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 چکیده
محیط های شهری به دلیل پویایی و زنده بودن همواره نیازمند نو و تجدید شدن هستند.    

باشد.  داشته طوالنی بقای و دوام تواند نمی بهسازی و نوسازی بدون بنایی  و فضایی هیچ

امری طبیعی و منطبق بر فلسفه طبیعت است. هدف این مقاله  ،فرسودگی بافت های شهری 

کارهای  بررسی و سنجش میزان فرسودگی بافت قدیم جزیره کیش سپس ارائه بهترین راه

عملی و علمی  برای بهسازی و نوسازی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی، روش جمع 

ه، تهیه عکس، مصاحبه و تکمیل صورت کتابخانه ای و میدانی )مشاهدآوری اطالعات به دو 

بهره   Auto Cad, GIS, SPSSافزارهای  پرسشنامه( برای تجزیه و تحلیل اطالعات از  نرم

گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر فرسودگی کالبدی و ارتباط معنا دار بین عمر ابنیه و نوع 

ساختمانی با کیفیت ابنیه می مصالح ساختمانی، بین عمر ابنیه با کیفیت ابنیه و بین نوع مصالح 

باشد. همچنین از سه شاخص مسکن و شهرسازی برای شناسایی بافت های فرسوده دو 

درصد( وجود دارد. در نتیجه  35درصد( و شاخص نفوذ ناپذیری ) 100شاخص ناپایداری )

بافت قدیم  جزیره کیش برای ادامه حیات شدیداً  نیازمند بهسازی و نوسازی می باشد. با 

وجه به شدت فرسودگی و برای حفظ هویت کالبدی محله پیشنهاد می شود نوسازی و ت

بهسازی همزمان اجرا شود .و ابنیه ای که دارای ارزش تاریخی و هویتی هستند بهسازی و 

 ابنیه ای که فاقد ارزش هستند و کامالً فرسوده و ناپایدار ند نوسازی و بازسازی شوند.

 بافت قدیم، بهسازی ، نوسازی، جزیره کیشفرسودگی، کلید واژه ها: 

 مقدمه
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از آب و هوا و چه در اثر حوادث  یناش یجیتدر یچه در اثر فرسودگ یکه عناصر شهر یبه طور

 یها بیتخر ژهیاز موجودات زنده به و یناش بیتخر ای لیس ن،یحرکات زم ایمثل زلزله و  یعیطب

که شهرها و  یبه طور .اند و دارند داشته یو نوساز یبه بهساز ازین شهیانسان هم یاز کارها یشنا

اند از صفحه روزگار محو و نابود  افتهین یو بهساز یکه در طول زمان فرصت نوساز یمحالت

 ( 13: 1339،ی و پوراحمد)شماع.اند  شده

نواحی کهن شهری که در زمان شکل گیری، فضایی پاسخگو به سلسله مراتب نیازهایی ساکنان     

یر در نیازهای زیستی، اجتماعی و اقتصادی اکنون ، در پی تحوالت فن شناختی و تغیاند بودهخود 

. این نواحی زمانی محل و کانون ثروت و قدرت شهرها بودند. ولی در اند یقوفاقد عملکرد 

شرایط کنونی )در اکثر شهرها( از حیث برخورداری از زیر ساخت ها و خدمات شهری ضعیف و 

فضای نامناسبی برای زیست ساکنان خود و ؛ ( 31: 1333.)بوچانی،از حیث کالبدی نابسامان هستند 

فقدان مدیریتی . برند یمو از مشکالت عمده و تقریباً مشابهی در اکثر شهرها رنج  روند یمبشمار 

 تغییرات سریع ساختاری و کارکردی جدید مبتنی با مدرن ها را با مسئول که بتواند این بافت

عدم قابلیت و عدم انطباق با نیازهای جدید  ها را در تنگنای شهرها هماهنگ سازد، آنر گرایی د

  ی خود را از دستـیل و بومـت اصـجمعیها نه تنها  این بافت تـجه همین هـ. بکرده استگرفتار 

ها، زمینه را  بهسازی و نوسازی آن گذاری در راستای اند بلکه به دلیل عدم تمایل به سرمایهه داد

سکونت در  و اقشارکم درآمدی که ناگزیر به روستایی(ویژه مهاجرین ه جهت استقرار مهاجرین)ب

با  ر،یاخ یها در سال (4 : 1333)رهبان، .فراهم آورده است ؛ باشند ترین محالت شهری می ارزان

و  یاقتصاد ،یاجتماع یدر ساختارها یو به تبع آن دگرگون یو فن یعلم عیتوجه به تحوالت سر

دو  یشهر یو نوساز یبهساز تیاهم ،یشهر داریتوسعه پا هیشهرها و مطرح شدن نظر یکالبد

و به یکی از اولویت های مهم ملی و پربحث ترین مسائل ( 11:1331ا،ی)عباس ن .چندان شده است

یک محله سنتی  علمی و تخصصی در حوزه برنامه ریزی شهری و شهرسازی  تبدیل شده است.

خت مقاومت کند تا جایی که عمالً قادر است در مقابله با ضوابط و مقررات نامعقول تحمیلی، س

   (. 3 :1339نژاد، یسعد یبی) اد.ها را از اعتبار اجرایی ساقط نماید آن
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سنجش میزان فرسودگی بافت های شهری برای اجرای برنامه های بهسازی، نوسازی و یا     

تحلیل میزان است. در این راستا هدف مقاله بررسی ، سنجش و بازسازی بسیار مهم و حائز اهمیت 

فرسودگی کالبدی بافت قدیم جزیره کیش )محله سفین قدیم( به منظور اجرای برنامه های مرمت 

  شهری می باشد.

 سؤاالت تحقیق  

آیا ارتباط معنا داری بین عمر ابنیه، نوع مصالح ساختمانی و کیفیت ابنیه )فرسودگی( در بافت  -1

 قدیم جزیره کیش  وجود دارد؟

 م جزیره کیش فرسوده است؟آیا بافت قدی-1

 فرضیه های تحقیق

ارتباط معنا داری بین عمر ابنیه و نوع مصالح ساختمانی در بافت قدیم جزیره کیش وجود   -1

 دارد.

ارتباط معنا داری بین عمر ابنیه و کیفیت واحد مسکونی در بافت قدیم جزیره کیش وجود   -1

 دارد.

ارتباط معنا داری بین نوع مصالح ساختمانی و کیفیت واحد مسکونی در بافت قدیم جزیره   -3

 کیش وجود دارد.

 بافت قدیم جزیره کیش از نظر شاخص ناپایداری فرسوده است.  -4

 بافت قدیم جزیره کیش از نظر شاخص نفوذ ناپذیری فرسوده است.  -5

 ه است.بافت قدیم جزیره کیش از نظر شاخص ریزدانگی  فرسود  -3

 روش تحقیق

و از نظر  یدانیو م یکتابخانه ا، و از نظر روش  یلیو تحل یفیاز نظر نوع توصاین تحقیق       

. بافت قدیم جزیره کیش )محله سفین قدیم( جامعه آماری تحقیق را  باشد یم یکاربرد،هدف 

قطعه ابنیه  115نفر جمعیت و  1100خانوار ،  400هکتار وسعت،  11 ه. این محلدهد یمتشکیل 

. واحد تحلیل سرپرستان خانوار، حجم نمونه از طریق مدل کوکران محاسبه شد که برابر باشد یم

پرسشنامه ارتقاء یافت.  110نفر شد. اما برای افزایش کارایی تعداد پرسشنامه ها به  101211با 

مورد سنجش قرار گرفت .  نیتخصصو بر اساس نظر م ییمحتوا قیطره پرسشنامه ب ییاعتبار و روا
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 هیپرسشنامه اول قیسنجش ابعاد تحق یاثر گذار برا یپس از مشخص کردن مولفه ها و شاخص ها

 ییپرسشنامه اصالح و پرسشنامه نها نینوبت بر اساس نظر متخصص نیشد. و در چند یطراح

و در  لیامه تکمپرسشن 30آزمون  شیابتدا در مرحله پ ییایپا بیمحاسبه ضر یشد. برا تیتثب

 یکرونباخ محاسبه شده برا یآلفا زانیکرونباخ محاسبه شد. م یآلفا بیضر spssنرم افزار  طیمح

 جهیاست در نت 1/0محاسبه شده باالتر از  یآلفا زانیچون م  315/0از   بودپرسشنامه عبارت 

روش نمونه گیری تصادفی ساده، اما با توجه به نقشه  الزم برخوردار است. ییایاز پا رسشنامهپ

ی که بر ا گونهمحالت پخش شد. به م با پراکندگی جغرافیایی مناسب در تما ها پرسشنامهمحالت ، 

 110بیش از ر د قطعه مسکونی 115نقشه از  اساس شماره قطعات واحدهای مسکونی بر روی

از قطعات به دلیل بزرگی و تفکیک به چندین پرسشنامه تکمیل گردید و در بعضی  قطعه مسکونی

واحد مسکونی جداگانه چند پرسشنامه تکمیل شد. داده های حاصل از پرسشنامه در محیط نرم 

 Gamm, Spearman Correlation  Kendall's ,و با استفاده از مدل و ضریب های آماری  Spssافزاری

tau-c   همچنین با استفاده از نرم افزارهایGIS, Auto Cad   و فرضیات آزمون تجزیه و تحلیل

 .خواهند شد

 پیشینه تحقیق

 حس ایجاد بر شهری نوسازی ریتأث» عنوان تحت خود رساله دکتری در ،( 1331) تبریزی     

 حس ایجاد در گرا فن شهری نوسازی ریتأث بررسی به ،«بنوا پروژه موردی مطالعه: المکانی

 برنامه بین داری معنی رابطه که دهد یم نشان تحقیق نتایج. است پرداختهب المکانی در نوسازی نوا

 تحت خود نامه پایان در ،( 1335ن )بهم دارد. نژاد وجود المکانی حس ایجاد و گرا فن ریزی

 تاریخی یها بافت موردی نمونه تاریخی یها بافت حفظ در آن نقش و شهری دیریتم»ن عنوا

 نوسازی و بهسازی امر در شهری مدیریت جایگاه و نقش بررسی به ،( « 11 و 11) مناطق تهران

 شهری مدیریت سیستم زمینه این در مدیریتی موجود مشکالت بیان باو  است. پرداخته شهری

  .دهد یم پیشنهاد تاریخی یها بافت برای شهری مدیریت نظریمالحظات  چارچوب درا ر جدیدی

 با شهری حیات تجدید رهیافت کارگیریب»ن عنوا تحت خود نامه پایان در ،( 1333ا )نی فرخ    

 تجدید رهیافت نامه پایان این در «سیروس محله موردی نمونهع مناف و ها نهیهز گرفتن نظر در

میالدی در کشورهای صنعتی  1990با توجه به سابقه بکارگیری این رهیافت در دهه  شهری حیات

پدیده افت شهری با نگرش همه جانبه بکار  بریتانیا برای برنامه ریزی و جلوگیری از به خصوص

 .تاس گرفته به کارن تهرا سیروس گرفته شده است که این رهیافت را برای محله ی
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، «مروی گذر در بازسازی و وسازین هسازی،ب» عنوان تحت یا مقاله در ، ( 1333) نژاد فدایی    

 راه ، موجود یها تیمحدود و امکانات شناخت با مروی، گذر کلی شناخت ضمن مقاله این در

 اصلی اهداف بیان به سپس و است را ذکر کرده مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه یها حل

 است. پرداخته

 یها  و برنامه ها استیس بر حلیلیت»ن عنوا تحت یا مقاله در ،( 1333د )احم پور و شماعی    

 و ها استیس به استناد با مقاله این در ،«رکشو توسعه یها برنامه در شهری نوسازی و بهسازی

 بازسازی و نوسازی، بهسازی روند سابقه ی موجود، شواهد و آثار و شهری عمرانی یها برنامه

 است.  گرفته قرار ارزیابی مورد و بررسی شهر

 شهری توسعه و قدیم بافت حیاءا»ن عنوا تحت خود دکتری رساله ی در ، ( 1315ا )رهنم    

 محرومیت و فقر بخشی، اصالت تئوری رساله این در ،«مشهد شهر مرکز مسکونی یها بافت نمونه

 محله و است، شده انتخاب نظری یها چارچوب عنوان به مسکونی گزینی مکان مدل و شهری،

 . است گرفته قرار مطالعه مورد ارتباط این در مشهد سرشور

ی بهسازی و ها روشصول و ا»( ، در پایان نامه خود تحت عنوان  1333) ق اژدری تشری    

بررسی سابقه تاریخی و ز محقق پس ا، «نبازسازی بافت قدیم مطالعه موردی محله جوالن همدا

ی از کشور، به شهرهاتجربیات بهسازی و نوسازی در کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و 

حله ی جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی م ،ی و مشخصات جغرافیاییها یژگیوبررسی 

 جوالن شهر همدان پرداخته است.

 ادبیات تحقیق

 فرسودگی حیات، تجدید و نگهداری رسیدگی، عدم و پدیده هر کارایی کاهش کلی طور به       

می  رکود به رو علتی هر به شهر، از ای محدوده در شهری حیات که هنگامی. دارد پی در را آن

 روند در محدوده آن شهری بافت گیرد،نمی  صورت آن مجدد رونق جهت کوششی و گذارد

 (  13:  1331 اکبری، حاج و )عندلیب. می گیرد قرار فرسودگی

و عموماً مناطق شهری  یستیز یها در ساختار مجموعه مارییب یبافت فرسوده تظاهر نوع    

به  توان یم انین مآ که از اند لیها دخ آن رییگ و عوامل چندی در بروز و شکل گردند یم محسوب

مخرب  ریاشاره کرد. تأث یفرهنگ ،یاجتماع -اقتصادی ،یطیمح ستیز عملکردی، عوامل کالبدی،

از  ییها در محدوده ست،یز طیمح یفیو ک یکم یها سبب کاهش ارزش فوق از عوامل کیهر 

ها امر نوسازی،  محدوده لیقب نیعملکردی در ا -یسکونت یها ارزش و با نزول شود یشهر م
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 ابدی یم یها فزون در آن لو تحو رییبه عدم تغ لیو م. گردد یم متوقف ها ازی در آنبازسازی و بهس

شهری  ی بافت فرسوده بیترت نیو بد شود یم یها مستول آن در و ناکارآمدی یو حالت فرسودگ.

متعلق به  جیتدر که به ییو به صورت فضا ردیگ یشکل م مخرب عوامل ریاز تأث یبه عنوان بازتاب

: 1331.)مطوّف و خدائی: د ده یخود ادامه م اتیباشد به ح کس قابل سکونت برای هر ریکس و غ همه

های  فرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت به کارامدی سایر بافت در واقع(.  133

گیران، مدیران و مردم شهرهای  این بافت ها، به معضلی برای تصمیم( 3 : 1385)شفائی، است شهری

گنای عدم نارزش های نهفته فرهنگی و مدنی کشور، در ت بافت ها، تاریخی بدل شده است. در این

عمدتاً  (11 :1333)ملکی، .قرارگرفته است قابلیت بافت برای انطباق با نیازهای زندگی جدید

 یو اقتصاد یاجتماع ،یکالبد یزمان دچار سه نوع فرسودگ به طور هم یفرسوده شهر یها بافت

ناظر بر فرسودگی کالبدی،  .گرندیکدیمکمل و مرتبط با  یسه نوع فرسودگ نیو ا .شوند یم

 (.    33-31:  1333 گران،یو د یبی)حبآن عبارتند از : یها یژگیبافت است. که عمده وو فیزیک کالبد  یفرسودگ

سال  50از  شیب یقدمت یها دارا گونه بافت نیها در ا %از ساختمان 30از  شی: ب هیعمر ابن -الف

هستند به  یفن یاستانداردها تیساخته شده باشند، فاقد رعا ریسال اخ 50اگر در  ایو  باشند یم

عمدتاً  ها تباف نیا هیاست. ابن صیها از ظاهر ساختمان قابل تشخ استاندارد بودن آن ریکه غ یا گونه

 با شدت متوسط را ندارند. یا تاب مقاومت در مقابل زلزله

و مساحت  است دانه بوده زیها عمدتاً ر گونه بافت نیواقع در ا یمسکون هی: ابن یدانه بند -ب

 .باشد یمتر مربع م 100ها به طور متوسط کمتر از  عرصه آن

خشت و آجر و  ،یها عمدتاً از انواع خشت گونه بافت نی: مصالح به کار رفته در ا نوع مصالح -پ

 .باشند یم یا سازه ستمیو فاقد س یو عمود یاتصاالت افق تیآجر و آهن بدون رعا ایچوب و 

 دو طبقه هستند. ای کیفرسوده  یها در بافت هی: اکثر ابن تعداد طبقات -ت

اند، عمدتاً از  شده جادیا یفرسوده که عمدتاً بدون طرح قبل یها : بافت ها یدسترس تیوضع -ث

که  یا به گونه باشند یم ادهیها عمدتاً پ موجود در آن یها ینامنظم برخوردارند و دسترس یساختار

 .استها کم  در آن یرینفوذ پذ بیمتر بوده و ضر 3با عرض کمتر از  ایاکثر معابر آن بن بست 

از نظر سازمان مسکن و شهرسازی سه شاخص برای شناسایی بافت های فرسوده شهری در نظر 

 گرفته شده است. که این سه شاخص عبارتند از:
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مربع داشته  متر 100کمتر از  یها مساحت آن% 50از  شیکه ب یمحالت ای ها بلوک: یزدانگیر -الف

 باشد.

 باشد. یا سازه ستمیو فاقد س داریآن ناپا یبناها %50از  شیکه ب یمحالت ای ها بلوک: یداریناپا -ب

 متر داشته باشند. 3معابر آن عرض کمتر از % 50از  شیکه ب یمحالت ایها  بلوک : یرینفوذناپذ -پ

مرمت شهری امری ضرروی و غیر قابل اجتناب می باشد تا از نابودی و مرگ محالت و بافت     

مرمت شهری یعنی دخالت آگاهانه در فضاهای شهری برای جلوگیری های شهری جلوگیری کرد. 

با معاصر سازی فرایندی است که به خلق فضای شهری جدید  ن.از فرسایش و معاصر سازی آ

. در این اقدام، فضای شهری گردد یممنجر  (البدی و فعالیتی)کی اصلی فضایی ها یژگیوحفظ 

ی ها تفاوتی اساسی با فضای شهری قدیم، ها شباهتکه ضمن حفظ  شود یمجدیدی حادث 

به سه طریق  توان یم. مرمت شهری را گذارد یمماهوی و معنایی را با فضای قدیم نیز به نمایش 

واژه های بهسازی و (  13:  1333.)حبیبی و مقصودی،بهسازی، نوسازی و بازسازی انجام داد ه عمد

 adams and .)نوسازی عموماً به معنای تغییر محیط شهری به منظور ساماندهی امور شهری است

hastings ,2001 ،مع نوعی برنامه ریزی جا توان یمبهسازی را  (1390:53به نقل از زنگی آبادی و دیگران

نیز به حساب آورد. بهسازی کمک به بهبود وضع شهرها از جمله وضع کالبدی، اقتصادی، 

:  1313)شیعه، ت ی قدیم و جدید اسها بافتو افزایش بنیۀ اقتصادی و اجتماعی در  ها آناجتماعی 

که به  شود یمبه عبارتی دیگر بهسازی به مجموعه ی  اقدامات اجرایی در شهر گفته (.  111-110

منظور حفاظت و احیای کالبد و کاربری و فعالیت موجبات حفظ هویت، اصالت و بهبود بنا و 

ی چشمگیر ا مداخله. در هر یک از مراحل و اقدامات بهسازی سازند یمفضاهای شهری را فراهم 

 ، زیرا کالبد اهمیت تاریخی، فرهنگی و به طور کلی شرایط مناسبی داردردیگ ینمدر بافت صورت 

و تنها با از میان برداشتن فرسودگی نسبی فضای شهری با تأکید بر شکل بنا و فضا، از فرسودگی و 

در مورد مفهوم (.  43:  1339)شماعی و پوراحمد،د شو یمتخریب بیشتر فضاهای شهر جلوگیری 

نوسازی تعاریف متعدد و گوناگونی مطرح شده است. همه ی تعاریف نوسازی در تعبیر جامع 

دارنده ی افزایش ر در ب ،از آن تر مهمنه تنها تا حدودی مفهوم تغییر را در بر دارند بلکه،  ،کلمه

. نوسازی بازگرداندن حیات مجدد به بنا و فضا و احیا با تأکید اند یسازکارایی، نو کردن و معاصر 

 – بر تغییر شکل فضا یا مجموعۀ شهری است. نوسازی انطباق و به روز کردن سازمان کالبدی

که  ردیگ یمبازسازی زمانی صورت ( 50: 1339)شماعی و پوراحمد،فضایی با نیازهای امروزی است. 
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 جادیو ا نهیشیکامل پ ید. بازسازی دگرگوناتفاق افتاده باش زمان همفرسودگی کالبدی و کارکردی 

 دیو بنا نهادن ساخت و سازهای جد گذشته دنیعناصر آن را با برچ ایدر بافت و  دیجد یطیشرا

 ( 433:  1331)فوالد و قاسمی، .دکن یدنبال م

 معرفی محدوده مورد مطالعه

یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس است که در مساحت کیلومتر مربع  90جزیره ی کیش با     

 4درجه و  54دقیقه تا  53درجه و  53کیلومتری کرانه جنوبی ایران بین مختصات جغرافیایی  13

دقیقه عرض  35درجه و  13دقیقه تا  19درجه و  13دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 

گرزه  یاز شمال به آباد ،ییایدر جهات مختلف جغراف شیک رهیامتداد جز شمالی واقع شده است.

 رهیجز به یاز شرق جنوب شرق لومتر،یک 19با فاصله  -در ساحل شهرستان بندر لنگه -یدر خشک

 یامارات متحده عرب تختیپا یبه بندر ابوظب یاز جنوب شرق لومتر،یک 43فرور )فارور( به فاصله 

 .رسد یم لومتریک 315غرب به بندر الدمام در عربستان با فاصله  از لومتر،یک 130با فاصله 

برابر با  1335جمعیت جزیره کیش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال (  15: 1333ان،ی)محمود

آبادی باقی مانده از گذشته کیش، سفین قدیم  نیتر تیپرجمعو  نیتر یمیقد نفر می باشد. 10991

 .(1)نقشه د محله سفین قدیم در شمال غربی جزیره کیش قرار دار( 11: 1319)مختارپور، .دباش یم

 (1390،59)صادقی، هکتار  می باشد.  11مساحت این  محله 

وجود ندارد و در  میقد نیو تعداد خانوار ساکن در محله سف تیاز جمع یقیآمار دق 

ه زحو کیمجاور  یها محله همراه با محله نیا 1335و  1315نفوس و مسکن سال  یها یسرشمار

که  کیشماره  یه آمارز، حو1335نفوس و مسکن سال  یاند. در سرشمار داده لیرا تشک یآمار

 ی)سرشمار .خانوار بوده است 433و  تینفر جمع 1934 یدارا شود یز شامل میمحله مورد نظر را ن

که در مجاورت محله  نایبر اساس اطالعات مرکز بهداشت ابن س ( 1335نفوس و مسکن سال  یعموم

 .دنباش ینفر م 1100(،  1390در حال حاضر )تابستان  میقد نیمحله سف تیجمع ،قرار دارد
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 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه -1نقشه                           

 

 تجزیه و تحلیل

 کاربری اراضی بافت قدیم

درصد  5درصد کاربری آموزشی،  124. باشد یمدرصد کاربری مسکونی  39کاربری غالب با     

درصد  41/0درصد تجاری و  43/0درصد کارگاهی،  1درصد مذهبی،  123پارک و فضای سبز، 

و تاکنون  باشند؛ یطبقه م کی میقد نیواقع در محله سف هیابن یتمام(.   1دامداری می باشد. )نقشه 

در  ،محله صادر نشده است نیچند طبقه در ا ایدو  یساخت و سازها یبرا یگونه مجوز چیه

 اند. و به صورت چند طبقه ساخته شده یکه محالت مجاور به صورت آپارتمان یحال

 

 
 نقشه کاربری اراضی بافت قدیم کیش -1نقشه                           
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 هعمر ابنی

درصد  3٫3سال عمر و  50از  شیب شیک رهیجز میموجود در بافت قد هیدرصد ابن 34٫1

 آن هانشان داده شده است. عمر  هیعمر ابن 1نمودار شمارهسال دارند. در  5کمتر از  یعمر هیابن

 دی. با توجه به عمر مفرود یبه شمار م یکالبد یشناخت فرسودگ یمهم برا یها از شاخص یکی

 ی نشان دهنده میقد نیسال عمر در محله سف 50 یباال ،هیدرصد ابن 30از  شیب وجودهر بنا، 

 ساخت فرسوده محله است.

 
 م.عمر ابنیه محله سفین قدی -1نمودار                                     

 منبع: نگارندگان ) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه(                             

 نوع مصالح ساختمانی

از اسکلت فلزی یا بتونی استفاده نشده در ساخت هیچ کدام از ابنیه واقع در محله سفین قدیم      

 3125درصد از سنگ و چوب،  30 ت.و عمدتاً از مصالح غیر مقاوم و ناپایدار استفاده گردیده اس

درصد از آهن و آجر بدون اسکلت فلزی یا بتنی. در نمودار  125درصد بلوک سیمانی و چوب و 

 در محله سفین قدیم آورده شده است. ها آننوع مصالح ساختمانی و فراوانی  1شماره 
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 م.مصالح ساختمانی موجود در محله سفین قدی -1نمودار                            
 منبع: نگارندگان ) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه(                              

 

 ساختمانیسنجش معنا داری ارتباط بین عمر ابنیه و نوع مصالح 

ی مسکونی و نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در ساخت ابنیه، رابطه واحدهابین عمر        

از طریق  رهایمتغی و کیفی بودن بون ا رتبهمعناداری وجود دارد. معناداری رابطه ی فوق به دلیل 

ن ضریب و وز 343آزمون تا ، سی کندال و ضریب گاما سنجیده شده است. وزن تا و سی کندال 

است، در نتیجه با سطح اطمینال  05/0محاسبه شده است. چون سطح معناداری کمتر از  943گاما 

(  و فرضیه 1% ارتباط معنا داری بین عمر ابنیه و نوع مصالح ساختمانی اثبات می شود. )جدول 95

 که ناظر بر این ارتباط بود تأیید می گردد.  1-1-1

 

 .و ضریب گاما برای ارتباط عمر ابنیه و نوع مصالح ساختمانی: آزمون تاو سی کندال  1جدول 

Symmetric Measures Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-c .343 .51 3٫319 .0 

Gamma .943 .41 3٫319 .0 

N of Valid Cases 110    
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  هکیفیت ابنی

درصد مخروبه در حال  13ابنیه واقع در محله سفین قدیم از کیفیت پایینی برخوردارند.      

نوساز و قابل قبول ابنیه مخروبه، فرسوده و  11درصد مرمتی و  3925درصد فرسوده،  1325استفاده، 

 مرمتی از کیفیت پایینی برخوردارند.

 

 
 م.ه سفین قدیکیفیت ابنیه محل -3نمودار                          

 منبع: نگارندگان ) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه(               

 

 سنجش معنا داری ارتباط بین عمر ابنیه و نوع مصالح ساختمانی با کیفیت واحد مسکونی 

ست. ضریب  انهآعمرآن  و نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در ل کیفیت ابنیه در واقع معلو    

گاما و آزمون کندال نشان دهنده ی معنا داری ارتباط بین نوع مصالح ساختمانی و عمر ابنیه با 

و  1. در جداول کند یمرا اثبات  ها آنکیفیت آن هستند و ضریب همبستگی پیرسون نیز همبستگی 

 داده شده است. ن ، نشاناآورده شده اند و معنا داری ارتباط و میزان همبستگی ش ها آزموناین  3
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 .: آزمون تاو سی کندال و ضریب گاما برای ارتباط بین عمر ابنیه و کیفیت واحد مسکونی 1جدول 

Symmetric Measures 
Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. 

Sig. 

Ordin by Ordinal 

Kendall's tau-c .359 .31 5٫333 .0 

Gamma .391 .34 5٫333 .0 

Spearman Correlation .451 .39 5٫515 .0c 

N of Valid Cases 110    

 

 .: آزمون تاو سی کندال و ضریب گاما برای ارتباط بین نوع مصالح ساختمانی و کیفیت واحد مسکونی 3جدول 

etric MeasuresSymm 
Value Asymp. Std. 

Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordin by 
Ordinal 

Kendall's tau-c .419 .31 1٫131 .0 

Gamma .193 .39 1٫131 .0 

Spearman Correlation .341 .34 9٫105 .0c 

N of Valid Cases 110    

 

بررسی جداول توافقی نوع مصالح ساختمانی با کیفیت ابنیه و عمرآن با کیفیتش، بیانگر این مسأله 

 ها آنی که سنگ و گل ، مصالح ها هیابنو همچنین  تر نییپااز کیفیت  تر یطوالناست که ابنیه با عمر 

 ی برخوردارند.تر نییپااز کیفیت  دهند یمرا تشکیل 

 

 سنجش فرسودگی 

سه  یکه دارا یها بافت بر اساس تعریف مصوب سازمان مسکن و شهرسازی بافت فرسوده      

 بافت فرسوده هستند. باشند یداریو ناپا یفشرد گ ،یزدانگیشاخص ر

 مربع داشته باشد. متر 100کمتر از  ین مساحتابنیه آ %50از  شیکه ب ییها : بلوکیزدانگیم رمفهو -

 باشد. یا سازه ستمیو فاقد س داریه آن ناپاابنی %50از  شیکه ب ییها : بلوکیداریم ناپامفهو -

 متر داشته باشند. 3معابر آن عرض کمتر از  %50از  شیکه ب ییها : بلوکیرینفوذناپذمفهوم  -

بر این اساس میزان فرسودگی در بافت قدیم جزیره کیش بر اساس شاخص های فوق سنجش می 

 شود.
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 سنجش شاخص ناپایداری 

ی میدانی و پرسشنامه استفاده ها برداشتبرای سنجش شاخص ناپایداری از نتایج مطالعات ،     

، معیار مناسبی برای سنجش تواند یمنوع مصالح ساختمانی و اسکلت بندی ساختمان . شده است

درصد از بلوک سیمانی  3125 ،خشت و گل و چوب  ،درصد ابنیه از سنگ 30. باشد یمناپایداری 

آن ها  فاقد  100. ولی اند شدهدرصد از آجر و آهن ساخته  125و چوب ساخته شده و فقط 

ول مهندسی ساخت و ساز هستند و نوع مصالح ساختمانی نیز تماماً اسکلت بندی و رعایت اص

درصد ابنیه بافت قدیم جزیره  100گفت که  توان یم. در نتیجه باشند یمناپایدار و غیر استاندارد 

که ناظر بر فرسودگی شاخص ناپایداری بود تأیید  -4-1-1فرضیه  کیش ناپایدار ندبه طوری که 

 می شود.

 

 وذ ناپذیریسنجش شاخص نف  

استفاده شد. پس از ترسیم نقشه  Arc GISبرای سنجش شاخص نفوذ ناپذیری نیز از نرم افزار     

. در اند شدهمتر تقسیم  3متر  و باالی  3معابر به دو دسته با عرض کمتر از  ،(3عرض معابر)نقشه 

 1191متر طول دارند ، که  3343کل معابر درونی بافت  ت.عرض معابر نشان داده شده اس 1شکل 

متر  3درصد از کل معابر( زیر  35) ر مت 1351متر و  3درصد از کل معابر( آن باالی  35متر )

تأیید می  5-1-1ی است. و فرضیه دگوسرفعرض دارند. بنابراین بافت مذکور دارای شاخص 

 شود.
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 م.سفین قدیعرض معابر درونی محله  -3 نقشه                          

 سنجش شاخص  ریزدانگی  

استفاده شد و پس از تبدیل نقشه  Arc GISرنرم افزاز برای سنجش شاخص ریزدانگی ا       

Auto Cad  بهGIS (4طبقه بندی و نقشه مربوطه تهیه شد. )نقشه شماره  ،مساحت ابنیه محاسبه 

 

 
 م.سفین قدی مساحت ابنیه محله -4نقشه                                

 

 111متر مساحت و  100درصد ابنیه( زیر  35قطعه ) 31قطعه ابنیه در محله وجود دارد که  119

که  باشد یممتر  33425متر مساحت دارند. میانگین مساحت ابنیه  100درصد ابنیه( باالی  35قطعه )

. بر این دنباش یممتر  533متر مساحت ،  100متر مربع و باالی  103 ،رمت 100میانگین ابنیه زیر 

-1-1افت قدیم جزیره کیش( ، فاقد شاخص ریزدانگی است. و فرضیه م )باساس محله سفین قدی

ی بود که بر اساس سند ا نقشهرد می شود.  مبنای سنجش شاخص ریزدانگی و مساحت ابنیه،  -3
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جمعیت . در حالی که در چند سال گذشته با افزایش کرد یممالکیت محدوده ملک را مشخص 

غیر قانونی و  به صورت ها خانهمهاجران در محله و گسترش اجاره نشینی بسیاری از این امالک و 

تفکیک شده ند و در بعضی از موارد برای اجاره، یک  تر کوچکبدون اخذ مجوز به چندین قطعه 

ون ، بد داشت . در صورتی که نقشه تفکیکی وجود اند کردهواحد جداگانه تفکیک  5-4خانه را 

متر داشتند و محله دارای شاخص  100درصد  ابنیه ها ، مساحت کمتر از  50شک بیش از 

 .شد یمریزدانگی 
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 نتیجه گیری 

سنجش میزان و علل فرسودگی بافت های شهری برای اجرای برنامه های بهسازی، نوسازی و یا 

بازسازی بسیار مهم و حائز اهمیت  است. در این راستا هدف مقاله فوق بررسی، سنجش و تحلیل 

میزان فرسودگی کالبدی بافت قدیم جزیره کیش )محله سفین قدیم( به منظور اجرای برنامه های 

درصد  34٫1ری می باشد. بررسی فرسودگی بافت قدیم جزیره کیش نشان می دهد که مرمت شه

 د.سال دارن 5درصد ابنیه عمری کمتر از  3٫3سال عمر دارند و فقط  50ابنیه موجود بیش از 

در ساخت هیچ کدام از ابنیه از اسکلت فلزی یا بتونی استفاده نشده و عمدتاً از مصالح بومی     

.  بین عمر ابنیه و نوع مصالح ساختمانی ارتباط معنا تچوب استفاده گردیده اسچون سنگ و  هم

سال گذشته ساخته شده اند از سنگ و گل  30داری وجود دارد . در هیچ کدام از ابنیه ای که در  

 استفاده نشده و به جای آن از بلوک سیمانی استفاده کرده اند.

وع مصالح ساختمانی به کار رفته اش است. ضریب گاما عمر آن و نل کیفیت ابنیه در واقع معلو   

و آزمون کندال نشان دهنده ی معنا داری ارتباط بین نوع مصالح ساختمانی و عمر ابنیه با کیفیت 

 .کند یمرا اثبات  ها آنآن است ، و ضریب همبستگی پیرسون نیز همبستگی 

کن و شهرسازی استفاده و. برای سنجش میزان فرسودگی از شاخص های سه گانه سازمان مس 

برای سنجش شاخص پایداری از نتایج برداشت های میدانی و پرسشنامه استفاده شده است که 

 درصد محله وجود دارد. 100مشخص گردید، این شاخص در 

محاسبه و   Gisبرای سنجش شاخص ریزدانگی مساحت ابنیه موجود در محله در نرم افزار     

متر  100 باالی درصدشان 35 و متر 100 زیر ابنیه ها درصد 35 این که  طبقه بندی و با توجه به

 .ریزدانگی شد شاخص فاقد مذکور محله نتیجه در دارند. مساحت

استفاده گردید که طول معابر محاسبه و طبقه  Gisبرای سنجش شاخص فشردگی نیز نرم افزار     

 3 از کمتر عرض دارای  درصدشان 35 و متر 3 از بیشتر عرض دارای معابر درصد 35بندی شد. 

 کالبدی وضعیت تحلیل و ها یبررس نتایج .است فشردگی شاخص دارای محله نتیجه در بودند متر

 . است بهسازی و نوسازی به مبرم نیاز و محله شدید فرسودگی بیانگر محله

 و نوسازی اجازه بوده، مدنظر محله ییجا جابه سیاست این که دلیل به گذشته دهه چند در    

 شده محله رفتن نابودی به رو و کالبدی فرسودگی تشدید موجب که نشده صادر محله در بهسازی

 بر مبنی سازمان خواست برابر در آنان پافشاری و شان یزندگ محل به بومیان خاطر تعلق اما. است

 آن جا ، به درآمد کم مهاجران از بزرگی قشر ورود همچنین محله در زندگی ادامه و ییجا جابه
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 که روند شدند  محالت در تزریق اقتصادی ناشی از اجاره خانه و زندگی روح دمیدن موجب

 کرد. کند را محالت کامل نابودی

و  یشود نوساز یم شنهادیپ آن ها ، یکالبد تیحفظ هو یو برا یبا توجه به شدت فرسودگ     

آن و  یبهساز ، هستند یتیو هو یخیارزش تار یکه دارا یی ها هیزمان اجرا شود و ابن هم یبهساز

هم چنین پیشنهاد  شوند. ی و بازسازینوساز اند ،داریو کامالً فرسوده و ناپا که فاقد ارزش هایی

می گردد، ساکنان ملزم به رعایت ویژگی های اقلیمی ساخت و ساز و به کار گیری نمادهای بومی 

 لبدی محالت حفظ شود.و معماری سنتی شوند ،تا بدین وسیله هویت کا
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 خذآمنابع و م

 . 54(، مفهوم بافت فرسوده و ویژگی های آن، ماهنامه شوراها، شماره  1339ادیبی سعدی نژاد، فاطمه) -1

(، اصول و روش های بهسازی و بازسازی بافت قدیم مطالعه موردی  1333اژدری تشریق، آیت اهلل ) -1

ی، دانشگاه علم و ا منطقهمحله جوالن همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری و 

 صنعت ایران.

 مجله شهری، مدیریت برای آزمونی قزوین کهن بافت نوسازی ،(1333)نحس بوچانی،محمد -3

 . 10 شماره ششم، سال ،ها یشهردار

نواب، رساله  پروژه موردی مطالعه: المکانی حس ایجاد بر شهری نوسازی ریتأث(،  1331تبریزی، جالل ) -4

 دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.

ت، بخ خوب شهید محله: موردی نمونه مشارکتی (، نوسازی 1331)ن حاجی علی اکبری، کاوه و دیگرا -5

 .مشهد، 1 جلد، شهری فرسوده یها بافت نوسازی و بهسازی ملی همایش اولین مقاالت مجموعه

 (، مرمت شهری، تهران.: انتشارات دانشگاه تهران.  1333)ه حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیح -3

ها)نمونه  اقتصادی بافتهای فرسوده جهت ساماندهی آن-(.تحلیل اجتماعی 1333الدین)  رهبان،صالح -1

  ارشد،دانشگاه پیام نور ساری. نامه کارشناسی مورد مطالعه سقز(.پایان

ی مسکونی مرکز شهر ها بافت(، احیاء بافت قدیم و توسعه شهری نمونه :  1315رهنما، محمد رحیم ) -3

 س.مشهد، رساله دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدر

نشر انتخاب،  :تهران ،یکهن شهر یها بافت یو نوساز ی، بهساز( 1333) گرانیدو  ومرثیک ،یبیحب -9

 .چاپ اول

نمونه موردی  swot(، بررسی رویکرد بازآفرینی با استفاده از مدل 1390زنگی آبادی، علی و دیگران) -10

 .30بافت مرکزی شهر مشهد، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا، سال نهم، شماره 

اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد  موردی نمونه قدیم بافت (، همسازی1319)ا کاری، علی رضسبزی  -11

 .جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

 (، مرکز آمار ایران.1335سرشماری عمومی نفوس و مسکن ) -11

زارت مسکن و شهرسازی، و (، راهنمایی شناسایی و مداخله در بافت فرسوده، 1335شفائی، سپیده ) -13

 شرکت ایده پرداز فن و هنر.

 نوسازی و بهسازی یها برنامه و ها استیس بر تحلیلی ،( 1333د )پوراحمد، احم و علی شماعی، -14

 . 43 شماره، جغرافیایی یها پژوهش کشور، توسعه یها برنامه در شهری

 جغرافیا،تهران: دیدگاه از شهری نوسازی و بهسازی ،( 1339د )حما پوراحمد، و علی شماعی، -15

 .سوم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات
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 (، با شهر و منطقه در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران. 1313)ل شیعه، اسماعی -13

(، بهسازی و نوسازی بافت قدیم جزیره کیش با تاکید بر ابعاد اجتماعی و 1390صادقی، محمد ) -11

 یان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز رضواناقتصادی، پا

 شهر صدوق یزد.

 و نوسازی یها پروژه در داخلی اصلی ریسک منابع (، شناسایی 1331عباس نیا، رضا و دیگران ) -13

 .3شماره  ،19 ی علوم مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، جلدالملل نیبتهران، نشریه  شهر بهسازی

 مارهش زیبا، هنرهای نشریه مروی، گذر در بازسازی و وسازین ، بهسازی،( 1333) نژاد، سمیه فدایی -19

31 . 

 نمونهع مناف و ها نهیهز گرفتن نظر در با شهری حیات تجدید رهیافت یریبارگ(، 1333فرخ نیا، فاطمه ) -10

 دانشگاه شهید بهشتی. ،یا منطقهسیروس، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و  محله موردی

 یها بافت بازسازی برای عملی روش اراضی سازی (، یکپارچه 1331فوالد، عباس و قاسمی، ایرج ) -11

 فرسوده یها بافت نوسازی و بهسازی ملی همایش اولین مقاالت مجموعه(، ژاپن تجربه بررسیه )فرسود

 .مشهد، 1 جلد، شهری

سحاب،  یو کارتوگراف ییایو امروز، موسسه جغراف روزید شیک رهی، جز(1333اکبر ) یعل ان،یمحمود -11

 .ی.انتشارات همشهر:تهران 

 (، دو سال با بومیان جزیره کیش، تهران: نشر ورجاوند..1319) رجبعلی ،مختارپور -13

 .1390مرکز بهداشت جزیره کیش،  -14

 بهسازی و نوسازی بر بطیرذ ارکان ی مداخله ی وهیش (، بررسی 1331مطوّف، شریف و خدائی، زهرا ) -15

 ملی همایش اولین مقاالت : مجموعه.، مشهد(کاشمر شهر: موردی ی )نمونه شهری ی فرسودهی ها بافت

  .1 جلد، شهری فرسوده یها بافت نوسازی و بهسازی

اقتصاد مهندسی ابزار طراحی نظام انگیزش نوسازی. فصلنامه هفت شهر.سال  (،1333ملکی، قاسم) -13

 پنجم،شماره پانزدهم و شانزدهم.

 ینمونه مورد یخیتار یها و نقش آن در حفظ بافت یشهر تیری، مد( 1333) دینژاد بهمن، وح -11

 ،یا و منطقه یشهر یزیارشد برنامه ر ینامه کارشناس انی، پا( 11و  11تهران مناطق ) یخیتار یها بافت

 .یبهشت دیدانشگاه شه
28- Adams, D., & Hastings, E. M. (2001), Urban renewal in Hong Kong : Transition from 
Development Corporation to renewal authority. Land Use Policy, 18(3), 245–258 

 
 

 

 


