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چکیده

طرح موضوع فرسودگی کالبدی و توجه به بافتهای فرسوده شهری در ایران ،قدمتی چند دههای دارد .انگاره 
مستولی در تعریف بافت فرسوده ،تجزیه بافت به الیههای سهگانه کالبدیِ قطعهبندی ،گذر بندی و ترکیببندی
بناها یا همان مفهومی است که با سه ویژگی ریزدانگی ،نفوذناپذیری و ناپایداری سازهای شناخته میشود .اصلیترین
بحث این مقاله ،بیان این واقعیت است که فرسودگی ،مفهومی است فراگیر که حتی نمود آن را باید در قالب طیفی
از بروندادهای مرتبط با ناکارآمدی ،در ساحتهای گوناگونی از چرخه کارکردی و محتوایی شهر جستجو کرد.
بدین معنا ،فرسودگی از نوعی ارتباط درونی میان عوامل و به تبع از شاخصهایی برخوردار است که آن را به واقعیتی
گسترده و یکپارچه بدل میسازد .آنچه در چارچوب فرسودگی کالبدی قابلتشخیص است ،تنها نمودی از واقعیتی
نهانی و درونمایهای نیمه پنهان است که طی آن ،فرسودگی در ابعاد اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی  -معیشتی،
کیفیت محیطی و زیستمحیطی رخ نموده است .بخشی از برونخیزش این مجموعه از عوامل ،فرسودگی کالبدی
است که در محدودترین حالت میتوان آن را با همان معیارهای سهگانه بازشناخت .این مقاله ابعاد گسترده فرسودگی
و بازتعریف فرسودگی یکپارچه را با نگاهی تحلیلی و کاربردی دنبال کرده است .طی این مقاله که با هدف تبیین
مفهوم فرسودگی یکپارچه در باف تهای شهری و مقایسه آن با شیوههای رایج تبیین فرسودگی صورت میگیرد،
ابعاد و شاخصهای فرسودگی از منابع معتبری که طی دو دهه اخیر تالش نمودهاند تا فرسودگی شهری را در قالبی
یکپارچه تبیین نمایند ،استخراج گردیده و پس از انجام وزندهی و تحلیل سلسله مراتبی ،جهت تعیین میزان
اثرگذاری مؤلفههای گوناگون بر ماهیت فراگیر فرسودگی ،نقشه فرسودگی یکپارچه باز ترسیم شد و با نقشه مصوب
بافت فرسوده منطقه ( )10شهر مشهد مقایسه گردیده است .حاصل تحلیل نشان از پنهان ماندن واقعیت فرسودگی
در شرایط فقدان نگاه یکپارچه به موضوع فرسودگی و ناکارآمدی بافت شهری دارد.

کلیدواژهها :بافت فرسوده ،فرسودگی کالبدی ،شاخصهای فرسودگی ،فرسودگی فراگیر
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شهرها طی ادوار گوناگون و بنا بر تأثیرپذیری از طیف گوناگونی
از مؤلفههای بازدارنده ،همواره با رشد و توسعه خود مشکالتی از
قبیل :فقر ،محرومیت اجتماعی و افول اقتصادی را تجربه کرده
اند و تا آنجا که ادبیات مرمت شهری به یاد میآورد ،فقر ،همواره
یکی از شاخصهای مهم فرسودگی محسوب گردیده است .امروزه
پیرامون اینکه فقر و فقدان درآمد کافی ،تنها عامل زوال کالبدی و
اجتماعی جوامع و بافتهای شهری نیست ،اتفاق نظ ِر غیرقابلانکاری
وجود دارد( .)Skifter Andersen, 2001: 4بافتهایی که در
برداشتی عام ،فرسوده نامیده میشوند ،با مجموعهای از مشکالت
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی مواجهاند که به
دلیل عدم وجود حس تعلق و همبستگی اجتماعی و پتانسیل
های نهادی ،سرمایهگذاریهای الزم در آنها صورت نگرفته
و به محرومیت هرچه بیشتر آنها دامن میزند؛ بنابراین بافت
های فرسوده با مشکالتی چندگانه ،پیچیده و شاید همبسته
مواجهاند (.)Conway & Knovitz, 2000) (OECD, 1998
محدودههایی که امروزه به آنها «بافت فرسوده» اطالق میگردد،
چنانچه در زمره بافتهای فرسوده خودرو و حاشیهای نبوده
باشند؛ روزگاری از جمله بافتهای سرزنده و حیاتمند شهری
به حساب میآمدهاند که با گذشت زمان و پیدایش تغییرات
گسترده در حوزه روابط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی از یکسو
و کیفی تهای کالبدی  -ساختاری از سوی دیگر ،پویایی و
سرزندگی در آنها ،جای خود را به فرسودگی بخشیده است
(لطفی و زرگری مرندی.)4 :1391 ،
در مقابل ،بافتها و محدودههایی در سطح شهرها وجود
دارد که با وجود برخورداری از مشکالت محتوایی فراوان ،از آن
ها تحت عنوان نواحیای که مبتنی بر اصول شهرسازی و برنامه
ریزی شهری ساختهشدهاند ،یاد میشود (.)LUDA, 2006
این پندار از آنجا سرچشمه میگیرد که روح زندگی به عنوان
امری جداییناپذیر از کالبد که میباید برای امتداد حیات
شهری در آن دمیده شود ،از نظرها پنهان مانده و تعریف
بافتهای فرسوده به آسیبپذیر نبودن در برابر سوانح طبیعی
و فائق آمدن بر سیر نزول کالبدی محدود شده است .این
در حالی است که روی دیگر مسایل باف تهای فرسوده که
بخش قابلتوجهی از مشکالت اینگونه بافتها را نیز به خود
اختصاص م یدهند ،در نتیج ه آسی بهای اجتماعی ،پایین
بودن کیفیت زندگی و ناهمسانیهای طبقاتی ناشی از این
مشکالت ،بروز مییابند که پیامدهای آن بدون شک پس
از ساکنان این بافتها ،گریبانگیر مدیران شهری و دولت
ها خواهد بود و چهبسا این بخش را بیشتر تحت فشار قرار

دهد .به منظور از بین بردن این مشکالت ،روایتهای مرمت
شهری از شکلگیری منشور آتن تا به امروز گونهگون شده
و تکاملیافته است (لطفی .)1386 ،با یک نگاه ،روایتهای
سهگانهای که تا به امروز در حوزه مرمت شهری مطرحشدهاند،
عبارتاند از :بازسازیهای اقتدارگرایانه و اجباری ،نوسازی
شهری و سر آخر بازآفرینی که طیف متنوعی از مداخالت را
در هر دوره شامل میشوند .با گذار از بازسازی به بازآفرینی،
مداخالت همهجانبه با رویکرد پایداری جایگزین مداخالت
صرفا کالبدی شده و زمینه را برای شکلگیری جوامع پایدار
فراهم ساخته است (لطفی.)1390 ،
این در حالی است که با وجود چندبُعدی بودن مفهوم
فرسودگی ،طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در
سال  ،1385تنها به معیارهای کالبدی فرسودگی و شاخص
های نفوذناپذیری ،ریزدانگی و ناپایداری سازه پرداختهشده
است که با مفاهیم فراگیر پایداری در مغایرت قرار میگیرد،
لذا در پژوهش حاضر سعی بر این خواهد بود که مفهوم
فرسودگی نوعی برابر نهاد برای پایداری باشد .هدف از چنین
برداشتی ،نشان دادن این نکته مهم و مغفول است که مشابه
تعاریفی که برای پایداری ارایه شده و در آن حلقه سهگانه
اقتصاد ،اجتماع و محیط زیست و تعادل میان آنها ،ضامن
برقراری پایداری است(کریزک و پاور ،)1389 ،فرسودگی
نیز امری صرفا کالبدی نبوده و نمیتواند با معیارهای سه
گانه مطرحشده برای تشخیص و تحدید بافتهای فرسوده،
عمال درکی صحیح از ابعاد و محتوای فرسودگی در بافتهای
شهری به دست دهد .اهمیت این بررسی دقیق و چندبُعدی
بدان جهت است که میتواند زمینههای الزم برای شکلگیری
جوامع پایدار و ارتقای سطح زندگی در این نواحی را فراهم
سازد .عالوه بر این ،با شناخت دقیق عوامل مؤثر بر فرسودگی
میتوان از بروز مشکالتی مانند فقر و محرومیت ،افزایش جرم
و جنایت و بدنام سازیها جلوگیری به عمل آورد و متناسب
با مشکالت شناسای یشده رویکردهای مداخله اتخاذ نمود
( .)Skifter Andersen, 2010در نتیجه این اقدامات می
توان مانع از بروز جدایی گزینیهای شهری و مهاجرتهای
درونشهری شده و زمینههای الزم برای شکلگیری جوامع
مختلط مبتنی بر اصول پایداری را فراهم آورد.
رویکردهای مرمت شهری در ایران از آنچه امروزه در
کشورها و شهرهای بزرگ دنیا روی میدهد ،فاصله دارد .ایران
بعنوان یکی از کهنترین کشورهای دنیا و با قدمتی چندین
هزارساله ،بافتهای تاریخی و کهن بسیاری در اقصی نقاط
خود داشته که متأسفانه امروزه به بهانه فرسوده بودن به تیغ
بولدوزرها سپردهشده و بتدریج به ناکجاآبادی تبدیلشدهاند

یکی از پرکاربردترین واژ هها در بیان فرسودگی شهری در
تزدگی شهری »1است که در بسیاری از
ابعاد مختلف« ،محن 
متون به شکلی مرتبط با پهن ه های مسالهدار مورد استفاده

تصویر  -1توسعه تاریخی شهر مشهد طی صد و بیست سال اخیر (شهرداری
مشهد)1393 ،

تصویر  -2پهنه بافتهای فرسوده مص ّوب مناطق  11 ،10و  12شهرداری
مشهد (شهرداری مشهد)1393 ،

پیشینه تحقیق
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که هیچ رنگ و نشانی از آن گذشته مقبول ،به رخسارشان
نمانده است .این در حالی است که شاید اگر نگاه به بافتهای
فرسوده اندکی مبتنی بر اصول پایداری میبود ،دیدها گسترده
تر میشد و از نگاه کالبدی صرف به بافتها فراتر میرفت.
مشهد نیز بعنوان سکونتگاهی کهن و دومین کالنشهر
ایران ،در سالهای گذشته از این نگاه تکبعدی مستثنا نبوده
و بخش عمدهای از بافتهای سرزنده و تاریخی خود را از
دست داده و از بافتهای بیروح خود که به اصطالح مبتنی
بر اصول شهرسازی و برنامهریزی شهری ساختهشدهاند نیز
غافل مانده است .بررسی نقشه توسعه تاریخی شهر مشهد
نشان میدهد که جهت غالب توسعه کالبدی این شهر طی
دهههای گذشته به سوی نواحی غرب و شمال غرب شهر بوده
است (تصویر )1؛ جایی که مناطق  11 ،10و  12شهرداری
واقعشدهاند و بیشتر فرض بر این است که این نواحی بر اساس
اصول شهرسازی طراحیشده و با کمترین مشکل به لحاظ
معیارهای شهرسازی و روح زندگی مواجه هستند.
بررسی نقشههای فرسودگی مصوب شهرداری مشهد نشان
میدهد که از بین مناطق مطروحشده تنها منطقه  10و
بخشهایی از منطقه  12با اندکی فرسودگی در قسمتهای
شرقی و جنوبی خود مواجه هستند (تصویر  .)2این نقشه
های مص ّوب با در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی شهرسازی
و معماری تهیهشدهاند ،لذا انتظار میرود که تنها معیارهای
سهگانه کالبدی مطرحشده در این مصوبه مدنظر قرارگرفته
باشند .این در حالی است که با توجه به چندبُعدی بودن بحث
فرسودگی و اینکه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
نیز نقش بسیار مؤثری در بروز فرسودگی در نواحی شهری
ایفا میکنند ،لذا با در نظر گرفتن این معیارها و شاخصهای
مرتبط با آنها ،فرسودگی واقعی در این قسمت از شهر مشهد،
فراتر از محدوده مصوب شهرداری است.
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واقعیت این است که در صورت عدم شناسایی و رسیدگی
به ابعاد چندگانه فرسودگی در این پهنهها ،رفتهرفته وضعیت
بدتر شده و مشکالت گریبانگیر سایر نواحی مناطق نیز خواهد
شد .در حالی که در صورت شناسایی دقیق بافتهای فرسوده،
با در نظر گرفتن کلیه ابعاد مؤثر در بحث فرسودگی ،میتوان
رویکردهای مداخله متناسب با فرسودگی هر محدوده را
اتخاذ نمود و از برخورد یکسان با بافتهای فرسوده که دلیل
فرسودگیشان متفاوت است ،پرهیز نمود.
بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا شیوه
شناسایی بافتهای فرسوده توسط شهرداری برای شهر مشهد
به صورت کلی و منطقه  10به طور خاص ،از یک دید همه
جانبه و متناسب با اصول پایداری برخوردار بوده است؟ و آیا
«بافت فرسوده» منطقه  10تنها به محدوده مصوب شهرداری
محدود میشود؟ بدین منظور ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه
مرتبط با نواحی فرسوده شهری و روایتهای مرمت شهری،
معیارها و شاخصهای تأثیرگذار در فرسودگی نواحی شهری
شناسایی میشود ،سپس با در نظر گرفتن این شاخصها در
محدوده مورد بحث و ترسیم نقشههای مرتبط با آنها و با
شدت فرسودگی
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیّ ،
ک های
یکپارچه منطقه  10شهرداری مشهد ،در تمام بلو 
آن ،تبیین میگردد تا با نقشه مصوب بافتهای فرسوده شهر
مشهد مورد مقایسه و تحلیل قرار گیرد .نتیجه این فرآیند،
میباید نشاندهنده فاصله میان برداشت یکپارچه و یا صرفا
کالبدی از مفهوم و مصداق فرسودگی باشد.
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قرارگرفته است .این واژه بیانگر وجود فرسودگی در ابعاد
مختلف حیات شهری در یک پهنه و نمایانگر شدن بحران در
شرایط زیستپذیری بنحوی بارز است (.)Deakin, 2009
یک محدوده بزرگ فرسوده شهری 2میتواند بخشی بزرگ
از شهر باشد که با محرومیتهای گوناگون و کیفیت پایین
زندگی مواجه گردیده است .نواحی فرسوده شهری ،محرومیت
های گوناگونی مانند مسکن نامناسب و تنزل یافته ،3تسهیالت
لونقل)؛
ناکافی و زیر سطح استاندارد (مانند زیرساختها و حم 
محدودههای متروکه صنعتی ،مخاطرات و مشکالت طبیعی(مانند
سوانح طبیعی و انواع آلودگیها)؛ ساختارهای شهری نازیبا و
منفصل ،بیکاری و ضعف در همبستگی اجتماعی(مانند فقر،
سطح پایین تحصیلی ،پیری و فقر سالمت) را در خود جای
دادهاند ( .)LUDA project,2006در واقع مراد از فرسودگی،
ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت شهری در مقایسه با سایر
بافتهای شهری است(شماعی و پوراحمد)1385 ،؛ بنابراین
فرسودگی نواحی شهری میتواند برخالف مصوبه شورای عالی
شهرسازی و معماری ( )1385که برای فرسودگی سه ویژگی
کالبدی نفوذناپذیری ،ناپایداری و ریزدانگی را مشخص کرده،
ترکیبی از فرسودگیهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی
باشد (چیپمن .)1386 ،این فرسودگیها در ابعاد چندگانه فوق
معموال به دالیل متفاوتی ایجادشدهاند ،اما اصوال چند ویژگی
مشترک بین تمام آنها وجود دارد (:)LUDA project, 2005
الف) این بخشها به لحاظ اجتماعی منزوی و از لحاظ
اقتصادی محروماند ،این تن ّزل اجتماعی  -اقتصادی بیشتر
به دلیل زوال اقتصاد س ّنتی در این بخشها رویداده است؛
ب) ساکنان این بخشها دارای کیفیت زندگی پایینتری
نسبت به میانگین موجود در شهرند .این پایین بودن کیفیت
میتواند در تمام ابعاد حیات شهری مطرح باشد؛
ج) باوجود بالقوگیهای توسعه ،میزان استفاده نادرست
و غیربهینه از زمینها در این محدودهها باالست.
محدودههایی که با این تفاسیر فرسوده تلقّی میشوند،
معموال طی یک دوره زمانی و در یک چرخه رکود که میتواند
ناشی از انباشت آلودگیهای محیطی ،میراث برنام هریزی
های گذشته ،تغییرات اقتصادی ،ساختاری و یا دگرگونی در
موقعیت اجتماعی و فرهنگی باشد ،به شکل کنونی درآمده
اند .این شرایط با کوچ ساکنان اصیل اولیه و مهاجرتهای
طبقهای که به دلیل فقر اقتصادی ،از دستیابی به بسیاری از
نقاط شهری محروم است و اغلب بعنوان نیروی کار ارزان،
ایفاگر نقش اقتصادی محدودی در شهر است ،ادامه می
یابد ( .)Syrret and North, 2008عدم تعمیر به موقع و
نگهداری صحیح از بناها ،باز به دلیل فقر اقتصادی و عدم

تعلّق به مکان ( )Altman and low, 1992در طی زمان،
موجب وضعیت بد مسکن و افزایش آسیبپذیری کالبدی
این محدودهها میشود.
در حال حاضر بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که
چرخه افولی که موجب ایجاد فرسودگی شهری میشود ،در
پی ادامه ناپایداری اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست
محیطی به وجود آمده و این امر منجر به کاهش زیست پذیری
پهنههای شهری میشود ()Elkin and Cooper, 1993و
بسیاری از ُ کنشهای مرمت شهری به علت در نظر نگرفتن
مفهوم پایداری در فرآیند شناخت مساله و نگاه تک بُعدی
به مساله فرسودگی در محلههای شهری ،منجر به بازتولید
شرایط با چهر ه ای جدید شده است (E. Kazmierczak
 .)et al., 2007در همین راستا محققین بسیاری به بررسی
4
ابعاد مختلف فرسودگی پرداختهاند که در این بین فریدلی
( )1969در تحقیق خود بروز فرسودگی در بافتهای شهری
را ناشی از مشکالت اقتصادی ،ضعف زیرساختی و خدماتی
و پژمردگی کالبدی میداند .لیگیتز 5و همکاران ( )1996در
پژوهش خود فرسودگی را حاصل از تن ّزل کیفیت زندگی
در قالب مشکالت کالبدی و غیر کالبدی در محلهها که
شدت
بیشتر در پی فقر اقتصادی و ناهنجاریهای اجتماعی ّ
میگیرند ،بیان میکنند .هال ،)1997( 6بافتهای فرسوده
شهری را پهنههایی میداند که بر اثر عوامل خارجی همچون
تغییر ساختارهای اقتصاد جهانی ،سیاستهای رفاه ناکارآمد،
تحوالت اجتماعی و فرهنگی در مقیاس کالن ،دگرگونیهای
سیاسی و ایدئولوژیکی ،سیاستهای بخشی نادرست دولت،
پیامدهای برنام هریزی های گذشته ،تبعیضهای نژادی و
قومی و یا عوامل داخلی مانند تغییرات جمعیتی و بافتهای
اجتماعی ،افول سرمایههای انسانی ،تن ّزل اقتصادی محلی و
ناکارآمد بودن زیرساختها و خدمات در پهنه ،دچار بحران
در ایجاد شرایط زیست مناسب برای ساکنان شده و در
آنها ضعفهای عمدهای در تأمین مسکن مناسب ،شرایط
رشد فردی ،اجتماعی و اقتصادی و ارتقای وضعیت زیست
محیطی به چشم میخورد .کانوی و کنویتز )2000( 7محلهها
ت های چندگانه در
ی هایی را که وجود محرومی 
و همسایگ 
ابعاد کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی در آنها شکلی بارز و
مشهود یافته و این وضعیت در پی ضعف سیستمهای شهری،
موجب کاهش رشد اقتصادی و بیعدالتیهای اجتماعی و افول
کالبدی شده است ،به عنوان محلههای فرسوده و محنتزده
شهری معرفی میکند .متزگر )2000( 8با استفاده از تئوری
چرخه حیات 9فرسودگی شهری را فرآیندی زمانی تلقی می
کند که گام به گام و در اثر مجموعهای از عوامل ایجادشده

در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با
رویکردی کاربردی و با بهر هگیری از مطالعات کتابخان های و
صهای مؤثر در بروز فرسودگی
تحلیل محتوی آ نها ،ابتدا شاخ 
تهای شهری مورد شناسایی قرار گرفت و سپس همانطور
در باف 
صها با
که در جدول  2نشان دادهشده ،تعدادی از این شاخ 
نها در مطالعات ،همخوانی با بافت مورد
توجه به تعدد تکرار آ 
بررسی و در دسترس بودن اطالعات آنها ،بعنوان شاخ ص
های پژوهش حاضر انتخاب گردیدند .بررسی متون مختلف و
صهای مؤثر در
نها نشان میدهد که شاخ 
تحلیل محتوی آ 
تهای شهری به یک بُعد خاص محدود
بحث فرسودگی باف 
نبوده و از چندین بُعد با اهمیت متفاوت تشکیلشدهاند .به دلیل
همین ویژگی چندبُعدی بودن بحث فرسودگی ،نیاز است تا
شهای تصمیمگیری چند معیاره 15مورداستفاده
یکی از رو 

جدول  -1عوامل مؤثر در بروز محنتزدگی شهری
محنتزدگی شهری )(Urban Distress
کالبدی و کیفیت محیطی

طراحی شهری ،کیفیت محیط مسکونی ،فضاهای مسکونی
و اداری خالی ،شرایط ساختمان و بناهای موجود بافت،
انسداد چشماندازهای شهری سیما و ادراک شهری از
بیرون ،سیما و ادراک شهری از درون ،خط آسمان ،سرانه
مسکونی و فضای باز خصوصی ،کیفیت ساختمانها،
ناهمگونی نما ،ساختمانهای بایر و مخروبه

محتوایی
اقتصادی

اجتماعی

ت
ارزش زمین ،میزان درآمد ،میزان فعالی 
های اشتغالزای محلی ،نسبت فضای میان
نیروهای کار و مشاغل موجود ،افراد واجد
درآمد بیکار

تغییرات جمعیتی ،ویژگیهای سنی جمعیت،
درصدمهاجران-گروههای قومی و اقلیتها،
سط ح ت حص یالت عمومی ،میزان جرم و
جنایت ،نسبت جمعیت به واحد مسکونی،
اصالت ،اشتغال
)(Kazmierczak et al., 2007: 6
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روش تحقیق

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

و از تنزل اجتماعی و اقتصادی تا فقر کامل و ویرانی کامل
ادامه مییابد .کوچ 10و همکاران( ،)2003فرسودگی را بعنوان
ناپایداری محیطی ،عدم مطلوبیت کالبدی ،ناکارایی اقتصادی
و ضعف در تأمین نیازهای فردی و اجتماعی تعریف میکنند.
مارتین و موریسون )2003( 11با اشاره به اینکه تجدید ساختار
اقتصادی ،تغییرات بخشی و تحوالت اجتماعی موجب زوال و
پژمردگی ساختارهای سنتی میشود ،نمایان شدن الگوهای
چندگانه م حرومیت و بروز ناب سامانی کالبدی و اجتم اعی
فاحش در محلههای شهری را بعنوان تعریف فرسودگی در نظر1
میگیرند .لیوین )2004( 12فرسودگی را ناشی از مجموعهای
از عوامل همچون عدم تعادل د ر سیستم شهری و فقر،
تجمع طبقات پایین اجتماعی -اقتصادی و جلوه گر شدن
سیمای محرومیت در محلهها در قالب فرسودگی کالبدی و
13
معضالت و ناهنجاری های دیگر میداند .سرکین و ویتلو
( )2005پدیده فرسودگی شهری را افول در ابعاد جمعیتی،
اقتصادی ،اجتماعی و وضعیت مسکن که خود را به شکل1
ی ثباتی
ناهنجاری های اجتماعی ،بیکاری ،کاهش درآمد ،ب 
اقتصادی و افزایش فقر ،کاهش ظرفیتهای فردی و سطح
مهارتها و تحصیالت ،درصد باالی مهاجرین و عدم احساس
تعلق ،بحران بد مسکنی(کمبود مسکن مناسب و قابل استطاعت)
و ضعف شدید خدمات و زیرساختها و تأسیسات و به طور
خالصه رکود فعالیتی و عدم مطلوبیت کالبدی برآمده از
14
ضعفهای اقتصادی  -اجتماعی است ،بیان میکنند .ماالک
( )2010با مطالعه پدیده فرسودگی در شهرهای آمریکا و
بخصوص ایالت کالیفرنیا ،پهنههای فرسوده را بخشهایی از
شهر میداند که در آنها پدیدههایی مانند نرخ ترک مناطق
شهری توسط ساکنان اصیل ،رشد اقتصادی پایین ،بیکاری،
ناهنجاریهای بازار زمین ،تعداد باالی واحدهای رهاشده،
افزایش جرم و جنایت ،ضعف خدمات و زیرساختهای شهری،
تن ّزل کیفیت و فرسودگی کالبدی ،به علت بیتوجهی و عدم

رسیدگی توسط ساکنان به چشم میخورد و پدیده غالب،
کاهش چشمگیر زیست پذیری در قالب تنزل کیفیت کالبدی،
اجتماعی و اقتصادی در آنهاست.
در نتیجه این مطالعات ،تجربه جهانی بازآفرینی شهری
پایدار تاکنون پیشنهادهایی را در ارتباط با معیارهای سنجش
و شاخصهای اندازهگیری میزان ناپایداری و فرسودگی ،ارایه
نموده است .در بازتعریف مفهوم فرسودگی در محدودههایی که
آن را «پهنههای وسیع فرسوده شهری» نامیدهاند ،پرسش اصلی
اینگونه طرح گردیده که کاستی موجود در بافت و محدودیتها
و انگیزههای بازآفرینی در چه چارچوبی میتواند گنجانده شود،
بنحوی که برونداد آن ،نمودی از وضعیت واقعی بافت فرسوده
باشد و پاسخگویی به آن ،موجد گذار از مرحله فرسودگی به
سرزندگی؟ به این ترتیب ،برای معیارهای اقتصادی ،اجتماعی،
محیطی و کالبدی ،شاخصهای قابل برآورد پیشنهاد دادهشده
که نتایج آن در جدول شماره  1آمده است.
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قرار گیرد .عالوه بر این ،با توجه به پیچیدگی موضوع ،این
شها که با نظرات کارشناسان و متخصصان متفاوت درگیر
رو 
ی توانند نقش مؤثری در تعیین میزان اثرگذاری
هستند ،م 
تها ایفا نمایند .یکی از
صها در فرسودگی باف 
هر یک از شاخ 
16
شها ،تحلیل سلسله مراتبی است که
پرکاربردترین این رو 
امکان در نظر گرفتن هر دو عامل عینی و ذهنی را در رتبه
بندی گزینه ها و معیارها برقرار میسازد .درواقع این روش
ندهی معیارها و
به کارشناسان اجازه میدهد تا برای سازما 
گزین هها ،یک مدل سلسله مراتبی تصمی مگیری بهتری داشته
باشند) (Eldrandaly, 2007و یک موضوع و مساله پیچیده
را در یک ساختار سلسله مراتبی که نشاندهنده رابطه اهداف،
لسازی نمایند (Bennui et al.,
معیارها و گزین ههاست ،مد 
) .2007در این روش محاسبه اهمیت و وزن معیارها و گزینه
یشود که به
ها با استفاده از میزان های  9درجه ای انجام م 
یرود
طور گسترد های در روش تحلیل سلسله مراتبی به کار م 
) .(Eldrandaly, 2007در تحلیل سلسل همراتبی مقایس هها
ندهنده
یشود که نشا 
نهای مطلق انجام م 
با استفاده از میزا 
برتری یک معیار نسبت به دیگری است) ، (Saaty, 2008لذا
در این تحقیق به منظور تشکیل نقش ههای فرسودگی در ابعاد
مختلف و تعیین وزن و اهمیت هر یک از معیا رها و شاخص

های آنها در مقایسه با یکدیگر ،پرسشنام های تحت عنوان
پرسشنامه متخصصین تهیهشد و در اختیار  30تن از اساتید و
صاحبنظران این حوزه که به صورت تئوری و یا عملی با مساله 
تهای فرسوده در شهرهای ایران درگیر بود هاند ،قرارگرفت.
باف 
برای تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه متخصصین و تعیین
صها ،از تحلیل سلسله مراتبی و نرمافزار
وزن هر یک از شاخ 
 Expert Choiceاستفادهشد .سپس با استفاده از داد ههای
سرشماری نفوس و مسکن سال  1385و طرح جامع شهر
مشهد و نرمافزار  ،Arc Gisنقش ههای پهنه بندی مرتبط با هر
صها تولید گردید .در نهایت با اعمال وزنهای به
یک از شاخ 
دست آمده و یکپارچهسازی نقشهها ،نقشه فرسودگی فراگیر
تهیه شد و جهت نشان دادن میزان گستردگی فرسودگی و
شناسایی وجوه افتراق با نقشه مص ّوب بافت فرسوده منطقه
 10مورد مقایسه قرار گرفت .این فرآیند به شکل مدل مفهومی
تحقیق ،در تصویر  3نشان دادهشده است.
بحث اصلی
باوجود آنکه محنتزدگی شهری پدید های چندبعدی است ،اما
متأسفانه امروزه در تبیین مختصات بافتهای فرسوده در کشور،
صهای کالبدی مصوب شورای عالی شهرسازی و
فقط به شاخ 

تصویر  -3مدل مفهومی پژوهش یا فرآیند مقایسهای برآورد فرسودگی فراگیر (نگارندگان)

ابعاد فرسودگی

کالبدی

 -1ریزدانگی (متوسط مساحت عرصههای مسکونی در هر بلوک) -2 ،میزان سرانه مسکونی (متوسط مساحت زیربنا
در تعداد واحد مسکونی هر بلوک بر جمعیت کل بلوک) -3 ،میزان سرانه فضای باز خصوصی (مساحت کل منهای
سطح اشغال بر جمعیت کل بلوک) -4 ،درصد ساختمانهای فرسوده از کل ساختمانهای هر بلوک -5 ،عرض معابر
(متوسط عرض معابر در هر بلوک) -6 ،کیفیت ساختمانها (که با توجه به متوسط طول عمر ساختمانها و متوسط
مصالح اندازهگیری میشود).

کیفیت محیطی

 -1ناهمگونی نوع نما و سازه -2 ،عدم تجانس ارتفاعی (انحراف معیار از ارتفاع میانگین ساختمانها) -3 ،درصد زمین
های بایر و مخروبه از کل ساختمانها در یک بلوک.

اقتصادی
اجتماعی

 -1قیمت زمین -2 ،تعداد افراد متکی به درآمدهای کاذب (درصد افراد واجد درآمد بیکار به جمعیت فعال).

 -1نرخ بیسوادی (نسبت جمعیت بیسواد به جمعیت باالی  6سال) -2 ،میزان جرم و جنایت -3 ،نسبت جمعیت
به واحد مسکونی(جمعیت در هر بلوک به تعداد واحد مسکونی در همان بلوک) -4 ،ناهمگونی جمعیت (اختالف
جمعیت زن و مرد) -5 ،اصالت ساکنین (درصد مهاجرین در بافت) -6 ،نرخ بیکاری (تعداد افراد بیکار بر مجموع
افراد بیکار و شاغل).
(نگارندگان با برداشت از منابع)

سال هفتم ،شماره سيزدهم ،بهار و تابستان 1396

جدول  -2شاخصهای مؤثر در بروز فرسودگی
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معماری ایران بسنده شده و همین امر منجر به تبیین غیرواقعی
تهای فرسوده در داخل کشور شده که تبعاتی را با خود به
باف 
همراه داشته است ،لذا در ادامه این پژوهش با مطالعه منابع
مختلف و مشورت با کارشناسان و اساتید و با دیدی همهجانبهنگر،
صها ،بعنوان عوامل مؤثر بر بروز فرسودگی
مجموع های از شاخ 
در ابعاد کالبدی ،محیطی ،اجتماعی و اقتصادی مورد شناسایی
قرارگرفتهاند .پس از این مرحله ،با توجه به تحقیقات مشابه و
مشورت با اساتید و کارشناسان مربوطه و همچنین ویژگیهای
محدوده مورد مطالعه و اطالعات در دسترس ،مجموع های از
صها انتخابشدند که فهرست و نحوه محاسبه آنها
این شاخ 
در جدول  2آمده است.
شهر مشهد بعنوان دومین کالنشهر ایران با جمعیتی حدود
 3069941نفر ،دربرگیرنده  13منطقه و  42ناحیه شهری
است .بافت شهری مشهد با توجه به قدمت این شهر ،دچار
فرسودگیهایی شده است که با توجه به شواهد موجود اینگونه
به نظر میرسد که این فرسودگی محدود به بافت مرکزی شهر
مشهد نبوده و سایر بخشهای شهر را نیز که در گسترشهای
بعدی شکلگرفتهاند ،در برمیگیرد .شهر مشهد در دهههای
اخیر به سمت نواحی غربی و شمال غربی گسترش پیداکرده
است .به این ترتیب بین سالهای  1355و  1365منطقه 10
به محدوده شهر مشهد منضم گردیده و در سال  1379به
سه منطقه  11 ،10و  12شهرداری تقسیمشده است .طبق
مصوبه شهرداری مشهد ( ،)1393قسمتهایی از نواحی شرقی
این مناطق دچار فرسودگی تشخیص داد ه شدهاند .شواهد
موجود نشان میدهد با در نظر گرفتن شاخصهای بیشتری
برای سنجش فرسودگی و عدم اتکای صرف به مصوبه شورای
عالی شهرسازی و معماری ،عالوه بر نواحی فرسود ه ای که

مص ّوب شهرداری مشهد است ،سایر نواحی منطقه  10نیز
بنحوی از انحاء دچار فرسودگی شدهاند.
در این بخش ابتدا به وزن دهی شاخصهای فرسودگی
پرداختهشده و از این راه تالش م ی گردد تا وجوه گوناگون
فرسودگی در هر معیار سنجش شده و سپس بر روی نقشه
محدوده موردمطالعه ،منعکس شود .پس از تکمیل پرسشنامه
متخصصین و استخراج و تحلیل نتایج وزن هر یک از معیارها
و شاخصهای مرتبط با آنها استخراج گردید که نتایج آنها
در جدول شماره  3آمده است.
همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد با توجه به
نظر کارشناسان ،معیار اجتماعی  -فرهنگی در مقایسه با سه
معیار دیگر ،بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده و پس
از آن معیارهای کیفیت محیطی ،کیفیت کالبدی و کیفیت
نهای به
اقتصادی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتهاند .وز 
دست آمده هر یک از معیارها در فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی
در زیر معیارهای آنها اعمالشده و وزن نهایی در فرآیند
تبیین نقشه یکپارچه فرسودگی مورد استفاده قرار میگیرد
که در ادامه به آن اشارهشده است.
ت های
شدت فرسودگی باف 
به منظور تبیین چگونگی و ّ
منطقه  10شهرداری مشهد ،ابتدا در محیط  GISنقشه پهنه
بندی مربوط به هریک از شاخصهای ذکرشده تهیه گردید
که با توجه به زیاد بودن تعداد شاخصها از آوردن این نقشه
ها در این بخش خودداری شده است(در مجموع در تمام 4
معیار مورد بررسی  17نقشه متناسب با  17شاخص چهار
معیار تولید گردید) .سپس با استفاده وزنهای نهایی به دست
ص ها که پیش از این ذکر آنها
آمده برای هر یک از شاخ 
شدت فرسودگی را در هر یک از ابعاد چهارگانه مورد
رفتّ ،
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شدت فرسودگی در هریک از این ابعاد
بررسی قرار داده که ّ
در تصاویر  5تا  8نشان دادهشده است.
شدت فرسودگی در هر یک از معیارهای
پس از تعیین ّ
شدت فرسودگی اجتماعی و
چهارگانه ،مشاهده م 
یشود که ّ
کالبدی در مقایسه با دو معیار دیگر بیشتر بوده و این امری است
که بخشی از آن در نقشههای مص ّوب هیچ انعکاسی نمییابد .با
توجه به رویکرد پژوهش حاضر که تبیین فرسودگی با نگاهی

فراگیر و پرهیز از تک ساحتی دیدن فرسودگی در مورد نظر
با تکیه بر یک معیار خاص قضاوت نمود ،لذا به منظور تبیین
ص های
فرسودگی یکپارچه محدود ه موردبحث ،تمام شاخ 
شدت فرسودگی نهایی مورد
معیارهای چهارگانه در تعیین ّ
یگیرند که در پایان نتیجه بر هم نهاد همه الیه
استفاده قرار م 
شدت فرسودگی یکپارچه
های فرسودگی که در واقع نشاندهنده ّ
است ،در تصویر  9به صورت نقشه فرسودگی فراگیر آمده است.
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تصویر  -4محدوده منطقه  10شهرداری مشهد و بافت فرسوده مص ّوب آن (شهرداری مشهد)1393 ،
جدول  -3وزن هر یک از شاخصهای سنجش محنتزدگی شهری
اجتماعی – فرهنگی ()0/429

اقتصادی ()0/093

معیارها

کیفیت محیطی ()0/263

شاخص

وزن

شاخص

وزن

شاخص

وزن

کالبدی ()0/215

شاخص

وزن

ناهمگونی جمعیت

0/032

قیمت زمین

0/833

ناهمگونی نما

0/528

اصالت ساکنان

0/146

سالمت درآمد

0/167

زمینهای مخروبه
و بایر

درصد ساختمان
های فرسوده

0/247

0/333

دانهبندی

0/133

نرخ بیسوادی

0/062

عدم تجانس ارتفاعی

0/14

سرانه مسکونی

0/062

نرخ بیکاری

0/262

سرانه فضای باز

0/037

جمعیت به واحد مسکونی

0/084

کیفیت مسکن

0/162

جرم و جنایت

0/414

عرض معابر

0/358

(نگارندگان پس از تکمیل و تحلیل پرسشنامه متخصصین)
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شدت فرسودگی کالبدی (نگارندگان)
تصویر  -7میزان و ّ

شدت فرسودگی اجتماعی (نگارندگان)
تصویر  -8میزان و ّ
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شدت فرسودگی محیطی (نگارندگان)
تصویر  -6میزان و ّ

شدت فرسودگی اقتصادی (نگارندگان)
تصویر  -5میزان و ّ
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شدت فرسودگی یکپارچه پس از بر هم نهاد الیههای چهارگانه فرسودگی (نگارندگان)
تصویر  -9میزان و ّ
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یشود ،تقریبا بیش از 50
همانطور که در تصویر  9دیده م 
کهای منطقه  10شهرداری مشهد دارای فرسودگی
درصد بلو 
یکپارچ ه باالی  50درصد هستند که این دقیقا خالف تصور عموم
است ،زیرا فرض همگان بر این است که این منطقه بر اساس
اصول دقیق شهرسازی و برنام هریزی شهری ساختهشده و روح
زندگی به بهترین نحو ممکن در آن جریان دارد .اکنون برای
آزمون انگاره فرسودگی فراگیر ،حاضر تصویر  9یا نقشه فرسودگی
یکپارچه با تصویر  5یا محدوده مص ّوب بافت فرسوده منطقه 10
یگیرد .نتایج نشان دادند که برخالف نقشه
مورد مقایسه قرار م 
مص ّوب شهرداری که تنها بخشی از محدوده شرقی منطقه 10
را بعنوان بافت فرسوده بر اساس اصول س هگانه شورای عالی
معماری و شهرسازی معرفی کرده ،تقریبا درصد قابلتوجهی از

منطقه  10دچار فرسودگی متوسط رو به باال است که این خود
تهای شهری و از یاد
بخوبی نمایانگر نتیجه نگاه یکسونگر به باف 
بردن وجوه ممکن بروز فرسودگی در ابعاد واقعی زندگی مردمان
یدهد،
و بافتهای شهری است .همانطور که1تصویر  9نشان م 
محدود های که بعنوان بافت فرسوده به تصویب شهرداری رسیده،
دچار فرسودگی شدید و نسبتا شدید است .اکنون با مقایسه
همین محدوده با سایر محدود ههای منطقه  10مشخص شده
که حجم قابلتوجهی از فرسودگی منطقه به دلیل همان دیدگاه
صرفا کالبدی ،از نظر پنهان مانده است .ناگفته پیداست که نتیجه
این غفلت چیزی جز فرسودگی بیشتر این نواحی و سیر کند
رونق زدایی و متروکه شدن آنها در آیند ه نزدیک نخواهد بود.

نتیجهگیری
با توجه به آنچه در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با نگاهی به ادبیات فرسودگی و بازآفرینی
شهری ،میتوان اینگونه بیان نمود که فرسودگی بافتهای شهری ،به هیچوجه نمیباید به شاخصهای مص ّوب
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محدود گردد و طیف بسیار گسترده تری از معیارها و شاخص ها را در
برمی گیرد .نگاه تک بُعدی و صرفا کالبدی به بافت های فرسوده شهری در ایران ،موجب غفلت از سایر معیارها
و شاخ صهای ممکن گردیده است .معیارهایی که با توجه نمودن به آنها ،روح زندگی را در بافت های شهری
جریان داده و به سرزندگی هرچه بیشتر آنها منجر م ی گردد .به موجب این رویکرد است که بیشتر طرح های
بهسازی و نوسازی که در شهرهای کشور صورت می پذیرد و بتازگی عنوان بازآفرینی نیز بر آن نهاده شده ،با
توفیق اندکی مواجه شده و مورد اقبال ساکنین قرار نمیگیرند .در این پژوهش به منظور بررسی هرچه دقیقتر
این موضوع ،ابتدا با بررسی مطالعات و ادبیات نظری ،مجموعهای از معیارها و شاخصها که در فرسودگی بافت
های شهری مؤثرند ،گردآوری شدند و اهمیت هر کدام از آنها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که از بین چهار معیار اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی و محیطی،
معیار اجتماعی  -فرهنگی با توجه به نظر کارشناسان بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده است؛ همان
معیاری که در تعاریف رایج فرسودگی کامال مغفول مانده است .پس از تعیین وزن معیارها و شاخصها و تشکیل
نقشه های پهنه بندی مرتبط با منطقه  ،10با اعمال وزن هر یک از متغیرها ،نقشه های پهنه بندی در چهار
معیار و در نهایت نقشه یکپارچه فرسودگی ترسیم گردید .مقایسه نقشه یکپارچگی فرسودگی با بافت فرسوده
مصوب منطقه  10نشان می دهد که تعریف رایج فرسودگی ،به هیچ رو از جامعیت برخوردار نبوده و همین امر
منجر به غفلت از بافتهایی گردیده که میتواند بزودی ،به بافتهای فرسوده و بسیار پرمساله در سطح منطقه
شهری تبدیل شود .به این ترتیب ،پیشنهاد میشود تا با دیدی فراگیر و یکپارچه نگر به موضوع فرسودگی بافت
های شهری توجه شده و فرآیند بازآفرینی شهری که مورد نظر جریان مدیریت شهری کالن است ،با صورت
مساله 1های پیشبینی نشدهای که از هماکنون قابل تشخیص و پاسخگویی اند ،مواجه نگردد .همچنین پیشنهاد
میگردد که در تحقیقات آتی به چگونگی مداخله در بافتهای فرسود ه شهری با توجه به نوع فرسودگیشان و
با دیدی همهجانبه نگر بپردازند.
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Integrated Deterioration Paradigm and the Integral
Assessment of Urban Decay in Urban Distressed Areas
(Case Study: 10th Municipal District, Mashhad, Iran)
Sahand Lotfi* Mohammad Ghazalie**

Abstract
It is now since some decades ago that the issue of physical decay, and urban deteriorated
fabrics reached the Iranian cities and has imposed itself as a serious urban problem.
However, it is deemed to be more significant and problematic issue due to the redefinition
of physical decay within a triple criterion defining the urban deteriorated fabrics. The most
important part of this definition is the division of physical fabric into three layers divided
to hyperfine-grain, impermeability and structural instability of buildings. Although it
could reveal some critical issues in the terms of the physical setting of urban deterioration,
but it seems that a major part of the problem would remain apart. This article states the
reality of deterioration as a vast concept containing interrelated factors which reveals
a nature of integrity in the phenomenon of urban decay. As such the physical decay is
only a sign of the distress which could be formally analyzed by the triple criteria. This
article seeks to demonstrate the concept of integral deterioration and make an emphasis
on this fact that the integral deterioration is something vaster and somehow unknown
that whether it would not be considered as it is, a series of ignored factors would lead to
a worse condition during a process of declination. In this study, the related dimensions
and indicators of integral deterioration have been extracted and then the most relevant
indicators are weighted through an AHP process. This indicates the importance of each
factor in the process of estimation of integral deterioration. Finally the official map of
the deteriorated fabrics in the 10th Municipal District of Mashhad has been compared
with a new map developed through the projection of weighted indicators in the GIS
environment. The newly developed map would show the different aspects of deterioration
in a framework of interdependent indicators and makes a holistic perspective towards
the reality of deteriorated urban fabric. The result shows that a significant part of the
deteriorated fabric has been ignored in the official map and the lack of an integrated
approach is the main cause of this ignorance that makes the inefficiency of urban fabric
remain misunderstood and therefor unsolved.
Keywords: Deteriorated Urban Fabric, Integrated Deterioration Paradigm, Physical Decay

Integral deterioration, Deterioration Indicators.
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