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 چکیده: 
مفهوم بافت فرسوده  مشترک از ینبود تعریف که در حوزه مدیریت شهری  به چشم میخوردای لهأمهمترین مس شاید امروزه    

اما آنچه  باشد بودن تعاریف موجودد ناکارآمکالبدی و درنتیجه های تشخیص فرسودگی بافت به مسائل و تقلیل شاخص

گانه ارائه شده از سوی معیارهای سه، گیردمد نظر قرار میحاضر به عنوان تعریف مشترک و مصوب بافت فرسوده الحدر

پارادایم های بر مفروضهج این تحقیق که یانت ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری استای عالی شهرسازی و معماری ایران:شور

، این سه معیار دهدنمونه از شهرهای ایران نشان می 22با بررسی  گرایانه استوار است با دیدی تفسیری و منتقدانهطبیعت

معیارهای کالبدی بوده و به هیچ عنوان عناصر  ،که همگیدرحالی ندهای فرسوده نیستای تشخیص بافتهای مناسبی برشاخص

ری چند تن از کارشناسان و متخصصان و برگزا 11در نهایت پس از اخذ نظرات اند انسانی در آنها دخالت داده نشده طبیعی و

زیست محیطی وحقوقی پیشنهاد ی، اجتماعی، کالبدی، های مشتمل بر جامعیت ابعاد اقتصادنشست تخصصی با آنان شاخص

 گردید.

 

معیارهای سه گانه بافت فرسوده، تدقیق شاخص ها ، های فرسوده  بافت واژگان کلیدی:
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 :مقدمه

فرسودگی بافت های شهری  ، با آن روبه رو هستند یکی از معضالت جدی که بسیاری از شهرهای ایران    

زیرا چرخه تغییرات شرایط  ، این را می توان یک مسئله جهانی برای اکثر شهرهای دنیا دانست ست.ا

شهری را به طور معمول در معرض  بافت های کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی شهرها در طول زمان

، سبب  بافت های فرسوده شهری درکشورهای مختلف دنیا مکانیسم های مواجه باد. دهفرسودگی قرار می 

بویژه در "ن درایرا. ، نمود متفاوتی داشته باشد می شود شدت گستردگی معضل بافتهای فرسوده در شهرها

،  بافت های فرسوده شهری به همراه ناکارآمدی مکانسیم های مواجه با این بافت ها گستردگی "کالنشهرها

 به عنوان یک مسئله اساسی برای برنامه ریزان و مدیران شهری در چند دهه اخیر مطرح کرده همواره آن را

 ضالت بافت های فرسوده شهری را گسترده ترادامه روند موجود نیز در بستر زمان ابعاد مع . بطوریکهاست

 .(13:6:31)کمانرودی، نمودخواهد 

ی در ایران پیشینه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری) در مفهوم نوین آن( به فاصله زمان     

گردد. در طول این  مدت مدا خله در بافت های فرسوده شهری با ه.ش تا کنون بر می  1311سالهای 

 در دهه های اولیه "بولدزر "دیدگاهها و رویکردهای مختلفی همراه بوده است. از رویکردهای شهرسازی

همگی در راستای اصالح  در دهه های اخیر ، "مشارکتی"گرفته تا رویکردهای شهرسازی  1311سالاز  بعد

 (1331-1331)و پنجم(13:1-::13)در برنامه چهارم  است. صورت گرفتهوضعیت بافت های فرسوده 

توسعه کشور ، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در تمامی سکونتگاههای شهری و روستایی مورد 

بر این برای نوسازی این بافتهای فرسوده در نظر گرفته شد.  همتوجه قرار گرفت و تسهیالت و تخفیفاتی 

، تعیین محدوده مالک عمل  آن جملهاز  تهیه گردید.مختلفی  اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی

سال های اولیه برنامه چهارم توسعه مورد برنامه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در دهه های 

فت فرسوده شهری را با ،شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  13:1در سال چنانکه .توجه قرار گرفت

ری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق می بافت فرسوده شه" :به شرح زیر تعریف کرده است

، خدمات و زیر ساختهای  فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره شود که به دلیل

 این بافتها به دلیل فقر د.آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارن شهری

جهت سرمایه  ن نوسازی خود به خودی را نداشته و نیز سرمایه گذاران انگیزه ایساکنین و مالکین آنها امکا

درصد  11بلوک هایی که بیش از  )ریز دانگی ، سه شاخص تعریف این بر اساس  "د.گذاری در آن را ندارن

بناهای آن درصد  11بلوکهایی که بیش از  ) ناپایداری ، (متر مربع دارند  211پالکهای آنها مساحت کمتر از 

درصد معابر آن عرض کمتر از  11بلوکهایی که بیش از  )نفوذ ناپذیری ( وناپایدار و فاقد سیستم سازه است



 

 

بخشهایی از شهر که و  تلقی شدهتعیین محدوده بافت های فرسوده شهری  به عنوان معیار های (متر دارند 6

  .(13:6:11)حائری،شناخته می شوند نوان بافت فرسودهدر برگیرنده هر سه شاخص مزبور باشند به ع

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، شناسایی محدوده تعیین شده و  بر اساس شاخص های 

هکتار بافت فرسوده   46311، شهر 131تا کنون درو  .گردیدآغاز  13:1بافت های فرسوده شهرها از سال 

 .(11)همان،شناسایی شده است

با  ) راه و شهرسازی فعلی(بافت های فرسوده توسط سازمانهای مسکن و شهر سازیمحدوده شناسایی  

محدوده ها ، کمیسیون ماده پنج و شورای برنامه این مرجع تصویب و  همکاری شهرداریها انجام شده است

 ریزی و توسعه استانها بوده است.

عدم  و صرفا کالبدی منحصر شدن شاخص های شناسایی محدوده بافت های فرسوده به شاخص های 

عدم ( و همچنین و ... زیست محیطی ،توجه به سایر شاخص های غیر کالبدی)اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی 

از جمله  ،توجه به اندازه شهرها و در نتیجه عدم انطباق کامل شاخص ها در بافت فرسوده شهرهای کوچک

که عمال تعیین محدوده ها را در بسیاری  باشد می 13:1شاخص های تعیین شده در مصوبه سال  اشکاالت

 از شهرها با مشکل مواجه ساخته است. 

فرسوده و تفاوت در عوامل شکل دهنده  شکل دهنده بافت های تاثیر گذار و  با توجه به گسترده بودن ابعاد

ه شده نگریست یفرسوده از منظری با ابعاد گسترده تر به بافت هایاین تحقیق  آن در شهرهای مختلف، در

 .آمده است تحقیقاست، که در ادامه 
در این مقاله ابتدا مشکالت شاخص های )تعیین شده از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( 

با توجه به مشکالت  شناسایی بافت های فرسوده در شهر های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. سپس

 .گردیداقدام شاخص های مالک عمل فعلی ، 

 مواد و روش ها 

طبیعت گرایانه استوار است. روش تحقیق به کار ن تحقیق بر مفروضه های پارادایم رویکرد و پارادایم ای

گرفته شده از نوع  آمیخته و از نظر نوع هدف در زمره تحقیقات کاربردی جای میگیرد. با توجه به موضوع 

انتخاب شده است از ق تحلیل تفسیر محتوا ه روش گردآوری داده ها از طریتحقیق و منطقه مورد مطالع

آنجاییکه این تحقیق پهنا نگر و در بٌعد خرد قرار دارد، نوع روش پیمایشی آن برای تکمیل اطالعات از 

شهر به عنوان پایلوت استفاده شده است که برای این منظور ابتدا به جمع آوری اطالعات کتابخانه ی و 22

زی مفروضیات تحقیق به کار گرفته شده است. در روش کتابخانه ی از سا سپس میدانی در راستای شاخص

مجالت علمی، کتاب های مرتبط در امر پژوهش، فصلنامه ها، نقشه های موضوعی و... استفاده شده است و 



 

 

ر بافت فرسوده  فراد صاحب سبک دا تن از 11سپس در روش میدانی نیز از طریق مشاهده، و مصاحبه با

است تمامی نتایج این تحقیق مستند و در نشست چند گانه به روش مینی دلفی تا تحقق استفاده  شده 

 نظرات مشترک در شاخص های پیشنهادی مطرح گردیده است

 

 مباحث و یافته ها

هایی از محدوده بنا به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مقصود بافت فرسوده شهری، به عرصه

که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره،  شودقانونی شهرها اطالق می

پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی های شهری آسیبتاسیسات و خدمات و زیر ساخت

های مشترکی دارند)حسینی، های فرسوده به سبب فرسودگی در کلیت با یکدیگر ویژگیبرخوردارند بافت

فرسودگی بافت و عناصر درونی آن به سبب قدمت یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر   (.31، 13:4

آْید، پیامد فرسودگی بافت در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان گیری بافت به وجود میشکل

ن و نیز پذیری و ایمشود و در اشکال گوناگون از جمله کاهش یا فقدان شرایط زیستشهروندان منجر می

های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و ....قابل در بافت شناسایی است)فتحی و همکاران، اولین همایش نابسامنی

 (.431هاها و چالشبافت فرسوده شهری، چشم انداز توسعه پایدار، ارزش

شت جنبه توان آنها را در هعوامل متعددی در انحطاط و فرسودگی مراکز قدیمی شهرها دخالت دارند که می

 :مورد بررسی قرار داد
 های فرسوده شهریعوال تاثیر گذار در فرسودگی بافت  -1جدول

 توضیحات جنبه ها

 فضایی -های کالبدیجنبه
بی دوامی و ناتوان بودن کالبد از لحاظ جنس و نوع 

 مصالح.

 افزایش جمعیت توام با فرسودگی کالبدی و جمعیتی -های اجتماعیجنبه

 نظام کارکردیهای جنبه

های تجاری همراه با انحطاط تراکم باالی فعالیت

شود که کالبدی، اجتماعی و جمعیتی باعث می

کارکردهای فاخر مراکز تاریخی شهرها را ترک 

 گویند.

 های نظام حرکتیجنبه
عدم پاسخگویی ساختاری و کالبدی مرکز تاریخی و 

ی قدیمی شهرها به نیازهای حرکتی و الزامات ترافیک



 

 

 امروز

 های اقتصاد شهریجنبه

فرسودگی کالبدی و ناکارآمدی حرکتی موجب 

میشود که قیمت زمین در مرکز قدیمی شهر، با 

اختالف فاحشی نسبت به سایر اراضی شهری در 

 سطح بسیار پایینی قرار گیرد.

 زیر ساختی جنبه

های تاسیسات و تجهیزات فرسودگی مفرط شبکه

امل تاثیر گذار در شهری یکی از مهمترین عو

 های قدیمی استفرسودگی بافت

 زیست محیطی جنبه

های بصری، جریان فاضالب در از این منظر آلودگی

گذرگا، بوی نامطبوع، روان شدن آب سطحی مورد 

 توجه قرار میگیرد

 مسائل حقوقی ناشی از مالکیت مدیریتی جنبه

 

 بندیکرد:توان به صورت زیر دستههای تاریخی را میبرهمین اساس فرسودگی در بافت

ای: این وضع با قرار گرفتن بنا در مسیر افت کیفیت ناشی از  گذشت ایام، سازه-الف: فرسودگی کالبدی

ها یا نگهداری نامناسب و نامطلوب بنا وآمد اتومبیلجایی زمین، ارتعاشات ناشی از رفتهوا، جابهوتاثیر آب

 آید.وجود میبه

 ی: ناتوانی بنای تاریخی در ارائه کارکردهای متناسب با نیازهای زندگی امروز.فرسودگی کارکرد

ها، پذیری به سایر کاربریشود مکان با توجه به دسترسیج: فرسودگی مکانی: هنگامی که بنا ساخته می

ن و به شود که ممکن است مکان انتخاب شده در طول زماکنندگان نیازهای آن را انتخاب میبازارها و تامین

 دلیل مختلف فرسوده شود

توان تفاوت آشکار بخش جدید و قدیم را به وضوح های هوایی هر شهر به سادگی میبا نگاه به عکس

های جدید بهتر شده و به سرعت مالحضه کرد چرا که در روند پویایی فیزیکی شهر، سیمای ظاهری محله

های هندسی ای، خیایاندریج توسط بافت شبکهتغییر یافته و بافت غیر هندسی و ارگانیک قدیمی به ت

شوند اصوال بافت های ویژه جایگزین میسلسله مراتبی و تناسب عرصه و اعیان با ضوابط و مالک عمل

باشد که در فرآیند زمانی طوالنی شکل گرفته و تکوین یافته و اروزه در محاصره قدیمی و فرسوده بافتی می



 

 

است)علی اکبری و عمادالدین، بافت فرسوده شهری، چشم انداز توسعه  تکنولوژی عصر حاضر گرفتار شده

 (.42و  41هاها و چالشپایدار، ارزش

 
 های فرسوده شهریها و انواع الگوهای مداخله در بافتروش

بافت تاریخی و فرسوده شهری جهت ارائه زیست معاصر نیاز به مداخله دارند. تاکنون انواع مختلفی از 

توان آنان را در سه رویکرد کلی مداخله و برخورد در بافت فرسوده شهری تجربه شده که میهای روش

 طبقه بندی کرد:

 ساماندهی بافت فرسوده .1

 حفاظت از بافت فرسوده .2

 دخالت در بافت فرسوده .3

نمایند در مواجهه با هر بافت شهری در هر یک از این رویکردها و مداخالت اهداف متفاوتی را دنبال می

توان یک یا چند شیوه در قالب راهبرد مداخله به کار و امر و پس از شناخت مسائل و علل فرسودگی میبد

 گرفت.
 رویکردها و هداف مداخله در بافت های فرسوده شهری  -2جدول 

 شیوه اقدام هدف مداخله نوع مداخله

 تدوین اسناد هدایت هدایت و کنترل توسعه ساماندهی

گر)ضوابط و تدوین اسناد هدایت حفاظت مطلق حفاظت

مقررات( و )اقدام الزم توسط 

 مسئول(

بهسازی، بازسازی، اصالح یا  مداخله سازنده

 احیای فضای شهری فعال

گر و تهیه طرح، اسناد هدایت

برنامه سازماندهی و سرمایه 

 گذاری

نوسازی، حفاظت فعال ایجاد  مداخله بنیادی

 فضا و ساختارهای نوین شهری

طرح، برنامه سازماندهی و تهیه 

 سرمایه گذاری
 36، 13:3فرشیدی، 

 

 



 

 

 

 های فرسوده شهری از دیدگاه وزارت مسکن و شهرسازیبافت
های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافت 16/3/13:1به استناد مصوبه جلسه مرخ 

های فرسوده قانونی مداخله در بافتفرسوده شهری بدینوسیله، تعاریف، ساختار، نوع و مرجع و مستندات 

معماری قرار گرفت. در اردیبهشت سال شهری بشرح ذیل مورد تصویب اعضاء شورای عالی شهرسازی و 

تا  شاخص های مصوب به کلیه استانها ابالغ و شناسایی بافت های فرسوده بر مبنای آن آغاز شد و 13:1

شده است. شناسایی بافت های فرسوده توسط  هکتار بافت فرسوده شناسایی46311شهر 131کنون در 

مرجع تصویب محدوده ها ،  سازمانهای مسکن و شهر سازی با همکاری شهرداریها انجام شده است و

 کمیسیون ماده پنج و شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بوده است.

باشد برای جزء الینفک آن میین مصوبه همراه با دفترچه راهنمای شناسایی و مداخله در بافت فرسوده که ا

های فرسوده شهری و ضابطه مند شدن شرایط مداخله در آن دسته از شهرهای آسان شدن شناخت بافت

های شهری در بیشتر شهرهای باشند، نگاشته شده است. گستردگی بافتکشور که با این پدیده رویارو می

ز یکسو کلیه مشاوران نهاد مشارکت کننده و یا کند تا اکشور و اهمیت پرداختن همزمان به آن ایجاب می

گیرند و از سوی دیگر برای  کننده از ادبیات فنی یکسان و سازگار با ادبیات جهانی بهرهدستگاه های مداخله

جلوگیری از اقدامات موازی و از بین رفتن منابع در حین جلب مشارکت گسترده همگان، واژگان کلیدی و 

پیوند نیروهای موثر، در این مصوبه تعیین و تعریف گردد. این مصوبه با قرار ساختار مدل یکپارچه و هم

 ل عبارتند از :دادن چهار عامل اصلی تدوین شده است، این عوام

 نوع بافت

 نوع مداخله

 مرجع قانونی مداخله 

 مستندات قانونی مداخله

های فرسوده به تفصیل در دفترچه راهنمای شناسایی های شناسایی بافتها و شاخصقابل ذکر است ویژگی

 و مداخله در بافت فرسوده آمده است.
 

 های مداخله از دیدگاه وزارت مسکن و شهرسازیانواع شیوه

گیرد، این انواع مداخله براساس میزان وفاداری به گذشته در سه گروه بهسازی، نوسازی و بازسازی قرار می

 (.116، 13:1، عندلیبشوند)ای از اقدامات را بر حسب نیاز شامل میسه نوع مداخله هر یک طیف گسترده



 

 

 بهسازی:

ت به معنای توان بخشیدن دوباره، باز توان آمده است، از نظر لغوی درس rehalitationبا  بهسازی که برابر

-ه استخفاده میبخشیدن، و دوباره توانمند کذدن است، و این معنا در تمامی سه زبان خارجی که از این وا

 (.31، ::13کنند) فرانسه، انگلسی و ایتالیایی(، یکسان است)فالمکی، 

مجموکعه اقداماتی را شامل میگردد که  بهسازی بهبودن بخشبدن به وضعیت بافت و عناصر دورونی آنست و

پردازد و در زمینه غیر در زمینه کالبدی همنواخت با الگوی اولیه به حفظ و نگهداری بافت و عناصر آن می

( در واقع بهسازی زمانی صورت 11، 13:4کند))حسینی، کالبدی به رونق بخشی حیات درونی آن کمک می

(. فعالیت :1، 13:6ظ عملکرد حادث شده باشد)حبیبی و مقصودی، گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحامی

های بهسازی با هدف استفاده از امکانات القوه و بالفعل موجود و تقویت جنبه های مثبت و تضعیف جنبه

، حفاظت (Maintenance)،،نگهداری (Preservation)،مراقبت Protection)منفی از طریق حمایت)

،(Conservation) احیا ،،(Restoration) وحدت بخشی ،(Consolidation)  و تعمیر(Repair) 

 (.2پذیرد)کول آبادی، اولین همایش نوسازی و بهسازی شهری، صورت می

دارای اشکاالتی به  از سوی وزارت مسکن و شهرسازی 13:1شاخص های تعیین شده در مصوبه مورخ 

 شرح ذیل می باشد که عمال تعیین محدوده ها را در بسیاری از شهرها با مشکل مواجه ساخته است. 

منحصر شدن شاخص های شناسایی نواحی فرسوده به شاخص های صرفا کالبدی، عدم توجه به سایر 

 شاخص های غیر کالبدی.)اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و زیست محیطی(

 توجه به اندازه شهرها و در نتیجه عدم انطباق کامل شاخص ها در بافت فرسوده شهرهای کوچکعدم -

 بافت ریزدانه در محله هاشمی شمال شرق، تهران -1شکل 

 عدم وجود ریزدانگی در بافت تاریخی یزد با توجه به سبک معماری و اقلیم

 بلوک های ناپایدار در شهر تهران -



 

 

 خص ناپایداری به سایر شاخص ها.عدم توجه به غالب بودن شا -

 عدم بافت ریزدانه در بافت فرسوده شهر یزد-2شکل 

 بلوک های فرسوده در شهر تهران

 عدم توجه به وضعیت زمین ساخت. -

 عدم توجه به موقعیت شهر نسبت به پهنه بندی زلزله و شدت لرزه خیزی. -

 )تاریخی،روستایی،سکونتگاه غیر رسمی(عدم توجه به پیشینه شکل گیری بافت  -

 در نتیجه هم پوشانی بافت فرسوده با بافتهای تاریخی و سکونتگاههای غیر رسمی.

 

 
 موقعیت بافت های فرسوده کرج در ارتباط -3شکل 

 با گسل و حرایم آن

تعیین عدم توافق بر تعریفی روشن و جامع از فرسودگی بافت  و گونه بندی آن موجب شده ساز و کار 

گونه های بافت نیز در ابهام باقی بماند، بنابراین تالش برای تدوین تعاریف روشن و جامع از این مفاهیم 

 بسیار ضروری و راهگشا خواهد بود.

نواحی تعیین شده موجب صرف منابع فراوان انسانی و مالی و در نهایت کاهش تحقق پذیری گستردگی  -

 حقق پذیری طرح و برنامه ها همچنین محدود کردن این اقدامات شده است، با هدف افزایش ت



 

 

 عرصه ها الزم است شاخص ها و شیوه اعمال آنها مورد بازنگری قرار گیرد.

 

 جهرم –محدوده  کل بافت فرسوده مصوب  -1شکل 
 شاخص ناپایداری

عوامل ، فرعی بوده  ناپایداری بافت مهمترین عامل در مقابل زلزله و بالیای طبیعی محسوب می شود و سایر

 و صرفا در میزان تلفات و خسارات موثر خواهند بود.

 
 ناپایداری ابنیه -1شکل 

 ناپایدار بودن ابنیه بافت به موارد زیر وابسته است :

 قدمت و عمر ابنیه -

 ساختار و سازه ابنیه -

 وضعیت زمین ساخت)وقوع بافت در پهنه های رانش زمین ، گسل و وضعیت پایداری زمین( -



 

 

 وضعیت لرزه خیزی زمین ) پهنه بندی زلزله ( -

در تعیین بافت های فرسوده وضعیت زمین ساخت و لرزه خیزی زمین مورد توجه قرار نگرفته و درصد 

 ناپایداری همسان پنداشته شده است.

 ریز دانگی 

 مشکالت حاصل از این عامل عبارتند از :

مساحت قطعات، بطوری که با احتساب فضای باز )یعنی حیاط( نمی توان بنای مفید و ناکارآمدی  -

 کارآمدی در آن احداث کرد. 

 قطعه به ویژه بر قطعه، نامناسب بودن ابعاد و تناسبات قطعه نیز منجر به ناکارآمدی قطعه می شود.ابعاد  -

 می شود.تحمل اصالح اساسی گذر را ندارد و فضای متروکه ایجاد قطعه  -

 نامناسب قطعه از نظر موقعیت توپوگرافیک و استقرار، به ویژه در تأمین و دسترسی برای قطعهوضعیت  -

 
 بافت ریزدانه در بافت قدیم شهر ارومیه -6شکل 

 متر مربع 111متوسط مساحت قطعات: 

 

 ریزدانه بودن قطعات بستگی به عوامل زیر دارد :

 اندازه شهر -

 قیمت زمین - 

 الگوی سکونت - 

 شرایط اقلیمی - 

 پیشینه شکل گیری بافت - 

 به دلیل همسان نبودن موارد فوق در کل کشور شاخص ریزدانگی در کلیه شهر ها مصداق نمی یابد. 

 نفوذ ناپذیری بافت به عوامل زیر بستگی دارد :



 

 

یر ر سمی متوسط عرض پیشینه بافت )در بافت فرسوده با پیشینه روستایی و تاریخی و سکونتگاههای غ -

 متر است.( 6معابر کمتر از 

 شرایط اقلیمی  -

 الگوی سکونت -

 
 نفوذ ناپذیری بافت -4شکل 

تعیین این شاخص به عنوان یکی از شاخص های شناسایی بافت فرسوده اشکاالت زیر را سبب شده است : 

در یک شهر همچنین نقش  بطور کلی شاخص نفوذناپذیری به عنوان یکی از کلیدی ترین کیفیات مورد نیاز

عدم شمول این  شبکه معابر در امداد رسانی و مدیریت بحران در مواقع مورد نیاز واجد اهمیت بسیار است.

 شاخص در بخش های وسیعی از بافت های فرسوده به دلیل ویژگی های اقلیمی و الگوی سکونت

 عدم تاثیر طول معبر و درنظر گرفتن عرض آن -

 پالکهایی که از معبر دسترسی می گیرند.عدم توجه به تعداد  -

 عدم توجه به وجود سلسله مراتب دسترسی در بافت  -

 عدم توجه به وجود فضا های باز در بافت  -

 متر می باشند 6پوشش این شاخص در مورد بافت های تاریخی که دارای معابر کمتر از  -

 

 

 
 وربررسی ریزدانگی و ناپایداری در چند شهر نمونه در کش -3جدول 

 درصد ابنیه ناپایدار نسبت به کل ابنیه متوسط قطعات مسکونی )متر مربع( نام شهر استان ردیف



 

 

1 
 بوشهر

 3103 161 دیر

 601: :66 کنگان 2

 01:: 331 خاکعلی قزوین 3

1 

 سمنان

 4:01 231 امیریه

 102: 313 دیباج 1

 3201 :13 کالته خیج 6

 3101 :31 میامی 4

: 
 شمالیخراسان 

 301: 314 اسفراین

 01:: 131 آشخانه 3

 
 بررسی ریزدانگی و ناپایداری در چند شهر نمونه در کشور -3جدول ادامه 

 درصد ابنیه ناپایدار نسبت به کل ابنیه متوسط قطعات مسکونی )متر مربع( نام شهر استان ردیف

 4:01 122 خوسف خراسان شمالی 11

 6:01 111 قائمیه فارس 11

12 

 قم

 302: 111 دستجرد

 3103 314 قنوات 13

 3101 311 کهک 11



 

 

11 

 گلستان

 101: 236 آزادشهر

 101: 161 کردکوی 16

 4103 121 بندر ترکمن 14

 
 بررسی ریزدانگی و ناپایداری در چند شهر نمونه در کشور -3جدول ادامه 

متوسط قطعات مسکونی  نام شهر استان ردیف

 )متر مربع(

درصد ابنیه ناپایدار نسبت 

 به کل ابنیه

 4:03 :34 نکا مازندران :1

فریدون  13

 کنار

311 :103 

 3:01 :12 جویبار 21

سیستان و  21

 بلوچستان

 3101 316 ایرانشهر

 101: 311 سراوان 22

 1333منبع یافته های تحقیق 

ریزدانگی در هیچ یک از شهر ها وجود شهر در اقلیم های گوناگون نشان می دهد شاخص 22سی در برر

 ندارد.



 

 

با توجه به مطالب فوق و اهمیت روش های مذکور از این رو در قالب جلسات و نشست های که با افراد 

صاحب سبک در خوزه بافت فرسوده انجام گرفت و همچنین نتایج مصاحبه های نیمه ساختار یافته نتایج 

 خذ گردید:ذیل از دل این نشست ها و مصاحبه ها ا
 شاخص های پیشنهادی از سلسه نشست های تخصصی -4جدول 

 باز تعریف معیار شاخص

 الف: عدم برخورداری از سازه پایدار شاخص ناپایداری

 ب: قدمت باالی ابنیه

 ج: واقع شدن در نواحی غیر ایمن 

محدوده ناپدیدار محدوده ای  

درصد ابنیه  11بیش از است که 

معیارهای آن به سبب دارا بودن 

 فوق ناپایدار باشد

شاخص برخورداری از خدمات 

 عمومی و تاسیات و تجهیزات شهری

الف: سرانه مجموع کاربری های 

خدمات عمومی، تاسیسات و 

 تجهیزات شهری و ...

 ب: نسبت عرصه های باز شهری

 

 الف: فقر اقتصادی شاخص اقتصادی

 ب: نرخ بیکاری

 ج: نرخ نوسازی

 

الف: وجود سیستم منظم جمع آوری  شاخص زیست محیطی

 زباله

 ب: وجود آلودگی های محیطی

 

  میزان جرم و جنایت در محدوده شاخص اجتماعی

 میزان صدور مجوز ساخت و ساز  شاخص حقوقی

 میزان قطعات داای سند مالکیت

 

 1333منبع: یافته های تحقیق 

 

 جمع بندینتیجه گیری و 

مشکالت و معضالت اساسی مدیریت شهری به شمار رفته و مفهومی بافت های فرسوده شهری همواره از 

است که در سالهای اخیر و خصوصاً در نیمه اول دهه هشتاد پس از زلزله بم تمرکز توجه مسووالن شهری 

 .را به خود اختصاص داده است

شناس تا کنون آمارهای متفاوتی درباره میزان بافت فرسوده موجود در کشور ارائه شده است. کار

هزار هکتار بافت فرسوده  36سیاستگذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت از وجود 



 

 

در سراسر ایران خبر می دهد. چنین آماری با مقداری تغییرات از سوی معاون برنامه ریزی شرکت مادر 

هزار هکتار  11هزار هکتار و از سوی وزیر مسکن و شهرسازی  13تخصصی عمران و بهسازی شهری 

معرفی می شود. به هر روی آنچه حائز اهمیت است باال بودن میزان این بافت در کشور و توجه به این نکته 

است که به سبب ارزان بودن مسکن در چنین بافتهایی درصد باالیی از جمعیت در این بافتها زندگی می 

 د.کنن

های فرسوده افزوده می شود و محله های جدید تری به عالوه بر آن، با گذشت زمان، هر روز بر آمار بافت 

بافت فرسوده تبدیل می شوند. گسترش حاشیه های شهری بدون برنامه ریزی و مهندسی نشده نیز این 

معضل را دو چندان می سازد. توجه به همین نکته الزم است تا به ضرورت بررسی این مفهوم، تعاریف 

 .عدیل این تعاریف بپردازیمموجود درباره آن و اصالح، جرح و ت

در حال حاضر سازمانهای اجرایی مختلفی درگیر حل معضل بافت های فرسوده می باشند. این سازمانها 

هریک برنامه ریزی های جداگانه، مفاهیم مختلف و روش های اجرایی متعددی را در این زمینه برگزیده اند. 

د نبود تعریف مشترک از مفهوم بافت فرسوده و تقلیل مهمترین مساله ای که در این میان به چشم می خور

شاخص های تشخیص فرسودگی بافت به مسائل کالبدی و درنتیجه ناکار آمد بودن تعاریف موجود می 

 باشد

هرچند بررسی تجارب جهانی نیز نشان می دهد که تعریف مشترک و واحدی از بافت فرسوده وجود نداشته 

ئل گوناگون در آن سبب می شود تا ارائه یک تعریف واحد به تقلیل گرایی و پویایی این بافت و بروز مسا

در موضوع بیانجامد و به کاستی های فراوانی دامن زند. با این وجود باید توجه داشت، نبود تعریف مشترک 

به معنای فقدان رویکرد نیست. هرچند چنانچه گفته شد در بررسی تجارب جهانی نیز تعریف دقیق و 

ز بافت فرسوده وجود ندارد اما همواره شاخص هایی برای تشخیص بافت های فرسوده شهری مشخصی ا

 .وجود دارد که گزینش این شاخص ها خود نشان دهنده رویکرد موجود به مساله بافت فرسوده می باشد

امع در طرح های ج "بافت فرسوده  "با این وجود در اینجا الزم است تا ابتدا نگاهی تاریخی به مفهوم 

 .شهری داشته و سپس معیارهای موجود درباره تشخیص بافت فرسوده را بررسی کنیم

تهیه شده، از مطلبی با عنوان بافت فرسوده صحبتی به  1311-13در طرح جامع فرمانفرمائیان که در سال 

ده شده میان نیامده است.تنها در توصیف چند محله به بناهای فرسوده ای اشاره و پیشنهاد مرمت آنها دا

تهیه شده است از پدیده فرسودگی در محله  1363-41است. در طرح جامعه مشاور ایرانی آتک که در سال 

های مسکونی یاد شده و صحبت از محالت فرسوده به میان آمده است. در این طرح، واژه فرسوده به 

  .گرفته است صورت 1311ساختمان هایی اطالق می شده که قدیمی بوده و احداث آن قبل از سال 



 

 

از دیدگاه این طرح، تجمع این ساختمان ها در آن ایام در یک محله کافی بود تا محله فرسوده شناخته شود. 

طبق معیارهای طرح ساماندهی تهران، شاخصه های فرسودگی در محالت، قدمت باالی ساختمان ها، عدم 

در طرح جامع جدید تهران در سال دسترسی مناسب و نبود تجهیزات و تاسیسات شهری مناسب می باشد. 

محدوده هایی که به سبب ناکارآمدی و کمبود زیرساخت ها و تاسیسات شهری، کم دوامی ساخت و  13:1

 سازها و کیفیت پایین محیط زندگی به عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی شده اند.

سازمانهای مختلف اجرایی مد اما آنچه در حال حاضر به عنوان تعریف مشترک و مصوب بافت فرسوده در 

نظر قرار می گیرد، معیارهای سه گانه ارائه شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران : 

ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری است. تا کنون نقدهای بسیاری بر این معیارها وارد شده و تجربه اجرای 

ین سه معیار شاخص های مناسبی برای تشخیص بافت نوسازی بافت های فرسوده نیز نشان می دهد که ا

بافت های  "را به جای  "بافت های شکننده "مشاور فرانسوی اپور ابتدا مفهوم  های فرسوده نیستند.

به کار برده و سپس این سه معیار را فقط برای شناسایی اولویت های مداخله مناسب بر شمرده  "فرسوده

معیار مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح زیر بیان می است.وی نظرات خود را درباره سه 

 :کند

ربطی به کیفیت بافت ندارد. حذف این قطعات، حذف  "کوچک بودن قطعات "معیار شماره یک یعنی 

 .تاریخ شهر است که حاصل انباشت زمان می باشد

رت وقوع زلزله دچار بیشترین ، نشان دهنده محله هایی است که در صو "کم دوامی"معیار شماره دو یعنی 

 .آسیب شده و مقاوم سازی آنها ضروری است

معیار شماره سه یعنی نفوذ ناپذیری )عدم دسترسی مناسب ماشین( ارتباطی با نوسازی ندارد بلکه باید برای 

 رفع این معیار به دنبال ایجاد فضاهای باز باشیم و در این محله ها شبکه حمل و نقلی عمومی بایستی به

 صورت ویژه ای مورد توجه قرار گیرد. 

این در حالی است که در مورد معیار اول، ریزدانگی بافت در شهر تهران، تمرکز توجه به نوسازی مشارکتی 

به شیوه تجمیع که منجر به افزایش آپارتمان سازی می شود، افزایش نگاه جهان شهر سازی و عبور از کالن 

 111مصوبات شهرداری چون عدم ارائه پروانه ساخت به زمینهای زیر  شهر در میان مدیران و وجود برخی

متر و لزوم تامین پارکینگ برای هر واحد به ادامه این روند دامن می زند. از دیگر سو با معیار های 

  .فرسودگی بافت در برخی شهرستان ها هیچ نزدیکی ایجاد نمی کند



 

 

فرسودگی بافت در شهرهایی چون یزد که دارای محله به عنوان مثال معیار ریزدانگی در مورد تشخیص 

هایی قدیمی با عمارت های با قطعات بزرگ می باشند هماهنگی ندارد و سبب آشفتگی در تشخیص بافت 

 .فرسوده می شوند

اگر ریزدانگی را از واحدهای ملکی زمین به واحدهای  "دکتر کمانرودی درباره این شاخص می گوید: 

ملکی آپارتمان نیز گسترش دهیم، این شاخص از این حیث در بافت های به اصطالح غیر فرسوده و جدید 

رمایه گذاری و هم مصداق پیدا می کند. اگر ریزدانگی قطعات زمین مانع رفاه و آسایش و فاقد مزیت س

صرفه عمران و نوسازی است، پس حداقل واحدهای آپارتمانی کوچک هم می توانند واجد این خصیصه 

  "انتزاعی و منفعت طلبانه باشند.

در مورد خصیصه دوم، شاخص ناپایداری می تواند شامل مجموعه بزرگتری از بافت شود و تنها در مورد 

آپارتمان سازی های بی قاعده ، عدم نظارت صحیح بر ساخت و بافت های فرسوده مصداق ندارد. گسترش 

سازها و به اصطالح رونق بساز و بفروشی سبب می شود تا شاخص ناپایداری به بافت های فرسوده محدود 

 .نبوده و بازه ی بزرگی از ساختمانهای شهری را به خود اختصاص دهد

وده در بسیاری از محالت قدیمی تهران و سایر شهرها معیار سوم، نفوذناپذیری، نیز عالوه بر بافت های فرس

دیده می شود و قدمت هر بافت نمی تواند لزوماً دلیلی برای فرسودگی آن بافت باشد. از دیگر سووقتی این 

سه معیار به عنوان معیارهای فرسودگی در نظر گرفته می شوند الزم است تا بافت های نوساز فاقد این 

یکه در بسیاری محالت آسان شدن عبور ماشین و باز شدن بسیاری از معابر به معیارها باشند. درحال

مشکالت شهری بسیاری دامن زده و در اماکنی مانند اطراف بازارها و ... می تواند سبب خالی شدن بافت 

 .مسکونی و تبدیل بافت به محیط های کارگری ، انبارها و .. شود

م که این سه معیار همگی معیارهای کالبدی بوده و به هیچ عنوان عناصر عالوه بر تمام این استداللها می بینی

طبیعی و انسانی در آنها دخالت داده نشده اند و این خود نیازمند بازنگری بسیار جدی درین حوزه می باشد. 

سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری ها، شورای شهر و بیشتر سازمانهایی که به طریقی در نوسازی بافت 

های فرسوده شرکت دارند همگی در حین اجرای پروژه های نوسازی به این نتیجه رسیده اند که بافت های 

فرسوده و نوسازی این بافت ها، تنها به مسائل کالبدی محدود نبوده و به سبب مالکیت انسانی نیازمند ورود 

 .به مباحث اجتماعی هستند

 

ی در همه بافت ها قابل انطباق نبوده ، نتیجتا در اکثر مصوبه سه شاخصی شورای عالی شهرسازی و معمار -

 شهرها به آن توجه نشده است.



 

 

شناسایی محدوده ها در بسیاری از شهرها حاصل کار میدانی نبوده  و در نتیجه محدوده های تعیین شده  -

 برابر میزان واقعی است. 11در برخی موارد 

 افزایش این محدوده ها بوده است. انگیزه جذب اعتبارات دولتی مهمترین دلیل در -

 عدم کنترل و نظارت در فرآیند تعیین محدوده ها پیش از تصویب توسط دبیر خانه کمیسیون ماده پنج. - -

به دلیل تمامی موارد گفته شده تدقیق شاخص ها و شناسایی مجدد محدوده های بافت فرسوده بر مبنای  -

 شاخص های تدقیق شده ضروری می نماید.

 بافتهای تاریخی از بافت فرسوده منفک و مثتثنی شوند.کلیه  -

تنها شاخص شناسایی بافت های فرسوده ناپایدار بودن ابنیه در بلوک شهری است . بگونه ای که بلوکهای  -

 ابنیه آنهانا پایدار و فاقد سیستم سازه ای می با شند بافت فرسوده به شمار می آید. % 11شهری که بیش از 

و از  ، بافتهای فرسوده ای که دارای هر سه شاخص می باشند اولویت اول شناخته می شونددر کلیه شهرها  -

 کلیه کمک ها و حمایت های قانونی مصوب  برخوردار خواهند بود. 

بافت هایی که فقط دو شاخص در آنها وجود دارد )یک شاخص اضافه بر نا پایداری ( اولویت دوم تلقی  -

ی دولتی در آنها منحصر به تهیه طرح و تقویت و تجهیز زیر ساخت ها می شوند و کمک ها و حمایت ها

 خواهد بود.

در برنامه جدید نوسازی، هر پهنه با برنامه خاص مربوط به آن پهنه مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال،  

ای کم را با هزینههای ناپایدار سازی، با این سیاست می توان بسیاری از ساختمانسیاستی داریم به نام مقاوم

 دبه مرحله کیفیت مطلوب و امن رساند و مقام سازی کر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 منابع:

، اگر مدیریت شهری نخواهد بداند، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال دوم، شماره 13:6حائری، محمدرضا، 

 نهم و دهم

 هاها و چالشبافت فرسوده شهری، چشم انداز توسعه پایدار، ارزش رضا،  و عمادالدین، ، حسینعلی اکبری

 .تهران شهر نوسازی سازمان .فرسوده های بافت نوسازی . 13:1 .، علیرضابیعندل

-ها و چالشو همکاران، اولین همایش بافت فرسوده شهری، چشم انداز توسعه پایدار، ارزش، محمد فتحی 

 ، مشهد مقدسها

 ،بازنده سازی بناها و شهرهای تاریخی،  انتشارات دانشگاه تهران13:6فالمکی، منصور 

، تعاریف فرسودگی و نظام مداخله، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال دوم، شماره نهم 13:6کمانرودی، موسی، 

 و دهم

 ، تهران اولین همایش نوسازی و بهسازی شهریمحمد، کول آبادی،  

  


