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 چکیده
به جامانده است. کهه الههوه بهر     چند قرن گذشته  یا بخش مهمی از بافت های مهم شهری است.که به یادگار از دو بافت فرسوده  

ههد  از نگهارش    .انهد داشتن ارزش تاریخی و فرهنگی امروزه در اکثر شهرها بافتهای قدیمی و پراهمیت به فرسودگی روی آورده 

شههرهای کهه    .مهی باشهد   («براساس الگوی اسهمی وایرانی )مطالعهه مهوردی شههر زابهل      احیای بافت فرسوده شهری»مقاله این

فضهایی  کهه بازتهابی از دیهن اسهه  در معمهاری و سهاختار        ،مسلمانان در ایران ساخته اند.ویژگی های ارزشهمندی را داشهته انهد   

ین گونه بافت ها از نظر اسههمی وایرانهی مهورد    اسهمی بوده است. بنابراین ضرورت حفظ و بازآفرینی و بهسازی ارزش ها در اشهر

ی، ا تحلیلهی و متتنهی بهر مطالعهات کتابخانهه      –روش این تحقیق از نوع توصهیفی  توجه برنامه ریزان و طراحان شهری بوده است.

لیهل  تح بهه  tows بها اسهتفاده از مهد     ست. اساس کار به این صورت است کهاسنادی و بررسی های میدانی در سطح شهر زابل ا

که راهتردههای   . نتایج تحقیق نشان می دهدشهر زابل پرداخته شده استنقاط قوت ،ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بافت فرسوده 

درمان بافت فرسهوده   که با نظارت قانونمند می توان به احیا و راهگشای برای اصهح و بهتود بافت فرسوده درشهر زابل وجود دارد

  پرداخت.

 ، شهر زابل.swotبافت فرسوده،شهر اسهمی، واژگان کلیدی : 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:taheremohammadi@uoz.ac.ir
http://www.sid.ir


 
 
 

 

مقدمه       

یا عه یافتگی آن شهر شکل گرفته اند. زمانی در هر شهر متناسب با درجه توس های فرسوده در هر دوره و بافت

 به التارت دیگر شرایط سیاسی اقتصادی وفرهنگی در هر زمانی در شکل گیری بافت های شهری موثر بوده است.

از شرایط ممکن است در حا  حاضر  انده از گذشتگان هستند وم بافت های قدیمی که بخشی از بافت مهم به جا

که این مشکهت ناشی از برند. ولی با این حا  از مشکهتی رنج میتاشند نزیست محیطی مطلوبی برخوردار 

 فرهنگی با ارزشی تاریخی وورت دارای هویت صفرسودگی بافت های شهری است. بافت های فرسوده در هر

        اصو  اسهمی وایرانی می باشند. ی ونتاریخی براساس متا از بافت شهر به دلیل پیوندکه این بخش  باشند

فرهنگ ایرانی با گذشت  فرسودگی بخشی از بافت تاریخی شهرها اللی رغم واجد با ارزش بودن از نظر تاریخی و

 .یاسی، اقتصادی، اجتماالی و فرهنگی قرون گذشته قابهل تامهل نمهی باشهد    از نظرساختار سطوالنی  نستتآ زمان

بافت های شهرهای ایجاد شده در اثر گسترش کشورهای نیمه او  قرن حاضر که بیش از چند ولیکن فرسودگی 

مرتتط در بافت فرسوده شههری سهاختارهای فضهایی وکالتهدی     دهه می باشد در حا  حاضر از جمله معیاهاری 

 شهری می باشد. وپایین بودن سطح خدمات 

بافت فرسوده اگرچه به خودی خود به النوان یک معضل شهری مطرح می شود، اما در حقیقت پتانسهیل بهالقوه   

 فرصت خوب تتدیل شود.ای می باشند که می توان با شناسایی، برنامه ریزی، بهسازی و نوسازی به اجرای یک 

بسهیاری از   هایی هرینه بهر بهرای دولهت مهی داننهد.      و قدیمی را بخشی بافت های فرسودهبرخی  برخه  تصور

کاهش معضل بیکاری، تقویت و رصت طهیی برای شکوفایی اقتصادی،کشورهای دنیا به این مساله به چشم یک ف

کونی مهی نگرند.گذشهته از قیمتهی بهودن فرصهت      مقاو  سازی ساختمان های مسکونی و افزایش واحدهای مسه 

احیای این بافت ها، در حا  حاضر بیشتر از اینکه بافت های فرسوده نیاز به احیا و بازسازی داشته باشند، بخهش  

  نابسامان مسکن به این بافتها به النوان پتانسیلی برای جتران کمتود مسکن نیازمند است.

های التور ومرور دسترسی نامناسب می باشد. بلکه از نظهر کمتهود خهدمات    الهوه براین که نه تنها شامل شتکه 

 فرهنهگ  رکه در صهورتی ایهن مهوارد د    .فرهنگی فضای ستز را هم در برمی گیرد درمانی و آموزشی، بهداشتی و

اسهمی ارزش بسیار مهمی دارد که باید مهورد توجهه برنامهه ریهزان شههری قرارگیهرد. نامناسهب بهودن         وتعالیم 

توجه به آنهان در شهرایط مواجهه     نداردهای مسکن از نظر استحکا  دائمی از اهمیت خاصی برخوردار است واستا

واز سوی دیگهر بهاال    مخاطرات ناشی از وقوع زلزله بسیار پراهمیت است. مخصوصبودن با خطرات موانع طتیعی 

بودن میزان درآمد در مراکز شهر ها به واسطه ای مرکزیت جغرافیایی وخدمات بهتر وتداو  با این جریان در ادوار 

 (.450:1382بافتها افزوده است.)احمدی،گذشته بر میزان فرسودگی کالتدی 
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براسههاس بافههت فرسههوده  واحیههای وایجادپیونههد دوبههاره شهرسههازی نههوین و  بههازنگری همقالهه هههد  از نوشههتار

می باشد.که ارزش های شهر سازی واسههمی ایهران بهه    در شهر زابل  وایرانی الگوفرهنگ،اصو ،ارزشهای اسهمی

     النوان هویت تاریخی وارزش فرهنگی حفظ وپابرجا باشد.

  اهمیت وضرورت تحقیق  

 بلکه به دلیل شهناخت سهیر    نمادین ضرورت بافت فرسوده حفظ آثار تاریخی وکهن نه به النوان پدیده اهمیت و 

 تحو  وتکامل تاریخ شهرسازی وتمدن شهرنشین حفظ هویهت واصهالت شههری وحیهات شههرها براسهاس الگهو        

نیازمند حفظ مرمت بافت فرسهوده   گوناگون بوده است. بنابرایناسهمی همواره مورد توجه ملت های  فرهنگی و

مهالی دولهت وسهرمایه    ری یافت. به طوری که با کمهک ههای   تقدیمی اهمیت بیش وساماندهی بناهای تاریخی و

بخش قابل مهحظهه ای از بافهت ای    از سوی دیگر بهتری در بافت فرسوده فراهم شود.ها شرایط زیستی  گذاری

 شهتاب آلهود   در رونهد  هسته اولیهه واصهلی ایهن شههرها را تشهکیل مهی دهنهد        اغالتقدیمی شهر های کشورکه 

 به بافت های فرسوده و توسعه شهری الصر مدرن گرایی مورد بی توجهی قرار گرفته و ریزیو برنامه شهرنشینی 

سهریع مهدیریتی در    که در هر صورت الد  اتخها  سیاسهت هها وتهدابیر جهدی و     اندشهری تتدیل شده  ناکارآمد

  .ممکن خواهد ساخت غیر ایدار شهری رانوسازی آنها تحقق توسعه پ بهسازی و

بسیار ارزنده ی را  فرهنگ ها، زبان ها واالتقادات متفاوت واست که کشورهای مختلف شهری بسیارشایان توجه  

ی هر فرهنگ و ملت اسهمی قدیم در طو  تاریخ از خود به جای گذاشته اند که نشان دهنده ی هویت تاریخی و

 می باشد.

  

 

 پیشینه تحقیق

 «بازسازی پایدار بافت های فرسهوده  ضامن مشارکت محلی،»(در مقاله خود تحت النوان 1387شهابی) احمدی و

کهه حتهی اگهر نگهرش وتلقهی      .بیان کردند،که در بررسی بهسازی محله سیروس تهران به ایهن نتیجهه رسهیدند   

مشکهت آن وجود داشته باشد. در اجرای  شهرها و برنامه ریزی برای مسائل وصحیحی از مشارکت مرد  در امور

 این ایده با مشکل مواجه هستیم.

جههت بهسهازی    تحلیلی برتعیین راهتردههای بهینهه  »( در مقاله خود تحت النوان1390ب زاده، و الابدینی)مصی

بیان کردند،که ضروری است جهت بهتود وضعیت کالتدی در چنین بافتههایی، مسهایل   « ونوسازی  بافت فرسوده

نگهرش تهک بعهدی وصهرفا     ساکنان آنها مورد بررسی وتحلیل قهرار گیهرد واز    ءجزاجتماالی وفرهنگی  اقتصادی،

 کالتدی اجتناب شود.

نقش سازمان های مرد  نهاد برای مشارکت »( در مقاله خود تحت النوان 1392ارالی و ظفری)موحد، فیروزی، ز

jjمعیارههای موفقیهت در برنامهه ریهزی      به این رسیدند که مشهارکت از مههم تهرین    « در بازسازی بافت فرسوده

اهمیت آن نمی توان امید چندانی به اثر بخشی فعالیت برنامه نوسهازی و   محسوب می شودو بدون در نظرگرفتن

 بهسازی داشت.
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بهه  « نوسازی وبهسازی منطقهه روبهه افهو  شهرسهتان راور    »( در پژوهش خود با النوان 2014کرمانی والتاسی )

 محیطهی،  همچنهین ایجهاد توسهعه پایدارزیسهت     سازماندهی منطقه روبه افو  شهرستان راور در شهر کرمهان و 

 را در این پژوهش مهم برشمرد.ن یساکن مشارکت ونوسازی پرداخت و اجتماالی همراه با بهسازی اقتصادی،

 

 

 مبانی نظری 
 تعاریف مفاهیم

 بافت فرسوده شهری 

                               بافت فرسوده یکی از انواع مختلف بافت ههای آسهیب پهذیر شههری اسهت کهه بهه دلیهل فرسهودگی کالتهدی،            

          خورداری نامناسب از دسترسی سواره، تاسیسهات خهدماتی و وجهود زیهر سهاخت ههای شههری آسهیب پهذیر،         بر

  محیطی واقتصادی پایینی برخوردارند. تحقیق الدالت اجتماالی،ایجاد شکل گیهری محهیط زیسهت امنهی،     ارزش 

دان در راستای برخورداری از فرصت ها برابر  زندگی، از اهدا  کهن ایمنی ودلخواه برای زندگی وفعالیت شهرون

 اجتمهاالی اقتصهادی محهیط     -سندچشم انداز کشور است که بدون شتکه بافت فرسوده شهری با داشتن کالتدی

 (.118:1390های را برای ناسازگاری با این هد  ایجاد کرده اند.)زنگی آبادی وهمکاران، 

بخش از فضای شهری است کهه نظها  زیسهتی آن ههم از حیهت سهاخت وههم ازحیهت         بافت فرسوده کل یا آن 

کارکردی اجزای حیاتی خود دچار اخته  وناکارآمدی شده است اینگونه بافت ها دچار کهاهش ویها اخهته  در    

 (.32:1389کیفیت های  کالتدی وکارکردی خود گردیده اند)توپچی،

افت های شهری که وجهود الوامهل والناصهر مختلهف درآن، کهاهش      بافت فرسوده) مسئله دار( التارتی است از ب 

الملکردی، زیست محیطی،اقتصهادی،اجتماالی   -ایی کالتدیارزش های کیفی محیط زیست انسان را )از جنته ه

در آن فراهم کرده وبا کاهش ارزش مسکونی ها نوساز در بافت متوقف مهی شهود ودلیهل مههاجرت در جماالهت      

 (. 18:1382شاهی،یابد.)جهانافزایش می ساکن 

 علل پیامدهای بافت های فرسوده

اصوال فرسودگی به کالتدی منحصر نمی شود بلکه معر  وجود شهرایطی اسهت کهه زنهدگی انسهان را در ابعهاد       

تهدید می کند به گونه ای که به نظر می رسد تداو  این روند در بافت فرسوده خود به منزله ی زلزله ای  مختلف

وجود فقهر   ز است که نسل های آینده را نشانه گرفته این شرایط مواردی هم چون میزان باالی جرایمفاجعه آمی

اقتصادی،وجود معضهت اجتماالی، آسیب پذیر در برابر زلزله وبسیاری  موارد دیگهر را شهامل مهی شهود چنهین      

دشهوار   ازی بافهت فرسهوده بها   مواردی همواره  بافت فرسوده را مورد تهدید جدی قرار می دهد با این وجود بازس

 :گیردکه اللل مختلفی ازجمله موارد زیر را در برمی  (.33:1389)سعدی نژاد،.های جدی روبه رو است
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 .1393شهری،منتع :نگارنده(:اللل بافت فرسوده 1نمودار)

 نگرش های مختلف نسبت به بهسازی بافت فرسوده شهری(. گروبندی 1جدول) 

تاکید نظریات   ردیف رویکرد نظریات 

پیروان این نظریه براین باورند که تاحد امکان از هرگونه دخالت در وضع موجود باید پرهیز 

 شود.

 به منزله ی یک سند تهاریخی اسهت.  جان راسکین معتقد است شناخت یک بنایی باستانی 

برای حذ  بخش های ناهماهنگ یا اضافه کردن بخش تازه واستحکا  بخشیدن به قسمت 

 های ناپایدار و خطرناک نتاید اقدامی شود.

 

 

نظریه ی محافظه 

 کارانه

 

1 

 

 

 

پیروان این نگرش برای مداخله در بافت های قدیمی شهرها دگرگهونی کهردن بافهت ههای     

با حفظ آثار فرهنگی ارزشمند تجویز می کنهد ونوسهازی بهه النهوان تنهها راه حهل       کهن را 

 .پیشنهاد مطرح می شود

 

ظریه رادیکا ن  

 
2 

 ازی مشروط در بافت های قدیمی است.این گروه مرمت باز زنده سازی ونوس

لئوناردو استاد دانشگاه ونیز با اتکا به چنین نظریه ای ضمن اینکهه مراحهل مختلهف شهکل     

نهابودی آن هها را بیهان مهی کنهد در        در طو  تاریخ را شرح می دههدونحوه ی شهرها گیر

را باید هنگامی مهورد  نهایت جنین نتیجه گیری می کندکه چناچه بخواهیم که شهر کهن 

تهدوین شهده    مرمت وحفظ قرار دادکه طرح جامع با هد  بهتر کردن شرایط زندگی مرد 

 است.

 

 

ظریه القهیین  

 

 

3 

 

1393نگارنده:منتع   

الگو برنامه یزی 
 شهری کالبد محور

نابرابری اجتماعی 
 واقتصادی

پایین ماندن ارزش 
 امالک

پایین بودن نسبت 
 سطح معابر

کمبود خدمات 
 شهری
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وایرانیشهر اسالمی   

ماکس وبر با سنجش تاریخی شهرهای خاوری وغربی، برای همتودگاه های شهری پنج نکته را اشاره کرد: باروهه   

از شهروندان که همیاری شهری را ایجهاد مهی   انه ی دادگاه خودگردان، انجمن بازاره دستور کار دادگرایانه و سام

را می سهسس وبهر شههر اسهه     ی ووگزینش گردانندگان شههر کند وخود ساالری کشور بر پایه دیدگاه شهروندان 

      (peychev,2010:1).می کند ارزیابیای خود مختار وتک ر بدون هم بود یکجا گردآمده،

و  به داشهتن مسهجد جهامع، بهازار اصهلی      ر اسهمی را ناگریزشه« خلدون»ویلیا  مارسز برپایه پژوهش های ابن 

کوی وبرزن های مسکونی که بیشتر براساس نژاد یا تیهره وکهیش    40گرمابه همگانی می داند. مارسز در دهه ی

بازار شهر اسهمی را بر اساس پژوهش موردی خویش توصیف موشهکافانه مهی    جدا شده اند را به آن می افزاید و

 (Aba-Laghol,1987:158).  کند

نه شهری است که به دست مسلمان رفا شهر اسهمی باید به این نکته توجه داشته باشد که شهر های سهمی ص

 نه شهری که مسلمانان در آن سکنی گزیدند بلکه شهر اسهمی معنای المیفی وگسترده تری دارد. ساخته شود و

آن چه که به طر  شهر معاصر روی می آوریم از محیط شکل گرفته شهرها براساس تعالیم اسهمی برخه  

 فرهنگ وآداب ورسو  اسهمی و ایرانی منتعت از االتقادات و فضای اسهمی بی غفلتی می شود. شهر اسهمی و

باور های خویش تجلی کالتدی بخشیده است از  ایرانی هر منطقه ای می باشد.که بشر در آن به خواسته ها و

)مشکات،  الالم هستی به پیروی از اصو  منتعت از صفات وافعا  الهی می باشد.جمله مسجد که نشانه  ات 

403:1387.) 

 روش و ابزار تحقیق 

بررسی های میدانی  اسنادی و کتابخانه ای، مطالعات توصیفی و تحلیلی ابزار گردآوری اطهالات متتنی بر روش و

مقاالت ایرانی وخارجی بهره برده وضمن   کتابخانه ای جهت به دست آوردن مطالب از کتب و. مطالعات است

سازمان های مربوطه در  بررسی های اینترنتی مطالب الز  گردآوری می شود. برای تکمیل کردن اطهالات و

و با استفاده از روش اسنادی واستفاده ازیافته های پیشین به ساخت شاخص های   است. سطح شهرمراجعه کرده

العه میدانی از طریق مصاحته مشاهده و ه همچنین مطشد یق پرداختهمناسب برای سنجش متغییرهای تحق

 .شده است انجا  𝘵𝘰𝘸𝘴مد و تحلیل داده ها با تجزیه 
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 جامعه آماری و جامعه نمونه

)در منطقه سیستان( واقع در شما  شرق استان سیستان و بلوچستان می  شهر زابل جامعه آماری در این تحقیق

 61دقیقه الرض شمالی و  29درجه و  31ابل است که در مختصات جغرافیایی زشهر زابل مرکز شهرستان  .باشد

هکتهار   2084دقیقه طو  شرقی  در مرکز منطقه سیستان قرار گرفته است. وسعت شهر زابل برابهر   50درجه و 

کیلومتر از زاهدان، مرکز  216درصد از وسعت شهرستان را در بر می گیرد. زابل در فاصله زمینی  13/0است که 

  استان سیستان و بلوچستان قرار دارد

 
 شهر زابل، محدوده(: نقشه ماهواره ای 1شکل )

 .1385منتع: طرح جامع شهر زابل 

 بافت شهر زابل 

درصد از ابنیه شهر دارای کیفیتی 25/9درصد از بافت شهری زابل مرمتی و تخریتی می باشد. تنها  47/5بیش از 

   رصد از ساختمانها و بافت شهری نیمه کاره می باشد.د 26/6می باشند. همچنین  قتو قابل 

 مالک تعیین بافت فرسوده شهر زابل(: 2جدول)

  متر باشد.6درصد الرض معابرکمتر از 50بیش از 1 
 درصدابنیه یک بلوک شهری فرسوده باشد. 50بیش از 2

 200از  شهری، مساحتی کمتردرصد قطعات مسکونی یک بلوک  50بیش از  3

 مترمربع داشته باشد.

 .1393منتع:نگارنده
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 .1392نقشه بافت فرسوده شهر زابل  (:3شکل)

 

 

 

 
 .1393فت شهر زابل، منتع:نگارندهنمونه ای از با :2شکل)
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 تجزیه وتحلیل داده ها

باشد  می 𝘵𝘰𝘸𝘴روشی که در این قسمت برای جمع آوری اطهالات و نتایج مورد نظر استفاده از روش جدو  

که الهوه برارائه اطهالات مورد نیاز به گونه ای به تحلیل متاحت می پردازد. در این قسمت بر اساس مطالعات 

  گردد.تنظیم گردیده و به صورت زیر ارائه می  𝘵𝘰𝘸𝘴انجا  شده جدو  

  

جزیه وتحلیل سوات درارتباط با احیای بافت فرسوده شهر زابل بر اساس الگو اسالمی وایرانیت   
 .(𝘛𝘖𝘞𝘚بافت  فرسوده شهر زابل ) (: بررسی محدودیت، امکانات، تهدیدات و فرصت ها3جدول)

 عوامل داخلی

امتیاز  درجه بندی وزن (S) نقاط قوت ردیف

 وزنی
1=S  36/0  4 09/0 شهر تاریخی فرسوده به التوان هسته اصلیاحیای بافت 

2=S 32/0  4   08/0 احیای موزه ها وهویت بومی وفرهنگی 

3=S 21/0 3 0/07 صمیمیت باالبین ساکنان در بافت شهری روابط همسایگی و 

4=S 18/0 3  06/0 باال بودن میزان تمایل به ادامه سکونت در محله 

5=S  36/0 4 09/0 سایر نقاط شهریدسترسی آسان به 

 43/0  39/0  مجموع

   

امتیاز  درجه بندی وزن (W) نقاط ضعف ردیف 

 وزنی
1=W 28/0 4 0/07 هزینه باالی احیای بافت فرسوده از نظراقتصادی 

2=W 15/0 3 50/0 گسترش نابهنجاری های اجتماالی 

3=W 9/0 3 30/0 از بین رفتن فرهنگ بومی و اسهمی ایران 

4=W 12/0 3 40/0 وجود بزهکاری و آسیب های اجتماالی مثل االتیاد، دزدی 

5=W 16/0 2 08/0 رالایت نکردن نکات ایمنی 

6=W 28/0 4 0/07 استفاده از مصالح ساختمانی بی دوا  وکم دوا  در بناهای شهری 

7=W 8/0 2 40/0 الد  وجود طتیعت و فضای ستز شهری 

 2 /69  38/0   مجموع

  خارجیعوامل 

درجه  وزن فرصت ها(O) ردیف

 بندی

امتیاز 

 وزنی
1=O 21/0 3 0/07 ارتتاط اجتماالی سالم 

2=O 6/0 2 30/0 ستک زندگی سالم 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


.1393مطالعات میدانی نگارندگان، منتع:  
 

 قوت، ضعف، فرصت ها وتهدیدهاتحلیل نقاط 

( 4(تها)  1معیار سنجش ودرجه بندی هریک از الوامل فوق بدین صورت است که هرالامل در یهک دامنهه ای از )  

(به معنای اهعمیت متوسهط  3( به معنای اهمیت کم و)2( به معنای اهمیت خیلی کم و)1درجه بندی شده که )

خیلی زیاد آن الامل بر بهتود حمل نقل پایهدار در شههر مهی     ( به معنای اهمیت5( به معنای اهمیت زیاد و)4و)

باشد.سسس اطهالات وداده های گردآوری شده برحسب مجموع وزن های بدست آمده میانگین رتته ای این وزن 

ها و وزن نستی آنها به منظور درجه بندی و اولویت سنجی مورد تجزیه وتحلیل ومحاسته قرارگرفته است. همان 

نقطهه ضهعف   7نقطه قوت داخلهی در برابهر   5 دو  )اب( نشان داده شده است در شهر زابل تعدادطوری که در ج

بررسهی قرارگرفتهه انهد. بهدین      تهدید خارجی مورد شناسهایی و  6فرصت مهم خارجی در برابر  6داخلی و تعداد

تها ضهعف و تهدیهد بهه النهوان محهدودی      13قهوت وفرصهت بهه النهوان مزیهت هها و       11 ترتیب در مجموع تعداد

بل شناسایی است که دریک جمهع  که در شهر مورد مطالعه با آن روبه رواست، جهت توسعه بهینه قاوتنگناهایی 

بهاال بهوده    ان به راحتی اظهار کرد، ضعف های در احیای بافهت فرسهوده شههری   مقایسه نتایج آن می تو وبندی 

 ع تهدیدها با استفاده از نقاط قهوت و ونیازمند بازنگری وارائه سیاست های مناسب درجهت کاهش ضعف ها ورف

 فرصت ها می باشد

 

 

3=O 20/0 4 50/0 سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و دولت در بهسازی 

4=O 12/0 3 40/0 حضور با امنیت زنان در جامعه شهری 

5=O 9/0 3 30/0 توسعه پایدارشهری 

6=O 6/0 2 30/0 جمعیت جوان و تحصیل کرده 

 63/2   25/0 مجموع

درجه  وزن (T) تهدیدها ردیف

 بندی

امتیاز 

 وزنی

1T 21/0 3 09/0 ورود مواد مخدر در درون بافت فرسوده شهری 

2T 6/0 2 30/0 افزایش سطح بیکاری وگسترش مشاغل کا ب 

3T 24/0 3 08/0 کاهش امنیت و هویت اجتماالی 

4T 8/0 2 40/0 کاهش نقش مشارکت مرد  درتصمیم گیری ها 

5T 28/0 4 0/07 کاهش سطح فرهنگ و مشارکت اسهمی در حل مشکهت شهری 

6T 9/0 3 30/0 آمد و شد وسایل نقلیه از درون بافت به خیابان اصلی 

 03/3 0/ 34 مجموع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 نتیجه گیری بحث و 

ی روز افزون از بین رفتن بافت فرسهوده شههری طهرح ههای بهسهازی      با توجه به مراتب فوق  به منظور جلوگیر

راهتردههای  ومرمت حفظ بناهای تاریخی وقدیمی اسهمی وایرانی شهرها باید درچارچوب اهدا ، سیاست هها و  

 این طرح ها تهیه شوند.

شهر زابل به دالیل گوناگونی از جمله از بین رفتن بافت اصلی تاریخی وفرهنگی شهر،جلوگیری از توسهعه افقهی   

شهر، جلوگیری از مهاجرت افراد ساکن در بافت ها وامنیت ساکنان بافت هها فرسهوده وایجهاد کهردن الهقهه در      

یهن زمینهه نوسهازی وبهسهازی     زندگی می کنند. ناگریز هستند که اقداماتی در اساکنان که دراین گونه بافت ها 

ها فرسودهانجا  دهند. بنابراین در این زمینه می توان ازطرح های تفضیلی موضعی اسهتفاده کهرد   ومرمت بافت 

طههرح تفضههیلی موضههعی طههرح هههای هسههتند بههرای سههاماندهی نههواحی خههاص دارای وسههایل ویههژه اجتمههاالی، 

محهدوده آن  یطی و تاریخی تهیه می شود. راهتردهای، سیاستها وپیشنهاد های المومی وهمچنهین  اقتصادی،مح

در چارچوب طرح های ساختاری تعیین و برنامه آن تدوین مهی شهود. در احیهای بافهت ههای فرسهوده شههری        

وی وهمچنین کشیدن خط دراین بافت و ساماندهی آن بدون توجه به کلیت ساختارفضهایی شههرها موجهب انهز    

  بیشترکالتدی و به دنتا  آن انزوای اقتصادی واجتماالی آن می شود.

شناسی وآیین اسه  در زمینه ی شهرسازی یا معمهاری بها توانهایی دادن گهزارش مناسهب در زمهان ههای        دین 

تهیهه   گون داده است.اوپویایی رابرای گشایش دشوارهای گون گوناگون وجاهای پراکنده، راهتردهای سازش پذیر 

جرای طرح های توسعه شهری بدون تعیین ساختارهای اجتماالی، اقتصادی وکالتدی بافت های فرسوده شهر و وا

راهتردهای الز  در جهت بهسازی ونوسازی بافت های مذکور ویا پهرداختن بهه تهیهه واجهرای طهرح ههای       ارائه 

شهری نه تنها به رفهع   بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری به صورت منفک ومجزی از طرح های توسعه

بناههای موجهود در    مشکهت این گونه بافت ها نمی انجامد، بلکه موجب گسترش روزافزون آن ها نیزمهی شهود.  

بافت فرسوده شهر زابل،به اللل گوناگونی از جمله: قدمت، استفاده از مصالح بی دوا  وکم دوا  والد  رالایت شیوه 

ناتوانی این  ی الز  برخوردار نیستند. مساله ی دیگر الد  کارایی وهای  صحیح ساخت وساز، از استحکا  وپایدار

 یاز های شهروندان است.نبافت ها در پاسخ به 

 به منظور احیای بافت فرسوده شهر زابل برنامه های کوتاه مدتی به شرح زیر پیشنهاد می شود:

 اسهمیه پیوند شهرسازی نوین در بهسازی بافت فرسوده شهری براساس فرهنگ وارزش 

 ه گسترش فضای ستز و باز شهری باتوجه به حاد شهدن مسهائل زیسهت محیطهی وافهزایش مشهکهت  روانهی و       

اجتماالی در شهر یکی از پیشنهادهایی که ضروری به نظر می رسد تخصیص بخشی از فضای بافت فرسوده شهر 

 به فضای ستز
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ظ هویهت ملهی در برابهر اقشهار وجوامهع      ه مرمت وحفظ بناهای تاریخی وقدیمی به النوان هسته اصلی شههر،حف 

 شهری گوناگون

ه ساماندهی وتامین گذراندن اوقات فراغت، با تغییر شیوه های شهرنشینی در مفاهیم کا وفراغت نیهز دگرگهونی   

های به نظر می رسد که چگونه گذراندن اوقات فراغت یکی از مشغله های فکری برنامه ریزان شهری واجتمهاالی  

 می باشد.

ه ی حیهات  اقتصادی بافت فرسوده؛ یکی از بهترین شیوه های درمان بافت فرسوده و تامین شرایط ادامه  ه احیای

 برای آن به شمار می آید.

 ه ایجاد امنیت اجتماالی وآسایش بیشتر برای ساکنان بافت فرسوده از طریق نظارت قانونی

 ه بهره گیری حداکثر ازمشارکت مرد 

 در مواجه با مسائل چند وجهیه به کارگیری راه حل های متعدد

 منابع

 ؛54(، مفهو  بافت فرسوده و ویژگی های آن، ماهنامه اطهع رسانی، آموزشی وپژوهشی شماره 1389) ادیبی سعدی نژاد، فاطمه ـ 1

(، مشارکت محلی ضامن  بهسازی پایدار بافت های فرسوده  نمونه موردی محله سیروس، 1387) احمدی، حسن وشهابی، منیرالسادات -2

 اولین همایش بافت فرسوده شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز؛

 (، موانع مشارکت شهروندان در فرآیندشهرسازی، همایش مسائل شهرسازی، شیراز؛1382) احمدی، حسن -3

بازآفرینی شهری پایدار، رهیافتن نوین مداخلهه در بافهت ههای فرسهوده شههرمحمود محمهدی، دانشهگاه هنهر         (. 1389)توپچی ثانی، ع.  -4

 .32-33اصفهان،گروه شهرسازی، صص

(، استخراج شاخص های شناسایی بافت فرسوده شهری بها اسهتفاده از   1390) زنگی آبادی، علی؛ فرامرز، خسروی و صحراییان، زهرا -5

 ، تهران؛78ایی )شهر جهر (، مجله پژوهش های جغرافیایی انسانی،شمارهسیستم اطه الات جغرافی

  (. 1385) ،طرح جامع شهرستان زابل  - 6  

 –بافت فرسوده. فصلنامه اللمهی   (. تحلیلی بر تعیین راهتردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی1390)، الف.عابدینی،ع.و مصیبت زاده -7 

   . 40پژوهشی فضای جغرافیایی، شماره

بهرای مشهارکت در بازسهازی  بافهت ههای       نقهش سهازمان ههای مهرد  نههاد     .»(1392)، م.ریظف و ،ر.زراعی ، م،فیروزیع. ـ موحد، 8    

 .80، صص36پژوهشی انجمن  جغرافیایی ایران ،دوره جدید، شماره –،فصلنامه علمی «فرسوده

 اصفهان. -همایش آرمانشهراسهمی(، مدینه فاضله از آرمان تا واقعیت، 1387، )محمد علی، مشکات -9 

 . 
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