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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
  1396سال هفتم/ شماره مسلسل بیست و ششم/ زمستان 

  

   دژ : شاهینمطالعه مورد. هاي فرسوده راهبردي و مدیریت نوسازي بافت تحلیل
  

   4و مجید اکبري 3، سمیه محمدي حمیدي*2، نوبخت سبحانی1رحیم سرور
  ریزي شهري، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران و برنامه استاد جغرافیا1

  ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران  دکتري جغرافیا و برنامه2
  ریزي شهري، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران انشجوي دکتري جغرافیا و برنامهد3

  ي تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهرانریزي شهر برنامه دانشجوي دکتري جغرافیا و4
  12/2/95 ؛ تاریخ پذیرش: 28/6/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
تواند منجر به از بین بردن منزلت آن  می ،گیري آن توسعه و نظارت فنی بر شکل ۀبافت فرسوده به سبب قدمت و فقدان برنام

 زاتیو تجه ساتیتأسدرمانی، بهبود -امکانات بهداشتی نیتأمو  ها افتبدر اذهان شهروندان شود و لزوم توجه هر چه بیشتر به این 
 لیتبدو  ها بافتاز نیازهاي ضروري براي جلوگیري از مهاجرت طبقات مرفه و متوسط از این  ها مکانشهري و غیره در این قبیل 

. روش باشد یم دژ نیشاهوده در شهر فرس يها بافتهدف از این مقاله تحلیل فضایی  .باشد یمبه مکان تمرکز فقر  ها آن شدن 
و از است  گرفته  انجامنامه خانوار و مطالعه میدانی  تحلیلی و با استفاده از مطالعه اسنادي و پرسش -توصیفی صورت بهپژوهش 
 ها داده يآور جمعبراي شاخص اولیه بود،  28غالب بر  ها آنکه تعداد  یطیمح ستیزاجتماعی و  اقتصادي، کالبدي، يها شاخص
این مطالب  ةکنند منعکسها  یافته تینها در است؛ شده  استفاده SPSS افزار نرمها از  تحلیل داده  و  براي تجزیه .است شده  استفاده

)، 15,33( ریتأثبه ترتیب با  یطیمح ستیزدرصد و شاخص اقتصادي، اجتماعی و  25,1 ریتأثاست که شاخص کالبدي با میزان 
براي شناسایی نقاط قوت،  تینها درشناخته شدند و  دژ نیشاهمعضل در بافت فرسوده شهر  نیتر مهم انعنو به) 6,66) و (6,9(

بهره گرفته شد که بهترین راهبرد  )SWOT( از مدل مطالعه موردرسوده در شهر پیش روي بافت ف يها فرصتضعف، تهدید و 
  .گردیدبراي آن، راهبرد تهاجمی انتخاب 

  
  دژ نیشاهت، بافت فرسوده، سوات، مدیری :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

تا قبل از جنگ جهانی و تحوالت ناشـی از انقـالب 
ــی و  ــیار بطئ ــهري بس ــع ش ــرات جوام ــنعتی، تغیی ص

 آن، کالبـد شـهرها نیـاز بـه تبـع  به ونامحسوس بوده 
و خـادمی،  پـورعلـی( انـدنداشته توجهی قابلدگرگونی 

 و  یسـتقـرن ب هاي سـاللذا در نخستین  .)81: 1390
اسـت  داده رخ ها انسانیکم تحوالتی شگرف در زندگی 

 اقتصاد و فرهنگ، شدن جهانیکه این تحوالت در بستر 
قـرار  تـأثیر تحـترا  ها انسان زندگی وروابط اجتماعی 

 ویژه بـهفضـایی  دهی جلوهداده و بازتاب این روابط در 
 درواقـع کـه )141: 1390(اسدیان و سـیاحی،  شهرها
، متجلـی سـاخته اجتماعی پویـا هسـتند نهادهايجزء 

                                                             
 n.sobhani65@gmail.comنده مسئول: نویس*

را با موجودات زنده  شهرهاتوان  و از این حیث می است
شبیه دانست که همواره در سیر تکاملی خـود، سـیکل 

گذارنـد. تجدیـد  حیات فیزیکی خود را پشت سـر مـی
نشـانگر  (تغییر، تحول، رشد و توسعه) مکرر این سیکل

ان بـا باشـد. همزمـ پویایی فضاي کالبـدي شـهري مـی
تداوم سیکل حیات شهرها، عناصـر شـهري نیـز دچـار 

)؛ 23: 1388بیـدگلی،  (محمدي و زواره شوند تحول می
به دنبال سـپري شـدن دوران  ویکم در قرن بیستولی 

کالبـدي -اقدامات اضطراري مباحـث کیفـی کـارکردي
؛ )Carmon, 1999, 158( است قرارگرفته مدنظرشهرها 

ه گرفت که، تمدن کنونی توان نتیج در همین راستا می
 هاي مرزبنـديرشد شـهري،  شهري شده و ازپیش بیش

ـــه -کالبـــدي روز  اجتمـــاعی و پیچیـــده شـــدن روزب
هاي شهري پیامدهاي نـاگواري را بـر پیکـر گاه سکونت
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نتیجه ایـن امـر، ....که است هستی اجتماعی وارد آورده
ــداري در زیســت ــان شــدن ناپای هــاي شــهري  بوم نمای

  ).2: 1391و دیگران،  (زیاري باشد می
همگام با تغییرات اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی 

غییـر شـکل و شـالوده مواجــه هـاي شـهري بـا ت بافـت
هـاي  زیـرا شـهر نیـز همچـون سـایر پدیـدهگردیدند؛ 

تغییر، تحول،  در طول زمان دچار ساخت انسانمصنوع 
گردد. این تحوالت در شـهرها باعـث  رشد و توسعه می

کالبــدي،  نظـر ازگـردد کـه  مـی ییهـا پیـدایش بافـت
(سـجادي و  نداجتماعی و فرهنگی باهم متفاوت هسـت

هــا بــه  امــروزه ایــن بافــت). 56: 1390 محمــدي،
 رکـود وجـان بـا فرسـودگی گسـترده  هاي کـم منطقه

مندي سـاکنان  اقتصادي و مشکالت زیاد در امکان بهره
  تبــدیلجدیــد  نقــل و حمــلاز خــدمات زیرســاختی و 

امروزه چـالش اساسـی  ).33: 1388وطالبی، (اب اند شده
در توجه به بافت مرکزي شـهرها، از تهدیـداتی ناشـی 

شود که ضمن تشدید و گسترش مشـکالت مربـوط  می
فـت کیفیـت ، تنزل ایمنـی، اُها ساختمانبه فرسودگی 

هـاي مـدیریت و  زادیـی و... بـه هزینـه محیطی، هویت
 و محمـدي،نیـا (توکلی افزاید ریزي آتی شهر می برنامه
در ایــن حالــت بهســازي و ســاماندهی  .)36: 1389

سازي سازمان فضـایی  هاي شهري و متناسب ساختمان
ها با نیازهاي معاصر، بـه سـرمایه و تـداوم  و زیرساخت

رهـا نیازمند است که متناسب با شرایط اقتصادي خانوا
ــل  ــاه قاب ــأمینگ ــت؛  ت ــه درنیس ــاتوانی،  نتیج ــن ن ای

هري بـراي مـدت زیـادي شـ تأسیسـاتو  ها ساختمان
قـرار  اسـتفاده مـوردبدون تعمیر اساسـی یـا بهسـازي 

لزوم توجـه  ،باوجوداین .)4: 1388موسوي، ( گیرند می
 تـأمینهـاي فرسـوده شـهري و  هر چه بیشتر به بافت
و  تأسیســاتدرمــانی، بهبــود  -امکانــات بهداشــتی

تجهیـزات شــهري، ایجـاد فضــاهاي عمـومی و گــذران 
ــود ــت، بهب ــات فراغ ــتم  اوق ــل حملسیس ــت ونق ، مرم

از  هـا مکانمسـکونی و غیـره در ایـن قبیـل  هاي خانـه
ي براي جلـوگیري از مهـاجرت طبقـات رنیازهاي ضرو

بـه  هـا آن شـدن تبدیلو  ها بافتمرفه و متوسط از این 
: 1388(افروختـه و عبـدلی،  باشد میمکان تمرکز فقر 

58(.  

ها ، از سالیافته توسعهکه در کشورهاي رغم آنعلی
پیش به مقابله با عوارض نامطلوب شهرنشینی و احیاي 

انــد؛ ولــی در کشــورهاي مراکــز شــهري پرداختــه
مهاجرت وسـیع و  جمله ازبه علل متعدد  توسعه درحال
حـادتري  صـورت بهکالبدي شهرها، این مشکل  توسعۀ
 ماننـد انـد است و این کشورها نتوانسته پیداکردهنمود 

گسترش پدیده رکود مراکز ع مان یافته توسعهکشورهاي 
، نیافتگی توسـعهمانـدگی زمـانی،  دلیل عقب به -شهري

ساختار چندگانه حاصل از نفوذ استعمار و تالطم ناشی 
ر از فرهنـگ سـنتی بـه فرهنـگ صـنعتی از دوران گذا

شـهرهاي  اکنون هم ).64: 1388 ،و صادقی یفن( شوند
شـهر  با بافت فرسوده و تـاریخی ،اي لهئبا مس نیز ایران

جدید شهري و مشخصـات  زندگی بااند که  درگیر شده
 ،امـروزه یک شهر مدرن ناسـازگار و ناهماهنـگ اسـت.

شهرهاي کشور  از توجهی  قابلهاي فرسوده بخش  پهنه
از طیـف  سـو یکها از  پهنـهدهنـد. ایـن  را تشکیل می

ــدي، عملکــردي، ترافیکــی و  هگســترد مشــکالت کالب
تـرین  سوي دیگـر مهم برند و از محیطی رنج می زیست

پتانسیل شهرها براي اسـتفاده از زمـین جهـت اسـکان 
ــود  ــدماتی و بهب ــاز خ ــاهاي ب ــأمین فض ــت، ت جمعی

ایـن  عدم توجه به. شوند محسوب می نیز زیست محیط
نمایـد  تبدیل می تهی میاناي  ها، شهرها را به توده پهنه

اي  کننـده اجتماعی و کالبدي تخریب يها يکه ناهنجار
ــراي ــال دارد را ب ــه دنب ــهر ب ــز مطالعــات و  ش (مرک
ــه ــران، ریزي برنام ــهر ته ــا .)11:1390 ش ــال این ب ، ح

ــن  ــردي ای ــاختاري و عملک ــی س ــا بافتکالبدشناس  ه
تجلی مشکالتی نظیر تعـارض بـا سـاختار  دهنده نشان

فـول ، اُهـا فعالیتکلی شهر، تراکم و تمرکز جمعیـت و 
 هـاي ارزشفـول کیفیـت کالبـدي، کـاهش اقتصادي، اُ

هاي اجتماعی، شرایط  افول کیفیتاي و سکونتی، ُ  محله
دسترســی و  هاي دشــواريمحیطــی،  نــامطلوب زیســت

هـاي فرهنگـی و  مشکالت ترافیکی و انحطـاط کیفیـت
  .)32: 1390و نیک نیا، داوودپور( بصر بوده است

بـا از این قاعـده مسـتثنی نبـوده و  دژ شاهینشهر 
کـه کـل  طـوري بافت فرسوده زیادي در ارتباط است به
 50 مطالعـه موردسطح محدوده بافت فرسوده در شهر 

درصـد) 86هکتـار ( 43,15هکتار بوده که از این مقدار 
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درصـد) آن را 14هکتـار ( 6,85و  شده ساختهرا فضاي 
 ؛دهـد میتشکیل  غیرشهري هاي کاربريفضاهاي باز و 

هـدف از ایـن پـژوهش تحلیـل فضـایی بافـت  بنابراین
که نیاز به هدایت و  باشد می دژ ینشاهفرسوده در شهر 

دارد ایـن تحقیــق ســعی  کنتـرل ایــن فضـاها دارنــد و
در  و متناســب بـا بافــت فرســوده راهکارهـاي مناســب

کـه ایـن امـر در سـایه  ارائه نماید آنجهت ساماندهی 
تـا از  اسـت پـذیر امکان ها سـازمانمدیریت و همکاري 

و... بروز انواع مشکالت اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی 
    .جلوگیري شود

  
  مبانی نظري

هـایی از محـدوده  بافت فرسوده شهري بـه عرصـه
شود که بـه دلیـل فرسـودگی  قانونی شهرها اطالق می

 پذیر آسـیبکالبدي، برخوردار نبودن از خدمات شهري 
ــازلی  شــده اند و ارزش مکــانی، محیطــی و اقتصــادي ن

، هـا آنبه دلیل فقر ساکنان و مالکان  ها بافتدارند. این 
و دیگـران،  مؤمنی( خودي ندارند امکان نوسازي خودبه

پذیر بر اسـاس  هاي آسیب بافت) به عبارتی، 39: 1389
پـذیر  و بلـوك آسـیب اند شده  تعریفپذیر  بلوك آسیب

گانه مربوطـه  بلوکی است که حداقل یکی از شرایط سه
درصـد 50را داشته باشد: الف: بلوکی که داراي حداقل 

نامناسب به لحـاظ زیسـتی و سـکونتی  بناهاي فرسوده
درصــد 50باشــد؛ ب: بلــوکی کــه حــداقل  پذیر آســیب

مترمربـع را داشـته  200امالك آن مساحتی کمتـر از 
 آندرصـد عـرض معـابر 50باشد؛ ج: بلوکی که حداقل 

متـر 6، یا با عرضی کمتـر از بست بن(قبل از اصالحی) 
درصـد 30باشد و یا ضـریب نفوذناپـذیري آن کمتـر از 

ــدب ــوف  اش ــدایی و(مط ــاوجوداین .)130: 1388، خ ، ب
فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و 
یا به سـبب فقـدان برنامـه توسـعه و نظـارت فنـی بـر 

آید، پیامد فرسـودگی  گیري آن بافت به وجود می شکل
به از بین بردن منزلت آن در اذهـان  درنهایتبافت که 

 ازجملـهکال گونـاگون شود، در اش شهروندان منجر می
و ایمنـی و نیـز  پذیريزیستکاهش و یا فقدان شرایط 

ـــامانی ـــادي و  نابس ـــاعی، اقتص ـــدي، اجتم هاي کالب
ادیبــی ( قابــل دریافــت و شناســایی اســت تأسیســاتی

فرســودگی بــه کالبــد  اصــوالً ).7: 1389نــژاد،  ســعدي
شود بلکه معرف وجود شرایطی اسـت کـه  منحصر نمی

که  اي گونه بهکند.  ختلف تهدید میزندگی را در ابعاد م
هـاي فرسـوده  رسد تداوم این رونـد در بافت به نظر می

هاي  است کـه نسـل آمیز فاجعهاي  زلزله ي منزله بهخود 
آینــده را نشــانه گرفتــه اســت. ایــن شــرایط مــواردي 

؛ وجود معضالت اجتمـاعی، جرائمهمچون میزان باالي 
ناســب م هاي زیرســاختوجــود فقــر اقتصــادي، نبــود 

پـذیري در برابـر زلزلـه، عـدم امکـان  کالبدي و آسـیب
امدادرسانی مناسب در مواقع بحـران و بسـیاري مـوارد 

: 1390لرسـتانی و دیگـران، ( شـود دیگر را شـامل مـی
برخی از متخصصین تـا  اعتقادا، به در همین راست )57

هـاي فرسـوده  زمانی که شناخت دقیقی از انـواع بافـت
توان راهکارهاي مواجـه بـا هـر  یوجود نداشته باشد نم

تـوان بـا ارجـاع  ها را تدوین نمود. نمی یک از این بافت
هاي فرسـوده بـه شـناخت  حل مسئله ساماندهی بافت

هاي مذکور، انجام سـاماندهی را بـه  کامل از انواع بافت
ــرا از  ــداخت. زی ــق ان ــو یکتعوی ــزام س ــه ال ــاد ب ، اعتق

کارهـاي هـاي فرسـوده و تـدوین راه بندي بافـت دسته
مواجهه براي دسته ناشی از یک نگـاه بخشـی و از بـاال 

و طراحی است که عـدم  ریزي به فرایند برنامه به پایین
 کارایی این اندیشه در طی سالیان گذشته نمود بـارزي

هـاي شـهري داشـته اسـت و از  شناسی طرح در آسیب
فرسـوده  هـاي بافتبنـدي  سوي دیگر شناخت و دسته

هاي چندوجهی در خصوص  رسیمستلزم یک سلسله بر
هاي اجتماعی، اقتصـادي و فرهنگـی سـاکنان و  ویژگی

: 1390هاي مـذکور است(سـرور،  صاحبان امالك بافت
فرسوده شهري جهت ارائه  هاي بافت ،باوجوداین .)105

لـذا در زیست معاصر نیـاز بـه مداخلـه دارنـد؛ شرایط 
مداخالت و اصول کالبـدي نیـز حفاظـت دقیـق ابنیـه 

ارزش و نیــز ایجــاد  ، تخریــب بناهــاي بــیبــاارزش
-un( جدید در تلفیق بـا فضـاهاي قـدیم هاي مجموعه

habitat, 2003:28( ارزیــابی و تعیــین  همچنــین و
در نوسـازي  ها سـاختمانوضعیت کنـونی نگهـداري از 

 برخــوردار اســـتاهمیــت خاصــی بافــت شــهري، 
)Goncalves et al., 2009: 2-96(.  ــواع ــاکنون ان ت

هـاي  مداخلـه و برخـورد در بافت هاي روشمختلفی از 
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 دادهنشـان  1فرسوده شهري تجربه کرده که در شکل 
   :است شده 

هریک از این رویکردها و مداخالت اهداف متفاوتی 
در . )1 (جدول شود می دارند و شامل اقدامات متنوعی

مواجه با هر بافت فرسوده در بدو امر و پس از شناخت 
توان یک یا چند شیوه را  مسائل و علل فرسودگی می

  در قالب راهبرد مداخله به کار گرفت.

  

  
  در بافت فرسوده مداخلهانواع رویکردهاي : 1 شکل

  
  اقدام در انواع مداخله هاي شیوهاهداف و : 1 جدول

  نوع برنامه  هدف  نوع مداخله
  گر (ضوابط و مقررات) تدوین اسناد هدایت  هدایت و کنترل توسعه  ساماندهی

  حفاظت (مطلق)  تحفاظ
(ضوابط و مقررات) و (اقدام الزم توسط  گر هدایتتدوین اسناد 

  سازمان مسئول)
  گذاري سرمایهو برنامه ساماندهی و  گر هدایتتهیه طرح، اسناد   بهسازي، بازسازي و احیاي فضاي شهري حفاظت (فعال)  مداخله (سازنده)
  گذاري سرمایهو  دهی سازمانتهیه طرح و برنامه (اقدام)   و ساختارهاي نویننوسازي، حفاظت (فعال) ایجاد فضا   مداخله (بنیادي)
  36: 1389منبع: فرشیدي، 

  

طـی سـالیان گذشـته، دولـت راهکارهـاي  بنابراین
هـاي فرسـوده  مختلفی را جهت احیاء و بازسازي بافـت

ــرده اســت؛ ــه ک ــهري تجرب ــی از  ش ــا حجــم عظیم ام
دن و طـوالنی فرسوده موجود و نیمه کار مانـ هاي بافت

ن از ناکـافی هـا نشـا شدن اجراي بسیاري از این پـروژه
و  ،اهـهدیـدگا ،ایـن وجـود بـادارد.  ها مـدلبودن ایـن 

فرســوده  هـاي بافتهـاي زیـادي در ارتبــاط بـا  نظریـه
 پرداختـه هـا آنکه بـه چنـد مـورد از است  شده مطرح

کارانه: پیروان این نظریـه بـر  نظریه محافظه :است شده 
دخالت در وضـع  هرگونهرند که تا حد امکان از این باو

بـاره   ایـن موجود باید پرهیـز کـرد. جـان راسـکین در
یـک  ي منزلـه بهگوید: شناخت یک بنـاي باسـتانی  می

هاي ناهماهنـگ  سند تاریخی است و براي حذف بخش
هاي تازه و استحکام بخشیدن بـه  یا اضافه کردن بخش

اقـدامی انجـام  هاي ناپایدار و خطرنـاك، نبایـد قسمت
ــود ــراهیم ش ــی،  (اب ــدگاه .)220: 1391زاده و ملک  دی

سازي و  زنده عقالنی:مبانی نظري این دیدگاه، مرمت، با
هاي قدیمی است. بـر اسـاس  نوسازي مشروط در بافت

این نظریه براي مداخلـه در مراکـز تـاریخی و قـدیمی 

بناهایی کـه بایـد -1شود:  مراحل مختلفی پیشنهاد می
تواننـد بـا تغییراتـی در  بناهایی که مـی-2 حفظ شوند؛

 -3کاربرد و کالبدشان به زندگی بقا فعلیـت ببخشـند؛ 
بناهـایی کـه -5 ضروري اسـت ها آنبناهایی که مرمت 

 .)17: 1388یثرب،  (محب باید تخریب و نوسازي شوند
دیدگاه عملکردگرایی: این دیدگاه هـر نـوع دخالـت در 

. در داندود بیشتر میآوردن س دست به منظور بهفضا را 
و  داردمقوله اقتصـادي از جایگـاه خاصـی  ،این دیدگاه

. نـداردمحتواي فرهنگی و اجتماعی در جایگاه مناسبی 
ــق  ــدگاه از طری ــن دی ــا در ای ــونی فض ــول و دگرگ تح

(عظیمـی،  اسـت موردتوجـهساختارهاي اقتصـادي آن 
 شـالودةاي: ایـن دیـدگاه بـر  دیدگاه موزه. )19: 1389

ــت از ــت و  حفاظ ــتوار اس ــت اس ــی باف ــراث فرهنگ می
هاي قدیمی را جز در جهت حفاظت  ي در بافت مداخله

پذیرد. در این دیدگاه حفظ هویـت و میـراث  نمی ها آن
ــرجیح داده  ــر ت ــدگی معاص ــیات زن ــر مقتض ــان ب نیاک

بـه دلیـل  هـا بافت گونـه اینساکنان  درنتیجه شود؛ می
 مورده زندگی روزمر مقتضیعدم امکان انجام تغییرات 

هـایی زیرسـاخت  هـا و نارسـایی خود و نیز کاستی نیاز
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نشـی دارد، نـاگزیر بـه شهري که در ریشه در چنین بی
بافـت  پاشـیدگی هم ازوند، بـه دنبـال ش ترك بافت می

اجتماعی، بافت کالبدي نیـز در معـرض تخریـب قـرار 
). نگــرش 144: 1390(اســدیان و ســیاحی،  گیــرد مــی

 هاي فرصـتبـه تهدیـد اي در تسلسـلی منطقـی  مـوزه
هـاي بعـدي  شود و در مـواردي نسـل زندگی منجر می

شـوند. بـدین  دیگران می هاي ارزش بازندگی  به محکوم
هـاي  برند که از ضرورت ترتیب، در فضاهایی به سر می

اي  ناشی نشده است. اعمال چنـین شـیوه ها آنزندگی 
زمــان،  درگــذرتوانــد قابــل بســط باشــد چراکــه  نمــی

گردد و حیـات شـهري  مختلف می ،هريکارکردهاي ش
در این دیـدگاه بـه ایـن  واقع در. شود به حد تهدید می

امر بـه حفاظـت  رو این ازنگرد و فضاها به دید موزه می
که در دیـدگاه این نهایت در)؛ Trancik,1981( کندمی

رهنگ گرایی. در دیدگاه کارکردگرایی فکارکردگرایی و 
ده و محتـوایی فرهنگـی اولویت با مقوالت اقتصادي بـو

ــداردجایگــاه مناســبی  ــدگاه ن ــی  فرهنــگ. در دی گرای
هـاي فرهنگـی عامـل غالـب در  برعکس، شرایط ارزش

 ازحـد بیشگذاري  شوند. ارزش دهی فضا تلقی می شکل
به گذشته از مشخصات بارز ایـن تفکـر اسـت. دیـدگاه 
کارکردگرا فضـاهاي شـهري کهـن را از دیـد مصـرفی 

کـه  حالی گونی آن اعتقاد دارد. درنگریسته، پس به دگر
نگرد و  به این فضاها به دید موزه می گرافرهنگدیدگاه 

نیـا،  و نیک داوودپور( نماید امر به حفاظت می رو  این از
1390 :37(.  

  
  تحقیق پیشینه

بافت قـدیم  بازسازيمربوط به احیاء و  هاي فعالیت
ي در کشـورها ویژه بـهشهرها را باید در اروپـاي غربـی 

فرانسه، انگلیس به دلیل آغاز اولیه انقـالب صـنعتی در 
ها در  جستجو کرد. به این شرح که ابتدا فرانسوي ها آن

تشکیالت خاصی را بـه نـام (کمیتـه ویـژه  1837سال 
تـرین  هنرها و بناهاي تاریخی) بنیان نهادند کـه عمـده

برداري، حفـظ عناصـر و امـاکنی  فهرست ها آن  فعالیت
ویرانی قرار داشت. پنجاه سـال بعـد در  درخطربود که 

ویلیام موریس انجمنـی  1877انگلستان یعنی در سال 
کرد که  گذاري پایهقدیمی  هاي ساختمانرا براي حفظ 

ــوز  ــن هن ــن انجم و پیشــرو بســیاري از  پابرجاســتای
(موحد و  رود میدر این زمان حاضر به شمار  ها سازمان

ث مرمـت و بحـ ترتیـب  ایـن بـه ).82: 1392دیگران، 
قدیمی و فرسوده شـهرها  هاي بافتبهسازي و نوسازي 

هــا و  مــیالدي در اروپــا از دیــدگاه 19از اواســط قــرن 
هـاي  پیشنهادهاي مرمتی پیشـتازان معمـاري و رشـته

تا قطعنامـه  1931لذا منشور آتن در  وابسته مجزا شد؛
ــدي تکــاملی  ــا رون ــهآمســتردام ب از انحصــار  تــدریج  ب

ي خارج شد و به همراه توجـه بـه هاي صرف هنر جنبه
بـه مجموعـه  فـرد  بـه منحصراثري  عنوان  بهتک بناها 

ــاي بافتاقتصــادي در بناهــا در  -اجتمــاعی مســائل  ه
  شهري نیز تسري یافت. قدیمی وتاریخی 

هاي شهرها از دوران پهلـوي  در ایران نیز، دگرگونی
دیگر، انقالب صـنعتی بـا ایجـاد  گفتۀاول آغاز شد. به 

ــ ــاعی و تغیی ــدي و اجتم ــط تولی ــی در رواب رات اساس
پـس از جنـگ جهـانی دوم، اسـاس ایـن  هاي بازسازي

ــود.  دگرگــونی ــا در غــرب ب ــا نگرشنخســتین ه ــه  ه ب
در نخستین  1350قدیمی در ایران، در سال  هاي بافت

گردهمایی مرمت بناها تاریخی شکل گرفت که در آن، 
عامل  نعنوا بهي حفاظت و مرمت شهرها و بناها  مساله
و  زاده ابــراهیم( ي کشـور مطــرح شـد در توســعه مـؤثر

 اي ارزنـدهمطالعات  از این رهگذر .)219: 1391ملکی، 
فرسوده صورت گرفته اسـت کـه  هاي بافتدر خصوص 

در  1واسکنسـلوس اسـت: شـده  اشارهبه چند مورد آن 
ــه ــال  مقال ــین  ،2009اي در س ــاري ب ــاط و همک ارتب
 دهی سـامانتوسـعه و محلی و دولـت بـر  هاي سازمان

اسـتراتژي  تواند میکه چه میزان مشارکت، محلی و این
بر توسعه محلی در مناطق تاریخی باشـند ایـن  مؤثري

یـک مکـانیزم  عنوان بـهمقاله بر روي بحـث مشـارکت 
پـردازد و ارتبـاط  در شهرها مـی توانمندسازقدرتمند و 

کنـد و  بررسـی مـی ی رامحلی و دولت هاي سازمانبین 
 هـاي بافتچگونه بر روي ساماندهی  ها آنهمکاري نوع 

است و در آخر به ارائـه راهکارهـایی  تأثیرگذارتاریخی 
حفاظت از  ).Vasconcellos, 2009: 13( پرداخته است

 هـاي طرحکند کـه تلفیـق  آثار تاریخی ایتالیا اعالم می
اي شهی، جلوگیري از کاربري ه قدیم و جدید در حوزه

                                                             
1. Vosconcellos 
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هویت در شهرسازي، ایجـاد تـوازون ناسازگار، توجه به 
 ازجملـهدر فضاهاي شـهري، اقـدامات زیرسـاختی و... 

فرسـوده  هـاي بافتدر احیـا و پایـداري  مـؤثراقدامات 
 1لهـا  .)Salvatore, 2010( شـوند شهري محسوب مـی

)، توجه به حرکت انسان در فضـاهاي شـهري و 1995(
شرایط زیستی ساکنان با مشـارکت شـهروندان، انجـام 

ــازي ب ــازي و نوس ــاس بــرهس ــت ارگانیــک و  اس باف
عملکردي شهر قـدیم و انطبـاق مکـان و  مراتب سلسله

ــات  هاي مجموعــهزمــان در  ــا حضــور مطالع شــهري ب
 تأکیـدشهري در بهسازي و نوسـازي شـهر  ریزي برنامه

 نادري خورشیدي و همکـارانشدر ایران نیز، . ورزند می
 ســپاري برونبــه طراحــی نظــام  اي مقالــه)، در 1393(

و بـه  اند پرداختهفرسوده شهر تهران  هاي بافتنوسازي 
فرسـوده  هـاي بافتاند کـه نوسـازي  جه رسیدهیاین نت

شهر تهـران، نظـامی متشـکل از سـه سـطح مـدیریت، 
ــی  ــتیبانی و اجرای ــد میپش ــدیریت، باش ــطح م . در س

متـولی فراینـد،  عنوان بـهسازمان نوسازي شهر تهـران، 
یـق همـاهنگی بـا شـهرداري ایفاي نقش کرده و از طر

کـه ایـن درنهایـت ؛کنـد میمنطقه اقدامات را هـدایت 
ــطح اجرایــی، قابــل  ــمت عمــده فراینــدهاي س قس

 هاي سـازمانبه کنشگران بخش خصوصی،  سپاري برون
شفیعی  .باشد میفرسوده  هاي بافتو ساکنان  نهاد مردم

ــتجردي ــی 1392( دس ــفهان  در) در پژوهش ــهر اص ش
 هـاي طرحتیجـه رسـیده اسـت کـه پرداخته و به این ن
فرسـوده  هـاي بافتنوسازي  درزمینهجامع و تفصیلی، 

نیازمنـد  هاي پهنهدر حد معرفی  صرفاًناکارآمد بوده و 
ویــژه نوســازي و بهســازي و تثبیــت وضــع  هــاي طرح

) 1392( کمانرودي کجـوري  .موجود اقدام کرده است
 -و راهکارهـاي قـانونی ها آسـیببه بررسی  اي مقالهدر 

سـاماندهی  هـاي طرحاجرائی تملـک امـالك واقـع در 
فرسوده شهر تهران پرداخته و به این نتیجـه  هاي بافت

 تـرین مهمرسیده که تعدد قـوانین و اجرایـی مختلـف، 
آسیب ساختاري و کارکردي نظام تملک امـالك واقـع 

فرسوده شـهر تهـران  هاي بافتساماندهی  هاي طرحدر 
بـه ایـن در پژوهشـی  )1391( زمـانی و دیگـران است.

ــیدند ــه رس ــا،  نتیج ــالی خانواره ــوان م ــاء ت ــه ارتق ک

                                                             
1. Hall 

و افزایش  ها کاربرياستانداردسازي مساکن، ساماندهی 
نظــارت شــهرداري منطقــه بــر توســعه مســکن از 
کارآمدترین راهبردها جهت دستیابی به توسعه پایـدار 

سایر مقـاالت در  ازجملهو  باشد. مسکن در کردآباد می
 ؛1393، دیگـران وعنـدلیب  تـوان بـه: این زمینـه مـی

مسعود و معززي مطرطهـران، ؛ 1392رستمی و نظري، 
ــاس ؛1391 ــانعب ــران و زادگ ــران  ؛1391، دیگ  ودوی
زالـی و  ؛1391پور و دیگـران،  اسمعیل؛ 1390، دیگران

جهانیـان   ؛1392؛ شـماعی و تلخـابی، 1392دیگران، 
و  ؛ تیمـوري1389منزوي و دیگـران، ؛ 1390وپژوهان، 
و غیــره  1389؛ نســترن و هوشــمندفر، 1389دیگــران،

  اشاره کرد.
  

  روش تحقیق
هـاي مـورد ماهیـت موضـوع و مولفـهبا توجـه بـه 

بـه و روش » اي توسعه -کاربردي« نوع تحقیق، بررسی
هاي  دادهباشد.  یم» تحلیلی -توصیفی« شده  گرفته کار

 منابع ،اي با استفاده از روش کتابخانهپژوهش  نیاز مورد
و  )...و ایــران، شــهرداري آمــار(مرکــز  آمــاريمختلــف 

نامه بر اساس ضریب آلفـاي پرسش پایایی( نامهرسشپ
 شـده  آوري جمـع )شود یاثبات م 88/0کرونباخ با عدد 

نفـر  304بر اساس فرمول کوکران  آماري جامعۀ. است
 صـورت تصـادفی سـاده در گیـري آن بـهو روش نمونه

بافـت فرسـوده شـهر  العهمط مورد جغرافیایی همحدود
هاي  تحلیل یافته  و  براي تجزیه انجام گردید. دژ شاهین

ــژوهش از  ــزار نرمپ ــتفاده SPSS اف ــده  اس ــت و  ش اس
براي آگاهی از نقاط قوت و ضعف، تهدیـدها و  درنهایت

 مـدلدر قالـب لیکـرت  اي درجـه5 طیـف از ها فرصت
)SWOT(  هـاي مـورد اسـتفاده  گویـهبهره و همچنین

دژ پس از انجام  ررسی بافت فرسوده شهر شاهینبراي ب
ــان ــا خبرگ ــهري مصــاحبه ب ــات ش ــابع و  ،و مطالع من

  ي مرتبط، استخراج گردیده است. ها پژوهش
  

  مطالعه موردشناخت محدوده 
کیلـومتر در  225مسافتی حدود  بادژ  شهر شاهین

جنوب شرقی استان آذربایجان غربی و بـین مـدارهاي 
 46-15 ه عـرض شـمالی ودرج 37-5 درجه تا24-36
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 اسـت شـده  واقـعدرجه طول شرقی  46- 59 درجه تا
شهر در اولین سرشماري عمومی کشـور  ). این1(نقشه 

شهر محسوب گشته اسـت. در  عنوان به 1335سال  در
جمعیت داشـته اسـت کـه ایـن  نفر 4195همین دهه 

 آخـریندر  درنهایـتنفـر و  34204 به  1385رقم در 
(مرکـز  نفر رسیده است 38369 ) به1390( سرشماري
که این افـزایش جمعیـت ). 1390 تا 1335 آمار ایران،

تمرکز خدمات برتـر نسـبت بـه نقـاط بیشتر به خاطر 
ــن شــهر  و مرکزیــت  طرف یــک ازدیگــر شهرســتان ای

 .باشـد داشتن آن در سطح شهرستان از سوي دیگر می
در محــدوده کــل وســعت ایــن شــهر از ایــن رهگــذر، 

(مهندسـین  باشد میهکتار  733,63 اًحدوددي ها طرح
هکتـار آن  50 حـدوداًکه از این مقـدار  )1381مشاور، 

 68484کـه  )1 نقشـه( باشـد شامل بافت فرسوده مـی
ــع ــاز و  مترمرب ــاي ب ــه فض ــوط ب ــاي کاربريآن مرب  ه

ــز شــامل  43,15و  باشــد می غیرشــهري ــار آن نی هکت
(مهندسین مشـاور  فضاهاي عمران شده اختصاص دارد

  .)1385و بنیان، شهر 
  

   
  دژ در ایران و استان و محدوده بافت فرسوده  وقعیت شاهین: م1شکل 

  
: دژ شـاهین خصوصیات کالبدي بافـت فرسـوده   

برابـر بـا  دژ شـاهینسطح کل محدوده بافـت فرسـوده 
 43,15 حــدوداًکــه از ایــن مقــدار  باشــد میهکتــار 50

هکتــار آن را  6,85و  شــده ساختههکتــار بــه فضــاهاي 
  .دهد میغیرشهري تشکیل  ها کاربريفضاهاي باز و 

)، 2(در جدول شـماره ذکرشده هاي کاربرياز میان 
کاربري مسکونی و معـابر بیشـترین مسـاحت از بافـت 

 کـه طوري بهفرسوده را بـه خـود تخصـیص داده اسـت 
درصــد از کــل  72مســاحت ایــن دو کــاربري بــیش از 

نظـر  . تـراکم خـالص جمعیـت بـا درباشد میمحدوده 
 120نفر در وضع موجود ساکن در بافت  5179گرفتن 

نفر در  104و تراکم ناخالص آن  باشد مینفر در هکتار 
اینکــه ســهم ســرانه خــالص  نهایــت درهکتــار بــوده و 

  .باشد می مترمربع 83,32
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  کاربري اراضی واقع در محدوده بافت فرسوده در وضع موجود: 2 جدول
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 68484 5420 111 55817 27642 877 2474 324 2032 1115 29990 305001  مساحت
 - 1.01 0.02 10.8 5.34 0.17 0.48 0.06 0.39 0.21 5.79 58.9  سهم سرانه

محدوده  کل  بهدرصد 
  بافت فرسوده

61 6 0.02 0.41 0.06 0.49 0.17 5.53 11.2 0.02 1.05 13.7 

  1385: منبع: مهندسین مشاور شهر و بنیان
  

بررسی وضعیت جمعیـت در محـدوده شـمالی،    
: دژ شـاهین جنوبی و مرکزي بافت فرسوده شهر 

 بالغجمعیتی  75این محدود در سال محدوده شمالی: 
واحد مسـکونی سـاکن  51خانوار در  53نفر با  299 بر 

نفر و ضریب سکونت خانوار  5,64عد خانوار آن بوده و بُ
. ایـن باشـد میخـانوار  1,04در واحد مسکونی نیز رقم 

تغییراتـی صـورت گرفتـه اسـت.  85وضعیت در سـال 
نفر کـاهش بـه  52جمعیت در این سال با  که طوري به

 افـزایشتعـداد خـانوار آن نفر رسیده است ولـی  247
یافتـه اسـت. در ء خانوار ارتقا 63به  53و از رقم  یافته 

واحـد افـزایش  12همین راستا تعداد واحد مسکونی با 
عـد بُ لحـاظ ازرسیده ولی  85واحد در سال 63به رقم 

نفر و ضـریب سـکونت  1,72خانوار کاهش و میزان آن 
کاهش بـه نوار خا 0,04خانوار در واحد مسکونی نیز با 

این محـدوده بـراي هـر  بنابراین خانوار رسیده است؛ 1
یک واحـد مسـکونی وجـود داشـته  85خانوار در سال 

 اي هسـتهشـدن و  تر کوچـک سـوي بهاست و خانوارها 
محدوده جنوبی: تعداد جمعیـت  .اند کردهشدن حرکت 

نفر بوده و ایـن  1803 بر  بالغ 75این محدوده در سال 
رسیده است. که افزایش  85سال  نفر در 1826رقم به 

نفر طـی  23فقط  که طوري بهرقم آن خیلی ناچیز بوده 
 شـده افزودهساله بـه جمعیـت ایـن محـدوده  10دوره 
خانوار و  304تعداد  75تعداد خانوار آن در سال  است.

اسـت.  یافته افزایشخانوار  393به  85این رقم در سال 
نفـر و در 5,93بـا برابـر  75عد خانوار در سال بُ ازلحاظ
 نهایـت دراسـت؛  پیداکردهنفر تنزل  4,65به  85سال 

تعداد کـل واحـد مسـکونی  ازلحاظ 75 سال درکه این

واحد  393به  85واحد و این رقم در سال  273برابر با 
، تـراکم خـانوار در واحـد باوجودایناست.  یافته افزایش

 کـه طوري بهبـوده اسـت  رو روبهمسکونی نیز با کاهش 
کـاهش داشـته  85خـانوار در سـال 1خانوار بـه  1,11

ــن محــدوده محــدوده مرکــزي:  اســت. ــرخالفای دو  ب
محدوده مذکور(شمالی و جنوبی) بیشترین مسـاحت و 

لــذا ایــن معیــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ ج
اخیر بـا  هاي دههمحدوده همانند محدوده شمالی طی 

ت. بـوده اسـ رو روبـهکاهش جمعیت و تعـداد خـانوار  
واحد رو به 66تعداد واحد مسکونی نیز در این محدوده 

واحـد در سـال  913افزایش گذاشته که تعـداد آن بـه 
  رسیده است. 85

بررسی وضـعیت مسـکن در محـدوده شـمالی،     
: دژ شـاهین جنوبی و مرکزي بافت فرسوده شهر 

شناخت و تغییرات و تحـوالتی کـه در بخـش مسـکن 
 توانـد میاست کـه  یکی از پارامترهاي گیرد میصورت 

ریزي مناسب در بخـش مسـکن بـه  به ایجاد یک برنامه
تـوان  ریزي کمـک کنـد و پـس از شـناخت، مـی برنامه

آورد و  عمــل بــهارزیــابی دقیــق از وضــع موجــود 
  ریزي بهتري براي آن انجام داد. برنامه

واحد مسـکونی  51محدوده شمالی در  75در سال 
افزایش بـه رقـم واحد  12سال اخیر با 10بوده که طی 

رسـیده اسـت و ایـن افـزایش از  85 سال در واحد 63
عمرانی در بخـش مسـکن  هاي فعالیتروند رو به رشد 

 وسـازهاي ساختدر محدوده جنوبی نیـز . حکایت دارد
  .صورت گرفته است ها محدودهبیشتري نسبت به سایر 

 شـده ساختهکه تعداد کل واحدهاي مسـکونی  طوري به
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 حـدوداً  75د بوده که نسبت به سـال واح 393برابر با 
ــزایش داشــته اســت. 120 اینکــه در  درنهایتواحــد اف

 847تعـداد واحـدهاي مسـکونی از  ،محـدوده مرکـزي
رسـیده  85واحـد در سـال  913بـه  75واحد در سال 

ــابرایناســت؛  ــاظ بن ــدهاي  ازلح ــی واح وضــعیت کیف
قطعـه  1062 حـدوداً مـورد مطالعـهمسکونی در شهر 

ـــود  ـــکونی وج ـــداد مس ـــن تع ـــه از ای  243دارد ک
کـه عمـر  باشد میجدید  هاي ساختماندرصد) 22,88(

 بـادوامنوع مصالح ،  ازنظرسال است و 10کمتر از  ها آن
 ذکرشدهاز تعداد قطعات مسکونی  .باشد میو استاندارد 

ــاال،  ــامل 170در ب ــه آن ش ــاختمانقطع ــل   هاي س قاب
و  باشد میدرصد 14,31که سهم آن  باشد مینگهداري 

کـه  باشد میقطعه  152مرمتی،  هاي ساختمان ازلحاظ
کمترین رقم را در بـین واحـدهاي مسـکونی بـه خـود 

درصــد کـل قطعــات 14,31اختصـاص داده اســت کـه 
قطعـات  ازلحـاظاینکـه  درنهایـتو  باشـد میمسکونی 
  .قطعه آن در این زمره قرار دارد 497تخریبی، 

  اي ــه ت مؤلفهـبررسی اثرات متغیرها بر وضعی

محیطی و اجتماعی در  اقتصادي، کالبدي، زیست
  دژ شاهینشهر 

عـاملی، مجمـوع متغیرهـاي  تحلیـلاز  استفادهبا 
ند شــد ســازي عامــلشــده در ایــن تحقیــق  اســتفاده

ــه طوري به ــاخص ک ــی  ش ــاط درون ــه داراي ارتب هایی ک
حول یـک محـور یـا  دهند با یکدیگر باشند، ترجیح می

ــد؛  ــع کنن ــل تجم ــاخصعام ــذا ش ــه داراي ه ل ایی ک
ــن  ــا ای ــی هســتند و امکــان تجمــع ب همبســتگی منف

 دهنـد؛ها را ندارند عامل دیگري را تشکیل مـی شاخص
بنابراین عوامل از طریق ماتریس همبسـتگی اسـتخراج 

ــی ــوندم ــت ش ــوي،  (حکم ــا و موس ــن . )1390نی در ای
در بافـت فرسـوده شـهر  مـؤثرپژوهش عالوه بر عوامل 

گرفت و بـا  بررسی مورد شاخص اولیه 28با  دژ شاهین
ایـــن » واریمـــاکس« اســـتفاده از روش چرخشـــی

 افـتبه چهار عامل کـاهش ی مطالعه مورد يها شاخص
درصد از واریـانس  42,58 که مجموع این چهار فاکتور

و سهم هر یک از فاکتورها در فضاي بافت  پوشاند میرا 
تعیین شد که این فاکتورها در  دژ شاهینفرسوده شهر 

  است. شده  ارائه )3(جدول 
  

  دژ شاهیندر بافت فرسوده شهر  موردمطالعه هاي شاخص: 3 جدول
  اجتماعی  محیطی زیست  کالبدي  اقتصادي

 درآمد خانوار -
 هزینه خانوار -
  انداز پسمیزان  -
  رضایت شغلی -
 گذاري سرمایه -
 بیکاري -
  ارزش اقتصادي زمین و مسکن - 

   شده گرفتهنوع مصالح به  -
  کیفیت ابنیه  -
  عمر ساختمان  -
  میزان تراکم -
 ازمقاوم در برابر سوانح طبیعی  -

  زلزله و غیره جمله
 واحد مسکونی اتاق در تعداد -
 اندازه قطعات -
 نبودن پارکینگ -
  طبقاتتعداد  -

  چگونگی دفع زباله -
  معابر گرفتگی آب -
  سطحی در محله هاي آبدفع  -
دسترسی به خدمات بهداشتی  -

 و درمانی
  و صوتی وهوا آبآلودگی  -

  خانوار بعد -
  ه فضاي سبزدسترسی ب -
  امنیت در محله -
 مشارکت -
 مهاجرت -
 تحصیالت -
  تراکم جمعیت -
  
  
  

  پژوهش هاي یافتهمنبع: 
  

کـه در  5/0است که همه مقادیر کمتر از  ذکر  قابل
اسـت و چـون  شـده  حـذفبارگذاري شده،  F ماتریس

بـا میـانگین  شـده استانداردمقدار ویژة واریانس  هانداز
واریانس یک شـاخص است، اگر  1 صفر و انحراف معیار

) اجزاي گیري جواباستانداردشده که باعث استخراج (

اي است با یک مقدار ویژة باشد مؤلفه 1شود، اصلی می
شـده  کـه اهمیـت آن از شـاخص مشـاهده 1کمتر از 

توانـد نادیـده گرفتـه شـود؛ می نتیجه درکمتر است و 
 گذاشتهکنار  1هر عامل با مقدار ویژة کمتر از  بنابراین

  است.  شده 
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  بارتلتو  KMO هاي تست: 4 جدول
KMO 0,725  

Bartletts Test of Sphericity Chi-square  322/087  
d.f 322/087 
P 00/0 

  پژوهش هاي یافته
  

ــو ــل از آزم ــایج حاص ــتر از KMO ننت  7/0بیش
ــد می ــیو  باش ــطح معن ــین س ــا 00/0( داري همچن ) ب

ــیش از  احتمــال ــین 99ب درصــد وجــود همبســتگی ب

کنــد. ایــن مــاتریس  بــراي  را تأییــد میرهــا متغی
  .)4(جدول  باشد میبعدي مناسب  هاي تحلیل

  
  ها آنتحقیق و سهم هر یک از  هاي عاملنمایی از : 5 جدول

 درصد تجمعی کل واریانس درصد واریانس مقدار ویژه عامل
1 5.35 19.814 19.814 
2 3.261 12.079 31.893 
3 1.469 5.441 37.334 
4 1.417 5.25 42.584 

  پژوهش هاي یافته
  

 حـاکی از آن اسـت )5(حاصل از جدول  نتایج فوق
 کـه 5,35در عامل اول مقدار ویـژه برابـر اسـت بـا که 
 را درصـد از واریـانس 19,81 است بوده قادر تنهایی به

 باشـد می 3,26نیـز  عامل دوممقدار ویژه توضیح دهد. 
ه کنــد و درصــد از واریــانس را محاســب12,07کــه 

توانسـته کـه  1,46همچنین عامل سوم با مقدار ویـژه 
ــیح 5,44 ــانس را توض ــد از واری ــبه نمای  در و و محاس
قـادر  1,41که عامل چهارم بـا مقـدار ویـژه این نهایت

 محاسـبه مورددرصد از واریانس را 5,25بوده است که 
   .کند

  
  ها عاملهریک از بارگذاري شده در  هاي شاخص: 6 جدول

 مقدار همبستگی  بررسی مورد شاخص ردیف  املنام ع

  (عامل اول) کالبدي

  93/0 شده گرفتهنوع مصالح به  1
  84/0 کیفیت ابنیه 2
  80/0 عمر ساختمان 3
  77/0  زلزله و غیره جمله ازمقاوم در برابر سوانح طبیعی   4
  73/0 میزان تراکم 5
  65/0  اندازه قطعات  6
  65/0  نبود پارکینگ  7
 0,63  تعداد طبقات  8
 63/0  تعداد اتاق در واحد مسکونی  9

  (عامل دوم) اجتماعی

  76/0 بعد خانوار 10
  75/0 دسترسی به فضاي سبز 11
  72/0 امنیت در محله 12
 71/0  مشارکت  13
  65/0 مهاجرت 14
 52/0  تحصیالت  15
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 52/0  تحصیالت  16

  (عامل سوم) اقتصادي

  94/0 درآمد خانوار  17
  94/0 هزینه خانوار  18
  90/0 انداز پسمیزان   19
  73/0  بیکاري  20
  72/0 رضایت شغلی  21
  54/0  گذاري سرمایه  22
 50/0  ارزش اقتصادي زمین و مسکن  23

   محیطی زیست
  (عامل چهارم)

  87/0 چگونگی دفع زباله؛  24
  79/0 معابر گرفتگی آب  25
  73/0 سطحی در محله هاي آبدفع   26
  65/0  دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی  27
  50/0 و صوتی وهوا آبآلودگی   28

  پژوهش هاي یافتهمنبع: 
  

شـده  گـذاري نامچهـار عامـل  )6(بر اساس جدول 
 9کـه در آن  باشد میاست که شاخص اول آن کالبدي 

شـاخص و  ازلحـاظکـه  شـده اسـت گذاري نامشاخص 
 هـاي عاملدر بین  عامل اول عنوان بهمقدار همبستگی 

کـه  و سـوم شـناخته شـد. در عامـل دوم بررسی مورد

 7تعـداد هر دو بـا  باشد میو اقتصادي عامل اجتماعی 
کـه در ایـن درنهایـت و بارگذاري شـد یکسان شاخص

کـه  شاخص بارگذاري شده است 5عامل چهارم تعداد  
  .باشد می محیطی زیستمربوط به عامل 

  

  
  پژوهش هاي یافتهانتخابی بر بافت فرسوده؛  هاي شاخصاثرات هر یک از : 2 شکل

  

 تـأثیربا میزان  ، شاخص کالبدي2با توجه به شکل 
معضل در بافت فرسوده  ترین مهم عنوان بهدرصد  25,1

اقتصـادي،  شـاخص و شـناخته شـد دژ شاهیندر شهر 
)، 15,33( تـأثیربا  ترتیب بهمحیطی  اجتماعی و زیست

  هاي بعدي قرار دارند. یت) در اولو6,66( ) و6,9(
سوات در ارتباط با وضعیت بافت  تحلیل و  تجزیه

 منظور بهتحلیل سوات : دژ  فرسوده در شهر شاهین
ــی ــل داخل ــل IFE( شناســایی و بررســی عوام ) و عوام

) بـر بافـت فرسـوده در شـهر EFE( خارجی تأثیرگذار
در این راسـتا فهرسـتی از نقـاط  باشد می مطالعه مورد

ها و تهدیدها بـراي بافـت فرسـوده  فرصت قوت، ضعف،
و مسـئولین  متخصصـیناز  نظرسنجیتهیه و سپس با 

امر، اقدام بـه وزن دهـی هـر یـک از عوامـل داخلـی و 
خارجی نموده و پس از محاسبه مجموع امتیـاز نهـایی 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (جـدول درنهایت، ها آن
  ) استخراج شد.8 ) و عوامل خارجی (جدول7
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  ) IFAS1( دژ هاي فرسوده شهر شاهین تحلیل راهبردي و مدیریت نوسازي بافت ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر :2جدول 

  بندي درجه وزن  عنوان  ساختار 
امتیاز 
  وزنی

وت
ط ق

نقا
  

  اقتصادي

 0.1 2.88 0.035  تمایل و مشارکت بخش خصوصی و دولتی در فرایند نوسازي
آن  هاي پتانسیلمترمربع و استفاده از 200از قطعه بیش  642وجود 

  براي افزایش تراکم
0.044 3.64 0.1597 

 0.0885 2.71 0.033  موجود هاي بافتشهروندان قدیمی با  خاطر تعلقارتباط ذهنی و 

 0.084 2.64 0.032  فرسوده هاي بافتاحداث چند خیابان اصلی در محدوده 

 -فرهنگی -اجتماعی
  مدیریتی

 0.0712 2.43 0.029  مشارکت در مردم هاي زمینهوجود 
 0.0671 2.36 0.028  مناسب بودن توزیع خدمات شهري در محدوده محالت داخل بافت

اجتماعی، اقتصادي و  ازلحاظها  وجود شباهت خاطر بههمگرایی 
  فرهنگی

0.029 2.43 0.0712 

 0.084 2.64 0.032  ها بافتتمایل خانوارها براي نوسازي و بهسازي در 

  محیطی زیست

 0.0712 2.43 0.029  وهوا آبمساعد بودن 
 0.1418 3.43 0.041  اجراء و توسعه سیستم دفع فاضالب شهري

 0.0986 2.86 0.034  متنوع بودن اراضی باغی و فضاهاي باز در محدوده شهر
 0.0324 1.64 0.02  فاضالبمناسب بودن شیب جهت دفع آب و 

  اییفض-کالبدي

 0.0477 1.99 0.024  وجود شبکه شطرنجی در داخل بافت و محالت
 0.032 1.63 0.02  یکسان واحدهاي مسکونی در داخل بافت نسبتاًارتفاع 
 0.0552 2.14 0.026  بودن قطعات مسکونی داخل بافت دانه درشت

 0.1085 3 0.036  باال بودن هویت تاریخی بافت

عف
ض

  

  اقتصادي

 0.1796 3.86 0.047  رآمد ساکنین محله در نوسازي محالتپائین بودن د
 0.0517 2.07 0.025  قدیمی هاي بافتتشویقی در نوسازي  هاي سیاستعدم 

 0.0408 1.84 0.022  فرسوده هاي بافت بازسازيعدم مشارکت بخش خصوصی در 
 0.0482 2 0.024  ضعف اقدامات عمرانی شهرداري

 0.0552 2.14 0.026  مسکونی و تجاري در داخل بافت هاي فتبامتروك بودن برخی از 

 -فرهنگی-اجتماعی
  مدیریتی

 0.0796 2.57 0.031  جاري هاي بافتکمبود تسهیالت بهداشتی و خدماتی در 
 0.0986 2.86 0.034  قدیمی هاي بافتشهري در  تأسیساتپایین بودن سطح تجهیزات و 

 0.0449 1.93 0.023  یفیتباکی و  نبود تنوع در ارائه امکانات عموم
 0.0671 2.36 0.028  رواج اعتیاد و ناهنجارهاي اجتماعی و رفتاري

 هاي سازماندر ارائه خدمات توسط  ریزي برنامهپایین بودن سطح 
  مسئول

0.026 2.14 0.0552 

  زیست محیطی

 0.0454 1.94 0.023  فقیر بودن فضاي سبز در داخل بافت
 0.0517 2.07 0.025  فرسوده هاي بافتناشی از  بصري آلودگی

 0.0517 2.07 0.025  زیست محیط آلودگیسطحی و  هاي آبضعف دفع 

 0.0694 2.4 0.029  پرتردددر مناطق  ها آالیندهباال بودن 

  فضایی-کالبدي

 0.1035 2.93 0.035  ها بافتو  ها بلوكضعف دسترسی سواره در داخل 
ماتی مانند دبستان، فضاي سبز و... در محدوده خد هاي کاربريضعف 

  محالت و در مقیاس محله
0.041 3.36 0.1361 

 0.0352 1.71 0.021  در واحدهاي مسکونی شده استفادهناپایدار بودن مصالح 
نامناسب بودن نماها و عدم استفاده از مصالح نامناسب براي آن در 

  ها بلوكداخل 
0.022 1.86 0.0417 

      1  2.56 

  پژوهش هاي یافتهمنبع: 
  

                                                             
1. Internal factor analysis summary 
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  )EFAS1(دژ  فرسوده شهر  شاهین هاي بافتراهبردي و مدیریت نوسازي ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی حاکم بر : 8جدول 
  

تار
اخ

س
  

  امتیاز وزنی  بندي درجه وزن  عنوان

صت
فر

  

  اقتصادي

 0.0821 2.57 0.03  گذاري در فرایند نوسازي تشویق بخش خصوصی براي سرمایه
هـاي  هاي تشـویقی بـراي مـالکین از طریـق اعطـاي تراکم بسترسازي سیاسـت

  متري16هاي باالي  خیابان تشویقی در
0.041 3.29 0.1341 

هاي فرسوده  استفاده از توان اقتصادي افراد ساکن در محله براي ساماندهی بافت
  با اعطائی تسهیالت مالی 

0.03 2.43 0.0733 

 0.0254 1.43 0.018  فروشی در داخل بافت خرده وجود مراکز تجاري و

-اجتماعی
 -فرهنگی

  مدیریتی

 0.0462 1.93 0.024  وجود اشتراکات فرهنگی در بین شهروندان داخل بافت
 0.0868 2.64 0.033  ها توجه مدیران شهري به مشارکت شهروندان در نوسازي بافت

فاده از این فرصـت و تشـویق هاي فعلی و است مندي ساکنین در سکونتگاه عالقه
 0.0733 2.43 0.03  آنان براي نوسازي بافت

 0.0428 1.86 0.023  ها  هاي تجاري در محله امکان ایجاد حس سرزندگی با افزایش خدمات و کاربري

زیست 
  محیطی

 0.0335 1.64 0.02  ترغیب و تشویق مردم به کاشتن درختان در فضاي باز منازل
 0.0733 2.57 0.032  وزش مردم در تفکیک زبالهسازي و آم فرهنگ

 0.1118 3 0.037  مندي از فضاهاي خالی و بایر داخل محدوده براي ایجاد فضاهاي سبز بهره

-کالبدي
  فضایی

تبدیل واحدهاي مسکونی از یک واحدي به دو واحدي بـراي اسـتفاده بهتـر از 
  زمین

0.041 3.29 0.1341 

ت مسکونی براي افزایش تراکم بـا توجـه بـه قیمـت گیري مناسب از قطعا بهره
 0.0868 2.64 0.033  مناسب زمین در داخل بافت

 0.0307 1.57 0.02  ها مناسب بودن قیمت امالك و تملک آسان جهت بهسازي و ساماندهی آن
 0.0533 2.07 0.026  اي محله وجود پیوندهاي کالبدي در سطح فرا

دید
ته

  

  اقتصادي

 0.0776 2.5 0.031  ها گذاري در نوسازي بافت اي خصوصی به سرمایه هعدم تمایل بخش
 0.1584 3.57 0.044  هاي فرسوده گذاران در بافت ها براي جذب سرمایه ناتوانی سازمان

 0.0497 2 0.025  گذاري ضعف مدیریتی بین بخش خصوصی و دولتی براي سرمایه
 0.1118 3 0.037  خل بافتبضاعت در دا توجهی مسئولین به اقشار بی بی

پایین بودن سقف وام پرداختی به افراد ساکن در بافت براي تخریب و نوسـازي 
  آن

0.036 2.93 0.1065 

-اجتماعی
 -فرهنگی

  مدیریتی

 0.069 2.36 0.029  هاي فرسوده نامناسب بودن ساختار اجراي براي ساماندهی بافت
 0.1283 3.21 0.04  در هکتار در محدوده بافتنفر 104باال بودن تراکم جمعیتی  حدوداً 

 0.0609 2.21 0.028  هاي فرسوده ضعف مدیریتی در نظارت بافت
 0.0915 2.71 0.034  پایین بودن سطح آگاهی نسبت به حقوق شهروندي

نبود قوانین و ضوابط مشخصـی بـراي مشـارکت و مداخلـه بخـش خصوصـی و 
 0.0776 2.5 0.031  مردمی در فرایند نوسازي

زیست 
  محیطی

 0.0868 2.64 0.033  پایین بودن سطح فضاهاي باز و  سبز
 0.0335 1.64 0.02  ها هاي مسکونی از طریق انواع آالینده شدن هر چه بیشتر بافت فرسوده

 0.057 2.14 0.027  آلودگی هوا و صدا در بخش مرکزي شهر

-کالبدي
  فضایی

و کوچک به انبارهاي واحدهاي تجاري مبدل شدن واحدهاي مسکونی فرسوده 
  فروش در هسته بافت مرکزي و عمده

0.024 1.93 0.0462 

 0.1714 3.71 0.046  هاي فرسوده مسکونی فرسودگی و ناپایداري شدید بافت
 0.0868 2.64 0.033  باال رفتن تراکم جمعیت در اثر تخریب و نوسازي در بافت

 0.1584 3.57 0.044  مترمربع براي تجمیع قطعات200عدم تمایل مالکین قطعات زیر 
  1 1    مجموع

  پژوهش هاي یافته
  

                                                             
1. External factor analysis summary 
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 دهـد میفوق نشان جدول نتایج حاصل با توجه به 
ماننـد وجـود  هاي مؤلفـهمسئوالن و مـدیران  ازنظرکه 

ـــیش از  642 ـــع و اســـتفاده از  200قطعـــه ب مترمرب
 آن براي افزایش تـراکم بـا کسـب امتیـاز هاي پتانسیل

نقـاط  تـرین مهم عنوان بـه) در رتبه نخسـت و 0,159(
 موردمطالعهفرسوده در شهر  هاي بافتقوت پیش روي 

 مؤلفـهو  باشـد میاز دیدگاه کارشناسان و متخصصـین 
بـا کسـب  و توسعه سیستم دفع فاضـالب شـهري اجرا

  بعدي قرار دارند. ههاي جایگادر  0,072امتیاز 
 هـاي فتبانقـاط ضـعف  تـرین مهماز سویی دیگر، 

بـه پـائین بـودن  تـوان میفرسوده از دیدگاه مسئولین 
ــه در نوســازي محــالت،  ضــعف درآمــد ســاکنین محل

خدماتی مانند دبستان، فضاي سـبز و... در  هاي کاربري
ضـعف دسترسـی ، محدوده محالت و در مقیاس محلـه

به ترتیـب بـا کسـب  ها بافتو  ها بلوكسواره در داخل 
. اشاره کـرد ) 0,103) و (0,136)، (0,179( امتیازهاي

اســتنتاج نهــایی از مــاتریس ارزیــابی عوامــل خــارجی 
ــه توســعه فضــایی بافــت فرســوده در شــهر  ــوط ب مرب

بیانگر آن است که  2,6با مجموع نمره نهایی  دژ شاهین
هاي فراروي توسعه فضایی بافت فرسوده بیشـتر  فرصت

راهبردهـاي کـالن بـراي  درنتیجـهاز تهدیدات بوده و 
ــعه  ــهر توس ــوده در ش ــت فرس ــهباف ــد  موردمطالع بای

هـا، فرصـت انـواع ازتدوین شـود کـه بتـوان  اي گونه به
ها، مدیریتی، مشارکتی و ... به نحو بهتر استفاده  قابلیت
  نمود.

کـه  هایی فرصـت تـرین مهم، )8( جدول با توجه به
ــــت فرســــوده شــــهر  ــــدگاه  دژ شــــاهینباف از دی

ــوندگان پرسش ــا آن  ش ــارت روســت روبهب  از: انــد عب
تشویقی براي مالکین از طریق  هاي سیاستبسترسازي 

ــاي  ــاي تراکماعط ــویقی  ه ــاي خیابان درتش ــاالي  ه ب
تبدیل واحدهاي مسکونی از یک واحدي به و  متري16

امتیـاز و دو واحدي براي استفاده بهتـر از زمـین هـر د
ــی ( ــه)  0,1341وزن ــرین مهم عنوان ب ــاط فرصــت  ت نق
از فضـاهاي خـالی و بـایر  منـدي بهرهو  اند شده شناخته

با امتیاز وزنـی  داخل محدوده براي ایجاد فضاهاي سبز
توجـــه مـــدیران شـــهري بـــه مشـــارکت ) و 0,111(

) 0,086با امتیـاز وزنـی ( ها بافتشهروندان در نوسازي 
 ازگفت  توان میهمچنین  بعدي قرار دارند. هاي ردهدر 

ــداري  شــوندگان پرسش نظــر عامــل فرســودگی و ناپای
بـا کسـب امتیـاز  فرسـوده مسـکونی هـاي بافتدید ش
ــاه اول و 0,171( ــه) در جایگ ــرین مهم عنوان ب ــاط  ت نق

بـراي جـذب  ها سازمانناتوانی  .اند شده  شناختهتهدید 
ــل و  فرســوده هــاي بافتدر  گذاران ســرمایه عــدم تمای

 مترمربع براي تجمیع قطعـات 200مالکین قطعات زیر 
در رتبـه دوم و  )0,158با کسـب امتیـاز ( مؤلفههر دو 

نفـر در  104 حدوداًباال بودن تراکم جمعیتی  درنهایت
در  )0,128(بـا کسـب امتیـاز  هکتار در محدوده بافت

  بعدي قرار دارند. هاي رده
تعیین موقعیت راهبردي بافـت فرسـوده شـهر    

مرحلـه، تعیـین راهبردهـاي  ایـن ازهدف : دژ شاهین
ي اجرایـی از است. جهـت تعیـین راهبردهـا اجرا  قابل

مـــاتریس داخلـــی و خـــارجی و همچنـــین نظـــرات 
متخصصین و با استفاده از طیف لیکرت اسـتفاده شـد. 

ــه  ــدام ب ــدانی و  ســازي کمــیســپس اق ــات می مطالع
ــر نظــر کارشناســان و غیــره  هاي پرسشــنامه مبتنــی ب

تحلیل فضاي  را براي SWOTماتریس  درنهایتگردید. 
 9دول جــ صــورت به دژ شــاهینبافــت فرســوده شــهر 

  :خواهیم داشت
  

  SWOTماتریس : 9 جدول
  )W( نقاط ضعف  )S( نقاط قوت  خارجی -عوامل داخلی

  )WOراهبردهاي بازنگري (  )SOتهاجمی ( - راهبردهاي رقابتی  )O( ها فرصت
  )WTراهبردهاي تدافعی (  )STراهبردهاي تنوع (  )T( تهدیدها

  
ی از ماتریس ارزیابی عوامل داخل آمده دست بهنتایج 

ــارجی (2,56( ــل خ ــابی عوام ــاتریس ارزی ) 2,66) و م
تحلیل فضـاي بافـت فرسـوده در  که حاکی از آن است

تهاجمی اسـت  -از نوع راهبرد رقابتی موردمطالعهشهر 
 -این راهبـرد بـا تمرکـز بـر حـداکثر). 3(شکل شماره 

هاي بیرونی اسـتوار  حداکتر نقاط قوت درونی و فرصت
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خواهان چنین وضعیتی  ها است که اصوال تمام سیستم
هاي خود  هستند که قادر باشند همزمان قوت و فرصت

را به حداکثر برسانند. ایـن راهبـرد بـر خـالف راهبـرد 
دفاعی که یـک راه حـل کنشـی اسـت، یـک راه حـل 

بر این اساس، در شرایط کنونی مـدیریت کنشگر است. 
راهبردي و نوسـازي بافتهـاي فرسـوده در شـهر مـورد 

و این راهبـرد  شود یم دیتأک SOبردهاي مطالعه بر راه

 ها لیپتانسکند تا با استفاده از مزایا، به سمتی میل می
بر آن حـاکم  بافتیی که از محیط خارج از ها فرصتو 

وجـود  بافـتنقاط قوتی که در داخل همچنین است و 
با مدیریت مطلوب و کارآمد، این محدوده مکـانی  دارد،

دیریت منسـجم و پویـا بـه ي و مـزیر برنامهرا از طریق 
  سمت توسعه پایدار سوق دهد.

  
  در ماتریس داخلی و خارجی سوات  دژ شاهینبافت فرسوده در شهر  وضعیت کنونی: 3شکل

  )پژوهش هاي یافتهمنبع: (
  

  گیري و پیشنهادات نتیجه
هاي  هاي فرسوده شهري مسـائل و پیچیـدگی بافت

 اجتمــاعی، اقتصــادي و فرهنگــی و شــیوه خــود را
هاي  داراي ریشـه سو یکها از  این محالت و بافت. دارد

ــا غنــاي فرهنگــی، اجتمــاعی و   ســکونتی ارزشــمند ب
دیگـر بـه جهـت فرسـودگی  از سـوي معماري است و

نبود دسترسـی مناسـب بـه ، جرائممیزان باالي شدید، 
وجود فقر اقتصادي، وجـود خدمات شهري و بهداشتی، 

مناسـب در  سانیامدادرمعضالت اجتماعی، عدم امکان 
امروز شـهري و  بازندگینیز عدم تطابق مواقع بحران و 

 زیرساختیشهرسازي مدرن داراي مشکالت رو بنایی و 
هکتـار  733از  دژ شـاهیندر شـهر  درهرحـال .هستند
کـه از ایـن  باشد میهکتار آن بافت فرسوده  50 حدوداً
و  شـده ساختههکتار به فضـاهاي  43,15 حدوداًمقدار 
غیرشـهري  هـا کاربريتار آن را فضاهاي باز و هک 6,85

براي ارزیـابی بهتـر بافـت  بین  این در .دهد میتشکیل 
کالبـدي، از چهار شاخص  موردمطالعهفرسوده در شهر 

است  شده استفاده محیطی زیستاقتصادي، اجتماعی و 

کـه  باشـد میشاخص اولیـه  28که شامل  مجموعاًکه 
د از واریـانس را درصـ 42,58چهار عامـل  مجموع این 

 مطالعــه مــورد هاي شــاخصدر بــین ایــن  .پوشــاند می
معضل بافـت فرسـوده شـهر  ترین مهمشاخص کالبدي 

درصـد شـناخته شـد و 25,1 تـأثیربا میزان  دژ شاهین
و شـاخص  15,33 تـأثیرشاخص اقتصـادي بـا میـزان 

ـــا  ـــاعی ب ـــأثیراجتم ـــت درو  6,9 ت ـــاخص  نهای ش
 مـورددر شـهر  6,66 تـأثیربا کمتـرین  محیطی زیست
به عبارتی عامل اول با مقدار ویژه  شناخته شد. مطالعه
درصد از واریـانس را توضـیح 19,81توانست که  5,35

عامل سوم بـا و  )3,26( تأثیردهد و عامل دوم با میزان 
 تـأثیربـا  نیـز عامـل چهـارم درنهایـت) و 1,46( تأثیر

ــه )1,41( ــب  ب ــتهترتی  5,25و  5,44، 12,07 اند توانس
د از واریانس را محاسبه کنند. از سوي دیگر بـراي درص

 شـده استفادهشناخت بهتر بافت فرسوده از مدل سوات 
کـه  دهـد میتـایج حاصـل از ایـن مـدل نشـان است ن

از  مطالعه موردبهترین راهبرد براي بافت فرسوده شهر 
بهتـر  ریزي برنامهجهت  درنهایت .باشد مینوع تهاجمی 
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و بـا توجـه بـه  مشکالت و راهکارهاي در جهت کاهش
ترغیـب بخـش  :گـردد میارائـه راهکارهاي  SOراهبرد 

ي فرسـوده اقشـار هـا خصوصی در جهت نوسازي بافت
کم درآمد؛ آگاهی مسـئولین در اسـتفاده حـداکثري از 

ب و ي فرسـوده؛ آهـا دمی در نوسازي بافتمشارکت مر
هواي مطبـوع در جهـت ترغیـب مـردم بـراي کاشـت 

اهاي بــاز؛ افـزایش توجـه بــه درخـت در منـازل و فضـ
بافتهاي قدیمی با توجه به باال بـودن حـس سـرزندگی 

ها و همچنـین  در شهروندان قدیمی در داخل این بافت
افـزایش امکانـات مناسـب ؛ هـا هویت باالي ایـن بافـت

توجه به نحـوه ؛ رفاهی و خدمات شهري در محله بافت
 هـاي کلیتحفـظ  منظور بهمداخالت در بافت فرسوده 

؛ هـابا توجه به هویت باالي این بافـت تماعی موجوداج
در  نناو تسهیالت به ساک افزایش توان مالی و ارائه وام

مشارکت شـهروندان ؛ جهت ساماندهی و نوسازي بافت
 هـاي بخشبـه  دهـی ارتقـاءو مدیران شهري در جهت 

  .مختلف بافت
  

  منابع
تحلیلی . «1391 . عیسی و گل آفرین ملکی.زاده میابراه .1

شهري (مطالعه   بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده
ي هـا پژوهش)». آبـاد خرمي شهر  موردي: بافت فرسوده

 .217-234 . صص81  جغرافیاي انسانی. شماره
سیرقانونگذاري براي مـدیریت . «1388 ابوطالبی. صابر. .2

ماهنامـه ». ي فرسوده شهري در ایـرانها و احیاي بافت
 . صـص40پژوهشـی. شـماره اطالع رسانی. آموزشی و 

33-36. 
ــژاد. فاطمــه .3 مفهــوم بافــت . «1389 .ادیبــی ســعدي ن

ــه اطــالع رســانی. ». ي آنهــا فرســوده و ویژگی ماهنام
 .9-4 . صص54آموزشی و پژوهشی. شماره 

نقـش الگـوي «. 1390 .اسدیان. فریده و زهـرا سـیاحی .4
ــا مشــارکت مردمــی در بهســازي و نوســازي بافت ي ه

ــتفا ــا اس ــهري ب ــوده ش ــات فرس ــتم اطالع ده از سیس
. » جغرافیــایی مطالعــه مــوردي. محلــه عــامري اهــواز

 . صـص12فصلنامه جغرافیایی آمـایش محـیط. شـماره
139-163. 

 .پور. نجما. محمدحسن رحیمیان و سحر قربانی اسمعیل .5
هاي فرسوده شهري با تاکید بر بازآفرینی بافت«. 1391

شهر  بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردي محله کشتارگاه در

سال  .ي شهري و منطقه ايها . مطالعات و پژوهش»یزد
  .140-123چهارم. شماره پانزدهم. صص 

جدایی گزینی «. 1388 .افروخته. حسن و اصغر عبدلی .6
هاي اجتماعی بافت فرسوده. مطالعه  فضایی و نابهنجاري

. نشریه تحقیقات »محله باباطاهر شهر خرم آباد: موردي
  .81-53. صص13شماره کاربردي علوم جغرافیایی. 

اهداف و «. 1389 .توکلی نیا. جمیله و علیرضا محمدي .7
اصـول راهبـرد بهسـازي. نوسـازي و بازسـازي مطالعـه 

هاي دانـش . پژوهش»بافت مرکزي شهر زنجان: موردي
  .54-35 . صص1 زمین. سال اول. شماره

. 1389 .تیموري. پرویز. بیژن رحمانی و شـادي عراقـی .8
. آمـایش »هاي ساماندهی آن و راهبافت فرسوده مالیر «

  .134-117. صص 8. شماره 3محیط. دوره 
بررسـی و «. 1390 .منوچهر و موسی پژوهـان جهانیان. .9

هـاي فرسـوده شـهري کالنشـهر بندي انواع بافت طبقه
. فصلنامه جغرافیاي »تهران و راهکارهاي مداخله در آن

 .106-93انسانی. سال سوم. شماره دوم. صص 
کـاربرد «. 1390 .نجف موسـويسن و میرنیا. ححکمت .10

ریـزي شـهري و مدل در جغرافیـا بـا تأکیـد بـر برنامـه
 . یزد. نشر علم نوین»ايناحیه

بهسـازي و « .1390 .نیـا زهره و ملیحه نیـک داوودپور. .11
نوســازي بافــت فرســوده شــهري راهبــردي بــه ســوي 

مطالعـه (دستیابی به ابعاد کالبدي توسعه پایدار شهري 
. فصلنامه آمایش »ت فرسوده کوي سجادیه)باف: موردي

  .59-31 . صص15محیط. شماره 
ــا  .12 ــکینی. غالمرض ــل مش ــماعیل. ابوالفض ــران. اس دوی

بررسـی مداخلـه «. 1390 .آبادي کاظمیان و زینب علی
هاي فرسوده و ناکارامـد شـهري بـا  در ساماندهی بافت

. » محله زینبیه زنجان): نمونه موردي(رویکرد ترکیبی 
. 7. شـماره 2ریزي شهري. سـال هش و برنامهمجله پژو

  .90-71صص 
تحلیـل «. 1392 .بختی و نـرگس نظـري رستمی. شـاه .13

فضایی بافت فرسوده شهري بـا تاکیـد بـر راهبردهـاي 
شهر اسالم : نمونه موردي(فرهنگی  -ساماندهی فیزیکی

ریزي فضا. سال سـوم. شـماره اول.  برنامه .» آباد غرب)
  .19-36صص 

ــادر. ح .14 ــی. ن ــی دورود زال ــی و عســگر میرزای ســن داراب
ي فرسـوده هـا بهسـازي و نوسـازي بافت«. 1392خانی

محله پیرسراي کالنشـهر رشـت بـا رویکـرد مشـارکت 
ریـزي شـهري. سـال  مجله پـژوهش و برنامـه .»مردمی

 .94-79چهارم. شماره دوازدهم. صص 
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زمــانی. بهــار. مهــین نســترن. محمــد مســعود و امیــد  .15
ریزي مسکن با رویکـرد  برنامه« .1391 .خسروي دانش

مطالعـه (توسعه پایدار و با تأکید بر اقشـار کـم درآمـد 
فصـلنامه سـاخت شـهري.  .»)کردآباد اصفهان: موردي

  .14-2. صص 19سال نهم. شماره 
اله. مصطفی محمدي ده چشـمه. احمـد  کرامت ،زیاري .16

اولویت بخشـی «. 1391. محمدباقر قالیبافپوراحمد و 
ي کـالن شـهر کـرج بـا  به ایمن سازي بافـت فرسـوده

ي هـا . پژوهش»استفاده از مدل ارزیابی چنـد معیـاري
  .14-1 . صص79ي.  جغرافیاي انسانی. شماره

  -تحلیل اجتماعی« .1390سجادي. ژیال و کاوه محمدي .17
: ي فرسوده شـهري مطالعـه مـورديها فضایی در بافت

. مجلـه پـژوهش و برنامـه »افت مرکزي شهر سردشتب
  .70-55ریزي شهري. سال دوم. شماره ششم. صص 

ــیم. .18 ــرور. رح ــی ظرفیت« .1390 س ــا بررس ــت ه ي باف
جغرافیا. دوره جدید. سال ». فرسوده و توانمندسازي آن

 .124-101. صص 31نهم. شماره
هـاي  نوسازي بافت« .1392 .شفیعی دستجري. مسعود .19

ت تغییــر نگــرش در تهیــه و اجــراي فرســوده و ضــرور
 شهر اصفهان) :نمونه موردي(طرحهاي جامع و تفصیلی 

 .104-91 . سال دهم. صص24شماره  باغ نظر. .»
تعیــین «. 1392 .شــماعی. علــی و حمیدرضــا تلخــابی .20

ي احیاء و مـدیریت بهینـه نوسـازي بافتهـاي ها اولویت
. »بخــش مرکــزي شــهر اراك: فرســوده مــورد مطالعــه

جغرافیا و برنامـه ریـزي شـهري چشـم انـداز  مهفصلنا
  .72-55. صص18زاگرس. سال پنجم. شماره 

ــفورا  .21 ــدرام و ص ــول بی ــطفی. رس ــان. مص ــاس زادگ عب
نگاهی ساختاري بـه اصـالح شـبکه «.1391.مختارزاده

ي فرسـوده جهـت حـل مشـکل نفـوذ ها معابر در بافت
: پذیري و انزواي فضـایی ایـن محـالت؛ نمونـه مـوردي

. فصــلنامه مــدیریت »وده شــهر مشـهدي فرســهـا بافت
  .178-163. صص 30. شماره 10شهري. دوره 

هـا ونظریـات بهسـازي.  دیدگاه. «1389 زادهآعظیمی.  .22
ماهنامــه اطــالع رســانی. ». نوســازي و مرمــت شــهري
 .24-17. صص40آموزشی و پژوهشی. شماره 

ــادمی .23 ــعود خ ــا و مس ــور. روج ــی پ ــاثیر «. 1390 .عل ت
ي هـا تحرك نوسـازي در بافتساختارهاي میان افزا بر 

 .83-80. صص14. منظر. شماره »فرسوده
علیرضا. محمد مسـعود و سـوگند یوسـفی عندلیب و  .24

تـاثیر توســعه شـهر تهــران بـر گســترش « .1393 آذر.
مشـکالت و تنگانهـاي محلـه هفـت (بافتهاي فرسـوده 

. بـاغ »)بریانک از منظر گسترش بافـت فرسـوده -چنار
 .1393. 14-3هم. صص . سال یازد30منظر. شماره 

ي مداخلـه ها رهگیري شیوه. «1389 .فرشیدي. حسین .25
ماهنامـه اطـالع ». دولت در بافتهـاي فرسـوده شـهري
 .39-36. صص54رسانی. آموزشی و پژوهشی. شماره 

ــدا... صــادقی .26 توانمندســازي  .1388. فنــی. زهــره و ی
حاشیه نشـینان در فراینـد بهسـازي و نوسـازي بافـت 

. 7مه جغرافیایی آمایش. شـماره فرسوده شهري. فصلنا
 .73-57صص 

ــی .27 ــوري. موس ــانرودي کج ــیب«. 1392 .کم ــا و  آس ه
اجرائــی تملــک امــالك واقــع در  -راهکارهــاي قــانونی

. »ي فرسـوده شـهر تهـرانها طرحهاي ساماندهی بافت
  .256-241. صص31مدیریت شهري. شماره 

فعلی. سید جالل حسینی موحد و محمد لرستانی. اکبر. .28
ریــزي اســتراتژیک  برنامــه. «1390. نونــدزادهمــریم بیرا

ي فرسـوده شـهري (مطالعـه هـا جهت ساماندهی بافت
». موردي: بافـت فرسـوده اطـراف مسـجد جـامع قـم)

فصلنامه جغرافیا و برنامـه ریـزي شـهري چشـم انـداز 
 .79-55 . صص7زاگرس. سال سوم. شماره

هـاي  مدیریت آمایش بافت. « 1388. یثرب. نازیال محب .29
شهري با تاکید بر بهسازي فضاهاي تـاریخی و فرسوده 
ماهنامه اطالع رسانی. آموزشی و پژوهشـی. ». فرهنگی

  .20-17شماره چهلم. صص
 .1388 محمدي. جمال و سـید محمـد زواره بیـدگلی. .30

نگاهی به توسعه درونزاي بافتهاي فرسوده شـهري (بـا «
تاکید بر بازنده سازي. بهسـازي. نوسـازي. بازسـازي) و 

ــالش ــاي چ ــیش روي آن ه ــپهر. دوره ». پ ــلنامه س فص
 .29-23. صص70هجدهم. شماره 

ــه .31 ــات و برنام ــز مطالع ــران مرک ــهر ته . 1390. ریزي ش
بررسی نظام مداخله بهینه بـراي بهسـازي و نوسـازي «

 ». هاي فرسوده شهر تهران. شهرداري تهران پهنه
. 1391 .مسعود. محمد و امیرمحمـدمعززي مهرطهـران .32

یـافتی نـوین در سـامان دهـی  ره رویکرد دارایی مبنـا«
محلـه : هاي فرسوده و تاریخی نمونه مورد مطالعـه بافت

ي تاریخی ها . نشریه مرمت آثار وبافت»باغ آذري تهران
  .78-63 و فرهنگی. سال دوم. شماره سوم. صص

الگوهـاي رونـق . «1388 .مطوف. شریف و زهرا خدائی .33
ــت ــازي باف ــازي و بهس ــی. نوس ــودهبخش ــاي فرس ي ه

فصلنامه مطالعات مدیریت شهري. سـال اول. ». شهري
  .148-127شماره سوم. صص
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منــزوي. مهشــید. محمــد ســلیمانی. ســیمین تــوالیی.  .34
اسـیب پـذیري بافتهـاي «. 1389 .اسماعیل چاووشـی

مـورد (فرسوده بخش مرکزي شهر تهران در برابر زلزله 
ي جغرافیایی انسـانی. شـماره ها . پژوهش» )12منطقه 

  .18-1. صص 73
 ).1385) و (1381( هندسین مشاور شهر و بنیانم .35
موحد. علی. محمدعلی فیروزي. رضا زارعـی و مسـعود  .36

هـاي مـردم نهـاد بـراي  نقش سازمان« .1392 .ظفري
مشارکت در بازسازي بافتهاي فرسـوده نمونـه مـوردي: 

فصـلنامه ». ي بخش مرکـزي شـهر اهـواز بافت فرسوده
. صـص 36هجغرافیا. دوره جدید. سـال یـازدهم. شـمار

81-98. 
ي ها فرسودگی شهري زمینه. «1388 .موسوي. سیروس .37

ماهنامـه اطـالع ». پیدایش و راهکارهایی رویایی بـا آن
 .8-4. صص40رسانی. آموزشی و پژوهشی. شماره 

. مومنی. مهدي. حسن بیک محمدي و زهره مهـدیزاده .38
ي احیاء و نوسازي بافتهـاي ها تحلیلی بر طرح. «1389

مطالعات ». ردي محله جویباره اصفهانفرسوده نمونه مو
اي. سـال دوم. شـماره  ي شـهري و منطقـهها و پژوهش

 .52-31هفتم. صص
نادري خورشیدي. علی رضـا. فریـدون درویـش زاده و  .39

به طراحی نظام برون سپاري « .1393 .کاوه علی اکبري
. اقتصــاد و »ي فرســوده شــهر تهــرانهــا نوســازي بافت

 .116-101. صص7. شماره 2مدیریت شهري. دوره 

برنامــه «. 1389 .نسـترن. مهـین و ســپیده هوشـمندفر .40
ریزي استراتژیک جهـت سـاماندهی قسـمتی از بافـت 

. فصـلنامه جغرافیـا و مطالعـات »فرسوده شـهر ارومیـه
  .72-61. صص 3محیطی. سال اول. شماره 
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