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Abstract 

Urban decayed texture is the most important potential for using urban land, for housing, 

providing open spaces and services, and improving the environmental qualities. On the other hand, 

these contexts are a practical solution to prevent the physical expansion of the city from 

underdeveloped lands around the city and the development of empty and abandoned lands within 

the urban area that can help revitalize the city. In this regard, the main aim of this study is to 

identify the capacity of decayed texture to construct housing. Research method is descriptive-

analytical in terms of nature, and applied in terms of purpose and aim. In order to achieve the goals 

of the research, spatial data and performing relevant analyzes in GIS and multi-criteria decision 

model AHP, VIKOR, SAW has been used. The statistical population were urban planning experts 

of Isfahan, and the sample size is 30 experts, based on theoretical saturation, and snowball sampling 

is used to choose the experts. The results of the two methods of VIKOR and linear weight 

combination showed that out of the total area of Sarcheshmeh neighborhood, in VIKOR model 

336354.29 square meters and in linear weight combination model, 15213.59 square meters have 

high capacities for housing production. Since the number of pixels on the utility threshold is higher 

in the VIKOR model, the output of the VIKOR model is preferred to use the decayed texture to 

provide future housing. 
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 چکیده

باز  یفضاها ینتأمیت، جهت اسکان جمعین، استفاده از زم یشهرها برا یلپتانس ینتر فرسوده مهم یها بافت

از  یریجلوگ یبرا یعمل یراهکارها  سوی دیگر این بافتاز  .شوند یمحسوب م زیست یطبهبود مح یزو ن یو خدمات

و متروکه داخل متاطق  یخال یها ینو توسعه زم یشهر یرامونپ یافتهتوسعه ن های ینشهر از زم یگسترش کالبد

 ییپژوهش حاضر شناسا یراستا هدف اصل یندر ا ید.کمک نما یشهر یاتح یدو تجد یاءبه اح تواند یاست که م یشهر

 یقاتو روش، از نوع تحق یتماه یثپژوهش از ح ین. اباشد یمسکن م یدبافت فرسوده در جهت تول پذیری یتظرف

 یریکارگ به اهداف پژوهش با به یدناست. در جهت رس یکاربرد یقاتهدف، از نوع تحق یثو از ح تحلیلی– یفیتوص

چنـد معیـاره  گیری یممربوطه در سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل تصم های یلو انجـام تحل یمکان یها داده

AHP,VIKOR,SAW حجم شهر اصفهان و  یحوزه شهر خصصینپژوهش مت ینا یاقدام شده است. جامعه آمار

 فیگیری گلوله بر گیری هم به صورت نمونه کارشناس است. روش نمونه 33به تعداد  یاشباع نظر یقنمونه از طر

مجموع کل مساحت محله سرچشمه،  دهد که از ی نشان میخط یوزن یبو ترک یکورحاصل از دو روش و یجباشد. نتا می

جهت  باال یتمترمربع ظرف15213653حدود یوزن یخط یبمترمربع و در مدل ترک 33.353623حدود  یکوردر مدل و

مدل  یاست خروج یشترب یکوردر مدل و یتدر آستانه مطلوب های یکسلتعداد پ که یی. ازآنجاباشند یمسکن دارا م یدتول

 . باشد یم یتدر اولو یمسکن آت یندر جهت استفاده از بافت فرسوده جهت تأم یکورو
 

 

 .منطقه سه شهر اصفهان محله سرچشمهی، بافت فرسوده، مسکن شهرافزا،  میانتوسعه : کلیدواژهها

                                                           
1
 یمسکن شهر نیمأفرسوده در ت یبافت ها گاهیجا یابیارزتحت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مستخرج از  مقالهاین   

 به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سومنویسنده اول  مورد مطالعه محله سرچشمه منطقه سه شهر اصفهان

 است.دانشگاه پیام نور اصفهان 
 
   مسئولنویسنده: fadaeiup@yahoo.com 

های فرسوده فرصتی  (. بافت1333فدائی جزی6 فهیمه6 مختاری ملک آبادی6 رضا6 ابراهیمی بوزانی6 مهدی. ) ارجاع به این مقاله:

فصلنامه مطالعات توسعه پایدار . اصفهانزای شهری در راستای تأمین مسکن محله سرچشمه منطقه سه شهر  برای توسعه درون
 .5.-34(، 3)2،شهری و منطقه ای
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 مقدمه و بیان مسأله
: 2019چن، و  59: 2007، 1یائو و همکاراناست ) یجهان ییرتغ یها ترین جنبه از مهم ینیامروزه شهرنش

و نیلسون و  1: 2004: 2)قدیر را فراهم آورده است شهری گستردهمقدمات رشد و توسعه  یراخ قرن یم(، در ن1682

 (. 94: 2019، 3گیل

جهان تا  یتدرصد جمع ..از  یشاسکان ب بینی یشو پ یدر جهان کنون ینیبا توجه به رشد روزافزون شهرنش

 یجامعه بشر یازهاین ترین یاز اساس یکیعنوان  به ی( مسکن شهر2: 2014، 3سازمان مللدر شهرها، ) 2353 لسا

 .گیرد یرا در برم یشهر یخانوارها های ینهاز هز یا و همواره بخش عمده گردد یقلمداد م

به شهرها  ییانمهاجرت روستاو  وابسته داری یهو رشد سرما یزمان با اصالحات ارض هم یرانمسکن در ا بحران

 یلشهرها به دل رویه یرشد ب یشافزایی، تمرکزگرا یاستنفت و اعمال س یمتق یشآمد، بحران دوم زمان افزا یدپد

 های یاستاعمال س یلبه دل یزپس از انقالب ن نآمد، در دورا یدپد یدر قبال بخش خصوص یفضع های یاستو س ینقوان

 (. 2: 1344پور،  یمشد )کر یدنابجا بحران مسکن در کشور تشد

 یناست، ا یافته یشافزا رویه یب یبزرگ به شکل یخصوصاً در شهرها ینمسکن و زم یمتق یراخ یها در سال

 ینیو شهرنش یتجمع یعسر رشد یلتوسعه به دل کشور درحال یکعنوان  به یرانخصوص در ا به یمتق یشافزا

 یها شهرها )مرکز پژوهش نظم یو ب یرشد افقیوسته، صورت پ بزرگ به ی(، توسعه شهرها7: 1333ی، )پورمحمد

و  یگرانین، عرضه زممشکالت مربوط به ی، کاف یفقدان منابع مالی، داخل یها ( مهاجرت1347ی، اسالم یمجلس شورا

درآمده  یحاد و بحران یصورت مشکل به یحصح یزیر و برنامه گذاری یاستسی، مش تر از همه نبود خط کمبود آن و مهم

 (.133: 1345نژاد و همکاران، ی)حاتم دهد یدرآمد را در تنگنا قرار م اقشار کم یژهو ( که به7: 1333ی، است )پورمحمد

 یجمهور یقانون اساس 33و  31انسان است. در کشور ما در اصول  یازهاین ترین یاز ضرور یکیو سرپناه  مسکن

 (.1: 1343ی، دانسته شده است )فتاح «یرانیداشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانواده ا» یرانا یاسالم

توسعه دو روش  درحال رهایدرآمد در کشو و پژوهش در مورد جوامع کم یقمسکن پس از تحق یزانبرنامه ر 

و  ینسکونت و تأمین زم یفیتک یاند از: ارتقا ها عبارت روش یناند، ا کرده یشنهادتأمین حداقل مسکن پ یبرا یاساس

 (.21: .133پور و همکاران، و اسمعیل17: 13.3یان، خدمات )الکو

برنامه  یدتأک یلو به دل باشد یو سکونت م یفیتک یتأمین مسکن ارتقا یها از روش یکی که ینبا توجه به ا

بناها،  یساز تأمین مسکن و هم از جهت مقاوم یفرسوده هم برا یها از بافت ینهچهارم و پنجم توسعه در استفاده به

: 1333ینی، و حس یشهرها فراهم آوردند )محمد رونیتوسعه د یبرا یمهم یاربس یلپتانس توانند یفرسوده م یها بافت

شهرها،  رویه یو باغات در اثر گسترش ب یکشاورز های ینزم یبتخرین، کمبود زم یلاز قب یمسائل یطورکل (. به143

و گسل و  یزآم مخاطره یها پهنه یگسترش شهرها بر رویررسمی، غ یها گاه سکونتها،  یآلودگی، بحران انرژ

را در بخش مسکن  یدارپا افزا و یانتوسعه م یکردهستند که لزوم توجه به رو یازجمله مسائل جتماعیا های یناهنجار

 (..: 1333ی، )اسد دنمای می یرناپذ اجتناب

 ینا شود یکشور محسوب م یتشهر پرجمع کالن یننفر، سوم یلیوناز دو م یشب یتیاصفهان با جمع شهر

مختلف ازجمله  یها در حوزه ای یدهو مسئوالن، همچنان با مشکالت عد یزانبرنامه ر یاربس یها شهر باوجود تالش

عدم تعادل و  یاصفهان، نوع یبخش مسکن در مناطق شهر یها شاخص یتوضع یاجمال یروست. بررس مسکن روبه

 یینو پا یهمچون بدمسکن شماری ی. وجود معضالت بکند یم یرا تداع یبرخوردار یزانو م یافتگی توازن در توسعه

 یاز خانوارها یتوجه سهم قابل یمسکن برا یتمالکاز شهر اصفهان، فقدان  یعیمسکن در سطح وس یفیتبودن ک

                                                           
1 Yao & et al 
2 Qadeer 
3 Nilsson & Gil.  
4 United Nations 



 
 

 

 بافت های فرسوده فرصتی برای توسعه درونزای...

51 
 

کننده  نگران یاربخش مسکن در مناطق مختلف شهر اصفهان بس یدولت عتباراتعادالنه ا یصضعف در تخص یزو ن یشهر

 (..4: 1331زاده زرگر و همکاران، ی)هاد رسد یبه نظر م

 یاصفهان است که در پهنه یگانه شهردار از مناطق پانزده یکی منطقه سهی، شهر یماتتقس ینطبق آخر

منطقه کوتاه مرتبه، کم تراکم و اغلب تک  ینا یمسکون یها بخش ساخت کالبدیشده است،  شهر اصفهان واقع مرکزی

در  یمسکون یها درصد ساختمان 34هستند، چنانکه  یو دوام کم یادقدمت ز یآن بالنسبه دارا یاست و بناها یخانوار

 یندارد، فرسودگ یکسانی یتوضع یاز جهت فرسودگ یخیاند، محدوده تار شده ساخته یمنطقه قبل از انقالب اسالم

بازنگری طرح تفصیلی است ) یشترب یشمال یها کمتر و در بخش یجنوب یها در بخش سهدر منطقه  یبافت مسکون

 (. 1342، منطقه سه

هکتار  27632نفر و  4.14بر  بالغ یتیجمع، هکتار وسعت 3.با  سهاز محالت منطقه  یکیمحله سرچشمه 

(. ازجمله مسائل و 1335اصفهان،  یشهردار یمعاونت پژوهشسلسله گزارشات است ) داده یبافت فرسوده را در خود جا

عرض کم معابر، کمبود خدمات و امکانات موردنیاز ساکنان،  : بهتوان یم شود یمحله مشاهده م ینکه در ا یمشکالت

 یریگذرها، عدم مقاومت ساختمان، فقدان نفوذپذ ینامناسب در بعض یشهر یمایبودن واحدها، وجود س زدانهیر

همگی این عوامل باعث اشاره کرد،  و ارگانیک بودن بافت ها رساختیز، قدیمی بودن مسکن یفیتبودن ک یینپا، مناسب

مجرد، مهاجر، پیر و موقت شده است، همچنین افزایش ها با خانوارهای  خروج مداوم ساکنان متعارف و جایگزینی آن

 کالتاز مش یا گسترده یفاز ط سو یکفرسوده از  یها بافت میانگین سنی از دیگر نتایج شرایط حاکم بوده است.

استفاده از  یشهرها برا یلترین پتانس مهم یگرد یو از سو برد یرنج م محیطی یستو ز یکیترافی، عملکردی، کالبد

از طرفی، توسعه .شوند یمحسوب م زیست یطبهبود مح یزو ن یباز و خدمات یتأمین فضاهایت، ت اسکان جمعجهین، زم

میان افزا که بخش اساسی انگاره رشد هوشمند شهری است، راهکاری عملی برای جلوگیری از گسترش کالبدی شهر از 

تواند به  ه داخل متاطق شهری است که میهای خالی و متروک های توسعه نیافته پیرامون شهری و توسعه زمین زمین

 .(52: 1333احیاء و تجدید حیات شهری کمک نماید )نسترن و قدسی، 

کند، وجود توامان  یو ضرورت انتخاب آن را دوچندان م یتمحدوده که اهم یناز نکات شاخص و مثبت ا

 یک ینو...( و همچن یو مذهب یمراکز تجاری، شهر یهایدانمیانی، شر یها)راه یمرکز شهر یک یعناصر ساختار

توسعه درون بافت است.  یها یلپتانس نتعداد طبقات کم، به عنوایزدانگی، ریمی، قد یمسکون یهابا پهنه یخیمحله تار

 ییپاسخگو یفرسوده برا یها بافت پذیری یتجمع یشمسکن و افزا یدپژوهش به دنبال حل مسئله تول یناساس ا ینبر ا

پژوهش حاضر  یهدف اصل باشد. در این راستا یها م و حل معضالت و مشکالت موجود در آن دهینحال و آ یازهایبه ن

. از این رو سوال اصلی پژوهش بدین صورت باشد مسکن می دیبافت فرسوده در جهت تول یریپذتیظرف ییشناسا

 ؟داردقرار  یتیافزا در چه وضع انیتوسعه م یاز نظر شاخص ها باشد: بافت فرسوده محله سرچشمهمی

 

 مبانی نظری
عنوان  است و به یکیزیمکان ف کی زیتوان گفت که مسکن قبل از هر چ پژوهش می ینظر یدر باب مبان

و  شود یاطالق م یمسکون طیمفهوم مسکن بر کل مح .دیآ یحساب م ها به خانواده یزندگ یو محل اصل هیسرپناه اول

و مفهوم عام  فیتعر بیترت نی. بدشود یها را شامل م خانواده ستنیز یبرا ازیموردن یضرور التیخدمات و تسه هیکل

 (.2: 1343، ی و همکاراناری)ز ردیگ یرا در برم یمسکون طیبلکه کل مح ستین یمسکن فقط شامل واحد مسکون

آن  نیو تأم هیته یاست و چگونگ داریبه توسعه پا یابیعناصر و عوامل دست نیتر از مهم یکیمسکن  نیتأم 

ها و  اکثر دولت یرو شیپ یها چالش نیتر از مهم یکیدرآمد  کم یها خصوص گروه مختلف جامعه به یها گروه یبرا

 از(. 134: 2006، 2؛ کالک و میلبروم2016، 1؛ سئو و همکاران298: 2011، 1)گاالنت و رابینسون جوامع است

                                                           
1 Gallent & Robinson 
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باشد،  یکمتر م نهیمسکن با هز یبرا دیجد یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا ها نیزم نیبافت فرسوده بهتر که ییآنجا

خود را از دست  تیروز جمع و روزبه باشد یسکونت مناسب نم یها برا بافت نیا، یکالبد یبه جهت فرسودگ نیهمچن

 نیآن توجه نگردد بدون شک روند ا تیفیو نحوه ک ودهبافت فرس یو نوساز یبه مباحث سامانده که یدهند؛ درصورت یم

که اگر  باشد یحد م نیمسئله تا ا نیتوجه به ا تیشهروندان ساکن در آن نخواهد بود، اهمو  طیتحوالت به نفع مح

را با بافت  رانگریو یفرسوده آغاز نشود، مشکالت موجود در بافت برخورد یها در خصوص بافت یتر برخورد سازنده

 یو مشکالت فراوان ها بیآس تواند یآن م یبرا یزیر و عدم برنامه تیواقع کیعنوان  در نظر نگرفتن آن بهکنند،  یمشروع 

یکی از  ییافزا انیمباشد.  های توجه و ساماندهی بافت فرسوده توسعه میان افزا می یکی از راه را متوجه همگان سازد.

 (.77: 1337)رحیمی،  باشد یو نوشهرسازی م داریرشد هوشمند، توسعه پا اشکال

در مراکز پر از ساختمان در  ژهیو وساز در مناطق شهری شده، به ساخت اتیافزای شهری، عمل انیتوسعه م 

های موجود در شهر  ها و پتانسیل به عبارتی توسعه میان افزا از همه ظرفیت (..2: 1343، یشهرهاست )شفاعت کالن

یان افزا (. توسعه م73: 1333کند )آروین و زنگنه شهرکی،  های مختلط استفاده می برای توسعه شهر و ایجاد کاربری

ها دارد: مزایایی از جمله کاهش پراکندگی، حفظ فضاهای باز، تجدید  مزایای فراوانی در مقایسه با رشد و توسعه حومه

حیات مرکز شهر و محالت قدیمی، ایجاد تعادل میان سکونت و مشاغل، ایجاد جوامعی با قابلیت پیاده روی باال، کاهش 

 (. 65: 2011، 3ها )ویلر ی با تنوع زیادی از خانههای اضافی و ایجاد مناطق مسکون هزینه

 دخالت دارند، اما به نظر یچند یرهایخواند، متغ یان افزام ینکه بتوان آن را زم ینیقطعه زم یفتعر یبرا

محدود  یهای زمین یا یهای خال ها مشترک باشند: عامل اول، به زمین و وضعیت یطکه سه عامل در همه شرا رسد می

و کم  یهای خال دوم به آن دسته از قطعه زمین . عاملاند برداری قرارگرفته کمتر مورد بهرهی، شود که در مدت طوالن می

از  یگردد. بخش اند، مربوط می نیافته اند و توسعه محدود و محصورشده یشده شهر سطوح ساخته یاناستفاده که در م

سوم با  . عاملآیند به وجود می یننامناسب زم یکتفک یاو  یشهر یازهای ناموفق نوس سطوح به علت برنامه ینا

ها در محل  آب، فاضالب، برق و مانند این یها شبکه یستمهمچون س یاز خدمات و امکانات شهر یمند ضرورت بهره

 یاسدر مقمخصوصاً ید، های جد توسعه یجوابگو یدها لزوماً نبا زیرساخت یتذکر است که ظرفشود. الزم به  مرتبط می

 های یکاربر یلتوسعه مجدد، که به دل یتقطعات باقابل یگرانواع د . ازتراکم باال باشد یهای دارا و در پروژه یعوس

وخاک دچارند و ازنظر  مختلف آب های یاند و به آلودگ متروکه مانده -یمعدن یاو  یهمچون صنعت -یشینشانپ

رهاشده،  یا درواقع محوطه یا قهوه ینهستند. زم یا های قهوه زمین موسوم به یهای ، زمیناند یافتهتنزل  محیطی یستز

 یطیمح یآلودگ یقگسترش از طر یااست که در آن توسعه مجدد  یتجار یا یتحت استفاده صنعت یابدون استفاده 

 (.53: 1333ی، شده است )اسد یچیدهواقعاً پ یا یدهدشوار گرد

 

 پیشینه پژوهش
 1373در کانادا مطرح شد. سه سال بعد در سال  3بحث توسعه میان افزا برای اولین بار در کنفرانس هبیتات 

 بار توسط انجمن امالک و مستغالت آمریکا رسماً تعریف و در راستای اهداف اقتصادی به کار گرفته شد.  برای اولین

به عنوان اولین سندی که به طور روشن  WCEDپس از برگزاری کنفرانس برانتلند، گزارش  1343در سال 

دستور  1333تهیه و در سال  1333در سال  CECکند، منتشر شد و یک سال بعد گزارش  به توسعه پایدار اشاره می

افزا که ابتدا به عنوان یک سیاست ممکن و مطرح اما غیرترجیحی در  کار سران انتشار یافت. در ایران نیز توسعه میان

های اخیر نه از وجهی نو بلکه بر مبنای ضرورتی نو، مورد توجه  زی رشد کالبدی شهرها بود، در سالری نظام برنامه

(. در 3-3: 1333گذاری قرار گرفته است )محمودزاده و همکاران، ریزی و سیاستمحافل عملی، اجرایی، مراجع برنامه

                                                                                                                                                                          
1 Seo & et al  
2 Cloke & Milbourme 
3 Wheeler 
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داخل و خارج از کشور انجام شده است که در افزا تحقیقات فراوانی در  های اخیر در خصوص مقوله توسعه میان سال

 شود:  های صورت گرفته اشاره می ادامه به برخی از پژوهش

های توسعه میان  به تبیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیت( در پژوهشی 1337کریمی و همکاران )

شهری، قطعات خالی، تراکم  های های کاربری اند. محققین در این پژوهش از شاخص افزای در شهر شیراز پرداخته

بندی  های مورد بررسی به جمع های هر یک از شاخص اند و با ارائه مساحت های تخریبی استفاده کرده ساختمانی، بافت

هکتار به عنوان پتانسیل توسعه در بافت پر شهری وجود دارد که بایستی برای  3414دهد  اند. نتایج نشان می رسیده

 استفاده کرد.  ها توسعه آتی شهر از آن

اند.  زای شهر مراغه پرداخته زا و برون ای به ارزیابی توسعه فیزیکی درون ( در مقاله.133سرور و خیری زاده )

های آنتروپی شانون و  فضایی شهر مراغه با استفاده از مدل -محققین در این پژوهش از فرم و الگوی توسعه کالبدی

های مورد استفاده در این  اند. شاخص کالبدی شهر پرداخته -جی توسعه فضاییاند و به امکان سن هلدرن استفاده کرده

پژوهش عبارتنداز: تراکم مسکونی خالص، تراکم جمعیت، اراضی بایر، سطح اشغال، کاربری اراضی، سازندهای 

پتانسیل باالیی دهد که شهر مراغه از  شناسی، شیب، ارتفاع، فاصله از رودخانه و فاصله از شهر. نتایج نشان می زمین

، تکاپوی توسعه فیزیکی را 1315جهت توسعه درونی برخوردار است. به نحوی که محدوده داخلی شهر تا افق تقریبی 

های مناسبی را جهت توسعه بهینه بیرونی در  خواهد نمود. از طرف دیگر، اراضی پیرامونی در جنوب شرق شهر، پهنه

 دهد.  اختیار قرار می

اند.  ( به تأثیر توسعه میان افزا در پایداری اجتماعی در اورالندو فلوریدا پرداخته2017) 1کیم و الرسن

ای اورالندو و براونفیلد به صورت  ها را در محله های پایداری اجتماعی را استخراج کرده و این شاخص محققین شاخص

افزا لزوماً پایداری اجتماعی را  وسعه میاندهد که ت های این دو مورد متمایز نشان می اند. یافته ای بررسی کرده مقایسه

 کند.  تضمین نمی

اند. هدف  پرداختهمتوسط تراکم  با توجه بهزا  توسعه درون ( در پژوهشی به بررسی2020) 2بولتر و همکاران

دهد  های متعلق به شرکت مسکن است. نتایج نشان می محقق از این پژوهش کمک در مورد امکان توسعه کامل سایت

 -2های مرتبط با آن،  نقش بخش دولتی و سیاست -1افزا سه عامل نقش دارند در گسترش سیاست توسعه میانکه 

گیری  های الزم برای تصمیم پیش شرط -3نیاز به استفاده ازکمک و مشاوره تخصصی در طی روند میان افزایی و 

 جمعی. 

اند. هدف محققین از  افزا در آلمان پرداختهای به پتانسیل توسعه میان  ( در مقاله2021) 3شیلر و همکاران

نفر  5333های دارای  این پژوهش به دست آوردن اطالعاتی در مورد مناطق خالی در شهرهای کوچکتر و شهرداری

دهد که شهر از پتانسیل باالیی در این زمینه برخوردار است. تفاوت این پژوهش با سایر  باشد. نتایج نشان می می

افزا انجام شده است. تنها به ارائه مساحتی در است که اغلب مطالعاتی که در زمینه توسعه میانتحقیقات در این 

گیری چندمعیاری اقدام به  اند یا با استفاده از یک مدل تصمیم افزا بسنده کردهپذیری توسعه میانخصوص ظرفیت

 اند.  بندی توسعه میان افزا کرده پهنه

های موجود با استفاده از دو مدل  اضر عالوه بر بررسی کلیه شاخصاین در حالی است که در پژوهش ح

افزا به عنوانی روشی در تأمین مسکن شده سنجی توسعه میانمجموع ساده وزنی و مدل ویکور اقدام به سنجش ظرفیت

 است. 

                                                           
1 Kim & Larsen 
2 Bolleter & et al 
3 Schiller & et al 
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 پژوهش روش
 قاتیهدف، از نوع تحق ثیو از حی لتحلی– یفیتوص قاتیو روش، از نوع تحق تیماه ثیپژوهش از ح نیا

با استفاده از منابع  ینظر یآمده است. مبان دست به یدانیو م یا از دو روش کتابخانه ازیاطالعات مورد ن است. یکاربرد

است، در جهت رسیدن  شده یگردآور ربط یو مؤسسات ذ یها و مراکز پژوهش موجود در کتابخانه یکیو الکترون یکاغذ

 مدلمربوطه در سیستم اطالعات جغرافیایی و  یها لیانجـام تحلهای مکانی و  داده یریکارگ بهبه اهداف پژوهش با 

 .اقدام شده است VIKOR,SAWچنـد معیـاره  یریگ میتصم

 یساز یاقدام به کم AHPبود با استفاده از مدل  یفیک یمورد بررس یرهایاز متغ یکه برخ ییاز آنجا

از  کیهر  یبرا Feature to rasterو  Distanceبا استفاده از دستور  یگام بعد. در دیگرد یمورد بررس یرهایمتغ

. بدین ترتیب جامعه دیها گرد به شاخص یاقدام به وزن ده AHPپرسشنامه شد و با استفاده از  هیته سیماتر ها هیال

کارشناس  33عداد آماری این پژوهش متخصصین حوزه شهری شهر اصفهان و حجم نمونه از طریق اشباع نظری به ت

 باشد.  گیری گلوله برقی می گیری هم به صورت نمونه است. روش نمونه

 قرارگرفته یمورد بررس نیدانشگاه و متخصص دیپرسشنامه توسط اسات یابیارزش قیاز طر قیابزار تحق ییروا

نرخ  هیحاضر کل. پژوهش شود یاستفاده م یاز شاخص نرخ ناسازگار AHPپرسشنامه  ییایسنجش پا یبرااست. 

است.  ARC GISنرم افزارهای مورد استفاده این پژوهش  .باشد یم 361کمتر از  یمورد بررس یرهایمتغ یناسازگار

استفاده شده است. با توجه به تجربیات  VIKOR,SAW, AHPگیری  های تصمیم برای تجزیه و تحلیل از مدل

هایی که فراوانی باالتری داشته و با  شاخص از بین شاخصی مطرح در مطالعات مختلف، نه ها شاخصاز  آمده دست به

ن مسک دیبافت فرسوده در جهت تول یریپذ تیظرفشرایط جغرافیایی محدوده موردمطالعه همخوانی دارند برای ارزیابی 

 (.1جدول گرفتند )در این مطالعه مورداستفاده قرار 

 
 در پژوهش مورداستفادهی ها شاخص. 1جدول 

 شاخص
 تراکم جمعیتی دسترسی به معابر کیفیت ابنیه ی قطعاتبند دانه

 تعداد طبقات
 مالکیت ها یکاربرسازگاری  عمر بنا ارزش زمین

؛ 1343؛ رفعیان وهمکاران، 1332؛ سعیدی رضوانی و همکاران، 1332؛ بنی هاشمی و همکاران، 1343؛ شفاعتی، 1333؛ آروین، 1333اسدی، مأخذ:  

 .( 1333نسترن و قدسی، 

 

است. روش مذکور  شده گرفتهحل توافقی سازی چندمعیاره و راه ینهبهبه معنی  1یکور از یک کلمه صربیوواژه 

رود. رویکرد توافقی،  گیری چند معیاری به شمار می بندی برای مشکالت تصمیم نسبت به رتبه یک رویکرد توافقی

گیرندگان  یجادشده توسط اعتبارات ویژه تصمیماعنوان توافق  آل نزدیک بوده، بهحل ایده را که به راه موجههای  حل راه

آل دورتر هستند، ارجحیت دارند  یدهایی که از ها آنتر هستند بر  آل نزدیک یدهاحل  هایی که به راهکند. گزینهتعیین می

 آید. می به دستی حداکثر مطلوبیت گروهی و حداقل تأسف برمبنادهد که  حل توافقی ارائه می یکور یک راهوروش 

 : باشد یم ریبه شرح ز یشامل مراحل ویکور و مجموع ساده وزنیمدل 

است و هر سلول  تیخصوص nو  نهیگز m یکه دارا باشد گیری مکانی می تصمیمتشکیل ماتریس  -گام اول

، از GIS طیدر مح یمکان سیداده است. درواقع ماتر لیرا تشک سیاست که درمجموع ماتر یارزش یمنطقه دارا ای

 است. شده لیرا در برگرفته تشک ییایکه بستر جغراف Yو  Xنقاط  یا مجموعه

 یریگ اندازه یمتفاوت یعمدتاً با واحدها اریمع یها نقشه که ییمحاسبه مقدار نرمال شده: ازآنجا -دومگام 

قرار  گریباهم د سهیمقا قابل یدر قالب دیبا نیبنابرا ستندین سهیمقا (، قابلتراکم جمعیت و ارزش زمینواحد ) شوند یم

                                                           
1 Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenj 
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وجود  یبهنجارساز یبرا یمختلف یها وهیشوند. ش فیو همسو تعر تانداردصورت اس به دیاساس با نیداده شوند. بر هم

 اشاره کرد:  توان یم ریها به موارد ز آن نیتر دارد که از مهم

بر فاصله،  یسازی مبتن بهنجار، یسازی فاز بهنجار، یسازی خط سازی با استفاده از تورم، بهنجار بهنجار

بوده  یمورداستفاده در پژوهش حاضر به روش فاز یاستانداردساز(. 86: 1،2005)جین بر تناسب یسازی مبتن بهنجار

 تیکامل( تا صفر )عدم عضو تی)عضو کی هدر باز یمجموعه، با مقدار کیعنصر در  کی تیعضو یاست. در منطق فاز

 ریمثبت باشد، از فرمول ز ی جنبه یسازی کردن، اگر شاخص دارا اسیمقروش بی نی. در اشود یم فیکامل( تعر

 : میکن یاستفاده م

 کنیم:  استفاده می ریی مثبت باشد، از فرمول ز جنبه یسازی کردن، اگر شاخص دارا اسیمقروش بی نیدر ا

 ( 1رابطه ) 
    

         

            
 

 کنیم:  عمل می ریصورت ز باشد، به یجنبه منف یاگر شاخص دارا
 ( 2رابطه ) 

    
         

           
 

به ترتیب حداقل و  a max iو  a min iهای مورداستفاده شده و منظور از  الیه aijهای باال منظور از  در تابع

 باشد. های موجود می حداکثر مقدار در الیه

( به طریق VIJدار شده ) مقدار استاندارد وزن: ها شاخصضریب ماتریس بیمقیاس شده در اوزان  -گام سوم

∑شاخص است. از این طریق نیم jدهنده وزن  نشان Wjدر آن  که (؛3تابع شود ) زیر محاسبه می     
    

های دارای اهمیت بیشتر وزن باالتری نیز  شود. در این راستا شاخص ها تعیین می دهنده وزن هر یک از شاخص نشان

 دارند. 
 ( VIJ=WIJ RIJ)  ( 3رابطه ) 

    تعیین باالترین ارزش  -گام چهارم
   ترین ارزش و پایین  

 برای تمامی معیارها –
 ( 4رابطه ) 

 
 ( 5رابطه ) 

 
 : شوند می تعریف زیر صورت به که j =1 ،… ،n برای RJو  SJ برای ارزش محاسبه-گام پنجم

 ( 6رابطه ) 
   (∑  

 

   

      
              

     ) 

         )       ( 7رابطه ) 
              

     ) 

هستند. هر  XJگیری تأسف برای گزینه  گیری مطلوبیت و اندازه دهنده اندازه به ترتیب نشان RJو  SJدر اینجا 

Wi دهد. نیز اهمیت نسبی هر معیار را نشان می 

 : کنندمی محاسبه زیر طریق به j=1 ،… ،J برای را Qj مقدار -گام ششم
 ( 8رابطه ) 

    (       
             )       (

     
 

     
) 

           ( 9رابطه ) 
         

            ( 10رابطه ) 
         

V در نظر گرفته می 365عنوان وزن استراتژی اکثریت معیارها )حداکثر مطلوبیت گروه( ضریب  در اینجا به

 ( 133: 1333)آروین،  R,S,Qارزش  براساسسازی مرتب: هابندی گزینهرتبه شود.

                                                           
1 Jin 
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گیری چند  های تصمیم شده در روش های به کار گرفته ترین روش یکی از قدیمی 1روش مجموع ساده وزنی

( Aترین گزینه ) ها( برای آن، متناسب )اوزان اهمیت شاخص wکه با مفروض بودن بردار  طوری شاخصه است. به

∑شود و چنانچه ( محاسبه می11صورت رابطه شماره ) به ذکر است که ( داریم. الزم به 12باشد طبق رابطه )     

 فرآیند این مدل تا گام سوم با مدل ویکور یکسان است.

   ∫  }   ( 11رابطه ) 
∑       

∑    

} 

 {      ∑       }   ( 12رابطه ) 

دیگر تابع مطلوبیت  بیان بهگرفته است  تکنیک بر مبنای پارامترهای مرکزی در علم آمار شکلاین 

-2: 1373شده است )پاسیار و همکاران،  ها تضمین پذیری شاخص گیرنده این تکنیک خطی است و قابلیت جمع تصمیم

3.) 

 

 محدوده پژوهش
سه شهر اصفهان  یهکتار در شمال غرب 4643.محله سرچشمه واقع در منطقه سه شهر اصفهان با مساحت 

شهدا و از  دانیاز غرب به م یمجلس ابانیمدرس از شرق به خ ابانیاز شمال به خمحله  نی(. ا1 شده است )شکل  واقع

 . گردد یمحدود م نایس جنوب به ابن

 

 
 (.0011های پایه شهرداری منطقه سه شهر اصفهان،  به اقتباس از نقشه) موقعیت محله سرچشمه در شهر اصفهان-1شکل  

 

عرض  هیثان 32و  قهیدق 33درجه و  32و  یطول شرق هیثان 53و  قهیدق 33درجه و  51 محله سرچشمه در

نام به خاطر چشمه  نیعلت معروف بودن محله به ا (..133منطقه سه،  یقرار دارد )سلسله گزارشات شهردار یشمال

شده  است که چشمه کامالً خشک  یادیمدت ز ،یشهردار یها یبازساز رغمیکه در آن قرارگرفته است. متأسفانه عل یآب

 ازی: به کمبود خدمات و امکانات موردنتوان یم شود یمحله مشاهده م نیکه در ا یجمله مسائل و مشکالت است. از

و  یاصل یها ابانیدر محله فقط در خ زین یتجار یها لبه یاست و حت  یمسکون شتریمحله ب افتساکنان )ب

 یها کمبود و نبود ساختمان نیو همچن یتجار یها . به علت کمبود لبهشود یم دهیمحدوده د یاصل یبند استخوان

                                                           
1 Simple Additive Weighting method (SAW) 
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 نیا نیو همچن ندیمراجعه نما حدودهخود ناچارند به خارج از م یازهاین نیتأم یدر داخل محله افراد محله برا یتجار

نموده  لیتبد یهخوابگا ی محدوده ینوع و مسکن در محدوده شده است و محدوده را به نیزم متیامر باعث کاهش ق

گذرها، عدم مقاومت ساختمان،  ینامناسب در بعض یشهر یمایبودن واحدها، وجود س زدانهیاست(، عرض کم معابر، ر

 بودن بافت اشاره کرد. کیو ارگان ها رساختیبودن ز یمیمسکن، قد تیفیبودن ک نییامناسب، پ یریفقدان نفوذپذ

 

 داده هاتجزیه و تحلیل 
تعیین شده در مقدمه )ارزیابی ظرفیت پذیری بافت فرسوده در جهت  هدف یبخش از پژوهش، در راستا نیا

ابتدا با استفاده از پرسشنامه  نهیزم نیاطالعات پژوهش اختصاص دارد. در ا لیو تحل هیبه تجزتولید مسکن( 

با  سوده در جهت تولید مسکنظرفیت پذیری بافت فرمؤثر بر  یها از شاخص کیهر  تیو اهم یوزن نسب نیمتخصص

اقدام ویکور و مدل ترکیب خطی وزنی با استفاده از مدل  یشد در گام بعد نییتع یسلسله مراتب لیاستفاده از مدل تحل

 که ییآنجا است از ازیموردن ییها بافت فرسوده شاخص یریپذ تیظرف یابیمنظور ارز . بهدیگردها  همپوشانی الیهبه 

 یها اطالعات به شاخص نیا لیتبد یبراباشد؛  یموجود م یفیک میصورت مفاه اطالعات مورداستفاده در پژوهش به

 کرتیل فیتا بر اساس ط دها خواسته ش کارشناسان قرار داده شد و از آن اریو در اخت هیپرسشنامه ته 33تعداد  یکم

. پس از ندیدر پرسشنامه وارد نما شده میتنظ یها سیدرون ماتر، در گرید یارهایرمعیرا نسبت به ز اریمع ریهر ز تیاهم

 ریارزش هر ز نییتع ینگارنده برا لیتحل یها مبنا نظرات آن شتریب یاز کارشناسان، فراوان کینظرات هر  یآور جمع

 (.2)جدول  گردد یافراد ارائه م نیمربوط به ا یفیدر ادامه آمار توص قرار گرفت. اریمع

 
 پاسخ دهندگان تیوضع یفیآمار توص-2جدول 

 متغیرهای وضعیت پاسخ دهندگان

ت
سی

جن
 

 13 فراوانی زن

ی
صیل

مقطع تح
 

 5 فراوانی کارشناسی

 17 فراوانی مرد
 14 فراوانی ارشد کارشناسی

 7 فراوانی دکتری

ت
ل خدم

مح
 2 فراوانی استانداردی 

ی
صیل

رشته تح
 2 فراوانی طراحی شهری 

 3 فراوانی معماری 5 فراوانی سازمان نوسازی شهر اصفهان

 13 فراوانی شهرسازی و برنامه ریزی شهری . فراوانی شهرداری اصفهان

 . فراوانی عمران 3 فراوانی شهرداری منطقه سه

 5 فراوانی محیط زیست 4 فراوانی دانشگاه

 ..133مأخذ: نگارندگان، 

 

درصد( مرد بودند. بر اساس  ..5.6نفر ) 17درصد( زن و  33633دهندگان ) نفر از پاسخ 13، 2مطابق با جدول

محل خدمت دهند. ازلحاظ  یم یلدرصد از اندازه نمونه را تشک 3.کارشناسی ارشد، افراد با مدرک یالت، تحص یرمتغ

درصد( از متخصصین  33633نفر ) 13اکثریت متخصصین پاسخ دهنده از شهرداری منطقه سه و رشته تحصیلی 

باشد. در ادامه به ارزیابی ظرفیت پذیری بافت فرسوده محله سرچشمه با استفاده از  ریزی شهری می شهرسازی و برنامه

 پرداخته می شود: دو مدل ترکیب ویکور و ترکیب خطی وزنی 

 Mکه از  باشد ی( میمکان یریگ میتصم سیماتر نجای)در ا یریگ میتصم سیماتر لیمرحله تشک نینخست

 لیرا تشک سیاست که در کل ماتر یارزش یدارا هیناح ایشده است. هر سلول  لیتشک تیخصوص ای یژگیو Nو  نهیگز

 Yو  Xاز نقاط  یا که از مجموعه ستا GISنرم افزار  طیدر مح یمکان سیماتر یگفت نوع توان ی. در واقع مدهد یم

را  ها هیالGIS نرم افزار  طیدر مح نکهیشده است. در ادامه پس از ا لیرا در برگرفته تشک ییایکه بستر مکان جغراف
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 Expert Choiceافزار  در نرم یحاصل از مدل سلسله مراتب یها را با استفاده از وزن یفیک یها دادهم، یکرد یفراخوان

. شود یساخته م سیماتر ها هیاز ال کیهر  یبرا Feature to rasterو  Distanceکرده و با استفاده از دستور  یکم

 شده است. شاخص مورداستفاده در پژوهش نشان داده نه یریگ میتصم سیماتر 13تا  2در شکل 

باشد  های سازگار در محدوده نشان از توسعه میان افزای باال می نسبت سازگاری کاربری ها: وجود کاربری 

(. 2ده از توسعه میان افزای باال برخوردار است )شکلبنابراین هر چه در محدوده کاربری سازگار بیشتر باشد آن محدو

مدت  پذیر است و بازگشت سرمایه در کوتاه که توسعه اراضی کوچک با سرمایه محدود امکان ییازآنجابندی قطعات:  دانه

  (.3باشد )شکل باشد از پتانسیل خوبی جهت تأمین مسکن برخوردار می تر کوچکانجام خواهد شد هرچه اندازه قطعات 

رود بر این اساس  یمعنوان شاخص در سنجش ظرفیت توسعه میان افزا به کار  یفیت ابنیه: کیفیت ابنیه بهک

هرچه مساحت بنای تخریبی و مرمتی بیشتر باشد نشان از ظرفیت و پتانسیل باالی محدوده برای توسعه میان افزا است 

  (.3)شکل

پذیری شهری میزان  ر افزایش پایداری و کاهش آسیبدسترسی به شبکه معابر: یکی از عوامل بسیار مهم د

معابر شهری حداقل عرض و حداکثر طول معابر باید  مراتب سلسلهباشد.با توجه به  دسترسی به نواحی مسکونی می

به معابر تعیین گردد. هرچه میزان برخورداری و سهم  ها بلوکقرار گیرد تا میزان حداقل و حداکثر دسترسی  موردتوجه

 (.5شود )شکل می تر فراهمها بیشتر باشد، بستر توسعه از درون  یدسترسوک شهری از معابر و شبکه هر بل

تراکم در واحد سطح باالتر باشد به معنی استفاده  هراندازهتراکم جمعیتی: برای ارزیابی این شاخص، 

تراکم جمعیت نسبت به مساحت زمین رو هرچه  ینا از. بهاست گرانعنوان کاالیی کمیاب و  اقتصادی و بهینه از زمین به

جویی شده و فضای باز شهری برای مقاصد شهری در دسترس خواهد بود  مسکونی بیشتر باشد، در مصرف زمین صرفه

 (..)شکل

که  ییازآنجاتعداد طبقات: معیار تعداد طبقات یکی دیگر از معیارهای سنجش ظرفیت توسعه میان افزا است. 

افزا  یانتوسعه م های یلکم ارتفاع از پتانسهای  دهد پس زمین یماستفاده مناسب از ارتفاع مجاز، توسعه را پیشرفت 

 (.7شکل برخوردار هستند

رود.  یممعیار مالکیت: در امر سنجش ظرفیت توسعه میان افزا بحث مالکیت یکی از مباحث اصلی به شمار 

ها  آن ین، تملکها(. بنابرا ها و فرودگاه ها، زندان دارند )مانند پادگان یدولت یت مالکبزرگ، معموالً یاراضکه  ییازآنجا

 یکاربر ییرتغ یهای مربوط، امکانات الزم برا سازمان یر)با کمک سا یدشوارتر بوده و معموالً الزم است ابتدا شهردار

؛ از طرفی تملک اراضی وقفی نیز با مشکل ارائه دهد فروش یبدون معارض را برا ینها را فراهم کرده، سپس زم آن

 (.4)شکل توجهی است گذاری قابل مستلزم سرمایه یاراض یندر ا یاست تملک و طراح یهیبد .روست روبه

توانند پتانسیل  باشند می یمارزش زمین: در توسعه میان افزا جهت تأمین مسکن قطعاتی که دارای قیمت کمتر 

باشد تأمین  های تجاری شهر قیمت زمین خیلی زیاد می یابانخکه در اطراف  یینجاازآخوبی جهت تأمین مسکن باشند. 

نیست بنابراین هرچه قسمت زمین بیشتر باشد پتانسیل  صرفه بهو خرید زمین برای احداث مسکن با مساحت مناسب 

توسعه میان افزایی جهت تأمین مسکن کمتر شده و بالعکس هر چه قیمت زمین کمتر شود پتانسیل توسعه میان 

 (. 133: 1333( )اسدی: 3شود )شکل  افزایی نیز بیشتر می

ی کیفی در بخش مسکن و ها شاخص ملهازجدیگر قدمت واحد مسکونی  یعبارت بهعمر بنا: شاخص عمر بنا یا 

سال به باال بیشتر باشد حاکی از پتانسیل ظرفیت توسعه 23با عمر  ها ساختمانباشد. هرچه  مطالعات مربوط به آن می

 (.13باشد )شکل میان افزا در آن محله می
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  (.133)نگارندگان، بندی قطعات  ماتریس مکانی دانه-3کل ش (.133 )نگارندگان،ها  ماتریس مکانی نسبت سازگاری کاربری -2شکل 

  
 (.133)نگارندگان، ماتریس مکانی دسترسی به معابر-5شکل  (.133)نگارندگان،  ماتریس مکانی کیفیت ابنیه-4شکل 

  
 ( .133)نگارندگان، ماتریس مکانی تعداد طبقات -7شکل  ( .133)نگارندگان، ماتریس مکانی تراکم جمعیتی -6شکل 
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 ( .133)نگارندگان، ماتریس مکانی ارزش زمین -9شکل  (.133)نگارندگان، ماتریس مکانی معیار مالکیت -8شکل 

 

 
 ( .133)نگارندگان، ماتریس مکانی عمربنا  -10شکل 

 

 ( 0315و ارزش کیفی معیار )نگارندگان،  یژگیو و یو نوع استاندارساز ارهایمع .3جدول 

 معیار
نوع 

 استانداردسازی
 ارزش کمی  معیارویژگی 

ی 
سازگار

ت 
سب

ن

ی
کاربر


ها

 

ت
مثب

 

 7 کامالً سازگار یا حرفهآموزشی، مذهبی، فرهنگی، فضای سبز، ورزشی، مسکونی، آموزشی مذهبی، آموزش فنی 

 5 نسبتاً سازگار ، خدمات اجتماعیتجاریدرمانی،  –بهداشتی 

 3 نسبتاً ناسازگار گردشگری و پذیرایی، تولیدیاداری، کارگاهی، تأسیسات شهری، مصال، نظامی، پارکینگ، 

 1 کامالً ناسازگار ونقل و انبارداری مادی، مخروبه و بایر، حمل

دانه
 

ت
ی قطعا

بند
 

ت
مثب

 

 3 تر کاملاهمیت  متر 133زیر

 7 اهمیت خیلی زیاد متر233متر تا  131

 5 اهمیت زیاد متر 333تا 231

 3 اهمیت کم متر333تا  331

 1 اهمیت خیلی کم و بیشتر 331

ت ابنیه
کیفی

 

ت
مثب

 

 1 اهمیت خیلی کم استوار و در حال ساخت

 3 اهمیت زیاد قابل تعمیر

 5 اهمیت خیلی زیاد متروکه

 7 تر کامل یتاهم تخریبی و مخروبه

ی به 
دسترس

معابر
ت 

مثب
 

 1 اهمیت خیلی کم متر .کمتر از 

 3 اهمیت کم متر4-13

 5 اهمیت زیاد متر 13تا  13

 7 اهمیت خیلی زیاد متر 33تا  23
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 3 تر اهمیت کامل متر 35
ی

تراکم جمعیت
 

ت
مثب

 

 1 اهمیت خیلی کم نفر در هکتار 3-53

 3 اهمیت کم نفر در هکتار 133تا  51

 5 اهمیت زیاد نفر در هکتار 233تا  131

 7 اهمیت خیلی زیاد نفر در هکتار 253تا  231

 3 تر اهمیت کامل نفر در هکتار و بیشتر251

ت
تعداد طبقا

 

ت
مثب

 

 3 تر اهمیت کامل مخروبه

 7 زیاداهمیت خیلی یک طبقه

 5 اهمیت زیاد دوطبقه

 3 اهمیت کم طبقه سه و چهار 

 1 اهمیت خیلی کم پنج طبقه و در حال ساخت

ت
مالکی

 

ت
مثب

 

 7 تر اهمیت کامل خصوصی

 5 اهمیت زیاد شهرداری

 3 اهمیت کم دولتی

 1 اهمیت خیلی کم وقفی

ن
ش زمی

ارز
 

ت
مثب

 

 7 زیاداهمیت خیلی میلیون زیر یک

 5 اهمیت زیاد هزار تومان 1533میلیون تا  یک

 3 اهمیت کم تا دو میلیون1533

 1 اهمیت خیلی کم هزار تومان2533تا  یلیونم2

عمربنا
 

ت
مثب

 

 1 خیلی کماهمیت  سال13تا  1

 3 اهمیت کم سال23تا 11

 5 اهمیت زیاد سال 33تا 21

 7 اهمیت خیلی زیاد سال و بیشتر 31

 3 تر اهمیت کامل مخروبه

 

مثبت و  یها ها رو به دو گروه شاخص مرحله شاخص نیدر اباشد،  یمرحله دوم محاسبه مقدار نرمال شده م

که جهت  ییها ها مکان مقدار آن شیاست که با افزا ییها مثبت، شاخص یها منظور از شاخص میکرد یبند میتقس یمنف

 ( 3جدول ) 1قرار دارند یتر مطلوب تیدر وضع شوند یمشخص م توسعه میان افزا

 33گام ابتدا بر اساس نظر  نی. در اباشد یها م شده در اوزان شاخص اسیمقبی سیماتر بیگام سوم، ضر

 Expertافزار  نرم قیاز طر یسلسله مراتب لیبر اساس تحل ها هیاز ال کیوزن هر  یشهر یزیر خبره در حوزه برنامه

choice 2011 حاصل از  دشدهاستاندار یها هیاز ال کیشده و در هر  محاسبهGIS آن  جهیکه درنت شوند یضرب م

 (.3)جدول  گردند یم لیتشک نیوز یها هیال

 
 AHP با استفاده از روش ظرفیت پذیری بافت فرسوده جهت تولید مسکنجهت سنجش  ارهایبه مع یوزن ده-4جدول 

 معیار
ی بند دانه

 قطعات

کیفیت 

 ابنیه

دسترسی به 

 معابر

تراکم 

 جمعیتی

تعداد 

 طبقات

ارزش 

 زمین

عمر 

 بنا

سازگاری 

 ها یکاربر
 مالکیت

 36327 36353 36373 36177 36133 36117 36313 3623 36133 وزن

 (.133)نگارندگان، 

ظرفیت پذیری بافت فرسوده محله سرچشمه جهت بر  رگذاریتأث یارهایمع انیکه از م دهد ینشان م جینتا

 اریمع نیتر تیاهم کم36313 ازیبا امتکیفیت ابنیه  اریو مع نیتر تیپراهم3623 ازیبا امت ارزش زمین اریمع تولید مسکن

دار شده  و وزن یساز نرمال یارهایمع دیبا تیها، در نها داده یساز پس از انجام مراحل آماده .باشد یازنظر کارشناسان م

که  شود یمحاسبه م یمثبت و منف یها آل دهیبا ا ها هیفاصله هرکدام از ال زانیمرحله م نینمود. در ا قیتلف گریکدیرا با 

 .ردیگ یصورت م ینفمثبت و م یها آل دهیاز ا کیهر  یصورت جداگانه برا امر به نیا

                                                           
 یمنظور جهت استاندارساز نیبد باشند؛ یمثبت م ها هیال یشد تمام یگذار اطالعات با جنبه مثبت ارزش یتمام ها هیکردن ال یدرکم که ییازآنجا 1

 شده است. بهره گرفته  ARCGIS طیدر مح یاز تابع فاز اریمع یها نقشه
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  (.133نگارندگان، )( SJآل مثبت ) هاید محاسبه-11شکل 

 

 (.133نگارندگان، )( RJ) یآل منف هاید محاسبه-12شکل 

متغیر  461( طبق نتایج، میزان مطلوبیت مکانی در طیفی از ارزش صفر تا Sjآل مثبت ) یدهادر الیه خروجی 

تر باشد، اولویت باالتری جهت  نزدیک 461ها به ضریب  هایی که ارزش مکانی آن ها یا مکان یکسلپبوده که بر این اساس 

 شود. استه میتر باشد از اولویت آن ک تولید مسکن دارند و هر چه میزان ارزش پیکسل به ضریب صفر نزدیک

ها یا  یکسلپاست که  آمده دست به( نیز میزان اولویت مکانی در بازه یک تا صفر Rjآل منفی ) ایده برای الیه 

یک کمترین اولویت را جهت تولید مسکن دارا  باارزشهای  ها یا مکان یکسلپصفر بیشترین اولویت و  باارزشهای  مکان

 باشند. می

 

 
 ( .133)نگارندگان،  کوریمسکن با مدل و دیجهت تول یها و اراض بافت نیتر مناسب ییشناسا -13شکل  
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شده است  یینتعها برای تولید مسکن محله سرچشمه  ینهگزین تر مناسب Q در این مرحله بر اساس مقادیر

باشد . در )شکل  پیکسل( می114422های نقشه ) یکسلپها تمام  ینهگزاست که در این مورد منظور از  ذکر قابلالبته 

( دامنه ارزشی حاصل از مدل در تناسب بافت محله برای تولید مسکن بین صفر تا یک است؛ الزم به ذکر است 13

هرچه مقدار ارزش یک پیکسل به سمت عدد یک نزدیک باشد، بیانگر میزان تناسب بافت زیاد و هرچه میزان مقدار 

باشد. الزم  آن پیکسل برای تولید مسکن می تر کمپیکسل به سمت صفر میل نماید، گویای تناسب بافت ارزش دریافتی 

 است. آمده دست بهها  ی محله و بار وزنی آنها شاخصبه وضعیت  با توجهبه ذکر است این خروجی 

 

 ترکیب خطی وزنی( با استفاده از روش یاطالعات یها هیها )ال شاخص یقتلف

ها را به دست آورده و بیشترین  ینهگزدر این روش با استفاده از میانگین موزون، میزان اهمیت هر یک از 

 یوزن یخط یبمرحله بر اساس مدل ترک یندر ا کنیم. یمعنوان بهترین گزینه انتخاب  را به آمده دست بهمقدار 

مورد منظور از  ینذکر است که در ا است البته قابل شده یینمسکن محله سرچشمه تع یدتول یبرا ها ینهگز ینتر مناسب

 باشد.  ( مییکسلپ114422نقشه ) های یکسلتمام پ ها ینهگز

حاصل از مدل در تناسب بافت  ی( دامنه ارزشError! Reference source not found. 13در )

به سمت عدد  یکسلپ یکاست؛ الزم به ذکر است هرچه مقدار ارزش  36424صفر تا  ینمسکن ب یدتول رایمحله ب

 یلبه سمت صفر م یکسلپ یافتیمقدار ارزش در یزانو هرچه م یادتناسب بافت ز یزانم یانگرباشد، ب یکنزد36424

با توجه به  یخروج ینباشد. الزم به ذکر است ا مسکن می یدتول یبرا یکسلتر آن پ تناسب بافت کم یایگوید، نما

 آمده است. دست ها به آن یمحله و بار وزن یها شاخص یتوضع

 

 
 ( .133)نگارندگان، ی وزن یخط بیمسکن با مدل ترک دیجهت تول یها و اراض بافت نیتر مناسب ییشناسا - 14شکل  
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نتایج حاصل از دو روش ویکور و ترکیب وزنی خطی به چهار طبقه مرسوم شامل، ظرفیت باال، ظرفیت 

ی شد.از مجموع کل مساحت محله سرچشمه، در مدل ویکور بند طبقهمناسب، ظرفیت پایین و ظرفیت بسیار پایین 

ظرفیت باال جهت تولید مسکن  مترمربع15213653و در مدل ترکیب خطی وزنی حدود مترمربع 33.353623حدود 

 باشد.  به دلیل ماهیت متفاوت دو روش می ها مساحتباشند، الزم به ذکر است وجود اختالف در  یمدارا 

است.  شده دادهمترمربع و درصد نشان  برحسب( مساحت چهار کالس حاصل از دو مدل 5جدول در )

ل ویکور در جهت استفاده از های در آستانه مطلوبیت در مدل ویکور بیشتر است خروجی مد یکسلپکه تعداد  ییازآنجا

توان گفت که با توجه به وسعت مداخله در  باشد. در نتیجه می بافت فرسوده جهت تأمین مسکن آتی در اولویت می

تامین مسکن مدل ترکیب خطی وزنی برای مداخالت محدودتر و مدل ویکور برای زمانی است که امکان مداخله بیشتر 

 در بافت فراهم است.

 
  مورداستفاده مدلدر دو  ها کالسمساحت  -5جدول 

 مدل ویکور
 کالس

 مدل ترکیب خطی وزنی

 مساحت درصد ( مترمربعمساحت ) ( مترمربعمساحت ) مساحت درصد

 36333 15213653 ظرفیت باال 33.353623 513313

 36733 212336.3 ظرفیت مناسب 134333623 213661

 1463.3 43374614 ظرفیت پایین 423536.3 02333

 73673 333437651 ظرفیت بسیار پایین 113333645 053546

 133 334232633 جمع 4.55613.. 011

 ..133مأخذ: نگارندگان، 

  

 و پیشنهادها گیری نتیجه
 ایخصوص شهره افزایش شتابان نرخ شهرنشینی ایران به افزایش تقاضای بالقوه مسکن در سطح شهرها به

 لیو به دل باشد یو سکونت م تیفیک یمسکن ارتقا نیتأم یها از روش یکی که نیبزرگ منجر شده است با توجه به ا

مسکن و هم از جهت  نیتأم یفرسوده هم برا یها از بافت نهیبرنامه چهارم و پنجم توسعه در استفاده به دیتأک

 یطورکل شهرها فراهم آوردند به یتوسعه درون یبرا یمهم اریسب لیپتانس توانند یفرسوده م یها بناها، بافت یساز مقاوم

، یشهرها، بحران انرژ هیرو یو باغات در اثر گسترش ب یکشاورز یها نیزم بیتخرن، یکمبود زم لیاز قب یمسائل

 یعاجتما یها یو گسل و ناهنجار زیآم مخاطره یها پهنه یگسترش شهرها بر رو، یررسمیغ یها گاه سکونتها،  یآلودگ

در  .دنمای می ریناپذ را در بخش مسکن اجتناب داریافزا و پا انیتوسعه م کردیهستند که لزوم توجه به رو یازجمله مسائل

ها و عوامل  ابتدا شاخص، ظرفیت پذیری بافت فرسوده محله سرچشمه زانیم یابیمنظور سنجش و ارز پژوهش، به نیا

 لیتحل ندیتوسط کارشناسان و متخصصان با استفاده از فرا ارهایمع نیشدند. سپس ا ییشناسا توسعه میان افزامؤثر 

ویکور و روش مجموع ساده از روش  استفادهشدند. در مرحله بعد با  یسنج تیو اولو یزوج سهیمقا، یسلسله مراتب

 هاییارمع یانکه از م دهد ینشان م یجنتاها گردید.  و اقدام به همپوشانی الیه هیته یریگ میتصم سیماتر، وزنی

 یازبا امت ینارزش زم یارمسکن مع یدبافت فرسوده محله سرچشمه جهت تول یریپذ یتبر ظرف یرگذارتأث

  .باشد یازنظر کارشناسان م یارمع ترین یتاهم کم36313 یازبا امت یهابن یفیتک یارو مع ترین یتپراهم3623

 یتباال، ظرف یتبه چهار طبقه مرسوم شامل، ظرف یخط یوزن یبو ترک یکورحاصل از دو روش و یجنتا

 یکورشد.از مجموع کل مساحت محله سرچشمه، در مدل و یبند طبقه یینپا یاربس یتو ظرف یینپا یتمناسب، ظرف

مسکن  یدجهت تول باال یتمترمربع ظرف15213653حدود یوزن یخط یبمترمربع و در مدل ترک 33.353623حدود 

در  یکورمدل و یاست خروج یشترر بیکودر مدل و یتدر آستانه مطلوب های یکسلتعداد پ که ییازآنجاباشند.  یدارا م
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گفت که با توجه به  توان یم یجه. در نتباشد یم یتدر اولو یمسکن آت ینجهت استفاده از بافت فرسوده جهت تأم

است که  یزمان یبرا یکورمداخالت محدودتر و مدل و یبرا یوزن یخط یبمسکن مدل ترک ینوسعت مداخله در تام

 است. اهمدر بافت فر یشترامکان مداخله ب

 

 خذأمنابع و م
نامه  : شهر اهواز(، پایانیزا )نمونه مورد بر توسعه درون دیبا تأک یشهر ییپراکنده رو ی(. بررس1333. )حمودمن، یآرو

 دانشگاه تهران.، یشهر یزیر و برنامه ایارشد رشته جغراف یکارشناس

گیری از رویکرد توسعه میان افزا مطالعه موردی: شهر  ( تحلیل موانع بهره1333محمود؛ زنگنه شهرکی، سعید )آروین، 

 .47-71، 1، شماره 3اهواز، فصلنامه شهر پایدار، دوره 

فرسوده )مطالعه  یها بافت یریپذ تیمسکن و ظرف نیافزا در تأم انیراهبرد توسعه م یابی( ارز1333احمد )، یاسد

 یگروه آموزش، یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف یگروه آموزش، یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف یشهر زنجان(، رساله دکتر یمورد

 .زیدانشگاه تبر، یزیا و برنامه ریدانشکده جغراف، یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف

های مسکن شهری در  سیاست( بررسی و تحلیل .133اسمعیل پور، نجما؛ زارع رودبزانی، ملیحه؛ نصریان، زهره )

 .33-13، 21کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره یازدهم، شماره 

های فرسوده شهری )مورد  ( توسعه میان افزا در بافت1332ام هانی؛ سرور، رحیم؛ زیاری، یوسفعلی ) بنی هاشمی،

 .53-31، 33یی سرزمین، سال دهم، شماره مطالعه: محله خانی آباد تهران(، فصلنامه جغرافیا

 قیدر تلف یو منطق فاز نیهای مجموع ساده وز روش ی( بررس1373احمد )، یقرباند؛ یعبدالحم، یانصار؛ یعلار، یپاس

 .یبهشت دیدانشگاه شهران، یشناسی ا نی(، انجمن زمخای: دشت قبرکی)مطالعه مورد یدرولوژیاطالعات ه

 .133( تهران: انتشارات سمت، ص زدهمیمسکن )چاپ س یزیر (.برنامه1333). حمدرضا، میپورمحمد

نمونه  رانیدر ا یررسمیمسکن غ یها شاخص ی(. بررس1345محمد ) رهیفرانک6 م ینیالد فی6 سنینژاد حسیحاتم

 . 135 - 123 ; 654 شماره  34دوره ، ییایجغراف یها آباد قم. پژوهش خی: محله شیمورد

( توسعه میان افزای شهری، رویکردی نوین در حفظ زمین شهری در تبریز، نشریه علمی پژوهشی 1337)رحیمی، اکبر 

 .37-77، 3.، شماره 22جغرافیا و برنامه ریزی، سال 

( سنجش ظرفیت توسعه فضاهای بدون استفاده در مرکز شهر قزوین 1343رفیعیان، مجتبی؛ براتی، ناصر؛ آرام، مرضیه )

 .1.-35د توسعه میان افزا، فصلنامه معمای و شهرسازی، دو فصلنامه دانشگاه هنر، شماره پنجم، با تاکید بر رویکر

و ارائه  یدرآمد یها مسکن گروه یابی(. ارز1343حسن )، یو همدانژاد، حافظ و اشتر ادیفرز، یکرامت اهلل و پره، یاریز

 .21-1(، 73) 33، یانسان یایجغراف یها فصلنامه پژوهش : استان لرستان(،یدرآمد )نمونه مورد مسکن اقشار کم نیبرنامه تأم

زا و برونزای شهر مراغه و ارائه الگوی بهینه،  ( ارزیابی توسعه فیزیکی درون.133سرور، هوشنگ؛ خیری زاده، منصور )

 .3.7-323، 3ریزی و آمایش فضا، دوره بیست و یکم، شماره برنامه

( کاربرد اصول توسعه میان افزا در بهبود 1332وی، الهام؛ سرور، رحیم )سعیدی رضوانی، نوید؛ داوودپور، زهره؛ فد

شهرداری تهران(، جغرافیا )فصلنامه علمی پژوهشی انجمن  17های شهری )مطالعه موردی: منطقه  عملکردی بافت-فضایی

 .143-153. .3جغرافیایی ایران(، دوره جدید، سال یازدهم، شماره 

 (.1347. )یاسالم یمجلس شورا یها سلسله گزارشات مرکز پژوهش

 (.1333: .133، 1335منطقه سه شهر اصفهان ) اصفهان یشهردار یمعاونت پژوهش ویسلسله گزارشات و آرش

فرهنگی  -(.توسعه میان افزا؛ به سوی راهبرد توسعه مطلوب شهری )نمونه موردی: محور تاریخی1343. )رزو، آیشفاعت

 .زیتبر ، دانشگاهیشهر یزیر برنامه ایارشد جغراف یسنامه کارشنا انیکالنشهر تبریز(، پا

پرند،  دی: شهر جدیمسکن اقشار کم درآمد نمونه مورد نیتأم یها استیس یابیو ارز ی( بررس1343سارا، )، یفتاح

، یای، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده شهرساز و منطقه یشهر یزیبرنامه ر شیگرا یارشد رشته شهرساز ینامه کارشناس انیپا

 .یگروه شهرساز



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
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 یزیر برنامه ایارشد جغراف ینامه کارشناس انیمسکن در شهر کاشان، پا ییایجغراف لی(. تحل1344. )لیپور، ع میکر

 اصفهان. ، دانشگاهیشهر

های توسعه  ( تببین و ارائه الگوی بهینه تخصصین ظرفیت1337گر، یعقوب؛ تقوایی، مسعود ) کریمی، ببراز؛ پیوسته

های نو در جغرافیای انسانی، سال  پژوهشی نگرش-)نمونه موردی: کالنشهر شیراز(، فصلنامه علمی gisا استفاده از میان افزای ب

 .233-217دهم، شماره دوم، 

انتشارات سازمان ، یعیرف دیمسکن حداقل، ترجمه مف نیسازی در جهان سوم، تأم ( خانه13.3) ویسیآپرودان، یالکو

 برنامه و بودجه.

منتخب استان کردستان با  یبافت فرسوده در نقاط شهر یابیو ارز لی( تحل1333فرشته )، ینیاکبر؛ حس، یمحمد

 .173-233و هفتم،  ستیای، سال هفتم، شماره ب و منطقه یشهر یها بر مشکالت بخش مسکن، مطالعات و پژوهش دیتأک

ای توسعه میان افزا با استفاده از ه ( سنجش ظرفیت1333محمود زاده، حسن؛ معصومی، عذرا؛ هریسچیان، مهدی )

، شماره پیاپی 11تحلیل چند متغییره فازی )مطالعه موردی: شهر ارومیه(. فصلنامه علمی پژوهشی و برنامه ریزی شهری، سال 

31 ،1-22. 

و  یاصفهان معاونت شهرساز یشهر اصفهان، شهردار 3منطقه  یلیطرح تفص یبازنگر(، 1332مهندسان مشاور باوند، )
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