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از  یبانیمنظور پشتمحور به-شهروند یمکان یریگمیتصم سامانه کیتوسعه 

 یفرسوده شهر یهادر بافت یوساز مشارکتساخت ندیفرا

 2، محمدرضا جلوخانی نیارکی1مرتضی امیدی پور

 گاه تهراندانش - ه جغرافیادانشکد - GISدور و ازدانشجوي دکتري سنجش 8

omidipoor@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران - ه جغرافیادانشکداستاديار  2
mrjelokhani@ut.ac.ir 

 (8931 بهمن، تاريخ تصويب 8931 شهريور)تاريخ دريافت 

 چکیده

اين نواحي که . است بزرگ يدر شهرها ژهيبه و رانيمد يهايترين نگرانازجمله مهم يشهر يميفرسوده و قد هايبافتامروزه وجود 

، دسترسي سواره، خدماتعدم برخورداري مناسب از به دلیل فرسودگي کالبدي،  شوندنیز محسوب ميمحدوده قانوني شهرها جزء 

. اگرچه نوسازي و محیطي و مکاني نازلي برخوردارند ،، اقتصادييش اجتماعبوده و از ارز ريپذبیهاي شهري آسو زيرساخت ساتیتأس

مرتبط  يشهر يهاها و طرحدر برنامهحال  هاي اخیر همواره مورد تأکید مديران شهري بوده است، با ايندر طي سالها بهسازي اين بافت

هاي فرسوده عدم توانايي مالي ساکنان بافت. از داليل اين امر دشواجرا مي نيیباال به پا يکرديفرسوده همواره رو هايبافت يبا نوساز

بدون ي فرسوده شهر هاياست. چنین مشکالتي موجب شده که نوسازي بافت شهري، مشکالت اجتماعي، قانوني و حقوقي در اين نواحي

ها و از طرح ياریبه نقش مردم و مشارکت شهروندان منجر به شکست بس في. عدم توجه کانباشد سریم يبخش خصوص ايمداخله دولت و 

مناسب  توان بستريمي ي مکانيریگمیتصم بانیپشت ياز ابزارها يریگواسطه بهره شده است. به ي در چنین رويکردينوساز يهابرنامه

. هدف پژوهش حاضر فراهم ساخت( يدولت و بخش يبخش خصوص ،يفرسوده شهر يها)ساکنان بافت نفعانيذ نیجهت ارتباط مؤثر ب

هاي فرسوده ي در بافتوساز مشارکتساخت نديفرا لیو تسه يمنظور بسترساز محور به-شهروند يمکان يریگمیسامانه تصم کيتوسعه 

در  ارهیگیري چند معتصمیم لیو تحل محور-شهروند ييایسامانه اطالعات جغراف يهاقابلیت قیبا تلف پیشنهاديسامانه شهري است. 

فراهم  يفرسوده شهر هايبافتدر  محور-شهروند ينوساز لیتسه يبرا بستري را ،باز(متن يهايو فناور يباز )معمارمتن يچارچوب

 کند. مي

 يمکان يریگمیتصم(، BWMبدترين )-روش بهترين  ،يوساز مشارکتفرسوده، ساخت بافت واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

بنا به  هاي فرسوده شهريو تکوين بافت يریگشکل

 ضوابطو  اصولاست که با  ياگونهبه مختلف ليدال

 رتيشهرها مغادر کالن ژهيامروز به و يو معمار يشهرساز

خاص خود  يهايژگيبه علت و اين نواحي. [9-8] دارد

انواع  يرا برا يبستر يو کالبد ساختاري، عملکرديازنظر 

 ي وتصادقا ي،اجتماع یطي،)مح يمسائل و مشکالت شهر

 اين در حالي است که نواحي .سازندي( فراهم ميفرهنگ

 یني، بازگوکننده تولد شهرهانقطه آغاز شهرنشفرسوده 

 ي،فرهنگ يخي،هاي متعدد تارارزش يداراو  درگذر زمان

 .[1-4]ي هستند شهرساز ي و اجتماع

منظور ارتقاء اگرچه ضرورت مداخله در بافت فرسوده به

ها امري بديهي است، اما از آنجايي که کیفیت زندگي در آن

، استهاي فرسوده پذيراي طبقات ضعیف اقتصادي بافت

هاي فرسوده ترين معضالت مداخله در بافتياساسبنابراين 

. به دنبال حاد شدن [4] دهديمرا مسائل اقتصادي تشکیل 

ها اي را نسبت به آنها توجه ويژهمشکالت اين نواحي دولت

ازسازي شهري بهسازي، نوسازي و بهاي در قالب طرح

فرسوده  يدر نواحها رغم تالش دولت. علياندداشتهمبذول 

نتايج تحقیقات مختلف حاکي از آن است که بدون مشارکت 

هاي فرسوده، مداخله دولت بخش خصوصي و ساکنان بافت

ي به شهر يو بازساز ينوساز ،يبهساز يهاطرح در قالب

در منابع  تيمحدود. [81, 3, 8]موفقیت منجر نخواهد شد 

 نيیپا ييو کارا يریگمیتصم يندهايرابودن ف يطوالن ،يمال

 نيدر توسعه ا شرفتیها توسط دولت، پپروژه ياجرا

 گر،ي. روش دسازديروبرو م يرا با موانع جد هارساختيز

غیردولتي  يهابخش ييو اجرا يمال يهايياستفاده از توانا

 تیواجد صالح يهاگذاران( اعم از شرکت)مثاًل سرمايه

 يياجرا يياست که از کارا يقیو اشخاص حق يعموم

 ر،ینسبت به دولت برخوردارند. در چند دهه اخ يشتریب

 ،يفرسوده شهر يهابافت يدر نوساز لیمنظور تسهبه

. اندشدهمطرح شیازپشیوساز بساختي مشارکت يهامدل

بین يک مالک شود که محسوب مي يمدرن يکردرواين الگو 

 ياگونهبهشود يف ميگذار )سازنده( تعر)شهروند( و سرمايه

امالک مسکوني و  مالکان يفرسوده شهر ينواحدر  که

جهت خود را  ها( قديميها و ساختمانتجاري )زمین

پول  و درازاي آننمايند گذاران واگذار ميبه سرمايه ينوساز

 .نماينددريافت مي گذارسرمايهاز  يواحد مسکونو يا تعدادي 

ین )مالک و ي طرفهاابتدا آوردهبه عبارت ديگر، 

 شودمحاسبه مي يعني زمین و سرمايه ساخت گذار(سرمايه

سهم ، (آنان سهم یزانمها )همین آوردهسپس بر اساس  و

 یتبر اساس موقعدر اين رابطه  .[5] شودطرفین تعیین مي

و  ینمالک ي بین و ضوابط شهرساز ملکارزش  ،ملک

 که در آن رسدبه امضاء مي اينامهتفاهم گذارانسرمايه

 اقداممشخص  زماني مدت يط گردديوظف مم گذاريهسرما

مالک بدون صرف ي نمايد. از سوي ديگر نوساز يب وتخر به

به داشتن دانش  یازبدون ن ینو همچن يزمان و انرژ

در  يگذارتوجه سرمايهاز سود قابل وسازساخت يتخصص

که  ايفرسوده يبنا همچنین  گردد.مند ميبازار بهره ينا

به روز شده  نوسازي و است،  ینمالک زم يغالبًا محل زندگ

 يباال یفیتک يايتواند از مزاو پس از ساخت، مالک مي

  مند گردد.روز بهرهه ساختمان مدرن و ب يکدر  يزندگ

در تبادل و بهینه  يشهر يريتمدبا توجه به اينکه 

توسعه ، [88] کندمي یداتعامل با جامعه و شهروندان معنا پ

با شهر نیز  یاسيو س ي، اقتصادي، فرهنگياجتماععمراني، 

يابي به منظور دستشود؛ بهمحقق ميمشارکت شهروندان 

 يهادر سالهاي نوسازي شهري و پذيرش آن اهداف طرح

هاي فرسوده  بافت نوسازيدر  يمشارکت عمومبحث  یر،اخ

مورد نیز  8يوساز مشارکتساخت نديفرادر قالب  يشهر

 .[82, 81, 1, 8]است  توجه قرار محققان گرفته

هاي فرسوده در نوسازي بافت ييتمرکززدادر اين رابطه 

تقسیم وظايف بین دولت، بخش خصوصي و  شهري،

ريزي از هاي برنامهمسئولیتانتقال بخشي از  شهروندان،

و باالخره مشارکت دادن  يمحل يبه نهادهامديريت شهري 

گام مهمي در  نوسازي يندهايدر فرآ ساکنان بافت فرسوده

با توجه به اينکه بدون طي  .آيدمديريت شهري به شمار مي

با هاي فرسوده فرايند مشارکت عمومي، فرايند نوسازي بافت

جاست که بسیار به رونيازا [81]همراه نخواهند بود  تیموفق

هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مشارکت زمینه

 هاي فرسوده مهیا گردد. شهروندان در حل مسائل بافت

بار در  نیاول يبرا يشهر يهر چند مشارکت در نوساز

در انگلستان  2گدس کياواخر قرن نوزدهم توسط پاتر

 يدر نوساز يحال بحث مشارکت عموم نيمطرح شد، با ا

هاي اخیر مورد تاکید قرار گرفته است در سال يشهر

                                                           
1 Participatory construction 

2 Patrick Geddes 
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مسائل مرتبط با مشارکت  نيمهمتر( 2181) 8. هونگ[82]

را  2کونکسئول و  هنگ ينوساز يشهروندان در پروژه ها

. در [89] است دادهمورد بحث قرار آنرا مرور و الزامات 

گیري ي تحلیل تصمیمکردهاياز رو زین يگريد قاتیتحق

و سامانه اطالعات جغرافیايي  9(MCDAچند معیاره )

(GIS)4 فرسوده  ينواح ينوساز نديدر مراحل مختلف فرا

 يبند تيو اولو ييشناسا. استفاده شده است يشهر

ارزيابي آسیب ، [85, 84, 2] فرسوده ينواح ينوساز

 يبرا ياراض يکاربر يزيبرنامه ر، [81] پذيري شهري

، پشتیباني از فرايند [81] ، ساخت و ساز[81] ينوساز

ريزي استراتژيک  ، برنامه[83] گیري نوسازي شهريتصمیم

 نياز جمله مهمتر [21] و بررسي مشکالت محیطي

در اين زمینه  GIS-MCDAهستند که از  هاييهنیزم

 يهاذکر شده جنبه قاتیشده است.  اگر چه تحق استفاده

 نياند با ارا پوشش داده يشهر ياز مباحث نوساز يمختلف

ها و يریگ میاز تصم يبانیپشت يبرا قات،یتحق نيحال در ا

 يگذار ابزارهيسرما-مالک يدر مدل مشارکت ندهايفرا

 ارائه نداده اند. يمکان يهابر داده يمبتن

که بتواند بر اساس مناسب ساختار  يکارائه 

هاي موجود تسهیالتي را براي نوسازي محدوديت

وساز ساختهاي فرسوده شهري بر اساس الگوي محدوده

ي فراهم سازد ضرورتي فرسوده شهر يهادر بافت يمشارکت

ها و معیارهاي در اين رابطه وجود شاخص .است ريناپذاجتناب

هاي مختلف مکاني و غیر مکاني در فرايند نوسازي محدوده

کند. هايي را براي اين الگو تحمیل ميچیدگيفرسوده پی

جهت تحقق مؤثر و نیز  يبستر مناسبسامانه و هنوز متأسفانه 

نوسازي  ينددر فرآ وسازي ساخت يمشارکت يهامدل يواقع

مشارکت فراهم نیست؛ بدين معنا که امکان  هاي فرسودهبافت

گسترده عوامل ذينفع )بخش دولتي، بخش خصوصي، 

از   .در وضعیت فعلي فراهم نیست (ي فرسودههابافتساکنان 

میان بردن چنین مانعي نیازمند ايجاد چارچوبي مشارکتي 

سو بین است که با فراهم ساختن سازوکاري مناسب از يک 

عوامل ذکر شده ارتباط و هماهنگي ايجاد کند و از سوي ديگر 

 به یابيمنظور دست بههاي موجود را از میان بردارد. پیچیدگي

 GISو  MCDA هايروشهاي توان از قابلیتميهدف  ينا

                                                           
1 Hong 

2 Hong Kong 
3 Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) 

4 Geographic Information System (GIS) 

در . [29-28]محور در بستر اينترنت بهره جست -شهروند

با  يکپارچهابزار قدرتمند و  يکعنوان به GISکه  يحال

 ،کاريدست سازي،یرهفرد ذخمنحصربه يهایتقابل

هاي فرسوده ي بافتوتحلیل و تجسم اطالعات مکانتجزيه

از  يغن يامجموعهنیز  MCDA، سازدشهري را فراهم مي

 يابي،ارز ي،طراح ي،ساختاربند يها را برايتمها و الگورروش

مديران و گذاران سرمايه، گیري مالکانو تصمیم بندياولويت

 .دهدشهري ارائه مي

موضوع به  نيا تیعلم به اهم با زیدر پژوهش حاضر ن

متن  محور-شهروند يمکان يریگمیسامانه تصم کيتوسعه 

 يوساز و نوسازمشارکت در ساخت لیمنظور تسهبه باز

مبادرت شده است. در سامانه  يفرسوده شهر يهابافت

 رانيگذاران و مدشهروندان، سرمايه نیتوسعه داده شده ب

همچنین تالش شده است  شد. هدارتباط برقرار خوا يشهر

-شهروند هاي داده هاي مکانيگیري از قابلیتتا با بهره

 .مناسبي به ذينفعان ارائه شودمحور خدمات 

 چارچوب پژوهش -2

پژوهش حاضر به دنبال ارائه روشي براي تسهیل 

فرايند مشارکت در نوسازي نواحي فرسوده شهري و 

برقراري ارتباط مؤثر بین عوامل اصلي ذينفع )مالکان، 

 که ييآنجاباشد. از گذاران و مديران شهري( ميسرمايه

 يهامحدوده و نوسازيوساز ساخت يمشارکتالگوي 

مستلزم مشارکت، همکاري و تعامل سه گروه  فرسوده

باشد يران شهري ميو مد گذارانيهشهروندان، سرمااصلي 

محور -شهروند يمکان گیريیمسامانه تصم، لذا [4]

گذار و شامل سه مؤلفه اصلي مالک، سرمايه پیشنهادي

ها، داراي وظايف باشد. هر يک از اين مؤلفهمدير مي

از اين وظايف، ترکیبي  يبانیپشتباشند. براي مشخصي مي

هاي  اطالعات جغرافیايي هاي مبتني بر سامانهاز روش

، مورد استفاده قرار MCDAهاي محور و روش-شهروند

 GISيک از عوامل ذينفع و توابع گرفته است. وظايف هر 

هاي فرسوده، )مانند ترسیم، ذخیره و نمايش محدوده

هاي مکاني بررسي خطاهاي توپولوژيکي و انجام تحلیل

 یینتع معیارها، يفتعر )مانند MCDAتوسط ذينفعان( و 

گیري بکارگیري يک روش تصمیمو  هاآن یتاهم یزانم

محور، در -شهروند وسازساخت نديدر فرابندي( براي رتبه

 ارائه شده است. 8شکل 
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 وسازساخت نديفرااجزاء و وظايف کلي ذينفعان مرتبط در  -8شکل

  محور-شهروند

 مؤلفه مالک -2-1

در الگوي مشارکتي نوسازي نواحي فرسوده شهري، 

نقشي محوري دارند. زيرا که در صورت عدم تمايل مالکان 

مالکان براي نوسازي، اين فرايند به جريان نخواهد افتاد 

[8 ,4] . 

در روش پیشنهادي، مالک با ابزارهاي مکاني مختلفي 

مکاني( ضمن ترسیم مرز خانه فرسوده هاي نقشه)مانند 

 ي،هاي متنشامل دادهآن ) یفيهاي توصدادهخود و ورود 

وساز تمايل خود را براي مشارکت در ساخت (و عکس یلمف

هاي مبتني بر کند. در اين رابطه، ابزارها و فناورياعالم مي

GIS محور بايد به شکلي طراحي شوند که مالکان -شهروند

ها به اندازه افراد متخصص بدون ايجاد نیز بتوانند از آن

. در اين [24, 88]ها، استفاده نمايند تفاوت در قابلیت

شهروندان ، GISحالت استفاده ابزارهاي مکاني مانند نقشه 

با استفاده از نقشه  راامالک خود سازند تا را قادر مي

تر و با جزئیات عيتر، واقتر، ملموسبصري، راحت صورتبه

 .[25, 88]مناسب وارد نمايند 

 گذارمؤلفه سرمایه -2-2

هاي نوسازي نواحي فرسوده شهري پروژه يمال ینتأم

ها در اين زمینه است. بنابراين مشارکت ترين چالشاز مهم

وساز شهري بسیار گذاران در فرايند ساختدادن سرمايه

گذار بايد از . بدين منظور سرمايه[21]حائز اهمیت است 

میان انبوه امالک درخواست شده براي نوسازي توسط 

 آلدهيابا در نظر گرفتن شرايط مالکان، ملک مناسب را 

خود انتخاب نمايد. براي انتخاب ملک مناسب، معموالً 

هاي مکاني و غیر مکاني گذار با ترجیحات و اولويتسرمايه

هاي  شود. وجود معیارها  و ارزشمتفاوتي مواجه مي

گذاران، فرايند انتخاب بهترين ها از نظر سرمايهمختلف آن

هايي ذار براي نوسازي را با پیچیدگيگملک و اقدام سرمايه

سازد. بنابراين سامانه پیشنهادي بايد بتواند همراه مي

 گذار را در انتخاب بهترين ملک حمايت نمايد. سرمايه

گذاران، با توجه به اينکه عدم شناخت کافي از سرمايه

ازجمله داليل عدم تمايل مالکان به نوسازي نواحي فرسوده 

گذاران منظور اعتمادسازي، سرمايه، لذا به[21-21]است 

وساز قبلي خود بر روي با مشخص کردن تجربه ساخت

دهند. همچنین نقشه، سوابق خود را به مالکان نمايش مي

و صحت بايد اين امکان وجود داشته باشد که هويت 

گذاران توسط مديران شهري شده سرمايهاطالعات مشخص

 ابتدا موردبررسي و تائید قرار گیرد.  

گذار نیز مانند مالک در سامانه پیشنهادي، سرمايه

ها و امالکي را که تاکنون تواند موقعیت و حدود داراييمي

 ساخته بر روي نقشه ترسیم نمايد. 

وساز، ي ساختدر فرايند انتخاب بهترين ملک برا

هاي مکاني و غیر مکاني گذاران داراي محدوديتسرمايه

)در اينجا  گیريهاي تصمیمگزينهباشند. در چنین حالتي مي

به دو دسته امالک فرسوده که نیازمند نوسازي هستند(  

هاي قبول. گزينهو غیرقابلقبول قابل :[23] شوندمي یمتقس

ها را نقض هايي هستند که محدوديتقبول گزينهقابل

دهند در گذاراني که ترجیح ميننمايند. براي مثال، سرمايه

د گذاري نمايند، بايهاي خاصي از نواحي شهري سرمايهبخش

ها را به عنوان محدوديت بر روي نقشه ترسیم آن بخش

نمايند. همچنین عالوه بر محدوديت جغرافیايي، 

گذاران ممکن است تمايل داشته باشند تا امالک سرمايه

هاي توصیفي )براي مثال قیمت، موجود را بر اساس ويژگي

مساحت و غیره( محدود نمايند. بنابراين در حالتي که امالک 

گذاري به سامانه يادي از سوي مالکان براي سرمايهبسیار ز

سازند اين امکان را فراهم مي GISشده باشد ابزارهاي معرفي

هاي جغرافیايي خاص )متناسب با که بر اساس محدوده

هاي توصیفي، تنها گذار( و همچنین ويژگيترجیحات سرمايه

 گذار معرفي شود. قبول به سرمايههاي قابلگزينه

دهی معیارها با استفاده از روش وزن -2-2-1

  1(BWM)بدترین -بهترین

گذاران براي انتخاب ملک مناسب براي سرمايه

گذاري با يک سري معیارهاي مکاني مواجه هستند. سرمايه

                                                           
1 Best Worst Method (BWM) 
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ها و فضاهاي سبز، دسترسي به براي مثال فاصله از پارک

 قدمت و جهت ملکونقل عمومي )مترو و اتوبوس(، حمل

بندي امالک منظور اولويتن معیارها هستند. بهازجمله اي

از  هرکدامگذار ضرورت دارد که وزن از سوي سرمايه

 معیارها تعیین شود. 

الزم به ذکر است که در سامانه توسعه داده شده، دو 

سازي شده است. در حالت اول، حالت مختلف پیاده

 فرض )بر اساس نظرات خبرگان(هاي پیشگذار از وزنسرمايه

گذار بر اساس نمايد و در حالت دوم، سرمايهاستفاده مي

 نمايد.تعیین مي  وزن معیارها را ترجیحات شخصي خود،

منظور تعیین وزن معیارها بر اساس در اين مطالعه به

شده است استفاده BWMگذار، از روش ترجیحات سرمايه

شده، در که تاکنون ارائه MCDAهاي . در روش[98, 91]

-ها توجه نمي، به ساير معیارمقايسه زوجي بین دو معیار

تواند مقايسات را با گیرنده نميشود و ذهن تصمیم

بیشتري انجام دهد. به فرض مثال، در مقايسه اطمینان 

بین معیار الف و ب ارجحیت معیار الف نسبت به معیار ب، 

شود، در صورتي که در ادامه مقايسات ممکن تعیین مي 3

تر هستند و است معیارهايي باشند که از معیار الف نیز مهم

ها نداشته است. پس نیاز گیرنده اطالعاتي از آنتصمیم

ترين معیار و از شروع مقايسات زوجي، بااهمیت است قبل

گیرنده ترين معیار شناخته شود تا ذهن تصمیماهمیتکم

مقايسات را با اطمینان بیشتري انجام دهد. براي رفع اين 

ارائه شده  (2185توسط رضايي ) BWMمشکل روش 

است. در اين روش، پس از مشخص کردن بهترين و 

بین هريک از اين دو معیار  بدترين معیار، مقايسه زوجي

ها ترين معیار(، با ساير معیاراهمیت ترين و کم)با اهمیت

حداقل براي -گیرد. سپس يک مسئله حداکثرصورت مي

شود. معیارها، فرموله و حل مي مشخص کردن وزن

اي براي محاسبه نرخ همچنین در اين روش، رابطه

نیز در نظر منظور بررسي اعتبار مقايسات ناسازگاري به

-به داده BWMگرفته شده است. از آنجايي که در روش 

اي کمتري نیاز است و از ديگر سو مقايسات هاي مقايسه

, 98]ها اطمینان بیشتري دارند استوارتر بوده و جواب

، لذا پژوهش حاضر از اين روش براي تعیین وزن [92

 گذار، بهره گرفته است. معیارها توسط سرمايه

 براي به دست آوردن وزن معیارها در اين روش 

 :[98, 91]شود مراحل زير طي مي

 گیری:معیارها برای تصمیم تعیین مجموعه (1

,𝑐1) در اين مرحله، معیارها  𝑐2, … , 𝑐𝑛) که براي

گیرند، دستیابي به يک تصمیم مورد استفاده قرار مي

 .شوندانتخاب مي

 انتخاب بهترین و بدترین معیار: (2

ترين و يا ترين، مهمدر اين مرحله مطلوب

ترين و يا اهمیتترين معیار و همچنین کمبااهمیت

شوند. در اين گام، هیچ ناپسندترين معیار مشخص مي

 گیرد. ي زوجي صورت نميمقايسه

تعیین ارجحیت بهترین معیار نسبت به سایر  (3

 معیارها:

که بردار آن  3تا  8ارجحیت با استفاده از عددي بین 

 گردد:صورت زير است، تعیین ميبه

(8) 𝐴𝐵 = (𝑎𝐵1, 𝑎𝐵2, … , 𝑎𝐵𝑛)  

𝑎𝐵𝑗در اينجا نسبت به معیار   (B)برتري بهترين معیار   

 jدهد که در اين صورت را نشان مي𝑎𝐵𝐵 =  است.  1

بدترين معیار: تعیین ارجحیت تمامي معیارها نسبت به 

که بردار آن  3تا  8ارجحیت با استفاده از اعداد بین 

 گردد:صورت زير است، تعیین ميبه

(2) 𝐴𝐵 = (𝑎1𝑤 , 𝑎2𝑤 , … , 𝑎𝑛𝑤)𝑇  

را  (W)بر بدترين معیار   jبرتري معیار  𝑎𝑗𝑤در اينجا 

𝑎𝑤𝑤دهد که در اين صورت نشان مي =  خواهد بود. 1

 یافتن وزن بهینه: (4

مدل  يک (2185ها، رضايي )براي محاسبه وزن شاخص

𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥  پیشنهاد داده ها وزن ييشناسا يبرارا غیرخطي

نسبت وزن و  ینطوري که حداکثر تفاوت مطلق ب، بهاست

. با توجه به اينکه رسدها به حداقل ميهاي مربوطه آنمقايسه

،  دشومينفرد حل منحصربهراه يکمنجر به  روش غیرخطي

را توسعه داده  BWMروش خطي  (2181بنابراين رضايي )

ها ريزي خطي، وزناست که در آن با استفاده از روش برنامه

گرچه در  .[91]شوند فرد محاسبه ميصورت منحصربهبه

حل چند راهدهند مي یحگیرندگان ترجموارد تصمیم يبعض

 )براي مثال چندين وزن براي هر معیار( داشته باشند بهینه

حل راه يکدهند که مي یحترجها آنموارد اکثر در حال بااين

با توجه به اينکه در سامانه  فرد داشته باشند.منحصربه

فردي براي هر معیار محاسبه پیشنهادي، بايد وزن منحصربه

 شده است.گردد بنابراين از روش غیرخطي استفاده
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وزن بهینه معیارها، وزني است که در آن براي هر زوج  
𝑤𝑏

𝑤𝑗
𝑤𝑗و   

𝑤𝑤
 ، رابطه زير برقرا باشد:

(9)  
𝑤𝑗

𝑤𝑤
= 𝑎𝑗𝑤 و 

𝑤𝑏

𝑤𝑗
= 𝑎𝐵𝑗   

حلي يافت شود که جهت برقراري اين شرايط ، بايد راه

|مطلق  در آن حداکثر تفاوت
𝑤𝑏

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗|  و|

𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑤| 

ها حداقل باشد. با در نظر گرفتن منفي jبراي تمامي 

 8ها بايد عدد وزننبودن مقادير و اينکه حاصل جمع 

 شود.باشد، مسئله ذيل حاصل مي

(4)  𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑗 {|
𝑤𝑏

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| , |

𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑤| }   

∑   ها          jبراي تمامي   𝑤𝑗𝑗 = 𝑤𝑗 و    1 ≥ 0 

 ي زير تبديل شود.تواند به مسئلهمسئله باال مي

(5) 

 min ξ 

|ها            jبراي تمامي 
𝑤𝑏

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| ≤  ξ 

|           هاjبراي تمامي 
𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑤| ≤ ξ 

∑  ها  jبراي تمامي  𝑤𝑗𝑗 = 𝑤𝑗 و    1 ≥ 0  

𝑤1هاي بهینه ي فوق، وزنبا حل مسئله
∗, 𝑤2

∗, … , 𝑤𝑛
∗ 

 آيند. به دست مي  ξو

صورت کامالً ، مقايسات زوجي زماني بهروش نيا در

 ها برقرار باشد: j سازگار هستند که رابطه زير براي تمامي 

aBj ∗ ajw =  aBw  که در آنaBj ،ajw  وaBw  به

، اولويت jهاي بهترين معیار نسبت به معیار ترتیب اولويت

نسبت به بدترين معیار و اولويت بهترين معیار  jمعیار 

aBjنسبت به بدترين معیار خواهند بود. از آنجايي که ∗

ajw =  aBw   وaBw ∈ (1,2,3, …  توان حداکثراست، مي (

را به دست آورد. به اين ترتیب با استفاده از  ξمقدار 

توان مقدار ( مي1( و رابطه )8شاخص سازگاري جدول )

نرخ سازگاري را محاسبه کرد. اين نرخ سازگاري در بازه 

تر باشد، گیرد و هر چه به صفر نزديک)صفر و يک( قرار مي

مقايسات از سازگاري و ثبات بیشتري برخوردارند و هرچه 

 تر باشد مقايسات ثبات کمتري دارند.به يک نزديک

 شاخص سازگاري -8جدول 

𝒂𝑩𝒘 8 2 9 4 5 1 1 1 3 
𝑀𝑎𝑥 𝜉 1,1 1,44 8,1 8,19 2,9 9,1 9,19 4,41 5,29 

 

(1)  
𝛏∗

شاخص سازگاري
=    نرخ ناسازگاري

به حداقل رساندن حداکثر مقدار  يجااگر، به

| اي ازمجموعه
𝑤𝑏

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗|  و|

𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑤|  حداکثر مقدار

𝑤𝐵|}مجموعه  − 𝑎𝐵𝑗𝑤𝑗|, |𝑤𝑗 − 𝑎𝑗𝑤𝜔𝑤|}  ،مینیمم شود

 :فرموله کرد يرصورت زتوان بهرا ميمسئله 

(1) 

 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 {|𝑤𝐵 − 𝑎𝐵𝑗𝑤𝑗|, |𝑤𝑗 − 𝑎𝑗𝑤𝜔𝑤|}   

𝑠. 𝑡. 

∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑗

 

𝑤𝑗 ≥ 0, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗 

مسئله يک به توان ( را مي5در چنین حالتي )رابطه 

 به شکل زير تبديل کرد: يريزي خطبرنامه

(1) 

 min ξ𝐿 

𝑤𝐵|ها            jبراي تمامي  − 𝑎𝐵𝑗𝑤𝑗| ≤ ξ𝐿 , 

𝑤𝑗|          هاjبراي تمامي  − 𝑎𝑗𝑤𝜔𝑤| ≤ ξ𝐿 , 

∑ 𝑤𝑗
𝑗

= 1 

𝑤𝑗     ها  jبراي تمامي  ≥ 0,   

حل راه يکاست که  يخط مسئله يک ( 1رابطه )

هاي بهینه با حل مسئله فوق، وزنفرد دارد. منحصربه

(𝑤1
∗, 𝑤2

∗, … , 𝑤𝑛
ξو همچنین  (∗

𝐿∗ آمد به دست خواهند. 

بعد از محاسبه وزن معیارها به علت وجود معیارهاي 

زمان و همچنین يکسان نبودن واحد طور همکیفي و کمي به

هاي معیار سنجش معیارها، نیاز به استانداردسازي نقشه

باشد. در پژوهش حاضر از روش استانداردسازي خطي مي

براي  GISترين روش مبتني بر شده است که محبوباستفاده

در اين روش، . [23]باشد هاي معیار مياردسازي نقشهاستاند

𝑖)ام j یارمع مقدار𝑎𝑖𝑗  با فرض اينکه = 1، 2، … ، 𝑛) براي 

𝑖) امi ينهگز = 1، 2، … ، 𝑚 ، )𝑎𝑗
𝑚𝑖𝑛 و 𝑎𝑗

𝑚𝑎𝑥  یببه ترت 

باشند، اگر معیار داراي ام k یارمع یممو ماکس ینیممم مقادير

ي مثبت باشد )هرچه مقدار يک معیار بیشتر باشد، بهتر جنبه

 شود: است(، از رابطه زير استفاده مي

(3)  𝑣(𝑎𝑖𝑗) =
𝑎𝑖𝑗  −  𝑎𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑗
𝑚𝑎𝑥 −𝑎𝑗

𝑚𝑖𝑛  

ي منفي باشد )هرچه مقدار يک اگر معیار داراي جنبه

 شود: معیار کمتر باشد، بهتر است(، از معادله زير استفاده مي
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(81)  (𝑎𝑖𝑗) =
𝑎𝑗

𝑚𝑎𝑥  −  𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑗
𝑚𝑎𝑥 −𝑎𝑗

𝑚𝑖𝑛  

استانداردشده،  یازهايامت يرمقاددر اين حالت، 

𝑣(𝑎𝑖𝑗)يانگرکه صفر نما باشند؛يم يکصفر تا  ین، ب 

مقدار  ينترترين و مطلوبمهم يکمقدار و  ترينیتاهمکم

 .دهديرا نشان م

هاي بعد از استانداردسازي معیارها بايد گزينه

آمده براي معیارها دستهاي بهمحدودشده را بر اساس وزن

گیري بندي کرد. در اين مرحله از يک قاعده تصمیمرتبه

 يهاها و نقشهداده ،گیريتصمیمقاعده شود. استفاده مي

( و در اينجا امالک) هامربوط به گزينه یارهايمع

 يابيمنظور ارز( را بهیارها)وزن مع گیریمتصم هاييتاولو

از قاعده در اين پژوهش، . نمايديادغام م ،هاگزينه

ها با وزن براي تلفیقدار، وزن يخط یبگیري ترکتصمیم

شده است. با توجه استفاده شده،هاي معیار استانداردنقشه

 MCDAبه اينکه روش فوق يک روش متداول در مسائل 

 [23]است و پیچیدگي محاسباتي و زماني کمتري دارد 

گذاران از اين روش بندي امالک براي سرمايهمنظور رتبهبه

 شده است.استفاده

، مقادير استانداردشده و  𝑊𝑘، معیار هايوزن با داشتن

𝑣(𝑎𝑖𝑗) ، هاگزينه يينها یازامت، 𝑆 (𝐴𝑖)زير صورت، به 

 گردد:مي محاسبه

(88)  𝑆 (𝐴𝑖) =  ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑣 (𝑎𝑖𝑗)  

 باشد،يم 𝑆 (𝐴𝑖)ارزش  ينباالتر يکه دارا ايينهگز

 است. ينهگز ينو بهتر ينترمطلوب

 مؤلفه مدیر -2-3

مديران نقشي انگیزشي و حمايتي در الگوي 

 ،عنوان تسهیلگر بهمحور دارند و -وساز شهروندساخت

در مشارکت  يمصمم به فراهم آوردن بستر مناسب برا

ري هستند. در اين میان، مديران شه وساز شهريساخت

هاي مشترک بین مالک و سو برخي چالشتوانند از يکمي

هاي گذار را تسهیل بخشند و از سوي ديگر تشويقسرمايه

ها فراهم سازند. ارائه هاي خاصي را براي آنو حمايت

رساني، هاي نوسازي و اطالعتسهیالت ويژه براي اولويت

هاي تشويقي در نواحي خاص، نظارت مهندسي ارائه بسته

 یفتخفي و يا پروسه صدور پروانه ساختمانيگان، کاهش را

ي بدون بهره پرداخت وام نوسازآن، صدور  ينههزدر 

ترين وظايفي است که در فرايند نوسازي ازجمله مهم

شهري است.   هاي فرسوده شهري بر عهده مديرانمحدوده

در اين زمینه دفاتري با عنوان دفاتر تسهیلگري و نوسازي 

ترين و است که عمده جادشدهيادر تهران  نواحي فرسوده

هاي ها برقراري ارتباط با ساکنان بافتترين وظیفه آناصلي

هاي موجود ها، تسهیالت و معافیتفرسوده، معرفي مشوق

حل مشکالت نواحي فرسوده و ساکنان اين  تيدرنهاو 

. بنابراين چارچوبي که بتواند به عنوان [1]نواحي است 

گذار، مالک و مديران شهري ارتباط برقرار رابط بین سرمايه

هاي موجود مطلع سازد کند و عوامل ذينفع را از حمايت

 بسیار راهگشا خواهد بود. 

توانند در سامانه پیشنهادي، مديران شهري مي

بندي و هاي بافت فرسوده را شناسايي، اولويتدهمحدو

نواحي با اولويت نوسازي باال را به همراه تسهیالت مشمول 

تر محالت بر روي نقشه معرفي نمايند. به عبارت ساده

شوند، صورت مکاني بر روي نقشه مشخص ميدار، بهاولويت

ها در اين محالت که در اين حالت مالکاني که ملک آن

هاي ها و بستهها، حمايتتوانند تشويقرد ميقرار دا

حمايتي خود را مشاهده کنند و پس از آن اقدامات قانوني 

 خود را انجام دهند. 

محور -که ذکر شد در الگوي شهروند گونههمان

گذاران اعتماد وساز، مالکان بايد بتوانند به سرمايهساخت

عات گذاران، صحت اطالکند. در صورتي که هويت سرمايه

( و شدهفيتعرهاي آنان )ازجمله اموال و دارايي شدهثبت

ها توسط مديران شهري موردبررسي و تائید قرار سوابق آن

. در ابدييمگیرد، اعتماد و تمايل مالکان به نوسازي افزايش 

نام گذار در سامانه ثبتچارچوب ارائه شده، پس آنکه سرمايه

روي نقشه اقدام هاي خود بر کند به ترسیم داراييمي

کند و سپس در بخش مربوطه مستندات خود را مي

نمايد. پس از اتمام اين فرايند، تنها در صورتي مي يبارگذار

گذار توسط مدير شهري تائید که هويت و مستندات سرمايه

 شود.شود، اطالعات وي به مالکان نمايش داده مي

 هايامکان بررسي صحت داده GISهاي يکي از قابلیت

مالکان با استفاده از توابع توپولوژي مکاني است. با توجه به 

هاي جغرافیايي مشارکتي از اهمیت اينکه بررسي صحت داده

. در اين رابطه با استفاده از [99]زيادي برخوردار است 

روابط )توابع( توپولوژيکي، خطاهاي مکاني )اشتباهات 

شود. از سوي ديگر اين ترسیمي( به مالکان نمايش داده مي
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امکان نیز براي کارشناسان حوزه مديرت شهري فراهم است 

هاي مکاني تا به عنوان ناظران سامانه بتوانند صحت داده

دود امالک فرسوده(  را بررسي و شده )موقعیت و حترسیم

هاي واسطه قابلیتحتي ويرايش نمايند. براي مثال، به

توان امالکي که به اشتباه بر روي برخي مي GISتوپولوژيکي 

ها، مراکز اداري، فرهنگي و هاي شهري مانند پارکاز کاربري

اند را در بخش مديريتي شدهدرماني ترسیم-يا بهداشتي

کرد و حذف نمود. در سامانه توسعه داده سامانه شناسايي 

شده امکان ايجاد، بروز رساني و حذف امالک توسط مديران 

 شهري فراهم شده است.

 سازی نمونهپیاده -3

 محدوده موردمطالعه -3-1

هاي فرسوده شهري مصوب در اين پژوهش بافت

به عنوان  8931سازمان نوسازي شهر تهران در سال 

محدوده موردمطالعه انتخاب شد. محدوده موردمطالعه 

هاي فرسوده بسیاري است که در اکثر مناطق داراي بافت

ترين تراکم بافت فرسوده در اند ولي بیششدهآن پراکنده

است. موضوع بافت فرسوده مناطق مرکزي شهر تهران 

اي در شهري مختص شهر تهران نیست ولي جايگاه ويژه

طوري که نزديک به نیمي از واحدهاي اين شهر دارد به

مسکوني شهر تهران، به دلیل عدم رعايت مالحظات فني، 

دوام و به ويژه سازه نامناسب و استفاده از مصالح کم

. بر اساس اطالعات سازمان [94] هستنددوام، فرسوده بي

، 89، 82، 88، 81، 3، 1، 1 نوسازي شهر تهران  مناطق

ترين وسعت بافت فرسوده شهري را به ، بیش81و  85، 84

، اين مناطق ضمن اينکه در [1]اند خود اختصاص داده

نیز حدودًا مجاور همديگر بوده، ازلحاظ موقعیت جغرافیايي 

اند. بر اساس اطالعات شرکت در مرکز شهر قرارگرفته

عمران و بهسازي شهري ايران مساحت بافت فرسوده در 

که نسبت آن به کل  هکتار است؛ 9211تهران برابر با 

 85درصد است و حدود  5سطح شهر تهران در حدود 

. مبناي اندساکندرصد از شهروندان تهراني در آن 

مبتني بر هاي فرسوده شهري در تهران هشناسايي محدود

يزدانگي ر اند از:که عبارت هستندمعیني  هايشاخص

 211کمتر از  يها مساحتآن %51از  یشهايي که ببلوک)

 %51از  یشهايي که ببلوک(، ناپايداري)مترمربع داشته

( و اي باشدسازه یستمو فاقد س يداربناهاي آن ناپا

معابر آن عرض  %51از  یشب هايي کهبلوکنفوذناپذيري )

هاي با در نظر گرفتن شاخص .(متر داشته باشند 1کمتر از 

هزار بلوک  91هزار قطعه )يا پالک( در قريب  181فوق 

شهري واجد هر سه شاخص )ناپايداري، نفوذناپذيري و 

هاي فرسوده شهري هستند که در زمره محدوده ريزدانگي(

 (.2شوند )شکل قلمداد مي

 
 محدوده موردمطالعه -2شکل

 معماری -3-2

مربوط به هاي منظور پشتیباني از وظايف و نقشبه

يران در نوسازي نواحي فرسوده و مد گذارانيهمالکان، سرما

با  محور -شهروند يمکان گیريیمسامانه تصم شهري، يک

باز( هاي متنباز )معماري و فناوريبکارگیري چارچوبي متن

سازي گرديد. از آنجايي که اين سامانه در بستر وب پیاده

گذاران بايد بر اساس نیازهاي شهروندان، مديران و سرمايه

طراحي گردد و اين نیازها روز به روز در حالت تغییر و ارتقا 

باشد که پذير مينعطافباشند، لذا نیاز به يک معماري امي

ي و بدون سادگبهدر آن عناصر مختلف سامانه بتوانند 

تغییر و ارتقا باشند. لذا، توابع و اثرپذيري از يکديگر قابل

و  الگوعملکردهاي اصلي سامانه پیشنهادي در چارچوب 

 MVCسازي شده است. پیاده  MVC8مبتني بر  معماري

ي براي تانداردمعماري و ساختار اس يطراح يالگو يک

برنامه مختلف  هايتفکیک و مديريت جداگانه بخش

)نمايش داده در قالب  Model يهسه ال )سامانه( به

)آنچه به کاربر  View ،صورت واقعي(ها و نه بهاينترفیس

ارتباط بین  کنندهکنترلکنترلر )و  شود(نمايش داده مي

. در واقع اين روش توسعه [91, 95]است  (Viewمدل و 

از  UIکاربري بخش واسط  يجداسازافزاري، بر مبناي نرم

گردد و سازي ميپیادهبرنامه  يو منطق يهاي پردازشقسمت

 .گرددسبب سهولت در تغییرپذيري ساختار سامانه مي

                                                           
1 Model-View-Controller (MVC) 
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و  استفاده مجددسیستم، سرعت توسعه  عالوه، افزايشبه

نويسي هاي مختلف سامانه و کدهاي برنامهنه بخشجداگا

،  8خودکار يکاربر يتسامانه تائید هویت، امن آن، افزايش

اي و بسیار حرفه 2شيءگرايي يسينوبرنامهپشتیباني از 

 SQL) يبانک اطالعات ينزمان از چندهم منسجم، پشتیباني

Server, MySQL, PostgerSQL, SQLight, Oracle)رابط ، 

ترين داليلي است که و غیره از مهم ساده یاربس ORM9 و

در چند سال اخیر  MVCهاي موجب محبوبیت چارچوب

 .[93-91]شده است 

 MVC يبا ساختار الگو یاريبس هايچارچوباکنون هم

. چارچوب مورد استفاده براي توسعه سامانه اندشده يجادا

 جنگو تحت وب يهاتوسعه برنامه يمفرپیشنهادي، 

(https://www.djangoproject.com/)  .جنگو يک  است

باشد که از نظر سرعت و مي 4يتونيپا بازفريمورک متن

هاي برنامه توانمي آن با استفاده از وکارا بوده  یارقدرت بس

استفاده از  یديکل مزيت .کرد يجادباال ا یفیتتحت وب با ک

به اصطالح  يکديگراست که اجزا نسبت به  ينا جنگو در

Loosely coupled معنا که هر قسمت از  ينهستند. بد

تواند برنامه تحت وب جنگو هدف خاص خود را دارد و مي

کند.  ییرطور مستقل تغها بهقسمت يگرد يرو بر ثیربدون تأ

بخش  يک سیرتواند مدهنده ميتوسعه يکبه عنوان مثال، 

 ییراصل برنامه تغ يداده شده از برنامه را بدون تأثیر بر رو

را بدون کار کردن  HTMLتواند صفحه طراح مي يکدهد. 

 سيتابید يرمد يکدهد.  يلداده و تحو ییرتغ يتونبا کد پا

نام داده و هر  ییررا تغ يتابیستواند جداول درون دمي

بدون آنکه عملکرد  قسمت خاص بدهد يکرا درون  ییريتغ

در شکل زير الگوي و معماري  هاي ديگر مختل گردد.بخش

 فريمورک جنگو ارائه شده است.

 
 معماري فريمورک جنگو -9شکل

                                                           
1 Authentication 

2 Object-Oriented-Programming 
3 Object-relational mapping 

4 Pythonic 

هاي مناسب در معماري استفاده از ابزارها و فناوري

يک سامانه نیازمند نیازسنجي دقیق و بکارگیري ابزارهاي 

ابزارها، منظور  نيا يبرا. [48, 41] مناسبي است

هاي و زبان 5داده گاهيپا تيريافزارهاي مد، نرمهاکتابخانه

هاي ويژگيکه بسته به  متنوعي وجود دارندنويسي برنامه

در شود. مي دهيبرگز هاهاي آنخود و همچنین قابلیت

با توجه به اهداف در نظر معماري پیشنهادي اين پژوهش 

هاي ها و زبانطور کامل از ابزارها، کتابخانهبه گرفته شده

شده است. در باز استفادهنويسي و استانداردهاي متنبرنامه

 ارائه شده ي. معمارارائه شده استسامانه ي معمار 2 شکل

اصلي شامل داده، منطق يا  عنصر )اليه( 9متشکل از 

پردازش و نمايش مبتني بر چارچوب جنگو و الگوي 

MVC شد.بامي 

 
 معماري سامانه پیشنهادي -4شکل

اي از منابع مجموعه  در اليه اول از معماري پیشنهادي

دسترسي ساختاريافته مکاني و غیر مکاني وجود دارد که  داده

ساماندهي  مديريت پايگاه داده سامانه از طريق هادادهبه اين 

هاي مربوط به روزرساني و حذف دادهشود. ايجاد، بهمي

 باشد. سامانهترين وظايف اين مؤلفه ميکاربران از مهم

هاي مکاني هاي مکاني، سرويسمديريت پايگاه داده، کتابخانه

هاي پايه در اين بخش ساماندهي اخذ داده و همچنین نقشه

ديريت پايگاه داده م شوند. در اين پژوهش از سامانهمي

PostgresSQL  شده است.  استفادهPostgresSQL  يک
Object-Relational Database Management System 

(ORDBMS) ها است که از انواع مختلفي از ساختار داده

ز با(. متن/https://www.postgresql.orgکند )پشتیباني مي

واسطه وجود ها و توابع مکاني )بهبودن، پشتیباني کامل از داده

و همچنین امکان توسعه توابع   (PostGISاکستنشن 

اختصاصي  ازجمله داليلي است که در اين پژوهش 

PostgresSQL  به عنوانDBMS  انتخاب شده است. اطالعات

                                                           
5 Database Management System (DBMS) 

195

https://www.djangoproject.com/
https://www.postgresql.org/


 

ه 
سع

تو
ي

 ک
انه

سام
 

صم
ت

ریگمی
 ي

کان
م

 ي
ند

رو
شه

-
ور

مح
...

 

هاي مکاني مربوط به مربوط به حساب کاربري کاربران، داده

 ها در  سامانهگذاران و روابط میان اين دادهلکان، سرمايهما

واسطه شود. بهذخیره مي PostgresSQLمديريت پايگاه داده 

در   PROJ.4و  GDAL ،GEOS  وجود سه کتابخانه مکاني

امکان پشتیباني کامل از  Geodjangoتوابع مربوط به ماژول 

هاي گاه دادهپاي هاي مکاني و ارتباط دوسويه بینهفرمت داد

 مکاني و فريمورک جنگو فراهم شده است. 

ها و توابع ها، ويژگيترين موجوديتمهم 5در شکل 

 طراحي شده در شماي منطقي پايگاه داده ارائه شده است.

 
 شماي منطقي پايگاه داده طراحي شده - 5شکل 

گردد سامانه مالحظه مي 5گونه که در شکل همان

اند از: شهروند، باشد که عبارتاصلي ميموجوديت  1داراي 

گذار، کاربر، محله، دارايي و تجمیع. نقش پارسل، سرمايه

گذار و مدير صورت مالک، سرمايه 9به   کاربران در سامانه

ها و گذاران و مالکان به ترتیب داراييتواند باشد. سرمايهمي

 کنند. بعد از ترسیممعرفي مي   ملک خود را به سامانه

امالک توسط مالکان از طريق توابع توپولوژيکي اين 

شده در محله شود که آيا ملک ترسیمموضوع بررسي مي

باشد يا نه. در صورتي که پاسخ داراي اولويت شهرداري مي

مثبت باشد نوع تشويق و حمايت در حساب مالک 

مشاهده است. همچنین مديران در صورتي که کاربران قابل

توانند چندين ملک متعلق به ند ميتمايل داشته باش

 چندين کاربر را با هم تجمیع نمايند.

 GeoDjangoهاي تحت وب مکاني، در برنامه

منظور کار با ها و توابع مختلف مکاني را بهسرويس

واسطه همچنین به کند.هاي مکاني پشتیباني ميداده

از قبیل  OGCهاي مکاني استاندارد استفاده از سرويس

WMS ،WFS  وWCS هاي امکان دسترسي به داده

ي مختلف ديگر نیز فراهم هاشده در پايگاه دادهذخیره

   هايي که در سامانهيکي ديگر از منابع داده باشد.مي

هاي پايه پیشنهادي مورد استفاده قرار گرفته است، نقشه

ها ها(  نقشهAPIنويسي )هاي برنامهواسطه رابطبه است که

 . باشنددسترس ميو غیره قابل OSM، Bingاز قبیل 

ها و اليه دوم معماري پیشنهادي دربرگیرنده سرويس

است. اين توابع به دو بخش کلي مبتني  توابع اصلي سامانه

شوند. ترسیم تقسیم مي MCDAو مبتني بر  GISبر 

هاي پايه، اعتبارسنجي ها بر روي نقشهامالک و دارايي

ترين توابع مبتني کاني از مهمهاي متوپولوژيکي و  تحلیل

بندي از دهي و  رتبهمعیارها، وزن و تهیه نقشه GISبر 

باشند که در اين بخش مي MCDAترين توابع مهم

 Viewاند. توسعه اين توابع در اليه منطق )سازي شدهپیاده

 در معماري جنگو( صورت گرفته است. 

امل باشد. تعاليه سوم معماري پیشنهادي، نمايش مي

از طريق اين  8(GUI) هاي گرافیکي کاربرکاربران با واسط

از طريق مرورگرهاي    گیرد. کاربران سامانهاليه صورت مي

دسترسي داشته باشند.   هاGUIتوانند به اين مي 2رايج

ها و نمايش وظیفه اصلي اليه نمايش، دريافت ورودي

معماري در باشد. ها )نتايج، موردنیاز به کاربران ميخروجي

 زبان ،9پتينويسي جاوا اسکراز زبان برنامه پیشنهادي

در کنار  CSS 5 و زبان استايل دهي HTML 4 گذارينشانه

شده است. استفاده Leafletو  Jqueryهاي کتابخانه

 شوندمي يفراخوان Bingو  OSM که از سرور يههاي پانقشه

 يهانقشه شوند.در اين اليه براي کاربران نمايش داده مي

 يشهستند که اطالعات مرجع را نما يهاينقشه يهپا

 ینها و همچنها ساير اليهو بر روي آن [42] دهندمي

توسعه    در سامانهگیرند. محور قرار مي-هاي شهروندداده

شده است استفاده OSMو  Bing يههاي پانقشهداده شده از 

هاي شهروندان را بر روي که به ترتیب امکان نمايش داده

ها اي و همچنین اطالعات مربوط به خیابانتصاوير ماهواره

سازند. چنین امري ها فراهم ميهاي آنبه همراه برچسب

سازد. راي کاربران فراهم ميهاي بصري مناسبي را بقابلیت

هاي ، اليههيهاي پابر نقشه عالوههمچنین در اليه نمايش، 

براي کاربران نمايش داده  زین( 1ياتیعملهاي )نقشه عملیاتي

قرار  هيهاي پانقشه يبر رو ي عملیاتيهااليهشود. مي

هاي ورودي و نتايج خروجي جديد اين و با داده گیرندمي

                                                           
1 Graphical User Interface (GUI) 
2 Common web browser 

3 Javascript 

4 HyperText Markup Language 
5 Cascading Style Sheets 

6 Operational map 
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در فرايند معمواًل . [49]باشند تغییر ميها در حال اليه

گذاران و نوسازي نواحي فرسوده شهري، مالکان، سرمايه

 . در ارتباط هستندها اليه نيبا ا مديران

 ان کاربر یکیگراف هایواسط -3-3

گونه که قباًل ذکر شد در فرايند نوسازي نواحي همان

نوع کاربر اصلي  9محور -فرسوده شهري با رويکرد شهروند

هاي ها و چالششوند که وظايف، نقشاز هم متمايز مي

  ردبررسي قرار گرفت. در سامانهها مومرتبط با هرکدام از آن

از اي صورت گرفته است که سازي به گونهپیشنهادي پیاده

 ها پشتیباني الزم را به عمل آورد. اين وظايف و نقش

هاي مختلفي را براي GUIپیشنهادي،  سامانه

گونه نمايد. همانگذار، مالک و شهرداري فراهم ميسرمايه

 "مالکان"نمايش داده شده است، صفحه وب  1که در شکل 

 يمکان يمالکان با ابزارهاسازد تا اين امکان را فراهم مي

( ابزارهاي ترسیم نقطه، خط و پلیگون)مانند  مختلف

را  خود يلو تما بر روي نقشه تعیینمحدوده ملک خود را 

وساز در نواحي فرسوده شهري براي مشارکت در ساخت

اعالم نمايند. از طريق اين صفحه، مالکان قادرخواهند بود 

محدوده مکاني، عکس، آدرس و ساير اطالعات توصیفي 

نموده و همچنین تقاضاي  را وارد سامانهمرتبط با ملک خود 

جديد و امالک ديگر  هايبا آپارتمانخود را براي معاوضه 

مطرح کنند. الزم به ذکر است که اين گذاران سرمايه

گذاران از جديد و امالک قباًل توسط سرمايه هايآپارتمان

به عنوان امالک  "گذارترسیم امالک سرمايه"طريق صفحه 

 (. 1اند )شکل شدهمعرفي سامانه اي بهمعاوضه

 
 واسط کاربري طراحي شده براي مالکان -1شکل

امالک  یمترس"وب صفحه ، "مالکان"مشابه با صفحه 

 گذارانسازد تا سرمايهامکان را فراهم مي ينا "گذارسرمايه

 ايامالک معاوضهمرتبط با یفي توص مکاني و اطالعات

 را وارد سامانهمانند نوع ملک، قیمت و غیره خود موردنظر 

قادر خواهند  گذارانسرمايهنمايند.  همچنین از اين طريق، 

خود را با مشخص کردن تجربه وساز ساختسوابق  بود

صورت مستند در نقشه، به يخود بر رو يوساز قبلساخت

 يند،فرا ينا یل. بعد از تکمدهندمالکان قرار  یاراخت

 يمشارکت در نوساز يبرا توانندميو مالک  گذاريهسرما

  وارد مذاکره شوند.

 
 گذارانواسط کاربري طراحي شده براي سرمايه -1شکل

براي انتخاب ملک مناسب خود عالوه بر  گذارانسرمايه

هاي توانند محدوديتهاي مکاني، مياعمال محدوديت

 یحکه ترج يگذارانسرمايهتوصیفي را نیز تعیین کنند. 

يند نما يگذارسرمايه شهراز  يهاي خاصدر بخش دهنديم

توانند با ترسیم يک پلیگون محدوده موردنظر خود را مي

 يبر رويت مکاني ه عنوان محدودگذاري ببراي سرمايه

توانند گذاران ميعالوه سرمايهترسیم کنند. بهنقشه 

را  یرهمساحت و غ یمت،ق نظیر یفيتوص هايمحدوديت

 یارکه امالک بس يدر حالتعمال نمايند. روي امالک ا

 به سامانه يگذارسرمايه يمالکان برا ياز سو ياديز

ي هابر اساس محدوديت GIS يابزارها ،شده باشدمعرفي

خاص متناسب با  یفيتوص هاييژگيو ياو  یاييجغراف

تعدادي از امالک را حذف نموده و  ،گذارسرمايه یحاتترج

 نمايد.گیري ميمرحله تصمیمها را وارد بقیه آن
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واسط کاربري طراحي شده براي اعمال محدوديت مکاني و  -1شکل

 گذارانتوصیفي براي سرمايه

هاي ممکن، ها و تعیین گزينهپس از اعمال محدوديت

(. 3شود )شکل به کاربر نمايش داده مي "وزن دهي"صفحه 

( انتخاب 8) اين صفحه از سه بخش اصلي تشکیل شده است:

بر  معیارها يگربا د اين معیار يوجز يسهو مقا معیار ينبهتر

 يسهو مقا معیار ين( انتخاب بدتر2) یاسي،مق-3 یفاساس ط

 یاسي ومق-3 یفبر اساس ط اين معیاربا  معیارها يگرد يوجز

آن  يشو نما BWMبر اساس روش  یارها( محاسبه وزن مع9)

 يليکه کاربر تما يبه کاربر. الزم به ذکر است که در صورت

فرض پیش يتواند وزن دهمي ،نداشته باشد يوزن ده يبرا

 .يردرا بپذ کارشناسان تعیین شدهبر اساس نظرات که  سامانه

از طريق  گذاري،یارهاي انتخاب ملک مناسب براي سرمايهمع

امالک و مطالعات پیشین و مصاحبه با دفاتر مشاور 

کارشناسان سازمان نوسازي شهر تهران، تعیین شدند. اين 

ها و فضاي سبز، قدمت بنا، اند از فاصله از پارکمعیارها عبارت

ونقل، فاصله از مراکز آموزشي و هاي حملفاصله از ايستگاه

ها. در مرحله اول، کاربر بهترين معیار بیمارستان

رفتن ترجیحات ذهني یار( را با در نظر گترين معبااهمیت)

کند. مبناي مقايسه مي یارهامعخود انتخاب و آن را با ديگر 

، 3مقیاسي )بیشترين اهمیت -3مقايسه بر اساس طیف 

و ديگر مقادير ارزش  8، ارزش برابر 2کمترين اهمیت 

باشد. همانند مرحله قبل در مرحله دوم، ديگر بینابین( مي

یار( مقايسه مع تريناهمیتمعیارها با بدترين معیار )کم

نمايد. در شوند و کاربر ترجیحات خود را در فرم وارد ميمي

ها محاسبه ،  وزن شاخصBWMمرحله نهايي بر اساس روش 

 شود. و به کاربر نمايش داده مي

 
واسط کاربري طراحي شده براي وزن دهي به معیارها با روش  -3شکل

BWM 

پذير و انتخاب ملک بندي امالک امکانمنظور رتبهبه

هاي معیار و بايد نقشه گذاري، سامانهمناسب براي سرمايه

ها را با هم تلفیق کند و بر اساس امتیاز نهايي وزن

هاي امالک را به دست آورد. بدين آمده، رتبهدستبه

گردند. هاي معیار تولید و استانداردسازي ميمنظور، نقشه

( و با 88هاي معیار بر اساس رابطه )پس از تولید نقشه

آمده و بر اين دستبهامالک امتیاز   WLCاستفاده از روش 

 (. 81شوند )شکل بندي انجام مياساس رتبه

 
بندي واسط کاربري طراحي شده براي مشاهده نتايج رتبه -81شکل

 امالک

صفحات وب مختلفي نیز براي پشتیباني از وظايف مدير 

(، توسعه داده شده فرسوده يهادفاتر بافتشهري ) يعني 

 يهابسته ي،نوساز هاييتاولو (. تعیین88است )شکل 

مشاهده ت، رساني آن در سطح محالو اطالع يقيتشو
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تعیین و  گذارانتوسط مالکان و سرمايهاطالعات واردشده 

منظور ورود، حذف و به هنگام سازي ها بهنآ يحق دسترس

از  يکاربران مختلف ستاد یتوضع بررسي هاي امالک؛داده

و  مالکان يهاداده تصح يبررس ي؛نظر حق دسترس

 يرايشو و يبا استفاده از توابع توپولوژ گذارانسرمايه

و حدود امالک  یتشده )موقعترسیم يمکان يهاداده

چند  ینفرسوده ب ينواح یعمتج در صورت نیاز؛فرسوده( 

مدير سامانه در صورت تمايل مالکان ازجمله مالک توسط 

ترين وظايفي هستند که مديران قادر به انجام آن مهم

توانند به اين هستند. الزم به ذکر است که تنها کاربراني مي

صفحه دسترسي داشته باشند که مدير ارشد سامانه 

 ساخته باشد.ها راهم دسترسي الزم را براي آن

 
 واسط کاربري طراحي شده براي مدير سیستم -88شکل

 گیرینتیجه -4

 در بهبود مهمي رانقش نوسازي نواحي فرسوده شهري 

شرايط نامطلوب اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و فرهنگي اين 

کند. امکان نوسازي در اين نواحي بدون نواحي ايفا مي

مشارکت بخش خصوصي، دولتي و جامعه محلي میسر 

رو مديران شهري همواره درصددند که يک نیست. ازاين

محور را در نواحي -چارچوب نوسازي مشارکتي و شهروند

ه نمايند. شواهد علمي و تجربي حاکي از فرسوده شهري پیاد

گذار نقش مهمي سرمايه-وساز مالکآن است که مدل ساخت

نمايد. هاي فرسوده شهري ايفا ميرا در نوسازي محدوده

گیري مکاني تصمیم رو در پژوهش حاضر يک سامانهازاين

وساز و  محور براي تسهیل فرايند مشارکت در ساخت-شهروند

يافته است. هاي فرسوده شهري، توسعهنوسازي محدوده

و مديران  گذارسرمايه، مالکحاضر، سه مؤلفه مهم  سامانه

شهري را مرتبط نموده و وظايف هر يک را پشتیباني 

 يف هر يک از اين سه مؤلفه،از وظا یبانيپشت ي. برانمايدمي

و   محور-شهروند GISبر  يهاي مبتناز روش یبيترک

 تفاده قرار گرفته است. مورد اس MCDAهاي روش

باز مبتني بر وب، يافته در چارچوبي متنتوسعه سامانه

)از قبیل ورود و ترسیم داده مکاني،  GISهاي تکنیک

)از  MCDAهاي سازي، تحلیل و  نمايش( را با تکنیکذخیره

دهي به معیارها، ها و  قیود تصمیم، وزنقبیل تعیین محدوديت

بندي( در يک محیط يکپارچه با هم استانداردسازي و رتبه

 BWMدهي نوين وزن ترکیب کرده است. استفاده از روش

صورت برجسته است که به هايي بودهترين قابلیتازجمله مهم

سازي اربردي پیادهمورد تأکید قرار گرفته و در يک نمونه ک

، اين امکان را براي GISشده است. استفاده از ابزارهاي مکاني 

تري سازد که با تجسم بصري به شکل مناسبکاربران فراهم مي

پیشنهادي  بپردازند. در اين رابطه سامانه به استفاده از سامانه

هاي فرسوده شهري بر تواند الگويي را براي نوسازي محدودهمي

 محور ارائه دهد. -الگوي شهروندمبناي 

يافته يکي از توسعه رغم مزاياي سامانهعلي

هاي موجود سیستم، در رابطه با استفاده از محدوديت

پیشنهادي  است. عملکرد سامانه GIS-MCDAهاي تکنیک

به  GIS-MCDAهاي تکنیکشود که در صورتي تضمین مي

ادي و کنندگان )شامل شهروندان عخوبي توسط مشارکت

ها برآورده آن يمفروضات اساس متخصصان( درک شده و

معیارها توسط  وزن از . براي مثال، عدم درک صحیحشود

گیري خواهد کاربران، منجر به خطاهاي اساسي در تصمیم

که  يزمان GISگیري مبتني بر هاي تصمیمشد. در سامانه

، درک نشود هابرنامه ينپشت ا نطقآوري و مها، فنروش

 و طور مؤثر استفاده کنندبه توانند از سامانهنميربران کا

 هاييدهند. چنین چالشخود را از دست مياعتماد به نفس 

مناسب و آموزش  يآموزش محتوايتوان با ارائه را مي

 تعديل کرد.  از سامانهبهتر استفاده  کاربران، براي

منظور مشارکت بهتر و مؤثرتر کاربران در فرايند به

شود هاي فرسوده شهري، پیشنهاد ميازي محدودهنوس

ارائه شده امکان مذاکره مکاني بین کاربران را فراهم  سامانه

بندي بر روي صورت تعاملي اطالعات رتبهسازد. همچنین به

پیشنهادي  سامانه توانمشاهده گردد. عالوه بر اين مي نقشه

و  GPSت را در بستر موبايل نیز طراحي و توسعه داد. قابلی

هاي هوشمند، پشتیباني بهتري از حمل بودن گوشيقابل

 نمايد.  مشارکت در لحظه و سیار شهروندان مي
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