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بعدازاصالحات  ،رویه روستائیانبی شهرنشینی ومهاجرتهایاوج گرفتن پدیده  با: چکیده

بافتهای قدیمی شهرهامجالی ورویه ادامه پیداکردبی ارضی،رشدشهرهابه صورت افقی و

این .نصیب نماندبی .بالطبع شهرچادگان نیز ازاین تغییر و تحوالتنکردندبرای نوشدن پیدا

محالت بامشکل فرسودگی بافت چه به محله تشکیل شده است و به نوعی تمامی 5شهراز

-نوع تحلیلین پژوهش ازای.لحاظ فعالیت دست به گریبان هستندلحاظ کالبدی وچه از

، تغییرسهم SWOTیهاوبهره گیری ازمدلای منابع کتابخانه، بااستفاده ازتوصیفی

بااستفاده .ه استشهرتهیه وتدوین گردید )شیفت شیر(واستخراج جدول کاربری اراضی

توسط سرپرستان تعیینشد کهپرسشنامه  191به میزان  حجم نمونه ازفرمول کوکران

بها)وزن نهائی، پایین بودن اجاره،کهدادنشانی حاصل ازپژوهشهایافتهخانوارتکمیل گردید.

(، وجود مسجد 915/1(، تمایل باالی ساکنان به نوسازی وبهسازی)وزن نهائی، 965/1

( و صمیمیت وروابط 765/1نهائی، )وزن دربافت فرسودهمحله به عنوان مرکز محله 

( به عنوان مهمترین نقاط قوت و عدم 291/1، نهائی همسایگی باال بین ساکنین)باوزن

(، وجودمعابرتنگ وباریک )وزن 61/1وزمین بازی کودکان )وزن نهائی،  وجودفضای سبز

(، وفرسودگی 77/1، (، کمبود فضای ورزشی، فرهنگی ودرمانی)وزن نهائی95/1نهائی، 

(، به عنوان مهمترین نقاط ضعف هستند. 27/1کالبدی)وزن نهائی، اغلب مساکن وبافت

(، 57/1کونتشان)وزن نهائی، سدرعین حال حس تعلق ساکنان بافت فرسوده به محل 

های مصوب (، وجودطرح95/1)وزن نهائی، اداره محلهتمایل ساکنان محله به مشارکت در

(ودسترسی آسان به خیابانهای اصلی شهر)وزن 59/1زن نهائی، نوسازی)وو بهسازی 

(، 67/1وفقرساکنین به دلیل درآمدپایین)وزن نهائی،  هاازمهمترین فرصت( 79/1نهائی، 

(، به تفاهم نرسیدن مسئوالن شهری 95/1عدم کشش شبکه داخلی بافت)وزن نهائی، 

( وعدم تمایل به مشارکت اقتصادی دربین ساکنان)باوزن 92/1بامالکان )وزن نهائی، 

تای بهسازی و ( ازجمله مهمترین تهدیدهای محدوده موردمطالعه در راس76/1نهائی، 

 آیند.     می نوسازی بافت فرسوده به شمار

 ،چادگان SWOTبهسازی،نوسازی،بافت فرسوده، :واژگان کلیدی
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 مقدمه                                                                                                            

باشند که اکثر  یر محاضاول قرن مهین یدو قرن گذشته حت ای کیمانده از  ادگاریکشور به  یاز بافت شهرها یبخشز، امرو بافتهای فرسوده

حفظ، احترام و  ،یهمواره ضرورت سامانده کنیولد اندهییگرا یبه فرسودگ یفرهنگ یخیرغم واجد ارزش بودن از نظر تار یآن ها عل

 ،یاجتماع یساختارها ریبوده است و به تاث یو طراحان شهر زانیرامهبرن معماران،توجهگونه بافت ها مورد  نیارزش ها در ا ینیبازآفر

 -های کالبدیحفظ ارزش کردیبا رو یخیتار یهاو توسعه در بافت دهیمذکور توجه گرد یهابر توسعه بافت یقتصادا و یاسیس ،یفرهنگ

 یهااز بافت یاریبس ،تیو بدون برنامه جمع هیروبی شیبا افزا ریاخ یهادر سال(. 5631755،یماجدنظر قرار گرفته است )فضایی  مد

سب منا یهابافتیطرفتن شرا نیاست و با از بشده  خود را از دست داده و با کارکرد نامناسب مواجه یکرد اصلکار جیتدرشهر به یداخل

 یرغبتبی فرسوده،باعث یهابافت یسامانده لئبودن مسا دهیچیپ(.531755ی،محمدمیر  و یآقاجان) اندبه بافت فرسوده مبدل گشته یزندگ

 751حدود حتشهرچادگان نیزبامسا(. 5531755ی،واردستان ینییآ)شده است هاتیظرف نیازا یبهره بردار یبرا یردولتیبخش غ

این فرسودگی هم به لحاظ  ت ونفرازجمله شهرهای کشوراست که ازدرون دچارفرسودگی بافت شده اس5551رحدودی دهکتاروجمعیت

محله تشکیل شده که بافتهای فرسوده درتمامی محالت قابل مشاهده است.مساحت بافت  5این شهراز .دی وهم به لحاظ فعالیت استکالب

توان بیان کرد از جمله3 رشد و توسعه شهر از دالیل متفاوتی برای فرسودگی شهر می باشد.می هکتار سی تا بیستفرسوده شهربالغ بر

ها و معابر که باعث از هم پاشیدن بافت قدیم شده و به نوعی بافت بیرون، مهاجرت ساکنان بافت قدیم به شهرهای دیگر و ایجاد گذرگاه

 دچار مردگی و عدم حیات شده است. 

ارآن بافت فرسوده است بالغ برهشت هکتار،که دوهکت(چادگان بامساحتی محله قراولخانه )فصیحیرسوده به تحلیل بافت فپژوهش حاضر

 پرداخته می شود.

 اهمیت وضرورت
بافت های فرسوده به علت گذشت زمان و عدم سرمایه گذاری الزم در نگهداری آنها با ویژگی های خاصی مواجه هستند که شاملعدم 

دان تاسیسات زیر بنایی مناسب، مشکالت زیست محیطی و باال بودن حجم آلودگی،کمبود امکانات گذران دسترسی به درون بافت، فق

اوقات فراغت، فقر و محرومیت، آسیب پذیری در برابر زلزله، سرانه کم خدمات، جمعیت زیاد)تراکم باالی جمعیت(،تراکم ساختمانی کم 

کارامدی (. مراداز فرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت به 2 17593)عندلیب، می باشنددوام، ناامنی و معضالت اجتماعی 

(. این بافت ها، به معضلی برای تصمیم گیران، مدیران و مردم شهرهای تاریخی بدل شده است. 35 1757یع،بسایر بافتهای شهری است)ر

ابلیت بافت برای انطباق با نیازهای زندگی جدید قرارگرفته در این بافت ها،ارزش های نهفته فرهنگی و مدنی کشور، در تگنای عدم ق

 (.21 17573است)ربیع، 

نیز همچون سایر بافت های فرسوده موجود در کشورمان از ویژگی های ذکر شدده بدرای بافدت هدای فرسدوده      بافت فرسوده شهر چادگان 

تادراین  ما را بر آن داشتبیشتراین بافتها،دوتوسعه شهرازدرون وفرسودگی هرچه توجهی به رشبی باتوجه به کم توجهی وبرخوردار است که

انجدام دهدیم وضدمن     )موردمطالعه محله فصیحی( بافت فرسوده شهرچادگانی بر شناخت و نحوه ساماندهی مبنی برتحلیلزمینه پژوهشی 

 م.این بافتها ارائه نمائی ونوسازی بازسازی،یا،مرمتمسائل بافت فرسوده این شهر،راهکارهایی رادرخصوص احموانع و بررسی مشکالت،
 پیشینه پژوهش

 ولیکن باتوجه به ارتباط موضوع درسایرنقاط است دررابطه بابهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهری درشهرچادگان تحقیقی صورت نگرفته 

ادوین شود3می صورت گرفته دراین زمینه اشارههایی صورت گرفته است که به اختصاربه تعدادی ازپژوهشهای پژوهشجهان وکشورمان 

شناسائی مفهوم طراحی شهری پایداروبررسی فاکتورهای اساسی موردنیازبرای بهبودپایداری اجتماعی  به (2115،)1و لی گرس.چان، 

 سازی نواحی مسکونی(به بررسی راهکارهای بهسازی وباززنده 2115،)2وزلم. گزیاد. پردازمیی بهسازی وتجدیدحیات شهریهادرپروژه

                                                   
1Edwin chan.Grace k.l.lee 
2ozlem geuzey 
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 نوسازی و پایدار )شهرهایبا عنوان ( در پژوهشی2111)1برتولینی .(3111 1757پردازد)به نقل ازمحمدی ،می غیرمعموروفرسوده شهرآنکارا

 غیر نگرش با پایین، به باال از و اقتداری مذکور دربافتهای مداخله شیوه رسیدکه نتیجه این به آفرینی باز نوسازی و شهرها( با رویکرد

 مشارکتک اکمب متوسط امکان لیکن زیاد تمایل و مداخله اجتماعی های هزینه، جایی جابه و مداخله به ریزانبرنامه اجباری و مشارکتی

 با در حیدرآبادهند، شهری قدیم های محله بربافت مبتنیی شناسای عنوان تحتای  (، درمقاله2115)2لیلئونارده .است بوده گذارسرمایه

 یک بهمنزله فرسوده بافت محل نقش که است نتیجه رسیدهن ای به وسازین و دور، بارویکردبهسازی ازراه سنجش هایازداده استفاده

انعطاف  وارزیابی پذیری درآسیب اعتماد قابل منبع کی عنوان به میتواند ازشهرستان به خصوص پرجمعیت مناطق درشناسایی ابزارکارآمد

درتحقیقی باعنوان،برنامه ریزی راهبردی به منظوربهسازی بافتهای  1755لطفی وهمکاران درسال .شود بعداستفاده درمرحله پذیری

بافت موردنظر باکمبود زیرساختهای فیزیکی مواجه است که خودنیازمنداقدامات فوری برای  کهاند به این نتیجه رسیدهفرسوده شهری،

فضائی بافت قدیم شهرکرد، به  -درتحقیقی باعنوان،تحلیلی برساختارکالبدی 55درسال  تجدیدحیات شهری است.محمدی ودوستی ایرانی

ل اجرای طرح سازمانهای مسئودر مناطقی که برای افراد وجز طرحهای نوسازی وبهسازی دربافت فرسوده شهر کهانددهسیاین نتیجه ر

ی فرسوده ها،درپژوهشی باعنوان،بررسی مداخله درساماندهی بافت1751دویران وهمکاران درسال . شوندنمیمنافعی رادربردارند،اجرائی

وری ازآن وحفظ هویت وعناصرفرهنگی بهره که  باهدف ارتقاءارزش زمین وانددهیوناکارآمدشهری بارویکردترکیبی،به این نتیجه رس

 ترین شیوه مداخله دربافتهای فرسوده است.اجتماعی بافت فرسوده مناسبو

 ژوهشمبانی نظری پ
قوارگی آن سازمانی،عدم تعادل، عدم تناسب و بیفرسودگی یکی ازمهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی

کندوبه دنبال شود فرسودگی نسبی ، که دریکی ازعناصرشهری یعنی کالبدیافعالیت رخنه میشود.فرسودگی به دودسته تقسیم میمی

دد و فرسودگی کامل،که درهردوعنصرفضای شهری یعنی کالبدوفعالیت آن رخنه کرده و به دنبال گرخودباعث فرسودگی نسبی شهری می

توان معادالتی کند.براین اساس میشود.پس فرسودگی یادرکالبدویادرفعالیت به طوریکجا رسوخ میآن باعث فرسودگی کامل فضا می

 ها باشد. تشکیل دادکه بیانگرانواع فرسودگی

 کل)کالبدسالم(+فعالیت)فرسودگی نسبی(=فرسودگی نسبی ل3 معادلهاو

 معادله دوم3شکل)کالبدنسبتاًفرسوده(+فعالیت)سالم(=فرسودگی نسبی فضا

 (5131751معادله سوم3شکل)کالبدفرسوده(+فعالیت)فرسوده(=فرسودگی کامل فضا )حبیبی وهمکاران،

اقدام، نوع  زان ونوع فرسودگی، نوع مرمت، نوع اقدام، مدت زمانمیزان فرسودگی فضای شهری براساس نوع معادله، می 1جدول شماره 

 طرح، نحوه استفاده از زمین و بنا ومقیاس

 معادله
نوع فرسودگی 

 فضای شهری

نوع 

 مرمت

نوع 

 اقدام

مدت زمان 

 اقدام

نوع 

 طرح

نحوه استفاده اززمین 

 وبنا
 مقیاس

 ابقا بهسازی فعالیت)عملکرد( اول
-9کوتاه مدت)

 (سال0
 اجرایی

تغییر، تدقیق کاربری،تاکیدبرشکل 

 بنا

درحد زیر محله و 

 کوی

 احیا نوسازی کالبدی )شکل( دوم
-19میان مدت)

 (سال0
 درحدمحله وبرزن تاکیدبرکاربری،تغییردرشکل طراحی

 سوم
فرسودگی کامل 

 فضای شهری
 تخریب بازسازی

-49بلندمدت)

 (سال0

برنامه 

 ریزی
 تنظیم کاربری،تعریف شکل)بنا(

 درمقیاس

شهریابخشی 

 ازشهر

 (1531751به نقل ازحبیبی ومقصودی، 5731757ماخذ)همان،

                                                   
1Bertolini 
2Leonard, Hill 
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توان آن های جهان مصداق دارد. فرسایش عملی است که تحت هیچ شرایطی نمیفرسایش امری طبیعی است که درتمام پدیده

به نقل ازحبیبی  5531751راکنارگذاشت. برای جلوگیری ازفرسایش،بایدمیزان پایداری راباانجام عمل مرمت درفضای شهری باالبرد)همان،

های اولیه خوددرعرصه مرمت تک بناها،پاسداری ازارزشهای محیط شهری ریخی دردورهومقصودی(. جنبش حفاظت ازمیراث تا

های کهن به ویژه درچارچوب زندگی شهری اندوخته است.بااین حال درموردنگهداری بافتشماری های بیهای تاریخی تجربهومجموعه

 های اجتماعی ونسبی بودنگیریای، جهتیرات متفاوت زمینهاثرو تاث بر یکشمارند.شرایط ناهمگون حاکم های حل نشده هنوز بیموضوع
های مرمتی به تنهائی پاسخگوی نیازشهری امروزنباشدودرعمل رویکردهای ارزشی وعرفی جامعه موجب شده که هیچ یک ازروشهاونظریه

 (359تاریخی درشهرهاست.)همانای،سلولی وارگانیکی سه شیوه کلی ومرمت بافت تلفیقی آگاهانه ازآنهابه کاررود. نگرشهای موزه

تحلیل فرایندتوسعه شهری »،دکترمحمد مهدی عزیزی درپژوهشی باعنوان«ازشارتاشهر»حبیبی دراثرتاریخی خودبنام محسن  دکترسید

-375 1751اشاره کرد)حبیبی و همکاران، «سازی بناهاوشهرهای تاریخیباززنده»،دکترمحمدمنصورفالمکی دراثربا ارزش «معاصر درایران 

هایی از شهر هستند که از چرخه تکاملی حیات، حیات آن جدا گشته و به شکل کانون مشکالت و (. بافت فرسوده عمدتاً بخش72

(. در واقع بافت فرسوده عبارت است از بافتهای 356 1755اند)ضرابی و تهرانی،نارسائیهای کالبدی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آمده

عناصر مختلف در آن، کاهش روشهای کیفی محیط زیست انسان را فراهم آورده و با کاهش ارزشهای سکونتی، شهری که وجود عوامل و

(. بافتهای 3112 1757دهد )محمدی وهمکاران،سازد و میل به مهاجرت را درجماعات ساکن افزایش مینوسازی در بافت را متوقف می

شوند)رستمی و نظری ای تقسیم میی، فاقد میراث شهری و بافتهای حاشیهفرسوده به لحاظ فضائی به سه دسته، دارای میراث شهر

،1752 325.) 

3 1751مقصود و مراد از فرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارائی یک بافت، نسبت به کارآمدی سایر بافتهای شهری است)مهرآرا و همکاران،

شود باشد3 شود که دارای حداقل یکی از شرایطی که  ذکر میاطالق می، به نقل ازشفائی(.  به عبارتی دیگر بافت فرسوده به بافتهائی 5

درصد ابنیه آن کمتر  91متر باشد و بیش از 6درصد معابر آن کمتر از  91درصد ابنیه آن ناپایدار و فرسوده باشند، بیش از 91بیش از

 (. 361 1751متر باشد)حبیبی، پوراحمد، مشکینی، 211از

شهری،موردتوجه قراردادن مسائل بافت کهن باتوجه به مسائل کل شهردرقالب ارائه وتدوین روش جامع  هدف ازروش طرح جامع مرمت

های کهن باشد.دراین روش اعتقادبرآن است که بابرخوردهاومداخالت موضعی نمی توان به باززنده سازی بافتنوسازی برای کل شهر می

میم سازی است. مخصوصاًتصمیاتی ر تصسعه پایدار،مشارکت عمومی گستردهدهای اساسی دستیابی به توشهرپرداخت. یکی ازپیش شرط

-3165 1،2115که به طورمستقیم اجتماعاتی که شهروندان درآن زندگی وکارمی کنندراتحت تاثیرقرارمی دهد)ماه جبین وات آل

از ی ها مشارکت اجتماعمبنای این ویژگیانتفاعی بودن مشارکت تاکید کرد که بر بر ویژگی داوطلبانه، انتخابی و غیر 2اکسلرد.(165

(.گائوتری، معتقد است جهت ایجاد 315 1591شود )اکسلرد ،نهادهایی چون مجامع دولتی، نهاد خانواده و موسسات انتفاعی مجزا می

نهادهای  -2اری(، ژی مشارکت )بعد هنجایدئولو -1شرط عمده الزم و اساسی است. چهار زم برای مشارکت حداکثری مردمی بسترهای ال

مشارکت فرایندی »نویسد3 امکانات مادی و تخصصی الزم. وی در تعریف مشارکت می -5اطالعات کافی و  -7مشارکتی )بعد سازمانی(، 

اجتماعی، عمومی، یکپارچه، چندگانه، چند بعدی و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل 

 (.375 1556،  7)گائوتری« توسعه است

3 2115وکویت،5دمکراسی مستلزم این است که شهروندان درحکومت تاثیرگذارباشنداین امرنیزبستگی به مشارکت شهروندان دارد)کویت

شود،اعتماد،مهارتهاودانش مردم راکه (.مشارکت عالوه بر اینکه باعث موفقیت مردم درفعالیتهای خودگردان وخودتنظیمشان می515

                                                   
1Mahjabeen&Dee,J.A. 
2Axelrod 
3Gaotri 
4Kweit 
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کند، مهم ترین دهد. مشارکت عمومی که تعهدوراهنمائی مردم درفرایندبرنامه ریزی راتضمین میل نهائی مشارکت است،افزایش میمحصو

 (. 3215 2115،و همکاران1باشد)آمادومی احیای شهرهامقوله درفرایند

. هستند شهری زندگی عمومی استانداردهای که فاقد است شهری ازنواحی بخشهایی سازیاززندهب یا تجدیدحیات معنی به شهری احیای

 مناسب، مسکن کمبود ازقبیل مسائلی با و قراردارند شهرها مرکزی دربخش امامعموالً گیرند؛شهرشکل می مختلف دربخشهای نواحی این
ه ناحی یک بهسازیگریبانند.  به وغیره دست اجتماعی مشکالت فضایی، محدودیت ترافیک، مشکالت اراضی، کاربری غیرمنطقی تضادهای

 بفرهنگی،تخری–تاریخی ارزش دارای ازساختمانهای وحفاظت قبول، نگهداری قابل استانداردهای به موجود ساختمانهای رساندن توسط
 و کاربریهای هاسازه توسط آنها جایگزینی وه وکهن فرسوده بناهای تغییر با شهری احیای بنابراین فرسوده؛ ساختمانهای وپاکسازی

 (.192، 2،1559توناست)با همراه پارکهاوغیره خیابانها، ،ازجمله جدیدشهری

هامانند کاربری مسکونی و کاربری معابرسرانه مازاد وجود دارد. کاربری اراضی شهری درچادگان مویداین نکته است که دربرخی ازکاربری

باشد. این مسئله به لکن ذکراین نکته مهم است که این شهردرفصولی ازسال پذیرای جمعیت گردشگر،مهاجرین فصلی وهمچنین عشایر می

هاهمانندفضای سبز،پارکینگ ومراکزاقامتی وپذیرائی سرانه استفاده ازفضاهای مذکور است ولی دربرخی ازکاربرینوعی تقلیل کننده 

 باشد. باکمبودهائی مواجه می

 نفر5551هکتاروجمعیت751کاربری اراضی شهری چادگان بامساحتی درحدود 2جدول 

 1756، شیعه و 1755،سبات نگارندگانمنبع3محا

                                                   
1Amado 
2Button 

 نام کاربری
 

سرانه مطلوب 

 )مترمربع(
 سهم)درصد( سرانه وضع موجود

مقدارفضای 

 اختصاص یافته

 9/300193 3/48 8/38 متر00تا20 مسكونی

 9/899931 03/41 39 متر 49تا40 شبكه معابر

 11/99113 13/0 8/9 متر متر 2تا4 تجاری

 2/18419 18/4 3/11 متر 11 آموزشی

 11/9001 08/0 92/0 متر 1 نظامی وانتظامی

 93/109910 91/9 81/9 متر 4تا1 اداری

 02/3984 1/0 04/1 متر1 مذهبی

 41/93032 49/1 41/2 متر 4تا1 بهداشتی ودرمانی

 92/9310 13/0 94/1 متر 1 فرهنگی

 30/99493 04/1 14/9 متر 4 ورزشی

 84/11399 94/0 89/1 متر  9 تاسیسات شهری

 98/40991 9/0 38/1 متر 9تا 4 تجهیزات

 01/94311 2/0 00/9 متر 14تا 0 پارک وفضای سبز

 29190 21/1 34/2 متر 9تا 4 صنعتی وکارگاهی

 8/11422 91/0 49/1 متر4 حمل ونقل

 متر4408304098  متر0/424  متر140 جمع
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جمعیت این شهر با باشد. و شهرچادگان به دلیل موقعیت اقلیمی و ویژگیهای خاص توپوگرافی دارای نقش و موقعیت توریست پذیری می

نفرهم 29111کنند گاهی به احتساب جمعیت توریست و عشایر و مهاجران روستائی که به صورت فصلی به این شهر رفت وآمد می

 . رسدمی
 وضعیت اراضی وابنیه شهرچادگان ازنظرقدمت وعمر 9جدول 

 درصد تعداد درصد مساحت عمربنا
 08/19 291 9/11 19/128430 سال 9-0

 82/42 844 9/90 89/939101 سال99-90

 44/94 1048 98/28 92/149989 سال99-90

 11/3 909 14/3 29/142011 سال00بیشتراز

 100 9903 100 29/1488334 جمع

 1755منبع 3مهندسین مشاورپیشاهنگان آمایش سال 

 

سال قراردارد. باید برای بهسازی اینگونه بناها 21-25جدول فوق بیانگر این مطلب است که عمربیشتربناهای شهرچادگان درمحدوه سنی 

نشان دهنده این مطلب است که بیشترین ساختمانهاوبناهای چادگان یک طبقه  9ای صورت گیرد. جدول شمارهاقدامات و روشهای مداخله

 باشند. می

 وضعیت ابنیه واراضی شهرچادگان از نظر طبقات 5ه جدول شمار

 درصد تعداد درصد مساحت تعدادطبقات
 00 4928 01/03 19/1013189 یک

 0/44 091 93/13 80/490104 دو

 18/0 1 14/0 21/083 سه 

 14/0 2 08/0 00/1000 چهار

 100 9903 100 9/1000 جمع

 1755ن،منبع 3هما

 

درصدمصالح ساختمانهای مورداستفاده شهرچادگان ازآجروآهن وخشت وگل بناشده  55شماره بیانگراین مطلب است که درحدود 9جدول 

سر و است که همین موضوع اشاره به فرسودگی بافت دارد. در این زمینه نیز شهر نیازمند اقدام جدی است تا  از این وضعیت آشفتگی و بی

 الزم است که ابنیه  و بناهای شهری بهسازی ونوسازی شوند.  سامانی رهانیده شود و

 وضعیت اراضی وابنیه چادگان ازنظرمصالح 9جدول شماره

 درصد مساحت)مترمربع( درصد تعداد مصالح
 1 19/14302 89/0 49 اسكلت فلزی

 49/4 40/48309 08/1 23 اسكلت بتنی

 91/84 0/1011100 44/88 4292 آجروآهن

 03/9 20/93081 89/0 49 بلوکی سیمانی
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 91/11 8/129040 92/8 490 خشت وچوب

 100 2/1488334 100 4098 جمع

 1755ن، منبع 3هما

 

اند وبه نوعی شامل ساختمانهای ویرانه وتخریبی هستندکه درحال هاازخشت وچوب ساخته شدهدرصدساختمان11.9درحدود

توان ازاین اند، که میهکتاراراضی شهر را به خود اختصاص داده55/1های مخروبه سطحی معادلحاضرفاقدکاربری خاصی هستند. کاربری

الزم است توسعه ابتداازدرون بافت وازاراضی بایرومخروبه شروع شود به لحاظ اینکه تمامی  فضابرای توسعه وساخت وسازستفاده کرد.

 ها نمی باشد. زیرساختهادربافت قدیم ومرکزی شهروجودداردونیازبه هزینه کردجهت ایجاداینگونه زیرساخت

 روش تحقیق  
 به منصه ظهور رسیده است. هانابع کتابخانه ایاسنادومقالهوبااستفاده ازم تحلیلی –پژوهش حاضردرمحدوده شهر چادگان به روش توصیفی

سپس نقشه شهرومحله تهیه وعملیات تدقیق سازی طی مشاهدات میدانی انجام گرفت.ویژگیهای . ابتدا محدوده بافت فرسوده شناسائی شد

تخراج وموردبررسی قرارگرفت.سپس جغرافیای انسانی وطبیعی شهربررسی شد.نظام کاربری اراضی شهری وتطبیق آن باطرح جامع شهراس

فرمول بود که بر اساس خانوار  291شامل  نمونه جامعه حجم استخراج شد.تعدادSWOTنقاط قوت وضعف،فرصت وتهدیدبه وسیله مدل

 .به عنوان نمونه انتخاب گردید نفر سرپرست خانوار 191 کوکران تعداد

 محدوده وقلمروپژوهش
درجه 72دقیقه طول شرقی و91درجه و91دقیقه تا17درجه و91به مختصات ای شهرستان چادگان درغرب استان اصفهان و درمحدوده 

 119باشد.فاصله تامرکزاستان می هکتار751دقیقه عرض شمالی واقع شده است. مساحت این شهردرحدود 95درجه و 72دقیقه تا72و

تقسیم شده وپژوهش حاضر درمحله قراولخانه )فصیحی(انجام گرفته است.مساحت  محله5این شهربه .(931751)عبدالهی،باشدمی کیلومتر

. هسته اولیه شهرچادگان به صورت متمرکزوبه وبالغ بردوهکتاربافت فرسوده دراین محله وجودداردباشدمی هکتار 5این محله درحدود

وبه مرورزمان توسعه شهرحول یک محوراصلی درشمال ومحورفرعی کل گرفته ف شطراا  تبعیت ازیک قلعه ومقرحکومتی وعناصرشهری

اینده رودشهرازحالت متمرکزخارج شده وبرهمین اساس طی چنددهه وبه تبعیت ازشرایط محیطی وحتی ه زدرغرب به موازاترودخان

رنجی به طسازی شده شکل شوجودتوپوگرافی سنگین به سمت شمال وغرب گسترش یافته وبه تبعیت ازاراضی آماده ای ارتباطات منطقه

وع بافتی ترکیبی دارد.ازاین روبه سهولت سه نوع بافت قدیم،میانی وجدیددرشهرچادگان قابل تشخیص است ومی مجمرودخودگرفته است

 ( 5931755رادرآن مشاهده نمود.)مهندسین مشاورپیشاهنگان آمایش،ای وناحیهای توان هویت محله
 موقعیت شهر1شکل شماره 
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 googleو سایت 1755،منبع3نگارندگان

 

 هاوروشهاتجزیه تحلیل داده

راگردآوری،استخراج وطبقه بندی نمود.بایدمرحله جدیدی ازفرایندتحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل هاپس ازآنکه محقق اطالعات وداده

دهنده تالشهاوزحمات فراوان گذشته است)حافظ نشان معروف است آغازشود،این مرحله درتحقیق اهمیت زیادی دارد،زیراهاداده

وشناخت وبرآوردSWOTی مختلفی به کارگرفته شده است.ابتداتهیه وتنظیم مدل هابرای انجام پژوهش روشهاومدل. (26531752نیا،

 .رو شه نقاط قوت وضعف وفرصت وتهدیددرمحلهوتحلیل 

 

 اجتماعی،اقتصادی و کالبدی بافت فرسوده محله فصیحیی هادر زمینهSWOTعوامل موثر داخلی و خارجی 6 جدول

عوامل 

 داخلی

9 

وجود مسجد محله به عنوان مرکز محله در بافت 

 فرسوده

عوامل 

 خارجی

 (O)هافرصت

 یهادسترسی آسان به خیابان

 اصلی شهر

درصد  مداخله در بافت به دلیل وجودتسهیل 

 طبقه 9و 9ی هاباالی ساختمان

مصوب ی هاوجود طرح

ی هابهسازی و نوسازی بافت

 فرسوده شهری

 پایین بودن اجاره بها
تمایل ساکنان محله به 

 محله مشارکت در اداره ی

 صمیمیت و روابط همسایگی باال بین ساکنان
و تحصیل  جمعیت جوان

 کرده

 دسترسی آسان به سایر نقاط شهر
ساکنان بافت حس تعلق 

 به محل سكونت شان فرسوده

 عوامل داخلی

 (T)هاتهدید

به دلیل  فقر ساکنین       

 درآمد پایین

نقاط 

 (Wضعف)

عدم وجود فضای سبزو زمین بازی برای 

 کودکان

عدم توان و تمایل به مشارکت 

 اقتصادی در بین ساکنین

 کمبود فضای ورزشی،فرهنگی و درمانی

رفت و آمد زیاد وسایل نقلیه 

دلیل  در درون بافت به

ی هابا خیابان همجواری

 اصلی

 وجود معابر تنگ و باریک

به تفاهم نرسیدن مسئوالن 

با مالكان در زمینه  شهری

 واگذاری ملک

 و جود پارکینگ عمومیعدم 
ی داخلی هاعدم کشش شبكه

 زیاد بافت با توجه به تقاضای

   فرسودگی اغلب مساکن و بافت کالبدی

 بیشتر دوام و کم دوام دربی مصالحاستفاده از 

 ی محلههابافت

 4931ن،منبع:محاسبات نگارندگا   
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در فرایندتصمیم گیری چندشاخصه، تععین وزن شاخص از اهمیت کلیدی برخورداراست. در این مفهوم هدف از وزن  -وزن3 درجه اهمیت

روشهای مختلفی برای تعیین ضریب شاخصها وجود دهی، آن است که اهمیت هرشاخص را نسبت به شاخصهای دیگربتوان ارزیابی کرد. 

 استفاده از روش دلفی ویا تعیین ضرایب بر اساس نظر تصمیم گیرنده نهائی.  بادارد مانند نظر سنجی ازخبرگان

 مقایسه نقاط قوت بافت فرسوده ی محله فصیحی )قراولخانه( 5جدول 

 شرح

نقا

ط 

قو

 ت

کامال 

موافقم)

5) 

مواف

 (4قم)

درحد 

متوسط)

0) 

مخالف

(9) 

کامال 

 (9مخالف)
 میانگین

وز

 ن

امتیاز 

تبدیل 

 شده

امتیاز 

وزن 

 دار

مسجد محله به عنوان مرکز  وجود

 محله در بافت فرسوده
s1 0 4 9 9 9 9/9  0 9/0  03/0  

تسهیل مداخله در بافت به دلیل 

ی هاوجود درصد باالی ساختمان

 طبقه 9و 9

s2 4 0 9 9 5/0  9/9  9 9/0  99/0  

s3 5 4 9 9 7/0 پایین بودن اجاره بها  5/9  4 9/0  53/0  

صمیمیت و روابط همسایگی باال 

 ساکنانبین 
s4 9 0 5 9 9 5/9  0 9/0  95/0  

s5 9 0 9 9 9 8/9 دسترسی آسان به سایر نقاط شهر  9 9/0  9/0  

تمایل باالی ساکنان به نوسازی و 

 بهسازی
s6 9 0 5/9  9 8/0  9/9  5 0/0  59/0  

 1755ن،منبع3محاسبات نگارندگا

 مقایسه نقاط ضعف بافت فرسوده محله فصیحی )قراولخانه( 5جدول 

 ضعف شرح
کامال 

 (5موافقم)
 (4موافقم)

درحد 

 (0متوسط)
 (9مخالف)

کامال 

 (9مخالف)
 وزن میانگین

امتیاز 

تبدیل 

 شده

امتیاز وزن 

 دار

عدم وجود فضای 

سبزو زمین بازی 

 برای کودکان

W1 5 0 9 5/0  9/0  94/9  3 99/0  39/0  

فضای کمبود 

ورزشی،فرهنگی و 

 درمانی

w2 5 9 0 9 5/0  0/9  0 94/0  00/0  

وجود معابر تنگ و 

 باریک
w3 4 4 9 9 9 4/9  5 94/0  57/0  

عدم و جود 

 پارکینگ عمومی
w4 9 9 9 9 9/0  94/9  9 05/0  03/0  
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فرسودگی اغلب 

مساکن و بافت 

 کالبدی

w5 4 0 0 9 9 4/9  9 9/00  90/0  

 استفاده از مصالح

دوام و کم دوام بی

ی هادر بیشتر بافت

 محله

w6 4 0 0 8/0  9 03/9  4 99/0  45/0  

 1755ن،منبع3محسبات نگارندگا

                                             مقایسه فرصتهادربافت فرسوده محله فصیحی )قراولخانه( 5جدول 

 هافرصت شرح
کامال 

 (5موافقم)
 (4موافقم)

درحد 

 (0متوسط)
 (9مخالف)

کامال 

 (9مخالف)
 وزن میانگین

امتیاز 

تبدیل 

 شده

امتیاز 

وزن 

 دار

دسترسی آسان به 

 های اصلی شهرخیابان
o1 

9 4 9 4 1 1/4 4 19/0 99/0 

های وجود طرح

مصوب بهسازی و 

های نوسازی بافت

 فرسوده شهری

o2 9 2 9 1 9/0 41/4 9 4/0 29/0 

تمایل ساکنان محله به 

مشارکت در اداره ی 

 محله

o3 2 9 4 1 1 4/4 2 40/0 93/0 

جمعیت جوان و 

 تحصیل کرده
o4 9 4 4 1 1/0 0/1 1 00/0 11/0 

حس تعلق ساکنان 

بافت فرسوده به محل 

 سكونت شان

o5 9 9 9 4 1 8/4 9 99/0 39/0 

 1755ن،منبع3محسبات نگارندگا

 قراولخانه(یسه تهدیدهادربافت فرسوده فصیحی)مقا 11جدول 

 هاتهدید شرح
کامال 

 (5موافقم)
 (4موافقم)

درحد 

 (0متوسط)
 (9مخالف)

کامال 

 (9مخالف)
 وزن میانگین

امتیاز 

تبدیل 

 شده

امتیاز 

وزن 

 دار

فقر  

ساکنین به 

دلیل 

درآمد 

T1 5 0 0 9/0 9/0 93/9 5 98/0 30/0 
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 پایین

عدم توان 

و تمایل به 

مشارکت 

اقتصادی 

در بین 

 ساکنین

T2 4 3/0 9 9 9/0 93/9 0 97/0 03/0 

رفت و 

آمد زیاد 

وسایل 

نقلیه در 

درون 

بافت به 

دلیل 

همجواری 

با 

های خیابان

 اصلی

T3 5 4 0 9 9 8/9 9 99/0 09/0 

به تفاهم 

نرسیدن 

مسئوالن 

شهری با 

مالكان در 

زمینه 

یواگذاری 

 ملک

T4 2 2 1 0/1 1 9/4 2 44/0 94/0 

عدم کشش 

های شبكه

داخلی 

بافت با 

توجه به 

تقاضای 

 زیاد

T5 5 3/0 9 59/9 9 3/9 4 99/0 58/0 

 1755ن ، نگارندگامنبع 3محاسبات 

(، وجود مسجد 915/1(، تمایل باالی ساکنان به نوسازی وبهسازی)وزن نهائی، 965/1درگروه نقاط قوت،پایین بودن اجاره بها)وزن نهائی، 

ن ( به عنوا291/1( و صمیمیت وروابط همسایگی باال بین ساکنین)باوزن، 765/1محله به عنوان مرکز محله دربافت فرسوده)وزن نهائی، 

(، کمبود 95/1(، وجودمعابرتنگ وباریک )وزن نهائی، 61/1مهمترین نقاط قوت و عدم وجود فضای سبز وزمین بازی کودکان )وزن نهائی، 
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(، به عنوان مهمترین نقاط 27/1(، وفرسودگی اغلب مساکن وبافت کالبدی)وزن نهائی، 77/1فضای ورزشی، فرهنگی ودرمانی)وزن نهائی، 

(، تمایل ساکنان محله به مشارکت 57/1کونتشان)وزن نهائی، سحال حس تعلق ساکنان بافت فرسوده به محل ضعف هستند. درعین 

( ودسترسی آسان به خیابانهای اصلی 59/1(، وجود طرحهای مصوب بهسازی ونوسازی)وزن نهائی، 95/1دراداره محله )وزن نهائی، 

(، عدم کشش شبکه داخلی بافت)وزن 67/1وفقرساکنین به دلیل درآمدپایین)وزن نهائی،  ها( ازمهمترین فرصت79/1شهر)وزن نهائی، 

( وعدم تمایل به مشارکت اقتصادی دربین ساکنان)باوزن 92/1(، به تفاهم نرسیدن مسئوالن شهری بامالکان )وزن نهائی، 95/1نهائی، 

آیند.  باتوجه به می تای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده به شمار( ازجمله مهمترین تهدیدهای محدوده موردمطالعه در راس76/1نهائی، 

(تهیه مطلوبیت وظرفیت-س کیفیت )سازگاریردنظرجدول ماتریووضعیت ومیزان کاربری اراضی شهری مورداستفاده دربافت م

 شدوکاربرهای مختلف باهمدیگرودرارتباط باهم موردبررسی قرارگرفتند.

 

 

 

 

 

 

 اضی شهری محله فصیحی چادگانرکاربری اماتریس کیفیت 11جدول

کاربر

 ی

 سازگاری

 
ارزیا مطلوبیت ظرفیت

بی 

به 

درص

ار د
زگ

سا
الً

ام
ک

ار 
زگ

سا
اًنا

سبت
ن

 

ار
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بتاً

نس
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از
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الًنا

ام
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ب
لو

مط
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سبت
ن

 

ب
لو

مط
بتاً
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ب
لو

مط
 

ب
لو

مط
الً

ام
ک

ب 
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الًنا

ام
ک

 

ب
اس

متن
اًنا

سبت
ن

 

ب
اس

متن
بتاً

نس
 

ب
اس

متن
 

ب
اس

متن
الً

ام
ک

 

مسكون

 ی
   *    *      *  89 

 89  *      *    *    تجاری

آموزش

 ی
   *     *     *  39 

فضای 

 سبز
  *    *      *   19 

فرهنگ

ی 

ومذهب

 ی

   *    *       * 30 

تاسیسا

ت 

وتجهیزا

 ت

  *      *    *   10 

 40     *     *    * کارگاه

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 39-114، ص   1931خرداد  ،  1، جلد 42، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

 
 

www.ISEAS.ir                پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

115 

 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 

 ی

حمل 

 ونقل 
  *     *      *  00 

 09  *      *    *    معابر

 1755ن،منبع 3محاسبات نگارندگا

( برای ی چهارگانه)سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و ماتریس وابستگیهای مختلف ماتریسهادرخصوص بررسی کیفیت ومطلوبیت کاربری

 ها نشانجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج بررسیت باهمدیگر ونسبت به هم موردسنجش بررسی و هاتهیه شدوتک تک کاربریهاکاربری

به عنوان  ها.برخی کاربریاندی دیگرداشتههامانندکاربری آموزشی ومذهبی بیشترین سازگاری را با کاربری هادهدکه بعضی ازکاربریمی

 هاویا مسکونی وبرخی ازکاربری محسوب شده مانندکاربری کارگاهی درکنارکاربری آموزشی ومذهبیهاعامل مزاحم برای برخی ازکاربری

داشتندمانندکاربری تجاری نسبت به کاربری بهداشتی ودرمانی،درمجموع مطلوبیت خاصی بین نظام هادرکنار سایرکاربری را تفاوتیم نقش

 نسبت به هم مزاحمتی نداشته واکثراًدارای سازگاری بودند. هادربافت موردمطالعه مشاهده گردید.کاربری هاکاربری

برای عدازکاربری آموزشی ومذهبی کاربری مسکونی وتجاری بیشیرین کیفیت راازلحاظ سازگاری ومطلوبیت نسبت به همدیگر داشتند.ب

به وسیله مدل شیفت شیریاتغییرسهم مطابقت 51و59ی جمعیتی محله وشهردرمقایسه باشهراصفهان درفاصله سالهای هابررسی مولفه

دهنده وضعیت مهاجرفرستی شهرمی هاکاهش محسوسی بین دودوره ذکرشده مشاهده شدکه نشانصورت گرفت.که دربعضی ازشاخص

 باشد. 

 51و 59دردومقطع زمانی ی جمعیتی هامدل شیفت شیریاتغییرسهم مولفه 12جدول 

ف
دی

ر
گروههای  

 آماری

کل استان 

 اصفهان
 

شهرستان 

 چادگان
a 

B 
ضریب 

رشداستان

 ی

C 

ضریب 

 رشدمحلی
 

A+b+
c 

 85سال
سال 

90 

سال 

85 
 90سال 

9 
متولدین ثبت 

 شده
11191 09189 931 102 02919/0 0820/0- 0042/0 

09810/

0- 

9 
فوت شدگان 

 ثبت شده
44980 42444 913 904 02919/0 0989/0- 4082/0 

48909/

0 

0 
ساله 90جمعیت

 وبیشتر
9342949 2134418 43010 48091 02919/0 04212/0- 0004/0- 

09841/

0- 

 -0891/0 -0419/0 02919/0 99324 92201 2803914 2993491 جمعیت 4
01820/

0- 

5 
جمعیت گروه 

 عمده فعالیت
1209380 1930443 3114 11002 02919/0 0282/0- 4142/0 

40019/

0 

3 

دانش آموزان 

وکارمندان 

 آموزشی

830949 088189 1313 9430 02919/0 1989/0- 1400/0- 
49990/

0- 
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 ومحسبات نگارندگان مرکزآمارایران51و59ی آماری سال هاماخذ3سالنامه

وال اول درخصوص تاثیرتعلق مکانی وسرمایه س انجام گرفت وspssپژوهش تجزیه وتحلیل به وسیله نرم افزاردرادامه برای بررسی سئواالت 

تاثیرشرایط اجتماعی واقتصادی محله وال دوم مبنی برخصوص س اجتماعی برمیزان تمایل ساکنان جهت مشارکت درساخت وسازردشدودر

 درفرسودگی بافت،تائیدشد.

 

 باشد3می مشارکت توزیع فراوانی نوع17جدول 
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 1755های تحقیق،منبع3نگارندگان ویافته 

 

ضریب همبستگی15جدول شماره   
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 میزان
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 909/0  سطح معناداری

 950 950 تعداد

 00/9 -905/0 ضریب همبستگی میزانمشارکت

  909/0 سطح معناداری

 950 950 تعداد

 

 1755ق،ی تحقیهامنبع3نگارندگان ویافته

با توجه به وسرمایه اجتماعی برمیزان تمایل ساکنان جهت مشارکت دربهسازی ونوسازی بافت تاثیردارد؟تائید یاردسئوال اول3آیاتعلق مکانی 

P شود.می باال رد وال ذکرشده جواب منفی است و سمقدار باال                                            
 ضریب همبستگی19جدول 

 میزانمشارکت تعلقمكانی   

 -997/0 00/9 ضریب همبستگی تعلقمكانی همبتگی اسپیرمن

 093/0  سطح معناداری

 950 950 تعداد

 00/9 -997/0 ضریب همبستگی میزانمشارکت

  093/0 سطح معناداری

 950 950 تعداد

 1755های تحقیق،منبع3نگارندگان ویافته منبع3نگارندگان ویا

 1755ق،ی تحقیهاه

 آیاشرایط اجتماعی واقتصادی مردم محله درفرسودگی بافت موثراست؟وال تحقیق که باتوجه به س

شود  شرایط اقتصادی بر فرسودگی بافت تاثیر معنادار و معکوس دارد)با توجه می کنید، مشاهدهمی همانطور که به جدول تحلیل باال نگاه

 باشد. می بیشتر هاکمتر بوده، فرسودگی بافت هامد خانوادهآمقدار( یعنی هرچه میزان در–pبه 

 جمع بندی ونتیجه گیری
 دردوران گذشته شهرها ازدرون به بازسازی خود.اندی گوناگون راپشت سرگذاشتههادرطول سالیان درازشهرهابه تدریج رشدیافته ودوره

سازی خودورشدازدرون زی گذشته وباالخص بعدازدوره پهلوی رشدشهرنشینی اوج گرفت وشهرهانتوانستندبه باهاپرداختندولی دردههمی

رویه روستائیان بعدازاصالحات ارضی،رشدشهرهابه صورت افقی وبی رویه ادامه بی بااوج گرفتن پدیده شهرنشینی ومهاجرتهای.بپردازند

تبدیل روزبه روزبرفرسودگی این بافتهاافزوده شدوبه معضلی درتمامی شهرها .پیداکرد.بافتهای قدیمی شهرهامجالی برای نوشدن پیدانکردند

پژوهش .دراین شهربالغ بربیست تاسی هکتاربافت فرسوده وجود دارد .نصیب نماندبی شد.بالطبع شهرچادگان نیز ازاین تغییر و تحوالت

پردازدکه مساحتی درحدودهشت هکتارداردوبالغ بر دوهکتاربافت فرسوده دراین می حاضربه تحلیل بافت فرسوده محله فصیحی چادگان

نقشه بافت تهیه وباوضع موجودمطابقت داده شدویاتدقیق سازی شد.درادامه وضعیت بافت ،ابتدابافت فرسوده شناسائی شد.محله وجود دارد

وردبررسی قرارگرفت،کیفیت کاربری اراضی ازلحاظ ظرفیت،سازگاری ومطلوبیت م  ازلحاظ ابنیه ومصالح به کارفته درساخت وساز

،فرصت و تهدیدمحله موردارزیابی قرارگرفت.برای پی بردن به برخی عوامل کیفی باتوجه به موردبررسی قرارگرفت درادامه نقاط قوت وضعف

سرپرستان خانوارتکمیل گردید. ها توسط پرسشنامه  نفر تعیین شد و 191حجم جامعه نمونه بااستفاده ازفرمول کوکرانحجم نمونه 

که درگروه نقاط دهدمی پژوهش نشان حاصل از یهایافتهگرفت.موردتجزیه وتحلیل قرار SPSSتوسط نرم افزارهاپرسشنامهاطالعات 
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(، وجود مسجد محله به عنوان 915/1(، تمایل باالی ساکنان به نوسازی وبهسازی)وزن نهائی، 965/1قوت،پایین بودن اجاره بها)وزن نهائی، 

( به عنوان مهمترین نقاط 291/1کنین)باوزن، ( و صمیمیت وروابط همسایگی باال بین سا765/1مرکز محله دربافت فرسوده)وزن نهائی، 

(، کمبود فضای ورزشی، 95/1(، وجودمعابرتنگ وباریک )وزن نهائی، 61/1قوت و عدم وجود فضای سبز وزمین بازی کودکان )وزن نهائی، 

رین نقاط ضعف هستند. (، به عنوان مهمت27/1(، وفرسودگی اغلب مساکن وبافت کالبدی)وزن نهائی، 77/1فرهنگی ودرمانی)وزن نهائی، 

(، تمایل ساکنان محله به مشارکت دراداره محله )وزن 57/1درعین حال حس تعلق ساکنان بافت فرسوده به محل شکونتشان)وزن نهائی، 

( 79/1( ودسترسی آسان به خیابانهای اصلی شهر)وزن نهائی، 59/1(، وجود طرحهای مصوب بهسازی ونوسازی)وزن نهائی، 95/1نهائی، 

(، به تفاهم 95/1(، عدم کشش شبکه داخلی بافت)وزن نهائی، 67/1وفقرساکنین به دلیل درآمدپایین)وزن نهائی،  هامترین فرصتازمه

( ازجمله 76/1( وعدم تمایل به مشارکت اقتصادی دربین ساکنان)باوزن نهائی، 92/1نرسیدن مسئوالن شهری بامالکان )وزن نهائی، 

آیند.همچنین درارزیابی کیفی کاربریهای می تای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده به شمارمهمترین تهدیدهای محدوده موردمطالعه در راس

ها به عنوان ناسازگارترین کاربری %21ها وکاربری کارگاهی باضریب سازگارترین کاربری %59کاربری آموزشی باضریب موردمطالعه دربافت 

 الئی برخوردار بودند. های مسکونی ازمطلوبیت بسیار بامشاهده شد.همچنین کاربری

راهبردهاو یشنهاداتپ  

 .فرسوده بافت نوسازی و دربهسازی مردم مشارکت جهت مناسب ایجادسازوکارهای -

وجوددرجهت ساخت مراکزفرهنگی وهنری،فضای مگردداززمینهای می باتوجه به وضعیت کاربری اراضی وکمبودهای موجودپیشنهاد -

 زمین بازی استفاده گردد.سبزو

های بایرومخروبه به گرددزمینمی وعدم وجودکاربریهای خدماتی پیشنهادی گردشگری شهرهاباتوجه به شرایط آب وهوائی وجاذبه -

 د.همانسراورستوران اختصاص یابو م های رفاهی،تفریحی وخدماتی مانندهتلکاربری

گرددزمینهای بالاستفاده می ونبودپارکینگ پیشنهادماهه اول سال  6های گردشگری ومراجعه هزاران مسافردرباتوجه به جذابیت -

 مرکزوحاشیه شهر جهت احداث پارکینگهای یک طبقه وطبقاتی اختصاص یابد.

 آید. حساب نوسازی بافت فرسوده شهری به بهسازی و، اعتمادسازی به عنوان پیش شرط اصلی جلب مشارکتهای مردمی به منظور -

 انه ومداخله فرهنگ گرایانه،دربهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهری.استفاده ازروش مداخله مردم گرای -

ر رفت و آمد رویه قیمت ملک وزمین باتوجه به پتانسل باالی گردشگری شهرکه هرساله هزاران گردشگربه این شهبی جلوگیری ازافزایش -

 دارند.

 بهداشتی.برنامه ریزی جهت ساماندهی فاضالبهای سطحی وروان آبهابه طریق  -

 ایجادمراکزتجاری،تفریحی وورزشی جهت جذب بیشترگردشگرواشتغال زائی. -

 داشته باشد. تواندنقش بسزائی درایجاداشتغال پایدارمی ایجادمراکزخدماتی سرویس دهنده،مانندتعمیرگاه،کارواش وازاین دست -

 

 :مراجع

بافتهای  فرسوده تهران)  کالبدی نوسازی برپیشبرد اندیشه (، تاثیرنوسازی1755آقاجانی،حسین،میرمحمدی،منیرالسادات)-1

 .  5 شناسی،شماره جامعه اتابک (،فصلنامه فرسوده بافت موردی مطالعه

 توسعه درون زای های رنامهب ارزیابی معیار مردم، ومشارکت بازآفرینی (، هرم1755آیینی،محمد ،اردستانی،زهراالسادات) -2

شهری (،  بافتهای فرسوده ونوسازی بهسازی به مسکن ازتولیدوعرضه وحمایت ساماندهی ونرویکردقان3 موردی شهری )نمونه

  . 9 شهر،شماره هویت فصلنامه

محل چاپ دهم،نوبت چاپ سمت،انتشارات  ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،(1757) پورمحمدی، محمدرضا،-7

 161صفحهقم،
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