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 مسئله بيان

بافت نابسامان شهری یکی از موارد مطرح در کلیه شهرهای کشور است که هر کدام متناسب با شرایط انسانی و  

گیری شهرها را هسته اولیه شکلجا که بافت فرسوده در اکثر شهرها  طبیعی خود نیازمند مداخله و اصالح است. از آن

حدت فضایی بین بخش مرکزی، بخش میانی و بخش وگیری ارتباط شود این امر موجب اختالل در شکلشامل می

چون مرکزیت همیشگی برای وحدت بخشی به پیکره شهر دارای اهمیت  بافت فرسوده به دالیلی هم گردد.پیرامونی می

یکی از موضوعات قابل مطالعه در جهت  کند؛روان را در یک شهر تضمین می که این امر زندگی سالم و خاصی است؛

نخستین گام شناخت  لذا برای هر گونه حرکت عمرانی، گیری آن مطالعه بافت قدیم شهر است؛شناخت شهر و نحوه شکل

فرهنگی شکل گرفته  اجتماعی و -دالیل اقتصادی بر بنا(. بافت قدیمی شهرها 030079شفقی،) باشد میبافت فرسوده شهر 

-که در بی ای عمدهاز مسائل  ؛دهند میهویت خود را از دست  تدریج بهزندگی جدید  بافرهنگو به دلیل آمیختگی نادرست 

توان به عدم وجود نظم ساختاری که ساکنین را در اعمال دخالت در سیمای محل است می مؤثرهویتی بافت فرسوده 

 (.9300:4حبیبی و عابدی،) ودنمگذارد اشاره سکونت خود باز می

جا کردن مردم و از هم گسیختن روابط خانوادگی و به دلیل جابه نوسازی آن؛ و نابسامان شهری های بافتشناسایی 

و امروزه در اکثر کشورها  گذارد؛های نوسازی میمحدوده طرح درآمد کماجتماعی عمیقی بر ساکنان  تأثیرهمسایگی 

(. نیازهای جامعه 00300:1اشنوی نوش آبادی،) استریزی شهری ی ناپذیر فرایند طرحجزء جدای شهروندانمشارکت 

در بافت قدیم شهرها  کند؛فرم شهری هم تغییر می های زیادی کرده است با تغییر کارکرد،شهری معاصر با گذشته تفاوت

قدیمی  های حمامانند کاروان سراها و م) اند دادهکه در طول زمان اهمیت خودشان را از دست  فضاهای زیادی وجود دارند؛

میراث  عنوان به ها آنها و معرفی بنابراین برای ارزش نهادن به این نوع مکان و دیگر نیازی برای این گونه فضاها نیست؛ و...(

باید شناسایی دقیق و علمی صورت بگیرد و راه کارهای مناسب جهت ارتقای این  ها آنشهری و توسعه کارآمد  باارزش

 ها آننقش جدیدی برای  توان میها ها برای تداوم سکونت انجام گیرد؛ لذا از طریق ساماندهی و بهسازی مجدد فعالیتمکان

گوی نیاز امروزی شهروندان جوابنابسامان،  های بافتفرم و شکل فیزیکی و کالبدی  عالوه بر تغییر عملکرد، تعریف نمود.

 (.3091 0446بلیر،) باشدبرنامه این شهرها میتوسعه بی ،ها بافتمشکالت این گونه  از جمله عوامل ایجاد کننده ؛باشد مین

مانند دیگر شهرهای واقع در اقلیم گرم و خشک کشور دارای فرم فشرده  آباد پارسفرسوده و نابسامان شهر  های بافت

این شهر با مشکل  های بافتهی از و در مجموع درصد قابل توج باشد مینامنظم  تقریباًبوده و الگوی جدید توسعه آن 
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هاست )اشنوی ها و دسترسینابسامان شهر مذکور نارسایی شبکه راه های بافتدشواری  ترین مهمفرسودگی مواجه هستند؛ 

 (.01300:1 آبادینوش 

ی و این پژوهش به شناسای آباد پارسفرسوده و نابسامان شهر  های بافتهای موجود در با توجه به مشکالت و کاستی

با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی خواهد پرداخت. آباد پارسبندی نواحی نابسامان شهری اولویت

 های( پژوهشسؤال )سؤال -4-2

 آباد پارساز بیشترین اهمیت در معرفی وضعیت نابسامان نواحی شهر  ها مؤلفهمختلف کدام  های مؤلفهاز بین  -0

 برخوردارند؟

 کدام نواحی از بیشترین وضعیت نابسامانی و اولویت ساماندهی برخوردارند؟ آباد پارستلف شهر از بین نواحی مخ -2

 ( پژوهشفرضيات) هيفرض -4-9

 برخوردارند. آباد پارسکالبدی از بیشترین اهمیت در معرفی وضعیت نابسامان نواحی شهر  های مؤلفهرسد، به نظر می -0

تری برخوردار به ترتیب از وضعیت نابسامان آباد پارسفرسوده شهر  های بافتو  میغیررس های سکونتگاهرسد، به نظر می -2

 .بوده و در اولویت ساماندهی قرار دارند

 هدف )اهداف( پژوهش -4-1

نوین  فرسوده شهری با استفاده از دانش های بافتاز  عمیقهدف کلی این پژوهش دستیابی به شناخت واقعی و 

ریزی و مدیریت های نوین در زمینه برنامهچنین استفاده از این دانشهم و ؛باشدمی (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی

 از3 اند عبارتاهداف این پژوهش  ترین مهمکلی  طور بهباشد. بهینه شهری می

 قدیمی و غیررسمی های بافتهای برخورد با بررسی و شناسایی روش -

 حالت قدیم شهریارائه اصول و مبانی ساماندهی و بهسازی م -

 نابسامان شهر مورد مطالعه های بافت ویژه بهکهن  های بافتشناخت مسائل و مشکالت  -

 شناخت و ارائه راهکارهای ایمن سازی و مقاوم سازی بافت در برابر حوادث و مخاطرات طبیعی -

 نیازهای امروز نابسامان در پاسخ گویی و مرتفع کردن های بافتارائه راهکارهایی جهت افزایش توان  -
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 GISنابسامان در محیط  های بافتاستخراج و شناسایی -

 پژوهش اهميتضرورت و  -4-5

 قدیمی و فرسوده در چند بعد قابل بررسی است3 های بافتکلی اهمیت انجام تحقیق در زمینه  طور به 

ع باقیمانده و یادگاری از قدیمی در شهرها مطرح است در واق های بافتآنچه تحت عنوان : بار فرهنگی اهمیت و -0

ثار باقی مانده از آها شامل این بافت اند.هایی ننمودهبدون بررسی و تحقیق اقدام به چنین بافت ها آنگذشته ماست که 

خط حرکت فرهنگی  زمینه هویت و ها آنو با شناسایی  باشدگذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می

 .گرددمی جوامع میسر

های خصوصی ناشی از کوچک بودن اندازه پارکینگ تأمینعدم  عمومی، های پارکینگمشکالت ترافیکی3 عدم وجود -2

تجاری و  های کاربریتمرکز شدید  عدم وجود سلسله مراتب شبکه ارتباطی از منظر عملکرد و عرض معابر، قطعات تفکیکی،

 .شهری های بافتاول در پوسته  ویژه بهای خدماتی با عملکرد شهری و منطقه

 منطقه بندیعدم تناسب در طراحی و ساخت ساز واحدهای مسکونی با  لزوم خدمات رسانی در زمان بحران3 اهمیت و-0

چون  و تجهیزات هم تأسیساتکمبود شدید  اطراف بازار، های بافتدر  ویژه بههای ارتباطی تراکمی، ناکارآمدی شبکه

 .غیره های امداد و نجات وسایت ،اورژانسمراکز نشانی، واحدهای آتش

خدمات  مسیرهای حمل و نقل شهری، زمین، های کاربری توزیع و تراکم جمعیت، های وسیع امکانات شهری3شبکه -9

-ریزی میبسیاری موارد دیگر چنان بر پیچیدگی این برنامه سیستم مدیریت مالیات و عوارض و خدمات اورژانس،، شهری

های جدید مدیریت در قالب تئوری ها آننوین برای گرداوری این اطالعات و پردازش  GISاستفاده از ای جز افزاید که چاره

 .ریزی شهری وجود نداردو برنامه

گیری بسیاری از در بافت کهن3 قرار ویژه بهبندی نقاط بحرانی پذیری شهری و پهنهلزوم تعیین معیارهای آسیب -1

نوسازی و  لزوم بهسازی، (،غیره ،زنجان ،تبریز ،کرج مسیر کمربند زلزله )هم چون تهران،شهری بزرگ کشور در  های سکونتگاه

 .سازد میها را دو چندان تجهیز این سکونتگاه
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 پژوهش پيشينه -4-2

های بر سیستم تأکیددر ایران، مطالعات بنیادی و مستقل در زمینه موضوع تحقیق و با دیدگاه جغرافیایی و علمی 

فرعی و در متن مطالعات دیگر شهری و آن  صورت بهغرافیایی بندرت صورت گرفته است مطالعات موجود، اغلب اطالعات ج

آشنایی بیشتر با پیشینه و ابعاد موضوع و نیز  منظور بهکالبدی انجام شده است. در این تحقیق  -هم با یک دیدگاه فضایی

سازمان بهسازی و  های در دست اقدامو طرح سمپوزیوم، سمینار، ها شامل کنگرههمایش ترین مهمهای الزم، گردآوری داده

 تاریخی و قدیم مورد معرفی قرار گرفته است. های بافتمتولی قانونی  عنوان بهعمران شهری 

 3خارجي

های تاریخی شهری، میدان استیون تیسدل همراه با گروه کاری خود با ارزیابی مجدد کیفیت محله 0446در سال 

 محله پاستورز را در شهرهای سیاتل و نیویورک مورد بررسی قرار داده است.پاپونیر و 

مایکل مدیلتون در اثری با عنوان نوسازی شهری در امریکا، تجربه بالتیمور، انگیزه اقتصادی  04:7در سال 

ی هاهای، حفظ مجموعهنوسازی شهری، توجه به بخش خصوصی جهت نوسازی، مشارکت مردمی در طراحی و پروژه

شهری را  های بافتها در امر نوسازی و بهسازی قدیمی و اهمیت درک پیوستگی و تداوم زمانی برنامه های بافتتاریخی 

 ذکر کرده است.

جیم انتونیو در پژوهشی با عنوان بافت فرسوده و تاریخی قاهره ضمن بررسی و تحلیل وضعیت  :044در سال 

 .پردازد میبافت تاریخی قاهره و ارائه چارچوب آن نابسامان مدیریت شهری قاهره به طرح احیاء 

کند و از پذیری از سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده میبرای تهیه یک نقشه آسیب 0444 سالکوا در 

 کند.زیر بنایی و پراکنش جمعیت استفاده می تأسیساتو  اطالعاتی نظیر توپوگرافی

و با این دیدگاه مدلی را بر اساس  پردازدی خطر پذیری زلزله میبا یک دیدگاه فازی به بررس 2330راشد در سال 

 .دهد میتحلیل سلسله مراتبی انجام 
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 داخلي

 محمد« با زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی» باارزشیکی از مطالعات دسته اول در مطالعات بافت قدیم، اثر 

-یر تکاملی باز زنده سازی بناهای تاریخی روشها در س( است. وی ضمن بررسی شخصیت20، 00:0) فالمکیمنصور 

ی آن در بخش تاریخی و تعمیر شالوده های بافتشناخت  سازی مراحل رشد و توسعه شهر وهای متداول باز زنده

 نماید.شهرسازی را بررسی و ارزیابی می

ی نوع ساختار هر توانسته است. عوامل مؤثر بر رو« شهر تا شار از»( در کتاب 1:، 00:0محسن حبیبی ) سید

چنین دوران معاصر های باستان و دوران اسالمی و هممکان شهری را بررسی نماید ایشان در ادامه به شهرسازی در دوره

 پرداخته است.

سعی در برقراری ارتباط « بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه جغرافیا»در کتاب  ،(00:1) احمدشماعی و پور 

 دارند. تأکیدشهری  بین علم جغرافیا و بهسازی

نامه خود تحت عنوان کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز از پایان نامه پایان( در قالب 61، 00:6) آذرعلی 

 قدیم شهری با رویکرد شهرسازی جدید دفاع کرده است. های بافتساماندهی و بهسازی 

فرسوده نیشابور را با  های بافتگاه تبریز نامه کارشناسی ارشد در دانش( در قالب پایان00:7حمیدرضا کوه بنانی )

 استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مشخص کرده است.

قدیم شهری سمنان توسط ایرج عباس  های بافت بازسازیچون طرح حفظ و احیاء  های پروژهمضاف بر این در ایران 

افت قدیم شهری توسط پروانه زندی در تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی در ب (،00:6،60) رضازادهزادگان و راضیه 

توسعه  وابوالفضل مشکینی  فرسوده و قدیمی توسط های بافتساماندهی در  های شیوه( 00:0،01) مدرسدانشگاه تربیت 

 انجام گرفته است توسط کیومرث حبیبی GISفضایی شهر سنندج با استفاده از  -کالبدی
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 نه تحقیقپژوهش و پیشی نظری مبانی
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 مقدمه -2-4

بررسی و تحلیل انواع رویکردها، نظریات و  و ها آنتبیین صحیح  منظور بهای تعریف و بیان مفاهیم اساسی و اصطالحات پایه

یافتن  باهدفنابسامان،  های بافتهای ابراز شده و هم چنین معرفی برخی تجارب انجام گرفته در زمینه ساماندهی دیدگاه

باشند، از این رو در این فصل ابتدا به تعریف مفاهیم مورد مطالعه از ضروریات پژوهش می منطقهی اساسی برای بهسازی راهکارها

ها و نظریاتی که تاکنون در خصوص ای به کار رفته در پژوهش پرداخته شده و سپس رویکردها، دیدگاهاساسی و اصطالحات پایه

اند، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز به معرفی اجمالی برخی تجارب ی ارائه شدهساماندهی و بهسازی مناطق نابسامان شهر

 انجام گرفته در این زمینه پرداخته شده است.

 ای پایهتعریف و مفاهيم  -2-2

 بافت -2-2-4

تشکیل شده  ها آنیبی از و تجهیزات شهری و یا ترک تأسیساتها، فضاها، ها، مجموعهپیوند است که از بناها، راهای هم گستره

 (.3220 00:9باشد )کالنتری و پوراحمد،

 بافت شهری -2-2-2

 ویژه بهمحیط طبیعی،  های ویژگی تبع بهتنیدگی فضاها و عناصر شهری که بندی و درهمبافت شهری عبارت است از دانه

اند خاص جایگزین شده بانظمییا گسسته و فشرده  طور بههای شهری ها و محلهتوپوگرافی و اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوک

 (.2:)همان3

 شهری بافت مسئله دار -2-2-9

های کیفی محیط زیست انسان های شهری است که وجود عوامل و عناصر مختلف در آن، کاهش ارزشنوعی بافت عبارت از

 یابداجرت در جماعت ساکن فزونی میهای سکونتی، نوسازی در بافت متوقف شده و میل به مهو با نزول ارزش شود میرا موجب 

3 00:2محیطی، اقتصادی و اجتماعی )جهانشاهی،-کالبدی، عملکردی، زیست های شاخصاز  اند عبارتاصلی آن  های شاخصکه 

0:.) 

 فرسودگي -2-2-1

اشند ولی ها و کاربری پاسخگوی نیازها بفرسودگی بر دو نوع است3 فرسودگی کالبدی و فرسودگی عملکردی. هرگاه فعالیت

ها مختل گردد ولی کالبد حفظ به هم ریخته و کاربری ها فعالیتکالبد آسیب دیده باشد، فرسودگی کالبدی است و هرگاه نظام 
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شده باشد، فرسودگی عملکردی است که در هر دو صورت قبل، فرسودگی نسبی است و اگر هر دو نوع فرسودگی حادث شود، 

 (.303 0074فرسودگی کامل است )خادمی، 

 بافت فرسوده -2-2-5

کاهش یافته و مختل گردیده است. مراد از فرسودگی  ها آنهای کالبدی و کارکردی های شهری که کیفیتهایی از بافتبخش

های شهری مکان مورد بررسی است. فرسودگی در بافت و عناصر آن نسبت به میانگین بافت ییکار آیک بافت، ناکارآمدی و کاهش 

آید، پیامد فرسودگی می به وجودگیری بافت توسعه و نظارت فنی بر شکل برنامهه سبب قدمت و یا به سبب فقدان درونی آن یا ب

شود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان آن در میان شهروندان منجر می اولیهبافت که در نهایت به از بین رفتن منزلت 

البدی، اجتماعی، اقتصادی و تأسیساتی قابل دریافت و شناسایی است )مهندسین مشاور شرایط زیست پذیری و ایمنی، نابسامانی ک

 (.30 00:9مشاوران، 

 سکونتگاه غيررسمي -2-2-6

ریزى و طراحى شهرى برخوردار نیست و از خدمات عمومى محروم به علت غیررسمى بودن، از برنامهکه  ییهاسکونتگاه

 ضابطه بیهاى هاى خودرو یا سکونتگاه، سکونتگاهها شهرداریل عدم نظارت و کمک دولت یا هاى غیررسمى به دلی. سکونتگاههستند

اما بیشتر به دلیل ؛ نداههاى خلقی نیز شناخته شدهاى بسیار فقیر به نام سکونتگاهشوند. گاهى به علت سکونت گروهنیز خوانده مى

و ضمن  کنند میها، به درون شهرها نفوذ . گاهى این حاشیهنامندمیى ارا حاشیه ها آندر پیرامون شهرها،  ها آنموقعیت مکانى 

-هاى سکونتگاه. از ویژگىشوند میها، در پیکر اصلى شهر ادغام ها و کوهها، گودها، مسیلههاى نامساعد، مانند درّگسترش در مکان

 ها بسیار نازل و فاقدکیفیت خانه غیررسمیهای کند. در سکونتگاههاى مختلف بروز مىمسکنى است که به شکل بد ،اىهاى حاشیه

تسهیالت و خدمات عمومى، سطح پائینی از  ها آنزیربنایى، از جمله آب، برق و گاز بوده و در  تأسیسات یا روبرو با کمبود در بخش

)سایت  پذیرى دارندار آسیبشرایط بسی نیز وجود دارد و از نظر بهداشتى، دفع فاضالب و نظافت محیط... مانند مدرسه، درمانگاه و 

 (.00:4، ها استانشورای عالی 

 شهری پذیر آسيب هایبافت انواع-2-9

 ساماندهی و دخالت نیازمند و اند واقع شهرها میانی هایالیه یا مرکزی هسته در که شهری نابسامان و فرسوده کهنه، بافت

 :نماید می متمایز هم از را ها آن زیر تعاریف و هنبود همسان ارزشی، و کالبدی فضایی، های ویژگی لحاظ به هستند
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 قابلیت یا رسیده و ملی آثار ثبت به و گرفته شکل شمسی هجری 0033 سال از قبل که فضاهایی و ابنیه :تاریخی بافت

 در مورد معماری شهرسازی و عالی شورای نظر بر اساس و هستند تاریخی فرهنگی ارزش واجد ،باشند می دارا را شدن ثبت

 تخصصی مادر شرکت اساسنامه) بود خواهد عمل مالک گردشگری و فرهنگی میراث سازمان مقررات و ضوابط ها،بافت گونه این

 وزیران(. مصوب هیأت شهری بهسازی و عمران

 بدلیل فرسودگی و لیکن گرفته شکل شمسی هجری 0033 سال از قبل که شهری هایبافت از بخش آن3 قدیمی بافت

 از هویتی هایاز ارزش برخورداری علیرغم شهری هایزیر ساخت خدمات و استحکام ایمنی، استانداردهای انفقد و کالبدی

 گردد.می اطالق قدیمی بافت هستند، برخوردار پائینی سکونتی و مکانی منزلت

 کالبدی، فرسودگیدلیل  به که گردد می اطالق شهرها قانونی محدوده از هایی عرصه به شهری فرسوده بافت3 فرسوده بافت

 محیطی مکانی، ارزش از و بوده پذیر آسیب شهری های زیرساخت و خدمات تأسیسات سواره، دسترسی از مناسب برخورداری عدم

 .برخوردارند نازلی اقتصادی و

در  را تهیدستان شهری و روستایی مهاجرین عمدتاً که هستند هاییبافت 3غیررسمی اسکان با هایبافت یا پیرامونی بافت

 از خارج یا وندر و تفصیلی( جامع های طرح) شهری توسعه قانونی و رسمی ریزیبرنامه از خارج و مجوز بدون و داده جای خود

 (.23300:4عندلیب،) است آمده به وجود شهرها قانونی محدوده

 نابسامان های بافتعمومي  های ویژگي -2-1

 هستند استاندارهای فنی رعایت فاقد یا باشندمی قدیمی عمدتاً هابافت گونه در این موجود هایساختمان 3عمر ابنیه -الف

 مقابل در مقاومت تاب عمدتاً هابافت این است. ابنیه تشخیص قابل ساختمان ظاهر از ها آن بودن استاندارد از غیر که ای گونه به

 .ندارند را متوسط شدت با ایزلزله

 دو طبقه یا یک ها آن اکثر و بوده ریزدانه عمدتاً هابافت در این گونه واقع نیمسکو ابنیه 3طبقات تعداد و بندی دانه -ب

 .هستند

 بدون و آهن آجر یا و چوب و آجر و خشت خشتی، انواع از عمدتاً هابافت این گونه در به کار رفته مصالح 3مصالح نوع -ج

 .باشندمی مناسب زیرسازی فاقد و عمودی و افقی اتصاالت رعایت

 و برخوردارند ساختاری نامنظم از عمدتاً اندشده ایجاد قبلی طرح بدون عمدتاً که فرسوده هایبافت3 ها دسترسی یتوضع -د

  ضریب و بوده متر 6 از کمتر با عرض یا بستبن آن معابر اکثر که هایگون به باشد می پیاده عمدتاً ها آن در موجود هایدسترسی
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