
4 

 صلنامه مطالعات عمران شهریف  1398 مستانز، دهمیازم، شماره وسدوره 

 
 28/03/1398تاریخ دریافت: 

 10/07/1398تاریخ پذیرش: 
 

 کاشان  های نیازمند بازآفرینی شهربررسی تطبیقی میزان و ابعاد فرسودگی در بافت

 
  3، مریم پاکار2، محمد جواد سامانی نژاد1مهدی ابراهیمی بوزانی

 

 چکیده

های شهری در های فرسوده و تعیین میزان و ابعاد فرسودگی انواع بافتهای شناسایی بافتشاخص

ای برخوردار است. مقاله حاضر در این راستا های نیازمند بازآفرینی از اهمیت ویژهراستای ساماندهی بافت

بازآفرینی شهر کاشان است. روش های نیازمند درصدد بررسی تطبیقی میزان و ابعاد فرسودگی در بافت

تحلیلی است. در این پژوهش -پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی

-های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، کالبدی و زیستبا مطالعه پیشینه و ادبیات موضوع، شاخص

رار گرفتند. در بعد عینی از آمارهای مراکز مسئول محیطی استخراج و از ابعاد عینی و ذهنی مورد بررسی ق

ها با به کارگیری های پرسشنامهو در بعد ذهنی از روش پرسشگری استفاده شد. در این خصوص داده

های عینی نیز با استفاده از تکنیک تاپسیس و بندی شد و دادهآوری و طبقهای جمعروش تصادفی طبقه

ها نشان داد که در شهر کاشان چهارگونه حلیل شده است. نتایج بررسیدهی آنتروپی تجزیه و تروش وزن

های با پیشینه روستایی و سکونتگاه بافت نیازمند بازآفرینی شامل تاریخی، نابسامان میانی، محدوده

ها یک محله انتخاب و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. غیررسمی وجود دارد. بر این اساس از هر گونه

های با پیشینه روستایی از بیشترین میزان فرسودگی و ها حاکی از آن است که محدودهی بررسینتایج کل

بافت نابسامان میانی از کمترین میزان فرسودگی برخوردار هستند. در این راستا سکونتگاه غیررسمی و 

ن حاکی از آن بافت تاریخی از نظر شدت فرسودگی در رتبه دوم و سوم قرار دارند. نتایج تحلیل رگرسیو

نسبت به سایر ابعاد تأثیر بیشتری در میزان فرسودگی دارد.  72/0است که بعد خدماتی با ضریب بتا 

های پژوهش دار میان ابعاد فرسودگی دارد. یافتههمچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان از رابطه معنی

مه جانبه در تمامی ابعاد کالبدی، اجتماعی، های فرسوده نیازمند نگاه هدهد که بازآفرینی بافتنشان می

 اقتصادی و محیطی است.

 شاخص بافت فرسوده، محالت شهری، بازآفرینی، کاشان.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 کیفیت از نیز گیریزمان شکل در یا و اندگراییده فرسودگی به طوالنی نسبتاً زمانی دوره در یک یا شهری فرسوده هایبافت

توجهی به (. بی88: 1389است )ماجدی،  گردیده آشکار کوتاهی زمانی مدت آنها در در فرسودگی و نبوده برخوردار الزم

را در ابعاد مختلف بر شهرها تحمیل  هنگفتى هاىهزینه شده و گسترش حدود آنها های فرسوده سببساماندهی بافت

 شود.به ویژه در زمان بروز حوادث طبیعی می فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، هایسرمایه کند. این امر باعث هدر رفتنمی

 هاىاصلح و نوسازی بافت در انجام اقدامات صحیح جبران غیرقابل گاه و نامطلوب عواقب پیشگیرى از منظوربه لذا

انجام  فرسوده هاىبافت (. برای رسیدگی به6: 1391نژاد، رسد )بمانیان و رضاییبه نظر می ضرورى شهرى فرسوده

 هاىبافت هاى شناسایىشاخص و تعیین معیارها علمى در مطالعات علمی از ضروریات است و در این راستا داشتن روش

 آیند. مى شمار به موضوعات ترینکلیدى از فرسوده

 طبیعى و هاىویژگى تبع به که عناصر مختلف شهرى و فضاها تنیدگى درهم و بندىدانه از است عبارت شهر بافت 

اند شده گیرجای خاص نظمى با و یا گسسته فشرده طوربه شهرى هاىمحله و هابلوك یعنى شهر در محدوده غیرطبیعی

 هاىکشور از بافت شهرى و مدیریت شهرسازى نظرى متون با اصالح مختصر(. در 82: 1384)شماعی و پوراحمد، 

است  شده یاد  «شهرى ناپایدار»بافت  ،«ناکارآمد» بافت ،«نیافته توسعه» بافت نظیر گوناگونى عناوین با شهر فرسوده

 عوامل و عناصر از اىپاره تجمع دلیل به که هستند هایىبافت شهرى دارهای مساله(. در این بین بافت70: 1387)عندلیب، 

است  یافته تنزل سکونت در آنها کیفیت نتیجه در یافته است و کاهش هاآن محیطی و غیرمحیطی هاىارزش مختلف،

 (. 99: 1388)پورجعفر، 

دانست )برپایی،  شهرى بافت کالبدى و اجتماعى، اقتصادى شرایط تنزل توانمى را شهرى فرسودگى مفهوم کلى طوربه

 شهرى حیات گرفتن شکل اى وواقعه شهرى حیات افول جمعى، خاطرات زدودن به که است (. فرسودگی عاملى18: 1385

حیات بناها  نقطه پایانى سوى به حرکت باعث تند، بیش و کم شتابى با و اثر عمر عامل با کاهش این کند.مى کمک روزمره،

طور کامل مضمحل و فعالیت به و  تواند نسبی یا کامل اتفاق افتد. در نوع نسبی کالبدگردد. فرسودگی میمى و بافت

و کارکردهای مختلف بافت مختل  اتفاق افتاده طور کاملبهو فعالیت  فرسودگی در کالبد کامل، شود، اما در نوعناتوان نمی

 (.15: 1386گردد )حبیبی و مقصودی، می

در ادبیات اخیر دنیا، واژه بازآفرینی شهری به عنوان یک واژه عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، 

 فضای شهری خلق به که است فرایندی شهری آفرینیرود. بازگیرد، به کار میتوانمندسازی و روان بخشی را در برمی

 جدیدی حادث شهری فضای اقدام این گردد. درفضایی )کالبدی و فعالیتی( منجر می اصلی هایویژگی حفظ با جدید

قدیم به نمایش  فضای با را معنایی و ماهوی هایتفاوت قدیم، فضای شهری با اساسی هایشباهت ضمن که شودمی

 هایویژگی و تازه بر شرایط منطبق جدید فضایی (. بازآفرینی یعنی تولید سازمان5: 1386)حبیبی و مقصودی، گذارند می

افتد. در این رویکرد مؤثر می موجود یا کهن شهری روابط دوبارة تعریف یا و شهری جدید روابط ایجاد در همگی که نو

تاریخی، انتقاد از ساخت و سازهای دارای یک نوع کاربری های بومی و های فرهنگی و حفظ ثروتتوجه به حفظ ارزش

های اجتماعی در فرآیند های متعدد، توجه به اقدامات کیفی به موازات اقدامات کمی، مشارکت گروهبه جای کاربری

 (.74: 1389باشد )پوراحمد و همکاران، بازآفرینی و غیره مشهود می

های جامعی صورت نپذیرفته است به نحوی که حتی در مصوبه استفاده از شاخصبا  فرسوده هایبافت تاکنون شناسایی

های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنها سه شاخص ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی برای تشخیص بافت



6 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

های فرسوده، (. براساس این معیارها، مبنای شناسایی بافت15: 1387فرسوده معرفی شده است )منصوری و خانی، 

های شهری است. معیارهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای تشخیص بافت فرسوده شهری عبارتند بلوك

 :از

 متر مربع در یک بلوك شهری 200درصد قطعات با مساحت زیر  50ریزدانگی قطعات مسکونی، و فزونی  بیش از  -1

 ا در بلوك شهری از سازه و مقاومت الزم برخوردار نیستند.هناپایداری کالبدی، بدین معنی که ساختمان -2

درصد  50متر بیش از  6های با عرض زیر ها و شبکه معابر نامناسب بوده و کوچهطوری که دسترسینفوذناپذیری، به -3

 (. 1: 1385دهند )شورای عالی شهرسازی و معماری، معابر را تشکیل می

های ارائه شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیشتر بر ابعاد شود که شاخصترتیب مالحظه میبدین

کالبدی فرسودگی متمرکز است، حال آن که فرسودگی به غیر از بعد کالبدی از ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 

 دارد که فراگیر مفهومی ،توان گفت که فرسودگی(. بنابراین می3: 1391محیطی نیز قابل توجه است )زیاری و همکاران، 

 شهر محتوایی و کارکردی چرخه از گوناگونی اشکال در ناکارآمدی، با مرتبط ندادهایبرو طیفی از قالب در آن را باید نمود

 کرد. جستجو

واقعیتی  به را آن است که برخوردار هاییشاخص از تبع آن به و عوامل میان درونی ارتباط نوعی از فرسودگی معنا،بدین

 واقعیتی نهانی از نمودی تنها است، تشخیص قابل کالبدی فرسودگی چارچوب در آنچه سازد.می بدل یکپارچه و گسترده

 و محیطی معیشتی، کیفیت - اقتصادی فرهنگی، - اجتماعی ابعاد در فرسودگی آن، طی که است پنهان نیمه ایمایه درون و

 است. نموده رخ محیطیزیست

 تحلیلی نگاهی با را فرسودگی بازتعریف فرسودگی و گسترده ابعاد درصدد است شد، پژوهش حاضر با توجه به آنچه بیان

 ارائه نماید. کاربردی و

های که دارای انواع بافتبا نام تمدن سیلک  بشری و تمدنیگاه اولین سکونت عنوان یکی ازبه شاندر این راستا کا

عنوان مورد مطالعه انتخاب شده (. به21: 1389و عمران شهر کاشان، فرسوده، گوناگون و نامتنجانس است )طرح توسعه 

های فرسوده کاشان در گذر زمان و تحت تأثیر عواملی مختلف طبیعی و انسلنی بوده است. بر گیری بافتاست. شکل

غیررسمی و های فرسوده  شهر کاشان شامل بافت تاریخی، بافت نابسامان میانی، سکونتگاه اساس مطالعات اخیر بافت

ها دارای تفاوت در های با پیشینه روستایی هستند. آنچه شایان توجه است این است که هر یک از این بافتمحدوده

ها اقدامات های هر یک به درستی بررسی شود تا متناسب با هریک از آنمیزان و ابعاد فرسودگی بوده و الزم است ویژگی

 بازآفرینی در دستور کار قرار گیرد.

 

 مبانی نظری

اقتصادی،  شرایط در دائمی بهبود که طوریبه شود؛می منجر شهری مسائل حل به که است اقداماتی مجموعه بازآفرینی

 به درحقیقت و است شهری زایدرون توسعة رویکردی برای شهری کند. بازآفرینی فراهم را محیطی و اجتماعی کالبدی،

 کمی و کیفی توزیع نحوة در تعادل ایجاد برای شهری، تالش هایریزیبرنامه در موجود بالفعل و بالقوه هایتوان کارگیری

 اجتماعی پویش و مشارکت از استفاده در نهایت و فقر شهری از گریز و اجتماعی زندگی هایبنیان میان هماهنگی جمعیت،

 شهری بازآفرینی و توانمندسازی بازسازی، نوسازی، دهد بهسازی،می نشان داخلی هایتجربه اما شود،می محسوب مردم

 هنوز همچنین است. راه ابتدای در هنوز بسیار، هایتالش قانونی و تأکیدات گوناگون، هایضرورت وجود با ما کشور در
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 بهسازی بازآفرینی، هایبرنامه پیشبرد برای ایبهینه و کارا و راهبرد نشده شناخته کامالً آن فراروی هایفرصت و هاچالش

 است. نشده گرفته نظر در نوسازی و

 منجر مسائل شهری حل به که اقداماتی مجموعه و یکپارچه و جامع دیدگاهی از است عبارت شهری بازآفرینی درواقع،

 دستخوش که )منطقه( را ایناحیه محیطی زیست و اجتماعی کالبدی، اقتصادی، شرایط در دائمی بهبود که طوریبه شود؛می

 معاصر دوران رویکرد مرمت، بهسازی و نوسازی شهری در تریناصلی توانمی را بازآفرینی کند.می فراهم است شده تغییر

  (.48: 1399کرد )ویسی و همکاران،  تلقی

دلیل فرسودگی شود که بههایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میلذا در این راستا بافت فرسوده شهری به عرصه

، محیطی و اقتصادی پذیر بوده و از ارزش مکانیهای شهری آسیبازخدمات و زیرساخت ، عدم برخورداریکالبدی

گذاران نیز به ها به دلیل فقر ساکنین آنها امکان نوسازی خودبخودی را نداشته و سرمایهنازلی برخوردارند. این بافت

ها را ندارند. تداوم گونه بافتگذاری در این ای جهت سرمایهعلت بازگشت اندك ارزش افزوده نوسازی، انگیزه

فرسودگی بافت که توام با از بین رفتن منزلت آنها در اذهان شهروندان است در نهایت در اشکال گوناگون ازجمله کاهش 

، اجتماعی، اقتصادی و تأسیساتی قابل مشاهده است )رهبان، های کالبدی، نابسامانیپذیری و ایمنییا فقدان شرایط زیست

1388 :34 .) 

محالت  (2000) 1اند. فریدلیهای فرسودگی پرداختهدر این راستا اندیشمندان مختلفی به ارائه تعریف در خصوص پهنه

و پژمردگی کالبدی  ، ضعف زیرساختی و خدماتیهایی از شهر که دچار مشکالت اقتصادیهای فرسوده را قسمتبا پهنه

( فرسودگی را تنزل کیفیت زندگی در قالب مشکالت کالبدی و 1999و همکاران ) 2کند. لیگیتزهستند تعریف می

 3کند. هالگیرند بیان میهای اجتماعی شدت میغیرکالبدی در محالت که عمدتاً در پهنه فقر اقتصادی و ناهنجاری

، داند که بر اثر عوامل خارجی همچون تغییر ساختار اقتصاد جهانیی میهایهای فرسوده شهری را پهنه( بخش1997)

-، سیاستهای سیاسی و ایدئولوژیکی، دگرگونی، تحوالت اجتماعی و فرهنگی در مقیاس کالنهای رفاه ناکارآمدسیاست

داخلی مانند تغییرات جمعیتی ، تبعیضات نژادی و قومی و یا عواملی های گذشتهریزی، برنامههای بخشی نادرست دولت

ها و خدمات دچار بحران در ، تنزل اقتصاد محلی و ناکارآمد بودن زیرساختهای انسانی، افول سرمایهو بافت اجتماعی

، ، شرایط رشد فردیای در تأمین مسکن مناسبهای عمدهایجاد شرایط زیست مناسب برای ساکنان شده و ضعف

 خورد.محیطی به چشم میی وضعیت زیستاجتماعی و اقتصادی و ارتقا

اقتصادی که شکلی  -های چندگانه در ابعاد کالبدی و اجتماعی( محالتی را که وجود محرومیت2000) 5و کنویتز 4کانوی

های عدالتیهای شهری موجب کاهش رشد اقتصادی و بیبارز و مشهود یافته و این وضعیت درپی ضعف سیستم

( با 2000) 6کند. متزگرعنوان محالت فرسوده و محنت زده شهری معرفی می، بهشده استاجتماعی و افول کالبدی 

کند که گام به گام ایجادشده و از تنزل استفاده از تئوری چرخه حیات فرسودگی شهری را فرایندی زمانی تلقی می

                                                             
1 . Friedley 
2 . Ligits 

3 . Hall 
4 . Conway 
5 . Conveitz 
6 . Metzger 



8 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

عنوان ( فرسودگی را به2003همکاران ) و 1یابد. همچنین کوچاجتماعی و اقتصادی تا فقر کامل و ویرانی کالبدی ادامه می

کنند ، ناکارایی اقتصادی و ضعف در تأمین نیازهای فردی و اجتماعی تعریف می، عدم مطلوبیت کالبدیناپایداری محیطی

(Furlan and Faggion, 2017: 15.) 

و تحوالت اجتماعی موجب ، تغییرات بخشی ( با اشاره به اینکه تجدید ساختار اقتصادی2003) 3و موریسون 2مارتین

شود، نمایان شدن الگوهای چندگانه محرومیت و بروز نابسامانی کالبدی و زوال و پژمردگی ساختارهای سنتی می

عنوان ( فرسودگی را به2004) 4گیرند. لیواینعنوان تعریف فرسودگی در نظر میاجتماعی زیاد در محالت شهری را به

گر شدن سیمای محرومیت در اقتصادی و جلوه -، تجمع طبقات پایین اجتماعی عدم تعادل در سیستم شهری و فقر

 (.Colantinio and Dixon, 2018: 6کند )های دیگر تعریف میقالب فرسودگی کالبدی و معضالت و ناهنجاری

طور لیکن بهاند و بندی قرار گرفتهصور مختلف مورد تقسیمهای فرسوده شهری توسط محققان و مؤسسات علمی بهبافت

 اند:های فرسوده به دو دسته کلی زیر تقسیم شدهکلی بافت

ناپذیری جای مانده از گذشته و جایگزینهایی هستند که دربرگیرنده آثار بهبافت های دارای میراث شهری:بافت -

عالوه بر برانگیختن ، حفظ آنها های فرهنگی و گذشته خود کمک کنندتوانند در آگاهی جوامع از ارزشهستند که می

افزاید. این آثار که به یکی از سه دوره باستانی، دوره تاریخی و غرور ملی و ایجاد حس هویت برکیفیت زندگی نیز می

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری های با ارزش اند و یا در لیست میراث، یا به ثبت آثاز ملی رسیدهیا معاصر تعلق دارد

دهنده آن اعم گیرند که ساختار و قسمت عمده اجزا و عناصر تشکیلهایی را در برمیها محدودهبافت گیرند. اینقرار می

ها گونه بافتاند. در اینمانده و دارای ارزش تاریخی شهرسازی و معماریاز ابنیه فضاها و گذرها دست نخورده باقی

های اند و ساختار واحدی دارند. بازارها در اکثر بافتصورت مجموعه به هم پیوستهابنیه فضاها و عناصر واجد ارزش به

 (.12: 1380اند )ابلقی، تاریخی یا میدان نقش جهان اصفهان و مجموعه پیرامون آن از این جمله

، هایی هستند که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، بافتهای فاقد میراث شهریبافتهای فاقد میراث شهری: بافت

، استحکام و خدمات شهری دچار کمبود هستند که اند اما از نظر برخورداری از ایمنیمالکیت رسمی و قانونیدارای 

 باشند: شامل موارد زیر می

های تاریخی از نظر معماری و دهد و فاقد ارزشبافت قدیم: بافتی است که عموماً هسته اولیه شهر را تشکیل می -

اند، اما امروزه به دالیل گوناگونی اعم از فرسایش یت قرارگیری غالباً در مرکز شهر واقعباشند. از نظر موقعشهرسازی می

خورد. این بافت از نظر کالبدی و عملکردی و فرسایش کالبدی کمتر تحرك اقتصادی و اجتماعی در آن به چشم می

خورد. دست خوردگی ر آن به چشم میهای نمادین و بصری کمتر دباشد، اما ارزشاجتماعی بسیار شبیه بافت تاریخی می

ها مخدوش نموده است. استفاده فتبافت قدیمی در اثر عملکردهای جدید شهری انسجام فضایی و کالبدی را دراین با

باشد و های موجود در بافت میهای اصلی سازه، چوب و ... از ویژگی، گلاز مصالح نامرغوب و غیرمقاوم نظیر خشت

 (. Korkmaz and Balaban, 2020: 18مات ایمنی و عمومی ضریب ایمنی منطقه را کاهش داده است )عدم دسترسی به خد

                                                             
1 . Couch 
2 . Martin 
3 . Morrison 
4 . Levine 
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شوند که انگیزه ساکنان آن برای نوسازی و حفظ بافت از بین های شهری فرسوده و کهنه میبافت میانی: زمانی بافت -

شوند و بی بضاعت اجتماعی جایگزین آنها میدرآمدتر کنند و اقشار کمبرود در این صورت ساکنان قدیمی مهاجرت می

گیرد. بافت میانی بافتی است که در هسته دوم شهر شکل های میانی شهرهای بزرگ را دربرمیاین مسأله عموماً بافت

ها دارای شبکه منظم و شطرنجی اما باریک های بارزی با بافت تاریخی و قدیمی دارد. خیابانگرفته است، اما تفاوت

قطعات میان دانه و درشت دانه هستند و از فضای مطلوبی برخوردارند. ترکیب جمعیتی تقریباً بدون تغییر باقی هستند. 

طبقه هستند. اما از نظر پایداری در وضعیت نامناسبی قرار دارند. قدمت بنا و مصالح نامناسب علل  3-2مانده است. بناها 

گردد. از نظر اقتصادی دارای گیری این بناها به قرن حاضر برمیلباشند. سابقه شکعمده فرسودگی این نوع بناها می

 (.45: 1388باشند )اکبریان، نقش خدماتی شهری می

شود: طبق تعریف سازمان عمران و بهسازی شهری های روستایی که در روند رشد شهر در بافت شهری ادغام میبافت -

های شهری واقع شده و به لحاظ کارکردی و کاربردی در درون بافت ها به دلیل توسعه نامناسب شهرهااین دسته از بافت

گونه بافت اند. ایناند و بخشی از بافت همجوار را نیز تحت تأثیر منفی قرار دادهبا بافت مجاور خود در تقابل قرار گرفته

ون دخالت مستقیم و با برنامه گیرد و بد، با رشد شهر در حلقه محاصره آن قرار میکه زمانی در حاشیه شهر قرار داشته

مانند و بسته ها عموماً به همان شکل گذشته باقی میگردد. این قبیل بافتبا همان شکل روستایی به بافت شهر الحاق می

شود. پذیری در آن متفاوت می، نوع ساخت و سازها و تراکمگیرندبه آن که در جهت رشد یا نزول توسعه شهری قرار می

مانند. مشخصات آنها ، شکل و عوارض خاص زمین به همان شکل گذشته باقی میبندی، دانهسترسیلیکن شبکه د

عرض و البته ارگانیک، قطعات مالکیت ریزدانه، بافت فشرده و پرتراکم، برخورداری از شبکه و نفوذپذیری ناکارآمد و کم

زیربنایی و شهری است. ساکنین نیز عموماً دارای های خدماتی همراه با نارسایی خدمات و تأسیسات فقدان کاربری

های روستایی هستند و کماکان مشغول به اشتغال معیشتی خود هستند، دارای روابط اجتماعی منسجم، روحیه و گرایش

 (.47: 1388تودار و درونگرا هستند )اکبریان، 

هایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها و بافت، ایهای حاشیهبافت(: های غیررسمیگاهای )سکونتهای حاشیهبافت -

درآمد های کمها را گروهاند. ساکنین این بافتی کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شکل گرفتههاکالن شهر

، اند فاقد ایمنیهای خودرو که با سرعت ساخته شدهدهند. این بافتو مهاجرین روستایی و تهیدست شهری تشکیل می

ها عمدتاً مهاجرین روستایی و تهیدستان باشند. این بافتهای شهری می، خدمات و زیرساختاستحکام و امنیت اجتماعی

های جامع و ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری )طرحمجوز و خارج از برنامهاند و بدونشهری را در خود جای داده

رها به وجود آمده است. عمدتاً فاقد سند مالکیت هستند و از نظر در درون یا خارج از محدوده قانونی شه( تفضیلی

های فرسوده، شدیدا دچار کمبود هستند های شهری مشابه بافتویژگی کالبدی و برخورداری از خدمات و زیرساخت

 (.48: 1388)اکبریان، 

مناقشه بوده است. چنانکه های فرسوده موضوعی است که از دیرباز محل بحث و های شناسایی بافتشناسایی شاخص

ها از ابعاد دهد که روند مطالعه این شاخصهای فرسوده در مطالعات جهانی نشان میهای شناسایی بافتبررسی شاخص

با ارایه  1960زیستی بوده است که این نگاه عمدتاً از اواخر سوی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطکالبدی صرف به

ی، درآمریکا و سپس در انگلیس مطرح شده است و  براساس آن، سیاست های نوسازی تئوری فقر و محرومیت شهر

طوری که با ، به جای فضاها و بناهای شهری متمرکز گردید، چراکه فرسودگی معلول فقر و محرومیت است. بهبامردم
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گردد. در غیر فراهم می بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای فقیر امکان الزم برای بهبود شرایط مسکن و محیط مسکونی

 صورت کنترل فرسودگی شهری غیرممکن است.این

گیرد که از این میان ، عوامل و فاکتورهای مختلفی مدنظر قرار میهای فرسوده شهری در انگلستان نیزدر تشخیص بافت

ت و حتی رها شدن برخی ها و تأسیسا، تنزل ارزش بنا، محرومیت، از هم پاشیدگی و فرسودگینشینیتوان به حاشیهمی

های شهری از چهار ، برای سنجش فرسودگی بافت1(. ویگدور ,2005Verhege :38از واحدهای مسکن اشاره نمود )

های خیابانی استفاده کرده های نیاز به تعمیر و زباله، خیابان، امنیت واحدهای مسکونیشاخص واحدهای مسکونی خالی

، ضمن پرهیز از مشخص ، در تحقیقات خود در شهرهای آمریکای شمالی(1991) 2دلی (. دیوی ,2010Vigdor :280است )

، کاهش جمعیت و داند که با افت فیزیکی مسکن، مناطقی را بافت فرسوده مینمودن محدوده جغرافیایی بافت فرسوده

 مشکالت اجتماعی در بین مردم همراه باشند. 

های در حال تغییر زمین ، کاربریفرسوده شهری را به سه دسته عمر زیاد بناهاهای ، ویژگی بخشنیز 4و گارنر 3ویتس

 (.Yeats and Garner, 1990: 60کنند )شهری و تغییر در ساخت اجتماعی جمعیت تقسیم می

، محیط زیست و توسعه برنامه انرژی»همچنین، در پروژه لودا که حاصل تجربیات شماری از مؤسسات اروپایی در زمینه 

، های فضایی متمرکزی از انحطاط کالبدی و اجتماعی نیستنداست مناطق فرسوده شهری صرفاً لکه« پایدار اتحادیه اروپا

شوند. این مشکالت در چهار ها مشخص میای از مشکالت و پتانسیلبلکه مناطق وسیعی از شهر هستند که با مجموعه

 شوند.تار شهری به شرح زیر تعریف می، زیست محیطی و ساخ، اقتصادیگروه عمده اجتماعی

، پایین بودن سطح ، شرایط بهداشتی نامناسبمشکالت اجتماعی: عواملی از قبیل نرخ باالی بیکاری، پایین بودن درآمدها

 گیرند.های آموزشی در زمره عوامل اجتماعی فرسودگی قرار میتحصیالت و کمبود فرصت

گذاری های اقتصادی با اقتصاد شهر و وابستگی باالی آن به سرمایهد فعالیتمشکالت اقتصادی: فقدان ارتباط و پیون

دهندگان ، توسعهگذاران خصوصیخارج از دیگر مشکالت این مناطق است. از آنجا که مناطق فرسوده برای جذب سرمایه

-گذاری، کاهش فرصتسرمایه ، کمبودهای جذابی نیستند، همه این عوامل باعث پایین آمدن قیمت زمین، مکانهاو بانک

 شوند. های شغلی و تداوم انحطاط و فرسودگی می

اند و در نتیجه با کمبود فضای محیطی: مناطق فرسوده اغلب در نواحی با تراکم ساختمانی باال قرارگرفتهمشکالت زیست

های فه کرد که معموالً به کاربری، آب و صدا را نیز اضاهای خاكاند. بر این عامل باید آلودگیسبز و فضای باز مواجه

 شود.صنعتی پیشین این اراضی مربوط می

، اجتماعی و فرهنگی از جمله مشکالت زیرساختی: نامناسب بودن شرایط مسکن و بهداشت و کمبود فضاهای تفریحی

مناطق منجر  های شهر نیز الجرم به عملکرد نامناسب اینهای این مناطق است. جدایی کالبدی از بقیه بخشویژگی

اند شود. در برخی موارد ساختار کالبدی برای استفاده کنونی مناسب نیست و بسیاری از فضاها بدون استفاده ماندهمی

(Hopkins, 2017: 14 .) 

                                                             
1 . Vigdor 

2 . Dewey Deli  
3 . Yeats 
4 . Garner 
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های ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری در گذر زمان سبب الذکر عدم کفایت شاخصدر واقع با توجه به مطالب فوق

های های مؤثر در میزان فرسودگی در بافتمطالعات نظری و تجربی به دنبال بررسی و استخراج سایر شاخصگردیده 

های شهری را داشته باشند و هریک برخی از این ابعاد را معرفی نمایند. لذا اتخاذ یک رویکرد جامع در بررسی بافت

 گردد.فرسوده بیش از پیش احساس می

 

 پیشینۀ پژوهش

های ترین پژوهشادامه تعدادی از مهم است. در شده انجام بسیاری هایپژوهش های فرسودهبافت زمینه تاکنون در

 گیرد:انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار می

: ی)مطالعه موردی شهر یهابافت یفرسودگ یشاخص شناس»( در پژوهشی به 1395سرائی مستوفی و همکاران )

 لیتحل ندیاز مدل فرآ لیتحل ندیاست و در فرآ یلیتحل یفیروش پژوهش توص پرداخته اند.« شهر اصفهان( 3منطقه 

 262ساده  یاحتمال یریگاطالعات با استفاده از روش نمونه یجمع آور یبهره گرفته شده است. در راستا یسلسله مراتب

 یهاشاخص به عنوان شاخص 24و  اریشش معد. در این راستا، انشده عیمحله به صورت منظم توز 8پرسشنامه در سطح 

 ،یطیمح ستیز ،یساختمان ،یکالبد اریاز آن بود که مع یحاک جیشد. نتا یابیو ارز یمعرف یفرسودگ ندیاثرگذار در فرآ

 اند.بافت محله داشته یتأثیر را در فرسودگ نیشتریب بیبه ترت یو خدمات یاجتماع ،یاداقتص

های قدیم شهری در ارزیابی عوامل تأثیرگذار در روند فرسودگی بافت»( در پژوهشی به 1395کیانی و حیدری )

در این تحقیق تحلیلی پرداختند.  -با استفاده از روش توصیفی« (راستای نوسازی و بهسازی )مطالعه موردی: شهر داراب

یرگذار در توسعه ریزی شهری در شهر داراب رابطه بین عوامل تأثبا استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان برنامه

فرسودگی بافت قدیم شهر داراب بر اساس معیارهای و زیرمعیارهای اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهگی، کالبدی، 

دهد که های تحقیق با توجه به نمودار گراف نشان میمحیطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از یافتهزیست

ترین تأثیر و تأثیرپذیرترین عوامل فرسودگی دارای کم محیطییرگذاری و عامل زیستترین تأثدارای بیش عوامل اقتصادی

 .باشدمحیطی یک نفوذپذیر قوی میهستند. به عبارت دیگر عوامل اقتصادی یک نفوذکننده قوی و عوامل زیست

 مطالعه آن و مسائل شهری فرسوده بافت کالبدی هایشاخص ارزیابی»( در پژوهشی به 1395سرور و همکاران )

 ریزدانگی هایشاخص که دهدمی نشان تحلیلی پرداختند. نتایج -با استفاده از روش توصیفی « اشنویه موردی: شهر

 با و بوده شهری فرسوده هایبافت شناسایی در فاکتورها متری مهمترین 6 زیر دسترسی های و ابنیه پایین کیفیت قطعات،

 5/38 مابقی و متوسط فرسودگی در درصد 5/37 و زیاد دارای فرسودگی مطالعهمورد  محدوده از درصد25 هاشاخص این

 هستند. جزئی فرسودگی دارای درصد

در  یفرسودگ زانیم کپارچهیو برآورد  ریفراگ یانگاره فرسودگ»( در پژوهشی به بررسی 1396لطفی و قضایی )

تحلیلی پرداختند. در این  -استفاده از روش توصیفی با « مشهد( یشهردار 10: منطقه ی)مطالعه موردی شهر یهاتباف

را در  یشهر یاند تا فرسودگتالش نموده ریدو دهه اخ یکه ط یاز منابع معتبر یفرسودگ یهاابعاد و شاخص پژوهش

 زانیم نییجهت تع ،یسلسله مراتب لیو تحل یدهو پس از انجام وزن دهیداستخراج گر ند،ینما نیتب کپارچهی یقالب

شد و با نقشه مصوب  میباز ترس کپارچهی ینقشه فرسودگ ،یفرسودگ ریفراگ تیگوناگون بر ماه یهامؤلفه یذاراثرگ

در  یسودگفر تینشان از پنهان ماندن واقع لیاست. حاصل تحل دهیگرد سهی( شهر مشهد مقا10) بافت فرسوده منطقه

 دارد. یبافت شهر یو ناکارآمد یبه موضوع فرسودگ کپارچهیفقدان نگاه  طیشرا
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با  نیشهر قزو یفرسودگ زانیسنجش م یهالفهؤم یبازشناس»در پژوهشی به بررسی ( 1397رزاقیا و همکاران )

دهنده این نتایج پژوهش نشان اند.پرداخته« GISو  ارهیچندمع یریگمیتصم یهامدل قیو تلف یاز منطق فاز یریگبهره

سزایی بر روی کالبد و های شهری، تأثیر بهدر محله نی)عملکردی( ساکن که عوامل اجتماعی و اقتصادی استموضوع 

دهد که برخالف نقشه های فرسوده حاصل از مدل نشان میطوری که نقشه نهایی بافتروند فرسایش محالت دارد، به

 3استفاده از  هکتار را با  504درصد از شهر قزوین 14که تنها حدود  1389و  1387های بافت فرسوده مصوب در سال

گانه عملکردی 22های نماید، با درنظر گرفتن شاخصشاخص ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری، فرسوده معرفی می

درصد 8/42محله، یعنی  27هکتار در قالب  1564های فرسوده شناسایی شده به و کالبدی در این پژوهش، مساحت بافت

از شهر  مییزندگی، در حدود ن تیفیست که این مسئله نامناسب بودن کا دهیهکتاری شهر قزوین رس 3647از مساحت 

 دهد.قزوین را نشان می

های کالبدی مطالعه موردی: های فرسوده شهری بر اساس شاخصشناسایی بافت»( در پژوهشی به 1398سرور )

های مرتبط ابتدا معیارها و شاخص در این راستااند. تحلیلی پرداخته -با استفاده از روش توصیفی « منطقه یک شهر تبریز

ها شامل؛ کیفیت ابنیه، عمر ابنیه، تعداد های آنهای فرسوده در کالبد شهر شامل نفوذپذیری، پایداری وزیرشاخصبا بافت

گیری از نظرات کارشناسان و طبقات ساختمانی و نوع مصالح ساختمانی، و ریزدانگی( مشخص گردید و سپس با بهره

دهی شدند در مرحله بعد با استفاده از ها وزنمدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی این معیارها و شاخص با استفاده از

مطالعه تولید و در نهایت هم با همپوشانی  نقشه فرسودگی منطقه مورد  GISافزارهای اطالعات جغرافیایی و نرمسیستم

منطقه موردمطالعه تولید و میزان مناطق بافت فرسوده مشخص استفاده، نقشه نهایی بافت فرسوده  های معیارها موردنقشه

محدوده این منطقه شهری از فرسودگی متوسط به باال برخوردار  درصد27دهد که گردید. است. نتایج حاصله نشان می

رسودگی از بیشترین محدوده فدرصد 3/45، با دارا بودن 5در واحد تحلیل نواحی منطقه موردمطالعه نیز ناحیه  .باشدمی

فرسودگی کمترین میزان فرسودگی را در درصد 12)محدوده شهرك ولیعصر(، با  1برخوردار هست. در مقابل ناحیه 

 .میان نواحی به خود اختصاص داده است

های متنوعی در حوزه بافت فرسوده توسط محققان خارجی صورت گرفته است. در پژوهشی از طرف دیگر پژوهش

، آموزش عمومی مردم و های اقتصادیهای زیستی شهر آنکارا )ترکیه(، وجود فرصتره( با بررسی دو2009) 1گزی

وضوح تعهدات سیاسی بازیگران کلیدی و همکاری گروهی ازجمله عوامل حیاتی برای نوسازی تعیین شده است. 

مل حیاتی موفقیت ( در مورد بازآفرینی شهری در منچستر و ازاکا عوا2011و همکاران ) 2همچنین در تحقیقی دیکسون

، دیدگاه طوالنی مدت و رکود ، رونق بازارها، در اولویت قرار دادن زیرساخت، مقیاس بزرگدر نوسازی، مشارکت قوی

 عنوان فرصت معرفی شده است.به

ستفاده با ا« های قدیم شهری در حیدرآباد هندشناسایی مبتنی بر بافت محله»ای تحت عنوان ، در مقاله(2012) 3لئونارد

ه است که نقشه محل بافت فرسوده به های سنجش از راه دور با رویکرد بهسازی و نوسازی به این نتیجه رسیداز داده

عنوان یک منبع قابل اعتماد در تواند بهمنزله یک ابزار کارآمد در شناسایی مناطق پرجمعیت به خصوص از شهرستان می

دهد تا برای تجزیه و تحلیل مرحله بعد استفاده شود. روش ارائه شده اجازه میپذیری در پذیری و ارزیابی انعطافآسیب

                                                             
1 . Güzey 
2 .Dixon 
3 . Leonard 
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تواند در بسیاری از شهرهای در حال توسعه متراکم شهری در سراسر جهان استفاده زمانه میهای چندسریع و مقایسه داده

 شود.

به بررسی راهکارهای بهسازی « ریسازی و افزایش هویت شهباززنده»ای تحت عنوان ( در مطالعه2013اوزلم گزی )

سازی و نوسازی این مناطق را پردازد و باززندهسازی نواحی مسکونی غیرمعمول و فرسوده در شهر آنکارا میو باززنده

 داند.استراتژی فضایی جهت هویت بخشیدن به ساکنان این مناطق و افزایش تجهیزات مورد نیاز شهروندان می

به تفکر استراتژیک « ارتقای کیفیت زندگی در مناطق وسیع فرسوده»در تحقیقی تحت عنوان ( 2013و همکاران ) 1مولر

رسد که بهسازی ساختار دهد و به این نتیجه میای میتوجه دارد؛ تفکری که به رویکرد یکپارچه فضایی اهمیت فزاینده

مشکالت بافت باید در سطحی محیطی کافی نیست و کالبدی برای حل مشکالت عمیق اقتصادی، اجتماعی و زیست

 باالتر از بهسازی کالبدی مطرح شوند.

در مناطق  یشهر ینیبازآفر یهابرنامه یایمزا ییفضا عیتوز یابیارز»( در پژوهشی به 2017و همکاران ) 2الروسا

 دیبا تأک یشهر ینواح ینیبازآفر یایمزا ییفضا یپژوهش به بررس نیدر ا اند.پرداخته« ایتالیا نایشهر کات ریپذبیشهر آس

 یو تنوع کاربر یدسترس شیافزا ،یامانند کاهش خطر لرزه یعوامل .پرداخته است یشهر یو فاکتورها یطیبر عوامل مح

و  ییهوا راتییخطر تغ واندتیم ینینشان داد، بازآفر قیتحق جیاند. نتامقاله بوده نیمورد توجه در ا یاز فاکتورها یاراض

 کند. دیتول یشتریب ستیقابل ز یرا همزمان کاهش دهد و فضاها یالرزه

 بندی کرد:توان در دو بخش دستههای انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق حاضر را میپژوهش

شود که به بررسی ابعاد بافت فرسوده پرداخته و به سه شاخص مصوب هایی را شامل میبخش اول، پژوهش

 شود. ها را شامل میاند. در واقع این بخش طیف بسیاری از پژوهشپایداری اکتفا نمودهریزدانگی، نفوذناپذیری و نا

اند به ابعاد فرسودگی فراتر از سه شاخص مصوب شود که سعی نمودههای محدودی را شامل میبخش دوم، پژوهش

های ارائه شده توسط نبودن شاخصها جامع بپردازند و یک الگویی را در این زمینه ارائه نمایند. واکاوی این پژوهش

 .خوردمحققین به چشم می

 

 معرفی محدوده موردمطالعه

جنوب تهران  یلومتریک240، ایاز سطح در یمتر971استان اصفهان است که در ارتفاع  یشهرها نیاز مهمتر یکیکاشان 

 زانیو اصفهان در ارتباط است. مبزرگراه و راه آهن با تهران  قیشمال اصفهان واقع شده است و از طر یلوتریک 220و 

 323447کاشان  تیجمع1398 سالدر  آمارهای اعالم شدهباشد. طبق یمتر م یلیم 139دشت  آن انهیمتوسط سال یبارندگ

 (.1398، 3)سایت کاشانباشد یهزار نفر م

 

                                                             
1 . Müller 

2 . La Rosa 
3 . www.kashan.ir 

http://www.kashan.ir/


14 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 
 شده تاکنونهای انجام(: جمعیت شهر کاشان در سرشماری1شکل )

آمده، سپس به  ییجشن و دل آرا گاهیمعبد و جا یبه معنا نیکاشانه، خانه، همچن یمعنها به کاشان در فرهنگ واژه

 هیلغت نامه دهخدا، در لغت کاشان(. البته نظرات در مورد وجه تسم) است دهیمسکن و نام شهر گرد یاگونه یمعن

 مینام در قد نیبه هم یسو )نام قوم، و کاشان با نام کاسان که از کاکاهفشان افتهیرییآن را تغ یکاشان مختلف است برخ

 یهاخانه یعنباورند که نام کاشان به م نیشناسان بر ا. زبانشودینام برده م زیگرفته شده ن( یقفقاز فعل) که در منطقه آران

 باشدیم هیناح 16منطقه و  5 یدارا یشهر ماتیدر تقس کاشانشده است. یساخته م یاست، که با چوب و ن یتابستان

 (.24: 1389باشد )طرح توسعه و عمران شهر کاشان، های خاص خود را دارا میهریک ویژگیکه 

 

  
 (: موقعیت شهر کاشان2شکل )

 

های نیازمند بازآفرینی توسط شرکت مادرتخصصی عمران و با توجه به رویکرد بازآفرینی شهری شناسایی محدوده

 رابطه در هاییبررسی کاشان، شهر در شهری فقر هایپهنه شناسایی منظوربهسازی شهری در دستور کار قرار گرفت که به

 نتایج درك و شهر وضعیت از استفاده با سپس گرفت. صورت کشور در های غیررسمیسکونتگاه عمومی هایویژگی با

 در فرودست هایمحله نابسامان وضعیت و فقر کنندهتعریف هایشاخص نیز و اسکان غیررسمی وضعیت از حاصله

-موردنظر محدوده هایشاخص تلفیق با گردید تا تالش نگر شهر دیدگاهی با مسکن و نفوس عمومی آمارهای سرشماری

گونه نیازمند بازآفرینی در شهر کاشان مورد شناسایی  4پس از مطالعات صورت گرفته  .شوند شناسایی فرودست های

آباد جهت باشد که در این مطالعه محله حسنروستایی می پیشینه با غیررسمی هایقرار گرفت که دسته اول سکونتگاه

ها جهت بررسی عرب-باشد که در این مطالعه محله زیدیبررسی انتخاب گردید. دسته دوم بافت نابسامان میانی می
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اب است که در این مطالعه محله خیابان نطنز جهت بررسی انتخ غیررسمی هایانتخاب گردید. دسته سوم سکونتگاه

 باشد که در این مطالعه کل محدوده بافت تاریخی جهت بررسی انتخاب گردید.گردید و دسته چهارم بافت تاریخی می

 

 
 های نیازمند بازآفرینی در شهر کاشانهای نیازمند بازآفرینی در شهر کاشان بافت(: بافت3شکل )

 .45: 1394المللی پردازش اطالعات نقش کلیک، منبع: شرکت بین

 

 هامواد و روش

شود این مفهوم را به هایی که برای ابعاد فرسودگی برشمرده میتوان با استفاده از شاخصبا مرور ادبیات تحقیق می

بندی گردد تا زوایای جامعی از این مفهوم مورد سنجش قرار بگیرد. بعد ذهنی شامل دو بعد کلی عینی و ذهنی تقسیم

محیطی و خدماتی گانه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، زیست 6یک از ابعاد میزان رضایتمندی شهروندان از هر 

های آن از های مختلف اشاره داشته و آمارههایی است که به جنبهو همچنین در بعد عینی فرسودگی متناظر بر شاخص

، در بخش 2و ذهنی 1بخش عینی ها به دوبندی بررسیباشد. لذا با توجه به تقسیمها و ... قابل استخراج میسرشماری

جهت  Topsisافزار و در بخش عینی از روش تاپسیس و نرم spssذهنی از روش پیمایش، تکنیک پرسشنامه و نرم افزار 

 بندی محالت نیازمند بازآفرینی شهری استفاده گردیده است. رتبه

 یاست. جامعه استفاده شده پرسشنامه تکنیکاستفاده از  با و مقطعی پیمایش از روش در بررسی بعد ذهنی فرسودگی

گیری سال محالت انتخابی است که با استفاده از فرمول نمونه 18شامل کلیه زنان و مردان باالی  مطالعه آماری مورد

 است. ایتصادفی طبقه گیرینمونه روش پرسشنامه، توزیع روش ونفر  491 حاضر در پژوهش نمونه حجم تعداد کوکران،

نفر و محله  120ها عرب -نفر، محله زیدی 123آباد نفر، محله حسن 126اساس در محدوده بافت تاریخی تعداد  بر این

 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. 122خیابان نطنز 

ریزان شهری و علوم اجتماعی بررسی و تأیید شد. برای پرسشنامه با کمک اساتید حوزه جغرافیا، برنامه  3روایی

ی اول بین جامعه پرسشنامه در مرحله 30صورت که حدود نیز از روش پایلت استفاده شده است. بدین 4بررسی پایایی

                                                             
1. Objective 
2.Subjective 
3.Validity  
4.Reliability 
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گیری و بعد از احراز روایی صورت جداگانه اندازهآماری توزیع و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی مفاهیم به

 (. 1ها انجام شد )جدول اولیه مفاهیم، توزیع نهایی پرسشنامه
 (: ضریب آلفای کرونباخ1جدول )

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سواالت مفاهیم

 76/0 28 اجتماعی

 83/0 12 فرهنگی

 80/0 12 زیست محیطی

 71/0 8 اقتصادی

 74/0 15 خدماتی

 81/0 16 کالبدی

 88/0 91 کل ابعاد

 

هایی که اطالعات انتخاب )شاخص شاخص 19به منظور بررسی بعد عینی فرسودگی در محالت انتخابی، تعداد 

بندی محالت از نظر بهترین و بدترین وضعیت فرسودگی ها وجود داشته است( و با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبهآن

 انجام گرفت.

یکی این روش معرفی شد،  1981در سال  2و یون 1تکنیک تاپسیس نخستین بار بوسیله ونگالزم به توضیح است 

های مختلف و انتخاب بهترین گزینه بندی و مقایسه گزینهتبهو از آن برای ر چندمعیاره است گیریمهای تصمیاز روش

توان از های این روش آن است که میاز جمله مزیت .شودمی بندی آنها استفادهها و گروهو تعیین فواصل بین گزینه

آل از مجموع مقادیر حل ایدهطور خالصه، راهبهاستفاده نمود.  زمانو همهای منفی و مثبت به شکل ترکیبی شاخص

ترین مقادیر هر یک از معیارها آل از مجموع پایینحل غیرایدهآید، در حالی که راهحداکثر هر یک از معیارها به دست می

 گردد.حاصل می

 فرآیند تاپسیس شامل مراحل زیر است:

 ؛معیار nگزینه و  mامل بندی. شگیری برای رتبه( ایجاد یک ماتریس تصمیم1گام 

 ؛گیری است( نرمال نمودن ماتریس تصمیم2گام 

 ؛آل منفیحل ایدهحل ایده آل مثبت و راه( تعیین راه3گام 

 ؛های مثبت و منفیآل( بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده4گام 

 ؛ها( تعیین ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینه5گام 

 . (276: 1390)محمدی،  ها بر اساس ضریب نزدیکیگزینهبندی ( رتبه6گام 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 توصیف پاسخگویان

                                                             
1 . Wong 
2 . Eun 
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نفر( زن  223درصد )41/45نفر( پاسخگویان مرد و 268درصد ) 58/54پاسخگو در پژوهش حاضر،  491از تعداد 

درصد 12/18درصد فوق دیپلم، 71/17درصد دیپلم، 51/39درصد پاسخگویان زیردیپلم، 75/19اند. همچنین بوده

های تحقیق بیانگر آن درصد دارای مدرك دکتری هستند. از طرف دیگر یافته40/0درصد فوق لیسانس و 48/4لیسانس، 

اند. از طرف دیگر، نفر( اسالم سنی بوده 15درصد ) 06/3نفر( پاسخگویان اسالم شیعه و 476درصد ) 94/96است که 

درصد( و در رتبه دوم دانشجو 6/26دهد بیشتر پاسخگویان دارای شغل کارمند )نشان می نتایج تحقیق بر حسب شغل

ریال  44.500.000ریال و میانگین درآمد خانواده  39.250.000اند. همچنین میانگین درآمد پاسخگویان ( بوده62/23)

 باشد. می

 

 توصیف متغیر تحقیق

اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی، خدماتی و ش بعد است که شامل ش ابعاد فرسودگیپژوهش حاضر  ریمتغ

برای بررسی این ابعاد، آنها به مفاهیم و . اندشده دهیخاص خود سنج هایهیگو قیباشد که هر کدام از طریم کالبدی

 های مورد مطالعه در بعدنفر پرسشگری شد. گویه 491هایی قابل ارزش گذاری در طیف لیکرت تبدیل و از گویه

ها اجتماعی شامل )میزان احساس امنیت در قدم زدن در محله به هنگام شب و به تنهایی، میزان احساس امنیت در شب

محیطی و به تنهایی در منزل بودن و...( در بعد اقتصادی شامل )میزان درآمد خود، درآمد خانواده و ...(، در بعد زیست

کاره در محله و...( در بعد فرهنگی شامل )میزان آشنایی متروکه و نیمههای شامل )مطلوب بودن تمیزی محله، وجود زمین

ی نقاشی و طراحی نویسی و خطاطی، میزان مهارت در زمینهی خوش، میزان مهارت در زمینهحداقل با یک زبان خارجی

خدماتی شامل )میزان ها و کوچه و...( در بعد خیابان کیفیت و آسفالت و...( در بعد کالبدی شامل )میزان رضایت از

 باشد.دسترسی به خدمات آموزشی، تجاری، فرهنگی و...( می

 نیدهد که ایو ابعاد آن را نشان م فرسودگیمفهوم  یجهت بررس یفیآمار توص یهاشاخص نیترمهم 2شماره  جدول

 1 فیدر ط فرسودگی نیانگیدهد مینشان م جیباشد. نتایم اریحداقل، حداکثر و انحراف مع ن،یانگیها شامل مشاخص

باشد. در میان ابعاد فرسودگی می 44/3میزان فرسودگی در محالت مورد مطالعه که  یمعننیباشد بدیم 44/3، 5تا 

و کمترین میزان فرسودگی مربوط به  94/3باشد که میزان آن محیطی میبیشترین میزان فرسودگی مربوط به بعد زیست

های پراکندگی شاخص انحراف معیار استفاده شده است که نتایج ن در میان شاخصباشد. همچنیمی 17/3بعد اجتماعی 

 باشد.دهد بیشترین میزان پراکندگی مربوط به بعد فرهنگی و کمترین میزان فرسودگی مربوط به بعد اجتماعی مینشان می

 
 (: توصیف مفاهیم تحقیق )ابعاد فرسودگی(2جدول )

 حداکثر حداقل معیارانحراف  میانگین ابعاد فرسودگی

 5 1 43/0 17/3 اجتماعی

 5 1 98/0 04/3 فرهنگی

 5 1 77/0 94/3 زیست محیطی

 5 1 66/0 60/3 اقتصادی

 5 1 77/0 67/3 خدماتی

 5 1 82/0 25/3 کالبدی

 5 1 34/0 44/3 کل ابعاد
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 .1398های محقق، منبع: پرسشگری

 

دهد در کلیه ارائه گردیده است. نتایج نشان می 3در جدول شماره میزان فرسودگی در هر یک از محالت مورد بررسی 

 باشد.های با پیشینه روستایی میباشد که جزو محدودهآباد میابعاد بیشترین میزان فرسودگی مربوط به محله حسن

 
 (: میانگین میزان فرسودگی برحسب محالت و مقایسه آن با کل محالت3جدول )

 حسن آباد نطنز عرب ها-زیدی تاریخیبافت  میانگین مفاهیم

 44/3 23/3 05/3 02/3 17/3 اجتماعی

 25/3 18/3 76/2 92/2 04/3 فرهنگی

 19/4 06/4 70/3 75/3 94/3 زیست محیطی

 92/3 87/3 32/3 30/3 60/3 اقتصادی

 35/4 21/4 92/2 55/3 67/3 خدماتی

 54/3 39/3 00/3 12/3 25/3 کالبدی

 78/3 65/3 14/3 25/3 44/3 کل ابعاد

 .1398های محقق، منبع: پرسشگری

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 01/0تر از کوچک یو سطح خطا 99/0 نانیدهد که با اطمینشان م 4 در جدول شماره یاتک نمونه Tآزمون  ریمقاد

 جیبوده است، نتا 3همه ابعاد  یمفروض برا نیانگیو مفروض وجود دارد. مقدار م یواقع نیانگیم نیب یتفاوت معنادار

 ابعاد فرسودگی گرید یمفروض است، به عبارت نیانگیاز مباالتر  یواقع نیانگیمقدار م تمام ابعاددهد که در  ینشان م

 از حد متوسط است. باالتر

 
 (: مقایسه میانگین ابعاد فرسودگی با میانگین مفروض4جدول )

 آزموننتیجه  معنی داری Tآماره  میانگین ابعاد

 تایید فرضیه 000/0 35/3 17/3 اجتماعی

 تایید فرضیه 000/0 2/4 04/3 فرهنگی

 تایید فرضیه 000/0 06/5 94/3 زیست محیطی

 تایید فرضیه 000/0 44/4 60/3 اقتصادی

 تایید فرضیه 000/0 25/2 77/3 خدماتی

 تایید فرضیه 000/0 56/3 25/3 کالبدی

 تایید فرضیه 000/0 04/3 44/3 کل ابعاد

 .1398های محقق، منبع: پرسشگری

 

 01/0تر از کوچک یو سطح خطا 99/0 نانیدهد که با اطمینشان م 5در جدول شماره  یاتک نمونه Tآزمون  ریمقاد

 جیبوده است، نتا 3 تمام محالتمفروض  نیانگیو مفروض وجود دارد. مقدار م یواقع نیانگیم نیب یتفاوت معنادار
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 ابعاد فرسودگی گرید یمفروض است، به عبارت نیانگیاز مباالتر  یواقع نیانگیمقدار م تمام محالتدهد که در ینشان م

 .در محالت باالتر از حد متوسط است

 
 (: مقایسه میانگین میزان فرسودگی محالت با میانگین جامعه5جدول )

 نتیجه آزمون معنی داری Tآماره  میانگین مفاهیم

 تایید فرضیه 000/0 33/1 25/3 تاریخیمحله بافت 

 تایید فرضیه 000/0 45/2 14/3 هاعرب-محله زیدی

 تایید فرضیه 000/0 34/1 65/3 محله خیابان نطنز

 تایید فرضیه 000/0 89/1 78/3 محله حسن آباد

 .1398های محقق، منبع: پرسشگری

 

تا میزان همسویی ابعاد  پرداخته شده است ابعاد فرسودگی یبه بررس رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر همچنین،

 99بین کلیه ابعاد فرسودگی در سطح اطمینان  دهد،ینشان م 6جدول شماره  جی. نتافرسودگی مورد بررسی قرار گیرد

 دار وجود دارد.درصد رابطه معنی

 
 (: ماتریس همبستگی ابعاد فرسودگی6جدول )

 کالبدی خدماتی اقتصادی محیطیزیست  فرهنگی اجتماعی متغیر

      1 اجتماعی

     1 1*63/0 فرهنگی

    1 *45/0 *54/0 زیست محیطی

   1 *73/0 *64/0 *73/0 اقتصادی

  1 *44/0 *46/0 *58/0 *41/0 خدماتی

 1 *58/0 *26/0 *45/0 *61/0 *74/0 کالبدی

 

تا نشان داده شود  گرددیاستفاده م ونیرگرس لیاز تحل فرسودگیابعاد  نیبعد در ب نیترمهم یمنظور بررسبههمچنین 

باشد. جدول نتایج تحلیل رگرسیون تری در شدت فرسودگی در محالت مورد بررسی را دارا میکدام بعد تأثیر مهم

ر این دهد. نتایج تحلیل رگرسیون مندرج دچندمتغیره و ضرایب استاندارد شده بتا برای میزان فرسودگی را نشان می

 نسبت به سایر ابعاد تأثیر مهمی در میزان فرسودگی دارد. 72/0جدول حاکی از آن است که بعد خدماتی با ضریب بتا 

 
 (: نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و ضرایب استاندارد شده بتا برای میزان فرسودگی7جدول )

 Sig ضریب بتا مفهوم ردیف

 000/0 55/0 اجتماعی 1

 000/0 68/0 محیطیزیست 2

 000/0 72/0 اقتصادی 3

                                                             
 . عالمت ستاره نشاندهنده معنیدار بودن رابطه در سطح 99 درصد میباشد.1
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 000/0 54/0 فرهنگی 4

 000/0 43/0 کالبدی 5

 000/0 75/0 خدماتی 6

 

 نتایج روش تاپسیس

و بارتلت مورد ارزیابی قرار  KMOها از طریق آزمون ها با استفاده از تحلیل عاملی، کفایت تعداد دادهبرای تحلیل داده

است،  6/0بدست آمده که چون باالتر از  KMO ،765/0شود مقدار مالحظه می گرفت و همان طور که در جدول

 (. سپس تحلیل عاملی روی داده ها انجم گرفت.2005ها است )پاالنت، دهنده کفایت دادهنشان

 
 و بارتلت KMO(: آزمون 7جدول )

765/0 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy 

  تقریبیکای دو  000/572

 درجه آزادی 18 آزمون بارتلت

000/0 sig 

 

درصد کل  7/62عامل  3عامل اصلی تقسیم شدند. این  3شاخص مربوط به  19طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، 

شود )روش ها و متغیرها از طریق ماتریس چرخش یافته اجزا مشخص میواریانس را تبیین کرده است. رابطه بین عامل

که این ماتریس شامل بارهای طوریسازی کایزر(، بهاستخراج: تحلیل اجزاء اصلی، روش چرخش: واریماکس با نرمال

های باقی مانده پس از چرخش است. هر چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر عاملی هریک از متغیرها در عامل

 تغیر موردنظر دارد.باشد، عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( م

 
 (: ماتریس چرخش یافته اجزا8جدول )

 عامل ها متغیرها

 اقتصادی اجتماعی کالبدی

   682/0 درصد واحدهای مسکونی دارای سازه ناپایدار

   836/0 درصد واحدهای مسکونی  زیرصدمتر

   532/0 درصد واحدهای دارای یک اتاق  در واحدمسکونی

 654/0   نرخ فعالیت

  794/0  میزان دانش آموختگان دانشگاهی)در هر هزار نفر جمعیت بی سواد(

  680/0  نرخ بی سوادی زنان

  685/0  نرخ بی سوادی مردان

   788/0 درصد واحدهای دارای مصالح بی دوام 

   625/0 درصد  واحدهای مسکونی فاقد آشپزخانه 

  723/0  نرخ بی سوادی کل

   873/0 درصد واحدهای مسکونی فاقد تلفن 

   773/0 درصد واحدهای  فاقد آب  
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   786/0 درصد واحدهای مسکونی فاقد برق

   633/0 درصدنسبت  واحدهای مسکونی فاقد گاز 

 734/0   نرخ بیکاری

 666/0   نرخ بیکاری مردان

   629/0 درصد  واحدهای مسکونی فاقد حمام 

 629/0   زناننرخ بیکاری 

 612/0   درصد شاغالن در گروه متخصصان

 378/5 118/6 345/8 مقدار ویژه

 69/15 824/23 581/27 درصد واریانس

 735/62 مجموع واریانس تبین شده

 

سوادی زنان، نرخ سواد(، نرخ بیآموختگان دانشگاهی )در هر هزار نفر جمعیت بیعامل اول شامل متغیرهای میزان دانش

 گذاری شود.نام« اجتماعی»تواند به عنوان باشد که این عامل میسوادی کل میسوادی مردان و نرخ بیبی

عامل دوم شامل متغیرهای نرخ فعالیت، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری مردان، نرخ بیکاری زنان و درصد شاغالن در گروه 

 گذاری شود.نام« اقتصادی»عنوان تواند بهباشد که این عامل میمتخصصان می

عامل سوم شامل متغیرهای درصد واحدهای مسکونی دارای سازه ناپایدار، درصد واحدهای مسکونی  زیر صدمتر، 

دوام، درصد واحدهای مسکونی درصد واحدهای دارای یک اتاق در واحدمسکونی، درصد واحدهای دارای مصالح بی

احدهای فاقد آب، درصد واحدهای مسکونی فاقد برق، فاقد آشپزخانه، درصد واحدهای مسکونی فاقد تلفن، درصد و

عنوان تواند بهباشد که این عامل میدرصدنسبت واحدهای مسکونی فاقد گاز و درصد واحدهای مسکونی فاقد حمام می

 گذاری شود.نام« کالبدی»

گانه میزان فرسودگی  3ها با استفاده از روش تحلیل عاملی، ابتدا محالت براساس ابعاد پس از عامل گذاری شاخص

-بندی قرارگرفتهشاخص استخراج شده براساس روش تاپسیس مورد بررسی و رتبه 19مورد بررسی و سپس براساس کل 

 ارائه گردیده است. 9اند. نتایج در جدول شماره 

، 2تبه ها در عامل اقتصادی رعرب-دهی آنتروپی، محله زیدیبراساس نتایج بدست آمده از روش تاپسیس و روش وزن

 را بدست آورده است. 1ها رتبه و در مجموع شاخص 1، در عامل کالبدی رتبه 2در عامل اجتماعی رتبه 

و در مجموع  4، در عامل کالبدی رتبه 4، در عامل اجتماعی رتبه 4آباد در عامل اقتصادی رتبه همچنین محله حسن

 را بدست آورده است. 4ها رتبه شاخص

ها رتبه و در مجموع شاخص 3، در عامل کالبدی رتبه 2، در عامل اجتماعی رتبه 1تصادی رتبه مرکز تاریخی در عامل اق

 را بدست آورده است. 3

و در  2، در عامل کالبدی رتبه 3، در عامل اجتماعی رتبه 3از طرف دیگر محله کمربندی نطنز در عامل اقتصادی رتبه 

 (.9را بدست آورده است )جدول  2ها رتبه مجموع شاخص

 
 (: نتایج روش تاپسیس در تشخیص میزان فرسودگی9جدول )
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-فاصله تا ایده گزینه ها بعد

 آل مثبت

-فاصله تا ایده

 آل منفی

نزدیکی تا گزینه 

 آلایده

رتبه کیفیت 

 محله

 

 

 اقتصادی

 2 696/0 311/0 136/0 هاعرب زیدی

 4 171/0 087/0 421/0 آباد حسن

 1 829/0 421/0 087/0 تاریخی مرکز

 3 379/0 163/0 267/0 نطنز کمربندی

 

 

 اجتماعی

 

 2 75/0 192/0 064/0 هاعرب زیدی

 4 0 0 251/0 آباد حسن

 1 849/0 237/0 042/0 تاریخی مرکز

 3 526/0 143/0 129/0 نطنز کمربندی

 

 

 کالبدی

 1 867/0 299/0 046/0 ها عرب زیدی

 4 413/0 168/0 239/0 آباد حسن

 3 431/0 198/0 261/0 تاریخی مرکز

 2 825/0 298/0 063/0 نطنز کمربندی

 

 کل

 1 853/0 237/0 041/0 ها عرب زیدی

 4 399/0 131/0 197/0 آباد حسن

 3 449/0 166/0 204/0 تاریخی مرکز

 2 791/0 234/0 062/0 نطنز کمربندی

 

 مقایسه محالت از نظر میزان فرسودگی در بعد عینی و ذهنی

بندی محالت از نظر میزان فرسودگی در تمام ابعاد حاصل از روش پیمایش و تاپسیس پرداخته به رتبه 10جدول شماره 

عنوان محدوده با پیشینه روستایی شناسایی شده است دارای بیشترین آباد که بهدهد محله حسناست. نتایج نشان می

باشد. این محله به دلیل وضعیت کالبدی، میزان فرسودگی دارا میفرسودگی بوده و در تمام ابعاد رتبه اول را از نظر 

باشند. وضعیت درآمدی پایین، اجتماعی و اقتصادی جزء محالتی است که ساکنین آن دارای کیفیت زندگی پایینی می

زیادی فاصله تا مرکز شهر، تحصیالت پایین و ... از جمله عواملی است که سبب شده است این محله دارای فرسودگی 

 باشد.

آباد دارای بیشترین شود در اکثر ابعاد بعد از محله حسنعنوان سکونتگاه غیررسمی شناسایی میمحله خیابان نطنز که به

آباد و خیابان نطنز دارای بیشترین میزان باشد. همچنین محدوده بافت تاریخی بعد از محالت حسنمیزان فرسودگی می

گیرند ها و زیدی در رتبه  اول کیفیت و آخر از نظر میزان فرسودگی قرار میعربباشد. همچنین محله فرسودگی می

 (.10)جدول 

اند، از نظر میزان فرسودگی نسبت به سایر ها به دلیل آنکه در مرکز شهر واقع شدهمحالت بافت تاریخی و زیدی و عرب

تر و ... از جمله عواملی وضعیت کالبدی مناسبباشند. درآمد، امنیت، محالت مورد مطالعه وضعیت بهتری را دارا می

 است که این محالت سبب شده است میزان فرسودگی کمتری را دارا باشند.

 
 (: رتبه فرسودگی محالت در هریک از ابعاد10جدول )
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 حسن آباد نطنز هاعرب-زیدی بافت تاریخی ابعاد و مفاهیم

ی(
ذهن

ه)
نام

سش
 پر

عاد
اب

 

 1 2 3 4 اجتماعی

 1 2 4 3 فرهنگی

 1 2 4 3 زیست محیطی

 1 2 3 4 اقتصادی

 1 2 4 3 خدماتی

 1 2 4 3 کالبدی

 1 2 4 3 کل ابعاد پرسشنامه)ذهنی(

ی(
عین

س)
سی

تاپ
اد 

ابع
 

 1 2 3 4 اجتماعی

 1 2 3 4 اقتصادی

 1 3 4 2 کالبدی

 1 3 4 2 کل ابعاد تاپسیس)عینی(

 1 2 4 3 کل 

 

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

 

 گیریبحث و نتیجه

 نیازمند اقتصادی هستند که -اجتماعی و محیطی زیست کالبدی، های عملکردی،نارسایی دچار فرسوده هایبافت

 باشد.می هابافت خاص هایویژگی به توجه با هماهنگ جهت اقدام ریزیبرنامه

شود، معیارهای سه گانه کالبدی های فرسوده مطرح میتعیین و شناسایی بافتهای عنوان شاخصآنچه امروزه به

ارائه شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شامل ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری است که در تمامی 

باشند؛ اما مطالعات ها و مناطق شهری و در تمامی شهرهای کشور مالك عمل و شناسایی بافت فرسوده میمحدوده

ای از فرآیندهای گوناگون، موجب بروز صورت گرفته در روند انجام  این پژوهش حاکی از این است که مجموعه

توان تنها یک یا چند عامل صرفاً کالبدی برای آن ذکر ها شده است و نمیفرسودگی و نیز ضعف و ناکارآمدی این بافت

 محیطی نیز در فرسودگی بافت دخیل هستند.ی، اقتصادی و زیستنمود بلکه ابعاد دیگری همچون اجتماع
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های شناسایی در این پژوهش سعی گردید با مطالعه جامع پیشینه تحقیق و ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق شاخص

بافت فرسوده استخراج و الگوی جامع شناسایی میزان فرسودگی در شش بعد اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، 

 بندی شد.کالبدی و خدماتی دسته اقتصادی،

های استخراج شده در بعد ذهنی از روش پرسشنامه و در بعد عینی از روش تاپسیس استفاده با توجه به شاخص

منظور انجام تکنیک تاپسیس استخراج شد و در وهله اول با استفاده از تحلیل عاملی به سه شاخص به 19گردید. تعداد 

، درصد واحدهای مسکونی زیرصدمتر، درصد درصد واحدهای مسکونی دارای سازه ناپایدار هایبعد کالبدی )با شاخص

دوام، درصد واحدهای مسکونی فاقد واحدهای دارای یک اتاق در واحدمسکونی، درصد واحدهای دارای مصالح بی

فاقد برق، درصد  آشپزخانه، درصد واحدهای مسکونی فاقد تلفن، درصد واحدهای فاقد آب، درصد واحدهای مسکونی

-های میزان دانشنسبت واحدهای مسکونی فاقد گاز و درصد واحدهای مسکونی فاقد حمام(، اجتماعی )با شاخص

سوادی کل( سوادی مردان و نرخ بیسوادی زنان، نرخ بیسواد، نرخ بیآموختگان دانشگاهی )در هر هزار نفر جمعیت بی

دی، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری مردان، نرخ بیکاری زنان و درصد شاغالن های نرخ فعالیت اقتصاو اقتصادی )با شاخص

 گذاری شدند.در گروه متخصصان( نام

های مختلف نیازمند بازآفرینی شهری در جریان تهیه طرح جامع شهر در این پژوهش با توجه به شناسایی بافت

ها یک محله انتخاب گردید و در هر محله ابعاد گونه منظور مقایسه ابعاد و میزان فرسودگی در هر یک از اینکاشان، و به

 عینی و ذهنی مورد بررسی قرار گرفتند. 

باشد. در این میان می (5تا  1 فیدر ط) 44/3های تحقیق نشان داد که میزان فرسودگی در محالت مورد مطالعه یافته

ها میران فرسودگی بیشتری نسبت به بقیه گونههای با پیشینه روستایی از در هر دو روش تاپسیس و پرسشنامه محدوده

 باشد.برخوردارند و بافت نابسامان میانی از فرسودگی کمتری نسبت به بقیه برخوردار می

 نیانگیم نیب یتفاوت معنادار 01/0تر از کوچک یو سطح خطا 99/0 نانیدهد که با اطمینشان م Tآزمون  ریمقاد

 تمام ابعاددهد که در ینشان م جیبوده است، نتا 3همه ابعاد  یمفروض برا نیانگیو مفروض وجود دارد. مقدار م یواقع

 از حد متوسط است. باالتر ابعاد فرسودگی گرید یمفروض است، به عبارت نیانگیاز مباالتر  یواقع نیانگیمقدار م

بندی کلی و بر مبنای رتبهبندی محالت براساس معیارها، زیرمعیارها، امتیاز و با توجه به نتایج حاصل از رتبه

های میدانی و پرسشنامه، راهکارهایی کلی جهت ساماندهی بافت محالت موردنظر در جدول ذیل ارائه شده برداشت

است تا منجر به کاهش و جلوگیری از فرسودگی در محالت و ارتقاء سطح کمی و کیفی بافت، در راستای پویایی و 

 های فرسوده گردد. سرزندگی بافت

 
 کاهش فرسودگی حاصل از نتایج (: راهکارهای11دول )ج

 ردیف حوزه راهکارها

سبز،  یبه فضا ریبا ی( و اراضیبیرخو ت روکهتروبه، مخ)م حکامتاس دقفا یهاپالك شدن لیتبد

 یفعال شدن واحدها نیکه در سطح محله با کمبود مواجه است و همچن ییهایکاربر ریو سا آموزشی

  احدهاو نیکار در ا یجوتدر جس یانسان یروین غالتو اش روکهتم یهاو بازارچه یتجار

 

 

 

 

 

 

1 

و  یانواع آلودگش به خارج از بافت در جهت کاه یمزاحم از داخل بافت مسکون هایانتقال فعالیت

 آنها در محله یو ماندگار یاهال شو آرام یشآسا یشافزا

2 

 3 با عرض معابر ناسبتدر واحدها م ساختمانی تراکم جازه ا
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 پیشنهادها

 باشد:ذیل قابل ارائه میهمچنین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاداتی پژوهشی 

 های فرسوده بررسی چارچوب مفهومی و نظری بافت -

  های فرسودگی با استفاده از مدل سوات.بررسی راهبردی محالت نیازمند بازآفرینی شهری از نظر شاخص -

ی و روشنایی سازکف تیفیک  اقارت اده،یاز تداخل سواره و پ یریجلوگ برای کیمعابر بار ضیتعر

 معابر 

 4 کالبدی

 5 یمانتساخ یهاالهخن یبه پاکساز دامقزباله و ا یآورجمع یهاو مکان تبه ساعا یشخب ظامتان  

  یش کیفیت وبافت در جهت افزا یرو یگذارهیجذب سرما یبرا طیو شرا  تالیفراهم کردن تسه

 نارزش مسک

6 

 یزدانگیر شالك و کاهام عیآنها در جهت تجم هیو توج نیبه ساکن ژهیو  تازاتیو ام تالیارائه تسه

 سطح بافت یهاپالك

7 

 نهیبا زم قمطاب دیساز جد و و اجازه ساخت نیصصتخمرمت توسط م ابلقریغ هیابن صخیتش

 ال(با دمتقها با پالك ی)بازساز

8 

بافت و  یاز فرسودگ یریبه آنها جهت جلوگ ایپو یهایکاربر یقو تزر یخیباارزش تار یمرمت بناها

 یخیتار یهاحفظ ارزش

9 

 یشدر سطح محله در جهت افزا ختلفم یهاانجمن لیو تشک یماعتاج -یفرهنگ هایبرنامه تهیه

 غیربومی و یبوم نیساکن تحضور و تعامال

 

 

 اجتماعی

10 

 11 ختلفم یهاتیومق نیب تتعامال ءاقجهت ارت یفرهنگ یهاتیدر فعال نیمشارکت ساکن یشافزا

  شجوانان جهت کاه یبرا رهیو غ یفرهنگ ،یفراغت ورزش تاقجمله او مناسب از یهامکان جادیا

 از بافت تمهاجر

12 

 13 های مختلف آموزشی جهت ارتقاء سطح بینش ساکنینبرگزاری کالس

  های اشتغال به ساکنین جهت ایجاد کسب و کارارائه وام

 اقتصادی

14 

 15 های مختلف آموزشی کسب و کار برگزاری دوره

 16 های اقتصادیهای فرسوده جهت رونق فعالیتهای شغلی در بافتایجاد فرصت
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 منابع
 ( 1380ابلقی، علیرضا؛ ،)«124-113، تهران، 4، شماره 2سال  ،فصلنامه هفت شهر، «بافت تاریخی، حفاظت، مرمت، بهسازی یا نوسازی؟. 

 ( 1388اکبریان، سعید؛) ،«نامه کارشناسی ارشد، پایان«مشهد های بافت فرسوده کالن شهرارزیابی کاربرد الگوی های مشارکتی در احیا گونه ،

 دانشگاه شیراز.

 ( 1385برپایی، محمد؛ ،)«نامه کارشناسی پایان، «ریزی شهریطراحی و برنامه های نوین در بازآفرینی بافت تعاملی بینبافت فرسوده تئوری

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز.

 ( 1391بمانیان، محمدرضا، رضایی نژاد، هادی؛ ،)«های تحلیل عاملی و دلفی با استفاده از بررسی تطبیقی مدلGIS  در تشخیص فرسودگی

 .5-16، 11، شماره 6، سال فصلنامه هویت شهر، «نطقه چهار شهرداری تهرانهای شهری، مطالعه موردی: محله خاك سفید مبافت

 ( 1388پورجعفر، محمدرضا؛ ،)«تهران: پیام.«مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها ، 

 ( 1389پوراحمد، احمد، حبیبی، کیومرث، کشاورز، مهناز؛ ،)«های در بافت سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو

 .92 -73، پاییز، 1، شماره فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، «فرسوده شهری

 ( 1386حبیبی، محسن، مقصودی، ملیحه؛ ،)چاپ سوم، دانشگاه تهران، تهرانمرمت شهری ،. 

 ( 1397رزاقیا، محمد، آقا محمدی، حسین، بهزادی، سعید، عزیزی، زهرا؛ ،)«میزان فرسودگی شهر قزوین با های سنجش بازشناسی مؤلفه

 .162-149، 8، دوره بردارینشریه علوم و فنون نقشه، «GISهای تصمیم گیری چندمعیاره و گیری از منطق فازی و تلفیق مدلبهره

 نامه ان، پایها )نمونه مورد مطالعه سقز(های فرسوده جهت ساماندهی آناقتصادی بافت -تحلیل اجتماعی(، 1388الدین؛ )رهبان، صالح

 نور ساری.کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام

 ی کالن سازی بافت فرسودهاولویت بخشی به ایمن»(، 1391چشمه، مصطفی، پوراحمد، احمد، قالیباف، محمدباقر؛ )اهلل، دهزیاری، کرامت

 .14-1، 79، شماره های جغرافیای انسانیپژوهش، «شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری

 ( 1394سرائی، محمدحسین، مهره کش، شیرین؛ ،)« ارزیابی میزان فرسودگی بافت محالت منطقه سه شهر اصفهان و جایگاه مشارکت ساکنین

 .84-63، 3، شماره 5، سال ریزی فضاییفصلنامه برنامه، «در فرآیند ساماندهی

 ( ،1398سرور، هوشنگ ،)«فصلنامه ، «کالبدی، مطالعه موردی: منطقه یک شهر تبریز هایهای فرسوده شهری براساس شاخصشناسایی بافت
 .14-1، 1، شماره 2، دوره شهر پایدار

 های کالبدی، بافت فرسوده شهری و مسائل ارزیابی شاخص»(، 1395زاده، اکبر، سبحانی، نوبخت؛ )اهلل، سلطانسرور، رحیم، میرزاده، روح

 .54-29، 2، شماره 7، سال شهریشناسی پژوهش بوم، «آن مطالعه موردی: شهر اشنویه

 ( 1384شماعی، علی، پوراحمد، احمد؛ ،)«انتشارات دانشگاه تهران.«بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا ، 

 ( مصوبات جلسه مورخ 1385شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛  ،)16/3/1384و تغییراتی در مصوبات جلسه مورخ  11/2/1385 

 های فرسوده، تهران.شناسایی بافتدر خصوص 

 ( 1386عندلیب، علیرضا؛ ،)های فرسوده شهر تهرانهای نوسازی بافتدفترهای نوسازی بافت فرسوده، نگاهی نو به راهبردها و سیاست ،

 جلد چهارم، سازمان نوسازی شهر تهران.

 ( 1395کیانی، اکبری، حیدری، فاطمه؛ ،)« های قدیم شهری در راستای نوسازی و بهسازی فرسودگی بافتارزیابی عوامل تأثیرگذار در روند

 .44 -27، 34، پیاپی فصلنامه آمایش محیط، «()مطالعه موردی: شهر داراب

 ( 1396لطفی، سهند، قضائی، محمد؛ ،)«های شهری )مطالعه موردی: انگاره فرسودگی فراگیر و برآورد یکپارچه میزان فرسودگی در بافت

 .90-79 (:13) 1 ،نشریه علمی مرمت و معماری ایران، «شهرداری مشهد( 10منطقه 

 ( 1389ماجدی، حمید؛ ،)«دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و 6، شماره نشریه هویت شهر، «های فرسوده آیندهتوسعه شهری امروز، بافت ،

 تحقیقات تهران.

 ،سازمان نوسازی شهر تهران، ری پور، تهران.6، جلد «های فرسودهطرح ویژه نوسازی بافت»(، 1387علی؛ ) منصوری، سید امیر، خانی ، 
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