
   

  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(غرافيا ج

  1390 زمستان، 31شماره ، سال نهمدوره جديد، 

    

  ي بافت فرسوده و توانمندسازي آني بافت فرسوده و توانمندسازي آنهاها  بررسي ظرفيتبررسي ظرفيت

  ))شهر بافقشهر بافق: : مطالعه مورديمطالعه موردي((  
  

   1دكتر رحيم سرور
  

  چكيده

فرسودگي بافت و پيامد . هاي شهري همراه بوده است هاي اخير با تغييرات عمده در بافت ي در دههتحوالت شهرنشين

شوند در اشكال گوناگون از جمله كاهش و يا فرسودگي كه در نهايت به از بين رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان مي

اعي، اقتصادي، تاسيساتي قابل دريافت و شناسايي هاي كالبدي، اجتمپذيري و ايمني و نيز نابسامانيفقدان شرايط زيست

جامعة آماري محالت بافت فرسوده شهر بافق براساس . است "تحليلي–توصيفي "رويكرد حاكم بر اين پژوهش . است

هكتار از آن را بافت  21محله بوده كه  25هكتار شامل  1327شهر بافق داراي مساحتي بالغ بر . طرح جامع شهر است

. دهند ل محالت باغ قاضي، كاكامير، حوض بازو و محالت باغ لردو، چهار پرگار و باغ بزرگ تشكيل ميفرسوده شام

هكتار مربوط به كاربري مسكوني است و  6در حدود  1389دهد از كل محدوده بافت فرسوده در سال  ها نشان مي بررسي

ل دفع زباله از وضعيت مناسبي برخوردار نيست به در ارتباط با تاسيسات و تجهيزات از نظر شبكه گازرساني و سيستم مح

گيرد و آلودگي زيست محيطي به شدت در محدوده  آوري زباله توسط شهرداري به نحو مطلوب صورت نمي ويژه كه جمع

دهد  بندي عوامل تأثيرگذار بر ناكارايي بافت فرسوده شهر نشان مي در اولويت ANPكاربرد مدل . شود بافت ديده مي

ي اقتصادي و مديريتي، و در مرتبه بعد عوامل كالبدي، به ويژه وجود بناهاي تخريبي و مرمتي بيشترين تأثير را در ها شاخص

سازد  ها و عوامل تأثيرگذار روشن مي در ارتباط با شاخص SWOTها بر اساس الگوي تحليلي  بررسي. ناكارآمدي بافت دارند

ـ كه در زمينه مطالعات طبيعيـ  محيطي، كاربري  اراضي، شبكه معابر، مسكن، اقتصادي، مشاركت ساكنين و مديريتي 

هاي موجود در جهت  ها و فرصت اند و از قوت هاي متولي مديريت بافت فرسوده در شهر بافق موفق نبوده سازماني، سازمان

طوري كه ارزيابي اند به  كاهش نقاط ضعف و تهديدات موجود در محدوده بافت فرسوده شهر بافق با برنامه عمل نكرده

هايي  در نهايت راهبردها و برنامه. دهنده اين موضوع است نشان 13/1و ارزيابي عوامل خارجي با  81/1عوامل داخلي با 

هاي محالت در امر بهسازي و نوسازي، حمايت و تشويق از تجميع قطعات  چون قائل شدن نقش قانوني براي شوراياري

هاي جامع و ارائه  هاي فرسوده از طريق طرح دار، واگذاري بافتهاي مسئله افتكردن متولي واحد بريزدانه، مشخص

  .تسهيالت مالي به ساكنين در امر ساماندهي بيشترين تأثير را در مديريت مطلوب بافت فرسوده شهر بافق دارند

 .ريزي، توانمندسازي، بافت فرسوده، شهر بافق سنجي، برنامه ظرفيت: كليدواژگان

                                                 
 ريزي شهري، واحد شهرري، دانشگاه آزاد اسالمي برنامه عضو هيئت علمي گروه جغرافيا و .1
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  مقدمه

 گردد مطرح مي بزرگ شهرهاي حاد مسائل عنوان به و گرفته قرار توجه مورد اخير سال چند در آنچه

 سريع با رشد كه است مسكن نياز تأمين جهت زمين عرضه و سو، يك از شهري فرسوده يها بافت

تحوالت شهرنشيني در ). 26: 1387سلطانيان، (پذيرد  مي صورت جديد هاي شهرك و شهرها
بافت شهري با كالبد آن . ي شهري همراه بوده استها بافتا تغييرات عمده در هاي اخير ب دهه

ارتباط تنگاتنگ و نزديكي دارد و حتي گاهي اين دو مفهوم به جاي يكديگر مورد استفاده قرار 
بنابراين، بافت شهري . شود اما كالبد به تنهايي نيستگيرند، بافت شهر، كالبد آن را هم شامل ميمي

هاي متفاوت طي دوران حيات شهري در داخل شناسي پيوندي است كه از ريخت گسترة هم
تواند از بناها، اين گستره مي. محدودة شهر و حاشيه آن در تداوم و پيوند با شهر شكل گرفته باشند

ها، فضاهاي شهري، تاٌسيسات و تجهيزات شهري و يا تركيبي از آنها تشكيل شده ها، راهمجموعه
به عبارتي ديگر بافت در شهرسازي به ) 6: 1384دسين مشاور پويا نقش شهر و بنا، مهن(باشند 

در اين ميان بافت فرسوده در ). 29: 1379عزيزي، . (پيوند و سازوار است مفهوم فضاي هم
: 1386اللهيان،  حبيب. (اند شهرهاي ما با مسائل چند بعدي و چند انظباطي و بسيار پيچيده مواجه

ساز . هاي اقتصادي ناتوان و غيرعقاليي است گريز ناپذير نظام ن شهر و بنا، عارضهفرسوده شد) 45
كنند كه ترميم كنار گذاشته شود و در مصرف همه  و كارهاي بسياري از نظامات اقتصادي حكم مي

اكنون پس از گذشت نيم  .انواع كاالهاي كم دوام، نيمه بادوام و بادوام، تعويض اصل گرفته شود
اي با دوام  چنين شهرنشين شدن، فرسودگي در درون شهرهاي روبه رشد كشور ما، پديده قرن، اين

فرسودگي بافت و عناصر دورني )  8: 1387مهندسين مشاور آمايشگران توسعه متوازن، . (نمايد مي
گيري آن بوجود آن يا به سبب قدمت و يا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فني بر شكل

شوند، در مد فرسودگي كه در نهايت به از بين رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان ميآيد، پيا مي
هاي پذيري و ايمني و نيز نابسامانياشكال گوناگون از جمله كاهش و يا فقدان شرايط زيست

شهرستان ) 6: 1383خاني، . (كالبدي، اجتماعي، اقتصادي، تاسيساتي قابل دريافت و شناسايي است
شهر بافق داراي مساحتي بالغ . كيلومترمربع در شرق استان يزد واقع است 15298عت بافق با وس

برابر بررسي صورت گرفته، جمعيت اين شهر در سال . محله بوده است 25هكتار شامل  1327بر 
يعني در طول . نفر افزايش يافته است 31046به  1385نفر بوده كه در سال  11929، برابر با 1355
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 26/57هكتار سطوح شهري بافق، 1252از . نفر اضافه شده است 19117ت حدود سال جمعي 30
كه معادل  1385با توجه به جمعيت شهر در سال . هكتار به كاربري مسكوني اختصاص يافته است

نفر در هكتار است و تراكم  9/185نفر بوده است تراكم خالص مسكوني آن تقريبا  31046
بافت فرسوده شهر بافق برابر . ر در هكتار محاسبه شده استنف 7/24ناخالص مسكوني آن نيز 

هاي مصوبات كارگروه شهرسازي و معماري استان و شوراي اسالمي شهر براساس بررسي
هكتار به تصويب رسيده  21كارشناسان مسكن و شهرسازي و شهرداري بافق با مساحت تقريبي 

درصد از محالت باغ لردو،  5ين حدود كه شامل محالت باغ قاضي، كاكامير، حوض بازو و همچن
و محالت شهري  ها بافتتوان گفت با گذشت زمان  بنابراين، مي. چهار پرگار و باغ بزرگ است

اي كه با تعيين محدوده بافت  به گونه. تشكيل شده شاهد تغيير و تحوالت و مشكالتي بوده است
و مشكالت مشابه با مسائل حاكم بر  توان گفت اين محدوده نيز داراي مسائل فرسوده شهر بافق مي

از اين رو مداخله جهت ساماندهي و . ي فرسوده شهري كشور با اندكي تفاوت استها بافت
معاصرسازي بافت فرسوده براي بازگردانيدن تعادل جريان زندگي در محدوده اين بافت امري 

به لحاظ اجتماعي،  ي فرسوده شهر بافق راها بافتاين مقاله درصدد آن است كه . ضروري است
اقتصادي، فرهنگي و كالبدي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده، سپس نقاط ضعف و قوت، 

ها را شناسايي نموده و نهايتاً راهبردهايي را جهت توانمندسازي بافت فرسوده  ها و تهديد فرصت
  .هاي پنجم توسعه كشور ارائه نمايد شهر در راستاي برنامه

  

  اهداف تحقيق

  مسئله دار با رويكرد زمينه گرايي؛ي ها بافتچگونگي ارتقاء كيفيت محيطي در عرصه  .1
دار شهر بافق با زندگي امروزي در عين توجه به سنن  ي مسئلهها بافتچگونگي انطباق  .2

  ي فرهنگي؛ها و اصالت
  .ي فرسوده شهر بافقها بافتارائه راهبردهايي جهت ساماندهي و چگونگي استفاده از  .3
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  تحقيقروش 

. است “تحليليتوصيفي ـ ”ي مورد بررسي، رويكرد حاكم بر اين پژوهش ها لفهؤبا توجه به م
اطالعات مورد . جامعه آماري محالت بافت فرسوده شهر بافق بر اساس طرح جامع شهر است

ي آماري و تكميل پرسشنامه ها ي عمومي نفوس و مسكن و سالنامهها نياز از طريق سرشماري
گيري چند معياره تحليل  براي تجزيه و تحليل اطالعات از مدل تصميم. ه استآوري شد جمع

ابتدا با توجه به اينكه ساماندهي بافت  .استفاده شده است swotو الگوي تحليلي ) Anp(شبكه 
را  ها كند كه مراحل مختلف انجام كار و رابطه ميان آن ميفرسوده فرايندي عقالني را دنبال 

مند و در قالب يك رهيافت  به صورت نظام ها يد انجام مطالعات و بررسينما ميمند  سازمان
انداز و اهداف، شناخت تحليلي محيط به لحاظ اجتماعي،  هدف محور شامل مراحل چشم

. اقتصادي، فرهنگي و كالبدي، تعيين و تدقيق محدوده بافت فرسوده شهر صورت گرفته است
به شناسايي ) 293: 1385نيا و موسوي،  حكمت( SWOTدر نهايت با استفاده از الگوي تحليلي 

و تهديدها جهت تدوين راهبردهاي اجرايي بافت فرسوده شهر  ها نقاط قوت و ضعف، فرصت
  . بافق پرداخته شده است

  
  مباني نظري تحقيق

هاي شهروندي آن كاهش يافته و ساكنان آن از شرايط دار بافتي است كه ارزش بافت مسئله
ود رضايت و ايمني خاطر را نداشته و نيازهاي اساسي آنها برآورده زندگي در محل خ

 شهرها قانوني محدوده از ييها عرصه به شهري فرسوده بافت) 20: 1384شماعي، . (شود نمي

 پذير آسيب شهري از خدمات برخوردار نبودن و كالبدي فرسودگي دليل به كه شود مي اطالق

امور  متخصصين و مسئولين تالش .دارند نازلي دياقتصا و محيطي مكاني، ارزش و اند شده
 قطعات داراي يها بافت چون فرسوده يها بافت مصاديق شناسايي به معطوف تنها شهري

 روستايي پيشينه داراي يها بافتكارآمد،   غير و نامنظم يها راه داراي و ريزدانه تفكيكي كوچك

 اسكان( نشيني حاشينه از ناشي يها بافتثبتي،  و مالكيتي – حقوقي مشكالت با غالبا و

 – تاريخي ارزش داراي يها بافتنامناسب و  عملكردي و كالبدي كيفيت با و) غيررسمي

 ساماندهي، حوزه در يافته تدوين اهداف مهمترين). 69: 1381احمدي، (فرهنگي بوده است 
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 براي زمين حسط از بهتر و بيشتر شامل استفاده شهري ناركارآمد و فرسوده يها بافت نوسازي

 و مذكور بافت نياز زيست، رفع محيط بهبود درجهت باز فضاهاي تامين و جمعيت اسكان

 ساختار بهبود، )مناسب تفريح و كار فضاهاي ايجاد( خدماتي يها كاربري به اطراف يها محدوده

مسكن  و سكونت الگوي شهر و ارتقاء در آن تبع به و مذكور بافت در نقل و حمل
 آنكه وجود با). 48-54: 1379خانه شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران، دبير(باشد مي

 وجود فرسوده يها بافت انواع از دقيقي شناخت كه زماني تا باورند اين بر متخصصين از برخي

 با توان نمي .نمود تدوين را ها بافت اين از يك هر با مواجهه راهكارهاي توان نميباشد  نداشته

 انجام مذكور، يها بافت انواع از كامل شناخت به ي فرسودهها بافت اماندهيس مسئله حل ارجاع

 و فرسوده يها بافت بندي الزام دسته به اعتقاد، سو يك از زيرا. انداخت تعويق به را ساماندهي
 به فرآيند پايين به باال از و بخشي نگاه يك از ناشي دسته هر براي مواجهه كارهاي راه تدوين

 در بارزي نمود گذشته ساليان طي در انديشه اين كارايي عدم كه است طراحي و ريزي برنامه

 يها بافت بندي دسته و شناخت ديگر سوي از و است داشته شهري هاي شناسي طرح آسيب
 اقتصادي اجتماعي، يها ويژگي خصوص در جهي ي چندها بررسي سلسله يك مستلزم فرسوده

 ضرب حاصل تعداد به به عبارتي. است مذكور يها بافت امالك صاحبان و ساكنان فرهنگي و

 اي مسئله ،ها بافت اين ساكنين و مالكين انواع با) كالبدي ديدگاه از( فرسوده يها بافت مصاديق
 نگاه در شايد )64-65: 1377بحريني، (. شود انديشي چاره آن براي بايد مي كه دارد وجود

 بر مؤثر و گوناگون يها مؤلفه و شهري آمدناكار و فرسوده يها بافت تعداد و تنوع ،نخست

 اما شود گر جلوه ساماندهي راه سر بر مانعي مثابه به مذكور يها محدوده در سازي تصميم فرآيند

 و برجستگي تنوع، كننده تضمين مسئله اين مذكور، يها بافتاز  يك هر يها ويژگي به توجه با
 شهر هر اركان از كه بود خواهد موردنظر تباف يها فعاليت و شهري سيماي بودن فرد به منحصر

 شهرهاي در و مداخله تغيير پتانسيل مهمترين بتوان شايد ،بنابراين .است ارزشاب و زنده پويا،

 منظر و سيما ارتقاء و شهروندان زندگي كيفيت بهبود شهر، درونزاي توسعه هدف با را ايران

 از كدام هر با مواجهه شيوه رسد مي نظر به و دانست كارآمد نا و فرسوده يها بافت شهري را

 تواند نمي) اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، هاي ارزش بنا و كالبد( اقدام مورد فرسوده يها بافت

 يها گروه با تعامل بر و مبتني ضابطه و طرح برنامه، ابزار با است الزم ،رو اين از باشد يكسان
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 و تدوين تهيه آن به مختص هاي لح راه طالعه،م مورد يها بافت از يك هر براي ذينفوذ و ذينفع

  )87-98: 1385موسوي، (. گردد
  

  محدوده مورد مطالعه

 2اين شهرستان داراي. كيلومترمربع در شرق استان يزد واقع است 15298شهرستان بافق با وسعت 
براساس تقسيمات سياسي ـ اداري شهر بافق جزء بخش مركزي از . دهستان است 6بخش و

گذرد و محور  ساختار شهر بافق از دو محور شرقي ـ غربي كه از مركز آن مي. بافق استشهرستان 
شمالي كه راه آهن را به مركز متصل نموده و راه خود را از ميان محالت مسكوني شهر به باغات و 

در حال حاضر شهر بر روي محور شرقي ـ غربي . كند تشكيل شده است مزارع شمال شهر باز مي
ن شهر از يك سو، و به طرف مزارع شمال شهر از سوي ديگر، گسترده شده و به رشد به طرف آه

بافت . محله بوده است 25هكتار شامل  1327شهر بافق داراي مساحتي بالغ بر . دهد خود ادامه مي
فرسوده شهر بافق برابر مصوبات كارگروه شهرسازي و معماري استان و شوراي اسالمي شهر 

هكتار به  21كارشناسان مسكن و شهرسازي و شهرداري با مساحت تقريبيهاي براساس بررسي
درصد از  5تصويب رسيده كه شامل محالت باغ قاضي، كاكامير، حوض بازو و همچنين، حدود 

  . محالت باغ لردو، چهار پرگار و باغ بزرگ است
 

 در محدوده بافت فرسوده ) فضا و فعاليت(نحوه استفاده از زمين 

ها نياز جوامع شـهري، درجـه    اين فعاليت. هاي متنوع است مكاني جهت تبلور فعاليتشهر اساساً 
هـا   ، پراكندگي، مقيـاس و ميـزان تنـوع فعاليـت    دهد تمركز پذيري آن را نشان مي مدنيت و تحول

از طرف ديگر، نقش عملكـردي شـهر   . بازگوكننده كيفيت و چگونگي ساخت كالبدي شهر است
همچنـين،  . ها و نحوه تعامل آن، محيط پيراموني است ر اساس ميزان فعاليتو بنيان اقتصادي آن ب

گيـري مشـاغل و در نهايـت،     ها موجبات تقسيم كار اجتماعي، شـكل  گستردگي و مقياس فعاليت
دهنده اين واقعيت است كه شناخت تركيب و سـاخت   مباحث مذكور نشان. جذب جمعيت است

شـود بنيـان و اسـاس محـيط كالبـدي،       شـهري بـازگو مـي    ها كه در قالب كاربري اراضي فعاليت
  اساسـي   از مطالعات  يكي). 76- 77: 1384اولي زاده،. (شود اقتصادي، اجتماعي شهر محسوب مي

  از اراضـي   اسـتفاده  نحـوه    مطالعـه   شـهري   هاي فعاليت  پراكندگي  شهر و نحوه  شناخت  در جهت
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و   زمـين   هـاي  ويژگي  درباره  اساسي  اطالعات  ، تهيه اضيار  كاربري  منظور از مطالعه.  است  شهري
از آن   اسـت   عبارت از زمين   استفاده  نحوه. پذيرد، است مي  صورت  در آن  كه  مختلفي  هاي فعاليت

هـا و   ، راه درمـاني  مانند مسـكوني،    شهري  هاي فعاليت  انواع  موجود، پراكندگي  در وضع  بدانيم  كه
  هـاي  از كـاربري   هر يـك   شهر نسبت  مساحت  و از كل.  است  صورت  چه  به.... ،  يمعابر، آموزش

انـد و   شـده   شـهر پراكنـده    در سطح  هاييصورت  چه  ها به از فعاليت  و هر يك  چقدر است  زمين
 ، شـيعه . (و كـارا هسـتند    ارتبـاط منطقـي    يـك   داراي  اندازه  و تا چه  آنها با يكديگر چيست  رابطه

  كـالن   اهـداف   بـه   دسـتيابي   بـراي   مهم  از ابزارهاي  ، يكي شهري  زمين  كاربري  طرح) 120 :1373
  عمـومي   و تصميمات  گذاري بسيار بر سرمايه  تنها اثراتي  نه  كه  است  ، اقتصادي و كالبدي اجتماعي

. شـهر دارد   يط كالبـدي مح  و كيفيت  رشد شهري  در ميزان  مهم  نقشي  گذارد؛ بلكه مي و خصوصي
. اند مسكوني يا سـكونتي گوينـد  فضاهايي را كه جهت سكونت منظور شده) 14: 1378سعيدنيا، (
هكتـار   21كه برابر با  1389از كل محدوده بافت فرسوده شهر بافق در سال ) 88: 1378ورزين، (

 1389ر در سـال  سرانه مسكوني براي هر نف. هكتار مربوط به كاربري مسكوني است 6بوده است 
درصد را از كـل سـطوح را بـه خـود اختصـاص داده       7/29مترمربع بوده است و  01/41برابر با 

ها اثر گذار بوده، مراكـز   هاي شهري كه بطور مؤثر بر ديگر فعاليت ترين فعاليت يكي از مهم. است
اري در فضاها و واحدهاي تجاري شهر بـافق بيشـتر بـه صـورت نـو     . باشندتجاري و بازارها مي

و محدوده بافت فرسوده بـه شـدت نيازمنـد ايجـاد     . اند هاي اصلي شهر استقرا يافته اطراف خيابان
. تر اسـت  هاي تجاري در داخل بافت جهت سهولت دسترسي ساكنين به خدمات مطلوب كاربري

مترمربـع بـه ايـن فضـاها      9658در حـدود   1389از كل سطوح محدوده مورد مطالعـه در سـال   
بـه طـور كلـي فضـاهاي     . مترمربع بـوده اسـت   3/6ته و سرانه تجاري براي هر نفر اختصاص ياف

نيازهـاي  . درصد از كل سطح بافت فرسوده شهر بافق را به خود اختصاص داده است 6/4تجاري 
هـا، مراكـز   چيـزي كـه پـارك   . ها، مراكز تفريحي ارتبـاط تنگاتنـگ دارنـد   تفريحي جامعه با پارك

با توجه به افـزايش  ) Mitra ,1994:133 . (بخشدت تفريحي را دوام مياجتماعي، و ديگر تسهيال
تـر   ، نقش حياتي فضـاهاي سـبز روز بـه روز روشـن    جمعيت و آلودگي روزافزون محيط شهري

كاهـد   هاي محيطي مانند دود و صدا مـي  فضاي سبز به عنوان يك فيلتر طبيعي از آلودگي. شود مي
. اجتمـاعي سـاكنان شـهر و آرامـش محـيط آن اسـت      و تضمين كننده نسـبي سـالمت فـردي و    

برابـر   1389مساحت فضاي سبز  بافت فرسـوده شـهر بـافق در سـال     ) 38: 1382پورمحمدي، (
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ايـن رقـم، سـطح    . مترمربـع اسـت   4مترمربع بوده است كه سرانة اختصاصي براي هر نفر  6184
هاي مربـوط بـه   سرانه. دهدمي متر مربع نشان 9- 12هاي استاندارد بسيار پايني را نسبت به سرانه
ها در بين شهرهاي مختلـف جهـان    هاي دسترسي مانند ساير كاربريكاربري حمل و نقل و شبكه

هزار نفـر بـدون در نظـر     100ريزي شده در فرانسه با جمعيت در شهرهاي برنامه. متفاوت است
ايـن رقـم در   . ودشـ  متر مربع براي هر نفـر محاسـبه مـي    31هاي واحدهاي همسايگي  گرفتن راه

متـر و   30شهر جديد بريتانيـا   ،متر، در هاك 11مترمربع براي هر نفر، در زوريخ  40- 50سويس 
. شـود مترمربـع فضـاي پاركينـگ محاسـبه مـي      5مترمربع براي هر نفر بـه اضـافه    25در مارسي 

 1386هكتار محدوه بافت فرسوده شـهر بـافق در سـال     21از مساحت ) 47: 1382پورمحمدي، (
ها مشخص شـد  در تحليل. هاي ارتباطي به خود اختصاص داده استهكتار را شبكه 6در حدود 

درصـد از كـل سـطوح     23مترمربع براي هر نفـر و تقريبـاً    6/31كه سرانه اين كاربري در حدود 
 3475يعنـي   7/1هـاي فرهنگـي سـطحي معـادل      كـاربري . شهري به اين كاربري اختصاص دارد

 2/2اي در حـدود   بافت فرسوده شهر را شامل شده است كـه داراي سـرانه   مترمربع از كل اراضي
هاي مذهبي در سـطحي معـادل    در بستر جغرافيايي محدوده مورد مطالعه، كاربري. استمترمربع 
اين فضـاها سـطحي معـادل    . مترمربع در نقاط مختلف بافت فرسوده شهر پراكنده هستند 13055

 5/8اي معـادل   انـد كـه داراي سـرانه    شـهر را دربرگرفتـه   درصد از كل سطوح بافت فرسوده 2/6
كـاربري باغـات   . اسـت و اين كاربري جزء كاربري تاريخي محـدوده بافـت نيـز     هستندمترمربع 

درصـد از كـل سـطوح شـهري را      5/2كه در مجمـوع   استمترمربع  5227داراي سطحي معادل 
راضـي بـاير بـا مسـاحتي حـدود      همچنـين ا . مترمربـع اسـت   4/3سرانه اين كـاربري  . پوشاند مي

مترمربع سطح وسيعي از محدوده بافت فرسوده را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و       6010431
مترمربـع   1/39سرانه اين كاربري معادل . گيرد درصد از كل سطوح شهري را دربرمي 4/28حدود 

زمـين   ةع توسـع گذاري ميزان، جهت و نوتأثيرتوانند ابزار قوي در تسهيالت اجتماعي، مي. است
هـاي خصوصـي و    سيسات و ساير تسهيالت عمومي، تنظيم مقـررات سـاختمان  أساختن ت. باشد

 تـأثير بندي و الگوي توسعه  تواند بر استانداردها، زمان هاي مختلف و امتيازات مياستفاده از انگيزه
و  ارتباطـات   زماني كه امكانات زيربنايي، قبل از نياز واقعي ساخته و گسترش تسهيالت. بگذارد

توانـد بـه طـور مـؤثري      يك جامعه مي ةدر مطابقت با يك طرح بكار گرفته شود؛ الگوهاي توسع
الـديني،   سـيف (. قوي وجـود دارد  ةريزي رابط بنابراين بين امكانات زيربنايي و برنامه. كنترل شود
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فع زبالـه از  محدوده بافت فرسوده شهر بافق از نظر شبكه گازرساني و سيستم محل د )1383:180
  آوري زباله توسط شهرداري به نحو مطلوب  به ويژه كه جمع يستوضعيت مناسبي برخوردار ن

شـود كـه الزم    گيرد و آلودگي زيست محيطي به شدت در محدوده بافت ديـده مـي   صورت نمي
هـاي شـهري بافـت     مترمربع از كاربري 2214. است مسئولين توجه جدي به اين امر داشته باشند

  ها  اين كاربري. مترمربع است 4/1به كاربري پاركينگ اختصاص دارد كه سرانه آن  فرسوده
هــاي موجــود در محــدوده مــورد مطالعــه را  درصــد از  مســاحت كــاربري 1/1ســطحي معــادل 

پوشاند و به لحاظ قرارگيري در كناره خيابان اصلي جـزء محـدوده بافـت فرسـوده محسـوب       مي
 .شده است

  ضع موجود محدوده بافت فرسوده شهر بافقكاربري اراضي و: 1شكل
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  در شناسايي عوامل مؤثر بر فرسودگي بافت  ANPكاربرد مدل 

بندي عوامل تأثيرگذار بر ناكارايي بافت فرسوده  هدف اين تحقيق، شناسايي عوامل مؤثر در اولويت
هاي  خصهاي فرسوده و كهنه شهري معيارها و شا در ارتباط با ناكارايي بافت. شهر بافق است

گروهي بين  گروهي و برون اي كه با ايجاد ارتباط درون به گونه. مختلفي در نظر گرفته شده است
در اين . شود ها مشخص مي ها، تأثيرات هر يك از عناصر در ناكارايي بافت عناصر و شاخص

هاي جمعيتي، اقتصادي، كالبدي و مديريتي كه هر  پژوهش معيارها در چهار خوشه شامل خوشه
اي كه عالوه بر  اند به گونه ك از آنها دربرگيرنده تعدادي عناصر تأثيرگذار هستند قرار گرفتهي

  )1نمودار . (ها نيز وابستگي وجود دارد گروهي، در بين خوشه ارتباط درون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مورد مطالعه و ارتباط درون گروهي و برون گروهي آنها شاخص: 1نمودار
  

  ها مقايسه زوجي و وزن خوشهماتريس : 1جدول

  وزن نهايي  وزن نسبي  مديريتي  كالبدي  جمعيتي  اقتصادي  عنوان

  398/0  846/0  34/1  8/1  87/1  1  اقتصادي

  195/0  444/0  88/0  3/1  1  3/1  جمعيتي

  221/0  542/0  1//8  1  98/0  6/1  كالبدي

  268/0  685/0  1  6/1  2/1  2/1  مديريتي

  محاسبات نگارنده: منبع

  عوامل كالبدي
 مساحت واحدها
 مصالح كم دوام

 نوع فوندانسيون 
 وضعيت مالكيت
 بناهاي تخريبي 

 عوامل مديريتي
 مديريت يكپارچه

 جامعيت قوانين
 مشاركت مردم
 نيروي انساني 

اختيارات 
شهرداري 

  عوامل اقتصادي

  ارزش زمين

  ميزان درآمد ساكنين

  وليديواحدهاي ت

  اشتغال پايدار

  نيروي كار 

  عوامل جمعيتي

 جمعيترشد 

 پديده مهاجرت

 بار تكفل

 تراكم خانوار 
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ها از طريق مقايسه ماتريس زوجي به دست آمده  وزن نسبي خوشه 1ل شمارة مطابق جدو
را نشان  jبا توجه به ستون  iاهميت نسبي مؤلفه در سطر  aijدر ماتريس زوجي نمره . است

دهنده اهميت برابر دو  كند كه نمره يك نشان را مشخص مي =wi/wj aijدهد؛ به عبارتي  مي
سپس مقايسه عناصر داخل هر . است jبر مؤلفه  iت خيلي زياد برابر با اهمي 9مؤلفه و نمره 

گيرد، در گام بعدي وزن نسبي عناصر ماتريس محاسبه و در  انجام مي AHPخوشه شبيه روش 
ها ممكن  با توجه به اينكه برخي عناصر درون خوشه. شوند نهايت عناصر جدول نرمال مي

ين صورت با توجه به معيارهاي كنترل ها وابسته باشند، در ا است به عناصر ساير خوشه
شوند و وزن  ماتريس مقايسه زوجي تشكيل شده و عناصر ماتريس دو به دو با هم مقايسه مي

سوپر ماتريس حاصل از . شود آيد و نتيجه وارد سوپر ماتريس اوليه مي ماتريس به دست مي
ستون سوپر ماتريس هاي مختلف، سوپر ماتريس اوليه است كه جمع عناصر هر  تلفيق ماتريس

  .بيش از يك است
شود و سوپر ماتريس حاصله از آن سوپر ماتريس  در مرحله بعد، سوپر ماتريس نرمال مي

وزني است و نهايتاً جهت همگرا شدن سوپر ماتريس وزني، عناصر موجود در معيارها آنقدر 
تريس حد وزن ها و سوپر ما در آخرين مرحله وزن خوشه. رسند تا همگرا شوند به توان مي

در قالب وزن نهايي  2كه در جدول شمارة . عمومي، وزن نهايي معيارها محاسبه شده است
  .بيان شده است
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  ها وزن نهايي شاخص: 2جدول

  وزن نهايي  وزن خوشه   وزن عمومي  شاخص

  

  

  اقتصادي

  012/0  398/0 03/0  پايين بودن ارزش زمين

  048/0  398/0 12/0  پايين بودن ميزان درآمد ساكنين

  008/0  398/0 02/0  عدم وجود واحدهاي توليدي

  056/0  398/0 14/0  عدم وجود اشتغال پايدار

  032/0  398/0 08/0  پايين بودن نيروي كار تحصيلكرده

  

  جمعيتي

  021/0  195/0 11/0  نرخ رشد جمعيت

  014/0  195/0 07/0  وجود پديده مهاجرت

  018/0  195/0 09/0  تراكم زياد خانوار در واحدها

  010/0  195/0 05/0  بار تكفل

  

  

  كالبدي

  009/0  221/0 04/0  مساحت اندك واحدها

  011/0  221/0 05/0  مصالح كم دوام

  018/0  221/0 08/0  فوندانسيون ضعيف

  007/0  221/0 03/0  وضعيت مالكيت

  040/0  221/0 18/0  وجود بناهاي تخريبي و مرمتي

  

  

  مديريتي

  040/0  268/0 15/0  يكپارچه عدم وجود مديريت

  008/0  268/0 03/0  عدم جامعيت قوانين

  048/0  268/0 18/0  عدم وجود مشاركت مردم

  021/0  268/0 08/0  عدم وجود نيروي انساني مجرب

  027/0  268/0 10/0  ها پايين بودن اختيارات شهرداري

  محاسبات نگارنده: منبع

  

هاي اقتصادي و مديريتي، بيشترين  دهد، شاخص مي نتايج حاصل از مدل تحليل شبكه نشان
در مرتبه بعد عوامل كالبدي، به ويژه وجود . تأثير را در ناكارايي بافت فرسوده شهر بافق دارند

  . اند بناهاي تخريبي و مرمتي تأثيرات زيادي داشته
  

  تجزيه و تحليل عوامل و ارائه راهبردهاي  توانمندسازي بافت فرسوده شهر بافق

بايست از ساختار بستر مطالعه كه محيط عمومي،  راي تجزيه و تحليل كارآمد و مؤثر فاكتورها ميب
همچنين بايستي درك كاملي نسبت به تأثير اين . محيط عملياتي و محيط دروني است آگاهي داشت

خارجي  محيط. هاي توانمندسازي را آگاهانه تعريف و تبين نمود عوامل به دست آيد تا بتوان استراتژي
براي بررسي . ها و تهديدات و محيط خارجي شامل نقاط ضعف و تهديدات است شامل فرصت
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شهرداري، شوراي شهر، سازمان مسكن و (هاي متولي بافت فرسوده شهر بافق  العمل سازمان عكس
ا ه ها به عنوان عوامل داخلي و فرصت ها، ضعف ابتدا قوت...) شهرسازي و اداره آب، گاز، مخابرات و 

دهي شدند و در نهايت، رتبه  و تهديدات به عنوان عوامل خارجي طبق ماتريس زوجي وزن
ها و تهديدات در جدول  ها، فرصت ها، ضعف هاي متولي نسبت به هر يك از قوت العمل سازمان عكس

العمل  دهنده بدترين عكس نشان 1العمل و عدد  نشان دهنده بهترين عكس 4ماتريسي ثبت شد كه عدد 
  .است

  

  محيطي -مطالعات طبيعي 

به عنوان متوسط در  5/2است با توجه به اينكه عدد  63/1عدد به دست آمده از ارزيابي عوامل داخلي
هاي فرسوده شهر بافق در استفاده از نقاط قوت  هاي متولي بافت دهد سازمان نظر گرفته شده نشان مي

دهنده  نشان 13/1ابي عوامل خارجي با همچنين، ارزي. و كاهش نقاط ضعف چندان موفق نبوده است
  )3جدول . (ها بوده است هاي متولي در استفاده از فرصت بدترين عملكرد سازمان

  )).EFE(فرصت و تهديد (و عوامل خارجي )) IFE(قوت، ضعف (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : 3جدول

  ارزيابي  امتياز  وزن  رتبه  هاي مورد مطالعه شاخص  شرح  

بي
 ط

ت
عا

طال
م

  
ي

ع
 - 

ي
ط
حي

م
  

  

  نقاط قوت

    08/0  08/0  1  جهت جنوبي بودن وزش باد -

  

  

)IFE(  

63/1  

  08/0  04/0  2  وجود قنوات متعدد و چاههاي عميق در سطح بستر -

  

  

  

  

نقاط 

  ضعف

  02/0  02/0  1  باال بودن درجه حرارت  -

  08/0  08/0  1  كمبود بارش ساليانه -

  28/0  14/0  2  وجود شن باد و ماسه بادي -

  24/0  12/0  2  عدم انجام مطالعات جامع كارشناسي در خصوص منابع آب -

  20/0  10/0  2  هاي موجود محدود بودن محدوده شهر در مقايسه با پتانسيل - 

  04/0  04/0  1  شرايط نسبتاً سخت اقليمي دوره گرم در تابستان  -

  24/0  12/0  2  سوده شهرهاي جذبي در محدوده بافت فراستفاده از چاه -

  33/0  11/0  3  هاي مسكونيريختن زباله در محيط -

  

  ها فرصت

    04/0  04/0  1  امنيت منطقه به لحاظ لرزه خيزي -

)EFE(  

13/1  

  72/0  24/0  3  وجود معادن فراوان -

  08/0  08/0  1  وجود اراضي كشاورزي در  محدوده شهر -

  26/0  13/0  2  ي زيرزمينيباال بودن سطح سفره آبها  - 

  030  03/0  1  از بين رفتن كشاورزي و باغات به سبب آلودگي ناشي از معادن -   تهديدات

  محاسبات نگارنده: منبع
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  مطالعات كاربري اراضي

به عنوان متوسط درنظر  5/2است با توجه به اينكه عدد  50/2عدد به دست آمده از ارزيابي عوامل داخلي 

هاي فرسوده شهر بافق در استفاده از نقاط قوت و  هاي متولي بافت بنابراين سازمان .گرفته شده است

اما . ها در ارتباط با كاربري اراضي موجود با برنامه عمل كرده است كاهش نقاط ضعف در اين بافت

  )4جدول . (هاي موجود بوده است دهنده عدم استفاده از  فرصت نشان 06/1ارزيابي عوامل خارجي با 

  ))EFE(فرصت و تهديد (و عوامل خارجي )) IFE(قوت، ضعف (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : 4دولج

  ارزيابي  امتياز  وزن  رتبه  هاي مورد مطالعه شاخص  شرح  

ي 
ض

ارا
ي 

ربر
 كا

ت
عا

طال
م

)
ت

الي
فع

و 
ضا 

ف
(  

  

  

  

  نقاط قوت

  18/0  06/0  3  محدود بودن محدوده بافت فرسوده شهر بافق -

  

  

  

  

  

)IFE(  

50/2  

  18/0  09/0  2  باال بودن سطح كاربري شبكه معابر -

  16/0  08/0  2  باال بودن سطح اراضي باير در محدوده بافت فرسوده -

  03/0  03/0  1  پايين بودن متراژ واحدهاي مسكوني  -

  18/0  09/0  2  وجود واحدهاي مسكوني متروكه -

  06/0  06/0  1  )به لحاظ كمي( سطح مناسب فضاهاي ارتباطي -

  

  

  

  

  نقاط ضعف

  24/0  12/0  2  پايين بودن كاربري تجاري و خدماتي در درون بافت -

  22/0  11/0  2  .پايين بودن كاربري فضاي سبز در محدوده بافت فرسوده -

  28/0  14/0  2  كمبود فقدان مراكز تفريحي در سطح شهر -

  20/0  10/0  2  وسعت نسبتا زياد فضاهاي مخروبه  -

  12/0  06/0  2  هاي ناسازگار در بافت  وجود كاربري -

  02/0  02/0  1  عدم دسترسي مناسب به مركز شهر  -

  10/0  05/0  2  ها توزيع نامناسب كاربري -

  18/0  09/0  2  عدم مراكز آموزشي، اداري، و درماني -

  18/0  06/0  3  ضعف در تجهزات و تاسيسات شهري -

  

  

  ها فرصت

  03/0  03/0  1  ها با توجه به فضاهاي باز  مكان انتقال كاربريا -

  

  

  

)EFE(  

06/1  

  16/0  08/0  2  هاي ناسازگاروجود مكان مناسب در شهر براي انتقال كاربري -

  03/0  03/0  1  ها از محورهاي ارتباطي به درون بافتامكان تمركززدايي فعاليت -

  06/0  02/0  3  و خدمات مورد نياز محالت بافتها وجود فضا براي توسعه كاربري - 

  06/0  06/0  1  امكان توسعه و افزايش فضاهاي خدماتي و تاسيسات  -

  

  

  

  تهديدات

  07/0  07/0  1  عدم مديريت مطلوب بافت فرسوده -

  30/0  10/0  3  توزيع نامناسب خدمات آموزشي و درماني در درون بافت -

  06/0  06/0  1  دليل مالكيت خصوصي بخش فضاها تجاري در تغييرات به محدوديت - 

  18/0  09/0  2  هاعدم توجه به اصول مكانيابي كاربري اراضي در استقرار كاربري -

  05/0  05/0  1  هاي فرادست عدم توجه كافي به اجراي ضوابط و مقررات طرح -

  06/0  06/0  1  هاي فرسوده نظارت ضعيف نهادهاي مديريت شهري به بافت -

  محاسبات نگارنده: منبع
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  مطالعات شبكه معابر

هاي متولي  به عنوان متوسط، سازمان 5/2است با توجه به اينكه عدد  21/2ارزيابي عوامل داخلي 
ها در  هاي فرسوده شهر بافق در استفاده از نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف در اين بافت بافت

همچنين ارزيابي عوامل خارجي . چندان موفق نبوده است) شبكه معابر(ارتباط با نظام رفت و آمد 
  )5جدول . (هاي موجود بوده است دهنده عدم استفاده از فرصت نشان 87/0با 

  ))EFE(فرصت و تهديد (و عوامل خارجي )) IFE(قوت، ضعف (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : 5جدول

    امتياز  وزن  رتبه  هاي مورد مطالعه شاخص  شرح  

ت
عا

طال
م

 
كه

شب
و 

د 
 آم

 و
ت

رف
م 

ظا
ن

 
نه

 په
ي

اط
رتب

ي ا
ها

 
ده 

سو
فر

ي 
ها

)
ي

بد
كال

(  

  

  نقاط قوت

    28/0  14/0  2  باال بودن سطوح كاربري شبكه معابر -

  

  

  

)IFE(  

21/2  

  08/0  04/0  2  سرعت پايين وسائط نقليه در بافت -

  03/0  03/0  1  پايين بودن حجم تردد بجز در خيابانهاي اصلي -

  06/0  06/0  1  هاي ترافيكد گرهتعداد محدو -

  

  

  

  

  نقاط ضعف

  26/0  12/0  3  هاي بافت فرسوده و شيب معابر خاكي بودن اغلب كوچه -

كم عرض، تنگ و باريك بودن معابر و ضعف نفوذ سواره به  -

  دورن بافت

3  16/0  48/0  

  08/0  08/0  1  عدم پاركينگ و اشغال حاشيه خيابانها  -

  02/0  02/0  1  اصول طراحي در گذربنديعدم رعايت  -

  20/0  10/0  2  عدم دسترسي راحت ساكنين به وسائط نقليه عمومي -

  06/0  03/0  2  انجام سفرهاي دورن شهري بصورت وسيله نقليه عمومي  -

  01/0  01/0  1  عدم رعايت اصول سلسله مراتبي شبكه -

  39/0  13/0  3  )خاكي بودن(پوشش نامناسب معابر  -

  16/0  08/0  2  عدم دسترسي آسان ساكنين به مركز شهر و خدمات شهري -

  

  

  ها فرصت

    20/0  10/0  2  )فضاي باز(ها  امكان توسعه و گسترش خيابان -

  

)EFE(  

87/0  

  12/0  06/0  2  امكان افزايش عرض پياده روها در اكثر معابر موجود -

  06/0  06/0  1  با وسيله نقليه عمومي امكان انجام آسان سفرهاي دورن شهري-

  30/0  10/0  3  هاي باير و ساخته نشده در بافت وجود لكه -

  08/0  08/0  1  امكان دسترسي آسان به خيابانهاي جمع و پخش كننده -

  

  

  تهديدات

  06/0  06/0  1  درصد از ساكنين بافت 6/25برخورداري از اتومبيل شخصي حدود  - 

  03/0  03/0  1  هاي محلي محالت با خيابانهاي شرياني شهرقيم دسترسيارتباط مست - 

  02/0  02/0  1  عدم توجه به سلسله مراتب دسترسي سواره  -

  محاسبات نگارنده: منبع
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  مطالعات بخش مسكن

هاي  هاي متولي بافت است بنابراين، سازمان 15/2دهد ارزيابي عوامل داخلي ها نشان مي بررسي

ها در ارتباط با  بافق در استفاده از نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف در اين بافت فرسوده شهر

دهنده عدم  نيز نشان 92/0ارزيابي عوامل خارجي با . اند مطالعات بخش مسكن چندان موفق نبوده

  )6جدول . (هاي موجود بوده است استفاده مطلوب از فرصت
  )).EFE(فرصت و تهديد (و عوامل خارجي )) IFE(قوت، ضعف (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : 6جدول

  ارزيابي  امتياز  وزن  رتبه  هاي مورد مطالعه شاخص  شرح

كن
مس

ش 
بخ

ت 
لعا

طا
م

  

  

  

  

  نقاط قوت

    06/0  03/0  2  )ريز دانه بودن(امكان تجميع واحدهاي مسكوني  - 

  

  

  

  

  

)IFE(  

15/2  

  

  08/0  08/0  1  تر مربع م 100- 150هاي مسكوني با متوسط زمين بيش از  سهم باالي واحد - 

  09/0  09/0  1  مناسب بودن شاخص طبقات واحدهاي مسكوني   - 

  20/0  10/0  2  گيري از ظرفيت بافت در ارتباط با تهيه مسكن  هاي مطالعاتي براي بهره ايجاد زمينه - 

درصد در صورت اعطاي  7/57داشتن روحيه مشاركت در ساخت  مسكن  - 

  تسهيالت

4  05/0  20/0  

  33/0  11/0  3  درصد  9/85موافقت ساكنان با بهسازي و نوسازي حدود  - 

  04/0  02/0  2  پايين ترين سطح قيمت مسكن و اجاره در مقايسه با كل محدوده شهر   - 

  02/0  01/0  2  اتاق 3سهم باالي واحدهاي داراي  - 

  02/0  01/0  2  درصد  3/18باال بودن واحدهاي مسكوني نوساز در حدود  - 

  

  

  

  

  

  نقاط ضعف

  15/0  05/0  3  قابل استفاده نبودن اكثر واحدهاي مسكوني جهت سكونت - 

  02/0  01/0  2  مقاوم نبودن ساخت و سازها - 

  02/0  02/0  1  شدت نسبي باالي واحدهاي مسكوني يك طبقه  - 

  20/0  10/0  2  درصد 9/47واحدهاي مسكوني با قابليت مرمتي برابر با  

  12/0  12/0  1  به كارگيري مصالح كم دوام و بي دوام - 

  01/0  01/0  1  عدم يكساني و يكپارچگي در نماي خارجي واحدهاي مسكوني - 

  16/0  08/0  2  سال 10هاي مسكوني با قدمت باالي  شدت نسبي باالي واحد - 

  27/0  09/0  3  هاي مسكوني فاقد اسكلت  شدت نسبي باالي واحد  - 

  02/0  01/0  2  هاي مسكوني ساخته شده با سنگ و آجر درصدي واحد 1/52سهم 

  01/0  01/0  1  هاي فني و مهندسي ساخت ناكارائي نظارت و نبود كمك - 

  04/0  02/0  2  مغايريت استانداردهاي رايج با توان مالي و خصوصيات اجتماعي فرهنگي مردم - 

  02/0  01/0  2  بهسازي ، نوسازي و بازسازي بافت فرسوده ريزي هماهنگ براي فقدان برنامه - 

  04/0  04/0  1  فقدان استراتژي منسجم براي ارتقاء كيفيت زيست در بافت - 

  03/0  03/0  1  عدم كنترل و نظارت بر مصرف درست زمين - 

  

  فرصت

    30/0  10/0  3  وده هاي فرس وجود تجربيات فراوان در سطح استان در زمينه بهسازي و نوسازي بافت - 

)EFE(  

92/0  

  12/0  06/0  2  گيري از پتانسيل بافت همكاري مديران شهر براي بهره - 

  06/0  03/0  2  سازي و نوسازي بافت همكاري مديران شهري براي مقاوم - 

  20/0  10/0  1  نبود مديريت يكپارچه و هماهنگ در امر مسكن در سطح محدوده  -   تهديدات

  24/0  12/0  2  .در سطح بافت از دست خواهد رفت عدم نوسازي پتانسيل عظيمي در صورت - 

  محاسبات نگارنده: منبع
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  مطالعات وضعيت اقتصادي

ي ها بافتي متولي ها بنابراين سازمان ،است 45/1عدد به دست آمده از ارزيابي عوامل داخلي 
در ارتباط با  ها بافتاين فرسوده شهر بافق در استفاده از نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف در 

در ارزيابي عوامل خارجي و در استفاده از . اند مطالعات وضعيت اقتصادي چندان موفق نبوده
دهنده استفاده  نشان 85/1اند كه عدد  ي خاصي را تدارك نديدهها ي موجود نيز برنامهها فرصت

  )7جدول (. ي موجود بوده استها از  فرصت

  ))EFE(فرصت و تهديد (و عوامل خارجي )) IFE(قوت، ضعف (مل داخلي ماتريس ارزيابي عوا: 7جدول

  ارزيابي  امتياز  وزن  رتبه  هاي مورد مطالعه شاخص  شرح

ي
اد

ص
اقت

ت 
ضعي

 و
ت

عا
طال

م
  

ت
قو

ط 
نقا

  

    10/0  05/0  2  درصد 6/25سطح باالي برخورداري ساكنين از وسائط نقليه شخصي حدود  - 

  

  

  

  

)IFE(  

45/1  

  45/0  15/0  3  در مشاغل كارگري در معادن سنگ آهن  سطوح باالي اشتغال - 

  02/0  02/0  1  هاي كشاورزي وجود زمين - 

  18/0  09/0  2  سطح متوسط وضعيت اقتصادي خانوارهاي ساكن - 

  04/0  04/0  1  قيمت مناسب زمين و مسكن - 

ف
ضع

ط 
نقا

  

  18/0  06/0  3  ي و نوسازيهاي پايين در امر بهساز ساكنين در دهك  نداشتن توانايي مالي - 

  16/0  08/0  2  هاي شهر ارزش پايين زمين و مسكن  در مقايسه با بقيه محدوده  -  

  03/0  03/0  1  ناهمگني طبقات درآمدي ساكنين - 

  06/0  06/0  1  هاي اجتماعي سطح بسيار پايين اشتغال زنان در عرصه - 

  09/0  09/0  1  )به پايين طبقه درآمدي متوسط(يكدستي طبقات درآمدي  - 

  14/0  07/0  2  سطح متوسط توان اقتصادي ساكنين جهت بهسازي و نوسازي -

ت
ص

فر
 

  ها

    03/0  03/0  1  پايين بودن تراكم ناخالص و خالص جمعيتي -

  

  

)EFE(  

85/1  

  06/0  06/0  1  وجود نيروي كار تحصيل كرده -

  12/0  12/0  1  وجود معادن فراوان در سطح شهرستان -

  45/0  15/0  3  امكان مشاركت ساكنين به روند  بهسازي و نوسازي در صورت ارائه تسهيالت  - 

  33/0  11/0  3  هاي باير براي اختصاص به توليد مسكن وجود زمين - 

  30/0  10/0  3  هاي خدماتي به منظور رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال امكان ايجاد واحد - 

ت
دا

دي
ته

  

  04/0  04/0  1  به پيري جمعيت و افرايش بار تكفل و از كار افتادگي گرايش - 

  24/0  12/0  2  ميزان محدود مشاركت ساكنين در مسائل مالي در روند بهسازي و نوسازي - 

  04/0  02/0  2  هاي كشاورزي بر اثر توسعه ساخت و ساز از بين رفتن زمين - 

  06/0  06/0  1  افت فرسودهوجود مهاجرين ساير نقاط و سكونت در ب - 

  18/0  09/0  2  شرايط ناشي از بيماري و سختي ناشي از كار در معادن - 

  محاسبات نگارنده: منبع
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  مطالعات مديريت بخش مسكن

ي ها بافتي متولي ها بنابراين سازمان ،است 76/1عدد به دست آمده از ارزيابي عوامل داخلي 
در ارتباط با  ها بافتقوت و كاهش نقاط ضعف در اين  فرسوده شهر بافق در استفاده از نقاط

بنابراين در زمينه مطالعات بخش مسكن در بافت . اند مطالعات بخش مسكن چندان موفق نبوده
ي اجرايي و استفاده از اين مطالعات ها فرسوده مطالعات خوبي انجام شده اما در زمينه برنامه

دهنده عدم  نشان 12/1ارزيابي عوامل خارجي با . اند ي متولي چندان موفق نبودهها سازمان
  )8جدول (. ي موجود در انجام مطالعات بخش مسكن بوده استها استفاده از فرصت

  ))EFE(فرصت و تهديد (و عوامل خارجي )) IFE(قوت، ضعف (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : 8جدول

  ارزيابي  امتياز  وزن  رتبه  هاي مورد مطالعه شاخص  شرح

عا
طال

م
ن

ك
س

 م
ش

خ
ت ب

ري
دي

 م
ت

  

ت
و
 ق
ط

قا
ن

  

  24/0  08/0  3  وجود پتانسيل الزم در سطح محدوده بافت جهت ساخت مسكن به صورت خصوصي - 

  

  

  

  

  

  

)IFE(  

76/1  

  08/0  04/0  2  سازي اراضي و ايجاد بانك زمين وجود زمينه براي يكپارچه - 

  08/0  08/0  1  هاي قانوني براي مديريت زمين وجود زمينه - 

قا
ن

ف
ضع

ط 
  

  03/0  03/0  1  ها و نهادهاي مرتبط با مسكن ناهماهنگي بين سازمان - 

  06/0  06/0  1  نظام غيرمدون ساختماني و معماري - 

  06/0  06/0  1  ها فقدان ضوابط و استانداردها در چهارچوب مطالعاتي اوليه در طرح - 

  20/0  10/0  2  )يديتول(ها از بخش توليدي مسكن به بخش خدمات  انحراف سرمايه - 

  06/0  06/0  1  هاي تأمين مسكن هاي  سكونتي و سياست محدوديت توان اجرايي دولت به دليل ناهماهنگي بين برنامه - 

  04/0  02/0  2  هاي زمين و مسكن تغييرات متعدد در سياست - 

  04/0  02/0  2  هاي بخش مسكن شفاف نبودن كمك يارانه - 

  28/0  14/0  2  خت و سازهاي تعاونيناكارآمد بودن سا - 

  03/0  03/0  1  گذاري مسكن و ساختمان و عدم حضور اين بخش در بازار سرمايه فقدان بهاء مديريتي براي سرمايه - 

  02/0  02/0  1  اي و صنعتي در حرف و صنوف وابسته به ساختمان فقدان نظام حرفه - 

  02/0  02/0  1  گذاري توليد مصالح مشكل مديريت سرمايه - 

  30/0  10/0  3  متخصص در امر مسكن كمبود نيروهاي متخصص و نيمه - 

  16/0  08/0  2  ، مديريت وري نيروي كار ، سرمايه ، زمين  پايين بودن بهره - 

  03/0  03/0  1  زماني و طول دوره ساخت  باال بودن هزينه - 

  02/0  02/0  1  سازي پيشرفته عدم استفاده از روش ساختمان - 

  01/0  01/0  1  گذاري و اجرا تدخل در سياست - 

ت
ص

فر
  

  16/0  08/0  2  ها وجود زمينه در مديران سياسي و تخصصي در كمك به برطرف كردن ناكارآمدي - 

  

  

)EFE(  

ت  12/1
دا

دي
ته

  

  12/0  06/0  2  كمبود عرضه و افزايش شاخص نسبت خانوار به واحدهاي مسكوني - 

  36/0  12/0  3  .ت و سازي كه گسترش چنداني در محدوده بافت نداردكاهش كيفيت ساخ - 

هاي پايين درآمدي ، كارگران و زنان سرپرست  كارگران ، گروه(هاي خاص  مشكالت ناخاص براي گروه - 

  )خانوار
2  14/0  28/0  

  10/0  10/0  1  هاي بخش مسكن هها و برنام ز ا در بازار مسكن و زمين و كاهش كارايي سياست تأثيرگذاري عوامل برون - 

  محاسبات نگارنده: منبع
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  مطالعات مشاركت ساكنين

ي ها بافتي متولي ها بنابراين سازمان ،است 95/1عدد به دست آمده از ارزيابي عوامل داخلي 
در ارتباط با  ها بافتفرسوده شهر بافق در استفاده از نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف در اين 

هرچند مشاركت ساكنين در زمينه بهبود . اند اكنين چندان موفق نبودهمطالعات مشاركت س
استفاده الزم را  ها ي متولي از اين قوتها اما سازمان است،وضع موجود اقتصادي، كالبدي باال 

ي موجود در ها دهنده عدم استفاده از فرصت نيز نشان 20/1ارزيابي عوامل خارجي با . اند نبرده
  )9جدول . (ت ساكنين بوده استانجام مطالعات مشارك

  )).EFE(فرصت و تهديد (و عوامل خارجي )) IFE(قوت، ضعف (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : 9جدول

  ارزيابي  امتياز  وزن  رتبه  هاي مورد مطالعه شاخص  شرح

ن
كني

سا
ت 

رك
شا

ت م
عا

طال
م

  

ت
قو

ط 
نقا

  

    30/0  10/0  3  سال 10درصد باالي   6/67نسبت باالي سابقه سكونت در بافت در حدود  - 

  

  

)IFE(  

95/1  

  16/0  08/0  2  درصد 7/57باالترين ميزان همبستگي حدود  - 

  33/0  11/0  3  درصد 85تمايل باالي ساكنين در امر تجميع امالك به منظور بازسازي بيش از  - 

  03/0  03/0  1  باالترين نسبت افراد داراي حسن خلق - 

ف
ضع

ط 
نقا

  

  08/0  08/0  1  همگون در محدوده بافت به سبب مهاجرتساختار قوميتي نا - 

  16/0  08/0  2  پايين بودن نسبت باسوادي در ميان زنان و مردان در محدوده بافت - 

  20/0  10/0  2  درصد 5/15ها در حدود  پايين ترين نسبت سامان مندي ساكنين در قالب تشكل - 

  11/0  11/0  1  طقههاي موجود در من استفاده نامناسب از تخصص - 

  27/0  09/0  3  هاي الزم  عدم تمايل باالي ساكنين در امر نوسازي به خاطر عدم حمايت - 

  20/0  10/0  2  درصد 4/14كمترين نسبت ميزان دسترسي به اينترنت و رايانه در حدود  - 

ت
ص

فر
 

  ها

    04/0  04/0  1  سال 25- 30درصد جمعيت در گروه سني  6/20قرار داشتن  - 

  

)EFE(  

20/1  

  03/0  03/0  1  احساس تعلقبه محله - 

  22/0  11/0  2  باال بودن نسبت افراد مالك- 

  27/0  09/0  3  درصد 6/67ميزان تمايل باالي ساكنين به منظور ادامه سكونت  - 

ت
دا

دي
ته

  

  28/0  14/0  2  مشكالت مالي و توان پايين ساكنين محدوده بافت فرسوده - 

  12/0  12/0  1  فضاي باز عمومي و تفريحينسبت پايين  - 

  12/0  06/0  2  عدم وجود سياست حمايتي نهادهاي رسمي از مشاركت مردمي - 

  محاسبات نگارنده: منبع
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  مطالعات مديريتي ـ سازماني

ي ها بافتي متولي ها بنابراين سازمان ،است 93/0عدد به دست آمده از ارزيابي عوامل داخلي 
در ارتباط با  ها بافتق در استفاده از نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف در اين فرسوده شهر باف

و تمام موارد مديريتي فقط در چارچوب  اند سازماني چندان موفق نبودهـ مطالعات مديريتي 
نيز  89/0ارزيابي عوامل خارجي با . اند مطالعات بوده و در زمينه اجرايي چندان موفق نبوده

سازماني بوده  ـي موجود در انجام مطالعات مديريتي ها ده از فرصتدهنده عدم استفا نشان
  )10جدول (. است

  ))EFE(فرصت و تهديد (و عوامل خارجي )) IFE(قوت، ضعف (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : 10جدول

  ارزيابي  امتياز  وزن  رتبه  هاي مورد مطالعه شاخص  شرح

ي 
ريت

دي
ت م

لعا
طا

م
 - 

ني
زما

سا
  

ت
قو

ط 
قا
ن

  

    24/0  12/0  2  ه از منابع سازمانهاي مختلف شهري در تجديد حيات شهرياستفاد - 

  

  

  

)IFE(  

93/0  

ف
ضع

ط 
نقا

  

  04/0  04/0  1  عدم ارتباط مناسب بين ارگانهاي شهري - 

  20/0  10/0  2  هاي فرسوده و نظام مديريت يكپارچه عدم متولي واحد بافت - 

  10/0  10/0  1  ه هاي فرسود عدم جامعيت قوانين مرتبط با بافت - 

  09/0  09/0  1  هاهمپوشاني و اشتراك وظايف ارگان - 

  03/0  03/0  1  عدم مستندات قانوني كامل جهت شفاف سازي و تفكيك وظايف  - 

  10/0  10/0  1  عدم وجود اختيارات الزم شهرداري در راستاي محقق نمودن خدمات الزم - 

  03/0  03/0  1  كمبود نيروي انساني متخصص - 

  12/0  12/0  1  تعدد سازمانهاي تصميم گيرنده در امور شهري - 

  22/0  11/0  2  ريزي شهريعدم مشاركت نهادهاي مديريتي در برنامه - 

ت
ص

فر
  ها 

    06/0  06/0  1  امكان ايجاد واحدهاي ارتباط دهنده بين ارگانها - 

  

  

)EFE(  

89/0  

  20/0  10/0  2  شهرداريامكان توان بخشي نهادهاي مردمي از جمله  - 

ت
يدا

هد
ت

  

  22/0  11/0  2  هاي فرسوده  مشخص نبودن مراجع قانوني مداخله در بافت - 

  06/0  06/0  1  هاي ساماندهي، بهسازي و نوسازي در سطح كشورعدم پيشرفت مطلوب طرح - 

  20/0  10/0  2  هامسئله دار بودن نظام مديريت و هدايت طرح - 

ثر سازمان ميراث فرهنگي در محدوده بافت با توجه به وجود تك عدم فعاليت مؤ - 

  .ها بناهاي ارزشمند در درون دانه

1  15/0  15/0  

  محاسبات نگارنده: منبع

  
ي متولي بافت فرسوده شهر ها سازمان ،دهد مينشان  11شمارة طبق جدول  ها بنابراين بررسي

ضي، شبكه معابر، مسكن، اقتصادي، محيطي، كاربري ارا ـ  بافق در زمينه مطالعات طبيعي
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ي موجود در ها و فرصت ها و از قوت اند  سازماني موفق نبوده ـ مشاركت ساكنين و مديريتي
جهت كاهش نقاط ضعف و تهديدات موجود در محدوده بافت فرسوده شهر بافق با برنامه 

 13/1خارجي با  و ارزيابي عوامل 81/1به طوري كه ارزيابي عوامل داخلي با  اند عمل نكرده
  )11جدول ( .استنشان دهنده اين موضوع 

  ))EFE(فرصت و تهديد (و عوامل خارجي )) IFE(قوت، ضعف (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : 11جدول

ماتريس                        

SWOT 
 هاي مطالعات بخش

  )EFE(عوامل خارجي  )IFE(عوامل داخلي

  تهديد  فرصت  ضعف  قوت

  13/1  63/1  محيطي - عيمطالعات طبي

  06/1  50/2  مطالعات كاربري اراضي

  87/0  21/2  مطالعات نظام رفت و آمد و شبكه

  92/0  15/2  مطالعات بخش مسكن

  85/1  45/1  مطالعات وضعيت اقتصادي

  12/1  76/1  مطالعات مديريت بخش مسكن

  20/1  95/1  مطالعات مشاركت ساكنين

  93/0  89/0  سازماني -مطالعات مديريتي 

  13/1  81/1  مجموع امتيازات

  نگارندگان: منبع

  

  گيري و ارائه راهبردها نتيجه

مديريت شهري كشور در برابر سيل شهرنشيني نيم قرن اخير دگرگون شد و هنـوز و همچنـان   
نتوانسته است خود را براي اين جريان خروشان، مـتالطم و مقتـدر مجهـز كنـد و در بسـياري      

دهـد در پيرامـون    مـي رگي است كه معلوم نيسـت چگونـه اجـازه    چنان سرگرم روزم موارد آن
بـه جـاي   (سـازي   ي شهرهاي موجود اين چنـين وسـيع، فرسـوده بسـازند و فرسـوده     ها بافت

. ي آينـده را تصـرف كنـد   هـا  ، بخش عظيم اراضي كشاورزي و منابع طبيعـي نسـل  )شهرسازي
ي كالبــدي، هــا محــدوده بافــت فرســوده شــهر بــافق از زوايــاي مختلــف از جملــه ضــرورت

ي اقتصادي مـورد مطالعـه قـرار گرفـت كـه بـه       ها ي اجتماعي، فرهنگي و ضرورتها ضرورت
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مهمترين مشكالت ايـن محـدوده   . تحليل مشكالت در محدوده بافت فرسوده شهر محدود شد
پس از . فقر و بيكاري شناخته شد ها معابر باريك و مشكل عبور اتومبيل و فرسودگي ساختمان

يي جهت از بين بردن نقاط ضعف ها به ارائه سياست ها سايي نقاط قوت و فرصتتحليل و شنا
  . اقدام شد ها و تهديد

  
  هاي بافت فرسوده شهر بافق تحليل زنجيره راهبردي دارايي

و مهاجرت ساكنين از هسته ) بافت فرسوده(با توسعه شهر بافق، در پيرامون بافت مركزي 
) مالي و غيرمالي(يره راهبردي به لحاظ ايجاد ارزش اصلي شهر، جايگاه اين بافت در زنج

زا هستند و ارزش  ي پايه بافت فرسوده شهر هزينهها امروزه دارايي. براي شهر  تنزل يافته است
، قرار دادن ها تنها راه حفظ و ارتقاي دارايي. اند اوليه خود را به صورت تدريجي از دست داده

در اين الگو بايد با چرخشي راهبردي، حركت را از  .ستها آن در زنجيره راهبردي دارايي
نقطه پايين زنجيره راهبردي دوباره آغاز كرد تا بافت فرسوده به عنوان دارايي پايه به مزيت 

هنگامي كه امكان ) 1385پورتر، ( .رقابتي و ايجاد كننده ارزش افزوده براي شهر تبديل شوند
وجود ندارد، بايد به عقب بازگشت و حركت  ها يحركت رو به باال در زنجيره راهبردي داراي

ي ضعيف اين ها ، حلقه)چرخش راهبردي(تري در زنجيره مجددا آغاز كرد  را از نقطه پايين
به عنوان اماكن تاريخي ) ع(زاده عبداهللا  امام. زنجيره را تشخيص داد و به تقويت آن پرداخت

گذشته به عنوان مزيت رقابتي  يها مهم موجود در بافت فرسوده شهر بافق كه در دهه
ي ها به اماكن فرسوده تبديل شده است كه اصالح و بازسازي آن در دهه اند شده ميمحسوب 

و غيرمالي ) درآمد بازديد زائرين و گردشگران(شده است تا اين بنا ارزش مالي  سبباخير 
  )2نمودار . (پيدا كند) حفظ هويت تاريخي شهر(
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، بايد به دارايي )قابل ارتقا به رده باالتر نباشد(يي حركت خود را در زنجيره از دست دهد اگر دارا
هاي رقابتي را  ها و دست يافتن به مزيت ديگري كه امكان حركت در زنجيره راهبردي دارايي

زمين در محدوده بافت فرسوده شهر بافق يك ) 1385برانكو و درانو، . (داشته باشد تبديل شود
هاي ديگري  رود كه براي ارتقاي ارزش آن در بافت فرسوده به دارايي ي پايه به شمار ميداراي

ارائه (دارايي جديد قادر به ايجاد ارزش افزوده . همچون مراكز فرهنگي و مذهبي تبديل شده است
  .اند براي شهر شده) خدمات فرهنگي و مذهبي
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