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کيفيت يک فضا در شهر از برآيند مؤلفههایی حاصل میشود که با شناسايي کارکردها و تأثيرات مناسب هریک از آنها بر فضا میتوان
راهکارهايي براي بهبود کيفيت فضاهای شهری ارائه داد .در رابطه با بافتهای فرسوده اين امر از اهميت بيشتري برخوردار است .در این نوع
بافت ،بسياري از فضاها دچار فرسایش شده و مؤلفههای کيفي آن دچار نقصان است که در طول زمان اين مسئله خود موجب از بين رفتن
حيات يک بافت و محيط پيرامون آن میشود .بنابراین توجه به کیفیات محیطی بافتهای فرسوده یکی از مهمترین عوامل در شناسایی
محدودههای هدف جهت مداخله در آن خواهد بود .حال سؤال این است که آیا میتوان روشی جهت شناسایی و تأثیرگذاری شاخصهای
کیفی در محدوده بافتهای فرسوده ارائه کرد؟ و آیا نتایج این تأثیرگذاری قابل مشاهده خواهد بود؟
به نظر میرسد در شناسایی و مداخله در بافتهای فرسوده شهرهای کشورمان توجهی به شاخصهای کیفی محیط نشده و پیشینه قابل
توجهی از این مباحث در مطالعات بافتهای فرسوده مشاهده نمیشود .به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است تا با مطالعات رئوس
مباحث مربوط به کیفیات محیطی و شناسایی چگونگی تأثیرگذاری آن بر شاخصهای مداخله در بافتهای فرسوده قدمهای اولیه در این
راه برداشته شود .بنابراین فرض بر این خواهد بود که شاخصهای کیفی محیط که شامل شاخص عملکردی ،تجربیـ زیباییشناختی و
شاخص زیست محیطی به عنوان پارامترهای تأثیرگذار آن معرفی میشود ،میتواند به عنوان شاخصهای تأثیرگذار در شناسایی و مداخله
در بافتهای فرسوده مورد استفاده قرار گیرد.
در اين مقاله به منظور بررسي معيارهاي کيفي در بافتهای فرسوده ،اقدام به تهيه الگويي مناسب با طبقهبندي شاخصههایی در کنار
شاخصههای مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي شده است که در نهايت با سنجش و تحليل هريک از شاخصههای کيفي ،نياز به
ارتقا يا ايجاد آن در فضا قابل رؤيت شود .به این ترتیب در راستاي شناسايي و اولويتبندي حوزههای مداخله در بافتهای فرسوده ،هريک
از اين حوزهها را میتوان از باب معيارهاي کيفي قياس کرده و با وزندهي اين شاخصها و زيرمعيارها به روش  ،AHPحوزههای مداخله
را شناسايي و گونه مداخله متناسب با ویژگیهای آن را نیز پيشنهاد کرد .در روند پژوهش ،اين الگو در نمونه موردي بافت فرسوده بندرلنگه
مورد ارزيابي قرار میگیرد و اثر مثبت شاخصههای کيفي در کنار مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي مشخص میشود.
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فرسودگي به عنوان يك تهديد به معناي آسيبپذيري ،ناكارآمدي
و ضعف در عملكرد يا پيكره و ظاهر شیء يا پديده است كه ممكن
است موجب بروز مشكالت در آن و با شتابی كم و بيش تند موجب
حركت آن به سوي نقطة پاياني شود .بنابراین گاه در برخورد با
پديده و گاه در مقام مقايسه است كه ميتوان به فرسايش ،ضعف و
کاهش كارايي آن پي برد .در هر دو حالت آنچه در بهبود وضعيت
تأثیرگذار است ،شيوه برخورد صحيح با مسئله است.
کيفيت از مفاهيم محوري دانش و حرفة شهرسازي بوده و طبيعت ًا
از اهميت نظري و عملي فراواني برخوردار است .گذشته از اهميت
نظري به واسطه بحران کيفيت که در حال حاضر بيشتر محیطهای
شهري در ايران با آن مواجهاند ،نياز به بررسي کيفيت در بافتهای
شهري به منظور شناسايي فضاهاي مطلوب و يا نامطلوب ،کام ً
ال
مشهود است .از اين ميان توجه به کيفيت بافتهای شهري فرسوده
يکي از اساسیترین راهکارهاي بررسي و شناسايي فضاهاي مطلوب
يا فرسوده است كه در آن بافت شهري مورد ارزيابي قرار ميگيرد
تا حوزه فرسوده شناسايي و مورد رسيدگي قرار گيرد .زيرا فرسايش
يك محدوده تأثیرگذار بر كل بافت خواهد بود.
به اين ترتيب براي شناسايي بافتهای فرسوده ،همچنين سنجش
ميزان فرسودگي به منظور مداخله به موقع در آن ،معيارها و
شاخصههایی نياز است تا در ارزيابي محدودههای مذکور مورد
استفاده قرارگيرد .بايستي اذعان داشت که مطالعات و بررسیهای
انجام شده در خصوص بافتهای فرسوده شهري ايران نشان
میدهد که شناسايي و اولويتبندي بافتهای فرسوده با توجه به
ظرف يا کالبد بافت صورت گرفته و به عبارت ديگر اختصاص
به عوامل کمي دارد و روابط ميان اجزاي بافت شهري از جمله  
فعالیتها ،ارتباطات و کارکردهاي کيفي را شامل نمیشود.
در این راه همانگونه که اشاره شد سعی میشود تا با بررسی
شاخصهای کیفی در کنار شاخصهای مصوب شورای عالی
معماری و شهرسازی روشی جهت شناسایی معیارهای تأثیرگذار
برای مداخله در بافت فرسوده ارائه شود.
شاخصهاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي

ميزان فرسايش در يك بافت ،در همه جاي آن به يك اندازه
نيست ،بنابراين تعيين اولويت براي مداخله ،پس از شناسايي آن
از اهميت زيادي برخوردار است .آنچه حائز اهميت است ،انتخـاب
بهترين شيوه براي بررسـي بافت فرسوده بـه منظور پي بردن به
اولویتهاست تا پس از تعيين آن ،نوع مداخله مشخص شده و
براساس اعمال آن ،ميزان فرسايش ،كاهش و عمر بافت شهري و
فضاهاي وابسته به آن افزايش پیدا کند .بنابراين اگر براي برخورد
با پديده فرسايش سه مرحله در نظر بگيريم ،مرحلة اول شناسايي
بافت فرسوده ،مرحلة دوم تعيين اولویتها در بافت فرسودة شناسايي
شده و مرحلة سوم انتخاب شيوة مداخله خواهد بود .روش رايجي

كه به اين منظور به كار ميرود ،استفاده از معيارهاي مصوب شوراي
عالي معماري و شهرسازي است .براين اساس ،بافت شهري و به
تبع آن بافت آسيبپذير ،به بخشهايي کوچکتر تقسيم و تعريف
ميشوند كه حوزه بلوك ناميده ميشود .به اين معني كه هریک از
حوزهها با بلوكهاي متعدد ،تشكيلدهنده بافت شهري بوده و مورد
ارزيابي قرار میگیرد .بنابراين بافتهاي آسيبپذير براساس بلوک
آسيبپذير تعريف شده و بلوک آسيبپذير ،بلوکي است که حداقل
يکي از شرايط سهگانه زير را داشته باشد :
الف) ناپايداري  :بلوکي که داراي حداقل  50درصد بناهاي فرسوده،
نامناسب به لحاظ زيستي و سکونتي يا آسيبپذير باشد .به عبارت
ديگر ،بلوكي است كه حداقل  50درصد بناهاي آن غير مقاوم بوده
که دليل آن فقدان سيستم سازهاي مناسب و عدم رعايت موازين
فني است.
ب) ريزدانگي  :بلوکي که حداقل  50درصد امالک آن مساحتي
کمتر از  200متر مربع را داشته باشد.
ج) نفوذناپذيري  :بلوکي که حداقل  50درصد عرض معابر آن (قبل
از اصالحي) بن بست و يا با عرض کمتر از  6متر باشد يا ضريب
نفوذپذيري آن کمتر از  30درصد باشد [وزارت مسكن و شهرسازي،
مصوبه.]84/3/16
در صورت وجود هريک از سه عامل اصلي ذکر شده در حوزه يا
بلوكي از بافت شهري ،آن بخش دچار فرسايش است .به منظور
اولويتبندي حوزههاي مختلف در بافت فرسوده نيز از همين
معيارها استفاده ميشود .به این ترتیب هرچه ميزان عوامل ذكر
شده در حوزه يا بلوكي بيشتر باشد ،آن محدوده در اولويت رسيدگي
قرار خواهد داشت .حال در اينجا اين نكته مطرح است كه اگر در
بافت فرسودهاي ،يکي از شاخصهاي كمي بيان شده به ندرت
يافت شود ،چگونه ميتوان حوزهها يا بلوكها را اولويتبندي و
نحوه مداخله را مشخص کرد؟ اگر بافت فرسوده برخالف مصوبات
شوراي عالي درشتدانه و نفوذپذير باشد ،اما دچار فرسايش کالبدي
و ناپايداري باشد ،چگونه میتوان آن را به جهت حوزههای مداخله
اولويتبندي کرد؟ آيا تفاوت ميان بافتهای فرسوده ،باعث تفاوت
ميان شاخصههای سنجش میشود؟
در نگاه اول به نظر میرسد هرچه ميزان اصول و معيارهاي مورد
استفاده به منظور مقايسه بيشتر باشد ،امكان موفقيت در تعيين
اولويتها و همچنين سرعت و کارایی محاسبات بيشتر خواهد بود.
در این راستا و در این مقاله سعی شده با معرفی شاخصهای جدید
امکان ارزیابی دقیقتر فراهم شود.
شاخصهاي كيفي

يكي از موضوعات محوري در بررسي مطلوبيت محیطهای شهري،
شناسايي كيفيت آن است .كيفيت ،چگونگي يك چيز يا پديده است
كه تأثیرات عاطفي و عقالني خاص بر انسان ميگذارد .كيفيت،
موجب تمايز پديدهها از هم شده و ميتواند حاصل محيط ،ذهن
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حاضرين و ناظرين در محيط و يا هر دو باشد [پاکزاد.]35 :1385 ،
در ادبيات شهرسازي ،ساليان زيادي نيست که اين اصطالح رايج
شده است .نگاه به ادبيات موجود حکايت از آن دارد که تمام
تالشها در دستیابی به مفهوم فضاهاي شهري پايدار يا مکان
جمعي پايدار با مفهوم کيفيت در فضاي شهري پيوند خورده است.
به زباني ديگر میتوان گفت؛ بيان معيارهاي کيفی در دیدگاههای
متخصصين ،به نوعي از يک ايدهآل ذهني از فضاهاي شهري در
ذهن آنها برميخيزد که اين حالت ايدهآل را میتوان تعبيري از
پايداري اين فضاها به عنوان نقطه پيشاني اهداف طراحي شهري
دانست   .
3
2
1
در اين راستا «جين جيكوبز» « ،کوین لينچ» « ،یان بنتلي» « ،متیو
كرمونا» 4از صاحبنظراني هستند كه معيارهاي مختلفي را بيان كرده
و امكان سنجش محيط با اين عوامل كيفي را فراهم آوردهاند.
همچنين عالوه بر پارامترهاي كيفي محيط ،نظريهپردازاني از جمله
«جان لنگ»« ،5دانلد اپيليارد»« ،6دیویدکانتر» 7نيز مدلهايي را
براي طبقهبندي اين كيفيتها ارائه كردهاند كه از اين ميان ميتوان
به مدل «گلكار» در كشور نیز اشاره كرد .براساس اين مدل ـ كه
برپاية مدل كانتر است ـ كيفيت محيط شهري عبارت است از
برآيند سه مؤلفه كه هريك از آنها متكفل برآورده ساختن يكي از
كيفيتهاي چهارگانه كالبدي ،فعاليتي ،تصورات و اكوسيستم محيط
شهري است .به اين معني كه سه مؤلفه «كيفيت عملكردي»،
«كيفيت تجربيـ زيباييشناختي»« ،كيفيت زيستمحيطي»
(جدول )1به مثابه نيروهاي شكلدهنده كيفيت كلي طراحي شهري
يك مكان استنتاج ميشوند كه هر يك شامل دستهاي از كيفيتها
هستند و از نظر ماهيت وجه اشتراك دارند [گلکار.]1379 ،
گذشته از اهميت نظري ،به واسطه بحران كيفيت كه در حال حاضر
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بيشتر بافتها و فضاهاي شهري در ايران با آن مواجهاند ،مبحث
كيفيت از لحاظ عملي نيز از مباحث بنيادين در برخورد با اینگونه
فضاهاست .در مورد بافتهاي فرسوده اين امر از اهميت بيشتري
برخوردار است .زيرا اين بافت بسياري از مؤلفههاي كيفي خود را
از دست داده و يا دچار فرسايش در عناصر شكلدهنده مكان شده
است ،كه موجب از بين رفتن حيات بافت و به دنبال آن كاهش
كيفيتهاي محدودههاي پيراموني است .به اين ترتيب ،تالش براي
دستیابی به فضاي پايدار در بافتهای فرسوده نيز با شناسايي و
سنجش ابعاد کيفي فضاهاي آن ،سرانجام دقیقتری پیدا میکند.
در فرایند این مقاله نیز سعی شده با شناسايي شاخصهاي اصلي
کيفيت در فضاهای شهری که در مدل گلگار نيز به آن اشاره شد،
شناخت كلي از اين کیفیتها در بافتهای فرسوده نیز ارائه شود: 8
کیفیت عملکردی در بافتهای فرسوده

مؤلفه "عملکردی" کیفیت از يك سو در برگيرندة تأمین حركت،
دسترسي سهل و مناسب پيادهها و سوارهها به مراكز جاذب شهري
است و از سوي ديگر در برگيرندة عملكردهاي ديگر همچون تفريح
غیر فعال ،تماشاي مردم ،مراسم گوناگون ،گفتگو ،مالقات دوستان
نيز بوده تا ضامن سرزندگي و غناي تجربة فضاهاي شهري شوند.
در واقع اين كيفيتها به بررسي ویژگیهای مثبت و منفي فضا از
لحاظ عملكردي ميپردازد و اينكه فضا چگونه پاسخگوي حضور
افراد در آن و رفتارهاي متفاوت آنها به لحاظ عملكردي است.
بنابراين تأثیرات يك محيط بر عملكرد آن و فعاليتهاي موجود
در آن و همچنين چگونگي كنترل رفتار حاضرين و ناظرين ،از
مباحث اصلي كيفيت عملكردي فضا محسوب ميشود .نفوذپذيري،
گوناگوني ،همگاني بودن ،انعطافپذيري ،ايمني و امنيت و ...همگي

جدول  .1مؤلفههای سازنده کیفیت طراحی شهری .مأخذ  :گلکار.64 :1379 ،
مؤلفه
عملکردی

•
•
•
•

کیفیت قرارگاههای رفتاری (سازگاری فعالیت ،زمان ،فضا)
کیفیت سازگاری فرم شهری با کاربریها ،شبکه پیاده ،سواره ،شبکه اطالعرسانی و ...
کیفیت ایمنی محیط برای فعالیتها
کیفیت امنیت محیط برای فعالیتها

مؤلفه تجربی
ـ زیباشناختی

• کیفیت "محیط کالبدی ـ فضایی" (محیط عینی) شامل استخوانبندی فضایی ،سازمان کالبدی ،جایگشت ،توده ـ فضا ،نقشه نولی ،مواد و مصالح
و ...
• کیفیت "محیط ادراکی حسی" (محیط ادراکی) شامل کیفیت منظر عینی ،تحلیل ساختار نمای شهری و ...
• کیفیت "محیط ادرای ذهنی" (محیطشناختی) شامل کیفیت منظر ذهنی (فضایی و زمانی) منظر ذهنی ارزیابانه ،معانی انضمامی ،سرزندگی و ...

مؤلفه زیستمحیطی

•
•
•
•
•
•

کیفیت اقلیم خرد فضاهای شهری (آسایش اقلیمی) شامل  :آفتابگیری ،سایهاندازی ،باد ،طوبت و ...
کیفیت اصوات ،بو و رایحه محیط
کیفیت طراحی شهری پایدار
بازدهی مصرف منابع طبیعی (انرژی ،زمین و )...
تعادل اکوسیستمها
تقلیل آلودگیها (هوا ،زمین ،آب)
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از كيفيتهاي عملكردي فضا محسوب ميشوند.
هدف از بررسي کيفيت عملکردي در بافت فرسوده ،ترميم
کارکردهاي اجتماعي و بازگرداندن ساکنين و افراد استفادهکننده
از فضاها به محيط و حيات مجدد آن است .حياتي که با تعامالت
افراد و ارتباطات اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و ...حاصل میشود و
اين ارتباطات مستلزم حضور افراد در آن و خاصيت اجتماعي بودن
فضاست .بنابراين براي جلوگيري از کاهش حضور افراد در فضاها
و برآوردن نيازهاي افراد (از هر قشري) نياز به بررسي فضاها به
لحاظ تنوع فضايي و فعاليتي و انعطافپذیری آن احساس میشود و
میتوان ارتقای اين کيفيت را از مسايل مهم بافت فرسوده برشمرد.
کیفیت تجربی -زیباییشناختی در بافتهای فرسوده
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مؤلفه "تجربیـ زیباشناختی" به دریافتهای ادراكي ،شناختي و
ترجيحات محيطي افراد در قبال فضاهاي شهري سر و كار دارد
[گلکار .]62 :1379 ،كيفيتي از فضاست كه در جذب افراد به فضا
و استفاده از حواسشان براي ادراك فضا تأثیر بسزايي دارد .تأثیر
اين كيفيت بر افراد ناظر و حاضر در فضا موجب به وجد آمدن
افراد و بيان آن چيزي است كه در درونشان ايجاد شده است.
تناسبات فضايي ،محصوريت ،فرم كالبدي فضا و ...جزو اين دسته
از كيفيتها هستند كه بيتوجهي به آنها ممكن است به مرور زمان
از حضور افراد در فضا و نظارت آنها در فضا كاسته و تأثیرات منفي
بر استفادهكنندگان بگذارد.
در بافـت فرسوده به دليل تخريب فضاها به صورت پراکنده يا
فرسايش کالـبدي ،تناسبات ،محصوريت و فرم فضايي آن از بين
رفته و ادراک به سختي صورت میپذیرد .ابهام در فضاها و استفاده
از آن ،خوانايي در محيط را کاهش میدهد .به اين ترتيب تفکيکي
بين فضاهاي متفاوت وجود نداشته و فضاها سلسله مراتب خود را از
دست دادهاند .در نتيجه يافتن فضاها و فعالیتها و شناسايي براي
افراد به سختي صورت میگیرد و تصوير ذهني افراد نيز مغشوش
و بيمعني خواهد شد .آنچه بايد به عنوان هدف در اين بافت در
نظر گرفته شود ،شناسايي فرمهای متناسب به منظور افزايش تعين
فضايي در ارکان و اجزاي بافت است.
بافتهایی که دچار فرسايش شدهاند کم و بيش با کاهش يا نابودي
هويت خود نيز مواجهند .به دليل ساخت و سازهاي جديد بيتناسب،
يا به دليل تخريب واحدهاي قديمي موجود و از سوي ديگر با
کاهش کارکردهاي اوليه و بنيادين آن ،هويت اين گونه بافتها
قابل شناسايي نبوده و فضاهاي موجود در آن ارزش و اعتبار خود
را از دست دادهاند .با تحليل مطالعات وضع موجود میتوان داليل
کاهش هويت در اين گونه بافتها را شناخته و عوامل ارتقاءدهنده
اين کيفيت را بدست آورد ،و با استفاده از آن وضوح و پويايي و
همچنين تعاريف مناسب فضايي را به آن بازگرداند .به اين ترتيب
شناسايي فضاهاي باهويت ،يکي ديگر از راهکارهاي بررسي و
ارتقاي کيفي به لحاظ زيباييشناختي و تجربي اینگونه بافت است.

بنابراين ضرورت توجه به پتانسيل فضاها در يک بافت فرسوده
براي ماندگاري آن در خاطرهها و احساس لذت افراد در فضا از موارد
مهم در بررسي کیفیتهای آن است.
کیفیت زیستمحیطی در بافتهای فرسوده

مؤلفه"زیستمحیطی" کیفیت در بعد خرد آن دربرگیرنده مقوالتی
همچون تنظیم اقلیم خرد فضاهای شهری (آفتاب ،جریان هوا،
سایهگیری و )...و در بعد کالن ،دغدغه پایداری زیستمحیطی
را داشته و با کیفیت تعادل مبتنی بر بومشناسی محیط شهری و
چگونگی استفاده از منابع طبیعی اعم از زمین ،آب و  ...در رابطه با
طرحهای شهری سر و کار دارد [گلکار.]61 :1379 ،
امروزه عالوه بر بيتوجهي به طبيعت و خرداقليمهاي محيط در
فضاهاي بافت فرسوده ،توجه چنداني نيز به کالبد مصنوعي فضاها
به منظور مقابله با عوامل نامساعد اقليمي و استفاده از عوامل مساعد
طبيعي نمیشود .فرسايش کالبدي و عملکردي فضاها ،پوشش
گياهي موجود در محيط را از بين میبرد و يا نظم مناسبي براي
قرارگيري اين عناصر طبيعي در فضا قرار نمیدهد .در برخی مناطق
وجود واحدهاي تخريبي موجب انباشت زباله در اين فضاها شده و
به دنبال آن آلودگي محيطي به لحاظ ايجاد بو و عناصر نامطبوع،
نزول کیفیتهای محيطي را دربر خواهد داشت .به اين ترتيب با
در نظرگرفتن محدودههای طبيعي اطراف بافت فرسوده يا فضاهاي
دروني آن و با بهرهگيري مناسب از عناصر طبيعي ،کیفیتهای
زيستمحيطي اثرگذار بر بافت افزايش پیدا میکند که برای این
منظور میتوان از پتانسیل اکولوژيک محدوده براي آسايش اقليمي
ساکنان استفاده کرد.
با توجه به مطالب ارائه شده و جامعيت سه شاخصه کیفی بيان
شده در آن ،به نظر ميرسد استفاده از اين شاخصها براي تحليل
محيطهاي شهري به منظور مطلوبيتسنجي هرچه بيشتر فضاها،
امري ضروري و با اهميت است و از جمله اين محيطها ،كه به
لحاظ تأثیرگذاری فزاينده بر محدوده پيراموني خود ،داراي اهميت
است ،بافتهای فرسوده را میتوان برشمرد .بررسي توأمان كمي
و كيفي بافتهاي مسئلهدار و فرسوده در تعيين هرچه سريعتر و
دقيقتر اولويتها در آن امري ضروري است .به همين دليل الزم
است در كنار شاخصهای كمي ،شاخصهای كيفي محدوده نيز
مورد مقايسه و ارزيابي قرار گيرد تا نتيجه مطلوبتری حاصل آید.
بر اساس مطالعات مذکور ،در ادامه روند پژوهش ،به بررسی و
شناسایی اولویتهای مداخله بر اساس شاخصهای مصوب شورای
عالی معماری و شهرسازی و شاخصهای کیفی پیشنهادی پرداخته
میشود تا با مقایسه نتایج حاصل از هر دو ،کارایی مدل پیشنهادی
مورد ارزیابی قرار گیرد.

فصلنامه علمی-پژوهشی                مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

روششناسي مطالعه

پس از تعيين حوزههاي مکاني به منظور اولویتسنجی یا مقایسه
در بافتهای فرسوده ،آنچه ضرورت دارد روش اولويتسنجي حوزههاي
مداخله است.
با توجه به ارزیابی شاخصهای كمي و كيفي به طور جداگانه و توأمان
و با در نظرگرفتن مجموعه عوامل اثرگذار و مطالعات انجام شده ،روش
انتخابي معادل روش تحليل سلسله مراتبي )AHP( 9خواهد بود .اين
روش به واسطة سادگي و دقت باال از ساير روشها برتر بوده و از آنجا
كه قابليت تلفيق معيارهاي كيفي و كمي را به طور همزمان داشته و
از اعمال سليقه شخصي ميكاهد ،مورد توجه قرار میگیرد .الزم به
ذكر است در اين روش به منظور بررسي و تعيين دقيق اولويتها
در حوزههاي مداخله به جاي شاخصهای اصلي ميتوان تعدادي
سنجه یا زیرمعیار را به طور همزمان در نظر گرفت (شکل .)1
همچنین شیوهای به منظور برقراري ارتباط بين روش تحليلي
سلسله مراتبي ( )AHPو سيستم اطالعات جغرافيايي ()GIS
تدوين شده است .براي دستیابی به نقشه نهايي که اولویتهای
مداخله برحسب محالت عرفي را نمايش میدهد مسير و فرآيندي
تدوين میشود که مراحل آن در (شکل  )2نمايش داده شده است.
پس از تعیین این فرآیند ،مهمترین گام ،تشکیل بانک اطـالعاتی
الزم در سیسـتم اطالعـات جغرافـیایی  (  )GISاست .در این زمینه
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به دلیل وجود هر دو نوع متغیر کیفی و کمی و مشکالت پیش روی
اجماع آنها ،ابتدا متغیرها به دو گونه کیفی و کمی طبقهبندی شدند
که شرح زیرمعیارهای آن در (جدول )2مشاهده میشود.
جدول .2دستهبندی معیارهای کمی و کیفی .مأخذ  :نگارندگان.

زیر معیارهای کمی

زیرمعیارهای کیفی

نظام شبکه (نوع شبکه معابر ،عرض معابر و )...
زیرساختها (شبکه آبرسانی ،شبکه فاضالب )...
مدیریت شهری (شامل نظرسنجی از مدیران و
کارشناسان مربوطه)
عملکردی
شیوه مالکیت (خصوصی ،عمومی و دولتی)
تجربی -زیباییشناختی
عوامل کالبدی (کیفیت ابنیه ،قدمت ابنیه ،اندازه
زیستمحیطی
قطعات ،مصالح نما و )...
عوامل طبیعی (درجه حرارت ،رطوبت و )..
عوامل اجتماعی (بعد خانوار ،تراکم جمعیتی و )...
عوامل اقتصادی (نرخ بیکاری ،بار تکفل و )...
17/68

شکل  .1شاخصها و سنجههای تعیین اولویتهای مداخله در بافتهای فرسوده .مأخذ  :نگارندگان.

AHPروش
AHP
روش
تهیهنقشهاولویتهاي
مداخلهباکمک
GISنرمافزار

نرمافزار GIS

تعیینوزنهریکازمعیارها
نسبتبهمحالتعرفيبه
روش
AHP

AHP
روش

شکل  . 2فرايند تعيين حوزههاي مداخله .مأخذ  :نگارندگان.

تعیینوضعیتهریکاز
محالتیاحوزههاي
مکاني

تعیینشاخصهاي
کميوکیفي

تعیینحوزههاي
مداخله
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در بین معیارهای ارائه شده ،معیارهای کمی به واسطه ارزشی
محاسبه شدند که توسط برداشتهای میدانی و همچنین بانک
اطالعاتی موجود داشتند ،اما معیارهای کیفی نیز برای تبدیل به
نقشه میبایست ارزش مخصوص به خود پیدا کنند .از این رو ابتدا
متغیرهای کیفی مطابق جدول  3توسط کارشناسان آشنا به محل
ارزشگذاری شد و سپس میانگین هندسی هریک از این ارزشها
به عنوان ارزش نهایی بخش مربوطه مورد تحلیل قرار گرفت.
این جدول که معیار این امتیازدهی است بر اساس جدول ساعتی
( )1980تنظیم شده است.
جدول : 3امتیازدهی ال ساعتی .1980 ،مأخذ  :نگارندگان.

تعریف

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
بسیار خوب
عالی
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امتیاز (شدت ارجحیت)
1
3
5
7
9

در مرحله بعد هریک از معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر و به
صورت زوجی توسط کارشناسان سنجیده شد و با استفاده محاسبه
میانگین هندسی این نظرات ،ماتریس نهایی مقایسه معیارها و
زیرمعیارها نسبت به یکدیگر بدست آمد .این ماتریسها همان
ماتریسهایی است که به منظور و تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
مورد استفاده قرارگرفت .در ادامه چند نمونه از این ماتریس برای
زیرمعیارهای کیفیت محیطی آورده شده است (شکل.)3
با استفاده از ماتریس مذکور وزن هریک از زیر معیارهای مربوطه
بدست آمد که ارزش هریک از آنها مطابق جدول 4تعیین شد.

شکل : 3نمونه ماتریس مقایسه معیارها و زیرمعیارهای کیفیت محیطی .مأخذ  :نگارندگان.

جدول : 4نمونه ارزشگذاری نهایی معیارهای کیفیت محیطی .مأخذ  :نگارندگان.

وزن

زیرمعیار

عملکردی
زیباییشناختی
زیستمحیطی

0/4689
0/1952
0/2037

CR

0/0384

در ادامه به وسیله انطباق هریک از وزنها با زیرمعیارهای مورد نظر
نقشهای بدسـت میآید کـه اولویتهای مداخله را به لحاظ کیفیت
محیطی را نشان خواهد داد.
بافت فرسوده شهر بندرلنگه

10

شهر بندرلنگه با مساحتي بالغ بر  1087هكتار در غرب استان
هرمزگان واقع است .مجاورت رشته كوههاي زاگرس و آبهای
خليج فارس باعث ايجاد آب و هوايي ويژه در آن شده است .اين
شهر در بخشي از چينخوردگیهای زاگرس قرار گرفته است و
قرارگيري در مجاورت چينخوردگیهای کوهستاني احتمال وقوع
زلزله در محدوده را افزايش داده و به دليل احداث ساختمانهای
جديد با مصالح غير مقاوم ،عمر طوالني بناهاي قديمي و مرمتي
بودن آنها و زلزلهخيزي ،خطرات فراواني را براي محدوده به همراه
دارد .محدودة قديمي شهر به رغم وجود بناهاي باهويت از وجود
انبوهي از خرابهها رنج ميبرد كه لزوم توجه به مسایل آن به لحاظ
حفظ حيات و پويايي مركز شهر آشكار است .بخش قابل توجهي از
بافت فرسوده در بخش قديمي واقع شده است كه توجه و بررسي
آن به منظور تشخیص اولويتهاي مداخله در بخشهاي مختلف
آن ،از اهميت بااليي برخوردار است.
بنا به مصوبة  84/3/16شوراي عالي معماري و شهرسازي ،بافت
فرسوده شهر بندرلنگه ،با مساحت  54/7هكتار تعيين شده است كه
شامل دو بخش بافت مياني و بافت قديمي است .بافت قديمي همان
هسته مركزي يا هسته اوليه تشكيلدهنده شهر را در برميگيرد و
بافت مياني در اطراف هسته تاريخي شكل گرفته است .ناهماهنگي
و بينظمي موجود در هر دو بافت نياز به رسيدگي به وضعيت آنها
را مشخص ميسازد .به منظور سهولت كار و دقت بيشتر ،بررسي
بافت فرسوده به منظور اولويتبندي مداخله ،براساس حوزه محالت
عرفي انجام ميگيرد تا بهبود وضعيت به صورت سلسله مراتبي از
بخش خرد تا کالن انجام پذيرد (شکل.)4
پس از تهیه اطالعات الزم (بانک اطالعاتی و ماتریس اهمیتها)
تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه صورتی انجام میپذیرد که در
مرحله اول نقشه اولویتبندی حوزههای مداخله بر حسب محالت
عرفی نسبت به هریک از معیارها بدست آید .برای این منظور ابتدا
از ماتریسهای اهمیت مربوطه برای بدست آوردن وزن هریک از
زیر معیارها نسبت به دیگری و کل معیار استفاده میشود .در این
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محله سبعه
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محله ﻻري

محله خوري

محله بلوکي

محله مساﺡ

شکل  .4مراحل اولويتسنجی حوزههای مداخله (محالت عرفی) پس از اضافه شدن شاخصهای کیفی به شاخصهای مصوب شورای عالی .مأخذ  :نگارندگان.

بخش به منظور رعایت مبحث ایجاز در رابطه با متغیرهای کمی و
کیفی ،محاسبات تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه صورت جزئی
ارائه نشده است.
بنابراین در مرحله اول با بررسي معيارهاي مصوب شوراي عالي،
نقشه اولویتهای مداخله در بافت فرسوده شهر بندرلنگه مشخص
میشود و در مرحله دوم به معيارهاي مصوب ،معيارهاي کيفي
نيز اضافه میشود تا در نهايت با انجام مجدد مراحل مذکور نقشه
اولویتهای مداخله به دست آید .با توجه به نتایج به دست آمده و
تحلیل آن ،کارايي يا عدم کارايي شاخصهای کيفي در شناسايي
و تعيين اولویتهای مداخله در بافتهای فرسوده معين میشود.
الف) اولويتبندي حوزههاي مداخله بافت فرسوده شهر بندرلنگه
براساس شاخصهای مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي

معيارهاي كمي به واسطه ارزشي محاسبه میشوند كه توسط
برداشتهاي ميداني و همچنين بانك  اطالعاتي وجود دارند.

همانگونه که اشاره شد اين معيارها توسط شوراي عالي معماري
و شهرسازي ايران در خصوص بافتهاي فرسوده ،با عنوان سه
شاخصه اصلي ناپايداري ،نفوذپذيري و ريزدانگي شناسايي میشود.
با توجه به بررسيهاي انجام شده ،عوامل کالبدي (قدمت ابنيه،
مصالح بنا ،كيفيت بنا و سنجش درصد زمين باير و مخروبه و ،)...
عوامل اجتماعي ،عوامل اقتصادي ،شيوه مالکيت ،مديريت شهري،
بررسي زیرساختهای و شبکههای تأسیسات شهري ،شبکه
دسترسي و حمل و نقل از عوامل اثرگذار و به عنوان زيرمعيارهاي
قابل بررسي در بافت فرسوده بندرلنگه در نظر گرفته شد.
در اين سنجش ابتدا ارزش هريك از زيرمعيارهای مذکور نسبت
به محالت عرفي مورد مطالعه ،تعيين ميشود .از تخصيص وزن
هريك از معيارها نسبت به يكديگر ،ارزشهاي بدست آمده نسبت
به معيارهاي كمي بدست ميآيد .از همپوشاني ارزشها جدول
تعيين وزن هريك از معيارها تهيه شده و نقشه اولويتبندي حوزه
مداخله بر اساس شاخصههای مصوب حاصل ميشود (شکل .)5

شکل  . 5مقایسه اولویتهای مداخله در بافت فرسوده شهر بندر لنگه بر اساس شاخصهای شورای عالی و شاخصهای کیفی مضاف بر آن .مأخذ  :نگارندگان.
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ب) اولويتبندي حوزههاي مداخله بافت فرسوده شهر بندرلنگه
بر اساس شاخصهای كيفي

در راستاي شناسايي و اولويتبندي حوزههاي مداخله میتوان هريك 
از حوزهها را از باب معيارهاي كيفي قياس كرده و با وزندهي به
شاخصها و زيرمعيارها ،حوزههاي مداخله را درجهبندي و گونه مداخله
متناسب با ویژگیهای آن را نیز پيشنهاد كرد .زيرمعيارهاي كيفيت
محیطی ،همانطور كه در روند تحقيق ذكر شد ،شامل «کیفیتهای
عملكردي»« ،کیفیتهای زيستمحيطي» و «کیفیتهای تجربي-
زيباييشناختي» است .با برداشت میدانی و شناسایی ارزشهاي
كيفيت محيطي در هريك از محالت عرفي و ماتريس تعيين وزن
هريك از زيرمعيارها ،وزن مناسب به هريك از زيرمعيارها تخصيص
داده ميشود .سپس اين اطالعات وارد بانك اطالعاتي در محیط
نرمافزار  GISميشود و با انطباق هريك از وزنها با زيرمعيارهاي
مورد نظر نقشهاي بدست ميآيد كه اولويتهاي مداخله به لحاظ
كيفيت محيطي را نشان ميدهد (شکل .)5
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كارآمدي مؤلفههاي كيفي در كنار شاخصهای مصوب
شوراي عالي معماري و شهرسازي

با مقایسه نقشههای اولویتسنجی مداخله در بافت فرسوده شهر
بندر لنگه ،میتوان به این نتیجه دست یافت که در شناسایی
اولویتهای مداخله بافت – با در نظر گرفتن شاخصههای مصوب
شورای عالی معماری و شهرسازی – توجه به محالتی که از لحاظ

نتيجهگيري

کیفی شرایط نامساعدی داشتند صورت نگرفته و حتی به لحاظ
اولویت در مرحله آخر مداخله و رسیدگی قرار دارند .به طور مثال
(شکل : 5نقشه سمت راست) ،محله مساح با توجه به شاخصههای
موجود در بین محالت دیگر ،در مرحله ششم رسیدگی قرار دارد.
در صورتی که این محله با توجه به برداشتهای میدانی صورت
گرفته و شناسایی مؤلفههای کیفی آن ،به لحاظ کیفیت محیطی،
عملکردی و زیباییشناختی در شرایط نامطلوبی قرار دارد؛ بدان
معنا که به علت درشت دانه بودن پالکهای موجود و نفوذپذیری
باالی آن ،سنجش شاخصههای مصوب شورای عالی با توجه به
زیرمعیارهای پیشبینی شده برای این محله دچار مشکل و بنابر
نتایج نهایی و نقشه تهیه شده از این شاخصهها ،محله مساح در
اولویت ششم شناسایی میشود .در صورتی که با لحاظ کردن
شاخصههای کیفی موجود در محاسبات اولویتسنجی مداخله و
شناسایی زیرمعیارهای کیفیت محیطی ،این محله در رتبه پنجم
قرار میگیرد که نتایج حاصل (شکل  : 5نقشه سمت چپ) تهیه
شده از آن کام ً
ال مشهود است.
بنابراین با اثرگذاری شاخصهای کیفی بر شاخصههای مصوب
شورای عالی تهیه شده ،شرایط مطلوبتری به لحاظ دربرگیری
تمامی معیارهای اثرگذار بر بافت خواهد داشت .به این ترتیب
اولویتها به صورت دقیقتر انتخاب شده و اعتماد به نتیجه حاصل
به راحتی صورت میپذیرد.

هم اکنون تمامي مطالعات و بررسیهای انجام شده در خصوص بافتهای مسئلهدار شهري ایران که با عنوان ساماندهی بافتهای فرسوده،
طرحهای منظر شهري و يا طرحهای ويژه موضعي در کشور انجام میگیرد ،شناسايي و اولويتبندي حوزههای مداخله از طريق معيارها و
شاخصههای مصوب انجام میپذیرد که اکثراً مربوط به دادههای کمی است .در نگاه اول به نظر میرسد که شاخصههای مصوب ،کارایی و
جامعیت الزم در ارزیابی و همپوشانی تمامی معیارهای قابل بررسی را در برخورد با اینگونه بافتها خواهد داشت .اما همانگونه که در روند
پژوهش مطرح شد ،این شاخصههای مصوب نمیتواند جوابگوی تمامی بافتهای مسئلهدار و فرسوده شهری در ایران باشد .بدان معنا که
اگر در شناسایی بافتهای مذکور ،شاخصها و زیرمعیارهای مشخص و مصوب کاهش پیدا کند ،نتیجه نهایی قدرت و اعتبار نظری اولیه
خود را نخواهد داشت .بافت فرسوده شهر بندرلنگه با شرایط درشتدانگی و نفوذپذیری باالی خود به عنوان مثال نقضی است که در این
خصوص مطرح شد.
بنابراین برای ارزیابی مناسب بافتهای فرسوده نیاز به شناسایی شاخصهای اثرگذار دیگری در بافت مورد مطالعه احساس میشود که در
این مقاله شاخصهای کیفی مورد مطالعه قرار گرفت .در این راستا به منظور بررسي معيارهاي كيفي در بافت فرسوده بندرلنگه ،اقدام به
تهيه الگويي مناسب شده است كه قابل تعميم براي ساير بافتهاي فرسوده نيز باشد.
از سوی دیگر ،بایستی اذعان داشت در صورت استفاده از شاخصهای مصوب ،ترتیبی اتخاذ شود تا تمامی بافتهای مسئلهدار در کشور ،در
یک طبقهبندی مشخص و معین قرار گیرند .به این ترتیب میتوان برای هر دسته از بافتهای موجود ،با در نظر گرفتن تمامی شرایط اثرگذار
بر آن ،شاخصههای ثابت و مصوب را پیشنهاد داد .امید است که این امر در شناسایی و اولویتسنجی و ارزیابی گونههای مداخله بافتهای
مذکور مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت نتیجه قابل قبولتری برای نوسازی و بهسازی آن فراهم آید.
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Abstract
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The degree of erosion in a structure is not the same throughout all of its different parts. Thus, determination of priority for interference after detection of erosion becomes vital. What is critical is the selection of the best method for inspection of eroded structure for realizing priorities, in order
to determine the type of interference and based on that the gravity of erosion and the lifetime of urban structure and its relative spaces. Therefore, if
we consider steps for confronting the phenomenon of building erosion, the first step is detection of eroded parts, the second step is the determination
of priorities in detected eroded parts and the third step is selecting the method of interference. The prevalent method that is applied for this purpose
is using approved criteria of the High Council of Architecture and Urban Planning of Iran. According to this, urban city structures are divided and
defined to smaller sections that are called the area of block. This means that some areas that each include diverse blocks and comprise urban structures are evaluated. Therefore, vulnerable structures are defined based on vulnerable block. Vulnerable block is the one having at least one of the
following triplet conditions:
A.A block that at least 50% of its buildings are not strong due to the lack of proper structural systems and are based on non-standard building methods (instability).
B.A block that at least 50% of its units are below 200 m2 (fineness).
C.A block that least 50% of its sidewalk width (before being repaired) are dead-end or have a width of less than 6 meters or its penetration coefficient
is less than 30% (non-penetration). In case of existence of any of the three mentioned main factors in the area or block of urban structures, that section has confronted erosion. In the order to prioritize different areas in eroded city sections the same criteria are applied. In this way, the higher the
rate of the aforesaid factors in the area or block, the higher that will be on the list of priorities. Now this point is considered that whether in an eroded
structure one of the quantitative indicators is hardly found how the areas or blocks can be prioritized and how the method of interference is specified.
If the eroded structure is fine and penetrable despite approvals of High Council, it is physically erosion and instable? Then how can we prioritize it
in terms of interference area? Does the difference between eroded structures is the result of differences between indicators of measurement? One of
the critical issues in inspection of desirability of urban environments is detection of their quality. It has not been a long time since that expression
has become prevalent in urban planning literature. A look at existing literature indicates that all efforts are associated with the concept of quality in
urban spaces. In other words, it can be said that qualitative criteria in the mind of experts rises from a kind of mental ideal from urban spaces and
this ideal can be known as an interpretation of sustainability of these spaces what is the main theme of urban planning objectives. Despite theoretical importance due to quality crisis that most city structures and urban spaces in Iran are experiencing, the issue of quality is among basic issues in
confrontation with such spaces. The issue of quality is practically among fundamental discussions in confrontation of such spaces. This becomes
essential concerning the eroded city structure because the structure has lost many of its qualitative components or has confronted erosion forming
elements of place that this itself results in the destruction of the life of a city structure which will, in itself, reduce the qualities of surrounding areas.
In this way, the effort for achieving sustainable space in eroded structures becomes more precise by detection and measurement of qualitative aspects
of those spaces. Quality of a space in the city results from functional, formal and meaning components. By combining the mentioned components
and detection of applications and appropriate effects of each of them on space, strategies can be presented for improving the quality of urban space.
In this research, actions are taken to prepare an appropriate model by categorizing indicators besides approved indicators of High Council of Architecture and Urban Planning. In order to study the qualitative criteria in eroded city structures, one can use measuring and analyzing qualitative
indicators through which the need for promotion or creation of quality in the space will be observable. In this way, along detection and prioritization
of interference areas, each of them can be compared in terms of qualitative criteria and interfering areas. To that effect, answers to these questions
could be determined: Are the indicators qualitatively detected by weighing them against their related sub-criteria? And did the interference model
which was used correspond to its specifications? This model is evaluated in the case study of Bandar Lengeh eroded city structures in order to check
the efficiency of qualitative indicators as well as the standards of High Council of Architecture and Urban Planning.
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