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ارزیابی میزان فرسودگی بافت محالت منطقه سه شهر اصفهان و جایگاه مشارکت ساکنین در فرآیند
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 -8دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
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چكیده
یکی از مهمترین مسائل گریبان گیر بافتهای شهری مسئله فرسودگی استت کته در منتاتا تتاری ی و یتدیمی
شهرها محسوستر است .مبحث شاخصشناسی بافتهای فرسوده و تعیین میزان فرستودگی در راستیای ستاماندهی
اینگونه بافتها اهمیت ویژهای دارد .همچنین مشارکت ساکنین در فرآیند ساماندهی ،در اجترا و موفییتت تتر هتا
مؤثر است .شهر اصفهان بهعنوان سومین کالنشهر ایران؛ دارای  1112/18هکیار (حدود  )%88بافت فرستوده استت.
منطیه  3اصفهان بهعنوان بافت تاری ی با مساحت یریب  322هکیار بافت فرسوده ،موردمطالعه این پتژوه
این پژوه

ازنظر هدف تحییا کاربردی -توسعهای و روش آن توصتیفی -تحلیلتی استت و دررونتد تحلیتلهتا از

«فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی» اسیفادهشده است .در راسیای جمعآوری اتالعتا
سنج

استت.

میزان تمایل ساکنین محال

برختی از شتاخصهتا و همچنتین

به مشارکت در ساماندهی محله؛ عالوه بر برداشتهای میدانی و تهیه نیشههای

مربوته ،با توجه به حجم نمونه بهدستآمده از فرمول کوکران 131 ،پرسشنامه در سطح محال
گردید .هدف پژوه  ،رتبهبندی و اولویتبندی محال

موردمطالعته توزیتع

ازنظر میزان فرسودگی و تعیین جایگتاه تمایتل ستاکنین بته

مشارکت در فرآیند ساماندهی است .بدین منظور ،شاخصهای جدیدی در این زمینه مورد ارزیابی یرارگرفیه استت.
نیایج حاکی از آن بود که از میان  3معیار اصلی ،معیار کالبدی ،ستاخیمانی ،زیستتمحیطتی ،اییصتادی ،اجیمتاعی و
خدماتی به ترتیب بیشیرین تأثیر را درزمینه فرسودگی بافت محال
* نویسنده مسؤول

شهری داشیهاند .همچنین نیتایج حاصتل نشتان
shirin.mohrehkesh@gmail.com
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می دهد که محال

جویباره و احمدآباد به ترتیب حائز رتبه یک و هشت ازنظر میزان فرسودگی و محال

احمدآباد

و نی جهان به ترتیب بیشیرین و کمیرین تمایل به مشارکت در ساماندهی را دارا میباشند.
واژههای کلیدی :بافت فرسوده ،شاخص فرسودگی ،ساماندهی ،مشارکت ،شهر اصفهان.
طرح مسئله
هیراسکار 8نظر خود در رابطه بااهمیت احیتا و برنامتهریتزی در بافتتهتای مرکتزی ایتنگونته بیتان متیکنتد:
«برنامه ریزی مجدد ب

مرکزی و یدیمی شهرها از پیاده کردن انسان در کره ماه مشکلتر است»(هیراستکار:8111 ،

 .)812وجود محلههای تاری ی در شهرها در رابطه با بافت شهری ،یک جذابیت درهتمتنیتده و ترکیبتی استت .ایتن
محلهها ،ضمن اینکه هویت و وجههای خاص دارند ،مکانی هدفمند هسیند که درگذر زمان تثبیتشدهاند .بااینحتال،
از دشواریهایی نیز رنج میبرند .پارهای از این دشواریها ،مربوط به فرستودگی بدنتهی بنتا و یتا ناحیتهی تتاری ی
است .فرسودگی یا مزیت ازدسترفیه ،به معنای کاه
بهتورکلی ،فرسودگی نییجهی تغییر و ثبا

عمتر مفیتد یتک کتاری سترمایهای دررونتد زمتانی استت.

نسبی بافت ساخیهشده و محل آن است .هرچه عمر بنا بیشیر میشتود و

فضای مجاور آن دگرگون میشود ،بنا نیز بیشیر میفرساید .ازاینرو ،وییی نیواند پذیرای کتاربریهتای کنتونی باشتد
فرسودهتر میشود (تایسدل و همکاران .)61-63 :8312 ،فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شتهری
است که باعث بیسازمانی ،عدم تعادل ،عدم تناسب و بییوارگی شهر میشود .فرسودگی عاملی است که بته زدودن
خاترا
کاه

جمعی ،افول حیا

شهری وایعهای و شکلگیری حیا

شهری روزمرهای کمتک متیکنتد .ایتن عامتل بتا

عمر اثر باعث حرکت بهسوی نیطه پایانی بنا میگردد (حبیبتی و میصتودی .)86 :8313 ،فرستودگی بافتت و

عناصر درونی آن به سبب یدمت و یا فیدان برنامهی توسعه و نظار

فنی بر شکلگیری آن بافت به وجود متیآیتد.

پیامد فرسودگی بافت که درنهایت به از بین رفین منزلت آن در اذهان شهروندان منجر میشود ،در اشتکال گونتاگون
ازجمله کاه

و یا فیدان شرایط زیست پذیری و ایمنی ،نابسامانیهای کالبتدی ،اجیمتاعی ،اییصتادی و تأسیستاتی

یابل دریافت و شناسایی است (سلیمانی .)34 :8313 ،دروایع عدم انطباق بین نیازهای امروزی شتهروندان و بافتت-
های یدیمی ،مشکال

فراوانی بهخصوص ازلحاظ کالبدی ایجاد کرده است و درصد یابلتوجهی از بافت شهرها در

کشور به بافتهای فرسوده تبدیلشدهاند که این مسئله منجر به ترک اینگونه بافتها از ساکنین بومی گشتیه استت.
لذا بایسیی بااتالع از نیازها ،خواسیهها و پیشنهاد های ساکنین در راسیای ساماندهی و ایداما

اجرایی در محله گتام

برداشت .چراکه نادیده گرفین شهروندان در تتر هتای عمتران شتهری ازجملته تتر هتای مربتوط بته ستاماندهی
بافتهای فرسوده که اغلب منطبا بر ب
مادی و معنوی مردمی خواهد بود که نیت

های یدیمی و تاری ی شهرها میباشند ،به معنی چشمپوشی از مشارکت
اصتلی ایتن فرآینتد را ایفتا متیکننتد؛ امتا میأستفانه بتاوجود منتافع و

ضرور های آشکار و نهان مشارکت مردمی در انواع تر های شهری به دلیل دخالت گسیرده مردم در فرآیند انجام
Hiraskar

1-

ارزیابی میزان فرسودگی بافت محال

منطیه  3شهر اصفهان و جایگاه مشارکت ساکنین در فرآیند ساماندهی 36 /

آنها ،هنوز مشارکت مردمی در اینگونه تر ها جایگاه مش ص و پررنگی ندارد .میابله با ایتن پیامتدهای منفتی در
صورتی میسر میگردد که فرآیند شناسایی بافتهای فرسوده و میزان آن در این بافتها بهصتور
پذیرد و میناسب با نوع فرسودگی نوع مداخله تعیین گردد .بهعالوه نظرا

صتحیح صتور

و خواسیههای ستاکنین ایتن بافتتهتا و

مشارکت آن ها در تمامی مراحل تهیه ،تصویب و اجرای تر مدنظر یرار گیرد تا موفییتت و تحیتا تتر هتا را بته
همراه داشیه باشد.
این مسائل گریبان گیر تمامی شهرهای جهان است و شهرهای ایران نیز از آن مسیثنی نیستیند؛ امتا آنچته اهمیتت
مییابد شیوه برخورد با آن است .در بی

از  822شهر ایران حدود  11هزار هکیار بافت شهری فرسوده وجود دارد.

شهر اصفهان بهعنوان سومین کالنشهر ایران؛ دارای  1112/18هکیار (حدود  )%88بافت فرسوده استت .منطیته سته
شهرداری اصفهان با مساحت  111/23هکیار بافت فرسوده ب
میگردد و دارای  1پهنه بافت فرسوده است .این ب
صور

عظیمی از بافت تتاری ی شتهر اصتفهان را شتامل

از اصفهان تاری ی باوجود دارا بودن پیانسیلهتای ویتژه ،در

بی توجهی به آن ،عالوه برخالی شدن از سکنه بومی و جایگزینی ایشار مهتاجر بتا منزلتت اجیمتاعی پتایین،

فرسودگی کالبدی و عملکردی بناها و مجموعهها ،موجب کاه
فراگیر به سایر مناتا و محال
بافت محال

جذب گردشگر میگردد کته بتهتبتع تتأثیری بت

شهر خواهد گذاشت .لذا توجه به بافت محال

آن منطیه میگردد بلکه در کل شهر اصفهان اثرا

این منطیه ،نهتنها موجب ساماندهی

مطلوبی را به همراه خواهد داشتت .لتذا پژوهشتگر

در این تحییا در پی آن است که شاخصهایی جامع در تمامی زمینههای مرتبط با مسائل شهری در جهت شناستایی
و تش یص بافت های فرسوده ارائه دهد و میزان فرسودگی محال

م یلف را بر این مبنا موردسنج

یترار دهتد و

در پی پاسخ به این سؤال است که آیا تنها معیارهای کالبدی در تش یص بافتهای فرستوده کفایتت متیکنتد یتا در
تعیین میزان فرسودگی بافت محال
میزان و نحوه مشارکت ساکنین محال

شهری باید از ابعاد گوناگون دیگری بهره جستت بتهعتالوه در ایتن پتژوه
دارای بافت فرسوده منطیه  3نیز موردبررسی و ارزیتابی یرارگرفیته استت و

رتبه هر محله ازنظر تمایل ساکنین به مشارکت در فرآیند ساماندهی بافت محله را مش ص نموده است تا در تهیته و
اجرای تر های آتی ساماندهی بافت محال
بافت محال

موردمطالعه از رویکرد مشارکیی جهتت بهبتود و ارتیتا ستطح کیفتی

بهره گرفیه شود.

مبانی نظری
بافت فرسوده و ویژگیهای آن
بافت فرسوده ب

هایی از بافت تاری ی را در برمیگیرد که ازلحتاظ کالبتدی کیفیتت نتازلی دارنتد و بتاوجود

یدمت تاری ی ،از دیدگاه ستاخیاری و عناصتر و ابنیته دستی وش تغییتر شتدهانتد و ازلحتاظ کالبتدی ،معمتاری و
مرفولوژی واجد هیچگونه ارزش تاری ی نیسیند .در اینگونه بافتها بهندر

به تک بناهای ارزشمند برمتیختوریم

(ابلیی .)811 :8312 ،بافتهای فرسوده به علت گذشت زمان و عدم سترمایهگتذاری رزم در نگهتداری از آنهتا بتا
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ویژگیهای خاصی مواجه هسیند که شامل موارد ذیل است :عدم دسیرسی به درون بافت ،فیدان تأسیسا
مناسب ،مشکال

زیستمحیطی و بار بودن حجم آلودگی ،کمبود امکانا

گذران اویا

زیربنایی

فراغت ،فیر و محرومیت،

آسیبپذیری در برابر زلزله ،سرانه کم خدما  ،جمعیت زیاد (تراکم بتاری جمعیتت) ،تتراکم ستاخیمانی کتمدوام،
ناامنی و معضال

اجیماعی (عندلیب .)1 :8316 ،شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ویژگیهای بافت فرستوده

شهری را در یالب ش
وضعیت خدما

معیار بیان میکند :عمر ابنیه ،دانهبندی و تعداد تبیا  ،نوع مصتالح ،وضتعیت دسیرستیهتا،

و زیرساختهای شهری ،شاخصهای کیفی؛ که برای هریک ضوابط بترای شناستایی معرفتیشتده

است (برگرفیه از دویران و همکاران 11 :8312 ،و عزیزی.)82-1 :8311 ،
معیارهای مصوب شناسایی بافتهای فرسوده
شناسایی بافتهای فرسوده بهتناسب نارساییهای آنها ،با شاخصهای میفاوتی ،میتواند صتور

گیترد .تجربته

سازمان نوسازی در مواجه با بافتهای فرسوده حاکی از عدمکفایت روش مصوب فعلی استت .در مصتوبه شتورای
عالی شهرسازی و معماری سه شاخص ناپایداری ،نفوذناپذیری و ریزدانگی برای تش یص بافتهای فرسوده متدنظر
یرارگرفیه که بر اساس این معیارها ،مبنای شناسایی بافتهای فرسوده ،بلوکهای شهری است .هر بلوک شتهری کته
 62درصد یطعا

آن مشمول هر یک از معیارها باشد ،فرستوده استت (منصتوری و ختانی .)86 :8311 ،مهتمتترین

معیارهای تبیین فرآیند فرسودگی بافت شهری عبار اند از:
 .8ریزدانگی یطعا

مسکونی ،نمایانگر فشردگی و فزونی یطعا  -بی

از  %62یطعا

بتا مستاحت زیتر 122

میرمربع؛
.1

ناپایداری کالبدی ،نمایانگر سیسیم سازهای نامناسب و غیر میاوم ابنیه؛
 .3نفوذناپذیری ،نمایانگر عدم دسیرسیها و شبکه معابر مناسب -کوچههایی با عرض زیر  3میر (شتورای عتالی

شهرسازی و معماری .)8316 ،هرچند شاخصهای ارائهشده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیشتیر
بر ابعاد کالبدی فرسودگی میمرکز است ،بااینوجود ،فرسودگی عالوه بر پیامدهایی که بر کالبد شهر نمایان متیکنتد،
فضای اجیماعی و تبیعی شهر را نیز تحت تأثیر یرار میدهد و بر این استاس ،ضترور

برختوردی نظتاممنتد بترای

ایمنسازی اینگونه بافتها را پرهیز ناپذیر میکند (زیاری و همکاران.)3 :8318 ،
شناسایی و تعیین بافتهایی که عمدتاً دارای کالبدی کهنه و شبکه ارتباتی کمعرض و فرسوده هستیند ،ازجملته
مالکهای تش یص بافتهای فرسوده است .ارزیابی و شناخت بافتهای مذکور بته دریتل گونتاگون در شتهرهای
م یلف ،شاخصهای تعیینکننده و ارزشهای میفاوتی دارند و میتلبتد کته از تجربیتا

شناستایی آنهتا و تعیتین

ویژگیهای مشیرک و خاص هرکدام ،به تعاریف جدیدی برسیم .لذا تدوین معیارهای خاص و نحوه شتناخت آنهتا
ضروری به نظر میرسد(سلیمانی.)34 :8313 ،
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مشارکت
واژه مشارکت 8از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص است در مورد معنای اصطالحاتی
آن بحثهای فراوانی شده است ولی درمجموع میتوان جوهره اصلی آنها درگیری ،فعالیت و تأثیرپتذیری دانستت
(علوی تبار .)1379،مشارکت به معنی درگیرشدن بسیار نزدیک مردم در فرا گردهای اییصادی ،اجیماعی ،فرهنگی و
سیاسی مؤثر بر زندگی آنان است .میزان مشارکت افراد در جامعه مردمسارر بر اساس خواست خود آنان و با معیتار
شایسیهسارری تعیین میشود (هادیان و دانشپور .)1 :8311 ،مشارکت مردمی به معنی گردهم آیی و تشکل آگاهانته
و خودجوش جمعی از شهروندان ساکن در یک محدوده بهمنظور بهبود وضعیت زندگی به شیوهای غیرانیفاعی و بتر
اساس آگاهیهای فردی و جمعی آنها در کلیه مراحل تهیه تر  ،نظار

و اجرا است .بهنحویکته ایتن دخالتت و

درگیری داوتلبانه منجر به بروز ظرفیتها و پیانسیلهای نهفیه مردمی شده و آنها را بتا محتدودیتهتا و امکانتا
تر در هریک از مراحل آن آشنا ساخیه و موجب تیویت اعیمادبهنف  ،افزای
همبسیگیهای اجیماعی میشود .از ترفی یدر

روحیه همکاری و همچنین تحکیم

رویارویی مردم بتا مستائل و مشتکال

زنتدگی شتهری افتزای

مییابد (هادیان و دانشپور .)1-8 :8311 ،مشارکت ازنظر سطح (خرد ،میانی ،کالن) ،ازنظر انواع ،برحسب انگیزههای
ایجتادی آن (درونزا ،بترونزا) ،برحستب چگتونگی دخالتت متردم(مستیییم ،غیرمستیییم) ،برحستب ستطو
فراگیری(محلی ،منطیهای ،ملی) ،برحسب کیفیت همکاری مردم (تبیعی ،خودانگی یه ،داوتلبانه ،برانگی یه ،تحمیلی
یا اجباری) ،برحسب سطو اجرایی و محیوی عملکردی (بهرهمنتدی ختدما  ،ارزیتابی ختدما  ،ارائته پیشتنهاد،
تصمیمگیری و برنامهریزی ،اجرا ،نظار ) ،برحسب موضوع و یلمرو اجرایی (سیاسی ،اییصتادی ،اجیمتاعی) حتائز
اهمیت است(تالب.)8316،
پیشینه پژوهش
بهمنظور اتالع از رونتد مطالعتا

گذشتیه درزمینته پتژوه

شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده و ایداما

صور

پایاننامههای میعددی مطالعه گردیده است .در اینجا بهصور
پژوه ها در داخل و خارج از کشور بهصور

حاضتر و حصتول نیتایجی کتارا و متؤثر درزمینته

گرفیه درزمینهٔ ساماندهی این بافتها؛ میار  ،کیتب و
کلی در جدول شماره  8به ذکتر نمونتههتایی از ایتن

م یصر اشاره میگردد:

نیایج حاصل از روند پژوه هایی که عاملهای م یلفی در ایجاد و یا تشدید فرسودگی بافتها را بیان نمودهاند
حاکی از آن است که تنها سه شاخص مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری برای شناسایی بافتهتای فرستوده
شهری کافی نیست .بااینحال هر پژوه
نگرفیه است .لذا پژوه

بر مجموعهای ز شاخصها تأکید نموده است و یا تمامی ابعتاد را در نظتر

حاضر با بهرهگیری از این عوامل و سایر مطالعا

عوامل ،شاخصهایی را که در فرسودگی بافت محال

انجامشده بتا در نظتر گترفین مجموعته

تأثیرگذار میباشند و یابلیت سنج

و میایسه بتین محتال

Participation

1-
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را دارا میباشند؛ ارائه نموده و از این منظر مجدداً محال

دارای بافت فرسوده در منطیه سته را متورد بتازبینی یترار

میدهد و همچنین میزان مشارکت ساکنین را در فرآیند ساماندهی این محال

ارزیابی مینماید.

جدول  :1-خالصه نتایج پژوهشهای داخلی و خارجی درزمینه موضوع پژوهش حاضر
پژوهشگر/سال

راستتتتتتکین /
8141

خالصه نتیجه

عنوان پژوهش
مطالعا
هفت مشعل معماری

درباره شهر ونیز بود .الگوی مداخلهای محیاتانه در بهسازی و مرمت بافتهای تتاری ی را

پیشنهاد داد که تداوم کاربری و بهبود کالبد بدون دخالت مسیییم و بارز ،پیشنهاد وی بترای بهستازی
بافتهای فرسوده بوده است.
بهسازی و بازسازی بافتهای فرسوده را با پیشنهاد کاربری که در آن احیرام به کالبتد اصتل اساستی

زیباسازی شهرها

سییه 8111/

بوده و بهبود کارکرد را به دنبال داشت مطر کرد .وی بهبود کارکردی و کالبدی بافتهتای فرستوده
و تاری ی را نه با ماهیت مدرنیسیی بلکه با نگاه به گذشیه و امروزی سازی آن ،بهیرین شیوه مداخله
میدانست.
توجه به ب

میتتتتتتتدلیون

8

8111/

خصوصی برای نوسازی باهدف مشتارکت مردمتی در تراحتی و اجترای پتروژههتا،

نوستتازی شتتهری در آمریکتتا،

توسعه و رونا گردشگری و جذب جهانگرد از سراسر دنیا ،حفظ مجموعههای تتاری ی بافتتهتای

تجربهی بالییمور

یدیم ،اهمیت درک پیوسیگی و تداوم زمانی برنامهها در امر نوسازی و بهستازی بافتتهتای شتهری
بوده است.

تیتتزدل 1و اک
و هیث

3

4

ارزیتتابی کیفیتتت محلتتههتتای
تاری ی شهری

به بحث درباره تغییر کانون توجه ،از تر های نوسازی جتامع و دگرگتونیهتای کامتل کالبتدی بته
ایداما

حفاظیی و تر های شهری میپردازد که نشان از اهمیت دادن بیشتیر و توجته بته سرشتت

کالبدی موجود در محلهها ،هویت مکانی آنها و پیوندهای تاری ی و فرهنگیشان دارد.

عل تیاکبتتری و

توانمندستتتتازی کالبتتتتدی-

عوامل انحطاط و فرسودگی مراکز یدیمی شهرها را در هشت جنبته نشتان داده و موردبررستی یترار

عمادالتتتتدین/

کارکردی بافتهتای فرستوده

داده است :شاخصهای کالبدی -فضایی ،اجیماعی-جمعییی ،نظام کارکردی ،نظتام حرکیتی ،اییصتاد

8311

شهری ،مورد :شهر گرگان

شهری ،زیرساخیی ،زیستمحیطی ،مدیریت شهری
بیان میکند عالوه بر سه عامل (ریزدانگی ،نفوذناپذیری ،ناپایداری) که عمدتاً عوامل کالبتدی استت،
تراکم باری جمعییی و ساخیمانی در این بافتهتا و یتا ستکونیگاههتای شتهری ،شترایط نتامطلوب

ماجدی8311/

توستعههتای شتهری امتروز،

اییصادی ،درآمد کم ،بیکاری و فیر نسبی ،شرایط نامساعد اجیمتاعی ،عتدم برختورداری از ختدما

بافتهای فرسوده آینده

شهری و امنیت ناکافی و همچنین شرایط نامناستب ستکونیی و زیستتمحیطتی نیتز مشتهود استت.
ازاینرو عوامل دیگری در شناسایی بافتهتا فرستوده حتائز اهمیتت هستیند کته عوامتل اییصتادی،
اجیماعی ،زیستمحیطی ،زیرساخیی ،حیویی ،مدیرییی را شامل میشود.

ایازی8316/

شناسایی بافتهتای فرستوده

شاخصهای محاسبهی پهنه و بناهای هر بلوک و مساحت خیابتانهتای اتتراف بلتوک ،محاستبهی

با اسیفاده از سیسیم اتالعا

عرض خیابانهای اتراف هر بلوک و تعیین بنبست بودن آنها و محاسبهی ضریب نفوذپذیری هتر

مکانی ()GIS
حسنی8311/

سنج

6

و اندازهگیتری میتزان

بلوک و اخیصاص آن به بلوک موردنظر را بهعنوان شاخصهای شناسایی به کار گرفیه است.
عوامل دخیل در فرسودگی کالبدی را شامل موارد زیر بیان میکند:

- Michael Middleton
-Steven Tiesdell

1
1

3-Taner Oc
4-Tim Heath
)5 -Geographic Information System(GIS

ارزیابی میزان فرسودگی بافت محال
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فرسودگی بافتهتای شتهری

عمر ابنیه ،نوع مصالح ،تبیا  ،وضعیت دسیرسی به شبکه معتابر ،دسیرستی بته ختدما

با اسیفاده از منطتا فتازی 8و

یرارگیری در حریم عوامل تبیعی و مصنوعی ،مالکیت و ییمت ابنیه.

زیربنتایی،

ارزشگتتذاری ریتتههتتا 1در
ملتتک محمتتد
نتتتتتتتتتژاد و
تیکرانیتتتتتتان/
8311

GIS
بررستتتی میتتتزان کتتتتارایی

اندازه شهر ،توان اییصادی ساکنین و مدیریت شهری و بهتورکلی شترایط کالبتدی -فضتایی مینتوع،

معیارهتتای کمتتی در تعیتتین

عواملی هسیند که ابعاد و ویژگیهای فرسودگی میفاوتی را به شهرهای م یلف میب شند.

حتتوزههتتای فرستتوده شتتهری
نمونتتته موردمطالعتتته :شتتتهر
فردوس
عوامل اییصادی ،اجیماعی ،حیویی ،کالبدی و مدیریت و برنامهریزی را مهمترین عوامتل فرستودگی

یوستتتتتتفی و
جوینتتده مهتتر/
8311

تحلیلتتی بتتر شتتاخصهتتای
کالبدی فرسودگی بافتهتای
شهری (مطالعه موردی :بافت
تاری ی شهر نهاوند)

بافتهای کهن شهری و ناحیه مرکزی شهرها عنوان میکند و پژوه

خود را حتول محتور عوامتل

میبرد .ازجمله عوامل کالبدی اشارهشده در این پژوه

میتوان بته ایتن متوارد اشتاره

کالبدی پی

نمود :تراکم ساخیمانی و فشردگی بافت و چسبیدگی واحدها ،معابر پترپیچوختم و باریتک ،بناهتای
م روبه و فرسوده ،وجود ایشار مهاجر یا کمدرآمد ،بار بودن هزینه نگهداری واحتدها ،عتدم انطبتاق
خصوصیا

معماری مسکن و ابنیه تجاری با شیوههای جدید زندگی و کار ،هزینه و زحمت فتراوان

تأمین تأسیسا
کتاربرد تلفییتی متدل فرآینتتد

محال

تحلیتتتل سلستتتله مراتبتتتی و

دوام امالک) و تبیهبندی مربوط به هریک ازنظر ماهیتت فرستودگی و بتهتبتع آن احیتا بتا یکتدیگر

رهنمتتتتتتتا و

سیسیم اتالعتا

همکتتتتتتاران/

برای شناسایی نیاط اولویتت-

8311

و تجهیزا

شهری در اینگونه بافتها.

جغرافیتایی

دار توستتعه محتتال

را بر اساس  6شاخص (وسعت امالک ،میزان فرسودگی ،عرض معابر ،کتاربری و وضتعیت

میایسه نموده است.

مراکتتز

شهری ،نمونه :محلته پاچنتار
شهر مشهد

عزیزی8311/

تتتدوین و تعیتتین معیارهتتای

مجموعهای از شاخصها و معیارهای اجیماعی ،اییصادی ،جمعییی و زیستمحیطتی اعتم از کمتی و

شناخت بافتتهتای فرستوده

کیفی وجود دارند که در ترکیب با معیارهای کالبدی میتواند در شناسایی و تش یص مسائل بافتت-

شهری نمونته متوردی :شتهر

های فرسوده شهری مؤثر باشند که میتواند در گونهبندی اینگونه بافتها و شناخت الگوها و نحتوه

شیراز

مأخذ :نیایج حاصل از مطالعا

مداخله در بافتهای فرسوده اثرب

باشند.

نگارندگان

سؤالها
در راسیای دسییابی به هدف اصلی پژوه  1 ،سؤال زیر مطر میگردد و فراینتد ایتن پتژوه

در پتی یتافین

پاسخ آنها است که :آیا در فرآیند فرسودگی بافتهای شهری به جز سه شاخص کالبدی پیشتنهادی شتورای عتالی
شهرسازی و معماری ایران ،معیارهای دیگری نیتز اثرگتذار هستیند و میتزان و نتوع مشتارکت ستاکنین در فرآینتد
ساماندهی بافت محله تحت تأثیر چه عواملی است

-Fuzzy Logic
Overlay

1

2-Index
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محدوده و قلمرو پژوهش
شهر اصفهان بر مبنای تیسیما

شهرداری دارای  86منطیه است .بر استاس سرشتماری ستال  8312منطیته سته

شهر اصفهان با جمعیت  888111نفر؛ در سمت شرق محور چهارباغ و شمال رودخانه زاینتدهرود یرارگرفیته استت.
این منطیه با مساحت  8881هکیار دارای پنج ناحیه و  84محله است که از این بتین هشتت محلته (سرچشتمه ،ستر
تاوه ،احمدآباد ،جویباره ،شهشهان ،سنبلسیان ،نی جهان و امتامزاده استماعیل) بتهعنتوان محالتتی کته دارای بافتت
فرسوده میباشند با مجموع  68661نفر جمعیت و  381هکیار مستاحت معرفتیشتدهانتد .مستاحت محتدوده بافتت
فرسوده اصفهان و مساحت بافت فرسوده منطیه سه شهر اصفهان به ترتیب برابر با  1112/18و  111/23هکیار استت
که در میان مناتا  86گانه ،منطیه سه با تعداد  1پهنه و مساحت مذکور بیشیرین مساحت بافت فرستوده را بته ختود
اخیصاص داده است .شکل  8مویعیت محدوده موردمطالعه را نشتان متیدهتد( .معاونتت برنامتهریتزی ،پتژوه
فناوری اتالعا

و

شهرداری اصفهان -اداره آمار و تحلیل اتالعا .)8318،
شكل :1 -موقعیت محدوده موردمطالعه

مأخذ :نگارندگان

دادهها و روشها
روش تحقیق و مراحل آن

این تحییا ازنظر هدف تحییا کاربردی -توسعهای و روش آن توصیفی -تحلیلتی استت .جمتعآوری اتالعتا
اعم ازنظری و میدانی با اسیفاده از منابع م یلف شامل کیب ،میار  ،اتالعتا
تصاویر انجامشده است .در این پژوه

اتالعا

ستازمانهتا ،پرسشتنامه ،نیشتههتا و

مربوط به برختی از شتاخصهتای متوردنظر و همچنتین مباحتث

ارزیابی میزان فرسودگی بافت محال
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مربوط به مشارکت ساکنین با اسیفاده از توزیع  131پرسشنامه در سطح محال
به ذکر است که جهت سنج

موردمطالعه جمعآوری گردیتد .رزم

روایی و پایایی پرسشنامه ،تعداد  32پرسشنامه بهعنوان پی آزمون در ستطح محتال

توزیع گردید و با به دست آمدن ضریب آلفای کرونباخ  ،2/188توزیع پرسشنامهها در محال

انجام گردیتد .حجتم

نمونه در این پژوه  ،با توجه به کل جمعیت و تعداد کل خانوارهتای ستاکن در محتدوده و بتا استیفاده از فرمتول
کوکران و پ
و بهصور

از تعدیل با توجه به محدودیتهای پژوه

محاسبه گردید .روش نمونهگیری از نوع احیمتالی ستاده

منظم (سیسیماتیک) است.

برنامهریزی جدید و روش ارزیابی شناخیهشده همچون فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHP8بهعنوان یک روش
یوی برای برخورد با وایعیتهای اییصادی ،اجیماعی ،سیاسی و میابله با تغییرا

تکنولتوژیکی در کشتورهای کمیتر

توسعهیافیه معرفیشده است (رامانجام و ساعیی .)18 :8118 ،1رویکرد فرآیند تصمیمگیری چند معیاره بهایتنترتیتب
است که معیارها در یک ساخیار سلسله مراتبی یرارگرفیتهانتد (ستاعیی .)1 :8112 ،فرآینتد  AHPروشتی استت کته
بهوسیلهی آن رتبهبندی گزینههای یک مسئله با اسی راج اولویتها فراهم متیشتود (ستاعیی و پنیتواتی و شتان ،3
 .)8248 :1221فرآیند مدل AHPدر  6مرحله انجام میگردد که در شکل شماره  1نمای

دادهشده است.

شكل :2-مراحل مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی()AHP

مأخذ :برگرفیه از زبردست 86 ،8312 ،و معصومیاشکوری831-833 ،8311 ،

1-Analytic

Hierarchy Process
- Ramanujam and saaty
- Saaty and Peniwati and Shang

1
3
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معیارهای موردبررسی در یالب ش
از جمع آوری اتالعا

 14شاخص ،پ

معیار (کالبدی ،زیستمحیطی ،اجیماعی ،اییصادی ،ساخیمانی و خدماتی) و
موردمطالعته بتا استیفاده از تکنیتک تحلیتل

مربوط به هر یک در محتال

سلسله مراتبی ( )AHPمورد میایسه و ارزیابی یرار میگیرند و بهعالوه محال

فرستوده نیتز ازنظتر ایتن معیارهتا و

شاخصها با اسیفاده از این مدل میایسه و رتبهبندی میشوند .فرآیند انجام این مدل در ایتن پتژوه

بتا استیفاده از

نرمافزار  Expert Choiceانجام پذیرفیه است .درنهایت بر مبنای نیایج حاصل از پرسشنامه درزمینه مشارکت ستاکنین
در فرآیند ساماندهی محال

موردمطالعه بر این اساس نیز رتبهبندی شدهاند.

معرفی متغیرها و شاخصها
این پژوه

بر مبنای نیایج حاصل از مطالعا

تر ها و پژوه های مرتبط با شاخصهای فرستودگی 3 ،معیتار

و  11شاخص را بهعنوان شاخصهای اثرگذار در فرآیند فرسودگی بافتتهتای شتهری معرفتی کترده استت کته در
جدول شماره  1معیارها ،زیرمعیارها و نحوه سنج

آنها ارائهشده است.

جدول  :2-معرفی معیارها ،زیر معیارها و نحوه سنجش آنها
معیار

نحوه سنجش

زیر معیار

بر اساس مساحت و درصد معابر درون و پیرامون محله به تفکیک عرض کمیر و بیشتیر از  3میتر
نفوذناپذیری
کالبدی

محاسبه گردیده است و درنهایت محال

بر اساس معابر کمیر از  3میر با یکدیگر میایسته شتده-

اند.
نسبت توده و فضا
کفستازی و مصتالح نامناستب
معابر

بر اساس مساحت و درصد توده و فضا به تفکیک محال
از تریا توزیع پرسشنامه میان ساکنین و سنج
محله موردسنج

مورد میایسه یرارگرفیه است.

میزان رضایت آنان از کفسازی و مصالح معتابر

یرارگرفیه است.

اسیعالم از چندین مشاور امالک و بنگاههای وایع در محدوده موردمطالعه در رابطه باییمتت یتک
ییمت پایین مسکن

میرمربع زمین در جداره خیابانهای پیرامون محله و داخل بافت محال
در هر محله محاسبه و مورد میایسه با سایر محال

و سپ

میتانگین ییمتت

یرارگرفیه است.

از تریا توزیع پرسشنامه در سطح محال  ،درآمد ماهانته ختانوار بتر استاس درآمتد سرپرستت
اییصادی

کم درآمدی خانوار

خانوار و دیگر شتاغالن ختانواده جمتعآوری گردیتد و درنهایتت در تبیتا

م یلتف درآمتدی

(کمدرآمد ،درآمد میوسط ،درآمد مناسب) مورد میایسه یرار گرفیند.
نرخ بیکاری
ستتطح پتتایین شتتغل سرپرستتت

بر اساس اتالعا

آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،8316جمعیتت فعتال ازنظتر

اییصادی ،جمعیت شاغل و بیکار در بررسی و نرخ بیکاری این محال

محاسبه گردید.

-

خانوار
امنیت پایین
اجیماعی

بار بودن نرخ ختانوار در واحتد
مسکونی
بار بودن تراکم جمعییی

از تریا توزیع پرسشنامه در محال

با مطر کردن گویههایی سطح امنیت در محله موردسنج

یرار گرفت.
بر اساس اتالعتا

آمتاری سرشتماری عمتومی نفتوس و مستکن ستال  ،8316تعتداد ختانوار،

واحدهای مسکونی و شاخص تراکم خانوار در واحتد مستکونی محاستبه و متورد میایسته یترار
گرفت.
بر اساس اتالعا

موجود از جمعیت و مساحت محال

بر استاس سرشتماری  ،8316شتاخص
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ارزیابی میزان فرسودگی بافت محال

تراکم جمعییی محاسبه و مورد میایسه یرار گرفت.
بار بودن بعد خانوار

بر اساس تعداد جمعیت و تعداد خانوار موجود ،بعد خانوار در محال
از تریا توزیع پرسشنامه موردسنج

تنوع یومی

نرخ رشد محال

نرخ رشد منفی

محاسبه گردید.

یرارگرفیه است.

موردمطالعه بر اساس جمعیت سال  16و  12که به ترتیتب بتهعنتوان جمعیتت

سال مبدأ و میصد میباشند ،محاسبه گردید.
بر اساس اتالعا

غیربومی بودن ساکنین

سرشماری سال  8316و محتل تولتد جمعیتت ستاکن در محتال

غیربومی) موردسنج

نرخ بیسوادی

یرارگرفیه است.

بر اساس آمار ارائهشده توستط اداره آمتار و تحلیتل اتالعتا

شتهرداری اصتفهان در خصتوص

جمعیت باسواد ،بیسواد و محاسبه نرخ بیسوادی موردسنج

یرارگرفیه است.

بر اساس مطالعا
کاربریهای مزاحم

(بتومی و

شناسایی و سپ

صور

گرفیه کاربریهتای متزاحم بترای محتال

بتر استاس نتوع پتژوه

بر اساس مساحت و درصد موجود بودن در هریتک از محتال

متورد میایسته

یرار گرفیند.
زیستمحیطی

وضعیت سطح و سرانه کاربری فضای سبز شامل باغ ،پارک و فضاهای سبز عمتومی بته تفکیتک

کمبود فضای سبز

محاسبه و با میایسه با سطح اسیاندارد مورد ارزیابی یرار گرفت.

شتترایط غیربهداشتتیی (زبالتته و

از تریا توزیع پرسشنامه ،نظرسنجی بهمنظور سنج

فاضالب)

است.

ساخیمانهای غیراستیاندارد ،آوار

از تریا توزیع پرسشنامه ،نظرسنجی در رابطه بتاوجود ایتنگونته ستاخیمانهتا در ستطح محلته

و ن الههای ساخیمانی

انجامگرفیه است.
از تریا میایسه مساحت و درصتد پتالکهتای میروکته و م روبته و اراضتی بتایر در محتال

اراضی بایر ،م روبه و میروکه
عدم پوش
خدماتی

مناستب ختدما

موردسنج

یرارگرفیه است.

و

بر اساس مساحت و درصد کاربری آموزشی (عنصر شاخص آموزشی محلته :دبستیان) و متذهبی

کمبتتتود مستتتاحت استتتیاندارد

(عنصر شاخص مذهبی محله :مسجد) موجود در سطح محله و میایسه با سطح و سرانه اسیاندارد

کاربریها در مییاس محله

مورد میایسه یرارگرفیه است.

عدم تنوع کاربری در سطح محله
ریزدانگی
یدمت باری ساخیمانی
ساخیمانی
ناپایداری

مأخذ :محاسبا

شرایط غیربهداشیی در محلته انجتامگرفیته

بر اساس مساحت و درصد اخیصاص دادهشده به انواع کتاربریهتا بتهجتز کتاربری مستکونی و
اراضی بایر و پالکهای م روبه و میروکه موردسنج

یرارگرفیه است.

بر اساس تعداد و درصد پالکهایی با میتراژ کمیتر از  812میرمربتع در هتر محلته موردستنج
یرارگرفیه است.
بر اساس تعداد و درصتد پتالکهتایی بتا یتدمت  38ستال و بیشتیر در هتر محلته موردستنج
یرارگرفیه است.
بر اساس تعداد و درصد پالکهای کته از منظتر شتاخص کیفیتت؛ ت ریبتی ،م روبته و میروکته
محسوب میگردند ،موردسنج

اسکلت ناپایدار و غیر میاوم

-

مصالح نامناسب نمای ساخیمان

-

یرارگرفیه است.

نگارندگان بر اساس فرآیند وزن دهی با مدل AHP

از میان  11شاخص فوق سه شاخص(سطح پایین شغل سرپرستت ختانوار ،استکلت ،مصتالح نمتای ستاخیمان)
علیرغم اهمیت آنها در فرآیند فرسودگی بافتهای شهری ،به دلیل وجود محتدودیتهتای پتژوه
خارجشدهاند.

از رونتد کتار
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بحث
ارزیابی و رتبهبندی شاخصهای مؤثر در فرآیند فرسودگی و محالت فرسوده
ارائه شده در ب

با توجه به توضیحا

از متدل AHP

روش تحییا ،جهت انجام تحلیل دادههای این پتژوه

اسیفادهشده است .با توجه به اینکه پرداخین به نیایج حاصل از انجام مدل تحلیل سلسله مراتبتی از اهمیتت بیشتیری
برخوردار است ،لذا از اشاره گامبهگام مراحل انجام این فرآیند جلوگیری میشود و تنها نیایج و خروجیهای حاصل
از وزن دهی و رتبهبندی معیارها ،شاخصها و گزینههای موردنظر در ایتن پتژوه
محال

و نییجته نهتایی اولویتتبنتدی

بر مبنای شاخصهای مذکور ارائه میگردد.
و امییاز و رتبه

جدول  3و  4نیایج حاصل از میایسه دودویی معیارها و شاخصهای موردبررسی در این پژوه

مربوط به هریک را نشان میدهد .ضریب ناستازگاری در ایتن مراحتل کوچتکتتر از  2/8استت ،لتذا ستازگاری در
یضاو ها موردیبول است .نیایج این جداول نشان میدهد که معیاری که رتبته اول را کستب نمتوده استت اهمیتت
بیشیری را در میایسه با سایر معیارها دارد.
جدول –  :3امتیازدهی و رتبهبندی  6معیار اصلی بر اساس مقایسه زوجی

مأخذ :محاسبا

معیار

کالبدی

اییصادی

اجیماعی

زیستمحیطی

خدماتی

ساخیمانی

امییاز

24343

24212

24212

24813

24234

24321

رتبه

8

446

446

3

3

1

نگارندگان بر اساس فرآیند وزن دهی با مدل AHP

جدول شماره :4 -امتیازدهی و رتبهبندی  24زیر معیار (شاخصها) بر اساس مقایسه زوجی
معیار
کالبدی

اییصادی

اجیماعی

زیر معیار

امییاز

رتبه

نفوذناپذیری

24138

8

نسبت توده و فضا

24811

1

کفسازی و مصالح نامناسب معابر

24218

3

ییمت پایین مسکن

24618

8

کم درآمدی خانوار

24113

1

نرخ بیکاری

24843

3

امنیت پایین

24341

8

بار بودن نرخ خانوار در واحد مسکونی

24838

146

بار بودن تراکم جمعییی

24811

4

بار بودن بعد خانوار

24838

146

تنوع یومی

24234

1

نرخ رشد منفی

24214

6

غیربومی بودن ساکنین

24233

1

نرخ بیسوادی

24261

3

ارزیابی میزان فرسودگی بافت محال

زیستمحیطی

کمبود فضای سبز

24181

1

شرایط غیربهداشیی (زباله و فاضالب)

24218

4

ساخیمانهای غیراسیاندارد ،آوار و ن الههای ساخیمانی

24886

3

اراضی بایر ،م روبه و میروکه

24411

846

24411

846

مناستب ختدما

و کمبتود مستاحت استیاندارد کتاربریهتا در

مییاس محله

ساخیمانی

مأخذ :محاسبا

کاربریهای مزاحم

24321

8

عدم پوش

خدماتی
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عدم تنوع کاربری در سطح محله

24843

3

ریزدانگی

24826

3

یدمت باری ساخیمانی

24161

1

ناپایداری

24331

8

نگارندگان بر اساس فرآیند وزن دهی با مدل

در مرحله بعدی فرآیند این مدل ،محال

AHP

موردمطالعه ازنظر معیارها و شاخصهای مذکور مورد میایسته زوجتی

یرار گرفیند و مش ص میگردد که هر محله ازنظر معیارها و زیرمعیارها حائز چه رتبهای است که در این ب
به ارائه رتبه محال

تنها

بر مبنای معیارهای اصلی در جدول  6اکیفا شده است.
جدول :5 -رتبه هر محله ازنظر معیارهای اصلی
سرچشمه

سرتاوه

احمدآباد

جویباره

شهشهان

سنبلسیان

نی جهان

اسماعیل

امامزاده

نام محله
معیار اصلی

مأخذ :محاسبا

کالبدی

3

1

1

8

1

6

3

4

اییصادی

4

3

1

8

3

1

1

6

اجیماعی

1

3

1

8

6

4

3

1

زیستمحیطی

1

1

6

3

1

8

3

4

خدماتی

1

1

6

3

8

3

1

4

ساخیمانی

1

6

1

8

3

3

1

4

نگارندگان بر اساس نیایج حاصل از فرآیند وزن دهی با مدل

AHP

با توجه به بررسی هریک از گزینههای موردنظر ( 1محله موردمطالعه در منطیه  3شهر اصفهان) ازنظتر شتاخص-
های مذکور و مش ص شدن جایگاه هر محله ازنظر این شاخصها ،امییاز نهایی و رتبه محال

ازنظر فرستودگی بتا

اعمال ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارها و رتبه هر محله در هر زیر معیار محاسبهشده استت و نییجته حاصتل از
آن در جدول  3ارائهشده است .در میایسه زوجی که بین  1محله با توجه بته  3معیتار و  14زیرمعیتار انجتام گرفیته
است؛ محال

جویباره و احمدآباد به ترتیب حائز رتبه اول و هشیم میباشتند .دروایتع بیشتیرین و کمیترین میتزان

فرسودگی میعلا به محال

جویباره و احمدآباد است.
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جدول :6 -اولویتبندی محالت ازنظر میزان فرسودگی
نام محله

جویباره

شهشهان

سنبلسیان

امامزاده اسماعیل

سرچشمه

نی جهان

سرتاوه

احمدآباد

امییاز

24831

2842

24833

24811

24881

24883

24883

24211

رتبه

8

1

3

4

6

3

1

1

نگارندگان بر اساس نیایج نهایی حاصل از فرآیند وزن دهی با مدل

مأخذ :محاسبا

AHP

بررسی وضعیت تمایل ساکنین به مشارکت در ساماندهی بافت محله
در این پژوه

از تریا توزیع پرسشنامه در سطح محال

میزان تمایل مردم به مشتارکت در ستاماندهی محلته،
یرار گرفت و نیایج حاصتل در جتداول  1تتا 83

دریل عدم تمایل به مشارکت ،شیوه مشارکت و غیره مورد پرس

ارائهشده است .جدول  1درصد پاس گویی ساکنین به گزینههای مربوط به ستؤال ستاخیمان شتما بته کتدامیتک از
روشهای تعمیر نیاز دارد را به تفکیک محال

بیشتیرین

نشان میدهد .با توجه به فرسوده بودن بافت این محال

درصد پاس گویی مربوط به گزینه ت ریب و نوسازی بوده است.
جدول :7 -میزان نیاز ساختمانها به اصالح و تعمیر

هیچکدام

12/13

12/68

88/13

88/88

1/61

11/61

11/33

82/18

جمع

822

822

822

822

822

822

822

822

مأخذ :محاسبا

سرچشمه

سرتاوه

احمدآباد

جویباره

شهشهان

سنبلسیان

نی جهان

تعمیر جزئی

31/63

16/34

11/48

88/88

38/43

1/84

11/33

16/22

اسماعیل

تعمیر اساسی

12/13

86/31

13/41

11/11

16/18

84/11

16/63

81/13

میزان نیاز به تعمیر

امامزاده

ت ریب و نوسازی

16/61

31/43

31/36

62/22

34/11

62/22

81/86

43/43

نام محله

نگارندگان بر اساس نیایج حاصل از پرسشنامه

تبا بررسیهای انجام شده در محال

موردمطالعه درصد بتاریی از ستاکنین تمایتل بته اصتال و تعمیتر منتزل

خوددارند اما دریل آنها به این سؤال که چرا تاکنون خانه خود را نوسازی نکردهاید در جدول  1بیانشده است.
جدول :8 -دالیل عدم نوسازی منزل

سایر

12/68

83/11

84/18

81/62

1/61

83/31

11/13

81/61

جمع

822

822

822

822

822

822

822

822

مشکال

مأخذ :محاسبا

مالی

سرچشمه

سرتاوه

احمدآباد

جویباره

شهشهان

سنبلسیان

نی جهان

فرآیند اداری

1/63

6/48

88/13

3/16

16/18

2/22

1/21

88/88

بهضرور

آن فکر نکردم

نگارندگان بر اساس نیایج حاصل از پرسشنامه

اسماعیل

31/13

31/61

61/11

18/16

61/84

33/31

61/11

61/13

دلیل عدم نوسازی منزل

امامزاده

1/31

82/18

84/18

2/22

1/61

83/31

86/18

88/88

نام محله

ارزیابی میزان فرسودگی بافت محال
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با توجه به جدول  1میتوان گفت علیرغم نیاز منازل به نوستازی؛ دلیتل اصتلی ممانعتت ستاکنین از ایتن کتار،
مالی عنوانشده است .جدول  1درصد پاسخگویی ساکنین به سؤال زیر را در رابطه با شیوه مشارکت آنهتا

مشکال

را نشان میدهد .تمایل دارید مشارکت شما در رابطه با ساماندهی محله در چه زمینهای باشد

به تفکیک محال

بیشیرین درصد مربوط به شیوه مشارکت در هر محله مش ص گردیده است و در بین این هفت شیوه بیتانشتده
معاوضه منزل و مشارکت فکری بیشیرین درصدها را به خود اخیصاص دادهاند .میتوان چنان اسیدرل کرد که متردم
مالی تمایل زیادی به مداخله در منزل خود که منجر به دربرداشین هزینههای اضتافی استت ،نشتان

به دلیل مشکال

نمیدهند و شیوه معاوضه منزل را بیشیر میپسندند که در کوتاهترین زمان ممکن به نییجه برسند و بهعالوه از شتیوه
مشارکت فکری نیز اسییبال نمودهاند؛ چراکه ساکنین تمایل دارند تا در جلساتی که مترتبط بتا محلته آنهتا و انجتام
ایداما

و پروژهها در راسیای بهبودی وضعیت محله است شرکت کنند و نظترا  ،خواستیههتا و نیازهتای ختود را

مطر نمایند.
جدول :9 -شیوههای مشارکت ساکنین در ساماندهی بافت محله

مشارکت فکری

18/43

31/43

83/33

1/84

83/11

33/33

48/14

86/11

مشارکت ابزاری

2/22

1/31

82/22

2/22

3/12

2/22

3/13

6/13

جمع

822

822

822

822

822

822

822

822

سرتاوه

سرچشمه

معاوضه منزل

31/11

34/31

43/31

34/11

48/31

33/33

16/18

41/31

احمدآباد

مشارکت فیزیکی

1/84

3/16

2/22

1/84

3/46

2/22

2/22

2/22

جویباره

عیبنشینی جهت تعریض معبر

84/11

1/31

12/22

84/11

83/11

11/11

11/61

86/11

شهشهان

مشارکت مالی

82/18

2/22

2/22

2/22

82/34

2/22

3/13

6/13

سنبلسیان

نی جهان

امامزاده اسماعیل

تجمیع ملک

1/84

1/31

82/22

1/84

82/34

88/88

3/13

82/63

نام محله
شیوه مشارکت درساماندهی محله

مأخذ :محاسبا

نگارندگان بر اساس نیایج حاصل از پرسشنامه

جدول  82درصد پاسخ به گزینههای مربوط به سؤال در صور
دلیل اصلی شما چیست را به تفکیک محال

عدم تمایل بته مشتارکت در ستاماندهی محلته

به همراه بیشیرین درصد مربوط به هر گزینته نشتان متیدهتد .عتدم

توجه به ساکنین و تر های انجامشده ناکارآمد ازجمله دریل اصتلی عتدم مشتارکت ستاکنین در ستاماندهی محلته
است .بدین معنی که به نظر ساکنین محال

تر های انجام شده ناکارآمد بوده چراکه مطابا با نیازها و خواسیههتای

آنها نبوده است و خواسیار اسییبال از همفکری آنها در اجرای تر ها میباشند ،همتانگونته کته در بحتث شتیوه
مشارکت ،مشارکت فکری بارترین درصد را به خود اخیصاص داد.
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جدول :11 -دالیل عدم مشارکت ساکنین در ساماندهی بافت محله
سرچشمه

سرتاوه

احمدآباد

جویباره

شهشهان

سنبلسیان

عدم رضایت از مداخال

3/23

81/61

83/31

2/22

84/11

2/22

83/31

2/22

عدم توجه به ساکنین

18/18

84/18

2/22

48/31

1/61

31/62

88/88

83/31

عدم اعیماد به دولت

3/23

88/88

83/31

1/33

81/26

2/22

2/22

1/33

تر های انجامشده ناکارآمد

81/8

88/88

62/22

1/33

13/18

16/22

16/22

62/22

بهرهمندی از مزایای تر

1/21

88/88

2/22

83/31

84/11

16/22

88/88

1/33

عدم اعیماد به شهرداری

11/11

16/13

83/31

16/22

1/61

81/62

11/11

1/33

سایر

81/81

1/48

2/22

2/22

1/61

2/22

83/11

1/33

جمع

822

822

822

822

822

822

822

822

مأخذ :محاسبا

نگارندگان بر اساس نیایج حاصل از پرسشنامه

ساکنین محال

نظرا

موردمطالعه در رابطه با مشارکت آنان در تر ها و مداخال

امامزاده

دلیل عدم مشارکت

اسماعیل

نی جهان

نام محله

انجامشده در ستطح محلته

موردبررسی و ارزیابی یرارگرفیه است که نیایج آن به شر جدول  88است.
جدول :11 -نظرات ساکنین در رابطه با مشارکت داشتن آنان در مداخالت انجامشده در ساماندهی بافت محله
سرچشمه

سر تاوه

احمدآباد

جویباره

شهشهان

سنبلسیان

م الف

6/83

88/13

2/22

13/63

3/31

1/21

1/88

2/22

3/11

بینظر

11/18

31/36

81/81

81/36

12/22

33/33

14/31

82/18

13/84

موافا

12/68

11/48

32/38

36/11

13/31

81/81

81/11

31/11

38/44

کامالً موافا

6/83

88/13

18/18

88/13

13/31

33/33

1/88

81/13

86/11

جمع

822

822

822

822

822

822

822

822

822

مأخذ :محاسبا

امامزاده

کامالً م الف

48/23

84/18

2/22

88/13

12/22

2/22

42/64

31/84

13/84

تیف

جمع

نی جهان

اسماعیل

نام محله

نگارندگان بر اساس نیایج حاصل از پرسشنامه

جدول :12 -میزان همكاری و مشارکت ساکنین با همسایگان در بازسازی خانهها در صورت وجود شرایط تجمیع
سرچشمه

سر تاوه

احمدآباد

جویباره

شهشهان

سنبلسیان

بینظر

33/61

16/22

3/23

3/16

1/21

11/11

1/61

1/84

86/11

موافا

81/68

32/22

61/61

38/16

41/41

33/33

13/81

31/11

34/43

کامالً موافا

1/31

12/22

32/32

43/16

11/11

33/33

1/61

16/22

18/38

جمع

822

822

822

822

822

822

822

822

822

مأخذ :محاسبا

نگارندگان بر اساس نیایج حاصل از پرسشنامه

اسماعیل

م الف

1/31

86/22

3/23

81/16

3/23

2/22

84/11

82/18

82/16

امامزاده

کامالً م الف

11/11

82/22

3/23

2/22

86/86

2/22

42/41

81/13

81/23

تیف

جمع

نی جهان

نام محله

ارزیابی میزان فرسودگی بافت محال

جدول  81نظرا
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ساکنین در رابطه با همکاری آنها با همسایگان در بازسازی خانهها در صتور

فتراهم بتودن

شرایط تجمیع را بیان میکند؛ بنابراین میتوان پیشنهاد داد که از این شیوه مشارکت بهعنوان یکی از شتیوههتایی کته
موردپذیرش اکثر ساکنین محال
با توجه به مطالعا

است و از اثرا

صور

منفی ریزدانگی جلوگیری مینماید ،اسیفاده گردد.

گرفیه و جمعبندی از نیایج پرسشنامههای توزیعشده در ستطح محتال

وضعیت مشارکت ساکنین محال

در رابطه با ساماندهی و احیای بافت محال

اشاره گردید؛ میزان تمایل ساکنین به مشارکت در ساماندهی بافت محال

و ستنج

موردبررستی کته بتهتفصتیل بته آن

بر اساس شاخصهایی همچون :مشارکت

با همسایگان ،تجمیع ملک ،مشارکت با سازنده مسکن و غیره موردبررسی یرار گرفت و نیتایج نهتایی آن در جتدول
 83ارائهشده است .بهعالوه بر این مبنا محال

موردمطالعه ازنظر میزان مشارکت رتبهبندی شدهاند .بتدین معنتی کته

ساکنین محله حائز رتبه اول بیشیرین تمایل به مشارکت در ساماندهی بافت محله ختود رادارنتد .همتانتتور کته در
جدول  83مش ص است خوشب یانه اکثر ساکنین محال

درزمینهٔ فعالیتتهتای مشتارکیی در ستطح محتال

در

راسیای ساماندهی و احیای بافت محله خود عالیه و رغبت نشان میدهند و دریل م الفت ستایرین نیتز در جتدول
 82بیانشده است.
جدول :13 -رتبهبندی محالت درزمینه مشارکت در ساماندهی بافت محله بر مبنای میزان تمایل ساکنین
احمدآباد

سنبلسیان

جویباره

اسماعیل

امتتتامزاده

سر تاوه

ه

مأخذ :محاسبا

سرچشتتم

شهشهان

جهان

در ساماندهی بافت محله

رتبه

8

1

3

4

6

3

1

1

نیتتتت -

میزان مشارکت ساکنین

درصد

18/61

12/18

11/16

12/22

31/48

31/31

64/86

62/11

نام محله

نگارندگان بر اساس نیایج حاصل از پرسشنامه

میزان تمایل ساکنین به مشارکت در ساماندهی بافت محله تحت تأثیر ویژگیهای بافت محله ،میتزان فرستودگی،
ایشار ساکن در محله ،شغل ،میزان درآمد و غیره است .همانتور که از نیتایج جتدول  1نیتز مشت ص استت شتیوه
مشارکت فکری در بین سایر شیوههای مشارکیی جایگاه خوبی را ازنظر ساکنین محال
ساکنین تمایل دارند نظرا  ،خواسیهها و نیازهای خود را مطر نمایند و بهصتور

کسب کترده استت؛ چراکته
عینتی شتاهد اجترای آنهتا در

سطح محله باشند.
از نیایج جدول شماره  88و  83می توان بیان کرد کته در محالتتی کته متردم تمایتل بیشتیری بته مشتارکت در
ساماندهی دارند میزان رضایت آنان از مشارکت داشین در ایداما
مداخال

و تر های انجام شده درگذشیه به نظرا

و مداخال

یبلی نیز بیشیر است؛ بدین معنی کته

و نیازهای ساکنین جوابگو بوده است و از مشارکت آنتان بهتره

برده شده است؛ بنابراین تمایل به مشارکت در آنها در حد باریی است .بهعنوانمثال محله احمتدآباد در بتین ستایر
محال
مداخال

حائز رتبه اول ازنظر میزان مشارکت است و بهعتالوه بتی

از  12درصتد ستاکنین از مشتارکت داشتین در

یبلی احساس رضایت نمودهاند و حیی نیایج جدول  82در رابطته بتا «دریتل عتدم مشتارکت ستاکنین در

ساماندهی بافت محله» هم بیان میکند که مورد عدم توجه به ساکنین هیچ درصدی را به خود اخیصاص نداده است،
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به این معنی که دریل مشارکت برخی از ساکنین این محله موارد دیگری بهجز عدم توجه به نظرا

و نیازهای آنتان

بوده است.
در محالتی همچون سنبلسیان ،جویباره و شهشهان نیز حدود  62درصتد ستاکنین از رونتد مشتارکت داشتین در
انجامشده اعالم رضایت کردهاند و تمایل زیادی نیز به مشارکت دارند .بهگونهای که در جدول شتماره 83

مداخال

مش ص است ،سه محله مذکور به ترتیب حائز رتبههای دوم ،سوم و چهارم درزمینهٔ تمایل بته مشتارکت هستیند.
محال

سرچشمه و نی جهان که حائز رتبه هفیم و هشیم ازنظتر تمایتل بته مشتارکت هستیند ،حتدود  62درصتد

ساکنین آنها از عدم مشارکت درروند مداخال

اعالم نارضاییی کردهاند ،بدین معنی که آنان نظرا

و نیازهای آنتان

در تر های گذشیه مدنظر و اعمال نشده است و به همین دلیل تمایل آنان به مشارکت در ساماندهی محلته نستبت
به سایر محال

کمیر است.

یافتهها ،جمعبندی و نتیجهگیری
آنچه امروزه بهعنوان شاخصهای تعیین و شناسایی بافتهای فرسوده مطر میشود ،معیارهای سهگانته کالبتدی
ارائهشده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که میأسفانه در تمامی محدودهها و مناتا شتهری و
در تمامی شهرهای کشور مالک عمل و شناسایی بافت فرسوده میباشند؛ اما مطالعا
این پژوه

صور

گرفیه دررونتد انجتام

حاکی از این است که مجموعهای از فراینتدهای گونتاگون ،موجتب بتروز فرستودگی و نیتز ضتعف و

ناکارآمدی این بافتها شده است و نمیتوان تنها یک یا چند عامل صرفاً کالبدی برای آن ذکر نمود بلکته معیارهتای
دیگری همچون اجیماعی ،اییصادی و زیستمحیطی نیز به دلیل ارتباط با مسائل انسانی در فرستودگی بافتت دخیتل
هسیند .این پژوه

با توجه به وسعت دامنه و شد

مسائل گریبان گیر این بافتها ،بتا در نظتر گترفین مالحظتا

زیستمحیطی ،اجیماعی ،اییصادی و کالبدی در راسیای دسییابی به ساماندهی و بهبود این بافتهتا  3معیتار کلتی و
 14شاخص را معرفی و بر مبنای آن ها میزان فرسودگی هشت محله وایع در منطیه سه شهر اصفهان را ارزیابی و بتر
این اساس رتبه بندی نمود نییجه نهایی حاصل از فرآیند میایسه دودویی نشان داد که از میان  3معیتار اصتلی ،معیتار
کالبدی ،ساخیمانی ،زیست محیطی ،اییصادی ،اجیماعی و خدماتی به ترتیتب بیشتیرین تتأثیر را درزمینته فرستودگی
بافت محال

شهری داشیهاند .به عالوه محال

جویباره ،شهشهان ،سنبلسیان ،امامزاده استماعیل ،سرچشتمه ،نیت -

جهان ،سر تاوه و احمدآباد به ترتیب دارای بیشیرین فرسودگی ازنظر شاخصهای موردبررسی هسیند.
بحث مشارکت مردمی در فرآیند برنامهریزی ،تراحی و اجرای تر های شهری و باألخص تر های ستاماندهی
جایگاه ویژهای دارد چراکه مشارکت شهروندان بهعنوان مؤلفه اصلی در این زمینه است و موجب تحیتا تتر هتا و
ماندگاری ساکنین بومی میگردد و در غیر این صور

و به دلیل برآورده نشدن نیازها و خواسیههای خود ایتدام بته

ترک محله خود کنند و احساس نارضاییی از شرایط کنونی محل زندگی خودنمایند .در این راسیا پژوه
تریا توزیع پرسشنامه در سطح محال

حاضتر از

میزان تمایل مردم به مشارکت در ساماندهی محلته ،دریتل عتدم تمایتل بته

مشارکت ،شیوه مشارکت و غیره را موردبررسی یرارداد .بهعالوه آنکه محال

را ازنظتر میتزان تمایتل بته مشتارکت

رتبهبندی کرده است و مش ص شد در میتان هشتت محلته موردمطالعته ،محتال

احمتدآباد ،سنبلستیان ،جویبتاره،

منطیه  3شهر اصفهان و جایگاه مشارکت ساکنین در فرآیند ساماندهی 18 /

ارزیابی میزان فرسودگی بافت محال

شهشهان ،امامزاده اسماعیل ،سر تاوه ،سرچشمه و نی جهان به ترتیب بیشیرین تمایتل بته مشتارکت در ستاماندهی
محله را دارا میباشند.
لذا با توجه به مجموع نیایج بهدست آمده از بررسی و ارزیابی بحث مشارکت ساکنین محال
پیشنهاد میگردد در تر ها و متداخال

و احیای بافت محال

سازمانهای ذیربط و میولی بافتهای فرسوده این محال

درروند ستاماندهی

آتتی درزمینتهٔ ستاماندهی محتال

موردمطالعته،

به مواردی همچون میزان تمایتل ستاکنین بته مشتارکت،

شیوه های مشارکت ،دریل نارضاییی و م الفت آنان در رابطه با مشارکت و غیره توجه ویژه داشیه باشند .ضمن آنکه
در این زمینه از شیوههایی بهره گرفیه شود که میحمل هزینههای مالی سنگین برای ساکنین نباشد و همچنین با ارائته
تسهیال

ویژه از یبیل اعطای وامهایی با سود پایین و بازپرداخت مناسب ،آنان را تشویا بته فعالیتت در

و امییازا

ساماندهی بافت محله و باألخص شروع از منزل و محل فعالیت خودنمایند.
پیشنهادها
با توجه به نیایج حاصل از رتبهبندی محال

بر استاس معیارهتا ،زیرمعیارهتا ،امییتاز و رتبته کلتی و بتر مبنتای

برداشتهای میدانی و پرسشنامه ،راهکارهایی جهت ساماندهی بافت محال
تا منجر به کاه

و جلوگیری از فرسودگی در محال

موردنظر در جدول  84ارائهشده استت

و ارتیا ستطح کمتی و کیفتی بافتت ،در راستیای پویتایی و

سرزندگی بافتهای فرسوده گردد .بااینوجود اولویت اجرای این راهکارها در محال
رتبهبندیهای انجامشده صور

بر اساس مشتکال

و نیتایج

میپذیرد.

جدول :14 -ارائه راهكارهای ساماندهی بافت فرسوده محالت موردمطالعه
8

تبدیلشدن پالکهای فاید اسیحکام (م روبه ،میروکه و ت ریبی) و اراضی بایر به فضای سبز ،واحدهای تجاری ،دبسیان و سایر کاربریهایی کته
در سطح محله با کمبود مواجه است و همچنین فعال شدن واحدهای تجاری و بازارچههای میروکه و اشیغال نیروی انسانی در جسیجوی کار در
این واحدها و درنییجه افزای

1

اشیغال و درآمد و کاه

مهاجر ها

انییال کاربری های مزاحم از داخل بافت مسکونی به خارج از بافت در جهت کاه

آسای

انواع آلودگی و افزای

و آرام

اهالی و مانتدگاری

آنها در محله
3

اعمال تراکم در واحدها میناسب با عرض معابر

4

تعریض معابر باریک در جهت جلوگیری از تداخل سواره و پیاده ،ارتیا کیفیت کفسازی و روشنایی معابر

6

ساماندهی فضاهای سبز موجود در جهت توزیع میعادل در سطح محله و جبران کمبود این فضا از تریا زمینهای رهاشده

3

انیظام ب شی به ساعا

1

فراهم کردن تسهیال

و مکانهای جمعآوری زباله و ایدام به پاکسازی ن الههای ساخیمانی
و شرایط رزم برای جذب سرمایهگذاری روی بافت در جهت افزای

و امییازا

ویژه به ساکنین و توجیه آنها در جهت تجمیع مالک و کاه

ارزش مسکن
ریزدانگی پالکهای سطح بافت

1

ارائه تسهیال

1

تش یص ابنیه غیریابل مرمت توسط می صصین و اجازه ساختوساز جدید مطابا با زمینه(بازسازی پالکها با یدمت بار)

82

مرمت بناهای باارزش تاری ی و تزریا کاربریهای پویا به آنها جهت جلوگیری از فرسودگی بافت و حفظ ارزشهای تاری ی

88

فراهم کردن برنامههای فرهنگی – اجیماعی و تشکیل انجمنهای م یلف در سطح محله در جهت افزای

حضور و تعتامال

غیربومی
مشارکت ساکنین در فعالیتهای فرهنگی جهت ارتیا تعامال

81

افزای

83

ایجاد مکانهای مناسب ازجمله اویا

مأخذ :نیایج حاصل از مطالعا

بین یومیتهای م یلف

فراغت ،ورزشی ،فرهنگی و غیره برای جوانان جهت کاه

و پژوه های نگارندگان

مهاجر

از بافت

ستاکنین بتومی و
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تشكر و قدردانی
بر خود واجب میدانم؛ از حمایت شهرداری اصفهان ،معاونت شهرستازی و معمتاری و معاونتت برنامتهریتزی،
پژوه

و فناوری اتالعا

شهرداری اصفهان در راسیای به ثمر رسیدن و ارتیا کیفیت پایاننامه و میالته مستی رج

از آن کمال تشکر را داشیه باشم.
منابع
 -8ابلیی ،علیرضا ،)8312( ،بافت تاریخی ،حفاظت ،مرمت ،بهسازی یا نوسازی؟ فصلنامه هفت شتهر ،ستال ،1
شماره  ،4تهران ،صفحا

(.)814-883

 -1ایازی ،محمد ،)8316( ،شناسایی بافتهای فرسوده با استفاده از سیستم اطالعات مكاانی ( ،)GISهمتای
ژئوماتیتتتک ،تهتتتران :ستتتازمان نیشتتتهبتتترداری کشتتتورhttp://www.civilica.com/Paper-GEO85-،

.GEO85_25.html
 -3تایسدل ،اسییون و اک ،تنر و هیث ،تیم ،)8311( ،ارزیابی مجدد کیفیت محلههای تااریخی شاهری ،حمیتد
خادمی ،هفت شهر ،شماره  ،1تهران ،صفحا

(.)81-3

 -4تایسدل( ،اسییون) و اک( ،تنر) و هیث (تیم) ،)8312( ،باززندهساازی شاهری (رویكاردی باه محلاههاای
تاریخی) ،کرامتاهلل زیاری و یهرمان رسیمی ،آراد کیاب-کهکشان دان  ،چاپ اول ،تبریز 421 ،صفحه.
 -6حبیبی( ،سید محسن) و میصودی( ،ملیحه) .)8313( ،مرمت شهر ،تعاریف ،نظریهها ،تجاارب ،منشاورها و
قطعنامههای جهانی روشها و اقدامات شهری ،دانشگاه تهران ،چاپ سوم ،تهران 112 ،صفحه.
 -6حسنی ،علیرضا ،)8311( ،سنجش و اندازهگیری میزان فرسودگی بافتهای شاهری باا اساتفاده از منطاق
فازی ( )Fuzzy Logicو ارزشگذاری الیاههاا ( )Index Overlayدر  ،GISاولتین همتای
فرسوده شهری ،چشمانداز توسعه پایدار ،ارزشها و چال ها ،اهواز ،صفحا

بافتتهتای

(.)316-312

 -1دویران ،اسماعیل و مشکینی ،ابوالفضل و کاظمیان ،غالمرضا و علیآبادی ،زینب ،)8312( ،بررسی مداخله در
ساماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویكرد ترکیبی (نمونه موردی :محلاه زینبیاه زنجاان)،
پژوه

و برنامهریزی شهری ،سال  ،1شماره  ،1مرودشت ،صفحا

(.)12-18

 -1رهنما ،محمدرحیم و اجزا شکوهی ،محمد و آجودانی ،مظاهر و امیرف ریان ،مصطفی و آیاجتانی ،حستین و
عباس زاده ،غالمرضا ،)8311( ،کاربرد تلفیقی مدل فرآیناد تحلیال سلساله مراتبای و سیساتم اطالعاات
جغرافیایی برای شناسایی نقاط اولویتدار توسعه محالت مراکز شهری ،نمونه :محله پاچنار شهر مشاهد،
جغرافیا و برنامهریزی شهری ،سال  ،83شماره  ،13دانشگاه تبریز ،صفحا

(.)11-8

منطیه  3شهر اصفهان و جایگاه مشارکت ساکنین در فرآیند ساماندهی 13 /

ارزیابی میزان فرسودگی بافت محال

 -1زبردست ،اسفندیار ،)8312( ،کاربرد «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» در برناماهریازی شاهری و منطقاهای،
هنرهای زیبا ،شماره  ،82تهران ،صفحا

(.)18-83

 -82زیتتاری ،کرامتتت اهلل و محمتتدی دهچشتتمه ،مصتتطفی و پوراحمتتد ،احمتتد و یالیبتتاف ،محمتتدبایر،)8318( ،
اولویتبخشی به ایمنسازی بافت فرسودهی کالن شهر کرج با استفاده از مادل ارزیاابی چناد معیااری،
پژوه های جغرافیای انسانی ،شماره  ،11تهران ،صفحا

(.)84-8

 -88سلیمانی ،زینب ،)8313( ،تدوین معیارهای خاص برای بافتهاای فرساوده ،مجلته شتهرداریهتا ،ستال ،1
(.)36-34

شماره  ،18تهران ،صفحا

 -81شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،)8314( ،مصوبات جلسه مورخ  1384/3/16مربوط باه تعااریف،
ساختار ،نوع ،مرجع و مستندات قانونی مداخله در بافتهای فرسوده شهری ،تهران.
 -83شورای عالی شهرسازی و معمتاری ایتران ،)8316( ،مصاوبات جلساه ماورخ  1385/2/11و تغییراتای در
مصوبات جلسه مورخ  1384/3/16در خصوص شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده ،تهران.
 -84تالب ،مهدی ،)1376( ،مشارکت شرط الزم دخالت در بافتهای شهری ،چهارمین همتای
توسعه مسکن در ایران ،مجموعه میار

همای

ت صصی بافتهای شتهری ،وزار

سیاستتهتای

مستکن و شهرستازی،

سازمان ملی زمین و مسکن ،تهران.
 -86عزیزی ،شهرام ،)8311( ،تدوین و تعیین معیارهای شناخت بافتهای فرسوده شهری نمونه موردی :شیراز،
اسیاد راهنما :خلیل حاجی پور ،دانشگاه هنر اصفهان ،دانشکده هنر و معماری ،گروه شهرسازی.
 -83علوی تبار( ،علیرضتا) ،)1379( ،بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها(تجارب جهاانی
وایران) ،سازمان شهرداریهای کشور ،تهران 861 ،صفحه.
 -81علیاکبری ،اسماعیل و عمادالدین ،عذرا ،)8311( ،توانمندسازی کالبادی-کاارکردی بافاتهاای فرساوده
شهری مورد :شهر گرگان ،اولین همای
چال ها ،اهواز ،صفحا

بافتهای فرسوده شهری ،چشتمانتداز توستعه پایتدار ،ارزشهتا و

(.)18-31

 -81عندلیب( ،علیرضا) ،)8316( ،نوسازی بافتهای فرسوده حرکتی نو در شهر تهران ،ستازمان نوستازی شتهر
تهران-ریپور ،تهران 33 ،صفحه.
 -81ماجدی ،حمید ،)8311( ،توسعههای شهری امروز ،بافتهای فرسوده آینده ،هویت شهر ،ستال  ،4شتماره ،3
تهران ،صفحا

(.)14-11

 -12معاونت برنامهریزی ،پژوه

و فناوری اتالعا

شهرداری اصفهان-اداره آمتار و تحلیتل اتالعتا ،)8318( ،

آمارنامه شهر اصفهان ،1391-معاونت برنامهریزی ،پژوه
اول ،اصفهان 438 ،صفحه.

و فناوری اتالعتا

شتهرداری اصتفهان ،چتاپ

 / 14فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال پنجم ،شماره سوم( ،پیاپی  )81پاییز 8314

 -18معصومی اشکوری( ،سید حسن) ،)8311( ،اصول و مبانی برنامهریزی منطقهای ،پیام ،چاپ چهتارم ،تهتران،
 861صفحه.
 -11ملک محمد نژاد ،صارم و تیکرانیان ،ساناهین ،)8311( ،بررسی میازان کاارایی معیارهاای کمای در تعیاین
حوزههای فرسوده شهری نمونه موردمطالعه :شهر فردوس ،اولین همای
انداز توسعه پایدار ،ارزشها و چال ها ،اهواز ،صفحا

بافتهای فرسوده شهری ،چشتم-

(.)8823-8211

 -13منصوری( ،سید امیر) و خانی( ،علی) ،)8311( ،تر ویتژه نوستازی بافتتهتای فرستوده ،جلتد  ،3ستازمان
نوسازی شهر تهران-ریپور ،تهران 31 ،صفحه.
 -14میدلیون ،مایکل ،)8311( ،نوسازی شهری در آمریكا ،تجربه باالتیمور ،حمیتده محمتد زاده تییکتانلو ،هفتت
شهر ،شماره  ،1صفحا

(.)36-61

 -16هادیان ،اکرم و دانشتپور ،ستید عبتدالهادی ،)8311( ،نوساازی بافاتهاای فرساوده شاهری و مشاارکت
شهروندان ،اولین همای

بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ،مشهد میدس.

 -13یوسفی ،اسماعیل و مییرا جوینده مهر ،8311 ،تحلیلی برشاخصهای کالبتدی فرستودگی بافتتهتای شتهری
(مطالعه موردی :بافت تاری ی شهر نهاوند) ،اولین همای
پایدار ،ارزشها و چال ها ،اهواز ،صفحا

بافتتهتای فرستوده شتهری ،چشتمانتداز توستعه

(.)8141-8131

27- Hiraskar, GK, (1989), Fundamentals of town planning, Dhanpat Rai & Sons, Delhi.
28- Ramanujam, Vasudevan and Saaty, L Thomas, (1981), Technological choice in the less
developed countries: An analytic hierarchy approach, Technological Forecasting and Social
Change, Vol19.
29- Ruskin, John, (1849), The Seven Lamps of Architecture, Publisher: Project Gutenberg 2011.
30- Saaty, Thomas L, (1990), How to make a decision: The analytic hierarchy process,
European journal of Operational Research, Vol48, pp9-26
31- Saaty, Thomas L and Peniwati, kirti and Shang, Jen S, (2007), the analytic hierarchy process
and human resource allocation: Half the story, Mathematical and Computer Modeling,
Vol46.

