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 چکيده
کیفیتیکفضادرشهرازبرآیندمؤلفههاییحاصلمیشودکهباشناسایيکارکردهاوتأثیراتمناسبهریکازآنهابرفضامیتوان
راهکارهایيبرايبهبودکیفیتفضاهایشهریارائهداد.دررابطهبابافتهایفرسودهاینامرازاهمیتبیشتريبرخورداراست.درایننوع
بافت،بسیاريازفضاهادچارفرسایششدهومؤلفههایکیفيآندچارنقصاناستکهدرطولزماناینمسئلهخودموجبازبینرفتن
حیاتیکبافتومحیطپیرامونآنمیشود.بنابراینتوجهبهکیفیاتمحیطیبافتهایفرسودهیکیازمهمترینعواملدرشناسایی
محدودههایهدفجهتمداخلهدرآنخواهدبود.حالسؤالایناستکهآیامیتوانروشیجهتشناساییوتأثیرگذاریشاخصهای

کیفیدرمحدودهبافتهایفرسودهارائهکرد؟وآیانتایجاینتأثیرگذاریقابلمشاهدهخواهدبود؟
بهنظرمیرسددرشناساییومداخلهدربافتهایفرسودهشهرهایکشورمانتوجهیبهشاخصهایکیفیمحیطنشدهوپیشینهقابل
توجهیازاینمباحثدرمطالعاتبافتهایفرسودهمشاهدهنمیشود.بههمیندلیلدراینمقالهسعیبرآناستتابامطالعاترئوس
مباحثمربوطبهکیفیاتمحیطیوشناساییچگونگیتأثیرگذاریآنبرشاخصهایمداخلهدربافتهایفرسودهقدمهایاولیهدراین
راهبرداشتهشود.بنابراینفرضبراینخواهدبودکهشاخصهایکیفیمحیطکهشاملشاخصعملکردی،تجربیـزیباییشناختیو
شاخصزیستمحیطیبهعنوانپارامترهایتأثیرگذارآنمعرفیمیشود،میتواندبهعنوانشاخصهایتأثیرگذاردرشناساییومداخله

دربافتهایفرسودهمورداستفادهقرارگیرد.
باطبقهبنديشاخصههاییدرکنار مناسب الگویي تهیه به اقدام بافتهایفرسوده، در معیارهايکیفي بررسي بهمنظور مقاله این در
شاخصههایمصوبشورايعاليمعماريوشهرسازيشدهاستکهدرنهایتباسنجشوتحلیلهریکازشاخصههایکیفي،نیازبه
ارتقایاایجادآندرفضاقابلرؤیتشود.بهاینترتیبدرراستايشناسایيواولویتبنديحوزههایمداخلهدربافتهایفرسوده،هریک
ازاینحوزههارامیتوانازبابمعیارهايکیفيقیاسکردهوباوزندهياینشاخصهاوزیرمعیارهابهروشAHP،حوزههایمداخله
راشناسایيوگونهمداخلهمتناسبباویژگیهایآنرانیزپیشنهادکرد.درروندپژوهش،اینالگودرنمونهمورديبافتفرسودهبندرلنگه

موردارزیابيقرارمیگیردواثرمثبتشاخصههایکیفيدرکنارمصوباتشورايعاليمعماريوشهرسازيمشخصمیشود.
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مقدمه
فرسودگيبهعنوانیکتهدیدبهمعنايآسیبپذیري،ناکارآمدي
وضعفدرعملکردیاپیکرهوظاهرشیءیاپدیدهاستکهممکن
استموجببروزمشکالتدرآنوباشتابیکموبیشتندموجب
با برخورد در گاه بنابراین شود. پایاني نقطة بهسوي آن حرکت
پدیدهوگاهدرمقاممقایسهاستکهميتوانبهفرسایش،ضعفو
کاهشکارایيآنپيبرد.درهردوحالتآنچهدربهبودوضعیت

تأثیرگذاراست،شیوهبرخوردصحیحبامسئلهاست.
کیفیتازمفاهیممحوريدانشوحرفةشهرسازيبودهوطبیعتًا
ازاهمیتنظريوعمليفراوانيبرخورداراست.گذشتهازاهمیت
نظريبهواسطهبحرانکیفیتکهدرحالحاضربیشترمحیطهای
شهريدرایرانباآنمواجهاند،نیازبهبررسيکیفیتدربافتهای
شهريبهمنظورشناسایيفضاهايمطلوبویانامطلوب،کاماًل
مشهوداست.ازاینمیانتوجهبهکیفیتبافتهایشهريفرسوده
یکيازاساسیترینراهکارهايبررسيوشناسایيفضاهايمطلوب
یافرسودهاستکهدرآنبافتشهريموردارزیابيقرارميگیرد
تاحوزهفرسودهشناسایيوموردرسیدگيقرارگیرد.زیرافرسایش

یکمحدودهتأثیرگذاربرکلبافتخواهدبود.
بهاینترتیببرايشناسایيبافتهایفرسوده،همچنینسنجش
و معیارها آن، در موقع به مداخله منظور به فرسودگي میزان
مورد مذکور محدودههای ارزیابي در تا است نیاز شاخصههایی
استفادهقرارگیرد.بایستياذعانداشتکهمطالعاتوبررسیهای
نشان ایران شهري فرسوده بافتهای خصوص در شده انجام
میدهدکهشناسایيواولویتبنديبافتهایفرسودهباتوجهبه
اختصاص دیگر عبارت به و گرفته صورت بافت کالبد یا ظرف
جمله از بافتشهري اجزاي میان روابط و دارد کمي عوامل به

فعالیتها،ارتباطاتوکارکردهايکیفيراشاملنمیشود.
بررسی با تا میشود سعی شد اشاره که همانگونه راه این در
عالی شورای مصوب شاخصهای کنار در کیفی شاخصهای
تأثیرگذار معیارهای شناسایی جهت روشی شهرسازی و معماری

برایمداخلهدربافتفرسودهارائهشود.

شاخص هاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي
اندازه یک به آن جاي همه در بافت، یک در فرسایش میزان
آن شناسایي از پس مداخله، براي اولویت تعیین بنابراین نیست،
ازاهمیتزیاديبرخورداراست.آنچهحائزاهمیتاست،انتخـاب
بهترینشیوهبرايبررسـيبافتفرسودهبـهمنظورپيبردنبه
و شده مشخص مداخله نوع آن، تعیین از پس تا اولویتهاست
براساساعمالآن،میزانفرسایش،کاهشوعمربافتشهريو
فضاهايوابستهبهآنافزایشپیداکند.بنابرایناگربرايبرخورد
باپدیدهفرسایشسهمرحلهدرنظربگیریم،مرحلةاولشناسایي
بافتفرسوده،مرحلةدومتعییناولویتهادربافتفرسودةشناسایي
شدهومرحلةسومانتخابشیوةمداخلهخواهدبود.روشرایجي

کهبهاینمنظوربهکارميرود،استفادهازمعیارهايمصوبشوراي
عاليمعماريوشهرسازياست.برایناساس،بافتشهريوبه
تبعآنبافتآسیبپذیر،بهبخشهایيکوچکترتقسیموتعریف
ميشوندکهحوزهبلوكنامیدهميشود.بهاینمعنيکههریکاز
حوزههابابلوكهايمتعدد،تشکیلدهندهبافتشهريبودهومورد
ارزیابيقرارمیگیرد.بنابراینبافتهايآسیبپذیربراساسبلوك
آسیبپذیرتعریفشدهوبلوكآسیبپذیر،بلوکياستکهحداقل

یکيازشرایطسهگانهزیرراداشتهباشد:
الف(ناپایداري :بلوکيکهدارايحداقل50درصدبناهايفرسوده،
نامناسببهلحاظزیستيوسکونتيیاآسیبپذیرباشد.بهعبارت
دیگر،بلوکياستکهحداقل50درصدبناهايآنغیرمقاومبوده
کهدلیلآنفقدانسیستمسازه ايمناسبوعدمرعایتموازین

فنياست.
آنمساحتي امالك بلوکيکهحداقل50درصد : ریزدانگي  ب(

کمتراز200مترمربعراداشتهباشد.
ج(نفوذناپذیري :بلوکيکهحداقل50درصدعرضمعابرآن)قبل
ازاصالحي(بنبستویاباعرضکمتراز6مترباشدیاضریب
نفوذپذیريآنکمتراز30درصدباشد]وزارتمسکنوشهرسازي،

مصوبه84/3/16[.
یا ازسهعاملاصليذکرشدهدرحوزه درصورتوجودهریک
بهمنظور بافتشهري،آنبخشدچارفرسایشاست. از بلوکي
همین از نیز فرسوده بافت در مختلف حوزههاي اولویتبندي
ذکر عوامل میزان هرچه ترتیب این به ميشود. استفاده معیارها
شدهدرحوزهیابلوکيبیشترباشد،آنمحدودهدراولویترسیدگي
قرارخواهدداشت.حالدراینجاایننکتهمطرحاستکهاگردر
ندرت به شده بیان کمي شاخصهاي از یکي فرسودهاي، بافت
و اولویتبندي را بلوكها یا حوزهها ميتوان چگونه شود، یافت
نحوهمداخلهرامشخصکرد؟اگربافتفرسودهبرخالفمصوبات
شورايعاليدرشتدانهونفوذپذیرباشد،امادچارفرسایشکالبدي
وناپایداريباشد،چگونهمیتوانآنرابهجهتحوزههایمداخله
اولویتبنديکرد؟آیاتفاوتمیانبافتهایفرسوده،باعثتفاوت

میانشاخصههایسنجشمیشود؟
درنگاهاولبهنظرمیرسدهرچهمیزاناصولومعیارهايمورد
تعیین در موفقیت امکان باشد، بیشتر مقایسه منظور به استفاده
اولویتهاوهمچنینسرعتوکاراییمحاسباتبیشترخواهدبود.
دراینراستاودراینمقالهسعیشدهبامعرفیشاخصهایجدید

امکانارزیابیدقیقترفراهمشود.

شاخص هاي کيفي
یکيازموضوعاتمحوريدربررسيمطلوبیتمحیطهایشهري،
شناسایيکیفیتآناست.کیفیت،چگونگيیکچیزیاپدیدهاست
کیفیت، ميگذارد. انسان بر وعقالنيخاص عاطفي تأثیرات که
ازهمشدهوميتواندحاصلمحیط،ذهن پدیدهها تمایز موجب
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فضا،نقشهنولی،موادومصالح  فضایی" )محیطعینی(شاملاستخوانبندیفضایی،سازمانکالبدی،جایگشت،تودهـ کیفیت"محیطکالبدیـ 	•
و...

کیفیت"محیطادراکیحسی" )محیطادراکی(شاملکیفیتمنظرعینی،تحلیلساختارنمایشهریو... 	•
کیفیت"محیطادرایذهنی" )محیطشناختی(شاملکیفیتمنظرذهنی)فضاییوزمانی(منظرذهنیارزیابانه،معانیانضمامی،سرزندگیو... 	•
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کیفیتاقلیمخردفضاهایشهری)آسایشاقلیمی(شامل:آفتابگیری،سایهاندازی،باد،طوبتو... 	•
کیفیتاصوات،بوورایحهمحیط 	•

کیفیتطراحیشهریپایدار 	•
بازدهیمصرفمنابعطبیعی)انرژی،زمینو...( 	•

تعادلاکوسیستمها 	•
تقلیلآلودگیها)هوا،زمین،آب( 	•
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حاضرینوناظریندرمحیطویاهردوباشد]پاکزاد،35:1385[.
درادبیاتشهرسازي،سالیانزیادينیستکهایناصطالحرایج
تمام که دارد آن از حکایت موجود ادبیات به نگاه است. شده
یامکان پایدار بهمفهومفضاهايشهري تالشهادردستیابی
جمعيپایداربامفهومکیفیتدرفضايشهريپیوندخوردهاست.
بهزبانيدیگرمیتوانگفت؛بیانمعیارهايکیفیدردیدگاههای
متخصصین،بهنوعيازیکایدهآلذهنيازفضاهايشهريدر
از تعبیري میتوان را ایدهآل حالت این که برميخیزد آنها ذهن
پایدارياینفضاهابهعنواننقطهپیشانياهدافطراحيشهري

دانست.
دراینراستا»جینجیکوبز«1،»کوینلینچ«2،»یانبنتلي«3،»متیو
کرمونا«4ازصاحبنظرانيهستندکهمعیارهايمختلفيرابیانکرده
آوردهاند. فراهم را کیفي عوامل این با محیط سنجش امکان و
همچنینعالوهبرپارامترهايکیفيمحیط،نظریهپردازانيازجمله
را مدلهایي نیز »دیویدکانتر«7 اپیلیارد«6، »دانلد لنگ«5، »جان
برايطبقهبندياینکیفیتهاارائهکردهاندکهازاینمیانميتوان
بهمدل»گلکار«درکشورنیزاشارهکرد.براساساینمدلـ که
از است عبارت شهري محیط کیفیت ـ  است کانتر مدل برپایة
برآیندسهمؤلفهکههریکازآنهامتکفلبرآوردهساختنیکياز
کیفیتهايچهارگانهکالبدي،فعالیتي،تصوراتواکوسیستممحیط
عملکردي«، »کیفیت مؤلفه سه که معني این به است. شهري
زیستمحیطي« »کیفیت زیبایيشناختي«، تجربيـ »کیفیت
)جدول1(بهمثابهنیروهايشکلدهندهکیفیتکليطراحيشهري
یکمکاناستنتاجميشوندکههریکشاملدستهايازکیفیتها

هستندوازنظرماهیتوجهاشتراكدارند]گلکار،1379[.
گذشتهازاهمیتنظري،بهواسطهبحرانکیفیتکهدرحالحاضر

بیشتربافتهاوفضاهايشهريدرایرانباآنمواجهاند،مبحث
کیفیتازلحاظعملينیزازمباحثبنیادیندربرخوردبااینگونه
فضاهاست.درموردبافتهايفرسودهاینامرازاهمیتبیشتري
برخورداراست.زیرااینبافتبسیاريازمؤلفههايکیفيخودرا
ازدستدادهویادچارفرسایشدرعناصرشکلدهندهمکانشده
بافتوبهدنبالآنکاهش ازبینرفتنحیات است،کهموجب
کیفیتهايمحدودههايپیرامونياست.بهاینترتیب،تالشبراي
دستیابیبهفضايپایداردربافتهایفرسودهنیزباشناسایيو
سنجشابعادکیفيفضاهايآن،سرانجامدقیقتریپیدامیکند.

درفراینداینمقالهنیزسعیشدهباشناسایيشاخصهاياصلي
کیفیتدرفضاهایشهریکهدرمدلگلگارنیزبهآناشارهشد،
شناختکليازاینکیفیتهادربافتهایفرسودهنیزارائهشود8:

کيفيت عملکردی در بافت های فرسوده
مؤلفه"عملکردی" کیفیت از یکسودربرگیرندةتأمینحرکت،
دسترسيسهلومناسبپیادههاوسوارههابهمراکزجاذبشهري
استوازسويدیگردربرگیرندةعملکردهايدیگرهمچونتفریح
غیرفعال،تماشايمردم،مراسمگوناگون،گفتگو،مالقاتدوستان
نیزبودهتاضامنسرزندگيوغنايتجربةفضاهايشهريشوند.
درواقعاینکیفیتهابهبررسيویژگیهایمثبتومنفيفضااز
اینکهفضاچگونهپاسخگويحضور لحاظعملکرديميپردازدو
است. عملکردي لحاظ به آنها متفاوت رفتارهاي و آن در افراد
موجود فعالیتهاي و آن برعملکرد تأثیراتیکمحیط بنابراین
از ناظرین، و حاضرین رفتار کنترل چگونگي همچنین و آن در
مباحثاصليکیفیتعملکرديفضامحسوبميشود.نفوذپذیري،
گوناگوني،همگانيبودن،انعطافپذیري،ایمنيوامنیتو...همگي

جدول1.مؤلفههایسازندهکیفیتطراحیشهری.مأخذ:گلکار،64:1379.
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ازکیفیتهايعملکرديفضامحسوبميشوند.
ترمیم فرسوده، بافت در عملکردي کیفیت بررسي از هدف
استفادهکننده افراد و ساکنین بازگرداندن و اجتماعي کارکردهاي
ازفضاهابهمحیطوحیاتمجددآناست.حیاتيکهباتعامالت
افرادوارتباطاتاقتصادي،فرهنگي،سیاسيو...حاصلمیشودو
اینارتباطاتمستلزمحضورافراددرآنوخاصیتاجتماعيبودن
فضاست.بنابراینبرايجلوگیريازکاهشحضورافراددرفضاها
به بهبررسيفضاها نیاز )ازهرقشري( افراد نیازهاي برآوردن و
لحاظتنوعفضایيوفعالیتيوانعطافپذیریآناحساسمیشودو
میتوانارتقایاینکیفیتراازمسایلمهمبافتفرسودهبرشمرد.


کيفيت تجربی- زیبایی شناختی در بافت های فرسوده

و شناختي ادراکي، دریافتهای مؤلفه "تجربیـزیباشناختی" به
دارد کار و قبالفضاهايشهريسر در افراد ترجیحاتمحیطي
]گلکار،62:1379[.کیفیتيازفضاستکهدرجذبافرادبهفضا
تأثیر دارد. بسزایي تأثیر ادراكفضا براي ازحواسشان استفاده و
آمدن وجد به موجب فضا در حاضر و ناظر افراد بر کیفیت این
است. شده ایجاد درونشان در که است چیزي آن بیان و افراد
تناسباتفضایي،محصوریت،فرمکالبديفضاو...جزوایندسته
ازکیفیتهاهستندکهبيتوجهيبهآنهاممکناستبهمرورزمان
ازحضورافراددرفضاونظارتآنهادرفضاکاستهوتأثیراتمنفي

براستفادهکنندگانبگذارد.
یا پراکنده صورت به فضاها تخریب دلیل به فرسوده بافـت در
فرسایشکالـبدي،تناسبات،محصوریتوفرمفضایيآنازبین
رفتهوادراكبهسختيصورتمیپذیرد.ابهامدرفضاهاواستفاده
ازآن،خوانایيدرمحیطراکاهشمیدهد.بهاینترتیبتفکیکي
بینفضاهايمتفاوتوجودنداشتهوفضاهاسلسلهمراتبخودرااز
دستدادهاند.درنتیجهیافتنفضاهاوفعالیتهاوشناسایيبراي
افرادبهسختيصورتمیگیردوتصویرذهنيافرادنیزمغشوش
بایدبهعنوانهدفدراینبافتدر وبيمعنيخواهدشد.آنچه
نظرگرفتهشود،شناسایيفرمهایمتناسببهمنظورافزایشتعین

فضایيدرارکانواجزايبافتاست.
بافتهاییکهدچارفرسایششدهاندکموبیشباکاهشیانابودي
هویتخودنیزمواجهند.بهدلیلساختوسازهايجدیدبيتناسب،
با دیگر سوي از و موجود قدیمي واحدهاي تخریب دلیل به یا
بافتها گونه این هویت آن، بنیادین و اولیه کارکردهاي کاهش
قابلشناسایينبودهوفضاهايموجوددرآنارزشواعتبارخود
راازدستدادهاند.باتحلیلمطالعاتوضعموجودمیتواندالیل
کاهشهویتدراینگونهبافتهاراشناختهوعواملارتقاءدهنده
پویایيو و ازآنوضوح استفاده با و آورد، رابدست اینکیفیت
همچنینتعاریفمناسبفضایيرابهآنبازگرداند.بهاینترتیب
و بررسي راهکارهاي از دیگر یکي باهویت، فضاهاي شناسایي
ارتقايکیفيبهلحاظزیبایيشناختيوتجربياینگونهبافتاست.

فرسوده بافت یک در فضاها پتانسیل به توجه ضرورت بنابراین
برايماندگاريآندرخاطرههاواحساسلذتافراددرفضاازموارد

مهمدربررسيکیفیتهایآناست.

کيفيت زیست محيطی در بافت های فرسوده
مؤلفه"زیستمحیطی" کیفیت در بعد خرد آن دربرگیرنده مقوالتی 
)آفتاب، جریان هوا، همچون تنظیم اقلیم خرد فضاهای شهری
سایهگیری و...( و در بعد کالن، دغدغه پایداری زیستمحیطی 
را داشته و با کیفیت تعادل مبتنی بربومشناسی محیط شهری و 
چگونگی استفاده از منابع طبیعی اعم از زمین، آب و ... در رابطه با 

طرحهایشهری سرو کار دارد]گلکار،61:1379[.
در محیط خرداقلیمهاي و طبیعت به بيتوجهي بر امروزهعالوه
فضاهايبافتفرسوده،توجهچندانينیزبهکالبدمصنوعيفضاها
بهمنظورمقابلهباعواملنامساعداقلیميواستفادهازعواملمساعد
پوشش فضاها، عملکردي و کالبدي فرسایش نمیشود. طبیعي
ازبینمیبردویانظممناسبيبراي گیاهيموجوددرمحیطرا
قرارگیرياینعناصرطبیعيدرفضاقرارنمیدهد.دربرخیمناطق
وجودواحدهايتخریبيموجبانباشتزبالهدراینفضاهاشدهو
بهدنبالآنآلودگيمحیطيبهلحاظایجادبووعناصرنامطبوع،
با نزولکیفیتهایمحیطيرادربرخواهدداشت.بهاینترتیب
درنظرگرفتنمحدودههایطبیعياطرافبافتفرسودهیافضاهاي
کیفیتهای طبیعي، عناصر از مناسب بهرهگیري با و آن دروني
این برای پیدامیکندکه افزایش بافت بر اثرگذار زیستمحیطي
منظورمیتوانازپتانسیلاکولوژیکمحدودهبرايآسایشاقلیمي

ساکناناستفادهکرد.
بیان کیفی شاخصه سه جامعیت و شده ارائه مطالب به توجه با
شدهدرآن،بهنظرميرسداستفادهازاینشاخصهابرايتحلیل
محیطهايشهريبهمنظورمطلوبیتسنجيهرچهبیشترفضاها،
به که اینمحیطها، ازجمله و است اهمیت با و امريضروري
لحاظتأثیرگذاریفزایندهبرمحدودهپیرامونيخود،داراياهمیت
است،بافتهایفرسودهرامیتوانبرشمرد.بررسيتوأمانکمي
بافتهايمسئلهداروفرسودهدرتعیینهرچهسریعترو وکیفي
دقیقتراولویتهادرآنامريضرورياست.بههمیندلیلالزم
نیز کیفيمحدوده کنارشاخصهایکمي،شاخصهای در است
موردمقایسهوارزیابيقرارگیردتانتیجهمطلوبتریحاصلآید.
و بررسی به پژوهش، روند ادامه در مذکور، مطالعات اساس بر
شناساییاولویتهایمداخلهبراساسشاخصهایمصوبشورای
عالیمعماریوشهرسازیوشاخصهایکیفیپیشنهادیپرداخته
میشودتابامقایسهنتایجحاصلازهردو،کاراییمدلپیشنهادی

موردارزیابیقرارگیرد.
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جدول2.دستهبندیمعیارهایکمیوکیفی.مأخذ:نگارندگان.

شکل1.شاخصهاوسنجههایتعییناولویتهایمداخلهدربافتهایفرسوده.مأخذ:نگارندگان.

شکل2.فرایندتعیینحوزههايمداخله.مأخذ:نگارندگان.
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روش شناسي مطالعه
پسازتعیینحوزههايمکانيبهمنظوراولویتسنجییامقایسه
دربافتهایفرسوده،آنچهضرورتداردروشاولویتسنجيحوزههاي

مداخلهاست.
باتوجهبهارزیابیشاخصهایکميوکیفيبهطورجداگانهوتوأمان
وبادرنظرگرفتنمجموعهعواملاثرگذارومطالعاتانجامشده،روش
انتخابيمعادلروشتحلیلسلسلهمراتبيAHP( 9( خواهدبود.این
روشبهواسطةسادگيودقتباالازسایرروشهابرتربودهوازآنجا
کهقابلیتتلفیقمعیارهايکیفيوکميرابهطورهمزمانداشتهو
ازاعمالسلیقهشخصيميکاهد،موردتوجهقرارمیگیرد.الزمبه
ذکراستدراینروشبهمنظوربررسيوتعییندقیقاولویتها
درحوزههايمداخلهبهجايشاخصهایاصليميتوانتعدادي

سنجهیازیرمعیاررابهطورهمزماندرنظرگرفت)شکل1(.
تحلیلي روش بین ارتباط برقراري منظور به شیوهای همچنین
)GIS( جغرافیایي اطالعات سیستم و )AHP( مراتبي سلسله
تدوینشدهاست.برايدستیابیبهنقشهنهایيکهاولویتهای
مداخلهبرحسبمحالتعرفيرانمایشمیدهدمسیروفرآیندي
تدوینمیشودکهمراحلآندر)شکل2(نمایشدادهشدهاست.
پسازتعییناینفرآیند،مهمترینگام،تشکیلبانکاطـالعاتی
الزمدرسیسـتماطالعـاتجغرافـیایی)GIS(است.دراینزمینه

بهدلیلوجودهردونوعمتغیرکیفیوکمیومشکالتپیشروی
اجماعآنها،ابتدامتغیرهابهدوگونهکیفیوکمیطبقهبندیشدند

کهشرحزیرمعیارهایآندر)جدول2(مشاهدهمیشود.

 AHPروش 

تهیهنقشهاولویتهاي

مداخلهباکمک

 GISنرمافزار

تعیینوضعیتهریکاز
محالتیاحوزههاي

 مکاني

تعیینوزنهریکازمعیارها

نسبتبهمحالتعرفيبه

 AHPروش

تعیینشاخصهاي
 کميوکیفي

تعیینحوزههاي
 مداخله

زیرمعیارهایکمیزیرمعیارهایکیفی

عملکردی
تجربی-زیباییشناختی

زیستمحیطی

نظامشبکه)نوعشبکهمعابر،عرضمعابرو...(
زیرساختها)شبکهآبرسانی،شبکهفاضالب...(
مدیریتشهری)شاملنظرسنجیازمدیرانو

کارشناسانمربوطه(
شیوهمالکیت)خصوصی،عمومیودولتی(

عواملکالبدی)کیفیتابنیه،قدمتابنیه،اندازه
قطعات،مصالحنماو...(

عواملطبیعی)درجهحرارت،رطوبتو..(
عواملاجتماعی)بعدخانوار،تراکمجمعیتیو...(
عواملاقتصادی)نرخبیکاری،بارتکفلو...(

AHPروش

AHPروش GISنرمافزار
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ارزشی واسطه به کمی معیارهای شده، ارائه معیارهای بین در
بانک همچنین و میدانی برداشتهای توسط که شدند محاسبه
به تبدیل برای نیز کیفی معیارهای اما داشتند، موجود اطالعاتی
نقشهمیبایستارزشمخصوصبهخودپیداکنند.ازاینروابتدا
متغیرهایکیفیمطابقجدول3توسطکارشناسانآشنابهمحل
ارزشگذاریشدوسپسمیانگینهندسیهریکازاینارزشها
گرفت. قرار تحلیل مورد مربوطه بخش نهایی ارزش عنوان به
اینجدولکهمعیاراینامتیازدهیاستبراساسجدولساعتی

)1980(تنظیمشدهاست.

امتیاز)شدتارجحیت(تعریف

بسیارضعیف
ضعیف
متوسط

بسیارخوب
عالی

1
3
5
7
9

درمرحلهبعدهریکازمعیارهاوزیرمعیارهانسبتبهیکدیگروبه
صورتزوجیتوسطکارشناسانسنجیدهشدوبااستفادهمحاسبه
و معیارها مقایسه نهایی ماتریس نظرات، این هندسی میانگین
همان ماتریسها این آمد. بدست یکدیگر به نسبت زیرمعیارها
)AHP(ماتریسهاییاستکهبهمنظوروتحلیلسلسلهمراتبی
مورداستفادهقرارگرفت.درادامهچندنمونهازاینماتریسبرای

زیرمعیارهایکیفیتمحیطیآوردهشدهاست)شکل3(.
بااستفادهازماتریسمذکوروزنهریکاززیرمعیارهایمربوطه

بدستآمدکهارزشهریکازآنهامطابقجدول4تعیینشد.

شکل3:نمونهماتریسمقایسهمعیارهاوزیرمعیارهایکیفیتمحیطی.مأخذ:نگارندگان.

وزنزیرمعیار
عملکردی
زیباییشناختی
زیستمحیطی

0/4689
0/1952
0/2037

CR0/0384

جدول4:نمونهارزشگذارینهاییمعیارهایکیفیتمحیطی.مأخذ:نگارندگان.

درادامهبهوسیلهانطباقهریکازوزنهابازیرمعیارهایموردنظر
نقشهایبدسـتمیآیدکـهاولویتهایمداخلهرابهلحاظکیفیت

محیطیرانشانخواهدداد.

بافت فرسوده شهر بندرلنگه10
استان غرب در هکتار 1087 بر بالغ مساحتي با بندرلنگه شهر
آبهای و زاگرس کوههاي رشته مجاورت است. واقع هرمزگان
خلیجفارسباعثایجادآبوهوایيویژهدرآنشدهاست.این
و است گرفته قرار زاگرس چینخوردگیهای از بخشي در شهر
قرارگیريدرمجاورتچینخوردگیهایکوهستانياحتمالوقوع
زلزلهدرمحدودهراافزایشدادهوبهدلیلاحداثساختمانهای
جدیدبامصالحغیرمقاوم،عمرطوالنيبناهايقدیميومرمتي
بودنآنهاوزلزلهخیزي،خطراتفراوانيرابرايمحدودهبههمراه
دارد.محدودةقدیميشهربهرغموجودبناهايباهویتازوجود
انبوهيازخرابههارنجميبردکهلزومتوجهبهمسایلآنبهلحاظ
حفظحیاتوپویایيمرکزشهرآشکاراست.بخشقابلتوجهياز
بافتفرسودهدربخشقدیميواقعشدهاستکهتوجهوبررسي
آنبهمنظورتشخیصاولویتهايمداخلهدربخشهايمختلف

آن،ازاهمیتباالیيبرخورداراست.
بنابهمصوبة84/3/16شورايعاليمعماريوشهرسازي،بافت
فرسودهشهربندرلنگه،بامساحت54/7هکتارتعیینشدهاستکه
شاملدوبخشبافتمیانيوبافتقدیمياست.بافتقدیميهمان
هستهمرکزيیاهستهاولیهتشکیلدهندهشهررادربرميگیردو
بافتمیانيدراطرافهستهتاریخيشکلگرفتهاست.ناهماهنگي
وبينظميموجوددرهردوبافتنیازبهرسیدگيبهوضعیتآنها
رامشخصميسازد.بهمنظورسهولتکارودقتبیشتر،بررسي
بافتفرسودهبهمنظوراولویتبنديمداخله،براساسحوزهمحالت
عرفيانجامميگیردتابهبودوضعیتبهصورتسلسلهمراتبياز

بخشخردتاکالنانجامپذیرد)شکل4(.
پسازتهیهاطالعاتالزم)بانکاطالعاتیوماتریساهمیتها(
انجاممیپذیردکهدر )AHP(بهصورتی تحلیلسلسلهمراتبی
مرحلهاولنقشهاولویتبندیحوزههایمداخلهبرحسبمحالت
عرفینسبتبههریکازمعیارهابدستآید.برایاینمنظورابتدا
ازماتریسهایاهمیتمربوطهبرایبدستآوردنوزنهریکاز
زیرمعیارهانسبتبهدیگریوکلمعیاراستفادهمیشود.دراین

جدول3:امتیازدهیالساعتی،1980.مأخذ:نگارندگان.
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 محله مساح محله بلوکي محله خوري محله الري محله سبعه محله افغان محله گلویي

شکل4.مراحلاولویتسنجیحوزههایمداخله)محالتعرفی(پسازاضافهشدنشاخصهایکیفیبهشاخصهایمصوبشورایعالی.مأخذ:نگارندگان.

بخشبهمنظوررعایتمبحثایجازدررابطهبامتغیرهایکمیو
کیفی،محاسباتتحلیلسلسلهمراتبی) AHP(بهصورتجزئی

ارائهنشدهاست.
بنابرایندرمرحلهاولبابررسيمعیارهايمصوبشورايعالي،
نقشهاولویتهایمداخلهدربافتفرسودهشهربندرلنگهمشخص
کیفي معیارهاي مصوب، معیارهاي به دوم مرحله در و میشود
نیزاضافهمیشودتادرنهایتباانجاممجددمراحلمذکورنقشه
اولویتهایمداخلهبهدستآید.باتوجهبهنتایجبهدستآمدهو
تحلیلآن،کارایيیاعدمکارایيشاخصهایکیفيدرشناسایي
وتعییناولویتهایمداخلهدربافتهایفرسودهمعینمیشود.

الف( اولویت بندي حوزه هاي مداخله بافت فرسوده شهر بندرلنگه 
براساس شاخص های مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي
توسط که میشوند محاسبه ارزشي واسطه به کمي معیارهاي
دارند. وجود اطالعاتي بانک همچنین و میداني برداشتهاي

همانگونهکهاشارهشداینمعیارهاتوسطشورايعاليمعماري
سه عنوان با فرسوده، بافتهاي درخصوص ایران شهرسازي و
شاخصهاصليناپایداري،نفوذپذیريوریزدانگيشناسایيمیشود.
ابنیه، )قدمت کالبدي عوامل شده، انجام بررسيهاي به توجه با
مصالحبنا،کیفیتبناوسنجشدرصدزمینبایرومخروبهو...(،
عواملاجتماعي،عواملاقتصادي،شیوهمالکیت،مدیریتشهري،
شبکه شهري، تأسیسات شبکههای و زیرساختهای بررسي
دسترسيوحملونقلازعواملاثرگذاروبهعنوانزیرمعیارهاي

قابلبررسيدربافتفرسودهبندرلنگهدرنظرگرفتهشد.
دراینسنجشابتداارزشهریکاززیرمعیارهایمذکورنسبت
ازتخصیصوزن تعیینميشود. بهمحالتعرفيموردمطالعه،
هریکازمعیارهانسبتبهیکدیگر،ارزشهايبدستآمدهنسبت
جدول ارزشها همپوشاني از ميآید. بدست کمي معیارهاي به
تعیینوزنهریکازمعیارهاتهیهشدهونقشهاولویتبنديحوزه

مداخلهبراساسشاخصههایمصوبحاصلميشود)شکل5(.

شکل5.مقایسهاولویتهایمداخلهدربافتفرسودهشهربندرلنگهبراساسشاخصهایشورایعالیوشاخصهایکیفیمضافبرآن.مأخذ:نگارندگان.
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ب( اولویت بندي حوزه هاي مداخله بافت فرسوده شهر بندرلنگه 
بر اساس شاخص های کيفي 

درراستايشناسایيواولویتبنديحوزههايمداخلهمیتوانهریک
ازبابمعیارهايکیفيقیاسکردهوباوزندهيبه ازحوزههارا
شاخصهاوزیرمعیارها،حوزههايمداخلهرادرجهبنديوگونهمداخله
متناسبباویژگیهایآنرانیزپیشنهادکرد.زیرمعیارهايکیفیت
محیطی،همانطورکهدرروندتحقیقذکرشد،شامل»کیفیتهای
عملکردي«،»کیفیتهایزیستمحیطي«و»کیفیتهایتجربي-
ارزشهاي شناسایی و میدانی برداشت با است. زیبایيشناختي«
کیفیتمحیطيدرهریکازمحالتعرفيوماتریستعیینوزن
هریکاززیرمعیارها،وزنمناسببههریکاززیرمعیارهاتخصیص
درمحیط اطالعاتي بانک وارد اطالعات این دادهميشود.سپس
نرمافزارGISميشودوباانطباقهریکازوزنهابازیرمعیارهاي
لحاظ به مداخله اولویتهاي که بدستميآید نقشهاي نظر مورد

کیفیتمحیطيرانشانميدهد)شکل5(.

مصوب  شاخص های  کنار  در  کيفي  مؤلفه هاي  کارآمدي 
شوراي عالي معماري و شهرسازي

بامقایسهنقشههایاولویتسنجیمداخلهدربافتفرسودهشهر
شناسایی در که یافت دست نتیجه این به میتوان لنگه، بندر
اولویتهایمداخلهبافت–بادرنظرگرفتنشاخصههایمصوب
شورایعالیمعماریوشهرسازی–توجهبهمحالتیکهازلحاظ

لحاظ به نگرفتهوحتی داشتندصورت نامساعدی کیفیشرایط
اولویتدرمرحلهآخرمداخلهورسیدگیقراردارند.بهطورمثال
)شکل5:نقشهسمتراست(،محلهمساحباتوجهبهشاخصههای
موجوددربینمحالتدیگر،درمرحلهششمرسیدگیقراردارد.
درصورتیکهاینمحلهباتوجهبهبرداشتهایمیدانیصورت
گرفتهوشناساییمؤلفههایکیفیآن،بهلحاظکیفیتمحیطی،
بدان دارد؛ قرار نامطلوبی شرایط در زیباییشناختی و عملکردی
معناکهبهعلتدرشتدانهبودنپالكهایموجودونفوذپذیری
باالیآن،سنجششاخصههایمصوبشورایعالیباتوجهبه
زیرمعیارهایپیشبینیشدهبرایاینمحلهدچارمشکلوبنابر
نتایجنهاییونقشهتهیهشدهازاینشاخصهها،محلهمساحدر
کردن لحاظ با که صورتی در میشود. شناسایی ششم اولویت
و مداخله اولویتسنجی محاسبات در موجود کیفی شاخصههای
رتبهپنجم اینمحلهدر شناساییزیرمعیارهایکیفیتمحیطی،
قرارمیگیردکهنتایجحاصل)شکل5:نقشهسمتچپ(تهیه

شدهازآنکاماًلمشهوداست.
مصوب شاخصههای بر کیفی شاخصهای اثرگذاری با بنابراین
دربرگیری لحاظ به تهیهشده،شرایطمطلوبتری عالی شورای
ترتیب این به داشت. خواهد بافت بر اثرگذار معیارهای تمامی
اولویتهابهصورتدقیقترانتخابشدهواعتمادبهنتیجهحاصل

بهراحتیصورتمیپذیرد.

نتيجه گيري
هماکنونتماميمطالعاتوبررسیهایانجامشدهدرخصوصبافتهایمسئلهدارشهريایرانکهباعنوانساماندهیبافتهایفرسوده،
طرحهایمنظرشهريویاطرحهایویژهموضعيدرکشورانجاممیگیرد،شناسایيواولویتبنديحوزههایمداخلهازطریقمعیارهاو
شاخصههایمصوبانجاممیپذیردکهاکثراًمربوطبهدادههایکمیاست.درنگاهاولبهنظرمیرسدکهشاخصههایمصوب،کاراییو
جامعیتالزمدرارزیابیوهمپوشانیتمامیمعیارهایقابلبررسیرادربرخوردبااینگونهبافتهاخواهدداشت.اماهمانگونهکهدرروند
پژوهشمطرحشد،اینشاخصههایمصوبنمیتواندجوابگویتمامیبافتهایمسئلهداروفرسودهشهریدرایرانباشد.بدانمعناکه
اگردرشناساییبافتهایمذکور،شاخصهاوزیرمعیارهایمشخصومصوبکاهشپیداکند،نتیجهنهاییقدرتواعتبارنظریاولیه
خودرانخواهدداشت.بافتفرسودهشهربندرلنگهباشرایطدرشتدانگیونفوذپذیریباالیخودبهعنوانمثالنقضیاستکهدراین

خصوصمطرحشد.
بنابراینبرایارزیابیمناسببافتهایفرسودهنیازبهشناساییشاخصهایاثرگذاردیگریدربافتموردمطالعهاحساسمیشودکهدر
اینمقالهشاخصهایکیفیموردمطالعهقرارگرفت.دراینراستابهمنظوربررسيمعیارهايکیفيدربافتفرسودهبندرلنگه،اقدامبه

تهیهالگویيمناسبشدهاستکهقابلتعمیمبرايسایربافتهايفرسودهنیزباشد.
ازسویدیگر،بایستیاذعانداشتدرصورتاستفادهازشاخصهایمصوب،ترتیبیاتخاذشودتاتمامیبافتهایمسئلهداردرکشور،در
یکطبقهبندیمشخصومعینقرارگیرند.بهاینترتیبمیتوانبرایهردستهازبافتهایموجود،بادرنظرگرفتنتمامیشرایطاثرگذار
برآن،شاخصههایثابتومصوبراپیشنهادداد.امیداستکهاینامردرشناساییواولویتسنجیوارزیابیگونههایمداخلهبافتهای

مذکورمورداستفادهقرارگیردتادرنهایتنتیجهقابلقبولتریبراینوسازیوبهسازیآنفراهمآید.
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Surveying Environment Quality Indicators in Detection of Interfering Priorities in Eroded Urban 
Structures of Bandar Lengeh 
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Abstract
The degree of erosion in a structure is not the same throughout all of its different parts. Thus, determination of priority for interference after detec-
tion 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 struc-
tures 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 meth-
ods )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 sec-
tion 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 theoreti-
cal 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 Ar-
chitecture 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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