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دادند و هویت  مناطق فرسوده که روزگاری بخش مهمی از شهرها را تشکیل می
آیند، اکنون به دلیل توان پایین و عدم وابستگی ساکنان،  شهرها به حساب می

وجود ندارد. این مقاله با هدف ارزیابی  ها نازی ساختمامکان حفظ حیات و بازسا
های فرسوده شهری و مسائل آن صورت گرفته و  های کالبدی بافت شاخص

باشد. جامعه آماری ساکنان محدوده مورد  توصیفی می -روش تحقیق تحلیلی
عدد پرسشنامه در بین ساکنین  317باشد و بنابر فرمول کوکران  مطالعه می

ت. انتخاب نمونه با توجه به متجانس بودن افراد جامعه آمار با تکمیل شده اس
استفاده از روش نمونه گیری منظم یا سیستماتیک صورت گرفته است. برای 

و برای  Arc GISهای کالبدی در محدوده از نرم افزار  تجزیه و تحلیل شاخص

ستفاده ا SPSSآشکارسازی میزان تاثیر فرسودگی بافت بر ساکنین از نرم افزار 
 4حوزه محدوده بافت فرسوده،  16دهد که از مجموع  نتایج نشان می شده است.
ها(، هر سه فاکتور ریزدانگی قطعات، کیفیت پایین ابنیه و  % حوزه25حوزه )
 2ها دارای  از کل حوزه %5/37حوزه یعنی  6متر را دارند و  6های زیر  دسترسی

تر بوده  حوزه ملموس 10در این  فاکتور می باشند. بنابراین میزان فرسودگی
قبل ساکن  ها % از ساکنین از مدت5/54حدود  مشخص شد که چنین هم است.

سال سابقه  10ها بیش از  % آن 6/47طوریکه حدود  اند، به محله خود بوده
 اند.  سکونت در محله را داشته

 

 هاي کليديواژه

 .یهاشنو های کالبدی شاخص، مشکالت فیزیکی ، بافت فرسوده 
 

Urban old areas, which were once the important parts of 

the towns and are now considered the identity of these 

areas, are not reclaimable and renewable due to the poor 

condition and disassociation of its residents. This study 

aims to evaluate the physical parameters of the urban old 

areas and their problems in the city of Oshnavieh. The 

research design is analytical-descriptive method. The 

research population is the residents of the case study town 

and, according to Cochran Formula, 317 questionnaires 

were distributed among residents. The sampling was done 

based on the homogeneity of statistics population using 

systematic sampling. To analyze physical parameters of  

the area,  Arc GIS software and to detect the effect of aging 

areas on residents, the SPSS software were used 

respectively. The results show that from the total 16 parts 

of old areas, four areas (%25 of the areas), contain all three 

factors of microlithic parts, poor quality of buildings, and 

accessibility to below 6 meters and six areas (%37.5 of the 

area), has two Factors. Therefore, the deterioration in these 

10 areas has been more tangible. It was also found that 

about %54.5 of the residents has been already living in 

their neighborhood so that about %47.6 has been resident 

in their regions more than 10 years.  
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 همقدم
شهرهای کشوور   ازهای فرسوده بخش قابل توجهی  امروزه پهنه

 ههوا از یوک سوو از طیوت گسوترد      پهنهدهند. این  را تشکیل می
 محیطوی رنوج   مشکالت کالبدی، عملکردی، ترافیکوی و زیسوت  

ترین پتانسیل شهرها برای اسوتفاده   برند و از سوی دیگر مهم می
از زمین جهت اسکان جمعیت، توممین فاواهای بواز خودماتی و     

ایون   عودم توجوه بوه   . شوند محسوب می محیط زیست نیزبهبود 
نمایود کوه    ای میوان تهوی تبودیل موی     ها، شهرها را به توده پهنه

ای را برای شوهر   دهکنن اجتماعی و کالبدی تخریب یها یناهنجار
 Center for Studies and Planning of)بوه دنبوال دارد  

Tehran, 2011: 11 ) . 
هوایی از محودوده قوانونی شوهرها      بافت فرسوده شهری به عرصه

شود که به دلیل فرسودگی کالبدی و برخووردار نبوودن از    اطالق می
انود و ارزش مکوانی، محیطوی و     پوییر شوده   خدمات شوهری آسویب  

 (.  Ahmadi, 2005: 69دی نازلی دارند)اقتصا
لی بافت فرسوده و قودیمی، بوافتی اسوت کوه در فرآینود      ک  طور به

یافتوه و اموروزه در محاصوره     گرفتوه و تکووین   زمان طووننی شوکل  
 چوه ایون بافوت در    اگور . تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است

گیشته بوه مقتاوای زموان دارای عملکردهوای منطقوی و سلسوله       
تبووی بوووده ولووی امووروز از لحوواو سوواختاری و عملکووردی دچووار  مرا

بایست جوابگوی نیاز سواکنین   باشد و آن گونه که می کمبودهایی می
بناهوای   رو  از این (.Habibi & et. al, 2007: 16) باشد خود نمی
به دلیل مشکالت ساختاری از حداقل کیفیوت بورای    ها بافتدرون این 

کالبدی و دسترسی به راحتوی   مسائلدلیل به  سکونت برخوردار نبوده و
 نیز امکان اصالح و نوسازی به شکل مووردی و بوه تنهوایی را ندارنود    

(Consulting Engineers of Naghshyad, 2005: 2-3.) 
ی هوا  بافوت کالبدی باعث گردیده ایون   مسائلنابراین بسیاری از ب

ای و  قوودیمی و بووا ارزش جمعیووت خووود را بووه نفووه منوواطق حاشوویه
هوای در حوال سواخت از دسوت بدهنود و نتیجوه ایون امور          رکشه
رونقی و متروک شدن بخش مرکزی و بافت قدیمی شهر و سویر   بی

که مراکز شوهرها بنوا بوه دنیلوی نظیور       حال آن. باشد نزولی آن می
هوای   مرکزیت جغرافیایی و ارائه خدمات بهتر، استقرار بازار و فعالیوت 

بوانیی   بوالقوه نسوبتا  هوا   ناتو تجاری و هویت تاریخی و فرهنگی از
توداوم ایون امور از نظور فرسوودگی      . برای تولیود درآمود برخوردارنود   

در مرکز شوهر منجور    محیطی زیستهای  فااهای کالبدی و آلودگی
هوای   بخوش توانمند از این محوالت بوه سوایر     های گروهبه حرکت 

اجتمواعی ییربوومی و    هوای  گوروه حاشیه شوهر و جوایگزین شودن    
گردیده و در نتیجه فرایند رکود و تنزل، مشکالت شهری ناهماهنگ 
در  این مشکالت کوامال  (.Shamaei, 2001: 4)شود دوچندان می

 ایون  کوه  یطوور  بوه محدوده بافت فرسوده شهر اشنویه صدق نموده 

د که به مورور زموان و بوا    باش مینقطه پیدایش شهر اشنویه  محدوده
یر ساخت و سواز رفتوه   ای نیز به ز حاشیه های بخشرشد جمعیت آن 

و به محدوده کل شهر اضافه گشته است. در این میان هسته قدیمی 
جمله فرسودگی و عودم پاسوخگویی بوه نیازهوای      از شهر به دنیلی

ساکنین نتوانسته همگام با سایر مناطق شهر به رشد خود ادامه دهود  
رسد این عامل منجر به از دست دادن ساکنین قدیمی و  و به نظر می

با مهاجرین در این محالت گشته زیرا با فرسوودگی   ها آنیگزینی جا
بافت مشکالتی نظیر کیفیت پایین واحودهای مسوکونی، مشوکالت    

 و نمووده  بوروز  آن در ییوره  و دسترسی، فرسودگی سیستم فاضالب
 نوسوازی  و اولیه خدمات ارائه در شهری مدیریت ضعت آن بر عالوه
 روبسوته  قودیمی  هوای  نوال کا صوورت ه بو  اکثرا که فاضالب سیستم
لویا تمکیود    .اسوت  بووده  موجود مشکالت برخی مسبب نیز ،باشند می

این تحقیق نیز بر این موضوعات بوده است و از طرفی  اهدافاصلی 
ی درون شهری خود از اصوول  ها بافتزنده سازی  با توجه به اینکه با

توسعه پایدار است و نتوایج آن نیوز تحقوق اصوول توسوعه پایودار را       
توجه به مشارکت شهروندان از طریق دخالوت دادن   ،شود موجب می
در فرایند اقدامات نوسوازی و بهسوازی اموری اجتنواب     ها  آننظرات 

شووناخت و تحلیوول  هوودف بووا مقالووه ایوونناپووییر اسووت. بنووابراین 
حاصول از  مسوائل  کالبدی در کل بافت و بررسی سوایر  های  شاخص

 چنوین  هوم رسوودگی و  ، سعی در شوناخت میوزان ف  ساکنین برای آن
ه از روش اسوتفاد بوا   هوا  آنبررسی مشکالت ساکنین از دیدگاه خوود  

تکمیل پرسشنامه بوده و در نهایت بوا توجوه بوه مشوکالت موجوود      
راهکارهایی در جهت به حوداقل رسوانیدن مشوکالت موجوود ارائوه      

 خواهد گردید.

 
 مبانی نظری 
وجوود  هوای شهرسوازان و برناموه ریوزان شوهری       یکی از دیدیه

فرسوده است. مناطق فرسوده که روزگاری بخوش مهموی   های  بافت
 .آینود  موی هویت شوهرها بوه حسواب    ند، داد میاز شهرها را تشکیل 

اکنون این مناطق به دلیل توان پایین و عدم وابستگی سواکنان امکوان   
وجود ندارد و میوزان مقاوموت ایون     ها نساختماحفظ حیات و بازسازی 
گی بسیار پایین است و در زمان بروز زلزه عملیوات  بناها به دلیل فرسود

نی و معابر تنوگ و باریوک بوه    ساختماامداد و نجات با وجود تراکم زیاد 
لویا   (.Teymouri& et. al, 2010: 3) گیورد  سختی صوورت موی  

-و توامین امکانوات بهداشوتی    هوا  بافوت به این  تر بیشتوجه هر چه 
ایجاد فااهای عموومی  درمانی، بهبود تاسیسات و تجهیزات شهری، 
هوای   نقل، مرموت خانوه   و و گیران اوقات فرایت، بهبود سیستم حمل

  (.Afroukhteh, 2009: 58باشد) مسکونی و... ضروری می
عالوه بر این معیارهای مربوطه به ساختار اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی نظیر شرایط نامطلوب زندگی، فقر، بیکاری و اشوتغال  
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های فرهنگی و هویوت شوهری، کوم رنوگ      نامناسب و یا ارزش
هوای   و استفاده از طورح  ها بافتبودن مشارکت مردم ساکن این 

نامناسب برای این محالت باعث شده تا با از بوین رفوتن حوس    
های اجتمواعی   های نزم برای آسیب ، زمینهها بافتتعلق در این 
(. به همین خواطر  Hoseini & et al, 2013: 80فراهم شود)
دیگر ارتبوا    از ابعاد متعددی برخوردار است که با یک فرسودگی

(. از جمله ایون ابعواد   Rosenthal, 2008و پیوند متقابل دارند)
ای، فرسوودگی کوارکردی،    سوازه  -توان به فرسودگی کالبدی می

فرسووودگی در تصووویر ،هنووی، فرسووودگی قووانونی و رسوومی،    
فرسودگی مکوانی و فرسوودگی نسوبی یوا اقتصوادی ،کور کورد        

(Adibi Sadinejad, 2010: 54)  گیوری   و در نهایت در شوکل
ریوزی منسوجم،    توان به عواملی ماننود نداشوتن برناموه    می ها بافتاین 

، محیطوی  زیسوت هوای   عوامل کالبدی، معاالت عملکوردی، آنینوده  
عوامووول اقتصوووادی، اجتمووواعی و فرهنگوووی و در نهایوووت کمبوووود  

 .(Matouf, 2009: 133اشاره کرد) شهری های زیرساخت
در همین راستا در متون نوسوازی شوهری، تعواریت مختلفوی از     
بافت فرسوده شهر ارائه شده است که برخی از این تعاریت عبارتند 

شود که بوه   هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق می به عرصه :از
دلیل فرسودگی کالبودی، عودم برخوورداری مناسوب از دسترسوی      

پوییر بووده و از    هوا، آسویب   اختسواره، تاسیسات، خدمات و زیرسو 
 ارزش مکووانی، محیطووی و اقتصووادی نووازلی برخوووردار اسووت    

(Kalantari, 2006: 228.) هایی از شهر که دچار افت  یا پهنه
شووهری و تمرکووز فاووایی مشووکالت شووامل ابعوواد اقتصووادی،  

به عبارتی (. Glaeser, 2005اجتماعی، کالبدی و ،هنی هستند)
توان کل و یا آن بخش از فاای  می دیگر بافت فرسوده شهری را

شهری دانست که نظام زیسوتی آن، هوم از حیوث سواخت و هوم      
 کارکرد اجزای حیاتی خود دچار اخوتالل و ناکارآمودی شوده اسوت    

(Kamanroudi, 2007: 26  بنووابراین، سوواماندهی ایوون .)
امکان نوسازی خود  ها آنبه دلیل فقر ساکنین و مالکین  ها بافت

ای جهوت سورمایه    ه و نیز سرمایه گیاران انگیزهبخودی را نداشت
 (. Daviran, et al, 2010: 77گیاری در آن را ندارند)

بوه   هوا  بافتمعیارهای اساسی شناسایی و تشخیص این گونه 
  :باشند شرح ،یل می

 ها بافتدر این گونه  ها نساختمااز  % 80بیش از  :عمر ابنیه
سال اخیر  50یا اگر در  ند وباش میسال  50دارای قدمتی بیش از 

ساخته شده باشند، فاقد رعایت استانداردهای فنی هستند به 
ن قابل ساختمااز ظاهر ها  آنای که ییراستاندارد بودن  گونه

تاب مقاومت در برابر  عمدتا ها بافتتشخیص است. ابنیه این 
 (.Habibi, et al, 2007: 66ای با شدت متوسط را ندارند) زلزله
عمودتا    هوا  بافوت ابنیه مسکونی واقه در ایون گونوه    :بندی دانه

 200از  تر کمطور متوسط ه ب ها آنریزدانه بوده و مساحت عرصه 

 باشند. متر مربه می

عمودتا  از   هوا  بافترفته در این گونه کار  بهمصالح  :نوع مصالح
انواع خشتی، خشت و آجر و چوب و یا آجر و آهن بدون رعایوت  

 باشند. ای می و فاقد سیستم سازه اتصانت افقی و عمودی
ی فرسوده یک یا دو طبقوه  ها بافتاکثر ابنیه در  :تعداد طبقات

 هستند.
ی فرسوده که عمدتا  بدون طورح  ها بافت :ها وضعیت دسترسی

قبلی ایجاد شده اند، عمودتا  از سواختاری نوامنظم برخوردارنود و     
ای  گونوه  باشند بوه  عمدتا  پیاده می ها آنموجود در های  دسترسی

متور بووده و    6از  تور  کوم که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض 
 کم است.ها  آنضریب نفو،پییری در 

ی فرسوده بوه  ها بافت :های شهری وضعیت خدمات و زیرساخت
ها و فاواهای بواز، سوبز و     لحاو برخورداری از خدمات، زیرساخت

از  هوا  بافوت عمومی دچار کمبودهای جدی هستند. مداخله در ایون  
 (.Mahmoudi, 2001: 83نوع تجمیه و نوسازی خواهد بود)

اشاره گردید این نتیجه حاصول   ها آنکه به  های شاخصطبق 
ی فرسووده شوهری در درجوه    هوا  بافوت شود که در شناسایی  می

کالبدی متمرکز شد و سوسس بوه    های شاخصنخست باید روی 
با ایون  ها در بافت پرداخت. بنابراین  تجزیه و تحلیل این شاخص

و محالتی که نیاز شدید به رسیدگی دارند  ها حوزهتوان  روش می
 از سایر محالت تفکیک و در اولویت قرار داد.

 
نگاهی اجمالی بهه سهاب ه مداهلهه نوسها ی و بهسها ی      

  و ايران ی فرسوده در جهانها بافت

مداخله در بافت فرسوده و تاریخی شهرها به مفهوم امروزی آن 
وزدهم، بوه ویوژه پوس از جنوگ جهوانی دوم بور       به اواخر قورن نو  

گردد. فرایند صنعتی شدن، رشود سوریه شهرنشوینی و ازدحوام      می
 هوای  گوروه جمعیت در کنار ظهور اتومبیل، سبب شد که به تدریج 

هوای شولود داخلوی     مرفه و متوسط اجتماعی از سکونت در محلوه 
، وهوا روی آورند و در مقابول  های خلوت و خوش آب شهر به حومه

شووند. ایون امور نیوز      ها آناجتماعی کم درآمد جایگزین  های گروه
فرسووده و    ناحیوه  ریوزی احیوای   زمینه مداخلوه مودیریت و برناموه   
(. در ایون  Fanni , 2009: 63تاریخی شهرها را فوراهم سواخت)  

ی هوا  بافتیافته تجربه زیادی در برخورد با  زمینه کشورهای توسعه
ساماندهی بافت فرسوده و بافوت  فرسوده شهری دارند و طرحهای 

پویش در ایون کشوورها تهیوه      ها مدتقدیمی و تاریخی شهرها از 
  (.Faraji Mollaei, 2010: 10شده است) می

حال توسعه بوا شودت    مسئله شهرهای کهن در کشورهای در
ی مطرح است. زیرا در این کشورها موج نوسوازی نوه در   تر بیش
موویالدی روی داده  1950-1960 هووای سووالبلکووه در  19قوورن 

است. امروزه در این کشورها توجه به این امر از اهمیوت خاصوی   
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این کشورها از سابقه تمدن شوهری زیوادی    -1 :که  به دلیل این
یالبا دیرتر از کشوورهای توسوعه یافتوه اروپوایی      -2برخوردارند. 

انود،   متوجه خطر و بحران تخریب میراث فرهنگی شوهرها شوده  
(. بنووابرین تجربیووات Taherkhani, 2010: 27برخوردارنوود)

ی فرسووده در بوین   ها بافتکشورها در نحوه مداخله و برخورد با 
کشورهای مختلت با توجه به شرایط حاکم سیاسی، اقتصوادی و  

اشواره   ها آنبه  ،1بوده است که در جدول شماره  ها آناجتماعی 
 شده است.

 ی کهن شهریتجربیات جهانی در زمینه مداخله در فااها .1جدول 

 هدف اصلی کشورها
شیوه برنامه  ها و راهبردها سیاست اهداف و مالحظات

 ريزی
 شیوه اقدام

 حمل و ن ل کالبدی فرهنگی یاجتماع اقتصادی

انگلیس 
 )شهر باث(

حافظت کامل از 
یکهن با اعطای ها بافت

 نقش جهانگردی

افزایش درآمد 
شهری از طریق 

 گردشگری بجی

جابجایی 
 جمعیت

ظ ارزشهای حف
فرهنگی و بومی 

 بافت

نظارت بر طراحی 
و معماری، حفظ 
 بدنه خارجی

آرام سازی عبور و 
مرور احداث 
راههای سریه 

 السیر

تبیین دقیق 
های  کاربری

 بافت کهن

بهسازی و 
 نوسازی

فرانسه 
 19قرن

های  جلوگیری از شورش-
 اجتماعی

 ساختن شهر با شخصیت-

تقویت بنیه 
 اقتصادی شهر

ارتقای 
طح س

 زندگی

کم رنگ کردن 
 ارزشهای فرهنگی

دگرگونی وسیه، 
یکباره و قهرآمیز 

 در بافت

بانبردن میزان 
دسترسی با 
 تخریب بافت

تفکیک 
عملکردهای 
 اصلی شهر

 بازسازی

 ایتالیا
حفاظت از بافت تاریخی 

 شهر

گیاری تنها  سرمایه
از طریق نهادهای 

 دولتی

حفظ 
ساکنان 
 موجود

حفظ نقش و 
 هویت فرهنگی

 شهر

انجام مداخالت 
محتاطانه در 

های  مجموعه
 تاریخی

تاکید بر استفاده از 
 ونقل حمل

ریزی در  برنامه
مقیاس شهر و 

 منطقه

 -بازسای
 نوسازی

 آلمان
 حفاظت از بافت کهن-
بان بردن معیارهای -

 زیستی

تقویت بنیه 
اقتصادی ساکنین 

 بافت قدیم

حفظ 
ساکنان 
 بافت قدیم

حفظ ارزشهای 
فت تاریخی با
 قدیم

حفظ ابنیه موجود 
 تا حد ممکن

تاکید بر استقاده از 
 ونقل عمومی حمل

ریزی  برنامه
براساس نیاز و 
 مشارکت مردم

-بازسازی
 نوسازی

 اتریش
طراحی شهر بر اساس نیاز 

 ساکنین
تقویت صنعت 
 گردشگری

حفظ 
ساکنان در 
 بافت

توجه به بعد 
تاریخی و 
 فرهنگی

افزایش فاای 
 سبز در بافت قدیم

ولویت حرکت ا
 برای عابر پیاده

فرایند برنامه 
 ریزی شهری

 -بهسازی
 نوسازی

 سوئد
معاصرسازی و احیای 
 حیات در فااهای کهن

ساماندهی 
های  فعالیت

تجاری و 
 ها تفریحگاه

حفظ 
ساکنان 
 بافت قدیم

شناخت محورهای 
 هویتی و فرهنگی

تقویت فااهای 
 شهری و عمومی

کند کردن حرکت 
سواره و گسترش 

 رهای پیادهمسی

تقسیم شهر به 
منطقه  5

 ریزی برنامه

 -بهسازی
 نوسازی

 هلند
توسعه شهر از درون و 

 بیرون

 ها نساختماتملک 
قدیمی، ساخت و 

از  ها آنفروش 
 طرف دولت

بان بردن 
کیفیت 
زندگی 
ساکنان 
 شهر

توسعه هر چه 
 گردشگری تر بیش

های  احیای خانه
 مسکونی با ارزش

آرام سازی 
 وآمد رفت

ریزی بر  امهبرن
اساس 

بندیهای  منطقه
 انجام شده

-بهسازی
 -نوسازی
 باسازی

 امریکا
احیای هویت و نقش 

 فرهنگی
کسب درآمد و 
 بازگشت سرمایه

جلوگیری از 
جابجایی 
ساکنان 
 بافت قدیم

توجه به بناهای 
 تاریخی

بهسازی بناهای 
 با ارزش

جداکردن 
مسیرهای سواره 

 از پیاده

ریزی  برنامه
 موضعی

-بهسازی
 نوسازی

 ترکیه
ایجاد چهره فرهنگی و 
 احیای چهره شهر

تقویت بنیه 
اقتصادی شهر از 
طریق جیب 
 گردشگری

خارج کردن 
بافت قدیم 
از اقشار کم 
 درآمد

توجه به نقش 
فرهنگی شهر 

 قدیم

خروج مشایل 
مزاحم از بافت 

 قدیم

ایجاد 
توقفگاههای 
متعدد در شهر 
 درون شهر قدیم

ریزی  برنامه
برای شهر 

یم در ارتبا  قد
 با کد شهر

 بازسازی

 سوریه
حفظ خصوصیات شهر 

 کهن

تاکید بر 
جهانگردی و 
 گردشگری

تثبیت 
 جمعیت

تاکید بر نقش 
 تاریخی

تخریب فااهای 
 بی ارزش

توسعه شبکه معابر 
 پیاده

تعیین نقش 
شهر قدیم در 
 کل شهر

 -بهسازی
 نوسازی

Reference: Arabi and Entezari Yazdi, 2008: 5  

 1312 هوای  سوال ی شهری به ها بافتایران نیز سابقه مداخله در  در
یعنی زمان تهیه نقشه گیربندی، توسوعه و اصوالح معوابر بواز      1320و 
 چنوین  هوم  ها و نیز با تصویب قانون شهرداری 1347گردد. در سال  می

( طورح جوامه   51 -1347تهیه و تصویب برنامه چهارم عمرانی کشور )

هوای آنوان جهوت اجورا ابوالد شود کوه         داریشهر تهیه و به شهر 20
هوا بووده اسوت. در برناموه      نوسازی محالت قدیمی جزیی از این طرح

( هر چند که به لزوم حفظ بافت تاریخی و توجوه بوه   1356-51پنجم )
لویا اقودام قابول تووجهی در سوطح کشوور بوه         .اشاره شد ها آناصالت 
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 (.Farshidi, 2010: 36صورت عملی صورت نگرفت)
وزارت کشوووور،  1362ز انقوووالب اسوووالمی، در سوووال پوووس ا

هوای کشوور    های توانبخشی را به استانداری دستورالعمل تهیه طرح
ابووالد کوورد کووه در حکووم نخسووتین مووداخالت جوودی دولووت در  

، شوورای  1385رود. در سوال   ی قدیم شهرها به شمار موی ها بافت
ی ها بافتشناسایی  های شاخصعالی شهرسازی و معماری ایران، 

ریزدانگوی،   :هوا عبارتنود از   فرسوده را اعالم نمود که این شواخص 
یی موورد بررسوی و   هوا  بافوت بر این اساس  ناپایداری و نفو،ناپییری.

گیرند که هر سه شاخص را دارا باشند. در ادامه قوانون   تصویب قرار می
بوه   1387ساماندهی در حمایت از تولید و عرضه مسکن کوه در سوال   

ی فرسوده از طریوق اعطوای   ها بافتاز نوسازی  تصویب رسید، حمایت
 تسهیالت و تخفیفات را در دستور کار خود قرار داد.

ها برای ارائه خودمات   ین محدود و ناکافی بودن درآمد شهرداریابنابر
ی فرسوده شهری به دلیل نازل بودن توان اقتصادی ها بافتشهری در 

، هوا  بافوت در ایون   هوای تعمیور و نگهوداری    ساکنان و بان بودن هزینه
ن در این منواطق  ساختماسازی  شود که به نماسازی و مقاوم موجب می

ای چشوم آزار و   رفته رفته به منطقوه  ها بافتچندان عنایتی نشود و این 
متاسفانه طرح و برنامه پیشنهادی، صورفا   چنین هم ویرانه تبدیل شودند.

ت و سواز بوه   با اهداف اقتصادی دنبال می شود. اموروزه متولیوان سواخ   
گویاری، بوا    ترین توجیه اقتصادی برای سرمایه منظور رسیدن به مناسب

هوای   های تاریخی و فرهنگی سیاست پیکوره  پوشی از کلیه ارزش چشم
نی را با کواربری صورفا تجواری بوه ایون سیاسوت       ساختماالجثه  عظیم

 (.Moheb Yasreb, 2009: 19اند) تحمیل نموده
ی فرسوده ها بافتدر خصوص  ندیاز این رهگیر مطالعات ارزشم 

موحد و  :شود اشاره می ها آنصورت گرفته است که به چند مورد از 
مردم نهواد بورای    ها نا(، در پژوهشی به نقش سازم1392) دیگران

ی فرسوده بخش مرکزی شهر اهوواز  ها بافتمشارکت در بازسازی 
تقویوت   مونعکس ایون مطلوب اسوت کوه      ها آنو نتایج  اند پرداخته

های فرهنگی و قومی منجور بوه تقویوت مشوارکت و فعوال       شارز
مردم نهاد در نوسازی و بهسازی بخوش مرکوزی    ها ناکردن سازم

کوه عودم    دهود  موی نشان  ها آنهای  یافته چنین هم اهواز خواهد شد.
گیری نهادهای مردم همراه با تحونت اجتماعی و قوومی موردم    شکل
مشوارکت در بهسوازی و    اخیر باعث شده است که جریان های سالدر 

 .  (Movahhed& et. al, 2013)نوسازی محله روبه کاهش بگیارد

ای بوه اولویوت بخشوی بوه      (، در مقالوه 1391) زیاری و دیگران
کوالن شوهر کورج بوا اسوتفاده از مودل         سازی بافت فرسوده ایمن

دهد که ابعواد   نشان می ها آناند. نتایج  پرداخته ،ارزیابی چند معیاری
شوهر کورج بوا     ی فرسووده کوالن  هوا  بافتموثر در ایمنی اجتماعی 

ین اثربخشی را در نواامنی زنودگی   تر بیش، %( 55/0ضریب بانی )
  ی فرسوده این شوهر داشوته اسوت و در ایون میوان پهنوه      ها بافت

ین اثرپوییری از ابعواد اجتمواعی و    تر بیشحصارک و کرج کهن با 

فردیس   اند و پهنه هکالبدی ناامن، در اولویت ایمن سازی قرار گرفت
اسودیان و سویاحی در    ایمن انتخاب شوده اسوت.    به عنوان جامعه

نقش الگوی مشارکت مردمی در بهسازی و »ای تحت عنوان  مقاله
ی فرسوده شهری با استفاده از سیسوتم اطالعوات   ها بافتنوسازی 

پرداختوه و نتوایج   « محله عامری اهوواز  :موردی  جغرافیایی مطالعه
ان داد که در بافت موجود پایین بودن کیفیوت ابنیوه،   ها نش پژوهش
های اجتماعی،  نی، کم عرض بودن معابر، ناهنجاریساختمامصالح 

پایین بودن در آمد ساکنین و عدم توانایی در نوسوازی و بهسوازی   
شان افزوده  روز بر مشکالت روز به ها بافتبافت باعث شده که این 

لیا چاره اندیشی  .تبدیل شوند آشفته و تخریبی ها ناگشته و به مک
 . (Ziyari& et al, 2011)برای رفه این مشکالت ضروری است

(، در پژوهشی به ارزیابی نوسوازی و  1389) قاصفری و دیگرانآ
بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت تهران با اسوتفاده از  

که نقش عوامل  دهد مینشان  ها آناند و نتایج  ت پرداختهآمدل سو
و  تور  بویش رونی در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده این محله، بی

 شوودیدتر از نقووش عواموول موجووود در درون محلووه موویکور اسووت 
(Aghasafari& et al, 2010). 

 
 محدوده مورد مطالعه 

شهرستان مرکز  و آ،ربایجان یربییکی از شهرهای استان  اشنویه
است که در قسمت یربی این استان جای گرفته  اشنویه
بر پایه سرشماری سال  . جمعیت این شهر(1نقشه شماره )است
(. این 1390)مرکز آمار ایران، نفر بوده است 35661برابر با  ،1390

شهر همانند بسیاری از شهرهای کشور دارای یک هسته قدیمی و 
روستایی بوده که محدوده بافت فرسوده آن را تشکیل داده و در 

هکتار رسیده و حدود  80حال حاضر وسعت آن به بیش از 
و علت  1(2گردد)نقشه شماره  حوزه مطالعاتی را شامل می16
طالق واژه فرسوده به این محدوده نیز وجود هر سه شاخص ا

ی فرسوده شامل ریزدانگی، عرض کم معابر و ها بافتاصلی 
باشد. این محدوده نقطه پیدایش شهر  ناپایداری بناها در آن می

 های بخشباشد که به مرور زمان و با رشد جمعیت آن  اشنویه می
ه محدوده کل شهر ای نیز به زیر ساخت و ساز رفته و ب حاشیه

از  اضافه گشته است. در این میان هسته قدیمی شهر به دنیلی
جمله فرسودگی و عدم پاسخگویی به نیازهای ساکنین نتوانسته 
همگام با سایر مناطق شهر به رشد خود ادامه دهد و به نظر 

                                                                       
سازمان فاایی بافت فرسوده شهر اشنویه توسط مهندسین مشاور شهر و بنیوان در  .  1

که مطالعات طرح بهسازی و سواماندهی بافتهوای فرسووده شوهر اشونویه       1389سال 
انجام داده که محدوده شهر در طرح فوق بر اساس قدمت و پیشوینه و مراحول شوکل    

 حوزه مطالعاتی تقسیم شده است. 16ه گیری ب
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¢Ø°Ø±Ø¨Ø§Û�Ø¬Ø§Ù�_ØºØ±Ø¨Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø´Ù�Ø±Ø³ØªØ§Ù�_Ø§Ø´Ù�Ù�Û�Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø´Ù�Ø±Ø³ØªØ§Ù�_Ø§Ø´Ù�Ù�Û�Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø´Ù�Ø±Ø³ØªØ§Ù�_Ø§Ø´Ù�Ù�Û�Ù�
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رسد این عامل منجر به از دست دادن ساکنین قدیمی و  می
ن در این محالت گشته زیرا با با مهاجری ها آنجایگزینی 

فرسودگی بافت مشکالتی نظیر کیفیت پایین واحدهای مسکونی، 
مشکالت دسترسی، فرسودگی سیستم فاضالب و ییره در آن بروز 
نموده و عالوه بر آن ضعت مدیریت شهری در ارائه خدمات اولیه 

های قدیمی  به صورت کانال تر بش و نوسازی سیستم فاضالب که
 باشند نیز مسبب برخی مشکالت موجود بوده است.  یروبسته م

 

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه در کشور و استان .1ن شه 

 
 . سازمان فاایی بافت فرسوده شهر اشنویه2ن شه 

Reference: Consulting Engineers of Shahr & Bonyan, 2010 
 

 روش تحقيق
از نووع   روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به ماهیوت کوار  

تحلیلی است. روش جمه آوری اطالعات بوه صوورت    -توصیفی
اسوونادی و پیمایشووی اسووت. از طریووق پرسشوونامه، مصوواحبه و  

های مورد نیاز گردآوری شدند. جامعه آماری شامل  مشاهده، داده
باشد، و بنوابر فرموول کووکران     ساکنین محدوده مورد مطالعه می

تکمیل شود. انتخواب    عدد پرسشنامه در بین ساکنین 317تعداد 
ها با توجه به اینکه افراد جامعه آماری متجوانس بودنود بوا     نمونه

استفاده از روش نمونه گیری منظم یا سیستماتیک صورت گرفته 
است و در تعیین موقعیت اولوین نمونوه نیوز از روش اتفواقی یوا      

بوه عنووان    2احتمالی ساده استفاده گردیده که در این میان عدد 
واحد  1782ه تعیین گردیده و با توجه به حجم جامعه )اولین نمون

به عنوان عدد ثابت فاصله در نظر گرفته شوده   6مسکونی( عدد 
است. بورای تعیوین پایوانی پرسشونامه از روش آلفوای کرونبوا        

 SPSSاستفاده شده که با بررسی داده به وسیله نرم افزار آماری 
نشوان دهنوده    حاصل گردید که 792/0ضریب پایایی پرسشنامه 

پایایی بانی ابزار بوده است. برای اعتبار محتووای پرسشونامه از   
که اکثریوت مناسوب    ،صاحب نظران بهره برده شد و نظر اساتید
 هوای  شاخصها را تایید نمودند. برای تجزیه و تحلیل  بودن گویه

استفاده شده است به  Arc GISکالبدی در محدوده از نرم افزار 
قشه پایه )نقشه خام و بدون اطالعات( در قالوب  که ابتدا ن طوری
از مسئولین محترم شهرداری دریافت و در  Auto Cadسیستم 

صوورت  ه مرحله بعد کل محدوده بافت فرسوده شوهر اشونویه بو   
امال  دقیق برداشت گردید و سسس در مرحله ک  طور بهپیمایشی و 
ترین بخش این تحقیق را شوامل موی گوردد کلیوه      آخر که مهم

هوای   گشته و تحلیل Arc GISها وارد محیط نرم افزار  رداشتب
مووورد نیوواز انجووام یافتووه اسووت. عووالوه بوور آن در ادامووه جهووت 
آشکارسازی میزان تمثیر فرسودگی بافت بر سواکنین محودوده و   

جهت آزمون فرضیات، از نرم افزار  چنین هم ناشی از آن و مسائل
 استفاده شده است. SPSSآماری 

 

 کالبدی های  اهصشار يابی 

کالبودی بافوت    هوای  شواخص در خصوص شناسوایی و ارزیوابی   
فرسوده مورد مطالعه نزم به توضویح اسوت، نقشوه پایوه و خوام      

از مسوئولین محتورم    AUTO CADمحدوده در قالب سیستم 
 Arc GISدریافت و سسس ایون نقشوه وارد محویط نورم افوزار      

برداشوت میودانی بوه آن، کلیوه     های  گشته و پس از اتصال داده
های مورد نیاز این قسمت از تحقیق با استفاده  ها و ارزیابی تحلیل

از این نرم افزار صورت گرفته است که این کار بوه دلیول دقوت    
 باشد. بسیار بانی این نرم افزار در امر تحلیل روی نقشه می

 دانه بندی قطعات مسکونی .1

واحود مسوکونی در    1782های بعمل آمده تعوداد   طبق بررسی
گانه( وجوود دارد کوه از    16ی ها حوزهکل محدوده مورد مطالعه )

متور   200از  تور  کمقطعه مسکونی دارای سطحی  988این تعداد 
از قطعوات   % 55کوه بویش از    طور واضح اینه باشند. ب مربه می

متر مربه  200گانه زیر  16ی مطالعاتی ها حوزهمسکونی واقه در 
 200قطعه زیر  122با  5حوزه  ها حوزهبین این  مساحت دارند. در
بوه ترتیوب    متور مربوه   200قطعه زیر  31با  6متر مربه و حوزه 

متور   200ین تعداد قطعات مسکونی زیر تر کمین و تر بیشدارای 
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و  14،  13،  12،  10، 4ی ها حوزه(. به جز 3ند)نقشهباش میمربه 
نی واقوه در  قطعوات مسوکو   % 50بویش از   هوا  حوزهدر سایر  16

 (.1متر مربه وسعت دارند)جدول  200حوزه زیر 

 ی مطالعاتیها حوزهقطعات در محدوده بافت فرسوده به تفکیک  .1جدول

 به کل قطعات مسکونی بلوک % متر مربع 200تعداد قطعات  ير  تعداد قطعات مسکونی حو ه

1 83 61 49/73 

2 90 69 67/76 

3 170 109 12/64 

4 122 45 89/36 

5 184 122 30/66 

6 60 31 67/51 

7 72 45 5/62 

8 101 59 42/58 

9 72 44 11/61 

10 107 42 25/39 

11 136 85 5/62 

12 85 38 71/44 

13 128 49 28/38 

14 86 42 84/48 

15 169 89 66/52 

16 117 58 57/49 

 44/55 988 1782 جمع کل بافت فرسوده
 

 

 
 طعات مسکونی. دانه بندی ق3ن شه 

 

 های قطعات مسکونی وضعیت دسترسی .2
قطعه موجود در محدوده بافوت فرسووده، تعوداد     1782از کل 
دارای دسترسوی   ،تور  کوم متور و   6قطعه از طریق معوابر   722

 % قطعات مسکونی موجود در 40هستند. به عبارتی بیش از 

طح دسترسی دارند که این نسبت در س ،تر کممتر و  6بافت از معابر 
دهد کوه   باشد. نتایج این بررسی نشان می گانه متغیر می 16های حوزه

                             حوزه یعنی بیش  7گانه واقه در بافت فرسوده،  16های  از کل حوزه
، دارای توور کووممتوور و  6هووا از معووابر  % قطعووات مسووکونی آن 50از 
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    دسترسی هستند.
 

 

 تر کممتر و  6قطعات مسکونی دارای معابر  .4ن شه 

 

های ساخته شده بنا % 50قطعات مسکونی که بیش از  .3

 باشند. دوام می در آن بی

های به عمل آمده از نوع بناهای مسکونی، نوع  با بررسی
  :گروه تقسیم شد 6به  ها آنرفته در  کار  بهمصالح 

 ، دسترسی دارندتر کممتر و  6ها( که از معابر  به تفکیک حوزهتعداد قطعات مسکونی) .2جدول

 کل قطعات مسکونی هر حو ه حو ه
  تر کممتر و  6قطعات مسکونی دارای معابر 

 % تعداد

1 83 39 99/46 

2 90 56 22/62 

3 170 84 41/49 

4 122 65 28/53 

5 184 105 07/57 

6 60 40 67/66 

7 72 39 17/54 

8 101 64 37/63 

9 72 37 39/51 

10 107 23 5/21 

11 136 45 09/23 

12 85 6 06/7 

13 128 3 34/2 

14 86 39 35/45 

15 169 65 46/38 

16 117 12 26/10 

 52/40 722 1782 جمع بافت فرسوده
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 ؛ساخته شده با اسکلت فلزی ها نساختما :گروه اول

 ؛ساخته شده با اسکلت بتنی ها نساختما :گروه دوم

صورت طاق ه ب ها آنسقت که  هایی ساختمان :گروه سوم
 ضربی است؛

های  از بلوک ها آنکه در ساخت  هایی ساختمان :گروه چهارم
 سیمانی استفاده شده است؛

که دیوارهوا از خشوت و در سوقت     هایی ساختمان :گروه پنجم
 رفته است؛ کار  بهچوب  ها آن

که با دیوارهوای آجوری و سوقت     هایی ساختمان :گروه ششم
 چوبی هستند.

 تور  کمدهد که در سطح کل بافت فرسوده  ها نشان می بررسی

مسکونی از مصالح مصرفی بادوام )اسکلت  ها نساختمااز  % 6از 
بوا در نظور گورفتن نووع      فلزی، اسکلت بتنی( ساخته شده است.

ن، تعوداد  ساختمامصالح مصرفی در سازه بناهای مسکونی، عمر 
توان بوه   میساخته شده در داخل بافت فرسوده،  ها نساختما %و 

قطعه مسوکونی واقوه در محودوده     1782این نتیجه رسید که از 
 هایی ساختمان ، دارای% 50قطعه یعنی  892بافت فرسوده تعداد 

باشند. به عبارتی بوا   هستند که تخریبی بوده و کامال  فرسوده می
 1782در نظر گرفتن عمر و قدمت واحدهای مسوکونی واقوه در   

سوال   40تا  20عات مسکونی بین قط % 06/50قطعه مسکونی، 
عمر دارند و مصالح مصرفی در این گروه از ابنیه عمدتا  خشوت و  

 چوب، آجر و چوب و بلوک سیمانی است.
 

ی مطالعاتیها حوزهقطعات تخریبی و ناپایدار به تفکیک  درصدتعداد و  .3جدول 

 کل قطعات مسکونی بلوکبه  % تعداد قطعات تخريبی و ناپايدار کل قطعات مسکونی حو ه حو ه

1 83 58 88/69 

2 90 43 78/47 

3 170 61 88/35 

4 122 72 02/59 

5 184 98 26/53 

6 60 30 50 

7 72 37 39/51 

8 101 49 51/48 

9 72 36 50 

10 107 28 17/26 

11 136 69 74/50 

12 85 35 18/41 

13 128 37 91/28 

14 86 59 60/68 

15 169 108 91/63 

16 117 72 54/61 

 06/50 892 1782 فرسودهکل بافت 
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 قطعات مسکونی تخریبی و ناپایدار .5ن شه

 

 دار محدوده مورد مطالعه ی مسئلهها حو هشناهت 

حووزه   4حووزه تشوکیل دهنوده بافوت فرسووده تعوداد        16از کل 
هر سوه فواکتور را دارا    ها حوزه % 25( یعنی 9، 7، 6، 5ی ها حوزه)

تخریبوی و   هوا  آنواحدهای مسوکونی   % 50 طوریکه بهند. باش می

ند باش میمتر مربه  200از  تر کمند و دارای سطحی باش میناپایدار 
امکوان پوییر    ،تور  کممتر و  6از طریق معابر  ها آنو نیز دسترسی 

از حیث دارا بودن فاکتورهای  ها حوزهدر جدول زیر وضعیت  است.
  ه تفکیک آورده شده است.ی فرسوده بها بافتکالبدی 

از حیث دارا بودن فاکتورهای کالبدی بافت فرسوده ها حوزهوضعیت  .4جدول

 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شاهص حو ه

  *    *  * * * * *  * * * ريزدانگی .1

        * * * * * *  *  ناپذيری نفوذ .2

 * * *   *  *  * * * *   * ناپايداری. 3

 

  ها تحليل داده تجزیه و

ی درون شهری خود از اصول توسعه پایودار  ها بافتسازی  زنده باز
شوود   است و نتایج آن نیز تحقق اصول توسعه پایدار را موجب می

و در این راستا توجه به مشارکت شهروندان از طریق دخالت دادن 
جتنواب  در فرایند اقدامات نوسازی و بهسازی امری اها  آننظرات 

ای کوه حواوی    لیا در این مرحله با طراحی پرسشنامه .ناپییر است
سؤانت مرتبط با اهداف و سووانت تحقیوق بووده سوعی گردیود      
نظرات ساکنین محدوده به عنوان عنصر اصلی بافت مورد تجزیوه  
و تحلیل دقیق قرار گیرد که جزئیات تکمیول آن بوه شورح ،یول     

  :باشد می

د واحدهای مسکونی )حجم جامعه آماری( با توجه به این که تعدا
باشد. لیا برای برآورد حجم نمونه از فرمول  واحد می 1782

 خواهد بود. 317کوکران استفاده گردید و حجم نمونه نیز 

به دلیل اینکه افوراد جامعوه آمواری متجوانس بودنود، از روش       -
گیری منظم و در تعیین موقعیت اولوین نمونوه نیوز از روش     نمونه
بوه عنووان اولوین نمونوه      2اقی ساده استفاده گردیده که عودد  اتف

واحد مسوکونی   1782تعیین گردیده و با توجه به حجم جامعه که 
 به عنوان عدد ثابت فاصله در نظر گرفته شده است. 6بوده عدد 

پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطالعات با استفاده از نرم افزار  -
SPSS .تجزیه و تحلیل شده است 
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   ها افتهی

نیز اشاره گردید بافوت فرسووده شوهر اشونویه      طور که قبال همان
هسته قدیمی آن را تشکیل داده و ساکنانی نیز نسل بوه نسول در   

نیز دارای  ها آناین بافت سکونت داشته و به تبه آن محل زندگی 
با آن انس گرفته و در طوول   ها آن که طوری  بههویتی قوی بوده 

حله خود نبوده و این احساس تعلوق باعوث   زمان حاضر به ترک م
ایجاد سرزندگی خاصی در محالت گردیده است. حال بوا گیشوت   

رود کوه ایوون   زموان بوه علووت فرسوودگی بافوت احتمووال آن موی     
بوه   ها آنفرسودگی موجب دفه ساکنین اولیه و قدیمی و مهاجرت 

محالت جدید شهر شده باشد که بور ایون اسواس ارزانوی قیموت      
ت قدیمی به عنوان عامل جا،به برای مهواجرین و  زمین در محال

تازه واردین عمل نموده و به دلیل ناتوانی این قشر در نوسوازی و  
صوورت  ه بهسازی واحد مسکونی خود، این محوالت همننوان بو   

فرسوده و یرق در مشکالت اقتصادی و اجتماعی به حیوات خوود   
 ی به ایون اول و دستیاب سوالادامه دهند. بنابراین در جهت آزمون 

که محدوده مطالعاتی تا چه حد توانسته ساکنین اولیه و قدیمی را 
، 5 هوای  جدول انت پرسشنامه به شرحئودر خود حفظ نماید از س

 زیر بهره گیری خواهیم نمود. 7و  6

 محل اقامت قبلی ساکنین .5جدول

 تجمعی % قابل اطمینان % % فراوانی 

 

 اعتبار

 5/55 5/55 3/54 172 همین محله

 5/86 0/31 3/30 96 ساير محالت شهر

 6/90 2/4 1/4 13 ساير شهرها

 0/100 4/9 1/9 29 روستاهای اطراف

  0/100 8/97 310 جمع

   2/2 7 بدون پاسخ

   0/100 317 جمع کل

 مدت اقامت در محله .6جدول

 تجمعی % قابل اطمینان % % فراوانی 

 اعتبار 

 0/24 0/24 2/20 64 سال 5ا   تر کم

 4/43 5/19 4/16 52 سال 10-5

 2/65 7/21 3/18 58 سال 20-10

 0/100 8/34 3/29 93 تر بیشسال و  20

  0/100 2/84 267 جمع

   8/15 50 بدون پاسخ

   0/100 317 جمع کل
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 رضایت از سکونت در محله .7جدول

 تجمعی % قابل اطمینان % % فراوانی 

 اعتبار 

 7/71 7/71 0/71 225 بلی

 0/100 3/28 1/28 89 هیر

  0/100 1/99 314 جمع

   9/0 3 بدون پاسخ

   0/100 317 جمع کل

 

از  % 5/54به نتایج فوق مشخص گردیود کوه حودود     توجهبا 
حدود  که یطور بهقبل ساکن محله خود بوده  ها مدتساکنین از 

لووه را سووال سووابقه سووکونت در مح 10بوویش از  هووا آن % 6/47
اند. بنابراین آشکار گردید که فرسودگی بافت فرسوده شهر  داشته

اشنویه منجر به از دست دادن اکثریت ساکنین اولیوه نگردیوده و   
باشد زیورا   این امر به دلیل با هویت بودن محل برای ساکنین می

تواند گویای با هویت بوودن   واضح است که چهره یک شهر نمی
هوای سواکنین محودوده موورد      اسو  که در پ شهر باشد همننان

مطالعه کامال  آشکار است این محدوده با وجوود چهوره زشوت و    
 که یطور بهکامال  فرسوده دارای هویتی قوی برای ساکنین بوده 

از محلوه خوود    ها آن % 71حتی با وجود مشکالت فراوان حدود 
رضایت داشته و طی سالیان دراز در آنجا زندگی کرده و حاضر به 

قابل اثبوات   سوالباشند. با این اوصاف این  حله خود نمیترک م
 باشد.  نمی

 
ارائه شده در بخش های  و نقشه های جدول مطابق توضیحات،

ی فرسوده در محدوده موورد  ها بافتکالبدی  های شاخصبررسی 
 بنوا و ، کیفیوت ابنیوه، عمور    مطالعه شوامل دانوه بنودی قطعوات    

از ایون نظور دارای   ها مشخص گردید که این محودوده   دسترسی
باشد عالوه بر آن برابر بازدیودهای میودانی    مشکالت اساسی می

عمل آمده مشاهده گردید که ایون محودوده دارای مشوکالت    ه ب
 که یطور بهدیگری از جمله قدیمی بودن سیستم فاضالب بوده 

های قدیمی روبسته بووده و ایون امور     صورت کاناله ب ها آناکثر 
گردیده و این امر در درجه اول به ضوعت  موجب نارضایتی اهالی 

مدیریت شهری در ارائه خدمات مورتبط بووده و ایون عوامول در     
مجموووع منجوور بووه بووروز مشووکالت متعووددی بوورای سوواکنین  

نیوز از نظورات و    سووال اند. بنابراین در جهت آزمون این  گردیده
انت پرسشنامه به شرح ،یول اسوتفاده   ئوهای ساکنین به س پاس 

 ود.خواهیم نم

 محله برای ساکنین مسائلمهمترین  .8جدول

 تجمعی درصد قابل اطمینان درصد درصد فراوانی 

 اعتبار 

 6/13 6/13 4/11 36 مشکل دسترسی

 5/58 9/44 5/37 119 دفع فاضالب و آبهای سطحی

 4/63 9/4 1/4 13 نبود امنیت اجتماعی

 5/95 5/32 1/27 86 کیفیت پايین واحدهای مسکونی

 0/100 2/4 5/3 11 تمامی موارد

  0/100 6/83 265 جمع

   4/16 52 بدون پاسخ

   0/100 317 جمع کل
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  رضایت از خدمات رسانی مسئولین)مدیریت شهری( .9جدول

 درصد تجمعی درصد قابل اطمینان درصد فراوانی 

 اعتبار 

 3/56 3/56 9/54 174 بلی

 0/100 7/43 6/42 135 هیر

  0/100 5/97 309 جمع

   5/2 8 بدون پاسخ

   0/100 317 جمع کل

 

در نگاه اول به بافت فرسوده شهر اشنویه، سه شاخص اصولی  
توجهوات را   تر بیشخودنمایی نموده و  تر بیشی فرسوده ها بافت

تور و تکمیول    نموود ولوی بوا بررسوی دقیوق      معطوف به خود موی 
ه عنووان عنصور   پرسشنامه و دخیل دادن نظرات ساکنین بافت ب

مشخص گردید کوه جودا از    8، مطابق جدول ها هاصلی این محل
هوای   نظیر دفه فاضوالب و آب  مسائلسه شاخص اصلی، برخی 

گریبان گیر ساکنین بافت بوده کوه در درجوه    % 5/37سطحی با 
اول مربو  به ضعت خدمات رسانی مدیریت شهری بوده و توجه 

. نکتوه جالوب توجوه ایون     نماید مسئولین امر را طلب می تر بیش
است که علیریم این که ایون امور در مرحلوه نخسوت ناشوی از      

از پاس  دهندگان در  % 60باشد، حدود  ضعت خدمات رسانی می
اظهار نظر خود نسبت به رضوایت از خودمات رسوانی مسوئولین     

( به این سوؤال جوواب مثبوت داده کوه ایون امور       9)برابر جدول 
 .باشد می ها آننشانگر سطح پایین انتظارات 

 

 گيري بحث و نتيجه

ی فرسووده شوهری   ها بافتبافت فرسوده شهر اشنویه همنون سایر 
موجود در کشور بر اساس دارا بودن سوه فواکتور اصولی دانوه بنودی      

ها تعیین و محدوده آن توسط شوهرداری   دسترسی بنا و، عمر قطعات
 یهوا  شواخص شهر مشخص گردیده است لیا در این مقاله در ابتودا  

 Arc GISنزم در محیط نرم افوزار  های  میکور با استفاده از تحلیل
 هوا و  بررسی و در نهایت میزان فرسوودگی بوه تفصویل طوی نقشوه     

واحد مسوکونی   1782نزم ارائه گردید. برابر این نتایج، از  های جدول
از  % 55قطعوه یعنوی حودود     988در کل محدوده مورد مطالعه تعداد 

متوور مربووه  200از  توور کوومرای سووطحی کوول قطعووات مسووکونی دا
متر نیز مشخص گردید کوه از کول    6باشند. در بررسی معابر زیر  می

قطعوه کوه    722قطعه موجود در محدوده بافت فرسوده، تعداد  1782
 6از طریق معوابر   .باشند از مجموع قطعات مسکونی می % 40حدود 
ع مصوالح  با در نظر گورفتن نوو   دارای دسترسی هستند. ،تر کممتر و 

توان به این  می ها نساختمامصرفی در سازه بناهای مسکونی و عمر 

قطعوه مسوکونی واقوه در محودوده بافوت       1782نتیجه رسید که از 
هسوتند   هوایی  ساختمان ، دارای% 50قطعه یعنی  892فرسوده تعداد 

باشوند. بوه عبوارتی بوا در نظور       که تخریبی بوده و کامال  فرسوده می
قطعووه  1782ت واحوودهای مسووکونی واقووه در گوورفتن عموور و قوودم

سال عمر دارنود   40تا  20قطعات مسکونی بین  % 06/50مسکونی، 
و مصالح مصرفی در این گروه از ابنیه عمدتا  خشت و چووب، آجور و   

نشوان   چنوین  هوم  چوب و بلوک سیمانی است. این قسمت از بررسی
 هوا  نسواختما از  % 6از  تور  کوم داد که در سطح کل بافوت فرسووده   

مسکونی از مصالح مصرفی بوادوام )اسوکلت فلوزی، اسوکلت بتنوی(      
 4حوزه محدوده بافوت فرسووده،    16ساخته شده است. در مجموع از 

، هر سه فاکتور مویکور را دارا  ها حوزه % 25( یعنی 9و  7، 6، 5حوزه )
، 15و  11، 8، 4، 2، 1ی هوا  حووزه حووزه شوامل    6بوده و پس از آن 

بنوابراین میوزان    .فاکتور بودنود  2دارای  ها حوزهاز کل  % 5/37یعنی 
 باشد.   تر می حوزه ملموس 10فرسودگی در این 
میزان جیب مهاجرین و دفه سکنه اولیوه   چنین هم در این تحقیق

بافت در نتیجه فرسودگی بررسی شد که با استناد بوه نتوایج تکمیول    
 SPSSپرسشنامه از ساکنین و تحلیل آن بوا اسوتفاده از نورم افوزار     

قبول سواکن    هوا  مدتاز ساکنین از  % 5/54  آشکار گردید که حدود
سوال   10بویش از   هوا  آن % 6/47که حدود  یطور بهمحله خود بوده 

انود. بنوابراین آشوکار گردیود کوه       سابقه سکونت در محلوه را داشوته  
محدوده بافت فرسوده شهر اشنویه همننان اکثور سوکنه اولیوه را در    

امر بازتابی از با هویت بوودن محوالت بورای    خود حفظ نموده و این 
حتی بوا وجوود مشوکالت فوراوان      که یطور بهباشد.  سکنه خود می

انود. در بررسوی سوایر     از محله خود رضایت داشوته  ها آن % 71حدود 
بافووت در نتیجووه فرسووودگی بوورای سوواکنین مطووابق نتووایج  مسووائل

ب و پرسشنامه نیز مشخص گردید که برخی موارد نظیر دفوه فاضوال  
گیور سواکنین    ین سهم( گریبوان تر بیش) % 5/37های سطحی با  آب

بافت بوده که در درجه اول مربو  به ضعت خدمات رسانی مودیریت  
 باشد.   شهری می
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 راهکارها
ها، راهکارهایی در جهوت   در نهایت با در نظر گرفتن نتایج بررسی

   :دگرد به حداقل رسانیدن مشکالت موجود به شرح ،یل پیشنهاد می
 با توجه به این که محدوده مورد نظر علیریم فرسودگی بافت -

اکثر ساکنان قدیمی خود را حفظ نموده و دارای هویتی قووی بورای    
به ادامه اقاموت،   ها آنلیا در راستای حمایت و تشویق  .باشد می ها آن
توانود مطوابق بوا جوایگزینی      دولتی از جمله شوهرداری موی   ها ناارگ

مووارد   چنوین  هوم  هایی چون تجاری و با کاربری های موجود کاربری
تشویقی از جمله بحث تخفیفات صدور پروانه تجواری و مسوکونی و   

(، از 9و  7-6-5هوای شووماره   خصووص در حوووزه بووه موازاد توراکم )  
مهاجرت اقشار مرفه و ساکنین قدیمی این محالت به سایر محوالت  

   موده و موجب رشد اقتصادی آن گردد؛جلوگیری ن

وجه به فرسودگی سیستم فاضوالب محودوده کوه در اکثور     با ت -
بوه وسویله    هوا  آنهای روبسته بوده و نوسازی  صورت کاناله موارد ب

هوای فاضوالب جدیود     لیا احداث کانال .باشد خود ساکنین میسر نمی
که یکی از مشکالت اساسی بافت را حل خواهد نموود،   عالوه بر این

انتظارات سواکنین بافوت و در    ترین گام در جهت برآورده نمودن مهم
   خواهد بود؛ ها آن تر بیشنهایت احساس رضایت و تعلق خاطر 

سازی حاشیه رودخانه موجود در محدوده مورد مطالعه کوه   فاا -
 قتصادی و اجتماعی آن خواهد گردید؛موجب تحرک ا

 های   محله مهم درونترافیکی  های مسیرگشایی و حل گره  -

هوا   موجود و مسیرگشوایی برخوی از آن   قدیمی که با تعریض معابر 
 قابل حل خواهد بود؛

تامین و جبران ضرر واحدهای مشمول عقوب نشوینی و تخریوب     -
 صورت این امر به عنوان عامل دافعه عمل خواهد نمود. که در ییر این

های مشارکتی در جهت بهره گیری از نظورات   استفاده از روش -
عموومی، بازدیودهای   صورت برگزاری جلسات مالقات ه شهروندان ب

 ها؛ موردی از محالت و سایر روش

در محدوده مورد مطالعه، سطح پایین درآمدی مردم، مانه توجه  -
آنان به مسائل عمومی شده و فرهنگ خودمحوری بشودت در شوهر   
تقویت شده است. با تقویت نهادهای اقتصادی شهر و ایجاد مشوایل  

ن را فراهم سواخت و  توان زمینه ارتقاء سطح زندگی ساکنا مناسب می
ا در میووان از ایون راه فرصوت نزم بورای ایجوواد روحیوه مشوارکت ر     

 ساکنان شهر فراهم نمود؛

هوابی فرسووده شوهر بوا      پهنهارتقای کیفیت محیط سکونت در  -
های ساخت و استفاده از  کاهش و حیف ریزدانگی بافت، بهبود روش

 هوای جدیود در تولیود فاوای     آوری مصالح مریوب و گسوترش فون  
 ؛سکونت

جلب مشارکت کلیه نیروهای ،ینفوه در محویط شوهری بورای      -
های ساماندهی. این امر با پییرش وجود ایون نیروهوا و    اجرای برنامه

هوای   پوییر اسوت. برناموه    امکوان  هوا  آنبه رسمیت شوناختن منوافه   
ناگون در جهت منوافه  ساماندهی باید به برقراری تعادل بین منافه گو
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