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  چکیده
دهد  درصد درآمد ساالنه خود را به علت پايين بودن کيفيت ساختمان از دست می 11دهد که هرايرانی به طور متوسط حدود  آمارها نشان می

 شهر در فرسوده های بافت هدف از اين تحقيق شناسايی .کند را به اقتصاد و صنعت وارد می های ملی زيان های زيادی که اين اتالف سرمايه

 ارائه و ترميم و نوسازی روش های منتخب و مقايسه های نمونه در مسکونی های سازه مفيد عمر بودن پايين در موثر عوامل بررسی و اهواز

بنابراين ساخت و ساز باکيفيت و استفاده از مصالح ساختمانی با دوام از اصول اوليه  اهواز شهر و فنی اقليمی شرايط به توجه با روش بهترين

 اين پژوهش نتايج. است شده  انجام  Arc GIS افزارهای  نرم از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه. رود مقاومت در برابر زلزله به شمار می

 در بودن اجتماعی، پايين های معابر، ناهنجاری بودن عرض کم ساختمانی، مصالح نيه،اب کيفيت بودن پايين موجود بافت در که دهد می نشان

 های مکان و به گشته افزوده بر مشکالتشان روز به روز ها بافت اين که است شده باعث آن ها بهسازی و نوسازی در توانايی عدم و ساکنين آمد

توليد برخی از مصالح ساختمانی به دليل نبود  همچنين. است ضروری مشکل اين رفع برای انديشی چاره لذا شوند تبديل تخريبی و آشفته

  .از جمله عواملی است که کاهش عمر مفيد ساختمان ها را در کشور به دنبال داردها و عدم رعايت استانداردهای کافی  نظارت کافی بر کارگاه

 مصالح ساختمانی،  مواد اوليه  ،درآمد سرانه ملی،  ساختمان،  عمر مفيد: کلمات کليدی 

 

 

 مقدمه
 نفتی درآمدهای از ها ساختمان که چرا است، داده اختصاص خود به را ملی های سرمايه از عظيمی بخش ساختمان صنعت امروزه

 می ايجاد را پايدارتر و تر کالن های سرمايه و شوند می ساخته شهروندان، خُرد های سرمايه و اندازها پس از استفاده يا و ملی و

 را کشور اقتصادی های فعاليت از ای عمده بخش..  و صنعتی تجاری، مسکونی، های پروژه قالب در سازها و ساخت اين که کنند

 و ضوابط گرفتن درنظر بدون بنايی چنانچه حال. [1]گردد هزينه می بخش اين در ملی ثروت از توجهی قابل سهم و داده تشيکل

 سرمايه هدر رفتن به در عاملی خود اين که شد خواهد تخريب خود مفيد عمر از زودتر شود، ساخته شهرسازی و فنی معيارهای

 تا شده باعث کوتاه مدتی در ساختمان احداث به نياز و ساختمانی عمليات هزينه توجه قابل افزايش. بود خواهد کشور ملی های

و  ابداع اخير قرن طی در ساختگی پيش هدف اين راستای بيافتند، در اهداف اين به دستيابی برای هايی روش فکر به طراحان

 موضوع اين نشانگر آمار و است جريان در ساختمان بخش در کشور سرمايه درصد 01 که موضوع اين به توجه. است يافته گسترش

 در وری بهره همچنين باشد، می جهانی از حد کمتر ايران و در سال111 پيشرفته کشورهای در ساختمان مفيد عمر باشدکه می

 پر پيش از بيش موضوع اين در پژوهش ضرورت است، جهانی استانداردهای و دوم سی طی 1031 سال در کشور مسکن بخش

 الگوی مورد در شعاری و نه عملی کامال گامی صنعتی، ساختگی پيش مصرف، الگوی اصالح موضوع به باتوجه .[7]نمايد می اهميت
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 کاهش درصد 22تا  را ساختمان های هزينه تواند می درساختمان صنعتی ساختگی پيش که ترتيب اين به باشد می مصرف صحيح

 استفاده اصلی داليل. نمود ايجاد کشور در مسکونی واحد  2111 ساالنه تواند می که است دالر ميليارد 22 معادل مقدار اين دهد،

 مراکز در انسانی ساخت، تمرکز نيروی های روش در بيشتر پذيری ساخت، انعطاف زمان شامل کاهش صنعتی ساختگی پيش از

. [6]ساخت برشمرد های روش از مستقل مصرفی مواد هزينه و استفاده در بودن باالتر و اقتصادی کيفيت و ساخت، کنترل طراحی

 که کالنی های هزينه به توجه با است، يافته فراوانی گسترش و رشد بزرگ های شهر باالخص و ما کشور در سازی ساختمان زهامرو

 و کيفيت شده ساخته های ساختمان بران بهره و ساکنان مالی و جانی امنيت موضوع به توجه با و شود می مصرف بخش اين در

 در مهندسی و فنی دقيق ونظارت کنترل اعمال لزوم و بوده برخوردار ای العاده فوق اهميت از ها ساختمان اين ساخت و اجرا نحوه

 يک به رسيدن برای نکته سه شده تخريب های ساختمان مورد در آمده به عمل های بررسی .شود می مشخص کامالا  بخش اين

 :کند می مطرح زلزله برابر در مقاوم سازه

 هندسی شکل و سازه موقعيت برای صحيح ريزی برنامه -1  

 ای سازه مناسب محاسبات و آناليز انجام -2 

 نامه آيين های استاندارد و کيفيت کنترل -0 

 مفيد عمر افزايش باعث شده تدوين های نامه آيين با وبنايی بتنی ، فوالدی های ساختمان اجرای و ساخت های روش مطابقت لذا

 ساختمان ايمنی افزايش نتيجه در و ساختمان اجرای کيفيت افزايش ، ساخت های هزينه ساخت،کاهش زمان مدت کاهش سازه،

 چه و جانی لحاظ از چه ناپذيری جبران صدمات آمدن وارد باعث ها سازه ساخت در استانداردها رعايت عدم و شود می شده ساخته

 تالش و ها آن مفيد عمر بودن پايين است مطرح مسکونی های ساختمان در که مسايلی از يکی .[2,3]شد خواهد مالی لحاظ از

 و ها نامه آيين سازها و ساخت کيفی کنترل برای اگرچه باشد می کشورها اغلب در مصالح از بهينه استفاده و درست طراحی برای

 از يکی و ملی مساله يک شهری فرسودگی. گردد می رعايت ها نامه آيين و ضوابط کمترين عمل در اما اند کرده وضع را مقرراتی

 نگاهی و جانبه همه عزمی با بايد که است ها کشور توسعه به مربوط های ريزی برنامه در مهم های اولويت و جدی مشکالت

 مناسب شناخت ها، سازه مفيد عمر کاهش در موثر عوامل شناسايی تحقيق اين مجهول های جنبه. گيرد قرار توجه مورد متعهدانه

 تحقيق اين در وابسته متغير. باشد می اهواز شهر فرسوده بافت در مسکونی های ساختمان نوسازی و سازی مقاوم روش ترين

 و آب شرايط سازه، عمر ساخت، روش رفته، کار به مصالح نوع بررسی، مورد مستقل های متغير و زلزله مقابل در سازه مقاومت

  فرسوده های بافت  در نقاطی شد خواهد  سعی تحقيق اين در. باشد می بحران مواقع در ها ساختمان به دسترسی ميزان هوايی،

 مناسب  سپس و شده شناخته اقليمی شرايط  به توجه با  آن در موجود های سازه عمر بودن پايين عوامل و شناسايی  اهواز شهر

 .گردند ارايه فنی و اقتصادی لحاظ از ها روش ترين

 

 تحقیق روش
...  و هوايی عکس نقشه، اسنادی،)  ای کتابخانه شيوه به ها داده آوری جمع. است پيمايشی – تحليلی پژوهش اين در تحقيق روش

 در.است شده  انجام Arc GIS افزارهای نرم از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه و(  مصاحبه و پرسشنامه مشاهده،)  ميدانی و( 

 : باشد می زير مراحل شامل کار روش تحقيق اين

 فرسوده های بافت شناسايی -

  آنها شناسايی و بندی تقسيم های شاخص و فرسوده های بافت مشخصات -

 دارای مطالعه مورد محدوده.  کنيد می مشاهده را اهواز شهر عامری محله مسکونی واحد يک فرسوده بافت از نمايی( 1) شکل در

 دارای محله اين. باشد می   بلوک 01 دارای و هکتار 2/02 محله اين مساحت است هندسی شکل فاقد نامنظم و دانه ريز بافت



 در فرسوده های بافت انواع بندی تقسيم در و بوده اهواز شهر اوليه هسته عامری محله ديگر عبارت به. است فرهنگی ميراث بافت

  .دارد قرار کهنه و قديمی های بافت گروه

 
 عامری محله فرسوده بافت از نمایی -1 شکل

 آن های ویژگی و مطالعه مورد منطقه

 شده واقع خوزستان استان مرکز در و ايران غربی جنوب در اهواز شهر. باشد می اهواز شهر تحقيق اين در مطالعه مورد محدوده

 . است بوده مشهور خوزستان دشت عنوان تحت باز دير از که درياست سطح به نزديک منطقه خوزستان(.  2 شماره شکل) است

 
 اهواز شهر از نمایی -2شکل

 اهواز عامری محله:  موردی مطالعه

 اشاره عامری محله به توان می شهر محالت ميان از برد می رنج فرسوده بافت مشکالت از که است شهرهايی جمله از اهواز شهر

 محله، اين در فرسوده بافت شناسايی پژوهش اين از هدف .باشد می تاريخی قدمت دارای و بوده شهر اوليه هسته محله اين. کرد

 برطرف جهت ها حل راه ارائه محله، بافت بهسازی و نوسازی در مردم مشارکت ميزان و جايگاه ، فرسودگی های شاخص تعيين

 پيمايشی – تحليلی پژوهش اين در تحقيق روش. باشد می بعدی مطالعات های زمينه ايجاد و فرسودگی از ناشی مشکالت کردن

 و(  مصاحبه و پرسشنامه مشاهده،)  ميدانی و... (  و هوايی عکس نقشه، اسنادی،)  ای کتابخانه شيوه به ها داده آوری جمع. است

 . است شده  انجام Arc GISافزار نرم از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه



 

  GIS مکانی اطالعات سیستم سازی پیاده و طراحی

 بسياری رونق بهينه مديريت به کمک و ريزی برنامه جهت قوی ابزاری بعنوان( GIS) مکانی اطالعات سيستمهای بکارگيری امروزه

 را مکانی عوارض که توصيفی اطالعات نيز و عوارض موقعيت و مکانی اطالعات ها، سيستم اين در که آنجائی از. [4] است يافته

 توأم های تحليل و تجزيه و توصيفی مکانی، های تحليل و تجزيه انجام امکان و شوند می ذخيره محيط يک در نمايند می تشريح

 به کمک آنها جمله از که شد، متصورGIS  برای را بسياری کاربردهای. توان می دارد، وجود ها سيستم اين در نيز توصيفی و مکانی

 روش به استناد با عملی، و علمی های ضابطه گرفتن نظر در با شهری GIS يک تهيه است شهری بهينه مديريت و ريزی برنامه

 نظر از)آن در استفاده مورد اطالعات کيفيت به توجه همراه به مدت دراز و مدت کوتاه اساسی نيازهای نظرگرفتن در و مشخص

 می آنها جمله از که نمود خواهد شهری های سياستگذاری و ها گيری تصميم ريزها، برنامه به توجهی شايان کمک( دقت و صحت

 عريض ، سطحی مهارآبهای و هدايت ترافيک، مسأله حل به کمک شهری، خدمات ارائه برای مناسب های مکان تعيين به توان

 ساختمان عمر ها، ساختمان ها،نمای کاربری مانند پارامترهايی اساس بر امالک بندی طبقه آنها، تخريب سطح محاسبه و خيابانها

 .[8]نمود اشاره...  و ها

 :است گرفته قرار مدنظر زير موارد برنامه دراين

 بلوک اطراف خيابانهای مساحت و بلوک هر اعيان و عرصه محاسبه •

 آنها بودن بست بن تعيين و بلوک هر اطراف های خيابان عرض محاسبه •

 نظر مورد بلوک به آن اختصاص و هربلوک نفوذپذيری ضريب محاسبه •

 وقابل بهنگام ، دقيق ر آما ارائه بر عالوه ، فرسوده های فت با بندی پهنه نقشه تهيه و فرسوده های بافت شناسائی با است بديهی

 .آيد می فراهم فرسوده های بافت بهسازی های طرح اجرای زمان برآورد و ها اولويت تعيين ، ها هزينه دقيق آناليز امکان ، اعتماد

 

 محله موجود ساختار

 بلوک 01 دارای. دارد مساحت هکتار 2/02 حدود که گرفته قرار شهرداری هفت منطقه در اهواز، شهری تقسيمات در عامری محله

 کاربری سرانه. است کرده اشغال را محدوده کل مساحت کل از درصد 12 حدود. است نفر 3118 معادل جمعيتی دارای و است

 نمی نظر به مناسب متری 81 استاندارد سرانه به توجه با که است نفر هر ازای به مربع متر 22 حدود عامری مرحله در مسکونی

 فضای  مربع متر 12122 حدود. است هکتار در نفر 881 و 222  ترتيب به آن مسکونی خالص و ناخالص جمعيتی تراکم. رسد

 درصد 8/2 حدود مذهبی کاربری. باشد می درصد 1/1 برابر مطالعه مورد محدوده کل از آموزشی خدمات سهم دارد وجود تجاری

 عامری محله. شود می مشاهده عامری محله سطح در ها کاربری توضيع نحوه 0درشکل. شود می شامل را محدوده کل مساحت از

 باشد می ونامنظم متراکم بسيار مرفولوژی ازلحاظ محله بافت. باشد می کارون رودخانه طرف به شيبی دارای و بلندی و پستی فاقد

 ارزش که دور های گذشته در محله گيری شکل به توجه با و باشد می مربع متر 121 الی 101 حدود در مسکونی قطعات ميانگين

   .باشد ی محله در ساکن اجتماعی اقشار پايئن درآمد سطح از حاکی ريزدانگی اين نبوده، زياد چندان زمين

 
 

 نحوه تصرف مالکیت 
تعداد . درصد ساختمان ها مالکيت خصوصی دارند 1/13مورد يعنی  1232کل واحد ساختمانی  1011در محله عامری از تعداد 

 . ساختمان ها دارای مالکيت وقفی می باشند 8/1واحد دارای مالکيت دولتی، و تنها  12

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عامری محله سطح در ها کاربری توضیع نحوه  -3 شکل

 

 

 
 

 

  سند واحدهای مسکونی دارای سند و بدون -4شکل
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با توجه به . درصد مالکين اظهار داشته اند که واحد مسکونی آن ها دارای سند رسمی می باشد 11در محله عامری حدود، 

به وام برای در رابطه با پرسش نياز . خودرويی بودن اين محله انتظار می رفت که از نظر مالکيت، مشکالت بيشتری برخوردار باشد

مطالعات کيفی مسکن به چگونگی تيپ مساکن . درصد خير 2/12درصد پاسخ به اين سوال جواب بلی  دادند و  2/38نوسازی 

وکيفيت ابنيه، نوع مصالح، و غيره اشاره دارد که با توجه به آمار محله گويای اين مسئله که تعداد زيادی از مساکن جمعيت زيادی 

بافت محله از لحاظ مرفولوژی . ند و علت آن پايين بودن سطح زندگی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی برمی گرددرا در خود جای داده ا

يکی از شاخص  .بسيار متراکم و نامنظم می باشد بلوک کانون ها و محورهايی که خدمات را به ساکنان ارايه دهند شکل نگرفته اند

. يزان  فرسودگی بافت شهری، شاخص مساحت قطعات تفکيکی می باشدهای عمده برای سنجش مطلوبيت کالبدی و همچنين م

درصد قطعات آن دارای مساحت  21طبق تعريف وزارت مسکن و شهر سازی در مورد بافت های فرسوده هر محله ای که بيش از 

ميانگين قطعات . ظم داردمحله عامری بافتی ريز دانه و نامن. متر مربع باشد جزء بافت های فرسوده محسوب می شود 211کمتر از 

متر مربع می باشد اين ريز دانگی حاکی از سطح درآمد پايئن اقشار اجتماعی  ساکن در محله  121الی  101مسکونی در حدود 

 .است

 

 

 

 

 
 مساحت قطعه  -5شکل

 قدمت ابنیه  
معموال بر اثر عامل اقليمی و  عموما ساختمان ها  دارای عمر محدود و مشخصی می باشند و بعد از گذشت عمر مفيد ساختمان

از مجموع ساختمان و بناهای .سال قدمت دارند 01عمر اکثر بناها در اين محله بيش از . محيطی فرسوده و آسيب پذير می گردد

 1/0سال،  11سال قدمت دارند ساختمان ها باسن کمتر از  01واحد مسکونی بيش تر از  312موجود در بافت فرسوده تعداد 

قدمت ابنيه در محله  10نقشه شماره .) کل واحدهای مسکونی در محدوده مطالعاتی محله عامری را تشکيل می دهنددرصد از 

 .(عامری را نشان ميدهد



 
 قدمت ابنیه -6شکل

 
 قدمت بنا -7نقشه شماره 

 کیفیت ابنیه
درصد از  01و  02که به ترتيب . ه اندخانه های قابل نگهداری و تخريبی بيش ترين درصد را در اين زمينه به خود اختصاص داد

باال بودن درصد واحد های مسکونی قابل قبول و تخريبی در محدوده بيانگر . کل مساحت کاربری مسکونی را در بر می گيرد

خانه های قابل نگهداری در محله به معنای مطلوبيت ساختمان . استحکام کالبدی پايين و شدت فرسودگی در آن بافت می باشد

 .[5]ت، بلکه به امکان ادامه زندگی در اين ابنيه اشاره داردنيس
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 کیفیت ابنیه -8شکل

 
 کیفیت ابنیه -9شکل

 تعداد طبقات
می باشد، زيرا کوتاه مرتبه ( يک  طبقه يا دو طبقه ) يکی از شناسه های شناخت فرسودگی کالبدی بافت شهری، ابنيه کوتاه مرتبه 

به طور کلی در بافت محله . [9]عدم انجام بهسازی، نوسازی و مرمت کالبدی اين بافت می باشدبودن ابنيه در يک بافت نشانگر 

تعداد طبقات موجود در محله عامری را نشان  11شکل. درصد از ساختمان های واقع در محدوده يک طبقه اند 20عامری حدودا 

 .می دهد
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 تعداد طبقات موجود در محله عامری -11شکل

 

 ساختمانیمصالح 
يکی ديگر از شاخص های مهمی که نشان دهنده ميزان فرسودگی بافت های شهری می باشد، نوع مصالح بکار رفته در ابنيه آن 

درصد خانه ها را تشکيل می دهد ولی از نظر کارشناسان فنی به علت اين که مقدار و نوع  12هرچند آجر و آهن . بافت می باشد

 .مناسب است ولی در مقابل باليای طبيعی غير مقاوم می باشداتصاالت اغلب اين بناها نا

 
 نوع مصالح بکار رفته -11شکل

 

 نوع اسکلت بنا
يکی ديگر از شاخص های مهمی که نشان دهنده ميزان فرسودگی بافت های شهری می باشد، نوع اسکلت بکار رفته در ابنيه آن 

 . ساخته شده اندابنيه موجود سنتی % 18که بالغ بر .بافت می باشد
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 نوع اسکلت ابنیه -12شکل 

 

 

 تحلیل اولویت بندی مشکالت محله از نظر ساکنان
. برای درک مشکالت مردم محله عامری جهت بهسازی محله سعی شد تا مشکالت محله از ديدگاه ساکنان اولويت بندی گردد

 .می دهدتحليل اولويت بندی مشکالت محله از نظر ساکنان را نشان ( 1)جدول 

 

 
 
 

 
 تحلیل اولویت بندی مشکالت محله از نظر ساکنان -1جدول

 مشکالت محله از نظر ساکنان اولويت

 متروکه و فرسوده بودن بافت اولويت اول

 نبود معابر مناسب جهت دسترسی سواره و پياده رو اولويت دوم

 وجود مشکالت اقتصادی بافت اولويت سوم

 ...درمانی، فضای سبز، ورزشی و  کمبود تسهيالت اولويت چهارم

 شلوغی و ترافيک روزانه اولويت پنجم

 تاسيسات زير بنايی نامناسب اولويت ششم

 اجتماعی معضالت ناامنی و اولويت هفتم

 دوام کم ن های ساختما تراکم اولويت هشتم

 آلودگی حجم بودن باال و محيطی زيست مشکالت اولويت نهم

 زلزله برابر در آسيب پذيری اولويت دهم

 
بررسی ها نشان می دهد که متروکه و فرسوده بودن بافت باعث بروز خيلی از مشکالت اجتماعی و فرهنگی در داخل بافت شده 

است و ارتباط فضايی را در بافت از بين برده است فضای متروکه محلی برای تجمع معتادين و افراد بزهکار شده است که بافت را 
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بی هويتی کرده است و از طرف ديگر به شدت آلودگی محيطی افزوده و خطر ريزش ديواره های فرسوده در کنار  دچار نا امنی و

نبود معابر مناسب جهت . معابر و وجود مخروبه ها به شکل زباله دانی به صورت بسيار زننده ای بد منظره و متعفن شده اند

اين بافت ها به دليل فقر ساکنين و مالکين آن ها . نوسازی بافت محله است دسترسی سواره، اساسی ترين مانع بر سر راه بهسازی و

 .امکان نوسازی خود به خود را نداشته و نيز سرمايه گذاران انگيزه ای جهت سرمايه گذاری در آن را ندارند

 

 نتایج نظر سنجی از ساکنین محله عامری 
مورد به سواالت پاسخ  121که تعداد .زسازی فرسوده به عمل آمد واحد از اهالی محله عامری جهت با 1822طی نظر سنجی از 

در اين نظر سنجی اکثريت شهروندان به بهبود . نفر نيز از دادن پاسخ امتناع کردند ويا در محل حضور نداشتند 881دادند و 

ر نشدند که ملک خود را درصد مردم حاض 21وضعيت خيابان ها و کوچه ها و طراحی به شکل صحيح و امروزی تمايل داشتند و 

 .درصد آن ها حتی حاضر نشدند که در عوض ملک خود در کيانپارس، ملک تحويل بگيرند 03به شهرداری بفروشند و 

 شهرداری مناطق تفکیك به شده صادر ساختمانی های پروانه متراژ و تعداد -2جدول

 متراژ زير بنا متراژ زمين تعداد منطقه

1 831 1111801 1 .123111 

2 221 222،211 311،221 

0 888 81122108 11812001 
8 311 021،032 230،020 

2 228 132،12 121،11 

1 020 201،22 31،111 

2 012 82،111 31،111 

3 122 131،112 183،122 

 1،010،218 1،202،128 0،111 جمع

 اهواز شهرداری مناطق در نوع تفکیك به شده صادر ساختمانی های پروانه تعداد -3جدول
-تجاری مسکونی منطقه

 مسکونی

 ساير صنعتی بهداشتی آموزشی اداری تجاری

1 088 31 21 0 1 1 1 1 
2 811 80 18 2 1 1 1 2 
0 088 01 12 0 1 1 2 2 
8 182 111 12 3 1 2 2 13 
2 211 21 88 1 1 1 1 1 
1 081 18 3 1 0 1 1 1 
2 022 12 28 1 2 1 1 2 
3 110 02 1 2 1 1 8 2 

 21 11 0 11 21 202 021 0،002 جمع

 
 اهواز شهرداری مناطق در طبقات تفکیك به شده صادر ساختمانی های پروانه تعداد -4جدول

 پنج طبقه و باالتر چهار طبقه سه طبقه دو طبقه يک طبقه منطقه

1 111 218 81 80 10 
2 200 128 10 11 28 
0 202 28 1 2 28 



8 212 113 0 1 22 
2 111 121 1 12 1 
1 81 232 3 3 20 
2 211 110 22 11 13 
3 022 12 2 21 21 

 002 121 111 1،211 1،202 جمع

 

 

 (ادامه) اهواز شهرداری مناطق در(مربع متر( بنا زیر مساحت حسب بر مسکونی واحد تعداد -5جدول 
 121تا  111 111تا  31 31تا  21 22تا  21 وکمتر 21 منطقه

1 1،302 0،112 2،011 1،112 2،120 

2 882 1111 312 0،313 1،108 

0 883 0،111 2،111 3،281 2،123 

8 203 2،181 2،212 2،212 1،181 

2 021 122 281 1،121 0،201 

1 2،822 0،123 8،811 2،012 2،211 

2 2،010 1،121 2،112 2،231 1،010 

3 102 2،121 1،121 2،821 1،121 

 22،212 81،201 12،831 21،122 12،211 جمع

 

 

 

 )ادامه(شهرداری اهواز مناطق در(مترمربع( بنا زیر مساحت حسب بر مسکونی واحد تعداد -6جدول

 و بيشتر 211 211تا  011 011تا  211 211تا  121 منطقه

1 2،023 1،221 283 01 

2 2،211 1،221 283 113 

0 1،111 2،322 1،218 31 

8 1،118 2،213 228 3 

2 1،221 813 22 12 

1 2،118 1،212 211 08 

2 2،802 881 11 8 

3 2،212 111 23 1 

 232 2،331 11،111 21،111 جمع

 
 محالت مصوب بافت فرسوده به تفکیك شهرداری مناطق -7جدول 

 (هکتار)مساحت منطقه محله رديف

 08/00 سه زرگان 1

 13/20 سه زويه 2



 22/121 هفت منبع آب 0

 8/21 هفت آبادحصير  8

 12/22 هفت عامری و خزعليه 2

 8/022 يک مرکزشهر و يوسفی 1

 11/012 پنج کوت عبداله 2

 28/112 شش کوی علوی 3

 21/11 شش کوی سياحی 1

 03/21 شش عين دو 11

 2/111 شش مالشيه 11

 32/13 چهار نهضت آباد 12

 1812 مجموع کل

 38/1111 (کوت عبداله)مجموع مساحت بافت کالنشهر اهواز بجز 

 
همچنين با توجه به شناخت نقاط قوت و ضعف دراين محدوده و نتيجه حاصله، نشان دهنده اين است که اجرای طرح  بهسازی و 

همچنين از نمودارهای ترسيم شده چنين استنباط می شود که مردم . نوسازی در اين محدوده با مشارکت مردم موفقيت آميز است

نکته بسيار مهم در اين پژوهش آن است که . فعلی راضی و با طرح بهسازی و نوسازی محله موافق هستند محله از وضعيت

شهروندان حاضر به مشارکت با شهرداری نيستند مگر، در صورتی که  به نظر ها و پيشنهادهای آن ها اهميت داده شود، با 

 .شهرداری مشارکت و همکاری می کنند

 
 
 
 
 
 

 نتیجه گیری  
بررسی های انجام شده بر روی ساختمان های مسکونی فرسوده در سطح شهر اهواز مشخص است که استفاده از نيروی انسانی از 

غير متخصص و ناکارامد در ساخت و ساز، سنتی سازی و استفاده نکردن از روش های نوين و صنعتی در ساخت و ساز، عدم 

نکردن از تجهيزات و ماشين آالت در عمليات اجرايی، نگهداری نامناسب  استفاده از روش های صحيح و يا بطور کلی استفاده

ساکنين ساختمان ها در موقع بهره برداری و عدم انجام تعميرات جزيی اوليه و مقاوم سازی به موقع، شرايط آب و هوايی شهر 

مفيد سازه می باشد، همچنين با توجه  اهواز، طراحی نامناسب سازه ای و معماری و تاسيساتی از جمله عوامل موثر در کاهش عمر

به شناخت نقاط قوت و ضعف دراين محدوده و نتيجه حاصله، نشان دهنده اين است که اجرای طرح  بهسازی و نوسازی در اين 

 :بنابراين برای رفع اين نواقص بايد موارد زير رعايت شود . محدوده با مشارکت مردم موفقيت آميز است

 و غير مخرب قبل، حين و بعد از ساخت سازهانجام تست های مخرب  -

 لزوم آموزش مهندسين در امر طراحی و نظارت -

انتخاب ناظر عاليه مناسب و با تجربه در هر پروژه و ايجاد سيستم های نظارتی بر کار مهندسين ناظر بر پروژه توسط  -

 سازمان نظام مهندسی

 ن فنی و حرفه ایآموزش نيروی انسانی و اعطای مجوز مهارت فنی توسط سازما -



 به کار گماردن نيروی انسانی بومی و آشنا به شرايط آب و هوايی و ژئوتکنيکی -

سيمان و شن و ماسه و آهن : لزوم نظارت و کنترل دقيق مصالح ساختمانی به خصوص مصالح سازه ای ساختمان مانند  -

 آالت و جلوگيری از ورود مصالح بی کيفيت خارجی

 های صنعتی به جای روش های سنتی و فعلیاجرای ساخت و ساز با روش  -

گسترش فرهنگ نوسازی و مقاوم سازی در جامعه و باال بردن سطح آگاهی عمومی جامعه درباره زلزله بر ساختمان ها  -

 توسط وزارت راه و شهر سازی

 شهر قديمی و تاريخی های بافت در جهت ايجاد سرمايه گذاری و تفرج گاه های مناسب  فرهيخته و مرفه اقشار تشويق -

 جامعه درآمد کم اقشار سکونت محل باال فرسودگی سرعت و زياد قدمت دليل به ها بافت اين صورت اين غير در زيرا

 .گردد می ديگر ادارات و شهری مديران و مسؤوالن و مردم سوی از آنها گرفتن ناديده و حذف مورد اغلب و شد خواهد

های مجاور آنها می  ها، اثر مخرب ساختمان از معضالت بهسازی ساختمان يکی:رفع يا کاهش اثر ساختمان های مجاور  -

های جديد و ايجاد فاصله از  ستون هساختمان را با استفاده از تعبي هبايستی فاصل برای رفع اين مشکل می. باشد

 .ساختمان های کناری به حد مجاز رساند

سعی شده است از روش هايی استفاده گردد که در آن ها با توجه به هزينه های باالی بهسازی فونداسيون، همواره   -

 مقاوم سازی فونداسيون نياز نباشد ولی بهسازی آن امری ضروری و اجتناب پذير است است، بنابراين با توجه به

تجربيات زيادی در سال های اخير از کشوهای مختلف ازجمله دانشگاه دولتی عمران مسکو در زمينه طراحی، اجرا، 

% 12ازی و بهسازی کسب کرده اند می توان گفت با توجه به شرايط آب وهوايی اهواز و نوع سازه که حدود مقاوم س

سازه های آن بتنی می باشند مناسب ترين و بهترين روش مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای استفاده ازميکرو شمع های 

 .انواع شرايط آب و هوايی قابل اجراستدرجااست که به صورت اساسی در کليه ساختمان ها در تمامی فصول و 

 قدردانی
 .تقدير و تشکر الزم را بعمل آورم  کنگرهدر پايان الزم ميدانم از دست اندرکاران اين 
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