
 چکیده:

بافت فرسوده، به مفهوم فرسودگی کالبدی و اجتماعی، محصول تأثیر و تأثر متقابل فرآیندهای اجتماعی و 

فضای جغرافیایی است. بدین سبب موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، یکی از مسائل و 

ان و حوزه های مختلف و مدیران شهری را به حیطه تالش چالشهای شهرهای امروزی است، که اندیشمند

تبینی ابتدا مفاهیم و  -این مقاله با استفاده از روش توصیفی بهسازی و نوسازی آن کشانده است. در جهت

تعاریف مربوط به بافت فرسوده و شیوه های مداخله در آن پرداخته و سپس با مطالعه محدوده موردی یعنی 

 رشت پرداخته است.محله دباغیان شهر 

محله دباغیان یکی از محالت قدیمی با هویت شهر رشت یه عنوان نمونه موردی این پژوهش قرار گرفته 

است. هدف این پژوهش شناخت وضعیت بافت فرسوده محله دباغیان و راهکارهای مناسب جهت بهسازی 

تحلیلی  –وش تحیقیق، توصیفی آن می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است و از حیث ر

بوده و با توجه به ماهیت تحقیق داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی ) ازجمله 

پرسشنامه و مشاهده( جمع آوری شده است.که در روش میدانی، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران  

مورد تجزیه و تحلیل   SPSSنین بافت تکمیل و در نرم افزار نمونه پرسشنامه به شیوه تصادفی از ساک 011

به بررسی نهایی وضعیت بافت فرسوده محله پرداخته شده و   SWOTقرارگرفته اند و از طریق تحلیل 

راهکارهایی در راستای بهسازی و نوسازی مشارکتی در این محله ارائه داده شده است. با توجه به تجزیه و 

ایج تحقیق نشانگر آن است که کمبود امکانات، خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی سبب تحلیل داده ها، نت

مهاجرت ساکنان بومی به مناطق دیگر شهر شده و باعث منفی شدن نرخ رشد جمعیت بافت، طی سالهای 

اقتصادی ساکنان بافت، سبب شده تا روند   -اخیر شده است و از طرف دیگر به خاطر وضعیت اجتماعی 

زی و نوسازی درون بافت کند شود، که این عوامل سبب فرسوده شدن و تخریب بیشتر بافت شده بهسا

 است.
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