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چکیده
شهرها بهعنوان سیستمهای پویای اقتصادی -اجتماعی و زنده ،بهناچار در طول حیات خود شـاهد فرسـودگیهای
کالبدی در بافت خود میشوند که از این بافتها میتوان بهعنوان عضو بیمـار شـهرها نـام بـرد .محـدودیتهای
فضایی موجود در حریم شهرها مانعی برای توسعه افقی شهرها محسوب میشود و از طرف دیگر توسعههای جدید
در پیرامون شهرها هزینههای باالیی را در مقایسه با توسعه میان افزا طلـب میکنـد .بـا ایـن اوصـاف توجـه بـه
بافتهای فرسوده و نوسازی و بهسازی آنها از اولویتهای مجموعه مدیریت شهری بهحساب مـیرود .پـژوهش
حاضر بر اساس شاخصهای کالبدی ،درصدد شناسایی و تعیین میزان بافتهای فرسوده در منطقه  1شـهر تبریـز
هست .در این راستا ابتدا معیارها و شاخصهای مرتب با بافتهـای فرسـوده در کالبـد شـهر شـامل نفوذپـذیری،
پایداری وزیرشاخصهای آنها شامل؛ کیفیت ابنیه ،عمر ابنیه ،تعداد طبقات ساختمانی و نوع مصالح سـاختمانی ،و
ریزدانگی) مشخص گردید و سپس با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و با استفاده از مدل فراینـد تحلیـل سلسـله
مراتبی این معیارها و شاخصها وزن دهی شدند در مرحله بعد با اسـتفاده از سیسـتمهای اطالعـات جغرافیـایی و
نرمافزار  ARC GISنقشه فرسودگی منطقه موردمطالعه تولید و در نهایت هم با همپوشانی نقشـههای معیارهـا
مورداستفاده ،نقشه نهایی بافت فرسوده منطقه موردمطالعه تولید و میزان مناطق بافت فرسـوده مشـخص گردیـد.
است .نتایج حاصله نشان میدهد که  %27محدوده این منطقه شـهری از فرسـودگی متوسـ بـه بـاال برخـوردار
میباشد .در واحد تحلیل نواحی منطقه موردمطالعه نیز ناحیه  ،5با دارا بودن  %45/3از بیشترین محدوده فرسودگی
برخوردار هست .در مقابل ناحیه ( 1محدوده شهرک ولیعصر) ،با  %12فرسودگی کمتـرین میـزان فرسـودگی را در
میان نواحی به خود اختصاص داده است.
واژگان کلیدی :بافت فرسوده ،شاخصهای کالبدی ،منطقه  1شهر تبریز.

 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
کالبد شهرها بهعنوان یکی از اجزای اصلی سیستمهای شهری در بستر زمان و همزمان با تحوالت اجتماعی و اقتصـادی
میبایست موردتوجه برنامهریزان قرار گیرد تا پاسخگوی نیازهای مختلف ساکنین از جمله ،سکونت ،حمل و نقل ،امنیـت،
اوقات فراغت و غیره باشد .غفلت از این موضوع میتواند به فرسودگی و ناکارآمدی آنها در سیستم شهری منجـر شـود.
این مسئله به وضوح در حال حاضر در اکثر شهرهای بزرگ و تاریخی کشورهای جهان از جمله شهرهای ایران بـه چشـم
میخورد .توسعه شهرها در مناطق پیرامونی به دلیل انگیزههای سودجویانه برای صاحبان امالک و نیـز توجیـه اقتصـادی
برای مدیریت شهری موجب غفلت از بخشهای وسیعی از مناطق درونی شهرها و رها شـدن آنهـا از چرخـه عمـران و
آبادانی میگردد .این در حالی است که مناطق فوقالذکر بخش قابلمالحظهای از جمعیت شهری را در خـود جـایداده و
بسیاری از عناصر تاریخی و ارزشمند فرهنگی و نیز اقتصادی همچون بازارهای سنتی در این منطقه قـرار دارنـد .امـا بـه
دلیل نداشتن سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب نهتنها از فرصتهای بالقوه این مناطق برای توسـعه و ارتقـای کیفیـت
زندگی استفادهنشده بلکه تداوم وضعیت موجود ممکن هست تهدیدات جدی همچون تخریب و آسیبپذیری بـاال هنگـام
وقوع بالیای طبیعی و انسانی را متوجه این مناطق کند .از طرف دیگر شهر نظـام متشـکلی از عناصـر طبیعـی ،انسـانی،
اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی-فرهنگی است که در برنامهریزی برای بهسـازی و نوسـازی بافتهـای فرسـوده ،برنامـهریز
بدون توجه به ساختارهای جغرافیایی نمیتواند طرحهای موفقی را اجرا کند .بدیهی است اگر به روابـ متقابـل و سـازگار
عوامل محی طبیعی ،ساختارهای اقتصادی -اجتماعی سازنده فضای شهری توجه کافی داشته باشیم ،رشد شهر موزون و
پویا ،همراه با بهسازی و نوسازی و نوآوری مطلوب خواهد بود ،اما درصورتیکه رشد و توسعه ،بدون شناخت و ناهماهنـگ
با فضای جغرافیایی باشد ،شهر بیمار ،فرسوده و روبهزوال خواهد بود .بنابراین مسـئله بافتهـای فرسـوده و سـاماندهی و
ارتقای کیفیت زندگی ساکنین امروزه بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مدیران شهری مطـرح بـوده و عوامـل مختلفـی
مشوق این مسئله میباشد .که عبارتاند از :عامل اول شناسایی با هدف حفظ ،نگهـداری و مرمـت آنهـا بـهعنوان آثـار
تاریخی و دستاورد ارزشمند اقوام گذشته که همواره در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای متمدن بـا قـدمت تـاریخی
موردتوجه بوده و بهعنوان ابزاری برای توسعه گردشگری مورداستفاده قـرار میگیـرد .عامـل دوم بـا هـدف سـاماندهی و
افزایش ارتقای کیفیت ساکنین این مناطق این بافت مـورد شناسـایی و ابعـاد مختلـف کالبـدی ،اقتصـادی و اجتمـاعی و
کمبودهای آنها مورد تحلیل قرارگرفته و نهایتاً برنامههای اجرایی برای ساماندهی آنها انجام میشود .عامل سوم کنترل
رشد و گسترش افسارگسیخته و بیضابطه شهرها در نـواحی پیرامـون میباشـد کـه موجـب تخریـب اراضـی حاصـلخیز
کشاورزی و باغات شده و زمینه توسعه ناپایدار شهری را موجب شده است .این در حالی است که در نواحی مرکزی بیشتر
شهرها مناطق گستردهای بهصورت بافتهای فرسوده رهاشده است .در ایـران نیـز بـهویژه درکـالن شـهرها گسـتردگی
بافتهای فرسوده شهری به همراه ناکارآمدی مکانیسمهای مواجه با این بافتهـا ،همـواره آن را بـهعنوان یـک مسـئله
اساسی برای برنامه ریزان و مدیران شهری در چند دهه اخیر مطرح کرده است .بهطوریکه ادامه روند موجود نیز در بستر
زمان ابعاد معضالت بافتهای فرسوده شهری را گستردهتر خواهد نمود (کمانرودی .)30:1386،امروزه بـا رشـد روزافـزون
شهرنشینی ،مشکالت شهری بیش از هر زمان دیگری دامنگیر شهرهای کشور گردیده است ،این مشکالت با تأثیرگذاری
بر تمامی جنبههای شهرنشینی ،رواب منطقی زندگی شهرنشینی را نابسامان نموده است و کیفیت کلی و قابلیت زندگی در
آنها را بهشدت کاهش داده و زمینه ناپایداری در آنها را فراهم کرده است (عربشاهی .)28 :1386،بافت فرسوده شـهری
یکی از موارد مطرح در کلیه شهرهای کشور است که هرکدام متناسب با شرای انسانی و طبیعی خـود نیازمنـد مداخلـه و
اصالح است ،ازآنجاییکه بافت فرسوده در اکثر شهرها هسته اولیه شکلگیری شهر را شـامل میشـود ایـن امـر موجـب
اختالل در شکلگیری ارتباط و وحدت فضایی بین بخش مرکزی ،بخش میانی و بخش پیرامونی میگردد ،بافت فرسـوده
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به دالیلی همچون مرکزیت همیشگی برای وحدت بخشی به پیکره شهر ،دارای اهمیت خاصی است ،که این امر زنـدگی
سالم و روان را در یک شهر تضمین میکند ،یکی از موضوعات قابلمطالعه در جهت شناخت شهر و نحوه شکلگیری آن،
مطالعه بافت قدیم شهر است ،لذا برای هرگونه حرکت عمرانی ،نخستین گام شـناخت بافـت قـدیم شـهر هسـت (شـفقی،
 .)1 :1376بیشک شهرهای قدیمی و تاریخی بیش از شهرهای جدید تحت تأثیر فرسایش و بیرونقـی و دچـار تخریـب
میشوند .شهرهای تاریخی در ایران در حقیقت مجموعههای همبسته و همگنی بودهاند که توسعه کالبدی-فضایی آنهـا
متأثر از رواب تولیدی و مناسبات اقتصادی-اجتماعی محدودشان بوده اسـت .در گذشـته بـه علـت سـرعت کـم تغییـر و
تحوالت این مناسبات ،توازن شهر و هماهنگی آن با نیازهای روز جامعه تا حدود زیـادی برقـرار بـود .یکـی از پیامـدهای
مدیریت و برنامه ریزی ناکارآمد بعد از انقالب صنعتی و عوامل به وجود آمده بعد از مدرنیتـه در همـه شـهرهای تـاریخی،
افزایش روزافزون و بیرویه جمعیت شهری ناشی از مهاجرتهای بیرویه و استقرار و گسترش مناسبات غل و نامتعـادل
اقتصادی بین شهر و روستا بود که در به هم خوردن تعادل فضاهای شهری تأثیر بسزایی داشته است (شماعی و پوراحمد،
 .)35 :1385پژوهش در زمینه بافتهای فرسوده و شناسایی و پهنهبندی آنها در مطالعات شـهری از جهـات مختلـف از
جمله مدیریت بحران ،ساماندهی و نوسازی و نیز توسعه گردشـگری بـه دلیـل قـدمت تـاریخی و برخـورداری از عناصـر
فرهنگی ،حائز اهمیت میباشد .کالنشهر تبریز بهعنوان یکی از شهرهای مهم کشور ،در طول تاریخ بـهویژه در دو سـده
اخیر به دلیل جایگاه مهم سیاسی و اقتصادی جمعیت زیادی را در خود جایداده است .به همین دلیل امروزه بخش زیادی
از بافت این شهر بهصورت بافتهای فرسوده و مسئلهدار میباشد .وسعت بافتهای فرسوده شـهری تبریـز حـدود 2522
هکتار بوده و نزدیک به  500هزار نفر از جمعیت این شهر در ایـن بافتهـا زنـدگی میکننـد .از نظـر وسـعت بافتهـای
فرسوده شهر تبریز پس از تهران رتبه دو را به خود اختصاص داده است (وزارت راه و شهرسازی )1396،بر این اسـاس بـا
توجه به وسعت زیاد بافتهای فرسوده ،مشکالت و تهدیدات پیش رو مطالعه و شناسایی این بافتها از اولویتهای اقـدام
به شمار میرود .در این راستا پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این سؤال میباشد.
وضعیت بافتهای نواحی منطقه یک شهر تبریز از نظر فرسودگی چگونه میباشد؟
همچنین شناسایی کلی محدوده به لحاظ شاخصهای بافت فرسوده و تعیین وضعیت نواحی شهری محدوده موردمطالعـه
به لحاظ فرسودگی و به عبارتی رتبهبندی آنها از نظر فرسودگی از مهمترین اهداف پژوهش میباشد .با توجه به اهمیـت
و مقیاس وسیع بافتهای فرسوده در شهرهای کشور پژوهشهای متعددی در این زمینه صورت گرفته است که بـه ذکـر
موارد مهم و مرتب با این پژوهش به شرح ذیل اشاره میشود:
حاتمی نژاد و همکاران ( )1398به آیندهپژوهی در بافت فرسوده شهری ناحیه یک منطقه  9تهران پرداختهاند .نتایج نشان
میدهد که مهمترین متغیرهای کلیدی در کاهش بافت فرسوده تا افق  1416تدوین قوانین کارآمـد در سـاماندهی بافـت
فرسوده ،الزام دولتها با هر گرایشی به اجرای استراتژیها و برنامههای کالن و تقویت نگرش و دانـش مـدیران شـهری
میباشد .سلیمانی مقدم و همکاران ( )1397به تحلیل زیست پذیری و سرزندگی بافتهای فرسوده در محله عامری شـهر
اهواز پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که محله از نظر زیست پذیری ضعیف بوده و در بین مؤلفهها هـم شـاخص
اقتصادی دارای همبستگی بیشتری با زیست پذیری بافتهای فرسوده میباشد .عندلیب (« )1396اصول نوسازی متـوازن
بافتهای فرسوده شهری» را موردبررسی قرار داده است .در این پژوهش ضمن معرفی بافتهای فرسوده بهعنوان بـرهم
زننده موازنه میان شاخصهای تراز میانگین شهر ،نظریه نوسازی متوازن را در سیستم نوسازی بافتهای فرسوده معرفـی
کرده است .سرور و همکاران ( )1395به ارزیابی شاخصهای کالبدی بافت فرسوده شهری و مسائل آن در شـهر اشـنویه
پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که شاخصهای ریزدانگی قطعـات ،کیفیـت پـایین ابنیـه و دسترسـیهای زیـر  6متـری
مهمترین فاکتورها در شناسایی بافتهای فرسوده شهری بوده و با این شاخصها  25درصد از محدوده موردمطالعه دارای
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فرسودگی زیاد و  37.5درصد در فرسـودگی متوسـ و مـابقی  38.5درصـد دارای فرسـودگی جزئـی هسـتند .حیـدری و
همکاران ( )1394به ارزیابی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد برنامهریزی توسعه راهبردی در محله سـلمان شـهر یـزد
پرداختهاند .نتایج بررسیهای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در این محله نشان میدهد که به دلیـل عـدم
توجه به نوسازی جمعیت محله در دهه  70الی  80روند کاهشی داشته و در مقابل مهاجرین غیربومی وارد محله شـدهاند.
همچنین نتایج تحلیل سوات نشاندهنده وزن باالی نقاط ضعف و تهدیدات در محله میباشد .وارثی و همکـاران ()1391
به ساماندهی بافت فرسوده شهری در منطقه  8شیراز پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که به دلیل معیشت پایین اقتصـادی
و اجتماعی ساکنین عملیات نوسازی و بهسازی با کندی مواجه بوده و این امر موجب فرسودهشدن و تخریب بیشتر بافـت
شده است .همچنین کمبود امکانات و خدمات و تأسیسات زیربنایی موجب مهاجرت ساکنین منطقه به دیگر مناطق شـده
است.کاشانی و یزدانی ( )1389توانمندسازی بافت فرسوده شهر مالیر را موردبررسی قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد کـه
نخستین گام برای اجرای عملیات توانمندسازی ،انجام مطالعات دقیق در زمینـه بافـت فرسـوده و شناسـایی دقیـق بافـت
فرسوده و مشخص نمودن شرای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی میباشد .شکوهی و پسند ( ،)1386بـه بررسـی شناسـایی
بافتهای فرسو ده شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در محله حسینیه زنجان پرداختهاند .بـر اسـاس نتـایج
بهدستآمده دو عامل قدمت و حاشیهنشینی ،دالیل اصلی فرسودگی بافت کالبدی موردمطالعه میباشد.
مبانی نظری
بافت فرسوده تظاهر نوعی بیماری در ساختار مجموعههای زیستی و عموماً مناطق شهری محسـوب میگردنـد و عوامـل
چندی در بروز و شکلگیری آنها دخیلاند که از میان میتوان به عوامل کالبدی ،عملکردی ،زیسـتمحیطی ،اقتصـادی -

اجتماعی ،فرهنگی اشاره کرد .تأثیر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزشهای کمی و کیفی محی زیسـت ،در
محدودههایی از شهر میشود و با نزول ارزشهای سکونتی -عملکردی در این قبیل محدودهها امر نوسـازی ،بازسـازی و
بهسازی در آنها متوقف میگردند و میل به عدمتغییر و تحول در آنها فزونی مییابد و حالت فرسودگی و ناکارآمـدی در
آنها مستولی میشود و بدین ترتیب بافت فرسوده شهری بـهعنوان بازتـابی از تـأثیر عوامـل مخـرب شـکل میگیـرد و
بهصورت فضایی که بهتدریج متعلق به همهکس و غیرقابلسکونت برای هر کـس باشـد بـه حیـات خـود ادامـه میدهـد.

ویژگیهای بیانشده ،مرز بین بافت فرسوده و قدیمی و اقدامات ضـروری بـهمنظور بازسـازی و نوسـازی آنهـا را تبیـین
میکند .بنا به تعریف بافت فرسوده و ناکارآمد به بـافتی اطـالق میگـردد کـه در آن کـاهش ارزشهـای کمـی و کیفـی
محی زیست انسانی بروز کرده باشد درحالیکه در یک بافت قدیم ولی کارآمد ،بـه دلیـل سـاختار آن ،نـهتنها هیچیـک از
عوامل مخرب در آن نقشی ندارد ،بلکه هماهنگی و هارمونی بـین عناصـر متشـکله بافـت ،ارزش تـاریخی را نیـز بـه آن
میبخشند .ازاینرو قدمت بافت نمیتواند مالک فرسودگی و ناکارآمدی آن قلمداد گردد و چه بسـیارند بافتهـایی کـه در
بدو شروع شکلگیری در زمره بافتهای ناکارآمد شهری محسوب میگردند و ازاینرو میتوان فرسودگی و ناکارآمـدی را
در آنها معادل یکدیگر در نظر گرفت (مهندسین مشاور امکو .)1 :1382،از نظر شاخصهای تعیین بافت فرسـود ،شـورای
عالی شهرسازی و معماری ایران بهعنوان عالیترین مرجع برنامهریزی شهری در سـومین جلسـه در تـاریخ  85/2/11بـر
اساس مصوبه مورخ  84/3/16خود ضمن تعیین شاخصهای سهگانه یک مجموعـه معیارهـای عمـدتاً کالبـدی را جهـت
شناسایی بافت های فرسوده در این مرحله مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود دبیرخانه برای مواردی کـه ایـن شـاخصها
امکان معرفی و شناسایی در پهنههایی را ناممکن میسازد ،بررسی و راهکار مناسب جهـت تصـمیمگیری بـه شـورا ارائـه
نمایید .این شاخصها شامل:
شاخص  :1ریزدانگی :بلوکهایی که بیش از  %50پالکهای آنها مساحت کمتر از  200مترمربع دارند.
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شاخص  :2ناپایداری :بلوکهایی که بیش از  %50بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه است.
شاخص  :3نفوذناپذیری :بلوکهایی که بیش از  %50معابر آن عرض کمتر از  6متر دارند.

 کیفیت ابنیه :بیش از  80درصد از ساختمانها در اینگونه بافتها دارای قدمتی بیش از  50سال میباشند یا اگـر در
 50سال اخیر ساختهشده باشند فاقد رعایت استانداردهای فنی هستند بهگونهای که غیراستاندارد بودن آنها از ظاهر
ساختمان قابلتشخیص است .ابنیه این بافتها عمدتاً قدرت مقاومت در مقابل زلزلهای با شدت متوس را ندارند.

 دانهبندی :ابنیه مسکونی واقع در اینگونه بافتها عمدتاً ریزدانه بوده و مساحت عرصه آنها بهطور متوس کمتـر از
 200مترمربع هست.

 نوع مصالح :مصالح بهکاررفته در اینگونه بافتها عمدتاً از انواع خشتی ،خشت و آجر و چوب و یا آجر و آهن بـدون
رعایت اتصاالت افقی و عمودی و فاقد سیستم سازهای میباشند.
 تعداد طبقات :اکثر ابنیه در بافتهای فرسوده یک یا دوطبقه هستند.

 وضعیت دسترسیها :بافتهای فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجادشدهاند از سـاختاری نـامنظم برخوردارنـد و
دسترسیهای موجود در آنها عمدتاً پیاده هست بهگونهای که اکثر معابر آن بنبست یا با عرض کمتر از  6متر بوده
و ضریب نفوذپذیری در آنها کم است.

 وضعیت خدمات و زیرساختهای شهری :بافتهای فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات ،زیرساختها و فضـاهای
باز ،سبز و عمومی دچار کمبودهای جدیاند ،مداخله در اینگونه بافتها از نوع تجمیع و نوسازی خواهد بود (جمـال،
.)22 :1386
در مجموع فرسودگی کالبد ،دشواری دسترسی سـواره بـه درون بافـت ،فقـدان تأسیسـات زیربنـایی مناسـب ،مشـکالت
زیستمحیطی و باال بودن حجم آلودگی ،کمبود امکانات گذران اوقات فراغت ،فقر و محرومیت ساکنین در ایـن بافتهـا،
آسیبپذیری در برابر زلزله ،تراکم باالی جمعیت و ناامنی و معضـالت اجتمـاعی از اهـم ویژگیهـای بافتهـای فرسـوده
شهری میباشد (جهان شاهی .)27 :1382،جدول  1جزئیات شاخصهای مطروحه در پژوهشهای بنیادی در این زمینه را
نشان میدهد .از طرفی با پیشرفت در فناوریهای مدیریت مکان از جمله سیستمهای اطالعـات جغرافیـایی ( )GISایـن
سیستمها بهصورت گسترده در شناسایی و تحلیل مسائل شهری از جمله بافتهای فرسوده مورداسـتفاده قـرار میگیـرد.
"مالچفسکی" گسترش و پیشرفت این سیستم را عرصهای برای تکامل افقهای برنامهریزی میدانـد .ازآنجاکـه در ایـن
سیستمها ،اطالعات مکانی و موقعیت عوارض و نیز اطالعات توصیفی که عـوارض مکـانی را تشـریح میکننـد ،در یـک
محی ذخیره میشوند و امکان انجام تجزیهوتحلیلهای مکانی توصیفی و تجزیهوتحلیلهای توأم مکـانی و توصـیفی در
این دستگاهها وجود دارد ،میتوان کاربردهای بسیاری را برای آنها تصور کرد .یکی از کاربردهای بسیار سـودمند سیسـتم
در برنامهریزی و مدیریت ،تجزیهوتحلیل و تهیه نقشهها برای کاربری اراضی پایدار است ،بهطور گویاتر میتوان گفت کـه
اهداف تحلیل پایداری کاربری اراضی با شناخت دقیق الگوهای فضایی موجود ،برای تعیین نیازها ،اولویتها و یا پیشبینی
برخی از فعالیتها و کاربریهای آینده مشخص میشود ) .)Malczewski,2009:3یعنی قبل از هر برنامهریزی ،بایـد
وضعیت موجود کاربریها و شاخصههای اصلی آنها مشخص شود .بهصورت تئوریک میتوان شاخصهای بیشـماری را
برای بافت فرسوده متصور شد؛ اما بررسیهای دقیقتر همراه با اطالعات مصور و با دقّت باال ،شاخصهای موردنیاز را بـا
روایی باالتری در اختیار ما قرار میدهد .امروزه ،شاخصهای گوناگون شهر بهوسیله پایگاههای اطالعات کامپیوتری به نام
«سیستم اطالعات جغرافیایی» تهیه و تجزیهوتحلیل میشود (شماعی و پوراحمد .)39 :1385،تهیه یک  GISشهری با در
نظر گرفتن دستورهای علمی و عملی ،با استناد به روش مشخص و در نظر گرفتن نیازهای اساسی کوتاهمدت و درازمـدت
به همراه توجه به کیفیت اطالعات مورداستفاده در آن (از جهت صحتوسقم) کمک شـایان تـوجهی بـه برنامـهریزیها،
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تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای شهری خواهد کرد .در نهایت سیستم اطالعات جغرافیایی ،منجر به باال بردن کیفیت
برنامهها ،تعداد انتخاب و کیفیت تصمیمها میشود (.)Wang,2007:783
جدول شماره .1شناسههای بافت ناکارآمد در کشورهای مختلف
سازمان





کمیسیون برنامهریزی
شهر فیالدلفیا1

لوگان2

کارمه

هیل3

بخشهای سالمت و
ایمنی کد
کالیفرنیا 4
















شناسهها
جزئیات خیابانی ناقص (مسیرهایی که سنگفرش نشدهاند و آنهایی که از حداقل استاندارد برخوردار نیستند(
تعدد زمینهای خالی یا توسعهنیافته؛
وجود زمینهای کثیف و پر از زباله؛
کاربری زمین که ازنظر اقتصادی یا اجتماعی مقبول و خوشایند نیست؛
وجود زمینهای توسعهنیافته که هیچ مالیاتی به شهر برنمیگردانند و اثرات بدی بر بخشهای توسعهیافته همجوار
میگذارند.
تعداد زیاد قطعات و زمینهای خالی )حداقل به میزان  5%از کل محدوده توسعه مجدد(
وجود کاربریهای غیراقتصادی و غیر مقرونبهصرفه؛
ارزش بسیار پایین امالک بهطوریکه قیمت یکخانه تکواحدی در محدوده پروژه کمتر از یکسوم قیمت میانگین
شهر است؛
باال بودن تخلفات مالیاتی در محدوده؛
شبکه دسترسی و خیابانکشی نامناسب.
وجود ساختمانهای متروکه و خالی ) حداقل  %10از کل محدوده(
کاربریهای ناهماهنگ و ناسازگار اجتماعی و اقتصادی؛
نرخ باالی تخلفات مالیاتی (اخذ مالیات در حدود  3سال انجام نگرفته است(
زباله و مصالح ساختمانی ریخته شده در سرتاسر محله.
وجود اراضی صنعتی فراوان؛
تعدد فضاهای مخروبه ،زمینهای خالی و ساختمانهایی با شرای نامناسب و غیراستاندارد؛
وجود محدودههای فاقد خدمات و تسهیالت شهری؛
وسعت آلودگیهای زیستمحیطی در محدوده.
وجود قطعات کوچک با شکل و اندازه نامناسب و چند مالکیتی که از نظر سودمندی برای توسعه مناسب نمیباشند؛
وجود آلودگیهای زیستمحیطی؛ کمبود شبکه معابر؛ وجود کاربریهای ناسازگار.

روش پژوهش
روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی توسعهای و روش مطالعه اسنادی و توصیفی-تحلیلی است .شاخصهای مهم در
شناسایی و طبقهبندی بافتهای فرسوده از منابع گوناگون بهخصوص نظریهها و پژوهشهای انجامشده استخراج گردیـد.
(جدول  .)2دادههای موردنیاز برای شاخصهای بافت فرسوده با توجه به شـاخصهای مصـوب وزرت راه و شهرسـازی از
طریق اسنادی جمعآوری گردید .بهمنظور درجهبندی میزان فرسودگی نواحی بافت فرسوده از مدل فرایند تحلیـل سلسـله
مراتبی ( )AHPو با نظرسنجی کارشناسان شاخصهای موردنظر اولویتبندی و در مرحلـه بعـدی بـا اسـتفاده از سیسـتم
اطالعات جغرافیایی برای هر زیر شاخص کالبدی یکالیه اطالعاتی تهیه گردید .در نهایت با تعیین وزنهای مربـوط بـه
هر شاخص و بهرهگیری از ابزار رویهم گذاری وزنی الیهها در محی سیستم اطالعات جغرافیـایی نقشـه نهـایی بافـت
فرسوده بر اساس شاخصهای انتخابی ترسیم و میزان فرسودگی نواحی شهری منطقه موردمطالعه مشخص گردید.

1 . Philadelphia City Planning Commission
2 . Logan
3 . Carmer Hill
4 . California Health and Safety Code Sections
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جدول شماره .2شاخصهای مورداستفاده در پژوهش
شاخصهای فرسودگی

ریزدانگی

زیر شاخصهای فرسودگی
-

پایداری
نوع فرسودگی
کالبدی

-

-

-

قطعات مسکونی باالی  400مترمربع
قطعات مسکونی بین  200الی  400مترمربع
قطعات مسکونی بین  100الی  200مترمربع
قطعات مسکونی بین  50الی  100مترمربع
قطعات مسکونی کمتر از  50مترمربع
 فاقد بنا
 نوساز
کیفیت ابنیه
 قابل نگهداری
 مرمتی
 تخریبی
 فاقد بنا
 اسکلت بتنی
نوع سازه
 اسکلت فلزی
 آجر و آهن
 خشت و گل
 فاقد بنا
 زیر  10سال
عمر بنا
 10 الی  20سال
 20 الی  30سال
 بیش از  30سال
%- 60 
تراکم ساختمانی
80-60% 
100-80% 
400-100% 
%+400 

محدوده موردمطالعه
تبریز این شهر باستانی و تاریخی و کهن دارای  24محله قدیمی بوده که در پنجاه سـال گذشـته ،تعـدادی از روسـتاهای
اقماری و حومه تبریز به این مادر شهر پیوسته و در ردیف محالت شهر قرار گرفتند محالتـی همچـون اللـه ،ائـل گلـی،
کرکج ،آخماقیه ،رواسان ،بارنج ،سیاوان و ...و بر اساس طرح جامع شهر ،از سـوی شـهرداری تبریـز بـرای ارائـه خـدمات
مناسب به شهروندان و با توجه به بافت قدیمی ،مسائل حاشیهنشینی ،گسترش و توسعه شهر و عـدم تمرکزگرایـی ،شـهر
تبریز به ده منطقه شهرداری تقسیم شد که در میان این مناطق دهگانه ،منطقه یـک شـهر تبریـز از ویژگیهـای چنـدی
برخوردار است .منطقه  1با  2862/3هکتار وسعت  88درصد از سطح حوزه شمالی تبریـز را در برگرفتـه اسـت .مهمتـرین
ویژگی منطقه یک به لحاظ جایگاه آن همجواری با ارتفاعات عونبن علی ،حضور رودخانه مهرانهرود ،باغـات و فضـاهای
سبز است .بر مبنای تقسیمبندی طرح تفصیلی ،منطقه  1شهرداری تبریز ،بـه  5ناحیـه تقسـیم میشـود .ناحیـه  1شـامل
(شهرک ولیعصر) ،ناحیه  2شامل (کوی گلکار ،توانیر ،صالحآباد ،سیابان و قسمتهای اندکی از کـوی ولیعصـر و عباسـی)،
ناحیه  3شامل (یوسفآباد ،عباسی ،ربع رشیدی) ،ناحیه  4شامل (بیالن کوه ،قسمتهایی از پل سنگی و شـمس تبریـزی)
که شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،فیزیکی-کالبـدی و ...آنهـا بـا هـم بسـیار متفـاوت هسـت (طـرح تفصـیلی شـهر
تبریز.)1390،
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شکل شماره  .1موقعیت جغرافیای محدوده مورد مطالعه

بحث و یافتهها
وزن دهی شاخصها با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

در زمینه وزن دهی عوامل و شاخصها ابتدا با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان برنامـهریـزی شـهری بـه وزن
دهی شاخصهای مؤثر در فرسودگی پرداخته شد .سپس با بهرهگیری از فرایند تحلیل سلسـله مراتبـی بـه محاسـبه وزن
معیارها پرداخته شد .در میان متغیرهای تعیین بافتهای فرسوده شاخص تراکم ساختمانی با  0/41دارای بیشترین وزن را
به خود اختصاص داده است .متغیرهای نوع مصالح ساختمانی ،قدمت بنا و ریزدانگی در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند .بـا
توجه به آسیبپذیری باالی این بافتها در مقابل مخاطرات طبیعی و انسانی ،وجود تراکمهای ساختمانی بـاال بـه معنـی
جمعیتپذیری بیشتر و تلفات باال در هنگام سوانح میباشد بنابراین اهمیت باالی این متغیر در میـان شـاخصهای بافـت
فرسوده قابل توجیه میباشد( .جدول .)3
جدول شماره .3محاسبه وزن معیارها
معیارها
تراکم ساختمانی
نوع مصالح ساختمانی
عمر بنا
ریزدانگی
کیفیت ابنیه
CR=0.03

تراکم ساختمانی
1
0/33
0/2
0/14
0/11

نوع مصالح ساختمانی
3
1
0/33
0/2
0/14

عمر بنا
5
3
1
0/2
0/14

ریزدانگی
7
5
5
1
0.2

کیفیت ابنیه
9
7
7
5
1

W
0/41
0/21
0/19
0/12
0/7
1

شناسایی بافت فرسوده و تعیین درصد فرسودگی

در این مرحله برای هر یک از شاخصهای پنجگانه مساحت قطعـات ،کیفیـت ابنیـه ،نـوع مصـالح ،قـدمت بنـا و تـراکم
ساختمانی در محدوده موردمطالعه نقشههای استاندارد جداگانهای در محی سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شد .بـا ایـن
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روش میزان فرسودگی نواحی مختلف محدوده موردمطالعه به تفکیک هر یک از شـاخصها مشـخص گردیـد کـه ذیـالً
هرکدام از شاخصها توضیح دادهشدهاند.
ریزدانگی :ریزدانگی تعاریف مختلفی دارد که عمدتاً بر اندازه  200و متر و کمتر از آن داللت دارد .بهطورمعمول در بافـت
فرسوده شهری مساحت قطعات مسکونی کمتر از حدنصاب تفکیک تعیینشده در طرحهای جامع میباشد .به ایـن جهـت
مشخص شدن مساحت قطعات مسکونی در محدوده موردمطالعه و میزان فرسودگیشـان قطعـات در قالـب تقسـیمبندی
پنجگانه موردبررسی قرار گرفتند (جدول  .)4و سپس نقشه وضعیت محدوده موردمطالعه در طبقهبنـدی پنجگانـه شـاخص
مساحت قطعات تهیه گردید( .شکل )2
کیفیت ابنیه :در این شاخص جهت ارزیابی استحکام بنا در محدوده تمام بناهای موجود در محـدوده موردمطالعـه از نظـر
شاخصهای پنج گانه (فاقد بنا ،نوساز ،قابل نگهداری ،مرمتی و تخریبی) موردبررسی و نقشه پراکندگی ایـن شـاخص هـم
تهیه شد (جدول  4و شکل .)3
نوع سازه (مصالح ساختمانی) :نوع ساز عمدتاً بر اساس مقاومت مصـالح سـاختمانی بهکاررفتـه در بنـا موردسـنجش قـرار
میگیرد که ابتدا این شاخصها بهصورت زیرشاخصهای (فاقد بنا ،اسکلت بتنی ،اسکلت فلـزی ،آهـن و آجـر و خشـت و
گل) تقسیمبندی گردید و سپس نقشه وضعیت بناهای محدوده موردمطالعه در این شاخص تهیه شـد (جـدول  4و شـکل
.)4
عمر بنا :شاخص دیگری که در این پژوهش مورداستفاده واقعشده است عمر ابنیه میباشد که با توجه موضوع پژوهش در
 5طبقه بررسیشده و نقشه پراکندگی آن در سطح محدوده موردمطالعه تهیهشده است( .جدول  4و شکل شماره .)5
تراکم ساختمانی :در بافتهای فرسوده عمدتاً قطعات کوچک و بهتبع آن فضای باز کمـی وجـود دارد و ایـن امـر موجـب
میشود کل مساحت قطعات مسکونی به اعیانی اختصاص یابد و عرصه و محوطهای وجـود نداشـته باشـد و ایـن عامـل
موجب افزایش ضـریب سـطح اشـغال و همچنـین افـزایش تـراکم سـاختمانی میشـود .تـراکم سـاختمانی بـاال کـه بـا
جمعیتپذیری بیشتر همراه بوده در کنار سایر عوامل از جمله نوع مصالح ساختمانی کمدوام ،قدمت طوالنی بناها همـواره
در بافتهای فرسوده در هنگام سوانح طبیعی و انسانی (زلزله ،آتشسوزی و غیره) خطرآفرین میباشد .ازاینرو در شاخص
تراکم ساختمانی هم ابتدا تقسیم پنجگانه انجام و سپس وضعیت کلیه بناهای واقع در محدوده از نظر برخورداری از تـراکم
ساختمانی بررسی و نقشه وضعیت محدوده تهیه گردید( .جدول  4و شکل .)6
جدول شماره .4شاخصها و زیر شاخصهای بافت فرسوده و طبقهبندی فرسودگی هر یک از شاخصها
ردیف
1
2
3
4
5

اندازه (مترمربع)
400+
200-400
200-100
100-50
-50

کیفیت ابنیه
فاقد بنا
نوساز
قابل نگهداری
مرمتی
تخریبی

نوع سازه
فاقد بنا
اسکلت بتنی
اسکلت فلزی
آهن و آجر
خشت و گل

عمر ابنیه
فاقد بنا
زیر  10سال
20-10
30-20
+30

تراکم ساختمانی (درصد)
60
80-60
100-80
400-100
+400

میزان آسیبپذیری
بدون فرسودگی
فرسودگی خیلی کم
فرسودگی کم
فرسودگی متوس
فرسودگی زیاد
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شکل شماره .2نقشه فرسودگی ناشی از اندازه قطعات

شکل شماره .3نقشه فرسودگی ناشی از کیفیت ابنیه

شکل شماره .4نقشه فرسودگی ناشی از نوع مصالح سازه

شکل شماره .5نقشه فرسودگی ناشی از عمر ابنیه

شکل شماره .6نقشه فرسودگی ناشی از تراکم ساختمانی

تهیه نقشه همپوشانی شاخصها و تعیین فرسودگی منطقه
در این مرحله با استفاده از وزنهای مستخرج از مدل  AHPو اعمال اوزان بر دادههـای مکـانی شـاخصها در محـدوده
موردمطالعه نقشه همپوشانی الیههای بافت فرسوده در محی سیستم اطالعات جغرافیایی  GISانجام گرفـت (شـکل .)8
هدف از تهیه این نقشه مشخص نمودن میزان فرسودگی در محدوده موردمطالعه و همچنین به تفکیک نـواحی پنجگانـه
میباشد .در رابطه با میزان فرسودگی محدوده موردمطالعه در کل  %31از محدوده بدون فرسودگی کالبدی میباشـد کـه
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این مقدار شامل زمینهای خالی و باغات و فضای سبز میباشد %52 .از محدوده از فرسودگی خیلی کم و کـم برخـوردار
است که این امر به نوبه خود نشانگر نوسـاز بـودن محـدوده در حالـت کلـی میباشـد .امـا در مقابـل  %27از محـدوده از
فرسودگی متوس به باال رنج میبرد که این یادآور بافتهای حاشیهای و قدیمی موجود در محـدوده بـهویژه در ناحیـه 5
هست (شکل 7و جدول  .)5با توجه طبقات فرسودگی در  5طبقه و مقادیر آنها در مییابیم که در واحـد تحلیـل نـواحی،
ناحیه  5بیشترین میزان فرسودگی را داراست .اما آنچه ناحیه  5را فرسوده میسازد مجموعهای از عواملی است که در کنار
همشکل یابی این ناحیه را سبب گشته اند .بخش زیادی از این ناحیه در مجاورت بزرگـراه شـمالی شـهر تبریـز (بزرگـراه
پاسداران) ،بهصورت غیرقانونی در طول زمان شکل گرفته است که امروزه معضلی بزرگ برای مجموعه مـدیریت شـهری
کالنشهر تبریز میباشد.

شکل شماره .7مقادیر طبقات فرسودگی
جدول شماره .5مقادیر طبقات فرسودگی در نواحی پنجگانه (ارقام به درصد)
نواحی
شاخصها
فرسودگی زیاد
فرسودگی متوس
فرسودگی کم
فرسودگی خیلی کم
بدون فرسودگی

1

2

3

4

5

.
12
25
32
31

1/3
15
18
21
43

0
13
15
32
39

1/4
12
19
29
38

3/7
42/7
18
17
15

شکل شماره .8نقشه نهایی فرسودگی در محدوده موردمطالعه
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نتیجهگیری
بافتهای فرسوده شهری نتیجه کنار گذاشتن بخشهای مهم و تاریخی شهر از فرایند برنامهریزی شهری میباشـد .ایـن
مناطق به دلیل وجود مشکالت کالبدی و زیستمحیطی از جمله ریزدانگی قطعات ،معابر کمعرض ،نداشتن فضاهای بـاز
و تفریحی ،فقدان زیرساختهای مناسب از جذابیت الزم برای سرمایهگذاری تولید مسکن برخوردار نبوده و از طرف دیگر
مدیریت شهری به دالیل کمبود منابع مالی و وجود مشکالت متعدد حقـوقی از توانـایی و انگیـزه مناسـب جهـت ورود و
ساماندهی این بافتهای برخوردار نمیباشد .شناسایی بافتهای فرسوده بر اساس شاخصهای کالبدی گام مهمـی بـرای
هرگونه تصمیمگیری و برنامهریزی در این بافتها میباشد .در این پژوهش میزان فرسودگی نواحی پنجگانه منطقـه یـک
شهر تبریز با استفاده از شاخصهای کالبدی و قابلیتهای سیستمهای اطالعات جغرافیایی موردبررسـی قـرار گرفـت .بـر
اساس نقشه نهایی همپوشانی (هر یک از الیههای شاخصهای کالبدی) میزان فرسودگی منطقه موردمطالعه پایین بـوده
و این مسئله نشاندهنده نوساز بودن منطقه میباشد .عالوه بر نوساز بودن منطقه ،سهم باالی فضای باز ( 30درصد) کـه
عمدتاً بهصورت باغات و فضاهای سبز میباشد ،نقش مهمی در ارتقای شاخص امنیت بخصوص در مواقع مدیریت بحران
ایفا میکند .در میان نواحی تنها درجه فرسودگی ناحیه  5بـاال میباشـد .بهگونـهای کـه  50درصـد از ناحیـه در وضـعیت
فرسودگی متوس و زیاد قرار دارد .اما بقیه نواحی شامل ( )1،2،3،4درجه فرسودگیشان پایین بـوده و تنهـا  15درصـد از
بافت این نواحی دارای فرسودگی متوس و زیاد هست .بررسی و پژوهش در زمینه بافتهای فرسوده از جنبههای مختلف
حائز اهمیت میباشد ،عالوه بر موضوع زیباییشناختی و ساماندهی سیمای شهری مباحثی مانند مدیریت بحران در زمـان
وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی اهمیت توجه به این بافتها را برای مـدیران و تصـمیم گیـران شـهری بیشـتر نمایـان
میکند .بررسی نقشه نهایی حاصله از همپوشانی کلیهها شاخصها در منطقـه موردمطالعـه نشـان میدهـد کـه مـدیریت
شهری در این منطقه از فرصتهای زیادی برای ساماندهی به بافتهای فرسوده برخوردار میباشد به خاطر اینکـه حجـم
فرسودگی در بافت منطقه بهصورت نسبی پایین بوده و فق ناحیه  5درجه فرسودگی بـاالیی دارد .بنـابراین بـا مشـخص
شدن کانون فرسودگی در منطقه (نزدیک به نیمی از بافت ناحیه پنج) بایستی بـا انجـام طرحهـای پژوهشـی کـاربردی و
میدانی از جمله ارزیابی وضعیت شاخصهای اجتماعی و اقتصادی ساکنین ،میزان آمادگی ساکنین این ناحیه مناسـبترین
شیوه مداخله برای ساماندهی بافتهای فرسوده را مشخص نمود.
منابع
 )1ادیبی سعدی نژاد ،فاطمه ( )1389مفهوم بافت فرسوده و ویژگیهای آن ،ماهنامه شوراها ،شماره  ،54صص.4-9.
 )2جمال ،محمدجعفر ( ،)1386برنامهریزی و طراحی برای بافتهای فرسوده و ناکارآمد شـهری بـا تمرکـز بـر مشـارکت مـردم،
ماهنامه شهرداریها ،سال  ،8شماره  ،81صص.20-27.
 )3جهانشاهی ،محمدحسین ( )1382تحلیل بافتهای فرسـوده و مشـکل سـازی شـهری و راهبردهـای آن ،مجلـه جسـتارهای
شهرسازی ،بهار  ،82سال  ،3شماره  ،4صص.17-25.
 )4حاتمی نژاد ،حسین؛ پوراحمد ،احمد؛ نصرتی هشی ،مرتضی ( )1398آیندهپژوهی در بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی:
ناحیه یک منطقه نه تهران ،فصلنامه اطالعت جغرافیایی سپهر ،بهار  ،1398دوره  ،28شماره  .109صص56-37.
 )5حیدری ،یاسر؛ رضایی ،محمدرضا؛ عبدلی ،فریده؛ بیگلر ،علی ( )1394ارزیابی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد برنامهریزی
راهبردی مطالعه موردی :محله سلمان فارسی شهر یزد ،فصلنامه مطالعات سـاختار و کـارکرد شـهری ،تابسـتان  ،94سـال ،3
شماره  ،10صص.55-77.
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 )6زبردست ،اسفندیار ( )1380کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامـهریزی شـهری و منطقـهای ،نشـریه هنرهـای زیبـا،
زمستان  ،1380سال  ،2شماره  ،10صص.13-21.
 )7سرور ،رحیم؛ میرزاده ،روحاهلل؛ سلطانزاده ،اکبر؛ سبحانی ،نوبخت ( )1395ارزیابی شاخصهای کالبدی بافت فرسوده شهری و
مسائل آن مطالعه موردی :شهر اشنویه ،پژوهش بوم شناسی شهری ،پاییز و زمستان  ،1395سال  ،7شماره  ،2صص.29-54.
 )8سلیمانی مقدم ،پرویز؛ قندهاری ،محمد؛ پیری ،فاطمه ( )1397تحلیل آسیبپذیری و سـرزندگی بافتهـای فرسـوده مطالعـه
موردی :محله عامری شهر اهواز ،فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،زمستان  ،1397سال  ،5شماره  ،17صص-114.
.93
 )9شفقی ،سیروس ( )1376شناخت بافتهای قدیمی شهر ،مجموعه مقاالت همایش تخصصی بافتهای شهری ،سمینار توسـعه
پایدار شهری در تبریز.

 )10شماعی ،علی و پوراحمد ،احمد ( )1384بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا ،چاپ دوم ،تهران :موسسـه چـاپ و
انتشارات دانشگاه تهران.
 )11صداقت رستمی ،کبریا؛ اعتماد ،گیتی؛ بیدرام ،رسول؛ مالذ ،جعفر ( )1390تدوین شـاخصهای شناسـایی بافتهـای ناکارآمـد،
فصلنامه برنامهریزی فضایی ،تابستان  ،1390سال  ،1شماره  ،1صص.103-120.
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