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 فضایی بافتهای فرسوده شهری؛-تحلیل ناپایداری مکانی
 منطقه ده شهر تهران:مطالعه موردی
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The analysis of unstablityplac -special
urban erode texture .case study; Tehran
(district of ten)

T

he district ten of Tehran with old and erode structure
have over than 85196 erode house in this district are
three erode texture that over than 97 percent of house
have spice powerless. In this article for receive to goal
research that is analysis instability place-spaceal urban
erode texture in ten district of Tehran statistical and analytic with approach to indices of physical economical
social cultural and distribution of land use and environmental. For analysis of data have used method descriptive and inference statically and spss software have used
about 400 person guardian family of erode texture with
Cochran formula have selected. Results show that over
than 97 present of houses have powerless spices and
23/7 percent of infrastructural with up unstability have
assessment. 57/3 percent of guardian families with seven
person average in profession of worker have employed.
Entropies and place efficient calculation show unstablity
in distribution of land use .however unstability placespecial of land use have case decrease of quality of life in
erode texture. Size x2 (262/3) in meaningful level; /000
showed directive relatives between unstablity and relative privation in erode texture. Alfa. /.7 and beta coefficient sho that indices physical and undistribution of land
use are most important of unstablaity in erode texture.
Keywords: Unstability, place- spatial, index, Tehran
(district of ten)

چکیده
 نوع3 منطقه ده شهر تهران با ساختار قدیمی و فرسوده دارای
 درصد واحدهای مسکونی97 بافت فرسوده است که بیش از
 اطالعات حاصل.این نوع بافتها دارای قطعات کم دوام هستند
از مطالعات اسنادی ومیدانی با استفاده از روشهای آماری و
 در این تحقیق با تاکید. مورد تحلیل قرار گرفتspss نرمافزار
، توزیع کاربریها، اجتماعی، اقتصادی،بر شاخصهای کالبدی
 فضایی بافتهای-ت محیطی به ارزیابی ناپایداری مکانی
 زیس
400  جامعه آماری مورد مطالعه.فرسوده پرداخته شده است
نفر از سرپرستان خانوار در بافتهای فرسوده بودهاند که از
 نتایج نشان داد که بیش.طریق فرمول کوکران انتخاب شدند
 درصد از واحدهای مسکونی بافتهای فرسوده دارای97 از
 درصد از تاسیسات زیربنایی23/7 قطعات کم دوام هستند و
 محاسبه ضرایب آنتروپی و.با ناپایداری باال ارزیابی شدهاند
،ضرایب مکانی نیز بیانگر عدم تعادل در توزیع کاربریها است
بطوریکه ناپایداریهای مکانی – فضایی کاربریها سبب کاهش
X2  مقدار.کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده شده است
 بیانگر رابطه مستقیم0/000 ) در سطح معنی داری262/3(
بین ناپایداریها و محرومیت نسبی در محدود مورد مطالعه
 نیز بیانگر آن است کهBeta  و ضریب0/07  آلفای.است
شاخصهای کالبدی و توزیع نامطلوب کاربریها از جمله دالیل
.عمده ناپایداری بافتهای فرسوده در منطقه مورد مطالعه است
 بافتهای، فضایی- مکانی، ناپایداری:واژگان کلیدی
. منطقه ده، شاخصها،فرسوده شهری
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مساحتی معادل  807هکتار به دلیل کم توجهی به
اصول شهرسازی دارای مشکالت زیربنایی و روبنایی
هستند .این نوع بافتها با ساختار فضایی-کالبدی
ناپایدار و نیز نامناسب بودن استانداردهای مسکن از
نظر استحکام ،ایمنی وآسایش و معیارهای مربوطه
به ساختار اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نظیر شرایط
نامطلوب زندگی ،اشتغال نامناسب با چالش های
ناپایداری مواجه است .بافتهای فرسوده شهری در
منطقه  10ناشی از نارسائی های متعدد و متنوعی
است که بر شرایط کالبدی ،کارکردی و کیفیت زندگی
جمعی در این مناطق تاثیر جدی دارند (جایکا،1376 ،
ص  .)19در محدوده موردمطالعه به دلیل نبود سازه
ای مناسب و رعایت نکردن موازین فنی  50درصد
از بلوکها ناپایدار هستند .این نوع بافتها با عرض
معابر کمتر از  6متر و ضریب نفوذ ناپذیری کمتر
از  30درصد بیانگر دسترسی های نامناسب است.
یکی دیگر از شاخص های ناپایداری بافت های
فرسوده ،فشردگی بافت و فراوانی قطعات کوچک با
مساحت اندک است که به طور میانگین  50درصد
قطعات دارای مساحتی کمتر از  100متر مربع است.
عوامل ریزدانگی موجب بروز عامل ناپایداری زیست
محیطی و شرایط نامناسب سکونت نیز شده است.
این بافت ها از نظر برخورداری از خدمات ،زیرساخت
ها و فضای باز ،با کمبودهای جدی از لحاظ کمی
و کیفی برخوردارند .مجموع این مشکالت ،پایداری
بافتهای فرسوده را به شدت کاهش داده است .از این
رو مطالعات ناپایداری مکانی -فضایی بافت های
فرسوده با شناسایی محالت مسئله دار و پایش و
ارزیابی سیاستها می تواند استراتژیهای کارآمدی را در
زمینه پایداری بافته ای فرسوده ارائه دهد.

مقدمه
بافت های فرسوده یکی از انواع مختلف بافتهای شهری
هستند که به دلیل فرسودگی کالبدی و برخورداری
نامناسب ،و وجود زیرساختهای آسیب پذیر دارای
ناپایداری مکانی -فضایی هستند (دیکنز ،1382 ،ص
 .)42اصو ًال پایداری باید روی اهداف انسانی به عنوان
هست ه اصلی هر راهکار توسعه شهری تاکید نماید ،به
واسطه این که فشار نهایی در موضوع کارایی یک
شهر ،متوجه کیفیت سکونتگاههای انسانی آن است.
ساکنین بافتهای فرسوده شهری غالب ًا واجد اصالت
اجتماعی و فرهنگی بوده و در برخی مناطق واجد
ارزشهای غنی معماری و شهرسازی نیز میباشند،
لیکن دارای مشکالت گسترده زیربنایی و روبنایی
است (سازمان عمران و بهسازی شهری ،1379 ،ص
 .)3-5بافتهای فرسوده به مرور زمان و در اثر تحوالت
جدید ،عملکرد گذشته خود را از دست داده و رو به
اضمحالل گذارده و تداوم وضعیت تخریب کالبدی
فیزیکی بناها به همراه تنزل شرایط زیست محیطی،
منجر به حرکت گروههای توانمند از این بافتها به
سایر قسمتهای شهر و اشغال آن به وسیله گروههای
کمدرآمد و کارگر گردیده است که نتیجه آن تسریع
فرآیند رکود و تنزل است (پوراحمد ،1379 ،ص .)94
در حال حاضر ،هر گونه برنامه ریزی در مدیریت
بافتهای فرسوده شهری و هدایت خردمندانه آن،
مستلزم شناخت صحیح برنامهها و سازوکارهای رشد
شهری و تحلیل ناپایداری در الگوهای شهری منبعث
از آنهاست (علیاکبری و همکار ،1385 ،ص .)156
سطحبندی سطوح پایداری یک موضوع ضروری در
مطالعات بافتهای فرسوده شهری است؛ زیرا در یک
نظام پویا مانند جامعه بشری مفهوم پایداری به معنای
ثبات تعادل در طول زمان است (بدریچ ،1381 ،ص
مبانی نظری پژوهش
.)86
فرسودگی عبارت از خارج شدن اجزای کالبدی
شهرازشکل اصلی و حرکت به سوی نابودی کالبدی-
طرح مسئله
بخش عمده ای ازبافت منطقه ده شهر تهراندچار عملکردی شهر (زبردست ،1384 ،ص  .)13در
فرسودگی و ناکارآمدگی است .این منطقه با چهارچوب یک شهر ،می توان مفهوم فرسودگی را در

ابعاد گوناگون همچون-1 :فرسودگی کالبدی-سازه
ها؛ -2فرسودگی کارکردی؛ -3فرسودگی بصری؛ 4
فرسودگی مکانی؛ -5فرسودگی اقتصادی ارزیابیکرد (زیاری ،1391 ،ص  .)4در مجموع فرایندی که
طی آن کالبد و فعالیت در مجموع فضای شهری دچار
نوعی دگرگونی ،بی سازمانی ،بی تعادلی و افول حیات
شهری می شود ،فرسودگی بافت شهری نامیده می
شود (امین زاده ،1385 ،ص  .)32مهمترین معیارهای
تبیین فرایند فرسودگی بافت شهری عبارتند از:
 .1ریزدانگی قطعات مسکن با مساحت زیر  100متر
مربع؛
 .2اپایداری کالبدی ،نمایانگرسیستم سازه ای نامناسب
و غیر مقاوم بودن ابنیه است؛
 .3نفوذ ناپذیری ،نمایانگر عدم دسترسی ها و شبکه
معابر نامناسب با عرض معبر کمتر از  6متر است
(شماعی ،1384 ،ص .)66
بافتهای فرسوده علیرغم انسجام مرحلهای ،بواسطه
موقعیت شهری خود در میان سایر پهنههای شهری،
از مشکالتی فراتر از نحوه ساخت و ساز رنج میبرند.
از این رو موضوع بررسی سطوح پایداری در این
بافتها صرف ًا نمیبایست از نوع اقدامات کالبدی باشد
(رهنمائی و همکار ،1385 ،ص  .)177-178مهمترین
اهداف تدوین یافته در حوزه پایداری بافت های
فرسوده و ناکارامد شهری شامل استفاده بیشتر و بهتر
ازسطح زمین برای اسکان جمعیت وتامین فضاهای
باز در جهت بهبود محیط زیست،رفع نیازهای بافت
مذکور و محدوده های اطراف به کاربریهای خدماتی،
بهبود ساختار حمل و نقل در بافت مذکور و به تبع
آن در شهر و ارتقا الگوی سکونت و مسکن می باشد
(سرور ،1390 ،ص .)5
شاید در نگاه نخست ،تنوع و تعداد بافت های فرسوده
و ناکارآمد شهری و مولفه های گوناگون و موثر بر
فرایند تصمیم سازی در محدوده های مذکور به مثابه
مانعی بر سر راه پایداری جلوه گر شود؛ بنابراین شاید
بتوان مهمترین پتانسیل مداخله برای پایداری این
نوع بافتها را با هدف توسعه درون زای شهری ،بهبود

کیفیت زندگی شهروندان و ارتقا سیما و منظر شهری
برای بافت های فرسوده و ناکارآمد دانست .از این
رو ،الزم است با ابزار برنامه ،طرح و ضابطه مبتنی بر
تعامل با گروههای ذینفع برای هر یک از بافت های
فرسوده ،راه حل های پایداری تهیه و تدوین شود
(موسوی ،1385 ،ص  .)89-87در این راستا توجه به
بنیادهای پایداری بافتهای فرسوده شهری بر مبنای
اصول پایداری در زمینههای اقتصادی شهری ،جامعه
شهری پایدار ،سکونت گاه شهری ،محیط زیست
شهری پایدار ،دسترسی شهری پایدار ،زندگی شهری
پایدار ،ضروری به نظر میرسد)200 ,2003 ,clark( .
پیشینه پژوهش
نتایج تحقیقات افشار ،عقب ماندگی بافت های
فرسوده شهری را از مسیر توسعه و ناهماهنگی بین
مقوله فضا و توسعه پایدار فضایی را از جمله دالیل
ناپایداری بافت های فرسوده شهری می داند (افشار،
 ،1389ص .)56
نصیری از جمله دالیل ناپایداری بافت های فرسوده
را در همسو نبودن برنامه های بهسازی برای بهبود
بخشیدن به فضاهای این گونه بافت ها می داند
(نصیری ،1389 ،ص .)77
کمیار در مطالعات خود اظهار داشته است که چون
فضاهای موجود در داخل بافت های فرسوده از
کارکرد مناسب و موثر برخوردار نیستند؛ لذا فرسودگی
کالبدی سبب کاهش پایداری در این گونه از محالت
شهری شده است (کمیار ،1390 ،ص .)39
صادقی با بررسی بافت های فرسوده معتقد است که
فقدان نگرش به توسعه از پایین از طریق سازمان
های غیر دولتی وعدم بهره گیری از قابلیت های
درونزای اجتماعات محلی در ناپایداری بافت های
فرسوده شهری بسیار موثراست (صادقی ،1389 ،ص
.)90
حکمت نیا در بررسی تحلیل سطوح پایداری محالت
شهر یزد معتقد است که نیل به توسعه پایدار در اکثر
محالت شهر یزد تنها با به کارگیری راهبردهای
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منطبق بر نقاط قوت و ضعف و تقویت شاخصهای
ضعیف ممکن است (حکمتنیا ،1385 ،ص .)37-42
در پژوهشی که در زمینه تحلیل پایداری محلهای
کالن شهر تهران توسط توکلینیا و همکار انجام
گرفته است نشان میدهد که پایداری محلههای
مسکونی به پایداری اجتماعی ،اقتصادی ،زیست
محیطی و مدیریتی بستگی دارد (توکلی نیا و همکار،
 ،1388ص  .)29تحقیقات قرخلو و همکاران در زمینه
تحلیل سطح پایداری بافت شهر سنندج نیز بیانگر آن
است که سطح پایداری فیزیکی -کالبدی سکونت
گاهها از لحاظ نظام شیببندی با توپوگرافی خشن
اسکان یافتهاند که هم سکونتگاهها و هم شهر را
با ناپایداری مواجه ساخته است (قرخلو و همکاران،
 ،1388ص .)11
بررسی مطالعات خارج از کشور نیز حاکی از نتایج
ارزشمندی است بطوریکه کایاک در مطالعه بر روی
علل ناپایداری بافتهای فرسوده در ونیز اشاره میکند
که تقویت جنبههای مثبت بافتهای قدیمی و فرسوده
موجب افزایش دوام و یکپارچگی در سازمان فضایی
شهری خواهد شد)92-78 :2005 ,kayak( .
اسمیت در مطالعات خود بر روی بافت فرسوده شهری
لندن ،تدوین مجموع ه اقداماتی مانند تهیه و تدوین
قوانین ،جلب حمایتها و مشارکتهای مردمی را از
جمله راهکارهای موثر در پایداری اینگونه بافتها
میداند)66-63 :2008 ,smit( .
مطالعات انستیتو مطالعات شهری و منطقهای در
ایاالت نیوجرسی امریکا نیز بیانگر آن است که بهبود
اوضاع کاربریها و فعالیتهای شهری از جهت ایمنی،
تراکم با تمرکز ،سازگاری از جمله رهیافتهای پایداری
بافتهای فرسوده شهری است-46 :2010 ,Alvino( .
)50
انجمن حفاظت از آثار تاریخی ایتالیا ضمن بررسی
بافتهای ارزشمند شهر روم اظهار میدارد که تلفیق
طرحهای قدیم و جدید در حوزههای شهری ،جلوگیری
از کاربری ناسازگار ،توجه به هویت در شهرسازی و
ایجاد توازون در فضاهای شهری ،اقدامات زیرساختی

در زمینه سازههای شهری در برابر زلزله ،رونق توان
اقتصادی ،توزیع متناسب خدمات ،از جمله اقدامات
موثر در احیاء و پایداری بافتهای فرسوده شهری
محسوب میشوند)46-33 :2010 ,Salvatore( .
روششناسی تحقیق
هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ناپایداری
مکانی -فضایی بافتهای فرسوده شهری که در این
راستا فرضیات ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1پایداری بافتهای فرسوده شهری در منطقه 10
شهر تهران نامطلوب است.
 .2بین شدت ناپایداری و شاخص های کالبدی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،زیست و محیطی و
توزیع نامطلوب کاربریها ارتباط معنیداری وجود دارد.
 .3ناپایداری بافتهای فرسوده شهری موجب افزایش
محرومیت نسبی از خدمات و کاهش کیفیت زندگی
شهروندان در اینگونه بافتها شده است.
روش پژوهش با توجه به ماهیت مطالعه و فرضیات
مطرح شده توصیفی -تحلیلی بوده و در چارچوب روش
کمی بر تکنیک پیمایش استوار است .نمونهگیری
مورد استفاده در این تحقیق از نوع خوشهای توام با
تصادفی ساده است .در این بررسی برای تجزیه و
تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی
(فراوانی ،آزمون  ،tضریب همبستگی ،رگرسیون،
آزمون  ،x2کای اسکور) استفاده شده است .از نرمافزار
 spssدر جمع آوری اطالعات میدانی و پرسشنامه
انجام شد .جامعه آماری مورد مطالعه سرپرستان خانوار
بافتهای فرسوده شهری منطقه  10بودند که در این
ارتباط  400خانوار به عنوان نمونه از طریق فرمول
کوکران مورد مطالعه قرار گرفتند.
شاخصهای تحقیق
به منظور بررسی ناپایداری بافتهای فرسوده شهری
از یکسری از شاخصها استفاده شده است .این
شاخصها عبارتند از :شاخصهای کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،زیستمحیطی و توزیع نامطلوب

کاربریها.
معرفی محدوده مطالعاتی و شناخت محلههای هدف
این منطقه از شمال با منطقه نه (خیابان آزادی) از
جنوب با منطقه هفده (خیابان قزوین از شرق با منطقه
یازده (خیابان نواب) و از غرب با منطقه نه (خیابان
شهیدان) هم مرز است( ،حاتمینژاد و همکاران،
 ،1388ص  .)10بر طبق آمار سال  ،1388جمعیتی
بیش از  403566نفر در بافتهای فرسوده ساکن
بودند منطقه ده با تراکم جمعیتی و معابر کم عرض
و پرازدحام و دارای  51درصد امالک با مساحت زیر
 100مترمربع است .این منطقه دارای  3نوع بافت
فرسوده میباشد که  85196واحد مسکونی فرسوده
در این منطقه وجود داشته است که  97درصد آن کم
داوم است (شهرداری منطقه ده ،1388 ،ص .)48-59
تحلیل یافتهها
در این قسمت عوامل موثر بر ناپایداری بافتهای
فرسوده شهری در قالب شاخصهای منتخب مورد
بررسی قرار میگیرد.
شاخص کالبدی
منطقه  10با توجه به شکلگیری تدریجی آن در دهه
 1330و قدمت بافت مسکونی و محالت آن یکی از
آسیبپذیرترین مناطق تهران بشمار میرود .در این
منطقه در حدود  66درصد از بلوکها دارای بیش از
 65درصد بناهای کم دوام میباشند و از طرف دیگر
بیش از  51درصد امالک منطقه زیر  100مترمربع
هستند.
الزم به ذکر است که  1135قطعه نیمه دوام در
بافت فرسوده نوع اول بیشترین مساحت را به خود
اختصاص داده است و در فرسودگی نوع سوم که
قطعات بسیار کوچک است و عرض معابر نیز کمتر از
شش متر است  379قطعه وجود دارد .آمارها بیانگر
آن است که  2036قطعه از بافت فرسوده نوع سوم که
مسئله دار ترین بافت در محدوده مورد مطالعه است

از فضاهای کم دوام تشکیل شده که نقش محوری را
در ناپایداری ایفا می نمایند.
معابر محلی این منطقه نیز کم عرض و عمدت ًا زیر 5
متر عرض دارند .در منطقه  10در حدود  480بلوک
شهری دارای بیش از  60درصد امالک زیر 100
مترمربع وجود دارد که  50درصد از کل بلوکهای
منطقه را شامل میشود و خود نشان از گستردگی
این گونه امالک در منطقه دارد .منطقه  10دارای
 3نوع بافت فرسوده میباشد .معیار بکار گرفته شده
که معرف بافت فرسوده نوع اول میباشد بلوکهایی
هستند که دارای بیش از  64درصد ساختمانها با
اسکلت کم دواماند .از بین  746بلوک دارای چنین
شرایطی  40644ملک با مساحت  38/2هکتار از نوع
اسکلت کم دوام 1135 ،ملک دارای اسکلت نیمه
بادوام و  13542ملک دارای اسکلت با دوام تشخیص
داده شد که به ترتیب  25 ،2 ،73درصد از مساحت
محدوده فوق را تشکیل میدهد .مساحت تحت اشغال
فرسودگی نوع دوم نسبت به نوع اول به مراتب کمتر
است و مساحتی در حدود  174هکتار معادل 30
درصد بلوکهای کل منطقه را در بر میگیرد .این
نوع از بافتهای فرسوده در  412بلوک دیده میشوند.
تراکم جمعیتی در بلوکهای مورد شناسایی  612نفر
در هکتار میباشد که در مقایسه با تراکم جمعیتی
منطقه ( 380نفر در هکتار) رقم نسبت ًا باالیی را نشان
میدهد .بررسی اسکلت ساختمانهای واقع در این
محدوده فرسوده شهری بیانگر آن است که حدود
 22423ملک کم دوام ( 20درصد کل امالک)422 ،
ملک نیمه با دوام و  6743ملک با دوام به ترتیب
با  1/5 ،75و  23/5درصد این محدوده را پوشش
میدهند .همچنین در این نوع فرسودگی 12984
ملک دارای مساحت کمتر از  100مترمربع میباشند
که در حدود  56درصد کل امالک کمتر از  100متر
منطقه را شامل میشود (شهرداری منطقه ده،1388 ،
صص .)40-58
بافت فرسوده نوع سوم محدوده همپوشانی بافت نوع
دوم با بافت دارای معابر کمتر از  6متر است .در سطح
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منطقه  10سه پهنه تقریب ًا متمرکز با مساحت 160
هکتار از نوع سوم شناسایی شد که به لحاظ موقعیت
و پراکندگی متفاوت میباشند .این سه پهنه در یک
محدوده یکپارچه طرحریزی  332هکتار مساحت
دارد .عمدهترین بافتهای فرسوده در منطقه از نوع
اول همراه با اسکلت کم دوام است که بیش از  50شاخصهای مسکن در بافتهای فرسوده
درصد جمعیت بافتهای فرسوده در این نوع بافت درمطالعات میدانی شاخصهای ذیل در بافتهای
ساکن هستند و  51/5درصد از واحدهای مسکونی فرسوده مورد ارزیابی قرار گرفت:
بافتهای فرسوده در محدوده نوع اول واقع شده است الف -تراکم خانوار در واحد مسکونی بافتهای فرسوده
بطوریکه بالغ بر  48درصد از تعداد قطعات این نوع شهری این شاخص یکی از مهمترین فاکتورهای
بافت کم دوام میباشد .در واقع تراکم باالی جمعیتی کمی برای شناخت تراکم خانوار در واحد مسکونی
کوچک بودن قطعات ،معابر با عرض کم و بنبست ،به کار میرود اطالعات میدانی بیانگر آن است که
عدم دسترسی به فضاهای باز مناسب و عمر باالی در بافتهای فرسوده در بر ابر هر واحد مسکونی 1/7
ساختمانها و مقاومت پائین سازهها در برابر زلزله از خانوار وجود داشته است (جدول شماره )2؛
ویژگی این محدوده میباشد .مطالعات میدانی نشان ب -تراکم نفر در واحدهای مسکونی برابر باال نفر،
میدهد که بیش از  62/1درصد از معابر منطقه مورد تراکم نفر اتاق در واحد مسکونی  ،4و متوسط سطح
مطالعه با عرض کمتر از  6متر و کوچههای بنبست زیر بنا  50متر مربع میباشد.
میباشد که این شاخص بیانگر آسیبپذیری بسیار
زیاد معابر در هنگام امدادرسانی برای زلزلهزدگان شاخص توزیع فضایی کاربریها و خدمات
است.
مدل آنتروپی برای سنجش کیفیت توزیع خدمات
الزم به ذکر است که شاخص مصالح نیمه مقاوم در شهری استفاده میشود .بر اساس این مدل وقتی
سال  1388در بافتهای فرسوده در منطقه  10حدود  5آنتروپی به طرف عدد یک نزدیک باشد ،نشانه وجود
درصد ارزیابی شده است .بافتهای فرسوده این منطقه تعادل و کم تراز آن عدم تعادل فضایی کاربریها را
از لحاظ مقاومت فرومقاوم میباشند (زنگی آبادی نشان میدهد.
و همکاران ،1385 ،ص  .)126تاسیسات زیربنایی نتایج اطالعات جدول فوق بیانگر آن است که تمام
بافتهای فرسوده شهری منطقه  10از لحاظ عمق کاربریهای مورد بررسی در زمینه ضرایب آنتروپی در
دارایﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ و
هاﻓﻀﺎﻳﻲ
ﺗﻮزﻳﻊ
فرسودگی لولهها،ﺷﺎﺧﺺ
ناپایداری است
جنس لوله
ﺧﺪﻣﺎت محدوده بافتهای فرسوده با کاهش روبرو هستند و
ﻣﺪل آﻧﺘﺮوﭘﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪل وﻗﺘﻲ آﻧﺘﺮوﭘﻲ
بیانگر ﺑﻪناپایداری
بطوریکه اکثریت بناهای موجود در بافت فرسوده وضعیت نامتعادلی دارند این ارقام
ﻃﺮف ﻋﺪد ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل و ﻛﻢ ﺗﺮاز آن ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
با بیش از  40سال قدمت از لحاظ درصد تخریب توزیع فضایی کاربریها در بافت فرسوده است که در
ﺷﻬﺮداريراﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ(؛ ﻣ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،
باالﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ )
آﻧﺘﺮوﭘﻲ
ﺟﺪول  .1ﺿﺮاﻳﺐ
ارزیابی شد
ﺷﺎﺧﺺهاند؛
ناپایداری
تاسیسات زیربنایی با
برایده وشهروندان
خدماتﺎﺧﺬ:عمومی
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،به
دسترسی
آﻣﻮزﺷﻲ،نتیجه
بطوریکه از  521238مترمربع وسعت حدود 23/7
درصد دارای آسیبپذیری زیاد در هنگام بروز حوادث
میباشند (حاتمی نژاد و همکاران ،1388 ،ص -14
.)10
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ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ.

جدول  .1ضرایب آنتروپی کاربریها (شاخص آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی ،تفریحی)؛ ماخذ :شهرداری منطقه ده و محاسبات و اطالعات میدانی.
ﺷﺎﺧﺺ

آﻣﻮزﺷﻲ

Pi

LNPi

PiLNPi

G

0/11

-1/2

-0/22

0/52

ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

0/14

-2

ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ

0/13

-1/5

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ورزﺷﻲ

0/12
0/10

-1/7
-1/4

-0/21

0/41

-0/18

0/22

-0/19
-0/15

0/32
0/20

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮاﻳﺐ آﻧﺘﺮوﭘﻲ در ﻣﺤﺪوده
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ دارﻧﺪ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ
ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ

ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ورزﺷﻲ

0/13
0/10

- 1/ 5
- 1/ 4

-0/18
-0/15

0/22
0/20

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮاﻳﺐ آﻧﺘﺮوﭘﻲ در ﻣﺤﺪوده
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ دارﻧﺪ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ
بافتهای فرسوده
ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

در یکی از مقاطع تحصیلی مجبور
جدول  .2ضرایب مکانی خدمات شهری در محدوده بافتهای
به ترک تحصیالت شدهاند 41/2 .درصد میزان
فرسوده؛ ماخذ :یافتههای تحقیق.
ﻓﺮﺳﻮده؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ﺟﺪول  .2ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي
فعالیت اقتصادی در بافتهای فرسوده بیانگر وضعیت
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
نامطلوب اقتصادی خانوارهای ساکن در این محدوده
0/004
آﻣﻮزﺷﻲ
0/012
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
است .درصد باالیی ( )57/3از سرپرستان خانوار در
0/07
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
بافتهای فرسوده شهری در مشاغلی از جمله کارگران
0/04
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
شهرداری ،مشاغل غیر رسمی (کوپنفروشی،
0/06
ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ورزﺷﻲ
دورهگردی ،کارگری و روزمزدی) تشکیل میدهند.
باراﺳﺖ
ﺧﺪﻣﺎت
است.ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري
مواجهدر ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻓﺮﺳﻮده ﻧﻴﺰ
ﺣﻮزه باﺑﺎﻓﺘﻬﺎي
ﺷﻬﺮي در
تکفل  6/3در این محالت ارتباط نزدیکی
وجود
ساخته
مشکل
محدوده
ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎتاین
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ از  0/004ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  0/06در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺧﺪﻣﺎت
بیکاری  40/8درصد از جامعه آماری دارد
ضرایب مکانی خدمات شهری در حوزه بافتهای با میزان
و ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ .ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ ﺳﺎل  1389در
باال بودن سطح بیکاری و بار تکفل و پایین
بطوریکه
ﺟﻤﻌﻴﺖ واین
ﺗﻮزﻳﻊمکانی
توزیع
ناپایداری
ﻣﻨﻄﻘﻪ 10
نوعدر ﺳﻄﺢ
ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در
تاییدﻣﻘﺪاري
درﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
نیزرﻗﻢ
فرسوده اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  0/12 ،10ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
و
ﺗﻌﺎدل
ﻋﺪم
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻛﻪ
اﺳﺖ
0
/
72
ﺣﺪود
ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺮاي
آﻣﺪه
دﺳﺖ
ﺑﻪ
آﻧﺘﺮوﭘﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐخدمات است بطوریکه حداکثر این ضرایب از  0/004بودن میزان فعالیت در بافتهای فرسوده وضعیت
ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي
نمایانگرﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري
ارقامﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
اﺳﺖ.اینﻳﻜﻲ از
نوسانﺗﻬﺮان
در 10ﺷﻬﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ در
اقتصادی خانوارهای ساکن را نشان میدهد.
نامطلوب
است
0/06
ﺟﻤﻌﻴﺖ وحداقل
در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻮازن تا
توزیع نامتعادل خدمات و کاربریها در بافت فرسوده عالوه بر این به منظور شاخص سنجش کیفیت
7
دست آمده برای فاکتور جمعیت زندگی ،درآمدهای خانوار نیز مورد بررسی قرار گرفت
است .ضریب جینی به
و کاربریها سال  1389در منطقه  0/12 ،10بوده است که این رقم برای خانوارها مبلغ  200الی  250هزار
که این رقم بیانگر مقداری نابرابری در توزیع جمعیت تومان ذکر شده است که برای خانوارهایی با بعد  7نفر
و کاربریها در سطح منطقه  10میباشد و مقدار ضریب رقم درآمدی پایینی است .یکی دیگر از شاخصهای
آنتروپی به دست آمده برای جمعیت حدود  0/72است مهم ارزیابی در زمینه ابعاد اجتماعی -فرهنگی
که بیانگر عدم تعادل و نابرابری در توزیع متوازن بافتهای فرسوده چگونگی گذران اوقات فراغت
جمعیت و کاربریها در منطقه  10شهر تهران است .شهروندان است بطوریکه گذراندن اوقات فراغت
یکی از شاخصهای ناپایداری کاربریهای بافتهای در کوچه در مجاورت با همسایگان ( 69/8درصد)
فرسوده منطقه ،ارتباط و تداخل ساکنین فضاهای بیشترین و مطالعه و توجه به رسانهها (2/5درصد)
خصوصی بافتهای فرسوده با فضاهای کام ً
ال عمومی کمترین شاخص را به خود اختصاص داده است .این
میباشد .بیش از  58/2درصد از پیادهروهای اطراف نکات بیانگر توزیع نامطلوب کاربریهای فرهنگی -
مسیرهای سواره بافتهای فرسوده ،بیشتر به صورت تفریحی در محدوده بافتهای فرسوده است.
مستقیم وبدون در نظر گرفتن ماهیت کاربرهای
طراحی شدهاند و حائل مناسبی بین کاربریها و شاخص زیست محیطی
کانونهای بالفعل آلوده کننده محیط زیست در
مسیرهای سواره نمیباشند.
منطقه مورد مطالعه شاخصهایی است که در جدول
شماره  3آورده شده است .معضالت اصلی در رابطه
شاخص اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
بررسی شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در بافتهای با کانالهای روباز و آبروهای داخل محالت غیر
فرسوده بسیار قابل توجه است بطوریکه  50درصد بهداشتی بودن آنهاست .بدین صورت که فاضالب
از سرپرستان خانوار و  60درصد از اعضای خانوار خانگی در قسمتهایی از منطقه به کانالها و آبروها
با سواد بودهاند .اطالعات میدانی نشان میدهد که رفته و در سطح کوچههای داخل محالت روان
نزدیک به  10درصد از فرزندان  6ساله و بیشتر در میگردد .مسئله فاضالب منطقه در حال حاضر از
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منابع مهم آالیندههای آبهای زیرزمینی و انهار بوده
که خاک و زمین را از طریق چاههای جذبی آلوده
میکند .آالیندههای هوا :این نوع آالیندهها در بخش
های گرههای ترافیکی بیشتر وجود دارد .آالینده
صدا :مهمترین منبع آالینده صدا همجواری فرودگاه
مهرآباد و در نتیجه مسیر کم ارتفاع هواپیمای این
فرودگاه در بخش جنوبی منطقه مورد مطالعه است.
بر طبق اطالعات جدول  4تمامی شاخصهای
موثر بر ناپایداری زیست محیطی معنیدار هستند
و بر ناپایداری زیست محیطی بافتهای فرسوده تاثیر
داشته است .بنابراین میتوان گفت که فاضالبهای
روباز (با فراوانی  )78و بوی بد زبالهها و جوی آب (با
فراوانی  )69و آب گرفتگی معابر و توقفگاه اتوبوس
و مینیبوس به ترتیب با  62و  60مورد برناپایداری
زیست محیطی تاثیر مستقیم داشتهاند.

سنجش کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده
اولین مرحله سنجش کیفیت بافتها با توجه به میزان
پایداری شان ،مشخص کردن معیارها و زیرمعیارها
برای تعیین اهمیت هر کدام از آنهاست (زبردست،
 ،1384ص .)15
بررسی سنجش پایداری جدول  4نشان میدهد که
ضریب تطابق ( )Consistency Ratioکه باید کمتر
از  0/1باشد در مورد بافتهای فرسوده  95درصد در
شرایط ناپایدار قرار دارد.گویههای سنجش کیفیت
خدمات کاربریها در بافتهای فرسوده بیانگر نامناسب
بودن کیفیت خدمات عملکرد این نوع خدمات در
محدوده مورد مطالعه است.
اطالعات باال بیانگر آن است که بین ناپایداری عوامل
فیزیکی -کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی -اقتصادی و

ﺟﺪول  .3آزﻣﻮن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ
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N

df

sig

Chi-s

0/000

93/8
4
60
ﺗﻮﻓﻘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﻴﻨﻲﺑﻮس
0/000
115
/
2
4
78
ه
یافت
ماخذ:
فرسوده؛
بافتهای
محیطی
زیست
ناپایداری
های
ص
شاخ
تحقیق.
های
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي
آزمونﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ.
روﺑﺎز.3.آزﻣﻮن
جدول3
ﺟﺪول
62
N
69
60
28
78
40
62
59
69

4
df
4
4
4
4
4
4
4
4

95/6
Chi-s
98/9
93/8
41/2
115/2
52/6
95/6
58/9
98/9

0sig
/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺳﻨﺠﺶﻫﻮاﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده
40
آﻟﻮدﮔﻲ

4

52/6

0/000

آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻮي ﺑﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺟﻮي آب
ﺗﻮﻓﻘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﻴﻨﻲﺑﻮس
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي روﺑﺎز
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا
آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ
ﺑﻮي ﺑﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺟﻮي آب

28

4

41/2

0/000

000
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن58/9
ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺎن4 ،
ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 59
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ0/ﺑﺮاي
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و
آﻟﻮدﮔﻲﻣﺮﺣﻠﻪ
اوﻟﻴﻦ
ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎﺳﺖ )زﺑﺮدﺳﺖ ،1384 ،ص .(15

ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده
ﻳﺎﻓﺘﻪوﻫﺎي
ﻛﺮدنﻣﺎﺧﺬ:
اﻣﻨﻴﺘﻲ؛
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
اوﻟﻴﻦﺟﺪول 4
ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﺑﺮاي
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ
اﻗﺘﺼﺎدي،ﺷﺎن،
ﻣﻴﺰانو ﭘﺎﻳﺪاري
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاريﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ
جدول  .4سنجش ناپایداری شاخصهای اجتماعی و اقتصادی ،خدماتی و امنیتی؛ ماخذ :یافتههای تحقیق.

آﻧﻬﺎﺳﺖ ) ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺎﻳﺪار
زﺑﺮدﺳﺖ،ﻫﺎ  ،1384ص .(15
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﻫﺮ ﻛﺪام از
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻄﺎﺑﻖ وزن
CR=consistency Ratio

ﺗـــــﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴـــــﺖ در واﺣـــــﺪﻫﺎي
0/0367
●
ﻓﺮﺳﻮدهاﻗﺘﺼﺎدي ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺟﺪول  .4ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲيﺑﺎﻓﺘﻬﺎي
ﺗﻄﺎﺑﻖ وزن
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﭘﺎﻳﺪار
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
●
ﺿﺮﻳﺐ0/426

●
●
●
●
●

●

ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
ﺗـــــﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴـــــﺖ در واﺣـــــﺪﻫﺎي
درﻣﺎﻧﻲ
دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺧﺪﻣﺎتﻓﺮﺳﻮده
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪﺑﺎﻓﺘﻬﺎي
ﻓﺎﺿﻼب
زﺑﺎﻟﻪ و
دﻓﻊ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﺑﻮﺳﺘﺎن
درآﻣﺪ ﭘﺎرك و
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮار
ﻣﻴﺰان

CR=consistency Ratio

/215
00/0367
0/111
114
0/426
0/215
112

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ
0/111
●
ﻧﺸﺎنزﺑﺎﻟﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺪول  4دﻓﻊ
 (Consistencyﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از
ﻓﺎﺿﻼب ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻄﺎﺑﻖ )Ratio
ﻣﻲودﻫﺪ ﻛﻪ
0/114
ﺑﺮرﺳﻲ ●
درﺻﺪﭘﺎرك
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت
در وﺷﺮاﻳﻂ
 0/1ﺑﺎﺷﺪ● در ﻣﻮرد ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده 95
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻗﺮار دارد.ﮔﻮﻳﻪﻫﺎي0/112
ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺪول  4ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻄﺎﺑﻖ ) (Consistency Ratioﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از
اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﺎﻟﺒﺪي،
ﺷﺮاﻳﻂﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاريدرﻋﻮاﻣﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﺪﻣﺎت
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻫﺎي وﺳﻨﺠﺶ
دارد.ﮔﻮﻳﻪ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار -ﻗﺮار
ﻓﺮﺳﻮدهﺑﻴﻦ 95درﺻﺪ
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي
در ﻣﻮرد
0/1
ﻣﺤﺪودهﺗﻤﺎﻣﻲ
دارددرﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
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در محدوده مورد مطالعه است (جدول شماره  .)7بیانگر
این نکته است که عوامل کالبدی و توزیع نامطلوب
کاربریها به تنهایی بیش از نیمی از واریانس متغی ر
ناپایداری ها را تشکیل میدهند.
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نتیجهگیری و جمعبندی
در این نوشتارسعی شد تا از طریق شناسایی ناپایداری
مکانی-فضایی به تحلیل مشکالت بافت فرسوده در
محدوده مورد مطالعه پرداخته شد و در قالب تحلیل
آماری ،انواع ناپایداریها شناسایی شد.
در محدوده بافتهای فرسوده منطقه ده 403 ،هزار نفر
با تراکم بیش از  563نفر در  85196واحد مسکونی،
زندگی میکنند که بیش از  83428مورد آن (بیش از
 97درصد) دارای قطعات کم دوام هستند و از لحاظ
آسیبپذیری در رده فروتوسعه محسوب میشوند.
نتایج حاصل از شاخصهای کالبدیها نشان میدهد
که در منطقه ده شهر تهران سه نوع بافت فرسوده
وجود دارد که عمدهترین آن از نوع اول و مشخصه
آن اسکلت کم دوام است که بیش از  50درصد
جمعیت بافتهای فرسوده و  51/5درصد از واحدهای
مسکونی در این محدوده واقع شدهاند .این منطقه
از لحاظ آسیبپذیری زلزله به عنوان خطرناکترین
منطقه شناسایی شده است بطوریکه  23/7درصد
تاسیسات زیربنایی با ناپایداری باال ارزیابی شده است.
شاخصهای کمی مربوط به مسکن نیز در بافتهای
فرسوده رقم نامطلوبی را نشان میدهد بطوریکه با
متوسط سطح زیربنا  50متر در هر واحد مسکونی 1/7
خانوار و  4نفر در یک اطاق ساکن هستند .بافتهایی که
دارای ناپایداری میباشند به طور متوسط از نظر کلیه
عوامل دارای شرایط نامناسیب میباشند در واقع تراکم
باالی جمعیتی ،کوچک بودن قطعات،معابر با عرض
کم و بنبست ،عدم دسترسی به فضاهای باز مناسب،
عمر باالی ساختمانها و مقاومت پائین سازهها از
ویژگیهای بافتهای فرسوده است به طوریکه تنها 8
درصد از واحدهای مسکونی دارای اسکلت بتون آرمه
است .نتایج یافتههای ناپایداری اقتصادی و اجتماعی

نیز بیانگر آن است که بیش از  50درصد از سرپرستان
خانوار فاقد سواد هستند و  57/3درصد از شاغلین این
گونه بافتها در مشاغلی همچون کارگری ،روزمزدی
و دورهگردی فعالیت مینمایند .این افراد با میانگین
بعد خانوار  7نفر دارای حداکثر  250هزار تومان
درآمد ماهیانه میباشند .محاسبه ضرایب آنتروپی در
زمینه توزیع کاربریها بیانگر عدم تعادل در پراکندگی
کاربریهای آموزشی  ،بهداشتی فرهنگی و تفریحی در
داخل بافتهای فرسوده است .دامنه تغییرات ضرایب
مکانی کاربریها از حداقل  0/04تا حداکثر 0/004
نیز در تایید نامتعادل بودن توزیع کاربریها است.
عالوه بر این بیش از  58/2درصد از فضاهای پیاده
در بافتهای فرسوده بدون حدفاصل به کاربریهای
سواره متصل میباشد که این نکته باعث باال رفتن
ضرایب ناپایداری و عدم ایمنی و تداخل بافتهای
فرسودهاست .منطقه ده داری کانونهای بالفعل آلوده
کننده محیط زیست میباشند بطوریکه فاضالبهای
روباز ،بوی بد زبالهها وجوی آب و آب گرفتگی معابر
و توقفگاه اتوبوس از جمله مهمترین عوامل موثر بر
ناپایداری زیست محیطی بافتهای فرسوده محسوب
میشوند .الزم به ذکر است که وجود عوامل موثر
برناپایداریهای مکانی –فضایی ،سبب کاهش کیفیت
زندگی در بافتهای فرسوده شده است .ضریب
تطابق در زمینه شاخصهای تراکم جمعیت ،درآمد،
دسترسی به خدمات درمانی ،دفع زباله و دسترسی به
فضاهای سبز شرایط ناپایدار را نشان میدهد .مقدار
 x2محاسبه شده ( )262/3با درجه آزادی  4و سطح
معنیداری  0/000بیانگر رابطه مستقیم ناپایداریها
و محرومیت نسبی در بافتهای فرسوده شهری است
بطوریکه از لحاظ آماری نیز آلفای کمتر از  0/07و
ضریب  Betaکه در مجموع نیمی از واریانس متغیر
ناپایداری را تشکیل میدهد نشان از آن است عوامل
کالبدی و توزیع نامطلوب کاربریها از جمله دالیل
عمده ناپایداری بافتهای فرسوده شهری در محدوده
مورد مطالعه است.

راهبردها وسیاست ها
-1بخش عمدهای از محدوده مورد مطالعه را
ساختمان های بامصالح کم دوام تشکیل می دهند لذا
لزوم استفاده از مصالح بادوام که باعث مقاومت بیشتر
ساختمان ها می شود بسیار ضرورت دارد.
-2شناسایی واولویت بندی ساختمانها از لحاظ انواع
ناپایداری باکمک شهرداری ومشارکت مردم.
-3اعطای امتیازهای تشویقی درزمینه ساخت
وساز وبازسازی بافت های فرسوده و بهرهمندی از
مشارکت مردم با رویکرد توانمندسازی و ظرفیت
سازی اقتصادی و اجتماعی در محالت فرسوده به
منظور ایجاد اجتماعات محلی پایدار تاحد زیادی
می تواند ناپایداری مکانی-فضایی بافتهای فرسوده
را کاهش دهد.
-4تجمیع و بلندمرتبه سازی به منظور ایجاد شرایط
کالبدی در بافتهای فرسوده شهری ،ساماندهی معابر
و فضاهای باز بافتهای فرسوده به منظور جلوگیری از
تداخل کاربریها ،جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی
و جمعیتی محدوده و توزیع مناسب کاربریها و
جمعیت دربافتهای فرسوده.
-5ارتقای شبکههای زیربنایی و خدمات رسانی بهبود
سرانه کاربریهای شهری در محلههای هدف از
طریق افزایش دادن سرانههای فرهنگی،آموزشی.
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