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  چكیده
که در   ,هستند يهایدنبال شناسایي بافتریزان شهري بهامروزه برنامه

هاي اجتماعي و کالبدي در اولویت نوسازي و بهسازي قرار زمينه

هاي شاخص بندي دارند. این مقاله سعي دارد به شناسایي و اولویت

گانه بافت 12هاي جمعيتي در حوزه و کالبدي ,اجتماعي ,اقتصادي

هكتار بافت مصوب بپردازد. شيوه  204فرسوده شهر جيرفت با 

ميداني و  ,ايهاي کتابخانهتحليلي و مبتني بر روش -تحقيق توصيفي

افزار مدل ارزیابي ها از نرماي است. براي تحليل دادهپرسشنامه

است. نتایج این تحقيق  استفاده شده GISافزار و نرم AHP چندمعياره

نشان  Expert choiceافزار ها از طریق نرمبندي شاخصدر اولویت

عنوان شاخص اول در امتياز به 502/0دهد شاخص کالبدي با مي

 ,هاي اجتماعيشاخصمداخله بافت قرار دارد و سپس  حوزه

و در نهایت  143/0و  252/0اقتصادي و جمعيتي با ضریب امتياز 

ها گيرند. سپس با ضریب شاخصهاي بعدي قرار ميدر رتبه 102/0

 10و 9 ,6هاي  مشخص شد که حوزه آمده دست هاي بهدر رتبه

شرایط  4و  3 ,1هاي  بدترین شرایط بهسازي و نوسازي و حوزه

 ي شهر جيرفت دارند. نسبتاً بهتري در بافت فرسوده

 

هاي شاخص ,بهسازي و نوسازي  ,ت فرسودهباف :کلیدیگانواژ

 شهر جيرفت ,کالبدي -اجتماعي 
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Abstract  
Nowadays, urban planners keep recognizing the 

textures that have renewal and modernization priority 

in social and physical aspects. This research is trying 

to recognize and prioritize the economical, social, 

physical and demographic indexes in areas consisting 

of 12 districts of distressed areas of Jiroft with 204 

hectares of approved texture. The method of this study 

is cross-sectional based on library, field and 

questionnaire survey. Both software of multi-criteria 

evaluation model of AHP and GIS have been used to 

analyze data. The results of the prioritization of 

indexes drived from Expert Choice software show that 

physical index with a score of 0/502 is the first one in 

the area of texture intervention. Social, economical 

and demographic indexes with the scores of 0/252, 

0/143 and 0/102 are the next ones. Then, coefficient of 

the indexes of  obtained ranking determined that areas 

of 6, 9 and 10 have the worst conditions of renewal 

and modernization and areas of 1, 3 and 4 are in 

relatively better conditions in distressed areas of Jiroft. 

 

Keywords:  distressed areas, renewal and 

modernization, social-physical indexes, Jiroft city. 
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 مقدمه 

 فرسودگي ,دهد مي نشان اجتماعي -اقتصادي حوزه در ها بررسي

یند افر یك کالبدي موضوع بر عالوه شهري هاي بافت

هكتار بافت  64000وجود  هست. نيز اجتماعي و اقتصادي

مدیریت شهري را براي نوسازي و  ,فرسوده در کشور

 چه است. اگر چالش کشانده بهها بهسازي این بافت

-جدیدي محسوب نمي هاي فرسوده موضوعبافتموضوع 

حوزه بعد از  به سابقه توجه به بافت فرسوده شهريشود و 

گردد  مي جنگ جهاني دوم و شرایط مسكن در اروپا بر

 يمقوله احيا که در کشور ماهاي متمادي است سال ولي

سياسي شهر تهران ویژه در شرایط هاي فرسوده به بافت

از جمله  دالیل نامشخصاما به .بوده استهمواره مطرح 

اي  تحول عمده ,بافت فرسوده يعدم تشخيص متولي احيا

سازهاي شهري   و  نوع ساخت .است آن صورت نگرفتهدر 

  ها نيز به این مهم دامن و طول عمر مفيد ناچيز ساختمان

 وزارت مسكنهاي مختلف از جمله  سازمان ت.اس زده

انجمن  ,نظام مهندسي سازمان ,ها شهرداري ,شهرسازي  و 

هاي  و نگاه متعددهاي  با مدیریت غيره ها و  دانشگاه ,سازان انبوه

هاي ناهماهنگ و بعضاً  قوانين و دستورالعمل ,اي متفاوت حرفه

تنها نه که نموده و بدیهي استمتضاد و متفاوتي تصویب 

به  ,بلكه شده استبافت فرسوده ن يتسریع احياموجب 

روندي نادرست تحقق  حتيخير و با تأ ,دالیل مذکور

هاي گذشته  با توجه و نگاه به رخدادهاي سال .استیافته

خصوص بازسازي شده در  هاي ناچيز انجام و فعاليت

اي و سياسي  تعامالت حرفهیابيم که در مي هاي فرسوده بافت

نوآوري و اهميت  است. خصوص صورت نگرفتهدر این 

شود.  جا مشخص ميها درست در همين اینگونه پژوهش

یكي از عنوان  بهاگر موضوع بازسازي بافت فرسوده 

 ,قلمداد شودسيستم در حاکميت کشور عمده خرده عوامل

هاي جامعه  بخش همه اثرات متقابل فراواني که بر دليل به

در قالب یك الگوي تشریح علمي و انتقال آن  ,گذارد مي

حال  رسد.نظر مي مناسب براي احيا بسيار ضروري به

عدم  ,هكتار بافت فرسوده در شهر جيرفت 204وجود 

 عدم نگرش ,سازمانيهاي سازماني و بينهمكاري

ها ساکنين و مالكين به اینگونه برنامهمشارکت و اعتماد 

اند تا این پژوهش هم از نگاه  دست به دست هم داده

محور و شناخت و هم از منظرنگر  محور و سازمان مسئله

هاي سيستمي در همه نگرش ,باراي اولينبر ,باورمردم

تر از پيش بررسي  پيشبرد طرح مذکور را از دیدي متفاوت

 کند.

رود و هليل جيرفت شهري در استان کرمان در کرانه

درجه 28هاي بارز در موقعيت جغرافيایي دامنه جنوبي کوه

 13دقيقه و  44درجه و  57ثانيه شمالي و  13و دقيقه  40و 

متر ارتفاع از سطح  650. این شهر با قرار دارد ثانيه شرقي

نفر  97988جمعيتي برابر با 1385سال دریا طبق سرشماري 

شرقي است. این شهرستان در جنوب داده را در خود جاي

است.  کيلومتري تهران واقع شده 1375شهر کرمان و 

 204 ,کيلومترمربع وسعت 8522شهرستان جيرفت با 

 ارد.هكتار بافت فرسوده د

هاي  بندي شاخصارزیابي و اولویتبه  ,در این تحقيق   

گانه  12هاي  جمعيتي و کالبدي حوزه ,اجتماعي ,اقتصادي

شود تا در نهایت  پرداخته مي فرسوده شهر جيرفتبافت 

حوزه مشخص بودن هر اهميت مطلوب و عدم مطلوب

تواند ضرورت توجه و دقت ژوهش مي شود. نتيجه این پ

  را آشكار سازد. ر به این بافتهر چه بيشت

تمرکز جمعيت  سابقهدر حال حاضر شاهد حرکت بي

ها در مناطق شهري کشورهاي در حال توسعه و فعاليت

 . (khalil. 2011: 76هستيم )

تنها بر روي منطقه شهري تمرکز نه در قرن جدید توسعه   

شده بلكه بر روي بهبود کيفت زندگي شهري ساخته

 .liu & et al)ر شهرهاي قدیمي نيز هستژه د وی به

2012:  285.) 

رویه و بدون برنامه شهرهاي بزرگ و گسترش فضاي بي   

گيري  موجب شكل ,متوسط کشور در چند دهه گذشته

جایي ساکنان  شهري در مجاورت شهرها و جابههاي بافت

. در شده استهاي شهري به نواحي جدید و کاربري
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تدریج هاي قدیمي شهرها بهبافت  ,جایينتيجه این جابه

اقتصادي خود را از دست داده-کارکرد و حيات اجتماعي

 .(Varrsy, 2012: 156اند)

هاي  دليل ترک گروهمحالت مسكوني مراکز شهرها به   

فرسودگي کالبدي و  ,رهاسازي ,پُردرآمد و متوسط

ارزش و اعتبار خود  ,محيطيمشكالت اقتصادي و زیست

درآمد هاي مهاجر و کماده جایگاه گروهرا از دست د

 (.Mahmoudimanesh& Karimpour, 1389: 20)دان شده

ها و معضالت زیادي  هاي فرسوده موجب نارسایي بافت

در برابر سوانح  خطرپذیري باال ,هاي اجتماعي مانند آسيب

 هاي هاي بایر و ساختمان رهاشدن زمين ,ویژه زلزلهطبيعي به

ریختگي  هاي قانوني ناشي از بهم ابهام مخروبه و در نهایت

 شوندهاي امروز مي ساختار مالكيتي و ثبتي در شهر

(. طبق آمار منتشرشده 1: 1391 ,مشاور شارستان)مهندسين 

مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري از طرف شرکت 

 6452688 ,1/7/1388شهر کشور تا تاریخ  342در  ,ایران

رد که هر سه شاخص هكتار بافت فرسوده وجود دا

ميليون نفر جمعيت ساکن را دارند. در  5/8فرسودگي با 

از  ,حل هاي مختلفطيف وسيعي از راه ,هاي اخيرسال

براي بهسازي این  ,کلي هاي تشویقي تا مداخلهسياست

است ولي نتيجه عملي آن ها مورد برسي قرار گرفتهبافت

 ,Mozaffari) بوده استها % این بافت7تر از بهسازي کم

2009: 22.) 

هاي ژگي رغم ویعلي ,قدیمي مراکز شهرهاي با سابقه   

ارتباطي و رونق بازار  ,جغرافيایي ,مرکزیت ثغل اقتصادي

 ,ماندگي محالت مسكوني به لحاظ فرسودگي از رکود و عقب

 ها و ضعف زیرساختزیست محيطي مشكالت 

فعال  بافت زنده و (.Rahnama, 1996: 8)برند مي رنج

که انگار هيچوقت  اکنون چنان پير و فرتوت شده ,دیروز

است. نه کالبد آن کالبد سابق  نشاطي در آن نبوده شور و

زماني چنان جذاب و  ,این منطقهاست و نه محتوایش. 

هاي ساعت واميداشتنمود که رهگذران را ميدلنشين 

      (.3 :1388 ,زادهسلطان بنشينند ) تماشاطوالني نشاط آن را به 

به  ,امروزه فشردگي جمعيت در فضاهاي تنگ و فقيرانه

به تمرکز فقر و محروميت  ,هاي اقتصاديهمراه نابرابري

است. رشد جرم و اقتصادي و فرهنگي انجاميده ,اجتماعي

هاي اجتماعي جنایت و افزایش ميزان بزهكاري و ناهنجاري

دیگر رسوده و شدن مناطق با بافت فطبيعي روند قطبي نتيجه

 .(Zangiabadi & et al, 2011: 121- 122)مناطق شهراست

هاي محلي و مدیران کالن منطقه تنها توان بهسازي دولت

ها را دارند. این در درصد از این بافت2/11و نوسازي 

هزار بافت  14حالي است که دولت براي بازسازي 

ميليون  2 براي تأمين ,ميليارد اعتبار هزار 13فرسوده نيازمند 

همين دليل  . به(Rahnama, 2008: 158)مسكن است

دار از دیدگاه و تعاریف سازمان هاي مسئلهالزم است بافت

ترتيب اولویت در مسكن و شهرسازي مشخص شوند و به

  معرض نوسازي و بهسازي قرار گيرند.

اخير روي دیگري از  پایدار در ابتداي دهه قانون توسعه   

ارائه  ,دهد. در این روند جدیدرا نشان مي برنامه فضایي

 هايعنوان یك اصل در جنبههاي درمان شهر به راه

در نظر گرفته  زیست محيطي اقتصادي و  ,اجتماعي

 شود. بدین ترتيب است که دیگر چگونگي نحوه مي

استفاده از زمين و تعيين حدود مناطق گسترش شهر 

ترکيبي از  شهري شود و توسعهمحدود به توابع نمي

 هاي مختلف با یك روند سيستماتيك عقلي خواهدزمينه

(. تئوري رشد شهر از داخل و khalil.2011:76 بود)

ترین واکنش به قانون دار شاید مهمهاي مسئلهاحياي بافت

و  هاباشد که برحسب قابليت پایدار بوده توسعه

هاي مختلف آن به دروني شهر و بر پایه شاخصهاي  ظرفيت

براي درمان معضالت امروز شهرهایي ارائه راهكارهایي 

اند. با عنایت و پژمردگي شدهپردازد که دچار فرسودگي  مي

بندي این تحقيق ارزیابي و اولویت به این موضوع مسئله

 ,جمعيتي ,هاي اقتصادينواحي شهري براساس شاخص

 محدوده مصوب بافت فرسوده12کالبدي و اجتماعي در 

 5 شده در جلسه کميسيون مادهتصویبشهر جيرفت )

 بخش مرکزي شهردر  14/06/91استان کرمان مورخ 



 
  ...با جیرفت شهر های فرسوده شهری درو نوسازی بافتهای بهسازی اولویت 12

رود( است.  هاي ملنتي و هليل حد فاصل رودخانه ,جيرفت

% مساحت 8/11هكتار برابر با  204مساحت این محدوده 

. جمعيت ساکن در شده استمحاسبه  کل شهر جيرفت

برابر با    ,1385این محدوده نيز بنا بر سرشماري سال

 است که این ميزان جمعيت حاکي از نسبت بوده 13291

% جمعيت در قلب محدوده مرکزي شهر جيرفت 56/13

 Renewal and Modernization of Distressed)است

Areas of Jiroft, 2012: 48.) 

هاي  در بافت فرسوده شهر جيرفت عوامل و شاخص    

که در  ,بافت را چهره این ,زیادي نقش دارند. این عوامل

دستخوش نازیبایي و  ,کندآرایي ميتجاري شهر جلوهمرکز 

ترین شناسایي مهم ,است. هدف این تحقيقکرده فرسودگي

ها بندي آنتحليل و اولویت ,تأثيرگذار و ارزیابي پارامترهاي

رو سؤاالتي تأثير مداخله است. از ایننسبت به ضریب 

 شود: شرح زیر مطرح مي به

کالبدي و جمعيتي  ,اجتماعي ,هاي اقتصاديشاخص از ميان

در بافت فرسوده شهر جيرفت کدام شاخص جهت بهسازي 

 و نوسازي از اهميت و اولویت بيشتري دارد؟

هاي بافت فرسوده شهر جيرفت در آیا تمامي حوزه

 ,هاي اقتصاديوضعيت یكسان و مطلوبي از نظر شاخص

 کالبدي و جمعيتي قرار دارند؟ ,اجتماعي

 ,هاي اقتصاديبندي شاخصاولویت ,هدف این تحقيق

جمعيتي با مدل ارزیابي چندمعياره و  و کالبدي ,اجتماعي

گانه این بافت براي    12ها در حوزه بررسي این شاخص

 ها براساس وضعيت موجود است.بندي آنطبقه

  هامواد و روش 

با توجه به موضوع تحقيق و منطقه مورد مطالعه روش این 

منظور  تحليلي است. در این تحقيق به-حقيق توصيفيت

پس از  ,گانه بافت فرسوده 12هاي  بندي حوزهاولویت

 ,اجتماعي ,هاي اقتصادي ها و زیرشاخصه بررسي شاخص

گيري از روش با بهره ,(1) جدول کالبدي و جمعيتي 

ریزي مشارکتي )روش دلفي( و توسط کارشناسان برنامه

منظور شد. به پرداختهها شاخص دهياین حيطه به وزن

 20 ,مندرجهاي  بندي و تعيين ضریب شاخصاولویت

پرسشنامه تدوین و در اختيار کارشناسان سازمان عمران و 

بهسازي کرمان قرار گرفت. سپس با مشورت و همكاري 

پرسشنامه جهت تكميل  100ابتدا  ,شهرداري جيرفت

پرستان هاي اقتصادي و اجتماعي در اختيار سر شاخص

ز نفر ا 20 سپساصيل خانوارهاي بافت توزیع شد. 

هاي معيارهاي فوق را  شاخصه هر یك از زیر ,کارشناسان

آمده هر  دست به  سپس در رتبه  ,وزن داده AHPروش به

ترتيب امتياز نهایي  و بدینها ضرب کردند  یك از حوزه

هر یك از   جدول پایاني رتبه ,حوزه محاسبه شد. سرانجام

و هاي مربوط که از طریق تجزیه  ها در شاخص حوزه

 شد.  در قالب نقشه نمایش داده ,دست آمد تحليل نهایي به
 

 هاي مورد مطالعه در بافت فرسوده شهر جيرفتشاخص. 1جدول

 1391تحقیق:  هایمنبع: یافته

هاي  هاي پژوهش از تكنيكها و شاخصانتخاب تمامي نمونه

تحقيق کيفي و روش تحليل محتوا صورت گرفت که با 

 مراجعه به اسناد و مطالعات مرتبط با موضوع بافت

 .شده استبرداري فيش هاي پُرتكرار شاخص

گانه  12هاي حوزه ,محدوده مطالعاتي در این تحقيق   

شهر جيرفت است. جمعيت جيرفت بنا بر  بافت فرسوده

 111034مرکز آمار ایران برابر با  1390 سرشماري سال

شهر جيرفت در  است. مساحت محدوده قانوني نفر بوده

 هكتار بوده 2572برابر با زمان تهيه طرح جامع مصوب 

 (.Consulting Engineers of Utopia, 2008)است

های مؤلفه

 پژوهش
 شاخص

 کالبدی
 ,عرض معابر ,کيفيت بنا ,مساحت زیربناي واحد مسكوني

 قدمت بنا  ,سازه

 اجتماعی
ميزان تمایل به  ,ميزان تمایل به بهسازي در محدوده بافت

 ميزان تمایل به مشارکت مالي ,مشارکت در بهبود وضعيت محله

 اقتصادی
تعداد  ,تعداد کارگاه ,ميزان درآمد ساکنين در محدوده بافت

 قيمت زمين ,هاي فعالکارگاه

 توزیع جنسي جمعيت,توزیع سني جمعيت جمعیتی
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دست سدّ  در پایين خيز هاي مستعد و حاصلایجاد زمين

اي در این منطقه عمده کشاورزي هايقطب ,جيرفت

که جغرافيدانان از آن  طورياست. بهوجود آورده به

کنند. رشد مشاغل عنوان هندوستان کوچك یاد مي به

هایي در طول چند دهه خدماتي و وجود چنين پتانسيل

هاي اخير در این شهر موجب باالرفتن آمار مهاجرت

. باالبودن قيمت زمين و افزایش شده استشهري -روستا

توجه رشد و گسترش شهر در بيرون از  ,ميزان مهاجرت

گرداند. محدوده خدماتي شهر را امري الزم و ضروري مي

که با معيارهاي یك شهر هوشمند و سالم  ,این امر

مسئولين شهر و  ,در طي چند سال اخير ,ناسازگار است

که به رشد کالبدي شهر  است مدیران را ملزم کرده

بپردازند و این مهم جز با احيا و بازسازي بافت فرسوده 

با  ,1365هاي پس از پذیر نيست. سالدر این شهر امكان

هاي طرح هادي مصوب و زیرساخت رفتن  اِعمال سياست

گسترش شهر به شمال  ,هاي مابين دو رودخانه بيشتر زمين

نزدیك به سه  رودخانه ملنتي همراه بود. پس از گذشت

در  ,شهر در این محدوده هنوز هم روند گسترش ,دهه

-. بهکرمان و به سمت شمال است-امتداد جاده جيرفت

محدوده بافت و  ,توان ادعا نمود مرکز شهر اي که مي گونه

نزدیك به سه دهه است که هيچگونه توسعه  ,فرسوده

چه اتفاق  اند و آن خود ندیده توجهي را بهجدید و قابل

-ابنيه به بازسازي و نوسازي ,فتاده روند طبيعي تخریبا

جمعيت جيرفت بنا بر  ها است. دست مالكين آن

نفر  97988مرکز آمار ایران برابر با  1385 سرشماري سال

افزایش پيدا  نفر 111034به  1390 لو در سا بوده است

است. مساحت محدوده قانوني شهر جيرفت در زمان کرده

بوده هكتار  2572وب برابر با تهيه طرح جامع مص

 (.Consulting Engineers of Utopia, 1999)است

 تصویب) شهر جيرفت محدوده مصوب بافت فرسوده   

استان کرمان مورخ  5 کميسيون ماده جلسهر د شده

در حد  ,بخش مرکزي شهر جيرفت ( در14/06/1391

. شده استرود واقع  هاي ملنتي و هليل فاصل رودخانه

شده محاسبه  هكتار 204ین محدوده برابر با مساحت ا

و جمعيت ساکن در این محدوده بنا به سرشماري  است

قلب محدوده مرکزي  نفر در 13291 برابر با 1385 سال

 شهر جيرفت است.

با توجه به چنين محدوده  و وسعتي از بافت فرسوده     

 12هاي هاي مورد مطالعه حوزهدر این شهر و نيز شاخص

همراه موقعيت بافت فرسوده در نقشه شهر جيرفت به ,گانه

 شهر قابل بررسي و مشاهده است.

 12هاي که قابل بررسي است از ميان حوزه طورهمان   

کمترین وسعت و حوزه  ,گانه بافت فرسوده شهر جيرفت

 72289با وسعت  6 بافت فرسوده مربوط به حوزه

د جنوبي ح ,مترمربع است که حد شمالي از خيابان ابوذر

حد شرقي از خيابان وليعصر و حد  ,رودهليل از بلوار

با  12 بهمن است. پس از آن حوزه 12غربي از خيابان 

حد جنوبي از خيابان  ,حد شمالي از خيابان کشاورزي

حد شرقي از خيابان دولت و حد غربي از خيابان  ,مطهري

مترمربع است. در این بين  99919وحدت با وسعت 

 1ان و وسعت بافت فرسوده مربوط به حوزه بيشترین ميز

مترمربع از کل وسعت  598761است که در مجموع  2و 

اند خود اختصاص دادهبافت فرسوده در شهر جيرفت را به

 گویاي .(2جدول) مسئله نياز به تأمل بيشتري دارد همين که

ها و کمّ و کيف بيشتر آمار و ارقام بافت فرسوده واقعيت

 است.

 تحقیق هاییافته
 قطعه 2483 از متشكل جيرفت شهر فرسوده بافت  

گرفته بر اساس  هاي صورت بررسي در. است مسكوني

 مترمربع 426 موجود قطعات مساحت ميانگين ها محاسبه

 مترمربع 13 حدود قطعات در مساحت ترینکم و بوده

شده برآورد  مترمربع 9476 مساحت بيشترین است و

ات و چگونگي وضعيت اطالعات فيزیكي قطع .است

( قابل مشاهده و 4و3) بندي و مساحت در جدول دانه

 .بررسي است
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  فرسوده بافت محدوده کلي مشخصات . 2جدول

 شماره
 محدوده

 مساحت
 مترمربع

 

-از بلوار هلیل حدجنوبی ,خیابان مطهریحد شمالی از  264961 1

خیابان دولت و  حد غریی از خیابان  حد شرقی از ,رود
 وحدت؛

خیابان  حد جنوبی از ,خیابان کشاورزی حد شمالی از 333800 2
حد شرقی از خیابان دولت و حد غربی از  ,مطهری

 خیابان هفتم تیر؛
-بلوار هلیل حدجنوبی از ,خیابان طالقانی حد شمالی از 205960 3

بهمن و حد غربی از خیابان 12حد شرقی از خیابان  ,رود
 رجایی؛

خیابان حد جنوبی از  ,خیابان ابوذر حد شمالی از 193638 4
حد شرقی از خیابان شهیدقرنی و حد غربی از  ,طالقانی

 خیابان دولت؛
حد جنوبی از  ,حد شمالی از خیابان مصطفی خمینی 164073 5

حد شرقی از خیابان شهیدقرنی و حد غربی  ,خیابان ابوذر
 از خیابان دولت؛

-هلیل   بلوار وبی ازحد جن ,حد شمالی از خیابان ابوذر 72289 6

حد شرقی از خیابان ولیعصر و حد غربی از خیابان  ,رود
 بهمن؛12

 ,خیابان ابوذر حد جنوبی از ,حد شمالی از خیابان تختی 132780 7
حد شرقی از خیابان ولیعصر و حد غربی از خیابان 

 بهمن؛12
حد جنوبی از  ,حد شمالی از خیابان مصطفی خمینی 137751 8

حد شرقی از خیابان شهیدقرنی و حد غربی  ,ذرخیابان ابو
 شهریور؛17از خیابان 

خیابان  حد جنوبی از ,حد شمالی از خیابان مدرس 134812 9
تیر و حد غربی خیابان 7حد شرقی از خیابان  ,تختی

 شهریور؛17
 ,خیابان پرستارحد جنوبی از  ,حد شمالی از خیابان جهاد 138555 10

جو و حد غربی از خیابان حد شرقی از خیابان دانش
 حافظ؛

خیابان  حد جنوبی از ,حد شمالی از خیابان جهاد 165929 11
حد شرقی از خیابان حافظ و حد غربی از  ,مدرس
 تیر؛7خیابان 

 حد جنوبی از ,حد شمالی از خیابان کشاورزی جنوبی 99919 12
حد شرقی از خیابان دولت و حد غربی  ,خیابان مطهری

 .از خیابان وحدت
 1391مهندسين مشاور شارستان:منبع: 

 
 همراه موقعيت بافت فرسوده در آنشهر جيرفت به .1نقشه

 

 شهر جیرفتمساحت قطعات در محدوده بافت فرسوده  .3جدول

 1391مهندسين مشاور شارستان: : منبع

 جیرفت بندي قطعات در محدوده بافت فرسوده شهردانه. 4جدول

 

بررسی وضعیت   

 بندی قطعاتدانه

بندی مساحت قطعات دسته

 )مترمربع(

بندی قطعات درصد دانه

 )درصد(

 36/5 100زیر 

 97/54 500تا  200

 33/19 1000تا  500

 34/20 به باال 1000

 1391منبع: مهندسين مشاور شارستان: 

که اندازه قطعات  ,این اطالعات حاکي از این واقعيت است   

-و ریزدانگي در شهر جيرفت و شاید استان کرمان به

هاي  تر از آنچه در سنجه طورکلي استانداردي متفاوت

 ,استده شهري مشخص گردیدههاي فرسو شناسایي بافت

این نكته حائز اهميت است که به قطعات  ,رودارد. از این

عنوان یك فرصت براي تعریف بزرگ در محدوده به

هاي خدماتي  هاي محرک توسعه و رفع کمبود سرانه پروژه

توجه شود. همچنين این الگو نمایانگر نحوه زندگي و 

  ریزي برنامه باید در مسكن در بافت و سطح شهر است که

 تأمين مسكن مورد نياز شهروندان جيرفتي لحاظ گردد.

 های کالبدی .مؤلفه1

 ,گيرد که در بافت فرسوده مورد بررسي قرار مي اولين مؤلفه

ها شاخص دارد. این شاخص 5مؤلفه کالبدي است که 

مساحت زیربناي واحد  (2 ,طبقات تعداد (1عبارتند از 

 .عرض معابر( 5 ,عمر ابنيه ( 4 ,( کيفيت بنا3  ,مسكوني
 

 

 

بررسی وضعیت 

 مساحت قطعات

 شدهکل قطعات برداشت
قطعه 2483

 مسكوني

 مترمربع426 مساحت قطعات موجود میانگین

 مترمربع13 قطعات کمترین مساحت

 مترمربع9476 بیشترین مساحت قطعات
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 نوع سازه بكار رفته در ابنيه محدوده بافت فرسوده .5جدول

 درصد تعداد سازه نوع

 30/19 720 فلزی اسكلت

 90/15 593 بتنی اسكلت

 18/48 1797 باربر دیوار

 62/16 620 سایر سازه ها

 100 3730 مجموع

  1391مهندسین مشاور شارستان:  :منبع

 ابنيه محدوده سازه در سيستم رفته بكار مصالح يبررس   

 از درصد48 به نزدیك دهدنشان مي شهر فرسوده بافت

 ساخته باربر دیوار با ,است قطعه 1797 شامل که ,قطعات

-به بتوني و فلزي اسكلت که است حالي دراین  .اندشده

( 5) جدول شوندمي شامل را قطعات درصد16 و 19 ترتيب

 درصد. هستند گِل و از خشت هاسازه درصد5/12 حدود و

  سيستم در ناپایدار و نامناسب مصالح از استفاده باالي

 نياز دهندهنشان فرسوده بافت محدوده در ابنيه ايسازه

 زندگي کيفيت باالبردن و سازيمقاوم به محدوده باالي

هاي  بر اساس مطالعات وضع موجود و برداشت .است

 ,ه در محدوده بافت فرسوده شهر جيرفتکيفيت ابني ميداني

  يشترینب ,این مقدارکه  هستندکلنگي  ,ابنيهاز درصد  5/37

 5/24همچنين  د.شومي تعداد در کل محدوده را شامل

درصد قطعات سالم و  35مرمت و تنها درصد ابنيه قابل 

و هستند درصد قطعات مخروبه  3قابل قبول هستند. حدود 

  .(6)جدول نياز به رسيدگي دارند

 کيفيت ساختمان در محدوده بافت فرسوده .6جدول
 درصد تعداد ساختمان کیفیت

 13/35 1304 سالم

 52/24 910 مرمت قابل

 50/37 1392 کلنگی

 86/2 106 مخروبه

 100 3712 مجموع

 1391 مهندسين مشاور شارستان: :منبع

 71 حدود شهر جيرفت فرسوده در محدوده بافت   

 درصد15و  سال 30 تا 5 بين قدمت قطعات درصد

 است حالي در این دارند. سال 30 از بيش قدمتي قطعات

بيش  و بوده نوساز و سال 5 زیر قطعات درصد 8 تنها که

 .(7) جدول هستند ساخت در حال نيز  مانده باقي درصد5 از

 . قدمت ساختمان در محدوده بافت فرسوده7جدول
 درصد تعداد ساختمان قدمت

 56/5 208 ساخت الح در

 18/8 306 سال5 کمتر از

 14/71 2660 سال30 تا 5

 11/15 565 سال30 از بیش

 100 3739 مجموع

 1391 مهندسين مشاور شارستان: :منبع

. در شده استبندي  طيف دسته 5مساحت قطعات در    

 درصدبافت فرسوده شهر جيرفت کمترین محدوده 

مترمربع است که  1000قطعات مربوط به قطعات بيش از 

درصد از کل فراواني را دارند و بيشترین درصد آن  11/5

 1365مترمربع است که  500تا  200مربوط به قطعات 

 .(8)جدول درصد فراواني دارد 97/54قطعه و 
 

 

 بندي مساحت  قطعات موجود دردسته .8جدول

 بافت فرسوده محدوده  
بندیدسته قطعات تعداد   درصد 

رمربعمت 100 تا ه  133 36//5  

مترمربع 200 تا 100  378 22/15  

مترمربع 500 تا 200  1365 97/54  

مترمربع 1000 تا 500  480 33/19  

مترمربع 1000 از بیش  127 11/5  

 100 2483 مجموع

 1391 ,مهندسين مشاور شارستان :منبع



 
  ...با جیرفت شهر های فرسوده شهری درو نوسازی بافتهای بهسازی اولویت 16

بافت فرسوده به استناد از طرح  محدوده معابر کل طول   

 عرض با معابر. است متر 43973 ,مهندسين شارستان

 9688 طول با درصد مجموعاً 031/23با  ,متر 6 از کمتر

 که است بافت  محدوده نامناسب عرض با معابر جزء متر

 مجموع با متر 9 تا 6 عرض با معابر دارند. تعریض به نياز

 ميزان بيشترین ,517/37 درصد فراوانيمتر و  16497 طول

 عرض با معابر و دارند بافت  محدوده را در معابر طول

با  معابر جزء ,متر 14216 طول مجموع با ,باال به متر12

 .(9)جدول است  محدوده مطلوب نفوذپذیري

 فرسوده بافت طرح محدوده در معابر عرض وضعيت. 9جدول
 درصد طول معابر )متر( عرض معابر )متر(

 912/1 841 متر 3کمتر از 

3-6 8847 119/20 

6- 9 16497 517/37 

9- 12 3571 121/8 

12- 18 834 896/1 

30-18 11793 819/26 

 616/3 1589 به باالتر 30

 100 43972 مجموع

 1391 مهندسين مشاور شارستان: :منبع

 های جمعیت. بررسی مؤلفه2

از مجموع جمعيت ساکن در محدوده بافت فرسوده شهر 

مرد نفر  7324تعداد  ,1385جيرفت در سرشماري عمومي 

. متوسط نسبت شده استنفر زن گزارش  6588و تعداد 

نفر  100 نفر مرد در مقابل 2/111 ,جنسي در این محدوده

 3/110زن است. این نسبت براي کل شهر جيرفت برابر 

اثر مهاجرپذیري شهر و  , . در هر دو نسبتبوده استنفر 

محدوده بافت محسوس است و کثرت مردان را نسبت به 

 .(10)جدول  دهد ميزنان نشان 

 مطالعه مورد محدوده در ساکن جمعيت جنسي توزیع. 10جدول

 سهم محدوده بافت فرسوده شهر جیرفت شرح  مؤلفه

 8/14 2954 19975 تعداد خانوار

 2/14 13912 97988 تعداد جمعیت

 3/14 7324 51390 مرد

 0/14 6588 46598 زن

  71/4 91/4 متوسط بُعد خانوار

  2/111 3/110 جنسیشاخص نسبت 

 1385نتایج سرشماري  ,مرکز آمار ایرانمنبع: 

 

هاي سني بررسي ساختار جنسي جمعيت در گروه   

هاي دهد در اغلب گروهمختلف در این محدوده نشان مي

تر شاخص نسبت جنسي باالتر از سني ميانسال و جوان

 که نشانه وجود پدیده جذب ,( است105متوسط )شاخص 

رد براي کار و  فعاليت دراین محدوده است. مهاجران م

هاي سني سالخورده و پيرتر این شاخص ولي در گروه

دهد. شود و در کل شيب سرازیري را نمایش ميکمتر مي

مير مردان مرگ و  بودن ميزان زیرا با باالرفتن سن و بيشتر

 یابد. نسبت به زنان شاخص نسبت جنسيتي نيز کاهش مي

ای اجتماعی در محدوده بافت ه. ارزیابی شاخص3

 فرسوده شهر جیرفت

بررسی میزان تمایل ساکنین برای مشارکت در 

 نوسازی و ساماندهی بافت

مشارکت  براي داشتن تصویري از ميزان تمایل ساکنين براي

شهري محدوده مورد  محيط ساماندهي و در نوسازي

. در این شده استمطالعه از نتایج پيمایش ميداني استفاده 

شد به سؤاالتي در شوندگان خواستهاز پرسش ,يمایشپ

به تفكيك  ,رابطه با ميزان تمایل به بهسازي در محدوده

تغيير نقشه و نماسازي در  ,سازيمقاوم ,بنااقدامات  اضافه

پاسخ دهند. در این چارچوب بيش از نيمي از ساختمان 

سازي گذاري در زمينه مقاومسرمایهپاسخگویان تمایل به 

ها تمایل به مشارکت در زمينه  درصد از آن23ا داشتند. بن

درصد 15 بنا و درصد در زمينه اضافه 16حدود  ,تغيير نقشه

اند. که مند به همكاري در زمينه نماسازي بودهنيز عالقه

سازي نشان درصد از پاسخگویان در زمينه مقاوم 42اقدام 

در سازي از تمایل بسيار ساکنين به بهسازي و مقاوم

 .(1)نمودار محدوده دارد
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 ميزان تمایل به بهسازي در محدوده مطالعاتي. 1نمودار

 بر اساس پيمایش ميداني  

بررسی میزان تمایل ساکنین بافت فرسوده شهر 

 جیرفت در بهبود وضعیت محله

براي سنجش ميزان تمایل ساکنين محدوده بافت فرسوده  

له خود شهر جيرفت جهت مشارکت در بهبود وضعيت مح

و ميزان مشارکت مالي در زمينه بهسازي و نوسازي به 

-انواع تمایل در زمينه مشارکت مالي و سرمایه ,تفكيك

هاي  مشارکت در تشكيل گروه ,مشارکت مدیریتي ,گذاري

مشارکت در اجرا و  ,مشارکت در نظارت و ارزیابي ,محلي

مورد پرسش قرار  ,مشارکت در افزایش آگاهي و آموزش

درصد از پاسخگویان  64ر این خصوص بيش از گرفت. د

 33هاي مختلف ابراز تمایل کردند. به مشارکت در زمينه

درصد از مخاطبين آمادگي خود را در زمينه مشارکت در 

درصد در زمينه  15هاي محلي اعالم کردند. تشكيل گروه

درصد در زمينه  8 ,مشارکت در افزایش آگاهي و آموزش

درصد در زمينه 4 ,گذاريمشارکت مالي و سرمایه

درصد مشارکت در زمينه نظارت و  3 ,مشارکت در اجرا

درصد در زمينه مشارکت مدیریتي ابراز  1ارزیابي و تنها 

 .(2) نمودار تمایل نمودند

 
 تمایل به مشارکت در بهبود وضعيت محله. 2نمودار

ت فرسوده شهر بررسی میزان تمایل ساکنین باف

 جیرفت در مشارکت مالی جهت نوسازی و بهسازی

در زمينه تمایل ساکنان به مشارکت  ,در پيمایش ميداني

مالي در صورت اقدام شهرداري به بهسازي و نوسازي 

بخشي از محدوده مورد مطالعه نيز از ساکنان محدوده 

پرسش شد تا مشخص شود چقدر حاضر به مشارکت 

 ياي بافت هستند. در این خصوصمالي و هزینه در اح

ميزان مشارکتي که ساکنان تمایل به آن داشتند به تفكيك 

 .(3و نمودار  11)جدول  موارد زیر سنجيده شد

 ميزان تمایل ساکنين بافت فرسوده شهر جيرفت. 11جدول

 درصد مشارکت میزان  تمایل مشارکت

درصد45 حاضر به مشارکت نیستم.  

ها هستم.صد هزینهدر10حاضر به مشارکت تا  درصد39   

ها هستم.درصد هزینه30تا  10حاضر به مشارکت در  درصد2   

ها هستم.درصد هزینه30حاضر به مشارکت بیش  از  درصد4   

پاسخبی درصد10   

 1391های تحقیق:افتهمنبع: ي

 
   هاي احيا    ميزان تمایل به مشارکت مالي در هزینه. 3نمودار

 وسازی بخشی از محله توسط شهرداریدر صورت بهسازی و ن   

بودن تمایل ساکنان به آنچه حائز اهميت است پایين   

مشارکت مالي در بهسازي و نوسازي محدوده است اما 

هاي دیگر مشارکت حال تمایل به مشارکت در زمينهدرعين 

 .(1) شكل  گردد نيز مشاهده ميدر محدوده 
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 مدل مشارکتي تحقيق. 1شكل

 تصادیهای اقمؤلفه

     ,ترین ضرورتي که کمتر به آن توجه شده استمهم

ها گذاري و توجه به زیاناقتصادي و سرمایههاي ضرورت

رفته حاصل از تأخير در بهسازي و هاي ازدستو فرصت

هاي فرسوده شهري است. واقعيت این است نوسازي بافت

فرسودگي و  ترین عامل تأثيرگذار در توسعهکه مهم

همين عامل  ,هاي فرسوده شهريدن بافتش متروک

گذاري است. فقر اقتصادي ساکنان و اقتصادي و سرمایه

  مالكان امكان هر گونه بهسازي و نوسازي را سلب کرده

 .(Aeeni, 2007:12)است

بررسي نتایج وضع فعاليت در محدوده به تفكيك    

هاي اقتصادي زیر نشانگر آن است که در شهر  بخش

فروشي و ها در زمينه عمدهکارگاهجيرفت تعداد 

ساخت در مرتبه دوم -صنعت ,در مرتبه اولفروشي  خرده

ونقل و حمل ,هتل و رستوران ,هاسایر فعاليت ,و آموزش

هاي فعاليت ,بهداشت و مددکاري اجتماعي ,انبارداري

دفاع  ,مربوط به امالک و مستغالت و اداره امور عمومي

راتب بعدي فعاليت دارند. و تأمين اجتماعي اجباري در م

هاي اصلي فعاليتي گردد ویژگيهمانطور که مشاهده مي

هاي اي )تعدّد کارگاهخصلت دروازهشهر عبارتند از: 

فروش و نگهداري وسائط نقليه(؛ نقش  ,مرتبط با تعمير

بودن سهم  کارگاه فعال(؛ اندک 405نسبي صنعتي )با 

خدمات برتر در  هاي مالي وهاي مرتبط با فعاليتفعاليت

 . مي باشد شهر

بر اساس نتایج سرشماري عمومي کارگاهي کل کشور 

درصد از  7/94در محدوده مورد مطالعه  ,1381در سال

شود و بخش ها توسط بخش خصوصي اداره ميکارگاه

 .(12) جدول عمومي در این بين سهم اندکي دارد

 ها در . بررسی نحوه مدیریت کارگاه12جدول

 مطالعه ردمحدوده مو

 خصوصی عمومی شرح

 1546 86 تعداد

 7/94 3/5 سهم

 1381نتایج سرشماري عمومي کارگاهي کل کشور در سال منبع:

 

بر اساس نتایج حاصل از سرشماري عمومي کارگاهي     

کارگاه در سطح  3222جمعاً  ,1381 کل کشور در سال

در مجموع  مطالعاتي يمحدوده در. اند شهر فعال بوده

که به تفكيك  بوده استفعال  ,در آن سال کارگاه 1632

درصد 2/11 ,ها در بخش کشاورزي درصد از کارگاه 3/0

ها نيز  درصد از کارگاه 5/84و  در بخش صنعت و معدن

هاي  اند. به تفكيك گروه در بخش خدمات فعال بوده

 ها در زمينه بيشترین تعداد از کارگاه ,عمده فعاليت

اي  شي در مرتبه نخست و با فاصلهفروهاي خرده فعاليت

در مرتبه دوم و سایر  ساخت-قابل توجه در زمينه صنعت

هتل  ,بهداشت و مددکاري اجتماعي ,هاي خدماتي فعاليت

هاي مرتبط با مستغالت در  آموزش و فعاليت ,و رستوران

ها نيز  مراتب بعدي فعاليت دارند. بررسي ابعاد کارگاه

 ها در گروه کارگاهدرصدي  5/95حاکي از فعاليت 

هاي  تعداد کارگاه نفر کارمند دارند. 5هایي است که  کارگاه

فعال در شهر جيرفت و محدوده مورد مطالعه به تفكيك 

که قابل  شده استنوع فعاليت و سهم محدوده آورده 

 .(13)جدول  بررسي است
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 هاي فعال در شهر جيرفت ومحدوده مورد مطالعه تعداد کارگاه. 13جدول

فعالیتنوع   شهر 
محدوده 

 مطالعاتی

 سهم محدوده

از شهر   

 40 4 10 کشاورزی

 100 1 1 شیالت

 4/44 180 405 صنعت ساخت

گاز,برق  ,تأمین آب  5 - 0 

 3/14 3 21 ساختمان

فروشیخرده  ,فروشیعمده  2010 1071 3/53 

 9/58 53 90 هتل و رستوران

ونقل و انبارداریحمل  84 23 4/27 

های مالیگریواسطه  43 28 1/65 

های مربوط به امالک فعالیت

 و مستغالت
72 42 3/58 

 4/26 14 53 اداره امور عمومی

 8/31 48 151 آموزش

بهداشت و مددکاری 

 اجتماعی
79 55 6/69 

های های سازمانفعالیت

 دارای عضو
23 6 1/26 

 8/34 16 46 فعالیت فرهنگی

هاسایر فعالیت  126 88 8/69 

7/50 1632 3222 کل  

 1380نتایج سرشماري عمومي کارگاهي کل کشور در سالمنبع: 

دهد که مرتبه مي هاي فعال نشانبررسي ابعاد کارگاه   

نفر  5کمتر از  ي تعلق دارد کههایکارگاه به نخست

 6 ي باهایبه گروه کارگاهمتعلق و مرتبه دوم دارند  کارمند

. از کل کارگاهده استبو مندنفر کار 19تا  10نفر و  9تا 

درصد در محدوده مورد  65/50هاي فعال شهر حدود 

هاي محدوده از مطالعه فعاليت دارند که سهم فعاليت

شهر قابل توجه بوده و نشانگر قوت محدوده از منظر 

 1632 ,در مجموععملكردي است. در محدوده مطالعاتي 

صد در 3/0اند که به تفكيك فعال بوده ,81لکارگاه در سا

درصد در بخش  2/11 ,ها در بخش کشاورزياز کارگاه

درصد نيز در بخش خدمات فعال  5/84صنعت و معدن و 

 هاي ها به تفكيك گروهاند. بيشترین تعداد از کارگاهبوده

است که فروشي  هاي خردهدر زمينه فعاليت ,عمده فعاليت

خدمات اي قابل توجه در زمينه در مرتبه نخست و با فاصله

 تر قرار دارد.بر

 
 بُعد کارگاه  تفكيك هاي فعال در محدوده مطالعاتي به کارگاه . 4نمودار

 1381سرشماري عمومي گارگاهي سالمنبع: 
 

 .(13و جدول 4)نمودار  گرددکه مشاهده ميهمانطور    

تعدّد مراکز  هاي اصلي فعاليتي محدوده عبارتند از:ویژگي

نقش محدود  ؛مرکز( 1071فروشي در محدوده )خرده

بررسي تغييرات قيمت سهم فعاليت. بودن  صنعتي؛ اندک

ها در محدوده در اي زمين نشانگر تابعيت روند قيمتمنطقه

که بيشترین طوريبر شهر است. بهچارچوب روند حاکم 

 ها در محدوده در مرتبه نخست از آنِ محور قيمت

 طرفه خيابان طالقاني و خيابان شهيد رجایي به سمت یك

ها در  رود است. در مراتب بعدي بيشترین قيمتبلوار هليل

بعثت و ابوذر  ,تختي ,مطهري ,مجاورت محورهاي دولت

هاي گيري مرکزیت تجاري شهر در کنار پهنهاست. شكل

اداري از دالیل این امر است.  بررسي روند قيمت اراضي 

هاي واقع در پشت محورهاي اصلي نيز حاکي از  در بلوک

 ,هاي ابوذر شماليها در حد فاصل خيابان قيمت نباالبود

 رود بهمن تا بلوار هليل 12سپهبد قرني  ,دولت شهيد رجایي

 ,شهيد رجایي ,در درجه اول و حد فاصل خيابان مطهري

رود و خيابان وحدت است. آنچه حائز اهميت بلوار هليل
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هاي است باالبودن ارزش اراضي در حد فاصل خيابان

بهمن  12 سپهبد قرني ,شهيد رجایي دولت ,ابوذر شمالي

-دليل مرکزیت تجاريها بهرود و رشد آنتا بلوار هليل

اداري در شهر است که ارزش افزوده باالیي را براي 

 است.اراضي این پهنه ایجاد کرده

ارزیابی میزان درآمد ساکنین محدوده بافت فرسوده 

 شهر جیرفت

ست که بيشتر از گزینه ارائه شده ا 5سؤاالت تحقيق در 

 200درصد از افراد پاسخگو ميزان درآمد خود را بين  50

و  5) نمودار  اندهزارتومان اعالم کرده 500هزار تومان تا 

 .(2نقشه 

 
 ارزیابي ميزان درآمد ساکنين محدوده بافت. 5نمودار

 
 گانه12قيمت در هر یك از نواحي  .2نقشه

 

 هاتحلیل یافته
 که مفهوم فرسودگي براي نزدیك به پنج دهه است

 ,هاي شهري که مشكالت زیرساختيبخشي از بافت

ها رود. در طي این سالکار ميبه ,اقتصادي دارنداجتماعي و 

ها از بندي این بافتهاي بسياري براي شناسایي و طبقهتالش

هاي مراکز دانشگاهي و گروه ,هاي مرتبطسوي سازمان

تدوین  منجر به تحقيقاتي صورت گرفت که در نهایت

ریزي و تهيه  دستورالعمل و تعيين متوليان رسمي براي برنامه

در این بخش   ها شده است.طرح و اجراي آن در این بافت

 ,گانه بافت فرسوده 12هاي  بندي حوزه منظور پهنهبه

کالبدي  ,اجتماعي ,هاي اقتصادي ها و زیرشاخصه شاخص

بندي جمع ,سيپس از برر ,هاي پيشين و جمعيتي در بخش

 اي تهيه و در اختياربدین منظور پرسشنامه .اندشده

کارشناسان سازمان نوسازي و بهسازي کرمان و متخصصين 

ها شهرسازي در شهرداري شهر جيرفت قرار گرفت و از آن

هاي مندرج را بر حسب شد هر یك از شاخص خواسته

. سپس دهي کنندوزن ,AHPاهميت با استفاده از روش 

ها ضرب کرده و  آمده را در هر یك از حوزه دست به بهرت

ها  هر یك از حوزه  دست آورند. رتبهامتياز نهایي حوزه به

 .(14)جدول  است هاي مربوط آمده در شاخص

 هاي اصلي تحقيقماتریس وزن شاخص. 14جدول

 شاخص کالبدي اقتصادي اجتماعي جمعيتي

 کالبدي 1 4 3 3

 اقتصادي 4/1 1 2 3

 اجتماعي 3/1 2/1 1 1

 جمعيتي 3/1 3/1 1 1

ره شما ,ها بندي به تفكيك شاخصرتبه. 15جدول در   

 جمعيتي و اجتماعي ,اقتصادي ,بندي کالبديرتبه ,حوزههر 

 قابل بررسي و مشاهده است.

هاي مداخله بر  حوزه ,بندي منظور اولویت به   

کالبد و  ,اساس سه رویكرد اقتصاد و عملكرد

شرح زیر مطرح  اند که به تفكيك شده جمعيت

 گردد:  مي

 غيره(؛ ها وتعداد کارگاه ,: عوامل اقتصادي)درآمدفعالیت. 1

  هاي بایر؛ هاي مسكوني و وجود زمين : زیربناي زمينکالبد. 2
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: متوسط نرخ اشتغال و تعداد خانوار در واحد جمعیت. 3

  مسكوني.
 

و قيمت  زیربناي واحد مسكوني هاي متوسط شاخص   

نوعي بيانگر وضعيت و ارزش اقتصادي و زمين به

هاي تعداد خانوار در واحد مسكوني و متوسط  شاخص

کنندگان است. نرخ اشتغال نشانگر وضعيت مشارکت

مخروبه و متروکه در  ,هاي بایر سهم به نسبت باالي زمين

با محاسبه تواند نكته قابل توجهي باشد. محدوده مي

نتایج  ,رهاي مورد نظ در محدودهمساحت این قطعات 

ميزان  .(2)شكل گيرد ميحاصل مورد ارزیابي قرار 

ها در مقایسه با دیگري با ارجحيت هر یك از شاخص

حوزه و در قالب پرسشنامه با استفاده 12بندي مناسب رتبه

از فرم ساعتي )فراواني نسبي( درک خواهدشد. رتبه بندي 

افزار به ها در نرمادهکردن د پس از وارد ,آمده دستبه

 شرح زیر است:

 ها بندي به تفكيك شاخصرتبه .15جدول

 شماره حوزه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 رتبه  کالبدی 1 3 4 11 8 5 10 12 7 2 6 9

6 10 8 5 9 7 11 12 3 2 4 1 
رتبه 

 اقتصادی

7 1 12 10 8 3 11 9 6 4 5 2 
رتبه 

 اجتماعی

 رتبه جمعیتی 3 4 1 12 2 5 11 8 7 9 10 6
 

 
 خروجي ماتریس دودویي. 2شكل

هاي اصلي با   ضرایب بين شاخص ,بعد  در مرحله   

 Expertافزار استفاده از مدل دلفي و روش بارش افكار و نرم

choice, افزارآید)نرم دست ميبهExpert choice   با ایجاد

 پردازد(. مي AHPبه انجام مدل  ,هاي دودویي ماتریس

ها بندي شاخصدر اولویت ,شودطور که مشاهده ميهمان

امتياز  502/0افزار شاخص کالبدي با از طریق این نرم

شد و مداخله بافت شناخته عنوان شاخص اول در حوزه  به

و جمعيتي با ضریب اقتصادي  ,هاي اجتماعيسپس شاخص

هاي در رتبه 102/0و در نهایت  143/0و  252/0امتياز 

ارم قرار گرفتند. پس از استخراج ضرایب سوم و چه ,دوم

 هر یك از  آمدهدست به  ها در رتبهجدید و ضرب آن

آید که  دست ميها به نهایي آن  رتبه ,قبل  ها در مرحله حوزه

)الزم به ذکر است که رتبه شده استآورده  .16جدول  در

 وضع بهتر حوزه در بافت است(.  نشان دهنده ,برتر

 ها هر یك از حوزه  آمدهدستبه  رتبه. 16جدول

 

و  9 ,6هاي  توان گفت حوزه مي .16با توجه به جدول   

شرایط نسبتاً  4و  3 ,1هاي  بدترین شرایط و حوزه 10

 .(3)نقشه ي شهر جيرفت دارند بهتري در بافت فرسوده

 
 بندي نهایي مداخله در بافت فرسوده پهنه. 3نقشه  

محله سطح در خدمات یعتوز در طورکلي عدم تعادلبه   

بافات در اثار    بنادي اساتخوان  و سااختار  در گسست و ها

 متمرکاز  صاورت باه  فراشهري و شهري هايفعاليت تجمع
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 بافات  ضاعيف  فرسوده است. نفوذپاذیري  درون بافت در

 چه ,معابر پایين و کيفيت قطعات بودندانهناشي از درشت

 بنادي شابكه  لحااظ  از چاه  و کفسازي و پوشش لحاظ از

اساات.  ,بافاات عمااق در ارتباااطي مساايرهاي نااامنظم

 باه  ساکنين توجهيبي از ناشي بصري بسيار هاي نابساماني

 و ناخواناا  را بافت چهره ,خود زندگي محيط شهري منظر

 هااي آب دفاع  یكپارچاه  سيستم نبود. استکيفيت کردهبي

 زیسات محيطاي    هايآلودگي جمله از فاضالب و سطحي

 در شاهري  سابز  شدید فضاي بوداست. کم بافت سطح در

 کاااهش ساابب ,منطقاه  اقلاايم باه  توجااه باا  ,بافاات داخال 

 گااردد. مطالعااات مااي بافاات ساارزندگي و حضااورپذیري

 آشاكار  را واقعيات  ایان  نياز  بافات  اقتصاادي  و اجتماعي

 بافات  در ساكونت  باه  ميال بساياري   ,ساکنين که سازد مي

 ساكنه  بااالي  تمایال  موجاب  خود ,همين مسئله که دارند

. شاود مي بافت نوسازي و اصالح آن تبَع به و اسكان يبرا

 جملااه از مسااكوني واحااد در خااانوار شاااخص باااالبودن

 روناد  اداماه  باا  کاه  اسات  بافات  ایان  کنناده نگران عوامل

   جيرفات  فرساوده  بافات  باراي  تهدیادي  ,بافت فرسایشي

در انتها الزم به ذکر است که عِرق باومي   .آیدمي حساب به

جيرفتاي باه شاهر خاود و تمایال باه        و محلي شهروندان

دهاد  بهسازي و نوسازي در محدوده شهر این اميد را ماي 

ریزي و پویاایي   که با ایجاد بستر مناسب و تداوم در برنامه

اي ناه چنادان    توان در آینده در جذب مشارکت مردمي مي

تاار از شااهر جيرفاات بااود.  متفاااوت دور شاااهد تصااویري

انگر نكاتي است که تحقيقات مرتبط با این موضوع بي

 :  شده استصورت خالصه آورده به

 اي تحتدر مقاله ,(2013) 1ماریا و ري امانوئل ,ریا پرز   

______________________________________ 
1. Riera Pérez ،Maria Gracia, Rey، Emmanuel ، A multi-criteria 

approach to compare urban renewal scenarios for an existing 
neighborhood. Case study in Lausanne (Switzerland) 

رویكاارد چناادمعياري بااراي مقایسااه سااناریوهاي » عنااوان

هاي موجود نموناه ماوردي در   نوسازي شهري براي محله

 شادن پاس از صانعتي  مطرح مي کنند کاه   «لوزان سوئيس

 افازایش منجار باه    ,این شاهر در ي پراکنده شهرنشين ,اروپا

هاي اجتماعي نابرابري ,توجهي از زمين استفاده قابل ,سفر

 ,در نتيجاه  .شددر دراز مدت  تحمل غيرقابل هايو هزینه

 محدودکردن گسترش شاهر هدف  ,اکثر کشورهاي اروپایي

-عماال رویكارد اِ  ارزیابي اند. نتایجقرار داده اولویتدر  را

واقع در  ,Fleurettesطالعه موردي در محله شده به یك م

دهاد کاه   نشان مي نزدیكي ایستگاه قطار در لوزان سوئيس

هاي موجاود و  محله در پایدار یك ساختار چگونه ارزیابي

ساناریوي ممكان باا     از ساه  ههمچنين مقایساه چنادمعيار  

توساعه  و تازگي شاناخته شاده    که به استفاده از یك ابزار

 گياري  تصميم ه ب ممكن است واقعاً SméOعنوان به ,یافته

 کند. کمك پردازش هنگام انتخاب یك استراتژي

 ,هاي نوسازي مسكنسياست ,(2010) شين ,وليو 

هاي ایجاد ارتباط بحثپذیري شهري و رقابت ,قيمت خانه

 صورترا به طور معمولبين مسكن و رقابت اقتصادي به

 ساس تحقيقاتابر ,نخست ,این مقاله .است داده کلي شرح

هاي  تصویر فضایي از قيمت خانه با استفاده از داده بر مبتني

هاي کليدي از مسكن از زمين دولت بریتانيا و ارائه یافته

روند قيمت خانه و در مسير  2006-1996تجزیه و تحليل 

 منطقه سياست تبدیلاعم از  سه مقياس فضایي در

 ي فرعيیورکشایر جنوب ,( پيشروTSYیورکشایر جنوبي )

 هامبر تري از یورکشایر ووسيع ( و منطقهSYمنطقه )

(YH )تجزیه و تحليل  ,. در مرحله دوماست دست آمدهبه

ارتباط بين رقابت  بررسي وشده در این مقاله عمالاِ يکمّ

مناطق اقتدار  اي محلياقتصادي و مسكن در چهار زیرمنطقه

که قيمت  دهد نشان مي UK ,یورکشایر ,)بيابان( از جنوبي
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ثير أرقابت اقتصادي ت  نوعدر مناطق محلي  مسكن در

 گذارد. مي

دهد برنامه تجدید شواهد نشان مي چه کلي اگر طوربه   

موفقيت  جهات موجببرخي  از بازار مسكن دولت بریتانيا

- کاهش یا از بينو  مسكن محلي ,در تجدید حيات بازار

در ما ا شده استتمایز فضایي در قيمت خانه  رفتن

-تعهد و ارزیابي مسكن پایدار و سياستمند درازمدت نياز

دهد که اکثر نشان مي محققاننتایج  .ستا ریزي برنامه هاي

از جمله بهبود  ,هاي بازسازي در این طرح شهريپروژه

و بيشتر  ساز فضاهاي عمومي جدید و ساخت ,قابليت پياده

 المت کلياثرات مثبت و مهمي در س ,هاي اجتماعيبرنامه

توان از آنچه از  در نهایت مي است.گذاشتهشرکت کنندگان 

 و اهدافدر تشریح  ,آیددل این تحقيقات مشابه بيرون مي

شهر جيرفت  فرسوده بافت نوسازي و بهسازي راهبردهاي

 (.17استفاده کرد)جدول

 جيرفتشهر فرسوده بافت بهسازي راهبردهاي و اهداف .17جدول

 راهبردها اهداف عملیاتی اهداف کالن موضوعات

 
اجتماعی و 

 فرهنگی

تقویت کيفيت 
زندگي در محدوده 

 بافت

تقویت حس   تعلق 
خاطر ساکنان و ایجاد 

هاي ماندگاري زمينه
 بيشتر در بافت

  تأمين تسهيالت
تشویقي براي 

اسكان در بافت؛ 
مراکز  شناسایي

خيز در بافت و  جرم
بهبود آنان؛ افزایش 

هاي اجتماعي برنامه
و اقتصادي در 
 محدوده بافت

 
 

 کالبدی

ارتقاي کيفيت در 
حوزه عملكردي و 
توجه همزمان به 

وضعيت کالبدي و 
فعاليت در جهت 

نوسازي و بهسازي 
محدوده بافت 

 فرسوده

ارتقاي منظر شهري و 
سيماي محدوده و 

بخشيدن به تناسب
 ترکيب توده و فضا

 

گيري از  بهره
نظرات مردم و 

ساکنين در طراحي 
رکز محالت و م

کالبدهاي مسكوني 
به منظور ارتقاي 
 منظر عيني بافت

 

 اقتصادی
ها و  ارتقاي قابليت

هاي اقتصادي  ظرفيت
 موجود در بافت

مشارکت مردم  جلب
و بخش خصوصي و 

ها در رونق  تعاوني
و  اقتصادي

در  گذاري سرمایه
 بافت فرسوده

 

 هاي تحقيقیافتهمنبع: 

 گیری بحث و نتیجه

حضور  ,دادن ریزي براي مشارکت برنامه ,استادر این ر

آگاهانه و معنادار شهروندان محدوده بافت فرسوده جيرفتي 

رفاهي  ,اقتصادي ,اجتماعي ,هاي مختلف فرهنگي در عرصه

هاي طرح  ترین دغدغه و ضرورت یكي از مهم ,و محلي

هاي حاضر در  ترین گروه مهمبافت فرسوده جيرفت است. 

شهرداري و  ,هاي فرسوده شهري بافت نوسازي ,این مبحث

مسكن  سازمان ,بخش بهسازي و نوسازي شهري آن سازمان

هاي فرسوده شهري  و شهرسازي و مالكين و ساکنين در بافت

فرسوده تا حد هاي  هستند. مفهوم مشارکت در نوسازي بافت

اراضي و  مالكينزیادي وابسته به مشارکت ساکنين و 

 ,بخش دولتي ,در این راستا ,ها است قطعات واقع در آن

هاي  بافتهاي مداخله و مشارکت در نوسازي  زمينه

ایجاد  ,نيازفرسوده را از طریق تأمين خدمات عمومي مورد 

هاي  زیرساختبهبود  ,تسهيالت تشویقي بهسازي و نوسازي

هاي  شهري و غيره فراهم آورده و از این طریق انگيزه

و ساکنين افزایش نوسازي قطعات مسكوني را در مالكين 

دهند. نتایج ارزیابي در بافت فرسوده شهر جيرفت  مي

رغم داشتن عليکه این شهر  ,گویاي این واقعيت است

مرکزي خویش نيازمند هكتار بافت مصوب در قلب  204

اجتماعي و  ,جانبه در ابعاد مختلف کالبديبررسي همه

که یكي از مشكالت عمده براي  غيره است. از آنجایي

هاي مشكالت مالي سازمانها سازي و بهسازي این بافتنو
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هاي بندي حوزهها و اولویتبندي شاخصرتبه ,ذیربط است

 گيرد.بافتي با چنين وسعت باالیي مدّ نظر قرار مي

 Expertافزار ها از طریق نرمبندي شاخصدر اولویت   

choice  عنوان شاخص امتياز به 502/0شاخص کالبدي با

شد و سپس  حوزه مداخله بافت شناختهاول در 

 اقتصادي و جمعيتي با ضریب امتياز ,هاي اجتماعي شاخص

 ,هاي دومدر رتبه 102/0و در نهایت  143/0و  252/0

دترین ب 10و 9 ,6هاي  گيرند. حوزهسوم و چهارم قرار مي

شرایط نسبتاً بهتري در بافت  4و  3 ,1هاي  شرایط و حوزه

زیر بر  هايسياست ,رواین رند. ازفرسوده شهر جيرفت دا

 برحسب گردید و معرفي که موضوعات و اهدافي پایه

 شوند:معرفي مي ,توسعه الگوي اجراي اصول

 ,فعال مشارکت از باید حوزه شهري . مدیریت1 

 اعتماد ایجاد به و مند شدهبهره مردم انتخابي و دوجانبه

 .نماید جدي توجه ,متقابل

 در بضاعتبا ساکنين بي رابطه در ,شهري مدیریت . 2

اجتماعي  و فرهنگي حوزه به جدي باید توجه ,الگو این

 و جایگاه ارتقاي به باشد و داشته ویژه از بُعد امنيتيبه

 دهد. اهميت نقش مردم

 زندگي در دخالت معناي به شهري مدیریت .3 

 مردم آسایش و خلوت رعایت نيست. پس مردم خصوصي

 لوحه سر در باید آن به ترسيدس و عمومي قلمرو و

 بگيرد. مدیریت شهري قرار

تثبيت  نيازمند فوق تدارکات براي مدیریت شهري .4 

 ساختار و هاارزش ,هانگرش تغيير و حقوقي جایگاه

 .است فعلي ارزش

 فعاليت توسعه مستلزم . بهبود شرایط فعلي محدوده5

 .است بخش خصوصي گذاري درسرمایه و اقتصادي

محدوده  در اقتصادي فعاليت توسعه و گذاريهسرمای .6

 باشد باید بر پایه توجه نهادهاي دولتي در تخصيص منابع

 بر پایه انباشت و مستمر ,بلندمدت ,استراتژیك نگاهي و با

 گيرد. صورت حوزه در سرمایه

باید  بخش خصوصي مشارکت و مردم جدي . فعاليت7

 هايپتانسيل و عمومي قلمروهاي تقویت به معطوف

 .باشد اقتصادي و فرهنگي

 بر متكّي و برنامه بدون تواندنمي اقتصادي . توسعه8

بخش تعاوني  جایگاه تعيين لذا. باشد وقت مسئولين سليقه

بخش  کنار در هاي توليدي(عمومي )کارگاه و خصوصي و

 .است ضروري دولتي

 

 راهكارها

 آتيو  دسته کاربرديبه دو  پيشنهادي هاي برنامه و ها اقدام

بافت فرسوده شاهر جيرفات قبال از هار      .شوند تقسيم مي

و موضاعي  هاي موضاوعي   چيز نياز به تهيه و اجراي طرح

 آنل و مشكالت اساسي ئمسا ,بتوان از این طریق که ,دارد

هااي عملاي    حال  هاا راه  را مورد توجه قرار داده و براي آن

 هااي  عمدتاً از درون کارگااه که  ها . این طرحپيشنهاد نمود

گردند شاامل  هاي ميداني استخراج مي مشارکتي و پيمایش

  موارد زیر هستند:

  ؛جدیدهاي  کاربريایجاد .1

ساااماندهي و بهسااازي هاااي  اجااراي برنامااهتهيااه و .2

 فضاهاي شهري در محدوده بافت فرسوده؛  

 ؛هاي مزاحم به خارج بافت انتقال فعاليت.3

 .هاي محرک توسعه تعریف پروژه.4
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