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مقدمه

 کالبد آن، تبع  به و بود نامحسوس و کند اریبس یشهر جوامع راتییتغ ،یصنعت البانق از یناش یجهان انیجر از پیش تا

 ر،ییتغ با زمان طول در ،ساخت  انسان مصنوع یها  دهیپد ریسا مانند زین شهر رایز ؛نبود همراه زیادی یدگرگون با شهرها

 انیب به و ،شهر تولد آغاز ةنقط ،یشهر ةفرسود یها  بافت (.51 :5931 دیگران، و یبیحب) بوده مواج توسعه و رشد تحول،

 در فرسوده یها  بافت یکالبد ةمحدود .است آن یریگ    شکل یابتدا در مجتمع مردمان زیستی  هم فرهنگ یایگو گرید

 متناسب یبرخورد و یسامانده ازمندین بسیار ارزشمند و یمعمار و یشهرساز ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یخیتار از نظر شهرها،

 و یینوگرا یروندها به توجه با ها  بافت نیا امروزه (.3۹ :5930 ،زاده  یعل و پور  ییصفا) هاست  آن یامروز یها  تیواقع با

 و تیریمد یبرا نیآفر  چالش و ناکارآمد یها  بافت شهرها، یفرهنگ و یکالبد بستر در انیجر حال در ییفرانوگرا

وادار  را یشهر رانیمد و زانیر  برنامه که ییها  بیآسو  ها  چالش نیتر  مهم لهجم از .آیند  شمار می  به شهرها در یزیر  برنامه

 انیجر ،یکالبد یها  شاخصه در یناکارآمد توان به  کنند می مداخلهها   بافت نیا در گوناگون یها  طرح قالب درکرده است 

 یتیفعال یمدآناکار ،رکود (،00 :0255 واتسون، و )نوالن ها  بافت نیا در یاجتماع یزندگ تحرکات نبودنروز  به و مناسبنا

 (059 :0223 ستا،)ای ناساکن یاجتماع مناسبات درآن  فتنریپذن و ینوآوربه   لیتما   و یدسترسعدم  مشکالت ،یاقتصاد و

 یها  قهرج ظهور و دیجد عصر به ورود با .اشاره کرد یعیطب یایبال برابر در ها  بافت نیا یریپذ  بیآس ،همه از تر  مهم و

 گرید یشکل ها  آن یکالبد و یاقتصاد -یاجتماع اتیح به که تگرف قرار یتحوالت ریمس در شهرها ،رانیا در سمیمدرن

 به زا  درون و کیارگان صورت  به یمل ابتکارات و تیخالق بر هیتک با یخیتار یها  دوره طول در که رانیا یشهرها .دیبخش

 یها یژگیو ،یفرهنگ یها  ارزش ،یکالبد های  ویژگی و شد دگرگون جیتدر  به ریاخ ةده چند یط بود، دهیرس تکامل و رشد

 (.52 :5930 ،گرانید و یبیحب) داد ازدست را خود یخیتار و یهنر ،یاجتماع

 ،یاجتماع متعدد معضالت ،رانیا یشهرها بیشتر در شهرسازی بر شهرنشینی ةپدید شدن  مقدمباید توجه داشت که 

 از خارج که معضالت است نیا از یکی شهری ةفرسود یها  بافتبرای نمونه  ؛وجود آورده است  را به یاداقتص و یفرهنگ

 ةشبک یشهر ساتیتأس و ها  رساختیز ،خدمات و داده کاهش را یشهر یزندگ تیفیک و شکل ،یقانون یالگو و نظام

 یها  بافت از یاریبس (.5 :5930 دارابی، و الحسینی ادم)خ است آورده وجود   به را زیادی یساختمان و یتیجمع تراکم و ها  راه

 یمهم بخشافرون بر این،  .است   بیتخر و شیفرسا حال در اکنون ،  بوده شهرها مباهات و افتخار ةیما یزمان که یسنت

 در ای رفته نیب از ای یخیتار یها  محله مختص یاجتماع و یخیتار ،یفرهنگ راثیم و   شده جا  جابه مناطق این تیجمع از

 و هستند گذشتگان راثیم ادآوری ،اند  مانده ادگاری به یسخت  به که بناها از یاندک تعداد تنها از این میان، .است بیتخر حال

  (.5 :5933 ایرانی، )دوستی کنند   می انینما را بافت نیرید تیهو

 به یتوجه  یب .هاست  آن روزافزون یرسودگف به توجه ،یخیتار یها  بافت یکالبد یمایس به توجه ضرورت نیتر  مهم

 و ،روح  یب و سکنه از یخال یفضاها به را ارزشمند و یخیتار یها  طیمح ،یامروز یزندگ طیشرا و طیمح یسامانده

 و یکالبد یفرسودگ مفهوم به فرسوده بافت (.92 :5931 پوراحمد، و شماعی) کرد خواهد تبدیل ثمر  یب هایی  مکان

 ینوساز و یبهساز موضوع رو  ؛ از ایناست ییایجغراف یفضا و یاجتماع یندهایفرا متقابل تأثر و ریتأث لمحصو ،یاجتماع

 انواع در یشهر یها  بافت .است یامروز یشهرها یها  چالش و مسائل از یکی همواره ،یشهر ةفرسود یها  بافت

 و توسعه یایاح برایجانبه   همه اقدامات ازمندیندت ش  به (یررسمیغ یها  اسکان با یا  هیحاش فرسوده، ،یخیتار) گوناگون

 ،یکالبد یها  یینارسا و یفرسودگ توان به  است که از دالیل آن می یشهر اتیح دیتجد بهتر عبارت به و یسامانده

 و یفرهنگ -یاجتماع مسائل انواع و یطیمح  ستیز نامطلوب طیشرا ،مناسب یشهر یها  رساختیز و خدمات کمبود

  (.5 :5930 )مهرابیان،اشاره کرد  یاقتصاد

 حال در همواره ،یاسیس و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،ییایجغراف روابط از تأثرم آن یفضا و دارد ایپو ینظام ،شهر
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 یمتنوع و متعدد یها  یینارسا از یناش و شهر یایجغراف از یمناطق ،یشهر ناکارآمد و فرسوده بافت .است تحول و رییتغ

باید توجه داشت که . گذارد  می ریتأث مناطق نیا در یجمع یزندگ تیفیک و یکارکرد ،یکالبد طیشرا بر که است

 ساتیتأس کمبود معابر، کم عرض مانند. است مهم و یضرور یامر ،ها  یینارسا نیا در ینوسازة نحو و یشناس  بیآس

 که یفرهنگ -یاجتماع معضالت و یناامن ملک، نییاپ ارزش ،دوام  کم یها  ساختمان زیاد تعداد ،ها  نبود آن اییی ربنایز

  (.0 :5935 ،دیگران و یآقاصفر) کند  می یضرور ها  یینارسا نیا در را ینوساز کیهر

برخی از توان   کارگیری آن می  با به هک دارد وجود خاص ینگرش ،یا  دهیپد و امر هر یها  جنبه ةهم یبررس منظور  به

 از یریگ  بهره حاصل ،جانبه  همه نگرش نیا .ردک ارترکآش را آن یها  یدگیچیپ و شناخت تر  قیدق و بهتر را ها پدیده

 فرسوده یها  بافت تر  کامل شناختة نیزم در هک ها  دانش نیا از یکی (.5335 بیشون، و )دورسنای است مختلف یها  دانش

 یها  بافت نییتع یراستا در شهرسازی و یمعمار عالی شورای .است (GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس کاربرد دارد،

 در را یرینفوذناپذ و یزدانگیر ،یداریناپا چون ییارهایمع و ردهک یمعرف ورکمذ ةنیزم در یارک یمبنا را کبلو ،فرسوده

ة مطالع ،حاضر پژوهش از هدف (.5931 ،دیگران و )بهزادی است گرفته درنظر ها  محدوده نیا نییتع یبرا کبلو چارچوب

 یها  شاخص ،GIS از استفاده با هک است مترمربع 9/۹12000 برابر یوسعت با سردشت شهر ةفرسود بافت مرکزیة دمحدو

 استفاده یبعد یها   یریگ میتصم و ها  یساز  میتصم یبرا یخروج یها  نقشه و ،استخراج آن در یفرسودگ زانیم ییشناسا

  .شود  می

 و نیتر  یمیقدیعنی ، سردشت شهر مرکزی بخش ساکنان فقر و انیساختم مصالح بودن  نامقاوم قدمت،، امروزه

 و آشان یها  محله .است شده شهر این یالبدک ساختار شتریب یفرسودگ موجب روز  روزبه ،شهر نیا مناطق نیتر  یاصل

 نیا افتب دهند.  می شینما را کیارگان و یسنت یمعمار از ییالگو فرسوده یبافت عنوان  به سردشت شهر در سرچاوه

 که است شده یاقتصاد و یاجتماع گاهی و یکیزیف یکالبد یفرسودگ دچار زمان گذر در آن زیاد قدمت دلیل  به ها  محله

 .کند  یم دوچندان را بافت نیا یسامانده و ایاح به توجه لزوم مسائل نیا

 سنتی بازارهای نیز و شهر یاصل و ساختاری محورهای اطراف در ،اقتصادی قلب عنوان  به سردشت شهر قدیمی بافت

عبارت  کند  یم گوشزد را شهراین  میقد بافت به توجه ضرورت که یعواملاز جمله  .است گرفته قرار تجاری یها  راسته و

 بافت، تیهو با دیجد یارهایمع بودن  نامتناسب و یناهماهنگ ،ها  یکاربر دیجد یازهاین با بافت نبودن  هماهنگاست از: 

 یناکارآمد ،پذیرفته و استاندارد یها  سرانه با موجود یها  یکاربر ةسران ةفاصل و بافت در نامناسب دیجد یها  یکاربر وجود

 دیشد کمبود بافت، نقاط تمام به اورژانس و یعموم ةینقل لیوسا ندادن  پوشش ،یارتباط و یدسترس یها  شبکه ضعف و

 آمدن  نییپا ...، و نجات و امداد یها  تیسا اورژانس، مراکز ،ینشان  آتش یواحدها مانند یشهر زاتیتجه و ساتیتأس

 و ریتعمو  بهسازیو    یدگیرسعدم  و زمان گذر در مصالح و یا  سازه نظر از مذکور بافت در یمسکون یواحدها تیفیک

 تیدرنها وی، رسبر نظر مورد ةمحل ةفرسود بافت راهبردی، یکردیرو با شود  یم یسع پژوهش نیا در رو  ؛ از اینبنا مرمت

 .شود   ارائه سردشت شهر ةفرسود و میقد بافت یبرا یراهبرد یراهکارها

 و مشکالت کردن  مشخص و یشهر ةفرسود بافت ییفضا-یالبدک ساختار لیتحل حاضر پژوهش هدف ،درمجموع

 از کیهر یبرا   هنیبه ییالگو به افتنی  دست و مشکالت نیا حل برای ها  حل  راه ةارائ ، همچنینشهر نیا معضالت

 است. مطالعه مورد یها  محله در سردشت شهر یها  یکاربر



هایپژوهشپرسش

  ؟چیست مطالعه مورد ةناحی فرسودگی شدت در مؤثر عوامل نیتر  مهم

  ؟است چگونه فرسوده یها    بافت ییشناسا استاندارد یها  شاخص مجموع براساس نظر مورد ةمحدود یفرسودگ یکل تیوضع
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 ؟دارند نظر موردة محدود بافت گیفرسود در را ریتأث نیشتریب ها  شاخص نیا از کی  کدام

 

پژوهشةپیشین

 نینخست .است شده انجام فرسوده یها  بافتبارة در مختلف نیعناو با یگوناگون یها  پژوهش جهان، نقاط ریسا و رانیا در

 شکل یخیتار یشهرها و بناها مرمت ییگردهما نیتنخس در 5912 سال در ران،یا در یمیقد یها  بافت به ها  نگرش

 :5932 ،یزنوز فرخ) شد شناخته کشور ةتوسع در یمؤثر عامل، بناها و شهرها مرمت و حفاظت ةمسئل آن در که گرفت

 .شود  یم اشاره یخارج و یداخل یها  پژوهش از نمونه چند ةخالص به، 5در جدول  (.0


پژوهشدرموردخارجیوداخلیهایوهشپژومطالعاتنتایجوخالصه.5جدول

هاپژوهشنتایجپژوهشعنوانسالپژوهشگران

 و زیاری
 دیگران

5933 

 یابیارز و یبررس
 و یبهساز یها  استیس

 ةفرسود یها  بافت ینوساز
 :یمورد ةنمون) یشهر

 (زدی شهر

 ةکشب احداث حاصل ،زدی در یشهر دیجد ساختارکه  است این انگریب پژوهش جینتا
 با آن یارتباط سازمان و شهر میقد ساختار به اعتنا  یب هک است دیجد یها  ابانیخ

 و دهیبر را یونکمس یها  بافت وارمانند،ید ةبدن و   شده ساخته رامونشیپ بافت
 .است ردهک قطعه  قطعه

 دوستی
 ایرانی

5933 
 یکالبد-ییفضا لیتحل

 شهرکرد ةفرسود بافت

 در یبهساز و ینوساز یها  طرح یاجرا تاکنون هدد  یم نشان پژوهش نیا جینتا
 مسئول یها  سازمان و افراد یبرا را یآت منافع که یمناطق در جز ،شهر ةفرسود بافت
 .نشده است ییاجرا دارد طرح یاجرا

 و یآباد  یزنگ
 دیگران

5932 

 یها  شاخص استخراج
 ةفرسود بافت ییشناسا

 GIS از استفاده با یشهر
 ةمحدود :یمورد ةمطالع)

 شهر ةفرسود بافت یغرب
 (جهرم

 امکاستح و یزدانگیر ،یرینفوذپذ های  شاخصة پژوهش بیانگر این است که جینت
 مطالعه موردة منطق یفرسودگ شدت در مؤثر عوامل نیتر  مهمترتیب   به یالبدک

 .هستند

 5932 احمدی

 ةتوسع انداز  چشم بر یلیتحل
 یشهر ةفرسود بافت داریپا
 ةنمون) GIS از استفاده با

 سرتپوله ةمحل :یمورد
 (سنندج شهر

 یفاز منطق از استفاده با و کرده یبررس یداریپا نظر از را سرتپوله ةمحل، پژوهشگر
OWA مختلف یها  طرح انجام یبرا بافت یفرسودگ یبند  تیاولو و ییشناسا به 
 .است پرداخته

 و سجادی
 محمدی

5932 

 ییفضا -یاجتماع لیتحل
 ةفرسود یها  بافت در
 :یمورد ةمطالع) یشهر

 شهر یمرکز بافت
 (سردشت

 ای  قوی اجتماعی بافت ،است شهر تیهو و نماد که سرچاوه ةمحل در پژوهش نتایج
 ایجاد با یعنی ؛کرد استفاده  آن از اجتماعی ةسرمای عنوان  به توان  یم که دارد

 های  آموزش و آموزشی های  دوره برگزاری ،یردولتیغ های  سازمان و ها  تشکل
 یبازوی آن را توان  یم ها  آن حل راهکارهای و شهری مسائل ةزمین در تخصصی

 دانست. خودجوش و قوی

 و زاده  افیس
 دیگران

5930 

 یها  بافت یسامانده و ایاح
 کردیرو با یشهر ةفرسود

 ةنمون) یشهر داریپا ةتوسع
 (مهاباد شهر :یمورد

، مهاباد شهر ةفرسود یها  بافت نکردن  یدهساماندهد   نشان می پژوهش این ایجنت
وجود   به یعیطب منابع و کی ةدرج یکشاورز یها  نیزم را برای خطر نیشتریب

 .آورد  می

 5939 نوریان

 یبند  پهنه و یابی  مکان
 با یشهر ةفرسود بافت

 GIS و RS از استفاده
 و آران :یمورد ةمطالع)

 (دگلیب

 ةفرسود بافت یها  بخش بیشتر تملک نوع گفت توان  یم پژوهش نتایج به توجه با
 یا  اجاره و یملک بیترت  به ،دهد  یم لیتشکآن را  یمسکون یکاربر که دگلیب و آران

 ها و  تکیه ه،ینیحس مساجد، یمذهب یکاربر ،فرسوده بافت در نکهیا به توجه با است.
 بافت جهینت در .کرد افهاض آن به هم را یوقف توان  یم شود  یم دهید ادیز هم زاده  امام

 .است شده یفرسودگ دچار یکالبد نظر از
 و المدرسی
 دیگران

5939 
 یها  شاخص استخراج

ة فرسود بافت ییشناسا
 عمده، مصالح ،یونکمس طعاتق یزدانگیر یپارامترها یبررس با حاضر ةمقال در

 استخراج و یبررس ،طرح از یگزارش ،یرینفوذپذ نییتع و هیابن تیفکی و قدمت
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پژوهشدرموردخارجیوداخلیهایوهشپژومطالعاتنتایجوخالصه.5جدول

هاپژوهشنتایجپژوهشعنوانسالپژوهشگران

 از استفاده با یشهر
 اطالعات ستمیس
 :یموردة مطالع) ییایجغراف

 بافت یجنوب ةمحدود
 (زدی شهر ةفرسود

 ها  شاخص به یده  وزن روش از استفاده با ها  همحل نیا بافت یفرسودگ یها  شاخص
 وشد  انجام یمطالعات ةپروژ قالب در AHP روش و GIS در ها  هیال یهمپوشان و

 درصد ،مطالعه مورد ةمحدود در باغ پشت و اهلل  فرج مال سردوراه، یها  همحل تیدرنها
 .داد  زیادی را نشان  یفرسودگ

 و رانوندزادهیب
 دیگران

593۹ 

-ییفضا ساختار لیتحل
 شهر یمرکز بافت یالبدک

فن  از استفاده با آباد  خرم
SWOT 

 و شهر ثقل ةنقط، آباد  خرم شهر یمرکز بخشکه  دهد  مینشان  پژوهش یها  افتهی
 -یادار ،یاقتصاد یها  نهیزم در یگوناگون مشکالت و مسائل بااست که  منطقه
 در التکمش نیا وشود   می رو  هروب ییفضا -یکالبد و ونقل  حمل ،یاجتماع ،یخدمات
 .است گسترشدر حال  ریاخ یها  سال

 ستوفریکر
 الکساندر

5391 
 ةفرسود یها  بافت ةرابط

 یها    محوطه و شهر
 یخیرتا

 گسترده ةاستفاد سازمند ای واره  اندام ک،یارگان نظم جادیا برنویسنده  پژوهش این در
 سازمان با یهماهنگ و داریپا تعادل مانند یاصول به و هکرد   دیتأک مردم مشارکت از

 (.51 :0223 پورجعفر: از نقل )به است معتقد یطیمح و یاجتماع ،یاقتصاد

 5331 تیسدل
 یارامترهاپ یساز  نیگزیجا

 یمعنو و یشناخت  روان
 تاریخی بافت یاحیا

 یپارامترهاکردن  نیگزیجا هدف بابافت  این احیای ساختاری -راهبردی طرح
 یطیمح  ستیز و یکالبد بهبودبخشی تاریخی، بافت یاحیا یمعنو و یشناخت  روان
 یها  طرح شده و بر ارائه نظر مورد ةناحی هویت و تصویر یارتقا منظور  به جدید

 ،یتصویر یرهنمودها ،یشهر یها  یورود ضوابط مانند موضعی-موضوعی
 .... تکیه کرده استو مانده باقی حداقل حفظ ،یساز  ساختمان

 5333 آنتونیو جیم
 تاریخی و فرسوده بافت

 قاهره شهر

 ،آن یگذار  انیبن چونی گوناگون یها  دوره در قاهره ةپیشین بررسی با پژوهش این در
 مدیریت نابسامان وضعیت تحلیل و بررسی ضمن و شده بررسی ین شهرا تحوالت

 نقل )به پرداخته شده است آن چارچوب ةارائ و تاریخی بافت یاحیا طرح به یشهر
 (.1 :5930 دارابی، و الحسینی خادم از

 022۹ دبرتو
 :شهرها فضایی سازمان

 نتیجه یا گاهانهآ پیامد
 ؟نشده  ینیب  شیپ

 با شهرها فضایی ساختارهای بین رابطه کشف دنبال  بههشگر پژوهش، پژو این در
 دهد  یم نشان پژوهش نتایج .شهرهاست در فقر و هوا آلودگی ،ونقل  حمل عملکرد

 مقررات، با بازار نیروهای متقابل روابط حاصل ،شهری فضایی ساختار یریگ  شکل
 تعریف برای پژوهش این در .است مالیات و ها  رساختیز اولیه یها  یگذار  هیسرما

 تراکم متوسط روزانه، سفرهای الگوی شاخص سه از شهری فضایی ساختارهای
 .است شده استفاده تراکم شیب و نیمرخ و شده  ساخته

 0221 هان باوشان

 یبرا ینظر چارچوب
 و یاجتماع ةمطالع
 در ییفضا یها  شبکه

 پکن در یسنت یها  محله

 این در قدیمی بافت یمتغیرها از ستیدر درک باید که استدریافته  پژوهشگر
 باید نیز ها  بافت این در فضایی و اجتماعی روابط رویکرد .باشد داشته ها  محدوده
 ،مناسب یرویکرد براساس قدیمی ساختار کامل جایگزینی  ا ب و باشد جامع یرویکرد

 .منطبق شود یشهر یها  تباف سایر با ها  بافت این

 و چان ن،یادو
 گرس یل

0223 

 یطراح مفهوم ییشناسا
 یبررس و داریپا یشهر

 مورد یاساس یفاکتورها
 یداریپا بهبود یبرا ازین

 یها  پروژه در یاجتماع
 اتیح دیتجد و یبهساز

 کنگ  هنگ یشهر

 طرح مشخص یها  یژگیو دیبا که دهد  یم نشان گوناگون عوامل لیوتحل  هیتجز
 تقاضا از یتمندیرضا .وندش همسوبا هم  یاجتماع یداریپا به یابیدست یبرا
 هماهنگ، یزندگ طیمح جادیا ط،یمح و منابع ینگهدار و حفظ ش،یآسا (یازهاین)

 بودن  دسترس در و توسعه شکل روزانه، یزندگ یعملکردها به آسان یدسترس
 یها  پروژه در یاجتماع یداریپا شیافزا مهم و یاساس عوامل از بازار یفضاها
 آیند.  می شمار  به یمحل یشهر ینوساز

 0223 ژانگ
 فضایی ساختار بر تحلیلی
 برتری از استفاده با شهری

 نامنظم نواحی جامع

 تشخیص برای شهر یک برتر نواحی ةاید پیشنهاد درصدد مقاله این در نویسنده
 شامل جامع، برتری نوع دو تعریف با ایده این .است شهری فضایی ساختار

 و نامنظم نواحی شماتیک یها  یژگیو چنینهم ،یشناس  مکان و هندسی یها  یژگیو
 برتری که ای نواحی دهد  یم نشان پژوهش نتایج است. شده ارائه GIS ابزار با

 بیشتری دارند. جمعیت وبرترند  هم یشناس  مکان در دارند،زیادی 

 0223 یگز اوزلم

 و یبهساز یراهکارها
 ینواح یساز  زندهباز

 و رمعموریغ یمسکون
 آنکارا شهر در فرسوده

 برای ییفضا یراهبرد، مناطق نیا ینوساز و یساز    هزندبازپژوهش  این در
  است. شهروندان ازین مورد زاتیتجه شیافزا و مناطق نآ ناساکن به دنیبخش  تیهو

 ةادام
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 با مواجهه لةمسئکه  دهد  یم نشان یپژوهش موضوعات نةیزم در مطالعات نیا یدستاوردها جمله از ،5 جدولبراساس 

 یها  بافت یها  شاخص و شناسایی و یبند  پهنه ،یابی  مکان بر بیشتر ها  آن پژوهش موضوع قالب در فرسوده یها  بافت

 یها  شاخصة نیزم در ها  بافت نیا یکمبودهاقراردادن    تیاولودر  فرسوده، بافت یساز  زنده و بهسازی شهری، ةفرسود

 فرسوده، یها  بافت یبهساز و ینوساز در یبوم فرهنگ به اتکا و یدکالب یها  شاخص قوت و ضعف به توجه ،یکالبد

 مشارکت یها  مدل یطراح و بافت ناساکن یازهاین و یکالبد یها  ضعف به توجه با مداخله کردیرو انتخابهمچنین 

ة دربار مدونة لعمطا و یزیر  برنامه ،پژوهش موضوع با مرتبط یخارج مطالعات ةزمین در .تأکید دارد نهیزم نیا در یمردم

 شهر ةفرسود مناطق انیجر حال در یازهاین به توجه با را بافت در ینوآور کردیرو نشیگز ،ها  بافت یدبکال یها  شاخص

 های پژوهش با بیشتر نگارنده پژوهش همچنین .ی شده استادآوری مناطق نیا یایاح در یمشارکت تیریمد از استفاده و

 است. توجه مورد بیشتر پژوهش این در فرسوده بافت عمومی یها  یژگیو و یها  صشاخ موضوع و دارد مشابهت داخلی

 در مطالعه مورد بستر عنوان  به سردشت شهرة فرسود بافت پژوهش، ةمسئل و موضوع به توجه با و همطالع منظور  به

 در مداخله و کشور در رسودهف یها  بافت بر حاکم یها  نگرش از تبعیت به نیز بافتاین  است. شده انتخاب حاضر پژوهش

 کالبدشناسی است. نبوده مستثنا بافتة محدود در کالبدی مداخالت برای ها  یگذار  استیس و ها  یانداز  دست این از ،ها  آن

 افول اقتصادی، افول ،ها  تیفعال و جمعیت تمرکز و تراکم نظیر مشکالتیدهندة   ، نشانبافت این عملکردی و ساختاری

 نوگرایی روند به توجه با آن سکونتی و یا  محله یها  ارزش کاهش آن، در کاررفته  به مصالح یتیفیک  یب دی،کالب تیکیف

 یها  یدشوار ،یطیمح  ستیز نامطلوب شرایط بافت، کالبدی ةمحدود در پایین امنیت با و مخروبه فضاهای وجود حاضر،

 است. بصری و فرهنگی یها  تیفیک انحطاط و ترافیکی مشکالت دسترسی،



نظریمبانی

 نظایر و فرهنگی اداری، تجاری، مختلط مراکز) شهری مراکز را آن عناصر که است یا  شبکه فضایی، سازمان از مقصود

 مهم محورهای ،(مترو خطوط و اصلی معابر) ارتباطی مهم محورهای ،(آن نواحی و مناطق و شهر کل مقیاس در ها  نیا

 (.503 :5930 )بهزادفر، دهد   یم تشکیل (آن نواحی و مناطق و شهر مقیاس در) عمده یها  یکاربر و عملکردی

 و شهر عناصر قرارگرفتن ترتیب درحقیقت که شود  یم خوانده فضایی ساختار کالبدی، محیط بر فضایی سازمان انطباق

 عبارت به .است یکدیگر با رابطه در جغرافیایی معین ةحوز یا عرصه ارتباطی، محورهای چارچوب در ها  آن ارتباط ةنحو

 اطالعات و کاال جریان و ونقل  حمل مردم، تجمع و شهری فرم از ناشی ارتباطات از یا  مجموعه به فضایی ساختار دیگر

 یشهر بافتدر این بین،  (.05 :5939 ،دیگران و محمودی از نقل )به (1۹ :0223 ،دیگران و )رودریگو دارد اشاره

 آن ةیحاش و شهر ةمحدود داخل در یشهر اتیح دوران یط متفاوت یها  یشناس  ختیر از که است یوندیپ  هم ای  گستره

 ،یشهر یفضاها ،ها  راه ،ها  مجموعه بناها، از گستره مچنین ممکن استه .شده است گرفته شکل شهر با وندیپ و تداوم در

 (.1 :0221 )شفایی، باشد شده لیتشک ها  آن از یبیترک ای یشهر زاتیتجه و ساتیتأس

 به یشهر ةفرسود بافت (.0223 )روزنتال، دارند متقابل وندیپ و ارتباط گریکدی با که دارد یمتعدد ابعاد یفرسودگ

 ،ساتیتأس سواره، نداشتن  یدسترس ،یکالبد یفرسودگ لیدل  به که شود  یم اطالق شهرها یقانون ةمحدود از ییها  عرصه

 یها  بافت کشور وزارت نظر از .دارد ینازل یاقتصاد و یطیمح ،یمکان ارزش و است ریپذ  بیآس ،ها  رساختیز و خدمات

 یقانون ةمحدود از ییها  عرصه بهاست،  منطبق شهرها یمرکز و تاریخی ةهست بر اغلب که یشهر (فرسوده) دار  مسئله

 و خدمات ،ساتیسأت یناکارآمد و سوارهبه  نداشتن یدسترس ،یکالبد یفرسودگ لیدل  به که شود  یم اطالق شهرها

 :5939 ،دیگران و )محمدی (5 :5933 ایرانی، )دوستی (5931 )حبیبی،زیادی دارند  یریپذ  بیآس بیضر یشهر زاتیتجه

 ،یسازمان  یب ،یدگرگون ینوع دچار یشهر یفضا درمجموع و تیفعال و البدک آن یط هک یندیفرا ،درمجموع (.523

05 



 GIS...051ازاستفادهبایشهرفرسودةبافتییفضا-یکالبدساختارلیتحل

 

 بافت یفرسودگ شود،   یشهر اتیح افول و یجمع خاطرات زدودن عامل تیدرنها و یقوارگ  یب ،یتناسب  یب ،یتعادل  یب

 فضایی و کالبدی یها  بافت برای مدنظر اهداف و راهبردها ،ها  استیس به نگاهی (.5931 زاده، امین) نام دارد یشهر

 ،معاصر شهر بحران به خپاس دنبال  به ها  آن ةهم که است مطلب این بیانگر جهانی مقیاس در شهر قدیمی و فرسوده

 نیازهای به توجه با ها  آن کالبد و عملکرد معاصرسازیبرای  فرسوده یها  بافت کالبدی یها  یینارسا ارتباط در ژهیو  به

 در امروزه (.9۹0 :5930 خلیلی، و پور  یحاج) هستند شهرها در امروزی زندگی با مطابقة عمد جریانات دیگر و آن ناساکن

در  که بوده رایج پایدار ةتوسعنظر  از شهریة فرسود یها  بافت یها  دگاهید و ها  نگرش شهرسازان، و زانیر  برنامه میان

 ادامه بیان شده است.

 کالبدی ةجنب، فرسوده یها  بافت در مداخله امر در مسئله نخستین :کالبدیدیدگاهازشهریفرسودهیهابافت

 نبودن  ایمن و ابنیه ناپایداری ها  آن نیتر  مهم که هستند مواجه کالبدی نظر از عددیمت معضالت با فرسوده یها  بافت .است آن

 نکردن  رعایت و دوام  کم یا دوام  یب مصالح از استفاده قدمت، جمله از گوناگون علل به ها  بافت این بناهای است. ساکنان

 در ها  بافت این ناتوانی و   کارایی نداشتن دوم، ةمسئل .ندارندرا  الزم پایداری و استحکام ،وساز  ساخت صحیح یها  وهیش

 مواقع دررا  یامدادرسان نکهیا بر عالوه ،ها  بافت این نفوذناپذیری و نامناسب یها  یدسترس است. شهروندان نیاز به پاسخگویی

 معابر این همچنین .ودش  یم بافت ساکنان سواره دسترسی عدم و سواره ترافیک ایجاد سبب ،کند  می مواجه مشکل با خطر

 دوفروشیخر جمله از یا  دهیعد اجتماعی مشکالت بروز ةزمین مسئوالن، و مردم نکردن نظارت و بسیار وخم  چیپ داشتندلیل   به

 ها،  آن کمبود یاو تجهیزات شهری  ساتیتأس نبود ،ها  بافت این دیگر مسائل .است ... و جرم وقوع معتادان، حضور مخدر، مواد

 در کالبدی ةمداخل هرگونه .است بصری نامطلوب کیفیت و ناسازگار یها  یکاربر یجوار  هم مسکونی، قطعات گیریزدان

 (.53 :5930 ،شاهیجهان)شود  انجام سکونت ارتقای و مسائل این حل هدف با باید شهری یها  بافت

، اجتماعی امری شهری یها  افتب در مداخله که باید درنظر داشت :اجتماعیدیدگاهازشهریةفرسودیهابافت

 از ناشی اجتماعی دگرگونی خطر ةمداخل برای مناسب یها  نهیگز و ها  روش انتخاب رو  نیا از ؛است جامعه فرهنگ بامرتبط  و

 ماعیاجت نوسازی در .دارد دنبال  به را اجتماعی های  بهره اقتصادی، یها  یسودآور یجا  به و دهد  می کاهش را جمعیت ییجا  جابه

 مردمی مشارکت امر شهری، یها  بافت در مداخله ة مهمنکت .ابدی  یم هویت مکان و کند  یم پیدا معنا مکان به تعلق احساس

 یعنی آن واقعی معنای به مشارکت .رسد  ینم نتیجه به ساکنان مشارکت بدون شهری، دةزن یها  بافت در مداخله هرگونه است.

 چندسویه همکاری یعنی مشارکت سیاسی. و اجتماعی-اقتصادی ابعاد ةهم در و خویش نیمد حیات در شهروندان فعال شرکت

 در مداخله نوع این اجتماعی پیامدهای مردمی. نهادهای و مردم یعنی عمومی بخش و خصوصی بخش دولتی، بخش بین

 امنیت حق نیتأم ،مرا یانمتول و ساکنان بین متقابل اعتمادسازی بافت، سکونتی یارتقا لشام شهری ةفرسود یها  بافت

 کاهش اجتماعی، تعامالت افزایش برای فعال مراکز ایجاد ،یریگ  میتصم و یساز  میتصم یندافر در ساکنان مشارکت سکونت،

 ریپذ  بیآس یها  گروه به خاصی توجه توسعه یندافر از حمایت برای داوطلبانه غیردولتی یها  سازمان تشکیل و جرم و بیکاری

 .است دانش و مهارت توانایی، با متناسب یها  تیقابل پرورش و جوانان و نانز ژهیو  به

 و محیطی کیفیت فرسوده یها  بافتطور معمول،   به :یطیمحستیزدیدگاهازشهریةفرسودیهابافت

 و سطحی یها  آب فاضالب، سیستم نبود از ناشی یها  یآلودگ گاهی و دارند یربهداشتیغ فضایی و نازل یطیمح  ستیز

 (.90 :5930 حسینی،) شود  یم دیده ها  آن در زباله یآور  جمع

 ،ها  ابانیخ ،ها  ساختمان از یا  مجموعه قالب در تنها شهرها :اقتصادیدیدگاهازشهریةفرسودیهابافت

 گسترش تولید، ملعوا تحرک ،ها  ییکارا افزایش برای یندیافر محصول ها  مکان این .شوند  ینم تعریف ... و ها  پارک

 شهرها کالبدی ساخت دیگر عبارت به است.   افتهی  توسعه و ایجادشده انسانی جوامع نیازهای به پاسخگویی و ها  ینوآور
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 کالبدی ساختار میان متقابل ارتباط است. کرده ایفا کشورها اقتصادی ةتوسع تاریخ در را مهمی سهم و دارد اقتصادی منشأ

 این باشد. همراه اقتصادی بازتاب با شهرها کالبدی بافت در مداخالت بیشتر شود  یم موجب تصادیاق یها  مؤلفه و شهرها

 در تغییر زمین، قیمت در تغییرشود. مانند   همراه می یا  دوره تغییرات با و ،منعکس شهرها کالبدی ساخت روی بر بازتاب

 .شهری یها  تیفعال تمرکز رد تغییر و شهری نواحی نسبی برتری در تغییر ،ونقل  حمل ةهزین

 اجتماعی، اقتصادی، ابعاد از عمدتاً دارند و مشترکی و مشابه نسبت  به خصوصیات فرسوده یها  بافت کلی طور  به

 و زندگی محیط یسامان  نابه موجب (فرسودگی ساز  نهیزم و بسترساز) عوامل این .پذیرند  میتأثیر  کالبدی و یطیمح  ستیز

 و یاجتماع ،یاقتصاد یها  مؤلفه مقابل در .آورد وجود می به مناطق این در را مخرب کارکردی و شود  می منفی نمودهای

 قرارمدنظر ی کیزیف و ینیع یها  جنبهبا  یکالبد یها  مؤلفه ،یفیک ةجنب با یشهر ةفرسود یها  بافت یطیمح  ستیز

 و جامع یکردیرو درنظرگرفتن با ؛ زیراابدی  یم تام یضرورت فرسوده یها  بافت به توجه موارد، نیا درنظرداشتن با .ردیگ  یم

 یها  افتیره ق،یدق یسنج  توان براساس یکالبد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یها  تجربه تمام بر دیتأک باو  قیدق

 مقاله این در رمنظو همین به (.55 :5930 برومند،)گردد  میباز ها  محدوده نیا به یزندگ روح وگیرد  صورت می بخش  رونق

 .شود      یم پرداخته کالبدی -فضایی دیدگاه و ساختار نظر از شهر ةفرسود بافت تحلیل و بررسی به



شهریةفرسودبافتبامرتبطیهاشناسهوهاشاخص

 ف،مختل یها  مکان در لیتشک زمان و بافت نوع به توجه با که دارند یمشترک یها  یژگیو و طیشرا فرسوده یها  بافت

 سنجش یبرا ییارهایمع و ها  شاخص، شهر ةفرسود یها  بافت یاصل یها  یژگیو براساس .ابندی  یم یمتفاوت یها  صورت

 یها  بافت ییشناسا یمبنا را ریز یژگیو سه یمعمار و یشهرساز یعال یشورا شود.  میبیان  ها  بافتاین  یفرسودگ زانیم

 .(003 :5931 ،وراحمدپ و یکالنتر) است ردهک نییتع یشهر ةفرسود

 ستمیس نبودآن  لیدل که نباشد مقاوم آن یبناها از درصد 12 حداقل که است یبلوک داریناپا بلوک :یداریناپا .5

 ها  آن ساخت در 0322 ةنام  نییآ مفادکه  ییبناها نیهمچن .است یفن نیمواز نکردن  تیرعا و مناسب یا  سازه

 .دنآی  شمار می  به داریناپا یبناها جزء دنباش نداشته را شده اشاره ةنام  نییآ با انطباق ییتوانا ای نشده تیرعا

 . همچنینباشد متر 1 از کمتر ای بست  بن آن معابر عرض درصد 12 کم  دست که است یبلوک :یریناپذنفوذ .0

 یکاف عرض اب معابر کمبود و نامناسب یها  یدسترس ةدهند  نشان و درصد 92 از کمتر آن یرینفوذناپذ بیضر

 نصف مجموع میتقس حاصل از یشهر بافت هر یرینفوذپذ بیضر ف،یتعر این براساس .باشد سواره حرکت یبرا

 .دیآ  یم دست  به بلوک مساحت بر یساختمان بلوک اطراف یها  ابانیخ سطح

 مترمربع 022 از کمتر یمساحت آن (پالک) قطعات درصد 12 حداقل که است یبلوک زدانهیر بلوک :یزدانگیر .9

 .است اندک مساحت با کوچک قطعات یفراوان و بافت یفشردگ ةدهند  نشان که باشد داشته

 


کالبدیدیدگاهازریشهةفرسودبافتعمومیهایییژگوویشناساییهاشاخص.5شکل

 یشهرة فـرسود بافت ییساشنا یهاشاخص یشهر ةفـرسود بافت یعمومـ یهایژگـیو

 نوع مصالح یبنددانه ابنیهعمر ریزدانگی نفوذناپذیری ناپایداری
وضعیت 

 هایدسترس

05 



 GIS...051ازاستفادهبایشهرفرسودةبافتییفضا-یکالبدساختارلیتحل

 

پژوهشروش

مطالعهموردةمحدودیمعرف

 جنوب در که است سردشت شهرستان مرکز و یغرب جانیآذربا اناست کردنشین شهرهای از (Serdeşt کُردی:) شتسردَ

 52 و درجه 91 تا ثانیه ۹5 و دقیقه 0 و درجه 91 جغرافیایی موقعیت با شهراین  .دارد قرارآذربایجان غربی  استان یغرب

 شرقی طول ةثانی ۹3 و دقیقه 03 و درجه ۹1 تا ثانیه 99 و دقیقه 00 و درجه ۹1 ، همچنینشمالی عرض ةثانی ۹3 و دقیقه

 ، در بازدیدی توریستی از5031 سال در فرانسوی دمورگان ژاک است. گرفتهقرار  دریا سطح از متری 5۹32 ارتفاع در

 01۹1 شهر این جمعیت خورشیدی 5991 سال سرشماری نخستین رد کرد. ذکر نفر 5122 را آن جمعیت سردشت شهر

 و سورانی کردی با و هستند ردزبانکُ  شهر این مردم .رسیده است رنف ۹039۹0به  5932 سال سرشماری در کهبوده  نفر

 .کنند    یم صحبت )مکریانی( موکریانی لهجه

 از ،بوکان و دبامها با شرق از ،پیرانشهر با شمال از شهر این .است شده گسترده 5سور  گرده کوه ةدامن در سردشت

 شهر با جنوب از و )هولیر( اربیل استان و زهید  قلعه و رانیه شهرهای با غرب از ،کردستان استان در بانه با شرق جنوب

 کردستان با یکیلومتر 522 یمرز همچنین است. همسایه عراق کشور سلیمانیه استان در اوتم و شارباژیر، سلیمانیه

 (.وگلگ یها  نقشه و اینترنتی یها  تیسا) است آمده شهراین  یها  محله مشخصات، 0در جدول و شکل  .دارد عراق


سردشتشهر:مطالعهموردمحدودةوهاهمحلیکلمشخصات.2جدول

همحلنامردیف
جمعیتتعداد

5934
خانوارتعداد

5934

تراکمهاحلهممساحت
ناخالص

ر()نف درصدیلومترمربعککتارـهمترمربع

 ۹3/0۹2 11/1 0/2 1/02 1/021210 5099 ۹392 0آشان 5
 5۹/5۹1 11/50 1/2 0/11 9/1153۹2 5330 3210 9لیناترم 0
 03/511 11/1 0/2 ۹/50 3/509393 001 0320 ۹جانبازان 9
 33/35 52 9/2 9/95 3/9501۹3 053 0303 1دولتانچک ۹
 10/593 ۹0/3 9/2 9/01 3/019011 311 91۹9 1مارغان  راه  سه 1
 3۹/509 51/3 9/2 1/01 3/011053 031 9513 0رچاوهس 1
 33/03 ۹۹/3 9/2 ۹/01 9/019303 105 0231 3دو شبکه 0
 13/590 ۹1/55 ۹/2 3/91 1/910313 5513 ۹012 3یانفرهنگ 3
 20/551 90/0 0/2 3/00 0/003110 131 0191 سور گرده 3
 ۹1/32 33/3 9/2 3/92 5/923030 195 0031 52رو  نیزه 52
 11/053 11/1 0/2 1/02 3/02۹100 5530 ۹129 55قوچ برده سوی 55
 N = 52100 5/9501030 0/950 9/9 22/522 ۹0/591 ۹09۹0 50سردشت شهر

 - - 5۹55 5/5۹5550 1/5۹55502190 011۹1 555132 شهرستان کل شهرستان
GoogleEarthیهانقشهوسردشتشهرستان5934یهاسالسرشماریایران،آمارمرکزمنبع:

                                                                                                                                                                              
1  . Gerde Sûr 

2. Ashan 

3. Terminal 

4  . Janbazan 

5  . Doltanchk 

6. Se Rahe Maraghan 

7  . Sarchave 

8. Shabake 2 

9  . Farhangian 

10  . Nezaro 

11  . Swei barda ghoch 

12  . SarDasht 
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مطالعهموردموقعیتوردشتسرشهیهامحلهکشماتیةنقش.2شکل

دگاننگارن:منبع

هاروشومواد

 آشان یها  محله شامل سردشت شهر مرکزی ةهست ،مطالعه مورد ةمحدود واست  یلیتحل -یفیتوص حاضر پژوهش روش

 ها  عکس و ها  داده از یریگ  بهره و یدانیم مطالعات بر یمبتن مطالعات ةشالود .هاست  همحل نیتر  یمیقد عنوان  به سرچاوه و

 از ها  شکل کردنروز  به و اطالعات یآور  جمع از پس که بود خواهد مختلف یها  سال به مربوط یماهوارها ریتصاو و

، و برای استخراج GIS از ـیاراض یکاربر جدول امالک ،ممـیزی طرح از استفاده با . همچنیناست شده برداشت منطقه

 حاصل مواردبیشتر  در و یشیمایپ ،یا  کتابخانه مطالعات براساس اطالعات یآور  جمع روش .است شده استفاده سهیمقا

 Arc و SPSS Ver.19.0 یافزارها  نرمنیز  لیوتحل  هیتجزاست. برای  مطالعه مورد محل در مستقیم طور  به نگارنده مشاهدات

GIS ver.10.1 شهرداریکارکنان  و فنی دفتر نامتخصص از نفر چند رنظ با ها  فرم صحت و اعتبار تعیین کار رفته است.  به 

 بافت یها  هیال ةتهی با .اند  کرده یآور  جمع و تکمیلرا  ممیزی یها  فرمممیزان طرح تمام  وشده است  تأیید سردشت

 یشتریب اطالعات و آمار شهر، کل با آن ةسیمقا با سپس آمد دست  به بخش نیا یها  یژگیو از یکامل شناخت ابتدا کهن

 زانیم امالک، وسعت ،فرسوده قطعات :از است عبارت پژوهش نیا در کارگرفته  هب ییشناسا یارهایمع .شد لیوتحل  هیتجز

 .دوام تیوضع و یکاربر ،یفرسودگ



هاتهیافوبحث

 .شود  میبیان  سردشت شهر در بافت اینخصوصیات  نیتر  مهم ،فرسوده بافت یها  یژگیو بهتر ییشناسامنظور   در ادامه به

 فرسودگی تا آمد دست به GIS سیستم با ها  هیال ترکیب وها   بلوک به شده  داده امتیازهای توجه به بانیز  موجود اطالعات

 طرح لیمکت از حاصل یها  افتهی ،یشهر طیمح تیفیک یقلمروها و ابعاد به توجه باشود.  مشخصمطالعاتی  محدودة
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 قطعات ریزدانگی و مقدار و نوع ،بافت یفرسودگ ،سردشت شهر مرکزی ةهست در ،گارندهن میدانی یها  برداشت و ممیزی

 .است شده مشخص 9 شکل در

 

 
سردشتشهرةمطالعموردیهامحلهدرARC/GISباقطعاتریزدانگیویفرسودگمقدارونوعیابیمکان.9شکل



ریزدانگیوضعیتویفرسودگشدت

 و ترسیم GIS ستمیس از استفاده با مناسب یخروج ةیته و زهایآنال با ،مناسب یها  نقشه و جدول لکش به یخروج جینتا

 .(9 )شکل دهد را نشان می قطعات ریزدانگی و یفرسودگ مقدار و نوع ،بافت یفرسودگ هک شده تهیه


مطالعهموردیهامحلهفرسودهبافتریزدانگیشدتومساحتفرسودگی،مقدارونوع.9جدول

کلدرصدقطعاتتعداد)متر(قطعاتمساحتریزدانگیشدت(مترمربع)مساحتدرصدقطعاتتعدادبافتنوع

 15/50 539 باال به متر 922 قطعات کم ریزدانگی 13/03510 02/50 019 هفرسود کم بافت
 31/02 953 922 - 022 قطعات ریزدانگیمتوسط 0۹/301۹۹ 20/53 035 فرسوده  نیمه بافت
 3۹/93 155 022 - 522 قطعات زیاد ریزدانگی ۹2/02901 03/51 09۹ فرسوده مالًکا بافت

 12/01 ۹20 متر 522 از کمتر قطعات شدید ریزدانگی 92/05103۹ 33/۹1 053 غیرفرسوده بافت
 - - - - 51/132۹ 12/5 09 بایر زمین

 %522 5192 - مجموع 9/۹12000 522 5192 مجموع

 

 شهر مرکزی ةهست در سرچاوه و آشان ةمحل دو مطالعه مورد یها  بلوکتمام  میان از ،9 جدول و شکلبراساس 

 دارند. همچنین فرسوده  نیمه بافت درصد( 20/53) قطعه 035 و فرسوده  کم بافت درصد( 02/50) قطعه 019 ،سردشت

 قطعه 09 هستند.همراه  غیرفرسوده بافتبا  درصد( 33/۹1) قطعه 053 و کامل فرسودگیبا  درصد( 03/51) قطعه 09۹

 ةقطع 5192 بین از دهد  یم نشان خروجی این نتایج .آیند شمار می به منطقه این خالی و بایر یها  نیزم نیز درصد( 12/5)

نشان  که دارند فرسوده بافت درصد( 12/15) قطعه 033 و غیرفرسوده بافت درصد( 33/۹1) قطعه 053 ،مطالعه مورد

 .وجود دارد سردشت شهر مرکزی ةهست بافت در مترمربع 39/090233مساحت به  یزیاد فرسودگی دهد می

 ةمحدود یونکمس بافت ، تمام9 شکل مطابق .است بافت یونکمس قطعات یزدانگیر ،یفرسودگ یها  شاخص از یکی

 و حتمسا بافت، ،یزدانگیر زانیم نییتع یبرا سپس هشد یبند  دانه سرچاوه( و آشان یها  محله) سردشت شهر یزکمر

 5192 میان از فرسودگی شدت ،9 جدولبراساس  .ه استشد استخراج مترمربع 022 از مترک مساحت با یقطعات درصد
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 ،متوسط دانگیریز با قطعات درصد(، 15/50) قطعه 539 باال به متر 922 و کم ریزدانگی با یقطعاتدر  ،مطالعه مورد ةقطع

 و درصد( 3۹/93) قطعه 155 با متر 022- 522 زیاد ریزدانگی با قطعات درصد(، 31/02) قطعه 953 با متر 022-922

 مورد یها  بلوک بین از همچنین .است درصد( 12/01) قطعه ۹20 با متر( 522 از کمتر )قطعات شدید ریزدانگی با قطعات

 مورد یها  وکبل بین زیاد ریزدانگی ةدهند  نشان کهوجود داشته  متر 022 از کمتر درصد( 1۹/11) قطعه 5253، همطالع

 محل در متر 022 باالی درصد( ۹1/99) قطعه 150 از سوی دیگر، است. بوده سردشت شهر مرکزی ةهست در مطالعه

 نیتر  مهم از یکی نتیجه در .کند بیان می کاند مساحت بارا  کوچک قطعات یفراوان و بافت یفشردگ هک شود دیده می

 .است مسکونی یها    بافت قطعات ریزدانگی ،همطالع مورد یها  محله در شدید فرسودگی عوامل



)ناپایداری(مصالحنوعوابنیهعمر

 قابل ساختمان ظاهر از ها  آن استانداردهای نکردن  رعایتهستند و  قدیمی عمدتاً ها  بافت گونه  نیا در موجود یها  ساختمان

 ها  بیشتر آن و ندارد متوسط شدت با یا   زلزله قابلم در مقاومت تاب ،ناپایداری علت  به ها  بافت این ةابنی است. تشخیص

 .است   شده تخلیه


مطالعهموردیهامحلهةفرسودبافتدرساختمانیمصالحنوعوهاساختمانةابنیعمر.0جدول

درصدتعدادمصالحنوعدرصدقطعاتتعدادساختمانقدمت

 13/0۹ 55۹5 آهن و آجر 10/01 930 سال 52 از کمتر
 12/55 501 سیمان و بلوک 50/53 003 سال 52-02
 0۹/3 501 گل و سنگ 03/09 91۹ سال 92 -02
 00/۹ 09 چوب و آجر ۹0/90 ۹31 باال به سال 92

 35/2 5۹ ریسا - - -
 درصد 522 5192 جمع درصد 522 5192 مجموع

 

 هیابن عمرنیز  پژوهش نیا در .دهد  یم نشان مطالعه مورد یها  محله دررا  ها  ساختمان ةابنی قدمت ،۹ جدول

است  قطعه 930 ،سال 52 از کمتر قدمت با ییها     ساختمان فوق جدولبراساس  .شده است   میتقس رده ۹ در ها  ساختمان

 قطعه 003 سال 02-52 قدمت با ییها  ساختمان .گیرد  را در برمی ها   ساختمان کل درصد( 10/01) چهارم  کی از بیش که

 به سال 92 قدمت با ییها  ساختمان و درصد( 03/09) قطعه 91۹ سال 92-02 قدمت با ییها  ساختمان رصد(،د 50/53)

 یها  ساختمان ابنیه زیاد عمر ةدهند  نشانو  ستها  متعلق به آن سهم بیشترین که هستند درصد( ۹0/90) قطعه ۹31 ،باال

 .ندارند دیمف یعمر محله نیا در ها  ساختمان از زیادی درصداست. همچنین  سردشت شهر مرکزی ةهست در مطالعه مورد

 یا  گونه  به ؛است نشده تیرعا ها آن در یفن یاستانداردها ای هستند یمیقد شتریب ها  بافت گونه  نیا در موجود یها  ساختمان

دلیل  به هک شود  یم مشاهده توضیحات این با .مشخص است یخوب  به ساختمان بیرونی ینما از ها  آن استانداردنبودن هک

 شدت بر نیز مصالح این زیاد عمر. ندارد یمناسب تیوضع یالبدک نظر ازساختمان  بافتبودن بیشتر مصالح،  قدیمی

 واست  ...و طبیعیخطر  گونههر برابر در ساختمان ایمنی ملعا نیتر  مهم کالبدی استحکام است. افزوده آن فرسودگی

 یاربرک یها  نقشه یبررس ،یدانیم یارهاک انجام با دارد. بافت فرسودگی شدت و انساختم مفید عمر با مستقیمی ةرابط

 را ها ساختمان بنا، تیفکی تیوضع و ساخت خیتارهمچنین  ،کاررفته  به مصالح به توجه با ممیزی طرح یاجرا و یاراض

 .میردک یبند  سطح یزکمرة محدود یفرسودگ شدت نییتع یبرا

 واحد 55۹5 با آهن و آجر ،ها  ساختمان این در مصالح نوع بیشترین مطالعه مورد یها  حلهم در ،۹ جدول به توجه با
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 GIS...025ازاستفادهبایشهرفرسودةبافتییفضا-یکالبدساختارلیتحل

 

 و )خشت گل و سنگ ،(درصد 12/55) واحد 501 سیمان و بلوک جنس با ییها  ساختمانمصالح  است. (درصد 13/0۹)

 35/2) واحد 5۹ با موارد ایرس و (درصد 00/۹) واحد 09 گل و خشت و آجر ای چوب و آجر ،(درصد 0۹/3) واحد 501 گل(

و  ندارد یمناسب زیرسازیاست که  سردشت شهر مطالعه مورد یها  محله در شده  گرفته کار به مصالح نیتر  مهم از (درصد

 از .دارد کمی بسیار یالبدک امکاستح محدوده،ة یابن از یادیز بخش نشده است. رعایتها  در آن یعمود و یافق اتصاالت

 یندگکپرا که شود  یم شتریب یالبدک امکاستح ضعف بافت، مرکزی ةهست و یداخل یها  محدوده در زین یندگکپرا نظر

 .است شتریب آشان محله جنوب و غرب و سرچاوه ةمحل شرق ةمحدود و قسمت در ضعفاین  با ییها  بلوک



نفوذپذیریوضعیتوبافتطبقاتتعداد

 ندارد یا  عمده یناهموارشیب کمی دارد. همچنین  و است هموار اوهسرچ و آشان یها  محله در یعیطب طیمح یتوپوگراف

 یها  ساختمان که است یا  گونه  به ها  ساختمان ارتفاع از یناش مصنوع طیمح یتوپوگراف اما ،است ییفضا تنوع عاری از و

ها  محله این در را یا  فشرده بافت و   کرده محصور را بافت درون تر  ارتفاع کم یها  ساختمان بلندتر، یارتفاع با اطراف

.اند  وجود آورده  به


مطالعهموردیهامحلهدرنفوذپذیریمیزانبراساسفرسودگیشدتتعیینوبافتطبقاتتعداد.1جدول

درصدمترمساحتمعبرعرضیـدسترسوضعیتدرصدتعدادطبقاتتعداد

 13/53 55931 بیشتر و متر 50 یک ةدرج ۹۹/95 ۹35 همکف
 11/01 51119 متر 50 -3 دو درجه 31/99 153 طبقه یک
 13/59 390۹ متر 3 - 1 سه درجه ۹1/50 010 طبقه دو
 03/۹0 01392 متر 1 از کمتر چهار درجه 39/3 510 طبقه سه

 - - - - 90/0 550 طبقه سه از بیشتر
 درصد 522 15959 - مجموع درصد 522 5192 مجموع

 

 با همکف ةطبق :است شده یبند  رده گروهپنج  در سردشت شهر مطالعه مورد یها  محله طبقات تعداد ،1 جدول مطابق

 با طبقه دو مسکونی واحدهای درصد(، 31/99) واحد 153 با طبقه یک مسکونی واحدهای درصد(، ۹۹/95) واحد ۹35

 سه از بیشتر سکونیم واحدهای و درصد( 39/3) واحد 510 با طبقه سه مسکونی واحدهای درصد(، ۹1/50) واحد 010

  واحد. 5192 مجموع از درصد( 90/0) واحد 550 با طبقه

 یها  بافت .(۹ )شکلهستند  طبقه یک و همکف ،مسکونی واحدهای درصد 12 از بیش که دهد  نشان می جدول نتایج

 است؛ ادهیپ ها  آن رد موجود یها  یدسترس و دارند نامنظم یساختار عمدتاً، یقبل طرح بدونشده   ساخته قدیمی و فرسوده

 .استدرصد  92 از کمتر ها  آن در یریوذپذفن بیضر و، متر 1 از کمتر عرض با ای بست  بن آن معابر بیشتر که یا  گونه  به

 .شود  افزوده می آن شدت بر و، ربیشت روز  روزبه ها  مکان این در نیز ماشینی و انسانی ترافیک مشکالت همچنین

 با 5 ةدرج یها  راهمشخص شده است که براساس آن،  نفوذپذیری میزان براساس بافت گیفرسود شدت ،1 جدولدر 

 با متر 50-3 عرض با 0 ةدرج یها  راه . هاست آن بهمتعلق  درصد( 13/53) 553931 مساحت با بیشتر و متر 50 عرض

 ۹ ةدرج یها  راه و درصد( 13/59) 390۹ مساحت با متر 3-1 عرض با 9 ةدرج یها  راه درصد(، 11/01) 513119 مساحت

 ،جدول این نتایجبا توجه به  .ها اختصاص دارد به آن درصد( 03/۹0) متر 013392 مساحت با متر 1 از کمتر عرض با

 (.۹ )شکل دارند متر 3 از کمتر عرض و مک خیلی نفوذپذیری ،مطالعه مورد یها  محله در معابر عرض درصد 31/11
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ارتباطییهاراهنفوذپذیریوضعیتوبافتطبقاتتعدادیهاخصشاباهامحلهوضعیت.0شکل



ریشهیهارساختیزوخدماتوضعیت

با  یعموم و سبز و فضاهای باز یفضاها و ها  رساختیز خدمات، از یبرخوردار نظر از سردشت شهرة فرسود بافت

 درروست.   با مشکل روبه یفکی و یمک نظر از نیز یشهر و یآموزش ،یفرهنگ خدمات یبرخ مواجه است. یجد یمبودهاک

 ،ها  مهدکودک ،یعموم یها  کتابخانه مانند یعموم و یفرهنگ زکمرا وجود شاهد ندرت  به فرسوده، یها  بافتة محدود

 .میهست ...و نجات و امداد ،یدرمان -یبهداشت زکمرا

 

 
5931دشتسرشهرمطالعهموردیهامحلهدرموجودهاییکاربروضعیت.1شکل

 

 یها  یکاربر به شهروندان یدسترس فرسوده، بافت GIS خروجی و یشهر یاراض یاربرک تیوضع جدول به توجه با

نشان  1 ةنقش .است بافت شدن  فرسوده مهم عوامل از یکیامر  نیا است که مواجه مبودک با بافت نیا در ازین مورد

 .است داده لکیتش را بافت نیا مساحت از درصد 02 از بیش هک تاس یونکمس یاربرک ،منطقه نیا غالب یاربرکدهد   می
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 GIS...029ازاستفادهبایشهرفرسودةبافتییفضا-یکالبدساختارلیتحل

 

 این کم مهاجرپذیری بیانگر و یشخص شتریب میقد بافت ةمحدود در یمسکون یواحدها تیمالکة نحو مشاهدات، براساس

 است. منطقه

 میقد بافت در .تاسمواجه  یشهر یزاتیتجه و یخدمات یها  یینارسا، با دیجد بافت با سهیمقا در یمیقد یها  بافت

 ةتوسع .هاست  بافت بیتخر عوامل از یکی شهروندان ازین مورد و الزم یخدمات زاتیتجه و ساتیتأس کمبود سردشت شهر

 ،یشهر یها  رساختیز ریسا و یرسان  اطالع و یگازرسان یها  شبکه نگ،یپارک ،یحیتفر و یآموزش -یفرهنگ مراکز

 .هاست  آن یفرسودگ و بیتخر از یریجلوگ و یشهر میقد یها    بافت یایاح یبرا یراهکار

 جمله از یگذار  هیسرما و یمال یژگیو و خدمات از یمند  بهره زانیم ،یشهر ینما و مایس ،یالبدک یها  یژگیو

 یشهر ةفرسود یها  بافت در یساختمان یواحدها شتریب .کرده است افول شدت  به ها  بافت نیا در هک است ییها  شاخص

 .است نشده انجام یعیطب یرخدادها برابر در مقاومت منظور  به یفن محاسبات گونه  هیچها   آن در و ندارند یا  ازهس ستمیس

  .دارند یبصر ییبایز نظر از متعددی یها  یناهنجار اواحدهاین  همچنین

 مؤثر مسائل گرید از ...و یشهر  درون ییروستا یها  بافت و هستند رودها میحر در هک ییها  بافت یریپذ  تیجمع ةمسئل

 و شود دیده می کمبود موجود وضع یها  یکاربر بیشتر در ،آمده  دست  به جینتا براساس .است فرسوده یها  بافت نییتع در

 با دیبا و استه  یکاربر تیوضع در یتعادل  دهندة بی  نشان امر نیا کهست رو  هروب مازاد با زین ها  یکاربر از یبعض

 .شود تعادلم یزیر  برنامه

 

 
هامحلهدرموجودوضعوGISةالی،یاماهوارههایعکسازاستفادهبافرسودهیهابافتموقعیتازییهانمونه.4شکل



وراثتوارثةمسئل

 یها  بافت نیا ساکنان .است وراثت و ارث ةمسئل ،سردشت شهر در ها  ساختمانبیشتر  شدن  فرسوده مسائل از دیگر یکی

 داشته مشارکت یشهر ینوساز و یبهساز در توانند  نمی یمیقد بافت در یاقتصاد یها  تیفعال رکود و فقر دلیل  به یهرش
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 و ینوساز ،یبهساز یبرا ییتوانانا و یمیقد یها  بافت ساکنان یدیتول یها  تیفعال یینارسا علت  به درمجموع، .باشند

 یمال توان دلیل  به ،گرید سوی از .است شده دیتشد یمیقد یها  بافت بیتخر و شیفرسا روند ،مسکونی یبناها حفاظت

 یینارسا و ضعف لیدل  به ،جهینت در .وجود ندارد منازل ارث تقسیم و ینوساز ،یبهساز یبرا یلیتما   چیه ،نانکساکم 

 و ی شدهمترکتوجه  ها  آن ینوساز و یبهساز به ،بافت مرکز در امالک و نیزم متیق بودنزیاد و یشهر خدمات

نکردن وراثت   دلیل تقسیم  شمار واحدهای ساختمانی در شهر سردشت که به .افزایش یافته است یشهر یها  بیآس

  نیست. کم است   شدهی داخل شهر و اختالفات موجود در آن به حال خود رها ها  نیزمو  ها  ساختمان

 ةجادکنندیا عوامل آزمون، نیا در. است شده استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر از پژوهش نیا آزمون یبرا

 (.1 )جدول است شده انتخاب وابسته ریمتغ عنوان  به بافت یفرسودگ و ،مستقل ریمتغ عنوان  به فرسودگی


بافتیفرسودگشدتبافرسودگییهاشاخصنیبمعنادارةرابط.4جدول

(R)همبستگیضریب(P)معناداریسطـــحمجــازخطایمیزانونـپیرسهمبستگیمتغیرها

 130/2** 259/2 25/2 معنادار همبستگی ریزدانگی
 031/2* 205/2 21/2 معنادار همبستگی مصالح نوع

 930/2 222/2 21/2 معنادار همبستگی ابنیه عمر
 ۹53/2** 229/2 25/2 معنادار همبستگی طبقات تعداد
 109/2** 250/2 25/2 معنادار همبستگی وراثت و ارث

 103/2** 222/2 25/2 معنادار همبستگی یرینفوذپذ
 ۹91/2* 253/2 21/2 معنادار همبستگی خدمات وضعیت
 013/2 220/2 21/2 معنادار همبستگی یفکی یها  شاخص

**:P ≤ 0/05:*،P ≤ 0/01است.45/4سطحدرهمبستگیبیانگر**عالمتو41/4سطحدرهمبستگیدهندةنشان*عالمت
 

 

 P، 130/2 = R =259/2 با قوی و معنادار ةرابط ها  محله فرسودگی شدت با ریزدانگی میزان ،1 دولج به توجه با

 مثبتو  قوی، معنادار ای  رابطه، P، 031/2 = R =205/2 همبستگی با مصالح نوع بین همبستگی میزان تحلیل دارد.

 و قوی ارتباط، مطالعه مورد یها  حلهم در فرسودگی شدت و سطح با فرسودگی یها  مؤلفه سایر بین همچنین .است

 همبستگی با ساختمان طبقات تعداد ،P، 930/2 = R =222/2 همبستگی با ساختمان ابنیه عمر .وجود دارد معناداری

229/2= P، ۹53/2 = R، 250/2 همبستگی با وراثت و ارث تقسیم ةمسئل= P، 109/2 = R، با ها  راه و معابر نفوذپذیری 

 = P، ۹91/2 =253/2 همبستگی ضریب با شهری یها  رساختیز و خدمات وضعیت ،P، 103/2 = R =222/2 همبستگی

R 220/2 همبستگی ضریب با دیگر کیفی یها  شاخص و= P، 013/2 = R ،در فرسودگی شدت با محکمی و قوی ارتباط 

 با سردشت شهر مرکزی ةهست در قطعات دانگیریز فوق، جدول با توجه به .دارد سردشت شهر مطالعه مورد ةمنطق

 همبستگی با بعدی ةرتب در نفوذپذیری ةمسئل .است مطالعه مورد مناطق فرسودگی عامل نیتر  مهم ،همبستگی بیشترین

 مطالعه مورد یها  محله در فرسودگی شدتنظر  از سوم ةرتب در 109/2 همبستگی با وراثت و ارث تقسیم ةمسئل و 103/2

 توان  یم نیبنابرا ؛دارد وجود یمعنادار ةرابط فرسودگی ةجادکنندیا عوامل نیب دهد  می ننشا نیز ها  لیتحل جینتا .است

 یابد.  افزایش می یفرسودگ شدت ،بیشتر شود بافت فرسودگی ةجادکنندیا عوامل هرچقدر هک گرفت جهینت



یریگیجهنت

 ةتوسع رویکرد به توجه با GIS از ردشتس یشهر ةفرسود بافت ییفضا-یالبدک ساختار لیتحلمنظور   به پژوهش این در

 ارهایرمعیز و ارهایمع از کیهر و استفاده شد نفوذناپذیری و ریزدانگی ناپایداری، یها  شاخص و کالبدینظر  از پایدار
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 یا  نمونهة مطالع پژوهش، این از هدف .شد انیب مشخص طور  به فرسودگی ندیفرا با ها  آن رابطة و یبررس جداگانه طور  به

 میزان شناسایی یها  شاخص جغرافیایی، اطالعات سیستم از استفاده با که است سردشت شهر مرکزی بافتة محدود

 این در .گرفتصورت  یبعد یها  یریگ  میتصم و ها  یساز  میتصم یبرا خروجی یها  نقشه و شد استخراج آن در فرسودگی

 ابنیه، کیفیت ابنیه، قدمت عمده، مصالح) یکالبد یفرسودگ یها  شاخص نظر از مطالعه مورد های  همحل پژوهش

 ةالی پنج از ارزیابی این انجام یبرا .شد مشخص نقشه یرو رب و، لیوتحل  هیتجز (مسکونی قطعات ریزدانگی و ینفوذپذیر

 .شد استفاده (ینفوذپذیر و عمده مصالح ابنیه، قدمت ابنیه، کیفیت مسکونی، قطعات ریزدانگی) اطالعاتی

 گرفتن  فاصله و بافت یداخل یها  بلوک به ورود با سردشت شهر مرکزیة محدود در که دهد  اضر نشان میح پژوهش

 شهر کل با ارتباط در ییباال اریبس یتیجمع تراکم با مطالعه مورد بافت و بیشتر یفرسودگ شدت ،یاصل یها  ابانیخ از

 موجب ،...و طبقات تعداد ،ها  ساختمان عمر ت،یجمع تراکم ندمان ییرهایمتغ مقدار شیافزا در این بین، .شود  رو می  روبه

 یها   اندازه در قطعات وجود ،ها  میحر نشدن  تیرعا .است فرسودگی کاهش سبب آن کاهش و ،فرسودگی زانیم شیافزا

 ادیز یها  بست  بن و عرض  کم اریبس معابر وجود محدوده، مساحت از درصد 32 بودن  رساختیز ،ها  آن خردشدن و کوچک

 ینامناسب طیشرا آجر، و چوب مانند دوام  کم مصالح با و سالسی  یباال عمر با یمیقد اریبس یها  ساختمان وجود محله، در

 .صورت بگیرد نانهیب  واقع ینگرشنیازمند است به این مسئله  که است آورده وجود  به سرچاوه و آشان محلة یبرا

 یعنی دارد؛ توسعه یها  شاخص یداریپا بر فرسوده بافت ییشناسا یرهایمتغ نقش و تیاهم از نشان آمده  دست  به جینتا

 بیشتر بافت ةمنطق در فرسوده بافت ییشناسا یها  شاخص هراندازه که دهد  یم نشان رسونیپ یهمبستگ یابیارز جینتا

 ،یاجتماع ،یشهر خدمات ابعاد ردنیز  یشهر تیریمد شود. می رو  به  رو یمتعدد موانعبا ة توسع یها  شاخص روند باشد،

 شاخص نیا معضالت کردن  مرتفع برای که است مواجه یا  دهیعد مشکالت با یکالبد ویژه  به و یطیمح  ستیز ،یاقتصاد

 .شود  یم فراهم یشهر داریپا معابر و ها  کوچه وها  محله سطح در

 یزدانگیر و یداریناپاة یرو  یب حضور، همچنین یرینفوذناپذ شاخص تیاهم و یابیارز جینتا افزون بر آنچه گفته شد،

 مشکالت با را مرکزیبخش  یکالبد یداریپا ویژه  به و سردشت یشهر یفضا ی فوقها  شاخص آن یط که بافت یفضا

 و نظر مورد بافت یفضا کردن  مرتفع یبراها   به آن توجهو  راهبردی یها  برنامه یطراحدهد   نشان می ،کردند مواجه یجد

 گذران یبرا یمحل و سالم ستیز طیمح با یشهر، با توجه به عوامل زیر تواند  یم فرسوده بافت ییشناسا یها  صشاخ

 کند: فراهم فراغت اوقات

  ؛وکار  کسب یفضا

 ؛ییدرآمدزا

  ؛یاجتماع تیامن تیتقو

 ؛ستندین زدانهیر گرید که یمعابر و رینفوذپذ یها  کوچه و ها  همحل داخل در یشهر خدمات یارتقا

  .یداریناپا یها  یژگیو بدون ییبناها

 از حاصل جینتاشد و  یبررس معابر عرض و یدسترس ،یساختمان مصالح نوع ،ها  هطبق تعداد پژوهش این در همچنین

 .است ریپذ  بیآس مذکور یها  شاخص نظر از سردشت شهر ةفرسود بافت که دادنشان  پرسشنامه و یا  کتابخانه مطالعات

 مشکالت و معضالت با بافت کهکند  می نیز بیان شهراین  ةفرسود بافت ةمحدود در مطالعه مورد یها  صشاخ یبررس

  ها عبارت است از:  ترین آن  که مهم است بانیگر  به  دست یمتعدد

 ،بازفضاهای  و سبز یفضاها کمبود ،عرض  کم معابر وجود معابر، مراتب  سلسله نکردن  تیرعا بافت، کم یرینفوذپذ

 در ضعف ،ها  آن یباال قدمت و هیابن نامناسب مصالح آن، فیضع استحکام و بافت یفرسودگ آن، نامناسب پراکنش

  .بافت اطراف و محدوده در نیسنگ کیتراف و متعدد یها  گره وجود خدمات، و ها  رساختیز
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ها توجه شود. همچنین   نه آب باید که دارد قرار یداریناپا طیشرا دردهد شهر سردشت   مشکالت فوق نشان می

 .شود ارائه مشکالت نیا از رفت  برون برای ییاجرا یراهکارهاضروری است 

 یالبدک امکاستح و یزدانگیر ،یرینفوذپذ شاخص ،یفرسودگ شدت در ریتأث درصد ،پژوهش یکل ةجینتبا توجه به 

 ةمحدود در سرچاوه و آشان های  همحل است. در این بین، مطالعه موردة منطق یفرسودگ شدت در مؤثر عامل نیتر  مهم

ی سامانده منظور  ، بهفرسوده یها  بافت موجود وضع به توجه با پژوهش نیا در .دارند زیادی یفرسودگ درصد، مطالعه مورد

 شود.  بیان می ییشنهادهایپ و راهکارها ها  این بافت

 ؛محدوده این درزیاد  یرینفوذناپذ التکمش دلیل  به قدیمی های  همحل در شهری یها  رساختیز و معابر اصالح -

 ه؛محدود نیا در یعموم نگیپارک جادیا -

 ؛فرسوده بافت شناسایی یها  شاخص ترمیم برای منسجم یزیر    برنامه -

 ؛سردشت شهر قدیم بافت یساز  زنده و بازسازی برای تشویقی یها  طرح ةارائ و یزیر  برنامه -

 ؛یرـشه یها  یکاربر یها    هسران و استانداردها به توجه -

 ؛روها  ادهیپدر فروشان   دست قرارگرفتن از یریجلوگ -

 ؛محله ازین مورد یها  یکاربر با ها  آن ینیگزیجا و ناسازگار یها  یکاربر حذف -

 ه؛محل ییربنایز و یخدمات یکمبودها رفع -

 ؛یگفرسود زانیم نظر از ها  ساختمان تمام یبند    تیاولو و ییشناسا -

 ه.فرسود مناطق در زیاد عمر با و ستحکمو م باکیفیت یها    ساختمان طراحی -
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 . 503 -521 صص ،0

ابزنجانشهریزکمرةمحدودیالبدک-ییفضاساختارلیتحل ،5939 ،یمحمدشهرام  و احمد ،یوندیشاه ،محمود ،یمحمد .00

 .35-05 صص ،59 ةشمار ،چهارم ةدور ،یشهر مطالعات ،یراهبردرکتفردیکرو
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فرسودبافتییشناسایهاشاخصاستخراج ،5939 مشتاقیون،مریم  و فاطمه سلحشوری، ،علی المدرسی، .03 بایشهرة

 ةپیشرفت یها  دلم کاربرد ملی همایش نخستین (زدیشهرةفرسودبافتیجنوبةمحدود:یموردةمطالع)GISازاستفاده

 .یزد واحد اسالمی آزاد دانشگاه سرزمین، آمایش در (GIS و ازدور  سنجش) فضایی تحلیل

 .Google Earthیها  نقشه و سردشت شهرستان ،5934سالیسرشمار ران،یا آمار مرکز .03

 و یشهرساز مرمت، ،یعمارم یمل شیهما نیاول ،یشهرةفرسودیهابافتدرایاحویسازباززنده ،5930 ساهره، ،انیمهراب .92

 . 55-5 صص هگمتانه، ستیز طیمح ابانیارز انجمن همدان، دار،یپا ستیز طیمح

وآران:یموردةمطالع)GISوRSازاستفادهبایشهرةفرسودبافتیبندپهنهویابیمکان ،5939 ا،یثر ،انینور .95
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