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گسترش فضايي بی رويه و بدون برنامه شهرهاي بزرگ و متوسط كشور در چند دهه گذشته ،باعث شكلگيري بافتهای

جديد شهري در مجاورت شهرها و جابجايي ساكنان و كاربريهاي شهري به نواحي جديد گرديده است .در نتيجه اين

جابجايي ،به تدريج بافتهای قديمي شهرها که نقطهی جوشش اصلي يك شهر و نشان دهندهي هويت آن شهر میباشد،
كاركرد و حيات اجتماعي -اقتصادي خود را از دست داده و با از دست دادن حيات شهري خود ،به سمت ركود و فرسودگي

گرايش پيدا كردهاند .هدف از این پژوهش شناسایی و اولویتبندی بافتهای فرسودهی منطقه  5شهر اصفهان به منظور احياء
و نوسازي ،تقويت پايهها و مباني نظري و با بهرهگیری از روش فرایند سلسله مراتبی در سیستم اطالعات جغرافیایی بر اساس

معیارها و شاخصها میباشد .بر این اساس نوع پژوهش نظری-کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-پیمایشی است .در
این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرمافزاری  ،Arc GISبافتهای فرسوده منطقه  5شهر اصفهان

شناسایی و اولویتبندی برای احیاء و مدیریت بهینهسازی شده است .بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر حداقل 53

بافت فرسوده در  15ناحیه اصفهان با جمعیّت  350000نفری وجود دارد .منطقه  5شهرداري اصفهان به عنوان منطقه مورد
مطالعه از قاعده فوق مستثني نبوده و در زمره بافتهای فرسوده كشور محسوب میگردد .نتايج تحقيق مشخص میکند كه
كمبود امكانات ،خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي سبب مهاجرت ساكنان بومي به مناطق ديگر شهر شده و باعث منفي شدن

نرخ رشد جمعيت بافت ،طي سالهای اخير شده است .با توجه به وضعيت اجتماعي  -اقتصادي ساكنان بافت ،روند بهسازي
و نوسازي درون بافت كند گردیده ،بطوری که اين عوامل سبب فرسوده شدن و تخريب بيشتر بافت شده است.
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مقدمه

بافتهای 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.)42 :1382 ،بافتهاي قديمي به عنوان نقطهي جوشش اصلي يك
شهر نشان دهندهی هويت آن شهر میباشند .چرا كه مكان
اصلي بروزدهندهي فراز و فرودهاي شهر در طول تاريخ و
ريشههای شكلگيري و بلوغ يك شهر در طي زمان ميباشند
) .(Helleman&wassenberg, 2003:,3آنچه كه به عنوان ويژگي بارز
براي اين محدوده از قلمروكالبدي شهر میتوان اظهار داشت
اين است كه آنها به عنوان ميراث هنري و فرهنگي مردمان
يك شهر در مقياس خرد و يك كشور در مقياس كالن
ميباشند كه اين مطلب در كشورهاي داراي تاريخ و تمدن
از اهميت دو چنداني برخوردار ميباشد ).(Carmon, 1999: 146
با اين وجود امروزه به علت تغييرات عمدهي اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي و كالبدي در بستر شهرها و با رويكرد
مدرنيزهسازي و تطابق اين بافتها با شرايط روزمره جريان
زندگي اجتماعي در شهرها) ، (Deniketal, 2008: 127نخستين
محمل آزمايش ايدههاي آرمانگرايانه و نوآورانه برنامهريزان،
شهرسازان و حتي سياستگذاران شهري محدودهي اين
بافتها میباشد) . (Steinberg, 1996 :464اين اتفاق را به طور
ريشهاي همزمان با ايدههاي آرمانگرايانه بعد از رنسانس كه
با ساخت شهرهاي خوش منظر و داراي چشم انداز وسيع
نمود يافت بايد جستجو كرد ) .(Ibid, 465اقدامات بارون
هوسمان در شهر پاريس كه تحت عنوان شهرسازي باروك،
بافت فرسودهی اين شهر را درنورديد (وزين )116 : 1378 ،به
عنوان مهمترين و اولين رخداد و نظريهپردازي در زمينهی
مداخله در بافتهاي فرسوده شناخته ميشود كه امروزه
فعاليتهاي عمراني او در پاريس ديروز مسألهی امروز
شهرهاي بزرگ جهان سوم قلمداد ميگردد (فالمكي:1386،
 .)161امروزه در پی تغییرات سریع شهرها ،بخشی از بافتهای
شهری به علت فرسودگی و ناکارآمدی نتوانستهاند رابطهای

مناسب با محیط پیرامون خود و خدماتدهی به بهرهبرداران
برقرار کنند .لذا نیاز به مداخله در این گونه بافتها با توجه
به ایجاد خطکشیهایی در برنامهریزی و طراحی فضاهای
مناسب با فعالیتهای مردم ،امری ضروری است (مقدم آریایی
و همکاران.)622: 1387،
بافت فرسوده بدون شك يكي از مهمترين چالشهای
فراروي غالب شهرها و به طور خاص كالنشهرها طي
دهههای اخير است واز دغدغههای اصلي مديريت شهري
محسوب میشود  ،از اين رو همواره برنامهريزان و مديران
شهري به آن توجه داشتهاند ،اين مسئله در ايران و بطور
اخص در اصفهان در چند سال گذشته دنبال میشود.
از طرفي با توجه به اينكه برخي از بافتهاي فرسوده در
شهر اصفهان با جنبههای تاريخيشان قابليت جذب گردشگر
و درآمدزايي را دارند ،اينگونه بافتها از اهميت بسيار فراواني
برخوردارند و از سوي ديگر با توجه به زلزلهخيز بودن
كشور ايران و نظر به اينكه مديريت در هر زمينهاي مستلزم
شناخت صحيح و دقيق آن موضوع بوده و از طرفي ميزان
مطلوبيت برنامهريزي و مديريت در هر زمينهاي به تحليل
مطلوب موضوع و وضع موجود بستگي دارد ،در نتيجه به
نظر میرسد كه چگونگي شناسايي بافتهاي فرسوده و
اولويتبندي احياي اينگونه بافتها ،خود مسأله اصلي در
احياي اينگونه بافتهاي شهري باشد.
توجه به مسأله بافتهاي شهري به لحاظ وسعت و
گستردگی از یک طرف و اتخاذ تصمیمات درست به منظور
اولویتبندي و جلب شهروندان در فرایند احیاء بافتها به
دلیل توان مالی محدود دولت ،بسیار ضروري است.
یکی از راهکارهای مناسب در شناسایی و سنجش در
فرسودگی بافت شهری ،به کارگیری روشهای تصمیمگیری
و اولویتبندی آنهاست .برنامهریزی و اجرای برنامهها و
طرحها در بافت شهری به چند عامل بستگی دارد :شناسایی
وضعیت موجود بافت شهری ،تجزیه و تحلیل موضوع و
وضعیت موجود بر اساس طرح و نوع نگرش و تصمیمگیری.
در تحلیل مبتنـی بر شناسایی ،برای افزایش دقت و صحت

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

شناسایی و اولویتبندی بافتهای فرسوده شهری 173 / ...

به تلفیقی کیفی  -کمی در نگاه به بافت نیاز است .بنابراین
بهرهگیری از روشهای ک ّمی و تبدیل روشهای کیفی به
ک ّمی در شناسایی و اولویتبندی فرسودگی بافت شهری،
کاهش هزینه و زمان مؤثر خواهد بود .حدود  10درصد از
بافت فرسوده كل كشور در استان اصفهان وجود دارد و
شهر اصفهان با بيش از  40درصد بافت فرسوده بيشترين
بافت فرسوده را در ميان شهرهاي كشور دارد 2211 .هكتار
از مناطق شهري اصفهان در بافت فرسوده و قديمي هستند
كه حدود  1000هكتار آن را بافت تاريخي تشكيل میدهد.
از طرفي طبق ماده  171قانون برنامه پنجساله مقرر شده
است ساالنه 10درصد از بافتهای فرسوده كشور احيا
شود كه اين رقم در اصفهان بالغ بر  221هكتار در سال
میباشد .در حال حاضر محدوده  53لكه بافت فرسوده در
مناطق  15گانه اصفهان كه هم اكنون  350هزار نفر در اين
مناطق زندگي میكنند شناسايي شده است .در اين ميان
وسعت بافت فرسودهی موجود در منطقه  5اصفهان 69/75
هكتار بافت فرسوده میباشد (درگاه الكترونيكي سازمان نوسازي و
بهسازي شهرداري اصفهان) .از طرفي ضرورت اجراي طرحهاي
نوسازي و احياي بافتهاي فرسوده در اين است كه اينگونه
طرحها با توجيه اقتصادي بسيار خوبي همراه هستند .لذا
با توجه به معضالت فوق اولویتبندی بافتهای فرسوده
ضروری است.
پژوهش حاضر در راستاي شناسایی و اولویتبندی
بافتهای فرسودهی منطقه  5شهر اصفهان با بهرهگیری از
روش فرایند سلسله مراتبی در سیستم اطالعات جغرافیایی
بر اساس معیارها و شاخصهایی ،به دنبال دستيابي به
اهداف زير است:
 اولويتبندي بافت فرسودهی منطقه  5شهر اصفهان بهمنظور احياء و نوسازي.
 انجام نمونه عملي تحليل مطلوبيت در محيط نرمافزار. Arc G.I.S
 كاربرد تلفيقي سيستم اطالعات جغرافيايي و مدل فرآيندتحليل سلسله مراتبی.

در راستای موضوع فوق پژوهشهایی در داخل و خارج
ازکشوربه شرح زیر انجام شده است
رهنما ،و ديگران( ،)1378در مقالهای تحت عنوان
كاربرد تلفيقي مدل فرآيند سلسله مراتبي و سيستم اطالعات
جغرافيايي براي شناسايي نقاط اولويتدار توسعه در
محالت مركزي شهر مشهد به كار گرفتهاند نتايج تحقيق
بيانگر كارآيي مدل درشناسايي مناطق بالقوه براي توسعه در
فرآيند احياي شهري در محالت مركزي شهرها است.
حبیبی ،)1387( ،در مقالهای تحت عنوان«تعیین عوامل
سازهای-ساختمانی مؤثر در آسیبپذیری بافت کهن شهری
زنجان با استفاده از  GISو « Fuzzy logicبه کمک سیستم
اطالعات جغرافیایی ،یازده شاخص را در شناسایی پهنههای
ناپایدار بافت مرکزی شهر زنجان به کار برده است.نتایج
پژوهش نشان میدهد بخش بزرگی از منطقه در برابر
حوادث طبیعی ناپایدار است و لزوم نوسازی و بهسازی آن
به شدت احساس میشود.
احمدی ( ،)1390در پایاننامهی تحت عنوان تحلیلی
بر چشمانداز توسعهی پایدار بافت فرسودهی شهری با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردی
محلهی سرتپوله شهر سنندج ،محلهی سرتپوله را از نظر
پایداری بررسی کرده است .او با استفاده از منطق فازی
 OWAبه شناسایی و اولویتبندی فرسودگی بافت برای
انجام طرحهای مختلف پرداخته است.
کالنتری خلیلی و سیفالدینی( ،)1387در مقالهی تحت
عنوان «کاربرد تکنیک  AHPدر برنامهریزی شهری مطالعه
موردی احیای بافت تاریخی شهر اردکان» با تکیه برنگهداری
وتقویت عناصر فرهنگی وتداوم فضای شهری به کمک
تحلیل فرآیند سلسله مراتبی ،روابط زمینههای اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی بافت و اثرگذاری و تأثیرپذیری
آنها را بررسی کردهاند.
رهنما و بینیاز( ،)1390در مقالهای تحت عنوان
«مقایسهی تحلیلی  -تطبیقی مدلهای سلسله مراتبی،
محاسبهگر رستری و همپوشانی وزنی برای شناسایی و
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اولویتبندی توسعهی بافتهای مرکزی شهرها» بر اساس
سه مدل سلسله مراتبی ،محاسبهگر رستری و همپوشانی
وزنی ،مکانهایی را که از نظر فرسودگی در اولویت هستند،
شناسایی کرده و در نهایت برای احیای محلههای مرکزی
شهرها از جمله محلهی دیدگاه شهر مشهد ،بین سه مدل
ذکر شده از نظر کارایی در شناسایی و اولویتبندی بافت
فرسوده مقایسهای انجام دادهاند .در راستای موضوع تحقیق
فرضیههای زیر ارائه شده است
 به نظر میرسد كيفيت ابنيه و ريزدانگي مهمترين معيارهايتعيين فرسودگي و اولويت در بهسازي و نوسازي است.
 به نظر میرسد كمبود خدمات و امكانات شهري در بافتقديم ،سبب فرسوده شدن و تخريب بيشتر بافت شده است.
با توجه به هدف اين پژوهش ،این تحقيق از نوع نظری –
کاربردی و روش مطالعه و بررسی اطالعات و دادهها ،ازنوع
توصیفی – پیمایشی است.محور و اساس کار در این تحقیق،
شناسايي و اولويتبندي بافت فرسودهي منطقه 5شهر اصفهان
به منظور احياء و نوسازي ،تقويت پايهها و مباني نظري
میباشد که بررسيهاي الزم از طريق مطالعه اسناد و مدارک
مرتبط صورت گرفته است .طبق استاندارد كشور معيارهايي
چون ريزدانگي ،نفوذ ناپذيري و ناپايداري در نظر گرفته شده
كه براي هريك از اين معيارها ،زير معيارهايي لحاظ شده
است  .جهت انجام تحليلهاي مورد نياز نيز از مدل فرايند
تحليل سلسله مراتبي استفاده شده و جهت استخراج نتايج
نهايي نيز از تلفيق مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي و سيستم
اطالعات جغرافيايي استفاده شده است.
معیارها و شاخصهای مورد استفاده در این تحقیق به
شرح زیر است:
هدف اصلي اين پژوهش اولويت بندي بافت فرسوده به
منظور احياء و نوسازي میباشد .اولين قدم به منظورتحقق
هدف مذكور ،شناسايي اينگونه بافتها میباشد ،معيارها و
شاخصهايي كه در ابتدا به منظور شناسايي بافت فرسوده
در اين تحقيق در نظر گرفته شدهاند ،با کدهای مشخص در
جدولهای  3 ،2 ،1و 4ارائه شدهاند.

جدول  :1معیار جنس مصالح
جنس مصالح

کد

آجر و خشت و گل

1

آجر و آهن

2

بتن و فوالد

3

جدول  :2معیار میزان فرسودگی
میزان فرسودگی

کد

زمین خالی

1

امالک فرسوده غیر قابل استفاده

2

امالک فرسوده قابل استفاده

3

امالک معمولی قابل استفاده

4

جدول  :3معیار قدمت امالک
قدمت امالک

کد

زیر  5سال

1

 15-5سال

2

 25- 15سال

3

 30 -25سال

4

 30سال به باال

5

جدول  :4معیار وسعت امالک
وسعت امالک

امتیاز

 300مترمربع به باال

1

 300-200متر مربع

2

 200-120متر مربع

3

 120- 80متر مربع

4

زیر  80متر مربع

5

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

شناسایی و اولویتبندی بافتهای فرسوده شهری 175 / ...

نگاره  :1میزان تراکم ناخالص جمعیتی در
منطقه  5به تفکیک محالت(نفر در هکتار)

نگاره  :2نمایش محدوده بافت فرسوده منطقه  5اصفهان (خط پررنگ)

محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش منطقه  5اصفهان مساحت اين منطقه  1196هكتاراست که  69/75هکتار از آن
است كه در جنوب غربی شهر اصفهان قراردارد .این منطقه در بافت فرسوده  ۱۱۹۶میباشد (آمارنامه اصفهان) نگارههای
داراي  11محله است و بر اساس آمارنامه سال 1393تعداد ( )1و ( )2جدول(.)5
جمعيت اين منطقه ۱۶۳,۰۳۰نفر و  39955خانوار میباشد.
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جدول  :5محلههای منطقه  5شهر اصفهان
(هكتار)

(نفر در هكتار)

۱۱۰

رديف

مساحت

تراكم

نام محله

جمعيت 93

۱

باغ زرشك

۱۱,۱۴۱

۱۰۱

۲

سيچان

۱۵,۵۰۸

۹۸

۱۵۸

۳

جلفا

۲۴,۱۹۸

۱۴۷

۱۶۵

۴

باغ درياچه

۱۲,۵۳۹

۸۴

۱۴۹

۵

وحيد

۱۸,۰۱۷

۷۲

۲۵۱

۶

حسين آباد

۱۶,۱۰۰

۹۱

۱۷۸

۷

بهار آزادي

۶,۹۴۸

۶۷

۱۰۳

۸

فرح آباد

۱۴,۸۰۱

۶۴

۲۳۲

۴,۴۲۸

۳۸

۱۱۷

۱۰

كوي سپاهان

۳,۳۶۱

۲۲

۱۴۹

۱۱

سپاهان شهر

۳۵,۹۸۹

۴۱۲

۸۷

كوي امام جعفر

۹

صادق عليه السالم

منبع:

www.isfahan.ir/nosazi

براساس اطالعات جدول (:)5
پرتراكمترين محلهی منطقه  5اصفهان ،محلهی وحيد با
 251نفر در هكتار میباشد.
كمتراكمترين محلهی منطقه  ، 5محلهی سپاهان شهر با
 87نفر در هكتار میباشد.
وسيعترين محلهی منطقه  5به لحاظ سطح ،محلهی
سپاهان شهر با 412هكتار مساحت است.
كموسعت ترين محلهی منطقه  5اصفهان ،محلهی كوي
سپاهان با 22هكتار مساحت است.
با توجه به اينكه حجم جمعيت و اندازهی مساحت هر
محدودهی مكاني به هم مرتبط بوده و به ازاء افزايش حجم
جمعيت يك محدوده بالطبع سطوح بيشتري نيز مورد نياز
است  ،لذا وجود توازن و تعادل بين سهم جمعيتي و سهم
مساحت مناطق مختلف شهري میتواند به كاهش مشكالت
شهري و محلي (از جمله ترافيك  ،تراكم  ،آلودگي و )...و
افزايش آسايش و رفاه شهروندان كمك نمايد .در منطقهی
 5اصفهان عدم توازن بين سطح و جمعيت ديده میشود،

به همين دليل مشكالت شهري از جمله تراكم و ترافيك
در اين منطقه به وضوح مشخص است از سوي ديگر با
توجه به آمار ارائه شده درمیيابيم كه ،بین  24تا  40درصد
از امالک موجود در منطقه  5اصفهان زير  100مترمربع
مساحت دارند .بنا به همين آمار بین  5تا 30درصد از
امالک موجود در اين منطقه متراژي زیر  75مترمربع دارند
و کمتر از  1درصد از امالک موجود در این منطقه بیش از
 300مترمربع مساحت دارند در نتيجه غالب بافت منطقه5
اصفهان از نوع بافت ريزدانه به حساب میآيد.

تعاريف و مفاهيم و ادبيات نظري
تعاريف و مفاهيم

بهسازی :از نظر لغوی به معنای توان بخشیدن دوباره ،بازتوان
بخشیدن و دوباره توانمندکردن است .و اين معنا در تمامي سه
زبان خارجي كه از اين واژه استفاده میكنند (فرانسه ،انگليسي و
ايتاليايي) يكسان است (فالمکی .)91 ،1386 ،در اين سياست تجديد
حيات اجتماعي بيش از تجديد بنا ارزش دارد (سعیدنیا.)98، 1382 ،
نوسازي :نوسازي زماني انجام ميشود كه فضاي شهري،
مجموعه يا بنا از كاركردي مناسب و معاصر برخوردار بوده،
ولي فرسودگي نسبي كالبدي -فضايي سبب كاهش بازدهي
و كارايي آن شده است .نوسازي مجموعه اقداماتي را شامل
ميشود كه در عين حفاظت بنا ،مجموعه يا فضاي شهري
كهن ،سازمان فضايي مربوط را معاصرسازي نموده و امكان
بازدهي آن را فراهم آورد (توسلی .)85، 1379،از سوي ديگر
نوسازي با هدف تغييرات در محيط اجتماعي با هدف رسيدن
به پايداري نيز تعريف گرديده است ).( Beak&park, 2012,485
بازسازي :تجديد نواحي و حوزههاي فرسوده و از كار افتادهی
شهري در مقياس وسيع جهت راهاندازي جريان نو و عادي
فعاليتهاي گوناگون در آن ميباشد ).(The Americanheritage,2009,12
دراين نوع مداخله نه تنها هيچ الزامي براي حفظ گذشته
وجود ندارد بلكه با هدف ايجاد شرايط جديد بهزيستي
كالبدي -فضايي و از طريق تخريب ،پاكسازي و دوبارهسازي
صورت ميپذيرد (ناظري و روحي كالش.)124، 1387،
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بافت قديمي :آن بخش از بافتهاي شهري را شامل ميشود
كه به دليل قدمت كالبدي بافت و فقدان استانداردهاي ايمني،
استحكام ،خدمات و زيرساختهاي شهري ،علي رغم
برخورداري از ارزشهاي هويتي و تاريخي ،از منزلت مكاني
و سكونتي پاييني برخوردارند (حبيبي و همكاران.)68 ،1386،
بافت فرسوده :مراد از فرسودگي ،ناكارآمدي و كاهش كارايي
يك بافت نسبت به كارآمدي ساير بافتهاي شهري است.
در واقع ناكارايي عملكردي و حياتي يك قسمت از كالبد
يكپارچه شهري كه باعث بروز افول كيفيت روندزندگي
ميگردد (لوسيم .)1996:79 ,فرسودگي بافت و عناصر دروني
آن يا به سبب قدمت و يا به سبب فقدان برنامه توسعه و
نظارت فني بر شكلگيري بافت به وجود ميآيد .پيامدهاي
فرسودگي بافت درنهايت به از بين رفتن منزلت آن در اذهان
شهروندان منجر ميگردد و در اشكال گوناگون از جمله
كاهش يا فقدان شرايط زيستپذيري وايمن و همچنين
نابساماني كالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي و غيره قابل دريافت
و شناسايي است (معاونت آموزشي جهاددانشگاهي.)324، 1385 ،

مبانی نظری

ديدگاهها و راهبردهاي مداخله در بافتهاي فرسودهی
شهري احيا و نوسازي بافتهاي فرسودهی شهری را الزمهی
حيات شهري و در نظرگرفتن آيندهاي پويا و چشمانداز روشن
براي آن دانستهاند ) .(Dinik etal, 2008, 127لزوم احيا و دستاندازي
در بافتهاي فرسوده با اهداف متفاوت صورت گرفته است كه
كاربريها و الگوی استفاده از آنها نيز در سمت و سو بخشيدن
به اين مداخالت مؤثر بوده است ).( Resenthal, 816 2008
اصوالً هدف مداخله دربافتهای شهري ،يافتن راهكارهاي
بهينه براي حل مسائل و مشكالت زيستي شهروندان ميباشد.
بنابراين مداخله در بافتهای فرسوده و شيوهی برخورد با
آنها يكي از بحث برانگيزترين مسائل در برنامههاي شهري
بوده است (ابلقی.)32 ،1380،
سه نوع نگرش براي باز زندهسازي بافتهاي قديمي و
فرسوده شهري در بين برنامهريزان و شهرسازان رايج بوده و

میباشد كه عبارتند از نظريه محافظهكارانه كه در آن نوعی تفكر
آييني نهفته است.
در اين نگرش تا حد امكان از هر گونه دخالت در وضع
موجود پرهيز میگردد كه از بزرگان اين نوع نگرش جان
راسكين میباشد .دوم نظريه راديكال كه در آن نگرش دگرگون
كردن يا تجديد كامل بافتهاي كهن را با حفظ آثار فرهنگي
ارزشمند تجويز ميكنند (عسگري ساباتاي و عسگري .)607 ، 1376 ،
سردمدار اين نوع نگرش لوكوربوزيه بود كه با طرح در دهه
 ،1920خواهان فدا كردن بخش قديمي شهر پاريس از طريق
جايگزيني بناهاي عظيم بود (رهنما .)70: 1375 ،بعد از جنگ جهاني
دوم اصول لوكوربوزيه مورد تأييد دولتهاي جهاني قرار گرفت
كه از آن به عنوان پاسخي آسان و سريع به تقاضاهاي نوسازي
ياد كرده و وي را به عنوان مبلغ حقيقي شهرسازي مدرن انتخاب
كردند ) . (Legate et al, 2002, 134رويكرد آخر در زمينه باز زندهسازي
بافتهاي فرسوده نگرش عقالني است كه در آن مرمت ،باز
زندهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده مشروط به وضعيت
بافت ميباشد (عسگري ساباتاي و عسگري.)607، 1376 ،
امروزه در كشورهاي اروپاي غربي هدف از نوسازي
و بهسازي بافتهای فرسوده در چهار عامل عمدهي بهبود
شرايط فيزيكي -كالبدي ،مطابقت دادن شرايط محلي مد نظر
با نيازهاي حال حاضر ساكنان ،بهبود كارايي انرژي در اين
نوع بافتها و يكپارچگي اجتماعي در كنار نوآوري براي
بافت فرسوده ذكر شده است ).(Kleinman&whitehead,1999:81

یافتههای تحقیق

کاربرد مدل فرایند سلسله مراتبی در اولویتبندی بافتهای
فرسوده
در اين پژوهش و به منظور تحليل نتايج بدست آمده،
از تلفيق مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي به همراه سيستم
اطالعات جغرافيايي ،استفاده شده است .مدل فرآيند تحليل
سلسله مراتبی ،مدلي است منعطف ،قوي و ساده كه براي
تصميمگيري در شرايطي كه معيارهاي تصميم گيري متضاد،
انتخاب بين گزينهها را با مشكل مواجه میسازد ،مورد
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نگاره  :3طبقهبندی اولیه به تفکیک دوام
امالک ( منبع :نگارنده)

استفاده قرار میگيرد .اين روش ارزيابي چند معياري ،ابتدا
در سال  1980به وسيله “توماس ال ساعتي”پيشنهاد گرديد
و تاكنون كاربردهاي متعددي در علوم مختلف داشته است
(زبردست .)1380،1،فرآيند تحليل سلسله مراتبي با شناسايي
و اولويتبندي عناصر تصميمگيري شروع میشود .اين
عناصر عبارتند از :هدفها ،معيارها ،مشخصهها و گزينههای
احتمالي  ،همچنین فرايند تحليل سلسله مراتبي داراي پنج
مرحله اصلي است كه به ترتيب عبارتند از:
 -1ايجاد يك ساختار سلسله مراتبي
 -2تبیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها
 -3تعیین ضریب اهمیت گزینهها
 -4تعیین امتیاز نهایی (اولویت گزینهها)
 -5بررسی سازگاری

کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در تهیه نقشهها

پس از تعريف معيارها و شاخصها ،در ابتداي امر
بايستي نقشههای طبقه بندي شدهي اوليه به تفكيك معيارها
را در محيط  Arc GISتوليد نموده و نقشههای مذكور را
توليد نمائيم .نگاره ( )3رتبهبندی 1انجام شده براي وسعت
امالک از نوع کمیت میباشد .رتبهبندی انجام شده براي
1- quantity

قدمت امالک ،دوام امالک ميزان فرسودگي از نوع منطقی
میباشد .به منظور تحليل مطلوبيت و اولويت بندي بافت
فرسوده به جهت اصالح فرسودگي بافت  ،پس از تعريف
معيارها و شاخصها و انجام طبقه بندي اوليه بر مبناي معيارها
و شاخصهای تعريف شده ،بايستي شاخصها را امتيازدهي
نمائيم .به دليل اينكه در اين پژوهش هدف شناسايي نقاط
اولويت دار به منظور اصالح بافت فرسوده میباشد .در نتيجه:
الف :هرچه وسعت امالک كمتر باشد ،اولويت بيشتري به
لحاظ فرسودگي دارد.
ب :هرچه امالک بااستفاده از مصالح با دوام كمتر ساخته
شده باشد  ،اولويت بيشتري به منظور احياي بافت دارند.
ج  :هرچه قدمت امالک بيشتر باشد ،اولويت باالتري به
لحاظ فرسوده بودن دارد.
د  :هرچه امالک از شدت فرسودگي بيشتري برخوردار
باشد ،اولويت باالتري به منظور احياء دارند.
مرحله دوم تحليل مطلوبيت (امتيازدهي به ارزشهاي
دروني هر يك از شاخصها) است .پيش از آغاز مرحلهی
رتبهبندی به منظور طبقه بندي مجدد ،بايستي نقشههای
رستري مربوط به نقشههای وكتوري ايجاد شده در مرحله
قبل راتولید نماییم نگاره (.)4
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نگاره  :4نقشهی تبدیل به رستر شده مربوط
به دوام امالک .مرحلهی (رتبهبندی امتیازدهی
به ارزشهای درونی هر یک از شاخصها)

نگاره  :5نقشهی طبقهبندی مجدد شده مربوط
به دوام امالک

جدول  :6امتیازدهی معیار وسعت امالک

جدول  :7امتیازدهی معیار قدمت امالک

وسعت امالک

امتیاز

قدمت امالک

امتیاز

زیر  80متر مربع

9

 30سال به باال

9

 120- 80متر مربع

7

 30 -25سال

7

 200-120متر مربع

4

 25- 15سال

5

 300-200متر مربع

2

 15-5سال

3

 300مترمربع به باال

1

زیر  5سال

1
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نگاره  :6نقشه اولویت بندی
بافت فرسوده منطقه پنج
اصفهان به منظوراحیاء

جدول  :8امتیازدهی معیار دوام امالک
دوام امالک

امتیاز

آجر و خشت و گل

9

آجر و آهن

5

بتن و فوالد

1

جدول  :9امتیازدهی معیار میزان فرسودگی
میزان فرسودگی

امتیاز

زمین خالی

9

تا  9نشانهگذاري شده ،هرچه يك شاخص امتیاز باالتري
بگيرد نشاندهی نامطلوبيت بيشتر است و به دليل اينكه هدف
شناسايي بافت فرسوده است بايد نامطلوبيت در نظر گرفته
شود .در محيط  Arc Gisارزشهاي دروني هر شاخص را
كه قبال امتيازدهي نموديم وارد كرده و نقشههای جديدي
به تفكيك قدمت دوام وسعت و ميزان فرسودگي امالک
توليد مینمائيم و به اين ترتيب طبقهبندي مجدد بر مبناي
ارزشهاي دروني هر شاخص انجام میگيرد .نگاره (.)5

مرحلهی تعیین ضریب اهمیت معیارها

1

در اين مرحله با استفاده از مدل  A.H.Pمعيارها را وزندهي
9
امالک فرسوده غیر قابل استفاده
نموده و وزن هر معيار را بدست میآوريم ،به منظور تعيين
5
امالک فرسوده قابل استفاده
ضريب اهميت معيارها نسبت به يكديگر از جدول “توماس
1
امالک معمولی قابل استفاده
ساعتي” استفاده مینمائيم .پس از تعيين ضريب اهميت معیارها
(وزن دهي هريك از معيارها) به محيط  Arc GISرفته در اين
در اين مرحله طبق آنچه كه در جداول  6تا  9از نظر محيط وزن تعيين شده براي هريك از معيارها را مشخص
گذشت ابتدا ارزشهای دروني هر يك از شاخصها را با نموده و بدين ترتيب رويهمگذاري اليهها بر مبناي درصد
در نظر گرفتن خط كش ( مقياس يكسان )  ،امتياز دهي تأثير هريك از معيارها در تحقـق هـدف انجـام میگيرد (هر
مینمائيم .در اين پژوهش خط كش در نظر گرفته شده از1
1- Weighting
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معيار= يك اليه) و خروجي نهايي صادر میشود.

نتیجهگیری

نتيجهي حاصل از كاربرد تلفيقي “مدل تحليل سلسله
مراتبي” و “سيستـم اطالعات جغرافيايي” به منظور شناخت
محدودههاي مستعد براي احياي شهري در نگاره شماره
 5مشخص شده ،كه بيانگر اين واقعيت است كه اوالً
مدل به خوبي توانسته با توجه به چهار شاخص در نظر
گرفته شده (وسعت امالک ،قدمت امالک ،دوام امالک و
ميزان فرسودگي) كه ماهيت فرسودگي و به تبع آن احياء
را ضروري مینمايد ،امالک منطقهی مورد مطالعه را به
لحاظ نياز به نوسازي اولويتبندي نمايد و بدين ترتيب
هدف تحقيق بطور نسبي برآورده شده است ،ثاني ًا نقشهي
اولويتبندي بافت فرسوده نشان میدهد كه ،نه تنها امالكي
كه در اولويت اول به منظور احياء و نوسازي شهري قرار
دارند در سطح محله پراكنده نشدهاند ،بلكه اين امالک بيشتر
در عمق دو محله (حسین آباد و وحید) ،كه دسترسي به
آنها محدود است قرار دارند .همانگونه كه در اين پژوهش
از نظر گذشت انجام پروژههای “تحليل مطلوبيت” يكي
از كاربردي ترين قابليتهاي سيستم اطالعات جغرافيايي
است .بطور مثال میتوان خروجي نهايي توليد شده از
فرايند تحليل مطلوبيت که در اين پروژه اولويتبندي
(اولويت قوي ،اولويت ضعيف ،فاقد اولويت) بافت فرسوده
منطقه پنج اصفهان به لحاظ شدت فرسودگي و به منظور
احياء و نوسازي میباشد ،را ارزيابي نموده و از آن براي
برنامهريزيهای بعدي (از قبيل فازبندي و زمان بندي اجراي
و نوسازي برآورد هزينه و ) ...استفاده نمود .

ساختمانهاي مخروبه و ايجاد دسترسيهاي سريع و مناسب
به داخل بافتهاي متراکم مسکوني درمنطقه پنج.
Ëشناسایی و اقدام به بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
مسئله دار در منطقه پنج توسط شهرداری منطقه
Ëکمک به خانوارهای بی بضاعت منطقه پنج جهت بهسازی
و یا نوسازی منازل مسکونی به منظور کاهش آسیبپذیری
در موقع خطر احتمالی زلزله
 Ëپیشنهاد میشود با توجه به اینکه بافتهای فرسوده
اولویت داربیشتر در دو محله حسین آباد و وحید وجود
دارند و دسترسی به این محالت در مواقع وقوع زلزله
مشکل میباشد لذا بافتهای فرسوده این دو محله در
اولویت اول جهت بازسازی و بهسازی قرارگیرند.
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