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 (1931 بهمن، تاريخ تصويب 1931 آذر)تاريخ دريافت  

 چکیده

 شتابان توسعه و تیعجم شيافزا اثر در كه است يشهر يهابافت يفرسودگ يمسئله رانيا يشهرها ياساس مشکالت از يکي

 ينواح از يشهر مهم يهايكاربر آن تبعبه و شهروندان ييجاجابه باعث مسئله نيا است، آمده وجود به ریاخ يهاسال در ينیشهرنش

 ياساس راتییتغ و مشکالت دچار عملکرد و كالبد ازنظر يسکونت يهیاول يهاهسته جيتدربه. است دهيگرد ديجد نقاط به هیاول يسکونت

 از يکي هابافت نيا يبهساز و يبازساز ،ينوساز رونيازا روند،يم شیپ شهروندان يزندگ تیفیك افت و يفرسودگ سمت به شده،

 نائل رانيا يشهر فرسوده يهابافت تیوضع بهبود به مکانمند، يمدل ارائه با تا دارد تالش مقاله نيا. است يشهر رانيمد مهم يهادغدغه

 نيا در قیتحق روش. است گرفته قرار يبررس و مطالعه مورد ران،يا يخيتار و مهم يشهرها از يکي عنوانبه نيقزو شهر رونيازا د،يآ

 يكالبد و يعملکرد مولفه هاي يتمام يدانیم مشاهدات و ياسناد ،يا كتابخانه مطالعات قيطر از و است يلیتحل-يفیتوص نوع از پژوهش

 ياعتبارسنج و TOPSIS و ANP يهامدل گرفتن نظر در با سپس ده،يگرد فيتعر و ييشناسا يشهر يهابافت يفرسودگ زانیم بر مؤثر

 با ارهیچندمع يریگ میتصم يهامدل قیتلف از نیهمچن شده، يمعرف هم به نسبت ارهایمع تیاهم نییتع در روش نيتر مناسب هاآن

 شده پرداخته نيقزو شهر يها محله يفرسودگ زانیم يبند درجه و ييشناسا به يفاز منطق از يریگ بهره و( GIS)يمکان اطالعات سامانه

 به ریتأث ،يشهر يها محله در نیساكن( يعملکرد)ياقتصاد و ياجتماع عوامل كه است موضوع نيا دهنده نشان پژوهش جينتا. است

 كه دهديم نشان ما به مدل از حاصل فرسوده يهابافت يينها نقشه كه يطور به دارد، محالت شيفرسا روند و كالبد يرو بر ييسزا

 9 از استفاده با را( هکتار 401)نيقزو شهر از درصد 11 حدود تنها كه 1933 و 1931 يها سال در مصوب فرسوده بافت نقشه برخالف

 نيا در يكالبد و يعملکرد گانه 22 يها شاخص گرفتن درنظر با د،ينما يم يمعرف فرسوده ،يداريناپا و يرينفوذناپذ ،يزدانگير شاخص

 شهر يهکتار 9111 مساحت از درصد 3.12 يعني محله، 21 قالب در هکتار 1411 به شده ييشناسا فرسوده يهابافت مساحت پژوهش،

 .دهديم نشان را نيقزو شهر از يمین حدود در ،يزندگ تیفیك بودن نامناسب مسئله نيا كه است دهیرس نيقزو

 منطق فازي، سامانه اطالعات مکاني، قزوين  ، ANP-TOPSISودگي،بافت فرسوده، مولفه هاي فرس واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1 

بيعي موجود در شهر و تمامي عوامل انسان ساخت و ط

ها، درگير تغيير و تحوالتي پيوسته و آرام ناحتي خود انس

باشند. رهايي از اين تغييرات امکان پذير نيست، زيرا به مي

ات معناي سکون، ثبات و توقف است كه منجر به مرگِ حي

 قابل تأثيرات شهرنشيني، سريع توسعه .]1[گرددشهري مي

است.  گذاشته جاي بر تاريخي و قديمي هايبافت بر توجهي

 و منطقي عملکرد داراي ها به اقتضاي زماناگرچه اين بافت

و  ساختاري لحاظ از امروز ولي بودند، مراتبي سلسله

 نياز جوابگوي اغلب و بوده كمبودهايي دچار عملکردي

 شهرهاي مركزي مناطق در]. 2[باشندنمي خود ساكنين

 يل نوعبه دل عمدتا   كه اندگرفته شکل هاييبافت بزرگ

 را الزم شرايط هاآن ساخت كيفيت بودن نازل و مصالح

 و نداشته را و مرفه آسوده ، امن زندگي يک ايجاد جهت

 و اصيل ساكنين از بسياري گرديده باعث موضوع همين

 يهاضعف به دليل صرفا  و زياد هايوابستگي رغميعل بومي

 تأمين نيازهاي عدم و محالت اين در كاركردي و ساختاري

 استقرار زمينه هابافت اين از مهاجرت با خود، حداقلي

 دليل به و فراهم ساخته خود به جاي را غيربومي ساكنين

 و خاص اجتماعي، تشديد درتخريب مسائل ايجاد

و  عناصر .]9 [گردند را موجب هابافت اين فرسودگي

 زمان با گذشت و دارند محدود عمري شهري بافت فضاهاي

 هيچ ديگر شوند. به عبارتي مي فرسودگي و تغيير دچار

 بقاي و دوام تواند نمي ومرمت نوسازي بدون بنايي و فضايي

ترين فرسودگي يکي از مهم .]1[باشد  داشته طوالني

ه باعث مسائل مربوط به فضاي شهري است ك

قوارگي آن عدم تناسب و بي سازماني،عدم تعادل،بي

شود.فرسودگي به دو دسته فرسودگي نسبي)كالبد يا مي

 شودفعاليت(و فرسودگي كامل)كالبد و فعاليت( تقسيم مي

هاي فرسوده و ناكارآمد شهرها به موضوع احياء بافت .]1[

ي ي راهبردهاي توسعهيکي از موضوعات كليدي در زمينه

به طوريکه طبق تحقيقات  .]4[ شهري تبديل شده است

درصد از  90درصد از مساحت شهرها و  20انجام گرفته 

. ]1[جمعيت شهري كشور در بافت فرسوده قرار دارند

هاي اصلي مديران، برنامه ريزان و بنابراين يکي از دغدغه

و  بهسازي برنامه ريزي، نوسازي، طراحان شهري،

هاي جديدتر ها در كنار بافتافتساماندهي اين قبيل ب

فعاليت  مجموعه شهري و نوسازي . بهسازي]1[ بوده است

 اجتماعي، كالبدي، مختلف كه ابعاد است هايي اقدام و ها

 عبارتي به دارد. بر در را فرهنگي و سياسي، اداري اقتصادي،

و  ساخت شامل فقط شهري نوسازي و ديگر بهسازي

 شود نميشهر  كالبدي عناصر و كالبدي يا فيزيکي سازهاي

 بلکه گيرد،دربرنمي را قديمي و تاريخي هايبافت فقط و

 اقتصادي، اجتماعي،ابعاد  شهري نوسازي و بهسازي

بخش ها و نواحي  را در فرهنگي كال   و سياسي، اداري

اصلي ترين علت  .]3[دهد مختلف شهر مورد توجه قرار مي

كالبد را ميتوان در توجه به فرسودگي بافت ها از منظر 

در تشخيص بافت  نارسايي و عدم كفايت معيار هاي مصوب

. معيارهايي كه از سوي شوراي عالي هاي فرسوده دانست

معماري و شهرسازي به عنوان عوامل شناخت بافتهاي 

ساير بافت ها در نظر گرفته شده و فرسوده ي شهري از 

چون: ريزدانگي كافي دانسته ميشدند. معيارهايي 

پايداري و نفوذناپذيري. اگرچه اين معايرها كامال درست نا،

مي باشند اما كافي نيستند. چرا كه همانطور كه پيش تر 

گفته شد تنها عوامل كالبدي در فرسودگي دخيل نيستند 

و عواملي چون : عوامل اقتصادي ، اجتماعي و عملکردي 

 نيز در روند فرسودگي بافت ها بسيار تاثير گذار هستند.
اين پژوهش تالش دارد تا با توسعه مدل تركيبي  براين،بنا

گرفتن ي چند معياره و همچنين با در نظر و تصميم گير

استي كعملکردي(،دگي)كالبدي و ر بر فرسوهمه عوامل موث

ه هاي فرسوده محدودهاي موجود در زمينه شناسايي 

شهري را هموار سازد و با استفاده از اين مهم در جلوگيري 

ش هرچه بيشتر اين بافت ها و بهبود و كنترل آن از فرساي

حال با در نظر گرفتن پارامترهاي  .ورزدب، تالش و احتمام 

اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و كالبدي مؤثر در امر 

هاي مسئله دار و همچنين شناسايي و اولويت بندي بافت

براي مشخص نمودن ميزان تأثير هر يک از پارامترها در 

هاي تصميم توان از مدلها با يکديگر ميتباط آنمدل و ار

بهره برد،  2(TOPSIS)و  1(ANP)گيري چند معياره نظير

از طرفي با توجه به اين كه اكثر اين پارامترها و معيارها از 

( پيروي نکرده و از مدل فازي تبعيت 1و0مدل بولين)

توانيم دقت كنند با فازي كردن مدل ها و پارامترها ميمي

اكثر معيارها داراي  و چون وجي ها را باالتر ببريمخر

باشند، استفاده از سيستم اطالعات ماهيت مکاني مي

                                                           
1 Analytical Network Process  

2 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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تواند تأثير به سزايي در مدل كردن مي 1(GISمکاني)

معيارها و در اين راستا و تاكنون  تحليل ها داشته باشد.

روش هاي متفاوت و متعددي در جهت شناسايي و الويت 

فرسوده و مسئله دار شهري صورت گرفته  بندي بافت هاي

 است كه به برخي از آنها اشاره ميکنيم.

اي با عنوان شناسايي  در مطالعه (1931شعبانپور)

ها با استفاده هاي فرسوده و نوع مداخله مناسب در آنبافت

و فرايند تحليل سلسله مراتبي اقدام به شناسايي و  GIS از 

ران كرد تا با در نظر ميزان فرسودگي محدوده دركه ته

گرفتن تمامي عوامل مؤثر بر فرسودگي به مدل جامع و 

هاي شهري نايل كاربردي شناسايي پهنه هاي مختلف بافت

آيد. با نهايي شدن مدل كاربردي و از طريق روش فرآيند 

سامانه اطالعات ( و AHPتحليل سلسله مراتبي )

فت ( پهنه هاي فرسوده در محدوده باGISجغرافيايي )

مورد مطالعه، نوع مداخله مناسب و همچنين اولويت 

ها مشخص شده اند. نتايج اين پژوهش نشان مداخله در آن

هاي فرسوده متناسب دهد كه معيارهاي تشخيص بافتمي

ها قابل تعيين بوده و اهميت معيارها با شرايط مختلف آن

نسبت به هم در محدوده هاي مکاني و زماني مختلف 

اقد يک وزن ثابت است و هر پهنه هر چند متفاوت و ف

وع خاصي از كوچک بر اساس ميزان و نوع فرسودگي، ن

 .]3[كندمداخله را طلب مي

( در مقاله ي 2001الکساندرا كارزميرزاک و ديگران )

هاي  روش هاي ارزيابي و ابزارها براي بازسازي بافت

فرسوده ي شهرهاي بزرگ، ازعان داشته اند كه مناطق 

در بسياري از  LUDAs شهري فرسودهبزرگ 

هاي اروپا حضور دارند. جايي كه انحطاط شهرستان

اجتماعي ، اقتصادي ، زيست محيطي به هم پيوسته و در 

اين  ها در راه شناختدهد. آنسطح معني داري رخ مي

معيار زيست محيطي،  1مشکالت به ارائه ي پرسشنامه با 

شهر  1در  دي، ساختاري/كالبدي و اجتماعياقتصا

LUDAs و نتايج بدست آمده از اين نظرسنجي در كردند .

شهر متفاوت و هر شهر درصد عوامل فرسودگي  1هر 

 ].10[دهدرا نسبت به شهر ديگر نشان ميمتفاوت تري 

 مشهد شهر يرو بر كه يا مطالعه يط( 1933) رهنما

 يريپذ مداخله تيوضع يبند طبقه به اقدام داد، انجام

 مورد يفاكتورها كه كرد شهر يمركز بخش فرسوده بافت

                                                           
1 Geographic Information System 

 زانيم امالک، وسعت شامل يبررس نيا در استفاده

 دوام تيوضع و ياراض يمعابر،كاربر عرض ،يفرسودگ

 به را AHP با آن بيترك و  GIS از استفاده انيپا بودند،در

 فرسوده يها محدوده ييشناسا يبرا مناسب يمدل عنوان

 .]11[شود يم يمعرف يشهر

ي و ديگران در مقاله اي تحت عنوان تعيين كاظم

سنجش ميزان فرسودگي كالبدي با استفاده از تلفيق روش 

TOPSIS  وAHP بازشناسي در پهنه هاي سکونتي ،

شاخص هاي فرسودگي كالبدي پهنه هاي شهري و 

روستايي را هدف پژوهش خود قرار داد زيرا فرسودگي 

شده از سوي عامل معرفي  9بافت هاي شهري را منوط به 

شوراي عالي معماري و شهرسازي نمي دانست و بر اساس 

ش پذيري و آن به تدوين الگوي مناسب جهت سنج

 .]12[فرسودگي كاربري پرداخت

 مبانی نظری -2

 2بافت شهری -2-1

بافت در شهرسازي عبارت است از مفهوم فضايي 

ارگانيک و هم پيوند كه در طول دوران حيات شهري در 

ه شهر يا حاشيه آن در پيوند با شهر شکل داخل محدود

تواند از بناها، راه ها، فضا ها، گرفته باشد. بافت مي

ها تشکيل تركيبي از آن تأسيسات و تجهيزات شهري و يا

 .]3[شده باشد

 فرسایش و فرسودگی -2-2

 به نسبت بافت يک كارايي و كاهش ناكارآمدي

 و قدمت سبب به كه است هاي شهريبافت ساير كارآمدي

 آن گيري شکل بر فني نظارت و توسعه برنامه فقدان يا

 سازماني، بي  موجب فرسودگي وقوع آيد. مي وجود بافت به

 به و شهري گرديده فضاهاي تناسب عدم تعادل، عدم

 كمک گذشته شهري ميان اموال و جمعي خاطرات زدودن

 بيش و عمر اثر و با شتابي كم با كاهش عامل اين كند مي

گردد مي اثر پاياني نقطه سوي به حركت باعث سريع،

فرسودگي به دو دسته فرسودگي نسبي)كالبد يا  .]19[

فعاليت( و فرسودگي كامل)كالبد و فعاليت( تقسيم 

                                                           
2 City Tissue 
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توان معادالتي تشکيل داد كه شود.بر اين اساس ميمي 

 بيان گر انواع فرسودگي ها باشد:

= ي نسبي(+ فعاليت)فرسودگمعادله اول: شکل)كالبد سالم(

 فرسودگي نسبي فضا

= + فعاليت)سالم(ه دوم: شکل)كالبد نسبتا  فرسوده(معادل

 فرسودگي نسبي فضا

= فعاليت)فرسوده(معادله سوم: شکل)كالبد فرسوده(+ 

 .]1[فرسودگي كامل فضا 

 1بافت فرسوده شهری -2-3

 محدوده ي از هايي عرصه به شهري، فرسوده ي بافت

 فرسودگي دليل به كه دشو مي شهرها اطالق قانوني

 هاي زيرساخت و خدماتاز  برخورداري عدم كالبدي،

و  محيطي مکاني، ارزش از و بوده پذير آسيب شهري

ها به دليل فقر ين بافتا برخوردارند. نازلي اقتصادي

خودي را نداشته و نيز ها امکان نوسازي خودبهآن ساكنين

ر اين سرمايه گذاران انگيزه اي جهت سرمايه گذاري د

 فرسودگي سبب به فرسوده هايبافت ها را ندارند.گونه بافت

 .]19[دارند  مشتركي هاييکديگر ويژگي با كليت در

  2بهسازی -2-4

بهسازي شامل سلسله اقداماتي است كه به منظور 

بهبود كالبد، كه در نتيجه فرسايش فعاليت تحقق يافته 

تواند يپذيرد. بهسازي مست، در كوتاه مدت صورت ميا

 مراقبت، -2بازيافت،  -1اقدامات زير را در بر گيرد:

 -4استحکام بخشي،  -1 حمايت، -9جلوگيري و ضمانت، 

 .]11[دهي و بازآباداني بهبود، سازمان -1بخشي،توان

 3نوسازی -2-5

شود كه فضاي شهري، نوسازي زماني انجام مي

 مجموعه و يا بنا از كاركردي مناسب و معاصر برخوردار

بوده ولي فرسودگي نسبي كالبدي فضايي سبب كاهش 

بازدهي و كارايي آن شده است. نوسازي مجموعه اقداماتي 

شود كه در عين حفاظت بنا، مجموعه و يا را شامل مي

سازي  فضاي شهري كهن، سازمان فضايي مربوط را معاصر

                                                           
 DETERIATED TEXTURE 1 

2 Improvement 

3 Renovation 

نموده و امکان بازدهي بهينه آن را فراهم آورد. نوسازي 

يات، تجديد ح -1شود: اقدامات را شامل ميهفت دسته از 

حفاظت،  -1تبديل، دگرگوني،  -9روز كردن،انطباق، به -2

 .]11[تعمير  -1احيا  -1شدن  نو -4

 4بازسازی -2-6

بازسازي به معناي از نو ساختن است. بازسازي زماني 

گيرد كه در بنا، مجموعه و يا فضاي شهري، صورت مي

جاد شده باشد. فرسودگي كامل صورت كامل ايفرسودگي به

معموال  بر اثر فرسودگي فعاليت و كالبد توأمان صورت 

پذيرد. ابن امر معموال  براي ايجاد حيات جديد در مي

رود. سازمان فضايي فرسوده)بنا، مجموعه، بافت( به كار مي

 -1شود: تعريف مي فرآيند بازسازي معموال  با اقدامات زير

 .]11[دوباره سازي  -9آواربرداري، سازي و پاك -2تخريب، 

 (ANPمدل تحلیل شبکه ای) -2-7

يکي از روش هاي پركاربرد در تصميم گيري هاي چند 

. فرايند ]14[است ANPمعياره، فرآيند تحليل شبکه اي 

و شکل گسترده آن  AHPتحليل شبکه اي حالت عمومي 

مرحله مي  1مدل مذكور شامل  .]11[شودمحسوب مي

 -9 انجام مقايسه هاي زوجي -2ت مدل خسا -1باشد: 

تعيين  -1 هال سوپر ماتريس و تغيير شکل آنتشکي

 .]11[ اولويت هاي نهايي

 TOPSISمدل  -2-8

 حل راه به شباهت اساس بر يبند تياولو اي کيتکن

 1331 سال در وني و ونگ توسط بار نينخست آل، دهيا

 نيا تگرف قرار استفاده مورد 1332 سال از و شد، يمعرف

 مانند ارهيمع چند يريگ ميتصم يها روش از يکي کيتکن

AHP سهيمقا و يبند رتبه يبرا توانيم کيتکن نيا از.است 

 فواصل نييتع و نهيگز نيبهتر انتخاب و مختلف يها نهيگز

 .]14[ دنمو استفاده هاآن يبند گروه و ها نهيگز نيب

 نظریه فازی -2-9

م دو ارزشي صفر اين نظريه متممي براي منطق مرسو

آيد و يک حالت بين صفر و يک را نيز يمو يک به شمار 

                                                           
4 Reconstruction 
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قابليت مجموعه هاي فازي در تبيين  گيرد.در بر مي

فوايد  تغييرات تدريجي عضويت تا عدم عضويت،

چشمگيري دارد كه عالوه بر نمايش پديده هاي 

جغرافيايي، داراي محدوده هاي غيرصريح در عمليات و 

ي بر سيستم اطالعات جغرافيايي نيز تحليل هاي مبتن

 .]13[است 

 GIS سیستم اطالعات جغرافیایی -2-11

رساني، سيستم يکي از ابزارهاي تکنولوژي اطالع

آن را  1331( است كه در سال GISاطالعات جغرافيايي)

اند: سيستم اطالعات جغرافيايي عبارت چنين تعريف كرده

يني كردن، ارتباط است از: وارد كردن، ذخيره نمودن، بازب

 -دادن، اصالح كردن، تحليل كردن و نمايش تصويري

ي اطالعات و سرانجام ارائه نتايجي كه از نظر فضايي انقشه

. نقشه ها و طرح هاي  ]13[به سطح كره زمين مربوط است

براي سنتي بهسازي و نوسازي از لحاظ فضاي قابل استفاده 

رند.سيستم محدوديت داترسيم ويژگي ها درمقياس خاص،

ي، اطالعات جغرافيايي به عنوان يک سيستم كامپيوتر

يرتري را در پذانعطافروشهاي نمايشي و طراحي بسيار 

اطالعات جغرافيايي امروزه در دهد. سيستم يماختيار قرار 

و  CARISتواند با استفاده از سيستم يميک محيط شهري 

تباط ميان مدل فضايي براي ارائه ار عنوانبهساير سيستم ها 

ويژگي هاي ساختار شهري و طرح هاي بهسازي و نوسازي 

 .]3[شهري به كار گرفته شود 

 محدوده مطالعاتی -3

 انــاست مركز هکتار، 9111 مساحت با نــيقزو هرـش

 يها دامنه و رانيا يغرب شمال در نيقزو شهرستان و

 40 ييايجغراف مختصات در البرز، جبال سلسله يجنوب

 از يشرق طول قهيدق 14 و درجه 91 و يالشم عرض درجه

 نيآخر طبق اين شهر. است شده واقع چينويگر النهار نصف

 102113 بر بالغ يتيجمع يدارا ،1934 سال يسرشمار

 نقش باال قدمت و بودن يخيتار سبب به كه است بوده نفر

. كند يم فايا استان در ياقتصاد و ،يخيتار لحاظ به يمهم

 گونه 1 يدارا و شده ليتشک يشهر منطقه سه از نيقزو

 در( ديجد و نوساز ،يانيم ،يميقد ،يخيتار)يشهر بافت

 .(1)شکلباشد يم خود گستره
 

 

 روش شناسی پژوهش و تبیین شاخص ها  -4

استفاده از چارت پژوهشي در هر پژوهش سبب ميشود 

 يين نمود.كه بتوان هدف نهايي كار را به صورت دقيق تع

 بندي ميتقس يكل بخش سه به توان يم را كار يكل مراحل

 جمع و نييتع ف،يتعر شناخت، شامل اول بخش. نمود

 يها پهنه ييشناسا يارهايمع ابتدا، است ها داده يآور

 يارهايمع انيم از سپس شده، فيتعر يشهر فرسوده

 ييارهايمع نيتر شيب تا است دهيگرد يسع شده فيتعر

 نيهمچن. شود گرفته كار به است بوده سدستر در كه

 برداشت چون ييها روش از ها داده يآور جمع يبرا

 يمکان يها داده و يمکان اطالعات و آمار يبرا يدانيم

 و مسکن سازمان ، يشهردار جمله از ربط،يذ يهاسازمآن

 بهره 1930 سال به مربوط رانيا آمار مركز و يشهرساز

 يافزارها نرم و ها مدل به مربوط دوم بخش .ميا جسته

 ارهايمعي تمام كه باشد يم( MCDM)ارهيمع چند ميتصم

 و ANP ارهيچندمع يريگ ميتصم مدل دو از استفاده با

TOPSIS وزن و شوند يم يده وزن و سهيمقا گريکدي با 

 سوم بخش. گردديم محاسبه ارهايمع از کي هر يينها

 در يعاتاطال يها هيال و ها داده يساز آماده به مربوط

 يگذار هم يرو ،يفاز منطق از يريگ بهره ،GIS طيمح

 خود، مربوطه يها هيال در ارهايمع از کيهر وزن ريوتاث

 ،ANP) مدل دو اساس بر يفرسودگ يينها نقشه ديتول

TOPSIS) رد نهيبه روش انتخاب و يسنج اعتبار و 

روند 1. نمودار شمارهباشد يم فرسوده يهابافت ييشناسا

 .دهد وهش را نشان ميانجام پژ

 مناطق سه گانه شهر قزوين -1شکل
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 روند انجام پژوهش -1نمودار

 

 يشهر فرسوده يهابافت ييشناسا يارهايمع با رابطه در

 در. است دهيگرد هيته يمکان و يفيتوص يا داده با جدول کي

 شاخص 22 تعداد نيقزو شهر طيشرا به توجه با جدول نيا

 نظامكارآيي  ،يكالبد فرم)يكالبد ي عمده ي دسته دو در

 و بافت انسجام ها، رساختيز ييكارآ عدم و نقص که،شب

 و ياجتماع ابعاد)يعملکرد و...( و يساختمان مصالح استحکام

 فرسوده يها بلوک يبند تياولو و ييشناسا يبرا (ياقتصاد

 يفرسودگ چراكه. است شده گرفته بهره نظر مورد محدوده

 به بافت کي بسا چه افتند، ينم اتفاق شهر كالبد در فقط

 يها يژگيو لحاظ به يول ،مشکل بدون و نو يكالبد لحاظ

 .(1()جدول2)شکل باشد فرسوده و مشکل يدارا ياجتماع

 مولفه هاي شناسايي بافت فرسوده -1جدول

 

 

ينبررسي مولفه هاي فرسودگي شهر قزو -2کلش  
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 يافزارها منر به ها داده ورود ليتحل نيا انجام در يبعد گام

 MCDM Models And) ارهيمع چند يريگ ميتصم

Softwares) يم ارهايمع از کي هر يينها وزن محاسبه يبرا 

 شده گرفته كمک كارشناس 14 از ليتحل نيا انجام يبرا. باشد

 يبرا .كنند ياري ها شاخص نيا يبند تياولو در را ما كه است

 Super Decisions افزار نرم از يا شبکه ليتحل نديفرآ انجام

 همکارش و يساعت لهيوس به افزار نرم نيا م،يا كرده استفاده

 روش نيا در. است شده ارائه ANP روش از يبانيپشت يبرا

 ليتشک با سپس كرده، افزار نرم وارد را نظر مورد يها داده ابتدا

 يرو بر را ارهايمع ريتأث ،يدرون روابط جاديا و يا شبکه نمودار

 يزوج سهيمقا سيماتر ليتشک با سپس م،يده يم نشان هم

 ار کي هر يينها وزن كارشناسان، توسط يازدهيامت به توجه با

مدل  انجام يبرا .گردند يم يبند تياولو و محاسبه ارهايمع

TOPSIS افزار نرم از MCDM engine انيدانشجو توسط كه 

ابتدا . ميا كرده استفاده است دهيگرد يطراح تهران دانشگاه

 مشخص با سپس ،اي مورد نظر را وارد نرم افزار ميکنيم داده ه

 مشخص و آن ها به يده وزن و ارهايرمعيز و ارهايمع كردن

 وزن زانيم مدل، يرو بر هاآن يمنف اي مثبت ريتأث نمودن

به  در گام بعد .نماييم يم محاسبه را ارهايمع از کي هر يينها

آوري شده از منابع هاي مکاني جمعتوان دادهمي GISكمک 

مختلف را با يکديگر تلفيق نمود و به صورت يک نقشه مکاني 

  .]20[داد نشان

 ن،يقزو شهر فرسوده يهابافت نقشه هيته منظور به

 :كرد ميخواه يط را ريز مراحل
 فرسوده يهابافت ييشناسا يارهايمع يتمام يفراخوان -1

  GIS طيمح در( يفيتوص و يمکان)

 (Geodatabase)ييايجغراف اطالعات گاهيپا جاديا -2

 Raster به Vector يها هيال ليتبد -9

 (Fuzzy membership)يفاز منطق از يريگ بهره-1

 & ANP)ارهايمع از کي هر يينها وزن ريتأث -4

TOPSIS) مربوطه ياطالعات يها هيال در 

  ها هيال يگذار هم يرو و قيتلف -1

 دو اساس بر نيقزو شهر فرسوده يهابافت نقشه ديتول -1

 TOPSIS و ANP روش

از آن جايي كه ماهيت و ساختار داده ها با يکديگر 

تفاوت دارند، از روش ها و آناليزهاي گوناگوني براي رسيدن 

هاي فرسوده(، بهره گرفته به هدف نهايي)پهنه بندي بافت

تصميم گيري شده است. با توجه به اينکه مبناي مداخله و 

هاي فرسوده در كوچکترين واحد مکاني شهري در بافت

باشند، تمامي اليه ها و معيار ها در بلوک هاي شهري مي

اند. اين آناليزها واحد بلوک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

 Euclidean، دستور  Feature to rasterعبارت اند از: دستور 

distance  دستور ،Slope  ، دستورDensity  و دستورLine 

density  (9)شکل. 

 
 تبديل مولفه هاي فرسودگي شهر قزوين از وكتور به رستر -9شکل
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 فازی سازی معیارها  -5 

 وارد قبل مرحله يها يخروج يتمام مرحله نيا در

 از يريگ بهره با كه صورت نيا به گردند يم يفاز مرحله

 كه يرستر يها هيالي تمام Fuzzy membership دستور

 استاندارد و همسو را ميا نموده ديتول قبل مرحله در

 يتمام تا نمود خواهد كمک ما به يفاز عملگر. ميينمايم

 ييشناسا يبرا هم، جهت در و شده يساز نرمال ها اريمع

 ارزش يطرف از رند،يگ قرار يشهر فرسوده يها پهنه

 تا بود خواهد 1 تا 0 نيب يددع ها هيال يتمام يها کسيپ

 هرچه شوند، يساز اسيمق يب جهت نيا از ها هيال يتمام

 تر فرسوده نظر مورد بافت باشد کينزد 1 به مقدار نيا

(.1)شکلباشديم

 
 فازي سازي مولفه هاي فرسودگي شهر قزوين -1شکل

 ارهایمع از کی هر یینها وزن نییتع -6

(ANP & TOPSIS) 

 :(ANP)یا شبکه لیتحل مدل -6-1

 ريز مرحله 1 شامل شبکه ليتحل مدل يكل نديفرآ

 :  است

 Super افزار نرم به ارهايمع ريز و ارهايمع يفراخوان -1

decisions 
 نيب يدرون روابط جاديا و يا شبکه نمودار ليتشک -2

  ارهايمع

: ارهايمع به يازدهيامت و يزوج سهيمقا سيماتر ليتشک -9

 نرخ زانيم ارهايمع به يازدهيامت در توجه قابل نکته

 .باشد 1/0 از كمتر آن مقدار ديبا كه است، يناسازگار

 .(1و  4شکل) ارهايمع از کي هر يينها وزن محاسبه -1

 
 ANPفرآيند آنجام مدل  -4شکل

1 2 

3 
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 ANPزن نهايي مولفه ها در مدل محاسبه و -1شکل

 TOPSISمدل  -6-2

 مرحله زير مي باشد: 4شامل  TOPSISفرآيند كلي مدل

 MCDM افزار نرم در ارهایرمعیز و ارهایمع یفراخوان -1

engine: 

 افزار، نرم نيا در ها اريمع تعداد در تيمحدود ليدل به

 يارهايرمعيز و ارهايمع در ها داده يبند ميتقس به ملزم

 گانه 22 يارهايمع يتمام .ميباش يم مدل انجام يبرا يمترك

 ،كه(ها نهيگز)يعملکرد و يكالبد يكل دسته دو به ييشناسا

ي عملکرد اريمع و( ها شاخص)اريمع ريز 1 به يكالبد اريمع

 .است دهيگرد يبند ميتقس( ها شاخص)اريمع ريز 2 به

 مشخص نمودن تعداد معیارها و زیر معیارها -2
به توضيحات داده شده در بخش قبلي تمامي با توجه 

 (Criteria)زيرمعيار 1و (Alternatives) معيار) 2داده ها به 

براي وارد كردن اهميت  2*1تقسيم گرديدند تا ماتريس 

 داده ها ايجاد گردند. 

A1:  / معيار كالبديA2: / معيار عملکري C1:  نقص و

استحکام انسجام بافت و  :C2عدم كارآيي زيرساخت ها / 

فرم  :C4كارآيي نظام شبکه /  :C3مصالح ساختماني / 

 ابعاد اقتصادي: C6ابعاد اجتماعي /  :C5كالبدي /

 مشخص نمودن تأثیر مثبت یا منفی معیارها -3

پس از مشخص نمودن زيرمعيارها، باالي هر يک از 

منفي بودن آن را انتخاب مي كنيم. زيرمعيارها مثبت يا 

 در اين پژوهش تأثير مثبت دارند.تمامي زير معيارها 

 امتیازدهی به زیرمعیارها -4

توانيم اهميت هر براي امتيازدهي به زيرمعيارها مي

يک را وارد يا اجازه دهيم كه خود نرم افزار به روش 

آنتروپي وارد كند كه در اين پژوهش با انتخاب گزينه 

Enter Weights  by user   تمامي امتيازها طبق نظر

اسان به وسيله خودمان وارد گرديد. وزن نهايي هر كارشن

 يک از زيرمعيارها به قرار زير مي باشد: 

W1 :(0.15)            نقص و عدم كارآيي زيرساخت ها 

W2 :(0.25) انسجام بافت و استحکام مصالح ساختماني 

W3:  (0.15) كارآيي نظام شبکه  

W4 :(0.10)فرم كالبدي  

W5 :(0.15)ابعاد اجتماعي   

W6 :(0.20)ابعاد اقتصادي        

در پايان با  محاسبه وزن نهايي هر يک از معيارها -4

تمامي معيارها رتبه بندي و وزن  calculate انتخاب گزينه

نتايج به دست آمده از . گرددنهايي هر يک محاسبه مي

نشان دهنده اين موضوع است كه معيارهاي TOPSIS مدل

اهميت بيش تري نسبت به  از 07111كالبدي با وزن 

 .(1)شکلبرخوردار است07223معيارهاي عملکردي با وزن 

 
 TOPSISمحاسبه وزن نهايي مولفه ها در مدل  -1کلش

 تلفیق و روی هم گذاری الیه ها -7

ر سه بعد مختلف ميزان فرسودگي در شهر قزوين د

فرسودگي كالبدي و فرسودگي فرسودگي عملکردي، 

سبه شده است تا تاثيرات ناشي از عملکردي محا -كالبدي

فرسودگي در كالبدي و عملکرد به خوبي روي شهر نمايش 

تقريبا نيمه جنوبي و غربي  ANPبر اساس مدل  داده شود.

کرد داراي فرسودگي شديد شهر به لحاظ عمل

 .(3)شکلباشندمي

4 
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 ANPفرسودگي عملکردي بر اساس مدل  -3کلش

 

تقريبا نيمه جنوبي، غربي و  TOPSISاساس مدل بر 

شمال غربي شهر به لحاظ عملکرد داراي فرسودگي شديد 

 .(3)شکل دباشنمي

 
 TOPSISفرسودگي عملکردي بر اساس مدل  -3شکل

 

تقريبا نيمه جنوبي و غربي شهر  ANPبر اساس مدل 

 .(10)شکلباشندميلبد داراي فرسودگي شديد به لحاظ كا

 
 ANPفرسودگي كالبدي بر اساس مدل  -10کلش

تقريبا بافت مياني شهر به  TOPSISبر اساس مدل 

 .(11)شکلباشندلحاظ كالبد داراي فرسودگي شديد مي

 
 TOPSISفرسودگي كالبدي بر اساس مدل  -11کلش

 يفرسودگ زانيم دادن شينما بهترو تلفيق  يبرا

 از نيز يشهر يها بلوک از کي هر در عملکردي -كالبدي

 نيانگيم تا كرده استفاده zonal statistics as table دستور

. گردد محاسبه يشهر يها بلوک از کي هر در يفرسودگ

 شيب كه باشنديم فرسوده ييها بلوک كه نيا به توجه با

 . باشند يسودگفر دچار آن درصد 40 از

 0)يفرسودگ فاقد كالس 1 به را يفرسودگ يينها نقشه

 درصد 14 تا 40)كم يفرسودگ ،(فرسوده درصد 40 تا

 و( فرسوده درصد 30 تا 14)متوسط يفرسودگ ،(فرسوده

 يبند طبقه( فرسوده درصد 34 يباال)اديز يفرسودگ

 .(19)شکل (12)شکل ميا نموده

 
 ANPفرسودگي كالبدي و عملکردي بر اساس مدل  -12لکش
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 TOPSISفرسودگي كالبدي و عملکردي بر اساس مدل  -19کلش

تقريبا بلوک  ANPبا توجه به نقشه ارائه شده در مدل 
هاي جنوبي، غربي و تا حدودي شمال شرقي شهر به 

باشند يد ميلحاظ كالبد و عملکرد داراي فرسودگي شد
 TOPSISاين در حالي است كه نقشه خروجي از مدل 

بلوک هاي جنوبي، قريبا بيش از نيمي از شهر قزوين)ت
 غربي و شمالي( را فرسوده تشخيص داده است. 

 اعتبار سنجی و انتخاب مدل بهینه  -8

 يريگ ميتصم يهامدل صحت و دقت زانيم محاسبه
 امر در دهش استفاده( ANP & TOPSIS) ارهيچندمع
 از طريق نمونه گيري فرسوده يهابافت ييشناسا
 نظر كمک به محله شهر، 49هاي فرسوده در بلوک

 و مصوب، فرسوده بافت با انطباق زانيم كارشناسان،
 پذيرفته است:  انجام ريز قرار به يدانيم مشاهدات

و  ANPاز مقايسه دو مدل نتايج به دست آمده حاصل
TOPSIS محله موجود در شهر، بر اساس  49 نشان داد كه از

محله به طور  4ميزان درجه فرسودگي تنها در  ANPمدل 
نادرست محاسبه گرديده است اين در حالي است كه ميزان 

محله در اين مدل به طور صحيح تخمين زده  13فرسودگي 
درصد بافت  31با دقت تقريبي  ANPشده است، يعني مدل 

نموده است. بررسي هاي فرسوده شهر قزوين را شناسايي 
درصدي  41نيز حکايت از دقت  TOPSISانجام شده در مدل 

مدل در شناسايي بافت فرسوده دارد، به طوري كه مدل 
TOPSIS  محله با خطا  21در شناسايي ميزان فرسودگي

محله شهر را به طور صحيح  49محله از  21مواجه و تنها 
به درنظر  با توجه ANPبنابراين مدل  تخمين زده است.

گرفتن روابط دروني بين معيارها مي تواند نتايج واقعي تري را 
 .(2)نمودار(14 )شکل(11)شکلدهد در اختيار ما قرار

 
 ANPفرسودگي محالت بر اساس مدل  -11شکل

 
 Topsisفرسودگي محالت بر اساس مدل  -14کلش

 

 نتیجه گیری -9

 آن به پژوهش نيا در كه ياصل يها دغدغه از يکي

 جهت در مصوب يارهايمع نبودن يكاف م،يپرداخت

 بود رانيا يشهرها گستره در فرسوده يهابافت ييشناسا

 نيا دهنده نشان پژوهش نيا در آمده دست به جينتا كه

 ت،يكم لحاظ به تنها نه مصوب يارهايمع است موضوع

 ييكارآ فرسوده، يهابافت ييشناسا تيفيك لحاظ به بلکه

 دقت مدل هاي تصميم گيري چند معيارهميزان  -2مودارن
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نتايج . كننديم عمل ف،يضع اريبس و نداشته را الزم 

حاصل از مدل به ما نشان داد كه نه تنها عواملي چون 

وضعيت اجتماعي و اقتصادي ساكنين بر روي كالبد و 

هاي شهري تاثيرگذار هستند بلکه ميزان فرسايش بافت

ري بيش تجب شناسايي مساحت بافت هاي فرسوده مو

بافت فرسوده مصوب مساحت نسبت به  در شهر قزوين

مساحت بافت  1933، به طوري كه در سال خود شده اند

درصد  11فرسوده مصوب شهر قزوين چيزي در حدود 

درصد از مساحت شهر  1273بوده كه در اين پژوهش به 

بافت  رسي و تحليلنتايج به دست آمده از بررسيده است. 

اين احتمال را در بررسي بافت هاي  فرسوده شهر قزوين

فرسوده شهرهاي ايران باال مي برد كه ساير شهرها نيز با 

 چنين مشکلي مواجه باشند به طوري كه ميزان مساحت

بافت واقعيشان به مراتب بيش از مساحت  بافت فرسوده

 يدگاهيداشتن د خواهد بود، از اين رورسوده مصوبشان ف

يک سويه و ثابت در همه شهرهاي ايران در تشخيص و 

، چراكه كارآيي الزم را نداشتههاي فرسوده شناسايي بافت

هر نقطه مکاني با توجه به ويژگي هاي منحصر به فردي 

قرار  دقيق تري د مورد مطالعه و بررسيكه دارد باي

 (.11گيرد)شکل 

 
 ANPفرسوده شهر قزوين حاصل از مدل  بافت -11شکل

 22اوزان نهايي به دست آمده از معيارهاي همچنين 

گانه گوياي اين موضوع است كه معيارهاي اجتماعي و 

اقتصادي به مراتب اهميت بيش تري نسبت به معيارهاي 

هاي شهري دارند، زيرا كالبدي در روند فرسوده شدن بافت

اجتماعي و اقتصادي هرچه ساكنين يک محله از وضعيت 

مناسب تري نسبت به ساكنين محله هاي ديگر برخوردار 

باشند، از توان و قدرت مالي و تفکري باالتري در مرمت و 

جلوگيري از فرسايش محله خود خواهند داشت. 

هاي تصميم گيري چندمعياره در سطح اعتبارسنجي مدل

محله هاي شهر قزوين حاكي از دقت و صحت باالي مدل 

ANP (31% به دليل ايجاد تاثيرات و روابط دروني معيارها )

 TOPSISبر روي يکديگر در اين مدل، نسبت به مدل 

 چند يريگ ميتصم يهامدل قيتلفاز طرفي  ( دارد.41%)

 شهر فرسوده يهابافت صيتشخ در يفاز منطق با ارهيمع

 از توانيم و بوده کينزد تيواقع به ياديز حدود تا نيقزو

 به فرسوده يهابافت بهبود و ييشناسا امر در ها مدل نيا

 يفاز و يفاز منطق از يريگ بهره. جست بهره يديمف طور

 يهابافت تا داد را امکان نيا ما به زين ها هيال يساز

 متوسط، كم، يفرسودگ درجات در را نيقزو شهر فرسوده

 است يحال در نيا م،يينما يبند طبقه اديز يليخ و اديز

 كدام كه گفت توانيم تنها( 1 و 0)نيبول منطق در كه

 شهر از ينواح كدام و است يفرسودگ دچار شهر از ينواح

 شهر فرسوده يهابافت نقشه ديتول .ستين يفرسودگ دچار

 يكالبد-يعملکرد و يكالبد ،يعملکرد بعد سه در نيقزو

 لحاظ به كه را يمناطق تا دهديم ما به را امکان نيا

 نموده ييشناسا را باشنديم فرسوده يكالبد اي و يعملکرد

 به ندهيآ در تا ميينما اقدام هاآن بهبود درجهت و

 يشهر يهابافت( يعملکردـ  يكالبد)كامل يفرسودگ

 تر شيب شده انجام يها يبررس طبق .نگردند منجر

 جنوب و جنوب ينواح در نيقزو شهر فرسوده يهابافت

 نييپا از يناش اندتويم مسئله نيا كه دارند قرار آن يغرب

 ليدل به ينواح آن كالبد يداريناپا و يزندگ تيفيك بودن

 ييشناسا. باشد غلط يشهر تيريمد و اديز قدمت

 و رانيمد ارياخت در را امکان نيا فرسوده يهابافت

 در ،يتر عيوس ديد باتا  دهديم قرار يشهر زانيربرنامه

 توسعه سمت به وبنگرند  هابافت گونه نيا بهبود جهت

 .بردارند گام شهر در داريپا

 پیشنهادات  -11

 توسعه اين و كار بهبود جهت را زير پيشنهادات توانمي

 داد: قرار نظر مد آينده در تحقيق

 يتمام از ممکن يجا تا ديگرد تالش حاضر پژوهش در

 شهر فرسوده يهابافت ييشناسا يبرا دسترس در يارهايمع

 به فرسوده يهابافت ييناساش مدل تا گردد، استفاده نيقزو

 ليدل به حال نيع در يول باشد کينزد يتر شيب تيواقع
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 از نهادها و هاسازمان يبرخ يهمکار عدم و ياطالعات فقدان

 كدام هر نمودن اضافه كه ميا كرده نظر صرف ارهايمع يبرخ

 در ييسزا به ريتأث توانديم يليتحل مدل به ارهايمع آن از

 داشته فرسوده يهابافت نييتع و مذكور مدل تيجامع

 :از اند عبارت ارهايمع نيا باشند،

 نبودن مشخص ليدل به كه ياراض چندگانه تيمالک 

 .رنديگ يم قرار شيفرسا مورد زمان گذر در آن مالک

 آبروها و آب يها يجو بودن دهيسرپوس 

 يعموم يها تلفن وجود عدم  

 معابر ييروشنا زانيم 

 ستميس نقص اي فقدان از يناش يها يآلودگ زانيم 

 زباله يآور جمع

 گرفته صورت يعمران اقدامات زانيم  

 ادياعت زانيم 

 تيجنا و جرم زانيم 

 زنان و كودكان يبرا يناامن  

 يجا به توانيم فرسوده يهابافت ييشناسا در

 يريگ ميتصم يهامدل از TOPSIS و ANP يهامدل

 کيژنت و ساز نهيبه يها تميالگور از اي و گريد ارهيچندمع

 .نمود استفاده فرسوده يهابافت صيتشخ يبرا تميالگور

 يينها اوزان نييتع در كه يعوامل نيتر مهم از يکي

 نظر تيقطع عدم موضوع است، گذار ريتأث ارهايمع

 ارهاستيمع تياهم زانيم نمودن مشخص يبرا كارشناسان

 ييشناسا روند در را آن ريتأث زانيم يبررس توانيم كه

 .داد قرار يتر شيب مطالعه مورد فرسوده يهابافت

 شهر فرسوده يها محله بهبود يبرا يزير برنامه در

 طور به را فرسوده يها محله از کي هر توانيم نيقزو

 از كدام هر چراكه داد قرار يبررس و مطالعه مورد جداگانه

 مختص يساختار يها يژگيو و يفرسودگ ليدال ها محله

 از هاآن زيتما سبب امر نيهم كه دباشنيم دارا را خود به

 کي هر يبرا توانيم عمل نيا جهينت در شود، يم گريکدي

 قيدق طور به را يفرسودگ تيوضع بهبود مدل ها، محله از

 .داد گسترش يشهر زانير برنامه و رانيمد توسط يتر

 سپاسگذاری

سازمان مسکن و شهرسازي استان بدين وسيله از 

سازمان آمار ايران به جهت  شهرداري قزوين وقزوين، 

حمايت هاي معنوي و همچنين كمک هاي بي دريغ 

اساتيد محترم كه در اين پژوهش ما را ياري نمودند، 

 قدرداني مي گردد.
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