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 چکیده
نیاز به  اي که اکثر شهرهاي ما دارند،از طرفی و مشکالت عدیده قرن بیستم تاکنونزا از اوایل ظهور نظریات توسعه درون

و توجه به رشد و گسترش کالبدي را با رویکرد استفاده حداکثري از منابع زمین شهري فرسوده درونی شهرها هاي مرمت بافت
بافت و از نظر ریخت شناسی  )نگی واجتماعیفره/تاریخی(هاي محتواییارزش هاي واجد ارزش، با وجودبافت. سازدضروري می

ها تاکنون رویکردهاي متفاوتی تحت عنوان براي حل مساله این بافت. هاي بصري و عملکردي هستندالگوي نوسازي دچار آشفتگی
موجود در بافت نگري سعی در تکیه بر میراثاست، رویکرد ارگانیستی که با جامعسازي و ارگانسیتی اتخاذ گردیدهاي، توانمندموزه

ها در سازمان فضایی هاي تاریخی از طریق تعیین نقش آنو احیاي پایدار بافتهاي فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ 
سازي توسعه خالق هاي پیادهیکی از روش. همخوان استتوسعه خالق  جملهاز دهی شهري هاي جدید ساماندارد، با تئوريشهر 
  . باشدهاي فرسوده میگري بافتریزي گردشبرنامه

که مدلی ، )SZCD1(با بررسی نظریات نوین توسعه بویژه توسعه خالق با رویکرد گردشگري و تدوین مدل  قالهماین 
تحلیل سلسله ریزي شهري با استفاده از وده با رویکرد گردشگري در برنامهساز توسعه خالق بافت فرسهاي زمینهشناسایی پهنه براي

تیجه را در قالب پهنه و ن ا استخراج کردهردر محدوده امامزاده یحیی  هاي مدلعوامل، معیارها و شاخص. است) AHP2(مراتبی
  . استپیشنهاد کرده توسعه ساززمینه

  
  
  
  
  
  
 
حلیـل  ، ت)SZCDM3(ساز توسعه خالقهاي زمینهساز، گردشگري، مدل شناسایی پهنهتوسعه خالق، پهنه هاي زمینه :هاکلید واژه

  ، تهران؛)AHP(سلسله مراتبی
  
  
 
 
 
 

                                                
1 - Suitable Zones for Creative Development 
2 - Analytic Hierarchy Process 
3 - Suitable Zones for Creative Development Model 



 





 هاي کاربردي مقالهجنبه
. هاي فراروي مدیریت شهري استهاي فرسوده شهري متاثر از امکانات و محدودیتهاي گسترده بافتمداخله در پهنه

نکته که براي  هاي مالی هنگفت و توان مدیریتی باالست و توجه به اینمسلما مداخله گسترده در فاز اول مستلزم هزینه
کند که در این راستا مقاله حاضر پیشنهاد می. کار کردن از اهم موارد استشروع به مداخله در بافت روشمندي و با برنامه

هاي اي را انتخاب کنیم که با اجراي طرحهاي توسعهبراي مداخله در یک پهنه گسترده چگونه چند پهنه داراي پتانسیل
لذا اگر . اي به کل بافت تراوش کند و کل بافت در جریان تحول و نوشدن قرار گیردات توسعهها اثرشهري در آن کانون

اي از شهر طرحی به اجرا در آید استفاده از مدل ارائه شده در این مقاله در اولویت بندي آن پهنه بسیار قرار باشد در پهنه
  .تواند موثر واقع شودمی

  
  :مقدمه  - 1

شود این است که هاي تاریخی و فرسوده شهرهامشاهده میردهاي شتابزده و نوگرا نسبت به بافتیکی از مواردي که در برخو
برنامه و شهرسازي گسترده و هاي سریع بیعماري گرانقیمت و کج سلیقه، جادهرا در مهاي شهري اینگونه بافتشدن  راه نو برخی
در پی  ها به اثبات رسیده و امروزه مدیران موفقارآمدي این روشدر صورتی که ناکد نکناي وسیع جستجو میزده در محدودهشتاب

دادن به حمل و نقل عمومی و تردد پیاده، هاي مختلط، اولویتشهرسازي بومی، استفاده از کاربرياحیاي مناطق تاریخی و رجوع به 
محلی و توجه به میراث فرهنگی  مشارکتفراهم آوردن شرایط زیست محیطی سالم، ایجاد رونق اقتصادي پایدار، اشتغال بومی، جذب 

هاي پهنه هاي موردیی در این زمینه، مدلی براي شناساییهاي گوناگون مرمت و بررسی نمونهاین مقاله با تبیین نگرش. دنباشمی
  .داراي پتانسیل توسعه خالق پیشنهاد کند

  
 
 فرسوده بافتهاي مرمت نگرش - 2

 به توسعه و تحوالت شهري در پی افزایش جمعیت، ایجاد محیط زنـدگی متناسـب  هاي علمی جدید، نیاز روز افزون پیشرفت
هـاي فرسـوده درونـی شـهرها     هاي اخیر توجه به بافـت ي پاسخگویی به این نیازها در سالبرا. کندبا این تحوالت را بیش از پیش می

سه این سه نگـرش  ، مقایاندو ارگانیک از آن جمله اي، سلولیسه نگرش موزه که استو رویکردهاي گوناگونی اتخاذ شده افزایش یافته
  .استآمده 1-1در جدول 

اي تـاریخی را جـز در جهـت    هـ نگی استوار اسـت و مداخلـه در بافـت   این نگرش بر شالوده حفاظت از میراث فره :اينگرش موزه
در . شـود یت زندگی امروز ترجیح داده مدر این روش حفظ شهرها به شکل تاریخی و بدون مداخله بر مقتضیا. پذیردها نمیحفاظت آن

هاي شهري که ریشه در چنین بینشی دارد، ناگزیر به ترك بافـت مـی   ه دلیل کاستی و نارسایی زیر ساختها بنتیجه ساکنان این بافت
  .)74، 1386حبیبی، (کنداي تغییر ناپذیر مبدل میبه موزهاي، شهر را فرآیند نگرش موزه. ندشو

شوند که باید بـراي تقویـت   به مثابه میراثی از شهر تلقی می فضاهاي شهري اغلب) توانمند سازي(سلولی نگرش در :نگرش سلولی
وضعیت اجتماعی و اقتصادي فعال شوند و محصول آن دگرگونی منظم و بی وقفه فضاهاي فرسوده و آسـیب دیـده تـاریخی شـهرها     

  ).45، 1383خانی، (شدبابدون در نظر گرفتن جمیع جهات می
بر مفاهیم جدیدي چون  بندي دو نگرش قبلی است،که در حقیقت جمع )نگرش عقالنی(نگرش ارگانیستی :نگرش ارگانیستی

هاي تاریخی از طریق تعیین نقش در این نگرش احیاي پایدار بافت .اردتاکید فراوان د هام سلسله مراتب و پویایی پدیدهکلیت، نظا
در سازمان فضایی یک شهر هاي تاریخی تبیین نقش بافت. کنداعی پیدا میمعنا دار و قابل دف ها در سازمان فضایی شهر، جایگاهآن

امی، با ظرافت و تدریجی انجام کند، در این زمینه اتصال بین دو بخش بافت به آرا از حالت یک سیستم بسته خارج میها راین بافت



 





زاده، مهدی(، )17، 1380زادگان و رضازاده،عباس(یر ذهنی نشودشکنندگی در تصوهاي عملکردي و شود تا شهر دچار مشکلمی
1380 ،34 .(  

  مقایسه سه نگرش کلی مرمت در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و کالبدي1-1جدول
  نوع نگرش

  ابعاد و  نمونه ها
پیامدها / راهکارها

  اقتصادي
  پیامدها / راهکارها

  اجتماعی
  پیامدها/ راهکارها

  کالبدي 
  معایب/مزایا

در این زمینه   ايزهمو
توضیحی ندارد و 
بازار تعیین کننده

  .است

ترك بافت توسط ساکنین و گسست 
اجتماعی پیامد حفاظت به شکل 

تاریخی و مداخله بر مبناي عدم توجه 
  .به مقتضیات زندگی امروز است

اي تغییر ناپذیر مبدل به موزهشهر را 
مختل شدن کارکردهاي شهري . کندمی

  .هري استو تهدید حیات ش

 گسست محدوده از
سیستم پویاي شهر در 

  هاتمامی زمینه

در این دوره مرمت   سلولی
شهري با هدف 
توانمد سازي 

 .گیردصورت می
نوسازي ساختار 
اقتصادي اهمیت 

  .اصلی را دارد

هاي ماهیتاً داراي محاسباتی این طرح
مستقل از تعلق خاطرهاي مردم و 

فرهنگی  - هاي مردم شناختیارزش
د، ایده اي مقید به استمرار ارزشارند

هاي فرهنگی در این نگرش به چشم 
نمی خورد و مشارکت اجتماعی پایین 

   .است

در این نگرش فضاهاي شهري اغلب به 
مثابه میراثی از شهر تلقی می شوند که 
باید براي تقویت وضعیت اجتماعی و 
اقتصادي فعال شوند و محصول آن 

ضاهاي دگرگونی منظم و بی وقفه ف
 فرسوده و آسیب دیده تاریخی شهرها
-بدون در نظر گرفتن جمیع جهات می

   .باشد

  
بعدي و  نگرش تک

یکسویه به حل مساله 
  هاي فرسوده،بافت

ها در سازمان هاي تاریخی از طریق تعیین نقش آننگ و اقتصاد و احیاي پایدار بافتایده تلفیق فره  ارگانیک
  .شودفضایی شهر مطرح می

ها در پیرامون خود مداخله صورت پذیرد تا این کانون هايباید از طریق برگزیدن درست کانونمرمت 
 .منجر به توسعه شهر شوند

هاي کلی حیات شهري در تعامل زنده با شهر و معماري باید بعنوان بخشی از ارزشهاي تاریخی و ارزش
 .ی و عالقه عمومی همراه شودشهروندان در نظر گرفته شود و حفاظت فیزیکی با حفاظت اجتماع

قدیمی نیست بلکه با گسترش هاي تاریخی فرهنگی فقط به معناي حفظ بناها و یادبودهاي حفظ ارزش
  .هاي جدید همراه استها در کالبد بافتروح آن

نگري و تلفیق ابعاد جامع
اقتصادي، اجتماعی، 
  فرهنگی و کالبدي

  نگارنده تدوین از
  :  هاي فرسودهي نوین در توسعه بافتقیت راهبردمفهوم خال -3

 هاي تـک سـویه و بخشـی   تفکرات مرمتی به سمت تلفیق نگاه استنباط کرد که سیر توانمقایسه اینگونه می 1-1جدول از 
ـ  نگرش هاي اخیرکته دیگر اینکه در سالن. پیش می رود نگريدر راستاي جامع جدیـد   ه هـاي هاي نوینی در پی رعایت اصـول و نظری

ـ کل در ونـد یپ هـم  يسـاز میتصم :فاهدابا زا و توسعه پایدار مه ریزي و در راس آن توسعه درونبرنا ـ مق و سـطوح  هی  توسـعه  يهـا اسی
 ،)یاجتمـاع ( دهنـد  يجـا  خـود  در را یمتنوع یاجتماع بیترک که شهرها مراکز ژهیو به و شهرها به مردم جلب ،)يکالبد( يکالبد
  .)12، 1380،يمهدو(ندایافتهشکل) ياقتصاد(اهآن مراکز به هیسرما قیتزر و يشهر توسعه يهافرصت به بازار يروهاین جذب

ق ابعاد مختلف اقتصـاد و فرهنـگ در   یهاییست که با تلفتاکید بر فعالیت این اهداف،هاي دستیابی به یکی از تکنیکامروزه  
 2002ضوع اولین بار توسط ریچارد فلوریـدا درسـال   این مو. گیرندشکل می» 4خالقیت«تحت عنوان  یانسان یاز نظم منطق يگونه ا

رده بـود در مـورد چگـونگی سـوق     نیز آقاي آلن اسکات با استفاده از ادبیاتی که ریچارد فلوریـدا مطـرح کـ    2007درسال . مطرح شد
، دادجـام  یی را انهـا هاي منطقه اي فعالیتگزاريرها به سمت خالقیت بیشتر و سیاستشه هاي موجود درهاي رقابتی و ظرفیتمزیت
ها و صـنعت شـهر   .اي و تغذیـه اسـت  ادبیات، سینما، موسیقی، مهارت و هنر فولک، طراحی، هنرهـاي رسـانه  خالق  هاي رویکردزمینه

                                                
4 - Creativity 



 





در صـنایع دسـتی و  بـومی     بیشـتر  هـاي محلـی  حـوزه و در مقیـاس   خدمات برتر و ايصنایع فرهنگی، چندرسانه شامل مناطق خالق
 . )Florida, 1996, P.5()Musturd, 2001, p.9( شودمی خالصه

هاي اند، با بررسی بیانیهمناسب براي بکارگیري رویکرد خالقهاي تاریخی منابع سرشار میراث و محلی بدون شک بافت
هاي را در بافت سازي رویکرد خالقفرهنگی است، می توان زمینه پیادهکه مربوط به حفاظت از میراث تاریخی و  5جهانی ایکوموس

ها و عدم تفکیک سند افتخار ملی و گفت و گوي تمدنبر حفاظت از میراث فرهنگی بعنوان ) 1967(6در بیانیه کیوتو. فرسوده یافت
است، این بیانیه براي بازیافت سریع سرمایه و منابع مالی بعد اقتصادي و صنعت گردشگري را مورد معنا و مفهوم از بنا و اثر تاکید شده

بر مطالب اجالس کیتو تاکید و ضرورت توسعه پایدار فرهنگی و توجه به گردشگري ) 1996(7بیانیه سنت آنتونیو. دهدتوجه قرار می
ري، بعد دیگري از کند، در این بیانیه اصالت و اقتصاد گردشگمنفی اقتصاد گردشگري مطرح می هايفرهنگی را در راستاي کاهش اثر

جامع نگري  اههقابل تامل اینجاست که با گذشت زمان در راستاي تقویت مفاد معاهدنکته . هاي تاریخی استنگرش به مجموعه
که بیشتر از طریق گردشگري (یابد و ظهور ایده تلفیق فرهنگ و اقتصاد در بستر توسعه پایدار افزایش می

به طوري که بیانیه ها مالحظه کرد توان صراحتاً در مفاد این بیانیهرا می )شودعنوان می) فرهنگی(اجتماع محور
معروف به بیانیه بین المللی گردشگري بر مفهوم جامع و جهانی میراث و تعامل آن با گردشگري تاکید دارد و ) 1999(8مکزیکوسیتی

هاي ها و مجموعههاي گردشگري و حفاظتی در بافتطبق این بیانیه فعالیت .کندله اي براي تبادل فرهنگی تلقی میآن را وسی
این . هاي مردم محلی و منطقه اي در جهت ارتقاي سطح زندگی آنان همراه شودبا احترام به عالیق، سنن و خواستید تاریخی با

هاي کهن و تاریخی و صنعت گردشگري تاکید و مهمترین وسیله تبادل فرهنگی را و ملزوم بودن مرمت و حفاظت بافت بیانیه بر الزم
- هاي میراثی و گردشگري پویا میوسعه پایدار را عامل ارتباط مکانچنین حفاظت و تگردشگري بومی و بین المللی دانسته، هم

  .)87-113، 1382حبیبی، (داند
  :گردشگري رویکردي براي دستیابی به توسعه خالق -1- 3

 ايههترین نظریه نگرش ارگانیستی و یکی از جدیدهاي فرسوداال آمد، نگرش برتر در مرمت بافتهمانطور که در مطالب ب
-ي میاست که از طریق گردشگر) خالقیت(براي تلفیق فرهنگ و اقتصاد در بستر توسعه پایدار هاها و اقدامآن جامع نگري در برنامه

اهداف و  ها،زمینه. شد ریزي شهري بعنوان ابزاري کارآمد، پدیدارهاي اخیر گردشگري در برنامهدر دهه. یافتتوان بدان دست
  .) Christian M. Rogerson, 2006, p.31(آمده است 2-1در جدول  با رویکرد گردشگري راهبردهاي توسعه خالق

  ها، اهداف و راهبردهاي توسعه خالق با رویکرد گردشگريزمینه: 2-1جدول شماره 
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  راهبرد  هدف  زمینه
 هاي شغلیفرصتد ساکنان و پایین آوردن بار تکفل با ایجاد باالبردن سطح درآم   پویایی اقتصادي محله  اقتصادي

 رونق مشاغل محلی 
 استفاده از نیروي کار محلی در رونق و اداره مراکز جهانگردي  

 ایجاد نظارت اجتماعی   تقویت حیات اجتماعی در محله   اجتماعی
 هاي گذران اوقات فراغتایجاد کاربري 
 هاي اجتماعیاز بین بردن ناهمگونی 
 هاي ناسازگاربین بردن کاربري از 
 هاي محمل حیات مدنیایجاد کاربري 
 جلب مشارکت مردمی  

ی محله و احیاي هویت فرهنگ  فرهنگی
ریزي تکیه بر آن در برنامه

 احیاي هنجارهاي رفتاري کهن 
 هاي کالبدي کهناحیاي ارزش 

                                                
5  - ICOMOS 
6 - Kyoto 
7 - Antonio 
8 - Mexico City 



 





  هاي تاریخی فرهنگی محله به گردشگرانشناساندن ارزش   گردشگري
ایجاد محیط مطلوب جهت   کالبدي

  ساکنان و گردشگران
 معاصرسازي عملکردها 
 هاي ناسازگاراز بین بردن کاربري 
 هاي سطحیدفع فاضالب و آب(محیطی و بهداشتیزیست  هاياقدام( 
 تداوم سازمان فضایی کهن 
 تعریف شبکه پیاده 
 محدود ساختن ترافیک سواره 
 ایجاد تسهیالت پارکینگ  

  )Christian M. Rogerson, 2006, p.31: (ماخذ
  هاي موردينمونه - 4

که اولی ویژگی بارز  10و محدوده اسکله کالرك کواي 9هدف از بررسی دو نمونه موردي محله تئودوس استیونز و لیدا همیلتون
به این باشد در این قسمت، توجه کات مثبت برنامه ریزي گردشگري میریزي مرمتی در بافت واجد ارزش و دومی داراي نبرنامه

از اصول استفاده شده  موجود است و مهمتر از آن می توان از موضوع مورد بحث این مقالهموضوع است که در تجارب جهانی ابعادي 
  .گیري کردن چارچوب نظري بهرهها در راستاي تدویدر آن

  محله تئودوس استیونز و لیدا همیلتون، النکستر، پنسیلوانیاي آمریکا -4-1
محله تئودوس استیونز و لیدا همیلتون در . پردازدبافت تاریخی در توسعه بافت می گردشگريدي به بررسی نقش این نمونه مور

  .استنفر جمعیت دارد در جنوب پنسیلوانیاي آمریکا واقع شده 55000شهر صنعتی و کوچک النکستر که حدود 
هاي متوسط رویه حومه و مهاجرت طبقهرشد بیعد از جنگ جهانی دوم شاهد هاي بالنکستر در سال :هامسایل و مشکل

ق اقتصادي بافت دفاع در محدوده مرکزي شهر شکل گرفت، روننی شهر بود به طوري که فضاهاي بیبه باال به نقاط پیرامورو
ه هاي دسترسی مراجعان و رقابت مراکز خرید خارج از شهر با محدوده مرکزي تنزل یافت و شهرهاي مشابمرکزي بدلیل مشکل

  . کردندر گردشگران را به سمت خود جذب میساحلی شرق آمریکا نیز در رقابت با این شه
هاي وسیع داخل شهر داراي پتانسیل بازسازي، ي گردشگري و وجود محدودهر منطقهقرار گرفتن شهر د: هاي ویژهپتانسیل

هاي قدیمی، ایستگاه مرکزي مترو، ین میراث فرهنگی متعدد همچون هتلهمچن
ها واستعداد کتابخانه عمومی شهر از جمله توانساختمان قدیمی شهرداري و 

  .شودالقوه بافت براي نوسازي محسوب میب
ریزي گردشگري در راستاي بهبود اجراي برنامه :هاي انجام شدهاقدام

ساختار کالبدي، اقتصادي و اجتماعی، ایجاد فضاهاي جذاب و درآمد زا، توجه به 
-بنیان) 1972 -1868(با توجه به اینکه تئودوس استیونز(نقش تاریخی محله
تاجري با نژاد ) 1813-84(خواه در پنسیلوانیا و لیدا همیلتونگذار حزب جمهوری

  ).استبوده آمریکایی مورد اعتماد تئودوس -اییآفریق
تصویري از وب سایت محدوده تاریخی لیدا همیلتون و تئودوس : 1- 1شکل            

  استیونز
 www.stevensandsmith.org(June 2010) : خذما

توسعه  /معاصرسازي شهر قدیم با ایجاد حیات مدنی و زندگی شهري :ریزي این پروژه عبارتند ازدر برنامه اصول مرمتیمهمترین 
معاصرسازي تجهیزات / هاي مداخله گرانهدوین چهارچوبی براي اقدامت/ مند ساختن میراث فرهنگی و تاریخیقانون/ شهر از درون

/ هاي هویتی تاریخی محیطهاي میراث فرهنگی و ظرفیتیارتقاي گردشگري فرهنگی با توجه به ویژگ/ زیرساختی شهر کهن
                                                
9 - Thaddeus Stevens & Lydia Hamilton 
10 - Clarke Quay 



 





 حفظ چهره، /معاصر سازي فضاي شهري براي ارتقاي صنعت گردشگري/ هاي اقتصادي و درآمدهاي گردشگريرعایت مالحظه
  تداوم سازمان فضایی کهن/ هاي تاریخیسیما و منظر کلی بناها و مجموعه

از مهمترین نتایج اجراي طرح مرمت محله تئودوس استیونز و لیدا همیلتون در شهر النکستر قرارگیري مجدد محله در : نتایج
ز میراث فرهنگی موجود به ثروت و منبع درآمد پایدار سیستم پویاي اقتصادي شهر و تعادل بافت اجتماعی، همچنین تبدیل بسیاري ا

ها را به همراه داشته و اشتغال محلی و نظارت اجتماعی را نیز ایجاد کرده بهبود مستمر بافت در تمامی زمینهساکنان، که 
 ). Mary Ann Levine, Kelly M.Britt & James A.Delle, 2005, pp.2-33(است

  :اي، سنگاپورتجربه محدوده کالرك کو -4-2
متر  23000ایست متشکل از پنج بلوك به وسعته کالرك محدودهاسکل: هاي مکانیموقعیت جغرافیایی و مشخصه

این مجموعه شامل . استکشور واقع شده -مربع واقع در حاشیه رودخانه سنگاپور و حدود یک کیلومتري مرکز تجاري این شهر
کارخانه (12، کنري11مرچنتز کورت: هاي معروف آن عبارتند ازباشد و تعدادي از ساختمانیم وزدهمهاي قرن نها و مغازهخانهانبارها، 

   13و کارخانه یخ سازي وامپوا) ها به تولید کمپوت آناناس اختصاص یافتکنسرو سازي که بعد
یک مرکز  راه بعنواناي بسیار آلوده داشت و نقش سنتی آبداراي رودخانه 1990اسکله کالرك درحدود سال  :هامسایل و مشکل

ها مغازه -ههمچنین ردیف خان. هاي جدید کشتیرانی پدید آمده بود از بین رفته بودهایی که در فناوريعبور کشتی بدلیل پیشرفت
در کل می . هاي دو یا سه طبقه قشر کارگر مستقر بودندفوقانی این ساختمان هايدادند در طبقهشخصیت کاربري منطقه را شکل می

    .گفت این اسکله در دهه آخر قرن بیستم فاقد پویایی اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و سالمت زیست محیطی بود توان

   
  هاي صورت گرفته در محدوده اسکله کالركتصاویر بازسازي: 3-1شکل             تصاویر محدوده اسکله کالرك: 2-1شکل

  www.clarkequay.com.sg(June 2010): ماخذ    www.clarkequay.com.sg(June 2010): ماخذ     
ـ   کشور و پتانسیل-ه مرکز تجاري شهرنزدیک بودن ب: هاي ویژهپتانسیل  -ت، همچنـین شـکل باریـک خانـه    هـاي گردشـگري باف

  .هاي محدوده براي نقش پذیري و معاصر سازي بودندد از مهمترین پتانسیلکنها را آسان میکان تبدیل آنها و انبارها که اممغازه
هـاي  از قبیل ایجاد ترکیبی از کاربري هاییآغاز و شامل اقدام. ا.آر.توسط یو 1989فرآیند بازسازي از سال  :هاي انجام شدهاقدام

متري لب به لـب   15الی 10هاي قدیمی و پیاده سازي کل مجموعه، احداث پیاده راه سب با بافت تاریخی، مرمت ساختمانجدید متنا
 200انبـار بـه حـدود    60هاي هنري همچنین تبـدیل بـیش از   هاي اجراي برنامههاي کوچک و محلآب همراه با درختکاري و پارك

  .باشدالرك میگرفته در محدوده اسکله ک هاي صورتاز جمله اقدام رستوران، مغازه و مرکز خرید
هـاي زیسـت محیطـی و    تـدبیر اندیشـی اقـدام   / هاي ناسازگاراز بین بردن کاربري :در پروژه اسکله کالرك عبارتند ازاصول مرمتی 

اسـتفاده از نیـروي کـار محلـی در رونـق و اداره مراکـز       / توجه به رونـق مشـاغل محلـی   / )هاي سطحیدفع فاضالب و آب(بهداشتی

                                                
11 - Merchants court 
12 - Cannery 
13 - Whampoa 



 





هـاي  ایجـاد کـاربري  / معاصرسازي کاربري و فعالیت با تاکید بر ارتقاي سطح دانش عمومی /ی منظر شهريزیبایی شناس /جهانگردي
 /هـاي محیطـی  هاي میـراث طبیعـی و ظرفیـت   ري فرهنگی با توجه به ویژگیارتقاي گردشگ /مشارکت مردمی/ گذران اوقات فراغت

 مالکان و ساکنان مشارکت/ آموزش مداوم و همگانی/ هاي جامع قبل از مداخلهپژوهش
ها، تفریح در ها، غذاخوريخرده فروشی. استکیفیت کامالً متفاوتی پیدا کرده اگرچه در ظاهر اسکله همانند گذشته است ولی: نتایج

ها، جذب جریان گردشگران اروپایی و ژاپنی را به محدوده باعث شده و شادابی و سرزندگی ویژه اي به شب و آب نماها و فواره
همچنین بهبود وضعیت زیست محیطی رودخانه و دسترسی به اسکله در رونق اقتصادي و جذب ساکنان بومی . داده است محدوده

  ).178، 1386لنگ، (دهداي صورت گرفته نشان میهمحدوده پس از بازسازيتصاویر  3-1و  2-1موثر بوده است، شکل 
  )ارائه رویکرد نظري(بنديجمع - 5

هاي تفکر ارگانیستی که آخـرین  ریزي شهري بعنوان یکی از شیوهبا رویکرد گردشگري در برنامه ودهتوسعه خالق بافت فرس 
  :باشدداراي اصولی بدین شرح می اشد،بهاي فرسوده میهاي مداخله در بافتبندي از شیوهجمع

  کندرا مطرح می ایده تلفیق فرهنگ و اقتصادفرآیند توسعه خالق. 
 نـگ و اقتصـاد و احیـاي    ریزي اقتصادي دانش محور و ایده تلفیـق فره صاد محلی از طریق برنامهیایی اقتتوسعه خالق بر پو

  .ها در سازمان فضایی شهر تاکید داردهاي تاریخی از طریق تعیین نقش آنپایدار بافت
 کندر میبخشی بافت قدیمی را ملزم به پیوند حیات گذشته و امروز شهتی توسعه خالق تجدید حیات و رواناصول مرم. 
  ها در پیرامون خود منجر به توسـعه  مداخله صورت پذیرد تا این کانون هايباید از طریق برگزیدن درست کانونتوسعه خالق

شوند که مداخلـه در سراسـر بافـت در بسـیاري مـوارد امکـان پـذیر        ها بدین دلیل انتخاب مین دیگر پهنهبه بیا. شهر شوند
 .نیست

 هاي کلی حیات شهري در تعامل زنده با شهر و شهروندان در نظـر  ي باید بعنوان بخشی از ارزشمعمارهاي تاریخی و ارزش
 .گرفته شود و حفاظت عمومی با حفاظت اجتماعی و عالقه عمومی همراه شود

 ها در کالبد جدید همراه استا گسترش روح آنهاي تاریخی فرهنگی بحفظ ارزش. 
   با تعیین عملکردگفتگوي چند جانبه محیط و فضاي شهري 
  سازيمعاصر(محتواي جدید بر کالبد قدیمتزریق( 
 هاي عملکـردي و  ریجی انجام شود تا شهر دچار مشکلهاي متفاوت بافت بایستی به آرامی، با ظرافت و تدتصال بین بخشا

 .شکنندگی در تصویر ذهنی نشود
 و هنـر فولـک، طراحـی،    سـینما، موسـیقی، مهـارت     ادبیـات، : هفت زمینه فعالیتی در راستاي اصول توسعه خالق عبارتند از

 .ها باشندها باید شامل آنها و فعالیتغذیه که کاربرياي و تهنرهاي رسانه
ساز توسعه خالق بافت فرسوده با رویکرد گردشگري نیازمند اعمال اصول فـوق در قالـب مـدلی کـارا و     هاي زمینهشناسایی پهنه

 .استبعد ارائه گردیده بخشهاي آن در عوامل، معیارها و شاخصاین مدل،  جامع است، چگونگی تدوین
 ساز توسعه خالق بافت فرسودههاي زمینهمدل شناسایی پهنه -6

ف در ارتبـاط  ریزي دقیق، جامع و سنجیده یا به عبارتی مطالعه علوم مختلهاي فرسوده شهري نیازمند برنامهمداخله در بافت
هـاي پشـتیبانی   تصمیم سازان و دست اندر کاران عمدتاً بدون اسـتفاده از سیسـتم  . پذیر از یکدیگر است هاي تاثیربا هم و بعنوان الیه

ها را مـدون کننـد و بـه مرحلـه     ها را در ارتباط با یکدیگر سنجیده، آنعات، نیازها، امکانات و محدودیتتصمیم نمی توانند تمامی اطال
. ساز توسعه خـالق هسـتند  پردازد که واجد عوامل زمینهه میهایی در بافت فرسودا پهنهاین پژوهش به شناسایی قطعات ی. اجرا برسانند

بـه بیـان دقیـق تـر کلیـه      . سیاري به طور همزمان می باشـد ابعاد مکانی و فضایی ب ها مستلزم در نظر گرفتناستخراج قطعات یا پهنه



 





هایی که نسبت به سایر قطعات داراي ارزش بیشـتري  ه، و آنمعیارها و شاخص سنجیده شدقطعات محدوده باید نسبت به این عوامل، 
   .شوند بعنوان نقطه آغاز مطمئن در توسعه خالق معرفی شوندمی

پذیري به طوري کـه یـک کـاربر بتوانـد     انعطاف توانایی از نظر ابعاد فضایی و زمانی؛: چهار مقوله مهمتوجه به براي طراحی این مدل، 
مقـدار هزینـه بـا توجـه بـه       ها و طراحی بر اساس معیارهاي در دسترس؛دادهدرستی و اعتبار  ل اقتباس کند؛بسته به نیاز خود از آن مد

همچنـین  ) پیوست الـف (گیري چند معیارهمدل سنجش قابلیت اراضی و تصمیممد نظر بوده و با جمع بندي دو محدود بودن پژوهش؛ 
اطالعـات   سیسـتم  در محـیط  )Index Overlay(هاالیه گذاريارزش نطقو م) AHP(مراتبی سلسله تحلیلفرایند  ها باتلفیق آن
  .)Agarwal et. al., 2002, p.21(، مدل تحلیل این پژوهش استخراج می گردد)GIS(جغرافیایی

 :عنوان مراحل فرآیند بدین ترتیب است 
  ، )هاهمچنین معیارها و شاخص(ي شهريریزوده با رویکرد گردشگري در برنامهساز توسعه خالق بافت فرستعریف عوامل زمینه -
  ها و ارائه خروجی رستر، به شاخصارزشگذاري محدوده نسبت  -
  ها،و مقایسه زوجی معیارها و شاخص GISدر AHP تحلیل سلسه مراتبیو  ارزیابی -
مبـین  » )SZCD14(وسعه خـالق  هاي زمینه ساز تپهنه«رائه الیه نهایی تحت عنوان ا بندي و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی وطبقه -

  ،)هاي مداخلهکانون(خالق بافت فرسوده ها و قطعات داراي پتانسیل توسعهپهنه
  : ساز توسعه خالق بافت فرسودههاي زمینههاي شناسایی پهنهمعیارها و شاخصتعریف عوامل،  -6-1

عوامـل  امل مهـم اسـت، یکـی    توجه به دو دسته ع گريبا رویکرد گردش فرسوده توسعه خالق بافت سازدر استخراج عوامل زمینه       
بررسـی راهبردهـاي جدیـد     کـه از  حقوقی ،کالبدي،اقتصادي ،اجتماعی ،عملکردي عمده شامل پنج عاملموثر در توسعه بافت فرسوده 

بـه موضـوع مقالـه     ریزي گردشگري که باتوجهعوامل موثر در برنامهشود و همچنین استخراج می توسعه که در مطالب پیشین آمده اند
-1محرك و اطالعاتی مطابق شـکل / از تقسیم فضاي موردبرنامه ریزي به شش عامل کالبدي، تفسیري، بصري، دسترسی، اقتصادي

ریزي، معمـاري و بازاریـابی توسـط    این تقسیم بندي از مفاهیم کالبدي، تشخیصی و اقتصادي که به ترتیب در برنامه. آیدبدست می 4
تنهـا مـدلی    توجه به این نکته که این عوامل با یکدیگر همپوشانی داشته و. گیردمیاست، نشات و سایرین مطرح شده 16، گرانتر15لینچ

 )26 -43، 1385عنـدلیب،  (کنـد، حـائز اهمیـت اسـت    عه خالق در بافت فرسوده ارائه مـی هاي توسبراي دستیابی به شناسایی پهنه
  ).Miyakuni & Vander Stoep, 2006, p.14()18، 1383خاکساري، (

ساز توسعه خالق نیز نیازمند بررسی تمامی ابعاد کالبدي، فضایی محدوده است، ههاي زمینهاي شناسایی پهنهتعریف معیارها و شاخص
هـاي  بندي مناسب دادههاي مرتبط و مالحظه وضوح، روایی، مقیاس جغرافیایی، بازه زمانی، در دسترس بودن و دستهبا بررسی پژوهش

هاي فرسوده و گردشگري بـه روش شـبه   هاي مطرح شده و دریافت نظرات کارشناسان و صاحبنظران توسعه بافتختیار و شاخصدر ا
 -مـدیریتی و اقتصـادي   -عملکـردي، نهـادي   -شـامل سـه عامـل عمـده کالبـدي      هاسلسله مراتب عوامل، معیارها و شاخص 17دلفی

این دسته تمامی عوامل حقوقی، قانونی، ساختاري و تشکیالتی که در توسعه  :مدیریتی -عوامل نهادي  .گرددتدوین می اجتماعی

                                                
14 -Suitable Zones for Creative Development 
15 - Linch 
16 - Granter  

منافع و مزایـاي روش گروهـی را بـدون برخـورد     . تدوین گردید) Dalkery and helmer -1969(روش دلفی که توسط دالکري وهلمر  - 17
. داندن اعضاي غیر منسجم را عملی میبی آمد در فواصل طوالنی،گیري گروهی موثر و کاري و تصمیمسازاین روش، تصمیم. به همراه داردچهره به چهره اعضا 

فرد هماهنگ  نتایج اولین پرسشنامه توسط. باشدگیري میسازي یا تصمیماعضاي هیات تصمیم اي از پرسشنامه توزیع شده بینروش دلفی نیازمند مجموعه
شـود تـا اینکـه    دهند و فرآیند تکـرار مـی  جددا پاسخ میاعضاي هیات م. شودا پرسشنامه دوم به هیات ارجاع میاین خالصه ب. شوندکننده هیئت خالصه می

هایی که ها، روش دلفی در موقعیتی و هزینه توزیع مجموعه پاسخنامهبا وجود پیچیدگ. اجماعی حاصل شود و تصمیمی صحیح پیرامون موضوع اتخاذ گردد
  . سازدگیري گروهی را ممکن میاز لحاظ فیزیکی ممکن نیست، تصمیمجمع آوري مردم 



 





وضـع قـوانین و    ،وقـف  و ناشـی از مالکیـت، تـوارث    هايو مشکل لحل مسای توان بهاز این جمله می. شودخالق موثرند را شامل می
، ذینفعـان  مدیریت حاکم در جریان توسعه بافت ها و همچنین ساختار و تشکیالت و نوعگیران و مجریان طرحمقررات مورد نیاز تصمیم

 -عوامـل اجتمـاعی   .دهـد اشـاره کـرد   ریزي اي که تمامی ایـن مـوارد را شـکل مـی    و ذینفوذان توسعه و از همه مهمتر نوع برنامه
وعـه عـواملی   مجم. است هاي فرهنگ و اقتصادمند تلفیق زمینهبهسازي و نوسازي احیاي اقتصادي نیاز هايپایداري اقدام :اقتصادي

هاي میراث فرهنگی، و راهکارهـاي اجتمـاعی و   که در راستاي رویکرد تلفیق اقتصاد و فرهنگ موثرند، براشتغال بومی برمبناي پتانسیل
پراکندگی متـوازن جمعیـت    :تعدادي از عوامل اقتصادي اجتماعی عبارتند از. گیرنداقتصادي توسعه تاکید دارند، ذیل این دسته جاي می

شناسـی بهسـازي   سازي روانتقویت حس تعلق خاطر ساکنین به بافت، کاهش فاصله طبقاتی ساکنان، زمینه ،و توسعه متعادل تباف در
، تقویت عوامل تفسیري براي ایجاد تجربه گردشگري کامل و مـوثر بـراي   براي مشارکت هرچه بیشتر ساکنان، افزایش امنیت اجتماعی

 . کندهاي اقتصادي که گردشگران را به بازدید بیش از یک جاذبه تشویق میت و انگیزهضمانت مراجعه مجدد گردشگران، تبلیغا
  .شش عامل موثر در گردشگري شهري با رویکرد سیستمی: 4-1شکل

  
  ).Miyakuni & Vander Stoep, 2006, p.23: (ماخذ

ایـن دسـته شـامل تمـامی      :عملکـردي  -عوامل کالبدي
محـدوده   کالبـد  توسـعه ، و فعالیت قطعات کاربري عواملی که

 ،اعم از تک بناها، شبکه عبور و مـرور، شـبکه زیرسـاخت هـا    
ریزي بهینه تراکم و پیوستگی بافت، تیپ و نوع بناهـاي  برنامه

کریـدورهاي کالبـدي،   مسکونی، مصالح بکـار رفتـه در بناهـا    
ــوع      ــاخص، ن ــاط ش ــت و نق ــگ، فون ــک، رن ــی گرافی طراح

هـاي هنـري را   ان، کفسازي و الم)سنگ، چوب، خشت(مصالح
  .گیردمیبر نجر به توسعه خالق شوند درکه می توانند م

بنـدي  طبقـه «هـاي  عامـل از بررسـی مقالـه   هاي مرتبط با ایـن  مجموعه ویژگی: عملکردي -عامل کالبدي -6-1-1   
گردشـگري  «؛ 18ت گـوتنبرگ نوشته آلبـر » ریزي شهريبري و چگونگی تکامل آن، بازتاب آن بر نوآوري روشمند در برنامهچندگانه کار

و همکاران؛ رساله دکتـري   20نوشته بهات» هاي دسترسی شهريتوسعه شاخص«؛ 19نوشته لوین، بریت و دله» میراثی و تعالی اجتماعی
همچنـین پایـان    ؛»هـاي مسـکونی مرکـز شـهر مشـهد     ت قدیم و توسعه شهري، نمونـه بافـت  احیاي باف«محمد رحیم رهنما با عنوان

 . استاستخراج شده نوشته غالمعلی حنیفی» هاي مساله دار و فرسوده شهريافزایش تراکم ساختمانی بر بافتت سنجش اثرا«نامه
هاي گوناگونی ارائـه  بنديهاي کالبدي و عملکردي، دستهشخص می شود که در بر شمردن ویژگیها ماز بررسی تک تک این پژوهش

هـا، تمـامی معیارهـا و    بـراي اسـتخراج معیارهـا و شـاخص    . سـت اذکر نشـده  اي در یکی اهمیت پیدا کرده و در دیگريشده، مشخصه
. اسـت ههـا انتخـاب شـد   اطالعات در دسترس، تعدادي از آنو  مقالههاي مطروحه در این متون بررسی شده و با توجه به هدف شاخص

بنیه، تعداد طبقات، و کاربري اراضی را ذکـر  ها، کیفیت اشامل عمر ساختمان: هاي کالبدينامه خود مشخصهمحمد رحیم رهنما در پایان
بنـدي  هاي تک بناها تاکید دارد و از معیارهاي مرتبط با موضوع این پـژوهش فقـط بـه طبقـه    غالمعلی حنیفی بیشتر بر ویژگی. دمی کن

وتنبرگ بـه مشخصـات   آلبرت گ بافت نسبت به عرض معبر، کیفیت ابنیه و سرانه کاربري مسکونی و سرانه کاربري خدماتی اشاره دارد،
. هـا اشـاره دارد  ، نـوع فعالیـت و تسـهیالت مجـاور آن    هاگیري، فراوانی کاربريتاریخ شکل ها،ها از جمله شعاع خدمات کاربريکاربري

هـا را از  معماري بنـا و قـدمت همچنـین دسترسـی    هاي اجتماعی، تاریخی و مبناي نمونه موردي خاص خود ارزش لوین، بریت و دله بر
هایی همچون ظرفیت عبور پیاده و سواره، پارکینـگ مـورد   شاخصبهات و همکاران . کنندو بودن براي عبور پیاده بررسی میوابگنظر ج

                                                
18 - Albert Guttenberg 
19- Levine; Britt & Delle 
20- Bhat 



 





بنـدي مـی تـوان    در یـک جمـع  . انـد دسترسی ها را مورد توجه قراردادهنیاز و موجود، طول و عرض و کیفیت مصالح و مشخصات فنی 
هـاي کالبـدي و فضـایی    براي سـنجش ارزش  کیفیت بنااین متون را در سه دسته معیار کلی  هاي برشمرده شده درمعیارها و شاخص

هـاي سـاختمانی از نظـر    بندي بلـوك براي دسته دسترسیها و یاس کاربريبراي بررسی فراوانی و مق ویژگی کاربريها، ساختمان
، 1385حنیفـی، (دهـد هاي این عامـل را نشـان مـی   معیارها و شاخص 4-1دي کرد، جدول بنضاي پارك، طول و عرض معابر تقسیمف

 ,Mary Ann Levine, Kelly M.Britt & James A.Delle, 2005 )(124 -1375،23رهنمـا، )(66
pp.19-28( )Bhat Chandra & others,2002, pp.12-43)( Miyakuni & Vander Stoep, 

2006, p.15.(  
ارزش، بناهاي . استتقسیم شده» قدمت«و » زش بناار«بنا به دوشاخص بندي کیفیتدر این مقاله دسته: کیفیت بنا  -1- 1-1- 6

،  15تا5محدوده را در پنج زمینه ارزش معماري، اقتصادي، تاریخی، اجتماعی و هویتی؛ و قدمت، نیز بناها را در پنج دسته نوساز، 
بع گردشگري و پتانسیل جذب گردشگر هدف از این معیار و دو شاخص آن سنجش منا. کندو تخریبی بررسی می 50 -30، 30تا15

 Mary Ann Levine, Kelly M.Britt & James )(124 -1375،23رهنما،)(66، 1385حنیفی،(محدوده است
A.Delle, 2005, pp.19-28(  

و هدف را گذر و پارکینگ تبیین کرده گذر و طولمعیار دسترسی را با سه شاخص عرض هانتیجه بررسی :دسترسی -2- 1-1- 6
ساز و کار تحلیل دو شاخص اول . کندیزي توسعه خالق جستجو میرهاي موجود محدوده جهت برنامهنجش پتانسیل دسترسیدر س

شاخص پارکینگ نیز ظرفیت موجود . ها و اختصاص ارزش هر دسترسی به بلوك مجاور آن استدهی آندسته بندي پنج گانه و وزن
-Bhat Chandra & others,2002, pp.12(کندگانه تحلیل میي پنجبنددر دسته هر بلوك براي پارك را برداشت و

43)( Miyakuni & Vander Stoep, 2006, p.15 .(  
خدمات جهت جذب گردشگر و سطح ارائه در ها براي سنجش پتانسیل کاربري معیار ویژگی کاربري: ویژگی کاربري -3- 1-1- 6

، 1385حنیفی، (کندرا بکارگیري می هافراوانی کاربري خدمات و شعاع هايآغازگر توسعه خالق شاخص هايشناسایی پهنه
  ). Guttenburg,2002, p.21(، )52، 1375رهنما، (،)72

ها تدوین معیارهایی براي شناسایی آناقتصادي محدوده و  -هاي اجتماعیتوجه به جنبه: اقتصادي -عامل اجتماعی - 1-2- 6
. اندمورد قبول مجامع دانشگاهی سنجیدهي اجتماعی اقتصادي را با معیارهاي علمی و هاهایی است که ویژگینیازمند بررسی پژوهش

ریزي گردشگري در برنامه« تهیه شده در مرکز برنامه ریزي آمریکا، مقاله» استانداردهاي شهرسازي«از این جمله می توان به کتاب 
احیاي بافت قدیم و توسعه شهري، نمونه «یم رهنما با عنوانرساله دکتري محمد رح 21پاتز.نوشته هاریل و دي» هاي تاریخیمحدوده

» سنجش اثرات افزایش تراکم ساختمانی بر بافت هاي مساله دار و فرسوده شهري«پایان نامه ؛»بافت هاي مسکونی مرکز شهر مشهد
عی و اقتصادي در هاي اجتماهاي این متون جهت سنجش مشخصهاهم معیارها و شاخص. 22نوشته غالمعلی حنیفی، اشاره کرد

 .استارائه شده 3-1جدول
  هاي مرتبطهاي اقتصادي، در پژوهشهاي اجتماعی و مشخصههاي مطرح دو معیار مشخصهشاخص 3-1جدول

  هاي اقتصاديمشخصه  هاي اجتماعیمشخصه  طرح/ پژوهش
  محل تولد -  هاي تاریخیریزي گردشگري در محدودهبرنامه

  حله میداند؟آیا شخص ساکن خود را بومی م -
  مالکیت -
  سابقه سکونت -
  .هایی که فرد ساکن در آن عضو استتعداد انجمن -

  درآمد ساکنان -
  اشتغال ساکنان -

                                                
21 - Harrill & D.potts 

توزیع «مقاالت   و» گزارش توسعه انسانی سازمان ملل« اقتصادي از  -هاي عامل اجتماعیهاي ذکر شده جهت تدوین معیارها و شاخصعالوه بر نمونه -  22
  .استاثر مظفر قزلباش نیز استفاده شده» حثی در سنجش توسعه انسانیمبا«نوشته استوارت فرانسیس و » درآمد و توسعه



 





  .تعداد دوستانی که فرد در محله دارد -
  .تعداد اقوامی که فرد در محله دارد -
  .تعداد اشخاصی را که فرد می شناسد -

اي هجش اثرات تراکم ساختمانی بر بافتسن
  دار و فرسوده شهريمسئله

  تراکم خالص و ناخالص جمعیتی -
  درصد باسوادي -
  سال 10درصد جمعیت کمتر از  -
  بعد خانوار -

  23درصد بیکاري -

  تراکم خانوار در واحد مسکونی -  احیاي بافت قدیم و توسعه شهري نمونه مشهد
  محل تولد سرپرست خانواده -
  سابقه سکونت در محل -
  سواد سرپرست  -
  نحوه تصرف مسکن -

  وضعیت عمومی اشتغال-
  میزان درآمد سرپرست -
  امکانات اقتصادي خانوار -
هاي عمده فعالیت توزیع شاغالن برحسب گروه -

  در محدوده
  هاي مستقرتوزیع درصدي کارگاه -
  ارزش زمین -

  هاي جمعیتیویژگی APA24استانداردهاي شهرسازي
 سن -
 جنس -
 هانرخ -
  تتحصیال

  نیروي کار -
  اشتغال -
  در آمد خانوار -
  تقاضا براي اجاره -
  قیمت زمین -

  .)178، 1385حنیفی، ) (Harril & D.Potts, 2003, p.239(، )52، 1375رهنما، (، (American Planning Association, 2006, p.454): ماخذ
-ل عامل اجتماعی اقتصادي تعریف میذی» اقتصاديهاي مشخصه«و » هاي اجتماعیمشخصه«دو دسته معیار  1-3ق جدول مطاب
  .گردد

-ها در برنامهي ساکنان محدوده که در مشارکت آناین معیار به سنجش وضعیت اقتصاد :هاي اقتصاديمشخصه -1- 1-2- 6
: دارندهاي بررسی شده وجود هایی که در اکثر پژوهشالیه 3-1هاي جدولاز میان شاخص. پردازدریزي و اجرا موثر است، می

  . باشدمی» اشتغال، درآمد ساکنان و ارزش زمین«
نظر به . گیردتغال در حد بلوك می باشد صورت میکه حاوي اطالعات مربوط به اش 1385تحلیل اشتغال بر مبناي آمار سرشماري

د بیکار، آمار سرشماري گذاري این شاخص نیز از فیلاینکه اطالعات دقیقی از وضعیت درآمدي ساکنان در دسترس نیست، براي ارزش
الیه اطالعاتی . استاستفاده شدهتواند با ارزش گذاري معکوس معرف این شاخص باشد، که می1385عمومی نفوس و مسکن 
  .آیدبدست می میدانی قیمت روز زمین در محدوده ارزش زمین نیز از برداشت

محدوده که پیش بینی کننده مشارکت سـاکنان در   این معیار به سنجش پتانسیل اجتماعی :هاي اجتماعیمشخصه -6-1-2-2
هـاي ایـن معیـار بـا     صشـاخ . برنامه ریزي و اجرا، میزان تعلق خاطر ساکنان به بافت و پراکندگی متوازن جمعیت می باشد، می پردازد

ـ که با توج. شودهاي جمعیتی، سواد، سابقه سکونت و بومی بودن ساکنان میشامل ویژگی 3-1توجه به جدول در  1-1-6ه مـوارد  ه ب
هاي واجد پتانسیل خالق اسـت،  موضوع نیز شناسایی قطعات یا پهنهها و اینکه مقیاس محدوده در کار مد نظر است و انتخاب شاخص

توزیـع  . بنـدي کـرد  دسـته » سابقه سـکونت «و » سطح سواد«، »توزیع جمعیت«عنوان سه شاخص  ها را می توان تحتآن
سـطح سـواد نمایـانگر بیـنش و     . هاي سـاختمانی اسـت  جمعیتی یا تراکم بیش از حد بلوك هايیا خالمعیت مبین پراکندگی یکسان ج

خروجـی  . شـود ها بر محـدوده اسـتفاده مـی   هویت ساکنان و نظارت اجتماعی آن نگرش ساکنان بافت، و سابقه سکونت براي سنجش
  . ها الیه سنجش پتانسیل اجتماعی محدوده استتحلیل این شاخص

                                                
ا در مراحل ابتدایی ر... درآمد خانوار، قیمت زمین، هزینه مسکن، هزینه ساخت، درآمد سرانه شهري و: مواردي همچون البته نویسنده این مقاله -  23

  .استهایی استفاده کردهها آورده است ولی تنها از شاخص بیکاري در تحلیل نبرشمردن شاخص
24 - American Planning Association  



 





بر سنجش است، برگرفته شده تهران شهر نوسازي سازمان این عامل که بیشتر از نتیجه مطالعات: مدیریتی -عامل نهادي -6-1-3
-تالش«این مطالعات مقاله  در کنار. هاي فرادست تاکید داردموجود همچون طرحوقف و قوانین و مقررات  و مالکیتمواردي مانند 

» اردن 25هاي بین المللی، نمونه موردي سالت، نقش آفرینان محلی، دولت و تالشیراثهایی پیرامون نوزایی شهري و گردشگري م
هاي فرادست از عوامل ه ثبت میراث موجود در بافت و طرحاست که توجه ب، نیز مورد بررسی قرار گرفته26نوشته رامی فاروق داهر

دو  توان،اینکه ذیل عامل نهادي مدیریتی مینتیجه . استریزي گردشگري در آن معرفی شدهگذار در توسعه بر مبناي برنامهتاثیر 
را جهت سنجش پتانسیل قطعات محدوده از نظر مدیریتی، قانونی و ساختاري براي » ضابطه پذیري«و » موانع حقوقی«معیار 

  .)58، 1385علیرضا،  عندلیب،( )Farouk Daher, 2006, p.13(قرارگیري در روند توسعه خالق تعریف کرد
، »داراي ثبت میراث«و » هاي فرادستاشاره مستقیم در طرح«از دو شاخص این معیار با استفاده  :ضابطه پذیري -1- 1-3- 6

تعداد بیشتر قطعات . کندمیریزي هستند شناسایی هاي ویژه جهت برنامهها یا محدودیتو بلوك هایی را که داراي پتانسیلقطعات 
هاي فرادست ارزش مثبت براي بلوك به همچنین اشاره در طرح. همراه دارداختمانی به میراثی ارزش بیشتري را براي آن بلوك س

   ).Farouk Daher, 2006, p.13( )58، 1385علیرضا،  عندلیب،(همراه دارد
هاي اصلی توسعه موانع حقوقی و بویژه مسایل ناشی از مالکیت و تصرف قطعات یکی از بازدارنده :موانع حقوقی -2- 1-3- 6

در این میان بر مبناي نتیجه مطالعات بررسی شده، مالکیت شخصی بیشترین مقاومت در برابر توسعه مالکیت وقفی در درجه است، 
 Farouk(هاستدهی آنزنهاي اطالعاتی و واین نظر مبناي تولید الیه. دارد بعدي و مالکیت دولتی کمترین مقاومت را

Daher, 2006, p.13.( 
   27هانمایش تاثیر مثبت و یا منفی شاخصساز توسعه خالق و هاي زمینههاي مدل شناسایی پهنهمعیارها و شاخص معرفی عوامل، :4-1جدول 

  ساز عوامل زمینه  عوامل و معیارهاي ارزیابی
  )هاشاخص(توسعه خالق 

تاثیر شاخص در مدل بر مبناي 
  مطالعات بررسی شده

,(Rich Harril & Tomas D.Potts2003)  اقتصادي -اجتماعی )1385حنیفی، ( )1375رهنما، ( , , (APA, 2006) 
    اشتغال  هاي اقتصاديمشخصه

    ارزش زمین
    درآمد ساکنان

    توزیع جمعیت    اجتماعی هايمشخصه
    سطح سواد

    سابقه سکونت
 & Mary Ann Levine, Kelly M.Britt)(Bhat,2002), (Albert Guttenburg, 2002)  عملکردي - کالبدي

James A.Delle, 2005) (Miyakuni, Kaoruko & GAIL A. Vander Stoep, 
)1375رهنما، ) (1385حنیفی، ( (2006  

    قدمت  کیفیت بنا
    ارزش بنا

    پارکینگ    دسترسی
   طول گذر

  عرض گذر  

    ویژگی کاربري

                                                
25 - Salt 
26 - Rami Farouk, Daher 

   تاثیر منفی   تاثیر مثبت -  27



 





  فراوانی
  شعاع خدمات

 )1385علیرضا،  عندلیب،( و) Farouk Daher, 2006(  مدیریتی -نهادي
    مالکیت دولتی  موانع حقوقی

    مالکیت شخصی
    مالکیت وقفی

      پذیريضابطه
    قطعات داراي ثبت میراث

    هاي فرادستاشاره مستقیم در طرح
  
  

ریزي وده با رویکرد گردشگري در برنامههاي زمینه ساز توسعه خالق بافت فرسی پهنهورد استفاده در مدل شناسایهاي مله مراتب عوامل، معیارها و شاخصسلس:  1- 1نمودار 
  شهري

  
  ها و ارائه خروجی رسترگذاري محدوده نسبت به شاخصارزش  -2- 6

قطعات مالکیتی بر اساس هر   GISدر محیط (Index Overlay)ارزشگذاري  منطق اعمال طریق از مرحله این در
در  مثال عنوانبه. گیرندمی بردر را اعداد از ايدامنه که آیندمی بدست هایینقشه شوند وه وزندهی میشاخص به طور جداگان

گرفته و بر عکس گذرهایی که کمترین طول را داشته وزن  9اند، وزن گذر، معابري که بیشترین طول را داشتهطول   عامل وزندهی
ها باید به صورت رستري ارائه گذاريلیل بکارگیري روش مارینونی خروجی ارزشنکته دیگر اینکه در این پژوهش بد. اندگرفته1

  .گردد
  هاو مقایسه زوجی معیارها و شاخص GISدر AHP تحلیل سلسه مراتبیو  ارزیابی -3- 6

اقتصـادي و   -عملکـردي، اجتمـاعی   -ساز توسعه خالق، در سه حوزه کالبـدي نهبا توجه به اینکه کار شناسایی عوامل زمی
هـا امکـان تحلیـل و    هاي تحلیل چندمعیاري که در آن رسد استفاده از روشنهادي مدیریتی صورت خواهد گرفت، لذا به نظر می

از جملـه مهمتـرین   . تر باشدها براساس معیارهاي متفاوت و چندبعدي وجود دارد، مناسبارایه کلیه اطالعات موجود در مورد الیه
قوي و سـاده کـه بـراي    ، روشی است منعطف  AHP. است AHPتحلیل سلسله مراتبی هاي تحلیل چند معیاري، روش  روش

سازد، مورد استفاده قـرار   ها را با مشکل مواجه می گیري متضاد، انتخاب بین گزینه گیري در شرایطی که معیارهاي تصمیم تصمیم
   )13، 1380زبردست، (گیرد می

  :عناصر تحلیل سلسله مراتبی بررسی 
باشد ها میها و گزینهشاخص هدف، معیارها، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شامل در) 1-1نمودار(اتبدرخت سلسله مر
      ):                          Peter Kuyler, 2006, P.47(ها خواهیم پرداختکه در ذیل به تشریح آن



 





  ،ساز توسعه خالق هاي زمینهپهنه شناساییهدف؛ که در این تحقیق)SZCD(« باشدمی .  
 آیندمعیارها؛ همان عوامل اصلی توسعه خالق با رویکرد گردشگري به حساب می. 
 ها زیر معیارهاي شاخص. گردندشاخص ها؛ هر یک از معیارها نیز در قالب این مدل، به زیر معیارهائی مرتبط می

  .باشندمعیارها میفرعی مشتق از 
 دل تحلیل سلسله مراتبی، نهایتا مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز ی هستند که در مها، پارامترهایها؛ گزینهگزینه

  .هستندها، کلیه قطعات محدوده نمونه موردي در این پژوهش گزینه. ها محاسبه خواهند شدنهائی آن

  : ,Marinoni Ext-AHPبا برنامه   GISدر AHP اجراي تحلیل سلسه مراتبی - 3-1- 6
 GISکـه در  » مـارینونی «استفاده از برنامه تحلیل سلسله مراتبی بـه روش   GISدر  AHPبه منظور اجراي مستقیم فرآیند 

افـزار  وزن دهی و محاسبه ضرایب توسط نـرم قابل اجراست، می تواند راهگشا باشد و مزیت آن این است که کلیه محاسبات اعم از 
ضـمن اینکـه بـا اسـتفاده از ایـن      . ندارد Expert Choiceافزارهاي کمکی مانند  انجام می شود و این برنامه دیگر نیازي به نرم

  . 28تر استشود و کار در مراحل بعد آسانها به صورت نقشه ارائه میخروجی پنجره کلیه

  
    AHPتوسط برنامه جانبی  GISنحوه محاسبه ضریب اهمیت معیارها در محیط: 5- 1شکل 

  بندي و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابیطبقه -4- 6 
 ،شودارائه میگانه 5بندي دستهحله خروجی تمامی مراحل قبل در قالب نقشه نتیجه تحلیل سلسله مراتبی داراي در این مر

  . است» )SZCD(ساز توسعه خالق هاي زمینهپهنه« معرف رده داراي بیشترین امتیاز که در آن
  

د گردشگري در محله رویکرساز توسعه خالق بافت فرسوده با هاي زمینهپیاده سازي مدل شناسایی پهنه - 7
 امامزاده یحیی

  :معرفی محدوده -7-1
شهرداري تهران در عرصه مابین خیابان امیر کبیر از شمال،  12منطقه  2محله امامزاده یحیی یکی از محالت، ناحیه 

تصویر همجواري محالت و  6-1است، شکلري از شرق محدود شدهشهید مصطفی خمینی از غرب، پانزده خرداد از جنوب و 
  .دهندرا نشان می 2010اي سال ماهواره

  2010همجواري محالت و تصویر ماهواره اي سال : 6-1شکل

                                                
  .مراجعه شود  Marinoni(March-ext.ahp\arcscript\www.esri.com (2010به سایت  GISدر  AHPمنظور دستیابی به برنامه  - 28 



 





 
 Google Earthمرکز اطالعات جغرافیایی شهر تهران و : ماخذ

شاخصـی   اسـت، داراي بناهـاي  اول جزیی از محله عودالجـان بـوده   هاي زمان پهلويده یحیی که تا قبل از خیابان کشیمحله امامزا 
شـکل   .مامزاده یحیی اسـت ، خانه دبیرالملک، مسجد و مدرسه معمارباشی و ا)آصفی(همچون خانه وثوق، حمام نواب، خانه نصیرالدوله

  ).65، 1385ملک، (دهدتعدادي از این بناها را نشان می 1-7

 
  )نگارنده ترسیم از(بناهاي شاخص محله امامزاده یحیی : 7- 1شکل 

ها و یا قطعات واجد ویژگی خاص و در نظر گرفتن مبانی نظري هاي شاخص انتخاب پهنهرسی مدلبا بر قسمت در این
، )AHP(و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  GISبا توجه به موضوعات مطرح شده، با استفاده از  ،مرتبط با بافت فرسوده و گردشگري

   .شودمدل پیشنهادي پژوهش طی مراحل زیر انجام می
  موضوع و نیازهاي خاص آن شناخت پدیده -1
 هاي محدوده مطالعاتیبررسی ویژگی -2
 هاي مورد نیازتعیین پارامترهاي موثر و داده -3
 هاسازي دادهجمع آوري و آماده -4
 ها و روش وزندهیانتخاب مدل تلفیق داده -5
 هاهاي وکتور و تعیین وزن آنها مطابق با روش تلفیق دادهایجاد نقشه -6
 هاي رستر تهیه نقشه -7
 )AHP(اده از روش ارزیابی سلسله مراتبی چند معیاره استف -8
  )SZCD(ساز توسعه خالق هاي زمینهپهنه بندي و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی و معرفیطبقه -9



 





هاي زمینه ساز توسعه خالق بافت فرسوده با پهنه شناسایی هاي اطالعاتی مورد نیاز مدلتشکیل الیه -2- 7
  :GIS رویکرد گردشگري در 

یک پایگاه داده و بانک اطالعاتی در قالب آمار و همچنین برداشت میدانی به  ساز توسعه خالق،منظور شناسایی عوامل زمینه به
» 32اضافه«هاي اطالعاتی به الیه) 31شیپ فایل(30هاي وکتورياطالعاتی نقشههاي »29فیلد«دست آمد، این اطالعات در قالب 

ت دقیق و در دسترس در نکته شایان ذکر اینکه بدلیل کمبود اطالعا. استآورده شدهعاتی نمونه این بانک اطال 8-1شکل  در. گردید
فهرستی . استري شدهگیعیت در مقیاس بلوك ساختمانی بهرهها مانند توزیع جمعیت در مقیاس قطعات از آمار توزیع جمبرخی زمینه

  .استارائه گردیده 5-1ها در جدول از این تطابق
  هاي اطالعاتی براي جبران کمبود اطالعات دقیق و در دسترست تطابق الیهفهرس: 5-1جدول

                                  
 GISنمونه بانک اطالعاتی قطعات محدوده امامزاده یحیی در : 8- 1شکل 

 GIS در هاي اطالعاتیبرمبناي الیه هانسبت به شاخص حدوده مورد مطالعهگذاري کلیه قطعات مارزش -3- 7
کلیه قطعات محدوده بر اساس هر  GIS در محیط (Index Overlay)گذاري ارزش منطق اعمال طریق از مرحله این در

هاي با توجه ویژگی)بر اساس اطالعات در دسترس(وزندهی، به هر قطعه یا بلوك مدل در. شاخص به طور جداگانه وزندهی شدند
 را اعداد از ايدامنه که آیدمی بدست هانقشه از پذیريترکیبات انعطاف و شده داده لفمخت هاي، وزن...جمعیتی، اقتصادي، کالبدي و

 -مدیریتی و اجتماعی -عملکردي، نهادي -سه عامل کالبديها ذیل با توجه به یکسان بودن مراحل تولید نقشه. گیردمی بر در
شود، همین مراحل در مورد دو عامل عملکردي توضیح داده میاقتصادي و جلوگیري از تکرار و اطاله مطالب در ادامه عامل کالبدي 

 9-1شکل ها، معیارها و عوامل در هاي تمامی شاخصنکته دیگر اینکه نمایش نقشه .گردددیگر انجام شده و فقط نتایج آن ارائه می
 . استآمده

 : عملکردي -هاي عامل کالبديگذاري محدوده بر مبناي شاخصارزش - 3-1- 7
هاي محدوده مورد مطالعه نسبت به سه دسته زیرمعیار شامل کیفیت بنا، دسترسی و ویژگی بخش قطعات و بلوكدر این 

، )عرض گذر، پارکینگ، طول گذر(دسترسی ،)قدمت، ارزش بنا(کیفیت بنا ها شامل معیارهاياند، این دستهکاربري وزندهی شده
  .باشدمی) فراوانی، شعاع خدمات(ویژگی کاربري

  کیفیت بنا -1- 3-1- 7
ارائه و تخریبی  50-30، 30تا15، 15تا5نوساز، دسته،  5برمبناي برداشت میدانی قدمت کلیه قطعات محدوده در  :قدمت

را در طیف  1و دسته پنجم عدد  3؛ دسته چهارم عدد5؛ دسته سوم عدد7، دسته دوم عدد9دهی دسته اول عدد است، براي وزنشده
  . گیرنداز قرار میاند در دسته نوسسال که مرمت شده 50یان ذکر اینکه بناهاي داراي عمر باالي نکته شا. گیرندساعتی میال

                                                
29 - Field 
30 - Vector 
31 - Shape File 
32  - Add 



 





این معیار براي نمایش ارزش بناها، کلیه قطعات محدوده را با مبناي برداشت میدانی مطابق فرم مندرج در  :ارزش بنا
ینکه اگر بنایی یکی شایان ذکر ا. کنددهی میوزن اعی و هویتیدر پنج زمینه واجد ارزش معماري، اقتصادي، تاریخی، اجتم 1پیوست 

 . گیردمی 5ها را داشته باشد وزن و اگر بنایی تمامی آن 1اشد، وزنها را داشته باز این ویژگی
  :دسترسی -2- 3-1- 7

ارزش  ، سپس33بنديدسته تقسیم 5هاي محدوده در ترسیگذاري این زیرمعیار عرض کلیه دسارزش براي :عرض گذر
البته براي این کار در . استتري مورد نیاز تحلیل تهیه گردیدهو نقشه رس استعرض طوالنی ترین گذر بلوك به آن نسبت داده شده

مطالعه معقول به است که با توجه به مقیاس محدوده مورد گیري شدهارزش عرض گذرها هم بهرهبرخی متون از میانگین هندسی 
  . توسط گذرهاي متعدد با عرض باال محصور شود ارزش بیشتري بگیرد رسد که هر بلوكنظر نمی

هاي ساختمانی محدوده و هاي محصور کننده بلوكطول دسترسیگانه  5بندي شاخص طول گذر از طریق طبقه :طول گذر
   .کندي رستري ارائه میهگذاري و نقشل گذرهاي هربلوك، محدوده را ارزشمحاسبه میانگین هندسی ارزش طو

اربري در شاخص پارکینگ نیز ظرفیت وضع موجود هر بلوك براي پـارك وسـایل نقلیـه را براسـاس اطالعـات کـ      : پارکینگ
ها بر اسـاس مجمـوع مسـاحت    ، و سایر بلوك1زنهاي فاقد فضاي پارك ودر این الیه بلوك. استدهی کردهبندي پنج گانه وزندسته

  . اند، قرار گرفته5، 4، 3، 2وزن هاي  دسته بعدي با 4فضاي پارك در 
 :هاي کاربريویژگی -7-3-1-3

هـایی کـه   ها، دستهدر توزیع آماري کاربري پرزاد، به بیان دیگرراوانی کاربري خاصی در محدوده میاین شاخص به بررسی ف: فراوانی
روند کار بـه ایـن صـورت    . دهنداختصاص میهایی فراوانی کمتري دارند، امتیاز کمتري به خود فراوانی بیشتري دارند امتیاز بیشتر و آن

الیه رستري به بیشـترین تعـداد ارزش    Countکنیم، سپس با استفاده از فیلد فیلد کاربري نقشه رستر تولید می است که ابتدا بر مبناي
لفیـق  هـاي نزدیـک ت  زشهـاي داراي ار ها، دستهدهیاي قابل استفاده شدن این وزنبر .دهیمو به کمترین تعداد ارزش کمتر می بیشتر

  .استدهی تولید شدهسپس الیه رستري این وزن. گیرندقرار میگانه  5بندي ها در طبقهشده و کل کاربري
محله، منطقه، شـهر  گانه زیرمحله،  5ها در دسته بندي رداشت اطالعات شعاع خدمات کاربريهاي ببا استفاده از فرم :شعاع خدمات
  .شودفاده در فرآیند تحلیل استفاده مینقشه رستري جهت است بندي شده وو فراشهري طبقه

  :هامقایسه زوجی عوامل، معیارها و شاخص -4- 7
 iها، دوبدو با هم مقایسه شده که در آن با توجه به هدف بررسی، شدت برتري معیاراین مرحله عوامل، معیارها و شاخصدر 

ي مقایسه و قضاوت دوبدویی از جدول نه کمیتی ساآتی در قالب تهیه بر همین اساس برا. شود، سنجیده میjنسبت به معیار
نظرات کارشناسان، براي بدست آوردن میزان » میانگین هندسی«در این بخش . پرسشنامه و جلب نظرات کارشناسی استفاده شد

ات کارشناسان در خصوص دسته است که به عنوان نمونه میانگین هندسی نظرها مورد استفاده قرار گرفتهاهمیت معیارها و شاخص
  :دست آمدبه 2-1عوامل به شرح نموددار 

  هانمونه محاسبه میانگین هندسی نظرات کارشناسان در مقایسه زوجی شاخص:  2-1نمودار

                                                
  .متري به باال ارزش پنج 24متري ارزش چهار،  24- 12متري ارزش سه،  12- 6متري ارزش دو،  6- 3متري ارزش یک،  0-3 -  33



 





  
  نگارنده ترسیم از

  :هاها و معیارها و همپوشانی الیهشاخص CW( 34(» ضریب اهمیت«محاسبه   -5- 7
ساز می مهم براي شناسایی عوامل زمینهها جهت تدوین مدل، اقدات عوامل، معیارها و شاخصارزیابی و تبیین ضریب اهمی

در این پژوهش به منظور بدست آوردن . باشدهاي مداخله در بافت میبا رویکرد گردشگري و تعیین کانونتوسعه خالق بافت فرسوده 
میالدي به صورت  2006این روش در سال . استه گردیدهاستفاد Arc GISدر نرم افزار  AHPضریب اهمیت از برنامه جانبی 

ها و معیارها  با توجه به اعمال در ادامه هر یک از شاخص 36.استارایه شده Oswald Marinoniتوسط  35یک برنامه جانبی
-مادهرده عوامل آ هاي مورد نظر براي سطح بعدي تحلیل یعنی همپوشانی درراز خود همپوشانی گردیده تا الیهضریبشان در رده همت

   .سازي گردد
  ها عملکردي و همپوشانی الیه-ها و معیارهاي عامل کالبديمحاسبه ضریب اهمیت شاخص -7-5-1

، عرض گذر، طول گذر: شامل دسترسیقدمت و ارزش بنا، : شامل کیفیت بناداراي سه دسته معیار  عملکردي -کالبديعامل 
توجه به محاسبات انجام شده، ضریب اهمیت هر یک از با. باشدمی شعاع خدمات فراوانی و: شامل ویژگی کاربريو پارکینگ 

و  6-1نتیجه اجراي فرایند تحلیل سلسله مراتبی، با استفاده از جدول . استارائه شده 6-1هاي معیار کیفیت بنا در جدول شاخص
ext-AHP هاي معیار دسترسی در هر یک از شاخصضریب اهمیت  .آمده است 9-1شکل هاي معیار کیفیت بنا، در بر شاخص

هاي بر شاخص ext-AHPو  7-1نتیجه اجراي فرایند تحلیل سلسله مراتبی، با استفاده از جدول . ارائه شده است 7-1جدول 
  .آمده است 9-1شکل در معیار کیفیت بنا، 

  ص هاي معیار دسترسیضریب اهمیت شاخ 7-1جدول         هاي معیار کیفیت بناضریب اهمیت شاخص: 6- 1جدول 

   
  . استارائه شده 8-1هاي معیار دسترسی در جدول ضریب اهمیت هر یک از شاخص 

  عملکردي - ضریب اهمیت معیارهاي عامل کالبدي 9- 1جدول                   هاي معیار ویژگی کاربريضریب اهمیت شاخص 8- 1جدول 

  

                                                
34  - criteria weights 
35 - Extention 
36  - www.esri.com\arcscript\ext-ahp\marinoni 



 





 9-1شـکل  در هاي معیار کیفیـت بنـا،   بر شاخص ext-AHPو  8-1تفاده از جدول نتیجه اجراي فرایند تحلیل سلسله مراتبی، با اس
نتیجه اجراي فراینـد تحلیـل   . استارائه شده 9-1عملکردي در جدول  -ضریب اهمیت هر یک از معیارهاي عامل کالبدي .آمده است

عامـل  . آمـده اسـت   9-1شـکل  در ردي عملکـ  -بر معیارهاي عامل کالبدي ext-AHPو  9-1سلسله مراتبی، با استفاده از جدول 
  .استعملکردي، آمده -کالبدي

 : »SZCD«ها براي ارائه الیه محاسبه ضریب اهمیت عوامل و همپوشانی الیه  - 8

در نرم افزار  Ext-AHPاین قسمت در ادامه مطالب قبل ضریب اهمیت نرمال هر یک از عوامل را که با استفاده از برنامه جانبی 
Arc GIS ساز توسعه هاي زمینهدهد و الیه نهایی تحلیل که پهنهریس نظرات کارشناسی محاسبه گردید مورد تحلیل قرار میو مات

اجتماعی و  -عملکردي، اقتصادي -ضریب اهمیت عوامل کالبدي 10-1جدول شماره . گذارددهد، به نمایش میخالق را نشان می
           . گذاردهاي مداخله را به نمایش میانونساز توسعه خالق یا کنههاي زمیپهنه 1-1 مدیریتی، و نقشه شماره -نهادي

 ضریب اهمیت نرمال هر یک از معیارها نسبت به همدیگر: 10- 1جدول 

  
  نتیجه محاسبات پژوهشگر: ماخذ    

بوده و  از اهمیت بیشتري برخوردار عملکردي نسبت به سایر معیارها،  -دهد که معیار کالبديجدول فوق نشان می
  . اجتماعی در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند -معیارهاي اقتصادي

  :جمع بندي - 9
است از دهه هاي فرسوده به همراه داشتهزا در قرون اخیر رویکردهاي متفاوتی را در مرمت بافتهاي توسعه درونگرایش

که مالحظات اجتماعی مطرح  60بوده، دهه هاي پس از جنگ جهانی دوم که هدف توسعه، افزایش ظرفیت سکونت در سال 1950
که  90که پویایی اقتصادي بافت هدف است، دهه 80شود، دههکه رویکردهاي توانمندسازي مورد اقبال واقع می 70شود، دهه می

ظه تمامی نگر در توسعه بافت مالحافکند  تا به امروز که رویکردهاي یکپارچه یا جامعتوسعه پایدار بر تمامی اقدامات سایه می
هاي اقتصادي و اجتماعی، فرهنگی یا ها از توسعه بافت با تلفیق زمینهداند و در آخرین نظریهرویکردهاي فوق را همزمان ضروري می

  .استتوسعه خالق و کارایی گردشگري در دستیابی به آن صحبت شده
اي ورود به محدوده کجا باشد؟ و چه نوع هاي مداخله براي که در تمامی مداخالت مدنظر است این است که کانوننکته

هاي ها باید صورت گیرد؟ پژوهش حاضر براي پاسخ به این سوال در محدوده امامزاده یحیی که جزء بافتاي در این کانونمداخله
دسته عامل  ریزي گردشگري سهآید، با استخراج عوامل توسعه خالق بافت و عوامل موثر در برنامهفرسوده واجد ارزش به حساب می

ساز توسعه خالق بافت فرسوده با هاي زمینهسپس با تعریف مدل شناسایی پهنه استها استخراج نمودهکلی شامل معیارها و شاخص
هاي مداخله است، تهیه ساز توسعه یا همان کانونهاي زمینهاي که نشان دهنده پهنهریزي شهري، الیهرویکرد گردشگري در برنامه

هاي اجتماعی و پذیر بودن، سطح خوب مشخصههاي خاص این پهنه برخوردار بودن از موانع حقوقی کمتر، ضابطهژگیوی .استکرده
هاي مثبت مطابق مبانی مدل، این پهنه را بعنوان هاي داراي ویژگیاقتصادي، همچنین کیفیت خوب بناها، دسترسی مناسب و کاربري

در صورتی که ورود به بافت از طریق این پهنه صورت گیرد، احتماالً . کندمعرفی می ساز توسعه خالق یا محرك توسعهپهنه زمینه
مند خواهد شود، همچنین ارتقا بافت در مراحل بعدي نظامریزي و اجرا مناسب بوده و از هدر روي منابع جلوگیري میبازدهی برنامه

  . بود



 





                                  
  هاي مداخله در بافتساز توسعه خالق یا کانونهاي زمینهپهنه 1-1نقشه شماره         

  هاسلسله مراتب همپوشانی نقشه: 9- 1شکل 
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  )پیوست الف
ها از نظر کشاورزي بکار در آمریکا براي سنجش قابلیت زمین 1980هدف اصلی این روش که اولین بار در اوایل دهه : LESA(37(ش قابلیت اراضیروش سنج

سنجش ظرفیـت  و  LE(38(اند؟ دو جزء اساسی این مدل عبارتند از ارزیابی زمینهاي کشاورزي کجا واقع شدهردن این نکته است که بهترین زمینگرفته شد، مشخص ک
ها با گیرد، این وزنقطعه وزن خاصی می کنند، در نهایت هردهی میات مالکیتی بررسی و قطعات را وزن، هرکدام از این دو جزء عواملی را در ارتباط با قطعSA(39(محدوده

تی که امتیاز باالتر از آستانه دارند مناسب براي کشاورزي محسوب شود، قطعاي وزن دهی استخراج شده مقایسه میهااسی و بررسی شیتعدد آستانه که بر مبناي نظر کارشن
  . شوندهاي شهري شناسایی میب جهت توسعههاي مناسب جهت کشاورزي یا مناسبدین ترتیب زمین. شوندمی

گیري و در یک تصمیم هاي موجودگیري چند شاخصه به منظور ارزیابی اوزان براي شاخصهاي تصمیمروش :MCEM(40(روش ارزیابی چند معیاره
را  AHP، روش کمترین مجذورات وزین شده و روش  LINMAPهایی نظیر روش آنتروپی، روش اند که از این میان می توان به روشبرتر، توسعه یافته انتخاب گزینۀ

 .اسـت ت جغرافیـایی در مراحـل مختلـف پایـه گـذاري شـده      در این روش که مبانی آن بر تحلیل همزمان چند عامل در محدوده و کمک گرفتن از سیستم اطالعا. نام برد
 ).35، 1376جهانی، ()83-11، 1386سرداري،(

Identification of Suitable Zones for Creative Development in Urban Deteriorated Places 
with Tourism Approach in Urban Planning 

                                                
37 - Land Evaluation & Site Assessment 
38- Land Evaluation 
39 - Site Assessment 
40 - Multi Criteria Evaluation Method 
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Abstract: 

Inner city renovation attitudes has been increased last decades, this growing 
attitudes make planners pay attention to best comprehensive approaches, one of 
this is organic approaches that consider all economical, social, functional, 
legislative and physical aspects together. Creative development as a means of this 
approaches also consist on combination of culture and economy explained by 
Florida(2002), this concept can carry in heritage sites with tourism consideration, it 
means that creative development with tourism approaches can led to renovation. 
But the question is that “Is the potential of deferent parcels or zones in one district 
the same for development?” this theses focus on identifying suitable zones for 
creative development with tourism approach in heritage sites with SZCD41 model, 
that measure factors, criteria and indexes of creative development with tourism 
approaches by using  AHP42 methods. 
 
Key Words: Creative Development, AHP, SZCD Model, Zones, Tourism Planning, Tehran. 

                                                
41 - Suitable Zones for Creative Development 
42 - Analytic Hierarchy Process 


