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چكيده 

گسترش فضایي بی رویه و بدون برنامه شهرهاي بزرگ و متوسط كشور در چند دهه گذشته، باعث شكل گيري بافت های 
این  نتيجه  در  است.  گردیده  نواحي جدید  به  كاربري هاي شهري  و  ساكنان  جابجایي  و  شهرها  مجاورت  در  جدید شهري 
جابجایي، به تدریج بافت های قدیمي شهرها كه نقطه ی جوشش اصلي یك شهر و نشان دهنده ي هویت آن شهر می باشد، 
كاركرد و حيات اجتماعي- اقتصادي خود را از دست داده و با از دست دادن حيات شهري خود، به سمت ركود و فرسودگي 
گرایش پيدا كرده اند. هدف از این پژوهش  شناسایی و اولویت بندی بافت های فرسوده ی منطقه 5 شهر اصفهان به منظور احياء 
و نوسازي، تقویت پایه ها و مباني نظري و با بهره گيری از روش فرایند سلسله مراتبی در سيستم اطالعات جغرافيایی بر اساس 
این اساس نوع پژوهش نظری-كاربردی و روش بررسی آن توصيفی-پيمایشی است. در  بر  معيارها و شاخص ها می باشد. 
این پژوهش با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی در محيط نرم افزاری Arc GIS، بافت های فرسوده منطقه 5 شهر اصفهان 
شناسایی و اولویت بندی برای احياء و مدیریت بهينه سازی شده است. بررسی ها نشان می دهد كه در حال حاضر حداقل 53 
بافت فرسوده در 15 ناحيه اصفهان با جمعيّت 350000 نفری وجود دارد. منطقه 5 شهرداري اصفهان به عنوان منطقه مورد 
مطالعه از قاعده فوق مستثني نبوده و در زمره بافت های فرسوده كشور محسوب می گردد. نتایج تحقيق مشخص می كند كه 
كمبود امكانات، خدمات شهري و تأسيسات زیربنایي سبب مهاجرت ساكنان بومي به مناطق دیگر شهر شده و باعث منفي شدن 
نرخ رشد جمعيت بافت، طي سال های اخير شده است. با توجه به وضعيت اجتماعي - اقتصادي ساكنان بافت، روند بهسازي 

و نوسازي درون بافت كند گردیده، بطوری كه این عوامل سبب فرسوده شدن و تخریب بيشتر بافت شده است.

واژه هاي كليدي: مدل تحليل سلسله مراتبی، سيستم اطالعات جغرافيایی، بافت فرسوده، منطقه 5 شهر اصفهان، بهينه سازی
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مقدمه
بافت های فرسوده یکی از انواع مختلف بافت های شهری 
هستند که به دلیل فرسودگی کالبدی و برخورداری نامناسب، 
و وجود زیرساخت های آسیب پذیر دارای ناپایداری مکانی 

- فضایی هستند )دیكنز، 1382: 42(.
یك  اصلي  نقطه ي جوشش  عنوان  به  قدیمي  بافت هاي 
شهر نشان دهنده ی هویت آن شهر می باشند. چرا که مکان 
اصلي بروزدهنده ي فراز و فرودهاي شهر در طول تاریخ و 
ریشه های شکل گیري و بلوغ یك شهر در طي زمان مي باشند 
(Helleman&wassenberg, 2003:,3). آنچه که به عنوان ویژگي بارز 

براي این محدوده از قلمروکالبدي شهر می توان اظهار داشت 
این است که آن ها به عنوان میراث هنري و فرهنگي مردمان 
کالن  مقیاس  در  کشور  یك  و  خرد  مقیاس  در  شهر  یك 
مي باشند که این مطلب در کشورهاي داراي تاریخ و تمدن 
 .(Carmon, 1999: 146) از اهمیت دو چنداني برخوردار مي باشد

با این وجود امروزه به علت تغییرات عمده ي اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و کالبدي در بستر شهرها و با رویکرد 
مدرنیزه سازي و تطابق این بافت ها با شرایط روزمره جریان 
نخستین   ، (Deniketal, 2008: 127)شهرها در  اجتماعي  زندگي 
محمل آزمایش ایده هاي آرمانگرایانه و نوآورانه برنامه ریزان، 
این  محدوده ي  شهري  سیاست گذاران  حتي  و  شهرسازان 
به طور  را  اتفاق  این   . (Steinberg, 1996 :464)می باشد بافت ها 
ریشه اي همزمان با ایده هاي آرمان گرایانه بعد از رنسانس که 
با ساخت شهرهاي خوش منظر و داراي چشم انداز وسیع 
بارون  اقدامات   .(Ibid, 465) کرد  جستجو  باید  یافت  نمود 
هوسمان در شهر پاریس که تحت عنوان شهرسازي باروك، 
بافت فرسوده ی این شهر را درنوردید )وزین، 1378 : 116( به 
عنوان مهم ترین و اولین رخداد و نظریه پردازي در زمینه ی 
امروزه  که  مي شود  شناخته  فرسوده  بافت هاي  در  مداخله 
امروز  مسأله ی  دیروز  پاریس  در  او  عمراني  فعالیت هاي 
)فالمكي،1386:  مي گردد  قلمداد  سوم  جهان  بزرگ  شهرهاي 
161(. امروزه در پی تغییرات سریع شهرها، بخشی از بافت های 

شهری به علت فرسودگی و ناکارآمدی نتوانسته اند رابطه ای 

مناسب با محیط پیرامون خود و خدمات دهی به بهره برداران 
برقرار کنند.  لذا نیاز به مداخله در این گونه بافت ها با توجه 
به ایجاد خط کشی هایی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای 
مناسب با فعالیت های مردم، امری ضروری است )مقدم آریایی 

و همكاران،1387 :622(. 

بافت فرسوده بدون شك یکي از مهم ترین چالش های 
طي  کالنشهرها  خاص  طور  به  و  شهرها  غالب  فراروي 
دهه های اخیر است واز دغدغه های اصلي مدیریت شهري 
محسوب می شود ، از این رو همواره  برنامه ریزان و مدیران 
بطور  و  ایران  در  مسئله  این  داشته اند،  توجه  آن  به  شهري 

اخص در اصفهان در چند سال گذشته دنبال می شود.
از طرفي با توجه به اینکه برخي از بافت هاي فرسوده در 
شهر اصفهان با جنبه های تاریخي شان قابلیت جذب گردشگر 
و درآمدزایي را دارند، اینگونه بافت ها از اهمیت بسیار فراواني 
بودن  زلزله خیز  به  توجه  با  دیگر  سوي  از  و  برخوردارند 
کشور ایران و نظر به اینکه مدیریت در هر زمینه اي مستلزم 
شناخت صحیح و دقیق آن موضوع بوده و از طرفي میزان 
مطلوبیت برنامه ریزي و مدیریت در هر زمین هاي به تحلیل 
مطلوب موضوع و وضع موجود بستگي دارد، در نتیجه به 
و  فرسوده  بافت هاي  شناسایي  چگونگي  که  می رسد  نظر 
اولویت بندي احیاي اینگونه بافت ها، خود مسأله اصلي در 

احیاي اینگونه بافت هاي شهري باشد.
و  وسعت  لحاظ  به  شهري  بافت هاي  مسأله  به  توجه 
گستردگی از یك طرف و اتخاذ تصمیمات درست به منظور 
اولویت بندي و جلب شهروندان در فرایند احیاء بافت ها به 

دلیل توان مالی محدود دولت، بسیار ضروري است.
از راهکارهای مناسب در شناسایی و سنجش در  یکی 
فرسودگی بافت شهری، به کارگیری روش های تصمیم گیری 
و  برنامه ها  اجرای  و  برنامه ریزی  آنهاست.  اولویت بندی  و 
طرح ها در بافت شهری به چند عامل بستگی دارد: شناسایی 
تحلیل موضوع و  تجزیه و  بافت شهری،  وضعیت موجود 
وضعیت موجود بر اساس طرح و نوع نگرش و تصمیم گیری. 
در تحلیل مبتنـی بر شناسایی، برای افزایش دقت و صحت 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
شناسایی و اولویت بندی بافت های فرسوده شهری   ... /  173 

به تلفیقی کیفی - کمی در نگاه به بافت نیاز است. بنابراین 
به  کیفی  تبدیل روش های  و  از روش های کّمی  بهره گیری 
کّمی در شناسایی و اولویت بندی فرسودگی بافت شهری، 
کاهش هزینه و زمان مؤثر خواهد بود. حدود 10 درصد از 
و  دارد  وجود  اصفهان  استان  در  کشور  کل  فرسوده  بافت 
بیشترین  بافت فرسوده  از 40 درصد  بیش  با  شهر اصفهان 
بافت فرسوده را در میان شهرهاي کشور دارد. 2211 هکتار 
از مناطق شهري اصفهان در بافت فرسوده و قدیمي هستند 
که حدود 1000 هکتار آن را بافت تاریخي تشکیل می دهد. 
شده  مقرر  پنجساله  برنامه  قانون   171 ماده  طبق  طرفي  از 
احیا  کشور  فرسوده  بافت های  از  10درصد  ساالنه  است 
سال  در  هکتار   221 بر  بالغ  اصفهان  در  رقم  این  که  شود 
می باشد. در حال حاضر محدوده 53 لکه بافت فرسوده در 
مناطق 15 گانه اصفهان که هم اکنون 350 هزار نفر در این 
میان  این  در  است.  شده  شناسایي  می کنند  زندگي  مناطق 
وسعت بافت فرسوده ی موجود در منطقه 5 اصفهان 69/75 
هکتار بافت فرسوده می باشد )درگاه الكترونيكي سازمان نوسازي و 
بهسازي شهرداري اصفهان(. از طرفي ضرورت اجراي طرح هاي 

نوسازي و احیاي بافت هاي فرسوده در این است که اینگونه 
لذا  هستند.  همراه  بسیار خوبي  اقتصادي  توجیه  با  طرح ها 
بافت های فرسوده  با توجه به معضالت فوق اولویت بندی 

ضروری است.
اولویت بندی  و  شناسایی  راستاي  در  حاضر  پژوهش 
بافت های فرسوده ی منطقه 5 شهر اصفهان با بهره گیری از 
روش فرایند سلسله مراتبی در سیستم اطالعات جغرافیایی 
به  دستیابي  دنبال  به  شاخص هایی،  و  معیارها  اساس  بر 

اهداف زیر است:
به  اصفهان  شهر   5 منطقه  فرسوده ی  بافت  اولویت بندي   -

منظور احیاء و نوسازي.
نرم افزار   محیط  در  مطلوبیت  تحلیل  عملي  نمونه  انجام   -

. Arc G.I.S

- کاربرد تلفیقي سیستم اطالعات جغرافیایي و مدل فرآیند 
تحلیل سلسله مراتبی.

در راستای موضوع فوق پژوهش هایی  در داخل و خارج 
ازکشوربه شرح زیر انجام شده است

عنوان  تحت  مقاله ای  در  دیگران)1378(،  و  رهنما، 
کاربرد تلفیقي مدل فرآیند سلسله مراتبي و سیستم اطالعات 
در  توسعه  اولویت دار  نقاط  شناسایي  براي  جغرافیایي 
تحقیق  نتایج  گرفته اند  کار  به  مشهد  شهر  مرکزي  محالت 
بیانگر کارآیي مدل درشناسایي مناطق بالقوه براي توسعه در 

فرآیند احیاي شهري در محالت مرکزي شهرها است.
حبیبی، )1387(، در مقاله ای تحت عنوان»تعیین عوامل 
سازهای-ساختمانی مؤثر در آسیب پذیری بافت کهن شهری 
با استفاده از GIS و »Fuzzy logic به کمك سیستم  زنجان 
اطالعات جغرافیایی، یازده شاخص را در شناسایی پهنه های 
است.نتایج  برده  کار  به  زنجان  شهر  مرکزی  بافت  ناپایدار 
برابر  در  منطقه  از  بزرگی  بخش  می دهد  نشان  پژوهش 
حوادث طبیعی ناپایدار است و لزوم نوسازی و بهسازی آن 

به شدت احساس می شود.
تحلیلی  عنوان  تحت  پایان نامه ی  در   ،)1390( احمدی 
با  شهری  فرسوده ی  بافت  پایدار  توسعه ی  چشم انداز  بر 
موردی  مطالعه  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  از  استفاده 
نظر  از  را  سرتپوله  محله ی  سنندج،  شهر  سرتپوله  محله ی 
فازی  منطق  از  استفاده  با  او  است.  کرده  بررسی  پایداری 
برای  بافت  فرسودگی  اولویت بندی  و  شناسایی  به   OWA

انجام طرح های مختلف پرداخته است.
کالنتری خلیلی و سیف الدینی)1387(، در مقاله ی تحت 
برنامه ریزی شهری مطالعه  AHP در  عنوان »کاربرد تکنیك 
موردی احیای بافت تاریخی شهر اردکان« با تکیه برنگهداری 
کمك  به  شهری  فضای  وتداوم  فرهنگی  عناصر  وتقویت 
اجتماعی،  زمینه های  روابط  مراتبی،  سلسله  فرآیند  تحلیل 
اقتصادی، فرهنگی و کالبدی بافت و اثرگذاری و تأثیرپذیری 

آنها را بررسی کرده اند.
عنوان  تحت  مقاله ای  در  بی نیاز)1390(،  و  رهنما 
مراتبی،  سلسله  مدل های  تطبیقی   - تحلیلی  »مقایسه ی 
و  شناسایی  برای  وزنی  همپوشانی  و  رستری  محاسبه گر 
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اولویت بندی توسعه ی بافت های مرکزی شهرها« بر اساس 
همپوشانی  و  رستری  محاسبه گر  مراتبی،  سلسله  مدل  سه 
وزنی، مکان هایی را که از نظر فرسودگی در اولویت هستند، 
برای احیای محله های مرکزی  نهایت  شناسایی کرده و در 
بین سه مدل  دیدگاه شهر مشهد،  از جمله محله ی  شهرها 
ذکر شده از نظر کارایی در شناسایی و اولویت بندی بافت 
فرسوده مقایسه ای انجام داده اند. در راستای موضوع تحقیق 

فرضیه های زیر ارائه شده است
- به نظر می رسد کیفیت ابنیه و ریزدانگي مهمترین معیارهاي 

تعیین فرسودگي و اولویت در بهسازي و نوسازي است.
- به نظر می رسد کمبود خدمات و امکانات شهري در بافت 
قدیم، سبب فرسوده شدن و تخریب بیشتر بافت شده است.
با توجه به هدف این پژوهش، این تحقیق از نوع نظری –
کاربردی و روش مطالعه و بررسی اطالعات و داده ها، ازنوع 
توصیفی – پیمایشی است.محور و اساس کار در این تحقیق، 
شناسایي و اولویت بندي بافت فرسوده ي منطقه5 شهر اصفهان 
نظري  مباني  و  پایه ها  تقویت  نوسازي،  و  احیاء  منظور  به 
می باشد که بررسي هاي الزم از طریق مطالعه اسناد و مدارك 
مرتبط صورت گرفته است. طبق استاندارد کشور معیارهایي 
چون ریزدانگي، نفوذ ناپذیري و ناپایداري در نظر گرفته شده 
لحاظ شده  معیارهایي  زیر  معیارها،  این  از  براي هریك  که 
است . جهت انجام تحلیل هاي مورد نیاز نیز از مدل فرایند 
تحلیل سلسله مراتبي استفاده شده و جهت استخراج نتایج 
نهایي نیز از تلفیق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبي و سیستم 

اطالعات جغرافیایي استفاده شده است.
معیارها و شاخص های مورد استفاده در این تحقیق به 

شرح زیر است:
هدف اصلي این پژوهش اولویت بندي بافت فرسوده به 
منظور احیاء و نوسازي می باشد. اولین قدم به منظورتحقق 
هدف مذکور، شناسایي اینگونه بافت ها می باشد، معیارها و 
شاخص هایي که در ابتدا به منظور شناسایي بافت فرسوده 
در این تحقیق در نظر گرفته شده اند، با کدهای مشخص در 

جدول های 1، 2، 3 و4 ارائه شده اند.

جدول 1: معيار جنس مصالح
كدجنس مصالح

1آجر و خشت و گل

2آجر و آهن
3بتن و فوالد

جدول 2: معيار ميزان فرسودگی
كدميزان فرسودگی

1زمین خالی

2امالك فرسوده غیر قابل استفاده

3امالك فرسوده قابل استفاده

4امالك معمولی قابل استفاده

جدول 3: معيار قدمت امالک
كدقدمت امالک

1زیر 5 سال

52-15 سال

153 -25 سال

254- 30 سال

305 سال به باال

جدول 4: معيار وسعت امالک
امتيازوسعت امالک

3001 مترمربع به باال

2002-300 متر مربع

1203-200  متر مربع

804 -120 متر مربع

5زیر 80 متر مربع
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محدوده مورد مطالعه در این پژوهش منطقه 5 اصفهان 
است که در جنوب غربی شهر اصفهان قراردارد. این منطقه 
داراي 11 محله است و بر اساس آمارنامه سال1393 تعداد  
جمعیت این منطقه163,030  نفر و 39955 خانوار می باشد.

مساحت این منطقه 1196 هکتاراست که 69/75 هکتار از آن 
در بافت فرسوده 1196 می باشد )آمارنامه اصفهان( نگاره  های 

)1( و )2( جدول)5(.

  

نگاره 1: ميزان تراكم ناخالص جمعيتی در 
منطقه 5 به تفكيك محالت)نفر در هكتار(

نگاره 2: نمایش محدوده بافت فرسوده منطقه 5 اصفهان )خط  پررنگ(
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جدول 5: محله های منطقه 5 شهر اصفهان

ف
جمعيت 93نام محلهردی

مساحت 

)هكتار(

تراكم 

)نفر در هكتار(

11,141101110باغ زرشك1

15,50898158سیچان2

24,198147165جلفا3

12,53984149باغ دریاچه4

18,01772251وحید5

16,10091178حسین آباد6

6,94867103بهار آزادي7

14,80164232فرح آباد8

9
کوي امام جعفر 

صادق علیه السالم
4,42838117

3,36122149کوي سپاهان10

35,98941287سپاهان شهر11

www.isfahan.ir/nosazi  :منبع

براساس اطالعات جدول )5(:
پرتراکم ترین محله ی منطقه 5 اصفهان، محله ی وحید با 

251 نفر در هکتار می باشد. 
کم تراکم ترین محله ی منطقه 5 ، محله ی سپاهان شهر با 

87 نفر در هکتار می باشد. 
محله ی  سطح،  لحاظ  به   5 منطقه  محله ی  وسیع ترین 

سپاهان شهر با412 هکتار مساحت است. 
کم وسعت ترین محله ی منطقه 5 اصفهان، محله ی کوي 

سپاهان با 22هکتار مساحت است.
با توجه به اینکه حجم جمعیت و اندازه ی مساحت هر 
محدوده ی مکاني به هم مرتبط بوده و به ازاء افزایش حجم 
جمعیت یك محدوده بالطبع سطوح بیشتري نیز مورد نیاز 
است ، لذا وجود توازن و تعادل بین سهم جمعیتي و سهم 
مساحت مناطق مختلف شهري می تواند به کاهش مشکالت 
شهري و محلي )از جمله ترافیك ، تراکم ، آلودگي و...( و 
افزایش آسایش و رفاه شهروندان کمك نماید. در منطقه ی 
5 اصفهان عدم توازن بین سطح و جمعیت دیده می شود، 

ترافیك  و  تراکم  از جمله  دلیل مشکالت شهري  به همین 
با  دیگر  از سوي  است  به وضوح مشخص  منطقه  این  در 
توجه به آمار ارائه شده درمی یابیم که، بین 24 تا 40 درصد 
مترمربع   100 زیر  اصفهان   5 منطقه  در  موجود  امالك  از 
از  درصد  تا30   5 بین  آمار  همین  به  بنا  دارند.  مساحت 
امالك موجود در این منطقه متراژي زیر 75 مترمربع دارند 
و کمتر از 1 درصد از امالك موجود در این منطقه بیش از 
300 مترمربع مساحت دارند در نتیجه غالب بافت منطقه5 

اصفهان از نوع بافت ریزدانه به حساب می آید. 

تعاریف و مفاهيم و ادبيات نظري
تعاریف و مفاهيم

بهسازی: از نظر لغوی به معنای توان بخشیدن دوباره، بازتوان 
بخشیدن و دوباره توانمندکردن است. و این معنا در تمامي سه 
زبان خارجي که از این واژه استفاده می کنند )فرانسه، انگلیسي و 
ایتالیایي( یکسان است )فالمكی، 1386، 91(. در این سیاست تجدید 
حیات اجتماعي بیش از تجدید بنا ارزش دارد )سعيدنيا، 1382 ،98(.

شهري،  فضاي  که  مي شود  انجام  زماني  نوسازي  نوسازي: 
مجموعه یا بنا از کارکردي مناسب و معاصر برخوردار بوده، 
ولي فرسودگي نسبي کالبدي- فضایي سبب کاهش بازدهي 
و کارایي آن شده است. نوسازي مجموعه اقداماتي را شامل 
یا فضاي شهري  بنا، مجموعه  مي شود که در عین حفاظت 
کهن، سازمان فضایي مربوط را معاصرسازي نموده و امکان 
دیگر  از سوي   .)85، )توسلی،1379  آورد  فراهم  را  آن  بازدهي 
نوسازي با هدف تغییرات در محیط اجتماعي با هدف رسیدن 

.( Beak&park, 2012,485) به پایداري نیز تعریف گردیده است
بازسازي: تجدید نواحي و حوزه هاي فرسوده و از کار افتاده ی 
نو و عادي  راه اندازي جریان  شهري در مقیاس وسیع جهت 
.(The Americanheritage,2009,12) فعالیت هاي گوناگون در آن مي باشد
 دراین نوع مداخله نه تنها هیچ الزامي براي حفظ گذشته 
بهزیستي  جدید  شرایط  ایجاد  هدف  با  بلکه  ندارد  وجود 
کالبدي- فضایي و از طریق تخریب، پاکسازي و دوباره سازي 

صورت مي پذیرد )ناظري و روحي كالش،1387 ،124(. 
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بافت قدیمي: آن بخش از بافت هاي شهري را شامل مي شود 
که به دلیل قدمت کالبدي بافت و فقدان استانداردهاي ایمني، 
رغم  علي  شهري،  زیرساخت هاي  و  خدمات  استحکام، 
برخورداري از ارزش هاي هویتي و تاریخي، از منزلت مکاني 

و سکونتي پاییني برخوردارند )حبيبي و همكاران،1386، 68(.
بافت فرسوده: مراد از فرسودگي، ناکارآمدي و کاهش کارایي 
یك بافت نسبت به کارآمدي سایر بافت هاي شهري است. 
در واقع ناکارایي عملکردي و حیاتي یك قسمت از کالبد 
روندزندگي  کیفیت  افول  بروز  باعث  که  شهري  یکپارچه 
مي گردد )لوسيم, 1996:79(. فرسودگي بافت و عناصر دروني 
آن یا به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه توسعه و 
نظارت فني بر شکل گیري بافت به وجود میآید. پیامدهاي 
فرسودگي بافت درنهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان 
جمله  از  گوناگون  اشکال  در  و  مي گردد  منجر  شهروندان 
همچنین  و  وایمن  زیست پذیري  شرایط  فقدان  یا  کاهش 
نابساماني کالبدي، اجتماعي، اقتصادي و غیره قابل دریافت 

و شناسایي است )معاونت آموزشي جهاددانشگاهي، 1385 ،324(.

مبانی نظری 
فرسوده ی  بافت هاي  در  مداخله  راهبردهاي  و  دیدگاه ها 
شهري احیا و نوسازي بافت هاي فرسوده ی شهری را الزمه ی 
حیات شهري و در نظرگرفتن آینده اي پویا و چشم انداز روشن 
براي آن دانسته اند (Dinik etal, 2008, 127).  لزوم احیا و دست اندازي 
در بافت هاي فرسوده با اهداف متفاوت صورت گرفته است که 
کاربري ها و الگوی استفاده از آن ها نیز در سمت و سو بخشیدن 

  .( Resenthal, 816 2008) به این مداخالت مؤثر بوده است
اصوالً هدف مداخله دربافت های شهري، یافتن راهکارهاي 
بهینه براي حل مسائل و مشکالت زیستي شهروندان مي باشد. 
بنابراین مداخله در بافت های فرسوده و شیوه ی برخورد با 
آن ها یکي از بحث برانگیزترین مسائل در برنامه هاي شهري 

بوده است )ابلقی،1380، 32(. 
سه نوع نگرش براي باز زنده سازي  بافت هاي قدیمي و 
فرسوده شهري در بین برنامه ریزان و شهرسازان رایج بوده و 

می باشد که عبارتند از نظریه محافظه کارانه که در آن نوعی تفکر 
آییني نهفته است.

در این نگرش تا حد امکان از هر گونه دخالت در وضع 
جان  نگرش  نوع  این  بزرگان  از  که  می گردد  پرهیز  موجود 
راسکین می باشد. دوم نظریه رادیکال که در آن نگرش دگرگون 
کردن یا تجدید کامل بافت هاي کهن را با حفظ آثار فرهنگي 
ارزشمند تجویز مي کنند )عسگري ساباتاي و عسگري ، 1376 ، 607(. 

سردمدار این نوع نگرش لوکوربوزیه بود که با طرح در دهه 
1920، خواهان فدا کردن بخش قدیمي شهر پاریس از طریق 
جایگزیني بناهاي عظیم بود )رهنما، 1375 :70(. بعد از جنگ جهاني 
دوم اصول لوکوربوزیه مورد تأیید دولت هاي جهاني قرار گرفت 
که از آن به عنوان پاسخي آسان و سریع به تقاضاهاي نوسازي 
یاد کرده و وي را به عنوان مبلغ حقیقي شهرسازي مدرن انتخاب 
کردند (Legate et al, 2002, 134) .  رویکرد آخر در زمینه باز زنده سازي 
بافت هاي فرسوده نگرش عقالني است که در آن مرمت، باز 
زنده سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده مشروط به وضعیت 

بافت مي باشد )عسگري ساباتاي و عسگري، 1376 ،607(.
  امروزه در کشورهاي اروپاي غربي هدف از نوسازي 
و بهسازي بافت های فرسوده در چهار عامل عمده ي بهبود 
شرایط فیزیکي- کالبدي، مطابقت دادن شرایط محلي مد نظر 
با نیازهاي حال حاضر ساکنان، بهبود کارایي انرژي در این 
بافت ها و یکپارچگي اجتماعي در کنار نوآوري براي  نوع 

.(Kleinman&whitehead,1999:81) بافت فرسوده ذکر شده است

یافته های تحقيق
كاربرد مدل فرایند سلسله مراتبی در اولویت بندی بافت های 

فرسوده 
در این پژوهش و به منظور تحلیل نتایج بدست آمده، 
از تلفیق مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبي به همراه سیستم 
اطالعات جغرافیایي، استفاده شده است. مدل فرآیند تحلیل 
سلسله مراتبی، مدلي است منعطف، قوي و ساده که براي 
تصمیم گیري در شرایطي که معیارهاي تصمیم گیري متضاد، 
مورد  می سازد،  مواجه  مشکل  با  را  گزینه ها  بین  انتخاب 
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استفاده قرار می گیرد. این روش ارزیابي چند معیاري، ابتدا 
در سال 1980 به وسیله “توماس ال ساعتي”پیشنهاد گردید 
و تاکنون کاربردهاي متعددي در علوم مختلف داشته است 
شناسایي  با  مراتبي  سلسله  تحلیل  فرآیند  )زبردست،1380،1(. 

این  می شود.  شروع  تصمیم گیري  عناصر  اولویت بندي  و 
عناصر عبارتند از: هدف ها، معیارها، مشخصه ها و گزینه های 
احتمالي ، همچنین فرایند تحلیل سلسله مراتبي داراي پنج 

مرحله اصلي است که به ترتیب عبارتند از: 
1- ایجاد یك ساختار سلسله مراتبي

2- تبیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها
3- تعیین ضریب اهمیت گزینه ها

4- تعیین امتیاز نهایی )اولویت گزینه ها( 
5- بررسی سازگاری 

كاربرد سيستم اطالعات جغرافيایی در تهيه نقشه ها
امر  ابتداي  در  شاخص ها،  و  معیارها  تعریف  از  پس 
بایستي نقشه های طبقه بندي شده ي اولیه به تفکیك معیارها 
را در محیط Arc GIS  تولید نموده و نقشه های مذکور را 
تولید  نمائیم. نگاره )3( رتبه بندی1 انجام شده براي وسعت 
براي  شده  انجام  رتبه بندی  می باشد.  کمیت  نوع  از  امالك 
1- quantity

قدمت امالك، دوام امالك میزان فرسودگي از نوع  منطقی 
بافت  بندي  اولویت  و  مطلوبیت  تحلیل  منظور  به  می باشد. 
فرسوده به جهت اصالح فرسودگي بافت ، پس از تعریف 
معیارها و شاخص ها و انجام طبقه بندي اولیه بر مبناي معیارها 
و شاخص های تعریف شده، بایستي شاخص ها را امتیازدهي 
نمائیم. به دلیل اینکه در این پژوهش هدف شناسایي نقاط 
اولویت دار به منظور اصالح بافت فرسوده می باشد. در نتیجه:
الف: هرچه وسعت امالك کمتر باشد، اولویت بیشتري به 

لحاظ فرسودگي دارد.
دوام کمتر ساخته  با  از مصالح  بااستفاده  امالك  ب: هرچه 

شده باشد ، اولویت بیشتري به منظور احیاي بافت دارند.
به  باالتري  اولویت  باشد،  بیشتر  امالك  قدمت  هرچه   : ج 

لحاظ فرسوده بودن دارد.
د : هرچه امالك از شدت فرسودگي بیشتري برخوردار 

باشد، اولویت باالتري به منظور احیاء دارند.
ارزش هاي  به  )امتیازدهي  مطلوبیت  تحلیل  دوم  مرحله 
دروني هر یك از شاخص ها( است. پیش از آغاز مرحله ی 
نقشه های  بایستي  مجدد،  بندي  طبقه  منظور  به   رتبه بندی 
رستري مربوط به نقشه های وکتوري ایجاد شده در مرحله 

قبل راتولید نماییم نگاره )4(.

نگاره 3: طبقه بندی اوليه به تفكيك دوام 
امالک ) منبع: نگارنده(
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جدول 6: امتيازدهی معيار وسعت امالک
امتیازوسعت امالک

9زیر 80 متر مربع

807 -120 متر مربع

1204-200  متر مربع

2002-300 متر مربع

3001 مترمربع به باال

جدول 7: امتيازدهی معيار قدمت امالک

امتيازقدمت امالک

309 سال به باال

257- 30 سال

155 -25 سال

53-15 سال

1زیر 5 سال

نگاره 4: نقشه ی تبدیل به رستر شده مربوط 
به دوام امالک. مرحله ی )رتبه بندی امتيازدهی 

به ارزش های درونی هر یك از شاخص ها(

نگاره 5: نقشه ی طبقه بندی مجدد شده مربوط 
به دوام امالک
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جدول 8: امتيازدهی معيار دوام امالک
امتيازدوام امالک

9آجر و خشت و گل

5آجر و آهن

1بتن و فوالد

جدول 9:  امتيازدهی معيار ميزان فرسودگی

امتيازميزان فرسودگی

9زمین خالی

9امالك فرسوده غیر قابل استفاده

5امالك فرسوده قابل استفاده

1امالك معمولی قابل استفاده

در این مرحله طبق آنچه که در جداول 6 تا 9 از نظر 
گذشت ابتدا ارزش های دروني هر یك از شاخص ها را با 
امتیاز دهي   ،  ) یکسان  مقیاس   ( نظر گرفتن خط کش  در 
می نمائیم. در این پژوهش خط کش در نظر گرفته شده از1 

باالتري  امتیاز  نشانه گذاري شده، هرچه یك شاخص  تا 9 
بگیرد نشانده ی نامطلوبیت بیشتر است و به دلیل اینکه هدف 
شناسایي بافت فرسوده است باید نامطلوبیت در نظر گرفته 
شود. در محیط  Arc Gis ارزش هاي دروني هر شاخص را 
امتیازدهي نمودیم وارد کرده و نقشه های جدیدي  که قبال 
امالك  فرسودگي  میزان  و  وسعت  دوام  قدمت  تفکیك  به 
تولید می نمائیم و به این ترتیب طبقه بندي مجدد بر مبناي 

ارزش هاي دروني هر شاخص انجام می گیرد. نگاره )5(.

مرحله ی تعيين ضریب اهميت معيارها 1 
در این مرحله با استفاده از مدل A.H.P معیارها را وزن دهي 
نموده و وزن هر معیار را بدست می آوریم، به منظور تعیین 
ضریب اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر از جدول “توماس 
ساعتي” استفاده می نمائیم. پس از تعیین ضریب اهمیت معیارها 
)وزن دهي هریك از معیارها( به محیط Arc GIS رفته در این 
محیط وزن تعیین شده براي هریك از معیارها را مشخص 
نموده و بدین ترتیب روي هم گذاري الیه ها بر مبناي درصد 
تأثیر هریك از معیارها در تحقـق هـدف انجـام می گیرد )هر 
1- Weighting

نگاره 6: نقشه اولویت بندی 
بافت فرسوده منطقه پنج 

اصفهان به منظوراحياء
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معیار= یك الیه( و خروجي نهایي صادر می شود.  

نتيجه گيری
سلسله  تحلیل  “مدل  تلفیقي  کاربرد  از  حاصل  نتیجه ي 
مراتبي” و “سیستـم اطالعات جغرافیایي” به منظور شناخت 
شماره  نگاره  در  شهري  احیاي  براي  مستعد  محدوده هاي 
اوالً  که  است  واقعیت  این  بیانگر  که  شده،  مشخص   5
نظر  در  شاخص  چهار  به  توجه  با  توانسته  خوبي  به  مدل 
و  امالك   دوام  امالك،  قدمت  امالك،  )وسعت  گرفته شده 
احیاء  آن  تبع  به  و  فرسودگي  ماهیت  که  فرسودگي(  میزان 
به  را  مطالعه  مورد  منطقه ی  امالك  می نماید،  ضروري  را 
ترتیب  بدین  و  نماید  اولویت بندي  نوسازي  به  نیاز  لحاظ 
ثانیًا نقشه ي  برآورده شده است،  هدف تحقیق بطور نسبي 
اولویت بندي بافت فرسوده نشان می دهد که، نه تنها امالکي 
که در اولویت اول به منظور احیاء و نوسازي شهري قرار 
دارند در سطح محله پراکنده نشده اند، بلکه این امالك بیشتر 
به  دسترسي  که  وحید(،  و  آباد  )حسین  محله  دو  عمق  در 
آنها محدود است قرار دارند. همانگونه که در این پژوهش 
یکي  مطلوبیت”  “تحلیل  پروژه های  انجام  گذشت  نظر  از 
جغرافیایي  اطالعات  سیستم  قابلیت هاي  ترین  کاربردي  از 
از  شده  تولید  نهایي  خروجي  می توان  مثال  بطور   است. 
اولویت بندي  پروژه  این  در  که  مطلوبیت  تحلیل  فرایند 
)اولویت قوي، اولویت ضعیف، فاقد اولویت( بافت فرسوده 
منظور  به  لحاظ شدت فرسودگي و  به  پنج اصفهان  منطقه 
براي  آن  از  نموده و  ارزیابي  را  نوسازي می باشد،  احیاء و 
برنامه ریزي های بعدي )از قبیل فازبندي و زمان بندي اجراي 

و نوسازي برآورد هزینه و... ( استفاده نمود .

پيشنهادها
در  ساختماني  و  جمعیتي  تراکم هاي  افزایش  از  Ëممانعت 
محصوریت  افزایش  از  جلوگیري  و  کم عرض  معابر  بدنه 

خیابان ها و معابر منطقه پنج.
نوسازي  و  مرمتي  ساختمان هاي  کیفیت  Ëبهینه سازي 

ساختمان هاي مخروبه و ایجاد دسترسي هاي سریع و مناسب 
به داخل بافت هاي متراکم مسکوني درمنطقه پنج.

Ëشناسایی و اقدام به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 
مسئله دار در منطقه پنج توسط شهرداری  منطقه 

Ëکمك به خانوارهای بی بضاعت  منطقه پنج جهت بهسازی 
و یا نوسازی منازل مسکونی به منظور کاهش آسیب پذیری 

در موقع خطر احتمالی زلزله 
فرسوده  بافت های  اینکه  به  توجه  با  می شود  پیشنهاد   Ë
وجود  وحید  و  آباد  محله حسین  دو  در  داربیشتر  اولویت 
زلزله  وقوع  مواقع  در  محالت  این  به  دسترسی   و  دارند 
در  محله  دو  این  فرسوده  بافت های  لذا  می باشد  مشکل 

اولویت اول جهت بازسازی و بهسازی قرارگیرند.
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