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تحلیل بافت فرسوده مسکونی منطقه  7شهر اصفهان و راهکارهای ساماندهی آن
نفیسه روحانی
كارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

چکیده

استفاده از فرصوتهوا بورای بلیوه بور نقوا ضویف منطقوه پیشونهاد

بافت فرسوده یکی از مووارد مطور در بسویاری از شوهرهای ایوران

گردیده است.

است كه هركدام متناسب با شرایط انسوانی و بیییوی دوود نیازمنود

کلمات کلیدی :بافت فرسوده  ،بهسازی ،ساماندهی  ،منطقه ،7

مدادله و اصال میباشود.منطقه  7اصوفهان در سسو ت شو ای ایو

نوسازی

شهر واسع شده است و ای منطقه بوا مسواحت  0727هکتوار ،حودود

 -1مقدمه

3درصوود از مسوواحت شووهر اصووفهان و حوودود077/99هکتووار بافووت

به بور كلی كاهش كارایی هر پدیده ای ،فرسوودگی آن را در

فرسوده را به دود ادتصاص داده است ،بافوت فرسووده منطقوه  7از
گونه ی بافت فرسوده با پیشینه شهری میباشد .درای مقاله مسائل و

پی دارد .هنگامی كه حیات شهری درمحدوده ای از شهر به هر

مشکالت موجود در بافت فرسووده و ووامول مو بر بور ت ریوب آن

ولتی رو به ركود میرود ،بافت شوهری آن محودوده در رونود

مورد بررسی سرارگرفته است جامیه آمواری موورد مطالیوه سواكنان

فرسووودگی سوورار موویگیوورد .پدیووده فرسووودگی در بافووتهووای

بافووت فرسوووده منطقووه  7موویباشوود ،حجوون ن ونووه از بری و فرموووی

شهری بر كالید بافوت و ه چنوی بور فیالیوتهوای اجت واوی و

كوكران محاسویه شوده اسوت609 ،پرسشونامه در بوی افوراد توزیوع

استصادی آن ابر گذار است( .شکوهی .)070:0677،فرسودگی

گردیود و بوا بکوارگیری از نورمافوزار  SPSSآموار توصویفی و

یکی از مه تری مسوائل مربوو بوه فضوای شوهری اسوت كوه

استنیابی مورد تجزیه و تحلیل سرارگرفته است و برای تحلیلهوای

باوث بی سازمانی ،ودم تیادی ،ودم تناسب و بی سووارگی آن،

استنیابی از روش آماری  tتست تك گروهی استفاده شوده اسوت.

زدودن دابرات ج یی ،افوی حیوات شوهری و شوکل گورفت

بردی نتایج بدست آمده بیانگرآن است كه كه ك یود امکانوات و

حیوات شوهری روزه مووره منجرمویشووود (حیییوی و مقصووودی،

ددمات شهری ،تأسیسات زیربنایی در بافت فرسوده از یك بور
و از بر

 .)02:0670وناصوور و فضوواهای بافووت شووهری و ووری محوودود

دیگر وضییت اجت اوی استصادی ساكنان بافت از ج له

دارند و باگذشت زمان دچار تغییر و فرسوودگی مویشووند .بوه

(درآمد كن ساكنان و نرخ باالی بیکواری ،بواال بوودن افوراد مهواجر

ویووارتی دیگوورهی فضووایی و بنووایی بوودون نوسووازی و مرمووت

جویای كار در محدوده) ،سیب شده تا روند بهسوازی و نوسوازی
درون بافت كند شود .نتایج نشان میدهد ساكنی منطقه پایی بودن

ن وویتوان ود دوام و بقووای بوووالنی داشووته باشوود( .ساشووورپور،

توان مالی دود را مه توری وامول در وودم نوسوازی مسوک دوود

 )090:0677از ایو رو نوسووازی بافووتهووای شووهری فرآینوودی

میدانند .در ایو مقالوه بوا بوه كوارگیری از تکنیوك  SWOTبوه

است كه در برابر تغییرات و لکردهاو نیازهای اجت اع ،توسوط

شناسایی ووامل دادلی و دوارجی پردادتوه و راهکارهوایی جهوت

ساكنان آن انجام میپذیرد.

نویسنده مسئوی :نفیسه روحانی ،كارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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در ای مقاله بافت فرسوده منطقوه  7اصوفهان بوه ونووان ن ونوه

محوودوده مووورد مطالیووه بووا توجووه بووه وی گووی شووکل گیووری

موردی مطالیه سورار گرفتوه اسوت .محودوده موورد مطالیوه در

(زموی هوای كشوواورزی در گذشوته دور) سرارگیوری درفاصووله

س ت جنوب دیابوان چ وران مویباشود كوه در دارای دو لکوه

نسیتا دور از مركز شهر در زمان توسویهی شوهر ،جوایب افوراد

بافت فرسوده میباشد .با به كارگیری تکنیك  SWOTدر ایو

مهاجر جویوای كوارو كون درآمودی شوهری و روسوتایی بووده

مقاله به شناسایی ووامل دادلی و دوارجی پردادتوه و بوه ارائوه

است .سکونت گاههای برنامه ریوزی نشوده كوه در اكنور نقوا

برنامهریزی راهیردی برای سواماندهی در ایو منطقوه پردادتوه

ایو منطقووه ایجوواد شوودهانوود كووه محوول مناسوویی بوورای اسووتقرار

شده است.

مهاجری میباشد .بیشتر ساكنی ای محدوده از اسشوار كون در
آمد جامیه و بالیا كارگر میباشند و به دلیل پایی بودن سوط

بیان مسأله

سواد ،بسیاری از جوانان بیکار در ای محدوده هسوتند .ك یوود

فرسودگی فرایندی است كه به زدودن دابرات ج یی ،افووی

امکانات ،ددمات شهری و تأسیسات زیربنایی در بافوت موورد

حیات شهری و شکل گرفت حیات شهری روزمورهای ك وك

ن ر و از بر

میكند .ای وامل با كاهش و ر ابر و با شتابی كن و بیش تند،

دیگور وضوییت اجت واوی– استصوادی سواكنان

بافت باوث شده كه روند بهسازی و نوسازی درون بافت كند

باوث حركت به سووی نقطوه پایوانی ابور مویگوردد .در بیشوتر

شود ،كه ای ووامل سیب فرسوده شدن و ت ریب بیشتر بافوت

موارد ای فرسوودگیها ه وراه بوا مهواجرت گروههوای مرفوه و

شده است .در ای مقاله با شناسایی سادتار فضوایی– كالیودی،

متوسط اجت اوی از آن به جاهوای دیگور و جوایگزینی آنهوا بوا

مسائل و مشکالت موجود در بافت فرسوده و ووامول مو بر بور

گروههای كندرآمد و مهاجری تازه وارد به آن روبرو اسوت.

ت ریب آن بررسی و راهکارهایی برای ساماندهی (بهسوازی و

(حیییی ،پوراح د ،مشکینی  .(96 :0673بی آدری تقسی ات

نوسازی) منطقوه  7و راهکارهوای مطلووب و كارآمودی بورای

شهری ،اصفهان بوه  02منطقوه تقسوین شوده اسوت،كه منطقوه 7

مواجه با ای پدیده وسیر تغییر وتحوی شهری ات وای شوود كوه

اصفهان با مساحت حدود  0727هکتوار077/99 ،هکتوار بافوت

در سالب تهیه برناموه و بور هوای سوامان دهوی بافوت فرسووده

فرسوده را به دود ادتصاص داده است .محدوده مورد مطالیوه

تدوی وارا ئه شود.

از بافت شهری بوا دسترسویهوای نوامن ن كوه از نفویپوذیری و
دوانایی نامناسب ،میابر محودوده بسویار نوامن ن و كونوور،،

ضرورت تحقیق

دسترسی سواره در بردی نقا با مشکل روبرو است .من قه بوه

ضرورتهایی كه در ایران منجور بوه حفون ونگهوداری و احیوا

بووور كلووی بووا ك یووود دوودمات دوودمات اساسووی (فضوواهای

بافت های فرسوده شده است ،ویارتند از :

ورزشی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشوتی درموانی وفضوای سویز)

الووف – ضوورورتهای فرهنگووی ب -ضوورورتهای اجت وواوی –

روبرو است.

مذهیی ج -ضرورتهای استصادی

پووال هووای مسووکونی ابلووب ریووز دانووه بووا میووانگی مسوواحت

ضرورتهای فرهنگی
 استفاده ازتجربه گذشتگان در زمینوه ایجواد فضوای شوهری

011مترمربع ،تقرییا كلیه سادت سازها فاسد مقاوم سازی و بیر

مناسب و به كارگیری آن در توسیه شهرهای جدید ومدیریت

مقاوم در برابر زلزله در ای منطقوه دیوده مویشووند( .شوارمند

شهری

)00: 0677

 استفاده از پتانسیلهای فضایی و بناهای مناسب جهوت رفوع
ك یودهای ددماتی شهر در بافت فرسوده
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ضرورتهای اجتماعی  -مذهبی

ودالت اجت اوی) وتیدیل بافتهوای فرسووده بوه بوروت شوهری

 وجود مردم محروم در ای بافتها وضرورت رسیدگی به آنها

سابل بهره برداری

 تنییت مردم با فرهنگ مذهیی و جلوگیری از مهاجرت آنها

 )9ارائه راهکارهای درست ،صحی و ول وی بورای سواماندهی

 پیشگیری از سکونت افراد نا شایست وتیدیل ایو محوالت

بهسازی یا نوسازی (بافت فرسوده منطقه  )7میباشد.

به نقا آلوده شهری

روش تحقیق:
روش تحقیوو براسوواس هوود

ضرورتهای اقتصادی

توصیفی-تحلیلی میباشد .در مراحل ن ستی از روش اسونادی

 وجود تاسیسات زیر بنایی اون از شیکههای آب ،فاضالب،

و مطالیوات كتاب انووهای اسووتفاده شوده اسووت .در ب ووش ج ووع

برق ،گاز ،م ابرات

آوری ابالوات وضوع موجوود ،دو روش مطالیوات میودانی و

 جلوگیری از توسیه بیرویه شهر (پورجیفر0679:20 ،و.)26

مطالیات اسنادی به كار رفته است .حجن ن ونه جامیوه آمواری

با توجه به ای كه سکونتگاههای برناموه ریوزی نشوده كوه در

از روش كوكران (كوچران) استفاده شده است .كه با اسوتفاده

اكنر نقا ای منطقه بوجود آمده محل مناسویی بورای اسوتقرار

از ای فرموی  609نفر به ونوان ن ونه انت اب شدند .با انت واب

مهاجری شده است .ه حچنی وجود سادت انهای م روبه كوه

هر واحد ن ونه ،ابالوات مورد نیاز ج عآوری و پرسشونامههوا

مکان مناسیی برای میتادان و بزهکاران شوده و موجوب نواامنی

تک یل گردیده است و در تجزیه و تحلیل ای پ وهش ووالوه

برای ساكنی و میضلی برای جوانان من قه بوجود آورده است.

بر اتکا بر اسناد و مدار  ،مشاهده و ادار

دالی شدن منطقه از افراد بومی و وجود بردی سادت سازههای
دال

در محدوده ،ضرورت ایجواب مویكنود توا بوا شونادت

جغرافیا استفاده شده اسوت و بورای تجزیوه و تحلیول دادههوا و
بررسووی متغیرهووا ،تهیووج جووداوی ،محاسوویات ،از نوورم افزارهووای

منفی بر های انجام شده ،بور هوا و برناموههوای آتوی بورای

آموواری  Excel ،SPSSو بوورای تهیووج نقشووههووا ،از نوورم افووزار

بهسازی و نوسازی بافوت فرسووده ایو منطقوه صوورت گیورد،

 Auto Cadو  Arc Viewو  Arc GISاستفاده شوده اسوت.

تابتوان از فرسودگی و ت ریب بیشتر بافت جلوگیری شود.

در پایان برای آزمون فرضیات ،از روش آمواری  tتسوت توك
گروهی استفاده شده است.

اهداف تحقیق:
اصلی و كلی ای تحقی  ،شنادت وی گیهای استصوادی

مبانی نظری پژوهش

و اجت اوی ساكنان یافت ،و شونادت وضوییت كالیودی بافوت
فرسوده (منطقه )7میباشد و اهدا

و تحلیل كیفوی،

از برنامووههووای آموواری و موودلهای جغرافیووایی تأبیرگووذار در

وضییت اجت اوی و استصادی ساكنان و بررسی ابرات منیوت و

هد

كوواربردی و براسوواس ماهیووت

بافت فرسوده

فروی در چارچوب هد

بافت فرسوده شهری ،به ورصههایی از محدوده سانونی شوهرها

كلی تحقی ویارت است از:

ابووالق موویشووود كووه بووه دلیوول فرسووودگی كالیوودی ،ووودم

 )0بهیود سی ای كالیدی ،بهیود شرایط زیست محیطی ،تقویت

بردورداری مناسب از دسترسی سواره ،تأسیسات و دودمات و

و ایجاد ارزشهای بصری در جهت هویت ب شی به منطقه.

زیرسادتهای شوهری آسویبپوذیر بووده و از ارزش مکوانی،

 )0افزایش سط امنیت اجت اوی بافتهای فرسوده

محیطی و استصادی نازلی بردوردارنود بافوتهوای فرسووده بوه

 )6ایجاد فرصتهای برابر رشد و توسویه سواكنان ایو منواب از

سیب فرسودگی در كلیت با یکودیگر وجووه مشوتركی دارنود

بری دارج كردن بافتهوای فرسووده از چردوه فقور( برسوراری

(شفییی نسب و كالبی)0673 ،
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ساماندهی :

سؤاالت تحقیق:

سوواماندهی بووه مفهوووم سوورو سووامان دادن و بووه ن وون در آوردن

چقدر ك یوود دودمات و امکانوات شوهری در فرسووده شودن

سادتاری و لکردی اجزای یك سیستن ،به گونهای كوه بهیوود

بافت مسکونی منطقه  7موبر بوده است؟

و ومی آن سیسوتن را در پوی داشوته باشود .وااه سواماندهی در

چقدر وضییت مالی ساكنی بافوت فرسووده در وودم نوسوازی

ادبیووات برنامووه ریووزی و و ووران شووهری دارای مفهوووم و ابیوواد

مسک دود موبر بوده است؟

فیزیکووی – كالیوودی و دوودمات شووهری اسووت (ك ووانرودی

چقدر وضییت مالی سواكنی در مانودگاری در محلوه دوویش

)09:0673

تاتیر دارد؟

بررسييی زمینييههييای فرسييود ی و فراينييد ايجيياد

فرضیهها:

بافتهای فرسوده شهری

به ن ر میرسد كه ك یود ددمات و امکانات شهری در بافت

زمینههای موبر در ایجاد فرسودگی محویطهوای شوهری ،ابیواد

فرسوده ،سیب فرسوده شدن و ت ریب بیشتر بافت شده است.

استصووادی ،اجت وواوی ،كالیوودی ،زیسووت محیطووی ،حقوووسی و

به ن ر میرسد كه وضییت استصادی -اجت اوی ساكنان در

مدیریت شهری را شامل مویشوود .ایو مووارد كوه از آنهوا بوه

بافت فرسوده ،موبر در فرسوده شدن بافت بوده است.

ونوان ووامل بسترساز فرسوودگی نوام بورده مویشوود ،موجوب

به ن ر میرسد توان استصادی ساكنی

نامناسووب شوودن محوویط زنوودگی شووده و ن ودهووای منفووی و

بافت فرسوده

درماندگاری آنها دربافت نقش به سزایی دارد.

كاركردی م ربی را برای ای مناب به ه راه میآورد .ووامل
بستر ساز فرسودگی با ن ودها ونشانههای م تلوف آنهوا مووارد

شناخت ويژ یهای محدوده مورد مطالعه

زیر را شامل میشود:

منطقه  7جز مناب  02گانه شهر اصفهان مویباشود.كه توا سوای

 ووامل استصادی كه ركود فیالیتها و سوکونت اسشوار كون

0677با منطقه  09اصوفهان یکوی بوود .درسوای  0677بوه دلیول

درآمدرا به ه راه داشته و موجب افت سی ت زمی و مسوک و

وسیت منطقوه و ج ییوت رو بوه رشود آن بوه دو منطقوه 7و09

توسف سادت وساز در ای مناب می گردد.

تقسووین گردیوود .مسوواحت كلووی منطقووه  0727هکتاراسووت كووه

 ووامل اجت اوی فرهنگی كوه مشوکالت و ناهنجواریهوای

حدود  3درصد از مسواحت شوهر اصوفهان را شوامل مویشوود.

اجت اوی فرهنگی از والئن آن است.

ج ییت منطقه 020090نفراست .تیداد محالت ایو منطقوه 00

 ووامل كالیدی كه ناپایداری ابنیه و ناكارآمدی زیرسادتها

محله می باشد .سیول از آبواز سورن ادیور در منطقوه  7ج ییوت

ازنشانههای آن به ش ار میرود.

شهری به مفهوم رایوج آن وجوود نداشوته اسوت ،سواكنی ایو

 وواموول زیسووت محیطووی كووه انووواع آلووودگی هوووا ،آب و

منطقه در مراكز روستایی با شهر اصفهان در ارتیا بودهاند .بوا

آلودگیهای صوتی و بصور ی و نیوز ك یوود پوشوش گیواهی و

ادامووه محووور چهاربووار بووه بوور

وناصر بیییی را شامل میشود.

ش و ای بووه مرورسووکونت در

ب شهای جنوبی محدوده (حاشویه محوور مودرس ،فروبوی و

 ووامل حقوسی و مدیریتی كه و دتاً بوه دلیول ناكارآمودی

كاوه) آباز میگردد .دیری ن یپاید كه روستاهای مجواور در

مدیریتی و سازمانی ،ناكارآمدی بر هوا ،برناموههوا ،شویوههوا،

شهر ادبام میگردد .ولیربن بر جامع و تفصیلی منطقه شوهر

روش های اجرایی ،ضیف و نارسایی سوانی ضوابط و مقررات

بر ودم گسترش شهر در منطقوه موذكور ،ج ییوت ایو منواب

مورد توجه سرارمیگیرد(وندلیب ،جلد اوی.) 09 : 0673 ،
33

تحلیل بافت فرسوده مسکونی منطقه  7شهر اصفهان و راهکارهای ساماندهی آن ،ص77-36 .

افزایش مویبابود ویوارتی در شورایطی كوه نورخ رشود در شوهر

شرق 031 :متر سیل از جواده دولوت آبواد توا دیابوان بینوت-در

اصفهان در فاصله سالهای مذكور  0520درصود بووده اسوت در

امتداد دیابان گلستان-در امتوداد دیابوان آی بویوه توا بزرگوراه

منطقه  7نرخ رشدی میادی 9570درصد را تجربه كورده اسوت.

چ ران-تا میدان الله

متاسفانه ای روند در سالهای بید هن نه تنها كاهش نیافته بلکوه

جنوب :امتداد دیابان زینییه از تقابع بزرگراه چ ران توا میودان

افزایش هن داشته اسوت .مقایسوه نورخ رشود منطقوه  7بوا شوهر

سدس و امتوداد دیابوان آیوت اد مودرس و آیوت اد ادیوب در

اصفهان بیانگر رشد فزاینده ج ییت در ای منطقه است.

امتداد مدرس سدین تا میدان شهدا
برب :میدان شهدا در امتوداد كواوه-بزرگوراه میلون توا تقوابع

محدوده منطقه مورد مطالعه

دیابان گاز میباشد

ش ای :دیابان لوله گاز از تقابع بزرگراه میلن تا  031متور سیول
از جاده دولت آباد
نقشه ( :)0جان ایی منطقه  7در بی مناب  02گانه شهر اصفهان

مادذ :آمار نامه شهرداری اصفهان 0691
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نقشه ( :)0محدوده منطقه 7شهر اصفهان

مادذ :شهرداری منطقه  7اصفهان 0690

در ایو منطقووه حوودود077599هکتووار از آن بووه بافووت فرسوووده

تقسین ن ود .اگر دیابان چ ران را به ونوان مركز ای منطقه در

ادتصاص دارد .بافت فرسوده منطقه  7از گونهی بافت فرسوده

ن ر بگیرین محدوده جنوب آن دارای سابقهای بوالنی بووده و

با پیشینه شهری میباشد .كه در محلههای چوون مولووی بوا 03

ساكنی ای منطقه می وال از افوراد بوومی و كون در آمود شوهر

درصد ،پوریوا ولوی بوا 00درصود ،فوروردی بوا 0257درصود و

میباشند و محدوده ش ای آن جز بافت نوساز و نسویتا جدیود

شاهد با 6350درصدازسهن بافت فرسوده را در بر میگیرد .ای

به حساب میآید .محدوده شو ای چ وران در دودهوه گذشوته

منطقووه از لحووار بررسووی و مطالیوواتی بووا توجووه بووه وی گیهووای

شکل گرفته وو دتا از بافت نوساز وبرناموه ریوزی شوده بوا در

می اری و شهرسوازی و سودمت بناهوا مویتووان بوه دو سسو ت

آمد متوسط میباشند.
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نقشه ( :)6محدوده بافت فرسوده منطقه7

مادذ :شهرداری منطقه  7اصفهان 0690

ويژ یهای فضايی -عملکردی محدوده مورد مطالعه

مالکیت سولنامهای داردنود و تنهوا درصود ك وی از آنهوا دارای

سووادتار كلووی محوودوده مووورد مطالیووه از بافووت شووهری بووا

سند سانونی هستند .سادت سازهای ای محدوده آجری و فاسد

دسترسوویهووای نووامن ن كووه از نفویپووذیری و دوانووایی مناسوویی

مقواوم سوازی و وودم مقاوموت در برابور زلزلوه هسوتند .فقوودان

بردوردار ن یباشد .میابر محدوده بسیار نوامن ن و كون وور،

مركز محله در محدوده مورد مطالیه باوث گردیده دیابوان 02

هسوتند و بوه ه ووی دلیول دسترسووی سوواره در بردووی نقوا بووا

درداد به ونوان مهونتوری محوور اسوت وانبنودی محودوده از

مشکل روبرو اسوت .محودوده موورد مطالیوه بوه بوور كلوی بوا

لحووار دسترسووی و و لکووردی و تیاموول اجت وواوی محسوووب

ك یود ددمات ددمات اساسی (فضواهای ورزشوی ،فرهنگوی،

میگردد با وجود ور ،كن به راسوتهای دودماتی بوا دودمات

آموزشی ،بهداشتی درمانی و فضای سیز) روبرو است .با توجوه

م ووتلط و پراكنووده وارایووه نووازی كوواربریهووا تیوودیل شووود.

به ریز دانگی پال هوای مسوکونی بوا میوانگی مسواحت 011

كاربریهای ناسازگار بوا فضوای مسوکونی در محودوده موورد

مترمربع با جهتگیوری بالیوا مطلووب شو الی-جنووبی اسوت.

مطالیوه وجووود داشووته كووه نیازمنود سوواماندهی اسووت( .سووازمان

تقرییا كلیه سادت سازها فاسد مقاوم سازی بووده و بیور مقواوم

نوسازی و بهسازی شهر اصفهان  )00: 0677در مج ووع رشود

در برابر زلزله هستند .ن ام ارتفاوی بالیا یك بیقه و در بردوی

دودرو و بدون برنامه جنوب بزرگراه چ وران و شوکل گیوری

موارد سادت انهای 0و  6بیقه دیده میشود و میانگی توراكن

بسیاری از محالت تنها بر اساس بور تفکیکوی (بودون آنکوه

 011/9در محدوده میباشند .فاسد وناصر هویت ب ش و سابول

مج ووه ای توسیهها از برنامه كالن و جوامع پیوروی ن اییود)،

نگهووداری در محوودوده و سووی ای بصووری آشووفته و نووامطلوب

ه چنی نقش داشت امور م تلفوی ماننود وسوف ،هیوه ،فیالیوت

میباشند( .شارمند  .)00: 0677اكنر پال هوای ایو محودوده

ارگانهای م تلف تابیرگذار در شکل گیری بردی كاربریهوا
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باوووث گردیووده كووه توزیووع كوواربریهووای م تلووف در بیشووتر

تجزيه وتحلیل يافتهها

سس تهای م تلف محدوده مورد مطالیوه ،از سلسوله مراتوب،

در ابتوودا  609پرسشوونامه در بووی مووردم منطقووه توزیووع شوود و

سووازماندهی وسووادتار مناسوویی بردوووردار نیوووده و پراكنوودگی

سواالت در بالب جنسیت ،گروههای سنی ،میزان تحصویالت،

ابلب ای كاربریها مناسب ن یباشد.با وجود تیداد مسیرهای

اشووتغای ،سووابقه سووکونت در منطقووه ،درآموود ماهانووه دووانوار و

نفوی به دلیل ور ،نامناسوب ،فقودان ج وع و پ وش كننودهی

وضووییت سووکونت ارزیووابی گردیوود .سوو

در ب ووش آمووار

مناسب در جهت ش ای –جنوبی و ودم امتداد بیضی مسیرها و

استنیابی ولت سکونت در محول ،ت ایول بوه بازسوازی مسوک

براحی مناسب محدوده موورد مطالیوه فاسود نفویپوذیری الزم

وضییت مالی ،احساس امنیت ،تص ین برای بازسوازی مسوک ،

است .به دلیل وودم وجوود فضوای سویز مناسوب و امو جهوت

ارتیا وضییت مالی وماندگاری در محل و ه چنی وضوییت

گذران اوسات فرابت و ایجاد تیامالت اجت اوی باوث كاهش

بردورداری از ددمات در منطقه موورد بررسوی سورار گرفوت.

تنوع و لکردی شده است (ه ان منیع) ه جواری محودوده بوا

كه نتایج بیانگر ای اسوت در حودود  72درصود از سوادت انها

شریانهای اصلی و پرتردد شهری و هن چنی وجود كاربریهای

و ر باالی 01سای را دارند .ساكنی منطقوه دیلوی زیواد ت ایول

ناسازگار با فضای مسکونی امکوان آلوودگی هووا و محویط در

به بازسازی مسک دارند با توجه به نتایج میزان ت ایل باالیی به

محدوده را افزایش داده است.

بازسازی منازی مسکونی میباشد.
ن ودار ( :)0توزیع پاسخ گویان بر حسب ت ایل به بازسازی مسک

باسازی مسکن
خیلی کم
کم

9% 11%

18%

29%

متوسط
زیاد

33%

خیلی زیاد

ن وادر (:)0توزیع پاسخ گویان بر حسب و ر بنای سادت انی
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از آن بهیود شورایط محلوه دوودرا بوا 66درصود در مرتیوه دوم

ه چنی ساكنی محل حدود 79درصد وضییت موالی را زیواد

از آن افزایش تسهیالت را بوا 07درصود و

در ودم بازسوازی منوزی مسوکونی دوود مووبر مویداننود .ایو

موبر میدانند و پ

شرایط بیانگر توان مالی بسیار پایی ساكنی ایو منطقوه اسوت،

تغییر سوانی مربوبوه را بوا  7درصود مووبر مویداننود .برحسوب

چراكه ب ش و دهای از آنان  30درصد دالیل صرفا استصادی

وضییت بردورداری منطقه از امکانات و دودمات موجوود در

را بینوان مالكهوای انت واب مسوک در ایو منطقوه مویداننود.

منطقه براسواس نتوایج مسوت رج از پرسشونامه ،میوزان رضوایت

ه چنی حدود  72درصد زیاد وضییت موالی را بوا مانودگاری

پاسوو گویان از وضووییت منطقووه ،اكنوور دوودمات و امکانووات

دود در محل مرتیط مویداننود .نتوایج نشوان مویدهود در آمود

موجووود در منطقووه در حوود پووایینی موویداننوود .بیشووتری میووزان

ساكنی در ای محودوده پوایی اسوت ،موردم سواك در محلوه

ك یودها را از مکانهای ورزشی ،سال هوای مطالیوه و فرهنوگ

دووود زیوواد احسوواس امنیووت ن وویكننوود .ه چنووی مووردم بهیووود

سرا ،فضای سیز ،آسفالت میابر ،دفع آبهای سطحی ،مکانهوای

وضییت استصادی را بوا  90درصود بیشوتر از بقیوه مووارد مووبر

بازی و تفری كودكان میدانند.

میدانند در تص ین برای بازسازی منازی مسکونی دوود و بیود

رتیه

ضریب

ووامل درونی

اه یت

جدوی ( :)0ماتری

ن ره نهایی

برسی ووامل دادلی

نقا سوت
نقا ضیف

-0وجود محورهای سوی چون بزرگراه چ ران ودیابان كاوه

1512

9

1501

 -0وجود پتانسیل های تأبیر گذار در مجاورت محدوده ن یر مركز شهری حوزه ش ای  ،مج ووه اداری واسع در ش ای بزرگراه چ ران و ایستگاه مركزی مترو

1517

9

1507

 -6روحیه مشاركتپذیر اهالی دارای سابقه سکونت در محدوده  ،ت ایل مردم بومی برای باال بردن سط فرهنگ محله

1519

6

1500

1512

6

1502

15152

9

1501

-3وجود نهر هاومادیها در ای منطقه

1519

6

1500

 -7دسترسی مناسب شهری به نقا م تلف شهر ونزدیکی به پایانه كاوه وایستگاه مركزی مترو وسهولت دسترسی
-0شیکه میابر كن ور ،و نا من ن

1513
1512

9
0

1509
1501

-0پایی بودن سط درآمد دانوارهای ساك در محدوده و باال بودن نرخ بیکاری

1517

0

1509

-6فقدان مقاوم سازی در برابر زلزله

1519

0

1519

-9ریزدانگی واحدها وكوچك بودن سط زیر بنا

1517

0

1509

 -2وجود سی ای شهری نامناسب در بیضی گذرها

1512

0

1512

 -3دارا بودن مالکیت سولنامه ای در اكنر پالكها محدوده

1519

0

1517

-7ك یود ددمات اساسی (فضاهای فرهنگی ،ورزشی ،بهداشتی و و فضای سیز )

1513

0

1500

-7فقدان فضای فرابتی ام ومناسب برای جوانان وایجاد نشدان فضای و ومی مناسب برای ساكنی

1516

0

1516

 -9ه جواری محدوده باشریان های پرتردد شهری موجب پایی آمدن كیفیت زندگی در محدوده ش ای برابر آلودگی های زیست محیطی شده است

1519

0

1517

-01ودم وجود مسیرهای داص برای روان آبها در بیضی نواحی

-9ت ایل مردم برای بربر

كردن مشکالت محله

 -2پایی بودن سی ت زمی ومیزان اجارهبها و در مقایسه با شهر

1512

0

150

1516

0

1516

1512

0

1512

 -06احساس دطر وودم امنیت ساكنی بدلیل مشکل اوتیاد

1512

0

1512

-09فقدان نفوی پذیری مناسب بدلیل ودم براحی دسترسی ها وور ،نامناسب

1513

0

1500

ج ع

0

 -00وجود بیضی سادت سازهای دال

در بیضی نقا منطقه

-00فقدان ونصر هویت ب ش وسابل نگهداری در محدوده وسی ای بصری آشفته ونامطلوب
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ضریب اه یت

فرصت ها

عوامل خارجی

رتیه

جدوی ( :)0ماتری

ن ره نهایی

بررسی ووامل دارجی

تهدید ها

-0وجود مراكز ددماتی مهن در و لکردمنطقه ای ،شهری ویا فراشهری

1517

9

1560

 -0بدلیل ه جواری با بزرگراه چ ران ودیابان كاوه وپتاسیل های تابیرگذاراستصادی  ،امکان جذب سرمایههای دارج از بافت

1517

9

1560

-6امکان ایجاد شركتهای تیاونی برای جلب مشاركت ساكنان برای بهسازی و نوسازی بافت

1513

6

1507

-9فاصله نزدیك محدوده باسطب اداری حوزه ش ای ،پایانه سطار شهری

1517

9

1507

-2تربیت نیروی انسانی ماهر و نی ه ماهر به وی ه در زمینه صنیت

1512

6

1502

-3رصد باالی جوانان موجود در محدوده

1512

6

1502

-7سابلیت افزایش مطلوبیت وارزش استصادی زمی های محدوده به دلیل توسیه شهر اصفهان در ش ای

1513

6

1507

-7فاصله نزدیك محدوده با ترمینای كاوه و فروشگاه رفاه

1513

6

1507

-9احداث مترو

1513

9

1509

-0دالی شدن محله از افراد بومی

1513

0

1513

-0بروز توسیه نامتوازن در محدوده

1517

0

1503

-6باال بودن نرخ رشد ج ییت در منطقه 7نسیت به شهر وسایر مناب اصفهان

1517

0

1509

1517

0

1517

-2تیداد زیاد مهاجری در ای منطقه به دصوص مهاجری افغانی

1513

0

1500

-3كاربری های ناسازگار با فضای مسکونی مانند تی یرگاه اتومییل  ،فروش مصال

1517

0

1503

ج ع

0

-9ودم ن ارت الزم جهت كنتری آلودگی های هوا آب دا

ن ره نهایی ماتری

صدا حاصل ازكاربری های ناسازگار با فضای مسکونی

ارزیابی ووامل دادلی و دارجی منطقه 7
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با توجه به ن ودار و ودد بدست آمده از تحلیل  ،swotدر ای

حووذ

پ وهش بایستی از راهیردها ( )woاستفاده شود.

تشویقی بوه سواكنی بوه شور مانودگاری آتوی در محودوده و

راهبرد بازنگری( )wo

ه چنی فراهن كردن وامهای بلند مدت بورای ك وك بوه امور

در راهیرد بازنگری ض

مقوورارت و سوووانی دسووت پووا گیوور و او ووای ضوورایب

مشاركت در نوساری میتواند موبر باشد.

اینکه بر نقا ضویف درونوی تاكیود

تشکیل تیاونیهای محلوی (نهواد حقووسی بوه نوام موردم )بورای

میشود ،سیی بر بهرهگیری از فرصتهای بیرونی در جهت رفوع

مشاركت و تفوویض ادتیواراتی بوه آنهوا بورای حول مشوکالت

نقا ضیف و مانع در ساماندهی منطقه میباشد.

اجرایی و سانونی مشاركت و ه چنی شورای محلی متشکل از

• با توجه به اینکه ساكنی از اسشار كن در آمد هستند و امکوان

براحان ،پی انکاران ،سرمایهگذران ،میت دی محلی ،ن ایندگان

مشاركت مستقین مالی آنها وجود نودارد مویتووان بوه صوورت

و ارگانها به من ور ن ارت بر امر مشاركت را فراهن كرد.

مشاركت به ازای سهن زمی مالکی و دریافوت واحود بوه ازای

آزمون وفرضیات:

آن باوث توجیه استصادی و ایجاد ارزش افزوده در محیط شود

در ای پ وهش متناسب با سط سونجش دادههوا و مفروضوات

در صورت مشاركت ساكنی .

آزمونهای آماری از آزمون  tیك ن ونهای استفاده شده است.

• واسع شدن منطقه با بزرگراههوای چ وران و كواوه بوه دلیول

ه چنی باید توجوه داشوت كوه سوط مینواداری  1512درن ور

سهولت دسترسی و كاهش زموان دسترسوی و ه چنوی وجوود

گرفته شده وچنانچه هر یك از میزان آزمونهوا از آن بزرگتور

مراكز و ده تجاری مانند (كاوه ،بازار صوفا ،رفواه و )...جهوت

باشند فر ،صفر مرتیط مینوادار موی باشود در بیور اینصوورت

تووامی مایحتوواج سوواكنی امکووان توسوویه استصووادی مطلوووب ،و

فر ،مقابل مرتیط با آن آزمون مینادار است

هچنی سابلیت افزایش مطلوبیت و ارزش استصوادی زموی هوا را

برای بررسی میزان توابیر هور یوك از ووامول بور فرسوودگی و

نیز به دنیای دواهد داشت.

ماندگاری موردم در منطقوه و وودم بازسوازی ،ابتودا میوانگی و

• با توجه به مشکالت جوانان و افوراد بیکوار در ایو محودوده

انحرا

باید امکان ایجواد اشوتغای در نزدیکوی محول سکونتشوان بورای

مییار هر وامل ارائه میشود .با توجه به اینکوه امتیازهوا

از  0تا  2می باشد میانگی هر وامل را به صورت زیر به  2دسته

گروههوای سونی بالوب در ن ور گرفتوه شوود و ه چنوی بایود

تقسین میكنین .ه چنی با استفاده از آزموون  tیوك ن ونوهای

برنامههایی برای توان ند سازی فرهنگی و ارتقا سط فرهنگوی

فرضیه بررسی میشود.

جوانان و ایجاد مراكز كار و فیالیت و محیطهای مناسب بورای

- 0میانگی  0تا  ،052میزان تابیر وامول مربوبوه بسویار كون -0

گذران اوسات فرابت آنها در ن ر گرفته شود.

میانگی  0520تا  ،052میزان تابیر وامل مربوبه مربوبه كون -6

• بزرگراه چ ران و دیابان كاوه بوه دلیول سرارگیوری دودمات

میانگی  0520تا  ،652میزان تابیر وامل مربوبه در حد متوسوط

م تلط در مجاورت آنها ،موجب تنووع و لکوردی محودوده

-9میانگی  6520توا  ،952میوزان توابیر وامول مربوبوه زیواد -2

مورد مطالیه گردیدهاند .اما به دلیل اینکه بردی از كواربریهوا

میانگی  9520تا  ،2میزان تابیر وامل مربوبه بسیار زیاد

سازگار با محیط مسکونی نیستند نیاز به ساماندهی دارند كه بوا

فرضیه :0به ن ر می رسد كه ك یود ددمات و امکانات شوهری

ساماندهی آنها میتوان در ارتقا كیفیت محیط شوهری و ایجواد

در بافت فرسوده ،سیب فرسوده شودن و ت ریوب بیشوتر بافوت

ارزش افزوده برای نوسازی بافت تابیر مطلوبی داشته باشد.

شده است.

• به دلیل روحیه مشاركت پذیری وت ایل بوه نوسوازی بایود بوا
فراهن كردن زمینه سرمایه گذاری و ارائه تسهیالت و ه چنوی
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جدوی ( :)6آزمون رد یا تأیید فرضیه
شادصهای آماری
تابیرك یود ددمات و امکانات شهری در فرسوده شدن منطقه

میانگی

انحرا

0539

0519

مییار

دطای استاندارد میانگی
15127

مأدذ:محاسیات نگارنده با استفاده از نرم افزار Spss

با توجه به نتایج جدوی فوق و توضیحات باال به بور شهودی مالح ه میكنید كه میزان تابیرك یود دودمات و امکانوات شوهری
در فرسوده شدن منطقه در حد متوسط رو به كن است.
ادامه ...........
آزمون  tبرای فر ،برابری میانگی با مقدار 6

تابیرك یود ددمات و امکانات شهری در فرسوده شدن
منطقه

مقدار آمواره

درجوووووووووه

سووووووووووووووط

تفوووووووووواوت

t

آزادی

مینیداری

میانگی

-25672

607

.111

-.60096

فاصووله اب ینووان  %92بوورای تفاضوول
میانگی
حد پایی

حد باال

-.9037

-.0970

مأدذ:محاسیات نگارنده با استفاده از نرم افزار Spss

فر ،برابری مقدار میانگی با مقدار  6با توجه به مقدار سوط

امکانووات شووهری در فرسوووده شوودن منطقووه را در حوود كوون

مینی داری كه از  1512كوچکتر است رد میشود .با توجوه بوه

میدانند ،بنابرای فرضیه پ وهش رد میشود.

فاصله اب ینان تفاضل میانگی از مقدار  6مالح ه میكنید كوه

فرضویه :0بوه ن ور مویرسود كوه وضوییت استصوادی-اجت وواوی

میانگی ك تر از  6میباشد و نتایج شهودی بیوان شوده فووق را

ساكنان نیز در بافت فرسوده ،موبر در فرسوده شدن بافت بووده

تایید میكند .با توجه به نتایج ساكنی تابیرك یود دودمات و

است.

جدوی ( :)9آزمون رد یا تأیید فرضیه
شادصهای آماری
تابیر وضییت مالی ساكنی در ودم نوسازی مسک

میانگی

انحرا

6597

0506

مییار

دطای استاندارد میانگی
15136

مأدذ :محاسیات نگارنده با استفاده از نرم افزار Spss

با توجه به نتایج جدوی فوق و توضیحات باال به بور شهودی مالح ه می كنیود كوه میوزان توابیر وضوییت موالی سواكنی در وودم
نوسازی مسک در حد زیاد است.
ادامه....
آزمون  tبرای فر ،برابری میانگی با مقدار 6
مقوودار آموواره
t
تابیروضییت مالی سواكنی در وودم نوسوازی
مسک

025920

درجه آزادی

607

79

سووووووووووووط

تفووووووووواوت

مینیداری

میانگی

15111

1597990

فاصوووله اب ینوووان  %92بووورای
تفاضل میانگی
حد پایی

حد باال

157217
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فر ،برابری مقدار میانگی با مقدار  6با توجه به مقدار سوط

ساكنی در ودم نوسازی مسوک در حود زیواد اسوت ،بنوابرای

مینی داری كه از  1512كوچکتر است رد میشود .با توجوه بوه

فرضیه پ وهش پذیرفته میشود.

فاصله اب ینان تفاضل میانگی از مقدار  6مالح ه میكنید كوه

فرضیه :6به ن ر می رسدتوان استصادی سواكنی بافوت فرسووده

میانگی بیشتر از  6میباشد و نتایج شهودی بیوان شوده فووق را

در ماندگاری آنهادربافت نقش بسزایی دارد.

تایید موی كنود .بوا توجوه بوه نتوایج میوزان توابیر وضوییت موالی
جدوی ( :)2آزمون رد یا تأیید فرضیه
شادصهای آماری
تابیر وضییت مالی ساكنی در ماندگاری آنهادر محله دویش

میانگی

انحرا

9507

1593

مییار

دطای استاندارد میانگی
15129

مأدذ :محاسیات نگارنده با استفاده از نرم افزار Spss

با توجه به نتایج جدوی فوق و توضیحات باال به بور شهودی مالح ه میكنید كه میزان تابیر وضییت مالی ساكنی در مانودگاری
آنهادر محله دویش در حد زیاد است.
ادامه.....
آزمون  tبرای فر ،برابری میانگی با مقدار 6
مقوودار آموواره
t
تووابیر وضووییت مووالی سوواكنی در مانوودگاری
آنهادر محله دویش

06. 760

درجه آزادی

607

سووووووووووووط

تفووووووووواوت

مینیداری

میانگی

15111

0507911

فاصوووله اب ینوووان  %92بووورای
تفاضل میانگی
حد پایی

حد باال

050769

056793

مأدذ:محاسیات نگارنده با استفاده از نرم افزار Spss

فر ،برابری مقدار میانگی با مقدار  6با توجه به مقدار سوط

ای منطقه به دابر نیود انگیزه بهسازی ،تی یر و تجدیود بنوا بوه

مینی داری كه از  1512كوچکتر است رد میشود .با توجوه بوه

دالیل م تلفی چون ضییف بوودن تووان موالی سواكنان بافوت،

فاصله اب ینان تفاضل میانگی از مقدار  6مالح ه میكنید كوه

باالبودن هزینه سادت و ساز ،دشواری سادت و ساز به دوابر

میانگی بیشتر از  6میباشد و نتایج شهودی بیوان شوده فووق را

كن ور ،بودن میابر ،ك یوود تأسیسوات زیربنوایی ،كون دوام

تایید موی كنود .بوا توجوه بوه نتوایج میوزان توابیر وضوییت موالی

بودن مصال سنتی مورد اسوتفاده ،پوایی بوودن سی وت زموی و

ساكنی در ودم نوسازی مسوک در حود زیواد اسوت .بنوابرای

مسک در ای محدوده نسیت به نقا دیگر شوهر ،سو تگیور

فرضیه پ وهش پذیرفته میشود.

بودن سوانی و مقررات ،و ...از مه تری ووامل افزایش شوتاب
فرسودگی و ت ریب كالیدی بافت به حساب میآیند .به بوور

نتیجه یری:

كلووی در بوور هووای سوواماندهی و برنامووهریووزی بوورای منوواب

بافووتهووای فرسوووده از لحووار جنیووههووای م تلووف كالیوودی،

فرسوووده بایوود چنوود بیوود را در ن وور گرفووت  )0توجووه بووه ابیوواد

استصادی ،اجت اوی با فرسودگی فزاینودهای روبورو هسوتند ،در

اجت وواوی و در ن وور گوورفت زمینووههووای م تلووف آن در ت ووام
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مراحل بر  ،برنامهریزی ،اجورا یکوی از راهکارهوای مهون در

راهکارها

موفقیووت بوور هووای سوواماندهی اسووت)0 .توجووه بووه تیووامالت

 با توجه به سدمت ابنیه ریزدانودگی پوال هوا و گواه جهوت

اجت اوی و نه صرفا پردادت به ابیاد فیزیکی ضام بقا و اداموه

گیری نامناسب آنها و هن چنی فقدان مقواوم سوازی در برابور

حیات پایدار در بافتهای فرسوده اسوت )6 .توجوه بوه فرآینود

زلزلووه ،مشووکالت میووابر ،ك یووود دوودمات ،محوودوده نیازمنوود

بازگشت سرمایه و در آمدزایی استصادی و ه چنوی اتکوا بوه

ساماندهی میباشد .مدادله مستقین بوه من وور اصوال سوازمان

ب ش بیردولتی در جریان برنامه ریزی براحی و اجرا از ج له

فضایی و تامی ددمات و ایجاد مطلوبیت فضایی و مدادله بیر

ووامل موبر در اجرایی شدن ای بر ها به حساب میآید.

مستقین به من ور نوسازی تدریجی در محدوده ضروری است.

در هر بر احیای شهری باید حوداسل  6نووع احیوای ه زموان

 با توجه به اینکه ساكنی محدوده از اسشار كن در آمد

احیووای ابیوواد اجت وواوی ،احیووای ابیوواد استصووادی ،احیووای ابیوواد

هستند و امکان مشاركت مستقین مالی آنها وجود ندارد

كالیدی را در ن ر گرفت .الف) احیای اجت واوی بکوار گیوری

میتوان به ازای سهن زمی مالکی و دریافت واحد به ازای آن

راهکارهووایی در جهووت ارتقووای حیووات اجت وواوی و حفوون

ساكنی را مشازكت داد.

تیامالت اجت اوی سالن موجو در منطقه است .ای امر از بری

 بربر

جلب مشاركت مردموی اسوت ب) احیوای كالیودی بوه من وور

نیاز ساكنان بافت كه مجیور هستند برای تأمی نیازهای دود به

استفاده بهینه از بافتها وشوکل گیوری مطلووب و لکردهوا در

مناب دیگر سفر كنند و با بربر

كردن ای ك یودهوا سویب

آن الزم است .از بری اجرای بر هایی كه به مدادله در ای

میشود كه بافت ،افراد بومی دوود را نگوه دارد و از مهواجرت

بافت صورت میگیرد .ای مدادله به شکل حفاظوت و مرموت

افراد به مناب دیگر شهر جلوگیری كند.

و بازسازی و بهسازی و بواززآیی مویباشود شودت مدادلوه بوه

 سوواماندهی كوواربری هووای مووزاحن و ناسووازگار بووا محوویط

وواموول متیووددی بسووتگی دارد .ج) احیووای استصووادی :بایسووتی

مسکونی یوا جابجوایی آنهوا در جهوت ارتقوا كیفیوت محویط و

پتانسیلها وتوان نودیهوا موورد ن ور شناسوایی و فرصوتهوای

ایجاد ارزش افزوده برای نوسازی بافت توابیر مطلووبی دواهود

موجود جهت تقویت بنیه استصادی منطقوه موورد ارزیوابی سورار

داشت.

گیرد ایجاد فرصتهایی برای توان ندسوازی سواكنی بافوت از

 گشوووایشهوووای كالیووودی در مسووویرها ،بووورای افوووزایش

بری مشاركت آنان در بر هوای استصوادی ،پردادوت وام بوا

ددماترسانی به ونوان دسترسی آسان شهروندان بوه دودمات

بهره پایی و پردادت یارانههوای دولتوی از ج لوه راهکارهوای

مورد نیاز و ه چنی كاهش دادن ترافیك شهر و انتقوای سوریع

توان ند سازی ساكنی است .بوه بوور كلوی اگور چوه افوزایش

نیروهای امداد به هنگام حوادث بیر مترسیه به محل حادبه.

كیفیت كالیدی بافت فرسووده اه یوت دارد بایود بوه ضورورت

 ایجاد كاربریهای مورد نیاز رفاه و وومی ن یور فضوای سویز،

بهره برداری هدف ند از آن نیوز توجوه كورد بوه ویوارتی بودون

ورزشی و گذران اوسات فرابت و  ...در مکانهوای مناسوب ن یور

بهیود استصادی ن یتوان بهیود كالیدی را حفن كرد.

زمینهای بایر و م روبه یا زمینهایی كوه مالوك آنهوا حاضور بوه

ه چنی نتایج حاصول از بوازبینی مودی  swotنشوان داد كوه

فروش زمی دود باشد.

ن وره نهوایی ایو بوازبینی بورای منطقوه  7در محودوده woیوا



راهیرد بازنگری میباشود .كوه راهکارهوایی جهوت اسوتفاده از

ح ایووت ب ووش و ووومی و دولتووی از بریوو دادن تسووهیالت

فرصتها برای بلیه بر نقا ضیف منطقه پیشنهاد میگردد.

بانکی.
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كردن ك یودهای امکانات و ددمات شهری مورد

بهسازی واحدهای مسکونی توسط مالکی باپشتییانی و

تحلیل بافت فرسوده مسکونی منطقه  7شهر اصفهان و راهکارهای ساماندهی آن ،ص77-36 .



برنامه ریزی جهت ساماندهی شیکههای آب سطحی و

 -2حواج بنووده افوسووی ،مسوویود (  ،)0679پایووان نامووه تحووت ونوووان

هدایت آب به بری بهداشتی ،كه ای مسأله سواكنان بافوت را

بررسووی راهکارهووای بهسووازی شووهری (مطالیووه موووردی منطقووه

با مشکل مواجه كرده است.

09اصفهان ) ،دانشگاه اصفهان. .



 -3حیییی كیومرث ،پوراح د اح د ،مشکینی ابوالفضول، )0673 (،

ارتقا وضع سوکونت محودوده بوا براحوی بورای نسول

بهسازی و نوسازی بافتهای كه شهری ،انتشارات انت اب ،چاپ

جوان با درآمد متوسط از بری احداث واحدهای مسکونی بوا

اوی ،تهران.

سی ت مناسب وارائه تسهیالت الزم بورای سوکونت در آنهوا بوه

 -7ربوووانی ،اسوووداد،)0690(،روش تووووان ب شوووی (نوترانی)بافوووت

وی ه زوجهای جوان


فرسودهی شهری ،مجله ن ا،دوره سوم ،ش اره،000ص795

با ایجاد مراكز فرهنگی و مراكوز ویو گوذران اوسوات

 -7رضووایی ،نی ووت اد( ،)0691سوواماندهی بافووت فرسوووده شووهری

فرابت در وی آموزش به ساكنان ،موجیات دلیستگی به بافوت

(ن ونووه موووردی :شووهر شوویراز) ،پایووان نامووه كارشناسووی ارشدرشووته

و نیز والسه به آن را بایود بورای سواكنان فوراهن كورد توا بودی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه اصفهان.

صورت ،دود ساكنان درصدد رفع مشکالت بافت برآیند.

 -9رهن ایی،مح دتقی وشاه حسینی ،پروانه (،)0679فرآینود برناموه

 ارایه ك وكهوای فنوی بوه دانوارهوای كون درآمود بورای

ریزی شهری ایران ،انتشارات س ت ،چاپ هفتن،تهران.

بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی دود.

 -01زواره بیدگلی ،سید مح د(  )0677تحلیل فضایی  -كالیدی

 با توجه به مشکالت جوانان و افراد بیکوار در ایو محودوده

بافت سدین (فرسوده) شهر آران و بیدگل پایان نامه كارشناسی ارشد

باید امکان ایجاد اشتغای در نزدیکی محل برای گروههای سنی

دانشگاه هنر اصفهان
 -00ساشورپور ،مهدی  )0677 ( ،روند مدادله در بافوت فرسووده،

بالب درن ور گرفتوه شوود و ه چنوی بایود برناموههوایی بورای

سومی ه ایش منطقهای بررسی مسائل شهرسازی زنجان.

توان ند سازی فرهنگی و ارتقا سط فرهنگی جوانوان و ایجواد

 -00سایت نوسازی وبهسازی شهرداری اصفهان

مراكز كار وفیالیت و محیطهای مناسب بورای گوذران اوسوات

 -06سرور ،رحین (، )0691بررسی ظرفیوت هوای بافوت فرسووده و

فرابت آنها در ن ر گرفته شود.

توان نود سووازی آن (ن ونوه موووردی شووهر بواف ) ،فصوولنامه ول ووی -
پ وهشی انج

منابع

جغرافیای ایران،سای نهن ،ش اره .60

 -09سند راهیردی ساماندهی وتوان ندسازی نواحی نابسامان شهری

 -0ابووراهین زاد،ه ویسووی وملکووی ،گوول آفووری ( ،)0690تحلیلووی بوور

در ایران (،ویراست ششن) اردییهشت ماه ()0679پ وهشکده توسیه

ساماندهی و مدادله در بافت فرسوودهی شوهری مطالیوهی مووردی:

كالیدی.

بافت فرسودهی شهر دورمم آبواد) پو وهشهوای جغرافیوای انسوانی،

 -02شفییی نسب ،سیدرضا ،كالبی ،فرانك)0673( ،بافت فرسووده

ش ارهی  ،70صص007-069 .

و سیاست های بهیود كیفیت مسک  ،آبوادی فصولنامه شهرسوازی و

 -0ادییی سیدین اد ،فاب ه ()0679مفهوم بافت فرسوده و

می اری ،سای هفدهن ،ش ارهی  ،22ص 0095

وی گیهای آن ،ماهنامه ابال ع رسانی ،آموزشی و پ وهشی شوراها

 -03ولوی آبوادی ،زینووب  ،)0690(،بررسوی مدادلوه در سوواماندهی

ش اره 295

بافت هوای فرسووده و ناكارآمود شوهری بوارویکرد تركییوی (ن ونوه

 -6آمارنامه شهر اصفهان ،شهرداری اصفهان0690،0679،0691 ،

موردی :محله زینییه زنجان) ،مجله پ وهش و برنامه ریوزی شوهری،

 -9پور جیفر ،مح د رضا ، )0677 ( ،میانی بهسازی ونوسازی بافت

سای دوم ،ش اره هفتن.

سدین شهرها ،انتشارات پیام ،چاپ اوی ،تهران.
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فصلنامه جغرافیا و مطالیات محیطی  -سای دوم – ش اره هفتن  -پاییز 0690

 -07فضلی  ،مح د ساسن(  ،) 0690تحلیلی بر سواماندهی فضوایی –

 -00هوش ند فر ،س ییده، )0679( ،برنامه ریزی استرات یك جهت

نهاد)،

ساماندهی سس تی از بافت فرسوده شهر ارومیه ،فصلنامه جغرافیا و

كالیدی بافت فرسوده نجف آباد (مطالیه موردی :كوی پا

پایان نامه كارشناسی ارشدجفرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد

مطالیات محیطی ،سای اوی ،ش اره 6

اسالمی واحد نجف آباد

 -00واحد اح د توزه و ه کاران( )0690تحلیل بافتهای فرسوده

 -07میروفی ،ایوب و شریفی ،بایزید ()0690مشاركت شهروندی

و را هکارهای ساماندهی آنها (ن ونه موردی :بافتهای فرسوده

در نوسازی بافتهای فرسوده شهری ،چهارمی

شهر مهاباد) ،چهارمی ه ایش ول ی سراسری دانشجویی جغرافیا
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دانشجویی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -09مهندسان مشواور شوارمند ( ،)0677مطالیوات بور سواماندهی
بافت فرسوده سلیه چ ران ،سوازمان نوسوازی وبهسوازی شوهرداری
اصفهان.
 -01مهندسان مشاورشهر ودانه(  ،)0672بور بوازنگری منطقوه ،7
میاونت شهرسازی ومی اری شهرداری اصفهان .
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