد بودن زیرساختها و خدمات دچار بحران در
ایجاد شرایط زیست مناسب برای ساکنان شده و ضعفهای عمدهای در تأمین مسکن مناسب ،شرایط رشد فردی،
اجتماعی و اقتصادی و ارتقای وضعیت زیستمحیطی به چشم میخورد.
کانوی 4و کنویتز )2000( 5محالتی را که وجود محرومیتهای چندگانه در ابعاد کالبدی و اجتماعی -اقتصادی که شکلی
بارز و مشهود یافته و این وضعیت درپی ضعف سیستمهای شهری موجب کاهش رشد اقتصادی و بیعدالتیهای
اجتماعی و افول کالبدی شده است ،بهعنوان محالت فرسوده و محنت زده شهری معرفی میکند .متزگر )2000( 6با
استفاده از تئوری چرخه حیات فرسودگی شهری را فرایندی زمانی تلقی میکند که گام به گام ایجادشده و از تنزل
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اجتماعی و اقتصادی تا فقر کامل و ویرانی کالبدی ادامه مییابد .همچنین کوچ 1و همکاران ( )2003فرسودگی را بهعنوان
ناپایداری محیطی ،عدم مطلوبیت کالبدی ،ناکارایی اقتصادی و ضعف در تأمین نیازهای فردی و اجتماعی تعریف میکنند
(.)Furlan and Faggion, 2017: 15
مارتین 2و موریسون )2003( 3با اشاره به اینکه تجدید ساختار اقتصادی ،تغییرات بخشی و تحوالت اجتماعی موجب
زوال و پژمردگی ساختارهای سنتی می شود ،نمایان شدن الگوهای چندگانه محرومیت و بروز نابسامانی کالبدی و
اجتماعی زیاد در محالت شهری را بهعنوان تعریف فرسودگی در نظر میگیرند .لیواین )2004( 4فرسودگی را بهعنوان
عدم تعادل در سیستم شهری و فقر ،تجمع طبقات پایین اجتماعی  -اقتصادی و جلوهگر شدن سیمای محرومیت در
قالب فرسودگی کالبدی و معضالت و ناهنجاریهای دیگر تعریف میکند (.)Colantinio and Dixon, 2018: 6
بافتهای فرسوده شهری توسط محققان و مؤسسات علمی بهصور مختلف مورد تقسیمبندی قرار گرفتهاند و لیکن بهطور
کلی بافتهای فرسوده به دو دسته کلی زیر تقسیم شدهاند:
 بافتهای دارای میراث شهری :بافتهایی هستند که دربرگیرنده آثار بهجای مانده از گذشته و جایگزینناپذیریهستند که میتوانند در آگاهی جوامع از ارزشهای فرهنگی و گذشته خود کمک کنند ،حفظ آنها عالوه بر برانگیختن
غرور ملی و ایجاد حس هویت برکیفیت زندگی نیز می افزاید .این آثار که به یکی از سه دوره باستانی ،دوره تاریخی و
یا معاصر تعلق دارد ،یا به ثبت آثاز ملی رسیدهاند و یا در لیست میراثهای با ارزش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
قرار میگیرند .این بافتها محدودههایی را در برمیگیرند که ساختار و قسمت عمده اجزا و عناصر تشکیلدهنده آن اعم
از ابنیه فضاها و گذرها دست نخورده باقیمانده و دارای ارزش تاریخی شهرسازی و معماریاند .در اینگونه بافتها
ابنیه فضاها و عناصر واجد ارزش بهصورت مجموعه به هم پیوستهاند و ساختار واحدی دارند .بازارها در اکثر بافتهای
تاریخی یا میدان نقش جهان اصفهان و مجموعه پیرامون آن از این جملهاند (ابلقی.)12 :1380 ،
بافتهای فاقد میراث شهری :بافتهای فاقد میراث شهری ،بافتهایی هستند که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند،
دارای مالکیت رسمی و قانونیاند اما از نظر برخورداری از ایمنی  ،استحکام و خدمات شهری دچار کمبود هستند که
شامل موارد زیر میباشند:
 بافت قدیم :بافتی است که عموماً هسته اولیه شهر را تشکیل میدهد و فاقد ارزشهای تاریخی از نظر معماری وشهرسازی میباشند .از نظر موقعیت قرارگیری غالباً در مرکز شهر واقعاند ،اما امروزه به دالیل گوناگونی اعم از فرسایش
عملکردی و فرسایش کالبدی کمتر تحرك اقتصادی و اجتماعی در آن به چشم میخورد .این بافت از نظر کالبدی و
اجتماعی بسیار شبیه بافت تاریخی میباشد ،اما ارزشهای نمادین و بصری کمتر در آن به چشم میخورد .دست خوردگی
بافت قدیمی در اثر عملکردهای جدید شهری انسجام فضایی و کالبدی را دراین بافتها مخدوش نموده است .استفاده
از مصالح نامرغوب و غیرمقاوم نظیر خشت ،گل ،چوب و  ...از ویژگیهای اصلی سازههای موجود در بافت میباشد و
عدم دسترسی به خدمات ایمنی و عمومی ضریب ایمنی منطقه را کاهش داده است (.)Korkmaz and Balaban, 2020: 18
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 بافت میانی :زمانی بافتهای شهری فرسوده و کهنه می شوند که انگیزه ساکنان آن برای نوسازی و حفظ بافت از بینبرود در این صورت ساکنان قدیمی مهاجرت میکنند و اقشار کمدرآمدتر و بی بضاعت اجتماعی جایگزین آنها میشوند
این مسأله عموماً بافتهای میانی شهرهای بزرگ را دربرمیگیرد .بافت میانی بافتی است که در هسته دوم شهر شکل
گرفته است ،اما تفاوتهای بارزی با بافت تاریخی و قدیمی دارد .خیابانها دارای شبکه منظم و شطرنجی اما باریک
هستند .قطعات میان دانه و درشت دانه هستند و از فضای مطلوبی برخوردارند .ترکیب جمعیتی تقریباً بدون تغییر باقی
مانده است .بناها  3-2طبقه هستند .اما از نظر پایداری در وضعیت نامناسبی قرار دارند .قدمت بنا و مصالح نامناسب علل
عمده فرسودگی این نوع بناها میباشند .سابقه شکلگیری این بناها به قرن حاضر برمیگردد .از نظر اقتصادی دارای
نقش خدماتی شهری میباشند (اکبریان.)45 :1388 ،
 بافتهای روستایی که در روند رشد شهر در بافت شهری ادغام میشود :طبق تعریف سازمان عمران و بهسازی شهریاین دسته از بافتها به دلیل توسعه نامناسب شهرها در درون بافتهای شهری واقع شده و به لحاظ کارکردی و کاربردی
با بافت مجاور خود در تقابل قرار گرفتهاند و بخشی از بافت همجوار را نیز تحت تأثیر منفی قرار دادهاند .اینگونه بافت
که زمانی در حاشیه شهر قرار داشته ،با رشد شهر در حلقه محاصره آن قرار میگیرد و بدون دخالت مستقیم و با برنامه
با همان شکل روستایی به بافت شهر الحاق میگردد .این قبیل بافتها عموماً به همان شکل گذشته باقی میمانند و بسته
به آن که در جهت رشد یا نزول توسعه شهری قرار میگیرند ،نوع ساخت و سازها و تراکمپذیری در آن متفاوت میشود.
لیکن شبکه دسترسی ،دانهبندی  ،شکل و عوارض خاص زمین به همان شکل گذشته باقی میمانند .مشخصات آنها
برخورداری از شبکه و نفوذپذیری ناکارآمد و کمعرض و البته ارگانیک ،قطعات مالکیت ریزدانه ،بافت فشرده و پرتراکم،
فقدان کاربریهای خدماتی همراه با نارسایی خدمات و تأسیسات زیربنایی و شهری است .ساکنین نیز عموماً دارای
روحیه و گرایش های روستایی هستند و کماکان مشغول به اشتغال معیشتی خود هستند ،دارای روابط اجتماعی منسجم،
تودار و درونگرا هستند (اکبریان.)47 :1388 ،
 بافتهای حاشیهای (سکونتگاههای غیررسمی) :بافتهای حاشیهای ،بافتهایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها وکالن شهرهای کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شکل گرفتهاند .ساکنین این بافتها را گروههای کمدرآمد
و مهاجرین روستایی و تهیدست شهری تشکیل میدهند .این بافتهای خودرو که با سرعت ساخته شدهاند فاقد ایمنی،
استحکام و امنیت اجتماعی ،خدمات و زیرساختهای شهری میباشند .این بافتها عمدتاً مهاجرین روستایی و تهیدستان
شهری را در خود جای دادهاند و بدونمجوز و خارج از برنامهریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و
تفضیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شه رها به وجود آمده است .عمدتاً فاقد سند مالکیت هستند و از نظر
ویژگی کالبدی و برخورداری از خدمات و زیرساختهای شهری مشابه بافتهای فرسوده ،شدیدا دچار کمبود هستند
(اکبریان.)48 :1388 ،
شناسایی شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده موضوعی است که از دیرباز محل بحث و مناقشه بوده است .چنانکه
بررسی شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده در مطالعات جهانی نشان میدهد که روند مطالعه این شاخصها از ابعاد
کالبدی صرف بهسوی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی بوده است که این نگاه عمدتاً از اواخر  1960با ارایه
تئوری فقر و محرومیت شهر ی ،درآمریکا و سپس در انگلیس مطرح شده است و براساس آن ،سیاست های نوسازی
بامردم  ،به جای فضاها و بناهای شهری متمرکز گردید ،چراکه فرسودگی معلول فقر و محرومیت است .بهطوری که با
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بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای فقیر امکان الزم برای بهبود شرایط مسکن و محیط مسکونی فراهم میگردد .در غیر
این صورت کنترل فرسودگی شهری غیرممکن است.
در تشخیص بافتهای فرسوده شهری در انگلستان نیز ،عوامل و فاکتورهای مختلفی مدنظر قرار میگیرد که از این میان
میتوان به حاشیهنشینی ،محرومیت ،از هم پاشیدگی و فرسودگی ،تنزل ارزش بناها و تأسیسات و حتی رها شدن برخی
از واحدهای مسکن اشاره نمود ( .)Verhege, 2005: 38ویگدور ،1برای سنجش فرسودگی بافتهای شهری از چهار
شاخص واحدهای مسکونی خالی ،امنیت واحدهای مسکونی ،خیابانهای نیاز به تعمیر و زبالههای خیابانی استفاده کرده
است ( .)Vigdor, 2010: 280دیوی دلی ،)1991( 2در تحقیقات خود در شهرهای آمریکای شمالی ،ضمن پرهیز از مشخص
نمودن محدوده جغرافیایی بافت فرسوده ،مناطقی را بافت فرسوده میداند که با افت فیزیکی مسکن ،کاهش جمعیت و
مشکالت اجتماعی در بین مردم همراه باشند.
ویتس 3و گارنر 4نیز ،ویژگی بخشهای فرسوده شهری را به سه دسته عمر زیاد بناها ،کاربریهای در حال تغییر زمین
شهری و تغییر در ساخت اجتماعی جمعیت تقسیم میکنند (.)Yeats and Garner, 1990: 60
همچنین ،در پروژه لودا که حاصل تجربیات شماری از مؤسسات اروپایی در زمینه «برنامه انرژی ،محیط زیست و توسعه
پایدار اتحادیه اروپا» است مناطق فرسوده شهری صرفاً لکههای فضایی متمرکزی از انحطاط کالبدی و اجتماعی نیستند،
بلکه مناطق وسیعی از شهر هستند که با مجموعهای از مشکالت و پتانسیلها مشخص میشوند .این مشکالت در چهار
گروه عمده اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و ساختار شهری به شرح زیر تعریف میشوند.
مشکالت اجتماعی :عواملی از قبیل نرخ باالی بیکاری ،پایین بودن درآمدها ،شرایط بهداشتی نامناسب ،پایین بودن سطح
تحصیالت و کمبود فرصتهای آموزشی در زمره عوامل اجتماعی فرسودگی قرار میگیرند.
مشکالت اقتصادی :فقدان ارتباط و پیوند فعالیتهای اقتصادی با اقتصاد شهر و وابستگی باالی آن به سرمایهگذاری
خارج از دیگر مشکالت این مناطق است .از آنجا که مناطق فرسوده برای جذب سرمایهگذاران خصوصی ،توسعهدهندگان
و بانکها ،مکانهای جذابی نیستند ،همه این عوامل باعث پایین آمدن قیمت زمین ،کمبود سرمایهگذاری ،کاهش فرصت-
های شغلی و تداوم انحطاط و فرسودگی میشوند.
مشکالت زیستمحیطی :مناطق فرسوده اغلب در نواحی با تراکم ساختمانی باال قرارگرفتهاند و در نتیجه با کمبود فضای
سبز و فضای باز مواجهاند .بر این عامل باید آلودگیهای خاك ،آب و صدا را نیز اضافه کرد که معموالً به کاربریهای
صنعتی پیشین این اراضی مربوط میشود.
مشکالت زیرساختی :نامناسب بودن شرایط مسکن و بهداشت و کمبود فضاهای تفریحی ،اجتماعی و فرهنگی از جمله
ویژگیهای این مناطق است .جدایی کالبدی از بقیه بخشهای شهر نیز الجرم به عملکرد نامناسب این مناطق منجر
می شود .در برخی موارد ساختار کالبدی برای استفاده کنونی مناسب نیست و بسیاری از فضاها بدون استفاده ماندهاند
(.)Hopkins, 2017: 14
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در واقع با توجه به مطالب فوقالذکر عدم کفایت شاخصهای ناپایداری ،ریزدانگی و نفوذناپذیری در گذر زمان سبب
گردیده مطالعات نظری و تجربی به دنبال بررسی و استخراج سایر شاخصهای مؤثر در میزان فرسودگی در بافتهای
شهری را داشته باشند و هریک برخی از این ابعاد را معرفی نمایند .لذا اتخاذ یک رویکرد جامع در بررسی بافتهای
فرسوده بیش از پیش احساس میگردد.
پیشینۀ پژوهش
تاکنون در زمینه بافتهای فرسوده پژوهشهای بسیاری انجام شده است .در ادامه تعدادی از مهمترین پژوهشهای
انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد:
سرائی مستوفی و همکاران ( )1395در پژوهشی به «شاخص شناسی فرسودگی بافتهای شهری (مطالعه موردی:
منطقه  3شهر اصفهان)» پرداخته اند .روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و در فرآیند تحلیل از مدل فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی بهره گرفته شده است .در راستای جمع آوری اطالعات با استفاده از روش نمونهگیری احتمالی ساده 262
پرسشنامه در سطح  8محله به صورت منظم توزیع شدهاند .در این راستا ،شش معیار و  24شاخص به عنوان شاخصهای
اثرگذار در فرآیند فرسودگی معرفی و ارزیابی شد .نتایج حاکی از آن بود که معیار کالبدی ،ساختمانی ،زیست محیطی،
اقتصادی ،اجتماعی و خدماتی به ترتیب بیشترین تأثیر را در فرسودگی بافت محله داشتهاند.
کیانی و حیدری ( )1395در پژوهشی به «ارزیابی عوامل تأثیرگذار در روند فرسودگی بافتهای قدیم شهری در
راستای نوسازی و بهسازی (مطالعه موردی :شهر داراب)» با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی پرداختند .در این تحقیق
با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان برنامهریزی شهری در شهر داراب رابطه بین عوامل تأثیرگذار در توسعه
فرسودگی بافت قدیم شهر داراب بر اساس معیارهای و زیرمعیارهای اقتصادی ،مدیریتی ،اجتماعی و فرهگی ،کالبدی،
زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از یافتههای تحقیق با توجه به نمودار گراف نشان میدهد که
عوامل اقتصادی دارای بیشترین تأثیرگذاری و عامل زیستمحیطی دارای کمترین تأثیر و تأثیرپذیرترین عوامل فرسودگی
هستند .به عبارت دیگر عوامل اقتصادی یک نفوذکننده قوی و عوامل زیستمحیطی یک نفوذپذیر قوی

میباشد.

سرور و همکاران ( )1395در پژوهشی به «ارزیابی شاخصهای کالبدی بافت فرسوده شهری و مسائل آن مطالعه
موردی :شهر اشنویه» با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی پرداختند .نتایج نشان میدهد که شاخصهای ریزدانگی
قطعات ،کیفیت پایین ابنیه و دسترسی های زیر  6متری مهمترین فاکتورها در شناسایی بافتهای فرسوده شهری بوده و با
این شاخصها 25درصد از محدوده مورد مطالعه دارای فرسودگی زیاد و  37/5درصد در فرسودگی متوسط و مابقی 38/5
درصد دارای فرسودگی جزئی هستند.
لطفی و قضایی ( )1396در پژوهشی به بررسی «انگاره فرسودگی فراگیر و برآورد یکپارچه میزان فرسودگی در
بافتهای شهری (مطالعه موردی :منطقه  10شهرداری مشهد)» با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی پرداختند .در این
پژوهش ابعاد و شاخصهای فرسودگی از منابع معتبری که طی دو دهه اخیر تالش نمودهاند تا فرسودگی شهری را در
قالبی یکپارچه تبین نمایند ،استخراج گردیده و پس از انجام وزندهی و تحلیل سلسله مراتبی ،جهت تعیین میزان
اثرگذاری مؤلفههای گوناگون بر ماهیت فراگیر فرسودگی ،نقشه فرسودگی یکپارچه باز ترسیم شد و با نقشه مصوب
بافت فرسوده منطقه ( )10شهر مشهد مقایسه گردیده است .حاصل تحلیل نشان از پنهان ماندن واقعیت فرسودگی در
شرایط فقدان نگاه یکپارچه به موضوع فرسودگی و ناکارآمدی بافت شهری دارد.
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رزاقیا و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی «بازشناسی مؤلفههای سنجش میزان فرسودگی شهر قزوین با
بهرهگیری از منطق فازی و تلفیق مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره و  »GISپرداختهاند .نتایج پژوهش نشاندهنده این
موضوع است که عوامل اجتماعی و اقتصادی (عملکردی) ساکنین در محلههای شهری ،تأثیر بهسزایی بر روی کالبد و
روند فرسایش محالت دارد ،بهطوری که نقشه نهایی بافتهای فرسوده حاصل از مدل نشان میدهد که برخالف نقشه
بافت فرسوده مصوب در سالهای  1387و  1389که تنها حدود 14درصد از شهر قزوین  504هکتار را با استفاده از 3
شاخص ریزدانگی ،نفوذناپذیری و ناپایداری ،فرسوده معرفی مینماید ،با درنظر گرفتن شاخصهای 22گانه عملکردی
و کالبدی در این پژوهش ،مساحت بافتهای فرسوده شناسایی شده به  1564هکتار در قالب  27محله ،یعنی 42/8درصد
از مساحت  3647هکتاری شهر قزوین رسیده است که این مسئله نامناسب بودن کیفیت زندگی ،در حدود نیمی از شهر
قزوین را نشان میدهد.
سرور ( )1398در پژوهشی به «شناسایی بافتهای فرسوده شهری بر اساس شاخصهای کالبدی مطالعه موردی:
منطقه یک شهر تبریز» با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی پرداختهاند .در این راستا ابتدا معیارها و شاخصهای مرتبط
با بافتهای فرسوده در کالبد شهر شامل نفوذپذیری ،پایداری وزیرشاخصهای آنها شامل؛ کیفیت ابنیه ،عمر ابنیه ،تعداد
طبقات ساختمانی و نوع مصالح ساختمانی ،و ریزدانگی) مشخص گردید و سپس با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و
با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی این معیارها و شاخصها وزندهی شدند در مرحله بعد با استفاده از
سیستمهای اطالعات جغرافیایی و نرمافزار  GISنقشه فرسودگی منطقه مورد مطالعه تولید و در نهایت هم با همپوشانی
نقشههای معیارها مورد استفاده ،نقشه نهایی بافت فرسوده منطقه موردمطالعه تولید و میزان مناطق بافت فرسوده مشخص
گردید .است .نتایج حاصله نشان میدهد که 27درصد محدوده این منطقه شهری از فرسودگی متوسط به باال برخوردار
میباشد .در واحد تحلیل نواحی منطقه موردمطالعه نیز ناحیه  ،5با دارا بودن 45/3درصد از بیشترین محدوده فرسودگی
برخوردار هست .در مقابل ناحیه ( 1محدوده شهرك ولیعصر) ،با 12درصد فرسودگی کمترین میزان فرسودگی را در
میان نواحی به خود اختصاص داده

است.

از طرف دیگر پژوهشهای متنوعی در حوزه بافت فرسوده توسط محققان خارجی صورت گرفته است .در پژوهشی
گزی )2009( 1با بررسی دورههای زیستی شهر آنکارا (ترکیه) ،وجود فرصتهای اقتصادی ،آموزش عمومی مردم و
وضوح تعهدات سیاسی بازیگران کلیدی و همکاری گروهی ازجمله عوامل حیاتی برای نوسازی تعیین شده است.
همچنین در تحقیقی دیکسون 2و همکاران ( )2011در مورد بازآفرینی شهری در منچستر و ازاکا عوامل حیاتی موفقیت
در نوسازی ،مشارکت قوی ،مقیاس بزرگ ،در اولویت قرار دادن زیرساختها ،رونق بازار ،دیدگاه طوالنی مدت و رکود
بهعنوان فرصت معرفی شده است.
لئونارد ،)2012( 3در مقالهای تحت عنوان «شناسایی مبتنی بر بافت محلههای قدیم شهری در حیدرآباد هند» با استفاده
از دادههای سنجش از راه دور با رویکرد بهسازی و نوسازی به این نتیجه رسیده است که نقشه محل بافت فرسوده به
منزله یک ابزار کارآمد در شناسایی مناطق پرجمعیت به خصوص از شهرستان میتواند بهعنوان یک منبع قابل اعتماد در
آسیبپذیری و ارزیابی انعطافپذیری در مرحله بعد استفاده شود .روش ارائه شده اجازه میدهد تا برای تجزیه و تحلیل
. Güzey
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سریع و مقایسه دادههای چندزمانه میتواند در بسیاری از شهرهای در حال توسعه متراکم شهری در سراسر جهان استفاده
شود.
اوزلم گزی ( )2013در مطالعهای تحت عنوان «باززندهسازی و افزایش هویت شهری» به بررسی راهکارهای بهسازی
و باززنده سازی نواحی مسکونی غیرمعمول و فرسوده در شهر آنکارا میپردازد و باززندهسازی و نوسازی این مناطق را
استراتژی فضایی جهت هویت بخشیدن به ساکنان این مناطق و افزایش تجهیزات مورد نیاز شهروندان میداند.
مولر 1و همکاران ( )2013در تحقیقی تحت عنوان «ارتقای کیفیت زندگی در مناطق وسیع فرسوده» به تفکر استراتژیک
توجه دارد؛ تفکری که به رویکرد یکپارچه فضایی اهمیت فزایندهای میدهد و به این نتیجه میرسد که بهسازی ساختار
کالبدی برای حل مشکالت عمیق اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی کافی نیست و مشکالت بافت باید در سطحی
باالتر از بهسازی کالبدی مطرح شوند.
الروسا 2و همکاران ( )2017در پژوهشی به «ارزیابی توزیع فضایی مزایای برنامههای بازآفرینی شهری در مناطق
شهر آسیبپذیر شهر کاتینا ایتالیا» پرداختهاند .در این پژوهش به بررسی فضایی مزایای بازآفرینی نواحی شهری با تأکید
بر عوامل محیطی و فاکتورهای شهری پرداخته است .عواملی مانند کاهش خطر لرزهای ،افزایش دسترسی و تنوع کاربری
اراضی از فاکتورهای مورد توجه در این مقاله بودهاند .نتایج تحقیق نشان داد ،بازآفرینی میتواند خطر تغییرات هوایی و
لرزهای را همزمان کاهش دهد و فضاهای قابل زیست بیشتری تولید کند.
پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق حاضر را میتوان در دو بخش دستهبندی کرد:
بخش اول ،پژوهشهایی را شامل می شود که به بررسی ابعاد بافت فرسوده پرداخته و به سه شاخص مصوب
ریزدانگی ،نفوذناپذیری و ناپایداری اکتفا نمودهاند .در واقع این بخش طیف بسیاری از پژوهشها را شامل میشود.
بخش دوم ،پژوهشهای محدودی را شامل میشود که سعی نمودهاند به ابعاد فرسودگی فراتر از سه شاخص مصوب
بپردازند و یک الگویی را در این زمینه ارائه نمایند .واکاوی این پژوهشها جامع نبودن شاخصهای ارائه شده توسط
محققین به چشم میخورد.
معرفی محدوده موردمطالعه
کاشان یکی از مهمترین شهرهای استان اصفهان است که در ارتفاع 971متری از سطح دریا 240،کیلومتری جنوب تهران
و  220کیلوتری شمال اصفهان واقع شده است و از طریق بزرگراه و راه آهن با تهران و اصفهان در ارتباط است .میزان
بارندگی متوسط سالیانه آن دشت  139میلی متر میباشد .طبق آمارهای اعالم شده در سال 1398جمعیت کاشان 323447
هزار نفر می باشد(سایت کاشان.)1398 ،3

. Müller
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شکل ( :)1جمعیت شهر کاشان در سرشماریهای انجامشده تاکنون

واژه کاشان در فرهنگها به معنی کاشانه ،خانه ،همچنین به معنای معبد و جایگاه جشن و دل آرایی آمده ،سپس به
معنی گونهای مسکن و نام شهر گردیده است (لغت نامه دهخدا ،در لغت کاشان) .البته نظرات در مورد وجه تسمیه
کاشان مختلف است برخی آن را تغییریافته کاهفشان ،و کاشان با نام کاسان که از کاسو (نام قومی به همین نام در قدیم
که در منطقه آران (قفقاز فعلی) گرفته شده نیز نام برده میشود .زبانشناسان بر این باورند که نام کاشان به معنی خانههای
تابستانی است ،که با چوب و نی ساخته میشده است .کاشان در تقسیمات شهری دارای  5منطقه و  16ناحیه میباشد
که هریک ویژگیهای خاص خود را دارا میباشد (طرح توسعه و عمران شهر کاشان.)24 :1389 ،

شکل ( :)2موقعیت شهر کاشان

با توجه به رویکرد بازآفرینی شهری شناسایی محدودههای نیازمند بازآفرینی توسط شرکت مادرتخصصی عمران و
بهسازی شهری در دستور کار قرار گرفت که بهمنظور شناسایی پهنههای فقر شهری در شهر کاشان ،بررسیهایی در رابطه
با ویژگیهای عمومی سکونتگاههای غیررسمی در کشور صورت گرفت .سپس با استفاده از وضعیت شهر و درك نتایج
حاصله از وضعیت اسکان غیررسمی و نیز شاخصهای تعریفکننده فقر و وضعیت نابسامان محلههای فرودست در
آمارهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن با دیدگاهی شهر نگر تالش گردید تا با تلفیق شاخصهای موردنظر محدوده-
های فرودست شناسایی شوند .پس از مطالعات صورت گرفته  4گونه نیازمند بازآفرینی در شهر کاشان مورد شناسایی
قرار گرفت که دسته اول سکونتگاههای غیررسمی با پیشینه روستایی میباشد که در این مطالعه محله حسنآباد جهت
بررسی انتخاب گردید .دسته دوم بافت نابسامان میانی میباشد که در این مطالعه محله زیدی-عربها جهت بررسی
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انتخاب گردید .دسته سوم سکونتگاههای غیررسمی است که در این مطالعه محله خیابان نطنز جهت بررسی انتخاب
گردید و دسته چهارم بافت تاریخی می باشد که در این مطالعه کل محدوده بافت تاریخی جهت بررسی انتخاب گردید.

شکل ( :)3بافتهای نیازمند بازآفرینی در شهر کاشان بافتهای نیازمند بازآفرینی در شهر کاشان
منبع :شرکت بینالمللی پردازش اطالعات نقش کلیک.45 :1394 ،

مواد و روشها
با مرور ادبیات تحقیق میتوان با استفاده از شاخصهایی که برای ابعاد فرسودگی برشمرده میشود این مفهوم را به
دو بعد کلی عینی و ذهنی تقسیم بندی گردد تا زوایای جامعی از این مفهوم مورد سنجش قرار بگیرد .بعد ذهنی شامل
میزان رضایتمندی شهروندان از هر یک از ابعاد  6گانه اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و خدماتی
و همچنین در بعد عینی فرسودگی متناظر بر شاخصهایی است که به جنبههای مختلف اشاره داشته و آمارههای آن از
سرشماریها و  ...قابل استخراج میباشد .لذا با توجه به تقسیمبندی بررسیها به دو بخش عینی 1و ذهنی ،2در بخش
ذهنی از روش پیمایش ،تکنیک پرسشنامه و نرم افزار  spssو در بخش عینی از روش تاپسیس و نرمافزار  Topsisجهت
رتبهبندی محالت نیازمند بازآفرینی شهری استفاده گردیده است.
در بررسی بعد ذهنی فرسودگی از روش پیمایش مقطعی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است .جامعهی
آماری مورد مطالعه شامل کلیه زنان و مردان باالی  18سال محالت انتخابی است که با استفاده از فرمول نمونهگیری
کوکران ،تعداد حجم نمونه در پژوهش حاضر  491نفر و روش توزیع پرسشنامه ،روش نمونهگیری تصادفی طبقهای است.
بر این اساس در محدوده بافت تاریخی تعداد  126نفر ،محله حسنآباد  123نفر ،محله زیدی -عربها  120نفر و محله
خیابان نطنز  122نفر مورد بررسی قرار گرفتند.
روایی 3پرسشنامه با کمک اساتید حوزه جغرافیا ،برنامهریزان شهری و علوم اجتماعی بررسی و تأیید شد .برای
بررسی پایایی 4نیز از روش پایلت استفاده شده است .بدینصورت که حدود  30پرسشنامه در مرحلهی اول بین جامعه
1

. Objective
.Subjective
3
.Validity
4
.Reliability
2
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آماری توزیع و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی مفاهیم بهصورت جداگانه اندازهگیری و بعد از احراز روایی
اولیه مفاهیم ،توزیع نهایی پرسشنامهها انجام شد (جدول .)1
جدول ( :)1ضریب آلفای کرونباخ
مفاهیم

تعداد سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

اجتماعی

28

0/76

فرهنگی

12

0/83

زیست محیطی

12

0/80

اقتصادی

8

0/71

خدماتی

15

0/74

کالبدی

16

0/81

کل ابعاد

91

0/88

به منظور بررسی بعد عینی فرسودگی در محالت انتخابی ،تعداد  19شاخص انتخاب (شاخصهایی که اطالعات
آنها وجود داشته است) و با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبهبندی محالت از نظر بهترین و بدترین وضعیت فرسودگی
انجام گرفت.
الزم به توضیح است تکنیک تاپسیس نخستین بار بوسیله ونگ 1و یون 2در سال  1981معرفی شد ،این روش یکی
از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است و از آن برای رتبهبندی و مقایسه گزینههای مختلف و انتخاب بهترین گزینه
و تعیین فواصل بین گزینهها و گروهبندی آنها استفاده میشود .از جمله مزیتهای این روش آن است که میتوان از
شاخصهای منفی و مثبت به شکل ترکیبی و همزمان استفاده نمود .بهطور خالصه ،راهحل ایدهآل از مجموع مقادیر
حداکثر هر یک از معیارها به دست میآید ،در حالی که راهحل غیرایدهآل از مجموع پایینترین مقادیر هر یک از معیارها
حاصل میگردد.
فرآیند تاپسیس شامل مراحل زیر است:
گام  )1ایجاد یک ماتریس تصمیمگیری برای رتبهبندی .شامل  mگزینه و  nمعیار؛
گام  )2نرمال نمودن ماتریس تصمیمگیری است؛
گام  )3تعیین راهحل ایده آل مثبت و راهحل ایدهآل منفی؛
گام  )4بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایدهآلهای مثبت و منفی؛
گام  )5تعیین ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینهها؛
گام  )6رتبهبندی گزینهها بر اساس ضریب نزدیکی (محمدی.)276 :1390 ،
تجزیه و تحلیل دادهها
توصیف پاسخگویان

. Wong

1

. Eun

2
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از تعداد  491پاسخگو در پژوهش حاضر 54/58 ،درصد (268نفر) پاسخگویان مرد و 45/41درصد ( 223نفر) زن
بودهاند .همچنین 19/75درصد پاسخگویان زیردیپلم39/51 ،درصد دیپلم17/71 ،درصد فوق دیپلم18/12 ،درصد
لیسانس4/48 ،درصد فوق لیسانس و 0/40درصد دارای مدرك دکتری هستند .از طرف دیگر یافتههای تحقیق بیانگر آن
است که  96/94درصد (476نفر) پاسخگویان اسالم شیعه و  3/06درصد ( 15نفر) اسالم سنی بودهاند .از طرف دیگر،
نتایج تحقیق بر حسب شغل نشان میدهد بیشتر پاسخگویان دارای شغل کارمند (26/6درصد) و در رتبه دوم دانشجو
( )23/62بودهاند .همچنین میانگین درآمد پاسخگویان  39.250.000ریال و میانگین درآمد خانواده  44.500.000ریال
میباشد.
توصیف متغیر تحقیق
متغیر پژوهش حاضر ابعاد فرسودگی است که شامل شش بعد اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی ،اقتصادی ،خدماتی و
کالبدی میباشد که هر کدام از طریق گویههای خاص خود سنجیده شدهاند .برای بررسی این ابعاد ،آنها به مفاهیم و
گویههایی قابل ارزش گذاری در طیف لیکرت تبدیل و از  491نفر پرسشگری شد .گویههای مورد مطالعه در بعد
اجتماعی شامل (میزان احساس امنیت در قدم زدن در محله به هنگام شب و به تنهایی ،میزان احساس امنیت در شبها
و به تنهایی در منزل بودن و )...در بعد اقتصادی شامل (میزان درآمد خود ،درآمد خانواده و  ،)...در بعد زیستمحیطی
شامل (مطلوب بودن تمیزی محله ،وجود زمینهای متروکه و نیمهکاره در محله و )...در بعد فرهنگی شامل (میزان آشنایی
حداقل با یک زبان خارجی ،میزان مهارت در زمینهی خوشنویسی و خطاطی ،میزان مهارت در زمینهی نقاشی و طراحی
و )...در بعد کالبدی شامل (میزان رضایت از کیفیت و آسفالت خیابانها و کوچه و )...در بعد خدماتی شامل (میزان
دسترسی به خدمات آموزشی ،تجاری ،فرهنگی و )...میباشد.
جدول شماره  2مهمترین شاخصهای آمار توصیفی جهت بررسی مفهوم فرسودگی و ابعاد آن را نشان میدهد که این
شاخصها شامل میانگین ،حداقل ،حداکثر و انحراف معیار میباشد .نتایج نشان میدهد میانگین فرسودگی در طیف 1
تا  3/44 ،5میباشد بدینمعنی که میزان فرسودگی در محالت مورد مطالعه  3/44میباشد .در میان ابعاد فرسودگی
بیشترین میزان فرسودگی مربوط به بعد زیستمحیطی میباشد که میزان آن  3/94و کمترین میزان فرسودگی مربوط به
بعد اجتماعی  3/17میباشد .همچنین در میان شاخصهای پراکندگی شاخص انحراف معیار استفاده شده است که نتایج
نشان میدهد بیشترین میزان پراکندگی مربوط به بعد فرهنگی و کمترین میزان فرسودگی مربوط به بعد اجتماعی میباشد.
جدول ( :)2توصیف مفاهیم تحقیق (ابعاد فرسودگی)
ابعاد فرسودگی

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

اجتماعی

3/17

0/43

1

5

فرهنگی

3/04

0/98

1

5

زیست محیطی

3/94

0/77

1

5

اقتصادی

3/60

0/66

1

5

خدماتی

3/67

0/77

1

5

کالبدی

3/25

0/82

1

5

کل ابعاد

3/44

0/34

1

5
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منبع :پرسشگریهای محقق.1398 ،
میزان فرسودگی در هر یک از محالت مورد بررسی در جدول شماره  3ارائه گردیده است .نتایج نشان میدهد در کلیه
ابعاد بیشترین میزان فرسودگی مربوط به محله حسنآباد میباشد که جزو محدودههای با پیشینه روستایی میباشد.
جدول ( :)3میانگین میزان فرسودگی برحسب محالت و مقایسه آن با کل محالت
مفاهیم

میانگین

بافت تاریخی

زیدی-عرب ها

نطنز

حسن آباد

اجتماعی

3/17

3/02

3/05

3/23

3/44

فرهنگی

3/04

2/92

2/76

3/18

3/25

زیست محیطی

3/94

3/75

3/70

4/06

4/19

اقتصادی

3/60

3/30

3/32

3/87

3/92

خدماتی

3/67

3/55

2/92

4/21

4/35

کالبدی

3/25

3/12

3/00

3/39

3/54

کل ابعاد

3/44

3/25

3/14

3/65

3/78

منبع :پرسشگریهای محقق.1398 ،
تجزیه و تحلیل دادهها
مقادیر آزمون  Tتک نمونهای در جدول شماره  4نشان میدهد که با اطمینان  0/99و سطح خطای کوچکتر از 0/01
تفاوت معناداری بین میانگین واقعی و مفروض وجود دارد .مقدار میانگین مفروض برای همه ابعاد  3بوده است ،نتایج
نشان می دهد که در تمام ابعاد مقدار میانگین واقعی باالتر از میانگین مفروض است ،به عبارتی دیگر ابعاد فرسودگی
باالتر از حد متوسط است.
جدول ( :)4مقایسه میانگین ابعاد فرسودگی با میانگین مفروض
ابعاد

میانگین

آماره T

معنی داری

نتیجه آزمون

اجتماعی

3/17

3/35

0/000

تایید فرضیه

فرهنگی

3/04

4/2

0/000

تایید فرضیه

زیست محیطی

3/94

5/06

0/000

تایید فرضیه

اقتصادی

3/60

4/44

0/000

تایید فرضیه

خدماتی

3/77

2/25

0/000

تایید فرضیه

کالبدی

3/25

3/56

0/000

تایید فرضیه

کل ابعاد

3/44

3/04

0/000

تایید فرضیه

منبع :پرسشگریهای محقق.1398 ،
مقادیر آزمون  Tتک نمونهای در جدول شماره  5نشان میدهد که با اطمینان  0/99و سطح خطای کوچکتر از 0/01
تفاوت معناداری بین میانگین واقعی و مفروض وجود دارد .مقدار میانگین مفروض تمام محالت  3بوده است ،نتایج
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نشان میدهد که در تمام محالت مقدار میانگین واقعی باالتر از میانگین مفروض است ،به عبارتی دیگر ابعاد فرسودگی
در محالت باالتر از حد متوسط است.
جدول ( :)5مقایسه میانگین میزان فرسودگی محالت با میانگین جامعه
مفاهیم

میانگین

آماره T

معنی داری

نتیجه آزمون

محله بافت تاریخی

3/25

1/33

0/000

تایید فرضیه

محله زیدی-عربها

3/14

2/45

0/000

تایید فرضیه

محله خیابان نطنز

3/65

1/34

0/000

تایید فرضیه

محله حسن آباد

3/78

1/89

0/000

تایید فرضیه

منبع :پرسشگریهای محقق.1398 ،
همچنین ،با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ابعاد فرسودگی پرداخته شده است تا میزان همسویی ابعاد
فرسودگی مورد بررسی قرار گیرد .نتایج جدول شماره  6نشان میدهد ،بین کلیه ابعاد فرسودگی در سطح اطمینان 99
درصد رابطه معنیدار وجود دارد.
جدول ( :)6ماتریس همبستگی ابعاد فرسودگی
متغیر

اجتماعی

اجتماعی

1

فرهنگی

*0/63

1

فرهنگی

زیست محیطی

اقتصادی

خدماتی

کالبدی

1

زیست محیطی

*0/54

*0/45

1

اقتصادی

*0/73

*0/64

*0/73

1

خدماتی

*0/41

*0/58

*0/46

*0/44

1

کالبدی

*0/74

*0/61

*0/45

*0/26

*0/58

1

همچنین بهمنظور بررسی مهمترین بعد در بین ابعاد فرسودگی از تحلیل رگرسیون استفاده میگردد تا نشان داده شود
کدام بعد تأثیر مهمتری در شدت فرسودگی در محالت مورد بررسی را دارا میباشد .جدول نتایج تحلیل رگرسیون
چندمتغیره و ضرایب استاندارد شده بتا برای میزان فرسودگی را نشان میدهد .نتایج تحلیل رگرسیون مندرج در این
جدول حاکی از آن است که بعد خدماتی با ضریب بتا  0/72نسبت به سایر ابعاد تأثیر مهمی در میزان فرسودگی دارد.
جدول ( :)7نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و ضرایب استاندارد شده بتا برای میزان فرسودگی
ردیف

مفهوم

ضریب بتا

Sig

1

اجتماعی

0/55

0/000

2

زیستمحیطی

0/68

0/000

3

اقتصادی

0/72

0/000

 .عالمت ستاره نشاندهنده معنیدار بودن رابطه در سطح  99درصد

میباشد1.
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4

فرهنگی

0/54

0/000

5

کالبدی

0/43

0/000

6

خدماتی

0/75

0/000

نتایج روش تاپسیس
برای تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل عاملی ،کفایت تعداد دادهها از طریق آزمون  KMOو بارتلت مورد ارزیابی قرار
گرفت و همان طور که در جدول مالحظه میشود مقدار  0/765 ،KMOبدست آمده که چون باالتر از  0/6است،
نشاندهنده کفایت دادهها است (پاالنت .)2005 ،سپس تحلیل عاملی روی داده ها انجم گرفت.
جدول ( :)7آزمون  KMOو بارتلت
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy

0/765
572/000

کای دو تقریبی

18

درجه آزادی

0/000

sig

آزمون بارتلت

طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 19 ،شاخص مربوط به  3عامل اصلی تقسیم شدند .این  3عامل  62/7درصد کل
واریانس را تبیین کرده است .رابطه بین عاملها و متغیرها از طریق ماتریس چرخش یافته اجزا مشخص میشود (روش
استخراج :تحلیل اجزاء اصلی ،روش چرخش :واریماکس با نرمالسازی کایزر) ،بهطوریکه این ماتریس شامل بارهای
عاملی هریک از متغیرها در عامل های باقی مانده پس از چرخش است .هر چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر
باشد ،عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات (واریانس) متغیر موردنظر دارد.
جدول ( :)8ماتریس چرخش یافته اجزا
متغیرها

عامل ها
کالبدی

درصد واحدهای مسکونی دارای سازه ناپایدار

0/682

درصد واحدهای مسکونی زیرصدمتر

0/836

درصد واحدهای دارای یک اتاق در واحدمسکونی

0/532

اجتماعی

نرخ فعالیت

اقتصادی

0/654

میزان دانش آموختگان دانشگاهی(در هر هزار نفر جمعیت بی سواد)

0/794

نرخ بی سوادی زنان

0/680

نرخ بی سوادی مردان

0/685

درصد واحدهای دارای مصالح بی دوام

0/788

درصد واحدهای مسکونی فاقد آشپزخانه

0/625
0/723

نرخ بی سوادی کل
درصد واحدهای مسکونی فاقد تلفن

0/873

درصد واحدهای فاقد آب

0/773

21
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره سوم ،شماره یازدهم ،زمستان 1398

درصد واحدهای مسکونی فاقد برق

0/786

درصدنسبت واحدهای مسکونی فاقد گاز

0/633

نرخ بیکاری

0/734

نرخ بیکاری مردان

0/666

درصد واحدهای مسکونی فاقد حمام

0/629

نرخ بیکاری زنان

0/629

درصد شاغالن در گروه متخصصان

0/612

مقدار ویژه

8/345

6/118

5/378

درصد واریانس

27/581

23/824

15/69

مجموع واریانس تبین شده

62/735

عامل اول شامل متغیرهای میزان دانشآموختگان دانشگاهی (در هر هزار نفر جمعیت بیسواد) ،نرخ بیسوادی زنان ،نرخ
بیسوادی مردان و نرخ بیسوادی کل میباشد که این عامل میتواند به عنوان «اجتماعی» نامگذاری شود.
عامل دوم شامل متغیرهای نرخ فعالیت ،نرخ بیکاری ،نرخ بیکاری مردان ،نرخ بیکاری زنان و درصد شاغالن در گروه
متخصصان میباشد که این عامل میتواند بهعنوان «اقتصادی» نامگذاری شود.
عامل سوم شامل متغیرهای درصد واحدهای مسکونی دارای سازه ناپایدار ،درصد واحدهای مسکونی زیر صدمتر،
درصد واحدهای دارای یک اتاق در واحدمسکونی ،درصد واحدهای دارای مصالح بیدوام ،درصد واحدهای مسکونی
فاقد آشپزخانه ،درصد واحدهای مسکونی فاقد تلفن ،درصد واحدهای فاقد آب ،درصد واحدهای مسکونی فاقد برق،
درصدنسبت واحدهای مسکونی فاقد گاز و درصد واحدهای مسکونی فاقد حمام میباشد که این عامل میتواند بهعنوان
«کالبدی» نامگذاری شود.
پس از عامل گذاری شاخصها با استفاده از روش تحلیل عاملی ،ابتدا محالت براساس ابعاد  3گانه میزان فرسودگی
مورد بررسی و سپس براساس کل  19شاخص استخراج شده براساس روش تاپسیس مورد بررسی و رتبهبندی قرارگرفته-
اند .نتایج در جدول شماره  9ارائه گردیده است.
براساس نتایج بدست آمده از روش تاپسیس و روش وزندهی آنتروپی ،محله زیدی-عربها در عامل اقتصادی رتبه ،2
در عامل اجتماعی رتبه  ،2در عامل کالبدی رتبه  1و در مجموع شاخصها رتبه  1را بدست آورده است.
همچنین محله حسنآباد در عامل اقتصادی رتبه  ،4در عامل اجتماعی رتبه  ،4در عامل کالبدی رتبه  4و در مجموع
شاخصها رتبه  4را بدست آورده است.
مرکز تاریخی در عامل اقتصادی رتبه  ،1در عامل اجتماعی رتبه  ،2در عامل کالبدی رتبه  3و در مجموع شاخصها رتبه
 3را بدست آورده است.
از طرف دیگر محله کمربندی نطنز در عامل اقتصادی رتبه  ،3در عامل اجتماعی رتبه  ،3در عامل کالبدی رتبه  2و در
مجموع شاخصها رتبه  2را بدست آورده است (جدول .)9
جدول ( :)9نتایج روش تاپسیس در تشخیص میزان فرسودگی
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بعد

اقتصادی

اجتماعی

کالبدی

کل

فاصله تا ایده-

فاصله تا ایده-

نزدیکی تا گزینه

رتبه کیفیت

آل مثبت

آل منفی

ایدهآل

محله

زیدی عربها

0/136

0/311

0/696

2

حسن آباد

0/421

0/087

0/171

4

مرکز تاریخی

0/087

0/421

0/829

1

کمربندی نطنز

0/267

0/163

0/379

3

زیدی عربها

0/064

0/192

0/75

2

حسن آباد

0/251

0

0

4

مرکز تاریخی

0/042

0/237

0/849

1

کمربندی نطنز

0/129

0/143

0/526

3

زیدی عرب ها

0/046

0/299

0/867

1

حسن آباد

0/239

0/168

0/413

4

مرکز تاریخی

0/261

0/198

0/431

3

کمربندی نطنز

0/063

0/298

0/825

2

زیدی عرب ها

0/041

0/237

0/853

1

حسن آباد

0/197

0/131

0/399

4

مرکز تاریخی

0/204

0/166

0/449

3

کمربندی نطنز

0/062

0/234

0/791

2

گزینه ها

مقایسه محالت از نظر میزان فرسودگی در بعد عینی و ذهنی
جدول شماره  10به رتبهبندی محالت از نظر میزان فرسودگی در تمام ابعاد حاصل از روش پیمایش و تاپسیس پرداخته
است .نتایج نشان میدهد محله حسنآباد که بهعنوان محدوده با پیشینه روستایی شناسایی شده است دارای بیشترین
فرسودگی بوده و در تمام ابعاد رتبه اول را از نظر میزان فرسودگی دارا میباشد .این محله به دلیل وضعیت کالبدی،
اجتماعی و اقتصادی جزء محالتی است که ساکنین آن دارای کیفیت زندگی پایینی میباشند .وضعیت درآمدی پایین،
فاصله تا مرکز شهر ،تحصیالت پایین و  ...از جمله عواملی است که سبب شده است این محله دارای فرسودگی زیادی
باشد.
محله خیابان نطنز که بهعنوان سکونتگاه غیررسمی شناسایی میشود در اکثر ابعاد بعد از محله حسنآباد دارای بیشترین
میزان فرسودگی میباشد .همچنین محدوده بافت تاریخی بعد از محالت حسنآباد و خیابان نطنز دارای بیشترین میزان
فرسودگی میباشد .همچنین محله عربها و زیدی در رتبه اول کیفیت و آخر از نظر میزان فرسودگی قرار میگیرند
(جدول .)10
محالت بافت تاریخی و زیدی و عربها به دلیل آنکه در مرکز شهر واقع شدهاند ،از نظر میزان فرسودگی نسبت به سایر
محالت مورد مطالعه وضعیت بهتری را دارا میباشند .درآمد ،امنیت ،وضعیت کالبدی مناسبتر و  ...از جمله عواملی
است که این محالت سبب شده است میزان فرسودگی کمتری را دارا باشند.
جدول ( :)10رتبه فرسودگی محالت در هریک از ابعاد
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اجتماعی

4

3

2

1

فرهنگی

3

4

2

1

زیست محیطی

3

4

2

1

اقتصادی

4

3

2

1

خدماتی

3

4

2

1

کالبدی

3

4

2

1

کل ابعاد پرسشنامه(ذهنی)

3

4

2

1

اجتماعی

4

3

2

1

اقتصادی

4

3

2

1

کالبدی

2

4

3

1

کل ابعاد تاپسیس(عینی)

2

4

3

1

کل

3

4

2

1

ابعاد پرسشنامه(ذهنی)

بافت تاریخی

زیدی-عربها

نطنز

حسن آباد

ابعاد تاپسیس(عینی)

شکل ( :)4وضعیت محالت برحسب میزان فرسودگی در بعد عینی و ذهنی

بحث و نتیجهگیری
بافتهای فرسوده دچار نارساییهای عملکردی ،کالبدی ،زیست محیطی و اجتماعی -اقتصادی هستند که نیازمند
برنامهریزی جهت اقدام هماهنگ با توجه به ویژگیهای خاص بافتها میباشد.
آنچه امروزه بهعنوان شاخصهای تعیین و شناسایی بافتهای فرسوده مطرح میشود ،معیارهای سه گانه کالبدی
ارائه شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شامل ریزدانگی ،نفوذناپذیری و ناپایداری است که در تمامی
محدوده ها و مناطق شهری و در تمامی شهرهای کشور مالك عمل و شناسایی بافت فرسوده میباشند؛ اما مطالعات
صورت گرفته در روند انجام این پژوهش حاکی از این است که مجموعهای از فرآیندهای گوناگون ،موجب بروز
فرسودگی و نیز ضعف و ناکارآمدی این بافتها شده است و نمیتوان تنها یک یا چند عامل صرفاً کالبدی برای آن ذکر
نمود بلکه ابعاد دیگری همچون اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی نیز در فرسودگی بافت دخیل هستند.
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در این پژوهش سعی گردید با مطالعه جامع پیشینه تحقیق و ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق شاخصهای شناسایی
بافت فرسوده استخراج و الگوی جامع شناسایی میزان فرسودگی در شش بعد اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی،
اقتصادی ،کالبدی و خدماتی دستهبندی شد.
با توجه به شاخص های استخراج شده در بعد ذهنی از روش پرسشنامه و در بعد عینی از روش تاپسیس استفاده
گردید .تعداد  19شاخص به منظور انجام تکنیک تاپسیس استخراج شد و در وهله اول با استفاده از تحلیل عاملی به سه
بعد کالبدی (با شاخصهای درصد واحدهای مسکونی دارای سازه ناپایدار ،درصد واحدهای مسکونی زیرصدمتر ،درصد
واحدهای دارای یک اتاق در واحدمسکونی ،درصد واحدهای دارای مصالح بیدوام ،درصد واحدهای مسکونی فاقد
آشپزخانه ،درصد واحدهای مسکونی فاقد تلفن ،درصد واحدهای فاقد آب ،درصد واحدهای مسکونی فاقد برق ،درصد
نسبت واحدهای مسکونی فاقد گاز و درصد واحدهای مسکونی فاقد حمام) ،اجتماعی (با شاخصهای میزان دانش-
آموختگان دانشگاهی (در هر هزار نفر جمعیت بیسواد ،نرخ بیسوادی زنان ،نرخ بیسوادی مردان و نرخ بیسوادی کل)
و اقتصادی (با شاخصهای نرخ فعالیت اقتصادی ،نرخ بیکاری ،نرخ بیکاری مردان ،نرخ بیکاری زنان و درصد شاغالن
در گروه متخصصان) نامگذاری شدند.
در این پژوهش با توجه به شناسایی بافتهای مختلف نیازمند بازآفرینی شهری در جریان تهیه طرح جامع شهر
کاشان ،و بهمنظور مقایسه ابعاد و میزان فرسودگی در هر یک از این گونهها یک محله انتخاب گردید و در هر محله ابعاد
عینی و ذهنی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتههای تحقیق نشان داد که میزان فرسودگی در محالت مورد مطالعه ( 3/44در طیف  1تا  )5میباشد .در این میان
در هر دو روش تاپسیس و پرسشنامه محدودههای با پیشینه روستایی از میران فرسودگی بیشتری نسبت به بقیه گونهها
برخوردارند و بافت نابسامان میانی از فرسودگی کمتری نسبت به بقیه برخوردار میباشد.
مقادیر آزمون  Tنشان میدهد که با اطمینان  0/99و سطح خطای کوچکتر از  0/01تفاوت معناداری بین میانگین
واقعی و مفروض وجود دارد .مقدار میانگین مفروض برای همه ابعاد  3بوده است ،نتایج نشان میدهد که در تمام ابعاد
مقدار میانگین واقعی باالتر از میانگین مفروض است ،به عبارتی دیگر ابعاد فرسودگی باالتر از حد متوسط است.
با توجه به نتایج حاصل از رتبهبندی محالت براساس معیارها ،زیرمعیارها ،امتیاز و رتبهبندی کلی و بر مبنای
برداشت های میدانی و پرسشنامه ،راهکارهایی کلی جهت ساماندهی بافت محالت موردنظر در جدول ذیل ارائه شده
است تا منجر به کاهش و جلوگیری از فرسودگی در محالت و ارتقاء سطح کمی و کیفی بافت ،در راستای پویایی و
سرزندگی بافتهای فرسوده گردد.
جدول ( :)11راهکارهای کاهش فرسودگی حاصل از نتایج
ردیف
1

حوزه

راهکارها
تبدیل شدن پالكهای فاقد استحکام (مخروبه ،متروکه و تخریبی) و اراضی بایر به فضای سبز،
آموزشی و سایر کاربریهایی که در سطح محله با کمبود مواجه است و همچنین فعال شدن واحدهای
تجاری و بازارچههای متروکه و اشتغال نیروی انسانی در جستجوی کار در این واحدها

2

انتقال فعالیتهای مزاحم از داخل بافت مسکونی به خارج از بافت در جهت کاهش انواع آلودگی و
افزایش آسایش و آرامش اهالی و ماندگاری آنها در محله

3

اجازه تراکم ساختمانی در واحدها متناسب با عرض معابر
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تعریض معابر باریک برای جلوگیری از تداخل سواره و پیاده ،ارتقا کیفیت کفسازی و روشنایی
معابر

5

انتظام بخشی به ساعات و مکانهای جمعآوری زباله و اقدام به پاکسازی نخالههای ساختمانی

6

فراهم کردن تسهیالت و شرایط برای جذب سرمایهگذاری روی بافت در جهت افزایش کیفیت و
ارزش مسکن
ارائه تسهیالت و امتیازات ویژه به ساکنین و توجیه آنها در جهت تجمیع امالك و کاهش ریزدانگی

7

پالكهای سطح بافت
تشخیص ابنیه غیرقابل مرمت توسط متخصصین و اجازه ساخت و ساز جدید مطابق با زمینه

8

(بازسازی پالكها با قدمت باال)
مرمت بناهای باارزش تاریخی و تزریق کاربریهای پویا به آنها جهت جلوگیری از فرسودگی بافت و

9

حفظ ارزشهای تاریخی
تهیه برنامههای فرهنگی -اجتماعی و تشکیل انجمنهای مختلف در سطح محله در جهت افزایش

10

حضور و تعامالت ساکنین بومی و غیربومی
11

اجتماعی

12

افزایش مشارکت ساکنین در فعالیتهای فرهنگی جهت ارتقاء تعامالت بین قومیتهای مختلف
ایجاد مکانهای مناسب از جمله اوقات فراغت ورزشی ،فرهنگی و غیره برای جوانان جهت کاهش
مهاجرت از بافت

13

برگزاری کالسهای مختلف آموزشی جهت ارتقاء سطح بینش ساکنین

14

ارائه وامهای اشتغال به ساکنین جهت ایجاد کسب و کار

15
16

اقتصادی

برگزاری دورههای مختلف آموزشی کسب و کار
ایجاد فرصتهای شغلی در بافتهای فرسوده جهت رونق فعالیتهای اقتصادی

پیشنهادها
همچنین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاداتی پژوهشی ذیل قابل ارائه میباشد:
 بررسی چارچوب مفهومی و نظری بافتهای فرسوده -بررسی راهبردی محالت نیازمند بازآفرینی شهری از نظر شاخصهای فرسودگی با استفاده از مدل سوات.
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(مطالعه موردی :شهر داراب)» ،فصلنامه آمایش محیط ،پیاپی .44 -27 ،34

 لطفی ،سهند ،قضائی ،محمد؛ ( « ،)1396انگاره فرسودگی فراگیر و برآورد یکپارچه میزان فرسودگی در بافتهای شهری (مطالعه موردی:
منطقه  10شهرداری مشهد)» ،نشریه علمی مرمت و معماری ایران.90-79 :)13( 1 ،

 ماجدی ،حمید؛ (« ،)1389توسعه شهری امروز ،بافتهای فرسوده آینده» ،نشریه هویت شهر ،شماره  ،6دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقیقات تهران.

 منصوری ،سید امیر ،خانی ،علی؛ (« ،)1387طرح ویژه نوسازی بافتهای فرسوده» ،جلد  ،6سازمان نوسازی شهر تهران ،ری پور ،تهران.

 مهندسین مشاور نقش جهان پارس؛ (« ،)1389طرح توسعه و عمران جامع شهر کاشان» ،سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان ،جلد
سوم.

 ویسی ،فرزاد ،مرادی ،اسکندر ،دیوانی ،آرمانی؛ (« ،)1399مقایسه ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محلههایی با بافت فرسوده و غیررسمی
شهری (مطالعه موردی :شهر مریوان)» ،پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دوره  ،8شماره .45 -71 ،1
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