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 چکیده
در بازنگری در معیارهای شناسایی بافت فرسوده از مسائل مهم و مطرح در شهرسازی عصر حاضر کشورمان می باشد 

-پژوهش حاضر به بررسی معیارهای موجود شناسایی این بافت ها پرداخته و در محدوده و محله انتخابی )محله شتربان

پرداخته و هرسه معیار در محله شتربان مورد بررسی و تحلیل  GISمکانی با استفاده از –( به تحلیل فضایی 11منطقه

موجود شناسایی بافت های فرسوده ، عدم کفایت این معیارها  و همچنین در بررسی کفایت شاخص هایه قرار داده شد

اثبات گشته و لزوم بررسی معیارهای جدید در این زمینه مشخص شد. وسپس معیارهای جدیدی جهت شناسایی بافت 

نفر از کارشناسان با تجربه در زمینه امور شهری و  33های فرسوده شهری برای مطالعه و پژوهش انتخاب شد و نظرات 

مدیریت شهری رادر این زمینه جویا شدیم و سپس با توجه به نظرات آنان به معیارها وزن دهی شد و در نرم افزار 

Expert choice  با مدلAHP  برای  535/1مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد و نتایج حاصل مبتنی بر وزن نهایی

 بررسی شده قرار گرفت.معیار اجتماعی و فرهنگی با اولویت اول از میان معیارهای 

 

 
  بافت فرسوده، محله شتربان، بازنگری، معیار  واژگان کلیدی:

 

   مقدمه-0

 میسر را شهر سالمت است که شده اندیشیده پیش از های مشی خط تعیین و تدوین شهری مدیریت عمده وظایف از یکی     

 بافتهای وجود کشورمان در بخصوص و توسعه حال کشورهای در در ویژه به امروزه .کند تأمین را شهروندان آسایش و رفاه و نماید

 بلکه بلدوزر طریق از نه آن با رویارویی که باشد می شهری مدیران مقابل در ترین چالشها عمده از یکی شهری مناطق در فرسوده

 نمودن بنابراین آماده طلبد می را شهری طراحی و ریزی برنامه علمی اصول بر تکیه با شهرسازانه علمی مشکل راههای این حل

 دارد الزم فرضهایی پیش سازی بستر این .باشد  می شهری مدیریت عهده بر شهروندان بجای و مناسب استفاده برای شهر بستر

 حکمرانی آن به امروزه که باشد می شهر مسئوالن با مشترك یک همکاری در شهروندان عموم مشارکت آن ترین عمده که
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اجتماعی و  -های تکنولوژیکی اقتصادیبدنبال تحوالت انقالب صنعتی در زمینه (.1813:1گویند )قمشه،می  1شهری مطلوب

اقتصادی و  ها به بخش مرکزی شهرها این بافتها دچار افت فیزیکی،ها و فعالیتپیامدهای ناشی از هجوم و تمرکز جمعیت

قدیمی و مرکزی شهرها پویایی خود را از دست بدهند و  هایبافت این فرایند باعث شد که باگذشت زمان، ،ندداجتماعی ش

های پست و مسئله دار تبدیل شوند و دچار عدم تعادل گشته و قادر به پاسخگویی نیازهای جدید های خوب شهری به محلهمحله

ر مرحله نخست بازتاب زندگی ماشینی و گسترش بی وقفه و نابهنجار شهرها د.  (82 13:1)خانگل زاده،جوامع شهری نیستند 

متوجه ابنیه و بافت تاریخی شهرها شده و آنها را مورد تهاجم قرار داد، لذا درابتدا کشورهای پیشرفته به عنوان پیشگامان امر 

. (13:5)کالنتری ،مرمت به جایگاه آثار و ابنیه تاریخی پی برده و شروع به گرد آوری مبانی نظری و احیاء این بافت ها کردند

بسیاری از کشورها ازجمله ایران به دلیل وجود شهرهای تاریخی و قدیمی این امر از اهمیت فراوانی برخوردار است و امروزه در 

 نیازمند توجه ویژه ای از سوی نهادها و متولیان برنامه ریزی و مدیریت شهری می باشد.

 بیان مسئله-2

گفته می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری  بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها      

مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و زیر ساخت های شهری ، آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی 

تاریخ    15311/311/311شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه شماره . (Robert, et al., 1997) نازلی برخوردارند 

فت های با محدوده، سه معیار ناپایداری ،نفوذ ناپذیری و ریزدانگی را به عنوان معیارهای مبنا در شناسایی و تعیین 23/13/13:5

فرسوده شهر تهران تعیین کرده است .در آن مصوبه ،ناپایداری ؛معرف فقدان سیستم سازه ای مناسب و غیر مقاوم بودن ابنیه ، 

متر(برای حرکت سواره ،و ریزدانگی؛معرف  1نفوذ ناپذیری ؛معرف عدم دسترسی های مناسب  و کمی معابرِبا عرض کافی )بیشتر از 

.براساس مصوبه مزبور، معیارها ی متر مربع (معرفی شده اند  211قطعات کوچک )با مساحت کمتر از فشردگی بافت و کثرت 

 51ذکر شده در شناسایی بافت های فرسوده از ارزش یکسانی برخوردارند ، اما نحوه اعمال آنها مبتنی بر برخورداری حداقل 

 (.13:5باشد)دبیر خانه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران ،درصد هر بلوك شهری در یکی یا همه آن معیار ها می 

تحقیقاتی که تا کنون در مورد بافتهای فرسوده شهری صورت گرفته، نشان دهنده آن است که ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری 

وزه بافت های فرسوده جملگی در مجموعه شاخصهای کالبدی قابل تعریف هستند، این تحقیق در پی آن است که آیا در ح

،شاخصهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هیچگونه دخل و تصرفی نداشته اند؟ به عبارتی هدف اصلی تحقیق این است که 

پراکندگی بافت های فرسوده شهری در محله شتربان تبریز راکه به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب گردیده، عالوه بر شاخص 

ا شاخص های جدید پیمایشی و تطبیقی نیز مورد بررسی قرار داده و بصورت مصور نشان دهد. براین های مصطلح و موجود ب

اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بازنگری در معیارهای شناسایی بافت فرسوده در شهر تبریز می باشد که توسط سازمان 

ن است که، آیا معیارهای موجود کفایت و شایستگی عمران و بهسازی شهری ایران تدوین شده است. لذا سئوال اصلی تحقیق ای

الزم را برای تعیین و تدقیق محدوده بافت فرسوده شهری تبریز دارد؟در صورتی که پاسخ منفی باشد ،سایر مؤلفه هایی که می 

مار می رین به شتوانند به شناسایی بافت فرسوده در شهر تبریز کمک کنند ،کدامند؟و از میان این معیارها کدامیک با اهمیت ت

 رود؟بر اساس این سئواالت، تحقیق با رویکردی سیستمی سعی در پاسخگویی مناسب خواهد داشت.

 

 پیشینه و ادبیات تحقیق-3
در ایران و جهان مطالعاتی در رابطه با بافت های فرسوده یا ناکارآمد شهری انجام شده است . دخالت در بافت قدیم شهرهای       

و شروع شهرسازی بولدوزر 1312ر آمدن رضاخان به طور جدی آغاز شد،قانون تعریض و توسعه معابر درسال ایران با روی کا

و غیره، 1311و دفتر بهسازی بافت شهری در سال  1335،قانون و آیین نامه پیش آمدگی در گذرها ،تهیه طرح جامع در سال 

                                                           
2 - Good Governance 
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فعالیت های مربوط به احیاءو  (.1332)موحد ،علی و همکاران د.همه آثاری از مداخله و توجه به بافت کهن شهر در ایران هستن

بازسازی بافت قدیم شهرها را باید در اروپای غربی به ویژه در کشورهای فرانسه ،انگلیس به دلیل آغاز اولیه انقالب صنعتی درآن 

تشکیالت 1:31ها در سال  (.به این شرح که ابتدا فرانسوی381313(جستجو کرد)لنسکی و همکاران، 1111-1:31ها )دوره 

خاصی را به نام )کمیته ویژه هنرها وبناهای تاریخی (بنیان نهادند که عمده ترین فعالیت آنها فهرست برداری ،حفظ عناصر و 

ویلیام موریس انجمنی را برای حفظ 1:11اماکنی بود که در خطر ویرانی قرار داشت .پنجاه سال بعد در انگلستان یعنی در سال 

های قدیمی پایه گذاری کرد که این انجمن هنوز پا برجاست و پیشرو بسیاری از سازمان ها در این زمان حاضر به شمار ساختمان

 (3181311می رود)توسلی،

 

 روش تحقیق-4

کاربردی بوده و روش بکار رفته در آن در مرحله اول اسنادی و در بررسی متغیرها و جمع آوری  -این تحقیق از نوع بنیادی      

داده ها پیمایشی )میدانی ( می باشد .اطالعات بکار رفته از دو روش توصیفی و میدانی جمع آوری شده است. در مطالعه توصیفی 

االت، پایان نامه ها، اسناد، نقشه ها و غیره به منظور تدقیق مبانی نظری مراجعه شده و در مطالعه یا اسنادی به انواع کتب، مق

میدانی با استفاده از مصاحبه با متخصصین به شناسایی معیارهای جدید توسط کارشناسان خبره پرداخته شده و با استفاده از 

در گام بعد با استفاده از  به دست آمده پرداخته شده است. به وزن دهی و رتبه بندی معیارهای جدید و کنونی AHPمدل 

فضایی به وضعیت محالت با توجه به شاخصهای به دست آمده پرداخته شده است. لذا نقشه و استفاده از سیستم  -تحلیل مکانی

شهر تبریز به عنوان  11هاطالعات جغرافیایی در دستور کار قرار گرفته است. از نظر جامعه آماری، محله شتربان واقع در منطق

 مورد توجه قرار گرفته است. 13:5و1331محدوده مورد مطالعه با استناد به آمار سال 

 چارچوب مفهومی تحقیقمبانی نظری و-5

اصوالًبررسی های مرتبط با ساماندهی ریشه در تفکرات رفورمیستی دوره های پس از ویرانی جنگ جهانی دوم دارد.این دوره      

و دوره های پس از آن بسترهای زایش رویکردی در ساماندهی امور شهری بود که غلبة اثبات گرایان را در پی داشت. اگرچه 

تکیه ویژه ای برساختارهای شهری و ذاتاً ساختارگرایی داشتند ،لکن در نگاه سیستمی اثبات گرایان در بررسی های خود نگاه و 

به پدیده ها، بررسی روابط علی و معلولی را در چارچوب مدل ها و شالوده های آماری و ریاضی مورد سنجش قرار می دادند.لذا 

طقی ، بکار گیری قالب های عددی مذکور را در میالدی با تأثیر پذیری از رویکرد پوزیتیویسم من1311رفورمیست های دهه 

دستور کار قرار دادند و تلفیق با رویکرد ساختاری به بررسی ، احصاء و ساماندهی بافت های ویران و فرسودة ناشی از جنگ 

ی یا پرداختند. چون اکثر شاخص های مورد توجه در اثبات گرایی، رویکرد عینی بود ، لذا شاخص های عینی، مانند پایدار

ناپایداری سازه ، اندازه قطعات و نفوذپذیری یا نفوذ ناپذیری بعنوان سنجه های شاخص کالبدی که قابل احصاء و قرار دادن در 

مدل های اثباتی است را مد نظر قرار دادند. اما رویکرد ساختاری با اعتقاد به سیستم وارتباط متقابل روابط اجتماعی وروابط 

ابط عینی با رابطه های ذهنی رویکردی تحت عنوان اثبات گرایی ساختار گرا را در دایره توجه خود قرار کالبدی و یا ارتباط رو

دادند. در این رویکرد تعامل متغیرهای عینی باز گفته ، با متغیر های رابطه ذهنی از قبیل متغیر های فرهنگی، اجتماعی، 

و شکوفایی بافت های در هم تنیدة فرسوده را فراهم می آورد. این اقتصادی، سیاسی، خدمات و تأسیسات و ...موجبات پویایی 

 تحقیق با ورود به رویکرد اثبات گرایی ساختار گرا، تدوین شده است و از نظر بنیان های نظری بر آن تکیه دارد.
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 مأخذ8 نگارنده( 1نمودار)                 

 بحث و یافته ها  -6

 محدوده مورد مطالعه-6-0

بزرگترین شهر منطقه شمال غرب کشور و قطب ارتباطی ،بازرگانی ،سیاسی، صنعتی ،فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته  تبریز

کیلومتری شمالغربی کوهستان سهند واقع شده  51کیلومتری جنوب جلفا  135کیلومتری غرب تهران و  135می شود.تبریز در 

متری از 1351دقیقه طول شرقی باحد متوسط ارتفاع 23درجه و31شمالی و  دقیقه عرض 15درجه و :3است . این شهر در 

سطح دریا قرار دارد.تبریز از شمال به شهرستان مرند و اهر ،ازجنوب به شهرستان مراغه و هشترود ،از مشرق به شهرستان سراب 

سرشماری مرکز آمار ایران که درسال (. بر اساس آخرین 25181311و میانه و از مغرب به دریاچه ارومیه محدود است )خاماچی 

نفر،  چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران 1535331صورت گرفته است شهر تبریز با جمعیتی بالغ بر  1331

درصدی رابا توجه به  55/1(.که نرخ رشد  1331،مشهد و اصفهان محسوب می گردد.)سالنامه آماری استان آذربایجان شرقی،

این شهر در جلگه ای وسیع و دربستر مالیم مهران رود و دره آجی چای  (.1333دارد.)شهرداری مرکز تبریز،13:5جمعیت سال 

 35:1به  1355هکتار بوده و در سال  1111برابر  1335در سال سعت شهر تبریز (. و831 1331قرار گرفته است )روستایی، 

نزدیک  1315 – 1335م گویای آن است وسعت شهر در بین سالهای هکتار رسیده است. ارقا 13111به  1315هکتار و در سال 

هکتار  23135مساحت محدوده قانونی شهر تبریز به  13:5و در سال  (.8131 13:3به هشت برابر افزایش یافته است )اشلقی، 

هکتار در سال  2522رسیده که مساحت بافت فرسوده این شهر براساس نقشه تهیه شده از سوی شرکت عمران وبهسازی شهری 

چی )شُتُرْبانْ( محدوده مورد مطالعه ما محله دَوه منطقه شهرداری می باشد، که11این شهر در حال حاضر دارای  بوده است 13:5

 سرخاباین محله از سمت شمال به کوهمی باشد. های تاریخی و بزرگ شهر شهرتبریز یکی از محله 11از منطقه  1واقع در ناحیه 

 است. محدود شدهامیر خیز و از سمت غرب به محله سرخاب رود، از سمت شرق به محله به رودخانه مهران ، از سمت جنوب

 متر مربع می باشد.325:11مساحت محدوده انتخابی مورد مطالعه،)محله شتربان( 
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 بررسی شاخص های موجود جهت شناسایی بافت فرسوده در محدوده مورد مطالعه-6-2
 شاخص ناپایداری-6-2-0

 عمر ابنیه-6-2-0-0

سال دارندکه  31قطعه عمر باالی  2133ملک موجود در محدوده انتخابی مشخص شده در نقشه زیر ،   5115از مجموع       

درصد مساحت محدوده انتخابی را شامل می شود، که مطابق شاخص بررسی ناپایداری بافت فرسوده این  51درواقع بیش از 

 (1333و همکاران8 )علی پور محل جزو بافتهای مذکور محسوب می شود.

 (1نقشه)

 محدوده مورد مطالعهنقشه 
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  سال 31(بررسی شاخص ناپایداری و معیارعمر ابنیه با قدمت بیش از 2نقشه)                                

 کیفیت ابنیه-6-2-0-2

  1:15قطعه تعمیری و   :31قطعه  تخریبی ،   2313قطعه موجود در محدوده ،  5115از مجموع نقشه تهیه شده،مطابق       

درصد قطعات شامل قطعات تخریبی و تعمیری می باشد که بررسی این مورد 51واحد نوساز قابل تشخیص می باشد، که بیش از 

 (.1333)علی پور و همکاران 8 نیز نشان دهنده فرسودگی بافت محله می باشد. 

 

 

 ( کیفیت ابنیه محله شتربان3)نقشه
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 نوع مصالح ابنیه-6-2-0-3

مصالح بکار رفته در اینگونه بافتها عمدتاً از انواع خشتی، و آجر و چوب و یا آجر و آهن بدون رعایت اتصاالت افقی و عمودی       

مورد دیگر  2531موجود از جنس آجر و  قطعه 5115قطعه از   2513. به طوری که در شکل زیر مشخص می باشد ،  می باشند

 (.1333)علی پور و همکاران8 از سایر مواد می باشند

 نوع مصالح ابنیه محله شتربان (3نقشه )

 

 بررسی شاخص ریز دانگی-6-2-2

محدوده متر در  211قطعه زیر  3313مطابق نقشه تهیه شده، )که البته این نقشه را برای کل محله شتربان تهیه نموده ایم(

در صد ابنیه موجود در محله شتربان می باشد و در واقع نشانگر فرسودگی بافت براساس شاخص  51داریم که این تعداد بیش از 

 (.1333)علی پور و همکاران8مذ کور نیز می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( ریزدانگی بلوکهای محله شتربان 5نقشه) 
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 شاخص نفوذ ناپذیری -6-2-3

متر بوده  1فرسوده عمدتاً از ساختاری نامنظم برخوردارند به گونه ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از بافتهای       

متر مربع می  211مساحت عرصه ابنیه واقع شده دراین بافتها عمدتاً کمتر از  است.٪31وذناپذیری در آنها کمتر از فو ضریب ن

(تعداد خیابان های تبریز بر حسب 1ر شریانی درجه دو فرعی تشکیل شده اند. در جدول ). معابراصلی محله شتربان، از معابباشد

( که مربوط به معابر محله شتربان می باشد، معابر این 1نوع و به تفکیک مناطق دهگانه آورده شده است.و مطابق نقشه شماره)

در  51نفوذ ناپذیری داشتیم )بلوکهایی که بیش از متر هستند که در تعریف معیار  1محله اکثراً کم عرض و دارای عرض زیر 

 متر باشند  نفوذ ناپذیر محسوب می شوند(. و این محله دارای چنین شرایطی می باشد. 1صد عرض معابرآنها زیر 

 
 ( تعداد خیابان های تبریز بر حسب نوع و به تفکیک مناطق دهگانه1جدول)

 
 

 به تفکیک مناطق دهگانه شهرداری کالنشهر تبریز1331مأخذ 8 گزارش تحلیلی از نتایج سرشماری 

 

 عرض معابر محله شتربان(  نقشه 6نقشه)

 بررسی کفایت شاخص های موجود شناسایی بافت فرسوده-6-3
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نفر از کارشناسان محترم امور شهری اعم از ، کارشناسان شهرداری شهر تبریز ،کارشناسان  33در مصاحبه عمیق)کیفی( که از 

اداره راه و شهرسازی و اداره بافت فرسوده تبریز و شرکت توسعه و عمران و همچنین اساتید محترم رشته جغرافیا وبرنامه ریزی 

یام نور مرکز رشت در مورد کفایت شاخص های تعیین شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی شهری دانشگاه تبریز و دانشگاه پ

کارشناس امور  33نفراز این  32صورت پذیرفت، و نظرات ایشان در مورد شاخص های مذکور بدین ترتیب گرد آوری شد که 

.و بدین ترتیب براساس نظر کارشناسان شهری عدم کفایت این شاخص ها را برای شناخت بافت های فرسوده شهری اذعان داشته

شهری عدم کفایت شاخص های مذکور برای شناسایی بافتهای فرسوده شهری محرز گردیده و لزوم بررسی و بازنگری شاخص 

های دیگری غیر از شاخص های کالبدی مصوب در این زمینه، علی الخصوص در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و 

 (.1333)علی پور و همکاران8 مچنین زیر ساخت و تأسیسات و شبکه های شهری ایجاب می گردد. منظر شهری و ه

 تحلیل معیارهای جدید برای شناسایی بافت فرسوده شهری از نظر کارشناسان امور شهری -6-4

کارشناس شاغل در امور شهری در پاسخ به این سئوال که ، با توجه به شرایط بافتهای  33درمصاحبه صورت پذیرفته از       

نفر از  32فرسوده در ایران ،)با تأکید بر شهر تبریز( آیا می توان معیارهای جدیدی برای شناخت بافتهای فرسوده تعریف نمود؟ 

 ایی را به شرح زیر مطرح فرمودند8 ایشان پاسخ مثبت داده و معیاره

  از نظرکالبدی قدمت بافت ، سیما ومنظرآن و برخی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی 

 ) میتوان معیار تعیین کرد ولی نمی توان به همه شهر تعمیم داد ،)بازنگری در معیار ناپایداری  و نما 

  و اجتماعی خاص دارند(شکل ظاهری ،استحکام بنا ،دسترسی)این بافتها مسائل فرهنگی 

 عدم رعایت آیین نامه های زلزله )بررسی مورفولوژیکی (به لحاظ خدمات رسانی )دسترسی( ، بررسی محل استقرار بنا 

  در اجتماع، –معیارهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی )مثالً در اقتصاد ،سطح در آمد افراد ساکن در بافت فرسوده

باید در این بافت ها مردم توجیه شوند تا عمل تجمیع قطعات »ه به خواست مردمتأکید برمشارکت اجتماعی و توج

 «(.صورت گیرد و بصورت واحد های طبقاتی ساخته شوند

 ( ازلحاظ فرهنگی قشر خاصی در این بافت ها سکونت دارند، معیار مالکیت) 35ناپایداری اجتماعی )سکونت موقت 

 درصد سند این بافت ها قولنامه ای هستند.

 . مشخص شدن محدوده هشت دروازه قدیمی شهر تبریز و شناسایی بافت قدیم از این طریق و توسعه اطراف آن 

  دو دیدگاه تک بنا و معابر وجود دارد که باید جدا شوند، عمر بنا، استفاده از مصالح غیر استاندارد ، استفاده از شیوه

م رعایت اصول استاندارد(که نیاز به بازسازی دارند و های ساخت غیراستاندارد)ساخت وساز غلط و شتاب زده وعد

 فرسوده محسوب می شوند.

 ب الضتراکم جمعیت ،ساختار اجتماعی ،بزهکاری اجتماعی ،سیما و منظر بافت ها ،معابرو شبکه بندی ،نحوه دفع فا

 های شهری ،اشتغال، در آمد و بیکاری و...

 )ری محلهبررسی نحوه شکل گی پیشینه تاریخی )بازه زمانی 

  توزیع جغرافیایی ،مانند نزدیکی و دوری به مرکز سنتی شهر 

  فاکتورهای اقتصادی ،زیر ساخت های شهری ،تجهیزات و تأسیسات شهری ،آداب و رسوم ،ناهنجاریها و تنش های

 اجتماعی 

 عمرمفید بنا در ایران و طبق تعاریف نظام مهندسی 

 هری)مدرسه ،فرهنگسراو...(کمبود خدمات ،کاربریهای عمومی و سرانه های ش 

  شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی 
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 ،) کاربریهای موجود و معیارهای جمعیتی )مانند نسبت جنسی،بررسی قشر ساکن،جمعیت شب و روز ،شغل ساکنین 

ر ،قدمت ججایگزین شده)مثالً کاربری مسکونی با کاربری انباری(، ترك ساکنین اصلی محله و جایگزین شدن افراد مها

 ابنیه، شرایط بهداشتی ، دسترسی به زیر ساخت های فرهنگی 

  معیارهای جمعیتی ،نوع بناها)در این بافت ها بناهای قدیمی زیاد است(،سیاست های نوسازی و حاکم شدن ضوابط

 درست ساخت و ساز

 دسترسی ها و حمل و نقل 

  زیر ساخت ، توپو گرافی ، معماری اقلیمی 

  عمر بنا ، بازدید میدانی 

  پایین بودن ضریب امنیت و وجود معضالت و آسیب های اجتماعی 

 توسط نگارنده(. 1333)مصاحبات انجام شده در تیر ماه قولنامه ای بودن بافت های فرسوده 

 

 تحلیل مؤلفه های نوین در شناسایی بافت فرسوده شهری -6-5

در پژوهش حاضر پنج معیار جدید برای مطالعه جهت شناسایی بافت های فرسوده شهری به شرح زیر در نظر گرفته شد       

 که اکثر معیارهایی که کارشناسان نیز مطرح فرموده اند جزو زیر مجموعه های همین معیارها می باشند 8

 شاخص ویژگی مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری ؛-1

 گی اجتماعی و فرهنگی ؛شاخص ویژ -2

 شاخص کالبدی، سیماو منظر شهری ؛-3

 شاخص میزان بهره مندی ازشبکه دسترسی و خدمات شهری  ؛-3

 شاخص میزان بهره مندی از زیر ساخت ها و تأسیسات شهری  .-5

ه ق( در بین جامعو برای تحلیل میزان تأثیر این شاخص ها در شناخت بافت های فرسوده شهری اقدام به مصاحبه کیفی )عمی

 نفره از کارشناسان محترم امور شهری گردید و تأثیر این معیارها با اکثریت نظر آنان به شرح زیر به تأیید رسید. 33آماری 

 

 تحلیل معیار ویژگی مالی ،اقتصادی و سرمایه گذاری بعنوان یک مؤلفه جدید در شناسایی بافت فرسوده-6-5-0

نفر تأثیر کیفیت اقتصاد و سرمایه  23نفر از آنان  33نظرات کارشناسان امور شهری ، از بین در بررسی پاسخهای مأخوذه از  

با نگاه اجمالی در مطالب و نظرات  گذاری را درشناخت بافتهای فرسوده شهری پذیرفته و دالیل خودرا براین اساس اعالم داشتند.

شتن توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در این محالت مهمترین کارشناسان در می یابیم که محل قرار گیری بافت فرسوده و دا

نکته در این زمینه می باشد.رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی ،تراکم ها ،تفکیک زمین ،احداث بنا، احداث  

ه ترغیب سرمایه گذاران برای سرمای توسعه معابر ،میادین ، فضاهای شهری و غیره، با توجه به پیشنهادهای طرح تفصیلی، موجب

گذاری در این بافت ها شده و عدم رعایت این ضوابط و مقررات میل به سرمایه گذاری در این بافتها را کاهش می دهد .نقشه 

تراکم جمعیت محله شتربان در شکل زیر قابل مشاهده است. وهمانطور که در این نقشه نیز مشخص می باشد تراکم جمعیت 

 ه نسبت به مناطق اطراف کم است.این محل
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 ( تراکم جمعیت محله شتربان1نقشه )

 

 تحلیل معیار ویژگی اجتماعی و فرهنگی  بعنوان یک مؤلفه جدید در شناسایی بافت فرسوده شهری-6-5-2

را درشناسایی  نفر تأثیر ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی 33نفر از آنان  33در بررسی نظرات کارشناسان امور شهری ، از بین  

در بررسی نظرات کارشناسان درمی یابیم  که بیشترین فراوانی  بافت های فرسوده شهری پذیرفته و دالیل خودرا نیزاعالم داشتند.

مربوط به مهاجرت ساکنین اصلی این بافت ها و جایگزین شدن افراد کم درآمد با انواع فرهنگهای متفاوت و ترویج ناهنجاری و 

 ین نواحی بوده و سبب فرسودگی مضاعف این محالت می گردد.بزه کاری در ا

 تحلیل معیار کالبدی ،سیما و منظر شهری  بعنوان یک مؤلفه جدید در شناسایی بافت فرسوده شهری-6-5-3

یکی  دیگر از معیارهایی که برای مطالعه در نظر گرفته شده است، معیارکالبدی ،سیما و منظر شهری می باشد که در نظر  

شهری نفر جامعه آماری ،به تأثیر این معیار در شناسایی بافت فرسوده  33نفر از  32سنجی و مصاحبه با کارشناسان شهری 

سان شهری  چنین مطرح می گردد که سیما و منظر شهری نقش قابل توجه و غیر پاسخ مثبت دادند. در تحلیل نظرات کارشنا

قابل انکاری در شناسایی این بافت ها داشته و یکی از معیارهایی می باشد که به راحتی توسط دید ناظر در تحقیق میدانی قابل 

 تشخیص می باشد .

 ( بافت فرسوده محله شتربان)مأخذ8 نگارنده(1شکل)
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تحلیل معیار میزان بهره مندی از شبکه دسترسی و خدمات شهری  بعنوان یک مؤلفه جدید در شناسایی -1-5-4

 بافت فرسوده شهری

کارشناس امور شهری  33نفر از  33در تحلیل معیار میزان بهره مندی از شبکه دسترسی وخدمات شهری نیز مطابق نظرات  

زان بهره مندی از خدمات شهری، تأثیر این معیار نیز با نظر اکثریت مورد پذیرش نفر نیز تأثیر می 23تأثیر معیارشبکه دسترسی و 

بدین ترتیب با توجه به نظرات کارشناسان وبه دلیل تنگی و پیچ در پیچ بودن کوچه ها  و شرایط خاص این  قرار گرفته است.

نقشه زیر نحوه دسترسی های محله شتربان بافت ها ودسترسی های ضعیف ،امکان خدمات رسانی به نحو احسن وجود ندارد .در 

 آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسترسی های محله شتربان( شبکه :نقشه)

تحلیل معیار میزان بهره مندی از زیرساخت ها و تأسیسات شهری  بعنوان یک مؤلفه جدید در شناسایی -6-5-5

 بافت فرسوده شهری

نفرتأثیر بررسی میزان بهره مندی از زیرساخت ها و خدمات  32کارشناس مورد نظر ،  33با توجه به مصاحبات انجام شده از بین 

در شناسایی بافت های شهری را  در شناخت بافت های فرسوده شهری به عنوان معیار پذیرفته و بر لزوم بررسی این مورد  

با توجه به نظرات کارشناسان ، بدلیل قدمت باالی بافت و یا رشد بدون برنامه شهر تأمین زیرساخت ها و  فرسوده تأکید نمودند.

 تأسیسات شهری در بافت های فرسوده شهر با مشکل مواجه می باشد. 

 جمع بندی  در خصوص معیارهای جدید مطرح شده -6-6

پس از اینکه بافت های فرسوده  رسوده کافی نمی باشد.تکیه صرف به سه شاخص موجود برای شناسایی بافت های ف      

بامعیارهای کالبدی موجود شناسایی شد باید با استفاده از معیارهای مطرح شده مورد ارزیابی قرارگیرد و زیرگزینه های هر معیار 

توأمان در نظر گرفته  اجتماعی وفرهنگی باید جهت دقت و کارایی الزم استخراج گردیده و بررسی شوند. معیارهای کالبدی و
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باید با آنها با دید یکپارچه برخورد وبرنامه ریزی  شوند و باید توجه نمود که مسائل شهری مسائلی مرکب و فرابخشی هستند و

ی ن بافت ها جلو گیری بعمل منمود ومداخله در این بافت ها بصورت هدفمند صورت گیرد تا ضمن اینکه از فرسودگی بیشتر ای

آنها را برطرف نموده و عملیات بازسازی و بهسازی و نوسازی را در آنها انجام داد که برای انجام این امر بازدید های  مشکالتآید، 

 میدانی نیز به نوبه خود حائز اهمیت می باشد.

 

 AHPبه روش  Expert choiceتحلیل معیارها با استفاده از نرم افزار -6-7

 این نرم افزار تکنیک فرایند سلسله مراتبی را انجام می دهد.     

 مراحل انجام کار 8

 ساخت سلسله مراتب ؛-1

 تشکیل مدل تحقیق در نرم افزار ؛-2

 مقایسه زوجی و تشکیل وزن نسبی ؛-3

 رتبه بندی و اولویت بندی براساس وزن نهایی .-3

 گام اول -6-7-0

عیارهای در نظر گرفته شده برای شناسایی بافت فرسوده شهری،  وبرای مقایسه زوجی، شاخه به منظور اولویت بندی م       

درختی مقایسه زوجی خود را تشکیل داده ومرحله ساخت سلسله مراتبی را انجام می دهیم ، که ما در این تحقیق شش معیار 

 جهت مطالعه در نظر گرفتیم .
 ( نمودار درختی معیارهای جدید مورد مطالعه2نمودار)                                                        

 مأخذ8 نگارنده

 گام دوم-6-7-2

می باشد. تعاریف سلسله  Expert choiceگام دوم ایجاد چارچوب سنجش در محیط تصمیم گیری با استفاده از نرم افزار       

 مبنای هدف مشخص می کنیم و معیارهای خود را در امتداد هدف اصلی مرتب سازی و نام گذاری می نماییم .مراتب را بر 

 گام سوم-6-7-3

گام سوم با بهره گیری از سلسله مراتب ساخته شده به مقایسه زوجی معیارها می پردازیم، فرایند مقایسه زوجی فرایندی       

،یا درست نمایی دو عنصر نسبت به عنصر سطح باالتر شکل می گیرد. سپس با استفاده است که برای مقایسه اهمیت، ارجحیت 

در جدول تشکیل شده  از مقایسه عددی، گرافیکی، کالمی، مقایسه زوجها را در ارتباط با گزینه های محتمل انجام می دهیم.

و  synthesizeی آوریم و با استفاده از منوی در نهایت وزن نسبی معیارها را بدست ممقایسه معیارها با یکدیگرصورت گرفته، 

 ( درج شده، بدست آوردیم.2وزن نهایی را چنانچه در جدول شماره )  With Respect to Goalزیر منوی 

 

 

معیارها

کالبدی 

اقتصادی 

اجتماعی و فرهنگی 

سیما و منظر شهری 

خدمات و شبکه 
دسترسی

زیر ساخت ها
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 وزن نهایی شاخص ها(جدول 2)جدول                          

 وزن نهایی معیارها

 340/3 کالبدی 

 340/3 اقتصادی 

 545/3 اجتماعی و فرهنگی 

 330/3 سیما و منظر شهری 

 331/3 خدمات و شبکه دسترسی

 305/3 زیر ساخت ها

 : نگارندهمأخذ

 نمودار وزن نهایی  شاخص ها ی نوین -6-7-4

 

ها وزن نهایی شاخص(3نمودار )

 

 مأخذ8نگارنده

 

 گام چهارم-6-7-5

گام چهارم رتبه بندی بر اساس وزن نهایی می باشد، که در تحلیل اعداد بدست آمده در نتیجه نهایی می توان چنین عنوان      

به خود، اولین اولویت را به خود اختصاص داده و پس از  535/1کرد که معیار اجتماعی و فرهنگی با اختصاص دادن عدد وزن  

اولویت  135/1ولویت دوم را به خود اختصاص داده و سپس معیار زیر ساخت ها با وزن نهایی ا 133/1آن معیار اقتصادی با وزن 

اولویت چهارم  و سپس معیار کالبدی با  111/1سوم را داشته و بعد از آن نیز معیار خدمات و شبکه دسترسی با وزن نهایی  

آخرین مورد  در تحلیل های  1/:11شهری با وزن نهایی دارای اولویت پنجم و در نهایت معیار سیما و منظر  133/1وزن نهایی 

 انجام شده می باشد.

 نتیجه گیری -6-8
هدف از اجرای تحقیق حاضر ، بازنگری معیارهای شناسایی بافت فرسوده در کالنشهر تبریز و بصورت موردی مطالعه محله       

ی سسایی بافت های فرسوده شهری و بررو کفایت آنها در شنا شتربان واقع در منطقه ده تبریز می باشد. مطالعه معیارهای موجود

از اهداف عمده  Arc gisشاخص های نوین در شناسایی این بافت ها و تهیه نقشه های بافت فرسوده این محله توسط نرم افزار 

براساس سه شاخصی که شورای عالی شهرسازی  و معماری ،  به آنها دست یافته شد. یاین پژوهش می باشد که در طی مراحل

معرفی نموده بود محله شتربان مورد مطالعه قرار گرفت و 13:5برای شناسایی بافت فرسوده شهری در اردیبهشت ماه سال 

شاخص ریز و بر اساس ،مطابق نقشه تهیه شده درصد ابنیه فاقد استحکام الزم هستند.  51بیش از براساس شاخص ناپایداری 
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د و در واقع نشانگر فرسودگی بافت براساس شاخص نمی باشریز دانه در صد ابنیه موجود در محله شتربان  51بیش از  دانگی 

بدون طرح قبلی ایجاد شده اند عمدتاً از ساختاری نامنظم برخوردارند  اکثراً در مراکز شهر ها وبافتهای فرسوده  مذکور می باشد

دسترسی های موجود درآنها عمدتاً پیاده می باشد به گونه ای ده در رابطه با دسترسی های محله شتربان، مطابق نقشه تهیه شو 

من حیث المجموع در بررسی های هر سه شاخص مصوب در  .می باشد. متر 1که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از 

محله و محدوده انتخابی مورد مطالعه به فرسودگی این محله بر اساس این معیارها پی برده و به صورت ملموس با یک مطالعه 

امور شهری   با تجربه نفر از کارشناسان 33همچنین در طی مصاحبات انجام شده با  پژوهشی مراحل مذکور انجام گشت.–علمی 

و عدم کفایت این شاخص ها نفر از این کارشناسان در لزوم باز نگری  32در مورد کفایت شاخص های شناسایی بافت فرسوده، 

اقتصادی و فرهنگی را الزم دانسته و بر بازدید های میدانی نیز تأکید -اتفاق نظر داشته اند و دخالت دادن شاخص های اجتماعی

نفر از کارشناسان به تأثیر کیفیت اقتصاد و سرمایه گذاری در شناخت بافت فرسوده اشاره و  23جام شده فرمودند.در مصاحبه ان

 33مهمترین عامل را در این مورد محل قرار گیری بافت فرسوده و داشتن توجیه اقتصادی جهت سرمایه گذاری ذکر کردند. و

را در شناسایی بافت فرسوده حائز اهمیت دانسته اند و مهاجرت ساکنین نفر به تأثیر اجتماعی و فرهنگی اشاره نموده و این معیار 

اصلی این بافت ها وجایگزین شدن افراد کم درآمد و با انواع فرهنگهای متفاوت و ترویج ناهنجاری و بزهکاری را در این نواحی 

ما و منظر شهری را پذیرفته و دید ناظر را نفر تأثیر معیار کالبدی، سی 32از عوامل  فرسودگی مضاعف این بافت ها دانسته اند. 

نفر  بهره مندی از  23نفر معیار شبکه دسترسی و  33از عوامل مهم در شناسایی این بافت ها دانسته اند . در تحقیق میدانی 

ت ان خدمخدمات شهری را  بعنوان معیار پذیرفته و به دسترسی های ضعیف این بافت ها اشاره نمودند و اذعان داشتند که امک

نفر نیز معیار بهره مندی از زیر ساخت و تأسیسات شهری را در شناسایی  32رسانی در این بافتها به نحو احسن وجود ندارد. 

بافت های فرسوده مهم دانسته و عنوان کردند که به دلیل قدمت باالی این بافت ها و یا رشد بدون برنامه شهر امکان تأمین زیر 

به   Expert choiceری با مشکل مواجه است. و در تحلیل معیارهای جدید تعیین شده با نرم افزار ساخت ها و تأسیسات شه

، پس از طی مراحل سلسله مراتبی این مدل نتایجی که حاصل گشت بیانگر این بود که معیار اجتماعی و فرهنگی  AHPروش 

خود اختصاص داد و لزوم استفاده از این شاخص و زیر  ین شده بهاولویت اول را از میان شاخص های تعی 535/1با وزن نهایی 

معیارهای آن اعم از تراکم جمعیت و بعد خانوار هنجارها و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و مسائلی از این قبیل در شناسایی 

 بافت فرسوده شهری اثبات گردید .

 

 مراجع
تازه برای توانمند سازی ساکنین)شهر بارسلونیک تجربه جهانی (،اولین  [قمشه، ا. بهسازی ،نوسازی بافتهای فرسوده شهری فرصتی1] 

 13:1آذر، 21و21همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ،مشهد مقدس 

های فرسوده شهر بابل )نمونه مورد مطالعه پنج شنبه بازار( پایان نامه کارشناسی دانشگاه نوسازی و بهسازی بافت .زاده، فخانگل[2]

 13:1مازندارن،

[کالنتری ، ح. پوراحمد،ا. فنونوتجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها ،پژوهشگاه علوم انسانی ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی 3] 

 13:3،تهران

-4-Robèrt, K.H., Daly, H., Hawken, P., & Holmberg, J., (1997). A compass for sustainable 

Development. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 4(2), 79-92 
(نقش سازمانهای مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده )نمونه موردی 8بافت فرسوده 1332موحد ،علی و همکاران)-[5]

 31پژوهشی انجمن جغرافیای ایران(دوره جدید،سال یازدهم،شماره –بخش مرکزی شهر اهواز (جغرافیا )فصلنامه علمی 

 تماعی در شرایط جامعه آنومیک ،انتشارات دانشگاه تهران(،مشارکت اج1311توسلی ،غالم عباس)-[1]
 مصاحبه با بهروز خاماچی،عضو شورای اسالمی کالنشهر تبریز-[1]

 (،استانداری آذربایجان شرقی 1331سالنامه آماری استان آذربایجان شرقی )-[:]
 تبریز(،جدول سطوح و سرانه طرح تفصیلی شهر 1333شهرداری مرکز کالنشهر تبریز)-[3]
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، 1331، بهار 21(8 پهنه بندی خطر گسل تبریز برای کاربری های مختلف شهری، جغرافیا و توسعه، شماره 1331روستایی، شهرام )-[11]

 32 -21صص 

 ی(8 ارزیابی الگوهای مکانیابی بیمارستان ها در شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریز13:3اشلقی، مهدی )-[11]

 شهری، استاد راهنما؛ دکتر فیروز جمالی، دانشگاه تبریز.

بررسی معیارهای تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی جهت شناسایی بافت فرسوده شهری )مطالعه (8 1333علی پور و همکاران )-[12]

 . ،کنفرانس بین المللی عمران،معماری و زیر ساخت های شهریتبریز( 11منطقه –موردی 8محله شتربان 

قه منط–بررسی کفایت شاخص های مصوب شناسایی بافت فرسوده شهری )مطالعه موردی8محله شتربان (8 1333علی پور و همکاران،)-[13]

 کنفرانس بین المللی معماری،عمران و شهر سازی در هزاره سوم.تبریز(، 11

 

 

 

 

 

 

      Abstract 

 

Survey on identification criterions deteriorated texture , from urbiculture and urbanism is in 

current our country. In this research capability of criterion to identify the existed deteriorated 

areas (case study: Shotorban district) in zone 10 of Tabriz was assessed. Some primary maps 

were obtained from ArcGIS10.2 and the reasons for incapability of criterion based on the 

urban and housing org act were evaluated through the interview with the urban experts. The 

result shows that reconsideration of identification of criterion for deteriorated areas is needed 

.and choice new criterions for study and identification urban deteriorated texture .we ask 

from 34 judge about criterions their opinions. Afterward as for it fix weight for indexes, and 

survey in Expert choice software with AHP model, and get result than social and cultural 

criterion with 0.545 extremity weight get first capacity from indexes.  
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