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  چکیده

سـاماندهی  . سابقه دیرینه نه فقط در ایران بلکه در جهـان دارد ، هاي مسئله دار فرسوده شهري بعنوان بافتهاي کهن و توجه به بافت
روش براي بیان تاریخ و هویـت ملـی هـر کشـور و      بهترین، قراردارندها که اغلب در مرکز و هسته تاریخی شهر و بهبود این بافت

قـادر  ، کـه دارد  یهایهاي کاربردي و توانائی الگوریتم، با توجه به توابع GIS. تهاي توسعه درونزا اسهاي تحقق آرمانیکی از بستر
بـر   تحقیق حاضر. رساندهاي مذکور یاري  دغدغههاي فرسوده را در راستاي فائق آمدن به  مدیریت بافت، است بعنوان ابزاري کارامد

هـاي اطالعـات   هاي فراهم آمده در پایگـاه سیسـتم   استفاده از دادهتاکید بر جنبه کاربردي آنوبا  با تحلیلی و - اساس روش توصیفی 
بـه جهـت دارا بـودن    ایـن منطقـه   ، باشدمنطقه مورد مطالعه درتحقیق حاضر محله سرتپوله سنندج می. گرفته استانجام جغرافیایی 

هـاي فرسـوده    مـدیریت بافـت  بهینه  هاي در راستاي دستیابی به هر یک از الگوي. هاي شاخص فرسودگی انتخاب شده استفاکتور
هاي فرسـوده  هاي اساسی شناسایی نوع فرسودگی بافتبراساس شاخص . . . بازسازیو، نوسازي، منطقه مورد مطالعه اعم از بهسازي

، نقشه شیب معـابر محلـه  ، نقشه تعداد طبقات، هانقشه دسترسی، نقشه قدمت ابنیه، عدد اطالعاتی نظیر نقشه قیمتهاي متشهري الیه
در نهایـت بـا    . تولید گردیدند. . . و، نقشه نوع مصالح بافت، نقشه پوشش معابر، نقشه مساحت قطعات بافت محله، هانقشه کاربري

منـاطق  Fuzzy Logicو اسـتفاده از منطـق   GISموجود در محـیط  کـاربردی هاي وریتمهاي فضایی و بکارگیري الگتجزیه و تحلیل
  . شناسایی شدندمرمت و نوسازي، دار براي توسعه بافت فرسوده براساس راهکارهاي پیشنهادي بهسازياولویت
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  مقدمه 
 ونت و خدمات از يكها و كاهش زمين براي سكرويه شهرتوسعه بي، نشينيافزايش ناگهاني شهر، رشد جمعيت شهر
شهرسو و وجود بافت سبب عدم توانايي مالي قادر به نوسازي و بهسازي هاي فرسوده و ناكارمد در  ساكنان به  ها كه 

ستند شد تا برنامه، آن ني سوي ديگر موجب  سازي و ريزيريزان به فكر ارائه راه حل در برنامهاز  سب براي به هايي منا
سازي اين بافت شندنو ضاا. ها با ستفاده مطلوب از ف ساخت و ، ين موارد عالوه بر ا سترش بيش از حد  جلوگيري از گ

شهري در زمين بكر شهر را نيز در پي و سازهاي  شاورزي اطراف  شت (زندويك ستا . )3: 1386، خواهد دا در اين را
ـــي منطقههاي فرسوده ميساماندهي و بهسازي وضعيت موجود بافت از طريق اصالح  تواند با اصالح سازمان فضايـ

سي ستر سازگاري كاربري، هاشبكة د صالح نا صيص هاي مزاحم و يا تغيير نوع كاربريها و حذف كاربريا ها و تخ
سازي) كاربري ضوابط افزايش تراكم (بلند مرتبه  ستانداردها و رعايت و اجراي اصول و  شهري مطابق معيارها و ا هاي 

ــورت گيرد ــ. ص ــهركاري فردي و يا گروهي مي هر به وقوعاز آنجا كه اين امر در قالب ش پيوندد و دخالت در امور ش
اي هبراي تحقق اصــول فوق بايد اطالعات و داده، نيســت و با جرياني از اقدامات و تصــميمات پيچيده ســروكار دارد

ضعيت شخيص و صيفي (معيارها) منطبق گردد و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا با ت ضايي با اطالعات تو ، وجودم ف
ــوده تحليل و ارائه نمودبتوان گزينه ــهري فرس ــب را براي تجديد حيات بافت ش ــنهادي مناس ــناريوهاي پيش   .ها و س
هاي مكاني در تركيب با اي از دادههاي پيچيده را با مجموعههاي اطالعات جغرافيايي امكان تجزيه و تحليلســـيســـتم

ــيفي فراهم ميمجموعه داده ــتن توانايي تركيب مجموعه دادهو عالوه ب كندهاي توص هاي مختلف توانايي تركيب رداش
بيني در پيش. )4: 1390، احمدي( مميزي و به روز رساني اطالعات را نيز دارد، رسيدگي، وريآهاي مختلف جمعروش
ـــناخت (وضـــع مدر ارزيابي راه حل، هاتدوين راه حل، آينده وجود) به ها و انتخاب راه حل بهينه نيز مانند مرحله ش

سيستم اطالعات جغرافيايي نقش مهمي در انجام اين فعاليتاطالعات و تحليل .  كنديها ايفا مهاي مكاني نياز است كه 
هاي مدلهمانندتوان استفادة وسيع نمود كاربرد مدلنكته مشتركي كه در اين چهار مرحله اهميت زيادي دارد و از آن مي

صميم گيري چند معياره شهها بر روي اليهست كه با اعمال اين مدلا  تحليل ت ساس اطالعات  هاي نق شده برا ايي تهيه 
اي هي بهينه و مناســب در زمينه مديريت بافتتوان به راهكارهامي، فضــايي و تحليل مكاني بافت فرســوده  مورد نظر

  .  فرسوده شهري دست يافت
ستان با دارا بودن بخش عظيمي ا ستان كرد سنندج مركز ا سته و بخش مركزي ز بافتشهر  شهري در ه سوده  هاي فر

ر محله س، منطقه مورد مطالعه در تحقيق حاضر. باشدشهرنيازمند توجه جدي در امر مديريت و برنامه ريزي شهري مي
باشد اين محله كه در مركز و هسته اوليه شهر قرار گرفته است طي ساليان متمادي غبار زمان سنندج مي در شهر، تپوله
سودگي كالبدي گرف شده  -ته و دچار فر صادي  ضاً اجتماعي و اقت ستفيزيكي و بع سو به عن. ا وان اين بافت از يك 

صادي اقت -بخشي از شهر كه جايگاه و محل زندگي مردماني است كه بنا به داليل فرهنگي (حفظ هويت) يا اجتماعي 
ــكني گزيده ــهر س ــوي ديگر به جهت دارا در اين بخش از ش ــمند تاريخي كه گوياي هنر و اند و از س بودن آثار ارزش

و بازگرداندن زندگي به  ها به منظور احيالزوم توجه جدي به اين بافت، فرهنگ ايراني و مردمان اين مرز و بوم اســـت
  .  كندبا كاربرد الگوهاي بهينه مديريتي طلب مي، آنها را

  مباني نظري

، هاي زمان و به منظورادامه حياتكنند و به فراخور واقعيتبه ميهاي مختلفي را تجردوره، شهرها در طول حيات خود
شهري در اثر گذر زمان و حوادث مختلف نيز . شونددچار تحول و دگرگون مي وجود روند طبيعي فرسودگي و زوال 
شيوه شي از تغيير  شد تكنولوژيكاثرات نا شرايط متغير حاك، هاي معيشت و ر نمايد مي مشهرها را ناگزير به انطباق با 

شكالت تمامي جنبهبه گونه. )1389، (خاني شيني را تحت تاثير خود قرار داده و گاهي زندگي اي كه اين م شهرن هاي 
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هاي فرسوده در آن هاست كه وجود بافت، تريكي از اين مشكالت عمده شهرهاي قديمي. شهري را مختل كرده است
سائل شده و م شهري  شكالت  سياري از م سرآغاز ب صادي  خود  ست محيطي و، فيزيكي –كالبدي ، اجتماعي –اقت  زي

(زالي ، )1391، امنيتي را در پي داشته و زمينه ناپايداري را در بسياري از شهرها فراهم كرده است (ابراهيم زاده و ملكي
  )  41: 1395، و ديگران

سله م نواحي، در اين ارتباط سل سخگو به  ضايي پا شكل گيري ف شهري كه در زمان  ساكنان خودكهن   راتب نيازهايي 
ستياند، بوده شناختي و تغيير در نيازهاي زي اين . ندااجتماعي و اقتصادي اكنون فاقد عملكرد قوي، در پي تحوالت فن 

شهرها بودند شهرها) از حيث برخورداري ، نواحي زماني محل و كانون ثروت و قدرت  شرايط كنوني (در اكثر  ولي در 
ساخت ستندها و خدمااز زير  سامان ه ضعيف و از حيث كالبدي ناب شهري  ستا. )59: 1383، (بوچاني ت    در اين را

شهري متناسب با تحوالت نظامهاي شهري الزمه پويايي و حيات  هاياصالح و احياي مستمر بافت قديمي و فرسوده 
ر مانعي جدي د هاي شهري شده وشهرهاست؛ شكست در اين زمينه باعث كاهش كيفيت محيط و گاهي نابودي بافت

  .  )31 :1376، هاي شهري خواهد بود(اردشيريمقابل تحوالت  مثبت و موثر نظام
 يكي، به عنوان يكي از راهكارهاي تحقق توسعه دروني شهرها، هاي فرسوده شهريبهسازي و نوسازي بافت، امروزه 

سطوح ملي و محلي واز دغدغه شهري در  در واقع به عنوان يك چالش جدي  هاي مورد توجه برنامه ريزان و مديران 
سريع عمليات بهسازي و نوسازي. ها مطرح استفراروي آن امه مستلزم برن، بنابراين حل مناسب اين معضل و تحقق 

شدريزي اجرايي كارآمد و موثر مي سازمان كالبدي بافت. با سازي تنها در  سازي و به صه نميعمليات نو د شوها خال
سلدارد ارزش ها معناآنچه در اين بافت ست كه ن ضايي ا فرهنگي خويش به آن تبلور  -ها با رفتارهاي اجتماعيهاي ف

سويه كه نمي. اندبخشيده ست همه جانبه و چند  شهري امري ا سازي  سازي و به  تواند تنها به كالبد محدودبنابراين نو
ـــته خويش به گونه ي مردمانتواند رابطهها ميگردد؛ عمليات نوســـازي و بهســـازي و دخالت در بافت اي را با گذش

  .  )1382، اي كه امروز شاهد دگرگوني آن و نه تكرار آن هستيم(حاتمي نژادملموس برقرار نمايد گذشته
شهري مي ضوعات چالش برانگيز در زمينه مديريت  سودگي يكي از مو شدلذا امروزه بحث فر  كه نوبه خود باعث، با

شهري (كالبد و عملكرد)هايت بيعدم تعادل و تناسب و در ن، سازمانيبي طور  فرسودگي به. شودمي، قوارگي فضاي 
ر مهم فرسودگي است كه در يكي از عناص، فرسودگي نسبي، شود فرسودگي نسبي و كاملكلي به دو دسته تقسيم مي
  .دگردكند و به دنبال خود باعث فرســودگي نســبي فضــاي شــهري مييا فعاليت رخنه مي فضــاي شــهري يعني كالبد

فرسودگي است كه فرسودگي در هر دو عنصر فضاهاي شهري يعني كالبد و فعاليت رخنه كرده باشد ، فرسودگي كامل
 توان معادالتي را شكل داد كه بيانگر انواع فرسودگيبر اين اساس مي. شودو به دنبال آن باعث فرسودگي كامل فضا مي

  .  )15، 1381، مقصوديباشد (حبيبي و معادالت مذكور به شرح زير مي، است
  معادله اول:

  فعاليت و فرسودگي نسبي) = فرسودگي نسبي فضا (شكل (كالبد سالم) +
  معادله دوم

  شكل (كالبد نسبتاً فرسوده) + فعاليت (سالم) =  فرسودگي نسبي فضا
 معادله سوم

  شكل (كالبد فرسوده) + فعاليت (فرسوده) = فرسوده گي كامل فضا 
 

سعي  در ضر  شاخصتحقيق حا ست با كاربرد اين معادالت و تعريف  سودگي در اين شده ا سايي فر شنا صلي  هاي ا
و استفاده از منطق فازي نوع فرسودگي بناهاي بافت شناسايي شده و الگوي مديريتي موثر براي بهبود وضعيت ، معاالت

  .  بافت فرسوده مورد نظرپيشنهاد داده شده است
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  محدوده و قلمروپژوهش

  
  محله سرتپوله در شهر سنندج تي: نقشه موقع1شكل 

دقيقه  32درجه و  35دقيقه تا  1درجه و  35كيلومتر مربع كه بين  2906شهرستان سنندج در استان كردستان با مساحت 
دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و در ارتفاع متوسط  16درجه و  47دقيقه تا  18درجه و  46عرض شمالي و 
منطقه كردستان در جبال زاگرس در جبهه مركزي متمايل به جنوب استان واقع گرديده است (مهندسين از سطح دريا در 

منطقه . )1396، ) (احمدي1392، موحد و احمدي ، Ahmadi et all, 2011, 5(، )4: 1383، مشاور بوم نگار پارس 
، از شمال به خيابان صالح الدين ايوبي باشد كه از نظر موقعيتيمورد مطالعه كه يكي از محالت قديمي شهر سنندج مي

از شرق به خيابان طالقاتي و محله چهار باغ و همچنين از ، از جنوب به مركز شهر و محور تجاري خيابان امام خميني
اين محله كه در بافت قديمي و كهن . باشدهكتار مي 15مساحت منطقه بالغ بر ، شودغرب به خيابان شهدا محدود مي

كه بافت آن به جهت كيفيت پايين نوع مصالح به كار رفته و قدمت ، قطعه تشكيل شده 300فته است از شهر قرار گر
و دارا . .  .و عدم دسترسي مناسب به تاسيسات و تجهيزات شهري و با معابر بن بست و پر پيچ و خم و ، باالي ابينه

ر اين زمينه براي احيا و ساماندهي و مستلزم توجه به امر مديريت شهري د، بودن فاكتورهاي شاخص فرسودگي
  . باشدشهر مي بازگرداندن زندگي به اين بخش از

  روش پژوهش

صيفي ضر مبتني بر روش تو ساس اطالعات و داده -تحقيق حا اي گردآوري هتحيلي و با تكيه بر جنبه كاربردي آن برا
ستم سي سنندج و مطالعات شده در پايگاه  شهرداري  ست، ايكتابخانههاي اطالعات جغرافياي  در  .بازديد انجام گرفته ا

سايي مناطق اولويت شنا اي هشاخص، ). . . نوسازي و، بهسازي(دار براي اعمال الگوهاي بهينه مداخله در بافتفرايند 
هاي فرسوده  براساس معادالت فرسودگي شناسايي و تعيين شدند و در و تميز نوع و ميزان فرسودگي بافت  شناسايي
شاخص GISد ده اليه اطالعاتي در محيط مرحله بع ساس  سازي اطالعات براي ، هاي مورد بررسيبرا به منظور آماده 
ها دسترسي وضعيت، نوع مصالح به كاررفته، قدمت ابينه، ها و توابع تحليلي در منطق فازي همانند: قيمت ابنيهاجرا مدل

ا و هتصحيح هندسي نقشه، تصحيح و ويرايش، اخت توپولوژيها در قالب سسازي اين اليهآماده. توليد گرديدند. . . و
ت هاي بافهاي مختلف آن بر اســاس ويژگيدر اين راســتا متناســب با نوع فرســودگي بخش. انجام گرفته اســت. . . 

شاخص شناسايي مناطق اولويت، هاي اطالعاتي مورد اشارههاي كليدي فرسودگي و تهيه اليهموردنظر از نظر  ار دبراي 
ـــازيب ـــاماندهي بافت (بهس ـــازي، راي احيا و س ها و توابع تحليلي و ها از مدلدر تجزيه و تحليل داده، ). . . ، نوس

  .  استفاده شده است Fuzzy logicو مدل AHP و روش  GISتوابع تحليلي و فضايي ، هاالگوريتم
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 باشد:هاي فرسوده به شرح زيرميبافت، هاي شناسايي نوع فرسودگيشاخص

 باشندهاي موجود در اين بافت عمدتاً قديمي و يا فاقد رعايت استانداردهاي فني مينيه: ساختمانعمرا  
 نوع مصالح: مصالح به كار رفته در اين بافت عمدتاً از نوع خشت و آجر و چوب و يا آجر و آهن و بتن آرمه،  

  . باشدبدون رعايت اتصاالت افقي و عمودي مي
 ـــالح آن و موقعيتي آن در محلهقيمت: قطعات موجود در اين ب ـــب قدمت و نوع مص هاي ارزش، افت بر حس

دهند كه هر چه به طرف مركز بافت حركت كنيم از قيمت آن كاسته متفاوتي را از نظر قيمت در بافت نشان مي
 . شودمي

 سترسي ساختار نامنظم برخوردار مي ها:وضعيت د سيبافت اين منطقه عمدتاً از  ستر شد و د وجود آن هاي مبا
شيب دار بودن سواره به جهت كم عرض بودن و  سرعت حركت براي  چ و پي، عمدتاً براي پياده كارايي دارد و 

 . كنندكارايي مطلوبي را ارائه نمي، خم معابر

 ود برخي شباشد كه بعضاً مشاهده ميمي هاي موجود در بافت بيشتر شامل كاربري مسكونيها: كاربريكاربري
ـــازگار با كاربريود در بافت از لحاظ عملكردي كارايي مطلوبي را ارائه نمياز قطعات موج هاي كنند و يا س

  اندديگر بافت واقع نشده
 اشندبدو طبقه مي هاي فرسوده شهري عمدا يك طبقه و بعضاًتعداد طبقات: بيشتر قطعات موجود در بافت .  
 200عمداٌ ريزدانه بوده و مساحت آنها كمتر از ، ده مساحت(عرصه و اعيان): بيشتر ابينه موجود در بافت فرسو 

 . )123: 1387، باشد(حبيبي و ديگرانمترمربع مي

سودگي و برمبناي ويژگي، در ادامه ساس معادالت فر سازيهاي برا شهر سكن و  سازمان م شده در دفترچه  اي بر، بيان 
، هريي فرسوده شهاولويت دار توسعه در بافتفرسوده و در حالت عمومي براي شناسايي مناطق اهاي شناسايي بافت

ع اين اطالعات و منب. هاي اطالعاتي ذيل جهت تشكيل و آماده سازي بانك اطالعات زمين مرجع بكار گرفته شدنداليه
  ها به اختصار به شرح زير است:تمامي آن

ستفاده از پردازش تصاوير ماهواره .1 ستفاده از نقشه كاربري  Landsatايي نقشه كاربري اراضي: اين اليه با ا و ا
شهر ( شده است1385اراضي طرح جامع  ستفاده  سازگار و ها در تهيه اليه اطالعاتي كاربرياين نقشه. ) ا هاي 

سودگي از جنبه عملكردي به كار گرفته مي سايي نوع فر شنا ضوابط در  ساس  سازگار بافت كه برا ، وندشنا
ش، كاربرد دارد ساس يك اليه نق سه باعنوان كاربري، اييهكه براين ا سازگاري (باالسه كال سطمت، هايي با  ، و

 . پايين) تهيه شد

هاي و با استفاده از نقشه  GISنقشه پوشش معابر(كف پوشي معابر): اين اليه موضوعي مورد احتياج در محيط .2
د ي سنجش از دور و بازديهاايي تهيه شد؛ كه درتهيه اين اليه نيز براساس دادهايي محلي و تصاوير ماهوارهپايه

شش (باال، ميداني سه طبقه؛ معابر با كيفيت پو شي) معابر موجود در بافت به  شش (كف پو  ،كيفيت و نوع پو
 . اشدبكه اين اليه در تشخيص نوع فرسودگي از جنبه كالبدي كارامد مي، بندي شدندپايين) تقسيم، متوسط

ب .3 ـــه قيمت زمين: براي تهيه اين اليه و لينك  ترين اطالعات در اليه مورد نظر از طريق مراجعه به ه روزنقش
سه كالسه؛ بر مبناي مناطق با قيمت، هاي معامالت امالك محله مورد مطالعهبنگاه ، سطمتو، باال(اليه اطالعاتي 

 . پايين) تهيه شد

صالح به كار .4 شه نوع م ستم نق سي ساس اطالعات موجود در پايگاه  ي ات جغرافيايهاي اطالعرفته: اين اليه برا
سنندج و مطالعه طرح سناد موجودشهرداري  مصالح به كار رفته در ابنيه موجود در بافت بر حسب نوع ، ها و ا
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ا آهن) و مصـــالح ب، بتن آرمه، مصـــالح با كيفيت باال (آجر، و ميزان مقاومت آنها از نظر كيفيت به ســـه كالس
 . دندچوب وگل) تقسيم بندي ش، سنگ، ن (خشتسنگ؛ چوب) و مصالح با كيفيت پايي، كيفيت متوسط (آجر

ه هاي محلي ديگر و مطالعهاي طرح جامع شهر و نقشهنقشه قدمت ابينه: اين اليه نيز براساس استفاده از نقشه .5
، هاي موجود تهيه شـد و با توجه به اين كه اين منطقه در هسـته و بخش مركزي شـهر قرار دارداسـناد و طرح

پايين) كه هرچه از حاشيه به سمت ، متوسط، مناطق با قدمت (باال، ه سه دوره زمانيقطعات موجود در بافت ب
 . تقسيم بندي شدند، كندقدمت ابنيه افزايش پيدا مي، مركز بافت حركت كنيم

سناد موجود تهيه  .6 ضيلي محله مورد مطالعه و مطالعه ا شه طرح تف ساس نق شه بافت تاريخي: اين اليه نيز برا نق
ست سه دوره زماني (قدمت باال بافت. شده ا ساس قدمت به  ، ين)پاي، متوسط، تاريخي موجود در محله نيز برا

 . تقسيم بندي شد

 هاي اصلي شناساييقطعات موجود در بافت: با توجه به اينكه يكي از شاخص، نقشه مساحت(عرصه و اعيان) .7
شهريبافت ضمساحت قطعات بافت فرسوده مي، هاي فرسوده  ساس  متر مربع  200وابط كمتر از باشد كه برا
يك  ،هاي اطالعات جغرافيايي شهرداري سنندجاين اليه نيز براساس اطالعات موجود در پايگاه سيستم ، است

سه  سه كال ساحت > 2m 400((اليه  ساحت  ≥  2m 200(  و) 201> م ساحت > 2m 401( و) م   < م
 . تهيه شد ))700

هاي ين اليه نيز براســاس اطالعات موجود در پايگاه ســيســتمهاي در منطقه مورد مطالعه: انقشــه دســترســي .8
يفيت هاي تاثيرگذار در كبا توجه به اين كه از مهمترين فاكتور. تهيه شد، اطالعات جغرافيايي شهرداري سنندج

لذا اين اليه نيز براســاس عرض معابر موجود به ســه ، باشــدعرض معابر موجود در بافت مي، عملكردي معابر
 m > عرض > m 10(و كيفيت دسترسي متوسط  )عرض  ≥ m 6 (ابر با كيفيت دسترسي پايينمع، كالس

 . تقسيم بندي شدند  )عرض  <m 10 .5 (باالوكيفيت دسترسي  )6.  1

هاي اطالعات هاي موجود در بافت: اين اليه براســاس اطالعات موجود در پايگاه ســيســتمنقشــه شــيب گذر .9
شهرداري شد، جغرافيايي  شاخصد. تهيه  شيب، ر زمينه تهيه اليه اطالعاتي مربوط به اين  ساس ميزان   نيز برا

به  نيز اين اليه اطالعاتي، رســاني از جنبه عملكردياســتاندارد براي عبور و مرور از نظر بهترين كيفيت خدمت
، )شيب  <5. 10(و شيب) %4. 10> شيب> %1. 5 معابر با شيب ) وشيب  > %5با شيب(معابر سه كالس؛ 

 . قسيم بندي شدندت

شهرداري  .10 ستم اطالعات جغرافيايي  سي ساس اطالعات موجود در پايگاه  شه تعداد طبقات: اين اليه نيز برا نق
اي هبا توجه به اين كه يكي ديگر از مهمترين فاكتورهاي شــناســايي نوع فرســودگي بافت. ســننندج تهيه شــد

شدقطعات موجود در بافت مي، تعداد طبقات، فرسوده سايي نوع فرسودگي بافت كه، با شنا ضوابط  ساس    ،برا
، طبقه) 2دو طبقه و بيشــتر از ، يك طبقه(هايســاختمان، اين اليه نيز به ســه كالس. باشــندغالبا يك طبقه مي

 . تقسيم شدند

  هاي تحقيقيافته

سايي مناطق اولويت شنا ستا جهت  سودگي بافتدر اين را سايي نوع فر شنا سوده و ارائدار براي  هينه ه الگوي بهاي فر
در واقع  .تحليل قرارگيرند ايي تهيه شده و مورد تجزيه وهاي نقشههاي پايه به صورت اليهبايستي اين شاخص، مداخله

شاخص شدهتشخيص و تعيين  شهري  شرايطي است هايي كه باعث فرسودگي يك بافت  اند خود رهنمون شناخت و 
شده است (جهان كه موجب فرسودگي بافت شهر  شاخص. )19: 1382، محمد حسين، شاهيهاي  ستفاده از اين  ها ا

ساز ارائه برنامه شهري و زمينه  سودگي بافت  ساماندهي بافتروش كارامدي براي تعيين فر شاي جامع براي  هر هاي 
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ستا. )103 : 1388، محمدرحيم، باشد(رهنمامي شناسايي بافتاليه، در مرحله اول، در اين را  هايهاي مورد نظر جهت 
ست شده ا ستفاده  سازي از منطق فازي ا سايي و در نهايت جهت مدل شنا سوده  شرح جزئيات آن ارايه ، فر كه در ادامه 

  .  گرديده است

 GISهاي معيار(اليه ها) جهت ورود به محيط آماده سازي و استاندارد سازي نقشه

مدنظر براي  GISهاي استفاده در محيط هاي قابلها به صورت اليهنقشه، هاي اطالعاتي مختلفپس از استخراج اليه 
شه  شدند (نق سايي مناطق اولويت، )9- 1تحليل  شنا شودتا جهت انجام عمليات  سعه اقدام  اين فعاليت . دار براي تو
  IDRISIو  ArcGIS، هاي مناسب و مورد قبول نرم افزارهايهاي مورد نياز به فرمتكردن نقشهعبارت بود از تبديل

ابتدا ، سودههاي فردر اين راستا جهت تشخيص نوع و ميزان فرسودگي بافت. اندرد استفاده قرار گرفتهكه در تحليل مو
شدنداليه ستاندارد  شناسايي ا ستفاده از قواعد تصميم. هاي موثر در  ظور در بدين من. باشدگيري مياين عمليات الزمه ا

  .  اين تحقيق از منطق فازي استفاده گرديد

  
تعداد قطعات : نقشه 1اليه  : نقشه عرض معابر 2اليه    

: نقشه قدمت ابنيه 3اليه  : نقشه شيب معابر 4اليه    

: نقشه كيفيت مصالح بافت 5اليه   
 

: نقشه قيمت بافت محله 6اليه   



   145  : محله سرتپوله سنندج)ي(مطالعه مورديفرسودة شهر هايبافت تيريمد نهيبه يالگوها ليتحل

 

  
: نقشه كيفيت پوشش معابر 7اليه   

  
: نقشه دسترسي به تسهيالت شهري 8اليه   

  
طعات: نقشه مساحت  ق 9اليه   

  هاي فرسوده دار براي توسعه بافتمدلسازي براي شناسايي مناطق اولويت

ــتمي ويژه و انحصــاري مجزا مي GISهاي يكي از مهمترين توانايي ــيس ها توانايي تلفيق داده. كندكه ان را به عنوان س
سايي مناطق اولويت، سازيبراي مدل شنا سوده ميهاي تدار براي ارائه الگوي بهينه مداخله در بافو  شدفر را در زي. با

شاخصبخش، نتيجه تلفيق و تركيب معيارها صي از بافت را كه داراي  سودگي ميهاي خا صي از فر شهاي خا ند و با
اي هبهترين راهكار مديريتي براي احيا و ساماندهي بافت، براساس فاكتورهاي مورد اشاره، متناسب با نوع فرسودگي آن

فازي براي اولين بار توســط . فازي اســت، هاي فرســودهبراي شــناســايي بافت، هايكي از مدل .شــودفرســوده ارائه مي
شد شرايط عدم اطمينان ارئه  شگاه بركلي براي اقدام در  ستاد دان سكرلطفي زاده ا سور ع شمند ايراني پرف ين نظريه ا. دان

ستم سي سياري از مفاهيم و متغيرها و  ست ب صورتهايي را كه نادقيق و مبهمقادر ا شيده و زميناند  ضي بخ ه بندي ريا
ستدالل صميم، براي ا شرايط عدم اطمينان فراهم آوردكنترل وت ضويت پذيري. گيري در  شتراك، درجه ع   ،اجتماع و ا
  .  )34: 1386، شود(پوراحمد و ديگرانهاي اساسي اين مدل تلفيق محسوب ميگاما توان، جمع، متمم؛ ضرب

ضويتي مي، كند) رعايت ميXجه به مقداري كه هر معيار مورد نظر (در منطق فازي هر منطقه با تو ) μxگيرد (مقدار ع
از مطلوبيت باالتري ، بدين معني كه هر ناحيه با مقدار عضــويت باالتر. باشــدكننده ميزان مطلوبيت آن ناحيه ميكه بيان

ست سري از. برخوردارا صفر و يك و يا ك سي بين  ها در اين مقياس. گيرنديك قرار مي در اين منطق هر اليه در مقيا
شت صفر فاقد مطلوبيت مي، اعدا بزرگتر مطلوبيت بيشتري خواهند دا باشد يعني عدد يك از باالترين مطلوبيت و عدد 

عالوه بر . يابدمطلوبيت افزايش مي، شودگيرند كه هر چه به يك نزديكتر ميو طيفي از مقادير بين اين دو عدد قرار مي
هاي فازي ميبايست نوع تابع فازي را نيز مورد بررسي قرار داده و تابع مناسبتر را براي قياس جهت تهيه نقشهانتخاب م

اشـــاره كرد   J-Shapeو  Linear , Sigmodialتوان به توابعاز توابع مشـــهور مي. معيار مورد نظر انتخاب نمود
)Eastman, 1997( .توابع ذكر شــده در محيط منتخبArcGIS  تواند با دارد و عالوه بر اين توابع كاربر مي وجود

  )4الي  2تابع را نيز تعريف نمايد( شكل ، توجه به نياز خود
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  ): توابع فازي تحليل فضايي4و  3، 2شكل (

باشد كه نقاط كنترل نيز به آنها گفته هاي فازي تعيين حد آستانه ميسازي نقشهيكي ديگر از عوامل موثر در استاندارد
كه بايستي در انتخاب تابع به ان توجه نمود؛ نوع كاهشي يا  ايياما نكته. )Valizadeh & Shahabi,2008(ودشمي

حداكثر  و منظور از افزايشي بودن؛، حداقل شونده يا نزولي بودن تابع، كه منظور از كاهشي. باشدافزايشي بودن توابع مي
ر رابطه با اليه مربوط به قدمت قطعات موجود در بافت هر چه به طور مثال د. باشدشونده يا صعودي بودن تابع مي

براي شناسايي فرسودگي از نوع كالبدي ارزش بيشتري دارند؛ از ، قدمت باالتري داشته باشند، هاي مختلف بافتبخش
ري داشته هاي مختلف بافت قيمت باالتهرچه بخش، تابع افزايش استفاده شده و در رابطه با اليه مربوط به قيمت زمين

ايي از مقادر نمونه 2جدول شماره . گرددبراي شناسايي فرسودگي ارزش كمتري دارد و از تابع كاهشي استفاده مي، باشند
الزم به ذكر است براساس . دهدهاي معيار در منطق فازي را نشان ميجهت استاندارد سازي نقشه، آستانه و نوع تابع فازي

وابع و اعمال مدل و ت، هاي فرسودهر رفته براي شناسايي نوع و ميزان فرسودگي بافتنظر كارشناسي و نوع مدل به كا
ارزش پايين ، )1كه كالس (، اندهايي به كار رفته در تحقيق حاضر به سه كالس تقسيم بندي شدهتمامي اليه، تحليلي آن
 . دهد) ارزش باال را نشان مي3) ارزش متوسط و كالس (2و كالس (
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  هاي معيار در منطق فازيد آستانه و نوع تابع فازي جهت استاندارد سازي نقشهح -)1جدول (

  
  دهي به معيارها وزن

كه اين وزن ، هايي تخصيص داده شودبايست براي معيارهاي مورد بررسي وزنمي، هاي وزن دهي چند معيارهدر روش
در  .زم است تا نتيجه حاصله مطابق با انتظار باشددر تعيين وزن ها نهايت دقت ال. دهي بسيار مهم و تعيين كننده است

ستخراج وزن سه دوا سهولت كاربرد و قابليت اطمينان مطلوب روش مقاي سه از روش مقاي، تاييهاي معيار با توجه به 
 .  هاي موثر استفاده شده استجهت بدست آوردن وزن اليه   Expert Choiceدوتايي و با كاربرد نرم افزار

ــاخصجهت انجام ر ــه دوتايي ابتدا تك تك ش ــي براي هر كدام از راهكارهاي مداخله در وش مقايس هاي مورد بررس
ـــاس ويژگي ـــهري بر اس ، به عنوان مثال، منطقه مورد مطالعه و برمبناي معادالت فرســـودگيهاي بافت فرســـوده ش

ه و مقايســه نمود، هكار نوســازيهايي كه بيانگر فرســودگي از نوع كالبدي بودند؛ برمبناي معادله دوم براي راشــاخص
سبي هر جفت با توجه به امتياز بندي موجود بين  پس از آن وزن ها . در يك ماتريس وارد گرديد 9تا  1ميزان اهميت ن

سبت توافق ( شدCRو همچنين ن سبه  سه. ) محا شده هاي مقاي شان دادند كه به مفهوم پذيرش  CR<0. 1انجام  را ن
بايست با اعمال تغييراتي مكرر مي، باشد CR>0. 1در صورتي كه . )5، 4، 3است (جدول محاسبه شده بوده هاي وزن

) CRشايان ذكر است اين نسبت (. )satty,1980) را در حد قابل قبول تنظيم كرد(CR(، در ماتريس مقايسه دو تايي
  .  باشددهنده قابل قبول بودن نتيجه ميبدست آمد كه نشان 1. 0هاي ما كمتر از براي داده

  تايي براي نوسازي بافتدهي به معيارها با استفاده از روش مقايسه دووزن  :3جدول 
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  وزن دهي به معيارها با استفاده از روش مقايسه دو تايي براي بهسازي بافت :4جدول 

  
  تايي براي مرمت بافت: وزن دهي به معيارها با استفاده از روش مقايسه دو5جدول 

  
  : يعني وضعيت كالبدي بافت)بافت. ك. ر(

هاي موثر درشناسايي نوع و ميزان فرسودگي منطقه مورد هاي به دست آمده در تك تك اليهدر نهايت با ضرب وزن
دار اولويت قطعات GISدر محيط  Fuzzy Overlayدار در هاي وزنو تلفيق اليه Weighted overlayمطالعه در 

 . فرسوده منطقه مورد مطالعه شناسايي شدندبهسازي و مرمت بافت ، براي نوسازي

 
  محله سرتپولهنوسازي  : مناطق پيشنهادي براي10نقشه 

 
 : مناطق پيشنهادي براي بهسازي محله سرتپوله11نقشه شماره 
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  : مناطق پيشنهادي براي مرمت بافت محله سرتپوله12نقشه شماره 

مناطق پيشنهادي براي نوسازي بافت فرسوده ، ) نشان دهنده10( نقشه، كنيد) مشاهده مي10-12همانطور كه از اشكال (
كه براساس معادله اول ، شوندقطعاتي را شامل مي، در واقع قطعات شناسايي شده براي نوسازي، دهدمحله را نشان مي

البدي ك فاكتورهايي را كه براساس ضرايب ارزشي آنها در شناسايي نوع فرسودگي، هاي منطقه مورد مطالعهو ويژگي
كالبدي  و لذا مناطقي از بافت را كه از جنبه، شود كه بر فرسودگي از نوع كالبدي تاكيد دارندتعيين شده بودند را شامل مي

، باشدمي نوسازي، فرسوده بودند را شناسايي و و لذا راهكار پيشنهادي مناسب براي احيا و بهبود فرسودگي كالبدي آن
برشناسايي فاكتورهايي كه از جنبه عملكردي (فعاليتي) ، مين ترتيب بر اساس معادله دوم) نيز به ه11در نقشه شماره (

راي دا، تاكيد دارد و لذا مناطق اولويت دار از بافت را كه براساس ضرايب ارزشي آنها در منطق فازي، فرسوده بودند
طه با و در راب. باشدا آن بهسازي ميشناسايي شدند و راهكاري پيشنهادي براي احي، فرسودگي از نوع عملكردي بودند

باشد و تعداد بيشماري از آثار با ارزش را ) با توجه به اين كه اين منطقه جزئ هسته اوليه شهر مي12نقشه شماره (
لذا توجه جدي به اين مهم مستلزم تدوين ، باشددرخود جاي داده است كه گوياي فرهنگ و هنر ايراني و اسالمي مي

كه اين راهكار در قالب الگو ، باشدهماهنگ با اين مناطق جهت حفظ هويت و ماندگاري آثار ياد شده مي برنامه جامع و
يد آاين شناخت به دست مي، هاي ذكر شده در منطقه مورد مطالعهبا نظر به كاربرد شاخص، يابدبهينه مرمت شكل مي

  . اي بدين منظور توليد نگرديدلذا نقشه هايي جهت اعمال الگوي بازسازي بوده وكه اين منطقه فاقد شاخص

 گيريجمع بندي و نتيجه

ــهري وجود  ــهري به داليل متعددي از جمله حفظ ميراث تاريخي كه در مراكز ش ــوده ش توجه به مراكز قديمي و فرس
شته سيل، دا سكوني جمعيتوجود پتان ضايي براي تامين نيازهاي م سترش ، هاي ف شهر و جلوگيري از گ شدن  شرده  ف

شهرهااف ها و وجود امكانات زيربنايي در مراكز قديمي و فرسوده هاي تامين زيرساختجلوگيري از افزايش هزينه، قي 
هاي ســفر بين محل كار و زندگي و كاهش مصــرف هاي ناشــي از كاهش هزينهشــهري و از همه مهمتر صــرفه جويي

شهري به دليل جلوگ، سوخت سفرهاي درون  ستفاده كمتر از ماشين در  شهر و كاهش آلودگيا اي هيري از رشد افقي 
ست محيطي شهري و احياء بافت، زي ساله توجه به مراكز  ست از يادمانم سوده و حفظ حرا هاي ميراثي را در هاي فر

  .  شهري و سياستگذاران و مديريت شهري قرار داده است ريزيكانون توجه متخصصان برنامه
  ،هاي فرســوده منطقه مورد مطالعه اعم از بهســازيوهاي مديريتي بهينه بافتلذا در راســتاي دســتيابي به هر يك از الگ

سازي سازي وغيره ، نو شاخص. . . باز زمينه براي اعمال  GIS هاي مذكور در معادالت و كمي كردن آنها دربا كاربرد 
هاي مورد نظر در صبا كاربرد شـــاخ. هاي مذكور فراهم آمد و در نهايت بهترين الگوي مديريتي پيشـــنهاد گرديدمدل

شاخص شي هر يك از اين  ضرايب ارز ساس  سودگي و ارائه الگوي بهينه مداخله برا سايي نوع فر ها براي اعمال شنا
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ستفاده از توابع تحليلي در شقوق مختلف مديريت بافت هاي فرسوده در منطقه مورد مطالعه و با كاربرد منطق فازي و ا
GIS ،نوسازي و مرمت توليد گرديد، دار قابل مديريت با متدهاي بهسازيهاي پراكنش مناطق اولويتنقشه  . 
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