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  نشرية مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1394 ، زمستان5پياپي ، 4سال دوم، شمارة 
 

   تاكيد با تاريخي  -فرسوده  بافت در خلّاق توسعة ساززمينه هايپتانسيل شناسايي
   * شهر كرمان) 1موردي: محلّة ميدان ارگ، منطقة  نمونةارتقاي گردشگري ( بر

                                        
  **اصغر عبدالهي دكتر علي                                                  

ريزي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايراناستاديار جغرافيا و برنامه  

  سعيده بهداشت                                               
، قزوين، ايرانشهرسازي دانشگاه آزاد اسالمي قزويند دانشجوي كارشناسي ارش  

 
   چكيده

 مرمتـي  جديـد  رويكردهـاي  .شـوند مي تقسيم ارزش فاقد و ارزش كلي داراي دستة دو به فرسوده هايبافت
 پايـدار  احيـاي  و فرهنـگ  و اقتصـاد  تلفيـق  و ارزش داراي فرسـوده  هايبافت در موجود ميراث بر تكيه در سعي
 ،زمينه در اين مطرح رويكردهاي از يكي .دارد شهر فضايي سازمان در آنها نقش تعيين طريق از يخيتار هايبافت

، گردشـگري  از انـواع  جديـد  نـوعي  عنوانبه رويكرد اين امروزه .است شهري ريزيبرنامه در گردشگري رويكرد
ـ   .شودمي محسوب جهان در شهرها دگرگوني و توسعه در مهمي موضوع ا معرفـي مفهـوم توسـعة    در اين مقالـه ب

 در اولويـت  داراي و گردشـگر  جذب پتانسيل داراي نواحي هاي گوناگون مرمت و شناساييخلّاق و تبيين نگرش
 و AHPتحليلـي   مـدل  و خلّاق توسعة ساززمينه هايپهنه شناسايي SZCD از مدل  استفاده با خلّاق توسعة زمينة
هـاي مـدل         هـر يـك از ايـن عوامـل، معيارهـا و شـاخص       .اشـد بنظـر مـي   مـورد  محـدوده  در ArcGISافزار نرم

 و نتـايج  كـرده  مورد مطالعه استخراج محدودة مديريتي را از -اقتصادي و نهادي  –عملكردي، اجتماعي -كالبدي
 هـا و معيارهـا  شـاخص  ايـن  بر اسـاس  باشد كهمي هاييپهنه بردارندة در آن خروجي و شده تهيه نقشه صورتبه

دهد كه نتايج تحقيق نشان مي .باشدمي گردشگر منظور جذببه بافت در دخالت و خلّاق توسعة براي هنهپ بهترين
نسبت به ساير معيارها، از اهميت بيشتري برخوردار بوده و معيارهـاي   669/0عملكردي با ارزش  –معيار كالبدي 

 088/0د. شاخص نهادي مـديريتي بـا ارزش   در مرتبة دوم اهميت قرار دارن 243/0اجتماعي با ارزش  –اقتصادي 
در ضريب اهميت نرمال هر يك از معيارها نسبت به همديگر از عملكرد بسيار ضعيفي در بـين معيارهـاي مـورد    

  مطالعه داشته است.
 

  خلّاق. توسعة ،گردشگري ،تاريخي بافت ،فرسوده بافتهاي كليدي: واژه

                                                                 
   1/11/1394پذيرش نهايي:                        28/6/1394دريافت مقاله:                       97- 811صفحات:  *

  .باشدنويسندة دوم مقاله ميكارشناسي ارشد  ةنامپايان مقاله، مستخرج از اين
 mail.comgliabdollahi1313@a                    مسئول:              ةنشاني پست الكترونيك نويسند** 
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   مقدمه -1
 اناتيجر ريثأت تحت آن كالبد و شوديم لمتحو د،كنيم رشد خود خيتار طول در شهر
 در راتييتغ نيا اما .شوديم رييتغ دچاري كيتكنولوژ وي عيطب عوامل وي اجتماع -  ياقتصاد
 نهييآ خيتار از لحظه هر در و نبوده برخورداري يكسان تشد و سرعت از اعصار و قرون طول
 ،سالم و بايز شهر. است مختلف ارادوي زندگ انعكاس و حال گذشته، فرهنگي نماتمام
 عناصر وي ميقد كالبد د،يجدي فضاها جاديا و توسعه و رشد نيح در كه استي شهر

 روند، نيا در و رديگ قرار استفاده مورد و شده اءياح نينوي هاازين با مطابق آن در موجود
 وي يكپارچگ كهي نحوبه دينما برقرار ديجد و ميقد بافت نيب سازنده وي منطقي ارتباط
 عبادي، و  پوراحمد( باشد آن خيتاري ايگو مجموع در شهر كالبد و گردد حفظي شهر تيهو

 رويكردي مستلزم، شهري فرسوده و قديم بافت به مناسب رهيافت رواين از ).93 :1379
 دقيق تدوين و تهيه، اساس آن كه بر اين هايويژگي و كهن بافت به جانبههمه نگرشي و دقيق
 اهداف، تاكيد اين به دستيابي هايتكنيك از يكي است؛ امروزه بهسازي و اجراقابل هاييمهبرنا
 منطقي نظم از ايگونه در و فرهنگ اقتصاد مختلف ابعاد تلفيق با كه است هاييفعاليت بر

 از سرشار منابع تاريخي هايبافت شك بدون .گيردمي شكل خلّاقيت عنوان تحت انساني
  . باشندمي خلّاق رويكرد كارگيريبه براي مناسب محلّي فرهنگيميراث 
 فرهنگي و تاريخي از ميراث حفاظت به مربوط كه ايكوموس جهاني هايبيانيه« بررسي با
 روند كرد. اين ايجاد فرسوده هايدر بافت را خلّاق رويكرد سازيپياده زمينة توانمي» است
 خود پيرامون در هامكان اين تا پذيرد رتصو مداخله مكان درست برگزيدن طريق بايد از
كه  كرمان تاريخي بر آن است، بافت سعي اين پژوهش در جهت اين از .شوند توسعه به منجر
 توجه مورد ديدگاه دو از اين بافت بر است، تأكيد ايران شهرهاي سنّتي بافت از اصيل اينمونه

 و اصالت سند هويت واقع در كه فرهنگي و ميراثي نهفته هايارزش يكي قرار گرفته:
 جهت در بافت، در موجود گردشگري هايو پتانسيل هاو ديگري ارزش ماست شهرسازي

 نمونة عنوانبه تاريخي فرسوده هايبافت زمينه در مشكالتي و مسائل داشتن خلّاق و توسعة
عنوان راهبردي در راستاي توسعة جهت بررسي و تبيين نقش گردشگري شهري به موردي

  خلّاق بافت فرسوده.
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 مختلف هايزمينه در جانبههمه نگرش نوعي نيازمند فرسوده هايبافت در مداخله شيوة
 بر هازمينه اين متقابل تاثيرات است كه زيست محيطي و فرهنگي، كالبدي اقتصادي، جمعيتي،
 امرشهر،  يعني بزرگتر سيستم و سيستم اين ميان دوسوية پذيريتأثير و روابط و يكديگر
 را بافت در مداخله اينبنابر) . 35، 1386عندليب، (است  ويژه توجه نيازمند كه است مهمي
كالبدي،  قبيل نوع، از هر از تغييراتي به منجر كه بافت در گيريتصميم هرگونه به توانمي

   ).11: 2001زينوزي، (كرد  شود، تعبير آن در اقتصادي و اجتماعي
 نوسازي بهسازي، قالب در آن با مواجهه هايروش و هاودگيفرس انواع و در كنار مفهوم

 اين. پذيرد صورت متفاوتي هايروش به تواندمي فرسوده هايدر بافت مداخله بازسازي و
 مداخله تزييني، روش –بهداشتي، حفاظتي  -  شود: حفاظتيمي تقسيم زير دسته 5 به هاروش

  شهري. بازسازي ألخره روششهري و با مرمت جامع موضوعي، روش - موضعي 
: شودمي انجام صورت دو به هابافت گونه اين در مداخله ايران كشور در حاضر حال در
  .)مردم توسط نوسازي از حمايت(غيرمستقيم  و مداخلة  مستقيم مداخلة
 :شودمي انجام طريق چهار به فرسوده هايبافت نوسازي و احياء مستقيم مداخلة روش در
 تاريخي هايمحور مرمتي؛ ساماندهي هايپروژه تاريخي ارزش واجد ابنيه تمرم و احياء

 تخريب با نوسازي الگوي صورتبه مسكوني هايواحد محور؛ احداث ساماندهي گردشگري
 فرسوده. هاي مرمت بافتآنها؛ نگرش تجميع و ارزش فاقد امالك

شهري در پي افزايش هاي علمي جديد، نياز روزافزون به توسعه و تحوالت پيشرفت
كند. براي جمعيت، ايجاد محيط زندگي متناسب با اين تحوالت را بيش از پيش مي

هاي فرسوده دروني شهرها افزايش هاي اخير توجه به بافتپاسخگويي به اين نيازها در سال
اي، سلولي و ارگانيك از آن است كه سه نگرش موزهيافته و رويكردهاي گوناگوني اتخاذ شده

  است.) آمده1اند، مقايسه اين سه نگرش در جدول (ملهج
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 مقايسة كلي سه نگرش مرمت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و كالبدي - 1جدول

نوع نگرش ابعاد 
  هاو نمونه

راهكارها/ 
  پيامدهاي اقتصادي

  مزايا / معايب  راهكارها/ پيامدهاي كالبدي  راهكارها/ پيامدهاي اجتماعي

  ايموزه
ين زمينه در ا

توضيحي ندارد و 
بازار تعيين كننده

  است.

ترك بافت توسط ساكنين و 
گسست اجتماعي پيامد حفاظت به 

شكل تاريخي و مداخله بر مبناي 
عدم توجه به مقتضيات زندگي 

  امروز است.

- اي تغيير ناپذير مبدل ميشهر را به موزه

كند. مختل شدن كاركردهاي شهري و 
  تهديد حيات شهري است.

سست محدوده گ
از سيستم پوياي 
شهر در تمامي 

  هازمينه

  سلولي

در اين دوره مرمت 
شهري با هدف 
توانمند سازي 
 گيرد.صورت مي

نوسازي ساختار 
اقتصادي اهميت 

  اصلي را دارد.

ها ماهيتاً داراي محاسباتي اين طرح
مستقل از تعلق خاطرهاي مردم و 

فرهنگي  - هاي مردم شناختيارزش
اي مقيد به استمرار ارزشهدارند، ايد

هاي فرهنگي در اين نگرش به 
چشم نمي خورد و مشاركت 

  اجتماعي پايين است.

در اين نگرش فضاهاي شهري اغلب به 
مثابه ميراثي از شهر تلقي مي شوند كه 
بايد براي تقويت وضعيت اجتماعي و 

اقتصادي فعال شوند و محصول آن 
دگرگوني منظم و بي وقفه فضاهاي 

ده و آسيب ديده تاريخي شهرها فرسو
- بدون در نظر گرفتن جميع جهات مي

  باشد.

بعدي نگرش تك
سويه به و يك

- حل مسأله بافت

  هاي فرسوده،

  ارگانيك

هاي تاريخي از طريق تعيين نقش آنها در سازمان فضايي ايدة تلفيق فرهنگ و اقتصاد و احياي پايدار بافت
  شود.شهر مطرح مي

ها در پيرامون خود منجر هاي مداخله صورت پذيرد تا اين كانونق برگزيدن درست كانونمرمت بايد از طري
 به توسعه شهر شوند.

هاي كلي حيات شهري در تعامل زنده با شهر و عنوان بخشي از ارزشهاي تاريخي و معماري بايد بهارزش
 عمومي همراه شود. شهروندان در نظر گرفته شود و حفاظت فيزيكي با حفاظت اجتماعي و عالقه

معناي حفظ بناها و يادبودهاي قديمي نيست بلكه با گسترش هاي تاريخي فرهنگي فقط بهحفظ ارزش
  هاي جديد همراه است.ها در كالبد بافتروح آن

نگري و جامع
تلفيق ابعاد 
اقتصادي، 
اجتماعي، 
فرهنگي و 

  كالبدي

  )34: 1380؛ مهديزاده،  17: 1380ادگان و رضازاده، زعباس؛  45: 1383؛ خاني،  74: 1386حبيبي، (مĤخذ: 

ها و ديگر مسائل هاي فرسوده، بهسازي و نوسازي بافتدر زمينة احياء و نوسازي بافت
طور بافت تاريخي تاكنون مقاالت و كتب زيادي به چاپ مربوط به بافت فرسوده و همين

  شود.ياند كه در ادامه به برخي از مهمترين آنها اشاره مرسيده
ساز توسعة خلّاق بافت هاي زمينه) در پژوهش خود با عنوان شناسايي پهنه1388رفيعيان (

يحيي، به بررسي معيارهاي موثر توسعة خلّاق  فرسوده با رويكرد گردشگري در محلة امامزاده
ريزي گردشگري منطبق بر ) در پژوهش خود با عنوان برنامه1392است. بشردوست (پرداخته
ساز توسعة خلّاق در بافت تاريخي فرسوده محلّة درب شازده با هاي زمينهشناسايي پهنهاصول 

هدف شناسايي نواحي داراي پتانسيل جذب گردشگر و داراي اولويت در زمينة توسعة خلّاق 



 101                  ... خلّاق در بافت توسعة ساززمينه هايپتانسيل شناسايي                     1394تان زمس

و  AHPمراتبي ساز توسعه خلّاق و تحليلي سلسلههاي زمينهشناسايي پهنه SZCD با مدل
   .باشدفيايي در محدودة موردنظر ميسيستم اطالعات جغرا

است. نتايج به بررسي وضعيت مسكن در مركز شهر مشهد پرداخته ،)1375( رهنما
سرشور داراي ساختي مسكوني است.  از نظر اجتماعي محل  ةكه محل پژوهش نشان داد

 (بازرگاني و هاي خدماتيدليل نوع فعاليتمتوسط است. از نظر كاركرد به ةاسكان طبق
فروشي است. از نظر خرده نفر) 2/3( هامتوسط تعداد شاغلين كارگاه ويژههب جاري) وت

هاي اجتماعي ناچيز و تفاوت همگن و تضاد طبقاتي بين گروه ،اقتصادي و كالبدي -  اجتماعي
    كه محل سكونت طبقات فقير و  هاي غربيات مركزي شهرآشكاري را با ساخت محلّ

  .دهدبومي است، نشان ميغير
به تحقيق و بررسي پايگاه اقتصادي افراد ساكن در بافت ، )1379( پور احمد و عبادي
هاي آنها حاكي از عدم توان مالي و ضعف بسيار شديد اند. نتايج يافتهقديم شهر ري پرداخته

  .باشدمالي در بين افراد ساكن در بافت قديم شهر ري مية بني
 8 ةبافت قديم تهران پارس در منطق ةمطالعبه ، )1387( سجادي و احمدي دستجردي

هاي هاي درون شهري و پيامدثر بر مهاجرتؤعوامل م ايشاناند. شهرداري تهران پرداخته
شناخت زواياي گوناگون اين امر  از و پسده فضايي ناشي از آن را بررسي نمو - اجتماعي

  .باشندريزي همراه با شناخت موردي مسائل ميمعتقد به برنامه
  

  شناسي ها و روشداده - 2
  قلمرو پژوهش -2-1

كرمان (محلّة  قديم شهر بافت تحقيق، بخش مركزي اين در مطالعه مورد محدودة
ترين هكتار دارد. اين محلّه يكي از قديمي 65باشد كه وسعتي معادل ميدان ارگ) مي

ان قدس، موقعيت آن از شمال به خيابان شريعتي، از غرب به خياب .محلّات كرمان است
  شود. خميني و از شرق به ميدان مشتاق ختم مياز جنوب به خيابان امام

. است زياد بسيار بافت، تاريخي قدمت و اهميت خاطر به منطقه اين توريستي توان
 است.بافت داده به را توريستي توان اين هاي وابسته به آنبازار و مجموعه گرفتن قرار

 وكيل، كاروانسراي جامع، بازار مسجد از لعه عبارتندمورد مطا ةبناهاي شاخص محدود
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 گنجعليخان، مسجد خان،گنجعلي ميدان وكيل، وكيل، بازار اختياريه، كاروانسراي گلشن،
 ةموز ه،سكّ ةموز خان،نبار گنجعليابآ خان،ام گنجعليحم خان،كاروانسراي گنجعلي

مسجد  ه محموديه،علمي ةمدرس رها،بازار ارگ، بازار مسگ سوق بازار،چهار شناسي،مردم
 خان،ابراهيم ةقيصري ةمجموع اعلي،آقحاج  انباربآقاعلي، آبازار حاج  قاعلي،آحاج 
 ه،ابراهيمي ةعلمي ةمدرس الدوله،ظهير خانام ابراهيمحم وله،ظهيرالد ةقيصري ةمجموع

تكيه  لك ومديرالم ةتكي، صالح دمحم املّ ةقيصري خان،كاروانسراي ميرزاحسن
  .)2و  1(شكل  باشدگلبازخان مي

  

  
 GoogleEarthبر روي  محدودة مورد مطالعه - 1 شكل

  
  بناهاي شاخص محلّة ميدان ارگ شهر كرمان - 2شكل 
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  شناسيروش -2-2
 اطالعاتي محيط يك و ايجاد اطالعاتي مختلف هايتوليد اليه اين تحقيق بر پاية

 تحليل و ArcGISافزارنرم موجود در فضايي تحليل هايتكنيك از استفاده با چندبعدي
 منجر آنها بين و ساخت عناصر فرآيند شناسايي .شده است انجامAHP مراتبي سلسله

        نظرات از كه هندسي ميانگين محاسبه از پس. شودمي مراتبيسلسله ساخت ايجاد به
 به مربوط ماتريس در معيارهارو زي معيارها هاياليه با متناسب اعداد اين گردد،اخذ مي

 ضريب(رياضي  هايتكنيك از استفاده با كه وارد شده Expert Choiceافزار نرم
 CR سازگاري و همچنين ضريب و زيرمعيارها معيارها عوامل از هريك )نهايي اهميت

تك معيارها ساخته و از فايل رستري تك GISدر  بعد مرحلة .نمود خواهد محاسبه را
 Weightبندي معيارها صورت گرفته و بعد از دستوررتبه Reclassifyتورطريق دس

Overly افزار ها در نرمشاخص مبناي دست آمده برهاي بهوزن Expert Choice  به هر
 ها تكرار كرده و تلفيقهمين مرحله را براي معيارها و شاخص شاخص وارد كرده و

سلسله  عناصر تحليل ت گرفت. بررسيبراي رسيدن به اليه نهايي صور مراتبيسلسله
هاي پهنه شناخت هدف در اينجا. باشدها ميشاخص و معيارها شامل هدف، مراتبي
 با خلّاق توسعة اصلي معيارها، عوامل .باشدمي فرسوده دربافت خلّاق توسعة ساززمينه

 تحليل مدل در باشند كهمي پارامترهايي ها،باشند و شاخصمي گردشگري رويكرد
  .گيرندمي قرار ارزيابي مورد نهايتاً مراتبي سلسله
 گردشگري رويكرد با فرسوده بافت خلّاق توسعة ساززمينه عوامل استخراج در
 پنج شامل فرسوده بافت توسعة بر مؤثر عوامل يكي است: مهم عامل دسته دو به توجه
 راهبردهاي بررسي از كه حقوقي اقتصادي، كالبدي، اجتماعي، عملكردي، عمدة عامل
 بر مؤثر عوامل همچنين و شودمي استخراج اند،آمده پيشين مطالب در كه توسعه جديد
 ريزيمورد برنامه فضاي تقسيم از تحقيق موضوع به باتوجه كه گردشگري ريزيبرنامه

تقسيم  اطالعاتي و محرّك/ اقتصادي دسترسي، بصري، تفسيري، كالبدي، عامل شش به
 در ترتيب به كه اقتصادي و تشخيصي كالبدي، مفاهيم از نديبتقسيم اين .شوندمي

          نشأت شده، مطرح سايرين و گرانتر لينچ، توسط بازاريابي و معماري ريزي،برنامه
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 براي مدلي تنها و داشته پوشانيهم يكديگر با عوامل اين كه نكته اين به توجه. گيردمي
است  مهم كند،مي ارائه فرسوده بافت در اقخلّ توسعة هايپهنه شناسايي به دستيابي

  ).14: 2006ماياكاني و وندر استويپ، ؛ 18 :1383 ؛ خاكساري،43 :1385 عندليب،(
 نيازمند نيز خلّاق توسعة ساززمينه هايپهنه شناسايي هايشاخص و معيارها تعريف

 و رتبطم هايپژوهش بررسي با است. محدوده فضايي -كالبدي  ابعاد تمامي بررسي
 بنديدسته و بودن دسترس در زماني، بازة جغرافيايي، مقياس روايي، وضوح، مالحظة
 و كارشناسان نظرات شده، دريافت مطرح هايشاخص و اختيار در هايداده مناسب
 مراتبسلسله دلفي شبه روش به گردشگري و فرسوده هايبافت توسعة نظرانصاحب
  است.دهش ترسيم هاشاخص و معيارها عوامل،

 8 منطقة و تهران 12 منطقة در شده انجام هايپروژه و هامقاله از كه مطالبي بر طبق
 فرسوده بافت در خلّاق توسعة ساززمينه عوامل دسته سه شده، استخراج... و  شيراز

 اجتماعي، عوامل -اقتصادي  عملكردي، عوامل -كالبدي  شناسايي شده است: عوامل
 محدودة در خلّاق توسعة پتانسيل داراي هايپهنه سنجش ايبر مديريتي كه -نهادي 
  .)3گردند (شكل استخراج  مي نظر مورد

 و كاربري است كه عواملي تمامي شامل دسته اين عملكردي: -كالبدي عوامل
 شبكة مرور، و عبور شبكة بناها،تك از اعم محدوده كالبد توسعة قطعات، فعاليت

 مسكوني، بناهاي نوع و تيپ بافت، پيوستگي و تراكم ينةبه ريزيبرنامه ها،زيرساخت
 نقاط و فونت رنگ، گرافيك، طراحي كالبدي، كريدورهاي بناها و در رفته كاربه مصالح

          كه را هنري هايالمان و سازيكف ،)خشت چوب و سنگ،(مصالح  نوع شاخص،
  .گيردمي بر در شوند، خلّاق توسعة به منجر توانندمي

 بنا كيفيت دستة كلي سه در عملكردي را -معيار كالبدي  هايشاخص و معيارها
 بررسي براي كاربري ويژگي ها،ساختمان فضايي و كالبدي هايارزش سنجش براي

 نظر از ساختماني هايبلوك بنديدسته براي دسترسي و هاكاربري مقياس و فراواني
  د.كر بنديتقسيم معابر عرض و طول پارك، فضاي
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 و »كيفيت«چهار شاخص  به بنا كيفيت بنديدسته تحقيق اين در :بنا الف) كيفيت
 دستة پنج در را بناها شاخص قدمت، .استشده تقسيم »نوع مصالح«و  »سازه«، »قدمت«

 از هدف. كندمي بررسي سال 80باالي  و 80تا  30 ،30تا  20 ،20تا  5 سال، 5كمتر از 
 گردشگر جذب پتانسيل و گردشگري منابع سنجش هاي آن،معيار و شاخص اين

  است. محدوده
 پاركينگ گذر و عرض شاخص دو با را دسترسي معيار بررسي نتيجة :ب) دسترسي

        جهت محدوده موجود هايدسترسي پتانسيل سنجش در را هدف و كرده تبيين
 بنديدسته ل،او شاخص دو تحليل كار و ساز. كندمي جستجو خلّاق توسعة ريزيبرنامه
. است آن مجاور بلوك به دسترسي هر ارزش اختصاص و آنها دهيوزن و گانهپنج

 بنديدسته در و برداشت را پارك براي بلوك هر موجود ظرفيت نيز پاركينگ شاخص
   كند.مي تحليل گانهپنج

 جذب در هاكاربري پتانسيل سنجش براي كاربري ويژگي معيار :كاربري ج) ويژگي
 شاخص خلّاق توسعة آغازگر هايپهنه شناسايي جهت خدمات ارائه سطح و گردشگر
  كند.مي كارگيريبه را هاكاربري فراواني

 اقتصادي احياي نوسازي و بهسازي هاياقدام پايدارياجتماعي:  -اقتصادي عوامل
 رويكرد راستاي در كه عواملي مجموعه. است اقتصاد و فرهنگ هايزمينه تلفيق نيازمند

ميراث فرهنگي،  هايپتانسيل بر مبناي بومي بر اشتغال موثرند، فرهنگ و اقتصاد فيقتل
گيرند. مي جاي دسته اين در دارند، تاكيد توسعه اقتصادي و اجتماعي راهكارهاي

 و بافت در جمعيت متوازن پراكندگي: از عبارتند اجتماعي اقتصادي عوامل از تعدادي
 ساكنان، طبقاتي فاصلة كاهش بافت، به ساكنين خاطر تعلّق حس تقويت متعادل، توسعة
 امنيت افزايش ساكنان، بيشتر هرچه مشاركت براي بهسازي شناسيروان سازيزمينه

 براي مؤثر و كامل گردشگري تجربة ايجاد براي تفسيري عوامل تقويت اجتماعي،
 به را رانگردشگ كه اقتصادي هايانگيزه و تبليغات گردشگران، مجدد مراجعة ضمانت
 هايجنبه به توجه اقتصادي -اجتماعي عامل .كندمي تشويق جاذبه يك از بيش بازديد

 توجه با است. مهم آنها شناسايي براي معيارهايي تعيين و محدوده اقتصادي و اجتماعي
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 ساكنان، اشتغال، جمعيت، درامد پژوهش، مشابه موارد در شده استفاده معيارهاي به
 از كه آماري طبق بر موارد اين .استشده برگزيده... و  زمين شارز سكونت، سابقة
 .استآمده بدست گرفته، صورت محلّه سطح در كه هاييبررسي  ايران و آمار مركز

 مشاركت در محدوده ساكنان اقتصادي وضعيت سنجش به كه اقتصادي هايمشخصه
 زمين            ارزش و ساكنان درآمد اشتغال، پردازد، شاملمي اجرا و ريزيبرنامه در آنها
  باشد.مي

 حد در اشتغال به مربوط اطالعات حاوي كه 1390 سال آمار مبناي بر اشتغال تحليل
نظر به اينكه اطالعات دقيقي از وضعيت درامدي  گيرد.مي باشد، صورتمي بلوك

ايم دهعنوان معيار از آن نام برساكنان در دسترس نيست، به علّت محدوديت دسترسي به
 ميداني برداشت از نيز زمين ارزش اطالعاتي هايو اطالعاتي در اين زمينه نداريم. اليه

  .آيدمي دستبه محدوده در زمين قيمت
 به توجه با و نظر مورد محلّة اجتماعي، در مقياس معيار هايشاخص انتخاب در

 سابقة« ،»سواد سطح« ،»جمعيت توزيع« عنوان تحت شاخص سه شده، انتخاب موضوع
 هايخأل يا يكسان پراكندگي مبين جمعيت توزيع .استشده بنديدسته »سكونت
و  نمايانگر بينش سواد سطح. است ساختماني هايبلوك حد از بيش تراكم يا جمعيتي
 اجتماعي و نظارت ساكنان هويت سنجش براي سكونت سابقة و بافت ساكنان نگرش

 پتانسيل سنجش الية هاشاخص اين تحليل جيخرو. شودمي استفاده محدوده، بر آنها
  .است محدوده اجتماعي
 و ساختاري قانوني، حقوقي، عوامل تمامي دسته اينمديريتي:  -نهادي  عوامل
 حل به توانمي جمله اين از. شودمي شامل را مؤثرند خلّاق توسعة در كه تشكيالتي

 نياز مورد مقرّرات و وانينق وضع وقف، و وارثت مالكيت، از ناشي هايمشكل و مسائل
 در حاكم مديريت نوع و تشكيالت و ساختار همچنين و هاطرح مجريان و گيرانتصميم
 كه ريزيبرنامه نوع مهمتر همه از و توسعه نفوذانذي و نفعانذي بافت، توسعة جريان
 موانع مديريتي، نهادي معيار قسمت در. اشاره كرد دهد،مي شكل را موارد اين تمامي
 قانوني، ساختاري مديريتي، نظر از محدوده قطعات سنجش جهت پذيرو ضابطه حقوقي
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 استفاده پذيري باضابطه معيار .استشده برگزيده خلّاق، توسعة روند در گيريقرار براي
، »فرهنگي ميراث ثبت« و داراي »فرادست هايطرح« در مستقيم اشارة شاخص دو از

 هستند، ريزيبرنامه جهت ويژه هاييمحدوديت و هالپتانسي داراي كه را هاييبلوك
 نبودن، دسترس در به علت اينجا در ).58: 1385عندليب، عليرضا، (كند مي شناسايي

  نشده است. استفاده بخش اين فرادست در هايطرح
 و مالكيت از ناشي مسائل ويژهبه حقوقي موانع توسعة اصلي هايبازدارنده از يكي

 مدل و مشابه پژوهش در رفته كاربه نتايج مبناي بر ميان اين در .ستا تصرّف قطعات
 در وقفي مالكيت توسعة برابر در را مقاومت بيشترين شخصي شده، مالكيت تدوين
 هاياليه توليد مبناي نظر اين .دارد را مقاومت كمترين دولتي مالكيت و بعدي درجة

 گذاريارزش منطق عمالا طريق از مرحله اين در .آنهاست دهيوزن و اطالعاتي
)Index Overlay (محيط در ArcGIS قطعات طوربه شاخص هر اساس بر تيمالكي 

 بر در را اعداد از ايدامنه كه آيندمي دستهب هايينقشه و شوندمي دهيوزن جداگانه
 را عرض بيشترين كه معابري، گذر عرض عامل دهيوزن در مثال عنوانبه. گيرندمي

  1 وزن ،داشته را عرض كمترين كه گذرهايي عكس بر و گرفته 9 وزن اند،داشته
  .گردد ارائه رستري صورت به بايد هاگذاريارزش خروجي .اندگرفته

  

 
  هاي مورد استفاده در مدل شناساييمراتب عوامل، معيارها و شاخصسلسله - 3شكل 

  رويكرد گردشگريساز توسعة خلّاق بافت فرسوده با هاي زمينهپهنه
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 - حوزة كالبدي  سه در خلّاق، توسعة ساززمينه عوامل شناسايي كار اينكه به توجه با
         نظربه اينبنابر گرفت، صورت مديريتي - نهادي و اقتصادي -اجتماعي عملكردي،

 كليه ارائة و تحليل امكان آنها در كه چندمعياري تحليل هايروش از استفاده رسدمي
 دارد، وجود چندبعدي و متفاوت معيارهاي بر اساس هااليه مورد در موجود اتاطالع

  تحليل روش معياري، چند تحليل هايروش ترينمهم جمله از. باشد ترمناسب
. اين روش از پيچيدگي مفهومي )13 :1380 زبردست،(است  AHPمراتبي سلسله
مؤلفه در يك زمان بررسي          كاهد. زيرا تنها دوطور قابل توجهي ميگيري بهتصميم

دليل ماهيت ساده و در عين حال جامع مورد استقبال مديران و گردند. اين روش بهمي
سازان ريزي شهري و شهرهاي گوناگون از جمله برنامهكارشناسان مختلف در  زمينه

 رنامهب از استفاده ArcGIS در AHP فرآيند مستقيم اجراي منظورقرار گرفته است. به
  اجراست. قابل Expert Choiceافزار نرم با مراتبيسلسله تحليل

  بحث - 3
  ساز توسعة خلّاق بافت فرسوده هاي زمينههاي مورد نياز شناسايي پهنهتشكيل اليه -3-1

داده و بانك اطالعاتي  ساز توسعة خلّاق، يك پايگاهمنظور شناسايي عوامل زمينهبه
دست آمده كه اين اطالعات در قالب           داشت ميداني بهدر قالب آمار و همچنين بر

هاي اطالعاتي، اضافه گرديده است. شايان هاي وكتوري به اليههاي اطالعاتي نقشهفيلد
ها مانند توزيع اطالعات دقيق و در دسترس در برخي زمينه كمبود دليلذكر است به

مقياس بلوك ساختماني بهره  جمعيت در مقياس قطعات، از آمار توزيع جمعيت در
  است.ها ارائه گرديده)  فهرستي از اين تطابق1گرفته شد. در جدول (

  هاي اطالعاتي براي جبران كمبود اطالعات دقيق و در دسترسفهرست تطابق اليه - 1جدول 

  

  اليه اطالعاتي مورد نياز 
  بر مبناي معيارها و زيرمعيارها

  د نزديكترين اليه اطالعاتي كه بتوان
  معرّف اليه مورد نظر واقع شود

  توزيع جمعيت (دقّت در حد بلوك) توزيع جمعيت (دقّت در حد قطعه)
  هاي محل تولد و تعداد مهاجرتحليلي بر اليه سابقة سكونت

  اطالعات الية آمار بيكاران در حد بلوك  اشتغال
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  هامبناي اليهها بر گذاري قطعات محدودة مورد مطالعه نسبت به شاخصارزش -3-2
   ArcGISدر محيط  Index Overlyگذاري در اين مرحله، از طريق منطق ارزش

دهي شدند. در مدل طور جداگانه، وزنكلية قطعات محدوده بر اساس هر شاخص به
هاي جمعيتي، اقتصادي، كالبدي و ... دهي، به هر قطعه يا بلوك با توجه به ويژگيوزن
اي دست آمد كه دامنهها بهپذيري از نقشهتركيبات انعطاف هاي مختلف داده شده ووزن

ها، ذيلِ سه عامل             گيرد. با توجه به يكسان بودن مراحل توليد نقشهاز اعداد را در بر مي
اقتصادي و جلوگيري از تكرار و  -مديريتي و اجتماعي -عملكردي، نهادي  -كالبدي 

شود. همين مراحل در عملكردي توضيح داده مي -دي اطالة مطالب، در ادامه عامل كالب
  گردد.مورد دو عامل ديگر نيز انجام شده كه فقط نتايج آن ارائه مي

  عملكردي –هاي عامل كالبدي مبناي شاخصگذاري محدوده بر ارزش -3-3
هاي محدودة مورد مطالعه نسبت به سه دسته            در اين بخش، قطعات و بلوك

ها دهي شدند. اين دستهر شامل كيفيت بنا، دسترسي و ويژگي كاربري، وزنمعيازير
باشد: كيفيت بنا  (قدمت ارزش بنا)، دسترسي (عرض گذر و شامل اين معيارها مي

  كار رفته).پاركينگ)، ويژگي كاربري (فراواني) و نوع سازه (جنس مصالح به
گردد. هاي رستري ارائه ميها و نقشهدهي محدوده نسبت به شاخصدر اينجا وزن

ها و همچنين استفاده از انحراف معيار دهي نواحي، از ميزان ميانگين دادهمنظور وزنبه
  ها نسبت به ميانگين استفاده شده است.بندي فاصلهجهت دسته

  كيفيت بنا - 3-3-1
گرفته و قدمت  بر مبناي برداشت ميداني صورت ها):معيار قدمت (عمر ساختمان

تا  30سال، بين  30تا  20سال، 20تا  5سال،  5دستة كمتر از  5قطعات محدوده در  كلية
، 7، دستة دوم عدد 9دهي اول عدد است. براي وزنسال ارائه شده 80سال، و باالي  80

  گيرند.را در طيف قرار مي 1و دستة پنجم عدد  3، دستة چهارم عدد 5دستة سوم عدد 
ر براي نمايش ارزش بناها، كلية قطعات محدوده را با اين معيا معيار كيفيت بنا:

، نوساز با ارزش 9مبناي برداشت ميداني مطابق در پنج زمينة در حال ساخت با ارزش 
و تخريبي با  3، مرمتي قديم با ارزش 5، قابل استفاده و تعميري جديد با ارزش 7
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اين ويژگي را داشته  دهي نموده است. شايان ذكر است اگر يكي از بناهاوزن 1ارزش 
  گيرد.مي 5و اگر بنايي تمامي آنها را داشته باشد، وزن  1باشد، وزن 

ها از قديم تاكنون با توجه به شده در ساختمان مصالح استفاده معيار نوع سازه:
گذاري آنها باشد. ارزشگرفته و اطالعات مركز آمار ايران ميمشاهدات ميداني صورت 

، آجر و آهن با 7، بتني با ارزش 9تايي، اسكلت فلزي با ارزش  5بندي صورت دستهبه
  اند. دهي شدهوزن 1آجر با ارزش  ، خشت و گل و 3، بلوك سيماني با ارزش 5ارزش 

ها از چه مواردي استفاده شده باشد، بسته به اينكه نماي ساختمان معيار مصالح نما:
و فاقد نما با  9مصالح جديد با ارزش ها از اند: نماي ساختماندسته تقسيم شده 5به 

  اند.مشخص شده 1ارزش 
  دسترسي - 3-3-2

هاي گذاري اين زيرمعيار عرض كليه دسترسيبراي ارزش معيار عرض گذر:
ترين گذر بلوك به آن بندي، سپس ارزش عرض طوالنيدسته تقسيم 5محدوده در 

شد. البته براي اين كار در است و نقشة رستري مورد نياز تحليل، تهيه نسبت داده شده
است كه با توجه گيري شدهبرخي متون از ميانگين هندسي ارزش عرض گذرها هم بهره

رسد كه هر بلوك توسط گذرهاي به مقياس محدودة مورد مطالعه، معقول به نظر نمي
  متعدد با عرض باال محصور شود و ارزش بيشتري بگيرد.

ع موجود هر بلوك براي پارك وسايل نقليه شاخص پاركينگ نيز وض معيار پاركينگ:
است. در اين اليه   دهي كردهگانة وزنبندي پنجرا بر اساس اطالعات كاربري در دسته

اساس مجموع مساحت فضاي  ها بر، و ساير بلوك1هاي فاقد فضاي پارك وزن بلوك
ه بيشترين اند. بلوكي كقرار گرفته 9و  7، 5، 3هاي بندي با وزندسته 4پارك در 

، بلوك با مساحت كم 7، بلوك با مساحت متوسط با ارزش 9مساحت را دارد با ارزش 
   اند.دهي شدهوزن 3هاي اطراف بلوك داراي پاركينگ با ارزش و بلوك 5با ارزش 

 هاي كاربريويژگي - 3-3-3

  پردازد.       فراواني: اين شاخص به بررسي فراواني كاربري خاصي در محدوده مي
هايي كه فراواني بيشتري دارند، امتياز ها، دستهبه بيان ديگر در توزيع آماري كاربري
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دهند. روند خود اختصاص ميبيشتر و آنهايي كه فراواني كمتري دارند، امتياز كمتري به
مبناي فيلد كاربري، نقشة رستر توليد شده، سپس با  كار به اين صورت است كه ابتدا بر

الية رستري به بيشترين تعداد، ارزش بيشتر و به كمترين  ،COUNTلد استفاده از في
ها،      دهييابد. براي قابل استفاده شدن اين وزنتعداد، ارزش كمتر اختصاص مي

گانه بندي پنجها در طبقههاي نزديك تلفيق شده و كل كاربريهاي داراي ارزشدسته
هاي اطالعاتي به اليه شود.توليد مي دهيگيرند. سپس الية رستري اين وزنقرار مي

  ) آورده شده است.4در مجموعه شكل (هاي توليد شده صورت نقشه
  هامقايسة زوجي عوامل، معيارها و شاخص -3-4

دو با هم مقايسه شده كه در آن ها، دو به در اين مرحله عوامل، معيارها و شاخص
شود. بر ، سنجيده ميjيه معيار نسبت  iبا توجه به هدف بررسي، شدت برتري معيار 

كميتي ساآتي در جلب نظر  9همين اساس براي قضاوت و مقايسه زوجي از جدول 
نظرات كارشناسان، » ميانگين هندسي«). در اين بخش 2كارشناسي استفاده شد (جدول 

      است كه   گرفتهها مورد استفاده قرار دست آوردن ميزان اهميت معيارها و شاخصبراي به
دست آمده عنوان ميانگين هندسي نظرات كارشناسان در خصوص دستة عوامل بهبه

  است.
  تي ساآتي براي مقايسه زوجي معيارهاكمي 9مقياس  - 2جدول 

  نمره  تعريف شرح
  1  يكسان اهميت باشند. داشته يكساني اهميت عنصر، دو
  3  متوسط تريبر .باشد داشته متوسطي برتري ديگر، عنصر به نسبت عنصر يك
  5  زياد برتري .باشد داشته زيادي برتري ديگر، عنصر به نسبت عنصر يك
  7  زياد بسيار برتري .باشد داشته زيادي بسيار برتري ديگر، عنصر به نسبت عنصر يك
  9 زياد العاده فوق برتري .دارد زيادي العادهفوق برتري ديگر، عنصر به نسبت عنصر يك

  8، 6، 4، 2 بينابين هايارزش هاوتقضا در بينابين موارد
  )17: 1380زبردست، :(مأخذ
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  نمونة محاسبة ميانگين هندسي نظرات كارشناسان در مقايسه زوجي معيارها - 3جدول 

  

  

  

  

  هاها و معيارها و همپوشاني اليه) شاخصCW» (ضريب اهميت«محاسبة  -3-5
ها جهت تدوين مدل، خصارزيابي و تبيين ضريب اهميت عوامل، معيارها و شا

ساز توسعة خلّاق بافت فرسوده با رويكرد اقدامي مهم براي شناسايي عوامل زمينه
منظور              باشد. در اين پژوهش بههاي مداخله در بافت ميگردشگري و تعيين كانون

استفاده  ArcGISافزار در نرم AHPدست آوردن ضريب اهميت از برنامه جانبي به
صورت يك برنامه جانبي توسط    ميالدي به 2006است. اين روش در سال شده

Oswald Marinoni ها و معيارها  با توجه به ارائه شد. در ادامه هر يك از شاخص
هاي مورد نظر براي پوشاني گرديده تا اليهتراز خود همشان در ردة هماعمال ضريب

  سازي گردد. ل آمادهپوشاني در ردة عوامسطح بعدي تحليل يعني هم
  عملكردي –ها و معيارهاي عامل كالبدي محاسبة ضريب اهميت شاخص -3-6

عملكردي داراي چند دسته معيار شامل قدمت و ارزش بنا،  -عامل كالبدي 
باشد. با توجه به دسترسي (عرض گذر و پاركينگ) و ويژگي كاربري (فراواني) مي

، ضريب اهميت هر يك از  Expert Choiceافزارمحاسبات انجام شده توسط نرم
  است.) ارائه شده4عملكردي در جدول ( -معيارهاي عامل كالبدي 
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  عملكردي -  هاي معيار كالبديضريب اهميت شاخص - 4جدول 
  ضرايب اهميت هاي كالبدي عملكرديشاخص

  413/0 قدمت بنا
  237/0 كيفيت بنا
  100/0 عرض گذر
  047/0 پاركينگ
  146/0 ربريفراواني كا
  032/0 سازه
  026/0 نما
 05                  Consistency Ratio/ : [CR]ضريب سازگاري

با  ArcGISعملكردي در  -ها و معيارهاي كالبدي در ادامه هر يك از شاخص
هاي مورد نظر پوشاني گرديده تا اليهتراز خود همتوجه به اعمال ضريب در ردة هم

  سازي گردد. پوشاني در ردة عوامل، آمادهليل يعني همبراي سطح بعدي تح
  ها براي ارائه الية نهاييپوشاني اليهمحاسبة ضريب اهميت عوامل و هم -3-7

ماتريس نظرات  در اينجا ضريب اهميت نرمال هر يك از عوامل با استفاده از
 ArcGISر بعد د محاسبه گرديد. در مرحلة Expert Choiceافزار كارشناسي در نرم

ساز توسعة خلّاق را نشان هاي زمينهمورد تحليل قرار گرفته و الية نهايي تحليل كه پهنه
آمده از هر دست هاي رستري بهگذارد. براي اين منظور نقشهدهد، به نمايش ميمي

دست آمده در مراحل قبل، ضرب شده و با معيارهاي ديگر جمع جبري     معيار در وزن به
استفاده  Calculator Rasterافزار از نرم ArcGISراي انجام اين عمل در شود. بمي
 به را ايمداخله هايكانون يا خلّاق توسعة ساززمينه هايپهنه) 7شكل (است. شده

  .گذاردنمايش مي

  ضريب اهميت نرمال هر يك از معيارها نسبت به همديگر - 5جدول 
ساز توسعةعوامل زمينه

  خلّاق بافت فرسوده
  جمع  مديريتي -نهادي  عملكردي -كالبدي   اجتماعي -اقتصادي

 ضريب اهميت
)Criteria Weights( 

243/0  669/0  088/0  1  

  



114        5شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  
  

      

      

      

       

   

  هاي توليد شده قبل از تلفيق، جهت توليد نقشة نهايينقشه - 4شكل 
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  هاپوشاني نقشهمراتب همسلسله - 5شكل 

  
  ArcGISها براي ارائه الية نهايي در پوشاني اليههم - 6شكل 

     
  فرسوده  هاي مداخله در بافتساز توسعة خلّاق يا كانونهاي زمينهپهنه - 7شكل 
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  گيرينتيجه - 4
ريزي در پژوهش حاضر با استخراج عوامل توسعة خلّاق بافت و عوامل مؤثر بر برنامه

سپس با تعريف  ها استخراج گرديد.مل معيارها و شاخصگردشگري، سه دسته عامل كلّي شا
ساز توسعة خلّاق بافت فرسوده با رويكرد گردشگري در           هاي زمينهمدل شناسايي پهنه

هاي مداخله ساز توسعه يا همان كانونهاي زمينهدهندة پهنهاي كه نشانريزي شهري، اليهبرنامه
اين پهنه برخوردار بودن از موانع حقوقي كمتر،  هاي خاص ويژگي است، تهيه گرديد.

هاي اجتماعي و اقتصادي، همچنين كيفيت خوب پذير بودن، سطح خوب مشخصهضابطه
هاي مثبت مطابق مباني مدل، اين پهنه را هاي داراي ويژگيبناها، دسترسي مناسب و كاربري

  كند. مي ساز توسعة خلّاق يا محرّك توسعه معرفيعنوان پهنة زمينهبه
ريزي در صورتي كه ورود به بافت از طريق اين پهنه صورت گيرد، احتماالً بازدهي برنامه

شود. همچنين ارتقاء بافت در مراحل و اجرا مناسب بوده و از هدر رفتن منابع جلوگيري مي
عملكردي،  -كالبدي  معيار 3هاي هر مند خواهد بود. در تحقيق حاضر شاخصبعدي، نظام

گذاري شد.             مورد مطالعه قرار گرفته و ارزش مديريتي -اجتماعي و نهادي  -دي اقتصا
عملكردي -نتايج تحقيق نشان داد كه معيار كالبدي در نهايت پس از بررسي كلّي معيارها،

نسبت به ساير معيارها، از اهميت بيشتري برخوردار بوده و معيارهاي  669/0با ارزش 
در مرتبة دوم اهميت قرار دارند. شاخص نهادي  243/0عي با ارزش اجتما -اقتصادي 

در ضريب اهميت نرمال هر يك از معيارها نسبت به  088/0مديريتي نيز با ارزش  –
  همديگر از عملكرد بسيار ضعيفي در بين معيارهاي مورد مطالعه برخوردار بوده است.
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