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  چكیده
ٞبی ٔختّف دس ص٘ذٌی ؿٟشی ٘ظیش ٔـىالت ٔحیٌی، ٘ضَٚ  سؿذ ػشیغ ؿٟشٞب ٚ تٛػؼٝ وبِجذی آٖ، ٔٛرجبت ثشٚص ثحشاٖ

آٖ دس  ویفیت ٔحیي ٚ سٚ٘ذ كؼٛدی افضایؾ ثبفت فشػٛدٜ ؿذٜ اػت. دس پی ایٗ أشِضْٚ تٛرٝ ثٝ ٔفْٟٛ ویفیت ٚ استمبء

ٞبی ػىٛ٘تی دس وٙبس تٛرٝ ثٝ ٔؼبئُ وٕی ثیـتش احؼبع ٌشدیذ. دس ایشاٖ ٘یض ثٝ د٘جبَ افضایؾ ؿٟش٘ـیٙی ٚ ػشػت  ٔحیي

ٞذف اص ایٗ پظٚٞؾ ثشسػی ٞبی ؿٟشی، ویفیت ٔحیي دس ٘ٛاحی ؿٟشی ثٝ ؿذت افَٛ پیذا وشدٜ اػت.  ثبالی تغییشات دسثبفت

خب٘ی آثبد  ٔحّٝبی فشػٛدٜ ٚ ثٝ ًٛس خبف ٔمبیؼٝ الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ دس ثبفت ٞبی ٚ تحّیُ الذأبت ا٘زبْ ٌشفتٝ دس ثبفت ٞ

پظٚٞؾ اص ٘ٛع وبسیشدی ٚ سٚؽ ثشسػی آٖ  .تٟشاٖ ٚ رٛیجبسٜ اكفٟبٖ ثٝ ٔٙظٛس دػتیبثی اٍِٛی ٔٙبػت ٘ٛػبصی ٔی ثبؿذ

 AHP  ٚTOPSISچٙذٔؼیبسٜاسصیبثی ٞبی یهتىٙاص اػتفبدٜ  ٚ ٔیذا٘ی تفؼیشی، تحّیّی ثب اػتفبدٜ اص تىٙیه ٌٔبِؼٝ اػٙبدی،

 دس ٔمبیؼٝ ثب ٔحّٝ خب٘ی آثبد تٟشأٖحّٝ  اسصیبثی اكَٛ ٔذاخّٝ ثبفت فشػٛدٜاػت وٝ ثب  ٖ٘تبیذ پظٚٞؾ حبوی اص آ ٔی ثبؿذ.

لذأبت تش اص ا٘بوبسآٔذهؼیف تش ٚ ثٝ ٚیظٜ دس ثخؾ ارتٕبػی  خب٘ی آثبد ـبٞذٜ ٌشدیذ الذأبت ا٘زبْ ؿذٜرٛیجبسٜ اكفٟبٖ ٔ

ثب افىبس ٚ ساٞىبسٞبی آسٔب٘ی دس ٞش ٌٛ٘ٝ ٔذاخّٝ ٚ پیـٟٙبد ٔی ٌشدد وٝ  .ٔی ثبؿذٔحّٝ رٛیجبسٜ ٘ٛػبصی دس ثبفت ٞبی فشػٛدٜ 

ی خالق ٚ ٞب تٛاٖ ساٜ ثٝ ربیی ثشد ٚ ؿبیذ تمّیُ تٛرٝ ٕٞٝ رب٘جٝ ثٝ اكَٛ فشایٙذی، پبیذاسی، ایذٜ دس ثبفت فشػٛدٜ ٕ٘ی

سٞبی ارشایی تٛػي ٔشدْ وٝ اص اكَٛ اكّی ٔذاخّٝ دس ٘ٛػبصی ثبفت ٞبی فشػٛدٜ ٔی ثبؿٙذ، ٔـبسوت ٔحٛس ٚ دیٍش ساٞىب

 ثتٛاٖ ثٝ ٘تیزٝ ای ٌّٔٛة دػت یبفت.
 

 خب٘ی آثبد، اسصیبثیٔحّٝ رٛیجبسٜ، ٔحّٝ ، دٜ، اكَٛ ٔذاخّٝ دس ثبفت فشػٛدٜثبفت فشػٛ كلیدی: های واشه

 

  مقدمه -1
ٞبی ارتٕبػی ػلش  بی فشًٞٙ ٚ تٕذٖ ٚ یىی اص فشاٌیشتشیٗ پذیذٜٞیٗ دػتبٚسدتش ٜ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ػظیٓؿٟش أشٚص

ٍ٘شیؼتٗ اص ٚرٝ ػذاِت ٚ تٛػؼٝ آٖ  ثش حؼت ایٗ ٌؼتشدٌی ،ٞش وغ ثٝ فشاخٛس ظٗ ٚ فٗ خٛد ثذاٖ ٔی ٍ٘شد. حبهش اػت .

پذیذٜ  ،ثحشا٘ی ،ثشاٍ٘یض ٞبی ثحج ی ؿٛد. دس ایٗ ٔیبٖ یىی اص پذیذٜؿبیذ یىی اص ٍ٘شؽ ٞبی ٘بدس ٚ ثٙیبدیٗ ٔحؼٛة ٔ

ؿٟش٘ـیٙی ٚ دس دٚسٜ تحٛالت رذیذ . ]1[ٞبی فشػٛدٜ ؿٟشی اػت وٝ پٛصخٙذی آؿىبس ثٝ ثحج ػذاِت ارتٕبػی اػت ثبفت

ٞب ثیؾ اص ػبیش ٘مبى ؿٟشی دس ٔؼشم تبحیشات ٘بٌّٔٛة تٛػؼٝ ؿٟشی ٔشاوض ٚ ثبفت ٞبی تبسیخی ؿٟش ،ٔـىالت ٘بؿی اص آٖ

ٕٞیت تٛرٝ ثٝ احیب ٚ ثٟؼبصی ٕ٘بیذ. ا ی دس ٔؼیش تحٛالت رذیذ ٘بٌضیش ٔیٞبی ؿٟش وٝ ِضْٚ احیب ثبفتتب آ٘زب  ا٘ذ، لشاس ٌشفتٝ

ٞبی ؼٕك اػت ٚ یىی اص ٟٕٔتشیٗ فبوتٛس، ٔحیٌی ٚ ٔذیشیتی لبثُ تٞبی ٔختّف ارتٕبػی، التلبدی ٞبی فشػٛدٜ اص رٙجٝ ثبفت

ٞبی ثبفت فشػٛدٜ ٚ سٚؿٟبی ٔذاخّٝ دس آٖ ثشای دػتیبثی ثٝ  یٟشی اػت. ثٙبثشایٗ ؿٙبػبیی ٚیظٌدػتیبثی ثٝ تٛػؼٝ پبیذاس ؿ

mailto:R_Ghazale62@Ymail.com


International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2 

د ٔؼذٚدی اص دس ایشاٖ سٚیىشدٞبی ٔذاخّٝ ثشای ٘ٛػبصی داسای ٔـىالت ٔوبػفی ثٛدٜ ٚ تٟٙب تؼذا پبیذاسی ارتٙبة ٘بپزیش اػت.

اوٖٙٛ سٚد. ایٗ ٔحّٝ ٞٓ  ٕبس ٔیتٟشاٖ )دٚسٜ ٘بكشی(  ثٝ ؿ آثبد تٟشاٖ اص ٔحالت لذیٕیٔحذٚدٜ خب٘یا٘ذ.  ٔذاخالت وبسآٔذ ثٛدٜ

اكفٟبٖ ، دس لّت  3ٔحّٝ رٛیجبسٜ دسثخؾ ؿٕبِی ٌٔٙمٝ ٚ ٕٞچٙیٗ تٟشاٖ ٚالغ ؿذٜ اػت  12دس هّغ رٙٛة غشثی ٌٔٙمٝ 

سا رٟت اسصیبثی الذأبت  وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ ایٗ دٚ ٔحذٚدٜثبفت لذیٓ ٚ دس ٔحذٚدٜ ؿشلی ٔیذاٖ ػتیك ٚالغ ٌشدیذٜ اػت. 

آٖ رٛیجبسٜ وبسآٔذتش  آثبد ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحّٝ خب٘یػبصی ا٘تخبة ٕ٘ٛدٜ وٝ ٞذف اص ایٗ پظٚٞؾ اسصیبثی اكَٛ ٔذاخّٝ ٔذاخّٝ ثشای ٘ٛ

  اػت.  اكفٟبٖ

 

 مبانی نظری -2

 ها بافت فرظودهمفهوم و ویصگی -2-1

فت ٞبیی دس ثب . سػذ ٞبی ؿٟشی وٝ ثٝ ًٛس ٔـخق دچبس فشػٛدٌی ٞؼتٙذ لذسی ٔـىُ ثٝ ٘ظش ٔی اسائٝ تؼشیف اص ثبفت

ؿٟش وٝ تحت ػٙبٚیٗ ٔختّفی هؼف ٞبی وبِجذی، ارتٕبػی ٚ التلبدی آٟ٘ب ثیبٖ ٔی ؿٛد، ٔتٙٛع ٞؼتٙذ صیشا تمشیجبً ٞیچ 

ٞبی  دس ایشاٖ اكٌالح ثبفت فشػٛدٜ اكٌالحی سایذ اػت وٝ ثشای اؿبسٜ ثٝ ثبفت .ٔحذٚدٜ ؿٟشی ثذٖٚ ٔـىّی ٚرٛد ٘ذاسد

ؿذٜ اػت چٖٛ تٛػي  اص دیٍش ػٛ ِغت ثبفت فشػٛدٜ اص اسصؽ ٔؼٙبئی خبكی ثشخٛسداس  .سٚد داس ثٝ وبس ٔی دسٖٚ ؿٟشی ٔؼئّٝ

٘حٜٛ تـخیق آٖ ؿشح دادٜ ؿذٜ اػت. حجیجی دس  ؿٛسایؼبِی ٔؼٕبسی ٚؿٟشػبصی وـٛس تؼشیف ؿذٜ اػت ٚخلٛكیبت آٖ ٚ

یت یب ٞش دٚ آٟ٘ب دس یه ٔحّٝ یب اص وبس افتبدٌی وبِجذ یب فؼبِ : فشػٛدٌی سا ایٍٙٛ٘ٝ تؼشیف ٔی وٙذ  "ٔشٔت ؿٟشی" وتبة

ػٙذِیت   .]2[دِیُ ایٗ اص وبس افتبدٌی ٌزس صٔبٖ ٚ تبحیش آٖ ثشسٚ٘ذ سؿذ ٚ تحٛالت آٖ اػت   .ػبختٕبٖ سا فشػٛدٌی ٔی ٘بٔٙذ

ٝ ٚ ٞبی اثٙیفشػٛدٌی سا اص اثؼبد ٔختّف ثشسػی وشدٜ اػت وٝ ثب یىذیٍش استجبى ٚ پیٛ٘ذ داس٘ذ. ثشخی اص ایٗ اثؼبد ثٝ ٚیظٌی

ٞبی فشػٛدٌی دس ٚیظٌی 1ؿٛ٘ذ. دس رذَٚ وٝ اثؼبد دیٍش ثٝ وُ ٌؼتشٜ ٔشثٛى ٔیؿٛد دس حبِی وبسوشدٞبی آٟ٘ب ٔشثٛى ٔی

 .]3[اثؼبد التلبدی، ارتٕبػی، وبِجذی ٚ ٔذیشیتی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت

 های فرظودههای بافت: ویصگی1جدول

 ٞبی فشػٛدٌیٚیظٌی اثؼبد

 ارتٕبػی

 یتیتشاوٓ ثبالی رٕؼ

 ٘بأٙی ٚ ٔؼوالت ارتٕبػی

 ٘جٛد تؼّك خبًش

 فمش ٚ ٔحشٚٔیت

 التلبدی

 اسصؽ پبییٗ صٔیٗ

 ٞب، ٚهؼیت ٘بٌّٔٛة اؿتغبَ ٚ دسآٔذ ػبوٙیٗسوٛد فؼبِیت

 ٌزاساٖ دس ثبفتػذْ رزة ػشٔبیٝ

 ٔحیٌی

 ٞبی ٘بٔٙبػت ٚ وٓ دٚاْآػیت پزیشی دس ثشاثش صِضِٝ ٚ اػتفبدٜ اص ػبصٜ

 ٘بٔٙبػت ٚ ٘بوبفی خذٔبت، تؼٟیالت ؿٟشی ٚ ؿجىٝ ٔؼبثشػبختبس 

 ٞبی ٘بػبصٌبسٚرٛد اساهی ٘بوبسأذ ٚ ثب وبسثشی

 ٔـىالت صیؼت ٔحیٌی ٚ ثبال ثٛدٖ آِٛدٌی

 ٔذیشیتی

 ٞبی ٔذیشیتی الصْ ثشای ارشاٞبی ثٝ سٚص تٛػؼٝ ثبفت ٚ یب ػبصٔبٖ٘جٛد یب وٕجٛد ثش٘بٔٝ

 ٞبٞب ٚ هؼف ٕٞىبسی ٟ٘بد، ًشح٘بوبسآٔذی ٔذیشیتی ٚ ػبصٔب٘ی

 ٔـىالت حجتی ٘ظیش ٔـبػی، ٚساحتی ٚ فبلذ ػٙذ ثٛدٖ ثشخی أالن

 ٔٛا٘غ اداسی، ٘ذاؿتٗ پبیبٖ وبس، احذاث غیش ٔزبص

 اصول مداخله در بافت فرظوده -2-2
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دادٜ  ت فشػٛدٜ سخؿٟشی دس ٔحال ٞبی ثخؾ ثضسٌی اص ٔذاخالت ؿٟشی دس اثتذای لشٖ ثیؼتٓ وٝ ثب ٞذف استمبء ویفیت

ؿٛد، ٚ ٕٞیٌٙٛس ٘مـی وٝ ثبصاس ٚ  ٞبی ٔبِی وٝ ثشای ٟ٘بدٞبی دِٚتی ٚ ٔحّی ایزبد ٔی اػت، ثٝ دِیُ ثی تٛرٟی ثٝ حزٓ ٞضیٙٝ

ٞبی اثتذائی وبس ٔتٛلف  وٙٙذ ٚ دس ثشاثش آٖ ثٝ د٘جبَ ٌٔبِجبتی ٞؼتٙذ، دس ثخؾ ػبص٘ذٌبٖ ٔؼىٗ دس ایٗ فشآیٙذ ٘ٛػبصی ایفب ٔی

ثی تٛرٟی ثٝ ٚیظٌی ٞبی ارتٕبػی ٚ ٌٔبِجبت ارتٕبػی ػبوٙیٙی وٝ دس فشآیٙذ ٘ٛػبصی ربثٝ  . ا٘ذ تغییش ٔؼیش دادٜ ا٘ذ یب ؿذٜ

أشٚصٜ ٔذاخالتی وٝ دسػٌح رٟب٘ی ثب  .]4[ا٘ذ ٞب سا ثٝ تشن ٔىبٖ ٔزجٛس ٔیىشدٜ ا٘ذ یب ثب اػٕبَ فـبس دِٚتی آٖ ؿذٜ رب ٔی

ایٗ ٘ٛع ٍ٘بٜ ثٝ ٔذاخّٝ ٔتبحش اص ٘ظشیبت ٔـبسوتی اٚاخش  .ح لبثُ پیٍیشی اػتٌشایـبت ٔشدٔی دس حبَ ا٘زبْ ٞؼتٙذ ثٝ ٚهٛ

لشٖ ثیؼتٓ اػت وٝ ػؼی داسد ٔشدْ سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبًجبٖ اكّی ٞش ٘ٛع ٔذاخّٝ ای، دس فشآیٙذ ٚ ٔحلَٛ ثش٘بٔٝ سیضی ًٚشاحی 

ثش اػبع آٖ إٞیت داسد ٘ٝ ٔذاخّٝ سیضی  دس ایٗ ٍ٘بٜ ثیـتش ادسان ٘مؾ ٔشدْ دس ؿٟش ٚ ثش٘بٔٝ . ٞب ؿشیه وٙذ ثبفت

ثذیٗ ٔؼٙب استمبء ٚیظٌی ٞبی التلبد ٔحّی ٚ ایزبد سٚ٘ك دس ثبصاس ػبخت ٚ ػبص ٚ وبال ٚ خذٔبت دس  ٔحالت فشػٛدٜ . ]2[وبِجذی

 .]1[اصرّٕٝ ساٞجشدٞبی ٘ٛیٗ ٔذاخالت دسثبفتٟبی فشػٛدٜ اػت 

ٞب  ػبص٘ذ، ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت ٔشثٛى ثٝ ػبوٙیٗ دس ایٗ ثبفت دٜ سا ٔیثٙبثشایٗ ٟٕٔتشیٗ ٔؼبئّی وٝ سٚیىشد ٔذاخّٝ دس ثبفت فشػٛ

تشی ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص پشٚطٜ ٞبی ٘ٛػبصی دس اػت. ثٝ ًٛس ٔخبَ دس ٔذاخالت ٘یٕٝ اَٚ لشٖ ثیؼتٓ دس اسٚپب ٚآٔشیىب ٚ ثٝ ًٛس ّٕٔٛع

ای آ٘بٖ، ایزبد فوبٞبی  ٘ٙذ ٞٛیت ٔحّٝٞبی ربثزبئی رٕؼیت ػبوٗ ٚ ٔؼبئّی ٔب تٛرٟی ثٝ ٘حٜٛ ایشاٖ، دسخیبثبٖ ٘ٛاة تٟشاٖ، ثی

اص ٍ٘بٜ . ]6[،]5[ٞبی صیبدی سا اص پشٚطٜ ٘ٛػبصی دسپی داؿتٝ اػت ثی دفبع ؿٟشی ٚ ػذْ اػتفبدٜ اص ٔـبسوت ػبوٙبٖ ٘بسكبیتی

بی ٞ ٞبی ؿٟشی لشٖ ثیؼتٓ اٍ٘بسٜ ربٔؼٝ ؿٙبػبٖ ؿٟشی ٔب٘ٙذ ٔب٘ٛئُ وبػتّض، دیٛیذٞبسٚی ٚویبٖ تبرجخؾ ثؼیبسی اص ٘ٛػبصی

ثب  ٔحالت ثیٗ ثشدٖٞبی ٔختّفی ٔب٘ٙذ اص ثیٗ ثشدٖ ًجمبت ارتٕبػی خبف ثب اص  ٞب ثٝ دِیُ ارتٕبػی لٛی داس٘ذ ٚ دِٚت

ٞبی  آٟ٘ب دس ٘مذ ایٍٙٛ٘ٝ ٔجبسصات ثب ٞٛیت .ا٘ذ صدٜ تخشیت ٔحالت دػت ٔی ٞبی ثضسي ٚ ٞبی رٕؼی ٔؼتشم، ثٝ ٘ٛػبصی ٞٛیت

  .ت ص٘ذٌی ٔحّٝ ٔحٛس داسای ٞٛیتی ٔـخق دس ػبختبس ارتٕبػی ؿٟش تبویذ داس٘ذای، ثش ِضْٚ ٚرٛد ٔبٞی ارتٕبػی ٚ ٔحّٝ

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ استمبء حغ تؼّك ثٝ  .]7[تبرجخؾ اؿبسٜ ٔیىٙذوٝ ٞذف ؿٟش ثب ٔفبٞیٕی ٔب٘ٙذ ٔىبٖ ٚ ٞٛیت ٌشٜ خٛسدٜ اػت

سوت ٞبی ٔشدٔی دس ٔشحّٝ ؿٙبخت ٚ ٔىبٖ دس ػبوٙبٖ ٔحّٝ ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص ػٙبكش ٚ فؼبِیتٟبی ٞٛیت ػبص ٚ اػتفبدٜ اص ٔـب

 .]1[تحّیُ یه ٔىبٖ اصرّٕٝ ساٞجشدٞبی ٘ٛیٗ ٔذاخالت دسثبفت ٞبی فشػٛدٜ اػت

 های فرظودهارائه اصول مداخله در بافت  -2-3

 ثبؿذ وٝ دس ریُ ثٝ آٟ٘ب پشداختٝٞبی فشػٛدٜ دس اثؼبد ارتٕبػی، التلبدی، وبِجذی، ٔذیشیتی ٔیاكَٛ ٔذاخّٝ دس ثبفت

 اػت.   ؿذٜ

 اصل اجتماعی -2-3-1

ُ ارتٕبػی ػالٜٚ ثش آٖ ٌیشد، اكُ ارتٕبػی اػت. ٔؼبئ ی ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔیاخّٝ ثب سٚیىشد پبیذاسذاص اكِٛی وٝ رٟت ٔ

وٝ ػجت ایزبد فشػٛدٌی ارتٕبػی ٚ ٘بوبسآٔذٌی ثبفت ٔی ٌشد٘ذ، خٛد یىی اص اثؼبد فشػٛدٌی ٘یض ٞؼت ٚ ثبیذ رٟت ٔذاخّٝ 

ٚ  اػتٕبدػبصی، وٙتشَ ارتٕبػی، ٔـبسوت ثشاٍ٘یضی، ٞبی اٖ ػجبستٙذ اص: ٔشدْ ٔحٛسیتٛرٝ لشاس ثٍیشد، ؿبخقدس ثبفت ٔٛسد 

 .]1[ؿٙبػبیی ریٙفؼبٖ ٚ ریٙفٛراٖ

 اصل اقتصادی -2-3-2

یىی دیٍش اص اثؼبد ٔٛسد تٛرٝ دس ایزبد پبیذاسی ثبفت اكُ التلبدی اػت، پبیذاسی ٔفٟٛٔی اػت ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ صٔب٘ی 

بد ػجت ػذْ ثٙبثشایٗ ٔغفَٛ ٔب٘ذٖ یىی اص اثؼ  خٛاٞذآٔذ وٝ ػذاِتی ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ دس تٕبْ اثؼبد دس ثبفت ایزبد ٌشدد، ثذػت

دس ثبفت ٘یض ثبؿذ وٝ رٟت ٔذاخالت  ثؼبد پبیذاسی ٔیٌشدد. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ التلبد یىی اص ٟٕٔتشیٗ ا تحمك پبیذاسی ثبفت ٔی

ؿٛد ٚ ثٝ ػبختبس ػّٕىشدی ٚ  ػبصی التلبدی ؿشٚع ٔی ثبصآفشیٙی ؿٟشی، ثب ثبصص٘ذٜٗ دس ٕٞچٙی ٌیشد.ثبیذ ٔٛسد تٛرٝ لشاس 

 التلبد والٖٚ  فشكت ػبصی، ٘ظبْ فؼبِیت، اسصؽ صٔیٗ، اؿتغبَ.وٝ ٔتغیشٞبی آٖ ؿبُٔ ]7[یبثذ  فوبیی ثبفت تؼشی ٔی

 .ثبؿذ ٔی

 كالبدیاصل  -2-3-3
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بی ٚ ثبسؿٟ ش دس ٔمبثُ حٛادث ًجیؼی اص رّٕٝ صِضِٝاص یه ًشف آػیت پزیشتشیٗ ثخؾ ؿٟی شفشػٛدٜ ؿٟٞبی  ثبفت

اص رّٕٝ ٘بأٙی  ٚ ارتٕبػی دیٔؼوالت ٔتؼذد فشٍٞٙی، التلبی ش٘بٔٙظٓ ٚ فشػٛدٜ ؿٟی بٞ اػت ٚ اص ًشف دیٍش ثبفت ػٍٙیٗ

ٚ . ]8[اػتتٟذیذ ػالٔت ؿٟشٚ٘ذاٖ  ثشایایٗ ثبفت، پتب٘ؼیّی ی بٞ آٚسد ٚ ویفیت ٘بٔٙبػت ػبختٕبٖ سا فشاٞٓ ٔیی وبس ٚ ثضٜ

 . ]9[ثبؿذ ػبصٜ، صیشػبخت، ٔٙظش ٚ دػتشػی ٔیٔتغیشٞبی آٖ 

 اصل مدیریتی -2-3-4

ٞبی  وٝ اص وب٘بَ ]10[ٞبی ٘ٛیٗ هشٚسی ثٝ ٘ظش ٔی سػذ یوشدٖ اػتشاتظػٛدٜ، تفىش ٚ ثٝ سٚصرٟت حُ ٔـىُّ ثبفت فش

ٟت ارشا ٚ الذأبت ٔٙبػت، ٞبی ٔٛسد ٘یبص ر بٔٝلٛا٘یٗ ٔٛسد ٘یبص، تبٔیٗ ثش٘ وشدٖ لٛا٘یٗ ٚ ٚهغصیش أىبٖ پزیش اػت. ثٝ سٚص

  تجی اص ٟ٘بدٞب وٝ ثتٛا٘ذ،ثبؿذ ٚ دس ٟ٘بیت ایزبد ػّؼّٝ ٔشا لذاْ دس ٔمیبع ٔحّٝ ٔٛسد ٘یبص ٔیٞبی الصْ رٟت ا ٞب ٚ ًشح ثش٘بٔٝ

ٓ ٌیشی، دس تلٕی تغبَ رٛأغ ٔحّیٞبی تلٕیٓ ػبص، اؿ ٟ٘بد هشٚسی اػت. وٙذٞب سا دس ٔمیبع ٔختّف ارشا ٚ ٘ظبست  ثش٘بٔٝ

دس  ]11[دخیُ وشدٖ ػبیش ٌشٜٚ ٞب دس تلٕیٓ ٌیشی، ٚ ؿىُ ٔذیشیت ٚ سٞجشی دس ٔذاخّٝ ثبفت فشػٛدٜ ثؼیبس ٔٛحش اػت

 بفت فشػٛدٜ دس اثؼبد ٔزوٛس ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت.اكَٛ ٔذاخّٝ دس ث 2رذَٚ ؿٕبسٜ 

 اكَٛ ٔذاخّٝ دس ثبفت فشػٛدٜ :2رذَٚ
 اكَٛ اثؼبد

 ارتٕبػی

 یٔحٛس ٔشدْ

 ٔـبسوت ثشاٍ٘یضی

 وٙتشَ ارتٕبػی

 اػتٕبدػبصی

 التلبدی

 اؿتغبَ

 اسصؽ صٔیٗ

 ٘ظبْ فؼبِیت

 ػبصی فشكت

 وبِجذی

 ػبصٜ

 صیشػبخت

 ٔٙظش

 دػتشػی

 ٔذیشیتی

 لٛا٘یٗ

 ثش٘بٔٝ

 ٟ٘بد

 

 TOPSISتكنیک  -2-4

ٌیشی ٞبی تلٕیٓسٚؽ، یىی اص ثٟتشیٗ سٚؽ ، پیـٟٙبد ؿذ. ای1981ٗی ٞٛاً٘ ٚ یٖٛ دس ػبَ سٚؽ تبپؼیغ ثٝ ٚػیّٝ

ؿٛد. ثٙیبد ایٗ تىٙیه، ثش ؿبخق، اسصیبثی ٔی nی ٌضیٙٝ ثٝ ٚػیmّٝ چٙذؿبخلٝ اػت ٚ وبسثشد صیبدی داسد. دس ایٗ سٚؽ، 

تشیٗ یؾ: ثٟتشیٗ حبِت ٕٔىٗ( ٚ ث +Aآَ )حُ ایذٜتشیٗ فبكّٝ سا ثب ساٜی ا٘تخبثی، ثبیذ وٓایٗ ٔفْٟٛ اػتٛاس اػت وٝ ٌضیٙٝ

: ثذتشیٗ حبِت ٕٔىٗ( داؿتٝ ثبؿذ. فشم ثش ایٗ اػت وٝ ٌّٔٛثیت ٞش ؿبخق، ثٝ ًٛس  -Aآَ ٔٙفی)حُ ایذٜفبكّٝ سا ثب ساٜ

 ]12[یىٙٛاخت افضایـی یب وبٞـی اػت
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 1تكنیک فرایند تحلیل ظلعله مراتبی -2-5

یشی دس ؿشایٌی وٝ ٔؼیبسٞبی تلٕیٓ ٌ ٔٙؼٌف، لٛی ٚ ػبدٜ وٝ ثشای تلٕیٓسٚؿی اػت  فشایٙذ تحّیُ ػّؼّٝ ٔشاتجی

ػبصد، ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد. ایٗ سٚؽ اسصیبثی چٙذ ٔؼیبسی،  یٗ ٌضیٙٝ ٞب سا ثب ٔـىُ ٔٛارٝ ٔیٌیشی ٔتوبد ا٘تخبة ث

تٝ اػت. ٞبی ٔتؼذدی دس ػّْٛ ٔختّف داؿی پیـٟٙبد ٌشدیذ ٚ تبوٖٙٛ وبسثشدثٝ ٚػیّٝ تٛٔبع اَ ػبػت 1980اثتذا دس ػبَ 

ٞبی ، ا٘ؼٌبف پزیشی، ثىبسٌیشی ٔؼیبسُ ػّؼّٝ ٔشاتجی ثب تٛرٝ ثٝ ػبدٌیدٞذ وٝ سٚؽ فشایٙذ تحّی ثذػت آٔذٜ ٘ـبٖ ٔی ٘تبیذ

ٞب ٔی تٛا٘ذ دس ثشسػی ٔٛهٛػبت ٔشثٛى ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی  لبثّیت ثشسسػی ػبصٌبسی دس لوبٚت ویفی ٚ وٕی ثٝ ًٛس ٕٞضٔبٖ ٚ ٘یض

 .]13[ؿذؿٟشی ٚ ٌٔٙمٝ ای وبسثشد ٌّٔٛثی داؿتٝ ثب

 روغ پصوهػ -3

ٞب ٚ اكَٛ ٔذاخّٝ دس ػبصی ٔتٖٛ ٔشتجي ثبفت فشػٛدٜ ثب سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا، ٔفْٟٛ، ٚیظٌیدس ایٗ پظٚٞؾ ثب ؿفبف

لبدی، ارتٕبػی، ٔحیٌی ٚ ٞبیی وٝ دس ثخؾ ٔجب٘ی ٘ظشی دس اثؼبد التٞبی فشػٛدٜ ٔـخق ٌـت . ػپغ ٚیظٌیثبفت

ٔذیشیتی ػٙٛاٖ ؿذٜ ثٛد سا دس ثبفت فشػٛدٜ ؿٟشػشدؿت، ٔحّٝ رٛیجبسٜ اكفٟبٖ ٚ ٔحّٝ خب٘ی آثبد تٟشاٖ، ثشسػی ٕ٘ٛدٜ ٚ 

ٟ٘بیتب اكَٛ ٔذاخّٝ دس ثبفت فشػٛدٜ سا ثب ٔتغیشٞبی ٔشدْ ٔحٛسی، ٔـبسوت ثشاٍ٘یضی، وٙتشَ ارتٕبػی ٚ اػتٕبد ػبصی دس ثؼذ 

دس التلبدی؛ ػبصٜ، صیشػبخت، ٔٙظش ٚ دػتشػی دس وبِجذی؛  ػبصی اسصؽ صٔیٗ، ٘ظبْ فؼبِیت ٚ فشكتغبَ، ارتٕبػی؛ اؿت

-لٛا٘یٗ، ثش٘بٔٝ ٚ ٟ٘بد دس ٔذیشیتی اسصیبثی ؿذٜ اػت . رٟت اسصیبثی اكَٛ ٔذاخّٝ ًشح ٘ٛػبصی ؿٟش ػشدؿت، آٖ سا ثب ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٜ وٝ رٟت ا٘زبْ آٖ اص دٚ تىٙیه تبپؼیغ ٚ فشایٙذ ػّؼّٝ ٔشاتجیٞبی ٔحّٝ رٛیجبسٜ اكفٟبٖ ٚ ٔحّٝ خب٘ی آثبد ٔمبیؼٝ ٕ٘ٛد

 اػتفبدٜ ٌشدیذٜ اػت.

 نمونه موردی -4

 تجربه محله جویباره -4-1

اكفٟبٖ ، دس لّت ثبفت لذیٓ ٚ دس ٔحذٚدٜ ؿشلی ٔیذاٖ ػتیك ٚالغ ٌشدیذٜ اػت.  3ٔحّٝ رٛیجبسٜ دسثخؾ ؿٕبِی ٌٔٙمٝ 

ّٝ دسدؿت ٚ خیبثبٖ وٕبَ، اص ؿشق ثٝ ٔحّٝ ًٛلچی ٚ خیبثبٖ كغیش ، اص غشة ثٝ ٔیذاٖ ایٗ ٔحّٝ دس حبَ حبهش اص ؿٕبَ ثٝ ٔح

 ].14[ٔحّٝ یضد آثبد ٔحذٚد ٌشدیذٜ اػتػتیك ٚ اص رٙٛة ثٝ خیبثبٖ ِٚی ػلش ٚ 

 
 ٚهؼیت ٔٛرٛد ٔحّٝ رٛیجبسٜ اكفٟبٖ .1ؿىُ

 

                                                 
1
- AHP 
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 مداخله در بافت فرظوده محله جویباره اصفهان اقدامات -4-1-1

ٞبی فشػٛدٜ دس اثؼبد التلبدی، ارتٕبػی، ٔذیشیتی ٚ ی ثبفتوٝ دس ٔجب٘ی ٘ظش ا٘زبْ ؿذ ،اكَٛ ٔذاخًّٝجك ثشسػی 

 ].14[اػت اػت وٝ دس ریُ ایٗ الذأبت دس ایٗ اثؼبد ػٙٛاٖ ؿذٌٜـتٝوبِجذی  اسائٝ 

ٛرٝ ثٝ ؿشایي ٔحّی، تؼشیف وبسثشی رذیذثب ت، رٕغ آٚسی ٘خبِٝ ٞبی ػبختٕب٘ی ٚ صثبِٝ ٞب اص فوبٞبی ٔخشٚثٝ :كالبدی

، ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ٔلبِح ثٝ وبس سفتٝ دس پٛؿؾ ٕ٘بٞبایزبد تؼبدَ دس ػشا٘ٝ ٞبی خذٔبتی ػٕٛٔی، ، أىب٘بت ٚ ًشحٟبی فشادػت

ؿبخق وشدٖ ، ن ٔحذٚدیؼشتتؼشیف هٛاثي ٚ ٔحذٚد وشدٖ وٙؼِٟٛب ٚ پیؾ صدٌیٟب دس ٌزسٞبی ثب ، ٔتؼبدَ وشدٖ خي آػٕبٖ

ایزبد ، ایزبد فوبی ػجض دس ًَٛ ٔؼیش، تؼشیف ٔؼیش ٔـخق رٟت ػبثش پیبدٜ، اتٛٔجیُ، دٚچشخٝ، ػٙبكش اسصؿٕٙذ ٚ تبسیخی

، ٘ٛسپشداصی ػٙبكش ؿبخق دس ًَٛ ٔؼیش ٚ ٔؼشفی آٟ٘ب ثٝ ػبثشاٖ، ٚهؼیت ٔٙبػت رٟت دفغ آثٟبی ػٌحی دس ًَٛ ٔؼیش

 .ٔـخق وشدٖ ٔشوض ٔحالت دس ٔحٛس اَٚ رٛیجبسٜ

ٞب ٚ  احیبی ٘بْ لذیٓ ٔحّٝ، ٞبی ٘ٛػبصی ٚیظٜ ٞبی فشػٛدٜ ٚ ارشای ًشح دس ثبفتپیشٚی اص ػیبػت تزٕیغ : مدیریتی

ای ٚ غیش  ٞب )غیش ساػتٝ ثٙذی وبسوشدی ٚ تـٛیك ثٝ اختالى ٞش چٝ ثیـتش فؼبِیت پشٞیض اص ٌٔٙمٝ، ای اكّی آٖ تؼشیف ٞؼتٝ

 .ثٛسع(

ٌضاسی رّؼبت ٔختّف ٔؼٛٚالٖ ٚ ٔشدْ تـٛیك ثٝ ٔـبسوت ٚ ٕٞىبسی ػبوٙیٗ دس ًَٛ پشٚطٜ: ثش: فرهنگی-اجتماعی 

اص ًشیك ٔؼبرذ ٚ ا٘تـبس ثشٚؿٛس اًالع سػب٘ی ، )لجُ اص ارشا(دس خلٛف تـشیح الذأبت دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ رٟت احیبء ٔحٛس  

 .رٟت افضایؾ ٔـبسوتٟبی ٔشدٔی ثشای ارشای ٔشاحُ ثؼذی پشٚطٜ ٘ٛػبصی ثبفت فشػٛدٜ ٔحّٝ رٛیجبسٜدس ٔحّٝ 

 ٞبی تٛػؼٝ دس پیشأٖٛ ایؼتٍبٟٞبی ٔتشٚ ٜ اص فشكت: اػتفبداقتصادی

 

 
 

 دس ٔحّٝ رٛیجبسٜ اكفٟبٖ الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ .2ؿىُ

 

 آباد تهران خانی  تجربه محله -4-2
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اوٖٙٛ دس هّغ رٙٛة سٚد. ایٗ ٔحّٝ ٞٓ  تٟشاٖ )دٚسٜ ٘بكشی(  ثٝ ؿٕبس ٔی آثبد تٟشاٖ اص ٔحالت لذیٕیٔحذٚدٜ خب٘ی

ٔحّٝ تمؼیٓ ؿذٜ اػت. ثشپبیٝ  23، ٌٔٙمٝ ثٝ ؿؾ ٘بحیٝ ٚ 12ٟشاٖ ٚالغ ؿذٜ اػت. دس ًشح تفلیّی ٌٔٙمٝ ت 12غشثی ٌٔٙمٝ 

ؿٛد. ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ دس ًشح  ساؿبُٔ ٔی 12ص ٘بحیٝ چٟبس ٌٔٙمٝ ا 14آثبد، ٔحّٝ ٘ظبْ تمؼیٕبت پیـٟٙبدی، ٔحّٝ خب٘ی

ؿٛد وٝ دس ٔٙتٟی اِیٝ رٙٛة آٖ ٚالغ ؿذٜ اػت.  بد سا ؿبُٔ ٔیآثٔحّٝ ثضسٌتشخب٘یآثبد، ثخؾ وٛچىی اص ٔٙظش ؿٟشی خب٘ی

آثبد(، اص رٙٛة ثٝ خیبثبٖ ؿٛؽ ٚ اص غشة ثٝ خیبثبٖ ایٗ ٔحذٚدٜ اص ؿٕبَ ثٝ خیبثبٖ ٔختبسی، اص ؿشق ثٝ خیبثبٖ تختی )خب٘ی

ٚثبلشرذی اػت وٝ دس ٌزسد، خیبثبٖ خؼشحٕذاِٟی اوشْ )یخچبَ( ٔحذٚد ؿذٜ اػت. تٟٙب خیبثب٘ی وٝ اص ٔیبٖ ٔحذٚدٜ ٔی

 .]15[خیبثبٖ تٟشا٘چی ٔؼشٚف ثٛدٜ اػت لذیٓ ثٝ ٘بْ

 
 آثبدخب٘ی ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ .3ؿىُ 

 

 ّٝػجبستٙذ  ٞبی فشػٛدٜ  ٔحّٝ خب٘ی آثبد تٟشاٖ دس اثؼبد التلبدی، ارتٕبػی، ٔذیشیتی ٚ وبِجذیی ثبفتالذأبت  ٔذاخ

 :.]15[اص

ٞب ٌٔٙجك ثب اٍِٛی  تش دس ِجٝ بى وٙٙذٜ )اص رّٕٝ ؿٛؽ(، تـٛیك حزٓ ػبختٕب٘ی ٔتشاوٓٞبی ٔح پیٛػتٍی ِجٝ خیبثبٖكالبدی:  

ای چٙذ  ٞب( ثب تشویت حزٕی ٚ ػّٕىشدی ؿبخق: ٔزٕٛػٝ ای )تزذیذ خبًش دسٚاصٜ ایزبد ٘مبى ٘ـب٘ٝ، حزٕی غبِت ٞش خیبثبٖ

غییش ٚ ٚػیّٝ ػفش )٘مبى ٔجذَ( دس ٔحُ ٔٙظٛسٜ ثب تشاوٓ ػبختٕب٘ی ٚ استفبع ثیـتش ٔزٟض ثٝ پبسویًٙ ٚ ایؼتٍبٟٞبی ت

اػتفبدٜ اص ، ٞب )ثٛیظٜ ٔؼٕبسی لبربسی( ٞبی تبسیخی دس ػبختٕبٖ اػتفبدٜ اص صثبٖ ٔؼٕبسی یبدآٚس ػجه،  ٞبی ثبسٚی دْٚ دسٚاصٜ

ٝ دسٖٚ ای ٚ ٘بحیٝ ای ث ٞبی ٔحّٝ ٘فٛر فؼبِیت، ٞب ٚ فوبٞبی ػٕٛٔی سٚٞب دس ػبختٕبٖ ػبصی پیبدٜ آرش ٚ ػًٙ دس ٕ٘ب ٚ وف

ٞبی  ٌیشی اص أىب٘بت ثبصیبفت صٔیٗ ٚ ارشای پشٚطٜ ثٟشٜ، ٞبی ٘بػبصٌبس )وبسٌبٞی ٚ ا٘جبس( ٞب( ٚ پبالیؾ فؼبِیت ٞب )ثبصاسچٝ ٔحّٝ

تشاوٓ ػبختٕب٘ی ثیـتش ، ٞبی ٘بػبصٌبس ٞبی ثبصیبفتی حبكُ اص پبالیؾ فؼبِیت ٞبی ثبیش ثب صٔیٗ ٔحشن تٛػؼٝ، تشویت صٔیٗ

ٔٙذی اص  حالت ٔؼىٛ٘ی ٕٞشاٜ ثب افضایؾ ٘ؼجی استفبع دس ٔحالت پیشأٛ٘ی ٚ اػتفبدٜ اص ٌٛداَ ثبغچٝ )ثٟشٜ)فـشدٌی ثبفت( دس ٔ

٘فٛر ، ًجمٝ سٚی صٔیٗ دس ٔحالت دسٚ٘ی 3تب  2یه یب دٚ ًجمٝ ٔفیذ دس تشاصٞبی صیشصٔیٗ( ثٝ ٔٙظٛس تخجیت ٔیبٍ٘یٗ استفبع 

حفظ لبة ثبفت ٚ ایزبد پیٛ٘ذ ٔیبٖ ِجٝ ، ٞبی ٔؼىٛ٘ی ٞب ثٝ ػشكٝ ٞبی فؼبِیت ٚ ٘فٛر دادٖ فؼبِیت دادٖ ػىٛ٘ت ثٝ ػشكٝ

سػبیت اٍِٛی ثبفت ٔؼىٛ٘ی  ، ٞبی ٚیظٜ ٞبی ثبصػبصی ٚ ًشح ػبصی ثب سٚؽ تزٕیغ ٚ ٔزٕٛػٝ، ای خیبثبٖ ٚ ثبفت دسٖٚ ٔحّٝ

ب ثشای ػبوٙیٗ ٚ ثٝ ٚیظٜ ٞبی داخّی( ٚ لبثُ اػتفبدٜ وشدٖ آٟ٘ پیٛػتٍی فوبٞبی ثبص )حیبى، تبسیخی )فشْ ٔلبِح ٚ ٔمیبع(

 وٛدوبٖ.
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ٞب ٚ تؼشیف  احیبی ٘بْ لذیٓ ٔحّٝ، ٞبی ٘ٛػبصی ٚیظٜ ٞبی فشػٛدٜ ٚ ارشای ًشح پیشٚی اص ػیبػت تزٕیغ دس ثبفت: مدیریتی 

، ای ٚ غیش ثٛسع( ٞب )غیش ساػتٝ ثٙذی وبسوشدی ٚ تـٛیك ثٝ اختالى ٞش چٝ ثیـتش فؼبِیت پشٞیض اص ٌٔٙمٝ، ای اكّی آٖ ٞؼتٝ

 .ٞبی ٔؼتجش )غیش خشیذ سٚصا٘ٝ( ٞبی ٔضاحٓ ٚ ا٘جبسداسی( ٚ رّت تزبسی الیؾ وبسوشدٞبی ٘بػبصٌبس )وبسٌبٜپب

 ٞبی تٛػؼٝ دس پیشأٖٛ ایؼتٍبٟٞبی ٔتشٚ اػتفبدٜ اص فشكتاقتصادی: 

 ٞبی فشػٛدٜ اص ًشیك ٔـبسوت ٚ تٛإ٘ٙذ ػبصی ٔشدْ ٘ٛػبصی ثبفت: فرهنگی-اجتماعی

 

 جویباره بامحله خانی آباد ارزیابی بافت فرظوده  -5

 با تكنیک تاپعیطهای فرظوده بررظی معیارهای مداخله در بافت -5-1

دس ایٗ ثخؾ ثب تٛرٝ ثٝ ٔؼیبسٞبیی وٝ دس اثؼبد ارتٕبػی، التلبدی، وبِجذی ٚ ٔذیشیتی اص ثخؾ ٔجب٘ی ٘ظشی اػتخشاد 

اػت. ایٗ ٔؼیبسٞب دس ٞبی كٛست ٌشفتٝ پشداختٝ ؿذٜحٌـت ثٝ اسائٝ هشیت إٞیت ثشای آٟ٘ب ثب اتىبء ثٝ الذأبتی وٝ دس ًش

 ٞبی ٔٛسدی ثب تىٙیه تبپؼیغ اسصیبثی ؿذٜ اػت. ٕ٘ٛ٘ٝ

 خب٘ی آثبد ثب اػتفبدٜ اص تىٙیه تبپؼیغ دس ثب ٔمبیؼٝ ثباسصیبثی ٔتغیشٞبی ٔذاخّٝ دس ثبفت فشػٛدٜ رٛیجبسٜ  -3رذَٚ

 هشیت إٞیت ٔتغیشٞب اثؼبد
هشیت إٞیت 

 ٔحّٝ رٛیجبسٜ

  ٔحّٝشیت إٞیت ه

 آثبد تٟشاٖ خب٘ی

 

 ارتٕبػی

 4 7 9 ٔحٛسی ٔشدْ

ٔـبسوت 

 ثشاٍ٘یضی
8 8 3 

وٙتشَ 

 ارتٕبػی
8 3 1 

 3 7 8 اػتٕبدػبصی

 التلبدی

 8 7 8 اؿتغبَ

 6 7 7 اسصؽ صٔیٗ

 8 7 6 ٘ظبْ فؼبِیت

 6 6 5 ػبصی فشكت

 ٔحیٌی

 6 5 5 ػبصٜ

 5 4 7 صیشػبخت

 3 9 6 ٔٙظش

 3 5 4 ػیدػتش

 ٔذیشیتی

 4 4 8 لٛا٘یٗ

 5 7 7 ثش٘بٔٝ

 2 2 5 ٟ٘بد

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9 

 - 
 جویباره و خانی آباد تاپعیط برای بافت فرظوده با تكنیک نمودار ارزیابی .4ؼكل

 

 AHPبا تكنیکهای فرظوده دربافتبررظی معیارهای مداخله  -5-2

ػّؼّٝ ٔشاتجی ثش اػبع ٔؼیبسٞبی ارتٕبػی، التلبدی، ٞبی فشػٛدٜ ثب اػتفبدٜ اص تىٙیه فشایٙذ اكَٛ ٔذاخّٝ دس ثبفت

ٞبی ٔحّٝ رٛیجبسٜ ٚ خب٘ی آثبد اسصیبثی ؿذٜ وبِجذی ٚ ٔذیشیتی ٚ صیش ٔؼیبسٞبیی وٝ دس رذَٚ ریُ ػٙٛاٖ ٌـتٝ ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ

 اػت.    

 AHPک خانی آباد با تكنی در با مقایعه باارزیابی متغیرهای مداخله در بافت فرظوده جویباره  :4جدول 

 

 اثؼبد
هشیت إٞیت 

 ٔؼیبسٞب
 ٔتغیش

هشیت إٞیت 

 ٔحّٝ رٛیجبسٜ

  ٔحّٝهشیت إٞیت 

 آثبد تٟشاٖ خب٘ی

 

 9 ارتٕبػی

 4 7 ٔحٛسی ٔشدْ

ٔـبسوت 

 ثشاٍ٘یضی
8 3 

 1 3 وٙتشَ ارتٕبػی

 3 7 اػتٕبدػبصی

 8 التلبدی

 8 7 اؿتغبَ

 6 7 اسصؽ صٔیٗ

 8 7 ٘ظبْ فؼبِیت

 6 6 ػبصی فشكت

 7 وبِجذی

 6 5 ػبصٜ

 5 4 صیشػبخت

 3 9 ٔٙظش

 3 5 دػتشػی

 6 ٔذیشیتی
 4 4 لٛا٘یٗ

 5 7 ثش٘بٔٝ
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 3 2 ٟ٘بد

 

 
  AHPثب تىٙیه  ٔحّٝ رٛیجبسٜ ٚ خب٘ی آثبد اسصیبثی ثبفت فشػٛدٜ .5ؿىُ

 نتیجه گیری

ٞب ٚ اكَٛ ٔذاخّٝ دس تٛا، ٔفْٟٛ، ٚیظٌیػبصی ٔتٖٛ ٔشتجي ثبفت فشػٛدٜ ثب سٚؽ تحّیُ ٔحدس ایٗ پظٚٞؾ ثب ؿفبف

دس ٔمبیؼٝ رٛیجبسٜ اكفٟبٖ ٔحّٝ اسصیبثی اكَٛ ٔذاخّٝ صٔیٙٝ ٘ٛػبصی ثبفت فشػٛدٜ  ػپغ ثٝ. ٞبی فشػٛدٜ ٔـخق ٌـتثبفت

 پشداختٝ ؿذ. ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٔـبٞذٜ TAPSIS   ٚAHPخب٘ی آثبد تٟشاٖ ثب اػتفبدٜ اص تىٙیه ٞبی اسصیبثی چٙذ ٔؼیبسٜ  ثب ٔحّٝ

فشػٛدٜ  تش اص الذأبت ٘ٛػبصی دس ثبفتهؼیف تش ٚ ٘بوبسآٔذ ٔحّٝ خب٘ی آثبد تٟشاٖ ٌشدیذ الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ دس ثبفت فشػٛدٜ

ؿذ ٚ ثٝ تشتیت دس اثؼبد ثب سا داسا ٔی تشی ثؼیبس پبییٗ أتیبص دس ثؼذ ارتٕبػی  خب٘ی آثبدٔحّٝ ثٌٛسیىٝ  ثبؿذ. ٔی اكفٟبٖرٛیجبسٜ 

تشی   ٚ تٟٙب دس ثؼذ التلبدی ٚهؼیت ٔٙبػتوؼت وشدٜ تشی سا ٘ؼجت ثٝ رٛیجبسٜ  پبییٗ٘ؼجتب یبصات ٔحیٌی أتٔذیشیتی ٚ 

ٚ ٞٓ تبپؼیغ ثب تٛرٝ ثٝ ٔؼیبسٞبیی وٝ دس اثؼبد ارتٕبػی، التلبدی، ٔحیٌی ٚ ٔذیشیتی  AHPاػت. وٝ ٞٓ تىٙیه  داؿتٝ

. ثٙبثشیٗ ِضْٚ إٞیت ثبؿذ ٔی ٝ دْٚ خب٘ی آثبدستجٚ  ی تؼشیف ٌشدیذ ٘ـبٍ٘ش ستجٝ اَٚ رٛیجبسٜشثشای آٖ دس ثخؾ ٔجب٘ی ٘ظ

ثبؿذ. دس ا٘تٟب  ّٝ ٘ٛػبصا٘ٝ ثؼیبس حبئض إٞیت ٔیتجییٗ ٔجب٘ی ٘ظشی دلیك ٚ اػتفبدٜ اص اٍِٛی ٔٙبػت رٟت ٞش ٌٛ٘ٝ ٔذاخ

 ٌشدد. ٔذاخالت دس ثبفت فشػٛدٜ اسائٝ ٔیپیـٟٙبداتی دس غبِت رذَٚ ریُ دس اثؼبد ٔختّف 

 

و معیارهای ؼهرظازانه موثر بر كارایی اقدامات مداخله گرایانه در بافت فرظودهابعاد  :5جدول   

 ٔؼیبسٞبی ٔٛحش دس ثبفت فشػٛدٜ

 ٔحیٌی
 

 ٌٛ٘ٝ اػتمشاس وبسثشی ٞب، اٍِٛی ساٜ ٞب، ٘فٛرپزیشی، ٔتٙبػت وشدٖ سیضداٍ٘ی، تشاوٓ ٔٙبػت

 غ تؼّك، آسأؾ، غٙبی حؼیخٛا٘بیی )ٚهٛح(، ٞٛیت ثبفت، ػٙبكش خبًشٜ اٍ٘یضی، تلٛیش رٞٙی، ح

اسصؽ ٞبی صیجبیی ؿٙبختی ٚ غٙبی ثلشی، ٔٛاد ٚ ٔلبِح ٕٞبًٞٙ ثب صٔیٙٝ، حفظ ػٕجُ ٞب ٚ ٘ـب٘ٝ 

 ٞب)ٔزؼٕٝ، ٔىبٖ ٞبی ٔمذع، پبتٛق(، تٙبػجبت ثلشی، ٘فٛرپزیشی ثلشی، پیٛػتٍی ثلشی، تٙٛع ثلشی

بدٜ ٔحٛسی، دػتشػی ثٝ تؼٟیالت، وبسثشی ٔختّي )ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٚ تٙٛع(، ویفیت حشوت ٚ دػتشػی، پی

ٚرٛد تؼٟیالت، فوبی ٔىج ٚ ٘ـؼتٗ، اػتحىبْ ثخـی، دػتشػی ثٝ خذٔبت، تٙٛع ٔؼىٗ، ًشاحی ثٝ 
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 كٛست ثٗ ثؼت، ٘ٛسپشداصی، ػذاِت

 پیٛػتٍی فوبیی، ٔحلٛسیت، تٙٛع فوبیی، ٘فٛر پزیشی وبِجذی

 فوبی ػجض،  آػبیؾ الّیٕی، پبویضٌی، پبیذاسی، صیؼت پزیشی

أٙیت ٚ ایٕٙی، ؿَٕٛ ٌشایی، تؼبُٔ پزیشی، ا٘زبْ ٔشاػٓ فشٍٞٙی ٚ ارتٕبػی، تأویذ ثش ارتٕبػبت ٔحّٝ  ارتٕبػی

ای، تٛإ٘ٙذػبصی ارتٕبػبت ٔحّٝ ای، پیٛ٘ذٞبی ارتٕبػی، ػشص٘ذٌی، ٕٞجؼتٍی ارتٕبػی، اػتٕبد، 

 ػشٔبیٝ ارتٕبػی، أىبٖ ا٘زبْ ٔشاػٓ خبف

ٗ ثٝ ٘ٛػبصی، ثخـٛدٌی ٔبِیبت، تٙٛع ٔؼىٗ، احؼبع ٔؼئِٛیت پزیشی، اػٌبی ٚاْ، تـٛیك ػبوٙی ٔذیشیتی

ػوٛیت دس أٛس ارتٕبػی/فشٍٞٙی ٚ فشایٙذٞبی ٔـبسوتی، ٔـبسوت ٔشدْ دس تٕبْ ٔشاحُ ثش٘بٔٝ، حٕبیت 

 اص ػبصٔبٟ٘ب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔحّی، ٔذیشیت ػشٔبیٝ
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