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مقدمه 
تا پیش از جریان جهانی ناشی از انقالب صنعتی ،تغییرات جوامع شهری بسیار کند و نامحسوس بود و بهتبع آن ،کالبد
شهرها با دگرگونی زیادی همراه نبود؛ زیرا شهر نیز مانند سایر پدیدههای مصنوع انسانساخت ،در طول زمان با تغییر،
تحول ،رشد و توسعه مواجه بود (حبیبی و دیگران .)51 :5931 ،بافتهای فرسودة شهری ،نقطة آغاز تولد شهر ،و به بیان
دیگر گویای فرهنگ همزیستی مردمان مجتمع در ابتدای شکلگیری آن است .محدودة کالبدی بافتهای فرسوده در
شهرها ،از نظر تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،شهرسازی و معماری بسیار ارزشمند و نیازمند ساماندهی و برخوردی متناسب
با واقعیتهای امروزی آنهاست (صفاییپور و علیزاده .)3۹ :5930 ،امروزه این بافتها با توجه به روندهای نوگرایی و
فرانوگرایی در حال جریان در بستر کالبدی و فرهنگی شهرها ،بافتهای ناکارآمد و چالشآفرین برای مدیریت و
برنامهریزی در شهرها بهشمار میآیند .از جمله مهمترین چالشها و آسیبهایی که برنامهریزان و مدیران شهری را وادار
کرده است در قالب طرحهای گوناگون در این بافتها مداخله کنند میتوان به ناکارآمدی در شاخصههای کالبدی ،جریان
نامناسب و بهروزنبودن تحرکات زندگی اجتماعی در این بافتها (نوالن و واتسون ،)00 :0255 ،رکود ،ناکارآمدی فعالیتی
و اقتصادی ،مشکالت عدم دسترسی و تمایل به نوآوری و نپذیرفتن آن در مناسبات اجتماعی ساکنان (ایستا)059 :0223 ،
و مهمتر از همه ،آسیبپذیری این بافتها در برابر بالیای طبیعی اشاره کرد .با ورود به عصر جدید و ظهور جرقههای
مدرنیسم در ایران ،شهرها در مسیر تحوالتی قرار گرفت که به حیات اجتماعی -اقتصادی و کالبدی آنها شکلی دیگر
بخشید .شهرهای ایران که در طول دورههای تاریخی با تکیه بر خالقیت و ابتکارات ملی بهصورت ارگانیک و درونزا به
رشد و تکامل رسیده بود ،طی چند دهة اخیر بهتدریج دگرگون شد و ویژگیهای کالبدی ،ارزشهای فرهنگی ،ویژگیهای
اجتماعی ،هنری و تاریخی خود را ازدست داد (حبیبی و دیگران.)52 :5930 ،
باید توجه داشت که مقدمشدن پدیدة شهرنشینی بر شهرسازی در بیشتر شهرهای ایران ،معضالت متعدد اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی را بهوجود آورده است؛ برای نمونه بافتهای فرسودة شهری یکی از این معضالت است که خارج از
نظام و الگوی قانونی ،شکل و کیفیت زندگی شهری را کاهش داده و خدمات ،زیرساختها و تأسیسات شهری شبکة
راهها و تراکم جمعیتی و ساختمانی زیادی را بهوجود آورده است (خادم الحسینی و دارابی .)5 :5930 ،بسیاری از بافتهای
سنتی که زمانی مایة افتخار و مباهات شهرها بوده ،اکنون در حال فرسایش و تخریب است .افرون بر این ،بخش مهمی
از جمعیت این مناطق جابهجا شده و میراث فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی مختص محلههای تاریخی یا از بین رفته یا در
حال تخریب است .از این میان ،تنها تعداد اندکی از بناها که بهسختی به یادگار ماندهاند ،یادآور میراث گذشتگان هستند و
هویت دیرین بافت را نمایان میکنند (دوستی ایرانی.)5 :5933 ،
مهمترین ضرورت توجه به سیمای کالبدی بافتهای تاریخی ،توجه به فرسودگی روزافزون آنهاست .بیتوجهی به
ساماندهی محیط و شرایط زندگی امروزی ،محیطهای تاریخی و ارزشمند را به فضاهای خالی از سکنه و بیروح ،و
مکانهایی بیثمر تبدیل خواهد کرد (شماعی و پوراحمد .)92 :5931 ،بافت فرسوده به مفهوم فرسودگی کالبدی و
اجتماعی ،محصول تأثیر و تأثر متقابل فرایندهای اجتماعی و فضای جغرافیایی است؛ از اینرو موضوع بهسازی و نوسازی
بافتهای فرسودة شهری ،همواره یکی از مسائل و چالشهای شهرهای امروزی است .بافتهای شهری در انواع
گوناگون (تاریخی ،فرسوده ،حاشیهای با اسکانهای غیررسمی) بهشدت نیازمند اقدامات همهجانبه برای احیای توسعه و
ساماندهی و به عبارت بهتر تجدید حیات شهری است که از دالیل آن میتوان به فرسودگی و نارساییهای کالبدی،
کمبود خدمات و زیرساختهای شهری مناسب ،شرایط نامطلوب زیستمحیطی و انواع مسائل اجتماعی -فرهنگی و
اقتصادی اشاره کرد (مهرابیان.)5 :5930 ،
شهر ،نظامی پویا دارد و فضای آن متأثر از روابط جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ،همواره در حال
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تغییر و تحول است .بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ،مناطقی از جغرافیای شهر و ناشی از نارساییهای متعدد و متنوعی
است که بر شرایط کالبدی ،کارکردی و کیفیت زندگی جمعی در این مناطق تأثیر میگذارد .باید توجه داشت که
آسیبشناسی و نحوة نوسازی در این نارساییها ،امری ضروری و مهم است .مانند عرض کم معابر ،کمبود تأسیسات
زیربنایی یا نبود آنها ،تعداد زیاد ساختمانهای کمدوام ،ارزش پایین ملک ،ناامنی و معضالت اجتماعی -فرهنگی که
هریک نوسازی را در این نارساییها ضروری میکند (آقاصفری و دیگران.)0 :5935 ،
بهمنظور بررسی همة جنبههای هر امر و پدیدهای ،نگرشی خاص وجود دارد که با بهکارگیری آن میتوان برخی از
پدیدهها را بهتر و دقیقتر شناخت و پیچیدگیهای آن را آشکارتر کرد .این نگرش همهجانبه ،حاصل بهرهگیری از
دانشهای مختلف است (دورسنای و بیشون .)5335 ،یکی از این دانشها که در زمینة شناخت کاملتر بافتهای فرسوده
کاربرد دارد ،سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاست .شورای عالی معماری و شهرسازی در راستای تعیین بافتهای
فرسوده ،بلوک را مبنای کاری در زمینة مذکور معرفی کرده و معیارهایی چون ناپایداری ،ریزدانگی و نفوذناپذیری را در
چارچوب بلوک برای تعیین این محدودهها درنظر گرفته است (بهزادی و دیگران .)5931 ،هدف از پژوهش حاضر ،مطالعة
محدودة مرکزی بافت فرسودة شهر سردشت با وسعتی برابر  ۹12000/9مترمربع است که با استفاده از  ،GISشاخصهای
شناسایی میزان فرسودگی در آن استخراج ،و نقشههای خروجی برای تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای بعدی استفاده
میشود.
امروزه ،قدمت ،نامقاومبودن مصالح ساختمانی و فقر ساکنان بخش مرکزی شهر سردشت ،یعنی قدیمیترین و
اصلیترین مناطق این شهر ،روزبهروز موجب فرسودگی بیشتر ساختار کالبدی این شهر شده است .محلههای آشان و
سرچاوه در شهر سردشت بهعنوان بافتی فرسوده الگویی از معماری سنتی و ارگانیک را نمایش میدهند .بافت این
محلهها بهدلیل قدمت زیاد آن در گذر زمان دچار فرسودگی کالبدی فیزیکی و گاهی اجتماعی و اقتصادی شده است که
این مسائل لزوم توجه به احیا و ساماندهی این بافت را دوچندان میکند.
بافت قدیمی شهر سردشت بهعنوان قلب اقتصادی ،در اطراف محورهای ساختاری و اصلی شهر و نیز بازارهای سنتی
و راستههای تجاری قرار گرفته است .از جمله عواملی که ضرورت توجه به بافت قدیم این شهر را گوشزد میکند عبارت
است از :هماهنگنبودن بافت با نیازهای جدید کاربریها ،ناهماهنگی و نامتناسببودن معیارهای جدید با هویت بافت،
وجود کاربریهای جدید نامناسب در بافت و فاصلة سرانة کاربریهای موجود با سرانههای استاندارد و پذیرفته ،ناکارآمدی
و ضعف شبکههای دسترسی و ارتباطی ،پوششندادن وسایل نقلیة عمومی و اورژانس به تمام نقاط بافت ،کمبود شدید
تأسیسات و تجهیزات شهری مانند واحدهای آتشنشانی ،مراکز اورژانس ،سایتهای امداد و نجات و  ،...پایینآمدن
کیفیت واحدهای مسکونی در بافت مذکور از نظر سازهای و مصالح در گذر زمان و عدم رسیدگی و بهسازی و تعمیر و
مرمت بنا؛ از اینرو در این پژوهش سعی میشود با رویکردی راهبردی ،بافت فرسودة محلة مورد نظر بررسی ،و درنهایت
راهکارهای راهبردی برای بافت قدیم و فرسودة شهر سردشت ارائه شود.
درمجموع ،هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختار کالبدی-فضایی بافت فرسودة شهری و مشخصکردن مشکالت و
معضالت این شهر ،همچنین ارائة راهحلها برای حل این مشکالت و دستیافتن به الگویی بهینه برای هریک از
کاربریهای شهر سردشت در محلههای مورد مطالعه است.

پرسشهایپژوهش 

مهمترین عوامل مؤثر در شدت فرسودگی ناحیة مورد مطالعه چیست؟
وضعیت کلی فرسودگی محدودة مورد نظر براساس مجموع شاخصهای استاندارد شناسایی بافت های فرسوده چگونه است؟
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کدامیک از این شاخصها بیشترین تأثیر را در فرسودگی بافت محدودة مورد نظر دارند؟

پیشینةپژوهش 
در ایران و سایر نقاط جهان ،پژوهشهای گوناگونی با عناوین مختلف دربارة بافتهای فرسوده انجام شده است .نخستین
نگرشها به بافتهای قدیمی در ایران ،در سال  5912در نخستین گردهمایی مرمت بناها و شهرهای تاریخی شکل
گرفت که در آن مسئلة حفاظت و مرمت شهرها و بناها ،عامل مؤثری در توسعة کشور شناخته شد (فرخ زنوزی:5932 ،
 .)0در جدول  ،5به خالصة چند نمونه از پژوهشهای داخلی و خارجی اشاره میشود.

وهشهایداخلیوخارجیدرموردپژوهش 

جدول.5خالصهونتایجمطالعاتوپژ
پژوهشگران  سال 
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5933

دوستی
ایرانی

5933

زنگیآبادی و
دیگران

5932

احمدی

5932

سجادی و
محمدی

5932

سیافزاده و
دیگران

5930

نوریان

5939

المدرسی و
دیگران

5939

عنوانپژوهش 

پژوهشها 

نتایج

نتایج پژوهش بیانگر این است که ساختار جدید شهری در یزد ،حاصل احداث شبکة
بررسی و ارزیابی
سیاستهای بهسازی و خیابانهای جدید است که بیاعتنا به ساختار قدیم شهر و سازمان ارتباطی آن با
نوسازی بافتهای فرسودة بافت پیرامونش ساخته شده و بدنة دیوارمانند ،بافتهای مسکونی را بریده و
شهری (نمونة موردی :قطعهقطعه کرده است.
شهر یزد)
نتایج این پژوهش نشان میدهد تاکنون اجرای طرحهای نوسازی و بهسازی در
تحلیل فضایی-کالبدی
بافت فرسودة شهر ،جز در مناطقی که منافع آتی را برای افراد و سازمانهای مسئول
بافت فرسودة شهرکرد
اجرای طرح دارد اجرایی نشده است.
استخراج شاخصهای نتیجة پژوهش بیانگر این است که شاخصهای نفوذپذیری ،ریزدانگی و استحکام
شناسایی بافت فرسودة کالبدی بهترتیب مهمترین عوامل مؤثر در شدت فرسودگی منطقة مورد مطالعه
شهری با استفاده از  GISهستند.
(مطالعة موردی :محدودة
غربی بافت فرسودة شهر
جهرم)
تحلیلی بر چشمانداز توسعة پژوهشگر ،محلة سرتپوله را از نظر پایداری بررسی کرده و با استفاده از منطق فازی
پایدار بافت فرسودة شهری  OWAبه شناسایی و اولویتبندی فرسودگی بافت برای انجام طرحهای مختلف
با استفاده از ( GISنمونة پرداخته است.
موردی :محلة سرتپوله
شهر سنندج)
تحلیل اجتماعی -فضایی نتایج پژوهش در محلة سرچاوه که نماد و هویت شهر است ،بافت اجتماعی قویای
دارد که میتوان بهعنوان سرمایة اجتماعی از آن استفاده کرد؛ یعنی با ایجاد
در بافتهای فرسودة
شهری (مطالعة موردی :تشکلها و سازمانهای غیردولتی ،برگزاری دورههای آموزشی و آموزشهای
تخصصی در زمینة مسائل شهری و راهکارهای حل آنها میتوان آن را بازویی
بافت مرکزی شهر
قوی و خودجوش دانست.
سردشت)
احیا و ساماندهی بافتهای نتایج این پژوهش نشان میدهد ساماندهینکردن بافتهای فرسودة شهر مهاباد،
فرسودة شهری با رویکرد بیشترین خطر را برای زمینهای کشاورزی درجة یک و منابع طبیعی بهوجود
توسعة پایدار شهری (نمونة میآورد.
موردی :شهر مهاباد)
مکانیابی و پهنهبندی با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت نوع تملک بیشتر بخشهای بافت فرسودة
بافت فرسودة شهری با آران و بیدگل که کاربری مسکونی آن را تشکیل میدهد ،بهترتیب ملکی و اجارهای
استفاده از  RSو  GISاست .با توجه به اینکه در بافت فرسوده ،کاربری مذهبی مساجد ،حسینیه ،تکیهها و
(مطالعة موردی :آران و امامزاده هم زیاد دیده میشود میتوان وقفی را هم به آن اضافه کرد .در نتیجه بافت
از نظر کالبدی دچار فرسودگی شده است.
بیدگل)
استخراج شاخصهای در مقالة حاضر با بررسی پارامترهای ریزدانگی قطعات مسکونی ،مصالح عمده،
شناسایی بافت فرسودة قدمت و کیفیت ابنیه و تعیین نفوذپذیری ،گزارشی از طرح ،بررسی و استخراج
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وهشهایداخلیوخارجیدرموردپژوهش 

ادامة جدول.5خالصهونتایجمطالعاتوپژ
پژوهشگران  سال 

بیرانوندزاده و
دیگران

593۹

کریستوفر
الکساندر

5391

تیسدل

5331

جیم آنتونیو

5333

برتود

022۹

باوشان هان

0221

ادوین ،چان و
لیگرس

0223

ژانگ

0223

اوزلم گزی

0223

عنوانپژوهش 

پژوهشها 

نتایج

شاخصهای فرسودگی بافت این محلهها با استفاده از روش وزندهی به شاخصها
شهری با استفاده از
سیستم اطالعات
و همپوشانی الیهها در  GISو روش  AHPدر قالب پروژة مطالعاتی انجام شد و
جغرافیایی (مطالعة موردی :درنهایت محلههای سردوراه ،مال فرجاهلل و پشت باغ در محدودة مورد مطالعه ،درصد
محدودة جنوبی بافت
فرسودگی زیادی را نشان داد.
فرسودة شهر یزد)
تحلیل ساختار فضایی -یافتههای پژوهش نشان میدهد که بخش مرکزی شهر خرمآباد ،نقطة ثقل شهر و
کالبدی بافت مرکزی شهر منطقه است که با مسائل و مشکالت گوناگونی در زمینههای اقتصادی ،اداری-
خرمآباد با استفاده از فن خدماتی ،اجتماعی ،حملونقل و کالبدی -فضایی روبهرو میشود و این مشکالت در
سالهای اخیر در حال گسترش است.
SWOT
رابطة بافتهای فرسودة در این پژوهش نویسنده بر ایجاد نظم ارگانیک ،اندامواره یا سازمند استفادة گسترده
از مشارکت مردم تأکید کرده و به اصولی مانند تعادل پایدار و هماهنگی با سازمان
شهر و محوطه های
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی معتقد است (به نقل از پورجعفر.)51 :0223 :
تاریخی
طرح راهبردی -ساختاری احیای این بافت با هدف جایگزینکردن پارامترهای
جایگزینسازی پارامترهای روانشناختی و معنوی احیای بافت تاریخی ،بهبودبخشی کالبدی و زیستمحیطی
روانشناختی و معنوی جدید بهمنظور ارتقای تصویر و هویت ناحیة مورد نظر ارائه شده و بر طرحهای
موضوعی-موضعی مانند ضوابط ورودیهای شهری ،رهنمودهای تصویری،
احیای بافت تاریخی
ساختمانسازی ،حفظ حداقل باقیمانده و ...تکیه کرده است.
در این پژوهش با بررسی پیشینة قاهره در دورههای گوناگونی چون بنیانگذاری آن،
بافت فرسوده و تاریخی تحوالت این شهر بررسی شده و ضمن بررسی و تحلیل وضعیت نابسامان مدیریت
شهری به طرح احیای بافت تاریخی و ارائة چارچوب آن پرداخته شده است (به نقل
شهر قاهره
از خادم الحسینی و دارابی.)1 :5930 ،
در این پژوهش ،پژوهشگر بهدنبال کشف رابطه بین ساختارهای فضایی شهرها با
عملکرد حملونقل ،آلودگی هوا و فقر در شهرهاست .نتایج پژوهش نشان میدهد
سازمان فضایی شهرها:
شکلگیری ساختار فضایی شهری ،حاصل روابط متقابل نیروهای بازار با مقررات،
پیامد آگاهانه یا نتیجه
سرمایهگذاریهای اولیه زیرساختها و مالیات است .در این پژوهش برای تعریف
پیشبینینشده؟
ساختارهای فضایی شهری از سه شاخص الگوی سفرهای روزانه ،متوسط تراکم
ساختهشده و نیمرخ و شیب تراکم استفاده شده است.
پژوهشگر دریافته است که باید درک درستی از متغیرهای بافت قدیمی در این
چارچوب نظری برای
محدودهها داشته باشد .رویکرد روابط اجتماعی و فضایی در این بافتها نیز باید
مطالعة اجتماعی و
رویکردی جامع باشد و با جایگزینی کامل ساختار قدیمی براساس رویکردی مناسب،
شبکههای فضایی در
محلههای سنتی در پکن این بافتها با سایر بافتهای شهری منطبق شود.
شناسایی مفهوم طراحی تجزیهوتحلیل عوامل گوناگون نشان میدهد که باید ویژگیهای مشخص طرح
شهری پایدار و بررسی برای دستیابی به پایداری اجتماعی با هم همسو شوند .رضایتمندی از تقاضا
فاکتورهای اساسی مورد (نیازهای) آسایش ،حفظ و نگهداری منابع و محیط ،ایجاد محیط زندگی هماهنگ،
نیاز برای بهبود پایداری دسترسی آسان به عملکردهای زندگی روزانه ،شکل توسعه و در دسترسبودن
اجتماعی در پروژههای فضاهای بازار از عوامل اساسی و مهم افزایش پایداری اجتماعی در پروژههای
بهسازی و تجدید حیات نوسازی شهری محلی بهشمار میآیند.
شهری هنگکنگ
نویسنده در این مقاله درصدد پیشنهاد ایدة نواحی برتر یک شهر برای تشخیص
تحلیلی بر ساختار فضایی ساختار فضایی شهری است .این ایده با تعریف دو نوع برتری جامع ،شامل
شهری با استفاده از برتری ویژگیهای هندسی و مکانشناسی ،همچنین ویژگیهای شماتیک نواحی نامنظم و
با ابزار  GISارائه شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد نواحیای که برتری
جامع نواحی نامنظم
زیادی دارند ،در مکانشناسی هم برترند و جمعیت بیشتری دارند.
در این پژوهش باززندهسازی و نوسازی این مناطق ،راهبردی فضایی برای
راهکارهای بهسازی و
هویتبخشیدن به ساکنان آن مناطق و افزایش تجهیزات مورد نیاز شهروندان است.
باززندهسازی نواحی
مسکونی غیرمعمور و
فرسوده در شهر آنکارا
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براساس جدول  ،5از جمله دستاوردهای این مطالعات در زمینة موضوعات پژوهشی نشان میدهد که مسئلة مواجهه با
بافتهای فرسوده در قالب موضوع پژوهش آنها بیشتر بر مکانیابی ،پهنهبندی و شناسایی و شاخصهای بافتهای
فرسودة شهری ،بهسازی و زندهسازی بافت فرسوده ،در اولویت قراردادن کمبودهای این بافتها در زمینة شاخصهای
کالبدی ،توجه به ضعف و قوت شاخصهای کالبدی و اتکا به فرهنگ بومی در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده،
همچنین انتخاب رویکرد مداخله با توجه به ضعفهای کالبدی و نیازهای ساکنان بافت و طراحی مدلهای مشارکت
مردمی در این زمینه تأکید دارد .در زمینة مطالعات خارجی مرتبط با موضوع پژوهش ،برنامهریزی و مطالعة مدون دربارة
شاخصهای کالبدی بافتها ،گزینش رویکرد نوآوری در بافت را با توجه به نیازهای در حال جریان مناطق فرسودة شهر
و استفاده از مدیریت مشارکتی در احیای این مناطق یادآوری شده است .همچنین پژوهش نگارنده بیشتر با پژوهشهای
داخلی مشابهت دارد و موضوع شاخصهای و ویژگیهای عمومی بافت فرسوده در این پژوهش بیشتر مورد توجه است.
بهمنظور مطالعه و با توجه به موضوع و مسئلة پژوهش ،بافت فرسودة شهر سردشت بهعنوان بستر مورد مطالعه در
پژوهش حاضر انتخاب شده است .این بافت نیز به تبعیت از نگرشهای حاکم بر بافتهای فرسوده در کشور و مداخله در
آنها ،از این دستاندازیها و سیاستگذاریها برای مداخالت کالبدی در محدودة بافت مستثنا نبوده است .کالبدشناسی
ساختاری و عملکردی این بافت ،نشاندهندة مشکالتی نظیر تراکم و تمرکز جمعیت و فعالیتها ،افول اقتصادی ،افول
کیفیت کالبدی ،بیکیفیتی مصالح بهکاررفته در آن ،کاهش ارزشهای محلهای و سکونتی آن با توجه به روند نوگرایی
حاضر ،وجود فضاهای مخروبه و با امنیت پایین در محدودة کالبدی بافت ،شرایط نامطلوب زیستمحیطی ،دشواریهای
دسترسی ،مشکالت ترافیکی و انحطاط کیفیتهای فرهنگی و بصری است.


مبانینظری 
مقصود از سازمان فضایی ،شبکهای است که عناصر آن را مراکز شهری (مراکز مختلط تجاری ،اداری ،فرهنگی و نظایر
اینها در مقیاس کل شهر و مناطق و نواحی آن) ،محورهای مهم ارتباطی (معابر اصلی و خطوط مترو) ،محورهای مهم
عملکردی و کاربریهای عمده (در مقیاس شهر و مناطق و نواحی آن) تشکیل میدهد (بهزادفر.)503 :5930 ،
انطباق سازمان فضایی بر محیط کالبدی ،ساختار فضایی خوانده میشود که درحقیقت ترتیب قرارگرفتن عناصر شهر و
نحوة ارتباط آنها در چارچوب محورهای ارتباطی ،عرصه یا حوزة معین جغرافیایی در رابطه با یکدیگر است .به عبارت
دیگر ساختار فضایی به مجموعهای از ارتباطات ناشی از فرم شهری و تجمع مردم ،حملونقل و جریان کاال و اطالعات
اشاره دارد (رودریگو و دیگران( )1۹ :0223 ،به نقل از محمودی و دیگران .)05 :5939 ،در این بین ،بافت شهری
گسترهای همپیوندی است که از ریختشناسیهای متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل محدودة شهر و حاشیة آن
در تداوم و پیوند با شهر شکل گرفته شده است .همچنین ممکن است گستره از بناها ،مجموعهها ،راهها ،فضاهای شهری،
تأسیسات و تجهیزات شهری یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد (شفایی.)1 :0221 ،
فرسودگی ابعاد متعددی دارد که با یکدیگر ارتباط و پیوند متقابل دارند (روزنتال .)0223 ،بافت فرسودة شهری به
عرصههایی از محدودة قانونی شهرها اطالق میشود که بهدلیل فرسودگی کالبدی ،دسترسینداشتن سواره ،تأسیسات،
خدمات و زیرساختها ،آسیبپذیر است و ارزش مکانی ،محیطی و اقتصادی نازلی دارد .از نظر وزارت کشور بافتهای
مسئلهدار (فرسوده) شهری که اغلب بر هستة تاریخی و مرکزی شهرها منطبق است ،به عرصههایی از محدودة قانونی
شهرها اطالق میشود که بهدلیل فرسودگی کالبدی ،دسترسی نداشتن به سواره و ناکارآمدی تأسیسات ،خدمات و
تجهیزات شهری ضریب آسیبپذیری زیادی دارند (حبیبی( )5931 ،دوستی ایرانی( )5 :5933 ،محمدی و دیگران:5939 ،
 .)523درمجموع ،فرایندی که طی آن کالبد و فعالیت و درمجموع فضای شهری دچار نوعی دگرگونی ،بیسازمانی،
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بیتعادلی ،بیتناسبی ،بیقوارگی و درنهایت عامل زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهری شود ،فرسودگی بافت
شهری نام دارد (امینزاده .)5931 ،نگاهی به سیاستها ،راهبردها و اهداف مدنظر برای بافتهای کالبدی و فضایی
فرسوده و قدیمی شهر در مقیاس جهانی بیانگر این مطلب است که همة آنها بهدنبال پاسخ به بحران شهر معاصر،
بهویژه در ارتباط نارساییهای کالبدی بافتهای فرسوده برای معاصرسازی عملکرد و کالبد آنها با توجه به نیازهای
ساکنان آن و دیگر جریانات عمدة مطابق با زندگی امروزی در شهرها هستند (حاجیپور و خلیلی .)9۹0 :5930 ،امروزه در
میان برنامهریزان و شهرسازان ،نگرشها و دیدگاههای بافتهای فرسودة شهری از نظر توسعة پایدار رایج بوده که در
ادامه بیان شده است.
بافتهای فرسوده شهری از دیدگاه کالبدی :نخستین مسئله در امر مداخله در بافتهای فرسوده ،جنبة کالبدی

آن است .بافتهای فرسوده با معضالت متعددی از نظر کالبدی مواجه هستند که مهمترین آنها ناپایداری ابنیه و ایمننبودن
ساکنان است .بناهای این بافتها به علل گوناگون از جمله قدمت ،استفاده از مصالح بیدوام یا کمدوام و رعایتنکردن
شیوههای صحیح ساختوساز ،استحکام و پایداری الزم را ندارند .مسئلة دوم ،نداشتن کارایی و ناتوانی این بافتها در
پاسخگویی به نیاز شهروندان است .دسترسیهای نامناسب و نفوذناپذیری این بافتها ،عالوه بر اینکه امدادرسانی را در مواقع
خطر با مشکل مواجه میکند ،سبب ایجاد ترافیک سواره و عدم دسترسی سواره ساکنان بافت میشود .همچنین این معابر
بهدلیل داشتن پیچوخم بسیار و نظارتنکردن مردم و مسئوالن ،زمینة بروز مشکالت اجتماعی عدیدهای از جمله خریدوفروش
مواد مخدر ،حضور معتادان ،وقوع جرم و  ...است .مسائل دیگر این بافتها ،نبود تأسیسات و تجهیزات شهری یا کمبود آنها،
ریزدانگی قطعات مسکونی ،همجواری کاربریهای ناسازگار و کیفیت نامطلوب بصری است .هرگونه مداخلة کالبدی در
بافتهای شهری باید با هدف حل این مسائل و ارتقای سکونت انجام شود (جهانشاهی.)53 :5930 ،
بافتهایفرسودةشهریازدیدگاهاجتماعی :باید درنظر داشت که مداخله در بافتهای شهری امری اجتماعی،

و مرتبط با فرهنگ جامعه است؛ از اینرو انتخاب روشها و گزینههای مناسب برای مداخلة خطر دگرگونی اجتماعی ناشی از
جابهجایی جمعیت را کاهش میدهد و بهجای سودآوریهای اقتصادی ،بهرههای اجتماعی را بهدنبال دارد .در نوسازی اجتماعی
احساس تعلق به مکان معنا پیدا میکند و مکان هویت مییابد .نکتة مهم مداخله در بافتهای شهری ،امر مشارکت مردمی
است .هرگونه مداخله در بافتهای زندة شهری ،بدون مشارکت ساکنان به نتیجه نمیرسد .مشارکت به معنای واقعی آن یعنی
شرکت فعال شهروندان در حیات مدنی خویش و در همة ابعاد اقتصادی-اجتماعی و سیاسی .مشارکت یعنی همکاری چندسویه
بین بخش دولتی ،بخش خصوصی و بخش عمومی یعنی مردم و نهادهای مردمی .پیامدهای اجتماعی این نوع مداخله در
بافتهای فرسودة شهری شامل ارتقای سکونتی بافت ،اعتمادسازی متقابل بین ساکنان و متولیان امر ،تأمین حق امنیت
سکونت ،مشارکت ساکنان در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری ،ایجاد مراکز فعال برای افزایش تعامالت اجتماعی ،کاهش
بیکاری و جرم و تشکیل سازمانهای غیردولتی داوطلبانه برای حمایت از فرایند توسعه توجه خاصی به گروههای آسیبپذیر
بهویژه زنان و جوانان و پرورش قابلیتهای متناسب با توانایی ،مهارت و دانش است.
ستمحیطی :بهطور معمول ،بافتهای فرسوده کیفیت محیطی و
بافتهای فرسودة شهری از دیدگاه زی 

زیستمحیطی نازل و فضایی غیربهداشتی دارند و گاهی آلودگیهای ناشی از نبود سیستم فاضالب ،آبهای سطحی و
جمعآوری زباله در آنها دیده میشود (حسینی.)90 :5930 ،
بافتهای فرسودة شهری از دیدگاه اقتصادی :شهرها تنها در قالب مجموعهای از ساختمانها ،خیابانها،

پارکها و  ...تعریف نمیشوند .این مکانها محصول فرایندی برای افزایش کاراییها ،تحرک عوامل تولید ،گسترش
نوآوریها و پاسخگویی به نیازهای جوامع انسانی ایجادشده و توسعهیافته است .به عبارت دیگر ساخت کالبدی شهرها
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منشأ اقتصادی دارد و سهم مهمی را در تاریخ توسعة اقتصادی کشورها ایفا کرده است .ارتباط متقابل میان ساختار کالبدی
شهرها و مؤلفههای اقتصادی موجب میشود بیشتر مداخالت در بافت کالبدی شهرها با بازتاب اقتصادی همراه باشد .این
بازتاب بر روی ساخت کالبدی شهرها منعکس ،و با تغییرات دورهای همراه میشود .مانند تغییر در قیمت زمین ،تغییر در
هزینة حملونقل ،تغییر در برتری نسبی نواحی شهری و تغییر در تمرکز فعالیتهای شهری.
بهطور کلی بافتهای فرسوده خصوصیات بهنسبت مشابه و مشترکی دارند و عمدتاً از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و کالبدی تأثیر میپذیرند .این عوامل (بسترساز و زمینهساز فرسودگی) موجب نابهسامانی محیط زندگی و
نمودهای منفی میشود و کارکردی مخرب را در این مناطق بهوجود میآورد .در مقابل مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی بافتهای فرسودة شهری با جنبة کیفی ،مؤلفههای کالبدی با جنبههای عینی و فیزیکی مدنظر قرار
میگیرد .با درنظرداشتن این موارد ،توجه به بافتهای فرسوده ضرورتی تام مییابد؛ زیرا با درنظرگرفتن رویکردی جامع و
دقیق و با تأکید بر تمام تجربههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی براساس توانسنجی دقیق ،رهیافتهای
رونقبخش صورت میگیرد و روح زندگی به این محدودهها بازمیگردد (برومند .)55 :5930 ،به همین منظور در این مقاله
به بررسی و تحلیل بافت فرسودة شهر از نظر ساختار و دیدگاه فضایی -کالبدی پرداخته می شود.

شناسههایمرتبطبابافتفرسودةشهری 

شاخصهاو


بافتهای فرسوده شرایط و ویژگیهای مشترکی دارند که با توجه به نوع بافت و زمان تشکیل در مکانهای مختلف،
صورتهای متفاوتی مییابند .براساس ویژگیهای اصلی بافتهای فرسودة شهر ،شاخصها و معیارهایی برای سنجش
میزان فرسودگی این بافتها بیان میشود .شورای عالی شهرسازی و معماری سه ویژگی زیر را مبنای شناسایی بافتهای
فرسودة شهری تعیین کرده است (کالنتری و پوراحمد.)003 :5931 ،
 .5ناپایداری :بلوک ناپایدار بلوکی است که حداقل  12درصد از بناهای آن مقاوم نباشد که دلیل آن نبود سیستم
سازهای مناسب و رعایتنکردن موازین فنی است .همچنین بناهایی که مفاد آییننامة  0322در ساخت آنها
رعایت نشده یا توانایی انطباق با آییننامة اشاره شده را نداشته باشند جزء بناهای ناپایدار بهشمار میآیند.
 .0نفوذ ناپذیری :بلوکی است که دستکم  12درصد عرض معابر آن بنبست یا کمتر از  1متر باشد .همچنین
ضریب نفوذناپذیری آن کمتر از  92درصد و نشاندهندة دسترسیهای نامناسب و کمبود معابر با عرض کافی
برای حرکت سواره باشد .براساس این تعریف ،ضریب نفوذپذیری هر بافت شهری از حاصل تقسیم مجموع نصف
سطح خیابانهای اطراف بلوک ساختمانی بر مساحت بلوک بهدست میآید.
 .9ریزدانگی :بلوک ریزدانه بلوکی است که حداقل  12درصد قطعات (پالک) آن مساحتی کمتر از  022مترمربع
داشته باشد که نشاندهندة فشردگی بافت و فراوانی قطعات کوچک با مساحت اندک است.

شاخصهای شناسایی بافت فـرسودة شهری

ناپایداری

نفوذناپذیری

ریزدانگی

ویژگـیهای عمومـی بافت فـرسودة شهری

عمرابنیه

دانهبندی

نوع مصالح

یهایعمومیبافتفرسودةشهریازدیدگاهکالبدی 
شاخصهایشناساییوویژگ 

شکل.5

وضعیت
دسترسیها
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روشپژوهش 
معرفیمحدودةموردمطالعه 

سردَشت (کُردی )Serdeşt :از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان سردشت است که در جنوب
غربی استان آذربایجان غربی قرار دارد .این شهر با موقعیت جغرافیایی  91درجه و  0دقیقه و  ۹5ثانیه تا  91درجه و 52
دقیقه و  ۹3ثانیة عرض شمالی ،همچنین  ۹1درجه و  00دقیقه و  99ثانیه تا  ۹1درجه و  03دقیقه و  ۹3ثانیة طول شرقی
در ارتفاع  5۹32متری از سطح دریا قرار گرفته است .ژاک دمورگان فرانسوی در سال  ،5031در بازدیدی توریستی از
شهر سردشت جمعیت آن را  5122نفر ذکر کرد .در نخستین سرشماری سال  5991خورشیدی جمعیت این شهر 01۹1
نفر بوده که در سرشماری سال  5932به  ۹039۹0نفر رسیده است .مردم این شهر کُردزبان هستند و با کردی سورانی و
لهجه موکریانی (مکریانی) صحبت می کنند.
سردشت در دامنة کوه گردهسور 5گسترده شده است .این شهر از شمال با پیرانشهر ،از شرق با مهاباد و بوکان ،از
جنوب شرق با بانه در استان کردستان ،از غرب با شهرهای رانیه و قلعهدیزه و استان اربیل (هولیر) و از جنوب با شهر
سلیمانیه ،شارباژیر و ماوت در استان سلیمانیه کشور عراق همسایه است .همچنین مرزی  522کیلومتری با کردستان
عراق دارد .در جدول و شکل  ،0مشخصات محلههای این شهر آمده است (سایتهای اینترنتی و نقشههای گوگل).

جدول.2مشخصاتکلیمحلههاومحدودةموردمطالعه:شهرسردشت 
ردیف 

5
0
9
۹
1
1
0
3
3
52
55
شهر
شهرستان

ناممحله 
0

آشان
ترمینال
۹
جانبازان
1
دولتانچک
1
سهراهمارغان
0
سرچاوه
3
شبکه دو
3
فرهنگیان
گرده سور
52
نیزهرو
55
سوی برده قوچ
50
سردشت
کل شهرستان
9

تعدادجمعیت تعدادخانوار 
 5934
 5934

۹392
3210
0320
0303
91۹9
9513
0231
۹012
0191
0031
۹129
N = ۹09۹0
555132

5099
5330
001
053
311
031
105
5513
131
195
5530
52100
011۹1

مترمربع 

021210/1
1153۹2/9
509393/3
9501۹3/3
019011/3
011053/3
019303/9
910313/1
003110/0
923030/5
02۹100/3
9501030/5
5۹55502190/1

تراکم
حلهها 
مساحتم 
ناخالص 
هـکتار  کیلومترمربع  درصد 
(نفر) 

02/1
11/0
50/۹
95/9
01/9
01/1
01/۹
91/3
00/3
92/3
02/1
950/0
5۹5550/5

2/0
2/1
2/0
2/9
2/9
2/9
2/9
2/۹
2/0
2/9
2/0
9/9
5۹55

1/11
50/11
1/11
52
3/۹0
3/51
3/۹۹
55/۹1
0/90
3/33
1/11
522/22
-

0۹2/۹3
5۹1/5۹
511/03
35/33
593/10
509/3۹
03/33
590/13
551/20
32/۹1
053/11
591/۹0
-

نقشههای EarthGoogle

سالهای5934شهرستانسردشتو
منبع:مرکزآمارایران،سرشماری 
1. Gerde Sûr
2. Ashan
3. Terminal
4 . Janbazan
5. Doltanchk
6. Se Rahe Maraghan
7. Sarchave
8. Shabake 2
9. Farhangian
10. Nezaro
11. Swei barda ghoch
12. SarDasht
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محلههایشهرسردشتوموقعیتموردمطالعه 
شکل.2نقشةشماتیک 
منبع:نگارندگان 

موادوروشها 
روش پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی است و محدودة مورد مطالعه ،هستة مرکزی شهر سردشت شامل محلههای آشان
و سرچاوه بهعنوان قدیمیترین محلههاست .شالودة مطالعات مبتنی بر مطالعات میدانی و بهرهگیری از دادهها و عکسها
و تصاویر ماهوارهای مربوط به سالهای مختلف خواهد بود که پس از جمعآوری اطالعات و بهروزکردن شکلها از
منطقه برداشت شده است .همچنین با استفاده از طرح ممـیزی ،امالک جدول کاربری اراضـی از  GISاستخراج ،و برای
مقایسه استفاده شده است .روش جمعآوری اطالعات براساس مطالعات کتابخانهای ،پیمایشی و در بیشتر موارد حاصل
مشاهدات نگارنده بهطور مستقیم در محل مورد مطالعه است .برای تجزیهوتحلیل نیز نرمافزارهای  SPSS Ver.19.0و

Arc

 GIS ver.10.1بهکار رفته است .تعیین اعتبار و صحت فرمها با نظر چند نفر از متخصصان دفتر فنی و کارکنان شهرداری
سردشت تأیید شده است و ممیزان طرح تمام فرمهای ممیزی را تکمیل و جمعآوری کردهاند .با تهیة الیههای بافت
کهن ابتدا شناخت کاملی از ویژگیهای این بخش بهدست آمد سپس با مقایسة آن با کل شهر ،آمار و اطالعات بیشتری
تجزیهوتحلیل شد .معیارهای شناسایی بهکارگرفته در این پژوهش عبارت است از :قطعات فرسوده ،وسعت امالک ،میزان
فرسودگی ،کاربری و وضعیت دوام.


بحثویافتهها 
در ادامه بهمنظور شناسایی بهتر ویژگیهای بافت فرسوده ،مهمترین خصوصیات این بافت در شهر سردشت بیان میشود.
اطالعات موجود نیز با توجه به امتیازهای دادهشده به بلوکها و ترکیب الیهها با سیستم  GISبهدست آمد تا فرسودگی
محدودة مطالعاتی مشخص شود .با توجه به ابعاد و قلمروهای کیفیت محیط شهری ،یافتههای حاصل از تکمیل طرح
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ممیزی و برداشتهای میدانی نگارنده ،در هستة مرکزی شهر سردشت ،فرسودگی بافت ،نوع و مقدار و ریزدانگی قطعات
در شکل  9مشخص شده است.

محلههایموردمطالعةشهرسردشت 
مکانیابینوعومقدارفرسودگیوریزدانگیقطعاتباARC/GISدر 

شکل.9


شدتفرسودگیووضعیتریزدانگی 

نتایج خروجی به شکل جدول و نقشههای مناسب ،با آنالیزها و تهیة خروجی مناسب با استفاده از سیستم  GISترسیم و
تهیه شده که فرسودگی بافت ،نوع و مقدار فرسودگی و ریزدانگی قطعات را نشان میدهد (شکل .)9

محلههایموردمطالعه 
جدول.9نوعومقدارفرسودگی،مساحتوشدتریزدانگیبافتفرسوده 
نوعبافت 

بافت کمفرسوده
بافت نیمهفرسوده
بافت کامالً فرسوده
بافت غیرفرسوده
زمین بایر
مجموع

تعدادقطعات  درصد مساحت(مترمربع) شدتریزدانگی  مساحتقطعات(متر) تعدادقطعات درصدکل 

019
035
09۹
053
09
5192

50/02
53/20
51/03
۹1/33
5/12
522

03510/13
301۹۹/0۹
02901/۹2
05103۹/92
132۹/51
۹12000/9

539
953
155
۹20

50/15
02/31
93/3۹
01/12

ریزدانگی کم قطعات  922متر به باال
قطعات 922 - 022
ریزدانگیمتوسط
قطعات 022 - 522
ریزدانگی زیاد
ریزدانگی شدید قطعات کمتر از  522متر
-

-

-

-

مجموع

-

5192

%522

براساس شکل و جدول  ،9از میان تمام بلوکهای مورد مطالعه دو محلة آشان و سرچاوه در هستة مرکزی شهر
سردشت 019 ،قطعه ( 50/02درصد) بافت کمفرسوده و  035قطعه ( 53/20درصد) بافت نیمهفرسوده دارند .همچنین
 09۹قطعه ( 51/03درصد) با فرسودگی کامل و  053قطعه ( ۹1/33درصد) با بافت غیرفرسوده همراه هستند 09 .قطعه
( 5/12درصد) نیز زمینهای بایر و خالی این منطقه بهشمار میآیند .نتایج این خروجی نشان میدهد از بین  5192قطعة
مورد مطالعه 053 ،قطعه ( ۹1/33درصد) بافت غیرفرسوده و  033قطعه ( 15/12درصد) بافت فرسوده دارند که نشان
میدهد فرسودگی زیادی به مساحت  090233/39مترمربع در بافت هستة مرکزی شهر سردشت وجود دارد.
یکی از شاخصهای فرسودگی ،ریزدانگی قطعات مسکونی بافت است .مطابق شکل  ،9تمام بافت مسکونی محدودة
مرکزی شهر سردشت (محلههای آشان و سرچاوه) دانهبندی شده سپس برای تعیین میزان ریزدانگی ،بافت ،مساحت و
درصد قطعاتی با مساحت کمتر از  022مترمربع استخراج شده است .براساس جدول  ،9شدت فرسودگی از میان 5192
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قطعة مورد مطالعه ،در قطعاتی با ریزدانگی کم و  922متر به باال  539قطعه ( 50/15درصد) ،قطعات با ریزدانگی متوسط،
 922-022متر با  953قطعه ( 02/31درصد) ،قطعات با ریزدانگی زیاد  022- 522متر با  155قطعه ( 93/3۹درصد) و
قطعات با ریزدانگی شدید (قطعات کمتر از  522متر) با  ۹20قطعه ( 01/12درصد) است .همچنین از بین بلوکهای مورد
مطالعه 5253 ،قطعه ( 11/1۹درصد) کمتر از  022متر وجود داشته که نشاندهندة ریزدانگی زیاد بین بلوکهای مورد
مطالعه در هستة مرکزی شهر سردشت بوده است .از سوی دیگر 150 ،قطعه ( 99/۹1درصد) باالی  022متر در محل
دیده میشود که فشردگی بافت و فراوانی قطعات کوچک را با مساحت اندک بیان میکند .در نتیجه یکی از مهمترین
عوامل فرسودگی شدید در محلههای مورد مطالعه ،ریزدانگی قطعات بافت های مسکونی است.

عمرابنیهونوعمصالح(ناپایداری) 

ساختمانهای موجود در اینگونه بافتها عمدتاً قدیمی هستند و رعایتنکردن استانداردهای آنها از ظاهر ساختمان قابل
تشخیص است .ابنیة این بافتها بهعلت ناپایداری ،تاب مقاومت در مقابل زلزلهای با شدت متوسط ندارد و بیشتر آنها
تخلیه شده است.

محلههایموردمطالعه 
ساختمانهاونوعمصالحساختمانیدربافتفرسودة 

جدول.0عمرابنیة
قدمتساختمان 

تعدادقطعات 

درصد 

نوعمصالح 

تعداد 

درصد 

کمتر از  52سال
 02-52سال
 92 -02سال
 92سال به باال
مجموع

930
003
91۹
۹31
5192

01/10
53/50
09/03
90/۹0
 522درصد

آجر و آهن
بلوک و سیمان
سنگ و گل
آجر و چوب
سایر
جمع

55۹5
501
501
09
5۹
5192

0۹/13
55/12
3/0۹
۹/00
2/35
 522درصد

جدول  ،۹قدمت ابنیة ساختمانها را در محلههای مورد مطالعه نشان میدهد .در این پژوهش نیز عمر ابنیه
ساختمانها در  ۹رده تقسیم شده است .براساس جدول فوق ساختمانهایی با قدمت کمتر از  52سال 930 ،قطعه است
که بیش از یکچهارم ( 01/10درصد) کل ساختمان ها را در برمیگیرد .ساختمانهایی با قدمت  02-52سال  003قطعه
( 53/50درصد) ،ساختمانهایی با قدمت  92-02سال  91۹قطعه ( 09/03درصد) و ساختمانهایی با قدمت  92سال به
باال ۹31 ،قطعه ( 90/۹0درصد) هستند که بیشترین سهم متعلق به آنهاست و نشاندهندة عمر زیاد ابنیه ساختمانهای
مورد مطالعه در هستة مرکزی شهر سردشت است .همچنین درصد زیادی از ساختمانها در این محله عمری مفید ندارند.
ساختمانهای موجود در اینگونه بافتها بیشتر قدیمی هستند یا استانداردهای فنی در آنها رعایت نشده است؛ بهگونهای
که استانداردنبودن آنها از نمای بیرونی ساختمان بهخوبی مشخص است .با این توضیحات مشاهده میشود که بهدلیل
قدیمیبودن بیشتر مصالح ،بافت ساختمان از نظر کالبدی وضعیت مناسبی ندارد .عمر زیاد این مصالح نیز بر شدت
فرسودگی آن افزوده است .استحکام کالبدی مهمترین عامل ایمنی ساختمان در برابر هرگونه خطر طبیعی و ...است و
رابطة مستقیمی با عمر مفید ساختمان و شدت فرسودگی بافت دارد .با انجام کارهای میدانی ،بررسی نقشههای کاربری
اراضی و اجرای طرح ممیزی با توجه به مصالح بهکاررفته ،همچنین تاریخ ساخت و وضعیت کیفیت بنا ،ساختمانها را
برای تعیین شدت فرسودگی محدودة مرکزی سطحبندی کردیم.
با توجه به جدول  ،۹در محلههای مورد مطالعه بیشترین نوع مصالح در این ساختمانها ،آجر و آهن با  55۹5واحد
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( 0۹/13درصد) است .مصالح ساختمانهایی با جنس بلوک و سیمان  501واحد ( 55/12درصد) ،سنگ و گل (خشت و
گل)  501واحد ( 3/0۹درصد) ،آجر و چوب یا آجر و خشت و گل  09واحد ( ۹/00درصد) و سایر موارد با  5۹واحد (2/35
درصد) از مهمترین مصالح به کار گرفتهشده در محلههای مورد مطالعه شهر سردشت است که زیرسازی مناسبی ندارد و
اتصاالت افقی و عمودی در آنها رعایت نشده است .بخش زیادی از ابنیة محدوده ،استحکام کالبدی بسیار کمی دارد .از
نظر پراکندگی نیز در محدودههای داخلی و هستة مرکزی بافت ،ضعف استحکام کالبدی بیشتر میشود که پراکندگی
بلوکهایی با این ضعف در قسمت و محدودة شرق محلة سرچاوه و غرب و جنوب محله آشان بیشتر است.

تعدادطبقاتبافتووضعیتنفوذپذیری 

توپوگرافی محیط طبیعی در محلههای آشان و سرچاوه هموار است و شیب کمی دارد .همچنین ناهمواری عمدهای ندارد
و عاری از تنوع فضایی است ،اما توپوگرافی محیط مصنوع ناشی از ارتفاع ساختمانها بهگونهای است که ساختمانهای
اطراف با ارتفاعی بلندتر ،ساختمانهای کمارتفاعتر درون بافت را محصور کرده و بافت فشردهای را در این محلهها
بهوجود آوردهاند .

محلههایموردمطالعه 
جدول.1تعدادطبقاتبافتوتعیینشدتفرسودگیبراساسمیزاننفوذپذیریدر 
تعدادطبقات 

تعداد 

درصد 

وضعیتدسترسـی 

عرضمعبر 

مساحتمتر 

درصد 

همکف
یک طبقه
دو طبقه
سه طبقه
بیشتر از سه طبقه
مجموع

۹35
153
010
510
550
5192

95/۹۹
99/31
50/۹1
3/39
0/90
 522درصد

درجة یک
درجه دو
درجه سه
درجه چهار
مجموع

 50متر و بیشتر
 50 -3متر
 3 - 1متر
کمتر از  1متر
-

55931
51119
390۹
01392
15959

53/13
01/11
59/13
۹0/03
 522درصد

مطابق جدول  ،1تعداد طبقات محلههای مورد مطالعه شهر سردشت در پنج گروه ردهبندی شده است :طبقة همکف با
 ۹35واحد ( 95/۹۹درصد) ،واحدهای مسکونی یک طبقه با  153واحد ( 99/31درصد) ،واحدهای مسکونی دو طبقه با
 010واحد ( 50/۹1درصد) ،واحدهای مسکونی سه طبقه با  510واحد ( 3/39درصد) و واحدهای مسکونی بیشتر از سه
طبقه با  550واحد ( 0/90درصد) از مجموع  5192واحد.
نتایج جدول نشان میدهد که بیش از  12درصد واحدهای مسکونی ،همکف و یک طبقه هستند (شکل  .)۹بافتهای
فرسوده و قدیمی ساختهشده بدون طرح قبلی ،عمدتاً ساختاری نامنظم دارند و دسترسیهای موجود در آنها پیاده است؛
بهگونهای که بیشتر معابر آن بنبست یا با عرض کمتر از  1متر ،و ضریب نفوذپذیری در آنها کمتر از  92درصد است.
همچنین مشکالت ترافیک انسانی و ماشینی نیز در این مکانها روزبهروز بیشتر ،و بر شدت آن افزوده میشود.
در جدول  ،1شدت فرسودگی بافت براساس میزان نفوذپذیری مشخص شده است که براساس آن ،راههای درجة  5با
عرض  50متر و بیشتر با مساحت  53/13( 553931درصد) متعلق به آنهاست .راههای درجة  0با عرض  50-3متر با
مساحت  01/11( 513119درصد) ،راههای درجة  9با عرض  3-1متر با مساحت  59/13( 390۹درصد) و راههای درجة ۹
با عرض کمتر از  1متر با مساحت  013392متر ( ۹0/03درصد) به آنها اختصاص دارد .با توجه به نتایج این جدول،
 11/31درصد عرض معابر در محلههای مورد مطالعه ،نفوذپذیری خیلی کم و عرض کمتر از  3متر دارند (شکل .)۹
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راههایارتباطی 
خصهایتعدادطبقاتبافتووضعیتنفوذپذیری 
محلههاباشا 
شکل.0وضعیت 


وضعیتخدماتوزیرساختهایشهری 

بافت فرسودة شهر سردشت از نظر برخورداری از خدمات ،زیرساختها و فضاهای باز و فضاهای سبز و عمومی با
کمبودهای جدی مواجه است .برخی خدمات فرهنگی ،آموزشی و شهری نیز از نظر کمی و کیفی با مشکل روبهروست .در
محدودة بافتهای فرسوده ،بهندرت شاهد وجود مراکز فرهنگی و عمومی مانند کتابخانههای عمومی ،مهدکودکها،
مراکز بهداشتی -درمانی ،امداد و نجات و ...هستیم.

محلههایموردمطالعهشهرسردشت 5931
یهایموجوددر 
شکل.1وضعیتکاربر 

با توجه به جدول وضعیت کاربری اراضی شهری و خروجی  GISبافت فرسوده ،دسترسی شهروندان به کاربریهای
مورد نیاز در این بافت با کمبود مواجه است که این امر یکی از عوامل مهم فرسودهشدن بافت است .نقشة  1نشان
میدهد کاربری غالب این منطقه ،کاربری مسکونی است که بیش از  02درصد از مساحت این بافت را تشکیل داده است.
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براساس مشاهدات ،نحوة مالکیت واحدهای مسکونی در محدودة بافت قدیم بیشتر شخصی و بیانگر مهاجرپذیری کم این
منطقه است.
بافتهای قدیمی در مقایسه با بافت جدید ،با نارساییهای خدماتی و تجهیزاتی شهری مواجه است .در بافت قدیم
شهر سردشت کمبود تأسیسات و تجهیزات خدماتی الزم و مورد نیاز شهروندان یکی از عوامل تخریب بافتهاست .توسعة
مراکز فرهنگی -آموزشی و تفریحی ،پارکینگ ،شبکههای گازرسانی و اطالعرسانی و سایر زیرساختهای شهری،
راهکاری برای احیای بافت های قدیم شهری و جلوگیری از تخریب و فرسودگی آنهاست.
ویژگیهای کالبدی ،سیما و نمای شهری ،میزان بهرهمندی از خدمات و ویژگی مالی و سرمایهگذاری از جمله
شاخصهایی است که در این بافتها بهشدت افول کرده است .بیشتر واحدهای ساختمانی در بافتهای فرسودة شهری
سیستم سازهای ندارند و در آنها هیچگونه محاسبات فنی بهمنظور مقاومت در برابر رخدادهای طبیعی انجام نشده است.
همچنین این واحدها ناهنجاریهای متعددی از نظر زیبایی بصری دارند.

مسئلة جمعیتپذیری بافتهایی که در حریم رودها هستند و بافتهای روستایی درونشهری و ...از دیگر مسائل مؤثر
در تعیین بافتهای فرسوده است .براساس نتایج بهدستآمده ،در بیشتر کاربریهای وضع موجود کمبود دیده میشود و
بعضی از کاربریها نیز با مازاد روبهروست که این امر نشاندهندة بیتعادلی در وضعیت کاربریهاست و باید با
برنامهریزی متعادل شود.

محلهها 
ماهوارهای،الیةGISووضعموجوددر 

عکسهای

بافتهایفرسودهبااستفادهاز
نمونههاییازموقعیت 

شکل.4



مسئلةارثووراثت 
یکی دیگر از مسائل فرسودهشدن بیشتر ساختمانها در شهر سردشت ،مسئلة ارث و وراثت است .ساکنان این بافتهای
شهری بهدلیل فقر و رکود فعالیتهای اقتصادی در بافت قدیمی نمیتوانند در بهسازی و نوسازی شهری مشارکت داشته
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باشند .درمجموع ،بهعلت نارسایی فعالیتهای تولیدی ساکنان بافتهای قدیمی و ناتوانایی برای بهسازی ،نوسازی و
حفاظت بناهای مسکونی ،روند فرسایش و تخریب بافتهای قدیمی تشدید شده است .از سوی دیگر ،بهدلیل توان مالی
کم ساکنان ،هیچ تمایلی برای بهسازی ،نوسازی و تقسیم ارث منازل وجود ندارد .در نتیجه ،بهدلیل ضعف و نارسایی
خدمات شهری و زیادبودن قیمت زمین و امالک در مرکز بافت ،به بهسازی و نوسازی آنها توجه کمتری شده و
آسیبهای شهری افزایش یافته است .شمار واحدهای ساختمانی در شهر سردشت که بهدلیل تقسیمنکردن وراثت
ساختمانها و زمینهای داخل شهر و اختالفات موجود در آن به حال خود رها شده است کم نیست.
برای آزمون این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .در این آزمون ،عوامل ایجادکنندة
فرسودگی بهعنوان متغیر مستقل ،و فرسودگی بافت بهعنوان متغیر وابسته انتخاب شده است (جدول .)1

شاخصهایفرسودگیباشدتفرسودگیبافت 

جدول.4رابطةمعناداربین
متغیرها 

ریزدانگی
نوع مصالح
عمر ابنیه
تعداد طبقات
ارث و وراثت
نفوذپذیری
وضعیت خدمات
شاخصهای کیفی

همبستگیپیرسـون  میزانخطایمجــاز  سطـــحمعناداری( )P

همبستگی معنادار
همبستگی معنادار
همبستگی معنادار
همبستگی معنادار
همبستگی معنادار
همبستگی معنادار
همبستگی معنادار
همبستگی معنادار

2/25
2/21
2/21
2/25
2/25
2/25
2/21
2/21

2/259
2/205
2/222
2/229
2/250
2/222
2/253
2/220

ضریبهمبستگی) (R
**

2/130
*2/031
2/930
**2/۹53
**2/109
**2/103
*2/۹91
2/013

نشاندهندةهمبستگیدرسطح4/41وعالمت**بیانگرهمبستگیدرسطح4/45است:P ≤ 0/01،*:P ≤ 0/05.

عالمت*

**

با توجه به جدول  ،1میزان ریزدانگی با شدت فرسودگی محلهها رابطة معنادار و قوی با = 2/130 ،P =2/259

R

دارد .تحلیل میزان همبستگی بین نوع مصالح با همبستگی  ،R = 2/031 ،P =2/205رابطهای معنادار ،قوی و مثبت
است .همچنین بین سایر مؤلفههای فرسودگی با سطح و شدت فرسودگی در محلههای مورد مطالعه ،ارتباط قوی و
معناداری وجود دارد .عمر ابنیه ساختمان با همبستگی  ،R = 2/930 ،P =2/222تعداد طبقات ساختمان با همبستگی
 ،R = 2/۹53 ،P =2/229مسئلة تقسیم ارث و وراثت با همبستگی  ،R = 2/109 ،P =2/250نفوذپذیری معابر و راهها با
همبستگی  ،R = 2/103 ،P =2/222وضعیت خدمات و زیرساختهای شهری با ضریب همبستگی = 2/۹91 ،P =2/253
 Rو شاخصهای کیفی دیگر با ضریب همبستگی  ،R = 2/013 ،P =2/220ارتباط قوی و محکمی با شدت فرسودگی در
منطقة مورد مطالعه شهر سردشت دارد .با توجه به جدول فوق ،ریزدانگی قطعات در هستة مرکزی شهر سردشت با
بیشترین همبستگی ،مهمترین عامل فرسودگی مناطق مورد مطالعه است .مسئلة نفوذپذیری در رتبة بعدی با همبستگی
 2/103و مسئلة تقسیم ارث و وراثت با همبستگی  2/109در رتبة سوم از نظر شدت فرسودگی در محلههای مورد مطالعه
است .نتایج تحلیلها نیز نشان میدهد بین عوامل ایجادکنندة فرسودگی رابطة معناداری وجود دارد؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که هرچقدر عوامل ایجادکنندة فرسودگی بافت بیشتر شود ،شدت فرسودگی افزایش مییابد.

یجهگیری 
نت 
در این پژوهش بهمنظور تحلیل ساختار کالبدی-فضایی بافت فرسودة شهری سردشت از  GISبا توجه به رویکرد توسعة
پایدار از نظر کالبدی و شاخصهای ناپایداری ،ریزدانگی و نفوذناپذیری استفاده شد و هریک از معیارها و زیرمعیارها
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بهطور جداگانه بررسی و رابطة آنها با فرایند فرسودگی بهطور مشخص بیان شد .هدف از این پژوهش ،مطالعة نمونهای
محدودة بافت مرکزی شهر سردشت است که با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،شاخصهای شناسایی میزان
فرسودگی در آن استخراج شد و نقشههای خروجی برای تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای بعدی صورت گرفت .در این
پژوهش محلههای مورد مطالعه از نظر شاخصهای فرسودگی کالبدی (مصالح عمده ،قدمت ابنیه ،کیفیت ابنیه،
نفوذپذیری و ریزدانگی قطعات مسکونی) تجزیهوتحلیل ،و بر روی نقشه مشخص شد .برای انجام این ارزیابی از پنج الیة
اطالعاتی (ریزدانگی قطعات مسکونی ،کیفیت ابنیه ،قدمت ابنیه ،مصالح عمده و نفوذپذیری) استفاده شد.

پژوهش حاضر نشان میدهد که در محدودة مرکزی شهر سردشت با ورود به بلوکهای داخلی بافت و فاصلهگرفتن
از خیابانهای اصلی ،شدت فرسودگی بیشتر و بافت مورد مطالعه با تراکم جمعیتی بسیار باالیی در ارتباط با کل شهر
روبهرو میشود .در این بین ،افزایش مقدار متغیرهایی مانند تراکم جمعیت ،عمر ساختمانها ،تعداد طبقات و ،...موجب
افزایش میزان فرسودگی ،و کاهش آن سبب کاهش فرسودگی است .رعایتنشدن حریمها ،وجود قطعات در اندازههای
کوچک و خردشدن آنها ،زیرساختبودن  32درصد از مساحت محدوده ،وجود معابر بسیار کمعرض و بنبستهای زیاد
در محله ،وجود ساختمانهای بسیار قدیمی با عمر باالی سی سال و با مصالح کمدوام مانند چوب و آجر ،شرایط نامناسبی
برای محلة آشان و سرچاوه بهوجود آورده است که نیازمند است به این مسئله نگرشی واقعبینانه صورت بگیرد.
نتایج بهدستآمده نشان از اهمیت و نقش متغیرهای شناسایی بافت فرسوده بر پایداری شاخصهای توسعه دارد؛ یعنی
نتایج ارزیابی همبستگی پیرسون نشان میدهد که هراندازه شاخصهای شناسایی بافت فرسوده در منطقة بافت بیشتر
باشد ،روند شاخصهای توسعة با موانع متعددی روبهرو میشود .مدیریت شهری نیز در ابعاد خدمات شهری ،اجتماعی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و بهویژه کالبدی با مشکالت عدیدهای مواجه است که برای مرتفعکردن معضالت این شاخص
در سطح محلهها و کوچهها و معابر پایدار شهری فراهم میشود.
افزون بر آنچه گفته شد ،نتایج ارزیابی و اهمیت شاخص نفوذناپذیری ،همچنین حضور بیرویة ناپایداری و ریزدانگی
فضای بافت که طی آن شاخصهای فوق فضای شهری سردشت و بهویژه پایداری کالبدی بخش مرکزی را با مشکالت
جدی مواجه کردند ،نشان میدهد طراحی برنامههای راهبردی و توجه به آنها برای مرتفعکردن فضای بافت مورد نظر و
شاخصهای شناسایی بافت فرسوده میتواند با توجه به عوامل زیر ،شهری با محیط زیست سالم و محلی برای گذران
اوقات فراغت فراهم کند:
فضای کسبوکار؛
درآمدزایی؛
تقویت امنیت اجتماعی؛
ارتقای خدمات شهری در داخل محلهها و کوچههای نفوذپذیر و معابری که دیگر ریزدانه نیستند؛
بناهایی بدون ویژگیهای ناپایداری.
همچنین در این پژوهش تعداد طبقهها ،نوع مصالح ساختمانی ،دسترسی و عرض معابر بررسی شد و نتایج حاصل از
مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه نشان داد که بافت فرسودة شهر سردشت از نظر شاخصهای مذکور آسیبپذیر است.
بررسی شاخصهای مورد مطالعه در محدودة بافت فرسودة این شهر نیز بیان میکند که بافت با معضالت و مشکالت
متعددی دستبهگریبان است که مهمترین آنها عبارت است از:
نفوذپذیری کم بافت ،رعایتنکردن سلسلهمراتب معابر ،وجود معابر کمعرض ،کمبود فضاهای سبز و فضاهای باز،
پراکنش نامناسب آن ،فرسودگی بافت و استحکام ضعیف آن ،مصالح نامناسب ابنیه و قدمت باالی آنها ،ضعف در
زیرساختها و خدمات ،وجود گرههای متعدد و ترافیک سنگین در محدوده و اطراف بافت.

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة، 05شمارة،2تابستان5931



024

مشکالت فوق نشان میدهد شهر سردشت در شرایط ناپایداری قرار دارد که باید به آنها توجه شود .همچنین
ضروری است راهکارهای اجرایی برای برونرفت از این مشکالت ارائه شود.
با توجه به نتیجة کلی پژوهش ،درصد تأثیر در شدت فرسودگی ،شاخص نفوذپذیری ،ریزدانگی و استحکام کالبدی
مهمترین عامل مؤثر در شدت فرسودگی منطقة مورد مطالعه است .در این بین ،محلههای آشان و سرچاوه در محدودة
مورد مطالعه ،درصد فرسودگی زیادی دارند .در این پژوهش با توجه به وضع موجود بافتهای فرسوده ،بهمنظور ساماندهی
این بافتها راهکارها و پیشنهادهایی بیان میشود.
 اصالح معابر و زیرساختهای شهری در محلههای قدیمی بهدلیل مشکالت نفوذناپذیری زیاد در این محدوده؛ ایجاد پارکینگ عمومی در این محدوده؛ برنامه ریزی منسجم برای ترمیم شاخصهای شناسایی بافت فرسوده؛ برنامهریزی و ارائة طرحهای تشویقی برای بازسازی و زندهسازی بافت قدیم شهر سردشت؛ توجه به استانداردها و سرانه های کاربریهای شهـری؛ جلوگیری از قرارگرفتن دستفروشان در پیادهروها؛ حذف کاربریهای ناسازگار و جایگزینی آنها با کاربریهای مورد نیاز محله؛ رفع کمبودهای خدماتی و زیربنایی محله؛ شناسایی و اولویت بندی تمام ساختمانها از نظر میزان فرسودگی؛ طراحی ساختمان های باکیفیت و مستحکم و با عمر زیاد در مناطق فرسوده.

منابع 
چشمانداز توسعة پایدار بافت فرسوده شهری با استفاده از سیستم اطالعات

 .5احمدی ،عاطفه ،5932 ،تحلیلی بر 
جغرافیایی(مطالعةموردی:محلةسرتپولهشهرسنندج) ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،رشتة جغرافیا ،دانشگاه شهید چمران.
 .0امینزاده،

بهناز،

،5931

بافتهای فرسوده،
معضالت تراکم در  

دومین

سمینار

ساختوساز

در

پایتخت،

.https://www.civilica.com/Paper
 .9آقاصفری ،عارف و دیگران ،5935 ،راهبردهاینوسازیبافتفرسودةشهریتهرانبااستفادهازتکنیک ،AIDAمطالعات
شهر ایرانی اسالمی ،دورة  ،0شمارة  ،3ص .3
 .۹برومند ،مریم و محمد مسعود ،5930 ،تحلیلی بر جایگاه مشارکت مردمی در فرایند بهسازی بافت فرسوده ،اولین همایش
ملی جغرافیا ،شهرسازی و توسعة پایدار ،تهران.

 .1بهزادفر ،مصطفی ،5930 ،طراحیوبرنامهدرتوسعةشهری ،نشر شهر ،تهران.
بافتهای فرسودة شهری (نمونة
بهکارگیری سیستم  GISدر تعیین  
 .1بهزادی ،غالمعلی ،میثاقی ،محمود و فاطمه بهرامی ،5931 ،
موردی :استان مازندران ،شهر تنکابن) ،نخستین همایش  GISشهری ،دانشگاه شمالhttp://www.civilica.com/Paper- ،
CUG01-CUG01_044.html

خرمآباد ،پژوهشهای منظر شهر ،سال
 .0بیرانوندزاده ،مریم و دیگران ،593۹ ،تحلیل ساختار فضایی-کالبدی بافت مرکزی شهر  
دوم ،شمارة  ،9صص .31 – 09
شهرستانها ،تهران :انتشارات پیام.

توانبخشیونوسازیبافتتاریخیاز
 .3پورجعفر ،محمدرضا ،5933 ،اصول 

مشکلسازشهریوراهبردهایآن ،جستارهای شهرسازی ،شمارة

بافتهایفرسودهو
 .3جهانشاهی ،محمدحسین ،5930 ،تحلیل 
 ،3صص .۹0-۹2
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 .52حاجیپور ،خلیل و احمد خلیلی ،5930 ،رهیافتیبرپیوستارهایسیاسیمحتواییدرمفهوممرمتشهری ،نخستین همایش
بافتهای فرسودة شهری ،چشمانداز توسعة پایدار ارزش ها و چالشها ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
بافتهای کهن شهری ،انتشارات دانشگاه
 .55حبیبی ،کیومرث ،پوراحمد ،احمد و ابوالفضل مشکینی ،5931،بهسازی و نوسازی  
کردستان ،سنندج.
بپذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از
 .50حبیبی ،کیومرث و دیگران ،5930 ،تعیین عوامل ساختمانی مؤثرتر آسی 
GISو ،FUZZY LOGICنشریة هنرهای زیبا ،شمارة  ،99صص .91-00
بافتهایفرسوده ،انتشارات سخنگستر ،مشهد.
 .59حسینی ،سید جواد ،5930 ،مشارکتپایداریمردمیدرنوسازیوبازسازی 
بافتهای فرسودة شهری (نمونة
 .5۹خادمالحسینی ،احمد و مریم دارابی ،5930 ،بررسی عوامل مؤثر در بازسازی و نوسازی  
موردی:محلهنفرآبادشهرری) ،پنجمین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری ،مشهد.
 .51دوستی ایرانی ،لیال ،5933 ،تحلیلفضایی-کالبدیبافتفرسودةشهرکرد ،پایاننامة کارشناسی ارشد رشتة جغرافیا و برنامهریزی
شهری ،دانشگاه اصفهان.
شاخصهای شناسایی بافت فرسودة شهری با

 .51زنگیآبادی ،علی ،خسروی ،فرامرز و زهرا صحراییان ،5932 ،استخراج 
استفاده از ( GISمطالعةموردی :محدودةغربی بافت فرسودةشهر جهرم) ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شمارة ،03
صص .591 -550
مهریزیمحیطیدرجنوبشرقایران ،انتشارات اطالعات ،تهران.
حملونقلوبرنا 

 .50فرخ زنوزی ،عباس،5932 ،
بافتهای فرسودة شهری (نمونة
استهای بهسازی و نوسازی  

 .53زیاری ،کرامتاله و دیگران ،5933 ،بررسی و ارزیابی سی
موردی:شهریزد) ،نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،دورة  ،0شمارة  ،5صص .33 -31
بافتهای فرسودة شهری (مطالعة موردی :بافت
 .53سجادی ژیال و کاوه محمدی ،5932 ،تحلیل اجتماعی -فضایی در  
مرکزیشهرسردشت) ،دورة دوم ،شمارة  ،1صص .02-11
بافتهای فرسودة شهری با رویکرد توسعة
 .02سیافزاده ،علیرضا ،عزیزیان ،صالح و واحد احمدتوزه ،5930 ،احیا و ساماندهی  
پایدارشهری(نمونةموردی:شهرمهاباد) ،اولین همایش ملی معماری ،مرمت ،شهرسازی و محیط زیست پایدار ،همدان ،انجمن
ارزیابان محیط زیست هگمتانه.http://www.civilica.com/Paper-ARUES01-ARUES01_424.html ،
بافتهایفرسوده،مهندسینمشاورشاران(مصوبشورایعالی
 .05شفاهی ،سپیده ،5931 ،راهنمایشناساییمداخلهدر 
ایدهپردازان).
شهرسازیانتشاراتشرکت 
 .00شماعی ،علی و احمد پوراحمد ،5931 ،بهسازیونوسازیشهری ،انتشارات دانشگاه تهران.
شاخصهایکالبدیبافتفرسودةمرکزیاهوازبااستفادهازمدلبرازش

 .09صفاییپور ،مسعود و هادی علیزاده ،5930 ،تحلیلیبر
سلسلهمراتبیفازی ،FAHPفصلنامة مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،شمارة  ،55صص .555- 39

رگرسیونیوتحلیل
 .0۹کریستوفر ،الکساندر و دیگران ،5391 ،تئوریجدیدطراحیشهری ،ترجمة شرکت تاش ،نشر اندیشه ،تهران.
 .01کالنتری خلیلآباد ،حسین و احمد پوراحمد ،5931 ،الگوهاوفنونبرنامهریزیمرمتبافتتاریخیشهرها ،فصلنامة جغرافیایی
سرزمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دورة دوم شمارة  9پیاپی  ،0صص .551-521
 .01محمدی ،جمال ،شفقی ،سیروس و محمد نوری ،5939 ،تحلیل ساختار فضایی-کالبدی بافت فرسودة شهری با رویکرد
نوسازی و بهسازی (مطالعة موردی :بافت فرسودة شهر دوگنبدان) ،مجلة برنامهریزی فضایی (جغرافیا) سال چهارم ،شمارة
 ،0صص .503 -521
 .00محمدی ،محمود ،شاهیوندی ،احمد و شهرام محمدی ،5939 ،تحلیل ساختارفضایی-کالبدی محدودةمرکزی شهرزنجان با
رویکردتفکرراهبردی ،مطالعات شهری ،دورة چهارم ،شمارة  ،59صص .35-05
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شاخصهای شناسایی بافت فرسودة شهری با

  استخراج،5939 ، فاطمه و مریم مشتاقیون، سلحشوری، علی، المدرسی.03
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.55-5  صص، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، همدان،محیط زیست پایدار
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