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 فصل اول

 کلیات پژوھش
 

 

  مسئلھ بیان

بافت نابسامان شھری یکی از موارد مطرح در کلیھ شھرھای کشور  

است کھ ھر کدام متناسب با شرایط انسانی و طبیعی خود نیازمند 

ھستھ جا کھ بافت فرسوده در اکثر شھرھا  مداخلھ و اصالح است. از آن

- شود این امر موجب اختالل در شکلگیری شھرھا را شامل میاولیھ شکل

حدت فضایی بین بخش مرکزی، بخش میانی و بخش وگیری ارتباط 

چون مرکزیت ھمیشگی  بافت فرسوده بھ دالیلی ھم گردد.پیرامونی می

کھ این امر  برای وحدت بخشی بھ پیکره شھر دارای اھمیت خاصی است؛

یکی از موضوعات  کند؛روان را در یک شھر تضمین می زندگی سالم و

گیری آن مطالعھ بافت قابل مطالعھ در جھت شناخت شھر و نحوه شکل

نخستین گام شناخت  لذا برای ھر گونھ حرکت عمرانی، قدیم شھر است؛

 بر بنا). بافت قدیمی شھرھا 1:1374شفقی،( باشدمیبافت فرسوده شھر 

فرھنگی شکل گرفتھ و بھ دلیل آمیختگی  اجتماعی و - دالیل اقتصادی

 ؛دھندمیھویت خود را از دست  تدریجبھزندگی جدید  بافرھنگنادرست 

توان بھ است می مؤثرھویتی بافت فرسوده کھ در بی ایعمدهاز مسائل 

عدم وجود نظم ساختاری کھ ساکنین را در اعمال دخالت در سیمای محل 

  ).4:1389حبیبی و عابدی،( ودنمگذارد اشاره سکونت خود باز می

جا بھ دلیل جابھ نوسازی آن؛ و نابسامان شھری ھایبافتشناسایی 

 تأثیرکردن مردم و از ھم گسیختن روابط خانوادگی و ھمسایگی 

 گذارد؛ھای نوسازی میمحدوده طرح درآمدکماجتماعی عمیقی بر ساکنان 

ی ناپذیر جزء جدای شھروندانو امروزه در اکثر کشورھا مشارکت 

). نیازھای 33:1385اشنوی نوش آبادی،( استریزی شھری فرایند طرح

ھای زیادی کرده است با تغییر جامعھ شھری معاصر با گذشتھ تفاوت

در بافت قدیم شھرھا فضاھای  کند؛فرم شھری ھم تغییر می کارکرد،

کھ در طول زمان اھمیت خودشان را از دست  زیادی وجود دارند؛

و دیگر  قدیمی و...) ھایحمامانند کاروان سراھا و م( اندداده
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بنابراین برای ارزش نھادن بھ  نیازی برای این گونھ فضاھا نیست؛

شھری و توسعھ  باارزشمیراث  عنوانبھ ھاآنھا و معرفی این نوع مکان

باید شناسایی دقیق و علمی صورت بگیرد و راه کارھای  ھاآنکارآمد 

ھا برای تداوم سکونت انجام گیرد؛ لذا مکانمناسب جھت ارتقای این 

نقش جدیدی برای  توانمیھا از طریق ساماندھی و بھسازی مجدد فعالیت

فرم و شکل فیزیکی و  عالوه بر تغییر عملکرد، تعریف نمود. ھاآن

گوی نیاز امروزی شھروندان جوابنابسامان،  ھایبافتکالبدی 

 ،ھابافتمشکالت این گونھ  از جملھ عوامل ایجاد کننده ؛باشدمین

  ).345: 1996بلیر،( باشدبرنامھ این شھرھا میتوسعھ بی

مانند دیگر شھرھای  آبادپارسفرسوده و نابسامان شھر  ھایبافت

واقع در اقلیم گرم و خشک کشور دارای فرم فشرده بوده و الگوی 

ھی و در مجموع درصد قابل توج باشدمینامنظم  تقریبا� جدید توسعھ آن 

 ترینمھماین شھر با مشکل فرسودگی مواجھ ھستند؛  ھایبافتاز 

ھا و نابسامان شھر مذکور نارسایی شبکھ راه ھایبافتدشواری 

  ).35:1385 آبادیھاست (اشنوی نوش دسترسی

فرسوده و  ھایبافتھای موجود در با توجھ بھ مشکالت و کاستی

بندی نواحی ی و اولویتاین پژوھش بھ شناسای آبادپارسنابسامان شھر 

با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  آبادپارسنابسامان شھری 

  خواھد پرداخت.

  ھای) پژوھشسؤال (سؤال - 2- 1

از بیشترین اھمیت در  ھامؤلفھمختلف کدام  ھایمؤلفھاز بین  - 1

  برخوردارند؟ آبادپارسمعرفی وضعیت نابسامان نواحی شھر 

کدام نواحی از بیشترین  آبادپارستلف شھر از بین نواحی مخ - 2

  وضعیت نابسامانی و اولویت ساماندھی برخوردارند؟

  ) پژوھشفرضیات( ھیفرض - 3- 1

کالبدی از بیشترین اھمیت در معرفی  ھایمؤلفھرسد، بھ نظر می - 1

  برخوردارند. آبادپارسوضعیت نابسامان نواحی شھر 

فرسوده شھر  ھایبافتو  میغیررس ھایسکونتگاهرسد، بھ نظر می - 2

تری برخوردار بوده و در بھ ترتیب از وضعیت نابسامان آبادپارس

 .اولویت ساماندھی قرار دارند
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  ھدف (اھداف) پژوھش - 4- 1

از  عمیقھدف کلی این پژوھش دستیابی بھ شناخت واقعی و 

نوین سیستم اطالعات  فرسوده شھری با استفاده از دانش ھایبافت

ھای نوین چنین استفاده از این دانشھم و ؛باشدمی (GIS) جغرافیایی

کلی  طوربھباشد. ریزی و مدیریت بھینھ شھری میدر زمینھ برنامھ

  از: اندعبارتاھداف این پژوھش  ترینمھم

قدیمی و  ھایبافتھای برخورد با بررسی و شناسایی روش - 

  غیررسمی

  حالت قدیم شھریارائھ اصول و مبانی ساماندھی و بھسازی م - 

نابسامان  ھایبافت ویژهبھکھن  ھایبافتشناخت مسائل و مشکالت  - 

  شھر مورد مطالعھ

شناخت و ارائھ راھکارھای ایمن سازی و مقاوم سازی بافت در  - 

  برابر حوادث و مخاطرات طبیعی

نابسامان در  ھایبافتارائھ راھکارھایی جھت افزایش توان  - 

  نیازھای امروز پاسخ گویی و مرتفع کردن

 GISنابسامان در محیط  ھایبافتاستخراج و شناسایی -

  پژوھش اھمیتضرورت و  - 5- 1
قدیمی و  ھایبافتکلی اھمیت انجام تحقیق در زمینھ  طوربھ 

  فرسوده در چند بعد قابل بررسی است:

قدیمی در شھرھا  ھایبافتآنچھ تحت عنوان : بار فرھنگی اھمیت و - 1

 ھاآنع باقیمانده و یادگاری از گذشتھ ماست کھ مطرح است در واق

این  اند.ھایی ننمودهبدون بررسی و تحقیق اقدام بھ چنین بافت

ثار باقی مانده از گذشتگان است کھ نشانگر حرکت آھا شامل بافت

خط  زمینھ ھویت و ھاآنو با شناسایی  باشدانسان در طول تاریخ می

  .گرددمی حرکت فرھنگی جوامع میسر

 تأمینعدم  عمومی، ھایپارکینگمشکالت ترافیکی: عدم وجود - 2

عدم  ھای خصوصی ناشی از کوچک بودن اندازه قطعات تفکیکی،پارکینگ

 وجود سلسلھ مراتب شبکھ ارتباطی از منظر عملکرد و عرض معابر،
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ای تجاری و خدماتی با عملکرد شھری و منطقھ ھایکاربریتمرکز شدید 

  .شھری ھایبافتاول در پوستھ  ویژهبھ

عدم تناسب در طراحی  لزوم خدمات رسانی در زمان بحران: اھمیت و- 3

تراکمی، ناکارآمدی  منطقھ بندیو ساخت ساز واحدھای مسکونی با 

کمبود شدید  اطراف بازار، ھایبافتدر  ویژهبھھای ارتباطی شبکھ

 ،اورژانسمراکز نشانی، چون واحدھای آتش و تجھیزات ھم تأسیسات

  .غیره ھای امداد و نجات وسایت

 ھایکاربری توزیع و تراکم جمعیت، ھای وسیع امکانات شھری:شبکھ - 4

 خدمات اورژانس،، خدمات شھری مسیرھای حمل و نقل شھری، زمین،

بسیاری موارد دیگر چنان بر  سیستم مدیریت مالیات و عوارض و

 GISاستفاده از ای جز افزاید کھ چارهریزی میپیچیدگی این برنامھ

ھای در قالب تئوری ھاآننوین برای گرداوری این اطالعات و پردازش 

  .ریزی شھری وجود نداردجدید مدیریت و برنامھ

بندی نقاط بحرانی پذیری شھری و پھنھلزوم تعیین معیارھای آسیب - 5

شھری بزرگ  ھایسکونتگاهگیری بسیاری از در بافت کھن: قرار ویژهبھ

 ،زنجان ،تبریز ،کرج مسیر کمربند زلزلھ (ھم چون تھران،کشور در 

ھا را دو چندان نوسازی و تجھیز این سکونتگاه لزوم بھسازی، )،غیره

  .سازدمی

  

  

  پژوھش پیشینھ - 2- 1
در ایران، مطالعات بنیادی و مستقل در زمینھ موضوع تحقیق و 

غرافیایی ھای اطالعات جبر سیستم تأکیدبا دیدگاه جغرافیایی و علمی 

فرعی و در متن  صورتبھبندرت صورت گرفتھ است مطالعات موجود، اغلب 

کالبدی انجام  - مطالعات دیگر شھری و آن ھم با یک دیدگاه فضایی

آشنایی بیشتر با پیشینھ و ابعاد  منظوربھشده است. در این تحقیق 

، ھا شامل کنگرهھمایش ترینمھمھای الزم، موضوع و نیز گردآوری داده

سازمان بھسازی و عمران  ھای در دست اقدامو طرح سمپوزیومسمینار، 

تاریخی و قدیم مورد معرفی  ھایبافتمتولی قانونی  عنوانبھشھری 

  قرار گرفتھ است.
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  :خارجی

استیون تیسدل ھمراه با گروه کاری خود با  1996در سال 

ھای تاریخی شھری، میدان پاپونیر و ارزیابی مجدد کیفیت محلھ

محلھ پاستورز را در شھرھای سیاتل و نیویورک مورد بررسی قرار 

  داده است.

مایکل مدیلتون در اثری با عنوان نوسازی شھری  1987در سال 

در امریکا، تجربھ بالتیمور، انگیزه اقتصادی نوسازی شھری، توجھ 

ھای، بھ بخش خصوصی جھت نوسازی، مشارکت مردمی در طراحی و پروژه

قدیمی و اھمیت درک پیوستگی و  ھایبافتی تاریخی ھاحفظ مجموعھ

شھری را  ھایبافتھا در امر نوسازی و بھسازی تداوم زمانی برنامھ

  ذکر کرده است.

جیم انتونیو در پژوھشی با عنوان بافت فرسوده و  1998در سال 

تاریخی قاھره ضمن بررسی و تحلیل وضعیت نابسامان مدیریت شھری 

بافت تاریخی قاھره و ارائھ چارچوب آن قاھره بھ طرح احیاء 

  .پردازدمی

پذیری از سیستم برای تھیھ یک نقشھ آسیب 1999 سالکوا در 

 کند و از اطالعاتی نظیر توپوگرافیاطالعات جغرافیایی استفاده می

  کند.زیر بنایی و پراکنش جمعیت استفاده می تأسیساتو 

ی خطر پذیری با یک دیدگاه فازی بھ بررس 2003راشد در سال 

و با این دیدگاه مدلی را بر اساس تحلیل سلسلھ  پردازدزلزلھ می

  .دھدمیمراتبی انجام 

  

  

  

  داخلی

 باارزشیکی از مطالعات دستھ اول در مطالعات بافت قدیم، اثر 

 فالمکیمنصور  محمد» با زنده سازی بناھا و شھرھای تاریخی«

یر تکاملی باز زنده ھا در س) است. وی ضمن بررسی شخصیت23، 1383(
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سازی مراحل رشد و ھای متداول باز زندهسازی بناھای تاریخی روش

ی آن در بخش تاریخی و تعمیر شالوده ھایبافتشناخت  توسعھ شھر و

  نماید.شھرسازی را بررسی و ارزیابی می

توانستھ » شھر تا شار از«) در کتاب 85، 1383محسن حبیبی ( سید

ی نوع ساختار ھر مکان شھری را بررسی است. عوامل مؤثر بر رو

ھای باستان و دوران نماید ایشان در ادامھ بھ شھرسازی در دوره

  چنین دوران معاصر پرداختھ است.اسالمی و ھم

بھسازی و نوسازی شھری «در کتاب  ،)1385( احمدشماعی و پور 

سعی در برقراری ارتباط بین علم جغرافیا و » از دیدگاه جغرافیا

  دارند. تأکیدشھری  بھسازی

کارشناسی ارشد در  نامھپایان) در قالب 65، 1386( آذرعلی 

نامھ خود تحت عنوان ساماندھی و بھسازی دانشگاه تبریز از پایان

  قدیم شھری با رویکرد شھرسازی جدید دفاع کرده است. ھایبافت

نامھ کارشناسی ارشد ) در قالب پایان1387حمیدرضا کوه بنانی (

فرسوده نیشابور را با استفاده از  ھایبافتگاه تبریز در دانش

  سیستم اطالعات جغرافیایی مشخص کرده است.

 بازسازیچون طرح حفظ و احیاء  ھایپروژهمضاف بر این در ایران 

 رضازادهقدیم شھری سمنان توسط ایرج عباس زادگان و راضیھ  ھایبافت

افت قدیم شھری توسط تحلیل سناریوھای توسعھ کالبدی در ب )،1386،63(

ساماندھی  ھایشیوه) 1383،15( مدرسپروانھ زندی در دانشگاه تربیت 

توسعھ  وابوالفضل مشکینی  فرسوده و قدیمی توسط ھایبافتدر 

 توسط کیومرث حبیبی GISفضایی شھر سنندج با استفاده از  - کالبدی

  انجام گرفتھ است
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 دوم فصل

نھ پژوھش و پیشی نظری مبانی
 تحقیق

 

 مقدمھ -2-1
تبیین صحیح  منظوربھاي تعریف و بیان مفاھیم اساسي و اصطالحات پایھ

ھاي ابراز بررسي و تحلیل انواع رویکردھا، نظریات و دیدگاه و ھاآن

شده و ھم چنین معرفي برخي تجارب انجام گرفتھ در زمینھ ساماندھی 

 منطقھي اساسي براي بھسازي یافتن راھکارھا باھدفنابسامان،  ھایبافت

باشند، از این رو در این فصل ابتدا مورد مطالعھ از ضروریات پژوھش مي

اي بھ کار رفتھ در پژوھش بھ تعریف مفاھیم اساسي و اصطالحات پایھ

ھا و نظریاتي کھ تاکنون در خصوص پرداختھ شده و سپس رویکردھا، دیدگاه

اند، مورد بررسي ی ارائھ شدهساماندھی و بھسازي مناطق نابسامان شھر

قرار گرفتھ و در پایان نیز بھ معرفي اجمالي برخي تجارب انجام گرفتھ 

 در این زمینھ پرداختھ شده است.

 ایپایھتعریف و مفاھیم  -2-2

 بافت -2-2-1

ھا، فضاھا، ھا، مجموعھپیوند است کھ از بناھا، راهاي ھم گستره

تشکیل شده باشد  ھاآنیبي از و تجھیزات شھري و یا ترک تأسیسات

 ).223: 1384(کالنتري و پوراحمد،

 بافت شھري -2-2-2

تنیدگي فضاھا و عناصر بندي و درھمبافت شھري عبارت است از دانھ

توپوگرافي و اقلیم در  ویژهبھمحیط طبیعي،  ھایویژگی تبعبھشھري کھ 

یا گسستھ و فشرده  طوربھھاي شھري ھا و محلھمحدوده شھر یعني بلوک

 ).82اند (ھمان:خاص جایگزین شده بانظمی
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 شھري بافت مسئلھ دار -2-2-3

ھاي شھري است کھ وجود عوامل و عناصر مختلف در نوعی بافت عبارت از

و با نزول  شودمیھاي کیفي محیط زیست انسان را موجب آن، کاھش ارزش

اجرت در ھاي سکونتي، نوسازي در بافت متوقف شده و میل بھ مھارزش

 ھایشاخصاز  اندعبارتاصلي آن  ھایشاخصکھ  یابدجماعت ساکن فزوني مي

: 1382محیطي، اقتصادي و اجتماعي (جھانشاھي،-کالبدي، عملکردي، زیست

18.( 

 فرسودگي -2-2-4

فرسودگي بر دو نوع است: فرسودگي کالبدي و فرسودگي عملکردي. 

اشند ولي کالبد آسیب دیده ھا و کاربري پاسخگوي نیازھا بھرگاه فعالیت

بھ ھم ریختھ و  ھافعالیتباشد، فرسودگي کالبدي است و ھرگاه نظام 

ھا مختل گردد ولي کالبد حفظ شده باشد، فرسودگي عملکردي است کاربري

کھ در ھر دو صورت قبل، فرسودگي نسبي است و اگر ھر دو نوع فرسودگي 

 ).10: 1379حادث شود، فرسودگي کامل است (خادمي، 

 بافت فرسوده -2-2-5

 ھاآنھاي کالبدي و کارکردي ھاي شھري کھ کیفیتھایي از بافتبخش

کاھش یافتھ و مختل گردیده است. مراد از فرسودگي یک بافت، ناکارآمدي 

ھاي شھري مکان مورد بررسي آن نسبت بھ میانگین بافت ییکار آو کاھش 

ھ سبب قدمت و یا بھ سبب است. فرسودگي در بافت و عناصر دروني آن یا ب

آید، مي بھ وجودگیري بافت توسعھ و نظارت فني بر شکل برنامھفقدان 

آن در  اولیھپیامد فرسودگي بافت کھ در نھایت بھ از بین رفتن منزلت 

شود، در اشکال گوناگون از جملھ کاھش و یا میان شھروندان منجر مي

البدي، اجتماعي، فقدان شرایط زیست پذیري و ایمني، نابساماني ک

اقتصادي و تأسیساتي قابل دریافت و شناسایي است (مھندسین مشاور 

 ).1: 1384مشاوران، 

 سکونتگاه غیررسمي -2-2-6

ریزى و طراحى بھ علت غیررسمى بودن، از برنامھکھ  یيھاسكونتگاه

ھاى . سكونتگاهھستندشھرى برخوردار نیست و از خدمات عمومى محروم 

ھاى ، سكونتگاهھاشھرداریل عدم نظارت و كمك دولت یا غیررسمى بھ دلی

شوند. گاھى بھ علت نیز خوانده مى ضابطھبیھاى خودرو یا سكونتگاه
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-هھاى خلقي نیز شناختھ شدھاى بسیار فقیر بھ نام سكونتگاهسكونت گروه

 ھاآندر پیرامون شھرھا،  ھاآناما بیشتر بھ دلیل موقعیت مكانى ؛ ندا

 کنندمیھا، بھ درون شھرھا نفوذ . گاھى این حاشیھنامندميى ارا حاشیھ

-ھا و كوهھا، گودھا، مسیلهھاى نامساعد، مانند در� و ضمن گسترش در مكان

-ھاى حاشیھھاى سكونتگاه. از ویژگىشوندمیھا، در پیكر اصلى شھر ادغام 

ھاي كند. در سكونتگاهھاى مختلف بروز مىمسكنى است كھ بھ شكل بد ،اى

 یا روبرو با کمبود در بخش ھا بسیار نازل و فاقدكیفیت خانھ غیررسمی

سطح  ھاآنزیربنایى، از جملھ آب، برق و گاز بوده و در  تأسیسات

وجود ... تسھیالت و خدمات عمومى، مانند مدرسھ، درمانگاه و پائیني از 

ار شرایط بسی نیز دارد و از نظر بھداشتى، دفع فاضالب و نظافت محیط

 ).1389، ھااستان(سایت شوراي عالي  پذیرى دارندآسیب

 شھري پذیرآسیب ھايبافت انواع-2-3
 میاني ھايالیھ یا مركزي ھستھ در كھ شھري نابسامان و فرسوده كھنھ، بافت

 فضایي، ھایویژگی لحاظ بھ ھستند ساماندھي و دخالت نیازمند و اندواقع شھرھا

 :نمایدمی متمایز ھم از را ھاآن زیر تعاریف و هنبود ھمسان ارزشي، و كالبدي

 و گرفتھ شكل شمسي ھجري 1300 سال از قبل كھ فضاھایي و ابنیھ :تاریخي بافت

 ارزش واجد ،باشندمی دارا را شدن ثبت قابلیت یا رسیده و ملي آثار ثبت بھ

 در مورد معماري شھرسازي و عالي شوراي نظر بر اساس و ھستند تاریخي فرھنگي

 عمل مالك گردشگري و فرھنگي میراث سازمان مقررات و ضوابط ھا،بافت گونھاین

 مصوب ھیأت شھري بھسازي و عمران تخصصي مادر شركت اساسنامھ( بود خواھد

 وزیران).

 شكل شمسي ھجري 1300 سال از قبل كھ شھري ھايبافت از بخش آن: قدیمي بافت

 استحكام ایمني، استانداردھاي انفقد و كالبدي بدلیل فرسودگي و لیكن گرفتھ

 منزلت از ھویتي ھاياز ارزش برخورداري علیرغم شھري ھايزیر ساخت خدمات و

 گردد.مي اطالق قدیمي بافت ھستند، برخوردار پائینی سكونتي و مكاني

 شھرھا قانوني محدوده از ھاییعرصھ بھ شھري فرسوده بافت: فرسوده بافت

 دسترسي از مناسب برخورداري عدم كالبدي، فرسودگيدلیل  بھ كھ گرددمی اطالق

 مكاني، ارزش از و بوده پذیرآسیب شھري ھایزیرساخت و خدمات تأسیسات سواره،

 .برخوردارند نازلي اقتصادي و محیطي

 عمدتا�  كھ ھستند ھایيبافت :غیررسمي اسكان با ھايبافت یا پیراموني بافت

 از خارج و مجوز بدون و داده جاي در خود را تھیدستان شھري و روستایي مھاجرین
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 خارج یا وندر و تفصیلي) جامع ھایطرح( شھري توسعھ قانوني و رسمي ریزيبرنامھ

 ).20:1389عندلیب،( است آمده بھ وجود شھرھا قانوني محدوده از

 نابسامان ھایبافتعمومی  ھایویژگی -2-4
 قدیمي عمدتا�  ھابافت گونھ در این موجود ھايساختمان :عمر ابنیھ -الف

 از غیر كھ ایگونھبھ ھستند استاندارھاي فني رعایت فاقد یا باشندمي

 ھابافت این است. ابنیھ تشخیص قابل ساختمان ظاھر از ھاآن بودن استاندارد

 .ندارند را متوسط شدت با ايزلزلھ مقابل در مقاومت تاب عمدتا� 

 ھابافت در این گونھ واقع نيمسكو ابنیھ :طبقات تعداد و بندي دانھ -ب

 .ھستند دو طبقھ یا یك ھاآن اكثر و بوده ریزدانھ عمدتا� 

 انواع از عمدتا�  ھابافت این گونھ در بھ كار رفتھ مصالح :مصالح نوع -ج

 فاقد و عمودي و افقي اتصاالت رعایت بدون و آھن آجر یا و چوب و آجر و خشت خشتي،

 .باشندمي مناسب زیرسازي

-شده ایجاد قبلي طرح بدون عمدتا�  كھ فرسوده ھايبافت: ھادسترسی یتوضع -د

 عمدتا�  ھاآن در موجود ھايدسترسي و برخوردارند ساختاري نامنظم از عمدتا�  اند

 متر 6 از كمتر با عرض یا بستبن آن معابر اكثر كھ ھايگون بھ باشدمی پیاده

 عرصھ مساحت است. متوسط صددر30 از كمتر ھاآن در نفوذ پذیري ضریب و بوده

 .باشدمی مربع متر 200 از كمتر عمدتا�  ھابافت شده در این واقع ابنیھ

 برخورداري لحاظ بھ فرسوده ھايبافت :شھري ھايساخت زیر و خدمات وضعیت - ه

 .اندجدي كمبودھاي دچار عمومي و سبز باز، فضاھاي ھا وزیرساخت خدمات، از

 مسیر ھا،گسل حریم در كھ ھایبافت پذیريجمعیت مسئلھ :كیفي ھایشاخص -و

 دیگر از ... و شھري درون روستایي ھايبافت و نیز باشند، ميورودھا ھاقنات

داوودپور و نیک ( باشندمي مؤثر فرسوده ھايبافت در تعیین كھ ھستند مسائلي

 ).11:1390نیا،

 و نابسامان فرسوده ھايبافت عمومي یژگيوھا شاخص -2-5
 مصوب شوراي عالي معماري و شھرسازي ھایاخصش

میزان فرسایش در یك بافت، در ھمھ جاي آن بھ یك اندازه نیست، 

بنابراین تعیین اولویت براي مداخلھ، پس از شناسایي آن از اھمیت 

زیادي برخوردار است. آن چھ حائز اھمیت است، انتخـاب بھترین شیوه 

ھاست. بنابراین ي بردن بھ اولویتپ منظوربھبراي بررسـي بافت فرسوده 

 اول  مرحلھمرحلھ در نظر بگیریم،  3اگر براي برخورد با پدیده فرسایش 
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